
 

   

 

 

 

 

1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyəti, Azərbaycanın ilk 

demokratik hökuməti dövlət quruculuğu işini çox mü-

rəkkəb və çətin bir dövrdə apardığı zaman Silahlı Qüv-

vələrin yaranmasına və ordu quruculuğuna xüsusi əhə-

miyyət vermiş, qayğı göstərmişdir. Xalq Cümhuriy-

yətinin iki illik tarixini bu gün vərəqləyərkən ordu qu-

ruculuğu sahəsində nə qədər dəyərli işlər gördüyü, 
doğrudan da, böyük hörmət hissi doğurur.  

Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 1918–1920-ci 

illərdə Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski və 

digər peşəkar hərbçilərin rəhbərliyi altında yüksək in-

tizama və hərbi hazırlığa malik, döyüş qabiliyyətli milli 

ordu hissələri formalaşdırılmışdı. Azərbaycanın yeni 

yaradılmış ordusu Ermənistanın təcavüzünün qarşısı-

nın alınması, Qarabağda və digər ərazilərdə separatçı 

hərəkatların yatırılması və ölkə sərhədlərinin qorun-

masında mühüm rol oynamış, öz hərbi qabiliyyətini 

nümayiş etdirə bilmişdi. 

 

 

Heydər Əliyev, 

Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri  
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ЭИРИШ 
 
Təqdim olunan bu kitab 1918-ci ilin noyabr ayından 1920-ci il 

aprel ayının sonlarına, Azərbaycanın XI Ordu tərəfindən işğal 

edildiyi tarixə qədər olan dövrü əhatə edir. Bu dövr Azərbaycanın 

ordu quruculuğu tarixinin çox əhəmiyyətli bir dövrünü təşkil edir. 
Мцстягил Азярбайъан Ордусунун йарадылмасы, мющкямлянди-

рилмяси вя реал гцввяйя чеврилмяси 1918„1920-ъи иллярдя мювъуд 
олмуш Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин фяалиййятинин чох мц-
щцм вя саnбаллы сящифяляриндян бирини тяшкил едирди. Чцнки истигла-
лиййятин елан едилдийи еля илк эцнлярдян ордунун гурулмасы дювлят вя 
щюкумят органларынын диггят мяркязиндя дайанырды вя гаршыйа го-
йулан мягсядя чатмаг цчцн юlkənin бцтцн имканлары сяфярбяр едил-
мишди. Бу да тясадцфи дейилди. Узун иллярдян сонра дювлятчилийини 
бярпа етмиш Азярбайъан халгынын талейи, онун истиглалиййятинин саба-
щы, яслиндя, мцстягил ордунун тяшкили сявиййяси иля бирбаша баьлы иди. 

Məlumdur ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcudluğu-

nun ilk aylarında ordu quruculuğu Azəbaycana dəvət olunmuş türk 

hərbi kontingentinin köməyi ilə aparılırdı. Lakin Birinci Dünya mü-

haribəsinin nəticələrinə görə türk hərbi qüvvələri Azərbaycanı tərk 

edəndə milli ordunun təşkilatlandırılması işi bütünlüklə Azərbaycan 

hökuməti üzərinə düşdü və 1918-ci il noyabr ayının ilk günlərindən 

başlayaraq bu proses bütünlüklə Azərbaycan hökuməti və Azərbay-

can zabit heyəti tərəfindən həyata keçirilməyə başlandı. 

Milli ordunun təşkilatlandırılması üçün Azərbaycanda mövcud 

olan hərbi-siyasi şərait son dərəcə mürəkkəb idi. Конкрет тарихи 
шяраитдя Азярбайъанын истиглалиййятиня, онун ярази бцтювлцйцня 
гаршы истигамятлянмиш олан хариъи тящлцкялярин гаршысыны эцълц орду 
олмадан алмаг мцмкцн дейилди. Орду халгын ниъаты, ямин-аман-
лыьынын дайаьы олмалы иди вя ардыъыл шякилдя щяйата кечирилян гу-
руъулуг ишляри чох гыса заман ярзиндя халгын гцруруна вя ифтихарына 
лайиг олан эцълц ордунун мейдана чыхмасы иля нятиъялянди. Арадан 
хейли вахтын кечмясиня бахмайараг, бу оrдунун шяряфли тарихи юз 
ящямиййятини няинки итирмямиш, яксиня, онун ятрафлы арашдырылмасы, 
мащиййятиня нцфуз едилмяси бюйцк бир зярурят кясб етмишдир. 
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Хцсусиля Азярбайъанын йенидян мцстягиллийя говушмасы, онун 
Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин вариси елан едилмяси истиглал 
мцбаризясинин тарихи сящифяляринин йени идейа-мяфкуря бахымындан 
юйрянилмясини, онун айрылмаз голу олан орду гуруъулуьунун 

тядгиг едилмясини, Ъцmщуриййят ордусу иля müasir орду арасында 
бир кюрпц вя баьлылыг йарадылмасыны тяляб едир. 

Göstərilən tarix çərçivəsində Азярбайъанда орду гуруъулуьу-
нун юйрянилмяси, илк нювбядя, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин 
тарихиниn юйрянилмяси бахымындан ящямиййятлидир. Дюврцн иътимаи, 
сийаси вя щярби шяраити арашдырылмадан Азярбайъан Халг Ъцмщурий-
йятинин тарихинин юйрянилмяси дя бцтюв олмазды. 

1918„1920-ъи илляр Азярбайъан тарихинин юйрянилмяси Азяр-
байъанын цмуми тарихинин юйрянилмяси бахымындан да гиймятлидир. 
Тядгиг олунан дювр Азярбайъанын узуниллик тарихинин чох мараглы 
сящифясини тяшкил едир вя вахт ютдцкъя бу дювря мараг даща да арт-
магдадыр. Мцстягил шякилдя йашамаг мцстягиллик тарихини юйрян-
мядян, ондан ибрят эютцрмядян мцмкцн дейил. 

Cцмщуриййят ордусунун тарихинин юйряниlмяси, щеч шцбщясиз ки, 
Азярбайъанын щярб тарихинин юйрянилмяси бахымындан да ящя-
миййят кясб едир. Ъцмщуриййят ордусунун тяшкили Азярбайъанын 
щярб тарихиндя йени бир мярщялядир вя бу мярщяля лазымынъа юй-
ряниляряк Азярбайъан тарихиндя юз шяряфли йерини тутмалыдыр. 

Ъцмщуриййят ордусунун тарихинин юйрянилмяси буэцнкц орду 
гуруъулуьу цчцн дя практики ящямиййятя маликдир. Бир сыра проб-
лемлярин Ъцмщуриййят дюврцндя гойулушу вя щялли, о ъцмлядян 
орду вя dювлят органлары арасында гаршылыглы ялагялярин сявиййяси вя 
сямярялилийи, Щярби Назирлийин рящбярлийинин излядийи хяттин ардыъыл-
лыьы, гятиййяти, тялим вя тярбийянин гурулмасы принсипляри, мяняви 
тярбийянин апарылмасы, шяхси щейятя гаршы тялябкарлыгла гайьынын 
ялагяляндирилмяси вя с. юз мeтодоложи ящямиййятини инди дя итирмя-
мишдир. Щямин тяърцбянин нязяря алынмасы вя йарадыъы шякилдя ин-
кишаф етдирилмяси мцстягил орду гуруъулуьунда янянячилийин ъан-
ландырылмасыны шяртляндиря биляр. 

Ъямиййят гуруъулуьунун бцтцн сащяляриндя олдуьу кими, орду 
гуруъулуьунун да юзцнямяхсус обйектив ганунауйьунлуглары 
вардыр вя бу ганунауйьунлуглара риайят едилмямяси ордунун 
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формалашдырылмасында ъидди чятинликлярин ортайа чыхмасы иля шярт-
ляня биляр. Бцтцн дюврлярдя, бцтцн ордулар цчцн цмуми олан гану-
науйьунлуглар, ейни заманда, милли янянялярдян, халгын мяняви 
потенсиалындан, юлкянин игтисади, сийаси, демографик имканларындан, 
ъоьрафи вязиййятиндян вя с. иряли эялян хцсусиййятляри истисна етмир. 
Орду гуруъулуьу цчцн цмуми ъящятляр чохлуг тяшкил ется дя, щяр 
бир юлкядя бу просесин щямин юлкяйя хас олан характерик хцсусий-
йятляриni дя эюрмяк мцмкцндцр. Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти 
ордусунун гыса вахт ярзиндя формалашмасынын ясас сябябляриндян 
бири дя бу иди ки, щямин просеся рящбярлик едян шяхсляр цмуми ня-
зяри дяйярляр вя ялдя олан тяърцбя иля орду гуруъулуьунун 
Азярбайъан шяраитиндян иряли эялян хцсусиййятлярини чох инъяликля 
вя цзви шякилдя бирляшдиря билмишдиляр. Орду гуруъулуьунун тцрк 
вя Русийа тяърцбясинин эцълц тясиря малик олмасына бахмайараг, 
Азярбайъанда милли зяминя дайагланан бир орду формалашдырылмыş-
ды вя просеслярин сонракы инкишафы да гоншу дювлятлярин орду гу-
руъулуьу тяърцбясинин кор-кораня тякрарланмамасынын доьрулу-
ьуну тясдигляйирди. 

Азярбайъан Oрдусунун тяшкили Сямяд Мещмандаров, Ялиаьа 
Шыхлински кими сяркярдялярин вя онларын ятрафына топлашмыш олан 
мяслякдашларынын Азярбайъан халгы гаршысында эюрдцкляри бюйцк 
ишдир, халгын гящряманлыг тарихиня йазылмыш олан сядагятли вя йара-
дыъы хидмятин бариз нцмунясидир. Бу шяхсиййятлярин тяшкилатчылыг 
фяалиййяти, щеч бир яняняйя вя базайа малик олмадан гыса вахт яр-
зиндя эцълц орду йарада билмяляри юзц дя бир тяърцбя мяктябидир, 
Вятян вя халг йолунда йорулмаз фяалиййят цчцн бир юрнякдир. 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин тарихиня мцраъият едян чох 
аз тядгигатчы тапмаг олар ки, бу вя йа диэяр шякилдя Азярбайъан 
Ордусуна тохунмасын, бу ордунун формалашмасы вя фяалиййят про-
сесиня юз мцнасибятини билдирмясин. Бу тядгигатчыларын mцəyyən 

бир hиссяси, xösusilə sovet dövrö tarixçiləri совет ещкамларыны ясас 
тутдугларындан, сюзсцз ки, онларын qянаятлярини обйектив саймаг 
олмаз. Диэяр тяряфдян, мювзуйа тоxунанлар щярбчи олмадыгла-
рындан вя йа бу елм сащясинин хцсусиййятлярини билмядикляриндян 
Азярбайъанда орду гуруъулуьуна гейри-обйектив мейарлар чярчи-
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вясиндян гиймят вермишляр ки, бу да онлары щягигятля сясляшмяйян 
нятиъяляря эятириб чыхармышдыр. 

Бу бахымдан совет тарихшцнаслыьында чох тез-тез тясадцф едилди-
йи кими Ъцмщуриййят ордусу иля болшевик ордусунун гаршы-гаршыйа 
гойулмасы, болшевик ордусуна мцгавимят эюстяря билмядийи цчцн 
Ъцмщуриййят ордусунун зяифлийи вя йа бющраны барядя гянаят чы-
харылмасы да йанлыш тясяввцрлярдян башга бир шей дейилдир. Cцмщу-
риййят ордусунун гиймяти онун юзцндян мцгайисясиз дяряъядя 
цстцн олан дцшмян гаршысында эери чякилмяси иля йох, конкрет тарихи 
шяраитдя, мящдуд имканлар дахилиндя, гыса вахт ярзиндя форма-
лашмасы вя реал гцввяйя чеврилмяси иля мцяййянляшмялидир. 

Бу мясялялярин айдынлашдырылмасы, ясасландырылмасы вя иътимаий-
йятя чатдырылмасы да Ъцмщуриййят ордусу тарихинин даща эениш тяд-
гигини зярури едир. Азярбайъан юз мцстягиллийини бярпа етдикдян 
сонра бу истигамятдя хейли ишляр эюрцлмцшдцр. Тягдим олунан бу 

китаб Ъцмщуриййят ордусунун формалашмасыnın ikinci dövrünü, 
yəni Osmanlı hərbi qüvvələrinin Azərbaycan ərazisini tərk etmə-

sindən sonrakı dövrü əhatə edir. 

Bu dövrün başlıca xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki,  həmin proses 

bütünlükdə dövlət quruculuğunun tərkib hissəsinə çevrildi və döv-

lətin ciddi qayğısı altına götürüldü. Nəticədə qısa müddət ərzində 

görülmüş olan işlər, həyata keçirilmiş olan tədbirlər öz məntiqi 

nəticəsini verdi və yeni, müstəqil Azərbaycan Ordusu formalaşdı. 

Yeni şəraitdə Azərbaycan dövlətinin ordu quruculuğunun qa-

nunvericilik bazasının yaradılması istiqamətində qəbul edilən qə-
rarlar, ordu ilə dövlət qurumları arasında qarşılıqlı əlaqələrin tən-

zimlənməsi üçün atılan səmərəli addımlar, ölkənin bütün potensialı-

nın ordu quruculuğuna və ərazi bütövlüyünün qorunmasına səfərbər 

edilməsi Azərbaycanın hərb tarixi üçün də qiymətli bir mirasdır. 

Bu qiymətli mirasın öyrənilməsi üçün kifayət qədər zəngin mən-

bələr, xatirələr və tarixi ədəbiyyat da mövcuddur. Aparılan araş-

dırmalar da yeni-yeni mənbələrin üzə çıxmasına səbəb olur. Bütün 

bunlar isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərb tarixinin daha 

əhatəli şəkildə öyrənilməsinə zəmin yaradır.  
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I  ФЯСИЛ 
 

ОРДУ ГУРУЪУЛУЬУНУН ЙЕНИ МЯРЩЯЛЯСИ 
 

1. Азярбайъан щюкумятинин орду гуруъулуьу сийасяти 
 

1918-ъи илин пайызында  Азярбайъанда чох мцряккяб иътимаи-си-
йаси вя щярби шяраит мювъуд иди. Бакынын азад едилмяси уьрунда 

апарылан дюйцшляр йениъя баша чатмыш, rеспублика щюкумяти də 
тязяъя Бакы шящяриня кючмцшдц. Аьыр мцщарибянин изляри  бцтцн 
сащялярдя щисс олунурду. Игтисадиййат бярбад вязиййятдя иди. Диэяр 
сащяляр дя йенидян дирчялдилмяли  вя халгын мянафеlяриня ъаваб  
верян  сявиййяйя галдырылмалы иди. Дювлятин сийаси идаряетмя систе-
миндя бир бошлуг галмагда давам едирди. Милли Шура бурахылдыг-
дан сонра Азярбайъан щюкумяти щям ганунвериъилик, щям дя иъра 
функсийаларыны юз цзяриня эютцрмцшдц. Юлкянин ярази бцтювлцйцня 
мювъуд олан тящдидляр арадан галхмамышды. Зянэязур вя Гара-
баьда, щабеля Лянкяран бюлэясиндя сепаратчы гцввяляр Азярбай-
ъанын дювлят мцстягиллийини щеч bир вяъщля танымаг истямирдиляр. 
Биринъи Дцнйа мцщарибясинин нятиъяляриня ясасян тцрк щярби 
гцввяляри Азярбайъаны тярк етмяли олдуглары бир вахтда диэяр сащя-
лярдя олдуьу кими щярби сащядя дя республика щюкумятинин гар-
шысында ъидди вязифяляр дайанырды. Щямин вязифялярин щялли, бц-
тцнлцкдя юлкянин ярази бцтювлцйцнцн  тямин едилмяси вя республи-
канын суверенлийинин горунмасы цчцн щазырлыглы орду ися форма-
лашмамышды. Мялумдур ки, Азярбайъан щюkумятинин илк кабиня-

синдя Щярби назир посту нязярдя тутулмушду. Лакин mövcud tarixi 

şəraitdə бу Назирлик formalaşdırılmadan ляьв едилди. Азярбайъан 

Oрдусунун təşkilinə рящбярлик Гафгаз Ислам Ордусу команданына 

щяваля едилдi və müstəqil Azərbaycan Ordusunun təşkilinin ilkin 
işləri də Qafqaz İslam Ordusunun tərkibində aparıldı. Görülən 

müəyyən işlərə baxmayaraq, 1918-ъи илин пайызында мювъуд олан 

милли ordu гцввялярi heç də Азярбайъанын мцстягиллийини горумаг 

imkanına malik deyildilər.  
1918-ъи илин октйабр айында Биринъи Дцнйа мцщарибяси ъябщяля-

риндя Тцркийянин вязиййяти писляшмяйя башлайанда Азярбайъанын 
милли ordu гцввяляринин формалашдырылмасына даща ъидди диггят 
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йетирилмясинин зярурилийи  айдынлашды. Бунун нятиъяси иди ки, октйабр 
айынын сонларына йахын, щяля Мудрос сцлщ мцгавиляси imza-
ланмамышдан яввял Азярбайъан щюкумяти юз иъласларындан бириндя 
Щярби Назирлийин йенидян йарадылмасыны мягсядяуйьун билди. Бу 
барядя рясми гярар ися 1918-ъи ил нойабр айынын 1-дя гябул едилди. 
Гярарда дейилирди: «Республика щюкумятинин йанында Щярби Назир-
лик тясис едилсин. Назир портфели Назирляр Шурасынын сядриня тягдим 
едилсин. Онун мцавини ися С.С.Мещмандаров тяйин едилсин» (1). 
Щямин гярара ясасян Азярбайъанда орду гуруъулуьу тамамиля 
milli qüvvələrin öhdəsinə buraxıldı və бу гярарла, яслиндя, орду 

гуруъулуьунун йени bir səhifəsi açıldı. 
Щюкумятин гярарында ики мягам диггяти ъялб едир. Онлардан би-

ри Щярби назир портфелинин щюкумятин сядриня, йяни Фятяли хан 
Хойскийя тягдим едилмясидир. Щярби мцтяхяссис олмайан щюку-
мят сядринин, ейни заманда, Щярби Назирлийя рящбярлийи юз цзяриня 
эютцрмяси, щеч шцбщясиз ки, орду гуруъулуьуна щюкумятин вердийи 
дяйярдян, мцстягиллийин горунмасы цчцн сон дяряъя ящямиййят 
кясб едян бу просесин щюкумятин даими нязаряти алтында сахлама-
сы истяйиндян иряли эялирди. Икинъи мягам ися Щярби Назирлийин вя 
бцтцнлцкдя милли ordu гцввяляринin формалашдырылмасына мцстя-
гимян рящбярлик едяъяк назир мцавини вязифясинин чар Русийасы ор-
дусунун там артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандарова щява-

ля едилмяси иди. Çar Русийасы ордусунда xidmət edən azərbaycan-

lılar arasında ilk дяфя беля йцксяк рцтбяйя лайиг эюрцлян С.Мещ-
мандаров болшевикляшмиш ордуда хидмятдян истефа вердикдян сон-
ра йениъя Бакыйа эялмишди. Ялащиддя Азярбайъан корпусу тярки-
биндя бир сыра тяърцбяли щярбчилярин олмасына бахмайараг, məhz 
С.Мещмандаровун илкин олараг Щярби назирин мцавини тяйин едил-
мяси вя ордунун формалашдырылмасынын да она тапшырылмасы щюку-
мятин hərbi кадр сечиминя сон дяряъя ъидди вя диггятля йанашма-
сыны нцмайиш етдирирди. 

Лакин чох тезликля ордуйа профессионал рящбярлийин зярурилийи 
айдын олду вя щюкумятин 25 декабр 1918-ъи ил тарихли гярары иля Ся-
мяд бяй Мещмандаров Щярби назир вязифясиня тяйин олунду (2). 
Щеч шцбщясиз ки, гыса мцддят ярзиндя С.Мещмандаров йцксяк 

пешякарлыьы иля бярабяр, Азярбайъанын мцстягиллийиня олан сядагятини 
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дя нцмайиш етдирди вя буна эюря дя С.Мещмандаров бу йцксяк 

дювлят постуну тутмаьа лайиг эюрцлдц. O, bu yüksək vəzifədə son 
dərəcə səmərəli fəaliyyət göstərdi və bunun nəticəsi idi ki, Cüm-

huriyyətin mövcudluğu dövründə hökumət kabinəsinin tərkibi bir 

neçə dəfə dəyişsə də, S.Mehmandarov Hərbi nazir vəzifəsində 

xidmətini  davam etdirdi. 
Гыса мцддят ярзиндя Азярбайъанын ordu гцввяляринин форма-

лашдырылмасы цчцн Щярби Назирлик вя республика щюкумяти сон дяря-
ъя  мцряккяб проблемлярин щялли иля цзляшмяли олду. Сийаси, игтиса-
ди, щярби характерли бу проблемлярдян бири дя Ы Дцнйа мцщарибяси-
нин нятиъяляриня эюря бюлэядя вя республикада йаранан щярби-сийа-
си шяраит вя о ъцмлядян мцттяфиг дювлятлярин адындан инэилис щярби 
гцввяляринин Азярбайъана йеридилмяси иди. Мудрос сцлщ мцгавиля-
синин 14-ъц маддясиня ясасян бюлэяйя йеридилян инэилис гцввяляри 
Азярбайъаны да нязарят алтына алмалы идиляр (3). 

Мцттяфиг дювлятлярин миссийасы щяля Азярбайъана эялмямишдян 
яввял мялум иди ки, бурада йени бир вязиййят формалашаъагдыр вя 
Азярбайъанда дювлят гуруъулуьу вя мцстягил ордунун тяшкили 
щямин миссийа иля гурулаъаг мцнасибятлярин характериндян асылы 
олаъагдыр. Мцттяфиг дювлятляр адындан Азярбайъана эялмиш щярби 
гцввяляря ряhбярлик Шимали Ирандакы Бюйцк Британийа гцввя-
ляринин команданы эенерал-майор Томсона щяваля едилмишди. 
Нязярдя тутулмушу ки, онун рящбярлийи алтында олан щярби гцввяляр 
1918-ъи ил нойабрын 17-дя Бакыйа дахил олсун. 

Йаранмыш йени шяраитдя Азярбайъан щюкумяти юлкянин мцстя-
гиллийинин мющкямляндирилмясиндя тарихи рол ойнамыш тцрк щярби 
гцввяляринин дярщал вя бцтцнлцкля Азярбайъандан чыхарылмасыны 
тяляб едян мцттяфиг гцввялярин команданлыьы иля гаршылыглы ишэцзар 
мцнасибятляр формалашдырмаьа чалышырды. Ф.Хойски 1918-ъи ил но-
йабрын 16-да эенерал Томсона эюндярдийи телеграмында онун рящ-
бярлийи алтында олан гцввялярин Бакыйа дахил олмасына Азярбайъан 
щюкумятинин етираз етмядийини билдирмякля, həmin qüvvələrin 
Аzярбайъанын мцстягиллийинин вя ярази бцтювлцйцнцн позулмасына 
истигамятлянмяйяъяйиня дя цмидвар олдуьуну билдирирди (4). 

1918-ъи иl нойабр айынын 17-дя Бакыйа дахил олан кими эенерал 
Томсон мцттяфиг дювлятляр адындан бяйанат верди. Бяйанатда бил-
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дирилирди ки, Бакы шящяри müttəfiq dövlətləri təmsil edən Бюйцк 
Британийа гошунлары тяряфиндян тутулур вя ону Бакыйа сяфяриндя 
Франса вя Америка нцмайяндяляри мцшайият едирляр. Эенералын 
сюзляриня эюря щярби гцввялярин Бакыйа эялмясиндя ясас мягсяд 
гайда-ганунуn вя низам-интизамын бярпасына мане олан алман вя 

тцрк мяркязлярини uzaqlaşdıraraq сакитлийи бяргярар етмякдир. 
Бяйанатда даща сонра дейилирди: «Бизим бцтцн халглара вя мяз-
щябляря мцнасибятимиз тамамиля бярабяр олаъагдыр. Мяним тя-
ряфимдян мцвяггяти йерли вя шящяр идаряляри тясис едиляъякдир. Бу-
нунла беля, бизим сяйляримиз цмумиликдя гайда-ганунун вя ни-

зам-интизамын бярпасына йюняляъякдир… 
Тяъили олараг ашаьыда эюстярилян зярури тядбирляр тятбиг едил-

мялидир: 
1. Шящярдя йашайан вя бунун нятиъясиндя гошунун мцщафизяси ал-

тында олан шяхсляр онларда олан бцтцн тцфянэ вя тапанчалары  елан еди-
ляъяк мцддятдя йерлярдя щакiмiyyət органларына тящвил вермялидирляр; 

2. Тцрк гошунлары тяряфиндян бошалдылмыш шящяр районларында qa-

lan тцрк вя алман vətəndaşlarının щакимиййят органларына təhvil 
верилмясиня эюря мцкафат тяйин олунаъагдыр; 

3. Шящярдя щярби вязиййят елан олунур вя bu vəziyyət мцлки ор-

ганлаr tərəfindən иътимаи низам-интизамын бяргярар едилмяси məsu-

liyyətini гошунларdan öz цзяринə эютцрмяк игтидарына малик олacağı 

vaxta гядяр гцввядя галacaq» (5). 
 Бакы шящяриндя щярби вязиййятин тятбиг едилмяси иля баьлы эе-

нерал Томсонун 1918-ъи ил нойабрын 17-дя имзаладыьы гярарда ися 
билдирилирди ки, щярби вязиййятин мювъудлуьу дюврцндя шящярин щяр-
би эенерал-губернатору вязифясини юз цзяриня эютцрцр. Полковник 
Ф.Коккорел ися мцттяфиг дювлятлярин Бакы шящяриндяки полис комис-

сары vəzifəsinə тяйин олунду (6). 
Сонракы бир нечя эцн ярзиндя эенерал Томсон тяряфиндян елан 

олунмуш щярби вязиййятин тяляблярини мцяййянляшдирян бир сыра гя-
рарлар имзаланды. Бу гярарлар шящяр иътимаиййяти иля бярабяр щярби 

гуллугчуларын да хидмятинин icrasına вя щярякят сярбястлийиня 
мцяййян мящдудиййятляр эятирди. Мясялян, нойабрын 19-да имза-
ланмыш мяъбури гярарла эенерал Томсон тяряфиндян вякил едилмиш 
шяхсин йазылы разылыьы олмадан шящярдя кимсянин сойуг вя одлу си-
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лащ эяздирмясиня иъазя верилмирди. Мцттяфиг дювлятлярин щярбчиляри 
вя Томсонун разылыьы иля шящярдя олан рус забитляри тяляб етдийи ан-
да силащ эяздирян шяхсляр йазылы разылыг каьызыны тягдим етмяли иди-
ляр. Якс тягдирдя, иъазясиз эяздирилян силащлар мцсадиря олунмалы 
вя йа вязиййятя уйьун олараг бу барядя гярар гябул олунмалы иди. 
Она эюря дя шящяр ящалисиндян тяляб олунурду ки, сащиб олдуглары 
силащлары мцттяфиг дювлятлярин полис комиссарларынын дяфтярхана-
сында гейдиййатдан кечирсинляр. Гярарда она да ишаря олунурду ки, 
йалныз айры-айры шяхсляря силащ эяздирмяк иъазяси вериля билярди. 
Ящали юз силащларыны йашайыш йери цзря полис мянтягяляриня тящвил 
вермяли иди. Тящвил верилян силащ явязиндя гябз алынмалы idi вя шя-
щярдя щярби вязиййят ляьv едилдикдян сонра силащ сащибляри щямин 
гябз ясасында юз силащларыны эери ала билярдиляр. Гярара görə силащлар  

нойабр айынын 22-də ахшам саат 6-ya qədər  tящвил верилмяli idi (7). 
Нойабрын 22-дя имзаладыьы башга бир бир мяъбури гярарында ися 

эенерал Томсон бцтцн щярби гуллугчулара да силащ эяздирмяйи га-
даьан етди. Беля бир щцгуга йалныз Британийа щярби полисинин хид-
мятчиляри малик иди. Бу тялябя риайят етмяйян ясэяр вя матросlar 
щярби сящра мящкямясиня вериля вя щятта юлцм ъязасы иля ъязалан-
дырыла билярди.  Бакы шящяри дахилиндя силащ ишлядян вя эцлля атан 
шяхсляри дя щярби сящра мящкямясинин мцщакимяси эюзляйирди. 
Юлцм ъязасына лайиг эюрцлянлярин ъязаландырылмасы ися иътимаиййя-
тин эюзц гаршысында щяйата кечирилмяли иди. Щярби гуллугчулара, ейни 
заманда, Ичяришящярдя, Ашаьы Чямбярякянд, Вранэел, Базар, 
Шащ, 1-ъи Константин, Гогол вя Йухары Булвар кцчяляриндян гярб-
дя щярякят етмяк гадаьан олунурду (8). 

Эенерал Томсонун щярбчиляря гаршы тятбиг етдийи гадаьалар 

бунунла битмирди. Азярбайъанын милли ordu гцввяляринин вя онун 
рящбяр структурларынын Бакыда йерляшмясини эенерал Томсон мцття-
фиг дювлятлярин марагларына тящлцкя кими гябул едирди. Она эюря 
Азярбайъан щюкумяти гаршысында Бакыдакы милли щярби гцввялярин 
вя Щярби Назирлийин апаратынын шящярдян чыхарылмасы тяляби го-
йulду. Бу тяляб ясасында Щярби Назирлик 1918-ъи ил нойабр айынын 
22-дя Эянъяйя кючдц (9). Инэилис команданлыьы  Щярби Назирлийин 
Бакыдан кянарда фяалиййят эюстярмясиня етираз етмирди. Бунунла 
беля, Щярби Назирлийин Эянъяйя кючцрцлмяси онун фяалиййятиндя 



16 

 

мцяййян чятинликляр йарадырды. Azərbaycanda рабитянин вя няглий-
йатын лазыми сявиййядя инкишаф етмядийи бир вахтда щюкумят каби-
нясиня дахил олан Щярби Назирлийин пайтахтдан узагда фяалиййят 
эюстярмяси щюкумятля ялагялярин оперативлийиня мянфи тясир эюстя-
рирди. Бу ися гаршыйа гойулан мягсядлярин ялдя едилмяси цчцн щям 
Щярби Nазирлиyин, щям дя щюкумятин рящбярлийиндян ялавя  сяйляр 
тяляб едирди. Bununla belə, щюкумят рящбярлийи Щярби Назирликля 
щюкумят арасында гаршылыглы ишэцзар ялагялярин тянзимлянмяси 
цчцн конкрет аддымлар атды. Щяр шейдян яввял ися орду гуруъу-
луьунун  дювлят сийасяти мцяййяnляшдирилди, бу просесин  мягсяд 
вя вязифяляри айдынлашдырылды. 

Азярбайъан щюкумяти орду гуруъулуьуна рящбярлик едяъяк 
органлары йаратмагла бярабяр, бу органларын юз фяалиййятиндя 
рящбяр тутмалы олаъаглары хятти дя ишляйиб щазырлады. Щямин хяття 
ясасян орду гуруъулуьу бир тяряфдян цмумдювлят гуруъулуьунун 
тяркиб щиссяси кими гябул едилир вя бу просеся цмумдювлят мя-
нафеляриндян йанашылырды. Мцстягил бир дювлятин мцстягил ордуйа 
малик олмасы бу дювлятин мювъудлуьунун горунмасынын башлыъа 
гаранты кими дяйярляндирилирди. Диэяр тяряфдян дя Ъцмщуриййят 
ордусу щяр щансы бир тяъавцзкар мягсядляр цчцн дейил, конкрет 
тарихи шяраитдя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн горунмасы цчцн 
етибарлы бир гцввя щесаб едилирди. Азярбайъан Oрdусунун цзяриня 
дцшян бу вязифя щюкумят тяряфиндян дя кифайят гядяр дягиглиklя 
мцяййянляшдирилмиш вя халга бяйан едилмишди. 

1918-ъи ил декабрын 7-дя ачылмыш Парламентин илк иъласында рес-
публика щюкумятинин сядри Ф.Хойски юзцнцн щесабат характерли 
чыхышында мцстягил бир дювлятин мцстягил ордуйа малик олмасынын 
зярурилийиня тохунмушду. О билдирирди ки, истиглалиййят елан едилдик-
дян сонра юлкя дахилиндя ямин-аманлыьын йарадылмасы цчцн лазыми 
имканлар йох иди. Ня зярури гцввяляр мювъуд иди, ня дя онларын 
тяъщиз едилмяси цчцн силащ. Юлкянин мцдафиясинин тяшкили цчцн бу 
заман Тцркийяйя мцраъият едилди вя тцрк щярби  гцввяляри онлара 
баьланылан цмидляри доьрултду. Йяни щюкумят сядри билдирирди ки, 
юлкянин мцдафиясини юз цзяриня эютцряъяк гцввяляр тяшкил олун-
малы иди вя илк айлардан башлайараг онларын йарадылмасы истигамя-
тиндя ишляр эюрцлдц (10). 
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Парламентин 26 декабр 1918-ъи ил тарихли иъласында ися щюкумятин 
сядри Ф.Хойски юлкядя мцстягил орду гуруъулуьунун мягсяд вя 
вязифялярини даща конкрет ифадя етdi вя миллят вякилляриня чатдырды. 
О, хцсусиля вурьулайырды ки, юлкянин суверенлийинин горунмасы 
цчцн милли мцдафия гцввяляри тяшкил олунмалыдыр вя буна наил олун-
масы цчцн щюкумят тяряфиндян артыг лазыми тядбирляр щяйата ке-

чирилмəkdəдир. Онун сюзляриня эюря щятта гаршыйа чыхан проблемля-
рин сцлщ йолу иля щялли мцмкцн олса беля мцдафия гцввяляринин тяш-
килиня диггят азалдылмамалыдыр: «…Амма сцлщ иля ямяля эятир-
мяк о дейилдир ки, щюкумят юзц цчцн бир гцввя щазырламайаъаг. 
Эяряк щяр бир дювлят даима юзцнц мцдафия етмяк цчцн гцввя ща-
зырласын. Она эюря бизим дя щям хариъи дцшмянляримизя гаршы, 
бизим истиглалымыза щцъум едянляря гаршы мцдафия едяъяк бир гцв-
вямиз олсун. Кечмишдя сабиг щюкумят беля бир гцввя тяшкили цчцн 
чалышмышдыр. Бунун цчцн бир тяшкилат, бир щазырлыг йапмышдыр. Иш ба-
шында адам гоймушдур. Шцкцрляр олсун ки, бир аз вахтдан сонра 
бунлар ямяля эяляъякдир. Кечмишдя хяталар олмушса, шимдидян 
сонра щеч бир хята олмамалыдыр. Ясэяри  гцввя тяшкили цчцн лазыми 
тядбирляр иттихаз едилмишдир» (11). 

Парламентин 20 декабр 1918-ъи ил тарихли иъласында ися Ф.Хойски 
билдирирди ки, Азярбайъан тяъавцзкар сийасятин тяряфдары дейилдир вя 
силащлы гцввяляри йаратмагда да мягсяд юз сийасятини тяъавцз-
карлыг йолу иля щяйата кечирмяк дейил. Азярбайъан щюкумяти 
бюлэядя сцлщцн тяряфдарыдыр. Орду йалныз Азярбайъана гаршы тя-
ъавцз олдуьу тягдирдя силащлы мцбаризяйя ъялб едиляъякдир: 

«…Азярбайъан щюкумяти ня кечмишдя, ня дя инди ихтилафлы мя-
сяляляри силащ эцъц иля щялл етмяк арзусунда олмамышдыр. Щярэащ 
беля мясялянин щялли цчцн силаща сарылмаг лазым эялмиш ися дя биз 

юзцмцз дейил, бизи мяъбур етмишляр. …Лазыми тягдирдя силаща 
сарылсаг, щамы буну билир ки, бизи беля вясиляйя ял узатмаьа мяъбур 
едибляр. Щюкумят тяряфиндян ярз едирям ки, мцмкцн гядяр зяряр-
сиз, гансыз, сцлщ иля щяр бир мясяляни хитама йетмясиня чалышмаг. 
Щюкумят шимди дя беля мцамилядя булунаъагдыр. Якс тягдирдя, 
щюкумят юзц юз эцъц иля, гцввяси иля Азярбайъан щюкумятини щяр 
бир тяъавцздян  мцщафизя едяъякдир» (12). 

Орду гуруъулуьу сащясиндя щюкумят тяряфиндян мцяййянляш-
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дирилян сийасят Парламентдя тямсил олунан милли гцввяляр тяряфинн-
дян дя гятиййятля мцдафия олунурду. Беля милли гцввяляр мцстягил 
милли орду гурулмасыны Азярбайъанын истиглалиййятинин гаранты кими 
гябул едир вя буну юз чыхыш вя бяйанатларында да ифадя едирдиляр. 

«Мцсават» партийасынын лидери М.Я.Рясулзадя Pарламентин илк иъ-
ласларынын бириндя вердийи бяйанатында ордунун гурулмасыны щю-
кумятин вя халгын гаршысында дайанан башлыъа вязифялярдян бири ки-
ми дяйярляндирирди: «Ялбяття, унутмамалыдыр ки, щюкумят гурмаг 
бир тяряфдян халгын етимадыны газанмагла олурса, диэяр тяряфдян 
дяхи … гцввяйя истинад етмякдя олур. Бунун цчцн дя ясэяри тяш-
килата сон дяряъядя ящямиййят верилмялидир. Дювлятин хариъян мц-
дафияси, дахилян мцсалимяти буну игтиза едир» (13). 

«Ящрар» фраксийасынын Парламентдя веrдийи бяйанатда ися эцълц 
вя саьлам милли орду милли истиглалын биринъи сцтуну кими дяйярляди-
рилирди. Бяйанатда бидирилирди ки, Азярбайъана сащиб олмаьын ян реал 
йолларындан бири милли ордунун гурулмасыдыр. Эцълц орду, фраксийа 
тяряфиндян миллятин ямин-аманлыг ичиндя тяряггийя доьру инкишафы-
нын ясасы сайылырды: «Истиглалиййяти-миллиййянин биринъи сцтуну ядд 
олунан саьлам вя мцдщиш бир ордуйа малик олмасыдыр, цмумян 
мялумдур ки, йени доьулмуш ясэяри тяшкилатымыз агиланя бир сурят-
дя иъра едилмякля бярабяр, бир чох тябии вя ярази фялакятляря уьра-
йыбдыр. Буна эюря ъамаатымыз бу ишдян мцтяяффир олубдур. Ясэяr-
лик вязифяси вятянин ян мцгяддяс олдуьуну нязярдя тутуб, йени 
тяшкилати ясэяриййя мцкяммял бир ясэяри гануна дцзцб гошмалы-
дыр. Ясэярлярин йейяъяйиня, йатаъаьына, либасына вя щяким дяр-
манына бюйцк диггят йетирилмялдир, дювлятлийя, фягиря, кичийя тяфа-
вцт гоймамалыдыр. Бу гядяр билмялидир ки, бизляри Азярбйъана 
сащиб едяъяк гцввя бизим милли ордумуз оlаъагдыр. Орду саьлам 
вя мющкям бир гцввя тяшкил едирся, щюкумят дя она истинадян иш 
эюря биляр, миллят дя онун сайясиндя тяряггийя цз тутуб мядяни 
миллятляр сырасына кечир» (14). 

Парламентдя тямсил олунмуш битяряф миллят вякилляри дя гцввятли 
ордуну истиглалиййятин дайаьы щесаб едир вя онун гурулмасыны щю-
кумятин башлыъа вязифяляриндян бири кими гябул едирдиляр. Онларын 
адындан верилмиш бяйанатда дейилирди: «Тез бир заманда истиглалы-
мызы мцдафия едя биляъяк гцввятли орду тяшкил едилсин» (15). 
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Милли ордунун тез бир заманда формалашмасыны, яслиндя, Пар-
ламентдя тямсил олунан бцтцн милли гцввяляр вя иътимаиййят дя тя-
ляб едирди. Хцсусиля республика Парламентинин ишя башладыьы эцнляр-
дя Гарабаьда вязиййятин мцряккябляшмяси, гулдур Андроникин 

Гарабаьда силащсыз азəрбайъанлы ящалийя гаршы ганлы фаъияляря ял ат-
масы мцдафия гцввяляринин тезликля формалашмасынı daha da aktual-

laşdırırdı. «Иттищад» партийасынын лидери Гарабяй Гарабяйли Парла-
ментдя чыхышы заманы диэяр милли гцввяляр кими ордунун формалаш-
дырылмасыны зярури сайды вя мювъуд тарихи шяраитдя щюкумятин бу 
мясяляйя даща чох диггят айырмасынын ваъиблийини вурьулады. 
Онун фикринъя, юлкя Pарламенти дя бу мясялядя фяаллыг gюстярмяли 
вя мцдафия гцввяляринин формалашмасыны нязарят алтында сахламалы 
иди. Г.Гарабяйлинин бу истякляриня мцнасибятини билдирян Ф.Хойски  
гейд едирди ки, ордунун йарадылмасы щюкумятин гаршысында дайанан 
ясас вязифялярдян биридир вя онун щяйата кечирилмяси цчцн 

мцяййян аддымлар atılmışdır. F.Xoyski bu istiqamətdə həyata ke-

çirilən tədbirlərin biri kimi ordunun təşkili ишляринин мяшщур эенерал 
С.Мещмандарова тапшырылмасыны хатырладырды. Щюкумятин сядри ону 
да ялавя едирди ки, орду гурулмасы узун сцрян бир просесдир вя бу-
нун цчцн зярури олан малиййяни щюкумят ясирэямир (16). 

Азярбайъанын дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри мцхтялиф си-
йаси ъяряйан вя щярякатларын орду гуруъулуьуна юз сийаси ма-
раглары мювгейиндян мцдахиля етмясини, орду дахилиндя юз сийаси 
мягсядляриня дайаг ахтармаларыны йолверилмяз сайырдылар. Гырмызы 
болшевизмин, деникинчи гцввялярин орду дахилиндя Азярбайъанын 
мцстягиллийиня якс олан тяблиьатын эцъляндирилмясиня, ордунун 
шяхси щейятинин сийаси бахышларына эюря груплашмасына чалышдыьы бир 
дюврдя бу мясяля хцсуси бир актуаллыг кясб едирди. Cцмщуриййят 
щюкумяти орду гуруъулуьуну мцстягил дювлят гуруъулуьунун 
тяркиб щиссяси кими дяйярляндиряряк онун дахилиндя щяр щансы бир 
гцввянин цмумдювлят марагларына гаршы чыхмасыны, ордунун шяхси 
щейятинин сийасятя гарышмасыны мцмкцнсцз щесаб едирди. Ордунун 
сийасятя гарышмамасы принсипи Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьунун 
мцщцм принсипляриндян бири иди вя бцтцн сявиййялярдя бу принсипя 
риайят олунмасына ъящд эюстярилирди. Щюкумятин сядри Ф.Хойски 
Парламентин илк иъласындакы чыхышында ону да билдирирди ки, гаршыда 
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дайанан илк вя ян башlыъа вязифя Азярбайъанын мцстягиллийидир 
(17). Азярбайъанын бцтцн органлары вя структурлары да мящз бу 
цмуммилли вязифялярин ятрафында бирляшмишди. Нязярдя тутулмушду 

ки, орду щеч бир сийаси ъяряйана гошулмаmaqla щюкумятя щансы си-
йаси гцввялярин рящбярлик етмясиндян асылы олмайараг мящз бу али 
вязифянин реаллашмасына чалышмалыдыр. Парламентин сядр мцавини 
Щ.Аьайев эянъ забитлярля эюрцшцндя беля дейирди: «Сиз бизим 
ордумуза гатылаъаг, дирилик суйу кими ону ъанlандыраъагсыныз. Ина-
нырам ки, мцяллимляриnиз вя командирляриниз тяряфиндян ашыланан 
Азярбайъанын мцстягиллийи идейасындан рущланараг бу идейаны би-
зим ордумуза да тялгин едяъяксиниз. Бу идейадан кянарда бизим 
милли гуртулушумуз йохдур. Сийасятдян кянарда олмагла инанырам 
ки, сиз щамыныз йалныз эянъ ордумузун мющкямляндирилмясиня вя 
бунунла да бизим эянъ, мцстягил дювлятимизин мющкямляндирил-
мясиня хидмят едяъяксиниз» (18). 

Ордунун сийасятя гарышмамасы, орду дахилиня мцхтялиф сийаси гцв-
вялярин нцфуз етмясинин гаршысынын алынмасы зярурилийи иля баьлы щю-
кумятин тутдуьу мювге Щярби Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян дя 
ясас эютцрцлцр вя беля бир мювге шяхси щейятя дя тялгин едилирди. 
Щярби назир С.Мещмандаров билдирирди ки, мцхтялиф мягсядляря йох, 
мящз Азярбайъанын истиглалиййятиня садиг олан мющтяшям рущлу 
ордунун йарадылмасы щяр бир щярби гуллугчунун гаршысында дайанан 
али мягсяддир. Ордунун Баш Яркани-щярб ряиси эенерал-лейтенант 
М.Сулкевич дя щисся командирляриндян тякидля тяляб едирди ки, щяр 
ъцря сийасятбазлыгдан узаг олсунлар вя йалныз юз вязифя боръларынын 
иърасы иля мяшьул олсунлар. Бу бахымдан онун Загатала пийада алайы-
нын командири полковник Дибирова эюндярдийи телеграмы диггятя-
лайигдир. М.Сулкевич йазырды: «Щяр васитя иля сийасятя гошулмагдан 
узаг олун. Бунун цчцн башга органлар мювъуддур» (19). 

Орду гуруъулуьунун мющкям юзцл цзяриндя апарылмасы цчцн 
зярури вя лазыми тялябляря ъаваб верян щярби ганунвериъилик ба-
засынын ишляниб щазырланмасы щюкумятин бу сащядя излядийи сийася-
тин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил едирди. Истиглалиййятини йени-
ъя ялдя етмиш дювлятин милли дяйярляря дайагланан щярби ганунве-
риъилик базасы практики ишлярин дя сямярялилийини шяртляндирян амил 
ола билярди. Назирляр Шурасы ганунвериъилик функсийасыны юзцндя бир-
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ляшдиряндя щцгуги актларын гябулуну да юз цзяриня эютцрмцшдц. 
Парламентин ачылмасы иля Назирляр Шурасы тяряфиндян зярури щярби 
ганунлар барясиндя бу орган гаршысында вясатят галдырылыр вя сонра 
да гябул едилмиш щямин гярарларын иърасынын тяшкили иля баьлы мцва-
фиг гярарлар гябул едирди. Щюкумятля Парламент арасындакы яла-
гялярин тянзимлянмяси цчцн Парламентдя Щярби комиссийа да 
йарадылмышды. Мцсаватчы Муса бяй Ряфийев бу комиссийанын сядри, 
иттищадчы Г.Гарабяйли вя битяряф Бещбуд бяй Ъаваншир бу комисси-
йанын цзвляри сечилмишдиляр (20). Мцвафиг ганун лайищялярини щазыр-
лайыб Парламентин мцзакирясиня тягдим етмякля бярабяр, бу ко-
миссийанын цзвляри, щабеля Парламентин диэяр цзвляри щярби обйект-
ляря, эярэинлик йаранан мянтягяляря эедир, цмуморду мигйаслы 
тядбирлярдя иштирак едирдиляр. Бцтцн бунлар юлкянин мцдафиясинин 
эцъляндирилмяси иля баьлы щюкумятин йеритдийи хятт барядя эениш тя-
сяввцр ялдя етмяйя имкан верирди. 

Щярби мясялялярин мцзакиряси иля баьлы йери эялдикъя Назирляр 
Шурасынын сядри вя Щярби назир дя Парламентя дявят едилир, мц-
закиря олунан сянядляр вя мясялялярля баьлы онларын фикир вя мцла-
щизяляри, щябеля эюрцлмцш ишлярля баьлы мялуматлары динлянилирди. 

Юлкя Парламентинин мювъуд олдуьу дюврдя орду гуруъулуьунун 

мцхтялиф сащяляри иля баьлы 10-dan artıq ганун лайищяси цзря мцвафиг 
гярарлар гябул едилмиш, Азярбайъан вя Эцръцстан арасында имзалан-
мыш щярби мцдафия пакты ратификасийадан кечирилмиш, Гарабаьда, юл-
кянин шималында йаранмыш тящлцкяли вязиййятля баьлы нювбядянкянар 
мцзакиряляр апарылмышды. Парламентдя гябул едилмиш гярарлар 
ашаьыдакылар иди: «Щярби Назирлийин штатлары щаггында» (25 феврал 
1919), «Щярби мящкямяляр щаггында» (14 апрел 1919), «Яхзи-ясэяр 
шюбяляринин тяшкили щаггында» (26 май 1919), «Азярбайъанда 
йашайан щякимлярин щягиги щярби хидмятя чаьырылмасы щаггында» (16 
ийун 1919),  «1915-ъи илдя гябул едилмиш Щярби мцкялляфиййят ни-
замнамясинин 20-ъи маддясиня ялавяляр едилмяси щаггында» (31 
ийул 1919), «Ясэярликдян азад олунанлардан ясэяри верэилярин ляьви 
щаггында» (2 октйабр 1919), «Бакы мювге команданлыьынын тяшкили 
щаггында» (16 октйабр 1919), «Эянъя щярби заводунун штатларынын вя 
сметасынын тясдиги щаггында» (23 феврал 1920), «Шуша шящяриндя 
щярби-фелдшер мяктяби ачмаг щаггында» (26 апрел 1920) вя с.  
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Hərbi Nazirliyin ştatları təsdiq edilən gün, yəni 1919-cu il fevral 

ayının 25-də Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov da Parlamentin 

iclasında iştirak və çıxış etdi. İclasa təqdim olunan layihə Parla-

mentin Hərbi komissiyası tərəfindən hazırlanmışdı və onun ma-

hiyyəti millət vəkillərinə Hərbi komissiyanın üzvü Qarabəy Qara-

bəyli tərəfindən çatdırıldı. Q.Qarabəyli qanun layihəsinin təqdimatı 

zamanı onu da bildirdi ki, komissiyanın iclaslarında Hərbi Nazir-

liyin fəaliyyəti və hərbi ştatlar barəsində çox geniş müzakirələr 

aparılmışdır və onlar haqqında Parlamentin açıq iclasında məlumat 

verilməsi məqsədəuyğun deyildir. Parlamentə 38 hərbi strukturun 

ştatının təsdiq edilməsi barədə qanun layihəsi təqdim edilmişdi. 

Bu, o demək idi ki, qısa müddət ərzində Azərbaycanda artıq 38 hər-

bi strukturun formalaşdırılmasına başlanmışdı. Qanun layihəsinin 

müzakirələrində S.Mehmandarov da çıxış etdi. Бу чыхышы С.Меь-

мандаровун програм характерли бир чыхышı кими дэ гиймэтлэндир-
мэк мюмкюндюр. Бурада о, миллэт вэкиллэрини вэ бютюнлюкдэ халгы 
марагландыран мэсэлэлэрэ этрафлы мэлумат верирди. Орду гуруяулу-
ъунун маьиййэти вэ истигамэтлэри дэ Ьэрби назирин чыхышында цз 
ифадэсини тапмышды вэ она щцрэ дэ ьэмин чыхыш миллэт вэкиллэри 
тэрэфиндэн чох рэъбэтлэ гаршыланды. Бу чыхыш юмумилэшдирияи бир чы-
хыш иди вэ она щцрэ дэ орада чох проблемлэрэ тохунулмушду. 

Парламент тяряфиндян гябул олунмуш ганунларын ямяли шякилдя 
иърасынын тяшкил едилмяси иля баьлы Назирляр Шурасы тяряфиндян дя мц-
вафиг гярарлар гябул едилирdи. Щямин гярарлар арасында „ «Щярби На-
зирлийин йарадылмасы щаггында» (1 нойабр 1918), «Тяк вятяндашларын 
вя халг мцяллимляринин щярби мцкялляфиййятдян азад едилмяси 
щаггында» (18 йанвар 1919), «Щярби Назирлийин разылыьы олмадан мц-
сялман забитлярин мцлки хидмятя гябул едилмясинин гадаьан олун-
масы щаггында» (19 феврал 1919), «Шуша, Ъаваншир вя Ъябрайыл гя-
залары эенерал-губернаторунун эенерал-губернаторлугда йерляшян щяр-
би щиссялярля баьлы сялащиййятляринин мцяййянляшдирилмяси щаггында» 
(апрел 1919) вя с. кими гярарлар вар иди (21). Бундан башга, oрду 
гуруъулуьунун эедишиндя бир сыра эцндялик мясялялярин щцгуги 
гцввя гябул етмяси дя Назирляр Шурасынын гярары иля баш верирди. 
Мясялян, Щярби Назирлийин йцксяк вязифяли рящбярляринин тяйинаты 
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вя илкин щярби рцтбя олан прапоршик рцтбяси истисна олмагла галан 
бцтцн щярби рцтбялярин верилмяси Назирляр Шурасы сядринин гярары иля 
щяйaта кечирилирди (22). Бунун цчцн Щярби Назирликдян дахил олан 

мцвафиг тягдиматларa Назирляр Шурасында бахылыр вя онlarла баğлы 
бу вя йа диэяр гярарлар гябул едилирди. Бцтцн бу мясяляляр орду 
гуруъулуьу просесини щюкумят тяряфиндян нязарят алтында сахла-
маьа имкан верирди. 

Юлкядя орду гуруъулуьунун сямяряли шякилдя истигамятлянди-
рилмяси вя мцдафия габилиййятинин эцъляндирилмяси цчцн Азяр-
байъан щюкумяти юлкянин дахили имканларыны сяфярбярлийя алмагла 
йанашы, щям дя фяал хариъи сийасят апарылмасына лазыми диггят 
йетирирди. Бу бахымдан щям мцттяфиг дювлятлярля, щям дя бюйцк 
дювлятлярля, щям дя йахын гоншуларла гаршылыглы щярби ялагялярин дя 
гурулмасына ъящд эюстярилирди. Конкрет тарихи шяраитдя Тцкийя иля 
щярби ялагялярин давам етдирилмяси чятинляшмишди. Русийа вя Ер-
мянистан ися беля мцнасибятлярин гурулмасына щеч вяъля мейилли 
дейилдиляр. Беля вязиййятдя щюкумят вя Щярби Назирлийин рящ-
бярлийи Азярбайъанда олан инэилис щярби гцввяляри иля файдалы 
мцнaсибятляр гурулмасына чалышырды. Ордунун мадди-техники тяъ-
щизатынын йахшылашдырылмасы цчцн Щярби Назирлик нцмайяндяляри 
Италийайа сяфяр етмиш вя икитяряфли ялагялярин йарадылмасына наил ол-
мушдулар. 

Эцръцстанла щярби ялагялярин гурулмасы ися даща эениш шякилдя 
щяйата кечирилирди. Мювъуд шяраитдя гаршылыглы ялагялярин гурулмасы 
щяр ики тяряф цчцн стратежи ящямиййят кясб едирди. Щямин ямякдаш-
лыг юзцнцн щцгуги яксини 1919-ъу ил ийунун 16-да ики республика 
арасында имзаланмыш щярби сазишдя тапды. Сазиши Азярбайъан щюку-
мяти тяряфиндян Xариъи Ишляр назири М.Ъяфяров, Щярби назир 
С.Мещмандаров вя Баш Яркани-щярб ряиси М.Сулкевич имзала-
мышдылар. Тифлисдя цч ил мцддятиня имзаланмыш щямин сазишин ясас 
мащиййяти ондан ибарят иди ки, республикаларын щяр щансы бириня 
хариъи мцдахиля олаъаьы щалда диэяр республика она мцмкцн кю-
мяйи эюстярsin. Икитяряфли сазиш конкрет олараг ашаьыдакы мясяля-
ляри юзцндя якс етдирирди: 

«1. Разылыьа эялян дювлятляр бцтцн силащлы гцввяляри вя щярби 
васитяляри иля разылыьа эялян республикаларын биринин вя йа щяр ики-
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синин мцстягиллийини вя йа ярази бцтювлцйцнц тящдид едян щяр щансы 
щцъума гаршы бирэя чыхыш етмяйи ющдяляриня эютцрцрляр; 

Гейд. Бу бянд Загафгазийа республикалары арасында ярази бюлэцсцнцн щялялик 
баша чатмамасы сябябиндян йарана биляъяк  сярщяд конфликтиnя шамил едилмир. 

2. Яэяр щяр щансы гоншу дювлят биринъи бяндя ясасян щярби 
ямялиййат башланан заман бир вя йа щяр ики мцттяфигя сярщяд мц-
бащисяляринин силащ эцъцня щялл едилмяси мягсядиля щцъум едярся, 
онда бу дювлят вурушан тяряф кими гябул едилир; 

3. Бу сазиш ъидди мцдафия характери дашыйыр вя яэяр тяряфлярдян 
бири юз тяшяббцсц иля разылыг олмадан мцщарибя елан едяр вя йа 
щярби ямялиййатлара башлайарса, онда диэяр сазишя эялян тяряф бу 
щярби ямялиййатда иштирак етмяйя биляр; 

4. Разылыьа эялян тяряфляр онлар арасында мейдана чыха биляъяк 
сярщядляр щаггында мцбащисялярин сазиш вя йа арбитраж йолу иля щялл 
етмяйи ющдяляриня эютцрцрляр. Бу щалда гярар сон нятиъя щесаб 
олунур вя щяр ики тяряфи цчцн мяъбуридир; 

5. Бу сазиш цч ил мцддятиня баьланылыр. Бу мцддятин гуртар-
масына бир ил галмыш разылыьа эялмиш тяряфлярдян бири сазиши йени 
мцддятя узатмаг вя йа сазишдян имтина етмяляри щаггында ар-
зусуну билдирир: сонунъу щалда сазиш юз эцъцнц анъаг мцяййянляш-
дирилмиш мцддят баша чатдыгдан сонра итирир; 

6. Разылыğа эялян тяряфляр щямряй олараг щяр ики дювлятин 
мцстягиллийинин вя суверен щцгугларынын горунмасына йюнялдилян 
дипломатик данышыглар апармаьы ющдяляриня эютцрцрляр; 

7. Биринъи вя икинъи бяндлярдя эюстярилян шяраит ортайа чыхдыьы 
заман разылыьа эялян дювлятляр сепарат сцлщ баьламамаьы ющдя-
ляриня эютцрцрляр; 

8. Разылыьа эялян тяряфляр гаршылыглы разылашма олмадан диэяр 
дювлятлярля щярби конвенсийа баьламамаьы ющдяляриня эютцрцрляр; 

9. Яэяр 5-cи маддядя эюстярилян мцддят битяня гядяр онун 
тяркибиня дахил олан бцтцн дювлятлярин сярщяд тохунулмазлыьына тя-
минат верян Халглар Лигасы йаранарса, онда разылыьа эялян респуб-
ликалар Халглар Лигасына эирян андан бу сазиш юз эцъцнц итирир; 

10. Мцгавиля щаггында рясми мялумат верилдикдян сонра 2 щяф-
тя ярзиндя Ермянистана да бу сазишя гошулмаг щцгугу верилир» (23). 
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Бу сазишин имзаланмасы Азярбайъанын дювлят вя щюкумят 
рящбярлийи, щабеля сийасятчиляри тяряфиндян сон дяряъя йцксяк гий-
мятляндирилди. 1919-ъу ил ийунун 27-дя Парламентин фювгяладя 
иъласында щямин сазиш ратификасийа олунду. Бунунла баьлы чыхыш едян 
Парламент цзвляри вя Хариъи Ишляр назири М.Ъяфяров  Азярбайъанын 
вя бцтцнлцкдя бюлэянин тящлцкясизлийинин тямин едилмясиндя сази-
шин дяйярини гейд етдиляр вя сазишин имзаландыьы эцнц тарихи бир эцн 
кими характеризя етдиляр. Хариъи Ишляр назири М.Ъяфяровун фикринъя, 
щямин сазиш Ъянуби Гафгаз цчцн реал тящлцкя сайылан Деникин тя-
ъавцзцнцн гаршысынын алынмасында ciddi аддым олмагла бярабяр, 
щям дя Ъянуби Гафгаз халгларынын бирлийи истигамятиндя тарихи бир 
анлашма иди. Сазишин щяр ики халгын щяйатындакы ямяли ящямиййяти 
нязяря алындыьындан Парламентин мцзакиряляриндя Эцръцстанын щю-
кумят нцмайяндя щейяти дя иштирак едирди. 

Бу сазишдян ялавя ики дювлят арасында щярби-техники ямякдашлыг 
щаггында да сяняд имзаланды вя щямин сянядя мцвафиг олараг 
Эцръцстан щям щярби-техника вя сурсат бахымындан, щям дя кадр-
ларын щазырланмасы бахымындан Азярбайъана дяйярли кюмяк эюс-
тярди. Бу республикадан эятирилмиш олан силащ, сурсат вя тяъщизат 
Азярбайъанын гошун щиссялярини, о ъцмлядян шимал сярщядини го-
руйан гошун бюлмяляринин мадди-техники имканларыны хейли йахшы-
лашдырды. Гейд етмяк лазымдыр ки, республика щюкумяти Эцръцстан-
ла щярби ямякдашлыьын эенишляндирилмясиня хцсуси ящямиййят ве-
рирди вя истяр Азярбайъанын шимал сярщядляринин, истярся дя Азяр-
байъан Oрдусунун мющкямляндирилмяси цчцн Эцръцстанла щярби 
ямякдашлыгдан максимум исифадя едилмясиня ъящд эюстярирди. 

Ики юлкя арасында щярби ямякдашлыьын уьурлу давамы кими 
1920-ъи ил йанвар айынын 20-дя Азярбайъан вя Эцръцстанын мцштя-
ряк Щярби Шурасы тясис едилди. Бу мцштяряк Щярби Шура щяр ики юлкя 
цчцн ещтимал олунан дцшмянляри вя щярби ямялиййатлар районуну 
юйрянмяли, мягсядяуйьун олан мцдафия планыны щазырламалы, щяр 
ики юлкянин щярби гцввяляринин дюйцш щазырлыьы вязиййятини нязарят 
алтында сахламалы вя бу юлкялярин щярби гцввяляринин йерляшдирил-
мяси планыны щазырламалы иди. Щярби Шурайа щяр ики тяряфдян ики ня-

фяр дахил едилмяли вя щюкумятлярин гаршылыглı разылашмасы ясасында 
онлардан бири Шуранын сядри сечилмяли иди. Шуранын иъласларына щяр ики 
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республиканын мясул вязифяли шяхсляри дявят олуна билярдиляр. Бу 
органын гябул етдийи стратежи вя щярби-техники йюнцмлц гярарлaр щяр 
ики тяряф цчцн мяъбури характер дашыйырды. Гябул олунмуш гярарла-
рын иърасы иля баьлы ялагядар шяхслярин иштиракы иля иъласлар кечириля вя 
щямин гярарларын иърасы механизми мцяййянляшдириля билярди. Беля 
иъласларда фикир айрылыьы йарандыьы щалда  мясяля щюкумят рящбярля-
риня мярузя олунмалы вя онларын иштиракы иля лазыми разылыг ялдя 
едилмяли иди (23а). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, Азярбайъан тяряфдян бу Шурайа 
Я.Шыхлински вя М.Сулкевич, Эцръцстан тяряфдян ися Н.Одошелидзе 
вя Кутателадзе сечилмишдиляр. 

Denikin təhlükəsinə qarşı qarşılıqlı müdafiə əməkdaşlığının 

təşkili ilə bağlı Azərbaycan tərəfindən səfərbərlik planı da hazırlan-

dı. Bu plana əsasən Denikin qüvvələrinin Gürcüstan üzərinə hücu-
mu başlayacağı halda Azərbaycan tərəfindən hansı hərbi yardım 

göstəriləcəyi və bu yardımın necə çatdırılacağı yolları müəyyən-

ləşdirildi. İrəli sürülən təkliflərə görə Gürcüstan Denikin qüvvələ-

rinin hücumuna məruz qalacağı halda Azərbaycan qoşunları mü-

haribə dövrünün ştatlarına uyğun olaraq komplektləşdirilməli idi. 

Qərara alınmışdı ki, 1920-ci ilin yanvar ayında Cümhuriyyətin 

hərbi hissələri müharibə dövrünün ştatlarına uyğun komplektləşdi-

rilsin və bunun üçün zəruri olan səfərbərlik keçirilsin. Gümаn edi-

lirdi ki, səfərbərliyin keçirilməsi üçün böyük vaxt itkisinə yol ve-

rilməyəcəkdir. Nəzərdə tutulurdu ki, Gürcüstan hərbi müdaxiləyə 

məruz qalsa, onun köməyinə bir piyada diviziyası və bir süvari 

briqadası göndərilsin. Piyada diviziyası kimi 1-ci piyada diviziya-

nın Gürcüstana göndərilməsi planlaşdırılırdı. Diviziyanın 1-ci Ca-

vanşir alayı Xankəndindən, 2-ci Zaqatala alayı Zaqataladan, 3-cü 

Gəncə alayı Gəncədən, 1-ci topçu briqadasının 1-ci batareyası Xan-

kəndindən, 2-ci və 3-cü batareyaları Gəncədən, 4-cü batareyası isə 
Xankəndindən Gürcüstana yola salınmalı idi (24). 

Gürcüstana göndərilməli olan süvari briqadası isə mövcud süvari 

diviziyasının bazasında formalaşdırılmalı idi. Bu briqadanın tərki-

binə 2-ci Qarabağ süvari alayının, 3-cü Şəki süvari alayının və 

dağ-atlı batareyasının verilməsi planlaşdırılırdı. Bu qüvvələrin Gür-
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cüstana çatdırılması onların səfər hazırlığından və daşınmaların necə 

təşkil edilməyindən asılı idi. Xüsusən daşınmalar üçün zəruri olan 

vaqonların vaxtında ayrılması planlaşdırılan işlərin icrası üçün xü-

susi əhəmiyyət kəsb edirdi. Gürcüstana göndərilməli olan hissələr-

dən yalnız 2-ci Zaqatala piyada alayı öz hərəkəti ilə qonşu respubli-

kanın ərazisinə keçməli idi. Çünki Gürcüstan sərhədinə yaxınlıq 

buna imkan verirdi. Digər hissə və bölmələr isə dəmir yolu ilə da-

şınmalı idi. Aparılan hesablamalara görə hərbi yardım üçün nəzər-

də tutulmuş qüvvə və vasitələrin daşınması üçün 940 ədəd vaqon 

lazım idi. Mövcud məlumata görə respublikada kifayət qədər va-

qon var idi. Lakin bütün yükləri götürə biləcək 10 eşelonun hərə-

kətə gətirilməsi üçün yetərincə parovoz yox idi. Bu məsələnin də 

həll ediləcəyi təqdirdə nəzərdə tutulan bütün qüvvə və vasitələri və-
saiti 4 gün ərzində Gürcüstan ərazisinə çatdırmaq mümkün idi (25).   

Amma məlumdur ki, Denikin qüvvələri istər Azərbaycan üzəri-

nə, istərsə də Gürcüstan üzərinə müstəqim hərbi müdaxilə edə bil-

mədi və ona görə Gürcüstana əməli hərbi yardım göstərilməsinə də 

ehtiyac qalmadı. Bundan əlavə, 1920-ci ilin yanvarından Qarabağ 

ətrafında hərbi vəziyyətin mürəkkəbləşməsi ilə Cümhuriyyətin 

Hərbi Nazirliyinin bütün diqqəti də bu istiqamətə yönəlməli oldu. 
Милли орду гурuъулуьу сащяsиндя щюкумятин излядийи сийасятин 

мцщцм истигамятляриндян бирини дя юлкянин потенсиалынын бу просе-
син уьурла эетмясiня сяфярбяр едилмяси təşkil edirdi. Гошун щиссяля-
ринин формалашма сявиййяси, онун дюйцшkянлик потенсиалы, яслиндя, 
мадди-техники тяъщизата олан тялябатын юдянмяси сявиййяси иля бир-
баша баьлы иди. Азярбайъан щюкумяти бу мясяляйя хцсуси бир гай-
ьы иля йанашырды. Назирляр Шурасынын сядри Ф.Хойски йухарыда тохуну-
лан чыхышында да билдирдийи кими республиканын ярази бцтювлцйцнц 
горумаьа гадир олан ордунун зярури силащла, тяъщизатла вя ярзагла 
тямин едилмяси цчцн щюкумят дярщал ямяли ишляря башламышды. 

Лакин бу ишляр республиканын имканлары дахилиндя щяйата кечириля 

билярди. Amma daxildə hərbi şəraitin mürəkkəb olması, Азярбай-
ъанын, хцсусян дя Бакынын тясяррцфат щяйатынын бярбад вязиййятя 
салынмасы vя юлкянин мадди имканларынын хейли мящдуд олмасы 
ordu quruculuğuna öz təsirini göstərirdi. 
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Диэяр тяряфдян, республикада щярби инфраструктурун олмамасы 
щярби хярълярин даща да артмасыны тяляб едирди. Бу бахымдан Ермя-
нистанла Эцръцстан даща ялверишли вязиййятдя идиляр. Она эюря дя 
Азярбайъандан фяргли олараг мцстягилликлярини елан етдикдян сонра 

Эцръцстан вя Ермянистанда йарадылан ордунун йерляşдирилмясиндя, 
онун силащ вя сурсатла тямин еdилмясиндя еля бир чятинлик олмады. 

Мювъуд олан чятинликляря бахмайараг, эцълц ордунун форма-

лашдырылмасына ваъиб олан бцдъянин айрылмасында щюкумятля Pарла-
мент арасында дювлят марагларына ъаваб верян ишэцзар мцнасибят-
ляр гурулмушду. Щярби назир С.Мещмандаровун Парламентин 25 
феврал 1919-ъу ил тарихли иъласында дедийи кими бу органын щяр щансы 
бир тяшкилата ряьбятля вя йа гейри-ряьбятля йанашмасы бцдъянин 
мцзакиряси заманы юзцнц эюстярди. Гейд етмяк лазымдыр ки, парла-
ментдя милли гцввяляри тямсил едян фраксийалар вя депутатлар  истиг-
лалиййятин горунмасында ордунун ролуну реаллыгла дяйярляндирир, 
орду вя мцдафия мясяляляринин щяллиня чох щяссаслыгла йанашыр-
дылар. Ona görə də республика Pарламенти 1919-ъу илдя ордунун фор-

малашдырылмасы цчцн 399,4 милйон рубл вясаит айрылмасы haqqında 

qərar гябул етди. Bu вясаит дювлят бцдъясинин 27,7 фаизини тяшкил 
едирди (26). 

Юлкя Парламентинин 25 феврал 1919-ъу ил тарихли иъласында Hərbi 
Назирлийин штатлары иля баьлы тягдим едилян лайищянин гябулундан 
сонра сосиалистляр фраксийасынын лидери А.Сяфикцрдски ордунун ма-
лиййя ещтийаъларынын юдянмясиня юз мцнасибятини ашаьыдакы кими  
ифадя етди: «Ясэяри ишляримиз щаггында тягдим олунан лайищядя ко-
миссийа дедийи кими артыг бир шей йохдур. Ясэяри мямурлара лазыми 
мигдарда мяваъиб верилмялидир. Артыг да вермяк лазым эялся, 
верилмялидир. Вериляъяк дя. Бунларын щамысындан разыйыг, амма бир 
тявяггемиз вар. Бу пуллар миллят хязинясиндя миллятдян гяпик-гя-
пик йыьылмыш пуллардыр. Бу пуллары да миллятиn юз оьулларына  сярф ет-
мялидирляр. Кяндчилярдян гяпик-гяпик йыьылмыш пуллары сярф етдикдя 
гянаят етмялидирляр. Сосиалистляр фраксийасы тяряфиндян дейирям ки, 
намуслу, гейрятли, шцъаятли ясэяр вя забитляримиздян ютрц щяр ня 
лазым олса веряъяйик» (27). 

Орду гуруъулуьунун даща сямяряли апарылмасы вя юлкянин 
мцдафиясинин эцъляндирилмяси цчцн Азярбайъан щюкумяти зярурят 
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йарандыьы анда щярби-сийаси щакимиййятин мяркязляшдирилмяси сийа-

сятиня дя ял атды. Беля бир мяркязляшдирилмiş щярби-сийаси струк-
турун йарадылмасына ещтийаъ 1919-ъу илин йайында, шимал сярщядиня 
Деникин гошунларынын тяъавцзц тящlцкяси йарананда мейдана 
эялди. Бу мясяля иля баьлы юлкя Парламенти 1919-ъу ил ийунун 5-дя 
хцсуси мцзакиряляр апарды. Мцзакирялярдян сонра гябул едилмиш 
гярарда дейилирди: «Деникин тящlцкяси барядя щюкумят башчысынын 
мярузясини динлядикдян сонра Азярбайъан Парламенти елан едир ки, 
Деникин бизим дювлятчилийимизя гаршы йюнялдилмиш ниййятляри кичик 
халглары ясарят алтына алмаг, азадлыгсевяр демократийаны мящв 
етмяк истяйян кечмиш чар эенералларынын империалист ъящдляринин 
нятиъясидир. Гярара алынды ки, дювлят мцдафияси мягсядиля индики 
щюкумятин тяркибиндян хцсуси орган йарадылсын» (28). 

Щямин гярарын щяйата кечирилмяси иля баьлы щюкумятин 1919-ъу 
ил 9 ийун тарихли гярары иля дювлятин мцдафиясинин тяшкили сащясиндя 
хцсуси орган олан Дювлят Мцдафия Комитяси йарадылды. Беля бир ор-
ганын йарадылмасы щярби сащядя дювлят ящямиййятли гярарларын 
чевик шякилдя гябул едилмясиня вя онларын иърасынын тяшкилиня им-
кан верирди. Тутдуьу вязифяйя эюря бу органын тяркибиня беш няфяр 
дахил едилмишди: Назирляр Шурасынын сядри, Щярби назир, Хариъи Ишляр 
назири, Ядлиййя назири вя Йоллар назири. Дювлят Мцдафия Комитяси-
нин иъласларынын кечирилмяси цчцн хцсуси ардыъыллыг мцяййян едил-
мямишди. Зярурят йарандыгъа бу орган иъласа йыьышыб ортайа чыхан 
суал вя мясяляляри щялл етмяли вя гябул едилян гярарларын иърасыны 

тяшкил етмяли иди. Дювлят Мцдафия Комитясинин iclasları онун 

цзвляринин ən azı цч няфяринин иштирак етдийи тягдирдя сялащиййятли 
иди. Иъласа Назирляр Шурасынын сядри рящбярлик едирди. Иъласын ишиндя 
иштирак едя билмядийи щалда о, мцзакиряляря сядрлик етмяйи ко-
митянин цзвляриндян бириня тапшыра билярди. 

Юлкянин ярази бцтювлцйцнцн тямин едилмяси, щярби мясялялярля 
баьлы мцхтялиф щюкумят органларынын щярби хидмятя мцнасибятинин 
дяйишмяси, бцтцнлцкдя ъямиййятдя щярби-мяняви атмосферин 
саьламлашдырылмасы вя с. işlər üçün дя щюкумят мягсядйюнлц сийа-
сят щяйата кечирирди. Бцтцн бунларын нятиъяси иди ки, Cümhuriyyətin 

мювъуд олдуьу дювр ярзиндя kifayət qədər döyüşkən bir ordu ya-
ratmaq mümkün olmuşdu.   
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 2. Ордунун тяшкили, гурулушу вя идаряетмя органлары 

 
Щярби Назирлийин бярпасындан дярщал сонра Azərbaycan Oрду-

suнун йенидян гурулмасына башланды. Кифайят гядяр мясулиййятли 
бир вязифяни цзяриня эютцрмцш олан С.Мещмандаров еля илк эцнляр-
дян ъидди вя ямяли аддымлар атмаьa чalışdı. Бунун нятиъяси иди ки, 
артыг 1918-ъи ил нойабр айынын 7-дя  С.Мещмандаровун Щярби На-
зирлик цзря 1 нюмряли ямри имзаланды. Щямин ямрдя дейилирди: 
«Азярбайъан Республикасы Назирляр Шурасынын гярары иля мян Щярби 
назирин мцавини тяйин едилмишям ки, бу барядя Щярби Назирлийя елан 
едирям. Вязифяляримин иърасына башларкян мяним эюрмяли олдуьум 
о бюйцк  ишин бцтцн ъиддилийини, мцряккяблийини вя чятинлийини йахшы 
анлайырам. Анcаг бу иш эюрцлмялидир вя Щярби Назирлийин гаршысына 
чыхан бцтцн чятинликляри бирэя сямими фяалиййят вя вязифяйя тямиз 
мцнасибят бясляндийи щалда арадан галдырмаг мцмкцндцр. 

Дюйцшкян ордунун йарадылмасынын уьуру бцтцнлцкля бу ишин 
дцзэцн  гурулмасындан асылыдыр. Щамыны бирэя, сямими фяалиййятя 
дявят етмякля, мян бцтцн сявиййялярдя олан ряислярин диггятини 
гошунларда тялим вя тярбийяйя, онларда мющкям интизамын ашы-
ланмасына, ишя мясулиййят вя мящяббят щиссляринин, хидмяти мцл-
киййятя мараьын ойадылмасына, ганун-гайдайа риайят едилмясиня 
вя нящайят, табечиликдя оланlара гайьыкеш вя мещрибан мцнасибят 
эюстярилмясиня чаьырырам. Йалныз бу кейфиййятлярин варлыьы орду-
нун йарадылмасыны, эянъ республика тяряфиндян  она бюйцк хяръляр 
чякилмясини доьрулда биляр вя беля бир ордунун йарадылмасы цчцн 
мян щеч бир чятинликдян чякинмяйяъяйям. Гошунларын бцтцн тя-
минaт вя тяъщизатынын вахтында юдянмяси мяним даими диггятим 
алтында олаъагдыр» (29). 

Эенерал С.Мещмадаров еля илк ямриндя  бцтцн эцъцнц вя баъа-
рыьыны  эянъ республиканын дайаьы  олаъаг ордунун горунмасы цчцн 
йюнялдилмясиня, ордуда хидмятя эялянлярин имканларынын йалныз 
бу мягсядя сяфярбяр едилмясиня чалышаъаьыны билдирирди. 

Bu əmri S.Mehmandarovun milli ordu quruculuğu sahəsində 

müxtəsər proqramı kimi də dəyələndirmək mümkündür. Onun bu 

proqramında aşağıdakı vəzifələr irəli sürülürdü: 
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– Azərbaycanın Milli Ordusu qurulmalıdır; 

– birgə fəaliyyətlə ordu quruculuğunda mövcud olan bütün 

çətinliklər aradan qaldırılmalıdır; 

– ordu quruculuğunda tapşırılan vəzifələrin icrasına təmiz mü-

nasibət olmalıdır; 

– ordunun yaradılması işi düzgün qurulmalıdır; 

– qoşunların təlim-tərbiyəsi, intizamın gücləndirilməsi, xidməti 

məsuliyyətin artırılması, xidməti mülkiyyətə marağın artırılması, 

qanun-qaydaya riayət edilməsi diqqət mərkəzində olmalıdır; 

– komandir heyəti tabeliyində olan hərbi qulluqçulara qayğıkeş 

və mehriban münasibət göstərməlidir; 

– ordunun təminat və təchizat məsələləri vaxtında həll edilmə-

lidir. 
Вятянпярвярлик ещтирасы вя йаньысы иля вязифясинин иърасына  баш-

лайан С.Мещмандаров Азярбайъанын мцстягиллийинин мцдафияси, 
юлкя дахилиндя мювъуд олан анархийанын гаршысынын алынмасы цчцн 
эцълц ордунун формалашдырылмасыны йени вязифядя фяалиййятинин 
ясас мягсяди сайыр вя рящбярлик етдийи гошунларда бу мягсядин 
мцгяддяслийиня дярин инам ашыламаьа чалышырды. Азярбайъан сцва-
ри дивизийасынын командириня цнванладыьы ямриндя С.Меhманда-
ров йазырды: «Сизя мялум едирям ки, Азярbайъан гошунлары щеч бир 
тяъавцзкар мягсяд эцдмцр. О йалныз дювлят сярщядинин мцда-
фияси, дювлят дахилиндя ганун вя гайданын горунмасы, мцмкцн 
олаъаг анархийанын арадан галдырылмасы, бандаларын сойьунчу 
басгынларына сон гойулмасы мягсяdиля йарадылмыш вя йарадыл-
магдадыр. Еля един ки, бцтцн бу дейилянляр тякъя ряисляря дейил, 
щятта щяр биr ясэяря дя мялум олсун» (30). 

S.Mehmandarovun bu sözlərində milli ordu quruculuğunun 

məqsədi və mahiyyəti öz əksini tapmışdır. Ölkənin Hərbi nazirinin 
müavini milli ordunun hər hansı təcavüzkar məqsəd üçün deyil, 

yalnız müdafiə məqsədilə qurulduğunu bəyan edirdi. 
Эенерал С.Мещмандаров, илк нювбядя, Щярби Назирлийин юзц-

нцн апаратынын йарадылмасына вя онун васитяси иля ордунун гу-
рулмасына вя идаря едилмясиня чалышырды. Назирлик цзря илк ямрин 
имзаланмасындан тяхминян бир щяфтя сонра, йяни 1918-ъи ил нойаб-
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рын 15-дя ордунун Цмуми гярарэащы (Главный штаб) тясис едилди. 
Онун тяркиби ашаьыдакы шюбялярдян ибарят иди: Лявазимат шюбяси, 
Истещкам шюбяси, Топчу шюбяси, Nювбятчи эенералын шюбяси, Gе-
нерал-квартирмейстерин шюбяси, Тибб шюбяси, Щярби тящсил шюбяси вя 
Нязарят шюбяси (31).  

С.Мещмандаровун имзаладыьы ямря ясасян полковник Щябиб 
бяй Сялимов „ Цмуми гярарэащын вя Дяфтярхананын ряиси, полков-
ник Щямид бяй Гайтабашы „ нювбятчи эенерал, полковник Сейфулла 
Мирзя „ Лявазимат шюбясинин ряиси, эенерал-майор Мурад Эярай 
Тлехас „ Топчу шюбясинин ряиси, эенерал-майор Ибращим аьа Усу-
бов Щярби тящсил шюбясинин ряиси вя гошунларда атыъылыг ишинин 
мцфяттиши вязифяляриня тяйин едилдиляр (32).  

Йухарыда дейилдийи кими, Бакыда йерляшмиш мцттяфиг гцввялярин 
команданлыьынын тяляби иля Щярби Назирлик 1918-ъи ил нойабр айынын 
22-дя Эянъяйя кючмяк мяъбуриййятиндя галды (33). Назирлийин 
апараты Эянъядя Бюйцк бяй Аьайев адлы бир шяхсин кярпиъдян 
тикилмиш, дамы дямирля юртцлмцш вя бюйцк зирзямиси олан евиндя 
йерляшди. Щямин евдя яввялляр Гафгаз Ислам Ордусунун коман-
данлыьы йерляшибмиш (34). 
 

 
 

Цмуми гярарэащын гурулушу 

Щярби Назирлийин апараты иля бирликдя Азярбайъан корпусунун 
гярарэащы да Эянъяйя кючдц (35). Щярби Назирлик йарадыландан 
сонра Азярбайъа корпусу да бир структур ващиди кими мювъудлуьу-
ну давам етдирирди. Анъаг корпусун командири Я.Шыхлински беля 
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бир структурун мювъудлуьуна hеч бир лцзум эюрмцрдц вя С.Мещ-
мандаров гаршысында  онун ляьв едилмяси бaрясиндя мясяля галдыр-
мышды (36). Ə.Şıxlinski, eyni zamanda, təqaüdə çıxması haqqında 
da məsələ qaldırmışdı. 

Amma gенерал-лейтенант Я.Шыхлинскинин щярби савадына вя 
тяърцбясиня бюйцк щюрмятля йанашан С.Мещмандаров онун орду 
гуруъулуьуна даща фяал ъялб едилмяси цчцн Назирляр Шурасынын 
гаршысында вясатят галдырды. Нойабрын 25-дя щюкумят сядринин 
адына йаздыьы мяктубунда С.Мещмандаров аз олан милли забит 
кадрларындан сямяряли истифадя едилмясинин ваъиблийини вурьулайыр 
вя Я.Шыхлинскини Щярби назирин икинъи мцавини тяйин едилмясиnи 
тяклиф едирди. С.Мещмандаров тяклифини онунла ясасландырырды ки, 
гошун щиссяляринин йохланылмасы цчцн езамиййятя йоллананда 
Я.Шыхлински ону Эянъядя явяз едя билярди. Ейни заманда, С.Мещ-
мандаров бцтцн техники щиссяляря вя тящсил мцяссисяляриня рящбяр-
лийин Я.Шыхлинскийя тапшырылмасыны мягсядяуйьун билирди (37). 

Səməd bəy Mehmandarovun bu vəsatəti hökumət tərəfindən 
qəbul edildi və hökumətin 29 dekabr 1918-ci il tarixli qərarı ilə 

general-leytenant Əliağa Şıxlinski Hərbi nazirin müavini vəzifəsi-

nə təyin edildi.  
Mюvcud olan qошун щиссяляринин вязиййяти иля шяхсян таныш ол-

маг, онларын дюйцш кейфиййятляри барядя бирбаша мялумат ялдя ет-
мяк цчцн С.Мещмандаров вязифясинин иърасына башлайандан аз 
сонра хидмяти езамиййятя йолланды. Онун гошун щиссяляри иля танышлы-
ьы 1918-ъи ил  нойабрын 27-дян декабрын 3-ня гядяр давам етди (38). 

Нойабрын 27-дя С.Мещмандаров яввялъя Эянъя ятрафындакы 
1-ъи Татар сцвари алайында олду. Полковник Щаъыбяйлинскинин ко-
мандир олдуğу бu алайын вязиййяти S.Мещмандарову разы салмады. 
Онун фикринъя, щиссянин тяшкили, шяхси щейятин вя ъанлы гцввянин 
щазырлыг сявиййяси лазыми тялябляря ъаваб вермирди (39). 
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Декабрын 2-дя о, Аьдамда полковник Сцлейман бяй Яфянди-
йевин командир олдуьу 2-ъи Гарабаь сцвари алайында олду. S.Meh-
mandarov алайда тялим-тярбийянин və тяъщизатын тяшкил едилмясинин  
бцтцн тялябляря ъаваб вермямясини гейд ется дя, шяхси щейятин 
щярби эюркям алмасындан, эцмращ эюрцнмясиндян разы галдыьыны 
билдирди (40). 

С.Мещмандарову даща чох бу алайын цчцнъц бюлцйцндя эюр-
дцкляри севиндирди. Забит щейятинин тапшырылан вязифяйя мясулиййят-
ля йанашмасынын нятиъяси кими бюлцкдя ясэяри низамын олмасы, 

шяхси щейятин саьлам вя чевик görünməsi, цмумян хош тясир ба-
ьышламасы ону разы салды. Бюлцкдя хидмятин йахшы тяшкил едилмясиня 
эюря, С.Мещмандаров onun командири поручик Садыгова юз 
миннятдарлыьыны билдирди (41). 

Декабрын 3-дя С.Мещмандаров Аьдамда 4-ъц вя 5-ъи даь ба-
тарейаларында олду. Бурада да диэяр щиссяляр вя бцтцнлцкдя орду 
цчцн характерик олан чатышмазлыглар var idi (42). Эянъяйя гайыдан 
кими С.Мещмандаров бцтцн эюрдцклярини вя шащиди олдуqларыны 
ямрля рясмиляшдирди вя щямин ямрдя мювъуд олан нюгсаларын ара-

дан галдырылмасы цчцн юз тювсийялярини də ачыглаyaraq bütün hərbi 

hissələrə çatdırdı. 
1918-ъи ил декабрын 23-дя имзаладыьы ямриндя С.Мещмандаров 

хидмятя чаьырылмыш олан шяхслярин дярщал Азярбайъан Республи-
касына сядагят анды ичмясинин тяшкил едилмясини тяляб етди (43). 

Назирин тяляби ясасында щиссялярдя андичмя мярасимляри тян-
тяняли шякилдя кечирилирди. Бунун цчцн хцсуси щазырлыг эюрцлцр, анд-
ичмя мярасиминин эцнц яввялъядян елан едилирди. Тядбир бюйцк 
мейданларда вя адятян, щиссянин мясъидинин ятрафында кечирилирди. 
Чцнки щиссянин молласы мцгяддяс Гуран китабы иля бирликдя бу тяд-
бирин ясас иштиракчысы олурду. Мярасим заманы щиссянин бюлмяляри  
мейданда сырайа дцзцлцрдцляр. Бязян эери гайтарылмыш фярариляр дя 
айрыъа сырайа дцзцлцр вя бу тядбирин кечирилмяси иля онлара 
мцяййян тясир эюsтярилирди. Андичмя сийащылары яввялъядян тяртиб 
едилирди. Тядбирин башланмасындан яввял забитляр вя командирляр, 
щабеля щиссянин молласы бир даща ясэярлярля сющбят апарыр, гябул 
едилян андын мясулиййяти, она ямял едилмямясинин эцнащлары 
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барядя мялумат верирдиляр. Андичмя мярасими щиссянин рясми ке-
чиди иля баша чатырды (44). 

Aзярбайъанын Щярби Назирлийиnин фяалиййятинин илкин дюврцня 
тохунан сянядляр сцбут едир ки, йени ордунун йарадылмасы чох бю-

йцк зящмят вя тяшкилатчылыг иши бащасына баша эялирди. Obyektiv çə-
tinliklərin mövcudluğu, o cümlədən hərbi infrastrukturun olmama-

sı, maddi-texniki təchizatın çatışmazlığı ordu quruculuğu üçün 

ciddi çətinliklər yaradırdı. Беля бир шяраитдя щяр шейин гянаятля 
ишлядилмяси вя мювъуд оланлардан да сямяряли истифадя эцнцн ясас 
мясяляляриндян бири иди (45). 

Орду гуруъулуьунун илкин дюврцндя башлыъа диггят Азярбайъан 
корпусунун щисся вя бирляшмяляринин йенидян гурулмасына йетири-
лирди. Шяхси щейятин азлыьы цзцндян ямрля рясмиляшдирилмиш олан 
бцтцн щиссялярин вя бирляшмялярин mövcudluğuna  ещтийаъ дуйул-
мурду. Мясялян, тцрк щярби гцввяляринин Азярбайъаны тярк етдийи 
вахт ики милли дивизийанын yaradıldığı елан едился дя, ikinci divi-

ziyanın mövcudluğu daha çox formal xarakter daşıyırdı. Ona görə 

də 1918-ъи илин декабрында бир пийада дивизийасынын вя бир сцвари 
дивизийасынын йенидян гурулмасы, комплектляшдирилмяси, тяъщиз вя 
тямин едилмяси бцтцн ишлярин мяркязиндя дайанырды.  

1918-ъи ил декабрын 20-дя сцвари дивизийасынын командири эе-
нерал-майор Шащзадя Фейзулла Мирзя Гаъар вя 1-ъи Татар сцвари 
алайынын командири полковник Щаъыбяйлински хидмятдян азад олун-
малары барядя рапорт вердиляр. Дивизийанын вя алайын тяшкилиндя фа-
силяйя йол вермямяк цчцн дярщал йени командирлярин тяйин едил-
мяси щаггында ямр имзаланды. Сцвари дивизийасынын командири 
вязифясиня 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын командири полковник 

Сцleyman bəy Яфяндийев, 2-ъи сцвари алайынын командири вязифяси-

ня полковник Дavud bəy Йадиэаров, 1-ъи сцвари алайынын команди-
ри вязифясиня ися полковник Аьаларов тяйин едилдиляр (46). 

 Анъаг бир нечя эцндян сонра Шащзадя Фейзулла Мирзя Гаъар юз 
вязифясини давам етдирмяк фикриндя олдуьуну билдирди. Беля оланда 
онун йериня тяйин олунмасы нязярдя тутулан полковник Сцleyman 

bəy Яфяндийев яввялки вязифясиня дейил, Щярби Назирliйя эятирилди 
вя Назирлийин тапшырыг эенералы вязифясиня тяйин едилди (47). 
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Гейд олунмалыдыр ки, полковник Сцлейман бяй Яфяндийевин 
савады, тяшкилатчылыг габилиййяти, щярби хидмятя мясулиййяти, Азяр-
байъанын мцстягиллийиня сядагяти вя сонсуз вятянпярвярлийи Щярби 
Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян дя йцксяк гиймятляндирилирди вя о, 

Щярби Назирлийин бярпасындан сонра Азярбайъан забитляри арасınдан 
илк дяфя олараг эенерал-майор рцтбяси алмаьа тягдим олунду. 

 

      

General-mayor Feyzulla Mirzə Qacar 

 
Щярби Назирлийин галдырдыьы вясатят ясасында Назирляр Шурасынын 

29 декабр 1918-ъи ил тарихли гярары иля она эенерал-майор рцтбяси 
верилди (48). Бир нечя эцндян сонра С.Яфяндийев йенидян гошунла-
ра эюндярилди. 1919-ъу ил йанварын 1-дя она 1-ъи пийада дивизийасы 
командириниn мцавини, йанварын 7-дя ися щямин дивизийанын ко-
мандири вязифясинин иърасы щяваля олунду (49). Йанварын 14-дя  о, 
1-ci piyada дивизийасынын командири вязифясиня тяйин едилди (50). 

Цмумиййятля, 1918-ъи илин сону вя 1919-ъу илин яввялляриндя 
Щярби Назирлийин рящбярлийиндя вя структурунда да гисмян дяйи-
шиклик едилди. Bu dəyişiklik ordu quruculuğunun genişlənməsi və 
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sürətlənməsi ilə bağlı idi. Çönki qarşıya qoyulan böyük vəzifələrin 
vaxtında və səmərəli şəkildə yerinə yetirilməsi hərbi idarəetmə 

orqanlarının  da təkmilləşməsini tələb edirdi.  

Hərbi idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, eyni zamanda, bu prose-

sin bütünlüklə peşəkarlara həvalə edilməsini zəruriləşdirirdi. Ona 

görə də Назирляр Шурасынын 25 декабр 1918-ъи ил тарихли гярары иля 

Сямяд бяй Мещмандаров Щярби назир təyin edildi və elə həmin 
gün də Azərbaycan Ordusunun yaradılmasına kömək göstərilməsi 

məqsədilə Azərbaycan xalqına müraciət etdi: ёАзэрбайяан вэтэн-
дашлары! Бу илин йазында Азэрбайяан айрылыб мюстэгил ьцкумэт шэк-
линэ дюшдю вэ бу щюндэн етибарэн яэми ьцкумэт мэмурлары яа-
маат арасында асайиш олмасына вэ анархийа олмамасына чалышырлар 
вэ яамаат арасында гануна мювафиг иш щцрюлмэсинэ сэй едирлэр. Бу 
мэгсэдэ чатмаг ючюн башга бинащюзарлыгдан элавэ ьэрби гюввэ 
тэшкилинэ башладылар. Бу вахтларда тюрк ордусу щэлиб бизим Азэр-
байяан гошунларыны тюрк команданлары ихтийарына алыб ьэр бир барэ-
дэ кэфил олдулар. Инди анлашылыр ки, тюрк команданлары цз ьэрби ишлэ-
риндэ чох сэьвлэр щцстэриблэр. Эсщэрлик вэзифэсинэ аняаг фаъырларын 
ушаглары щцтюрюлюр. Мэсэлэн, дцвлэтлилэрин вэ бэйлэрин ушаглары 
азад едилиблэр вэ тюрклэр гэбул етдийи эсщэрлэри чох пис йедириб вэ 
пис щейиндириб, ьэтта бэзилэринэ ьеч либас вермэмишлэр вэ тюрк 
эсщэрлэриндэн бизимкилэрэ аз йемэк вермишлэр. Натэмиз вэ гуру 
йер юстюндэ йатырмышлар. Ьэтта дцйюрмюшлэр. Ахырда нэтияэ о олду 
ки, Азэрбайяан эсщэрлэри дэстэ-дэстэ фэрар етдилэр. Инди исэ гошун 
дюзэлтмэйи цз цьдэмэ щцтюрмюшэм вэ яэми вэтэндашлары – истэр 
фаъыр, истэр дцвлэтли эсщэрлийэ чаъырырам. Ьэр кэс ки, бир дцвлэтли 
ушаъыны гэлэмдэн салыб азад етсэ, бцйюк яэзайа дючар олаяагдыр 
вэ бурасы да мэлум олсун ки, эсщэрлэр йахшы щейэяэклэр вэ йе-
мэклэринин дэ йахшы олмаъына мэн чох чалышырам. Отаглары исти ола-
яаг  вэ ьэр бир эсщэр ючюн айры йоръан-дцшэк ьазырлатмышам. Бун-
дан элавэ, декабр айындан етибарэн айбаай ьэр бир нэфэр эсщэрэ 50 
манат, онбашылара 60 манат вэ балаяа унтер эфсэрлэрэ 70 манат, 
бцйюк унтер эфсэрлэрэ 90 манат, фелдфебеллэрэ 120 манат мэваяиб 
верилэяэкдир. Бу мэваяиб онлар ючюн яиб хэрялийидир. Вэ эмр етми-
шэм ки, бу щюндэн сонра эсщэрлэрэ тэяавюз олмасын. Онлары дцй-
мэк вэ вурмаг олмасын. Ей вэтэндашлар! Бу ганунлар тамам 
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оландан сонра сизэ мэлум едирэм ки, о шэхслэр ки, эсщэрликдэн га-
чыбдылар, онларын бцйюк хэталарыны эфв етдим. Аняаг щэрэкдир ки, 
онлар бу сэнэ йанвар айынын эввэлинэ кими щэлиб цз бцлюклэринэ 
гайытсынлар. Ьэр кэс гайытмаса ьэрби гануна щцрэ онлара яэза 
верилэяэкдир. Эзиз олан Вэтэнимиз тэрэфиндэн вэтэн эьлинэ мю-
раяиэт едиб дейирэм ки, вэтэн ьисси, миллэт ьисси олан яаванларымыз, 
ьансы ки, эсщэрлийэ дюшюр, борялудур ки, мэьэлли эхзи-эсщэр ида-
рэлэринэ щэлиб йазылсынлар вэ бунунла милли гошунумузун тэшкил 
олунмасы барэсиндэ бизэ йардым етсинлэр. Ьэр кэс цз вэзифэсини 
унудуб щэлмэк истэмирсэ, яамаатын тцьмэти алтында галдыъындан 
дивани-ьэрбиййэйэ верилэяэкдир. Мэним бу дэвэтнамэм ьэр 
йердэ йапышдырылсын. Савадлы адамлар борялудур ки, савадсызлары 
охуйуб гандырсынлар. Щенерал Сэмэд бэй МеьмандаровЁ. 

  Azərbaycan hökumətinin 29 декабр 1918-ci il тарихли гярарı ilə 

isə эенерал-лeйтенант Шыхлински Щярби назирин мцавини тяйин едилди 
(51). 1918-ъи ил 27 декабр тарихли 38 нюмряли ямрини С.Мещман-
даров илк дяфя Щярби назир кими имзалады. 

1918-ъи ил 31 декабр тарихли 40 нюмряли ямрля Цмуми гярар-
эащын тяркибиндя олан Топчу шюбясинин базасында Топчу идаряси 
йарадылды. Бу идаря Цмуми гярарэащын тяркибиндян чıхарылараг бир-
баша Щярби назиря табе едилди. Щямин ямрдя эюстярилирди ки, Топчу 
идарясинин ряиси корпусун тяркибиня дахил олмайан бцтцн топчу щис-
сяляринин вя мцвафиг структурларын ряисидир. Корпусун топчу щис-
сяляри цчцн ися о, мцфяттишдир. Бу щиссялярдя тялим-тярбийянин щан-
сы вязиййятдя олмасыны нязарят алтында сахламагла вахташыры Щярби 
назиря бу барядя мялумат вермялидир. Топчу идаряси ики бюлмядян 
тяшкил олунмушду. 1-ъи бюлмя техники бюлмя, 2-ъи бюлмя ися мц-
фяттиш бюлмяси иди. Онлара Топчу идаряси ряисинин  техники щисся цзря 

вя мцфяттиш щиссяси цзря мцавинляри рящбəрлик едирди. Техники 
бюлмя Азярбайъан Oрдусунун бцтцн низами щиссяляринин топчу 
техникасы, сурсаты вя ямлакы иля тяъщиз олунмасы, силащ вя сурсатын, 
бцтцнлцкдя топчу ямлакынын мцщафизяси вя горунмасы иля мяшьул 
олмалы вя бунун цчцн лазыми методики эюстяришляри дя щазырламалы 
иди. Мцфяттиш бюлмяси ися щиссялярин вя бюлмялярин дюйцш щазырлыьы 
иля мяшьул олмалы, бунун цчцн зярури олан тялиматлары, щабеля ме-
тодики сянядляри щазырламалы иди (52). 
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Бир мцддятдян сонра Цмуми гярарэащын тяркибиндяки Истещкам 
шюбяси дя Истещкам идарясиня чеврилди вя Щярби назиря табе едилди 
(53). Истещкам идаряси дя ики шюбядян тяшкил едилмишди: истещкам вя 
квартира шюбяляриндян. Истещкам шюбяси „ идарянин шяхси щейятинин, 
ордунун бцтцн  мцщяндис гошунларынын, щярби щиссялярин истещкам 
лявазиматы иля тямин едилмяси, гала вя мювге тикилиляринин лайи-
щяляшдирилмяси вя иърасы, ейни заманда, йолларын, кюрпцлярин, ма-
неялярин вя диэяр истещкам гурьуларынын лайищяляшдирилмяси вя 
гурулмасы иля мяшьул олмалы иди. Квартира шюбяси ися йени гышлаларын 
вя бцтцнлцкдя Щярби Назирлийин биналарынын тикинтиси, йенидян гу-
рулмасы вя тямири, мювъуд су хятляриниn бярпасы вя йениляринин ти-
килмяси, Щярби Назирлийин идаряляри, мцяссисяляри вя щиссяляри цчцн 
биналарын кирайя едилмяси, гошунларын йанаъагла вя ишыгландырыъы яш-
йаларла тямин едилмяси, тцстц боруларынын тямизлянмясинин тяшкили 
иля мяшьул олмалы иди. Истещкам идаряси ряисинин щцгуг вя сялащий-
йятляри рус ордусундакы даиря гошунлары истещкам идаряси ряисинин вя 
мцавинляринин щцгуг вя сялащиййятиня бярабяr тутулмалы иди (54). 

Топчу идарясинин, Истещкам идарясинин, топчу вя истещкам ан-
барларынын, диэяр техники щиссялярин фяалиййятиня нязарят Щярби 
назирин мцавини Я.Шыхлинскийя щяваля едилмишди. О, ейни заманда, 
щярби тящсил мцяссисяляринин ишиня дя рящбярлик етмяли иди (55). 

Назирлийин бцтцн идаряляринин хидмятляринин фяалиййяти назирин 
юзцнцн дя ъидди нязаряти алтында иди. Тясдиг едилмиш ямря ясасян 
идаря, шюбя вя хидмят ряисляринин назирин гябулуна эялмяси эцнляри 
мцяййянляшдирилмишди. Щямин эцнляря мцвафиг вязифяли шяхсляр 
лазым олан сянядляри имзаламаьа тягдим едир, ейни заманда, назир 
хидмятин тяшкили барядя марагландыьы мялуматы ялдя едирди. Щяр щан-
сы мясяля ортайа чыханда ися вязифяли шяхсляр ъядвялдя мцяййян-
ляшдирилмиш эцнц эюзлямядян назирин гябулуна йоллана билярди (56). 

Идаря, шюбя вя хидмятлярин фяалиййятинин сянядляшдирилмяси 
цчцн дя бязи гайдалар мцяййянляшдирилмишди. Яэяр яввялляр бцтцн 
ямрляр Щярби Назирлик цзря верилирдися, сонрадан бу ямрлярин 

тякрарланмасына йол вермямяк цчцн əmrlərin щяр хидмят цзря 
мцвафиг структурда щазырланмасы вя назирин имзасына тягдим олун-
масы мцяййянляшдирилди. Мясялян, ямрляр Цмуми гярарэащ цзря, 
Назирлийин дяфтярханасы цзря, Топчу идаряси цзря, Истещкам идаряси 
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цзря, Тибб щиссяси цзря вя с. хидмятляр цзря верилирди. Назирлийин 
структурунда сонрадан йаранан йени, мцстягил хидмятляр цзря си-
нифляшдирилян ямрляр бцтцн щиссяляря, щяrби мцяссисяляря, тящсил 
оъагларына эюндярилирди (57). 

Цмумиййятля, Щярби Назирлийин рящбярлийи ордуда хидмятин 
тяшкилинин щцгуги ясасда низамланмасына хцсуси диггят йетирирди. 
Гыса мцддят ярзиндя Азярбайъан Ордусунун йени ганунвериъилик 
базасынын йарадылмасы мцмкцн олмадыьы цчцн Щярби назирин 
1919-ъу илдя имзаладыьы ямрля 1917-ъи ил йанвар айынын 1-дяк кеч-
миш Русийа империйасында гябул едилмиш щярби ганунвериъилик 
актлары гцввядя сахланылырды (58). Азярбайъан Oрдусунда хидмят 
режими, ясасян, щямин ганунвериъилик ясасында гурулмалы иди. Ан-
ъаг бу ганунвериъилик актларынын Азярбайъан Oрдусунда хидмятин 

бу вя йа диэяр тяряфляри иля уйьун эялмяйян məqamları ляьв едилир 
вя назирин ямри иля щямин мягамлар тякмилляшдирилир, йа да йениси 
иля явяз едилирди. Мясялян, назир щяля 1918-ъи ил декабрын 27-дя 34 
нюмряли ямри иля щярби гуллугчулар арасында саламлашманын 
Азярбайъан дилиндя вя азярбайъанлылар арасындакы саламлашма 
яняняляриня уйьун олараг апарылмасыны тяляб едирди. Йяни салам-
лашан шяхс «салам» демяли, гаршы тяряф ися «ялейкцм салам» дейя 
ъаваб вермяли иди. Щямин ямрин лайищясиндя саламын «салам ялей-
кцм» кими верилмяси нязярдя тутулмушду. Анъаг С.Мещмандаров 
ифадянин икинъи щиссясинин цзяриндян хятт чякяряк онун даща 
йыьъам олмасыны мягсядяуйьун билмишди. Ясэяри тярифляйяркян вя 
йа она миннятдарлыг билдиряркян «мярщяба» дейилмяли, ясэяр ися 
ъавабында «чох саь ол» демяли иди (59). 

Щярби гуллугчуларын эейим формасында дяйишикликляр едилмяси 
вя онун Азярбайъан Oрдусуна уйьунлашдырылмасы цчцн хцсуси ко-
миссийа йарадылмышды. Комиссийанын ишиня эенерал-лейтенант Я.Шых-
лински  сядрлик едирди (60). Комиссийанын гябул етдийи эейим форма-
сы тятбиг едилмяздян яввял Щярби назирин ямри иля мювъуд эейим 
формасында  гисмян дяйишиклик едилди. Бу дяйишиклик, ясасян, баш 
эейимляриня аид иди. Назир тяляб едирди ки, йени эейим лайищяляриня 
эюря бцтцн фясиллярдя баш эейими папаг нязярдя тутулдуьу цчцн 
фуражкалар истифадядян эютцрцлсцн вя папаглардан истифадя едилсин. 
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Фуражкаларын папагла явяз едилмяси цчцн назир бир ай вахт айырмыш-
ды (61). 

Бцтцнлцкдя, Щярби Назирлийин рящбярлийи милли эейим нцмуня-
ляринин тезликля тятбигиня хцсуси ящямиййят верир вя бу нцмунялярин 
тятбиги сайясиндя кющня орду иля олан психоложи баьлылыьы гырмаг ис-
тяйирди. Я.Шыхлинскинин сядрлийи иля хцсуси комиссийанын щазырладыьы 
эейим формасы Азярбайъан Oрдусу цзря 1919-ъу ил йанварын 11-дя 
рясмиляшдирилди. Бу эейим формасы ашаьыдакы кими иди: 

А) баш эейими „ пийада цчцн сары-гящвяйи рянэли папаг.  Папа-
ьын цстц бу рянэдя, анъаг бафтасыз олмалы иди. Сцвариляр, топчулар, 
истещкам гошунлары вя гярарэащлары цчцн гара рянэли папаг 
мцяййянляшдирилмишди. Папаьын цстц дя гара рянэдя, юзц дя бафта-
сыз олмалы иди. Папаьын цст щиссясинин рянэи 1-ъи сцвари алайында „ 
аь, 2-ъи сцвари алайында „ эюй, 3-ъц сцвари алайында „ гырмызы, 4-ъц 
сцвари алайында (йарадылсайды – М.С.) „ нарынъы олмалы иди. Эенерал-
лар вя гярарэащ забитляри пийадаларын ишлятдийи папагдан истифадя ет-
мяли иди. Забитляр вя ясэярляр цчцн ейни папаг мцяййянляшдирил-
мишди; 

Б) френч (ясэяр пенъяyi). Азярбайъан забитляринин яксяриййя-
тинин истифадя етдийи френчляр эейим формасы кими сахланылырды. Бу 
френч хаки рянэдя олуб сцмцк дцймяляря малик иди. Френчин бо-
йунлуьу дик иди. Ясэярляр цчцн Гафгаз нцмуняли кюйнякляр нязяр-
дя тутулмушдu. Истифадядя олан френч вя кителлярин эейилмясиня иъа-
зя верилирди. Бцтцн гошун нювляриндян олан забитляр сырадан кянар-
да чяркязи палтар эейиня билярдиляр; 

Ъ) шалвар. Мцсялман корпусунда истифадя едилян вя боз-эюй 
рянэдя бафта лампасы олан шалварларын эейилмяси гябул едилирди. Яс-
эярляр бафта йериня гайышдан истифадя етмяли идиляр. Сяфярбярлийин 
башланмасы иля сцварилярдян башга щамы хаки рянэли шалвар эеймяли 
иди. Сырадан кянарда узун шалвар эейилмясиня иъазя верилирди; 

Ч) сырада забитляр узунбоьаз чякмядя олмалы идиляр. Гысабоьаз 
чякмялярин дя гунч (кетр) иля бирликдя эейилмясиня иъазя верилирди. 
Ясэярляр дя узунбоьаз чякмя вя йа мцвяггяти щал кими ча-
рыг-патава эеймяли идиляр; 

Д) палто. Йахалыьынын кянарында илмяляри олан, гошун нювцня 
эюря йахалыг нишаны тахылан боз мащуддан тикилмиш палто нцму-



44 

 

няляри истифадядя сахланылырды. Палтоларын дцймяляринин мювъуд нц-
муняляри дяйишиклик апарылана гядяр гцввядя галырды. Йахалыг 
нишанлары щярби щиссяляря эюря мцхтялиф рянэдя иди. Ясэярляр цчцн 
ясэяр мащудундан тикилмиш шинелляр тятбиг едилмишди; 

Е) башлыг. Анъаг сцвариляр цчцн мцяййянляшдирилмишди. Онлар 
папагларынын цст рянэиндя олан башлыг эеймяли идиляр; 

Я) забитляр хидмяти вязифяни иъра едяркян, ясэярляр ися щямишя 
цстцндя дямир лювщяъик олмайан гуршаг кямяри тахмалы идиляр. 
Сцвариляр цчцн казак кямярляри гябул едилмишди. Ясэяр сырада 
силащла дуранда револвери дя цстцндян асмалы иди. Гылынъларын 
Гафгаз нцмуняси истифадя едилмяли иди. Бу гылынълар щям сырада, 
щям дя сырадан кянарда дашынмалы иди. Нясилдян галмыш гылынъларын 
дашынмасына иъаzя верилирди. Ясэярлярдян йалныз сцвари гошунларда 
хидмят едянляр гылынъ дашыйа билярдиляр. Топчу гошунларында ися 
йалныз сялащиййяти олан ясэярляря гылынъ дашымаьа иъазя верилирди. 
Хянъяр щям сцвари гошунда, щям дя топчу щиссяляриндя вя бюл-
мяляриндя дашынмалы иди; 

Ф) чийин нишаняляри, погонлар. Мювъуд олан эюй щашийяли погон-
лар сахланылырды. Сцвари вя истещкам гошунларында погонун бафтасы 
эцмцшц, пийада, топчу вя кюмякчи гошун щиссяляриндя гызылы рянэ-
дя нязярдя тутулмушду. Погонун ашаьы кянарында яряб ялифбасы иля 
«Азярбайъан» сюзц йазылмалы иди; 

Э) ордуда хидмят едян мямурлар да хцсуси форма эеймяли вя 
погон эяздирмяли идиляр. Онларын да погонлары эюй щашийя иля яща-
тялянмяли вя цзяриня «Азярбайъан» сюзц йазылмалы иди; 

Ь) вязифясиня эюря миник аты айрылмыш забитляр мащмыза малик 
ола билярдиляр, сцвариляря, мямурлара вя щярби щякимляря мащмыз 
эяздирмяк гадаьан едилирди; 

Щ) сялащиййятли шяхсляря мювъуд нцмуняли йящярляр, топчу го-
шунларында вя бир сыра забитлярин вязифясиня эюря малик олдуьу ат-
ларда сцвари йящярляри истифадя едилмяли иди (62). 

1919-ъу илин яввялляриндя Азярбайъан Ордусу щиссяляринин 
адларында гисмян дяйишиклик едилди. Щярби назирин 6 йанвар 1919-ъу 
ил тарихли 11 нюмряли ямри иля Шуша вя Аьдамда дайанан пийада 
алайы «Ъаваншир» пийада алайы, Газах вя Эянъядя йерляшян  Газах 
алайы «Эянъя» пийада алайы, Щаъыгабулда йерляшян пийада алайы 



45 

 

 
 
 

Cümhuriyyət ordusu zabitinin poqonu. Poqonun aşağı tərəfində 

ərəb hərfləri ilə "Azərbaycan" sözü yazılmışdır 



46 

 

«Бакы» пийада алайы, Загаталадакы табор ися «Ялащиддя Загатала 
табору» адландырылды (63). 

1919-ъу илин яввялляриндя Азярбайъан Oрдусунун дюйцш щис-
сяляри, ясасян, адлары чякилян бу пийада алайларындан, сцвари 
алайларындан вя топчу щиссяляриндян ибарят иди. Анъаг йени-йени 
дюйцш щиссяляринин йарадылмасы цчцн эярэин ишляр апарылырды 1919-ъу 
илин йанвар айында Эянъядя олан тялим табору ляьв едилди вя о, 
Эянъя алайынын 2-ъи таборуна чеврилди (64). Еля щямин  илин йанвар 
айында бир зирещли гатарын шяхси щейяти дя комплектляшдирилди (65). 
Назирляр Шурасынын 22 йанвар 1919-ъу ил тарихли гярары иля Азярбай-
ъан корпусунун гярарэащы ляьв едилди вя онун забитляри Щярби 
Назирлийин апаратына ъялб едилди, бир чохлары ися щярби щиссяляря эюн-
дярилди (66). 

Бир сыра щярби хястяханаларын, 1-ъи топчу бригадасынын бюлмя-
ляринин формалашдырылмасы да давам етмякдя иди. Щярби назир 
С.Мещмандаров 1919-ъу илин яввялляриндя Я.Шыхлинскийя эюстяриш 
вермишди ки, дярщал аьыр топчу дивизионунун тяшкилиня башлансын вя 
бу заман башлыъа диггят hаубитса батарейасынын тяшкилиня истига-
мятляндирилсин (67).  

Гошунларын сайынын артмасы иля онларын тямин вя тяъщиз едилмяси 
ишляри дя хейли артмышды. Бу ишлярин ющдясиндян бцтцнлцкля вя 
вахтында эялинмяси цчцн Цмуми гярарэащын тяркибиндя олан Ля-
вазимат шюбяси 1919-ъу илин яввялляриндя Лявазимат идарясиня 
чевриляряк бирбаша Щярби назирин табелийиня кечди (68). 

1919-ъу ил йанварын 10-да Щярби Назирликдя Мцвяггяти Щярби 
Шура йарадылды. Щярби Шуранын  Ясаснамяси вя даими тяркиби тясдиг 
едиляня гядяр Мцвяггяти Щярби Шура щярби ганунвериъилик вя щяр-
би идаряетмя сащясиндя мцщцм мясялялярин мцзакиря едилмяси вя 
мцвафиг гярар гябул едилмяси иля мяшьул олмалы иди. Онун тяркиби-
ня пийада vя сцвари дивизийаларынын ряисляри, Цмуми гярарэащын 
ряиси, Топчу, Лявазимат вя Истещкам идаряляринин ряисляри, эене-
рал-квартирмейстер, нювбятчи эенерал вя тапшырыг эенералы дахил иди. 
Щярби Шуранын иъласлары Щярби назирин, йа да онун мцавининин сядр-
лийи алтында кечирилмяли иди. Щярби хястя хидмятинин, Щярби байтар 
мцдириййятинин вя Щярби мящкямя хидмятинин ряисляри онларын 
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хидмятиня аид олан мясялялярин мцзакиряси заманы Мцвяггяти 
Щярби Шуранын иъласларына дявят едиля билярдиляр (69). 

Мцяййян дяйишикликляр апарылдыгдан сонра 1919-ъу ил мартын би-

ринъи йарысында Щярби Назирлийин апaратынын структуру daha da tək-

milləşdi (70). Назирлийин илкин тяшкилиндя Цмуми гярарэащын тяр-
кибиня дахил олан бир сыра хидмятлярин фяалиййят сащяляри эениш-
ляндийи цчцн онларын структуру да тякмилляшдирилмиш вя мцстягил 
структур кими бирбаша назиря табе едилмишди. 

 

 
 

1919-cu il mart ayının birinci yarısında Hərbi Nazirliyin strukturu 
 

1919-ъу ил март айынын биринъи йарысына кими Азярбайъан 
Ордусунун щансы идаряетмя органларынын, щярби щиссяляринин, идаря, 
мцяссися вя тящсил оъагларынын йарадылдыьыны, онларын щарада йер-
ляшдийини вя март айынын яввялляриндя онлара кимляр тяряфиндян 
рящбярлик едилдийини ашаьыдакы сийащыда эюрмяк мцмкцндцр (си-
йащы иля ялагядар bax: 71): 

 

Sıra 

N-si 

Идаря, щисся вя 

тяшкилатын ады 
Рящбяр шяхс 

Yerləşdiyi 

ərazi 

1. Цмуми гярарэащ Эенерал-майор Щябиб бяй Сялимов Gəncə 

Ləvazimat idarəsi 

Topoqrafiya 

şöbəsi 

Ümumi qərargahın 
komendantı 

General- 

kvartirmeyster 

Hərbi nazir 

Ümumi qərargah Topçu idarəsi İstehkam idarəsi 

Hərbi xəstə 

hissəsi 

Hərbi baytar 

müdiriyyəti 

Hərbi ədliyyə 

hissəsi 

Növbətçi  

generalın  

idarəsi 

Hərbi Nazirliyin 

Dəftərxanası 

Nəşriyyat 
idarəsi 
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Sıra 
N-si 

Идаря, щисся вя 
тяшкилатын ады 

Рящбяр шяхс 
Yerləşdiyi 

ərazi 

 а) эенерал-квартирмей-
стерин идаряси 

Вязифяни мцвяггяти иъра едян пол-
ковник Васили Николайевич Соколов 

Gəncə 

б) нювбятчи эенераlın 
идаряси 

Вязифяни мцвяггяти иъра едян пол-
ковник Щямид бяй Гайтабашы 

Gəncə 

ъ) Щярби Назирлийин 
Дяфтярханасы 

Полковник Иван Михайлович Михайлов Gəncə 

ч) комендант Полковник Эеорэи Иванович Лисйаков Gəncə 

d) nəşriyyat Polkovnik Georgi İvanoviч Lisyakov Gəncə 

е) Щярби топографиya 
шюбяси 

Вязифяни мцвяггяти иъра едян капитан 
Александр Фйодорович Ледомски 

Gəncə 

2. Топчу идаряси Эенерал-майор Мурад Эярай Тлехас Gəncə 

3.  Истещкам идаряси Полковник  Николай Димитрийевич Савкин Gəncə 

4. Лявазимат идаряси Полковник Йевэени Василйевич Се-
ребренников 

Gəncə 

5. Щярби хястя щиссяси Григори Димитрийевич Габайев Gəncə 

6. Щярби байтар мцди-
риййяти 

Михаил Гаврилович Йермонски Gəncə 

7. Щярби ядлиййя щиссяси Подполковник Владимир Викторович 
Самборски 

Gəncə 

8.  Азярбайъан щярби мящ-
кямяси 

Эенерал-майор Васили Иванович Дуб-
ровски 

Gəncə 

9.  Азярбайъан Орду ли-
васы Ряйасяти 

Полковник Александр Иванович Кли-
ментйев 

Gəncə 

10. Щярби дашынмалар ида-
ряси 

Полковник Константин Павлович Ми-
хайловски 

Gəncə 

11.  Прапоршикляр мяктяби Полковник  Ширин бяй Кясямянли Gəncə 

12.  Истещкам мяктяби Полковник Борис Константинович Беков Gəncə 

13. Комендатура Подполковник Давид Константинович 
Абатсийев 

Gəncə 

14.  Эянъя ясэяр хястя-
ханасы 

Йермолайев Gəncə 

15.  Топчу ъяббяханалары Капитан Илйас бяй Гугушов, 
подполковник Мещди бяй Султанов 

Kцrdəmir 

16.  Зирещли гатар Штабс-ротмистр Яли бяй Ялiyev Gəncə 

17. 1-ъи дивизийанын гя-
рарэащы 

Полковник Ъавад бяй Шыхлински Xankəndi 

18. 1-ъи Ъаваншир пийада 
алайы 

Полковник Нущ бяй Софийев I tabor Şu-
şa, II, III 
taborlar 
Xankəndi 
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Sıra 
N-si 

Идаря, щисся вя 
тяшкилатын ады 

Рящбяр шяхс 
Yerləşdiyi 

ərazi 

19. 2-ъи Бакы пийада алайы Полковник Мяммяд бяй Мяммядов Qusar 

20. 3-ъц Эянъя пийада 
алайы 

Полковник Сейфулла Мирзя Гаъар I tabor  
Qazax, II, 
III taborlar 
Gəncə 

21. Сцвари дивизийасы гя-
рарэащы 

Эенерал-майор Шащзадя Фейзулла 
Мирзя Гаъар 

Gəncə 

22. 1-ъи Татар сцвари алайы Полковник Фярщад бяй Аьаларов Gəncə 

23. 2-ъи Гарабаь сцвари 
алайы 

Полковник  Давуд бяй Йадиэаров Xankəndi 

24.  1-ъи топчу бригадасы Полковник Мяммяд Мирзя Гаъар Gəncə 

25. 1-ъи йцнэцл топчу ди-
визиону 

Полковник Владимир Самсонович 
Харкевич 

Gəncə 

26. 2-ъи даь-топчу диви-
зиону 

Подполковник Николай Иосифович 
Новрузов 

Xankəndi 

27. Ялащиддя Загатала 
табору 

Подполковник  Ящмяд бяй Дибиров Zaqatala 

28.  Ялащиддя Нуха 
бюлцйц 

Штабс-ротмистр Абакиров Nuxa 

29. Назирляр Шурасы няз-
диндя мцщафизя бюлцйц 

Штабс-ротмистр Ещсан хан Нахчыван-
ски 

Bakı 

 

Бунлардан башга, Эянъядя, Бакыда, Губада, Нухада, Сал-

йанда, Эюйчайда, Шушада щярби ряислярин (hərbi çağırış) идаряляри 
йарадылмыш, Эянъя, Пойлу, Йевлах вя Щаъыгабул стансийаларында 
щярби комендантлар тяйин едилмишди. Шящярлярдя йарадылмыш олан 
щярби ряислярин идаряляринин фяалиййятини бцтцнлцкдя сяфярбярлик 
ишиня рящбярлик едян Азярбайъан Орду Ливасы низамлайырды. 

1919-ъу илин мартында Азярбайъан Oрдусунун идаряетмя сис-
теминдя мцщцм бир кейфиййят дяйишиклийи мейдана эялди. Щярби 
назирин ямри иля март айынын 26-да Баш Яркани-щярб (Генералный 

Штаб) тясис едилди вя онун  тясдиг едилмяси барядя вясатят галдырыл-

ды. Бунунла баьлы Həрби назир С.Мещмандаровун имзаладыьы мяк-
тубда эюстярилирди ки, гошун щиссяляринин тялим-тярбийяси, ордунун 
мцщарибяйя щазырлашдырылмасы иля эцндялик ъари мясялялярин, тясяр-
рцфат проблемляринин бир органда „ Цмуми гярарэащда  бирляшдирил-
мяси эюзлянилян нятиъяни вермир. Орду бюйцдцкъя онун тясяррцфат 
мясяляляри, тяъщизат вя тяминат гайьылары да артыр. Онларын щялли 
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хейли вахт апардыьындан ордунун тяшкили, дюйцш щазырлыьынын лазыми 
сявиййядя апарылмасы цчцн кифайят гядяр вахт айырмаг имканы ол-
мур. Беля бир бошлуьун арадан галдырылмасы цчцн Баш Ярка-
ни-щярбин тясис едилмяси Щярби назир тяряфиндян мягсядяуйьун са-
йылырды. Онун фикринъя, беля бир структурун индийя кими йарадыл-
мамасына сябяб мцвафиг щазырлыглы кадрын олмамасы иди. 

С.Мещмандаров мяктубунда ялавя едирди ки, эенерал-лейте-
нант, тяърцбяли щярбчи, цч мцщарибя иштиракчысы Мяммяд бяй 
Сулкевичин  Азярбайъана эялиши иля беля бир структурун  тяшкили цчцн 
имкан йаранмышдыр. Йахын эяляъякдя Крымдан даща бир нечя са-
вадлы вя тяърцбялi забитлярин Азярбайъана эялмяси бу структурун 

ишиниn йцксяк сявиййядя гурulmasına имкан веряъяйи эцман 
едилирди. Назирин мцлащизяляриня эюря сяфярбярлийин елан едиляъяйи 
тягдирдя бу структур дярщал Цмуморду гярарэащына чевриляряк дю-
йцш шяраитиндя гошунларын идаря едилмясини юз цзяриня эютцря биляр-
ди. Цмуми гярарэащ ися юз funksiyasını yerinə yetirməklə арха 
хидmятин тяшкили, тяъщизат вя тяминат мясяляляринин щялли иля 
мяшьул олмалы иди. 

Щярби назир ону да билдирирди ки, Баш Яркани-щярбля Цмуми гя-
рарэащ бири диэяриндян цстцн олан структур дейилдир вя сялащиййят-
ляриня эюря онлар бир-бириня бярабярдир. Сялащиййят даиряляринин 
дцзэцн бюлцшдцрцлмяси ися онларыn бири диэяриня мане олмадан 

сямяряли фяалиййят эюстярмяsinə зямин йарадаъагдыр. 
Baş Ərkani-hərbin təşkilindən əvvəl S.Mehmandarovun tapşı-

rığı əsasında M.Sulkeviç bu qurumun strukturu və hər bir struktur 

vahidinin qarşısında dayanan vəzifələr haqqında müfəssəl bir ra-

port hazırladı. Bu raportun hazırlanması üçün M.Sulkeviç Rusiya 

və Avropa ölkələrinin təcrübəsini ətraflı şəkildə öyrəndi, həmin 

təcrübənin Azərbaycan şəraitində tətbiqinin xüsusiyyətlərini araş-

dırdı və fikirlərini konkret faktlarla əsaslandıraraq S.Mehman-

darova çatdırdı. Birmənalı şəkildə vurğulandı ki, hazırkı şəraitdə 

Rusiyada və Avropa ölkələrində ölkənin müharibəyə hazırlaşdı-
rılması istiqamətində görülməli olan bütün işlərə ayrıca bir qurum 

rəhbərlik edir ki, bu qurum Baş Ərkani-hərbdir. M.Sulkeviçin 

qənaətincə, sülh şəraitində Baş Ərkani-hərbin tərkibi aşağıdakı  
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şöbələrdən ibarət olmalı idi: 1) Əməliyyat şöbəsi; 2) Səfərbərlik 

şöbəsi; 3) Kəşfiyyat şöbəsi; 4) Hərbi topoqrafiya şöbəsi; 5) Hərbi 

daşınmalar və rabitənin texniki şöbəsi və 6) Nizami şöbə.  

S.Mehmandarov bu təkliflərlə ümumən razılaşdı, amma Baş Ər-

kani-hərbin strukturunun bir qədər yuvarlaqlaşdırılmasını lazım 

bildi. Çox güman ki, onun bu qərarı maliyyə çətinlikləri ilə bağlı idi. 

Онун təklifinə əsasən bu strukturun тяркиби ики шюбядян ибарят ол-
малы иди. Эенерал-квартирмейстер шюбяси мцщарибяйя щазырлыг планла-
рынын ишлянмяси, топланыш мянтягяляринин сечилмяси, онларын щазырлан-
масы вя сяфярбярлик планынын тяртиб едилмяси иля мяшьул олан ямя-
lиййат-сяфярбярлик бюлмясиндян, хариъдяки кяшфиййат аэентурасы ва-
ситясi иля ещтимал олунан дцшмян щаггында мялумат топламаг, юлкя 
дахилиндяки ъасусларла мцбаризя апармаг иши иля мяшьул олан кяшфий-
йат бюлмясиндян вя ордунун тяшкили, йерляшмяси вя гошунларын тя-
лим-тярбийясини ишляйиб щазырлайан низами бюлмядян ибарят иди. Баш 
Яркани-щярбин тяркiбиня дахил олан щярби топографийа шюбяси ися го-
шунлары вя гярарэащлары щярби хяритялярля тямин етмяли, йени план-
ларын чякилиши вя йени хяритялярин тяртиби иля мяшьул олмалы иди. 

Щярби дашыnмaлар идарясинин дя Баш Яркаnи-щярбин тяркибиня ке-
чирилмяси нязярдя тутулмушду. Бу шюбя дямир йолларыны вя диэяр 
йоллары щярби мягсядляр цчцн щазырламалы вя архада ъябщянин 

бцтцн  зярури лявазиматла  тяъщиз едилмясини вя onların дашынмасыны 
тямин етмяли иди (72). 

Эенерал-лейтенант М.Сулкевич Щярби назирин адына йаздыьы 
арайышда эюстярирди ки, беля бир структур щазырда щям Русийа ор-
дусунда, щям дя бир сыра Авропа юлкяляринин ордуларында мювъуд-
дур вя щямин структурлар ордунун мцщарибяйя щазырланмасы ишини 
щяйата кечирирляр (73). 

Щярби назирин 28 март 1919-ъу ил тарихли 157 нюмряли ямри иля 
Баш Яркани-щярб мартын 26-дан йарадылмыш щесаб едилди (74). Баш-
га бир ямрля ися М.Сулкевич мартын 19-да Баш Яркани-щярбин ряиси 
вязифясинин иърасына башламыш щесаб едилир вя эенерал-квартир-
мейстер шюбяси, щярби топографийа шюбяси, рабитя хидмяти Цмуми 
гярарэащын тяркибиндян алыныб Баш Яркани-щярбя верилир. Щярби 
дашынмалар идаряси дя Баш Яркани-щярбя табе едилир (75). 
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Мартын 31-дя Hярби Назирлийин рящбярлийи Назирляр Шурасы гаршы-
сында Цмуми гярарэащын нювбятчи эенералынын шюбясинин, Баш 
Яркани-щярбин эенерал-квартирмейстер шюбясинин штатларынын артырыл-
масы барядя вясатят галдырды. Щямин штатларын артырылмасы эянъ 
Азярбайъан Oрдусунда гуруъулуг ишляринин эенишлянмяsи, щиссяля-
рин сайынын артмасы вя бунунла баьлы адлары чякилян шюбялярин цзя-
риня дцшян вязифялярин щяъминин артмасы иля ялагяляндирилирди. 
Эюрцляъяк ишлярин щяъми бир нечя дяфя артса да, онлары иъра едяъяк 
шяхслярин сайынын артмамасы гуруъулуг ишинин сцрятиня вя кейфий-
йятиня якс-тясир эюстярирди. Щярби Назирлийин галдырдыьы мясялянин 
дцзэцнлцйц вя доьрулуьу гябул едилдийиндян бир мцддятдян сонра 
адлаrы чякилян шюбялярин штатлары эенишляндирилди (76). 

Эенерал-лейтенант М.Сулкевич Баш Яркани-щярбин ряиси тяйин 
едилдикдян сонра орду щиссяляринин формалашмасы даща ащянэдар 
характер алды. 2-ъи Бакы пийада алайынын формалашдырылмасы сцрят-
ляндирилди (77), 3-ъц Шяки сцвари алайынын тяшкили тезликля баша чатды. 

Прапоршикляр мяктябинин ряиси подполковник Şirin bəy Kəsəmənli 

2-ci Бакы пийада алайынын, подполковник Хосров Мирзя Гаъар ися 
3-ъц Шяки сцвари алайынын командири тяйин олундулар. 1919-ъу ил 
апрел айынын яввялляриндя бу забитлярин щяр икиси полковник рцт-
бясиня лайиг эюрцлдцляр (78). 

1919-ъу ил апрел айынын яввялляриндя Щярби назирин мцавини эене-
рал-лейтенант Я.Шыхлински Ялащиддя Загатала таборунда хидмятин 
тяшкили иля таныш олду вя орада эюрдцкляриндян бюйцк бир гцрур щисси 
кечирди. Щярби назир С.Мещмандаровун адына йаздыьы рапортда 
Я.Шыхлински обйектив чятинликлярин мювъудлуьу шяраитиндя Загатала 
таборунда хидмятин чох бюйцк мясулиййят вя вятяндашлыг щиссляри 
иля тяшкил олундуьуну гейд едир, эюрцлян ишлярин мащиййяти вя мяз-
муну барядя назиря мялумат верирди. Растлашдыьы бир сыра нюгсанлара 
тохунмагла бярабяр, Я.Шыхлински йазырды ки, эюрдцкляри табор ко-
мандири подполковник Дибировун вя онун эянъ силащдашларынын сон-
суз сяйляринин вя ишя виъданлы мцнасибятинин нятиъясидир. Назир мца-
вини ону да ялавя едирди ки, индики замaнын чятинликляриня бахмайа-
раг, таборда мцмкцн олан щяр шей едилмишдир (79). Таборда хидмя-
тин тяшкилиня ъан йандырылмасы, гаршыда дайанан вязифялярин цмум-
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халг мянафеляри бахымындан вя вятяндаш мювгейиндян гиймятлян-
дирилмяси Назирлийин рящбярлийинин мямнунлуьу иля гаршыланмышды. 

Я.Шыхлинскинин щесабаты иля таныш олдугдан сонра С.Мещман-
даров дярщал телеграфла табор командири Дибирова юз миннятдарлыьы-
ны вя тяшяккцрцнц чатдырды. Бу йохламанын нятиъяляри иля баьлы им-
заладыьы ямриндя назир эюстярирди ки, забитлярин чохунун гейри-пешя-
кар олмасына бахмайараг, диэяр щиссялярля мцгайисядя Загатала 
табору даща йахшы вязиййятдядир. Буну назир табор командири 
Ящмяд бяй Дивировун виъданлы хидмяти иля, онун юз забитляриня 
гаршы аталыг гайьысы эюстярмяси, шяхси щейятя дцзэцн тясир едя бил-
мяси, эянъ забитлярин дя юз баъарыгларыны ясирэямямяси вя коман-
дирин тапшырыгларына диггятля йанашмасы иля ялагяляндирирди (80). 

Щярби назир Загатала таборунун хидмятлярини садяъя гейд ет-
мякля кифайятлянмяди. О, йохламанын нятиъяляри барядя мялумат 
алан кими Дибирову полковник рцтбясиня тягдим етди. Апрел айынын 
яввялляриндя Назирляр Шурасынын гярары иля Я.Дибиров полковник 
рцтбясиня лайиг эюрцлдц (81). 

Анъаг гошун щиссяляринин щеч дя щамысында вязиййят беля де-

йилдi//. Yохламалардан сонра hərbi xidmətdə ортайа чыхан лагейдлик 
щалларына, щабеля нюгсанлара гаршы Щярби назир С.Мещмандаров ба-
рышмаз мювге тутурду. Загатала таборунун йохлаnılмасындан аз 
сонра онун эюстяриши иля тапшырыг эенералы, эенерал-майор Усубов 

Гусара йолланdı вя 2-ъи Бакы пийада алайынын вязиййяти иля таныш ол-
ду. Щаъыгабулда формалашдырылан бу алай бир мцддят сонра Гусара 
кючцрцлмцшдц. Алайын командири полковник М.Мяммядов вахт-
ашыры Щярби Назирлийя эюндярдийи рапортларда тялим-тярбийя просеси-
нин вя мяшьялялярин мцтямади олараг апарылмасындан, гаршыйа го-
йулан вязифялярин сяйля йериня йетирилмясиня чалышмаларындан 
йазмасы С.Мещмандаровда беля бир яминлик йаратмышды ки, бу щис-
ся там дюйцш щазырлыьы вязиййятиндядир. Бакыда гошун щиссяляринин 
йерляшдирилмяси мясяляси ортайа чыханда бу алайын бир таборунун 

шящяря эятирилмяси гярара алынды. Bununla bağlı Hярби назир пол-

ковник М.Мяммядова 700 няфярлик бир таборун Bakıya yola sa-

lınması барядя ямр верди. Щямин таборун щазырланмасы цчцн эене-
рал Усубов да Гусара эюндярилди. Онун Гусара эялмясиндян сонра 
айдын олду ки, алайда вязиййят щеч дя алай командиринин рапортла-
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рында йазылан кими дейилmiş. Алайын шяхси щейяти нязярдя тутулан 
сайда дейилди. Щяр таборда йахшы щалда 350 няфяр адам вар иди. 
Алайын санитар вязиййяти, тяминат сявиййяси аъынаъаглы шякилдя иди. 
Хцсусян иашя вя ярзаг тяъщизаты ян ади тялябляря беля ъаваб 

вермирди. Bu barədə məlumat alandan sonra С.Мещмандаров чох 
бюйцк тяшвишля гейд едирди ки, алайын рящбярлийинин эцнащы цзцндян 
шяхси щейят анъаг ун шорбасы, чюряк йериня ися хямир кцтц йейир. 
Нятиъядя, щям фярарилик, щям дя хястялик эениш мигйас алмышды. 

Nazirlik tərəfindən тяйин едилян йохлама комиссийасынын Гусара 
эялмяси иля мцяййян мясялялярин цстцнцн ачыла билмясиндян 
горхан алай хязинядары прапоршик Мяммядов одлу силащла юзцнц 
юлдцрмцшдц. 

 
 

1919-cu il mart ayının 2-ci yarısında Hərbi Nazirliyin aparatının 

strukturu 
 

Ləvazimat  
idarəsi 

Topoqrafiya 

şöbəsi 

Hərbi daşınmalar 

şöbəsi 

Anbar şöbəsi 
Növbətçi- 

general 

Əməliyyat-səfər- 

bərlik bölməsi 
Nizami 

bölmə 

Ümumi 

bölmə şöbəsi 

Təmir və bərpa 

bölməsi 

Müfəttişlər 

bölməsi 

Rabitə xidməti 

şöbəsi 

Kəşfiyyat və 

əks-kəşfiyyat 
Nəşriyyat 

Qeyri-nizami 

bölmə 

Xəritəçəkmə 

bölməsi 

General-kvarti-

meyster şöbəsi Dəftərxana Komendant 

Hərbi xəstə 

hissəsi 

Hərbi baytar 

müdiriyyəti 
Hərbi ədliyyə 

hissəsi 

Baş Ərkani-hərb Topçu idarəsi İstehkam idarəsi Ümumi qərargah 

Hərbi nazir 
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Щям алай командири полковnик М.Мяммядовун, щям дя онун 
мцавини полковник Канчелинин хидмяти вязифялярин иърасына эюс-
тярдикляри мясулиййятсизлийя вя лагейдлийя эюря С.Мещмандаров 
онларын щяр икисини Азярбайъан Oрдусу сыраларындан хариъ етди (82). 

1-ъи вя 3-ъц пийада алайларында да дярщал хидмятин тяшкили йох-
ланылды. Бу ишляр С.Мещмандаровун бирбаша нязаряти алтында апа-
рылырды. Hямин алайларда апарылан йохламалардан алынан тяяссцрат 
da Щярби назири гане етмəди. Буну о, апрелин 21-дя имзаладыьы 211 
нюмряли ямриндя хцсуси гейд еtди. Назир эюстярирди ки, цмумий-
йятля, щяр цч пийада алайында хидмятин тяшкили вя гошунларын идаря 
едилмяси чох пис вязиййятдядир. Bu vязиййятин дцзялдилмяси цчцн 
С.Мещмандаров артыг бязи аддымларын атылдыьыны билдирирди. Пол-

ковник Şirin bəy Кясямянлинин 2-ъи пийада алайына командир тя-
йин едилмяси бу мягсяддян иряли эялирди. Еля илк эцндян хидмятин 
дцзэцн тяшкили вя налайиг шяхслярин алайдан узаглашдырылмасы цчцн 
Кясямянлинин эюрдцйц ишляр назир тяряфиндян разылыгла гаршыланырды. 
С.Мещмандаров пийада алайларында вязиййятин йахшылашдырылмасы 
цчцн пийада дивизийасына йениъя командир тяйин едилмиш полковник 
Ъавад бяй Шыхлинскийя бюйцк цмидляр бясляйирди. Онун фикринъя, 
Шыхлинскинин савады, тяърцбяси, инсанларла давраныш тярзи вя нящайят 
вятянпярвярлийи буна зямин ола билярди (83). 

1919-ъу ил апрелин яввялляриндя мцттяфиг дювлятлярин щярби ко-
манданлыьы Бакыда да Азярбайъан Oрдусунун азсайлы гошун кон-
тинэентинин йерляшдирилмясиня иъазя верди. Мартын 31-дя Щярби нази-
рин ямри иля Бакы шящяриндя йерляшяъяк щисся вя бюлмяляр дягигляш-
дiрилди. Щямин гцввяляря бир пийада табору, 400 няфярлик сцвари вя 
бир топчу батарейасы дахил иди. Бцтцн бу гцввяляря 1-ъи Татар сцвари 
алайынын командири полковник Аьаларов рящбəрлик едирди. Полковник 
Аьаларова, ейни заманда, Бакы гарнизонунун ряиси вязифяси щяваля 
олунмушду. Апрел айынын 1-дя гошун щиссяляринин Бакыйа щярякя-
тинин щазырланмасы иля баьлы С.Мещмандаров нювбяти ямрини imzala-

dı. Бу ямрдян айдын эюрцнцр ки, Щярби назир Азярбайъанын гошун 
щиссяляринин юлкянин пайтахтына дахил олмасына неъя бюйцк ящямий-
йят верирди вя бу эцнцн йаддагалан щадисяйя чеврилмяси цчцн ъидди 
щазырлыьын апарылмасыны лазым билирди. Щяр шейдян яввял Щярби назир 
ешелонларын Бакыйа доьру щярякяти заманы низам вя интизамын 
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эюзлянилмясини мцвафиг шяхслярдян тяляб едирди. Онун фикринъя, еля 
бир щазырлыг апарылмалы иди ки, халг пишвазына чыхдыьы ордусу иля фяхр 
етсин, Азярбайъанын милли щярби гцввяляринин, щягигятян дя, форма-
лашдыьынын шащиди олсун. Щярби назирин имзаладыьы ямрдя эюстярилирди 
ки, гошун щиссяляринин шяхси щейяти сящяр тездян саат 7-дя йухудан 
галхмалы, ян тямиз палтарларыны эейиб шящяр ящалиси иля эюрцшя щазыр-
лашмалыдыр. Сцвари вя топчу бюлмяляринин шяхси щейяти, ейни за-
манда, атлары тямизлямяли, онлара гуллуг эюстярмяли вя лазыми щала 
эятирмяли идиляр. Бюлмя командирляри гаршысында вязифя гойулмушду 
ки, онлар ясэярлярин эейимлярини айры-айрылыгда йохласынлар вя ня-
зарят етсинляр ки, щамыда ейни эейим формасы олсун. Сящяр саат 9-да 
гошун бюлмяляри сырайа дцзцляряк дянизкянары булварда яввялъядян 
мцяййянляшдирилмиш йеря доьру щярякят етмяли идиляр. Гошун бюл-
мяляринин щярякяти бойу оркестр мусиги ифа етмяли иди. Гошун бюл-
мяляринин щярякяти заманы командирлярин вя забитлярин йери дя-
гигляшдирилмишди. Онлардан тяляб олунурду ки, шяхси щейятин эцмращ 
вя шян ящвал-рущиййясиня наил олунсун вя лазым оланда низамнамя-
йя уйьун олараг саламлашманы иъра етсинляр. Гаршыланма мярасими 
кечирилдикдян сонра гошун бюлмяляри дянизкянары буlвар, Садовы вя 
Николайевски кцчяляриндян кечяряк Салйан гышлаларына доьру щя-
рякят етмяли идиляр. Кцчялярля щяrяkят заманы да гошун бюлмяля-
ринин сыра низамы эюзлянилмяли вя онларын щярякятиня бир тянтяня ве-
рилмяли иди. С.Мещмандаров ямриндя хцсуси олараг тяляб едирди ки, 
забитляр вя мямурлар баш эейими кими фуражкадан дейил, милли папаг-
лардан истифадя етсинляр (84). 

Azərbaycanın milli qoşun hissələrinin Bakıya daxil olmasına 
hazırlıq işlərində Baş Ərkani-hərb rəisi general-leytenant M.Sul-
keviç də yaxından iştirak edirdi. Milli ordu hissələrinin Bakıya 

girməsinə icazə verilməsi bütünlükdə xalqın həyatında əhəmiyyətli 
bir hadisə idi və məlum idi ki, bu hadisə Bakı sakinləri tərəfindən 

maraq və sevinclə qarşılanacaqdır. Ona görə M.Sulkeviç bu hadisə 
ilə bağlı Bakıda Azərbaycanın müstəqilliyinə zidd olan qüvvələr 
tərəfindən təxribatlar törədilə biləcəyini də istisna etmirdi. Bu 

mümkün təxribatların qarşısının alınması üçün M.Sulkeviç Daxili 
İşlər Nazirliyinə müraciət etdi, nazir müavini general-mayor Sadıq 
bəy Ağabəyova məktub göndərdi. Həmin məktubunda da M.Sul-
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keviç milli qoşun hissələrinin Bakıya gəlməsi ərəfəsində şəhərdə 

əks-kəşfiyyat işlərinin gücləndirilməsi barədə qarşılıqlı fəaliyyətin 
tənzimlənməsini vacib sayırdı. O yazırdı ki, milli ordu hissələrinin 
1919-cu il aprel ayının 5-də Bakıya gəlməsinə hazırlıq işləri ilə 

bağlı Hərbi nazir S.Mehmandarov şəhərdə əks-kəşfiyyat işlərinin 
gücləndirilməsini əmr etmişdir. Bu işlərin tənzimlənməsi və hərbi 
əks-kəşfiyyat orqanları ilə qarşılıqlı əlaqə yaradılması üçün Hərbi 

Nazirlik tərəfindən yasovul Yusifov Daxili İşlər Nazirliyinə ezam 
olundu. M.Sulkeviç məktubunda yazırdı ki, Bakı şəhərində casus 

şəbəkəsinin mövcudluğu şübhə doğurmadığı bir vaxtda onlara 
qarşı mübarizə işini qeyri-azərbaycanlılara tapşırmaq olmaz və bu 
məsuliyyətli işə yalnız müsəlmanlar cəlb olunmalıdırlar. O, öz 

məktubunu aşağıdakı cümlələrlə bitirirdi: "Güman edirəm ki, Siz 
də bu fikirdəsiniz ki, biz hər ikimiz Vətən naminə bu vacib işi 
qətiyyətlə həll etməliyik. Bu iş respublika naminə elə sonsuz sə-

daqət tələb edir ki, onu heç bir pulla almaq mümkün deyil" (84a). 
 Апрелин 5-дя щямин гцввяляр Бакыйа дахил олду вя Салйан ка-

зармаларында йерляшдирилди. Бакыйа Азярбайъан гошун щиссяляринин 
дахил олмасы мцнасибятиля Щярби назир С.Мещмандаров да Бакыйа 

эялмиşди. Шящяр ящалиси Азярбайъан Oрдусунун щисся вя бюлмяля-
рини бюйцк тянтяня иля гаршыlады. Азярбайъан Oрдусунун щиссяля-
рини гаршылайан шящяr ъамаатынын издищамлы митинги кечирилди. Щя-

мин митинqdə милйончу Щ.З.Таьыйев чыхыш едяряк беля бир ордунун 
йарадылмасы мцнасибятиля С.Мещмандарову тябрик етди (85). 

Гошун щиссяляринин щярякят етdийи кцчялярдя сон дяряъя чохлу 
инсан топлашмышды. Бу инсанларын чоху инана билмирди ки, гыса мцддят 
ярзиндя Азярбайъан юзцнцн мцбариз гошун щиссялярини формалашдыр-
маьа мцвяффяг олмушдур. Хцсусиля Николайевски кцчясиндя бюйцк 
бир гялябялик var idi. Кцчя бойу биналарын диварлары вя бaлконлары 
милли байрагларла бязядилмишди. Милли гошун щиссяляринин Бакыйа эял-
мясиня севинян инсанлар щятта кцчя бойунъа йерляшян аьаълара дыр-
машараг мятин аддымларла ирялиляйян пийада вя сцвариляри изляйирдиляр. 

1919-ъу илин орталарында Щярби назирин гярары иля 2-ъи Бакы пийада 
алайынын 2-ъи таборунун базасында йени бир алайын йарадылмасына баш-
ланды. Бу алайын формалашдырылмасы Щярби назирин йанында тапшырыг  
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забити олан подполковник Исрафилова щяваля олунду. Онун рящбярлийи 
алтында дярщал кадрларын сечиlмясиня, йерляшдирилмясиня вя онларын 
тякмилляшдирилмясиня башланды. Нязярдя тутулмушду ки, таборун ики 
бюлцйцнцн базасында йени таборлар тяшкил олунсун. Щямин бюлцкляр-
дян алынмыш бир бюлмянин базасында ися цчцнъц табор йарадылмалы 
иди. Йени ясэярлярин эялмяси иля алайын штатында олан диэяр бюлмяляр 
„ тялим бюлмяси, кяшфиййатчылар командасы, рабитя хидмяти, пулем-
йот бюлцкляри вя с. дя комплектляшдирилмяли иди (86). 

Ейни заманда, Ялащиддя Загатала таборунун да алайа чеврилмя-
си цчцн гярар гябул едилди. Формалашдырма планына ясасян йени ала-
йын гярарэащы, 1-ъи табору, щабеля рабитя командасы, атлы чапарлар, 
лазарет вя мусиги командасы Загатала галасында, 2-ъи табор, атлы 
кяшфиййатчылар, тялим командасы, гейри-низами бюлцк вя араба паркы 
шящярдя, 3-ъц табор, истещкам бюлцйц, пийада кяшфиййатчылар ко-
мандасы ися Нухада йерляшдирилмяли иди. Щярби Назирлийин рящбяр- 
 

 
4-ъц Загатала пийада алайынын структуру 

 

лийи таборун команданлыьындан тяляб едирди ки, алайын формалаш-
дырылмасынын вахтында баша чатдырылмасы цчцн ясэярлярин дцзэцн 
бюлцшдцрцлмясиня, ихтисаслы ясэярлярин илк нювбядя истещкам бюлц-
йцнцн вя диэяр командаларын комплектляшдирилмяси цчцн сечилмя-
синя башлансын. Загаталада йердя галан диэяр ясэярляр ики табор цчцн 
бярабяр сявиййядя бюлцшдцрцлмяли вя онларын щазырлашдырылмасына 
башланмалы иди. Нуха бюлцйцндя олан яэярляр бурада йерляшяъяк та-
борун базасыны тяшкил етмяли иди. Забитляр вя мямурлар да бярабяр 
сявиййядя бюлцшдцрцлмякля таборларын вя бюлмялярин ещтийаълары 
юдянмяли иди. Алай цчцн йени эялян ясэярляр дя бюлцшдцрцлмяли вя 
илкин щазырлыг дюврцнц кечикдян сонра юз бюлмяляриня эюндярилмя-
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ли иди. Йени эяляъяк ясэярляр арасында ихтисаслы вя савадлы ясэярля-
рин дцзэцн йерляшдирилмясиня хцсуси фикир верилмяли иди (87). 

 Нязярдя тутулан бу вязифялярин вахтында иъра олунмасы тезликля 
юзцнцн мцсбят нятиъясини верди. Щярби назирин 1 ийун 1919-ъу ил 
тарихли 275 нюмряли ямри иля Ялащиддя Загатала табору 4-ъц За-
гатала пийада алайы адландырылды вя 1-ъи пийада дивизийасынын тяр-
кибиня дахил едилди. Полковник Дибиров алайын командири вязифясин-
дя сахланылды. 

Бакыда йарадылмасына башланан алайын формалашдырылмасы ися 
ийун айынын ахырларында баша чатды. Щярби назирин 25 ийун 1919-ъу 
ил тарихли 311 нюмряли ямри иля Бакыда йарадылан йени алай 5-ъи Бакы 
пийада алайы адландырылды. Яввялъя мювъуд олан 2-ъи Бакы пийада 
алайынын ады ися дяйишдирилди вя щямин алай 2-ъи Губа алайы ад-
ландырылды. Щярби назирин йанында тапшырыг цзря штабс-забит, под-
полковник Исрафилов йени йарадылан 5-ъи Бакы пийада алайынын 
командири тяйин едилди вя онун гаршысында алайын там тяшкилини тез-
ликля баша чатдырмаг вязифяси гойулду. Бу алайын гярарэащы Бакыда 
йерляшмяли иди (88). 

Еля 1919-ъу ил ийунун 25-дя Азярбайъан щюкумятинин гярары иля 
даща цч забит эенерал-майор рцтбясиня лайиг эюрцлдц. Щямин за-
битляр Щямид бяй Гайтабашы, Ъавад бяй Шыхлински вя 1-ъи топчу бри-
гадасынын командири Мяммяд Мирзя Гаъар идиляр. Ъавад бяй Шых-
лински 1-ъи пийада дивизийасынын командири кими юз эярэин фяалиййяти 
иля Щярби Назирлийин рящбярлийинин ряьбятини газанмышды. Еля эене-
рал-майор рцтбяси алмаг яряфясиндя Назирлийин вязифяли шяхсляри 
тяряфиндян апарылан йохлама танышлыгдан сонра 1-ъи пийада дивизийа-
сынын командири Ъавад бяй Шыхлинскинин, о ъцмлядян 1-ъи Ъаваншир 
пийада алайынын командири полковник Софийевин, 2-ъи Гарабаь сцва-
ри алайынын командири полковник Йадиэаровун, 2-ъи даь-топчу ди-
визионунун командири подполковник Новрузовун хидмятляри бир да-
ща тягдир олунмуш вя онлара назир тяряфиндян тяшяккцр елан едилмиш-
ди (89). 

Щярби назирин тяшяkkцрцнц алмыш полковник Йадиэаров щямин 
эцнлярдя 1-ъи сцвари дивизийасы командиринин мцавини тяйин едилди. 
Сцвари дивизийасынын командирлийиня ися Йадиэаровун тяйинатындан 
тяхминян бир нечя эцн яввял 1-ъи Татар сцвари алайынын командири 
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полковник Теймур бяй Новрузов тяйин едилди. Ики алай коман-
диринин йцксяк вязифяйя иряли чякилмяси бир нечя щиссядя командир 
щейятинин йердяйишмяси иля нятиъялянди. 1-ъи Татар сцвари алайынын 
командири вязифясиня 1-ъи Ъаваншир пийада алайыnын командири пол-
ковник Софийев тяйин едилди. Ъаваншир пийада алайынын коман-
данлыьы ися полковник Левестама тапшырылды. Полковник Йадиэаро-
вун йериня 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын командири полковник 
Туганов тяйин едилди (90). 

Bу тяйинатларын вя йердяйишмялярин апарылмасына мцяййян мя-
нада, щям дя сцвари дивизийасынын командири вязифясинин иърачысы, 
дивизийанын гярарэащ ряиси эенерал-майор Амашукелинин юз хащи-
шиня эюря хидмятдян эетмяк арзусу олмушду. 1919-ъу илин яввял-
ляриндя Азярбайъан Oрдусунда хидмятя башлайан эенерал Амашу-
кели бир нечя ай дивизийанын командири вязифясини иъра етмиш, сяда-
гятли хидмяти иля дивизийанын мющкямлянмясиня лазымынъа кюмяк 
эюстярмишди. Онун хидмятинин баша чатдырылмасы иля баьлы imzala-

dığı ямриндя С.Мещмандаров гейд едирди ки, эенерал Амашукели 
ишэцзарлыьы, ардыъыллыьы вя мясулиййяти иля фярглянирди. Буна эюря дя 
Щярби назир Амашукелинин юз хидмятини баша вурмасына щям тяяс-
sцф едир, щям дя файдалы хидмятиня эюря она юз тяшяккцрцнц 
билдирирди (91). 

 

 
 

1919-ъу илин ийун айында Азярбайъанын дюйцш бирляшмяляри вя 
щиссяляринин структуру 

 

1919-ъу илин ийун вя ийул айларында 4-ъц Загатала пийада алайы-
нын вя 5-ъи Бакы пийада алайынын тяшкилиндян сонра гошунларын идаря 
едилмясиндя йени структурун, йяни 2-ъи пийада дивизийасынын тяшкил 
едилмяси зяруряти йаранды. Бу барядя 1919-ъу ил ийулун 14-дя Щяр-

1-ci piyada diviziyası 2-ci piyada diviziyası Süvari diviziyası Topçu briqadası 

Topçu divizionu Süvari alayı Piyada alayı Piyada alayı 

Hərbi Nazirlik 
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би назир 328 нюмряли мцвафиг ямрини имзалады. Щямин ямрдя 
мювъуд беш пийада алайындан ики пийада дивизийасынын йарадылмасы 
мягсядяуйьун билинирди. 

Щярби назирин 14 ийул 1919-ъу ил тарихли ямриня ясасян Загатала 
вя Губа алайларынын нюмряляри дяйишдирилди. Загатала алайы 2-ъи 
пийада алайы, Губа алайы ися 4-ъц пийада алайы адландырылды. 1-ъи 
пийада дивизийасынын тяркибиня 1-ъи Ъаваншир пийада алайы, 2-ъи 
Загатала пийада алайы вя 3-ъц Эянъя пийада алайы дахил едилди. 2-ъи 
пийада дивизийасынын тяркибиня ися 4-ъц Губа вя 5-ъи Бакы пийада 

 

 
 

1919-ъу ил ийул айынын биринъи йарысында пийада дивизийаларынын 
структуру 

 

алайлары дахил едилди. 1-ъи пийада дивизийасынын гярарэащы Эянъядя 
иди вя бу дивизийайа эенерал-майор Ъ.Шыхлински командирлик едирди. 
2-ъи пийада дивизийасынын гярарэащы ися Бакыда иди вя бу ди-
визийанын командири вязифясиня Щярби Назирлийин тапшырыг эенералы, 
эенерал-майор И.Усубов тяйин едилди (92). 

Август айында артыг 6-ъы пийада алайынын тяшкили дя баша чат-
дырылды. Бу алай Эюйчай алайы адландырылыб 2-ъи пийада дивизийасынын 
тяркибиня дахiл едилди (93). 

Пийада дивизийаларынын щяр биринин тяркиби цч алайдан ибарят 
нязярдя тутулмушду. Алайларын щяр бири 3 минядяк шяхси щейятдян 
ибарят олмалы иди. Щяр алай цч табордан, щяр табор ися дюрд пийада 
бюлцйцндян вя бир пулемйот бюлцйцндян тяшкил едилмяли иди. Щяр 
пулемйот бюлцйцнцн тяркибиндя 8 пулемйот вар иди. Бундан башга, 
алайларда бир сцвари кяшфиййат бюлцйц, бир истещкам бюлцйц, бир 
рабитя-телефон бюлцйц вя бир гейри-низами бюлцк вар иди. Таборун 
шяхси щейятинин сайы 1000 няфяр иди (94). 
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Пийада алайынын структуру 
 
Сцвари дивизийасы да цч алайдан тяшкил едилмишди. Щям дивизийа, 

щям дя алайын гярарэащынын штатында хейли аз адам вар иди. Бу да 
щямин шяхслярдян даща чевик вя сямяряли иш тяляб едирди. Сцвари 
дивизийасынын гярарэащы дивизийа командириндян (рцтбя категори-
йасы „ эенерал-лейтенант вя йа эенерал-майор), дивизийа коман-
диринин мцавининдян (эенерал-майор), гярарэащ ряисиндян (полкоv-
ник), баш йавярдян (подполковник вя йа ротмистр), лявазимат заби-
тиндян, сцвари-истещкам хидмятинин ряисиндян вя мцлки шяхс олан 
дивизийа щякиминдян ибарят иди (95). 

 

 
Сцвари дивизийасынын структуру 

   

Сцвари алайынын гярарэащы ися алай командириндян (рцтбя кате-
горийасы „ полковник), цч няфяр гярарэащ забитиндян (рцтбя кате-
горийасы „ подполковник, щямин забитлярдян бири низами хидмят 
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цзря, бири тясяррцфат щиссяси цзря və бири ися кичик гярарэащ забити 
иди), бюлцк командирляриндян (ротмистр, штабс-ротмистр, сцвари бю-
лцйц командири, бир пулемйот бюлцйц командири) алай йавяриндян 
(штабс-ротмистр вя йа ротмистр), алай йавяринин рабитя хидмяти цзря 
кюмякчисиндян, тялим командасынын ряисиндян (штабс-ротмистр вя 
йа ротмистр), кюмякчи вя кичик забитлярдян ибарят иди. Бунлардан 
башга, алайын гярарэащында мцлки шяхслярдян ибарят бир щяким, бир 
байтар щякими, тясяррцфат цзря карэцзар, хязинядар, квартирмейс-
тер, силащ устасы вя молла вар иди. Щяр сцвари бюлцйц 288 сцваридян 
вя 20 пийададан ибарят иди. Пулемйот бюлцйцндя 48 адам, рабитя 
командасында 40 адам вар иди. Бцтцнлцкдя сцвари алайында 28 
забит, 7 няфяр мямур, 680 ясэяр вя 29 муздлу сырави вар иди (96). 

Пийада алайларынын сай тяркиби ейни дейилди. Онларын арасында 
мцяййян фяргляр дя мювъуд иди. Мясялян, 1-ъи Ъаваншир пийада 
алайынын штат тяркиби беля иди: гярарэащ забити „ 6 няфяр, баш забит „ 
55 няфяр, щяким „ 4 няфяр, мямур „ 6 няфяр, молла „ 1 няфяр, он-
башы „ 18 няфяр, чавуш „ 296 няфяр, сырави „ 2303 няфяр. Ялавя ола-
раг, алайын гейри-низами командасында 1 няфяр онбашы, 49 няфяр 
чавуш вя 146 няфяр сырави вар иди. Алайда 239 йцк аты олмалы иди 
(97). 2-ъи Загатала пийада алайынын штат тяркиби ися беля иди: гя-
рарэащ забити „ 6 няфяр, баш забит „ 55 няфяр, мямур „ 6 няфяр, 
молла „ 2 няфяр, онбашы „ 18 няфяр, чавуш „ 259 няфяр, сырави „ 
2303 няфяр. Гейри-низами командада ися 219 няфяр сырави олмалы 
иди. Ялавя олараг алайын штатында 85 баш низами ат вя 121 баш йцк аты 
нязярдя тутулmушду (98). 

1919-ъу илин йайында вя пайызында Азярбайъан Oрдусу hissələ-

rinin формалашдырылмасы бюйцк сцрятля давам едирди. Бу дювр го-
шун щиссяляринин йарадылмасында ян мящсулдар дювр сайыла биляр. 
Тарихи шяраит, бир тяряфдян Деникин гошунларынын щцъум тящлцкяси, 
диэяр тяряфдян дя миллятчи-ермяни гошун дястяляринин вя кюнцл-
лцляринин Зянэязур вя Гарабаьда хейли фяаллашмасы Азярбайъан-
дан юз яразиляринин силащлы мцдафиясиня даим щазыр олмаьы тяляб 
едирди. Шималдан эюзлянилян Деникин тящлцкясинин гаршысыны алмаг 
цчцн назирин ямри иля Хачмаз дястяси йарадылdы. Онун тяркибиня 
Губа алайы, 3-ъц Эянъя пийада алайынын бир табору, 1-ъи Татар сцва-
ри алайы, 1-ъи топчу бригадасынын 2-ъи дивизиону, Истещкам мяктяби вя 
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дястянин гярарэащы дахил иди (99). Бу дястя 2-ъи пийада дивизийасынын 
тяшкилиндян бир мцддят яввял йарадылмыш вя эенерал- майор Усубов 
онун командири тяйин едилмишди (100). Эенерал-квартирмейстер вязи-
фясинин мцвяггяти иърачысы подполковник Зейналов ися дястянин мц-
вяггяти гярарэащ ряиси тяйин едилмишди. Сонрадан о, бирдяфялик бу 
штат вязифясиня тясдиг едилди (101). Pодполковник Зейналовдан сон-
ра эенерал-квартирмейстер вязифясиня полковник Каргалетели тяйин 
едилмиш вя о, мцстягил Азярбайъан Oрдусунун мювъудлуьунун сон 
эцнляринядяк бу вязифяни иъра етмишди. 

Эенерал-майор Усубовун 2-ъи пийада дивизийасынын командири 
тяйин едилмяси иля баьлы олараг Хачмаз дястясинин командири 
вязифясиня полковник Кясямянли тяйин едилди. Усубова эюстяриш 
верилди ки, дястяни полковник Кясямянлийя тящвил вериб Бакыйа 
гайытсын вя йени вязифянин иърасына башласын. Хачмаз дястясиндяки 
1-ъи Татар сцвари алайындан башга диэяр щиссяляр полковник Кя-
сямянлинин ямялиййат рящбярлийиня верилди (102). 

Полковник Кясямянли йени вязифянин иърасына бцтцн эцъц иля эи-
ришя билмяси цчцн Губа пийада алайынын командири вязифясиндян 
азад едилди вя щямин вязифянин иърасы подполковник Гугушова щя-
валя едилди. Назирин мцвафиг ямриндя гейд едилирди ки, pолковник 

Кясямянли йени вязифясинин иърасы иля бярабяр Губа алайынын тяşкили-
нин баша чатдырылмасыны да хцсуси нязарят алтында сахламалыдыр (103). 

1919-ъу илин ийун айынын сон эцнляри вя ийулун яввялляриндя Щяр-
би Назирлийин рящбяр органлары Бакыйа кючцрцлдц. Назирин мцвафиг 
ямри иля идаря, шюбя вя хидмятлярин Бакыйа кючцрцлмяси цчцн ики 
ешелон айрылды. Биринъи ешелонла ийунун 28-дя Лявазимат идаряси, Ис-
тещкам идаряси, Щярби хястя идаряси, Щярби байтар щиссяси вя 
Азярбайъан Щярби мящкямяси йола дцшмяли вя сящяриси эцн онлар 
Бакыйа чатараг яввялъядян мцяййянляшдирилмиш биналарда йерляш-
мяли идиляр. Ийулун 1-дя йола дцшяъяк ешелон ися Цмуми гярарэащ, 
Баш Яркани-щярб, Азярбайъан Орду Ливасы Ряйасятинин дяфтярхана-
сыны, няшриййат вя автомобил щиссясини Бакыйа кючцрмяли иди (104). 

Щярби Назирлийин апараты, Цмуми гярарэащ вя Баш Яркани-щярб 
Бакыда Красноводск вя Меркури кцчяляринин (индики С.Вурьун кц-
чяси вя Z.Əliyeva проспектинин) кясишмясинin sağ tərəfində олан 
бинада йерляшдирилди (105). 
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1919-ъу илин ийул-август айларында ялащиддя щаубитса батарейа-
сынын, даь-сцвари батарейасынын, 1-ъи топчу бригадасынын, 6-ъы даь 
батарейасынын, 2-ъи топчу бригадасынын, 2-ъи йцнэцл вя 1-ъи даь 
батарейасынын тяшкили давам етдирилди (106). 

Август айында Лянкяранда анархийа вя юзбашыналыглары арадан 
галдырмаг, орада Азярбайъан щюкумятинин щакимиййятини бяргярар 
етмяк цчцн Хцсуси Лянкяран дястяси тяшкил едилди (107). Бу дястя 
она верилян тапшырыглары иъра едиб баша чатдырдыгдан сонра еля август 
айында Лянкяранда ещтийат пийада таборунун тяшкил едилмяси гяра-
ра алынды. Капитан С.Ряфибяйов бу таборун командири тяйин едилди, 
табор юзц ися 2-ъи пийада дивизийасынын тяркибиня дахил едилди (108). 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 1919-ъу илин август айында 6-ъы 
пийада алайынын да тяшкилиня башланды. Бакынын Байыл щиссясиндя 
йерляшмяли олан бу алайын командири вязифясиня полковник Яфян-
дийев тяйин едилди вя алайын формалашдырылмасы она тапшырылды (109). 

Шималдан эюзлянилян тящлцкянин гаршысынын алынмасына щазыр олмаг 
цчцн 1919-ъу ил ийул айынын 1-дя Азярбайъан Парланменти хцсуси 
кюнцллц дястялярин дя йарадылмасы барядя гярар гябул етди. Бу 
дястялярин тяшкилиндя ясас мягсяд силащ тутмаьы баъаран ящалинин 
мцщарибяйя щазырлашдырылмасы иди. Бу дястяляр Бакынын Сабунчу 
(рящбяри „ поручик Ялимярдан вя Фяхри яфянди), Мяркяз (рящбяри „ 
капитан Шярафяддин вя подпоручик Щаъыаьа), Балаханы (рящбяри „ 
поручик Ящмяд Эцлцсц вя прапоршик Щцсейн Щилми), Забрат, 
Сураханы (рящбяри „ подпоручик Ящмяд Шцкрц вя онбашы Осман 
Мустафа оьлу), Щиля (рящбяри „ поручик Осман вя прапоршик Щцсейн), 
Ашаьы Бибищейбят (рящбяри „ Щцсейн Щцснц), Йухары Бибищейбят 
(рящбяри „ подпоручик Щясян Ниъати), Гара шящяр (рящбяри „ поручик 
Осман вя прапоршик Фейзулла Рящман), Аь шящяр (рящбяри „ 
прапоршик Камал), Таьыйев фабрики (рящбяри „ прапоршик Мащмуд), 

Бинягяди (rəhbəri – прапоршик Аьяли Ъяфярзадя), Маштаьа (рящбяри „ 
капитан Сябри) вя Нардаран (рящбяри „ подполковник Даниел Янвяр) 
йашайыш мянтягялярини ящатя едирди. Дястянин цмуми рящбяри Йусиф 
Зийа Талыбзадя, онун мцавини ися Тасимбек Кундухов тяйин 
едилдиляр (110). Гейд етмяк лазымдыр ки, дястяйя гябул едилмиш 
забитлярин яксяриййяти тцрк забитляри иди. Тцркийядя мювъуд олан аьыр 
вязиййятдян вя тягиблярдян ъаныны гуртарыб Азярбайъана эялян тцрк 
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забитляри Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян мещрибанлыгла гаршыланыр 

вя доланышыqlarının тямин едилмяси цчцн onlar мцмкцн олан ишляря 

гябул едилирдиlər. Бунунла баьлы бир сыра тцрк забитляри «Йардым алайы» 
адландырылмыш кюнцллц дястяйя гябул едилмишди. Бу дястя Щярби 
Назирлийин табелийиндя йарадылмышды. 

