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HƏRBİ TEXNİKANIN DÖYÜŞ MÖVQEYİNİ PƏRDƏLƏMƏK ÜÇÜN 
TÜSTÜ PƏRDƏSİ YARADAN QURĞU 

 
tex.ü.f.d. Novruz Abdullayev, k.ü.f.d Hakim Məhsimov, Bəhlul Quliyev, 

Rəna Xurşudova, Gurşad Hacıyev, İradə Qurbanova 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 

E-mail: eti@mdi.gov.az 
 

Xülasə. Qurğu hərbi texnikanı və şəxsi heyəti düşməndən qorumaq məqsədilə tüstü pərdəsi 
yaratmaq, həmçinin döyüş manevrləri keçirilən yaxın döyüşdə hərbi texnikanın və şəxsi heyətin gizli 
yerdəyişməsini təmin etmək üçündür. 

Açar sözlər: qoşunların şəxsi heyətinin və hərbi texnikanın düşməndən gizlədilməsi, ordunun 
döyüş manevrlərinin əlverişli vəziyyətə gətirilməsi, tüstü əmələgətirən qurğu. 

 
Elm və texnikanın sürətli inkişafı ilə əlaqədar hərbi texnikanın başqa növləri kimi, tüstü 

vasitələri və qurğuları da mütəmadi olaraq inkişaf edir və təkmilləşir. 
Müasir dövrdə qoşunların və obyektlərin tüstü pərdəsi ilə gizlədilməsinin əsas xüsusiyyətləri 

tüstü qurğularının yaradılması sahəsində qarşıya bir çox tələblər qoyur ki, bu tələblərdən biri də obyekt 
ətrafında tez bir zamanda tüstü pərdəsinin yaradılması və onun uzun müddət qalmasıdır. Hazırda 
qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri bu vaxtın 2-3 dəqiqəyə qədər azaldılması vacib məsələlərdəndir. 
Buna görə də vaxt ötdükcə yeni-yeni tüstü vasitələri və qurğuları yaradılır. 

Tüstünün əsas pərdələmə göstəricisi tüstü pərdəsi ilə atmosfer “sərhədində” işıq şüalarının 
udulması, səpələnməsi və əks olunmasıdır. Pərdələmə məqsədilə ağ və qara rəngli tüstüdən istifadə 
olunur. Rəngdən asılı olaraq tüstünün işıq şüalarını udması və əks etdirməsi fərqlidir. Belə ki, ağ tüstü 
pərdəsi işıq şüalarının, ancaq 10-30 %-ni udursa, qara tüstülərdə bu, 80 %-ə yaxındır. 

Tüstü yaradan maddəni xarakterizə edən əsas göstərici pərdələmə qabiliyyətli əmsalıdır. 
Pərdələmə qabiliyyətinin yaxşılaşmasında havanın rütubəti vacib şərtdir. Havanın rütubəti nə qədər 
çox olarsa, pərdələmə qabiliyyəti də bir o qədər çoxalır. Tüstü yaradan məmulatların istifadəsi zaman 
digər bir neçə amil də nəzərə alınmalıdır. Küləyin sürəti və istiqaməti, havanın şaquli sabitliyi, ərazinin 
relyefi və s. bu amillərdəndir. 

Maskalayıcı tüstü əmələgətirən qurğular şərti olaraq dörd qrupa bölünür: 
- tüstü yaradan tərkibdə yanıcı kimi pirotexniki tüstü tərkibləri istifadə olunan qurğular (bura 

daxildir: tüstü qranatları və tüstü şaşkaları); 
- ağ fosfor istifadə olunan tüstü yaradan qurğular (bura daxildir: artilleriya və aviasiya 

tüstüyaradan döyüş sursatları); 
- havanın rütubəti ilə reaksiyaya girən maye halındakı maddədən istifadə olunan tüstüyaradan 

qurğular (bura tüstü cihazları daxildir); 
- müxtəlif neft məhsullarından istifadə olunan tüstü yaradan qurğular (xüsusi tüstü yaradan 

maşınlar). 
Tüstü qumbaraları və tüstü şaşkaları, adətən, kiçik hərbi obyektlərin tüstü pərdəsi ilə gizlədilməsi 

üçün nəzərdə tutulur. Tüstü qumbaraları, adətən, 0,5-0,6 kq ağırlığında olur, onların intensiv tüstü 
əmələgətirmə müddəti 1,0-1,5 dəqiqədir. 

Tüstü şaşkaları şərti olaraq üç yerə bölünür: kiçik, orta və böyük. Kiçik və orta ölçülü tüstü 
şaşkalarından bütün qoşun növlərində, bəzən də köməkçi hərbi obyektləri pərdələmək üçün istifadə 
olunur. Kiçik tüstü şaşkalarının çəkisi 3 kq-a qədər ola bilər. Onların intensiv tüstü əmələgətirmə 
müddəti 5-7 dəq-dir. Belə şaşkaların yanması zamanı yaratdıqları tüstü pərdəsi normal meteoroloji 
şəraitdə 50-100 m arasında olur. 

Tüstü pərdəsi yaratmaq üçün lazım olan tüstü şaşkalarının miqdarı (sayı), hər dəfə şaşkaların 
intensiv tüstü əmələgətirmə müddətindən, tüstü pərdəsi yaradılan ərazidən və digər şəraitlərdən asılı 
olaraq dəyişə bilər. Hesablama aşağıdakı düsturla aparılır: 
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M = NLT 

Burada,  M  şaşkaların miqdarı, ədədlə; 
 N  bir saat ərzində 1 km cəbhə boyunca işlədilən şaşkaların norması;  
 L  tüstü pərdəsi yaradılan sahənin uzunluğu, km;  
 T  tüstü pərdəsi yaradılması müddəti, saat. 
Bu vasitələr və tüstü yaradan tərkiblər getdikcə təkmilləşərək müasir tələblərə cavab verir.  
Hərbi texnikanı və şəxsi heyəti düşməndən qorumaq, habelə onların gizli yerdəyişməsini təmin 

etmək üçün yeni – bir çox üstünlüklərə malik tüstü pərdəsi yaradan qurğu işlənib hazırlanmışdır. 
Tüstü pərdəsi yaradan qurğu tüstü pərdəsi yaradan döyüş sursatlarından və bu sursatları müəyyən 

məsafəyə atmaq üçün atma qurğusundan ibarətdir (Şək. 1, 2). Yaradılan atma qurğusu zirehli texnika 
üzərinə bərkidilir, tüstü pərdəsi yaradan döyüş sursatları atma qurğusunun içinə yerləşdirilir və 
distansion işə salınır.  

 

 
Şək. 1. Tüstü yaradan sursatlar 

 

 
Şək. 2. Atma qurğuları və idarəetmə pultu  
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Tüstü pərdəsi yaradan döyüş sursatı atma qurğusundan düşmənə tərəf müəyyən məsafəyə atılır 
və yerə zərbə anında işə düşərək tüstü pərdəsi yaradır. 

Tüstü yaradan tərkibin miqdarını, çeşidini və tərkib komponentlərinin faiz miqdarını dəyişməklə 
tüstü pərdəsinin əsas parametr göstəricilərinin dəyişilməsi mümkündür.  

Bu qurğu vasitəsilə tüstü pərdəsi yaratmaq üçün aşağıdakı əməliyyatlar yerinə yetirilir: 
- 12 ədəd atma qurğusu zirehli texnika üzərinə bərkidilir (4 ədəd öndə, 4 ədəd sağda və 4 ədəd 

solda). Zərurət olduqda bu saylar artırıla bilər; 
- tüstü pərdəsi yaradan döyüş sursatları atma qurğusuna yerləşdirilir; 
- zərurət yarandıqda lazımi istiqamətə yönəldilmiş atma qurğusu idarəetmə pultu ilə işə salınır; 
- tüstü pərdəsi yaradan döyüş sursatı lazımi məsafəyə atılaraq tüstü pərdəsi yaradılır. 
Tüstü pərdəsi yaradan qurğunu xarici analoqlarından fərqləndirən bir neçə üstün cəhətləri vardır. 

Belə ki, qurğuda istifadə olunan tüstü tərkibləri şəxsi heyət üçün təhlükəsiz komponentlərdən ibarətdir 
yaradılan tüstü dumanı analoqlara nisbətən daha qatı olur. Onun zərrəciklərinin xüsusi çəkisi daha az 
olduğundan o, havada daha uzun müddət qalır. Vahid miqdarda tüstü tərkibinin yanması zamanı alınan 
tüstünün miqdarı analoqlara nisbətən daha çoxdur. Bu da tüstü tərkibi doldurulmuş döyüş sursatlarının 
və atma qurğusunun çəkisinin azalmasına gətirib çıxarır. 

Yuxarıda qeyd olunan tüstü pərdəsi yaradan döyüş sursatlarından həm qoşunların canlı qüvvəsi-
ni, hərbi texnikanı, yardımçı obyektləri, avadanlıq və qurğuları düşməndən qorumaq, qoşunların döyüş 
manevrlərini düşməndən gizlətmək, həm də digər məqsədlər üçün istifadə etmək olar. Məsələn, müasir 
dövrdə tüstü pərdəsindən istifadə etməklə həm düşmənin gecəgörmə cihazlarının müşahidə qabiliyyə-
tini məhdudlaşdırmaq, həm də süni işıqlanma zamanı düşməndən maskalanmaq mümkündür. Həm-
çinin tüstü dumanından istifadə etməklə radiolokasiya qurğularının işini çaşdırmaq, nüvə şüalanması 
zamanı qoşunların canlı qüvvəsini həmin şüalardan qorumaq, bakterioloji silahlardan istifadə zamanı 
bakteriyaları yayan həşəratları məhv etmək olar. 

 
Nəticə 

 
Tüstü pərdəsi yaradan qurğuda istifadə olunan tüstü tərkibləri analoqlardan fərqli olaraq, şəxsi 

heyət üçün təhlükəsiz komponentlərdən ibarətdir, yaradılan tüstü dumanı daha qatıdır və o, havada 
daha uzunmüddətli qalır. Vahid miqdarda tüstü tərkibinin yanması zamanı alınan tüstünün miqdarı 
nisbətən daha çox olur. Bu da tüstü tərkibi doldurulmuş döyüş sursatlarının və atma qurğusunun 
çəkisinin azalmasına gətirib çıxarır. 

Qurğunun Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində, silahlanmada olan bütün növ 
tanklarda və zirehli nəqliyyat vasitələrində tətbiqi mümkündür. 
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Аннотация 
Устройство создающее дымовую завесу для маскировки 

 боевой позиции военной техники 
Новруз Абдуллаев, Хаким Мехсимов, Бехлул Гулиев, Рена Хуршудова, 

 Гуршад Гаджиев, Ирада Курбанова 
 
Устройство предназначено для постановки дымовой завесы с целью маскировки военной 

техники, личного состава войск от противника, а также для обеспечения секретного перемеще-
ния военной техники и личного состава в ближнем бою во время проведения боевых маневров. 

Ключевые слова: маскировка личного состава войск и военной техники, проведения 
боевых маневров армии, устройство для получения дымовой завесы. 

 
Abstract 

Smoke launcher for screening combat position of military equipment 
Novruz Abdullaev, Hakim Mahsimov, Behlul Guliev, Rena Khurshudova,  

Gurshad Hajiev, Irada Gurbanova 
 

Smoke screen device is intended for used to protect the military equipment and personnel from 
the enemy actions also to provide the displacement of military technique and personal stuff and to 
create manoeuvres of army. 

Keywords: hiding personal stuff and military equipments of troops from enemy, bringing 
manoeuvres of army to the suitable conditions, smoke launcher. 
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AK–74M AVTOMAT SİLAHININ TƏTİK MEXANİZMİNİN 
KOORDİNAT METROLOGİYASI İLƏ TƏDQİQİ 

 
tex.e.d., professor, Elçin İsgəndərzadə, Şükufə Əhmədli, Elman Ağamalıyev 

Azərbaycan Texniki Universiteti 
E–mail: isgenderzadeh@rambler.ru 

 
Xülasə. Məqalədə AK–74M avtomat silahının tətik mexanizminin metroloji təminatı məsələləri 

tədqiq edilmiş, nəzəri tədqiqatlar aparılmış və həmin mexanizmin koordinat metrologiyası ilə forma 
xətaları və həndəsi ölçülərinin tapılması üçün PC–DMIS CAD proqramı işlənilmişdir. 

Açar sözlər: forma xətaları, koordinat ölçmə üsulu, “Hexagen Tigo SF” maşını, PC-DMIS CAD 
proqramı, tətik mexanizmi, metroloji təminat. 

 
Müdafiə texnikasının istehsalı hər bir dövlətin başqa dövlətdən asılı olmamasının təminatıdır. 

Belə texnikadan istismar şəraitinin bütün mərhələlərində imtinasız işləməsi tələb olunur. Ona görə də 
müdafiə texnikasının yaradılması zamanı həm konstruksiyanın yaradılmasına, həm onun hazırlanma 
texnologiyasına, həm də metroloji təminatına xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə belə texnikanın 
yaradılması zamanı pəstahın alınma prosesinə, onun emal olunması üçün xüsusi tərtibatlar, alətlər, 
dəzgahlar və ölçmə vasitələri yaradılır. Texnoloqdan məmulatın hazırlanmasından başqa, həm də yeni 
məmulatın hazırlanması üçün istehsala hazırlıq müddətinin qısaldılması və iqtisadi cəhətdən əlverişli 
olmasını təmin etmək tələb olunur. 

Xüsusi texnikada prinsipcə yeni, daha müasir texnologiyaların və döyüş texnikasının yaradılması 
və istehsalında elm və texnikanın dünya miqyasındakı son nailiyyətlərinin geniş tətbiqi ön plana 
çəkilmişdir. Müdafiə sənayesində əldə olunan nailiyyətlərdən danışarkən, ilk növbədə yığım vahidləri 
və detalların hazırlanmasında səmərəliliyin və məhsuldarlığın artmasının böyük əhəmiyyətə malik 
olması nəzərdə tutulur. 

Elmi tədqiqat işində çox mühüm əhəmiyyətə malik sahələrdən biri olan müdafiə və müdafiə 
təyinatları işlərdə metroloji təminatın rolu araşdırılır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasında istehsal 
olunan silah və xüsusi texnikaların həcminin nəzərə çarpacaq dərəcədə artırılması ilə yanaşı, bu 
məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin yüksəldilməsinə və onların Beynəlxalq Standartların tələblərinə 
uyğun olmasına xüsusi diqqət yetirilir. 

İstehsal prosesində işləyərkən köməkçi avadanlıq və cihazların, o cümlədən kəsici alətlərin 
yüksək keyfiyyətlə hazırlanması üçün layihə – konstruktor işlənmələrinin yerinə yetirilməsinə, qeyri-
standart, yeni cihazların, alətlərin, qurğuların və sınaq avadanlıqlarının yaradılmasına xüsusi diqqət 
yetirilməsi layihənin aktuallığını təmin edir. Metroloji təminatda istənilən həndəsi parametrləri 
ölçməyə xidmət edən, respublikamızda yeni tətbiq olunmağa başlayan koordinat tipli müasir “Hexagen 
Tigo SF” maşınının xidmətlərindən də birbaşa istifadə edilmişdir [1]. 

Mövzuya uyğun olaraq, AK–74M avtomat silahının detallarının, o cümlədən mürəkkəb hesab 
edilən tətik mexanizminin hazırlanması və ölçülməsinin yüksək səviyyədə keyfiyyətlə yerinə yeti-
rilməsi, metroloji təminatın beynəlxalq tələblərə uyğun aparılması, müasir “Hexagon Tigo SF” maşı-
nından istifadə etməklə həndəsi parametrlər və forma xətalarının ölçülməsi buraxılış işinin mövzu-
sunun aktuallığını daha da artırır. AK–74M avtomat silahının konstruksiyasının araşdırılmasından 
məlum olduğu kimi, bu silahın beynəlxalq İSO standartlarının tələblərinə uyğun mexaniki emalı üçün 
ümumdünya sənayesinin aparıcı müəssisələrində mövcud olan istehsal proseslərinə müvafiq məmulun 
əsas və məsul təyinatlı detalı olmaqla tətik mexanizminin dəqiq, etibarlı və uzunömürlü işinin, ona 
müəyyən edilən tələblərə tam cavab verməsi, silahın yüksək keyfiyyət, dəqiqlik və digər əsas göstərici-
lərə uyğun hazırlanmasından asılıdır. Tətik mexanizminin modeli “Siemens NX” qrafik proqramında 
işlənmiş və şək. 1-də göstərilmişdir. 
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Şək. 1. Tətik mexanizminin 3D modeli 

 
Bu məqsədlə həm AK–74M avtomat silahının özünə, həm də onun ayrı – ayrı detallarının İSO 

Beynəlxalq standartlarının əsas tələblərinə uyğun hazırlanması üçün beynəlxalq miqyasda müasir 
istehsalat şəraitini və mövcud texnoloji avadanlıqların texniki imkanlarını və onların tətbiqolunma 
proseslərini nəzərə almaqla, əlavə lazım olan texnoloji tələbatlar, köməkçi avadanlıqlar, yükləyici və 
hazır detalları emaldan sonra dəzgahdan açma qurğularını nəzarət ölçü və kəsici alətlərin düzgün 
seçilməsinə ciddi əməl olunmaqla tərtib edilir [2]. Müasir müdafiə təyinatlı tələblərə cavab verən, 
dözümlü silah istehsal etmək üçün elm və texnikanın bu sahədə malik olduğu müsbət nəticələri, 
nailiyyətləri tətbiq etmək lazımdır. Tətik mexanizminin silahın yığımında yerləşmə sxemi şək. 2-də öz 
əksini tapmışdır. 

 
Şək. 2. Yığımda tətik mexanizminin yerləşmə sxemi 

 
Həndəsi ölçülərinin, forma xətalarının, işlək səthlərinin dəqiqliklərinin və kələ-kötürlüyünün 

verilən hədlərdə olması, səthlərdə qüsurların, digər zərərli və mənfi xarakterli xüsusiyyətlərin olması 
yolverilməzdir. Tətik mexanizminin mexaniki emal olunan səthlərinə texniki və digər tələbləri yerinə 
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yetirmək üçün daha müasir və geniş texniki imkanları olan avadanlıqlarla təchiz olunmuş marşrut 
tərtib edilmişdir. 

Məlum olduğu kimi, tərtib etdiyimiz texnoloji prosesin metroloji təminatı detalın ölçüləcək 
parametrlərinin seçilməsi, məmulatların işlənməsi, hazırlanması, sınağı, istismarı və təmiri 
proseslərinin texniki məsələlərinin həllinin araşdırılması və qiymətləndirilməsindən ibarətdir. 

Metroloji təminatın əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 
- məhsulun yüksək keyfiyyəti və aqreqatların qarşılıqlı əvəzolunmasının təmin edilməsi, 

istehsalatın kooperasiyası və xüsusiləşdirilməsinin inkişafı üçün lazımi şəraitin yaradılması; 
- elmi tədqiqat və təcrübi – konstruktor işlərinin, eksperimentlərin və sınaqların səmərəliliyi; 
- uçotun (qeydiyyatın) doğruluğu və materiallardan, enerji resurslarından istifadə edilməsinin 

səmərəliliyinin yüksəldilməsi; 
- əmək şəraitinin və insanların məişətinin, ətraf mühitin qorunması və qiymətləndirilməsinin pro-

filaktikası, normalaşdırılması, nəzarəti və təbii resurslardan rasional istifadə edilməsi üzrə tədbirlərin 
səmərəliliyi; 

- nəqliyyatın idarə edilməsinin avtomatlaşdırılmasının yüksək səviyyəsi və onun hərəkətinin təh-
lükəsizliyi; 

- rabitənin yüksək keyfiyyəti və etibarlılığı. 
Ölçmə vasitələrinin seçilməsində metroloji, istismar və iqtisadi, kütləvilik, nəzarət üçün 

istifadənin mümkünlüyü, ölçmə vasitəsinin qiyməti və etibarlılığı, ölçmə metodu, sazlamaya və ölçmə 
prosesinə sərf olunan vaxt, nəzarət obyektinin sərtliyi, iş rejimi və s. göstəricilər nəzərə alınır [3]. 

Tətik mexanizminin silahın gövdəsi üzərində oturdulması üçün analoji oturtma növünü seçərkən 
birləşmənin sökülə bilən olması, ona müəyyən edilmiş texniki tələbatlar, eyni zamanda bu tip 
konstruksiyalarda istifadə olunan oturtmalar nəzərə alınır. Tədqiq etdiyimiz ölçünü detalın şək. 3-də 
verilmiş cizgisində nəzərdən keçirək. 

 
Şək. 3. Tətik mexanizminin cizgisi 

 
Tədqiq etdiyimiz AK–74M avtomat silahının tətik mexanizminin gövdədə oturtmasını Ø5H9/h8 

ilə birləşməsini nəzərdə tutaraq onun hesabatının aparılmasını tövsiyə edirik. Hissələr hazırlanan 
zaman onların ölçülərinə nəzarət etmək üçün müxtəlif metod və üsullardan istifadə olunur. Nəzarəti 
həyata keçirmək üçün universal və xüsusi ölçmə alətlərindən istifadə edilir. Seriyalı istehsal şəraitində 
hədd kalibrlərindən istifadə geniş tətbiqini tapmışdır. Çünki hədd kalibrləri ən sadə, sərfəli və ən yaxşı 
ölçü alətlərindən biridir. 
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Hədli kalibrlərin hesablama ardıcıllığı aşağıdakı kimidir: 
1. Hamar silindrik detallar üçün müşahidələr və oturtmalar cədvəllərindən yoxlanılan detalın 

yuxarı və aşağı hədd meyillənmələri təyin edilir; 
2. İşçi hədli kalibrlərin keçən və keçməyən tərəflərinin nominal ölçüləri müəyyən edilir; 
3. Hədli kalibrlərin cədvəllərindən uyğun kalibr üçün hədd meyillənmələri seçilir və lazım 

gəldikdə müşahidə sahələrinin sxeminə köçürülür. 
Tətik mexanizminin nəzarət olunacaq Ø5H9 daxili səthinə nəzarət üçün kalibrlərin 

müşahidələrinin yerləşməsi sxemini quraraq onların hazırlanma ölçülərini təyin edək. 
Tətik mexanizmində nəzarət olunan daxili səthlərinin hədd ölçülərini aşağıdakı kimi təyin edirik: 
- yuxarı hədd meyillənməsi ES = 0.030 mm = 30 mkm; 
- aşağı hədd meyillənməsi EJ = 0 mm. 

 
  (1) 

 
Tətiyin yoxlanılan ölçüsünün ən böyük qiyməti (Dmax), 

 
  (2) 

 
Ən kiçik qiyməti (Dmin) isə, 

 
  (3) 

 
Kalibr – bəndin yeyilməsinə verilən müşahidəni almaq lazımdır. ГОСТ 24853 – 81-dən kalibr – 

bəndin hədd meyillənmələrinin ölçülərini təyin edək. 
H1= 4 mm, 
Z1= 6 mm, 
Y1= 0 mm, 
Hp= 0 mm. 
Bu qiymətlərə uyğun kalibr – bəndin müsaidələrinin yerləşmə sxemini qururuq. 
Kalibr – tıxacın ən kiçik ölçüsü: 

 

 
 

Kalibr – tıxacın yeyilməsinə verilən müşahidəsini nəzərə almaqla onun ən böyük ölçüsü: 
 

 
 

Kalibr – tıxacın keçməyən tərəfinin ən kiçik ölçüsü aşağıdakı kimi hesablanır: 
 

 
 

Kalibr – tıxacın keçməyən tərəfinin ölçüsünü onun cizgisində aşağıdakı kimi göstəririk: 
 

 R – NEicra = 4.998 mm (4) 
 

Başqa sözlə, 
R – PRmax= 2,653 mm, 

 

R – NEmin= 2,627 mm. 
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“Hexagen Tigo SF” koordinat maşını (CMM) ağır sex şəraitində kənar təsirlərdən qorunmaq 
üçün hazırlanan kabinəyə, çıxış portallarına, proqram təminatına və funksional imkanlara malik olması 
ilə səciyyələnir [4]. Koordinat maşının quruluşu şək. 4-də verilmişdir. 
 

 
Şək. 4. “Hexagen Tigo SF” koordinat maşını 

 

PC-DMIS proqramının istifadəsi haqqında məlumatlar Windows üçün təqdim olunmuşdur. İş 
funksiyalarını yerinə yetirmək üçün proqram təminatını normal bildiyimiz proqramlar kimi işə salmaq 
lazımdır, funksional imkanlardan istifadə edərək ölçmələri aparılır və sonda lazım gəldikdə sənəd faylı 
şəklində yadda saxlayır [5]. Burada proqramın imkanları qısa şəkildə qeyd edilmiş və PC-DMIS CAD 
proqramından istifadə etməklə şək. 5-də göstərildiyi kimi işlər yerinə yetirilmişdir. 

 

 
Şək. 5. Detalın “Hexagen Tigo SF” koordinat maşınında tədqiqi 
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PC-DMIS CAD proqramında faylların idarəsi və detalların ölçülməsi ilə işləmək üçün çoxlu 
funksiyalar mövcuddur. Windows Əməliyyat Sistemi üçün proqramların əksəriyyətindən istifadə 
etməklə dialoq pəncərələrinin standart Windows faylları idarə edilməsi üzrə əsas əməliyyatları yerinə 
yetirilir. Buraya faylların açılması, dəyişdirilməsi, çap olunması və silinməsi aiddir. Proqramın işçi 
rejimində detalın modelinin, hesabat hissəsinin və s. görünüşü şək. 6-da öz əksini tapmışdır. 

 

 
Şək. 6. Detalın “Hexagen Tigo SF” koordinat maşınında tədqiqi 

 

PC-DMIS CAD proqramında faylların çap olunması və ya ölçmələrin protokollarının mətn 
şəklində hazırlanması imkanı vardır. Proqramda hazır olan faylların çapını bir sıra printer və plotterlər 
dəstəkləyir. Hazır protokolun görünüşü şək. 7-də verilmişdir. 

 

 
Şək. 7. Detalın “Hexagen Tigo SF” koordinat maşınından hesabatının çıxarılması 
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Nəticə 
 

Elmi-tədqiqat işində AK–74 avtomat silahı haqqında ümumi məlumat və silahın tətik 
mexanizminin metroloji təminatı və forma xətalarının “Hexagon Tigo SF” maşınında tədqiqini qısaca 
öyrəndik. Eləcə də praktiki silahın yığımları üçün istifadə olunan tərkibin müəyyən edilməsi üçün 
digər detallara ümumi nəzər yetirdik. AK–74 avtomat silahının tətik mexanizminin bəzi ölçülərinin 
koordinat tipli “Hexagon Tigo SF” maşınında tədqiqini təklif edib, seçilməsini müəyyən etdik. Detalın 
hazırlanması və yığımında kalibrlər vasitəsilə yoxlanmasını nəzərdən keçirdik. Bunları nəzərə alaraq, 
silahın bütün detalları yığım zamanı nəzərdən keçirilməli, tətik mexanizmi detalının ayrı-ayrılıqda 
dəqiq ölçüləri “Hexagon Tigo SF” maşınında ölçülməlidir. Silah üçün istifadə olunan ölçmə 
vasitələrinin sinifləşdirilməsinin dəqiqləşdirilmiş tərkibi tövsiyə olunur. 
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Аннотация 
Исследование спускового механизма автоматического оружия  

АК–74M координатной метрологией 
Эльчин Искендерзаде, Шюкуфе Ахмедли, Элман Агамалиев 

 
В статье рассмотрена координатная метрология пускового механизма автомата АК-74М, 

проведены теоретические исследования и разработана программа ПК-ДМИС-САПР для обнару-
жения ошибок и геометрических размеров с координатной метрологией этого механизма. 

Ключевые слова: ошибки формы, координатные измерения, Hexagen Tigo SF, 
программное обеспечение PC-DMIS CAD, триггерный механизм, метрологическая поддержка. 

 
Abstract 

AK-74M automatic trigger mechanism coordinates the research with metrology 
Elchin Isgandarzada, Shukufa Ahmadli, Elman Aghamaliyev 

 
In the article it has been examined the metrological provision of the trigger mechanism of the 

AK-74M machine gun, theoretical researches were carried out and the PC-DMIS CAD program was 
developed for finding fault and geometric dimensions with coordinate metrology of that mechanism. 

Keywords: form mistakes, coordinate measurement, Hexagen Tigo SF, PC-DMIS CAD 
software, trigger mechanism, metrological support. 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ ORDU 
QURUCULUĞU TARİXİNƏ BİR BAXIŞ 

 
Azər Axundov, Sevda Abdullayeva 
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitet 

E-mail: sevda.abdullayeva.1986@mail.ru 
 

Xülasə. Məqalədə ağır şəraitdə Milli Ordunun yaradılması, fəaliyyəti, ilk hərbi nazirlik, hərbi 
məktəb haqqında məlumat verilir.  

Açar sözlər: Azərbaycan, ordu, milli, kadr, hərbi, silah. 
 
Müstəqil Azərbaycan Respublikası öz tarixinə, milli-mənəvi sərvətlərinə daim sahib çıxmış, 

onları yüksək qiymətləndirmişdir. 2018 ci ilin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili elan edilməsi, məhz 
bunların bariz nümunəsidir. Azərbaycan tarixində qızıl hərflərlə yazılmış “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti” nin tarixi Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik əldə etməsindən sonra araşdırılmış, eyni 
zamanda bu dövrə bağlı müəyyən dissertasiya işləri yazılaraq müdafiə olunmuşdur. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti ilə bağlı ən böyük töhfələrdən biri isə ikicildlik “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
Ensiklopediyası” nın çap edilməsidir. 

Bildiyimiz kimi, bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 ili tamam olur. 
Şərqdə ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması Azərbaycan 
tarixində şanlı səhifə açdı. Baxmayaraq ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi 23 ay yaşadı, amma 
Azərbaycan xalqının tarixində öz izini qoydu. Xalq azadlıq tamını daddı. Bütün sahələrdə islahatlar 
aparıldı. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə ilk olaraq milli ordu – “Azərbaycan Əlahiddə Kor-
pusu” və hərbi nazirlik yaradıldı [1]. Məhz bu nizami ordunun səyi nəticəsində Bakı düşməndən azad 
edildi. Paytaxt Gəncədən Bakıya köçürüldü [2]. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə yaradılmış 
Hərbi nazirliyin tarixi  Azərbaycanın ikinci dəfə müstəqillik əldə etməsindən sonra rəsmiləşdirildi. 
Belə ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1998-ci il mayın 22-də imzaladığı 707 №-li Fərmanla 
ölkəmizdə 26 iyun Silahlı Qüvvələr günü elan edildi. Hazırda xalqımız hər il bu günü bayram edir.  

1998-ci il iyunun 25-də Azərbaycan Ordusunun yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş təntənəli 
yubiley mərasimində Ümummilli lider Heydər Əliyev çıxış edərək qeyd etmişdir: “Biz 26 iyun gününü 
bayram elan etmişik. Bu tam əsaslıdır, məqsədəuyğun, qanunauyğundur. Çünki 80 il öncə, məhz bu 
gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin – ölkəmizin müstəqilliyini elan edən xalq cümhuriyyətinin, 
müstəqil Azərbaycanı qurub-yaradan, hələ Gəncədə fəaliyyət göstərən hökumətin ilk addımlardan biri 
Azərbaycan Milli Ordusunun yaranması haqqında verdiyi qərar olmuşdur. Həmin qərara, addıma bö-
yük hörmət əlaməti olaraq biz 26 iyun gününü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, Ordusu günü elan etmi-
şik.”  

 Bəli,1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk demokratik və yeganə parlamentli res-
publika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik tarixində 
müstəqil dövlətini yaratdı, ictimai-siyasi quruluşun müvafiq modelini qurdu. Yenicə yaradılmış 
dövlətin qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri də ölkənin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü 
qorumaq, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək və xarici müdaxilələrin qarşısını almaqdan ötrü 
silahlı qüvvələrin yaradılması idi. Milli ordunun yaradılması vəzifəsi həyati zərurətdən irəli gəlirdi və 
yenicə yaradılmış dövlətin qarşısında dayanan təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri sayılırdı [3].  

Milli Şuranın 28 may 1918-ci il tarixli qərarına əsasən, F.X. Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış 
birinci müvəqqəti hökumətin tərkibində təsis edilmiş Hərbiyyə naziri vəzifəsinə Xosrov Paşa bəy 
Sultanov təyin edildi [4].  

Nəhayət, hökumətin əmrilə 1918-ci il dekabrın 25-də tam artilleriya generalı Səməd bəy 
Mehmandarov hərb naziri oldu və həmin gün yanıqlı bəyanatla xalqa müraciət etdi. Dekabrın 29-da 
isə, general-leytenant Əlağa Şıxlinski hərb nazirinin müavini təyin edildi.  
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Tarix elmləri doktoru, polkovnik Mehman Süleymanov yazırdı: “…Əlağa Şıxlinski Cümhuriyyət 
dövründə Səməd bəyin müavini olmaqla bərabər, həm də onun sağ əli idi. Səməd bəy Ə.Şıxlinskinin 
işıqlı zəkasını, hərbçilik istedadını və nəhayət, insani keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirirdi. Səməd 
bəy Ə.Şıxlinskinin bilik və təcrübəsindən özü bəhrələndiyi kimi, ordu quruculuğunda da ondan geniş 
istifadə edilirdi. Ordu quruculuğu prosesinin elmi-praktik biliklər tələb edən məsələlərinin həlli, 
əsasən, Ə.Şıxlinskiyə həvalə edilirdi və həmin məsələlərin keyfiyyətlə həll ediləcəyinə də Səməd 
bəydə heç vaxt şübhə olmazdı. Səməd bəy insani qısqanclıqdan həmişə uzaq olmuşdu və vaxtilə 
rastlaşdığı bir çox hərbçilərdən fərqli olaraq o, Ə.Şıxlinski kimi bir hərbçi ilə birgə xidmət etməyi 
nəinki karyerasına təhlükə saymamış, əksinə onun nazir müavini olmasını təkidlə Cümhuriyyət 
hökuməti qarşısında qaldırmışdı. Səməd bəy bilirdi ki, Ə.Şıxlinski bütünlükdə nazirliyin yükünü öz 
üzərinə götürməyə qadir olan bir şəxsdir və onun xidmət başında olması xalqına yalnız fayda verə 
bilər. Nazirlikdə olmadığı vaxtlarda da Səməd bəy nazir vəzifəsinin icrasını Ə.Şıxlinskiyə həvalə 
edərdi. Cümhuriyyət dövründə hərbi nazirin vəzifəsini digər generallar da icra etmişlər. Ancaq bu, o 
zaman olurdu ki, həm Mehmandarov, həm də Ə.Şıxlinski xidməti ezamiyyətdə olurdular.  

General Ə.Şıxlinskinin Cümhuriyyət ordusunun təşkilində çox böyük xidmətləri vardır. Onun 
komandanlığı altında yaradılmış Müsəlman və Azərbaycan korpusunun tarixinə toxunmadan qeyd 
etmək lazımdır ki, ilk milli peşəkar hərbi məktəbin təşkili də əslində, Ə.Şıxlinskinin adı ilə 
bağlanmalıdır. Gəncədə açılan bu məktəbin – Milli hərbiyyə məktəbinin işə başlaması çox vaxt tarixi 
ədəbiyyatda türk hərbçilərinin fəaliyyəti ilə bağlanılır. Sözsüz ki, Milli hərbiyyə məktəbinin fəaliyyətə 
başlamasında, ilk milli hərbi kadrların hazırlanmasında türk hərbçilərinin böyük zəhmətini 
qiymətləndirməmək olmaz. Ancaq ədalət naminə o da bildirilməlidir ki, Milli hərbiyyə məktəbinin 
əsası Ə.Şıxlinski tərəfindən qoyulmuşdur. Bu məktəbin təşkili üçün Ə.Şıxlinski Müsəlman korpusunun 
komandiri kimi, 1918-ci ilin əvvəllərində əmr vermişdi. Məktəb Bakıda açılmalı idi. Sonradan Bakıda 
hərbi şəraitin mürəkkəbləşməsi üzündən onun Gəncədə təşkili qərara alındı” [5].  

İkinci hökumətin 26 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Müsəlman Korpusunun adı dəyişdirilərək 
“Əlahiddə Azərbaycan Korpusu“ adlandırıldı və bununla da milli silahlı qüvvələrin yaradılması 
istiqamətində mühüm addım atıldı. Hökumətin 26 iyun 1918-ci il tarixli digər qərarı ilə Əlahiddə 
Azərbaycan Korpusu nəzdində xüsusi tapşırıqlar üzrə general vəzifəsi təsis edildi [6].  

1918-ci il iyulun əvvəllərində Azərbaycan Korpusunun hissələri iki Türk diviziyasının – 5-ci 
Qafqaz və 15-ci Çanaqqala diviziyasının hissələri ilə birgə Nuru Paşanın komandanlıq etdiyi Qafqaz 
İslam Ordusunun tərkibinə daxil edildi [7]. Başda general-leytenant Nuru Paşa olmaqla, Qafqaz İslam 
Ordusunun qərargahı Gəncə şəhərində yerləşdirildi.  

Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizdə Silahlı Qüvvələrin yaradılması son dərəcə ağır hərbi-siyasi 
şəraitdə aparılırdı [8]. Belə ki, 1918-ci ilin yayında Azərbaycanda siyasi vəziyyət ölkədə 
ikihakimiyyətliliyin mövcudluğu ilə xarakterizə edilirdi. Azərbaycanın şərq hissəsi (Bakı quberniyası) 
Bakı Soveti və onun icraiyyə orqanı olan Bakı XKS-in təsiri altında, qərb hissəsi (Yelisavetpol 
quberniyası) isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinə tabe idi.  

Əsasən erməni-bolşevik-daşnaklardan ibarət olan Bakı XKS Azərbaycanın milli hökumətini 
nəinki tanımadı, hətta bütün vasitələrlə ona qarşı mübarizə elan etdi. Bakı XKS və onun ordusu Gəncə 
üzərinə yürüşə keçərək ölkədə “vətəndaş müharibəsini” yenidən alovlandırdı. Azərbaycanda Sovet 
hakimiyyəti qurmaq adı altında azərbaycanlılara qarşı divan tutulmağa başlandı. Bakı, Şamaxı, Quba, 
Lənkəran, Səlyan, Naxçıvan, Qarabağ və digər bölgələrdə dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı misli 
görünməmiş qırğınlar törədildi. Erməni-daşnak qüvvələrinin törətdiyi bu azğınlığın qarşısının 
alınmasında xalqımızın hərbi köməyə ehtiyacı var idi.  

1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı İmperatorluğu hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası arasında 
dostluq və qarşılıqlı yardım müqaviləsi imzalandı. İmzalanmış həmin müqaviləyə əsasən, Türkiyə 
tərəfindən Azərbaycana lazımi hərbi yardım göstərildi. Azərbaycan-Türk qoşun hissələrinin birgə səyi 
nəticəsində, əsasən, ermənilərdən ibarət olan Qırmızı Ordunun I Qafqaz korpusunun Gəncəyə doğru 
hücumunun qarşısı alındı. Hökumət 1918-ci il iyulun 3-də əsgərliyə çağırış yaşının müəyyən edilməsi 
haqqında qərar qəbul etdi. Həmin qərara görə 19 yaşına çatmış gənclər hərbi mükəlləfiyyətli hesab 
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olunurdu. Daha sonra 1918-ci il iyulun 11-də 1894-1899-cu illərdə anadan olmuş və müsəlman dininə 
mənsub vətəndaşların Ordu sıralarına çağırılması barədə qərar qəbul edildi. 15 sentyabr 1918-ci il 
tarixli 1№-li “Azərbaycan” qəzetində hərbi xidmətə çağırışın müvəffəqiyyətlə keçirilməsi haqqında 
məlumat dərc edilmişdir. Həmin məlumatda qeyd edirdi: “Əyalətlərdən alınmış məlumatlara görə 
əsgərliyə çağırış müvəffəqiyyətlə keçirilir. Yaşın düzgün təyin edilməsi ilə bağlı yaranmış vəziyyət bir 
qədər çətinlik törədir. Bakıya yaxın kəndlər döyüş qabiliyyəti olan bütün kişiləri cəbhəyə 
çıxarmışdılar. Nuxa və Ərəş qəzalarından əsgərliyə yeni çağırılmış şəxslər isə artıq çoxdandır ki, Bakı 
ətrafında gedən döyüşlərdə iştirak edirlər”.  

1918-ci il 15 sentyabr tarixli 1№-li “Azərbaycan” qəzetində Azərbaycan hökumətinin adına Nu-
ru paşadan aşağıdakı məzmunlu teleqramın daxil olduğu barədə məlumat verilirdi”: Allahın mərhəməti 
ilə Bakı şəhəri 15(9) 1918 ci ildə (hicri tarixi ilə 1334-cü il nəzərdə tutulur) saat 9 radələrində bizim 
hissələr tərəfindən alındı. Qafqaz müsəlman ordusunun komandanı general-leytenant Nuru”.  

Lakin  bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etdikdən sonra hərb 
sənəti də iflasa uğradı [9]. Azərbaycan Respublikası sovetləşdirildikdən sonra 1920-ci ilin hələ yalnız 
iyun-iyul aylarında Fövqəladə Komissiyanın qərarı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ordusunun 15-
dən artıq tanınmış hərbi sərkərdələri, o cümlədən general-mayor: Firidun bəy Camal bəy oğlu Vəzirov; 
Qaytabaşı Abdulhəmid bəy; Qacar Feyzulla Mirzə; Qacar Məmməd Mirzə; Qacar Əmir Kazım Mirzə; 
Yedigarov David bəy; Həşimbəyov Əliyar bəy; Səlimov Həbib bəy; Sulkeviç Matvey Aleksandroviç; 
Tlexas Murad Qirey; Usubov İbrahim Musa oğlu; Talışxanov Həbib bəy; Polkovnik: Qalajev Danyal 
bəy; Qacar Sədrəddin Mirzə; Şıxlinski Rüstəm bəy və başqaları qətlə yetirilmişdir [10].  

Azərbaycan hərbi sərkərdələrinə qarşı repressiyalar 1930-cu illərdə də davam etdirildi. Onların 
hər biri şərəfli həyat və döyüş yolu keçmiş peşəkar hərbiçi olmuşdular. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti dövründə (1918-1920) Respublikamızda aparılan ordu quruculuğunda və ölkəmizin 
ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanmasında xidmətləri olmuş hərbi sərkərdələr və hərbçilər heç vaxt 
unudulmur. Onların xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində daim yaşayır və böyük ehtiramla yad edilir. 
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Аннотация 
Обзор в историю устройства армии в период Азербайджанской  

Демократической Республики 
Азер Ахундов, Севда Абдуллаева  

 
В статье говорится о создании Национальной Армии, ее деятельности, первом военном 

министерстве и военном училище. 
Ключевые слова: Азербайджан, армия, национальный, кадр, военный, оружие. 
  

Abstract 
A view of the history of army building in the period of Azerbaijan Democratic Republic 

Azer Akhundov, Sevda Abdullaeva  
 

The article deals with the information about the creation of National Army in difficult 
conditions, its activities, the first military ministry and military school. 

Keywords: Azerbaijan, army, national cadre, military weapon. 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN ORDU QURUCULUĞU SİYASƏTİ 
AZƏRBAYCANIN TARİX DƏRSLİKLƏRİNDƏ 

 
Gülnaz Mahmudova 

AMEA-nın A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu 
E-mail: gulnaz-78@inbox.ru 

 
Xülasə. Məqalə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ordu quruculuğu sahəsində siyasətinin 

Azərbaycanın tarix dərsliklərində tədris olunması məsələlərinə həsr edilmişdir. Müəllif belə bir 
qənaətə gəlmişdir ki, AXC-nin mövcud olduğu 23 ay ərzində ölkənin müdafiəsi və ordunun təşkili 
sahəsində fəaliyyətinin Azərbaycanın tarix dərsliklərində tədris olunması Azərbaycan tarixinin 
öyrənilməsi və gənc nəslin yetişdirilməsi üçün mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Açar sözlər: Hərbi nazirlik, ordu quruculuğu, hərbi hissə, baş qərargah, hərbi donanma. 
 

1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk demokratik və yeganə parlamentli respublika 
olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik tarixində müstəqil 
dövlətini yaratdı, ictimai-siyasi quruluşun müvafiq modelini qurdu. Yenicə yaradılmış dövlətin 
qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri də ölkənin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qorumaq, 
daxili düşmən qüvvələrini zərərləşdirmək və xarici müdaxilələrin qarşısını almaqdan ötrü silahlı 
qüvvələrin yaradılması idi. Milli ordunun yaradılması vəzifəsi həyati zərurətdən irəli gəlirdi və yenicə 
yaradılmış dövlətin qarşısında dayanan təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri sayılırdı. 

Məlumdur ki, Sovet hakimiyyəti illərində Vətən tarixinin bir çox sahələri, o cümlədən AXC-nin 
hərbi-siyasi və ordu quruculuğu siyasətini obyektiv şəkildə işıqlandırmaq mümkün olmamışdır. AXC-
nin tarixi təhrif edilmiş, faktlar gizlədilmiş, nəticədə xalqımız 1918-1920-ci illər haqqında obyektiv 
məlumatlar almaq imkanlarından məhrum edilmişdir [6, s. 3].  

1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən əldə etdikdən sonra tarixi 
həqiqətlərin bərpa olunması üçün şərait yarandı. Bu özünü təlim-tədris proqramlarının və tarix 
dərsliklərinin yazılmasında da göstərmiş oldu. Bu gün yazılan yeni dərsliklər məktəblilərdə vətən 
tarixinə sevgi hissləri aşılayır, gələcək nəsillərin milli-vətənpərvərlik ruhunda böyüməsinə şərait 
yaradır. Gənclərin vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsi və onların ölkəmizin tarixinin daha 
dərindən öyrənilməsinə marağının artırılması olduqca vacibdir. 

Sovet İttifaqının dağılması ilə müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycanda sovet ideologiyasının tətbiq 
edildiyi təhsil proqramları və dərs kitablarının məzmunu tamamilə dəyişmişdir. Uzun müddət gizlədil-
miş, reallıqdan kənar təqdim edilmiş tarixi hadisələrin xalqımıza, gənc nəsillərə düzgün çatdırılması 
üçün böyük işlər görülmüşdür.  

Bu gün Azərbaycan Respublikasının ali və orta təhsil məktəblərində tədris olunan tarix dərsliklə-
rində AXC-nin ordu quruculuğu sahəsindəki böyük quruculuq işləri haqqında geniş məlumat verilir. 

Orta məktəbin 11-ci sinfinin “Azərbaycan tarixi” [1] dərs kitabında Azərbaycan Cümhuriyyə-
tinin Milli Ordunu yaratmaq sahəsində gördüyü işlər “Azərbaycan milli ordusu” adlı ayrıca bölümdə 
verilmişdir. Dərslikdə ADR hökumətinin olduqca mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə Milli Ordunu və 
Hərbi Donanmanı yaratmaq üçün həyata keçirdiyi tədbirlər geniş verilmişdir. Dərslikdə qeyd edilir ki, 
“Rusiya imperiyası dağılandan sonra azərbaycanlıların ixtiyarında milli hərbi hissələr demək olar ki, 
yox idi. Hərbi hissələrin yaradılması böyük çətinliklərlə qarşılaşırdı. Ordunu yaratmaq üçün zəruri olan 
zabit heyəti çatışmır, silah və hərbi sursat yox dərəcəsində idi. Azərbaycan milli hərbi korpusunun 
əsasını Petroqraddan köçürülən tatar süvarı polku təşkil edirdi. Qafqaz cəbhəsindən tərxis olunan 
zabitlər, ilk növbədə müsəlmanlar milli qoşun birləşməsinə götürülürdü” [1, s.37-39]. 

Məlumdur ki, Rusiya imperiyasında yaşayan müsəlmanlar, o cümlədən Azərbaycan türkləri 
orduya çağırılmır və bunun əvəzində “hərbi vergi” verirdilər. Onlar bu yolla qəsdən silah işlətmək 
vərdişindən və döyüş təcrübəsindən məhrum edilirdilər. Çar hökuməti orduda xidmət edən 
müsəlmanların cəbhələrdə Osmanlı ordusuna qarşı vuruşmayacağından ehtiyat edirdi. Hakim dairələr 
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onların silahı müstəmləkəçilərə qarşı çevirə biləcəyindən də qorxurdu. Halbuki çar ordusunda xüsusi 
erməni və gürcü milli qoşun birləşmələri vuruşurdu. 

Rus ordusunda xidmətə yalnız ali müsəlman silkinə mənsub olanlar, yəni bəy-xan, varlı ailələrin 
uşaqları qəbul edilirdilər və onlar hərbi məktəbi qurtardıqdan sonra orduda xidməti davam etdirirdilər 
[1, s.7]. 

Dərslikdə Azərbaycan hökumətinin ordunun və hərbi donanmanın yaradılması işini sürətləndir-
mək üçün kadr hazırlığı, texniki təchizat və s. sahələrdə gördüyü tədbirlər öz əksini tapmışdır. 

Universitet dərsliklərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində ordu quruculuğu məsələləri 
çoxsaylı mənbələr və arxiv sənədləri əsasında daha əhatəli öz əksini tapmışdır. 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, yalnız Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra AXC dövründə 
ordu quruculuğu məsələlərini geniş araşdırmaq üçün əlverişli imkan yaranmış oldu. Azərbaycan 
tarixçilərinin real tarixi faktlara əsaslanan tədqiqatları işıq üzü gördü. Həmin tədqiqatlar əsasında 
Azərbaycan tarixinə dair ümumiləşdirilmiş əsərlər və dərsliklər hazırlanaraq təqdim olundu. Bu 
ümumiləşdirilmiş əsərlər sırasında yeddicildlik “Azərbaycan tarixi” [3] xüsusi qeyd edilməlidir. Bu 
fundamental akademik nəşrin V cildi XX əsrin ilk iki onilliyini əhatə edir. Cildin VII fəslinin 3-cü 
bölməsi “Azərbaycan ordusunun qurulması və Azərbaycan Cümhuriyyətinin ərazi bütövlüyü uğrunda 
mübarizə” adlanır. Bu bölmədə milli ordunun təşkili və formalaşdırılması, mərkəzi hərbi idarəetmə 
orqanlarının təşkil olunması, ordunun formalaşdırılması istiqamətində hökumətin qəbul etdiyi qərarlar, 
Azərbaycan ordusunun qanunvericilik bazasının yaradılması, milli hərbi kadr hazırlığı, ölkənin ərazi 
bütövlüyünün qorunması üçün apardığı mübarizə və digər məsələlər işıqlandırılmışdır. 

“XX əsr Azərbaycan tarixi” [7] adlı dərslikdə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması 
və fəaliyyəti” adlı VIII fəslin “Azərbaycan milli ordusu” adlı bölümündə ordu quruculuğu 
məsələlərindən bəhs edilir: “Yeni yaranmış respublika müsəlman könüllü dəstələrindən ibarət 600 
nəfərlik hissəyə malik idi. Daxili və xarici düşmənlərin çoxluğu şəraitində Azərbaycan Cümhuriyyəti 
bu qüvvə ilə nə öz ərazi bütövlüyünü, nə də suverenliyini qoruya bilərdi. Sənaye şəhəri Bakı 
bolşeviklərin nəzarətində olduğundan bolşeviklər milli hərbi hissənin yaradılmasına güclü müqavimət 
göstərirdilər. Bu da hərbi hissələrin yaradılmasını çətinləşdirirdi. 

1918-ci ilin 4 iyun müqaviləsi əsasında hökumət Osmanlı dövlətindən hərbi yardım alaraq öz 
milli ordusunu qurmağa başladı. Bu məqsədlə Osmanlıdan təcrübəli hərbi mütəxəssislər çağırıldı. 

Hökumətin 26 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Müsəlman Korpusu “Əlahiddə Azərbaycan 
Korpusu” adlandırıldı və bununla da milli silahlı qüvvələrin yaradılması istiqamətində mühüm addım 
atıldı” [7, s.190-196]. 

AXC hökumətinin fəaliyyəti dövründə güclü ordunun formalaşması üçün vacib olan müxtəlif 
hərbi strukturların yaradılması, hərbi kadrların hazırlanması, ordunun təchizatı və s. məsələlərə 
dərslikdə geniş yer verilmişdir. 

“Azərbaycan tarixi. (Texniki ali məktəblər üçün dərslik)” [5] kitabında “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin elan olunması və onun ilk tədbirləri” adlı bölmədə nizami ordunun formalaşdırılması 
istiqamətində hökumətin qəbul etdiyi qərarlar öz əksini tapmışdır. Kitabda qeyd edilir ki, 1918-ci il 
iyunun 19-da Azərbaycan ərazisində hərbi vəziyyət elan olundu. Ordu quruculuğunu sürətləndirmək 
üçün 1918-ci il oktyabrın 23-də Hərbi Nazirliyin yaradılması haqqında qərar verildi. 11 iyul 1918-ci 
ildə “1894-1899-cu illərdə anadan olmuş Məhəmməd dininə sitayiş edənlərin ordu sıralarına 
çağırılması haqda qərar” qəbul edildi. 

1918-ci ilin avqustunda hökumət fərmanı ilə hərbi səfərbərlik başlandı. Orada göstərilirdi: 19 
yaşı tamam olmuş şəxslər hərbi qulluğa çağırılmaq üçün çağırışçı hesab edilsinlər: 

a) 1894-1899-cu illərdə anadan olmuş müsəlman dininə etiqad edən, Azərbaycan Cümhuriy-
yətinin bütün vətəndaşları Azərbaycan ordusuna hərbi xidmətə çağırılsınlar; 

b) Hərbi qulluğa çağırışa tabe olmayanlar müharibə dövrünün hərbi qanunları ilə mühakimə 
olunsunlar. 

Orduda xidmət edənlər üçün aylıq maaş da müəyyən edilmişdi. 1918-ci ildə Xosrov bəy Sulta-
nov hərbi Nazir təyin edildi. İngilislər Bakıya daxil olduqdan sonra ordu qərargahı Gəncəyə köçürüldü. 
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1918-ci ilin dekabrında 26-da böyük sərkərdə Səməd bəy Mehmandarov hərbi nazir, Ə.Şıxlinski 
hərbi nazirin müavini, general Süleyman bəy Sulkeviç qərargah rəisi təyin edildilər [5, s. 385-387]. 

Dərsliklərdə ölkənin təhlükəsizlinin təmin edilməsi üçün görülən tədbirlərdən bəhs edilmişdir.  
“Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan-XXI əsrin ilk onilliklərinədək)” [3] adlı ali məktəb 

üçün dərs kitabının “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili siyasəti” adlı X fəslinin “Ordu 
quruculuğu. Milli ordunun yaradılması” adlı bölməsində yazılmışdır: “1919-cu ilin yazında milli 
ordunun qərargahı yenidən Bakıya köçürüldü. Şimalda Denikin təhlükəsinin artması ilə bağlı milli 
ordunun döyüş qabiliyyətinin və texniki təchizatının gücləndirilməsini zəruri edirdi. Bu təhlükə ilə 
bağlı 1919-cu ilin iyunun 11-də Azərbaycanda ikinci dəfə hərbi vəziyyət elan edildi və Dövlət müdafiə 
komitəsi təşkil edildi. Komitə hərbi vəziyyətin tələblərinə uyğun ümumi qərarlar hazırladı və Şimal 
sərhədləri möhkəmləndirildi. 

İyunun 16-da Gürcüstan və Azərbaycan arasında hərbi müdafiə paktı imzalandı. Bu pakta görə, 
təcavüzə məruz qalana qarşı tərəf yardım etməli idi. Gürcüstan tərəfi Azərbaycana silah-sursat, zabit 
kadrları və Azərbaycan onun əvəzində Gürcüstana neft və neft məhsulları verməli idi. 

Denikin təhlükəsinə qarşı mübarizə tədbirlərinə Azərbaycan ordusunda xidmət edən rus 
zabitlərinin Azərbaycan istiqlaliyyətinə loyallığının yoxlanılması da daxil idi. Yoxlama göstərdi ki, rus 
zabitlərinin xeyli hissəsi Denikinə rəğbət bəsləyir və hətta onun xeyrinə casusluqla məşğul olurlar. Bu 
zabitlər milli ordudan xaric olunub, Azərbaycandan sürgün olundular” [3, s. 254]. 

“XX əsr Azərbaycan tarixi” [7] kitabında hökumətin nizami ordunun yaradılması və möh-
kəmləndirilməsi, kadr hazırlığı, təchizat və təminat məsələlərini uğurla həll etdiyi göstərilmişdir: 1919-
cu ildə 25 min nəfərdən ibarət ordu yaratmaq və 1920- ci ildə hərbi qüvvələrin sayını 40 minə çatdır-
maq vəzifəsi irəli sürüldü. Hökumət bu strateji sahəyə 400 milyon manata yaxın pul ayırmışdı ki, bu da 
illik dövlət büdcəsinin 24%-nə bərabər idi. Görülən tədbirlər nəticəsində artıq 1919-cu ilin sonlarında 
Azərbaycan milli ordusu iki piyada və bir süvari (atlı) diviziyadan ibarət idi. General Mehmandarovun 
orduda əmrlərin Azərbaycan türk dilində və hərbi təlimin ana dilində aparılması haqqında əmrinin 
icrasına xüsusi diqqət yetirilirdi. Hərbi nazirin müavini general Ə. Şıxlinskinin rəhbərliyi ilə hazırlanan 
milli hərbi geyim forması 1919-cu ilin yanvarın 11-də rəsmən qəbul edilmişdir. 

Kitabda qeyd edilirdi ki, yeni qurulan ordunu zabit kadrları ilə təmin etmək üçün Gəncədən 
Bakıya köçürülən Hərbi məktəbin fəaliyyəti yenidən quruldu. Bundan başqa, Azərbaycan Ordusuna 
milli hərbi kadrlar hazırlayan İstehkam məktəbi və hərbi dəmiryolçular məktəbi və hərbi feldşer 
məktəbi də açılmışdı” [3, s. 191-195]. 

Cümhuriyyət hökuməti hərbi donanmanın yaradılması üçün də mühüm addımlar atmışdır. 
“Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan – XXI əsrin ilk oniliklərinədək)” adlı dərslikdə dəniz 

qüvvələrinin yaradılması haqqında bəhs olunmuşdur: “1919-cu ildə AXC ingilislərin verdiyi gə-
milərdən hərbi donanma yaratdı. Azərbaycan hökumətinin öz dəniz sərhədlərini qorumaqla bağlı atdığı 
bu mühüm addım az sonra Denikinin rəhbərlik etdiyi Cənubi Rusiyanın Silahlı Qüvvələrinin etirazına 
səbəb oldu. Denikinin hərbi donanmasının vitse-admiralı Gerasimov Azərbaycan hökumətinə 
göndərdiyi notasında Xəzər donanmasının ləğvini tələb etdi. Notada deyilirdi ki, “Rusiya və İran 
arasında 10 fevral 1828-ci ildə imzalanmış Türkmənçay müqaviləsinə əsasən, Xəzərdə hərbi donanma 
saxlamaq hüququ yalnız Rusiyaya məxsusdur”. Bu əsassız notanı Azərbaycan dövlət müdafiə komitəsi 
öz iclasında müzakirə edərək Xarici İşlər Nazirliyinə tapşırdı ki, Cənubi Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 
Baş komandanlığına bildirsin ki, Azərbaycanın limanları və ticarət gəmiləri vardır və o, Azərbaycan 
bayrağı altında üzəcəkdir” [3, s.196]. 

Dərsliklərdə ölkənin ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün milli ordunun apardığı uğurlu 
döyüşlər öz əksini tapmışdır. 

Azərbaycan tarixi(Ali məktəblərin qeyri-ixtisas fakültələrinin bakalavr pilləsi üçün dərslik) [4] 
kitabında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin daxili siyasəti” başlıqlı mövzuda silahlı qüvvələrin ilk 
uğurlu döyüşlərindən bəhs olunur. “Gənc Azərbaycan ordusunun ilk hərbi təcrübəsi 1919-cu ildə 
Zəngəzura təcavüz edən erməni quldur dəstələrinin müqavimətini qırmaq və Muğanda milli hökumətə 
qarşı qaldırılmış “molokan qiyamının” yatırılması oldu. Azərbaycan ordusunun yaradılması başa 
çatmamış Lənkəranda, Zəngəzurda, Qarabağda Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən qüvvələr 
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fəallaşdı. Vaxtı ilə Muğana köçürülmüş rus əhalisi bolşevikləri müdafiə etmiş Azərbaycan milli 
hökumətinə qarşı çıxaraq, “Sovet Muğan Respublikası” adlanan qurama bir qurum yaratmışdılar. 
1919-cu ilin avqustun 4-də general-mayor Həbib bəy Səlimovun komandanlığı altında 2 alay hərbi 
əməliyyata başladı. Sentyabrın 3-də Milli Ordu Lənkəranı tutdu və qurama Sovet Muğan 
Respublikasına son qoydu. 

1920- il mart ayında İrəvanın dəstəyi ilə Xankəndində qiyam baş verdi. Qiyamçılar Qarabağın 
dağlıq hissələrini Azərbaycandan ayırmaq istəyirdilər. General-mayor Həbib bəy Səlimovun koman-
danlığı altında 1920-ci il aprelin 3-də Əsgəran azad edildi. Şuşa qalası və bütün Qarabağ qiyamçılar-
dan azad edildi. Hərbi nazir general Mehmandarov əsgərlərə müraciətində demişdi. “Qəhrəman əsgər-
lər, mən şəxsən Almaniya cəbhəsində, bir çox müharibələrdə oldum, fəqət sizin qədər qəhrəman əsgər-
lərə nadirən təsadüf etdim. Siz qanınızla gənc Azərbaycan ordusunun namusunu mühafizə etdiniz”. 

Milli ordunun yaranması prosesi 1920-ci ilin yanvarı üçün əsasən başa çatdırıldı. Nizami 
Azərbaycan ordusunda 40 min nəfər əsgər və zabit Vətənimizə xidmət edirdi. Bunun 30 mini 
piyadalardan, 10 min nəfər isə süvari qoşun hissələrindən ibarət idi. 

Azərbaycan ordusunun rəhbərliyi peşəkar hərbçilərlə möhkəmləndirilmişdi. Dünya şöhrətli 
S.Mehmandarov, Ə.Şıxlinski ilə yanaşı, tanınmış yüksək rütbəli hərbi mütəxəssislərdən- İbrahim ağa 
Usubov, İbrahim ağa Vəkilov, Süleyman bəy Sulkeviç, İsrafil bəy Yadigarov, Həbib Səlimov, İbrahim 
bəy Yadigarov, H.Naxçıvanski, Murad Girey Tlexas və digər generalların Azərbaycan milli ordusunun 
yaradılmasında və möhkəmləndirilməsində əvəzsiz xidmətləri olub [4, s. 441-443]. 

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, 1918–1920-ci illər ərzində mövcud olmuş, çox mürəkkəb daxili və 
beynəlxalq şəraitdə fəaliyyət göstərmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkənin suverenliyini, ərazi 
bütövlüyünü təmin etmək üçün mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir. Son dərəcə ağır və gərgin şəraitdə 
fəaliyyət göstərmiş AXC hökuməti güclü ordunun formalaşması üçün vacib olan müxtəlif hərbi 
strukturlar yaratmış və hərbi kadrların hazırlanmasına nail ola bilmişdir. 

 
Nəticə 

 
Beləliklə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində ordu quruculuğu siyasətinin Azərbaycan 

Respublikasının orta və ali təhsil məktəblərinin tarix dərsliklərində əks olunmasının mühüm 
əhəmiyyəti vardı. Belə ki, uzun müddət gizlədilmiş, reallıqdan kənar təqdim olunmuş tarixi hadisələrin 
xalqımıza, gənc nəsillərə düzgün çatdırılması onların vətənpərvərlik tərbiyəsinin gücləndirilməsinə, 
eləcə də ölkəmizin tarixinin daha dərindən öyrənilməsinə olan marağının artmasına təsiri olacaqdır. 
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Аннотация 
Политика военного строительства Азербайджанской Демократической  

Республики в Азербайджанских учебниках истории 
Гюльназ Махмудова 

 
Статья посвящена вопросу отражения политики военного строительства Азербайджанской 

Демократической Республики в азербайджанских учебниках истории. Автор приходит к вы-
воду, что включение в учебные пособия мероприятий правительства по организации обороны 
страны и формированию армии в период 23-х летнего существования АДР имеет огромное 
значение для преподавания истории Азербайджана в целом и воспитанию подрастающего 
поколения. 

Ключевые слова: военное министерство, военное строительство, воинская часть, 
генеральный штаб, военная флотилия 

 
Abstract 

The army building policy of Azerbaijan Democratic Republic 
in the history books of Azerbaijan 

Gulnaz Makhmudova 
 

The article provides with information on the teaching of Azerbaijani Democratic Republic’s 
policy in the field of army building in history textbooks of Azerbaijan. The work done in the field of 
defense of the country, formation of the army during the 23 months of the existence of the APR, was 
reflected in the article. 

Key words: military ministry, army building, military unit, headquarters, military navy. 
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Xülasə. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suverenliyi və ərazi bütövlü-

yünə ciddi təhlükə yaradan əsas qüvvələrdən biri də general-leytenant Anton İvanoviç Denikinin 
Ağqvardiyaçı ordusu idi. Ağqvardiyaçılar 1919-cu ilin iyun ayından etibarən bolşevik Rusiyasına qarşı 
genişmiqyaslı hücumlara keçmiş, bir çox şəhər və qəsəbələri ələ keçirərək, Terek və Şimali Qafqazı 
işğal etmişdilər. 1919-cu ilin əvvəllərində Denikin ordusunun işğal təhdidlərinə baxmayaraq, 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti kifayət qədər ehtiyat tədbirləri görmüş, gözlənilən düşmən 
təhlükəsinin qarşısını almaq üçün Bakı İstehkam hissəsini, yəni Bakının Möhkəmləndirilmiş Müdafiə 
rayonunu yaratmışdı. 

Açar sözlər: Denikin, Xəzərətrafı, işğal, Könüllü Ağ Ordu, Cənubi Qafqaz. 
 

1917-ci il Fevral inqilabından sonra çar Rusiyasının süqutu və həmin ilin oktyabrında 
bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkədə siyasi vəziyyət xeyli gərginləşmiş, keçmiş imperiyanın 
daxilində yaşayan xalqların milli-azadlıq ruhu güclənmişdi. Çar imperiyası zülmündən azad olmuş 
bütün xalqlar kimi, Cənubi Qafqaz xalqları da müstəqillik və suverenliklərinə qovuşmaq üçün 
yorulmadan mübarizə aparır, öz dövlətçilik ənənələrini bərpa etməyə çalışırdılar. 

1918-ci il mayın 26-da Gürcüstanın Cənubi Qafqaz Federativ Respublikasının tərkibindən çıxa-
raq öz müstəqilliyini elan etməsi və bunun ardınca mayın 28-də Azərbaycan və erməni milli şurala-
rının da Tiflisdə müstəqil dövlət qurduqlarını rəsmən bəyan etmələri regionda yeni siyasi vəziyyətin 
yaranmasına səbəb oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti cəmi iyirmi gün Tiflisdə fəaliyyət göstər-
dikdən sonra Gəncə şəhərinə köçdü. Ölkəmizin əsas siyasi və mədəni mərkəzi kimi tanınan Bakıda isə, 
o zaman S.Şaumyanın rəhbərlik etdiyi daşnak bolşevik hakimiyyəti – Bakı Xalq Komissarları Soveti 
fəaliyyət göstərirdi.  

1918-ci ilin iyunun 17-dən sentyabrın 17-dək AXC hökumətinin Gəncədəki fəaliyyəti dövründə 
Fətəli xan Xoyskinin sədrliyi ilə Nazirlər Şurası ölkədə dövlət quruculuğu məsələlərinə ciddi diqqət 
yetirir və milli ordunun təşkili prosesini hər vasitə ilə sürətləndirməyə çalışırdı. Çünki yeni yaranmış 
AXC-ni şimaldan bolşevik Rusiyası və ağqvardiyaçılara məxsus Denikin ordusu, qərb sərhədlərimizdə 
daşnak erməni quldur dəstələrinin aramsız hücumları və nəhayət, cənubdan İranın Ənzəli limanında 
yerləşmiş müttəfiq qoşunların baş komandanı general V.Tomsonun hərbi hissələri daim təhdid edirdi. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə ciddi təhlükə yaradan əsas 
qüvvələrdən biri, qeyd olunduğu kimi general-leytenant Anton İvanoviç Denikinin (1872-1947) 
ağqvardiyaçı ordusu idi. Ağqvardiyaçılar 1919-cu ilin iyun ayından etibarən bolşevik Rusiyasına qarşı 
genişmiqyaslı hücumlara keçərək bir çox şəhər və qəsəbələri ələ keçirmişdi. Denikinin könüllü ordusu 
1919-cu ilin iyun ayının 24-də Xarkov şəhərini, həmin ayın 27-də Yekaterinoslavı, 30-da isə Saritsını 
tutmuşdu. 1919-cu ilin iyulunda V.Lenin RK (b) P MK-ya ünvanladığı “Hamı Denikinə qarşı 
mübarizəyə” başlıqlı məktubunda göstərirdi ki, Denikin ordusunun bu hücumu “sosialist inqilabının ən 
çətin anlarında” baş vermişdi [1]. 

1919-сu il iyulun 3-də Denikin ordusu Ukraynada Poltav şəhərini, avqustun 10-da Nikolayev, 
Xerson, Odessanı ələ keçirdi. Avqustun 18-də isə könüllülər Kiyev şəhərini tutdular. Ağqvardiyaçı 
Denikin ordusunun günü-gündən genişlənən hərbi hücumları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin də 
varlığı üçün ciddi təhlükə yaradırdı. Gözlənilən real hücum təhlükəsinin əsas istiqamətlərindən biri də 
Xəzər dənizi vasitəsilə həyata keçirilə bilərdi. Demək olar ki, Denikin ordusu ilə bağlı olan bir neçə 
hərbi qüvvələr artıq buna cəhd göstərmişdi. 

Hələ 1918-ci ilin avqust ayında denikinçilərlə sıx əlaqəsi olan polkovnik İlyaşeviçin silahlı 
dəstələri Xəzər dənizi vasitəsilə AXC-nin Cavad qəzasının Biləsuvar kəndindən Lənkəranın Prişib 
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kəndinə keçmişdilər [2, s.331]. Onların tabeliyində 6 min nəfərə qədər döyüşçü var idi. Avqustun 4-5-
də İlyaşeviçin hərbi qüvvələrinin təzyiqi altında Prişib kəndində fövqəladə qurultay keçirildi və orada 
Lənkəran və Cavad qəzalarında hakimiyyət məsələsi müzakirə olundu. Qəbul edilən qərara əsasən, 5 
nəfərdən ibarət “Müvəqqəti diktatura” yaradıldı [3, s.52]. Bu diktatura “Beşlər diktaturası” adlanırdı. 

Beləliklə, Denikindən dəstək alan millətçi rus zabitləri AXC-nin cənub bölgəsində hakimiyyəti 
öz əllərinə aldılar [2, s. 331]. Bakıdakı Rus Milli Şurasına və Denikin yardımlarına arxalanan, eləcə də 
ixtiyarında olan silahlı qüvvələrin köməyinə güvənən “Müvəqqəti diktatura” rejimi yerli əhalini çapıb-
talayır və bölgədə hər cür özbaşınalıqlar törədirdi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını qısqanclıqla qarşılayan Denikin, onu süni dövlət 
adlandırır, ləzgi, erməni, tatar, ruslardan ibarət xalqları əhatə etdiyini və panislamçı, pantürkist bir 
forpost olduğunu göstərirdi: “Azərbaycan Respublikasında hər şey sünidir, “həqiqi deyildir” və 
Persiyanın bir əyaləti kimi mövcud olmuşdur. Ləzgi Zaqatalasını, erməni-tatar Bakı və Yelizavetpol 
quberniyasını, rus Muğanını süni şəkildə əhatə etmiş və türk siyasəti ilə birləşərək Qafqazda türkçü və 
panislamçı bir forpostur” [4, s.297].  

1919-cu il martın 21-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini parçalamaq iddiasında olan qüvvələr 
Prişibdə qurultay keçirərək belə bir qərar qəbul etdilər ki, Paris sülh konfransı öz işini qurtaranadək 
Lənkəran qəzası Azərbaycan hakimiyyəti altına verilməsin və “Muğan vilayəti” adı altında müstəqil 
quruma tabe edilsin [3, s. 59, 60]. Lakin 1919-cu ilin aprelində ölkənin cənubunda siyasi vəziyyət 
tamamilə dəyişdi. Aprelin 25-də bolşeviklər polkovnik İlyaşeviç və onun tərəfdarlarını həbs edərək 
Lənkəran bölgəsində hakimiyyəti öz nəzarətləri altına aldılar. 

Separatçı qüvvələrin bölgədən çıxarılması və orada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hakimiyyəti-
nin bərqərar olması üçün Hərbi Nazirlik Lənkəran dəstəsinin yaradılması haqqında sərəncam verdi. 
1919-cu il avqustun 4-də Hərbi nazir tərəfindən imzalanmış əmrə əsasən, dəstənin komandanlığı gene-
ral-mayor Həbib bəy Səlimova həvalə olundu. Avqustun 13-də Lənkəran qəzasına doğru irəliləyən 
AXC ordusu Hacıqabul, Salyan, Pokrovsk və Prişibi keçərək, Lənkərana daxil oldu. Lənkəran dəstəsi 
tapşırılmış vəzifəni müvəffəqiyyətlə yerinə yetirib, bölgədəki rus qüvvələrini tərk-silah etdi [5, s.67]. 

Hələ 1919-cu ilin əvvəllərindən başlayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyi 
Denikin ordusunun şimaldan, xüsusən də Xəzər dənizindən gözlənilən hücumlarının qarşısını almaq 
üçün müxtəlif tədbirlər görmüşdü. Onlardan ən əhəmiyyətlisi Bakı İstehkam hissəsi, yəni Bakının 
Möhkəmləndirilmiş Müdafiə rayonunun yaradılması idi. Bu strukturun yaradılmasında məqsəd Bakı 
şəhərinin etibarlı müdafiəsinin təşkil olunması idi. 1919-cu il sentyabr ayının 13-də bu məsələ ilə bağlı 
hərbi nazir S.Mehmandarovun yazdığı raport Dövlət Müdafiə Komitəsinin iclasında müzakirə olundu 
və nazirin irəli sürdüyü vəsatət qəbul edildi. Dövlət Müdafiə Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı qəbul 
etdiyi qərarda Bakı İstehkam hissəsinin rəisi vəzifəsini təsis etmək, bu vəzifəni şəhərin hərbi general-
qubernatoru vəzifəsi ilə birləşdirmək, Bakı rəisliyi ərazisini ona tabe etdirmək məsələsi də sərəncamda 
öz əksini tapmışdı [5, v.53]. 

1919-cu ilin əvvəllərində Denikin ordusu “vahid, bölünməz Rusiya” şüarı altında Şimali Qafqaza 
hücum edərək Terek bölgəsini işğal etdi. Denikinin Qafqazı ələ keçirməkdə əsas məqsədi tədqiqatçı 
Altay Göyüşovun da qeyd etdiyi kimi: “Rusiyada vətəndaş müharibəsi aparan qüvvələr üçün Şimali 
Qafqazın taxılı, ən əsası isə Bakı nefti həyati əhəmiyyətə malik faktorlar hesab olunurdu” [6, s.219]. 
Elə bu səbəbdəndir ki, həm denikinçilər, həm də bolşeviklər bu bölgənin ələ keçirilməsi üçün bütün 
qüvvələrini sərf edirdilər. Buna nail olmaq üçün isə müstəqilliyini elan etmiş Qafqaz respublikalarını 
işğal etmək lazım idi. 

Sovet dövrü tarixçiləri Denikinə qarşı mübarizə məsələsindən danışarkən qeyd edirdilər ki, 
1919-cu ildə ingilis-amerikan və fransız imperialistləri Cənubi Qafqaz respublikalarındakı burjuaziya-
nın Sovet Rusiyasına qarşı müharibədə Kolçak və Denikinin yanında olması üçün ciddi-cəhdlə 
mübarizə aparırdılar [7, s.319]. Göstərilən səylər əsasən, Ararat Respublikası siyasi rəhbərliyində öz 
bəhrəsini versə də, Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarında bu avantürist siyasət baş tutmamışdı. 
Çünki hər iki suveren dövlət istənilən qonşu ölkə ilə mehriban dostluq və əməkdaşlıq şəraitində 
yaşamağa böyük üstünlük verirdi. 
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1919-cu il fevral ayının 14-də Dağlılar Respublikasının baş naziri P.Kotsevin Denikin 
Ordusunun günü-gündən genişlənən işğalçılıq planları ilə bağlı Müttəfiq Qoşunların komandanı 
general V.Tomsona ünvanladığı məktubunda qeyd edirdi ki: “Könüllü Ordu Dağlılar İttifaqı 
Respublikasının daxili işlərinə aşağıdakı məsələlərdə qarışıb: 1. Denikinin Vladiqafqaz rayonuna 
yaxınlaşan hissələri Dağlılar hökuməti adından bu şəhəri tutmuş inquş partizanlarına qarşı şəhəri ələ 
keçirmək məqsədilə hərbi əməliyyatlara başlamışlar; 2. İnquşlara ultimatum verilmişdir... Bütün 
Kabarda dairəsi ərazisi tutulmuşdur. Bununla əlaqədar Dağlılar hökuməti Könüllü Ordu komandanlığı 
qarşısında aşağıdakı məsələləri qaldırmışdır: A) Fevral ayının 7-də Könüllü Ordu hərbi hissələrinin 
komandanı general Vrangelə Çervlyonı stanitsasında inquşlara qarşı hərbi əməliyyatların 
dayandırılması və Könüllü Ordunun dağlı ərazilərindən çıxarılması tələbi ilə məktub göndərilmişdir. 
B) Fevralın 8-də hökumət üzvlərindən birinin iştirakı ilə Könüllü Ordu hissələrinin komandanı ilə 
görüş və münaqişənin yerində həll edilməsi üçün xüsusi nümayəndə heyəti yola düşmüşdür... Şəxsən 
mən Denikinin nümayəndəsi general Erdeli ilə görüşmüşəm və o, bildirib ki, Könüllü Ağ Ordunun ön 
hərbi hissələrinin Vladiqafqaz rayonunda dağlılara qarşı əməliyyatlarının səbəbi guya komandanlığın 
Şimali Qafqaz hökuməti ilə Antanta arasında bolşevizmə qarşı ümumi mübarizə çərçivəsində qurulan 
münasibətlərdən tamamilə bixəbər olmasıdır. Mən hökumətin tarix qarşısında öz xalqının taleyi üçün 
məsuliyyət daşıdığını və buna görə də hadisələrin özbaşına nə ilə nəticələnəcəyini sakitliklə müşahidə 
etmək ixtiyarının olmadığını bildirərək, müttəfiqlərin komandanlığından artıq baş verən və gələcəkdə 
yeni qırğınlara səbəb ola biləcək münaqişəyə təcili surətdə müdaxilə etməsini xahiş edirəm”[8, s.143]. 

V.Tomson cavab olaraq Dağlılar Respublikasının Bakıdakı səfiri Əlixan Qantemirə ünvanladığı 
məktubunda göstərmişdi ki: “Denikin sizin torpaqlarınıza təcavüz etməyəcəkdir” [9, s.72]. Daha sonra 
fikrini davam etdirərək bildirmişdi ki, Denikin orduları Kotlyarovskaya stansiyasında duracaq və 
irəliləməyəcəkdir. Lakin Şimali Qafqazda hadisələr heç də general V.Tomsonun qeyd etdiyi kimi 
cərəyan etmədi. Ağqvardiyaçılar Dağlılar Respublikası ərazisində nəzarəti tamamilə öz əllərinə almağa 
çalışırdılar. 

1919-cu il fevralın 17-də Dağlılar Respublikasının parlamenti Denikinin hərəkətlərinə etiraz 
edən qərar qəbul etdi [10, s.16]. Fevral ayının 26-da isə Ə.Qantemir Azərbaycan Xarici İşlər nazirinə 
məlumat vermişdi ki, Dağlılar hökumətinin Denikin ordusu komandanlığı ilə danışıqları müsbət nəticə 
verməmişdir. Ağqvardiyaçılar mülki əhaliyə qarşı hərbi hücumlarını davam etdirir və tezliklə Qroznıya 
yaxınlaşırlar. 

1919-cu ilin martın 1-də AXC hökuməti Dağlılar Respublikasının çətin vəziyyətdə olmasını 
nəzərə alıb onlara yardım göstərilməsi haqqında qərar qəbul etdi və Denikinə nota verdi. Notada 
xüsusi olaraq qeyd olunurdu ki, Denikinin bu hərəkətləri Qafqazda bolşevizmin yayılmasına səbəb 
olacaqdır [10, s.123]. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin dağlı 
xalqlarına göstərdiyi təmənnasız kömək çox çətin və mürəkkəb bir dövrdə həyata keçirilirdi. 
A.Göyüşov qeyd edir ki, “bu köməklə hökumətimiz nəinki Denikin kimi təhlükəli bir düşmənlə üz-üzə 
gəlir, eyni zamanda artıq açıq şəkildə dağlılara mənfi münasibətdə olan ingilis komandanlığının da 
ciddi etirazları ilə qarşılaşırdı” [6, s. 226]. 

Dağlılar Respublikasının fəaliyyətinə yüksək qiymət verən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
hökumətinin sədri F.Xoyski bu qardaş xalqların müstəqillik yolu ilə birgə addımlaması üçün bütün 
imkanlardan istifadə olunacağını dəfələrlə bəyan etmişdi. O, 1919-cu ilin mart ayında AXC 
parlamentinin iclaslarının birində bildirmişdi ki, “Dağıstan hökumətinə dəymiş zərbə bizə dəymiş 
kimidir. Mən bizim hökumət və parlamentimizin Dağıstan hökumətinə kömək edəcəyini onların 
səfirinə xəbər verdim. Azərbaycanın nə hökuməti, nə də parlamenti onların hüquqlarının 
tapdalanmasına icazə verməyəcək və bütün qüvvələri ilə onlara kömək edəcəkdir” [11, v.1-36]. 

1919-cu il mayın 30-da gürcülərin təşəbbüsü ilə Tiflisdə Cənubi Qafqaz respublikaları 
nümayəndələrinin iştirakı ilə Gürcüstan və Azərbaycan hökumətləri arasında iqtisadi məsələlərin 
tənzimlənməsinə həsr olunmuş konfrans keçirildi. Azərbaycan nümayəndələrinin tələbi ilə gündəliyə 
Könüllü Ağ Ordunun Dağlılar Respublikasına qarşı mövqeyinin müzakirəsi məsələsi də əlavə edildi 
[11, v.2]. Konfransda X.Xasməmmədov Azərbaycan nümayəndə heyəti adından bildirmişdi ki, 
Dağlılar hökumətinin ləğvi və Dağıstan ərazisinin ağqvardiyaçılar tərəfindən zəbt olunmasını biz 
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sükutla qarşılamayacayıq, “biz tam şəkildə Dağlılar hökumətinin tutduğu mövqeyi dəstəkləyəcəyik” 
[11, v.123-133]. Konfransda gürcülər də azərbaycanlı nümayəndələr kimi, Dağlılar Respublikası 
ərazisinin Denikin ordusu tərəfindən işğal olunmasını pisləyən bəyanatla çıxış etdilər. Yalnız erməni 
nümayəndələri bu məsələdə həmişəki kimi, rusiyapərəst mövqe nümayiş etdirərək, guya öz 
hökumətləri ilə məsləhətləşdikdən sonra bir söz deyəcəklərini bəhanə gətirib neytral qaldılar. Erməni 
nümayəndəsi Tiqranyan konfransda iştirak edən erməni heyətinin heç nəyə zəmanət vermək 
hüququnun olmadığını və ümumiyyətlə, neytrallıq məsələsinin də yalnız xüsusi razılaşmadan sonra 
mümkün olacağını bildirmişdi [11, v.123-133]. 

Erməni nümayəndə heyətinin bu mövqeyi açıq-aşkar onu göstərirdi ki, daşnak Ararat 
Respublikasının rəhbərliyi Denikin ordusunun Qafqaz dövlətlərinə təcavüzünü dəstəkləyir və hətta 
onunla koalisiya təşkil edə biləcəklərinə eyham vururdular. Qeyd edək ki, konfransdan bir qədər sonra 
Azərbaycan hökumətinin Kubandakı səfiri ölkəsinin Daxili İşlər nazirinə ünvanladığı məktubunda 
yazmışdı: “...yəqin ki, ermənilərlə Denikin arasında müəyyən anlaşma yaranmışdır. Çünki burada açıq 
şəkildə bildirilir ki, əgər Azərbaycanla Könüllü Ordu arasında müharibə başlayarsa, ermənilər arxadan 
bizim üzərimizə hücuma keçəcəklər” [11, v.1-3]. Gətirilən faktdan da göründüyü kimi, yaranmış 
gərgin vəziyyətdən istifadə etməyə çalışan ermənilər Könüllü Ağ Ordu rəhbərliyi ilə gizli danışıqlar 
aparır və münasib şərait yaranarsa, qonşu ölkələrin torpaqları hesabına öz ərazilərini genişləndirməyə 
çalışırdılar.  

Maraqlı faktdır ki, Denikin ordusu ilə təkcə Ararat Respublikasında yaşayan ermənilər əlaqə sax-
lamırdı. Könüllü ağqvardiyaçı ordu rəhbərliyi ilə demək olar ki, bütün Qafqaz ermənilərinin yaxın 
münasibətləri mövcud idi. Onlar istənilən vaxt Denikinlə əlaqə saxlayır və köməklik üçün ona müra-
ciət edirdilər. 1919-cu il 26 fevralda Denikin Britaniyanın Qafqazdakı hərbi missiyasının rəisi general 
Briqqsə ünvanladığı növbəti bəyanat xarakterli məktubunda bildirirdi: “Soçi dairəsi erməni milli şura-
sının rəsmi nümayəndələri, Suxumi dairəsində, əsasən də Qudaut kəndində yaşayan ermənilərin gürcü 
hərbiçilərinin zorakılığından qorunmaq üçün mənə müraciətlə xahiş ediblər. Gürcü hərbiçiləri Soçi 
dairəsində təmizləmə əməliyyatı apardıqdan sonra Suxumi dairəsində erməni kəndi olan Qudautdan və 
dairənin hər bir kəndindən 1000 pud çəkidə qarğıdalı, ot və soya bitkisi müsadirə ediblər. Göstərilən 
kənd sakinlərinin ərzağı və onların bunu gürcülərdən tələb etmək imkanları da yoxdur. 

O vaxt gürcü qoşunu kəndi mühasirəyə almışdı və fevralın 10-da onlar dinc əhaliyə qarşı 
pulemyot və artilleriyadan atəş açmağa başladılar. Soçi dairəsi erməni milli şurasının yuxarıda 
göstərilən bəyanatında qeyd olunanlar və cəbhə arxasında mənim tabeliyimdə olan hərbi rəhbərliyin 
verdiyi raportlar da təsdiqləyir ki, Bzıb çayının kənarında yerləşmiş gürcü qoşunlarının artilleriya və 
pulemyot atəşi səsləri daimi eşidilir.  

Zati-aliləri, sizdən xahiş edirəm ki, köməksiz vəziyyətdə olan erməni əhalisinə qarşı törədilmiş 
zorakılığa görə, Britaniyanın Zaqafqaziyadakı yüksək komandanlığına mənim qəti etirazımı 
bildirəsiniz və rica edəsiniz ki, gürcü dövlətinə güclü təzyiq göstərsin ki, bu vəhşilik dayandırılsın” 
[12, s.96]. Göründüyü kimi, Qafqazda yaşayan ermənilərin Denikinə belə sərbəst müraciət etməsi və 
onun da bu tələb və xahişləri vaxtında, təxirəsalmadan həyata keçirməyə çalışması, hər iki tərəf 
arasında qarşılıqlı əlaqələrin həqiqətən yüksək səviyyədə olmasından xəbər verirdi.  