Бир мцддят сонра «Азярбайъан Республикасынын кюнцллц табору 
щаггында» Ясаснамя дя тясдиг едилди. Щямин Ясаснамяйя эюря 
кюнцллц табор Азярбайъан Республикасы щюкумятинин дювлят гурулу-
шуну мцдафия етмяк вя бу ишдя йардым эюстярмяк цчцн Вятяниня 
хидмят етмяк арзусунда олан республика вятяндашларындан кюнцллц 
шякилдя йарадыла билярди. Щямин табор ашаьыдакы континэентдян 
комплектляшдириля билярди: а) 17 йашындан 50 йашынадяк физики ъящят-
дян саьлам; б) истинтага ъялб едилмямиш вя сийаси ъящятдян етибарлы; 
ъ) щярби мцкялляфиййяти кечмиш вя кечмямиш олан вятяндашлар бу 
табора дахил ола билярdи. Ясаснамядя о да эюстярилирди ки, кюнцллц 
табор цзвляри хидмятин тяшкили заманы Азярбайъан Oрдусунда гябул 
олунмуш низам вя интизам тялябляриня ямял етмялидирляр (111). 

1920-ъи ил маrтын 27-дя Дювлят Мцдафия Комитяси «Йардым ала-
йы»нын Щярби Назирлийин структурундан чыхарылараг Дахили Ишляр 
Назирлийиня табе едилмяси барясиндя гярар гябул етди (112). 

Щярби щиссялярин вя обйектлярин Бакыда чохалмасы, щабеля Бакынын 
юлкянин пайтахты кими йери вя ящямиййяти нязяря алынараг 1919-ъу ил 
август айынын яввялляриндя бурада комендатура тясис едилди. Тясдиг 
едилмиш мцвяггяти штата эюря комендатуранын тяркибиндя Бакы шящяр 
коменданты (рцтбя категорийасы эенерал-лейтенант вя йа эене-
рал-майор), комендантын мцавини (полковник), баш йавяр (капитан), 
кичик йавяр (баш забит), щауптвахтда хидмят етмяк цчцн беш ясэяр, 
бир нечя карэцзар вя забит олмалы иди. Бу хидмятин дярщал вя кейфий-
йятля тяшкили цчцн ещтийатда олан эенерал-майор Фирудин бяй Вязиров 
щягиги щярби хидмятя гябул едилди вя Бакы шящяринин коменданты тя-
йин едилди. Бакы шящяр гарнизонунун ряиси вязифясинин мцвяггяти 
иърасы да она щяваля едилди. Она гядяр шящяр коменданты олмуш пол-
ковник Вязиров сялащиййятляри эенишляндирилмиш олан йени Бакы шящяр 
комендантынын мцавини вязифясиндя сахланылды (113). 

Бир нечя эцндян сонра, йяни август айыныn 16-да гярарэащы 
Бакыда йерляшян 2-ъи пийада дивизийасынын командири Усубов Бакы  
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ганизонунун ряиси тяйин едилди. Эенерал Ф.Вязиров бу вязифядян 
азад едилди вя она йалныз Бакыда комендант хидмятинин тяшкили 
тапшырылды (114). 

16 август 1919-ъу ил тарихли 359 нюмряли ямриндя Щярби назир 
эенерал Усубовун Бакы шящяр гарнизонунун ряиси тяйин едилмясини 
билдирмякля, щям дя Истещкам идарясинин ряиси полковник Савкинин 
юз хащиши ясасында хидмятдян азад олдуьуну елан едяряк виcданлы 
ишиня эюря она миннятдарлыг вя тяшяккцрцнц чатдырды. 

Тяхминян икищяфтялик бир мцддятдя шимал сярщядиндя вя Бакы 
ятрафында истещкам ишляринин эенишлянмяси иля фяалиййяти хцсуси 
ящямиййят кясб едян Истещкам идарясиня мцлки мцщяндис Зцбеир 
бяй Темирханов рящбярлик етди. Августун ахырында ися бу вязифяйя 
эенерал-лейтенант Тарханов тяйин едилди.    

Азярбайъан Oрдусунда хидмятя гябул едилян бу тяърцбяли 
эенерал августун 25-дян Истещкам идарясинин ряиси вязифясинин 
иърасына башлады (115). 

Гусар ятрафында олан 1-ъи Татар сцвари алайынын командири пол-
ковник Софийевя Гусар гарнизонунун ряиси вязифяси, полковник 
Аьаларова ися Бакы щярби лиманынын коменданты вязифяси щяваля 
олунду (116). 

Юлкянин мцдафиясинин эцъляндирилмяси иля баьлы эенишлянян щяр 
ъцр мцщяндис-истещкам ишляриня цмуми рящбярлик эенерал-квар-
тирмейстер полковник Каргалетелийя тапшырылды (117). 

1919-ъу илин августунда Щярби Назирлийин идаряетмя органла-
рынын структурларында да бир сыра дяйишикликляр едилди. 2-ъи зирещли га-
тарын тяшкили баша чатдыгдан сонра щям 1-ъи, щям дя 2-ъи зирещли га-
тарлар Цмуми гярарэащын табелийиндян чыхарылды вя онлар Баш Ярка-
ни-щярбин эенерал-квартирмейстер шюбясиня табе едилди. Щямин 
гатарлар мцяййян вязифянин иърасы цчцн бу вя йа диэяр дястянин 
тяркибиня верилдикдя ямялиййат бахымындан бу дястянин коман-
данлыьына табе олмалы идиляр (118). 

Цмуми гярарэащын тяркибиня дахил олан бязи диэяр структурларын 
да табелик ялагяляриндя мцяййян дяйишикликляр едилди. Щярби на-
зирин 17 август 1919-ъу ил тарихли 368 нюмряли ямриня ясасян Щяр-
би Назирлийин Дяфтярханасы, Прапоршикляр мяктяби, Автомобил 
щиссяси, о ъцмлядян артыг йухарыда хатырланан зирещли гатарлар Цму-
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ми гярарэащын табелийиндян чыхарылды. Назирлийин Дяфтярханасы 
бирбаша назирин юзцня, Прапоршикляр мяктяби иля зирещли гатарлар Баш 
Яркаnи-щярб ряисиня, Автомобил щиссяси ися Истещкам идарясинин 
ряисиня табе едилди. Бу дяйишикликдян сонра Цмуми гярарэащын тяр-
кибиндя Нювбятчи эенералын идаряси вя Азярбайъан Орду Ливасы 
Ряйасяти галды (119). 

 Щярби Назирлийин рящбярлийи Щярби Шуранын фяалиййятинин тяк-
милляшдирилмяси иля баьлы да бир сыра тяклифляр иряли сцрдц. Щяля 
1919-ъу илин март айында Щярби назирин мцавини Щярби Шуранын фяа-
лиййятини тящлил едяркян бир сыра тяклифлярин щяйата кечирилмясини ва-
ъиб билмишди. Онун фикриня эюря, Щярби Шурайа дахил олан вязифяли 
шяхсляр щяддян артыг эярэин ишляйирляр вя бунун цчцн дя мцстягил 
вязифяляринин иърасы онлардан чох вахт тяляб едирди. Нятиъядя онлар 
Hярби Шуранын ишиня кифайят гядяр вахт айыра билмирдиляр. Диэяр тя-
ряфдян дя бу вя йа диэяр вязифяли шяхсин хидмяти сащясиня йахын 
олан мясялялярин мцзакиряси заманы онлар юзляри вя рящбярлик етдик-
ляри хидмят сащяляри цчцн даща мараглы олан мювгелярдя дайа-
нырдылар. Она эюря дя Я.Шыхлински Щярби назирдян хащиш етди ки, бир 
сыра тяклифлярин щяйата кечирилмяси цчцн Назирляр Шурасы гаршысында 
вясатят галдырсын. Щямин тяклифлярин мащиййяти бундан ибарят иди ки, 
Щярби Шура Али Щярbи орган кими щеч бир диэяр вязифяси олмайан 
тяърцбяли щярбчилярдян тяшкил едилсин. Бу щярбчиляр Щярби Шуранын 
цзвц кими йалныз Щярби Шуранын фяалиййятинин тяшкили иля мяшьул ол-
малы вя кянар щеч бир ишя ъялб едилмямяли iдиляр. Беля олдугда 
Щярби Шура даща сямяряли фяалиййят эюстяряр вя мцзакиря едилян 
мясяляляр барядя щеч кяс мараглы мювге тутмазды. Щярби Назир-
лийин йцксяк вязифяли шяхслярини ися Я.Шыхлински Щярби Шуранын иъ-
ласына мяшвярятчи сясля дявят етмяйи мягсядяйьун билирди. Эене-
рал Я.Шыхлински Щярби Шуранын даими штатлы цзвляринин 4 ил мцддяти-
ня тяйин едилмяси тяклифини иряли сцрцрдц. Онун фикринъя, щямин 
мцддят гуртарандан сонра кимлярин вахтынын узадылмасы барядя 
Щярби назир юзц щюкумят гаршысында вясатят галдырмалы иди (120). 

1919-ъу илин августун 18-дя Я.Шыхлински Щярби Шуранын фяалиййя-
ти иля баьлы Щярби назиря йени бир мярузя щазырлады. Эенерал 
Я.Шыхлински щямин мярузядя дя Щярби Шуранын фяалиййятинин щеч дя 
эцнцн тялябляри сявиййясиндя гурулмадыьыны билдирирди. Онун фик-
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ринъя, щярби ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси вя щярби тясяррц-
фатын идаря едилмяси, щабеля щярби хидмятин тяшкили сащясиндя зярури 
гярарларын гябул едилмяси иля баьлы мясяляляр Щярби Шурада мцзаки-
ря едился дя, бу характерли мясялялярин бюйцк бир щиссяси шяхсян на-
зирин юзц гаршысында галдырылыр вя бунунла да онун ялавя йцклянмя-
синя йол ачырды. Щалбуки Я.Шыхлинскийя эюря, Щярби Шураныn иши йахшы 
гурулдуьу тягдирдя бу мясяляляр орада мцзакиря олунар вя сялащий-
йятли гярарлар гябул едиля билярди. Нятиъядя Щярби назир дя бязян 
она аид олмайан мясялялярин щяллиня хейли вахт айырмазды (121). 

Я.Шыхлиски мювъуд олан нюгсанлары арадан галдырмаг цчцн Щяр-
би Шуранын фяалиййятиня диггятин артырылмасыны, бу структурун чевик 
вя ишляк бир органа чеврилмясини зярури билди. Бунун цчцн о, ма-
лиййя вя тясяррцфат мясяляляри иля баьлы олан мясялялярин мцзакиря 
едилмясиндя даща доьру гярарын гябул едилмяси иля баьлы мцвафиг 
мцлки назирликлярин нцмайяндяляринин дя Щярби Шуранын тяркибиня 
дахил едилмясини тяклиф едирди (122). 

Щярби Шуранын фяалиййятинин тякмилляшдирилмяси иля баьлы Щярби 
назир С.Мещмандаров да рапортла Назирляр Шурасынын сядриня 
мцраъият етди. О билдирирди ки, юз дахили режими олан, хцсуси фяа-
лиййятиндя айрыъа щярби ганунвериъилийя дайагланан орду мцстягил 
вя бцтюв бир организмдир. Орду, ейни заманда, дювлятин бцдъя-
синин ян бюйцк мясряфчисидир. Она эюря дя истяр хцсуси ганунвери-
ъилик базасынын тякмилляшдирилмяси, истярся дя кцлли малиййя мяс-
ряфлярини тяляб едян тясяррцфат щяйатынын дцзэцн гурулмасы сяла-
щиййятли органын мöвъудлуьуну тяляб едир ки, Щярби Шура беля бир 
орган олмалыдыр. Назир мялумат верирди ки, Русийа ордусунун Щяр-
би Шурасы щярби хидмятин мцхтялиф сащяляриндя узун илляр тяърцбяси 
олан шяхслярдян тяшкил едилир вя онлар бу вахт башга вязифялярдян 

азад едилирdilər (123). 
Щярби Шуранын бу ъцр тяшкилинин онун фяалиййятинин сямярялилийи-

ни хейли артырдыьыны етираф етмякля бярабяр, Щярби назир С.Мещман-
даров щямин вариантын Азярбайъанда тятбигинин гейри-мцмкцн ол-
дуьуну да инкар етмирди. Онун фикринъя, бир тяряфдян Азярбайъан-
да тяърцбяли забитляр чох аз иди вя онлар да ордунун бу вя йа диэяр 
сащясиндя чох мясулиййятли вя лазымлы вязифяляр туtмушдулар, о би-
ри тяряфдян дя бир нечя йцксяк рцтбяли забитин штатла Щярби Шурайа 
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тясдиг едилмяси ялавя малиййя хяръляри тяляб едирди. Она эюря дя 
назир Щярби Шуранын фяалиййятинин иътимаи ясасларла гурулмасыны 
мягсядяуйьун билирди. Анъаq С.Мещмандаров Назирляр Шурасын-
дан хащиш етди ки, бу органын ишинин тяшкили цчцн лазыми вязифяли 
шяхслярин тяйин едилмяси барядя она сялащиййят верилсин. Щярби на-
зир, щямчинин малиййя вя тясяррцфат мясяляляринин мцзакиряси 
заманы мцвафиг назирликлярин нцмaйяндяляриниn дя Щярби Шуранын 
ишиня ъялб едилмясиня разылыг верилмясини хащиш едирди (124). 

Йени тяклифлярля баьлы Щярби Шуранын йени Ясаснамясинин лайи-
щяси щазырланды вя тясдиг цчцн Назирляр Шурасына эюндярилди. Бу ла-
йищяйя эюря Шуранын тяркиби сядр вя цзвлярдян ибарят иди. Адятян, 
Шуранын иъласларына назир мцавини сядрлик едир, хцсуси щалларда ися 
Щярби назир юзц Шуранын иъласына сядрлик едирди. Шуранын цзвлцйцня 

ашаьыдакы шяхсляр тяклиф олунурдулар: Цмуми гярарэащын ряиси, Baş 
Яркани-щярбин ряиси, Бакыда йерляшян пийада вя сцвари дивизийа-
ларынын командирляри, Топчу идарясинин ряиси, Истещкам вя Лява-
зимат идаряляринин ряисляри. Щярби ядлиййя, Щярби хястя вя Щярби 
байтар щиссяляринин ряисляри онларын хидмят сащяляриня аид олан мя-
сяляляр мцзакиря едилдикдя щялледиъи сясля Шуранын иъласында иштирак 
едя билярдиляр. Малиййя мясяляляринин мцзакирясиндя Дювлят ня-
зарят органынын нцмайяндяси дя щялледиъи сяс алырды. Диэяр мя-
сялялярин мцзакирясиня Малиййя вя Тиъарят Назирликляринин нц-
майяндяляри, щабеля гошунларын бирляшмя, щисся, идаря вя мцяс-
сися рящбярляри Шурайа дявят олуна билярди. Шура юз фяалиййятиндя 
Русийа гошунларынын щярби даиряляринин шураларынын ясаснамясини 
рящбяр тутмалы иди. Бу ясаснамялярин Азярбайъан ганунвериъилийи-
ня зидд эялян маддяляри гцввядян дцшмцш щесаб едилирди. Щярби 
Шуранын фяалиййятинин сянядляшдирилмяси Nазирлийин Дяфтярханасына 
тапшырылырды (125). 

Щярби Шура иля баьлы бир гядяр иряли эедиб гейд етмяк лазымдыr 
ки, 1920-ъи илин яввялляриндя Щярби Шуранын йени тяркиби тясдиг 
едилди. Щям дя назирин ямри иля ики Шура йарадылды: Кичик Щярби Шу-
ра вя Бюйцк Щярби Шура. Кичик Щярби Шура Щярби назирин сядрлийи 
алтында йарадылды вя онун тяркибиня назирин мцавини, Цмуми гярар-
эащын ряиси, Баш Яркани-щярбин ряиси, Бакы истещкамат щиссясинин 
ряиси дахил идиляр. Бюйцк Щярби Шура ися Щярби назирин мцавининин 
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сядрлийи алтында йарадылды вя тяркибиня Цмуми гярарэащын ряиси, 
Баш Яркани-щярбин ряиси, гярарэащлары Бакыда йерляшян пийада вя 
сцвари дивизийаларынын командирляри, Топчу, Истещкам вя Лявази-
мат идаряляринин ряисляри, Щярби ядлиййя, Щярби хястя вя Щярби бай-
тар щиссяляринин ряисляри дахил идиляр. Дювлят нязарят органынын нцма-
йяндяси дя Бюйцк Щярби Шуранын иъласында иштирак етмяли иди (126). 

1919-ъу ил сентйабр айынын яввялляриндя Щярби Назирлийин рящ-
бярлийи Топчу идарясинин сялащиййятляринин эенишляндирилмяси ба-
рядя Назирляр Шурасы гаршысында мясяля галдырды. Бунунла ялагядар 
щазырланан мяктубда эюстярилирди ки, Nазирлийин бир чох идаряляри, о 

ъцмлядян Топчу идаряси ордунун ilkin dövründə йарадылмышды. Сон 
заманлар ися бу ишин щяъми хейли эенишляндирилмишдир вя она эюря 

дя идарялярin, о ъцмлядян дя Топчу идарясиnin vaxtının çoxu 

тяъщизат мясяляляриnin həllinə sərf olunur. Щалбуки бу идаря орduда 

олан топчу щисся вя бирляшмялярин xidmətinin бцтцн сащялярinя 
рящбярлик етмяли, щямин щиссялярдя хидмятин, тялим вя тярбийянин 
тяшкили, онларын зярури ямлакла тямин едилмяси сащясиндя Щярби на-
зирин гаршысында бирбаша мясулиййят дашымалыдыр. Топчу щиссяля-
риндя техники-тактики щазырлыьы йахшылашдырмаг, низами хидмяти 
тякмилляшдирмяк цчцн Щярби Назирлик Топчу идарясинин структурун-
да гисмян дяйишиклик етмяйи вя сялащиййятлярини эенишляндиряряк 
ону Баш Топчу идаряси адландырмаьы тяклиф етди (127). 

Баш Топчу идарясинин йени структуру щазырланаркян онун ялавя 

хярълярə йол вермямяsи дя нязяря алынмышды. Назирляр Шурасына 
эюндярилян мяктубда эюстярилирди ки, йени структур тясдиг едиляъяйи 
щалда яввялки структурла мцгайисядя айда ъями 1300 манат ялавя 
хяръ лазым олаъагдыр (128). 

Баш Топчу идарясинин Ясаснамясиндя дейилирди ки, бу орган:  1) 
Топчу идарясинин сярянъамында олан ямлакын, техники васитялярин 
бюлцшдцрцлмяси иля; 2) ордунун топчу ямлакы baxımından тямин 
едилмяси иля; 3) ордунун бцтцн топчу щисся вя бирляшмяляринин тех-
никасынын идаря едилмяси иля; 4) рящбяр сянядлярин вя хцсуси эюс-
тяришлярин щазырламасы иля; 5) техники щейятин цмуми гейдиййаты вя 
бюлцшдцрцлмяси иля; 6) Щярби назирин эюстяришиня ясасян ордунун 
техники тяъщизатынын, топчу щиссяляринин ися щям низами, щям дя 
техники планда тяъщизатынын йохланылмасы иля мяшьул олmalıdır. Баш 
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Топчу идарясинин ряиси топчу щиссяляринин техники щазырлыьы вя орду-
нун топчу ямлакы иля тяъщиз едилмяси мясяляляриня мясулиййят да-
шымалы иди. О, йухарыдан щеч бир эюстяриш эюзлямядян щярби щис-
сяляри вя бирляшмяляри тясдиг олунмуш штата уйьун олараг бцтцн 
техники васитялярля тяъщиз етмяли вя йа бу мясялянин щялли цчцн 
йоллар арамалы иди. Бцтцнлцкдя топчу щиссяляриндя хидмятин щяр-
тяряфли тяшкили, щямин щиссялярин даими дюйцш щазырлыьы вязиййятиндя 
олмасы мясулиййяти Баш Топчу идарясинин цзяриндя иди (129). 

Baş Topçu idarəsinin Əsasnaməsində bildirilirdi ki, bu idarənin 
rəisi qəbul edilmiş əmrlər və rəhbəredici sənədlər əsasında əlavə 

göstərişləri gözləmədən hərbi hissələrin topçu ləvazimatı ilə təchiz 

edilməsinə məsuliyyət daşıyır. O, vəzifə səlahiyyətləri çərçivəsin-

də bütün hərbi hissələrin topçu ləvazimatına olan ehtiyacından xə-

bərdar olmalı, ordunun bütünlükdə topçu ləvazimatı ilə təchiz 

edilməsi üçün Hərbi naziri məlumatlandırmalı, onun qarşısında la-

zımi vəsatət qaldırmalı və ordunun texniki hissələrinin komplekt-

ləşdirilməsinə qayğı göstərməli idi. 
1919-ъу ил сеnтйабр айынын 13-дя Щярби назир Баш Топчу идаря-

синин йени штатыны тясдиг етди. Щямин штата эюря Баш Топчу идаряси-
нин структуру ашаьыдакы вязифялярдян тяшкил олунмушду: идаря ряиси, 
идаря ряисинин техники щисся цзря мцавини, гошунларда силащларын ща-
зырлыг вязиййятини йохламаьа мясул олан гярарэащ забити, низами 
щисся цзря баш йавяр, тапшырыглар цчцн баш забит, топчу деталларынын 
тяъщизаты бюлмясинин мцдири (мцлки), сурсат, одлу вя сойуг силащ-
ларла тяъщизат цзря мясул шяхс (мцлки), тясяррцфат щиссясинин мцди-
ри, силащ техники. Бундан башга, идарянин штатында бир нечя катиб, ча-
пар, мещтяр вя сцрцъц дя вар иди (130). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи, ейни заманда, Щярби хястя идаряси-
нин структурунун эенишляндирилмяси барядя Назирляр Шурасынын 
гаршыsында вясатят галдырды. Щярби назир бу мясяля иля баьлы эюн-
дярдийи рапортунда хащиш едирди ки, Назирляр Шурасынын гярары гябул 
едилянядяк она ялавя тибби кадрларын хидмятя ъялб едилмясиня иъа-
зя верилсин. Назирляр Шурасынын рящбирлийи Щярби назирин бу мясяля 
иля баьлы галдырдыьы вясатяти дя мягсядяуйьун сайaраг тяклиф 
олунан йени штат лайищясини тясдиг етди (131). 
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1919-ъу илин пайызында тяшкил едилян мцщцм вя бюйцк щярби 
структурлардан бири Бакы истещкамат щиссяси (Бакинский укреп-
лйонный район) иди. Тарихи ядябиййатда бу ифадя «Бакы мющкям-
ляндирилмиш району» кими тяръцмя едился дя, мянбялярдя онун тяр-
ъцмяси «Бакы истещкамат щиссяси» кими галмышдыр (132). Бу струк-
турун йарадылмасында башлыъа мягсяд шималдан, хцсусян дяниздян 
ещтимал олунан Деникин тящлцкясинин гаршысыны алмаг вя бцтцн-
лцкдя Бакынын етибарлы мцдафиясини тяшкил етмяк иди. Инэилис гошун-
лары 1919-ъу илин йайында Бакыны тярк едяркян щярби донанманы 
Деникин гошунларынын сярянъамына вердикдян сонра Бакы шящяри 
дяниз тяряфдян тамамиля мцдафиясиз галмышды. Щярби назир С.Мещ-
мандаров 1919-ъу ил сентйабрын 13-дя Дювлят Мцдафия Коми-
тясинин сядриня йаздыьы рапортунда Бакы шящяринин мцдафиясинин 
тяшкили истигамятиндя эюрцлмякдя олан ишляр барядя мялумат 
вермякля бярабяр, ону да ялавя едирди ки, планлашдырылан ишляри 
ялагяляндирмяк вя Бакынын мцщафизяси иля баьлы бцтцн мясяляляри 
бир ялдя мяркязляшдирмяк цчцн Бакы истещкамат щиссясинин ряиси 
вязифясини тясис етмяк лазымдыр (133). 

Щярби назирин рапорту еля щямин эцн дя Дювлят Мцдафия Ко-
митясиндя мцзакиря едилмиш вя назирин галдырдыьы мясялянин мяг-
сядяуйьунлуьу бaрядя гярар гябул едилмишди. Гярарда Бакы истещ-
камат щиссясинин ряиси вязифясини тясис етмяк, бу вязифяни шящярин 
щярби эенерал-губернатору вязифяси иля бирляшдирмяк, Бакы шящяр 
ряислийи яразисини она табе етмяк юз яксини тапмышды (134). 

Щярби назирин 13 сентйабр 1919-ъу ил тарихли 405 нюмряли ямрин-
дя эюстярилирди ки, Бакы истещкамат щиссясинин ряиси Щярби назирин 
тягдиматы ясасында Назирляр Шурасы сядринин ямри иля тяйин едилир. 
Истещкамат щиссяси юз стратежи ящямиййятиня эюря биринъи дяряъяли 
галайа бярабяр тутулурду. Онун щцдудлары Гызылбурундан Ялятя 
гядяр мцяййянляшдирилмишди. Бакы истещкамат щиссясинин ряиси 
вязифясинин сялащиййятляри корпус командиринин сялащиййятляри ся-
виййясиндя иди вя Бакы гарнизонунун бирбаша Щярби назирин юзцня 
табе олан щиссяляриндян башга диэяр бцтцн щиссяляри, идаря, тяшкилат 
вя мцяссисяляри iстещкамат щиссясинин ряисиня табе олмалы иди. 
Бакынын щярби лиманы, орада мювъуд олан цзян обйектляр, Низова-
йа лиман кюрпцсцндян тутмуш Ялят стансийасына гядяр сащил бойун-
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ъа йерляшдирилмиш топлар да истещкамат щиссясиня табе   етдирилди. Ис-
тещкамат щиссясинин юз байраьы олмалы иди. Щямин байраг Байыл 
бурнунда, радиостансийанын йанында галдырылмалы вя онун мцщафи-
зяси тямин едилмяли иди (135). 

1919-ъу ил сентйабрын 9-да Топчу идарясинин ряиси эенерал-майор 
М.Тлехас Бакы истещкамат щиссясинин ряиси тяйин едилмиш вя она 
тапшырылмышды ки, Баш Яркани-щярбля бирликдя истещкамат щиссясинин 
штат лайищясини щазырласын (136). 

Бакы истещкамат щиссясинин тясдиг едилмиш штатында да сайъа чох 
адам йох иди. Бу штатларда дайанан шяхсляр Бакы гарнизонунун 
щиссяляри тяряфиндян Бакы ятрафында апарылаъаг ишляря рящбярлик 
етмяли вя ону нязарят алтында сахламалы иди. Гярарэащдан башга 
Истещкамат щиссясиндя Топчу идаряси, Истещкам идаряси, Лявазимат 
идаряси, Щярби хястя идаряси, Рабитя групу вя Катерляр групу вар 
иди (137). 

1919-ъу илин сентйабрында Цмуми гярарэащын, нювбятчи эене-
ралын, Баш Яркани-щярбин, эенерал-квартирмейстерин, топографийа 
шюбяси ряисинин сялащиййятляри дя эенишляндирилди вя онларын щцгуг 
вя сялащиййятляри дивизийа командиринин щцгуг вя сялащиййятляриня 
бярабяр тутулду (138). 

Еля сентйабр айында да Бакы щярби лиманынын тяййаря дястясинин, 
зирещли автомобилляр тагымынын, мювге батарейасынын штатларынын 
щазырланмасына башланды (139). Сентйабрын 14-дян тяййаря дястя-
синин вя зирещли автомобилляр дястясинин, сентйабрын 4-дян мювге 
батарейасынын, октйабрын 1-дян ися «Астрабад» щярби эямисинин 
штатлары гцввядя сайылды (140).  

 
  Бакы истещкамат щиссясинин структуру 

 

6-ъы Эюйчай пийада алайынын формалашдырылмасы да бюйцк сцрятля 
апарылырды. Гышлаларын чатышмамасына, эейим, ярзаг чятинликляри ол-

Бакы истещкамат  
щиссясинин ряиси 

Щярби хястя 
идаряси 

Истещкам 
идаряси 

Топчу 
идаряси 

Лявазимат идаряси Рабитя групу Катер групу 
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масына бахмайараг, 1919-ъу ил октйабрын сонуна гядяр алайын тяш-
кили, демяк олар ки, баша чатдырылды (141). 

Формаlашма просeсинин неъя эетмяси барядя щисся командир-
ляри мцтямади олараг щесабaт верирдиляр. Щямин щесабатлар щям 

дивизийа командириня, щям Цмуми гярарэаща, щям дя Баш Əр-
кани-щярбя эюндярилирди. Щисся командирляри комплектляшмянин, 
силащ вя техника иля тяъщизатын вязиййяти, ишляк сиlащларын мигдары, 
хараб силащларын бярпасы, шяхси щейятин ящвал-рущиййяси, ярзаг, 
эейим вя тибб xidmətinin вязиййяти, тялим-тярбийянин эедиши, фя-
рарилийин вязиййяти, гошунларын йерляшдирилмяси вя сянядляшмянин 
апарылмасы барядя йухары органлара мялумат вермяли идиляр. Бцтцн 
бу мясяляляри юзцндя бирляшдирян хцсуси щесабат формасы щазыр-
ланмышды ки, онларын юйрянилмяси рящбяр органлара формалашма 
просесини даими нязарят алтында сахламаг имканы верирди (142). 

Нойабр айында Хачмаз дястяси ляьв едилди. Щярби назирин 
мцвафиг ямриндя эюстярилирди ки, ляьв едилмиш Хачмаз дястясинин 
йериня Губа дястяси йарадылыр вя полковник Кясямянли бу дяс-
тянин командири тяйин едилир. Губа гязасында олан бцтцн щиссяляр 
бу дястянин тяркибиня дахил едилирди. Полковник Кясямянли, ейни 
заманда, Гусар гарнизонунун ряиси тяйин едилди (143). 

Гаршыйа мцяййян чятинликлярин чыхмасына бахмайараг, мювъуд 
олан имканлар ордунун сыраларынı эенишляндирмяйя имкан верирди. 
Буна эюря гярарa алынды ки, Лянкяран кюмякчи (ещтийат) табору 
алайа чеврилсин. Таборда бу эенишлянмя ишиня лазыми щазырлыг эюрцл-
мяси цчцн Цмуми гярарэащын ряиси эенерал-майор Щ.Сялимов 
щямин таборун командири капитан Səməd bəy Ряфибяйова мяктуб 
эюндяряряк башлыъа олараг щансы мясяляляря диггят йетирилмясини 
ачыглады. Онун йаздыгларына эюря йарадылмасы планлашдырылан алайын 
башга алайлардан фяргли олараг дюрд табордан ибарят олмасы нязярдя 
тутулмушду. Эенерал H.Сялимов тяляб едирди ки, 1) Лянкяран табо-
рунун дюрд бюлцйцндяки шяхси щейят сийащыда бюлцшдцрцлсцн вя 16 
бюлцйя пайлансын. Бюлцшдцрцлян шяхси щейятин сийащысы тутулсун ки, 
лазым олан вахт онлары йени бюлцкляр цзря груплашдырмаг мцмкцн 
олсун; 2) бюлцклярин командири вязифясиня вя диэяр командир вязи-
фяляриня щялялик тялим командасында олан кичик рцтбяли шяхсляр тя-
йин едилсин; 3) таборларын командири вязифясини мцвяггяти иъра едя 
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биляъяк шяхсляр мцяййянляшдирилсин; 4) планлашдырылан шяхси щейятин 

цмуми сайы üçün heч olmаса йай эейими, йатаъаг яшйалар алынсын 
вя ещтийатда сахланылсын; 5) шяхси щейятин йерляшдирилмяси цчцн зя-
рури олан биналар мцяййянляшдирилсин вя онларын ясэяр гышласы цчцн 
уйьунлашдырылмасы планы щазырлансын; 6) хябяр верилсин ки, алайын бц-
тцн шяхси щейяти цчцн Лянкяранда гыш эюдякъяляри сифариш етмяк 
мцмкцндцрмц вя яэяр мцмкцндцрся, щансы гиймятя; 7) щазырда 
мювъуд олан кадрларла мцтямади олараг дярсляр апарылсын (144). 

Лянкяран таборунун алайа чеврилмясиня башланмасы яряфясиндя 
Шамахы Шящяр Думасы шящяр башчысы А.Щцсейнбяйовун сядрлийи 
алтында иълас кечириб Азярбайъан Oрдусунун йарадылан щиссялярин-
дян бириня «Ширван» ады верилмяси барядя мцвафиг органлар гар-
шысында вясатят галдырылмасы щаггында мясяляни мцзакиря етди. 
Милли гошун щиссяляринин тяшкилиня юз йардым вя щимайясини эюстяр-
мяк истяйян Дума цзвляринин гябул етдикляри гярарда дейилирди ки, 
щяля ингилабдан яввял «Ширван» ады алтында ики алай мювъуд олмуш-
дур вя щямин алайлар юз шцъаяти иля Гафгазда ад чыхармышдылар. Бу 
алайлар Дцнйа мцщарибясиндя дя юз щцнярлярини эюстярмишдиляр. 
Гярарда даща сонра дейилирди ки, щазырда щяйат шяраити бюйцк мцси-
бятлярля гаршылашмыш Ширван цчцн яввялкиндян там фярглидир. Шама-
хы шящяринин вя гязасынын ящалиси 1918-ъи ил март щадисяляри заманы 

бюйцк гурбанлар вермиш вя ящалисинин йарыдан чохуну итирsə də, 

республикаnын тяшкилиня вя онун мющкямлянмясиня hər zaman 

dəstək olmuşdur. Сонунъу чаьырыш вя сяфярбярлик заманы Шамахы 
гязасы Азярбайъан Oрдусуна 2 миндян чох эянъ ясэяр вермишди. 

Qərarda bildirilirdi ki, hямин эянъляр Вятяни сядагятля горумаьа 
вя лазым эялярся, онун йолунда гурбан эетмяйя щямишя щазырдыр-
лар. Шамахы Шящяр Думасы ясэяри яняняляри бярпа етмяк, гяза 
ящалисинин арзу вя истяклярини щяйата кечирмяк мягсядиля Бакы гу-
бернаторлуьундан хащиш едирди ки, галдырылан мясялянин щяллиндя вя 
Азярбайъан Oрдусу щиссяляриндян бириня «Ширван» ады верилмясин-
дя мцмкцн кюмяклийи эюстярсин (145). 

Шамахы Шящяр Думасынын галдырдыьы тяклиф Дахили Ишляр Назир-
лiйинин хятти иля Щярби Назирлийя дахил олду. Щярби Назирлийин 
рящбярлийи бу тяклифи мцдафия едяряк Лянкяран кюмякчи (ещтийат) 
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таборунун базасында йарадылан 7-ъи алайа «7-ъи Ширван алайы» ады 
вермяйи гярара алды (146). 

1919-cu ilin noyabр ayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 
təşkilatlanmış hərbi strukturları, onların rəhbərləri və dislokasiyası 

aşağıdakı kimi idi: 
 

Sıra 

№-si 
Hərbi strukturlar Rəisinin adı Dislokasiya yeri 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

ç) 

 

 

 

d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 

 

  

ə) 

 

Hərbi nazir 

 

Hərbi nazirin müavini 

 

Hərbi Nazirliyin Dəf- 

tərxanası 

Baş Ərkani-hərb 

 

General-kvartirmeys- 

ter şöbəsi 

Hərbi topoqrafiya 

şöbəsi 

Hərbi daşınmalar rəi-

sinin şöbəsi 

Qoşun daşınmaları rəi-

si 

 

 

Stansiya komendant-

ları: 

Poylu 

Ağstafa 

Gəncə 

Yevlax 

Kürdəmir 

Bakı 

Xaçmaz 

Hərbiyyə məktəbi 

 

 

Zirehli qatarlar 
 

N-1 

Tam art. generalı Səməd 

bəy Mehmandarov 

Tam art. generalı Əliağa 

Şıxlinski 

Yusif bəy Tahirov 

 

General-leytenant 

Məmməd bəy Sulkeviç 

Polk. Vasili Dimitriye- 

viç Karqaleteli 

General-mayor İbrahim 

ağa Vəkilov 

Polk. Vasili Dimitriye- 

viç Karqaleteli 

P-pk Vladimir Fyodoro-

viç Klementyev 

 

 

 

 

Poruçik Şirinbəyov 

Poruçik Balıkov 

Polkovnik Poşev 

Şt.-kap. Kurovitski 

Polk. Ququşev 

Poruçik Hacıyev 

Şt.-kap. Mirzəyev 

Polk. Rüstəm bəy Şıx- 

linski 

 
 
 

 
 

Rotmistr Əlibəy Əliyev 

Bakı, Krasnovodski 

küç.1 

-"- 

 

-"- 

 

 

-"- 

 

-"- 

 

-"- 

 

-"- 

Bakı, Krasnovodski 

və Çadrovı küçələri-

nin kəsişməsi, "Tif-

lis" mehmanxanası 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bakı, Torqovı və 

Budaqovski küç.   

kəsişməsi  

 

Ağstafa 
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Sıra 

№-si 
Hərbi strukturlar Rəisinin adı Dislokasiya yeri 

 

 
 

f) 

5. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ç) 

 

d) 

 

6. 

 

a) 

 

b) 

c) 

7. 

 

a) 

b) 

c) 

N-2 

 

Dəmir yolu məktəbi 

Ümumi qərargah 

 

Növbətçi generalın şö-

bəsi 

Yerli briqada rəisinin 

idarəsi 

Hərbi rəislər (çağırış 

üzrə):  

Bakı 

 

Gəncə 

 

Quba 

 

Nuxa 

 

Salyan 

Göyçay 

 

Şuşa 

 

Hərbi nazirin komen-

daturası 

Hərbi Nazirliyin nəş-

riyyatı 

Topçu idarəsi 

 

Topçu emalatxanası və 

anbar 

Topçu anbarı 

Topçu anbarı bölməsi 

Mühəndis idarəsi 

 

Mühəndis şöbəsi 

Mənzil şöbəsi 

İstehkam məktəbi 

Kap. Mixayil Ustinoviç 

Kandelaki 

Polk. Koçladze 

Gen.-mayor Həbib bəy 

Səlimov 

Gen.-mayor Həmid bəy 

Qaytabaşı 

Polk. İsgəndər Seyfulin 

 

 

 

P-pk Sədrəddin Mirzə 

Qacar 

Yasavul Aleksey İvano-

viç Qabulov 

P-pk Məmməd bəy 

Məmmədbəyov 

P-pk Əhməd bəy Yusif- 

bəyov 

P-k Brılkin 

P-pk Konstantin Mixay- 

loviç Andreyev 

P-pk Boris Dimitriyeviç 

Zilov  

Kap. Fyodor Kupriya-

noviç Artemenko 

P-k Georgi İvanoviç 

Lisyakov 

Gen.-mayor Murad Gə- 

ray Tlexas 

- 

 

- 

- 

Gen.-leyt. Gennadi Niko-

layeviç Tarxanov 

- 

- 

P-pk Boris Konstanti- 

Xaçmaz 

 

Gəncə 
Bakı, Krasnovodski .1 

 

-"- 

 

-"- 

 

 

 

Bakı, İçərişəhər, 

Böyük qala küç. 

Gəncə 

 

Quba 

 

Nuxa 

 

Salyan 

Göyçay 

 

Şuşa 

 

Bakı, Krasnovodski 

küç.1 

-"- 

 

Bakı, Krasnovodski 

küç.4 

Gəncə 

 

Ləki 

Kürdəmir 

Bakı, Krasno- 

vodski küç.4 

-"- 

-"- 

Bakı, Sadovı və 
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Sıra 

№-si 
Hərbi strukturlar Rəisinin adı Dislokasiya yeri 

 

ç) 

 

d) 

8. 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

ç) 

9. 

 

a) 

 

 

 

b) 

10. 

 

11. 

 

a) 

b) 

12. 

 

a) 

 

13. 

 

14. 

 

Avtohissə 

 

Mühəndis anbarı 

Ləvazimat idarəsi 

 

Ərzaq anbarları: 

  Bakı 

  

 Gəncə 

 Xankəndi 

   

Zaqatala 

Əşya anbarları: 

   Bakı 

 

   Gəncə 

Paltar emalatxanası 

Dəri zavodu 

Hərbi-tibb idarəsi 

 

Tibb lazaretləri: 

   Bakı 

   Gəncə 

   Xankəndi 

Aptek anbarı 

Hərbi baytar idarəsi 

 

Hərbi məhkəmə his- 

səsi 

Hərbi məhkəmə 

Hərbi prokuror 

Bakı şəhər komendantı 

 

Nazirlər Şurası yanın-

da konvoy bölüyü 

Gəncə şəhər komen- 

dantı 

1-ci piyada diviziyası 

noviç Bekov 

P-pk Odoşelidze 

 

     - 

Gen.-mayor Həşimbəyov 

 

 

İmamquliyev 

 

Məmmədov 

P-pk Nikolay Fyodoro- 

viç Umansev 

Axundov 

 

Bayramov 

 

Polk. Vəkilov 

Şaxbudaqov 

Praporşik Danilevski 

Bahadur Qayıbov 

 

 

Doktor İvanov 

Rəfibəyov 

Həkim Tabakend 

Postnikov 

Avtandil Qavriloviç Kvi-

taşvili 

Gen.-mayor Vasili 

İvanoviç Dubrovski 

Teymur bəy Makinski 

Murtuza bəy Palavandov 

Gen.-mayor Firudin bəy 

Vəzirov 

- 

 

Polk. Svanadze 

 

Gen.-mayor Cavad bəy 

Mixaylovski küç. 

Bakı, "Yar" meh-

manxanası 

Gəncə 

Bakı, Krasnovodski 

küç.4 

 

Bakı, Balaxanı kü-

çəsi 

Gəncə 

Xankəndi 

 

Zaqatala 

 

Bakı, Fon dəyir-

manı 

Gəncə 

Gəncə 

Gəncə 

Bakı, "Yar" meh-

manxanası 

 

Bakı, Bayıl 

Gəncə 

Xankəndi 

Gəncə 

Bakı, "Yar" meh-

manxanası 

Bakı, İçərişəhər, 

Böyük qala küçəsi 

-"- 

-"- 

-"- 

 

-"- 

 

 Gəncə 

 

  -"- 
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Sıra 

№-si 
Hərbi strukturlar Rəisinin adı Dislokasiya yeri 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

ç) 

 

d) 

 

 

 

 

 

15. 

 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

ç) 

 

d) 

 

 

 

e) 

 

16. 

 

a) 

 

b)   

c) 

ç) 

 

 

Diviziya qərargahı 

 

1-ci Cavanşir piyada 

alayı 

2-ci Zaqatala piyada 

alayı  

3-cü Gəncə piyada 

alayı 

1-ci topçu briqadası 

 

1-cü yüngül divizion 

 

2-ci dağ divizionu 

 

2-ci piyada diviziyası 

 

Diviziya qərargahı 

 

4-cü Quba piyada 

alayı 

5-ci Bakı alayı 

 

6-cı Göyçay piyada 

alayı 

2-ci topçu briqadası 

1-ci yüngül divizion 

 

2-ci dağ divizionu 

Lənkəran ehtiyat taboru 

 

Süvari diviziyası 

 

Komandir müavini 

 

Diviziya qərargahı 

1-ci Tatar süvari alayı 

2-ci Qarabağ süvari 

alayı  

Şıxlinski 

Polk. Vasili Nikolaye- 

viç Sokolov 

P-k Levestam 

 

P-k Əhməd bəy Dibirov 

 

P-k Cahangir bəy Qasım-

bəyov 

Gen.-mayor Məmməd 

Mirzə Qacar 

P-k Vladimir Samsono-

viç Xarkeviç 

P-k Nikolay İosifoviç 

Novruzov 

Müv. komandir gen.-ma-

yor Makeyev 

P-pk Mahmud bəy Zey-

nalov 

P-k Həsən bəy Ququşev 

 

P-pk İsrafil bəy İsrafilov 

 

P-k Əfəndiyev 

 

 

P-pk Əhmədbəyov 

(müvəqqəti) 

               - 

Kap. Səməd bəy Rəfibə-

yov 

Gen.-mayor Teymur bəy 

Novruzov 

Gen.-mayor Davud bəy 

Yadigarov 

P-pk Eristov 

P-k Nuh bəy Sofiyev 

P-k Tuqanov 

 

 

   -"- 

 

Xankəndi 

 

Zaqatala 

 

Gəncə 

 

Gəncə 

 

Xankəndi 

 

Xankəndi 

 

Bakı, Nikolayevski 

küç. 5 

  -"- 

 

 Qusar 

 

Bakı, Salyan kazar-

maları 

Bakı, Bayıl 

 

 

Bakı (müvəqqəti- 

Xankəndi) 

Bakı 

Lənkəran 

 

Gəncə 

 

Xankəndi 

 

   -"- 

Qusar 

Xankəndi 
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Sıra 

№-si 
Hərbi strukturlar Rəisinin adı Dislokasiya yeri 

d) 

e) 

17. 

 

18. 

 

a) 

 

b) 

3-cü Şəki süv. alayı 

Atlı dağ batareyası  

Əlahiddə haubitsa ba-

tareyası 

Bakı istehkamat hissəsi  

 

Bakı istehkamat hissə-

sinin qərargahı 

Liman rəisi 

P-k Xosrov Mirzə Qacar 

P-pk Dunin-Marsinkeviç  

P-pk Tarxanov 

 

Gen.-mayor Murad Gə-

ray Tlexas 

P-k Hacıbəylinski 

 

P-k Ağalarov 

Xankəndi 

Bakı 

Gəncə 

 

Bakı 

 

Bakı 

 

Bakı 
 

1919-ъу илин сонларында Бакы истещкамат щиссясинин мцдафия 
табору йарадылды, сцвари, пийада алайларынын, ялащиддя таборларынын 
вя щярби мяктябин дюйцш байрагларынын тясвири тясдиг едилди, 
гошунларын рящбярлийиндя бир сыра дяйишикликляр щяйата кечирилди. 

Бакы истещкамат щиссясинин ялащиддя табору истещкам-галанын 
мющкямляндирилмяси цчцн нязярдя тутулмушду. Онун тяркибиндя 4 
пийада бюлцйц, бир пулемйот бюлцйц, тялим бюлцйц, рабитя ко-
мандасы вя гейри-низами команда вар иди. Шяхси щейятин тяркиби 
ися 30 забитдян, 7 мямурдан, бир молладан вя 1073 ясэярдян иба-
рят иди (147).     

Пийада вя сцвари алайлары, ялащиддя таборлар вя щярби мяктяб 
цчцн дюйцш байрагларынын тясвири 1919-ъу ил декабрын 8-дя елан 
едилди (148). Байрагларын бири диэяриндян фярглянмирди. Адлары 
чякилян бцтцн щиссяляр цчцн ейнитясвирли дюйцш байраьы тясдиг 
едилмишди. Байраьын тясвиринин лайищясинин щазырланмасы Щярби то-
пографийа шюбясиня тапшырылмышды вя щямин лайищя щазырланаркян 
милли символлардан истифадяйя, милли янянялярля баьлы олан мцяй-
йян елементлярин нязяря алынмасына хцсуси диггят йетирилмяли иди. 

Дюйцш байраьы парча, лент, уълуг, аьаъ вя дястякдян ибарят иди. 
Парча эцмцшц сачагларла тамамланан, кянарларына эцмцшдян на-
хыш вурулмуш мави рянэли штоф ипякдян вя атласдан ибарят иди. Бай-
раьын о бири уъунун нахышы эюрцнмясин дейя парча икигат бцкцл-
мцшдц. Йухары сол кцнъцндя эцмцшц сапларла сяккизэушяли улдуз 
вя айпара чякилмишди. Байраьын гыраьы иля ишлянмиш нахыш Шяргин 
бюйцк сяркярдяси Теймурлянэин Сямяргянд шящяриндяки гябринин 
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цзяриндя олан тясвирдян эютцрцлмцшдц вя Азярбайъан Oрдусу щис-
сяляринин дюйцш байраьында шяргин гящряманлыг яняняляриня са-
диглик тяъяссцм едилмишди. Байраьын бир цзцндя яряб ялифбасы иля 
«Азярбайъан» сюзц, о бириндя ися мцгяддяс Гурандан бир айя „ 
«Нясри мин Аллащ вя фятщи гяриб» (Аллащдан кюмяк оларса, гялябя 
yaxındadır) йазылмышды. Байраьын лентляри 15 сантиметр ениндя йашыл 
вя гырмызы рянэли гырмызы парчадан щазырланмышды вя уълуглары 10 
сантиметр узунлуьунда олан сачагларла тамамланмышды. Гырмызы 
лентин цзяриндя эцмцшц сапларла ичиндя 7 ох олан охгабы, ики йай, 
бонъуг вя Теймурлянэин низясинин рясми чякилмишди. Лентляр бай-
раг аьаъынын йухарысына дцйцнлянмишди. Байраьын уълуьу 5 щис-
сядян ибарят иди: конус силиндр, кцря (шар), кясик еллипсоид вя низя. 
Байраг аьаъы 2,6 метр узунлуьунда вя 3,7 сантиметр диаметриндя 
олмалы иди. Дястяк „ эцмцшц силиндрдян ибарят олуб байраьын ашаьы 
гуртараъаьында аьаъа эейдирилирди. Дястяйин ашаьы вя йухары гур-
тараъаьы 2,5 миллиметрлик гызылы щашийя иля ящатя едилмишди. Даща 
сонра 1,5 миллиметр ениндя гызылы щашийя иля тамамланан мави мина 
вар иди. Гызылы щашийялярин арасында йухары кцнълярдя Азярбайъан 
улдузлары нягш олунмуш, ашаьы кцнълярдя ися гызылдан айпаралы ал-
тун зигзаг, даща сонра байраьын рянэляри иля бойанмыш, кцряъикляр-
ля бязядилмиш габарыг эцмцшц щалгалар кечирди. Дястяйин эцмцшц 
щиссясиндя байраьын мяхсус олдуьу щярби щиссянин ады вя щямин 
щиссясинин йаранма тарихи щякк олуnурду. 

Дюйцш байраьынын тясвиринин елан олунмасы иля баьлы ямрдя 
дейилирди ки, тясдиг олунмуш ескизлярин ясасында индики дюврдя хал-
гын милли шцурунун инкишафы, мясъид вя китабларда, щабеля бюйцк 
Теймурлянэ вя онун давамчылары тяряфиндян инша едилмиш тикилиляр-
дя якс олунан гядим мемарлыг нишаняляри дайанмышдыр ки, онлар 
инди дя Азярбайъан халгы цчцн язиздир (149). 

Щярби структурлара дюйцш байрагларынын верилмяси гярары истяр 
гошун щиссяляри, истярся дя иътимаиййят тяряфиндян сон дяряъя ряь-
бятля гаршыланды. Милли щярби янянячилийин вя щярби хидмятя ся-
дагятин символу кими дяйярляндирилян бу дюйцш байрагларынын 
щазырланмасыны бир сыра иътимаи тяшкилатлар юз цзяриня эютцрмяйя 
щазыр олдугларыны билдирдиляр. Республика щюкумяти халгын вя иъти-
маиййятин милли дюйцш байрагларынын щазырланмасы иля баьлы бу тя-
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шяббцскарлыьыны юлкя ордусуна гайьысы кими гябул едир вя бу 
просесин дцзэцн истигамятляндирилмясиня чалышырды. Бязи иътимаи 
тяшкилатлар дюйцш байрагларыны юзляри щазырлатдырараг юзляри дя 
мцвафиг щярби структурлара тягдим етмяк арзусунда олдугларыны 
эизлятмирдиляр. Анъаг Дахили Ишляр Назирлийинин рящбярлийи иътимаи 
тяшкилатларын мараг эюстярдикляри тягдирдя йалныз дюйцш бaраглары-
нын щазырланмасы хяръини юдяйя билмяляринин мцмкцнлцйцнц билди-
рирди. Нязярдя тутулмушду ки, байраглар мяркязляшдирилмиш шякилдя 
щазырлатдырылсын вя щюкумят структурлары тяряфиндян дя щярби щис-
сяляря тягдим едилсин. Она эюря дя Дахили Ишляр Назирлийинин рящ-
бярлийи Бакы губернаторундан хащиш едирди ки, дюйцш байрагларынын 
щазырланмасына йардым етмяк истяйян тяшкилатларын сийащысы мцяй-
йянляшдирилсин вя Hərbi Назирлийя тягдим едилсин. Щярби Назирлийин 
гярарына ясасян бцтцнлцкдя ашаьыдакы щярби структурлара дюйцш бай-
рагларынын верилмяси планлашдырылмышды: 1-ъи Ъаваншир пийада алайы, 
2-ъи Загатала пийада алайы, 3-ъц Эянъя пийада алайы, 4-ъц Губа пи-
йада алайы, 5-ъи Бакы пийада алайы, 6-ъы Эюйчай пийада алайы, 7-ъи 
Ширван пийада алайы, 8-ъи Аьдаш пийада алайы, Лянкяран ещтийат табо-
ру, Нуха ещтийат табору, Бакы гала таbору, кцрд piyada табору, 1-ъи 
Татар сцвари алайы, 2-ъи Гарабаь сцвари алайы, 3-ъц Шяки сцвари алайы, 
кцрд сцвари дивизиону, Истещкам табору, Щярбиййя мяктяби (150). 

Бакы истещкамат щиссясиндя хидмяти йцксяк сявиййядя тяшкил ет-
мяк, гаршыйа гойулан вязифяляря лайигинъя наил олмаг цчцн эе-
нерал-майор Тлехас Баш Топчу идарясинин ряиси вязифясиндян азад 
едилди вя она имкан верилди ки, бцтцн диггяти Бакынын мцдафиясинин 
мющкямляндирилмяси иля баьлы олан мясяляляр цзяриндя ъямляшдир-
син. Баш Топчу идарясинин ряиси вязифясиня 1-ъи топчу бригадасынын 
командири эенерал-майор Мяммяд Мирзя Гаъар тяйин едилди. 
Щярби мяктябин ряиси полковник Рцстям бяй Шыхлински ися 1-ъи топ-
чу бригадасынын командири тяйин едилди (151). 

1919-ъу илин сонларында 8-ъи Аьдаш пийада алайынын вя Зянэя-
зурдакы кцрд ящалисиндян ибарят щярби щиссясинин формалаşdырыл-
масына башланмасы планлашдырылырды (152). 

Бцтцн бу тяшкилати ишляри щяйата кечирмякля Щярби Назиrлик 
1919-ъу илин сонунадяк Азярbайъан Oрдусунун шяхси щейятинин 
сайыны 20 мин няфяря, ордудакы атларын сайыны ися 5 мин баша чатдыр-
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маьы нязярдя тутурду. 1920-ъи ил цчцн давам етдириляъяк тяшкилати 
ишляр ордунун сайыны даща да артырмалы вя ону 40 миня чатдырмалы 
иди. Нязярдя тутулмушду ки, илин сонунадяк атларын сайы 10 мин баш 
олаъагдыр (153). 

Ордунун сайынын ил ярзиндя ики дяфя артырылмасына наил олмаг 
цчцн 1920-ъи илин еля илк эцнляриндян чох эениш гуруъулуг ишляринин 
апарылмасы планлашдырылырды. Тяртиб едилмиш фяалиййят планына эюря ил 
ярзиндя ашаьыдакы щиссяляр йарадылмалы иди: 9-ъу пийада алайы, 4-ъц 
сцвари алайы, ики щаубитса батарейасы, щаубитса дивизионунун гя-
рарэащы, бир даь-сцвари батарейасы, даь-сцвари дивизионунун гя-
рарэащы, цч батарейадан ибарят йцнэцл сящра дивизиону, щяр бири бир 
бюлцк щяъминдя олан дюрд мящялли команда вя щяр бири цч бюлцк-
дян ибарят олан цч мящялли команда. Бу мящялли командалар 
сяфярбярлик идаряляринин йанында йарадылмалы вя чаьырышчыларын 
хидмят йериня чатдырылмасы иля мяшьул олмалы иди. 9-ъу пийада 
алайынын йарадылмасындан сонра 3-ъц пийада дивизийасынын гярарэа-
щы тяшкил едилмяли, 7-ъи Ширван, 8-ъи Аьдаш вя 9-ъу пийада алайлары 
бу дивизийанын тяркибиня дахил едилмяли иди (154). 

1919-ъу илин йайындан етибарян яввялъя Гарабаьда, сонра Лян-
кяранда, сонра ися Зянэязурда щярби шяраитин кяскинляшмясиня, 
Гарабаь вя Зянэязурдакы шяраитин сянэимямясиня бахмайараг, 
Щярби Назирлийин рящбярлийи гуруъулуг ишиндяки ащянэдарлыьы сахла-
маьа чалышырды. 1920-ъи илин еля илк эцнляриндян 3-ъц зирещли гатарын 
комплектляшдирилмясиня башланды (155). Штата эюря онун шяхси 
щейяти 3 няфяр баш чавушдан, 18 няфяр чавушдан, 27 няфяр кичик ча-
вушдан, 66 няфяр онбашыдан, 228 сыравидян, 3 няфяр катибдян, 3 ня-
фяр фелдшердян, 9 няфяр паровозчудан, 9 кондуктордан, 6 няфяр дя-
мирйол устасындан, 6 няфяр мцщафизячидян вя 9 няфяр устадан иба-
рят иди (156). 

1920-ъи ил йанварын 1-дя 1-ъи Татар сцвари алайынын ротмистри Сул-
танов кцрд сцвари дивизионунун командири тяйин едилди (157).  

Зянэязурун ящалисиня гаршы эенишлянян ермяни тяъавцзцнцн гар-
шысынын алынмасы цчцн кцрд ящалисиндян тяшкил едилян вя Азярбайан 
Oрдусунун тяркибиндя рясмиляшдирилян тякъя сцвари дивизиону дейилди. 
Кцрд ящалисинин, щям дя кцрд piyada табору формалашдырылды (158). 
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Кцрд piyada таборунун тяркибиндя дюрд пийада бюлцйц, бир 
пулемйот бюлцйц вя бир гейри-низами бюлцк вар иди. Онун шяхси ще-
йяти 1074 няфяр низами ясэярдян, 103 гейри-низамi ясэярдян (ъя-
ми  1177 ясэяр), 39 забитдян вя 9 мцлки мямурдан ибарят иди. Бу 
структур динъ дювр цчцн нязярдя тутулмушду. Мцщарибя башланаъа-

ьы тягдирдя кцрд piyada табору 4 таборлу piyada алайына чеврилмяли 
иди (159). 

Кцрд сцвари дивизиону ися ики бюлцкдян вя тялим командасындaн 

ибарят иди. Сцвари дивизионунун командиринин сялащиййятляри яла-
щиддя табор командиринин сялащиййятляриня, онун мцавининин ся-
лащиййятляри ися низами таборун (гейри-ялащиддя) командиринин ся-
лащиййятляриня бярабяр тутулурду. Сцвари дивизионунун шяхси щейяти 
14 забитдян, 391 низами ясэярдян, 59 гейри-низами ясэяrдян (ъями 
450 ясэяр) ибарят иди. Дивизионун штатында 426 ат вар иди (160). 

1920-ъи ил йанварын 19-да Дювлят Мцдафия Комитяси «Кцрдлярин 
щярби хидмяти щаггында Ясаснамя» гябул етди (161) вя кцрдлярин 
щярби хидмят кечмясинин щцгуги базасы йарадылды. Щямин Ясас-
намядя дейилирди ки, Гарабаьын кцрд ящалиси щярби хидмяти, ясасян, 
Зянэязур гязасында йерляшян щярби щиссялярдя кечмялидирляр. 
Бурада чаьырышчы континэенти чох олдуьу тягдирдя онлар башга 
щиссяляря дя эюндяриля билярлярдиляр. Динъ шяраитдя кцрд ящалисиn-

дян дюрдбюлцклц кцрд piyada табору вя икибюлцклц кцрд сцвари 

дивiзиону йарадылмалы иди. Кцрд piyada табору 1-ъи пийада дивизийа-
сынын тяркибиня дахил едилди. Кцрд щиссяляриндя дя хидмят диэяр щис-
сялярдяки кими икииллик олмалы иди. Щямин щиссяляр цчцн забит кадр-
лары о бири щиссялярдян сечилмяли вя мцвафиг вязифяляря Щярби нази-
рин ямри иля тяйин едилмяли иди. Кцрд забитляринин щазырланмасы цчцн 
ися щярби мяктябин тяркибиндя гысамцддятли курслар ачылмышды. Хид-
мятя чаьырыланлар щярби щиссяйя юз палтарында, силащы, тяъщизаты вя 
аты иля эялмяли иди. Онларын щансы палтарда эялмяси, щансы тяъщизаты 
эятирмяси Щярби назирин тясдиг етдийи сийащы иля мцяййянляшдирилир-
ди. Чаьырышчыларын юзляри вя эятирдикляри палтарын, тяъщизатын йахшы 
вязиййядя сахланылмасы вя онларын тямири цчцн Щярби назирин ямри 
иля тясдиг едилмиш щяъмдя малиййя вясаити айрылырды. Силащын тямири, 
патрон тяъщизаты, щярби гуллугчуларын иашяси, йатаг яшйалары иля тя-
мин олунмасы хидмяти хярълярин щесабына щяйата кечирилирди. Яс-
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эярлярин яшйалары вя атлары хидмят заманы сырадан чыхдыглары щалда 
онлар щюкуmятин вясаити щесабына явяз едилирди (162). 

1920-ъи ил истяр Азярбайъан халгынын, истярся дя Азярбайъан Oр-
дусунун щяйатында чох мцряккяб бир ил иди. Азярбайъан Oрду-
сунун рящбярлийи бу ил цчцн бюйцк гуруъулуг планы мцяййянляшди-
риб онун щялли иля мяшьул олса да, 1920-ъи илин апрелиндя баш верян 
болшевик ишьалы ону йарымчыг гойду. Илин дюрд айы ярзиндя эюрцлян 
ишляр дя чох мцряккяб бир шяраитдя щяйата кечирилирди. Ермяnи тяъа-
вцзц щягигятдя илин яввялиндян ара вермирди. Март айынын цчцнъц 
онэцнлцйцндян ися бу тяъавцз артыг ачыг мцщарибяйя чеврилди. 
Она эюря дя 1920-ъи илдя орду гуруъулуьу, онун мющкямляндирил-
мяси вя сыраларынын эенишляндирилмяси цчцн нисбятян мцнасиб шяраит 
илк цч айда мювъуд олду. Бу цч айын биринъи айыны да С.Мещ-
мандаров хидмятдя олмамышды. Хястялийи иля баьлы щярби назир бц-
тцнлцкдя ордуну тярк етмяк фикриндя олдуьуну билдирся дя (163), 
1920-ъи ил феврал айынын яввялляриндя юз вязифясинин иърасына гайыт-
ды. Щеч шцбщясиз ки, бу факт юзц дя ордунун гуруъулуг просесиня 
юз тəсирини эюстярмяйя билмязди. Бцтцн бунлара эюря 1920-ъи илин 
илк бир нечя айы ярзиндя ордунун гурулмасы просесинин 1919-ъу иля 
хас сцрятини сахладыьыны иддиа етмяк олмаз. 

1920-ъи илдя чаьырыш-сяфярбярлик кампанийасыны 1920-ъи ил маар-
тын 15-дян башламаг планлашдырылмышды (164). Йени чаьырыш кам-
панийасынын уьурлу кечирилмяси ордунун сай тяркибинин артырылма-
сына, йени щярби щиссялярин йарадылмасына имкан веря билярди. Лакин 
1920-ъи ил мартын 20-дян ермяни гошунларынын Гарабаьда кцтляви 
щцъуму гаршыйа гойулан бир сыра вязифялярин щяйата кечирилмясиня 
мане олду. Беля бир шяраитдя йени щярби щиссялярин йардылмасындан 
даща чох, мювъуд щиссялярин ъанлы иткиляринин бярпа едилмяси бю-
йцк актуаллыг кясб едирди. Бцтцнлцкдя 1920-ъи илин бир нечя айы да-
ща чох ордунун идаряетмя структурларынын тякмилляшдирилмясиня 
ъящд эюстярилмяси иля характерик иди. Бу, щяр шейдян яввял идаряет-
мя структурларынын фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы иля, он-
ларда йаранан бцрократик цнсцрлярин арадан галдырылмасы иля баьлы 
иди. Щярби назирин 14 феврал 1920-ъи ил тарихли 99 нюмряли ямри бу 
бахымдан сяъиййявидир. Nazir həmin əmrdə мювъуд олан нюгсанлы 
щаллара тохунараг билдирирди: «Орду щиссяляринин, идаряляринин вя 



92 

 

мцяссисяляринин чохунун йарадылмасындан артыг бир илдян чох vaxt 
кечмишдир. Гошун щиссяляринин щяйатыны нормал щала салмаг цчцн 
бу мцддят тамамиля кифайятдир. Тяяссцф ки, щягигятдя мян буну 
эюрмцрям» (165). 

Щярби назирин башлыъа ирады гошун щиссяляринин иашя вя ярзагла 
тяминатында йол верилян лагейдлик вя биэанялик щаллары иди. О, 
щиссялярдя шяхси щейятин ярзаг сарыдан корлуг чякмясини обйектив 
чятинликлярля дейил, Лявазимат идарясинин бу хидмяти тяшкил едя бил-
мямяси, бу хидмятин тяшкилиня мясул олан органларын юз ишляклийи-
ни итирмяси иля баьлайырды. Назирин фикринъя, Лявазимат идaряси вя 
онун дивизийалардакы нцмайяндяляри сянядляшмя апармагла ишляри-
ни битмиш щесаб едир вя мясулиййят дашыдыглары ишин ящатяли тяшкилиня 
мараг эюстярмирдиляр. Буна эюря дя С.Мещмандаров бу хидмят са-
щясинин йенидян гурулмасынын, бцрократик янэяля чеврилян артыг еле-
ментлярин ихтисар едилмясинин зярурилийини вурьулайырды (166). Щеч 
шцбщясиз ки, 1920-ъи илин феврал айында идаряетмя структурларында 
ясаслы йенидянгурмайа башланмасында Щярби назирин Лявазимат 
идарясинин фяалиййятиндян алдыьы тяяссцраты да юз ролуну ойнамышды. 

Щярби назириn 17 феврал 1920-ъи ил тарихли 107 нюмряли ямри иля 

Баш Əркани-щярб ряиси эенерал-лейтенант Сулкевич Азярбайъан 
Oрдусу сыраларындан тярхис едилди вя онун вязифясинин мцвяггяти 
иърасы Бакы истещкамат щиссясинин ряиси эенерал-майор Щ.Сялимова 
щяваля олунду. Еля щямин ямрля Азярбайъан Oрдусу гярарэащынын 
йенидян гурулмасы барядя комиссийа йарадылдыьы елан едилди. Эене-
рал-майор Щ.Сялимов бу комиссийанын сядри, эенерал- майор Щя-
мид бяй Гайтабашы вя полковник Каргалетели бу комиссийанын цзв-
ляри тяйин олундулар. Щярби назир ямрдя хцсуси олараг вурьулады ки, 
комиссийа сайъа аз, лакин ишляк кейфиййятляря малик олан бир гярар-
эащын лайищясини щазырламаьа чалыşмалыдыр (167). 

Щямин ямрин диэяр бир параграфы иля Щярби назир ордунун да 
тяъщизат ряиси вязифясинин тясис едилмяси цчцн ишчи комиссийасынын 
тяркибини тясдиг етди. Бу комиссийайа да эенерал-майор Щ.Сялимов 
башчылыг едирди. Комиссийанын цзвляри ися Назирлийин идаря ряисляри 

вя эенерал-квартирмейстер полковник Каргалетели идиляр. Назир ко-
миссийайа тювсийя едирди ки, бу мясяляйя ъидди йанашылсын, ятрафлы 
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тящлил апарылсын вя мцяййян мцддят кечяндян сонра тясдиг едилмиш 
структурун йенидян бахылмасына зярурят йаранмасын (168). 

Эенерал-майор Щ.Сялимова Баш Яркани-щярб ряиси вязифясинин 
щяваля едилмяси вя Назирлийин идаряетмя структурунун тякмилляшди-
рилмяси барядя лайищялярин щазырланмасы кими мясулиййятли ишин тап-
шырылмасы иля ялагядар олараг o, 1920-ъи ил февралын 17-дя Бакы ис-
тещкамат щиссясинин ряиси вязифясиндян азад едилди вя щямин вязи-
фяйя 2-ъи пийада дивизийасынын командири эенерал-майор Усубов 
тяйин едилди. Эенерал Усубов, щям дя юзцнцн илкин вязифясини иъра 
етмяли иди (169). 

1920-ъи илин февралында эенерал-майор Щ.Сялимовун сядрлийи 
алтында йарадылан щяр ики комиссийанын иъласы олду вя щазырланмыш 
лайищяляр мцзакиря едилди. Февралын 21-дя олан иъласда ордунун гя-
рарэащынын йенидян гурулмасына бахылды. Мярузя иля чыхыш едян эе-
нерал-мaйор Щ.Сялимов билдирди ки, йени лайищя щазырланаркян 
ашаьыдакы дяйишикликляр нязярдя тутулмушдур: Цмуми гярарэащын 
нювбятчи эенералынын идарясиндя яввялки дюрд бюлмя йериня цч бюл-
мя планлашдырылмышдыр. Цмуми гярарэащын вя Баш Яркани-щярбин 
журнал хидмяти бирляшдирилмишдир. Азярбайан Орду Ливасы Ряйасяти 
ляьв едилмиш вя щямин идарянин функсийасы эенерал-квартирмейс-
терин идарясиндя олан сяфярбярлик бюлмясиня верилмишди. Эене-
рал-квартирмейстер идарясиндя 6 бюлмянин йериня 4 бюлмя план-
лашдырылмыш вя идарянин ямякдашларынын сайы 9 няфяр азалдылмышдыр. 
Щярби топографийа шюбясиндя забитлярин бири ихтисара салынмышдыр. 
Щярби Назирлийин Дяфтярханасында йени штата эюря забитлярин сайы 
ики няфяр азалдылмышдыр. Бир няфяр катиб дя ихтисара салынмышдыр. 
Явязиндя йени гярарэащда тапшырыг эенералы вязифяси тясис едилмиш 
вя бцтцн бюлмя ряисляринин категорийасы бир пилля галдырылараг алай 
командиринин щцгуг вя сялащиййятляриня бярабяр тутулмушдур. 
Бундан башга, эенерал-майор Щ.Сялимовун сюзляриня эюря нюв-
бятчи эенералын идарясиндя сянядляшмя ишляри цзря ики йени штат ачыл-
мышдыр. Бу да ики гярарэащын бирляшдирилмяси иля сянядляшмя ишляри-
нин артаъаьына эюря едилмишдир (170). 

Эенерал-майор Щ.Сялимовун сядрлийи алтында щазырланан бу ла-
йищя Назирляр Шурасына тягдим едилди вя орада бяйянилдикдян сон-
ра 1920-ъи ил мартын 1-дян онун тятбигиня башланылды. Бу барядя 
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Щярби назирин ямри 1920-ъи ил мартын 2-дя имзаланды. Ямря эюря 

Аzярбайъан Oрдусунун Цмуми гярарэащы вя Баш Əркани-щярб бир 
гярарэащда бирляшдирилди вя бу структур Азярбайъан Ордусунун 
Гярарэащы адландырылды. Эенерал-майор Щябиб бяй Сялимов Азяр-
байъан Ордусу Гярарэащынын ряиси тяйин едилди вя Гярарэащын 
формалашдырылмасы она тапшырылды (171). 

Сонунъу структур дяйишиклийиндян сонра Щярби Назирлийин апара-
тынын штат тяркиби беля иди (172): 

 

Сыра 
№-си 

Вязифя Сайы 
Рцтбя 

категорийасы 
Вязифя  катего-

рийасы 

1 2 3 4 5 

1. Щярби назир 1 Там эенерал вя йа 
эен.-лейтенант 

 

2. Щярби назирин йанында тап-
шырыг эенералы 

2 Эенерал-майор Дивизийа коман-
диринин мцавини 

1 2 3 4 5 

3. Щярби назирин йанында тап-
шырыг цзря гярарэащ забити 

2 Гярарэащ забити Алай командиринин 
мцавини 

4. Щярби назирин йанында тап-
шырыг цзря баш забит 

2 Баш забит Бюлцк командири 

5. Йавяр 1  Бюлцк командири 
6. Щярби назирин мцавини 1 Там эенерал, эе-

нерал-лейтенант 
 

7. Назир мцавининин йавяри 1  Бюлцк командири 

8. Орду гярарэащ ряиси 1 Эен.-лейтенант, 

(эен.-майор) 

 

9. Орду гярарэащ ряисинин 
йавяри 

1  Бюлцк командири 

10. Орду гяrарэащ ряисинин 
тапшырыг вя езамиййят эе-
нералы 

1 Эен.-майор Алай командири 

11. Баш молла 1 Мцлки  

 

Бу ъядвялдя вязифяли шяхслярин гаршысында эюстярилян вязифя кА-
тегорийасы беля баша дцшцлмялидир: Азярбайъан Oрдусунда хидмят 
едян забитлярин маашларыны вя малиййя тяминатларыны мцяййян-
ляшдирмяк цчцн вязифя категорийаларынын сийащысы щазырланмышды. 
Бцтцн вязифяляр бу сийащыда йох иди. Бу сийащыйа назир, онун мца-
вини, Азярбайъан Oрдусунун Гярарэащ ряиси, корпус, дивизийа, 
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алай, табор, бюлцк командирляри вя онларын мцавинляри дахил иди. 
Адлары щямин сийащыйа дцшмяйян вязифяляр ися сялащиййятляриня 
эюря щямин вязифялярдян бириня бярабяр тутулур вя бу вязифядя 
хидмят едянляр щямин вязифя категорийасына уйьун олараг мааш 
алырдылар. Мясялян, Орду Гярарэащынын тапшырыг вя езамиййят эене-
ралы алай командиринин вязифясиня бярабяр тутулурду вя щямин 
вязифянин иърачысы эенерал-майор олдуьу тягдирдя беля алай ко-
мандири сявиййясиндя малиййя тяминаты ала билярди. 

Азярбайъан Ордусу Гярарэащынын структуру ися беля иди: 1. 
Нювбятчи эенералын идаряси. Бу идарянин тяркибиндя а) цмуми бюл-
мя; б) тяфтиш бюлмяси; ъ) пенсийа бюлмяси; ч) гейри-низами бюлцк; 
е) няшриййат вар иди. 2. Эенерал-квартирмейстер идаряси. Бу идарянин 
тяркибиндя а) ямялиййат-кяшфиййат бюлмəси; б) мящялли гошунлар 
шюбяси вя сяфярбярлик бюлмяси; ъ) щярби ялагяляр (дашынмалар) бюл-
мяси; ч) низами вя цмуми бюлмя; е) рабитя командасы вар иди. 3. 
Щярби топографийа шюбяси (тяркибиндя а) хяритячякмя бюлмяси вя 
б) анбар); 4. Щярби ядлиййя щиссяси; 5. Щярби Назирлийин Дяфтяр-
ханасы. Дяфтярхана ганунвериъилик-кодификасийа бюлмясиндян вя 
малиййя бюлмясиндян ибарят иди (173). 

Щярби Назирлийин апараты да дахил олмагла Азярбайъан Ордусу 
Гярарэащынын штатында 11 эенерал, 33 гярарэащ забити, 25 баш забит, 
18 мямур, 270 ясэяр, 16 ат вя 26 няглиййат васитяси вар иди (174). 
Азярбайъан Oрдусунун тяъщизат ряиси вязифясинин тясис едилмяси вя 
тяъщизат структурларынын йенидян гурулмасы цчцн йарадылмыш комис-
сийанын сон иъласында да комиссийанын сядри, эенерал-майор 
Щ.Сялимов мярузя иля чыхыш етди. О билдирди ки, йени структур дяйи-
шикликляри апарыларкян ишляк вя чевик бир органын йарадылмасы цчцн 
Щярби назирин тювсийяляри ясас тутулмушдур. Яввялки структурла мц-
гайисядя мцяййян ихтисарлар апарылмыш вя йени йарадылан вязифяля-
ря тяърцбяли шяхсляр тяклиф олунмушдур. Щ.Сялимовун мярузясин-
дян сонра гярара алынды ки, дивизийаларын гярарэащларында олан лява-
зимат забитляринин штаты ляьв едилсин. Чцнки бу штатлар артыг бир 
елементя чеврилмишди вя онлары иъра едян забитлярин фяалиййяти лазы-
ми бир сямяря иля мцшайият олунмурду. Щ.Сялимовун тяклифи иля 
Лявазимат вя Топчу идаряляри ряисляринин ики мцавининдян бири дя 
ихтисара дцшдц. С.Мещмандаровун тювсийясиндян сонра Лявазимат 
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идарясиня цчцнъц гярарэащ забити вязифяси дя артырылмышды. Щямин 

цч гярарэащ забитиндян бири Эянъядя йерlяşмяли, Эянъя вя онун 
ятрафында олан щиссялярин тяъщизатыны нязарят алтында сахламалы, 
икинъи забит Бакыда йерляшмяли вя бурада щямин иши эюрмяли, цчцн-
ъц забит ися Лявазимаt идарясиндя олмалы иди (175). 

Эенерал-майор Щ.Сялимовун тягдим етдийи лайищяйя эюря тяъ-
щизат структурлары бирляшдириляряк Азярбайъан Ордусунун Тяъщизат 
ряисинин идаряси йарадылмалы иди. Она табе олан идаряляр ися баш ида-
ря олмаг сялащиййятини итирирди. Ордунун Тяъщизат ряиси идарясиня 

ашаьыдакы идаряляр aid иди: 1. Лявазимат идаряси; 2. Истещкам тяъщи-
заты идаряси; 3. Топчу тяъщизаты идаряси; 4. Щярби Хястя Щиссяси ряи-
синин идаряси; 5. Щярби Байтар Щиссяси ряисинин идаряси (176). 

 

 
 

Азярбайъан Ордусу Гярарэащынын структуру 

 

Azərbaycan Ordusu Qərargahı – H.Səlimov 

Növbətçi generalın 

idarəsi 

general-mayor 

H.Qaytabaşı 

General-kvartir- 

meysterin idarəsi 

polkovnik 

Karqaleteli 

Topoqrafiya 

şöbəsi  

general-mayor  

Usubov 

Hərbi ədliyyə 

hissəsi 

general-mayor  

Dubrovski 

Ümumi bölmə 

podpolkovnik  

Kodin 

Əməliyyat-kəşfiyyat 

bölməsi polkovnik  

Hacıbəylinski 
Hərbi Nazirliyin dəftərxanası 

Tahirov 
Tədris bölməsi 

podpolkovnik  

Pankov 

Səfərbərlik bölməsi 

və məhəlli qoşunlar 

şöbəsi polkovnik  

Seyfulin Qanunvericilik- 
kodifikasiya bölməsi  

Maliyyə 

bölməsi 

Vəzirov  

Anbar  Xəritəçəkmə 

bölməsi  

Rabitə komandası  

Hərbi əlaqələr (da-

şınmalar) rotmistr 

Xudaverdov  

Nizami və Ümumi 

bölmə podpolkovnik 

Maqrubov  

Nəşriyyat polkovnik 
Lisyakov 

Pensiya bölməsi 

Qeyri-nizami bölük 

Təftiş bölməsi 
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Азярбайъан Ордусунун Тяъщизат ряиси идарясинин структуру 
 

Ордунун тяъщизат ряиси идарясинин структуру 1920-ъи ил мартын 
15-дян тятбиг едилмяйя башлады. Щярби назирин мцвафиг ямри иля 
эенерал-майор Шащзадя Мяммяд Мирзя Гаъар Азярбайъан Oрду-
сунун тяъщизат ряиси тяйин едилди. Дивизийанын гярарэащларында их-
тисара дцшян тяъщизат забитляри Ордунун тяъщизат ряисинин Дяфтярха-
насынын комплектляшдирилмясиня эюндярилмяли иди. 1919-ъу илин 
сону вя 1920-ъи илин яввялляриндя Азярбайъан Oрдусунун бир нечя 
щярби эямиси дя вар иди. Мялумдур ки, инэилис гошунлары Бакыйа эя-
лян кими Хязяр донанмасыны яля кечирмиш вя Бакыны тярк етдикдя 
ися бу донанманы Деникинин сярянъамына вермишди. Деникин вя 
онун ятрафындакылар Хязяр донанмасынын Азярбайъанын сялащий-
йятляриня верилмясиня щяр васитя иля мане олурдулар (Бу барядя 
ашаьыда даща ятрафлы данышылаъагдыр). Она эюря дя Азярбайъан мцс-
тягиллийинин елан едилмясинин илк эцнцндян юз донанмасыны йарат-
маг имканына малик дейилди. 1919-ъу илин сону вя 1920-ъи илин яв-
вялляриндя Азярбайъан донанмасында «Гарс» вя «Ярдящан» щярби 
эямиляри вя «Астрабад», «Араз», «Нарэин» вя с. кюмякчи эямиля-
ри вар иди (177). 

 1920-ъи илин апрелиnдя болшевик ишьалы яряфясиндя Азярбайъанын 
ясас дюйцш ващидляри ашаьыдакылардан ибарят иди: ики пийада диви-
зийасында бирляшмиш олан 1-ъи Ъаваншир, 2-ъи Загатала, 3-ъц Эянъя, 
4-ъц Губа, 5-ъи Бакы, 6-ъы Эюйчай, 7-ъи Ширван, 8-ъи Аьдаш пийада 
алайлары, сцвари дивизийасында бирляшмиш олан 1-ъи Татар, 2-ъи Га-
рабаь, 3-ъц Шяки сцвари алайлары вя ики топчу брiгадасы. 

 

Ordunun Təchizat idarəsi 

Ordunun Ləvazimat 
idarəsi 

Ordunun İstehkam 
təchizatı idarəsi 

Ordunun Topçu təchizatı 
idarəsi 

Ordunun Hərbi Xəstə Hissəsi 

rəisinin idarəsi 

Ordunun Hərbi Baytar Hissəsi 

rəisinin idarəsi 
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Топчу бригадасынын дюйцш структуру 

 

Болшевик ишьалы яряфясиндя адлары чякилян бу низами бирляшмя вя 
щиссялярдян ялавя Азярбайъан Oрдусунун тяркибиндя ашаьыдакы 

идаря, мцяссися, тяшкилат, щисся вя бюлмяляр вар иди (178): 
„ Азярбайъан Oрдусу Гярарэащы; 
„ Щярби назирин Дяфтярханасы; 
„ Бакы комендатурасы вя щярби щауптвахт; 
„ Эянъя комендатурасы; 
„ хариъдяки щярби нцмайяндяликляр; 
„ Щярбиййя мяктяби;  
„ Бакы, Эянъя, Билясувар, Хачмаз, Йевлах, Аьстафа, Пойлу вя 

Кцрдямир дямир йолу стансийаларынын комендантлары; 
„ ордунун Тяъщизат ряиси идарясинин дяфтярханасы; 
„ ордунун tопчу tяъщизаты идаряси; 
„ зирещли гатарлар (цч ядяд); 
„ топчу дивiзиону; 
„ ялащиддя батарейа; 
„ щярби завод; 
„ Ляки топчу ъяббяханасы; 
„ Эянъя анбарлар шюбяси; 
„ ордунун Истещкам тяъщизаты идаряси; 
„ Щяrби дямир йолу мяктяби; 
„ истещкам табору; 
„ Истещкам мяктяби; 
„ Бакы, Эянъя вя Ханкянди иш иърачылары групу; 
„ истещкам анбары; 
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„ автокоманда; 
„ радиостансийа; 
„ Сцрцъцляр мяктяби; 
„ Бакы истещкамaт щиссяси; 
„ Эянъя истещкамат щиссяси; 
„ щярби лиман; 
„ щярби эямиляр; 
„ зирещли автомобилляр тагымы; 
„ тяййаря дястяси; 
„ ордунун лявазимат идаряси; 
„ иашя аnбары; 
„ ялбяся (палтар) анбары; 
„ дяриашылайан завод; 
„ эейим вя чякмя емалатханасы; 
„ ордунун Щярби Хястя Hиссяси ряисинин идаряси; 
„ ордунун Щярби Байтар Hиссяси ряисинин идаряси; 
„ щярби щоспитал; 
„ ясэяри хястяханалар (лазаретляр); 
„ щярби аптек анбары; 
„ щярби фелдшер мяктяби; 
„ байтар хястяханасы (налбянд емалатханасы вя байтар мяктяби 

иля бирликдя); 
„ Щярби мящкямя; 
„ Прокурор нязаряти; 
„ Щярби ядлиййя идаряси; 
„ щярби мцстянтигляр групу; 
„ ялащиддя табор; 
„ мящялли командалар; 
„ мцщафизя бюлцйц; 
„ кцрд нишанчы табору; 
„ кцрд сцвари дивизиону. 
Шимал сярщядляринин мцщафизясинин мющкямляндирилмяси цчцн 

йарадылмыш олан Губа дястяси Щярби назирин 11 йанвар 1920-ъи ил 
тарихли 24 нюмряли ямри иля ляьв едилди (179). 

1920-ъи илин Новруз байрамы яряфясиндя Гарабаьда ермяни го-
шунларынын башладыьы эениш мигйаслы щцъумлар бир гядяр сянэидик-
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дян сонра апрелин 8-дя Щярби назир С.Мещмандаров йенидян юз 
вязифясиндяn истефа вердийини билдирди. Онун 8 апрел 1920-ъи ил та-
рихли 197 нюмряли ямриндя дейилирди: «Апрелин 6-да мян сящщяти-
мин хараблашмасына эюря ещтийата тярхис олунмаьым цчцн рапорт 
вермишям. Буну Щярби Назирлийя елан едяряк, Щярби назирин мца-
вини там артиллерийа эенералы Шыхлинскийя тяклиф едирям ки, гануни 

ясасларла Щярби Назирлийин мцвяггяти идарəчилийиня башласын. Йяни 
Щярби назир тяйин едиляня гядяр мяни хястя сaйсынлар». 

Эенерал Я.Шыхлински хидмяти езамиййятдя олдуьу цчцн апрелин 
6-7-дя назир вязифясини мцвяггяти олараг эенерал Усубов иъра етди. 
Я.Шыхлински езамиййятдян апрелин 8-дя гайытды вя еля щямин 
эцндян дя назир вязифясинин иърасына башлады. 

С.Мещмандаровун истефасынын, доьрудан да, сящщятинин хараб-
лашмасы иля баьлы олдьуну иддиа етмяк чятиндир. Беля олсайды, о, йя-
гин ки, сящщятинин мцалиъяси иля мяшьул олуб эери гайыдарды. Гяти 
сюйлямяк мцмкцн олмаса да, чох эцман ки, ону наращат едян 
башга мясяляляр вар иди вя истефа вермяси дя диэяр сябяблярдян 
иряли эяля билярди. Бунунла беля, вердийи рапортуна бахмайараг, 
республикада баш верян просесляря, Азярбайъанын мцстягиллийиня 
гаршы эцълянян тящлцкяляря биэаня гала билмяйян С.Мещмандаров 
апрелин 24-дя йенидян Щярби назир вязифясинин иърасына башлады 
(180). О, яввялки ишэцзарлыг вя гятийййятля бу мясул вязифядяки 
фяалиййятини давам етдирирди. Буну онун биr нечя эцн ярзиндя 
имзаладыьы ямрлярдян дя эюрмяк мцмкцндцr. Лакин о, бу вязифя-
дя хидмятини узун мцддят давам етдиря билмяди. Апрелин 27-ня 
кечян эеъя Азярбайъан Парламенти щакимиййяти тящвил вермяк 
мяъбуриййятиндя галды. 

Апрелин 28-и С.Мещмандаровун сонунъу хидмят эцнц иди вя 
щямин эцн о юзцнцн сонунъу ики ямрини имзалады. 237 нюмряли 
ямриндя о йазырды: «Азярбайъан Парламентинин гярары иля совет 
щакимиййяти танынмышдыр. Буну елан етмякля ямр едирям: 

1. Бцтцн щиссялярдя, гярарэащларда, идарялярдя, тяшкилат вя 
мцяссиялярдя йени щакимиййятя тящвил верилянядяк иши яввялки 
кими давам етдирмяли; 

2. Щярби Назирлийин сярянъамында йцз милйонларла гиймятиндя 
ямлак, ярзаг ещтийаты, пул, силащ, сурсат олдуьу цчцн онларын исрафы-
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на, йанлыш вя ганунсуз мясряфиня тякъя буна йол верянляр дейил, 
щям дя Щярби Назирлийин щиссяляриндя, идаряляриндя, тяшкилат вя 
мцяссисяляриндя ганун-гайдайа вя тясяррцфат фяалиййятинин дцз-
эцн апарылмасына ъавабдещ оланлар мясулиййят дашыйырлар» (181). 

238 нюмряли сонунъу ямринdя С.Мещмандаров йазырды: «Бу 
эцн мян юз вязифями совет щакимиййяти тяряфиндян тяйин едилмиш 
щярбиййя вя бящриййя комиссары Чинэиз Илдырыма тящвил вердим. 
Буну елан едиб саламатлашан заман мян бцтцн язиз хидмят йол-
дашларыма сядагятли вя ъясур хидмятляриня эюря юз сямими мин-
нятдарлыьымы билдирирям. Шцбщя етмирям ки, онлар йени щакимиййят 
дюврцндя дя щамымыз цчцн язиз олан Азярбайъан наминя виъдан 
вя сядагятля хидмят едяъякляр. 

Саламат галын, бюйцкдян тутмуш кичик ясэяря гядяр сизин щамыны-
за црякдян, бцтцн сямимиййятимля щям ишдя, щям дя аиля щяйатында 
щяр ъцря ямин-аманлыг, мцвяффягиййят вя хошбяхтлик арзу едирям 

Аллащ аманында. 
Щярби назир, там артиллерийа эенералы С.Мещмандаров» (182). 
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ЫЫ ФЯСИЛ 
 

ЪЦМЩУРИЙЙЯТ ОРДУСУНУН  
МАДДИ-ТЕХНИКИ ТЯМИНАТЫ 

 
1. Гошунларын мянзил вя малиййя тяминаты 

 
Гошунларын мадди-техники тяминатынын щялли Азярбайъаn щюку-

мятинин вя Щярби Назирлийин рящбярлийинин даим диггят мяркя-
зиндя дайанан башлыъа мясялялярдян бири иди. Ордунун инкишаф 
сявиййясини, щярби имканларыны, дюйцш потенсиалыны мцяййянляшди-
рян башлыъа амил кими бу проблем бцтцн мювъудлуьу дюврцндя 
Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьунун мцряккяб сащяляриндян би-
рини тяшкил едирди. Яслиндя, бу проблемин ня вахтса aрзу едилян ся-
виййядя щялл олундуьундан да данышмаг мцмкцн дейил. Анъаг 
Азярбайъан щюкумятинин даими диггяти, мювъуд олан ещтийатлар-
дан мягсядйюнлц вя сямяряли шякилдя истифадя едилмяси гошун щис-
сяляринин дюйцш щазырлыьынын гянаятбяхш сявиййядя сахламаьа 
имкан верирди. 

Ордунун мадди-техники тяминатында мювъуд олан bir çox чятин-
ликляр обйектив сябяблярля баьлы иди. Мясялян, чар Русийасы 
Азярбайъандан ясэяр чаьырмамагла бярабяр, бурада щярби инфра-
структурун инкишафына да фикир вермирди. Чцнки щямин дюврдя Азяр-
байъан истигамятиндян Русийа цчцн еля ъидди бир тящлцкя эюзлянил-
мирди. Азярбайъанын сярщяд олдуьу Иран Русийа цчцн горхулу бир 
рягиб дейилди. Она эюря дя бурада çoxlu sayda щярби гцввялярин 
йерляшдирилмясиня вя онлар цчцн зярури олан инфраструктурун йара-
дылмасына лазыми диггят йетирилмирди. Тцркийянин щярби потенсиалын-
дан даща чох ещтийат едян Русийа бу дювлятин сярщяди бойунъа да-
ща чох гошун сахлайырды. Бу гошун щиссяляринин йерляшдирилмяси вя 
онлара хидмят эюстярилмяси цчцн гышлалар, хидмяти биналар, анбарлар 
тикилмиш, стратежи йоллар чякилмишди. Бунлардан ися сонралар даща чох 
Эцръцстан вя Ермянистан файдаланды.  

Bununla bağlı S.Mehmandarov belə yazırdı: ёЗагафгазийанын 
Хэзэр дэнизи вэ Иран сэрьэди бойу олан шэрг ьиссэси Загафгазийа 
республикасы даъылдыгдан сонра индики Азэрбайяан эразисини тэшкил 
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етмишдир. Иран Русийа ючюн зэиф гоншу олдуъундан Хэзэр дэнизи 
исэ дахили дэниз олдуъундан тэбиидир ки, бютюн диггэт Тюркийэ сэр-
ьэдинэ йцнэлдилмишди вэ бу сэрьэд бойу саьэ ьэрби бахымдан ьэ-
мишэ тэкмиллэшдирилирди. Бурада ашаъыдакылар мцвяуд иди: 

1) топларла, чохлу сурсатла, эрзаг еьтийатлары вэ тэяьизатла тэмин 
едилмиш Гарс вэ Батум кими щюялю галалар; 

2) Александропол вэ Тифлисдэ топчу анбарлары вэ емалатханалары 
кими щениш база тикилилэри; Тифлисдэ, Кутаисидэ, Батумда, Алексан-
дрополда, Ирэванда, Гарсда, Сарыгамышда чохлу сайда абад гышла-
лар, ьэрби хэстэханалар, Гафгаз гошунлары ючюн лазыми еьтийатларла 
долу олан лэвазимат вэ топчу анбарлары; 

3) Сарыгамыша гэдэр узадылмыш стратежи шосе вэ дэмир йолу шэбэ-
кэси. 

Йухарыда щцстэрилэн сэбэблэрэ щцрэ Азэрбайяан Яюмьурий-
йэтинин эразиси бютюн биналардан мэьрумдур. Хюсусилэ Щюряюстана 
даьа зэнщин мирас галмышдыр. Ьэтта чохлу сайда кичик гэза шэьэр-
лэринин дэ (Гори, Дюшет) чох абад казармалары вар. Тифлисдэ исэ тэк-
яэ чохсайлы гарнизонлар йох, ьэтта Гафгазын бютюн баш идарэсини 
тута билэяэк хидмэти биналар вардырЁ. 

Aзярбайъанда олан азсайлы гышлалар, анбарлар, емалатханалар ися 
чох бюйцк даьынтылара мяруз галмышды. Онларын бярпа едилмяси вя 
йениляринин тикилмяси онсуз да кясад олан мадди имканлара ялавя 
бир аьырлыг эятирирди. 

Чар Русийасы ордусундан галмыш олан щярби тикилиляр, ясасян, бю-
йцк шящярлярдя тикилмишди. Чцнки бу бюйцк шящярляр юзляри Русийа 
цчцн уъгарлары тяшкил едирдиляр. Азярбайъанын уъгарларында ися 
гошунлар демяк олар ки, йох дяряъясиндя иди. Йени шяраитдя мцс-
тягил Азярбайъан Oрдусунун, ясасян, уъгар мянтягялярдя, Га-
рабаь ятрафында, шимал сярщяди бойунъа йерляшдирилмяси зяруряти ор-
тайа чыхмышды. Щямин яразилярдя щярби тикилиляр олмадыьы цчцн, шцб-
щясиз ки, гошун щиссяляри уйьунлашдырылмыш биналарда йерляшдириля 
билярди. Бу да малиййя хяръляринин артырылмасы щесабына щялл едиля 
билярди. Щаваларын сойумасы вязиййяти хцсусиля мцряккябляшдирирди. 
Нятиъядя щюкумят дя ялавя гайьыларла растлашмалы олурду. 

1918-ъи илин нойабрында инэилис гошунларынын Бакыйа дахил олма-
сы иля Щярби Назирлийин вя Азярбайъан гошунларынын Бакыны тярк ет-
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мяси, щям дя бурадакы щярби тикилилярдян истифадя етмяк имканынын 
итирилмяси демяк иди. Йухарыда эюстярилдийи кими, Щярби Назирлийин 
юзцнцн апараты щеч дя йетярли олмайан бир бинада йерляшдирилмишди 
(1). Щярби Назирлийин рящбяр щейяти, бцтцнлцкдя забитляр ися чох да 

мцнасиб олмайан йашайыш биналарында məskunlaşmışdılar. Яла-
щиддя Азярбайъан корпусунун командири вязифясиндя оларкян 
Я.Шыхлински ордунун Цмуми гярарэащ ряиси Щябиб бяй Сялимова 
эюnдярдийи гейдиндя хащиш едирди ки, онун йашайыш шяраитинин йахшы-
лашдырылмасы имканыны йаддан чыхармасын. Я.Шыхлински наращатлыгла 
билдирирди ки, «индики рцтубятли мянзилдя 2„3 щяфтя йашасам, бурада 
юлярям» (2). 

Йени шяраитдя Азярбайъан Oрдусунун щиссяляринин, ясасян, 
уъгар мянтягялярдя, Гарабаь ятрафында, шимал сярщяди бойунъа 
йерляшдирилмяси zərurəti ортайа чыхмышды. Щямин яразилярдя щярби 
тикилиляр олмадыьы цчцн гошун щиссяляри уйьунлашдырылмыш биналарда 
йерляшдириля билярди.  

Она эюря дя Щярби Назирлийин рящбярлийи илк нювбядя бу мяся-
лялярин щяллиня ъидди диггят йетирирди. Вязиййятин щеч олмаса 
мцяййян гядяр йахшылашдырылмасы цчцн бир сыра тядбирляр щяйата ке-
чирилирди. Тикинти-бярпа ишляринин апарылмасы məqsədilə дярщал 300 
мин рубл вясаит айрылды. Назирин эюстяриши иля бу вясаит илк нювбядя 
тикинти материалларынын алынмасына, тахтлар дцзялдилмясиня, гапы вя 
пянъярялярин мющкямляндирилмясiня, отагларын вя биналарын гыз-
дырылмасына истигамятляндирилди. С.Мещмандаровун мялуматына 
эюря кифайят гядяр собалар ялдя едилмишди вя она эюря дя онлаrдан 
да йахшы истифадя едилмясиня ъящд эюстярилирди (3). 

Щярби назир С.Мещмандаров щярби щиссялярля еля илк танышлыг за-
мaны гошунларын йерляшмяси мясяляляриня ъидди диггят йетирирди. 
1918-ъи ил нойабрын 27-дя 1-ъи Татар сцвари алайында оларкян Щярби 
назир гышлаларын вязиййятиндян щеч дя разы галмады. Отаглар да-
рысгал вя чиркли иди. Атларын тювляляри дя ян ади тялябляря ъаваб вер-
мирди. Декабрын 2-дя ися назир 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын вязий-
йяти иля таныш олду. Онун фикринъя, гышлалар гянаятбяхш олса да, ат 
тювляляри гаранлыг вя бярбад вязиййятдя иди. 4-ъц вя 5-ъи 
даь-топчу батарейаларында эюрдцкляри дя назири гане етмяди. 4-ъц 
батарейада цстцюртцлц парк олмадыьы цчцн тоpлар ачыг щавада, 
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гарын, йаьышын алтында сахланылырды. Аьдам шяраб заводунун щя-
йятиндя йерляшмиш олан 5-ъи даь-топчу батарейасынын ися гышлалары 
йашайыш цчцн хейли наращат иди (4). 

2-ъи Гарабаь сцвари алайында гышлаларын йахшы вязиййятдя ол-

мадыьыны алай командири Süleyman bəy Яфяндийев дя етираф едирди. 

Дахили ямрляриндян бириндя полковник Сüleyman bəy Яфяндийев 
гышлаларын натямиз сахланылдыьыны вя онларын йашайыш цчцн наращат 
олмасыны, забитлярин юз вязифяляриня мясулиййятля йанашмадыьыны 
гейд едирди (5). 

С.Яфяндийев 1-ъи пийада дивизийасынын командири кими дя бир сы-
ра ямрляриндя гошунларын вязиййятиня тохунмушду. 12 йанвар 
1919-ъу илдя щярби щиссялярля яйани танышлыгдан сонра имзаладыьы 
ямрдя Шушадакы гошунларын вязиййятинин йахшы олдуьуну, Ясэяран 
таборунун вязиййятинин ися щеч дя йахшы олмадыьыны, шяхси щейятя 
сабун вя йатаъаг дяйишяйинин верилмядийини гейд едирди. 6 феврал 
1919-ъу ил тарихли ямриндя С.Яфяндийев йенидян Ясэярандакы 
гошун бюлмяляринин йерляшдирилмяси мясялясиня гайыдырды. Хцсу-
сян, дюйцш постларында онлар цчцн ян ади шяраитин йарадылмадыьыны 
гейд едирди. Дивизийа командири тяяъъцбцнц эизлятмирди ки, ятрафда 
чохлу мешялик олмасына бахмайараг, ясэярлярин йатмасы цчцн нор-

мал тахтлар дцзялдилмяmişdi, постлар тяъщиз едилмяmişdi вя йа-

шайыш йерляри naтямиз сахланылырdı (6).  
Аьдам гарнизонунун мцряккяб шяраитдя йашамасы барядя пар-

ламент цзвляри иля бирликдя орада олмуш Дахили Ишляр назиринин мца-
вини эенерал Аьабяйов да юз щесабатында щюкумятя мялумат вер-
мишди. Онун мцшащидяляриня эюря гарнизонун щиссяляри чох намц-
насиб йерляшдирилмишди. Биналар чатышмадыьындан ейни щиссянин 

бюлмяляри бир-бириндян хейли аралы олан тикилилярдя məskunlaşmışdı-

lar вя йатаг яшйалары чатышмадыьындан щярби гуллугчулар чох вахт 
еля йердя йатырдылар. Йорьан-дюшяк аз иди. Мцнасиб хястяхана 
бинасы олмадыьына эюря мцхтялиф характерли хястяляр бир йердя мца-
лиъя олунурдулар. Ясэяранда гошун бюлмяляринин йашадыьы бина 
дахмадан башга бир шей дейилди. Бу бина нормал йашайыш имканла-
рындан хейли узаг, дар вя чиркли иди. Йандырылан оъаьын тцстцсц щяр 
тяряфи бцрцйцрдц, ахшамлар ися отагларын ишыгландырылмасы цчцн лам-
па тапылмырды. Забитлярин йашадыьы отаглар да ясэяр гышласындан щеч 
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ня иля фярглянмирди. Эенерал Аьабяйов фикрини онунла йекунлаш-
дырырды ки, Аьдамда гошунларын мцнасиб гышлалары йохдур (7). 

1919-ъу ил йанварын 1-дя Щярби назир Щаъыгабулда йерляшян 2-ъи 
Бакы пийада алайынын формалашмасы вя онун йерляшдирилмяси вязий-
йяти иля таныш олду. С.Мещмандаровун щямин танышлыгла баьлы имза-
ладыьы ямрдян айдын олурду ки, мювъуд олан тикилилярдян неъя исти-
фадя едилмяси командир вя забитлярин ишэцзарлыьындан, шяхси щейятя 
щансы гайьы иля йанашмасындан да чох асылы иди. Яэяр биринъи табор-
да шяхси щейятин йерляшдирилмяси лазıми тялябляря ъаваб вермирди-
ся, отаглар чиркли вя сойуг идися, ейни заманда, йатаъаг яшйалары 
йох идися, икинъи таборда гышлалар тямиз вя сялигяли, отаглар ишыглы вя 
исти иди. Бир сюзля, табор командиринин ишэцзарлыьы вя гайьыкешлийи 
дярщал щисс олунмушду (8). 

Вахтиля рус гошунларынын йашамыш олдуьу гышла вя тикилилярдя, ща-
беля гышла йериня истифадя едилян шяхси биналарда йашайыш цчцн зяру-
ри олан мцяййян ямлак сахланылмышды. Щярби щиссяляр шящяри тярк 
едяркян отаглардакы тахтлар, чарпайылар, шкафлар вя диэяр мебелляр 
тящвил верилмишди. Бу гышлалары тящвил алан Азярбайъан Oрдусунун 
бязи щисся вя бюлмяляри тящвил алынан биналара вя мебеля гаршы 
щядсиз ещтийатсызлыгла йанашыр вя онларын сырадан чыхмасынын арадан 
галдырылмасы цчцн щеч ня етмирдиляр. Щярби назир С.Мещмандаров 

1919-ъу илин яввялиндя бу мясяля иля баьлы хцсуси ямр имзалаdı, 
командир вя забитляри хидмяти мцлкиййятя гайьы эюстярмяйя ча-
ьырды (9). 

14 феврал 1919-ъу ил тарихли 74 нюмряли ямриндя ися Щярби назир 
щярби обйектлярдя гошун щиссяляри тяряфиндян тикинти вя бярпа ишля-
ринин апарылмасы гайдасыны мцяййян етди. Ятрафда йерляшян гошун 
щиссяляринин тикилиляриндя бярпа ишляринин мцстягимян Истещкам 
идаряси тяряфиндян апарылмасы имканы олмадыьы цчцн онларын иърaсы-
нын йерлярдя щяйата кечирилмясиня иъазя верилирди. Бунун цчцн го-
шун щиссяляринин командирляри эюрцлян ишлярин щяъмини, она сярф 
олунаъаг малиййя вясаитинин мигдарыны мцяййянляшдириб Истещкам 
идарясиня билдирмяли вя сонра щямин вясаити алмалы иди. Aлынан ма-
лиййя вясаити qошунларда Истещкам идарясинин ряисинин мющрц иля 
мющцрлянмиш вя сурьуъланмыш китаба мядахил едилмяли иди. Нязяря 
тутулан ишляр гуртардыгдан сонра Цмуми гярарэащын вя Истещкам 
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идарясинин забитляриндян тяшкил едилмиш комиссийа bu işləri yoxla-

malı вя onların айрылан малиййя вясаитиня уйьунлуьу барядя акт 
тяртиб етмяли иди (10). 

Тикинти вя бярпа ишляринин апарылмасында исрафчылыьа, айры-айры за-
битлярин малиййя вясаитляринин бу вя йа диgяр йолла мянимсянилмя-
синя йол вермямяк цчцн чох вахт мцсабигяляр (tenderlər) кечи-
рилирди. Истещкам идаряси эюрцляси ишин щяъмини «Азярбaйъан» гязе-
ти васитяси иля елан едир вя иърачы тяшкилатлары ямякдашлыьа дявят 
едирди. Лакин бу цсул чох вахт сямяряли вя ялверишли олмурду. Чцн-
ки щядсиз бащалашма шяраитиндя тяртиб едилян сметалар бир айдан 
сонра мцяййянляшдирилян maliyyə xərclərinə уйьунлуг тяшкил ет-
мирди. Яшйаларын бащалашмасы нятиъясиндя иърачылар зийанла ишлямяли 
олурдулар ки, бу да онлара сярф етмирди. Она эюря кечирилян мцсаби-

гялярdя бязян щеч ким iştirak etmirdi. Бу ися Nазирлийин сифаришля-
ринин лянэимясиня сябяб олuрду. Истещкам идарясинин ряиси Щярби 
назир гаршысында тикинти ишляринин щярби щиссялярин юзляри тяряфиндян 
тясяррцфат мцгавиляляри ясасында апарылмасынын мягсядяуйьунлу-
ьу барядя вясатят галдырмышды. Верилян тяклифя эюря щярби щиссяляр 
йерлярдя иърачы органларла ъари гиймятляр ясасында мцгавиля баьла-
йыб Nазирлийин иърачы групларынын нязаряти алтында ону щяйата кечиря 
биляrдиляр (11). 

Мювъуд олан чятинликляря бахмайараг, эцълц ордунун форма-
лашдырылмасы цчцн ваъиб олан щярби инфраструктурун йарадылмасы вя 
онун лазыми сявиййядя сахланмасы щям Щярби Назирлийин, щям дя 
щюкумятин даими нязаряти алтында иди. Дювлятин щярби бцдъя цчцн 
айырдыьы вясаитин мцяййян бир щиссяси дя мящз инфраструктурун йа-
радылмасына, бярпасына вя йахшы вязиййятдя сахланылмасына исти-
гамятляндирилмяли иди. Буну С.Мещмандаровун тягдим олунан 
смета иля баьлы Назирляр Шурасына эюnдярдийи тялигясиндян дя айдын 
эюрмяк мцмкцндцр. Назир илк нювбядя щярби инфраструктур бахы-
мындан Азярбайъанын гоншу республикаларла мцгайисядя даща 
мцряккяб вязиййятдя олдуьуну хатырладырды (12). Гошуnларын 
йерляшдирилмяси, щярби инфраструктурун йарадылмасы, биналарын гыша 
щазырлыьы вя диэяр бу кими мясяляляр щям 1919, щям дя 1920-ъи 
илдя дяфялярля Дювлят Мцдафия Комитясинин мцзакирясиня чыха-
рылмыш вя бурада малиййя вясаити айрылмасы, бу вя йа диэяр дювлят 
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органларына мцвафиг тапшырыглар верилмяси барядя гярарлар гябул 
едилмишди (13). 

Нятиъядя гошунларын йерляшдирилмяси вя щярби инфраструктурун 
йарадылмасы цчцн хейли ишляр эюрмяк мцмкцн олмушду. 1920-ъи ил-
дя Азярбайъан Oрдусунун бирляшмя, щисся, идаря, мцяссися вя 
тяшкилатларынын сайы да щярби инфраструктурун йарадылмасы бахымын-
дан нязярячарпаъаг ишлярин эюрцлдцйцнц сцбут едирди. 

Гыса мцддятдян сонра еля Аьдам гарнизонунун вязиййятиндя 
хейли дяйишиклик йаранды. Щям 1-ъи Ъаваншир пийада алайында, щям 
дя 2-ъи Гарабаь сцвари алайында отаглар тямиз вя сялигяли иди. 
Биналар мцяййян бярпа ишляри тяляб етсяляр дя, йашайыш йери сащма-
на салынмышды. Тахтлар вя чарпайылар чатышмадыьы цчцн хцсуси 
щюрмя чарпайылар дцзялдилмишди вя ясэярлярин истифадясиня верил-
мишди (14). 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын щяр бюлцйцнцн юз ат тюв-
ляси вар иди. Ъаваншир пийада алайында ися силащ емалатханасы 
ачылмыш вя онун цчцн бина да айрылмышды (15).  

Шяхси щейятин йерляшдирилмяси цчцн Лянкяран кюмякчи таборун-
да хейли ишляр эюрцлмцшдц. Гышлалардан башга емалатханалар да 
йахшы гурулмуш вя мцнасиб биналарда йерляшдирилмишди. Таборда, 
щятта дямирчихана вя чюрякбиширмя сехи дя ачылмышды. Таборун 
йерляшдирилмясиндя, гышла вя кюмякчи биналарын йахшы тяъщиз едил-
мясиндя, бцтцнлцкдя щиссянин формалашдырылмасында эюстярдийи 

тяшяббцскарлыг вя ишэцзарлыьа эюря щисся командири капитан Сəməd 

бəy Ряфибяйов Щярби назирин тяшяккцрцнц алмышды (16). 
Гошунларын ярзаг ещтийатынын топланылмасы цчцн Щаъыгабулда, 

Эянъядя вя Аьдамда иашя анбарлары йарадылмышды (17). Лякидяки 
топчу анбары сыхлыг йаратдыьы цчцн Кцрдямирдя икинъи топчу анбары 
йарадылмыш вя бунун цчцн мцвафиг бина тяъщиз едилмишди (18). 
Щиссялярин чохунда ясэяр хястяханалары ачылмыш вя щямин хя-
стяханалар мцвафиг биналарла тяъщиз едилмишди (19). 

Щятта Эянъя гарнизону иъласынын да юз хцсуси бинасы вар иди ки, 
бурада щям гарнизон иъласлары вя гарнизон мигйасында тядбирляр 
кечирилир, щям дя забитляр хидмятдян сонра истиращят едирдиляр. Гар-
низон иъласы бинасынын бу тядбирлярин кечирилмясиня щазырланмасы 
цчцн Лявазимат идарясиндян тяляб олунан гядяр малиййя вясаити 
айрылмышды (20). 



115 

 

Цмуми гярарэащ ряиси эенерал Щəbib bəy Сялимов 1919-ъу ил 
ийунун 7-дя Ъаваншир алайынын Шушада йерляшян таборунун йашайыш 
шяраитиндян цмумян гане олдуьуну билдирирди. Эенералын ирадлары 
онунла баьлы иди ки, шяхси щейятин щеч дя щамысында адйал вя аь юр-

тцкляр yox idi, саманын йохлуьу цзцндян дюшякляр вахтлы-вахтында 
долдурулмурду. Анъаг табор цчцн айрылан бина щеч дя пис дейилди. 
1919-ъу илин биринъи йарым илини Шуша табору шяхси биналарда йаша-
мышды. Бу да бир сыра проблемляри арадан галдырмаьа зямин йа-
ратмышды. 1919-ъу илин ийунунда табор ясэяр гышлаларына кючмяйя 
башлады. Щямин гышлалар шящярин ермяни мящяллясиндя йерляширди вя 

ики мяртябядян ибарəт иди. Бинанын отаглары щцндцр вя ишыглы иди, дю-

шямяси асфалтла юртцлмцшдц. Бу биналар йалныз кичик бярпа ишляrи тя-
ляб едирди. Гыса мцддятдян сонра бурадакы отаглар там нормал ща-

ла салынdı, зярури олан йатаг яшйалары иля тямин едилdi вя мяишят эу-
шяляри йарадылды. Щ.Сялимовун йаздыгларына эюря гаршыйа чыхан баш-
лыъа чятинлик биналарын гыздырылмасына лазым олан одунун алынмасы 
цчцн малиййя вясаитинин бурахылмамасы иди (21). 

Ийунун 6-да 2-ъи даь-топчу дивизионунда эюрдцклярини эене-
рал-майор Щ.Сялимов юз щесабатында бюйцк разылыгла тясвир едирди. 
Дивизионун бцтцн биналары яла вязиййятдя иди, ясэярлярин щамысынын 
адйалы вя дюшякаьы вар иди (22). 

Щярби биналарын гыздырылмасы цчцн бцтцн щиссяляря пул айрылды. 
Щяр бир бинанын гыздырылмасына зярури олан одунун, керосинин вя 
мазутун нормасы мцяййянляшдирилdi вя мцхтялиф мянтягялярдя 
онларын гиймяти мцхтялиф олдуьу цчцн реал базар гиймятляриня 
уйьун эялян гиймят ъядвяли тясдиг едилди. Щиссяляр щямин ъядвяля 
уйьун олараг айрылмыш пул ясасында бу йанаъаьы ала билярдиляр. 
1920-ъи илин йанвар, апрел айлары цчцн щямин гиймят ъядвяли 
ашаьыдакы шякилдя тясдиг едилмишди (23). 

 
Йашайыш мян-
тягясинин ады 

3 эирдинлик нормал odun нювц 
рубл              qəpik 

Керосин (пудла) 
1пуд=16,38 кг 

Мазут 
(пудла) 

Бакы 1175   18   9 
Эянъя 1238   40   18 
Лянкяран 900   50   20 

Шуша 720   60   35 

Ханкянди 720    60   35 
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Йашайыш мян-
тягясинин ады 

3 эирдинлик нормал odun нювц 
рубл              qəpik 

Керосин (пудла) 
1пуд=16,38 кг 

Мазут 
(пудла) 

Гусар 337                   50    30      15 

Губа 337                   50    30   15 
Гарйаэин 2044   120 - 

Нуха 1550   100 - 
Эюйчай 560    40 - 
Ляки 200    40 - 
Газах 530    50 - 
Кцрдямир 560    40 - 

Загатала 480   120 - 
Шамахы 480    80 - 

 

Ясэяр хястяханаларынын гыздырылмасына вясаит айрылмасына хц-
суси диггят йетирилирди. Бунунла баьлы Щярби назир айрыъа бир ямр 
имзаламышды. Щямин ямрля ясэяр хястяханаларынын гыздырылмасы 
цчцн зярури олан йанаъаьын нормалары мцяййянляшдирилди. Ясэяр 
хястяханалары цчцн айрылмыш олан биналар октйабрын 1-дян апрелин 
1-ня кими гыздырылмалы иди. Отагларда олан щяр бир soba цчцн 3 эир-
динлик аьаъдан 12 вершок (4,45 см) одун айрылмалы иди. Хястяхана-
ларын мятбяхляриндя истифадя цчцн айда бир сажен йандырыла билярди. 

Мятбях sobası илбойу ишлядийиндян бу норма щяр ай цчцн тясдиг 
едилмишди. Бундан башга, хястяханаларын чюряк сехи, щамамы, 
ъамашырханасы цчцн дя одун нормалары мцяййянляшдирилмишди (24). 

Ишлядиляъяк йанаъаг нормалары вя онларын гиймятляри мцяййян-
ляшдириляркян бюйцк мясряфляря йол верилмямяси нязяря алынмышды. 
Бунунла йанашы, Щярби Назирлик шяхси щейятин саьламлыьына зийан 
эятиря биляъяк лцзумсуз гянаят едилмясини дя дцзэцн саймырды. 
Мювсцмцн сонунда щиссяляр щям йанаъаг цчцн айрылмыш пулун 
хярълянмяси барядя щесабат вермяли, ону ясасландырмалы, щям дя 
гянаят едилдийи тягдирдя онун няйин щесабына олдуьу щагда изащат 
вермяли иди (25). 

Забитлярин мянзил вя йашайыш шяраити иля тямин едилмяси дя 
мцяййян сянядлярля низамланырды. Мянзилляри олмайан забитляр 

щюкумят щесабына йашайыш сащяляри иля тəмин едилмяли идиляр. Бу-
нун цчцн дя нормативляр мювъуд иди. Гцввядя олан ганунвери-
ъилийя эюря вязифясиндян вя аиля вязиййятиндян асылы олараг за-
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битляря айрылмалы олан йашайыш сащяляринин юлчцляри дя мцхтялиф иди. 
Буну ашаьыдакы ъядвялдян дя эюрмяк олар (26). 

 

Вязифя 
Отагларын 

сайы 
Отагларын сащяси 
кв. /сажен (2,3 м) 

Щярби назир  8  52 

Щярби назирин мцавини  7  45,5 
Гярарэащ ряиси  6  39 

Эенераллар (аиляли)  5  32,5 

Эенераллар (субай)  4  26 
Гярарэащ забитляри, алай командирляри 
(аиляли) 

 4  26 

Гярарэащ забитляри, алай командирляри 
(субай) 

 3  19 

Диэяр гярарэащ забитляри (аиляли)  3   19 
Диэяр гярарэащ забитляри (субай)  2  13 

Баш забитляр, бюлцк командирляри (аиляли)  2  13 

Баш забитляр, бюлцк командирляри (субай)  1  6,5 
 

Диэяр забитляр ъядвялдя эюстярилян вязифя категорийаларына мц-
вафиг олараг отагла тямин едилирдиляр.  

Забитлярин йашайыш сащяляринин гыздырылмасы, одун вя йанаъаг 
алынмасы, мянзиллярин нормал сявиййядя сахланылмасы цчцн щяр ай 
хцсуси вясаит айрылыр вя вязифя категорийаларына уйьун олараг маа-
ша ялавя едилирди. Республикадакы бащалашма иля ялагядар олараг бу 
малиййя вясаитинин мигдарында да дяйишиклик едилirди. Мясялян, 
1919-ъу илин яввялиндя забитляря йашайыш сащяляринин гыздырылмасы 
цчцн верилян вясаит 1919-ъу илин сонунда цч дяфя галдырылмышды. 
Ашаьыдакы ъядвялдя бу артымын мигдары эюстярилмишдир (27). 

 

Yашайыш сащяляринин гыздырылмасы цчцн айрылан айлыг 
вясаитин мигдары 

 

Вязифя 
1919-ъу илин 
яввялиндя 

1919-ъу илин 
декабрында 

Щярби назир 7200 рубл 21600 рубл 

Щярби назирин мцавини 3600 рубл 10800 рубл 
Гярарэащ ряиси 3300 рубл 9900 рубл 

Дивизийа командири 3300 рубл 9900 рубл 
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Вязифя 
1919-ъу илин 
яввялиндя 

1919-ъу илин 
декабрында 

Дивизийа командиринин мцавини 3000 рубл 9000 рубл 

Назирлийин Дяфтярханасынын ряиси 3000 рубл 9000 рубл 
Алай командири 3000 рубл 9000 рубл 

Алай командиринин мцавини 2700 рубл 8100 рубл 
Табор командири 2100 рубл 6300 рубл 

Штабс-капитан 1800 рубл 5400 рубл 

Поручик 1800 рубл 5400 рубл 
Подпоручик, прапоршик 1800 рубл 5400 рубл 

 
Диэяр забитляр мцвафиг вязифяляря уйьун тутулурдулар. 
Бцтцн бунлар щеч дя о демяк дейил ки, Азярбайъан Oрдусу 

цчцн щярби инфраструктурун йарадылмасы, гошунларын, кюмякчи хид-
мятлярин йерляшдирилмяси цчцн биналарын тикилмяси, кирайяйя эютц-
рцлмяси, бцтцн забитлярин йашайыш сащяси иля тямин едилмяси там 
юдянилмишди. Обйектив сябяблярля шяртлянян мцяййян чятинликляр 
галмагда давам едирди. Мясялян, 1919-ъу илин йайында сцвари диви-
зийасында щярби биналар чатышмадыьы цчцн бир сыра бюлмялярин форма-
лашдырылмасы да лянэийирди (28). 1919-ъу илин нойабрында Эянъя пийа-
да алайынын щисся вя бюlмяляри шящярин мцхтялиф щиссяляриндя, кирайя 
едилмиш биналарда йерляшдирилмишди. Алайын 1-ъи таборунун 11 вя 
12-ъи бюлцкляринин биналары ися цмумиййятля, олмадыьы цчцн онлар 
карвансарада мяскунлашмышдылар (29). 6-ъы Эюйчай пийада алайынын 
щисся вя бюлмяляринин бязиляри Байылда донанма гышлаларында йер-
ляшдирилсяляр дя, бцтцнлцкдя алайын ихтийарына верилмиш биналар зярури 
тялябляря ъаваб вермирди (30). 1920-ъи илин мартында Тяртярдяки го-
шун бюлмяляринин йашайыш шяраити щяля дя пис вязиййятдя иди. Айрылан 
бина намцнасиб иди. Ясэярлярин чоху гуру йердя йатырды (31). 

Тибб хидмятинин лазыми сявиййядя тяшкили цчцн зярури олан бина 
вя тикилиляр дя чатышмырды. Чох щалда тибб обйектляри уйьунлашдырыл-
мыш биналарда йерляшдирилмишди ки, бу да тибб хидмятинин тяшкилиня 
юз тясирини эюстярирди. Ордунун инкишафы иля мянзил тяминатына олан 
тялябат да дурмадан артырды. Щюкумятин вя ордунун рящбярлийинин 
мягсядйюнлц фяалиййяти иля бу ещтийаъын арадан галдырылмасына 
ъящд эюстярилирди. Лакин гыса мцддят ярзиндя бу проблеми бирдяфя-
лик щялл етмяк мцмкцн дейилди. Она эюря дя ордунун бцтцн мюв-
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ъудлуьу ярзиндя гошунларын мянзил тяминатына олан ещтийаъ да гал-
магда давам едирди. 

Нормал хидмят шяраитинин йарадылмасы цчцн Щярби Назирлийин 
рящбярлийи щярби гуллугчуларын щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасыны, 
онлары ещтийаълардан хилас едяъяк малиййя вясаити иля тямин едил-
мясини дя диггят мяркязиндя сахлайырды. Забит зящмятинин аğыр-
лыьына йахшы бяляд олан Щярби назир С.Мещмандаров вя еляъя дя 
онун мцавини бу инсанларын шяряфини щямишя йцксяк тутмаьа чалыш-
мыш вя онларын мяишят проблемляриня дя бюйцк гайьы иля йанашмыш-
дылар. Бу бахымдан щярби гуллугчуларын хидмяти маашла вахтында 
тямин едилмяси, онун реал щяйат сявиййясиня уйьунлашдырылмасы ис-
тигамятиндя Щярби Nазирлийин рящбярлийинин тутдуьу мювге даща 
характерикдир. Мясялян, беля бир факт мялумдур ки, забит щейятинин 
маашынын верилмяси эеъикдириляндя Щярби Назирлийин рящбярлийи дяр-
щал Назирляр Шурасынын гаршысында мясяля галдырмышды. Назирляр Шу-
расы ися Щярби Назирлийин рящбярлийинин галдырдыьы мясяля иля ра-
зылашыб мювъуд олан чятинликляря бахмайараг, забит щейятинин 
маашынын вахтында юдянмяси цчцн Малиййя Назирлийиня эюстяриш 
вермишди. Нювбяти айда ися Назирляр Шурасыны эюстяриши иля забит ще-
йятинин маашы вахтындан щятта 15 эцн яввял айрылмыш вя Щярби На-
зирлийя хябяр эюндярилмишди ки, щямин вясаит алыныб забитляря 
пайлансын (32).  

Эенерал С.Мещмандаров Щярби Назирлийин фяалиййятя башла-
масынын еля илк эцнляриндян забитлярин маашларынын артырылмасы 
мясялясини галдырды. Щямин мясялянин зярурилийини о, 1919-ъу ил 
февралын 25-дя юлкя Парламентиндя чыхыш едяркян ашаьыдакы сябяб-
лярля ялагяляндирирди: 1) Ъябщядя олмуш бцтцн забитляр истиснасыз 
олараг юзляринин ямлакынын, эейиминин, багажынын бюйцк бир щис-
сясини итирмишляр. Онлар бу яшйалары юмцрляри бойу топламышдылар вя 
артыг ону бярпа етмяк мцмкцн дейилди. Назирин сюзцня эюря инди 
бирманатлыг яшйа цчцн 30 вя йа 40 манат лазым эяляъякди. Йяни 
щяр шей о дяряъядя бащалашмышды. Она эюря дя забитлярин кющня 
маашла йашамалары да артыг мцмкцн дейилди. 2) Назирин фикринъя, 
фювгяладя бащалыг ящали цчцн аьыр иди, забитляр цчцн ися хцсусиля 
аьыр иди. Чцнки онларын чоху евляриндян чох-чох узагда хидмят 
едирдиляр, йа да тез-тез езамиййятдя олурдулар. 3) Ясэярлярин тя-
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лим-тярбийяси иля мяшьул олан забитляр онлары юлцмя беля апармаьы 
баъармалы идиляр. Бунун цчцн ися забитляр ясэярляр гаршысында лазы-
ми нцфуза малик олмaлы идиляр. Щямiн нцфузу да забит юз фярди кей-
фиййятляри иля газана билярди. Бунун цчцн забит юз хариъи эюркями 
иля дя ясэяр щюрмятини газанмалы иди. Бащалыг шяраитиндя щямишя 
нцмуняви гайдада эейинмяк цчцн ися зярури олан малиййя вясаи-
тиня ещтийаъ вар иди. 4) Азярбайъанын тяърцбяли забитляря чох бюйцк 
ещтийаъы вар иди. Она эюря башга миллятлярдян олан, о ъцмлядян рус 
ордусунда хидмят етмиш забитляри ордуйа дявят етмяк лазым эялир-
ди. Йени йарадылан орду цчцн, ейни заманда, ъидди сечмя апарыл-

масы зярури иди. Əсэяри хидмят кечмямиш ящалидян тяшкил едилмиш 
ордуда чавушларсыз кечинмяк мцмкцн дейилди вя истедадлы забитля-
ря ещтийаъ вар иди. Истедадлы забитляр ися юзляриня щяр йердя йахшы 
маашлы иш тапа биляъякляриндян онлары йцксяк маашла мараглан-
дырмаг лазым иди. 5) Назирин дедийиня эюря щяля Мцсялман корпу-
сунун мювъудлуьу дюврцндя тяйин едилмиш маашлар о вахт 
мцяййян ещтийаълары юдямяйя гадир олса да, инди щямин мааш ян 
ади ещтийаълары юдяйя билмирди. Бу да маашларын артырылмасыны зяру-
риляшдирирди. 6) Забитлярин хидмяти тякъя мцщарибя дюврцндя дейил, 

щям дя сцлщ дюврцндя аьыр кечирди. Примитив şяраитдя, ясасян, эюз-
дян-гулагдан узаг йашайан забитляр тез-тез ачыг щавада, гар вя 
йаьыш алтында эеъялямяли олур, вятян уьрунда сящщятлярини, 
бязянся щятта ъанларыны беля ясирэямирдиляр. Назирин фикринъя, аьыр 
вя чятин забит хидмяти лайигинъя гиймятляндирилмяли иди (33). 

Забитлярдян башга ясэяр щейяти дя малиййя вясаити иля тямин 
олунмалы иди. Бу вясаит дя хейли аз иди. Ясэярлярин ян ади ещтийаъ-
ларынын юдянмяси цчцн Щярби Назирлик республика щюкумяти 
гаршысында верилян малиййя вясаитляринин галдырылмасы барядя 
вясатят галдырды. Щямин вясатятдян сонра щюкумятин гярарына 
ясасян 1918-ъи ил декабрын 1-дян ясэяр щейятиня ашаьыдакы вясаит 
верилмяйя башланды: сырави „ 50 рубл, йефрейтор „ 60 рубл, кичик 
чавуш „ 70 рубл, бюйцк чавуш „ 90 рубл, онбашы „ 120 рубл (34). 

Бундан башга, ясэярляр цчцн айда цч рубл тясяррцфат пулу да 
верилирди (35). Бу пул ясэярлярин эейимляринин бярпасы вя диэяр ки-
чик мяишят хяръляри цчцн нязярдя тутулмушду. 
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Игтисади чятинликлярля баьлы щяйат шяраитинин аьырлашмасы, гиймят-
лярин бащалашмасы 1919-ъу ил ярзиндя дя давам етди. Щямин илин 
йайында Щярби Назирлийин рящбярлийи щям ясэяр щейяти, щям дя за-
бит щейяти цчцн мяваъиблярин йенидян артырылмасы мясялясини гал-
дырды. Щярби Шуранын 16 ийун 1919-ъу ил тарихли иъласында ясэярляр 
цчцн айлыг мяваъиб ашаьыдакы шякилдя тясдиг едилди: сырави „ 100 
рубл, йефрейтор „ 110 рубл, кичик чавуш „ 130 рубл, бюйцк чавуш „ 
150 рубл, онбашы „ 200 рубл (36). 

Щярби назир С.Мещмандаров ясэярлярин щяйат шяраитинин йах-
шылашдырылмасы цчцн онлара айрылан мяваъибин артырылмасына лазыми 
ящямиййят верирди. Щярби назир ясэяр маашынын артырылмасыны, щям 
дя илк дяфя щярби хидмят кечмяйя башлайан азярбайъанлыларын гар-
шылашдыглары чятинликлярин щялли цчцн бир васитя кими дяйярляндирирди. 
Щяйат вя мяишят проблемляринин гисмян щялл едилмяси ися фярарили-
йин дя гаршысынын алынмасына кюмяк едя билярди. 

Щярби Шуранын ясэяр маашларынын артырылмасы барядя 16 ийун 
1919-ъу ил тарихли гярарындан сонра С.Мещмандаров имзаладыьы хц-
суси ямриндя ясэяр мяваъибляринин бир гядяр дя артырылаъаьы барядя 
вясатят галдыраъаьы щагда мялумат верирди. Назир билдирирди ки, он-
лар щямишя тцтцн, кибрит, ийня, сап алмаг ещтийаъы иля гаршылашырлар. 

Буна эюря онлара верилян мяваъиб дя артырылмалыдыр. С.Мещманда-
ров ону да ялавя едирди ки, ясэяр мяваъибляринин йени нормасы ба-
рядя вердийи тяклиф башга юлкялярля мцгайисядя аз олса да, бу 
артым дювлят хязинясиня айда 1 милйон 200 мин рубла баша эя-
ляъякдир. Щярби Шуранын гярары ясасында щазырланмыш ямр лайищяси 
цзяриндя С.Мещмандаров юз яли иля дцзялишляр едяряк ясэяр мява-
ъибинин ашаьыдакы шякилдя олмасыны мягсядяуйьун билмишди: сырави 
„ 100 рубл, йефрейтор „ 120 рубл, кичик чавуш „ 140 рубл, бюйцк ча-
вуш „ 180 рубл вя онбашы „ 240 рубл (37). 

Щярби назир С.Мещмандаровун бу тяклифи дювлят органларында 
да мцдафия олунду вя мцвафиг гярар гябул едилди. 

Дювлят Мцдафия Комитяси юзцнцн 28 ийун 1919-ъу ил тарихли гя-
рары иля Щярби назирин тяклифини тясдиг етди вя ясэярлярин бязи ка-
тегорийаларынын мяваъибляринин даща да артырылмасыны мягсядяуй-
ьун сайды.  
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Щямин илин август айында ися Азярбайъан щюкумяти забитлярин, 
щякимлярин, чиновниклярин маашынын галдырылмасы барядя гярар 
гябул етди вя тясдиг цчцн щямин гярары Парламентя эюндярди (38). 
Щямин тяклифя ясасян забитлярин маашы ашаьыдакы шякилдя тясдиг 
едилди (39): 

 

Вязифя категорийасы 
Мяваъиб 
(рубл) 

Иашя пулу 
(рубл) 

Мянзил-ком- 
мунал пулу 

(рубл) 
Щярби назир 2470 7180 600 
Щярби назирин мцавини 2470 4880 300 

Цмуми гярарэащ ряиси вя Баш Əрка-

ни-щярб ряиси (эен.-лейтенант) 
1950 4275 275 

Цмуми гярарэащ ряиси вя Баш Əрка-
ни-щярб ряиси (эен.-майор) 

1560 4265 275 

Дивизийа командири (эен.-лейтенант) 1960 3850 275 
Дивизийа командири (эен.-майор) 1560 3840 275 
Дивизийа командиринин мцавини 
(эен.-майор) 

1560 3320 250 

Дивизийа командиринин мцавини (пол-
ковник) 

1430 3320 250 

Дяфтярхана ряиси (полковник) 1430 3320 250 
Алай командири (полковник) 1430 3120 250 
Алай командири (подполковник) 1170 3120 250 
Алай командиринин мцавини (полков-
нik) 

1430 2575 225 

Алай командиринин мцавини (подпол-
ковник) 

1170 2575 225 

Табор командири (подполковник) 1170 2530 200 
Табор командири (капитан) 910 2530 200 
Бюлцк командири (капитан) 910 2235 175 
Баш забит (капитан) 910 1740 175 
Штабс-капитан 780 1690 150 
Подпоручик  520 1610 150 
Прапоршик 390 1460 150 

 

Азярбайъан щюкумятинин гярары иля истисна щал кими Баш Əр-
кани-щярбин ряиси эенерал-лейтенант М.Сулкевичин маашы Щярbи 

назирин мцавинин айлыг маашына бярабяр тутулурду. Бу barədə гярар 
М.Сулкевичин кечдийи шяряфли хидмят йолуну нязяря алараг Щярби 
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назир С.Мещмандаровун Назирляр Шурасы гаршысында галдырдыьы 
вясатятдян сонра гябул едилмишди (40). 

Щярби Шуранын 16 ийун 1919-ъу ил тарихли иъласында беля бир мя-
сяля дя галдырылды ки, ясэяри шцъаятиня эюря «Эеорэи» ордени вя 
медалы иля тялтиф едилмиш забитляря бу орден вя медалларын дяря-
ъяляриня эюря мяваъиб артымы верилсин. Мцзакирялярдян сонра 
«Эеорэи» ордени вя медалы алмыш забитлярин мяваъибляринин аша-
ьыдакы мигдарда артырылмасы гярара алынды: «Эеорэи» хачына эюря: 
4-ъц дяряъя цчцн „ 3рубл, 3-ъц дяряъя цчцн „ 5 рубл, 2-ъи дяряъя 
цчцн „ 8 рубл, 1-ъи дяряъя цчцн „ 10 рубл, «Эеорэи» медалына эю-
ря: 4-ъц дяряъя цчцн „ 1 рубл, 3-ъц дяряъя цчцн „ 1,5 рубл, 2-ъи 
дяряъя цчцн „ 2 рубл, 1-ъи дяряъя цчцн „ 3 рубл (41). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи бу вя йа диэяр обйектив тялябляр 
цзцндян Азярбайъан Oрдусунда хидмяти баша вуранларын да йаша-
йыш шяраитинин йахшылашдырылмасына гайьы эюстярмяйя чалышырды. 
Мясялян, 1919-ъу илин ийунунда С.Мещмандаров Азярбайъан 
щюкумяти гаршысында ики няфяр ялиля хцсуси йардым эюстярилмяси ба-
рядя мясяля галдырды. Хидмяти вязифясинин иърасы заманы вяфат 
етмиш шяхслярин аиляляриня гайьы эюстярилмяси цчцн Щярби Назирли-
йин фондундан дяфялярля мадди йардым айрылмышды. Щярби Назирлик 
цзря 1920-ъи ил йанварын 12-дя имзаланмыш ямрдя 1-ъи Ъаваншир 
пийада алайынын йараланмыш прапоршики Сямядова ялавя щеч бир эя-
лир мянбяйи олмадыьы цчцн Назирлийин фондундан 5000 рубл вясаит 
айрылмасы тясбит олунмушду. Еля щямин илин феврал айында щяйат шя-
раитляринин нисбятян йахшылашдырылмасы вя сящщятляринин мцалиъяси 

цчцн Назирлийин фондундан эенерал-майор Вякиловa, прапоршик 
Щаъыйевя, прапоршик Сяфийевя „ 3000 рубл, капитан Ледомскийя, 
поручик Волуйевя, прапоршик Рзабяйова „ 5000 рубл йардым aйрыл-
мышды (42). 

Азярбайъан Oрдусунда хидмят едян щярби гуллугчуларын сосиал 
гайьысыны эцъляндирмяк цчцн Щярби назир тяряфиндян пенсийа вя 
бирдяфялик мцавинятлярин верилмясини низамлайан хцсуси сяняд дя 
гябул едилди. Илк вахтлар бу сащядя дя чар Русийасы ордусунда гцв-
вядя олмуш ганунлардан истифадя олунурду. Лакин Азярбайъан 
шяраити кифайят гядяр фяргли иди вя щямин ганунлардан истифадя едил-
мяси лазыми сямяряни вермирди. Она эюря дя Щярби назир 
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С.Мещмандаров щюкумят сядринин адына йаздыьы рапортдa билдирир-
ди ки, Азярбайъан реаллыьыны бцтцнлцкля нязяря алан пенсийа вя бир-
дяфялик мцавинятляр щаггында ганунвериъилик базасынын йарадылма-

сы мягсядиля Щярби Назирлийин няздиндя хцсуси бир ишчи групу təşkil 

edilmişdir (43). Щямин ганунвериъилик базасынын щазырландыьы дювр-
дя ися мцвяггяти щал кими бязи щярби гуллугчулара вя йа онларын 
аиляляриня мцвяггяти пенсийа тяйин едилирди. Мясялян, мялумдур 
ки, Ханкянди щярби хястяханасынын вяфат етмиш щярби щякими 
Кутсевин аилясиня пенсийа кясилмяси цчцн Щярби назир тяряфиндян 
щюкумят гаршысында вясатят галдырылмыш вя щюкумят дя йени пенси-
йа ганунвериъилийинин ишя дцшмясиня гядяр мцвяггяти олараг Кут-
севин аилясиня 1000 рубл пенсийа тяйин етмишди (44). 

 Пенсийа вя бирдяфялик мцавинятлярля баьлы йени щазырланмыш ся-
нядя эюря Азярбайъан Oрдусунда хидмят едян щярби гуллугчулар 
пенсийа алмаг щцгугу ялдя етмяк цчцн Азярбайъан вятяндашлыьы-
ны гябул етмяли вя Азярбайъан Республикасына сядагят анды ичмя-
ли идиляр. Пенсийа алмалы олан вятяндашлар ики група бюлцнцрдцляр. 
Биринъи група Азярбайъан вя Загафгазийадан олан мцсялманлар, 
икинъи група ися диэяр яразилярдян олан мцсялманлар вя мязщябля-
риндян асылы олмайараг бцтцн диэяр щярби гуллугчулар дахил идиляр. 
Биринъи група дахил олан щярби гуллугчулар Азярбайъан Oрдусu 
сыраларында ян азы бир ил хидмят етмяли идиляр. Ейни заманда, онлар 
обйектив сябябляр нязяря алынмазса, 50 йашындан тез пенсийайа чы-

ха билмяздиляр. Щярби назир, эенерал-майор Мurad Gəray Тлехасын 
да истисна щал кими биринъи група дахил едилмясини мягсядяуйьун 
билирди. Онун фикринъя, эенерал-майор Тлехас бу щцгугу Азяр-
байъан халгы гаршысында эюстярдийи тямяннасыз вя сядагятли хидмя-
ти иля газанмышды. О, Мцсялмаn корпусунун йарандыьы илк эцн-

лярдян, yəni 1918-ъи ил йанварын 1-дян милли тяркибли гошун щиссяля-
ринин сыраларында хидмят едирди (45). 

Азярбайъан Oрдусу сыраларында хидмят едян щярби гуллугчу ди-
эяр дювлятлярин яразисиндя дювлят гуллуьуна эютцрцлцрдцся, о, 
Азярбайъан пенсийасындан мящрум едилирди. Щярби гуллугчу диэяр 
дювлятин ордусунда хидмят етсяйди, онда щярби пенсийадан мящ-
рум олурду. Миллиййятиндян вя мязщябиндян асылы олмайараг щяр 
щансы бир Азярбайъан вятяндашы бу гярар гябул едилянядяк 
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Азярбайъан Oрдусунда дейил, Русийа ордусунда хидмят етмиш вя 
щазырда Азярбайъан вятяндашлыьыны гябул етмишдися, онда о, 100 
фаиз артырыlмагла Азярбайъан пенсийасыны ала билярди. 1918-ъи ил 
мартын 23-дян сентйабрын 15-дяк Бакы шящяри районунда щярби 
ямялиййатларда иштирак етмиш низами щиссялярин тяркибиндя бирэцн-
лцк хидмят ики эцня, арха щиссялярдя ися икиэцнлцк хидмят цч эцня 
щесабланырды. Бу эцзяштляр пенсийалар щесабланаркян нязяря алын-
малы иди (46). 

Забитляря, ордуда iшляйян мямурлара, щякимляря, моллалара илдя 
бир дяфя мяваъиби сахланылмагла бирайлг мязуниййят верилирди. Щя-
мин шяхслярин арзусу иля онлар ики илин мязуниййятини бирляшдиряряк 
ики илдя бир дяфя ики ай мцддятиндя мязуниййятя эетмяк сяла-
щиййятиня малик идиляр. Мязуниййятдян вахтында гайытмадыгда эе-
ъикмиш эцнлярин мяваъиби кясилмяли иди (47). Эюрцнцр, бир чох за-
битляр бу щцгугларындан суи-истифадя етмиш вя мязуниййятдян хейли 
эеъ гайытмышдылар. Она эюря дя Щярби назирин 12 йанвар 1919-ъу ил 
тарихли ямриндя эюстярилирди ки, мязуниййятдян бир эцн эеъикян за-
битин бцтцн мязуниййят дюврц цчцн мяваъиби кясиляъякдир (48). 

Ясэярляр дя илдя бир дяфя мязуниййят алмаг щцгугундан истифа-
дя едя билярдиляр (49). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи вя шяхсян Щярби назирин юзц щис-
сялярдя оларкян субйектив сябябляр цзцндян мяваъиблярин эе-
ъикдирилмяси, малиййя вясаитляриндян дцзэцн истифадя едилмямяси 
щалларына раст эялир вя беля фактлара гаршы барышмаз мювге тутурду. 
Мясялян, 2-ъи Бакы пийада алайында малиййя позьунлугларына йол 
вердийиня эюря Назирликдян эюндярилян комиссийанын мцяййян 
фактлары цзя чыхараъаьындан горхан хязинядарын юзцнц юлдцрмяси 
барядя I фясилдя данышылмышды. Щярби назир Йевлахда оларкян топчу 
бригадасындан езамиййятя эялмиш 2 забитля растлашмыш вя онлара 
езамиййят пулу верилмядийи айдынлашдырылмышды. Пуллары олмадыьы 
цчцн йцкляри неъя апармаг барядя дцшцнян забитляря назир юз 
ъибиндян пул вермиш вя йцклярин тезликля щиссяйя чатдырылмасыны 
тапшырмышды. Назир бу факта гаршы юз наразылыьыны ифадя едяряк билди-
рирди ки, щиссялярдян езамиййят хярълярини алмайан забитляр гатар-
ларда, шяхси автомобил вя файтонларда щавайы эетмяк мяъбуриййя-
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тиндя галырдылар ки, бу да чох заман мцлки ящалинин щаглы наразылыьы 
иля гаршыланырды (50). 

Бцтцн бу мясяляляря вя бцтцнлцкдя малиййя ишляринин щеса-
батынын вахтында апарылмасына Щярби назир сон дяряъя ъидди йа-
нашырды. 1919-ъу ил йанварын 1-дя имзаладыьы 1 нюмряли ямриндя дя 
назир тяляб едирди ки, малиййя вя хярълянмиш пул вясаитляринин ъидди 
учоту вя нязаряти апарылсын вя бу заман 1917-ъи ил йанварын 1-ня 
гядяр рус ордусунда гцввядя олан ганунвериъилик базасы ясас 
эютцрцлсцн (51). 

Назирин тяляби иля щиссялярдя малиййя-пул вясаитляринин хярълян-
мяси мцтямади олараг йохланылырды. Назирликдян щиссяляря езам 
олунан комиссийаларdan башга мясяляляр кими пул вясаитляринин 
хярълянмясинин йохланылмасы да тяляб олунурду. Ейни заманда, 
щиссялярин рящбярлийиндян тяляб олунурду ки, алынан пул вясаитля-
ринин хярълянмяси барядя вахтлы-вахтында щесабат тягдим етсинляр. 
Лакин йохламалар эюстярирди ки, бу тялябя щеч дя щямишя вахтында 
ямял олунмурду. Мясялян, 1-ъи Ъаваншир пийада алайында хяръ-
лянян пул вясаитляринин щесабаты хейли эеъикдирилмишди. Бу ися 
щиссядя еля бир гейри-обйектив чятинлик йаратмышды ки, Щярби назир 
онунла баьлы хцсуси бир ямр дя имзаламышды. 1919-ъу ил мартын 
26-да имзаланмыш 149 нюмряли ямрдя эюстярилирди ки, щиссяляр тя-
лябнамя вердикляри заман лазым олан гядяр вясаити алырдылар. 
Анъаг щисся командири назирин беля бир тялябини унутмушду ки, алы-
нан вясаитин щесабаты верилмядян нювбяти аванс бурахыла билмяз. 
Она эюря дя щиссянин Шушада йерляшян таборунда малиййя чятинлийи 
йаранмышды. Бу ися шяхси щейятин щятта иашя тяминатында чятинликляр 
йаратмышды. Нятиъядя ясэярляр арасында фярарилик етмяк ящвал-ру-
щиййяси артмышды. Таборун командири шяхси щейятин аъ галмамасы 
цчцн Шушада имканлы шяхслярдян боръ пул алмагла иашя чятинлик-
лярини нисбятян арадан галдыра билмишди. Щярби назир юз ямриндя йа-
ранмыш бу вязиййяти фювгяладя бир вязиййят кими дяйярляндирирди. 
О, бир тяряфдян щиссянин малиййя ишиня ъавабдещ олан шяхсляринин 
мясулиййятсизлийини, диэяр тяряфдян дя мцлки шяхслярдян щярби щисся 
цчцн боръ пул алынмасыны гятиййятля писляйирди (52). 

Назирин тапшырыьы иля нювбятчи эенерал, полковник Жилйайев Бакы-
дакы ясэяр хястяханасында оларкян бурадакы хястялярин бир чоху-
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нун 2„3 ай мяваъиб алмадыьыны цзя чыхармышды. Полковник Жилйа-
йевин щесабаты ясасында щазырланмыш ямрдя назир ъавабдещ шяхс-
лярдян тяъили тядбирляр эюрмяйи, хястя ясэярлярин мяваъибляринин 
дярщал чатдырылмасыны тяляб етмишди (53). 

1920-ъи илин йанварында бащалашма иля ялагядар олараг ясэярляря 
тясяррцфат ишляри цчцн айрылан айлыг пул (мяваъибдян ялавя) 3 
рублдан 10 рубла чатдырылды (54). Ясэяр хястяханаларында йатан яс-
эярляр цчцн ися бу пул 12 рубл мигдарында тясдиг едилди (55). Баща-
лашма иля ялагядар олараг хястяханада йатан щярби гуллугчулара ве-
рилян эцндялик иашя цчцн айрылан пулун мигдары да артырылды. Ясэярляр 

цчцн бу vəsait 55 рубл, забитляр цчцн ися 82,5 рубл олду (56). 
Юлкядя эедян щядсиз бащалашма, йашайыш шяраитинин чятинляшмя-

си, алынан мяваъиблярин ян ади ещтийаълары рубл юдямямяси 1920-ъи 
илин яввялляриндя забитляри йенидян дюзцлмяз мящрумиййятляря 
мящкум етмишди. Щярби Назирлийин рящбярлийи дярщал щюкумятя 
мцраъият едиб щярби гуллугчуларын мяваъибинин йашайыш мiни-
мумларына уйьунлашдырылмасы барядя гярар гябул едилмясини хащиш 
етди. 1920-ъи ил йанварын 31-дя Щярби назирин Назирляр Шурасы 
сядринин адына эюндярдийи мяктубуда дейилирди: «Щяйатын бащалаш-
масы цзцндян щярби гуллугчулар чох чятин вя бющранлы вязиййятдя-
дирляр, чохлары бюйцк боръ ичиндядир вя юз аиляляриня мадди kюмяк 
эюстярмяк имканына малик дейилдирляр. Щятта палтарларыны тямир ет-
мяйя вя дойунъа йемяйя пуллары чатмыр. Бцтцнлцкля юзцнц хидмя-
тя щяср едян щярби гуллугчуларын диэяр идарялярин ишчиляри кими бош 
вахтларында кянарда газанмаг имканлары йохдур. Бундан башга, юз 
эейим формаларыны вя шяряфлярини горумаьа чалышараг онлар щямишя 
шах эейинмялидирляр. Ясэяри хидмят щярби гуллугчудан бцтцн гцв-
вясини сярф етмяйи тяляб едир. Бу ися о вахт мцмкцндцр ки, о, аиля-
синин ян зярури яшйалара ещтийаъ дуймадыьына ямин олsun» (57). 

Мяктубда щярби гуллугчуларын мяваъибинин 80 фаиз артырылмасы 
вя щямин артымын 1919-ъу ил октйабрын 1-дян щесабланмасы хащиш 
олунурду ки, забитляр юз боръларыны юдяйя билсин (58). 

1920-ъи ил мартын 11-дя Парламент щярби гуллугчуларын мяваъиб-
ляринин 80 фаиз артырылмасы барядя тяклифи гябул етди. Азярбайъан 
Oрдусу забитляринин вязифя категорийалары цзря мяваъибляри аша-
ьыдакы шякилдя тясдиг едилди (59). 
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Вязифя категорийасы 
Мяваъиб 
(рубл) 

Иашя пу-
лу (рубл) 

Мянзил-коммунал 
пулу (рубл) 

Мяъму 
(рубл) 

Щярби назир 4705 10770 600 16075 
Щярби назирин мцавини 4446 9504 300 14250 
Цмуми гярарэащ ряиси вя 
Баш Яркани-щярб ряиси 
(эен.-лейтенант) 

3510 7695 275 11480 

Цмуми гярарэащ ряиси вя 
Баш Яркани-щярб ряиси 
(эен.-майор) 

2808 7677 275 10760 

Дивизийа командири (эен. 
лейтенант) 

3510 6930 275 10715 

Дивизийа командири 
(эен.-майор) 

2808 6912 275 9995 

Дивизийа командиринин 

мцавини (эен.-майор) 

2808 5976 250 9034 

Дивизийа командиринин 
мцавини (полковник) 

2574 5976 250 8800 

Алай командири (полков-
ник) 

2574 5616 250 8440 

Алай командири (подпол-
ковник) 

2106 5616 250 7972 

Алай командиринин 
мцавини (полковник) 

2574 4635 225 7434 

Алай командиринин 
мцавини (подполковник) 

2106 4635 225 6966 

Табор командири (подпол-
ковник) 

2106 4554 200 6860 

Табор командири (капитан) 1638 4554 200 6392 
Бюлцк командири (капитан) 1638 4023 175 5836 
Баш забит (капитан) 1638 3132 175 4945 

Штабс-капитан 1404 3042 150 4596 
Подпоручик  936 2898 150 3984 

Прапоршик 702 2628 150 3480 
 

Бу артым Ъцмщуриййят ордусунун мювъудлуьу дюврцндя сон 
мааш артымы иди. Щюкумят мювъуд олан игтисади вя малиййя чятинлик-
ляриня бахмайараг, щярби гуллугчуларын щяйат шяраитинин йахшылаш-
дырылмасы цчцн Щярби Назирлийин галдырдыьы вясатятляря гайьы иля 
йанашырды. Бцтцнлцкдя Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьу щуманист-
лийи иля сечилирди. Мющкям ордунун формалашдырылмасы цчцн щярби 
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гуллугчуларын вя онларын аиляляринин щяйат шяраитинин йахшылашдырылма-
сы, эцндялик гайьыларынын арадан галдырылмасы башлыъа вязифя кими иря-
ли сцрцлцрдц. Буна наил олунмасы цчцн ися ардыъыл бир хятт излянилирди. 

 
2. Гошунларда тибб хидмятинин тяшкили 

 
Гошун щиссяляринин шяхси щейятинин тибб хидмяти иля тямин 

едилмяси дя Азярбайъан Oрдусунун формалашмасында бюйцк 
ящямиййятя малик иди. Бу мясяля щям тибб обйектляринин йер-
ляшдирилмясини, онлар цчцн санитар тялябляриня ъаваб верян тикили-
лярин айрылмасыны, щям дя цмумиййятля, щярби тибб хидмятинин тяш-
килини, шяхси щейятин йарарлы тибб хидмяти вя гайьысы иля тямин едил-
мясини юзцндя бирляшдирирди. Мясялянин ваъиблийи вя актуаллыьы 
онунла шяртлянирди ки, Азярбайъанын тибб шябякяляри, милли кадрлары 
аз иди, ящалинин ися тибби савады хейли ашаьы иди. Аьыр йашайыш шяраити, 
санитар нормаларына ямял едилмямяси вя бунун нязарят алтында 
сахланмамасы мцхтялиф хястяликлярин, о ъцмлядян йолухуъу хястя-
ликлярин эениш йайылмасына йол ачырды. Беля хястяликляр, шцбщясиз ки, 
щярби щиссяляря дя сирайят едир, щиссялярин дюйцш щазырлыьы сявиййя-
синя ъидди тясир эюстярирди. 

1919-ъу илин яввялляриндя гошун щиссяляриндя сяпмя йаталаг 
хястялийи эениш йайылмышды. Хцсусян Аьдам гарнизонунда бу хяс-
тялик чох бюйцк мигйас алмышды. 1-ъи пийада дивизийасынын коман-

дири эенерал Сöleyman bəy Яфяндийев аз гала щяр эцн сяпмя йата-
лаьа йолухма вя бу хястялийин мцалиъяси барядя Щярби назиря мя-
лумат эюндярир, гяти тядбирлярин эюрцлмясини хащиш едирди. Мяся-
лян, 1919-ъу ил йанварын 21-дя Аьдам гарнизонунун ясgяр хястя-
ханасында 110 няфяр хястя вар иди. Онлардан 2-си сяпмя йаталаьы, 
8-и гарын йаталаьы, 8-и дизентерийа кими йолухуъу хястялийя туtuл-
мушду. Эцн ярзиндя хястялярдян бири юлмцшдц. Йанварын 23-дя 
хястялярин сайы 204-я чатмышды. Онлардан 119-у ясэяр хястяха-
насында, диэярляри ися хцсуси отагларда йерляшдирилмишди. Эцн ярзин-
дя 4 хястя юлмцшдц (60). Йанварын 24-дя ися хястялярин сайы 215 
няфяря чатмыш вя эцн ярзиндя йеня 4 хястя юлмцшдц. Хястялийин 
беля тящлцкяли мигйас алмасында С.Яфяндийев илк нювбядя щяким 
Сулакову тягсирляндирирди. Дивизийа командиринин фикринъя, щяким 
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Сулаков юз вязифясиня мясулиййятсизъясиня йанашараг епидеми-
йанын гаршысынын алынмасы цчцн ъидди бир иш эюрмцр вя дярман 
айрылмасы барядя мяркязи органлара сифариш эюндярмякля фяалиййя-
тини битмиш щесаб едирди. Щятта хястялярля эюрцшмяйя дя ещтийат 
едян бу щякимин биэанялийи вя лагедлийи ися хястялярин сайынын арт-
масы иля мцшайият олунурду. Она эюря дя дивизийа командири 
С.Яфяндийев Щярби Назирлийя эюндярдийи рапортунда Сулаковун 
вязифядян азад едилмяси вя онун йериня милли кадрын тяйин олун-
масы барядя мясяля галдырды (61). 

Юмрцнцн ишэцзар дюврцнц йашайан эенерал-майор С.Яфяндийев 
дя Аьдамда сяпмя йаталаьына йолухду вя онун щяйатыны бу 
хястяликдян хилас етмяк мцмкцн олмады. 

Йери эялмишкян гейд олунмалыдыр ки, милли кадрlar чатышмадыьын-
дан Азярбайъан Oрдусуна гейри-милли тибб кадрлары да гябул едилир-
ди вя онларын щеч дя щамысы юз вязифя боръунун иърасына Аьдам 
гарнизонунун щякими Сулаков кими йанашмырды. Щярби назир юз 
ямрляринин бириндя Ханкяндиндяки ясэяр хястяханасынын щякими 
Кутсевин фядакар зящмятини дя хцсуси гейд едирди. Бу щяким гарни-
зонда йолухуъу хястяликлярин йайылмасынын гаршысыны алмаг цчцн бц-
тцн баъарыьыны сярф едир, йорулмадан чалышырды. Щятта юзц дя сяпмя 
йаталаьа йолухан заман даща чох ондан кюмяк эюзляйян хястя-
лярин гайьысы иля йашайырды. Щямин тямяннасыз хидмятляриня эюря 
Щярби назир Кутсевин щямишя дярин ещтирамла хатырланаъаьыны бил-
дирирди (62). 

1919-ъу ил февралын 24-дя имзаладыьы башга бир ямриндя ися Щяр-
би назир эюстярирди ки, Аьдамда сяпмя йаталаг епидемийасындан 
дивизийа щякими Укладников, алай щякими Смирнов вя шяфгят баъысы 
Уманскайа вяфат етмишдир. Назир онларын да фядакар хидмятлярини 
сон дяряъя йцксяк гиймятляндирир вя тямяннасыз хидмятляриня эю-
ря Азярбайъан Республикасынын бу инсанлары щеч вахт унутмайаъа-
ьыны гейд едирди. Ейни заманда, назир щямин инсанларын аиляляринин 
дя гайьы алтына алынмасы барядя зярури тядбирляр эюрцляъяйини 
билдирирди (63). 

Щярби щиссялярдя малйарийа хястялийинин йаyылмасы да гейдя 
алынмышды. Щямин хястялийин епидемийасынын ясас мяркязляриндян 
бири Лянкяран ятрафында иди. Она эюря Лянкяран кюмякчи (ещтийат) 
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таборунун шяхси щейяти арасында да бу хястялийя йолуханларын сайы 
чох иди (64). Сонунъу вязифяси 2-ъи пийада дивизийасынын командир 
мцавини олан полковник Кясямянли дя малйарийайа йолухмасы ня-
тиъясиндя вяфат етмишди (65). 

Щаванын сойумасы, йашайыш шяраитинин лазыми тялябляря ъаваб 
вермямяси, санитарийа нормаларынын эюзлянилмямяси иля эенишля-
нян хястяликлярин гаршысынын алынмасы цчцн Щярби Назирлийин рящ-
бярлийи илк нювбядя щярби мцалиъя оъагларынын ачылмасына вя онла-
рын лазыми кадр вя аваданлыгла тяъщиз едилмясиня ъидди ящямиййят 
верирди. 1918-ъи ил декабрын 14-дя Эянъя Прапоршикляр мяктябинин 
10 няфярлик тибби гябул отаьы, 1918-ъи ил декабрын 15-дя Щаъыгабул-
да йерляшян 2-ъи Бакы алайынын 60 няфярлик ясэяр хястяханасы, 
1919-ъу ил йанварын 1-дя 1-ъи Ъаваншир пийада алайынын 60 няфярлик 
ясэяр хястяханасы, 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын 20 няфярлик 
мцайиня отаьы, 1919-ъу ил февралын 4-дя Ялащиддя Загатала табору-
нун 20 няфярлик ясэяр хястяханасы ачылды (66). 

1919-ъу вя 1920-ъи илляр ярзиндя гошун щиссяляриндя вя гар-
низонда мцалиъя оъагларынын сайы даща да артырылды. Яввялъя ясэяри 
хястяханаларын бязиляри ляьв едилиб бирляшдирилди, йа да онларын са-
щяси эенишляндирилди. Мясялян, 1919-ъу илин йайында 1-ъи Ъаваншир 
пийада алайынын няздиндяки 60 няфярлик ясэяр хястяханасы вя 2-ъи 
Гарабаь сцвари алайынын няздиндяки 20 няфярлик мцалиъя отаьы ляьв 
едилди. Бу мцалиъя оъаглары Ханкянди ясэяр хястяханасына гатылды 

(67). Анъаг бу алайларıн мцалиъя оъаглары сонрадан йеня бярпа 
олунду. 1919-ъу ил нойабрын 8-дя Лянкяран кюмякчи таборунда 30 
няфярлик ясэяри хястяхана ачылды. 30 няфярлик ясэяри хястяхана но-
йабр айында, щям дя 3-ъц Эянъя пийада алайынын няздиндя ачылды. 
Эянъядяки ясэяри хястяхананын хястялярля долдуьу вя ялавя хястя 
гябул едя билмяк имканы олмадыьы цчцн 3-ъц алайда йени ясэяр 
хястяханасы ачылмасы мягсядяуйьун билинди (68). 

Бундан башга, Щярби назирин ямри иля 1919-ъу ил нойабрын 
24-дя Шушада 5 няфяр забит вя 100 няфяр ясэяр цчцн нязярдя 
тутулмуш 105 няфярлик ясэяр хястяханасы, 1920-ъи ил йанварын 1-дя 
Бакы шящяриндя 5-ъи Бакы пийада алайынын ясэяр хястяханасы, 
1920-ъи ил йанварын 13-дя Ханкяндиндя 2-ъи Гарабаь сцвари алайы-
нын 30 няфярлик мцайиня отаьы, 1920-ъи ил февралын 1-дя Ханкян-
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диндя 1-ъи Ъаваншир пийада алайынын 30 няфярлик мцайиня отаьы 
ачылды (69). 

Щярби назирин ямри иля бцтцн гарнизонларда санитар комиссийалары 
йарадылды. Бу комиссийаларын тяркибиня бир щяким, бир кичик щяким 
вя бир забит дахил едилмишди. Щямин комиссийалар щяфтядя ики дяфя 
гарнизонун шящяръийиндя рейд кечирмяли, гарнизон биналарыны, щярби 
обйектляри, шяхси щейятин палтарларыны, эиэийена вязиййятини, йе-
мяйин биширилмясини йохламалы идиляр (70). 

Щярби назирин ямриндян сонра ясэяр хястяханаларынын лазыми 
дярман лявазиматы иля тямин едилмяси цчцн 2 милйон 200 мин рубл 

вясаит айырılды (71). Ейни заманда, щярби тибб мцяссисяляринин фяа-
лиййятиня вя бцтцнлцкдя гошунларда тибб хидмятинин тяшкилиня, шях-
си щейятин тибб хидмяти иля тямин едилмясиня рящбярлик едян Щярби 
хястя щиссясинин штатларынын вя сялащиййятляринин эенишляндирилмяси 
вя онун идаряйя чеврилмяси барядя щюкумят гаршысында мясяля 
галдырылды. Щюкумятин разылыьы иля Щярби хястя щиссяси Щярби хястя 
идарясиня чеврилди (72). 

Тибб хидмятинин вязиййятини йахшылашдырмаг цчцн ясэяр хяс-
тяханаларынын штатлары да артырылды (73). 1920-ъи илин йанварындан ися 
ясэяр хястяханаларында ишляйян фелдшерлярин маашы галдырылды (74). 

Азярбайъан Oрдусундакы бцтцн тибб штатлары мцлки вязифяляр иди. 
Щятта Щярби хястя щиссясинин вя сонрадан ися идарясинин мцдири дя 
мцлки шяхс иди. Тибб кадрлары да кюнцллцлцк, йа да сяфярбярлик яса-
сында хидмятя ъялб едилирдиляр. Узун мцддят Щярби хястя щиссясиня, 
бу щиссянин сялащиййятляри эенишляндирилдикдян сонра ися Щярби хястя 
идарясиня рящбярлик едян щяким Бащадыр бяй Гайыбов да сяфяр-
бярлик йолу иля Азярбайъан Oрдусуна чаьырылмыш вя 1919-ъу илин 
ийун айында она тибб хидмятиня рящбярлик етмяк тапшырылмышды (75). 

Азярбайъан Oрдусуна чаьырылан щякимляря мямур чини вери-
лирди. Бу щякимляр хцсуси форма эейинмяли идиляр ки, ону да дювлят-
дян айрылан вясаитин щесабына ялдя едирдиляр (76). 

Лакин бу сяфярбярлик йолу иля тибб кадрларына, хцсусиля кичик са-
нитар щейятиня вя фелдшерляря олан ещтийаъы юдямяк мцмкцн дейил-
ди. Щярби назир 1919-ъу илин илк айларында Эянъя ясэяри хястяхана-
сынын вязиййяти иля таныш олдугдан сонра дярщал ора щярби щиссяляр-
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дян 26 няфяр ясэярин эятирилмяси вя онлардан санитар кими истифадя 
едилмяси барядя ямр верди (77). 

Гошун щиссяляринин бюлцк фелдшер кюмякчиляри иля тямин едилмя-
си цчцн ися Эянъя ясэяр хястяханасынын няздиндя назирин ямри иля 
фелдшер мяктяби ачылды. Бу мяктябя 1-ъи Ъаваншир, 2-ъи Бакы вя 
3-ъц Эянъя пийада алайларындан 15 няфяр, 1-ъи Татар вя 2-ъи Гара-
баь сцвари алайларынын щяр бириндян, щабеля топчу бригадасындан 6 
няфяр, Истещкам мяктябиндян ися 1 няфяр савадлы ясэяр эюндя-
рилмяли иди. Мяктябдя тящсил мцддяти 4 ай олмалы иди (78). 

Санитар щейятиня бцтцн ясэяр хястяханаларында ещтийаъ олдуьу 
цчцн назир бу мясялянин цмуморду мигйасында щялл едилмяси ба-
рясиндя ямр верди. 15 феврал 1919-ъу ил тарихли 78 нюмряли щямин 
ямрдя эюстярилирди ки, щярби мцалиъя мцяссисяляринин тяърцбяли 
кичик санитар щейяти иля тямин едилмяси цчцн бцтцн щиссялярдя 2 ай-
лыг санитар курслары ачылмалы, бу курслар цчцн хцсуси програм щазыр-
ланмалы вя щисся щякимляри тяряфиндян тядрис eдилмяли иди. Ямря 
ясасян щяр щиссядян кюнцллцлцк ясасында 12 няфяр сечилмяли вя 
щисся командирляри тяряфинян эцнцн мцяййян едиlмиш вахтында он-
лар тибби мяшьяляляр кечмяли идиляр (79). 

Фелдшер кадрларынын щазырланмасы цчцн ордуда хцсуси мяктяб 
ачылмышды (бу барядя ашаьыда данышылаъагдыр). Ордуда тибби мцалиъя 
шябякясинин эенишлянмяси вя онун лазыми кадрларла тяъщиз едилмя-
си цчцн ящямиййятли ишляр эюрцлся дя, бу органларын фяалиййяти, бц-
тцнлцкдя гошунларда санитар вязиййят Щярби Назирлийин ъидди няза-
ряти алтында сахланылырды. Хидмятин илк айларында сящщятини корламыш 
олан ясэярляр гысамцддятли мязуниййятя бурахылырдылар ки, онлар 
евдя даща йахшы гайьы иля ящатя олунсунлар вя тезликля саьалыб хид-
мятя гайытсынлар. Анъаг бу, щеч дя щямишя эюзлянилян нятиъяни 
вермирди. Она эюря дя назир беля бир практикайа сон гойулмасы ба-
рядя ямр верди. Назирин фикринъя, бу, ясэярлярдя щярби ящвал-рущий-
йянин формалашмасына, хидмяти вязифяляриня мясулиййят ашылан-
масына пис тясир етмякля бярабяр, онларын сящщятинин бярпасына ла-
зыми кюмяк эюстярмирди. Назир гысамцддятли мязуниййятляр ве-
рилмясинин явязиндя сящщяти корланмыш вя зяифлямиш ясэярляр цчцн 
хцсуси командаларын йарадылмасыны мягсядяуйьун билирди. Щяр 
150 няфяр цчцн нязярдя тутулан беля командаларын ашаьыдакы мян-
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тягялярдя йарадылмасы барядя эюстяриш верилди: 1) Ханкяндиндя, 
1-ъи Ъаваншир пийада алайынын няздиндя „ Гарабаь эенерал-гу-
бернаторлуьунда йерляшян гошун щиссяляри цчцн; 2) Гусарда, 2-ъи 
Бакы пийада алайынын няздиндя „ Бакы районунун щиссяляри цчцн; 
3) Нуха шящяриндя, 4-ъц Загатала пийада алайынын Нухадакы бю-
лцйцнцн няздиндя „ Загатала ятрафындакы гошун щиссяляри цчцн; 4) 
Щаъыкянддя, Прапоршикляр мяктябинин няздиндя „ Эянъя ятрафында 
йерляшян гошун щиссяляри цчцн. Бу командаларын формалашдырылмасы 
адлары чякилян щиссялярин командирляриня тапшырылды (80). 

Сящщяти зяиф оланлар цчцн йарадылан командалар тибб обйект-
ляриндян кянарда, бош гышлаларда вя йа мцнасиб бина вя чадырларда 
йерляшдирилмяли иди. Командаларын комплектляшдирилмяси щярби щя-
кимлярин мцайиняси вя гярары иля щяйата кечирилирди. Щиссянин вя йа 
ясэярлярин мцалиъя олундуьу хястяхананын щякиминин гярары иля 
кимлярин сящщяти зяиф оланлар цчцн командайа эюндярилмяси 
мцяййянляшдирилир, бу барядя мцвафиг щисся командириня мялумат 
верилирди. Щисся командиринин ямри иля рясмиляшдириляндян сонра 
сящщяти зяиф олан йахынлыгдакы командайа эюндярилирди. Щямин ко-
мандалар йерляшдикляри яразийя эюря Гусар, Нуха, Щаъыкянд вя 
Ханкянди командалары адландырылырды. Бу командалар цчцн йцнэцл 
хидмят режими мцяййянляшдирилмишди. Ясэярляр вахташыры щякимляр 
тяряфиндян мцайиня едилирдиляр. Мцалиъя мцддяти битдикдян сонра 
ясэярляр йенидян щяким мцайинясиндян кечир, онларын низами хид-
мятя йарарлы олуб-олмадыьы мцяййянляшдирилирди. Щякимлярин гяра-
рындан сонра ясэярляр йа низами щиссяляря, йа да кюмякчи щиссяля-
ря эюндярилирди (81). 