Xatırlatmaq yerinə düşər ki, həmin illərdə İrəvan, Naxçıvan və Zəngəzurda daşnaklar - Andranik 
və Dronun azğınlaşmış quldur dəstələri dinc türk-müsəlman əhaliyə qarşı misli görünməmiş 
vəhşiliklər, soyqırımlar törədirdilər. Dəhşətli faciələr yaşamış bu insanlar qırğının dayandırılması üçün 
bölgədəki ingilis general-qubernatorluğuna və bir çox beynəlxalq təşkilatlara müraciət etsələr də, bir 
nəticəsi olmamışdı. Çünki regiona nəzarət edən Müttəfiq Qoşunlar komandanlığı və Könüllü Ağ Ordu 
rəhbərliyi Qafqazda türk-müsəlman dövlətinin yaranmasını heç vəchlə istəmir, erməni separatçılarına 
güvənərək qatı xristian həmrəyliyi siyasəti nümayiş etdirirdilər. 
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Nəticə 
 

Araşdırdığımız mövzuya yekun olaraq aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar: 
- Çar Rusiyasının süquta uğraması və bolşeviklərin hakimiyyətə gəlməsi ilə heç cür barışmayan 

Könüllü Ağ Ordu rəhbərliyi strateji əhəmiyyət daşıyan Qafqazı əldən verməmək və bolşeviklərə qarşı 
mübarizədə regionun güclü potensialından maksimum yararlanmağa çalışırdılar. Bakı və Qroznının 
neftinə, eləcə də Qafqaz respublikalarının yetərincə ərzaq təminatına sahib olmaq imkanları 
denikinçilərə böyük üstünlüklər qazandıra bilərdi; 

- Cənubi Rusiya qoşunlarının komandanı general A.İ.Denikin Dağlılar Respublikası ərazisini ələ 
keçirdikdən sonra Azərbaycan və Gürcüstanı da işğal etməyə səy göstərsə də, bölgədəki Müttəfiq 
Qoşunlar komandanlığının daimi nəzarəti və maraqları bu istəyin həyata keçməsinə imkan vermədi. 
Lakin Könüllü Ağ Ordunun Şimali Qafqazda törətdiyi qanlı olaylar və digər zorakılıqlar Azərbaycan 
və Gürcüstanı hər an işğal təhdidi altında saxlayırdı; 

- Denikin ordusunun işğal təhdidlərinə baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökuməti 
kifayət qədər ehtiyat tədbirləri görmüş, gözlənilən düşmən təhlükəsinin qarşısını almaq üçün Bakının 
gücləndirilmiş müdafiə-istehkam hissəsini yaratmışdı. Azərbaycan hökuməti Könüllü Ağ Ordu 
rəhbərliyinin bütün hədələrinə baxmayaraq, işğala məruz qalmış Dağlılar Respublikasına çətin 
günlərdə hər cür kömək göstərmiş və öz qardaşlıq yardımını əsirgəməmişdi.  
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Аннотация 
Борьба Азербайджанской Демократической Республики против 

Белогвардейской угрозы летом 1919 года 
Зафар Керимов 

 
Одной из серьёзных угроз территориальной целостности и суверенитета Азербайджанской 

Демократической Республики в 1918-1920 гг. являлась белогвардейская армия под командова-
нием южной Армии России генерала Деникина. Эта армия, перейдя с июня 1919 года к широко-
масштабным военным операциям против большевистской России захватила многие города, в т. 
ч. и Терек на Северном Кавказе. 

С началом 1919 г. военное министерство Азербайджанской Демократической Республики 
предпринимало различные меры для предупреждения нападений армии Деникина с севера, в 
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особенности со стороны Каспийского моря, создав в Баку оборонительную часть, превратив 
столицу в укрепленный район. 

Ключевые слова: Деникин, прикаспийские территории, Белогвардейская армия, Южный 
Кавказ. 

Abstract 
The struggle of the Azerbaijan Democratic Republic  

against Agvardia's threat in summer 1919 
Zafar Karimov 

 
One of the main forces that created serious threat for sovereignty and territorial integrity of 

Azerbaijan Democratic Republic in 1918-1920 was the commander of the Russian troops in the south 
general A.I.Denikin’s White Guard army. Beginning from June 1919, with large-scale military attacks 
against Bolshevik Russia the White Guard occupied many towns and settlements, and captured Terek 
in the North Caucasus. 

Since the beginning of 1919, in order to prevent the expected attacks of Denikin's army from the 
north, in particular from the Caspian Sea the War Ministry of the Azerbaijan People's Republic had 
implemented a variety of measures, and had created the fortification area of Baku, that’s to say, the 
Strengthened Defence District of Baku. 

Keywords: Denikin, Caspian littoral, attacks, White Guard army, North Caucasus. 
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MİLLİ AZƏRBAYCAN TARİXİ MUZEYİNİN KOLLEKSİYASINDA OLAN AZƏRBAYCAN 
XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNÜN SİLAHLARI 

 
tar.ü.f.d. Sevinc Vahabova 

AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 
 

Xülasə. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin silah kolleksiyasında mart hadisələri, həmçinin 
Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya gəlişi zamanı istifadə olunan, hərbi əməliyyatlarda qənimət kimi ələ 
keçirilən müxtəlif çeşidli silah nümunələri saxlanılır. Nümayiş olunan eksponatlar həmin hadisələrinin 
“səssiz” şahidləridir. İstər Azərbaycan, istərsə də dünya ictimaiyyətinin diqqətinə ermənilərin 
azərbaycanlılara qarşı tarixboyu törətdikləri insanlığa sığmayan vəhşiliklərin çatdırılmasında bu 
materialların aktuallığını nəzərə alaraq onların əsas sübut kimi tədqiq olunması vacibdir. 

Açar sözlər: silah, top, süngü, xəncər, tapança. 
 
Müstəqilliyə gedən yol irili-xırdalı bütün xalqları tarix qarşısında ağır sınaqlarla üz-üzə qoyur. 

XX əsrdə Azərbaycan xalqının müstəqillik yolunda üzləşdiyi ən böyük sınaqlardan biri 1918-ci ilin 
hadisələri idi. Əsrin əvvəllərində baş vermiş mart hadisələri başlıca olaraq Azərbaycanın müstəqilliyi 
əleyhinə yönəldilmiş bir plan idi. Mart qırğının törətməklə bolşevik-daşnak alyansı Bakıda 
Azərbaycanın muxtariyyətini tələb edən müsavatçıların sosial bazasını məhv etməyə nail olmaq 
ümidində idilər. 

Burada əsas məqsəd bütün Azərbaycanı işğal etmək idi. Yalnız Qafqaz İslam Ordusunun gəlişi 
düşmən qüvvələrin bu təcavüzkar planının həyata keçirilməsinə əngəl oldu. Belə çətin, keşməkeşli bir 
tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqının köməyinə Qafqaz İslam Ordusu yetmişdir.  

Bildiyimiz kimi, Qafqaz İslam Ordusu Osmanlı dövlətinin 1918-ci ilin mart-avqust tarixləri 
arasında yaratdığı Şərq Orduları Qrupuna daxil olan hərbi birliklərdən ibarət idi. Bu ordu hərbi nazir 
Ənvər Paşanın əmri ilə yaradılmış və tamamilə müsəlmanlardan ibarət idi. Birinci Dünya müharibəsi 
zamanı Qafqaz cəbhəsindəki döyüşlərdə Nuru Paşanın rəhbərliyi ilə iştirak etmişdi. 12-14 min osmanlı 
əsgərindən ibarət olan Qafqaz İslam Ordusu Azərbaycan türklərindən və Dağıstan müsəlmanlarından 
ibarət könüllülərin qatılması ilə təqribən 20 min sayda olmuşdur. Bakı qırğınından sonra Azərbaycanın 
türk-müsəlman əhalisinə qarşı həyata keçirilən kütləvi qırğınların qarşısını almaq və Dağıstan 
müsəlmanlarına yardım etmək məqsədilə Osmanlı dövləti tərəfindən təşkil edilmiş hərbi struktur olan 
Qafqaz İslam Ordusu, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan edildiyi günlərdən 1918-ci ilin 
noyabrına qədər fəaliyyət göstərmişdir.  

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin silah kolleksiyasında mart hadisələri, həmçinin Qafqaz İslam 
Ordusunun Bakıya gəlişi zamanı istifadə olunan müxtəlif çeşidli silah nümunələri saxlanılır. Bu 
eksponatlar arasında şaşqa, tüfəng, süngü və başqalarını göstərmək olar.  

Həmin günlərdə erməni-bolşevik birləşmələrinin azərbaycanlılara qarşı istifadə etdikləri hərbi 
sursatlardan biri olan kiçik həcmli top Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş 
etdirilir. Silahlar və Bayraqlar fondunda SBF 2711 inventar nömrəsi altında qeydiyyatdan keçən bu top 
poladdan tökmə üsulu ilə hazırlanmışdır. Lüləsi hamardır. Lülənin ağız hissəsi nişangahın enliləşən 
tərəfinə keçdikcə altıtilli formadadır. Açar hissəsi milsizdir. Lülənin üzərində “ox-kaman işarəsi, 1918 
г.” və erməni əlifbası ilə yazılmış hərflər həkk olunub. Top Bakıda erməni sahibkarı Xatisovun 
zavodunda düzəldilmişdir.  

1969-cu ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinə təhvil verilən bu topun 1918-ci ilin mart 
hadisələrində azərbaycanlılara qarşı istifadə olunduğu qeyd edilir. Topun mövcudluğu ermənilərin 
əvvəlcədən silahlanmasını bir daha sübut edir. Hazırda həmin top Muzeyin Azərbaycanda törədilən 
soyqırımlar zalında nümayiş etdirilir.  

1918-ci il hadisələri zamanı istifadə edilən bir sıra soyuq silah nümunələri elmi ekspozisiyada 
göstərilir. SBF 2993 inventar nömrəli şaşqa buna misal ola bilər. XIX əsrə aid olan şaşqanın tiyəsi 
poladdır, üzərində bir enli və bir nazik noyu var. Kəsər hissəsinin hər iki tərəfində cızma və oyma 
üsulu ilə naxışlar və yazı vurulub: “Злат. Ор. Фабр”. Şaşqanın dəstəyi buynuzdur. Qını taxtadır, 



HƏRBİ BİLİK № 6, 2018-ci il                                                                                   HƏRB TARİXİ 
 

30 

üzərinə qara dəri çəkilib. Yuxarı və aşağı hissələrinə üzəri qarasavadla minalanmış, nəbati naxışlı 
metal lövhələr vurulub. Şaşqanın uzunluğu 92 sm, eni 3 sm, tiyənin uzunluğu 74 sm-dir.  

Ümumiyyətlə, kəsici-batırıcı silah növünə aid olan şaşqalar sırf Qafqaz tipli soyuq silah növüdür 
[1, s. 4]. Yazılı və illüstrativ mənbələr təsdiq edir ki, şaşqalar, əsasən, ölkənin dağətəyi ərazilərində 
işlədilirdi [2, s. 80]. Tiyələr qına çox möhkəm geydirilirdi. Bu da, öz növbəsində dağlıq yerlərdə 
hərəkət zamanı onun düşməsinin qarşısını alırdı. Tiyənin qından rahat çıxması üçün dəstəyin yuxarı 
hissəsi quşbaşı formasında düzəldilirdi. “Dimdiyin” təkanı nəticəsində döyüşçü tiyəni dəridən 
asanlıqla çıxara bilirdi. “Quşbaşı” forma həm də döyüşçünün dəstəyi möhkəm tutmasına kömək edirdi. 
Maraqlıdır ki, şaşqaların qını bir qədər uzun olurdu. Bu da, öz növbəsində şaşqanın “dimdiyə” qədər 
qında oturmasına dəlalət edirdi.  

Bu dövrdə soyuq silah növlərindən xəncərlər Azərbaycan döyüşçüsünün silahlanmasında mühüm 
silah növü sayılırdı. Xəncər ikiağızlı düz tiyəli olan kəsici – batırıcı silahdır. Bu silahda tiyənin işlək 
hissəsi ucluğa keçən iki paralel tərəflərlə təşkil olunmuşdu. Xəncər sadə bıçaq kimi düz və ya əyilmiş 
tiyəli olur, çox zaman sıx, əlbəyaxa döyüş silahı kimi praktik sayılırdı. Təkbətək döyüşdə, dar yerdə, 
toqquşmada, qəfil və səssiz həmlələrdə xəncər çox effektli silah kimi tətbiq olunurdu [ 3,s. 82 ]. 
Xəncərlər silah növü kimi uzun müddət istifadədə qalmışdır. Bu silah növü nəinki savaş zamanı, hətta 
sabit vaxtlarda da Qafqaz kişisinin çərkəzi geyiminin bir aksessuarı kimi işlədilirdi.  

Texniki cəhətdən əsas diqqəti darkanallı və itidişli, çox güclü çıxıntılı tiyələr cəlb edirdi. Şimalda 
xəncər daha iri və ağır formalar alırdı, dəstəklər daha böyük ölçülü düzəldilirdi, bu isə əlin müdafiə 
olunması üçün edilirdi. Tiyə çox itilənmiş fəsərlə təchiz olunurdu ki, zirehli toxunmanı deşə bilsin. 
Şərq xəncərləri Qərb xəncərlərindən formasına və işlənməsinin müxtəlifliyinə görə fərqlənirdi. Hər bir 
xalqın əlbəyaxa döyüşdə işlətdiyi hərəkətlərə uyğun olurdu. Tiyələr deşmək üçün düz, dar, bir tərəfi 
kəsərli hazırlanırdı. Doğramaq və batırmaq üçün xəncər enli və ikitərəfi kəsərli olurdu. Kəsmək və 
deşmək üçün kəsər bayıra çıxarılırdı. Bəzən bu silah əyilmiş kəsərli və nəhayət, diş-diş olmuş iki, üç 
və beşuclu minalanmış kəsərli şəkildə düzəldilirdi. Xəncər hazırlanarkən əsas diqqət möhkəmliyə və 
metalın son dərəcə yaxşı döyülməsinə yönəldilirdi [ 4, s.45 ]. 

Silah kolleksiyasında SBF 3087 inventar nömrəsi altında saxlanılan süngü Qafqaz İslam 
Ordusunun döyüşçüləri tərəfindən Bakının azad olunması zamanı istifadə edilmişdir. Süngü poladdan 
hazırlanmışdır. Tiyəsi bir tərəfli kəsəridir. Tiyənin üzərində ərəb qrafikası ilə aşağıdakı sözlər 
yazılmışdır: “Samsun fabrikası, 1322” (Türkiyə Cümhuriyyətinin Samsun şəhərinə işarədir və 1905-ci 
istehsalıdır).  

Başqa bir süngü üzərində “1312, Poladi-şahvər fabrikası” sözləri yazılmışdır. (1895-ci ildə 
istehsal olunub. Poladi-şahvər, yəni padişahlara layiq polad fabrikası mənasındadır).  

Göstərilən dövrdə istifadə edilmiş tüfənglər əsasən, 1891-ci il nümunəsi olan Mosin istehsallı 
tüfənglərdir. 7,62 mm kalibrli bu tüfənglərin kazak variantı piyadalar tərəfindən istifadə edildiyi üçün 
bir az qısa ölçülü olurdu. Belə tüfənglərin xəzinəsində beş patron mövcuddur. Tüfəng 3200 addım 
uzaqlığında atış qabiliyyətinə malik idi.  

Hərbi döyüşlərdə 1895-ci il nümunəsi olan “Naqan” sistemli tapançalardan istifadə olunmuşdur. 
7,62 mm kalibrə malik bu tapançalar iki növdə: zabitlər və sadə əsgərlər üçün hazırlanırdı.  

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kolleksiyasında Qafqaz İslam Ordusunun qurucuları və 
komandanlığına həsr olunmuş xalça da həmin hadisələrin nümayiş olunduğu zalda göstərilir. Qarabağ 
xalçaçılıq məktəbinə məxsus bu xalça üzərində Ənvər paşa, Sultan M.Rəşad, Şövkət paşa və Yusif 
İzzəddinin hərbi geyimdə təsvirləri toxunmuşdur.  

Daha bir sənəd də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu, SBF 551 inventar nömrəsi ilə qeyd olunan, 
ipək parça üzərində türk əsgərlərinin şəkilləri, hərbi atributlarının təsvir olunduğu və yazısı olan bir 
eksponatdır. Yazının ərəb qrafikası ilə yazılmışdır: “ Evladi-şühəda məa ülüvvi izzə. Ləin şaşaaha alə 
sirri-keys-didar” (Tərcüməsi belədir: şəhid övladları uca şərəflə birlikdədir. Vallah onların parlaqlığı 
yarın (ilahi) idrak sirrinin də üzərindədir).  
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Tanınmış şərqşünas alim Yevgeni Paxomov tərəfindən Muzeyə Osmanlı bayrağının ucluğu 
hədiyyə olunmuşdur. Bayraq ucluğunun Qafqaz İslam Ordusunun hissələrindən birinə aid olması 
ehtimal edilir [ 5, s.463 ]  

Bu materialların muzeylərimizdə nümayişi və tədqiq olunması xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 
Hazırda torpaqlarımızın 20 faizindən çox hissəsinin erməni separatçıları tərəfindən işğal olunduğu bir 
zamanda bu məsələlərin qabarıq şəkildə göstərilməsi, elmi dövriyyəyə buraxılması tarixboyu 
azərbaycanlılara qarşı törədilən cinayətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında və gənc nəslin milli-
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında mühüm rol oynayır.  
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Аннотация 
Оружия периода Азербайджанской Демократической Республики 

в коллекции Национального Музея Истории Азербайджана  
Севиндж Вахабова 

 

В одном из ценнейших фондов Национального Музея Истории Азербайджана в фонде 
Оружий и Знамен хранятся различные материалы отражающие события 1918 года. Эти редкие 
экспонаты являются свидетелями славного периода в истории Азербайджанского народа. Исс-
ледование этих материалов, а также их научный оборот в период оккупации армянами азербай-
джанских земель наряду с отражением этих событий, также дает возможность доведение до ми-
ровой общественности совершенных преступлений сепаратистов на протяжении всей истории, 
а также играет важную роль в воспитании молодого поколения в национально-патриотическом 
духе. 

Ключевые слова: оружие, пушка, штык, кинжал, пистолет. 
 

Abstract 
Weapons of the period of the Azerbaijan Democratic Republic 

in the collection of the National Museum of History of Azerbaijan  
Sevinj Vahabova 

 

There are various materials in one of the most valuable funds in the Arms and Banners fund of 
the National Museum of History of Azerbaijan that reflect the events of 1918. These rare exhibits are 
witnesses of the glorious period in the history of the Azerbaijani people. The study of these materials, 
as well as their scientific turnover, provides an opportunity to bring to the realities to the attention of 
the world, like the occupation of Azerbaijani lands by Armenians, and the crimes committed by 
separatists throughout the history, and also plays an important role in educating the younger generation 
in the national-patriotic spirit. 

Keywords: weapon, cannon, bayonet, dagger, pistol. 
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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Respublikasında müdafiə sənayesinin yaradılması, keçdiyi yol və 
bu sahədə həyata keçirilən tədbirlərdən bəhs edilib. Yazıda respublikada müdafiə sənaye kompleksinin 
inkişaf istiqamətləri araşdırılmış, dövlət, özəl sektor və birgə müəssisələrin fəaliyyətlərinə nəzər 
salınmışdır. 

Açar sözlər: müdafiə sənayesi, hərbi sənaye kompleksi, silah istehsalı.  
 

Azərbaycan Respublikası ərazisində yerləşən əsas hərbi sənaye komplekslərinin yaradılması Ulu 
öndər Heydər Əliyevin 1969-1982-ci illərdə respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrə təsadüf edir. Lakin 
Sovetlər birliyinin süqutundan sonra həmin müəssisələrin əksəriyyəti baxımsız vəziyyətə düşmüş, 
postsovet respublikalarında yerləşən tərəfdaşlarla əlaqələr itmiş, müəssisələrin bir çoxu bu səbəbdən 
qismən də olsa, mülki təyinatlı, xalq təsərrüfatı üçün məhsullar istehsalına keçmişdir. 
Müstəqilliyin ilk illərində respublikada ordu quruculuğu ilə yanaşı, müdafiə sənayesinin inkişafı 
məqsədilə 1993-cü ildə Dövlət Xüsusi Maşınqayırma və Konversiya Komitəsi yaradılmışdır. Silahlı 
Qüvvələrin və digər güc strukturlarının ehtiyaclarının yerli müəssisələrin imkanları hesabına 
qarşılanması, xarici hərbi asılılığın aradan qaldırılması məqsədi ilə milli müdafiə sənayesinin 
yaradılması istiqamətində 2000-ci illərin əvvəllərində mühüm addımlar atılmağa başlanmış, ordunun 
hərbi-texniki bazasını gücləndirmək və bu sahədə xaricdən asılılığı azaltmaq məqsədilə 2003–2005-ci 
illərdə sahənin inkişafına dair Dövlət Proqramı qəbul olunmuşdur. Adıçəkilən proqramın təsdiq 
edilməsi ilə respublikanın hərbi sənayesinin inkişafının yeni mərhələsi başlanılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin 16 dekabr 2005-ci il tarixli 1181 nömrəli sərəncamı ilə Dövlət Xüsusi 
Maşınqayırma və Konversiya Komitəsi ləğv edilərək, Komitənin bazasında Müdafiə Sənayesi 
Nazirliyi yaradılmışdır [1]. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikasının 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyi haqqında Əsasnamənin, nazirliyin strukturunun və işçilərin say həddinin 
təsdiq edilməsi haqqında” 27 sentyabr 2006-cı il tarixli 462 nömrəli fərmanına əsasən, Müdafiə 
Sənayesi Nazirliyinin (MSN) Elmi Tədqiqat İnstitutu, habelə Nazirliyin tabeliyinə verilən 
müəssisələrin bazalarında İstehsalat Birlikləri yaradılmışdır [2]. Dövlət başçısının 10 noyabr 2009-cu il 
tarixli 585 nömrəli sərəncamı ilə hər il dekabr ayının 17-si Müdafiə Sənayesi Nazirliyi işçilərinin peşə 
bayramı günü kimi qeyd olunmaqdadır [3]. 

Ötən dövr ərzində müdafiə sənayesinin inkişafı ilə bağlı qanunvericilik aktlarında da 
dəyişikliklər edilmiş, sənayenin bu sektorunun inkişafı ilə bağlı tədbirlər görülmüşdür. 2007-ci ildə 
təsdiq olunmuş Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizlik Konsepsiyası sənədində də müdafiə 
sənayesinin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanır. Sənəddə qeyd olunur ki, “milli müdafiə 
siyasətinin mühüm elementlərindən biri iqtisadiyyat və müdafiə arasında optimal qarşılıqlı nisbətin 
bərqərar edilməsi və milli müdafiə sənayesinin inkişaf etdirilməsidir” [4]. 

MSN-nin balansına verilən müəssisələr keçmiş SSRİ hərbi sənaye kompleksinin tərkibində 
fəaliyyət göstərmiş və ümumittifaq əhəmiyyətli bir sıra məhsulların istehsalında iştirak etmişlər. MSN 
yaradıldıqdan sonra bu müəssisələrin fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması məqsədilə dövlət tərəfindən 
müvafiq qərarlar qəbul edilmiş, daxili tələbatı qarşılamağa və daha sonra ixraca təqdim edilməyə 
öncəlik verilmək şərti ilə, müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı tapşırıq olaraq 
qarşıya qoyulmuşdur. Hərbi sənaye müəssisələrinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq və tənzimləmək 
məqsədi ilə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 24 iyun 2008-ci il tarixində “Azərbaycan Respublikası 
Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan müəssisələrin fəaliyyətinin sağlamlaşdırılması 
tədbirləri haqqında” 785 nömrəli fərman imzalanmış, adıçəkilən fərmanla MSN-nin tabeliyində olan 
müəssisələrin 2008-ci il aprelin 1-nə məcburi dövlət sosial sığorta haqları üzrə Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna olan əsas borclarının ödənişinə (2008-ci il ərzində bu 
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borcların ödənişini təmin etmək və cari borc yaratmamaq şərtilə) 2009-cu il yanvarın 1-dək möhlət 
verilsin və həmin borclara 2008-ci il aprelin 1-nə hesablanmış və ödənilməmiş penya və maliyyə 
sanksiyaları silinib. MSN və onun tabeliyində olan müəssisələr tərəfindən müdafiə təyinatlı 
məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal edilən texnologiyaların, avadanlıqların və 
dəstləşdirici hissələrin gömrük idxal rüsumundan və əlavə dəyər vergisindən azad edilməsi barədə 
qərar qəbul edilmişdir. Habelə Nazirlər Kabinetinə MSN tabeliyində olan müəssisələrin qaz, su və 
elektrik enerjisinə görə 2008-ci il aprelin 1-nə olan kreditor borclarının ödənilməsinin tənzimlənməsini 
nəzərdə tutan tədbirlərin (o cümlədən dövlətin maliyyə dəstəyi hesabına) həyata keçirilməsi, 
müəssisələrin əvvəlki illərdə yaranmış və Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsində müəyyən 
edilmiş ödənilmə müddətləri ötmüş vergi borclarının silinməsini və həmin müəssisələrin 2008-ci il 
aprelin 1-nə olan vergi borcları və onlara hesablanmış penya və maliyyə sanksiyalarının ödənilməsinə 
qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada möhlət verilməsi tapşırılmışdır. Adıçəkilən fərmanla, MSN-nin 
“Peyk” zavodu və “Azərsimtel” Azərbaycan-Türkiyə Birgə Müəssisəsi tərəfindən dövlət zəmanəti ilə 
alınmış kreditlər üzrə dövlət büdcəsinə olan borclarının silinməsi təmin olunmuşdur [5]. 

2008-ci ildən həm müstəqil yaradılma, həm də xarici şirkətlərlə korporasiya formatında məhsul 
istehsalına başlayan MSN müəssisələri tərəfindən hazırda 1200 çeşiddə məhsulun istehsal edildiyi 
bildirilir. Qeyd olunduğu kimi, MSN müəssisələrinin əsas fəaliyyət istiqamətlərdindən biri də xarici 
şirkətlərin iştirakı ilə birgə istehsalatın yaradılmasıdır. Bu kontekstdə 2009-cu ildən Cənubi Afrika 
Respublikasının “Paramount Group” şirkəti ilə birlikdə “Matador” və “Marauder” tipli iki növ minaya 
qarşı qorumalı nəqliyyat vasitəsinin, Serbiya şirkətlərinin iştirakı ilə RBG-40 tipli revolver tipli 
qumbaraatanın və onun sursatlarının, Rusiyanın “Kalaşnikov” Konserninin lisenziyası ilə AK-74M 
avtomatının, Türkiyənin ASELSAN şirkətinin lisenziyası ilə A-100 gecəgörmə cihazlarının, yenə 
Türkiyənin MKE təşkilatının lisenziyası ilə mühəndis vasitələrinin, MP-5 tapança-pulemyotun “Öztek 
Spectra” şirkəti ilə maskalanma vasitələrinin, habelə Belarus və Rumıniya şirkətlərinin lisenziyası ilə 
müxtəlif optik cihazların seriyalı istehsalı həyata keçirilməkdədir. İstehsal edilmiş məhsullar hazırda 
Azərbaycan Ordusunun və digər strukturların silahlanmasında yer alır. 

MSN nəzdində 58 istehsal müəssisəsi fəaliyyət göstərir və Nazirliyin rəsmi statistik 
məlumatlarına görə, müdafiə və xüsusi təyinatlı məmulatların istehsal həcmində 2017-ci ildə əvvəlki 
ilə nisbətən 6,5% artım əldə olunmuşdur. Bu artım ixrac əməliyyatları hesabına təmin edilmişdir. 
İstehsal olunan ümumi məhsulun tərkibində müdafiə təyinatlı məmulatların payı 91,5% təşkil edir. 
2007-ci illə müqayisədə 2016-cı ildə ümumi məhsul istehsalının həcmi 6,7 dəfə, müdafiə təyinatlı 
məmulatların həcmi isə 42 dəfə artmış, istehsalı mənimsənilmiş müdafiə təyinatlı məmulatların çeşid 
sayı artaraq 213-dən 1200-ə çatmışdır [6]. 

2017-ci ildə MSN-nin müəssisələrində 136 adda müdafiə təyinatlı məmulatın yaradılması 
istiqamətində təcrübi-konstruktor işləri davam etdirilib. 2013-cü ildən xaricə silah, sursat və hərbi 
texnika ixracını həyata keçirən MSN tərəfindən hazırda 10-dan çox ölkəyə Azərbaycanın istehsalı olan 
hərbi məhsullar ixrac edilir. Təhlillər göstərir ki, 2013–2017-ci illərdə müdafiə təyinatlı məmulatların 
ixracında 10 dəfəyə yaxın artım olub.  

MSN tərəfindən prioritet olaraq diqqət yetirilən istiqamətləri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 
 döyüş sursatlarının istehsalı; 
 atıcı silahların istehsalı; 
 PUA istehsalı; 
 radioelektron mübarizə sistemlərinin istehsalı; 
 maşınqayırma. 
Hazırda prioriteti ordunun istehlak etdiyi əsas məhsul olan döyüş sursatlarının istehsalı olan 

MSN-in son illərdə ixracatında da əsas yeri bu məmulatlar tutur. Müdafiə sənayesi naziri Yavər 
Camalovun sözlərinə görə, 2017-ci ildə MSN nəzdində döyüş sursatları istehsal edən iki müəssisə 
istifadəyə verilib. 2018-ci ildə isə tank və artilleriya mərmilərinin istehsalını həyata keçirəcək 
müəssisələrin fəaliyyətə başlaması ilə MSN Azərbaycan Ordusunun bu növ sursatlara olan tələbatını 
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tam olaraq yerli istehsal hesabına qarşılamış olacaq. Eyni zamanda, 85 mm-dən, 152 mm-dək müxtəlif 
kalibrlərdə mərmilərin dünya bazarına ixracı potensialı mövcuddur [7]. 

Atıcı silahlar üzrə, MSN tərəfindən istehsal edilən İST-14.5 iriçaplı snayper tüfəngi və 7.62x54 
mm-lik “Yalquzaq” snayper tüfəngi, 9x19 mm çaplı 3 model tapança, AK-74M avtomatı, RPQ-7V2 
qumbaraatanı, pulemyotlar ordunun silahlanmasında yer alır. Hazırda 12.7, 14.5 və 23 mm-lik 
antimaterial, 7.62 mm-lik “Vaşaq” və “Yırtıcı” adlı snayper tüfənglərin, HP-7.62 adlı hücum 
pulemyotunun sınaqları davam etməkdədir. 

PUA istehsalı sahəsində 2011-ci ilin fevral ayında MSN-nin nəzdində İsrailin “Aeronautics 
Defense Systems” şirkəti ilə “Şərq” İstehsalat Birliyinin birgə müəssisəsi olan “Azad Systems Co” 
zavodu istifadəyə verilmişdir. Hazırda müəssisədə 6 növ müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatının 
seriyalı istehsalı həyata keçirilir. 2016-cı ilin sentyabr ayında zavodda “Orbiter-3” və “Orbiter-4” tipli 
taktik mini PUA-ların və “Zərbə” kamikadze PUA-nın seriyalı istehsalına başlanılıb. 27 sentyabr 
2016-cı il tarixində, Bakıda keçirilmiş ADEX-2016 beynəlxalq müdafiə sərgisi çərçivəsində MSN və 
Müdafiə Nazirliyi arasında müxtəlif növ PUA-ların tədarükünə dair müqavilə imzalanmışdır [8].  

MSN-in hədəfləri sırasına yeni daxil olan radioelektron mübarizə sistemlərinin yaradılması 
istiqamətində Elmi Tədqiqat İnstitutu tərəfindən müəyyən işlər görülür. İnstitut tərəfindən hazırlanmış 
GPS boğucu, habelə radiopelenqasiya cihazları ilk dəfə 2016-cı ilin sentyabr ayında Bakıda ADEX 
sərgisində nümayiş etdirilib. Nazir Yavər Camalov mətbuata açıqlamasında elektromaqnit impulslar 
vasitəsi ilə çalışan, rəqibin radioelektron cihazlarını sıradan çıxara biləcək yeni sistemin üzərində 
çalışıldığını bəyan edib. 

Maşınqayırma sahəsində MSN-in digər sahələrlə müqayisədə inkişaf etmiş potensialı mövcud-
dur. Nazirliyin CAR-ın “Paramount Group” şirkəti ilə birgə istehsal etdiyi minaya qarşı qorumalı 
maşınlar hazırda Azərbaycan Ordusunun istifadəsində yer alır. Bu maşınlar 2016-cı ilin aprel döyüşləri 
zamanı geniş istifadə olunmuşdur. Bundan başqa, nazirliyin Bakı Cihazqayırma Zavodu keçmiş SSRİ 
istehsalı olan BTR-60/70 zirehli transportyorların və BRDM-2 zirehli maşınların təmiri və 
modernləşdirilməsi üzrə ixtisaslaşıb. 2012-2015-ci illərdə MSN tərəfindən “Gürzə” adlı yüngül patrul 
avtomobilinin, habelə xarici şirkətlə birgə yığılmış “İldırım” adlı minaya qarşı qorumalı nəqliyyat 
vasitəsinin, 2017-ci ilin fevral ayında isə yerli mühəndislər tərəfindən yaradılmış “Tufan” adlı minaya 
qarşı qorumalı nəqliyyat vasitəsinin prototipləri nümayiş etdirilib. 

2017-ci ilin iyun ayını 23-də Şirvan şəhərində MSN müəssisəsinin açılış mərasimində hərbçilərlə 
görüşən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, “nazirliyin yaradılması imkan verdi ki, biz özümüzü 
hərbi texnika ilə, silah-sursatlarla böyük dərəcədə təmin edə bilək. Çünki o illərdə bizim böyük 
imkanlarımız yox idi, biz xarici istehsalçılardan asılı vəziyyətdə idik. Bəzən hansısa silahları ala 
bilirdik, bəzi hallarda ala bilmirdik. Ona görə Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin yaradılmasının əsas 
məqsədi idxaldan asılılığı azaltmaq, yeni iş yerləri yaratmaq və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrini müasir 
texnika və silahlarla təmin etmək idi. Bugünkü nailiyyətlər və reallıq onu göstərir ki, biz məqsədimizə 
çata bilmişik” [9]. 

2014-cü ilin sentyabr ayından iki ildə bir dəfə təşkil olunmağa başlayan ADEX beynəlxalq 
müdafiə sərgisi Azərbaycanın müdafiə sənayesi potensialının beynəlxalq səviyyədə tanıdılmasında 
mühüm rol oynayan platformaya çevrilməkdədir. 

Azərbaycan Respublikasında müdafiə sənayesi fəaliyyətləri tək MSN tərəfindən həyata 
keçirilmir. Bu istiqamətdə Müdafiə Nazirliyinin və Dövlət Sərhəd Xidmətinin tabeliyində olan 
müəssisələr, habelə özəl sektor şirkətləri tərəfindən də müəyyən layihələr reallaşdırılmaqdadır. MSN 
ilə yanaşı, 2003-ci ildən başlayaraq Müdafiə Nazirliyinin tabeliyində olan Tank Təmiri Zavodu, 
Azərbaycan Aviasiya Təmiri Zavodu, Gəncə Aviasiya Təmiri Zavodu və digər müəssisələrin 
fəaliyyətində də dönüş yaradılmış, bu müəssisələrin imkanlarından və potensialından istifadə 
edilməklə zirehli tank texnikasının, aviasiya və zenit-raket sistemlərinin, onların müəyyən hissələrinin 
təmiri, modernləşdirilməsi həyata keçirilmişdir. Bu müəssisələrdən Azərbaycan Aviasiya Təmiri 
Zavodu, Gəncə Aviasiya Təmiri Zavodu 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq ixtisaslaşmış 
beynəlxalq sərgilərdə öz xidmətlərini nümayiş etdirir. 2017-ci il ərzində Müdafiə Nazirliyinin 
nəzdində daha iki – hərbi texnikanın və rabitə vasitələrinin təmiri mərkəzləri istifadəyə verilmişdir 
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[10]. Azərbaycan Respublikasının Xəzər dənizində milli mənafelərinin, dəniz neft-qaz 
infrastrukturlarının və sərhədlərin mühafizəsinin keyfiyyətli təşkili məqsədilə 2014-cü ilin avqust 
ayında Dövlət Sərhəd Xidməti (DSX) Sahil Mühafizəsinin “Gəmi İnşası və Təmiri Zavodu” prezident 
İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilmişdir. DSX-nin açıqladığı məlumata görə, ötən dövr ərzində 
müəssisədə 6 ədəd “Şahdağ” (İsrail “Shaldag V” layihəsi) və 4 ədəd “Tufan” (OPV-62 Saar) layihəli 
gözətçi gəmiləri inşa edilərək Sahil Mühafizə qüvvələrinin tərkibinə daxil edilib [11]. Perspektivdə 
müəssisədə 72 metrlik OPV-72 gəmilərin də inşası nəzərdə tutulur. 
 

Özəl sektor və birgə müəssisələr 
 

Azərbaycan Respublikasında müdafiə sənayesinin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı yaxın perspektivdə 
dövlət müəssisələri və özəl sektor şirkətlərinin iştirakı ilə bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi 
planlaşdırılır. Prezident İlham Əliyevin təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və 
maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə ölkədə müdafiə sənayesinin inkişaf 
etdirilməsi ilə bağlı bəzi müddəalar da yer almışdır. Sənəddə 2017-2018-ci illərdə müdafiə sənayesi 
sahəsində birgə istehsal güclərinin yaradılması, ölkəyə idxal olunan müdafiə sənayesi məhsullarının 
istehsalçıları ilə danışıqlar aparılaraq, ölkədə istehsalı mövcud olmayan məhsulların tam istehsal 
tsiklinin qurulması üzrə xarici investorlarla birgə müəssisələrin yaradılması üçün təkliflərin 
hazırlanması, addımların planlaşdırılması əksini tapıb. Digər ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, bu özəl 
sektorun müdafiə sənayesinə daxil olmasına və daha dinamik inkişafa imkanlar açmış olacaqdır. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən özəl sektor müdafiə sənayesi şirkətləri 
arasında geniş fəaliyyəti ilə ən çox diqqət çəkən “Azairtechservice” şirkətidir. Adıçəkilən şirkət 
tərəfindən hərbi qurumlar və digər strukturlar üçün bir sıra satış, modernləşdirmə layihələri və satış 
sonrası dəstək xidməti təqdim olunur. Müdafiə Nazirliyinin müəssisələri və xarici hərbi şirkətlərlə 
birlikdə bu günə qədər hava hücumundan müdafiə sistemlərinin, təyyarə və helikopterlərin təmir-
modernizasiyası istiqamətində layihələr reallaşdıran “Azairtechservice” 2000-ci illərin əvvəllərindən 
“Dubai Airshow” aviasiya sərgisində öz imkanlarını nümayiş etdirir. 2011-ci ildə “Azairtechservice” 
CAR-ın keçmiş ATE (Advanced Technologies & Engineering) şirkəti ilə birgə “Aztechengineering 
Co.”, Belarusun “Tetraedr” şirkəti ilə “Tetraedr Techservice” və 2014-cü ilin sentyabr ayında CAR-ın 
“Paramount Group” şirkəti ilə birgə “Paramount Azerbaijan Aerospace” adlı birgə şirkətlər təsis edib. 
Qeyd edək ki, 2000-2010-cu illərdə “Azairtechservice” “ATE Group” və Ukraynanın “Aviakon” 
şirkəti ilə birgə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş helikopterlərinin modernləşdirilməsi 
proqramına qatılıb və “Mi-24” helikopterlərini modernləşdirib. Bundan başqa, “Azairtechservice” 
“Tetraedr” şirkəti ilə birlikdə Azərbaycan Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının inventarındakı S-
125 “Peçora” və “Osa” zenit-raket komplekslərinin modernləşdirilməsi proqramında iştirak edib. 
Həmçinin, 2000-ci illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası Ərazilərinin Minalardan 
Təmizlənməsi üzrə Milli Agentliyin (ANAMA) Slovakiya istehsalı olan “Bozena” mexaniki 
minatəmizləmə maşınlarına logistik dəstək xidmətlərini təmin edib.  

2008-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınmış “Silk Way Helicopter Services” MMC respublika ərazi-
sində aviasiya sahəsində fəaliyyət göstərən ən böyük şirkətdir. 2017-ci ildə isə “Silk Way Helicopter 
Services” şirkəti “Vertolyotı Rossii” şirkətindən bütün növ hərbi və mülki helikopterlərin təmiri və 
servis xidməti üzrə lisenziya alıb. Yaxın perspektivdə hər iki şirkətin iştirakı ilə Azərbaycanda Rusiya 
istehsalı olan helikopterlər üçün servis mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, 
sözügedən layihə üzrə birgə iş 2016-cı ildə başlanıb. ADEX-2016 sərgisi zamanı “Rusiya 
Vertolyotları” şirkəti və “Silk Way Helicopter Services” MMC Azərbaycanda Mi-8/17 tipli Rusiya 
istehsalı olan mülki helikopterlərə xidmət mərkəzinin yaradılması haqqında razılaşma imzalayıb.  

Hazırda Azərbaycanın müdafiə sənaye sektorunda Türkiyənin “ASELSAN-Bakı”, “Koza İnşaat 
və Savunma Sanayi Ticarət”, “Ekin Technology”, Belarusun OKB TSP, İsrailin “Elbit Systems” 
şirkətinin “Elbit Systems Azerbaijan”, “TSG Ness” şirkətinin “Ness Azerbaijan”, Fransanın “Thales” 
şirkətinin “Thales Azerbaijan” adlı yerli müəssisələri də fəaliyyət göstərir. 
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Son illərdə fəaliyyətə başlayan yerli müəssisələrdən “Palladium Defence and Security 
Solutions”, “AZDynamics” MMC, AZCAN Azərbaycan-Kanada birgə müəssisəsinin adını çəkmək 
olar [12].  

Yeni yaranan texnoparkların da müdafiə sənayesinə öz töhfəsini verəcəyi gözlənilir. Xüsusi gü-
zəşt və imtiyazlar təqdim edən texnoparklar dünya təcrübəsindən göründüyü qədər özəl sektor müdafiə 
sənayesinin inkişafında mühüm rola malikdir. Bu istiqamətdə AMEA-nın Yüksək Texnologiyalar 
Parkı xüsusilə fərqlənir. AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkının rezidentlərindən “DN Technologies” 
MMC proqramlaşdırma, simulyator və təlim vasitələrinin istehsalı, “Elm və Texnologiya Parkı” MMC 
dronların, “gəzən sursat”ların və məsafədən partlatma cihazlarının istehsalı ilə məşğul olur [13]. Fevral 
ayında YT Parkının ərazisində zirehli gödəkcə və dəbilqə istehsal edən “Buta Armor” müəssisəsinin və 
hərbi akkumulyatorların istehsalını həyata keçirən zavodun təməli qoyulub. 
 

Nəticə 
 

Həyata keçirilən proqramlar və hazırda üzərində işlənilən layihələr yaxın perspektivdə 
Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda müdafiə sənayesinin öz inkişaf tempinə görə önə çıxacağını 
deməyə əsas verir. Xüsusilə də dövlətin dəstəklədiyi texnoparklarda yerləşən şirkətlərin sürətlə 
böyüyəcəyi, ordunun təminat və təchizatında ağırlıq təşkil edəcəyi proqnozlaşdırılır. Beynəlxalq 
səviyyədə tanınmış müdafiə sənayesi şirkətləri ilə birgə müəssisələrin təşkili ilə ölkəmiz daha 
mürəkkəb və vacib texnologiyalara sahib olacaqdır.  
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Аннотация 
Оборонная промышленность в Азербайджанской Республике 

Рашад Сулейманов 
 

В статье рассматривается создание оборонной промышленности в Азербайджанской Рес-
публике, пройденный путь и осуществленные меры в этой области. В материале исследована 
тенденция развития оборонно-промышленного комплекса республики, рассмотрена деятель-
ность государственного, частного сектора и совместных предприятий. 
 

Abstract 
Defense Industry in the Republic of Azerbaijan 

Rashad Suleymanov 
 

The article is about the establishment of Azerbaijan's Republic defense industry, the path it has 
taken these years and work that it has done. The article looks into the development of a defense 
industry complex in the republic. It also looked into the operations of state-owned, private and joint 
defense industry facilities established in Azerbaijan Republic. 
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XARİCİ DİLLƏRİN TƏDRİSİ ZAMANI ZABİTLƏRDƏ 
MOTİVASİYA MƏSƏLƏLƏRİ 

 
Nərgiz Xəlilova 

Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyası 
 

Xülasə. Məqalədə hərbi təhsil müəssisələrində xarici dillərin tədrisi zamanı motivasiyayönümlü 
üsulların tətbiqin və nəticələrindən bəhs edilir. Burada, onların yaş psixologiyası nəzərə alınaraq, 
düzgün öyrənmə metodlarından istifadə və öyrənmə məqsədlərinin izah edilməsinin elmi izahatının 
verilməsinə səy göstərilmişdir. 

Açar sözlər: motivasiya, motiv, roloynama, məqsəd, mənalı öyrənmə, yaş səviyyəsi, tədris 
mühiti. 

 
Giriş 

 
Bir sıra təhsil müəssisələrinin dinləyiciləri kimi hərbi təhsil müəssisələrində təhsil alan zabitlərin 

də təhsilinin daha səmərəli olması üçün motivasiyaya ehtiyac vardır. Bir çox fənlərin tədrisində olduğu 
kimi, xarici dillərin də tədrisi zamanı motivasiyanın, istəyin və öyrənməyə meyilliliyin qənaətbəxş 
olmaması kimi arqumentlər ortaya çıxır. Bu problemlərin aradan qaldırılmasında fənn müəllimləri, 
əlbəttə ki, vacib rol oynayırlar. Bu kimi hallarda müəllimlər dinləyicilərdə motivasiyanın aşağı 
olmasını zamanında aşkar etməli və buna səbəb olan amillərin aradan qaldırılmasının düzgün 
metodlarını tapmalıdırlar. Bunun həyata keçirilməsi üçün isə bir sıra suallar ortaya çıxır.  

 
Motivasiya 

 
“Motivasiya nədir? Dinləyicidə xarici dillərin öyrənməsi üçün hansı motivasiya üsulları vardır? 

Motivasiya üçün yaş məhdudiyyəti varmı?” kimi suallara tədqiqatımız boyunca elmi müstəvidə cavab 
axtarmağa çalışacağıq.  

Motiv (latınca moveo – hərəkətə gətirmək, itələmək deməkdir) dedikdə, tələbatların təmin 
olunması ilə əlaqədar olaraq, insanı fəaliyyətə təhrik edən amillər nəzərdə tutulur [1, s.249]. 

Öyrənmə motivasiyası təlim prosesinin faydalılıq əmsalını müəyyən edən amillər arasında 
lokomotiv funksiya daşıyır. Motivlər təlim prosesinin başlıca hərəkətverici qüvvələridir. Motivlər 
dedikdə, şəxsiyyəti fəaliyyətə sövq edən konkret niyyət və səbəblər başa düşülür.  

Fəaliyyətdə olan motivlərin öyrənilməsi və onlardan düzgün istifadə, şəxsiyyətin inkişafını 
lazımi tərəfə istiqamətləndirir və pedaqoji əməyin bazisini təşkil edir [1, s.249]. 

Motivasiya şəxsiyyətin və onun münasibətlərinin dəyişməsi prosesidir. Bu proses motivlərə 
əsaslanır. Tələbat və maraqlar, arzu və emosiyalar, durum (psixologiyada məlum “ustanovka” 
anlayışını psixoloqlarımız “yönəlişlik” kimi işlətmişlər. Biz isə onu “durum” kimi işlədirik) və 
ideyalar qarşılıqlı əlaqədə olan motivlərdir. Motivləri başa düşmək çox çətindir. Ona görə ki, onlar 
kompleks halında olurlar və pedaqoji prosesdə heç bir zaman bir motivlə iş görülmür [1, s.249]. 

Motivlərin öyrənilməsi ən çətin praktiki məsələlərdən biridir. Əgər qarşıda təlimin keyfiyyətini 
yüksəltmək məqsədi qoyulursa, həmin məsələni həll etmək lazımdır. Öyrənmənin hərəkətverici 
qüvvələri haqqında dəqiq təsəvvürlər isə həmin məqsədə nail olmaq mümkün deyildir. Motivlərin 
öyrənilməsi onların formalaşması ilə sıx bağlıdır. Bu istiqamətdə müəllimin praktiki fəaliyyəti bir sıra 
alqoritmə istinad etməklə həyata keçirilir. İlk növbədə, təlimin məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi və 
dəqiqləşdirilməsidir. Bununla əlaqədar olaraq təlim prosesini təmin etmək və nəzərdə tutulan vəzifələri 
həyata keçirmək üçün zəruri motivlərin mahiyyətini, məzmununu, istiqamətini və gücünü təhlil etmək 
vacibdir. Əgər təlimin məqsədi və vəzifələri dövlət standartından kənara çıxmırsa, o zaman geniş 
məlum olan ümumi motivlər və stimullar hərəkətə gətirilir [1, s.255]. 
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Xarici dillərin tədrisində motivasiyanın rolu 
 

Xarici dillərin öyrənilməsində motivasiya mühüm rol oynayır. Belə ki, özünə inamı olmayan heç 
bir dinləyici yeni öyrənmiş olduğu dildə danışmağa cürət etmir. Dil praktiki səciyyə daşıdığı üçün real 
danışıq olmadıqda öyrənmə də uğursuzluqla əsas nəticələnir. Bu uğursuzluqların olmaması isə 
müəllimdən asılıdır. Öyrənmə prosesində müəllim ən təsiredici qüvvədir.  

Hərbi təhsil, təhsil növləri arasında mürəkkəbliyinə görə birinci yerdə durur desək, bizcə yanıl-
marıq. Çünki digər təhsil formalarından fərqli olaraq, hərbi təhsil alan şəxs demək olar ki, bütün elm-
lərdən və fənlərdən hali olmalıdır. Bu isə, öz növbəsində, yüklənmə ilə nəticələnir. Məhz bu səbəbdəndir 
ki, kursant və zabitlər, adətən, hər hansı bir xarici dilin öyrənilməsinə o qədər də meyil göstərmirlər.  

Motivasiyanın izahını verməyə çalışan tədqiqatçı Rober Qarder və onun assistentləri motivasiya-
nın iki qolunu – inteqrativ və instrumental motivasiyalar olaraq təsnifatlandırmışdır. Məqalədə bu 
məsələyə toxunmağımızın əsas səbəbi onların tədqiqat obyektini xarici dillərin tədrisi olmasıdır. Belə 
ki, onlar ikinci dilin mənimsənilməsi zamanı bu iki motivasiyanın böyük rol oynadığını qeyd etmişdir-
lər. R.Qardner və Lambert ikinci dil daşıyıcılarının mədəniyyətinə bələd olmağa can atır, bu inteqrativ 
oriyentasiya motivasiya adlanır və bu motivasiya yüksək və zəif ola bilər. Faynqan qeyd edir ki, 
tələbənin yönəldiyi motivasiya onun ikinci xarici dil öyrənməyinə təsir edir [2, 71]. Hər dörd 
tədqiqatçının nəzəri fikirlərini ümumiləşdirsək, belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, inteqrativ 
motivasiyası olan dinləyicilər dil daşıyıcısı olanlar daha çox sosiallaşmağa, instrumental motivasiyası 
olan tələbələr isə, əsasən, daha çox karyera və mənfəət yönümlü olurlar.  

Xarici dili tədris edən müəllimlər əksər hallarda keçdikləri fənnin məqsədini izah etmirlər. 
Məqsədin anlaşılması motivasiyanın yaranmasına kömək olur. İstənilən bir işin yerinə yetirilməsi üçün 
onun məqsədi düzgün başa düşülməlidir. Ümumi məqsədlərlə yanaşı, hətta dərs müddətində 
proqramda keçirilən dərsin belə məqsədi izah edilməlidir. Çünki dinləyicilərin öyrəndikləri hər bir 
mövzunun məqsədini və onun əsassız olmadığını bilməlidirlər.  

Müəllimlərin xarici dilin öyrənilməsini motivasiyanı artırması üçün ilkin atacaqları addım 
öyrənməni koloritli etmələridir. Məsələn, əgər sinifdə real-həyat səhnələri yaradılarsa və bunlar 
sinifdəki fəaliyyətdə tətbiq edilirsə, tələbələr daha fəal olur və yaxşı mənimsəyirlər. Məsələn, tibb 
bacısı olan bir tələbə xəstə-tibb bacısı rol-oynamasında bilikləri mənimsəməyə səy göstərirsə, bu onun 
daha çox bilik mənimsəməsinə stimul yaradacaqdır [2, s.71]. 

Hərbi ingilis dilini tədris etdiyimiz üçün, əlbəttə ki, bu kimi roloynama səhnələri zabitlərlə də 
həyata keçirilə bilər. Onlar üçün müharibə səhnəsinin qurulması, şərti silahlar üzərində sorğu-sualın 
aparılması və ya hərbi diplomatik görüşlərin yaradılması və s. kimi öyrədici səhnələr qurula bilər.  

Dərs müddəti terminləri daha vizual və rəngarəng etmək üçün ən çox şəkillərdən istifadə olunur. 
Belə ki, hərbi şəkillər əsas vəsaitlərdən biri hesab edilə bilər. Məsələn,  

 

         
 

Hərbi terminlərin yadda saxlanılması üçün əyani şəkillər mütləq məna kəsb edir. Çünki 
əzbərçiliklə öyrənilən hər hansı bir söz qısamüddətli yaddaşda qalır və dinləyicilər daha tez unudurlar. 
Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, dinləyicilərə bunları dərs müddətində öyrətməyə çalışmaq lazımdır. 

Motivasiyanın növlərindən danışarkən, ilk növbədə daxili və xarici motivasiyaları qeyd etmək 
lazımdır. Daxili motivasiya şəxsin hər hansı bir məqsədə çatması üçün daxili istəyin buna təhrik 
etməsidir. Xarici motivasiyada isə kənar təsirlər insanı hansısa bir məqsədə doğru aparır [3]. 
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Zabitlərin xarici dili öyrənməklərindən danışarkən, xarici motivasiyanın təsirindən də bəhs 
etməliyik. Bunlara nümunə olaraq imtahanlardan keçmə və ya xarici səfərləri nümunə gətirmək olar. 
İstər akademik təhsil müddətində, istərsə də intensiv kurslarda xarici dillərin tədrisində tələbələr ən 
çox hallarda onların bu kimi xarici təsirlərə meyil etdiklərinin şahidi oluruq. Hər bir motivasiyanın 
müsbət və mənfi cəhətlərinin olduğunu nəzərə alsaq, imtahanlardan keçmək heç bir şəkildə müsbət 
motivasiya hesab edilə bilməz. Çünki bu əzbərçiliyə gətirib çıxarır və tələbənin öyrəndikləri qısa-
müddətli yaddaşdan uzun müddətli yaddaşa keçmir. Bu isə əldə olunmuş bilikərin itməsi deməkdir.  

Bu halda xarici motivasiyanın daxili motivasiyaya keçməsində müəllimin üzərinə çox böyük 
məsuliyyət düşür. Müəllim marağı düzgün istiqamətdə inkişaf etdirmək üçün müəyyən metodlardan 
istifadə etməlidir. Bu metodlardan istifadə etməklə, daxili motivasiyanın daha da güclənməsinə zəmin 
yaratmalıdır. 

Eyni zamanda, yuxarıda qeyd etdiyimiz vizual köməkçi vasitələr xarici motivasiyaya daxildir. 
Bunlar dərs ərzində həyata keçirilir və öyrədilir. Lakin əgər biz xarici motivasiyanın daxili 
motivasiyaya keçməsinə çalışırıqsa, o zaman vizual vasitələr köməyə gəlmir. Bildiyimiz kimi, müasir 
dərs metodlarından biri hesab edilən kommunikativ metod dərs ərzində dinləyicilərin daha aktiv 
olmasına yönəlmişdir. Bu səbəbdən də vizual vəsaitlər bu metodla dərsin keçirilməsinə kömək edir və 
xarici motivasiyanın təsirini artırır.  

Daxili motivasiya dedikdə, bunlara nümunə yeni şeyləri öyrənmək, qrupdakılar arasında 
fərqlənmək və özünü daha yaxşı hiss etmək kimi istəklər nəzərdə tutulur. Əlbəttə ki, daxili motivasiya 
bir çox hallarda şəxsi maraqlardan irəli gələrək bəzən uşaqlıqdan, bəzən isə sonradan yarana bilər. 

Daxili motivasiyanın yaranması üçün tədris zamanı müəllimlərin diqqət etməli olduqları bir sıra 
yanaşmalar vardır. Bunlardan biri müəllimin dinləyicilərə dərs müddəti sərbəstliyin verməsidir. Moti-
vasiyanın tədqiqi ilə yaxından məşğul olan tədqiqatçılar Hidi və Harakiviz qeyd edirdilər ki, tələbələri 
müstəqil öyrənməyə meyilləndirmək onlarda situativ marağa səbəb olur və bu da uzunmüddətli və sta-
bil maraqlara çevrilir. Eyni qayda da Turner bildirir ki, əgər müəllim tələbələrə öz işləri ilə əlaqədar müs-
təqil qərar qəbul etməyə imkan yaradırsa, bu onlarda işə də marağı artırır. Seçim verilən tələbələr öz 
müstəqil məqsədlərini qoya bilirlər. Psixolinqvistik Stipek tətbiq olunan didaktik metodla “tələbənin 
mərkəzdə olması” metodunu müqayisə etmişdir. O, belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, “tələbənin mərkəzdə 
olması” metodunun tətbiqi, onda özünüyönləndirmə qabiliyyətinin formalaşmasına səbəb olur [4, 25]. 

Tədqiqatçıların fikirlərini təhlil etmək üçün hərbi diplomatiya kursunda bir neçə dərsdə 
eksperimentlər aparılmışdır. Burada dərslərin mövzusuna müvafiq olaraq iki situasiya qurulmuş və 
“tələbənin mərkəzdə olması” metodu vasitəsilə tələbələrdə keçirilən dərsə qarşı motivasiyasının artma 
dərəcəsi müəyyən edilmişdir. Belə ki, “Dünyada baş verən terrorlara qarşı güclü dövlətlərin rolu” və 
“Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü” adlı iki dərs hazırlanmışdır. Müəllim dərsdə sadəcə “yardımçı 
qüvvə” kimi iştirak etmişdir. Dinləyicilərin hər biri Amerika və İraqın, digər bir dərsdə isə Azərbaycan 
və Ermənistanın nümayəndələri olaraq rol almışlar. Müəllim dərsdən əvvəl paylamış olduğu nəzəri 
materiallar əsasında öyrəndikləri məlumatları dinləyicilərlə müzakirə etmişdir. Roloynama zamanı hər 
dinləyici adlarını daşıdıqları ölkələrin maraqlarından çıxış etmiş və nəticədə “canlı-televiziya” 
proqramı xarakteri alınmışdır.  

Bu eksperimentlərin aparılma səbəbi dinləyicilərdə uzun nəzəri məlumatları oxumaq marağının 
olmamasından irəli gəlir. Dərslərinin çoxluğu və ya bəzən mövzunun maraq dairələrində olmamasında 
irəli gələrək dərsə hazırlaşmağa can atmırlar. Lakin müəllim bu kimi situasiyalarla onlarda xarici 
motivasiyanın köməyi ilə daxili motivasiyanı formalaşdırır, eyni zamanda dinləyicilərdə öyrəndiyi 
dildə düşünüb danışmağa maraq yaradır. Dinləyicilərdən alınan yazılı şərhlərə istinadən deyə bilərik 
ki, bu kimi metodla tələbələrin motivasiyası daha yüksək olmuşdur. 

Digər bir metod isə dinləyicilərin dərs müddətində birgə çalışmalarıdır. Dərs müddətində 
müəllimin verdiyi tapşırıqları birgə, kooperativ şəkildə yerinə yetirərkən tələbələr öz zəif yönlərini 
aşkar edə bilir, bunun aradan qaldırmaq üçün üsullar axtarır və yoldaşlarından yeni biliklər əldə 
edirlər. Həmçinin bu cür metodla dərsin aparılması bütün tələbələrin dərsə cəlb olunmasına şərait 
yaradır və özünəgüvəni olmayan dinləyicidə bu dildə danışmağa maraq formalaşdırır. Nəticədə, dərsin 
gedişatı həmahəng olur.  



HƏRBİ BİLİK № 6, 2018-ci il                                                     HƏRBİ-HUMANİTAR ELMLƏR 
 

40 

Digər bir motivasiya metodu mükafatlandırmadır. Belə ki, bir çoxları mükafatlandırma metodu-
nu tətbiq edərkən yaş məsələlərinin nəzərə alınmasını tövsiyə edirlər. Lakin mükafatlandırmanın xarici 
motivasiyanın ən birinci və təsiredici metodlarından olduğunu iddia etmək olar. Mükafatlandırma, əl-
bəttə ki, yaş xüsusiyyətlərinə görə fərqli ola bilər. Belə ki, yetkin insanların tədris zamanı mükafatlan-
dırılmaları üçün müəllim onları daha yaxşı tanımalı, onların maraqlarını bilməlidir. Məsələn, müəllim 
dinləyicilərin hansı kitabları sevdiyini, hansı janrda əsərlər oxuduğu bildik də, onlara hədiyyə ediləcək 
bir kitab onların öyrətmiş olduqları dilə marağı artıra bilər. Bəzən yaxşı nəticə göstərmiş bir tələbəyə 
şifahi olaraq deyilən bir tərif onun təhsilinə müsbət təsir göstərər. Müəllim bunu auditoriya qarşısında 
etməkdən çəkinməməlidir. Dinləyiciləri gözəl sözlərlə ruhlandırmaq qədər yaxşı bir motivasiya üsulu 
ola bilməz.  

Hərbi təhsil müəssisələrində tədris edildiyi üçün əlbəttə ki, bütün müəllimlər qanun və qaydalar 
çərçivəsində çalışdıqlarından bəzən həvəsli yanaşmanı unudurlar. Dil danışaraq öyrənildiyi üçün 
müəllimlər ilk növbədə, həvəsli olmalı və obraza girməyi bacarmalıdırlar. Öyrətməyə həvəsli və 
obrazlı yanaşmaqla müəllimin dinləyicilərə daha çox bilik ötürmək istəyində olmasını anlayacaq və bu 
da öz növbəsində dinləyicilərdə bir stimul formalaşdıracaqdır. 

 
Nəticə 

 

Xarici dillərin tədrisində motivasiyadan danışarkən belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, müəllimlər 
dinləyicidə həvəs yaratmaq üçün dərsdə obrazlı real situasiyalar yaratmalı, onlara daha rahat öyrənmə 
şəraiti qurmalı və müxtəlif öyrətmə metodları ilə xarici dillərə qarşı həvəs yaratmalıdırlar. Həmçinin 
yaş psixologiyasını nəzərə alaraq, onların biliklərini qiymətləndirməli, mükafatlandırmalı və gələcək 
karyeralarında bu dillərin təsirini düzgün izah edə bilməlidirlər.  
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Аннотация 

Примеры мотивации офицеров в период изучения иностранного языка  
Наргиз Халилова 

 

Данная статья посвящена исследованию мотивации на примере изучения иностранного 
языка офицерами. Специфика предмета требует особого внимания на наличие у студентов оп-
ределенной базы, а также берется во внимание их возрастная способность восприятия учебного 
материала.  

Ключевые слова: мотивация, мотив, ролевая игра, цель, значимое обучение, возрастной 
уровень, образовательная среда. 

 
Abstract 

Zabitlərdə xarici dillərin tədrisi zamanı motivasiya məsələləri 
Nargiz Khalilova 

 

The article deals about the motivation factors that instructors are to create in learning a foreign 
language by military students. Besides motivation factors, appropriate methods of learning are 
recommended to be considered taking age, job factors, etc. into account while teaching.  

Keywords: motivation, motive, role-play, purpose, meaningful learning, age level, education 
environment. 
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Xülasə. Müəllif Azərbaycan yazıçıları, şair, bəstəkar, musiqiçi, rəssamlar və onların faşizm üzə-
rində qələbə çalmaq üçün Azərbaycan xalqının vətənpərvərlik ruhunun qaldırılmasındakı fəaliyyətlə-
rinin üstündə konkret misallarla dayanır, II Dünya müharibəsi illərində hərbi kadrların vətənpərvərlik 
tərbiyəsində incəsənət xadimlərinin rolu haqqında yazır. Müəllif ölməz bəstəkarlar Ü.Hacıbəyov, 
Q.Qarayev, F.Əmirov və başqalarının əsərlərinin rolunu xüsusilə qeyd edir, həmçinin o dövrdə Cənubi 
Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafı məsələlərinə də nəzər yetirir. 

Açar sözlər: II Dünya müharibəsi, hərbi kadrlar, vətənpərvərlik, bədii yaradıcı ziyalılar, 
mədəniyyət. 

 
Böyük Vətən müharibəsi illərində ədəbiyyatın və incəsənətin əhəmiyyəti və rolu son dərəcə 

artmışdı. Müharibə bədii yaradıcı ziyalılardan və sənət ustalarından Vətən uğrunda fədakarcasına 
işləmək, vuruşmaq, qəhrəmanlıq, igidlik, rəşadət nümunələri göstərmək kimi gözəl keyfiyyətlərini 
tərənnüm edən əsərlər yaradılmasını tələb edirdi. Dinc dövrdən fərqli olaraq müharibə getdiyi bir 
vaxtda hərbçilərdə vətənpərvərlik hisslərini daha da gücləndirilməsi mütləq idi. 

Elə buna görə də müharibənin ilk günlərindən başlayaraq ədəbiyyatımız və incəsənətimiz xalq 
kütlələrinin mənəvi qüdrətini möhkəmləndirib səfərbərliyə almaq üçün güclü bir vasitəyə çevrilmişdi. 
Müharibə illərində vətənpərvərlik mövzusu daima ədəbiyyat və incəsənətdə əsas mövzu kimi 
səslənmişdi.  

İncəsənət xadimlərimiz düşmənə öldürücü zərbə vurmaq, döyüşçülərimizi qələbə marşı və 
qələbə mahnısı ilə döyüşə ruhlandırmaq üçün hər cür şəraitdə – arxada, cəbhədə, səngərlərdə çıxış 
edirdilər. Onlar əzmlə bildirirdilər ki, biz təkcə incəsənət silahı ilə çıxış etməyəcək, xalq könülləri 
sıralarına gedəcək, düşmənlə hər cür silahla vuruşacaq və onu məhv edəcəyik.  

Böyük müharibə illərində hərbçi kadrların tərbiyəsində ümumdünya-tarixi mübarizəsinə 
respublika ədəbiyyat və incəsənət işçilərinin köməyi böyük olmuşdur. 

Müharibə illərində Azərbaycan yazıçılarının 40 nəfərdən artıq böyük bir dəstəsi siyasi iş və hərbi 
mətbuat işçiləri kimi cəbhəyə getmişdi. Faşist işğalçıları ilə döyüşlərdə yazıçılardan Hüseyn Natiq, 
Ənvər Qazıyev və başqaları qəhrəmancasına həlak olmuşdular. Cəbhəçi yazıçılar ölkəmizdə olan 
bütün xalqların yazıçıları ilə birlikdə, çiyin-çiyinə döyüşür və öz əsərləri ilə şüur və qəlbinə təsir 
göstərir, düşmənə qarşı onların nifrətini artırırdılar. Düşmənə qələbə çalmaq üçün ən əvvəl ona nifrət 
etməyi öyrənmək lazımdır.  

Müharibənin birinci günündən etibarən ədəbiyyatın kütləvi növü olan şerlər, oçerklər və publisist 
məqalələr döyüşə başladı. Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Zeynal 
Xəlil, Osman Sarıvəlli, Əhməd Cəmil və başqa şairlərin mübariz misraları ilk ordu hissələrimizlə 
bərabər döyüşürdü. S.Vurğunun ağır döyüşlərə çağırış kimi səslənən və qələbəyə dərin inam aşılayan 
“Vətən keşiyində” və “Ananın öyüdü” şerləri müharibənin birinci günündə yarandı, ertəsi gün isə 
dillər əzbəri olan “Şəfqət bacısı” çap edildi. M.Rahim “Faşizm bir çumadır, məhv edək bu azarı”, - 
deyə mübariz şerlərini bir-birinin ardınca yazmağa başladı.  

1941–1945-ci illər müharibəsi dövründə Azərbaycan ədəbiyyatının ideya məzmunu 
zənginləşdirən yaradıcılıq problemlərindən biri də xalqların sarsılmaz dostluğunu, Vətənin azadlıq və 
səadəti uğrunda onların birgə mübarizəsini tərənnüm etmək idi.  

Azərbaycan ədəbiyyatının mükəmməl bilicisi, iki dəfə Stalin mükafatı laureatı S.Vurğunun bir 
çox dillərə tərcümə edilmiş ecazkar şerləri, “Vaqif”, “Xanlar”, “Fərhad və Şirin” kimi yüksək bədii 
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məziyyətlərə malik dram əsərləri, habelə Puşkindən və Rustavelidən tərcümələri şöhrət qazanmışdır 
[1, s.15, v.10]. 

Publisist məqalələr, oçerk və hekayələr müharibə dövrünün zəruri tələblərindən doğaraq 
zəhmətkeş kütlələrinin şüuruna təsir göstərir, onlarda faşizmə nifrət, Vətənə məhəbbət və qələbəyə 
inam hisslərini artırırdı. 

Publisist məqalələrdən danışarkən Səməd Vurğunun “Faşizm dünya mədəniyyətinin düşməni-
dir”, M.Arifin “Faşizm məhv ediləcək”, “Vətən eşqi”, “Nə üçün faşistlər Heyneni sevmirlər”, “Na-
poleonun xəyalı” və başqalarını, Cəfər Cəfərovun “Gözümlə gördüyüm nemes”, “Tilsim”, “Germaniya 
geriyə, Germaniya çəkil”, Məmməd Cəfər Cəfərovun “Qələbə bizimdir”, Mehdi Hüseynin “Faşizm və 
mədəniyyət”, Mikayıl Rəfilinin “Tarixin ibrət dərsi” məqalələrini qeyd etmək lazımdır. 

Müharibə illərində bədii ədəbiyyatın oçerk və hekayə janrı da qüvvətlə səslənir, düşmənin yırtıcı 
təbiətini ifşa edirdi və hərbçi kadrların vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayırdı. Demək olar 
ki, hər gün mətbuat səhifələrində S.Rəhimovun, Mir Cəlalın, Ənvər Məmmədxanlının, M.Hüseynin, 
Əli Vəliyevin şanlı ordumuzun misilsiz rəşadət və mərdliyini bədii boyalarla əks etdirən, düşmənə 
nifrət etməyi öyrədən hekayə və oçerkləri dərc edilirdi. Mir Cəlalın “Anaların üsyanı”, “Baldan əvvəl”, 
“Odlu mahnılar”, S.Rəhimovun “Torpağın səsi”, “Nataliya”, M.Hüseynin “Çiçəklər”, “Qanlı sular”, 
Ə.Əbülhəsənin “Sahildə”, Ənvər Məmmədxanlığının “Buz heykəl”, Əli Vəliyevin “Bala dağı” kimi 
hekayələri qanlı faşist işğalçılarına qarşı nifrət oyadan təsirli, real həyat həqiqətləri əsasında yazılan 
əsərlər idi [2, s.83]. 

Qələbəyə sarsılmaz inam ruhunda yazılan bu əsərlər ayrı-ayrı faktlar əsasında, bəzən ümumi-
ləşdirilmiş şəkildə olsa da, faşist ideologiyasının iç üzünü açmaqda, arxa və ön cəbhədə xalqı qəhrə-
manlıqlara ruhlandımaqda mühüm rol oynayırdı. Bütün bunlar müharibənin hələ ilk illərində dövlətin 
çağırışına cavab olaraq Azərbaycan şair və yazıçılarının öz yaradıcılıq səylərini necə artırdıqlarını 
aydın göstərirdi. 

Müharibə illərində Azərbaycan Yazıçılar İttifaqına başçılıq edən Səməd Vurğunun coşqun 
yaradıcılıq fəaliyyəti bütün yazıçılar üçün nümunə idi. Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, görkəmli 
elm və incəsənət xadimi, şair Səməd Vurğun (Səməd Vəkilov) təkcə Azərbaycanda deyil, onun 
hüdudlarından kənarda da tanınırdı [1, s.15, v.10].  

Mübariz şair böyük sənətkarlıqda yazıb-yaratdığı əsərlərində Azadlıq və səadət keşiyində duran 
insanlığı əbədi bir quruluşa aparan, yer kürəsindən günahsız qanları, vaxtsız ölümləri birdəfəlik aradan 
qaldırmaq istəyən həyat eşqi, vicdan və qəlb günəşi olan Vətənə hücum edən Hitler faşistlərinə qarşı 
xalqımızın mübarizəsinin yüksək bədii ifadəsini verir, cəbhələrdə mərdliklə vuruşan döyüşçülərimizi, 
arxada namusla çalışan zəhmətkeşləri hünər, rəşadət və qəhrəmanlıq nümunələri göstərməyə çağırırdı. 

Müharibə illərində Yazıçılar İttifaqı tərəfindən görülən tədbirlər də Azərbaycan ədəbiyyatına, 
şair və ədiblərimizin yaradıcılıq səylərinə istiqamətləndirici təsir göstərirdi. Bu cəhətdən Yazıçılar 
İttifaqı Rəyasət Heyətinin 1942-ci ilin yanvar ayındakı iclası səciyyəvidir. Burada A.Fadeyevin “Sovet 
yazıçıları Böyük Vətən müharibəsi günlərində” məruzəsi və Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında 
S.Vurğunun çıxışı dinlənilmişdi. Eləcə də həmin ilin noyabrında və 1943-cü ilin sentyabrında 
Moskvada keçirilən Azərbaycan poeziyası gecələrini qeyd etmək olar. A.Fadeyevin giriş sözü ilə 
açılan həmin gecələrdə Səməd Vurğun “Şerimiz Vətən müharibəsi günlərində” məruzəsi ilə çıxış 
etmişdi [2, s.83].  

Azərbaycan yazıçıları tez-tez cəbhələrə gedir, cəbhəçilərlə sıx əlaqə saxlayır, cəbhədən gələn 
döyüşçülərlə görüşlər təşkil edirdilər. Bu da bir-biri ilə dialektikcəsinə əlaqədar olan iki müsbət nəticə 
verirdi. Bir tərəfdən yazıçılar döyüşçülərlə görüşür, öz çıxışları ilə, öz əsərlərini oxumaqla onların 
Vətənə, xalqa, dərin məhəbbət ruhunda tərbiyəsinə kömək edir, onları yeni qəhrəmanlıqlara 
ruhlandırır, digər tərəfdən isə yazıçılar ordu həyatını öyrənir, döyüşçülərin vətənpərvərliyi və igidliyini 
görürdülər, bir sözlə, yazıçıların cəbhə həyatı və döyüşçülər haqqında təsəvvürü artıb genişlənirdi. Elə 
buna görə də S.Vurğun yazıçıların cəbhəçilərlə görüşünü “ilham mənbəyi” kimi qiymətləndirirdi.  

Müharibə dövrünün gərgin və çətin şəraitinə baxmayaraq, ədəbiyyat və incəsənətin müharibə 
dövründə əhəmiyyətini nəzərə alan Azərbaycan hökuməti daim yaradıcı ziyalıların qayğısına qalırdı. 
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1942-ci ilin yanvarında Yazıçılar İttifaqının Naxçıvan, Xankəndi, Gəncə və Şəki filialları bərpa 
edilmişdi. Onlar öz işlərini daha da genişləndirmişdilər. 

Müharibə illərində Yazıçılar İttifaqı rus və Azərbaycan ədəbiyyatı klassiklərinin yubileylərini 
qeyd edir, onların əsərlərini geniş kütlələr arasında yaymaq üçün bir sıra tədbirlər görürdü. 

Məlum olduğu kimi, o dövrdə dövlət və hökumət tərəfindən Azərbaycanın dahi şair və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illik yubileyini qeyd etmək üçün geniş 
tədbirlərin həyata keçirilməsi qərara alınmışdı. Əslində dövlət orqanları Nizaminin yubileyini ölkənin 
şərqdəki siyasətinin tərkib hissəsi kimi qiymətləndirirdi [3, s.123]. 

Azərbaycan rəssamları və heykəltəraşları müharibənin ilk günündən öz sənət əsərləri ilə xalqın 
bütün qüvvələrini səfərbərliyə almaq işinə yardım göstərmişdilər. Düşmənə qarşı ümumi mübarizədə 
ölkənin bütün təsviri sənət ustaları arasında Azərbaycan rəssamlarının da payı az deyildi. 

Respublikanın 20-dən artıq rəssamı ordu sıralarına getmişdi. Onların çoxu bilavasitə döyüşən 
ordu sıralarında vuruşmuşdu. Adı qəhrəmanlıq salnaməsinə qızıl hərflərlə yazılmış Mehdi 
Hüseynzadə, Leninqrad cəbhəsində döyüşən Qafar Seyfullayev, Krım cəbhəsində vuruşan Həsən 
Haqverdiyev və başqaları belə döyüşçü rəssamlar idilər. 

Ədəbiyyatda kiçik janrlar, publisist məqalələr, şer və oçerk olduğu kimi, təsviri sənətdə də onun 
kütləvi janrlarından olan plakat və satirik qrafika əsərləri müharibənin ilk dövrlərində rəssamların 
yaradıcılığında başlıca yer tuturdu. Azərbaycanın 20-dən çox rəssamı düşmənlə döyüşmək üçün 
cəbhəyə getmişdi. Onlar arasında əfsanəvi Mehdi Hüseynzadə, Qafar Seyfullayev, Həsən Haqvediyev, 
Əyyub Məmmədov, Oqtay Sadıqzadə, sənətşünas Mürsəl Nəcəfov da var idi [4, s.202]. Məhz buna 
görə görkəmli fırça ustası Əzim Əzimzadənin təşəbbüsü ilə “Aqitkino” (“Təşviqatkinosu”), “Döyüşən 
karandaş”, “Oğluna öyüd verən ana” mövzusunda plakatlar buraxılmağa başlanmışdı ki, onlar üzərində 
rəssamlar K.Kazımzadə, İ.Axundov, H.Xalıqov, A.Hacıyev, S.Salamzadə, A.Vlasov, M.Rəhmanzadə, 
S.Şərifzadə, İ.Rıjenko, gələcək xalq rəssamı M.Abdullayev və bir çox başqaları işləyirdilər [3, s. 202]. 

Müharibə illərində qrafik əsərlərlə birlikdə rəngkarlıq sahəsində də müəyyən irəliləyiş nəzərə 
çarpırdı, Salam Salamzadənin, İ.Rıjenkovun, Səttar Bəhlulzadənin, Tağı Tağızadənin, Sadıq Şərəfza-
dənin, A.Saxanovun, Lətif Feyzullayevin, Böyükağa Mirzəzadənin, Əlibala Kazımovun, Mikayıl Ab-
dullayevin, Baba Əliyevin, Kamil Xanlarovun və başqalarının yeni-yeni əsərləri diqqəti cəlb edirdi [4, 
s.211]. 

Böyük Vətən müharibəsi illərində respublikanın heykəltəraşları da yaradıcılıq uğurlar qazandılar. 
Həmin illərdə P.Sabsay, F.Əbdürrəhmanov, C.Qaryağdı, Q.Əhmədov, Z.Məmmədova, Böyük Vətən 
müharibəsi qəhrəmanlarının portret və heykəllərini yaratmaq kimi nəcib sahədə daha çox işləyirdilər. 
Vətən müharibəsi qəhrəmanlarından Kamal Qasımovun, Hüseynbala Əliyevin, İsrafil Məmmədovun, 
Adil Quliyevin, İdris Süleymanovun, Xıdır Mustafayevin və başqalarının 1942–1945-ci illərdə ya-
radılmış büstləri Azərbaycan portret heykəltəraşlığının inkişafı sahəsində əhəmiyyətli rol oynamışdı. 
Müharibə illərində F.Əbdürəhmanov, K.Kazımzadə, P.Topçubaşov, Ə.Hacıyev Azərbaycan SSR 
Əməkdar incəsənət xadimi adına layiq görülmüşdülər. 40-dan artıq rəssam isə medallar və fəxri 
fərmanlarla təltif olunmuşdular [4, s.211]. 

Bütün ziyalılar kimi musiqi xadimləri də ümumxalq mübarizəsinə qoşuldular. Bəstəkarların və 
musiqi ifaçılarının düşmənə qarşı çevirdikləri silah simfoniyalardan, marşlardan və hər şeydən əvvəl 
döyüşçülərin ayrılmaz dostu olan mahnılardan ibarət idi. Vətən müharibəyə səsləyən vətənpərvərlik 
mahnıları ölkənin hər tərəfindən eşidilməkdə idi.  

Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı gəncliyinə və üzvlərinin nisbətən az olmasına baxmayaraq, 
müharibə zamanı yaradıcılıq sahəsində və yeni əsərlərin ifası və təbliği sahəsində böyük iş görürdü. 
Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, respublika bəstəkarları müharibə dövründə müxtəlif janrlarda 
400-dən çox musiqi əsəri bəstələmişdilər. 

Bəstəkarlardan Əfrasiyab Bədəlbəyli, Niyazi Tağızadə, Boris Zedman, Səid Rüstəmov, Ağabacı 
Rzayeva və başqaları müharibə illərində çox məhsuldar işləyib, gözəl əsərlər yaratmışdılar. 

O zaman hələ Moskva konservatoriyasının tələbələri olan Qara Qarayev və Cövdət Hacıyev 
simfoniyalar və simfonik süitalarla yanaşı, böyük musiqi janrı opera da yazmışdılar. Qara Qarayev ilə 
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Cövdət Hacıyevin birlikdə bəstələdikləri “Vətən” operasında faşist işğalçılarına qarşı mübarizə aparan 
döyüşçülərimizin misilsiz qəhrəmanlıqları tərənnüm edilir. “Vətən” operası ölkədə Böyük Vətən 
müharibəsi döyüşçülərinin qəhrəmanlığına həsr olunmuş ilk opera idi. Qara Qarayev və Cövdət 
Hacıyev 1946-cı ildə bu əsərə görə Dövlət mükafatına layiq görülmüşdülər və bu əsər hərbçi kadrların 
vətənpərvərlik tərbiyəsində böyük rol oynamışdı [2, s.86-87].  

Üzeyir Hacıbəyov, Respublika Bəstəkarlar ittifaqının sədri kimi ittifaqın bütün işinə istiqamət 
verirdi. Respublikada musiqi sahəsində elə bir tədbir olmurdu ki, bəstəkar onda yaxından iştirak 
etməsin. Onun qaynar fəaliyyətini təsəvvürə gətirmək üçün təkcə bunu göstərmək kifayətdir ki, həmin 
illərdə geniş musiqi ictimaiyyətinin iştirakı ilə Bəstəkarlar İttifaqının idarə heyətində 192 musiqi əsəri 
dinlənilib müzakirə olunmuşdu. Bunların çoxu gənc bəstəkarların əsərləri idi. 60 əsər isə hələ 
bəstəkarlar ittifaqının üzvi olmayan, ittifaqın yanında yaradılmış gənclər bölməsində iştirak edən 
istedadlı gənclər tərəfindən yazılmışdı [2, s.87]. 

Gənc bəstəkarlardan Qara Qarayevin, Cövdət Hacıyevin, Soltan Hacıbəyovun, Fikrət Əmirovun, 
Niyazinin, Əşrəf Abbasovun və Vətənimizin azadlığı uğrunda mübarizədə qəhrəmancasına həlak 
olmuş Məmməd İsrafilzadənin müharibə illərində yazılan 8 simfonik əsəri, Ü.Hacıbəyovun, Səid 
Rüstəmovun, gənc bəstəkar Şəfiqə Axundovanın, Ağabacı Rzayevanın və Ədilə Hüseynzadənin bir 
sıra mahnı və marşları ifa edilmişdi. 

O zaman bir çox bəstəkar və musiqiçilər də düşmənlə vuruşmaq üçün cəbhəyə yollanmışdılar. 
Fikrət Əmirov özü konservatoriyanın 3-cü kursundan cəbhəyə getmiş, lakin yararlanaraq ağır cərrahiyə 
əməliyyatı keçirmişdi. Bundan sonra vuruşa bilməyən F.Əmirov Bakıya qayıdaraq təhsilini davam 
etdirmişdir. 

Müharibə başlanan kimi teatrların repertuarları da müharibənin tələblərini ödəmək və 
qəhrəmanlıq və döyüş hisslərini əks etdirmək məqsədilə dəyişməyə başladı. Nəticədə, bu axtarışlar 
vətənpərvərlik, antifaşist mövzularında bir sıra yeni tamaşalar yaranmasına səbəb oldu. 1942-ci ildə 
demək olar ki, dram teatrlarının repertuarlarını, əsasən, müharibənin tələblərinə cavab verən tamaşalar 
təşkil edirdi. Azərbaycan dram teatrının 1942-ci il repertuarında “Madrid”, “Aslan yatağı”, “Vətən 
oğlu”, “Qaçaq Nəbi”, “Dumanlı Təbriz” Nizami tamaşalar vardı. Bu tamaşalardan sonra bir-birinin 
ardınca Rəsul Rzanın “Vəfa”, S.Axundovun “Çətin dərə”, “Qayğı”, M.Hüseynin və İ.Əfəndiyevin 
“İntizar”, S.Vurğunun “İnsan”, Mir Cəlalın “Mirzə Xəyal” və tarixi qəhrəmanlıq pyeslərindən isə 
S.Vurğunun “Fərhad və Şirin” və Z.Xəlinin “Qatır Məmməd” pyesləri teatrlar tərəfindən tamaşaya 
qoyulmuşdu. Bundan başqa, rus dramaturgiyasından müharibəyə həsr edilmiş pyesləri – K.Simonovun 
“Məni gözlə”, “Sərkərdə Suvorov”, Korineyçukun “Cəbhə”, Midivanin “Batalyon qərbə gedir” və bir 
sıra başqa pyeslər repertuara salınmışdı. 

Göründüyü kimi, Böyük Vətən müharibəsi illərində Azərbaycan bədii-yaradıcı ziyalıları hərbçi 
kadrların vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynamışdılar. 
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Аннотация 
Роль художественной интеллигенции в патриотическом воспитании 

военных кадров в годы II мировой войны 
Hигяр Ахундова, Намик Мамедов  

 
Автор конкретно останавливается на примере азербайджанских писателей, поэтов, компо-

зиторов, музыкантов, художников и их деятельности для победы над фашизмом, для поднятия 
патриотического духа азербайджанского народа, пишет о роли художественной интеллигенции 
в патриотическом воспитании военных кадров в годы II мировой войны. Автор особо отмечает 
роль музыки, произведений бессмертных композиторов У.Гаджибекова, К.Караева, Ф.Амирова 
и др., также рассматривает вопросы развития культуры в Южном Азербайджане в тот период. 

Ключевые слова: Вторая Мировая война, военные кадры, патриотизм, художественная 
интеллигенция, культура. 

 
Abstract 

Role of the intellegensia of the arts in the patriorism building of  
the military cadres during second World War  

Nigar Akhundova, Namiq Mammadov 
 

The author focuses on writers, poets, composers, musicians, artists and their activity on 
increasing patriotism of the Azerbaijani people in the victory over fascism and states concrete 
examples, writes about the role of art figures in the patriotic upbringing of military people. The author 
emphazises the role of immortal composers U.Hajibeyov, Q.Qarayev, F.Amirov and works of other 
composers, also pays attention to the issues of the development culture of in South Azerbaijan. 

Keywords: World War II, military personal, patrioticup, art intelleqinsia, culture. 
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Xülasə. Azərbaycanda atlardan iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində, habelə kənd təsərrüfatında, 

sərhəd xidmətində, daxili qoşunlarda, turizm mərkəzlərinin yaradılmasında, atçılıq cıdır-şans 
totalizator oyunlarının, cins idman atlarının təlimi və at idmanı yarışlarının keçirilməsində, digər 
məqsədlərə istifadə olunur. Ölkə ərazisinin biomüxtəlifliyinin, bioloji irsinin mühafizəsi, biosenozun 
qorunması baxımından və atların xəstəliklərə dözümlü olması və məhsuldarlığının artırılması 
məqsədilə genetik tədqiqatlar aparılır. Ölkədə atçılığın inkişafı perspektiv ilə bağlı təkliflər verilir. 

Açar sözlər: kənd təsərrüfatı heyvanları, ordu, at, biotəhlükəsizlik, biomüxtəliflik, atların 
genetikası, genetik ehtiyatlar, molekulyar genetika, Qarabağ atı, süvari atları.  