Тякъя сящщяти зяифляйянляр цчцн олан командаларда дейил, 
бцтцн гошун щиссяляриндя санитар-эиэийена нормаларына риайят едил-
мяси даим нязарят вя гайьы алтында иди. Хястяликлярин чохалмасы 
иля дюйцш щазырлыьынын зяифлямясинин гаршысыны алмаг цчцн Щярби 
назир дя мцвафиг ямрляр имзалайырды. 1919-ъу ил ийунун 5-дя нази-
рин имзаладыьы 281 нюмряли ямр щаваларын щядсиз гызмасы иля 
мядя-баьырсаг хястяликляринин, дизентерийа вя холеранын йайылмасы 
тящлцкясинин гаршысынын алынмасына йюнялдилмишди. Назир тяляб едир-
ди ки, 1) бцтцн бюлцклярдя, командаларда, бюлмялярдя гайнадылмыш 
су сахланылмасы цчцн хцсуси баклар дцзялдилсин, онларын гапаглары 
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гыфылла баьлансын, йанына финъан гойулсун вя ясэярляр лазым оларса, 
анъаг гайнадылмыш су ичсинляр; 2) щансы щиссянин ки, йахынлыьында су 
хятляри вя мянбяляри йохдур, узагдан суйун дашынмасы цчцн 
арабалар цзяриндя бяркидилмиш чялляклярдян истифадя едилсин. Эятири-
лян су щиссялярдя хцсуси чялляклярдя сахланылсын, онларын эиэийена 
нормалары горунсун; 3) лявазимат хидмятинин анбарларында сахланы-
лан ещтийатлар имкан верирся, бцтцн ясэярляр су габлары, чай ичмяк 
цчцн финъанлар, чюряк сахламаг цчцн торбаларла тяъщиз едилсин; 4) 
ясэярляря чий су ичмяк гадаьан едилсин; 5) щяр щансы зярурят цчцн 
шящяр каналларындан вя архларындан су эятiрiлмясиня иъазя верил-
мясин; 6) бцтцн бюлцклярдя, командаларда ялцзйуйанлар гойулсун 
вя онлардан истифадя едилмясиня нязарят эцъляндирилсин. Хцсусиля 
мятбях ялцзйуйан, тямиз дясмал вя сабунла тяъщиз едилсин; 7) щис-
сялярин щякимляри савадлы тяръцмячилярин васитяси иля шяхси щейятля 
сющбятляр апарсын; сящщятин горунмасы, хцсусиля холера хястялийи-
нин профилактикасы барядя онлара лазыми мяслящят верилсин; 8) би-
наларда, щяйятлярдя, айаг йолларында тямизлийин горунмасы цчцн ян 
гяти тядбирляр эюрцлсцн, айаг йоллары вя зибил топланан йерляр вахт-
лы-вахтында дезинфексийа едилсин; 9) бцтцн ярзаг нювляринин кейфий-
йятиня, онларын мцщафизясиня вя милчяклярдян горунмасына ъидди 
фикир верилсин (82). 

Назирин бу ямрдя иряли сцрдцйц тялябляр, эюрцнцр, щяр йердя ла-
зыми шякилдя иъра едилмядийиндян кцтляви хястяликлярин гаршысыны та-
мамиля алмаг мцмкцн олмамышды. Йухарыдакы мялуматлардан 
эюрцнцрдц ки, бязи гарнизонларда вязиййят мцяййян гядяр йахшы 
олса да, бязи щиссялярин ясэяр хястяханаларында щеч йер дя чатмыр-
ды. Она эюря дя 1919-ъу илин нойабр айында Щярби назир профилактик 
тядбирлярин эцъляндирилмяси иля баьлы йени бир ямр имзалады. Щямин 
ямрдя дя йолухуъу хястяликлярин гаршысынын алынмасы цчцн сани-
тар-эиэийеник тядбирляр ичярисиндя назир, ясасян, отаглара, йашайыш 

сащяляринин тямизлийинин сахланılмасына, ясэярлярин цст-башынын 
йахшы олмасына, башлыъа йолухма мянбяйи олан судан дцзэцн исти-
фадя едилмясиня, ясэярлярин лазымсыз йеря шящяря бурахылмасына, 
буна ещтийаъ олдугда ися онларын йерли ящали иля аз тямасда ол-
масына вя с. мясяляляря ъидди диггят йетирилмясини хцсусиля вурьу-
лайырды (83). 
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Мцвафиг ямри имзаламагдан ялавя Щярби назир юзц шяхсян яс-
эяр хястяханаларында олур, онларын вязийyяти барядя ятрафлы мялу-
мат ялдя едирди. 1919-ъу иl йанварын 19-да о, Эянъя дямир йолу 
стансийасындаkı баракларда йерляшян 210 йерлик ясэяр хястяхана-
сында олмуш вя эюрдцкляриндян щеч дя разы галмамышды. Назирин 
билдирдийиня эюря хястялярин отаглары пис вязиййятдя иди, гапы вя 
пянъяряляр мющкямляндирилмямишди, отаглар чох сойуг иди. 275 
няфяр цчцн ъями бир ванна вар иди. Назир тяляб едирди ки, ванна ота-
ьы ян азы цчя чатдырылсын ки, йолухуъу хястяликлярля вя зющряви хяс-
тялийя тутуланлар айрыъа ванна отагларында йуйунсунлар. Хястяхана-
нын щяйят-баъасы чох чиркли иди, сялигя вя сащмана щеч бир диггят 
йетирилмирди. Хястяханада вяфат едянляр 4„5 эцн дяфн едилмямиш 
галырдылар. Дяфн мярасимляринин кечирилмяси цчцн хястяханада 
молла йох иди. С.Мещмандаров Цмуми гярарэащын ряисиня тапшырыр-

ды ки, дярщал хястяханайа молла тяйин етсин: ёЙанварын 19-да 

дэмир йолундакы биналарда йерлэшэн 210 нэфэрлик Щэняэ ьэрби 
лазаретиндэ олдум. Хэстэлэрин палаталары йахшы вэзиййэтдэ сахланыл-
мыр. Гапы вэ пэняэрэдэки бошлуглар тутулмайыб, oна щцрэ дэ 
отаглардан йел вурур вэ сойугдур. Ьэрарэт цлчэнлэр йохдур. 275 
нэфэрэ яэми бир ванна вар. Онлар эн азы юч эдэд олмалыдыр. Белэ ки, 
йолухуяу вэ зцьрэви хэстэлэр ючюн хюсуси ванналарын олмасыны щю-
ман едирэм. Айаг йоллары ийрэня вэзиййэтдэ сахланылыр. Ьэйэт 
зибиллидир, ьэр тэрэфдэ чиркли памбыг парчалары щцрмэк мюмкюндюр. 
Хэстэлэр дэ пис щюндэ сахланылыр, аълар чатышмыр. Ьалбуки бурадакы 
анбарда нэ гэдэр истэсэн аъ парча вардыр. Буну гайъыкешлийин вэ 
ишэ ьэвэсин олмамасы илэ изаь етмэк олар. Вэфат едэнлэр 4–5 щюн 
дэфн едилмир. Дэфни тэшкил етмэк ючюн молла йохдур. Лазаретин баш 
ьэкими нэ ючюнсэ индийэ кими бу барэдэ сусуб. Юмуми гэращаь 
рэиси дэрьал бура молла тэйин етсин. 

Санитарлар яэми 26 нэфэрдир. Аняаг нэдэнсэ яэми 6-сы ишлэйир. 
Галанларын нэ илэ мэшъул олдуъуну мэн цйрэнэ билмэдим. Дэрьал 
мэлумат верилсин. Фелдшерлэрин чатышмадыъы ьисс олунур. Ьэтта зцьрэ-
ви хэстэлэр палатасында да шэфгэт баяылары ишлэйир. Анлайа билмирэм, 
ьэкимлэр буна неяэ йол верирлэр? Бу, гэтиййэн йолверилмэздирЁ (84). 

Санитарларын хястяханада юз вязифялярини лайигинъя йериня йе-
тирмямяси, хястяляр цчцн биширилян йемяклярин ян ади тялябляря ъа-
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ваб вермямяси, хястяляря лазыми гайьынын эюстярилмямяси дя 
Щярби назирин ъидди наращатлыьына сябяб олмушду. Вязифя боръуну 
лазым олан сявиййядя йериня йетирмядийиня, мясулиййятсизлик вя 
лагейдлик нцмайиш етдирдийиня эюря ясэяр хястяханасынын баш щяки-
ми Шпаковски вя хястяхананын тясяррцфат мцдири дярщал Hярби 
назир тяряфиндян тутдуглары вязифядян узаглашдырылдылар. Бир нечя 
эцндян сонра ися Щярби хястя щиссясинин мцдири Сулаков да юз вя-
зифясиндян узаглашдырылды. Бунунла баьлы имзаладыьы мцвафиг 
ямрдя Щярби назир эюстярирди ки, вязифядя олдуьу мцддятдя Сула-
ков там фяалиййятсизлик эюстярмиш вя тибб хидмятинин тяшкилиндя 
там йарарсызлыьыны нцмайиш етдирмишдир (85). 

Ясэяр хястяханаларында тибби хидмятин тяшкили заманы азярбай-
ъанлы санитарлардан аз истифадя едилмяси, рус вя ермяни санитарларын 
ишя даща чох гябул едилмяси дя Щярби назирин наращатлыьына сябяб 
олмушду. Она эюря дя о, Щярби хястя щиссясинин мцдириндян тяляб 
едирди ки, ясэяр хястяханаларына даща чох азярбайъанлы санитарлары 
гябул етсинляр вя азярбайъанлы хястя ясэярлярин хидмятиндя дя 
мящз азярбайъанлы санитарлар дайансынлар. Ейни заманда, назир хяс-
тяляря гаршы гайьы вя сямимиййятин артырылмасыны тяляб едирди (86). 

Щярби гуллугчулар арасында хястяликлярин гаршысынын алынмасы 
цчцн Щярби Назирлийин рящбярлийи ярзаг вя яшйа хидмятинин йах-
шылашдырылмасына да хцсуси диггят йетирирди. 

 
3. Гошунларын ярзаг вя яшйа тяминаты 

 
Гошунларын ярзаг вя яшйа тяминаты Щярби Назирлийин рящбярлийи-

нин диггятини кифайят гядяр чякян мясялялярдян бири иди. Азярбай-
ъан шяраитиндя бу сащядя мювъуд олан чятинликляр хидмятин дцз-
эцн гурулмасыны даща да мцряккябляшдирирди. 1919-ъу ил февралын 
25-дя Парламентдяки чыхышында Щярби назир хидмятин тяшкилинин бу 
мягамлары цзяриндя дя хцсуси дайанмышды. С.Мещмандаров орду-
нун шяхси щейятинин йемяк вя палтарла тямин едилмясиня ади 
мяишят гайьысы кими бахмыр, ону щярби хидмятин тяшкилинин ваъиб 
сащяляриндян бири сайырды. Онун фикринъя, сойуг щавада исти палтара 
малик олмайан вя дойунъа йедиздирилмяйян ясэяр фярарилик етмяк 
барядя дцшцнмяйя башлайырды. Буна ися ясас вар иди. Чцнки 
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С.Мещмандарова Щярби Назирлийя рящбярлик тапшырыланда гошун 
щиссяляриндя вязиййят сон дяряъя мцряккяб иди. Миллят вякилляри 
гаршысындакы чыхышында назир дейирди: «…Мян Щаъыгабула эетдим, 

Ляки вя Кцрдямирдя олдум, Аьдамда щяр шейля таныш олдум… Ин-
санларын эюркями щеч дя йахшы дейилди, тутгун вя гямли иди, пис эе-
йинмишдиляр, демяйя ещтийаъ йохдур ки, йемякляри чох пис иди. 
Онун дадына баханда кичик ят гырынтылары вя кялям йарпаглары цзян 
гайнанмыш суйу эюрдцм” (87).  

Милли гошун щиссяляринин мадди-техники тяминаты, о ъцмлядян 
ярзаг вя яшйа тяминаты бахымындан щансы бюйцк чятинликлярля 
гаршылашдыьыны Щябиб бяy Сялимовун Назирляр Шурасына эюндярдийи 
рапортундан да айдын эюрмяк мцмкцндцр. Щямин рапорт тцрк щяр-
би гцввяляринин Азярбайъаны тярк етмясиндян сонра йазылмышды. 
Щ.Сялимов тяминат мясяляляриня тохунанда билдирирди ки, гошун 
щиссяляриндя олан атларын вязиййяти чох писдир. Йяни кифайят гядяр 
йем йох иди ки, атлара верилсин. Рапортдан айдын олурду ки, щярби 
гуллугчулар ики ай мааш алмамышдылар, мювъуд олан топлары чяк-
мяк цчцн атлар йох иди, пал-палтар щяддян артыг аз иди, ясэярляр аз 
гала аъындан юлцрдцляр. Щ.Сялимов щяйяъан тябили чалырды ки, щярби 
гуллугчулар ун шорбасындан башга бир йемяк эюрмцрляр. Щюкумят 
гаршысында о беля бир суал гойурду: «Йемяксиз, эейимсиз орду 
олармы?» (88) 

Щ.Сялимов сонра йазырды ки, инди эцнцн шцары «щяр шей орду 
цчцн» олмалыдыр. Онун фикринъя, илк нювбядя ордунун йыьъам бир 
структуру гябул едилмяли вя она уйьун олараг да тяминат-тяъщизат 
ишляри апарылмалы иди. Истяр Мцсялман корпусунун, истяр Ялащиддя 
Азярбайъан корпусунун вя истярся дя Ъцмщуриййят ордусунун 
тяшкилиндя хцсуси хидмятляри олмуш Щябиб бяй Сялимов милли 
гошун щиссяляринин формалашмасынын уьурла давам етдирилмяси цчцн 
юз рапортунда конкрет олараг ашаьыдакы шяртляри иряли сцрцрдц: 

«1. Эцнцн шцары беля олмалыдыр: щяр шей ъябhя цчцн! 
2. Гаршыйа чох да бюйцк вязифяляр гоймаг, башлыъасы ися алдан-

маг лазым дейил. Бир корпусу еля йаратмаг лазымдыр ки, бу корпус 
каьыз цзяриндя йох, щягигятян мювъуд олсун вя о, дахили вя хариъи 

дцшмяня гаршы бир сипяря чеврилсин… 
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3. Бир корпусун йарадылмасы вя тяъщизи цчцн вясаит ясирэямяк 
лазым дейил. Чцнки бюйцк Наполеон демишдир: мцщарибя цчцн цч 
шей лазымдыр: 1) пул, 2) пул, 3) пул. Орду эейиндирилмяли вя йедиз-

дирилмялидир. Чцнки йарıаъ вя йалын орду щяр ъцря йолухма вя о 
ъцмлядян дя болшевизм мянбяйидир. 

4. Орду тяляб олунан мигдарда ат, араба вя тяъщизатла тямин 
едилмялидир. 

5. Формалашманын сцрятляндирилмяси цчцн пал-палтарын, тяъщи-
затын вя атларын гейри-мяркязляшдирилмиш шякилдя алынмасына мцяй-
йян имкан верилмялидир. 

6. Аъ ясэярин мядясинин долдурулмасы цчцн ярзаьын йалныз орду 
анбарындан алынмасы системиндян имтина едилмялидир. Бу систем 
кющнялмишдир вя щеч бир Авропа юлкясиндя ондан истифадя едилмир. 
Ордунун ярзагла тяминатынын щеч олмаса гарышыг системиня кечмяк 
лазымдыр. Бунун цчцн корпус вя дивизийа анбарлары йарадылмалы вя 
ора орду анбарларындан ярзаг бурахылмалыдыр» (89). 

Ярзаг вя яшйа тяминаты мясяляляри гошунларын эцндялик щяйаты 
иля баьлы олан мясяляляр иди вя бурада щяр щансы бир лянэимяйя йол 
верилмяси дярщал аъы нятиъяляри ортайа чыхара билярди. Она эюря дя 
еля илк эцнлярдян бу мясяляляря диггят эцъляндирилди. Щярби назир 
С.Мещмандаров гошунларын шяхси щейятинин мяишятиндя еля бир 
сявиййяйя наил олмаг истяйирди ки, хидмятя йени эялян ясэяр щеч 
бир корлуг чякмясин, ев щяйатı цчцн дарыхмасын вя хидмятин чятин-
ликлярини асанлыгла йашасын. Чцнки ясэярин хидмятя баьлылыьы да илк 
нювбядя йемяк вя эеймякдян башлайырды.  

Бу сащядя мювъуд олан бир сыра чятинликляр, щям дя хидмятин 
тяшкилиндя йол верилян нюгсанларла баьлы иди. Щям Щярби назир 
С.Мещмандаров, щям дя назир мцавини Я.Шыхлински беля нюг-
санлара гаршы чох сярт мювге тутурдулар. Мювъуд олан вязиййятля 
йериндяъя таныш олмаг цчцн С.Мещмандаров кими Я.Шыхлински дя 
Щярби Назирлийин тяшкилинин илк эцнляриндян щиссяляря сяфяр етди. Бу 
танышлыглар заманы Загаталада щярби хидмятин тяшкили, иашя тяминаты, 
йемяклярин йцксяк кейфиййятдя олмасы ону разы салмышдыса (90), 
1919-ъу ил йанварын яввялляриндя Прапоршикляр мяктябиндя, топчу 
дивизионунда иашянин тяшкили ону разы салмамышды. Бу наразылыг да 
даща чох мясул шяхслярин юз вязифяляриня мясулиййятля йанаш-
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мамаларындан иряли эялирди. Ады чякилян щиссялярдя ясэярляря ся-
щяр-ахшам ейни йемякляр верилирди, менйунун мцхтялиф олмасына 
диггят йетирилмирди. Щярби назир дя беля вязиййятля разы дейилди. О 
имзаладыьы ямрдя тяляб едирди ки, ясэярляря адят етдикляри милли хю-
рякляр биширилиб верилсин, онлара верилян гуру чайын вя шякярин миг-
дары артырылсын (91). 

Nазир bу фикрини Парламентдяки чыхышында да хцсуси вурьулайырды. 
О билдирирди ки, тцрк гошунлары Азярбайъаны тярк едяркян кифайят 
гядяр ярзаг ещтийаты сахламышдылар. Бу ещтийатлар гошунларын шяхси 
щейятинин иашясини эцъляндирмяйя имкан верирди. Шяхси щейятя 
айрылан ярзаг нормаларынын артырылмасы барядя назир хцсуси бир ямр 
имзалады. Ейни заманда, о тяляб едирди ки, йад юлкялярин мядяний-
йятиня аид олан йемяклярин биширилмясиня сон гойулсун, щярби гул-
лугчулара бозбаш, долма кими милли йемякляр, щяфтядя бир дяфядян 
аз олмайараг ися плов биширилсин. Назир билдирирди ки, шякяр вя гянд 
нормаларынын артырылмасы ясэярляря сящяр вя ахшам гайнар чай 
ичмяк имканы верирди. Йолухуъу хястяликлярин епидемийасы йайы-
ланда ися назир чай вя шякяр нормасыны даща да артырды ки, ясэярляр 
бцтцн эцн ярзиндя чий су ичмясинляр, юзлярини гайнар чайла тямин 

едя билсинляр (92). 
1919-ъу илин яввялиндя шяхси щейят цчцн ярзаг нормалары аша-

ьыдакы шякилдя мцяййянляшдирилмишди. Щяр бир адам цчцн эцндялик 
ят нормасы 3/4 фунт мигдарында тяйин едилмишди. Онун да 2/4 фунту 
нащар йемяйиня, 10 фунту ися ахшам йемяйиня айрылмалы иди. Шякяр 
нормасы адамбашына 6 золотник, чай ися 0,5 золотник щяъминдя 
мцяййянляшдирилмишди. Чюряк адамбашына 2,25 фунт мигдарында 
олмалы иди. Ясэярляр цчцн мцяййянляшдирилмиш бу пай бцтцн эене-
раллара, забитляря, мцщарибя дюврцнцн мямурларына да верилмяли иди. 
Анъаг онлар цчцн чай вя шякяр артырылмыш нормада мцяййянляшдирил-
мишди. Эенераллар 15 фунт шякяр, 1,5 фунт чай, гярарэащ забитляри 10 
фунт шякяр, 1 фунт чай, баш забитляр 5 фунт шякяр, 0,5 фунт чай, 
мямурлар ися 3 фунт шякяр, 0,25 золотник чай ала билярдиляр (93). 

Щярби назирин ямри иля Азярбайъан Oрдусу цзря щям исти йемяк 
биширилмяси цчцн норма, щям дя бцтцнлцкдя иашя нормасы вя онла-
рын гиймятляри тясдиг едилмишди. Исти йемяк щазырланмасы цчцн нор-
ма вя гиймят ашаьыдакы шякилдя мцяййянляшдирилмишди (94). 
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Исти йемяйин щазырланмасы цчцн мцяййянляшдирилмиш  
ярзаьын гиймятi ъядвяли 

Ярзаьын ады 
Ярзаьын  

мигдары 

Эянъя, Бакы, Загатала 
губернийаларында 

____________________ 
рубл       гяпик 

Бакы шящяриндя 
 

 
рубл      qəpik 

Ят 0,75 фунт  8         57,00 12    11,00 
Дуз 11 золотник  -        17,19 -      12,89 

Tязя эюйярти 60 золотник  1        87,50 2     18,80 
Гуру эюйярти 4 золотник 1        87,50 2     18,80 
Yаьлар 10 золотник 3        82,00 4     51,00 
Ун 4 золотник -         31,25   -     32,29 

İстиот 1/6 золотник            -         2,08 -     2,08 

Цмуми мябляь -  16       64,52 21   47,58 
Йуварлаглашдырылмыш 
мябляь 

- 17 21           

  

Исти йемяк цчцн мцяййянляшдирилмиш ярзаг бцтцнлцкдя эцн-
дялик иашя нормасынын тяркибиня дахил иди. Эцндялик иашя номасы вя 
онун гиймяти ися ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмишди (95): 

 

Иашя нормасына дахил олан ярзаг нювляринин 
мигдары вя гиймятинин ъядвяли 

Ярзаьын ады 
Ярзаьын 
мигдары 

Ярзаьын гиймяти 
_________________________________ 

рубл       гяпик 

Ят 0,75 золотник 8      57.00 

Дуз 11 золотник -      17,19 
Tязя эюйярти 60 золотник 1      87,50 

Qуру эюйярти 4 золотник 1      87,50 
Йаьлар 10 золотник 3      82,00 
Ун 4 золотник -      31,25 

Истиот 1/6 золотник -      2,08 
Чюряк 2 фунт 10      - 

Йарма 24 золотник 2      75,00 

Шякяр 6 золотник 2      50,00 
Чай 0,5 золотник -      78,12 
Цмуми мябляь - 30    80,14 

Йуварлаглашдырылмыш мябляь - 31       

     
Ордунун ярзагла тяминатына Лявазимат идаряси мясулиййят 

дашыйырды. Бу гурумун фяалиййятинин сямярялилийинин артырылмасы 
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цчцн малiк олдуьу структура тцрк гошунларынын Азярбайъанда олду-
ьу вахтла мцгайисядя мцяййян дяйишикликляр едилмишди. Йухарыда 
эюстярилдийи кими, гошунларын ярзагла тяминатынын тяшкили цчцн Эян-
ъя, Аьдам вя Щаъыгабулда ярзаг анбарлары йарадылмыш вя щансы 
щиссянин щансы анбардан тяъщиз едилмяси мцяййянляшдирилмишди. 
Ярзаьын алынмасында, топланылмасында щиссяляря дя мцяййян сяла-
щиййятляр верилмишди. Йерлярдя ярзаг анъаг тясдиг едилмиш гиймят-
ляр чярчивясиндя алына билярди. Анъаг гиймятлярин вахташыры баща-
лашмасы иля баьлы бу щеч дя щямишя мцмкцн олмурду. 

Ярзаг ещтийатларынын топланылмасы иля дя, ясасян, Лявазимат ида-
ряси мяшьул олурду. Гошунларын сайынын артмасы иля Лявазимат ида-
ряси ярзаг анбарларынын сайыны да артырмышды. Сонрадан Бакыда, 
Загаталада, Ханкяндиндя, Гусар вя Лянкяранда да ярзаг анбар-
лары йарадылды. Гарнизонларын щяр биринин юз ярзаг анбары вар иди. 
Гарнизонун щярби щиссяляри зярури олан ярзаьы щямин анбарлардан 
тящвил алмалы иди. Ялавя малиййя хяръляриня йол верилмямяси цчцн 
ярзаьын алынмасында бир чох щалларда мцсабигя цсулундан истифадя 
едилирди. Мцсабигялярин кечирилмяси цчцн яввялдян еланлар вери-
лирди. Бу еланларда бюйцк партийаларда ун, тахыл, арпа, преслəнмиш 
вя преслянмямиш от, саман, чай, шякяр, дуз, сабун вя с. алынмасы 
елан олунурду. Яшйаларын тядарцкцня имканы оланлар мцсабигяйя 
дявят едилирдиляр. Мцсабигядя иштирак едянляр тяляб олунан маллары 
щансы гиймятя, щансы шяртлярля сата билмяляри щаггында ятрафлы 
мялумат щазырлайыб аьзы баьлы зярфлярдя мцсабигяни кечирян ко-
миссийайа тягдим етмяли идиляр. Иърачы шяхсляр маллары йухарыда ад-
лары чякилян ярзаг анбарларындан бириня тягдим едя билярдиляр (96). 

Орду цчцн алынан малларын щансы кейфиййятдя олмасынын норма-
лары да мцяййянляшдирилмишди. Ярзаглар истяр Лявазимаt идаряси тя-
ряфиндян базардан алынанда, истярся дя мцсабигя йолу иля тядарцк 
едиляндя щямин кейфиййят нормалары эюзлянилмяли иди. Щямин кей-
фиййят нормалары ашаьыдакы кими тясдиг едилмишди. 

Буьда дяняляри „ долу, гуру, тямиз, габыьы назик, ичяриси аь вя 
паразитсиз олмалы иди. Бцтцн буьдалар ейни юлчцдя, ейни формада, 
ачыг-парлаг рянэдя олмалы иди. Беля дянялярин крахмалы чох олурду. 
Юлчцляриня эюря дянляр цч йеря бюлцнмяли иди „ бюйцк, орта вя ки-
чик. Буьданын нямлийи 13„19 фаиз арасында олмалы иди. 
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Ун „ гуру буьдадан дюйцлмяли, тязя гохуйа вя дада малик ол-
малы, нямлийи 13,5 фаиздян йухары галхмамалы иди. Турш вя аъы дада 
малик ун кейфиййятсиз сайылырды. Унун гатышыьы да мцяййян юлчцдя 
олмалы иди. 12 нюмряли ялякля яляняндя унда щеч бир гатышыг вя чю-
кцнтц галмамалы иди. 20 нюмряли ялякля яляняндя ися кейфиййятли 
унун 3,5 фаиз чюкцнтцсц гала билярди. 

Гурудулмуш чюряк (сухары) „ йахшы гурудулмалы, йахшы кей-
фиййятя малик олан ундан щазырланмалы иди. 

Гарабашаг йармасынын нямлийи 13,5 фаиз олмалы, йахшы тямизлян-
мяли иди. Онун дахилиндя ялавя гатышыглар 0,5 фаиздян, йетишмямиш 
дянляр ися 1 фаиздян артыг олмамалы иди. 

Ят „ 2„10 йашында олан вя аьырлыьы ян азы 6 пуд олан, йени кяси-
лян щейванлардан щазырланмалы иди. Арыг щейванларын яти кейфиййят-
сиз сайылырды. Кясилян ят байтар щякими тяряфиндян йохланылмалы вя 
онун мющрц вурулмалы иди. Шяхси щейятя хцсуси щалда сойудуъуда 
сахланылмыш ят вериля билярди. Бу вахт онун кясилмя мцддяти цч 
щяфтядян артыг олмамалы иди. Бузлашдырылмыш ят ися 6 айдан артыг 
сахланılмамалы иди. Гойун яти „ 5 йашдан йухары олмайан вя дири 
чякиси 1 пуд 2 фунтдaн аз олмайан, орта кюклцкдя олан гойун-
лардан щазырланмалы иди. 

Кялям „ мющкям, сых, шахта вурмамыш, эюй вя чцрцмцш йар-
паглардан тямизлянмиш вя лякясиз эюркямдя олмалы иди. 

Картоф „ назикгабыглы, цстц щамар, чцрцмямиш, ъцъярмямиш, ля-
кясиз йемяк сортундан олмалы иди. Кясилян картофун дахили аь вя йа 
сары олмалы иди. 

Соьан „ мющкям, гатлары сых, ширяли, чцрцмямиш олмалы иди. Шах-
та вурмуш вя цзяриндя гара лякяляри олан соьанлар кейфиййятсиз са-
йылырды. Кясилян соьанын дахили аь, юзц ися кяскин соьан гохусуна 
малик олмалы иди. 

Гянд „ кялля вя йа гычаланмыш шякилдя ола билярди. Кялля гянд 
аь кристал шяклиндя олуб азаъыг эюйцмтцл рянэя чалмалы иди. Цстцн-
дя щеч бир лякяси олмамалы иди. Гычаланмыш гяндин ичиндя уфанты вя 
гырынты 1,5 фаиздян артыг олмамалы иди. 

Чай „ ачыг вя преслянмиш формада ола билярди. Онлар цчгат 
каьызла бцкцлмяли, гатышыгсыз олмалы, гара рянэя чалмалы иди (97). 
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Атлар цчцн тядарцк олунан йемин дя кейфиййят эюстяриъиляри 
мцяййян едилмишди вя йем ещтийаты топланаркян щямин эюстяри-
ъиляр ясас тутулмалы иди (98). 

Тядарцк олунан ярзаьын, от вя яляфин истифадясиндя ганунсузлу-
ьа, артыг мясряфляря йол вермямяк цчцн 1919-ъу илин апрел айында 
онларын мцщафизяси вя дашынмасы заманы йол вериля биляъяк итки-

лярин нормасы да мцяййянляшдирилмиşди. Назирин мцвафиг ямри иля 
тясдиг олунмуш бу нормативляри ашан иткиляр цчцн ъавабдещ шяхсляр 

мясулиййят дашыйырды (99): 
 

Ярзаг вя яшйаларын сахланылмасы вя дашынмасı замaны йол вериля 
биляъяк иткилярин мигдары ъядвяли 

 

Ярзаг вя яшйаларын ады 
Анбарда 
сахланылан 

заман %-ля 

Дямир йолу вя 
су иля дашынан 
заман %-ля 

Шосе вя тор- 
паг йолу иля дашы-
нан заман %-ля 

Чюряк 0,25 1,5 2,0 
Гурудулмуш чюряк 0,25 0,75 1,0 
Йарма 0,5 0,8 1,0 

Дары йармасы 0,75 1,25 1,5 
Ун 0,65 0,5 1,0 

Чай 0,1 0,25 0,25 
Гычаланмыш гянд 0,1 0,25 0,4 

Шякяр тозу 0,5 0,8 1,0 
Дузлу сало 0,25 0,5 0,75 
Кяря йаьы 0,5 0,5 1,0 

Дцйц 0,5 0,8 1,0 
Макарон 0,25 0,5 1,0 

Дузлу кялям 0,7 0,5 0,75 
Дуз 0,4 1,0 1,5 
Истиот 0,3 0,25 0,5 

Соьан 0,25 0,5 0,75 
Арпа 0,8 0,8 1,0 

Арпа вя дюйцлмцш гарьыдалы 0,8 0,8 1,0 
Преслянмиш от 1,5 1,5 2,0 

Преслянмиш саман 1,5 3,0 5,0 
Сабун 1,0 0,25 0,5 

 

Щярби Назирлийин ярзаг ещтийаты тякъя пулла алынан яшйалар щеса-
бына йарадылмырды. Азярбайъан щюкумяти юзцнцн 19 август 
1919-ъу ил тарихли гярары иля Якинчилик Назирлийиня тапшырды ки, Губа, 
Эюйчай, Ъавад, Нуха вя Яряш гязаларында кирайяйя верилмиш 
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торпаглардан кирайя щаггы кими щюкумятя алынан бцтцн натура 
мящсуллар Щярби Назирлийин ярзаг анбарларына верилсин (100). Бу 
мящсуллар ещтийаъын бир щиссясини юдяйирди, ярзаьын ясас щиссяси ися 
базардан алынмагда иди. Щюкумят тяряфиндян 1919-ъу ил цчцн 
щямин ил апрел айынын 9-да тясдиг едилян щярби хярълярин сметасы 
(101) бу бащаlашма иля там шякилдя айаглаша билмирди. О бири тяряф-
дян, 1919-ъу илин йайында вя пайызында чохсайлы гошун щиссяляри-
нин йарадылмасы ярзаг ещтийатынын хейли артырылмасыны тяляб едирди. 
Она эюря дя иърачыларла баьланмыш мцгавиляляр дя тезликля юз 
эцъцнц итирир, щеч кяс кющня гиймятляр ясасында малыны сатмаг ис-
тямирди. Бу мясяля 1919-ъу илин нойабр айында Щярби Шуранын 
иъласында хцсуси олараг мцзакиря едилди. Иъласын эедишиндян айдын 
олду ки, ярзаг ещтийатынын йарадылмасы цчцн щяля щавалар сойу-
мамышдан яввял мцяййян тядбирляр эюрцлмцшдц. Подратчы тяшки-
латларла бир пуд тахылы 145 рубла, арпаны 60 рубла вя оту 2 рубла ал-
маг цчцн мцгавиляляр имзаланмыш, щятта аванс да верилмишди. Ла-
кин сонра гиймятляр бащалашдыьы цчцн сащибкарлар мцгавиля шяртля-
риня ямял етмямиш вя Щярби Назирлийя чох аз мигдарда ярзаг вер-
мишдиляр. Беля бир вязиййятдя Назирлийин рящбярлийи даща фяал 
тядбирлярин щяйата кечирилмəсини лазым билирди. Щюкумятя цнван-
ланмыш рапортда билдирилирди ки, щазырда ордунун ярзаг ещтийатларыны 
ики йолла йаратмаг мцмкцндцр. Биринъиси „ Ярзаг Назирлийинин эц-
ъц иля, икинъиси ися „ Щярби Назирлийин Лявазимат идарясинин эцъц 
иля. Лявазимат идарясинин эцъц иля йалныз ярзаьын мювсцм вахты 
йерлярдян сатын алынмасы вя орду анбарларына дашынмасынын тяшкил 
олунмасы нязярдя тутулурду. Бцтцн ещтийаъларын арадан галдырылма-
сы цчцн Нaзирлийин рящбярлийи тяряфиндян тяхмини бир щесаблама да 
апарылмышды. 1919-ъу илин пайызында беля эцман едилирди ки, илин со-
нуна кими ордунун шяхси щейятинин сайы 20 мин, атларын сайы ися 5 
мин олаъаг. 1920-ъи илдя йени мящсулун топланаъаьы вахта гядяр, 
йяни щямин илин пайызына гядяр ордунун шяхси щейятинин сайынын 40 
миня, атларын сайынын ися 10 миня чатаъаьы эцман едилирди вя ярзаг 
ещтийатынын да бу мигдара мцвафиг тядарцк едилмяси зярури билинир-
ди. Эюстярилян мцддят ярзиндя ордуйа 570 мин пуд тахыл лазым ола-
ъагды. Щяр пуду 110 рублдан олан бу гядяр тахыл цчцн 62700000 
рубл тяляб олунурду. Рапортда ил ярзиндя тяляб олунан ятин, дц-
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йцнцн, йаьын, дузун, тярявязин, шякярин вя с. ярзаьын мигдары вя 
онун алынмасына лазым олан малиййя вясаитинин щяъми эюстярилмиш-
ди. Бцтцнлцкдя ися ордунун бириллик ярзаг ещтийатларынын щазырлан-
масы цчцн 162141150 рубл вясаит тяляб олунурду. Назирлийин 
рящбярлийи щюкумят гаршысында беля бир мясяля галдырырды ки, бу ще-
сабламалар Ярзаг Назирлийиня тягдим олунаъаг. Ярзаг Назирлийи 
ися мцяйyянляшдирмяли иди ки, бу ярзаьын щансыны вя щансы щиссяси-
ни юзц тядарцк едяъяк, щансынын тядарцкцнц ися Щярби Назирлийин 
Лявазимат идарясиня тапшыра биляр. Щярби Назирлийин рящбярлийи ону 
да ялавя едирди ки, Лявазимат идарясинин эцъц иля ярзаг тядарцкц 
хязиняйя даща уъуз баша эяля биляр. Она эюря хащиш олунурду ки, 
буна дярщал иъазя верилсин. Бунун цчцн щятта йерлярдяки вязиййят 
юйрянилмиш, щарада щансы ярзаьын чох вя уъуз олмасы щаггында 
мялумат топланылмышды (102). 

1919-ъу ил сентйабр айынын сонларында Щярби Назирлийин Щярби Шу-
расы ярзаьын топланылмасы вя тядарцкц иля баьлы щюкумятин мцвафиг 
гярар гябул едяъяйи вахта гядяр мцвяггяти вя зярури щал кими Ля-
вазимат идарясиня тапшырды ки, подратчыларын васитяси иля щяр пуду 145 
рубл олмагла 30 мин пуд тахыл, щяр пуду 60 рубл олмагла 30 мин пуд 
йонъа, щяр пуду 20,5 рубл олмагла 30 мин пуд преслянмиш от вя с. 
тядарцк етсин. Гярарда о да тяляб олунурду ки, бцтцн сатыналмалар 
Дювлят Нязаряти органынын, Тиъарят Назирлийинин, Сянайе вя Ярзаг 
назирликляринин нцмайяндяляринин иштиракы иля апарылсын (103). 

Ярзаг вя йемин тядарцкц Щярби Назирлик цчцн ъидди ящямиййят 
кясб едирди вя она эюря дя Щярби Шуранын бу гярарындан сонра Ля-
вазимат идаряси дярщал бязи практики аддымлар атмаьа башлады. Бир 
сыра подратчыларла нязярдя тутулан гиймятляр ясасында тахылын, 
йонъанын вя отун алынмасы щаггында мцгавиляляр баьланды, бязи 
щиссяляря ися аванс верилди ки, онлар юз эцъц иля йерлярдя йем тяда-
рцкцнц апарсынлар. Лянкярана штабс-капитан Талышхановун рящ-
бярлийи алтында хцсуси бир комиссийа эюндярилди. Талышханов орада 
ярзаг тядарцкц апармалы иди. Ейни заманда, Гарабаь эенерал-гу-
бернаторуна мцяййян вясаит бурахылды ки, Ханкянди гарнизону 
цчцн ярзаг вя йем тядарцкцня башлансын. Лакин бир сыра обйектив 
сябябляр цзцндян бу тядбирляр эюзлянилян сямяряни вермяди. Под-
ратчылар баьланмыш мцгавиляляря тамамиля ямял етмядиляр. Буну 
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онлар сатыналма гиймятляринин бащалашмасы иля ялагяляндирирдиляр. 
Щярби щиссялярдян Загатала вя Ханкяндиндя йерляшянляр мцяййян 
гядяр ярзаг тядарцкцня наил ола билмишдиляр. Галан щярби щиссяляр 
ися гиймятлярин чох баща олдуьуну билдирирдиляр. Талышханов Лянкя-
ранда ъями 7000 мин пуд тахыл вя арпа топлайа билмишди. О да Бакы 
гарнизонунун ъари мясряфляриня ишлянмишди. Талышханов да она тап-
şырылан вязифяни йериня йетиря билмяди. Чцнки йерлярдя ярзаг тя-
дарцкц йалныз щюкумят тяряфиндян тяйин олунмуш Хцсуси комисси-
йа васитяси иля щяйата кечириля билярди. Беля оланда Лявазимат ида-
ряси губернаторлар гаршысында щярби мясряфляр цчцн йерлярдя ярзаг 
мящсуларынын сатышынын тяшкили барядя вясатят галдырдылар. Лакин бе-
ля сатышларын тяшкили дя узун сцрян просесляр иди. Она эюря дя Лява-
зимат идарясинин рящбярлийи Щярби Назирлийин рящбярлийи гаршысында 
Лявазимат идарəсинин ямякдашларынын васитяси иля йерлярдя наьд 
пула ярзаг мящсулларынын алынмасына иъазя верилмяси барядя мяся-
ля галдырды. Йалныз бу йолла щеч олмаса ъари ещтийаълары арадан гал-
дырмаг оларды (104).  

Бюйцк мигдарда ярзаг ещтийатларынын алынмасы цчцн сащибкар-
ларла мцгавиля баьланмасы бязян башга сябябляря эюря дя юзцнц 
доьрултмурду. Мясялян, бир сыра щиссяляря сащибкарлар мцгавиля 
шяртляриня уйьун эялмяйян ашаьы сортлу ят эятирирдиляр. Щярби назир 
5 йанвар 1920-ъи ил тарихли 13 нюмряли ямриндя беля щалларын гар-
шысынын алынмасыны гятиййятля тяляб едирди. О тякид едирди ки, щис-
сяляря эятирилян ят мящсуллары байтар щякими тяряфиндян йохланылсын 
вя лазыми тялябляря ъаваб вермядикдя щямин ят эери гайтарылсын. 
Ейни заманда, яти тядарцк едян сащибкарлар мяъбур едилсин ки, юз 
щесабына базардан йахшы ят алыб щиссяйя эятирсин (105). 

Нятиъядя мювъуд олан обйектив чятинликляр ордунун иашя тя-
минатына юз тясирини эюстярирди. 1919-ъу илин октйабр вя нойабр ай-
ларында бцтцн щиссялярdя, хцсусиля дя Гарабаьда олан щиссялярдя 
бу сащядя бир эярэинлик йаранмышды (106). 

Бу эярэинлийи мцяййян гядяр сянэитмяк цчцн Щярби Шуранын иъ-
ласларында ят явязиня ясэярляря хариъдя истещсал олунмуш консерв-
лярин алыныб верилмяси тяклифляри дя иряли сцрцлцрдц (107). Анъаг еля 
Щярби Шуранын иъласларында о да вурьуланырды ки, консерв алынмасына 
сон гоймаг лазымдыр. Чцнки ясэярляр консерв йемирдиляр (108). 
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Ордунун ярзаг тяминатында йаранмыш эярэинликдян бир чохлары 
суи-истифадя етмяйя чалышырдылар. Щярби Назирлийин рящбярлийинин 
ялдя етдийи мялуматлара эюря айры-айры мясулиййятсиз шяхсляр го-
шун цчцн нязярдя тутулан гянди вя шякяри щиссядян чыхарараг 
кянара сатыр, йа да диэяр лазыми яшйалара дяйиширдиляр. Щярби назирин 
23 ийун 1919-ъу ил тарихли 317 нюмряли ямриндя эюстярилирди ки, ор-
дунун юзцндя щазырда бюйцк ещтийаъ дуйулан бу ярзагларын са-
тылмасы вя йа дяйишдирилмяси йолверилмяздир вя буна сон гойулма-
лыдыр. Ямрдя инанылмасы мцмкцн олмайан бу бяланын арадан 
галдырылмасы цчцн щисся командирляри тяряфиндян мцвафиг тядбир-
лярин эюрцлмясинин зярурилийи вурьуланырды. Ямрдя о да тясдигля-
нирди ки, Щярби Назирлик тяряфиндян мцвафиг комиссийалар йарадыла-
ъаг вя ярзаьын сахланылмасы йохланылаъагдыр. 

Бир сыра щярbи щиссялярдян ярзаг вя яшйаларын оьурланмасы баря-
дя дя мялуматлар алынырды. Щярби назир С.Мещмандаров бу щалы 
щярби гуллугчуларын адына йарашмайан шяряфсизлик кими гиймят-
ляндирирди. Бунунла баьлы имзаладыьы ямрляриндян бириндя о щямин 
мянфи щала юз мцнасибятини беля билдирирди: «Беля щалларын гаршысы 
амансыз шякилдя алынмалыдр, беля ямялляря йол верянляр ися мярщя-
мят эюстярилмядян ъязаландырылмалыдыр. Оьурлуг еля бир шяряфсиз-
ликдир ки, ондан щеч вахт тямизлянмяк мцмкцн дейил. Щятта беля 
бир ганун да вар „ унтер-забит рцтбясиндян мящрум едилмиш ясэяр 
оьурлуьа эюря ъязаландырылмайыбса, йахшы давранышына эюря яввялки 
рцтбяйя бярпа едиля биляр. Гошун щиссяляриндя оьурлуг кюкцндян 
кясилмялидир. Бу бяла иля мцбаризядя мян амансыз олаъаьам вя 
ян сярт ъязалары тятбиг едяъяйям» (109). 

Гошунлар цчцн айрылмыш ярзаьын истифадясиндя йол верилян башга 
бир негатив щалла шяхсян Щярби назир С.Мещмандаров юзц растлаш-
мышды. Азярбайъанын гошун дястяляринин Лянкяран ятрафында кечир-
дийи ямялиййатдан сонра С.Мещмандаров бура эялмиш вя Лян-
кяран кюмякчи таборунда хидмятин тяшкили иля йахындан таныш ол-
мушду. Ясэярлярин иашяси иля мараглананда айдын олмушду ки, щис-
ся командири штабс-каpитан Ялийевин ямри иля 341 няфярлик йемяк 
цчцн 4 пуд 10,5 фунт ят йериня гянаят мягсядиля 2 пуд 5 фунт ят 
айрылмасы гярара алыныб. Бу факт назири чох тяяъъцбляндирмиш вя бу-
нунла баьлы 1919-ъу ил сентйабр айынын 14-дя 407 нюмряли ямри им-
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заламышды. Назир тякидля тяляб едирди ки, ярзаг тяминатында йаранан 
эярэинлийя эюря йерсиз гянаят едилмямялидир. С.Мещмандаров тяляб 
едирди ки, ясэярин мядяси щесабына щеч бир гянаятя йол верилмясин. 
Ясэяр цчцн айрылан ярзаг бцтцнлцкля ясэяря чатдырылсын (110). 

Йаранмыш эярэинликдян щюкумятин кюмяйи олмадан чыхмаг ол-
мазды вя бу кюмяк дя имкан дахилиндя ардыъыл олараг эюстярилирди. 
Ясэяр вя забитлярин тяминаты иля баьлы мясяляляря щям щюкумятин 
иъласында бахылды (111), щям дя Щярби Шуранын иъласларында бу мя-
сялялярля баьлы бир сыра мцвафиг гярарлар гябул едилди. 1920-ъи илин 
феврал-март айларында ярзаг вя иашя тяминаты иля баьлы Щярби назирин 
мцвафиг ямрляри имзаланды. Щюкумятля разылашдырылдыгдан сонра 
гошунлар цчцн ярзаг мящсулларынын йени сатыналма гиймятляри тясдиг 
едилди. Бу сатыналма гиймятляри республиканын мцхтялиф бюлэяляриндя 
базар гиймятляри нязяря алынараг мцяййянляшдирилмишди (112). 

Ярзаг мящсулларынын бащалашмасы иля ялагядар олараг ясэярлярин 
эцндялик иашя нормасына дахил олан ярзаьын гиймятиня дя дяйишик-
лик едилdи вя эцндялик иашя цчцн айрылан пулун мигдары хейли артырыл-
ды. Исти йемяк щазырланмасы цчцн айрылан ярзаьын мигдары вя гий-
мяти ашаьыдакы шякилдя тясдиг едилмишди (113). 

 

Эцндялик исти йемяйин щазырланмасы цчцн айрылан ярзаьын 
мигдары вя гиймяти ъядвяли 

Ярзаьын ады 
Ярзаьын 
эцндялик 
мигдары 

Бакыдакы 
гиймятляр 
рубл гяпик 

Эянъядяки 
гиймятляр 

rубл   гяпик 

Диэяр бюлэялярdяки 
гиймятляр 

rубл    гяпик 

Ят 0,75 фунт 18       21 18       21      16       93 
Дуз 11 зол. -         57 -         57       -        57 
Тязя эюйяти 60 зол. 6         06 5        56       5        56 

Гуру эюйярти 4 зол. 6         06 5        56       5        56 
Йаьлар  10 зол. 10       95 10      28       9        24 

Ун 4 зол. -         53 -         50       -         50 
Истиот 16/1 зол. -         34 -         34       -         34 
Цмуми мябляь   - 42       72 41       02        38        07 
Йуварлаглашдырылмыш 
мябляь 

  - 43       41               38    

  

 
Бцтцнлцкдя щярби гуллугчуларын эцндялик иашя нормасына дахил олан 

ярзаьын мигдары вя гиймяти ашаьыдакы кими тясдиг едилмишди (114). 
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Эцндялик иашя нормасына дахил олан ярзаьын  
мигдары вя гиймятi ъядвяли 

 

Ярзаьын ады 
Ярзаьын 
мигдары 

Ярзаьын гиймяти 
рубл     гяпик 

Əт  0,75 фунт       16       93 
Dуз  11 зол.        -        57 
Tязя эюйярти 60 зол. 5       56 

Qуру эюйярти 4 зол. 5       56 
Yаьлар 10 зол. 9       24 

Uн  4 зол.  -        50 

İстиот 16/1 зол. -        34 
Çюряк 2 фунт 24      30 

Qянд 6 зол. 9        - 

Yарма 24 зол. 4       85 

Çай 0,5 зол. 1       82 

Цмуми мябляь  - 78      67 
Йуварлаглашдырылмыш мябляь  -            79        
 
Бцтцн бу аддымлар щярби гуллугчуларын иашясинин эцъляндирилмя-

синя истигамятлянмишди. Эюрцлян ишлярин нятиъясиндя гошунлaрын 
иашясиндя бу вя йа диэяр дяйишикликляр баш верирди. Мясялян, Хан-
кянди гарнизонунун ряисинин гарнизон цзря имзаладыьы ямрлярин-
дян бириндя 1-ъи Ъаваншир пийада алайында иашянин йахшылашдырыл-
масы хцсуси олараг вурьуланырды. Ямрдя билдирилирди ки, алайын мят-
бяхиндя лазыми тямизлик мювъуддур, ашпазлар тямиз вя сялигяли 
эейинмишляр, щяр эцн мятбях цзря нювбятчи тяйин олунур, нювбятчи 
тяряфиндян анбардан мятбяхя тяляб олунан мигдарда ярзаьын бу-
рахылмасына нязарят олунур, йемякляр кейфиййятля биширилир. Йох-
ламанын апарылдыьы эцн алай мятбяхиндя говурма щазырланыбмыш. 
Ямрдя щямин йемяйин чох дадлы щазырландыьы гейд олунур вя 
иашянин йахшылашдырылмасына йетирдийи диггятя эюря алай командири 
полковник Софийевя тяшяккцр елан олунурду (115). 

Новруз байрамынын эялиши мцнасибятиля Щярби назирин ямриня 
ясасян ясэярляря хцсуси байрам йемяйи щазырланырды. Бу йемякляр 
цчцн бурахылан ярзаьын мигдары артырылыр вя хцсуси щазырланан бу 
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йемякля ясэярлярдя байрам ящвал-рущиййясинин йарадылмасына сяй 
эюстярилирди. 

Бунунла беля, Щярби назир С.Мещмандаров гошунларын ярзаг тя-
минатына сон дяряъя тялябкарлыгла йанашырды вя бу сащяйя мясул 
оланларын бир ан да олса юз вязифя боръларына лагейдлик эюстярмяля-
ри иля барыша билмирди. Онун фикринъя, бу сащядя мювъуд олан бязи 
нюгсанлар тяъщизат органларынын юз фяалиййятлярини заманын тяля-
биня уйьун гура билмямясиндян иряли эялирди. Бунунла баьлы Щярби 
назир 1920-ъи ил февралын 14-дя сон дяряъя сярт бир ямр имзалады вя 
щямин ямрдян бир мцддят сонра Назирлийин тяъщизат органларында 
ъидди структур дяйишиклийи апарылды вя даща мцкяммял бир систем 
йарадылды. Назирин имзаладыьы щямин ямрдя дейилирди: Ордунун ьис-
сэлэринин, идарэлэринин вэ мюэссисэлэринин чохунун тэшкилиндэн 
артыг бир илдэн чох вахт кечмишдир. Бу мюддэт гошун ьиссэлэриндэ 
хидмэтин дюзщюн тэшкили ючюн тамамилэ кифайэт иди. Тээссюф ки, 
эмэлдэ мэн буну щцрмюрэм. Сон заманлар юзэ чыхарылан чохлу 
чатышмазлыглар щцстэрир ки, ордунун мцвяудлуъу ючюн онун зэрури 
эшйаларла тэяьизаты сон дэрэяэ пис гурулмушдур вэ буна мэсул олан 
Лэвазимат идарэси ьеч дэ йюксэк сэвиййэдэ дейил. 

Орду мэмурларынын сахланылмасы ючюн кифайэт гэдэр вэсаит 
бурахылыр вэ онун баяарыгла истифадэ едилэяэйи тэгдирдэ гошун 
ьиссэлэри зэрури эшйалара еьтийая дуймамалы иди. Бунунла белэ, 
мэн тез-тез ешитмэли олурам ки, гошун ьиссэлэриндэ эсщэрлэрин 
вахтлы-вахтында чай, шэкэр, чцрэк, мааш, вэ аъ алмадыъы мюшаьидэ 
олунур. Щейим эшйалары да ьэмчинин. 

Бу йолверилмэз ьадисэнин сэбэблэрини арашдыраркэн мэн белэ 
гэнаэтэ щэлирэм ки, бютюн бунлар башлыяа олараг Лэвазимат ида-
рэсинин дахил олан вэ щцндэрилэн сэнэдлэрин ишлэмэси илэ мэшъул 
олан бир гурума чеврилмэси илэ баълыдыр. Идарэ гошун ьиссэлэриндэ 
ьэгиги вэзиййэтлэ марагланмыр вэ буна щцрэ дэ онун чатышмазлыг-
ларыны билмир. Орду тэяьизинин бу вэ йа дищэр мэсэлэлэри илэ баълы 
нэ едилмэси ьаггында мэним тэлэблэримэ ьэмишэ яаваб верилир ки, 
тапшырыг ияра едилмишдир. Ьэгигэтдэ исэ сонрадан мэлум олур ки, 
тапшырыг йалныз каъыз юзэриндэ ияра едилмишдир. Йэни Лэвазимат ида-
рэсиндэн даьа бир сэнэд ишлэниб щцндэрилмишдир. Белэ гайда йол-
верилмэздир. 
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Лэвазимат идарэси рэисиндэн гэтиййэтлэ тэлэб едирэм ки, мэним 
тэлэблэрим каъыз юзэриндэ галмасын вэ онларын эмэли олараг 
ьэйата кечирилмэси барэдэ гэрарлар гэбул етсин. 

Мэн тез-тез гошун ьиссэлэри командирлэриндэн телеграм алырам 
ки, гэнд вэ чай, бэзэнсэ ун тамамилэ йохдур, эсщэрлэр йемэксиз 
галмышдыр. Онда суал ортайа чыхыр – Бэс дивизийаларын тэяьизатчылары 
нэ ишлэ мэшъул олур? Эщэр Лэвазимат идарэси дивизийаларын еьтийая-
ларыны цдэмэйэ мювэффэг олмамышларса вэ йа буна имкан олма-
мышса нэ ючюн онлар цз тэрэфлэриндэн вахтында зэрури тэдбирлэри 
щцрмэмишлэр? Белэ вэзиййэт йолверилмэздир! 

Дивизийа тэяьизатчыларына эмр едирэм ки, цз фэалийййэтлэрини ка-
ъыз юзэриндэ дейил, эмэлдэ щцстэрсинлэр. Тэлэб едирэм ки, онлар ди-
визийа ьиссэлэриндэ тез-тез олсунлар, онларын еьтийаяларыны цйрэнсин-
лэр вэ дивизийа ьиссэлэринин зэрури еьтийаяларынын вахтында цдэнмэ-
си ючюн тэдбирлэр щцрсюнлэр. Бунун ючюн ьэр дивизийа тэяьизатчысы 
ьэр ан дэгигликлэ билмэлидир ки, бу вэ йа дищэр ьиссэдэ нэ вар, ону 
нэ илэ тэяьиз етмэк лазымдыр. О ьэм дэ билмэлидир ки, ьиссэнин йер-
лэшдийи эразидэ ьансы эрзаъы вэ йа эшйаны ьансы гиймэтэ тэдарюк 
етмэк мюмкюндюр. Ейни заманда, дивизийа тэяьизатчылары Лэва-
зимат идарэсинэ чатышмайан эрзаг барэдэ вахтында мэлумат вер-
мэлидир ки, еьтийатлар сона чатмамыш ону бэрпа етмэк мюмкюн ол-
сун. Ьэр ьалда ьэр бир ьиссэдэ даими еьтийат вэ йем эн азы бирьэф-
тэлик олмалыдыр. 

Ьэмин ьэфтэлик еьтийатын ишлэдилмэсинэ башланмасы вахты ча-
танда Лэвазимат идарэсиндэн йени еьтийатлар дахил олмаса, дивизийа 
тэяьизатчылары телеграмла Лэвазимат идарэсинин рэисинэ вэ мэнэ 
мэрузэ едилмэси ючюн Юмуми гэрарщаь рэисинэ хэбэр вермэлидир 
ки, зэрури еьтийатлар бэрпа едилсин вэ йа онларын йериндэяэ сатын 
алынмасы ючюн ияазэ элдэ едилсин. 

Дивизийа тэяьизатчылары гошун ьиссэлэриндэ оларкэн, ьэм дэ ма-
лиййэ вэ эшйа тэминатынын бютюн ьесабатынын апарылмасыны йохламалы 
вэ йериндэяэ сэьвлэрин дюзэлдилмэси ючюн щцстэришлэр вермэлидирлэр. 

Ьиссэлэрин тэминаты илэ баълы мэсэлэлэрин дюзщюн ьэлли ючюн ди-
визийа тэяьизатчылары дивизийа командирлэринин разылыъы илэ вахташыры 
ьиссэлэрин тэсэррюфат рэислэри илэ ияласлар кечирмэли вэ орада мейда-
на чыхан тэсэррюфат мэсэлэлэрини бирликдэ мюзакирэ етмэлидирлэр. 
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Дивизийа командирлэриндэн вэ Лэвазимат идарэси рэисиндэн 
тэлэб едирэм ки, дивизийа тэяьизатчыларынын фэалиййэтинэ диггэт 
йетирсинлэр вэ бурада щцстэрилэн тэлэблэримин ьэйата кечирилмэсини 
нэзарэт алтында сахласынлар. Йохса онларын фэалиййэтлэри мэни мэя-
бур едэяэк ки, дивизийа тэяьизатчылары штатыны лэъв едим. Онда 
Лэвазимат идарэсинин рэиси бирбаша ьиссэ командирлэри илэ ишлэмэли 
олаяагЁ (116). Назирин фикринъя, орду мямурларынын сахланылмасы 
цчцн кифайят гядяр вясаит бурахылырды вя щямин вясаитdяn дцзэцн 
вя сямяряли истифадя едиляъяйи тягдирдя гошун щиссяляри зярури 
яшйалара ещтийаъ дуймамалы иди. Яслиндя ися беля дейилди вя 
вахташыры олараг назиря бу вя йа диэяр щиссядян чай, шякяр, чюряк, 
эейим яшйалары вя с. сащядя эярэинлик йаранмсы барядя мялу-
матлар эялирди. Бу вязиййятин мювъудлуьуну арашдыраркян назир 
беля бир гянаятя эялирди ки, Лявазимат идаряси тяъщизат идаряси 
олмагдан даща чох сянядлярля ишляйян бир гурума чеврилмишдир. 
Она эюря дя бу структурун мянсублары реал вязиййятля мараглан-
мыр вя ямяли ишляр эюрмцрдцляр. Назир юз ямриндя дя гейд едирди 
ки, «бу вязиййят йолверилмяздир». Онун сюзляриня эюря яэяр щисся-
лярдя бу вя йа диэяр ярзаг мящсулу чатышмырдыса, демяlи, тяъщизат 
мянсублары лазыми ишля мяшьул олмурдулар. 

Назир дивизийа тяъщизатчыларына ямр едирди ки, юз фяалиййятлярини 
каьыз цзяриндя дейил, практики олараг гурсунлар, тез-тез дивизийа-
ларын щиссяляриня йоллансынлар, онларын ещтийаъларыны юйрянсинляр вя 
дивизийа щиссяляринин зярури ещтийаъларынын вахтында юдянмяси цчцн 
тядбирляр эюрсцнляр. «Бунун цчцн щяр дивизийа тяъщизатчысы щяр ан 
дягигликля билмялидир ки, бу вя диэяр щиссядя ня вар, ону ня иля тяъ-
щиз етмяк лазымдыр. О щям дя билмялидир ки, щиссянин йерляшдийи 
яразидя щансы ярзаьы вя йа яшйаны щансы гиймятя тядарцк етмяк 
мцмкцндцр. Ейни заманда, дивизийа тяъщизатчылары Лявазимат ида-
рясиня чатышмайан ярзаг барядя вахтында мялумат вермялидирляр ки, 
ещтийатлар сона чатмамыш ону бярпа етмяк мцмкцн олсун» (117).  

Щярби назир бу тялябляри бцтцн тяъщизат сащяляринин мянсубла-
рына гаршы иряли сцрцрдц. Чцнки конкрет тарихи шяраитдя беля тяляб-
карлыг вя мясулиййятля гаршыйа гойулмуш вязифялярин ющдясиндян 
эялмяк оларды. 
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Азярбайъан Oрдусунун формалашдырылмасына башлайандан бяри 
Щярби Назирлийин рящбярлийинин гаршысында дайанан щялли ваъиб 
проблемлярдян бири дя шяхси щейятин ясэяри gейимля тямин едилмя-
си иди. Щярби назир С.Мещмандаров етираф едирди ки, бу мясяля дя 
бцтцн аьырлыьы иля гаршымызда дайаныр. Щярби Назирлийин бярпасын-
дан сонра йахынлашан гыш яряфясиндя шяхси щейятин исти палтары, шине-
ли, эюдякъяси, демяк олар ки, йох иди. Мювъуд олан палтар ещтийаты да 
сайы артмагда олан ордунун ещтийаъларыны юдямяйя габил дейилди. 
Щярби назир юзц бу вязиййяти беля гиймятляндирирди: «Гаршымда 
дайанмыш вязифялярин аьырлыьы хцсусиля онда иди ки, мян палтар, айаг-
габы, щеч ня алмамышдым. Бир сюзля, мян илк нювбядя тяшкилати ишляр-
ля мяшьул олмалы олдум, мадди вязиййяти йахшылашдырмаг, щамыны 
эейиндирмяк, йатаъаг яшйалары иля тямин етмяк лазым иди» (118). 

Щиссялярдя олан кейфиййятсиз эейим ещтийатлары узунмцддятли 
истифадяйя давам эятирмирди. Бир тяряфдян дя давам едян фярарилик 
вя хидmятдян гачан ясэярлярин щярби эейимлярини юзляри иля 
апармалары пал-палтара олан ещтийаъы даща да артырырды. Щиссяйя 
эялян чаьырышчыларын бязиляри палтары алан кими дярщал гачыр вя она 
верилмиш палтары да юзц иля апарырды (119). 

1918-ъи илин сонларында эейим бахымындан щиссялярин бир чоху 
аъынаъаглы вязиййятдя иди вя буну щиссялярин вязиййяти иля таныш 
олан щюкумят нцмайяндяляри дя эизлятмирдиляр. Мясялян, Аьдам-
да йерляшян щиссялярин кичик чинли щярбчиляринин чох азынын хидмяти 
палтары вар иди. Чохлары ися ъыр-ъындыра бцрцнмцшдц. Беля палтар 
няинки эейим формасынын тялябляриня ъаваб вермир, щеч ону эе-
йинянляри сойугдан беля горуйа билмирди. Газах пийада алайынын 
(сонралар 3-ъц Эянъя пийада алайы адландырылды – М.С.) Аьдамда 
олан бир бюлцйцнцн ясэярляри хидмяти шинел явязиня евляриндян эя-
тирдикляри ъырыг адйаллара бцрцнцрдцляр. Бир чохларынын щеч буна да 
имканы йох иди. Чохлары ялляриня кечян ъырыг чувал вя кисялярля со-
йугдан горунурду. Айаггабысы олмадыьындан сырада айагйалын 
дайананлар да вар иди (120). Ордунун формалашмасынын илк айларын-
дан беля чятинлик бир чох щиссяляр цчцн характерик иди. 1918-ъи илин 
нойабрында 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын командири щисся дахили 
ямриндя 3-ъц бюлцкдя шяхси щейятин эейиминин вязиййятиндян разы 
галмадыьыны билдирирди (121). 
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Щярби назир С.Мещмандаров 5-ъи даь-топчу батарейасында олар-
кян ясэярлярин чохунун пал-палтарынын олмадыьы барядя мялумат 
алмышды (122). Гарабаьда олан щиссялярдя 1919-ъу илин яввяллярин-
дя пал-палтарла тяминат еля бющранлы бир щал алмышды ки, Гарабаь эе-
нерал-губернатору Щярби Назирликдян мцяййян мцддят ярзиндя 
чаьырышын дайандырылмасыны хащиш етмишди. Чцнки хидмятя чаьырылан-
ларын палтарла тямин едилмямяси онларын валидейнляри арасыnда да 
ъидди наразылыглара сябяб олурду. Цмуми гярарэащ ряиси Щ.Сялимов 
Гарабаь эенерал-губернаторуна вердийи ъавабында билдирирди ки, де-
йилянляр доьру олса да, чаьырышы дайандырмаг олмаз. Чаьырышын да-
йандырылмасы гошун щиссяляринин формалашдырылмасына якс-тясир эюс-
тяря биляр. Мясялянин щялли йолуна эялинъя ися гярарэащ ряиси йазырды 
ки, бу сащядя лазым олан тядбирляр щяйата кечирилмякдядир (123). 

Доьрудур, щиссялярин щеч дя щамысында вязиййят бющранлы щал 
алмамышды. Мясялян, щяля 1918-ъи ил декабрын 2-дя Щярби назир 
С.Мещмандаров 2-ъи Гарабаь сцвари алайына эяляндя шащид олмуш-
ду ки, бюлмялярин чохунун шяхси щейяти исти палтара маликдир. Яс-
эярлярин эюдякъяси, папаьы, памбыг шалвары вардыр. Онларын 
мцяййян щиссяси чякмя эейинмишди (124). Бунунла беля, 
цмуморду мигйасында вязиййят хейли мцряккяб иди. Мювъуд олан 
эярэинлийин арадан галдырылмасы цчцн С.Мещмандаров дярщал 
Эцръцстанын Щярби назириня мяктуб йазыб кюмяк эюстярилмясини 
хащиш етди. Назир билдирирди ки, Эцръцстанда щярби палтар чохдур вя 
Эцръцстан Щярби Назирлийинин бу палтары сатмаг имканы да вардыр. 
Лакин бяслянилян цмид юзцнц доьрултмады вя Эцръцстандан 
мцсбят ъаваб алынмады (125). Она эюря дя дахили имканларын ся-
фярбярлийя алынмасы цчцн тядбирляр эюрцлдц. Яввялъя, шяхси щейятин 
палтарла тяминат нормасы мцяййянляшдирилди. Щярби назирин 1 
йанвар 1919-ъу ил тарихли 1 нюмряли ямри иля щяр бир ясэяря 1 ядяд 
папаг, 2 ядяд кюйняк, 2 ядяд алт палтары, 2 ядяд ял-цз дясtмалы, 
2 ядяд ъораб вя йа айагдалаьы верилмяси гярарлашдырылды (126). Бц-
тцнлцкдя ися ясэярлярин эейим нормасына ашаьыдакы яшйалар дахил 
иди: кюйняк, папаг, йун ъораб, йун ялъяк, мащуд эюдякъя, мащуд 
шалвар, мащуд йай шалвары, мащуд йай эюдякъяси, шинел, тулуп, чяк-
мя, гуршаг кямяри, силащ кямяри, патронгабы, асма чанта, ещтийат 
патрон чантасы, яшйа кисяси вя с. (127). 
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1919-ъу илин яввялляриндя Назирлийин аз мигдарда эейим ещтийа-
ты вар иди. Щярби Назирлик цзря 1 йанвар 1919-ъу ил тарихли ямрдя 
щямин мящдуд ещтийатын ашаьыдакы шякилдя пайланмасы барядя 
эюстяриш верилмишди. Мювъуд олан 500 ядяд лязэи шалы ики сцвари 
алайы арасында бярабяр сайда бюлцнмяли иди. Шинел, мащуд кюйняк 
вя исти шалварларын пийада вя топчу щиссяляриня, шяхси щейятин кя-
миййятиня мцвафиг олараг бюлцнмяси лазым билинирди. Шинелин олма-
масы вя мащуд кюйняйин чатышмамасы üzündən мювъуд олан 
эюдякъяляр дя пайланмалы иди. Айаггабы ещтийаты ися демяк олар 
ки, йох иди. Назирлийин анбарында олан азаъыг дяри вя айаггабы алт-
лыглары Щярби назирин ямри иля айаггабы вя йа чарыг тикилмяси цчцн 
ясэярляря пайланмалы иди (128). Ейни заманда, щисся командириня 
сялащиййят верилирди ки, анбарларда мювъуд олан хаммалдан палтар 
щазырламаг цчцн мцтяхяссисляря сифариш версин вя иш щаггыны щисся-
нин малиййя вясаитляриндян юдясин (129). Сифаришляр иъра олундуг-
дан сонра малиййя мясряфи актлашдырылмалы вя Назирлийя тягдим 
едилмяли иди. Мцвяггяти щал кими чаьырышчыларын юзляринин эейим-
ляриндян дя истифадя едилмясиня иъазя верилирди. Шяхси эейимлярин 
хидмятдя истифадя едилмяси иля баьлы назирин ямри иля хцсуси комис-
сийа йарадылды вя бу комиссийа чаьырышчыларын хидмятя йарарлы олан 
эейим яшйаларынын явязиндя онлара пул юдянъи верилмяси барядя 
гярар гябул етди. Шяхси яшйалар ики нювя бюлцнцрдц: тязя яшйалар вя 
истифадя едилмиш яшйалар. Бу нювлярин щяр биринин юз гиймяти вар иди. 
Мащуд шинелин тязяси цчцн гиймят „ 100 рубл, ишлядилмиши цчцн „ 24 
рубл, лязэи мащудундан олан шалварын тязяси цчцн „ 35 рубл, ишлядил-
миши цчцн „ 20 рубл, мащуд шалварын тязяси цчцн „ 35 рубл, ишлядилмиши 
цчцн „ 20 рубл, мащуд эимнастйорканын тязяси цчцн „ 40 рубл, иш-
лядилмиши цчцн „ 24 рубл (130) вя нящайят, чякмянин тязяси цчцн „ 
150 рубл, ишлядилмиши цчцн „ 100 рубл мцяййян едилмишди (131). 

Ордунун пал-палтарла тямин едилмяси цчцн сащибкарлар да бу ишя 
ъялб едилди. Бакыда вя диэяр бюлэялярдя фяалиййят эюстярян уйьун 
мцяссисялярдя щярби сифаришлярин иърасынын имканлары юйрянилди. Бир 
чох сащибкарлар орду цчцн лазым олан палтарын тикилмясиня щазыр 
олдугларыны билдирсяляр дя, онларын хаммалы йох иди. Бунун цчцн дя 
онлар Щярби Назирликдян «аь» парча верилмясини тяляб едирдиляр. 
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Назирлийин ихтийарында ися беля парча йох иди. Ейни заманда, беля 
парчаларын юлкя дахилиндя ялдя едилмяси дя мцмкцн дейилди (132). 

Щярби назир С.Мещмандаров Парламентдяки чыхышында эюстярирди 
ки, Азярбайъанын Эцръцстандакы дипломатик нцмайяндяси Ъяфя-
ровла ялагя сахлайыб Эцръцстанын сянайе мцяссисяляриндя бу 
мясялянин щяллинин мцмкцнлцйцнцn юйрянилмясини хащиш едиb. 
Назир республиканын дахилиндя дя бу проблемин щялли иля баьлы 
имканларын аранмасыны шяхси нязаряти алтында сахлайырды. О, Нухада 
оларкян шящяр башчысы Адилхановла, шящяр мяълисинин нцмайян-
дяляри иля эюрцшмцш, Нухадакы мцяссисялярин истещсалы иля йахын-
дан марагланмыш вя нятиъядя айаггабыйа олан ещтийаъын гисмян 
арадан галдырылмасы цчцн мювъуд олан йерли имканлардан истифадя 
едилмяси гярара алынмышды. Назирин билдирдийиня эюря о, бурада 
чарыг ялдя едя билмишди ки, айаггаbы вя чякмя йериня мцвяггяти 

онлардан истифадя етмяк мцмкцn иди (133). 
Шушада оларкян назир бурада щярби эейимин тикилмяси цчцн та-

мамиля йарарлы олан парча эюрмцш вя онун алынмасы цчцн мцга-
виля баьламышды. Назир хцсуси разылыгла гейд едирди ки, мундир 
эейимляри цчцн дя Шушада йахшы мющкям материал ялдя едилмиш вя 
онун алынмасы цчцн мцгавиля баьланмышды (134). 

Мювъуд олан чятинликлярин арадан галдырылмасы цчцн ял атылан ва-
ситяляр чох вахт юзцнц доьрултмур, тядарцк олунан яшйалар щеч дя 
щямишя юз кейфиййяти иля фярглянмирди. Щярби эейимляр назирин 
гейд етдийи кими, аь парчадан тикилир вя сонра сцни йолла рянэлянир-
ди. Беля парчалар чох давамсыз олурду вя бир нечя айдан сонра сы-
радан чыхырды. Мющкям олмайан парчадан тикилмиш шалварлар да аз 
вахтдан сонра йарарсыз щала дцшцрдц. Мяъбуриййят цзцндян исти-
фадя едилян чарыглар да истифадядя хейли чятинликляр йарадырды. Яв-
вялъя, чарыьын йаьмурлу щавада эейинилмяси онун тезликля хараб ол-
масына вя ясэярлярин сойугламасына сябяб олурду. Диэяр тяряфдян, 
еля гуру шяраитдя дя чарыгдан истифадя мцддяти еля дя узун олмурду. 
Йахшы щалда 3„4 щяфтядян сонра чарыглар йарарлылыьыны итирирди. Ейни 
заманда, чарыгларын патаваларынын баьланмасы хейли вахт апарыр вя 
бунунла да ясэярляр цчцн мцяййян наращатчылыг йарадырды (135). 

Щярби назир вязиййятдян чыхмаг цчцн щиссялярин ятрафында олан 
йашайыш мянтягяляриндян хидмят цчцн мцнасиб олан палтарларын 
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алынмасына да иъазя верирди. Бунун цчцн о ямр едирди ки, мцвафиг 
комиссийа йарадылсын вя ящалидян палтар алынмасы щямин комиссийа-
йа тапшырылсын (136). 

Ордунун эейим ещтийатынын тякмилляшдирилмяси цчцн мцсадиря 
олунмуш ямлакдан да истифадя едилирди. Дювлят органларынын гябул 
етдийи гярара эюря лиман анбарларында мювъуд олан ямлакын бир 
щисsяси мцсадиря едилмишди. Щямин анбарлара 1918-ъи ил сентйабрын 
15-дя эятирилмиш олан ямлак тамамиля мцсадиря едилиб Щярби 
Назирлийин сярянъамына верилмишди. Бу ямлак, ясасян, болшевик ща-
кимиййяти дюврцндя эятирилмиш вя щярби мягсядляр цчцн ещтийат йы-
ьылмышды. Орада мювъуд олан диэяр яшйалардан истифадя ися гябул 
едилмиш гярар ясасында тянзимлянирди. (137). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи мювъуд олан пал-палтар ещтийатындан 
гянаятля ишлядилмясиня дя хцсуси диггят йетирирди. Хцсусян эейим 
яшйаларынын оьурланмасынын гаршысынын алынмасы цчцн Щярби назир 
ян гяти тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едирди. Бунунла баьлы щяля 
1918-ъи ил декабрын 8-дя имзаладыьы 5 нюмряли ямриндя о, палтарла-
рын оьурланмасы кими шяряфсиз ямяллярдя Азярбайъан забитляринин 
адларынын щалланмасыны чох бюйцк тяяссцф щисси иля гейд едирди. На-
зир беля щалларын баш вермясиндя щиссялярин командирлярини дя эц-
нащкар билир вя щяр щансы щиссядя палтар оьурлуьунун давам едяъяйи 
тягдирдя щямин щиссялярин командирляринин дя мясулиййятя ъялб 
едиляъяйини вурьулайырды (138). Бундан башга, Лявазимат идарясинин 
ряиси 1919-ъу илин феврал айында бцтцн щисся командирляриндян тяляб 
едирди ки, палтар гытлыьыны нязяря алараг ясэярляр цчцн нязярдя тутул-
муш эейим яшйаларыны забитляря, мцлки шяхсляря пайламасынлар. Чцн-
ки бунун нятиъясиндя мащуд эейим ещтийаты да мясряф олунур вя 
хидмятя йени ъялб едилян ясэярляр палтарсыз галыrды (139). 

Эейимя олан ещтийаъын юдянилмяси, хцсусиля гошунларын айаг 
эейимляри иля тяъщиз едилмяси цчцн Щярби Назирлийин тяркибиндя 
Дяри заводунун ачылмасы мясяляси галдырылды вя 1919-ъу илин 
сонларында Щярби Шура бу тяклифи мцдафия едиб Дяри заводунун 
ачылмасы, онун лазыми истещсал васитяляри иля тяъщиз олунмасы цчцн 
гярар гябул етди (140). 

Гошун щиссяляри формалашдыгъа онларын тяркибиндя палтар емалат-
ханалары ачылырды. Щяля 1919-ъу илин яввялляриндя Щярби назир ямр-
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ляринин бириндя тяляб едирди ки, Лявазимат идарясинин палтар емалат-
ханасында гыса мцддят ярзиндя лазым олан мигдарда палтарын щазыр-
ланмасы мцмкцн олмадыьы цчцн щиссялярин юзцндя щисся коман-
дирляринин нязаряти алтында палтарларын тикилмясиня башлансын. Бунун 
цчцн дярзилярин ишя эютцрцлмясиня дя иъазя верилирди.  

Дярзилярин эюрмяли олаъаглары ишин малиййя тяряфи дя мцяййян 
едилмишди. Бир эимнастйорканын тикилиши цчцн дярзи 7,5 рубл, бир 
шалвар цчцн 7,5 рубл, бир алт кюйняйи вя бир алт шалварынын щяр бири 
цчцн 3,5 рубл ала билярди. Лазым олан палтарларын тикиши цчцн зярури 
олан парча вя астар Лявазимат идарясиндян алынмалы иди. Эюрцлян 
ишляр барядя щисся командирляри щяфтядя ики дяфя Лявазимат ида-
рясиня мялумат вермяли иди. Щиссядя щазырланан яшйалар хцсуси ко-
миссийанын нязаряти алтында шяхси щейятя пайлана билярди (141). 

Назир щиссялярдя йалныз палтар емалатханаларынын дейил, яшйа 
щазырланмасы цзря диэяр емалатханаларын да ачылмасыны вя онларын 
ишинин сямяряли шякилдя гурулмасыны тяляб едирди. Буна уйьун 
олараг 1-ъи пийада дивизийасынын командири дя ямрляринин бириндя 
яшйа тяъщизатына олан ещтийаъын тезликля арадан галдырылмасы цчцн 
щиссялярдя чякмя, палтар, щабеля няъъар, дямирчи вя с. емалатха-
наларын тезликля ачылмасыны тяляб едирди. Бу емалатханаларын ишинин 

гурулмасы цчцн Щярби назирин ямриня мцвафиг олараг кянардан 
мцтяхяссислярин ишя эютцрцлмясиня дя иъазя верилирди (142). 

Амма, эюрцнцр, щярби щиссялярин щеч дя щамысында бу емалатха-
налар вахтында ачылмамыш, ачыланлар ися юз фяалиййятлярини лазыми 
сявиййядя гурмамышдылар. Чцнки Щярби назир щярби щиссялярдя апар-
дыьы мцшащидялярдян сонра беля бир гянаятя эялмиш вя бунуnла баь-
лы хцсуси бир ямр дя имзаламышды. Щямин ямриндя Щярби назир 
билдирирди ки, щиссяляря чохлу мигдарда эейим яшйаларынын бурахылма-
сына бахмайараг, щярби гуллугчуларын чоху ъырылмыш вя цзцлмцш пал-
тарларда эязирляр. Буну назир щиссялярдя адычякилян емалатханаларын 
ачылмамасы иля баьлайырды вя щисся командирляриндян бир даща тяляб 
едирди ки, дярщал бу емалатханаларын ачылмасына наил олсунлар (143).  

Бунунла беля, емалатханалар щиссялярин юзлярини эейим яшйалары 
иля тямин етмяк игтидарында дейилди вя зярури олан эейим яшйалары-
нын чоху ясасян кянардан алынырды ки, бу да Лявазимат идарясинин 
рящбярийи алтында щяйата кечирилирди. Сащибкарлардан эейим яшйа-
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ларынын алынмасы да чох вахт мцсабигя йолу иля кечирилир вя бу мц-
сабигянин шяртляри яввялъя, адятян, Щярби Шурада мцзакиря еди-
лирди. Мясялян, Щярби Шуранын 24 нойабр 1919-ъу ил тарихли иъласын-
да Кадишшевин чякмя емалатханасынын тяклиф етдийи башмаглар 
чарыгдан даща давамлы вя ейни замада, уъуз баша эялдийи цчцн он-
ларын алынмасы мягсядяуйьун билинмишди (144). Щярби Шуранын 
1919-ъу ил декабр айындакы иъласы чарыг алынмасы цчцн кечирилмиш 
сювдяляшмяни ляьв етмиш, чуст цчцн кечирилмиш сювдяляшмяни ися 
даща мягсядяуйьун биляряк тясдиг етмишди (145). Йеня Щярби Шу-
ра юзцнцн башга бир иъласында гошунларда бюйцк ещтийаъ дуйулан 
сяфяр чанталарынын щяр бири 815 рубл олмагла 18 мин ядяд алын-
масыны гейри-мягсядяуйьун саймышды (146). 

Щярби Шуранын 1920-ъи ил февралын 15-дя кечирилмиш иъласы да хц-
суси олараг гошунларын яшйа тяминатына щяср едилмишди. Иъласа 
С.Мещмандаров сядрлик едирди вя онун эедишиндя Ящмяд бяй Де-
либазовун вя А.Бабаъановун эейим яшйаларынын щазырланмасы 
цчцн иряли сцрдцкляри шяртляр мцзакиря олунмушду. Адычякилян 
шяхсляр Щярби Назирлик цчцн лазым олан эейим яшйаларынын тикилмя-
сини вя щазырланмасыны мцнасиб гиймятлярля юз цзярляриня эютцр-
мяйя щазыр олдугларыны билдирмишдиляр. Онларын рящбярлик етдийи 
емалатханаларда палтарларын бичилмяси цчцн хцсуси машынлар мюв-
ъуд иди. Бу имкан верирди ки, тикиляъяк палтарлар ейни ъцр олсун вя 
щярби тялябляря ъаваб версин. Щярби Шуранын гярарында ады чякилян 
сащибкарларын тяклифляри цмумян гябул едилмякля билдирилирди ки, 
палтарларын бичилмяси бцтцнлцкля Лявазимат идарясинин Эянъядяки 
емалатханасында, хцсуси щярби комиссийанын нязаряти алтында апа-
рылмалыдыр. Палтарларын тикилиши дя Щярби Назирлийин емалатханала-

рында апарылмалы иди. Зярурят йарандыьы щалда дярзиляр парчаны özləri 

ilə апарыб ахшамлар евдя дя ишляйя билярдиляр. Бу заман сащибкар-
лар мясулиййяти юз цзярляриня эютцрмяли идиляр. Тикилиш ишляринин сц-
рятляндирилмяси цчцн Делибазова 50 няфяр ясэяр дя верилмяли иди. 
Щямин ясэярляр ишин иърасына кюмяк етмякля бярабяр, юзляри дя 
дярзилик пешясиня йийялянмяли идиляр (147). 

Эюрцлян ишлярин нятиъясиндя артыг 1919-ъу илин икинъи йарысындан 
ордунун эейим тяъщизаты йахшылашмаьа башламышды. Мясялян, За-
гаталадакы Ялащиддя таборда (сонра алайа чеврилди) шяхси щейятин 
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эейим вязиййяти щеч бир наращатлыг доьурмурду. Назирлийин гайьысы 
вя табор командири Дибировун тяшяббцскарлыьы, ишэцзарлыьы бу са-
щядя олан эярэинлийи арадан галдырмаьа имкан вермишди (148). 

1919-ъу илин ийун айында 2-ъи Гарабаь сцвари алайыны, 1-ъи 
Ъаваншир пийада алайыны, бу алайын Шушада йерляшян 1-ъи таборуну, 
2-ъи даь-топчу дивизионуну йохлайан Назирлийин комиссийасы юз ще-
сабатында бу щиссялярин пал-палтарла тяминатында ъидди наращатлыг 
доьураъаг бир ирад эюстярмямишди (149). 

Ъаваншир пийада алайында бцтцн ясэярляр йай кюйнякляри, шал-
варлары, чарыхлары иля, ики ъцт ъорабла, папагла тямин едилмишдиляр. 
Ясэярлярин 70 фаизинин икинъи эимнастйоркасы, 50 фаизинин ися икинъи 
шалвары вар иди. Бундан башга, алайда аь тикилмяси цчцн 30 мин ар-
шын бяйаз, щабеля 2823 ядяд дясмал, 138 ядяд балышцзц, 103 ядяд 
алт балышцзц, 944 ядяд айагдолаьы, 400 ядяд трико шалвар, 303 ядяд 
папаг, 439 ядяд силащ гайышы вя диэяр яшйалар вар иди (150). 

Азярбайъан щюкумятинин эюстярдийи гайьы нятиъясиндя Щярби 
Назирлик гошунларын палтар тяминатында бюyцк дяйишикликляр йарат-
маг цчцн реал имканлар ялдя етмишди. 1919-ъу ил декабрын 27-дя юз 
нювбяти иъласыны кечирян Щярби Шура ялдя едилмиш имканлардан исти-
фадя едяряк ордунун нювбяти илдя палтар тяминатыны хейли йахшылаш-
дырмаг мясялясини мцзакиря етди. Бурада гярара алынды ки, 1920-ъи 
ил цчцн 25 мин ясэяря 5 мин ядяд дя ещтийат олмаг шярти иля ъями 
30 мин дяст алт палтары вя йатаъаг яшйалары щазырланмасы цчцн ямяли 
тядбирляр эюрцлсцн. Сифариш верилмяси вя йерлярдя щазырланмасы 
нязярдя тутулан яшйалар ашаьыдакылар иди: адамбашына кюйняк „ 2 
ядяд, алт шалвары „ 2 ядяд, ял дясмалы „ 2 ядяд, ял-цз дясмалы „ 2 
ядяд, алт балышцзц „ 1 ядяд, дюшякаьы „ 2 ядяд, айагдолаьы „ 3 
ядяд, дюшякцзц „ 1 ядяд, балышцзц „ 2 ядяд, адйал „ 1 ядяд, бя-
йаз эимнастйорка „ 2 ядяд, бяйаз шалвар „ 2 ядяд. Бцтцн бу яшйа-
ларын тикилмяси цчц 2 милйон 40 мин аршын парча лазым иди. Палтарын 
бир щиссясини щиссялярин емалатханасында щазырламаг, бир щиссясини 
дя сювдяляшмя йолу иля ялдя етмяk планлашдырылырды (151). 

Гошун щиссяляри цчцн зярури олан пал-палтарын ялдя едилмяси 
цчцн Щярби Назирлик Италийа щюкумяти иля, Италийанын сянайе кам-
панийалары иля данышыглар апармаг гярарына эялди. Бунун цчцн 
хцсуси комиссийа тяшкил едилди. Комиссийайа 2-ъи пийада дивизи-
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йасынын командири эенерал Усубов рящбярлик едирди. Комиссийанын 
тяркибиндя Лявазимат идаряснин, щабеля Йоллар Назирлийинин нцма-
йяндяляри дя вар иди. С.Мещмандаров эенерал Усубова тапшырмышды 
ки, о, Италийанын Солоники шящяриня йолланыб Азярбайъан Oрдусуна 
зярури олан топчу, истещкам, тибб, эейим вя с. лявазиматын ялдя 
едилмяси цчцн данышыглар апарсын. Анъаг назир илк нювбядя пал-пал-
тарын алынмасыны вя диэяр ишлярин эюрцлцб гуртармасыны эюзлямядян 
дярщал Батума йола салынмасынын зярурилийини вурьулайырды. Щярби 
пал-палтарын 25 мин комплект алынмасы планлашдырылырды. Онларын да 
чоху исти палтарлар вя йарымчякмяляр олмалы иди (152). 

Эенерал Усубовун рящбярлик етдийи комиссийа 1919-ъу ил ок-
тйабр айында Батумдан эями иля Италийанын Солоники шящяриня 
эялди. О, инэилис гошунларынын вахтиля бурада йерляшмиш олан бюйцк 
палтар анбарлары иля ялагя сахлады вя онлардан палтар алмаьын мцм-
кцнлцйц иля марагланды. Мялум олду ки, Антанта команданлыьы бу-
радакы палтар ещтийатларыны румын, чех вя полйак гцввяляриня 
пайлайыбдыр. Щямин гцввялярин ялиндя олан палтар ещтийатлары ися аз 
мигдарда олдуьундан эенерал Усубов вя рящбярлик етдийи комисси-
йа октйабрын 20-дя Ромайа эялди, Италийанын Мцдафия Назирлийи иля 
ялагя сахланды вя зярури олан яшйаларын сийащысы Назирлийя тягдим 
олунду. Азярбайъандан олан комиссийа она тапшырылан вязифяни 
щялл етмяк цчцн Эенуйа вя Туриндяки мцвафиг кампанийаларла 
ялагя сахлады. Италийанын Мцдафия Назирлийи Азярбайъандан олан 
комиссийанын хащишиня мцсбят ъаваб вермяди вя Азярбайъана 
щярби эейим сатмагдан имтина етди. Беля оланда комиссийа йени-
дян шяхси кампанийаларла данышыглар апармаьа башлады. Нойабрын 
10-дан сонра Эенуйа, Милан, Турин, Верона вя Триенто шящярля-
ринин кампанийалары иля ялагя сахлаnды. Анъаг бу шящярлярдя дя ла-

зым олан яşйалары ялдя етмяк мцмкцн олмады. Йалныз Кионо, Гел-
ла вя Ко йолдашлыьы иля апарылан данышыглар цмидвериъи нятиъяляр 
верди. Бу кампанийанын анбарларында 25 мин дяст мцнасиб палтар 
вар иди. Комиссийа щямин палтардан 20 мин дяст сечиб эютцрдц. Ан-
ъаг кампанийанын рябярлийи сюз верди ки, бир нечя эцн ярзиндя га-
лан палтарлары да тикиб щазыр едя биляр. Кампанийа, ейни заманда, 
эенераллар вя забитляр цчцn дя 500 дяст палтар щазырламаьа сюз вер-
ди. Нойабрын 23-дя Азярбайъандан олан комиссийа иля Италийа кам-
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панийасы арасында мцгавиля имзаланды. Мцгавилядя 25 мин дяст 
палтарын сатылмасы нязярдя тутулурду. Мцгавиляни Азярбайъан тяря-
финдян эенерал-майор İbrahim ağa Усубов вя мямур Ханбудагов 
имзаладылар. Мцгавиляйя эюря 1919-ъу ил декабрын 20-дя компа-
нийа нязярдя тутулмуш яшйалары эямилярля Туриндян Бакыйа йола 
салмалы иди. Анъаг бу мцмкцн олмады. Адычякилян кампанийада 
сосиалистляр эцълц тясиря малик идиляр. Онлар кечмиш чар Русийасынын 
бцтцн яразисини Совет Русийасынын яразиси билир вя мцстягиллиyини 
елан етмиш республикалары Совет Русийасынын дцшмяни щесаб едирди-
ляр. Сосиалистлярин тясири алтында олан фящляляр кaмпанийанын рящбяр-
лийиндян тяляб едиrдиляр ки, Совет Русийасынын дахили ишиня гарышма-
сын вя Совет Русийасынын дцшмянляриня кюмяк етмясин. Bu vəziy-

yətin nəticəsi kimi Азярбайъана эюндярилмяси нязярдя тутулан 

йцкlər фящляляр тяряфиндян щябс едилди (153). 
Буна эюря дя Азярбайъандан олан комиссийа данышыглары да-

йандырыб эери гайытды вя 1920-ъи илин февралында Бакыйа чатды (154). 
Сонрадан мцгавиля иля няzярдя тутулан яшйалар нящайят ки, Ба-

кыйа эятирилди. Анъаг бу яшйалар Азярбайъанын ишьалы яряфясиндя 
чатдырылдыьындан Гырмызы Ордунун сярянъамына кечди (155). 

1920-ъи ил мартын 15-дя ордуйа нювбяти чаьырыш кампанийасынын 
башланмасы нязярдя тутулмушду. Йени чаьырылан эянълярин щиссяляр-
дя гаршыланмасына щазырлыг ишляри иля баьлы Щярби назирин 25 феврал 
1920-ъи илдя имзаладыьы 125 нюмряли ямрдя башга мясяляляр кими 
палтарла тяминат ишиня дя ъидди диггят йетирилирди. Бу ямря ясасян 
щиссяйя эялян чаьырышчылар дярщал палтарла да тямин едилмяли идиляр 
(156). Йяни артыг ордунун имканлары бу сащядяки эярэинлийи арадан 
эютцрмцшдц. 

Ясэярлярдян башга ордунун забит щейятинин вя щякимляринин 
хидмяти палтарлары да дювлят хязиняси щесабына юдянилирди. Бу 
мясялянин юзц дя Щярби Назирлийин рящбярлийинин даими нязаряти 
алтында иди вя щяр щансы бир наращатлыг йарандыьы заман мясяля дяр-
щал дювлят органлары гаршысында галдырылырды. Мясялян, 1920-ъи ил 
йанварын 30-да Щярби назир Дювлят Мцдафия Комитясиндя чыхыш 
едяряк Зянэязур вя Губа дястяляринин забитляринин исти палтарла тяъ-
щиз едилмяси вя бунун цчцн малиййя вясаити айрылмасыны хащиш етди. 
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Дювлят Мцдафия Комитяси Щярби назирин тяклифини дястякляйяряк 
лазыми малиййя вясаитинин айрылмасы барядя гярар гябул етди (157). 

1920-ъи ил февралын 2-дя ися Щярби назирин мярузясиндян сонра 
Дювлят Мцдафия Комитяси Азярбайъан Oрдусунун эенералларынын, 
гярарэащ забитляринин вя баш забитляринин, щабеля щякимляринин хид-
мяти эейимля тяъщиз едилмяси цчцн 23 милйон 950 мин рубл пул 
айырмаг барядя гярар гябул етди. Щямин гярара мцвафиг олараг 
адлары чякилян категорийалардан олан щяр бир шяхся 25 мин рубл 
хярълянмяли иди. Бу пула 1 дяст гыш костйуму, 1 дяст йай кост-
йуму, 1 ядяд палто, 1 ядяд папаг, 1 ъцт айаггабы, 3 ядяд алт кюй-
няйи вя 2 дяст йатаъаг яшйасы алынмалы вя йа щазырланмалы иди. Ня-
зярдя тутулан малиййя вясаитинин 20 милйон рублу Щярби Назирлийин 
1920-ъи ил сметасына ялавя олараг айрылмышды (158). 

Лакин 1920-ъи илин апрел чеврилиши башга сащялярдя олдуьу кими 
бу сащядя дя нязярдя тутулан ишляри давам етдирмяйя имкан 
вермяди. 

 

4. Гошунларын щярби-техники тяъщизаты 
 

Азярбайъан Oрдусунун формалашмасынын вя мющкямлянмяси-
нин ваъиб истигамятляриндян бири дя гошун щиссяляринин атларла, 
сцвари тяъщизаты иля, силащ, сурсат вя техника иля тяъщиз едилмяси мя-
сяляlərи иди. Гошунларын дюйцш щазырлыьынын цмуми сявиййяси, щисся-
лярин дюйцшкянлийи щям сцвари васитяляриндян, щям дя техники 
васитялярдян бирбаша асылы иди. Бунлардан биринъисини, ясасян, рес-
публиканын дахили имканлары щесабына тямин етмяк мцмкцн идися, 
техники васитяляр, ясасян, хариъдян идхал едилиб ордунун сярянъа-
мына вериля билярди. Лакин онларын щяр икисиня олан ещтийаъын арадан 
галдырылмасы Щярби Назирлийин рящбярлийиндян ейни дяряъядя эяр-
эинлик, тяшяббцскарлыг, ардыъыллыг вя гятиййятлилик эюстярмясини тя-
ляб едирди. Чцнки тцрк гошунларынын Азярбайъаны тярк етмясиндян 
сонра бу сащялярдя дя вязиййят щеч дя црякачан дейилди. Йухарыда 
гошун щиссяляриндяки атларын ня вязиййятдя олмасы барядя С.Мещ-
мандаровун Парламентдяки чыхышы хатырланмышды. Щярби назирин бу 
чыхышы щиссялярля яйани танышlыг заманы шащиди олдугларындан доьан 
гянаятя ясасланырды. 1918-ъи ил нойабр айынын 27-дя 1-ъи Татар 
сцвари алайында эюрдцйц атлары Щярби назир бир дяри вя бир сцмцк 
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адландырыр, онларын йемлянмясиня гайьы эюстярилмядийини билдирир-
ди. 2-ъи Гарабаь сцвари алайында сахланылан атларын вязиййяти дя 
1-ъи сцвари алайындакындан фярглянмирди (159). Щалбуки сцвари 
дивизийасы щялялик бу ики алайдан ибарят иди вя Азярбайъан Oрдусу-
нун ян йахшы ат ещтийаты бу алайларда ъямлянмяли иди. Чевик бир 
гцввя кими нязярдя тутулан сцвари щиссяляринин атларынын йарарсыз 
щалда олмасы бу гошун нювцнцн гаршысында дайанан тактики вязифя-
лярин щяллини дя мцмкцнсцз едирди. 

4-ъц vя 5-ъи даь-топчу батарейаларынын дюйцш щазырлыьынын ясас 
елементини тяшкил едян атларын вязиййяти Щярби назирдя наращатлыг 
вя тяшвиш доьурмушду. С.Мещмандаров щярби щиссялярля бу та-
нышлыгдан сонра имзаладыьы мцвафиг ямриндя 4-ъц даь-топчу ба-
тарейасында, 2-ъи Гарабаь сцвари алайында мювъуд олан силащ вя 
техниканын да чох пис вязиййятдя олдуьуну гейд едирди (160). 

Бюлмя командирляри сярянъамларында олан атлара дцзэцн гуллуг 
эюстярмирдиляр. Онларын ня вахт налландыьындан вя йа кющня налла-
рын ня вахт дяйишдирилмяли олдуьундан хябярдар дейилдиляр. Сцвари-
ляр ися атлара гуллуг етмяк барядя ян ади мялумата малик дейил-
диляр (161). Бцтцн бунлар йенидян бярпа едилмиш Щярби Назирлийин 
фяалиййятинин илк айынын тяяссцратлары иди. Лакин мювъуд олан чятин-
лийин гыса вахт ярзиндя арадан галдырылмасы да мцмкцнсцз иди. Бу-
на эюря илк айлар Щярби Назирлийин рящбярлийинин фяалиййяти цчцн дя 
даща чох бу вя йа диэяр щиссянин юзцнцн имканларыны сяфярбяр ет-
мяк, мювъуд оланларын сямяряли истифадясиня наил олмаг, щеч ол-
маса вязиййятин даща да мцряккябляшмясиня йол вермямяк ис-
тигамятиндя гурулмушду. 

Азярбайъан Oрдусунун щиссяляриндя мювъуд олан силащлар, яса-
сян, чар Русийасы гошунларындан мирас галмыш, Бакы тутулан заман 
ялдя едилмиш вя тцрк гошунларындан галмыш силащлар иди. Онлар да 
щеч дя кифайят гядяр дейилди. Мювъуд олан силащлар щиссялярин 
ещтийаъыны юдямяйя чатмырды. 1919-ъу илин февралында Гарабаь эе-
нерал-губернатору бюлэядя сакитлик йаратмаг цчцн Щярби Назир-
ликдян азаъыг силащ вя сурсат истяйяндя буна мянфи ъаваб алмышды. 
Щярби назир шяхсян щюкумятин сядриня билдирди ки, Щярби Назирлийин 
юзц щярби-техники тяъщизата бюйцк ещтийаъ дуйдуьундан Гарабаь 
эенерал-губернаторуна силащ веря билмяз. Яксиня, назир щюкумятин 
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сядри гаршысында мясяля галдырырды ки, орду цчцн щям атыъы силащ, 

щям дя топ алынмалыдыр. Onun sözlərinə görə bиринъинин йохлуьу 

цзцндян 2-ъи пийада дивизийасынын тяшкилиnin gecikməsi mümkün 

idi, икинъинин гытлыьы цзцндян ися 2-ъи даь-топчу дивизионунда 

топчу батарейасынын формалашдырылмасы йарымчыг галa bilərdi. Назир, 
ейни заманда, щюкумятин сядриндян хащиш едирди ки, онун Тифлися 
эетмяси вя силащ ялдя етмяси цчцн Эцръцстанын Щярби Назирлийи иля 
данышыглар апармасына iъазя версин (162). 

Беля бир гытлыг шяраитиндя щиссялярдя олан атларын вя силащларын сах-
ланылмасына зярури диггятин йетирилмямяси дя Щярби назирдя бюйцк 
наращатлыг доьурурду. 1919-ъу ил йанвар айынын сонларында бир нечя 
щисся вя бюлмя иля танышлыгдан алдыьы тяяссцраты цмумиляшдиряряк 
С.Мещмандаров 17 феврал 1919-ъу ил тарихдя 85 нюмряли ямри имза-
лады. Бу ямрдя о, шащиди олдуьу нюгсанлары садалайараг бцтцн ко-
мандирлярдян охшар сящвляря йол верилмямясини тяляб етди (163). 

3-ъц Эянъя пийада алайынын Газахда йерляшян биринъи таборунда 
атлар нисбятян йахшы вязиййятдя олса да, силащларын сахланылмасы 
Щярби назири разы салмады. Чцнки алайда силащ дайаглары йох иди, тц-
фянэляр бир-bиринин цстцня галагланырды, щеч бири тямизлянмирди, 
йаьланмырды, сцрткц материаллары мювъуд дейилди, силащ гайышлары 
алынмамышды, силащларын сцнэцляри йох иди. Аьдамдакы топчу бюл-
мясинин атларынын яксяриййяти готур иди, Ханкяндиндя йерляшмиш 
2-ъи Гарабаь сцвари алайы бюлцйцнцн атлары дюйцш вязифялярини 
йериня йетирмяк габилиййятиндя дейилди (164). 

3-ъц Эянъя алайынын диэяр таборларында да силащын сахланылмасы 
вязиййяти црякачан дейилди. Силащларын бир чохунун деталлары хараб 
олмушду, дюйцш патронунун чохуну пас атмышды (165). 

Бязи щиссялярдя ися силащларын итмяси факты цзя чыхарылмышды. Он-
ларын ахтарышы иля баьлы щяйата кечирилян тядбирляр дя бир чох щаллар-
да лазыми нятиъяни вермирди. Щярби Назирлийин рящбярлийи щисся 
командирляриндян тяляб едирди ки, мювъуд олан силащлар ямрля гей-
диййатдан кечирилсин, ямрдя онларын нюмряси, бурахылма или вя ис-
тещсал едилян заводун ады эюстярилсин. Йалныз щисся цзря ямрдян 
кечиряляндян сонра силащлар бюлмяляр цзря бюлцшдцрцлмяли вя 
бюлмялярдя дя онлар мцвафиг гейдиййат китабларында гейдиййатдан 
кечирилмяли иди. Ейни заманда, тялябя олунурду ки, силащларын сахла-
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нылмасы вя онлара гуллуг ъидди нязарят алтына эютцрцлсцн. Силащларын 
хараб олмасы бу вя йа диэяр шяхсин эцнащы цзцндян олсайды, базар 
гиймяти иля щямин шяхсдян силащын гиймяти тутулмалы иди (166). 

Силащларын, техниканын вя атларын сахланılмасы цзря мювъуд олан 
нюгсанлар Щярби Назирлийин рящбярлийинин диггятиндян гачмырды. 
Цзя чыхарылан фактлар дярщал цмумиляшдириляряк Щярби назирин ямри 
иля рясмиляшдирилир вя нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн ян сярт 
тядбирлярин гябул едилмяси, хидмяти тяшкил едя билмяйян команди-
рин тутдуьу вязифядян узаглашдырылмасы беля истисна едилмирди. 

Щярби назирин гябул етдийи гярарлар тякъя бу вя йа диэяр забитин, 
командирин фяалиййятинин гиймятляндирилмяси иля кифайятлянмирди. 
1919-ъу илин апрел айындан башлайараг ордунун ат вя сцвари лявази-
маты иля тяъщиз едилмяси системинин тякмилляшдирилмясиня ъящд эюс-
тярилирди. Щямин вахта гядяр сцвари гошунларына чаьырылан эянъ юзц 
иля ат да эятирмяли иди. Бу ися чох заман эюзлянилян нятиъяни вер-
мирди. Чцnки чаьырыш-сяфярбярлик ишиндя нюгсанларын мювъуд ол-
дуьу шяраитдя ордуйа чаьырылан йохсул тябягянин йахшы аты йох иди. 
Хидмятя йарарсыз атларын щиссяйя эятирилмяси ися дюйцш щазырлыьынын 
йцксялдилмясиндя ящямиййятли бир рол ойнамырды (167). 1919-ъу 
илин йазында апарылан йохламалардан сонра бу атларын чоху чыхдаш 
едилмишди. Татар сцвари алайынын атларынын йарысы хидмятя йарарсыз 
кими гиймятляндирилмишди. Сцвари дивизийасы командиринин йазды-
ьына эюря беля атларын хидмятя чаьырылмасы дюйцш щаzырлыьыны ашаьы 

салмагла бярабяр, артıг исрафчылыьа да сябяб олурду. Чцнки щямин 
атларын йедиздирилмяси цчцн чякилян хяръляр сямярясиз галырды (168). 

Она эюря дя 1919-ъу илин апрел айынын сонларындан башлайараг 
чаьырышчыларын юзляри иля ат эятирмяляриня сон гойулду. 

Сцвари дивизийасынын командири вязиййятдян чыхыш йолу кими 
варлы аилялярдян онларын ювладларынын хидмяти явязиня ат вермяляри-
ни тяклиф едирди. Дивизийа командири бу вариантын ядалятсиз бир ва-
риант олдуьуну етираф едирди. Лакин бу вариантдан истифадя едил-
мясини щеч олмаса атлара олан ещтийаъын арадан галдырылмасынын вя 
хидмятдя олан касыб ушагларынын хидмятляринин асанлашдырылмасы 
йолу кими гябуl едирди (169). 

Бу тяклиф гябул едилмяся дя, щяр щалда яввялки тяърцбяйя сон 
гойулду. 1919-ъу илин апрел айындан башлайараг атларын да чаьырыш-
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чылар цзря дейил, чаьырыш мянтягяляри цзря топланылмасына башланды. 
Щяр чаьырыш мянтягяси цзря чаьырылаъаг атларын, щабеля йящярлярин 
нормасы мцяййянляшдирилирди. Анъаг атлар вя йящярлярин тяъщизат 
мянбяйи тякъя чаьырыш дейилди. Ейни заманда, базардан да атлар алы-
нырды. Щярби назирин ямри иля атларын алынмасы цчцн хцсуси комиссийа 
йарадылмышды вя ат алгы-сатгысы бу комиsсийанын рящбярлийи алтында 
щяйата кечирилирди. Назир бу комиссийанын ишиндя ялияйрилийя, исраф-
чылыьа йол вeрилмямясини башлыъа вязифя кими иряли сцрцрдц (170). 

Гошун щиссяляриндя назирин ямри иля йарадылан башга бир комис-
сийа атларын хидмятя йарарлы олуб-олмадыьыны мцяййянляшдирирди. 
Бу комиссийа, ясасян, байтар щякимляриндян тяшкил едилирди (171). 

Гошунларын атла тяъщизат системинин тякмилляшдирилмяси щисся-
лярдя атларын сайынын артмасына да мцсбят тясир эюстярди. 1919-ъу 
илин артыг йайында вязиййят 1919-ъу иллин яввяли иля мцгайисядя 
хейли йахшылашмышды. 1919-ъу илин май айында сцвари дивизийасынын 
сярянъамына 397 баш ат верилмишди. Бу атларын 200 башы Эюйчай 
гязасындан, 100 башы Шамахы гязасындан, 97 баш ися Бакы гяза-
сындан алынмышды. Бу атларын тяхминян йарысы Шяки сцвари алайына 
верилди (172). Щямин илин ийун айында сцвари дивизийасы ики бюйцк 
партийада ат алды. Биринъи партийа 100 атдан ибарят олуб Мцсцслц-
дян, икинъи партийа ися 44 атдан ибарят олуб Салйандан топланылмыш-
ды. Бу атларын щамысы 3-ъц Шяки сцвари алайына верилди (173). 

1919-ъу ил августун 1-дя 1-ъи Татар сцвари алайында 442 ат вар 
идися (174), щямин илин сентйабр айында бурада атларын сайы артыг 
467 баша чатмышды (175). Беля артым бцтцн сцвари алайларында мюв-
ъуд иди. Буну ашаьыдакы ъядвялдян дя эюрмяк мцмкцндцр ( 176): 

 

Щиссялярин aды 1 август 1919-ъу илдя 15 август 1919-ъу илдя 

 
атларын 
сайы 

йящярлярин 
сайы 

атларын  
сайы 

йящярлярин 
сайы 

1-ъи Татар сцвари aлайы   442  150   435   180 
2-ъи Гарабаь сцвари алайы   330  234   412   232 
3-ъц Шяки сцвари aлайы   380  298   442   393 

 

Доьрудур, мювъуд олан атлар сцвари алайларынын штатынын тях-
минян йарысыны тяшкил едирди. Анъаг эюрмяк чятин дейил ки, щяйата 
кечирилян тядбирляр атларын цмуми мигдарынын эетдикъя артмасына 
сябяб олурду. 
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Сцвари дивизийасынын сярянъамына дахил олан атлардан топчу щис-
сяляриня дя верилирди. 2-ъц йцнэцл топчу батарейасы ялавя олараг 31 
ат, 6-ъы даь-топчу батарейасы 54 ат вя щаубитса батарейасы 69 ат ал-
мышды. Нятиъядя бу батарейаларда атларын сайы 75 баша чатдырылмышды. 
Щалбуки бу батарейаларын сцлщ дюврц цчцн штатында 59 баш ат олмалы 
иди. 3-ъц йцнэцл топчу батарейасына 22 баш ат вериляряк бюлмядяки 
атларын сай 59 баша чатдырылмышды. Бунлардан башга, 2-ъи йцнэцл 
топчу дивизионуна 37 баш, даь-сцвари батарейасына ися 35 баш ат ве-
рилмишди (177). 

1919-ъу ил сентйабр айынын сонларында 1-ъи Татар сцвари алайынын 
атларла тяъщиз едилмяси мянзяряси беля иди (178): 

 

 Штат цзря Мювъуд 
Чатышмыр 

мигдары фаизля 
Атларын цмуми сайы 979 467 512 52,3 

Онлардан низами атлар 762 411 351 46 
 

Пийада алайларында ися 1919-ъу илин йайында атларла тяъщизат 
сявиййяси ашаьы иди. Мясялян, щямин ил сентйабр айынын илк 
эцнляриндя 1-ъи Ъаваншир пийада алайында штатла 239 баш ата гаршы 
йалныз 44 баш, 2-ъи Загатала пийада алайында штатла 206 баш ата гаршы 
ъями 10 баш вя 3-ъц Эянъя пийада алайында штатла 160 баш ата гаршы 
29 баш ат вар иди (179). 

Йухарыдакы ъядвялдян эюрцндцйц кими, щятта сцвари алайларында 
мювъуд олан атларын чоху йящярсиз иди. Бу да бцтцнлцкдя щиссяля-
рин дюйцш щазырлыьына тясир едирди. Сцвари дивизийасынын командири 
1919-ъу ил сентйабрын 11-дя Hярби Назирлийя эюндярдйи арайышында 
билдирирди ки, 1-ъи Татар сцвари алайы низами планда лазыми дюйцш ща-
зырлыьына маликдир. Лакин шяхси щейятин чоху атсыздыр. Йящяр ися да-
ща чох чатмыр. Дивизийа командири 1-ъи Татар сцвари алайы ко-
мандиринин щиссясини йящярля тямин етмяк цчцн иряли сцрдцйц 
тяклифини Щярби назир тяряфиндян мцдафия едилдийини билдирирди. Диви-
зийа командиринин фикринъя, бу тяклифин щяйата кечирилмяси мювъуд 
олан шяхси щейяти 4„5 эцн ярзиндя бцтцнлцкля ат белиня галдырмаьа 
имкан веряр (180). 

Щямин вахт Губа ятрафында йерляшян вя Губа дястясинин тярки-
биня дахил олан 1-ъи Татар сцвари алайынын командири тяклиф едирди 
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ки, Губа гязасында олан 220 кянdин щяр бириндян пулла 2 ядяд йя-
щяр алынсын. Цмумян, алынмыш 440 ядяд йящяр алайын мювъуд ещ-
тийаъларыны юдямяйя бяс едярди. Алай командири тяклиф едирди ки, 

бунун цчцн хцсуси комиссийа тяшкил едилсин, bu komissiya кянд-
лярин нцмайяндяляри иля данышыг апарсын вя алгы-сатгыйа рящбярлик 
етсин. Щяр кянд цчцн 2 ядяд йящяр еля дя чох дейилди вя бу, кянд-
лярдя ciddi бир наразылыг да йаратмазды (181). 

Атларын йящярлярля тямин едилмяси цчцн щиссялярин дахили имкан-
ларындан истифадя олунурду. Сцвари алайларында щям налбяндхана-
лар, щям дя йящяртикмя емалатханалары вар иди. Бу емалатханаларын 
сямяряли ишлямяси цчцн сцвари дивизийасынын командири мцвафиг 
структурларын гаршысында йящяртикян усталарын хидмятя чаьырылмасы 
вя сцвари алайларына эюндярилмяси барядя вясатят галдырмышды. 
1919-ъу илин сентйабр айында дивизийа командиринин арзуладыьы 
гядяр уста чаьырылмаса да (182), щяр щалда бу емалатханалар 
фяалиййят эюстярир, йящярля бярабяр диэяр сцвари тяъщизатынын щазыр-
ланмасы вя бярпасы иля мяшьул олурду (183). 

Сцвари алайларында атлар сцвариляр арасында бюлцшдцрцлмцшдц вя 
щяр ат конкрет олараг бир сцваринин адына йазылмышды. Сцвари йалныз 
юз атыны истифадя едя билярди вя башгасынын атыны тялимя чыхармаг их-
тийары йох иди. Бу тяляб яввялки вахтлардакы тяърцбядян фяргли ола-
раг атлара гайьынын вя еляъя дя буна ъавабдещ олан щярби гул-
лугчуларын мясулиййятинин артырылмасына имкан верирди (184). 

Атларын йемляндирилмясиндя бир асанлыг йаратмаг цчцн алайлара 
Щярби Назирлик тяряфиндян торпаг сащяси айрылмышды. Бу торпаг 
сащяляри алайларын юзляри тяряфиндян горунмалы вя орада атлар цчцн 
от якилиб-бичилмяли иди (185). 

Ордуйа ъялб едилмиш олан атларын мцщафизяси вя горунмасы цчцн 
дя Щярби Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян мцвафиг тядбирляр щяйа-
та кечирилирди. Бязи щиссялярдя атларын дяйишдирилмяси вя йа онларын 
йоха чыхмасы хябярини аландан сонра назир ямр етди ки, бцтцн атла-
рын ъидди гейдиййаты апарылсын. Бунун цчцн атлар сурьуъла-
ныб-мющцрлянмиш китабларда гейд едилсинляр. Ики нцсхядя ишлянмиш 
бу китаблардан бири щиссядя сахланылмалы, бири ися Цмуми гярарэаща 
эюндярилмяли иди (186). 
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Атларын горунмасында, ишлядилмясиндя вя онларын тяъщизатында 
биэанялик вя лагейдлийя йол верян шяхсляря гаршы Щярби назир чох 
барышмаз мювге тутурду. 1919-ъу илин сентйабр айында Эянъядя 4 
баш инэилис атынын юлмяси хябярини ешидян кими назир хцсуси ко-
мисsийа тяйин етди ки, бу факты йохласын вя ъавабдещ шяхсляри 
мцяййянляшдирсин. Назир комиссийайа тапшырыг верди ки, тящгигатын 
нятиъялярини шяхсян она мярузя етсин. Бу мясяля иля баьлы им-
заладыьы ямрдя назир щисся командирляринин атларын горунмасына 

олан мцнасибятини onların дювлят малына мцнасибяти кими гиймят 
ляндирир вя бунун дюзцлмяз бир щал олдуьуну вурьулайырды (187). 

1919-ъу илин сентйабр айында Эянъядян Бакыйа дашынаркян 
дюрдчархлы арабанын вя цч ядяд йящярин гатардан ашыб хараб олма-
сына эюря тягсиркар билинян поручик Кордзахийа Азярбайъан Oрду-
сунун сыраларындан хариъ едилмишди. Хидмяти ямлакын горунма-
сында ещтийатсызлыг вя лагейдлик эюстярдийи цчцн Щярби назир Корд-
захийаны Азярбайъанда щяр щансы бир дювлят гуллуьунда ишлямяк 
щцгугундан мящрум етмишди (188). 

Щярби назир С.Мещмандаров гиймятли ъинс олан инэилис атларынын 
йерли-йерсиз минилмясини, онлардан истифадя едилмясини дя гадаьан 
етмишди. О, бир сыра забитлярин сящярляр бу атларла ишя эялмясиня 
тяяъъцбцнц билдирир вя беля щаллара сон гойулмасыны тяляб едирди. 
Mясяля иля баьлы С.Мещмандаров 1919-ъу ил октйабрын 1-дя имза-
ладыьы 449 нюмряли ямриндя билдирирди: «Мяня миник цчцн айрылмыш 
инэилис аты вя ики шяхси ата малик олмаьыма бахмайараг хидмят йе-
риня пийада эедирям. Буну эянъляр дя едя билярляр» (189). 

Щиссялярдя атларын мигдарынын, онларын вязифяляриня эюря бю-
лцшдцрцлмясинин низамланмаsы иля баьлы назир 1919-ъу ил октйабрын 
23-дя 494 нюмряли ямр имзалады. Щямин ямрдя эюстярилирди ки, 
мювъуд штатларын дяйишилмясиня кими пийада, сцвари вя топчу 
щиссяляриндя атлар ямрдя эюстярилдийи мигдарда сахланылсын вя гейд 
олунан гайда цзря бюлцшдцрцлсцн. Йени нормалара эюря пийада ала-
йында 26 миник атынын, 2 гошгу атынын вя 76 баш малын сахланылма-
сына иъазя верилирди. Миник атлары алай командири, онун йавяри, мца-
вини, 3 няфяр табор командири, 3 няфяр пулемйот командасынын ко-
мандири, 6 няфяр пулемйот командасынын забити, 10 няфяр чапар вя 
рабитя ряиси цчцн нязярдя тутулмушду. Сцвари алайларынын щяр бирин-
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дя 600 баш низами ат, алай гярарэащы цчцн 6 баш миник аты, 19 баш 
йцк аты, пулемйот командалары цчцн 75 баш ат вя 10 баш мал олмалы 
иди. Ямрдя топчу щиссяляриндя олан атларын сайы да эюстярилмишди. 
Бу атлар топчу щиссялярини щярякятя эятирмяк цчцн бяс етмяли иди. 
Щямин щиссялярин командир щейятини эяздирмяк цчцн дя атлар 
нязярдя тутулмушду (190). 

1919-ъу илин икинъи йарысында гошунларын атларла вя йящярлярля 
тяъщизат сявиййяси хейли йахшылашдырылмышды, amma гошгу араба-
ларында олан вязиййят яввялки кими галмышды. Щярби Назирлийин 
рящбярлийи ялдя олунан имкандан истифадя едяряк 1920-ъи илдя бу 
сащядя дя дюнцш йаратмаьы планлашдырырды. Тясдиг едилмиш плана 
эюря Азярбайъан Oрдусуна 1920-ъи илдя ашаьыдакы мигдарда 
мцхтялиф нюв гошгу арабалары алынмалы иди (191): 
 

Арабаларын нювляри 
Штат 
цзря 

Мювъуд Чатышмыр 
Чатышмыр (% 
щесабы иля) 

Икиатлы дюрдчархлы араба 393 34 359 91,4 
Биратлы дюрдчархлы араба 156 25 131 34,0 
Телефон ямлакынын нягли 
цчцн араба 

80 9 71 88,8 

Биратлы дюрдчархлы тясяррцфат 
арабасы 

885 400 485 54,9 

Икиатлы дюрдчархлы тясяррцфат 
арабасы 

129 71 58 45,0 

Мцхтялиф типлярдя гошаатлы 
йцк арабалары  

556 243 313 56,2 

Хястя дашыйан дюрдатлы араба 39 3 36 97,4 
Гошаатлы хястя дашыйан ара-
балар 

12 3 9 75,0 

Пийада гошунлар цчцн мят-
бях арабалары 

217 81 136 62,7 

 
Бу ъядвялдян, щям дя 1919-ъу илдя Азярбайъан Oрдусунда ня 

гядяр араба мювъуд олдуьуну да эюрмяк мцмкцндцр. Чатыш-
майан чохлу сайда арабанын нювбяти илдя алынмасынын планлашдырыл-
масы ися ордунун мадди имканларынын, техники потенсиалынын йцкся-
лян инкишаф просесиндя олдуьуну сцбут едирди. 
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Ейни мянзяряни ордунун силащ вя сурсатла тяъщизатында да 
эюрмяк мцмкцндцр. 1919-ъу илин яввялиндя бу сащядя мювъуд 
олан гытлыг илин икинъи йарысында артыг арадан галдырылмыш, нязярячар-
паъаг ирялиляйишляря наил олунмушду. Мцвафиг щесабат сянядляринин 
юйрянилмяси эюстярир ки, 1918„1920-ъи илляр ярзиндя Азярбайъан 
Oрдусунун тяъщизатында ашаьыдакы атыъы вя сойуг силащлар олмушдур 
(192): 

„ цчхятли рус пийада тцфянэи; 
„ цчхятли рус драгун тцфянэи; 
„ цчхятли рус казак тцфянэи; 
„ цчхятли рус карабини; 
„ цчхятли наган системли револвер; 
„ Берданка системли 4,2 хятли рус пийада тцфянэи; 
„ Берданка системли 4,2 хятли рус пийада тцфянэи; 
„ Берданка системли 4,2 хятли рус казак тцфянэи; 
„ Маузер системли тцрк тцфянэи; 
„ Лебал системли франсыз тцфянэи; 
„ Манлихер системли Австрийа тцфянэи; 
„ Маузер системли алман тцфянэи; 
„ Йапон тцфянэи; 
„ Веттерли системли Исвечря тцфянэи; 
„ Смит вя Вессон системли рус револвери; 
„ топчу гылынъы; 
„ Драгун гылынъы; 
„ казак гылынъы; 
„ Асийа гылынъы; 
„ дцз хянъяр, яйри хянъяр, низя. 
Щиссялярин тяъщизатында йаранан илк нязярячарпаъаг мцсбят дя-

йишиклик ися Эцръцстанла баьланан щярби мцдафия пактындан сонра 
мейана эялди. Шималдан эюзлянилян тящлцкянин гаршысынын алынмасы 
тядбирлярини вя гаршылыглы ялагялярин низамламасыны нязярдя тутан 
бу мцдафия пакты 1919-ъу ил ийунун 16-да Тифлисдя имзаланды. Йу-
харыда гейд едилдийи кими, бу мцгавиляйя уйьун олараг еля щямин 
эцн ики республика арасында щярби-техники сазиш дя имзаланды. 

Бу сянядляр имзаланандан сонра тяряфляр арасында техники яла-
гяляр дя эцълянди вя Азярбайъанын Щярби Назирлийи юз ордусунун 
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техники тяъщизатыны мцяййян гядяр тякмилляшдирмяк имканы ялдя 
етди. 

Гаршыlыгlы разылашма ясасында Эцръцстандан алынмасы нязярдя 
тутулан ярзаьын, силащ вя сурсатын гябул едилмяси цчцн Щярби нази-
рин ямри иля хцсуси комиссийа йарадылды вя Топчу идарясинин ряиси эе-
нерал-майор М.Тлехас бу комиссийанын рящбяри тяйин едилди (193). 

Эенерал Тлехасын рящбярлик етдийи комиссийа 1919-ъу илин ийул 
айында Тифлисдя сямяряли фяалиййят эюстярди вя Азярбайъан Ор-

дусунун тяъщизаты цчцн бюйцк ящямиййəт кясб едян хейли сайда 

техникi васитя вя ярзаг топлайыб Азярбайъана эюндярди. 
Комиссийа тяряфиндян Азярбайъана эюндярилян ярзаг, ясасян, 

гянддян ибарят иди. Ялдя едилян 4 мин пуд гянд ики дяфяйя еше-
лонларла Азярбайъана йола салынды (194). 

Ийулун 11-дя Тифлисдян илк силащ вя сурсат ешелону йола салынды. 
Бу ешелонда 12 ядяд даь топу, даь топлары цчцн 10 йешик партлайыъы 
маддя, 1500 ядяд тцфянэ, топлар вя тцфянэляр цчцн чохлу сайда 
ещтийат деталлар эятирилди. Ийулун 19-да йола салынан икинъи ешелонда 
8 ядяд йцнэцл топ, топлар цчцн 16 йешик партлайыъы маддя, 1500 
ядяд тцфянэ, топлар, тцфянэляр цчцн ещтийат деталлар, 12885 рубллуг 
дярман,  тибб лявазиматы вя топографийа яшйалары вар иди. Ийулун 
17-дя нювбяти бир ешелон Тифлисдян йола дцшмяли иди. Бу ешелонда, 
ясасян, истещкам лявазиматы топланылмышды. Лакин йцклянян ма-
ларын явязинин щансы йолла юдяняъяйинин айдынлашдырылмамасы 
цзцндян бу ешелонун эюндярилмяси бир гядяр лянэиди вя нящайят 
ийулун 21-дя бу ешелон да йола салынды (195). 

 Эенерал Тлехасын ийулун 23-дя Щярби назирин адына эюндярдийи 
телеграмында билдирилирди ки, ийулун 24-дя нювбяти ешелонун йола са-
лынмасы планлашдырылыр. Щямин ешелонда щаубитсалар цчцн 10 йешик 
партлайыъы маддя, щаубитсалар цчцн ещтийат деталлар, хянъяр, сцнэц, 
сцвари тяъщизаты олмалы иди. Бу ешелона топ, пулемйот вя тцфянэляр 
цчцн дя ещтийат щиссяляринин топланылмасы нязярдя тутулмушду. Ийу-
лун 18-дян етибарян комиссийа чохлу сайда мятбях арабаларынын, 
дюрдчархлы арабаларын гябулуна башлады. Шяхси адамлардан алынан 
ямлакын кейфиййятиня комиссийа тяряфиндян хцсуси фикир верилирди. 
Алынан бцтцн ямлак цчцн эцръц тяряфиня 80 мин рубл аванс ве-
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рилмишди. Эяляъякдя алынан ямлакын мябляьинин бир щиссясинин 
Эцръцстан тяряфиня нефтля юдянмяси разылыьы ялдя едилмишди (196). 

Бу ямлакын эятирилмяси Азярбайъан Oрдусунун щиссяляринин ещ-
тийаъыны мцяййян гядяr aradan qaldırdı. Мювъуд олан ещтийаъ та-
мамиля арадан галдырылмаса да, вязиййят кифайят гядяр йахшылашды. 

1919-ъу ил авqустун 1-дя сцвари алайларынын одлу вя сойуг силащла 

тяъщизат мянзяряси ашаьыдакы шякилдя иди (197): 
 

Alayların 

adı 

Mövcud 

əsgər 

sayı 

Tüfəng Revolver Qılınc Xəncər 

möv-

cud 

çatış-

mır 

möv-

cud 

çatış-

mır 

möv-

cud 

çatış

mır 

möv-

cud 

çatış- 

mır 

1-ci Tatar 

süvari alayı 
685 319 433 - 155 437 256 676 175 

2-ci Qarabağ 

süvari alayı 
705 593 159 - 155 258 535 - 851 

3-cü Şəki 

süvari alayı 
661 430 329 - 155 244 549 344 307 

 

Бу ъядвялдя чатышмайан силащларын сайы штат эюстяриъиляриня эюря 
верилмишдир. Мювъуд олан ясэярлярин сайына эюря ися тцфянэля тяъ-
щизат цмумян 60„65 фаиз арасында иди. Сцвари дивизийасынын ко-
мандири щиссялярин вахтында силащларла тямин едилмясинин, щям дя 
мяняви ящямиййятя малик олдуьуну йазырды. Онун сюзляриня эюря 
хидмятя чаьырылан ясэяр эялдийи эцндян силащла тямин едился, онда 
силаща гаршы, онун юйрянилмясиня вя дцзэцн истифадясиня гаршы бир 
мараг йаранарды. Бу да онун дюйцш ящвал-рущиййясиня мцсбят тя-

сир едяр (198). 
Пийада алайларынын ися тяъщизат сявиййяси даща йахшы иди. 

1919-ъу ил сентйабрын 25-дя 1-ъи Ъаваншир пийада алайында мювъуд 
олан 1703 ясэярин 1015 цчхятли рус тцфянэи вя 24 ядяд «Максим» 
пулемйоту, 2-ъи Загатала пийада алайында мювъуд олан 1342 ясэя-
рин 1190 ядяд цчхятли рус тцфянэи вя 4 ядяд «Максим» пулемйоту, 
3-ъц Эянъя пийада алайында мювъуд олан 1218 ясэярин 1573 
тцфянэи вя 17 ядяд «Максим» пулемйоту вар иди (199). 

1919-ъу илин августунда инэилис гошунлары Бакыны тярк едяркян 
мцяййян мигдарда щярби сурсат, радиостансийа вя бир нечя эями 
Азярбайъана верилди (200). Верилян мялумата эюря «Гарс», «Яр-
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дящан» щярби эямиляринин, «Астрабад», «Араз» вя «Нарэин» кю-
мякчи эямиляринин Щярби Назирлийя верилдийи эцман едилир (201). 
Инэилислярин эетмясиндян сонра Щярби Назирлийин тяркибиндя Щярби 
лиман тясис едилди. Анъаг 1919-ъу илдя йухарыда gюстярилян эя-
милярин щамысынын ишляк олмасыны иддиа етмяк олмазды. 

1919-ъу ил сентйабрын 1-дя Щярби лиманын, октйабрын 1-дя ися 
«Астрабад» эямисинин штатынын ачылдыьы барядя назирин ямри олса да, 
1919-ъу иля аид олан архив сянядляриндя йухарыда адлары чякилян 

эямиляр барядя мялуматларла растлаşмаг чятиндир. Диэяр тяряфдян, 
мялумдур ки, инэилис гошунларынын эетмясиндян сонра Бакынын Де-
никин тящлцкясиндян горунмасы цчцн йаранан ясас наращатлыглар-
дан бири щярби эямилярин олмамасы вя дяниз истигамятиндян Ба-
кынын мцдафиясиз галмасы иди (бу барядя ашаьыда данышылаъагдыр). 
Диэяр тяряфдян ися техники гцввяляр олмадыьы цчцн Дювлят Мц-
дафия Комитясинин 13 декабр 1919-ъу ил тарихли гярары иля Щярби ли-
ман Йоллар Назирлийинин сярянъамына верилди (202). 

Azərbaycan Ordusunun sərəncamında 3 ədəd zirehli qatar da var 

idi. Onlar rəsmi şəkildə – 1-ci zirehli qatar, 2-ci zirehli qatar və 3-cü 

zirehli qatar adlandırılırdılar. Bu qatarlar işlək vəziyyətdə idi və on-

lardan döyüş tapşırıqlarının icrası üçün istifadə edilirdi. Həmin zi-

rehli qatarlarda qarışıq silahlardan istifadə edilirdi. Hərbi Nazirli-

yin 1920-ci ilin fevral ayına olan əmrində bu qatarların silahların-

dakı müxtəlifliyə son qoyulması qərara alındı. Bu qərara əsasən 

1-ci zirehli qatarın pulemyotları "Maksim" pulemyotları ilə, 2-ci 

zirehli qatardakı pulemyotlar "Kolt" pulemyotları ilə, 3-cü zirehli 
qatardakı pulemyotlar isə "Lyuis" pulemyotları ilə əvəzləndi (203).  

Щярби тяъщизата олан ещтийаъын гисмян юдянилмяси цчцн щям 
республиканын потенсиалындан, щям дя щиссялярин дахили имканларын-
дан да истифадя едилирди. Бунунла баьлы Эянъядяки щярби завод йе-
нидян гурулду. Щярби Назирлийин рящбярлийи Назирляр Шурасы гаршы-
сында бу заводда мярми сехи ачылмасы вя бунун цчцн зярури олан 
малиййя вясаитляринин айрылмасы барядя мясяля галдырды (204). 
Эянъя заводунун йенидян гурулмасы мясяляси Парламентин иъ-
ласларынын бириндя дя мцзакиря едилди вя нязярдя тутулан йени-
дянгурманын щяйата кечирилмяси цчцн 688 мин рубл вясаитин айрыл-
масы барядя гярар гябул едилди (205). 
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Xarab olmuş silahların təmir və bərpası üçün hиссялярдя олан 

силащ емалатханаларыnın imkanlarından da istifadə edilirdi. Бу иши 

лазыми сявиййядя тяшкил етмяк цчцн щиссяляря мцлки усталарын 
гябул едилмяси мясяляси дя галдырылмышды. Бу мясяля иля баьлы 
Топчу идарясинин ряиси эенерал-майор М.Тлехас Щярби Назирлийин 
рящбярлийиня хцсуси рапортла мцрaъият етди. Щямин рапортда билдири-
лирди ки, Эянъя пийада алайында, Татар сцвари алайында, Шяки сцвари 
алайында, Ляки топчу анбарында усталарын олмамасы цзцндян силащ 
емалатханаларыны ишя салмаг мцмкцн дейил. Бу ися она сябяб олур 
ки, силащлар ян ади хараблыьына эюря топчу емалатханасына эюндяри-
лир. Щалбуки онлары щиссялярин юзцндя дя тямир етмяк оларды. Мцлки 
усталар ися маашларын азлыьы цзцндян щиссялярдя чалышмаг истямирди-
ляр. Назирлийин рящбярлийиндян хащиш олунурду ки, мцлки усталарын 
ямяк щагглары артырылсын. Бу хащишя Назирлийин Щярби Шурасында да 

бахылмыш вя щиссяляря гябул олунан мцлки усталарын мааşларынын ар-
тырылмасы барядя гярар гябул олунмушду (206). 

Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində müəyyən müddətdən 

sonra Gəncədə topçu emalatxanasını da açmaq mümkün oldu. Bu 

emalatxananın 5 bölməsi var idi: top bölməsi, silah-pulemyot böl-
məsi, taxta bölməsi, dəmirçi bölməsi, süvari təchizatı bölməsi (207). 

Qoşun hissələrinin topçu ləvazimatı ilə təmin edilməsi topçu 

anbarlarından həyata keçirilirdi. Hərbi Nazirliyin bərpa edildiyi 

vaxt Azərbaycan Ordusunun yalnız bir topçu anbarı (cəbbəxanası) 

var idi və o da Ləki stansiyasında yerləşirdi. Amma ordunun tərkibi 

genişləndikdən sonra anbarların da sayının artırılmasına ehtiyac 

yarandı və bu ehtiyacın aradan qaldırılması məqsədilə Kürdəmirdə 

də silah anbarı yaradıldı. Hər iki anbar dəmir yolu xəttinin üzərində 

idi və bu da anbarlara və anbarlardan daşınmaları asanlaşdırırdı. 

Hərbi Nazirliyin bərpasından sonra silah və sursat ehtiyatlarının 

istifadəsinin qaydaya salınması üçün görülən işlərdən biri türk 

hərbi hissələrindən qalmış hərbi əmlakın toplanılması və qeydiy-

yata alınması oldu. Çünki türk hərbi hissələrinin qısa bir müddət ər-

zində Azərbaycanı tərk etməsi onların özləri ilə aparmadığı silah və 

sursatın nəzarətsiz qalmasına səbəb olmuşdu. Xüsusilə dəmir yolu 

boyu məntəqələrdə çoxlu sayda nəzarətsiz top, mərmi, pulemyot və 
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onlar üçün mərmi, güllələr və digər ləvazimat mövcud idi. Onların 

nəzarətdən kənar qalması, həm də əhali üçün müəyyən təhlükə tö-

rədirdi. Qısa müddət ərzində bu nəzarətsiz silah və sursat da topla-

naraq Ləki və Kürdəmirdəki silah anbarlarına təhvil verildi, onlar 

ciddi qeydiyyata alındı və ehtiyac duyulan hərbi hissələrə paylandı. 

Toplanılmış bu nəzarətsiz silah və sursat, eyni zamanda, Azərbaycan 

Ordusunun müəyyən ehtiyaclarının ödənməsində faydalı oldu (208).  
Гошун щиссяляриндя силащын щансы вязиййятдя олмасы Щярби 

Назирлийин рящбярлийинин даими нязаряти алтында иди. Вахташыры 
Назирлийя щиссялярдян тягдим олунан арайыш-мялуматда ишляк вя 
гейри-ишляк силащларын сайы, силащ емалатханасынын вязиййяти вя ня 
гядяр силащ тямир едилмяси барядя дя мялуматлар верилирди (209). 

2-ъи пийада дивизийасынын командири 27 октйабр 1919-ъу ил тарих-
ли ямриндя Лянкяран кюмякчи (ещтийат) таборунда силащ ема-
латханасынын йахшы тяъщиз едилдийини, сямяряли ишлядийини гейд 
едяряк командир капитан С.Ряфибяйова тяшяккцр елан етди. Табора 
верилмиш олан 300 ядяд тцфянэдян 205 ядяди гыса мцддят ярзиндя 
техники тялябляря уйьун шякилдя тямир едилмишди (210). 

1920-ъи илин яввялляриндя щярби уьурсузлуглара дцчар олан Де-
никин ордусунун команданлыьы Азярбайъан Oрдусуна 20 ядяд топ, 
100-дян чох пулемйот, 15 мин тцфянэ, 10 милйон патрон, 9 ядяд 
тяййаря вя башга техника, силащ вя сурсат верди (211). Бунлар гошун 
щиссяляринин мадди-техники имканларыны бир гядяр дя йахшылашдырды. 

Ейни заманда, ящалидя олан силащ вя сурсатын топланılмасына вя 
ордунун ихтийарына верилмясиня дя диггят йетирилирди. Доьрудур, ял-
лярдя олан силащларын республикадан чыхарылмасына вя йа онларын са-
тылмасына да ъящд эюстярилирди. Мялум олан беля щалларын гаршысы 
дярщал алыныр вя лазыми тядбирляр щяйата кечирилирди. Мясялян, ямя-
лиййат мялуматларындан сонра мялум олмушду ки, мцяййян груп 
шяхсляр Азярбайъанда яллярдя олан силащлары топлайараг Ирана вя 
Тцркцстана апарырлар. Ирана апарылмасы цчцн нязярдя тутулан бюйцк 
сайда силащ вя сурсат, ясасян, Бакы гязасынын Гобу кяндиндя 

топланыlıр вя сонра да Ъавад гязасынын Кялягайны кяндиня дашыныр-
ды. Бу кянд силащ вя сурсатын Ирана нягл едилмяси базасы щесаб 
олунурду. Бакынын Бузовна кяндиндян ися эямиляр васитяси ilя 
Тцркцстана силащ вя сурсат дашынырды. Юлкя цчцн стратежи ящямиййят 
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кясб едян вя ордуда бюйцк ещтийаъ дуйулан силащлар мювъуд олан 

мялумата эюря 2500 рубла, патонлар ися 1,5 рубла сатылырды (212). 
Силащ вя сурсатын беля бюйцк мигдарда алышы вя сатышы онларын 

дювлят анбарларыдан оьурлана билмяси ниэаранчылыьыны йаратмышды. 
Лакин Бакы„Сабунчу полис идарясинин вердийи мялуматда билдирилир-
ди ки, сатылан силащлар, ясасян, ящалидян алыныб, дювлят анбарларындан 
ися силащ оьурланмасы щалларына тясадцф едилмяйиб. Ящалидя олан си-
лащлар да тцрк гошунларынын Азярбайъанда олдуьу вахтлардан гал-
мышды. Дюйцшлярдя иштирак едян ящалинин щеч дя щамысындан си-
лащлар топланылмамышды. 1919-ъу илин май айынын 13-дя Бузовна 
йахынлыьында Азярбайъандан гейри-гануни йолла йцк дашыйан 
тцркмян эямиси сахланылмышды. Апарылан йцклярин ичиндя силащ вя 
сурсат да вар иди. Бу сигналлардан сонра полис тяряфиндян Бакынын 
кяндляриндя ъидди ахтарыш ишляри апарылды. Нятиъядя Нардаран кянди-
нин бир нечя сакининдян 35 ядяд тцфянэ вя тяхминян 4700 ядяд 
патрон, Маштаьа сакинляриндян 11 ядяд тцфянэ вя 1200-дян артыг 
патрон, щабеля Бакыйа эялмиш ики Иран вятяндашындан 9 яdяd тц-
фянэ алынды. 1919-ъу илин февралында ися Бакы сакини Исэяндяр Исэян-
дяров Шубаны йахынлыьында Тцркийя истещсалы олан 100 сандыгдан 
чох мярми ашкар етмишди. Щямин мярмилярин тцрк гошунларындан 
галдыьы эцман едилирди. Бундан башга, Щейбятдя, Гобуда вя Хыр-
даланда да тцрклярдян галма сурсат вя щярби тяъщизат ашкар едилиб 
дювлятя тящвил верилмишди (213). 

Лакин Щярби Назирлийин рящбярлийи 1920-ъи илдя Азярбайъан Oр-
дусунун мадди-техники тяъщизатыны даща да тякмилляшдирмяк цчцн 
гаршыйа бюйцк планлар гоймушду. Бу планларын щяйата кечирилмяси 
Азярбайъанын дюйцш имканларыны вя мцдафия гцдрятини хейли ар-
тырмалы иди. 

1920-ъи илдя Хязяр щярби донанмасынын йарадылмасы вя мющ-
кямляндирилмяси цчцн хариъдян саатда ян азы 23 узел эедян 6 ядяд 
сцрятли катерлярин алынмасы планлашдырылырды ки, беля катерляр 34„76 
мм-лик топла вя бир ядяд зенит топу иля тяъщиз едилирди. Онлар 
дяниздя чевик маневрляр етмякля йанашы, кифайят гядяр тясирли атяш 
гцввясиня дя малик иди. Сонра 47 мм-лик вя йа 57 мм-лик топла, 
2 ядяд мина гурьусу иля силащланмыш вя щямин сцрятля цзя билян 
12 ядяд катер, щабеля суалты гайыгларла мцщафизя цчцн нязярдя ту-
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тулмуш, бир ядяд 57 мм-лик топла, бир ядяд зенит топу иля тяъщиз 
едилмиш вя саатда 26 узелдян 3 узелядяк сцрятля щярякят едя билян 
катерин алынмасы планлашдырылырды. Садаланан силащлардан башга, бу 
катерлярин щяр бириня ян азы 2 ядяд пулемйот, фяалиййят радиусу 
200„250 мил олан симсиз телеграф гурьулары гойулмалы иди. Катерля-
рин щяъм юлчцляри етибариля еля дя бюйцк олмамасы, узунлуьунун 
18„20 метри ашмамасы мягсядяуйьун сайылырды ки, онлары сюк-
мядян, гурулу щалда дямир йолу васитяси иля Бакыйа эятирмяк 
мцмкцн олсун. Дяниздян дцшмян эямиляриниn щцъумларынын 
гаршысынын алынмасы, Бакы щювзясинин мцдафиясинин эцъляндирилмяси 
цчцн мина дцзян эяминин алынмасы да 1920-ъи илин планларына дахил 
иди (214). 

Хязяр щярби донанмасынын формалашдырылмасы барядя Азярбай-
ъан щюкумятинин щазырладыьы плана, щабеля чох да бюйцк олмайан 
6 ядяд 120 мм-лик, 16 ядяд 76 мм-лик узагвуран топ, 20 ядяд 57 
мм-лик, 20 ядяд 47 мм-лик, 20 ядяд 37 мм-лик топ (ъями 92 
ядяд) алынмасы, сащилдя йерляшдирилмиш топлар цчцн кифайят гядяр 
мярми ялдя едилмяси дя дахил иди. Инэилис гошунларындан алынмыш 
эямилярин сюкцлмцш силащларыны бярпа етмяк цчцн дя Щярби Назир-
лик ямяли тядбирляр щяйата кечирмяк фикриндя иди (215). 

Щярби Назирлийин 1920-ъи иля планлашдырдыьы фяалиййятинин башга 
бир сащясини дя мювъуд олан щава гцввяляринин мющкямляндирил-
мяси вя бунун цчцн 12 ядяд щидропланын вя 6 ядяд аеропланын ял-
дя едилиб Азярбайъана эятирилмяси тяшкил едирди (216). 

Пийада гцввяляринин мадди-техники базасынын мющкямляндирил-
мяси дя Щярби Назирлийин рящбярлийиниn диггят мяркязиндя иди. На-
зирлийин рящбярлийи тякъя гошунларын сийащысынын дейил, онлар цчцн 
зярури олан силащ вя техниканын сайынын да артырылмасына вя онларын 
штат эюстяриъиляриня уйьунлашдырылмасына чалышырды. 

Ашаьыдакы ъядвялдян 1919-ъу илдя Азярбайъан Oрдусунда ня 
гядяр силащ вя сурсатын олдуьу вя ня гядяр чатышмадыьы айдын 
эюрцнцр. 1920-ъи илдя Щярби Назирлик бу чатышмайан силащ, сурсат 
вя техниканы ялдя етмяйи планлашдырырды (217). 

Гошун щиссяляринин мадди-техники тяъщизаты иля баьлы Щярби 
Назирлийин 1920-ъи ил цчцн фяалиййят программы, ейни заманда, 
ону эюстярирди ки, щярби щиссялярин дюйцш потенсиалынын эенишлянмя-
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синя хцсуси диггят йетирилир. 1919-ъу илбойу мцряккяб тарихи шяраитя 
бахмайараг, ордунун йцксяк хятт цзря инкишафда олмасы, Азяр-
байъан щюкuмятинин ордунуn формалашмасына даими гайьысы 
1920-ъи ил цчцн гаршыйа гойулан планларын да реаллыьындан хябяр ве-
рирди. Лакин ортайа чыхан йени тарихи реаллыг бу планларын иърасына им-
кан вермяди.  

 

Яшйаларын ады 
Штат 
цзря 

Мювъуд Чатышмыр 
Чатышмыр (% 
щесабы иля) 

1902-ъи ил нцмуняли цчдцймяли 
йцнэцл топ 

54 32 22 40,7 

1909-ъу ил нцмуняли цчдцймяли 
даь топу 

54 24 30 55,5 

1910-ъу ил нцмуняли 48 хятлик 
щаубитса 

14 4 10 71,5 

«Максим» пулемйоту 416 116 344 72,2 

Инэилис тцфянэляри 40000 1400 26000 65 
«Браунинг» револверi 5000 100 4900 98 

Топ вя пулемйотлу зирещли авто-
мобил 

10 1 9 90 

Йалныз пулемйотлу зирещли авто-
мобил 

10 11 9 90 

Танк 5 - 5 100 
Стереотруба 100 1 99 99 
Дурбин 500 - 500 100 

Цчдцймяли сящра гумбарасы 54000 4500 49500 91,7 

Цчдцймяли шрапнел 108000 43000 65000 60,2 

Цчдцймяли даь гумбарасы 54000 9000 45000 83,4 
Цчдцймяли даь шрапнели 108000 8000 100000 92,6 

48 хятлик щаубитса бомбасы 31500 10000 21500 68,3 
48 хятлик щаубитса шрапнели 10500 4000 6500 62 

Тцфянэ цчцн цчхятлик патрон 40 мил-
йон 

8 милйон 32 милйон 80 

Пулемйот цчцн патрон 46 мил-
йон 

- 46 милйон 100 

Револвер патрону 500000 - 500000 100 
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ЫЫЫ ФЯСИЛ 
 

КАДР ЩАЗЫРЛЫЬЫ 
 

1. Ордунун забит щейяти 
 

Азярбайъан Oрдусунун забит кадрларла тямин едилмясинин ики 
мянбяйи вар иди. Биринъи дахили мянбя, йяни милли забит кадрлары, 
икинъиси ися хариъи мянбя, йяни рус, эцръц вя диэяр миллятлярдян 
олан кадрлар. Юз чякиси етибариля икинъи мянбяйя аид олан забитляр 
ордунун кадр щейятиндя щеч дя аз дейилди вя бу да, яслиндя, об-
йектив шяраитля шяртлянирди. Йухарыда гейд едилдийи кими, Азяр-
байъанын милли забит кадрлары щяддян артыг аз иди вя йени йарадылан 
гошун щиссяляринин кадр щейяти иля тямин едилмяси цчцн гейри-милли 
кадрларdan истифадя едилмясиня хцсуси диггят йетирилирди. Онларын 
арасында да чар ордусунда хидмят етмиш рус забитляри чохлуг тяшкил 
едирди вя Азярбайъан Oрдусунун формалашмасында бу забитлярин 
дя юзцнямяхсус хидмяти вя ролу вар иди. 1919-ъу илин яввялиндя 

ордунун Цмуми гярарэащында ярзаг пайы олан забитлярин сийаhысын-
дакы 48 забитдян йалныз 14-ц азярбайъанлы иди (1). Йяни гярарэащын 
фяалиййятини тянзимляйян забитлярин аз гала дюрддя цчц гейри-азяр-
байъанлы забитляр иди вя ордунун формалашмасынын чох мясулиййятли 
сащяляри онлара тапшырылмышды. Бу кадрларын арасында эенерал-лейте-
нант Тарханов, эенерал-майор Макейев, полковник Серебренни-
ков, полковник Беков, полковник Михайлов, полковник Харкевич, 
полковник Михайловски вя с. кими фяалиййяти щямишя ряьбят доьу-
ран забитляр вар idi. Мцхтялиф вязифялярдя хидмят едян бу забитляр 

öз тяърцбяси вя тапшырылан ишя йцксяк сядагяти вя мясулиййяти иля 
фяргляндийи цчцн ордунун мющкямляндирилмяси истигамятиндя ян 
ваъиб сащяляря эюндярилирдиляр. Onlar гошун щиссяляриндя хидмятин 
тяшкилиня йахындан кюмяк едирдиляр. Бу забитлярдян бир чохунун 
езамиййятдя олдуглары бир сыра щиссялярдя тяъщизат ишинин тяшкилин-
дяки нюгсанлар барядя вердикляри мялуматлардан сонра Щярби назир 
С.Мещмандаров ордунун тяъщизат системиндя ъидди дяйишикликляр 
етмяк гянаятиня эялмишди (2). 

Миллиййятиндян асылы олмайараг хидмяти вязифясини сядагятля 
йериня йетирян щеч бир забитин фяалиййяти Hярби Назирлийин рящбярли-
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йинин диггятиндян гачмырды. 1919-ъу илин йайында Шушада щярби вя-
зиййят мцряккябляшяндя, орада йерляшян гошун бюлмяляри ермяни 
силащлы дястяляриня лайигли ъаваб вердиляр. Щярби назир юз ямринин 
бириндя гейд едирди ки, шящярин мцщафизясиндя дайанан вя гаровул 
хидмятини иъра едян шящяр гарнизону юз мювгелярини шцъаятля 
горуду вя тапшырылан вязифянин ющдясиндян дягигликля эялди. Назир 

бу уьурун газанılмасында 1-ъи Ъаваншир пийада алайынын бурадакы 
биринъи таборунун командири штабс-капитан Штоллун вя бюлцк ко-
мандири поручик Йан Косинскинин фяалиййятини вязифя боръунун 
виъданлы иърасы кими гиймятляндирир вя горхмазлыьы иля ясэярляри дя 
рущландыран бу забитлярин щяр икисиня сямими тяшяккцрцнц чатдырыр-
ды (3). 

Азярбайъан Ордусу сыраларында хейли сайда эцръц забити дя вар 
иди (4) вя онларын сядагятли хидмяти, Азярбайъан Oрдусунун фор-
малашмасындакы роллары миннятдарлыгла гиймятляндирилирди. Истефайа 
чыхан эенерал-майор Амашукелинин Азярбайъан Oрдусу сырала-
рындакы хидмятиня Щярби назирин вердийи гиймятя Ы фясилдя тохунул-
мушду. Ону да гейд етмяк лазымдыр ки, болшевик ишьалы яряфясиндя 
Азярбайъан щюкумятинин орду иля баьлы сон гярарларындан бири дя 
мящз ики эцръц забитиня „ полковник Каргатлетели вя полковник 

Чхеидзейя эенерал-майор рцтбяси верилмяси иля баьлы иди. 
Бцтцн забитляр кими гейри-азярбайъанлы забитлярин Азярбайъан 

Oрдусунда хидмятя гябулу Щярби назирин ямри иля рясмиляшдири-
лирди. Онлар хидмятя гябул олунан кими Азярбайъан Республикасы-
на сядагят анды гябул етмяли идиляр. Гябул едилян щяр бир забитин 
яввялки хидмят стажы, рцтбяси вя мцвафиг щцгуглары сахланылырды. 
Hятта Азярбайъан Oрдусунда хидмят едяркян эцръц забити рот-
мистр Пхакадзе Эцръцстан щюкумятинин гярары иля подполковник 
рцтбясиня лайиг эюрцлмцшдц вя Азярбайъанын Щярби назиринин мц-
вафиг ямри иля Пхакадзенин йени рцтбяси бурадакы хидмяти заманы 
нязяря алынырды (5). 

Бир сюзля, ордуйа гябул едилян гейри-азярбайъанлы забитлярин 
хидмятинин иърасы цчцн азярбайъанлы забитлярля бир сявиййядя ла-
зыми шяраит йарадылыр вя гайьы эюстярилирди. Бунунла беля, онлара 
гаршы чох бюйцк тялябкарлыг да нцмайиш етдирилирди. Забит кадрла-
рынын щядсиз гытлыьына бахмайараг, onların щяр биринин фяалиййяти 
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даими нязарят алтында иди вя щярби хидмятин тялябляриня ъаваб вер-
мяйян вя йа вязифясинин иърасына лагейдлик вя биэанялик эюстярян-
ляря гаршы ян сярт тядбирляр щяйата кечирилирди. Мясялян, эцръц 
эенералы Пурселадзе забит мянявиййатынын вя давраныш гайдаларынын 
тялябляриня ъаваб веря билмядийи, табелийиндя оланларын эюзц 
гаршысында сярхошлуг едиб карт ойнамаьа мейил эюстярдийи цчцн 
Щярби назирин 20 феврал 1920-ъи ил тарихли ямри иля Азярбайъан Oр-
дусу сыраларындан хариъ едилмишди (6). 

Азярбайъан Oрдусунда хидмятин тялябляриня ъаваб вермяйян 
диэяр гейри-азярбайъанлы забитляря гаршы да беля ъидди бир тялябкар-

лыг мювъуд иди. Щяр шейдян яввял Азярбайъан Oрдусуна гябул 
едилян бцтцн забитляр гаршысында беля бир тяляб гойулурду ки, онлар 
бир ай ярзиндя команда вя ямрлярин Азярбайъан дилиндя гаршылыьы-
ны юйрянмяли вя шяхси щейятя bötön əmrləri Азярбайъан дилиндя 
вермялидирляр. Эюстярилян мцддят ярзиндя Азярбайъан дилиндя 
зярури лцьят базасыны юйряня билмяйян забитляр онларын бирбаша ко-
мандирляри тяряфиндян Азярбайъан Oрдусундан хариъ олунмасы 
цчцн тягдим едилмяли идиляр (7). Щярби назир 1919-ъу ил ийунун 
25-дя имзаладыьы башга бир ямриндя дя хцсуси олараг гейд едирди 
ки, бу тяляб эцръц забитляриня дя аиддир вя онлар Азярбайъан 
Oрдусуна гябул едиляндян сонракы бир ай мцддятиндя шяхси щейятя 
Азярбайъан дилиндя команда вермяк цчцн зярури олан лцьят база-
сыны юйрянмялидирляр. Якс тягдирдя бир айын сонунда онлар да 

хидмятдян азад едилмяли idiляр (8). Гейри-азярбайъанлы забитлярин 
Азярбайъан дилини юйрянмяси иля баьлы 8 октйабр 1919-ъу ил тарихли 
460 нюмряли башга бир ямриндя Щярби назир эюстярирди ки, команда 
сюзлярини Азярбайъан дилиндя билмяйян забит бюлцк командири вя-
зифясиня тяйин едиля билмяз (9). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи гейри-азярбайъанлы забитлярдян 
Азярбайъан дилиндя зярури сюз ещтийатларына малик олмасыны тяляб 
етмякдян ялавя, щям дя онлардан хидмяти кейфиййятлярин тяк-
милляшдирилмясини, даим юз цзярляриндя ишлямялярини, ардыъыллыг, 
тяшяббцскарлыг вя мяняви бцтювлцк эюстярмялярини тяляб едирди. 
Щярби назир 21 май 1919-ъу ил тарихли 258 нюмряли ямриндя эюстя-
рирди ки, гошун щиссяляринин тялясик йарадылмасы иля ялагядар олараг 
гошунларын тялим вя тярбийясиндя лазыми щазырлыьы олмайан бир сыра 
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забитляр дя хидмятя гябул едилмишдирляр. Назир тяяссцфля гейд едир-
ди ки, ютян беш ай мцддятиндя беля забитляр юз цзярляриндя ишлямяк 

цчцн кифайят гядяр вахта малик олсалар да, Азярбайъан дилини бил- 
мямяляри, тяърцбяляринин ашаьы олмасы вя чалышганлыг эюстярмя-
мяляри цзцндян яввялки сявиййядя галмагдадырлар. Она эюря бу 
забитляр онлара баьланан цмидляри доьрултмадыьы цчцн Азярбайъан 
Oрдусу сыраларындан хариъ едилдиляр. Хариъ олунанларын сийащысында 
10 няфяр забитин ады вар иди (10). 

Орду сыраларындан хариъ едилян гейри-азярбайъанлы забитлярин бир 
чоху щятта Азярбайъанда йашамаг щцгугундан мящрум едилирди-
ляр. Бу мясяля Щярби назирин мцвафиг ямриндя щюкмян гейд едилир-
ди (11). Щярби назир Назирляр Шурасынын сядринин адына эюндярдийи 
мяктубунда, цмумиййятля, орду сыраларындан хариъ едилмиш рус за-
битляринин етибарсыз елементляр кими Азярбайъандан чыхарылмасы ба-
рядя лазыми тядбирлярин щяйата кечирилмясинин зярурилийини вурьула-
йырды (12). 

Конкрет тарихи шяраитин хцсусиййятляри, деникинчилярин, бичера-
ховчуларын Бакыда ачыг фяалиййяти, Бакыдакы Рус Милли Шурасынын 
рус ящалиси арасында иш апармасы вя онлары Деникин ордусу сыраларына 
ъялб етмяйя чалышмасы Азярбайъан Oрдусунда хидмят едян рус 
забитляринин мцяййян щиsсясиня дя тясир эюстярмяйя билмязди. 
Она эюря Щярби Назирлийин рящбярлийи ягидяъя гейри-сабит олан беля 
забитлярин явяз едилмяси цчцн йоллар ахтарырды. 

1919-ъу илин илк айларында Тифлисдяки дипломатик нцмайяндяли-
йин мялуматы ясасында Хариъи Ишляр Назирлийи Щярби Назирлийя сорьу 
эюндярди ки, Азярбайъан Oрдусунда хидмят етмяк арзусунда олан 
хариъи забитляр арасында щансы ихтисасда оланларын сечилмясиня цс-
тцнлцк верилмяси мягсядяуйьундур? (13). Азярбайъанда хидмят 
етмяк истяйян беля забитляр арасында тцрк забитляри дя вар иди. Щяр-
би Назирлик бу сорьу иля баьлы вердийи ъавабында билдирирди ки, мц-
сялман мязщябиня мянсуб олан тцрк забитляринин Азярбайъан Oр-
дусуна гябул едилмяси чох йахшы оларды. Чцнки Прапоршикляр 
мяктябинин нювбяти бурахылышындан сонра ордудакы етибарсыз рус за-
битляринин тямизлянмясиня башланmalı вя пийада гошунларында 

онларын мигдары 5„7 фаиздян артыг олмаmalı idi. Сцвари гошунларын-
да вя топчу щиссяляриндя вакант вязифяляря Крымдан эялмяси эюз-
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лянилян татар-мцсялман забитлярин тяйин едиляъяйи планлашдырылырды. 
Тцрк забитляринин гябул едилмяси вя етибарсыз елементлярин йериня 
вязифяляря тяйин едилмяси гошунларын хейриня оларды. Hярби назир 
буна ряьбятля йанашса да, инэилис гошунлары команданлыьынын 
тцркляря олан барышмаз мцнасибяти ону ещтийатлы щярякят етмяйя 
вадар едирди. Инэилис гошунлары команданлыьы Азярбайъан Oрдусун-
да тцрк забитляринин олмасына щеч бир вяъщля йол вермирди вя онла-
рын чохсайлы хяфиййяляри Азярбайъан гошунларына тцрк забитляринин 
гябул едилиб-едилмямясини даим нязарят алтында сахлайырдылар (14). 

Бурадан Щярби Назирлийин рящбярлийинин кадр сийасятинин Азяр-
байъан Oрдусу забитляринин миллиляшдирилмясиня, мцсялман забитля-
рин сайынын артырылмасына, сядагятлилийи шцбщя доьуранларын ися ор-
дудан узаглашдырылмасына истигамятляндийи айдын эюрцнцр. 

Рус забитляринин бир чохунун сабит мювгедя дайаныб юз забит 
вязифясини горуйа билмямяси Азярбайъан Oрдусунда хидмят едян 
рус забитляринин щеч дя щамысы тяряфиндян мцдафия едилмирди. 
1919-ъу илин феврал айында Щярби назирин разылыьы иля рус забитляри 
Эянъя шящяриндя цмуми иълас кечириб бир сыра рус забитляринин 
Азярбайъан Oрдусундакы хидмяти барядя мцзакиряляр апардылар, 
гаршыларында дайанан вязифяляр щаггында сющбят ачдылар. Бир нечя 
эцндян сонра рус забитляри Эянъя шящяриндя нювбяти цмуми иълас 
чаьырдылар. Hярби назирин разылыьы олмадан чаьырылан бу иъласда да 
башлыъа олараг Азярбайъан Oрдусунун рус забитляринин хидмяти вя-
зифянин иърасына мцнасибяти, онларын пешя вя мяняви-етик кейфий-

йятляри мцзакиря едилди. Иъласда Азярбайъан Oрдусунда хидмят 
едян рус забитляринин Шурасы сечилди. Бу Шура кюнцллц олараг юз 
цзяриня Азярбайъан Oрдусунда хидмят етмяк истяйян рус забитля-
ринин сечилмяси, онларын мяняви вя щярби кейфиййятляриня эюря 

Азярбайъан Oрдусунда хидмятя йарарлылыьынын мцяййянляшдирил-
мяси вязифясини эютцрдц. Hярби назир С.Мещмандаров бир сыра рус 
забитляринин кадрларын сечилмяси цчцн наращатлыг кечирмяляриндян 
разылыг дуйдуьуну билдирмякля йанашы гейд едирди ки, забит кадрла-
рынын сечилмяси, хидмятя гябул едилмяси Щярби Назирлийин мцс-
тясна сялащиййятидир вя щяр щансы бир гурумун бу сялащиййятляря 
мцдахиля етмяси гябул олунмаздыр. Назир ону да ялавя едирди ки, 
сябатлы кадрларын гябул едилмяси щазырда Щярби Назирлийин рящбярли-
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йинин ъидди диггяти алтындадыр, дини вя милли мянсубиййятиндян асы-
лы олмайараг ордуйа йалныз лайигли кадрлар сечиляъякдир (15). 

Назиря эюря, бу вя йа диэяр забитин ямялиня гиймят верилмяси 
ися забитлярин Шяряф мящкямяляринин сялащиййятиня аиддир. Беля 

мящкямяляр щяр бир алайда йарадылмалы idi. Бцтцн миллятлярдян 
олан забитляр бир йеря йыьышараг юзляри арасындан ян лайиглилярини, 
мяняви, етик, яхлаги кейфиййятляри иля щюрмят газанмыш забитляри бу 
Шяряф мящкямяляриня сечмяли вя сонра да бу вя йа диэяр забитин 
ямялляринин гиймятляндирилмясини бу мящкямяляря етибар етмяли 

idilər. Она эюря дя С.Мещмандаров бу вя йа диэяр миллятлярдян 
олан забитлярин топлашараг гурум йаратмаларыны вя бу гурумларын 
ишинин конкрет миллятдян олан забитлярин ямялляринин гиймятлян-
дирилмяси цзяриндя гурулмасыны йолверилмяз щесаб едирди. Онун 
фикринъя, бу тяърцбя тезликля диэяр миллятлярдян олан забитлярин дя 
юз гурумларынын йаратмасына йол ача билярди. Назир забитлярин 
ямялляринин гиймятляндирилмяси цчцн йалныз Шяряф мящкямялярини 
таныдыьыны вя ордудан хариъ едиляси забитлярин щярякятляринин дя 
мящз бу мящкямялярдя тящгиг едилмясинин вя онларын хидмятин 
тялябляриня уйьун эялмяйян щярякятляринин бурада арашдырылма-
сынын ваъиблийини вурьулайырды (16). 

Бу мясяля иля баьлы 17 феврал 1919-ъу ил тарихли ямриниn биринъи 
бяндини назир беля тамамлайырды: "Бцтцн миллятлярдян олан забитля-
ря хатырладырам ки, онлар щягиги дювлят хидмятиндядирляр вя мюв-

ъуд ганунлар гаршысында ейни мясулиййяти дашыйырлар" (17). 
Бу тялябляр бцтцнлцкля азярбайъанлы забитляря дя шамил едилирди. 

Щярби Назирлийин кадр сийасятиндя милли тяркибин сайынын артырыл-
масына хцсуси диггят йетирился дя, онларa гаршы тялябкарлыг да азал-
дылмырды. Hяр бир азярбайъанлы забитин хидмяти bütün инстансийалар 
цзря даими гайьы вя нязарят алтында сахланылырды.  

Щярби Назирлийин азярбайъанлы забит кадрларынын илкин базасыны 
щяля Мцсялман корпусунда топлашмыш, сонра ися хцсуси Азяр-
байъан корпусунда хидмятини давам етдирмиш забитляр тяшкил 
едирдиляр. Онларын арасында эенерал-лейтенант Я.Шыхлински, полков-

ник Щəbib bəy Сялимов, полковник Сüleyman bəy Яфяндийев, 

полковник Həmid bəy Гайтабашы, полковник Ямянулла Мирзя Га-
ъар, полковник Йадиэаров кими тяърцбяли вя савадлы забитляр вар 
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иди. Азярбайъан Oрдусунун тяркибиндя хидмятлярини давам етди-
ряркян бу забитляр щям мясулиййятли вязифяляря тяйин едилмякля 
ордунун мющкямляндирилмясинин мцщцм сащялярини юз цзяриня 
эютцрмцш, щям дя мцстягил Азярбайъан дювлятинин йцксяк щярби 
рцтбяляриня лайиг эюрцлмцшдцляр. Азярбайъан Oрдусунда хидмят 
едян азярбайъанлы забитляр тяк бунлар дейилдиляр вя вахтиля чар ор-
дусунда хидмят етмиш азярбайъанлы забитляр милли ордунун йарадыл-
масында бцтцн баъарыгларыны сярф етмяйи юзляринин шяряф вя вя-
тяндашлыг боръу сайырдылар. 

Назирляр Шурасынын 19 феврал 1919-ъу ил тарихли гярары иля бцтцн 
назирликляря тапшырылмышды ки, Hярби Назирлийин разылыьы олмадан щеч 
бир мцсялман забит мцлки ишя гябул едилмяsin (18). Нятиъядя иш 
цчцн дювлят мцяссисяляриня мцраъият едян азярбайъанлы вя диэяр 
мцсялман забитляр Щярби Назирлик тяряфиндян ашкар едилир вя 
онларын хидмят етмяк имканлары юйрянилирди.  

Щярби Назирлийин рящбярлийи эянъ забитляр арасында гярарэащ ишля-
риндян йахшы баш чыхаран забитлярин ихтисаслашмасына да хцсуси диг-
гят йетирирди. Бунунла баьлы биринъи вя икинъи дивизийаларын щяр бирин-
дян 3 няфяр прапоршик Баш Яркани-щярбя езам олунмалы вя онлар 
бурада гярарэащ ишляринин хцсусиййятлярини юйрянмяли идиляр (19). 

Илкин забит рцтбяси, адятян, щярби тящсил мцяссисялярини битирянля-
ря верилирди. 1919-ъу илин март айында Шярур вя Нахчыван гязалары-
нын ермяни тяъавцзкарларындан мцдафияси заманы эюстярдикляри шц-
ъаятляря эюря бир груп шяхс ъянуб-гярби Азярбайъан эенерал-гу-
бернаторунун кюмякчиси Бящрам хан Нахчывански тяряфиндян илкин 
забит рцтбяси верилмясиня тягдим едилмишди. Hярби назир, Бящрам 
хан Нахчыванскинин вясатятиня ясасян тягдим едилян шяхсляря пра-
поршик рцтбяси верилмяси барядя ямр имзаламагла бярабяр, билдирир-
ди ки, эяляъякдя беля щаллара йол верилмямялидир. Чцнки щярби 
шцъаятляриня эюря забитлийя иряли сцрцлян шяхсляр яввялъя Эянъя 
Прапоршикляр мяктябиндя имтащан вермяли вя мцвяффяг гиймят 
алдыьы щалда забит рцтбясиня тягдим олунмалыдырлар (20). 

Щярби назирин йалныз илкин забит рцтбяси олан прапоршик рцтбясини 
вермяк сялащиййяти вар иди. Буну о, 1918-ъи ил 15 декабр тарихли 18 
нюмряли ямри иля бцтцн гошунлара да елан едирди. Прапоршикдян сон-
ракы бцтцн щярби рцтбяляр Hярби назирин тягдиматы иля Назирляр Шурасы 
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сядринин гярары иля верилирди (21). Назирляр Шурасынын щярби гуллугчу-
лара щярби рцтбяляр верилмяси иля баьлы qяrarы Щярби назирин мцвафиг 
ямри иlя бцтцн гошунлара елан едилирди. Бу ямрдя мцтляг эюстярилирди 
ки, адлары чякилян забитляря нювбяти рцтбяляр Назирляр Шурсынын щансы 
нюмряли вя щансы тарихдян олан qяrarы ясасында верилмишдир (22). 