 

Giriş 
 

Azərbaycan xalqının bütün tarixi keçmişi və mədəni inkişafı, eyni zamanda onun zəngin təbii 
sərvətlərindən qaynaqlanır. 

Təbii sərvətlərin mühüm tərkib hissəsi olan bioloji müxtəliflik -bütün yaşayış mühitlərində, o 
cümlədən quruda, dənizdə və digər su ekosistemləri və ekoloji kompleksləri də daxil olmaqla, canlı 
orqanizmləri özündə birləşdirir. Azərbaycanın bioloji genetik ehtiyatlarından olan kənd təsərrüfatı 
heyvanları ölkə əhalisinin kənd təsərrüfatı istehlak mallarına, habelə heyvan mənşəli ərzaq 
məhsullarına olan tələbatının ödənilməsində çox mühüm əhəmiyyətli milli sərvətdir. Və 115 min 
kv.km ərazisində digər sərvətlərlə yanaşı, bioloji ehtiyatlara sahib çıxmaq 100 il öncə, 1918-ci il may 
ayının 28-də mümkün oldusa da, 1920-ci ilin 28 aprelində Azərbaycan Demokratik Respublikası 
devrildikdən xeyli müddət keçdikdən sonra Sovet İttifaqı dövründə ərazisi paylanıldıqdan sonra qalan 
hissəsinə (86,6 min kv.km) müstəqilliyini 1991-ci ildə bərpa etdikdən, dövlətçiliyin dağılmaq təhlükəsi 
dünyanın böyük siyasi xadimlərindən hesab edilən, ölkənin sabiq Prezidenti Ulu öndər Heydər 
Əliyevin sayəsində aradan qaldırıldıqdan sonra Azərbaycan xalqı öz mövcud ərazisinə, mülkiyyətinə 
sahib çıxmışdır. 

Ərazisinin coğrafi mövqeyinin və iqlim şəraitinin əlverişli olması səbəbindən zəngin biomüx-
təlifliyə malik, multikultural ölkə olan Azərbaycan keçmiş dövrlərdə digər xalqların mədəniyyətinə 
həmişə hörmətlə yanaşaraq dünya sivilizasiyasının inkişafına ayrı-ayrı sahələrdə olduğu kimi, hərbdə 
atlardan nəqliyyat vasitəsi olaraq istifadə edilməsi və idman yarışlarında iştirak etmək üçün yerli cins 
atları təqdim etməklə öz böyük maddi və mənəvi töhfəsini vermişdir. 

 Kənd təsərrüfatı heyvanlarından olan at Azərbaycan ərazisində qədimdə midiya və nitsey atları 
adı ilə məlum idi və əsrin ortalarında Qarabağ atı kimi ortaya çıxmış, bu günədək öz genetik 
xüsusiyyətlərini qoruyub saxlamışdır.  

Ölkədə ordu quruculuğuna diqqətin artırıldığı, turizmin inkişaf etdirildiyi, atla bağlı ənənələrin 
bərpasının gündəmə gəldiyi, kənd təsərrüfatı işlərində atlardan geniş istifadə olunduğu indiki şəraitdə 
atçılığın daha çox cins atlar yetişdirilməklə inkişafı sərhəd xidmətində və daxili qoşunlarda ondan 
geniş istifadə edilməsi, atçılıq turizm mərkəzlərinin yaradılması, milli atüstü oyunlar üzrə məşq 
bölmələrinin və komandaların yaradılmasının ön plana çəkilməsi dövlətin atçılığın ölkəmizdə 
fəaliyyətinin genişləndirilməsinə dəstək verilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir [1; 2].  

Hazırda ölkəmizdə nümunəvi atçılıq təsərrüfatları, Ağdam Atçılıq zavodu, Ağstafa Atçılıq 
zavodu, Şəki "Daşüz" damazlıq təsərrüfatı, "Dilbaz" atçılıq təsərrüfatı qanunvericiliyə uyğun olaraq 
fəaliyyət göstərirlər və müxtəlif yönümlü fermer təsərrüfatları ilə yanaşı, peşəkar zavod atçılığı ilə 
məşğul olan özəl qurumlar da formalaşmışdır. Ölkədə 20-dək hüquqi və fiziki şəxslərin mülkiyyətində 
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500 başdan artıq yüksək sinifli cins atlar vardır. Azərbaycan Jokey klubunda və Günay Atçılıq klu-
bunda ən müasir tələblərə cavab verən cıdır meydanı (ippodrom) və atçılıq kompleksləri yaradılmışdır. 

Avtonəqliyyat vasitələri meydana çıxanadək hərbdə çox böyük və əvəzolunmaz canlı nəqliyyat 
vasitəsi hesab olunmuş atların indiki şəraitdə də sərhəd və daxili qoşunlardakı əhəmiyyətinin nəzərə 
alınaraq kənd təsərrüfatı heyvanlarının orduda rolu ilə bağlı tədqiqatların aparılması xüsusi əhəmiyyət 
kəsb edir. 

 

Tədqiqatın məqsədi 
 

AMEA-nın Genetik Ehtiyatları İnstitutunda bitki və insan genetikası ilə yanaşı, kənd təsərrüfatı 
heyvanlarının genetik ehtiyatları da tədqiq edilir. 

Əhalinin sağlam və təhlükəsiz bol heyvan mənşəli istehlak malları, ərzaq məhsulları ilə təmin 
olunması, kənd təsərrüfatı heyvanlarının, habelə yerli və introduksiya olunmuş heyvanların ətraf 
mühitə, biomüxtəlifliyə zərərli təsirlərinin aradan qaldırılması və müvafiq genefondun qorunması 
baxımından elmi nəzəri və praktik tövsiyə və təkliflərin verilməsi üçün kənd təsərrüfatı heyvanlarının, 
o cümlədən atların molekulyar genetik səviyyədə tədqiq edilməsi qarşımızda duran əsas məqsəddir. 
Ölkəmizin malik olduğu bioloji ehtiyatlarının genetik səviyyədə elmi tədqiqatlarının nəticəsinə əsasən 
verilən təkliflər və tövsiyələrin digər məqsədlərlə yanaşı, həm də milli sərvətimizin yadellilər 
tərəfindən özününküləşdirilməsinin qarşısını almaq, millətimizin tarixən məskunlaşdığı ərazilərin ona 
məxsus olduğunu sübut etmək baxımından elmi nəzəri əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, kənd təsərrüfatı 
heyvanlarından olan yerli və introduksiya olunmuş təkdırnaqlıların (atların ) müxtəlif sahələrdə 
cəmiyyətimizin tarixindəki və hazırkı əhəmiyyətini nəzərə alaraq molekulyar səviyyədə genetikasının 
öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatların aparılmasını qarşımıza məqsəd qoymuşuq. 

 

Atçılığın tarixi 
 

Tarixi mənbələrdə atın ilk olaraq b.e. əvvəl 8000–4000-ci illər arasında Türküstanın İrana yaxın 
bölgələrində əhliləşdirildiyi bildirilir. Bir çox mənbələrdə isə, atın əhliləşdirildiyi ilk insan məskənləri 
kimi Xəzərin cənubi-şərq, cənub və cənubi-qərb sahilləri boyu əraziləri göstərilir. Qədim dövrlərdə, 
orta əsrlərdə bütün dünyaya Mediya, Nitsiya kimi tanınan atların doğma yerinin yalnız Azərbaycan 
olduğu bildirilir. 

Azərbaycan Respublikası, habelə Cənubi Azərbaycan əraziləri müxtəlif tədqiqatçılar tərəfindən 
atın əhliləşdirildiyi və cins atçılığının təşəkkül tapdığı hesab edilən məskənlərin kəsişdiyi yer hesab 
olunur. Avroasiyada atların əhliləşdirilməsinin inkişafı üzrə Azərbaycan atçılığının 7 min il tarixi olan 
ən qədim ölkələrdən biridir və atçılıq üzrə mütəxəssislərin fikrincə, Azərbaycan və Qafqaz atları bütün 
dünyanı fəth etmiş Qarabağ cinsinin yeni növləridir. Muğan düzündə Əlköməktəpə sahəsində arxeoloji 
qazıntılar zamanı tapıntılarla atçılıq haqqında məlumatların b.e.ə. IV əsrə aid olduğu sübut edilmişdir 
[7]. 

Bizim eradan əvvəl IV əsrədək atların ərəblər tərəfindən əhliləşdirilmədiyi bildirilir. İran şahı Kir 
b.e.ə. VI əsrdə Azərbaycan hökmdarı və Əhəməndli imperiyası arasında əlaqələrinin nəticəsində 
atçılığın inkişafına böyük maraq göstərmişdir. Azərbaycan Ərəb Xəlifəliyinə daxil olduqdan, VII 
əsrdən başlayaraq ərəblərin Azərbaycanla mədəni və iqtisadi sahədə sıx əlaqələrindən sonra həmin 
vaxtlarda səhra və yarımsəhra çöl şəraitinə uyğunlaşmış təmizqanlı ərəb cinsi atları yetişdirilmişdir. 

Hazırda dünyada ali, qoşqu və ağır istiqamətli 260 at cinsi vardır ki, ən çox məlumat veriləni 
bunlardan tarixi və elmi ədəbiyyatlarda ali at cinsləridir. XVII-XVIII əsrin əvvəlində İngiltərədə yerli 
hollavey atları məqsədli olaraq ərəb, teres, Azərbaycan, Axaltəkə cinsləri cütləşdirilərək ingilis ali 
cinsi yaradılmış və Avropa dövlətlərində yeni at cinsləri yaradılanadək yuxarıda adları çəkilən 
cinslərdən, o cümlədən Qarabağ cinsindən istifadə olunmuşdur. Təbii cütləşmə nəticəsində isə 
Qarabağ və Axaltəkə cinsləri yaranmışdır. Mütəxəssislər Qarabağ, Axaltəkə və Ərəb cinslərini 
eksteryerinə, iş qabiliyyətinə və temperamentinə görə müqayisə edərək eyni mənşəyə malik olduğu 
qənaətindədirlər. Qədim yunan tarixçisi Herodot öz tarixi ədəbiyyatlarında Midiyada Nise adlanan 
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geniş bir vadidə çox şahanə atların saxlanıldığını göstərmişdir. Midiyalılar və albanlar vaxtı ilə atdan 
orduda və təsərrüfat işlərində geniş istifadə etmişlər. 

Azərbaycan ərazisində aparılan arxeoloji tədqiqatlar, Binəqədi və Keşlə ətrafında aparılan 
qazıntılar zamanı əldə edilən fosillər, Azərbaycanda atların, hətta tunc dövrünün ortalarından 
əhliləşdirildiyini və həmin dövrün son mərhələsində ölkəmizin ərazisində yaşayan insanların burada 
atçılıqla məşğul olduqlarını sübut edir. Albaniyada zəngin otlaqların hesabına atçılıq vaxtı ilə yüksək 
səviyyədə inkişaf etmişdir. 

Akademik B.A.Kaufman respublikamızın ərazisindən tapılan at yüyənlərini eramızdan öncə I 
minilliyin əvvəllərinə aid edir. Həmin dövrə məxsus tapıntı olan yəhər qaşı, yəhər yanı, tunc 
zınqırovlar və digər bu kimi əşyalar sübut edir ki, Azərbaycan atçılığının tarixi çox qədimdir. Tarixi 
sənədlər vətənimizin Şərqdə ən böyük atçılıq ölkələrindən, atların ən qədim əhliləşdirmə ocaqlarından 
olduğunu göstərir. Rus alimi İ.İ.Kalugin Azərbaycan atlarının tarixinin eramızın I əsrinə gedib çıxdığı 
qənaətindədir. Digər rus alimi K.P.Boçkaryov isə onları İran və Parfiya atlarının nəsli hesab edir.  

Azərbaycanda ilk dəfə olaraq XIX əsrin əvvəllərində Şahzadə Abbas Mirzə Qacar tərəfindən 
hərbidə nizami at alayı yaradılmışdır. Azərbaycan hərbi formasının yaranması da, məhz, at hərbi 
alayının yaranması ilə eyni vaxtda formalaşmışdır. 

ХIХ əsrin birinci yarısında,1830-cu ildə tərkibi azərbaycanlı zabit və sıravi döyüşçülərdən 
olmaqla Böyük İmperatorun şəxsi təşəbbüsü ilə yaradılmış, Zaqavqaziya müsəlman polkunda, 5 
Azərbaycan at müsəlman polkunda və İrəvan piyada (sarbaz) ordusunda ilk dəfə olaraq milli 
xüsusiyyətləri əks etdirən uniformadan, kişi geyimlərindən istifadə olunmuşdur. 1835-1857-ci illərdə 
fəaliyyət göstərmiş Zaqavqaziya at müsəlman polkunda tanınmış azərbaycanlı generallar, Behbudov 
David Osipoviç, Həsən bəy Ağalarov, İsmayıl Xan Naxçıvanski, Cəfər Qulu Ağa Bakixanov, Nikolay 
Nikolayeviç Ağayev, İsrafil bəy Yadigarov, Mirzə Hacı Bəy Novruzov, İsmayıl bəy Qutqaşınlı və 
Kərim bəy Novruzov xidmət göstərmişlər. Onların mərdliyi və uğurları, məhz, milli atlarımızın 
yetişdirildiyi torpaqların tərkibinin üzvü və mineral maddələrlə zənginliyi səbəbindən sağlam, cəldliyi 
və öz sahiblərinə vəfalılığı sayəsində döyüşlərdə şücaət göstərməsinin nəticəsində mümkün olmuşdur. 

1918-ci ildə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi elan ediləndə, Silahlı Qüvvələri 
yaradılanda isə əvvəlki hərbi milli formaya uyğun olaraq onunun özünəməxsus uniforması da təşəkkül 
tapmışdır (Şək. 1) [8]. 

 

 
Şək. 1. Qafqaz 4-cü vzvodunun konvoy toplantısı 
(rəssam A.İ.Qebens, 1861, Rusiya Dövlət Muzeyi) 
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XIX əsrdə keçirilən çox sayda yarışlarda iştirak etmiş, 1892-ci illərdə “Şəhər idman həvəskarları 
cəmiyyəti”ni təsis və ona rəhbərlik etmiş, ilk dəfə olaraq rels üzərində bir cüt atın qoşulduğu tramvay 
nəqliyyatının yaradıcısı, dövrünün çox tərəqqipərvər siyasi xadimi, uzun müddət Minsk şəhərinin 
başçısı, qubernatoru olmuş Qutten Çapski, öz əsərlərində dünyada çox məşhur olan Ərəb, Axaltəkə və 
rus at cinsləri ilə səmərəlilik baxımından müqayisə edilən Qarabağ atlarının dağlıq ərazilərdə keçirilən 
yarışlarda digər cinslərdən fərqli üstünlüklərə malik olduğunu dəfələrlə qeyd etmişdir. 

Tarixi ədəbiyyatlarda Azərbaycan ərazilərində gedən müharibələrdə süvari ordularda atların çox 
əhəmiyyətli dərəcədə iştirak etdikləri göstərilir. Orta əsrlərdə də Azərbaycan atları yüksək 
qiymətləndirilmişdir. Ərəb mənbələrində göstərilir ki, vaxtı ilə Azərbaycan atına İran, İraq və Suriyada 
çox yüksək tələbat olmuşdur. Azərbaycan ərazisinə yadelli hücumlar atların taleyində də iz qoymuş, 
yerli cins atlar hər dəfə çoxlu sayda qəsbkarlar tərəfindən digər ölkələrlə, o cümlədən Hindistan və 
Misirə də aparılmışdır. 

 

 
Şək. 2. Qarabağ ayğırı. Nikolay Sverçkov, 1865 

 
Dünyanın 260 cins atından 2-si, “Qarabağ” və “Dilbaz” cinsli atlar Azərbaycana məxsusdur və 

qanunvericiliyə uyğun olaraq Dövlət Damazlıq Kitabına daxil edilmişdir [5; 6]. Ölkəmizin milli sərvəti 
olan bu at cinsləri qədim tarixə və özünəməxsus genetik xüsusiyyətlərə malik olmaqla, ölkəmizi 
keçmişdə olduğu kimi, hazırda da beynəlxalq at idman yarışlarında müvəffəqiyyətlə təmsil edirlər. 
Dünya şöhrətli Qarabağ (Şək. 2) və Dilbaz (Şək. 3) at cinsləri beynəlxalq sərgilərdə və dünya 
bazarlarında da həmişə yüksək məbləğdə qiymətləndirilmişdir [3; 4]. 

 
Atçılığın əhəmiyyəti 

 
Atdan ət, süd, dəri, yun, tük və s. xammal alınır, müalicə məqsədilə serumundan və mədə 

şirəsindən təbabətdə geniş istifadə olunur [10; 12]. Hazırda kənd təsərrüfatı, sərhəd xidməti və daxili 
qoşunlarla istifadə olunmaqla yanaşı, atlardan həm də turizm mərkəzlərinin yaradılmasında, atçılıq 



HƏRBİ BİLİK № 6, 2018-ci il                                                     HƏRBİ-HUMANİTAR ELMLƏR 
 

50 

cıdır-şans totalizator oyunlarının, cins idman atlarının təlimi və at idmanı yarışlarının, at sərgilərinin və 
at satışı hərraclarının keçirilməsində də əhəmiyyətli dərəcədə istifadə olunur. Həmçinin Qədim 
zamanlarda insanlar atlardan, ət və süd məhsullarını əldə etmək üçün istifadə etmişlər. İnsanların 
həyatında atların əhəmiyyəti digər ev heyvanlarının əhəmiyyətindən üstün olub. 

 

 
Şək. 3. Dilbaz atı “Günay” atçılıq klubunda 

 
Cəmiyyətdə insanların həyatında motorlu nəqliyyat vasitələri meydana çıxana kimi atlardan 

quruda canlı nəqliyyat vasitəsi kimi istifadə edilmişdir. Ordunun tarixində isə atların rolu əvəzolunmaz 
və əhəmiyyəti müqayisəedilməzdir. Qədimdə xalqlar güclü atlara sahib olmaqla yalnız onun sayəsində 
başqa xalqlara məxsus torpaqları nəzərdə tutulan müddətdə daha cəld zəbt etməklə öz ərazilərini 
genişləndirmişlər. Cəmiyyətin quldarlıq ictimai-iqtisadi formasiyasından başlayaraq kapitalizmin 
təşəkkül tapdığı dövrlərədək insanların müharibələr zamanı ən yaxın, vəfalı və əvəzolunmaz silahdaşı 
olmuşdur.  

Hazırda bir sıra ölkələrdə atçılıqdan, ərzaq məqsədilə, ət və süd məhsullarının əldə edilməsi üçün 
istifadə olunur və bu ərzaq məhsulları istehsal olunduğu ölkədən digər xarici dövlətlərə ixrac edilir. 

İnsanların sağlamlığının bərpasında olunmasında və müxtəlif sahələrdə mühafizəsində atların 
əhəmiyyəti əvəzolunmazdır. Polşada və digər ölkələrdə uşaq müalicə müəssisələrində bir sıra 
xəstəliklərin, əsasən də, onurğanın, ətrafların zədələnmələrində müalicə məqsədilə at idmanından, 
manejlərdən geniş istifadə olunur. İnsanın başı və bədəninin müvazinətinin, düzgün hərəkətinin 
tənzimlənməsini həyata keçirən mühüm orqan olan daxili qulağın vestibülyar aparatının müalicəsində 
at idmanı çox mühüm rol oynayır. 

Rusiyada insanların vərəm, distrofiya və digər bir çox xəstəlikləri uzun müddətdir ki, kumusla 
müalicə olunmuşdur və at südündən hazırlanan bu içki hazırda konservləşdirilərək mağazalarda satılır. 
Təbii at südü inək südü ilə müqayisədə insan üçün daha keyfiyyətli qida məhsuludur. Fransada uşaq 
evlərinin əksəriyyəti uşaqların at südü ilə qidalandırılması üçün təchiz olunmasına görə aidiyyəti at-
çılıq müəssisələri ilə müqavilə bağlayırlar. Bu südlə qidalanmış uşaqlarda allergiya müşahidə olunmur. 
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Atların qanının xüsusi metodika ilə alınmış zərdabından, həm də çox təhlükəli xəstəliklərdən 
hesab olunan tetanus, qanqrena, difteriya, botulizm və digərlərinə qarşı vaksin və serumların 
hazırlanmasına da geniş istifadə olunur.  

Atlardan hazırda bir çox ölkələrdə ordu birləşmələrində istifadə olunur. Dünyada 7 müasir hərbi 
orduda, Hindistan, Çili, Almaniya, BMT, ABŞ, Çin, İordaniyada atlardan, yaxud digər heyvanlardan 
minik, qoşqu vasitəsi olaraq istifadə olunur. Bu onun dağlıq, meşə və çətin keçilən ərazilərdə 
hərbiçilərin hərəkət etmələrini və digər mədəni kütləvi tədbirlərdə süvari heyətin iştirakını təmin etmək 
məqsədilə həyata keçirilir. Avstriyanın və Rusiya Federasiyasının dağ və digər əlaqədar hissələrində, 
hərbi xidmətində motoatıcı xüsusi (dağ) briqadasında xeyli sayda atlardan istifadə olunur. 

Bununla belə, dağların çətin yollarını qət etməkdə, heç də bütün atlardan istifadə etmək istənilən 
səmərəni vermir. Təmizqanlı cins ali atlar zəif konsistensiyaya malik olduğundan dağlarda xidmət 
üçün çətinlik çəkdiyindən digər cins atlardan istifadə etmək lazım gəlir. Odur ki, ölkəmizdə müvafiq 
hərbi xidmətlərdə atlardan təyinatı üzrə istifadə olunarkən onların cins tərkibi nəzərə alınmalıdır. Bu 
cür atlar olmadıqda yeni cins atların yaradılmasına ehtiyac duyulur. 

 
Atların orduda rolu 

 
Çoxsaylı tarixi abidələrə əsasən, bildirilir ki, qədimdə insanların heyvanlardan yalnız dinclik 

dövründə deyil, həm də onlardan hərbidə, müharibələr zamanı istifadə etdikləri heyvanların müalicəsi 
ilə məşğul olan mütəxəssislərin hazırlanması üçün ilk baytarlıq tədris müəssisələri açılanadək bütün öl-
kələrdə orduda istifadə olunan heyvanların müalicəsi ilə müəyyən qrup insanlar məşğul olmuşlar [11]. 

Azərbaycanın milli atları tarixboyu, həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində digər fəaliyyət 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı, orduda öz hərbi missiyalarını da yerinə yetirmişlər. Qədim dövrlərdə, yaxın 
keçmişdə bütün ölkələrdə ordunun müvəffəqiyyətləri, əsasən, atlardan asılı olmuşdur. 

Sürətli və güclü zərbə ilə birlikdə, yüksək hərəkətliliyə və manevrliyə malik atlı qoşun (süvari-
lər) keçmişin bir çox döyüşlərində həlledici qüvvə olmuşlar. At süvarilərindən istifadə olunması ordu-
nun öz qoşunlarından xeyli aralı məsafədə müstəqil hərəkətetmə bacarığı, qısa müddət ərzində böyük 
məsafələri qət etmək, rəqibin arxasında və cinahlarında qəflətən peyda olmaq və döyüş üçün çeviklilik 
göstərmək süvarilər üçün çoxfunksional taktiki və strateji-əməliyyat əhəmiyyətli bir imkan olmuşdur.  

Süvarilər qeyri-nizami atlı qoşun kimi qədimdə atların kütləvi yetişdirildiyi ölkələrdə 
yaranmışdır. Atlardan qədim Misir, Hindistan, Çin və başqa ölkələrdə, həm də yük daşıyıcısı kimi, 
qoşulmuş döyüş arabalarını çəkmək üçün də istifadə olunmuşdur. 

Səfəvilər hakimiyyətə gəldikdən sonra Avropada Azərbaycan, Axaltəkə, Ərəb cinsli atların 
seleksiyasından əldə edilən yeni təmizqanlı atlardan hərbi məqsədlər üçün orduda istifadə edildiyi 
nəzərə alınaraq dövlət tərəfindən atların ölkədən ixracı olunması qadağan edilmişdir. 

İran dövlətini ziyarət edən Rus İmperiyasının xüsusi komissiyası 1852-ci ildə yazırdı ki, İran 
süvarilərinin gücü, nüfuzu və məşhur olması Qarabağ atları ilə bağlıdır. 

Nuru Paşanın 1918-ci ildə komandanlıq etdiyi Qafqaz İslam Ordusunun 1000 nəfərlik Müsəlman 
korpusunda və Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdiyi vaxtda yaratdığı orduda atlardan geniş istifadə 
olunmuşdur (Şək. 4). Birinci Dünya müharibəsi illərində Türk hərb tarixinin yazıçısı, nüfuzlu yazar-
lardan sayılan E.F.Ludşuveyt öz kitablarında Azərbaycan Demokratik Respublikasının hərbi qüv-
vələrində 1918-ci ilin may ayının sonunda Tatar və Şəki at polklarının da olduğunu göstərmişdir [13].  

Rusiyada vətəndaş müharibəsindən sonra Qızıl Orduda süvari qoşunlarında, süvari qoşunları 
məktəbləri də daxil olmaqla çoxsaylı hərbi hissələrdə atların sayının 77 min baş olduğu bildirilir [7]. 

Döyüş atları müvəffəqiyyətli süvari əməliyyatları üçün mühüm əhəmiyyətli olmuşdur. Böyük 
Vətən Müharibəsində 1.9 mln. baş atdan cəbhələrdə yalnız süvari içində deyil, həm də atıcı 
diviziyalarda da istifadə olunmuşdur. Bu məqsədlə hər atıcı polkda 350 atdan istifadə edilmiş, bəzi 
atıcı hissələrdə isə sayı ştatdakından, hətta 2 dəfə çox olmuşdur. Atlardan, həm də hərbi texnikanın, 
silah və yaralıların, dərman maddələrinin, əsgərlərin isti xörəklərlə təmin olunması üçün ərzaq 
məhsullarının daşınmasında istifadə edilmişdir, partizan hərəkatında misilsiz xidmətləri olmuşdur. 
Ehtiyac yarandığı bəzi hallarda onun ət və südündən də istifadə olunmuşdur.  
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Şək. 4. Türk Qafqaz İslam Ordusunun süvari qoşunları, Bakı, 1918-ci il, İstiqlaliyyət küçəsi 

 
Azərbaycan Respublikasının daxil olduğu SSRİ-də 1939-cu ilin sonunda kənd təsərrüfatına 

xidmət göstərilməsinin prinsiplərini təkmilləşdirmək məqsədilə Xalq Torpaq Komitəsinin Aparatında 
Baş atçılıq idarəsi saxlanılmaqla istehsalat-ərazi və ixtisaslaşdırılmış baş idarələri yaradılaraq, ölkədə 
bütün atçılıq üzrə qurumlar müvafiq vahid mərkəzi baş idarəyə tabe edilmişdir. Bu sahədə aparılmış 
islahatlar, həm də respublikamızda da atçılığın inkişaf etdirilməsinə öz müsbət təsirini göstərmişdir. 
Atçılıq zavodlarına və kütləvi olaraq atçılıq təsərrüfatlarına idarəçiliyi yaxşılaşdırmış və nəticədə 
Böyük Vətən Müharibəsi illərində atlardan hərbi məqsədə istifadə olunmasında mühüm rol 
oynamışdır. Odur ki, 1941-ci ilin əvvəlində Sovet İttifaqına daxil olan Qərbi Ukrayna və Qərbi 
Belarusiya, habelə Pribaltika respublikalarında atların baş sayı ümumilikdə 21 milyona çatmışdır. 
İkinci Dünya müharibəsi illərində Sovet İttifaqının təsərrüfatlarından cəbhəyə 3 milyon at 
göndərilmişdir ki, buraya ölkəmizin milli atları da daxil olmuşdur. 

Azərbaycan vətəndaşlarının xidmət göstərdiyi keçmiş Sovet ittifaqının ordusunda 1940-cı ildə 
yeni mexanikləşdirilmiş korpusunun təşkilinə at və nəqliyyat süvariləri hesabına başlamışdır. Atlarla 
yaxşı təchiz olunan süvari hissələri 1940-cı ildə Şimali Bukovinanı və Bessarabiyanı azad etməklə və 
K.K.Rokossovskinin komandanlığı ilə 5-ci Qafqaz korpusu verilmiş tapşırığı 2 gün ərzində 200 km 
məsafəni qət etməklə uğurla yerinə yetirmişlər. 

Qoşun növlərinə (atəş, atçılıq, nəqliyyat) uyğun olaraq ordu üçün fiziki hazırlıqları və 
eksteryerlərinə görə fərqli cins atlar tələb olunduğundan onların seçilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb 
etmişdir. Hərbi məqsədlər üçün atların müxtəlif tiplərindən (yüngül, orta, ağır) istifadə olunmuşdur və 
müəyyən cins atlar təyinatı üzrə nəzərdə tutulan işləri yerinə yetirmək (sürətli gedişi, yükdaşımaq 
qabiliyyəti) üçün seçilərkən onların yaşı, eksteryeri və fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. 

Böyük Vətən Müharibəsi illərində sovet qoşunları üçün ordu atlarının seçilməsi, bu sahədə çox 
nüfuzlu mütəxəssis, yazıçı, vətəndaş müharibəsinin iştirakçısı, İkinci Dünya müharibəsi illərində 
Birinci At Ordusunun baytarlıq xidmətinin rəisi, baytarlıq xidmətinin general-leytenantı, müharibədən 
sonrakı dövrdə ömrünün sonuna kimi K.İ.Skryabin adına Moskva Baytarlıq Akademiyasında atçılıq 
kafedrasının rəhbəri olmuş prof. N.M.Şpayerin 1939-cü ildə nəşr olunmuş “Hərbi at” kitabında 
göstərilən tələblərə uyğun aparılmışdır. Keçmişdə olduğu kimi, hazırda da atçılığın daha da inkişaf 
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etdirilməsi üçün seleksiya damazlıq işlərinin standartlara uyğun aparılmasına dövlət tərəfindən xüsusi 
dəstək verilir. Odur ki, bu sahədə elmi tədqiqatların, həm də genetik səviyyədə aparılması aktualdır. 

 

Genetik tədqiqatlar 
 

Biosferin məhsuldarlığının оptimаllаşdırılması, biomüxtəlifliyin qorunması, mühafizə olunması, 
əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi, ətraf mühitin mühafizəsi və biotəhlükəsizliklə 
bağlı problemin qısa müddətdə aradan qaldırılması beynəlxalq təşkilatları bu sahədə əsaslı tədbirlərin 
görülməsi üçün mühüm təklif və tövsiyələr verməyə, dünya alimlərini isə ciddi düşünməyə və daha 
müasir üsullarla aktual elmi tədqiqatlar aparmağa sövq etmişdir.  

Kənd təsərrüfatı heyvanları cinslərinin seleksiyasının səmərəli aparılması onların genotipinin də-
qiq identifikasiyasından asılıdır. Bu cür dəqiqlik isə yeni biotexnologiya üsulları ilə mümkündür ki, bu 
da hazırda beynəlxalq təcrübədə geniş tətbiq edilən və tövsiyə olunan polimeraza zəncirvari reaksiya-
sı(PSR) ilə həyata keçirilir. İntensiv seleksiya ilə yerli və introduksiya olunmuş atların müqayisəli ola-
raq öyrənilməklə təkamül prosesinin gedişatını və xüsusiyyətlərini öyrənmək məqsədilə ölkədə fərdi 
cins strukturların mənşəyinin aydınlaşdırılması isə molekulyar səviyyədə genetik tədqiqatların apa-
rılması ilə bağlıdır. Bu, həm də gələcəkdə kənd təsərrüfatında yeni yerli istehsal sahələrinin, məhsuldar 
atçılıq təsərrüfatlarının yaradılması, əhalinin at əti və süd məhsulları ilə təmin edilməsi, yaxud istehsal 
edilmiş atçılıq ərzaq məhsullarının xarici ölkələrə ixrac olunmaqla ölkəyə valyuta gətirilməsi, bu 
sahədə sahibkarlığın inkişaf etdirilməklə işsizliyin aradan qaldırılması baxımından vacibdir. 

 AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun iş planına Azərbaycanda yerli və introduksiya edil-
miş təkdırnaqlıların genemunun öyrənilməsi daxil edilmişdir. Qarşımızda duran mövzu planının yerinə 
yetirilməsi məqsədilə nəzərdə tutulan tədqiqat obyektlərində, atlarda molekulyar genetik səviyyədə 
elmi tədqiqatların daha səmərəli həyata keçirilməsi məqsədilə məlumat bazasının yaradılması üçün 
ölkə üzrə ayrı-ayrı regionlarda müvafiq fəaliyyət sahələrində atçılıqla məşğul olan subyektlər, habelə 
yerli və introduksiya edilmiş atlar haqqında məlumatlar toplanılır, atçılıq təsərrüfatlarının fəaliyyət 
göstərməsi, atların yetişdirilməsi və damazlıq-seleksiya işləri səviyyəsinin monitorinqi aparılır. 

 

Azərbaycanda atçılığın inkişafına dövlət dəstəyi 
 

Atçılıq heyvandarlığın və bütövlükdə aqrar sahənin əsas istiqamətlərindən biri olmaqla yanaşı, 
həm də xalqın tarixi, etnoqrafiyası, milli mədəniyyəti, hərbi-siyasi və iqtisadi həyatı ilə sıx bağlı 
olduğundan, bu sahənin elmi əsaslarla inkişaf etdirilməsi və rəqabətə davamlılığının təmin edilməsi, 
atçılığın gəlirli sahəyə çevrilməsi üçün seleksiya-damazlıq işlərinin əsaslı surətdə aparılmaqla atların 
cins tərkibinin yaxşılaşması nəticəsində onun səmərəliliyinin yüksəlməsi, müvafiq tədbirlərin 
beynəlxalq standartlara uyğun təşkil olunması məqsədilə idarəçiliyin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
islahatların aparılması dövlətin dəstəyi ilə öz həllini tapır. 

Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonrakı dövr ərzində ölkəmizdə atçılığın inkişafına 
dövlət tərəfindən xüsusi dəstəyin göstərilməsinin bariz nümunəsidir ki, 1996-cı ilin oktyabr ayının 26-
da Azərbaycan Respublikası Atçılıq İdmanı Federasiyası (ARAİF) yaradılmış, bu sahədə xeyli işlər 
görülmüşdür.  

Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsində 2009-cu ildə keçirilən növbəti hesabat-seçki yığınca-
ğında Federasiyanın adı Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyası (ARAF) adı ilə əvəz olunaraq, 
yeni idarə heyəti yaradıldıqdan sonra, atçılığın digər fəaliyyət sahələri ilə yanaşı, Azərbaycan Respub-
likası Gənclər və İdman Nazirliyinin 60 idman federasiyasından biri olan Atçılıq Federasiyasının fəa-
liyyətində əsaslı dönüş başlamışdır. Azərbaycanda atçılığın inkişafının yeni istiqamətləri müəyyənləş-
dirilmiş, ARAF atçılığın yalnız idman sahələrini deyil, qeyri-idman və qeyri-olimpiya növlərinin inki-
şafını da öz öhdəsinə götürmüşdür.  

Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa etdiyi vaxtdan ötən müddətdə ölkəmizi təmsil edən cins 
idman atlarının beynəlxalq yarışlarda iştirak etməsi, o cümlədən 2006-cı ildə Moskvada Rusiya 
Federasiyası Prezidentinin şərəfinə keçirilən cıdır yarışlarında milli atlarımızın müvəffəqiyyət 
qazanması və Azərbaycan Respublikası Atçılıq Federasiyasının (ARAF) və “World Polo” MMC-nin 
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təşkilatçılığı ilə FİP arena Polo dünya kuboku üzrə yarışların 2017-ci sentyabrın 8-10-da Bakıda 
keçirilməsi və həmin yarışda finalda Azərbaycan təmsilçisi “Elite Horse & Polo Club” komandasının 
İsveçrənin “Evviva Polo Klub St.Moritz” komandasina qalib gələrək çempion olması atçılıq idmanı 
tarixində müstəqil Respublikamızın uğurlarındandır. 

Azərbaycanın Qarabağ atı dünyada özünəməxsus keyfiyyətlərinə görə nadir at cinsi olaraq milli 
rəmzlərindən biridir. Bu gün ölkənin hərbi ordusunda atın əhəmiyyətinə keçmişlə müqayisədə, o qədər 
də çox ehtiyac duyulmasa da, onun sərhəd qoşunlarında və daxili qoşun hissələrində, ölkə 
vətəndaşlarının sağlamlığının təmin olunması və vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi ilə bağlı 
fəaliyyət sahələrində rolu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Odur ki, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa 
etdikdən sonra atçılıqla bağlı dövlət səviyyəsində bir sıra normativ-hüquqi aktlar qəbul edilmişdir [1; 2]. 

Azərbaycan Respublikasında atçılığın təşkilinin, inkişaf etdirilməsi və idarə edilməsinin iqtisadi 
və hüquqi əsasları qanunvericiliklə tənzimlənir. Yerli genefondun Qarabağ və Dilbaz at cinsləri, eləcə 
də ölkədə yetişdirilən introduksiya olunan digər cins atlar qorunub saxlanılır və həm də ölkədə ordu 
quruculuğuna diqqətin artırıldığı, turizmin inkişaf etdirildiyi, atla bağlı ənənələrin bərpa edilməsinin 
gündəmə gəldiyi, kənd təsərrüfatı işlərində atlardan geniş istifadə olunduğu indiki şəraitdə atçılığın 
daha çox cins atlar yetişdirilməklə inkişaf etdirilməsi, sərhəd xidmətində və daxili qoşunlarda atlardan 
geniş istifadə edilməsi, atçılıq turizm mərkəzlərinin yaradılması, milli atüstü oyunlar üzrə məşq 
bölmələrinin və komandaların yaradılmasının ön plana çəkilməsi diqqət mərkəzində olmuşdur [1; 2]. 

AR Nazirlər Kabinetinin müvafiq saylı qərarları ilə 2007-2008-ci illərdə atçılığın müvafiq 
fəaliyyət sahələrinin tənzimlənməsi üçün 11 normativ-hüquqi sənəd (qaydalar) təsdiq edilmişdir. 

 

Nəticə 
 

İnsanlar ictimai varlıq olaraq mövcud olduqları bütün dövrlərdə tarixən həmişə biosenoz 
daxilində ətraf mühitin abiotik və biotik amillərinin təsirlərinə məruz qalmış, abiotik ehtiyatlarla 
yanaşı, biotik ehtiyatlardan öz yaşayışını təmin etmək və yaxşılaşdırmaq məqsədilə istifadə etmişlər. 
Təbii bioloji ehtiyatlardan, əsasən, bitki və heyvanlardan ayrı-ayrı təyinatlar üzrə istifadə olunması 
nəticəsində çoxsayda bitkilər mədəniləşdirilmiş və heyvanlar əhliləşdirilmişdir. İnsanların 
əhliləşdirdiyi kənd təsərrüfatı heyvanlarının xammal və məhsullarından ərzaq və digər istehlak 
məqsədilə, heyvanların özündən isə təyinatı üzrə müvafiq fəaliyyət sahələrində geniş istifadə edilir. 

İnkişaf etmiş ölkələrdə atların genomunun öyrənilməsi istiqamətində əsaslı tədqiqatların 
aparıldığı indiki şəraitdə beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəzərə alınmaqla milli qanunvericiliyə 
əsasən ölkəmizdə də elmi tədqiqatların aparılması, kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik 
ehtiyatlarından olan və ölkəmizin aqrar sahədə iqtisadiyyatında, habelə digər fəaliyyət sahələrində 
əhəmiyyətli dərəcədə mühüm rol oynayan yerli, milli atların introduksiya edilmiş atlarla müqayisəli 
olaraq molekulyar genetik səviyyədə tədqiq edilməsi biomüxtəlifliyin öyrənilməsi baxımdan vacibdir. 
Odur ki, eyni heyvan növünün müxtəlif cinslərində genetik tədqiqatların aparılmasının çox böyük 
elmi-nəzəri əhəmiyyəti vardır ki, bu da praktik əhəmiyyətli tövsiyələrin verilməsinə imkan yaradır. 
Buna görə də Azərbaycanın yerli və introduksiya olunmuş kənd təsərrüfatı heyvanlarının 
genofondunun öyrənilməsi əsas mövzu olaraq AMEA-nın Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun iş 
Proqramına daxil edilmişdir. Respublikada yerli və introduksiya olunmuş təkdırnaqlıların genomunun 
tədqiqatı isə adıgedən mövzunun bir mərhələsi olaraq kənd təsərrüfatı heyvanlarının genetik 
ehtiyatlarının öyrənilməsi sahəsində çox aktualdır.  

Atlardan ölkəmizin ayrı-ayrı sahələrində, kənd təsərrüfatında, sərhəd xidmətində və daxili 
qoşunlarda geniş istifadə olunmaqla yanaşı, turizm mərkəzlərinin yaradılmasında, atçılıq cıdır-şans 
totalizator oyunlarının, cins idman atlarının təlimi və at idmanı yarışlarının, at sərgilərinin və at satışı 
hərraclarının keçirilməsində istifadə edildiyindən onların baş sayının artırılmasının və sağlamlığının 
mühafizə olunmasının, məhsuldarlığının yüksəldilməsinin vacibliyini, müvafiq silahlı qüvvələrin 
ordularının maddi-texniki təminatında əhəmiyyətini nəzərə alaraq, ölkənin bioloji təhlükəsizliyinin, 
epizootoloji sabitliyinin və əhalinin atlardan insanlara keçə bilən yoluxucu xəstəliklərlə yoluxmasının 
qarşısının alınması üçün tədbirlər görülməsinin təmin olunmasına görə müvafiq elmlərin ayrı-ayrı 
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sahələrində genetik tədqiqatların aparılması ön plana çəkilməlidir. Azərbaycanda atların genomunun, 
həm də onun keçdiyi filogenetik inkişaf yolunun, əhəmiyyətinin və mövcud vəziyyətinin öyrənilərək 
qiymətləndirilməsi qarşımıza qoyulan mühüm tapşırıq kimi qiymətləndirilməlidir.  

 

Tövsiyələr 
 

Aşağıdakı tövsiyələrin nəzərə alınaraq həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik: 
- Azərbaycan Respublikasının “Bioloji Müxtəliflik haqqında Beynəlxalq Konvensiya”ya 2000-

ci ildə qoşulduğunu və inkişaf etmiş bütün ölkələrin biotəhlükəsizlik haqqında milli qanunlarını qəbul 
etdiklərini nəzərə alaraq və “Bioloji müxtəliflik haqqında Konvensiyaya bioloji təhlükəsizlik üzrə 
Kartaxen Protokolu”nun tələblərinə uyğun olaraq ölkə üzrə Biotəhlükəsizlik haqqında müvafiq qanun 
layihəsinin aidiyyəti qurumlar tərəfindən hazırlanaraq təsdiq olunmaq üçün Hökumətə təqdim 
olunması; 

- qanunverciliyə uyğun gələcəkdə məhsuldar atçılıq təsərrüfatlarının, at əti emalı müəssisələri-
nin yaradılması və atçılıq məhsullarının (at əti və südü və s.) emalı, tədarükü və realizasiyası haqqında 
normativ hüquqi sənədlərin (qaydalar) layihələrinin aidiyyəti qurumlar tərəfindən hazırlanaraq baxılıb 
təsdiq olunmaq üçün səlahiyyətli Mərkəzi icra hakimiyyəti qurumuna təqdim edilməsi; 

- ölkədə atçılıq sahəsində sahibkarlığın fəaliyyət dairəsinin daha da genişləndirilməsi 
məqsədilə, həm də əhalinin atçılıq ərzaq məhsullarına olan tələbatının ödənilməsi, yaxud qidaya yararlı 
at cəmdəklərinin və ya at əti və südünün emal olunaraq hazır məhsulların milli brend kimi xarici 
dövlətlərə ixrac olunması əhəmiyyətinin nəzərə alınaraq müvafiq atçılıq təsərrüfatlarının yaradılması 
ilə bağlı dövlət tədbirlərinin görülməsi; 

- gələcəkdə təşkil olunacaq ət emalı müəssisələrində atların diri ikən və kəsimdən sonra 
mövcud baytarlıq-sanitariya ekspertizasından keçırilməklə yanaşı, həm də hər bir cəmdəyinin genetik 
müayinələrdən keçirilməsinin təşkili; 

- milli kadrların hazırlanması məqsədilə inkişaf etmiş xarici ölkələrin atçılıq sahəsi üzrə 
ixtisaslaşmış nüfuzlu universitetlərində müvafiq ixtisaslar üzrə tələbələrin təhsil almalarının və ya 
mütəxəssislərin təkmilləşmə keçmələrinin təşkil olunması;  

- Azərbaycan ordu birləşmələrində atlardan istifadə olunmasına görə təyinatı üzrə seçilməsi 
üçün genetik müayinələr əsasında müvafiq cins atların seleksiyasının aparılmasının nəzərə alınması. 
 

Ədəbiyyat 
 

1. Azərbaycan Respublikasının “Atçılıq haqqında” Qanunu. Bakı, 2007. 
2. AR Nazirlər Kabinetinin 2007-ci il 8 oktyabr tarixli 160 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş 

“Atçılığın inkişafı üzrə Proqram”. 
3. R.X.Səttərzadə.Atçılıq,Bakı,1971. 
4. R.X.Səttərzadə. Qarabağ atı.Bakı,1974. 
5. N.Səfərov, X.Rəcəbli. Dilbaz cinsli atların Dövlət Damazlıq Kitabı, I cild. Bakı, 2005. 
6. X.Rəcəbli, Ə.Orucov. Qarabağ cinsli atların Dövlət Damazlıq Kitabı, II cild. Bakı, 2006. 
7. И.Г.Нариманов. Культура древнейшего земледельческо-скотоводческого населения 

Азербайджана. Баку, 1987.  
8. Сабухи Ахмедов, Из истории зарождения военной формы в Азербайджане. IrsN4_2008: 
9. IrsN4_2007.qxd 08.08.2008. 
10. Советская кавалерия. - М., 1984.  
11. Ветеринарная Энциклопедия. Москва, 1972, том 3,с 543-548. 
12. Ветеринарная Энциклопедия. Москва, 1969, том 2, с 117-118. 
13. Барминцев Ю.Н., Мясное и молочное коневодство. Москва,1963.  
14. Е.Ф.Лудшувейт. Турция в годы Первой Мировой войны 1914-1918 гг. Москва, Изд-во 

Московского университета, 1966.  
 
 



HƏRBİ BİLİK № 6, 2018-ci il                                                     HƏRBİ-HUMANİTAR ELMLƏR 
 

56 

Аннотация 
Роль лошадей в творческой деятельности армии и перспективы коневодства 

Вели Гараев 
 

Лошади используются для различных целях в сферах экономики, включая сельское 
хозяйство, а также в пограничных и внутренний войсках, туристических центрах. Генетическое 
исследование лошадей проводится для защиты биоценоза, сохранения биоразнообразия и повы-
шения устойчивости лошадей к заболеваниям и повышения их ответственности. Даются нес-
колько предложений по содействию развитию коневодства в стране. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные животные, армия, лошадь, биобезопасность, 
биоразнообразие, генетика лошадей, генетические ресурсы, молекулярная генетика, Кара-
бахские лошади, кавалерийские лошади. 

 
Abstract 

The role of horses in creative army and the prospects of horsebreeding 
Vali Garayev 

 
The horses are used for various purposes in the fields of economy, including agriculture, border 

guards, internal troops, tourist centers and equestrian competitions in Azerbaijan. Genetic research of 
horses is conducted to protect the biocenosis, preserve biodiversity and increase the resistance of 
horses to diseases and increase their responsibility. There are proposals to promote the development of 
horse breeding in the country. 

Keywords: agricultural animals, army, horse, biosafety, biodiversity, horses' genetics, genetic 
resources, molecular genetics, Karabakh horses, cavalry horses. 
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VEB HÜCUMLARIN İNTENSİVLİK TİPOLOGİYASININ TƏSNİF PRİNSİPLƏRİ 
VƏ ONLARDAN MÜHAFİZƏNİN TƏMİNİ 

 
Füzuli Mövlamov 

Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti 
E-mail: f.movlamov@gmail.com 

 
Xülasə. Məqalədə “Açıq veb tətbiqlərin təhlükəsizliyi layihəsi” (OWASP – Open Web 

Application Security Project) beynəlxalq layihəsinə əsasən, veb hücumların intensivlik tiplərinə görə 
bölünməsi, hücumların əmələgəlmə səbəbləri və mühafizəsi yollarından bəhs edilir. 

Açar sözlər: təhlükəsizlik, veb, owasp, injection, sql injection. 
 

İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sistematik, kompleks yanaşma tələb edir. Bu 
sahədə əlaqədar qurumlar tərəfindən konseptual, təşkilati, elmi-metodoloji, qanunvericilik, maddi-
texniki əsasların yaradılması üzrə işlər aparılmalıdır. Cəmiyyətin informasiya təhlükəsizliyinin təmin 
olunması üçün zəruri olan tədbirlər kimi beynəlxalq hüquqi mexanizmlərin ciddi araşdırılması, milli 
normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması, təhlükəsizlik siyasətinin işlənilməsi və reallaşdırılması, 
xüsusi texnologiyaların tətbiqi, ölkə və korporativ səviyyədə informasiya təhlükəsizliyinin monitorinqi 
və menecmentinin aparılması, kadr hazırlığı, əhalinin maarifləndirilməsi və vətəndaşlarda informasiya 
mədəniyyətinin tərkib hissəsi kimi informasiya təhlükəsizliyi mədəniyyətinin formalaşdırılması 
məsələləri aktuallıq kəsb edir. Ümumiyyətlə, informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması 
istiqamətində zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq hüquqi mexanizmlərin, milli 
normativ-hüquqi bazanın formalaşdırılması mühüm əhəmiyyət daşıyır və bu məsələ ayrı-ayrı ölkələr 
kontekstində deyil, beynəlxalq qlobal informasiya təhlükəsizliyi kontekstində nəzərdən keçirilməlidir. 

Hazırda informasiya sistemlərinə artan hücumların qarşısının alınması məqsədilə bir sıra 
beynəlxalq layihələr işlənmişdir ki, belə layihələrdən biri “Açıq veb tətbiqlərin təhlükəsizliyi layihəsi”-
dir (OWASP – Open Web Application Security Project). OWASP – web tətbiqlərin təhlükəsizliyini 
təmin etmək üçün 2001-ci ildə hazırlanmışdır. OWASP veb tətbiqlərin təhlükəsizliyinin təmini ilə 
maraqlanan, bu mövzuda tədqiqatlar aparan və heç bir maddi maraq güdməyən layihədir. OWASP-da 
internet üzərində olan tətbiqlərin məruz qaldığı təhlükələr, onların aradan qaldırılması metod və 
üsulları haqqında geniş məlumatlar mövcuddur. Bu layihənin məqsədi dünya üzrə şirkətlərdən, 
qurumlardan, müəssisələrdən təhlükəli hallara dair məlumatları toplamaq və bu təhlükələrin dəf 
edilməsi ilə bağlı metodları öz saytlarında işıqlandırmaqdır. 

OWASP 2017-ci ildə aşağıdakı 10 ən təhlükəli hücumu müəyyən etmişdir.  
İnjection hücumu (Müdaxilə hücumu) 

İnjection hücumlar aşağıdakı hallarda əmələ gəlir: 
- istifadəçi tərəfindən göndərilən məlumatların təsdiqlənməməsi, filter olunmaması;  
- dinamik sorğuların interpretatora birbaşa (escape olunmadan) göndərilməsi; 
- zərərli məlumatların birbaşa istifadəsi və ya SQL (Strukturlu sorğular dilində) sorğuya 

birləşdirilərək icra olunması. 
Əsas növ injection hücumlara SQL, NoSQL, OS kommandası, ORM (Object Relation Mapping), 

LDAP və s. nümunə göstərmək olar. Uğurlu SQL injection hücumu məlumat bazasından məlumatların 
götürülməsi, onların redaktə olunması, istifadəçilərin şəxsi məlumatlarının oğurlanması və ya bəd 
niyyətlər üçün istifadə olunması, serverdə inzibatçılıq əməliyyatlarının icra edilməsi kimi təhlükəli 
işləri görə bilir. İnjection hücumunda tətbiqə fərqli məlumat göndərməklə sorğunu və ya tətbiqin tələb 
olunan məlumat deyil, yanlış məlumat göndərməklə onun fəaliyyətini dəyişmək mümkün olur ki, 
bunun sayəsində hücumçu məlumat bazasında və ya serverdə öz bəd niyyətini həyata keçirə bilər [4]. 

Nümunə: 
SELECT `title`,`description` FROM `table` WHERE `id`=$id 
Bu nümunədə sorğu “table” adlı cədvəldən başlıq və qısa məlumatı müəyyən bir açar əlamətinə 

(id-ə) görə çıxartmalıdır. 
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http://numune.domain/?id=1 – bu əlaqələndiricidə (linkdə) məlumat bazasından 1-ci sətir çıxarılır. 
Bu zaman, bəd niyyətli hücumçu brouserdən ünvan yerindən http://numune.domain/?id=1 or 

1=1 yazmaqla sorğuda dəyişiklik edir və SQL sorğu aşağıdakı kimi olur: 
SELECT `title`, `description` FROM `table` WHERE `id`=1 or 1=1 
Bu sorğu məlumat bazasında olan bütün sətirləri geri qaytarır.  
İnjection hücumunun qarşısının alınması üçün aşağıdakı tədbirləri görmək lazımdır: 
- istifadəçi tərəfindən göndərilən məlumatların birbaşa olaraq istifadə olunmaması;  
- SQL sorğularda istifadə olunacaq məlumat və ya verilənlərin sterializə olunması;  
- parametrləşdirilmiş sorğulara malik dayanıqlı APİ-lərdən istifadə edilməsi;  
- SQL serverdə ayrı-ayrı məlumat bazaları (database) üçün istifadəçi və lazımi icazələrin 

verilməsi;  
- istifadəçi tərəfindən göndərilən məlumatların ağ (white) və qara (black lists) siyahıların tərtib 

edilməsi;  
- mətn formatlı müraciətlərin xüsusi xarakterlərinin dayandırılması (special);  
- sorğularda limit istifadəsi və ya digər SQL yoxlamalardan istifadə olunması;  
- server tərəfindən SQL sorğuların xəta mətnlərini istifadəçi üçün gizlədilməsi; 
Broken authentication (Sındırılmış avtorizasiya) 
Bəd niyyətli hücumların milyonlarla tez-tez istifadə olunan istifadəçi adı və şifrələrə, susmaya 

görə istifadə olunan inzibatçı (admin) istifadəçi adlarının siyahısına malikdirlər. Hücumçular kobud 
güc (brute force) alətlərinin köməyi ilə “Sındırılmış avtorizasiya” (Broken Authentication) hücümunu 
yerinə yetirirlər. Belə hücumların yaranma səbəbləri aşağıdakılardır: 

- hakerlər istifadəçilərin düzgün istifadəçi adlarını və şifrələrini əldə etdikdə; 
- tətbiqin kobud güc (brute force) və ya digər avto hücumlara dayanıqsız olması; 
- istifadəçilərin susmaya görə (default), sadə və ya digər sadə hesab olunan şifrə və istifadəçi 

adlarından istifadəsi (admin/P@ssword); 
- şifrənin bərpasında sadə sualların verilməsi və ya etimadsız bərpası; 
- şifrələməni birbaşa məlumat bazasında saxlama və ya sadə şifrələmə üsullarından istifadə 

olunma; 
- yararsız çoxamilli avtorizasiya (multi-factor autentifikasiyası, sms, mail); 
- sessiyanın URL-də göstərilməsi; 
- giriş (input) xanalarında avtotamamlama (autocomplete) funksiyasının dayandırılmaması 

(söndürülməməsi) və brouserin keşindən məlumatların silinməməsi. 
Bu hücumlardan qorunmaq üçün aşağıdakılar lazımdır. 
- çoxamilli avtorizasiyadan (multi-faktor autentifikasiyasından) istifadəetmə və login 

səhifələrdə “captcha”-lardan istifadə; 
- şifrələrin dəyişdirilməsi zamanı köhnə şifrələrin istifadəsinə icazə verməmək; 
- susmaya görə (default) lazım olan məlumatlardan istifadə etməmək (əsasən də inzibatçı 

istifadəçiləri üçün); 
- sadə, çox istifadə olunan şifrə və adlardan istifadəyə qadağanın qoyulması; 
- səhv daxilolma cəhdlərinə limitlərin və müddətin verilməsi, avtotamamlama (autocomplete) 

funksiyasının dayandırılması; 
- səhv daxilolma zamanı xəbərdarlıqların (alert) göstərilməsi (xəbərdarlıq: şifrə səhvdir); 
- şifrələrin məlumat bazasında açıq saxlanılmaması və “cod duz” alqoritmindən istifadə; 
- sessiyanın mütləq tələb olunan səhifələrinin təyin olunması və yoxlanılması.  

Sensitive data exposure (Həssas məlumatların istismarı) 
Yaranma səbəbləri: 
- məlumatların şifrələnməsində köhnə, susmaya görə və ya çözülmüş şifrələmə algoritmindən 

istifadə olunduqda; 
- şəxsi məlumatların göndərilməsinda http, smtp, ftp kimi təhlükəli protokollardan istifadə zamanı; 
- məlumatlarin təmiz mətn (plain text) formasında ötürülməsi, susmaya görə (default) şifrə 

açarından istifadə olunduqda; 
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- əlaqələndirici serverin sertifikatının düzgünlüyünün yoxlanılmaması. 
Bu hücumlardan qorunmaq üçün aşağıdakılar lazımdır: 
- http, smtp, ftp kimi təhlükəsiz protokollardan istifadə etmək əvəzinə (yerinə), https, ftps, tls-

dən istifadə etmək daha təhlükəsizdir; 
- şifrələmədə köhnə və artıq bilinən şifrələmə alqoritmlərindən istifadə etməmək; 
- vacib məlumatların şifrələyərək göndərilməsi; 
- şifrələri məlumat bazasında təmiz mətin (clear text) şəklində saxlamamaq və bu məlumatların 

keşlənməməsi. 
XML external entities (XXE) (XML Xarici subyektlər)  
Bu boşluqlar OWASP 2013-cü ildə yüksək (top) 10-luqda olmuş, lakin 2017-ci ildən etibarən 

siyahıda 4-cü yeri tutur. Bu boşluq əsasən köhnə və səhv nizamlanmış XML araşdırıcılara (parser) 
görə baş verir ki, hacker bundan istifadə edərək zərərli XML faylı göndərməklə faylı oxuma, serverdə 
kod işlətmə və ya dos (denial of service) hücumu həyata keçirir.  

Nümunə üçün aşağıdakı kodları göstərmək olar: 
 

Upload.php 
 

 
 

1.xml 
 

 
Bu faylı yüklədikdə “Some legit writing” yazısı brouserdə əks olunur.  
Lakin biz 2.xml faylını yükləməklə göstərilən ünvanda olan faylları oxumuş oluruq.  
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Bu zaman, test faylında olan məlumatlar brouserdə əks olunacaqdır. 
Bu tip hücumların qarşısını almaq üçün aşağıdakıları lazımdır: 
- mümkün qədər JSON-dan istifadə etmək; 
- XML ilə bağlı kitabxananı (library) vaxtında yeniləmək (update etmək); 
- XML External Entity (XML xarici subyektlər) xüsusiyyətini bağlamaq; 
- yoxlama üçün qəbul olunan verilənlərin ağ və qara siyahı (white, black lists) yaratmaq. 
Broken access control (Pozulmuş hüququn idarəçiliyi) 
Bəd niyyətli hücumçular istifadəçilərin məlumatlarını əldə etmək üçün bir neçə alətlərdən istifa-

də edilər ki, bu alətlərə misal kimi SAST (Static Application Security Testing - Statik tətbiq təhlükə-
sizliyi testləri) və DAST-ı (Dynamic Application Security Testing - Dinamik tətbiq təhlükəsizliyi test-
ləri) göstərmək olar. 

- istifadəçilərin məlumatlarını URL-i dəyişməklə oxumaq imkanının olması 
- istifadəçilərə icazələrin düzgün verilməməsi (istifadəçiyə inzibatçı (admin) kimi hüququn 

verilməsi). 
Nümunə kimi, aşağıdakı keçid linki hər hansı bir istifadəçinin səhifəsidir. 
http://owasp.local/user.php?id=1 
Lakin keçid linkində əsas açarı (id-ni) hücumçu başqa rəqəmlə dəyişərsə və başqa istifadəçinin 

məlumatlarını götürərsə, burada Pozulmuş Hüquq (Brouken Access) təhlükəsi yaranır. Artıq haker 
istənilən istifadəçinin məlumatlarını görə bilər. 

Bu hücumlardan aşağıdakı kimi qorunmaq lazımdır: 
- veb serverdə qovluqların görünməsinin qarşısını almaq; 
- istifadəçilərə verilən lazımi hüquqlara kodlaşdırma zamanı diqqət yetirmək; 
- ehtiyat faylların (Backup) veb tətbiqin kök (root) qovluğunda saxlamamaq; 
- hər hansı şüphəli sorğuların loqlarının toplanması və inzibatçını (admin) məlumatlandıran 

sistemin olması. 
Security misconfiguration (Natamam konfiqurasiya təhlükəsi) 
Bu hücum növü şəbəkə, veb server, serverdəki əməliyyat sistemində, məlumat bazasında, işçi 

çərçivə (framework) kodlarında və s. tətbiqlərdə düzgün nizamlama aparılmaması səbəbindən baş verə 
bilər. Bu hücumun yaranma səbəbləri aşağıdakılardır: 

- lazımsız funksiyaların qoşularaq qalması (portların, servislərin, səhifələrin, üstünlüklərin) Nü-
munə kimi, demək olar ki, XML xarici subyektlər (XML External Entity) funksiyası istifadə olun-
madığı halda, açıq qalması artıq təhlükənin olması göstərir; 

- susmaya görə (Default) isdifadəçilərdən və onların şifrələrindən istifadə; 
- xəta haqqında məlumatın çıxması və ya istifadəçilərin səhv (error) loqlarının əlçatan olması; 
- sisteminlərin vaxtında yenilənməməsi (update) və tapılan boşluqların qalması; 
- nizamlamaların düzgün aparılmaması (database, vebserver, framework, kitabxanalar və s.); 
- server şifrələrinin müəyyən müddətdən sonra dəyişdirilməməsi. 
Bu hücumlardan aşağıdakıları yerinə yetirməklə qorunmaq olar: 
- minimal funksiyalarla (portların, servislərin, səhifələrin, üstünlüklərin); 
- susmaya görə (Default) istifadəçilərin və onların şifrələrinin dəyişdirilməsi; 
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- xəta məlumatlarının (Error mesajların) dayandırılması (söndürülməsi (production)); 
- sisteminlərin vaxtı-vaxtında yenilənməsi (Update); 
- nizamlamaların düzgün aparılması (database, vebserver, framework, kitabxanalar və s.); 
- server şifrələrinin müəyyən müddətdən bir dəyişdirilməsi. 
Cross-site scripting (XSS) (Sayt scriptinin keçilməsi) 
1. Reflected XSS; 
2. Stored XSS; 
3. DOM XSS. 
Nümunə: 
http://domain.az/index.php?ad=<&script>alert(“Reflected XSS”);</&script> 
Yaranma səbəbləri: 
- istifadəçidən gələn məlumatların yoxlanılmaması; 
- XSS-ə qarşı çərçivə işləri (framework) istifadə olunmaması. 
Insecure deserialization (Təhlükəli deserializasiya) 
Yaranma səbəbləri: 
- İstifadəçidən gələn serializə olunmuş məlumatların yoxlanılmadan istifadəsi; 
Bu hücumlardan necə qorunmaq olar? 
- serializə olunmuş məlumatların qəbulunda, göndərilməsində, məlumat bazasında və ya 

sessiyada saxlanılması zamanı şifrələnməsi; 
- məlumatların deserializə (Unserilize) etdikdə xətaların log-lanması. 
Nümunə üçün PHP-də istifadəçinin ID, ad, şifrə və hüquqlarını hazırlayan (Cookie) serializə 

olunmuş şəkildə saxladıqda: 
 

 
 

Burada haker serializə olunmuş məlumatları dəyişərək inzibatçı (admin) hüququ qazanır: 
 

 
 

Using components with known vulnerabilities (Məlum boşluqlarla istifadə olunan kompo-
nentlər) 

Yaranma səbəbləri: 
- əgər qoşulmuş olan komponentlərin nədən ibarət olduğunu bilmiriksə; 
- tətbiqdə zərərverici varsa, çox köhnədirsə və ya dəstəklənmirsə; 
- vaxtaşırı olaraq tətbiqin təhlükəsizliyi yoxlanılmırsa; 
- əsas platforma, frameworklər və s. yenilənmirsə. 
Həlli yolları: 
- istifadə olunmayan, asılılıq yaradan tətbiqləri və ya program təminatlarını, lazımsız faylların, 

xüsusiyyətləri, sənədlərini (documentləri) silmək; 
- daimi olaraq server və client tərəflərin komponentlərinin qeydiyyatı və onların asılılığını 

yoxlamaq üçün ələtlərdən (Dependency Check, retire.js və s.) istifadə; 
- davamlı olaraq tətbiqlərin (CVE-Common Vulnerabilities and Exposures, NVD - National 

Vulnerability Database) zərərləri haqqında məlumat əldə etmək. 
Insufficient logging&monitoring (Yetərsiz loqin və monitorinq)  
Yaranma səbəbləri: 
- hadisələrin, loqinləri və ya loqların audit olunmaması; 
- xətaların loqlanmaması və ya qeyri-dəqiq məlumat verməsi; 
- loqların ancaq lokalda qalması; 
- tətbiqdə hücum zamanı məlumatverici funksiyaların olmaması və ya dayandırılması. 
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Bu hücumlardan necə qorunmaq olar? 
- bütün loqinləri nəzarət altında saxlamaq; 
- loqların oxunması və anlaşıqlı olmasını təmin etmək. 
OWASP veb tətbiqlərin müəyyən dövr üçün təhlükəli hücumları haqqında geniş məlumata malik 

olsa da, yuxarıda sadalananlar 2014 - 2017-ci illərdə ən geniş yayılmış və ən təhlükəli hücum kimi 
qeyd edilmişdir. 
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Аннотация 

Типология веб-атак на сайты и принципы защиты от них 
Физули Мовламов  

 

Опасное программное обеспечение подрывает нашу финансовую, медицинскую, оборонную, 
энергетическую и другую критическую инфраструктуру. Поскольку наше программное обес-
печение становится все более сложным и связанным. Сложность обеспечения безопасности при-
ложений возрастает экспоненциально. Быстрые темпы современных процессов разработки прог-
раммного обеспечения делают наиболее распространенные риски важными для быстрого и точного 
обнаружения и решения. Мы больше не можем позволить себе относиться к относительно простым 
проблемам безопасности, таким, как те, которые представлены в этом топ-10 OWASP. 

Ключевые слова: Безопасность, сеть, owasp, инъекция, sql-инъекция 
 

Abstract 
Typology of web-attacks on sites and principle of protection from them  

Fuzuli Movlamov 
 

Insecure software is undermining our financial, healthcare, defense, energy, and other critical 
infrastructure. As our software becomes increasingly complex, and connected, the difficulty of 
achieving application security increases exponentially. The rapid pace of modern software 
development processes makes the most common risks essential to discover and resolve quickly and 
accurately. We can no longer afford to tolerate relatively simple security problems like those presented 
in this OWASP top 10. 

Keywords: Secutiry, web, owasp, injection, sql injection. 
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RƏQƏMSAL İNFORMASİYA MÜBADİLƏSİ ŞƏBƏKƏLƏRİNDƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ 
TƏMİN EDƏN PROQRAM-TEXNİKİ SİSTEM 

 
t.ü.f.d. Novruz Abdullayev, t.e.d., dos. Rauf Abdulov, Sevinc Məmmədova, 

Zülfiyyə Babayeva, Aidə Məmmədəliyeva, Vüsalə Hümbətova, Asya Davıdova 
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyi 

E-mail: eti@mdi.gov.az 
 

Xülasə. Rəqəmsal informasiya mübadiləsi şəbəkələrində təhlükəsizliyi təmin edən proqram-tex-
niki sistem rəqəmsal informasiya mübadiləsinin təhlükəsizliyi üçün nəzərdə tutulub. Bu sistem rabitə 
sistemlərində, o cümlədən kompüter şəbəkələrində məlumatların mühafizəsini və təhlükəsiz da-
yanıqlılığını təmin edir. 

Açar sözlər: informasiya texnologiyaları, informasiya təhlükəsizliyi, məlumatların mühafizəsi, 
statistik testlər. 

 
Yeni rabitə və informasiya texnologiyaları elmi-texniki tərəqqinin inkişafı nəticəsində ən müasir 

rabitə sisteminin yaradılmasına istiqamətlənmişdir. Yeni informasiya texnologiyalarının inkişafı və 
ümumi kompüterləşmə ona gətirib çıxarıb ki, informasiya təhlükəsizliyi informasiya sistemlərinə olan 
əsas tələblərdən biri sayılır. Malik olduğu təsir imkanlarına görə, informasiya mübadilə sistemləri 
hazırda hər bir dövlətin və ya informasiyadan istifadə edən qurumların normal fəaliyyətini təmin edən 
əsas vasitə hesab olunur. Ona görə informasiya siyasətinin düzgün qurulması və nizamlanması hər bir 
dövlətin milli təhlükəsizliyidir. İnformasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsi Azərbaycan milli 
təhlükəsizliyinin prioritet istiqamətlərindən biridir.   

İnformasiya və kommunikasiya texnologiyalarının coşqun inkişafı, informasiyanın emalı vasitə-
lərinin və metodlarının praktiki olaraq insan fəaliyyətinin bütün sahələrinə nüfuz etməsi informasiya-
nın mühafizə vasitələrinin geniş istifadəsi zərurətini ortaya çıxarır. Hərbi məqsədlər və hərbi təhlükə-
sizlik baxımından informasiya mühafizəsinin təmin edilməsi üçün proqram-texniki sistemlərə ehtiyac 
yaranır.  

Avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi üçün həmin sistemlərin 
resurslarına istifadəçi əlçatanlığının təmin olunması, rabitə kanalı vasitəsilə ötürülən verilənlərin kənar 
müdaxilələrdən mühafizə edilməsi, sistemdə baş vermiş bütün hadisələr haqqında məlumatların, 
təhlillərin, informasiyanın yığılması və saxlanılmasının qeyd olunması kimi məsələlər həll edilməlidir. 

Mühafizənin proqram-texniki təminatı xüsusi aparat vasitələrinin istifadə edilməsinə və 
avtomatlaşdırılmış informasiya sistemlərinin tərkibinə daxil olan proqram təminatına əsaslanır.  

Rəqəmsal informasiya mübadiləsi şəbəkələrində təhlükəsizliyi təmin edən proqram-texniki sis-
tem rəqəmsal informasiya mübadiləsinin təhlükəsizliyi üçün nəzərdə tutulub. Bu sistemə kompüter, in-
terfeys mühafizə bloku, modem, açar toplusunun formalaşdırılması üçün istifadə edilən sistemdən kə-
nar məlumat daşıyıcı (disk və ya fləş) və proqram təminatının yerləşdirildiyi texniki vasitələr daxildir.  

Proqram təminatının yerinə yetirdiyi funksiyalar aşağıda göstərilmişdir: 
- kompüterdə istifadə ediləcək məlumat daşıyıcılarının ilkin formalaşdırılması; 
- baza açarların seçilməsi məqsədilə istifadə ediləcək məlumat toplusunun tamlığına nəzarət 

üçün xidməti məlumatların daxil edilməsi; 
- kənar müdaxilələrin aşkarlanması və məlumat toplusunun tamlığına nəzarət; 
- baza açarların formalaşdırılması üçün ilkin verilənlərin daxil edilməsi; 
- əvəzetmə və sürüşmə bloku üçün ilkin verilənlərin daxil edilməsi; 
- tətbiq ediləcək emal mərhələlərinin sayı və ardıcıllığın təyini üçün ilkin verilənlərin daxil 

edilməsi; 
- interfeys mühafizə bloku üçün xidməti məlumatların formalaşdırılması; 
- kompüterdən xidməti məlumatların interfeys mühafizə blokunun yaddaşına yazılması; 
- interfeys mühafizə blokundan məlumatların ötürülməsi və qəbulu proqramları və s. 
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Proqram təminatından istifadənin asanlaşdırılması üçün bir neçə tərkib hissələrin və yerinə 
yetirilən funksiyaların bir proqramın tərkibinə birləşdirilməsi nəzərdə tutulub. 

Proqram-texniki sistemin xidməti, online informasiya mübadiləsi, məlumat paketlərinin mübadi-
ləsi, elektron poçtla məlumat paketlərinin ötürülməsi, məlumatların kompüterdə arxivləşdirilməsi, 
sistemdən kənar daşıyıcıya (disk və ya fləş) yazılması və fövqəladə hallar üçün qısa məzmunlu 
məlumat mübadiləsi kimi iş rejimlərində tətbiqi mümkündür. 

Rəqəmsal informasiya mübadiləsi şəbəkələrində təhlükəsizliyi təmin etmək üçün yaradılmış 
proqram-texniki sistemdə informasiya təhlükəsizliyinin təmini üçün zəruri olan bütün məlumatlar və 
proqramlar tam şəkildə yalnız bir yerdə saxlanılır. Abonent terminallarından və rabitə kanallarından bu 
məlumatları əldə etmək mümkün deyil. Məlumatların təhlükəsizliyi üçün müxtəlif pilləli və qeyri-xətli 
mühafizə alqoritmləri tətbiq edilib. Sistemə kənardan müdaxiləyə və hər hansı xüsusi proqramların 
(virusların) daxil edilməsinə nəzarət təşkil edilib. Qəza rejimində istifadəçinin təşəbbüsü ilə və ya 
abonent terminalının icazəsiz yeri dəyişdirildikdə avtomatik olaraq bütün açarlar, proqramlar və digər 
xidməti məlumatların ani olaraq silinmə imkanı mövcuddur. 

Yaradılan açarlar və alqoritmlər NİST statistik testləri ilə yoxlanılıb və müsbət nəticə alınıb. 
 

Nəticə 
 

Rəqəmsal informasiya mübadiləsi şəbəkələrində təhlükəsizliyi təmin edən proqram-texniki sis-
tem proqram-aparat üsulu ilə icra üçündür və öz imkanlarına görə mühafizə olunan məlumatın məx-
filik səviyyəsinə heç bir məhdudiyyət qoymur. Bu sistem rabitə sistemlərində, o cümlədən kompüter 
şəbəkələrində məlumatların mühafizəsini və təhlükəsiz dayanıqlılığını təmin edir. 

Tətbiq və istismar zamanı mühafizənin ümumi dayanıqlılığı saxlanılmaqla sistemin strukturunda 
və alqoritmlərdə müəyyən dəyişiklik edilmə imkanı mövcuddur. 
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Аннотация 

Программно-техническая система обеспечения безопасности в сетях  
цифрового информационного обмена 

Новруз Абдуллаев, Рауф Абдулов, Севиндж Мамедова, Зульфия Бабаева,  
Аида Мамедалиева, Вусаля Гумбатова, Ася Давыдова 

 

Программно-техническая система обеспечения безопасности в сетях цифрового информа-
ционного обмена предназначена для безопасности цифрового информационного обмена. Эта 
система обеспечивает защиту информации и безопасную стабильность в системах связи, в том 
числе в компьютерных сетях.  
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Abstract 
Program-technical system providing security in digital information networks 

Novruz Abdullaev, Rauf Abdulov, Sevinj Mammadova, Zulfiya Babaeva, 
Aida Mammadalieva, Vusala Humbatova, Asya Davidova 

 
Program-technical system providing security in digital information networks is intended for 

security of digital information exchange. This system provides information security and safety in 
communication system, also computer networks. 

Keywords: information technologies, information safety, data protection, statistical tests. 
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ELEKTROMAQNİT ŞÜALARININ ŞƏXSİ HEYƏTİN SAĞLAMLIĞINA 
VƏ ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİR XÜSUSİYYƏTLƏRİ 
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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində həddindən artıq yüksəktezlikli 
diapazona malik radiodalğaların təsiri nəticəsində ətraf təbii mühit qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit 
çirklənməsinə məruz qalması, hərbi fəaliyyətlər zamanı Radiolokasiya stansiyalarında (RLS) elektro-
maqnit dalğalarından istifadə edilməsi və bu zaman, elektromaqnit şüalarının şəxsi heyətin sağlam-
lığına və ətraf mühitə təsir xüsusiyyətləri araşdırılmış və təhlillər aparılmışdır.  

Açar sözlər: ətraf mühit, fauna, flora, elektromaqnit dalğaları, həddindən artıq yüksəktezlik, 
radiolokasiya stansiyaları. 

Ətraf təbii mühitin fiziki çirklənməsi növlərindən biri də elektromaqnit çirklənməsidir. Ətraf 
mühitin elektromaqnit dalğaları ilə çirklənməsi təbii və antropogen mənşəlidir. Təbii mənşəli 
mənbələrə yer səthinin elektrik və maqnit sahəsi, kosmosdan daxilolan elektromaqnit dalğaları və 
atmosferdə elektrik boşalması (ildırım) daxildir. Elektromaqnit sahəsinin antropogen mənbələrinə 
radiocihazlar, mobil telefonlar, məişət cihazları, elektrik nəqliyyatları, yüksəkgərginlikli elektrik 
xətləri, radiolokasiya stansiyaları aid edilir. 

Elektromaqnit dalğalarından istifadə edilməsi hərbi fəaliyyətlə sıx əlaqəlidir. Hərbi hissələrdə 
elektromaqnit dalğalarından aviasiya uçuşlarının izlənilməsində, naviqasiya və enmə proseslərini 
idarəedən radiotexniki və radiolokasiya qurğularında, hava döyüşü və hava hücumundan müdafiədə, 
uzaq məsafədən görünməyən hədəflərin müəyyənləşdirilməsində, təhlükəli meteoroloji hadisələrin 
izlənilməsində, müxtəlif radiotexniki qurğuların və sistemlərin idarə olunmasında istifadə edilir. Hərbi 
işə müxtəlif radioelektronikanın, radiolokasiya sistemlərin və qurğuların intensiv daxil edilməsi müasir 
dövrün tələblərindən irəli gəlir. Həddindən artıq yüksəktezlikli diapazona malik radiodalğaların təsiri 
nəticəsində ətraf təbii mühit qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit çirklənməsinə məruz qalır [3, 7]. 

Radiolokasiya stansiyalarında (RLS) obyektlərin koordinatlarının aşkar olunması üçün radiolo-
kasiya prinsipindən istifadə edilir. İşləmə prinsiplərinə görə aktiv və passiv radiolokasiya stansiyaları 
mövcuddur. RLS antenası aktiv radiolokasiyada hədəfi elektromaqnit enerjisi ilə şüalandırır və 
obyektdən əksolunan enerjini qəbul edir. Passiv radiolokasiya isə şüalanan hədəfdən enerjinin qəbul 
edilməsidir. RLS-lər hərarəti (t0) 0-dan yuxarı olan hər hansı fiziki cismi elektromaqnit enerjisi ilə 
şüalandırmaqla hədəfin koordinatlarını müəyyənləşdirir. RLS-lər, həmçinin havada, quruda və suda 
olan müxtəlif obyektlərin parametrlərini də (qabariti, forması, elektrikliyi, hədəfin nisbi vəziyyəti və 
s.) aşkarlamaq və müəyyənləşdirmək qabiliyyətinə malikdir. 

Müasir radiolokasiya sistemlərində radiometriyanın impulsiv, fasiləsiz və fazalı metodları 
mövcuddur. Hazırda daha çox impulsiv metoddan geniş istifadə edilir. Bu məqsədlə radiolokasiyada, 
həddindən artıq yüksəktezlikli radiodalğalardan istifadə olunur. Bu zaman, elektromaqnit enerjisi 
yüksək gücə malik qısa impulslarla şüalanır. Bu impulsların davametmə müddəti mikrosaniyələrlə 
ölçülür, gücü isə onlarla və yüzlərlə kilovat təşkil edir. Həddindən artıq yüksəktezlikli (HYT) 
diapazonun radiodalğalarının yayılma sürəti işığın sürətinə – 300 000 km/san-yə bərabərdir. 
Elektromaqnit şüalanmasının canlı aləmə mənfi təsiri birbaşa atmosferin ionlaşması ilə əlaqədardır. 
Atmosferin ionlaşması fiziki xüsusiyyətlərinə görə üç - ağır, orta və yüngül ionlar qrupuna bölünür. 
Atmosferin 1 sm3-ində ağır ionlar 60-65%, orta ionlar 20-25%, yüngül ionlar isə 10-15% təşkil edir. 
İsti, soyuq və dumanlı hava şəraitindən asılı olaraq ionların sıxlığı dəyişir. Dumanlı hava şəraitində su 
molekullarında olan yüngül ionların ağır ionlara çevrilməsi baş verir. Buludlu hava şəraitində su 
buxarlarında toplanmış ionlar reflektor rolunu oynayır və elektromaqnit şüalanmanın əksolunma 
intensivliyini artırır. İonların sıxlığı temperaturun təsirindən asılı olaraq dəyişir. Belə ki, isti hava 
şəraitində ağır ionların bir hissəsi atmosferin yuxarı hissəsinə qalxır. 
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Şək. 1. Səyyar radiolokasiya stansiyası Şək. 2. Stasionar radiolokasiya stansiyası 
 
Görünməyən obyektlərin aşkarlanmasında səyyar və stasionar RLS-dən istifadə edilir (Şək. 1, 2). 

RLS-də həddindən artıq yüksəktezlikli impulsların elektromaqnit enerjisi hasil edildikdən sonra 
antenaya göndərilir. Bu zaman, şüalanmış impuls qəbuledici antenaya ötürülür. Hədəfdən əksolunan 
impulslar antena tərəfindən qəbul edilir və xüsusi qurğuda aşağıtezlikli siqnallara çevrilərək indikator 
qurğusuna ötürülür. İndikatorun ekranında isə siqnal işıqlanan nöqtə və yaxud şüa parıltısı şəklində 
görünür (Şək. 3).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Şək. 3. Optik-elektron stansiya 
 

Yerüstü və bortlu radiolokasiya stansiyalarında elektromaqnit fonunun əsasını həddən artıq 
yüksəktezlikli, yüksəktezlikli və ultrayüksəktezlikli şüalanmalar təşkil edir. 

HYT-elektromaqnit sahəsi ətraf təbii mühitə müxtəlif cür təsir edir. Həddən artıq yüksəktezlikli 
sahə elektromaqnit rəqsləri spektrinin infraqırmızı şüalanma və qısa radiodalğaları arasında yerləşən 
hissəsidir. HYT – şüalar 1 mm-dən 1m-dək dalğa uzunluğuna və 3∙108 – 3∙1011 Hs rəqs tezliyinə 
malikdir. HYT şüalanmaların ən güclü mənbəyi antenalar hesab olunur. RLS-də generator, 
dalğaaparan flanksları və açıq ötürücü blok həddən artıq yüksək tezlikli sahə (mikrodalğalar) yaradır 
və ətraf təbii mühitə təsir edir. HYT diapazona malik radiodalğaların biomüxtəlifliyə təsiri dalğaların 
keçiricilik xüsusiyyətlərindən, şüalanmanın gücündən və təsir müddətindən asılıdır. 

HYT şüalanmaların təsiri yalnız xidmət yerlərini deyil, yaxın ətraf əraziləri də əhatə edir. RLS-in 
iş rejimindən, şüalanmanın istiqamətləndirmə diaqramından asılı olaraq həmin ərazilər fasiləsiz, 
fasiləli və impultiv-fasiləli (uzun və qısa müddətdə) şüalanmaya məruz qalır. Elektromaqnit sahəsinin 
(EMS) canlı aləmə zədələyici mənfi təsiri iki növlə səciyyələnir: hərarətlə – yüksək intensivlikli 
əlaqəli təsir; hərarətsiz – aşağı intensivlikli əlaqəli təsir [4, 5].  

HYT şüalanmanın güc selinin sıxlığı (GSS) mikrodalğaların elektromaqnit enerjisinin şüalanma-
sının istiqamətinə perpendikulyar yerləşdirilmiş 1 sm2-lik səthə 1 saniyədə düşən miqdarıdır. HYT 
sahəsinin intensivliyini müəyyənləşdirmək üçün aşağıda göstərilən formuldan istifadə edilir [4, 5]: 

 
GSS = ---- Rorta D [mk Vt /sm2]   

                                                                           4πr2 
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Burada, Rorta – orta şüalanma gücü (mkVt ilə); 
 D – gücləndirilmə əmsalı;  
 R – ölçmənin aparıldığı nöqtədən stansiyaya qədər olan məsafə (sm ilə); 
 π – 3,14-ə bərabər daimi kəmiyyət; 
 Rorta və D stansiyada qeyd olunan kəmiyyətlərdir. 
HYT diapazonuna malik radiodalğaların canlı orqanizmə nüfuzetmə qabiliyyəti müxtəlifdir. Belə 

ki, mm-lik dalğalar dəri səthinə; sm-lik dalğalar dərialtı birləşdirici toxuma və ya əzələlərə; desimetrik 
dalğalar isə daxili orqanlara nüfuz edir. Mikrodalğalar su ilə zəngin olan toxumalara daha çox təsir 
edir. HYT diapazonuna malik radiodalğalar toxumalarda istilik enerjisinə çevrilir və bu zaman 
şüalanmaya məruz qalmış toxumalarda hüceyrələrin qızması və temperaturun artması baş verir. 
Toxumalara termik təsirin mexanizmi su molekullarının ionlu titrəmələri ilə elektromaqnit enerjisinin 
istilik enerjisinə transformasiyası nəticəsində yaranır. Bu proses canlı orqanizmlərdə texniki effektə 
çevrilərək toxumaların bioloji fəaliyyətinə mənfi təsir edir.  

Hərarətsiz təsir prosesində canlı orqanizmlərdəki bir sıra maddələrdə suspenziyalaşdırıcı 
hissəciklərin əmələ gəlməsi təhlükəsi yaranır. Bu zaman, qanda olan leykosit və eritrositlər bioloji 
dəyişikliyə məruz qalır, hüceyrələri təşkil edən mürəkkəb üzvi birləşmələrin isə parçalanması baş 
verir. Bu, orqanizmdə bir sıra fizioloji proseslərin pozulmasına və patoloji halların baş verməsinə 
səbəb olur. Şəxsi heyətin HYT diapazonuna malik dalğaların təsirindən qorunması üçün ekoloji 
təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacibdir [1].  

RLS-də şüalandırma mənbələrinin təsirinin aradan qaldırılması məqsədilə stansiyaların ötürücü 
antenalarının yuxarı qaldırılması məqsədəuyğun hesab edilir. Mühafizə tədbirləri kimi, şüalanmanın 
bölmələr (sektorlar) üzrə növbəli söndürülməsi və bölmələr üzrə şüalanmanın gücünün azaldılmasın-
dan geniş istifadə edilir. Elektromaqnit dalğalarından mühafizə üsullarından biri də şüalandırıcı qur-
ğuların yaşayış məntəqələri üçün təhlükəsiz sayılan məsafədə yerləşdirilməsi və tikilməsidir. Bu 
məsafələrin sanitar normaları aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir (Cədvəl 1). 