Назирин ямри иля забитлярин нювбяти щярби рцтбяйя тягдим 
олунмасынын дюврилийи дя мцяййянляшдирилмишди. Вахты чатмасы иля 
ялагядар нювбяти щярби рцтбяйя мцвафиг сянядляр Новруз, Ра-
мазан вя Гурбан байрамлары яряфясиндя тягдим едилмяли иди. Дю-
йцш иэидлийиня вя диэяр шцъаятиня эюря фярглянянляр ися истянилян 
вахт щярби рцтбя алынмасына тягдим едиля билярдиляр (23). 

Бир чох щярби щиссялярин командирляри юз забитлярини кцтляви 
сурятдя нювбяти щярби рцтбяляря тягдим едирдиляр. Hярби назир 
бунунла разылашмырды вя беля бир практикайа сон гойулмасыны тяляб 
едирди. Онун фикринъя, кцтляви тягдиматларын эюндярилмяси заманы 
щисся командирляри забитлярин шяхси ишлярини лазымынъа нязярдян ке-
чирмирдиляр, бир чох мясялялярин фяргиня вармадан мцвафиг сяняд-
ляри имзалайырдылар. Тягдим едилянляр арасында еляляри дя олурду ки, 
сонунъу рцтбяни алмасындан ъями 3„4 ай кечмишди. Назир диггяти 
беля бир мягама йюнялдирди ки, вахты чатды-чатмады забитлярин нюв-
бяти щярби рцтбяйя тягдим едилмяси бу тядбирин ямяли вя мяняви 
кейфиййятлярини итирир вя о, забит щяйатында щисс олунаъаг бир мяга-
ма чеврилмир. Онун фикринъя, кцтляви тягдиматларын эюндярилмяси 
Щярби Назирлийин рящбярлийини дя ян лайиглиляри сечиб щаггында 
вясатят галдырмаг имканларындан мящрум едирди. С.Мещмандаров 
хцсуси олараг вурьулайырды ки, щяр бир забит нювбяти рцтбяйя хидмя-
ти вя мяняви кейфиййятляриня эюря тягдим едилмялидир. Гайда цзря 
забит о вахт нювбяти рцтбяйя тягдим олуна биляр ки, о, сонунъу рцт-
бясиндя ян азы бир ил баш забит вя ян азы 2 ил гярарэащ забити кими 
хидмят етмиш олсун. Азярбайъан Oрдусу сыраларында 6 айдан аз 
хидмят етмиш забит рцтбяйя тягдим едиля билмязди (24). 

Азярбайъан Oрдусунда ашаьыдакы щярби рцтбяляр тятбиг едилирди 
(25): 

пийада гошунлары      сцвари гошунлары 
прапоршик прапоршик 
подпоручик корнет 
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поручик поручик 
штабс-капитан штабс-ротмистр 
капитан ротмистр 
подполковник подполковник 
полковник полковник 
эенерал-майор        эенерал-майор 
эенерал-лейтенант       эенерал-лейтенант 
там эенерал        там эенерал 

             
Али рцтбялярдян Назиляр Шурасынын гярары иля Азярбайъан Oр-

дусу забитляриня эенерал-майор вя там эенерал рцтбяляри верил-
мишди. Ы фясилдя гейд едилдийи кими, Щярби Назирлик бярпа едиляндян 
сонра Азярбайъан щюкумятинин гярары иля эенерал-майор рцтбяsини 
илк дяфя Сцлейман бяй Яфяндийев, сонунъу дяфя ися Каргалетели 

вя Чхеидзе алмышdıлар. Там эенерал рцтбяси ися йалныз бир няфяря „ 
Я.Шыхлинскийя верилмишди. Назирляр Шурасынын 28 ийун 1919-ъу ил та-
рихли 29 нюмряли гярары иля Щярби назирин мцавини Ялиаьа Шыхлински 
йцнэцл артиллерийа цзря там артиллерийа эенералы рцтбясиня лайиг 
эюрцлмцшдц (26). 

Щярби Назирлийин архив сянядляринин юйрянилмяси эюстярир ки, 
1918„1920-ъи илляр ярзиндя Азярбайъан Oрдусунун сыраларында 
мцхтялиф вахтларда вя вязифялярдя 28 эенерал хидмят етмишдир. Он-
лар ашаьыдакылардыр: там артиллерийа эенералы Сəməd bəy Мещманда-

ров, там артиллерийа эенералы Яliağa Шыхлински (Щярби назирин мцави-

ни), эенерал-лейтенант Мəmməd bəy Сулкевич, эенерал-лейтенант 

Тарханов (Истещкам идарясинин ряиси), эенерал-майор Щəbib bəy 

Сялимов (Цмуми гярарэащын ряиси), эенерал-майор Сüleyman bəy 
Яфяндийев (1-ъи пийада дивизийасынын командири), эенерал-майор 

Мurad Gəray Тлехас (Топчу идарясинин ряиси, Бакынын эенерал-гу-
бернатору), эенерал-майор Щəmid bəy Гайтабашы (нювбятчи эене-

рал), эенерал-майор Тeymur bəy Новрузов (сцвари дивизийасынын 

командири), эенерал-майор İbrahim ağa Усубов (2-ъи пийада ди-

визийасынын командири), эенерал-майор Ъavad bəy Шыхлински (1-ъи 
пийада дивизийасынын командири), эенерал-майор Вякилов (топогра-
фийа шюбясинин ряиси), эенерал-майор Дavud bəy Йадиэаров (1-ъи 

пийада дивизийасы командиринин мцавини), эенерал-майор Фirudin 
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bəy Вязиров (Бакы шящяринин щярби коменданты), эенерал-майор 
Hяшимбяйов (Лявазимат идарясинин ряиси), эенерал-майор Мям-
мяд Мирзя Гаъар (Щярби Назирлийин тяъщизат ряиси), эенерал-майор 
Амашукели (сцвари дивизийасы командиринин мцавини), эене-

рал-майор Дубровски (Щярби ядлиййя щиссясинин ряиси), general-ma-
yor Mençukov (Müsəlman korpusunun və Əlahiddə Azərbaycan 

korpusunun qərargah rəisi), эенерал-майор Сисианов (Лявазимат 
идарясинин ряиси), эенерал-майор Макейев (2-ъи пийада дивизийасы 
командиринин мцавини), эенерал-майор Пурселадзе (тапшырыг эе-
нералы), эенерал-майор Фейзулла Мирзя Гаъар (Эянъя гарнизону-
нун ряиси), эенерал-майор Хлебников (Щярбиййя мяктябинин мцял-
лими), эенерал-майор Ямянулла Мирзя Гаъар (сцвари дивизийасы ко-
мандиринин мцавини), эенерал-майор Чхеидзе (Щярбиййя мяктя-
бинин ряиси), эенерал-майор Ямир Мирзя Казым Гаъар (Эянъя 
шящяринин щярби коменданты), эенерал-майор Д.Каргалетели. 

Орду сыраларында бир сыра нясиллярин бир нечя нцмайяндяси, ейни 
заманда, хидмят едир вя фядакар зящмятляри иля Азярбайъан 
Oрдусунун шяряфини йцксяклярдя сахламаьа чалышырдылар. Мясялян, 
Шыхлинскиляр няслиндян орду сыраларында ики эенерал хидмят едирди. 
Бири там артиллерийа эенералы Я.Шыхлински, о бири ися узун мцддят 
1-ъи пийада дивизийасынын командири вязифясиндя хидмят етмиш 
эенерал-майор Ъавад бяй Шыхлински иди. Бу няслин башга бир 
нцмайяндяси полковник Рцстям бяй Шыхлински ися узун мцддят 
Прапоршикляр мяктябинин вя Щярбиййя мяктябинин ряиси олмушду.  

Йадиэаровлар няслинин дя Азярбайъан Ордусу сыраларында бир 
нечя нцмайяндяси хидмят едирди. Онларын арасында эенерал-майор 
Давуд бяй Йадиэаров, корнет Рящим бяй Йадиэаров, корнет Вяли 
бяй Йадиэаров, прапоршик Адил бяй Йадиэаров да вар иди. 

Азярбайъан Ордусуна даща чох забит вя эенералы ися Гаъарлар 
нясли вермишди. Онлар ашаьыдакылардыр: эенерал-майор Мяммяд 
Мирзя Гаъар, эенерал-майор Фейзулла Мирзя Гаъар, эенерал-майор 
Ямянулла Мирзя Гаъар, эенерал-майор Ямир Мирзя Казым Гаъар, 
полковник Сейфулла Мирзя Гаъар, полковник Хосров Мирзя Гаъар, 
ротмистр Рза Мирзя Гаъар, корнет Идрис аьа Гаъар, корнет Фирудин 
Мирзя Гаъар, прапоршик Аббас Мирзя Гаъар. Гаъарлар няслинин нц-
майяндяляриндян Азярбайъан ордусунда чох мясулиййятли вязифя 
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тутанлар да вар иди. Болшевик ишьалы яряфясиндя полковник Сядряд-
дин Мирзя Гаъар Лявазимат идарясинин ряиси, эенерал-майор Мям-
мяд Mирзя Гаъар ордунун тяъщизат ряиси иди. Бцтцн сащяляр цзря 
ордунун тяъщизат мясяляляриня бирбаша о ъавабдещлик дашыйырды. 
Hярби назир С.Мещмандаров онун фяалиййятиня чох йцксяк гиймят 
верирди. Бу эенералын сонсуз ишэцзарлыьына, 1-ъи пийада дивизийасы 
командири вязифясинин мцвяггяти иърачысы олдуьу вахт ермяни тя-
ъавцзкарлары иля мцбаризя апармаг цчцн хцсуси тяйинатлы таборун 
формалашдырылмасында, тяъщиз едилмясиндя эюстярдийи хидмятляриня 
эюря Щярби назир юз ямрляриндян бириндя она дярин тяшяккцрцнц 
чатдырды (27).  

Забит кадрларынын щазырланмасына, кянардан ъялб едилмясиня хц-
суси фикир верился дя, Азярбайъан Ордусунун мювъудлуьу дюврцн-
дя бу проблеми дя бцтцнлцкля арадан галдырмаг мцмкцн олмады. 
Анъаг мювъуд олан щярби тящсил оъагларынын бир нечя бурахылышы 

вязиййяти хейли йахшылашдырdı вя планлашдырылан тядбирляр йахын 
эяляъякдя проблемин демяк олар ки, арадан галдырылмасына имкан 
веря билярди. Буна эюря бир сыра щиссялярдя забит кадрларына олан 
ещтийаъ даща чох иди, бир сыра щиссялярдя ися бу гытлыг хцсуси бир 
шякилдя щисс олунмурду. Сцвари дивизийасында забитлярин гытлыьы 
цзцндян бязи бюлцклярин формалашдырылмасы лянэийирди (28). 1-ъи 
топчу бригадасынын забитляринин чатышмазлыьы цзцндян шяхси щейятин 
тялим-тярбийясини лазыми сявиййядя апармаг мцмкцн дейилди. 

 Забит олмадыьындан бу иш кичик чинли шяхсляря тапшырылырды ки, бу 
да эюзлянилян нятиъяни вермирди (29).   

1919-ъу ил сентйабрын 9-да Топчу идарясинин ряиси эенерал М.Тле-
хас Щярби Назирлийин рящбярлийиня мялумат верирди ки, формалашдырыл-
масына башланмыш 1-ъи йцнэцл топчу дивизионунда индийя кими ня бир 
забит вар, ня дя бир савадлы ясэяр вя хащиш едирди ки, щеч олмаса 
дивизион цчцн Азярбайъан дилини билян ики забит айрылсын (30). 

1919-ъу ил сентайбр айынын яввялляриндя 1-ъи пийада дивизийа-
сынын алайларында забитляр штат вя сийащы цзря, щабеля мювъудлу-
ьуна эюря ашаьыдакы шякилдя иди (31): 
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Hissələrin 

adı 

Ştat üzrə Siyahı üzrə Mövcud 

gene-

ral 

qərar-

gah 

zabiti 

baş 

zab. 

gene- 

ral 

qərar-

gah 

zabiti 

baş 

zab. 

gene- 

ral 

qərar

gah 

zabiti 

baş 

zab. 

1-ci Cavanşir alayı - 6 55 - 3 59 - 1 34 

2-ci Zaqatala piyada alayı - - - - 3 60 - 2 41 

3-cü Gəncə piyada alayı - - - - 4 63 - 4 30 

 
Ъядвялдян эюрцндцйц кими, адлары чякилян щиссялярин штат цзря 

забитляринин йарыдан бир гядяр чоху мювъуд иди. Бязи щиссялярдя 
забит щейятиня олан ещтийаъын арадан галдырылмасы цчцн мцнасиб 
йоллар аранырды. Мясялян, Загатала алайы щяля ялащиддя табор кими 
мювъуд олан вахт щисся командиринин тяшяббцсц иля бир сыра забит 
вязифяляриня ордуйа чаьырылмыш гейри-пешякар шяхсляр тяйин edil-
мишди вя щисся командирлийинин рящбярлийи алтында бу шяхслярин уьур-
лу фяалиййяти Щярби назирин юзц тяряфиндян дя гейд едилмишди (32). 

1-ъи Татар вя 2-ъи Гарабаь сцвари алайларында да пешякар забит-
ляр, демяк олар ки, йох иди. Онларын йериня динъ дюврцн сцвари 
мяктяблярини гуртаран шяхсляр тяйин едилмишди (33). 

Хцсусиля 1919-ъу илин яввялляриндя бу алайларда забит гытлыьы 
даща чох щисс олунурду. Бязи алайларда забит штатларына щярби тяъ-
рцбяси олмайан шяхсляр гябул едилдийи щалда сцвари дивизийасынын ко-
мандири бунун яксиня иди. Онун фикринъя, щиссядя 4 няфяр аз тяърц-
бяли, нашы забитлярин олмасынданса, бир тяърцбяли забитин олмасы даща 
йахшыдыр. Она эюря дя 1919-ъу илин апрелиня гядяр сцвари алайларында 
бюйцк забит гытлыьы галмагда давам етди. Щямин вахт сцвари алай-
ларына Эянъя Прапоршикляр мяктябиндян йени милли кадрларын ве-
рилмяsи барядя мясяля галдырылды. Дивизийа командиринин фикринъя, 
милли кадрлар кими онлар тапшырылан вязифяляря даща сядагятля йанаша-
ъагдылар вя тез бир заманда щям дя забит кими йетишяъякдиляр (33а). 
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Бцтцнлцкдя сцвари алайларында да цмуми вязиййят пийада алай-
ларындан чох да фярглянмирди. Лакин проблем йериндя дя галмырды. 
Ашаьыдакы сийащыдан да эюрмяк мцмкцндцр ки, забитлярин мювъуд 
мигдарында аз да олса мцяййян дяйишикликляр вар иди. (34): 
 

Щиссялярин ады 

Сийащы цзря 1919-ъу ил 
августун 1-дя 

Сийащы цзря 1919-ъу ил 
августун 15-дя 

gene-

ral 

qərargah 

zabiti     

baş 

zab. 

gene-

ral 

qərargah 

zabiti     

baş 

zab. 

Сцвари дивизийасынын гярарэащы 1 2 - 1 2 1 
1-ъи Татар сцвари aлайы - 3 23 - 4   23 
2-ъи Гарабаь сцвари aлайы - 4 29 - 3   30 

3-ъц Шяки сцвари aлайы - 4 19 - 3   21 
 

Бир сыра щиссялярин командирляри кадр ещтийаъыны арадан галдыр-
маг цчцн юз таныш забитлярини йанларына чякмяйя ъящд эюстярир-
диляр ки, бу да Hярби Назирлийин рящбярлийинин ъидди наразылыьы иля 
гаршыланырды. Hярби назирин бу мясяля иля баьлы мцвафиг ямриндя 
эюстярилирди ки, забитлярин щара тяйин едилмясини ордунун рящбярлийи 
мцяййянляшдирир вя бу вахт о ясас тутулур ки, бцтцн щиссялярдя за-
битлярин мигдары ейни сявиййядя олсун (35). Забит кадрларына беля 
бир ещтийаъ дуйулдуьу вахтда Щярби Назирлийин рящбярлийи онларын 
дцзэцн сечилиб йерляшдирилмясиня, ихтисас щазырлыьынын даим тяк-
милляшдирилмясиня, мяняви тярбийясиня хцсуси диггят йетирирди. Йя-
ни кейфиййят эюстяриъиляри кямиййят эюстяриъиляриндян щеч дя аз 
ящямиййят кясб етмирди вя Назирлийин рящбярлийини забитлярин сайы-
нын азлыьындан даща чох онларын щярби кейфиййятляринин ашаьы олма-
сы наращат едирди. Юзцнцн 1 март 1919-ъу ил тарихли 119 нюмряли 
ямриндя Щярби назир С.Мещмандаров билдирирди: «... Инди ися хя-
бярдар едирям ки, йалныз мааш алмаг цчцн хидмят едиб щеч бир ся-
мяряли фяалиййят эюстярмяйян шяхсляр мяним тяряфимдян щеч бир 
мювгейи нязяря алынмадан дярщал хидмятдян хариъ едиляъякляр. 
Азярбайъан Oрдусуна гябул олунмуш забитляря тапшырырам ки, юз 
ишляриня ъидди мцнасибят эюстярсинляр. Якс тягдирдя, онлар тезликля 
хидмятдян узаглашдырылаъаглар. Юз биэаня хидмятляри иля щисся-
лярдя дцшкцнлцк йарадан беля забитлярин варлыьынданса, олмамасы 
даща йахшыдыр» (36). 
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Анъаг гыса мцддят ярзиндя мювъуд олан чатышмазлыгларı арадан 
галдырмаг мцмкцн олмады. Она эюря 1919-ъу ил март айынын 26-да 
Щярби назир бу мясялялярля баьлы йени бир ямр имзалады. Щярби на-
зир билдирирди ки, бир сыра щиссялярдя дахили ишляр ганунсуз вя щятта 
ъинайяткар шякиlдя апарылыр. Бу да щисся дахилиндя суи-истифадя щал-
ларынын сайыны артырырdı. Бунун нятиъяси кими щиссялярдя щеч бир ясас 

олмадан кимя эялди эейим яшйалары вя с. пайланырdı. Щятта алыш-ве-
ришляр заманы малиййя вясаитляринин исрафына йол верилирди. Назир ону 
да ялавя едирди ки, дахили гайда-ганунун олмадыьы щиссялярин шяхси 
щейяти арасында да бир йекдиллик вя ващидлик йох иди. Бу да табор вя 
бюлцк командирляринин юз вязифяляриня мəsuлиййятсизъясиня йанаш-

маларына йол ачырды. С.Мещмандаров тəяссцфля гейд едирди ки, бир 
чох шяхсляр Азярбайъан Oрдусу сыраларына йалныз мааш алмаг ха-
тириня эялмишляр. Беляляринин бир чоху дювлят ямлакынын оьурланма-
сы кими щаллара эюря щятта щябсханалара дцшмцшдцляр. Онун сюзля-
риня эюря беля шяхсляр хидмятдян азад едилмялидирляр. Беля бир гя-
тиййятин эюстяриlмямясиндя вя Азярбайъан Oрдусунун бу арзу-
олунмаз цнсцрлярдян тямизлянмямясиндя назир дивизийа командир-
лярини дя тягсирляндирирди. Назир бир даща гятиййятля тяляб едирди ки, 
юз вязифяляринин ющдясиндян эяля билмяйянляр, верилян ямрляри 
йериня йетирмяйянляр дярщал хидмятдян азад едилсинляр, дювлят ям-
лакынын исрафына йол верянляр ися ъинайят мясулиййятиня ъялб едил-
синляр. С.Мещмандаров, ейни заманда, юз ишини дцзэцн гура билмя-
йян командирлярин хидмятдян узаглашдырылмасыны мягсядяуйьун 
билирди. О ялавя едирди ки, индийя гядяр ордунун формалашмасынын 
чятин шяраитиндя беля забитлярин фяалиййятиня йумшаглыгла йа-
нашмышдыса, бундан сонра хидмятя йцнэцл мцнасибят бясляйянляря 
гаршы принсипиаллыг нцмайиш етдиряъякдир. Назир дивизийа коман-
дирляриндян дя бу ишдя она йардымчы олмаьы тяляб едирди (36а). 

Ямрляринин бириндя 1919-ъу илин март айында 3-ъц Эянъя пийада 
алайында хидмятин тяшкилинин гянаятбяхш сявиййядя олмадыьыны 
эюстярмякля назир мювъуд нюгсанларын чохунун забитлярин фяа-
лиййяти иля баьлы олдуьуну гейд едирди. О, алай командири пол-
ковник Сейфулла Мирзя Гаъара хябярдарлыг етмякля бярабяр, онуn 
табелийиндя олан командир вя забитляря гаршы тялябкарлыьы артырмаьа 
чаьырырды. Назир тяляб едирди ки, щяваля олунан мясулиййятли вязифя-
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ляри иъра етмяк габилиййятиндя олмайан, тутдуьу вязифяйя уйьун 

эялмяйян табор командирляри дярщал ordudan хариъ едилмяк цчцн 
тягдим олунмалыдырлар. Назирин фикринъя, алайда баш верянляря вя 
бу заман забитлярин сямярясиз фяалиййят эюстярмясиня гаршы алай 
командири биэаня галмамалы иди (37). 

Бу мясяля иля баьлы 20 март 1919-ъу ил тарихли 137 нюмряли ям-
риндя Щярби назир тяяъъцбля гейд едирди ки, бир сыра бюлцк ко-
мандирляри хидмятдян сонра узагда йашамаларыны бящаня едяряк 
шяхси щейятя баш чякмирдиляр. Назир беля бир факты да дюзцлмяз щал 
кими, бюлцк командирляринин юз вязифяляринин иърасына лагейд 
мцнасибятин ифадяси кими гиймятляндирирди (38). 

Забитлярин сечилмясиндя вя йерляшдирилмясиндя бязи щисся ко-
мандирляринин сабит вя гятиййятли мювгедя дайанмамасы да назири 
ъидди наращат едирди. 17 феврал 1919-ъу ил тарихли 83 нюмряли ямрин-
дя назир эюстярирди ки, щисся командирляриндян бири табелийиндя олан 
забитлярдян биринин щяваля олунан вязифяни иъра едя билмядийи цчцн 

хидмятдян говулмасы barədə вясатят галдырмыш вя бу вясатят мц-
дафия олунмушду. Бир мцддятдян сонра ися щисся командири щямин 
забитин йенидян хидмятя бярпа олунмасы барядя вясатят галдырмыш-
ды. Бунунла баьлы назир бцтцн командир щейятинин нязяриня чат-
дырырды ки, беля мювгедя дайанмаг йолверилмяздир вя охшар щяря-
кятляря йол верян командирляря гаршы ганунун бцтцн ъиддилийи иля 
ян сярт тядбирляр щяйата кечириляъякдир (39). 

Хидмяти вязифянин иърасына мясулиййятсизъясиня йанашан щяр 
бир забитя гаршы сярт тядбирляр щяйата кечирилирди. Бу бахымдан 3-ъц 
Шяки сцвари алайынын йавяри поручик Галаъовла баьлы назирин им-
заладыьы ямр характерик бир ямр иди. Адычякилян поручик 1919-ъу ил 
декабрын 2-дя гатарла эедяндя бир сыра мяхфи сянядляри йаддан чы-
харыб гатарда гоймушду. Гатар бялядчиси тясaдцфян онлары тапыб 
Парламентин дяфтярханасына тящвил вермишди. Мяхфи сянядлярин 
горунмасына мясулиййятсизъясиня йанашдыьына эюря поручик Га-
лаъов бир ай щябс едилмякля, тутдуьу вязифядян азад едилиб кичик 
забит вязифясиня тяйин олунмушду. Назир билдирирди ки, о, бу вязифя-
дя ян азы цч ил ишлямяли вя сонра онуn йцксяк вязифяйя иряли чякил-
мяси шяхсян Щярби назирин разылыьы иля олмалыдыр (40). 
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Сцвари дивизийасынын командири дя юзцнцн дахили ямрляриндян 
бириндя забитляр гаршысында беля тялябляр гойурду, онларын сечилмя-
синя, тяйин едилдикляри вязифянин иърасына мясулиййят щисси ашылан-
масына хцсуси диггят йетирирди: "Алай командирляриндян тяляб 
едирям ки, забит щейятиня ян ъидди диггят йетирсинляр. Хцсусян дя 
бюлцк командирляриня ки, онлар щягигятян тяйин едилдикляри вязифя-
йя уйьунлуг тяшкил етсинляр. Онлар тяряфиндян йол верилян бцтцн 
фяалиййятсизлик вя нюгсанлар щаггында мцвафиг тядбирляр эюрцлмяси 
цчцн мяня хябяр верилсин" (41). 

1-ъи вя 2-ъи пийада дивизийаларынын команданлыьы да табелийиндя 
олан забитляря гаршы беля ъидди вя ишэцзар тялябляр иряли сцрцрдцляр 
(42). 

Забит щейятинин мяняви-яхлаги ъящяtдян формалашмасына, шях-
сиййятляринин бцтювляшмясиня дя Щярби Назирлийин рящбярлийи тя-
ряфиндян хцсуси диггят йетирилирди. Мяняви кейфиййятлярин бцтюв-
лцйц, сафлыьы, милли яняняляря дайагланмасы, милли мянафеляр цстцн-
дя кюклянмяси Азярбайъан забитиня хас олаъаг хцсусиййятляр кими 
гиймятляндирилирди. Вятян уьрунда ян чятин мцбаризяляря щазыр 
олан ясэярляри дя мяняви кейфиййятляри щюрмят вя ещтирам доьуран 
забитляр йетишдиря билярди. Яэяр Щябиб бяй Сялимов щяля Щярби На-
зирлик йаранмамышдан яввял гошунларын йенидян гурулмасы зяруря-
тини Назирляр Шурасына йаздыьы мяктубунда ясасландыраркян орду 
гуруъулуьу цчцн щяр шейдян яввял малиййя вясаитинин лазым олду-
ьуну билдирир вя бунунла баьлы Наполеонун фикрини хатырладырдыса 
(43), сядагятли хидмяти, баъарыьы, йорулмазлыьы иля Азярбайъанын 
щярб тарихиндя юзцня лайигли йер тутмуш Щямид бяй Гайтабашы юзц-
нцн мцталия гейдляриндя шяхси щейятин вя о ъцмлядян дя забитля-
рин мяняви кейфиййятлярини щярби уьурун ялдя едилмясиндя башлыъа 
шярт сайырды. О да фикрини ясасландырмаг цчцн Наполеонун беля бир 
ифадясиня мцраъият едирди ки, щярби уьурун цч щиссяси мяняви кей-
фиййятлярдян, бир щиссяси ися мадди амилдян асылыдыр (44). 

Щ.Гайтабашы юз гейдляриндя забит характеринин формалашмасы 
цчцн ашаьыдакы ъящятлярин зярури олдуьуну вурьулайырды: 1) иэидлик; 
2) гятиййят; 3) ирадянин эцъц; 4) зиряклик; 5) табелийиндя оланлара 
инам ашыламаг габилиййяти; 6) архасынъа апармаг баъарыьы; 7) щярби 
билик (45). 
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Hярби назирин мцавини Я.Шыхлински назир вязифясинин иърачысы кими 
имзаладыьы ямрлярин бириндя Азярбайъан Ордусунда хидмят едянля-
ря гаршы беля бир тяляб иряли сцрцрдц. Онун бязи забитлярин хидмятя 
мцнасибяти щаггындакы гейдляри бцтцнлцкдя Ъцмщуриййят забитляри-
нин мяняви вя ишэцзар кейфиййятляриня гаршы иряли сцрцлян тялябляр иди:  

«Вязифяляриндян узаглашдырылмыш щяким Щаъы Гасымов вя мц-
шавир Ялийев юз хащишляри ясасында бу йахынларда йенидян хидмятя 
гябул едилмишдиляр. Вязифяляринин иърасына башламаьа имкан тап-
мамыш онлар йенидян ону иъра етмякдян имтина етдиляр. Эцман 
едирям ки, юз Вятянинин щягиги ювладлары гурулмагда олан дювлятин 
беля аьыр вахтында, хцсусян дя ейни мязщяб вя ейни гандан олан 
йурддашларымыздан ибарят зийалы ишчиляр бизим цчцн беля гиймятли 
олдуьу бир вахтда бу ъцр щярякят етмямялидирляр. Азярбайъанлылар 
щямишялик йадда сахламалыдырлар ки, доьма ордумуз хейриййя еви 
дейилдир вя ондан ютрц мювъуд дейил ки, щяр bir azərbaycanlı орада 
юзцня хейирли олан йери тутсун. О, Вятянин дайаьыдыр вя ора юлкянин 
ян йахшы гцввяляри дахил олмалыдыр.  

Юзцнцн хырда шяхси марагларыны доьма дийарын вя юз халгынын 
марагларында цстцн тутан адамларын гиймяти чох дейил вя орду тяяс-
сцф етмядян онларла видалашыр. Анъаг гой беляляри щеч олмаса юзляри 
щаггында мянасыз йазышмаларла ордунун ишини артырмасынлар…». 

Я.Шыхлинскинин фикринъя, юз кичик шяхси марагларыны доьма 
йурдунун вя халгынын марагларындан цстцн тутан шяхсляря ордуда 
йер олмамалы, hяр бир ишдя шяхси хейир эцдян кясиф хислятли инсанлар-
дан орду щяр васитя иля тямизлянмяли idi. Эенерала эюря, беля 
инсанлар няинки ордуда, щеч бир дювлят вязифясиндя халгына файда 
эятиря билмязляр (46). 

Щярби Назирлийин мювъуд олдуьу ил йарым ярзиндя Азярбайъан 
Ордусунун реал гцввяйя чеврилмясиндя онун рящбярлийини тямсил 
едян сяркярдялярин щярби вя мяняви кейфиййятляринин дя юз ролу 
вар иди. Явязсиз Щярби назир олан С.Мещмандаров бу мясул вязи-
фядяки бцтцн фяалиййяти иля бцтюв шяхсиййят олдуьуну сцбут етди. 
Онун ардыъыллыьы, гятиййяти вя ейни заманда, инсанилийи, гайьыкешли-
йи ятрафындакылар цчцн дя нцмуня вя юрняк иди. С.Мещмандаров 
сядагятли хидмяти, щяваля олунан чох мцряккяб вязифянин иърасыны 
тяшкил етмяк баъарыьы вя габилиййяти иля эюстярирди ки, о, пешякар 
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Азярбайъан щярбинин ян бюйцк шяхсиййятляриндян биридир. Юз ямр-
ляриндя дя дяфялярля гейд етдийи кими, С.Мещмандаров Азяр-
байъан халгынын милли мянафелярини шяхси мянафеляриндян цстцн 
тутмуш вя щярби назир кими фяалиййятиндя дя буну сцбут етмишди. 
О, назир сечилдийи эцндян болшевик ишьалына гядяр бир нечя кабинет 
дяйишиклийини йашаса да, щюкумяти тяшкил едян бцтцн сийаси ха-
димляр щярби назир портфелини С.Мещмандарова етибар етмишдиляр. 

С.Мещмандаровун ады юлкянин сийаси хадимляри арасында арды-
ъыллыг, принсипиаллыг вя вятянпярвярлик, халг арасында ися мцбаризлик 
символуна чеврилмишди.  

С.Мещмандаровун 1919-ъу ил февралын 25-дя Парламентдяки бю-
йцк чыхышы онун програм характерли бир чыхышы иди (47). Бу чыхышында 
назир ютян 4 айда эюрцлмцш ишляр барядя мялумат верир, щям дя 
гаршыда дайанан вязифялярин мцряккяблийини ачыглайырды. Парламент 
цзвлярини марагландыран мясяляляри Hярби назир еля бир дилдя аш-
карлайыб мялумат верди ки, онун орду гуруъулуьунда тутдуьу 
мювгенин дцзэцнлцйцня гаршы кимсядя шцбщя йери галмады. Hя-
мин чыхышын сонунда Щярби назир бир сыра гошун щиссяляриндя вязий-
йятин мцряккяблийи иля баьлы тянгид вя мцлащизялярин ифрат характер 
алмасы, онун шяхсиййятиня гаршы йюнялдилмиш фикирлярин ясассыз ол-
масына тохунурду: "Cянаблар, мян няйи ися тянгид етмяк фикрин-
дян узаьам. Биздя ня пис идися инди тядриъян йахшылашыр... Анъаг 
ону демяк истямирям ки, азад мцзакиряляр ялейщиняйям. Чцнки 
щеч бир сащядя саьлам тянгид вя азад мцзакиряляр олмадан ин-
кишафа наил олмаг мцмкцн дейил. Гязет бу сащядя бюйцк ящямий-
йятя маликдир. Мян сизя йалныз мялум олан бир шейи дейим. Мядя-
ни юлкя олан Инэилтярядя Ирландийа цсйанлары заманы консерватив 
гурулуш цзвляринин чоху гязетлярин баьланмасыны тяляб едирдиляр. 
Öзвлярдян бири ися сцбут етди ки, Парламентин юзцнц ляьв етмяк, 
арадан эютцрмяк даща йахшы олар, няинки гязетлярин гаршысыны ал-
маг. Лакин адамларын тянгид ады алтында щагсызлыглара йол вермяси 
инсанда гямэин ящвал-рущиййя йарадыр. Сизин вахтынызы чох алсам 
да, демяк истяйирям ки, щаггымда галдырылан сяс-кцй Азярбайъан 
хязинясиня саьмал иняк, Щярби Назирлийя ися исти оъаг кими бахдыг-
лары цчцн мяним тяряфимдян хариъ едилян забитляр вя шяхсляр тяря-
финдян апарылыр. Бу сяс-кцй мяндя нифрят щиссляри йарадыр, лакин бу 
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мяни еля дя наращат етмир. Hазырладыьым плана щеч бир дяйишиклик 
едиля билмяз. Бу чятин йолла эедирям вя ня гядяр ки, бу вязифядя-
йям щеч бир гцввя мяним гаршымы алмаьа гадир дейил. Сон олараг 
дейим ки, бу мцддят ярзиндя мяним тяряфдян чохлу суаллар ортайа 
атылмышдыр. Онлар няинки щялл едилмиш, щятта практики олараг щяйата 
кечирилмишдир. Мяни Щярби назир вязифясиндя ким явяз едярся, фяа-
лиййятимин мигйасы вя сямярялилийи барядя чох эениш материаллар 
ялдя едя биляъякдир" (48). 

С.Мещмандаровун чыхышындан сонра бир сыра Парламент цзвляри 
чыхыш едяряк щям Щярби назирин сюйлядикляриня, щям дя орду гуру-
ъулуьунун эедишиня юз мцнасибятлярини билдирдиляр. Парламентин цз-
вц А.Сяфикцрдски юз чыхышында деди: "...Бизим дя нюгсанларымыз 
олуб. Лакин бу эцн гаршымызда чыхыш едян Щярби назирин иш башына 
эялмяси иля щярби ишин вязиййяти йахшылашыр. Бу йахшылашма эцн-
дян-эцня артмагдадыр... Ялбяття ки, биз ордумуза пул вермякдян 
имтина етмяйяъяйик. Анъаг бу заман халг пулунун щяр гяпийиня 
гянаятчиликля йанашмаг лазымдыр. Беля мцнасибяти биз бу эцн Щяр-
би назирин сюзляриндя эюрдцк" (49). 

С.Мещмандаровун Парламентдяки чыхышы иътимаиййят арасында да 
бир ряьбят вя ордуйа гаршы бир инам йаратды. Цзейир бяй Hаъыбяйов 
юз мягаляляринин бириндя бунунла ялагядар беля йазырды:  "Бир нечя 
заман бундан яввял Парламент иъласларынын бириндя щярбиййя назири-
миз С.Мещмандаровун ордумузун тяшкили щаггында бяйанатыны дин-
лядик. Орду эюрмямиш, рясми ясэярлийя адят етмямиш олан милля-
тимиз ичиндя биринъи гядям олараг орду тяшкил етмяк ишинин ня гядяр 
чятин бир ямр вя бу ишин бу гядяр гарышыг заманда ня тювр мцшкцлат 
вя манеяляр гаршысында янэялляря дцчар олдуьуну ешидиб бцтцн 
чятинликлярини тясяввцря эятирмякля бу чятинликляри ряф вя изаля едя-
ъяк олан затын ня гядяр сащиби гцдрят вя малики-гцввят бир орга-
низатор олмасы лцзумуну да дярк етдик. Бу тясяввцратдан щасил олан 
тяяссцратын о рянэи вя йа бу рянэдя олмасы щярбиййя назиримиз олан 
эенерал щязрятляринин истедадына баьладыьымыз цмидин гяви вя йа 
зяифлийиня вабястя иди... Орду тяшкили ишимиз бу интизам иля давам 
едярся, бир гядяр замандан сонра мцкяммял бир ордусу иля сайылан 
бир дювлят олдуьумузу щяр кяс играр етмяйя мяъбур олаъагдыр" (50). 
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Чох мцряккяб бир тарихи шяраитдя фяалиййят эюстярмясиня бах-
майраг, С.Мещмандаров она щяваля едилмиш олан мясулиййятли 
вязифянин иърасында йерсиз эцзяштляря эетмяк, барышдырыъы мювгедя 
дайанмаг кими щаллара гаршы гятиййятли мювге тутурду.  

Йцксяк пешякарлыьы иля бярабяр, шяхсиййят бцтювлцйц, мяняви 
кейфиййятляри С.Мещмандарова халг арасында сонсуз нцфуз вя 
ещтирам газандырмышды. Гязетляр онун щаггында бюйцк гцрур щисси 
иля йазырдылар, онун иътимаиййят арасына чыхмасы щядсиз севинъ вя 
ифтихарла гаршыланырды. 1919-ъу ил сентйабрын 15-дя щюкумят вя пар-
ламент цзвляринин иштиракы иля Азярбайъан Oрдусунун эенераллары 
вя йцксяк рцтбяли забитляринин шяряфиня зийафят верилди. Гязетлярин 
йаздыьына эюря бурада диггят мяркязиндя С.Мещмандаров иди вя 
онун шяряфиня бир нечя дяфя йцксяк алгышлар сяслянди (51). 

С.Мещмандаровун йцксяк пешякарлыьы онун дцшмянляри тяря-
финдян дя етираф олунурду. Бунунла баьлы Наьы Шейхзаманлынын ха-
тиряляриндя мараглы гейдляр вардыр. Щямин гейдляр рус эенералы Де-
никинин С.Мещмандарова олан мцнасибятини ачыглайыр. Н.Шейхза-
манлы йазырды: «Аьларын эенералы Деникин 1919-ъу илдя сярщядля-
римизя йахынлашараг Ъцмщуриййятимизя щядя-горху эялирди. Дюв-
лятимиз вя халгымыз онларын тящдидляриня ящямиййят вермирдиляр. 
Бир зийафят вахты Деникин тящдидляриндян сюз ачылмышды. Дювлятими-
зин, xалгымызын вя ордумузун фикирляри ейни иди. Эяляъякляри варса, 
gюряъякляри дя вар. Зийафятдя онларын щамысы Мцдафия назири эене-
рал Мещмандарлыйа гулаг асырдылар. Мющкям ирадяли, 75 йашлы 
(1919-ъу илдя С.Мещмандаровун 63 йашы вар иди – М.С.) гоъа 
аслан айаьа галхыр. Ятрафына бахараг дейирди: Язиз ювладларым, эе-
нерал Деникинин ня мянасы вар, ня дя гиймяти. Деникин мяни рус 
миллятиндян, чардан вя ордусундан йахшы таныйыр. Вя чох йахшы би-
лир ки, мяним рящбярлик етдийим рус ордулары даима диэяр рус орду-
ларындан цстцн олмушдур. Ювладларым, мян бцтцн эянълийими, эц-
ъцмц рус ордусуна сярф етмишям. Ня хошбяхт инсанам ки, ихтийар 
йашымда миллятимин ордусуну йаратмаг мяня нясиб олду. Гур-
дуьумуз ордуйa команданлыг едирям, мяним команданлыг ет-
дийим ордуйа гаршы Деникин ъясарят едиб вурушмаз. Наращат олма-
йын вя ишинизля мяшьул олун» (52). 
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1919-ъу ил октйабрын 15-дя Лянкяран Шящяр думасы Шящяр яща-
лиси адындан Щярби назир С.Мещмандарову Азярбайъан Pарла-
ментиня цзв сечди. 

Азярбайъан Ордусунун рящбярлийиндя, гошун бирляшмяляринин 
команданлыьында бцтюв мяняви кейфиййятляри вя йцксяк пешякар-
лыьы иля фярглянян эенераллар аз дейилдирляр вя онларын щяр биринин фяа-
лиййяти Щярби назир С.Мещмандаровун фяалиййятини тамамлайырды. 

Лакин С.Мещмандаров тяряфиндян рящбярлик едилян щярби-тяш-
килати işlərin аьырлыьыны юz цзяриня эютцрян вя тапшырылан вязифяляря 
сядагятля йанашан забитляр дя аз дейилдиляр. Ъцмщуриййят орду-
сунун формалашмасында вя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн 
горунмасында онларын да юзцнямяхсус йери вя ролу вар иди. Щямин 
забитлярдян ашаьыдакыларын адларыны чякмяк олар: 

„ полковник Аьаларов „ 1-ъи Татар сцвари алайынын командири, 
Бакы лиманынын коменданты; 

„ полковник Нущ бяй Софийев „ 1-ъи Ъаваншир пийада алайынын, 
1-ъи Татар сцвари алайынын командири; 

„ полковник Ширин бяй Кясямянли „ Прапоршикляр мяктябинин 
ряиси, 4-ъц Губа пийада алайынын командири, 2-ъи пийада дивизийасы 
командиринин мцавини, Хачмаз дястясинин ряиси; 

„ полковник Рцстям бяй Шыхлински „ 1-ъи щаубитса дивизионунун 
командир мцавини, Щярбиййя мяктябинин ряиси, 2-ъи топчу 
бригадасынын командири; 

„ полковник Хосров Мирзя Гаъар „ 3-ъц Шяки сцвари алйынын ко-
мандири; 

„ полковник Туганов „ 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын командири; 

„ полковник Əфяндийев „ 6-ъы Эюйчай пийада алайынын ко-
мандири; 

„ подполковник Ящмяд бяй Дибиров „ 2-ъи Загатала пийада 
алайынын командири; 

„ подполковник Исрафил бяй Исрафилов „ 1-ъи Ъаваншир пийада ала-
йынын, сонра ися 5-ъи Бакы пийада алайынын кoмандири; 

„ подполковник Мещди бяй Султанов „ Ляки топчу анбарынын 
ряиси, сонра ися 8-ъи Аьдаш пийада алайынын командири; 

„ подполковник Сямяд бяй Ряфибяйов „ 1-ъи пийада дивизийасы 
командиринин баш адйутанты, Лянкяран ещтийат таборунун, сонра ися 
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7-ъи Ширван пийада алайынын вя 1-ъи Ъаваншир пийада алайларынын 
командири; 

„ подполковник Тонгийев „ 1-ъи Татар сцвари алйынын командири. 
Бу сийащыны узатмаг да олар. Рус ордусу тяркибиндя санбаллы 

щярби тяърцбя газанмыш, сонра ися Ъцмщуриййят ордусу тяркибиндя 
хидмятя башламыш, С.Мещмандаровун тягдиматы иля бу вя йа диэяр 
рцтбяляр алан азярбайъанлы забитлярин щамысынын сядагятли хидмяти, 
сонсуз вятянпярвярлийи йцксяк мяняви кейфиййятлярин ифадяси иди. 
Беляляри Азярбайъан забитинин шяряфини йцксяк сахламаьа чалышдыг-
лары кими, табелийиндя олан забитляри дя беля эюрмяйя чалышыр, онла-
рын давраныш нормаларыны позмаларына гаршы барышмаз мювге ту-
турдулар. Мясялян, 1-ъи топчу бригадасында поручик Ертуганов юз 
командириня шяр атдыьы цчцн Шяряф мящкямясиня верилмиш вя бу 
мящкямянин гярарына уйьун олараг Азярбайъан Oрдусундан 
хариъ едилмишди (53). 

Щаубитса дивизионунун командири подполковник Гийасбяйовун 
табелийиндя олан ясэярляря низамнамядя нязярдя тутулмайан 
ъяза вермяси инсан шяряфини алчалдан бир щярякят кими гиймят-
ляндирилмиш вя она Щярби Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян тющмят 
елан олунмушду (54). Бир сыра забитлярин иътимаиййят арасында юзля-
рини ляйагятли апармамалары, дямир йолу кассаларында нювбяляри 
эюзлямядян билет алмаьа чалышмалары вя беляликля дя, иътимаиййят 
арасында Азярбайъан забитинин мяняви яхлаг кейфиййятляри щаггын-
да пис фикир формалашмасына сябяб олмалары иля баьлы Щярби назир 
хцсуси ямр имзаламыш, бцтцн забитлярдян юз щярякятляриня мя-
сулиййятля йанашмаларыны тяляб етмишди (55). 

1919-ъу ил ийунун 5-дя 1-ъи Cаваншир пийада алайынын капитаны 
Ващид бяй Нябибяйов Щярби назирин адына рапорт йазыб хидмятдян 
азад олунмасыны хащиш етмишди. О, рапортунда беля бир ифадя иш-
лятмишди: "Сящщятим вя шяраит мяня республика щюкумятиня хид-
мят етмяйя имкан вермир". Hярби назир вязифясинин мцвяггяти иъ-
рачысы олан Я.Шыхлински беля сюзлярин ишлядилмясини Азярбайъан 
забитинин ляйагятини якс етдирмяйян ифадя кими гиймятляндирмиш 
вя онун хидмятдян азад олунмасы иля бярабяр, щям дя бир ай 
мцддятиндя щябс едилмяси барядя ямр вермишди (56). 
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Анъаг сонрадан бу мясяля щялл олунмушду. Эцман ки, капитан 
В.Нябибяйов Щярби назир С.Мещмандаров гаршысында мясялянин 
мащиййяти иля баьлы изащат вермяк имканы ялдя етмиш вя юзцнц 
доьрулда билмишди. Бир нечя эцндян сонра С.Мещмандаров им-
заладыьы ямриндя В.Нябибяйовун ишлятдийи ифадя иля гярязли 
мягсяд эцдмядийи цчцн ону баьышладыьыны билдирирди. Юзц дя 
С.Мещмандаров яввялки ямри имзаламыш олан мцавини Я.Шых-
линскинин нцфузунун горунмасына да ещтирамла йанашырды. Икинъи 
ямрдя С.Мещмандаровун "мян она (Нябибяйова – М.С) вердийим 
ъязаны баьышлайырам" ъцмлясини ишлятмяси, биринъи ямрин мясулий-
йятини дя юз цзяриня эютцрмяси, щеч шцбщясиз ки, Я.Шыхлинскинин 
нцфузунун горунмасы истяйиндян иряли эялирди (57). 

Щиссялярдя забитлярин щансы мяняви кейфиййятляря малик олма-
лары, забит шяряфини неъя горумалары даими мцшащидя алтында сах-
ланылырды. Бунунла баьлы Щярби Назирлийин рящбярлийи бирляшмя вя 
щисся командирляриндян тяляб едирди ки, онлар вахташыры эюндяр-
дикляри арайыш-мялуматларда щиссялярин забитляринин арасында мюв-
ъуд олан овгата да тохунсунлар, щяр бир забитин адынын гаршысында 
онун хидмяти вя пешя кейфиййятлярини гейд етсинляр (58). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи бцтцн забитлярдян тяляб едирди ки, 
онлар щеч вахт щисся иля ялагялярини кясмясинляр, щятта саат 8-дян 
сонра бир йеря эетсяляр беля, щарада олмалары барядя евдя мялумат 
сахласынлар ки, лазым оланда онлары тапмаг мцмкцн олсун (59). 

Ъцмщуриййят ордусунун формалашмасында сон дяряъя бюйцk 
хидмятляри олан Сцлейман бяй Яфяндийев 2-ъи Гарабаь сцвари ала-
йынын командири оларкян алай сцвариляриндян биринин атдыьы тясадцфи 
атяшля диэяр сцварини юлдцрмяси иля ялагядар имзаладыьы ямриндя 
забитляря гаршы иряли сцрдцйц тяляблярини ашаьыдакы кими ифадя 
едирди: «Дейилянляр мяня эцман етмяйя ясас верир ки, бюлцйцн за-
битляри юз табелийиндя оланлар арасында щюрмят вя етибара малик де-
йилдирляр вя онлар юз сющбятляри иля ясэярлярдя щярби дцшцнъя вя яс-
эяр дцзлцйц щисслярини ойада билмямишляр. Йяни забит вя унтер-за-
бит иши тамамиля йох дяряъясиндядир. Бизим аталарымызын, аналары-
мызын, баъыларымызын вя бизим бцтцн халгымызын нязярляринин дикил-
дийи вя мювъудлуьунун бизим эянъ вятянимизин дахили вя хариъи 
дцшмянлярини дящшятя эятирян формалашмагда олан ъаван орду-
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музда беля юзцнц мящветмя йолверилмяздир. Щягигятин эизля-
дилмяси вя бунуnла да ляйагятсиз адамлара бизимля бирликдя Вятя-
нин вя халгын горугчусу олан йцксяк ясэяр адыны дашымаьа имкан 
вермяк даща бюйцк дящшятдир. Беля адамлар дюйцшчц адыны дашы-
мамалыдырлар вя гошунларда онлара йер олмамалыдыр. Индийя гядяр 
сцварилярдя Вятяня, йолдашлыьа вя доьручулуьа гаршы дюйцшчц щюр-
мяти вя мящяббяти ойада билмядийи цчцн 2-ъи бюлцйцн коман-
дириня илкин олараг тющмят елан едирям» (60). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи, ейни заманда, забитлярин йер-
ли-йерсиз езамиййятляря эюндярилмясиня дя сон гойулмасыны тяляб 
едирди. Беля езамиййятляр щиссялярдя хидмятин тяшкилиндя бир 
бошлуг йаратмагла бярабяр, ялавя дювлят хяръляриня сябяб олурду. 
Буна эюря дя Щярби Назирлийин рящбярлийи щям Nазирлийин иъазяси 
олмадан забитлярин езамиййятя эетмясиня сон гойулмасыны (61), 
щям дя Бакыйа езамиййятя эялян забитлярдян мцтляг Öмуми гя-
рарэаща эялмялярини тяляб едирди (62). 

Кадрларын дцзэцн сечилмяси, щярби кейфиййятляриня мцвафиг ола-
раг йерляшдирилмяси, мяняви ъящятдян формалашмасы иля бярабяр, 
онларын пешя щазырлыьынын тякмилляшдирилмяси, забитлярин мцасир щяр-
би-елми тялябляр сявиййясиндя олмасы да Щярби Назирлийин кадр 
сийасятинин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил едирди. Забитин щям 
мяняви, щям дя ихтисас кейфиййятляриня малик олмасы онун шяхсий-
йятини тамамлайан, ясэяри хидмятин лазыми сявиййядя тяшкили цчцн 
зярури олан ясас ъящятляр кими эютцрцлцрдц. 

Забитлярин ихтисас щазырлыьынын тякмилляшдирилмяси Щярби Назир-
лийин рящбярлийи тяряфиндян икитяряфли бир просес кими гябул едилирди. 
Бир тяряфдян щяр бир забит юзц ардыъыл олараг юз цзяриндя ишляйиб би-
лик вя тяърцби сявиййясини тякмилляшдирмяли идися, диэяр тяряфдян 
дя Назирлийин, бирляшмя вя щиссялярин рящбярлийи забит щейятинин тя-
лимини, билик сявиййясинин артырылмасыны тяшкил етмяли иди. Бу мя-
сяляляря Щярби назир С.Мещмандаров юз мцнасибятини беля бил-
дирирди: "Чохлу рящбяр шяхсляр вя командирляр билдирирляр ки, та-
бечиликляриндя олан забитляр вя дяряъяли чинляр юз вязифяляриня 
уйьун дейилляр. Буна да эцнащкар командирлярин юзляридир. Онлар 
юз забитляри иля дярсляр апармалы, онлары тярбийя етмяли вя цмумий-
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йятля, бцтцн сащяляр цзря онлары щазырламалыдырлар ки, тутдуглары вя-
зифяйя лайиг олсунлар" (63). 

Забитлярин юз цзяриндя чалышмаларынын зярурилийи иля баьлы бол-
шевик ишьалындан бир нечя ил сонра „ 1926-ъы илдя Азярбайъан щярби 
мяктябини гуртаран забитляр гаршысында С.Мещмандаровун сюйля-
дикляри характерик фикирлярдир... "Сиз даща мцстягил йола чыхмысыныз. 
Анъаг бу мцстягил йолда сизи чятин вя мясулиййятли иш эюзляйир. 
Онун баъарыглы вя виъданлы иърасындан сизя табе олан адамларын дю-
йцш щазырлыьынын сявиййяси асылы олаъагдыр. Бах бу иш барядя сизин 
цчцн тянтяняли олан эцндя юз хидмяти вя дюйцш тяърцбямя ясасла-
нараг бир нечя сюз демяк истярдим. 

Сиз, йолдашлар, Азярбайъан щярби мяктябини битириб йадынызда 
йахшы сахламалысыныз ки, щеч бир тящсил оъаьы, щятта али мяктяб елми 
билик вермир, йалныз эяляъякдя юзцнц тякмилляшдирмяйя щазыр олан 

эянъляри бурахыр..." (64). 
Бу мясялялярин ваъиблийи нязяря алындыьы цчцн иди ки, забит 

щейятинин щазырлыг сявиййясинин тякмилляшдирилмяси дюйцш щазырлыьы 
планында нязярдя тутулмушду вя низамлы шякилдя апарылырды. За-
битляр цчцн дя хцсуси тялим планы щазырланмыш вя бу плана уйьун 
олараг дярс саатлары айрылмышды. Hиссялярдя забитлярин щазырлыг ся-
виййясинин тякмилляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулан план Щярби 
Назирлийин мцяййянляшдирдийи програма уйьун олараг щазырланырды. 
Мясялян, 1-ъи пийада дивизийасынын щазырладыьы план ясасында диви-
зийанын щиссяляриндя щяфтядя ики дяфя забитлярля дярс кечирилирди (65). 

1-ъи щаубитса дивизионунда забитлярля илкин мяшьяляляр топдан 
атяш, атяш гайдаларынын юйрянилмяси, буъагюлчмя нязяриййяси, топ-
ларын паралел истигамятляндирилмяси, артиллерийанын тактикасы, артилле-
рийанын тяшкили, топларын ясас баллистик хцсусиййятляри вя характе-
ристикасы, батарейанын гурулушу, сяфяр щярякяти вя топчу кяшфиййаты 
мювзулары ятрафында апарылмышды. Hиссядя атларын олмадыьы вахтлар 
бу дярсляр отагларда, нязяри шякилдя апарылырды (66). 

1-ъи топчу бригадасынын 2-ъи даь дивизионунда эянъ забитлярля, 
прапоршиклярля дярс эцндя 2 саат апарылырды. Бундан артыг вахт 
айырмаг мцмкцн дейилди, чцнки онлар 7 саатлыг сящра тялимляриндя 
иштирак едирдиляр. Забитлярин мцхтялиф нарйадлара эюндярилмяси ися 
дярслярдя ардыъыл олараг иштирак етмяляриня мане олурду (67). 
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Йухарыда гейд едилдийи кими, Прапоршикляр мяктябини битириб топ-
чу щиссяляриня эялян эянъ прапоршикляр топчулугдан имтащан вер-
мяли идиляр. 1-ъи топчу бригадасында беля забитляр цчцн 2 айлыг 
курслар планлашдырылмышды. Прапоршикляр щямин курсу хцсуси забитля-
рин рящбярлийи алтында кечдикдян сонра имтащан вермяли идиляр (68). 

Сцвари дивизийасынын командири тяляб едирди ки, щиссяйя эялян 
эянъ забитлярля дярщал сцвари хидмятинин ясаслары барядя дярсляр 
кечирилсин, онлара гылынъ ишлятмя цсуллары, атяш щазырлыьы, пийада тяли-
ми вя с. кечилсин вя сонра онлар тялиматчы кими ясэярлярин юйрядил-
мясиня бурахылсын. Дивизийа командири эенерал-майор Новрузов 
тяляб едирди ки, бцтцн забитляр Сыра Низамнамясини язбяр билмя-
лидирляр (69). 

Цмуми дюйцш щазырлыьы планы чярчивясиндя сцвари дивизийасынын 
забит щейяти цчцн 1919-ъу илин апрел-октйабр айлары ярзиндя аша-
ьыдакы дярс програмы тутулмушду (70). 

Дахили хидмят: 
1. Hярби гуллугчуларын гаршылыглы мцнасибятляри. Ряис вя табелик-

дя олан; 
2. Ряислярин цмуми вязифяляри; 
3. Кичик чинлярин цмуми вязифяляри; 
4. Щярби салам верилмяси гайдасы; 
5. Гышлаларын тямиз вя гайдасында сахланылмасы; 
6. Кичик чинляря мязуниййят вя щиссядян кянара иъазя верилмяси; 
7. Дахили хидмят нарйадлары. Нювбятчинин, эцн нювбятчисинин вя 

мцщафизячинин (дозорун) вязифяляри; 
8. Атлара, сцвари тяъщизатына гуллуг, ат тювлясиндя гайданын 

йарадылмасы; 
9. Бюлцкдя хидмятин сянядляшдирилмяси, ясэярлярин адлы сийа-

щысы, ямлак ъядвяли, нарйад вяряги, атларын мцхтясяр тясвири, эцн 
ъядвяли, бюлцк китабы вя яшйаларын сийащысы. 

Гаровул хидмяти: 
1. Гаровулун вязифяси, онун дяйишдирилмяси, гаровул ряисинин, 

дяйишдириъи вя саатдарын щцгуг вя вязифяляри; 
2. Парол вя бурахылыш; 
3. Щярби ямлакын горунмасы, мящбусларын гаровул алтында 

сахланылмасы гайдасы; 
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4. Пост ъядвялляри. 
Интизам Низамнамяси: 
1. Щярби интизам щаггында мялумат; 
2. Интизам ъязалары; 
3. Ряислярин ъяза вермяк сялащиййятляри; 
4. Интизам ъязасынын верилмяси вя онун тятбиги гайдасы; 
5. Шикайятляр щаггында; 
6. Забит ъямиййятляри мящкямяси щаггында. 
Сыра хидмяти: 
1. Атларын йящярлянмяси гайдасы; 
2. Атларын сцрцлмяси: атда отуруш гайдасы вя онун идаря едилмяси; 
3. Манеялярдян тулланма; 
4. Атла бирликдя цзмя; 
5. Ат цзяриндя гылынъ вя сцнэц ишлятмя гайдасы; 
6. Пийада сыра: сырада дайанмаг, щярякят, гылынъ вя тцфянэля 

прийомлар, щярби саламын верилмяси; 
7. Тагым вя бюлцк тялимляри, бюлцйцн тяркиби, бюлцйцн сырасы вя 

ряислярин сырада йери, командалар, сигнал вя шярти ишаряляр; дцз-
лянмяк вя истигамят, колон, эенишляндирилмиш сырада вя колонда 
щярякят; 

8. Щцъум; 
9. Ачылмыш сыра, бюлцйцн сцвариляринин пийадайа кечмяси. 
Тцфянэ вя револвердян атмаг барядя тялимат: 
1. Атяш ачмаг дярсляри цчцн нязяри щазырлыг; 
2. Нишанэащын дцзэцн тясбит едилмяси; 
3. 800 аддыма гядяр мясафяйя тяк-тяк тялим атышы; 
4. Дюйцшдя тцфянэ атяши, щиссянин атяшинин идаря едилмяси са-

щясиндя тагым вя бюлцк командирляринин вязифяляри; 
5. Тцфянэин сюкцлмяси вя йыьылмасы, силаща гуллуг гайдасы. 
Сящра хидмяти. 
Кяшфиййат: 
1. Кяшфиййатын тяшкили барядя цмуми эюстяришляр; 
2. Кяшфиййат хидмяти, мялумат вя онун чатдырылмасы; 
3. Рабитянин йарадылмасы; 
4. Сяфяр щярякяти заманы кичик дястялярин дяф едилмяси. Застава 

вя дозор хидмяти; 
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5. Даьларда сяфяр щярякятинин хцсусиййятляри; 
6. Кичик бюлмялярин дюйцшдя фяалиййяти. 
Сящра вя Сыра Низамнамяляриня ясасян тапшырыьын йериня 

йетирилмяси: 
1. Тапшырыьын йериня йетирилмяси, застава, тагым вя бюлцк ко-

мандиринин мцхтялиф тактики вязиййятдя ролу. Бу заман низамна-
мяляри билмя сявиййяси, онларын яразийя тятбиги, ямрин верилмяси-

нин, мялуматын щазырланмасынын дцзэцнлцйцnün yoxlanылması. 
2. Хяритянин вя планларын охунмасы, мигйас щаггында мялумат, 

сямтлямя, мясафянин мцяййянляшдирилмяси, кяшфиййатын вя дозор-
ларын щярякят маршрутунун мцяййянляшдирилмяси; 

3. Гушлар васитяси иля почтун тяшкили. 
Атлар щаггында мялумат: 
Забит дярсляринин биринъи айында байтар щякими атлар щаггында 

цмуми мялумат вермяли idi (71). 
Забитлярля планлашдырылан дярслярин эедиши барядя вахташыры Щярби 

Назирлийя мялумат верилирди. 
1920-ъи илин яввялляриндя Азярбайъан Oрдусунда 958 няфяр за-

бит вя дяряъяли чин вар иди (72). Мялуматларын гытлыьы цзцндян бу 
эюстярилян сайын ня гядяринин забит вя ня гядяринин дяряъяли чин 
олдуьуну сюйлямяк чятиндир. Дяряъяли чинляр, мцлки шяхсляр еля дя 
чох дейилдиляр. Мясялян, пийада алайларынын щяр биринин штатында 61 
забит вя ъями 6 дяряъяли чин вар иди (73). Ордунун цмуми гя-
рарэащынын йени структурунда 69 забит вя 18 дяряъяли чин вар иди 
(74). Фаиз нисбяти иля эютцрцлся, эцман етмяк олар ки, 1920-ъи илин 
яввялляриндя Азярбайъан Oрдусунун тяркибиндя мювъуд олан 

забитлярин сайы 800-дян артыг иди. Азярбайъан Oрдусунун тяшкилинин 
аьырлыьы да бу сайда олан забитлярин цзяриня дцшмцшдц. Чятин шя-
раитдя формалашмасына бахмайараг, Азярбайъан Oрдусунун гыса 
вахт ярзиндя реал гцввяйя чеврилмясиндя бу забитлярин дя юз ролу 
вар иди. 
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2. Забит кадрларынын щазырлыьы 
 

1918-ъи илин нойабрындан Азярбайъанда орду гуруъулуьунун 
милли кадрлар щазырлыьы сащясиндя дя йени мярщяля башлады. Биринъи 
Дцнйа мцщарибясинин нятиъяляриня эюря тцрк гошунлары Гафгазы 
тярк етдикдян сонра Азярбайъан Oрдусунун формалашдырылмасы да 

бцтцнлцкля Азярбайъан щюкумəтiнин цзяриня дцшдц. Буну нязяря 
алараг щяля тцрк гошунларынын Азярбайъаны тярк етмяси яряфясиндя 
Азярбайъан щюкумятинин 1918-ъи ил нойабр айынын 1-дя гябул 
етдийи гярара ясасян бярпа едилмиш Щярби Назирлийин гаршысында да-
йанан мцщцм вязифялярдян бири дя mилли щярби кадрлар щазырлыьынын 
давам етдирилмяси вя просесин тякмилляшдирилмяси иди. Чцнки mилли 
щярби кадрлар олмадан йени вя мющкям бир орду гурмаг да мцм-
кцн дейилди. Гейд етмяк лазымдыр ки, даща чох ихтисаслар цзря mилли 
кадрларын щазырланмасы щюкумятин диггят мяркязиндя иди. Назирляр 
Кабинетинин 27 октйабр 1918-ъи ил тарихли иъласында гярара алынмышды 
ки, Бакы шящяриндя цч щярби мяктяб ачылсын. Дахили Ишляр Назирлийи-
ня щямин мяктяблярин тяъщизи цчцн 50 мин рубл вясаит айрылмасы 
мягсядяуйьун билинмишди (75). Бурадан мялум олмур ки, Бакыда 
конкрет олараг щансы мяктяблярин ачылмасы нязярдя тутулмушду. 
Чох эцман ки, Прапоршикляр мяктябинин, Истещкам мяктябинин вя 

Hярби дямирйолчулар мяктябинин ачылмасы планлашдырылырды. Чцнки 
Щярби Назирлик тяряфиндян ачылан нювбяти щярби мяктябляр мящз бу 
мяктябляр иди. Анъаг бу да мялумдур ки, 1918-ъи ил нойабрын 17-дя 
Бакыйа дахил олан инэилис гошунлары команданы Томсон бцтцн милли 
щярби структурларын пайтахтдан чыхарылмасыны тяляб етмяси иля 
ялагядар щямин мяктяблярин дя Бакыда ачылмасы мцмкцн олмады. 

Эянъядя фяалиййят эюстярмяли олан Щярби Назирлийин рящбярлийи 
диэяр щярби структурлар кими йеэаня щярби тящсил оъаьынын ишинин 
йени сявиййядя гурулмасына да хцсуси диггят йетирирди. Бурада 
даща биликли кадрларын щазырланмасы цчцн тезликля мяктябин статусу 
да дяйишдирилди. Hярби назирин ямри иля 1918-ъи ил декабр айынын 
1-дян Эянъя Подпрапоршикляр мяктяби Эянъя Прапоршикляр мяктяби 
адландырылды (76). Бу, садяъя ад дяйишиклийи дейилди, щям дя мяк-
тябин статусу артырылды. Яэяр яввялъя мяктяби гуртаранлар бурахылыш 
имтащанларындан дярщал забит рцтбяси ала билмирдилярся, Прапоршикляр 
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мяктябини гуртаранлара ися уьурлу бурахылыш имтащанларындан дярщал 
сонра илкин забит рцтбяси олан прапоршик рцтбяси верилмяли иди. 

Тцрк гошунлары Азярбайъаны тярк етдикдян сонра Прапоршикляр 
мяктябинин илк ряиси подполковник Ширин бяй Кясямянли (Кяся-
мянски) олду. Онунла, щабеля Прапоршикляр мяктябиня гябул еди-
лян забитляр вя мямурларла баьлы Hярби назир илк ямри 1918-ъи ил 
декабр айынын 24-дя имзаламышды. Бу ямрдя Кясямянлидян башга 
даща цч забитин вя ики мямурун aды вар иди. Капитан Ветошников 
мяктяб ряисинин мцавини, капитан Желейшиков мяктяб ряисинин 
йавяри, поручик Мансуров ися забит кими гябул едилмишдиляр. 

Podpolkovnik Kəsəmənli və porучик Мансуровун адлары гаршысында 
йазылмышды ки, онлар мяктябдяки яввялки вязифялярини давам ет-
дирирляр (77). Бурадан беля эцман етмяк олар ки, щяля Щярби 
Назирлик бярпа едилмяздян яввял Ширин бяй Кясямянли щярби мяк-
тябдя хидмятя башламышды. 

Ширин бяй Кясямянлинин Прапоршикляр мяктябиндя фяалиййяти еля 
дя чох узун чякмяди. Лакин бу мяктябин йенидян гурулмасынын 
ясас аьырлыьы мящз онун цзяриня дцшдц. Ширин бяй бу ишин ющдясин-
дян баъарыгла эялди вя Прапоршикляр мяктябинин тядрис просесинин 
дцзэцн гурулмасы цчцн чох бюйцк хидмятляр эюстярди. Ширин бяй 
Кясямянлинин сонралар вахтсыз вяфаты иля ялагядар Hярби Назирлик 
цзря имзаланан 10 йанвар 1920-ъи ил тарихли 17 нюмряли ямрдя 
онун ишэцзарлыьы вя хидмяти кейфиййятляри барядя беля йазылмышды: 
«Вятянини дярин бир мящяббятля севян Кясямянли йени ордуму-
зун йаранмасында юз эцъцнц ясирэямяди. Тяйин олундуьу вязифя-
дя тапшырылан бцтцн щяр бир ишин ющдясиндян баъарыгла эялди. Hядсиз 
енержийя малик иди, щеч бир чятинликдян горхмазды. Бцтцн чятин-
ликляри фювгяладя баъарыгла дяф едиб ишлярини уьурла баша чатдырырды. 

1918-ъи илдя о, Прапоршикляр мяктябинин ряиси тяйин едилди…» (78). 
Мяктябин фяалиййятинин тяшкили цчцн илк нювбядя бура зярури 

сайда забитлярин ъялб едилмяси лазым иди ки, онлар Азярбайъаны тярк 
етмиш олан тцрк забитлярини явяз етсинляр. Гыса вахт ярзиндя мяктя-
бя даща бир нечя забит гябул едилди. Мювъуд олан архив сянядляри-
ня эюря 1919-ъу илин илк эцнляриндя Прапоршикляр мяктябиндя 
хидмят едян забитляр бунлар иди: подполковник Ш.Кясямянли, капи-
тан Ветошников, капитан Желейшиков, капитан Хан Хойски, поручик 
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Сярмястбяйов, поручик Вязиров, поручик Шейдайев, подпоручик 
Шабаров вя подпоручик Рзабяйов (79). 

1919-ъу ил апрел айынын 8-дя имзаланмыш 186 нюмряли ямрля 
подполковник Ширин бяй Кясямянли 2-ъи Бакы пийада алайынын 
командири тяйин едилди (80). Щямин эцнцн сящяриси ися Азярбайъан 
щюкумятинин гярары иля Ш.Кясямянли полковник рцтбясиня лайиг эю-
рцлдц. Онун 2-ъи Бакы пийада алайына (сонрадан бу алай 4-ъц Губа 
алайы адландырылды) командир тяйин едилмяси щямин алайда вязиййя-
тин црякачан олмамасы иля баьлы иди. Щярби назир S.Mehмандаров 
Ш.Кясямянлинин савадына вя тяшкилатчылыг габилиййятиня бяляд ол-
дуьу цчцн ону щямин алайа командир тяйин етди. Еля щямин ямрдя 
дя 1-ъи щаубитса топчу дивизионунун командири полковник Рцстям 
бяй Шыхлински Прапоршикляр мяктябинин ряиси тяйин едилди. Щярби на-
зирин aды чякилян ямрi имзаламасындан бир эцн яввял, йяни апрелин 
7-дя Цмуми гярарэащ ряиси вязифясини иъра едян Гайтабашы назирин 
эюстяришиня ясасян Рцстям бяй Шыхлинскийя ямр едирди ки, тяъили су-
рятдя Pрапоршикляр мяктябини Ширин бяй Кясямянлидян гябул етсин 
вя ямрин иърасы барядя она мялумат версин. Апрел айынын 9-да 
Цмуми гярарэаща эюндярдийи рапортунда Р.Шыхлински билдирирди ки, 
апрелин 8-дя подполковник Кясямянлидян Прапоршикляр мяктябини, 
шяхси щейятини вя хязинядарлыьыны гябул едяряк мяктябин ряиси вя-
зифясинин иърасына башламышдыр (81). 

Прапоршикляр мяктябинин базасында Щярбиййя мяктяби тяшкил 
олунана кими бу тящсил оъаьына полковник Рцстям бяй Шыхлински 
рящбярлик етди. Прапоршикляр мяктябинин сонракы бурахылышлары да 
онун рящбярлийи алтында олду (82). Ширин бяй Кясямянли йени вязи-
фяйя тяйин едилмяздян яввял бурада чякдийи зящмятин бящрясини 
дя эюрдц. Бу мяктябин илк бурахылышы (Подпрапоршикляр мяктябинин 
илк бурахылышы нязяря алынмазса) Ш.Кясямянлинин йени вязифяйя тя-
йин едилмяси иля тяхминян бир вахта дцшдц. 

Мяктябя гябул олунанлар бир мцддятдян сонра Азярбайъан 
халгына сядагят aнды ичмяли идиляр. Андичмя мярасими, адятян, 
мясъидлярин гaршысында, моллаларын иштиракы иля апарылырды. Мясялян, 
мяктябин ряиси Ш.Кясямянлинин 13 феврал 1919-ъу ил тарихли ямрин-
дя билдирилирди ки, 2-ъи бюлцк йункерляри вя гейри-низами коман-
данын ясэярляри февралын 14-дя aнд ичмяли идиляр. Бунун цчцн онлар 
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шярги охуйа-охуйа шящярин баш мясъидинин гаршысына йолланмалы 
идиляр. Нювбядя вя нарйадда олмайан бцтцн мяктяб мцяллимляри 
мярасимдя иштирак етмяли идиляр (83).  

 
 

Polkovnik Şirin bəy Kəsəmənli 
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Мяктяби битирянляр хидмяти тярк едя билмяздиляр. Онлар ян азы 
щяр бир ясэярин хидмят етмяли олдуьу гядяр, йяни 2 ил хидмят ет-
мяли идиляр. Бундан сонра, онлар арзу етдикляри щалда щярби хидмят-
дян азад едиля билярдиляр. Мяктябдян цзрлц щалда йункерляр йалныз 
сящщятляриня эюря азад едиля билярдиляр. Бунун цчцн дя хцсуси ко-
миссийа тяшкил едилир, хястялянмиш йункерин тибби мцайиняси апарылыр 
вя онун хидмяти давам етдиря билмямяси щаггында мцвафиг сяняд 
имзаланырды. Щямин сянядин ясасында ися мяктяб ряиси тяряфиндян 
йункеря щярби хидмятдян азад едилмяси барядя шящадятнамя 
верилирди. Подполковник Кясямянлинин имзасы иля 1919-ъу ил мартын 
30-да йункер Исмайыл Гулийевя хястялийиня эюря ашаьыдакы мяз-
мунда шящадятнамя верилмишди. Шящадятнамя беля адланырды: 
«Щягиги хидмятдян тярхис олунанлар цчцн щярби мцкялляфиййятин 
йериня йетирилмяси барядя шящадятнамя». Hямин шящадятнамядя 
дейилирди: «Бу сяняди тягдим едян Эянъя Прапоршикляр мяктя-
биндя хидмят едян Исмайыл Мяшяди Hилалгулу оьлу Гулийев Эянъя 
щярби лазарети няздиндя тяшкил едилмиш комиссийа тяряфиндян 20 
март 1919-ъу ил тарихдя мцайиня едиляряк саьалмаз хястялийя ту-
тулдуьуна эюря низами вя гейри-низами хидмяти давам етдирмяйя 
тамамиля йарамадыьы мцяййян олунмушдур. Она эюря дя щярби 
хидмятдян вя дювлят кюнцллцляри тяркибиня дахил едилмякдян тама-
миля азад едилмишдир (84). 

Гулийев Шуша сакинидир, 1888-ъи илдя анадан олмушдур, мязщяби 
исламдыр. Эянъя Прапоршикляр мяктябиндя щярби хидмятя кюнцллц 
олараг 1918-ъи ил сентйабрын 22-дя дахил олмуш вя сырави рцтбясиндя 
йункерлийя гябул едилмишди. Сяфярдя олмамыш вя дюйцшлярдя ишти-
рак етмямишдир. Фяргляндирмя нишанлары йохдур. Щярби хидмятдян 
азад едилян йункер Гулийев цмуми вятяндашлыг ганунлары вя гай-
далаrы чярчивясиндя она aид олан бцтцн шяхси вя ямлак щцгугундан 
истифадя едя биляр. Бу заман о, мяхсус олдуьу ямлакдан верилян 
верэилярдян азад едилмир. Анъаг шящадятнамя вериляндян сонракы 
бир ил мцддятиндя шяхси натурал мцкялляфиййятдян азаддыр. Баш-
лыъасы ися щямин мцддят ярзиндя адамбашына йыьылан бцтцн иътимаи 
юдянълярдян азаддыр. Йашайыш йериня чатан кими Гулийев дярщал бу 
шящадятнамя иля мяhялли полися эетмяйя борълудур ки, aид олдуьу 
мящяллядя онунла баьлы лазыми эюстяришляr верилсин» (85). 
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Прапоршикляр мяктябиндя тялим-тярбийянин вя тядрис просесинин 
йцксяк сявиййядя апарылмасы цчцн щяр шейдян яввял мяктябин 
мадди-техники базасынын йарадылмасына хцсуси диггят йетирилирди. Бу 
мясяля щям Щярби Назирлийин, щям дя мяктябин команданлыьынын 
диггят мяркязиндя иди. Йункерляр мяктябя гябул олунан кими хц-
суси эейим формасы, йатаъаг яшйалары вя диэяр зярури яшйаларла 
тямин едилирдиляр. Тядрис просеси цчцн зярури олан дяфтярхана лява-
зиматы да йункерляря дювлят щесабына верилирди. Мяктябдя тядрис вя 
йашайыш шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн зярури аддымлар атылырды. 
Щярби Назирлик цзря 1918-ъи ил декабрын 11-дя верилəн 7 нюмряли 
ямрдя С.Мещмандаров мяктябин ряисиндян тяляб едирди ки, дярщал 
Лявазимат шюбясиндян 10 мин рубл пул алыб бинанын чатышмайан шц-

шяляринин салынмасына, отагларын гыздырылмасына, лампа вə керосин 
алынмасына хярълясин. С.Мещмандаров ямриндя ону да гейд едирди 
ки, бцтцн бу ишлярин эюрцлмяси цчцн беш эцн вахт айрылыр вя щямин 
мцддят битдикдян сонра шяхсян юзц ямрин иъра едилмяси вязий-
йятини йохлайаъагдыр. Мяктябин щансы мадди базайа малик олдуьу-
ну вя онун даща няйя ещтийаъы олдуьуну айдынлашдырмаг цчцн 
С.Мещмандаров подполковник Ш.Кясямянлийя ямр едирди ки, тцрк 
забитляриндян гябул едилян яшйаларын мцфяссял сийащысыны она 
тягдим етсин вя щяр бир яшйанын гаршысында онун истифадяйя йарарлы 
олуб-олмадыьыны эюстярсин. Щямин ямрдя С.Мещмандаровун ди-
ггят йетирдийи башга бир мясяля ися йункерлярин иашясинин лазыми тя-
лябляря ъаваб вермямяси иди. О тяяъъцб едирди ки, Эянъядя йерля-
шян бязи щиссялярин ясэярляриня, о ъцмлядян дя Прапоршикляр мяк-
тябинин йункерляриня щяр эцн ейни ъцр йемяк верилир вя йемяклярин 
менйусунда щеч бир дяйишиклик едилмир. Бу ися С.Мещмандарову 
разы салмырды. Она эюря дя о, гяти сурятдя бцтцн мцвафиг ряис вя 
командирлярдян тяляб едирди ки, ясэяр вя йункерляря щяр эцн 
мцхтялиф йемякляр верилсин. Юзц дя С.Мещмандаров даща чох 
милли хюряклярин биширилмясини тяляб едирди (86). 

1919-ъу ил феврал айынын 8-дя Щярби назирин мцавини Ялиаьа 
Шыхлински Прапоршикляр мяктябиндя олду, бурада эюрцлян ишлярля 
таныш олду. Эюрцлян бязи ишляр ону гане етди, бир сыра мясялялярин 
цмуми вязиййяти ися ону гане етмяди. Эюрдцкляри барядя о, Щярби 
назиря мцфяссял рапорт тягдим етди. Я.Шыхлинскинин фикринъя, йун-
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керляр йахшы эейинмишдиляр. Онларын айаггабылары мцхтялиф олса да, 
истифадяйя йарарлы иди. Мяктябдя палтар вя айаггабы тямири емалат-
ханасы ачылмышды ки, бу да йахын вахтларда йункерлярин эейимля-
ринин даща йахшы щала эятирилмясиня кюмяк едя билярди. Чюряйин вя 
биширилян хюряклярин кейфиййяти дя Я.Шыхлинскини гане етмишди. 
Анъаг нащарда йункерляря бир йемяк верилирди. Икинъи хюряйин 
биширилмясиня ися вясаит чатышмырды. Я.Шыхлински йазырды ки, индики 
вязиййятдя ики кейфиййятсиз хюряйин биширилмясиндянся, бир кейфий-
йятли вя дадлы йемяйин биширилмяси даща йахшыдыр. Мяктябдя маьа-
за да фяалиййят эюстярирди. Орада аь чюряк вя мейвя сатылырды. Ан-
ъаг бурадакы чюряйин гиймяти шящярля мцгайисядя даща баща иди. 
Она эюря дя Я.Шыхлински тяклиф едирди ки, маьазада чюряйин гиймя-
тинин ашаьы салынмасы нязарят алтында сахланылсын, йа да щямин 
маьаза цмумиййятля баьлансын. 

Назир мцавининин фикринъя, йункерлярин отаглары тямиз вя сяли-
гяли сахланылдыьы щалда, бир сыра йардымчы отагларын вязиййяти щеч дя 
беля дейилди. Она эюря Я.Шыхлински тяклиф едирди ки, йатаг яшйалары 

иля баьлы мяктябя мцмкüн кюмяк эюстярилмялидир. Бцтцнлцкдя, 
Я.Шыхлински мяктябля танышлыгдан йахшы тяяссцрат алдыьыны билдирир 
вя мювъуд нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн йериндяъя лазыми 
эюстяриш вя тювсийяляр вердийини гейд едирди (87). 

Бу рапортла танышлыгдан сонра имзаладыьы 16 феврал 1919-ъу ил та-
рихли 75 нюмряли ямриндя Щярби назир С.Мещмандаров йенидян 
Прапоршикляр мяктябинин йункерляринин иашя вя диэяр тяминатына то-
хунмушду. Эюрцнцр, мяктябдя иашянин йахшылашдырылмасы иля баьлы 
эюрцлян ишляр ону тамамиля тямин етмирди. Назир бир даща тяляб 
едирди ки, йункерлярин иашяси йахшылашдырылсын. О гейд едирди ки, йун-
керлярин иашяси ясэярлярин иашясиня нисбятян даща йахшы олмалыдыр. 
Она эюря дя назир щямин ямриндя йункерлярин иашя нормаларынын 
1,5 дяфя артырылмасы барядя эюстяриш верди. Бундан башга, назир 
ямр етди ки, Назирлик тяряфиндян бяйаз парча алынан кими илк 
нювбядя Прапоршикляр мяктябиня верилсин вя бурада йатаг яшйа-
ларына олан ещтийаъ арадан галдырылсын. Ямрдя, щабеля мяктябин 
гышлаларынын тямиз сахланылмасы ваъиблийи дя вурьуланмышды (88). 
Бу сащядя мяктябдя олан вязиййят назири щеч дя тямин етмирди. 
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Еля щямин ямриндя Щярби назир мяктяб ряисиня тапшырырды ки, 
орада олан маьазанын иши дя мяктябин юз гцввяси иля йенидян гу-
рулсун вя бурада эяляъяк забитляря гаршы йол верилян ядалятсиз-
ликляря сон гойулсун. 

1919-ъу ил феврал айынын 20-дя Öмуми гярарэащ ряиси Щябиб бяй 
Сялимов да Прапоршикляр мяктябиндя олду. О, малиййя вясаитинин 
неъя хярълянмясини вя тядрис просесинин вязиййятини йохлады. 
Щ.Сялимов апардыьы йохламанын нятиъяляри барядя мцфяссял рапорт 
йазды вя щямин рапорт ясасында цмуми гярарэащ цзря мцвафиг 
ямр имзаланды. Щ.Сялимовун йаздыгларындан айдын олур ки, ма-
лиййя вясаитинин хярълянмяси вя истифадя олунaн яшйалар барядя ще-
сабатын апарылмасы лазыми тялябляря ъаваб вермирди. О, щансы 
нюгсанлара, щесабат сянядляринин тяртибиндя щансы сящвляря йол ве-
рилдийини эюстяряряк онларын арадан галдырылмасы цчцн юз мясля-
щятлярини дя верди (89). 

Мяктяби битирдикдян сонра йункерляр забит эейими иля тяъщиз 
едилмяли идиляр. Бу мясяля дя мяктяб рящбярлийинин нязаряти алтын-
да апарылмалы иди. Hямин мясяля иля баьлы бурахылыш имтащаныны 
уьурла вермиш щяр бир йункеря 4 мин рубл пул айрылырды. Пулун тяйи-
наты цзря хярълянмясини нязарят алтында сахламаг цчцн Щярби назир 
тяляб едирди ки, йункерляр юзляри цчцн лазым олан эейими сифариш ет-
синляр вя сонра да тягдим етдикляри щесаб явязиндя онларын хяръи 
Назирлик тяряфиндян юдянсин. Эейимин сифариш щаггы юдянилдикдян 
сонра галан пулу йункерляр наьд шякилдя ала билярдиляр (90). 

Тцрк гошунлары Азярбайъаны тярк етдикдян сонра Прапоршикляр 
мяктябиндя тядрисин тяшкили тамамиля йени кадрларын цзяриня дцш-
дц. Бу ися юз нювбясиндя тядрисин мязмунунда мцяййян дяйи-
шиклярин баш вермяси иля нятиъялянди. Яввялляр, щеч шцбщясиз ки, 
тялимин тяшкилинин тцрк тяърцбяси ясас gютцрцлцрдц. Йени шяраитдя 
ися Русийа щярби мяктябляринин тяърцбяси ясас эютцрцлдц. Она 
эюря тядrисдя истифадя олунан дярсликляр дя, ясасян, рус мцяллиф-
ляринин китаблары иди. Дярсляри апаранлар да даща чох Русийа щярби 
мяктябляринин мязунлары иди. Тактика дярсляри Бонч-Буревичин 
«Тактика», Анисимовун «Сöвари тактикасы», Котелниковун «Такти-
кадан конспектляр» вя с. kитаблары цзря апарылырды. Анъаг бу вя йа 
диэяр китаблар мяктябдя кифайят гядяр дейилди. Бу да тядрис просе-
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сини хейли чятинляшдирирди. Щямин чятинлийи арадан галдырмаг цчцн 
1919-ъу ил март айынын 12-дя подполковник Ш.Кясямянли мяктуб-
ла Эцръцстан щярби мяктябинин ряисиня мцраъият етди ки, мцвафиг 
юдянъ ясасында Эянъя Прапоршикляр мяктябиня тактика, топогра-
фийа, артиллерийа, истещкам, гануншцнаслыг, физика, йункерляр цчцн 
тялимат, интизам, гарнизон вя чюл хидмятляри низамнамяляри, рус 
ордусу тарихи вя с. kитаблар верилсин. Щямин ил апрелин 19-да Прапор-
шикляр мяктябинин йени ряиси полковник Р.Шыхлински дя дярсликляр 
алынмасы иля баьлы Эцръцстан щярби мяктябинин ряисиня мцраъият 
етди (91). Мювъуд олан архив сянядляриня эюря Эцръцстан щярби 
мяктябиндян 1919-ъу ил ийун айынын 25-дя хейли китаб алынмышды 
(92). Ондан бир гядяр яввял ися, йяни 1919-ъу ил апрелин 2-дя 2-ъи 
Бакы пийада алайындан Прапоршикляр мяктябиня бир мигдар китаб 
алынмышды. Бу китаблар ясасында тяртиб едилмиш тядрис програмынын 
иърасына щям мяктябин мцяллимляри, щям дя кянар мцяллимляр 
ъялб едилдиляр. Ясас фянлярин тядриси, ясасян, Щярби Назирлийин мя-
сул забитляри тяряфиндян апарылырды. Эянъя Прапоршикляр мяктябинин 
Бакыйа кючцрцлмясинин ясас сябябляриндян бири дя еля бу иди ки, 
Щярби Назирлийин Бакыйа кючмяси иля мяктябдя дярс апаран забит-
лярин дя чоху Бакыйа эялмишдиляр. Hямин забитлярин йенидян дярс 
просесиня ъялб едилмяси йалныз мяктябин Бакыйа кючцрцлмясиндян 
сонра мцмкцн ола билярди. Мясялян, ашаьыдакы ъядвялдян дя эюр-
мяк мцмкцндцр ки, Щярби Назирлийин забитляри мяктябдяки тядрис 
просесиндя неъя йахындан иштирак едирляр. Р.Шыхлинскидян башга 
диэяр забитляр Назирлийин мясул ишчиляри идиляр. 

 

Рцтбяси вя ады 
Фяннин  

ады 
Йанвар 
1919 

Феврал 
1919 

Март 
1919 

Арпел 
1919 

Эен.-майор Сялимов Тактика 10 саат 23 с.  20 с.  10 с. 

Полк. Р.Шыхлински Топчу  9 с. 21 с.   1 с.   - 

Полк. Соколов Taktika  9 с.  9 с.   1 с.   - 

Подpoлк. Вякилов Истещкам  6 с.  25 с.  29 с.  34 с. 
Капит. Ледомски Топографийа   -  -   -  21 с. 
Мямур Поладзадя Илащиййат  -  13 с.  17 с.  19 с. 

 

Мяктябдя тятбиг едилян режим вя тядрис програмы да йункерлярин 
щяртяряфли бир забит кими йетишмяси цчцн нязярдя тутулмушду. Эцн 
режими илин мцхтялиф вахтларында фяргли шякилдя тяртиб едилирди. 
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Мясялян, 1919-ъу илин йазы цчцн Прапоршикляр мяктябинин хидмят 
режими беля иди:  

 

6.00            Йункерлярин йатагдан галхмасы 
6.30    Сящяр чайы 
7.00-7.30   Сящяр эимнастикасы 
8.00-11.00   Сыра щазырлыьы 
11.00-12.00 Йухары синиф шаэирдляри цчцн мцщазиря, ашаьы 

сиnифляr цчцн низамнамяляр 
13.00-14.00 Нащaр йемяйи 
14.00-17.10 Истиращят саатлары 
17.30-19.10 Йухары синиф шаэирдляри цчцн мцщазиря, ашаьы 

сиnифляр цчцн низамнамяляр 
19.30 Ахшам йемяйи 
21.00 Ахшам йохламасы 
 

1919-ъу илин ийулунда ися Прапоршикляр мяктябиндя ашаьыдакы 
режим гцввядя иди: 

 

6.00           Йункерлярин йатагдан галхмасы 
7.00    Сящяр чайы 
8.10    Сыра дцзцлцшц 
10.15-11.15 Низамнамяляр 
11.15-12.15 Йухары синиф шаэирдляри цчцн мцщазиря, ашаьы 

сиnифляр цчцн низамнамяляр 
13.00 Нащaр йемяйи 
15.00-17.00 Низамнамяляр 
17.15-19.15 Сыра щазырлыьы 
19.30 Ахшам йемяйи 
20.30 Ахшам йохламасы 

 

1919-ъу ил йанвар айынын яввялляриндя имзаладыьы ямриндя Пра-
поршикляр мяктябинин ряиси тяляб едирди ки, щяр эцн сящяр чайындан 
яввял мяктябин нювбятчи забити йункерляри сящяр эимнастикасына 
чыхарсын (93). Бу эязинти сящяр саат 6-дан 6.30-дяк апарылырды. 

Йухарыдакы хидмят режиминя, щабеля тядрис програмына уйьун 
олараг щяфтялик дярс ъядвяли тяртиб олунмушду. Бу дярс ъядвяли 
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мцяййян мцддят цчцн нязярдя тутулурду. Йени йункерляр цчцн 
тядрис йцкц тядриъян аьырлашдырылырды. Мясялян, 1919-ъу ил йанвар 
айынын яввялляриндя щяфтялик дярс ъядвяли ашаьыдакы кими иди (94): 

     

Шянбя эцнц 
 

8.00-9.0  Эимнастика 
9.00-10.00  Cярэя тялими 
10.00-11.00 Аддымлама, ясэяри саламвермя 
15.00-16.00 Дахили Хидмят Низамнамяси 
16.00-17.00 Топоqрафийа, шярти ишаряляр 
 

Базар эцнц 

 

8.00-9.00  Эимнастика 
9.00-10.00  Сыра тялими  
10.00-11.00 Атыша щазырлыг 
11.00-12.00 Аддымлама 
15.00-16.00 Топографийа, шярти ишаряляр 
16.00-17.00 Гарнизон Хидмяти Низамнамяси 
17.00-18.00 Дахили Хидмят Низамнамяси 
 

Базар ертяси 
 

8.00-9.00  Эимнастика 
9.00-10.00  Сыра тялими  

     10.00-11.00 Ясэяри саламлама 
11.00-12.00 Аддымлама 
15.00-16.00 Сыра тялими 
16.00-17.00 Ясэяри саламлама 
17.00-18.00 Сыра тямринляри 
 

Чяршянбя ахшамы  

 

8.00-9.00  Эимнастика 
9.00-10.00  Аддымлама  
10.00-11.00 Атыша щазырлашма 
11.00-12.00 Силащ тямринляри 
15.00-16.00 Сыра низамнамяси 
16.00-17.00 Дахили Хидмят Низамнамяси 
17.00-18.00 Гарнизон Xидмяти Nизамнамяси 
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Чяршянбя 
 

8.00-9.00  Эимнастика 
9.00-10.00  Ясэяри саламлама  
10.00-11.00 Аддымлама 
11.00-12.00 Cярэя тялими 
15.00-16.00 Силащ тямринляри 
16.00-17.00 Аддымлама 
17.00-18.00 Cярэя тялими 
 

   Ъцмя ахшамы 
 

8.00-9.00  Эимнастика 
9.00-10.00  Cярэя тялими  
10.00-11.00 Аддымлама 
11.00-12.00 Силащ тямринляри  
 

Сонралар тядрис йцкцнцн артырылмасы нязярдя тутулан щяфтялик 
дярс ъядвялинə хейли дяйишикликляр едилмишди. Бу дярс ъядвялиндя 
щярби фянлярин тядрисиня даща чох йер верилмишди. 

Тядрис дюврцнцн илк щяфтяляриндя вя айларында низамнамялярин 
тядриси цстцнлцк тяшкил едирди. Бцтцнлцкдя ися тядрис дюврцндя ни-
замнамялярин вя истифадядя олан атыъы силащларын юйрядилмясиня 
хцсуси диггят йетирилирди. Тядрис просесиндя кифайят гядяр йер айры-
лан низамнамялярин юйрядилмяси заманы ашаьыдакы мясяляляр йун-
керляря айдынлашдырылмалы иди (95). 

Интизам Низамнамяси „ щярби тяшкилатын забитляриня вя мя-
мурларына верилмиш интизам ъязалары; щярби тяшкилатын забитляриня вя 
мцлки мямурларына интизам ъязасынын верилмяси сащясиндя ряислярин 
сялащиййят дяряъяси; интизам ъязаларынын тятбиги гайдалары; ъяза-
ландырма журналы; инзибати гайдада мцяййянляшдирилмиш пул ъяримя-
ляри щаггында; забит ъямиййятляри мящкямяси щаггында; забитляр 
арасында баш вермиш мцбащисялярин арашдырылмасы гайдалары щаггында. 

Дахили Хидмят Низамнамяси „ ряислярин вязифяси, ясэярляр 
арасындан тяйин едилмиш кичик командирлярин цмуми вязифяляри; 
манга командири; тагым унтер-забити вя кичик унтер-забит; кичик 
командирлярин вязифяляри; кичик вязифялиляр „ бюлцк тясяррцфатынын 
мцдири, йефрейторлар, катиб, йавяр, фелдшерляр, тагым йефрейторлары вя 
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кюнцллц ишчиляр; фелдфебел ряисляринин вязифяляри; кичик забитляр; 
бюлцк командирляри; табор командирляри; щисся командирляринин 
мцавинляри; тясяррцфат мцдири; ялащиддя щиссянин командири вя 
онун мцавини; ясэярлярин гышлалара йерляшдирилмяси; биналарын тямиз 
сахланмасы; йанаъаьын гябулу; биналарын гыздырылмасы вя ишыглан-
дырылмасы; дахили хидмят нарйадлары; суткалыг нарйадларын дяйишдирил-
мяси; командаларын эюндярилмяси вя щярякяти; суткалыг нарйад 
цзвляринин вязифяляри; нювбятчи-фелдфебел, чайхана нювбятчиси, 
думбул вя шейпур чалан, дяфтярхана нювбятчиси; гаровул ряиси; щис-
ся цзря нювбятчи; саьламлыьын горунмасы мясяляляри; гошунларын 
ади йолла щярякяти; гошунларын дямир йолу вя су иля щярякяти. 

Гарнизон Хидмяти Низамнамяси „ гаровул унтер-забитинин 
вязифяляри; щауптвахтдакы гаровул ряисинин вəзифяляри; тцрмя вя ди-
эяр щябс йерляриндяки гаровул ряисинин вязифяляри; мцвяггяти 
олараг бязи йерлярдя гойулмуш гаровул ряисинин вязифяляри; фяхри 
гаровул; фяхри саатдар; фяхри буйругчу вя чапарлар щаггында; нар-
йад вя фяхри гаровулларын тягдиматы; эцндялик нарйад вя онларын 
вязифяляри; щярби щяким обйектляри цзря нювбятчилярин вязифяляри; 
гошунларын мцлки щакимиййятя йардымлары; цмуми мцддяалар; йан-
ьынын сюндцрцлмяси вя диэяр фяlакятляр заманы йардымлар; дозорлар 
вя полися кюмяк щаггында; мящбусларын мцшайият олунмасы; 
ряисляря мцнасибятдя щярби гуллугчуларын вязифяляри вя коман-
дирляря юзцнц тягдиметмя. 

Цчхятли тцфянэин вя револверин гурулушу; бюлцк вя командалар-
да тцфянэин мцайиняси; тцфянэдя баш верян насазлыг; цчхятли револ-
вер щаггында цмуми мялумат; револверин щиссяляри вя онларын тяс-
вири; револверя aид яшйалар; дюйцш патрону вя онун сахланылмасы; 
револверин сюкцлмяси вя йыьылмасы; револверин тямизлянмяси вя 
онун мцщафизяси; револверин бюлцк вя командаларда мцайиняси вя с. 

Бу мювзулар йухары синифляр цчцн нязярдя тутулмушду. Ашаьы 
синифляр цчцн ися айрыъа програм щазырланмышды. Hямин програм 
нисбятян йцнэцлляшдирилмиш програм иди вя мцяййян фяргляря 
малик иди. 

Сыра Низамнамяси цзря дя айрыъа програм тяртиб едилмишди. Бир 
тялим дюврцндя йункерляря тагым тялими, сыхлашан сыра, сяпялянмиш 
сыра, тяк вя ъярэя тялимляри, бюлцк тялимляри, бюлцйцн дюйцш ни-
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замы, бюлцйцн сяфяр щярякяти вя с. мювзулар юйрядилирди (96). Бу 
мювзулар йункерляря щям нязяри, щям дя яйани шякилдя юйрядилир-
ди. Йункерляр цчцн дцшярэя дярсляри дя тядрис програмына дахил 
едилмишди. Бу заман онлар Дахили Хидмят Низамнамясинин дцшяр-
эя хидмятини, пийадаларын дцшярэя фяалиййяти барядя тялиматы вя 
Чюл Низамнамясини юйрянирдиляр. Дцшярэя хидмяти цзря „ дцшяр-
эяйя тяйин едилмиш нювбятчинин вя суткалыг нарйадын вязифяляри, 
ялащиддя гошун щиссяляриндяки нювбятчи вя эцн нювбятчиляринин 
хцсуси вязифяляри, гошун щиссяляринин тялимя чыхарылмасы, парадлар, 
дцшярэяйя дюнцш, щяйяъан сигналы иля галдырылмыш гошунлара ко-
мандир тяряфиндян бахыш; пийадаларын дюйцшдя фяалиййяти барядя 
тялимат цзря „ таборун фяалиййяти, йахында олан дцшмяни адламаг, 
алай, бригада вя дивизийанын фяалиййяти, сцвари щцъумунун дяф 
едилмяси, эеъя заманы фяалиййят; Чюл Низамнамяси цзря ися „ кяш-
фиййат, сяфяр щярякяти, бцтцн гошун нювляриндян олан бюлмя вя 
щиссялярин дюйцш заманы фяалиййяти, гошунларын идаря едилмяси вя с. 
мювзулар йункерляря юйрядилмяли иди (97). 

Пийада силащларынын гурулушу, онлардан истифадя гайдалары, нишан-
эащ вя нишаналма нязяри шякилдя йункерляря юйрядилдикдян сонра 
онлар полигона чыхараг атыш тямринлярини дя иъра етмяли идиляр. Атыш 
тямринлярини иъра етмяк цчцн Эянъя кянарында хцсуси йер айрыл-
мышды. Эянъя шящяр коменданты подполковник Абатсийевин бил-
дирдийиня эюря гарнизон ряисинин ямри иля щямин йер Эянъянин 
шимал-шяргиндяки православ гябиристанлыьынын йахынлыьында иди. 

Атыш тямринляринин иърасы програмы да щям йухары синифляр, щям 
дя ашаьы синифляр цчцн айрыъа тяртиб едилирди. Йухары синифляр цчцн 
илкин атыш тямринляри цч эцн даваm етмяли иди. Hямин вахт ярзиндя 
цч тямрин иъра едилмяли иди. Эцн ярзиндя бу тямринлярин бири иъра 
олунурду. Тяк атыш тямринляри ися 7 эцн давам етмяли иди. Щямин 
мцддят ярзиндя он тямрин йериня йетирилмяли иди (98). 

Прапоршикляр мяктябиндя тядрис програмынын неъя йериня йети-
рилмяси даим Щярби Назирлийин рящбярлийинин диггят мяркязиндя 
иди. Йухрыда гейд едилмишди ки, 1919-ъу илин февралында Щярби нази-
рин мцавини Я.Шыхлински вя Öмуми гярарэащын ряиси Щ.Сялимов 
Прапоршикляр мяктябиндя олмушдулар. Онларын бура эялишиндя ясас 
мягсяд тядрис програмынын иърасынын вязиййяти иля таныш олмаг иди. 
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Танышлыг заманы Я.Шыхлински вя Щ.Сялимову гане едян вя етмя-
йян тяряфляр вар иди. Бунлар Щярби назирин адына йазылмыш рапортда 
вя онун ясасында назир тяряфиндян имзаланмыш мцвафиг ямрдя юз 
яксини тапмышды. Сыра щазырлыьынын вя топчу бюлмясиндяки ихтисас 
щазырлыьынын вязиййяти Я.Шыхлинскидя бир сыра ирадлар доьурмушду. 
Топларын гурулушу вя онлардан атыш гайдалары цзря синифдя кечирилян 
дярслярдян бирини мцшащидя едян назир мцавини бу дярсин мцяллим 
тяряфиндян дейил, фейерверк тяряфиндян апарылмасыны дцзэцн сай-
мырды (99). 

Bunun düzgün olmadığını bildirən Ə.Şıxlinski raportunda onu 

da qeyd edirdi ki, topçu dərslərini aparmalı olan topçu divizio-

nunun zabiti divizionda işlərinin çox olması üzündən dərsə gələ 

bilməmişdi. Ə.Şıxlinskinin qənaəti belə idi ki, topçu bölməsində 

dərslərin belə təşkil edilməyindənsə, bu bölmənin bağlanması daha 

yaxşı olardı. Çünki belə dərslərin heç bir faydası yox idi. Ya da 

onun fikrincə, daha sərbəst bir zabit tapılmalı idi ki, topçuluğa aid 

olan dərsləri ardıcıl şəkildə apara bilsin. 

1919-cu ilin fevralında Ə.Şıxlinski daha bir dəfə Praporşiklər 

məktəbində oldu. Məktəbə bu səfəri zamanı da o, təlim-tərbiyə pro-

sesinin gedişində mövcud olan müəyyən nöqsanları üzə çıxararaq 

məktəb rəhbərliyinin diqqətinə çatdırdı. Müşahidələrindən sonra 

Ə.Şıxlinski yazırdı ki, yunkerlər uzun müddətdən bəri açıq sırada 

eyni vaxtda silahdan atəş açılmasını təmrin edirlər. Bu zaman silah-

ların havada bir xətt üzrə saxlanılmasına və çaxmağın bir vaxtda 
şaqqıldamasına diqqət yetirilirdi. O isə tələb edirdi ki, atəş hazırlığı 

zamanı əsas diqqət nişangahın düzgün qoyulmasına, silahın düz-

gün dayaqlandırılmasına və hədəfin düzgün nişan alınmasına yö-

nəldilsin. 
Ə.Şıxlinski yunkerlərin təklikdə silah təmrinlərini öyrənmə 

metodikasını da düzgün saymırdı. Onun müşahidələrinə görə yun-

kerlər bir cərgədə dayanır, hər biri qışqıraraq özünə komanda verir 

və sonra da özü verdiyi komandanı icra edirdilər. Heç kim onların 

hərəkətinin doğruluğunu yoxlamırdı. Ə.Şıxlinski bildirirdi ki, belə 

metod nəinki yunkerləri bir təlimatçı kimi hazırlamırdı, hətta 

onların öz səhvlərini görməsinə də imkan vermirdi. 
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Феврал айынын 27-дэ мэктэбдэ йохламада оларкэн Ь.Сэлимов 
йункерлэрин сыра тэлими дэрслэриндэ иштiрак етди. Бириняи олараг о, 
2-яи бцлюйюн сюнщю дцйюшюню мюшаьидэ етди. Бурада дэрси поручик 
Вэзиров апарырды. Бцлюк ики дэстэйэ бцлюнэрэк юзбэюз сырайа 
дюзюлмюшдю. Онлар верилмиш командалары, ейни заманда, йеринэ 
йетирирдилэр. Ь.Сэлимовун фикриняэ бу метод сэмэрэсиз бир метод 
иди. Чюнки тэк бир забит, ейни заманда, ьэрэкэт едэн 60 нэфэрин 
нцгсанларыны щцрэ билмэзди. Она щцрэ дэ Ь.Сэлимов эмр едирди ки, 
белэ дэрслэр араланмыш сырада кечирилсин, тэлэб олунан материал 
эввэляэ йункерлэрэ тэкликдэ, сонра исэ груп шэклиндэ цйрэдилсин. 
Ьэр бир групда да 3–4 нэфэрдэн артыг адам олмасын. О, ейни 
заманда, тэлэб едирди ки, бцлюк командирлэри йункерлэрiн арасында 
8–10 нэфэри сечиб кечилэн мцвзулары айрыяа онлара цйрэтсин вэ 
сонра да онлары бютюн бцлюйюн цйрэдилмэсинэ яэлб етсин. 

1-яи бцлюкдэ исэ Ь.Сэлимов яэрщэ тэлими юзрэ дэрслэри, сюнщю 
дцйюшюню, мюгэвванын сюнщюлэнмэсини вэ бцлюйюн дахилиндэ 
аддымламаны мюшаьидэ етмишди. Онuн гейдлэринэ щцрэ яэрщэ тэ-
лиминдэ олан йункерлэрин дурушлары йахшы иди. Яэрщэдэ сыхлаşмаг 
вэ сейрэлмэк исэ цйрэнилмэмишди. Онлар елэ бир йердэ дайаныб ду-
рурдулар. Верилэн командаларын иярасы заманы йункерлэр айагларыны 
тэлэб олунан кими тутсалар да, атдыглары аддым щениш дейилди. Дэрси 
апаран йункер сыраны дюзлэндирмир вэ яэрщэни ирэлийэ неяэ ьэрэкэт 
етдирмэйи баяармырды. Она щцрэ дэ Ь.Сэлимов белэ бир гэнаэтэ 
щэлмишди ки, йункерлэрэ яэрщэ тэлими лазыми сэвиййэдэ кечилмэ-
мишдир. Аняаг бцлюк командири кими ьазырланан ьэр бир йункердэн 
тэлэб олунурду ки, бу мцвзуну йахшы цйрэнсин вэ зэрури вэрдишлэри 
элдэ етсин. Сюнщю дцйюшю вэ мюгэвванын сюнщюлэнмэси мцвзусу-
нун цйрэдилмэсиндэ дэ Ь.Сэлимов хейли нцгсанлар юзэ чыхармышды. 
Бу нцгсанлар ашаъыдакылардан ибарэт иди: Эввэла йункерлэр дюзщюн 
цйрэдилмирди, верилэн командалары онлар тэкрарэн йеринэ йетирэ бил-
мирдилэр. ёДцйюшэ ьазырланЁ командасыны да онлар дюзщюн ияра 
едэ билмирдилэр. Мюгэвванын сюнщюлэнмэси заманы лазыми ардыяыл-
лыг да щцзлэнилмирди. Дэрслэрин дюзщюн вэ сэмэрэли апарылмасы 
ючюн Ь.Сэлимов илк нцвбэдэ забитлэрин цзлэринин ьазырлыг сэвиййэ-
синин йухары галдырылмасыны зэрури ьесаб едирди. Онун фикриняэ, йун-
керлэр сюнщю дцйюшюнэ эввэляэ йериндэ, сонра мюгэввайа йа-
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хынлашараг вэ нэьайэт гачараг вэ ёураЁ гышгырараг цйрэдилмэlи иди-
лэр. Ь.Сэлимов дэрслэрин щедишиндэ мейдана ики мюгэвва гойдур-
муш вэ йункерлэрэ онлары сюнщю илэ вурмаг эмр етмишди. Эмри ияра 
едэн йункерлэр бу мюгэввалардан бирини сюнщюлэмиш вэ онунла йа-
нашы дайанан икиняи мюгэввайа диггэт йетирмэмишдилэр. Ь.Сэли-
мов буну да нцгсан сайырды вэ йункерлэрин диггэтинин щюялэндирил-
мэсини ваяиб билирди. 

Сыхылмыш сырада йункерлэрин аддıмламасы тэрзи дэ Ь.Сэлимову 
тамамилэ гане етмирди. Хюсусэн дэ аддымлар кифайэт гэдэр сэр-
бэст вэ чевик дейилди. Бир команданын иярасындан дищэр команда-
нын иярасына кечэркэн йункерлэр аддымларыны зэифлэдирдилэр. 

Ь.Сэлимов щцрдюйю нцгсанларын дэрьал арадан галдырылмасыны 
тэлэб едирди. О гейд едирди ки, бцлмэ командири кими ьазырланан 
ьэр бир йункерин щэлэяэк вэзифэси эсщэрлэрин тэлиматчылары олмаг-
дырса, онда онлар бютюн тэдрис програмыны йахшы цйрэнмэли, дюзщюн 
команда вермэйи, мцвяуд нцгсанлары юзэ чыхармаъы вэ онлары 
арадан галдырмаъы баяармалыдырлар. Бу кейфиййэтлэрi исэ тэк вэ яэр-
щэ тэлими дэрслэриндэ элдэ етмэк мюмкюн иди. Ь.Сэлимов ьесаб 
едирди ки, ьэмин кейфиййэтлэрин мцькэмлэндирилмэси ючюн йухары 
синифлэрин тэк сыра тэлими дэрслэринэ йенидэн гайытмасы артыг щея иди. 
Чюнки бунунла дищэр тэдрис йюклэри йеринэ йетирилмэмиш гала билэр-
ди. Онун фикриняэ, йухары синиф бу кейфиййэтлэри яэрщэ тэлиминдэ 
мцькэмлэндирэ билэрди. Она щцрэ дэ тэклиф едирди ки, мэктэб рэь-
бэрлийи бу мэсэлэйэ диггэти артырсын, низамнамэдэ нэзэрдэ ту-
тулан бютюн материал тэдрис едилсин вэ бунун ючюн щюндэ эн азы бир 
саат дэрс кечилсин. О, ейни заманда, тэклиф едирди ки, щюндэ бир саат 
дэрс сюнщю дцйюшюнюн цйрэдилмэсинэ, бирсаатлыг дэрс исэ атыяылыъа 
айрылсын. Атыяылыг дэрслэринин кечилмэси илэ йункерлэр ьэм нишанща-
ьын гурулмасыны, дюзщюн нишан алынмасыны, ьэм дэ ьэрэкэтлэри нэ-
зэри шэкилдэ башгаларына изаь едилмэсини, нишанщаьын нэйэ хидмэт 
етдийини, щюллэ йатаъынын гурулушуну, щюллэнин учушуна тэсир едэн 
манеэлэрин нэдэн ибарэт олдуъунун эсщэрлэрэ цйрэдилмэсини ба-
яармалы идилэр. Йэни Ь.Сэлимов гэтиййэтли шэкилдэ билдирирди ки, 
йункерлэр нэзэри вэ практики ьазырлыъы, командаларын дюзщюн ия-
расыны вэ онларын тэдрис едилмэсинi, забитликлэ мюэллимлик кейфий-

йэтлэрини цзюндэ бирлэшдирмэйи баяармалы иди. 
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Щярби Назирлийин рящбярлийинин Прапоршикляр мяктябини вахташыры 
йохламасы йалныз тяфтиш характери дашымырды. Азярбайъан Oрдусу-
нун милли кадрларыны щазырлайан бу мяктябин фяалиййятинин йахшылаш-
дырылмасы цчцн, ейни заманда, ямяли тядбирляр дя эюрцлцрдц. 
Я.Шыхлинскинин илк сяфяриндяn сонра Щярби назир С.Мещмандаро-
вун мцвафиг ямр имзаламасы вя зярури тядбирляри мцяййянляш-
дирмяси, Щярби Назирлийин забитляринин тядрис просесиндя иштирак 
етмяси бунларын нцмайиши иди. 

Qarşıya qoyulan məqsədə nail olunması üçün məktəbdə nizam 

və intizamın möhkəmləndirilməsinə də böyük diqqət yetirilirdi. 

Özü də bu zaman həm yunkerlər, həm də məktəbin daimi kollektivi 

arasındakı nizam və intizam ciddi nəzarət altında saxlanılırdı. 

Məktəbin rəhbərliyi əmin idi ki, nizam və intizamı zəruri tələblərə 

cavab verməyən yunkerlərdən hazırlıqlı və xidməti vəzifəsinə 

sadiq zabit yetişə bilməz. Məktəbin müəllim kollektivinə irəli 
sürülən tələbkarlıq isə ondan irəli gəlirdi ki, onların hər biri hə-

rəkətləri ilə yunkerlərə canlı nümunə olsun. 

Bu keyfiyyətlərə nail olmaq üçün məktəbin rəhbərliyi zabit və 

yunkerləri xidməti uğurlarına görə vaxtlı-vaxtında fərqləndirməyə 

və mükafatlandırmağa, nöqsanlara yol verənləri isə cəzalandırma-

ğa çalışırdı. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən daxili xidmətin düzgün 

təşkili nəzarət altında saxlanılır və bu yolla mövcud olan nöqsanlar 

da üzə çıxarılırdı. Praporşiklər məktəbinin daxili əmrlərindən də 

görmək mümkündür ki, xidmətin necə aparılması vaxtaşırı yox-

lanılmış və onun nəticələri imzalanan əmrlərdə öz əksini tapmışdı. 

Bu mənada məktəbdə zabitlərin xidmətinə xüsusi diqqət göstə-

rilirdi. Çünki istər tədris prosesinin təşkilində, istərsə də nizami 

xidmətin qurulmasında zabitlərin rolu böyük idi. Ona görə də 

məktəb zabitlərinə qarşı həm qayğı, həm də yüksək tələbkarlıq irəli 

sürülürdü. Bu baxımdan məktəb rəisinin imzaladığı əmrlərdə vəzi-

fə borcuna sədaqətlə yanaşan zabitlər həvəsləndirildiyi kimi, za-

bitlər tərəfindən özünü göstərən laqeydlik hallarına qarşı da ciddi 
tələbkarlıq nümayiş etdirilirdi. Məsələn, məktəb rəisi polkovnik 

R.Şıxlinski 31 may 1919-cu il tarixində imzaladığı əmrində növ-

bətçi zabitin öz vəzifə borclarının icrasına məsuliyyətsizcəsinə ya-
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naşmasını ciddi tənqid edirdi. Məktəb rəisinin narazılığına səbəb 

olan məqam o idi ki, növbətçiliyi qəbul edən zabitlər Daxili Xidmət 

Nizamnaməsinə uyğun olaraq növbətçi zabitin vəzifələrini düzgün 

bilmirdilər. Bunun nəticəsi idi ki, hətta Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi 

məktəbə gələndə məktəb növbətçisi onları düzgün qarşılamırdı. 

Əmrdə konkret hal kimi Hərbi Nazirliyin Ümumi qərargah rəisinin 

iki dəfə məktəbə gəlişi zamanı onun məktəb növbətçisi tərəfindən 

vaxtında qarşılanmaması və ona məruzə edilməməsi göstərilirdi. 

Başqa bir halda isə məktəb növbətçisi şəxsi heyətin harada olması 

barədə lazımi məlumata malik deyildi və şəxsi heyətin bir hissəsi-

nin icazəsiz məktəbi tərk etməsini də adi bir hal kimi qarşılamışdı. 

Məktəb rəisi imzaladığı əmrində Daxili Xidmət Nizamnaməsinin 

konkret maddələrini sadalamaqla növbətçilərin vəzifələrini bir da-
ha zabitlərə xatırladırdı. Əmrin sonunda isə məktəb rəisi tələb 

edirdi ki, zabitlər Daxili Xidmət Nizamnaməsini ciddi öyrənsinlər 

və məktəb növbətçiliyini edərkən nizamnamədən irəli gələn vəzi-

fələrini düzgün icra etsinlər (100). 

Başqa bir halda isə məktəbin kiçik zabiti praporşik Şıxlinskinin 

intizamsızlığı məktəb rəisinin iradları ilə qarşılanmışdı. Bununla 

bağlı imzalanmış əmrlərdən birində praporşik Şıxlinski də məktəb 

növbətçisi kimi öz vəzifəsini düzgün icra etmədiyi üçün məktəb 

rəisinin tənqidinə məruz qaldı. Məktəb rəisi göstərirdi ki, növbət-

çiliyin təşkilini yoxlayarkən istirahət növbə üzvlərinin ayaqqabıla-

rını çıxararaq istirahət etdiklərinin şahidi olmuşdu ki, bu da ni-

zamnamə tələbinə zidd idi. Belə bir hala yol verilməsində ilk növ-

bədə qarovul rəisi günahkar bilindi və bir ay onun məktəbdən ayrıl-

masına qadağa qoyuldu. Məktəb rəisi, eyni zamanda, məktəb üzrə 

növbətçini də belə bir səhlənkarlığa yol verməkdə tənqid edirdi. 

Onun çağırışı əsasında məktəb növbətçisi vaxtında yetişməyəndə 

məktəb rəisi özü onun otağına yollandı və onun da paltarını çıxar-
masının şahidi oldu. Məktəb növbətçisi, eyni zamanda, sutka ər-

zində qarovulu yoxlamamış və bununla bağlı müvafiq kitabda 

qeydlər etməmişdi. Ona görə praporşik Şıxlinskiyə töhmət elan 

olundu. Belə halların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün məktəb rəisi 
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tələb etdi ki, zabitlər qarnizon xidmətinin tələblərini ciddi şəkildə 

öyrənsin və mənimsəsin (101). 

Başqa bir halda isə praporşik Şıxlinski yunker bölüyünün sıra 

təlimi zamanı məktəb rəisinin nümayəndəsi olan podpolkovnik 

Qiyasbəyovun yaxınlaşmasını gördükdə yunkerlərə "farağat" ko-

mandası verməmişdi. Hətta podpolkovnik Qiyasbəyovun tələb et-

məsinə baxmayaraq, praporşik Şıxlinski özünün bölüyün yüksək 

vəzifəli zabiti olmadığını iddia edərək "farağat" komandası ver-

məkdən imtina etmişdi. Məktəb rəisi isə həmin anda bölüyün ya-

nında olan yeganə zabit kimi praporşik Şıxlinskinin bu əmri vermə-

yə borclu olduğunu bildirirdi və yol verdiyi intizamsızlığa görə ona 

birhəftəlik ev dustaqlığı cəzası verilmişdi. Məktəb rəisi qeyd edirdi 

ki, praporşik Şıxlinski bu intizamsızlığı ilə yunkerlərə yararsız nü-
munə olmaqla bərabər, məktəbin də nüfuzunu aşağı salırdı. Əmrdə 

tələb olunurdu ki, zabitlər tərəfindən belə intizamsızlıq hallarına son 

qoyulsun. Əks təqdirdə, belə zabitlərin məktəbdən xaric edilməsi 

haqqında Hərbi Nazirlik qarşısında vəsatət qaldırılacaqdır (102). 

Görünür, praporşik Şıxlinski bu iradlara qarşı məsuliyyətlə ya-

naşmışdı. Çünki bu iradlardan bir neçə ay sonra, yəni 1919-cu il av-

qust ayının 15-də məktəb rəisi tərəfindən bir neçə praporşik, o cüm-

lədən praporşik Şıxlinski vaxtından əvvəl növbəti rütbə verilməsi-

nə təqdim edildilər. Digər zabitlər isə Vəkilov, Axundzadə, Məm-

mədov, Vəzirov, İmanov, Səlimxanov və İsmayılov idilər. Məktəb 

rəisinin Baş Ərkani-hərb rəisinə göndərdiyi təqdimat məktubunda 

öz vəsatətini onunla əsaslandırırdı ki, məktəbdə zabitlərin xidməti 

hərbi hissələrdəki xidmətdən dəfələrlə ağırdır. Çünki məktəbdə il-

boyu dərslər davam edir və zabitlər də yunkerlərlə qışda 4–6 saat, 

yayda isə 8 saat dərs aparmalı olurdular. Hərbi hissələrdə isə za-

bitlər dərslərin aparılmasına yalnız rəhbərlik edirdilər. Bundan 

başqa, məktəbdə yunkerlərə verilən biliyin həcmi hərbi hissələrdə 
əsgərlərə verilən biliyin həcmindən xeyli artıq idi. Bu da zabitlər-

dən əlavə gərginlik tələb edirdi. Məktəb zabitləri, eyni zamanda, 

zabitlərin azlığı üzündən tez-tez növbətçilik etməli olurdular: "Öz 

vəsatətimi onunla əsaslandırıram ki, rəhbərlik etdiyim məktəbdə 
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zabitlərin xidməti aşağıdakı səbəblərə görə qoşun hissələrindəki 

xidmətdən xeyli ağırdır. Məktəbdə bütün ilboyu zabitlərin demək 

olar ki, bütün gün ərzində dərsləri vardır. Zabitlər qış vaxtı 4–6 

saat, yay vaxtı isə 8 saat dərs dedikləri halda, qoşun hissələrindəki 

zabitlər dərslərə yalnız rəhbərlik edirlər və onların verdiyi göstə-

rişlər əsasında dərsləri çavuşlar da apara bilərlər. Nizamnamələr və 

nizami hazırlıq üzrə kursun həcmi məktəbdə hissələrə nisbətən 

xeyli böyük olduğuna baxmayaraq, buranın zabitləri boş vaxtla-

rında da nizamnamə və xidmət üzrə dərslərdə iştirak edirlər ki, on-

lara həvalə olunmuş vəzifələri daha yaxşı öyrənsinlər. İstənilən 

hərbi hissəyə nisbətən məktəbdə zabitlərin sayı az olduğundan 

məktəb zabitləri həm növbətçilik edir, həm yunkerlərlə nizami ha-

zırlıq üzrə dərs aparırlar, həm də bölük komandiri kimi yunkerlərin 
təhsil davamiyyətini nəzarət altında saxlayırlar və onlara zəruri 

olan məsləhətlər verirlər" (103).  

Nəhayət, məktəbdə yüksək rütbəli zabitlərin sayı da az idi. 

Məktəb rəisi bu məqamın da nəzərə alınmasını və ona görə adları 

çəkilən zabitlərin rütbələrinin yüksəldilməsini xahiş edirdi (104).  

Amma Baş Ərkani-hərb rəisi general-leytenant M.Sulkeviç bu 

vəsatətlə bağlı bildirdi ki, rütbəyə təqdim olunanlar ən azı bir il 

xidmət etməlidirlər (105). 

Təhsil uğurları və nizam-intizamı ilə fərqlənən yunkerlər vaxt-

aşırı məktəb rəhbərliyi tərəfindən həvəsləndirilir və mükafatlandı-

rılırdı. Belə yunkerlər əsgəri rütbələrə layiq görülür, ya da onlara 

qısamüddətli məzuniyyətlər verilir. Məsələn, 1919-cu il yanvar 

ayının əvvəllərində 13 nəfər yunkerə əla davranışı və biliklərinə 

görə yefreytor rütbəsi verilmişdi. 1919-cu il aprelin 1-də isə birinci 

bölüyün yunkerlərindən Həsən Həsənov, Həsən Abdullayev, Hə-

sən Eyubov, Həmid Mahmudov, Qurbanəli Qurbanəliyev, Əlişöv-

kət Abuzərov, Məmmədəli Ağababayev, Abdulla Ağayev, Bahadur 
Əliyev, Məmmədhüseyn Əliyev, Mənsur Əliyev, Məmmədheydər 

Əliyev və başqaları fərqləndiklərinə görə birinci dərəcəli un-

ter-zabit rütbəsinə layiq görülmüşdülər. Bu siyahıda bütünlüklə 49 

yunkerin adı var idi (106).  
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Прапоршикляр мяктябиндя бурахылыш имтащанларынын кечирилмяси 

цчцн хцсуси имтащан комиссийасы тяшкил едилирди. Бу имтащан ко-

миссийаларына щям Прапоршикляр мяктябинин забитляри, щям дя Hər-

bi Назирлийин вя гарнизон щиссяляринин нцмайяндяляри дахил еди-
лирди. Мясялян, 1919-ъу илин апрелиндя Щярби назирин эюстяришиня 
ясасян Öмуми гярарэащ ряисинин имзаладыьы сярянъамда эюстяри-
лирди ки, сыра тялимляринин кечирилмяси цчцн мяктяб ряиси полковник 
Р.Шыхлинскинин сядрлийи алтында комиссийа йарадылыр. Kомиссийайа 
мяктябин, 3-ъц Эянъя пийада алайынын, 1-ъи топчу бригадасынын vя 
3-ъц Шяки сцвари алайынын забитляри дахил едилмишди (107). 

Прапоршикляр мяктябинин нювбяти бурахылышы 1919-ъу илин апре-
линдя олду. Бу бурахылышда 135 няфяр сынаг имтащанларыны уьурла 
веряряк илкин забит рцтбясиня лайиг эюрцлдцляр. Бурахылыш мярасими-
ня Бакыдан дювлят вя щюкумят нцмайяндяляри дя дявят едил-
мишдиляр. Онларын арасында Парламентин сядр мцавини H.Аьайев, 
Парламентin цзвц А.Рзайев, Эянъя шящяринин башчысы Сяфикцрдски 
вя башгалары да вар иди (108). Мяктябин ряиси Р.Шыхлинскинин рапор-
туну гябул етдикдян сонра Щярби назир С.Мещмандаров йункерляри 
тящсили баша вурмалары вя прапоршик рцтбяси алмалары мцнасибятиля 
тябрик етди. Сонра гонаглара вя эянъ забитляря зийафят верилди. 
Зийафятдя Щярби назир бир даща чыхыш етди вя эянъ забитляри тябрик 
етди. С.Мещмандаров юз чыхышында деди: «Сизя чох мясулиййятли бир 
вязифя щяваля олунур. Бу эцндян сиз бизим эянъ ордумузун 
рящбярляриня чеврилирсиниз. Унутмайын ки, сиз ясэярляря йалныз мещ-
рибан вя сямими мцнасибятинизля Азярбайъанын истиглалиййятиня 
садиг олан мющтяшям рущлу ордунун йарадылмасы кими али мягсядя 
наил ола билярсиниз. Шяхси ляйагят щиссини йцксяк тутараг физики gцъ 
тятбиг етмякдян чякинин, чцнки бу тясир васитяси инсанда юзцня вя 
башгаларына гаршы ещтирам щиссини мящв едир. Ъидди олун, анъаг инти-
замын позулмасы цзря щяр бир щадисяни фярдиляшдирин вя буна 
мцвафиг олараг гярар гябул един. Интизамын позулмасы щалы щеч дя 
щямишя гярязли ирадянин ифадяси олмур. Йалныз бу йолла сиз гардаш-
ларыныз олан ясэярлярин щюрмятини газана билярсиниз, йалныз гаршылыг-
лы мящяббят вя етимад ясасында орду йекдил вя эцълц аиляйя 
чевриля биляр, йалныз беля орду щягиги ордудур, халгын дайаьы, бизим 
истиглалийятимизин дайаьыдыр». 
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Сонра Парламентин сядр мцавини Щ.Аьайев дя эянъ забитляря 
цз тутду вя мяктяби баша вурмалары мцнасибятиля онлары тябрик ет-

ди. Qısa təbrik nitqində o dedi: "Siz bizim ordumuza qatılacaq, di-

rilik suyu kimi onu canlandıracaqsınız. İnanıram ki, siz müəllim-

ləriniz və komandirləriniz tərəfindən aşılanan Azərbaycanın müs-

təqilliyi ideyasından ruhlanaraq bu ideyanı bizim ordumuza da təl-
qin edəcəksiniz. Bu ideyadan kənarda bizim milli qurtuluşumuz 

yoxdur. Siyasətdən kənarda olmaqla inanıram ki, siz hamınız yal-

nız gənc ordumuzun möhkəmləndirilməsinə və bununla da bizim 

gənc, müstəqil dövlətimizin möhkəmləndirilməsinə xidmət edə-

cəksiniz" (109). 

Məktəbin buraxılışından dərhal sonra yeni dövrənin qəbuluna 

başlandı. Bununla bağlı türk (Azərbaycan) və rus dillərində elanlar 

hazırlandı və müxtəlif yerlərdə yapışdırıldı. Прапоршикляр мяктя-
биня гябул мцсабигя йолу иля апарылырды. Мцсабигядя иштирак етмяк 
истяйянляр мцвафиг савад сявиййясиня малик олмалы идиляр. Яризя 
верянлярин савады али ибтидаи мяктябин там курсу вя йа эимнази-
йанын 4 синфи вя йа бунлара уйьун эялян сявиййядя олмалы иди. 
Мяктябя гябулун башланмасы барядя «Азярбайъан» гязетиндя 
елан верилирди. Апарылан мцсабигянин нятиъяляри дя «Азярбайъан» 
гязетиндя чап едилирди. 1919-ъу илин майында мяктябя гябул баря-
дя ашаьыдакы мязмунда елан верилди: «Эянъя Прапоршикляр мяктя-

биня дахил олмаьы арзулайан şəxsləрин яризяляринин гябулу апрелин 
16-дан майын 5-ня кими апарылаъагдыр. Мяктябя дахил олмаг ис-
тяйянляр мяктяб ряисинин адына яризя йазмалы вя она тящсил вя до-
ьум щаггында шящадятнамяляри ялавя етмялидирляр. Тящсил сензи али 
ибтидаи мяктяблярин там курсундан, эимназийанын вя йа мцвафиг 
тящсил мцяссисяляринин 4 синфиндян ашаьы олмайан шяхсляр гябул 
едиляъякляр. Бу тялябляря ъаваб верян щям мцлки шяхсляр, щям дя 
ясэярляр гябул едиляъякляр. Майын 5-дян сонра цзрсцз сябябляря 
эюря сянядлярин гябулу апарылмайаъагдыр. Сянядлярин гябулундан 
сонра мяктябя дахил олмаг истяйянляр тибби мцайинядян кечмяли 
олдуглары цчцн башга йердя йашайанлар Эянъяйя эялмялидирляр. 
Мяктябя гябул едилянлярин сийащысы майын 5-дя мяктябин эириш га-
пысынын йанында асылаъаг вя «Азярбайъан» гязетиндя чап олуна-
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ъагдыр. Гябул олунанларын щамысы майын 5-дян 15-ня кими мяктя-
бя эялмялидирляр. Цзрсцз сябябляря эюря майын 15-дян сонра 
эялянляр ися гябул едилмяйяъякляр» (110). 

Əhali arasında Praporşiklər məktəbində oxumaq üçün böyük 

maraq var idi və bunun nəticəsi idi ki, məktəbə 100 nəfərdən artıq 

yunker qəbul edilmişdi. 

Praporşiklər məktəbinin yeni dövrəsi üçün gün rejimi aşağıdakı 

kimi müəyyənləşdirilmişdi (111): 

6.00 – Yunkerlərin yataqdan qalxması 

6.30 – Səhər çayı 

7.00 - 7.30 – Gimnastika 

8.00 - 11.00 – Sıra təlimi 
11.00 - 12.00 – Yuxarı siniflər üçün mühazirə, aşağı siniflər  

üçün nizamnamələr 

13.00 –Nahar 

17.30-19.30 – Yuxarı siniflər üçün mühazirə, aşağı siniflər   

üçün nizamnamələr 

19.30 – Axşam yeməyi və axşam çayı 

21.00 – Axşam yoxlaması. 

Cümə axşamı nahardan sonra və cümə günləri yunkerlərlə 

dərslər keçirilməli deyildi. 

1919-cu ilin iyun ayından isə məktəb yay rejiminə keçdi. Bu-

nunla əlaqədar olaraq gün rejimi aşağıdakı qaydada müəyyənləş-

dirildi (112): 

5.00 – Yunkerlərin yataqdan qalxması 

5.00 - 5.50 – Yuyunma və səhər yoxlanışı 

6.00 - 6.30 – Gimnastika, qılıncoynatma və atıcılıq 

6.35 - 7.00 – Səhər yeməyi 

7.05 - 7.55 – 1-ci dərs, siyasi savadlanma üzrə 
8.00 - 8.50 – 2-ci dərs 

9.00 - 9.50 – 3-cü dərs 

10.00 - 10.50 – 4-cü dərs 

11.00 - 11.50 – 5-ci dərs 

12.30 - 13.15 – Nahar yeməyi 
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13.15 - 15.00 – İstirahət 

15.00 - 18.00 – Nizamnamələr və sıra təlimi 

18.00 - 19.00 – Şam yeməyi 

19.00 - 21.00 – Söhbətlər və məşqlər 

22.00 – Yatmaq üçün işarə  
1919-ъу ил ийул айынын 7-дя Прапоршикляр мяктяби Эянъядян 

Щаъыкяндя кючцрцлдц. Чох эцман ки, мяктябин Щаъыкяндя кю-
чцрцлмяси тядрис просесинин даща сямяряли апарылмасы иля баьлы иди. 

Yunkerlər burada düşərgə şəraitində yaşayırdılar.  
1919-ъу ил ийул айынын сону вя август айынын яввялляриндя Щярби 

Назирлийин Бакы шящяриня кючцрцлмясиндян сонра Прапоршикляр 
мяктябинин дя Бакыйа кючцрцлмяси гярара алынды. Бунунла баьлы, 
Щярби назир яввялъя Прапоршикляр мяктябинин август айынын 28-дя 
йенидян Эянъяйя кючцрцлмяси барядя ямр верди. Полковник 
Р.Шыхлинскинин еля hямин тарихдяки мяктябдахили ямриндя дейилирди 
ки, бу эцн Прапоршикляр мяктяби саат 13-дя Щаъыкянддян щярякят 

етди вя саат 16.30-да Эянъядяки йериня чатды. Elə həmin günlərdə 
Praporşiklər məktəbində buraxılış imtahanları keçirildi. 1919-cu 

ilin son günlərində baş tutmuş imtahanlar zamanı 114 yunker mü-

vəffəq qiymət alaraq təhsili başa vurdular. Sentyabr ayının 1-də isə 

növbəti tədris dövrünün başa çatması münasibətilə Gəncənin Top-

çu meydanında Praporşiklər məktəbi yunkerlərinin paradı təşkil 

edildi (113). 
Сентйабр айынын 4-дя ися Р.Шыхлински мяктябин Бакыйа кючцрцл-

мяси барядя Щярби назирин мцвафиг ямрини йериня йетирмяк цчцн 
лазыми эюстяриш верди. Сентйабр айынын 6-да Прапоршикляр мяктяби 
Бакыйа кючцрцлдц вя бурада Торговы кцчяси иля Будаговски кцчя-
синин кясишмясиндя олан 10-ъу ясэяр хястяханасынын бинасында 
йерляшдирилди (114). 

Кючцрцлмя иля баьлы Р.Шыхлинскинин Щярби Назирлийя эюндярдийи 
6 сентйабр 1919-ъу il тарихли рапортунда эюстярилирди ки, бу эцн 16 
забит, 2 подпрапоршик, 109 йункер, 133 ясэяр вя 8 атдан ибарят 
мяктяб Бакы шящяриня эялмишdир. 
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а) Щярбиййя мяктяби 
 

Прапоршикляр мяктяби Бакыйа кючдцкдян аз сонра бу тящсил оъа-
ьынын статусу йенидян галдырылды. Чох эцман ки, мяктябин Бакыйа 
кючцрцлмяси, щям дя бу мясяля иля баьлы иди. 1919-ъу илин октйабр 
айында Прапоршикляр мяктяби Щярбиййя мяктяби адландырылды. Нази-
рин мцвафиг ямри 1919-ъу ил октйабрын 31-дя имзаланды. Прапоrшик-
ляр мяктябинин aşağıdakı мцяллим щейяти вя ишчиляри ися октйабр 
айынын 15-дян Щярбиййя мяктябинин штатында сайылырдылар (115): 

Polkovnik Rüstəm bəy Şıxlinski – məktəbin rəisi 

Kapitan Ququşov – məktəbin müfəttişi vəzifəsinin icraçısı 

Kapitan Jeleyşikov – məktəb rəisinin adyutantı 

Kapitan Vetoşnikov – təsərrüfat hissəsi rəisi vəzifəsinin icraçısı 

Ştabs-kapitan Sərməstbəyov – tabor komandiri 

Ştabs-kapitan Şeydayev – 1-ci bölüyün komandiri 

Ştabs-kapitan Vəzirov – 2-ci bölüyün komandiri 

Praporşik Axundzadə – qeyri-nizami komandanın rəisi 
Praporşik İsmayılov – kürd bölməsinin rəisi 

Məmur Nelyubov – xəzinədar 

Məmur Qeynats – məktəbin baş həkimi 

Məmur Kutilyok – kapelmeyster 

Bunlardan başqa, praporşiklər Məmmədov, Vəkilov, Şıxlinski, 

Əsgərov, Bədəlov, Vəzirov, Hüseynov, İmanov, Rüstəmov, Sə-

limxanov məktəbin kiçik zabitləri vəzifəsinə qəbul edilmişdilər. 

Bu əmrdən эюрцнцр ки, Прапоршикляр мяктябинин Щярбиййя мяк-
тябиня чеврилмяси цчцн тяшкилати ишляр щяля хейли яввял башламышды. 
Назирин ямри иля Прапоршикляр мяктябинин ряиси Р.Шыхлински 
Щярбиййя мяктябинин дя ряиси олараг галырды.  

Мяктябин статусунун галдырылмасы иля тялим-тярбийя просесинин 
гаршысында гойулмуш вязифялярин мащиййяти, мигйасы хейли эенишлян-
мишди, тядрис йцкц кифайят гядяр аьырлашдырылмышды ки, бу да кей-
фиййятъя даща щазырлыглы забитлярин щазырланмасына имкан вермяли иди. 

1919-ъу ил декабр айынын 1-дя Щярбиййя мяктябинин ряиси пол-
ковник Р.Шыхлински 2-ъи топчу бригадасынын командири тяйин едилди. 
Онун йериня ися 4-ъц Губа пийада алайынын полковники Чхеидзе 
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тяйин олунду. Декабр айынын 8-дя Шыхлински юз вязифясини пол-
ковник Чхеидзейя тящвил верди. 

Məktəb üzrə imzaladığı sonuncu – 344 nömrəli əmrdə polkov-

nik R.Şıxlinski yazırdı: "Yeni xidməti təyinatımla əlaqədar məktə-

bi tərk edərkən tabor komandiri ştabs-kapitan Sərməstbəyova, sinif 

müfəttişi kapitan Quruşova, ştabs-kapitan Şeydayevə, ştabs-kapi-

tan Vəzirova, təsərrüfat müdiri kapitan Vetoşnikova, məktəb rəisi-

nin yavəri kapitan Vetoşnikova, bütün zabitlərə və məmurlara xid-

məti vəzifələrinin icrası zamanı göstərdikləri faydalı fəaliyyətləri-

nə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Yunkerlərə də çalışmalarına və 

yaxşı davranışlarına görə təşəkkür edirəm. Bizim hamımız üçün 

əziz olan məktəbə uğurlar arzu edirəm" (116). 
Щярбиййя мяктябинин ачылмасында башлыъа мягсяд илкин тящсили 

олан эянъляри щярби-низами вя елми истигамятдя щазырламаг, мцва-
фиг гошун нювляриндя хидмят етмяк цчцн онлара зярури билик вер-
мяк вя вярдишляр ашыламаг иди. Бурада тящсил аланлар да йункер ад-
ландырылырды. Мяктяб цч шюбядян ибарят иди „ пийада, топчу вя истещ-
кам шюбяляри. Пийада шюбяси ики бюлцклц бир табор, топчу вя истещкам 
шюбяляри ися щяр бири бир тагым мигдарында олмалы иди. Hярбиййя 
мяктяби бирбаша Баш Яркани-щярб ряисиня табе едилмишди. Мяктябин 
мцстягимян идаря едилмяси ися мяктяб ряисинин сялащиййятиндя иди. 

Щярбиййя мяктябинин ряислийиня намизяд Баш Əркани-щярб ряиси тя-
ряфиндян сечилмяли вя тясдиг цчцн Щярби назиря тягдим едилмяли 
иди. Щярбиййя мяктябинин ряислийиня намизяд али щярби мяктяб-
лярдян бирини битирмиш полковник вя йа эенерал рцтбяли шяхслярдян 
сечилмяли иди. Бу заман, щям дя она диггят йетирилмяли иди ки, щямин 
забит щярби хидмят сащясиндя кифайят гядяр тяърцбяли олсун (117). 

Məktəb rəisi təlim-tərbiyə və tədris prosesini istiqamətləndir-

məli, daxili qayda-qanunun və xarici abadlığın qorunmasına nəza-

rət etməlidir. Məktəb rəisinə aşağıdakı hüquqlar verilirdi: 

„ sinif müfəttişi istisna olmaqla bütün zabitlərin və məmurların 
seçilməsi; 

„ həqiqi hərbi xidmətdə olmamaqla Hərbiyyə məktəbində çalı-
şan məmurların, mülki şəxslərin bu və digər vəzifələrin icrasına 
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buraxılması, həmin vəzifədən uzaqlaşdırılması, işə qəbul edilən 

şəxslərə ştat cədvəlinə uyğun olaraq maaşların təyin edilməsi; 

„ xidməti zərurət yaranarsa, bu və ya digər zabitin Baş Ərka-
ni-hərb rəisinə məlumat verilməsi şərti ilə müvəqqəti olaraq vəzi-

fədən kənarlaşdırılması; 

„ təlim-tərbiyə hissəsi üzrə çalışan məmurların tətil müddətində 
28 günlük məzuniyyətə buraxılması. Digər hərbi qulluqçular isə 

müəyyənləşdirilmiş qaydada məzuniyyətə buraxıla bilərdilər; 

„ öz vəzifəsini sədaqətlə yerinə yetirən şəxslərin mükafatlara 
təqdim edilməsi; 

„ könüllü xidmətçilərin işə qəbul edilməsi və işdən azad edil-
məsi, onlara müəyyənləşdirilmiş smeta daxilində maaşların kəsil-

məsi; 

„ icrası zəruri olan məsələlərlə bağlı bu və ya digər qurumlarla 
əlaqə yaradılması, yüksək səviyyədə həlli tələb olunan məsələlərlə 

bağlı baş Ərkani-hərb qarşısında vəsatət qaldırılması; 

„ nəzarət işlərində və intizam cəzaları verilməsində məktəb rəisi 
diviziya komandirinin səlahiyyətlərinə, təsərrüfat işləri sahəsində 

isə alay komandirinin səlahiyyətlərinə malik idi. 
Щярбиййя мяктябиня 17„28 йашлары арасында олан истянилян щяр-

би гуллугчу вя мцлки шяхс дахил ола билярди. Бунун цчцн онлар тя-
ляб олунан илкин тящсил базасына малик олмалы идиляр. Пийада шю-
бясиня дахил олмаг истяйянлярин тящсил сявиййяси эимназийанын 4 
синфи вя йа али ибтидаи мяктяблярин там курсундан ашаьы ола билмяз-
ди. Топчу вя истещкам шюбяляриня яризя верянляр ися эимназийанын 
там курсуну вя йа она мцвафиг олан тящсил оъаьыны битирмяли идиляр. 
Гябул цчцн яризя верянляр мяктябдя сынаг имтащанларындан кеч-
мяли идиляр. Пийада шюбясиня яризя верянляр малик олдуглары илкин 
тящсил сявиййясиндя сынаг имтащанларыны кечмяли идиляр. Топчу вя 
истещкам шюбясиня дахил олмаьы арзулайанлар ися бязи фянляр цзря 
ялавя имтащанлара ъялб едилмяли идиляр. Сынаг имтащанларындан кеч-
мяк истяйянляр цчцн имтащан програмы Щярбиййя мяктябинин 
юзцндя щазырланырды. Нязярдя тутулмушду ки, мяктябдя сянядлярин 
гябулу барядя «Азярбайъан» гязетиндя елан верилсин. Мцлки шяхс-
ляр бу еланы охудугдан сонра мяктябя мцраъият етмяли идиляр. Ан-
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ъаг Азярбайъанын айры-айры мянтягяляриндян тез-тез Щярбиййя 
мяктябиня мцраъият едилир вя чохлары мяктябдя охумаг арзу-
сунда олдугларыны билdирирдиляр.  

Məsələn, Şamaxı sakini Miryaqub Mirzəyev belə bir məktubla 

məktəbin rəisinə müraciət etmişdi: "Vətən naminə həyatımı ölkə-

nin müdafiəçiləri sırasında hərbi xidmətə həsr etmək üçün yeni baş-

lanan ilin əvvəlindən rəhbərlik etdiyiniz məktəbin müdavimləri sı-

rasına qəbul edilməmi Siz əlahəzrətdən xahiş etmək mənim üçün 

şərəfdir. Təhsil senzim var, kommersiya məktəbini 7 sinfini bitir-

mişəm. Zəruri sənədləri isə tələb olunan kimi yollayacağam". 

Məktub müəllifi daha sonra yаzırdı ki, cavab müsbət olarsa, onun 

Şamaxıdakı ünvanına məktub göndərilsin. Məktəbin rəisi həmin 
məktuba dərkənar qoyaraq qəbul barədə "Azərbaycan" qəzetində 

nə vaxt elan çap ediləcəyini Mirzəyevə çatdırmağı tapşırdı (118).  
Щеч шцбщясиз ки, мятбуатын чятин йайылдыьы яйалятлярдя мяк-

тябя гябулун гайдасындан вя онун ня вахт башлайаъаьындан 
вахтында хябяр тута билмирдиляр вя она эюря дя бирбаша мяктябин 
юзцня мцраъият едирдиляр. Щярби щиссяляря ися мяктябя гябулун 
башланмасы барядя Щярби Назирликдян эюндярилян ямр васитяси иля 
хябяр верилирди. Бу мялумат алынан кими арзу едянлярин сянядляри 
мяктябя тягдим олунмалы иди. 

Ясаснамядя эюстярилирди ки, Щярбиййя мяктябиндя тящсил ики ил 
давам етмяли вя бурахылыш августун орталарында олмалы иди. Йени 
дярс или ися сентйабрын 1-дя башламалы иди (119). 

Ясаснамядя, ейни заманда, эюстярилирди ки, йункерлярля апа-
рылан тялим-тярбийянин гаршысында ашаьыдакы вязифяляр дайаныр: 

1) щярби вя вятяндашлыг боръу щиссляринин йункерляря дяриндян 
ашыланмасы; 

2) доьруъул, итаяткар вя ъясур характерин формалашдырылмасы; 
3) вятянин мцдафияси наминя щазыр олан йцксяк щярбчи щиссляри-

нин мющкямляндирилмяси; 
4) мющкям интизамын вя рцтбяъя бюйцкляря ъидди ещтирамын 

ашыланмасы; 
5) йункерляр арасында сямими йолдашлыг щиссляринин горунмасы. 
Мяктябдахили режим дя бу вязифялярин щялл едилмясиня уйьун 

олараг гурулмалы иди. Щямин вязифялярин щяллиня наил олмаьа ча-
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лышан, тящсилдя вя давранышда йахшы нятиъяляр эюстярян йункерляр 
мяктяб ряисинин ямри иля мцкафатландырылыр вя щявясляндирилирди. 
Йцксяк нятиъяляря наил олан йункерляр баш чавуш (фелдфебел), баш 
портупей-йункер, кичик портупей-йункер рцтбяляриня лайиг эюрцлцр-
дцляр. 

Bu rütbələrə layiq görülmək üçün yunkerlər konkret olaraq aşa-

ğıdakı tələblərə cavab verməli idilər: baş çavuş rütbəsinə layiq gö-

rülənlərin bütün fənlər üzrə ümumi təhsil balı 10 baldan, ayrı-ayrı 

fənlər üzrə isə 6 baldan aşağı olmamalı idi. Davranış norması isə 

birinci dərəcəyə cavab verməli idi. Portupey-yunker rütbələrinə 

təqdim olunanların isə bütün fənlər üzrə ümumi balı 9 baldan, bu və 

ya digər fəndən isə ümumi balı 6 baldan aşağı olmamalı idi. Onla-

rın da davranış norması birinci dərəcə səviyyəsində olmalı idi. 

Əgər bu rütbələrə yunkerlər təhsil ilinin əvvəlində təqdim edilsəy-

dilər, onda əvvəlki tədris ilinin sonunda verilmiş imtahanların nə-

ticələri nəzərə alınmalı idi. Təhsilə həvəs göstərməyən, davranış 
normalarını pozan və bəslənilən etimadı doğrultmayan yunkerlər 

isə cəzalandırıla bilərdilər. Bu məqsədlə onlar rütbədən məhrum 

edilə, ya da yüksək rütbədən aşağı rütbəyə keçirilə bilərdilər. Xüsu-

si hallarda Baş Ərkani-hərb rəsinin icazəsi ilə yunkerlər hərbi 

məhkəməyə də verilə bilərdilər (120). 
Qeyd etmək lazımdır ki, mövcud olduğu dövrdə Hərbiyyə 

məktəbi üzrə daxili əmrlə xeyli sayda yunker yuxarıda göstərilən 

qaydada həm mükafatlandırılmış, həm də cəzalandırılmışdı. Yun-

kerlərin cəzalandırılması və mükafatlandırılması məktəbdə möv-

cud olan intizam komitəsinin qərarı ilə baş verirdi. Bu komitə 

əsasnaməyə əsasən məktəbdə yaradılmış iki məşvərətçi komitədən 

biri idi. Bu komitəyə məktəb rəisi sədrlik edirdi. Onun üzvləri isə 

sinif müfəttişi, onun müavini, tabor komandiri, bölük komandirləri, 

topçu, istehkam taqımları komandirləri, kiçik zabitlər və məktəb 

imamı idilər. Komitənin vaxtaşırı keçirilən iclasında yunkerlərin 

hərəkətləri, onlara verilən cəzalar, yunkerlərin davranışlarının və 

mənəviyyatlarının qiymətləndirilməsi, bölük komandirlərinin yun-
kerlərin mükafatlandırılması ilə bağlı təqdimatları müzakirə edilir-

di. Məsələn, 1920-ci il fevralın 6-da keçirilən iclasın qərarı ilə bir 
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neçə yunker 2-ci dərəcəli davranış səviyyəsindən 3-cü dərəcəli 

davranış səviyyəsinə keçirilmiş və onlara xəbərdarlıq edilmişdi ki, 

təkrar intizamsızlıqlara yol verdikləri halda məktəbdən qovulacaq-

lar. Elə həmin iclasın qərarı ilə başqa bir neçə yunker intizamsızlıq-

larına görə məktəbdən qovulmuşdu. Fevralın 8-də keçirilən iclasda 

isə əksinə çoxlu sayda yunker nümunəvi davranışlarına görə 1-ci 

dərəcəli davranış səviyyəsinə keçirilmişdi. İntizam komitəsində 

məktəbin zabitlərinin də davranış normaları müzakirə edilir və 

müvafiq qərarlar qəbul edilirdi (121). Məktəbi tərk edib qaçan 

yunkerlərin hər biri barədə həmin yunkerlərin yaşadığı qəza poli-

sinə və Əxzi-Əsgər İdarəsinə xəbər verilir ki, onun axtarışı ilə 

məşğul olsunlar. Bu məqsədlə yazılan məktublar məktəb rəisi tə-

rəfindən imzalanırdı və orada yunkerlərin özləri ilə apardıqları 
xidməti əşyalar da göstərilirdi. Məktəbin arxivində mövcud olan 

sənədlərdən görmək mümkündür ki, yerlərdə məktəbdən qaçan 

yunkerlərin axtarışı ilə çox ciddi məşğul olunmuş və onun nəticə-

ləri barədə məktəbə məlumat verilmişdi. Qaçan yunkerlərdən kö-

nüllü olaraq qayıdanlar da var idi. Onlar yenidən öz təhsillərini 

davam etdirirdilər (122). 

İntizam komitəsinin və məktəbdə mövcud olan ikinci məşvə-

rətçi komitənin – pedaqoji komitənin qərarı ilə məktəbdən xaric 

edilənlər də müəyyən vaxtdan sonra yenidən məktəbə qəbul oluna 

bilərdilər. Müəyyən hallarda isə yunkerlər bu hüquqdan məhrum 

edilməklə qovula bilərdilər. Belə hallarda onlar bir daha Hərbiyyə 

məktəbinə qəbul oluna bilməzdi. Bəziləri isə müəyyən müddət 

hərbi hissələrdə xidmət etdikdən sonra Hərbiyyə məktəbinə qəbul 

edilə bilərdilər. Bu halda ilk növbədə həmin hərbi hissənin onun 

barəsində müsbət təqdimatı olmalı idi. Əgər yunker dərs ilinin əv-

vəlində və ya ortasında məktəbdən kənarlaşdırılmışdırsa, onda ye-

nidən qəbul imtahanı verməli idi. Birinci ilin tədris proqramını bi-
tirənlər isə məktəbə bərpa edildikdə aşağı sinifdən yuxarı sinfə ke-

çid imtahanlarını verməli idilər. Bu və ya digər səbəblərə görə 

ikinci dəfə məktəbdən kənarlaşdırılanlar da ora yenidən qəbul 

olunmaq hüququnu itirirdilər. Yunkerlərin məktəbdən kənarlaşdı-
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rılması və ya xaric edilməsi, habelə belələrinin hərbi hissələrə 

göndərilməsi Baş Ərkani-hərb rəisinin əmri ilə olmalı idi. İntizam 

pozğunluqlarına və təhsil nəticələrinə görə məktəbdən uzaqlaşdırı-

lanlar hansı hissəyə göndərilmələrini seçmək hüququna malik de-

yildilər. Belələri, həm də Hərbiyyə məktəbinin daxil olduğu qarni-

zonun hərbi hissələrində xidmət edə bilməzdilər və digər qarni-

zonların hərbi hissələrinə göndərilməli idilər. Öz ərizəsi ilə Hər-

biyyə məktəbindən xaric olanların isə hansı hərbi hissədə xidmət 

etmək istəmələri nəzərə alına bilərdi (123). 

Məktəbdə mövcud olan ikinci məşvərətçi komitəyə – pedaqoji 

komitəyə də məktəb rəisi sədrlik edirdi. Bu komitənin tərkibinə 

əlavə olaraq sinif müfəttişi, onun müavini, tabor komandiri, bölük 

komandiri, topçu və istehkam taqımlarının komandirləri, kiçik za-
bitlər, imam, müəllimlər və həkimlər daxil idi. Pedaqoji komitənin 

iclasları məktəb rəisinin qərarı ilə çağırılırdı. Bu iclaslarda məktə-

bin həyatı ilə bağlı ümumi məsələlər, tədris prosesi ilə ortaya çıxan 

məsələlər müzakirə edilməli idi. Pedaqoji komitənin xüsusi iclas-

ları da ola bilərdi. Bu zaman orada bütün üzvlərin iştirakı məcburi 

deyildi. Belə iclaslarda məktəb rəisi, sinif müfəttişi, onun müavini, 

imam və digər üzvlərdən isə iştirakı zəruri olanlar iştirak edə bi-

lərdilər. Xüsusi iclaslarda isə manqa, taqım və bölüklər üzrə yun-

kerlərin təhsil nəticələri və davranış normaları müzakirə edilə bilər-

di. Bütün iclaslarda hansı məsələnin müzakirə ediləcəyi məktəb 

rəisi tərəfindən müəyyənləşdirilirdi. Müvafiq qərar səs çoxluğu ilə 

qəbul edilirdi. Əgər məktəb rəisi bu qərarla razılaşmasaydı, onda öz 

qərarına uyğun hərəkət etməli və bu barədə Baş Ərkani-hərb rəisinə 

məlumat verməli idi. Keçirilən iclasların protokolları xüsusi jur-

nallarda öz əksini tapırdı. 
Щярбиййя мяктябиндя тялим-тярбийя просесинин апарылмасы иля 

юз сялащиййятляри дахилиндя табор командири, бюлцк командирляри 
вя синиф мцфяттиши мяшьул олурдулар. Табоr командиринин бу 
сащядяки вязифяляри ашаьыдакылардан ибарят иди: 

„ табелийиндя олан шяхси щейятин низам-интизамына, щярби ети-
канын горунмасына, хидмяти вязифялярин вахтында вя дягигликля йе-
риня йетирилмясиня нязарят етмяк. 



262 

 

Бюлцк командири ися табор командиринин нязаряти алтында бю-
лцйцн вя тагымларын йункерляринин хидмятиня, щярби тярбийясиня, 
тящсилиня вя щазырлыьына рящбярлик етмяли, онларын низамнамяляр-
дян иряли эялян тялябляря вя интизама риайят етмялярини, синифдахили 
вя синифхариъи дярслярин кечирилмясини нязарят алтында сахламалы иди 
(124). 

Тядрис ишляринин тяшкилинин вя щяйата кечирилмясинин ясас аьырлыьы 
синиф мцфяттишинин цзяриня дцшцрдц вя бу сащядя о, мяктяб ряи-

синин ян йахын кöмякчиси иди. Онун намизядлийинин сечилмяси Баш 

Əркани-щярб ряисинин сялащиййятляриня дахил иди. Синиф мцфяттиши 
щям али щярби тящсиля, щям дя тядрис ишляринин тяшкили цзря мцяййян 
тяърцбяйя малик олмалы иди. Тядрис щиссяси цзря мяктябдя чалышан 
бцтцн шяхсляр цчцн синиф мцфяттиши мцстягим ряис иди. Дярс про-
сесиндя мяктяб цзря нювбятчи она табе иди. Онун сялащиййятляри 
алай командиринин сялащиййятляриня бярабяр тутулурду (125). 

Синиф мцфяттишиня ашаьыдакы вязифяляр щяваля олунмушду: 
„ мяктябя мцяллимляр сечилмяси сащясиндя мяктяб ряисиня йар-

дымчы олмаг; 
„ тядрис щиссяси цзря тялимата уйьун олараг мяктябдя тялим про-

сесини вя практики дярсляри истигамятляндирмяк; 
„ дярслярин иллик ъядвялини тяртиб етмяк. Бу ъядвял мяктяб ряиси 

тяряфиндян тяsdiq едилмяли иди; 
„ бцтцн фянн мцяллимляринин тясдиг олунмуш прогрaм цзря си-

нифлярдя дярсляри апармаларына, мяктяб ряисинин йазылы иъазяси ол-
мадан дярслярин програмдан кянара чыхмамасына, бцтцн синифляр 
цзря мцяййянляшдирилмиш тядрис йцкцнцн бцтцнлцкля кечилмясиня, 
тякрарланмасына вя вахтында баша чатдырылмасына нязарят етмяк; 

„ мцщазиря, мяшг вя имтащанлар вахты даими олараг мяктябдя 
олмаг, бцтцн сащялярдя гайда-ганунун сахланылмасына, бцтцн 
мцяллимлярин фяалиййятинин, йункерлярин давранышларынын вя тящсил-
ляринин, онларын биликляринин мцяллимляр тяряфиндян дцзэцн гиймят-
ляндирилмясинин нязарят алтына алынмасына диггят йетирмяк; 

„ йункерлярин дярс китаблары вя дярс яшйалары иля тяъщиз едилмяси, 
китабхана китабларынын горунмасы вя онларын чохалдылмасы, физика 
кабинети вя бцтцнлцкля тялим-тярбийя цчцн лазым олан дярс 
вясаитляринин мцщафизяси цчцн зярури эюстяришляр вермяк; 
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„ тядрис щиссяси вя тясяррцфат щиссяси цзря мцяййянляшдирилмиш 
щесабаtын дцзэцн апарылмасына дигqят йетирмяк. 

Тялим-тярбийя просесинин эедишиндя ортайа чыхан чятинликлярдян 
бири, щеч шцбщясиз ки, мяктябин мадди-техники базасында чатышмаз-
лыгларын олмасы иди. Бу чятинлийи арадан галдырмаг цчцн мяктяб 
рящбярлийи мцхтялиф васитяляря ял атырды. Мясялян, йункерлярин физи-
ки щазырлыьынын артырылмасы цчцн зярури олан идман гурьуларыны ялдя 
етмяк мягсядиля полковник Чхеидзе 2-ъи киши эимназийасынын ди-
ректору иля эюрцшmцш вя щямин эимназийада олан идман алятляри-
нин вя гурьуларынын бир щиссясинин мцвяггяти истифадя цчцн Щярбий-
йя мяктябиня верилмясини хащиш етмишди. Бу мягсядля полковник 

Чхеидзе Баш Əркани-щярб ряисиня дя мцраъият етмишди. Рапортлaрı-

нıн бириндя о билдирирди ки, Дянизчилик иъласынын бинасында галмыш 
мебел, китабхана, идман гурьуларынын вя с. онлара верилмясиня кю-
мяклик эюстярсин (126). 

Практики дярслярин апарылмасы цчцн дя мяктябин мцяййян яшйа-
лара ещтийаъы вар иди. Мясялян, топларын материал щиссясинин юйрядил-
мяси цчцн мяктяб рящбярлийи Бакы истещкамат щиссясиня мцраъият 
етмиш вя орадан топ, патрон гутулары, тялим патронлары, стереотруба, 
дурбин, буссол, буъагюлчян вя с. кими яшйалар алмышды (127). 

Тядрис курсу ярзиндя Щярбиййя мяктябиндя ашаьыдакы фянляр 
юйрядилирди: щярби фянляр „ тактика, артиллерийа, истещкам ишляри, то-
пографийа, щярби инзибатчылыг, гануншцнаслыг; цмумтящсил фянляри „ 
диншцнаслыг, тцрк дили вя ядябиййаты, рийазиййат, физика вя кимйа 
щаггында мялумат, ъоьрафийа, цмуми тарих вя тцрк халгларынын тарихи. 

Мяктябдя щярби фянлярин яксяриййятини Щярби Назирлийин йцксяк 
рцтбяли забитляри тядрис едирдиляр. Буну 1919-ъу илин сону 1920-ъи 
илин яввялляри цчцн тяртиб едилмиш дярс ъядвялиндян дя эюрмяк 
мцмкцндцр. Бу ъядвяля эюря тактика дярслярини эенерал-майор 
Щ.Сялимов, полковник Каргалетели вя подполковник Зейналов, га-

нуншцнаслыğı эенерал-майор Дубровски, артиллерийаны полковник 
Розенмейер, топографийаны эенерал-майор Вякилов вя подполков-

ник Вякилов апарырдылар. Onlardan başqa, polkovnik Jilyayev (inzi-

batçılıq), kapitan Ledomski (topoqrafiya), kapitan Vəzirov (isteh-
kam), polkovnik Malçuqovski (artilleriya), podpolkovnik Zeyna-

lov (taktika), kapitan Ququşov (fizika və kimya), Axundzadə (türk 
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dili) və digərləri də məktəbdə tədrisin aparılmasına cəlb edilmişdi-

lər (128). 
Məktəbdə tədris prosesinin aparılması Hərbi Nazirliyin rəhbər-

liyinin, xüsusən də Baş Ərkani-hərb rəisi general-leytenant M.Sul-

keviçin ciddi nəzarəti altında idi. O həm tədris prosesinin təkmil-

ləşdirilməsi ilə, həm də məktəbin ehtiyaclarının ödənməsi ilə ya-

xından maraqlanırdı. 1920-ci ilin əvvəllərində məktəb rəisinə gön-

dərdiyi məktubunda M.Sulkeviç yazırdı ki, atıcılıq dərslərində əsas 

diqqət müxtəlif səngərlərdən gözlə görülən hədəflərə atışa yönəl-

dilməlidir. Baş Ərkani-hərb rəisi tələb edirdi ki, təlim atışlarının 

aparılması qaydalarının layihəsi hazırlansın, ora məktəb rəhbərli-

yinin lazım bildiyi zəruri əlavələr edilsin, həmin əlavələr praktika-

da yoxlanılsın və nəticələri barədə ona raport təqdim edilsin (129). 

Atış üzrə hazırlıq məşğələləri aparılandan sonra yunkerlər 

praktiki güllə atışına çıxarılırdılar və nəzəri məşğələlərdə əldə 
edilmiş biliklər əsasında atış poliqonunda əməli dərslər aparılırdı. 

M.Sulkeviç, eyni zamanda, məktəbin yunkerlər və zabitləri 

üçün yeni geyim formalarının hazırlanması ilə maraqlanırdı. Təq-

dim edilmiş geyim layihələrini M.Sulkeviç heç də qənaətbəxş say-

mırdı. Onun fikrincə, yunkerlərin geyim eskizləri hazırlanarkən 

aşağıdakı məqamlar nəzərə alınmalı idi: 

1) bayır geyimləri keçmiş vitse-mundirə oxşadılmalı, yaxalıq 

qatlanmalı, yaxalıq üzərinə klapanlar tikilməli və üzərində qoşun 

növünün emblemi olmalı idi. Piyadalar üçün emblem çapraz qo-

yulmuş tüfənglər, süvaridə çarpaz qılınclar, topçuda çarpaz qoyul-

muş top lülələri, istehkamda bel və balta və s.; 

2) ənvərka papaqlarda alayın rənginə uyğun zolaq, kokarda ye-

rində ulduz, çənə altından keçən bərkidici qayışda düymə əvəzinə 

milli rənglərdə olan rozetka, papağın üstündə isə möhkəm astar 

olamlı idi; 

3) səfər formasında – sinəsində qara düymələri, möhkəm bağ-

lanması üçün daxildən iki qarmaq keçiricisi olan boz Qafqaz köy-
nəyi olmalı idi. Şalvarlar da Qafqaz materialından hazırlanmalı və 

kənarında isə kant olmamalı idi. 
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Щярбиййя мяктябини битирянляр вердикляри бурахылыш имтащанла-
рынын нятиъяляриня, низами щазырлыьын сявиййясиня вя давранышларына 
эюря цч дяряъяйя бюлцнмяли идиляр. Биринъи дяряъя цзря мяктяби 
битирянлярин бцтцн имтащанлар цзря орта балы 9-дан ашаьы олмамалы 
иди. Юзц дя бу заман щярби фянляр цзря ян ашаьы бал 9 бал, бу вя 
йа диэяр бязи фянляр цзря ися ян ашаьы бал 6 бал, низами хидмят цз-
ря ян ашаьы бал 10 бал олмалы, давраныш цзря ися биринъи дяряъя ялдя 
едилмяли иди. Икинъи дяряъя цзря бурахыланлар ашаьыдакы эюстяриъиля-

ря малик олмалы идиляр. Üмуми бал „ ян ашаьы 7 бал, щярби фянляр 
цзря ян ашаьы 7 бал, диэяр фянлярдян ян ашаьы 6 бал, низами хидмят-
дян ися ян ашаьы 9 бал oлмалы иди. Давраныш нормасы икинъи дяряъя-
йя бярабяр олмалы иди. 2-ъи дяряъя цчцн тяляб олунан нормативляри 
йериня йетиря билмяйянляр цчцнъц дяряъя цзря бурахылырдылар (130). 

Ясаснамяйя эюря Щярбиййя мяктябини 1-ъи дяряъя цзря бити-
рянляря подпоручик рцтбяси верилмяли вя щиссяляря эюндярилмяли 
идиляр. Бу шяхсляр нювбяти рцтбя алмаг цчцн бир ил гядямя (эцзяш-
тя) малик олурдулар. Икинъи дяряъя цзря мяктяби битирянляр дя под-
поручик рцтбяси алырдылар. Анъаг онлар нювбяти рцтбяни алмаг цчцн 
щеч бир эцзяштя малик дейилдиляр. Мяктяби 3-ъц дяряъя цзря бити-
рянляря ися щеч бир рцтбя верилмирди. Онлар чавуш рцтбясиндя щисся-
ляря эюндярилирдиляр. 6 ай щямин щиссядя хидмят етдикдян сонра 
щисся командирляри тяряфиндян онлар подпоручик рцтбясиня тягдим 
едиля билярдиляр. 

Ясаснамяйя эюря Hярбиййя мяктябиндя мярмяр фяхри лювщя 
дцзялдилмяли иди. Щяр ил мяктяби йцксяк гиймятлярля битирянлярин 
адлары бу лювщяйя щякк едилмяли иди. Беляляринин имтащан 
вердикляри бцтцн фянляр цзря орта балы 11 балдан ашаьы олмамалы иди. 

Təlim-tərbiyə prosesinin yüksək səviyyədə olması üçün mək-

təbin yunkerləri müxtəlif təsərrüfat işlərindən azad edilmişdilər. 

Məktəb rəisi də bu tələbə əməl edilməsinə ciddi şəkildə nəzarət 

edirdi. Bununla bağlı onun imzaladığı əmrlərdən birində deyilirdi 

ki, yunkerlərin mətbəxdə təsərrüfat işlərinə cəlb edilməsinə yol 

verilməsin. Belə bir vəziyyətin şahidi olduqdan sonra məktəb rəisi 

tabor və bölük komandirlərinin qarşısında da bu tələbi qoyurdu və 

bildirirdi ki, təsərrüfat işlərinin görülməsi üçün məktəbdə təsərrüfat 

komandası mövcuddur  (131). 
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Əmrlərinin başqa birində isə məktəb rəisi yunkerlər üçün ha-

zırlanan iaşənin qeyri-qənaətbəxş olmasından narazılıq edirdi. 

Yunkerlərə əsgərlər üçün nəzərdə tutulan ərzaq normasının 1,5 

misli verilirdi. Baxmayaraq ki, əsgərlərlə müqayisədə yunkerlərə 

üstünlük verilirdi, bütünlükdə mövcud şəraitdə bu normanın özü də 

yunkerlərin qidalandırılması üçün yetərli deyildi. Bununla belə, 

məktəb rəisi ayrılan ərzaq normasından müəyyən tələblərə cavab 

verəcək iaşənin hazırlanmasının mümkün olduğunu bildirirdi. 

Amma tamamilə dadsız və yeknəsəq bir yemək hazırlanırdı, ye-

məklərin hazırlanmasına nəzarət edilmirdi. Ərzaqlar bəzən yarı-

bişmiş şəkildə yunkerlərə paylanırdı. Bu məsələ ilə bağlı məktəb 

rəisi məktəbin zabit heyətinin ayrıca iclasını çağırdı ki, orada 

yunkerlərin iaşəsi məsələsi müzakirə edilsin (132). 
Мяктябин ясаснамясиндя тящсил мцддяти ики ил эюстярился дя, 

1920-ъи ил апрел айынын 24-дя онун бурахылышы олду. Бурахылышын беля 
тез едилмясинин ня иля баьлы олдуьуну дягиг сюйлямяк мцмкцн 
дейилдир. Чох эцман ки, щиссялярдя забит кадрларына олан ещтийаъын 
арадан галдырылмасы цчцн беля бир гярар гябул едилмишди. Илк бу-
рахылышда Щярбиййя мяктябини 104 няфяр эянъ битиряряк подпоручиk 
рцтбяси алды. 