 
Cədvəl 1  

HYT diapazonunda işləyən RLS-in təsir dairəsinin ölçüləri 
 

RLS-in tətbiqi və adı 
Təsir zonasının ölçüləri, m 

(enerji axınının sıxlığı üçün, mkVt/sm2) 

100 10 
Yerüstü radiolokasiya stansiyaları 

Dairəvi baxış 
Meteoroloji 
Dispetçer 

 
600-900 
600-800 
60-80 

 
1500-1800 
1200-1400 
300-400 

Bort radiolokasiya stansiyaları 
Yer qatına baxış 
Hərəkət sürətini və künc ölçən  
Radioyüksəklikölçən 
Radiosorğu və cavablanma sistemləri 
Tanıma sistemləri 

 
10-12 
1-2 
1 
2 
1 

 
20-35 
3-4 
2 
4 
2 

 
Qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit şüalarının şəxsi heyətə təsirini düzgün və dəqiq müəyyənləş-

dirmək üçün ətraf mühitə və insan orqanizminə təsir edən bütün göstəricilərin tələblərini bilmək 
vacibdir. Şəxsi heyətin sağlamlığı üçün çalışdığı iş yerlərində səs-küy, vibrasiya, havanın temperaturu, 
təmizlik, işıqlanma və digər amillərin təsiri müəyyən əhəmiyyət kəsb edir. HYT maqnit sahəsinin 
mənfi təsirinin qarşısını almağa yönəldilmiş profilaktiki tədbirlərin elmi cəhətdən əsaslandırılması və 
mühəndis-texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi şəxsi heyətin sağlamlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb 
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edir. Şəxsi heyətin HYT şüalanmasından mühafizə olunması zərurəti iş yerlərində HYT diapazonlu 
radiodalğaların GSS (güc selinin sıxlığı) 10 mkVt/sm2-i keçdikdə yaranır. HYT şüalanmasının zərərli 
təsirindən mühafizə tədbiri kimi şüalanma intensivliyinin azaldılması və şüalanma altında olma 
vaxtının qısaldılmasıdır. İş otaqlarında şüasaçan qurğuların məqsədyönlü yerləşdirilməsi, divarların və 
pəncərə şüşələrinin metal vərəqələrlə və metal torlarla ekranlaşdırılması və qoruyucu geyimlərdən 
istifadə edilməsi mühafizə məqsədləri üçün vacibdir. Radiolokasiya antenalarının yaxınlığında olan 
binaların HYT şüalanmasından mühafizə olunması məqsədilə şüasaçan mənbə tərəfə baxan pəncərə və 
divarları da ekranlaşdırılmalıdır. Bu məqsədlə binalarının ətrafında yaşıllaşdırma işlərinin aparılması 
və həmişəyaşıl ağacların əkilməsi məqsədəuyğun hesab edilir [1, 5].  

Qeyri-ionlaşdırıcı elektromaqnit şüalarının ekofaktorlara təsirini düzgün və dəqiq müəyyənləş-
dirmək üçün ətraf mühitə və insan orqanizminə təsir edən bütün göstəricilərinin normativlərini bilmək 
vacibdir. Aşağıdakı cədvəldə (Cədvəl 2) radioəlaqənin beynəlxalq reqlament nomenklaturasına uyğun 
elektromaqnit şüalarının dalğa tezliyi və uzunluğuna müvafiq təsnifatı verilmişdir [3].  

 
Cədvəl 2 

EMŞ - nın dalğa tezliyi və dalğa uzunluğuna uyğun təsnifatı 
 

Diapazon 
№ 

Diapazon  
tezliyi 

Tezliyin (söz və hərfi) ifadəsi 
Dalğanın 
uzunluğu 

Metrik hissələr 

I 3-30 Hs Son dərəcə alçaqtezlikli (SDAT) 105-104 km Dekameqametrik 

II 30-300 Hs Ən kiçiktezlikli (ƏKT) 104-103 km Meqametrik 
III 0,3-30 kHs İnfrakiçiktezlikli (İKT) 103-10 km Hektakilometr 

IV 3-30 kHs Çox kiçiktezlikli (ÇKT) 102-10 km Miriametrik 

V 30-300 kHs Alçaqtezlikli (AT) 10-1 km Kilometrik 
VI 300-3000 kHs Ortatezlikli (OT ) 1,0-0,1 km Hektometrik 

VII 3-30 MHs Yüksəktezlikli (YT) 100-10 m Dekametrik 

VIII 30-300 MHs Çox yüksəktezlikli (ÇYT) 10-1 m Metrik 
IX 300-3000 MHs Ultrayüksəktezlikli (UYT) 1,0-0,1 m Desimetrik 

X 3-30 HHs Son dərəcə yüksəktezlikli (SDYT) 10-1 sm Santimetrik 

XI 30-300 HHs Ən yüksəktezlikli (ƏYT) 10-1 mm Millimetrik 
XII 300-3000 HHs Hiper yüksəktezlikli (HYT) 1,0-0,1 mm Desimetrik 

 
Radioəlaqələr üçün, adətən, V-dən VIII-dək, radiolokasiyalar üçün VIII-X diapazon tezliyi 

seçilir. Dalğa uzunluğu λ (metr) ilə tezlik (hers) arasında aşağıdakı əlaqə mövcuddur: 
 

f = c/λ 
 

Burada, c – vakuum şəraitində elektromaqnit şüalanmanın sürəti və ya işıq sürətidir (c = 3∙108 
m/c). Qeyd etmək lazımdır ki, 1 Hs tezlikdə 1 saniyə ərzində 1 titrəyiş baş verir. 

Radiodiapazonun işləyən vasitələri ilə yaranan elektromaqnit sahələri gərginlik vektorları E və 
maqnit sahələri H ilə xarakterizə olunur. Yüksək elektromaqnit dalğalarının E və H vektorları yayılma 
ərazilərində həmişə bir-birinə qarşılıqlı perpendikulyar vəziyyətdə olurlar [6].  

300 MHs qədər tezlik diapazonunda elektromaqnit (EMS) sahələrinin canlı orqanizmlərə təsiri 
ayrı-ayrılıqda hesablanır. Onların ölçü vahidləri voltun metrə nisbəti (V/m) və amperin metrə nisbəti 
ilə (A/m) ölçülür [4].  

300 MHs tezlikdən artıq diapazonda enerji axınının ölçü vahidi kimi Vt/sm2 və ya erq/m2c tətbiq 
edilir. Elektrik enerjisi axını (EEA) ilə elektrik E (V/m) və maqnit H (A/m) sahələri arasında aşağıdakı 
asılılıq mövcuddur: 
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EEA = E2 /3,77;            EEA = 3,77∙104∙H2 

İstənilən radiotexniki vasitələrin ətraf əraziləri 3 zonaya bölünür: yaxın (induksiya), aralıq 
(interferensiya) və uzaq (dalğalı) [4, 5, 6].  

Yaxın zona radiusu ötürücünün dalğalarının uzunluğunun 1/6-inə, uzaq məsafə isə 6 dalğa 
uzunluğuna bərabərdir. Şəxsi heyətə, əsasən, elektromaqnit şüalanması təsir göstərir. 

Elektromaqnit şüalanmasının intensivliyi radiotexniki vasitələrinin (RTV) tezliyindən, onların iş 
rejimindən, antenaların istiqamətindən və EMŞ-nı əks etdirən obyektlərdən asılıdır. 

Şəxsi heyətin sağlamlığına desimetrik və santimetrik diapazonlu radiolokasiya stansiyaları (RLS) 
daha çox təsir edir. Bu stansiyalardan kiçik məsafədə (1-dən 10 metrə qədər) elektrik cərəyanı axınının 
sıxlığı yüzlərlə və minlərlə mkVt/sm2 ola bilər [4].   

RLS-də radiotexniki vasitələrin (RTV) işlənməsi zamanı EMŞ-nin qiymətləndirilməsi aşağıdakı 
kimi aparılır: 

EΣ = √E1+E1+…+En, 
 

HΣ = √H1
2+H2

2+…Hn
2 

 
Burada, H-radiotexniki vasitələrin (RTV) miqdarını ifadə edir. 
Müasir RLS-də elektromaqnit şüalarından mühafizə olunmaq üçün yüksək keyfiyyətli 

qoruyuculardan istifadə edilir. Müəyyən edilmişdir ki, elektromaqnit titrəyiş tezliklərin artması zamanı 
EMŞ-nın insan orqanizminə təsiri nəticəsində bioloji effekt də artır. Son dərəcə yüksək diapazonlu 
EMŞ asanlıqla insan orqanizminin yağ toxumalarından keçə bilir, lakin su molekulları tərəfindən 
intensiv olaraq tutulur. Canlı orqanizmdə biomühit sərhədində toxumaların lokal qızması hadisəsi baş 
verir. Aşağı intensivlikdə elektromaqnit şüalanmasının təsiri altında olduqda orqanizmdə baş verən 
dəyişiklikləri bərpa etmək mümkündür. Sistematik olaraq EMŞ-nın təsiri buraxılabilən hədd (BBH) 
normalarından artıq olduqda şəxsi heyətin sağlamlığı üçün problemlər yarana bilər. RLS-də şəxsi 
heyətin sağlam və təmiz ekoloji mühitdə yaşayışının təmin edilməsi üçün EMŞ-nın buraxılabilən hədd 
normalarında işləməsi təmin olunmalıdır. Aşağıda göstərilən cədvəllərdə (Cədvəl 3; 4) müxtəlif 
diapazonlarda elektromaqnit şüasının buraxılabilən hədd normaları göstərilmişdir [1].  

 
Cədvəl 3 

İş yerlərində EMŞ-nın buraxılabilən gərginlik hədləri 
 

Təsir və diapazonların tezliyi, ölçülən sahələr, 
MHs 

İş günü ərzində sahədə gərginliyin buraxıla 
biləcək həddi 

Elektrik tərkibli; 
0,06-3,00 

3-30 
30-50 
50-300 

 
50 V/m 
20 V/m 
10 V/m 
5 V/m 

Maqnit tərkibli; 
0,06-1,60 

30-50 

 
5 A/m 

0,3 A/m 
 

10 000 mkVt/sm2 sıxlıqdan artıq enerji axını baş verən ərazidə xüsusi mühafizə vasitələrindən 
istifadə etmədən işləmək qəti qadağandır. Radiotexniki vasitələrlə (RTV) işləyən şəxsi heyət üçün 
enerji axınının sıxlığı 1mkVt-dan artıq olmamalıdır [4, 5, 6].  

Elektromaqnit şüalanmasının təsirindən və şüalanma mənbəyindən şəxsi heyətin mühafizə 
olunması üçün aşağıdakı mühafizə üsulları və metodlarından istifadə edilməsi tövsiyə olunur: 

- elektromaqnit şüalanmasının təsir sahəsində qalma müddətinin (iş vaxtının) məhdudlaşdırılması; 
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- şüalanma mənbəyindən iş yerlərinin uzaqlaşdırılması; 
- mənbəyin şüalandırma intensivliyinin azaldılması; 
- mənbəyin ekranlaşdırılması; 
- iş yerində şüalanmadan mühafizə olunma tələblərinin yerinə yetirilməsi; 
- fərdi mühafizə vasitələrinin tətbiq edilməsi. 
 

Cədvəl 4 
0,3-300 HHs tezlik diapazonunda buraxılabilən EMŞ-nın hədləri  

 

Şüalanmanın 
davametmə 
vaxtı, saat 

Şüalanma zamanı yolverilə 
bilən enerji axınının sıxlığı, 

mkVt/sm2 
Şüalanmanın 
davametmə 
vaxtı, saat 

Şüalanma zamanı yolverilə 
bilən enerji axınının sıxlığı, 

mkVt/sm2 

fasiləsiz impulsla fasiləsiz impulsla 

24 33 165 4 200 1000 

16 50 250 2 400 1700 

12 66 330 1 800 2900 

10 80 400 0,75 1000 3500 

8 100 500 0,50 1400 5000 

6 135 675 0,20 2800 10000 
 

Elektromaqnit sahəsinin gərginliyini azaltmaq, yəni ötürücünün gücünü azaltmaq mümkün 
olmadıqda məhdud iş rejimi tətbiq edilir. Hərbi hissələrdə şəxsi heyət üçün bu əsas mühafizə 
metodlarından biri hesab edilə bilər (Cədvəl 3, 4). Ötürücünün gücünü azaltmaq və şüalanma 
müddətini qısaltmaq mümkün olmadıqda məsafənin kiçildilməsi metodundan da istifadə edilir. V və 
VI diapazonlar üçün təhlükəsiz məsafəni (R) aşağıdakı düsturla hesablayırlar [4]:  

 
R = √30PGEbbg 

 

Burada, 
R – ötürücünün orta hədd gücü, Vt; 
G – antenanın yönəltmə əmsalı; 
Ebbg – elektrik sahəsinin buraxılabilən gərginliyi. 
SDYT (son dərəcə yüksəktezlikli) diapazonu üçün buraxıla biləcək hədd (BBH) normaları 

aşağıdakı kimi hesablanır: 
 

R = √RG4πBBH 
 

Bu formula vasitəsilə SDYT diapazonuna malik EMŞ-nın buraxılabilən hədd normalarını 
hesablamaq mümkündür və şəxsi heyətin sağlamlığının mühafizəsi üçün iş yerlərində tətbiq etmək 
olar. 

 

Nəticə 
 

RLS-ın inşası zamanı EMS-nin təsirindən şəxsi heyətin və mülki əhalinin qorunması üçün ekolo-
ji tələblərin yerinə yetirilməsi məqsədilə ərazinin coğrafi relyefinin də təbii əngəllərin nəzərə alınması 
məqsədəuyğun hesab edilir. Əsgər yataqxanalarının, ictimai binaların və digər yaşayış məntəqələrinin 
şüalanma mənbəyindən aralı olan zəruri məsafədə yerləşdirilməsi mühafizə vasitəsi kimi əhəmiyyətli-
dir. Elektromaqnit şüalarının şəxsi heyətə və ətraf təbii mühitə vurduğu ziyanın qarşısının qismən ara-
dan qaldırılması və tələb olunan ekoloji təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacibdir.  
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Аннотация 
Особенности воздействия электромагнитных лучей на здоровье  

личного состава и окружающую среду 
Натик Алиев, Эльшад Кулиев, Адиль Мамедов, Тельман Мамедов 

 

Одним из основных источников загрязнения являются различные виды РЛС. Они яв-
ляются источником электромагнитных полей. В Вооруженных Силах для опознания невидимых 
объектов применяется различные виды РЛС. Основу электромагнитного фона войсковых частей 
составляет излучение наземных и бортовых радиолокационных станций, работающих в диапа-
зоне сверхвысоких (СВЧ) и в меньшей степени высоких и ультравысоких частот (ВЧ и УВЧ). 
Возможные последствия их воздействия на окружающую среду могут лежать в широком диапа-
зоне. 

Для правильной оценки степени опасности пребывания личного состава войсковых частей 
в зоне воздействия рассмотренных экофакторов необходимо знать и умело пользоваться нор-
мативными показателями по охране окружающей среды и живых организмов. Для устранения 
воздействия электромагнитного излучения и обеспечения экологической безопасности личного 
состава Вооруженных Сил необходимы соответствующие меры предосторожности. 

 

Abstract 
Features of the influence of electromagnetic beams on personnel  

health and environment 
Natig Aliyev, Elshad Guliyev, Adil Mammadov, Telman Mammadov 

 

Various types of radars are one of the main sources of pollution. They are the sources of 
electromagnetic fields. Various types of radars are applied for identification of mute objects in Armed 
Forces. Radiations of ground-based and airborne radars, functioning in the frequency range of SHF 
(superhigh frequency) and lesser of HF (high frequencies) and UHF (ultra-high frequency) are the 
basis of electromagnetic parts of military units. Possible consequences of their influence on the 
environment may lie in wide range.  

It is necessary to know and skillfully use the standard indicators concerning the environmental 
protection and living organisms in order to give correct assessment to level of danger that the 
personnel of the military units run during the stay at the influence area of the considered echo factors. 
For elimination of the influence of electromagnetic radiation and guaranteeing ecologic security of the 
personnel of the Armed Forces the appropriate remedial measures are necessary.  
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TƏMİNATININ TƏŞKİLİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
tibb.ü.f.d, general-mayor Natiq Əliyev, t/x polkovniki Fəxrəddin Ağayev,  

t/x polkovniki Firudin Nəbiyev, e.o. t/x polkovniki Həşim Cəfərov 
Müdafiə Nazirliyinin Tibb Baş İdarəsi  
E-mail: fahreddinselim@yahoo.com 

 
Xülasə. Dağlarda hərbi qarşıdurmaların xarakteri, əsasən, dağlıq ərazilərin coğrafi və iqlim 

şəraitidən asılıdır. Döyüş əməliyyatlarnın çətinliyi təkcə düşmən qüvvələrin müqavimətindən yox, 
çətin keçilən ərazilərdə və ağır iqlim şəraitində hərəkət edə bilmə, sağqalma və bu şərtlərdə döyüş 
tapşırqlarını yerinə yetirmə qabiliyyətlərindən də asılıdır. Özünün təbii amillərinə görə alçaq (dəniz 
səviyyəsindən 1500 m-dək olan) dağlar onları əhatə edən düzənliklərdən az fərqlənir. Ona görə də belə 
şəraitdə hərbi hissə və birləşmələrin tibbi təminatının təşkili xüsusi çətinlik yaratmır. 

Orta və yüksək dağlıq rayonlarda hava şəraitinin (temperaturun) tez-tez və kəskin dəyişməsi, 
hündürlük artdıqca havada oksigenin parsial təzyiqinin azalması, yüksək insolyasiya və ionizasiya, 
həmçinin fiziki və psixi yorğunluq həmin ərazidə xidmət edən şəxsi heyətə, o cümlədən, döyüş mövqe-
yində olan hərbi qulluqçulara üzücü təsir göstərir və onlar arasında döyüşlə əlaqəsi olmayan (donvur-
ma, soyuqdəymə xəstəlikləri, günəş yanıqları, yorğunluq və s.) sanitar itkilərin artmasına səbəb olur. 
Dağlıq ərazilərdə tibbi təxliyyə yollarının mürəkkəb olması tibbi yardımın həcminə və keyfiyyətinə 
mühüm təsir göstərir. Ona görə də təxirəsalınmaz tibbi yardımın və müalicənin təkmilləşdirilməsi, eyni 
zamanda profilaktik tədbirlərin həyata keçirilməsi, belə ərazilərdə xidmət edən hərbi qulluqçulara tibbi 
təminatın təşkili elmi cəhətdən aktuallıq kəsb edir.  

Açar sözlər: dağlıq ərazi, tibbi təminatın xüsusiyyətləri, müalicə-təxliyə sistemi, donvurmanın 
profilaktikası. 

 
 Hər bir dağlıq ərazisi özünəməxsus coğrafi quruluşa malik olsada, baxmayaraq relyef və 

hündürlük baxımından şərti olaraq üç qrupa bölmək olar: 
- kiçik dağlar 500-1000 m olan mütləq yüksəkliklərdə olan və təpəli düzənlik ərazilərdən az 

fərqlənən dağlar; 
- orta dağlar 1000-2000 m hündürlükdə geomorfoloji xüsusiyyətləri özündə aydın əks etdirmiş 

dağlar (vadi, yamac, dərə və s. ilə xarakterizə olan); 
- yüksək dağlar 2000 m-dən hündürlükdə sərt və mürəkkəb meteoroloji iqlim şəraitinə malik , 

dik yamaclı, uçurumlu və daimi qarlı dağlar [9]. 
Eyni zamanda, yüksəklik artdıqca atmosfer təzyiqi və sıxlığının, hava temperaturunun azalması, yağıntı 

və küləyin sürətinin artması müşahidə olunur. Hərbi dərsliklərdə və təlimatlarda yüksəkliyin hər 100 m 
artması zamanı hava göstəricilərinin nə qədər dəyişməsi aşağıda göstərilmişdir: 

- temperatur 0.6° C azalır; 
- atmosfer təzyiqi 8-10 mm düşür; 
- hava sıxlığı 1,2% azalır [6]. 
Orta və yüksək dağlıq rayonlarda yol şəbəkəsi zəif inkişaf edir. Dağ yollarının keçiciliyi, adətən, 

nəqliyyatın yavaş və birtərəfli hərəkətinə imkan yaradır. Ona görə tibbi avtomobilin dağlarda sürəti 
saatda 6-8 km-dək azalır. Dumanın, çiskinin, güclü küləklərin tez-tez olması, aerodromların, enmə 
meydançalarının azlığı tibbi aviasiyanın (vertolyotların) istifadəsini çətinləşdirir. Dağ rayonlarında tibb 
məntəqəsi və müalicə müəssisəsinin açılması üçün sərfəli ərazinin tapılması da çətindir. 

Dağlıq rayonlarda sanitarların və bölüyün sanitariya təlimatçılarının yaralılara ilk yardım 
göstərmək imkanları, iş qabiliyyətləri azalır, düzənliklə müqayisədə özünə və yoldaşına yardımın rolu 
artır. Xərəklə yaralı daşıyan sanitarların sürəti saatda 0,5-1 km-dək azalır. Xüsusən də eniş və yoxuşlar 
çox çətinlik yaradır.  
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Bunlarla yanaşı, dağlıq şərait yaralıların təkrar xəsarət almaması üçün daldalanmalarını, 
sanitarların yaralılara gizli yaxınlaşmasını asanlaşdırır. Həm də dağlarda döyüş düşmənin müdafiəsini 
dolayı yolla keçməklə kiçik bölmələrin aktiv fəaliyyəti ilə fərqlənir.  

Dağlarda hücum əməliyyatları, adətən, 2-3 yol və azsaylı cığırla inkişaf edir. Zolağın eni 25-30 
km olduğundan birinci eşelonun briqadaları arasındakı məsafə 10 km və daha artıq olur. Cəbhəboyu 
yolların olmaması döyüşün gedişində tibb məntəqələrinin manevrini, rabitəni və tibb xidmətinin idarə 
olunmasını çətinləşdirir. 

Hücum əməliyyatı zamanı korpusun döyüş düzülüşü dərinliyinin çox olması, qüvvələrinin 
istiqamətlər üzrə qruplaşdırılması, dolayı yolla keçəcək dəstələrin və taktiki hava desantlarının 
ayrılması ilə xarakterizə olunur. Bütün bunlar tibb xidmətinin qüvvə və vasitələrinin cəbhəboyu və ya 
müxtəlif istiqamətlər üzrə yerləşdirilməsi zərurətinə gətirir.  

Müdafiədə hərbi hissə və birləşmələrin tibbi təminatının təşkili zamanı nəzərə almaq lazımdır ki, 
dağlarda qoşunların əsas qüvvə və vasitələri döyüş fəaliyyəti üçün mümkün olan istiqamətlərdə 
yerləşdirilir. Elə burada da tibb xidmətinin əsas qüvvə və vasitələri olmalıdır. Çətinliklə gedilə bilən 
istiqamətlərdə müdafiə taktiki cəhətdən vacib olan rayonlarda (körpülər, keçidlər və s.) dayaq 
məntəqələrinin yaradılması yolu ilə qurulur. Ona görə burada düşmən bölmələrinin arxaya keçmə 
qorxusu yaranır və bununla əlaqədar tibb məntəqələrinin, tibbi transportyorların mümkün düşmən 
basqınından qorunması və müdafiəsi üçün tədbirlər tələb olunur. 

Təcrübə göstərir ki, orta və yüksək dağlıq rayonlarda döyüş zamanı sanitar itkilər də, 
düzənlikdəkinə nisbətən daha az olur. Bu, dağa çıxarılması çətin olduğuna görə ağır silahlardan az 
istifadə edilməsi, eləcə də şəxsi heyəti avtomat silahların gülləsindən qoruyan təbii daldalanacaqların 
olması ilə izah olunur. Dağlardakı sanitar itkilərin strukturunda bəzi xüsusiyyətlər vardır: “ikincili 
qəlpələr”lə (daşlar, süxur qəlpələri) xəsarət almanın hesabına çoxsaylı yaralanmaların, xüsusən də 
payız-qış dövründə xəstələrin və donvurmaların xüsusi çəkisi artır. 

Nüvə silahından mümkün sanitar itkilərin hesablanması zamanı zərbə dalğası və işıq şüalan-
masının müxtəlif yerlərə fərqli təsiri nəzərə alınmalıdır.  

Kimyəvi silahdan mümkün sanitar itkiləri qiymətləndirərkən zəhərləyici maddələrin, eləcə də 
toksinlərin yarğanlarda uzun müddət qalmasını və onun dibi ilə yayılması xüsusiyyətlərini nəzərə al-
maq lazımdır. 

Müalicə-təxliyə təminatı təşkilinin xüsusiyyətləri. Göstərilən şərait hərbi hissə və birləşmələ-
rin dağ şəraitində müalicə-profilaktika təminatının təşkil edilməsinin bəzi xüsusiyyətlərini müəyyən 
edir. 

Yaralıların axtarılması, toplanması, döyüş meydanından çıxarılması. Dağlıq şəraitdə fəaliyyət 
göstərən hərbi hissələrin şəxsi heyətinin siqnalizasiya vasitələri (tüstü paketi, fit və s.) ilə təmin 
oluması məqsədəuyğundur, çünki onların köməyi ilə yaralıların yerinin tapılması asanlaşır. Yaralıların 
axtarılması təşkil olunarkən böyük daşların ətrafına, çayların sahilinə daha diqqətlə baxılmalıdır. 
Dağlarda yaralıların yarğanlardan, uçurumlardan, dərələrdən çıxarılması ilə əlaqədar sanitarların işində 
əlavə çətinliklər olduğuna görə, hərbi hissənin bütün şəxsi heyətinə dağlarda fəaliyyət zamanı verilən 
təchizatdan başqa sanitarlara kəndir, qarmaq, blok kimi vasitələr də verilməlidir. Tabor və briqada tibb 
məntəqələrinə yaralıların çətin gedilən yerlərdən çıxarılması üçün tabel dəstlər verilməlidir [2]. 

Yaralıların toplanması və döyüş meydanından çıxarılması üçün briqadanın tibb xidməti rəisi 
avtomobil nəqliyyatının gedə biləcəyi yerlərə tibbi-taktiki kəşfiyyat təşkil edir, əvvəlcədən sanitar-
xərəkçilər ayırır, hətta kütləvi sanitar itkilər ehtimal olunan istiqamətlərdə onların ehtiyatını yaradır. 
Taborda tibbi nəqliyyat postları yaradılır, briqadada yaralıların toplanması və döyüş meydanından 
çıxarılması üçün əlavə şəxsi heyətin ayrılması nəzərdə tutulur. 

Tibb məntəqəsi və əlahiddə tibb taboru (mobil hospital) qoşunların döyüş düzülüşünə və yollara 
mümkün qədər yaxın yerdə (yaralıların və xəstələrin təxliyəsinin asanlaşdırılması üçün) açılmalıdır. 
Şərait imkan verirsə, yanlarında tibbi aviasiya (vertolyot) üçün enmə meydançası qurulur. Onlar üçün 
yer seçilərkən ərazinin müdafiə xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır. Qar uçqunu, daş düşməsi, dağ 
çaylarının, sel sularının basması ehtimal olunan yerlər seçilməməlidir.  
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Dağlarda qurulan çadırlar yerə möhkəm bərkidilməlidir. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsini və 
temperaturun enib-qalxması nəzərə alınaraq ilin bütün fəsillərində tibbi bölmələr soba və yanacaq 
ehtiyatı, eləcə də yaralıları isitmə vasitələri (yataq kisəsi, adyal və s.) ilə təmin edilməlidir.  

Sərt iqlim şəraiti yaralı və xəstələrə tibbi yardımın qısa müddətdə göstərilməsini və təxliyəsini 
tələb edir. Dağlıq şəraitdə yaralı və xəstələrin təxliyəsi yolların keçiciliyi nəzərə alınmaqla təşkil 
olunur. Qoşunların döyüş fəaliyyəti zolağında çox vaxt bütün yol tiplərindən (eni 0,5 m-dək olan 
piyada cığırları, eni 1-1,5 m-dək olan dağ yük heyvanlarının (at, qatır, ulaq) cığırları, eni 2-2,5 m-dək 
olan araba yolları, eni 3 m-dən çox olan avtomobil yolları) istifadə olunur. Yaralılar bütün nəqliyyat 
növləri (yük heyvanları, avtomobillər, aviasiya) ilə təxliyə oluna bilər.  

Yaralıların bir nəqliyyat vasitəsindən digərinə keçirildiyi yerlərdə (maddi vəsaitlərin yükləmə 
məntəqələrinin yanında) tibbi yükləmə (endirmə-mindirmə) məntəqəsi (TYM) təşkil olunur. Bu 
məntəqələr korpusun tibb xidməti rəisinin və eləcə də komandanlığın ayırdığı qüvvə və vasitələr 
hesabına açılır, burada təxliyə olunan yaralı və xəstələrin qızınması, qidalanması, eləcə də ehtiyacı 
olanlara ilk yardım göstərilməsi təmin olunur [2].  

Yaralı və xəstələrin təxliyəsinin təşkilndə ən böyük çətinlik I və II səviyyəli tibbi yardım 
mərhələlərinin arasında yaranır. Yaralılar (xəstələr) uzun müddət (xüsusən də qışda) yol gəldikdə, 
yuxarı komandirin sərəncamı ilə, əşya, ərzaq və tibb xidmətinin qüvvə və vasitələri hesabına dincəlmə 
və qızınma məntəqələri yaradılır.  

Döyüşlərin gedişində hər hansı bölmə daşınma və təxliyə yollarından, eləcə də tibb məntəqəsin-
dən aralana bilər, düşmənin arxada olan qrupunun açdığı intensiv atəş nəticəsində tibbi nəqliyyatın 
hərəkəti müvəqqəti dayana bilər. Bu zaman, yaralılar döyüş meydanından (tabor tibb məntəqəsindən) 
ən qısa yolla yaxın tibb müəssisəsi istiqamətinə çıxarılır və yaralı “yuvaları”na toplanırlar, oradan isə, 
tibbi transportyorla təxliyə olunurlar. 

Döyüş əməliyyatı geniş cəbhədə, bir neçə istiqamətdə aparılarsa, əlahiddə tibb taborunun 
bölünmə və iki meydançada açılma zərurəti yarana bilər (və ya mobil hospitalla gücləndirilə bilər) [4]. 

Dağlarda yüksək templi hücum əməliyyatı zamanı müəyyən yol istiqamətində döyüş aparan 
hərbi hissələrin tibb məntəqələri yaralı və xəstələrin qəbulu üçün növbə ilə açıla bilər. Belə manevr 
yaralı və xəstələrin vaxtında qəbul olunması və onlara ilk yardım göstərilməsi imkanını təmin edir, 
tibb məntəqəsinin qoşunlara maksimal yaxınlaşması üçün şərait yaradır və təxliyə yollarının 
qısalmasına səbəb olur.  

Sanitariya-gigiyenik və əks-epidemik təminatın təşkilinin xüsusiyyətləri. Dağ şəraitində təbii 
amillərin insan orqanizminə spesifik təsiri bir sıra xəstəliklərə səbəb olur.  

Hərbi qulluqçuların sağlamlığına və maddi-məişət təminatına, qoşunların təlim-döyüş fəa-
liyyətinə təbii amillərin mənfi təsirlərinin qarşısının alınmasına yönəldilmiş aşağıdakı fizioloji-gigi-
yenik tələblərin yerinə yetirilməsi üçün əlavə tədbirlərin planlaşdırılması və keçirilməsi vacibdir:  

- dəniz səviyyəsindən 2000 m və daha artıq hündürlükdə inkişaf edən hipoksemiyanın və hipo-
kapniyanın etioloji amil olduğu dağ (yüksəklik) xəstəliyinin qarşısının alınması; 

- havanın temperaturunun aşağı və rütubətin yuxarı olması nəticəsində yaranan donvurma zədə-
lənmələri və soyuqdəymə xəstəliklərinə qarşı tədbirlərin keçirilməsi; 

- intensiv günəş şüalanması nəticəsində baş verən üzün dəri yanıqlarının və qar korluğunun 
profilaktikası; 

- havanın yüksək temperaturu və fiziki gərginlik təsirlərindən istivurma (günvurma) patologi-
yasının yaranmasına yol verilməməsi. 

Dağlıq şəraitdə hərbi qulluqçuların əmək, həyat və məişətinin təşkilində aşağıdakı fizioloji-gigi-
yenik tələblər gözlənilməlidir [1, 5]: 

- döyüş və fiziki hazırlıq planlarının, əmək və istirahət rejiminin, fiziki gərginliyin rasional 
bölüşdürülməsi məqsədilə gün rejiminin şəraitə uyğun qaydada işlənib hazırlanması; 

- döyüş və fiziki hazırlıq planlarının tərtib edilməsi zamanı şəxsi heyətin iş qabiliyyətinin la-
zımi səviyyədə saxlanılması və xəstəliklərin profilaktikasında iqlim xüsusiyyətlərinin, ərazi relyefinin, 
orqanizmin fizioloji imkanlarının və hərbi qulluqçuların, xüsusən axırıncı 6 ay ərzində xidmətə yeni 
gələn əsgərlərin fiziki inkişafı və sağlamlıq vəziyyətinin nəzərə alınması; 
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- şəxsi heyətin bədəninin möhkəmləndirilməsi, fiziki gərginliyin həcmi və intensivliyini 
tədricən artırmaq şərtilə dağ şəraitində təlimlərin keçirilməsi; 

- təlimin və ya fiziki hazırlığın hər 1 saatından sonra 10-15 dəqiqə fasilə verilməsi, hərbi 
qulluqçuların fasilə zamanı isinmə məntəqəsində istirahət və isti şirin çayla təmin edilməsi;  

- hər bir əsgər üçün təyin olunmuş təchizat yükünə (şəxsi silah, sursat, qumbara, kiçik istehkam 
beli, əleyhqaz, fərdi mühafizə vasitələri, qida ehtiyatı, alt paltarı, şəxsi gigiyena vəsaitləri, qazança, su 
qabı, dəbilqə, qiyafə və ayaqqabı, həmçinin səhra ləvazimatı dəsti) riayət edilməsi. 4000 m-ə qədər hər 
11-16 m yüksəkliyə qalxdıqda atmosfer təzyiqi 1 mm c. st. aşağı düşür, hər 1000 m yüksəklikdə 
oksigenin parsial təzyiqi 15 mm. c. st. azalır və belə şəraitdə hərbi qulluqçuların fərdi təchizatının 
çəkisi, onların bədən çəkisinin 25-30%-ni keçməməlidir, bu zaman bel nahiyəsində yükün çəkisi döş 
nahiyəsindəki yükün çəkisindən 2-3 dəfədən artıq olmamalıdır [8]; 

- geyimlərin hava şəraitinə müvafiqliyi ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi, dağ hazırlığı 
məşğələlərində təhlükəsizlik qaydalarına əməl edilməsi və travmatizmin profilaktikası [3]; 

- dağlarda əməliyyat zamanı şəxsi heyətin əlverişsiz meteoroloji amillərdən (yağmur, qar, külək 
və s.) mühafizəsi tədbirlərinin, hərbi qulluqçuların dağ xəstəliyi, sifətin günəş yanıqları, donma və 
donvurmaların qarşısının alınması üçün tədbirlərin qabaqcadan planlaşdırılması, hazırlanması və 
həyata keçirilməsi; 

- atmosfer təzyiqinin səviyyəsi ilə əlaqədar ərzağın termiki emalı müddətinin dəqiqləşdirilməsi, 
hərbi qulluqçuların qidalanmasının təşkilində yerli şəraitin hərtərəfli öyrənilməsi və nəzərə alınması, 
qidalanmanın kəmiyyət və keyfiyyətcə adekvat təminatı ilə bağlı əlavə tədbirlərin aparılması 
məqsədilə tərkibində vitaminlər olan çöl tərəvəzləri və giləmeyvələrin müəyyənləşdirilməsi; 

- qida məhsullarının termiki hazırlanmasının vaxtı dəniz səviyyəsindən 1000 m yüksəklikdə 10-
15%, 2000 m yüksəklikdə 20-30%, 4000 m yüksəklikdə isə 50-80% artır, bu da atmosfer təzyiqinin 
aşağı düşməsi ilə əlaqədardır; yemək bişirilən qazanların hermetikliyi yeməyin termiki hazırlanmasının 
vaxtını 10-15% azaldır;  

- dağ aşırımlarının uzunsürən keçidlərində və yüksəkliklərə qalxma zamanı hərbi qulluqçuların 
qidalanma rejiminin işlənməsi; 

- gündəlik qida normasının rasional qaydada bölüşdürülməsi; 
- artıq verilmiş ərzaq ehtiyatlarının uzun müddət saxlanması üçün zəruri şəraitin təmin olunması; 
- şəxsi heyətin gec boyatlaşan gətirilmə çörəklə təmin olunması və ya yerində keyfiyyətli 

çörəyin hazırlanması; 
- ərzaq bölgüsü cədvəlində konservləşdirilmiş, qurudulmuş, təzə ərzaq məhsullarının səmərəli 

seçimi və bərabər qaydada istifadə olunması; 
- ət, yarmalar və tərəvəzin artırılmış termiki hazırlanma müddətlərinə riayət edilməsi; 
- hazır qidanın enerji tutumunun hərbi qullquçuların enerji itkilərinə müvafiqliyinin təmin 

edilməsi; 
- orqanizmin lazımi səviyyədə mineral maddə və vitaminlərlə təminatı; 
- marş zamanı su içmə qaydalarına aiddir: suyun, yaxud çayın marşdan bir qədər əvvəl bol 

qəbulu; kiçik düşərgədə suyun kiçik qurtumlarla qəbulu (0,5 litrdən artıq olmamaq şərtilə), böyük 
düşərgədə 1 litr suyun q�bul edilm�si v� marş qurtardıqdan sonra susuzluğa son qoyulması. 

Dağlıq şəraitdə hərbi qulluqçuların qidalanmasının təşkilinə fizioloji-gigiyenik tələblər qəbul 
edilən qidanın tam mənimsənilməsinə yönəldilməlidir [5]: 

- gündəlik qida təminatı normasının səmərəli bölünməsi; 
- şəxsi heyət tərəfindən pis yeyilən xörəklərin məhdudlaşdırılması (arpa və çovdar 

yarmalarından sıyıqlar, ət-bitki konservləri); duru və yarımduru xörəklərin artırılması; 
- nahara xörəklərin, əsasən, tərəvəzdən hazırlanması, yağların və zülalın miqdarının 15-20% 

azaldılması; səhər və axşam yeməklərində isə onların həcminin müvafiq surətdə artırılması; 
- hərbi qulluqçulara əlavə yüksək kalorili ərzaq payının (yağ, şəkər, şokolad, çörək və s.) 

verilməsinin təşkili; 
- hərbi qulluqçuların qida qəbulundan 1 saat əvvəl və ya sonra fiziki işlərdən azad olunması; 
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- xörəklərin yüksək dad keyfiyyətlərini, xoşrəng və dadını təmin edən kulinar üsullardan və mə-
də-bağırsaq vəzilərinin ifrazını artıran vasitələrdən istifadə olunması (istiot, soğan, sirkə, sarımsaq və s.); 

- xörəklərin qəbulu vaxtı lazımi şəraitin yaradılması (optimal mikroiqlim, yeməkxananın 
təmizliyi, səliqə, sakitlik, istilik və s.). 

Dağlıq rayonların soyuq dövründə hərbi qulluqçuların döyüş hazırlığı və gündəlik həyat 
şəraitində donvurmaların və bədənin ümumi soyumasının profilaktikasına yönəldilmiş aşağıdakı əlavə 
tədbirlərin zəruriliyi nəzərə alınmalıdır: 

- soyuğun təsirindən orqanizmin sinir, ürək-damar və başqa sistemlərində meydana gələn 
funksional dəyişikliklərin profilaktikası; 

- güclü külək və yağıntı ilə yanaşı, havanın temperaturunun aşağı, rütubətinin yuxarı olması 
şəraitində yarana biləcək donvurma və soyuqdəymə xəstəliklərinin profilaktikası; 

- dağ və dağətəyi rayonlarda güclü günəş radiasiyasının və qar korluğunun qarşısının alınması. 
Qeyd edilən mənfi təsirlərin profilaktikasını təmin edən fizioloji-gigiyenik tələblərə aiddir: 
- fiziki və sıra hazırlığının tədris siniflərindəki məşğələlərdən əvvəl keçirilməsi, məşğələlərin 

açıq havada və siniflərdə keçirilməsinin növbəliyinə aid cədvəlin tərtib olunub icra edilməsi; 
- otaqların, tədris siniflərinin və açıq havada keçirilən məşğələ yerlərinin işıqlanması üçün 

lüminessent lampalardan istifadə edilməsi; 
- şəxsi heyətin bədəninin möhkəmləndirilməsi tədbirlərinin fiziki hazırlıq məşğələləri ilə birgə 

keçirilməsi; yay fəslində hərbi qulluqçuların imkan daxilində maksimal açıq havada qalmasının təmin 
olunması; 

- açıq havada olduqları zaman hərbi qulluqçuların donvurma və soyuqdəymə xəstəliklərinin 
qarşısını almaq üçün, onların küləkdən, yağmurdan və günəş şuaları radiasiyasından qorunması, o 
cümlədən, vaxtında isidilməsi, meteoroloji vəziyyətə müvafiq geyindirilməsi, hərbi geyimin, 
ayaqqabıların düzgün seçilməsi, təyin olunmuş istismar müddətinə uyğunluğu, vaxtında yuyulması, 
qurudulması və təmirinin təmin olunması; 

- ərzaqların bölgüsündə konsentratların, qurudulmuş, konservləşdirilmiş və təzə ərzağın bərabər 
istifadəsi, qidanın enerji tutumuna nəzarətin artırılması və şəxsi heyətə ərzaq payları normasının 
çatdırılması şərtilə hərbi qulluqçuların kəmiyyət və keyfiyyətcə adekvat qidalanmalarının təminatı; 

- dağlıq və soyuq iqlim maddələr mübadiləsinin artması ilə müşayiət olunur, düzənlikdə yürüş 
zamanı enerji sərfi ilə müqayisədə yüksəkliyə qalxdıqda enerji sərfi 3 dəfə, enəndə isə 1,5 dəfə artır; 
bu səbəbdən dağlıq şəraitdə hərbi əməyin təşkili zamanı ərzaq payının tərtib edilməsində bunlar nəzərə 
alınmalıdır; 

- su tələbatı normalarına müvafiq hərbi qulluqçuların keyfiyyətli su ilə təminatı, qar 
əridilməsindən alınan suyun minerallaşdırılmasına və zərərsizləşdirilməsinə, marş zamanı optimal su 
(çay içmək daha m�sl�h�tdir) q�bul edilm�si rejimin� �m�l olunması. 

Hərbi qulluqçuların dağlıq ərazilərdə fəaliyyəti zamanı aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi 
ciddi nəzarətə götürülməlidir: 

- göstərilən rayonlarda xidmət edəcək yeni çağırılmış gənc əsgərlərin tibbi seçimi: oxşar iqlim 
şəraitindən çağırılmış, fiziki inkişafı norma daxilində olan gənc əsgərlərin seçiminə üstünlük verilməsi; 
sağlamlıq vəziyyətində məhdudiyyətlərə malik olan, zəif qidalanma və bədən çəkisi çatışmazlığı olan 
şəxslərin xidmət üçün həmin rayonlara göndərilməsinin istisna edilməsi; 

- xidmət yerinə gəlmiş gənc əsgərlərin dağlıq şəraitə uyğunlaşmasını təmin edən xüsusi 
məntəqələrin təşkil olunması; uyğunlaşma dövrünün 2 mərhələdə təşkil edilməsi: birinci mərhələ 
xidmətə gələn gündən 3 ay ərzində - bu dövrdə gənc əsgərlərin hərbi əmək gərginliyinin həcmi və 
intensivliyinin tədricən artırılması ilə şəxsi heyətin fiziki hazırlığının aparılması; ikinci mərhələ 
xidmətə başlanmasının 3-cü ayından 6-cı ayın axırınadək – bu dövrdə, ilk növbədə 1-ci mərhələdə 
adaptasiyanın keçirilməsində çətinliklərlə üzləşmiş, müxtəlif xəstəliklər keçirmiş əsgərlərin adaptasiya 
dövrünün davam etdirilməsi; 6 ayadək xidmət keçmiş əsgərlərin müxtəlif meteoroloji şəraitdə hərbi 
əməyin müxtəlif növlərinə tədricən uyğunlaşmasının təmin edilməsi; 
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- xəstəlik (xüsusən uzunmüddətli – 15 gün və daha artıq) keçirmiş əsgərlərin xüsusi adaptasiya 
proqramı çərçivəsində yenidən tədricən şəraitə və fiziki yüklərə uyğunlaşdırılmasının təşkil edilməsi; 

- şəxsi heyətə ətraf mühitin mənfi təsirli amillərindən mühafizə olunmaq və çətin iqlim 
şəraitində fəaliyyət göstərməyin bilik və vərdişlərinin aşılanması. 