Анъаг məktəbin buraxılışının tez baş verməsi heç də sovet 
qoşunlarının Azərbaycana qarşı təhlükəsi ilə bağlı deyildi. Çünki 

1920-ci il aprel ayının 26-da Hərbiyyə məktəbinin rəisi general- 
mayor Çxeidze Cümhuriyyət Ordusunun Qərargah rəisi general- 

mayor Həbib bəy Səlimova göndərdiyi məktubunda bildirirdi ki, 

may ayının 15-də məktəbin aşağı sinfinə qəbul imtahanları baş-

layacaqdır. Bununla əlaqədar xahiş olunurdu ki, namizədlərin 

göndərilməsi ilə bağlı hissə komandirlərinə göstəriş verilsin (133). 

Aprel ayının 27-də məktəb üzrə imzalanan daxili əmrdə isə bil-

dirilirdi ki, topçuluq, istehkam, fizika və riyaziyyat üzrə məktəbə 4 

yeni müəllim ştatı verilib (134). Yəni hətta Cümhuriyyətin süqut 

etdiyi gün belə Hərbiyyə məktəbi öz adi həyatını yaşayırdı.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Hərbiyyə 

məktəbi bağlanmadı. Ancaq məktəbin adı, rəhbərliyi və siyasi yö-

nümü dəyişdirildi. 
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б) Азярбайъан Хаlг Ъцмщуриййяти ордусунун  
диэяр щярби мяктябляри 

 

Ъцмщуриййят ордусунун формалашмасы просеси эенишляндикъя 
бир сыра ихтисаслар цзря милли щярби кадрларын щазырланмасына да 
ещтийаъ артырды. Еля буна эюрядир ки, 1919„1920-ъи илляр ярзиндя 
Азярбайъанда даща цч мяктяб ачылды. Истещкам мяктяби, Щярби 
дямирйолчулар мяктяби вя Шуша фелдшер мяктяби. Бу мяктяблярин 
щеч биринин, о ъцмлядян дя Истещкам мяктябинин ящатяли архиви ел-
ми дювриййядя олмадыьындан бурада тялим-тярбийянин тяшкили, 
мяктяб рящбярлийинин гаршысына чыхан чятинликляр вя онларын щялл 
едилмяси вязиййяти, мяктябдя бурахылышларын ня вахт олмасы вя с. 
Мясяляляр барядя эениш мялумат вермяк имканы йохдур. Истещ-
кам мяктябинин йарадылмасына башланмасы барядя ямр Щярби 
Назирлик цзря 1919-ъу ил йанвар айынын 28-дя верилмишди. 48 
нöмряли щямин ямрдя Щярби Назирлийин Истещкам шюбясинин ряисиня 
тапшырылырды ки, дярщал Истещкам мяктябинин тяшкилиня башлансын 
(135). Мяктяб забит кадрлары дейил, кичик командирляр вя кичик мц-
тяхяссисляр щазырлайырды. 

Истещкам мяктяби юз фяалиййятиня Эянъядя башламышды. Прапор-
шикляр мяктябинин цзляшдийи чятинликляр Истещкам мяктяби цчцн дя 
хас иди. Бурада кифайят гядяr забит йох иди. Тяъщизат вя тяминат 
мясяляляриндя бир сыра чятинликляр вар иди. Анъаг тялим-тярбийянин 
йахшылашдырылмасы, баъарыглы мцтяхяссислярин щазырланмасы цчцн 
мцяййян ишляр дя эюрцлцрдц. Бунун нятиъяси иди ки, гарнизон цзря 
кечирилян кцтляви тядбирляря, тарихи щадисяляр мцнасибятиля тяшкил 
едилян парадлара Истещкам мяктяби дя ъялб едилирди. 

1919-ъу илин ийулунда Истещкам мяктяби дя Прапоршикляр 
мяктяби иля бирликдя Щаъыкяндя кючцрцлдц. Сонрадан Прапоршикляр 
мяктябинин Бакыйа кючцрцлмяси мясяляси галханда Истещкам 
мяктябинин дя бура кючцрцлмяси мягсядяуйьун билинди. Бунун 
цчцн дя Истещкам мяктяби 1919-ъу ил августун сонларында Прапор-
шикляр мяктяби иля бирликдя яввялъя Эянъяйя, щямин ил сентйабр 
айынын 5-дя ися Бакыйа кючцрцлдц. Бу мяктябин сонракы фяалиййяти 
дя Бакы иля баьлы иди. 
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Истещкам мяктябинин бцтцн мювъудлуьу дюврцндя она Борис 
Константинович Беков рящбярлик етмишди. О, задяэан няслиндян 
олуб Саратов губернийасында доьулмушду. Беков 2-ъи Москва ка-
дет корпусуну вя Павлов щярби мяктябини битирмиш вя узун мцддят 
Узаг Шяргдя хидмят етмишди. Хидмяти уьурларына эюря чохлу сайда 
орден вя медалларла мцкафатландырылмышды. О, 1915-ъи илдян Гаф-
газ ъябщясиндя хидмят едирди. 1919-ъу ил йанварын сонларында под-
полковник Беков Азярбайъан Oрдусу сыраларына гябул едилди. 

Яввялъя Щярби Назирлийин Истещкам шюбясиня, qısa müddətdən son-

ra isə Истещкам мяктябинин ряислийиня тяйин едилди. 
Истещкам мяктяби Ъцмщуриййятин сцгутундан сонра, 1920-ъи ил 

ийул айынын 14-дя ляьв едилди. 
Щярби дямирйолчулар мяктябинин ачылмасы щярби дашынмаларын, 

щярби инфраструктурун ишинин тяшкилиндя дямир йолунун артаn ящя-
миййяти вя бу няглиййат нювц цчцн щярби мцтяхяссислярин щазыр-
ланмасы зяруряти иля баьлы иди. Дямир йолу няглиййатында чалышанла-
рын, демяк олар ки, щамысы гейри-азярбайъанлы идиляр. Бу ися дямир 
йолунун фасилясиз вя сабит ишлямясиня щеч дя там тяминат вермирди. 
Назирлийин рящбярлийи бу мясяляни диггят мяркязиндя сахлайырды 
вя дямир йолунун етибарлы ишиня наил олмаг цчцн вахтында милли 
кадрларын щазырланмасыны лазым билирди. 

Мяктябин Эянъя дямир йолу стансийасында ачылмасы планлашдыры-
лырды вя юз статусуна эюря о, ихтисасартырма курсунун охшары иди. Бу-
ра щям ясэярляр, щям дя забитляр ъялб едилмяли вя курс мцддятин-
дя онлара дямирйолчу пешяляри юйрядилмяли иди. Мювъуд олан бир 
нечя архив сянядиндян эюрмяк мцмкцндцр ки, Щярби дямирйолчу-
лар мяктябинин ачылмасы цчцн тяшкилати ишляря 1919-ъу илин йазында 
башланмышды. Щямин ил май айынын 28-дя Прапоршикляр мяктябинин 
ряисиня Баш Əркани-щярб ряисинин эюндярдийи мяктубдан йягин 
етмяк олар ки, артыг мцяййян тяшкилати ишляр баша чатмышдыр. Чцнки 
Баш Əркани-щярб ряиси эенерал-лейтенант Сулкевич хащиш едирди ки, 
йахынларда Эянъядя формалашдырылаъаг Щярби дямирйолчулар 
мяктябиндя охумаг цчцн 20 няфяр эянъ забитин сийащысы тяртиб 
едилсин. Бу сийащы мяктябин сон бурахылышы олан забитляр ичярисиндян 
сечилмяли вя бу заман онларын савад сявиййяси вя техники ихтисаса 
мараьы нязяря алынмалы иди. Сон бурахылышын забитляри артыг хидмят 
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йерляриня эюндярилдийиндян мяктябин ряиси сийащыны тяртиб едяркян 
онларын щансы щиссядя олмаларыны да эюстярмяли иди. Ийун айынын 
3-дя Прапоршикляр мяктябинин ряиси полковник Р.Шыхлински Баш 

Əркани-щярб ряисиня беля бир сийащы тягдим етди (136). Щямин сийа-
щыда тяляб едилдийи кими 20 няфярин ады вар иди. Онлар 1-ъи Ъаваншир 
пийада алайындан, 2-ъи Бакы пийада алайындан, 3-ъц Эянъя пийада 
алайындан, 2-ъи Гарабаь сцвари алайындан, 3-ъц Шяки сцвари алайын-
дан вя Ялащиддя Загатала пийада таборундан идиляр. Бу забитляр 
Эянъядя ачылаъаг Щярби дямирйолчулар мяктябинин илк динляйиъиля-
ри олмалы идиляр. Анъаг мяктябин ачылмасы мцяййян гядяр лянэиди. 
Онун тяшкили иля баьлы Щярби назир С.Мещмандаров 390 нюмряли 
ямри 1919-ъу ил сентйабрын 4-дя имзалады. Щямин ямрдя дейилирди 
ки, мяктябдя охуйанларын сайы ясэярляр цчцн 120 няфяр, забитляр 
цчцн 20 няфяр тяйин едилмишдир. Щиссялярдян эюндярилмяли олан за-
битляр сентйабр айынын 15-ня кими мяктябя эялмяли идиляр (137). 

Щярби дямирйолчулар мяктяби иля баьлы нювбяти ямри Щярби назир 
1919-ъу ил октйабрын 7-дя имзаламышды. Щямин ямрля дямирйолчу-
лар мяктябинин мцвяггяти штатлары елан едилирди. Мяктябдя тикинти, 
дарты гцввяси вя механика, щярякят, телеграф вя тяхрибатчы 
(партлаtма ишляри цзря мцтяхяссис) ихтисаслары цзря мцтяхяссисляр 
щазырланмалы иди. Йени штата эюря бурада охуйаъаг ясэярлярин сайы 
да артырылараг 181 няфяря чатдырылмышды. Ямрля мяктябин ачылмасы 
1919-ъу ил августун 10-дан щесаб едилирди (138).  

Ъцмщуриййят ордусунда мювъуд олан диэяр бир мяктяб Шуша 
фелдшерляр мяктяби иди. Бу мяктябин ачылмасында башлыъа мягсяд 
гошун щиссяляриндя тибб хидмятинин yахшылашдырылмасы вя бунун 
цчцн зярури олан щярби кадрларын щазырланмасы иди. Чцнки шяхси ще-
йятин саьламлыьынын лазыми шякилдя горуна билмямяси дюйцш щазыр-
лыьынын сявиййясиня дя кифайят гядяр тясир эюстярирди. Хястяликлярин 
йайылмасы, онларын гаршысынын сямяряли шякилдя алынмамасы ай-
ры-айры щалларда бязи щиссяляри ифлиъ вязиййятиня салмышды. Онларын 
щяллинин чятинлийи башлыъа олараг онунла шяртлянирди ки, Азярбай-
ъанын тибб шябякяляри вя милли кадрлары аз иди, ящалинин ися савады 
хейли ашаьы иди. Аьыр йашайыш шяраити, санитар нормаларына ямял едил-
мямяси вя бунун нязарят алтында сахланылмамасы мцхтялиф хяс-
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тяликлярин щярби щиссяляря дя сирайят етмясиня сябяб олур вя бу-
нунла да дюйцш щазырлыьы ашаьы дцшцрдц. 

1919-cu il yanvar ayının 19-da Hərbi nazir S.Mehmnadarov 

Gəncə dəmir yolu stansiyasında baraklarda yerləşən 210 nəfərlik 

əsgər xəstəxanasında oldu. Burada o həm xəstəxananın vəziyyəti, 

həm də milli kadrların çatışmamasının tibb xidmətinin təşkilinə 

göstərdiyi təsirlə yaxından tanış oldu. Mövcud çətinliklərin aradan 

qaldırılması ilə bağlı kiçik tibbi personalın hazırlanması üçün 

mümkün işlərin görülməsi barədə Hərbi nazir üç gün sonra, yəni 

yanvar ayının 22-də 36 nömrəli əmrи imzaladı. Həmin əmrdə deyi-
lirdi ki, qoşun hissələrinin kiçik tibbi personalla təmin edilməsi 

üçün Gəncə əsgər xəstəxanası nəzdində bölük feldşeri şagirdlərini 

hazırlayan feldşer məktəbi açılsın. Bu məktəbdə təhsil 4 ay nəzərdə 

tutulmuşdu. Nazirin əmrinə əsasən 1-ci Cavanşir, 2-ci Bakı və 3-cü 

Gəncə piyada alaylarından məktəbə 15 nəfər, 1-ci Tatar və 2-ci 

Qarabağ süvari alaylarının hərəsindən 6 nəfər, topçu briqadasından 

6 nəfər və İstehkam məktəbindən 1 nəfər savadlı əsgər bu feldşer 

məktəbinə göndərilməli idi (139). Görünür, bu məktəb də hissələr-

də kiçik tibbi personala olan ehtiyacı aradan qaldırmağa bəs etmir-

di. Ona görə Hərbi nazir 1919-cu il fevralın 15-də imzaladığı 78 
nömrəli əmrində tələb edirdi ki, hərbi müalicə obyektlərinin təcrü-

bəli kiçik sanitar heyəti ilə təmin edilməsi üçün bütün hissələrdə 2 

aylıq sanitar kursları açılmalı, bu kurslar üçün xüsusi proqram ha-

zırlanmalı və həmin proqram hissə həkimləri tərəfindən tədris 

edilməli idi. Əmrə əsasən hər hissədən könüllülük əsasında 12 nəfər 

savadlı əsgər seçilməli və onlar hissə komandirləri tərəfindən günün 

müəyyən edilmiş vaxtlarında dərslərə cəlb edilməli idilər (140). 
Щярби назир С.Мещмандаров бу проблемин арадан галдырылмасы-

на чох ъидди ящямиййят верирди. Она эюря дя Шуша шящяриндя щярби 
фелдшер мяктябинин ачылмасыны Щярби назир чох бюйцк мараг вя ра-
зылыгла гаршылады. Hямин мяктябин ачылмасынын тяшяббцскары 1-ъи 
Cаваншир пийада алайынын Шуша шящяриндя йерляшян биринъи табору-
нун щякими Мещмандаров олмушду. О, ордуда азярбайъанлы тибб 
кадрларына бюйцк ещтийаъ олдуьуну эюрдцкдян сонра команда цз-
ря Щярби Назирлик гаршысында фелдшер мяктябинин ачылмасы тяклифини 
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иряли сцрдц. Щярби Назирлийин рящбярлийи щяким Мещмандаровун 
тяклифини хцсусиля дя она эюря разылыгла гаршылады ки, бу мяктябдя 
тящсилин Азярбайъан дилиндя апарылмасы нязярдя тутулмушду. Она 
эюря дя бу тяклифи бяйяняряк онун тясдиг олунмасыны йухары дювлят 
органларындан хащиш етди. Hямин мяктябин смета вя штаты Азярбай-
ъан Парламентинин гярары иля 1920-ъи ил апрел айынын 26-да тəсдиг 
едилди (141). Йяни мясялянин галдырылдыьы эцндян Парламент гя-
рарына гядяр хейли вахт кечмишди. Бу эеъикмянин ня иля баьлы олду-
ьуну сюйлямяк чятиндир. Ола билсин ки, фелдшерляр мяктябинин 
ачылмасы барядя гярарын лянэидилмяси малиййя чятинликляри иля баьлы 
олмушду. Анъаг Щярби назир С.Мещмандаров щямин мяктябин 
ачылмасына чох бюйцк инадкарлыг эюстярмишди. Онун 3 сентйабр 
1919-ъу ил тарихли 406 нюмряли ямриндя эюстярилирди ки, Шуша щярби 
фелдшер мяктяби штатынын ганунвериъилик сявиййясиндя тясдиги эюз-
лямядян дярщал бу мяктябин ачылмасына башлансын (142). Məktəb 
Hərbi Nazirliyin Hərbi xəstə hissəsinə tabe idi. Hərbi feldşer mək-

təbinin açılması məsələsi 1919-cu il avqust ayının 31-də Hərbi 

Nazirliyin Hərbi Şurasında müzakirə edilmiş və onun ştat layihəsi 

bəyənilmişdi. Məktəbin təşkili də bu bəyənilmiş ştata əsasən nə-

zərdə tutulmuşdu. 
С.Мещмандаров 1919-ъу ил октйабрын 27-дя Баш назиря эюндяр-

дийи мяктубунда Шуша щярби фелдшер мяктябинин тяшкилиня чох 
бюйцк ещтийаъ олдуьуну йазырды. О билдирирди ки, бюлцк фелдшерля-
ринин чатышмамасы цзцндян онлары щягиги щярби хидмятдя олмайан 
шяфгят баъылары явяз едирляр. Бу ися эюзлянилян нятиъяни вермирди. 
Щярби фелдшер мяктябинин ачылмасыны да бу сащядя мювъуд олан 
чятинликлярин арадан галдырылмасы иля ялагяляндирян С.Мещманда-
ров 1-ъи Ъаваншир пийада алайынын Шушада олан щякими Мещманда-
ров тяряфиндян мцвафиг тяклиф алдыьыны вя ян башлыъасы исə щямин 
мяктябдя дярслярин Азярбайъанъа кечириляъяйини Баш назирин 
диггятиня чатдырырды. Щярби назир ону да ялавя едирди ки, Назирлик 
тяряфиндян Шуша шящяриндя 40 няфяр цчцн нязярдя тутулмуш 6 айлыг 
фелдшер мяктябинин ачылмасына гярар верилмиш вя щяким Мещ-
мандаровдан ялавя, щяким Аьайев вя щяким Аьакишибяйов да бу 
мяктябдя дярслярин апарылмасына ъялб едилмишди (143).  
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Hərbi nazir məktubunda onu da yazırdı ki, Hərbi feldşer məktə-

binin Əsasnaməsi artıq həkim Mehmandarov və onun köməkçiləri 

tərəfindən hazırlanmışdır. Həmin Əsasnamədə göstərilirdi ki, Hər-

bi feldşer məktəbinin açılmasında əsas məqsəd Azərbaycan Ordusu 

hissələrində xidmət edəcək bölük feldşerlərinin hazırlanmasıdır. 

Məktəbə ilkin hərbi hazırlıq keçmiş savadlı və feldşer olmağı ar-

zulayan əsgərlər, habelə xidmətdə olmayan mülki şəxslər qəbul 

edilə bilərdilər. Mülki şəxslər feldşer məktəbinə qəbul edilməzdən 

əvvəl onların tibbi müayinəsi aparılmalı və hərbi xidmətə yararlı 

olub-olmamaları müəyyənləşdirilməli idi. 30 yaşından yuxarı mül-

ki şəxslər feldşer məktəbinə qəbul edilə bilməzdilər. Məktəbin rəisi 

və müəllimləri Hərbi xəstə hissəsi tərəfindən seçilərək təsdiq üçün 

Hərbi nazirə təqdim edilməli idi. Məktəbdə dərslər Hərbi xəstə 
hissəsi tərəfindən təsdiq edilmiş proqram əsasında Azərbaycan di-

lində aparılmalı idi. Məktəb rəisinin özü də müəllim kimi tədris 

prosesində iştirak etməli idi. Bütünlükdə tədris yükünün müəllim-

lər arasında bölüşdürülməsi də onun səlahiyyətlərinə aid idi. Mək-

təbdə oxumaq istəyənlərin seçilməsi məktəb rəisinin səlahiyyətinə 

daxil idi. Təlim-tərbiyənin təşkilinə, nizam və intizamın qorunma-

sına yardımçı olmaq üçün məktəbə podpraporşik və ya unter-zabit 

ezam edilə bilərdi. Məktəbə daxil olan mülki şəxslər dövlət hesa-

bına yalnız yeməklə təmin olunur və gecələmək üçün onlara yer ay-

rılırdı. Məktəbin Əsasnaməsində göstərilirdi ki, kurs dövründə 

orada oxuyanlar heç bir kənar işə cəlb edilməməli idilər. Kursun 

sonunda praktiki dərslər Şuşa şəhər xəstəxanasında keçirilə bilərdi. 

Dərslərin ilk iki həftəsi ərzində kursa gələnlər davranış normalarını 

pozub təhsil almağa layiq olmadıqlarını nümayiş etdirdikləri təq-

dirdə məktəb rəisinin əmri ilə məktəbdən xaric edilə bilərdilər. 

Kursun sonunda oxuyanlar buraxılış imtahanları verməli idilər. 

İmtahanlar tədris edilən bütün fənnlər üzrə aparılmalı idi. Bunun 
üçün məktəb rəisinin sədrliyi altında komissiya təşkil edilməli idi. 

Komissiyaya məktəbin bütün müəllimləri, diviziya həkimi və Hər-

bi Nazirliyin nümayəndəsi daxil olmalı idi. Buraxılış imtahanlarını 

uğurla verənlər bölük feldşeri olmaq barədə şəhadətnamə alırdılar. 
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Belələri gələcəkdə tibb feldşeri hüququnu qazanmaq üçün imtahan 

verib müvafiq vəzifələrdə xidmət edə bilərdilər. Məktəbi bitirənlər 

hissələrə təyin edildikləri gündən başlayaraq iki il xidmət etməli 

idilər. Əgər məktəbi bitirən əsgərlərin xidmət müddəti bitənə kimi 

iki il tamam olmazdısa, onda qalan müddəti onlar muzdlu feldşer 

kimi davam etdirməli və müvafiq maaş almalı idilər. Buraxılış im-

tahanlarından qənaətbəxş qiymət almayanlar isə məktəb rəisinin 

qərarı ilə təkrar kursda saxlanıla bilərdilər (144). 
Щярби фелдшер мяктябинин тядрис програмында ашаьыдакы фянлярин 

кечилмяси нязярдя тутулмушду: анатомийа вя физиолоэийа, ъярра-
щиййя, зющряви хястяликляр, эюзцн бирляшдириъи юртцйцнцн илтищабы, 
дахили хястяликляр, хястяйя гайьы, бядбяхт щадисяляр вя гяфил 
хястялянмя заманы илкин йардым, эиэийена щаггында цмуми мя-
лумат, дезинфексийа, яъзачылыг. 

Щярби фелдшер мяктябиндя бурахылышын олуб-олмамасы барядя 
гяти фикир сюйлямяк чятиндир. Чох эцман ки, болшевик ишьалы бу 
мяктябин дя фяалиййятиня сон гоймушду. 

Бу мяктяблярдян башга, Нуха шящяриндя дя щярби мяктябин 
ачылмасына ъящд эюстярилмишди. Онун ачылмасы цчцн йерли ящали 
тяряфиндян мясяля галдырылмышды. Эянъядя ачылмыш щярби мяктябдя 

охуmаг истяйян нухалылар чох иди. Лакин мясафя узаглıьы онларын 
чохуну бу имкандан мящрум едирди. 1919-ъу ил март айынын 13-дя 
Нуха ящалисинин нцмайяндяляри мяктубла Щярби назир С.Мещман-
дарова мцраъият етдиляр. Щямин мцраъият 44 няфяр тяряфиндян 
имзаланмышды вя онлар билдирирдиляр ки, Нуха шящяринин вя гяза-
сынын 200 минлик ящалиси адындан мяктуба имза атмышлар. Нуха нц-
майяндяляри мяктубда яввялъя Aллаща шцкранлыгларыны ифадя 
едирдиляр ки, Азярбайъан ювладлары юз синяляри иля Бакыны горудулар 
вя халга гаршы гырьынларын гаршысыны иэидликля алдылар. Вятянин мцда-
фиясини щяр бир азярбайъанлынын мцгяддяс вязифяси сайан Нуха нц-
майяндяляри юз ювладларынын да щярби тящсил алдыгдан сонра Вятян 

мцдафиячиляринин сыраларына гошулмаларынı арзу едирдиляр. Бунун 
цчцн дя онлар Щярби назиря мцраъият едирдиляр ки, Нухада щярби 
мяктяб ачылмасына йардымчы олсун. Нуха ящалисиnin nömayəndələ-

ri bildirirdilər ki, ювладларыны Эянъядяки щярби мяктябя эюндяр-
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мяк onlar цчцн möəyyən çətinliklər yaradır və ona görə də Nuxada 

da hərbi məktəbin olmasını arzu edirlər. Нухалылар Щярби назири ямин 
едирдиляр ки, мцвафиг щярби тящсил аландан сонра онларын ювладлары 
ъанлары вя ганлары иля Вятян хидмятиндя дайанаъаглар (146). 

Бу мцраъиятə Щярби Назирликдя бахылмыш вя галдырылан мяся-
лянин мцмкцнсцзлцйц иля баьлы Нуха сакинляриня ъаваб верил-
мишди. Щярби назир С.Мещмандаров Нуха ящалисинин бюйцк вятян-
пярвярлик кейфиййятлярини йцксяк гиймятляндирся дя, онларын ха-
щишиня ямял едилмясинин гейри-мцмкцн олмасыны билдирмишди. 
Онун гянаятиня эюря щямин мяктябин ачылмасынын гейри-мцм-
кцнлцйц лазыми сайда щазырлыглы щярбчи-педагогларын олмамасы иля 
баьлы иди. Щярби Назирлик Эянъядя йерляшдийи цчцн бурадакы щярби 
мяктябдя дярслярин апарылмасына бу гурумун забитляри ъялб едилир-
ди. Нухада ися бу кадрлар йох иди вя дярслярин апарылмасы гей-
ри-мцмкцн иди. Цмуми гярарэащын ряиси Щябиб бяй Сялимов тяяс-
сцфля бу хябяри нухалылара чатдырмагла мювъуд шяраитдя йеэаня чы-
хыш йолунун йалныз Эянъя щярби мяктябинин имканларындан истифадя 
едилмясиндя эюрцрдц. О, мцхтясяр олараг мяктябя гябул гайдала-
рыны да нухалыларын нязяриня чатдырырды (147). 

Бцтцнлцкдя ися нязяря алынмалыдыр ки, щярби кадрлар щазырлыьы 
Щярбi Назирлийин стратежи фяалиййят сащясиня дахил иди вя бу исти-
гамятдя мцмкцн олан ишляр эюрцлцрдц.  
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ЫВ ФЯСИЛ 
 

ЧАЬЫРЫШ ВЯ СЯФЯРБЯРЛИК ИШИНИН ТЯШКИЛИ 
 

1. Чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин щцгуги базасынын йарадылмасы 
 
Бярпа едилмиш Щярби Назирлийин фяалиййятя башламасынын еля илк 

эцнляриндян ортайа чыхан ясаслы проблемлярдян бири дя чаьырыш вя 
сяфярбярлик ишинин təşkili məsələsi иди. Назирлийин щямин дювря аид 
олан сянядляшмяляриндя бу мясяляйя хцсуси йер верилир, онун йах-
шылашдырылмасынын йоллары аранырды.  

Бу мясялялярин щяллиня наил олмаг цчцн Щярби Назирлийин ря-
щбярлийи юз фяалиййятини бир нечя истигамятдя гурмаьа чалышырды. 

Бунлардан бири чаьырыш вя сяфярбярлик işinin təşkilinin, фярарилийин 
гаршысынын алынмасынын щцгуги базасынын йарадылмасы иди. Бу са-
щядяки практики фяалиййятин тянзимлянмяси цчцн мювъуд ганунве-
риъилик актлары тякмилляшдирилир, йени-йени гярарлар, ямр вя сярян-
ъамлар гябул едилирди. 

Щярби Назирлик бярпа едилян заман чаьырыш ишинин щцгуги ба-
засыны тцрк щярби гцввяляринин Азярбайъанда олдуьу заман тцрк 
щярбчиляринин иштиракы иля щазырланмыш вя тясдиг едилмиш sənədlər 

тяшкил едирди. Тцрк щярбчиляринин иштиракы иля щазырланмыш бу sə-

nədlərdə, сюзсцз ки, чаьырыш ишиндя Тцркийянин тяърцбяси ясас эютц-
рцлмцшдц. Илк вахтларда чаьырыш вя сяфярбярлик ишини бу ганун 
ясасында апармаг мяъбуриййяти йаранмышды. 

Истяр Тцркийядя, истярся дя диэяр юлкялярдя мювъуд олан тяърц-
бяйя эюря чаьырыш вя сяфярбярлик иши Дахили Ишляр Назирлийи тяря-
финдян, конкрет олараг она табе олан структурлар тяряфиндян апа-
рылырды. Азярбайъанда да чаьырыш иши Дахили Ишляр Назирлийиня табе 
олан структурлар тяряфиндян апарылырды. Бу систем икили табелик вя ики-
ли нязарят тяляб ется дя, онун дяйишдирилмяси щяр щалда мягся-
дяуйьун сайылмамышды. 

Щярби Назирлик тяряфиндян бу ишин тянзимлянмяси цчцн Назир-
лийин апаратында чаьырыш вя сяфярбярлик ишиня рящбярлик едян хцсуси 
структур „ Азярбайъан Орду Ливасы Ряйасяти (Управление местной 
бригады) йарадылмышды. Полковник Климентйев бу Ряйасятин ряиси 
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тяйин едилмишди. Дахили Ишляр Назирлийинин структурлары тяряфиндян 
чаьырылан чаьырышчылар Орду Ливасы Ряйасятинин йерлярдяки структурла-
рына тящвил верилир вя онлар васитяси иля щярби щиссяляря чатдырылырдылар. 
1918-ъи илин декабр айынын 10-да имзаладыьы 10 нюмряли ямриндя 
С.Мещмандаров полковник Климентйевдян тяляб едирди ки, щям ча-
ьырышын мювъуд вязиййяти, щям дя онун бцтцнлцкдя йахшылашдырыл-
масы барядя юз фикир вя мцлащизялярини цмумиляшдириб Назирлийя 
тягдим етсин. С.Мещмандаров башлыъа диггяти Орду Ливасы Ряй-
асятинин йерлярдяки структурлары олан щярби ряислярин идаряляринин са-
йынын артырылмасына, ящалинин сых олдуьу яразидя дя йени чаьырыш ор-
ганларынын йарадылмасынын мягсядяуйьунлуьуна йюнялдирди. Онун 
фикринъя, Орду Ливасы Ряйасяти щярби ряислярин идаряляринин фяалиййя-
ти цзяриндя нязаряти даща да эцъляндирмяли, чаьырышын тяшкилиндя бу 
органларын йол вердийи вя ъамаатын щаглы наразылыьына сябяб олан 
нюгсанлар щаггында гятиййятли тядбирляр щяйата кечирилмяли, эцнащ-
кар шяхсляр ъинайят мясулиййятиня ъялб едилмяли idиляр (1). 

Ямрдя щярби ряислярин идаряляринин ясаснамясинин лайищясинин 
щазырланмасы да полковник Климентйевя тапшырылырды. Щярби ряис-
лярин идаряляри бюлмяляр цзря чаьырышын тяшкилиня цмуми рящбярлик 
едирди. Чаьырыш ишинин иърасы ися Дахили Ишляр Назирлийиня табе олан 
яхзи-ясэяр идаряляринин цзяриндя иди. 

Тезликля чаьырыш ишинин щцгуги базасынын тякмилляшдирилмяси 
мягсядиля 1918-ъи илин орталарында ящалинин щярби мцкялляфиййяти 
барядя гябул едилмиш ганун дюврцн тялябляриня ъаваб вермяйян 
гейри-камил бир сяняд кими ляьв едилди. Щярби назирин 1919-ъу ил 5 
феврал тарихли 10 нюмряли ямри иля Азярбайъанын чаьырыш ишинин 
тяшкили иля баьлы йени гануну щазырлананадяк чар Русийасынын 
1915-ъи илдя дяръ олунмуш щярби мцкялляфиййят щаггындакы ясас-
намяси ясас эютцрцлмяли иди (2). 

Йерли шяраитин тялябляриня уйьун олараг мцвяггяти ясас эютцрцл-
мцш щярби мцкялляфиййят ясаснамясиня дяйишиклик вя ялавяляр еди-
лирди, онун мцяййян маддяляринин дцзэцн тятбиги цчцн мцвафиг 
шярщляр верилирди. Мясялян, бир сыра полис мямурлары полис орган-
ларында хидмят етдийи цчцн щярби хидмятя ъялб едилмирдиляр. Бу 
мясяля щярби мцкялляфиййят ясаснамяси иля уйьунлуг тяшкил етмир-
ди. Мцкялляфиййят ясаснамясиня ясасян йалныз ещтийатда олан полис 



282 

 

мямурлары цмуми мцкялляфиййят заманы чаьырышдан азад едилир-
диляр. Она эюря Щярби назир тяляб едирди ки, шящяр вя гяза полис ор-
ганларында чалышан бцтцн полис мямурларынын сянядляри йенидян 
йохланылсын, чаьырыш йашына дцшянлярин сийащылары йенидян тяртиб 
едилсин вя щямин сийащылар гяза яхзи-ясэяр идаряляриня тягдим 
едилсинляр. Щямин полис мямурларындан юз атлары иля хидмят етмяк 
истяйянляр сцвари щиссяляриня эюндяриля билярдиляр (3). 

Дахили Ишляр Назирлийинин рящбярлийи Щярби Назирлийин бу шярщи иля 
разылашды вя 26 март 1919-ъу ил тарихиндя Дахили Ишляр назири Бакы 
губернаторуна эюстяриш верди ки, чаьырыш йашына чатмыш ашаьы чинли 
полис мямурлары хидмятя эюндярилсинляр вя хидмятдян йайынмаг 
цчцн полис органларына ишя дцзялмяйя чалышан беляляринин ишя эю-
тцрцлмясиня йол верилмясин (4). 

1919-ъу ил феврал айынын 12-дя Дахили Ишляр назири Х.Хасмям-
мядов чар Русийасы щярби мцкялlяфиййят ясаснамясинин тятбиги иля 
баьлы юлкя губернаторларына хцсуси мяктуб цнванлады. Мяктубда 
билдирилирди ки, щазырда йени щярби мцкялляфиййят ясаснамясинин 
лайищяси щазырланыр. Щямин əsasнамянин гябул едилмясиня гядяр 
ися Русийа ясаснамясиндя юз яксини тапмыш мцддяаларын тялябляри 
йериня йетирилсин. Назир тяляб едирди ки, Азярбайъан Oрдусунун фор-
малашмасынын сцрятляндирилмяси цчцн 1894„1899-ъу илляр тявяллцд-
лц шяхслярин чаьырышына бир ан да олса ара верилмямялидир. Бу вязи-
фяни назир дювлят ящямиййятли вязифя сайырды. Назир губернатор-
лардан ону да тяляб едирди ки, гяза яхзи-ясэяр идаряляринин чаьырыш-
ла баьлы фяалиййятини дайандырмадан мцвяггяти олараг гябул 
едилмиш мцкялляфиййят ясаснамясинин тялябляри онлара изащ едилсин. 
Бу мясяляйя онун цчцн тохунулурду ки, тцрк щярбчиlяринин иштиракы 
иля гябул едилмиш щярби мцкялляфиййят ясаснамясиндя реаллыьы якс 
етдирмяйян бир сыр мцддяалар вар иди. Щямин ясаснамяйя ясасян 
хейли сайда эянъ щярби хидмятдян мющлят алмышды. Дахили Ишляр на-
зири ямин иди ки, мцвяггяти гябул едилмиш щярби мцкялляфиййят 
ясаснамяси ясас эютцрцлярся, мющлят верилмяси иля баьлы мювъуд 
олан бир сыра гярарлар ляьв едиля биляр. Дахили Ишляр назири губер-
наторлардан тяляб едирди ки, гяза яхзи-ясэяр идаряляринин ямри яса-
сында щяр бир кянддя чаьырышчы сийащыларынын тяртиби цчцн хцсуси ко-
миссийалар йарадылсын. Чаьырышчыларын йаш щяддинин мцяййянляшди-
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рилмясиндя дя щярби мцкялляфиййят ясаснамясинин тялябляри ясас 
эютцрцлмяли иди. Азярбайъанлы ящалинин доьум тарихинин сяняд-
ляшдирилмямяси бир чох щалларда чаьырышчыларын да йаш щяддинин 
мцяййянляшдирилмясини чятинляшдирирди. Назир тяляб едирди ки, беля 
щалларда даща чох етибарлы шяхслярин, моллаларын, диэяр шяхслярин 
сорьусу апарылсын, онларын васитяси иля эянълярин йашы дягигляшди-
рилсин. Полис мямурлары сийащыйаалма комиссийаларынын фяалиййятини 
даим нязарят алтында сахламалы вя ганунсузлуьа йол верянляр мя-
сулиййятя ъялб едилмяли идиляр. Мяктубунун сонунда Дахили Ишляр 
назири губернаторлардан тяляб едирди ки, гяза яхзи-ясэяр идаряляри 

гыса заман ярзиндя юз фяалиййəтлярини мцвяггяти гябул едилмиш 
щярби мцкялляфиййят ясаснамяси ясасында гурсунлар (5). 

Мялумдур ки, Парламентин 1919-ъу ил февралын 25-дя олан иъ-
ласында Щярби назир С.Мещмандаров да бюйцк бир нитгля чыхыш етdi 
вя щямин чыхышында чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин вязиййятиня, бу ис-
тигамятдя эюрцлян ишляря дя хцсуси йер айрылды. Назир мялум олан 
нюгсан вя чатышмазлыглара тохунур, щярби ряис идаряляринин сайынын 
артырылдыьыны билдирирди. О, Бакыда йени бир щярби ряислийин дя тяшкил 
едилдийини Парламент цзвляринин нязяриня чатдырырды. Щямин идаря 
Бакы шящяриндя чаьырыш вя сяфярбярлик ишиня рящбярлик етмяли иди. 
Назир чаьырыш системиндя дяйишиклик едилмяси, бцтцн мянтягялярдя 
ейни вахтда чаьырыша сон гойулмасы, щярби ряислярин идаряляринин йе-
ни ясаснамясинин щазырланмасы барядя Парламентя мялумат верди. 
О, бир сыра категорийаларын хидмятдян азад едилмяси вя йа онлара 
эцзяшт верилмяси барядя юз мцлащизялярини дя Парламент цзвляриня 
чатдырды. Онун фикринъя, илк нювбядя мцяллимляря эцзяшт верилмяси 
лазым иди. Мцяллимляря эцзяшт верилмяси ящалинин савадландырылма-
сында мювъуд олан чятинликлярин нязяря алынмасы иля баьлы иди. Чцн-
ки милли мяктяблярин мцяллимляринин хидмятя чаьырылмасы щямин 
мяктяблярин баьланмасы иля нятиъяляня билярди. С.Мещмандаров 
гейд едирди ки, бизим савадлыларымыз еля дя чох дейил ки, мювъуд 
олан мяктябляри дя баьлайаг (6). 

Щярби назир сонра Щярби дямирйолчулар мяктябиндя охуйан 
азярбайъанлылара да хидмятдян эцзяшт вериляъяйини билдирирди. 
Онун сюзляриня эюря юлкянин тясяррцфат щяйаты вя щярби инфраструк-
туру цчцн стратежи няглиййат нювц олан дямир йолунда азярбайъанлы 
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сцрцъцляр хейли аз idi. 
Мювъуд олан мцтяхяссисляр ися, ясасян, рус, эцръц вя ермя-

нилярдян ибарят иди. Онларын милли кадрларла явяз едилмяси цчцн 
щям Бакыда, щям дя Эянъядя дямир йолу мяктябляриндя охуйан-
лара щярби мцкялляфиййятдян эцзяшт верилирди. С.Мещмандаров яла-
вя едирди ки, йахын эяляъякдя оъагчылара, машинистляря, щюкумят 
няшриййатларынын мцряттибляриня (йыьыъыларына), щабеля эямилярин 
матросларына да хидмятдян мющлят вериляъякдир. Анъаг о эями-
лярин матросларына мющлят верилмяли иди ки, онлар дашынмалар барядя 
яввялдян сазишляр имзаламышдылар. Йени сазишляр баьлайан эями-
лярин матросларына ися бу эцзяшт шамил едилмирди (7). 

С.Мещмандаров билдирирди ки, Азярбайъанын чох бюйцк чаьы-
рышчы ещтийаты вардыр вя илдя 60 мин эянъи хидмятя ъялб етмяк олар. 
Бцтцн бу ещтийатларын щамысынын ордуйа чаьырылмасына щеч ещтийаъ 
да йох иди. Бунун цчцн эяляъякдя даща чох категорийалардан олан 
эянъляря эцзяшт верилмяси барядя мясяля галдырылаъаьы билдирилирди. 
Назир ону да ялавя едирди ки, щазырда яэяр 19 йашындан 24 йашы-
надяк 6 йаш групу цзря чаьырыш апарылырса, йахын вахтларда 2 йаш 
групу цзря чаьырыша кечилмяси планлашдырылыр. Бу да хейли сайда 
адамын хидмятдян азад едилмяси демяк иди (8). 

1919-ъу ил апрелин 17-дя республика Парламенти Щярби Назирлийин 
тягдиматы ясасында 1915-ъи илдя дяръ олунмуш щярби мцкялляфиййят 
ясаснамясиня ялавяляр едилмяси щаггында ганун гябул етди. Щя-
мин ганун бир сыра фяалиййят сащяляриня аид олан шяхсляря чаьы-
рышдан мющлят верилмяси иля баьлы иди. Бу эцзяштляр азярбайъанлыла-
ра шамил едилирди. Биринъи эцзяшт тящсилля баьлы иди. Дямир йолу мяк-
тябляриндя охуйан азярбайъанлы тялябяляр тящсил мцддятиндя хид-
мятя чаьырылмагдан азад едилирдиляр. Тящсили баша вурдугдан сонра 
ися онлар щярби хидмятя чаьырылараг дямир йолу бюлмяляриня эюн-

дярилмяли идиляр. Диэяр эцзяшт ися фяалиййят сащəси иля баьлы иди. 
Азярбаъан дямир йолунда чалышан машинист вя онун кюмякчиляри 
чаьырыш йашы чатанда хидмятя чаьырылмыш щесаб едиляряк дямир йолу 
бюлцйцнцн сийащыларына дахил едилсяляр дя, яввялки вязифяляриндя 
галмагда давам едирдиляр. Дювлят няшриййатларында чалышан мцрят-
тибляр вя хидмятчиляр дя чаьырышдан азад едиляряк ордунун ещти-
йатына кечирилирдиляр. Шяхси няшриййатларда чалышанлара бу эцзяшт ша-
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мил едилмирди. Республиканын почт-телеграф сащясиндя чалышан телег-
рафчылар, механикляр, радиотехникляр вя диэяр ишчиляр дя чаьырышдан 
мющлят ала билярдиляр (9). 

 Юлкя Парламенти Азярбайъанда чаьырыш вя сяфярбярлик ща-
ггында ганунвериъилийин тякмилляшдирилмяси иля баьлы 1919-ъу илин 
май айынын 26-да йени бир ганун гябул етди. Бу ганун Азярбайъан 
Республикасында щярби мцкялляфиййяти щяйата кечирян структурларын 
тяшкили щаггында иди. Ганунла щярби мцкялляфиййяти щяйат кечирмяли 
олан структурларын тяшкили, юлкянин мяркязи вя гяза яхзи-ясэяр ида-
ряляринин штаты тясдиг едилди. Ганунла Эянъя, Газах, Нуха, Ъаван-
шир, Ъябрайыл, Бакы, Эюйчай, Салйан, Шамахы, Загатала вя Шуша гя-
за яхзи-ясэяр идаряляри ачылмыш щесаб едилди вя онларын фяалиййяти 
цчцн зярури малиййя вясаити айрылды. Ейни заманда, Мяркязи Ях-
зи-Ясэяр Идарясинин фяалиййяти цчцн дя малиййя вясаити тясдиг едил-
ди. Бунунла бярабяр, зярурят йарандыьы щалда ганун Дахили Ишляр 
назириня Щярби назирля разылашдырдыгдан сонра диэяр гязаларда да 
яхзи-ясэяр идарялярини ачмасына разылыг верирди (10). 

Бу ганунла бярабяр юлкя Парламенти Азярбайъан Республикасы-
нын яхзи-ясэяр органларынын ясаснамясини дя тясдиг етди (11). 
Ясаснамяйя эюря Азярбайъан Республикасында щярби мцкялляфий-
йят ишляри иля мяшьул олан али орган Азярбайъан Мяркязи Ях-
зи-Ясэяр Идаряси иdи. Бу идарянин вязифяси ящалинин щярби хидмятя 
ъялб едилмясинин вя ящали тяряфиндян натурал щярби мцкялляфиййятин 
щяйата кечирилмясинин тяшкили иди. Али орган кими бу идаря юлкя миг-
йасында фяалиййят эюстярян диэяр яхзи-ясэяр органларынын фяалиййя-
тиня нязарят етмяли вя щярби мцкялляфиййятля баьlы зярури сярян-
ъамлары вермяли иди. Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясиня конкрет олараг 
ашаьыдакы мясялялярин щялли щяваля едилирди: 

„ бцтцн республика яразисиндя чаьырышын дцзэцн апарылмасынын 
вя щярби мцкялляфиййят йашлы шяхслярин хидмятя гябул едилмясинин 
дцзэцнлцйцня нязарят; 

„ щярби мягсядляр цчцн ат, араба вя диэяр натурал мцкялля-
фиййятлярин тяшкили; 

„ щярби мцкялляфиййятя дцшян шяхслярин мцайинядян кечирилмя-
синин тяшкили; 

„ гяза, даиря вя шящяр яхзи-ясэяр идаряляринин иши барядя алын-
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мыш шикайятляря бахылмасы. Беля шикайятляря бахыландан сонра чыха-
рылан гярарлара даща апелйасийа гайдасында бахыла билмязди; 

„ йерли яхзи-ясэяр органларынын щесабатларына бахылмасы вя онла-
рын ясасында щяр чаьырыш барядя республика цзря щесабатларын щазыр-
ланмасы; 

„ гяза, даиря вя шящяр яхзи-ясэяр идаряляриндя баш верян ан-
лашылмазлыгларын чюзцлмяси; 

„ щярби мцкялляфиййятин кечирилмяси, щабеля яхзи-ясэяр органла-
рынын сахланылмасы цчцн иллик бцдъянин щазырланмасы вя мцтямади 
олараг зярури малиййя кредитляринин айрылмасы барядя вясатятлярин 
щазырланмасы; 

„ мяркязляшдирилмиш гайдада алынмыш кредитлярин гяза, даиря вя 
шящяр яхзи-ясэяр органлары арасында бюлцшдцрцлмяси; 

„ зярурят йарандыьы щалда езам едилмиш хцсуси шяхсляр васитяси 
иля гяза, даиря вя шящяр яхзи-ясэяр идаряляринин фяалиййятинин йох-

ланılмасы; 
„ гяза вя шящяр яхзи-ясэяр органларынын гярарларынын йохланыл-

масы вя лазым эяляндя нязарят гайдасында онларын ляьв олунмасы. 
Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясиня Дахили Ишляр назиринин мцавини 

рящбярлик едирди. Щярби Назирлийин, Ядлиййя Назирлийинин нцмайян-
дяляри вя Идарянин Ишляр Идарясинин ряиси ися бу гурумун цзвляри 
идиляр. Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясинин Дяфтярханасы бу Идарянин 
Ишляр Идарясинин ряисинин табелийиндя иди. Щярби мцкялляфиййятля 
баьлы олан малиййя мясяляляринин щялли заманы Малиййя Назирли-
йинин нцмайяндяси щялlедиъи сясля, Дювлят Нязарят Идарясинин 
нцмайяндяси ися мяшвярятчи сясля Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идаряси-
нин ишиня ъялб едилирди. Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясинин апаратынын 
фяалиййятиня ясасян бу гурумун Ишляр Идарясинин ряиси рящбярлик 
едирди. О, щюкумятин гярары иля бу вязифяйя тясдиг едилмяли вя йа 
щямин вязиfядян азад едилмяли иди. Мяркязи Идарянин катиби ися Иш-
ляр Идарясинин тягдиматы ясасында Дахили Ишляр назири тяряфиндян тяс-
диг едиля билярди.  

Йерлярдя щярби мцкялляфиййятин щяйата кечирилмяси иля гяза, 
даиря вя шящяр яхзи-ясэяр идаряляри мяшьул олмалы идиляр. Бу струк-
турлара ашаьыдакы вязифяляр щяваля олунурду: 

„ чаьырышчыларын сийащысынын тяртиб едилмяси; 
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„ чаьырышчылар сийащысынын йохланылмасы; 
„ яхзи-ясэяр идарясиня баьлы олан сащялярдя щярби мцкялляфий-

йят вахты чатмыш шяхслярин сайы вя хидмятя гябул едилянлярин сайы 
щаггында Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясиня мялумат верилмяси; 

„ щярби мцкялляфиййятин йериня йетирилмяси цчцн чаьырыланларын 
щцгугларынын мцяййянляшдирилмяси; 

„ чаьырышчыларын щансы гайда цзря хидмятя гябул едилмясинин 
мцяййянляшдирилмяси; 

„ чаьырыш вахты вя чаьырышдан сонра хидмятя гябул едилмяли олан 
шяхслярин хидмятя йарарлылыьынын йохланылмасы; 

„ чаьырыша дцшянлярин гябул едилмяси; 
„ чаьырыш мянтягяляриндя ишин баша чатмасындан сонра Мяркязи 

Яхзи-Ясэяр Идарясиня чаьырышын кечирилмяси вя хидмятя гябул щаг-
гында мцфяссял щесабатын верилмяси; 

„ ялавя чаьырышын кечирилмяси, еляъя дя артыг олдуглары цчцн хид-
мятдян эери гайтарылмыш шяхслярин гябул едилмяси; 

„ мясулиййятя ъялб едилмяли олан шяхсляр щаггында полис орган-
ларына мялумат верилмяси, щабеля хидмятя гябул едилянлярин сайы 
барядя гяза щярби ряисинин мялуматландырылмасы; 

„ ордунун ещтийаъларынын юдянмяси цчцн йерлярдя атларын, ара-
баларын сяфярбярлийинин кечирилмяси, Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идаряси-
нин эюстяриши ясасында онларын сийащыйа алынмасы; 

„ Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясинин эюстяришляри ясасынdа сяфяр-
бярлик планынын щазырланмасы; 

„ сцлщ вя йа мцщарибя дюврцндя щярби хидмятин кечилмяси иля 
ялагядар олараг ямяк габилиййятини итирянлярин, хястялянянлярин 
гейдиййатынын апарылмасы вя онлара пенсийа кясилмяси. 

Гяза, даиря вя шящяр яхзи-ясэяр идаряляриня йерли гяза ряисляри 
вя йа Дахили Ишляр назири тяряфиндян тяйин едилмиш хцсуси шяхсляр 
рящбярлик етмяли идиляр. Гяза ряисинин хястя олдуьу вахтларда ону 
гяза ряисинин мцавини явяз етмяли иди. Бу яхзи-ясэяр гурумларынын 
цзвляри дя вар иди. Онлар Щярби Назирлийин нцмайяндясиндян, йерли 
ящалинин тямсилчисиндян ибарят иди. Шящярлярдя шящяр юзцнцидаря-
синин тямсилчиси яхзи-ясэяр гурумунун цзвц олмалы иди. Бу гурум-
ларын катибляри ися Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясинин Ишляр Идаряси 
ряисинин ямри иля тяйин едилирди. 
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Ясаснамядя билдирилирди ки, юлкянин бцтцн гяза мяркязляриндя 
яхзи-ясэяр идаряляри йарадылмалыдыр. Лакин гейддя о да эюстярилирди 
ки, бу гурумлар зярурят йарандыгъа тядриъян дя йарадыла биляр. 
Орада илк нювбядя йухарыда адлары чякилян гяза яхзи-ясэяр ида-
ряляринин йарадылмасы зярури сайылырды.  

Чаьырышын вя щярби мцкялляфиййятин щяйата кечирилмясиня мясу-
лиййят дашыйан органларын фяалиййяти, ясасян, Русийа тяърцбясиня 
ясасланырды. Онларын тяшкили иля йерлярдя чаьырышын тяшкилиня дя 
мцяййян низамлылыг эятирмяк мцмкцн иди. Щямин органларын гар-
шысында дайанан вязифялярин конкретляшдирилмяси ися мясул шяхс-
лярин фяалиййятиня даща чох айдынлыг эятирди. 

1919-ъу илин ийун айында Азярбайъан Парламенти бир даща чаьы-
рыш вя сяфярбярлийин тяшкили, фярарилийя гаршы мцбаризянин эцълян-
дирилмяси иля баьлы мясяля мцзакиря етди вя бурада чаьырыш вя 
сяфярбярлик ишиндя ясас тутулан щярби мцкялляфиййят щаггында 
1915-ъи илдя гябул едилмиш ясаснамянин 20-ъи маддясиня дяйишик-
лик мцзакиря олунду (12). Бу мцзакиряляр кифайят гядяр эярэин 
кечди вя щямин мцзакирялярин эедишиндя эюстярилян маддяйя 
дяйишикликдян ялавя бцтцнлцкдя орду гуруъулуьу иля баьлы мараглы 
фикирляр сюйлянди. Мцзакирялярдя сюйлянилян фикирлярдян дя айдын 
олду ки, эцндялийя чыхарылан мясяля Щярби Назирлийин мцтяхяс-
сисляри тяряфиндян ъидди шякилдя эютцр-гой едилмиш вя нятиъядя щяр-
би хидмятин мцддятинин 2 иля ендирилмяси мягсядяуйьун билинмиш-
ди. Гцввядя олан мцкялляфиййят ясаснамясиня эюря ися щярби хид-
мят 3 ил 3 ай давам етмяли иди. Бу мцддят Русийада да гцввядя 
иди вя 1915-ъи илдя Русийада дяръ едилмиш мцкялляфиййят ясасна-
мяси гябул едиляркян хидмят мцддятиня дяйишиклик едилмямишди. 
Щярби Назирлийин рящбярлийинин фикринъя, щяр бир чаьырышчынын щазы-
рлыглы дюйцшчцйя чеврилмяси цчцн 2 ил кифайят иди. Парламент мцза-
киряляриндя ися бу гянаятля разы оланлар да, олмайанлар да вар иди. 
Щямин гянаятля разы олмайанлардан бязиляри xидмят мцддятинин 
йа даща узун олмасыны, йа да даща гыса олмасыны ясасландырмаьа 
чалышырдылар.  

Ганун лайищясини Парламентя тягдим едян Гарабяй Гарабяйли 
билдирди ки, щярби хидмят мцддятинин 3 ил 3 ай олмасы бир тяряфдян 
эянъляри горхудур вя онлары хидмятдян чякиндирирся, о бири тяряф-
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дян дя хидмят мцддятинин узунлуьу игтисадиййатын инкишафына 
мянфи тясир эюстярир. Чцнки ишчи гцввяси узун мцддят юз ишиндян 
узаг дцшмяли олурду. Бир тяряфдян дя 3 илдян сонра эянълярин чоху 
юз пешялярини йаддан чыхарырдылар. 

Хидмят мцддятинин бир ил олмасы тяряфдарлары адындан Пар-
ламентдя Щаъы Кярим Санийев чыхыш етди. О, дювлят цчцн мющкям 
ордунун мювъудлуьуну щеч дя инкар етмирди. Яксиня, онун фик-
ринъя: «Бир щюкумятин ясэяри олмаса, о щюкумятин эяляъяйи тямин 
олмаз. Ясэяр эяряк олсун. Ясэяр ня гядяр гцввятли олса, ня гядяр 
црякля ишя эирся щюкумятин, миллятин тяминаты о гядяр артыг олар». 

Санийев фикрини онунла ясасландырырды ки, Азярбайъанда фящля вя 
ишчи гцввяси аздыр. Бу азмыш кими ясэярлийя дя, ясасян, еля фящля 
вя кяндлиляр, башга сюзля, зящмят адамлары алынырдылар. Варлылар вя 
имканлылар ися мцхтялиф бящанялярля хидмятдян йайынырдылар. Она 
эюря дя гязаларда тахыл зямиляри бичилмямиш галмышды. Санийевин 
сюзляриня эюря хидмят мцддятинин ики ил олмасы еля бизим юзцмцзя 
зярбя вурмаг иди. Ясэярлик ня гядяр зярури олса беля, ясэяри аъ 
сахламаг да мцмкцнсцз иди. Санийев ону да билдирирди ки, азяр-
байъанлылар онсуз да тябиятъя щярбчидирляр вя ясэяри щазырлыг цчцн 
онлара еля бир ил дя бяс едяр. 

Паламент цзвц Ясядулла Ящмядов ися щярби хидмятин 4 ил ол-
масыны истяйирди вя мцзакиряляр заманы да буну диля эятирди. Онун 
фикринъя, йахшы тялим эюрмцш 40 ясэяр бюйцк бир гцввяни тяшкил 
едя биляр. Тялим эюрмямиш, кцчядян йыьылан ясэярляр ися чятинлийя 
дцшян кими силащларыны йеря тюкцб гачмаг щаггында фикирляшяъяк-
ляр. Чыхышы заманы о деди: «Мадам ки, мямлякятимизи мцдафия ет-
мяк истяйиrик, мадам ки, гара гцввялярин гаршысыны сахламаг истя-

йирик, о заман мцдафия лазымдыр. Мцдафия дя ясэяр иля олур. …Биз 
дя арзу едярдик ки, миллятляр арасында щеч вахт дава олмайа иди вя 
ган тюкцлмяйя иди. Амма сиз билирсиниз ки, ясэяри, мцдафиядян ют-
рц биз истяйирик. Биз юз мямлякятимиздя ращат яйляшя билмялийик, 
цзцмцзя эялян бяланын габаьыны сахламалыйыг». Бир сюзля, 
Я.Ящмядов беля фикирляширди ки, йахшы ясэярин щазырланмасы цчцн 
узун бир мцддят лазымдыр. Бунунла беля, о, Щярби Назирлийин 
тягдиматы иля разылашыр вя щярби хидмят мцддятинин 2 иля ендирил-
мясиня етираз етмирди. 
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Мяммяд Ямин Рясулзадя вя Гарабяй Гарабяйли щярби хидмят 
мцддятинин 2 иля ендирилмясини мягсядяуйьун сайдылар вя бунун-
лу баьлы мцзакиряляря чыхарылмыш ганун лайищясини мцдафия етдиляр. 
М.Я.Рясулзадя билдирирди ки, Вятянин мцдафияси цчцн щягиги ясэяр 
лазымдыр. Щягиги ясэяря вя мющкям бир ордуйа малик олмаг цчцн 
ися ясэярлийин ики ил олмасы гябул едилмялидир. Г.Гарабяйли ися яла-
вя едирди ки, щазырлайаъаьымыз гцввя эяряк еля бир гцввя олсун ки, 
дцшмян гаршысына эетдикдя юзцнц баща сатсын, нащаг йеря юзцнц 
юлцмя вермясин. 

Узун сцрян мцзакирялярдян сонра Щярби Назирлийин иряли сцрдц-
йц тяклиф гябул едилди вя щярби мцкялляфиййят ясаснамясиня дя-
йишиклик едилди. Бу дяйишикликдя билдирилирди ки, 1918„19-ъу иллярдя 
хидмятя чаьырылан 19„24 йаш арасындакы эянълярин хидмят мцддяти 
2 ил сахланылыр вя сонра онлар ещтийата бурахылырлар. Анъаг бу мцддят 
хидмят нормаларыны позанлара, юзбашына хидмяти тярк едянляря, фя-
рариляря шамил едилмирди. Фярариляр вя хидмятдян йайынанлар цчцн ися 
хидмят мцддяти 3 ил елан олунурду. Бундан ялавя, ясэярлярин фяра-
риликдя вя щябсдя олдуьу мцддят хидмят мцддяти сайылмырды (13). 

1919-ъу ил ийун айынын 16-да Азярбайъан Парламенти юлкя 
яразисиндя йашайан щякимлярин щягиги щярби хидмятя чаьырылмасы 
щаггында нювбяти бир гануну гябул етди. Бу ганунун гябул едил-
мяси орду сыраларында тибб кадрларына бюйцк ещтийаъын олмасы иля 
баьлы иди. Гануна ясасян Азярбайъан вятяндашы олан вя йа сон беш 
или Азярбайъанда йашайан вя 45 йашындан ашаьы олан щякимляр 3 ил 
мцддятиня щярби хидмятя чаьырылмалы идиляр. Ганунла Дахили Ишляр 
Назирлийиня вя Щярби Назирлийя тапшырылырды ки, йерлярдяки ях-
зи-ясэяр органлары васитяси иля республикада йашайан бцтцн щя-
кимлярин гейдиййаты апарылсын. Гейдиййат заманы щякимлярин йашы, 
йашайыш йери, мязщяби, аиля вя хидмяти вязиййяти, сящщяти, тящсили 
вя щякимлик стажы барядя мялуматлар да гейдя алынмалы иди. Щярби 
назиря беля бир щцгуг верилирди ки, Дахили Ишляр назири вя Сящиййя 
назири иля разылашдырдыгдан сонра йашы, тящсили, щякимлик стажы, тяърц-
бяси, сящщяти вя аиля вязиййяти уйьун эялян азярбайъанлы щякимля-
ри илк нювбядя хидмятя чаьырсын. Гейри-азярбайъанлы щякимляр ися 
ещтийатда сайылмалы иди. Онлар да азярбайъанлы щякмлярля ейни 
сявиййядя щярби мцкялляфиййят дашымаьа борълу идиляр. Зярурят 
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щисс олундуьу дяряъядя онлар да щярби хидмятя чаьырыла билярдиляр. 
Щякимлярин щярби хидмятя чаьырылмасы йени чаьырышчыларын хидмятя 
чаьырылмасы гайдалары ясасында апарылмалы иди. Ейни заманда, онла-
рын хидмятя чаьырышы республиканын Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идаряси 
хятти иля апарылмалы иди. Ганунла Щярби назиря мцяййян щякимляря 
мющлят верилмяси щцгугу да верилирди. Бу заман Щярби назир бу вя 
йа диэяр щякимя мющлят верилмясини Дахили Ишляр назири вя Сящиййя 
назири иля разылашдырмалы иди (14). 

1919-ъу илин йайында республиканын шимал сярщядляриндя щярби 
вязиййят мцряккябляшяндя бир сыра мцдафия тядбирляри щяйата 
кечирилди. Шимал сярщядляринин даща да мющкямляндирилмяси вя ха-
риъи тяъавцз тящлцкясинин гаршысынын алынмасы цчцн сяфярбярлийин 
кечирилмясиня дя мцяййян щазырлыг ишляри апарылырды. Сяфярбярлик 
ишинин бу вя йа диэяр мясяляляринин неъя щяйата кечирилмяси иля 
баьлы Дювлят Мцдафия Комитясинин сярянъамы иля Мяркязи Ях-
зи-Ясэяр Идарясинин няздиндя Хцсуси орган йарадылмышды. Бу 
Хцсуси орган мцщарибя дюврцндя ящалидян 1) атларын вя диэяр йцк 
щейванларынын топланылмасы вя ордуйа чатдырылмасы; 2) ордунун 
ъанлы гцввясинин тякмилляшдирилмяси, Щярби Назирлийин мцяййян 
тапшырыгларынын щяллиня йардымчы олаъаг партизан дястяляринин йа-
радылмасы цчцн адамлар тоpламалы иди. Бу вязифялярин йериня йе-
тирилмяси цчцн йарадылмыш йени орган гярара алды ки, республиканын 
бцтцн яразисиндя йени заманда 1) мцсялман, христиан вя диэяр 
ящалидя олан щейванларын вя няглиййат васитяляринин гейдийyаты 
апарылсын; 2) силащ дашымаьа гадир олан бцтцн мцсялман ящалисинин 
сийащыйаалынмасы апарылсын. Сийащыйаалма Азярбайъан дилиндя 
апарылмалы иди. Шящярлярин полис сащяляри цзря бу ишляр ейни вахтда 
башланмалы вя цч щяфтя ярзиндя баша чатдырылмалы иди. Щяр бир полис 
сащясиндя бу ишлярин апарылмасы цчцн хцсуси бир нязарятчи дя тяйин 
едилмяли иди. Шящяр полис сащяляриндя сийащыйаалманын апарылмасы 
иля мящялля аьсаггаллары, танынмыш адамлар, савадлы адамлар вя тя-
йин едилмиш адамлар мяшьул олмалы идиляр (15). 

Бу сийащыйаалмайа бюйцк дювлят ящямиййятли бир тядбир кими 
йанашылырды. Она эюря дя Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясиндян йерли 
идаряетмя органлары гаршысында ъидди вязифяляр гойулмушду. Тяляб 
олунурду ки, йерли полис шюбяляриня дя бу тядбирин дювлят ящя-
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миййяти айдынлашдырылсын ки, онлар да щямин иши ъидди шякилдя щяйата 
кечирсинляр. Ейни заманда, тяляб олунурду ки, йерли органлар ящали 
арасында лазыми тяблиьат ишляри апарсынлар вя ящали баша дцшсцн ки, 
бу тядбирин щяйата кечирилмясиндя мягсяд Вятяниn мювъуд олан 
тящлцкядян горунмасыдыр. Цмид едилирди ки, мцвафиг тяблиьат вя 
изащетмя ишляриндян сонра ящали сийащыйаалма ишиня бюйцк вятян-
пярвярликля йанашаъаг вя орду цчцн зярури олан йцк щейванларыны 
вя няглиййат васитялярини сийащыйаалмадан эизлятмяйяъякдир. Мяс-
лящят билинирди ки, тядбирин иърасыnа башламаздан яввял ящалинин иъ-
ласлары вя топлантылары кечирилсин, орада полис нцмайяндяляри вя йа 
йерли идаряетмя органларынын нцмайяндяляри тяряфиндян щяйата ке-
чирилян тядбирин мягсяд вя мярамы ящалийя изащ едилсин. Йерли 
органлардан о да тяляб олунурду ки, варлы вя имканлы шяхслярин 
атлары вя няглиййат васитялярини вя йа онларын ян йахшыларыны эизлят-
мяляриня имкан верилмясин. Бу адамларын щятта мцяyйян мигдар-
да ат вя йа няглиййат васитяси алыб дювлятин сярянъамына вермясиня 
мяъбур едилмяси дя истисна едилмирди. Партизан дястяляриня гатыл-
маг цчцн ящали арасындан еляляри сечилмяли иди ки, онлар кифайят гя-
дяр йеткин инсанлар олсунлар вя партизан дястяляриня гошуландан 
сонра щярби тапшырыгларын иърасына ъан йандырсынлар. Адларынын си-
йащыйаалма сийащыларына дцшмясиндян чякинянляр, щабеля атларыны 
вя малик олдуглары няглиййат васитялярини сийащыйаалмадан эизля-
дянляр ъязаландырылмалы идиляр. Бу щцгуг йерли идаряетмя орган-
ларына верилирди. Бу ишляря дярщал башланмалы вя щяр щяфтя Мяркязи 
Яхзи-Ясэяр Идарясиня эюрцлян ишин нятиъяси барядя мялумат чатды-
рылмалы иди (16). 

Ъцмщуриййятин мювъудлуьу дюврцндя дювлят вя щюкумят ор-
ганлары чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин тяшкили иля баьлы бир сыра диэяр 
гярарлар вя сярянъамлар гябул етди. Онлардан бири Дювлят Мцдафия 
Комитясинин 1919-ъу ил сентйабрын 8-дя Даьыстан лязэиляринин 
Азярбайъан Oрдусунда хидмятя гябул едилмясиня иъазя верилмяси 
щаггында иди. Даьыстан лязэиляринин чоху Кюнцллц ордунун ма-
щиййятъя тяъавцзкар орду олдуьуну эюрдцкляри цчцн бу ордунун 
тяркибиндя хидмят етмяк истямир вя Азярбайъан яразисиня кечирди-
ляр. Онлар, ейни заманда, Азярбайъан Oрдусунун тяркибиндя 
хидмят етмяйя щазыр олдугларыны да бяйан едирдиляр. Лакин диэяр 
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юлкянин вятяндашы олмалары онларын Ъцмщуриййят ордусуна гябул 
едилмясиnя мцяййян чятинликляр йарадырды. Дювлят Мцдафия Коми-
тясинин гябул етдийи гярар ися бу щцгуги мящдудиййяти арадан гал-
дырырды (17). 

Ейни заманда, йаранмыш шяраитля ялагядар Вятянин мцдафиясин-
дя дайанмаг истяйян чохлу сайда кюнцллцляр дя орду сыраларына эя-
лирдиляр. Бу кюнцллцляр, ясасян, хидмят йашы кечмиш шяхсляр иди. 
Она эюря онлары ади чаьырышчы кими гейдиййатдан кечирмяк мцм-
кцн олмурду. Щярби назир 1919-ъу ил нойабрын 20-дя имзаладыьы 
ямриндя кюнцллц шякилдя орду сыраларына гатылмаг истяйян шяхслярин 
«кюнцллц» дейил, «щявяскар» адландырылмасыны рясмиляшдирди. Щя-
вяскарларын ордуйа чаьырылмасы вя онларын хидмятинин тяшкили щярби 
мцкялляфиййят щаггында ясаснамянин мцвафиг маддяляри иля 
тянзимлянирди. Щямин щцгуги ясаслара эюря хидмятя йазылмаг 
истяйян щявяскарлар да мцвафиг мцайинядян кечмяли вя ях-
зи-ясэяр органларынын гейдиййатына дцшмяли идиляр. Онлар да хид-
мятя гябул едилдикдян сонра дювлят тяминатына алынмалы идиляр. 
Анъаг щиссялярдя мцвафиг гейдиййатдан кечмямиш щявяскарлар да 

мювъуд иди. Она эюря Щярби назир щисся командирлəриnдян тяляб 
едирди ки, беляляри барядя мцвафиг яхзи-ясэяр органларына мялумат 
версинляр вя орада онлары гейдиййата алдырсынлар (18). 

Щярби назирин 1920-ъи ил апрел айынын 18-дя Дахили Ишляр назириня 
эюндярдийи мяктубунда (19) да чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин тяшки-
линин бир сыра нормаларына ъидди диггят йетирилмяси юз яксини тапмыш-
ды. Болшевик ишьалы яряфясиндя йазылмыш олан бу мяктубда Щярби 
Назирлийин рящбярлийинин республиканын мцстягиллийинин эяляъяйиня 
олан инамыны эюрмямяк мцмкцн дейил. Чцнки о, Щярби Назирлийин 
перспектив фяалиййят планындан сющбят ачырды. 1919-ъу илдя вя 
1920-ъи илин яввялляриндя Азярбайъанда 1894„1899-ъу ил тявял-
лцдлц, йяни 6 иллик йаш чярчивясиндя эянълярин чаьырышы апарылырды. 
Щярби Назирлийин рящбярлийи беля узун бир йаш мярщялясиндя ча-
ьырышын апарылмасыны мцвяггяти щал сайырды. Щярби назирин Дахили Иш-
ляр назириня йаздыьы мяктубунда билдирилирди ки, 1920-ъи илин ок-
тйабрындан йалныз 1900-ъу илдя анадан оланларын чаьырышы апарыла-
ъагдыр. Бунунла, Щярби Назирлик чаьырыш ишиня бир системлилик эя-
тирмяк истяйирди. Бу мясяля иля ялагядар олараг Щярби назир Дахили 
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Ишляр назириндян эюстярилян йаш чярчивясиндя чаьырышын йе-
кунлашдырылмасыны вя йени чаьырыш кампанийасына щазырлыьын ъид-
диляшдирилмясини хащиш едирди. Йени кампанийайа щазырлыг дейяндя 
Щярби назир даща чох мювъуд олан нюгсанларын вя суи-истифадя щал-
ларынын арaдан галдырылмасы цчцн мцвафиг тядбирлярин щяйата кечи-
рилмясини нязярдя тутурду. Назир хатырладырды ки, щярби мцкялля-
фиййят щаггында ясаснамядя дя яхзи-ясэяр органлары тяряфиндян 
чаьырыша щазырлыг ишляри апарылмасы мясяляси юз яксини таpмышдыр. 
Ящали арасында изащетмя ишляринин апарылмасы, чаьырышчы сийащылары-
нын тяртиб едилмяси бу щазырлыг ишляриня дахил иди. Бурада мцяййян 
чятинлик вя нюгсанлар мювъуд иди. Илк нювбядя доьум шящадят-
намяляри вя аиля сийащылары лазыми тялябляря ъаваб вермирди вя он-
ларын ясасында тяртиб едилян чаьырышчы сийащылары да реаллыьы якс етдир-
мирди. Щярби назир она эюря дя Дахили Ишляр назири гаршысында бир да-
ща мцсялман ящалисинин щяйятляр вя мящялляляр цзря йенидян сийа-
щысынын апарылмасы мясялясини галдырырды. Цмид едилирди ки, бу полис 
органларынын вя йерли щакимийyят нцмайяндяляринин ишя мясулий-
йятли мцнасибяти нятиъясиндя тяртиб едилмиш мцкяммял сийащылар 
чаьырышын апарылмасында юзцнц эюстярмиш нюгсанларын арадан галды-
рылмасына имкан веряъякдир. Щярби назирин фикринъя, нювбяти чаьырыш 
кампанийасына щазырлыьын апарылмасы заманы гяза яхзи-ясэяр ида-
ряляринин рящбярляри ашаьыдакы мягамлары ялдя рящбяр тутмалы идиляр: 

„ йерлярдя чаьырышчы сийащыларынын тяртибиня йерли идаряетмя ор-
ганларынын башчылары рящбярлик етмяли идиляр; 

„ йерлярдя чаьырышчы сийащыларынын тяртибиня рящбярлик едян шяхсляр 
чаьырыш йашы чатмыш олан бцтцн эянълярин адларынын щямин сийащыйа 
дцшмясиня вя кимсянин бу сийащыдан кянарда галмамасына ъидди 
нязарят етмяли идиляр. Щярби назир бир даща гейд едирди ки, щярби 
мцкялляфиййят цмумидир вя бурада щеч кимя цзрсцз сябябя эюря 
истисна едилмямяли иди; 

„ тяляб олунурду ки, кяндлярин мягамлары кянддяки чаьырышчыла-
рын сийащысыны чаьырышчы сийащылары тяртиб едəн шяхсляря тягдим етсин-

лəр. Чцнки щямин шяхсляр кянд ящалисини йахшы таныйырдылар вя онлар 
щеч дя кянар шяхсляр кими бу сийащыларын тяртибиндя, йаш щяддинин 
мцяййянляшдирилмясиндя ъидди гцсурлара йол вермяздиляр; 

„ кяндлярдя тяртиб едилмиш чаьырышчы сийащылары сонрадан яхзи-яс-
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эяр органларына тягдим едилмяли иди. Орада ися бу сийащылар кянд 
мягамларынын, кянд комиссийаларынын вя йерли приставын иштиракы иля 
йохланылмалы иди; 

„ чаьырыш эцнляриндя ися чаьырышчы сийащылары яхзи-ясэяр орган-
ларынын щейяти тяряфиндян бир дя ъидди шякилдя йохланылмалы иди; 

„ сийащыларын сонунъу йохланышы вя еляъя дя чаьырышын эетдийи 
эцнлярдя мцвафиг кяндлярин мягамлары, кянд комиссийалары вя 
йерли приставлар яхзи-ясэяр органларында олмалы вя йенидян мейда-
на чыха биляъяк суалларла баьлы ъаваб вермяйя щазыр олмалы идиляр; 

„ яхзи-ясэяр идаряляриндя ишлярин эедишиня гяза ряиси рящбярлик ет-
мяли иди. Йалныз чох зярури щалларда ону мцавини явяз едя билярди; 

„ яхзи-ясэяр органларында чаьырыш ишинин тяшкилиня бир байрам 
ящвал-рущиййясинин верилмяси тяляб олунурду ки, бура эялянляр дя 
чаьырышын дювлят ящямиййятли ъидди бир тядбир олдуьуна яминлик ща-
сил етсинляр; 

„ чаьырыша щазырлыг ишляри баша чатдырылдыгдан сонра чаьырышын тари-
хи вя онун кечириляъяйи йер барясиндя йерли полисляр, щабеля дювля-
тин рясми органы олан «Азярбайъан» гязети васитяси иля ящалийя хя-
бяр верилмяли иди. Бу еланларда о да билдирилмяли иди ки, вахтында ча-
ьырыша эялмяйянляр вя йа гясдян чаьырышчылары лянэидянляр вя йа 
онлары эизлядянляр ганун гаршысында мясулиййят дашыйырлар. 

Мяктубунун сонунда Щярби назир Дахили Ишляр назириндян хащиш 
едирди ки, Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идаряси васитяси иля йерляря лазыми 
тялиматлар вя сянядлярин нцмуняляри эюндярилсин. Бу иш йерлярдяки 
мясул шяхслярин фяалиййятини йцнэцлляшдиря билярди. 

Лакин республикада баш верян болшевик чеврилиши Щярби Назирли-
йин планлашдырдыьы бу кампанийанын да щяйата кечирилмясиня имкан 
вермяди. Бцтцнлцкдя ися гейд едилмялидир ки, мцряккяб тарихи шя-
раитдя чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин тяшкилиндя мювъуд олан обйек-
тив вя субйектив чятинликлярин арадан галдырылмасында дювлят вя щю-
кумят органлары тяряфиндян апарылан щцгуги щазырлыьын кифайят 
гядяр ящямиййяти вар иди. 

 

2. Фярарилийя гаршы мцбаризянин апарылмасы 
  
Чаьырыш вя сяфярбярлик ишляринин тяшкиlи истигамятиндя Щярби На-

зирлийин диггят мяркязиндя олан ъидди мясялялярдян бири дя гошун 
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щиссяляриндя баш верян фярарилиk щалларынын арадан галдырылмасына 
ъящд эюстярилмяси иди. Бу мясялянин мювъудлуьу щиссяляри вя бюл-
мяляри ифлиъ вязиййятиня салмагла бярабяр, чаьырыш ишинин нятиъя-
лярини дя щечя ендирирди. Ейни заманда, щямин мясялянин бир сийаси 
тяряфи дя вар иди. Бу да Азярбайъан ящалисинин, Азярбайъан ясэяр-
ляринин юлкянин мцстягиллийиня мцнасибяти мясяляси иди. Чцнки 
Азярбайъан Oрдусу юлкянин мцстягиллийинин горунмасы цчцн йара-
дылмыш бир структур иди вя ордуда баш верян фярарилик щаллары ордуну 
ъидди бющран гаршысында гойдуьу кими, юлкянин мцстягиллийиня 
яминлийи дя зяифлядирди. 

Узун илляр бойу Азярбайъан ящалисинин ясэяри хидмятя чаьы-
рылмамасы, Щярби Назирлийин бярпасындан яввял чаьырыш ишинин тяшки-
линдя ъидди ядалятсизликляря йол верилмяси адамларда хидмятя гаршы 
бюйцк бир етимадсызлыг, тяшвиш вя горху щиссляри йаратмышды. Диэяр 
тяряфдян, хидмятя ъялб олунанлара гаршы физики ъязаларын тятбиг едил-
мяси, онларын шяхсиййятляринин тящгир олунмасы, ян ади йашайыш нор-
маларына малик олмамалары фярарилийин кцтляви шякил алмасына зя-
мин йарадырды. Чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин тяшкили йени Hяrbi 
Nазирлийин рящбярлийи цчцн ня гядяр актуал идися, фярарилийин гаршы-
сынын алынмасы вя бунун цчцн сямяряли тядбирляр системинин тятбиг 
едилмяси дя о гядяр ваъиб иди. Бунун цчцн еля илк эцнлярдян ящали 
вя чаьырышчылар, щабеля хидмятдян йайынанлар арасында тяблиьат иши 
эенишляндирилир, хидмятин тяшкилиндя мювъуд олан йениликляр, тарихи 
дюврцн хцсусиййятляри онларын диггятиня чатдырылыр вя психоложи 
овгатларында бир дяйишиклик йарадылмасы, хидмят шяраитинин йахшылаш-
дырылмасы, ясэярляря сосиал гайьынын артырылмасы, онлара мцнаси-
бятдя ганунсузлугларын гаршысынын алынмасы цчцн ъящд эюстярилирди.  

Фярарилийин mövcudluğu щиссялярин дюйцш щазырлыьыны зяиф-
лятмякля бярабяр, хидмятя йениъя ъялб олунмуш чаьырышчылара 
даьыдыъы тясир эюстярир, онларын да хидмятдян йайынмаларына пси-
холожи бир зямин йарадырды. Щярби Назирлийин рящбярлийи эениш-
лянмякдя олан бу бяланын гаршысынын алынмасында инзибати ор-
ганларын вя йерли щакимиййят гурумларынын фяалиййятиня бюйцк 
цмид бясляйирди, Дахили Ишляр Назирлийинин мцвафиг структурларыны, 
бу Nазирлийин йерлярдяки органларыны ъидди ямякдашлыьа дявят 
едирди. Фярарилярин тутулуб эери гайтарылмасынын башлыъа мясулиййяти 
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дя яслиндя бу органларын цзяриндя иди. 

1918-ъи ил декабр айынын яввялляриндя 1-ci Tatar və 2-ci Qara-
bağ süvari alaylarına, 1-ci piyada diviziyasının Qarabağ bölgəsində 

yerləşən bəzi bölmələrinə baxış keçirəndən sonra S.Mehmandarov 

hissələrin komplektləşdirilməsi vəziyyəti ilə bağlı yazırdı: 
ё1-яи дивизийанын дищэр адамларыны мэн щцрэ билмэдим. Мэнэ 

вэд едилмиш 7–8 мин цйрэдилмиш (тэлим кечмиш – М.С.) адамлар 
йеринэ Бэрдэдэн Шушайа гэдэр мюхтэлиф мэнтэгэлэрэ сэпэлэнмиш 
800 адам вар иди. Дивизийа командиринин мэрузэсинэ эсасэн бу 
адамларын чоху да йедиздирилмэмиш вэ щейиндирилмэмишди. Демэк 
олар ки, онларын ьамысы тэлим кечмэмишдилэр. Эмр едирэм ки, 
дэрьал бютюн адамлар ики таборда бирлэшдирилсин. Онлардан бири 
Аъдамда, дищэри исэ Шушада йерлэшдирилсин. Ьаяыгабул, Загатала вэ 
Газахдакы адамларын сайы ьэлэлик мэлум дейил. Дивизийа ко-
мандири дэрьал адамларын сайы ьаггында дэгиг мэлумат топласын 
вэ мэнэ мэлумат версин. 

Эсщэрлэр щейиндирилмэдийи вэ йемэклэринэ ьеч бир диггэт йе-
тирилмэдийи ючюн ьиссэлэр дахилиндэ фэрарилик йайылмышдыр. Мэн фи-
кирлэширэм вэ юмид едирэм ки, эсщэрэ гайъы щцстэрилсэ, исти щейин-
дирилсэ вэ йахшы йедиздирилсэ, фэрарилэрин сайы кэскин шэкилдэ азала-
яагдыр. Бундан башга, эмр едирэм ки, йерли органлар тэрэфиндэн он-
ларын тутулмасы, ьэбсханайа алынмасы вэ мюьарибэ дцврюнюн га-
нунлары эсасында онларын мэькэмэ тэрэфиндэн мэькум едилмэси 
ючюн тэдбирлэр щцрюлсюнЁ (20). 

Беля ъязасызлыг вя щцгуги бошлуг бирдян-биря чятин хидмят 
шяраитиня дцшмцш олан диэяр эянъляри дя ясэярлийи тярк етмяйя, юз 
аилясиня гайытмаьа сювг едирди. 

Дахили Ишляр Назирлийинин структурларынын, йерли идарячилик орган-
ларынын фярарилийин гаршысынын алынмасы ишиндя чийинляриня дцшян 
вязифялярин иърасына мясулиййятсизъясиня йанашмасы Щярби Назирли-
йин рящбярлийини дя ъидди наращат едирди. Щярби назирин 10 декабр 
1918-ъи ил тарихли 10 нюмряли ямри дя бу наращатлыьын ифадяси иди. 
Назир йенидян фярарилик мясялясиня гайыдыр вя бу ишдя щярби щисся 
командирляри иля бярабяр, йерли щакимиййят мягамларынын мясулий-
йятиня дя тохунурду. Назири хцсусиля беля бир мясяля наразы салырды 
ки, дейилянляря бахмайараг, фярарилярин тутулуб эери гайтарылмасы 
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истигамятиндя щяр щансы бир сямяряли ишляр эюрцлмцр. «Фярарилик да-
вам едир вя индийя кими бир няфяр дя олса фярари тутулмамышдыр. 
Мян чохсайлы сярянъамларыма ялавя едирям ки, фярарилярин тутул-
масы вя мящкямяйя верилмяси цчцн тяъили тядбирляр эюрцлсцн. Бу-
нунла йанашы, губернаторун мялуматландырылмасы цчцн сярянъам 
верилир ки, о йерли органларын вя кянд гурумларыныn мясул шяхслярин-
дян юз районларында фярарилярин тутулмасы цчцн ян ъидди тядбирлярин 
эюрцлмясини тяляб етсин. Йерли органларын кюмяйи олмадан фярарили-
йя сон гойулмайаъагдыр. Бцтцн фярариляр щябс олунмалы, илкин тящ-
гигат апарылмалы вя сонра да мцщарибя дюврцнцн ганунлары ясасын-
да мцщакимя едилмяси цчцн мящкямяйя верилмялидир. Бцтцн бу 
тялябляр мямурларын щамысына мялум олмаlыдыр» (21). 

1918-ъи илин декабр айында С.Мещмандаров мяктубла Дахили Иш-
ляр назиринин юзцня дя мцраъият етди. Бу мяктубда да башлыъа ола-
раг фярарилик мясяляляриня, ону доьуран сябябляря вя арадан 
галдырылмасы йолунда Дахили Ишляр Назирлийи органларынын гаршысында 
дайанан вязифяляря тохунулурду. Мяктубда эюстярилирди ки, бу 
бяланын башланьыъы щяля тцрк гошунлары Азярбайъанда оларкян 
гойулмушду вя индийядяк онун гаршысыны алмаг мцмкцн олма-
мышдыр. Щярби хидмятя йени ъялб олунанларын щяля Щярби Назирлийин 
бярпасындан яввял башланан фярарилийи ися галмагда давам едирди. 
Назир йазырды: «Яввялляр бунун цчцн мцхтялиф сябябляр мювъуд 
иди: пис йемяк, палтар вя айаггабынын верилмямяси, башлыъасы ися 
тцрк командирляринин ъаван ясэярляри чох мющкям дюймяляри. 
Силащлы гцввяляря рящбярлик мяня щяваля едилдийи индики заманда 
ися щярби щиссяляря хидмят шяраити хейли дяйишмишдир. Йемяк 
йахшылашмыш, палтар вя айаггабы верилир, тцрк команданлыьы заманы 
тятбиг едилян дюйцлмя щалларынын эяляъякдя олмамасы цчцн ъидди 
эюстяришляр верилмишдир» (22). 

С.Мещмандаров наращатлыгла гейд едирди ки, хидмят шяраитиндя 
беля мцсбят дяйишикликлярин йаранмасына бахмайараг, фярарилик 
щяля дя давам едир. Онун фикринъя, бунун ясас сябябляриндян бири 
яхзи-ясэяр идаряляринин фяалиййятинин дцзэцн тяшкил едилмямяси иля 
баьлы иди. Яхзи-ясэяр идаряляринин ряисляри чаьырыш ишинин тяшкили цчцн 
ялляриндя ясас тутмалы олдуглары сянядляря ачыг-ачыьына мящял 
гоймурдулар вя бу иши, ясасян, юз шяхси мянафеляри цзяриндя 
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гурмаьа чалышырдылар. Хидмятя о адамлар чаьырылырдылар ки, онларын 
рцшвят вериб ъанларыны гуртармаг имканы йох иди. Имканлы шяхсляр 
ися гейри-гануни ялагяляр йарадыр вя мцяййян мябляь ясасында 
ювладларыны ясэяри хидмятдян азад едирдиляр. Мяктубда эюстярилирди 
ки, беля сечмя цсулун тятбиги нятиъясиндя гошун щиссяляриндя бир 
няфяр дя олса имканлы адамын ювлады йохдур. Йалныз Прапоршикляр 
мяктябиндя имканлы аилялярин нцмайяндяляриня раст эялмяк оларды 
ки, онлар да юз арзусу иля бура эялмишдиляр. 

С.Мещмандаров фярарилийин мювъудлуьунун диэяр сябябляри 
барядя юз мяктубунда беля йазырды: "Икинъиси, щярби мцкялляфиййя-
тин бцтцн аьырлыьы кянд ъаванларынын, хцсусиля дя касыбларын цзяриня 
дцшмцшдцр. Беля ки, кянд комиссийалары вя кяндлярин мясул шяхс-
ляри чаьырыш сийащыларыны тяртиб едяркян, юз мянфяятляри наминя ора, 
ясасян, чаьырыш йашына чатмамыш йенийетмяляри вя йа чаьырыш йашыны 
ютмцш эянъляри дахил едирдиляр. Буну дяфялярля чаьырыш заманы 
яхзи-ясэяр идаряляриндя дя билдирмишляр. Цчцнъцсц, гяза вя шящяр 
полис нцмайяндяляри чаьырыш сийащыларынын дцзэцн тяртиб едилмясини 
эюзлямяли олдуглары щалда бу хидмяти вязифяляриня лагейдъясиня 
йанашмыш вя бу истигамятдя ъинайяткар сящлянкарлыьа йол вер-
мишляр. Губернаторлуг тяряфиндян дяфялярля хябярдар олунмаларына 
бахмайараг, полис няфярляри фярариляри тутмурлар. Буна эюря дя фя-
рариляр ачыг-ачыьына кцчялярдя эязир вя сакитъя евляриндя йаша-
йырлар" (23). 

Мяктубда билдирилирди ки, щярби щиссялярдян ганунсуз йеря бура-
хылмыш олан эянъляр дя бцтцн эцнц шящярдя вейиллянирляр. Онларын 
юзляри кюнцллц шякилдя хидмятя гайытмаг истямядикляри кими, полис 
органлары да бунунла баьлы щеч бир гятиййятли тядбиря ял атмырды вя 
яслиндя, еля полис органларынын эюзц гаршысында фярарилик ял-гол ачырды. 

С.Мещмандаров мяктубунда полис органларынын даща бир сящ-
лянкар щярякятини Дахили Ишляр назиринин диггятиня чатдырырды. Онун 
гейд етдийиня эюря полис мцщафизя дястяляринин тяркибиндя чохлу 
сайда чаьырыш йашы чатмыш эянъляр вар иди. Щямин эянъляр ясэяри 
хидмятя йолланмамаг цчцн бу дястялярин тяркибиня дахил олур-
дулар. Бу дястялярин тяркибиндя щятта фярариляр дя мювъуд иди. Полис 
органлары ися беля шяхсляри хидмятя йолламагданса, онлары щимайя 
едирди. "Бцтцн бу тяяссцф доьуруъу щаллар чаьырышчы эянъляря зяряр-
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ли тясир эюстярир. Онлар яхзи-ясэяр идаряляри ряисляринин, кяндин мя-
сул шяхсляринин вя полис нцмайяндяляринин гейри-доьру щярякят-
ляриндян гязябляняряк вя фярариляря гаршы щеч бир тядбир эюрцлмя-
дийини биляряк хидмятдян гачырлар. Ясэярлярин мяишятинин гошунлар-
да йахшылашдырылмасы цчцн эюрцлян ишляр дя фярарилик ахынынын гаршы-
сыны алмаьа гадир дейилдир" (24). 

Щярби хидмятя чаьырышын тяшкилиндя мювъуд олан нюгсанларын 
арадан галдырылмасы цчцн С.Мещмандаров Дахили Ишляр назириндян 
даща гятиййятли тядбирлярин щяйата кечирилмясини хащиш едирди. Мяк-
тубда эюстярилирди ки, фярарилярин тутулуб сахланылмасы барядя полис 
органларына ъидди тапшырыгларын верилмяси, фярарилярин тутулмасына 
бармагарасы йанашан полисляря гаршы ися сярт ъязаларын тятбиг 
едилмяси, онларын мящкямяляря верилмяси йахшы оларды. С.Мещ-
мандаров ону да тякид едирди ки, яввялки чаьырыш сийащылары йенидян 
тяртиб олунсун, бурада йол верилмиш олан чатышмазлыглар арадан гал-
дырылсын, чаьырышчыларын топланылмасында мювъуд олан ядалятсизлик 
ляьв едилсин вя бцтцн сосиал тябягялярин нцмайяндяляри ганунауй-
ьун олараг хидмятя ъялб едилсинляр (25). 

Дахили Ишляр назириня цнванладыьы мяктубуну С.Мещмандаров 
беля тамамлайырды: "Йаранмыш вязиййятдя нюгсанларын арадан гал-
дырылмасы цчцн тяъили тядбирляр эюрцлмяся, щярби щиссялярин комп-
лектляшдирилмяси гейри-мцяййян вахта гядяр тяхиря салынаъагдыр. 
Бу ися бир сыра мянтягялярдя тяблиьатчы чыхышларла вя таланчы дястя-
лярин мейдана эялмяси иля позулмагда олан дахили сабитлийин 
бяргярар едилмяси цчцн юз ордусунун тезликля формалашдырылмасыны 
тяляб едян юлкяйя сонсуз фялакятляр эятиря биляр» (26). 

Щямин мязмунда башга бир мяктубу ися С.Мещмандаров Йе-
лизаветпол губернаторуна эюндярди вя Дахили Ишляр назириндян 
мцвафиг эюстяриш алана гядяр ондан фярарилийя гаршы ъидди тядбирляр 
щяйата кечирилмясини хащиш етди. Мяктубда билдирилирди ки, фярари-
лярин сийащысы йерли полис органларына тягдим едилмиш вя эяляъякдя 
дя тягдим едиляъякдир. Она эюря дя ялляриндя сийащыларын олмасына 
бахмайараг, полис органларынын щеч бир иш эюрмямяси йалныз 
тяяъъцб доьурур. С.Мещмандаров гейд едирди ки, полис нцма-
йяндяляринин фярарилярин тутулмасында сящлянкарлыьа йол вермяси 
дюзцлмяздир вя беля полисляр барядя эяляъякдя телеграфла Дахили 
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Ишляр назириня шяхсян мялумат вермяк вя онларын ъинайят мясулий-
йятиня ъялб олунмасы барядя вясатят галдырмаг мяъбуриййятиндя 
галаъагдыр (27). 

1918-ъи ил декабрын 25-дя С.Мещмандаров хидмятя чаьырыш 
ишинин йахшылашдырылмасы иля баьлы халга да мцраъият етди. Бу мцра-
ъият щям рус дилиндя, щям дя Азярбайъан дилиндя чап едиляряк вя-
рягяляр шяклиндя ящали арасында йайылды. Бу мцраъиятиндя дя о, илк 
нювбядя гошун щиссяляриндя фярарилийи доьуран сябябляря, сящв-
ляря, нюгсанлара тохунурду. O, hиссялярдя мювъуд олмуш аьыр мяи-
шят шяраитини етираф едирди. Мцраъият щям орду гуруъулуьунун щансы 
аьыр шяраитдя олдуьуну, йениъя бярпа едилмиш Щярби Назирлийя щан-
сы вязиййятин мирас галдыьыны gюстярмякля бярабяр, щям дя баш-
ланан гуруъулуг просесинин уьурла давам етдирилмясиндя халгын да 
гаршысында мясулиййятли вязиfяляр дайандыьыны ачыглайырды. С.Мещ-
мандаров мцраъиятиндя ящалинин нязяриня ясэярляря мяваъиб ве-
риляъяйини, физики эцъ тятбиг едилмясиня гаршы лазыми тядбирляр эюрц-
ляъяйини дя чатдырырды. Мцраъиятин сонунда фярарилик едянлярин эц-
нащларынын баьышландыьы вя мцяййян едилмиш мцддят ярзиндя эери 
гайыдаъаглары тягдирдя онлары щеч бир ъяза эюзлямядийи билдирилирди. 

С.Мещмандаровун бу мцраъияти тарихи мцраъият иди. Ящали вя 
иътимаиййят арасында эениш якс-сядайа сябяб олан бу мцраъиятин 
малиййя мясялясиня аид олан мягамларына йухарыда тохунулса да 
онун Азярбайъан дилиндя олан там мятни ашаьыдакы кими иди: 
«Азярбайъан вятяндашлары! Бу илин йазында Азярбайъан айрылыб 
мцстягил щюкумят шяклиня дцшдц вя бу эцндян етибарян ъями щю-
кумят мямурлары ъамаат арасында асайишин олмасына вя анархийа 
олмамасына чалышырлар вя ъамаат арасында гануна мцвафиг иш эюрцл-
мясиня сяй едирляр. Бу мягсядя чатмаг цчцн башга бинаэцзарлыг-
дан ялавя щярби гцввя тяшкилиня башладылар. Бу вахтларда тцрк орду-
су эялиб бизим Азярбайъан гошунларыны тцрк команданлары ихтийары-
на алыб щяр бир барядя кяфил олдулар. Инди анлашылыр ки, тцрк ко-
манданлары юз щярби ишляриндя чох сящвляр эюстярибляр. Ясэярлик 
вязифясиня анъаг фаьырларын ушаглары эютцрцлцр. Мясялян, дювятлиля-
рин вя бяйлярин ушаглары азад едилибляр вя тцркляр гябул етдийи 
ясэярляри чох пис йедириб вя пис эейиндириб, щятта бязиляриня щеч ли-
бас вермямишляр вя тцрк ясэярляриндян бизимкиляря аз йемяк вер-
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мишляр. Натямиз вя гуру йер цстцндя йатырмышлар. Щятта дюйцрмцш-
ляр. Ахырда нятиъя о олду ки, Азярбайъан ясэярляри дястя-дястя фя-
рар етдиляр. Инди ися гошун дцзялтмяйи юз ющдямя эютцрмцшям вя 
ъями вятяндашлары „ истяр фаьыр, истяр дювлятли ясэярлийя чаьырырам. 
Щяр кяс ки, бир дювлятли ушаьыны гялямдян салыб азад ется, бюйцк 
ъязайа дцчар олаъагдыр вя бурасы да мялум олсун ки, ясэярляр йах-
шы эейяъякляр вя йемяклярин дя йахшы олмаьына мян чох чалышы-
рам. Отаглары исти олаъаг вя щяр бир ясэяр цчцн айры йорьан-дюшяк 
щазырлатмышам. Бундан ялавя, декабр айындан етибарян айбаай щяр 
бир няфяр ясэяря 50 манат, онбашылара 60 манат вя балаъа унтер яф-
сярляря 70 манат, бюйцк унтер яфсярляря 90 манат, фелдфебелляря 
120 манат мяваъиб вериляъякдир. Бу мяваъиб онлар цчцн ъиб хяръ-
лийидир. Вя ямр етмишям ки, бу эцндян сонра ясэярляря тяъавцз ол-
масын. Онлары дюймяк вя вурмаг олмасын. Ей вятяндашлар! Bу га-
нунлар тамам оландан сонра сизя мялум едирям ки, о шяхсляр ки, 
ясэярликдян гачыбдылар, онларын бюйцк хяталарыны яфв етдим. Анъаг 
эярякдир ки, онлар бу сяня йанвар айынын яввялиня кими эялиб юз 
бюлцкляриня гайытсынлар. Щяр кяс гайытмаса щярби гануна эюря он-
лара ъяза вериляъякдир. Язиз олан Вятянимиз тяряфиндян Вятян ящ-
линя мцраъият едиб дейирям ки, вятян щисси, миллят щисси олан ъаван-
ларымыз, щансы ки, ясэярлийя дцшцр, борълудур ки, мящялли яхзи-ясэяр 
идаряляриня эялиб йазылсынлар вя бунунла милли гошунумузун тяшкил 
олунмасы барясиндя бизя йардым етсинляр. Щяр кяс юз вязифясини 
унудуб эялмяк истямирся, ъамаатын тющмяти алтында галдыьындан 
дивани-щярбиййяйя вериляъякдир. Мяним бу дявятнамям щяр бир 
йердя йапышдырылсын. Савадлы адамлар борълудур ки, савадсызлара 
охуйуб гандырсынлар" (28). 

С.Мещмандаров Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасында, 
юлкя дахилиндя мювъуд олан анархийанын вя юзбашыналыгларын ара-
дан галдырылмасында тцрк щярби гцввяляринин тарихи фяалиййятиня бц-
тцнлцкдя чох йцксяк гиймят верирди. Она эюря дя онун бу мц-
раъиятдя тцрк щярби гцввяляринин Азярбайъанда оларкян мцяййян 
нюгсанлара йол верилмяси барядя сюйлядикляри ифрат шякилдя баша дц-
шцлмямялидир. Мясялян, 1919-ъу ил феврал айынын 25-дя Парламент-
дяки бюйцк чыхышында С.Мещмандаров тцрк щярби гцввяляринин 

Азярбайъандакы фяалиййятиня беля гиймят верирди: «…Бизим мц-
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сялманлар вяфалылыг вя сядагятдя чох мющкямдирляр. Щеч кяс 
Азярбайъанда анархийанын арадан галдырылмасында вя гайда-гану-
нун бярпа едилмясиндя тцрклярин хидмятини дана билмяз» (29). 

Сюзсцз ки, щямин дюврдя чаьырыш ишиня тятбиг едилян щцгуги нор-
маларда, бу просесин апарылмасынa нязарятин тяшкил едилмясиндя 
мцяййян нюгсанлар вар иди. Лакин унутмаг лазым дейил ки, йерляр-
дя чаьырыш сийащыларыны тяртиб едян дя, чаьырышы апаран да йерли щаки-
миййят вя полис органлары иди. Бу органларын чаьырышла баьлы фяалий-
йяти Ъцмщуриййятин мювъуд олдуьу бцтцн дюврдя мцяййян 
наразылыглар доьурмушду. Она эюря онларын йол вердийи нюгсанларын 
да цмумиляшдириляряк тцрк щярби гцввяляринин адына йазылмасы об-
йективлийи там шякилдя якс етдирмир. 

С.Мещмандаров чаьырыш ишиндя йол верилмиш нюгсанлардан бирини 
дя ящалинин аиля вязиййятинин нязяря алынмамасында эюрцрдц. Рцш-
вят вермяк имканы олмайан аилялярин ювладлары щеч няйя диггят 
йетирилмядян гошун щиссяляриня эюндярилирди. Ата-ананын йеэаня 
ювлады вя йеэаня чюряк эятиряни дя ясассыз олараг хидмятя ъялб 
едилирди ки, бу да ъамаат арасында щаглы наразылыгларын эениш-
лянмясиня сябяб олурду. Щярби назир чаьырыш ишиндя беля ядалят-
сизлийя йол верилмямяси вя онун щцгуги ъящятдян мющкямлян-
дирилмяси цчцн Назирляр Шурасынын гаршысында вясатят галдырды. 
Азярбайъан щюкумятинин 18 йанвар 1919-ъу ил тарихли гярары иля 
аилянин йеэаня ювлады вя мцяллимляр щярби мцкялляфиййятдян азад 
едилдиляр (30). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи садяъя мцраъиятляр гябул етмякля 
вя йа мцяййян ямрлярин имзаланмасы иля фярарилийин гаршысынын 
алынмасы сащясиндяки фяалиййятини битмиш щесаб етмирди. Бу мя-
сялянин щялл едилмяси Щярби Назирлийин рящбярлийинин практики фяа-
лиййятинин ясас истигамятляриндян бирини тяшкил едирди. Бу сащядяки 
ишляр ардыъыл давам етдирился дя, Щярби Назирлийин бярпасындан сон-
ракы илк айларда она хцсусиля ъидди диггят йетирилирди. Истяр гошун 
щиссяляри командирляриндян, истярся дя Дахили Ишляр Назирлийи ва-
ситяси иля йерли идаряетмя органларындан фярарилийя гаршы мцбари-
зянин эцъляндирилмяси тяляб олунурду. Бир сыра гязаларын рящбярляри 
тяряфиндян дя бу мясялянин цмумдювлят ящямиййяти дцзэцн гий-
мятляндирилир вя конкрет тядбирляр щяйата кечирилирди. Мясялян, 
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1919-ъу ил йанвар айынын 9-на кими Ъавад гязасында артыг 64 няфяр 
фярари сахланылараг Щярби Назирлийин йерлярдяки нцмайяндяляриня 
тящвил верилмишди. 1919-ъу илин йанвар-март айлары ярзиндя Эюйчай 
гязасында ися 209 няфяр фярари сахланылыб мцвафиг органлара тящвил 
верилмишди (31). 

Мялуматларын гытлыьы цзцндян диэяр гязаларда фярарилийя гаршы 
апарылан ишлярин ня сявиййядя олмасынын мянзярясини йаратмаг 
чятиндир. Анъаг мялумдур ки, бу иш апарылырды. Бу истигамятдя 
апарылан кампанийанын мцсбят нятиъяляриндян бири дя бу иди ки, бир 
чох фярариляр юзляри атдыглары аддымын сящв олдуьуну баша дцшцр вя 
эери гайыдырдылар. Мясялян, 1919-ъу ил феврал айынын орталарына кими 
Ялащиддя Загатала таборунун биринъи бюлцйцнцн 23 ясэяри, цчцнъц 
бюлцйцнцн ися 9 ясэяри кюнцллц шякилдя хидмяти давам етдирмяйя 
гайытмышдылар (32). 

Фярарилийин арадан галдырылмасы истигамятиндя апарылаn ишлярин 
сямярялилийинин артырылмасы иля баьлы С.Мещмандаровун 1919-ъу ил 
февралын 5-дя имзаладыьы 10 нюмряли ямр дя ъидди сянядлярдян бири 
иди. Бурада Щярби назирин чаьырыш ишинин тяшкилиндя чар Русийасы 
дюврцндя гябул едилмиш мцкялляфиййят низамнамясинин ясас эютц-
рцлмяси, Азярбайъанын бир сыра гязаларында щярби ряислярин йени 
идаряляринин тяшкил едилмяси фикирляри иля бярабяр, фярариликля мц-
баризя иля баьлы да фикирляри юз яксини тапмышды. Онун башлыяа ирады 
йенэ дэ йерли идарэетмэ органлары тэрэфиндэн сийаьыларын дюзщюн 
тэртиб едилмэмэси, бу сийаьыларда чаъырышчыларын ьамысынын нэзэрэ 
алынмамасы илэ баълы иди. Сэмэд бэй тэлэб едирди ки, бу сийаьылар 
тэртиб едилэркэн Азэрбайяан ьцкумэтинин мювафиг декрети рэьбэр 
тутулсун вэ сосиал мэншэйиндэн асылы олмайараг 19 йашындан 24 
йашына кими бютюн щэнялэр чаъырышчы сийаьысына дахил едилсинлэр. 
С.Меьмандаров тэкид едирди ки, чаъырыш ишинэ башланмасы эрэфэ-
синдэ сийаьылар бир дэ йохланылсын вэ дэгиглэшмэлэр апарылсын. Ьэр-
би рэислэр вэ йерли идарэетмэ органлары мюхтэлиф йашайыш мэнтэ-
гэлэриндэ чаъырышын мюхтэлиф вахтларда апарылмасы щюнюню мюэй-
йэн етмэли идилэр. Бу, С.Меьмандаров тэрэфиндэн чаъырышын тэш-
килинэ щэтирилмиш бир йенилик иди. Эввэллэр чаъырыш бютюн йашайыш 
мэнтэгэлэриндэ ейни вахтда апарылырды. Она щцрэ бютюн мэнтэ-
гэлэрдэ чаъырышын щедишини лазыми нэзарэт алтында сахламаг мюм-
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кюн олмурду. С.Меьмандаров мцвяуд тарихи шэраитдэ йашайыш 
мэнтэгэлэриндэ чаъырышын ейни вахтда дейил, мюхтэлиф вахтларда 
апарылмасыны вэ бу заманда нэзарэтин лазыми сэвиййэдэ тэшкил 
едилмэсини мэгсэдэуйъун билирди: ёЧаъырыш юзрэ ишлэрин щедиши 
барэдэ йерлэрдэн алынан мэлуматлардан айдын олур ки, тюрк коман-
данлыъы тэрэфиндэн башланмыш йыъым системсиз вэ бэзи истисна илэ, 
эсасэн, шэхси ирадэ илэ тэйин едилмиш тюрк забитлэри тэрэфиндэн апа-
рылырды. Нэтияэдэ, йыъым гейри-бэрабэр вэ эдалэтсиз олмуш, эьалинин 
бютюн тэбэгэлэри вэ синифлэри ючюн ьэрби мюкэллэфиййэтин мэябури 
принсипи арха плана кечмишди. Бундан башга, чаъырыш сийаьылары да 
йерли органлар тэрэфиндэн ьеч дэ дюзщюн тэртиб едилмэмишди, орада 
чохлу хэталар вар иди. Бэзи гэза рэислэри чаъырышын баша чатдыъыны 
сцйлэсэлэр дэ, йухарыда щцстэрилэн сэбэблэрэ щцрэ тюрклэр тэрэ-
финдэн апарылмыш чаъырышы ияра едилмиш ьесаб етмиш олмаз. Она щцрэ 
дэ дэрьал чаъырыш сийаьыларына йенидэн бахылсын вэ онлар йенидэн 
тэртиб едилсин. Ора ьцкумэтин дектери илэ мюэййэн едилмиш гайдада 
чаъырыш йашында олан 19 йашындан 24 йашына кими бютюн щэнялэр ис-
тиснасыз олараг дахил едилмэлидирлэр. Хюсуси диггэт йетирилмэлидир ки, 
бу сийаьыйа бэйлэрин, таяирлэрин вэ имканлыларын да цвладлары дахил 
едилсинлэр. Чаъырышдан эввэл сийаьылар эхзи-эсщэр рэислэри тэрэфин-

дэн йохланылмалыдыр. Эхзи-эсщэр рэислэри əхзи-эсщэр шцбэлэринин 
нюмайэндэлэри илэ бирликдэ чаъырыш щюнюню тэйин етмэлидирлэрЁ. 

S.Mehmandarov илк нювбядя бир даща бу бяланы тюрядян сябяб-
ляри диггят мяркязиня эятирир вя онун арадан галдырылмасы цчцн зя-
рури тядбирлярин эюрцлмясини тяляб едирди: «Йени чаьырыланларын фяра-
рилик етмяси сябябляри ичярисиндя ясас йерлярдян бирини онларын дцз-
эцн йыьылмамасы тяшкил едир. Бу гейри-дцзэцнлцйцн арадан галды-
рылмасы цчцн йерли органлар тяряфиндян тяъили тябирляр эюрцлмялидир. 
Ейни заманда, бцтцн фярариляр вя тцрк команданлыьы тяряфиндян 
щиссялярдян бурахыланлар тутулмалыдырлар. Онларын ъязасыз гойулма-
сы ящали арасында чашгынлыг йарадыр вя чаьырышын уьурла апарылмасына 
янэял олур, фярарилийи эцъляндирир вя фярарилярдя инам йарадыр ки, 
онларын хидмяти тярк етмяси диэяр кечмиш йолдашлары кими ъязасыз 
галаъагдыр» (33). 

Ямринин сонунда С.Мещмандаров йерли идаряетмя органларынын 
рящбярляринин диггятини бу мясяляйя ъялб едяряк билдирирди ки, гя-
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заларда ня гядяр фяраринин олмасы барядя, щабеля йерли органлар тя-
ряфиндян сахланылан фярарилярин сайы барядя мцтямади олараг щюку-
мят органына мялумат вериляъякдир. Щярби назир, ейни заманда, 
ону да билдирирди ки, гязаларда хидмятдян йайынмыш таъир, бяй вя 
имканлы адамларын ушагларынын сийащысы тяртиб едиляъяк вя гяза ряи-
синин ады ялавя олунмагла щямин сийащылар мцвафиг дювлят ор-
ганларына тягдим едиляъяк ки, щям биринъиляр, щям дя икинъиляр ба-
рясиндя лазыми юлчц эютцрцлсцн. 

Щяйата кечирилян тядбирляр ящали арасында да мцяййян бир 
фяаллашмайа, онларын чаьырыш ишиня мцнасибятиндя нязярячарпаъаг 
дюнцшцн йаранмасына сябяб олмушду. 1919-ъу ил февралын 25-дя 
Азярбайъан Парламентиндя чыхыш едяркян А.Сяфикцрдски билдирирди 
ки, сон вахтлар индийядяк эюрцнмямиш щаллары мцшащидя етмяк 
мцмкцндцр. Инди ящали юзц фярариляря гаршы чыхыш едир, щярби мц-
кялляфиййятдян бойун гачыранлары ящали юзц тутуб мцвафиг орган-
лара тящвил верир. Сяфикцрдски халгын хидмятя мцнасибятиндя беля 
дюнцш йаранмасыны илк нювбядя ялдя едилмиш истиглалиййятин горун-
масы, халгын щцгугларынын тямин едилмяси кешийиндя дайанылмасы-
нын йалныз юз гцввяляримизля мцмкцн олдуьунун баша дцшцлмяси 
иля баьлайырды. О билдирирди ки, республиканын мцстягиллийиня юлкя 
хариъиндян Деникин гцввяляри кими тящлцкя мювъуд олдуьу кими, 
юлкя дахилиндя дя истиглалиййятя гяним кясилян гцввяляр вардыр. 
Беля гцввялярин гаршысы ися йалныз эцълц орду иля алына билярди. 
Буна эюря Сяфикцрдски эянълярин хидмятдян фярарилийиня сябяб 
олан нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн Щярби Назирлийин рящ-
бярлийи тяряфиндян эюрцлян ишляри дястяклядийини билдирирди (34). 

Щярби Назирликдя фяалиййятя башладыьы илк эцндян фярарилийя гар-
шы гятиййятли мцбаризя апармаьы тякид едян С.Мещмандаров да 
Парламентдяки чыхышында фярарилийин арадан галдырылмасы сащясиндя 
мцяййян мцсбят нятиъялярин ялдя едилдийини вя бу мясялянин артыг 
яввялки кими ъидди дайанмадыьыны билдирирди. Онун фикринъя, яв-
вяляр бу барядя хейли данышылыб фярйад гопардылырдыса, бу наращатлыг 
артыг йаваш-йаваш сянэимякдядир. С.Мещмандаров гейд едирди ки, 
щярби мцкялляфиййят щяйата кечирилян бцтцн юлкялярдя фярарилик 
мювъуддур. Лакин бу истигамятдя эюрцлян иш мясялянин бющранлы 
щал алмасыны габаглайыр вя просеси истигамятляндирир. Беля бир 
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вязиййят Ермянистанда вя Эцръцстанда да ортайа чыхмышды. Назир 
ялавя едирди ки, фярариликля баьлы олан проблем мцвяггяти щалдыр вя 
эянълярдя, онларын валидейнляриндя Вятян, торпаг тяяссцбкешлийи 
артдыгъа хидмятя мцнасибят дя дяйишяъякдир. С.Мещмандаров да 
чыхышында ящалинин фярарилийя мцнасибятинин эетдикъя дяйишдийини 
сцбут едян нцмуняляр эятирирди. Йяни ящали дя бу щала гаршы мянфи 
мцнасибят бясляйирди. Щятта бязи фярарилярин дюйцлмяси вя зорла 
эери гайтарылмасы фактлары да олмушду: «…Щаггында чохлу даны-
шылан фярарилийин олдуьуну дцзэцн сайырам. Анъаг инди бу мясяля 
барясиндя эенишлийи иля данышмаьа дяймир. Мясяля бундадыр ки, 
щярби мцкялляфиййят тятбиг едилян бцтцн инкишаф етмиш мядяни 
юлкялярдя дя фярарилик вардыр. Щярби мцкялляфиййят эцръцлярдя вя 
ермянилярдя оланда орада да фярарилик вар иди. Бунун ашаьыдакы ся-
бябляри вар: биринъиси цмуми бярбадлыг щамыйа пис тясир эюстярмиш-
дир, икинъиси мцсялманлар яввялляр щярби мцкяlляфиййят кечмямиш-
ляр. Бцтцн бунлар мцвяггяти щалдыр. Инди инсанларда вязифя боръу 
ашыланыр. Она эюря дя фярарилийя хцсуси диггят йетирмяйя ещтийаъ 
йохдур. Юзц дя фярарилийин азалдыьы вахтда. Ахыр заманларда ися 
Йелизаветполда сон ики щяфтя ярзиндя щеч бир фяраrилик щадисяси 
олмамышдыр. Тярифлямяйя ещтийаъ олмаса да, ону да гейд етмяк 
лазымдыр ки, фярарилийя мянфи йанашан ящали юзц дя бу мясялядя 
бизя йардым едир. Бир нечя дяфя беля щадися олмушдур ки, ящали юзц 
фярарилярин цстцня дцшмцш вя онлары дюймцшляр. Бу да фярариляря 
тясир эюстяря биляр. Мцсялманларда анаданэялмя интизамын ол-
масыны, бюйцкляря щюрмятля йанашылмасыны нязяря алсаг, мян 
яминям ки, йахын эяляъякдя фярарилийя сон гойулаъаг вя ишляр юз 
нормал ахарына дцшяъякдир» (35). 

Бу чыхышы заманы «фярарилийя хцсуси диггят йетирмяйя ещтийаъ 
йохдур» „ дейяндя С.Мещмандаров, щеч шцбщясиз ки, йцксяк дюв-
лят органында щямин мясяля ятрафында чох эениш мцзакиряляр апа-
рылмасына зярурят олмадыьыны нязярдя тутурду. Чцнки бу мясялядя 
артыг мцсбят мейилляр эюрцнмякдя иди. Амма бцтцнлцкдя бу мя-
сяля бу вя йа диэяр дяряъядя Ъцмщуриййят ордусунун мювъудлу-
ьу дюврцндя галмагда давам едирди вя С.Мещмандаров бу мяся-
ляни щеч вахт диггятдян кянарда сахламамышды. 

Назирин фярариликля баьлы Парламентдяки чыхышы щеч дя бу бялайа 
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гаршы мцбаризянин зяифлядилмяси демяк дейилди. Мцяййян мцсбят 
дяйишикликляр мейдана эялся дя, фярарилийя гаршы гятиййятли мювге 
щеч вахт зяифлямямишди. Бцтцнлцкдя, Азярбайъан Ордусунун 
бцтцн мювъудлуьу дюврцндя фярарилийя ня сон гойулмушду, ня дя 
бу мясяля диггятдян кянарда галмышды. 

Щярби назир С.Мещмандаров тяляб едирди ки, бцтцн щиссяляр 
вахташыры фярариляр щаггында рапорт версин вя бу рапорта ашаьыдакы 
мялуматлар дахил едилсин: 1) фяраринин ады вя фамилийасы; 2) гачма 
вахты; 3) фяраринин вятяни (губернийа, гяза, кянд); 4) фярари щансы 
хидмяти мцлкиййяти юзц иля апарыб; 5) фярарилийя сябяб (36). 

Назир, ейни заманда, тяляб едирди ки, хидмятя гайыдан фярариляр 
барядя дя рапортлар верилсин вя щямин рапортлара ашаьыдакы мялу-
матлар дахил едилсин: 1) фяраринин ады; 2) гачма тарихи; 3) гайытма 
тарихи; 4) фярарилик барядя ня вахт вя щансы нюмряли рапортла Орду 
Ливасы Ряйасятиня мялумат верилиб; 5) щиссядян апарылмыш хидмяти 
яшйалардан щансы эери гайтарылмайыб (37).  

Йерлярдян Щярби Назирлийя дахил олан мялуматлар да фярарилийя 
гаршы апарылан ишлярин сямярясинин хейли артмасындан хябяр верирди. 
1919-ъу ил март айынын орталарында Яряш гязасынын ряиси Орду 
Ливасы Ряйасятинин ряисиня эюндярдийи мяктубунда фярарилярин 
тутулуб сахланылмасына диггятин эцъляндирилдийини билдирирди. О 
йазырды ки, приставлар, кянд бюйцкляри бир-бир, ики-ики фярари тутуб 
гяза органларына тящвил верирляр. Гяза органлары ися онлары 
гачдыглары щиссяляря эюндярирди. Фярарилярин хидмят йериня чатды-
рылмасы цчцн мцшайиятчи шяхсляр тяйин олунурду. Анъаг щяр эцн 
эятирилян фярарилярин йанына мцшайиятчи гошуб щиссяляря эюндя-
рилмясинин мцяййян чятинлик йаратдыьыны нязяря алараг гяза ряиси 
хащиш едирди ки, Яряш яразисиндян тутулан фярарилярин Лякидяки 
топчу ъяббяханасына тящвил верилмясиня иъазя верилсин. Щярби назир 
С.Мещмандаров бу тяклифи мцдафия етди. Чцнки бу, фярарилярля иш 
апармаг цчцн щям йерли органларын вязиййятини йцнэцлляшдирир, 
щям дя дашынмалара олан хяръи мцяййян гядяр азалдырды (38). 

Фярариляря гаршы мцбаризя Загатала бюлэясиндя дя хейли эцълян-
мишди. Загаталада олан Ялащиддя табордан фярарилик едянлярин сайы-
нын чохалмасы барядя мялумат алынан кими губернатор ящалийя 
мцраъият етди. О, билдирирди ки, фярарилийин артмасы иля барыша билмяз 
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вя бунунла баьлы ян сярт гярарларын гябул едилмясиндян чякин-
мяйяъякдир. Губернатор бяйан едирди ки, фярариляри эизлядян шяхс 
Вятян гаршысында мясулиййят дашыйыр. Эцнащкар шяхсляр 5 мин руб-
ла кими ъяримя едиляъяк, йа да 3 ай мцддятиндя щябс олунаъаглар. 
Губернатор ону да билдирирди ки, щяр щансы бир кянддя фярарилярин 
эизлядилмяси барядя мялумат аларса, щямин кяндин ятрафында щярби 
постлар гойулмасы барясиндя мясяля галдыраъагдыр. Загатала гу-
бернатору юз мцраъиятини беля битирирди: "Фярарилийя шяраит йарадан 
щяр бир шяхс юзцня ийрянъ бир шяряфсизлик газаныр. Беля ки, о ян 
йахшы арзуларымызын щяйата кечяъяйини шяртляндирян мющкямлян-
мямиш эянъ ордумузу зяифлядир вя нятиъядя республикамызын 
бцтцн мцсялманларынын ян ваъиб истякляринин щяйата кечмясиня 
мане олур" (39). 

Бюлэялярин бир чохунда йерли щакимиййят органлары тяряфиндян 
бу истигамятдя конкрет вя ямяли тядбирляр щяйата кечирилирди. Бу да 
юз нятиъясини эюстярирди. 1919-ъу ил апрел айынын 1„10-у арасында 
Ъавад гязасынын рящбярлийи тяряфиндян 33 няфяр фярари тутулуб Шуша 
щярби ряислийиня тягдим едилди. Апрел айынын 16-дан май айынын 
20-ня кими ися даща 8 фярари тутулуб тящвил верилди (40). Анъаг 
Щярби Назирлийин рящбярлийи буну кафи саймырды. 1919-ъу ил май 
айынын 24-дя Цмуми гярарэащын ряиси эенерал-майор Щ.Сялимов 
Бакы губернаторуна эюндярдийи мяктубунда билдирирди ки, Ъавад 
гязасындан чаьырылан чаьырышчылар арасында фярарилик щаллары кцтля-

виləşib. Щ.Сялимов Щярби назир адындан хащиш едирди ки, Бaкынын 
губернатору бу мясяляйя ъидди диггят йетирсин, фярарилярин тутул-
масы цчцн тяъили тядбирляр щяйата кечирилсин, онлары эизлядянlяря, 
щабеля сямярясиз фяалиййят эюстярян йерли полис ямякдашларына 
гаршы мцвафиг ъязалар тятбиг едилсин (41). 

Фярарилийя гаршы мцбаризянин сямярялилийинин артырылмасы цчцн 
бир сыра диэяр гятиййятли аддымлар да атылды. Щярби назирин 14 ийун 
1919-ъу илдя имзаладыьы 292 нюмряли ямри дя беля аддымлардан 
бири иди. Бу ямрдя фярариляря вя онлары эизлядянляря гаршы бир сыра 
ъяза нормалары тясбит едилмишди. Дахили Ишляр Назирлийи иля разылашды-
рыландан сонра гябул едилян бу нормалара эюря фярарини эизлядян 
щяр бир шяхс 10 мин рубл мябляьиндя ъяримя олунур, йа да 6 ай 
мцддятиндя щябс едилирди. Фяраринин эизляндийи кяндин вязифяли 
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шяхсляри онун тутулмасы цчцн сящлянкарлыг эюстярмякдя эцнащлан-
дырылырдыларса, дярщал вязифядян азад едилмяли идиляр. Сонра яэяр фя-
рари щиссянин яшйаларыны юзц иля апармыш олардыса, онун дяйярини ики-
гат мябляьиндя юдямяли иди. Ясэярин юзцнцн пулу олмаса, щямин 
пул онун аилясиндян тутулурду. Нящайят, чаьырышчынын эизлядилмяси 
вя йа чаьырышдан йайындырылмасында эцнащландырылан аиля 10 мин 
рубл ъяримя вермяли вя йа аилянин бюйцк кишиси 6 ай мцддятиндя 
щябс олунмалы иди (42). 

Бу истигамятдя дя мцяййян конкрет тядбирляр щяйата кечири-
лирди. Мясялян, Эюйчай гязасынын Гараъаллы кяндиндя юз фярари 
йахынларыны эизлятдикляри цчцн бязи кянд сакинляри гяза ряиси 
тяряфиндян бир ай мцддятиня щябс едилмишдиляр. Бакы губерни-
йасына аид олан Йени Шилйан кяндиндя фярарилярин тапылмамасында 
эцнащкар олдуглары цчцн 4 няфяр щябс едилмишди. Сонрадан онларын 
икисинин щябси 10 мин рубл ъяримя иля явязлянмишди (43). Бир мцд-
дят сонра Эюйчай гязасынын ряиси Бакы губернатору Няриманбяйов 
гаршысында гязанын Ляк-Чыплаг ъямиййятинин беш сакининин чаьы-
рышчылары мцтямади олараг чаьырышчы сийащыларындан эизлятмякля 
онларын фярарилийиня кюмяк етдийи цчцн щябс едилмяси барясиндя 
мясяля галдырды. Гяза ряисинин бу вясатяти тямин едилdi вя адлары 
чякилян шяхсляр 3 ай мцддятиня щябс едилдиляр (44). 

1919-ъу илин йайында Эюйчай гязасынын ряиси Бакы губернатору-
на билдирирди ки, гяза яразисиндя эизлянян фярарилярин ахтарылыб тапыл-
масы цчцн бцтцн йерли полис ямякдашларына эюстяриш верилмишдир. 
Гяза рящбярлийи тяряфиндян ящали вя полис ямякдашлары арасында 
изащетмя ишляри дя апарылмышды ки, фярарилийин давам етмяси юлкя вя 
дювлят цчцн тящлцкя йарада биляр. Гяза ряисинин сюзляриня эюря по-
лис ямякдашлары да бу мясялянин ящямиййятини реаллыгла гиймят-
ляндирмишdiляр вя онларын фяаллыьынын нятиъяси иди ки, тякъя ийул айы-
нын сонларында фярарилярин эизлядилмясиндя эцнащкар сайылан 24 ня-
фяр щябс едилмишди. Эюйчай гяза Яхзи-Ясэяр идарясинин фяалиййят 
эюстярдийи йарымиллик бир дювр ярзиндя ися 679 няфяр фярари тутулуб 
мцвафиг органлара тящвил верилмишди (45). 

Гязада щярби ямлакла бирликдя фярарилик едян шяхсляря гаршы ися 
даща гятиййятли тядбирляр щяйата кечирилирди. Гачырылан щярби ям-
лакын хяръи йа наьд шякилдя, йа да щярби натура шяклиндя тутулараг 
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Щярби Назирлийя тящвил верилирди. Бакы губернийасынын диэяр 
гязаларында да фярарилярин юзляри иля апардыьы щярби ямлакын хяръи 
тутулараг Щярби Назирлийя тящвил верилирди. Губа гязасындан верилян 
мялумата эюря фярарилик етмиш конкрет шяхсдян юзц иля апардыьы 
щярби ямлака эюря онун гощумларындан 997 рубл 28 гяпик туту-
лараг йерли щярби органлара тящвил верилмишди. Беля шяхслярин 
гязалар вя губернийалар цзря айрыъа сийащысы апарылырды. Мяслян, 
1919-ъу илин сентйабрында Бакы губернийасы цзря щярби ямлакла га-
чанларын сайы 112 няфяр, октйабрын сонларында 123 няфяр вя но-
йабрын яввялляриндя 202 няфяр олмушду (46). 

Гарабаьда йерляшян щиссялярдян, хцсусиля сцвари щиссяляриндян 
фярарилик едянлярин сайы чох иди. 1919-ъу ил март айынын 19-да 1-ъи 
пийада дивизийасынын командири мяктубла Гарабаь эенерал-губер-
наторуна мцраъiят етди. Дивизийа командири билдирирди ки, сон за-
манлар Ханкянди гарнизонундан ясэярлярин фярарилик щаллары арт-
мышдыр вя онларын чоху ъязаландырылмайаъагларына яминдирляр. 

Ганизонун щярби щисся командирляри фярарилярин тапıлыб эери гай-
тарылмасында йерли щакимиййят органларынын сцстлцйцндян наразы 
идиляр. Беля щалын давам етмяси ися диэяр ясэярляря дя пис тясир 
едирди. Дивизийа командири йазырды ки, фярарилик щалларынын арадан 
галдырылмасы цчцн йерли щакимиййят органлары щиссяляри иъазясиз тярк 
едянляри тапыб эери гайтармалы вя Ясэяран йахынлыьында чайын вя 
шосе йолун щяр ики тяряфини нязарят алтында сахлайаъаг полис постлары 
гойулмалыдыр. Онун фикринъя, фярарилярин яксяриййяти мящз бу 
мянтягядян кечиб йашадыглары йеря эедирдиляр (47). 

1919-ъу илин март айынын 26-да 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын 
командири сцвари дивизийасы командиринин адына йаздыьы рапортда 
билдирирди ки, дяфялярля гяза рящбярлийиня мцраъiят едился дя, фяра-
рилярин йерлярдя сахланылыб эери гайтарылмасы цчцн тясирли бир аддым 
атылмыр. Щятта алай командири щяр бир фяраринин дягиг цнваныны да 
йерли идаря органларына чатдырырды. Узун мцддят ярзиндя бир няфяр 
дя олса фярари сахланылыб эери гайтарылмамышды. Беля ъязасызлыг 
диэяр щярби гуллугчулара да пис тясир едирди вя онлар да ъязасыз га-
лаъагларына ямин олдугларындан щиссяни тярк едирдиляр (48). 

Еля щямин эцн Баш Əркани-щярб ряисинин адына йаздыьы рапор-
тунда да 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын командири фярарилярин сахла-
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нылыб эери гайтарылмасында йерли щакимиййят органларынын фяалиййят-
сизлийиндян шикайят едир вя бу мямурларын ъязаландырылмасы цчцн 
мцвафиг органлар гаршысында вясатят галдырылмасыны хащиş едирди (49). 

Гарабаьда йерли органларын фярарилярин тапылыб эери гайтарылма-
сына биэаня мцнасибяти Азярбайъан Орду Ливасы ряисини дя мяъбур 
етди ки, 1919-ъу ил апрелин 5-дя Гарабаь эенерал-губернаторуна 
мцраъият етсин. Мцраъиятдя дейилирди ки, Гарабаь эенерал-губерна-
торлуьунда йерли полис ямякдашларынын фярарилярин тапылмасы кими 
мцщцм бир ишя мцнасибяти формалдыр вя онлара едiлян мцраъиятляря 

чох заман йазылы ъаваб вермякля görüləcək иш битмиш щесаб олу-
нур. Щяр щансы бир нятиъянин ялдя едилмяси цчцн ися тясирли тядбирляр 
эюрцлмцр. Мцраъиятдя конкрет бир мисал да эюстярилирди. Фярарилярля 
баьлы тягдим едилмиш сийащы бир мцддят сонра полис идаряси 

тяряфиндян эери гайтарылмышды вя билдирилмиşди ки, сийащыда адлары 
чякилян шяхсляр эюстярилян цнванда йашамадыьы цчцн онларын та-
пылмасы мцмкцнсцздцр. Орду Ливасы ряиси бу мялуматы тяяъъцбля 
гаршылайырды вя юз тяяъъцбцнц Гарабаь эенерал-губернаторуна да 
чатдырырды. О, щаглы олараг билдирирди ки, хидмятдян фярарилик едян 
шяхс ахтарылдыьыны билдийи щалда, шцбщясиз ки, юз цнванында йаша-
майа да билярди. Бу шяхслярин чоху эизлянирди вя онларын эизлян-
дикляри йерлярдя тапылмасы цчцн ямялиййат-ахтарыш тядбирляри щяйата 
кечирилмялидир. Мцраъиятдя о да ялавя олунурду ки, полисляр бу 
ямялляри иля эянъ Азярбайъан Oрдусунун мющкямляндирилмясиня 
ъан йандырмадыгларыны нцмайиш етдирирляр (50). 

Сюзсцз ки, Гарабаь эенерал-губернаторлуьу беля мцраъиятляря 
гаршы биэаня галмырды вя вилайят яразисиндя олан фярарилярин тапыл-
масы цчцн мцяййян ъящдляр эюстярирди. Анъаг бцтцнлцкдя Гара-
баь эенерал-губернаторлуьуна аид олан йерли идаряетмя органлары-
нын фярарилярин сахланылыб эери гайтарылмасы истигамятиндяки фяа-
лиййятинин нятиъяляри Щярби Назирлийин рящбярлийини гане етмирди. 
Мясялян, 1919-ъу илин сонуnа гядяр Гарабаь эенерал-губернаторлу-
ьу цзря 971 няфяр фярари гейдя алынмышды. Онлардан 406 няфяри сах-
ланылараг эери гайтарылмыш, 565 няфяри ися тапылмамышды (51). Бакы 
губернийасы цзря ися бу статистика беля иди: илин сонуна кими фярарилик 
едянлярин цмуми сайы 1855 няфяр иди. Онлардан 820-си сахланылыб 
эери гайтарылмышды, 1035-и ися тапылмамышды (52). Йяни губернийа-
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ларын щяр икиси цзря фярарилик едянлярин щеч йарысы тапылмамышды. 
Йайын эялмяси вя кючлярин башламасы иля бязи щиссялярдя 

фярарилярин сайы да артды. Щятта щиссялярин чохунда нювбятчилярин, 
мцшащидячилярин, гаровулун эцъляндирилмясиня бахмайараг, 
фярарилярин гаршысыны алмаг мцмкцн олмурду (53). Бир чох щалларда 
фярарилик валидейнляр вя ящалинин мцяййян нцмайяндяляри тяряфин-

дян дя мцдафия олунурду. Щятта ящали тяряфиндян фярарилярин tu-

tulmasına гаршы мцгавимят эюстярянляр дя тапылырды. Мясялян, 
1919-ъу ил ийун айынын 4-дя Хынналы кяндиня фярариляри сахламаьа 
эялмиш 3-ъц Шяки сцвари алайынын прапоршики Мaщмуд аьа Вякилов 
бурада силащлы мцгавимятля цзляшмишди. Щямин кянддя Шяки сцва-
ри алайындан 3 няфяр фярари эизлянирди. Прапоршик Вякилов онларын 
икисини тутмуш вя цчцнъцсцнц тягиб етмяк цзря иди. Кяндин диэяр 
башында эизлянмяйя чалышан фярарини тутмаьа йоллананда кянд 
сакинляриндян бири ону силащла гаршыламышды. Буну эюряндя Вякилов 
она мцраъиятля билдирмишди ki, гачмыш ясэярин архасынъа эялмишdir. 
Анъаг силащлы шяхс атяш ачараг ону юлцмъцл йараламышды. Прапоршик 
Вякиловун щялак олмасы иля баьлы ямриндя Щярби назир С.Мещман-
даров билдирирди ки, юлцмъцл йараланмасына бахмайараг, Вякилов 
тямкинини итирмямiш, мяняви тяпяр нцмайиш етдирмиш, атдан еняряк 
арамла йеря узанмыш вя эюзлярини йуммушду. Назирин сюзляриня 
эюря иэид забит беляъя юз щяйатыны Вятяниня вя халгына гурбан ет-
мишди (54). 

1919-ъу илин йайында юлкядяки щярби шяраитля баьлы олараг парти-
занларын топланылмасына да башланмышды. Бу партизан щиссяляри вя 
бюлмяляри зярурят йарандыьы щалда тяъавцзцн дяф едилмясиня ъялб 
едилмяли иди. Гарабаь-Зянэязур бюлэясиндя йарадылан партизан 
дястяляриндян бириня Казым бяй рящбярлик едирди. Казым бяй тцрк 
забити иди вя эизли шякилдя Азярбайъанда галараг Азярбайъанын 
мцстягиллийинин мющкямляндирилмяси уьрунда юз мцбаризясини 
давам етдирирди. Казым бяйин дястясиня партизанларын ъялб едилмя-
си цчцн онлара йцксяк мааш вериляъяйи елан едилмишди. Бу хябяр ни-
зами сцвари щиссяляринин бязи сцвариляриня якс-тясир эюстярирди. Он-
лар йцксяк мааш алмаг цчцн фярарилик едяряк сонрадан Казым бя-
йин дястясиня гошулурдулар. 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын команди-
ри полковник Туганов бу барядя сцвари дивизийасынын командириня 
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мялумат вермякля мцвафиг тядбирлярин щяйата кечирилмясини мяг-
сядяуйьун билирди. 

Мювъуд олан мялуматларын тящлили эюстярир ки, бязи щиссялярин 
щярби гуллугчуларынын щямин щиссялярин йерляшдикляри мянтягядян 
олмасы да фярарилийин артмасына шяраит йарадырды. Йяни щярби гуллуг-
чулар еля бир чятинлик чякмядян юз евляриня эедя билирдиляр. Мяся-
лян, 4-ъц Губа пийада алайындан олан фярарилярин чоху еля йерли яс-
эярляр иди. Бу алайда хидмят едянляр арасында лязэиляр чохлуг тяш-
кил едирдиляр. Бу ясэярлярин чохунун еви алайын йерляшдийи йердян 
ъями 2„3 верст аралы иди. Онларын валидейнляри вахташыры эюрцшя эялир 
вя онлара бу вя йа диэяр дяряъядя тясир эюстярмяйя чалышырдылар. 
Нятиъядя, фярарилийин сайы артырды. Щисся команданлыьы тяряфиндян 
бу фярарилийин гаршысынын алынмасы цчцн тядбирляр щяйата кечирился 
дя, бу бяланы арадан галдырмаг мцмкцн олмурду. Щисся ко-
манданлыьы бир чох фярарилярин валидейнлярини вя гощумларыны щябс 
едир вя бу йолла онлары мяъбур едирди ки, фярариляри эери гайтар-
сынлар. Бир нечя эцндян сонра щябс олунанлар фярариляри эятирмяйя 
сюз вердикляри цчцн азад едилирдилярся дя, онлар юз сюзляриня ямял 
етмирдиляр. Ейnи заманда, щиссянин патруллары вя Губа щярби ряисли-
йинин ямякдашлары тяряфиндян дя фярарилярин тапылмасы цчцн ъящдляр 
эюстярилирди. Тутулан шяхсляр щиссяйя эятирилир, щябс едилир, молланын 
вя диэяр шяхслярин васитяси иля онларла изащетмя ишляри апарылырды. 
Беляляри бир нечя эцндян сонра щиссядян гачмайаъагларына анд 
ичиб сюз вердикдян сонра щябсдян азад едилирдиляр. Бунунла беля, 
онларын чоху йеня дя юз вядляриня ямял етмир вя фярарилик едирди-
ляр. Губа пийада алайынын командири 2-ъи пийада дивизийасынын 
командириня йаздыьы рапортунда тяъили вя гятиййятли тядбирлярин щя-
йата кечирилмясини хащиш едирди. О билдирирди ки, тапылмыш фярариляр 
щауптвахтда сахланылыр вя яэяр онлар азадлыьа бурахылса, йенидян 
фярарилик едяъякляр. Щисся командири чыхыш йолу кими лязэи яс-
эярлярин Губа гязасындан узаг олан щярби щиссяляря дяйишдирилмя-
сини мягсядяуйьун билирди (55). 

Гошун щиссяляриндян фярарилик едянлярин мцяййян щиссяси, еляъя 
дя щярби чаьырышдан йайынан бязи шяхсляр яля кечмямяк цчцн Эцр-
ъцстан яразисиндя эизлянирдиляр. Эцман едирдиляр ки, онлар башга 
республиканын яразисиндя олдуглары цчцн эери гайтарыла билмяйя-
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ъякляр. Анъаг Щяrби Назирлийиn рящбярлийи бу истигамятдя дя лазы-
ми тядбирляр щяйата кечирирди. Бунунла баьлы Щярби Назирлийин эе-
нерал-квартирмейстери Назирлийин рящбярлийи гаршысында фярарилярин 
эери гайтарылмасы цчцн лазым олан силащлы мцшайиятчилярин айрылmасы 

məsələsini галдырырды. Эенерал-квартирмейстер тяклиф едирди ки, 
Эцръцстан яразисиндя сахланылан фярариляр Бакыйа эятирилсин вя 
онларын Бакыйа чатдырылмасы вя мцщафизяси цчцн Пойлу стансийасына 
3 няфяр, Аьстафа стансийасына 4 няфяр, Йевлах стансийасына 3 няфяр, 
Кцрдямир стансийасына 2 няфяр, Биляъяри стансийасына 2 няфяр вя 
Хачмаз стансийасына 3 няфяр ялавя ясэярляр айрылсын (56). 

1-ъи Татар сцвари алайында да охшар вязиййят йаранмышды. Бу 
щиссядя хидмят едян сцварилярин дя чоху лязэи иди вя онлар, яса-
сян, Гусар ятрафындакы кяндлярдян топланылырды. Бир тяряфдян 
йашайыш кяндляринин йахын олмасы, диэяр тяряфдян дя валидейнлярин 
вя гощумларын сцвариляр арасында зийанлы тяблиьат апармалары 
фярарилийя ряваъ верирди. Щисся команданлыьы тяряфиндян щисся 
дахили режимин даща да сяртляшдирилмясиня эюстяриш верился дя, бу да 
фярарилийин гаршысыны ала билмирди. Юзц дя фярарилик едянляр си-
лащларыны да апармаьа чалышырдылар. Щисся командири полковник 
Софийевин сцвари дивизийасынын командириня йаздыьы рапортдан 
айдын олурду ки, бязи сцвариляр фярарилик етмяздян яввял силащ 
сахланылан отаьын гапысыны гырмаьа вя силащ ялдя етмяйя чалыш-
мышдылар. Йерли полис ямякдашларынын да сон дяряъя фяалиййятсиз 
олдуглары бир шяраитдя полковник Софийев йеэаня чыхыш йолунун 
щиссянин дислокасийа йеринин дяйишдирилмясиндя эюрцрдц. О, ейни 
заманда, тяклиф едирди ки, алай йалныз лязэилярля комплектляшди-
рилмясин, алайа азярбайъанлы ясэярляр дя верилсин. Сцвари диви-
зийасынын командири полковник Софийевин вясатяти иля разылашыр вя 
Татар сцвари алайында фярарилийин гаршысынын алынмасы цчцн онун 
Гусардан кючцрцлмясини вя башга бир алайла явязлянмясини 
мягсядяуйьун билирди (57). 

Фярарилийин гаршысынын алынмасы цчцн хидмят картларынын тятбигиня 
дя башланмышды. Парламентин 1919-ъу илин ийун айында чаьырыш вя 
сяфярбярлийин тяшкили иля баьлы гябул етдийи гярарынын елан едилмяси 
иля баьлы имзаладыьы ямриндя С.Мещмандаров тяляб едирди ки, 
фярариликдя олан ясэярляр щаггында дярщал онларын хидмят картында 
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гейд едилсин ки, эяляъякдя щямин гейдляря ясасян фярариликдя 
олмуш ясэярин хидмят мцддяти цч иля чатдырылсын (58). 

Хидмят картларынын тятбиги дя хидмятин тяшкилиня эятирилян 
йениликлярдян бири иди. Щямин йенилийин тятбигиня Парламентин 
чаьырышла баьлы ийул айында гябул етдийи гярардан сонра башлан-
мышды. Бу картлар ясэярлярин штат сайы мигдарында тутулмалы вя бура 
ясэярин хидмятиндяки бцтцн йердяйишмяляр, хидмяти дяйишикликляр 
йазылмалы иди. Назир тяляб едирди ки, картларын ишлянмяси цчцн хцсуси 
бир катиб айрылсын. О, ейни заманда, чаьырышчылар цчцн щиссялярдя 
айрыъа ялифба китабынын тутулмасыны да ваъиб билирди (59). 

Гябул едилян гярарлар вя онларын щяйата кечирилмяси иля баьлы 
апарылан ишляр бир сыра щиссялярдя фярарилийин хейли сянэимясиня 
сябяб олду. Мясялян, 3-ъц Эянъя пийада алайындан верилян рапорт-
да эюстярилирди ки, Щярби назирин 14 ийун 1919-ъу ил тарихли 292 
нюмряли ямри Азярбайъан дилиня тяръцмя олунуб ясэярляря шярщ 
едилди. Щямин ямр вярягялярдя чап едиляряк казармаларда асыл-
мышды ки, даим ясэярлярин эюзляри гаршысында олсун. Бунунла 
бярабяр, алай щярби мящкямяляринин фяалиййяти дя ясэярляря хейли 
тясир эюстярмиш вя вязиййят хейли йахшылашмышды (60). 1919-ъу илин 
апрелиндя бу щиссяйя Шушадан эятирилмиш 36 няфярлик йени ясэярляр-
дян щиссядя ъями 2„3 няфяр галмышды. Щямин илин сонларына доьру 
бу щиссядян фярарилик, демяк олар ки, йох дяряъясиндя иди. Щятта фя-
рарилик едянлярдян кюнцллц сурятдя эери гайыданлар да вар иди (61). 

3-ъц Эянъя пийада алайында 1919-ъу илин ийун айында фярари-
лярин сайы 129 няфяр, щямин ил нойабр айынын биринъи йарысында артыг 
44 няфяр иди. 6-ъы Эюйчай пийада алайында нойабр айында фярари-
лярин сайы 77 няфяр, декабрын яввялляриндя 31 няфяр олмушду. 2-ъи 
Загатала пийада алайында августун 2-ъи йарысында фярарилярин сайы 
85 няфяр идися, сентйабрын яввялиндя онларын сайы 46 няфяря ен-
мишди (62). 

Фярарилийин хцсусиля кцтляви щал алдыьы Сцвари дивизийасында да 
1919-ъу илин август айында вязиййят мцяййян гядяр сабитляшмишди 
(63). 

Бир даща гейд едилмялидир ки, Ъцмщуриййят ордусунун мюв-
ъудлуьу дюврцндя щиссяни юзбашына тяркетмя щалларынын тамамиля 
ляьв едилмяси мцмкцн олмамышды. Лакин бу истигамятдя кифайят 
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гядяр ардыъыл, давамлы вя мягсядйюнлц фяалиййят эюстярилирди. Бу 
да имкан вермишди ки, фярарилик щаллары хейли ашаьы салынсын. 

 
3. Чаьырыш вя сяфярбярлик ишинин тяшкили 

 
Ъцмщуриййят ордусунун мювъудлуьу дюврцндя Азярбайъан 

вятяндашларынын чаьырыш вя сяфярбярлийя ъялб едилмяси бу иши тяшкил 
етмяли олан структурларын формалашдырылмасы иля бир вахтда апарылырды. 
Гаршысында дайанан вязифяляри лазымынъа баша дцшян вя чевик 
ишляйян мцвафиг структурлар олмадан чаьырышы тяшкил етмяк дя 
мцмкцн дейилди. Она эюря дя Щярби Назирлийин бярпасындан сонра 
бу сащяйя ъидди диггят йетирилмяйя башлаnды. 

Азярбайъанда щяля чар Русийасы дюврцндян чаьырыш иши иля 
мяшьул олан бязи структурлар вар иди. Чцнки чар Русийасы дюврцндя 
дя Азярбайъанда йашайан рус дилли ящали арасында чаьырыш апарылырды. 
Бу континэент, ясасян, Бакыда вя онун ятрафында йашадыьындан 
чаьырышла мяшьул олан структурлар да йалныз бу яразини ящатя едирди. 
Азярбайъанын мцстягиллийинин елан едилмясиндян, хцсусян Бакынын 
азад едилмясиндян сонра чаьырышын апарылаъаьы ящатя даиряси кифайят 
гядяр эенишлянди вя она эюря чаьырыш вя сяфярбярлийи апараъаг 
структур шябякясинин дя эенишлянмясиня ещтийаъ йаранды. 

Илк нювбядя Щярби Назирлик системиндя чаьырыш вя сяфярбярлик 
ишиня нязаряти щяйата кечиряъяк Азярбайъан Орду Ливасы Ряй-
асятинин фяалиййятинин эцъляндирилмясиня диггят артырылды. Бу 
структур, щям дя чаьырышын тяшкили иля баьлы йерлярдян дахил олан 
шикайятляря бахараг ганунауйьун гярарлар чыхармалы иди. Бу 
структурун рящбяринин гаршысында рящбярлик етдийи структурун 
фяалиййятинин йахшылашдырылмасы цчцн тяклиф вя мцлащизялярини ща-
зырламаг вязифяси гойулду.  

Ейни заманда, чаьырыш сащясиндя Дахили Ишляр Назирлийи иля 
гаршылыглы иш бирлийинин йарадылмасына, бу Назирлик васитяси иля 
яхзи-ясэяр органларынын фяалиййятиня тялябкарлыьын артырылмасына 
лазыми принсипиаллыг нцмайиш етдирилди. Щярби Назирлийин рящбярлйи 
щярби ряислярин идаряляри иля яхзи-ясэяр идаряляринин фяалиййят щя-
мащянэлийиня наил олмаьа чалышырды. Чцнки йалныз бу йолла чаьырыш 
вя сяфярбярлик ишинин сямярялилийини артырмаг оларды. 
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1919-ъу илин яввялляриндя йерлярдя щярби ряислярин идаряляринин 
сайы артырылды. Сайы 6-йа чатдырылмыш щямин идаряляр ашаьыдакы шящяр 
вя мянтягялярдя йерляшмяли иди: 1. Эянъя шящяриндя йерляшян щярби 
ряис идаряси. Бу идарянин ряиси подполковник Вязиров тяйин едилмиш-
ди. Щямин идаря Эянъя вя Газах гязаларыны ящатя едирди; 2. Нуха 
шящяриндя йерляшян щярби ряис идарясиня ротмистр Габулов башчылыг 
едирди. Бу идаряйя Загатала даиряси, Нуха вя Яряш гязалары дахил 
иди; 3. Бярдя шящяриндяки идарянин ряиси подполковник Зилов иди. 
Бу идаряйя Ъаваншир, Гарйаэин, Шуша вя Зянэязур гязалары аид иди. 
Бярдядя йерляшян идаря чох бюйцк яразини ящатя едирди вя буна 
эюря дя бцтцн яразилярдя дцзэцн нязарятин щяйата кечирилмяси хей-
ли чятин иди. Щярби Назирлийин рящбярлийи нязярдя тутмушду ки, 
имкан йаранан кими Шушада йени бир щярби ряис идаряси йарадылсын 
вя Шуша иля Зянэязур гязалары бу идарянин ящатя даирясиня дахил 
едилсин; 4. Губада йерляшян идарянин ряиси подполковник Мям-
мядбяйов иди. Бу идаря Бакы вя Губа гязаларында вя Бакы шящя-
риндя чаьырышын тяшкили иля мяшьул олмалы иди; 5. Салйанда йарадылмыш 
идарянин ряиси полковник Брылкин тяйин едилмишди. Бу идарянин 
фяалиййят сащясиня Ъавад вя Лянкяран гязалары дахил иди. 6. 
Эюйчайда йерляшян идаря ися Эюйчай вя Шамахы гязаларыны ящатя 
едирди. Бу идарянин ряиси подполковник Войчек иди (64). 

1919-ъу ил феврал айынын сонларына йахын Бакынын мядян ра-
йонларыны ящатя едян бир щярби ряис идаряси дя йарадылды вя бунунла 
республикада щярби ряислярин идаряляринин сайы 7-йя чатдырылды. Гяза 
яхзи-ясэяр идаряляри ися 11 йердя йарадылмышды (65). 

Бакы губернийасы цзря дя Əхзи-Əсэяр İдарясинин йарадылмасы 
нязярдя тутулмушду. Яслиндя ися бу структур фяалиййят эюстярмяди 
вя онун вязифяляри республика Яхзи-Ясэяр Идарясиня щяваля 
олунмушду (66). 

Илк вахтлар бир гязада йарадылмыш Яхзи-Ясэяр Идаряси бир нечя 
гязайа хидмят эюстярирди. 1919-ъу илин яввялляриндя Бакы губерни-
йасында ики гяза Яхзи-Ясэяр Идаряси йарадылмышды. Биринъиси „ Бакы 
гяза Яхзи-Ясэяр Идаряси иди. Бу идаря Бакы шящярини, Бакы, Лянкя-
ран вя Губа гязаларыны ящатя едирди. Икинъиси ися Шамахы 
Яхзи-Ясэяр Идаряси иди. Бу идаря Шамахы, Эюйчай вя Ъавад 
гязаларыны ящатя едирди (67).  
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Бакы губернийасынын ики гязасында Яхзи-Яsgər İдарясинин ол-
масы, яслиндя, чар Русийасы дюврцнцн тяърцбясиня ясасланырды. Гу-

бернийада йашайан христиан вя yəhudi ящалисинин чар Русийасы 
ордусуна чаьырышыны тяшкил етмяк цчцн бу ики идаря кифайят едирди. 
1918-ъи илин ермяни гырьынларындан сонра Шамахыдакы Яхзи-Ясэяр 
Идаряси дя, демяк олар ки, тамамиля даьыдылмышды. Она эюря бу 
идарянин фяалиййятинин бярпа едилмясиня дя ещтийаъ вар иди. Гыса 
мцддят ярзиндя бу идарянин фяалиййяти дя бярпа едилди (68). 

Анъаг, сюзсцз ки, бу даьыныглыг чаьырыш ишинин апарылмасына да 
мянфи тясир эюстярирди. Она эюря Дахили Ишляр назири Х.Хасмяммя-
дов 1919-ъу ил февралын 12-дя Бакы губернаторуна чаьырыш ишинин 
тяшкили цчцн щеч олмаса мцвяггяти гяза яхзи-ясэяр идаряляринин 
йарадылмасы тапшырыьыны верди. Дахили Ишляр назири, ейни заманда, тя-
ляб едирди ки, щансы гязаларда яхзи-ясэяр идаряляринин йарадылмасынын 
зярури олмасы барядя Бакы губернатору юз тяклифлярини версин (69). 

Бакы губернатору юз тяклифлярини щазырлайыб Дахили Ишляр Назир-
лийиня тягдим етди. О, ян азы Губа, Эюйчай, Лянкяран вя Ъавад 
гязаларында яхзи-ясэяр идаряляринин йарадылмасыны мяслящят билирди. 
Анъаг о, юз тяклифлярини тягдим етмяздян яввял Dахили Ишляр Назир-
лийи Эюйчай вя Ъавад гязаларында яхзи-ясэяр идаряляринин ачылмасы 
барядя эюстяриш вермишди (70). 

Гяза яхзи-ясэяр идаряляринин ачылмасы сонрадан да давам етди-
рилди вя онларын сайы йухарыда дейилдийи кими артырылды. Дахили Ишляр 
Назирлийи тяряфиндян Бакыдакы Михайловск хястяханасы чаьырышчыла-
рын тибби мцайинясинин кечириляъяйи йер кими сечилди. Тибби мцайиня 
иля баьлы мцбащися доьуран мясяляляр бурада щялл олунмалы иди. 
Ялдя едилмиш разылашмайа ясасян чаьырышчылар бурада мцайинядян 
кечирилир вя сонра онларын малиййя хяръи Дахили Ишляр Назирлийи тяря-
финдян юдянилирди (71). 

Эцман едилирди ки, адлары чякилян структурларын формалашдырылма-
сы чаьырыш ишинин даща сямяряли тяшкилиня дя мцсбят тясир эюстя-
ряъякдир. Илк нювбядя ися бу органларын вя йерли полис органларынын 
васiтяси иля сечки сийащыларында мювъуд олан нюгсанларын арадан 
галдырылмасы гаршыда дайанан башлыъа вязифялярдян бири иди. Чцнки, 
яслиндя, чаьырыш ишиндя мювъуд олан нюгсанларын яксяриййяти мящз 
сийащыларын дцзэцн тяртиб еdилмямяси, чаьырыш йашлы вятяндашларын 
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щамысынын бу сийащылара дахил едилмямяси иля баьлы иди. Чаьырышла 
баьлы сосиал наразылыглар да, ясасян, сийащыларын тяртибиндя суи-истифа-
дя щалларына йол верилмясиндян иряли эялирди. 

Щярби Назирлийин рящбярлийи фяалиййятя башламасынын илк эцнля-
риндян мцвафиг органлар гаршысында бцтцн ъиддиййяти иля галдырдыьы 
мясялялярдян бири, щеч шцббщясиз ки, чаьырышчы сийащыларынын дцзэцн 
тяртибиня хцсуси диггятин йетирилмяси иди. Бу мясяля Дахили Ишляр 
Назирлийинин мясулиййят сащясиня дахил иди вя она эюря дя бу На-
зирлийин йерли органларынын фяалиййятинин йенидян гурулмасына 
ещтийаъ мейдана чыхырды.  

Щяля 1918-ъи ил октйабрын 24-дя Дахили Ишляр Назирлийинин рящ-
бярлийи Бакы губернаторундан тяляб едирди ки, чаьырышчы сийащылары 
йенидян йохланылсын, бяйлярин, моллаларын вя диэяр имканлы 
шяхслярин щярби хидмят йашы чатмыш ювладларынын сийащылары чыха-
рылсын вя Назирлийя тягдим олунсун (72). Адлары чякилян шяхслярин 
ювладлары хидмятдян имтина едян вя йа хидмятдян йайындырылан 
ясас континэент иди. Чаьырыш ишиндя мювъуд олан ясас наразылыглар 
да мящз щямин континэентля баьлы иди. 

Щямин ил нойабр айынын 2-дя Дахили Ишляр Назирлийи Бакы губерна-
торунун гаршысында вязифя гойду ки, 19„24 йашлары арасында олан вя-
тяндашларын нойабр айынын 15-ня кими йерли щярби ряисин йанында хид-
мятя йарарлы олуб-олмамасы барядя гейдиййатдан кечмяси тяшкил 
едилсин. Мцайиня вя гейдиййата эялмяйянляр хидмятдян йайынанлар 
кими дяйярляндириляряк мясулиййятя ъялб едилмяли идиляр. Бакы гу-
бернаторундан о да тяляб олунурду ки, мцайинянин вя гейдиййатын 
эедиши барядя щяр ики щяфтядян бир мцфяссял рапорт тягдим етсин (73). 

1918-ъи ил декабр айынын 31-дя Бакы губернаторуна йаздыьы 
мяктубунда Дахили Ишляр назиринин мцавини эенерал-майор 
С.Аьабяйов йерли щакимиййят вя полис органларында чалышанларын да 

чаьырышчы сийащыларына дцшцб-дцшмямясинин йохланылмасыnı тапшыр-
ды. Назир мцавинин фикринъя, Азярбайъанын щярби гцввяляринин 
даща тез формалашмасы цчцн бу ишин эюрцлмяси бюйцк ящямиййят 
кясб едирди. Чохлары эцман едирди ки, полис органларында вя йерли 
щакимиййят органларында ишя дцзялмякля щярби мцкялляфиййятдян 
азад олаъагдылар. Бу да хидмятдян yayınmaya эятириб чыхарырды. 
Щярби мцкялляфиййят цчцн ясас тутулан ганунвериъилийя ясасян гя-
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за ряисляри, полисмейстерляр, приставлар вя онларын мцавинляри щярби 
мцкялляфиййятдян мющлят ала билярдиляр. Галан полис вя йерли щаки-
миййят ямякдашлары беля эцзяштя малик дейилдиляр. Дахили Ишляр на-
зиринин мцавини тяляб едирди ки, чаьырыш йашы чатмыш беля ямяк-
дашларын сийащысы тутулсун вя тядриъян онларын явяз едилмяси иля 
хидмятя чаьырылмасы тямин едилсин (74). 

Чаьырыш ишиндя яввялляр мювъуд олмуш щцгуги базанын ляьв 
едилмяси вя йенисинин тятбиги иля баьлы 1919-ъу ил февралын 5-дя им-
заладыьы ямриндя Щярби назир чаьырыш ишиндяки нюгсанларын щяля дя 
давам етдийини тяшвиш вя наращатлыгла гейд едирди. Онун башлыъа 
ирады ися мящз йерли идаряетмя органлары тяряфиндян сийащыларын 
дцзэцн тяртиб едилмямяси, бу сийащыларда чаьырышчыларын щамысынын 
нязяря алынмамасы иля баьлы иди. Хцсусиля имканлы тябягянин юв-
ладларынын сийащылара дцшмямяси чаьырышын да натамам апарылмасы 
иля баша чатырды. С.Мещмандаровун фикринъя, бязи йерли идаряетмя 
органлары мясулиййят дашыдыглары яразидя чаьырышын баша чатдырылдыьы-
ны билдирсяляр дя, яслиндя, беля дейилди вя имканлыларын йайынды-
рылдыьы цчцн чаьырышын да баша чатмадыьыны нязяря чатдырырды. Назир 
тяляб едирди ки, бу сийащылар тяртиб едиляркян Азярбайъан щюкумя-
тинин мцвафиг декрети рящбяр тутулсун вя сосиал мяншяйиндян асылы 
олмайараг 19 йашындан 24 йашына кими бцтцн эянъляр чаьырышчы 
сийащысына дахил едилсинляр. С.Мещмандаров тякид едирди ки, чаьырыш 
ишиня башланмасы яряфясиндя сийащылар бир дя йохланылсын вя дягиг-
ляшмяляр апарылсын. Щярби ряисляр вя йерли идаряетмя органлары мцх-
тялиф йашайыш мянтягяляриндя чаьырышын мцхтялиф вахтда апарылмасы 
эцнцнц мцяййян етмяли идиляр. Бу, Щярби Назирлийин рящбярлийи тя-
ряфиндян чаьырышын тяшкилиня эятирилмиш бир йенилик иди. Яввялляр ча-
ьырыш бцтцн йашайыш мянтягяляриндя ейни вахтда апарылырды. Она эю-
ря бцтцн мянтягялярдя чаьырышын эедишини лазыми нязарят алтында 
сахламаг мцмкцн олмурду. С.Мещмандаров мювъуд тарихи 
шяраитдя йашайыш мянтягяляриндя чаьырышын ейни вахтда дейил, мцх-
тялиф вахтларда апарылмасыны вя бу заман нязарятин лазыми 
сявиййядя тяшкил едилмясини мягсядяуйьун билирди: «Чаьырыш цзря 
ишлярин эедиши барядя йерлярдян алынан мялуматлардан айдын олур 
ки, тцрк команданлыьы тяряфиндян башланмыш йыьым системсиз вя 
бязи истисна иля, ясасян, шяхси ирадя иля тяйин едилмиш тцрк забитляри 
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тяряфиндян апарылырды. Нятиъядя, йыьым гейри-бярабяр вя ядалятсиз 
олмуш, ящалинин бцтцн тябягяляри вя синифляри цчцн щярби мцкял-
ляфиййятин мяъбури принсипи арха плана кечмишди. Бундан башга, 
чаьырыш сийащылары да йерли органлар тяряфиндян щеч дя дцзэцн тяртиб 
едилмямишди, орада чохлу хяталар вар иди. Бязи гяза ряисляри 
чаьырышын баша чатдыьыны сюйлясяляр дя, йухарыда эюстярилян ся-
бябляря эюря тцркляр тяряфиндян апарылмыш чаьырышы иъра едилмиш 
щесаб етмяк олмаз. Она эюря дя дярщал чаьырыш сийащыларына йе-
нидян бахылсын вя онлар йенидян тяртиб едилсин. Ора щюкумятин 
дектери иля мцяййян едилмиш гайдада чаьырыш йашында олан 19 
йашындан 24 йашына кими бцтцн эянъляр истиснасыз олараг дахил 
едилмялидирляр. Хцсуси диггят йетирилмялидир ки, бу сийащыйа бяй-
лярин, таъирлярин вя имканлыларын да ювладлары дахил едилсинляр. 
Чаьырышдан яввял сийащылар яхзи-ясэяр ряисляри тяряфиндян йохла-
нылмалыдыр. Яхзи-ясэяр ряисляри яхзи-ясэяр идаряляринин 
нцмайяндяляри иля бирликдя чаьырыш эцнцнц тяйин етмялидирляр» 
(75). 

 Истяр Щярби Назирлийин, истярся дя Дахили Ишляр Назирлийинин тя-
лябляри вя эюстяришляри йерлярдя бу вя йа диэяр дяряъядя нязяря 
алынырды. Мясялян, 1919-ъу ил февралын 15-дя Гарабаь эенерал-гу-
бернатору Х.Султановун сядрлийи алтында Шушада кечирилян гяза 
ряисляринин иъласында бир сыра диэяр мясяляляр кими чаьырыш вя сяфяр-
бярлик ишинин вязиййяти дя мцзакиря олунду вя бунунла баьлы 
мцвафиг гярарлар гябул едилди. Гяза ряисляри гярара алдылар ки, щяр 
бир кянддя ящали арасында нцфуз вя щюрмятя малик олан 
адамлардан ибарят хцсуси комиссийалар тяшкил едилсин, чаьырышчыларын 
сийащыларынын тяртиб едилмяси вя топланылмасы бу комиссийалара 
тапшырылсын. Сийащылары сащя приставлары ящалийя елан етмяли вя она 
риайят олунмасына нязарят етмяли идиляр. Иълас эюрцляъяк ишляр 
барядя Щярби Назирлийя мялумат верилмясини лазым билди вя гяза 
ряисляриня тапшырды ки, ушагларыны хидмятя эюндярмяк истямяйян 
имканлы адамлар ганун гаршысында мясулиййят дашыдыглары вя бу 
гануна ясасян ъинайят мясулиййятиня ъялб едиляъякляри барядя 
хябярдар олсунлар (76). 

Лакин еля Щярби Назирлийин йазышмаларындан айдын олур ки, щям 
Гарабаьда, щям дя диэяр губернийа вя гязаларда чаьырыш ишиндяки 
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чатышмазлыглар галмагда давам едирди. Щярби назир С.Мещман-
даровун 1919-ъу ил март айынын 17-дя Эянъя губернатору эене-
рал-майор И.Вякилова цнванладыьы мяктубу да чаьырыш ишиндя щяля 
дя ъидди нюгсанларын галдыьыны нцмайиш етдирирди. Назир тяяссцфля 
гейд едирди ки, Эянъя губернийасында гяза яхзи-ясэяр идаряляринин 
фяалиййятя башламасындан цч ай кечся дя, чаьырыш йашы чатанларын 

Азярбайъан Oрдусунда хидмятя ъялб едилмяси чох зяиф gedir. Ор-
дунун тяшкили мясяляляриня беля сящлянкаръасына йанашылмасында 
С.Мещмандаров башлыъа олараг шящяр вя гяза полис ямякдашларыны 
эцнащландырырды. Мящз онларын биэанялийи, дювлят тапшырыгларынын иъ-
расына диггят йетирмямяляри чаьырыш ишиндя ъидди бир дяйишиклик 
йаратмамышды. 1919-ъу илин яввялляриндя чаьырышчы сийащыларынын йе-
нидян тяртиб едилмяси барядя йерли органлара сярянъам эюндярился 
дя, Эянъя губернийасына аид олан полис органлары бу иши кянд ко-
миссийаларынын цзвляриня, кянд мягамларына тапшырмышды. Щярби 
назирин фикринъя, беляляри ися тапшырылан вязифяляря мясулиййятля йа-
нашмамыш, онлар шяхси марагларыны дювлят марагларындан цстцн тут-
муш вя нятиъядя гясдян чаьырышчы сийащыларында йайындырмалара йол 
верилмишдир. С.Мещмандаров ону да гейд едирди ки, бязи губер-
нийаларда йерли идаряетмя вя полис органлары щятта табелийиндя ол-
дуглары Дахили Ишляр назиринин эюстяришлярини дя йериня йетирмирдиляр. 
Нцмуня кими о, Шуша вя Гарйаэин гязаларынын щакимиййят орган-
ларыны эюстярирди. Щярби назирин мяктубунун йазылдыьы вахта кими 
бу гязаларда щятта чаьырышчы сийащылары да тяртиб едилмямишди. Бир 
сыра башга гязаларда ися сийащылар тяртиб едился дя, щямин сийащылаr-
да ъидди нюгсанлар вар иди. Бу сийащылара йа чаьырыш йашы ютмцш 
шяхсляр, йа да чаьырыш йашы чатмамыш шяхсляр дахил едилирдиляр. Нази-
рин сюзляриня эюря Эянъя шящяриндя вя гязасында 120 мин киши йа-
шайырды. Эцман едилирди ки, чаьырыша ъялб едилян 6 йаш чярчивясиндя 
(19„24 йаш) бу ящалинин ян азы 10 фаизи хидмятя ъялб едилмяли иди. 
Мцяййян эцзяштляря малик олан шяхсляр дя нязяря алынмагла эюз-
лянилирди ки, ян азы бу яразидян 8„10 мин няфяр чаьырышчы хидмятя 
ъялб едиляъякдир. Щягигятдя ися Эянъя шящяриндян вя гязасындан 
ъями 1800 няфяр хидмятя ъялб едилмишди (77). Бу ися киши ящалиси-
нин цмуми сайынын 1,5 фаизини тяшкил едирди. 

С.Мещмандарова эюря, савадсыз йерли ящали чаьырышын мцстягил 
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дювлятин формалашмасы вя мющкямляндирилмяси цчцн щансы ящя-
миййятя малик олдуьуну щеч дя лазыми сявиййядя гиймятляндиря 
билмирди. Беля олан щалда йерли идаряетмя органларынын вя полис 
ямякдашлары вятяндашлыг мювгейи нцмайиш етдиряряк ящали ара-
сында тяблиьат вя изащетмя ишляри апармалы олдуглары щалда щеч бир 
фяаллыг нцмайиш етдирмир, чаьырышдан йайынанлары тапыб хидмятя 
ъялб етмирдиляр. Йерли ящали дя бу органларын фяалиййятсизлийиндян 
суи-истифадя едирди. Мясялян, bəzi məntəqələrdə тяртиб олунмуш 
сийащыйа ясасян хидмятя йарарлы оланлар йа тапылмыр, йа да хястя 
олурдулар. Адлары сийащыда олуб, хидмятя йарарлы олмайанлар ися ща-
мысы щеч бир наращатлыг кечирмядян чаьырыша эялирдиляр. Чцнки онлар 
билирдиляр ки, илк мцайинядян сонра хидмятя йарарсыз кими эери гаy-
тарылаъаглар. Бязи йерлярдя ися моллалар щярби мцкялляфиййятя гаршы 
якс-тяблиьат апарырдылар. Эянъя гязасынын Гырыхлы кяндиндя молла 
йалан мялуматлар вермякля чаьырыш апаранлары алдатмаьа чалыш-
мышды. С.Мещмандаров Эянъя губернаторундан хащиш едирди ки, 
эюстярилян нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн тяъили вя гятиййятли 
тядбирляр щяйата кечирсин. Бу мясяляйя Ф.Хойски дя юз мцнасибя-
тини билдирмишди. Онун С.Мещмандаровун Эянъя губернаторуна 
йаздыьы мяктубуна гойдуьу дяркянарда дейилирди: «Мян эцман 
едирям ки, ордуйа йени ясэярлярин йыьылмасы дювлят щяйатынын ян 
башлыъа мясялясидир. Она эюря дя бу ишя мясулиййятсиз вя ютяри 
мцнасибят эюстярян полис чинляри ъидди гануни мясулиййятя ъялб 
едилмяли вя баьышланылмадан хидмятдян азад едилмялидирляр» (78). 

Губа гязасында да чаьырыш ишинин тяшкилиндя моллаларын сящлян-
карлыьынын ишя чятинликляр йаратдыьы айдын олмушду. 1919-ъу илин илк 
айларында бурада чаьырышчы сийащылары яввялляр мювъуд олмуш фор-
малар ясасында апарылырды. Бу формалар яввяла лазыми тялябляря ъа-
ваб вермирди, диэяр тяряфдян дя онларын тяртибиндя моллалар даща 
чох иштирак едирдиляр. Бу ися йеня дя сийащыларын ъидди гцсурларла 
тяртибиня йол ачырды. Ейни заманда, мялум олмушду ки, чаьырыш йашы 
чатмыш эянълярин бюйцк бир щиссясинин ады чаьырышчы сийащысына дцш-
мямишдир. Чаьырышчыларын бир чохунун тягдим етдийи доьум шяща-
дятнамяси ися реаллыьа ъаваб вермирди (79). 

Чаьырышла баьлы сахтакарлыгларда молларын яли олмасындан Ъавад 
гязасынын ряиси дя шикайят едирди. Онун сюзляриня эюря хидмятдян 
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йайынмаг истяйянляр Ъавад гязасында да вар иди. Беляляри юз 
ниййятляриня йетмяк цчцн чох щалларда моллалара цз тутурдулар. 
Моллалар да мцяййян юдянълярин явязиндя доьум китабларында 
сахтакарлыг едир, кющня гейдляри позур, чаьырыш йашы чатмыш шяхсля-
рин йашыны йа аз, йа да чох эюстярирдиляр. Бязян доьум китабларына 
йени ялавяляр едирдиляр. 1919-ъу илин яввялиндя Ъавад гязасында 
бир нечя беля факт ашкар едилмишди. Ашкар олунан бу фактлар дягиг-
ляшдирилмяк цчцн губернийа Яхзи-Ясэяр Идарясиня эюндярилмишди. 
Доьум китабларында адлары олмайанлар вя йа садяъя олараг доьум 
тарихини эизлятмяйя чалышанлар йерли газылара мцраъият едирдиляр. 
Йерли газылар да мцраъият едянлярин йаш щяддини гоншуларын, танышла-
рын, кянд сакинляринин ифадяляри ясасында мцяййян едирдиляр. Шащид 
кими чаьырыланлар да йалан ифадя верирдиляр вя чаьырыш йашы чатмышларын 
йашларынын сахталашдырылмасына васитячилик едирдиляр. Бу да юз нювбя-
синдя чаьырышын апарылмасы цчцн ялавя чятинликляр йарадырды (80). 

Бир сыра гязаларда щярби ряислярин дя юз фяалиййятлярини дцзэцн 
тяшкил едя билмямяси щаггында мялуматлар алынырды. Щяля щярби 
ряисликлярин формалашдыьы вахтларда Щярби назир С.Мещмандаров 
онларын гаршысында ъидди вязифя гоймушду ки, щяр бир чаьырыш сащяси 
цзря чаьырышчы сийащыларынын щазырланыб Цмуми гярарэаща тягдим 
олунмасы иля мяшьул олсунлар. Бу сийащыларда чаьырыш йашы чатан-
ларын мяшьулиййяти вя щансы тябягяйя мянсублуьу эюстярилмяли 
иди. Щярби ряислярдян, ейни заманда, тяляб олунурду ки, яхзи-ясэяр 
идаряляри тяряфиндян хидмятя чаьырыланларын сийащысыны да щазырлайыб 
Назирлийя тягдим етсинляр. Чаьырылaнларла баьлы да мяшьулиййят вя 
щансы тябягяйя мянсублуг эюстярилмяли иди. С.Мещмандаров бил-
дирирди ки, щярби ряисляр адлары чякилян сийащыларын вя диэяр сийащыла-
рын дцзэцн тяртиб едилиб Назирлийя тягдим едилмясиня эюря мяним 
гаршымда мясулиййят дашыйырлар. Йерли мямурларын вя кянд комис-
сийаларынын чаьырышла баьлы щяр бир ганунсуз иши барядя дя щярби 
ряисляр Щярби назиря мярузя етмяли идиляр. Назирин сюзляриня эюря 
бязи йерлярдя щятта щярби ряислярин дя ганунсуз йеря чаьырышчыларын 
хидмятдян азад едилмясиндя яли олмалары барядя сющбятляр эя-
зирди. Бунунла баьлы о, республика Орду Ливасы Ряйасятиндян тяляб 
едирди ки, беля щаллары арашдырсын вя вязифясиня мясулиййятсизъясиня 
йанашан щярби ряисляр вязифяляриндян кянарлашдырылсынлар (81). 
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Конкрет олараг Ъавад гязасында да йерли мямурларын, молла-
ларын вя диэяр шяхслярин чаьырыш ишиндя мцяййян сящлянкарлыглара 
йол вермяси иля бярабяр, щярби ряис полковник Брылкинин ялияйри-
ликляри барядя дя мцяййян сюз-сющбятляр эязмякдя иди. Бу хябяр-
ляр Щярби назир С.Мещмандарова да чатмышды. Бунунла ялагядар о, 
Дахили Ишляр назириндян хащиш етди ки, щаггында сющбят эязян 
мясялянин арашдырылмасына эюстяриш версин вя онун доьру олдуьу 
щалда эцнащкарлар ъязаландырылсын. Щярби ряисля баьлы дейилянлярин 
доьру олдуьу щалда ися Щярби Назирлик тяряфиндян мясялянин йох-
ланылмасы цчцн мцстянтиг эюндярилмяли иди. Бир мцддят сонра 
Ъавад гязасынын ряиси истяр йерли чинлярин, истярся дя полковник 
Брылкинин чаьырыш иши иля баьлы гануну позмадыьыны билдирди. Анъаг 
эюрцнцр бу мялумат Щярби назири гане етмямишди. Чцнки истяр щяр-
би ряисин, истярся дя йерли чинлярин чаьырыш ишиня биртяряфли йанашма-
лары щаггында сющбятлярин арасы кясилмирди. Беля оланда Щярби назир 
бу дяфя Бакы губернаторундан мясялянин айдынлашдырылмасына 
кюмяк эюстярмясини хащиш етди. Бакы губернатору дярщал бу хащишя 
ямяли мцнасибят эюстярди вя губернаторлуьун хцсуси тапшырыглар 
цзря чиновники подполковник Галвини галдырылан мясяляни йохла-
маг цчцн Ъавад гязасына езам етди (82). 

Podполkovnik Галвин Ъавад гязасында чаьырыш ишинин тяшкилини, 
бу гязада чаьырышын нятиъяляринин ашаьы олмасынын сябяблярини араш-
дырмыш вя сонра да Бакы губернаторуна мцфяссял бир рапорт тягдим 
етмишди. Арашдырмалар заманы мясул шяхслярин суи-истифадя щалла-
рына йол вермяси барядя о, ъидди нюгсанлара раст эялмямишди. Сал-

йанда олдуğу цч эцн ярзирндя шящярдя, ящалинин эур олдуьу базар-
да чаьырышла баьлы шикайятлярин гябулу щаггында еланлар да вурул-
мушду. Бунунла беля, ящали тяряфиндян шикайятля баьлы кимся она 
мцрaъият етмямишди. Чаьырышын ашаьы олмасынын сябяблярини ися 
Галвин ашаьыдакы сябяблярля изащ едирди: 1) щяр шейдян яввял чаьы-
рышчы сийащылары сон дяряъя нюгсанлы шякилдя тяртиб едилмишди. Бу си-
йащылар да кянд комиссийалары тяряфиндян щазырланмышды. Сийащы-
ларда йа йаш щядди дцзэцн эюстярилмямиш, йа да чаьырышчыларын аиля 
вязиййятинин аьыр олмасы вя бунунла мющлят алмалары цчцн гей-
ри-доьру мялуматлар дахил едилмишди. Чаьырышда да чох вахт хариъи 

вя физики эюстяриъилярə йох, моллалар тяряфиндян тяртиб едилмиш до-
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ьум сийащыларына ясасланылырды; 2) бир чох щалларда бяйлярин, ханла-
рын, моллаларын вя диэяр имканлы шяхслярин ювладлары чаьырышчы си-
йащыларына дахил едилмямишдиляр; 3) чаьырышын апарылдыьы вахтларда 
чаьырыш йашына чатанларын чоху Ирана, Лянкяран гязасына вя Бакыйа 
эедир вя бу йолла чаьырышдан эизлянирдиляр; 4) Салйан шящяри цзря 
чаьырышчы сийащысы цмумиййятля щазырланмамышды. Чцнки шящяр 
идаряси щяля формалашмамышды; 5) гязадакы кючяриляр чаьырышдан 
гуртулмаг цчцн вахтындан яввял Шуша вя Зянэязура доьру кюч ет-
мишдиляр. Гязанын ящалисинин бир щиссяси ися Кцр вя Араз чайларынын 
дашмасынын гаршысыны алмаг цчцн бяндвурма ишляриндя иштирак едир-
диляр; 6) илк чаьырыш вахты Муьан сащясинин ящалиси ювладларынын хид-
мятя эетмясиня гяти етираз едирдиляр. Онлар билдирирдиляр ки, Шащсе-
вян тайфалары вахташыры сярщяди кечяряк ящалийя щцъум едир, 
мал-гараны вя ящалиниn вар-йохуну юзляри иля апарырдылар. Бунлар-
дан горунмаг цчцн онлар хидмят йашы чатанлары кянддя сахламаğа 
чалышырдылар; 7) нящайят кянд приставларынын чох тез-тез дяйишмяси 
цзцндян чаьырышчы сийащылары да чох пис вязиййятдя иди (83). 

Ъавад гязасынын щярби ряиси щаггында сюйлянилянляр юз тясдигини 
тапмаса да, Щярби назир С.Мещмандаров, цмумиййятля, щярби 
ряислярин чаьырышын тяшкили истигамятиндяки фяалиййятляриндян разы 
дейилди. 1919-ъу илин биринъи йарысында чаьырышын тяшкилиндя ъидди бир 
дюнцш йаратмаг мцмкцн олмамышды. Вязиййятин беля олмасында 
башга сябяблярля йанашы, Щярби назир щярби ряислярин гятиййятсиз-
лийини чаьырышын даща сямяряли тяшкилиня мане олан амиллярдян бири 
кими гиймятляндирирди. 1919-ъу илин майында о билдирирди ки, щярби 
ряисляр онлара щяваля олунмуш вязифяляри тамамиля дярк етмирляр. 
Щярби назир дяфялярля эюстяриш вермиш, сярянъамлар имзаламышды ки, 
щярби ряисляр йерлярдя чаьырышчы сийащыларынын тяртибинин дцзэцнлцйц-
ня нязарят етсинляр. Бу сийащыларда нюгсанларын ашкарланаъаьы 
тягдирдя ися онлар йерли мямурлардан тяляб етмяли идиляр ки, сийащы-
лара йенидян бахылсын. Ейни заманда, онлар сийащыларын нюгсанлы шя-
килдя тяртиб едилмясинин эцнащкарларыны да мцяййянляшдиряряк 
онлар барясиндя республика Орду Ливасы Ряйасятиня мярузя етмяли 

идиляр. Онлар ися буну етмирдиляр. Щярби назир тяəъъцбля билдирирди 
ки, щярби ряисляр чаьырышчы сийащыларынын неъя тяртиб олунмасыны да 
йерли мямурлара, кянд комиссийаларынын цзвляриня изащ етмир, онла-
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рын Вятян гаршысындакы мясулиййятини анлатмырлар. С.Мещманда-
ровун фикринъя, щярби ряисляр чох вахт онларын мясулиййят сащясиня 
аид олмайан мясялялярля мяшьул олурдулар. Бу да онлары ясас фяа-
лиййят сащяляриндян йайындырырды. Щярби назир бир даща вурьулайырды 
ки, щярби ряислярин вязифяси чаьырышын апарылмасынын дцзэцнлцйцнц 
нязарят алтында сахламаq вя яхзи-ясэяр идаряляриндян хидмятя 
ъялб едилмиш континэенти гябул етмяk иди. Щярби ряисляр ися чох за-
ман вахтларыны айры-айры адамлара sərf edir, гейри-рясми шякилдя 
кимлярин неъя хидмятдян азад едиля билмяси мясяляляринин мц-
закиряси иля мяшьул олурдулар. С.Мещмандаров гятиййятля билди-
рирди ки, щярби ряисляр беля практикайа сон гоймалыдырлар (84). 

Эюстярилян бцтцн тялябкарлыьа, нцмайиш етдирилян ардыъыллыьа 
бахмайараг, чаьырышчы сийащыларынын тяртибиндя нюгсанлара йол верил-
мяси узун мцддят галмагда давам едирди. 1919-ъу илин сонла-
рында Азярбайъан Орду Ливасы Ряйасятинин сядри полковник Сейфу-
линин Бакы губернаторуна эюндярдийи мяктубунда йеня дя гяза 
мямурларынын чаьырышчы сийащыларынын щазырланмасына сон дяряъя би-
эаня йанашмаларындан шикайятлянирди. Шикайятя сябяб олан мясяля 
ондан ибарят иди ки, гяза мямурлары истяр чаьырышчы сийащыларынын ща-
зырланмасына, истярся дя бцтцнлцкдя чаьырышын апарылмасына сон дя-
ряъя биэаня йанашыр вя она мараг эюстярмирдиляр. Гяза мягамла-
рынын диггят эюстярмядийи чаьырыш кими мцрякяб бир мясялянин ися 
юзбашына иъра едиляъяйини эюзлямяк дцзэцн олмазды. Бязи гяза-
ларда бу биэанялик щаллары о дяряъяйя чатмышды ки, щятта гязаларын 
щярби ряисляри тяряфиндян гейдляря дя ящямиййят верилмир вя беля 
гейдляр щярби ряислярин гяза мямурларынын ишиня гарышмасы кими гий-
мятляндирилирди. Полковник Сейфулинин фикринъя, гяза мямурлары иля 
щярби ряислярин арасында олан фикир анлашылмазлыьы сон нящайятдя ча-
ьырышын уьурла апарылмасына мянфи тясир эюстярирди. О, Щярби назирин 
адындан Бакы губернаторундан хащиш едирди ки, чаьырыш кими дювлят 
ящямиyyятли бир ишин дцзэцн иърасы цчцн гяза мямурларына бир даща 
эюстяриш версин вя онлар да чаьырышын тяшкили иля баьлы щярби ряислярин 
тяляблярини вахтында, эеъикдирмядян йериня йетирсинляр (85). 

Полковник Сейфулин юз мяктубунда конкрет олараг Губа гя-
засында беля анлашылмазлыьын олдуьуну эюстярирди. Мяктубу алан 
кими Бакы губернатору дярщал Губа гяза ряисиндян изащат истяди. 
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Губа гяза ряиси ися чаьырыш ишиндяки чятинликлярин bюlgədə епидеми-
йа йайылмасы вя чаьырыш ишини апармалы олаъаг савадлы вя рус дилини 

билян адамларын чатыşмамасы иля изащ етди (86). 
Мювъуд олан беля нюгсанлар вя бир сыра обйектив чятинликляр ися 

юз нювбясиндя чаьырыш ишинин тяшкилиня якс-тясир эюстярирди. Мювъуд 
олан мялуматларын тящлили дя эюстярирди ки, бу сябябляр цzцnдян 
мцяййян вахтларда чаьырыш ишинин эедиши Щярби Назирлийин рящбярли-
йиндя вя мцвафиг мягамларда щаглы тяшвиш вя наращатлыг доьурур-
ду. 1918-ъи илин нойабрынын яввялляриндя Дахили Ишляр назиринин Ба-
кы губернаторуна эюндярдийи мяктубунда да бу наращатлыьы эюр-
мяк мумкцндцр. Чцнки мцкялляфиййят цчцн йарарлы олан 19„24 
йашлы эянълярин мцяййян щиссяси хидмятя ъялб едилмямишди. О бил-
дирирди ки, бу вя диэяр сябябляр цзцндян хидмятя ъялб едилмяйян 
эянъляр нойабр айынын 15-ня кими йерли щярби ряислярин йанында 
мцайиня вя гейдиййатдан кечмялидирляр. Щямин вахта кими гей-
диййатдан кечмяйянляр хидмятдян йайынанлар кими гиймятлянди-
рилмяли вя онлар полисляр тяряфиндян сахланылмалы идиляр. Дахили Ишляр 
назири тяляб едирди ки, бир тяряфдян ящали арасында изащат ишляри апа-
рылсын, диэяр тяряфдян дя полис ямякдашларына ъидди тапшырыг верилсин 
ки, нойабрын 1-дян сонра чаьырыш йашы чатанларын сахланылмасында 
гятиййятли аддымлар атсынлар (87). 

Чаьырыш ишинин лазыми сявиййядя тяшкил едилмямясиндя Щярби 
Назирлийин рящбярлийи болшевизмин ящалийя тясирини дя истисна етмир-
ди. Юлкядя кифайят гядяр имканлара малик олан болшевик тяшкилатла-
ры вя онларын фяаллары йерлярдя, ящали арасында тяблиьат апарараг щяр 
васитя иля чаьырыш йашы чатмышлары Ъцмщуриййят ордусунда хид-
мятдян йайындырмаьа чалышырдылар. Щятта болшевик тяшкилатларынын 
Бакыда олан мяркязи органларынын нцмайяндяляри дя юз зийанлы 
тяблиьатларыны апармаг цчцн йерляря йолланырдылар. Беля «сяфярля-

рин» бири барясиндя Щярби назир С.Мещмандаров Дахили İшляр на-
зириня дя мялумат вермишди. Щямин мялумата ясасян, болшевик 

тяшкилатларынын рящбярляриндян бир neçəsi Шушада сяфярдя оларкян 
эянълярин Ъцмщуриййят ордусунда хидмяти ялейщиня тяблиьат апар-
мыш вя бундан сонра, Шуша гязасында чаьырышын сявиййяси хейли аша-

ьы дцшмцшдц. Бунунла баьлы Dахили İшляр назири Гарабаь эене-

рал-губернаторундан беля тяблиьатын гаршысынын алынмасыnı вя лазым 
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эялярся, bu bolşeviklərin сахланылмасы цчцн гятиййятли тядбирлярин 
щяйата кечирилмясини тяляб етди (88). 

Щярби назир С.Мещмандаровун щярби хидмятя чаьырышын эедиши 
барядя Дахили Ишляр назири Н.Усуббяйлийя 1919-ъу ил апрелин 15-дя 
эюндярдийи рапортунда да болшевизмин ящали арасында зийанлы тябли-
ьатына тохунулмушду. Назир билдирирди ки, вятяндашларын хидмятя 
ъялб едилмясиня ъидди мцнасибят эюстяриляъяйи щалда 19„24 йашла-
рында олан эянълярин чаьырышы ордунун ъанлы гцввяйя олан ещтийаъы-
ны юдяйяъякдир. С.Мещмандаровун йаздыгларына эюря чаьырыш иши-
нин уьурла эетмясиня бяйлярин, таъирлярин ювладларынын хидмятдян 
йайынмасы мане олурду. Вятянин мцдафиясинин чятинликлярини бю-
лцшмяк истямяйян имканлы тябягялярин чаьырыш ишиня гаршы беля мц-
насибяти садя халг кцтляляринин наразылыьы иля гаршыланыр вя бу нара-
зылыг Газах вя Эянъя гязаларында щятта кцтляви етиразлара эятириб 

чыхарırды. Бу наразылыглардан болшевиклярин юз мараглары цчцн ис-
тифадя едя биляъяйиндян Щярби назир чох ещтийатланырды. Онун 
гейдляриня эюря болшевикляр артыг бу вязиййятдян истифадя едир, 
буржуазийанын щярби хидмятдян йайындыьы вя онларын язиййятляринин 
дя зящмяткеш синиф цзяриня дцшмяси барядя тяблиьат апарылырды. 
С.Мещмандаров ялавя едирди ки, яэяр лазыми эюстяришляр верилмяся 
вя Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян мцвафиг кюмяк эюстярилмяся, 
онда Щярби Назирлик чаьырыш кими цмумдювлят ящямиййятли ишин ющ-
дясиндян тякбашына эяля билмяз: «Йалныз щяр ики структурун бирэя 
вя достъасына фяалиййяти нятиъясиндя щярби хидмятин иърасы цчцн 
ящали арасында чаьырышын апарылмасы вя Азярбайъан Республикасынын 
шяряфинин вя мцстягиллийинин дайаьы олан ордунун йарадылмасы 
ишинин мцвяффягиййяти мцмкцндцр» (89). 

Анъаг чаьырыш ишинин тяшкилиня мане олан субйектив амилляр ара-
сында йерли мямурларын вя мясул шяхслярин биэанялийи, ишя ла-
гейдлийи, бязянся шяхси мараглары цмумдювлят марагларындан 
цстцн тутмасы даща чох наращатлыг доьурурду. Она эюря дя истяр 
Щярби Назирлик тяряфиндян, истярся дя Дахили Ишляр Назирлийи тяряфин-
дян бу мясяляйя даща чох диггят йетирилирди. 

1919-ъу ил май айынын 10-да эюндярдийи мяктубунда Дахили Иш-
ляр назири Бакы губернаторуна билдирирди ки, яхзи-ясэяр идаряляриндя 

вятəндашларын щярби мцкялляфиййятин иърасына ъялб едилмясиндя 
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суи-истифадя щалларына йол верилмякдядир. О тяляб едирди ки, беля 
суи-истифадя щалларынын мцяййянляшдирилмяси, онларын арадан галды-
рылмасы вя ганунчулуьун бярпа едилмяси цчцн сямяряли тядбирляр 
щяйата кечирилсин. Назир ону да тяляб едирди ки, беля шяхсляр ъинайят 
мясулиййятиня ъялб едилмяли вя щямин щалларын тякрарланмасынын 
гаршысы алынмалыдыр. О билдирирди ки, йахын вахтларда шяхсян губерни-
йаларда вязиййятля таныш олаъаг вя вятяндашларын мцкялляфиййят-
дян азад едилмяси щалларына раст эялдикдя тякъя бирбаша мясул олан 
шяхсляр дейил, ейни заманда, губернийанын мясул шяхсляри дя ъяза-
ландырылаъагдыр (90). 

Щямин айын 19-да Дахили Ишляр назири чаьырыш ишинин йарытмаз тяш-
кили иля йенидян Бакы губернаторуна мяктуб эюндярди. Чаьырыш иши-
нин цмуми вязиййятиндян разы галмайан назир билдирирди ки, чаьырыш 
мянтягяляриня даща чох хидмятя гябул едилмяси гейри- мцмкцн 
олан шяхсляр эялирляр. Хидмятя йарарлы шяхсляр ися чаьырыш мянтягя-
ляриня эялмирдиляр. Назирин мцшащидяляриня эюря чаьырыш йашы чатан-
ларын мцайиняси вя гейдиййаты апарыланда Бакынын кянд ящалиси бю-
йцк рущ йцксяклийи иля, щятта мусигинин мцшайияти иля мцвафиг 
мянтягяляря эялирдиляр. Анъаг буну шящяр ящалиси щаггында сюйля-
мяк чятин иди. Чаьырыш башланан эцнц шящяр ящалисиндян йахшы щал-
да 2„3 няфяр эялирди. Дахили Ишляр назири ордунун ян йахын вахтлар-
да формалашдырылмасыны цмумдювлят ящямиййятли бир вязифя сайырды 
вя чаьырышда бу нюгсанларын давам етмясинин йолверилмяз олдуьу-
ну билдирирди. Башлыъасы ися шящяр ящалиси арасында чаьырыш ишиндяки 
нюгсанларын арадан галдырылмасына диггят йюнялдилирди. Чцнки шящяр 
ящалисинин хидмятдян йайынмасы цмумдювлят ящямиййятли ишин 
иърасына мане олмагла бярабяр, кянд ящалиси арасында да хоша-
эялмяз бир овгат йарадырды (91). 

Бир сыра мянтягялярдя ады чаьырыш сийащысында олан эянъляр чаьы-
рыш мянтягясиня эятирилирдиляр. Анъаг гейдиййатдан кечдикдян сон-
ра онлар юз гощумлары иля явяз едилирдиляр. Адятян, беля чаьырышчылар 
йа бюйцк гардашла, йа да сящщяти нормал олмайан бир няфярля явяз 
едилирди ки, щиссядя о, хидмятя йарарсыз сайылыб эери гайтарылсын. Ча-
ьырышчынын явяз едилмяси ися чох вахт щиссяляря апарыларкян йолда 
баш верирди. Беля щаллара йол верилмямяси цчцн Щярби назир тяляб 
едирди ки, яхзи-ясэяр идаряляриндя щяким комиссийасындан кечяр-
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кян бцтцн чаьырышчыларын адларынын гаршысында онларын физики юлчцляри 
йазылсын вя щиссядя гябул едиляркян чаьырышчылар щямин физики юлчц-
ляря эюря йохланылсынлар (92). 

Чаьырыш ишинин иърасы иля баьлы йерли щакимиййят органларынын, хц-
сусиля ъавабдещ полислярин фяалиййятиндяки сящлянкарлыг да арадан 
галдырылмамышды. Щярби Назирлийин рящбярлийи бу мясяля иля баьлы 
бир нечя дяфя Дахили Ишляр Назирлийи гаршысында мясяля галдырмышды. 
Йерлярдя мювъуд олан бцрократизм, ганунсузлуг щаллары, ях-
зи-ясэяр идаряляриндя дя юзцнц эюстярирди. Бу органын фяалиййяти-
нин йахшылашдырылмасы цчцн 1919-ъу илин ийун айынын еля илк эцн-
ляриндя Бакынын щярби ряиси подполковник Сядряддин Мирзя Гаъар 
Бакы вя Балаханы-Сабунчу полис ряисляриня мцраъият етмяк мяъ-
буриййятиндя галмышды. Сядряддин Мирзя Гаъар полис ряисляриндян 
хащиш едирди ки, чаьырыш ишиндя мювъуд олан нюгсанларын арадан гал-
дырылмасы цчцн ашаьыдакы мясяляляря диггят эцъляндирилсин: 1) чаьы-
рышла мяшьул олан бцтцн полис ишчиляри даим диггят алтында сахланыл-
сын; 2) приставлара тапшырылсын ки, чаьырыш эцнляри щюрмятли вя нцфузлу 
адамлар тяряфиндян тяртиб едилмиш сийащылар цзря чаьырышчыларын 
топланылмасы истигамятиндя полис няфярляринин фяалиййятиня шяхсян 
рящбярлик етсинляр; 3) чаьырыш сийащыларыны тяртиб едян комиссийалара 
ювладлары щярби хидмятдя олан нцфузлу шяхсляр дахил едилсин; 4) ча-
ьырышчыны чаьырышдан эизлядян бцтцн шяхсляр сосиал мювгейиндян 
асылы олмайараг дярщал щябс едилсинляр вя эизлятдикляри чаьырышчы 
хидмятя чаьырылан эцнядяк щябсдя сахланылсынлар. Приставлар тяляб 
етсинляр ки, щябс олунанларын сийащысы ики нцсхядя тяртиб олунсун, 
онлардан бири Яхзи-Ясэяр Идарясинин ряисиня тящвил верилсин; 5) яща-
лийя елан едилсин ки, чаьырыш эцнц чаьырыш йашы чатмыш олан эянъляр 
адлары чаьырышчыларын сийащысына дахил едилиб-едилмямясиндян асылы 
олмайараг чаьырыш мянтягяляриня эятирилмялидирляр. Чаьырышчыны эиз-
лядянляр ися щябс едиляъякляр; 6) сийащылары тяртиб едян шяхсляря 
чатдырылсын ки, адлары сийащыйа дцшмяйянляр цчцн ялавя сийащылар 
тяртиб едилсин вя яхзи-ясэяр идаряляриня тягдим едилсин. Бу адамлар 
хябярдар едилсин ки, киминся ады сийащыйа дцшмяся, онлар мясулий-
йят дашыйырлар вя чаьырышчылары эизлятдикляриня эюря онлар истинтага 
ъялб олунаъаглар; 7) приставлара тапшырылсын ки, онлар ялавя сийащыла-
рын тяртибини нязарят алтына эютцрсцнляр, хяфиййяляр васитяси иля топ-
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ланылан мялуматлар ясасында щямин сийащыларын доьрулуьу йохланыл-
сын; 8) приставлар хябярдар едилсин ки, эянълярин йашынын чаьырыш йа-
шына уйьун эялиб-эялмямяси шцбщя доьурса, онларын адлары сийащы-
йа салынсын ки, бу мясяля яхзи-ясэяр идаряляриндя щяким комис-
сийасы тяряфиндян мцяййянляшдирилсин; 9) приставлара эюстяриш ве-
рилсин ки, Щярби назирин ямриня ясасян ийун айынын 1-ня кими бу вя 
йа диэяр сябябляря эюря чаьырышдан мющлят алмыш шяхсляр дя йох-
ланылмаг цчцн яхзи-ясэяр идаряляриня чаьырылсынлар; 10) чаьырыш си-
йащыларыны тяртиб едян комиссийа цзвляриня билдирилсин ки, приставларла 
бярабяр онлар да чаьырыш эцнц яхзи-ясэяр идаряляриня эялсинляр (93). 

Лакин бу исрарлы тялябляр йерли органларын фяалиййəтиндя ъидди 
дяйишикликлярин йаранмасына сябяб олмады. 1919-ъу илин орталарында 
ися республикада щярби шяраит мцряккябляшмякдя иди. Бир тяряфдян 
Деникин тящлцкяси, Лянкяран бюлэясинин республиканын нязарятиндян 
кянарда олмасы, диэяр тяряфдян дя ермяни тяъавцзцнцн эенишлян-
мяси ордунун эцъляндиrилмясини тяляб едирди. Эцълц орду олмадан 
бу тящлцкялярин гаршысыны алмаг мцмкцн дейилди. Цмуми гярарэа-
щын ряиси эенерал-майор Щ.Сялимов да 1919-ъу илин май айында Ба-
кы губернаторуна йаздыьы мяктубунда бу мягамлары она хатырладыр-
ды. О, Щярби назирин адындан тякидля хащиш едирди ки, чаьырышын эцъ-
ляндирилмяси иля гошунларын формалашдырылмасына кюмяк эюстярсин. 
Онун сюзляриня эюря гошунлара йени чаьырышчылар дахил олмаса, Щярби 
Назирлик она щяваля олунмуш вязифляри йериня йетиря билмяйяъяк вя 
йаранмыш вязиййятя эюря мясулиййят дя дашымайаъагдыр (94). 

Вязиййят еля мцряккяб щал алмышды ки, бир нечя эцндян сонра 
ейни хащишля Щярби назир С.Мещмандаров юзц дя Дахили Ишляр 
назириня мцраъият етди. Назир йазырды: «Вязиййятин гейри-ади, 
вахтын ися мцщцм олмасы иля ялагядар Сизин вятянпярвярлийинизя 
мцраъият едирям вя гошун щиссяляринин штата уйьун комплектляшди-
рилмяси цчцн чаьырышын эцъляндирилмяси щаггында тяъили сярянъамлар 
вермяйинизи хащиш едирям» (95). Дахили Ишляр назири бу мяктуба 

йаздыьы дяркянарында тяъили тядбирляр эюрцлməsini гейд едирди. Бу 
тядбирляр арасында фярарилярин вя хидмятдян йайынаnларын валидейн-
ляринин щябси дя нязярдя тутулмушду. 

С.Мещмандаровун мяктубундан бир нечя эцн сонра Дахили 
Ишляр назири губернаторлара бир дя мцраъият етди вя чаьырыш ишинин 
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йахшылашдырылмасы иля баьлы онларын гаршысында ъидди тялябляр гойду. 
Онун сюзляриня эюря гязаларын бир чохунда 1918-ъи илин пайызында 
Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян гябул едилмиш, 1919-ъу илин 
яввялиндя ися ляьв едилмиш мцкялляфиййят щаггында мцвяггяти 
гайдалара ясасланырдылар. Бу ися чаьырышын лазыми сявиййядя апа-
рылмасына мане олурду. Щямин гайдалар ясасында чаьырыланларын да 
чоху физики кейфиййятляриня эюря хидмятин тялябляриня ъаваб вер-
мирди. Она эюря дя беляляри хидмят йериня чатан кими эери гайтары-
лырдылар. Дахили Ишляр назири верилян ъидди тапшырыглара бахмайараг, 
бязи гяза мягамларынын щяля дя кющня сянядляря ясасланмасын-
дан тяяссцфляндийини билдирир вя эяляъякдя йалныз йени гцввядя 
олан сянядляря ясасламаьы тяляб едирди (96). 

Иряли сцрцлян бу тялябляр, эюрцлян мцяййян ишляр истяр-истямяз 
бу вя йа диэяр дяряъядя чаьырышын эедишиня дя аз-чох тясир эюс-
тярирди. Щятта бирбаша щиссяляря эяляряк хидмятя кюнцллц йазыланлар 
да вар иди. Анъаг Щярби назир тяляб едирди ки, Прапоршикляр мяктя-
биндян башга щеч бир щиссянин кюнцллцляри гябул етмяк сялащиййяти 
йохдур. Хидмятя эялянляр мцтляг яхзи-ясэяр идаряляринин гей-
диййатындан кечмяли вя онлар тяряфиндян щиссяляря эюндярилмяли 
идиляр (97). 

Хидмятя ъялб олунанларын яхзи-ясэяр идаряляриндя хцсуси форма 
цзря гейдиййаты апарылыр вя сонра ишлянмиш олан щямин формаларын 
бир нцсхяси щярби щиссяляря тягдим едилирди. Бу формалар ашаьыдакы 
кими иди: 
Сыра 
№-си 

Чаьырышчынын ады, 
атасынын ады вя фамили-
йасы (бурада онун йашы 

да эюстярилирди) 

1. Савады 
 2. Мяшьулиййяти  
3. Аиля вязиййяти 

Йашайыш 
йери 

Чаьырыш мян-
тягясиня 

эялдийи вахт 
 

Гейд 

      
 

Эятирилян чаьырышчылар щиссядя щямин формалы сийащы цзря гябул 
едилдикдян сонра мялуматлар хцсуси китаблара йазылырды. Щямин 
китабларын формасы ашаьыдакы кими иди (98): 

 

Çağırış 
məntə-

qəsinin 

nömrəsi 

1. Xidmətə ça-
ğırılanların adı 

və familiyası  

2. Hansı sosial 

Xidmətə 
nə vaxt ça-

ğırılıb 

Təvəllüdü 
Boyu Hansı xidmətə 

qadirdir (burada 

çağırışçının bü-

tün nöqsanları və 

1. Məzhəbi 
2. Ailə vəziy-

yəti, uşaq-

larının sayı, İl, ay, gün İl, ay, gün 
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təbəqəyə mən-
sub olması haq-

qında məlumat 

bədən çatışmaz-
lıqları gös-

tərilməli idi) 

atasının 
məzhəbi 

       
 

Мялуматларын гытлыьы бцтцн илбойу апарылан чаьырыш просесинин 
бцтюв мянзярясини тясяввцр етмяйя имкан вермир. Анъаг 
1919-ъу ил август айынын 15-дя ясас дюйцш щиссяляринин комп-
лектляшдирмя мянзяряси ашаьыдакы кими иди (99): 
 

Щиссялярин ады 
Штат 
цзря 

Sийащы 
цзря 

Мювъуд 
Fаизля 

мигдары 

1-ъи Ъаваншир пийада алайы 
2-ъи Загатала пийада алайы 
3-ъц Эянъя пийада алайы 

2481 
2481 
2481 

2435 
1851 
1806 

1591 
1114 
1105 

64,2 
44,9 
44,5 

 

1919-ъу ил августун 15-дя 1-ъи Татар сцвари алайында 645, 2-ъи 
Гарабаь сцвари алайында 529, 3-ъц Шяки сцвари алайында 568 ясэяр 
вя чавуш вар иди (100). Нязяря алынса ки, 1-ъи Татар сцвари алайынын 
штатында 803 низами ясэяр вя чавуш вар иди (101), онда эюрмяк чя-
тин дейил ки, сцвари алайларында штатын йарыдан чоху мювъуд иди. Бу 
рягямляр даим дяйиширди. Мясялян, 1-ъи Ъаваншир пийада алайында 
1919-ъу ил сентйабрын 5-дя ясэяр вя чавушларын мювъуд сайы 1703 
няфяр, 2-ъи Загатала пийада алайында ися 1342 няфяр иди (102). 

1919-ъу илин августун 15-дя 1-ъи топчу бригадасынын 1-ъи диви-
зионунда штатла 482 няфяр ясэяр вя чавуша гаршы 342 няфяр, 2-ъи ди-
визионда ися 402 няфяря гаршы 285 няфяр мювъуд иди (103). Йяни 
1-ъи топчу бригадасы ясэяр вя чавушларла тяхминян 70 фаиз 
комплектляшдирилмишди. 

Бунунла беля, чаьырышын цмуми сявиййяси Щярби назири гане 
етмирди. 1919-ъу илин октйабр айында о, Дахили Ишляр назиринин адына 
йаздыьы мяктубунда билдирирди: "Чох бюйцк тяяссцфля гейд едирям 
ки, малиййя мясяляляриндян башга бцтцн мясялялярдя мяня йалныз 
сюздя кюмяк едирляр. Артыг беш айдыр ки, мян ордунун ком-
плектляшдирилмяси, тяъщизаты вя сяфярбярлик цзря бир сыра мясяляляр 
галдырмышам, лакин онларын щеч бири юз щяллини тапмамышдыр" (104). 
Назир гейд едирди ки, Мяркязи Əхзи-Əсэяр İдарясинин Ясаснамяси-
нин щазырланмасы, партизанларын сийащысынын тутулмасы, атларын мц-
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кялляфиййяти, ящалинин мцдафия ишляриня ъялб едилмяси гайдалары иля 
баьлы олан щямин мясяляляр Дювлят Мцдафия Комитясинин иълас-
ларында да галдырылмыш, лакин щеч бири щаггында лазыми гярар гябул 
едилмямишдир. Назиря эюря, чаьырыш ишинин уьуру гяза ряисляринин 
виъданына баьлы иди. Щансы гяза ряиси ки, бу ишя виъданла йанашырды, 
орада вязиййят дя йахшы иди. Мяктубда Шамахы гязасынын ряиси Зцл-
гядяровун бу сащядя сямяряли фяалиййяти хцсусиля гейд олунурду. 
Шамахыдан 1800 няфяр, Кцрдямир сащясиндян ися 930 няфяр ча-
ьырышчы хидмятя ъялб олунмушду. Назир эюстярирди ки, 80000 ящалиси 
олан Бакы шящяри 5000 чаьырышчы вермяк явязиня ъями 800 няфяр 
чаьырышчы топламышды. Гарабаь эенерал-губернаторлуьу 7200 няфяр 
явязиня ъями 1902 няфяр чаьырышчы вермишди (105). 

Мювъуд мцряккяб тарихи шяраит цзцндян чаьырыш кампанийасыны 
конкрет заман кясийиндя апармаг мцмкцн олмады. Йяни нязярдя 
тутулмуш вахт ярзиндя гошун щиссяляринин формалашдырылмасы цчцн 
лазыми сайда чаьырышчылар топламаг мцмкцн олмады. Беля оланда 
чаьырыш кампанийасыны илбойу апармаг лазым эялди. Бу бир тяряфдян 
чаьырышла мяшьул олан щярби органлары вя Дахили Ишляр Назирлийинин 
органларыны мцтямади олараq эярэинлик ичиндя сахлайырды, диэяр 
тяряфдян дя йени ясэярлярля нормал щярби щазырлыг апармаğı чя-
тинляширди. Чцнки щяр эялян йени ясэярля йени програм башламаг ла-
зым эялирди. 

Чаьырышла мяшьул олан органларın Щярби Назирлийин рящбярлийи 

гаршысында галдырдыьы бaşqa бир мясяля ися ондан ибарят иди ки, йени 
ясэярлярин кичик партийаларла щярби щиссяляря эюндярилмяси даща 
чох сайда мцшайиятчилярин олмасыны тяляб едирди. Бunun цчцн 
нязярдя тутулмуш штат аз иди вя яслиндя, чаьырыш кампанийасынын 

юзцнямяхсуслуьу онларын сайынын артырылмасыны тяляб едирди. Ona 

görə щярби щиссялярдян ялавя гцввялярин алынмасы зяруряти йараныр-
ды. Тяклиф олунурду ки, щярби щиссяляри бу ялавя йцкдян азад етмяк 
цчцн щярби ряисликлярин йанында кюнцллцлярдян ибарят йерли ко-
мандалар йарадылсын. Ялавя хяръляря йол верилмямяси цчцн щярби 
ряисликлярин тяхлийя щиссяси ряиси бу командаларын рящбяри дя ола би-
лярди. Тяклиф олунурду ки, Бакы, Эянъя, Шуша вя Нуха щярби ряис-
ликляриндя бир бюлцк щяъминдя, Губа, Эюйчай, Лянкяран гязала-
рында ися йарым бюлцк щяъминдя йерли команда йарадылсын. Бу бюл-
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мялярдя, ейни заманда, низами дярслярин апарылмасы цчцн бир кадр 
забитинин тяйин олунмасы да мягсядяuйьун билинирди. Тяклиф Назир-
лийин Щярби Шурасында бахылмыш вя тясдиг олумушду (106). 

Йухарыда гейд едилмишди ки, бир сыра категорийадан олан шяхсля-
ря щцгуги ясасда чаьырышдан мющлят верилмишди. Бунунла бярабяр, 
бир сыра шяхсляр дя бу вя йа диэяр сябябляр цзцндян онлара мющлят 
верилмясиnи хащиш едирдиляр. Мясялян, Шамахы гязасынын Няваи 
кяндиндян мцвяккил едилмиш Щаъы Ширяли Щаъы Мцрсялгулу оьлу вя 
Щаъы Аьамирзя Кярбялайи Аббас оьлу кянд cамааты адындан Бакы 
губернаторуна мцраъият едяряк кянддяки чаьырыш йашы чатмыш шяхс-
ляря чаьырышдан 5 ай мющлят верилмясини хащиш етмишдиляр. Щямин 
шяхсляр бу мющляти ашаьыдакы сябябля изащ едирдиляр: 1918-ъи илин 
март айында ермяниляр тяряфиндян Бакыда тюрядилян гырьынлардан 

Няваи кянди дя ъидди зийанлар эюрmüşдц. Беля ки, Бакыдан сонра 
ермяниляр ятраф мянтягялярdя aзярбайъанлы ящалинин гырьынларыны 
давам етдирдиляр. Бир нечя эцндян сонра ермяни-дашнак гцввяляри 
Няваи кяндиня щцъум етдиляр вя ящалини гылынъдан кечирдиляр. 
Гоъалара, гадынлара вя эянъляря рящм едилмяди. Чаьырыш йашында 
оланларын да бир щиссяси юлдцрцлдц, бир щиссяси ися кянддян гачмаг 
мяъбуриййятиндя галды. Няваи хараба бир вязиййятя салынды. Ящали 
арасында аълыг башланды, тиф хястялийи йайылды. Йерли сакинляр цмид 
едирди ки, 1919-ъу илин мящсулуну топламагла онларын вязиййятини 
бир гядяр йахшылашдырмаг олар. Бу мящсулу топламаг цчцн ися ишчи 
гцввясиня ещтийаъ вар иди. Эянълярин хидмятя чаьырылаъаьы щалда 
йетишмиш мящсулун толанаъаьы шцбщя доьурурду. Кянд аьсаггаллары 
билдирирдиляр ки, биз щамылыгла язизимиз олан Вятянимизи горумаьа 
борълуйуг вя ордуда хидмят етмк бизим щяр биримизин мцгяддяс 
боръудур. Анъаг кянд сакинляри хащиш едирдиляр ки, Няваи вятян-
дашларынын чаьырыша ъялб едилмяси мящсул топланышы мювсцмцнцн 
сонуна кими тяхиря салынсын (107). 

Бакынын Бцлбцля кяндиндян ися Пярваз Мухтар гызы губерна-
тордан хащиш едирди ки, хидмятя чаьырылмыш ики оьлундан бирини эери 
гайтарсынлар ки, аиляйя кюмяйи дяйсин. Бакы губернатору бу кими 
хащишлярин ъавабында билдирирди ки, чаьырыш щярби органлар тяряфиндян 
апарылыр вя кимляря мющлятин верилмяси дя щямин органлар 
тяряфиндян мцяййянляшдирилир. Она эюря дя щярби органлара 
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мцраъият едилмяси мяслящят билинирди (108). 
Сянядлярин олмамасы цзцндян конкрет олараг бу хащишлярля 

баьлы щансы гярарын гябул едилдийини сюйлямяк чятиндир. Анъаг чох 
эцман ки, гошун щиссяляринин фомалашдырылмасы вя эцълянян хариъи 
тяъавцзлярин гаршысынын алынмасы цчцн эярэин ишляр эюрцлдцйц бир 
вахтда щцгуги ясасда нязярдя тутулмамыш мющлятлярин верилмяси 
гейри-мцмкцн иди. Буну эенерал-майор Щ.Сялимовун Ъавад гя-
засынын ящалисиня вердийи бир ъавабдан да айдын эюрмяк мцмкцн-
дцр. Бу гязанын ящалиси Щярби Назирлийя мцраъият етмишди ки, Шащ-
севян тайфаларыныn гарятчи йцрцшляринин гаршысынын алынмасы цчцн ча-
ьырыш йашы чатмыш йерли ъаванлара чаьырышдан мющлят верилсин. Чцнки 
щямин ъаванлар да ящалинин гарятчи йцрцшлярдян горунмасыnда ишти-
рак едирдиляр. Щярби Назирлийин рящбярлийи ися буну мцмкцн сай-
мырды. Билдирилирди ки, яэяр ордунун формалашдырылмасына башландыьы 
эцндян ящали бу ишдя фяал иштирак етсяйди, гошун щиссяляри формала-
шарды вя онларын васитяси иля ящалини дя мцхтялиф гарятчи йцрцшляр-
дян горумаг мцмкцн оларды. Ъавад гязасынын ряисиня ъавабында 
эенерал-майор Щ.Сялимов гейд едирди ки, ордунун тезликля форма-
лашдырылмасы сораьында олан Щярби назир С.Мещмандаров гяза вя-
тяндашларына чаьырышдан мющлят верилмясини мцмкцн саймыр (109). 

1919-ъу илин йайында шимал сярщяди бойунъа Дeникин тяъавцзц 
тящлцкясинин артмасы щюкумяти ялавя мцдафия тядбирляри эюрмяйя 
мяъбур едирди. Бу тядбирлярдян бири дя ордунун кифайят гядяр 
формалашмадыьы бир заманда партизан гцввяляринин тяшкили вя 
онларын юлкянин мцдафиясиня ъялб едилмяси иди. Щямин гцввяляр 
сярщяд бюлэяляриндя гошун щиссяляри иля бирликдя юлкянин мцда-
фиясинин эцъляндирилмясиндя иштирак етмяли идиляр. 1919-ъу илин 
пайызында партизан дястяляринин тяшкили истигамятиндя эюрцлян ишляр 
кифайят гядяр фяаллашды. Анъаг бу ишин апарылмасы да чятинликлярля 
мцшайият олунурду. Щямин чятинликляр чаьырыш вя сяфярбярлик ишиндя 
мювъуд олан чатышмазлыглардан иряли эялирди. Бурада да мцяййян 
суи-истифадя щалларына йол верилирди. Конкрет тарихи шяраит ися ся-
мяряли вя тясирли йолларын ахтарылыб тапылмасыны тяляб едирди. 

Чаьырыш вя сяфярбярлик ишлярини апармаьа мясул олан йерли орган-
ларын фяалиййятиня тялябкарлыьы эцъляндирмякля бярабяр, щюкумят 
партизан дястяляринин тяшкили иля баьлы хцсуси чаьырыш щазырлайыб ящали 
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арасында йаймаьа башлады. Бундан башга, йерлярдя щюрмят вя 
нцфуз сащиби олан инсанларын эцъцндян вя имканларындан истифадя 
едилмясиня диггят артырылды. Мясялян, Билясувар сащяси цзря нцфуз-
лу шяхслярин сийащысы мцяййянляшдирилмишди вя щямин шяхсляря пар-
тизан дястяляринин йарадылмасы иля баьлы щюкумят чаьырышынын ящали 
арасында йайылмасы, партизан дястяляри цчцн кюнцллцлярин, ат вя ара-
баларын топланылмасы цчцн конкрет тапшырыглар верилмишди. Губа вя 
Гусарда бир сыра нцфузлу вя щюрмятли шяхсляр юзляри партизанларын 
топланылмасы цчцн кюмяклярини тяклиф етмиш вя онларын тяклифи щюку-
мят тяряфиндян алгышланмышды. Губадан Ябдцлрящим яфянди 1000 
няфяр, Молла Щаъыбаба 1000 няфяр, Йусиф яфянди 500 няфяр, Гусар-
дан Осман Мустафа оьлу 300 няфяр вя с. эятирмяйя сюз вермишди. 
Сийащыда адлары олан нцфузлу шяхсляр бцтцнлцкдя 5981 няфяр адамы 
партизан дястяляриня эятирмяйя сюз вермишдиляр (110). 

Эюстярилян рягям кифайят гядяр бюйцк бир рягямдир. Она эюря 
онун иъра едилдийи мцяййян шцбщя доьурур. Бу барядя мялуматлар 
мювъуд олмаса да, сонрадан мцвафиг органларын партизан дястя-
ляринин формалашдырылмасы цчцн наращатлыглар кечирмяси дя щямин 
просесин мцяййян чятинликлярля апарылдыьыны нцмайиш етдирир. 

Партизанларын топланылмасы вя бцтцнлцкдя сяфярбярлийин апарыл-
масынıн тяшкили иля баьлы щюкумят тяряфиндян 1919-ъу ил ийулун 

18„23-ц арасында эениш мцшавиря кечирilди. Бу мцшавиря заманы 
яввялъя Щярби назирин патизанларын топланылмасы иля баьлы 1919-ъу 
ил ийул айынын 11-дя щюкумят сядриня цнванладыьы мяктуб мцзаки-
ря олунду. Щямин мяктубда йаранмыш вязиййятля ялагядар юлкя 
цзря сяфярбярлийин кечирилмяси вя партизан дястяляринин формалашды-
рылмасынын зярурилийи ясасландырылырды. Бундан башга, ады чякилян 
мцшавирядя йерли щакимиййят органлары нцмайяндяляринин иштиракы 
иля ящалинин цмуми сийащыйаалынмасы, атлар, арабалар, йящярляр вя 
башга гошгу яшйалары щаггында мялуматларын топланылмасы, сяфяр-
бярлийин апарылмасы иля баьлы гяза ряисляринин вя кянд мягамла-
рынын тялиматландырылмасы, партизан дястяляринин топланылмасы цчцн 
Эянъя, Бакы, Загатала губернийаларына, Гарабаь эенерал-губер-
наторлуьуна вя Бакы шящяриня нормаларын мцяййянляшдирилмяси, 
сярщяд мцщафизя гцввяляринин щярби ямялиййатлара ъялб едилмяси, 
сяфярбярлик вя дюйцш ямялиййатлары заманы ящалинин дюйцш мювге-
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ляринин мющкямляндирилмясиня, йолларын тикилмясиня ъялб едилмяси 
мясяляляри мцзакиря едилмишди. Анъаг мцшавирядя мцзакиря 
олунан бу мясяляляр юз иърасыны еля дя асанлыгла тапмады. Щямин 
илин октйабр айынын сонуна олан йазышмалардан айдын олур ки, рес-
публиканын мцряккяб шяраитдя олмасына бахмайараг, цч ай яр-
зиндя мцшавирядя мцзакиря олунан мясяляляр цзря лазыми нятиъя 

ялдя едилмямишдир. Баш Əркани-щярб ряиси дя тяяссцфля Бакы губер-
наторуна билдирирди ки, республиканын аьыр дюврцндя сон дяряъя мц-
щцм сайылан мясяляляр юз щяллини тапмамышдыр. Буна эюря дя 
щямин мясяляляри Дювлят Мцдафия Комитясинин мцзакирясиня чы-
хармаг планлашдырылырды (111). 

1919-ъу илин нойабрында Зянэязура гошун дястяляри эюндярмяк 
яряфясиндя Щярби Назирлийин рящбярлийи Ермянистанын Газах вя 
Эядябяйля щямсярщяд хяттинин мющкямляндирилмясиня диггяти 
артырды. Чцнки Зянэязурда дюйцшлярин башламасы иля ермяни щярби 
гцввяляринин бу истигамятдян щцъума кечя билмяси ещтимал еди-
лирди. Бу истигамятдя эюрцля биляъяк ишлярин мяркязиндя ися, яса-
сян, сяфярбярлик ишляринин апарылмасы вя партизан дястяляринин фор-
малашдырылмасы дайанырды. Щярби Назирлийин рящбярлийи илк нювбядя 

Газах, Эядябяй вя Юкцзлц ərazilərinin кяшфиййатынын апарылмасы 
цчцн ора забитлярдян ибарят кяшфиййатчы групунун эюндярилмясини 
планлашдырырды. Бу кяшфиййат групу йерли идаряетмя органлары иля бир-
ликдя мянтягялярин щансы мцддятдя вя ня гядяр сайда пийада вя 
атлы партизанлар вермяк имканыны мцяййянляшдирмяли иди. Партизан 
дястяляринин топланылмасы Эядябяйдя, Газахда вя Юкцзлцдя 
апарылмалы иди. Ейни заманда, мцяййянляшдирилмяли иди ки, партизан 
дястяляринин щансы структурлар ясасында формалашдырылмасы йерли 
шяраит цчцн даща мягсядяуйьундур. Партизанларын щансы силащларла 
силащландыглары да юйрянилмяли иди. Бу да мцщцм иди. Чцнки Щярби 
Назирлик йерлярдя щансы силащлар цчцн патронларын лазым олдуьуну 
билмяли вя буна уйьун тядарцк ишляри апармалы иди. Кяшфиййат групу 
ады чякилян районларда щансы телефон вя телеqраф ялагяляринин олма-
сыны, партизанларын топланылмасы щаггында сярянъамларын щансы гай-
дада ютцрцляъяйини дя айдынлашдырмалы иди. Бундан башга, Ермя-
нистанла сярщяд хяттинин мцшащидясинин апарылмасы, бу мцшащи-
дялярин нятиъяляринин Эянъя гарнизону ряисиня чатдырылмасы, сярщяд 
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хяттиндя фювгяладя щадися баш веряъяйи щалда партизан дястяляриня 
низами гошун щиссяляри иля кюмяк эюстярилмясинин щансы заман 
ярзиндя мцмкцн олмасы мясяляляриня дя диггят йетирилмяли иди. 

Баш Яркани-щярб ряиси эенерал-лейтенант М.Сулкевич Эянъя гар-
низону ряисиня эюндярдийи мяктубунда ондан тяляб едирди ки, 
йухарыда садаланан мясялялярин щялли иля баьлы юз мцлащизялярини 
йазыб она тягдим етсин. Эянъя гарнизону ряиси конкрет олараг аша-
ьыдакы мясялялярля баьлы юз мцнасибятини ачыгламалы иди: 

„ партизанларын структур формасы кими бюлцк, табор вя алай фор-
маларынын щансынын даща мягсядяуйьун олмасынын мцяййянляш-
дирилмяси; 

„ партизанларын фяалиййятиня рящбярлик forması: онларын дивизи-

йалар арасында бюлцшдцрцлməsi, йохса айрыъа бюлмялярдя бирляшди-

рилməsi; 
„ партизанларын топланыш гайдасы вя сцряти; 
„ партизанларын сынаг топланышларынын зярури олуб-олмамасы. Зя-

рури олдуьу тягдирдя онуn неъя, илдя нечя дяфя вя щарада кечи-

рilməsi (112). 
Гарнизон ряисинин диггятиня чатдырылырды ки, партизанлар бюлмя-

ляря бюлцндцкляри эцндян ясэяр сайылмагла мцщарибя дюврцнцн 
ганунларына уйьун мясулиййят дашыйырlar. Фярарилик вя ямрляря 
етинасызлыг эюстярдикляри щалда онлар ъязаландырылмалы идиляр. 

Баш Яркани-щярб ряиси, яслиндя, юзц дя сяфярбярлийя ъялб едилян 
партизанларын сынаг топланышларынын кечирилмясини ваъиб сайырды. 
Чцнки бу сынаглар заманы партизанларын вя атларын сящщяти, си-
лащларын вязиййяти, эейим яшйалары, атларын тяъщизат яшйалары, па-
тронларын сайы, бюлмялярин сийащы цзря тяркиби, бюлмя командир-
ляринин юз вязифялярини неъя билмяляри, сяфярбярлийин кечирилмясинин 
вя дцшмян мювгеляриня щцъум цчцн топланышын кечирилмясинин 
эизлилийинин горунмасы иля баьлы вязифяляри неъя баша дцшмяляри, 
дямир йолу кюрпцляринин партладылмасы йоллары йохланылмалы иди. 
Сынаг топланышлары йерли вясаитляр щесабына щяйата кечирилмяли иди. 
Эенерал-лейтенант М.Сулкевич Эянъя гарнизону ряисинин диггятиня 
ону да чатдырырды ки, садаладыглары эюрцлмяли олан ишлярин тяхмини 
програмыдыр. Зярурят йарандыьы щалда йерли шяраитя уйьун олараг бу 
програма ялавяляр едиля билярdi. Баш Яркани-щярб ряиси ону да мяс-
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лящят билирди ки, бу програмын щяйата кечирилмясиня йерли идаряетмя 
органларынын ямякдашларындан башга ящали арасында щюрмят вя нцфуз 
САщиби олан шяхсляр дя ъялб едилсинляр. Чцнки онларын мяслящятляри 
вя тяклифляри дя сяфярбярлийин апарылмасы цчцн файдалы ола билярди 
(113). 

Анъаг Азярбайъанын сярщядляриня тяъавцз ещтималы йалныз 
Газах-Эядябяй бюлэяsиндя дейил, диэяр йерлярдя дя олдуьу цчцн 
Баш Яркани-щярб ряисi, ейни заманда, Ханкянди, Загатала гарни-
зонларынын ряисляриня, Хазмаз дястясинин ряисиня, Бакы истещкамат 
щиссясинин ряисиня, Гарабаь вя Газах эенерал-губернаторларына, 
Бакы вя Загатала губернаторларына мяктуб эюндяряряк охшар 
тапшырыгларын онлар тяряфиндян дя иъра олунмасынын вя нязарят алтын-
да сахланылмасынын ваъиблийини вурьулады (114). 

Мювъуд олан сянядлярдян беля эцман етмяк олар ки, бу 
йазыланлардан вя дейилянлярдян сонра да губернийа вя гязаларда 
партизанларын топланылмасы ишиндя щяр щансы бир фяаллыг мцшащидя 
едилмямишди. Чцнки 1919-ъу ил нойабр айынын 17-дя Щярби На-
зирлийин рящбярлийи Дювлят Мцдафия Комитясинин сядриня мцраъият 
едяряк Бакы губернийасында тезликля партизан дястяляринин топланыл-
масына башланмасы цчцн эюстяриш вермясини хащиш етди. Бу мцра-
ъиятдян бир нечя эцн сонра, йяни нойабр айынын 20-дя Бакы губер-
натору Губа гяза ряисиня дямир йолу хятти ятрафында олан кяндлярдя 
вя йашайыш мянтягяляриндя топлана биляъяк партизанларын сийащысынын 
тяртиб едилмясини тапшырды. Сийащылар щазырланан кими дярщал губерна-
тора тягдим едилмяlи вя ейни заманда, партизанлара изащ едилмяли иди 
ки, онлар чаьырыш ишаряси алан кими мцяййянляшдирилмиш йерлярдя топ-
лашсынлар. Онлара, щям дя изащ едилмяли иди ки, сярщяд хяттинин го-
рунмасы щяр бир вятяндашын мцгяддяс вязифясидир вя бу ишя биэаня 
йанашанлар ъинайят мясулиййятиня ъялб едиля билярляр (115). 

Партизанларын топланылмасы вя сяфярбярлик йолу иля ишчи гцввя-
синин щярби тяйинатлы вязифялярин иърасына ъялб едилмяси мясяляси 
Дювлят Мцдафия Комитясинин 1919-ъу ил нойабр айынын 20-дя вя 
21-дя кечирилян иъласларыныn мцзакирясiня дя чыхарылды. Айын 20-я 
олан иълас сяфярбярлик йолу иля ишчи гцввясинин ъялб едилмяси иля 
баьлы иди. Бу мясяля иля баьлы Щярби назир мярузя етди. О билдирди 
ки, Деникин гцввяляри юлкянин дахилиня тяъавцз етдийи щалда 



343 

 

Хачмаз стансийасына кими дямир йолу хяттинин сюкцлмясинə ещти-
йаъ вардыр. Дювлят Мцдафия Комитяси бунунла разылашды вя Губа 
гяза ряисиня тапшырды ки, хариъи тяъавцзцн баш веряъяйи щалда Йа-
ламадан Хачмаза кими дямир йолу хяттинин сюкцлмяси цчцн лазыми 
мигдарда ишчи гцввясинин верилмясини тямин етсин. Нойабр айынын 
21-дя ися партизанларын топланылмасы мясяляси Дювлят Мцдафия 
Комитясиндя мцзакиря олунду. Бу мясяля иля ялагядар да иъласда 
Щярби назир мярузя етди. Мцзакирялярдян сонра гярара алынды ки, 
партизанларын топланылмасы мясялясинин дювлят ящямиййятли бир тядбир 
олмасы бир даща бцтцн губернаторларын вя эенерал-губернаторларын 
диггятиня чатдырылсын вя онлардан тяляб едилсин ки, эюрцлмцш ишляр ба-
рядя вахташыры Дювлят Мцдафия Комиtясиня мялумат версинляр (116). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи тякъя партизанларын топланылмасыны 
дейил, щям дя онларла сынаг топланышларынын апарылмасыны ваъиб са-
йырды. Беля тядбирлярин кечирилмяси ися сюзсцз ки, мцяййян тяшкилати 
ишлярин апарылмасыны, мцяййян малиййя вясаитляринин хярълянмя-
сини тяляб едирди. Она эюря С.Мещмандаров нойабр айынын сонла-
рында Дювлят Мцдафия Комитясинин сядри гаршысында мцвафиг вяса-
тят галдырды. Вясатятдя дя билдирилирди ки, партизан ишинин даща мющ-
кям ясаслар цзяриня гойулмасы цчцн сынаг топланышларынын кечири-
лмясиня ещтийаъ вардыр. Назирин сюзцня эюря силащ дашымаьы ба-
ъаран киши ящали цчцн сынаг топланышлары Щярби Назирлийин вя Дахили 
Ишляр Назирлийинин разылашдырдыьы вахтларда кечирилмялидир. Еля щя-
мин Назирликлярин разылашдырмасы ясасында бу топланышларын 3 
эцндян артыг олмамасы мягсядяуйьун сайылырды. Топланышын вахты, 
щарада кечирилмяси вя она ня гядяр сайда адамын ъялб едилмяси 
ися йеня гаршылыглы шякилдя низамланмалы иди. Сынаг топланышларында 
Щярби Назирлийин нцмайяндяси дя иштирак етмяли иди. Бу нцмайяндя 
ашаьыдакы мясяляляри айдынлашдырмалы иди: а) «Сяфярбярлик щаггында 
Тялимата» уйьун олараг партизанларын топланылмасы барясиндя иша-
рянин щансы сцрятля йерляря чатдырылмасы; б) топланыш мянтягясиня 
йетишмя сцряти; ъ) дястя тяркибин сайынын, инсанларын вя атларын 
сящщятинин вязиййятинин, силащларын, эейимин, тяъщизатын, сцвари 
тяъщизатынын вязиййятинин, патронларынын мигдарынын йохланылмасы; ч) 
адамларын вя атларын топланыш мянтягясиня эялмясиндян сонра онла-
рын ярзагла тяминаты барядя мцлащизя вя тяклифляр. Бу заман нязяря 
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алынмалы иди ки, партизанлар бюлцйя эялян эцнцн сабащы ярзагла дюв-
lят щесабына тямин едилмяйя башлаnмалы идиляр. Чаьырышын апарылдыьы 
эцн ися партизанлар юзлярини вя атларыны ярзаг вя йемля тямин 
етмяли идиляр. Партизан дястяляриня рящбярлийин кадр забитляриня 
тапшырылмасы гярара алынмышды. Нязярдя тутулмушду ки, сынаг топ-
ланышлары заманы да мящз щямин забитляр топланыш мянтягяляриня 
езам едилсинляр. Гяза ряисляри вя приставлар ися топланыш мянтя-
гяляриндя щямин забитляря мцмкцн кюмякликляри эюстярмяли иди-
ляр. Ейни заманда, ящали арасында мцяййян изащетмя ишляри дя апа-
рылмалы иди. Чцнки топланышы ящали атларын вя силащларын топланылмасы 
вя мцсадиря едилмяси кими дя баша дцшя билярди. Буна йол верил-
мямяси цчцн Щярби назир лазым билирди ки, бцтцнлцкдя тядбирин еля 
ящалинин тящлцкясизлийинин тямин едилмясиня йюнялдилдийинин онлара 
изащ едилмяси ишляри топланыша щазырлыг вя онун иърасы иля бир вахтда 
апарылсын (117). 

Партизанларын топланыш мянтягяляриня эялмясинин фяаллашдырыл-
масы вя онларын чякяъяйи хяръин азалдылмасы цчцн Дювлят Мцдаfия 
Комитяси гярара алды ки, топланыш мянтягяляриня эялян эцн дя 
партизанлара дювлят щесабына нащар йемяйи верилсин (118). Сонракы 
эцнлярин хяръи ися йухарыда дейилдийи kimi дювлят хязиняси щесабы-
на юдянилмяли иди. 

Дювлят Мцдафия Комитяси сынаг топланышларынын кечирилмясиня 
иъазя веряндян сонра онун иъrасы гайдалары даща да конкретляш-
дирилди. Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идарясинин щазырладыьы вя Щярби назир 
тяряфиндян бяйянилян гайдаларда эюстярилирди ки, сынаг топланышлары-
нын кечирилмясиня цмуми рящбярлик йерли щакимиййят органлары 
кими Бакы, Гарабаь вя Газах эенерал-губернаторларына, Эянъя вя 
Загатала губернаторларына вя Лянкяран мцвяккилиня щяваля олу-
нур. Топланышлар щяр гязанын полис сащяляри цзря апарылмалы иди. 
Топланышлар кечирилян заман гяза ряиси вя Щярби Назирликдян езам 
олунмуш забит дя топланыш мянтягясиня эялмяли идиляр. Она эюря 
гяза ряиси яввялъядян топланышларын кечирилмяси ъядвялини тутмалы 
вя щансы маршрут цзря щярякят едяъяклярини дягигляшдирмяли иди. 
Онун тяряфиндян щазырланан ъядвял йерли приставлара эюндярилмяли 
иди ки, онлар ня вахт топланыш кечирмясиндян хябярдар олсунлар. 
Партизанларын топланыш мянтягясиня эялмяси вя онларын щазырлыьы 
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Щярби назирин Дювлят Мцдафия Комитясинин сядри гаршысында галдыр-
дыьы йухарыдакы вясатятиндя эюстярилянляр ясасында йохланылмалы 
иди. Йерляря езам олунмуш забитляр бунунла баьлы хцсуси олараг тя-
лиматландырылмышдылар. Нязярдя тутулмушду ки, йохлама ишляри бир 
эцн ярзиндя баша чатдырылсын. Топланышларын башланмасы вя баша чат-
масы барясиндя онун кечирилмясиня мясул олан шяхсляр телеграмла 

губернаторлара, Баш Əркани-щярбə вя Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идаряси-
ня мялумат вермяли идиляр. Бундан сонра, йерляря езам олунмуш 
шяхсляр вя гяза ряисляри топланышын кечирилмяси, топланыш заманы аш-
карланмыш чатышмазлыглар вя онларын арадан галдырылмасы иля баьлы 
тядбирляр щаггында мцфяссял рапорт щазырлайыб йухарыда адлары чяки-
лян йухары органлара эюндярмяли идиляр. О да нязярдя тутулмушду 
ки, сащяляр цзря топанышлар кечириляндян сонра гязалар вя губер-
нийалар цзря дя топланышлар кечирилсин. Бунунла баьлы ялавя мялу-
мат верилмяли иди. Топланышлара ъялб едилян забитляр йерли гарнизон 
ряисляри тяряфиндян мцвафиг губернаторларла разылашдырылараг 
мцяййянляшдирилмяли иди (119). 

Бу гярарлардан сонра юлкянин бир сыра мянтягяляриндя парти-
занларын сынаг топланышлары кечирилди. Мясялян, ялдя олан мялу-
матлара эюря Хачмазда сынаг топланышына 184 партизан, Дявячи-
дяки сынаг топланышына ися 150-дян артыг партизан эялмишди (120). 

Мцвафиг бюлцклярин тяркибиня дахил едилян партизанлар щярби анды 
гябул едир вя бундан сонра, онлар щярби гуллугчу кими мясулиййят 
дашыйырдылар. Нязярдя тутулмушду ки, сынаг топланышлары илдя ики дя-
фя кечирилсин. Онлардан бири кючлярин эери гайытмасындан сонра вя 
бири дя йаз якин ишляринин башламасындан яввял. Бу топланышлар 
сащяляр вя йа кяндляр цзря олмалы иди. Бюлцк топланышлары ися щюку-
мятин хцсуси гярарындан сонра щяйата кечирилмяли иди. Бюлцк топла-
нышларында шяхси щейятин низамланмасы, ващид фяалиййят вярдишляри 
ашыланмалы вя сяфярбярлийин елан едилмяси иля командирлярин эюр-
мяли олаъаьы ишляр изащ олунмалы иди. Партизанлар щяваля олунан вя-
зифяляря эюря бир нечя група бюлцнцрдцляр: 1) мцстягил вязифя алан 
партизанлар. Онлар сяфярбяр едилдикдян сонра Ермянистан вя Даьыс-
тан сярщядиндя топлашмалы вя ордуйа йардым эюстярмяли идиляр;      
2) ордунун тяркибиня верилдийи яразидя сяфярбярлийин вя топланышын 
мцщафизясини тяшкил едян партизанлар; 3) дяниз сащилинин мцщафи-
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зясини тямин едян постлар, щабеля шяраитин тяляби иля сярщяд хяттинин 
(Ермянистан вя Даьыстан) мцщафизясини эцъляндирян партизанлар;  
4) Бакы истещкамат щиссяси гарнизонунун тяркибиня тяйин едилмиш 
партизанлар; 5) тяхлийя хятляринин мцщафизясиня тяйин едилянляр;    
6) дямир йолунун мцщафизясиня тяйин едилянляр; 7) ордунун ар-
хасында гайда-ганунун тямин едилмяси цчцн Тяъщизат ряисинин ся-
рянъамына тяйин едилянляр; 8) ещтийат щиссялярин вя таборларын 
формалашдырылмасына вя йерляшдирилмясиня тяйин едилянляр; 9) динъ 
дюврдя мювъуд олмайан арха хидмят гурумларынын формалашды-
рылмасына тяйин едилянляр; 10) фящля дястяляриня тяйин едилянляр 
(121). 

Тялимата ясасян пийада бюлцйцндя „ партизанларын сайы 192„250 
няфяр арасында, сцвари бюлцйцндя ися 128„160 няфяр арасында ола 
билярди. Щяр бир бюлцк дя 4 тагымдан тяшкил олунурду. Бюлцк вя та-
гым командирляри забитлярдян тяйин олунмалы идиляр. Она эюря дя 

щяр бир бюлцйцн штатында 5 забит вар иди. Баш Əркани-щярб ряиси эе-
нерал-лейтенант М.Сулкевич тяляб едирди ки, бу вязифяляря лайигли 
шяхсляр тяйин едилсинляр. Бюлцклярин щярби бахымдан даща йахшы ща-
зырланмасы цчцн гарнизон ряисляри тяряфиндян хидмятдянкянар 
вахтларда бир нечя забит дя айрыла билярди (122). 

Беляликля, гябул олунмуш гайда вя нормалар ясасында йерлярдя 
партизанларын сынаг топланышларына башланды. Лакин щяр йердя бу 
сынаг топланышлары эюзлянилян сявиййядя кечмирди. Бунда ися 
тяърцбясизликля бярабяр, сюзсцз ки, тяшкилати ишлярдя йол верилян 
чатышмазлыглар да юзцнц эюстярирди. Ялдя едилян мялуматлар вя 
апарылан мцшащидяляр щям Дахили Ишляр Назирлийи рящбярлийи, щям 
дя Мяркязи Яхзи-Ясэяр Идаряси тяряфиндян цмумиляшдирилдикдян 
сонра бу гурумлар тяряфиндян йерли идаряетмя органларынын ря-
щбярляриня бирэя мяктуб эюндярилди. Бу мяктубда сынаг топла-
нышларынын даща йахшы сявиййядя апарылмасы цчцн эюрцлмяли олан 
тяъили ишляр йерли идаряетмя органлары рящбярляринин диггятиня чат-
дырылды. Мяктубда тяляб олунурду ки, щяр бир кянд цзря, шящярлярдя 
ися кцчяляр цзря партизанларын сийащылары йохланылсын, бу сийащлардан 
14„15 йашында олан ушагларын вя 60„70 йашында олан йашлыларын 
адлары чыхарылсын. Сынаг топланышларынын тяйин едилдийи эцнлярдя 
бцтцн йарарлы шяхслярин юз силащ вя атлары иля эялмяси тямин едилсин. 
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Сынаг топланышларынын кечирилдийи эцнляр хаос вя анлашылмазлыгларын 
арадан галдырылмасы цчцн полислярин гаршысына беля бир вязифя го-
йулурду ки, гязалар цзря, шящярлярдя ися районлар цзря партизанларын 
топланышы иля баьлы фяалиййят планларыны щазырласынлар. Бу фяалиййят 
планында эюрцлмяли олан ишляр полис сащяляри цзря, онлар ися кяндляр 
цзря бюлцнмяли иди. Беля бюлэц шящярлярдя дя апарылмалы иди. Гяза 
вя районлар цзря партизанларын сийщылары гяза вя шящяр полис ида-
ряляриндя сахланылмалы, онларын чыхарышлары ися приставлара эюндя-
рилмяли иди. Ейни заманда, партизанларын тямин едилмясиня сюз 
верян етибарлы шяхслярин сийащылары да тутулмалы иди. Приставларда 
олан сийащыларда да кянд бюйцкляри тяряфиндян даща конкрет бюлэц 

апарılмалы вя щямин бюлэцляр онун кюмякчиляриня верилмяли иди. 
Щямин бюлэцдя партизанларын топланыш йери вя вахты эюстярилмяли 
иди. Топланыш ишаряси алынан кими приставлар кянд бюйцкляриня хябяр 
вермяли вя онларын васитяси иля партизанларын топланыш мянтягясиня 
эялмялярини тямин етмяли идиляр. Бу ишдя полис идаряляринин мцх-
тялиф чинляри дя юз кюмякликлярини эюстярмяли идиляр. Мяктубда 
нювбяти сынаг топланышынын 1920-ъи ил мартын 1-дя кечирилмяси ня-
зярдя тутулдуьу гейд едилир вя щямин вахта гядяр лазыми щазырлыьын 
эюрцлмяли олдуьу билдирилирди (123). 

Кечирилмиш сынаг топланышларынын нятиъяляри Щярби Назирлийин рящ-
бярлийи тяряфиндян дя цмумиляшдирилди вя С.Мещмандаровун Дахи-
ли Ишляр назириня эюндярдийи мяктубунда бу кампанийанын башга 
чатышмазлыглары диггят мяркязиня эятирилди. Щярби назирин илк ирады 
ящали арасында сынаг партизан топланышларынын кечирилмяси истига-
мятиндя лазыми изащат ишляринин апарылмамасы иля баьлы иди. Чохлары 
сынаг топланышларына чаьырышы хидмятя мяъбури чаьырыш кими баша дц-
шцр вя буна эюря дя щяр васитя иля ондан йайынмаьа чалышырдылар. 
Беляляринин чоху топланыша эяляндя дя силащларыны юзляри иля эя-
тирмирдиляр. Йеня фикирляширдиляр ки, онларын силащлары ялляриндян 
алынаъагдыр. Топланыша чаьырылмалы оланларын яввялъядян сийащылары 
щазырланмырды. Мювъуд олан сийащыларда ися йухарыда дейилдйи ки-
ми, йашы уйьун эялмяйянляр чох иди. Сийащыларын тяртибиня мясулий-
йятсизъясиня йанышылмасыны С.Мещмандаров гятиййятля писляйирди. 
Бундан башqа, сийащыларын тяртибиндя айры-сeчкиликляря дя йол ве-
рилирди. Бурада да даща чох йохсул вя касыб тябягянин нцмайяндя-
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ляри сынаг топланышларына ъялб едилирдиляр. Варлы тябягянин нцма-
йяндяляринин адлары ися чох щалда илкин сийащылара салыныр, ясас сийа-
щылара ися салынмырды. Бу да мцяйyян наразылыгларын мейдана 
эялмяси иля нятиъялянирди. Юзцнц эюстярян чатышмазлыгларын арадан 
галдырылмасы цчцн С.Мещмандаров Дахили Ишляр назириндян тяъили вя 
сямяряли тядбирлярин эюрцлмясини хащиш едирди. О, хцсусиля ики мя-
гамы мягсядяуйьун сайырды. Биринъиси, тапшырылан вязифялярин иъ-
расына мясулиййятля йанашмалары цчцн йерли идаряетмя органларынын 
ямякдашларына тязйиг эюстярилмясиni, икинъиси ися апарылан сынаг 
топланышларынын мягсяд вя мярамыны йерли ящалийя изащ етмяк цчцн 

дин хадимляриндян, нцфузлу шяхслярдян истифадя едилмясиni. Дахили 
Ишляр Назирлийинин рящбярлийи С.Мещмандаровун гянаяти иля там ра-
зылашараг эюстярилян нюгсанларын арадан галдырылмасы иля баьлы йерли 
идаряетмя органларынын рящбярляриня ъидди тапшырыглар верди (124). 

Партизан дястяляринин тяшкилиндян ялавя Губа гязасында даими 
халг милис дястяляринин тяшкилиня дя башланмышды. Бунунла баьлы 
Дювлят Мцдафия Комитяси 1919-ъу ил нойабр айынын 27-дя гярар 
гябул етмишди. Бу дястя ики йцз няфярдян ибарят олмалы иди. Щям 
атлылардан, щям дя пийадалардан ибарят олан бу дястя щярби ямялий-
йатларын башламасы иля Щярби Назирлийин сярянъамына кечмяли иди. 
Щямин дястянин тяшкили цчцн Бакы губернаторунун сярянъамына 
200 милйон рубл вясаит бурахылмышды. Гябул едилмиш гярара ясасян 
халг милис дястяляри чаьырыш йашында олмайан шяхслярдян комплект-
ляшдирилмяли иди ки, кимся чаьырышдан йайынмаг цчцн милис дястяля-
риня эетмясин. Милис дястяляриня гябул сечим ясасында апарылмалы 
иди. Бу заман дястяйя гябул едилян шяхслярин щям физики кейфий-
йятляриня, щям дя мяняви кейфиййятляриня диггят йетирилмяли иди. 
Милис дястяляринин цзвляриня йерли полис ямякдашлары сявиййясиндя 
мааш верилмяли иди. Гярарын гябул едилмясиндян тяхминян бир ай 
сонра Бакы губернатору Дахили Ишляр Назирлийинин рящбярлийиня ра-
порт верди ки, Губа гязасында 200 няфярлик милис дястяси артыг тяш-
кил олунмушдур (125). 

1920-ъи илин яввялляриндя Дахили Ишляр Назирлийинин рящбярлийи 
Бакы губернаторуну бир даща хябярдар едирди ки, милис дястяляриня 
чаьырыш йашында олан вятяндашлар гябул едилмясин. Чцнки мювъуд 
олан фактлар буну демяйя ясас верирди. Назирликдян билдириlирди ки, 
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беля щалларын олмасы низами ордунун формалашмасына якс-тясир 
эюстяря биляр (126). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи дя чалышырды ки, чаьырыш йашында олан 
вятяндашлар анъаг ордуйа ъялб едилсинляр. Чцнки гаршыйа гойулмуш 
вязифяляри йалныз бу йолла иъра етмяк мцмкцн иди. Йухарыда гейд 
едилдийи кими, 1919-ъу илин сонуна ордунун шяхси щейятинин сайынын 
20 миня, 1920-ъи илин сонунда ися онун сайынын 2 дяфя артырылараг 
40 миня чатдырылмасы планлашдырылырды (127). 

Шяхси щейятин сайынын бир ил ярзиндя ики дяфя артырылмасынын план-
лашдырылмасы, щеч шцбщясиз ки, чаьырышчы ещтийатынын мювъудлуьуну 
вя бу истигамятдя эюрцля биляъяк ишлярин нятиъяляринин реаллыьы иля 
шяртлянирди. 

Бязи тарихи ядябиййатларда 1920-ъи илин апрел айында Азярбай-
ъан Oрдусунда шяхси щейятин сайынын 30 миня чатдыьы эюстярилир 
(128). Лакин бу мялуматын дягиглийи шцбщя доьурур. Чаьырыш ишинин 
йахшы гурулаъаьы тягдирдя 1920-ъи илин орталарында бу рягямин ялдя 
едилмяси, бялкя дя, мцмкцн иди. Болшевик ишьалы яряфясиндя ися бу 
сайда ордунун варлыьыны иддиа етмяк олмаз. 1920-ъи илин яввялиндя 
мювъуд олан мцряккяб тарихи шяраит чаьырышын беля эюрцнмямиш сц-
рятля апарылмасы цчцн мцнасиб дейилди. О бири тяряфдян йухарыда 
гейд едилдийи кими, 1920-ъи илдя кцтляви чаьырыш кампанийасына 
март айынын 15-дян башланмалы иди. Бу ися тяхминян Гарабаьда ири-
мигйаслы дюйцшлярин башланмасы иля бир вахта дцшцрдц. Она эюря дя 
хидмятя ъялб едилян чаьырышчыларын бюйцк бир щиссяси дюйцш зона-
сындакы ъанлы иткилярин бярпасына йюнялдилмяли иди. М.Я.Рясулзадя 
ясярляринин бириндя Ъцмщуриййят ордусунун сайыны 17 мин (129), 
диэяр бир ясяриндя ися 25 миня гядяр олдуьуну эюстярирди (130). 
Гафгаз Ислам Ордусунун команданы олмуш Нуру паша ися сонра-
дан йазмыш олдуьу хатирялярирндя Ъцмщуриййят ордусунун 20 мин-
дян артыг олдуьуну билдирирди (131). Бу рягямляр щягигятя даща 
йахындыр. Чцнки мювъуд вязиййятин юйрянилмяси, 1919-ъу илдя ча-
ьырыш-сяфярбярлик ишинин тяърцбясинин арашдырылмасы вя 1920-ъи илин 
биринъи рцбцндя юлкядя вя орду дахилиндяки шяраитин нязяря алын-
масы эюстярир ки, болшевик ишьалы яряфясиндя Азярбайъан Oрдусу-
нун сайы йахшы щалда 25 мин няфярдян артыг ола билмязди.  
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В ФЯСИЛ 
 

ГОШУНЛАРЫН ТЯЛИМ ВЯ ТЯРБИЙЯСИ 
 

        1. Дюйцш щазырлыьы 
 

Дюйцш щазырлыьынын тякмилляшдирилмяси, онун ясасландырылмыш бир 
систем кими формалашдырылмасы орду гуруъулуьунун йени мярщя-
лясинин гаршысында дайанан мцщцм мясялялярдян бири иди. Hərbi 

Nazirliyin bərpasına qədərki müddət ərzində ordu hissələrinin дю-
йцш щазырлыьы иля мяшьул олмаг цчцн кифайят гядяр вахт йох иди. 
Хидмятя ъялб олунан эянъляр чох вахт бирбаша ъябщяйя эюндярилир 
вя ян ади дюйцш вярдишлярини дя еля сянэярдя ялдя етмяли олур-
дулар. 1918-ъи илин нойабрындан Азярбайъан Oрдусунун гурул-
масынын бцтцн мясулиййятини юз цзяриня эютцрян Щярби Назирлик бу 
сащяйя дя хцсуси диггят айырырды. Щярби Назирлийин рящбярлийинин 
гошун щиссяляри иля илк танышлыьы ися эюстярирди ки, бу истигамятдя эю-
рцляси ишляр хейли чохдур. Мясялян, 1918-ъи ил декабрын 2-дя 2-ъи 
Гарабаь сцвари алайында олан эенерал С.Мещмандаров шяхси щейя-
тин дюйцш щазырлыьына малик олмадыьыны гейд едирди (1). Бу алайда 
дюйцш щазырлыьынын галдырылмасы истигамятиндя чох ишляр эюрцлмя-

синин зярурилийини алай командири Сüleyman bəy Яфяндийев дя юз 
дахили ямрляриндя етираф едирди. Декабрын 15-дя (1918-ъи ил) Бой-
ящмяли кяндиндя йерляшян 1-ъи бюлцкдя оларкян о, сцварилярин ха-
риъи эюркямляринин лазыми тялябляря ъаваб вермядийини, онларын 
атяш щазырлыьынын ашаьы олдуьуну, нишанэащ гайдаларыны билмядикля-
рини, тцфянэлярин нюмрясини йадда сахламадыгларыны, верилян суалла-
ра горха-горха ъаваб веrдиклярини гейд едирди. Командирин йаз-
дыьына эюря сцварилярин бир чоху кимя вя няйя хидмят етдиклярини 
дя айдын тясяввцр етмирдиляр. Полковник С.Яфяндийев, ейни за-
манда, гейд едирди ки, ня йени, ня дя кющня сцвариляр атлара гуллуг 
едилмяси гайдасыны билмирляр. Щалбуки атларын вахтында тямизлян-
мяси, онларын эцмращ сахланылмасы сцвари щиссяляриндя дюйцш ща-
зырлыьынын чохсайлы елементляриндян биридир (2). 

2-ъи Гарабаь сцвари алайынын 3-ъц бюлцйцндя шяхси щейят нисбя-
тян даща йахшы тялим эюрмцшдц. Онларын сырада щярякяти, ряислярин 
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саламына эцмращлыгла ъаваб вермяляри, атларын гянаятбяхш вязий-
йятдя олмасы С.Мещмандарову да разы салмышды. Эюрцлмцш бу 
ишляря эюря о, бюлцйцн командири поручик Садыгова юз миннятдар-
лыьыны да билдирмишди (3). 

4-ъц даь-топчу батарейасында шяхси щейятин цмуми дюйцш щазыр-
лыьы С.Мещмандарову гане ется дя, 5-ъи даь-топчу батарейасында, 
1-ъи пийада дивизийасынын щисся вя бюлмяляриндя дюйцш щазырлыьынын 
сявиййяси онда тяшвиш вя наращатлыьа сябяб олмушду (4). 

1919-ъу ил йанварын 1-дя 2-ъи Бакы пийада алайында олан Щярби 
назир бурада да дюйцш щазырлыьына кифайят гядяр диггят йети-
рилмядийини билдирирди. Алайын шяхси щейяти тялим атышларыны башласа 
да, бунун цчцн зярури олан щеч бир щазырлыг тямринлярини йериня 
йетирмямишди. Нятиъядя бирдян-биря атяш мювгейиня чыхарылан 
ясэярляр сямярясиз йеря патронлары зай едирдиляр (5). 

Щярби назирин мцавини эенерал-лейтенант Я.Шыхлински дя бир чох 
щярби щисся вя бюлмялярдя охшар вязиййятин шащиди олмушду. 1-ъи 
топчу бригадасынын 1-ъи дивизионунда тялимин эедишини мцшащидя ет-
дикдян сонра Я.Шыхлински гейд едирди ки, шяхси щейят ъцт сырада бю-
йцк мейдан бойу аддымлайырды. Онларын йанында олан цч няфяр 
тялиматчы ися юз вязифялярини ясэярлярин аддымларыны саймагла бит-
миш щесаб едирди. Сыра тялиминин тялябляри ися щяйата кечирилмирди. 
Ясэярляр юз эювдялярини архайа тяряф мейилляндиряряк хырда ад-
дымларла аддымлайырдылар (6). 

Я.Шыхлинскинин 3-ъц Эянъя пийада алайында эюрдцйц тялимин 
кейфиййяти топчу дивизионунда эюрдцйцндян чох да фярглянмирди. 
Бурада ясэярляр цмуми сырада бир тящяр аддымласалар да, ъярэя иля 
аддымламаьа щазыр дейилдиляр. Ъцт сырада ися аддымларыны дцзэцн 
ата билмяйян ясэярляр бир-бириня мане олур, бири диэяринин даб-
анларыны дюйцрдц. Табор командири подполковник Гасымбяйов 
тялимин бу вязиййятдя олмасыны мцвафиг низамнамялярин эюндя-
рилмямяси вя тялим заманы кющня тцрк низамнамяляринин ясас ту-
тулмасы иля баьласа да, Я.Шыхлински гейд едирди ки, бу изащ тамами-
ля ясассыздыр. Яввяла, она эюря ки, Азярбайъан Oрдусунда тялим 
рус ордусу низамнамяляри ясасында гурулмушду вя бу рящбяр 
сянядляр ясасында йетишмиш олан табор командири дя тялими юз тяъ-
рцбяси цзяриндя гурмалы иди. О бири тяряфдян, Я.Шыхлински билдирирди 



356 

 

ки, тцрк ордусунун юзцндя дя сыра тялимляри заманы ири аддымлар 
тятбиг едилир. Буна эюря дя о тяляб едирди ки, забитляр юз вязифясинин 
иърасына мясулиййятля йанашсынлар вя йол вердикляри сящлянкарлыг 
цчцн бящаня ахтармасынлар (7). 

Я.Шыхлински 1-ъи Татар сцвари алайынын 3-ъц бюлцйцнцн тялиминдя 
дя ъидди нюгсанларын олдуьуну эюрмцш вя бу нюгсанлары имзаладыьы 
ямрдя диэяр щиссялярин дя нязяриня чатдырмышды. Бу бюлцкля 
Эянъянин кцчяляриндя растлашан Я.Шыхлински сцвариляря йериндя 
дюнмяк ямри веряндя мялум олмушду ки, онлар ян ади щярякяти 
йериня йетиря билмирляр. Я.Шыхлински, ейни заманда, сцварилярин 
тялим мягсядиля кцчяйя чыхмаларыны дцзэцн саймырды. Билдирирди 
ки, бунун цчцн щиссянин тялим мейданындан истифадя едилмяси даща 
мягсядяуйьундур (8). 

Гошунларда тялим-тярбийянин гурулмасында рус ордусунун ни-
замнамяляри ясас эютцрцлся дя, Щярби Назирлийин рящбярлийи бу ни-
замнамялярин бцтцн мцддяаларынын рящбяр тутулмасыны дцзэцн 
саймырды. Бу низамнамялярдя бир сыра мягамлар Ы Дцнйа мцщари-
бясиндян ялдя едилмиш гянаятлярля сясляшмирди вя йени дюврцн 

тялябляриня ъаваб вермирди. Баш Əркани-щярб ряиси эенерал-лейте-
нант М.Сулкевич 1919-ъу ил апрел айынын яввялляриндя Щярби на-
зирин адына йаздыьы рапортунда адлары чякилян низамнамялярин тяк-
милляшдирилмяси, онларын Азярбайъан Oрдусу цчцн уйьунлашдырыл-
масы барядя мясяля галдырды. М.Сулкевич йазырды ки, бизим ясэярля-
рин юйрядилмясиндяки чятинликлярин щялли яйани нцмайиш, практиканын 
нязяриййяйя нисбятян цстцнлцк тяшкил етмясини тяляб едир (9). 

Низамнамялярин тякмилляшдирилмяси иля баьлы Сулкевич тяклиф 
едирди ки, цч комиссийа йарадылсын. Биринъиси „ пийада комиссийасы. 
Бу комиссийа пийадалар цчцн Сыра Низамнамясини вя атыш тяли-
матыны нязярдян кечирмяли иди. Икинъиси „ сцвари комиссиййасы. Бу 
комиссийа Сцвари Низамнамясини тякмилляшдирмяли иди. Цмуми 
комиссийа адландырылан цчцнъц комиссийа ися бцтцн гошун нювляри-
нин нцмайяндяляриндян тяшкил едилмяли вя Сящра Низамнамясини 
арашдырмалы иди. Биринъи комиссийайа эенерал-майор Усубов, 2-ъи 
вя 3-ъц комиссийалара ися сцвари дивизийасынын гярарэащ ряиси эене-
рал-майор Амашукелинин сядр тяйин едилмяси тяклиф олунурду (10). 



357 

 

Mövcud olan məlumatlardan aydın olur ki, qoşunların tə-

lim-tərbiyəsinin aparılmasında Rusiya ordusunda mövcud olan 

aşağıdakı təlimatlardan, əsasnamələrdən вя rəhbər сянядлярдян is-
tifadə edilirdi:  

„ Piyada topçuların nizami xidmətinin nizamnaməsi; 

„ Topçuluğun nizami xidmət nizamnaməsi; 

„ Piyada sıra nizamnaməsi; 

„ Piyada topların sürətli atışının nizami xidmət nizamnaməsi; 

„ Atlı-topçu divizionunun fəaliyyət nizamnaməsi; 

„ Yüngül, dağ və mortir toplarının təlim komandası haqqında 
əsasnamə; 

„ Süvari təlimi haqqında əsasnamə; 

„ Piyada təlimi haqqında əsasnamə; 

„ Piyada daxilində kəşfiyyat komandası haqqında əsasnamə; 

„ Mühəndis qoşunlarının təlim əsasnaməsi; 

„ Piyada daxilində pulemyot komandası haqqında əsasnamə; 

„ Piyada taqım və manqa komandirlərinin nizami xidmət 
əsasnaməsi; 

„ Piyadanın tək təlimi haqqında əsasnamə; 

„ Yüngül artilleriyanın nizami xidmət nizamnaməsi; 

„ Süngü döyüşü üzrə təlim; 

„ Piyadanın döyüşdə atış təlimi; 

„ Qoşunlarda mühəndis işi haqqında təlimat; 

„ Tüfəngdən və revolverdən atış təlimi üçün təlimat.  
Bu siyahı qoşunlarda mövcud olan rəhbər sənədlərin tam siya-

hısı deyildir. Bununla belə, bu siyahıya əsasən, qoşunlarda tə-

lim-tərbiyənin hansı istiqamətlərdə getdiyi haqqında müəyyən tə-

səvvür əldə etmək mümkündür. 
Гошун щиссяляриндя тялим вя тярбийянин тяшкилиндя чавуш ще-

йятинин хцсуси йери вар иди. Бу континэентин Азярбайъан Oрдусун-

да чатышмамасы дюйцш щазырлыьынын цмуми сявиййясиня mənfi тясир 
эюстярирди. Щямин бошлуьун арадан галдырылмасы цчцн орду дахилин-
дя бир сыра тядбирляр щяйата кечирилирди. 1918-ъи ил декабрын 10-да 
Эянъядя тялим таборунун йарадылмасы барядя ямр имзаланды. 
Таборда 1000 няфяр ясэяр щазырлыг кечмяли иди. Бу ясэярляр цч пи-
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йада бюлцйцндя бирляшмяли идиляр (11). Анъаг мялумдур ки, бу та-
бор узун мцддят мювъуд олмады вя 1919-ъу илин йанварында ляьв 
едиляряк 3-ъц Эянъя пийада алайынын 2-ъи таборуна чеврилди (12). 

Бундан сонра, чавуш щейятинин щазырланмасынын аьырлыьы щиссяля-
рин юз цзяриня дцшдц. Бцтцн щиссялярин тяркибиндя тялим команда-
лары вар иди. Бу командалара щиссянин бюлмяляриндян ясэярляр топ-
ланылыр вя онлара ян тяърцбяли забитляр дярс кечирдиляр. Онлар цчцн 
хцсуси дярс програмы щазырланырды. Тялим командаларынын дярс 
програмына бюлцк тактики тялими, гаровул хидмяти, саатдарларын 
дяйишдирилмяси гайдасы, атяш щазырлыьы, нишанэащын тяйин едилмяси, 
дцзэцн нишаналма гайдасы, Дахили Хидмят Низамнамяси, Интизам 
Низамнамяси, сыра тялими, силащла щярякятляр, силащларарын сюкцлмя-
си вя йыьылмасы, силаща гуллуг гайдалары, гаровул ряисинин вя бюлцш-
дцрцъцнцн вязифяляри, сцнэц дюйцшцнцн гайдалары, саатдарларын щц-
гуг вя сялащиййятляри, щярби гуллугчуларын мясулиййяти, гаровулун 
бюлцшдцрцлмяси, гаровул биналарынын сащмана салынмасы вя с. дахил 
иди. Командаларда физики вя мяняви щазырлыьа да йер верилмишди. 
Сящярляр эимнастика цчцн вахт айрылмышды. Дярс ъядвялиня молла-
ларын сющбяти дя салынмышды. Бундан башга, командада щярби андын 
ящямиййяти, фярарилик вя она гаршы ъяза тядбирляри, хидмят боръу, 
шяхси эиэийена вя с. мювзуларда да сющбятляр апарылмалы иди (13). 

Тялим курсларынын тяшкили истигамятиндя 2-ъи пийада дивизийа-
сында эюрцлян ишляр Щярби Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян тягдир 
олунмуш вя дивизийа командиринин назирин адына эюндярдийи рапор-
тунун мязмунунун бцтцн гошун щиссяляриня чатдырылмасы барядя 
эюстяриш верилмишди. Рапортда билдирилирди ки, чавуш щейятинин та-
мамиля олмамасы онларын эюрмяли олдуьу бцтцн ишин аьырлыьыны 
подпоручиклярин вя забитлярин цзяриня гоймушдур. Анъаг дюврцн 
тяляби иля тялясик щазырланмыыш олан подпоручик вя забит кадрларынын 
цмуми щазырлыг сявиййяси, практикада тялимин мцасир сявиййядя 
тяшкилиня имкан вермирди. Буна эюря дя 1-ъи пийада дивизийасында 
ики тялим курсу йарадылмышды. Онлардан бири чавуш щазырламаг цчцн, 
икинъиси ися ъаван подпоручиклярин вя забитлярин щазырлыг сявиййяси-
нин тякмилляшдирилмяси цчцн нязярдя тутулмушду. Щярби назир бу 
фикрин мягсядяуйьунлуьуну тясдиг едяряк онун бцтцн щиссялярдя 
тятбиг едилмяси барядя эюстяриш вермишди (14). 
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1919-ъу илин орталарында 5-ъи Бакы пийада алайынын няздинdя бц-
тцн 2-ъи пийада дивизийасы цчцн тялим-пулемйот мяктяби йарадылды. 
Дивизийанын командири эюстяриш верди ки, щяр алайдан бир забит, 2 
чавуш вя 23 савадлы ясэяр бу тялим мяктябиня эюндярилсин. Онлар 
бу курсу битирдикдян сонра йенидян юз щиссяляриня гайытмалы идиляр. 
Йяни щиссялярин ясэярляринин групларла беля хцсуси курслара ъялб 
едилмяси онларын дюйцш щазырлыьына мцсбят тясир эюстяря билярди (15). 

Тялим-пулемйот мяктяби 1919-ъу илин яввялиндя 1-ъи пийада 
дивизийасынын тяркибиндя дя ачылмышды. Бязи мцяллифлярин ися буну 
кичик забит мяктяби (16) адландырмаларыны доьру саймаг олмаз. 
Азярбайъанда забит щазырлайан мяктябляр барядя йухарыда артыг 
данышылмышдыр. Бу мяктябляр бирбаша Щярби Назирлийя табе олан тящ-
сил мцяссисяляри иди. Йениъя формалашма мярщяляси кечирян 1-ъи ди-
визийанын тяркибиндя ися забит щазырлайан мяктябин ачылмасы мцм-
кцн дейилди вя дивизийанын щеч беля сялащиййятляри дя йох иди. 

Дивизийа мигйасында йарадылан курслардан бири дя 1919-ъу илин 
сонларында сцвари дивизийасынын няздиндя ачылмышды. Дивизийа ко-
мандири эенерал-майор Новрузовун мцвафиг ямриндя эюстярилирди 
ки, урйадниклярин чатышмадыьы, алайларын даими хидмяти езамий-
йятлярдя олмасы вя онларын няздиндя олан тялим мяктябляринин за-
битляринин бюйцк сяриштяйя малик олмамасына эюря дивизийанын 
няздиндя тялим командасы йарадылыр. Бу тялим командасында сцва-
риляр 6 ай дярс кечмяли идиляр. Команданлыьын фикринъя, щямин ко-
манданын тяшкили дивизийанын дюйцш щазырлыьында олан бошлуьун ара-
дан галдырылмасына кюмяк едяъякди (17). 

Тялим командаларынын шяхси щейяти курсун сонунда тядрис 
олунан фянляр цзря имтащан вердиляр. Курсларын бурахылышы щисся 
цчцн яламятдар бир щадися сайылырды. 1919-ъу ил апрелин 7-дя 2-ъи 
сцвари алайынын тялим командасынын илк бурахылышы олду. Курсун ня-

тиъяляри иля баьлы алай командири полковник Дavud bəy Йадиэаро-
вун имзаладыьы ямрдя тялим командасынын шяхси щейятинин цмуми 
щазырлыг сявиййясиндян разылыг ифадя олунурду. Онун фикринъя, ъями 
ики ай ярзиндя сцвариляр низамнамяляр цзря програмы йцксяк ся-
виййядя мянимсямиш, гарнизон вя сящра хидмяти цзря йахшы билик-
ляр ядя етмишдиляр. Алай командири гейд едирди ки, сцвариляр алдыьы 
биликляри практикада йахшы нцмайиш етдирирляр, верилян суаллара вя 
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командалара айдын вя эцмращ ъаваб верирляр вя бцтцн фяалий-
йятляри иля сцбут едирляр ки, юз эяляъяклярини, табеликляриндя оланла-
ра гаршы хидмяти вя мяняви боръларыны дцзэцн баша дцшцрляр (18). 

Тялим командасыны битирян сцвариляр команда вермяк вярдишля-
риня кифайят гядяр йийялянмишдиляр. Онларын вердийи командалар 
айдынлыьы, сялислийи иля фярглянирди. Сырада йердяйишмяляр тез вя 
дöзэцн щяйата кечирилирди. Имтащан цзря верилян чюл тапшырыглары да 
сцвариляр тяряфиндян лазыми сявиййядя иъра едилирди. Алай команди-
ри атсцрмя вярдишляринин дя гянаятбяхш сявиййядя юйрянилдийини 
гейд едир, эюстярдикляри чалышганлыг вя зящмяткешлийя эюря бцтцн 
сцвариляря тяшяккцрцнц чатдырыр вя ялавя едирди ки, тялим команда-
сында ялдя етдийи наилиййятлярля Азярбайъан ясэяри, щям дя няйя 
гадир олдуьуну нцмайиш етдирир. Полковник Д.Йадиэаров шцбщя ет-
мирди ки, тялим командасында алынан биликляр щиссялярдя дюйцш ща-
зырлыьынын цмуми сявиййясинин галхмасына да мцсбят тясирини 
эюстяряъякдир (19). 

Бу мцсбят щаллара бахмайараг, Азярбайъан Oрдусунда чавуш 
щейятиня бюйцк ещтийаъ сон эцня гядяр галмышды вя она эюря бу 
континэентин тялим-тярбийянин тяшкилиnдя эюрмяли олдуьу ишин ясас 
аьырлыьыны забитляр юз цзяриня эютцрмцшдц. 1919-ъу илин август 
айынын 15-дя бир сыра щиссялярдя чавуш щейяти иля тяминат сявиййяси 
ашаьыдакы кими иди (20): 

 

Щиссялярин ады 
Штат 
цзря 

Сийащы цзря мювъуддур 

мигдары % щесабы иля 
1-ъи Ъаваншир пийада алайы 355 55 15,5 

2-ъи Загатала пийада алайы 355 45 12,6 

3-ъц Эянъя пийада алайы 355 14 3,9 
4-ъц Губа пийада алайы 355 35 9,8 

5-ъи Бакы пийада 355 18 5 

1-ъи йцнэцл топчу дивизиону 77 16 20,8 
2-ъи даь-топчу дивизиону 57 16 28 

 
Чавуш щейятинин щазырланмасы тялим курслары иля битмирди. Дюйцш 

щазырлыьы планы чярчивясиндя илбойу чавуш щейяти иля дя хцсуси дярс-
ляр кечирилир, онларын щазырлыг сявиййяси тякмилляшдирилирди. Загатала 
пийада алайында цмуми дюйцш щазырлыьы планы ясасында чавушлар 
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щяфтядя ики дяфя саат 14.30-дан 16.30-дяк дярс кечмяли идиляр. Бу 
дярслярдя,  адятян, 2 фянн тядрис олунурду. Саат 14.30-дан 15-дяк 
Чюл Низамнамяси, Сыра, Гарнизон вя Дахили Хидмят Низам-
намяляри юйрянилир, галан вахт ярзиндя ися тактика кечирилирди. Ашаьы-
дакы мювзулар тактика цзря тядрис програмына дахил едилмишди: 1) та-
гым командиринин вязифяляри; 2) яразидя вя план цзря сямтлямя;  
3) атяшин идаря едилмяси (атяш щазырлыьы); 4) дюйцш заманы патрон 
ещтийатынын йарадылмасы вя онун мясряфи; 5) ярази цзяриндяки об-

йектляр уğрунда мцбаризя, чюл гурьулары; 6) сянэярлярин йеринин 
мцяййянляшдирилмяси вя тикилмяси, онларын мцдафияси. Сцни манея-
лярин щазырланмасы; 7) пулемйотун ящямиййяти вя ондан тактики 
планда истифадя едилмяси; 8) дюйцш тяртибатынын щиссяляри арасында 
ялагя, дюйцшдя гаршылыглы йардым; 9) дюйцш вахты ъинащлара эюн-
дярилмиш дозоруn вя застава ряисинин вязифяляри; 10) даьларда сяфяр 
щярякятинин вя дюйцшлярин хцсусиййятляри; 11) эеъя вя гыш вахты ся-
фяр щярякятинин вя дюйцшлярин хцсусиййяти; 12) сяфяр щярякяти 
заманы командирлярин, дозорларын, сяфяр заставаларынын, юн ъинащ 
вя арха дястялярин вязифяляри вя с. (21). 

Чавушларла дярсляр груп шяклиндя, биртяряфли, икитяряфли кечириля 
билярди. Щяр дярсдян сонра чавушлар вя дярс рящбяри тяряфиндян 
дярсин эедиши мцзакиря едiлмяли вя щяр бир чавuшун щярякятиня вя 
билийиня гиймят верилмяли иди (22). 

Бир сыра ихтисаслар цзря мцтяхяссислярин мювъудлуьу да го-
шунларын дюйцш щазырлыьынын ящямиййятли елементляриндян бири иди. 
Йухарыда гейд едилмишди ки, бир сыра проблемлярин йерлярдя щялл 
едилмяси цчцн щиссялярдя мцхтялиф емалатханалар дюйцш щазырлы-
ьынын лазими сявиййядя сахланылмасы цчцн силащларын тямирини, ат-
ларын налланмасыны, сойуг силащларын бярпасыны вя с. вязифяляри юз 
цзяриня эютцрдцляр. Щямин емалатханаларын сямяряли ишлямяси 
зярури мцтяхяссислярин олмасыны тяляб едирди. Беля мцтяхяссисляр 
щям чаьырыш-сяфярбярлик йолу иля щиссяляря ъялб едилирдиляр, щям дя 
онлар гошунларын юзцндя, хцсуси курсларда щазырланырдылар. 1919-ъу 
илин мартында Щярби назир юзцнцн 120 нюмряли ямри иля тяляб едирди 
ки, байтар щякимляри олан щиссялярин няздиндя тялим дямирчиханалары 
ачылсын. Щямин ямря ясасян тялим дямирчиханаларынdan бири 1-ъи Та-
тар сцвари алайынын няздиндя ачылмалы иди. 12 няфяр цчцн нязярдя ту-
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тулмуш бу дямирчиханайа щяр бюлцкдян 2 няфяр олмагла 8 няфяр Та-
тар сцвари алайындан, 2 няфяр 2-ъи Бакы пийада алайындан вя 2 няфяр 
дя 3-ъц Эянъя пийада алайындан ъялб едилмяли иди. Икинъи дямирчиха-
на 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын няздиндя ачылмалы иди. Бу дямир-
чихана 8 няфяр (Гарабаь сцвари алайынын 4 бюлцйцнцн щяр бириндян 
2 няфяр) цчцн нязярдя тутулмушду. Цчцнъц дямирчихана биринъи топ-
чу бригадасынын 1-ъи йцнэцл топчу дивизионунун няздиндя ачылмалы 
иди вя бура дивизионун цч батарейасынын щяр бириндян 2 няфяр ъялб 
олунмалы иди. Дюрдцнъц дямирчихана ися 2-ъи даь-топчу дивизиону-
нун няздиндя 6 няфяр цчцн ачылмалы иди. 4 няфяр топчу батарейала-
рындан, 2 няфяр ися 1-ъи Ъаваншир пийада алайындан эялмяли иди. Дя-
мирчиханаларда тялимин мцддяти 4 ай нязярдя тутулмушду (23). 

Силащларын вя топларын тямири цзря ясэярляр арасындан 
мцтяхяссислярин щазырланмасы цчцн ися 1919-ъу илин апрел айында 
Эянъядя топчу емалатханасында тялим курслары ачылды. Назирин 
ямриня эюря бу курслара пийада вя сцвари алайларынын щяр бириндян 
6 няфяр ясэяр, Топчу бригадасынын щяр батарейасындан ися 4 няфяр 
ясэяр эюндярилмяли иди (24). 

Ясэярляр арасында мцхтялиф ихтисаслар цзря мцтяхяссислярин 
щазырланмасы цчцн башга васитялярдян дя истифадя олунурду. Мя-
сялян, Эцръцстанла щярби ямякдашлыг барядя сазиш баьланандан 
сонра бир нечя забитля бярабяр 10 няфяр ясэяр дя Тифлися щярби 
курслара эюндярилмишди. Hямин ясэярляр радио-телеграф ихтисасы цзря 
курсларда тящсил алмалы иди (25). 

Бундан ялавя, Bаш Əркани-щярб ряиси Сулкевичля гаршылыглы даны-
шыглардан сонра Бакыдакы инэилис гошунларынын гярарэащ ряиси 
азярбайъанлы забит вя ясэярлярин инэилис топлары цзяриндя топчу иши-
нин вярдишляриня юйрядилмясиня кюмяк эюстярилмясиня разы олду-
ьуну билдирмишди. Сулкевич инэилис нцмуняли топларын юйрянилмяси 
цчцн 2„3 забитин рящбярлийи иля 50„80 няфярлик групун йарадыл-
масыны мягсядяуйьун билирди (26). Бу курсун тяшкили Щярби назирля 
разылашдырылдыгдан сонра Сулкевич мцяййянляшдирилмиш сайда ясэяр 
вя забитин эюндярилмяси цчцн щисся командирляриня телеграм 

göndərdi (27). 
Тялим-тярбийя просесинин ясас тяркиб щиссясини сырави щейятля 

апарылан дюйцш щазырлыьы тяшкил едирди. Сырави щейят гошунларда 
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мцтляг чохлуьа малик иди вя бцтцн тяшкилатчылыг ишляри дя мящз бу 
щейятин цмуми щазырлыг сявиййясинин галдырылмасына истигамят-
ляндирилмишди. 

Дюйцш щазырлыьы програмы щям гошун нювляриня эюря, щям дя 
илин фясилляриня эюря фяргли хцсусиййятя малик иди. Цмуми тяляб вя 
мейарлар сахланылмагла щяр гошун нювц юз хцсусиййятляриндян 
иряли эялян вярдишлярин ялдя едилмясиня даща эениш йер верирди. 

Щяр бир гошун нювцнцн юзцнцн харктерик хцсусиййятляри вар иди. 
Бу характерик хцсусиййятлярин цзя чыхарылмасында вя гаршыйа 
гойулан вязифялярин щяйата кечирилмясиндя сырави щейятин дюйцш 
щазырлыьынын чох мцщцм йери вар. Мясялян, эенерал Гайтабашынын 
разы олдуьу гянаятляря эюря пийада гошунлары ашаьыдакы характерик 
хцсусиййятляря малик иди: 

„ пийада гошунлары щям одлу, щям дя сойуг силащларла вурушур. 
Онлар дюйцшц щазырлайыб гялябя иля сона чатдыра биляр; 

„ пийада гошунлары эярэин вя узунмцддятли дюйцшляр апармаьа 
гадирдир; 

„ пийада гошунлары узун мцддят юз низамыны сахлайа вя гыса 
мцддят ярзиндя сыраларыны бярпа едя биляр; 

„ пийада гошунлары илин бцтцн фясилляриндя, истянилян яразидя 
фяалиййят эюстяря биляр; 

„ Пийадалар бцтцн дюйцш вязифялярини иъра едя билярляр; 
„ пийада гошунларынын формалашдырылмасы, комплектляшдирилмяси, 

тяъщизаты, ярзаг тяминаты, башга гошун нювляриня нисбятян даща 
садядир; 

„ пийада гошунларынын сахланылмасы даща уъуз баша эялир. Бцтцн бу 
хцсусиййятляриня эюря пийада гошунлары ясас гошун нювц сайылыр (28). 

Пийада гошунларда мювъуд реаллыьа ясасланараг щазырланан 
дюйцш щазырлыьы програмынын гаршыйа гойдуьу ясас вязифя дя бцтцн 
бу хцсусиййятляри юзцндя ъанлы шякилдя якс етдирян щиссялярин 
формалашдырылмасы иди. 

Дюйцш щазырлыьы програмлары щиссялярин юзляриндя щазырланырды. 
Щиссянин йерляшдийи ярази, малик олдуьу тялим базасы вя с. амилляря 
эюря щазырлыг програмлары бир-бириндян азаъыг фярглянся дя, цмуми 
тялябляр конкрет гошун нювцнцн бцтцн щиссяляри цчцн ейни иди. 

Дюйцш щазырлыьынын планында йай вя гыш мярщяляляринин 
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хцсусиййятляри нязяря алынырды, лакин бу мярщяляляр арасында гяти 
бир сярщяд йох иди. Щяр тялим мярщялясиня аид олан тялим-тярбийя 
програмлары бир нечя дюврц ящатя едирди. Щяр бири бир нечя 
щяфтядян вя йа айдан ибарят олан бу дюврлярин мцяййянляшди-
рилмясиндя дя хцсуси мейар йох иди. Бу дюврляр, ясасян, тялим 
просесинин гаршысына гойулан конкрет вязифялярля мцяййянляшди-
рилирди. 

Загатала пийада алайында гябул едилмиш програм 6 щяфтя цчцн 
нязярядя тутулмушду. Бу програмын гаршысында дайанан вязифяляр 
ашаьыдакы кими мцяййянляшдирилмишди: сырави ясэярдян она етибар 
едилмиш силащдан йахшы истифадя етмяйи баъаран, гаршыйа чыхан 
чятинликляри дяф етмяйя гадир олан шцурлу дюйцшчц щазырламаг. 
Бунун цчцн сырави ашаьыдакылары мянимсямяли иди: 1) дюйцш 
фяалиййятинин бцтцн нювляриндя (дюйцш, сяфяр, истиращят, мцщафизя 
хидмяти, кяшфиййат, гаровул вя дахили хидмят) ясэярин вязифялярини 
юйрянмяк; 2) дюйцш силащыны (тцфянg, ял гумбарасы вя пулемйот), 
ондан истифадяни вя атмаьы, она гуллуг етмяйи, щабеля сойуг 
силащдан истифадя етмяйи баъармаг; 3) чюлдя эимнастика иля мяшьул 
олмаг. Бунун цчцн ял алтында олан яшйалардан ян садя алятляр „ 
паралел голлу турник, цфцги тир, мцхтялиф манеяляр щазырланмалы иди. 
Дярслярин икитяряфли вя шярти дцшмяня гаршы мцбаризя ясасында 
щазырланмыш тактики тялимля баша чатдырылмасы нязярдя тутулурду. 
Програмда эеъя дярсляринин кечилмяси дя нязярдя тутулмушду. 

Əсэярляр эцндя 6 саат фяал мяшьул олмалы идиляр (29). 
6 щяфтялик дюйцш щазырлыьы програмы ашаьыдакы шякилдя тяртиб 

едилмишди (30): 
А. Биринъи щяфтя 

 

саат 7.00 - 8.30 „ Пассив эимнастика 
саат 8.30 - 9.00 „ Идман гурьулары цзяриндя эимнастика 
саат 9.15 - 9.55 „ Тцфянэин гундаьынын дцзэцн дайагландырыл- 
                       масы, bцтцн вязиййятлярдя дцзэцн нишанал- 
                       ма, нишанэащын дцзэцн гурулмасы 
саат 10.00 - 11.00 „ Сыра дярсляри. Дюнмя щярякятляри, ъярэя 
                                    тялими вя бир сырадан ики сырайа кечид 
саат 11.00 - 11.30 „ Сяпялянмиш сыра иля танышлыг 
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саат 13.00 - 14.30 „ Нишанчынын зянъирвари щярякят заманы 
                                   вязифəляри, тцфянэинин сюкцлмяси вя 
                          йыьылмасы 

 

Б. Икинъи щяфтя 
 

саат 8.00 - 8.30 „ Пассив эимнастика 
саат 8.30 - 9.00 „ Идман гурьулары цзяриндя эимнастика 
саат 9.15 - 9.55 „ Тцфянэин гундаьынын дцзэцн дайагландырыл- 
                               масы, нишанэащын дцзэцн гурулмасы, бцтцн 

                       vəziyyətлярдя тцфянэин долдурулмасы, тятийин 
                       чякилмяси 
саат 10.00 - 11.00 „ Сыра дярсляри. Тагым тялимляри 
саат 11.00 - 11.30 „ Сяпялянмиш сыра „ сяпялянмиш тагым вя  
                                   онун яразидя истифадя едилмяси 
саат 13.30 - 14.30 „ Нишанчынын зянъирвари щярякят заманы вязи- 

 фяляри, тцфянэинин сюкцлмяси вя йыьылмасы, 
                        тямизлянмяси 
 

C. Цчцнъц щяфтя 
 

саат 8.00 - 8.30 „ Пассив эимнастика 
саат 8.30 - 9.00 „ Идман гурьулары цзяриндя эимнастика 

саат 9.15 - 9.55 „ Гундаьын дцзэцн дайагландырылмасы, нишаn- 
                               алма, нишанэащын дцзэцн гурулмасы, тцфянэин 
                       долдурулмасы, тятийин чякилмяси, тяк-тяк атяш  
                       вя йайлым атяш 
саат 10.00 - 11.00 „ Сыра дярсляри. Тагым тялими 
саат 11.00 - 11.30 „ Тагымын сяпялянмиш сырасы вя яразидя 
                                    тактики мясялянин щялли 
саат 13.30 - 14.30 „ Чюл Низамнамяси. Кешикчи хидмяти, онун  
                                  мягсяди. Кешикчи тяртибляри щаггында цму- 
                         ми мялумат, застава, чюл гаровулу, саат- 
                         дарын, dozoрун, пусгунун вязифяляри, мц- 

                         щафизя кешийиндə, ещтийатда, заставада, чюл  
                         гаровулунда риайяt олунмалы гайдалар. 
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Ч. Дюрдцнъц щяфтя 
 
саат 8.00 - 8.30 „ Пассив эимнастика 
саат 8.30 - 9.00 „ Идман гурьулары цзяриндя эимнастика 
саат 9.15 - 9.55 „ Гундаьын дцзэцн дайагландырылмасы, нишан- 
                         алма, нишанэащын дцзэцн гурулмасы, тцфян- 
                       эин долдурулмасы, тятийин чякилмяси 
саат 10.00 - 11.00 „ Бюлцк практики тялими 
саат 13.30 - 14.30 „ Кешикчи хидмяти, онун мягсяди, мцщафизя  
                                  кешийи, кешикчи дястяси вя чюл гаровулу 
                         щаггындa мялумат 
 

Д. Бешинъи щяфтя 
 

саат 8.00 - 8.30 „ Пассив эимнастика 
саат 8.30 - 9.00 „ Гурьулар цзяриндя эимнастика 
саат 9.30 - 9.55 „ Гундаьын дцзэцн дайагландырылмасы, бцтцн 
                        вязиййятлярдя нишаналма, нишанэащын гурул- 
                       масы, тцфянэин долдурулмасы вя тятийин чя- 
                       килмяси 
саат 10.00 - 11.00 „ Əразидя практики мясялялярин щялли иля бюлцк 
                                 тактики тялими 

саат 13.30 - 14.30 „ Кешикчи хидмяти, сяфяр вя щцъум мялу- 
                                  матлары. Щяр бир сырави цчцн Гарнизон 
                         Низамнамясиндяn зярури олан мялуматлар 
 

Е. Алтынъы щяфтя 

саат 8.00 - 10.00 „ Зяиф атыъыларла атышын мцхтясяр курсунун ке- 
                                  чилмяси 
саат 10.00 - 10.30 „ Бюлцк командирляри тяряфиндян тяртиб  
                                   едилмиш програмын сыра вя практики тялимин 
                                   зяиф мянимсянилмиш бюлмяляринин тякрары 
саат 13.30 - 14.30 „ Сырави цчцн Дахили Хидмят, Интизам вя Гар- 
                                 низон Низамнамяляриндян зярури олан мя-                                         
                                  луматлар 
 
2-ъи сцвари алайында 1919-ъу илин май айында Азярбайъанын 



367 

 

истиглалиййятинин birиллийи мцнасибятиля кечириляъяк парада щазыр-
лашмаг цчцн мцвяггяти мяшьяляляр програмы тяртиб едилмишди. Бу 
програма эюря щяр эцн сящяр саат 8-дя сцвари дярсляри башламалы 
иди. Саат 14-дян 15-дяк пийада мяшьяляляри кечилмяли, саат 
15.30-дан 16.30-дяк ися атлара бир сыра елементлярин юйрядилмяси 
цзря тялимляр апарылмалы иди (31). 

Щярби парадын кечирилмясиндян сонра 2-ъи сцвари алайында яв-
вялъя 2 щяфтялик програм тутулду. Програма щям сцвариляр цчцн, 
щям дя забитляр цчцн дярсляр дахил едилмишди. Програмын щазырлан-
масы заманы алай командиринин бир сыра тялябляри дя нязяря алын-
мышды. Мясялян, щяля 1919-ъу илин феврал айында алай командири 

полковник Davud bəy Йадиэаров эюстяриш верди ки, щяр эцн саат 
11-дян 12-дяк забитлярин атла мяшьяляляри кечирилсин. Тяйин олун-
муш вахтда бцтцн забитляр командирлярин вя йа баш забитлярин рящ-
бярлийи алтында тялим мейданында топлашмалы вя бурада мцяй-
йянляшдирилмиш елементляри йериня йетирмяли идиляр (32). 

Полковник Йадиэаров, ейни заманда, бюлцк командирляриндян 
вя ряисляриндян тяляб едирди ки, дярс програмынын дцзэцн йериня 
йетирилмясиня ъидди риайят етсинляр. Дярсляр програмда эюстярилян 
вахтда башласын вя вахтында да баша чатдырылсын (33). 

Щяр эцн саат 5-дя ися отлаглар цзря нювбятчи забитин рящбярлийи 
алтында атлар тювлядян чыхарылмалы вя айрылмыш отлаг сащяляриня 
сцрцлмяли иди. 

Майын 31-дян ийунун 15-дяк олан дюврц ящатя едян програмда 
саат 11-дян 12-дяк забитлярин атларла мяшьяляляри, саат 15-дян 
17-дяк ися забитлярин синиф мяшьяляляри нязярдя тутулмушду. Синиф 
мяшьяляляриндя, адятян, низамнамяляр юйрядилирди. Забитлярин 
дярсляриня алайын йцксяк рцтбяли забитляри рящбярлик едирдиляр (34). 

Програмда сцвариляр цчцн щяр эцн эимнастика, сыра тялимляри, атяш 
щазырлыьы, кешикчи хидмяти цзря щазырлыг нязярдя тутулмушду (35). 

1919-ъу ил ийунун 15-дян сонракы дювр цчцн йени програм 
щазырланды. Чох эцман ки, бу програм да узун мцддят цчцн 
нязярдя тутулмамышды. Чцнки програма щяр эцн цчцн тяхминян 

ейни дярсляр салынмышды (36): 
саат 7.30-8.30 „ Gимнастика, сойуг силащын ишлядилмяси 
саат 9.00-11.00 „ Пийада, сцвари тялими, атяш щазырлыьы, нишан-
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алма вя гундаьын дцзэцн дайагландырылмасы 
11.30-12.30 „ Забитлярля дярс 
15.00-17.00 „ Кешикчи хидмяти, гушларла тяшкил едилян почт.  
Щяфтялик тяртиб едилмиш програмда йалныз сонунъу дярс "Сяфяр 

щярякяти" иля эцнашыры нювбяли кечирилирди (37). 
Тяртиб олунмуш програмларын щяйата кечирилмясиня бир сыра ся-

бябляр бу вя йа диэяр дяряъядя тясир эюстярирди. 3-ъц Эянъя пийа-
да алайынын командири билдирирди ки, ясэярлярин тялим командасыны 
битиряндян сонра дюйцш щазырлыьынын апарылмасына ъялб едилмяси 
цмуми щазырлыг сявиййясини галдырмыш вя ясэярлярин чохунун 
шцурунда хидмяти боръларын иърасына вя щярби хидмятин мащиййя-
тиня мцнасибятдя бир дюнцш йаратмышдыр (38). 

Анъаг мювъуд олан архив сянядляриндя щисся командирляри 
тялим-тярбийянин эедишиня якс-тясир эюстярян амилляря даща чох то-
хунур вя Щярби Назирлийин рящбярлийинин диггятини дя бу амиллярин 
арадан галдырылмасы цзяриндя ъямляшдирмяйя чалышырдылар. Щиссяляр-
дя наращатлыг доьуран мясялялярдян бири забит кадрларынын кифайят 
гядяр олмамасы иди. Савадлы, тяърцбяли забит кадрлары чатышмайан 
щиссялярдя ясэярлярля дярслярин апарылмасы эянъ забитляря тап-
шырылырды ки, бу да тялимин кейфиййятиня мянфи тясир эюстярирди (39). 

Бир сыра гошун щиссяляриндя, хцсусиля топчу щиссяляриндяки забит-
ляр Азярбайъан дилини билмирдиляр вя йа зяиф билирдиляр. Бу забитляр-
ля ясэярляр арасында цнсиййят йаранмасынын чятинляшмяси дюйцш ща-
зырлыьынын кейфиййятиня тясир едир, топларын материал-техники щиссяси 
щаггында биликлярин ялдя едилмясини мцряккябляшдирирди (40). 

2-ъи даь-топчу дивизионунда атларын чатышмамасы топларын вя 
онларын тяъщизатынын тялим мейданларына чыхарылмасына вя практики 
дярслярин апарылмасына мане олурду (41). 

Щиссялярин шяхси щейятинин кешикчи вя мцщафизя хидмятляриня 
ъялб едилмяси, эцъляндирилмиш нарйадларын тяйин едилмяси тялимин 
цмуми ащянэини позурду. Чаьырыш-сяфярбярлик ишинин гейри- 
ащянэдар апарылмасы да тялим просесинин тяшкилиня манечилик тю-
рядирди. Чаьырышчылар щиссяляря бюйцк групларда дейил, кичик груп-
ларла дахил олурдулар. Забит щейятинин азлыьы цзцндян бир нечя няфяр 
цчцн айрыъа програм щазырланмасы мцмкцн дейилди. Цмуми тялим 
просесиня гошулмалары ися онлары бир сыра илкин вярдишлярин вя ан-
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лайышларын ялдя едилмясиндян мящрум едирди (42). 
Мцлки щакимиййят органларынын хащиши иля асайишин бярпа едил-

мяси цчцн чохсайлы нарйадларын айрылмасы щиссялярдя эярgинлик 
йаратмагла бярабяр, тялим-тярбийя просесинин эедишини дя цмуми 
ахарындан чыхарырды (43). 

Щярби назирин тяляблярини 1-ъи топчу бригадасынын командириня 

чатдырмагла Баш Əркани-щярб ряиси М.Сулкевич топчу бюлмяляриндя 
цмуми vя мцъярряд тактики вязифялярин изащына чох вахт сярф едил-
мясини мягсядяуйьун билмирди. Онун фикринъя, низамнамялярин 
юйрянилмяси щеч дя онларын охунмасы демяк дейил. Бу практикадан 
ял чякилмяси тякид едилирди. М.Сулкевичин йаздыьына эюря беля мяш-
ьяляляр эянъ забитлярин дярслярдя мцрэцлямясиня сябяб олурду. 

Баш Əркани-щярб ряисинин билдирдийиня эюря эянъ забитляря конкрет 
тапшырыqлар верилмяли вя дярс рящбярляри тяряфиндян дя щямин тапшы-
рыгларын мянимсянилмяси йохланылмалы иди (44). 

Бир сыра щиссялярин шяхси щейятинин дюйцш тапшырыгларынын иърасына 
ъялб едилмяси дя тялим-тярбийя просесинин ащянэдарлыьына эцълц 
якс-тясир эюстярирди. 1-ъи Ъаваншир пийада алайынын командиринин 
Щярби Назирлийя эюндярдийи арайышда билдирилирди ки, ермянилярин 
1919-ъу илин йайында Шушада тяъавцзц эцъляндирмяляри дярслярин 
дцзэцн ахарыны кяскин шякилдя дяйишдирмишдир. Атыш курсунун ке-
чилмяси тамамиля дайандырылмышды. Ясэярлярин йалныз йарысы 1 сайлы 
дюйцш тапшырыьыны, тяк-тяк атыш цчцн щазырлыг мяшьялялярини кечя 
билмишди. Шуша, Ясэяран вя Хоъалы ятрафында кешикчи постларына 
эцъляндирилмиш нарйадларын эюндярилмяси бюлцклярдяки бцтцн щазыр-
лыглы ясэярлярин мясряфиня эятириб чыхармышды. Щяр сящяр щиссянин 
дцзцлцшцндя бюлцклярин сырасында ъями 10„15 ясэяр дайанырды. 
Бунун нятиъясиндя ясэярлярин 60 фаизи иля фярди сыра щазырлыьы, ъями 
40 фаизи иля ися ъярэя сыра щазырлыьы кечирилмишди. Забитляр ися йалныз 
ахшамлар низамнамялярин вя диэяр рящбяр „ норматив сянядлярин 
мцталияси иля мяшьул олмаьа вахт тапырдылар. 

Бюлмялярдя ясэярлярин щяддян артыг аз олмасы тялим програ-
мынын да йенидян гурулмасына сябяб олурду. Шяхси щейятин бюйцк 
бир щиссяси ися тялим-тярбийя просесиндян кянарда галырды (45). 

Тялим-тярбийя просесинин гаршысында дайанан вязифялярин щял-
линин вя ортайа чыхан проблемлярин арадан галдырылмасынын мцхтялиф 
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шякилдя щялли бу вя йа диэяр щиссялярдя дюйцш щазырлыьынын ейни 
сявиййядя олмамасы иля нятиъялянирди. Щярби Назирлийин рящбяр-
лийинин щяйата кечирдийи йохлама-танышлыг щиссялярин бир чохунда 
дюйцш щазырлыьы сявиййясинин гянаятбяхш олдуьуну тясдигляйирдися, 
бир сыра щиссялярдя цмуми щазырлыг сявиййяси лазыми тялябляря 
ъаваб вермирди. Бу йохлама-танышлыгларын нятиъяси кими ортайа 
чыхан арайыш-щесабатлар цмумиляшдирилир вя сонра рясмиляшдириляряк 
бцтцн гошун щиссяляринин команданлыгларынын нязяриня чатдырылырды. 
Щямин арайыш-щесабатларда щиссялярин дюйцш щазырлыьынын цмуми 
мянзяряси ятрафлы тящлил едилир вя бцтцн щисся командирляринин диг-
гяти дюйцш щазырлыьына верилян тялябляр цзяриндя ъямляшдирилирди. 

Эенерал-майор İbrahim ağa Усубов 1919-ъу илин март айында 
3-ъц Эянъя пийада алайында тялим-тярбийянин эедиши иля таныш олан-
дан сонра юз щесабатында йазырды ки, алайда дярсляр системсиз кечири-
лир, програм йохдур, тцрк nизамнамяляри дюйцш щазырлыьы цчцн ясас 
тутулур. Сыра тялимляриндя анъаг аддымлама, дюнмя вя щярби салам-
вермя щярякятляри йериня йетирилир. Забитляр юзляри сыра тялимини вя ни-
замнамяляри зяиф билирляр. Сырада интизам чох зяифдир, "фараьат" 
командасы вериляндян сонра сырада тярпяниш вя низамсызлыг щисс олу-
нур. Командирлярин саламына сырадакылар чох сцст ъаваб верирляр (46). 

1919-ъу илин яввялиндя Ялащиддя Загатала табору иля танышлыгдан 
сонра Я.Шыхлински тялим-тярбийянин эедиши барядя йазырды ки, тяшкил 
едилмиш тялим командасы щазырлыг сявиййясиня эюря башга бюл-
мялярдян мцсбят тяряфя фярглянир. Забитляр юз ясэярлярини йахшы та-
ныдыьы кими ясэярляр дя бцтцн забитляри, онларын рящбярлярини йахшы 
таныйырлар. Сырада там интизам вардыр. Ясэярлярин ялляринин вязий-
йяти дцз олмаса да, онларын сырадакы дурушу нормалдыр. Дюнмя щя-
рякятляри чевик вя ейни вахтда йериня йетирилир. Силащла щярякятляр 
айдын шякилдя щяйата кечирилир. Сыраларын йенидян дцзцлцшц йахшыдыр. 
Тактики тялимлярин кечирилмясиня ъидди ящямиййят верилир. Бу за-
ман шярти дцшмян мцяййянляшдирилир, вязифяляр дягигляшдирилир вя 
сонра онларын иърасына башланыр. Забитляр вя ясэярляр атяш алтында 
щярякят, яразинин хцсусиййятляриндян истифадя етмяк, сяпялянмиш 
сыраны идаря етмяк барядя лазыми тясяввцрляря маликдирляр (47). 

1919-ъу илин ийун айында эенерал-майор Щябиб бяй Сялимов 
Гарабаьда йерляшян гошун щиссяляринин вязиййяти, онларда 
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тялим-тярбийянин эедиши иля йахындан таныш олмуш вя гянаятлярини 
якс етдирян мцфяссял бир щесабат щазырламышды. Эенерал Сялимов 
яввялъя 2-ъи Гарабаь сцвари alayınда олмушду. Ийун айынын 4-дя 
о, 1-ъи, 2-ъи вя 4-ъц бюлцкляря, бир пулемйот командасына бахыш 
кечирди. Биринъи бюлцйцн командири корнет Кяримов, 2-ъи бюлцйцн-
кц штабс-ротмистр Йадиэаров, 4-ъц бюлцйцнкц поручик Садыгов, 
пулемйот командасынын командири ися штабс-ротмистр Червинов иди. 
Бахыш цчцн чыхарылан бюлмялярдя 150 няфяр вар иди ки, онлардан да 
40 няфяри щиссяйя апрелин 15-дя эялмиш йени ясэярляр иди. 3-ъц 
бюлцк вя диgяр бюлцклярин бир сыра сцвариляри нарйадда олдуьундан 
онлар бахыша ъялб едилмямишдиляр. 

Бахыш цчцн дцзцлян сыралар саламлашмайа эур, айдын вя эцмращ 
ъаваб верирдиляр. Сцварилярин эюркями йахшы тясир баьышлайырды, 
бахмайараг ки, эенералын фикринъя, бир сыра сцвариляр ат цзяриндя 
йахшы отуруша малик дейилдиляр. Эенерал Сялимовун шяхси щейятин 
эейиминя дя хцсуси бир ирады йох иди. Анъаг бир чох атларын вя 
йящярлярин цмуми вязиййяти ону разы салмады. Йящярлярин тямири 
вя бярпасы цчцн щиссядя емалатхана олмадыьы цчцн эенерал 
кянардан мцлки мцтяхяссислярин ъялб едилмясиня иъазя верди. 
Пулемйот командасында топчу щиссяляриндя ишлядилян арабалардан 
истифадя олунурду. Бу арабаларын йахшы гошулмасы, атларын йахшы 
бяркидилмяси щеч бир ирад доьурмурду (48). 

Эенералын ямри иля яввялъя бахыша чыхарылан бцтцн бюлмяляря 
тянтяняли маршла мейдандан кечмяк ишаряси верилди. Ащястя 
щярякят заманы сцвариляр юзляринин кифайят гядяр инамлы тутур, 
араларындакы мясафяйя, сыраларын дцзлцйцня дцзэцн риайят едир-
диляр, лакин сцрятли щярякят заманы сыранын дцзлцйц позулур вя 
сцвариляр бир-бирiнин щярякятиня мане олурдулар. Пулемйот ко-
мандасынын шяхси щейятинин щярякятляри ися эенералда чох йахшы 
тяяссцрат йаратды. Тянтяняли маршдан сонра 2-ъи бюлцкдя пулемйот 
командасы нцмуняви тялим кечирмяли иди. Щямин тялим шейпур-
чуларын ишаряси иля башлады вя бцтцнлцкдя эенералы гане етди. Сонра 
бюлцйцн бир тагымына сырада сяпялянмяк ямри верди. Тагымын 
сцвариляринин сырада сяпялянмясиня бюлцк командири Йадиэаров 
юзц рящбярлик едирди. Эенералын фикринъя, сыранын сяпялянмясини бир 
гядяр дя сцрятля иъра етмяк оларды. Тагым яввялъя бир ъярэядя 
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дцзцлдц вя сонра да зянъир цзря сяпялянмяни иъра етди. Сялимовун 
гейдляриня эюря тагымын атлардан дцшцб ъярэяйя дцзцлмясиндя дя 
мцяййян лянэлик вар иди. Онун бир ирады да бунда иди ки, сцвариляр 
яразидян йахшы истифадя едя билмирляр, мцяййян едилмиш хятдя атяш 
мювгеляри сечсяляр дя, щансы тяряфя атмалы олдугларыны билмирдиляр, 
чцнки онлара щядяф эюстярилмямишди. Ейни заманда, командир 
тагыма сяпялянмяк ямри верся дя, ъинащлардан онун мцщафизясини 
тяшкил етмямишди. Пулемйот командасы ися бюйцк сцрятля мцяй-
йян едилмиш мювгеляри тутду, гыса мцддят ярзиндя пулемйотлары 
арабадан эютцрцб атяш мювгейиндя йерляшдирди. Лакин щядяф эюс-
тярилмядийиндян онлар да пулемйоту мцхтялиф сямтя истигамятлян-
дирмишдиляр. Пулемйотун командасына атяшин щансы нювцнцн ачыл-
масы барядя дя эюстяриш верилмямишди. Эенерал Сялимов ону да 
нязяря алырды ки, бюлцклярин ян тяърцбяли вя щазырлыглы ясэярляри Шу-
ша ятрафына дюйцш мювгеляриня эюндярилмишди. Бцтцнлцкдя о, ала-
йын дюйцш щазырлыьындан разы галды вя бу барядя Щярби Назирлийин 
рящбярлийинин адына йаздыьы щесабатда да мялумат верди (49).  

Ийунун 5„6-да эенерал-майор Сялимов 1-ъи Ъаваншир пийада 
алайынын Ханкяндиндя олан бюлмяляриня бахыш кечирди. Бахыша 5-ъи, 
6-ъы вя 7-ъи бюлцкляр, тялим командасы, 2-ъи вя 3-ъц пулемйот бю-
лцкляри вя оркестр чыхарылды. Сырада 25 забит, 224 ясэяр дайанмышды. 
Бахышда иштирак едян 5-ъи бюлцйцн командири штабс-капитан Кли-
ментйев, 6-ъы бюлцйцн командири штабс-капитан Белозыгин, 7-ъи бю-
лцйцнкц штабс-капитан Кривсов, тялим командасынын командири 
штабс-капитан Ратушев иди. Пулемйот бюлцкляриня полковник Таурен 
рящбярлик едирди (50). 

Алайын командири полковник Софийевин вердийи мялумата эюря 
дюйцш щазырлыьы хцсуси програм цзря кечирилирди. Бу програма 
мцвафиг олараг тялим командасына тядрис цчцн 12 щяфтя, бюлцкляря 
ися 6 щяфтя айрылмышды. Бахыш кечирилян эцн тялимин 4-ъц щяфтяси 
баша чатдырылмышды. Бахыша чыхарылан бюлмялярин цмуми эюрцнцшц, 
сырада дайанмасы, саламлашмайа ъавабы бцтцнлцкдя эенерал-майор 
Сялимовда йахшы тяяссцрат йаратды. 

5-ъи вя 6-ъы бюлцклярдя сыра вя атяш щазырлыьына бахыш кечирилди. 
Ясэярлярин сырада дайанмасы, тяк-тяк вя ъярэя иля щярякятляр, 
аддымлама, атяшя щазырлыг тямринляри, сыранын сяпялянмяси, щабеля 



373 

 

ясэярляр тяряфиндян Интизам, Дахили, Гарнизон вя Чюл Хидмяти 
низамнамяляриндян зярури олан биликляря неъя йийялянмяляри йох-
ланылды. 7-ъи бюлцкдя ися эимнастика щярякятляри нязярдян кечирилди. 
Эенерал-майор Сялимовун фикринъя, ясэярляр дцзэцн дайанмаьы 
вя дюнмя щярякятинин иърасыны юйрянмишдиляр, силащла едилян 
щярякятлярин иърасы гянаятбяхш иди. Бцтцн вязиййятлярдя атяш 
мювгейи тутмаг вя тцфянэи дюйцшя щазырламаг цмумян йериня 
йетирилирди. Лакин ясэярлярин щеч дя щамысы нишанэащы дцзэцн гур-
мур, тцфянэин долдурулмасыны вя бошалдылмасыны вахтында иъра 
етмирдиляр. Бир сыра забитляр вя чавушлар сыра щярякятляринин иърасы 

заманы istifadədən çıxarılmış низамнамялярдя олдуьу кими ко-
манда верирди. Командалар чох зяиф вя сцст верилдийи цчцн онларын 
иърасы да ясэярляр тяряфиндян сцст щяйата кечирилирди. Бурада за-
битлярин вя чавушларын тягсиркар олдуьуну сцбут етмяк цчцн 
Сялимов юзц сыралара команда вериб дедиклярини яйани нцмайиш 
етдирди (51). 

Ъярэянин сейрялмяси, сыхлашмасы, бир ъярэядян ики ъярэяйя 
кечид, сейрялмиш вя сыхлашмыш сырада дцзцлцшляр, щярякятляр йахшы 
иъра едился дя, ясэярлярин аддымлары хырда иди, щярякят тактыны йалныз 
сол айаглары иля тутурдулар. Цмумян, бюлцклярин сыра щазырлыьы эене-
рал-майор Сялимову разы салды. Анъаг онларын тактики щазырлыг ся-
виййясиндян эенерал щеч дя разы галмады. Онун щесабатындан 
мялум олурду ки, ясэярляр сцнэц дюйцшцня, цмумиййятля, бяляд 
дейилляр. Дюйцш мювгеляриня щярякят заманы ясяgярлярин зянъир 
бойу сяпялянмяси дя дцзgцн иъра едилмир вя цмумиййятля, ясэяр-
ляр щярякят заманы зянъир бойу сяпялянмиш сырада яразинин хц-
сусиййятляриндян лазымынъа истифадя етмяйи баъармырдылар. Сяли-
мовун гейдляриня эюря тактики щазырлыг дярсляриндя яйаниликдян 
истифадя едилмирди, ясэярляр яразийя чыхарылмырды вя она эюря дя 
яразидя дцзэцн мювге тутмагда чятинлик чякирдиляр. Онун фик-
ринъя, низами pийада xидмяти nизамнамясинин 78-ъи маддясиндя 
ясэярлярин сяпялянмиш сырада 12 бянддя изащ едилмиш вязифяляри 
бир-бир ясэяря юйрядилмяли вя яйани эюстярилмяли иди. 7-ъи бюлцкдя 
эимнастика щярякятляри йахшы йериня йетирилирди, низамнамялярдян 
верилян суаллара ясэярлярин ъавабы гянаятбяхш иди. Сящра Низамна-
мяси цзря биликляр ися тяляб олунан сявиййядя дейилди. Цмумий-
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йятля, эенерал-майор Сялимов 1-ъи Ъаваншир пийада алайында да тя-
лим-тярбийянин тяшкилиня ъидди вя ардыъыл диггят йетирилдийини вя бу 
сащядя мцяййян ирялиляйишлярин мювъуд олдуьуну гейд едирди (52). 

Дюйцш щазырлыьына ъидди диггят йетирилмясинин нятиъяси иди ки, 
сентйабр айында 1-ъи Ъаваншир алайында цмуми вязиййят даща да 
йахшылашмышды. Бюлцклярдя тактики тялимляр кечирилирди. Бу тялим-
лярин уьурла кечирилмяси йахын вахтларда бюлцклярин гаршы-гаршыйа 
тактики тялимляриня, сонра ися таборларын тялимляринин башланмасына 
йахшы зямин йаратмышды (53). 

Гошунларда тялим-тярбийянин цмуми эедиши иля таныш оландан 
сонра Я.Шыхлински ясэярлярин фярди щазырлыьына даща чох йер айрыл-
масыны хцсусиля мягсядяуйьун сайырды. Онун фикринъя, ясэярин 
фярди щазырлыьы онун бцтцн тялим-тярбийясинин ясас тяркиб щиссясини 
тяшкил едирди. Бу мясяля бцтцн низамнамя тялябляринин ясэяр тяря-
финдян вахтында йериня йетирилмяsиня, онун щярякятляриндя че-
виклийин ашыланмасына тясир эюстярмякля бярабяр, щям дя дюйцшчц 
кими формалашмасында тярбийяви ящямиййятя малик иди. Фярди ща-
зырлыьын дцзэцн тяшкили вя онун ардыъыл апарылмасы щярби хидмятин 
еля илк эцнляриндян ясэярляри онлара верилян ямрлярин вя эюстя-
ришлярин мцстягил шякилдя иъра едилмясиня алышдырырды. Яксиня, фярди 
щазырлыг там кечирилмядян ясэярин цмуми сырайа салынмасы вя 
цмуми командаларын иърасына мяъбур едилмяси онда кцтля (сцрц) 
хцсусиййятляринин мющкямлянмясиня зямин йарадырды. Бу онлары 
дюйцш тапшырыьынын иърасы заманы кюмяксиз бир вязиййятя салырды. 
Ə.Шыхлински алай вя дивизийа командирляриндян тяляб едирди ки, шяхси 
щейятин тялим-тярбийя просесинин эедишини юз ялляриндя мющкям сах-
ласынлар, бир сыра ваъиб елементляри нязярдян гачырмасынлар. О, тяяс-
сцфля гейд едирди ки, бязян щисся командирляриня щярб ишинин ялиф-

басыны юйрятмяк ещтийаъы йаранырdı, щалбуки беля олмалы дейилdi (54). 
Щярби Назирлийин рящбярлийи гыш тялим мярщялясиндя тялим-тярби-

йянин тяшкилиня вя щяйата кечирилмясиня дя беля йцксяк тялябляр 
иряли сцрцрдц. Йай тялим мярщялясиндя ялдя едилмиш нязярячарпа-
ъаг ирялиляйишлярин даща да мющкямляндирилмяси, гошун щиссяляри-
нин дюйцшкянлийинин эцъляндирилмяси башланмыш ишин ардыъыл сурятдя 
давам етдирилмяси, тялим-тярбийя просесиниn фяслин тялябляриня 
уйьун шякилдя гурулмасы вя бу просеся бир мягсядйюнлцлцк 
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эятирилмяси иля баьлы иди. Йени мярщяля цчцн щисся вя бирляшмя-
лярдя щазырланан тялим-тярбийя програмынын гаршысында мящз беля 
вязифяляр дайанырды вя бцтцн диггят дя бу вязифялярин щяйата 
кечирилмясиня истигамятляндирилирди.  

2-ъи пийада дивизийасынын командиринин гыш тялим мярщялясиндя 
тялим-тярбийянин тяшкили иля баьлы 27 нойабр 1919-ъу ил тарихли 
ямриндя дейилирди ки, дивизийанын алайлары дярщал гыш дярсляринин 
ъядвяллярини щазырласын, щава шяраити имкан вердикъя дярсляр ачыг 
щавада кечирилсин. Дивизийа командири диггяти илк нювбядя яс-
эярлярин физики щазырлыьы цзяриня йюнялдирди, онларын гол язяляляри-
нин вя бцтцнлцкдя бядянляринин мющкямляндирилмяси цчцн вахт-
ашыры эимнастика едилмясинин, зярури идман аваданлыьынын щазыр-
ланмасынын мягсядяуйьунлуьуну вурьулайырды. Онун гянаятиня 
эюря, щяр бир тямринин иърасына башламамышдан яввял бу щярякятин 
мащиййяти изащ едилмяли, дярс рящбяри тяряфиндян яйани нцмайиш 
етдирилмяли, сонра да ясэярляр тяряфиндян иърасына наил олунмалы иди. 
Бош вахтларда ися бюлцкляр арасында ойунларын, мцсабигялярин 
кечирилмяси лазым билинирди. Бу вахт бурахылан щяр бир сящвин 
тямкинля, сакитъя ясэярляря баша салынмасы, онларда иъра етдикляри 
щярякятляря гаршы мясулиййят вя мейил йарадылмасы дивизийа ко-
мандиринин ямриндя дярс рящбярляриня гаршы иряли сцрцлян тяляб ки-
ми тясбит едилмишди. Дярс рящбярляриндян тяляб едилирди ки, ясэярля-
ря яввялъя дюйцш шяраити, сонра ися сцлщ дюврц цчцн зярури олан 
вярдишляр вя биликляр ашылансын. Эцн ярзиндя дярсляр 6 саат мцддя-
тиндя планлашдырылсын вя мцяyйян мцддятдян сонра эцндялик дярс-
лярин мцддяти 7 саата чатдырылсын. Дярс заманы чох мялуматын 
верилмяси лазым билинмирди. Башлыъасы о эюзлянилмяли иди ки, яэяр 
верилян кичик билик ясэяр тяряфиндян мянимсянилибся, шифащи ъаваб 
алмадан щямин билийин практикада йохланылмасына даща чох цстцн-
лцк верилсин. Ямрдя гейд едилирди ки, эянъ ясэярлярин икиайлыг тяли-
ми баша чатдыгдан сонра табор командирляри биликляри йохламалы вя 
мцвяффягиййятли щазырлыьа малик ясэярляр цмуми сырайа гатылмалы, 
мцвяффяг олмайанлардан ися бюлцкляр вя йа таборлар цзря коман-
далар йарадылмалы вя бу командаларда давам етдириляъяк тялимляря 
рящбярлик цчцн таборларын ян йахшы забитляри тяйин олунмалыдырлар. 
Эянъ ясэярлярин тялими баша чатдыгдан сонра онларын билик сявиййя-
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си алай командиринин сядрлийи алтында олан комиссийа тяряфиндян 
йохланылмалы иди (55). 

Ямрдя тяляб олунурду ки, Сящра Низамнамясинин вя сянэяр 
ишинин юйрянилмяси практики олараг яразидя апарылсын. Бу иш яввялъя 
план цзяриндя, бюлцклярдя щазырланмыш гум йешикляринин цзярин-
дяки щазырлыг дярсляри иля башланмалы вя практики мяшьялялярля ялдя 
едилян вярдишлярля мющкямляндирилмяли иди (56). 

Мялумдур ки, 1920-ъи ил мартын 15-дя нювбяти кцтляви чаьырыш 
кaмпанийасына башланмалы иди. Бу чаьырыш заманы хидмятя ъялб 
олунан эянълярин щиссялярдя гаршыланмасы, йерляшдирилмяси, онларын 
тялим-тярбийясинин тяшкили иля баьлы Щярби назирин 1920-ъи илин феврал 
айында имзаладыьы 125 нюмряли мцвафиг ямриндя дя дюйцш щазы-
рлыьы мясяляляриня эениш йер айрылмышды. Дюйцш щазырлыьынын тяшкили 
иля баьлы Щярби назирин иряли сцрдцйц тялябляр тезликля эянъ ясэярля-
ря ян зярури дюйцш вярдишлярини ашыламалы вя онлары хидмятин бцтцн 
эярэинлийини юз цзяриня эютцрмяйя щазырламалы иди. Назирин ха-
тырланан ямриндя дюйцш щазырлыьынын тяшкили иля баьлы ашаьыдакы 
бяндляр вар иди: 

„ эянъ ясэярляр щиссялярдя мещрибанлыгла гаршыланмалы иди ки, 
онлар тядриъян хидмяти чятинликляря алышсын; 

„ онларла дярщал тялимлярин кечирилмясиня башлансын, анъаг илк 
вахтлар онларын дярслярдян йорулмасына йол верилмясин, дярслярин 
йцкц тядриъян артырылсын; 

„ бюлцклярдя эянъ ясэярляр ярази принсипи цзря бюлцшдцрцлсцн-
ляр. Бу онлара бош вахтларында юз йерлиляри иля даща чох цнсиййятдя 
олмаьа имкан веряр;  

„ бцтцн бюлцклярдя эянъ ясэярлярля ишлямяк цчцн мцяллимляр 
айрылсын. Еля етмяк лазымдыр ки, щяр 6„8 ясэяря бир мцяллим тяйин 
едилсин;  

„ эянъ ясэярляр бюлцклярдя айрыъа груплашдырылсын вя онлара рящ-
бярлик забитляря тапшырылсын;  

„ бюлцк командирляри кифайят гядяр тяърцбяйя малик олмадыгла-
ры цчцн эянъ ясэярляря дярслярин кечирилмяси табор командирляринин 
нязаряти алтында апарылсын; 

„ эянъ ясэярляря рящбярлик едяъяк командирлярин вя забитлярин 
щазырлыг сявиййясиня диггят йетирилсин. Бу забитляр эянъ ясэярлярин 
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тялиминя башламаздан яввял юзляри а) сцлщ дюврцндя ясас хидмят 
олан гаровул хидмятинин тяшкилини; б) фярди вя ъярэя тялимини; c) дю-
йцшчцнцн щазырлашдырылмасыны; ч) атыша щазырлыг тямринлярини; д) сцнэц 
дюйцшцнцн ясасларыны йахшы билмялидирляр. 

Назир иряли сцрцлян тяляблярин кейфиййятли щяллинин щеч дя асан 
олмадыьыны йахшы билирди. Лакин гыса мцддят ярзиндя щямин тя-

ляблярин щяллиня наил олмаьын mümkünlüyünə də ямин иди. Она 
эюря дя о, юз ямрини бу сюзлярля битирирди: "Йухарыда эюстярилянляр 
о вахт асанлыгла ялдя едилир ки, забит юзц дцзлцк вя сямимиййят 
нцмунясиня чеврилир. Якс тягдирдя биз щеч вахт лазыми нятиъяни 
ялдя едя билмяйяъяйик" (57). 

Азярбайъан Ордусунун гошун нювляринин тяъщизатында щям од-
лу, щям дя сойуг силащлар вар иди. Доьрудур, щярб ишинин инкишафы иля 
одлу силащлар гошунларда эетдикъя юзцня даща чох йер газанырды, 
анъаг сойуг силащлар да щяля арадан чыхмамышды вя ясас силащ нюв-
ляриндян бири сайылырды. Бу силащларын щяр биринин юзцнцн характерик 
хцсусиййятляри вя тяйинаты вар иди. Яэяр сойуг силащлар (гылынъ, сцн-
эц) дцшмяня мцстягимян зярбя вурмаг цчцн нязярдя тутул-
мушдуса, одлу силащлар (мцхтялиф гумбаралар, топ, тцфянэ, тапанча) 
гейри-мцстягим мцяййян мясафядян зярбя вурмаг цчцн нязярдя 
тутулмушду. Онлар ашаьыдакы диэяр хцсусиййятляря дя малик иди: 

„ одлу силащ узаг мясафядян тясир эюстярирся, сойуг силащ йалныз 
мцстягим тямас заманы тясиря малик олурду; 

„ одлу силащла фяалиййят узун мцддят цчцн, сойуг силащла ися 
гыса мцддят цчцн нязярдя тутулурду; 

„ одлу силащын нятиъяси гейри-гяти идися, сойуг силащын гяти иди; 
„ одлу силащын ишлядилмяси цчцн баъарыг лазым идися, сойуг силащ 

цчцн физики щазырлыг вя горхмазлыг lazım idi; 
„ одлу силащын ишлядилмяси цчцн бир нюгтядя дайанмаг лазым иди, 

сойуг силащын ишлядилмяси цчцн ися щярякят etmək lazım idi; 
„ одлу силащын ишлядилмяси цчцн тямкин, сойуг силащ цчцн ися 

ъанфяшанлыг лазым иди; 
„ одлу силащы атяш цчцн щазырламаг лазым idi, сойуг силащ ися 

зярбя цчцн щямишя щазыр иди; 
„ одлу силащ цчцн эцлля, патрон лазым иди, сойуг силащ цчцн йох; 
„ одлу силащ даим тякмилляшдирилир, сойуг силащ ися буна аз 
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мейиллидир; 
„ одлу силащ щцъуму башламаг цчцн, сойуг силащ ися ону сона 

чатдырмаг цчцн истифадя едилирди. 
Сойуг силащ башлыъа олараг сцвари гошун нювцнцн ишлятдийи ясас 

силащ нювцндян бири иди. Она эюря дя топчу щиссяляри яэяр пийа-
даларын атяш зярбясини эцъляндирирдися, сцвариляр дя онларын сойуг 
зярбялярини эцъляндирирди. Йяни дюйцш заманы мцхтялиф гошун нюв-
ляринин зярбя тясирляринин низамланмасына вя гаршылыглы ялагяля-
ринин йарадылмасына хцсуси диггят йетирилирди (58). 

Пийада щиссяляринин ясас силащы олан тцфянэляр дя щям атяш, щям 
дя сойуг силащы юзцндя бирляшдирирди. Пийадаларын бу чох ишлятдийи 
силаща гаршы иряли сцрцлян тялябляря эюря онлар йцнgцл, дягиг, 
сцрятля атан, узаьы вуран, даьыдыъы тясиря малик, садя, мющкям, 
дцшмян силащындан цстцн олмалы иди (59). 

Щям одлу силащдан, щям дя сойуг силащдан баъарыглы истифадя 
вярдишляринин ашыланмасы тялим-тярбийянин башлыъа тяркиб щиссяси иди. 
Атяш вя сойуг силащ щазырлыьы цмуми програм чярчивясиндя апарыл-
са да, бу сащянин юз хцсусиййятляри вар иди вя онун апарылмасына 
ян йахшы забитляр рящбярлик едирдиляр. Бцтцнлцкдя силащ щазырлыьы 
гошунларда силаща гуллуг, силащын сахланылмасы иля паралел олараг 
апарылырды. Йухарыда тохунулдуьу кими, Щярби Назирлийин рящбяр-
лийинин щиссялярля щяр бир танышлыьында мювъуд олан силащларын 
сахланылмасына, онлара неъя гуллуг едилмясиня дя диггят йетирилир 
вя мювъуд олан нюгсанларын арадан галдырылмасы цчцн лазыми 
эюстяришляр верилирди. 

 Хцсуси олараг силащларын сахланылмасы вязиййятини йохламаг 
цчцн дя щиссялярдя йохламалар апарылырды. Беля йохламалардан бири 
1919-ъу илин апрел айында кечирилди. Йохлама 1-ъи Татар сцвари ала-
йын, 2-ъи Бакы пийада алайыны, 3-ъц Эянъя пийада алайыны, Истещкам 
мяктябини, Эянъя стансийасы комендантынын командасыны, зирещли 
гатары, Прапоршикляр мяктябини, 1-ъи йцнэцл топчу дивизиону ящатя 
едирди. Йохламаны апаран комиссийа щиссялярдя бир сыра чатышмаз-
лыглар ашкара чыхармыш вя буну Щярби Назирлийин рящбярлийиня 
чатдырмышды. Щиссялярдя ян мцхтялиф силащлар, мцхтялиф системли пу-
лемйотлар мювъуд иди. Комиссийанын гянаятиня эюря бу йолверил-
мяз иди. Пийада щиссяляриндя цчхятли тцфянэ вя "Максим" пу-
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лемйоту, сцвари щиссяляриндя ися цчхятли тцфянэ вя "Колт" пулем-
йоту олмалы иди (60). 

Йухарыда гейд едилдийи кими, атяш щазырлыьы нязяри щазырлыгдан 
башлайырды. Ясэярляр силащла таныш едилир, онлардан истифадя гайдасы, 
силащларын сюкцлцб-йыьылмасы эюстярилирди. Атяш цчцн щазырлыг тям-
ринляри вар иди. Бу тямринляр дя иъра едилдикдян сонра ясэярляря тя-
лим атышы кечирилирди. Ейни щярякятляр пулемйотлар цзяриндя иъра еди-
лирди. Пулемйотларын юйрядилмяси цзря тясдиг едилмиш тялиматда бил-
дирилирди ки, бу силащ индики мцщарибялярдя бюйцк ящямиййят кясб 
етмишдир. Она эюря дя щиссялярдя пулемйотун юйрядилмясиня ъидди 
диггят йетирилмялидир. Тялиматда гейд едилирди ки, гыса заман ярзин-
дя йахшы пулемйотчулар щазырламаг чятиндир. Бунун цчцн узун 
вахт вя эениш тяърцбя лазымдыр. Она эюря дя щярби гуллугчулара 
дюйцш заманы пулемйотдан йахшы истифадя етмяси цчцн лазым олан 
щяр шей юйрядилмялидир. Тялиматда тяляб олунурду ки, тялим просеси 

савадсыз ясэярлярин баша дцшя биляъяйи вя гаврайаъаьы гядяр садə 
тяшкил едилмялидир (61). 

Пулемйотун материал-техники щиссялярини юйрянмяк, атяш хцсу-
сиййятлярини мянимсямяк цчцн хцсуси тялим гурьуларындан да исти-
фадя едилирди. Дюйцшдя эцълц зярбя гцдрятиня малик олан пулемйо-
тун тядриси заманы ясэярляр ашаьыдакылары юйрянмяли идиляр: 1) пу-
лемйотун материал щиссясини; 2) пулемйотун вя онун гыфылынын сю-
кцлцб-йыьылмасыны; 3) пулемйотун атяшя щазырланмасыnı; 4) пу-
лемйотун деталларынын гаршылыглы ялагясини; 5) атышда дайанма баш 
вермясинин сябябини вя онун арадан галдырылмасыны; 6) икиатлы пу-
лемйот арабаларынын гошулмасы вя щярякятя щазырланмасыны; 7) пу-
лемйотун долдурулмасы гайдаларыны; 8) патронларын долдурулмасыны, 
нишаналма, мясафянин эюзля вя атышла тяйин едилмясини (62). 

Пулемйотчулар ашаьыдакы атыш курсларыны кечмяли идиляр: 1) 1 нюм-
ряли щазырлыг атыш курсу. Бу атыш курсу кичик атыш мейданында 25 ад-
дым мясафядя тяк-тяк атышла 3 патронун атылмасы иля щяйата ке-
чирилмяли иди; 2) 2 нюмряли щазырлыг атыш курсу. Бу атыш курсу 25 
метрлик мясафяйя 25 патронун атылмасы иля щяйата кечирилмяли иди; 
3) 1 нюмряли тялим атышы. Бу атыш ися автоматик шякилдя 200 
аддымда олан 3 щядяф цзяриндя щяйата кечирилмяли иди (63). 

Атыш щазырлыьынын щяйата кечирилмяси цчцн атыш мейданлары тяъщиз 
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едилмишди. Баш Əркани-щярб ряиси Сулкевич 1919-ъу илин май айында 
Эянъя, Ханкянди, Нуха, Газах, Загатала, Гусар вя Бакы гарни-
зонларынын ряисляриндян тяляб едирди ки, атыш мейданлары цчцн мцна-
сиб йер сечиб ону тяъщиз етсинляр. Бунун цчцн лазым олан малиййя 
вясаити дя айрылмышды (64). Бакы гарнизону цчцн атыш мейданы Гурд 
гапысында йарадылмышды.  

1919-ъу илин май айында Щярби Назирлик тялим атыъылыьынын кур-
суну щазырлады вя Щярби назирин 27 май 1919-ъу ил тарихли 271 нюм-
ряли ямри иля бу курс бцтцн гошунлара елан едилди. Курс щям пи-
йадалар, щям дя сцвариляр цчцн нязярдя тутулмушду. Назирлийин 
ямриндя тяляб олунурду ки, щиссяляр дярщал тялим атыъылыьына башла-
сынлар. Щямин ямрля назир, ейни заманда, гарнизонларын ряисля-
риндян тяляб едирди ки, атыш мейданларынын тяъщизи гуртармайыбса, 
бу иш дярщал баша чатдырылсын вя атышларын башланмасы барядя те-
леграфла мялумат верилсин (65). 

Атыш курсларынын щазырланмасы вя онун щяйата кечирилмясиня 
рящбярлик цчцн Щярби Назирлик тяряфиндян хцсуси комиссийа йара-
дылмышды. Комиссийайа Баш Яркани-Щярб ряиси Сулкевич сядрлик 
едирди (66).  

1919-ъу илдя Азярбайъан Ордусунун пийада вя сцвари щисся-
ляриндя тялим атышы курсунун щяйата кечирилмяси цчцн методики эюс-
тяриш дя щазырланмышды. Бу эюстяришдя билдирилирди ки, индийя кими бир 
сыра щиссяляр атыша щазырлыг тямринляри цчцн щеч бир вясаитя малик 
дейилдиляр. Нятиъядя дя бюлцк вя бюлмялярдя ясэярляр няинки дцз-
эцн нишаналма гайдаларыны, атяшдян доьан вя йа тцфянэин юзц иля 
баьлы олан гейри-дягиглийин мейдана эялмяси сябяблярини юйрян-
мямишляр, щятта бцтцн вязиййятлярдя гундаьын дцзэцн дайагланды-
рылмасы, силащын долдурулмасы, нишанэащын гурулмасы, тятийин дцзэцн 
чякилмяси гайдаларыны да лазымынъа мянимсямямишляр. Она эюря 
дя атышын дярщал дюйцш патронлары иля башланмасы доьру дейил (67). 

Бцтцн бу дейилянляр, щабеля щиссялярдя атяш щазырлыьы цзря 
тяърцбяли забитлярин азлыьы вя атыш мейданларынын тяляб олунан 
сявиййядя тяъщиз едилмямяси цзцндян 1919-ъу ил цчцн тялим атышы 
курсу бюйцк ихтисарла тяртиб едилмишди. Курс ики щиссядян ибарят иди: 
1) илкин фярди атыш тямринляри вя 2) фярди щазырлыг атышы тямринляри. 
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Илкин фярди атыш тямринляри курсу (68) 

 

Сыра 
№-си 

Mясафя 
(аддым) 

Нишанэащ Атыш щядяфи Aтыъынын 
вязиййяти 

Тямринин иъра 
едилмяси шяраити 

1. 
 
 
 

2. 
 

 
 

3. 

200 
 
 
 

200 
 
 
 

200 

11 
 
 
 

11 
 
 
 

11 

Гуршаг щядяфи. 30х36 
вершок юлчцсцндя олан 
lövhənin ортасындан 
 
Дюш щядяфи. 20х20 
вершок юлчцдя олан 
lövhənin ортасындан  
 

Баш щядяфи. 20х20 
вершок юлчцдя олан 
lövhənin ортасындан  

Uзанмыш 
вязиййятдя 

 
 
 

-----«----- 
 
 

 
------«------ 

Гейри-мцяййян вахт 
ярзиндя. Щяр атышдан 
сонра нятиъя нцма-
йиш етдирилир 
 
 ----»---- 
 
 

 
 ----»---- 
 

\\ 

Илкин фярди атыш тямринляринин апарылмасында мягсяд ясgярин 
дюйцш патронлары иля атяшя юйрядилмяси вя щядяфин вурулмасына наил 
олмаг иди. 

  

Фярди щазырлыг атышлары тямринляри курсу (69) 

 
Сыра 
№-си 

Mясафя 
(аддым) 

Нишан- 
эащ 

Атыш щядяфи Aтыъынын 
вязиййяти 

Тямринин иъра 
едилмяси шяраити 

Патрон- 
ларын сайы 

1 200 11 Dюş щядяфи Uзанмыш 
вязиййятдя 

Qейри-мцяййян вахт 
ярзиндя 

5 

2 300 11 Qуршаг щядяфи Айаг цстя --"-- 5 

3 300 11 Bаш щядяфи Узанмыш 
вязиййятдя 

--"-- 5 

4 500 11 Цч дюш щядяфи --"-- --"-- 5 

5 800  Цч йанашы 
гуршаг щядяфи 

--"-- --"-- 5 

6 400 11 Пейда олан 
гуршаг щядяфи 

--"-- Щяр атыша 10 санийя 5 

7 400 11 Пейда олан 
дюш щядяфи 

--"-- --"-- 5 

8 600  Dюш щядяфинин 
пейда олмасы 
иля йох олан 
гуршаг щядяфи 

 
 

--"-- 

Яввялъя 1 дягигя 
мцддятиндя гуршаг 
щядяфиня 3 патрон, 

сонра 1 дягигя ярзиндя 
дюш щядяфиня 3 патрон 

6 

9 600  Цч йанашы дюш 
щядяфи 

Сянэярдя диз 
цстцндян 

500 метр мясафяйя га-
чандан сонра гейри- 

мцяййян вахт ярзиндя 

5 

10 80  Цч йанашы дюш 
щядяфи 

Сянэярдя 
айаг цстя 

50 метр мясафяйя га-
чандан сонра гейри- 

мцяййян вахт ярзиндя 

5 
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Илк вахтлар ясэярлярин щядяфи вура билмяси вя бунунла да юзцня 
вя тцфянэин дюйцш кейфиййятляриня инам йаранмасы цчцн илкин фярди 
атяшин йахын мясафяйя, 200 аддымлыгда олан щядяфляр цзяриндя 
кечирилмяси, сонра ися щядяфлярин тядриъян кичилдилмяси мяслящят 
билинирди (70). 

Фярди щазырлыг атышларынын кечирилмясиндя ясас мягсяд ися дю-
йцшчцйя мцстягил сурятдя дягиг вя сцрятли ата билмяк вярдишляринин 
ашыланмасы иди. Щярби Назирлик тяряфиндян щазырланмыш методики 
эюстяришдя билдирилирди ки, Дцнйа мцщарибясинин тяърцбяси сянэяр-
дян атыш вярдишляринин юйрянилмясинин зярурилийини тясдигляйир. Она 
эюря дя фярди щазырлыг атышлары курсуна сянэярдян 600 вя 800 метр-
лик мясафялярдян атыш тямринляри дя салынмышды (71). 

1919-ъу илин ийун айында 1-ъи Ъаваншир пийада алайында бир сыра 
атыш тямринляри кечирляндян сонра мялум олду ки, тцфянэлярин чо-
хунда атяш заманы эцлляляр щядяфя дцз дяймир, щядяфдян йайыныр. 
Gцллялярин щядяфдян беля йайынма щаллары силащларын лцляляринин 
чох ишлядилмясиндян вя лцлядахили ашынмадан иряли эялдийи цчцн тя-
ъили тямир вя бярпа ишляринин апарылмасы лазым иди. Бундан башга, 
тцфянэлярин тяхминян йарысынын арпаъыгларынын дяйишдирилмяси 
ещтийаъы йаранмышды. Онларын лазыми нормалара ъаваб вермямяси 
атяшин дягиглийиня тясир эюстярирди. Она gюря дя щисся ко-
манданлыьы атяш щазырлыьынын лазыми сявиййядя апарылмасы цчцн 
Топчу идарясинин ъяббяханаларындан тяъщизат деталларынын айрыл-
масыны ваъиб сайырды (72). 