- iqlimə uyğunlaşma prosesində hərbi qulluqçulara verilən fiziki gərginliyin onların 
orqanizminin funksional vəziyyətinə adekvatlığına nəzarət aşağıdakı qaydalara əsaslanır: 

- iqlimə uyğunlaşma dövrünün və əmək-məişət şəraitinə müvafiq gücləndirilmiş nəzarətin 
ümumi müddəti 3-6 ay davam edir; 

- orta ağırlıqlı fiziki gərginliklərə iqlimə uyğunlaşmanın 20-ci günündən sonra, ağır fiziki 
gərginliklərə isə – 1 aydan sonra başlanması zəruridir; 

- soyuqdan zədələnmələrin (bədənin ümumi donması (soyuması), donvurmalar) qarşısının alın-
ması üçün müvafiq şəraitin təmin edilməsi, hərbi qulluqçularda qar korluğu yaranmasının qarşısının 
alınması üçün eynəklərdən istifadə edilməsi, yağmurdan və günəş radiasiyasından qorunmanın təmin 
edilməsi üçün hava şəraitinə uyğun hərbi qulluqçuların geyinməsinin və vaxtaşırı (hər 2 saatdan sonra) 
isinməsinin təşkil edilməsi, geyimlərin, ayaqqabıların qurudulması və təmir edilməsi üçün şəraitin 
yaradılması; 

- hipo və avitaminozların qarşısının alınması üçün hazır yeməkdə vitaminlərin saxlanması 
qaydalarının yerinə yetirilməsi, qış mövsümündə hər gün şəxsi heyət üçün hazırlanmış meyvə 
şirələrinə hər nəfərə 50 milliqram hesabı ilə askorbin turşusu (vitamin C) tozunun əlavə edilməsi; 
imkan olan hallarda təbii göyərti və giləmeyvələrin yığılıb istifadə edilməsi; şəxsi heyətə polivitamin 
komplekslərinin verilməsi. 

Dağlıq ərazilərdə hərbi qulluqçuların sağlamlığının qorunması üçün yuxarıda qeyd olunan 
tələblər yerinə yetirilmədikdə donvurma və bədənin ümumi soyuması baş verir. Toxuma 
hipotermiyasının (bədənin soyumasının) inkişafının sürətli və davamlı olması son həddə çatdıqda 
geridönməz patoloji proseslər yaranır. Bu zədələnmələrin yaranmasında bədən toxumalarına aşağı 
temperaturun uzunmüddətli təsiri ilə yanaşı, digər amillərin də rolu böyükdür [3].  

1. Meteoroloji amillər: orqanizmə aşağı temperatur ilə yanaşı, havanın nəmliyi, rütubətli və 
küləkli olması böyük təsir göstərir. Soyuq havada ayaqqabı və geyim paltarından orqanizmin 
istilikverməsi artır və istiliyin mühafizəsi aşağı düşür. Dağ yüksəkliklərində oksigenin parsial 
təzyiqinin aşağı olması bu amili daha da artırır. Belə hallarda ətrafların ağır dərəcəli donvurmaları 
mənfi 5–10°C-dən aşağı olmayan hallarda belə baş verir;  

2. Aşağı temperatur şəraitində mexaniki amillərin qan dövranına təsiri: dar ayaqqabı və dar 
paltarların geyilməsi, bədənin məcburi vəziyyətdə uzun müddət qalması, silah və hərbi texnikanın 
idarə edilməsi zamanı məcburi vəziyyətdə qalma və s. ətraflarda venoz qan dövranının durğunluğuna 
və bədənin soyumasına gətirib çıxarır;  

3. Soyuğun təsirindən toxumalarda yerli davamlılığı azaldan amillərə ətrafların zədələnmələri, 
əvvəllər alınmış donvurmaların nəticələri, sinir xəstəlikləri və qan dövranının pozulması ilə müşayiət 
olunan xəstəliklər aiddir;  

4. Orqanizmin ümumi rezistentliyini azaldan amillərə yaralanmalar, şok və massiv qanitirmələr, 
yorulma, avitaminoz, üzülmələr, keçirilmiş yoluxucu xəstəliklər, alkoqol qəbulu və siqaret çəkilməsi 
aiddir.  

Bədənin ümumi donması (soyuması) soyuğun insan orqanizminə uzunmüddətli təsirindən 
yaranır. Aşağı temperaturun təsir dərəcəsi yüksək rütubət və güclü küləkdə əhəmiyyətli dərəcədə artır. 
Orqanizmin ümumi vəziyyəti və hərbi geyimin keyfiyyəti hipotermiyanın yaranmasında xüsusi rol 
oynayır. Bəzi hallarda hava temperaturu +4°C-dən yuxarı olduqda belə bədənin ümumi soyumasının 
yaranması bununla izah edilir.  

Bədənin ümumi donmasının klinikası soyuqda qalmanın müddətindən, bədən temperaturunun 
enmə dərəcəsindən və bunun hansı müddət ərzində baş verməsindən asılıdır. 

Müxtəlif dövrlərdə dağlıq ərazidə aparılmış döyüşlərin tibbi təminatında aşağıdakı faktorlar 
nəzərə alınmalıdır [7]: 
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- dağlıq ərazilərdə xəstə və yaralıların təxliyyəsinə müxtəlif qeyri-əlverişli iqlim şərtlərinin təsiri; 
- dağlıq ərazilərdə yol strukturunun zəif inkişafı və ya heç olmaması, bəzi hallarda yoldan kənar 

təxliyyənin mümkün olmaması; 
- ərazidə çox sayda çay və su axarlarının olması tibbi təxliyyə məntəqələrinin işini çətinləşdirir; 
- yaşayış məntəqələrinin az olması tibbi təxliyyə məntəqələrinin açılmasında və yerləşməsində 

çətinliklər; 
- uzunmüddətli yüksək dağ şəraitində xidmət edən hərbi qulluqçulara kəskin dağ xəstəliyinə 

(hipoksiya) qarşı effektiv kompleks tədbirlərin aparılması. 
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Аннотация 
Особенности организации медицинского обеспечения 

 воинских частей в горной местности 
Натик Алиев, Фахраддин Агаев, Фирудин Набиев, Гашим Джафаров 

 
Характер ведения боевых действий в горах зависит от географических и погодных усло-

вий местности. Трудности боевых действий зависят не столько от сопротивления сил противни-
ка, сколько от возможности действовать, сохранять живучесть и выполнять боевое задание в 
тяжелых погодных условиях и труднопроходимых территориях. Низкие (высотой до 1500 мет-
ров над уровнем моря) горы по своим природным характеристикам незначительно отличаются 
от окружающих равнин. В связи с этим, организация медицинской службы войсковых частей и 
соединений в этих условиях особых трудностей не вызывает.  

В районах среднегорья и высокогорья частые и резкие изменения погодных условий, по 
мере роста высоты снижение парциального давления кислорода, высокая ионизация и инсоля-
ция, а также физическая и психическая усталость изнуряюще действует на военнослужащих, в 
том числе, находящихся на боевых позициях и способствует росту заболеваний, не связанных с 
несением боевой службы, таких, как обморожения, переохлаждения, солнечные ожоги, уста-
лость и прочее. Сложность путей эвакуации в горной местности существенно влияет на объем и 
качество оказания медицинской помощи. Поэтому, усовершенствование неотложной меди-
цинской помощи и лечения, а также проведения профилактических мероприятий на данных 
территориях являются актуальными научными проблемами организации медицинского обес-
печения военнослужащих. 
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Abstract 

Features of the organization of medical support of military units in the highlands 
Natig Aliyev, Fakhraddin Agayev, Firudin Nabiyev, Hashim Jafarov 

 
The nature of combat operations in the mountains depends on the geographical and weather 

conditions of the terrain. The difficulties of combat operations depend not so much on the resistance of 
the enemy forces as on the ability to act, maintain vitality and carry out combat mission in severe 
weather conditions and difficult terrain. Low (up to 1500 meters above sea level) mountains in their 
natural characteristics are slightly different from the surrounding plains. In this connection, the 
organization of medical service of military units and formations in these conditions does not cause 
special difficulties. 

In the mid-mountain and high-mountain areas frequent and abrupt changes in weather 
conditions, as the altitude increases, the decrease in the partial pressure of oxygen, high ionization and 
insolation, and physical and mental fatigue wearily act on servicemen, including those who are in 
combat positions and contribute to the growth of diseases, not related to the performance of combat 
service, such as frostbite, hypothermia, sunburn, fatigue and so on. The complexity of the evacuation 
routes in the mountainous terrain significantly affects the volume and quality of medical care. 
Therefore, the improvement of emergency medical care and treatment, as well as the provision of 
preventive measures in these territories, are topical scientific problems in the organization of medical 
provision for military personnel. 

Keywords: mountainous terrain, features of medical provision, the system of medical evacuation 
measures, prevention of frostbite. 
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Xülasə. Hərbi kollektivlərdə qrip və digər kəskin respirator infeksiyalara yoluxma, adətən, qrup 
xarakteri daşıyır. Hərbi hissələrin tibb məntəqələrimdə çarpayı fondu çoxsaylı xəstələrin eyni vaxtda yer-
ləşdirilməsini təmin edə bilmir, belə ki, tibb məntəqələrinin ştatlı izolyatorların imkanları 4-6 nəfər 
xəstənin yerləşdirilməsini və müalicəsini təmin edir. Buna görə hərbi hissədə qrip və digər respi-
rator xəstəliklərin kəskin artması dövründə ştatdankənar (əlavə) izolyatorun açılmasına ciddi eh-
tiyac yaranır. Bu tədbir şəxsi heyətin epidemioloji salamatlığı üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Ştatdankənar izolyatorun vaxtında və düzgün təşkil olunması kütləvi xəstələnmə hallarının məh-
dudlaşmasına və hərbi qulluqçuların qısa müddətdə xidməti fəaliyyətlərinə davam etməsi üçün 
mühüm şərtlərdəndir. 

Açar sözlər: əlavə izolyator, yoluxucu xəstəliklər, profilaktika, epidemioloji nəzarət. 
 

Payız-qış mövsümündə soyuqdəymə xarakterli xəstəliklər (qrip, kəskin respirator virus 
infeksiyası, angina, pnevmoniya) çox rast gəlinir. Bu xəstəliklər, hərbi qulluqçular arasında xəstələnmə 
səviyyəsinin yüksəlməsi və bununla əlaqədar onların döyüş qabiliyyətinin aşağı enməsi ilə xarakterizə 
olunur, bəzən də əlilliyə səbəb olacaq fəsadlarla və ölümlə nəticələnir.  

Qrip və digər kəskin respirator virus infeksiyalarının kəskin artması dövründə hərbi hissənin tibb 
xidməti rəisi hərbi hissə komandirinə və tabelik üzrə qoşun növü, ordu, birlik tibb xidməti rəisinə və-
ziyyət barədə məruzə edir. Hərbi hissə komandirinin əmri ilə ştatdankənar (əlavə) izolyator açılır. 
Əmrdə izolyatorun açılma yeri, heyəti, təchizatı, fəaliyyət qaydası, personalın vəzifə borcları, izolya-
tora qəbul və hospitala təxliyə üçün göstərişlər öz əksini tapmalıdır. Birliyin tibb xidməti rəisi hərbi 
hissəyə lazım olan köməyin həcmini təyin edir və bu barədə birlik komandirinə və Tibb Baş 
İdarəsinə məruzə edir [1]. 

Hərbi hissələrdə kəskin respirator virus infeksiyaları ilə yoluxmuş xəstələrin erkən aktiv aşkar-
lanması şəxsi heyətə baxış, termometriya və sorğu yolu ilə həyata keçirilir. Bu fəaliyyətdə hərbi hissə-
nin tibb xidmətinin bütün şəxsi heyəti, eləcə də kiçik komandirlərdən hərbi hissənin komandirinədək 
bütün vəzifəli şəxslər iştirak edir [3].  

Hərbi hissədə ştatdankənar (əlavə) izolyatorun açılmasında məqsəd aşağıdakılardır: 
 qrip və digər kəskin respirator xəstəlik əlamətləri (KRX) olan şəxslərin ambulator qəbulu; 
 kəskin respirator xəstəlik və qriplə yoluxmuş hərbi qulluqçuların müvəqqəti izolyasiyası; 
 yüngül dərəcəli qrip və kəskin respirator xəstələrin müalicəsi, profilaktik tədbirlərin aparılması; 
 təxirəsalınmaz tibbi yardım; 
 göstəriş olarsa, xəstələrin tibbi hərbi hissə və müəssisələrə təxliyəyə hazırlanması; 
 lazımi izolyasiya rejiminin təmin edilməsi, xəstələrlə təmasda olan şəxsi heyət üzərində tibbi 

nəzarətin gücləndirilməsi [11]. 
Ştatdankənar (əlavə) izolyatorun açılmasına göstərişdir: 
 hərbi hissədə qrip və ya digər kəskin respirator xəstəliklərə yoluxmuş hərbi qulluqçuların 

sayının qısa zamanda kəskin artması; 
 tibb məntəqəsində çarpayı fondunun 70%-dən artıq tutulması. 
İzolyator uyğunlaşdırılmış yerdə açılmalı, ayrıca girişi olmalı, isitmə sistemi ilə təchiz 

edilməlidir. Tibb məntəqəsinə yaxın və ya ən çox xəstənin aşkar olunduğu bölüyün yataqxanasında 
izolyatorun açılması daha məqsədəuyğundur.  
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Ştatdankənar (əlavə) izolyatorda həkim otağı, növbətçi otağı, tibb bacısı postu, prosedura otağı, 
dezinfeksiya guşəsi, xəstələr üçün yataq otağı (otaqları), qida qəbulu otağı, əl-üz yuma otağı və 
ayaqyolu nəzərdə tutulur [4]. 

Həkim otağı ambulator xəstələrin qəbulu və stasionar müalicə olunan xəstələrin müayinəsi 
üçündür. Otaqda masa, stullar, taxt, tibbi arakəsmə, əlüzyuyan, arterial təzyiqi ölçmək üçün tono-
metr(lər), fonendoskop(lar), şpatellər, termometrlər, eləcə də xəstələrin ambulator qeydiyyat kitabı, 
xəstəlik tarixləri, göndəriş blankları, ambulator və stasionar xəstələrin qeydiyyat kitabı, zəruri tibbi 
ədəbiyyat olmalıdır. 

Növbətçi otağı daxili xidmət nizamnaməsinin tələblərinə uyğun qurulur. Növbətçi izolyatorda 
olanların say tərkibini gündəlik dəqiqləşdirir və hərbi hissə növbətçisinə ötürür. 

Tibb bacısı (feldşer) postu elə yerləşdirilməlidir ki, o, bütün xəstələrə nəzarət edə, prosedura və 
ya digər otaqlara tez daxil ola bilsin. Post dərmanların, alətlərin, xəstələrə qulluq üçün əşyaların və 
sənədlərin saxlanılması üçün şkaflarla təmin olunmalıdır. Burada masaüstü lampa, xəstələrin siyahısı 
və onların təxliyə təyinatları, izolyatorun gün rejimi, təyinat vərəqələri, eləcə də qəza işıqlandırıcısı 
(fənər, şamlar və s.) olmalıdır. 

Prosedura otağı stasionar müalicədə olan və ambulator xəstələrə həkim təyinatlarının yerinə 
yetirilməsi, onlara təxirəsalınmaz tibbi yardım göstərilməsi üçün nəzərdə tutulub. Otaqda masa, 
stullar, eyni zamanda 4-5 nəfərə infuzion müalicənin aparılması üçün taxtlar, cari istifadədə olan dər-
man və avadanlıq üçün dolab, alətlər stolu, tibbi arakəsmə, əlüzyuyan, bakterisid lampa, flakontutan 
(4-5 ədəd), məhlulların parenteral köçürülməsi üçün birdəfəlik sistemlər, imkan olarsa, elektrokar-
dioqraf olmalıdır. Dərman preparatlarının daxilə qəbulu üçün qaynadılmış su və stəkanlar qoyulma-
lıdır. Təxirəsalınmaz tibbi yardımın göstərilməsi üçün anafilaktik şok, infeksion-toksiki şok, ürək və 
tənəffüs çatışmazlığında istifadə edilən tibbi yardım dəstləri olmalıdır. Şok vəziyyətində olan xəstənin 
birlik və ya ərazi üzrə təhkim olunmuş hospitala (bundan sonra – hospital) təxliyəsi zamanı arterial 
təzyiqi normal saxlamaq məqsədilə şok əleyhinə dəstlərdə 5-10 ampula 4%-li dofaminin olması 
məqsədəuyğundur. Ayrıca prosedura otağı açmaq mümkün deyilsə, xəstə çox olan otaqda prosedura 
guşəsi açılır. Prosedura guşəsi də prosedura otağı kimi təchiz edilir [6]. 

Dezinfeksiya guşəsi məhdudlaşdırılmış formada açılır. Guşədə tibb məntəqəsində hazırlanmış 
dezinfeksiyaedici işçi məhlullar saxlanılır. 

Xəstələr üçün yataq otağı (otaqları). Xəstələrin sayına uyğun çarpayı, çarpayı yanı dolabça, 
yataq dəstləri və ağları ilə təchiz edilir. Yataqxanada bir neçə otaq varsa, yeni qəbul edilən 
xəstələr və rekonvalessentlər ayrı otaqlarda saxlanılmalıdırlar. Otaqların nəm üsulla təmizlənməsi 
üçün təmizlik avadanlıqları (lif süpürgələr, vedrələr və s.) ayrılmalıdır. 

Qida qəbulu otağı xəstələrin qida qəbul etməsi üçün nəzərdə tutulur, masa və stullarla təchiz 
olunur. Qidanın paylanması üçün ayrıca otaq olmadıqda, qidanın paylanması üçün masa ayrılır. 

Əl-üz yuma otağı daxili xidmət nizamnaməsinin tələblərinə uyğun olaraq, 5-7 nəfər üçün bir 
əlüzyuyan nəzərdə tutulur. 

Ayaqyolu daxili xidmət nizamnaməsinin tələblərinə uyğun olaraq, 10-12 nəfər üçün bir unitaz 
nəzərdə tutulur [2]. 

Ştatdankənar (əlavə) izolyatorun heyəti: 
 ştatdankənar izolyatorun rəisi (ümumqoşun zabiti də ola bilər); 
 izolyatorun baş çavuşu (gizir); 
 növbətçi və gün növbətçiləri (əsgər və çavuşlar); 
 həkim (xəstələrin sayından asılı olaraq bir və ya bir neçə); 
 feldşerlər və ya tibb bacıları (sutkalıq növbə təşkil edilməlidir); 
 sanitariya təlimatçıları; 
 ofisiant-bufetçi (mümkün olduqda). 
Təyin edilmiş vəzifəli şəxslər ştatdankənar izolyatorun fəaliyyəti dövründə əsas vəzifə 

borclarının icrasından azad olunurlar.  
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İzolyatorun fəaliyyətini daha keyfiyyətli təmin etmək və xəstələrə lazım olan yardımı 
vaxtında göstərmək məqsədilə birliyin tibb xidməti rəisi xəstəliklərin alovlanması olmayan hərbi 
hissələrdən buraya tibb heyətinin ezam olunmasını təşkil edir.  

Qrip və digər kəskin respirator xəstəliklərin kükrəyişi zamanı hərəkətlər ardıcıllığı sxemdə 
göstərilmişdir: 

 
Ştatdankənar (əlavə) izolyatorun şəxsi heyətinin vəzifə borcları: 
İzolyatorun rəisi – izolyatorda daxili qayda-qanuna riayət edilməsinə, əmlakların vəziyyə-

tinə, onların qorunub saxlanılmasına, təyin olunmuş gün rejiminin gözlənilməsinə cavabdehdir, 
izolyatorun açıldığı hərbi hissədə tibb xidməti rəisinin izolyatora dair göstəriş və tapşırıqlarının 
yerinə yetirilməsini təmin edir.  

Həkim(lər) – izolyatorda olan xəstələrə hər gün baxış keçirir, müalicəni təyin edir, xəstəlik 
tarixində qeydlər (qəbul epikrizi, gündəliklər, çıxarış epikrizi) aparır, əlavə müayinələr və hospita-
la təxliyə olunacaq xəstələri müəyyənləşdirir. Axşam və gecə vaxtlarında tibbi yardımı növbətçi 
feldşer (tibb bacısı), lazım olarsa, tibb məntəqəsinin növbətçi həkimi göstərir. 

Feldşer (tibb bacısı) – izolyatorda tibbi növbə çəkir, müalicəyə daxilolan xəstələrin qeydiy-
yatını aparır və gündə 3 dəfədən az olmayaraq hərarətlərini ölçür, xəstəlik tarixlərini açır və 
aparır, həkim təyinatlarını yerinə yetirir, tibbi ləvazimatı dezinfeksiya edir. 

Sanitariya təlimatçısı – izolyatorun otaqlarının yığışdırılması, havalandırılması və dezin-
feksiyasını, yataq və geyim dəstlərinin dəyişdirilməsini təşkil edir. 

Ofisiant-bufetçi – ərzaq təminatında olan xəstələrin sayına uyğun olaraq, hər gün tələbna-
mə tərtib edir, yeməkxanadan qidaları qəbul edib xəstələrə paylayır, yuyulmaq üçün qab-qacağın 

Səhər baxışları, bölüklərin gündəlik termometriyası, yeməkxana naryadının müayinəsi, şəxsi 
heyətin dispanserizasiyası, ezamiyyət və məzuniyyətdən qayıdanlara tibbi baxış və şəxsi heyət 

üzərində gündəlik müşahidə zamanı qrip və kəskin respirator virus infeksiyası ilə yoluxmuş hərbi 
qulluqçuların aşkarlanması 

Həkimin ambulator baxışı zamanı qrip və 
kəskin respirator virus infeksiyası ilə 

yoluxmuş hərbi qulluqçuların aşkarlanması 

Feldşer tərəfindən termometriya və həkim 
təyinatlarını yerinə yetirən zaman qrip və kəskin 
respirator virus infeksiyası ilə yoluxmuş hərbi 

qulluqçuların aşkarlanması  

Aşkarlanmış xəstələrə baxış, ağırlıq dərəcəsi, izolyatorda müalicə və ya hospitala təxliyə  
meyarlarının təyin edilməsi üçün müvəqqəti (əlavə) izolyatora göndərilməsi 

Qrip və kəskin respirator virus infeksiyası 
ilə yoluxmuş hərbi qulluqçuların izolyatorda 

müalicəsi 

Göstəriş əsasında izolyatorda 
təxirəsalınmaz tibbi yardımın təşkili 

Qrip və kəskin respirator virus infeksiyası 
ilə yoluxmuş hərbi qulluqçuların 

göstərişlərə əsasən hospitala təxliyəyə 
hazırlanması 



HƏRBİ BİLİK № 6, 2018-ci il                                                                            HƏRBİ TƏBABƏT 
 

84 

hərbi hissənin yeməkxanasına göndərilməsini təşkil edir. Su təminatı da ofisiant-bufetçiyə həvalə 
olunur. 

Daxili xidmətin təşkili. İzolyatorda gün növbətçiliyinin təşkili və hərbi intizamın yüksək 
səviyyədə saxlanılması məqsədilə, ümumqoşun zabitlərindən biri izolyator rəisi vəzifəsinə təyin 
edilir. Gün növbətçiliyinə xəstəlikdən sağalan əsgərlər də cəlb edilə bilər.  

İzolyatorun gün rejimi lazaretin gün rejiminə uyğun təşkil edilir.  
İzolyatorun fəaliyyətini, onun tibbi əmlakla təchizatını, xəstələrin erkən aktiv aşkarlanmasını 

və izolyatora göndərilməsini, ehtiyacı olanların hospitala təxliyəsini hərbi hissənin tibb xidməti rəisi 
təşkil edir.  

Tibb məntəqəsinin rəisi izolyatorda təxirəsalınmaz tibbi yardımın göstərilməsini təmin edir, 
tibbi əmlakın alınmasına, düzgün saxlanmasına, istifadəsinə və sərf edilməsinə nəzarət edir, 
izolyatorda aparılan müalicə-diaqnostika işlərinə rəhbərlik edir. 

Ştatdankənar (əlavə) izolyatorun fəaliyyətinin təşkili komandanlıq və tibb xidməti tərəfindən 
xeyli güc və vasitələr tələb etdiyindən komandanlıq, tibb xidməti və digər xidmətlər (ərzaq, əşya, 
mənzil-istismar və s.) bu tədbirlərə vahid yanaşmalıdır.  

Ştatdankənar izolyatorun tibbi təchizatı. Qəbul olunan xəstələrin sayı çox olduğu üçün 
tibb məntəqəsinin aptekindəki dərman vasitələri, adətən, izolyatorun fəaliyyətini təmin edə bilmir. 
Ona görə aptek rəisi təhkim olunmuş tibb anbarına növbədənkənar sifariş yazıb, qısa müddətdə 
lazımi dərman vasitələri almalıdır. Hospitalın anbarında dərman ehtiyatları kifayət qədər olmazsa, 
birliyin tibb xidməti rəisi Tibb Baş İdarəsinə müraciət edərək, çatışmayan tibbi əmlakın Mərkəzi 
Tibb Anbarından alınmasını təşkil edir.  

İnventar tibbi əmlak hərbi hissənin tibb məntəqəsindən verilir, kifayət etmədikdə isə, 
birliyin tibb xidməti rəisinin göstərişi ilə digər hərbi hissələrdən müvəqqəti alınır. 

Qrip və digər kəskin respirator infeksiyaların müalicə-diaqnostika tədbirlərinin ümu-
mi prinsipləri. Ştatdankənar (əlavə) izolyatorun vaxtında açılması və fəaliyyətinin düzgün təşkili 
ocağın məhdudlaşdırılması, xəstəliklərin qarşısının alınması və ləğv edilməsi üçün ən vacib təd-
birlərdən biridir. Şəxsi heyətin sağlamlığının qorunması və möhkəmləndirilməsi, döyüş hazırlı-
ğının yüksək səviyyədə olması üçün mövcud təlimatların tələblərinə ciddi əməl olunmalıdır [10]. 

İzolyatorda olan xəstələrə fərdi müalicə aparılmır, əks təqdirdə tibbi yardımın göstərilməsi 
ləngiyə bilər. Buna görə də xəstələrə unifikasiya olunmuş, eynitipli müalicələr aparılır. Müdafiə 
nazirinin 24 iyun 2014-cü il tarixli 41 nömrəli qərarı ilə qüvvəyə minmiş “Azərbaycan Respubli-
kası Silahlı Qüvvələrində hava-damcı infeksiyalarının yaranması və yayılmasına qarşı profilaktik 
və əksepidemik tədbirlər Planı”, Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi kollegiyasının 28 no-
yabr 2008-ci il tarixli 28 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “Yuxarı tənəffüs yollarının kəskin respi-
rator infeksiyaları və qrip üzrə klinik protokol”un tələbləri və bu sahədə Müdafiə Nazirliyinin tibb 
xidməti zabitlərinin təcrübəsi nəzərə alınaraq aşağıda göstərilən müalicə-diaqnostika tədbirləri 
tövsiyə edilir: 

İzolyatorda müalicə olunan xəstələrə həkim(lər) hər gün baxış keçirir. Xəstələrin bədən 
temperaturu gündə 3 dəfə ölçülür, nəticələri qeyd edilir. Diqqət cəlb edən (dərisi avazıyan, bədən 
hərarəti 38,5oC-dən artıq olan və s.) xəstələrin arterial təzyiqi ölçülür. 

Qrip və digər kəskin respirator xəstəliklərə yoluxmuş hərbi qulluqçularda pnevmoniyanın 
inkişaf ehtimalı yüksək olduğundan, izolyatorda müalicə olunan xəstələrin döş qəfəsi orqanlarının 
rentgenoloji müayinəsi aparılır. Bəzən pnevmoniya xəstəliyin başlanğıcından bir neçə gün sonra 
inkişaf edir. Pnevmoniya ilə xəstələnmiş hərbi qulluqçuların vaxtında aşkarlanması üçün gündəlik 
baxış zamanı təhlükəli simptomlar (döş qəfəsi orqanlarının fizikal müayinəsi zamanı quru və yaş 
xırıltılar, bədən temperaturunun normallaşdıqdan sonra yenidən artması, infeksion-toksiki şok 
əlamətləri və s.), qeyd olunan xəstələrə təkrar rentgenoloji müayinə aparılmalıdır.  

Xəstələrin sayı həddən çox olduqda, fəsadlaşmaların vaxtında aşkarlanması məqsədilə 
onlara gün ərzində bir neçə dəfə sorğu keçirilir. “Kim özünü pis hiss edir, nəfəsi çatmır, kimin 
başı ağrıyır və ya gicəllənir, gözü qaralır?” sualları ilə xəstələrə müraciət edilir. Sorğudan sonra 
həkim şikayəti olanlara baxış keçirir, hərarətləri və arterial təzyiqlərini ölçür, tənəffüs orqanlarını 
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fizikal müayinə edir, ehtiyacı olanlara lazımi yardım göstərir (qızdırmaya qarşı preparatlar, şok 
əleyhinə tədbirlər, rentgenoloji müayinə, xəstənin hospitala təcili təxliyəsi və s.). Nəzərə 
alınmalıdır ki, infeksion-toksiki şokda olan xəstə süstləşərək həkimin müraciətinə cavab verməyə 
bilər. Buna görə də izolyatorda olan xəstələr yanındakı xəstənin halının pisləşməsini gördükdə 
dərhal həkimə məlumat verməsi barədə təlimatlandırılmalıdır. 

Müayinə zamanı xəstənin ağciyərləri üzərində auskultativ mənzərə normal, lakin təngnəfəs-
lik əlamətləri varsa, kəskin miokarditin inkişafına, güclü baş ağrıları, meningeal simptomlar, 
nevroloji əlamətlər varsa kəskin meninqo-ensefalitin (meningitin, ensefalitin) inkişafına şübhə 
yaranmalıdır. Həmin xəstələr təcili hospitala təxliyə edilməlidir. 

Hospitalın terapiya və yoluxucu xəstəliklər bölmələrinin rəisləri izolyatorda aparılan 
müalicə-diaqnostika işlərinə nəzarət edirlər, həftədə bir dəfədən az olmayaraq izolyatorda müalicə 
olunan xəstələrə baxış keçirirlər. 

Hospitala təxliyəyə göstərişlər: 
 qrip və kəskin respirator xəstəliklərin orta ağır və ağır formaları; 
 kəskin bronxit, pnevmoniya, meningit, ensefalit, hemorragik vaskulit, anafilaktik şok, 

infeksion-toksiki şok və digər fəsadlaşmaların inkişafı; 
 müalicə fonunda bədən temperaturunun normallaşmaması və ya normallaşan 

temperaturun yenidən artması. 
Medikamentoz müalicə: 
 virus əleyhinə preparatlar (təchizatında virus əleyhinə preparatlar olan hərbi hissələrdə 

tətbiq edilir); 
 bakterial fəsadlaşmaların profilaktikası məqsədilə antibakterial preparatlar; 
 qızdırma əleyhinə preparatlar – (termometriyadan sonra bədən temperaturundan asılı olaraq); 
 infeksion-toksiki şok əlamətləri olarsa (sistolik arterial təzyiq 90 mm.c.süt. və ondan az) [7]. 
Ştatdankənar (əlavə) izolyatorda müalicə olunan qrip və digər kəskin respirator 

xəstəliklərə yoluxmuş hərbi qulluqçuların sağalma meyarları: 
 ən azı 5 gün stasionar müalicə nəticəsində xəstənin şikayəti yoxdursa, fizikal müayi-nələ-

rin nəticəsi və son 2 gün ərzində temperatur normaldırsa, xəstə sağalmış hesab edilir və bölüyünə 
yazıla bilər (Tibb Baş İdarəsi rəisinin 28 sentyabr 2015-ci il tarixli 18 nömrəli Əmri ilə qüvvəyə 
minmiş “Daha geniş yayılmış xəstəlik və travmaların müalicəsinin orta müddətlərinin siyahısı”na 
müvafiq olaraq, qrip və digər kəskin respirator virus infeksiyalarının orta müalicə müddəti 4-12 
gün olmalıdır) [5]; 

 ştatdankənar (əlavə) izolyatorda müalicə olunan xəstələr stasionar müalicədən sonra 
vəzifə borclarının icrasından 3 gün müddətində azad olunmalıdırlar; 

 bir kükrəyiş dövründə bir neçə virus ştammının olma ehtimalını nəzərə alaraq, rekon-
valessentlər nəzarətə götürülür, bədən temperaturu yenidən artarsa, təkrar izolyatora qəbul 
edilir. 

Ştatdankənar (əlavə) izolyatorun fəaliyyətinin təşkili komandanlıq və tibb xidməti tərəfindən 
xeyli güc və vasitələr tələb etdiyindən komandanlıq, tibb xidməti və digər xidmətlər (ərzaq, əşya, 
mənzil-istismar və s.) bu tədbirlərə vahid yanaşmalıdır. Ştatdankənar (əlavə) izolyatorun vaxtında 
açılması və fəaliyyətinin düzgün təşkili ocağın məhdudlaşdırılması, xəstəliklərin qarşısının alın-
ması və ləğv edilməsi üçün ən vacib tədbirlərdən biridir. Şəxsi heyətin sağlamlığının qorunması 
və saxlanılması, döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə olması üçün təlimat hazırlanmalı və onun 
tələblərinə ciddi əməl olunmalıdır. 
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Аннотация 
Развертывание и работа временного (внештатного) изолятора в войсковой части 

при вспышке гриппа и других острых респираторных заболеваний 
Натик Алиев, Азад Мамедов, Ниязи Мадатов 

 
Установлено, что заболеваемость гриппом и другими острыми респираторными ин-

фекциями в организованных коллективах носит, как правило, характер групповых случаев забо-
левания. Коечный фонд штатного изолятора медицинского пункта войсковой части позволяет 
одномоментно разместить не более 4–6 военнослужащих. Размещение большого числа больных 
в штатном изоляторе не представляется возможным. В связи с этим в период подъема забо-
леваемости гриппом и другими острыми респираторными инфекциями остро требуется раз-
вертывание внештатного (дополнительного) изолятора. Данное мероприятие играет су-
щественную роль в обеспечении эпидемиологического благополучия личного состава. Однако, 
в связи с отсутствием должной нормативной документации в настоящее время отсутствует 
единый подход к организации и проведению этого мероприятия в войсковых частях. 
Своевременное развертывание и правильная организация работы внештатных изоляторов 
приведет к недопущению массовых случаев заболеваемости, скорейшему возвращению в строй 
военнослужащих и послужит успешному выполнению планов боевой подготовки. 

Ключевые слова: внештатный изолятор, инфекционные заболевания, профилактика, 
эпидемиологический контроль. 
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Abstract 
Deployment and operation of a temporary (freelance) insulator in the military unit during 

the outbreak of influenza and other acute respiratory diseases 
Natig Aliyev, Azad Mammadov, Νiyazi Madatov 

 
It is established that the incidence of influenza and other acute respiratory infections in organized 

groups is, as a rule, the nature of group cases of the disease. The bed fund of the regular insulator of 
the military unit allows one to place no more than 4-6 soldiers at a time. It is not possible to place a 
large number of patients in a regular insulator. In this regard, during the rise in the incidence of 
influenza and other acute respiratory infections, the deployment of a freelance (additional) isolator is 
urgently required. This event plays a significant role in ensuring the epidemiological well-being of 
personnel. However, due to the lack of proper regulatory documentation, there is currently no unified 
approach to the organization and conduct of this event in military units. Timely deployment and proper 
organization of the work of freelance insulators will lead to the prevention of mass incidence of 
diseases, the early return of military personnel and will serve the successful implementation of combat 
training plans. 

Keywords: additional insulator, infection diseases, prevention, epidemiological control. 
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ELMİ MƏQALƏLƏRİN TƏRTİB EDİLMƏSİNƏ DAİR TƏLƏBLƏR 
 

Təqdim edilən məqalələr jurnalın elmi istiqamətinə (hərbi-nəzəri elmlər, hərbi xüsusi elmlər, 
hərbi təbabət, milli təhlükəsizlik) uyğun, aktual elmi problemlərə aid tədqiqatların ilk dəfə dərc 
olunması üçün nəzərdə tutulmuş materiallara malik olmalıdır. Məqalələr üç dildə (Azərbaycan, rus və 
ya ingilis) təqdim edilə bilər. 

Məqalə MS WORD mətn redaktorunda 12-lik Times New Roman şrifti ilə yığılmalı, sətirlərarası 
məsafə 1 olmalıdır. Məqalənin birinci səhifəsinin yuxarı sol tərəfində UOT (UDK) indekslər 
göstərilməlidir. Mətnin əvvəlində məqalənin adı, müəllif(lər) haqqında məlumat (onların adı tam 
şəkildə, elmi dərəcəsi, elmi adı və hərbi xidmətdə olanlar üçün hərbi rütbəsi), müəllif(lər)in işlədiyi 
müəssisə(lər) və həmin müəssisə(lər)in ünvan(lar)ı, müəllif(lər)in elektron poçt ünvan(lar)ı və telefon 
nömrələri qara rəngli qalın şriftlə verilməlidir. Bu məlumatlardan sonra üç dildə (Azərbaycan, rus, 
ingilis) 5-6 sözdən ibarət açar sözlər, daha sonra isə məqalənin yazıldığı dildə qısa xülasə (100 sözdən 
çox olmamaqla) göstərilməlidir. Xülasədə tədqiqat işinin mahiyyəti, müəllif(lər)in aldıqları elmi 
nəticələr, işin elmi cəhətdən yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. yığcam şəkildə öz əksini tapmalıdır. 

Məqalənin mətni 6-10 səhifə (A4 formatında) həcmində olmalı, səhifələrdə isə bütün tərəflərdən 
20 mm boş məsafə saxlanmalıdır. Səhifələrin nömrəsi səhifənin aşağı hissəsinin sağ tərəfində 
qoyulmalıdır. Cədvəllər, qrafiklər, diaqramlar, şəkillər və fotolar mətnin daxilində yerləşdirilməklə 
məqaləyə daxil edilə bilər. 

Elmi məqalədə mövzu üzrə qısa təhlil verilməli, onun aktuallığı əsaslandırılmalı, həll olunmalı 
məsələlər açıqlanmalı və onların həlli yolları göstərilməli, əldə edilən nəticələr, işin elmi cəhətdən 
yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti, iqtisadi səmərəsi və s. aydın şəkildə verilməlidir.  

Elmi mənbələrə edilən istinadlar mətndə kvadrat mötərizədə verilməlidir (məsələn, 1 və ya 1, 
s.119). Məqalənin sonunda verilən ədəbiyyat siyahısı istinad olunan ədəbiyyatların mətndəki 
ardıcıllığı ilə nömrələnməlidir. Ədəbiyyat siyahısında son 10 ildə nəşr edilmiş elmi məqalələrə, 
monoqrafiyalara və digər etibarlı mənbələrə üstünlük verilməlidir. İstinad olunan mənbənin 
biblioqrafik təsviri verilərkən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya 
Komissiyasının “Dissertasiyaların tətbiqi qaydaları” barədə qüvvədə olan Təlimatının “İstifadə edilmiş 
ədəbiyyat” bölməsinin 10.2-10.4.6 bəndlərinin tələbləri əsas götürülməlidir.  

“İstifadə edilmiş ədəbiyyat”dan sonra məqalənin adı, müəlliflər haqqında məlumat və xülasə 
(məqalənin yazıldığı dildən əlavə, yuxarıda qeyd edilmiş daha iki dildə) verilməlidir. 

Müəllif(lər) məqaləni çapa tövsiyə edən kafedra və ya təşkilatın iclas protokolundan çıxarışı, 
məqalənin A4 formatında çap olunmuş nüsxəsini, məqalənin elektron variantı yazılmış CD və ya DVD 
diski, eləcə də məqalə müəllif(lər)i ilə əlaqə saxlamaq üçün telefon nömrələrini təqdim etməlidir.  

Redaksiyaya daxil olmuş məqalələr anonim rəyçilərin rəyindən (2 müsbət rəydən) sonra sahə 
redaktoru və ya redaksiya heyətinin mütəxəssis üzvlərindən biri tərəfindən çapa tövsiyə olunacaq. 
Təqdim olunan məqalənin dərc olunmasından imtina edildiyi halda jurnalın redaksiyası yazılı şəkildə 
müəllifə imtina cavabı göndərəcəkdir. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 
 

Представленные для публикации в журнале статьи должны соответствовать научным нап-
равлениям (военно-теоретические науки, военно-специальные науки, военная медицина, нацио-
нальная безопасность) журнала и содержать материалы отражающие результаты исследований 
научно-актуальных проблем, предназначенные для первичной публикации. Статьи могут быть 
представлены на одном из следующих языков – азербайджанском, русском или английском. 

Статья должна быть подготовлена в редакторе MS WORD, шрифт Times New Roman – 12. 
Междустрочный интервал – одинарный. На левой верхней части первой страницы должны быть 
указаны индексы УДК (UOT). В начале статьи должны быть указаны в полужирным черным 
шрифтом название статьи, сведения об авторе(ах) (полное имя, учёная степень, учёное звание) 
и воинское звание для военнослужащих, место работы с указанием адреса(ов), адрес электрон-
ный почты и номер телефона. Далее должны быть приведены ключевые слова на азер-
байджанском, русском и английском языках (состоящих из 5-6 слов), а затем краткая аннотация 
(не более 100 слов) на языке набранной статьи. В аннотации должны кратко отражаться 
сущность исследования, полученные научные результаты автора(ов), научная новизна работы, 
ее прикладное значение, и т.д. 

Статья должна быть в объеме 6-10 страниц (в формате A4 машинописного текста). Поля 
страницы со всех сторон 20 мм. В статье могут быть размещены таблицы, графики, диаграммы, 
рисунки и фотографии.  

В статье приводиться краткий анализ по содержанию работы, а также обосновывается ак-
туальность темы, раскрывается решаемые задачи и указываются способы ее решения. Кроме 
этого, должны быть изложены полученные результаты, новизна работы, ее прикладное зна-
чение и т.д. 

Ссылки на научные источники должны указываться в квадратных скобках (например, 1 
или 1, с.119). Указанный список литературы в конце статьи должен нумероваться в порядке 
последовательности цитируемой литературы в тексте. В списке литературы предпочтение 
должно отдаваться научным статьям, монографиям и другим надёжным источникам последних 
10 лет.  

Библиографическое описание цитируемого источника должно соответствовать требова-
ниям раздела 10.2-10.4.6 “Использованная литература” положения “О правиле оформления дис-
сертаций” Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. 

После раздела “Использованная литература”, кроме языка, на котором написана статья, 
пишется название статьи, сведения об авторе(ах) и аннотация еще на двух других языках, 
указанных выше.  

Автор(ы) вместе со статьей должен(ы) предоставить выписку из протокола заседания 
кафедры или учреждения рекомендовавшего ее для публикации, один экземпляр напечатанной 
статьи, его электронный вариант, написанный на диске CD или же DVD, а также контактные 
телефонные номера. 

Поступившие в редакцию статьи после рецензирования (2 положительных заключения) по 
представлению редактора по специальности или одного из членов редакции будут рекомендо-
ваны в печать. При отказе печатать статью редакция журнала в письменной форме уведомит об 
этом автора(ов). 
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RULES TO COMPILE SCIENTIFIC ARTICLES 
 

Artıcles, submitted to be published in this magazine must be appropriate to the norms and 
standards of researches being covered by this magazine (military theoretical sciences, military special 
sciences, military medicine, national security) The articles can be submitted in three (Azerbaijan, 
Russian and English) languages. 

An article should be typed in MS WORD text edited in Times New Roman – with 12 shrift, 1 
inter-line space. UDC (UOT) kind of indexes are to be put on the left of the top of the first page. The 
topic of the article, information about the author, (full name, scientific degree, scientific duty, military 
rank for servicemen), the names of the ventures where the authors work for, the address of the very 
ventures, authors’ e-mail account and phone numbers must be given in bald black colour. After this 
information, key words in three languages (Azerbaijan, Russian, English) consisting of 5-6 words, then 
summary (no more than 100 words) in the language in which the article is produced are to be written. 
The essence of the study, scientific results got by author(s), scientific significance, practicality are to 
be briefly written in the summary.  

The text of the article is to be 6-10 pages (A4 format) and the dimension of the pages must be 
from all sides 20 mm. Numbering of the pages would be on the right side of the bottom of either page. 
Schemes, graphics, diagrams, pictures and photos may be included by inserting them in articles. 

Brief analysis is to be given, the topicality of the subject is to be proved, the issues which are 
going to be solved must be clarified and the ways of the solution, the results, economic efficiency and 
etc. are to be clearly shown in a scientific article.  

The references linked to the scientific sources, must be noted in bracket at the end of the 
sentence which is extracted from a source. (for example, 1 or 1, p.119). The list of the reference at 
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