1919-ъу илин ийун айында эенерал-майор Щ.Сялимов 1-ъи Ъаван-
шир пийада алайында тяфтиш йохламасы апараркян щиссянин атяш щазыр-
лыьына да диггят йетирмишди. Мялум олмушду ки, ясэярляр силащларын 
сюкцлцб-йыьылмасыны баъарсалар да, онларын щиссяляринин функсийа-
ларыны вя онлардан истифадяни щяля билмирдиляр. Бюлцклярдя нишанэащ 
гурьулары цзяриндя чох аз мяшьяля кечирилмишди. Она эюря дя 
ясэярляр нишанgащын тяйинатына, силащын дягиг атяш ачмамасынын 
мащиййятиня бяляд дейилдиляр. Забитляр буну нишанэащ гурьуларынын 
азлыьы иля изащ етсяляр дя, эенерал-майор Сялимов билдирирди ки, 
тялим мяшьялялярини щеч олмаса гум кисяляринин цзяриндя апармаг 
оларды. Ясэярляр сцнэц дюйцшцня дя бяляд дейилдиляр (73). 

Пулемйот бюлцкляриндя дя эенерал-майор Сялимов охшар 
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мянзярянин шащиди олду. Пийада бюлцкляри иля мцгайисядя даща 
зяиф щазырлыьа малик олан пулемйот бюлцйцнцн шяхси щейяти дя пу-
лемйоту сюкцб-йыьа билмир, нишанэащы гурмаьы, эцллялярин йайын-
масынын гаршысыны алан механизмин ишлядилмясини, дягиг вя тягриби 
нишаналманын иъра едилмясини баъармырдылар (74). 

Эенерал-майор Сялимов тяфтиш йохламасынын нятиъяляри иля баьлы 
щесабатында бцтцнлцкдя бу щиссядя дя вязиййятин йахшылашдырыл-
масы истигамятиндя нязярячарпаъаг ишляр эюрцлдцйцнц вя бунун 
давам етдирилдийини гейд едирди. Щеч шцбщясиз ки, алайын ко-
манданлыьы атяш щазырлыьы сащясиндя мювъуд олан нюгсанларын 
арадан галдырылмасы цчцн зярури олан тядбирляри щяйата кечирирди. 
Нятиъядя артыг щямин илин сентйабр айында алайын Шушада олан 1-ъи 
табору фярди дюйцш атышынын 5-ъи тямрининин иърасыны баша чатдырмышды 
(75). 

Сцвари дивизийасынын командири эенерал-майор Новрузов 
1919-ъу илин сентйабрында 1-ъи Татар сцвари алайына бахыш кечи-
ряркян атяш щазырлыьынын вязиййяти иля таныш олду. О, бу танышлыьын 
нятиъяляри иля баьлы имзаладыьы ямриндя билдирирди ки, атяш тялими чох 
зяифдир, дюйцш мювгеляриня щярякят заманы ясэярлярин зянъир бойу 
сяпялянмяси чох сцст шякилдя иъра едилирди. Мангалар арасында 
сярщяд билинмирди, чавушлар архада мювге тутмагданса, ясэярлярля 
бир сырада дайанырдылар. Яразинин хцсусиййятляриндян атяш мюв-
гейинин сечилмяси цчцн истифадя едилмирди (76). 

Атяш щазырлыьында мювъуд олан нюгсанларын арадан галдырылмасы 
цчцн 2-ъи пийада дивизийасынын командири гыш тялим мярщялясиня 
щазырлыгла баьлы 1919-ъу ил нойабр айынын 27-дя имзаладыьы 
ямриндя щисся командирляри гаршысында ашаьыдакы вязифяляри 
гойурду: силащларын горунмасы, гуллуг едилмяси, сюкцлцб-йыьылмасы 
цчцн бюлцкдя хцсуси щазырлыьа малик бир чавуш вя йа ясэяр ол-
малыдыр. Бу шяхсляр атяш щазырлыьы цзря дярс апараркян бюлцйцн 
сийащысы цзря ясэярляри ики-ики чаьырмалы, тцфянэин деталларыны онлара 
эюстярмяли вя нядян ютрц олдуьуну баша салмалыдыр. Hядяфи ни-
шаналма, нишанэащын гурулмасы, тцфянэин тушланмасы, тятийин 
чякилмяси гайдасы ясэярляря щяр эцн програмда щансы дярслярин 
нязярдя тутулмасындан асылы олмайараг юйрядилмялидир. Щяр бир 
щиссядя нишанэащ гурьулары олмалыдыр. Дивизийа командирляри тяляб 
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едирди ки, дярщал беля гурьулар ялдя едилсин, тушланма тямринляри 
цчцн лазым олан гум долу кисяляр эятирилсин. Бу ишляри алайлар юз 
гцввяляри дахилиндя дя эюря билярдиляр. Ейни заманда, алайларын 
силащ емалатханасында тялим патронларынын щазырланмасынын тяшкили 
мягсядяуйьун сайылырды. Ямря эюря щяр бир ясэяр цчцн ян азы бир 
дараг тялим патронунун щазырланмасы лазым иди (77). 

Щиссялярин формалашмасынын вя тялим-тярбийясинин бир сыра мя-
сяляляри кими атяш щазырлыьынын вязиййяти, атяш тямринляринин иърасы 
барядя вахташыры Щярби Назирлийя мялумат верилирди. Мцяййян 
мяхфилик доьуран бир сыра беля мялуматлар бязян ади телеграмларла 
Щярби Назирлийя ютцрцлцрдц вя суряти Nазирлийя эюндярилян дахили 
ямрлярдя бязян мяхфи мялуматлар ачыгланырды. Щярби назир бир-
ляшмя вя щисся командирляриндян дюйцш щазырлыьы сявиййясинин го-
рунмасынын ваъиб елементи кими бу мясяляйя ъидди диггят йети-
рилмясини тяляб едирди (78). 

Мяхфи йазышмаларын апарылмасы цчцн Щярби Назирлик тяряфиндян 
хцсуси бир тялимат да щазырланмышды. Щямин тялимата эюря ашаьыдакы 
сянядляр мяхфи йазышмайа аид иди вя онларын ишлянмясиндя вя 
эюндярилмясиндя зярури тялябляря риайят олунмалы иди: 

„ ямялиййат-сяфярбярлик мялуматларынын (истяр ямялиййат планы, 
истярся дя сяфярбярлик ъядвяли олсун ) шифрляри, йени щиссялярин йа-
ранмасы, онларын ъямлянмя мянтягяляри, дюйцш щазырлыьы сявий-
йяси, шяхси щейятин вя атларын сайы, щярби характерли обйектлярин йер-
ляшмяси, щиссялярин комплектляшдирилмяси, истещкам районларынын 
планы вя схемляри, онларын силащ вя тяъщизаты вя кяшфиййат ишляринин 
нятиъяляри барясиндя мялуматлары, смета-щесабатлары юзцндя якс 
етдирян сянядляр; 

„ шифрлянмиш телеграмларын мятнляри; 
„ мцкафатландырма вя йа йцксяк вязифяляря тяйинат мягсядиля 

щазырланмыш тягдиматлар; 
„ забит ъямиййяти мящкямяляринин карэцзарлыьы цзря йазыш-

малар; 
„ щярби гуллугчуларын дювлят вя сийаси ъинайятляри щаггында 

йазышмалар; 
„ имза едян шяхсин мцлащизясиня эюря мяхфи сахланылмасы 

ваъиб олан мялуматлары юзцндя якс етдирян сянядляр (79). 
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Щярби Назирлик цзря сянядляр юз мяхфилик дяряъясиня эюря цч 
категорийайа бюлцнмцшдц. Биринъи категорийа "шяхсян юзцня" грифи 
иля фяргляндирилирди. Бу категорийадан олан йазышмалар шяхсян 
цнванландыьы шяхся тягдим едилмяли вя щямин сянядин мязмуну 
да йалныз щямин шяхся бялли олмалы иди.  

Икинъи категорийайа аид олан сянядляр "мяхфи" адланырды. Бура о 
йазышмалар дахил иди ки, онлар аидиййяти олмайан шяхсляр цчцн 
мяхфи галмалы иди. Цчцнъц категорийайа аид олан сянядляр ися 
"елан едилмямяли" грифи иля ишарялянярди. Бу категорийайа дахил 
олан йазышмалар мяхфи сайылмырды, лакин онларын эениш континэент 
цчцн бялли олмасы мягсядяуйьун билинмирди (80). 

Гошунларын дюйцш щазырлыьынын йцксяк сявиййядя сахланылмасы 
цчцн Hярби Назирлийин рящбярлийи кяшфиййат ишинин тяшкилини, го-
шунларын хидмяти иля баьлы олаъаг мялуматларын топланылмасыны вя 
онларын вахтында юйрянилмясини дя диггятдян кянарда гоймурду. 

Баш Əркани-щярб ряиси гарнизон ряисляриндян тяляб едирди ки, ялдя 
етдикляри бцтцн информасийалары дярщал Hярби Назирлийя эюндяр-
синляр. О билдирирди ки, мялуматларын вахтында лазыми органлара чат-
дырылмасы бюйцк ящямиййятя маликдир. Онлардан йалныз вахтында 
чатдырылдыгда максимум истифадя етмяк олар. Вязиййятин щяр ан 
дяйишя биляъяйи бир вахтда мцщцм ящямиййят кясб едян мялумат-
ларын лянэидилмяси вя онларын лазыми органлара ютцрцлмясинин эе-
ъикдирилмяси малик олдуьу əhəmiyyəti тамамиля итирир (81). 

Щярби щиссялярин юзцндя дя кяшфиййат иши тяшкил едилир вя ещтимал 
олунан тящлцкя барядя ятрафлы мялуматларын топланылмасы цчцн иш 

апарылырды. Баш Əркани-щярбин ряиси эенерал-лейтенант Сулкевич юз 
ямрляринин бириндя 1-ъи Ъаваншир пийада алайынын прапоршики Га-
рашарова верилян тапшырыг цзря ятрафлы мялумат топлайыб чатдырдыьына 

эюря юз тяшяккцрцнц билдирирди (82). Щямин тапшырıг ясасында 
прапоршик Гарашаров Аьдамда, Гарйаэиндя, Ъябрайылда, Щадрут-
да, Иран сярщядиндя, Зянэязурда олмуш, бу йерлярдя щярби-сийаси 
вязиййяти мцфяссял юйрянмиш вя сонра мцшащидя етдиклярини эениш 

şякилдя Баш Əркани-щярбин кяшфиййат бюлмясиня мярузя етмишди. 
Бу мярузядя йерлярдя Азярбайъан Oрдусуна мцнасибят, конкрет 
тарихи шяраитдя ермяни миллятчи гцввяляринин потенсиалы барядя 
дяйярли мялумат варды. 
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Кяшфиййат ишляри тякъя республиканын дахилиндя дейил, щям дя 
республикадан кянарда тяшкил олунмуш вя аэентура йарадылмышды. 
Бу аэентуранын сахланылмасы цчцн Щярби Назирлийин сметасында 
хцсуси маддя дя нязярдя тутулмушду (83). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи Петровск, Дярбянд, Темир хан Шура, 
Грозны, Владигафгаз, Таганрог, Батум, Иряван, Гарс, Дилиъан, Ряшт, 
Красноводск, Тифлис, Астархан шящярляриндя 14 резидентин сахланыл-
масыны планлашдырырды. Бу резидентляр башлыъа олараг Деникин гошун-
ларынын, ермяни ордусунун фяалиййяти вя планлары барядя даща 
дцрцст мялуматларын топланылмасы цчцн тяйин едилмяли идиляр (84). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи щюкумят органларына эюндярдийи 
тягдиматында билдирирди ки, адлары чякилян резидентлярдян башга 
хцсуси тапшырыгларын иърасыны юз цзяриня эютцря биляъяк 
кяшфиййатчыларын фяалиййятинин малийyяляшдирилмяси дя зяруридир. 
Бюйцк риск тяляб едян тапшырыглары йериня йетиряъяк аэентляря 
йцксяк мябляьдя юдянъин верилмяси планлашдырылырды. Хцсуси 
тапшырыглары иъра едяъяк кяшфиййатчыларын бири Ермянистанда, бири 
Эцръцстанда, бири Иранла Тцркцстанда, икиси Деникин ордусунун 
тяркибиндя фяалиййят эюстярмяли вя ики няфяр дя ещтийатда сахла-
нылмалы иди (85). 

Щярби хярълярин ясасландырылмасы цчцн щазырланмыш смета щесаб-
ламаларында эюстярилирди ки, щяр бир резидентля ялагя сахлайаъаг бир 
рабитячи дя малиййяляшдирилмялидир. Бу рабитячиляр резидентляря лазы-
ми тапшырыглары чатдырмалы вя ейни заманда, онларын топламыш олду-
ьу мялуматлары ялдя едиб мяркязя təqdim etməli идиляр (86). 

Истяр ермяни гошунларынын, истярся дя Деникин гошунларынын 
фяалиййяти вя планлары барядя мялумат топламаг цчцн тяшкил едилян 
кяшфиййат кифайят гядяр сямяряли ишляйирди. Бунун нятиъяси иди ки, 
Азярбайъанын истиглалиййяти цчцн тящлцкя тюрядян гцввялярин щя-
рякятляри вя ниййятляри барядя Щярби Назирлийин ялиндя лазыми 
мялуматлар топланырды. Бу да вахтында лазыми тядбирлярин планлашды-
рылмасына вя щяйата кечирилмясиня зямин йарадырды.  

Бцтцн бу эюрцлян ишляр гошунларын дюйцш щазырлыьынын цмуми ся-
виййясиндя дя юз яксини тапыр вя щярби щиссялярин дюйцшкян гцввя-
йя чеврилмясиня зямин йарадырды. 
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2. Şəxsi heyətin mənəvi tərbiyəsi məsələləri 
 

Гошунларын тялим вя тярбийясинин ясас истигамятляриндян бири дя 
шяхси щейятин мяняви тярбийяси, забит вя ясэярлярин дцнйаэюрц-
шцнцн эенишляндирилмяси, хидмяти боръа шцурлу мцнасибят бясляйян 
сядагятли дюйцшчц, бцтюв шяхсиййят вя йеткин Азярбайъан вя-
тяндашы формалашдырылмаsы иди. Бу мясяля бцтцн тялим-тярбийя про-
сесинин фювгцндя дайанырды вя орду гуруъулуьунда онун йери кифа-
йят гядяр реаллыгла гиймятляндирилирди. Узун илляр бойу щярби хид-
мятдян йадырьамыш олан халгын ювладларыны орду гуруъулуьу просе-
синин эярэинликляриня, аьырлыгларына алышдырмаг, онлара йени дяйярляр 
ашыламаг, йарадыъы хидмятя рущландырмаг, мцбаризлик, вятянпяр-
вярлик эюстярилмясиня щявясляндирмяк бцтцн сявиййялярдян олан 
командирлярин диггятдян бир ан да олса гачырмадыьы фяалиййят са-
щяси иди. Азярбайъан Oрдусу сыраларында шяряфли хидмят йолу кеч-
миш олан эенерал-майор Гайтабашынын йаддаш дяфтяриндя олан 
гейдляря эюря дцзэцн вя дягиг гурулмуш олан бу фяалиййят сащяси 
нящайятдя дюйцшчцдя ашаьыдакы кейфиййятляри формалашдырмалы иди: 
1) фядакарлыг сявиййясиня чатдырылмыш олан боръ щиссляри вя йа йолда-
шынын хиласы цчцн юзцнц гурбан вермяйя щазыр ола билмяк; 2) горх-
мазлыг вя тяшяббцскарлыг; 3) бцтцн ряисляря сонсуз табелик; 4) щярби 
шяраитдя бцтцн аьырлыг вя чятинликляря синя эярмяк (87). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи шцбщя етмирди ки, ордунун ващид бир 
организм шяклиндя бирляшдирилмясинин башлыъа зямини мцстягил 
Азярбайъан Oрдусунда хидмят едян щяр бир щярби гуллугчуда хид-
мяти боръа шцурлу мцнасибят йарадылмасы, vятян вя халг гаршысында 
шяхси мясулиййятин вятяндаш мювгеляриндян дярк едилмясидир. 

Азярбайъанын мцстягиллийиня сядагят щиссляринин ашыланмасы бц-
тцн тялим-тярбийя просесинин фювгцндя дайанырды. Щярби Назирлийин 
рящбярлийи илк нювбядя шяхси мювгеляри иля, Азярбайъанын мцс-
тягиллийиня олан сядагятляри иля бу щисслярин щярби гуллугчулара ашы-
ланмасында нцмуня олмаьа чалышырды. Щяр шейдян яввял С.Мещ-
мандаровун юзц бцтцн варлыьы иля Азярбайъанын мцстягиллийини ал-
гышлайан вя горунмасына чалышан бир шяхс иди. Щеч шцбщясиз ки, Ся-
мяд бяй Щярби назир тяйин едиляндя дя бир тяряфдян онун пешякар-
лыьы, щярби тяърцбяси вя савады нязяря алынмышдыса, диэяр тяряфдян 
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дя онун Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин мцстягиллийиnя олан 
сядагяти вя баьлылыьы нязяря алынмышды. Чцнки Азярбайъан Халг 
Ъцмщуриййятинин рящбярлийи йахшы билирди ки, мöвъуд тарихи шяраитдя 
ялдя едилмиш мцстягиллийин горунмасы цчцн эцълц ордунун йарадыл-
масына бюйцк ещтийаъ вардыр. Беля бир ордунун рящбярлийиндя 
Азярбайъанын мцстягиллийиня садиг олан шяхс дайанмасайды, 
Азярбайъана сядагятли олан гошун щиссяляринин формалашдырылма-
сына да наил олмаг мцмкцн олмазды. С.Мещмандаровун Азярбай-
ъанын мцстягиллийиня мцнасибятдя мювгейи гяти вя айдын олма-
сайды, щюкумят рящбярлийи тяряфиндян тяряддцдсцз Щярби Назир-
лийин рящбярлийиня тяклиф едилмязди.  

 Сямяд бяй бир сыра ямрляриндя, чыхыш вя бяйанатларында Азяр-
байъанын мцстягиллийиня юз мцнасибятини ачыг шякилдя билдирмишдир. 
Бунлар ися онун ягидясинин бцтöвлцйцнц вя сафлыьыны нцмайиш 
етдирирди. 1918-ъи ил декабр айынын 25-дя Азярбайъан Ордусунун 

тяшкили иля баğлы халга цнванладыьы бяйанатынын еля илк ъцмляля-
риндян С.Мещмандаров Азярбайъанын юз мцстягиллийини ялдя ет-
дийини вя бу мцстягиллийин горунмасы цчцн орду тяшкилиня баш-
ландыğыны билдирирди. «Бу илин йазындан Азярбайъан юз мцстягил-
лийини ялдя етмишдир. Щямин андан юлкямизин щюкумятинин башында 
дайанан инсанларын сяйляри юлкядя анархийанын йол верилмямясиня 
вя щяр щансы бир йердя позулмуш олан ганунчулуьун бярпасына 
йюнялдилмишдир. Бу мягсядля диэяр щюкумят тядбирляри иля бярабяр 
гярара алынмышды ки, юлкянин силащлы гцввяляри дя йарадылсын. Йяни 
Азярбайъан гошунлары формалашдырылсын» (88). 

Бяйанатынын сонуну ися С.Мещмандаров беля тамамлайырды: 
«Сонра язиз олан Вятянимизин адындан юлкямизин бцтцн ящалисиня 
Вятяня олан мящяббятимиз наминя, йцксяк вятянпярвярлик 
щиссляри наминя бу хащишля мцраъият едирям ки, юлкядя ганун-

чулуğун горунмасы цчцн зярури олан гошунларымызын формалашды-
рылмасы ишиндя мяня кюмяк етсинляр». 

Бу ъцмлялярдя С.Мещмандаров Азярбайъаны „ «язиз олан Вя-
тянимиз» дейя адландырырdı. Бу сюзляр ади сюзляр дейилди вя онлар 
Ъцмщуриййят ордусу рящбяринин бир вятяндаш кими мяняви кейфий-
йятини дягигликля якс етдирирди. Онун Ъцмщуриййят ордусундакы 
бцтцн фяалиййяти дя язиз олан Азярбайъан Вятяни наминя гурул-
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мушду. Юзц дя Сямяд бяй тякъя язиз олан Азярбайъана сядагят-

ля хидмят етмякля öз ишини битмиш щесаб етмирди. О, ейни заманда, 
табелийиндя олан бцтцн щярби гуллугчуларын да бу ягидядя олмасына 
чалышырды. 

Щярби назир кими имзаладыğы сонунъу ямриндя дя Сямяд бяй 
Азярбайъаны «язиз олан Вятяним» адландырыр вя баш верян бол-

шевик çеvрилишиндян сонра да язизи олан Вятянин эяляъякдя 

ямин-яманлыг ичярисиндя олаъаğына цмидвар олдуьуну билдирирди. 
1919-ъу ил май айынын 28-дя Азярбайъанын мцстягиллийинин 

биринъи илдюнцмц гейд едиляндя Сямяд бяй Мещмандаровун ямри 
иля бцтцн гарнизонларда щярби парад кечирилди. 1920-ъи илин йан-
варында Азярбайъанын истиглалиййяти мцттяфиг дювлятляр тяряфиндян 
танынанда да Сямяд бяйин ямри иля гошун щиссяляриндя хцсуси 
тядбирляр кечирилди. Бу щадися мцнасибятиля бцтцн гарнизонларда 
парад тяшкил едилди, Азярбайъанын мцстягиллийинин мöщкямляндирил-
мяси наминя дуа мярасимляри кечирилди вя щиссялярдя байрам 
сцфряляри ачылды. Бунлар ися щеч шцбщясиз ки, щярби гуллугчуларда 
Азярбайъанын мцстягиллийиня олан мцнасибятин формалашмасына 
мцсбят тясир эюстярирди. 

Щярби Назирлийин рящбярлийи Азярбайъанын мцстягиллийиня тящлц-
кя тюрядя биляъяк щяр щансы гцввяйя гаршы чох гятиййятли вя барыш-

маз мöвге тутурду вя беля гцввяляря гаршы ян сярт васитяляря ял 
атмагдан беля чякинмирди. Щямин тарихи шяраитдя Азярбайъанын 
мцстягиллийиня гяним кясилян гцвяляр щям юлкя дахилиндя, щям дя 
юлкя хариъиндя mцвъуд иди вя щямин гцввяляр гаршыларына гойдуг-
лары мягсядя чатмаг цчцн ян мцхтялиф тяхрибатчы васитяляря ял атыр-
дылар. Юлкядя асайишин позулмасы вя анархийанын йарадылмасы да 
мцстягиллийя бир тящлцкя сайылырды вя она эюря беля гцввялярин зя-
рярсизляшдирилмяси дя ваъиб вязифялярдян бири сайылырды. Мясялян, 
1919-ъу ил йанвар айынын 10-да бир дястя сойьунчу Дялляр стан-
сийасында юзбашыналыглар тюрятмяйя чалышанда щямин дястяйя гаршы 
гошун бюлмяси эюндярилди. Баш верян атышмада гошун бюлмясиндян 

бир ясэяр шящид олду. С.Мещмандаров öлкя дахилиндяки анархийа-
нын арадан галдырылмасында шящид олмуш ясэярин фяалиййятини йцк-
сяк гиймятляндирdi вя бу мцнасибятля хцсуси бир ямр дя имзала-

mışды. 20 йанвар 1919-ъу ил тарихли щямин ямрдя дейилирди: 
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«Бу илин йанварында Татар сцвари алайынын 1-ъи бöлцйц soy-

ğунчуларын тутулмасы ишиндя мцлки щакимиййят органларына кöмяк 

эöстярилмяси цчцн Дялляр стансийасына эюндярилмишди. Сойьунчулар 
сянэярдя отурараг атяш ачырдылар. Йарым бюлцк тяряфиндян онларын 

атяшя тутулмасына бахмайараг, сойьунчулар эеъянин гаранлыğындан 
истифадя едяряк эизляня билдиляр. Атышма заманы Марул кяндинин 

сакини олан бир сцвари „ Намаз Сюйцн оğлу юлдцрцлмцшдцр. Мяр-
щум тяряфиндян Вятян гаршысындакы боръунун шяряф вя виъданла йе-
риня йетирилмясиня эöря онун аилясиня 10 мин рубл мигдарында бир-
дяфялик вясаит верилсин. Шяряфля щялак олмуш ясэярин шяхсиндя аиля 
йеэаня щимайядарыны итирдийиндян йашайыш цчцн тамамиля кю-
мяксиз галмамасы цчцн мяним тяряфимдян Назирляр Шурасы гар-
шысында аиляйя щямишялик олараг айда 1200 рубл пенсийа верилмяси 
барядя вясатят галдырылмышдыр. Бу ямр Азярбайъан Ъцмщуриййя-
тинин бцтцн бöлцк, батарейа вя командаларында охунсун» (89). 

Бунунла С.Мещмандаров анархийа вя ганунсузлуг йараданлара 

гаршы барышмаз олдуğуну нцмайиш етдирмякля бярабяр, юлкянин 
мцстягиллийи йолунда шящид оланларын аилясинин гайьыйа лайиг ол-
дугларыны вя онлара даими гайьы алтында олаъагларыны билдирирди. 

Юлкядя олан инэилис щярби гцввяляринин сялащиййят щядлярини аш-
масыны вя инэилис щярбчиляринин милли гошун щиссяляринин фяалиyйя-
тиня мцдахиля етмясини дя Сямяд бяй Мещмандаров Азярбай-
ъанын мцстягиллийи иля бир арайа сыьышмайан ямялляр кими дяйярлян-
дирирди. Мялумдур ки, бу гцввяляр Азярбайъана эялян кими Щярби 
Назирлийин вя милли гошун щиссяляринин Бакыдан чыхарылмасына наил 
олмушдулар. Бундан ялавя, инэилис щярбчиляри бязян милли гошун 
щиссяляринин фяалиййятиня дя йерли-йерсиз мцдахиля едирдиляр. Беля 
щалларын щяр бириня гаршы Сямяд бяй дярщал гятиййятли мювге тутур 
вя юз мцнасибятини билдирирди. Мясялян, 1919-ъу ил мартын сонларын-

да Гарабаьда фяаллашмаğа чалышан ермяни миллятчи тяъавцзкарла-
рына Ханкянди гарнизонунун ряиси тяряфиндян лайигли ъаваб верил-
мишди. Щадисянин мащиййятини ермяни миллятчиляри бюлэядя олан ин-
эилис щярбчиляриня тамам башга шякилдя чатдырараг онларын йардымы-
на архаланмаг истяйирдиляр. Инэилис щярбчиляри дя Ханкянди гарни-
зонунун ряисиндян ермяни миллятчиляриня гаршы силащлы мцгавимят 

эöстярилмясини дайандырмаьы тяляб етмиш вя С.Мещмандаров да 



391 

 

бундан хябяр тутмушду. Сямяд бяй инэилис щярбчиляринин беля юзба-

шыналыğыны йолверилмяз сайырды вя билдирирди ки, бу щярякятляр Азяр-
байъанын мцстягиллийиня зиддир вя онларын гошун щиссяляри иля щяр 
щансы бир ялагяси йалныз Щярби Назирлийин васитяси иля ола биляр (90). 

Бу щадисядян бир мцддят сонра, йяни 1919-ъу ил апрел айынын 
1-дя щиндлилярдян ибарят олан 100 няфярлик щярбчи дястяси Азярбай-
ъан щюкумятинин хябяри олмадан Аьстафа вя Эянъя стансийаларына 
дахил олмуш вя бу стансийалары нязарят алтына алмышдылар. Инэилис 
щярбчиляринин мцстягил Азярбайъан дахилиндя öзлярини беля сай-
мазйана апармалары йенидян Сямяд бяй Мещмандаровун ъидди 
наращатлыьына сябяб олду. О, Назирляр Шурасы сядринин адына йаздыьы 
мяктубда инэилисляри тутдуглары мювгедян суи-истифадя едяряк хя-
бярсиз вя иъазясиз Азярбайъан гошун бирляшмяляринин мювгелярини 
тутмасыны ачыг мцдахиля кими гиймятляндирир вя бу фактларла баьлы 
инэилис команданлыьынын гаршысында мясяля галдырылмасыны хащиш 
едирди. 

Еля щямин мяктубда С.Мещмандаров инэилис щярбчиляринин 

Азярбайъанын мцстягиллийиня гаршы зидд мöвге тутан Деникин 
гошунлары иля мцнасибятляриня дя ишаря едяряк билдирирди ки, щямин 
мцнасибятляр юлкянин мянафеляриня ъаваб вермир вя бу ъящят 
нязярдян гачырылмамалыдыр. 

Инэилис капитаны Деллинин Деникин ордусунун нцмайяндяси иля 
щеч кимдян иъазя алмадан Азярбайъанын шимал сярщядиня эет-
мясини, орада Деникин тящлцкясиня гаршы апарылан мцдафия ишляри 
барядя кяшфиййат характерли мялуматлар топламасыны да С.Мещман-
даров чох бöйцк щиддятля гаршылады. Йяни, яслиндя, инэилис щярб-
чиляри Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасы цчцн щяйата ке-
чирилмиш щярби тядбирлярин дцшмян ялиня кечмясиня ачыг васитячилик 
едирдиляр. Буну Сямяд бяй илк нöвбядя еля инэилис щярбçиляринин 
Азярбайъанын мцстягиллийиня гаршы тутмуш олдуглары дцшмян мюв-
ге иля изащ едирди. Щямин щадися иля баьлы Сямяд бяйин эялдийи гя-
рар да чох сярт иди. Щадися барядя мялумат алан кими С.Мещман-
даров Назирляр Шурасынын сядриня мяктуб йазды вя ондан инэилис 
команданлыьына етираз билдирилмясини хащиш етди. Инэилис щярбчиля-
ринин Азярбайъанын мцстягиллийи ялейщиня йюнялдилмиш олан щяря-
кяти Сямяд бяйи о дяряъядя гязябляндирмишди ки, Назирляр Шу-
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расынын сядриня йаздыğы мяктубунда бу барядя гяти гярар гябул 
едилмясини тякидля иряли сцрцрдц. Мцфяссял йазылмыш щямин мяк-
тубда Азярбайъанын мцстягиллийинин горунмасы наминя шимал 
сярщядляринин мющкямляндирилмяси мясяляляриня тохунулса да, 
онун ясас мязмунуну инэилис щярбчиляринин щеч бир чярчивяйя сы-
ьышмайан ямялляриня гаршы етираз тяшкил едирди. Азярбайъанын мцс-
тягиллийиня гяним кясилян гцввяляря гаршы Сямяд бяйин дюнмяз 
ирадясини вя ягидясини нцмайиш етдирян бу мяктубда дейилирди: 

"... Məni daha çox təəccübləndirən ingilis komandanlığının 
iküzlü siyasəti və bir də onun Azərbaycana xeyirxah münasibət 

bəsləməsi barədə verdiyi yalan vədlərdir. Özünüz fikir verin. Bir 

tərəfdən ingilis komandanlığı vəd verir ki, Samur çayı yaxınlığında 

sərhədin pozulmasına imkan verməyəcək və onu pozan hər bir şəxs 

həbs ediləcəkdir. O biri tərəfdən isə ingilis kapitanı Delli Könüllü 

ordunun zabitləri ilə, yəni Azərbaycanın düşmənləri ilə Xaçmaza 

yollanır və ingilis komandanlığının göstərişləri əsasında tələb edir 

ki, qoşunların və müdafiə mövqelərinin nəzərdən keçirilməsi üçün 

onlara imkan yaradılsın. O, körpülərin minalanıb-minalanmaması 

barədə sorğular aparır və bununla da könüllü ordunun fəaliyyəti 

üçün zəruri olan məlumatlar toplanılır. 
Kapitаn Dellinin bu eşidilməmiş tələbləri həyasızlığın və ya hər-

bi sirlərə riayət edilməsinin ən adi tələblərini başa düşə bilməməsi 

kütbeyinliyin görünməmiş nümunəsidir. Onun general Usubova 

qoşunların yerləşməsi, mövqeləri, körpülərin minalanması, azər-

baycanlı əhalinin əhval-ruhiyyəsi barədə suallar verməsi də bunu 

göstərir. 

İngilis komandanlığı vasitəsи ilə bu açıq və həyasız casusluq 
üsulları bizim tərəfimizdən ciddi etiraz edilməsini tələb edir. Elə 

həmin ingilislər Sizin bildiyiniz kimi, Quba qəzasında çəkilişlər 
aparır, mövqeləri nəzərdən keçirir, əhalini sorğu-suala tuturdular. 

Bütün bu söylənilənlərdən mənə belə gəlir ki, Qafqazdan gedənə 

kimi ingilislər Azərbaycan və Gürcüstanın işğalı üçün Könüllü 

orduya kömək göstərməyə tələsirlər. 

Ona görə zəruri bilirəm ki: 
1. Азярбайъана вя онун мцстягиллийиня гаршы шяряфсиз щяря-
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кятляр етмиш инэилис команданлыğына йазылы шякилдя гяти етираз бил-
дирилсин; 

2. Бу етиразын суряти Инэилтяря, Америка, Франса вя Италийа щю-
кумятляриня эюндярилсин вя беля бир инам ифадя олунсун ки, Гаф-

газдакы инэилис команданлыğынын дцшцнцлмямиш сийасяти щеч дя 
Инэилтярянин сийасяти дейилдир вя йалныз йерли команданлыг бурадакы 
мцсялман вя эцръц ящалисинин инэилисляря олан нцфуз вя инамыны 
бирдяфялик гырырлар; 

3. Ейни заманда, бу етиразын бир суряти дя Топчубашова эюндя-
рилсин ки, о да шяхсян Антантайа етиразыны билдирсин. 

…14. Сиз бу сюйлянилянлярля разылыğыныzı билдирярсинизся, онда 
телеграфла мяня вя бизим тяряфдян Gцръцстанла данышыгларда иштирак 
едян диэяр шяхсляря мялумат верин ки, биз бирликдя эенерал Кори вя 
онун мцавининя юз етиразымызы билдиряк. Əэяр дяйишиклик едилмя-
сини лазым билсяниз дя бизя мялумат верин. 

Тифлисдян гайыдан кими тялтиф едилдийим 1-ъи вя 2-ъи дяряъяли 
«Мцгяддяс Михаил вя Мцгяддяс Эеорэи» орденини Сизя эöндяря-
ъяйям (онун биринъи дяряъялисини болшевикляр талан вахты мяндян 
алмышдылар). 2-ъи дяряъялисини ися хащиш едирям ки, инэилисляря 
гайтарасыныз вя билдирясиниз ки, буну эяздирмяк истямирям, чцнки 
мян онлары Азярбайъанын дцшмяни сайырам» (91). 

Азярбайъанын мцстягиллийиня мцнасибятдя беля айдын вя гя-
тиййятли мювге Ъцмщуриййят ордусу забитляринин бюйцк якся-
риййятинин мяняви йеткинлийинин эюстяриъиси иди. Məsələn, 2-ci Qa-
rabağ süvari alayının komandiri polkovnik Süleyman bəy Əfən-

diyev alay komandirliyi vəzifəsinin təhvil verilməsi ilə bağlı im-

zaladığı əmrində Azərbaycanın müstəqilliyinə olan bağlılığını belə 

ifadə edirdi: "Azərbaycan Respublikası Hərbi Nazirliyi üzrə 24 

nömrəli əmrlə mən süvari diviziyasının komandiri təyin edilmişəm. 

...Təəssüf ki, rəhbərliyin iradəsi ilə mən sizdən ayrılmalıyam, 

cənab zabitlər. Siz mənimlə birlikdə, doğrudan da, qorxuya deyil, 

vicdana görə qüvvənizi əsirgəmədən işləmisiniz, ... əsgəri və-

zifənizə şüurlu surətdə yanaşmısınız. Mən inanıram ki, siz gələ-

cəkdə də məğrur olacaqsınız, nəzərləri möcüzə-bahadırlara dikil-
miş bizim azad vətənin və millətin bayrağını daşıyacaqsınız. Bu isə 
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sizdən haradan gözlənilməsinə baxmayaraq, Vətənin düşmənlərdən 

müdafiəsi üçün şüurlu və birgə işi tələb edir. Vətənin gələcəyi sizin 

əlinizdədir. Onun abadlaşması, çiçəklənməsi və ya asılı olması bi-

zim özümüzdən asılıdır".  
Гейд етмяк лазымдыр ки, 1920-ъи илин яввялляриндя Азярбай-

ъанын дювлят орденляринин вя медалларынын тясис едилмяси гярара 
алынмышды. Бу мясяля иля баьлы щюкумятин 30 йанвар 1920-ъи ил та-
рихли иъласында Щярби назир С.Мещмандаров мярузя етмишди. Онун 
мярузясиндян сонра орденлярин лайищяляринин щазырланмасы гярара 
алынды. Гярарда о да билдирилирди ки, бцтцн лайищялярин мязмунунun 
ясасыны мящз Азярбайъанын мцстягиллийи тяшкил етмялядир (92). 
Анъаг 1920-ъи илин апрел ишьалы иля баьлы бу иши баша чатдырмаг 
мцмкцн олмады.  

Гошунларын шяхси щейятинин мяняви тярбийясиндя тялябкарлыгла 
гайьы, ясасландырылмыш вя мягсядйюнлц иш цзвц вящдят тяшкил 
еdirди. Ейни заманда, бу мясяля айрыъа тяърид олунмуш шякилдя 
дейил, бцтцн тялим-тярбийя просесинин цмуми ахарында щялл едилирди. 
Щярби гуллугчунун шяхсиййятиня щюрмят, она етимад, инам вя 
цмид бцтцн эюрцлян ишлярин мяркязиндя дайанырды. 

Щярби Назирлийин рящбярлийи гошун щиссяляринин шяхси щейятинин 
мяняви тярбийясини щяр шейдян яввял халгын милли-мяняви дяйярля-
ри цзяриндя апарылмасыны зярури сайырды. Назирлийин рящбярлийиндя, 
щисся вя бирляшмялярин команданлыьында олан йцксяк рцтбяли забит-
лярин щамысынын бир щярбчи кими чар Русийасы ордусунда тамам 
фяргли олан милли-мяняви мейарлар чярчивясиндя йетишмяляриня бах-
майараг, Азярбайъанын милли дяйярляриня олан мцнасибяти гцрур 
мянбяйи, вятянпярвярлийин бариз нцмуняси иди. Бунунла баьлы 
яввялки фясиллярдя артыг бир сыра мягамлара тохунулмушдур. Ясэяр-
лярин мяишятинин тяшкилинин милли зяминляр цзяриндя гурулмасы, хид-
мят низамнамяляриня милли елементлярин дахил едилмяси, щярби 
sимволларын милли планда тяртиб едилмяси вя с. бир сыра мясяляляр 
милли-мяняви дяйярляря мцнасибятин ифадяси иди. Азярбайъан дю-
йцшчцсцнцн мяняви дцнйасынын йарадылмасында мянсуб олдуьу 
халгын тарихи кечмишинин юйрянилмясиня, онун гящряманлыг нц-
муняляри цзяриндя тярбийяляндирилмясиня бюйцк диггят йетирилирди. 
Бу бахымдан Щярби назир С.Мещмандаровун бу эцнцмцз цчцн дя 
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юз актуаллыьыны итирмяйян чох гиймятли фикирляри горунуб сахланыл-
магдадыр. Щямин фикирлярин мащиййяти бундан ибарятдир ки, Азяр-
байъанын гящряманлыг тарихи щям арашдырылмалы, щям дя халг 
кцтляляриня, о ъцмлядян гошунларын шяхси щейятиня чатдырылмалыдыр. 
С.Мещмандаров шцбщя етмирди ки, йалныз азярбайъанлылардан тяшкил 
едилмиш олан щярби гцввяляр юз халгынын гящряманлыг тарихини йахшы 
билмяли, ондан ибрят эютцрмялидир. Щярби назир бу истигамятдя апа-
рылан ишлярдя ифратчылыьа вармаьа, милли тярбийяни миллятчилийин гызыш-
дырылмасы иля бир сявиййядя тутулмасына щеч ъцря разы дейилди. О, 
милли тарихи кечмишин юйрянилмясиндя йалныз саьлам щисслярин ашы-
ланмасыны вя мцтярягги хяттин излянилмясини ясас сайырды: "Бол-
шевизмя гаршы мцбаризянин истигамятляриндян бири халг ичярисиндя 
саьлам милли щисслярин йарадылмасыдыр. Азярбайъанын йаранмагда 
олан эянъ ордусу цчцн бу хцсусиля лазымдыр. Йалныз азярбайъанлы-
лардан тяшкил олунмуш щярби гцввяляримиз юз халгынын цмумдцнйа 
тарихинин сящифяляриня йазмыш олдуьу вя биздян даща чох Авропа 
халгларынын хатырлайыб данышдыглары чохлу иэидликляри, шяряфли дюйцш 
кечмишини билмялидирляр. Бир ясрдян дя артыг рус аьалыьындан хилас 
олмуш тцрк халгы билмялидир ки, биз щеч дя щямишя ясарятдя ол-
мамышыг, щям дя юз ирадямизи Авропа вя Асийайа нцмайиш етдир-
мишик. Gцман едирям тцрк тарихинин билиъиляриндян кимяся халгымы-
зын мцхтясяр тарихини вя бу эцнцмцзя гядяр олан ян мцщцм 
щадисяляри якс етдирян кцтляви китабчаларын тяртиб вя няшр едилмяси-
нин тапшырылмасы файдалы оларды. Садя хяритялярин ялавя едилмяси дя 
йахшы оларды. Бурада бизим тарихи гящряманлыьымыз вя йад щаки-
миййятляр алтында олдуьумуз вахт чякдийимиз изтираблар эцзэцдя 
олдуьу кими юз яксини тапмалыдыр. Онларын ифадя тярзи обйектив вя 
тямкинли олмалыдыр ки, миллятчилик барядя тясяввцр йох, бялкя ясрлик 
йухудан ойанан миллятдя саьлам милли щиссляр йаратсын. 

Бизим бир сыра мцсялман мцтяфяккирлярин мейил етдийи ифрат 
сосиал тялимляр мцсялман халг кцтляляриндян йцксяк мядяни инки-
шаф тяляб едир. Онларын гаранлыг, надан кцтлялярля ъалашдырылмасы бц-
тцн Авропа Русийасынын мяруз галдыьы анархийа вя террора йол ача 
биляр. Биз мцсялманлар шцурлу щяйата вя милли йарадыъылыьа йениъя 
гядям гоймушуг. Интернасионал идейалар щялялик биздян чох узаг-
дыр. Бах буна эюря дя бизим зийалыларымызын ян мцщцм вязифяля-
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риндян бири халгы вя ордуну онун тарихи кечмиши иля таныш етмякдир. 
Бу бизим интернасионал сяйляримизин ясассызлыьыны, халгда милли 
щисслярин вя тцрк иргиня мянсублугдан гцрур кечирмяйин инкишаф ет-
дирилмяси цчцн йахшы сцбут оларды. Беля кцтляви тарихи няшрляр халг 
арасында вя гошунларда эениш йайылмалы вя бунун цчцн щяр бир 
кянд мцяллими, щяр бир мцсялман забит ондан эениш истифадя етмя-
лидир. Эяляъякдя цмумхалг гярары вя щюкумятин кюмяйи иля тцрк 
халгынын бюйцк хадимляри вя рящбярляри мцвафиг абидяляр гойул-
магла ябядиляшдирилмялидирляр" (93). 

Чыхышларынын бириня С.Мещмандаров щярб тарихинин юйрянилмяси-
нин зярурилийи барядя юз фикирлярини беля давам етдирирди:" ... щярб 
тарихинин юйрянилмяси ягли дцнйаэюрцшцнц эенишляндирир, тянгиди 
мцщакимяни, дирибашлыг вя зиряклийи инкишаф етдирир. Щярб тарихини 
юйрянмякля сиз овуъунузун ичиндя олдуьу кими бу вя диэяр тяря-
фин бцтцн сящвлярини, няйи етмяйин лазым эялмядийини вя неъя щя-
рякят лазым олдуьуну эюрцрсцнцз, щярб тарихини юйрянмякля сиз ян 
чятин вязиййятдян баш чыхармаг вя мцвафиг гярары чыхармаг 
вярдишляри ялдя едирсиниз; щярб тарихини юйрянмякля дюйцш заманы 
гошунлара чох баща баша эялян сящвлярин бурахылмасындан юзц-
нцзц мцяййян гядяр горумуш олурсунуз. Эцман едирям ки, дейи-
лянляр щярб тарихинин юйрянилмясинин ящямиййятини баша дцшмяйя 
кифайятдир. Бунун цчцн дя мян беля щесаб едирям ки, щярб тарихи 
щяр бир щярби адам цчцн столцстц китаба чеврилмялидяр. Ону юйрян-
мякля сиз, щеч шцбщясиз ки, юзцнцзц щяср етдийиниз йолда уьурлар 
газанаъагсыныз" (94). 

Истиглалиййят ялдя едилдикдян сонра Азярбайъан щюкумяти Азяр-
байъан дилини республиканын дювлят дили елан етмишди. Азярбайъан 
дили ордунун да дювлят дили елан едилмишди вя бу фактын юзц дя 
Азярбайъан ясэярляриндя милли щисслярин инкишафына кюмяк едяъяк 
бир амил кими гиймятляндирилирди. Командаларын милли дилдя верил-
мяси, дярслярин милли дилдя апарылмасы ясэярлярдя хидмятя гаршы бир 
баьлылыг йарадырды. Артыг мялумдур ки, Hярби Назирлийин рящбярлийи 
щятта рус вя эцръц забитлярин гаршысында да беля тяляб гоймушду ки, 
бир ай мцддятиндя бцтцн команда сюзляринин азярбайъанъа гар-
шылыьыны юйрянсинляр вя шяхси щейятя Азярбайъан дилиндя команда 
версинляр. Якс тягдирдя, онлар хидмятдян узаглашдырылмалы идиляр. 
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Щярби назир бцтцн щисся командирляриндян, идаря вя шюбя 
ряисляриндян тяляб едирди ки, мющцрляр Азярбайъан вя рус дилиндя 
щазырлансын. Щярби Назирлийин бярпасындан сонра илк айларда апа-
рылан йазышмаларда мющцрляр вя кцнъ штампларында щиссялярин вя 
структурларын ады йалныз рус дилиндя йазылырды. С.Мещмандаров буну 
йолверилмяз сайырды. О билдирирди ки, кцнъ штамплары вя мющцрляр 
щазырланаркян республиканын дювлят дилинин Азярбайъан дили олмасы 
йаддан чыхарылмамалыдыр. Онларда щисся, бирляшмя, идаря вя шю-
бялярин адлары биринъи Азярбайъан дилиндя йазылмалы, сонра ися аша-
ьыда рус дилиндя йазылмалыдыр (95). 

Забитляря Азярбайъан дилинин йахшы юйрядилмяси цчцн щям орду 
дахилиндя, щям дя ордудан кянар бир сыра курслар тяшкил едилмишди. 
Ордудан кянар Азярбайъан дили курслары Маариф Назирлийинин 20 
август 1919-ъу ил тарихли гярары иля Бакы Реалны мяктябиндя ачыл-
мышды. Пулсуз олан щямин ахшам курсларында щяфтядя цч дяфя дярс 
кечирилмяли иди. Щярби назирин ямри иля бу барядя гошунлара мя-
лумат верилмякля забитляря щямин куrслара эетмяк тювсийя олу-
нурду (96). 

Аз сонра беля курслар ордунун дахилиндя дя йарадылды. Цмуми 
гярарэащ ряисинин 21 сентйабр 1919-ъу ил тарихли сярянъамында 
эюстярилирди ки, Азярбайъан дилинин дювлят дили олмасы щаггында 
Азярбайъан щюкумятинин 27 ийун 1918-ъи ил тарихли гярарынын ре-
аллашдырылмасы мягсядиля Цмуми гярарgащын няздиндя дя щярби 
гуллугчулар цчцн Азярбайъан дили курслары ачылмышдыр. Бу курс ики 
шюбядя тясис едилмишди. Биринъи шюбя Азярбайъан дилини щеч 
билмяйянляр цчцн нязярдя тутулмушду. Курсда дярсляр ики 
сeместрдя кечирилмяли иди. Биринъи сeместр сентйабрын 26-дан де-
кабрын 20- дяк, икинъи семестр 1920-ъи ил йанварын 2-дян апрелин 
1-дяк давам етмяли иди. Дярсляр щяфтядя 3 дяфя 2 саат щяъминдя 
планлашдырылмышды. Беля курсларын щярби щиссялярдя дя ачылмасы 
нязярдя тутулмушду (97). 

Дил курслары тякъя забитляр цчцн дейил, щям дя ясэярляр цчцн 
ачылырды. Мялумдур ки, ордуйа эялян ясэярлярин мцтляг чохлуьу 
савадсыз иди. Бу ися онларын милли дяйярлярля йахындан танышлыьына 
манечилик тюрятмякля бярабяр, тялим-тярбийя просесинин цмуми 
эедишиня дя мянфи тясир эюстярирди. Савадлы ясэярлярин азлыьы цзцн-
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дян чавуш щейятинин щазырланмасы да хейли лянg эедирди. 
1920-ъи илдя Щярби Назирлик ясэяр щейятинин савадландырылмасы 

ишиндя нязярячарпаъаг ирялиляйишин ялдя едилмясини планлашдырырды. 
Бу мясяля иля баьлы Щярби назир 1920-ъи ил мартын 3-дя 129 
нюмряли ящатяли бир ямр имзалады. Щямин ямрдя дейилирди ки, яс-
эярляр арасында Азярбайъан дилиндя савадын йайылмасы вя тялим ко-
мандаларынын савадлы ясэярлярля комплектляшдирилмяси цчцн пийада 
вя сцвари алайларында табор мяктяби йарадылмалыдыр. Таборлардакы 
савад мяктябляри ашаьыдакы тялябляр ясасында тяшкил едилмяли иди: 

1) табор мяктябляриня савадсызлар, аз савадлылар, лакин фящмли 
ясэярляр эюндярилмяли иди; 

2) щяр бир бюлцк мяктябя 15 ясэяр эюндярмяли иди; 
3) табор мяктябляриндя тядрис мцддяти 4 ай иди; 
4) табор мяктябляриня рящбярлик Азярбайъан дилини йахшы билян, 

хцсусян дя вахтиля мцяллим ишлямиш забитляря тапшырылмалы иди; 
5) табор мяктяблярини битирян ясэярлярин арасындан 20„25 няфяр 

ян йахшысы сечиляряк алай мяктябиня эюндярилмяли иди; 
6) алай мяктябляри ися табор мяктяблярини битирян ясэярлярин 

савад сявиййясини даща да тякмилляшдирмяли вя тялим командаларын-
да щазырлыг кечмяляри цчцн онлара зярури олан биликляр вермяли иди; 

7) алай мяктябляриндя дя тящсилин мцддяти 4 ай олмалы иди; 
8) алай мяктябиндя илкин саваддан башга ясэярляр щесабla-

manın dюрд гайдасыны вя Азярбайъан халгынын мцхтясяр тарихини 
кечмяли идиляр;  

9) алай мяктябляриндя дярслярин кечирилмясиня алай моллалары да 
ъялб едилмяли иди; 

10) сцвари алайларынын щяр бириндя алай мяктяби йарадылмалы вя 
ора щяр бир сцвари алайындан 5„10 савадлы ясэяр ъялб едилмяли иди; 

11) топчу щиссяляриндя беля мяктябляр щяр бир батарейа вя 
дивизионда тяшкил едилмяли иди; 

12) бу мяктяблярдя ишляйян мцяллимляр цчцн ялавя мцкафат-
ландырма вясаитляри нязярдя тутулмалы иди; 

13) дярсляр хидмятдянкянар вахтларда, эцндя 2 саат мцддятин-
дя кечирилмяли иди; 

14) дяфтярхана лявазиматынын ялдя едилмяси цчцн алайларын 
малиййя вясаитиндян айда бир мин рубл айрылмасына иъазя верилирди. 
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Бундан башга, назир ямриндя ордунун гярарэащ ряисиня, лява-
зимат ряисиня тапшырыг вермишди ки, мяктяблярин ишинин тяшкили цчцн 

Маариф Назирлийи иля ялагя йараdılsın вя лазыми ишляр эюрülсцн (98). 
Гошунларын цмуми тялим-тярбийяси чярчивясиндя ясэярлярля сющ-

бятляр апарылмасы, онлара Азярбайъанын тарихи, ясэяри боръун ма-
щиййяти, щярби анда сядагят вя с. мювзуларын чатдырылмасы да ня-
зярдя тутулурду. Беля дярслярин апарылмасына ян йахшы забитляр вя 
щиссялярин моллалары ъялб едилирдиляр (99). 

Гошунларын шяхси щейятинин милли тарихи кюкляря баьланылмасы вя 
онларын мяняви сафлашмасы бахымындан Новруз байрамларынын 
цмуморду мигйасында гаршыланмасынын вя кечирилмясинин тяшкили 
дя диггяти ъялб едирди. Юз мювъудлуьу дюврцндя Азярбайъан Oр-
дусу ики дяфя Новруз байрамыны гаршыламыш вя щяр икисини дя 
тянтяняли шякилдя кечирмишди. Новруз байрамынын гейд едилмяси 
ясл байрам овгатында щяйата кечирилирди. Щяр ики байрам да гошун-
ларын щярби парады иля шяхси щейятин йадында галмышды. 

1919-ъу илин Новруз байрамы яряфясиндя назирин имзаладыьы ям-
ря ясасян шяхси щейят цч эцн дярслярдян азад едилди. Бу ямря яса-
сян цмуми байрам сцфряси ачылмалы, ясэярлярин иашяси эцълянди-
рилмяли иди (100). 

1920-ъи илин Новруз байрамынын йадда галан şəkildə кечирилмяси 
цчцн цч эцн ярзиндя ясэярлярин иашясиня щяр эцн цчцн ялавя 40 
рублун хярълянмясиня иъазя верилди. 

Новруз байрамы яряфясиндя Щярби назир мярщямят вя гайьы 
эюстяряряк ъязаландырылмыш ясэярлярин gцнащындан кечир, йа да 
ъязаларыны азалтмагла онлара байрам севинъи бяхш едирди. 1919-ъу 
илин Новруз байрамы яряфясиндя Щярби назир С.Мещмандаров юлцм 
щюкмцня мящкум едилмиш 6 ясэяри яфв едяряк онларын ъязаларыны 
6 иллик щябсля явяз етди. 3-ъц Эянъя пийада алайындан олан щямин 
ясэярляр 1919-ъу ил мартын 8-дя ахшам силащлы шякилдя йолда раст-
лашдыглары бир нечя няфяри щядяляйяряк соймушдулaр. Ясэяр адына 
вя шяряфиня йарашмайан бу ямялляря эюря онлар дярщал щярби сящра 
мящкямясиня верилмиш вя бурада онлара юлцм ъязасы кясилмишди. 
Щярби назир 14 март 1919-ъу ил тарихли 127 нюмряли ямриндя бил-
дирирди ки, бу щюкм тамамиля ядалятли щюкмдцр. Лакин ясэярлярин 
юз эцнащларыны етираф етмясини, орду гуруъулуьу просесиндя бир сыра 
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чятинликлярин олмасыны, щабеля Новруз байрамынын йахынлашмасыны 
нязяря алараг назир юлцм ъязасыны щябс ъязасы иля явяз етмяйи 
мягсядяуйьун билди (101). 

1920-ъи илин Новруз байрамы яряфясиндя дя Щярби назир С.Мещ-
мандаров ямр имзалайараг интизам гайдасында щябс едилмиш бц-
тцн щярби гуллугчулары азад етди. Анъаг щямин ямрдя эюстярилирди 
ки, бу тяляб истинтаг алтында олан щярби гуллугчулара шамил едилмир 
(102). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи, ейни заманда, щярби гуллугчуларын 
милли-мяняви нормаларла сясляшмяйян щярякятляря йол вермясиня 
гаршы кяскин мювге тутур вя буну ордунун мяняви сафлыьынын 
горунмасына тящлцкя кими гиймятляндирирди. Щярби назирин 14 март 
1919-ъу ил тарихли 126 нюмряли ямриндя дейилирди ки, алынан мялу-
матлара эюря ордунун бир сыра забитляри вя мямурлары клуб вя 
ъямиййятлярдя бюйцк пулла гумар ойунлары ойнайырлар. Ямрдя шя-
щяр комендантындан, идаря ряисляриндян тяляб олунурду ки, бу мя-
сяля ъидди нязарят алтында сахланылсын вя кимся беля бир ишдя эцнащ-
кар билинярся, дярщал хидмятдян азад олунмасы цчцн тягдим олун-
сун (103). 

III fəsildə гейд едилмишди ки, забит нцфузу вя шяряфи иля бир арайа 
сыьмайан беля щярякятляр цчцн Щярби назир щятта эенерала да 
эцзяштя эетмямиш вя эенерал-майор Пурселадзени Азярбайъан 
Oрдусунун сыраларындан хариъ етмишди. 1920-ъи илин март айында 
Новруз байрамы яряфясиндя С.Мещмандаровун ямри иля ясэяр 
шяряфи, яхлагы вя алиъянаблыьы анлайышлары иля бир арайа сыьмайан 
ямялляря йол вердийи, забит шяряфини горуйуб сахлайа билмядийи вя 
давраныш нормаларына риайят етмядийи цчцн ики азярбайъанлы пра-
поршик дя хидмятдян азад едилмишдиляр (104). 

Hərbi nazir əsgərlərə qarşı fiziki təzyiq göstərilməsini də qətiy-

yətlə pisləyirdi və belə halların baş verməsinə qarşı çox ciddi 

mövqe tuturdu. O bəyan edirdi ki, belə hallara yol verilməsi hərbi 

hissələrin təşkilatlanmasına mane olur və şəxsi heyətin mənəvi cə-

hətdən korlanmasına yol açırdı. S.Mehmandarov diviziya koman-

dirlərindən və hissə rəhbərlərindən ciddi şəkildə tələb edirdi ki, 

əsgərlərə qarşı fiziki təzyiqlərə yol verilməsinin qarşısı alınsın və 

belə hərəkətlərə yol verənlər barədə şəxsən ona məlumat verilsin. 
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С.Мещмандаров бцтцн фяалиййяти бойу забит вя командирляри 
ясэяр зящмятини дцзэцн гиймятляндирмяйя, йерсиз щярякятляри, 
ясасландырылмамыш ямрляри иля ясэярлярдя хидмятин мцгяддясли-
йиня, командирляриня гаршы етибарсызлыьын йаранмасына йол вермя-
мяйя чаьырырды. 1919-ъу ил феврал айынын яввялиндя Щярби назирин 
Шушайа эялмяси мцнасибятиля бурадакы таборун шяхси щейяти ачыг 
щавада дцзцлмцш вя гаршыланма мярасими кечирилмишди. С.Мещ-
мандаров онун хябяри олмадан шяхси щейятин сойуг щавада сырайа 
дцзцлмясинин вя бу вязиййятдя хейли эюзлямясинин командир 
щейятиня гаршы ясэярлярдя щяр щансы щюрмятин формалашдырылмасына 
зямин йаратмадыьыны гейд едир вя беля щярякятляря гаршы кяскин 
етиразыны билдирирди (105). О, сцни шякилдя орду рящбярлийиня гаршы 
щюрмят йарадылмасынын тамамиля ялейщиня иди вя ясэяр гялбиня 
даща гайьыкеш вя принсипиал мцнасибятлярля йол тапмаьа чалышырды. 
Хидмятя гаршы сядагят вя виъданлы мцнасибят эюстярян щеч бир 
ясэярин вя забитин ибрятамиз ямялляри Щярби назирин диггятиндян 
кянарда галмырды. Беля ямялляр ямрля ордунун бцтцн шяхси ще-
йятиня елан едилирди вя онлара нцмуня кими тягдим олунурду. 
Щярби назир юзцнцн 3 март 1919-ъу ил тарихли 130 нюмряли ямриндя 
эюстярирди ки, 1-ъи Татар сцвари алайынын ясэяри, Бакы гязасынын Са-
рай кяндинин сакини Ханмирзя Мялик Ящмяд оьлу хястя анасына 
баш чякмяк цчцн иъазя алыб евляриня эедибмиш. Неъя олурса ясэяр 
юз евляриндя вяфат едир. Анъаг вяфатындан габаг хястя анасындан 
хащиш едир ки, ясэяр либасы щюкумят малы олдуьу цчцн ону щиссяйя 
эюндярсин. Анасы да оьлунун вясиййятиня ямял едяряк хидмяти 
палтары эерийя гайтарыр. С.Мещмандаров вяфат етмиш сцваринин хид-
мяти иля марагландыгда мялум олду ки, о, щямишя нцмуняви дав-
ранышы, сонсуз тямизлийи, ишэцзарлыьы вя интизамлылыьы иля фярглянир-
миш. Беля бир ясэярин „ Вятян мцдафиячисинин юлцмцнц Щярби назир 
аьыр бир итки сайырды вя онун Азярбайъан Oрдусу сыраларында хидмя-
тя виъданлы мцнасибятини щамыйа нцмуня эюстярирди. Ады чякилян 
ямрини С.Мещмандаров ашаьыдакы ъцмлялярля битирирди: "Беля бир 
сцваринин юлцмц хидмят етдийи щисся цчцн бюйцк иткидир. Hамынын 
диггятини беля бир мясяляйя ъялб едирям ки, юлцм анына гядяр 
Ханмирзя Мялик Ящмяд оьлу бцтцн хидмяти ямлакы юз щиссясиня 
гайтармаьа борълу олдуьуну унутмамышды. Онун гоъа анасы ися 



402 

 

чох касыб олмасына бахмайараг, оьлунун ирадясини йериня йетир-
мяйя имкан тапмышды. Аллащ бизим Вятянимизя беля тямиз ин-
санлардан даща чох гисмят елясин" (106). 

Щярби назирин башга ямрляриндя щиссялярдя Ханмирзя кими яс-
эярлярин щярякятляри иля дабан-дабана зидд олан ямялляря йол 
верилдийинин вя онларын щям забитляр, щям дя ясэярляр тяряфиндян 
тюрядилдийинин шащиди олмаг мцмкцндцр. Мясялян, 28 феврал 
1920-ъи ил тарихли 125 нюмряли ямриндя С.Мещмандаров билдирирди 
ки, бир сыра щярби щиссялярдя, о ъцмлядян дя щярби мяктябин юзцн-
дя бязи забитляр вя щятта чавушлар тяряфиндян хидмяти ямлака, ма-
лиййя вясаитляриня гярязли мцнасибят барядя мялумат алынмаг-
дадыр. Щярби назир бу сайаг ямялляри шяряфсизлик кими гиймятлянди-
рирди, беля мяняви дцшкцнлцйя йуварланмыш щяр бир забитя вя чаву-
ша гаршы ян гятиййятли тядбирлярин тятбигинин зярурилийини вурьулайыр-
ды. Щярби назир бцтцн сявиййялярдя олан командирлярдян тяляб 
едирди ки, эянълярин тярбийясиня диггят йетирсинляр вя мянявий-
йатсызлыьа йол вериб хидмяти ямлака нанкоръасына йанашан чавушлар 
рцтбяляринин ашаьы салынмасы цчцн тягдим едилсинляр (107). 

 Hərbi nazir hərbi qulluqçular arasında xidmət intizamın ar-

tırılmasını onların mənəvi keyfiyyətlərinin mühüm göstəricilə-

rindən biri sayırdı. Bu məsələ ilə bağlı imzaladığı əmrlərindən 

birində S.Mehmandarov bütün səviyyəli komandirlərdən və zabit-
lərdən tələb edirdi ki, verilmiş əmrlər yuxarıların nəzarəti olmadan 

icra olunsun və sonra da yuxarı orqanlara lazımi məlumat verilsin. 

Onun yazdıqlarından belə məlum olurdu ki, hissələrə göndərilən 

əmrlər, teleqramlar bir çox hallarda sadəcə məlumat kimi qəbul 

edilir, amma onların tələbinin yerinə yetirilməsi diqqətdən kənarda 

qalırdı. Hərbi nazir bildirirdi ki, əmrlərin vaxtında və düzgün icra 

edilməsi və sonra da əlaqədar instansiyalara vaxtında məlumat 

təqdim olunması hərbi xidmətin əsasını təşkil edir. Bu tələbə əməl 

olunmaması qoşunların idarə edilməsini dinc dövrdə çətinləşdirər, 

müharibə dövründə isə qeyri-mümkün edər. S.Mehmandarov ko-

mandir heyətindən tələb edirdi ki, xidməti intizamın gücləndi-

rilməsi üçün zəruri addımları həyata keçirsinlər və bununla bağlı 

iradların aradan qaldırılmasını təmin etsinlər.  
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Щярби назирин 25 ийун 1919-ъу ил тарихли 311 нюмряли ямринин 
мязмунундан мялум олур ки, чохдан хидмятдя олан бир сыра 
ясэярлярин хидмятя йени эялян ясэярлярдян рцшвят алмасы щаллары 
да мювъуддур. Назир тяяссцфля гейд едирди ки, бу барядя мялумат-
лар бцтцн щиссялярдян алынмагдадыр. С.Мещmандаров кющня вя йе-
ни ясэярляр арасында рцшвяталма фактынын олмасыны эянъ ясэярлярин 
тярбийясиня вя интизамына зийан эятирян юзбашыналыг кими гий-
мятляндирирди. О дивизийа командирляриндян гятиййятля тяляб едирди 
ки, беля юзбашыналыглара тяъили сурятдя сон гойулсун вя эцнащкар 
шяхсляр мясулиййятя ъялб олунсунлар (108). 

Хидмяти тялябляря мясулиййят нцмайиш етдирмяйяряк щярби 
интизамын позулмасына йол ачан бцтцн щярякятляр ъидди шякилдя 
ъязаландырылырды. Эянъя щярби ряисинин идарясиндя хидмят едян 
ясэяр отаьа дахил олан забитя ясэяри гайдада щярби-тязим етмядийи 
цчцн щярби сящра мящкямясиня эюндярилмишди (109). 

Бязи ясэярлярин налайиг щярякятляри барядя "Азярбайъан" гязе-
тиндя гейдляр чап олунандан сонра Щярби назирин ямриня мцвафиг 
олараг Баш Əркани-щярбин ряиси Сулкевич щямин ясэярлярин тапылыб 
мясулиййятя ъялб олунмасы барядя эюстяриш верди (110). 

Щярби Назирлийин рящбяри шяхси щейятин мянявиййатынын кор-
ланмасына, интизамсызлыьын эенишлянмясиня, ордунун дайагларыны 
тяшкил едян дяйярлярин зяифлядилмясиня истигамятлянмиш йад тяб-
лиьатларын гаршысынын алынмасы иля дя кяскин мцбаризя апарырды. Хал-
гын вя ордунун гаршылашдыьы обйектив чятинликлярдян истифадя едя-
ряк юз фяалиййятини эенишляндирмяйя чалышан бир сыра гцввяляр 
тутдуглары ифрат мювге иля Азярбайъан дювлятчилийинин ясасларына 
гаршы мцбаризя апарыр вя ордунун шяхси щейятини дя бу мцбаризяйя 
гатмаьа чалышырдылар. Чох да бюйцк потенсиала малик олмайан гцв-
вяляря тцрк щярби гцввяляринин Азярбайъаны тярк етмясиндян сонра 
Азярбайъанда галмыш вя мювъуд реаллыглары, тарихи шяраити дцзэцн 
гиймятляндиря билмяйян бир нечя кичик чинли тцрк забити дя го-
шулмушду. Беля забитлярин рящбярлийи вя иштиракы иля щяля 1918-ъи ил 
нойабр ayının сонларында Аьдамда етиразлар едилмясиня ъящд 

эюстярилди. Лакин Щярби Назирлийин щяйата кечирдийи тяхирясалынмаз 

вя гятиййятли тядбирляр нятиъясиндя ордуда итаятсизлийя наил олмаьа 
чалышан бу кичик гцввя Аьдамдан гачыб даьылды (111). 
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Анъаг Щярби назир С.Мещмандаров билдирирди ки, ящалинин бязи 
даиряляри орду дахилиндя якс-тяблиьат апарараг бу гцввяляри ачыг 
щимайя едир, онун цзвляриня кюмяк эюстярирдиляр. Полис органла-
рынын гятиййятсизлийи ися кичик чинли забитлярин гануназидд щяря-
кятляринин давам етмясиня шяраит йарадырды. Мювъуд вязиййяти 
дцзэцн гиймятляндирмяйи баъармайан щямин тцрк забитляриня 
Эянъя Подпрапоршикляр мяктябинин мязунларындан да гошуланлар 
вар иди. Аьдамда илк ъящдляри уьурсузлуьа дцчар олан кичик чинли 
забитляр Щаъыгабула эяляряк бурадакы пийада алайынын шяхси щейяти 
вя забитляри арасында да тяблиьата башладылар. Лакин бурада онларын 
ямялляри мцдафия олунмады. Беля оланда кичик чinli тцрк забитляри 
йенидян Аьдама гайытдылар. Щаъыгабулдакы алайдан 1-ъи Ъаваншир 
пийада алайына дяйишдирилян бир нечя подпрапоршик дя онлара гошул-
ду. Аьдамдакы бязи даирялярин дя дювлятя гаршы иддиалы мювге тут-
масы кичик чинли тцрк забитляринин ятрафында топлашанлары тезликля 
орду ялейщиня итаятсiзлик актына сювг етди (112). Эцман едилирди ки, 
бцтцн гошун щиссяляриндя онларын идейаларыны мцдафия едянляр тапы-
лаъаг вя цмуморду мигйасыда мювъуд Азярбайъан щакимиййя-
тиня гаршы итаятсизлик эюстяриляъякдир. Бунун цчцн бир чох щиссяляря 
хцсуси нцмайяндяляр вя емиссарлар да эюnдярилди. Итаятсизлийин 

баşланмасы ися 1918-ъи ил декабрын 29-да нязярдя тутулмушду 
(113). 

Азярбайъан дювлятчилийи ялейщиня тяблиьат апаран бу гцввяляр 
эцман едирдиляр ки, апардыглары тяблиьат вя тяшвигат ишляри иля юз-
ляриня щиссялярдя лазыми арха вя дайаг тапаъаг вя онларын васитяси 
иля щиссялярин команданлыьыны щябс едяряк юз тяляблярини иряли 
сцряъякляр. 

Анъаг Аьдамдан башга диэяр щеч бир щиссядя гошунларын шяхси 
щейяти ордунун рящбярлийиня вя бцтцнлцкдя Азярбайъан дювлят-
чилийиня гаршы мювге тутмады. Бурада башланан юзбашыналыьын вя 
ганунсузлуьун илщам мянбяйи ися Газах пийада алайынын (сон-
радан Эянъя пийада алайы адландырылды – М.С.) пулемйот коман-
дасы иди. Газах пийада алайынын Аьдамда йерляшян 2-ъи таборунун, 
Шушада йерляшян 1-ъи таборунун шяхси щейятинин мцяййян гисми дя 
бу юзбашыналыглара гошулду. Итаятсизлик эюстярян гцввяляр 1-ъи пи-
йада дивизийасынын командири эенерал-майор Усубову вя дивизийа 
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гярарэащыны щябс едяряк ашаьыдакы шяртлярин гябул олунмасыны тя-
ляб етдиляр: 

1) бцтцн рус забитляри дярщал Азярбайъан Oрдусундан хариъ 
едилсин вя онлар тцрк забитляри иля явяз олунсун; 

2) тяъили олараг инэилис гошунлары Шушадан вя бцтцн Азярбай-
ъандан чыхарылсын; 

3) Шушайа доьру ирялиляйян Андроникин дястясинин гаршысынын 
алынмасы цчцн гяти тядбирляр эюрцлсцн (114). 

Эенерал-майор Усубов иряли сцрцлян тяляблярля разылашдыьыны вя 
щямин тяляблярин Щярби Назирлийя ютцрцлмясиня щазыр олдуьуну 
билдиряндян сонра щябсдян азад едилди. Сонра о, йаранмыш вязиййят 
барядя Щярби Назирлийя мялумат вериб бу юзбашыналыгларын арадан 
галдырылмасы цчцн кюмяк истяди. Щярби назир С.Мещмандаровун 
ямри иля эенерал С.Яфяндийев дярщал Бярдяйя йолланды вя орадан 
2-ъи Qарабаь сцвари алайы иля бирликдя Аьдама доьру щярякятя баш-
лады. Щадися йериня чатандан сонра эенерал-майор С.Яфяндийев 
ямр етди ки, Аьдам гарнизонунун шяхси щейяти цзбяцз ики сыра бо-
йу дцзцлсцнляр. Аьдама эялян гцввяйя гаршы мцгавимят эюс-
тярмяйин мянасыз олдуьуну анлайан ясэяр вя забитляр ямря табе 
олдулар. Газах алайынын пулемйот командасы ися ямря табе олмады 

вя bu komandanın hərbçiləri щаглы ъяза алаъагларындан горхуб га-
чыб даьылышдылар (115). Пулемйот командасынын гачыб даьылан шяхси 
щейяти юзц иля 18 пулемйот вя 30 мин патрон апара билмишди (116). 

Аьдамдакы мцряккябляшян вязиййятин сабитляшдирилмясиня 
кюмяк эюстярилмяси цчцн Дахили Ишляр назиринин мцавини эене-
рал-майор Аьабяйов oра göndərilди. Аьдама эялян кими дярщал о, 
вязиййятин арашдырылмасына башлады. Мяркязя эюндярийи рапортунда 
эенерал-майор Аьабяйов да йаранмыш эярэинлийин ясас тюрядиъиля-
ринин кичик чинли тцрк забитляринин олдуьуну тясдиг едирди. Онун ра-
портундан айдын олур ки, Азярбайъан Oрдусунун бир подпрапор-
шики, цч няфяр кичик чинли щярби гуллугчусу вя бир нечя йерли ящали дя 
бу щадисялярин фяал иштиракчыларындан иди. Щямин тцрк забитляри, Аь-
дамдакы пулемйот командасынын командири подпрапоршик Ширин 
Мурадов, цч щярби гуллугчу вя бир нечя йерли сакин щаглы ъязадан 
йахаларыны гуртармаг цчцн цч файтонла Аьдамдан Гарйаэиня 
гачдылар. Эенерал-майор Аьабяйов Гарйаэинин гяза ряисиня телег-
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рам эюндяряряк ганун позуъуларынын тезиликля щябс олунмасыны тя-
ляб етди (117). 

Гейд етмяк лазымдыр ки, тцрк щярби гцввяляри Азярбайъаны тярк 
едяндян сонра эизли шякилдя хейли сайда тцрк забити Азярбайъанда 
галмышды вя онларын щеч дя щамысы Азярбайъанын мцстягиллийиня 
гаршы шцбщяли мювге тутмамышдылар. Яксиня, инэилисляр тяряфиндян 
ъидди тягибляря бахмайараг, Азярбайъанда галан тцрк забитляри бц-
тцн баъарыгларыны бу мцстягил дювлятин дцшмянляринин арадан галды-
рылмасына вя юлкянин мющкямляндирилмясиня сярф едирдиляр. Онлар-
дан бири дя Зянэязурда ермяни гулдур дястяляриня гаршы ардыъыл 
мцбаризя апаран вя бурадакы Азярбайъан ящалисини ермяни гырьын-
ларындан горумаьа чалышан Казым бяй иди. О, Аьдамда вязиййятин 
мцряккябляшмясини вя бу щадисялярдя тцрк забитляринин дя иштирак 
етмясини ешидян кими дярщал Аьдама эялмиш вя эцнащкар тцрк за-
битляринин щябс едиляряк Азярбайъан щюкумятинин сярянъамына ве-
рилмясиня кюмяк етмяйя щазыр олдуьуну билдирмишди. Казым бяй 
топладыьы мялуматлардан сонра ашкар етмишди ки, тцрк забитляриня 
Яляддин бяй адлы бириси рящбярлик едир вя онлар Аьдамдан гачараг 
Гарйаэин яразисиндя эизлянирляр. Казым бяй бу барядя Ъябрайыл 
гязасынын ряисиня мялумат веряряк ондан щямин шяхсин вя онун 
силащдашларынын тутулмасына кюмяк эюстярилмясини хащиш етди. Гяза 
органларынын мясул шяхсляринин, орду нцмайяндяляринин, еляъя дя 
Казым бяйин фяал вя гяти иштиракы иля тезликля Аьдамда иьтишашлар 
йараданлар щябс едилдиляр, онлардан 7 ядяд тцфянэ вя 1 ядяд револ-
вер алынды вя юзляри дя Аьдама йола салынды. Ъябрайыл гязасынын 
ряиси йухары органлара эюндярдийи рапортунда эцнащкар шяхслярин 
тутулмасында вя Азярбайъан дювлятчилийиня сядагят эюстярмя-
синдя Казым бяйин фяалиййятини хцсусиля гейд едирди (118).  

Азярбайъан Oрдусу дахилиндя илк ъидди сынаг олан бу юзбашына-
лыглар щяйата кечирилян ъидди вя гятиййятли тядбирлярдян сонра тез-
ликля йатырылды вя тялим-тярбийя просесинин ащянэи бярпа олунду. Иф-
рат мювгедя дайанан гцввяляр орду дахилиндя юзляриня сосиал база 
тапа билмядиляр вя онларын идейалары шяхси щейят арасында лазыми 
якс-сяда йаратмады.  

Истяр Аьдамда баш верян щадисяляр, истярся дя щиссялярдя 
апарылан мцшащидяляр эюстярирди ки, кичик забит щейятинин мяняви 
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тялим-тярбийяси ъидди диггят тяляб едир. 1919-ъу илин мартында Яла-
щиддя Загатала таборунун командири подполковник Дибиров 
Цмуми гярарэащын ряисиня цнванладыьы рапортунда да кичик забит 
щейятинин мяняви кейфиййятляринин кифайят гядяр ашаьы олдуьуну 
билдириди. Бу таборун кичик забит щейяти, ясасян, Эянъя подпрапор-
шикляр мяктябини битирмиш эянъляр иди. Онлар ися хидмятин илк чятин-
ликляриня вя сынагларына лазыми сявиййядя синя эяря билмямишдиляр. 
Хцсусиля онларын чохунун бир таборда бирляшмяси деди-годулара ря-
ваъ верилмяси цчцн шяраит йаратмышды. Бу забитляр башга забитляря 
вя дювлят мцлкиййятиня мцнасибятдя принсипиал мювге тута билмир-
диляр. Хцсусиля onlar рус дилли забитлярля йола эетмяк истямирдиляр. 
Рус дилиндя олан сющбятляря, рус дилиндя верилян ямрляря щеч гулаг 
асмаг беля истямирдиляр. Ейни заманда, йери эялди-эялмяди башга-
ларынын ишляриня мцдахиля едирдиляр, юзляриня аид олмайан ишлярля 
mяшьул олурдулар. Табор командиринин фикринъя, кичик забитляр илк 
вахтлар даща чох даьыдыъы шяхсляр кими танынмышдылар, гуруъу забит-
ляр кими йох. Бу забитлярин мяняви тярбийяси иля мяшьул олмаг 
цчцн таборун команданлыьы хейли язиййят чякмяли олмушду. Бу-
нунла беля кичик забитлярин щеч дя щамысында принсипиал хидмят 
кейфиййятляринин ялдя едилмяси мцмкцн олмамышды. Табор коман-
дири апарылан ишлярин мцяййян нятиъясинин олдуьуну билдирся дя, 
онун мцтямади олараг апарылмасыны зярури сайырды. Ейни заманда, 
Щярби Назирлийин рящбярлийи гаршысыда беля бир мясяля галдырырды ки, 
щярби мяктяби битирян кичик забитляр бярабяр сайда бцтцн щиссяляря 
бюлцнсцнляр ки, онларын даща чох тяърцбяли забитлярля ящатя олун-
маг имканы олсун. Онун фикринъя, забит щейяти Азярбайъан щю-
кумятинин хидmятиндя дайанмалы олдуьуну лазымынъа анласа, он-
ларла шяхси щейят арасында да мцнасибятляр дцзgцн гурулар (119). 

Ордунун шяхси щейятинин мяняви ящвал-рущиййясиня мянфи тясир 
эюстярян тяблиьатлар да мювъуд иди. Хцсусиля зийaнлы тяблиьатын 
апарылмасы ордунун мювъудлуьунун бцтцн тарихи бойу давам ет-
мишди. Бу тяблиьаты апаран гцввяляр арасында болшевикляр вя ком-
мунистляр хцсусиля фярглянирдиляр. Доьрудур, деникинчиляр дя Азяр-
байъан Oрдусу дахилиндя олан рус забитляри васитяси иля щярби щисся-
лярдя мцяййян овгат йаратмаьа чалышырдылар. Лакин болшевик тябли-
ьаты деникинчилярля мцгайисядя даща ящатяли, эениш вя ардыъыл иди. 
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Хцсусиля Гырмызы орду щиссяляринин ъянуба доьру щярякяти дярин-
ляшдикъя Азярбайъандакы болшевик гцввяляринин фяалиййяти вя он-
ларын ордунун мющкямлянмясиня гаршы истигамятлянмиш якс-тябли-
ьаты даща даьыдыъы характер алырды. Ъямиййят вя орду дахилиндя 
мювъуд олан чятинликляр вя проблемляр ися бязян болшевик тяблиьа-
тынын йайылмасына обйектив зямин йарадырды. 

Азярбайъан Oрдусунун мöщкямлянмясиня гаршы истигамят-
лянмиш тяблиьат сырф шяхси щейят арасында апарылмырды. Мювъуд реал-
лыглардан мящарятля истифадя едян болшевик тяблиьатчылары илк нювбя-
дя савадсыз кцтлялярин шцуруна тясир эюстярмяйя, онлары юз юв-
ладларыны Азярбайъан Oрдусу сыраларында хидмятя эюндярмякдян 
чякиндирмяйя чалышырдылар. Чаьырыш-сяфярбярлик ишиндя мювъуд олан 
чятинликлярин бир сябяби дя мящз бу ъящятля баьлы иди. 1919-ъу ил 
мартын 8-дя Назирляр Шурасы сядринин адына эюндярдийи мякту-
бунда Щярби назир С.Мещмандаров билдирирди ки, Газах гязасынын 
кяндляри, демяк олар ки, бцтцнлцкля чаьырышчы вермякдян имтина 
едирляр. Бу да щямин зонада апарылан болшевик тяблиьатынын нятиъяси 
иди. Болшевик цнсцрляри бюлэядяки щям щярби гцввялярин, щям дя 
ящалинин арасында ъидди тяблиьат апарырдылар ки, бу да орду гуру-
ъулуьу просесини хейли чятинликлярля гаршылашдырырды. Назир вязий-
йятин ъиддилийини беля тясвир едирди: "Hазырда вязиййят чох ъиддидир. 
Яэяр щюкумят, хцсусиля дя Дахили Ишляр Назирлийи вя йерли инзибати 
органлар бу тяблиьатын гаршысынын алынмасы цчцн фяал тядбирляр щя-
йата кечирмясяляр, мяня щяваля олунан вязифянин уьуруна зя-
манят веря билмярям... Тяблиьат мянбяляринин ляьви цчцн ясаслы 
ишляр эюрцлмялидир вя ня гядяр ки эеъ дейил щюкумятин гярарларынын 
щяйата кечирилмямясиня зямин йарадан бцтцн сябябляр кюкцндян 
гопарылмалыдыр" (120). 

Баш Əркани-щярбин ряиси эенерал-лейтенант Сулкевичин 1919-ъу ил 
апрелин 6-да гарнизон ряисляриня эюндярдийи сярянъамында билди-
рилирди ки, Загафгазийа дямирйолчуларынын нцмайяндяляринин сон 
эцнлярдя Ксанка стансийасында кечирилян гурултайында да Азярбай-
ъанда, онун ордусунун шяхси щейяти арасында болшевик тяблиьатынын 
эцъляндирилмяси гярара алынмышды. Бунун цчцн Бакы тяшкилатына 
тапшырылмышды ки, тяблиьат ишинин апарылмасы цчцн зярури олан вясаитин 
вя ядябиййатын тяъщиз едилмясини юз цзяриня эютцрсцн. Гошун щис-



409 

 

сяляри арасында болшевик тяблиьатынын эенишляндирилмяси цчцн хцсуси 
бир груп йарадылмышды. Бу група ики рус забити вя бир нечя дямирйол-
чу дахил иди. Щямин шяхслярин васитяси иля гошунларла ялагя йарадыл-
масы, шяхси щейят арасында болшевик ядябиййатынын йайылмасы ня-
зярдя тутулмушду (121). 

1919-ъу ил апрелин 7-дян 15-дяк Бакыда кечирилмиш олан За-
гафгазийа Даьыстан вя Закаспи Hямкарлар Иттифагынын гурултайында 
(122) бир сыра мясялялярля йанашы, Азярбайъанда болшевик тяблиьа-
тынын эенишляндирилмясиня дя тохунулмушду. Гурултай гаршыда да-
йанан башлыъа вязифянин Загафгазийа щцдудларында Совет щакимий-
йятинин гурулмасы уьрунда мцбаризя апарылмасындан ибарят олду-
ьуну вурьулайырды. Щярби назир С.Мещмандаров шцбщя етмирди ки, 
беля вязифяни гаршыйа гойан болшевиклярин мягсяди Азярбайъанын 
мцстягиллийини мящв етмяк вя йенидян Совет Русийасы иля бир-
ляшдирмякдир. 1919-ъу ил апрелин 21-дя Дахили Ишляр назиринин адына 
цнванладыьы рапортунда С.Мещмандаров Азярбайъанын истиглалий-
йятинин горунacağına, республика щюкумятинин фяалиййятинин яса-
сыны тяшкил етдийи цчцн болшевиклярин даьыдыъы ямялляриня гаршы щю-
кумят сявиййясиндя лазыми аддымлар атылаъаьына цмид едирди (123). 

Щярби назирин фикринъя, Загафгазийа болшевизминин мяркязи 
олан Бакыда бу гцввяляр фяалиййятини эенишляндирдикъя ордуйа эюс-
тярилян тясир дя эцъляняъякди. Она эюря дя С.Мещмандаров Дахили 
Ишляр назириндян хащиш едирди ки, полис органлары Бакы гарнизонуна 
дахил олан щиссяляря гаршы тяблиьат ишинин апарылмасыны нязарят алтына 
эютцрсцнляр вя бунунла щиссялярин команданлыьына йардым етсинляр. 
Дахили Ишляр Назирлийи тяряфиндян болшевик тяблиьатынын гаршысынын 
алынмасына гаршы йюнялдилмиш тядбирляри С.Мещмандаров ордунун 
ващидлийинин вя бцтювлцкдя Азярбайъанын истиглалиййятинин 
горунмасы уьрунда апарылан мцбаризя кими гиймятляндирирди вя бу 
ики орган арасында гаршылыглы-файдалы ямякдашлыьын йахшы ясаслар 
цзяриндя гурулаъаьына цмид етдийини билдирирди (124). 

Бунунла беля, болшевик тяблиьаты эцндян-эцня эенишлянир вя 
онун ордуйа нцфуз етмяк ещтималы реал характер алырды. Хцсусиля 
азярбайъанлылардан олан болшевикляр, няйин бащасына олурса-олсун 
Бакы гошун бюлмяляринин гышлаларына йол тапараг азярбайъанлы ясэяр-
ляр арасында юз тяблиьатларыны апармаьа вя бунунла да дахили низам 
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вя интизамы позмаьа ъящд эюстярирдиляр. Щярби назир С.Мещман-
даров гейд едирди ки, Бакыда олан щярби гцввяляр, хцсусян пийада 
щиссяляри кифайят гядяр формалашмамышды вя буна эюря дя болшевик-
лярин апардыьы тяблиьатын бу гцввяляря даща тез тясир эюстяряъяйи ещ-
тималы вар иди. С.Мещмандаров 1919-ъу ил майын 11-дя Дахили Ишляр 
назириня эюндярдийи мяктубунда щяля там формалашмамыш гошун 
бюлмяляринин болшевиклярин даьыдыъы тяблиьатындан горунмасы цчцн 
щярби шящяръикляря полис нязарятинин эцъляндирилмясини вя кянар 
адамларын шящяръикляря эирмясиня йол верилмямясини хащиш едилирди 
(125). 

Азярбайъан Oрдусунун гошун щиссяляри арасында болшевик тябли-
ьаты апармаг цчцн "Щцммят" тяшкилатынын няздиндя хцсуси щярби 
комиссийа йарадылмышды. Бу комиссийанын цзвляри „ Д.Бцнйадза-
дя, М.Д.Щцсейнов, Щ.Ъябийев вя Я.Ящмядов Азярбайъан Oрду-
сунун щиссяляри иля ялагяйя эирмяли, тяк-тяк мювъуд олан комму-
нистляри бирляшдиряряк орду дахилиндя партийа груплары йаратмалы иди-
ляр. "Щцммят" тяшкилатынын няздиндяки щярби комиссийа иля бярабяр 
Русийа Коммунист (болшевик) Партийасы Бакы Комитясинин няздин-
дя щярби тяшкилат йарадылмыш вя щярби комиссийанын цзвляриндян би-
ри дя щямин гурумун нцмайяндяси кими щярби тяшкилата дахил едил-
мишди. Бакы Комитясинин няздиндя йарадылан щярби тяшкилатын фяа-
лиййятинин башлыъа мягсяди гошун щиссяляри арасында эцълц дайаг 
топламаг вя она архаланараг щакимиййятин яля кечирилмяси цчцн 
силащлы цсйан галдырмаг иди (126). 

"Щцммят" тяшкилаты няздиндяки щярби комиссийанын цзвлярин-
дян бири олан М.Д.Щцсейновун вердийи мялумата эюря гыса 
мцддят ярзиндя Лянкяран, Гарабаь вя Губа гарнизонларында бол-
шевик групларыны йарадылмасына наил олунмушду. Бакы гарнизонуна 
дахил олан щиссялярдя апарылан иш дя сянэимяк билмирди (127). Бол-
шевиклярин эюстярдикляри ъидди ъящддян сонра 5-ъи Бакы пийада ала-
йында 15 няфярдян ибарят партийа групу йарадылмышды. Бу груп 
гошун щиссяляри арасында ян эцълц мяркязлярдян бири сайылырды 
(128). М.Д.Щцсейнов бу групун фяалиййятиня архаланараг щятта 
алайын бюлцклярини болшевик нязаряти алтында сахламаьын мцм-
кцнлцйцнц дя иряли сцрцрдц (129). 

7-ъи Ширван пийада алайында да болшевиклярин дайаг групу йара-
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дылмышды. Бурада бошевикляр бир нечя чавушу юз сыраларына сювг едя 
билмишди (130). 

Бакыда болшевик структурларынын фяалиййяти эенишляндикъя онларын 
йерлярдяки ардыъыллары да щярякятя эялирдиляр. Губа пийада алайын-
дан эюндярилян мяктуб вя рапортларда билдирилирди ки, йерли болше-
викляр дя артыг ачыг фяалиййят цчцн баш галдырмышлар вя онлар гарни-
зон ясэярлярини юз тяблиьат даиряляриня салмагдан да чякинмирляр 
(131). Щямин алайдан эюндярилян башга бир мялуматда ися билдири-
лирди ки, ясэярляр арасында Азярбайъан дювлятчилийи ялейщиня тяб-
лиьатлар апармаг цчцн Губайа хцсуси тялиматландырылмыш цч няфяр 
болшевик эялмишдир. Онларын тяшкил едяъяйи тяблиьат кампанийасынын 
тясир даирясиня дцшмямяк цчцн щисся команданлыьы ясэярлярин 
мцлки ящали иля цнсиййятини там нязарят алтында сахламаьа чалышырды 
(132). 

Мювъуд олан мялуматлара эюря 3-ъц Эянъя пийада алайында да 
болшевиклярин партийа групу йарадылмышды. Ханкянди гарнизонунда 
ися тяк-тяк партийачылар вар иди (133). 

"Щцммят" тяшкилаты няздиндя йарадылмыш олан щярби комисси-
йанын фяалиййяти 1920-ъи илин февралынадяк давам етдирилди. Азяр-
байъан Коммунист (болшевикляр) Партийасы йарадыландан сонра ися 
АК(б)П Мяркязи Kомитясинин няздиндя ямялиййат гярарэащы 
тяшкил едилди. Азярбайъан Oрдусунун щисся вя бюлмяляриндя болше-
вик тяблиьатынын апарылмасы бу гярарэащын тяркибиндя олан сийаси шю-

бяйя тапшырылды. Hямин şюбяйя Дадаш Бцнйадзадя рящбярлик 
едирди. Сийаси шюбянин гошун щиссяляри иля ялагя сахлайан хцсуси 
адамлары вар иди вя бу адамлар васитяси иля шяхси щейят арасында 
болшевик ядябиййатынын йайылмасына ъящд эюстярилирди (134). 

1920-ъи ил февралын 5-дя 6-ъы Эюйчай пийада алайынын ясэярляри 
шящярдяки постларда нювбяни баша вуруб эери гайыданда болшевик 

фяаллары онлара болшевик тямайцллц 15 гязет вермишдиляр. Əсэярляр 
ися гязетляри онбашыйа, о да бюлцк командириня тящвил верди. Щиссянин 
команданлыьы шящяр инзибати органларына йаздыьы мяктубунда яс-
эярляря тясир эюстярмяйя чалышмыш болшевик фяалларынын цнваныны ачыг-
лайараг онлара гаршы лазыми тядбирляр эюрцлмясини хащиш еtди (135). 

Губа гарнизонунун ряиси подполковник Мяммядбяйов Щярби 
Назирлийя эюндярдийи рапортунда шящяр чайханаларынын чайчыларын-
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дан биринин ясэярляр арасында болшевик ядябиййаты йайылмасына 
gюря щябс едилдийи барядя мялумат верирди (136). 

1919-ъу илин сону вя 1920-ъи илин илк айлары ярзиндя формалашды-
рылан щярби gямилярин шяхси щейяти арасында да болшевиклярин тяб-
лиьат ишляри ара вермирди. Щярби Назирлийин рящбярлийи "Гарс", "Яр-
дящан" вя диэяр щярби эямилярин комплектляшдирилмясиня, онларын 
дюйцш щазырлыьы сявиййясиня эятирилмясиня хцсуси диггят йетирирди. 
Анъаг бу сащядя дя азярбайъанлылар арасында ихтисаслы кадрлар 
олдугъа аз иди. Эямилярин дюйцш щазырлыьыны тямин етмяк цчцн 
Щярби Назирлик кечмиш дянизчиляри, хцсусян дя гейри-азярбайъанлы 
дянизчиляри эямилярдя хидмятя гябул етмяк мяъбуриййятиндя 
галырды. Бу континэент арасында ися болшевизмя мейиллилик хейли 
gцълц иди. Щярби эямиляря йол тапмыш олан болшевикляр бош йерляр 
цчцн юз танышларыны дявят едир вя онларын хидмятя эютцрцлмясиня 
наил олурдулар. Нятиъядя болшевикляр щярби эямилярдя даща чох тя-
ряфдарларынын топланылмасына мцвяффяг олмушдулар (137). Щярби 
эямилярин болшевик фяаллары иля комплектляшдирилмясиндя Бакы ли-
манынын ряиси вя Щярби Донанманын ряис мцавини тяйин едилмиш 
Чинgиз Илдрым юз вязифя имканларындан вя она эюстярилян етимад-
дан хцсусиля суи-истифадя едирди (138). 

Гошун щиссяляриндя эенишлянян болшевик тяблиьатына гаршы 
цмумдювлят сявиййясиндя мцбаризя апарылмасы иля баьлы щяля 
1919-ъу ил сентйабрын 13-дя Дювлят Мцдафия Комитясиндя мясяля 
мцзакиря олунду. Бурада Yоллар назиринин тяклифи иля гошунларда 
болшевик тяблиьаты иля мцбаризя апармаг цчцн щярби якс-кяшфиййат 
тяшкилатынын йарадылмасы барядя гярар гябул едилди (139). Анъаг 
Щярби назирин мцавини Я.Шыхлински адычякилян тяшкилатын болшевик 
тяблиьатына гаршы сямяряли фяалиййят эюстяряъяйини гябул етмир вя 
онун йарадылмасыны мягсядяуйьун саймырды. Дювлят Мцдафия Ко-
митясиня эюндярдийи рапортунда о, юз фикрини беля ясасландырырды: 
bиринъиси, щярби якс-кяшфиййатын башлыъа вязифяси болшевизмя гаршы 
мцбаризя апармаг йох, юлкя дахилиндяки щярби ъасусларла мцба-
ризя апармагдыр. Болшевизмя гаршы мцбаризя тяк Щярби Назирлийин 
gцъц чата билмяйяъяйи цмумдювлят ишидир. Икинъиси, rус ордусунун 
даиря гярарэащларында вя Баш Гярарgащында тясис едилмиш олан 
якс-кяшфиййат структурларынын фяалиййятинин тяърцбяси дя эюстярирди 
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ки, Щярби Назирлийя бюйцк мигдарда малиййя вясаити айрылса да, 
тяърцбяли иърачылар апараты олмадан болшевизмля мцбаризяни тяшкил 
етмяк чох мцряккяб бир вязифядир. Она эюря Я.Шыхлински тяклиф 
едирди ки, якс-кяшфиййат стурктуру Дахили Ишляр Назирлийинин тярки-
биндя тяшкил едилсин. Чцнки Дахили Ишляр Назирлийинин бу иш цчцн ща-
зыр полис апараты вар idi вя бу апарат бир гядяр дя эцъляндириляъяйи 
тягдирдя щям дювлят ъасуслуьуна гаршы, щям дя халг вя орду ара-
сында апарылан болшевик тяблиьатына гаршы уьурла мцбаризя апара би-
лярди. Цчцнъцсц, Я.Шыхлинскинин фикринъя, Hярби Назирлик юз 
цзяриня йалныз хариъи кяшфиййаты, йяни ещтимал олунан дцшмян 
щаггында мялуматларын топланылмасыны эютцрмялидир. Бу иш щярби 
характер дашыйыр вя она эюря дя яняняви олараг щярби гурумлар 
тяряфиндян щяйата кечирилир. Хариъи кяшфиййат юлкядян кянардакы 
резидентляр тяряфиндян йериня йетирилир вя бу сащяйя эене-
рал-квартирмейстерин табелийиндя олан кяшфиййат шюбяси васитяси иля 
рящбярлик едилир (140). 

Верилян тяклифлярин нязяря алынмасы Я.Шыхлинскинин фикринъя, го-
шунларда болшевизм тяблиьатынын гаршысынын даща сямяряли шякилдя 
алынмасына кюмяк етмяли иди. 

Совет тарихшцнаслыьында болшевик тяблиьатындан сонра Азярбай-
ъан Oрдусунун шяхси щейяти арасында интизамсызлыьын артмасы, 
хидмяти борълара мясулиййят щиссинин хейли ашаьы дцшмяси барядя 
йазылса да (141), яслиндя, вязиййят тясвир едилдийи гядяр дя бющ-
ранлы дейилди. Доьрудур, 1920-ъи илин апрел чеврилиши яряфясиндя щяр-
би gямилярдя шяхси щейятин ясасынын гейри-азярбайъанлылар олмасы 
цзцндян болшевиклярин нцфузу эцълц иди. Анъаг гошун щиссяляриндя 
вязиййят команданлыгларын нязаряти алтында иди. Бурада болшевик 
елементляри мювъуд олса да, онларын цмуми чякиси ордуну бющран 
гаршысында гоймаг дяряъясиндя дейилди. Бцтцн орду дахилиндя 
ъями 35„40 коммунист вар иди (142). 1919-ъу илин пайызында Мос-
квада вердийи мялуматында Н.Няриманов ордуда мювъуд олан 
реал нюгсан вя чатышмазлыглара тохунмагла бярабяр, гошунларын 
шяхси щейяти арасында интизамын мющкям олдуьуну гейд едирди. О, 
ейни заманда, ялавя едирди ки, Азярбайъан ясэярляри кифайят гядяр 
чалышган вя итаяткардырлар (143). Йяни болшевик тяблиьаты ня гядяр 
эцъляндирился дя, щисся дахилиндя апарылан ишляр нятиъясиндя Азяр-
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байъан ясэярляри цмумян юз мяняви-дюйцш кейфиййятлярини го-
руйуб сахлайа билмишдиляр. Буну тяк болшевик фяаллары дейил, 
Азярбайъана эялмиш олан хариъи журналистляр дя гейд едирдиляр. 
Инэилис журналистi Скотланд Лиддел 1919-ъу илин сентйабрында йаздыьы 
мягаляляриндян бириндя Азярбайъан Oрдусунда ялдя едилмиш мющ-
кям интизамла баьлы шащиди олдугларыны айрыъа башлыг алтында юз оху-
ъуларына чатдырырды. С.Лиддел gюрдцклярини беля тясвир едирди: 
"Эцндцз Бакыйа чатдым вя йахшы бир файтонда отеля йолландым. 
Файтончу йахшы эейинмишди... Мянимля ъаван бир азярбайъанлы 
забит дя эедирди. Йолбойу йени Азярбайъан Oрдусунун йцзлярля 
эянъ ясэяри иля гаршылашдыг. Щамысы щярби салам верирди. Мян тяяъ-
ъцб ичиндя идим. Бу мяним сон ики илдя эюрдцйцм ясэярляр дейил-
ди. Бунлар йени адамлар идиляр, бунлар йени, интизамлы, эянъ, гцв-
вятли вя ъясур ясэярляр идиляр. 

Азярбайъан Oрдусу тез йарадылды вя сцрятля лазыми эюркям алыр. 
Азярбайъан баша дцшдц ки, интизамсыз орду мювъуд ола билмяз. 
Адамларын чоху ъавандыр, яввялляр хидмят етмяйибляр, кющня 
режимин рус ордусуну парчаламыш болшевикляр тяряфиндян щяля йол-
дан чыхарылмайыблар. Азярбайъанда дямир интизам вар. Еля бир 
интизам ки, Русийада да эюрцнмямишди" (144). 

Бир франсыз журналистi ися Азярбайъанын гошун щиссяляри арасында 
мювъуд олан овгат барядя беля йазырды: "Рус чарлары заманы азяр-
байъанлылар щярби хидмятя чаьырылмырдылар. Бах буна эюря дя онлар 
атыъылыг тямринлярини йериня йетирмяйи чох севирляр. Азярбайъан за-
битляри халга силащдан истифадя етмяйи юйрядирдиляр. Зярурят йа-
рананда бцтцн халг юз юлкясини горумаьа щазыр олаъагдыр. Ахшам, 
эцндцз ямяйиндян сонра щяр йердя милли мащныларын неъя охунду-
ьуну ешитмяк олар: "Марш, иряли, иряли, Азярбайъан ясэяри" " (145). 

Охунан бу маршлар Азярбайъан ясэяринин мяняви йашантыларыны 
якс етдирян бядии нцмуняляр иди. Онлар дюврцн щям сюз усталары, 
щям дя ясэярляр вя халг тяряфиндян йарадылырды. Ясэяр щяйатынын 
еля бир сащясини вя йа гайьысыны тапмаг мцмкцн дейил ки, она шяр-
гиляр щяср едилмясин, маршларда тяряннцм олунмасын.  

Щярби шяргиляр шяхси щейятин мяняви-идеоложи тярбийясинин 
мцстягил бир истигамяти иди. Бу шяргиляр Ъцмщуриййят ордусунун 
щяр бир щярби гуллугчусунда мяняви камиллик вя бцтювляшмя иля 
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бярабяр коллективчилик рущу да йарадырды. Чцнки бу шяргиляр, адя-
тян, коллектив шякилдя ифа едилирди вя бир нюв коллектив ирадянин ифа-
дясиня чеврилирди. Бу шяргилярдя, щям дя халгын ордусуна олан мя-
щяббяти юз яксини тапырды. Она эюря щямин шяргиляр севиля-севиля 
охунурду.  

Щярби шяргилярин ордунун шяхси щейятинин вя еляъя дя мцстягил-
лийини йениъя ялдя етмиш бцтцн халгын мяняви щиссляринин вя вятян-
пярвярлик дуйьуларынын галдырылмасында ящямиййяти нязяря алындыьы 
цчцн о вахтлар дювлят гязети олан «Азярбайъан» гязетиндя вахт-
ашыры беля шяргиляр чап олунурду. 1919-ъу илдя Б.Сяттароьлу адлы бир 

мцяллиф дя мцхтялиф hərbi шяргиляри вя маршлары топлайараг «Орду 

маршлары» ады altında айрыъа бир китабчада няшр етдирмишди. 
1918„20-ъи иллярдя дюври мятбуатда, щабеля «Орду маршлары» кита-
бында олан шяргиляр, маршлар вя шеирляр «Ясэяр олмаг бир шяряфдир 
тцрк цчцн, ислам цчцн» (Бакы, 1993) адлы китабда топланараг чап 
едилмишдир. Бу китабда топланылан бядии сюз нцмуняляри Ъцмщурий-
йят дюврцндя ядяби фяалиййятин бу сащясиня хейли диггят йетирилди-
йини нцмайиш етдирир. Тядгигатлар да эюстярир ки, Ъцмщуриййят ор-
дусунда ясэяр шяргиляринин охунмасына ян йцксяк сявиййядя диг-
гят йетирилмишдир. Буну архив сянядляри дя сцбут едир. Азярбайъан 
Республикасы Мяркязи Дювлят Архивинин 2894 нюмряли фондунда 
Ъцмщуриййят ордусунун шяргиляри топланылмыш хцсуси бир говлуг 
сахланылыр (сийащы 1, иш 32). Бцтцн шяргиляр яски ялифба иля йазылмыш-
дыр. Онлар мцхтялиф щиссялярдян Щярби Назирлийин цнванына эюн-
дярилмишдир. Говлугда мювъуд олан сянядлярдян айдын олур ки, бу 

шяргиляр 1920-ъи илин яввялляриндя Щярби Назирлийя эöндярилмишдир. 
Бурада 1-ъи Татар сцвари алайынын, 3-ъц Эянъя пийада алайынын, 
4-ъц Губа пийада алайынын, Лянкяран ещтийат таборунун, 2-ъи пийа-
да дивизийасынын командирляринин тягдимат мяктублары да вардыр. 
Щямин мяктубларда эюстярилир ки, щиссямизин шяхси щейяти 
тяряфиндян охунан щярби шяргиляри сизя эюндяририк. Чох эцман ки, 
Щярби Назирликдян бцтцн щиссяляря эюстяриш верилибмиш ки, охунан 
щярби шяргилярин мятнляри топланылараг Назирлийя эюндярилсин. 
Бунун ня цчцн едилдийини сюйлямяк чятиндир. Ола билсин ки, Щярби 
Назирлик орду мигйасында охунан щярби шяргиляри системляшдиряряк 
йа няшр етмяк, йа да ъям щалында щиссяляря эюндярмяк ниййятиндя 
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имиш. 
Говлугда мцвъуд олан шяргилярдян йалныз бир нечясинин мцяллифи 

эюстярилмишдир. Мцяллифи эюстярилмяйян шяргиляр арасында бядии 

ъящятдян долğун олан шяргиляр дя вар, зяиф олан шяргиляр дя. Нисбя-
тян зяиф олан шяргиляр чох эцман ки, щярби гуллугчуларын юзляри тя-
ряфиндян йазылмышдыр. 

Говлугда мöвъуд олан шяргилярдян бир нечясиня (чох аз сайда) 
«Ясэяр олмаг бир шяряфдир, тцрк цчцн, ислам цчцн» китабында да раст 
эялмяк мцмкцндцр вя щямин китабда онларын мцяллифляри дя эюстя-
рилмишдир. Охшар шяргилярин мцяллифляринин ейни шяхс олдуьуна шцбщя 
едилмяся дя, говлугда олан шярги иля адычякилян китабда верилян шяр-

ги арасында мцяййян фяргляр мöвъуддур. Мясялян, мцяллифи Намиг 

Камал олдуьу эюстярилян марш китабда ашаğыдакы кими верилмишдир: 
  Музик чалыр, ясэяр силащ алыйор 
  Мусиганлар ъянэ щавасы чалыйор 
  Ай аналар, Вятян сизя галыйор 
  Эетмялийиз, эетмяк дцшдц елляря 
  Дцшмян айаг басмасын бу йерляря 
  Сол, сол, сол, иряли, иряли Азярбайъан ясэяри 
   Тцрк оğлуйам, горхум йохдур öлцмдян 
   Дцшмян гачыб гуртарамаз ялимдян 
   Айрылмарам о севимли елимдян 
   Гоймарам елим дцшя öзэя ялляря 
   Дцшмян айаг басмасын бу йерляря 
   Сол, сол, сол, иряли, иряли Азярбайъан ясэяри 

Бунун охшары олан шярги архивдя сахланылан говлугда ашаğыдакы 
шякилдя верилмишдир: 

  Бору чалыр, ясэяр силащ алыйор 
  Мусигичиляр ъянэ щавасы чалыйор 
  Ей аналар, Вятян сизя галыйор 
  Эетмялийиз, эетмяк дцшдц ярляря 
  Дцшмян айаг басмасын бу йерляря 
  Сол, сол, сол, иряли, иряли, Вятян фядаиляри 
  Сол, сол, сол, иряли, иряли, Азярбайъан ясэяри 
Бу шяргинин икинъи вя цчцнъц бянди ися нягарят истисна олмагла 

Намиг Камалын маршынын икинъи бяндиндян тамамиля фярглянир. 
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Щеч шцбщясиз ки, бу фярг щярби гуллугчуларын маршын ифасына даща 
сярбяст йанашмаларынын, ейни заманда, онларын црякляриндян 
кечянлярин сясляндирилмяси истяйиндян иряли эялмишдир. 

Ъцмщуриййят ордусунун щярби шяргиляри гящряманлыг нцмуня-
ляридир вя онларын щамысыны ващид бир мязмун ятрафында груплашдыр-
маг мцмкцндцр. Бу мязмун да мцстягил Азярбайъан дювлятини 
сядагятля горумаг, Вятяни етибарлы шякилдя мцдафия етмяк, вятян-
дашлыг боръуну намусла юдямяк истяйи вя арзуларыдыр. Бу шяргилярi 
нязярдян кечирмякля Азярбайъан ясэяринин мяняви дцнйасыны, 
психоложи овгатыны айдынлыьы иля дярк етмяк мцмкцндцр. Щеч 
шцбщясиз ки, бу шяргилярдя ифадя олунан гятиййят, гящряманлыг па-
фосу, ясэяри боръа виъданлы мцнасибят еля Азярбайъан ясэяринин 
мяняви-психоложи дцнйасыны мцяййянляшдирян ъящятлярдир. Азяр-
байъан ясэяриня дахили гцвя верян вя ону щяр ъцря мящрумиййят-
ляря синя эярмяйя рущландыран да мящз бу ъящятляр иди. 

Мцстягил Азярбайъан дювлятинин мцдафиясиндя дайанан Ъцм-
щуриййят ордусунун шяргиляриндя Азярбайъанын истиглалынын вясфи 
ясас мювзулардан бирини тяшкил едир. Беля шяргилярдя узун мцба-
ризялярдян сонра истиглал маршынын йенидян чалынмасы, миллятин бай-
раьынын байраглар ичиндя юз йерини тутмасы, халгын öз азадлыьыны ял-
дя етмяси габарыг шякилдя тясвир олунмушдур: 

 

  Байраьымыз галхды эюйляря сары 
  Тазядян чалынды истиглал маршы 
  Чохдан сюнян атяшимиз 
  Ъянэдян парлады, йеня азадыг биз 
  Йашасын милляти-Азярбайъан 
  Чох фяхр ейля Азярбайъан 
  Истиглал алдыг. 
 

Щямин шяргинин башга бир бяндиндя ися Азярбайъанын цчрянэли 

вя ай-улдузлу байраğынын сямалара галхмасы образлы шякилдя беля 
тясвир олунмушдур: 

  Цчрянэли байраğымыз галхды щавайа 
  Сяккизgушяли йылдыз йетишди айa 
  Сяни чох йаша байраьымыз 
  Йашасын кюлэясиндя байраьымыз 
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 Азярбайъанын истиглалы, Азярбайъан дöвлятчилийинин мöщкям-
ляндирилмяси щярби шяргилярдя габарыг шякилдя öз яксини тапмышдыр.  

Шяргилярин бириндя дейилир: 
  Парламанымыз Гафгазийада вар олсун 
  Дцшмянлярин цряйиндя даь олсун 
  Вар миллятин Нясиб бяйя дуасы 
  Мющкям олсун динимизин бинасы 
Эюрцндцйц кими, бу шяргидя Азярбайъан дювлятчилийинин мющ-

кямляндирилмясиндя ящямиййятли ишляр эюрмцш юлкя Парламентинин, 
щабеля узун мцддят Ъцмщуриййятин Баш назири олмуш Нясиб бяй 
Йусифбяйлинин фяалиййяти тягдир олунмушдур. 

Нясиб бяй Йусифбяйли щярби шяргилярдя хатырланан йеэаня тарихи 
шяхсиййят дейилдир. Щям халг, щям дя Ъцмщуриййят ордусунун 
щярби гуллугчулары Азярбайъанын истиглалы йолунда фядакарлыг эюс-
тярян инсанлары лайигинъя гиймятляндирир вя онларын шяниня шяргиляр 
гошурду. Ъцмщуриййят ордусунун щярби шяргиляриндя Щярби назир 
Сямяд бяй Мещмандаровун адына даща чох раст эялмяк мцм-
кцндцр. Нечя-нечя щярби шяргидя Сямяд бяй Мещмандарова бяс-
лянилян халг мящяббятинин излярини эюрмяк мцмкцндцр. Онун 
щаггында гошулан шяргиляр она олан цмумхалг ещтирамынын ифадяси 
иди. Щярби шяргилярин бириндя дейилирди: 

  Унутма, гардашым, щяля март айыны 
  Силащ ялдя тутуб, оьул, сахла щяр йаны 
  Аллащ, юзцн сахла Сямяд пашаны 
  Ясэярлярин пядяри Сямяд пашаны 
  Сахла кюлэяндя Сямяд пашаны 
  Аллащ, юзцн сахла Азярбайъаны 
Бу парчада Сямяд бяй Мещмандарова гаршы миннятдарлыг вя 

гайğы щиссляри габарыг шякилдя тяряннцм едилмишдир. Чцнки халг вя 
щярби гуллугчулар Сямяд пашанын фяалиййятини Азярбайъанын ис-
тиглалиййятинин горунмасында юнямли бир гцввя кими дяйярляндирир-
диляр. Бурада Сямяд бяй, щям дя ясэярлярин пядяри (атасы) адлан-
дырылыр. Бу да Щярби назирин ясэяр вя забитляря гаршы неъя бюйцк 
гайьы эюстярдийиниn вя щямин гайьынын щярби гуллугчулар тяряфин-
дян миннятдарлыгла анылдыğынын ифадясидир. 

Сямяд бяй Мещмандаров шяргилярдя Азярбайъан халгынын 
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бюйцк сяркярдяси вя сярдары кими вясф олунмушдур. Бу бахымдан 
ашаьыдакы шярги парчасы характерикдир: 

  Гафгазлылар якбяримиз 
  Сямяд паша сярдарымыз 
  Аллащ, Аллащ фярйадымыз 
  Ган ахыдар хянъяримиз 
Башга бир шяргидя ися Сямяд паша аслан црякли вя шанлы бир 

командин кими вясф олунур: 
  Аслан црякли Сямяд пашамыз 
  Шанлы командан, сянсян бабамыз 
  Сяня гурбан олсун ата-анамыз 
  Ал бир дцшмяндян тцркцн ганыны 
Шяргилярин щяр бириндя Щярби назир там артиллерийа эенералы Ся-

мяд бяй Мещмандаров беля гцрур, язямят вя сямимиййятля анны-
лыр. Еля шяргиляр вар ки, орада Сямяд бяйин ады хатырланмагла йана-
шы цмумян эенералларын (пашаларын), забитлярин сядагятли хидмятляри 
дя миннятдарлыгла гейд едилир вя Аллащдан онлара кюмяк дилянир: 

  ...Аллащ, юзцн сахла Азярбайъаны 
  Пашалары, бяyляри, щамы чох йаша 
  Щяр ким истяр бизи, етсин тамаша 
   ...Забит вякилляри, щамы чох йаша 
   Артсын рцтбяляриниз, олсун тамаша 
Ъцмщуриййят ордусунун щярби шяргиляри ичярисиндя сцвари диви-

зийасынын командири эенерал-майор Теймур бяй Новрузова щяср 
едилмиш шярги дя вардыр. Бу да ону эюстярир ки, мисилсиз гяhряманлыг 
вя ъясурлуг эюстярян Азярбайъан оьуллары дилляр язбяри олан шяр-
гилярн мювзуларына чеврилирдиляр. Говлугда мöвъуд олан гейд-
лярдян мцяййян етмяк олар ки, Теймур бяй щаггында олан шяргини 

сцвари дивизийасынын щярби гуллугчусу Яли Шöвкят яфянди йазмышдыр. 
Шяргидя дейилир: 

  ...Хош эялдиниз зящмят чякиб 
  Алайымызы уъалтдыныз 
  Ясэярлярин вцруду будур 
  Минляр йаша, Теймур паша 

  Пашалыğын мянсябинин 
  Вцруду сизя вар олсун 
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  Явязиниздя биз öлцрцз 
  Минляр йаша, Теймур паша  
Щярби шяргиляр арасында Азярбайъан ювладларыны хидмятя ча-

ьыран, Вятян вя торпаг гаршысындакы боръуну баша дцшмяйя сяс-
ляйян, щярб ишинин чятинликляриня синя эярмяйя рущландыран 
нцмуняляр дя аз дейил. Беля шяргилярин бязиляриндя щярби 
хидмятдян йайынмаг шяряфсиз бир ямял кими пислянилир вя ъаван-

ларын бу йолдан чякинмяляринин зярурилийи вурğуланыр: 
 Ей милляти ислам, ойан, бясдир дяхи йатмамалы 
 Йада салын март айыны, ясэярликдян гачмамалы, йанмалы 
 Ей ъаванлар, гейрят един, ясэярлийя топланмалы 
 Вятян вя миллятя хидмят едиб гачмамалы, йанмалы 
Вя йа 
  Щайды, бахалым 
  Щяп топланалым 
  Кöнцллц ясэяря 
  Биз йазылалым 
Щярби шяргилярин бюйцк яксяриййятиндя ися Азярбайъанын дцш-

мянляриня гаршы мцбариз бир рущ, дöнмязлик вя гятиййят ифадя 
олунмушдур.  

  Гоша аддым гошарыг биз ирялийя 
  Тцрк оьлуйуз, биз дюнмяриз щеч вахт эерийя 
  Ямир ямр ется, ямр ется, ямр ется 
  Говарыг дцшмяни щяр йеря эется  
Вя йа 
  Ъищад вар, ъищад вар, партладалым бомбалар 
  Гящр олсун, мящв олсун, хаин алчаг дцшмянляр 
  Гоша аддым иряли, дюнмяйялим биз эери 
  Иряли, иряли, Вятян фядаиляри 
  Иряли, иряли Азярбайъан ясэярляри 
 Гошунларын шяхси щейятинин мяняви ъящятдян формалашмасында 

вя бцтювляшмясиндя дини дяйярлярин дя хцсуси йери вар иди. Хидмя-
тя чаьырылмыш эянъляр дини мярасимлярин иърасындан айрылмырдылар, 
яксиня, щисся вя бирляшмялярдя мцгяддяс дини айинлярин, исламын 
ваъибатларыныn йериня йетирилмяси цчцн щяр ъцря шяраит йарадылырды. 
Бу сащядя бир низамлылыг йаратмаг цчцн щиссялярин штатында молла-
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лар вар иди. Müvafiq əmrə əsasən hər bir alayda molla ştatı, alaydan 

ayrıca yerləşən taborlarda isə imam ştatı var idi. Щямин моллаларын 

фяалиййятиня Щярби Nазирлийин баш молласы рящбярлик едирди. S.Meh-

mandarovun 6 yanvar 1919-cu il tarixli əmri ilə bu vəzifəyə 1-ъи 
Tatar süvari alayının mollası axund Baratzadə təyin edilmişdi. 

Алайларда ибадят йерляри дя йарадылмышды. Йухарыда гейд едилdi-
yi киmi, тялим-тярбийя програмына моллаларын ясэярлярля сющбяти дя 
дахил едилирди. Моллалар хидмятин мцгяддяслийи, дини китабларда 
хидмяти боръун йериня йетирилмясинин ваъиблийи вя фязилятляри баря-
дя сющбятляр едирдиляр. Щиссялярин моллалары садяъя олараг айин-
лярин иърасына рящбярлик етмирдиляр. Щярби назир С.Мещмандаров 
ордуйа гябул едилмиш дин хадимляринин гаршысында дайанан башлыъа 
вязифянин ясэярлярин дини-мяняви тярбийяси олдуьуну вурьулайыр 
вя бунунла баьлы тяляб едирди ки, щямин вязифяляря наил олунмасы 

цчцн илк нювбядя дин хадимляри юзləri ганунун вя шяриятин бцтцн 
тялябляринин иърасынын нцмуняси олмалыдырлар (146). 

Буна эюря дя дини айинлярин иърасы, дини-мяняви тярбийя Щярби 
Назирлийин рящбярлийинин нязаряти алтында иди. Вахташыры бу мяся-
лялярля баьлы назир ямр имзалайыр вя гошунлара елан олунурду. Баш 
молланын фитвасы ясасында Щярби назирин 30 май 1919-ъу ил тарихдя 
имзаладыьы 277 нюмряли ямриндя билдирилирди ки, гейри-низами щисся-
лярин ясэярляринин щамысы рамазан айында оруъ тутмалыдырлар. Низа-
ми щиссялярин ясэярляри ися рамазан айынын 1, 15, 19, 21, 23, 30-ъу 
эцнляри вя бир дя ъцмяйя дцшян эцнляр оруъ тутмалыдырлар. Ясэяр-
лярин оруъ олдуьу эцнлярдя кечирилян дярсляр 3 саатдан артыг олма-
малы иди (147). 

Дини байрамлар гошунларда бюйцк тянтяня иля гейд едилирди. 
1919-ъу илин Оруълуг байрамында щятта гошунларын парады да тяшкил 
едилмишди. Щярби назирин ямриня ясасян Оруълуг байрамы мцна-
сибятиля ясэярляря цч эцн истиращят верилмиш вя щямин эцнляр ярзин-
дя шяхси щейятя байрам йемякляри щазырланмасы цчцн ялавя пул 
айрылмышды (148). 

Гурбан байрамы мцнасибятиля шяхси щейятя бир эцн истиращят вери-
лирди. Байрам эцнляри гошун щиссяляри Щярби Назирлийин рящбярлийини 
тябрик етдийи кими, Щярби Nазирлийин рящбярлийи дя гошун щиссяляринин 
шяхси щейятини тябрик едирди. Мясялян, Щярби назирин Гурбан бай-



422 

 

рамы мцнасибятиля Загатала пийада алайына эюндярдийи телеграмда 
дейилирди: "Тябрик цчцн алайын бцтцн чинляриня юз миннятдарлыьымы 
билдирирям. Ейни заманда, Сизин щамынызы тябрик едирям". Я.Шых-
линскинин эюндярдийи телеграмда ися йазылырды: "Сизя вя мяним цчцн 
язиз олан загаталалылара тяшяккцр едирям вя щамынызы Гурбан байра-
мы мцнасибятиля тябрик едирям. Алайынызда шащиди олдугларым онун 
уьурлары цчцн мющкям зяминдир. Гадир Аллащ алайын щазырланмасы 
цчцн йорулмаз вя виъданлы хидмятиниздя сизя йар олсун" (149). 

Щярби назирин ямри иля гошунларда христиан байрамлары да гейд 
едилирди. Hямин эцнлярдя христиан дининя мянсуб олан забит вя 
мямурлара истиращят верилирди (150). 

Шящид олмуш вя йа хидмят мцддятиндя вяфат етмиш щярби гул-
лугчуларын сон мянзиля йола салынмасы заманы дини нормалара 
риайят едилмясиня дя Щярби Назирлийин рящбярлийи сон дяряъя ъидди 
диггят йетирирди. Мярщумун дяфниня эюстярилян ян ади сящлянкарлыг 
бцтцнлцкдя щярби гуллугчуларын гайьысына, онларын дини тярбийясиня 
эюстярилян сящлянкарлыг кими гиймятляндирилирди. Щярби гуллугчу-
нун дини вя инсани тялябляря уйьун олараг сон мянзиля йола салын-
масыны Hярби Назирлийин рящбярлийи бцтцн щиссянин, башлыъасы ися бу 
ишляря мясул олан моллаларын ян бюйцк вязифя, мяняви вя инсани 
боръу кими гябул едирди. Дяфн тядбирляринин иъра едилмяси цчцн На-
зирлийин сметасында хцсуси хяръляр дя нязярдя тутулмушду. 

 

 
Щярби гуллугчуларын дяфни цчцн нязярдя тутулан хяръляр 

 
 1919-ъу ил ийунун 1-дяк 1919-ъу ил ийунун 1-дян сонра 

мцсялман христиан мцсялман христиан 

рубл гяпик рубл гяпик рубл гяпик рубл гяпик 
Qябрин газылмасы 30  30  40  50  

Kяфян 145    160    

Ятирли яшйалар вя дяфн 25    50    
Rцтубятли торпагда 
ишлядилян тахта 

50    80    

Ъяназя   150    280  

Яклил вя дуа   50    80  

Гябирцстц хач   50    60  

 
Щярби гуллугчулар сон мянзиля бюйцк щюрмят вя ещтирамла йола 
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салынырдылар. 3-ъц Шяки сцвари алайынын подполковники, хястяликдян 
вяфат етмиш Шащверди хан Зийадхановун дяфнинин тяшкили цчцн 
назирин имзаладыьы ямрдя эюстярилирди ки, мярщумун евиня щярби 
нарйад эюндярилсин. Бу щярби нарйада 3-ъц Шяки сцвари алайынын 
мювъуд олан бцтцн шяхси щейяти, топчу бригадасынын бир топчу бата-
рейасы, бир бюлцк йункер вя оркестр дахил иди. Дяфн мярасиминдя 
Щярби Назирлийин бцтцн забитляринин иштирак етмяси зярури иди (151). 

Диэяр забитлярин дяфни дя беля бюйцк щюрмят вя ещтирамла иъра 
едилирди (152). Щярби назирин ямри иля щятта щярби гябиристанлыьа гул-
луг едилмяси вя онун горунмасы цчцн хцсуси штат да айрылмышды (153). 

Ясэяр шяряфиня бюйцк бир щюрмятля йанашан Щярби назир вяфат 
едянлярин дяфниня азаъыг сящлянкарлыьын шащиди олан кими дярщал 
она гаршы юз мцнасибятини билдирир вя мцвафиг ямр имзалайырды. 
Онун 1919-ъу ил декабрын 28-дя имзаладыьы 600 нюмряли ямр 
ясэяр хястяханаларында вяфат едян щярби гуллугчуларын дяфнинин 
лянэидилмяси иля баьлы иди. Назир тяляб едирди ки, ясэяр хястяха-
наларында щяр щансы ясэяр вяфат едярдися, бу барядя дярщал ясэярин 
мянсуб олдуьу щярби щиссяйя хябяр верилсин вя Дахили Хидмят Ни-
замнамясиндя тясбит едилмиш гайдалар ясасында онун дяфни тяшкил 
едилсин. Ямрдя эюстярилирди ки, дяфн мярасими алай моллалары тяряфин-
дян иъра едилмялидир. Эюстярилян тяляблярин йериня йетирилмясиня щяр 
щансы биgанялийин йол верилмяси, назирин фикринъя, мцвафиг моллала-
рын юз вязифя боръларыны лазымынъа баша дцшмямяси иля баьлы иди вя 
беляляри дярщал тутдуьу вязифядян узаглашдырылмалы идиляр (154). 

9 йанвар 1920-ъи ил тарихли 13 нюмряли ямриндя дя Щярби назир 
бир сыра щярби щиссялярдя моллаларын вяфат едянлярин лазыми гайдада 
дяфнини иъра етмядикляриня эюря щям баш молланын, щям дя щисся 
командирляринин гаршысында чох ъидди тялябляр гойурду (155). 

1920-ъи илин йанварында Щярби Шура мцзакирялярдян сонра вяфат 
едян щярби гуллугчуларын дяфни цчцн зярури олан вясаити тяхминян 
ики дяфя артырды. 

Щярби Назирлийин рящбярлийи гошунларын шяхси щейятинин мяняви 
ящвал-рущиййясиня, хидмятя гаршы формалашан мцнасибятиня тясир 
эюстяря биляъяк бцтцн мювъуд амилляри нязяря алмаьа вя онларын 
реаллашдырылмасыны гаршылыглы шякилдя ялагяляндирмяйя чалышырды. Го-
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шунларын мяняви овгатында нязярячарпаъаг дяйишикликлярин йа-
ранмасы да бу ардыъыллыьын вя системлилийин нятиъяси иди. 

 

3. Qarnizon və qarovul xidməti 
 

Азярбайъан Ордусунун arxivinin юйрянилмяси эюстярир ки, хид-
мятин тяшкили ишиндя даим диггят мяркязиндя сахланылан мяся-
лялярдян бири дя гаровул вя гарнизон хидмятинин дцзgцн гурулмасы 
məsələsi olmuşdu. Бу мясяля вахташыры истяр щисся командирляринин, 
истярся дя Щярби Назирлийин рящбярлийинин имзаладыьы ямрлярин 

mövzusuna чеврилирди. Hямин ямрлярдя мювъуд олан нюгсанлар 
ачыгланыр вя онларын арадан галдырылмасы йоллары эюстярилирди. 

Гаровул хидмяти сцлщ шяраитиндя гошунларын иъра етдийи ян ясас 
дюйцш тапшырыьы кими гябул едилирди вя она эюря дя щям гошун ко-
мандирляри, щям дя Щярби Назирлийин рящбярлийи гаровула эюндя-
рилян шяхси щейятдя йцксяк мясулиййят, сярвахтлыг, интизам, дюйцш 
тапшырыьынын иърасына дягиглик ашыламаьа чалышырды. Хцсусян онлара 
верилмиш олан силащла дцзgцн давранмалары, гаровул няфярляринин 
Низамнамядян иряли эялян вязифяляря риайят еtmələri бу хидмятин 
тяшкили цчцн иряли сцрцлян ясас тялябляр иди. Лакин тяяссцф ки, хид-
мятин тяшкилиня мясул шяхсляр тяряфиндян лазыми диггят йетирил-
мядийи, гаровул няфярляринин юз вязифялярини билмямяси вя бунун-
ла баьлы хидмятин тялябляриня риайят едилмямяси цзцндян бязян 
чох кобуд чатышмазлыглар юзцнц эюстярирди. 1918-ъи ил декабрын 
2-дя 2-ъи Гарабаь сцвари алайында дюйцш патронлары верилмиш сцва-
ринин бири ещтийатсызлыг цзцндян ачдыьы атяшля башга бир сцварини юл-
дцрмцшдц. Алай командири полковник Сцleyman bəy Яфяндийев бу 
щадися иля баьлы имзаладыьы ямриндя эюстярирди ки, сцварилярин одлу 
силащла ещтийатла давранмамасы забитляр тяряфиндян шяхси щейят ара-
сында щеч бир ишин апарылмамасынын, забит сюзцнцн щеч бир щюрмят 
вя нцфуза малик олмамасынын нятиъясидир. Алай командири гейд 
едирди ки, бцтцн халгын бюйцк цмид бяслядийи ордунун шяхси  
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щейятиня беля ещтийатсызлыг цзцндян хятяр йетирилмяси йолверил-
мяз бир щалдыр. Хидмятин тялябляриня ямял етмяйиб беля щаллара 
сябяб олан ясэяр ися вятянин вя халгын шяряфинин мцдафиячиси кими 
бир ады дашымаьа лайиг дейил вя беляляри ордудан 
узаглашдырылмалыдыр (156). 

С.Яфяндийевдян сонра 2-ъи Гарабаь сцвари алайына командир 
тяйин едилмиш полковник Йадиэаровун 1919-ъу илин февралында 
имзаладыьы дахили ямрлярдян эюрцнцрдц ки, щиссядя гаровул хидмя-
тинин тяшкилиндя щяля дя бир сыра нюгсанлар галмагдадыр. Февралын 
18-дя имзаладыьы ямрдян мялум олур ки, алайын гаровул отаьында 
бир низамсызлыг щюкм сцрмякдядир. Гаровул ряиси юзц хидмятин 
тяшкилиня мясулиййятля йанашмыр, гаровул отаьына эялян командир 
вя ряисляри гаршыламыр, гаровул ряисинин вязифяляриндян ися щеч 
хябяри йохдур. Онун мясулиййятсизлийи цзцндян отаглар тямиз-
лянмямиш, инзибати гайдада щябс олунмуш ясэярляр йухудан галды-
рылмамышды (157). 

Ат тювляляриня баш чякяркян дя полковник Йадиэаров охшар 
мянзярянин шащиди олмушду. Алай командири тяяъъцб едирди ки, 
тювлялярин горунмасына хидмят тяърцбяси олан ясэярляр дейил, 
щиссяйя йениъя эятирилмиш вя щяля щярби эейим алмамыш шяхсляр тя-
йин едилмиш вя щятта онлара одлу силащ да верилмишди (158). 

Полковник Йадиэаровун эялдийи гянаят беля иди ки, бюлмя ко-
мандирляри ясэярляри гаровула вя суткалыг нарйадлара эюндярмяз-
дян габаг онларын юз вязифясини неъя билмясини йохламырлар, бу са-
щядя онларла мяшьул олмурлар. Она эюря дя алай командири бцтцн 
командирлярдян тяляб едирди ки, ясэярляри нарйада вя гаровула 
эюндярмяздян яввял онларла сющбят апарылсын, гаровулун вя нюв-
бятчинин вязифяляриня ня дяряъядя бяляд олмалары йохланылсын (159). 

Полковник Йадиэаров юз ямриндя гейд едирди ки, алай цзря нюв-
бятчи тяйин едилян алай забитляри вя бюлцк командирляри гаровулун 
йохланылмасы гайдалары иля баьлы Гарнизон Хидмяти Низамнамя-
синин 126-ъы маддясини йериня йетирмирляр. Щямин маддяйя эюря 
нарйады баша вурмуш алай нювбятчисинин кюмякчиси дярщал почт 
ъядвялини алай дяфтярханасынын низами щиссясиня тягдим етмялидир. 
Нарйады гябул едян забит ися нарйадын шяхси щейятинин дцзцлцшцн-
дян вя йохланылмасындан яввял йени гаровул цчцн щямин ъядвяли 
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орадан эютцрмялидир (160). 
Гаровул хидмятинин тяшкилиндя нюгсанлара йол верилмямяси 

цчцн полковник Йадиэаров башга бир ямриндя тяляб едирди ки, нар-
йады гябул едяъяк забит эцндцз саат 11.30-да йени гаровулун шях-
си щейятини алай гярарэащынын гаршысындакы мейданда дцзмяли, 
онларын сайыны дягигляшдирмяли, гаровул хидмяти барядя биликлярини 
йохламалыдыр. Бурада нарйадын бцтцн шяхси щейяти иля тялимат 
апарылмалы вя щяр шейин гайдасында олдуьуна ямин олдугдан сонра 
онлар азад едилмялидир. Бундан башга, полковник Йадиэаров бюлмя 
командирляриндян дя тяляб едирди ки, тез-тез гышлалары вя тювляляри 
йохласынлар, хцсусиля дя эеъя вахты гаровул хидмятинин неъя йериня 
йетирилмясини нязарят алтында сахласынлар (161). 

Гаровул хидмятинин тяшкилиня тез-тез тохунан диэяр щисся ко-
мандирляринин имзаладыьы ямрлярдян айдын олур ки, мювъуд олан 
нюгсанларын чоху забитлярин, бюлмя командирляринин гаровулун 
шяхси щейятинин нарйада щазырлашдырылмасына кифайят гядяр мясу-
лиййятля йанашмамасынын нятиъясидир. Щярби мяктябин ряиси пол-
ковник Рцstəm bəy Шыхлински дя дахили ямрлярдя мяктяб нювбятчи-
ляри олан забитлярин юз вязифялярини билмямясини, нарйадлары дцзэцн 
тяйин етмяйи баъармамасыны, бязян гаровул йериня эцн нювбят-
чисинин эюндярилдийини гейд едирди. Бир чох забитляр ися щансы бюл-
мялярин нарйада ъялб едилиб-едилмяйяъяйи барядя щеч тясяввцря 
дя малик дейилдиляр (162). 

2-ъи пийада дивизийасынын командири дя гаровул хидмятинин 
тяшкили иля баьлы ямрляриндя эюстярирди ки, дяфялярля йохланылмасына, 
ирадлар сюйлянилмясиня бахмайараг, гаровулун чинляри юз вязифяля-
рини чох зяиф билирляр, щятта гаровул ряиси тяйин едилян забитляр Гар-
низон Хидмяти Низамнамяси иля йахшы таныш дейилдирляр. Гаровул 
йохланылмыр, йохланылырса да бу барядя китабда мцвафиг гейдляр 
едилмир. Дивизийа командири щисся нювбятчиляриндян вя гаровул 
ряисляриндян тяляб едирди ки, нарйады гябул етмяздян яввял саат-
дарларын вя саатдарларын дяйишдириъиляринин юз вязифялярини неъя бил-
мялярини йохласынлар вя онлары тялиматландырсынлар (163). 

2-ъи пийада дивизийасынын командири гаровул хидмятинин даща 
йахшы тяшкили иля баьлы имзаладыьы башга бир ямриндя щисся ко-

мандирляриндян ашаьыдакыларı тяляб едирди: еля бир ъидди нязарят тяш-
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кил едилсин ки, гаровул хидмятиндя олмайан ясэярляр силаща вя пат-
ронлара малик олмасынлар. Забитляр юз йанларында силащлы ясэярляри 
эяздирмясинляр; бюлцклярдя мювъуд олан бцтцн тцфянэляр гышлалар-
да вя йа дцшярэялярдя, етибарлы йерлярдя сахлансын. Онларын го-
рунмасы цчцн хцсуси мцщафизяляр тяйин едилсин; бюлцк нювбятчиляри 
суткалыг нювбяни дяйишяркян мювъуд силащлары сийащы цзря тящвил 
версинляр; бюлцк командирляри вя мцвафиг забитляр суткада ики 
дяфядян аз олмайараг силащларын мювъудлуьуну йохласынлар. Силащ 
нювбятчиляри вя бюлцк цзря нювбятчиляр силащларын сайыны вя эцн яр-
зиндя кимляря силащ верилдийини билмяли идиляр; бцтцн бюлцклярдя си-
лащларын йохланылмасыны юзцндя якс етдирян китаблар ачылмалы иди. 
Щяр йохламадан сонра бу китабда йохлама вахты вя йохланылан си-
лащларын мигдаrы эюстярилмяли иди. Бюлцкдя чатышмайан силащларын 
щарада олмасы барядя дя гейдляр едилмяли иди (164). 

Гаровул чинляринин юз вязифялярини кифайят гядяр билмямялярини 
Щярби назир дя юз ямрляринин бириндя гейд едирди. О эюстярирди ки, 
постда дайанан саатдарлар щятта мяним йанымда эялиб-эедянлярля 
данышыр, онлардан щядиййя алыр, бязян лазым олан шяхсляри ичяри бу-
рахмырлар, qаровул отаьында кянар адамлары эюрмяк мцмкцндцр. 
Буну мцвафиг шяхслярин нязяриня чатдырмагла назир тяляб едирди 
ки, беля щаллара сон гойулмалы, гаровул хидмяти мцвафиг нормалар 
чярчивясиндя тяшкил едилмялидир (165). 

Баш Əркани-щярб ряиси щисся командирляриня эюндярдийи сярян-
ъамында гаровул щейятляринин хидмятя башламаздан яввял юз 
вязифялярини неъя билмяляринин йохланылмасыны тяляб едирди. О 
билдирирди ки, бу, Щярби назирин тялябидир. Гаровул хидмятиндя олан 
щярби гуллугчуларын чоху юз вязифя боръларынын нядян ибарят олма-
сына бяляд дейилдиляр ки, бу да Гарнизон Хидмяти Низамнaмясинин 
тялябляринин позулмасы демяк иди (166). 

Тякъя щиссялярин дахилиндя дейил, гарнизон обйектляриндя дя 
гаровул хидмятинин тяшкилиндя бязян охшар нюгсанларла растлашмаг 
мцмкцн иди. Бакы гарнизонунун ряиси гарнизон щауптвахтында 
гаровул хидмятинин йарытмаз тяшкил едилмяси иля дяфялярля растлаш-
мышды вя сюйлядийи ирадлар да йериня йетирилмямиш галмагда иди. 
6-ъы Эюйчай пийада алайынын няздиндя олан бу обйектдя дя ня 
гаровул ряисляри, ня дя гаровулун диэяр чинляри вязифяляринин нядян 
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ибарят олмасы барядя ян ади тясяввцрляря малик дейилдиляр. Гаро-
вулун шяхси щейяти мцяййянляшдирилмиш йердя дцзцлмцрдц, яс-
эярлярин чоху "гаровул" командасы верилян заман тцфянэин неъя 
тутулмасыны билмирдиляр, гаровулун патрон чантасы йох иди, патронлар 
стол цзяриня гаlагланырды, поста эюндярилян гаровуллар патронсуз 
йола салынырды, гаровул отаьында Гарнизон Хидмяти Низамнамяси 
йох иди, Щярби назирин вя щюкумятин сядринин мцщафизяси цчцн 
тяйин олунмуш постлара эюндярилян саатдарларын хариъи эюркяминя 
диггят йетирилмирди (167). 

Щярби Назирлийин бярпасынын илк айларындан Эянъя шящяриндя ко-
мендатура йарадылмышды. Щярби Назирлийин апараты вя бир сыра щисся-
лярин гярарэащы да Эянъядя йерляширди. Назирлийин ясас идаряетмя 
органлары вя структурлары Эянъядя йерляшдийиндян бурада гарнизон 
вя гаровул хидмятинин тяшкилиня хцсуси фикир верилирди. Гарнизон цз-
ря нарйадлар вя гаровул постлары мцяййянляшдирилмишди вя бу 
хидмятляр гарнизонда йерляшян щиссялярин шяхси щейяти тяряфиндян 
йериня йетирилирди. Эянъя гарнизону ряисинин ямри иля 1919-ъу илин 
февралындан етибарян 1-ъи Татар сцвари алайы вя 3-ъц Эянъя пийада 
алайы эцндялик 5 няфяр ашаьы чинли щярби гуллугчуну силащландырыб 
шящяр комендантынын сярянъамына эюндярмяли иди. Щямин силащ-
лылар йа шящяря патрул кими, йа мцщцм обйектлярин гаровулуна 
эюндярилир, йа да эюзлянилмяз щадисялярин арадан галдырылмасы цчцн 
комендатурада нювбядя сахланылырды. Ейни заманда, гарнизон ряи-
си, гарнизонун щисся командирляриня эюстяриш вермишди ки, gеъя 
вахты шящяръиклярин ятрафына хцсуси патруллар təyin edilsin, иъазясиз 
щиссядян чыхмышлар сахланылсын вя мцвафиг гайдада ъязаландырыл-
сынлар (168). 

Гарнизон ряисинин ямри иля 1-ъи Татар сцвари алайы вя 3-ъц Эянъя 
пийада алайы, ейни заманда, 1919-ъу илин март айындан башлайараг 
нювбятчи тагым тяйин етмяли иди. Бу тагым бцтцн шяхси щейят иля, щис-
ся дахилиндя бцтцн тяъщизаты иля бирликдя дюйцш тапшырыьыны иъра етмя-
йя щазыр дайанмалы вя щяйяъан сигналы вериляъяйи тягдирдя мцяй-
йянляшдирилмиш нюгтядя йохланылмалы иди. Щяйяъан сигналы елан едил-
дийи вахт Татар сцвари алайы бир сцварини чапар сифяти иля комендантын 
сярянъамына эюндярмяли иди. Щяйяъан сигналынын алынмасы иля адлары 
чякилян алайлар да дярщал даими дюйцш вязиййятиня эятирилмяли вя 
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вериля биляъяк вязифялярин иърасы цчцн щазыр олмалы идиляр (169). 
Гарнизон ряисинин ямри iля, ейни заманда, щярби щиссялярин вя 

мцяссисялярин санитар вязиййятинин, шяхси щейятин мяишят шяраитинин вя 
верилян йемяклярин вязиййятинин нязарят алтында сахланылмасы цчцн 
гарнизонун санитар комиссийасы йарадылмышды. Комиссийа щяфтядя ики 
дяфя гарнизон щиссяляринин санитар вязиййятини йохламлы иди (170). 

Щямин комиссийа мцтямади олараг гарнизонун санитар вязиййя-
тини йохлайыр вя онун нятиъялярини гарнизон ряисиня мярузя едирди. 
Щямин йохламалар ися щеч дя щяр йердя вязиййятин йахшы олма-
дыьыны цзя чыхарырды. Мясялян, 1919-ъу ил мартын 17-дя 3-ъц Эянъя 
пийада алайында апарылан йохлама ясэярлярин чохунун дюшякаьы вя 
балышларынын олмамасыны, ичмяли су цчцн су бакларынын ялцзйuйан-
ларын, чюряйин сахланылмасы цчцн шкафларын олмамасыны вя с. ча-
тышмазлыглары ашкар етмишди (171). 

Ясэярлярин щамама апарылмасында бир низам йарадылмасы цчцн 
гарнизон ряиси тяряфиндян мцяййян гайдалар мцяййян едилмишди. 
Щямин гайдаларда щансы щиссянин щяфтянин щансы эцнляри, шящярин 
щансы щамамына эетмяси дягигляшдирилмишди (172). Бу гайдалар шя-
щярдяки щамамлардан даща сямяряли iстифадя едилмясиня имкан 
верирди. 

1919-ъу ил ийунун сонларындан 1-ъи пийада дивизийасынын коман-
дири полковник Ъavad Шыхлински Эянъя гарнизонунун ряиси тяйин 
едилди. Онун гарнизон ряиси тяйин едилмяси иля гарнизон хидмятинин 
тяшкилиня иряли сцрцлян тялябляр даща да кяскинляшдирилди. Йалныз га-
ровул вя нарйадларын тяйин едилмясиня, онларын юз вязифялярини 
йериня йетирмясиня дейил, бцтцнлцкдя гарнизонда низам-интизама 
ямял олунмасына, хидмят нормаларына риайят едилмясиня нязарят 
даща да эцъляндирилди. Гарнизон ряисинин ямри иля гарнизон цзря 
ашаьыдакы гаровул нарйадлары мцяййянляшдирилмишди (173). 

Əсас гаровул цзря: 
1) гарнизон щауптвахты вя лявазимат анбарлары „ 3 няфяр; 
2) щярби аптек анбары „ 2 няфяр; 
3) Эянъя губернийа хязинядарлыьы „ 3 няфяр кешикчи гаровул; 
4) Щярби Назирлийин бинасы „ 1 няфяр; 
5) ясэяр хястяханасы „ 1 няфяр; 
6) 1-ъи пийада дивизийасы гярарэащынын гаражы „ 1 няфяр. 
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Щярби Назирлийин апараты Бакы шящяриня кючцрцляндян сонра бу-
радакы комендатуранын сялащиййятляри хейли эенишляндирилди. Бу-
нунла баьлы Щярби Назирлийин дювлят органлары гаршысында галдырдыьы 
вясатятдя дейилирди ки, Бакыда йерли гарнизондан башга хариъи го-
шунлар да вар. Онларын шящярдяки давранышынын тянзимлянмяси, 
щярбчи олмайан шяхслярин щярби эейимдя олмасына йол верилмямя-
си вя гарнизон хидмятинин даща йахшы тяшкили цчцн диэяр дювлятлярин 
пайтахтында олдуьу кими Бакыда да хцсуси комендатура йарадыл-
масы мягсядяуйьун оларды. Шящяр комендантынын сялащиййятляри-
нин дивизийа командиринин сялащиййятляриня бярабяр тутулмасы 
тяклиф олунурду (174). 1919-ъу ил августун 1-дя сялащиййятляри эе-
нишляндирилмиш олан Бакы коменданты вязифясиня эенерал-майор Фи-
рудин бяй Вязиров тяйин едилди. (175). Ф.Вязиров бу вязифяйя тяйин 
олунанда 69 йашы вар иди. Забитлик тяърцбяси, орду гуруъулуьуна 
веря биляъяйи хидмятляри нязяря алынараг о, Щярби Назирлийин 
рящбярлийи тяряфиндян орду сыраларына дявят едилмишди. Ф.Вязиров да 
бу дявяти бюйцк мямнуниййятля гябул етмиш, билийини, баъарыьыны 
Азярбайъан Oрдусунун мющкямляндирилмясиня сярф етмяйя разы 
олмушду. 

Шящяр комендантларынын, гарнизон ряисляринин гаршысына гойулан 
башлыъа вязифя гарнизон хидмятинин дцзэцн тяшкилиня, гарнизон да-
хилиндя низам-интизама, щярби давраныш нормаларына риайят едилмя-
синя наил олунмасы иди. 

Щяля 1918-ъи илин декабрында полковник Иванову Эянъя шящяри-
нин мцвяггяти коменданты тяйин етмяси иля баьлы ямриндя С.Мещ-
мандаров билдирирди ки, вязифясинин иърасына башламагла о, Гар-
низон Хидмяти Низамнамяси ясасында юз ишини гурмалы, гарнизона 
эялян бцтцн забитлярин учотуну апармалы, мязуниййятя вя езамий-
йятя эялмиш забитлярдян мцвафиг сянядляри тяляб етмяли, давраныш 
нормаларыны нязарят алтында сахламалы, бцтцн щярби гуллугчуларын, о 
ъцмлядян мцлки мямурларын эейим формалары гайдасыны позма-
сына йол вермямяли иди. Еля щямин ямрдя гейд едилирди ки, 
Азярбайъан Oрдусу сыраларында хидмят етмяйян забитлярин (цзцрлц 
сябябляр истисна олмагла) Азярбайъан яразисиндя щярби эейимдя 
эязмяляри гадаьандыр. Бу тяляб дя гарнизон хидмятинин тяшкилиня 
мясул олан шяхсляр тяряфиндян щяйата кечирилмяли иди (176). 
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Гарнизон хидмятинин тяшкилиндя даща чох ирад доьуран мя-
гамлар щярби гуллугчуларын эейим формаларыны позмасы, щиссядян 
кянарда, иътимаиййят арасында щярби давраныш нормаларына риайят 
етмямяси иля баьлы иди. Эейим формасы гайдаларынын позулмасы да-
ща чох забитляр арасында гейдя алынырды. Hеч шцбщясиз ки, ясэярляр 
арасында да беля щаллар истисна дейилди. 2-ъи Гарабаь сцвари алайынын 
командири дахили ямрляринин бириндя бцтцн бюлмя командирлярин-
дян тяляб едирди ки, тясдиг едилмямиш эейим нювляриндян истифадя 
едилмясиня йол верилмясин, погонсуз щярякят едилмясиня ися бир-
дяфялик сон гойулсун (177). 

1919-ъу илин октйабрында 2-ъи пийада дивизийасынын Лявазимат 
шюбясинин эцръц ясилли обер-забити Авалиани бир ай ярзиндя хидмятя 
папагсыз вя погонларсыз эялдийи цчцн 7 сутка ев щябсиня мяруз 
галмышды. Эейим формасыны беля кобуd шякилдя позмагла Авалиани 
щятта Баш Əркани-щярбин бинасына да эетмиш вя онун эейим норма-
ларына риайят етмямяси бурада Щярби назир С.Мещмандаров тяря-
финдян дя мцшащидя едилмишди. С.Мещмандаров дярщал бу забитин 
Азярбайъан Oрдусу сыраларындан хариъ едилмяси барядя тапшырыг 
вермишди. Йалныз 2-ъи дивизийа командиринин ишя гарышмасындан 
сонра Авалианиниn биринъи дяфя даща йцнэцл ъяза иля ъязаландырыл-
масы гярара алынды (178). 

2-ъи пийада дивизийасынын командири бир чох щалларда ясэярлярин 
дя эейим нормаларына риайят етмямясини вя онларын беля вязиййят-
дя шящярдя вейиллянмясини юз ямрляриндя гейд едирди. Бязи ко-
мандирлярин вя забитлярин нязарятсизлийи цзцндян бир сыра ясэярляр 
ахшам йохламасындан сонра шящярин кцчяляриня чыхыр, эейим 
нормаларына ямял етмядян, растлашдыглары забитляря щярби салам 
вермяйи баъармадан кцчялярдя эязиширдиляр. Дивизийа командири 
щисся командирляриндян беля щаллара гятиййятля сон гойулмасыны 
тяляб едирди (179). 

Щярби назир С.Мещмандаров 1919-ъу илин ийун айында имзалады-
ьы ямрлярдян бириндя эюстярирди ки, бир чох топчу ясэярляр, щятта бир 
сыра забитляр гырмызы лампаслы шалварлар эейирляр. Щалбуки Азяр-
байъан Oрдусу цчцн тясдиг едилмиш эейим формасында беля бир еле-
мент йох иди. Она эюря назир щям щисся командирляриндян, щям 
дя гарнизон ряисляриндян тяляб едирди ки, эейим формаларына риайят 
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едилмясиня наил олунсун (180). 

Азярбайъан Oрдусу сыраларында хидмят етмяйян бир чох за-
битляр цзяриндя "Азярбайъан" сюзц йазылмыш погонлар эяздирирди-
ляр. Азярбайъан Oрдусу сыраларында хидмятя гябул едилмиш бир сыра 
эцръц забитляр ися цзяриндя эцръц символлары олан погонлар вя 
фуражкаларdan истифадя едирдиляр. Щярби назир щяр ики щалын гаршысынын 
алынмасыны тяляб едирди. Хидмятя йениъя гябул едилмиш эцръц забит-
ляриня Азярбайъан Oрдусунун эейим формасы иля тясдиг олунмуш 
папаг вя погонларын ялдя едилмясиня бир ай вахт айрылды. Бу вахт 
ярзиндя эейим формасыны сащмана салмайан забитляря гаршы мцва-
фиг тядбирляр эюрцлмяли иди (181). 

Щярби назир, ейни заманда, гарнизонларын ряисляриндян, шящярля-
рин вя дямирйол стансийаларынын комендантларындан тяляб едирди ки, 
езамиййятя эялмиш забитляр истисна олмагла Эцръцстан вя Ермянис-
тан забитляринин Азярбайъан яразисиндя щярби формада эязмясиня 
имкан вермясинляр (182). 

Щярби назирин мцшащидяляриня эюря Азярбайъан вя Эцръцстан 
ордуларындан тярхис едилмиш забитляр, щабеля бир сыра кечмиш рус ор-
дусу забитляри погонларыны чыхарсалар да, дямир дцймяляри, рянgли 
йахалыглары олан щярби палто, кокардалы фуражка, дямир дцймяли 
сяфяр мундири, бафталы вя кантлы шалварлар эейинир, кцтля арасында се-
чилир, ящалидя вя ясgярлярдя онларын орду забити олмасы тясяввцрц 
йарадырды. Она gюря дя тяляб олунурду ки, фуражкадан кокарда, ся-
фяр мундириндян вя палтолардан дямир дцймяляр, рянэли йахалыглар, 
шалвардан бафталар гопарылсын. Бцтцн бунлара ямял олунмасына няза-
рят гарнизон ряисляриня вя шящяр комендантларына тапшырылырды (183). 

Бир сыра кичик рцтбяли забитляр ися бязян онлар цчцн дашынмасы 
иъазя вериlмяйяn силащлары дашыйырдылар. Бу силащларын арасында мцх-
тялиф типли револверляр вя сойуг силащлар вар иди. Эянъя шящяр гарни-
зонунун ряиси щисся командирляриндян тяляб едирди ки, бу мяся-
ляйя дя нязаряти эцъляндирсинляр. Якс тягдирдя, ганунсуз силащ 
эяздирянляр мясулиййятя ъялб едилмяли вя онларын силащлары яллярин-
дян алынмалы иди (184). 

Гарнизонларда эейим формасына тутулан ирадлардан бири дя полис-
лярин щярби эейим елементляриндян истифадя етмяси иля ялагядяр иди. 
Онлар щярби формайа охшар форма вя цстцндя "Азярбайъан" сюзляри 
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йазылмыш олан погонлар эейирдиляр. Щярбчиляря ися кцчядя растла-
шанда щярби салам вермирдиляр. Бу ясэярляр арасында чашгынлыг, 
ящали арасында ися орду дахилиндя интизамсызлыьын мювъуд олмасы 
тяяссцраты йарадырды. Эянъя шящяр комендаты мясяля иля ялагядар 
юлчц эютцрцлмяси цчцн Щярби Назирлийин рящбярлийиня, Щярби назирин 
мцавини Я.Шыхлински ися Dахили Ишляр назириня мцраъият етди (185). 

Мцхтялиф тяшкилатларын ямякдашларынын щярби эейимдян истифадя 
етмясиня сон гойулмасы цчцн Щярби назир С.Мещмандаров мяк-
тубла Назирляр Шурасынын сядриня мцраъият етди. Мяктубда билдири-
лирди ки, тякъя полисляр дейил, бир сыра диэяр структурларын ямяк-
дашлары да щеч бир манечилик олмадан малик олдуглары щярби эейим-
лярдян истядикляри вахт истифадя едирляр, кцтля арасына чыхырлар. Бу 
ися щям ящалидя, щям дя мятбуатда сюз-сющбятя сябяб олур вя щя-
мин адамларын эцнащлары ордунун айаьына йазылырды. Она эюря дя 
Щярби назир хащиш едирди ки, щярби эейимлярдян беля суи-истифадя 
едилмясиня, онларын мцлки палтар йериня эейилмясиня иъазя верил-
мясин (186). 

Ордуда хидмят едян забитлярин юзляринин дя бязи эейим форма-
ларындан суи-истифадя етмяси щалларына тясадцф олунурду. Бир чох за-
битляр нювбяти рцтбяйя тягдимат йазылан кими мцвафиг ямрин олма-
масына бахмайараг, дярщал погонларыны дяйишдирир, щягиги рцтбяля-
риндян йухары рцтбя погону дашыйырдылар. Сцвари щиссяляриня дя-
йишдирилмиш бязи пийада забитляри ися юзлярини сцвари забити щесаб 
едир вя сцвари забит кими тягдим едирдиляр. Щалбуки пийада заби-
тинин сцвари гошунларына дахил едилмяси вя бунунла да онларын 
юзлярини сцвари забити адландырмасы цчцн Щярби назирин хцсуси ямри 
олмалы иди (187). 

Эейим формасына риайят едилмяси иля бярабяр, Щярби Назирлийин 
рящбярлийи забитляр вя ясэярляр тяряфиндян щярби давраныш нормала-
рына риайят едилмясини дя ъидди нязарят алтында сахлайырды. 
С.Мещмандаров щяля 1919-ъу илин март айында Эянъя комендан-
тына ямр етмишди ки, полислярля бирликдя Эянъядя йашайан вя хид-
мятдя олмайан бцтцн забитляр гейдиййата алынсынлар. Чцнки бу за-
битлярин чоху щярби формада шящяр арасында забит шяряфиня лякя эя-
тирян щярякятляр едяряк ъамаат арасында щаглы наразылыьла сябяб 
олурдулар. Ящали дя онлары Азярбайъан Oрдусунун забитляри щесаб 
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етдикляриндян юз наразылыгларыны орду иля баьлайырдылар (188). 
1919-ъу илин сентйабр айында охшар ямри Бакы шящяр гарнизону-

нун ряиси дя имзалады. О, Бакыда рясми хидмятдя олан хариъи дюв-
лятлярин забитляриндян башга бцтцн диэяр забитлярин гейдиййатдан 
кечмясини тяляб едирди. Бу тядбир цчцн бир щяфтя вахт айрылмышды. 
Щямин вахт ярзиндя гейдиййатдан кечмяйянляр шящярдян хариъ 
едилмяли идиляр. 

Щярби саламын верилмяси щям забитляр, щям дя ясэярляр арасын-
да щярби интизамын ваъиб елементляриндян бири сайылдыьы цчцн она 
риайят едилмяси щям щисся, щям дя гарнизон дахилиндя даими 
диггят алтында иди. Щярби Назирлийин рящбярлийи бу елементин иърасы-
на командирлярин нцфузуну сахлайан, шяхси щейятя интизам вярдиш-
лярини ашылайан лазымлы бир щярякят кими бахырды вя она риайят едил-
мямяси щярби интизамын кобуд шякилдя позулмасы кими гиймятлян-
дирилирди. Инэилис журналистi Скотланд Лиддел Азярбайъан Oрдусунда-
кы интизамын мющкямлийиндян йазаркян кцчялярдя гаршылашан 
ясэяр вя забитлярин бир-бириня щярби салам вермялярини хцсусиля 
гейд едир вя ялавя едирди ки, Керенски щюкумятинин ордусунун чох 
бюйцк сцрятля даьылмасынын, юз интизамыны итирмясинин ясас ся-
бябляриндян бири дя ясэяр вя забитляр арасында щярби салам верил-
мясинин ляьв едилмяси иди (189). 

Забитляр арасында щярби салам верилмямяси щалларынын щеч бири 
мясул шяхслярин, о ъцмлядян Щярби Назирлийин рящбярлийинин диг-
гятиндян кянарда галмырды. Щярби саламын верилмямясиня эюря за-
битлярин щятта щябс едилмяси, сонра да орду сыраларындан хариъ едил-
мяси фактлары да мювъуддур (190). 

Гарнизон хидмятинин тяшкилиндя хцсуси тяшвишля гаршыланан 
мясялялярдян бири ясэярлярин щиссядян кянарда интизамсызлыглар тю-
рятмяси, бязянся ъинайят щярякятляриня ял атмасы иди. Беля щалларын 
гаршысынын алынмасы цчцн Щярби Назирлийин рящбярлийи чох барышмаз 
мювгедя дурурду. Щярби назир юз ямрляриндя бир нечя дяфя гейд 
етмишди ки, гатарларда чохлу ясэяр вя забит олмасынын гаршысы 
алынсын. Онлар чох вахт хидмяти мювгеляриндян истифадя едяряк га-
тарлара пулсуз минир вя сярнишинляр арасында наращатлыьа сябяб олур-
дулар (191). Онларын бязиляри щятта сярнишинляр арасында ганунсуз 
ахтарышлар да апарырдылар. С.Мещмандаровун 27 декабр 1918-ъи ил 
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тарихдя имзаладыьы 35 нюмряли ямрдя эюстярилирди ки, Щаъыгабулда 
йерляшян 2-ъи пийада алайынын щярби гуллугчулары бурада сярнишинляр 
арасында юзбашына ахтарышлар апармыш вя онларын бязи яшйаларыны юз-
ляри иля эютцрмцшдцляр. Алай командириндян тяляб олунурду ки, бу 
шяхсляри ашкар етсин, ясэярляр щярби мящкямяйя верилсин, забитляр 
ися хидмятдян хариъ олунмаг цчцн тягдим едилсинляр (192). 

1919-ъу илин мартын 8-дя Эянъядя 3-ъц пийада алайынын 6 ясэя-
ринин йолдан кечянляри соймасы факты мялум олан кими онлар дярщал 
hярби sящра мящкямясиня верилмиш вя бир щяфтядян сонра бу мящ-
кямядя юлцм ъязасына мящкум едилмишдиляр. Оьурлуг щалларынын 
Азярбайъан ясэяринин шяряфини неъя лякялядийини вя беля щалларын 
ъязасыз галмайаъаьыны нцмайиш етдирмяк цчцн щярби sящра мящкя-
мясинин гярары Щярби назирин ямри иля бцтцн гарнизон гаршысында 
елан едилди. Бунун цчцн 1919-ъу ил мартын 14-дя саат 12-дя 3-ъц 
Эянъя алайынын 5-ъи бюлцйц там щейятдя, диэяр бюлцклярдян ися бир 
тагым Эянъянин Топчу мейданына чыхарылды. Бура 1-ъи Татар сцвари 
алайынын, Прапоршикляр мяктябинин, 1-ъи топчу дивизионунун, Ис-
тещкам мяктябинин щяр бириндян бир тагым да чыхарылмышды. Щярби 
бюлмялярин щамысы силащла мейданда дцзцлмцш вя Щярби sящра 
мящкямясинин гярары онлара елан олунмушду (193). Мялумдур ки, 
сонрадан Новруз байрамынын эялиши мцнасибятиля Щярби назир онла-
ры яфв етмиш, юлцм ъязасыны 6 иллик щябсля явяз етмишди. Бунунла 
беля, назир бу щадисянин чох ъидди шякилдя арашдырылмасыны тяляб 
едирди. Назир тяяъъцб едирди ки, 3-ъц Эянъя пийада алайынын 5-ъи 
бюлцйцндян олан щямин ясэярляр неъя иъазясиз шящяря чыхмыш, 
ъинайят тюрятмишляр вя щеч кясин дя бундан хябяри олмамышды. 
Йалныз ахшам саат 9.30-да комендант щадисядян хябяр тутмуш вя 
Дондуков кцчясиндя онлары тярк-силащ едяряк щябся алмышды. 
Щямин эцн 3-ъц пийада алайынын пулемйот командасынын бир нечя 
кичик чинли щярбчиляри дя иъазя вяряги олмадан шящярдя эяздикляри 
вахт йахаланмышды. 

3-ъц пийада алайында беля юзбашыналыгларын мювъуд олмасына 
эюря Щярби назир илк нювбядя щисся командирини эцнащландырыр вя 
щиссядя дахили хидмятин дцзэцн тяшкили цчцн тяъили тядбирляр эюрцл-
мясини тяляб едирди. Назирин бу мясяля иля баьлы имзаладыьы мцва-
фиг ямрдя вурьуланырды ки, шяхси щейятин щиссядян кянара бура-
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хылмасына, ахшам йохланышына, хидмятдян сонра забитлярин гышлалара 
баш чякмясиня, ясэярлярин даими нязарят алтында сахланылмасына 
хцсуси диггят йетирилсин (194). 

Ясэярлярин вя кичик чинли щярби гуллугчуларын хцсусиля ахшамлар 
щярби интизамын вя давраныш нормаларынын тялябляриня ямял етмяси 
цчцн Эянъя гарнизонунун ряиси щиссялярдя эеъя патрулларынын тяйин 
едилмясини ваъиб сайырды. Щямин патруллар юз щиссяляринин ятрафында 
мцшащидя апармалы вя интизам тяляблярини позанлары тутуб сахлама-
лы идиляр (195). 

Щярби интизамы поздугларына эюря щябс олунанлар цчцн щяр бир 
щиссянин дахилиндя щауптвахтларын щазырланмасына башланмышды. Илк 
вахтлар интизамсызлыглары цчцн щябс олунанлар сахланылмаг цчцн 
гарнизон щауптвахтына эюндярилирди. Лакин bуну гарнизон ряиси 
дцзэцн саймырды вя она эюря дя 1919-ъу илин яввялиндян Эянъя 
гарнизонунун щярби щиссяляриндя дахили щауптвахтларын тикилмяси 
мягсядяуйьун билинди (196). 

Щяйата кечирилян гятиййятли тядбирляр ясэярлярин щиссядян кянар-
да давраныш нормаларына риайят етмяляриня мцсбят тясир эюстярся 
дя, бязи нюгсанлар галмагда иди. Гарнизон хидмятинин, еляъя дя 
ясэярлярин мяняви тярбийясинин тяшкилиндя азаъыг сящлянкарлыьа йол 
верилмяси мцвафиг нятиъяляри иля Щярби Назирлийин рящбярлийинин дя 
наращатлыьына сябяб олурду. Щярби назирин 18 ийун 1919-ъу ил тарих-
дя имзаладыьы 302 нюмряли ямриндян айдын олур ки, Эянъя гар-
низонунун бязи щиссяляринин ясэярляри шящярин ермяниляр йашайан 
щиссясиндя gəzişir вя кцчядян кечян гадынлара сюз атырлар. Ай-
ры-айры ясэярлярин беля юзбашыналыьы Hярби Назирлийин рящбярлийинин 
ъидди тяшвишиня сябяб олмуш вя чох бюйцк ниэаранчылыгла гаршылан-
мышды. Ады чякилян ямрдя бу щадисяйя беля гиймят верилирди: "Əс-
эярляр арасындакы бу юзбашыналыг йолверилмяздир. Ясэярляр щяр йер-
дя вя щямишя динъ ящалинин мцдафиячиляри олмалыдырлар, йохса гар-
низонда тясадцф едилдийи кими асайиши позмамалыдырлар. Ясэярляр 
арасында гадынлара саташма щалларыны ися мян хцсуси тяяссцфля гейд 
едирям. Щансы ки, мцсялманлар арасында гадына ещтирам щямишя ян 
йахшы кейфиййятлярдян бири олмушдур. Ясэярлярин кцчядя налайиг 
щярякятляри щиссялярдя ясgярлярин шящяря бурахылмасы цзяриндя ня-
зарятин олмамасындан, щабеля ясэярлярин яхлаги тярбийясиня диггят 
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йетирилмямясиндян хябяр верир" (197). 
Щярби назир билдирирди ки, эяляъякдя ясэярляр беля щярякятляря 

йол верярлярся, онларын мянсуб олдуглары щиссялярин забитляри вя 
командирляри ъидди мясулиййятя ъялб едиляъякляр (198). 

Эянъя шящяриндя йерляшян щярби щиссялярин ганунсуз шякилдя 
hиссяляри тярк едян щярби гуллугчулары кцчялярдя gəzişdikləri за-
ман йерли ящалийя дя мцяййян наращатлыглар эятирирдиляр. Гарнизоn 
рящбярлийиня дахил олмуш шикайятляря ясасян бязи щярби гуллугчулар 
шящярдя су дашыйан арабалары сахлайыр вя онлары мяъбур едирдиляр 
ки, суйу пулсуз олараг щярби щиссяляря апарсынлар. Беляляри, ейни за-
манда, иъазясиз олараг шящяр ящалисинин баьларына эирир, мeйвя дя-
рир, атлары башгаларынын отлаг сащяляриня апарырдылар. Бу да ящалидя 
мцяййян наразылыгларын баш галдырмасына сябяб олурду (199). 

Беля щаллар Эянъя гарнизонунун рящбярлийи тяряфиндян мцтя-
мади олараг арашдырылыр вя мцвафиг ямрляр имзаланырды. Щямин 
ямрлярдян бириндя билдирилирди ки, садаланан хошаэялмяз щалларын 
баш вермясинин сябябляриндян бири забитлярин ясэярлярин тярбийя-
синдя вя формалашмасында йахындан иштирак етмямяси вя коман-
дирляря лазыми кюмяйи эюстярмямяляриdir. Гарнизон ряисинин фик-
ринъя, забитляр бойунларына дцшян vязифялярирн иърасына виъданла 
йанашаъаглары тягдирдя беля мянфи щалларын гаршысы да алына билярди. 
Ейни заманда, о да ялавя олунурду ки, щиссялярдя унтер-забитляр 
чатышмадыьы цчцн забитляр ясэярлярля даща чох иш апармалыдырлар. 
Забитляр юз сющбятляри вя тярбийяви ишляри иля ясэярляри ясэяр шя-
ряфини алчалдан ямяллярдян чякиндирмяйя, юз шяряфлярини йцксяк 
тутмаьа, Вятян вя аиляси наминя лайигли хидмятя сювг етмяли 
идиляр. Бу мягсядя наил олмаг цчцн гарнизон ряиси щисся коман-
дирляриндян тяляб едирди ки, натиглик габилиййяти олан забитляри яs-
эярлярля ишя ъялб етсинляр вя бунунла да ясэярляр арасында баш вeрян 
интизамсызлыгларын гаршысынын алынмасына ъящд эюстярилсин (200). 

Щиссялярдян кянара бурахыланларын щярякятляринин нязарят ал-
тында сахланылмасы вя низамланмасы цчцн Баш Яркани-щярбин ряиси 
эенерал-лейтенант Сулкевич бцтцн щисся командирляриндян тяляб 
едирди ки, беля ясэярляря йа хцсуси нишан, йа да тясдиглянмиш иъазя 
сяняди верилсин (201). 

2-ъи Гарабаь сцвари алайынын командири вердийи ямрля бюлмя 
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командирляриндян тяляб едирди ки, щятта хидмяти ишляр цчцн дя 
ясэярлярин тяк-тяк шящяря вя базара бурахылмасына сон гойулсун. 
Онун фикринъя, беля ишлярин иърасы цчцн хцсуси груп йарадылмалы вя 
бир няфяр забит дя щямин групун рящбяри тяйин едилмяли иди (202). 

2-ъи пийада дивизийасынын командири дя ясэярлярин щиссядян кя-
нара бурахылmaсы вя гарнизон дахилиндя онларын щярякятлярини няза-
рят алтында сахламаьа имкан верян ямрляр имзаламышды. Илк нювбя-
дя тяляб олунурду ки, щиссядян кянара бурахылан ясэярляр интизамлы 
давранмаьы, гаршысына чыхан забитляря щярби салам вермяйи ба-
ъармалыдыр. Иъазянин мцддяти цчцн мящдудиййят дя гойулурду. 

Дивизийа командиринин ямрляриндян бириндя ися ясэярлярин 
тяк-тяк кино вя театра бурахылмасына гадаьа гойулурду. Верилян 
эюстяришя эюря кино вя театрлара ян азы 5 няфярдян ибарят олан груп 
бурахылмалы вя груп цзвляриндян бири бюйцк тяйин едилмяли иди. 
Истиращят оъагларына бцтюв бир бюлмя эетдикдя ися забитлярдян бири 
онун рящбяри тяйин едилмяли иди (203). 

Забитляри наращат едян мясялялярин мцзакиряси, онларын сосиал 
гайьысынын эцъляндирилмяси, асудя вахтларынын тяшкили цчцн Гарни-
зонун Забит иъласлары (клублары) йарадылмышды. Бу структурларын 
формалашдырылмасы цчцн Щярби Назирлийин фондундан малиййя вя-
саити айрылырды (204). Гарнизонун Забит иъласларынын иърачы комитяляри 

сечилирди (205). Гарнизонун Забит иъласы цзвляринин 2/ \/3 щиссяси иштирак 

етдикдя сялащиййятли сайылырды (206). Бу гурумун цзвляри цзвлцк 
щаггы да вермяли иди. Эянъя гарнизонунун забитляри цчцн бу цзвлцк 
щаггы мяваъибин бир фаизи щяъминдя мцяййянляшдирилмишди (207). 

Ханкянди гарнизонунун Забит иъласында ися цзвлцк щаггы беля 
мцяййянляшдирилмишди „ гярарэащ забитляри цчцн 30 рубл, бюйцк за-
битляр цчцн 20 рубл вя подпрапоршикляр цчцн 10 рубл. 1919-ъу ил 
майын 13-дя бурада кечирилмиш иъласда о да гярара алынмышды ки, 
шяфгят баъылары да Гарнизонун щярби иъласларына цзв гябул олунсун-
лар вя онлар цчцн 5 рубл щяъминдя цзвлцк щаггы мцяййянляшдирил-
син (208). 

Ханкянди гарнизонунун Забит иъласында бир груп забит йуморис-
тик журнал щазырлайырды. Бир нечя нюмрядян сонра гарнизон ряиси бу 
журналын бурахылмасыны мягсядяуйьун билмяди. Юз гярарыны о, 
бунунла ясасландырырды ки, ади зарафат цчцн щазырланмыш йазы вя йа 



441 

 

рясм забити эцлцш обйектиня чевирир, онун шяхсиййятиня щюрмятсиз-
лик йарадырды. Беля зарафатлар бязян забитин щейсиййятиня тохунур 
вя мцнагишяляря сябяб олурду. Гарнизон ряиси билдирирди ки, бир за-
битин диэяриня зарафат етмяси иътимаи шякилдя дейил, мящдуд даи-
рядя, йахын йолдашлар арасында баш веря биляр. Анъаг онун журнал 
сящифясиня чыхарылмасы вя иътимаиййятя чатдырылмасы, яслиндя, бу 

журналын щазырланмасы заманı гаршыйа гойулмуш мягсяд дейилди. 
Она эюря дя журналын щазырланмасынын няинки дайандырылмасы, щям 
дя бурахылmыш нюмрялярин дя мящв олунмасы ямр едилирди (209). 

Цмумиййятля, гейд етмяк лазымдыр ки, 1919-ъу илин орталарында 
Ханкянди гарнизонунда кифайят гядяр саьлам бир мцщит йарадыл-
мышды. Доьрудур, Щярби Назирлийя Ханкянди гарнизонунда еля дя 
йахшы вязиййятин олмамасы барядя хябярляр дя чатдырылмышды. Щяр-
би назир дярщал бу хябярляря гаршы реаксийа вермиш вя Цмуми гя-
рарэащын ряиси эенерал-майор Сялимову вязиййяти йериндяъя йохла-
маьа эюндярмишди. Бу йохлама ися дейилянлярин тамам яксини цзя 
чыхармышды. Хцсусиля Гарабаь сцвари алайында гаровул вя гарнизон 
хидмятинин тяшкили чох йцксяк гиймятляндирилмишди. Щярби назирин 
адына цнванладыьы рапортунда о йазырды: «…Сонда хцсуси олараг 
мярузя етмяк истяйирям ки, Ханкяндиндя бир нечя эцн йашайыб 
гарнизонда яла ганун-гайда вя ъидди интизам эюрдцм. Мян-
зил-гярарэащда бир няфяр дя олса ишсиз эязян эюрцнмцрдц. Адамлар 
щяр щансы бир ишин иърасы цчцн эюндяриляндя сыра иля эедирдиляр. Дяр-
щал нязяря чарпыр ки, гарнизонда дахили ганун-гайдайа хцсуси диг-
гят йетирилир» (210). 

 Бунунла ялагядар, Щярби назир юз ямриндя полковник Йади-
эарова, полковник Софийевя вя подполковник Новрузова тяшяккц-
рцнц билдирмишди (211). 

Алайларда да Забит иъласлары (клублары) тяшкил едилмишди. Бу 
тяшкилатлар забитлярин даща уъуз гиймятя ярзагла тямин едилмя-
синдя дя мцяййян рол ойнайырды. Башлыъасы ися бу клублар забитлярин 
цнсиййяти истигамятиндя ящямиййят кясб едирди. 2-ъи пийада дивизи-
йасы командиринин бу мясяля иля баьлы йухары органлара йаздыьы ра-
портундан да эюрцндцйц кими, хцсусиля уъгарларда йерляшян 
алайларын забитляри бош вахтларында мящз бу клубларdа юз фикирлярини 
бюлцшцр, гязет вя журналларла таныш олур вя беляъя вахтларыны кечирир-
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диляр. Забит клубларында рягс вя драм дярнякляри йарадылыр вя забит-
лярин мяняви тярбийяси истигамятиндя сямяряли ишляр эюрцлцрдц. За-
бит клубларынын сямяряли фяалиййят эюстярмядийи щиссялярдя ися 
эянъ забитлярин алкоголлу ичкиляря вя гумар ойунларына мейiллиliйи 
мцшащидя олунурду. Она эюря дя йерлярдя Забит иъласларынын фяа-
лиййятинин даща йахшы гурулмасына диггят йетирилирди. Буна наил 
олунмасы цчцн ися 2-ъи пийада дивизийасынын командири Щярbи 
Назирлийин рящбярлийи гаршысында мцяййян мигдарда малиййя вя-

саитинин бурахылмасы барясиндя вясатят галдырырды (212). 
Гарнизон мигйасында планлашдырылан вя щяйата кечирилян мцщцм 

тядбирлярдян бирини тарихи эцнляр вя байрамлар мцнасибятиля кечири-
лян парадлар тяшкил едирди. Бу бюйцк тядбирляря байрам характери 
верилир вя онун кечирилмясиня хцсуси щазырлыг ишляри эюрцлцрдц. Щяр-
би парадлар щям дя формалашмагда олан Азярбайъан Oрдусунун 
эцъцнцн вя гцдрятинин нцмайишиня чеврилирди. 

Азярбайъан Oрдусунун илк парады 1919-ъу илин Новруз байра-
мында кечирилди. Парад яввялъя мартын 22-ня планлашдырылса да, сон-
радан мартын 24-ня дяйишдирилди. Назирин ямриня ясасян парадда 
Эянъя гарнизонунун щиссяляри, щабеля 1-ъи Ъаваншир пийада ала-
йынын бир бюлцйц, 2-ъи Бакы пийада алайынын ися бир табору иштирак ет-
мяли иди. Парада щазырлыгла баьлы назирин ямриндя эюстярилирди ки, па-
радын кечирилмясиня хцсуси щазырлыг эюрцлмяли вя она азад Азяр-
байъан халгынын милли байрамы характери верилмялидир. Назир тяляб 
едирди ки, парада чыхарылан шяхси щейят йени вя биртипли формада ол-
малы, эюркямляринин шахлыьына фикир верилмялидир (213). 

Азярбайъан Oрдусунун нювбяти парады 1919-ъу ил майын 28-дя 
Азярбайъанын истиглалиййятинин бириллийи мцнасибятиля кечирилди. Щярби 
назирин ямри иля щямин эцн Эянъя гарнизонунун парады Топчу 
мейданында олмалы иди. Парада Прапоршикляр мяктябинин бир бюлц-
йцнцн, 1-ъи топчу бригадасынын ики батарейасынын, 3-ъц Шяки сцвари 
алайынын 2 сцвари бюлцйцнцн чыхарылмасына эюстяриш верилмишди. Бю-
лцкляр сырайа 32 ъярэядя дайанмалы идиляр. Айын 27-дя тябилчилярин 
иштиракы иля баш мяшг кечирилмяли вя майын 28-дя саат 10-да парадын 
бцтцн шяхси щейяти мейданда юз йерлярини тутмалы идиляр. Параддан 
яввял Щярби Назирлийин баш молласы тяряфиндян тянтяняли дуа мя-
расими кечирилмяси нязярдя тутулмушду. Гарнизонун бцтцн забитляри 
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тянтяняли дуа мярасиминдя вя парадда иштирак етмяли вя мейданын 
сол ъинащында топлашмалы идиляр. Парада команданлыг етмяк 3-ъц 
Шяки сцвари алайынын командири полковник Хосров Мирзя Гаъара 
щяваля олунмушду (214). 

1919-ъу ил майын 28-дя Бакы гарнизонунда да гошун щиссяляри-
нin парады кечирилди. Gцндцз саат 1-дя "Азадлыг" мейданында 
тяшкил едилмиш парада пийада бюлмяляри вя щюкумят органларынын 
мцщафизя бюлцйц чыхарылмышды. Парады Щярби назир С.Мещмандаров 
гябул едирди (215). 

Эянъя гарнизонунда йерляшян гошун щиссяляринин 1919-ъу ил ийу-
нун 30-да Рамазан айынын башламасы мцнасибятиля, щямин ил сент-
йабрын 6-да Гурбан байрамы мцнасибятиля парады кечирилди (216). 

1919-ъу ил сентйабрын 15-дя ися щям Эянъядя, щям дя Бакыда 
даща тянтяняли бир парад кечирилди. Бу парад Бакы шящяринин бол-
шевик-дашнак гцввяляриндян азад едилмясинин 1 иллийиня щяср 
едилмишди. Бакыдакы парад булварла цзбяцз олан Набережныда олма-

лы вя она Прапоршикляр мяктябинин командири полковник Рüstəm 

bəy Шыхлински команданлыг етмяли иди (217). "Азəрбайъан" гязети 
гошун щиссяляринин парада эялмясини беля тясвир едирди: "Гошун-
ларын гаршысында бир нечя эенералын вя ордунун йцксяк чинляринин 
мцшайияти иля ат белиндя иgид щярбчи, ордумузун тяшкилатчысы, там 
артиллерийа эенералы Сямяд бяй Мещмандаров эедирди. Онлар шящя-
рин Шамахы кцчясиня дахил оланда чохсайлы публиканын эурултулу ал-
гышлары гопду... Гошунлар кечян кцчяляр адамларла долу иди. Щятта 
евлярин дамлары да "Йашасын Азярбайъан", "Йашасын бизим яс-
эярляр" шцарлары гышгыран гадын вя ушагларла тутулмушду" (218). 

Гошун щиссяляринин нювбяти парады 1920-ъи ил йанварын 14-дя ке-
чирилди. Бу парад мцттяфиг дювлятляр тяряфиндян Азярбайъанын истиг-
лалиййятинин танынмасына щяср едилмишди. Щярби назирин ямри иля 
Азярбайъанын истиглалиййятинин танынмасы бцтцн гарнизонларда 
тянтяняли шякилдя гейд едилди вя парадлар кечирилди (219). 

Нящайят, 1920-ъи ил мартын 20-дя Азярбайъан Oрдусунун го-
шун щиссяляринин сонунъу парады кечирилди. Шащидлярдян бири бу 
парады сонралар беля хатырлайырды: "1920 сяняси 22 март Новруз 
байрамы мцнасибятиля иъра едилян сон рясми кечиди дяхи тяхяттцр ет-
мямяк гейри-мцмкцндцр. Яъаба щансы азярбайъанлы о мясуд эц-
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нц хатырламыр? Ордунун габилиййят вя интизамы, мянявиййаты тя-
сяввцрцн фювгцндя иди. Яъняби сяфирляри аз бир заманда, васитясиз-
лик ичиндя, бу гядяр мцняззям тяшкилата малик бир ясэяри-гцввят 

вцъудa эятирилдийиня щейран галырды. Əщалидян бир чоху дуйдуьу 
фярд мящзузиййятдян аьлайырды. О эцн Азярбайъанын ян шанлы, ян 
бяхтийар эцнц иди. Фягят... Фягят. Азярбайъан Oрдусунун сон ряс-
ми-кечиди иди" (220). 

Азярбайъан Ордусунун формалашдырылмасы, илкин тяшкилати проб-
лемлярин щялли реал, обйектив чятинликлярля гаршылашса да, гошун щис-
сяляринин тялим-тярбийясиня, ян гыса заман ярзиндя онларын дюйцш-
кян вя мцбариз щиссяляря чеврилмясиня диггят бир ан да олса ня-
зярдян гачырылмырды. Дюйцшчц щиссяйя дахил олдуьу эцндян онун 
тялим-тярбийясиня башланырды. Гыш вя йай тялим мярщяляляри цзря тя-
лим-тярбийя програмлары щазырланыр вя бунун ясасында дярсляр кечи-
рилирди. Hиссялярин комплектляшдирилмясинин хцсусиййятляри иля яла-
гядяр олараг тялим-тярбийя програмы бцтцн мярщяля цчцн дейил, 
мярщяля дахилиндя бир нечя дювр цчцн щазырланырды. Дюйцш щазырлыьы-
нын нязяри мясяляляри иля практики тяряфи цзви шякилдя ялагяляндирилир-
ди. Hиссялярин тялим мейданларында бцтцн тямринляр системли шякилдя 
йериня йетирилирди. Забитлярин чатышмамасы, щиссяляря йени ясэярлярин 
аз-аз эятирилмяси, дюйцш тапшырыгларынын иърасы, мцлки щакимиййят ор-
ганларына вахташыры эюстярилян кюмякляр дюйцш щазырлыьынын цмуми 
ащянэиня мянфи тясир эюстярся дя, мювъуд олан бцтцн имканлар ся-
фярбярлийя алынырды. Башлыъасы ися шяхси щейятдя вязифя боръларына 
шцурлу мцнасибят формалашдырылмасына, ясэяр вя забитлярин мяняви 
тярбийясиня бюйцк ящямиййят верилирди. Бу истигамятдя щярби гул-
лугчуйа гайьы иля тялябкарлыг дцзэцн ялагяляндирилирди. Гошунларын 
шяхси щейятинин мяняви тярбийяси щярб ишинин мцсбят тяърцбяси, хал-
гын милли вя дини яняняляри, дяйярляри цзяриндя апарылырды. Азяр-
байъан ясэяринин шяряфини доьрултмайан, истяр щисся, истярся дя гар-
низон дахилиндя щярби давраныш нормасыны позанлара гаршы гятиййятли 
тядбирляр щяйата кечирилирди. Бцтцн бунларын нятиъяси иди ки, юзцнцн 

физики, мадди вя щярби имканларына эюря Азярбайъан Oрдусунун щис-

сяляри кифайят гядяр дюйцшкян щиссяляря чевирилмишдиляр. 
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ВI ФЯСИЛ 
 

АЗЯРБАЙЪАН ОРДУСУНУН ДЮЙЦШ ФЯАЛИЙЙЯТИ 
 
1918„20-ъи иллярдя Азярбайъанда орду гуруъулуьунун башлыъа 

обйектив чятинликляриндян бири дя о иди ки, гошун щиссяляринин фор-
малашмасы вя onların döyüş фяалиййяти ейни вахтда апарылырды. Истиг-
лалиййятин елан едилдийи еля илк эцнлярдян хариъи мцдахиля вя тяъа-
вцз тящлцкяси саатбасаат эцълянмякдя иди. Мювъуд тарихи шяраит вя 
вязиййят ися Азярбайъан Oрдусунун гошун щиссяляринин даим 
дюйцшя щазыр олмасыны тяляб едирди. 

Азярбайъанын дювлят мцстягиллийинин вя ярази бцтювлцйцнцн 
горунмасы кими али вязифяси олан гошун щиссяляринин дюйцш ямялий-
йатларында иштиракы онларын гаршылашдыьы чох ъидди сынаг олмалы иди. 
Бу дюйцшляр Азярбайъан Oрдусунун няйя гадир олдуьуну, тя-
лим-тярбийя просесинин няйя эятириб чыхардыьыны, халгын ордуya баь-
ладыьы цмидлярин ябяс олуб-олмадыьыны цзя чыхармалы иди. 

 
1. Лянкяран ямялиййаты 

 
1918-ъи илин пайызында Бакы вя Гарабаь йад гцввялярдян тя-

мизляnдикдян сонра Лянкяран бюлэяси истисна олмагла Азярбайъа-
нын бцтцн яразисиндя республика щюкумятинин сялащиййятляри бярпа 
едилди. Инэилис гошунларынын Бакыйа эялмяси, тцрк гошунларынын ися 
Азярбайъандан чыхарылмасы республиканын ъянубуну да тямизляйиб 
орада гануни дювлят органларынын йарадылмасыны тяхиря салды. 

Тутдуьу эеостратежи мювге етибариля Лянкяран бюлэяси мцхтялиф 
сийаси гцввялярин диггятини ъялб едир вя онлар гаршыйа гойулан мяг-
сядлярин ялдя едилмяси наминя бурада мющкямлянмяйя чалышырды-
лар. Чох гыса мцддят ярзиндя бурада бир нечя сийаси гцввя юз щаки-
миййятини елан етди. 1918-ъи илин яввялляриндя мцсаватчы гцввяляр 
бурадакы силащлы цнсцрляри тярк-силащ едиб щакимиййят органларыны ня-
зарят алтына алсалар да, 1918-ъи илин апрелиндя "Александр Жандер" эя-
мисиндя бюлэяйя эялян болшевик гцввяляри щакимиййяти яля кечир-
диляр (1). Анъаг болшевиклярин щакимиййяти дя бюлэядя узун сцрмя-
ди. Бакы Халг Комиссарлары Советинин йыхылмасы вя "Сентрокаспи 
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Диктатурасы"нын йарадылмасы иля ъянуб бюлэясиндя дя болшевик гцв-
вяляринин нцфузу хейли зяифляди. Онларын явязиня бюлэядя йер-
ляшдирилмиш олан вя бюлэянин рус ящалиси тяряфиндян мцдафия олунан 
рус гошун щиссяляринин миллятчи забитляри фяаллашмаьа башладылар. 
Русийадакы Деникин гошунлары иля сых ялагяси олан бу гцввяляря 
полковник Илйашевич рящбярлик едирди. О, Иранла сярщяд хяттинин го-
рунмасы цчцн Муьанын ъянубунда йерляшдирилмиш олан 29-ъу рус 
сярщяд бригадасынын командири иди. Рус миллятчи забитляринин типик 
нцмайяндяси олан полковник Илйашевич Азярбайъанын мцстягил 
олмасыны щеч вяъщля гябул етмяк истямир вя ону бюлцнмяз Ру-
сийанын тяркиб щиссяси сайырды. Буна эюря дя о, йаранмыш вязиййят-
дя эцъ тятбиг едяряк бюлэяни юз нязаряти алтына эятирмяк вя бура-
да мющкямляняряк мянтягяни деникинчилярин Азярбайъан цзяриня 
эяляъяк щцъум базасына чевирмяк цчцн фяал тядбирлярин иърасына ял 
атды. 1918-ъи илин август айында о, юз гярарэащы иля Ъавад гяза-
сынын Билясувар кяндиндян Лянкяран гязасынын Пришиб кяндиня 
кючдц. Илйашевичин командири олдуьу бригадада бу вахт 6 миня 
гядяр силащлынын олдуьу эцман едилирди. Щямин силащлыларын тязйиги 
иля августун 4„5-дя Пришиб кяндиндя фювгяладя гурултай чаьырылды 
вя орада Лянкяран вя Ъавад гязаларында щакимиййят мясяляси 
мцзакиря едилди. Гябул едилян гярара эюря щямин гязалары идаря ет-
мяк цчцн 5 няфярдян ибарят "Мцвяггяти диктатура" йарадылды. Бу 
диктатура "бешляр диктатурасы"да адландырылырды (2). 

Беляликля, миллятчи рус забитляри ъянуб бюлэясиндя щакимиййяти 
юз ялляриня алдылар. Ихтийарларында олан силащлы гцввяляря, бюлэянин 
рус голчомагларына, Бакыдакы рус милли комитясиня вя Деникинин 
йардымларына архаланараг Мцвяггяти диктатура ящалини чапыб-тала-
маьа, юз мянафейиня уйьун олан йени бир режим йаратмаьа башлады. 
Бакы шящяри болшевик-дашнак гцввяляриндян азад едилдикдян сонра 
ъянуб бюлэясиндя зцлм вя юзбашыналыглардан ъана доймуш олан 
ящали юз нцмайяндялярини Нуру пашанын йанына эюндяриб ондан 
кюмяк истяди. Нуру паша йахын вахтларда Лянкяран бюлэясинин дя 
тямизляняъяйини вяд етди. Анъаг тцрк гошунларынын Азярбайъаны 
тярк етмяси иля бу вяд йериня йетирилмямиш галды (3). 

Инэилис гошунлары тяряфиндян дя щимайя олунан деникинчиляр ися 
ъянуб бюлэясиндя мющкямлянмякдя давам едирдиляр. Мювъуд 
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олан мялуматлара эюря 1918-ъи илин сон айларында ъянуб бюлэясин-
дяки деникинчи гцввялярин сайы 10 мин няфяря чатдырылмышды (4). 

Тцрк гошунлары Азярбайъаны тярк етдикдян сонра республика щю-
кумятинин беля бир гцввя иля мцбаризя апармаг имканы йох иди. 
Гошун щиссяляри щяля кифайят гядяр мющкямлянмямишди. Она 
эюря дя кюмяк эюстярилмяси цчцн мцраъият едян Лянкяран нцма-
йяндяляриня Азярбайъанын Хариъи Ишляр назири билдирмишди ки, индики 
щалда бу мясяля эенерал Томсонун гаршысында галдырылмалыдыр (5). 

1918-ъи ил декабрын сонларында Лянкяран ящалисинин нцмайяндя 
щейяти Бакыйа Томсонун эюрцшцня эялди (6). Нцмайяндя щейятиня 
Теймур бяй Байрамбяйов башчылыг едирди. Инэилис эенералы иля эю-
рцшдя нцмайяндя щейяти бюлэянин аьгвардийачылардан тямизлян-
мяси вя орада Азярбайъан щюкумятинин сялащиййятляринин бярпасы 
барядя мясяля галдырды. Gенерал Томсон бу ишдя лазыми тядбирлярин 
щяйата кечириляъяйи барядя нцмайяндя щейятиня вяд верди (7). 

Ъянубда юзлярини щаким елан етмиш миллятчи рус забитляри ися 
мювъуд олан мцнасиб тарихи шяраитдян истифадя едяряк юз мювгеля-
рини мющкямляндирмяйя вя она гануни дон эейиндирмяйя чалышыр-
дылар. 1919-ъу илин февралында рус забитляринин нязаряти алтында олан 
яразиляр "Лянкяран Республикасы" елан едилди вя Сухоруковун рящ-
бярлийи иля демократик щюкумят тяшкил олундуьу билдирилди (8). 

Идарячилик цсулуна йени бир дон эейиндирился дя, ъянубда елан 
олунан гурум щярбчилярин диктатурасындан башга бир шей дейилди вя 
эцнц-эцндян эенишлянмякдя олан халг наразылыгларындан бу гу-
руму горуйан да щярбчилярин сцнэцсц иди. Азярбайъан щюкумя-
тинин гятиййятли тядбирляр щяйата кечирмяк имканы олмадыьы бир 
вахтда бу сцнэцляр щялялик халг гязябинин гаршысыны алмаьа кифайят 
едирди. 

Ъянуб бюлэясинин йени ойунъаг гуруму мювъудлуьунун танын-
масы наминя Азярбайъанын щюкумят органлары иля данышыглар апар-
маг кими васитяляря дя ял атырды. 1919-ъу ил мартын яввялляриндя 
Эерасимовун сядрлийи алтында бир нцмайяндя щейяти тяшкил едилди 
вя Азярбайъан щюкумятинин йанына эюндярилди. 1919-ъу ил мартын 
21-дя Азярбайъаны парчаламаг иддиасында олан гцввялярин При-
шибдя гурултайы чаьырылды. Бу гурултайда щям Эерасимов динля-
нилди, щям дя ойунъаг гурумун мющкямляндирилмяси йоллары 
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мцзакиря едилди. Беля бир гярар гябул едилди ки, Парис Сцлщ конфран-
сы юз ишини гуртаранадяк Лянкяран гязасы Азярбайъанын щакимий-
йяти алтына верилмясин вя "Муьан вилайяти" ады алтында йарадылан 
мцстягил бир гурума табе етдирилсин (9). 

Азярбайъанын ъянубунда йаранмыш олан ганунсузлуг вя юз-
башыналыглардан болшевик гцввяляри дя юз планлары цчцн истифадя 
етмяйя чалышырдылар. Онлар da Лянкяран бюлэясинi Бакы цзяриня гя-
тиййятли щцъумун башланмасы цчцн ялверишли база кими gюrördölər. 
Лянкяранын яля кечирилмяси щяm дя гачыб даьылмыш олан болшевик 
елементляринин топлашмасына, онларын гцввяляринин бирляшдирилмя-
синя имкан веря билярди. Бунун цчцн онлар тядриъян бюлэяйя ахышыр, 
ящали арасында тяблиьат апармагла бярабяр юз силащлы дястялярини дя 
формалашдырырдылар. Щеч шцбщясиз ки, аьгвардийачы рус забитляринин 
ирадясини щяйата кечирян йени гурумун ганунсузлуг вя юзбашы-
налыгларындан ъана дойан йерли ящалинин эенишлянян наразылыглары да 
болшевик цсйанынын уьуру цчцн зямин йарадырды. 

1919-ъу илин йазында болшевиклярин Гафгаз Дийар Комитяси Лян-
кяран бюлэясиндя силащлы йолла щакимиййяти яля алмаг цчцн ъидди 
щазырлыг ишляриня башладылар. Тяртиб едилмиш цсйан планына эюря 
гырмызы партизанлар вя диэяр болшевик гцввяляри ойунъаг гурумун 
йерляшдийи бинаны, гошунларын гярарэащыны, радиостансийаны, дяниз 

аэентлийини тутмалы идиляр. Аьгвардийачы забитлярин ясас simalarının 
сийащысы тутулмушду. Силащлы цсйан башланан кими щямин забитляр 
дярщал щябс едилмяли идиляр. Шящярин мяркязи кцчяляриня силащлы 
дружиначы дястяляр гойулмушду. Болшевикляр тяряфиня кечмиш олан 
зирещли автомобил Хан сарайы йахынлыьында дайанмышды. Шящярин 
мяркязи мейданларына пулемйотлар чыхарылмышды вя апрелин 25-дя 
онлар щамысы цсйана щазыр вязиййятдя иди. Щямин эцн Лянкяранда 
аьгвардийачы забитлярин мцшавиряси кечирилирди. Эцндцз мцшавиря-
дян сонра забитляр нащар йемяйи цчцн евляриня даьылдыгда болшевик 
гцввяляри гяти щцъума кечдиляр. Бир сцвари тагымы гошунларын 
гярарэащыны тутду. Гырмызы партизанлар ися ойунъаг щюкумят ор-
ганынын йерляшдийи бинаны, почту, радиостансийаны, дяниз аэентлийини 
вя майакы тутдуlar. Бир нечя саат ярзиндя шящярин ян ваъиб нюгтя-
ляри яля кечирилди (10). 

Дярщал да кцтляви щябсляря башланды. Полковник Илйашевич башда 
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олмагла рус забитляринин елан етдийи ойунъаг щюкумятин бцтцн 
фяаллары щябс едилди. Явязиндя йени ингилаби идаряетмя органы 
йарадылды. Щялялик мцвяггяти характер дашыйан бу органа Жириков 
башда олмагла цч няфяр рящбярлик едирди (11). 

Щакимиййят мясялясинин щялл едилмяси цчцн 1919-ъу ил майын 
15-дян Лянкяранда кяндли депутатлары Муьан советинин фювгяладя 
гурултайы чаьырылды. Гурултайда иштирак едян депутатларын тяхминян 
йарысы азярбайъанлы дейилди (12). Дюрд эцн давам едян гурултайда 
Азярбайъанын ъянубунда Совет щакимиййяти гурулдуьу елан едилди 
вя 35 няфярдян ибарят ганунвериъи орган сечилди. "Муьан Дийар 
Sовети" адландырылан бу органын сядри вязифясиня Давид Чиркин, 

онун мцавини вязифясиня ися Ширяли Ахундов иряли çəkildi (13). 
Загафгазийа совет щакимиййятинин йеэаня дайаг нюгтяси олан 

Лянкяран бюлэясиндя цсйан хябяри алынан кими бура болшевик йар-
дымы даща да артырылды. 1919-ъу ил апрел айынын сонунъу эцнляри Бакы 
болшевикляри эизлиъя "Встреча" эямиси иля Лянкярана хейли мигдар-
да силащ вя сурсат, 9 милйон рубл пул вя чохлу сийаси ядябиййат эя-
тирдиляр (14). 

Шимали Гафгазда Деникин ордусуна гаршы мцбаризя апаран XI 
Oрдунун бир груп дюйцшчцсц мцгавимятя дюзмяйяряк эери чякил-
мяйя вя Бакыйа эялмяйя мяъбур олмушду. С.Оръоникидзенин 
эюстяриши иля щямин дюйцшчцлярдян дя 200 няфяря гядяри 1919-ъу 
илин май айында Лянкярана апарылды (15). 

Щяштярхандан да Лянкярандакы болшевик гцввяляриня бюйцк 
кюмяк эюстярилирди. Ленинин тапшырыьы иля коммунист Т.И.Улйансев 
(Отраднев) дя Лянкярана эялиб бурада Ингилаби Шура тяшкил етди 
(16). 

1919-ъу ил май айынын сонунда ъянубда елан олунмуш совет ща-
кимиййятинин сярянъамында бир пийада табору, сцвари ескадрону, 6 
сящра вя 3 даь топу, 3 щидроплан вар иди. Силащлы гцввялярин цмуми 
сайы 5„6 мин няфяря чатырды (17). 

Анъаг йениъя елан едилмиш болшевик щакимиййяти дя ящалинин 
щяйат шяраитинин йахшылашдырылмасы цчцн лазыми iş görə билмяди. 
Тезликля буну анлайан халг кцтляляри болшевизмя якс олан мювге-
ляря мейиллянмяйя башладылар. Щятта болшевиклярин сосиал базасы 
эцман едилян бурадакы рус ящалиси дя аьгвардийачы забитлярин ятра-
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фында ъямляшир, онларын тяшкил етдикляри силащлы дястялярдя бирляширди-
ляр. Ново-Гулйайевка вя Петропавловка кяндляри ятрафында 5 мин 
няфярлик силащлы дястя тяшкил етмяйя мцвяффяг олан (18) аьгвар-
дийачы забитляр ийунун 15-дя Пришибдя гурултай кечирдиляр вя совет 
щакимиййятинин деврилмяси мягсядиля Лянкяран цзяриня щцъум 
гярарı гябул етдиляр (19). 

Совет щакимиййятиня, онун йеритдийи сийасятя гаршы Азярбайъан 
кяндliляри дя йорулмаз мцбаризя апарырдылар. Бу истигамятдя Ас-
тарада Щцсейн Рамазановун рящбярлийи алтында тяшкил едилмиш 
партизан дястяси хцсусиля сямяряли фяалиййят эюстярирди. Яввялляр 
еля дя бюйцк олмайан бу партизан дястяси май айынын яввялляриндя 
Шащаьаъ вя Алексейевка кяндляриня щцъума кечди. Лакин даща 
бюйцк эцъя малик олан болшевик гцввяляри Щ.Рамазановун пар-
тизан дястясинин щцъумунун гаршысыны ала билди (20). 

Ийунун 10-да Щ.Рамазановун партизан дястяси йенидян Астара-
дакы болшевик гцввяляри цзяриня щцъума кечди. Онлар арасында эе-
дян эярэин дюйцшляр бир нечя эцн давам етди. Лянкярандан эялян 
ялавя гцввяляр болшевик дястялярини мцяййян гядяр эцъляндир-
сяляр дя, онлар ъидди бир уьур газана билмядиляр. Ийунун 17-дя ися 
бцтцнлцкдя Лянкярана доьру эери чякилмяк мяъбуриййятиндя гал-
дылар. (21). 

Бу щярби уьурсузлугдан сонра юз щярби мювгелярини мющ-
кямляндирмяк цчцн болшевикляр бир сыра тядбирляр щяйата кечирди-
ляр. Щакимиййят Улйансевин рящбярлийи алтында олан Щярби Ингилаб 
Шурасына верилди, мцхтялиф мящялли мцдафия комитяляри йарадылды, 
ящалинин гырмызы гцввялярин сырасына сяфярбярлийи елан едилди, им-
канлы шяхсляр цзяриндя 8 милйон манатлыг тязминат гойулду (22). 

Лакин бу тядбирлярин щеч бири сцнэц эцъцня юз щакимиййятлярини 
елан етмиш вя ясясян дя рус вя ермяни болшевикляри тяряфиндян ида-
ря олунан советлярин мювгейинин мющкямлянмясиндя ъидди бир дю-
нцш йаратмады. Эениш халг кцтляляри тяряфиндян мцдафия олун-
майан бу ойунъаг гурум елан едилдийи эцндян мяруз галдыьы 
бющрандан чыха билмяди. Ийунун 23-дя аьгвардийачы забит Хошевин 
рящбярлийи алтында 500 няфярлик силащлы дястя бюлэядя щакимиййятин 
йенидян деникинчи рус забитляринин ялиня кечмяси цчцн нювбяти 
ъящд эюстярди. Болшевиклярин чаш-баш дцшмясиндян истифадя едян 
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аьгвардийачылар ийунун 25-дя Лянкяранын шимал-шярг щиссясини, ща-
беля майакы тутдулар. Хошев щятта болшевик гцввяляриндян 9 саат 
ярзиндя щакимиййяти тящвил вермяйи, полковник Илйашевич башда ол-
магла щябс едилмиш 82 рус забитинин дярщал азадлыьа бурахылмасыны 
тяляб етдиляр (23). Анъаг бир нечя эцн ярзиндя болшевикляр бцтцн 
эцълярини сяфярбярлийя алыб деникинчи забитлярин рящбярлик етдийи 
дястяни Лянкярандан узаглашдыра билдиляр. Бу дюйцшлярин эеди-
шиндя болшевикляр хейли итки вердиляр. Онлар Щярби Ингилаб Шурасынын 
сядри Улйансеви дя итирдиляр (24). 

Бюлэядя Азярбайъан щюкумятинин бярпа едилмясини арзулайан 
азярбайъанлы гцввялярин дя сайы артмагла бярабяр, фяалиййятляри дя 
эенишлянирди. Ийунун ахырларында Бакыдан Мялик-Йегановун рящ-
бярлийи алтында Астарайа ъанлы гцввя эялди вя Щ. Рамазановун 
дястяси иля бирляшди (25). 

Щцсейн Ялиханын вя Ряшид ханын кичик дястяляри дя Рамаза-
новун вя Шащверянин башчылыьы алтында олан башга бир партизан дяс-
тясиня гошулдулар (26). Шащверянин рящбярлийи алтында йарадылан вя 
деникинчи, болшевик гцввяляриня гаршы фяал мцбаризя апаран пар-
тизан дястяси Зуванд даьларында юзцня мяскян тапмышды (27). 

Мювъуд олан мялуматлара эюря ийул айынын сонларында Щ.Рама-
зановун вя Шащверянин дястяляри дя Астара, Шащаьаъ вя Алексе-
йевка кяндляриня щцъум етдиляр. Астарада 20 чекист, 10 милисионер 
вя 10 гырмызы ясэяр юлдцрцлдц. Шащаьаъада 15 няфярлик совет посту 
мящв едилди. Партизанларын башга бир групу ися Алексейевка кян-
диндя болшевиклярин 200 пийадасы, 60 сцвариси вя бир даь-топчу ба-
тарейасы иля гаршылашды. Болшевик сцвариляри партизанларын Ирана чя-
килмяк йолуну кясдиляр. Топларын ишя салынмасы онларын вязиййятини 
хейли мцряккябляшдирди. Ермяни болшевикляринин командирлийи ал-
тында олан Лянкяран таборунун биринъи бюлцйцнцн вя Муьан сцвари 
ескадронунун фяал щярякятляри партизанлар тяряфиндян щярби тя-
шяббцсцн итирилмясиня сябяб олду вя онлар сярщяддяки даьлара сары 
эери чякилдиляр (28). 

1919-ъу ил ийулун 5-дя Пришибдя деникинчи рус забитляринин, 
малакан вя рус кяндliляринин нювбяти гурултайы чаьырылды. Гурултай-
да бир сыра Азярбайъан кяндляринин нцмайяндяляри дя иштирак едир-
ди. Бурада гярара алынды ки, бюлэя коммунист тяхрибатчылардан 
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тямизлянсин вя муьанлыларын щакимиййяти бярпа олунсун (29). 
Ийул айынын икинъи йарысында рус забитляринин рящбярлийи алтында 

олан Муьан гцввяляри Лянкяран цзяриня щцъума кечдиляр. Ийулун 
15-дя онлар артыг шящярин шимал щяндявяриня сохула билмишдиляр 
(30). 

Лянкярандакы болшевик гцввяляри тякъя муьанлыларын дейил, щям 
дя азярбайъанлылардан ибарят олан кюнцллц дястялярин щцъумуна мя-
руз галдылар. Ийулун 17-дя, эеъя саат 12-дя башланан щцъум яряфя-
синдя Шащверянин рящбярлийи алтында олан 500 няфяр йахшы силащлан-
мыш дястя Щ.Рамазановун дястяси иля бирляшди вя онлар халгын мя-
нафеляри наминя бирэя фяалиййят эюстярмяйи гярара алдылар. Бир-
ляшмиш дястянин команданлыьынын кечирдийи щярби шурада Лянкяран 
цзяриня цч истигамятдян щцъум етмяк мягсядяуйьун билинди. 
Шащверянин рящбярлийи алтында олан бир дястя гярбдян, Рамаза-
новун рящбярлийи алтында олан икинъи дястя ъянубдан, Лянкяран ча-
йынын йатаьы бойу, Щаъы Османын рящбярлийи алтында олан цчцнъц 
дястя ися шяргдян Лянкяран цзяриня щцъума кечмяли иди (31). 

Ялагяляндирилмиш шякилдя щяйата кечирилян щцъум кюнцллц милли 
дястялярин уьурлары иля башлады. Щяр тяряфдян сыхышдырылан болшевик 
силащлылары эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галдылар. Онларын бир щис-
сяси шящяр гцллясиндя, бир щиссяси ися дяниздя дайанмыш "Милйутин" 
эямисиндя вя диэяр цзян обйектлярдя юзляриня сыьынаъаг тапдылар. 
Айын 18-дя болшевик гцввяляри сыьындыглары йерлярдян кюнцллц дяс-
тялярин мювгелярини эцълц топ атяшляриня тутдулар. Шящярин мяр-
кязиндя ися зирещли автомобил азярбайъанлы силащлыларын ирялилямяси-
ня мане олду. Вурушан болшевиклярин яксяриййяти ермяни иди. Онлар 
юз аилялярини Сара адасына тяхлийя етмишдиляр. Эцн ярзиндя давам 
едян атышмалардан сонра Бюйцк базар, щабеля чохлу сайда евляр та-
мамиля даьыдылды (32). 

Лянкяранын дахилиндя дюйцшляр бир нечя эцн давам етди. Болше-
вик гцввяляри тамамиля майака доьру сыхышдырылмышды. Онларын 
сяранъамында олан топлар вя пулемйотлар бу мювгени мющкям 
сахламаьа вя азярбайъанлыларын щцъумларынын гаршысыны алмаьа им-
кан верирди. Шящярин галан щиссяси ися демяк олар ки, азярбайъанлы 
кюнцллцлярин ялиня кечмишди. Шящярин шимал нюгтясиндян башлайа-
раг Hаъы Гурбан кцчясиня кими бцтцн дянизбойу сащя Шащверянин 
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дястясинин, шящярин гярб ятяйиндян башлайараг сол сащилиня кими 
Щ.Рамазановун дястясинин, Сутамордоб тяряф ися дяниздян башла-
йараг Лянкяран чайынын саь сащилиня кими Щаъы Османын дястя-
синин нязаряти алтында иди (33). 

Кифайят гядяр гцввяси олан Азярбайъан кюнцллцляри юз щцъум-
ларыны давам етдирмяк ниййятиндя идиляр. Болшевик гцввяляри вя-
зиййятляринин чыхылмаз олдуьуну йахшы анлайырдылар. Буна эюря дя 
онлар шящяри тярк едиб Сара адасына чякилмяйи гярара алдылар. 
Анъаг щакимиййяти Азярбайъанын милли гцввяляриня дейил, Муьан 
гцввяляриня тящвил вердиляр. Ийулун 24-25-дя Муьан гцввяляри шя-
щярин мцщцм обйектляриня бурахылды вя онларын щябс едилмиш забит-
ляринин щамысы азад олундулар (34). 

Лянкяранын мцщцм обйектлярини яля кечирян муьанлылар яввял-
ъя ийулун 26-да Пришибдя юзляринин нювбяти гурултайыны чаьырдылар. 
Орада гярара алынды ки, кяндли депутатлары Муьан sоветинин майын 
15-дяки фювгяладя гурултайында сечилян щакимиййят органы ети-

барсыз сайылsın вя о, юз сялащиййятлярини щазыркы гурултайда сечилян 
щакимиййят органына тящвил верilsin (35). 

Полковник Илйашевич щябсдян азад едилян кими бюлэядя идарячи-

лийи йенидян юз ялиня алды. O, dərhal azərbaycan könüllülərinin sı-

xışdırılmasına başladı. Бу кюнцллц дястялярдян биринин рящбяри олан 
Йусиф бяйя эюндярдийи ултиматумунда полковник Илйашевич билди-
рирди ки, онларын мцбаризяси болшевиклярин ялейщиня истигамятлян-
мишди. Бу гцввяляр ися артыг деврилмиш вя Лянкяран-Муьан гцв-
вяляринин ялиня кечмишдир. Эуйа ялавя ган тюкцлмясиня разы олма-
йан рус полковники, Йусиф бяйдян тяляб едирди ки, 12 саат ярзиндя 
юз дястясини рус Астарасынын щцдудларындан кянара чыхарсын. Якс 
тягдирдя, о, Йусиф бяйин дястясиня гаршы эцълц щцъума кечяъяйи 
иля щядяляйирди. Йусиф бяй ися полковник Илйашевичя ъаваб эюндяр-

ди ки, о, Азярбайъан hökumətindən башга щеч бир щюкумяти танымыр 
вя щеч кясин ултиматумуну гябул етмяйяъякдир (36). Бюлэядя эе-
дян просесляр Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян дя диггятля изляни-

лирди. Болшевик гцввяляри Лянкяраны тярк етдикдян сонра Azər-

baycan hökuməti tərəfindən Лянкяран гязасынын идаря едилмяси цз-
ря фювгяладя мцвяккил тяйин едилмиш олан Мялик-Йеганов бюл-
эяйя эюндярилди. О, Лянкярана дейил Астарайа эялди. Сярянъамын-
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да олан гцввялярля Азярбайъан кюнцллцлярини бюлэядян вуруб чы-
хараъаьына ямин олан Илйашевич Азярбайъан щюкумятинин гануни 
дювлят органынын Астарайа эялмяси хябярини ешидяндян сонра план-
ларыны бир дя эютцр-гой етмяйя мяъбур олду. О, Йусиф бяйя йени 
бир мяктуб эюндярди. Азярбайъанын гануни щакимиййят нцма-
йяндяляринин бюлэяйя эялмясиня тяяъъцбцнц эизлятмяйян Илйа-
шевич мяктубунда билдирирди ки, Муьанын Азярбайъана бирляшдири-
либ-бирляшдирилмямясиня бейнялхалг сцлщ конфрансында бахылмалы-
дыр. Инэилислярин разылыьы олмадан бу мясяля щялл едиля билмяз. О 
тяклиф едирди ки, йени тяйин олунмуш губернатор Лянкярана эялиб 
сялащиййятлярини тясдиг едян сяняд тягдим едярся, онун мцщафизя-
си тямин олунар вя бюлэянин талейи иля баьлы мясялялярин мцзакиря-
синя башланар (37). 

Мялик-Йегановла бярабяр, Астарайа Азярбайъан гошун бюл-
мяляри дя эюндярилмишди (38). Илйашевичин ятрафындакыларла Азяр-
байъанын щакимййят нцмайяндяляри арасында данышыглар бир нечя 

эцн davam etdi. Муьанлылар вахты узатмагла эцман едирдиляр ки, 
инэилисляр мясяляйя мцдахиля едяъяк вя Муьанын Азярбайъана 
бирляшдирилмясиня имкан вермяйяъякляр. Лакин тезликля онларын бу 
цмидляри дя боша чыхды вя инэилисляр Муьанын Азярбайъан щюку-
мятинин щакимиййяти алтына эятирилмясиня тяряфдар олдулар. Инэилис 
команданлыьы бу мясяля иля баьлы Илйашевичин тяряфдарларына юз тя-
лябини чатдырды. Щямин тялябдя дейилирди: "Мцттяфиг дювлятлярин вя 
адмирал Колчакын нцмайяндяляринин Парисдя гябул етдикляри разы-
лашмайа ясасян Британийа щюкумяти гярара эялир ки, Муьан вила-
йяти вя Лянкяран гязасы Азярбайъанын щцдудлары дахилиндя олан 
ярази кими бу республиканын щакимиййят органлары тяряфиндян идаря 
едилмялидир вя щямин яразилярдя бу щакимиййят бяргярар олмалыдыр. 
Лянкяранда вя Муьанда гануни щакимиййяти бяргярар етмяйя ча-
лышан Азярбайъан Республикасынын гануни щярякятлярини мцдафия 
едян Британийа щакимиййяти бюлэядяки рус ящалисинин марагларыны 
нязяря алаъаг лазыми щакимиййят органларынын йарадылмасына кю-
мяк цчцн ора юз фювгяладя комиссийасыны эюндярир" (39). 

Инэилис команданлыьынын вя бцтцнлцкдя мцттяфиг дювлятляринин 
Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнц дястяклямяк хябяри Муьан гцв-
вялярини чаш-баш салса да, онлар щакимиййяти асанлыгла тящвил вер-
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мяк ниййятиндя дя дейилдиляр. Онлар билдирдиляр ки, инэилис ко-
манданлыьынын тялябляри августун 10-да Цмуммуьан гурулта-
йында мцзакиря едиляъяк. Нцмайяндяляринин щамысынын бюлэядяки 
рус ящалисиндян олаъаг гурултайын щансы гярар чыхараъаьыны тясяв-
вцр етмяк еля дя чятин дейилди. Бунунла беля, Муьан гцввяляринин 
лидерляри чятин вязиййятя дцшдцклярини щисс етдикляриндян щяр эцн 
бюлэядяки азсайлы гошун бюлмяляриниn, кюнцллц силащлы дястялярин 
мювгелярини эцлляйя тутур вя бу йолла юзляри цчцн даща сярфяли эц-
зяштляря наил олмаг истяйирдиляр. Гаршылыглы атышмалар нятиъясиндя 
щяр ики тяряфдян юлян вя йаралананлар вар иди (40). 

1919-ъу ил августун 10-на кечян эеъя Муьан гцввяляри ye-

nidən щцъума кечдиляр. Бцтцн ъябщябойу щяйата кечирилян бу щц-
ъумла муьанлылар Азярбайъан гцввяляринин мцдафиядя дайанан 
мювгеляриня хейли йахынлашдылар. Щцъумун уьурлу олаъаьы тяг-
дирдя щансыса бир эцзяштя цмид едян Муьан гцввяляринин силащ-
лылары Азярбайъанын мцдафия сянэярляринin тямас хяттиня чатдылар. 
Лакин эюстярдикляри ъящдляр щеч бир нятиъя вермяди вя бюйцк итки-
ляря мяруз галараг сящяря йахын эери чякилмяли олдулар. Бу 
уьурсуз щцъум муьанлыларын бюлэядя мющкямлянмяк цмидини 
боша чыхарды вя онлар инэилис нцмайяндялийиня хябяр эюндяряряк 
Азярбайъан щюкумятини танымаьа разы олдугларыны билдирдиляр (41). 

Августун 11-дя муьанлыларын гурултайы чаьырылды вя бурада да он-
ларын Азярбайъан щюкумятиня табе олдуьу бяйан едилди. Анъаг гябул 
олунан гярарда муьанлыларын юзлярини Русийанын тяркиб щиссяси кими 

эюрмяйя цмидлярини щяля дя кясмядикляри айдын эюрцнцрдц: "Öзц-
мцзц Бюйцк Русийанын тяркиб щиссяси сайараг вя рус мейиллилийини 
итирмяйяряк Муьан вя Лянкяран гязасы цзяриндя Азярбайъанын 
гануни щакимиййяти танынсын вя бу мясяля Цмумрусийа Mцяссисяляр 
Мяълисиндя щялл едиляня кими Русийанын вя рус халгынын шяряфини ал-
чалтмайан шяртляр ясасында мцвяггяти олараг Азярбайъан Респуб-
ликасынын тяркибиня дахил олунмасы гябул едилсин" (42). 

Муьанлыларын, инэилислярин вя Азярбайъанын щакимиййят орган-
ларынын нцмайяндяляри эюрцшяряк Муьанын щансы шяртляр ясасында 
Азярбайъан щюкумятинин нязаряти алтында кечмясини мцзакиря 
етдиляр. Ялдя олунан разылашмайа ясасян августун 11-дя ахшам 
саат 6-да щяр ики тяряф юз мювгеляриндян эери чякилмяли вя инэилис 
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команданлыьынын нцмайяндяси тяряфлярин дюйцш мювгейини эязя-
ряк разылашмайа неъя ямял едилдийини йохламалы иди. Айын 13-дян 
етибарян ися шящяр Азярбайъан щюкумятинин нязаряти алтына кеч-
мяли иди (43). 

Гярара алынмышды ки, шящяря яввялъя азсайлы гошун бюлмясинин 
мцшайияти иля щакимиййят нцмайяндяляри дахил олунсунлар, инзибати 
биналары вя ямлакы тящвил алсынлар. Айын 12-дя эцндцз саат 1-дя бир 
груп ясэяр забитлярин команданлыьы алтында шящяря доьру щярякятя 
башлады. Эцълц йаьыш йаьмасына бахмайараг, онларын, еляъя дя он-
лары гаршылайан шящяр ящалисинин чох йцксяк ящвал-рущиййяси вар 
иди. Шящярин щяндявяриня топлашмыш олан ящали "Йашасын Азяр-
байъан", "Йашасын ясэярляримиз вя забитляримиз" дейя гышгырырды-
лар. Рясми гаршылама мярасими мясъидин йанында кечирилди. Чыхыш 
едянляр Азярбайъанын щюкумят нцмайяндяляринин вя бюлэядяки 
гошун бюлмяляринин тямкинли щярякятлярини хцсуси гейд етдиляр вя 
онлара юз миннятдарлыгларыны билдирдиляр. Ящали гаршысында чыхыш 
едян фювгяладя мцвяккил бюлэядя ганунчулуьун бярпасынын зяру-
рилийиндян данышды вя топлашанлара Азярбайъан ясэярляринин "Йа 
Лянкяраны азад етмялийик, йа да юлмялийик" язми иля вурушдуьуну 
вурьулады (44). 

Еля щямин эцн дя Мялик-Йеганов Лянкяран гязасы ящалисиня 
беля бир мцраъият имзалады: "Там ганун-гайда вя сакитлик бярпа 
едилянядяк мян Лянкяран гязасында щярби вязиййят елан едирям. 
Бунунла баьлы ашаьыдакылар гадаьан едилир: 

1. Азярбайъан Республикасынын щакимиййяти ялейщиня тяблиьат 
ишляри иля мяшьул олмаг; 

2. Иъазясиз силащ эяздирмяк вя силащла шящярдя эязмяк; 
3. Илкин тялябат цчцн зярури олан малларын гиймятини галдырмаг; 
4. Вятяндашларын динъ щяйатыны позан йерсиз атяшляр ачмаг; 
5. Сярхош вязиййятдя шящярдя эязмяк; 
6. Ахшам саат 10-дан сонра шящярдя эязмяк; 
7. Оьурлуг яшйалары алыб сатмаг, ящалидя олан бцтцн щярби яшйа-

лар дярщал щакимиййят органларына гайтарылмалыдыр" (45). 
Муьанлылар Лянкяраны тящвил вермяк мяъбуриййятиндя галсалар 

да, чох эцълц щярби гцввяйя малик идиляр. Силащлы дястялярин тярки-
биндя олан забитлярин бюйцк бир щиссяси кечмиш рус ордусунда хид-
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мят йолу кечмиш тяърцбяли забитляр иди. Бу гцввяляр, еляъя дя бюл-
эянин рус ящалиси ихтийарларында олан чохсайлы аьыр щярби техника, си-
лащ вя сурсатла Азярбайъанын ярази бцтювлцйц цчцн потенсиал 
тящлцкя иди вя ня гядяр ки, бу гцввяляр зярярсизлядирилмямишди 
Азярбайъан истянилян вахт цч тяряфдян „ шималдан, дяниздян вя 
ъянубдан шовинист рус даиряляринин силащлы тязйигиня мяруз гала би-
лярди. Шцбщя йох иди ки, Деникин гошунлары иля ялагя сахлайан 
муьанлылар истянилян вахт Деникин тяряфиндя дюйцшляря эирмяйя вя 
архадан Азярбайъан щюкумятиня эцълц зярбя ендирмяйя щазыр иди-
ляр. Ейни заманда, Азярбайъан щюкумятинин нцмайяндяси Лян-
кярана эялся дя, бюлэядя олан бцтцн рус кяндляри тамамиля йени 

щакимиййятин ирадясини йериня йетирмяйя щазыр дейилдиляр. Əксиня, 
ялляриндя олан силащларла онлар да юз ирадялярини гябул етдирмяйя 
чалышырдылар. 

Бцтцн бунлар Азярбайъан щюкумятиндян гятиййятли тядбирляр 
эюрмяйи, республиканын ъянубунда бирдяфялик сабит вязиййятин 
йарадылмасыны тяляб едирди. Беля гятиййятли тядбирляр Азярбайъан 
Oрдусунун гошун щиссяляринин бюлэяйя эюндярилмяси иля йериня йе-
тирилди. 

Щярби Назирлийин рящбярлийи бюлэяйя гошун дястяси эюндярмяси 
барядя эюстяриши щяля болшевик гцввяляри бурада юз щакимиййят-
лярини елан етдикляри вахт алмышды. Азярбайъан щюкумяти бюлэядя 
вязиййятин сабитляшдирилмяси вя гануни щакимиййятин бяргярар едил-
мяси цчцн инэилис команданлыьы иля мяслящятляшмяляр апармаьы, 
Азярбайъан щюкумятинин нцмайяндяси олан фювгяладя мцвяк-
килин бюлэяйя эюндярилмяси цчцн йоллар арамагла бярабяр проб-
лемин щярби йолла щялли мясялясини дя мцмкцн сайырды вя буна ща-
зырлыг эюрцлмяси цчцн щяля ийул айынын яввялиндя Щярби Назирлийя 
тапшырыг вермишди. 

1919-ъу ил ийулун 7-дя Щярби назир С.Мещмандаров Назирляр 
Шурасынын сядриня мяктуб йазараг она алдыьы тапшырыьын иърасы иля 
баьлы бир сыра мцлащизялярини чатдырды. Назир йазырды ки, йаранмыш 
шяраитдя Лянкярана хцсуси гошун дястяси эюндярмяк имканы йо-
хдур. Чцнки Гарабаьда ермянилярин тяъавцзцнцн фяаллашмасы няти-
ъясиндя вязиййят хейли мцряккябляшмишдир. Орадан щеч бир гцв-
вяни чыхарыб Лянкярана эюндярмяк дцзэцн олмазды. Республи-
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канын шималында олан Хачмаз дястясинин щиссяляринин эятирилмяси 
вя онун зяифлядилмяси дя хошаэялмяз нятиъяляр веря билярди. Нази-
рин гянаятиня эюря, Эянъядя олан гцввяляри Лянкярана эюндяр-
мякля Эянъянин юзцнц мцдафиясиз гоймаг да мягсядяуйьун ол-
мазды. Чцнки губернийанын бир сыра мянтягяляриндя щюкумят ялей-
щиня щяйяъанлар баш верирди вя щюкумят ялейщиня олан гцввяляр 

Эянъянин мцдафиясиnin zəifləməsindən истифадя етмяйя чалышaр-
дылар (46). 

С.Мещмандаров мяктубунда щюкумят мигйасында эюрцлмяси 
ваъиб олан мясяляляря дя тохунурду. Бу, биринъи нювбядя щиссяля-
рин комплектляшдирилмяси сащясиндя йерли инзибати органларын гар-
шысында дайанан вязифялярля баьлы иди. С.Мещмандарова эюря, 
дюйцш бюлэяляриндя олан щиссялярин щеч дя щамысынын там шякилдя 
комплектляшдирилмямяси мювъуд эярэинлийи ортайа чыхармышды. О 
ялавя едирди ки, Лянкяран мясяляси иля баьлы артыг Hярби Назирликдя 
мцшавиря кечирилмиш вя алынан тапшырыьын йериня йетирилмяси цчцн ла-

зыми тядбирлярин icrasına башланмышдыр. Назирин фикринъя, Лянкяран 
истигамятиня гошун дястясини йахшы щалда бир айдан сонра эюн-
дярмяк мцмкцн оларды. Чцнки бир тяряфдян ора эюндяриляъяк щис-
сялярин кям-кясирляринин дцзялдилмяси, комплектляшдирилмяси цчцн 
бязи ишляр эюрölмяли вя дястя юзц щазырланмалы иди. Дястянин тярки-
биня дахил олан щиссяляр коллектив шякилдя фяалиййят эюстярмяляри 
цчцн мцяййян тямринляр иъра еtмяли, гаршылыглы ялагяляр сащмана 
салынмалы иди. Лянкярана эюндяриляъяк дястянин тяркиби ися аша-
ьыдакы кими планлашдырылырды: бир пийада алайы, бир сцвари алайы, бир 
йцнэцл батарейа, бир щаубитса батарейасы, бир даь-сцвари вя йа даь 

батарейасы, ики зирещли автомобил вя ики аероплан. Bütünlükdə isə 

həmin məktubun məzmunu aşağıdakı kimi idi: ёСон заманларын си-
йаси ьадисэлэри Гарабаъ вэ Лэнкэран ьадисэлэрини хейли дэрэяэдэ 
кэскинлэшдирмишдир. Бизим силаьлы гюввэлэрин индики вэзиййэтиндэ 
онларын ейни вахтда вэ дэрьал ьэлли мюмкюн дейилдир. Чюнки 
Хачмаз истигамэтиндэн ьэр ьансы бир ьиссэни щцтюрмэк олмаз. Гу-
бернийада ьэйэяанларын сакитлэшмэдийи бир вахтда Щэняэнин бошал-
дылмасы исэ тэьлюкэлидир. Буна бахмайараг, мэним тэрэфимдэн 
ашаъыдакы ьазырлыг щцстэришлэри верилир вэ онларын уъуру бюсбютюн 
рэьбэрлийин бу ишэ лазыми мюнасибэтиндэн асылыдыр: 
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1. Ханкэндиндэ йерлэшэн 1-яи Яаваншир пийада вэ 2-яи Гарабаъ 
сювари алайларыны тэйин едилмиш штата чатдырмаг. Бунун ючюн чаъырыш 
органлары вэ полис бютюн щюяюню сэфэрбэр етмэлидир ки, тэкяэ Шуша 
гэзасы юзрэ бир айда яэми дцрд чаъырышчы верилмэси илэ нэтияэлэнэн 
там уъурсуз фэалиййэт эвэзинэ даьа чох чаъырышчы яэлб едилмэси, ат 
вэ йэьэрлэр яэлб едилмэси лазыми енержи илэ ьэйата кечирилсин; 

2. Щюряюлэрдэн алынмыш топлардан 26 ийун тарихли 3154 нцмрэли 
рапортда мэлумат верилдийи кими батарейалар йарадылаяаг. Аняаг 
чаъырышчылар вэ атлар тапылмаса бу батарейалары да биз щцрэ билмэйэ-
яэйик; 

3. Гарабаъда мюмкюн ола билэяэк ьадисэлэрэ гаршы Ханкэнди 
гарнизонунун щюялэндирилмэси ючюн Загаталадан 800 нэфэрлик би-
риняи табору щэтирмэк. Эщэр 4-яю Загатала пийада алайынын (сонра-
дан 2-яи Загатала пийада алайы олмушдур – М.С.) 3-яю таборунун 
формалашмасы уъурла щетсэ, онда 2-яи табору да элавэ едэрэм. 1-яи 
Яаваншир пийада вэ 2-яи Гарабаъ сювари алайлары штат сайына чат-
дырыларса, онларын щюяю ьэр яюрэ ьадисэнин гаршысыны алмаъа кифайэт 
едэр; 

4. Лэнкэран гэзасына експедисийа ючюн ашаъыдакы тэркибдэ олан 
дэстэни нэзэрдэ тутурам: 1-яи сювари алайы, 1-яи йюнщюл, 1-яи 
щаубитса вэ 1-яи даъ-сювари вэ йа даъ батарейалары, 2 зиреьли ав-
томобил вэ 2 аероплан. 

Бу гошунлар бир айдан тез ьэрэкэт едэ билмэзлэр. Чюнки онлар 
ьэм адамлар, ьэм дэ атлар сарыдан штат сайына чатдырылмамышдыр. 
Бундан башга, бу ьиссэлэри йетишдирмэк вэ ьеч олмаса бир нечэ 
атыш кечирмэк лазымдыр. 

Ьэмин мюддэт эрзиндэ исэ эмэлиййат районунун (Муъан вэ 
Лэнкэран) зэрури кэшфиййаты апарылаяаг вэ топланылмыш мэлуматлар 
эсасында эмэлиййат планы ьазырланаяагдыр. Лэнкэран мэсэлэси илэ 
баълы илкин иялас артыг кечирилмишдир. 

Тэкрар едирэм ки, Ьэрби Назирлик тэрэфиндэн бютюн тэдбирлэр 
ьэйата кечирилир, аняаг формалашманын уъуру тамамилэ рэьбэрлэрин 
фэалиййэтиндэн асылыдырЁ (47). 

Мювъуд олан архив сянядляриндян мялум олур ки, Щярби назир 
С.Мещмандаров Парламентин цзвц М.Я.Рясулзадяни дя Лянкяран 
мясяляси иля баьлы кечирилян мцшавиряйя дявят етмишди. Щямин 
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мцшавиря 1919-ъу ил ийулун 5-дя Парламентин йахынлыьында йерля-
шян Реалны мяктябин бинасында кечирилмишди (48). 

Лянкярана гошун дястяси эюндярилмясиня щазырлыг тядбирляри 
чярчивясиндя Лянкяранын вя ятрафынын кяшфиййаты апарылды. Болше-
виклярин аьалыьы дюврцндя апарылмыш бу кяшфиййатла онларын гцв-
вяляринин вя щярби техникасынын сайы, йерляшдикляри мянтягяляр, 
щярби имканлары, яразинин хцсусиййятляри, щярякят маршруту цзярин-
дя олан кяндлярин демографик тяркиби, щаким йцксякликляр вя с. 
мясяляляр барядя ятрафлы мялумат топланылды. Щямин мялумaта 
ясасян Лянкяран ятрафында болшевиклярин 1200„1500 няфяр ара-
сында ъанлы гцввяси вар иди. Щярбчиляр арасында чохлу сайда мцща-

рибя иштиракчысы вар иди. Onların əксяриййятини дя руслар вя ермяниляр 
тяшкил едирдиляр. Бу гцввялярин 4 топа малик олдуьу билдирилирди. 
Анъаг кяшфиййат мялуматында о да билдирилирди ки, забитлярин чоху 
мцщарибя тяърцбясиня малик олса да, бцтцнлцкдя гцввя лазыми ся-
виййядя тяшкилатланмамышды. Муьанда ися ики дястя формалашмышды. 
Даща чохсайлы вя эцълц олан биринъи дястя болшевиклярин дястяси иди. 
Бу дястянин бир нечя забити вя 12 ядяд топу вар иди. Икинъи дястя 
ися болшевиклярин ялейщиня олса да, Азярбайъанын мцстягиллийини дя 
танымаг истямирди. Щямин дястя даща чох Деникинля ялагя сах-
ламаьа чалышырды. Дястя тяряфиндян Деникинин йанына хцсуси нцма-
йяндя щейяти эюндярилмишди ки, Лянкяраn вя Муьанын ишьалы Дени-
кин гцввяляри тяряфиндян щяйата кечирилсин. Бу дястянин дя 12 
ядяд топу вар иди. Лакин щяр ики дястянин топларынын бир чоху иш-
лямирди. Ейни заманда, бу дястядя олан адаmларын сайыны дягиг-
ляшдирмяк мцмкцн олмамышды. Пришиб кяндиндя ися 1000 няфярлик 
болшевик дястяси дайанмышды. Кяшфиййат мялуматына эюря Сал-
йандан Лянкярана эедян йолуn кянарында азярбайъанлы кяндляри 
йерляшмишди. Бу кяндлярдя хейли сайда силащ вар иди вя Ъцмщурий-
йят ордусунун Лянкярана доьру щярякятиня щямин кяндляр кюмяк 
эюстяря bilərdilər (49). 

Хцсуси дястянин Лянкярана эюндярилмяси 1919-ъу илин август 
айына планлашдырылырды. Анъаг щяля ийулун 23-дя Щярби назир 
С.Мещмандаров Лянкяран гязасынын сакинляриня мцраъиятнамя 
имзалады. Бу мцраъиятнамя ашаьыдакы мязмунда иди: 

“Вятяндашлар! 
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Азярбайъан Республикасы щюкумятинин ирадяси иля мян Лян-
кяран гязасына дястя эюндярирям. Вятяндаш мцщарибясиня бир-
дяфялик сон гоймаг, гайда-ганун йаратмаг, сизи динъ ящалийя 
язаб верян зоракы дястялярдян вя гатиллярдян азад етмяк иши бу 
дястяйя тапшырылыб. 

Азярбайъанын айрылмаз бир щиссяси олан гязада мяскунлашмыш 
бцтцн миллятляря ядалятли мцнасибят бясляйян Азярбайъан го-
шунлары сизин йаныныза ганунчулуьун дашыйыъысы кими эялирляр. 

Силащлы гцввялярин щимайяси иля юлкянин бцтцн сащяляринин идаря 
олунмасында тяъили мцлки идаряетмя органлары бярпа едиляъяк. Мян 
яминям ки, сиз юзцнцз дя Азярбайъан Республикасынын эяляъяк 
тамщцгуглу вятяндашлары кими сцлщ шяраитиндя бирэя йашамаьын 
мющкям ясасынын гойулмасы мараьындасыныз вя эюряъяйиниз бцтцн 
тядбирляр юлкядя ганун-гайданын бярпа олунмасында щюкумятин 
бцтцн гануни ямрляринин кюнцллц сурятдя йериня йетирилмясиндя юз 
хейирхащ мцнасибятинизля Азярбайъан Республикасы щюкумятинин 
нцмайяндяляриня щяр ъцря кюмяклик эюстяряъяксиниз. 

Бунунла бярабяр, мялум едирям ки, советляр, комитяляр вя йа 
"Муьан Rеспубликасы" ады алтында щяр щансы юзбашына тяшкилатын 
йарадылмасына йол верилмяйяъякдир. 

Лянкяран гязасында йалныз биръя Азярбайъан Республикасынын 
щакимиййяти танынмалыдыр вя онун эюстяришляриня итаят етмяйянляр 
мцщарибя дюврцнцн ганунларына ясасян гийамчы кими мясулиййятя 
ъялб олунаъаглар. 

Дястя рящбяринин ямри иля ящали силащлары тящвил вермялидир. Ким 
буна ямял етмяся, щярби sящра мящкямясиня вериляъякдир. 

Хябярдар едирям ки, рус ящалисиня гаршы щяр щансы бир зоракылыьа 
вя сойьунчулуьа йол вермяйяъяйям, чцнки гязада йашайан башга 
миллятлярин нцмайяндяси кими онлары да Азярбайъан Республикасы-
нын вятяндашы сайырам. 

Амма rус ящалисинин шяхсиййятиня вя тохунулмазлыьына тяминат 
веряркян мян онлардан да йерли щакимиййятин вердийи ганунларын 
йериня йетирилмясиня ямял етмялярини тяляб едирям. 

Щяр бир силащлы мцгавимят юлцм ъязасы иля ъязаландырылаъаг вя 
беля щалларда гошунлара амансыз олмалары барядя ямр олунуб. 

Бунунла баьлы бу вя диэяр бящанялярля орду вя щакимиййят 
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ялейщиня зоракылыг эюстярмяк ниййятиня дцшянляри дя хябярдар 
едирям. 

Мян дя юз нювбямдя дястя командириня ямр етмишям ки, го-
шунун ящалийя щеч бир хятяр тохундурмамасы щагда юлчц эютцрсцн 
вя динъ ящалийя гаршы щяр щансы зоракылыг эюстярянляр ъидди ъя-
заландырылсынлар” (50). 

Бу мцраъиятин илкин мятни рус дилиндя щазырланмышды. Баш Əрка-
ни-щярбин ряиси Сулкевичин ямри иля мятн Азярбайъан дилиндя тяръц-
мя едиляряк чохалдылмыш вя Хцсуси Лянкяран дястясинин команди-
ри Щ. Сялимова верилмишди ки, бюлэяйя эяляндя ящали арасында 
йайылсын вя тяблиь едилсин. 

1919-ъу ил август айынын яввялляриндя Лянкяран дястяси артыг 
формалашдырылмыш вя щярякят цчцн мцяййян щазырлыг да эюрцл-
мцшдц. Бунунла баьлы августун 4-дя Щярби назир мцвафиг ямр 
имзалады. Щямин ямрля дястянин команданлыьы щяваля олунмуш 
Цмуми гярарэащын ряиси эенерал-майор Hябиб бяй Сялимова 
эюстяриш верилирди ки, дястянин тяркибиня дахил олан щиссялярля Щаъы-
габул, Салйан, Покровск, Пришиб вя Лянкяран маршруту иля Лян-
кяран гязасына щярякят етмяли вя орада гайда-ганун иля сакитлийи 
бяргярар етмялидир (51). 

Дястянин цмуми сайынын 3,5 мин няфяр олаъаьы эцман едилирди. 

Əмрдя бу сайда олан шяхси щейятя вя атлара ярзаг вя йем норма-
лары да мцяййян едилмишди. Мювъуд олан нормативляр ясасында 
апарылан щесабламалар эюстярирди ки, бир сутка ярзиндя 3500 няфяр 
цчцн 67 пуд ят, 197 пуд чюряк, 55 пуд тярявяз, 10 пуд дуз, 6,5 
пуд гянд, 18,25 фунт чай вя 1000 баш ат цчцн 250 пуд арпа вя 250 
пуд саман лазымдыр. Бцтцнлцкдя сутка ярзиндя 335 пуд ярзаг вя 
500 пуд щейван йеми мясряф олунмалы иди. Бу гядяр йцкцн дашын-
масы цчцн 42 ядяд араба тяляб олунурду. Hиссяляр онларын ан-
барларында олан ещтийатлар щесабына дейил, Hярби Назирлийин Лявази-

мат идарясинин щесабына тямин едилмяли иди. Əтин исти щавада узун 
мцддят сахланылмасы мцмкцн олмадыьы цчцн дястяйя ятлик щей-
ванларын верилмяси нязярдя тутулурду. Чюряйин ися Hаъыгабулда, 
Салйанда вя Покровскда биширилмяси планлашдырылырды (52). 

Дястянин тяркибиня дахил олан щиссялярин вя ямлакын Hаъыгабула 
эятирилмясиня сцвари дивизийасы да кюмяк эюстярмяли иди. Бунунла 
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баьлы Hярби Назирлийин рящбярлийи сцвари дивизийасынын командириня 
мцвафиг эюстяриш вермишди (53). 

Дястянин тибби тяминатында чятинликляр мювъуд олса да, зярури 
олан тядбирляр щяйата кечирилирди. Башлыъа олараг лазыми сайда тибб 
кадрлары чатышмырды. Щярби хястя идарясинин ряиси тяклиф едирди ки, 5-ъи 
Бакы пийада алайынын тибб персоналы иля тямин едилмяси цчцн тезликля 
щякимлярин мобилизасийасы апарылсын. Беля олмаса иди, щиссяляри тибб 
персоналы иля щеч 50 фаиз дя тямин етмяк мцмкцн олмазды. Амма 
гыса заман ярзиндя ещтийаъы арадан галдырмаг цчцн Щярби хястя 
идарясинин ряиси 3-ъц Эянъя пийада алайынын кичик фелдшерини Бакы 
алайына эюндярмяк вя еляъя дя шящяр тяшкилатларындан цч шяфгят ба-
ъысыны ишя дявят етмяк гярарына эялмишди. Лянкярана эетмяли олан 
диэяр щиссяляря дя тибб персоналы тяйин едилмишди. Санитар персоналы 
ися йох дяряъясиндя иди. Бу ещтийаъын арадан галдырылмасы цчцн тяк-
лиф олунурду ки, тяъили шякидя ямялиййата йола дцшян щисся вя бюлмя-
лярдян савадлы ясэярляр сечилсин вя щеч олмаса гыса мцддят ярзиндя 
онлара ибтидаи тибб биликлярi юйряdилсин. Бцтцнлцкдя, Лянкяран дястя-
синя 48 няфяр санитар тяляб олунурду. Дястя лазым олан дярман 
лявазиматы вя тибб авадаnлыглары иля тямин едилмяли иди. Салйанда 
мцалиъя обйектинин ачылмасы планлашдырылырды. Йцнэцл хястя вя йара-
лылар бурада мцалиъя олунмалы, аьырлары ися Салйандан эямилярля Ба-
кыйа эюндярилмяли иди (54). 

Баш Əркани-щярбин ряиси Сулкевичин имзаладыьы сярянъама эюря 
Лянкяран дястяси августун 12-дя Щаъыгабула топлашмалы вя сящяриси 
эцн, йяни августун 13-дя Салйана доьру щярякятя башламалы иди (55). 

Лянкяран дястясинин формалашдырылмасы вя ъянуб бюлэясиня 
щярякяти иля баьлы мювъуд олан сяняд вя мялуматлар эюстярир ки, 
бу дястянин бцтцн фяалиййяти Щярби назир С.Мещмандаровла Баш 
Яркани-щярбин ряиси Сулкевичин ъидди нязаряти алтында олмушду. 
Дцзэцн гурулмуш рабитя иля С.Мещмандаров вя Сулкевич дястя 
барядя там мялумата малик олмуш вя онун бцтцн фяалиййятини тян-
зимляйя билмишдиляр. Лянкяран дястясинин йарадылмасында вя онa 
тапшырылан дюйцш вязифялярини уьурла йериня йетирмясиндя Сулкеви-
чин дя бюйцк ролу вя хидмятляри олмушдур. Щярби назирин ямрляри 
дястяйя чох вахт Сулкевичин сярянъамлары вя телеграмлары васитяси 
иля чатдырылырды. 
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Лянкяран дястясинин гярарэащы да тяшкил едилмишди. Дястянин фяа-
лиййяти бу гярарэащ тяряфиндян идаря едилирди. Гярарэащ ряиси вязифя-
синя подполковник Ещсан хан Нахчывански тяйин едилмишди (56). 
Дястянин фяалиййятинин сянядляшдирилмяси апарылыр вя эцндялик дюйцш 
ямри имзаланырды. Дюйцш ямрляринин щамысы мювъуд олмасада да, 
архивлярдя галан сянядлярдян дястянин фяалиййятинин, щярякятинин 
цмуми мянзярясини тясяввцр етмяк мцмкцндцр (57). 

Лянкяран дястясиня дахил олан щисся вя бюлмяляр 1919-ъу ил ав-
густун 12-дя Щаъыгабулда топлашдылар. Щямин эцн щисся вя бюлмя-
лярин щамысында щярби сяфяр цчцн щазырлыг ишляри апарылды, щяваля 
олунан тапшырыглар дягигляшдирилди вя гаршылыглы фяалиййятин тян-

зимлянмяси цчцн зярури мяслящятляшмяляр həyata keçirildi. Анъаг 
яввялдян мцяййянляшдирилдийи кими дястя августун 13-дя йола 
дцшмяди. 

Мювъуд олан сянядлярдян айдын олур ки, дястянин тяркибиня да-
хил олан щисся вя бюлмялярин Щаъыгабула топлашмасы августун 13-ц 
сящяря кими давам етмишди. Ола билсин ки, бязи щисся вя бюлмяляр 
лянэидийи цчцн дястянин щейятинин там формалашмасы да бир эцн тя-
хиря салынмышды. Щямин эцн (августун 13-дя) Лянкяран дястясиня 

дахил олан щисся вя бюлмялярин Щаъыгабулдаkı топланыш мянтя-
гясиндя парады кечирилди. Чохлу сайда йерли ящалинин тамаша етдийи 
парады эенерал Щ.Сялимов гябул едирди. Гязетлярин йаздыьына эюря 
дястянин тяркибиня дахил олан щисся вя бюлмяляр гыса мцддят ярзин-
дя ващид коллектив кими формалашмыш, йцксяк чевиклик вя мящарят 
нцмайиш етдиря билмишдиляр. Бу да дястянин командири, эенерал 
Щ.Сялимовун бюйцк севинъиня сябяб олмушду (58). 

Дястянин илк дюйцш ямри 1919-ъу ил августун 13-дя имзаланды. 
Ямрдя дястянин гаршысында дайанан вязифя, онун тяркиби, щярякят 
вахты, щярякят гайдалары вя с. мясяляляр юз яксини тапмышды. Дя-
стянин тяркибиня 5-ъи Бакы пийада алайы, 3-ъц Шяки сцвари алайы, 2-ъи 
йцнэцл топчу, 6-ъы даь-топчу вя ялащиддя щаубитса батарейалары, ис-
тещкам тагымы вя зирещли машынлар тагымы дахил иди (59). 

Илк дюйцш ямриндя эюстярилирди ки, дястянин малйарийа хя-
стялийинин эениш йайылдыьы яразилярдян кечяъяйи цчцн чий су 
ичилмяси гадаьан едилсин, малйарийанын йайылмасы цчцн зямин 
йарадан гарпыз, йемиш вя мейвялярдян истифадя мящдудлашдырылсын, 
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дястя гайнанмыш су иля тяъщиз едилсин, щярякятдян габаг щамыйа 
чай верилсин. Эенерал Сялимов тяляб едирди ки, щисся вя бюлмяляр 
щярякят гайдаларына риайят етмяли, араларындакы мясафяни эюзля-
мяли, щеч кяс сырадакы йерини дяйишмямялидир. Gцндялик мянзил ба-
шына чатанда щисся вя бюлмяляр Сящра Низамнамясиня уйьун 
олараг йерляшмяли вя дястянин мцщафизяси тямин едилмяли иди (60). 

Дястянин шяхси щейятинин давраныш нормаларына ъидди ямял ет-
мяси зярурилийи дюйцш ямриндя хцсусиля вурьуланырды. Эенерал 
Щ.Сялимов щисся вя бюлмя командирляринин нязяриня чатдырырды ки, 
щяр бир няфярин ямялиня онлар эюз йетирмяли, дястянин гаршысында 
дайанан вязифялярин доьру вя дцзэцнлцйц шяхси щейятя чатдырылма-
лыдыр. Дястя командириня эюря, бцтцн шяхси щейят мязщябиндян 
асылы олмайараг бцтцн йерли ящалийя щюрмят вя ещтирамла йанашма-
лы, юлчцлцб-бичилмиш щярякятляри иля юзляриня щюрмят газанмалы вя 
юзлярини ганунчулуьун дайаьы кими нцмайиш етдирмялидирляр. 

Əмрдя билдирилирди ки, гайда-гануну позанлар, талан вя зоракылыгда 
эцнащландырыланлар дястянин няздиндя йарадылаъаг щярби сящра 
мящкямясиня вериляъякдир. Нящайят, ямрдя мцяййянляшдирилирди 
ки, щяр эцн ахшам саат 6-да щисся вя бюлмяляр шяхси щейятин вя ат-
ларын сайы барядя дястянин гярарэащына мялумат тягдим етмялидир-
ляр (61). 

Августун 15-дя дястя Салйана чатды. Шяхси щейят ики эцн ярзин-
дя чох йорулдуьу цчцн эенерал Сялимов айын 16-ны истиращят эцнц 
елан етди. О ямр верди ки, Салйанда аралыг сурсат анбары йарадылсын 
вя бурайа бцтцн топлар, пулемйотлар вя тцфянэляр цчцн там дюйцш 
комплекти ъямляшдирилсин (62). 

Салйана чатана кими Сялимов муьанлыларын йанына юз нцмайян-
дялярини эюндярди вя онлары сцлщ йолу иля дейилянляря ямял етмяйя 
чаьырды (63). Ейни заманда, Сялимов С.Мещмандаровун Лянкя-
ран гязасынын ящалисиня имзаладыьы мцраъиятнамянин йайылмасына 
башланмасы барядя эюстяриш верди (64). 

Августун 14-дя Лянкяран дястяси щярякятя башлайан эцнц 
Щярби назир С.Мещмандаров эенерал Сялимова телеграм эюндярди. 
Телеграмлардан бириндя тяляб олунурду ки, дястянин тяркибиня дахил 
олан йцнэцл топчу батарейасы дярщал эери Щаъыгабула, орадан да 
Бакыйа эюндярилсин (65). 
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О бири телеграмда ися дейилирди ки, йаранмыш олан вязиййят го-
шунларын тезликля Бакыйа гайтарылмасыны тяляб едир. Она эюря дя на-
зир билдирирди ки, дястя Лянкярана чатан кими она бирэцнлцк исти-
ращят верилсин вя эери Щаъыгабула гайытсын. Лянкяранда ися ганун-
чулуьун горунмасы цчцн 600 няфярлик бир табор сахланылмалы иди. 
Gяляъякдя Лянкяран кюмякчи (ещтийат) табору тяшкил едилдикдян 
сонра орадакы табор эери гайытмалы иди (66). 

Щеч шцбщясиз ки, Hярби назир С.Мещмандаров Сялимовдан са-
дяъя олараг Лянкярана чатыб эери гайытмаьы тяляб етмирди. О, дяс-
тядян гаршыйа гойулан бцтцн вязифялярин оператив вя сцрятля йериня 
йетирилмясини тяляб едирди. Чцнки йаранан вязиййят вахт итирмядян 
гошунларын эери гайтарылмасыны, республиканын дювлят мцстягиллийи 
цчцн мейдана эялян тящлцкянин совушдурулмасына ъялб едилмя-
сини зярури едирди. Деникин гошунларынын Азярбайъана мцдахиляси 
тящлцкяси республикада чох бюйцк эярэинлик йаратмышды. Бу тящ-
лцкя щяр ан реаллаша билярди вя щямин тящлцкянин гаршысынын алынма-
сы цчцн щеч дя кифайят гядяр гцввя йох иди. Лянкяран дястясинин 
тяркибиндя олан щисся вя бюлмяляр шималдакы мцдафия мювгелярини 
мцяййян дяряъядя мющкямлядя билярдиляр. Диэяр тяряфдян, Гара-
баьда щярби шяраит хейли мцряккябляшмишди вя Гарабаь ермяниляри 
иля мцвяггяти разылашма щяля ялдя едилмямишди. Нящайят, Шамахы 
гязасынын малакан ящалиси Азярбайъан щюкумятиня гаршы итаят-
сизлик эюстярир, йерли идаряетмя органларынын ирадясинин яксиня эе-
дирдиляр. Бурадакы щюкумят ялейщиня чыхышлар еля бир мигйас алмыш-
ды ки, Шамахы гяза ряиси малаканларын тярк-силащ едилмяси цчцн щяр-
би гцввя эюндярилмясини хащиш етмиш (67), Щярби назир ися ора Шя-
ки сцвари алайыны эюндярмяйи гярара алмышды (68). 

Беляликля, 1919-ъу илин йайында республикада бир нечя бюйцк 
эярэинлик оъаьы йаранмышды. Hеч шцбщясиз ки, беля щяйяъанларын 
башланмасы, ейни заманда, тясадцфи дейилди. Нязяря алынса ки, ер-
мяни-дашнак гцввяляри иля Деникин арасында сых ялагяляр мювъуд 
иди, онда мялум олар ки, бу щяйяъанларын щамысы бу вя йа диэяр 
дяряъядя Деникин гошунларынын фяаллашмасы иля баьлы иди. 

Эенерал Сялимова эюндярдийи телеграмында С.Мещмандаров 
даща сонра тяляб едирди ки, ящалидян алынмыш олан топлар вя одлу си-
лащлар Щаъыгабула, орадан да Эянъяйя нягл едилсин. Ящалидя олан 



474 

 

топчу тяъщизатынын топланылмасы, Муьан гцввяляринин щакимий-
йятдя олдуглары вахт Лянкяранын мцдафиясиндя ишлятдикляри зирещли 
автомобилин ахтарылыб тапылмасы, йыьылан силащларын мигдары барядя 
вахташыры мялумат эюндярилмяси барядя дя телеграмда Сялимова 
лазыми эюстяриш верилирди (69). 

Йухарыда гейд едилмишди ки, августун 8„10-у арасы Муьан гцв-
вяляринин лидерляри Азярбайъан щюкумятиня табе олмаьа разылыг 
версяляр дя, данышыглары щяр васитя иля узадырдылар вя юз ниййятляри-
ня наил олмаг цчцн щятта эениш мигйаслы щцъума да кечмишдиляр. 
Азярбайъан щюкумятиня гаршы бирмяналы мювгедя дайана бил-
мяйян бу гцввялярин республиканын истиглалиййяти цчцн реал тящ-
лцкя тяшкил етдийиня шцбщяси олмайан С.Мещмандаров августун 
14-дя Сялимова эюндярдийи башга бир телеграмында ящалидя олан 
щям одлу, щям дя сойуг силащларын, топларын, пулемйотларын, револ-
верлярин, патронларын, гылынъ, сцнэц, бычаг вя хянъярлярин йыьыл-
масыны тяляб едирди. Назир Сялимова чатдырырды ки, ящали арасында 
изащат ишляри апарылсын вя онлар силащларыны эизлядяъяйи тягдирдя щяр-
би сящра мящкямясиня верilяъякляри барядя хябярдар олунсунлар. 

Беля сярт тялябляр щярби гуллугчулара гаршы да иряли сцрцлцрдц. Əща-
лидян алынмыш силащы эизлятмяйя ъящд эюстярян щяр бир щярби гуллуг-
чу ъидди мясулиййятя ъялб олунмалы иди. ёМуъанын рус эьалисинин 

икибашлы давранышыndan, онларын етибарсызлыъыndan, данышыглары даим 
узатмасыndan doğacaq силаьлы тоггушма еьтималынын истисна едил-
мэси мэгсэдилэ эмр едирэм: ьэмин эьалидэн бютюн тюфэнщлэр, ре-
волверлэр, пулемйотлар, топлар, патронлар, сойуг силаьлар – сюнщюлэр, 
гылынялар, хэняэрлэр йыъылсын, бунун ючюн комиссийа тэшкил един, 
она бютюн йыъылмыш тюфэнщ, пулемйот, топ вэ сюнщюлэрин нцмрэ-
лэринин протоколлашдырылмасыны тапшырын. Эьалини хэбэрдар един ки, 
садаланан бу силаьларын щизлэдилмэсиндэ щюнаькар оланлар ьэрби 
сэьра мэькэмэсинэ верилэяэклэр. Эщэр сиздэ бютюн силаьларын тэь-
вил верилмэси барэдэ эминлик олмаса, онда щери гайыданда рус эьа-
лисиндэн бютюн силаьларын йыъылмасы барэдэ йенидэн йохлама апа-
рын. Кимдэ силаь тапылса, ону ьэрби сэьра мэькэмэсинэ верин. За-
бит вэ эсщэрлэри хэбэрдар един ки, йыъылмыш силаьларын мэнимсэ-
нилмэсинэ яэьд щцстэрилэрсэ, онлар яидди мэсулиййэтэ яэлб олуна-
яаглар. Йыъылмыш силаьы вэ дцйюш сурсатларыны топчу идарэсинин рэиси-
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нэ щцндэрин. Бу телеграмы алан кими мэнэ телеграф щцндэринЁ 
(70). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи инэилис гошунлары команданлыьындан 
хащиш етди ки, нцмайяндяляринин бирини Лянкяран дястясиня эюн-
дярсин вя ящалидян силащларын топланылмасыны мцшащидя етсин. Инэилис 
гошунларынын нцмайяндяси муьанлыларын чохлу силаща малик ол-
дугларыны эюрцб Азярбайъанын дювлят мцстягиллийиня гаршы чевриля 
биляъяк бу силащларын топланылмасына тясир эюстяря билярди. Анъаг 
эенерал Сулкевич телеграмларындан бириндя Сялимова билдирирди ки, 
инэилис гошунлары команданлыьы бу тяклифя тяряфдар чыхмамышдыр (71). 

Августун 17-дя Лянкяран дястяси Салйандан щярякятя башлады. 
Сящяр саат 4-дя 3-ъц Шяки сцвари алайы, 6-ъы даь-топчу батарейасы 
вя бир зирещли автомобил йола дцшдц. Щямин групдан 30 дягигя 
сонра 5-ъи Бакы пийада алайы, щаубитса батарейасы вя диэяр бюл-
мяляр щярякятя башладылар. Эенерал-майор Сялимов имзаладыьы 
мцвафиг дюйцш ямриндя дястянин щяр ики групундан тяляб едирди 
ки, щярякят заманы маршрутбойу мцшащидя апарсынлар вя шяхси 
щейятин мцщафизясини тямин етсинляр. Августун 17-си ахшамыны дяс-
тя Шорсулу-Рамазанлы мянтягясиндя кечирмяли иди (72). 

С.Мещмандаровун августун 14-дя эенерал-майор Сялимова 
эюндярдийи сонунъу телеграмда рус ящалисиндя олан щяр ъцря си-
лащын йыьылмасы мясялясини гойурду. Бу тяляб назирин Лянкяран 
гязасы ящалисиня мцраъиятнамясиндя иряли сцрдцйц тялябля мцгайи-
сядя даща гятиййятли иди. Бюлэядяки рус ящалиси ися бящаня едирди 
ки, инэилис команданлыьынын иштиракы иля полковник Илйашевичин вя 
Азярбайъан щюкумяти нцмайяндясинин ялдя етдийи разылашмада, 
цмумиййятля, тярк-силащ мясялясиндян сющбят эетмирди. Русдилли 
ящали силащларын щамысыны тящвил веряъяйи тягдирдя бюлэядя мювъуд 
олан силащлы дястялярин басгынлары гаршысында мцдафиясиз галаъаг-
ларыны иряли сцрцрдцляр. Онлар бцтцнлцкля силащларыны тящвил вермяйи 
хош ирадя иля гаршыламырдылар. Бцтцн бунлара эюря эенерал-майор 
Сялимов Щярби Назирлийя эюндярдийи телеграмда тякидля сорушурду 
ки, силащларын топланылмасы иля баьлы щансы тяляби йериня йетирмялидир.  

ё3631, 3632, 3634 нцмрэли телеграмлары айын 15-дэ алдым. Айын 
16-да батарейаны йола салырам. Сизин мюраяиэтнамэнизи йаймышам 
вэ инщилис нюмайэндэсинэ мэлумат вермишэм ки, итаэткарлыг едэн-
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лэрдэн силаь алынмайаяагдыр. Алдыъым мэлуматлара щцрэ муъан-
лылар йерли ьакимиййэт васитэси илэ пулемйот вэ гылынялары тэьвил вер-
мэйэ ьазырдырлар вэ дейэсэн, дэстэни достяасына гаршыламаъа ьа-
зырлашырлар. Онлар йалныз мювэггэти олараг силаьларынын сахланыл-
масыны хаьиш едирлэр. Чюнки мюсэлман эьалисинин, хюсусэн дэ шаь-
севэнлэрин онлара дюшмэн мюнасибэтиндэн горхурлар. 

Мэрузэ едирэм ки, Сизин мюраяиэтнамэниздэн сонра 3631 нцм-
рэли телеграмда (мэзмуну йухарыда верилмиш 14 август тарихли 
телеграм – М.С.) верилэн сэрэняамын йеринэ йетирилмэси мэним 
ючюн чэтин олаяагдыр. Чюнки ьеч кэс мэнэ инанмайаяагдыр. Бу исэ 
Сизин вэ ьцкумэтин ьакимиййэтини щцздэн салаяагдыр. Галан ьэр 
шей исэ Сизин сэрэняамыныза уйъун олараг дэрьал йеринэ йетири-
лэяэкдир. Мэрузэ едирэм ки, Кюр чайыны вэ голларыны кечмэк ючюн 
юч щюн вахт лазымдыр. Бу щюн ахшама кими Кюрю кечмэйи баша 
чатдыраяаъам. Айын 16-да дэстэйэ истираьэт верэяэйэм. 17-дэ 
йенидэн ьэрэкэтэ башлайаяаъам. Дэстэнин вэзиййэти ьэлэлик чох 
щцзэлдир, там ганун-гайда вар. Салйанын вэ йолюстю кэндлэрин 
эьалиси гошунлары севинялэ гаршылайырларЁ (73). 

Эюрцнцр, силащларын топланылмасы иля баьлы Сялимов бюлэядяки 
рус ящалисинин эцълц мцгавимяти иля растлашмышды. Она эюря дя о, 
щямин мязмунда Щярби Назирлийя икинъи бир телеграм эюндяриб 
щансы тялябин фяалиййят цчцн рящбяр тутулмасыны дягигляшдирмяйи 
хащиш етмишди. Сялимовун билдирдийиня эюря бюлэядяки рус ящалиси 
инэилислярин иштиракы иля Лянкяранда имзаланмыш вя силащларын ящали-
дян йыьылмасыны нязярдя тутмайан разылашманын щяйата кечирил-
мясини тяляб едирдиляр (74). 

Август айынын 17-дя M.Сулкевич Сялимова ъаваб телеграмы 
эюндярди. О, билдирирди ки, муьанлылар Азярбайъан щюкумятиня гар-
шы икибашлы мювге тутдуглары вя августун 11-дя кечирдикляри гу-
рултайда гярязли вя щядяляйиъи бир гярар гябул етдикляри цчцн онла-
рын бцтцн силащлары топланылмалыдыр. Мцраъиятнамядя иряли сцрцлян 
тялябляря дяйишиклик едилмяси бунунла баьлы иди. Рус ящалисинин баш 
веря биляъяк щяр щансы бир тящлцкядян горунмасына эялинъя эе-
нерал-лейтенант Сулкевич ялавя едирди ки, бу йерли щакимиййят ор-
ганларынын ишидир вя бу истигамятдя онлар лазым олан тядбирляри 
щяйата кечиряъякляр (75). 
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Августун 17-дя эенерал-майор Сялимов тякъя рус ящалиси иля 
олан мцнасибятлярин айдынлашдырылмасына дейил, щям дя дястядя 
низам вя интизамын мющкямляндирилмясиня хейли вахт айырды. 
Щямин эцн дястя Салйандан Шорсулуйа доьру ирялиляйяркян 3-ъц 
Шяки сцвари алайынын сцвариси Йящйа Сары оьлу йолда ичиндя 
Билясувар кяндинин вя Астраханка кяндинин ики рус мяншяли сакини 
олан фургону сахламыш, юлдцряъяйи иля щядяляйяряк онлардан 3725 
рубл пул алмышды. Рус сакинляри бу барядя дястянин рящбярлийиня ши-
кайят етдиляр. Сялимов бу барядя мялумат алан кими дярщал 
сойьунчу ясэяри щярби сящра мящкямясиня вермяк щаггында эюс-
тяриш верди. Августун 19-да 5-ъи Бакы пийада алайынын командири 
подполковник Исрафиловун сядрлийи алтында тяшкил едилян щярби сящра 
мящкямяси дястя команданлыьынын тялябляриня риайят етмядийи вя 
дюйцш шяраитиндя ясэяр шяряфиня лякя эятирян щярякятля мяшьул 
олдуьу цчцн ону юлцм ъязасына мящкум етди (76). 

Август айынын 18-дя Лянкяран дястяси юз щярякятини давам ет-
дирди. Эенерал-майор Сялимовун вя дястянин гярарэащ ряиси под-
полковник Ещсан хан Нахчыванскинин имзаладыьы 6 нюмряли дюйцш 

ямриндя эюстярилирди ки, щямин эцн щисся вя бюлмяляр 18 верст yol 
gетмялидирляр. Щярякятя башламаздан яввял 3-ъц Шяки сцвари 
алайындан ирялийя эюндярилян забит кяшфиййат групу маршрутун 
тящлцкясизлийини юйряниб дястя команданлыьына хябяр вермяли иди. 
Рус кяндляриня ямрсиз дахил олмаг гяти гадаьан едилирди. Йол ай-
рыъларына хцсуси гаровуллар тяйин едилмяли иди. Йцк арабалары вя 
дястяни тамамлайан груп яввялъя мцяййянляшдирилмиш ардыъыллыгла 
щярякят етмяли иди. Истиращят йериня чатан кими 5-ъи пийада алайы дц-
шярэянин ятрафына мцщафизя постлары гоймалы, щава гараландан сон-
ра дцшярэяйя кянар адам бурахылмамалы иди (77). 

Август айынын 19-да дястя артыг Покровскда иди. Августун 20-си 
дястяйя истиращят эцнц елан едилмишди (78). 

Лянкяран дястяси садяъя олараг мцяййян едилмиш маршрут цзря 
щярякят етмирди. Щям дя маршрутбойу йерляшян рус кяндляриндян 
силащ да топланылырды. Августун 17„18-дя дястя тяряфиндян рус кян-
дляриндян 3 топ вя 5 пулемйот алыныб Бакыйа йола салынды. Айын 
19-да щямин силащлар артыг Бакыйа чатмышды. С.Мещмандаров ав-
густун 19-да Сялимова эюндярдийи телеграмында тяляб едирди ки, 
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Азярбайъан щюкумятинин вя ордусунун нцфузунун ашаьы дцшмяси-
ня йол вермямяк цчцн даща гятиййятля щярякят един вя дястянин 
мцмкцн гядяр тез Бакыйа гайтарылмасыны тямин един. С.Мещ-
мандаров еля щямин эцн эенерал Сялимова даща бир телеграм эюн-
дярди. Назир бир даща хатырладырды ки, Азярбайъан щюкумятинин му-
ьанлыларла щеч бир разылашмасы йохдур вя силащларын йыьылмасына гар-
шы онларын щяр щансы бир мцгавимят эюстярмяси ясассыздыр. Щярби 
назир билдирирди ки, муьанлылара рящбярлик едян полковник Илйашевич 
вя онун оьлу Азярбайъан щюкумятинин тялябляриня гаршы чыхмагда 
давам едярся, щябс олунмалы вя Бакыйа эюндярилмялидир: ёЩю-
кумят тяряфиндян гябул едилмиш ьеч бир цьдэлик йохдур, ьеч бир 
мэьдудиййэт гойулмадан там итаэткарлыг тэлэб олунур. Бютюн топ-
лар, пулеймотлар, зиреьли автомобиллэр йыъылмалыдыр, итаэткарлыг бил-
дирэнлэрдэ исэ сойъунчу дэстэлэрдэн цзюнюмюдафиэ ючюн тюфэнщ-
лэр сахланыла билэр. Онларын ьэр биринэ тюфэнщ нцмрэси щцстэрилмэклэ 
Сизин тэрэфиниздэн мцьюрлэ тэсдиг олунмуш силаь дашымаъа ияазэ 
верилмэлидир. Гыяыгландырыяы ьэрэкэтлэринэ щцрэ полковник Илйашевич 
вэ онун оълу сахланылмалы вэ Бакыйа щцндэрилмэлидирЁ (79). 

Августун 20-дя Покровска чатандан сонра бу кянд дя дястя тя-
ряфиндян мцщасиряйя алынды вя ящалидя олан силащларын топланыл-
масына башланды. Кянд ящалисиндян 2 ядяд топ вя 4 пулемйот алын-
ды (80). 

С.Мещмандаров айын 20-дя Сялимова эюндярдийи телеграмында 
гейд едирди ки, яэяр ящали Азярбайъан щюкумятини таныйыб онун 
гярарларыны бцтцнлцкля йериня йетирмяйя сюз верирся, онларын тцфян-
эини сахламаг олар. Анъаг зирещли автомобил, топлар вя пулемйотлар 
ися щеч нядян асылы олмайараг топланылмалыдыр (81). 

Августун 21-дя дястя Пришибя доьру щярякят етмяли иди. Дястя 
команданлыьынын имзаламыш олдуьу 10 нюмряли мцвафиг ямриндя 
щисся вя бюлмялярин щярякят заманы йери, онларын вязифяляри ба-
рядя мцкяммял мялумат мювъуд иди. Дястянин авангардына пол-
ковник Шащзадя Хосров Мирзя Гаъар команданлыг етмяли иди. 
Онун тяркибиня 5-ъи Бакы пийада алайынын бир табору, 6-ъы щаубитса 
батарейасынын 4 топу, 3-ъц Шяки сцвари алайынын бир бюлцйц, зирещли 
автомобилляр тагымынын бир автомобили дахил иди. Авангардын саат 
4-дя Пришиб-Николайевск йолу иля щярякятя башламасы вя Пришибя 3 
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верст галмыш иряли сцвари вя пийада дозорлар эюндярмяси нязярдя 
тутулурду. Пийада бюлмялярин дюйцшгабаьы мювгеляр тутмасы, 
сцварилярин онларын ъинащларында, топларын ися Пришибдян 4 верст аралы 
олан тяпяликлярин архасында йерляшдирилмяси планлашдырылмышды. 
Дястя командиринин ялавя ямриня ясасян авангард иряли щярякяти 
давам етдирян заман Пришиби адламалы, Əщмядли кянди йахынлы-
ьында чайы кечиб Николайевскайа эедян шосе йолун ъянубунда 

дайанмалы вя Əщмядли кяндинин шималына вя шимал-гярбиня ке-
шикчи-мцщафизя дястяляри эюндярмяли иди (82). 

Дястянин ясас гцввяляриня 5-ъи Бакы пийада алайынын командири 
подполковник Исрафилов командирлик едирди. Онун тяркибиня 5-ъи пи-
йада алайынын 9 бюлцйц, щаубитса батарейасынын 4 ядяд топу вя Шя-
ки сцвари алайынын 4 бюлцйц дахил иди. Əсас гцввяляр авангарддан 
йарым саат сонра, йяни сящяр саат 4.30-да щярякятя башламалы вя 

эцнцн сонуна Əщмядли кянди йахынлыьындакы дцшярэяйя чатмалы 
иди. 5-ъи пийада алайынын бир бюлцйц ися дястянин арйергардыны тяшкил 
едирди. Арйергард сящяр саат 5-дя щярякятя башламалы вя бцтцн ара-
балардан сонра ирялилямяли иди (83). 

Пришибдя вя онун ятрафында ящалидян ня гядяр силащ топландыьыны 
сюйлямяк чятиндир. Мювъуд олан сянядлярдя бу барядя мялумат 
йохдур. Анъаг мялумдур ки, Пришибдя ящалидян 105 баш ат вя 101 
ядяд йящяр йыьылды. 

Августун 22-дя дястя Əщмядли кянди йахынлыьындакы дцшяр-
эядян щярякяти давам етдирирди. Щямин эцн 27 верст йол гят олун-
малы вя Гумбашы стансийасы йахынлыьында, Лянкярана апаран йолун 
цзяриндя дцшярэя салынмалы иди. Колонун тяркиби вя сырасы яввялки 
шякилдя сахланылмышды. Августун 22-ня имзаланмыш дюйцш ямриндя 
штабс-ротмистр Аьаларов Пришибин коменданты тяйин едилирди. О, яща-
лидян топланылмыш олан силащы, сурсаты, щярби тяъщизаты актлашдырмалы 
вя сонра да мцщафизя алтында Салйана эюндярмяли иди (84). 

Августун 23-дя дястя Лянкярана чатды. Лянкярана эиряркян 
дястянин сырасында дяйишиклик едилди. Шящяря эирян дястянин ардыъыл-
лыьы беля иди: 5-ъи Бакы пийада алайынын бир табору, щаубитса бата-
рейасы, пийада алайынын диэяр табору вя 3-ъц Шяки сцвари алайы. Hис-
ся вя бюлмялярин тяркибиндя су чянляри дашыйан арабалар вя санитар 
арабалары да щярякят едирди. Галан бцтцн ямлак, сурсат ися архада 
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щярякят едирди (85). 
Дястянин Лянкярана эялиши йерли ящали арасында бюйцк севинъ вя 

тянтяня иля гаршыланды. Августун 24„25-дя щисся вя бюлмяляря исти-
ращят верилди. Дястя команданлыьынын дюйцш ямриндя эюстярилирди 
ки, бу эцнляр ярзиндя шяхси щейят истиращят етмякля бярабяр, 
нювбяти тапшырыглар цчцн щазырлыг апармалы, щярби гуллугчуларын 
сябябсиз йеря шящярдя эязишмясиня йол верилмямялидир (86). 

Сонракы эцнляр ярзиндя дястянин ямлакы Лянкяранда сахланылды 
вя бура ясас базайа чевирилди. Августун 26-да дястя Йедди Оймаг 
кяндиня доьру щярякятя башлады, августун 26-да Билясувар, ав-
густун 28-дя Астраханка, йашайыш мянтягяляриндя олду (87). Биля-
суварда дястя ящалидян 6 ядяд топ вя она лазым олан чохлу алят вя 
тяъщизат ялдя етди (88). 

Августун сонуна Лянкяран дястяси она щяваля олунмуш вязи-
фяляри тамамиля йериня йетирди, хцсуси бир силащлы мцгавимятя раст 
эялмядян бюлэянин рус ящалисини, полковник Илйашевичин рящбярлийи 
алтында олмуш силащлы дястяляри тамамиля тярк-силащ етди вя рес-
публиканын ъянубунда Азярбайъанын истиглалиййяти цчцн мювъуд 
олан тящлцкя бирдяфялик совушдурулду. 

Тярк-силащ заманы ящалидян вя Муьан гцввяляриндян 22 ядяд 
топ алынды. Hямин топларын 20 ядяди там ишляк вязиййятдя, 2-си сю-
кцлмцш вязиййятдя иди. Бундан башга, 25 ядяд там ишляк пу-
лемйот вя 7 ядяд ишлямяйян пулемйот топланылмышды (89). 

1919-ъу ил сентйабрын 3-дя Лянкяран дястяси щяваля олунан дю-
йцш тапшырыьыны йериня йетирдикдян сонра Щаъыгабула гайытды вя щя-
мин эцн дястянин командири эенерал-майор Сялимовун вя дяс-
тянин гярарэащ ряиси подполковник Ещсан хан Нахчыванскинин 
имзасы иля 23 нюмряли сонунъу дюйцш ямри имзаланды. Бурада эюс-
тярилирди ки, Лянкяран дястясинин гаршысына чох мцряккяб бир вязи-
фя гойулмушду. 2500 няфярлик шяхси щейят 8 топун мцшайияти иля 8 
мин няфярлик силащлы дястя вя 6 топ батарейасы чыхармаг имканына 
малик олан Муьанын русдилли ящалисиндян бцтцн силащ вя сурсаты топ-
ламалы иди. Дястя ящалийя щеч бир хятяр йетирмядян бу чятин вязифя-
нин ющдясиндян эялди, йалныз ултиматив тяляблярля хейли сайда силащ 
вя сурсат топлады. Топлардан вя пулемйотлардан башга ящалидян 4 
миня гядяр мярми, 3 йцк автомобили, 209 хидмяти ат вя чохлу сай-
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да щярби тяъщизат йыьылмышды. Йыьылан ямлакын ичярисиндя мото-
сиклет, телефон апаратлары, топлар вя пулемйотлар цчцн ещтийат детал-
лар да вар иди. Дюйцш тапшырыьынын иърасы ярзиндя дястя 425 верст йол 
гят етмишди. Бу мцддят ярзиндя дястянин шяхси щейяти давраныш 
нормаларына лазымынъа риайят етмиш вя кяндлярдян силащ топланылар-
кян ящалидян щеч бир шикайят алынмамышды. Щятта вахты иля рус орду-
сунда хидмят етмиш кечмиш ясэярляр Азярбайъан Oрдусундакы 
низам вя интизамын Наполеон дюврляриндя олдуьундан да мющкям 
олдуьуну гейд едирдиляр. 

Ямрдя гейд олундуьуна эюря бир сыра уъгар кяндлярдя Азяр-
байъан Oрдусунун чох гыса заманда формалашмасы ящалинин 
щейрятиня сябяб олмушду. Оркестрин сядалары алтында шах аддымлар-
ла щярякят едян гошун бюлмялярини эюрдцкдя чохлары ордунун баш 
команданы, Щярби назир С.Мещмандарова юз хейир-дуаларыны 
эюндярирдиляр. Эенерал-майор Сялимов гцрур щисси иля вурьулайырды 
ки, йаратдыьы эянъ ордунун ящалинин щюрмят вя мящяббятини газан-
масыны С.Мещмандарова чатдырмагдан шяряф дуйаъагдыр. 

Тапшырылан вязифялярин тамамиля иъра едилдийи цчцн эенерал Сяли-
мов щисся вя бюлмялярин командирляриня, дястянин тяркибиня дахил 
олан бцтцн забитляря вя ясэярляря юз миннятдарлыьыны билдирирди. 
Хидмятдя хцсусиля фярглянян бир нечя забитя ися шяхсян миннят-
дарлыьыны чатдырмаьы Hябиб бяй Сялимов юзцнцн шяхси вя вязифя 
боръу билирди. Hямин щярби гуллугчулар бунлар иди: 5-ъи Бакы пийада 
алайынын командири подполковник Исрафилов, 3-ъц Шяки сцвари алайы-
нын командири полковник Хосров Мирзя Гаъар, 6-ъы даь-топчу ба-
тарейасынын командири подполковник Тарханов, дястянин гярарэащ 
ряиси подполковник Ещсан хан Нахчывански, дястянин щякими, 
мямур Булатов, дястянин лявазимат ряиси Хан Талышински. 

Лянкяран дястясинин ъянуб бюлэясиндя фяалиййяти ярзиндя йуха-
рыда эюстярилян силащлардан башга Муьандакы гцввялярдян вя рус 
ящалисиндян 517 ядяд берданка тцфянэ, 93 ядяд тцрк тцфянэи, 382 
ядяд ов тцфянэи, 289 ядяд мцхтялиф силащлар, 36 ядяд сцнэц, 670 
ядяд инэилис патрону, 12454 ядяд берданка патрону, 26 ядяд сящра 
бомбасы, 3 ядяд аероплан бомбасы, 15 ядяд гылынъ вя 40 ядяд 
хянъяр алынмышды. Бцтцн бу силащлар сонрадан Лянкяранда тяшкилиня 
башланан кюмякчи табора тящвил верилмишди (90). 
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Республиканын ъянубунда апарылан тямизлямя ямялиййатындан 
сонра бурада вязиййятин бирдяфялик сабитляшдирилмяси цчцн Hярби 
Назирлийин рящбярлийи Назирляр Шурасы гаршысында гондарма Муьан 
щюкумятинин бцтцн чиновникляринин вя онун силащлы дястясинин 
бцтцн забитляринин Азярбайъанын щцдудларындан чыхарылмасы барядя 
мясяля галдырды (91). 

Лянкяран щадисяляриндян тяхминян ики ай сонра, 1919-ъу ил ок-
тйабр айынын сонларында Щярби назир С.Мещмандаровла ъянуби 
Русийа Силащлы Гцввяляри Баш команданынын Азярбайъандакы нц-
майяндяси арасында апарылмыш йазышмалардан айдын олур ки, Лянкя-
ран бюлэясиндя силащлы Муьан гцввяляриндя олан рус забитляриндян 
щеч бири галмамышдыр вя русдилли забитлярин щяр щансы биринин, щяр 
щансы бир мягсядля бу бюлэяйя сяфяри Азярбайъанын щюкумят 
органларынын иъазяси иля ола билярди вя щямин сяфяр дювлят органла-
рынын ъидди нязаряти алтында сахланылmalı idi (92). 

1919-ъу ил сентйабр айынын биринъи йарысында Щярби назир С.Мещ-
мандаров да бир нечя эцн ярзиндя Лянкяранда олду (93). Лянкя-
ран дястясинин бурада эюрмцш олдуьу ишлярля, бюлэядяки мювъуд 
вязиййятля йахындан таныш олду. Бакыйа гайытдыгдан сонра о, 
Лянкяран дястясинин фяалиййятинин нятиъяляри иля баьлы 19 сентйабр 
1919-ъу ил тарихли 420 нюмряли ямрини имзалады. Əмрин икинъи бян-

диндя дейилирди: “Лянкяран шящяринин тутулмасы, щямин районда 
гайда-ганунун бярпа едилмяси вя Азярбайъан щюкумятинин ща-
кимиййятинин тясдиг едилмяси цчцн мяним тяряфимдян Лянкярана 
Цмуми гярарэащ ряиси эенерал-майор Сялимовун команданлыьы ал-
тында цч гошун нювцндян ибарят хцсуси дястя тяъщиз едилмиш вя 
эюндярилмишди. 

Щаъыгабулдан Лянкярана вя эерийя олан 430 верстлик мясафяни 
эцълц истидя бизим эянъ ордумуз хястяляр вя архада галанлар ол-
мадан 15 эцня гят етмишдир. Бцтцн йцрцш ярзиндя дястядя гай-
да-ганун позулмамыш, йерли сакинлярдян щеч бириня кичик бир зийан 
да вурулмамышдыр. Йолбойу шящяр вя кяндлярин ящалиси дястянин 
забит вя ясэярляринин нязакятли давранышларыны бюйцк миннятдарлыг-
ла гейд едирдиляр. Мян буна дястянин Лянкярандан эетмясиндян 
сонра олан шяхси сяфярим заманы ямин олдум. Hамыда юз ясл щярби 
эюркями вя нцмуняви низам-интизамы иля эцълц тяяссцрат йарадан 



483 

 

дястя зянэин щярби гянимятля Лянкяран гязасыны вя Муьаны 
язизимиз Азярбайъанын аьушуна гайтарды, зцлмдян вя анархийадан 
язиййят чякян ящалини сакитляшдирди вя ямин-аманлыьы тямин етди. 
Бцтцн бунлар бир дамла ган тюкцлмядян щяйата кечирилди. 

Йцрцшцн бу ъцр йахшы нятиъяляриня, башлыъасы ися щярякятин ни-
замынын гурулмасыны тяшкил едян, гошунун ещтийаъларына гайьы вя 
аьыллы тялябкарлыг эюстярян дястя ряисиня, эенерал-майор Hябиб бяй 
Сялимова хидмятляриня эюря сямими тяшяккцрцмц билдирирям. 
Дястянин тяркибиня дахил олан щиссялярин ряисляриня, бцтцн забитляря 
вя санитар щейятиня гайьыйа, йол вя дайанаъагларда там гайда-га-
нунун горунмасына эюря тяшяккцр едирям. 

Азярбайъан Oрдусунун биринъи щярби йцрцшцндя юзлярини гочаг 
вя шяряфли дюйцшчц кими эюстярян эянъ ясэярляря црякдян "саь ол" 
дейирям” (94). 

Лянкяран дястясинин ня дюйцш ямрляриндя (онларын щеч дя ща-
мысы мювъуд дейил – М.С.), ня дя дястя команданлыьынын Щярби 
Назирликля телеграм мцбадилясиндя апарылан ямялиййат заманы 
щярби гуллугчулардан кимсянин шящид олмасы барядя мялумат йох-
дур. С.Мещмандаровун йухарыдакы ямриндя дя дястя гаршысында 
дайанан вязифялярин бир дамла ган тюкцлмядян йериня йетирилдийи 
вурьуланыр. Бунунла беля, инэилис журналистi Скотланд Лиддел Бакы-
дан щазырладыьы йазыларындан бириндя Лянкяран ятрафындакы дюйцш-
лярдя щялак олмуш 9 няфяр ясэярин дяфн мярасимини тясвир едирди. 
Мцяллиф бу ясэярлярин Лянкяранда болшевикляря гаршы апарылан мц-
баризядя шящид олмаларыны вурьуламасындан эцман етмяк олар ки, 
щямин итки Хцсуси Лянкяран дястясинин бюлэяйя эялмясиндян 
яввял бурада мювъуд олан азсайлы гошун бюлмяляринин вя кюнцллц 
силащлыларын Лянкяранын азад едилмяси уьрунда апардыьы дюйцшляр 
заманы верилмишди. Инэилис журналистi бу дяфн мярасиминин цмум-
халг кядяриня вя йекдиллийиня чеврилдийиня хцсуси диггят йетирирди 
вя бунунла да охуъуларына садя халг кцтляляринин эянъ Азярбай-
ъан Oрдусуна олан мцнасибятини чатдырырды: "Öтян базар ертяси мян 
Бакыда тамамиля фяргли дяфн мярасиминин шащиди олдум. Лянкяран 
ятрафында 9 Азярбайъан ясэяри юлдцрцлмцшдц. Болшевикляр ялей-
щиня щярби ямялиййат эянъ Азярбайъан Oрдусунун илк дюйцш 
фяалиййяти иди. 9 ясэярин ъяназяси дяниз йолу иля Бакыйа эятирилмиш 
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вя бурада онлара мющтяшям бир дяфн мярасими тяшкил едилмишди. 
Надир щалларда беля кцтляви мянзярянин шащиди олмушдум. Та-
бутларын архасынъа эедянлярин узун сырасында Азярбайъанын бцтцн 
назирликляринин вя иътимаи тяшкилатларынын нцмайяндяляри вар иди. 
Эюркямли адамлар вя тцфянэляринин лцляси ашаьы чеврилмиш бир нечя 
мин ясэяр азярбайъанлыларын чийинляриндя апардыьы 9 табутун ардын-
ъа дцзцлмцшдцляр. Кцчяляр адамларла вя ясэярлярля ящатя олун-
мушду" (95). 

Инэилис журналистинin фикринъя, бу гядяр адамын кцчяляря чыхмасы 
бир тяряфдян Азярбайъан Oрдусуна сямими мцнасибяти иля баьлы 
идися, о бири тяряфдян болшевизмя олан нифрятдян иряли эялирди (96). 

Апардыьы мцшащидяляр ясасында Скотланд Лиддел йазысында 
Азярбайъан Oрдусу барядя дя юз тяяссцратыны бюлцшцрдц. Онун 
фикринъя, яэяр табутлар вя матям маршы олмасайды, кцчя иля иря-
лиляйян ясэяр вя забитлярин эцмращ вя шах йериши эянъ Азярбайъан 
Oрдусунун парадыны андырaрды (97). 

 

2. Qarabağda təcavözkar millətçi erməni separatizminin aradan 

qaldırılması istiqamətində Azərbaycan hökumətinin fəaliyyəti 
 

Qafqaz İslam Ordusunun ləğv edilməsi Qarabağda tamamilə 

yeni bir hərbi-siyasi şərait yaratdı. Erməni araşdırmaçıları bu şə-

raiti Qarabağın Azərbaycandan qoparılaraq Ermənistana birləşdi-

rilməsi öçün mönasib məqam kimi dəyərləndirirdilər (98). Onların 

təbirincə Qarabağın azərbaycanlı əhalisini büsbütün etnik təmiz-
ləməyə məruz qoyulması və bundan sonra Qarabağın asanlıqla Er-

mənistana birləşdirilməsi üçün daha əlverişli bir şərait yaranmışdı. 

Çünki silahsız azərbaycanlı əhalinin təhlükəsizliyini az-çox qoru-

mağa qadir olan Qafqaz İslam Ordusunun ləğv olunması ilə azər-

baycanlı əhali, demək olar ki, müdafiəsiz qaldı. Ciddi şəkildə si-

lahlanmış və Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən də tam tərk-silah 

edilməmiş Qarabağ erməniləri, habelə bu bölgəyə göndərilmiş olan 

çoxsaylı erməni dəstələri isə millətçi təcavüzkarlığı genişləndir-

mək üçün əlverişli fürsət əldə etdilər. Ona görə də 1918-ci ilin son 

aylarıнда erməni millətçilərinin, quldur və silahlı dəstələrinin 

azərbaycanlı əhaliyə qarşı təcavüzkarlığının daha qanlı səhifələ-
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rindən biri açıldı. Erməni tədqiqatçılarının yazdıqlarına görə, elə bu 

dövrlərdə quldur Andronik Zəngəzurdan Qarabağa doğru irəlilə-

məyə başladı. Ermənilərin fikrincə, bu, Andronikin qələbə yürüşü 

idi. Çünki o, azərbaycanlılara məxsus olan bütün strateji məntəqə-

ləri ələ keçirdi və bölgənin azərbaycanlı əhalisi böyük vahimə 
içərisində öz yurd-yuvalarını buraxıb qaçqın düşmək məcburiyyə-

tində qaldılar. Qarabağ istiqamətindəki azərbaycanlı kəndləri məhv 

etməklə Andronik Şuşanın 40 kilometrliyinə qədər irəlilədi (99). 

Erməni mənbələri quldur Andronikin azərbaycanlı əhaliyə qarşı 

törətdiyi vəhşiliklər haqqında belə yazırlar – noyabr ayının sonla-

rında Zəngəzurda kök salmış Andronik Qarabağa doğru yürüş 

başladı və onun bu quldur yürüşləri zamanı Zəngəzur və Qarabağda 

150 azərbaycanlı kəndi məhv edildi. 1918-ci ilin ortalarından baş-

layaraq Andronikin rəhbərliyi altında olan erməni quldur dəstələri 

Zəngəzurun azərbaycanlı kəndlərinin məhv edilməsində və bölgə-
nin azərbaycanlı əhalidən təmizlənməsində görünməmiş fəallıq 

nümayiş etdirdilər. Erməni millətçiləri ümid edirdilər ki, Androni-

kin Qarabağa doğru irəliləməsi bu bölgənin Ermənistana birləşdi-

rilməsi ilə başa çatacaqdır (100). 

Gorusu tutub burada öz qərargahını yerləşdirən Andronik Zən-

gəzurun azərbaycanlılardan təmizlənməsini çox tezliklə başa çat-

dırmaq üçün ən amansız əməllərə əl atırdı. Qarabağda erməni əha-

lisinin millətçi-təcavüzkar hisslərinin qızışdırılmasında da Andro-

nikin emissarları xüsusi canfəşanlıq göstərirdilər. Andronik bir 

neçə dəfə öz quldur dəstələri ilə birlikdə Qarabağa soxulmağa cəhd 

göstərdi. Lakin hər dəfə Zabux dərəsində ağır zərbə alaraq geri 

çəkilməli oldu (101). 

Azərbaycan Fövqəladə İstintaq Komissiyasının üzvü Mixaylov 

öz məruzəsində bildirirdi ki, yüksək dağlıq ərazilərdə yerləşdiyi 

üçün Zəngəzur qəzası Şuşa və Cəbrayıl qəzalarından ayrı düşmüş-

dü. Qəzanın azərbaycanlı kəndləri erməni kəndlərinin əhatəsində 

idi və erməni quldur dəstələri bu vəziyyətdən istifadə edərək daim 
müsəlman kəndlərinə talançı basqınlar edirdilər. Qəzada yerli er-

məni silahlı dəstələri olduğu kimi, Andronikin rəhbərliyi altında 
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olan silahlı quldur dəstələri də bu qəzaya toplaşmışdılar. Bu isə 

qəzanın azərbaycanlı əhalisinin vəziyyətini daha da ağırlaşdırırdı. 

Quldur Andronik azərbaycanlı əhali qarşısında qəti tələb qoydu ki, 

ya Ermənistan hökumətini tanısınlar, ya da qəza ərazisini tərk et-

sinlər. Öz yurd-yuvasını itirmək istəməyən azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı terror, qətllər və təcavüz həyata keçirildi. Quldur Andronikin 

dəstələri hücum etdikləri kəndləri elə bir vəziyyətə salırdılar ki, 

daha orada yaşamaq mümkün olmasın. Ermənistana birləşdiriləcək 

ərazilərin genişləndirilməsi məqsədilə yerli azərbaycanlı əhaliyə 

divan tutulurdu. Mixaylov öz məruzəsində bildirirdi ki, Sisian ma-

halının 1-ci polis sahəsinin müsəlman kəndləri bütünlüklə, 2-ci 

polis sahəsinin kəndlərinin əksəriyyəti, 3-cü, 4-cü və 5-ci polis sa-

həsinin kəndlərinin isə çoxu məhv edilmişdi. Onun məlumatına 
əsasən 50 min müsəlman öz ev-eşiyindən qaçqın düşməli olmuşdu 

(102). 

Sonra Mixaylov öz məruzəsində dağıdılıb məhv edilmiş 115 

kəndin adlarını sadalamışdır. Erməni millətçi-təcavüzkar qüvvələri 

eyni vəhşilikləri İrəvan və Naxçıvan qəzalarında məskunlaşmış 

azərbaycanlı əhaliyə, habelə Qarabağın azərbaycanlı əhalisinə qar-

şı nümayiş etdirirdilər. Mövcud olan faktlar göstərir ki, 1918-ci ilin 

sonlarına doğru Cavanşir, Cəbrayıl və Şuşa qəzalarında da azərbay-

canlı əhaliyə qarşı erməni təcavüzkarlığı görünməmiş miqyas al-

mışdı (103). 

Gəncə quberniyasının general-qubernatoru Vəkilov quberniya 

ərazisində baş verən erməni təcavüzkarlığının miqyası haqqında 

qeyd edirdi ki, müsəlmanlara olan nifrət hisslərindən gözləri bağ-

lanan ermənilər müsəlman qanından sərxoş olublar, onlar təcavüz-

karlıqlarını dayandırmır, müsəlman kəndlərini dağıdır, qadınları və 

uşaqları zorlayır, insanları öldürürlər. Vəkilov daha sonra yazırdı: 

“Onların vəhşiliyinin sərhədi yoxdur, qaranlıq orta əsrlərin bütün 
dəhşətləri belə onların qarşısında sönük görünür. İnanmaq müm-

kün deyil ki, XX əsrdə öz mədəniliyi haqqında bütün Avropaya züy 

tutan bir xalq mövcuddur ki, köməksiz və dinc əhaliyə qarşı vəhşi-

liyin bütün üsullarını tətbiq edir” (104). 
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Gəncə qubernatoru Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Daxili 

İşlər nazirinin adına ünvanladığı məruzəsində bildirirdi ki, hər gün 

quberniyada yaşayan neçə-neçə azərbaycanlının öldürülməsi, qa-

dınların zorlanması, uşaqların tonqallarda yandırılması, insanların 

burun, qulaq və dillərinin kəsilməsi haqqında çoxsaylı raportlar 

alır. Qubernator onu da əlavə edirdi ki, hansısa bir erməninin itməsi 

ilə bağlı bütün aləmə car çəkilir. Lakin quberniyada hər gün çoxlu 

sayda azərbaycanlının həyatına son qoyulur, amma buna heç kim 

məhəl qoymur. 

Gəncə general-qubernatoru bildirirdi ki, Qarabağda fəaliyyət 

göstərən erməni terrorçu-silahlı dəstələrinin qərargahı Hadrutdur. 

Onda olan məlumatlara görə, erməni quldur dəstələri silah ehtiyat-

larını artırmaqda davam edirdilər və şübhə etmirdi ki, bu silahlan-
manın sonu azərbaycanlı əhaliyə qarşı yeni qırğınlar dalğası ilə 

başa çatacaqdır. 

1918-ci il noyabr ayının 17-də müttəfiq dövlətlərin qoşunları-

nın komandanı general Tomson Mudros sülh müqaviləsinin şərtlə-

rinə əsasən Bakıya daxil oldu. İngilis qoşun dəstəsinin Bakıya gəl-

məsi və Bakıya nəzarətin general Tomsonun əlinə keçməsi Zəngə-

zurda, Qarabağda və digər bölgələrdə müdafiəsiz qalmış azərbay-

canlı əhaliyə qarşı təcavüzkarlıqlar həyata keçirən erməni millətçi-

lərinin əl-qolunu daha geniş açdı. Erməni millətçiləri güman edir-

dilər ki, I Dünya müharibəsi cəbhələrində müttəfiq dövlətlər tərə-

fində vuruşduqları üçün Antanta dövlətləri nəhayət ki, ermənilərin 

iddia etdikləri ərazilərdə Ermənistan dövləti yaradılmasına kömək 

edəcəklər (105). Bunun üçün erməni millətçiləri general Tomsona 

yaltaqlanmaq üçün yollar aramağa başladılar. 1918-ci il noyabr 

ayının 23-də Bakıdakı Erməni Milli Şurasının üzvləri general 

Tomsonun qəbuluna düşə bildilər. Bu fürsətdən yararlanmağa ça-

lışan yepiskop Baqrat Bakıda ermənilərin incidilməsi və Bakı er-
mənilərinin hüquqlarının qorunmasının zəruriliyi haqqında gene-

ral Tomsona gen-bol iftiralar çatdırdı. Sonra da erməni keşişi ge-

neral Tomson qarşısında ermənilərin daha yaxşı qorunması üçün 

bir sıra təkliflər səsləndirdi ki, onlardan biri də Qarabağa olan er-
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məni iddiasının təmin edilməsi idi. Baxmayaraq ki, Bakıya gəlişi-

nin ilk günlərində general Tomson Azərbaycanın milli hökumətinə 

qarşı kifayət qədər sərt münasibət bəsləyirdi, bununla belə o, er-

mənilərin qaldırdığı məsələlərə səbirlə yanaşdı. Çünki apardığı mü-

zakirələr və müşahidələr ona ermənilərin iç üzünü tanımağa imkan 

verdi. Sonradan mərkəzə göndərdiyi hesabatlarında da o, erməniləri 

xəyanətkar və etibarsız insanlar kimi xarakterizə edirdi (106). 

 1918-ci ilin sonlarında Andronikin silahlı dəstəsi Şuşa və Cəb-

rayıl qəzasının kəndlərində də qırğın və talanları xeyli genişləndir-

di (107). Hətta bu qırğınların miqyasından ingilis qoşunlarının ko-

mandanı Tomson da dəhşətə gəldi və Andronikə belə bir teleqram 

göndərdi: " Andronikə və ya Şuşa rayonundakı erməni komanda-

nına. Aldığım məlumatlara görə ermənilər azğınlıq və talanlar tö-
rədirlər. Müttəfiqlərin nümayəndəsi kimi mən sizə əmr edirəm ki, 

bu qanunsuzluqlara birdəfəlik son qoymaq üçün tədbirlər görün və 

bütün ermənilərə xəbər verin ki, onlar sakitcə öz evlərində qalsın-

lar. Əgər siz bu əmri yerinə yetirməsəniz baş verə biləcək qan tö-

külməsinə görə şəxsən məsuliyyətə cəlb ediləcəksiniz. Xahiş edi-

rəm bu teleqramı aldığınızı təsdiq edəsiniz. General Tomson" (108). 

Lakin erməni millətçiləri sakitləşmək və dinc insanlara qarşı 

qırğınları dayandırmaq fikrində deyildi. Bölgədə baş verənləri 

müşahidə edən general Tomson üçün də aydın olurdu ki, ermənilər 

yaşayan hər bir məntəqə real təhlükə və qırğınlar mənbəyidir. 

Alınan məlumatlar da bunu sübut edirdi. 1918-ci il dekabr ayının 

ilk günlərində general Tomson Gəncə, Qarabağ və Cavanşir qəza-

larında yaşayan ermənilərin başbilənlərinə teleqram göndərdi və 

adları çəkilən məntəqələrin ermənilərini qanunsuzluqlara və vəh-

şiliklərə son qoymağa çağırdı. Onun teleqramında deyilirdi: “Bü-

tün ermənilərə xəbər verilsin ki, öz evlərində sakit otursunlar. Əgər 

onlar bu əmri yerinə yetirməsələr, tökülən qanlara və baş verən 
qanunsuzluqlara görə bilavasitə cavab verməli olacaqlar” (109). 

Bununla, general Tomson Azərbaycan ərazilərində ermənilərin 

törətdikləri cinayətlərə və qırğınlara çox aydın münasibət bildirdi. 

Müttəfiq dövlətlərin hərbi qüvvələrinin bölgəyə gəlməsindən sonra 
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erməni təcavüzkarlarının fəallaşmasının səbəblərini də general 

Tomson lazımınca başa düşürdü və sonralar bunu onun özü də 

açıqlayırdı. General Tomson bununla bağlı bildirirdi: “Məsələ 

bundadır ki, bəzi ermənilər Azərbaycanın Britaniya tərəfindən tu-

tulmasından intiqam məqamı kimi istifadə edə bilmədiklərindən 

çox mütəəssir olmuşlar. Onlar başa düşməyə borcludurlar ki, mə-

sələni hərbi qüvvələr deyil, sülh konfransı həll edəcəkdir” (110). 

Əslində, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, ermənilər ingilislərin 

Azərbaycanı nəzarət altına almasından sadəcə qisasçılığın geniş-

ləndirilməsi üçün deyil, azərbaycanlıların ata-baba torpaqlarının 

etnik təmizləmədən sonra Ermənistanın tərkibinə qatılması üçün 

istifadə edəcəklərini güman edirdilər. Bölgədə azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı isə ermənilər intiqamçılığı davam etdirirdilər və ingilis qüv-
vələrinin Bakıya daxil olmasından sonra ermənilərin bu vəhşiliyi 

daha da genişləndi. Azərbaycan hökumətinin milli qırğınların da-

yandırılması ilə bağlı Ermənistan hökumətinə ünvanladığı müra-

ciətlər isə heç bir nəticə vermədi. 

Məsələnin araşdırılması və vəziyyətdən çıxış yolunun tapılması 

məqsədilə 1918-ci il dekabr ayının 15-də Qarabağı təmsil edən de-

putat Allahverdiyev Andronikin quldur dəstələrinin Qarabağ böl-

gəsində törətdiyi vəhşiliklər haqqında sorğu verdi. Onun sorğu-

sunda bildirilirdi ki, Andronikin tabeliyində olan silahlı dəstələr 

Azərbaycan Respublikasının sərhədlərini aşaraq Şuşa, Zəngəzur və 

Cavanşir qəzalarında kəndləri talan edir, yerli əhalini qırıb-çatır. 

Bununla bağlı sorğuda Azərbaycan hökumətinin hansı işlər gördü-

yü soruşulurdu (111). 

Qaldırılan məsələ xüsusi və təcili əhəmiyyətə malik olduğu 

üçün Azərbaycan Parlamentinin 20 dekabr 1918-ci il tarixli iclası-

nın müzakirəsinə çıxarıldı və Azərbaycan Nazirlər Şurasının sədri 

Fətəli xan Xoyski Parlamentdə çıxış etdi. O, deyilənləri təsdiq etdi 
və xatırlatdı ki, əslində, erməni millətçilərinin azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı təzavüzkarlıqları xeyli əvvəldən başlamışdır. Elə ilk günlər-

dən də bu proseslər Azərbaycan hökumətinin nəzarəti altında ol-

muşdur. Azərbaycan hökuməti hələ Bakı şəhəri azad olunmazdan 
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qabaq Ermənistan hökumətinə nota göndərərək Andronikin ətrafı-

na topladığı silahlı dəstələrlə azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi 

qırğınlara son qoyulmasını, bölgənin erməni əhalisinin azərbay-

canlılara qarşı qızışdırılmasının dayandırılmasını tələb etmişdi. 

Ermənistan hökumətindən isə cavab alınmışdı ki, Andronikin təx-

ribatlarının Ermənistan hökumətinin mövqeyi ilə heç bir əlaqəsi 

yoxdur. Ermənistan hökuməti onu da bəyan etmişdi ki, Andronikin 

zərərli fəaliyyətini aradan qaldırmaq arzusunda olsa da, buna fiziki 

imkanlar çatmır (112). 

Azərbaycan hökumətinin sədri təsdiq edirdi ki, Qafqaz İslam 

Ordusunun ləğvi ilə dağlarda gizlənən erməni quldur dəstələri An-

dronikin rəhbərliyi altında yenidən azərbaycanlı kəndləri so-

yub-talamağa, əhalini isə qırıb-çatmağa başlamışdır. Parlament 
dinləmələrinin keçirildiyi ərəfədə Andronikin silahlı dəstələrinin 

və digər erməni quldur dəstələrinin özbaşınalıqlarının qarşısının 

alınması üçün Azərbaycan hökuməti general Tomsona müraciət 

etdi. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, general Tomson həm Andronikə, 

həm də digər erməni dəstələrinə teleqramlar ünvanladı. Teleqramın 

Andronikə çatdırılması üçün azərbaycanlılardan, erməni və ingi-

lislərdən ibarət xüsusi heyət yaradıldı və bu heyət Şuşaya göndə-

rildi. Sonra heyət yolunu Zəngəzura doğru davam etdirdi və gene-

ral Tomsonun teleqramı Andronikə təqdim edildi. Qeyd etmək la-

zımdır ki, həmin günlərdə “Kavkazskoye slovo” qəzetində general 

Tomsonun Andronikə ünvanladığı iddia olunan bir teleqramın mətni 

çap olundu. Bu “teleqramda” general Tomsonun Andronikə tamam 

başqa bir münasibət bəslədiyi ifadə olunurdu ki, bu da azərbaycanlı 

əhalinin haqlı narazılığına səbəb olmuşdu. Fətəli xan Xoyski 

bildirirdi ki, general Tomsonun Andronikə göndərdiyi teleqramın 

qəzetdə dərc olunan teleqramla heç bir əlaqəsi yoxdur (113). 

Andronikin yanına göndərilmiş heyət Cəbrayıla yollandıqdan 
sonra, onun silahlı dəstələri azərbaycanlı kəndlərə yenidən basqınlar 

etməyə başladılar. Baxmayaraq ki, heyət üzvləri və elə ermənilərin 

özləri tərəfindən həmin azərbaycanlı əhaliyə təcavüzə məruz qal-

mayacaqları barədə zəmanət verilmişdi. Azərbaycan hökuməti dər-
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hal bu məsələ ilə bağlı yenidən general Tomsona müraciət etdi və 

Andronikin silahlı dəstələrinin məhv edilməsi haqqında onun qar-

şısında məsələ qaldırıldı. General Tomson da bu müraciətə Qaraba-

ğa yeni bir heyət göndərməklə cavab verdi. Bu heyətin mühafizəsinə 

2 zirehli maşın və müəyyən sayda ingilis əsgərləri də verildi (114). 

Erməni mənbələrində də Tomson tərəfindən Qarabağa ikinci 

heyət göndərilməsi təsdiq olunur. Ermənilərin dediyinə görə bu 

heyətə daxil olan ingilislər tələb etdilər ki, təcavüzkarlığa son qo-

yulsun. İngilis nümayəndələri bildirdilər ki, təcavüzkarlığa və mü-

haribəyə səbəb olanlar ingilislərin də düşməni sayılacaqlar. Heyət 

üzvləri ermənilər tərəfindən bağlanmış yolların açılmasına da cəhd 

göstərdilər. Qarabağ erməniləri göstərilən bütün cəhdlərə baxma-

yaraq, silahı yerə qoymayacaqlarını bildirdilər. Onlar gizlətmirdi-
lər ki, məqsədləri Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsidir. Ona 

görə də ermənilər dinc yaşayışa çağırış sədalarına qulaq asmadılar. 

Hətta ingilis nümayəndələrinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü 

tanıması haqqındakı bəyanatları da erməniləri öz təcavüzkarlıqla-

rından döndərmədi (115). 

Hadisələrin sonrakı inkişafı da göstərdi ki, bu heyətin Qarabağa 

səfərinin də erməni vəhşiliklərinin qarşısının alınmasında təsirli 

nəticəsi olmadı. Mövcud olan faktlar onu göstərir ki, Andronik və 

onun ətrafındakılar törətdikləri vəhşiliklərin əleyhinə olan ermə-

nilərə qarşı da amansızlıq nümayiş etdirirdilər. Məsələn, məlumdur 

ki, Andronikin yerli erməniləri zorla öz dəstəsinə cəlb etdiyi hallar 

da olmuşdur. Bu vaxt onun istəyi ilə razı olmayanlar isə dar ağacın-

dan asılırdı. Çoxlu sayda erməni Andronikin Gorusdakı həbs-

xanalarına atılmışdı. Ermənilər özləri də bildirirdilər ki, Andronik 

bölgədə qaldığı halda müsəlmanlarla ermənilər arasında dinc 

yaşayışın bərqərar olması mümkün deyil (116). 

Erməni millətçilərinin Qarabağdakı təcavüzkarlığı elə bir miq-
yas almışdı ki, ilk baxışdan müttəfiq dövlətlərin mənafelərinin ic-

raçısı olan general Tomson hətta Qarabağ ermənilərinin İrəvan ət-

rafına köçürülməsi və bununla da Qarabağda asayişin yaradılması 

təklifini də irəli sürmüşdü (117). 
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Cinayət və qırğınlar yolu ilə Qarabağın erməniləşdirilməsinə 

cəhd göstərənlər öz təcavüzkar əməllərini Qarabağa olan tarixi, et-

nik haqları ilə əsaslandırmaqdan belə çəkinmirdilər. Qarabağın 

dağlıq hissəsinin erməni çoxluğunu onlar bu bölgənin Ermənistana 

birləşdirilməsi üçün təkzibedilməz arqument kimi qəbul edirdilər. 

Elə bu dövrlərdə ermənilərin Qarabağa olan əsassız iddialarının 

saxtalığının əsaslandırılması üçün “Azərbaycan” qəzetində “Qara-

bağ” adlı məqalə çap edildi. Məqalənin müəllifi A.Şepatyev idi. Er-

mənilərin Qarabağa irəli sürdükləri iddialarının mənasızlığını 

əsaslandırmaq üçün müəllif kifayət qədər tutarlı məqamlara to-

xunmuşdu. Müəllif bildirirdi ki, bütünlüklə Qarabağ bölgəsi Kür və 

Araz çayları arasında yerləşməklə Şuşa, Zəngəzur, Qaryagin və 

Cəbrayıl qəzalarını birləşdirirdi. Əsasən heyvandarlıqla məşğul 
olan Qarabağ əhalisi üçün aran və dağlıq zona vahid bir fəaliyyət 

məkanını təşkil edirdi. Qışda aranda, yayda isə dağlıq zonada əhali-

nin sayı təbii olaraq artırdı. Məqalədə Qarabağın qısaca tarixi və bu 

bölgədə hansı xalqların yaşaması da təsvir edilmişdi. Hər halda 

müəllif faktlarla əsaslandırırdı ki, ermənilərin bu bölgəni öz vətən-

ləri adlandırmasının heç bir əsası yoxdur. Müəllif qeyd edirdi ki, 

Qarabağın əhalisi əsasən azərbaycanlılardan ibarətdir. Ermənilər 

isə Qarabağın dağlıq hissəsində, Vəngdən Şuşaya və Gəncəyə 

doğru uzanan zolaq üzərində yaşayırlar. Bu zolaq isə müsəlman 

əhalinin köç marşrutları ilə kəsişirdi. Müəllif bir daha qeyd edirdi 

ki, yaylaq mövsümündə buralarda müsəlman əhalinin sayı xeyli 

artır. Yəni bununla müəllif əsaslandırmağa çalışırdı ki, Qarabağın 

dağlıq hissəsi heç də onun aran hissəsindən təcrid edilmiş şəkildə 

deyildi, sonradan bura köçürülmüş ermənilərin ilin müəyyən vaxt-

larında çoxluq təşkil etməsi isə müsəlman əhalinin məişət tərzi ilə 

bağlı idi. Məqalədə 1916-cı ilə aid olan statistik rəqəmlər təqdim 

olunur. Həmin statistikaya əsasən Qarabağda 322 min müsəlman 
və 242 min erməni yaşayırdı. Müəllif əsərində bu məlumatla da 

razılaşmır və Qarabağda yaşayan müsəlmanların sayının xeyli çox 

olduğunu qeyd edirdi. Apardığı təhlillərdən sonra müəllif 4 tərəf-

dən müsəlman aləmi ilə əhatə edilən və müsəlman aləmi ilə inteq-
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rasiya olunan Qarabağın dağlıq hissəsinin Ararat Respublikasının 

tərkib hissəsi olmasını əsassıs sayırdı (118). 

Vətən axtarışında qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün hər 

cürə qeyri-insani əməllərdən çəkinməyən erməni millətçilərinin 

cilovlanması üçün Azərbaycan hökuməti daha qətiyyətli addımlar 

həyata keçirməyi qərarlaşdırdı. 1919-cu il yanvar ayının 15-də ke-

çirilən iclasda Azərbaycan hökuməti Qarabağda yaranmış mürək-

kəb vəziyyəti ətraflı müzakirə etdi. Bölgədəki vəziyyət haqqında 

Daxili İşlər naziri X.Xasməmmədov məruzə etdi. Daxili İşlər naziri 

Qarabağda və ətrafında baş verən erməni cinayətləri haqqında 

məlumat verəndən sonra erməni millətçi-separatizminin qarşısının 

alınması üçün yeni bir general-qubernatorluğun yaradılmasını tək-

lif etdi. Həmin general-qubernatorluq Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və 
Cəbrayıl qəzalarını əhatə etməli idi (119). 

Qarabağı əhatə edən yeni general-qubernatorluğun yaradılması 

zərurəti bir neçə səbəblə əlaqələndirilirdi. Əvvəla, Rusiyada Fevral 

inqilabının baş verməsindən sonra erməni millətçilərinin ifrat də-

rəcədə fəallaşması bölgədəki müsəlman əhaliyə qarşı təcavüz-

karlıqla müşayiət olunurdu. Bu təcavüzkarlığın qarşısının alınması 

günü-gündən daha da aktuallaşırdı. O biri tərəfdən Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti elan ediləndən sonra Azərbaycan ərazisində və 

o cümlədən də Qarabağda yaşayan ermənilər arasında separatçılıq 

meyilləri xeyli gücləndi. Bu separatçılıq meyilləri xaricdə kök 

salmış erməni millətçiləri tərəfindən fəal şəkildə dəstəklənirdi. 

Cümhuriyyətin ilk aylarında mövcud olan siyasi, iqtisadi və hərbi 

çətinlik üzündən Qarabağda genişlənməkdə olan millətçi sepa-

ratçılığa təsirli müqavimət göstərmək imkanı yox idi. Yeni yara-

dılacaq general-qubernatorluq yerlərdə bu məsələ ilə daha yaxın-

dan məşğul ola bilərdi. Daha sonra bildirilirdi ki, Andronikin qul-

dur-terrorçu dəstələrinin talançı basqınlarının qarşısının alınması 
da yerində təşkilatlanmanın aparılmasını tələb edir. Nəhayət, yer-

lərdəki idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin nizamlanması, bu or-

qanlarla çevik əlaqə yaradılması, onların fəaliyyətinin vaxtında və 

düzgün istiqamətləndirilməsi də bölgədə xüsusi hakimiyyət orqa-
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nının təşkilinə ehtiyacı şərtləndirirdi. Qarabağda yaradılacaq yeni 

general-qubernatorluğun əsas vəzifələri isə aşağıdakılar olmalı idi: 

erməni millətçi hərəkatına qarşı mübarizə və bu millətçi-separatçı 

hərəkatın qarşısının alınması, general-qubernatorluğa daxil olan 

qəzalarda qanunçuluğun bərpası və qorunması, yerli hakimiyyət 

orqanlarının fəaliyyətinin bərpası, erməni təcavüzkarlıqları nəti-

cəsində qaçqın düşmüş əhaliyə ərzaq yardımlarının göstərilməsi, 

qaçqınların əvvəlki yaşayış yerlərinə qaytarılması və s. (120). 

Bütünlükdə, Azərbaycan hökumətinin 1919-cu il yanvar ayının 

15-də olan iclasında Qarabağ general-qubernatorluğunun yara-

dılması haqqında qərar qəbul etdi. 

Erməni mənbələrinə görə 1919-ci il yanvar ayının 15-də Ağ-

damda müsəlmanların qurultayı keçirildi və bu qurultayda da Qa-
rabağdakı vəziyyət müzakirə olundu. Çox güman ki, ermənilər tə-

rəfindən qurultay adlandırılan həmin tədbir sadəcə bölgənin ağ-

saqqallarının və nüfuzlu adamlarının toplantısı idi. Erməni mənbə-

lərinə görə müsəlmanlar erməni əhalisinin itaətsizliyini müzakirə 

etmiş, ermənilərin zərərsizləşdirilməsi, köçəri əhalinin problemlə-

rinin həll edilməsi, general Andronikə qarşı müqavimətin təşkil 

edilməsi, Ağdamdan Zəngəzura gedən yolun açılması, müəyyən 

məntəqələrdə qoşun bölmələri yerləşdirilməsi və onların köməyi 

ilə köçlərin maneəsiz olaraq Zəngəzur yaylaqlarına ötürülməsi 

məsələləri müzakirə edilmişdi (121). 

Əslində, bu qaldırılan məsələlərin hamısı bölgənin azərbaycanlı 

əhalisini narahat edən məsələlər idi. Azərbaycan hökumətinin la-

zımi gücü hələ formalaşmadığı bir vaxtda yerli əhalinin öz gücü ilə 

Andronikin quldur dəstələrinin qırğınlarının qarşısının alınması, 

yolların quldur dəstələrinin nəzarətindən çıxarılması, yerli əhalinin 

həyatında və məişətində mühüm rola malik olan heyvan sürülərinin 

yaylaqlara aparılmasına erməni millətçiləri tərəfindən yaradılan 
maneələrin aradan qaldırılmasına cəhd göstərilməsi təbii görün-

məli idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyə-

tinin elan edildiyi vaxtlarda azərbaycanlı əhalinin yaylaq köçləri 

məsələsi erməni millətçilərini ciddi narahat edirdi və bu yaylaq 
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köçlərinə problem yaradılması sonralar da davam etdi. Azərbay-

canlı əhalinin yay aylarında Qarabağın dağlıq hissələrinə, Zəngə-

zura köç etmələri həmin məntəqələrin Azərbaycan həyatı ilə bağlı 

olduğunu sübut edirdi. Erməni millətçiləri isə bununla barışa bil-

mirdilər. Onlar Zəngəzuru və Qarabağın dağlıq hissəsini erməni-

ləşdirmək üçün həm bu məntəqələrin azərbaycanlı əhalisinə qarşı 

etnik təmizləmə həyata keçirir, həm də azərbaycanlıların bu mən-

təqələrədəki yaylaqlara gəlməsinin qarşısını almağa çalışırdılar. 

Qarabağda yeni general-qubernatorluğun yaradılması haqqında 

Azərbaycan hökumətinin qərarı Ermənistan dövləti tərəfindən 

qəzəb və həyəcanla qarşılandı. Çünki bu qubernatorluğun yaradıl-

ması Qarabağın dağlıq hissəsinin və Zəngəzurun Azərbaycandan 

qoparılmasını çətinləşdirə bilərdi. Ona görə də Ermənistan höku-
məti 1919-cu il yanvar ayının 21-də Qarabağ haqqında beynəlxalq 

təşkilatların qərarını gözləmədən, özbaşına Zəngəzuru və Qarabağı 

Ermənistana birləşdirmək haqqında qərar qəbul etdi. Həmin qə-

rarda bildirilirdi ki: 1) Zəngəzurun və Qarabağın erməni rayonları 

Ermənistanın ayrılmaz hissəsi hesab olunur. Qərara görə bu ra-

yonlar Ermənistan hökuməti tərəfindən təyin olunmuş orqanlar 

tərəfindən Ermənistan qanunları əsasında idarə edilir; 2) Mövcud 

şəraitdə bölgənin idarə olunması çətin olduğu üçün idarəetmə 

funksiyası Zəngəzur Erməni Milli Şurasına tapşırılırdı. Bu Şura 

Ermənistan hökumətinin qərarına görə Zəngəzur-Qarabağ Vilayət 

Şurası adlanmalı idi; 3) Bu Şura Ermənistan hökuməti adından 

bölgənin idarəçiliyini öz özərinə götürməli idi. Haqqında danışılan 

qərar əsasında Ermənistan dövləti hətta Armen Şaxmazyan adlı 

birisini də Qarabağın general-qubernatoru təyin etdi (122). 

Lakin erməni müəlliflərinin qeyd etdiyi kimi, bu qərarın 

Qarabağla bağlı olan hissəsi kağız üzərində qaldı (123). Ermənilər 

Qarabağın dağlıq hissəsini göstərdikləri bütün səylərə baxmayaraq, 
rəsmi nəzarət altına ala bilmədilər. Qarabağda onların nail ola 

bildiyi isə yalnız günahsız azərbaycanlı əhalinin vəhşicəsinə qətlə 

yetirilməsi, Azərbaycan kəndlərinin talanıb-soyulması, yolların 

bağlanması və s. oldu. Çünki 1919-cu ilin yanvar ayının sonlarında 
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Azərbaycan hökumətini qərarı ilə Xosrov bəy Sultanovun Ca-

vanşir, Şuşa, Cəbrayıl və Zəngəzur qəzalarının general-quber-

natoru təyin olunması bölgədə erməni təcavüzünün və terrorunun 

cilovlanmasına xeyli kömək etdi. 1919-cu il yanvar ayının 29-da 

imzalanan həmin qərarda general-qubernatorluğa müəyyən miqdar 

maliyyə vəsaiti buraxmaqla general-qubernatorluq nəzdində 600 

nəfərlik süvari dəstəsinin təşkilinə də icazə verildi. Xosrov bəy 

Sultanov general-qubernatorluq təşkil olunması ilə bağlı Azərbay-

can hökumətinin qərarından dərhal sonra Bakıda təşkilati işlərə 

başladı və bir müddət sonra Şuşaya gəldi (124). 

Qarabağda vəziyyətin sabitləşdirilməsi ilə bağlı Azərbaycan 

hökumətinin tədbirlərinin qətiləşməsi və X.Sultanovun da gene-

ral-qubernator vəzifəsinə təyin edilməsi Ermənistan hökumətini 
xüsusilə təşvişə saldı. Qarabağa olan əsassız iddialarının reallaş-

dırılması üçün Ermənistan hökuməti X.Sultanovun Qarabağ ge-

neral-qubernatoru təyin olunmasına qarşı Azərbaycan hökumətinə 

etiraz notası göndərdi. Ermənistan hökumətinin üzvləri Qarabağın 

və Zəngəzur torpaqlarının Ermənistan torpaqları olduğunu iddia 

edərək yeni yaradılan general-qubernatorluğun ləğvini tələb edir-

dilər və bununla bağlı Azərbaycan hökumətinə rəsmi nota da gön-

dərdilər. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin 1919-cu il yanvarın 

31-də verdiyi cavab notasında bildirilirdi ki, Zəngəzur və Qarabağ 

Azərbaycanın əzəli və ayrılmaz hissəsidir. Bu ərazilərdə öz və-

təndaşlarının həyatının və əmlakının qorunması, qayda-qanunun 

bərpa edilməsi Azərbaycan hökumətinin təkcə hüququ yox, həm də 

mənəvi borcudur. Notada qeyd olunurdu ki, yeni general-quber-

natorluğun yaradılması Azərbaycanın Ermənistanın daxili işlərinə 

qarışması deyil, əksinə, onun ləğvinin tələb olunması Ermənistanın 

Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmasıdır (125). 
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Qarabağda qanunçuluğun bərpa edilməsi üçün Azərbaycan hö-

kumətinin həyata keçirməyə başladığı qətiyyətli tədbirlər Qara-

bağda kök salmış erməni millətçilərini də ciddi narahat etməyə 

başladı. Bunu 1919-cu il yanvarın 31-də Qarabağın Erməni Milli 

Şurasının Ermənistan hökumətinə göndərdiyi məktubu da təsdiq 

edir. Qarabağdakı erməni millətçiləri İrəvan hökumətinə açıq-ay-

dın anladırdılar ki, Ermənistan hökuməti Qarabağa olan müdaxi-

lələrini davam etdirməsə, Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq çətin 

olacaqdır. Qarabağın erməni millətçiləri qeyd edirdilər ki, bölgədə 

kifayət qədər erməni döyüşçüsü səfərbərliyə alınıb. Lakin onların 

silah və sursatı yetərincə deyil. Ona görə Qarabağ millətçiləri Er-

mənistan hökumətindən tezliklə silah, sursat və maliyyə vəsaiti 

göndərilməsini xahiş edirdilər. Erməni millətçiləri xüsusi həyə-
canla bildirirdilər ki, azərbaycanlı əhalinin yaylaq köçləri baş-

lamazdan əvvəl bölgədə möhkəmlənmək lazımdır. Əks təqdirdə, 

ermənilərin vəziyyəti xeyli pis ola bilərdi (126). 

Qarabağ general-qubernatorluğunun yaradılması haqqında 

Azərbaycan hökumətinin qərarı Qarabağda və Zəngəzurda Azər-

baycan əhalisinə qarşı qırğınların güclənməsinə yeni bir təkan 

verdi. Azərbaycan hökumətinin bu qətiyyətli qərarından qəzəblə-

nən erməni millətçiləri 1919-cu il yanvarın axırı, fevralın əvvəllə-

rində neçə-neçə Azərbaycan kəndinin üzərinə hücuma keçib çoxlu 

qırğınlar törətdilər (127). 

Erməni müəllifləri ingilis qüvvələri komandanlığının əmrinə 

əsasən erməni silahlılarının öz bazalarına geri çəkildiyini və silahlı 

qarşıdurmanın dayandırıldığını iddia edirlər. Onlar hətta Qara-

bağda yerləşdirilən Azərbaycan Ordusu bölmələrinin əsasını Os-

manlı əsgərlərinin təşkil etdiyini və bu bölmələrə Azərbaycan hərb-

çilərinin paltarı geyindirilmiş Osmanlı zabitlərinin rəhbərlik 

etdiyini uydururdular (128). Elə digər erməni mənbələrinin məlu-
matları ilə asanlıqla təkzib edilə biləcək belə məlumatlar, əslində, 

erməni millətçi-terrorçu qüvvələrinin Qarabağın azərbaycanlı əha-
lisinə qarşı həyata keçirilən təcavüzkarlıqların pərdələnməsindən 

başqa bir şey deyildir. 
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1919-cu il yanvar ayının 31-də Qarabağın Erməni Milli Şurası 

bölgədə fəaliyyət göstərən qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin 

komandirləri ilə müşavirə keçirdi. Bu müşavirədə erməni mil-

lətçiliyini və təcavüzkarlığını təmsil edən şəxslər qərara aldılar ki, 

Azərbaycan dövlətini tanımasınlar. Onların fikrincə, sülh konfransı 

çağırılana qədər Qarabağın Azərbaycanın hakimiyyət orqanları 

tərəfindən idarə edilməsinə yol verilməməli idi. Ermənilərə görə, 

Qarabağda ingilis general-qubernatorunun rəhbərliyi altında xüsusi 

idarəetmə forması yaradılmalı idi. 

Bir erməni mənbəsində isə deyilirdi ki, erməni millətçiləri Qa-

rabağda Azərbaycan hakimiyyətini tanımırlar. Çünki ermənilər in-

gilislərlə birlikdə türklərə və azərbaycanlılara qarşı vuruşmuşdular 

(129). Başqa sözlə, onlar bir daha ona işarə edirdilər ki, Osmanlı 
Türkiyəsinə qarşı ingilislərlə müttəfiq olduğu üçün, indi də ingilis-

lər gərək Qarabağda ermənilərə müttəfiqlik haqqını qaytarsınlar. 

Erməni millətçilərinin özbaşınalıqlarını və cinayətkar əməllərini 

yaxından izləyən ingilis həbçiləri onların irəli sürdükləri əsassız 

təklifləri qəbul etmədilər. Əvəzində ingilislər özləri X.Sultanovun 

rəhbərliyi altında qarışıq tərkibli general-qubernatorluğun yaradıl-

masını təklif etdilər. Belə bir orqanın tərkibində azərbaycanlılar və 

ermənilər bərabər sayda təmsil edilməli idilər. Lakin Qarabağın 

Erməni Milli Şurası qətiyyətlə bu təklifə qarşı çıxdı (130). Çünki 

aydın idi ki, bərabər sayda təmsil olunmuş bir idarəçilik qurumu 

bölgədə asayişin təmin olunmasına müsbət zəmin yarada bilərdi. 

Erməni millətçiləri isə bunu istəmirdilər. Ermənistan dövlətinin və 

onun himayəsi altında olan Andronik kimi quldurların, habelə 

bölgəyə göndərilən çoxsaylı millətçilərin başlıca məqsədi Qarabağı 

tezliklə erməniləşdirmək və onu Azərbaycandan qoparmaq idi. Bu 

niyyətə qarşı ola biləcək hər cörə təklif və əməl erməni millətçiləri 
və separatçıları tərəfindən qəbul edilmədiyi kimi, bölgədə qarşılıqlı 

dinc yaşayışın bərpasına, qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilmə-

sinə yönəldilmiş hər cürə təklif və əməllər də qəbul olunmurdu. 
Xosrov bəy Sultanov Qarabağda öz fəaliyyətini qarşılıqlı anlaş-

ma və etimad üzərində qurmağı planlaşdırsa da, yaxşı anlayırdı ki, 
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bölgədə kök salmış kənar millətçi qüvvələrin və silahlı dəstələrin 

zərərsizləşdirilməsi, Qarabağın və Zəngəzurun dinc əhalisinin mü-

dafiəsinin təmin edilməsi üçün qətiyyətli tədbirlərə əl atılmasına eh-

tiyac olacaqdır. Onun üçün X.Sultanov Hərbi Nazirlikdə onun sərən-

camına bir miqdar silah və sursat verilməsini xahiş etdi. Lakin Hərbi 

Nazirliyin rəhbərliyi ordunun özündə silah və sursata böyük ehti-

yac olduğu üçün X.Sultanovun xahişinə mənfi cavab verildi (131). 

1919-cu il fevral ayının 10-da X.Sultanov Qarabağın müvəqqəti 

general-qubernatoru kimi Şuşaya gəldi və elə həmin gün o, şəhər 

qlavası kimi Şahnəzərovu, şəhər yepiskopu Vahanı yanına çağırdı, 

bölgədə asayişin və birgəyaşayışın təmin edilməsi üçün onlarla 

fikir mübadiləsi apardı (132). 

Fevral ayının 12-də isə X.Sultanov Şuşa, Zəngəzur, Cavanşir və 
Cəbrayıl qəzalarının əhalisinə müraciət etdi. Həmin müraciətdə 

deyilirdi: “...Məsuliyyətsiz ünsürlərin rəhbərliyi altında olan silahlı 

dəstələr öz şəxsi iddialarını həyata keçirmək üçün kəndləri yan-

dırır, əhalini məhv edir, minlərlə qadın və uşağı qaçqınlığa məruz 

qoyur. Əhalinin ümumi siyasi vəziyyəti gizlədilir. Bu şəxslər öz-

lərinin şəxsi məqsədlərini gizlədərək ona siyasi don geyindirməyə 

çalışırlar. Bütün bunları nəzərə alaraq hakimiyyət adları çəkilən 

dörd qəzada general-qubernatorluq yaratmağı qərara almışdır. Öz 

həyatını xalqına həsr etmiş bir ictimai xadim kimi mən bildirirəm 

ki, millətindən asılı olmayaraq qanunçuluğa və ədalətə ciddi əməl 

edəcəyəm və bildirirəm ki, general-qubernatorluğun rayonlarında 

yeganə hökumət Azərbaycan hökumətinin hakimiyyətidir və hamı 

məcburi şəkildə bu hakimiyyətə tabe olmalıdır. Hər hansı bir 

şəkildə qayda-qanunun pozulması, hərc-mərcliyə yol açan hərəkət 

general-qubernatorluğun qanunları ilə ciddi şəkildə cəzalandırıla-

caq. Qanun qarşısında hamı bərabərdir” (133). 

1919-cu il fevralın 15-də isə X.Sultanov müvəqqəti general- 
qubernatorluğa daxil olan qəzaların rəhbərləri və ictimaiyyətin nü-

mayəndələri ilə görüşdü. Bu görüşdə Cavanşir qəzasının rəisi 

Bəhram bəy Məlikabbasov, Zəngəzur qəzasının rəisi Camal bəy 

Sultanov, Şuşa qəzasının rəisi Abbas bəy Qalabəyov və digərləri 
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çıxış edərək Andronikin və onun kimi ifrat millətçilərin yerlərdə 

köməksiz azərbaycanlı əhaliyə qarşı divan tutmalarından məlumat 

verdilər. Zəngəzur qəzasının rəisi öz çıxışında qəzadakı 166 azər-

baycanlı kəndinin viranə qoyulması və bu kəndlərdə yaşayan 37 

min azərbaycanlının öldürülməsi və yurdlarından didərgin salın-

ması haqqında danışdı. Erməni təcavüzkarlığının qarşısının alın-

ması, bölgədə dinc-qarşılıqlı yaşayışın və etimadın bərpası üçün 

qəza rəisinin irəli sürdüyü təkliflər içərisində Andronikin silahlı 

dəstələrinin və kənardan bölgəyə gətirilmiş erməni təhrikçilərinin 

bölgədən uzaqlaşdırılması təklifi əsas yer tuturdu. Qəza rəisləri 

Azərbaycan hökumətini tanıyan və tanımağa meyilli olan yerli er-

məni əhaliyə yardımlar göstərilməsini də gündəliyə gətirdilər. 

Azərbaycan hökumətini tanımayan erməni məmurlarına maaş ve-
rilməsinin dayandırılması, Şuşada öz vəzifələrini lazımi şəkildə 

yerinə yetirməyən erməni məmurlarının isə vəzifədən azad edil-

məsi təklifləri də müşavirə iştirakçıları tərəfindən səsləndirildi 

(134). 

1919-cu il fevral ayının 17-də isə X.Sultanov Şuşadakı ingilis 

missiyasının üzvü kapitan Seyran ilə görüşdü. Bölgədə mövcud 

olan mürəkkəb şəraitin sabitləşdirilməsi üçün ingilis missiyası 

qarşısında bir sıra məsələlər qaldırıldı: bölgəyə fəlakətlər gətirən 

Andronikin dəstəsinin tərk-silah edilməsi və bu dəstənin bölgədən 

kənarlaşdırılması, erməni silahlıları tərəfindən bağlanmış olan 

Ağdam, Şuşa və Qaryagin yollarının açılması və qaçqınların həyat 

şəraitinin yaxşılaşdırılması və s. (135). 

Əslində, bu məsələlər ingilis missiyasının da diqqət mərkəzində 

idi və anlaşılırdı ki, Andronikin dəstəsi tərk-silah edilmədən, er-

məni təcavüzü cilovlanmadan bölgədə asayişi və dinc yaşayışı tə-

min etmək mümkün olmayacaq. Ona görə də bu məsələlərin həlli 

ilə bağlı ingilis missiyası öz üzərinə bir sıra öhdəliklər götürdü. Ka-
pitan Seyran bildirdi ki, Andronikin dəstəsinin tərk-silah edilməsi 

ilə ingilis missiyası da məşğuldur. Fevral ayının 19-da isə Britani-

yanın Cənubi Qafqazdakı qüvvələrinin komandanı general-mayor 

Uorker Ermənistan Hökumətinin sədrinə teleqram göndərib müba-
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hisəli məsələlərin sülh konfransında həll edilməsinə qədər silah 

gücünə ərazilərin işğalına son qoyulmasına çağırdı (136). 

Mövcud olan faktlardan aydın olur ki, X.Sultanov Şuşaya gəl-

diyi ilk günlərdən buradakı ingilis missiyasının nümayəndələri ilə 

bir neçə dəfə müşavirə keçirmiş və general Tomsondan aldığı təli-

matlar əsasında bölgədə sabitliyin təmin edilməsi məsələsi müza-

kirə edilmişdi. Öz növbəsində ingilis missiyasının nümayəndələri 

də müşavirələrə erməni icmasının nümayəndələrinin dəvət edil-

məsini və birlikdə sülhə aparan yolların aranmasını məsləhət bil-

dilər. Elə onların təkidi ilə müşavirələrin birinə erməni icmasının 

nümayəndələrini də dəvət etdilər. Bu nümayəndələr isə özlərini 

müşavirədə Azərbaycanın və ya Ermənistanın nümayəndələri kimi 

deyil, Rusiyanın təbəələri kimi təqdim etdilər. Başqa sözlə, onlar 
Azərbaycan və Ermənistan hökumətinə tabe olmadıqları kimi, in-

gilis missiyasını da tanımadıqlarını və nə vaxtsa Rusiya hakimiyyə-

tinin yenidən geri qayıdacağını bəyan etmək istədilər. Bu isə ingilis 

missiyası nümayəndəliyinin xoşuna gəlmədi. Asayişin bərpası 

üçün irəli sürülən təklifin rədd edilməsi isə ingilis missiyası üzvlə-

rinin ermənilərlə bağlı olan narahatlıqlarını bir qədər də gücləndir-

di. Bununla belə, missiyanın üzvləri müvəqqəti general-quberna-

torluğun strukturunun təkmilləşdirilməsi təklifini irəli sürdülər. İn-

gilis missiyası hər halda birmənalı şəkildə bildirirdi ki, X.Sultanov 

bütün qəzalarda general-qubernator kimi tanınmalı və onun müa-

vini vəzifəsinə isə (mülki hissə üzrə) erməni təyin edilməli idi. 

İngilis missiyası güman edirdi ki, belə bir format Qarabağın 

idarəçiliyini yaxşılaşdıra bilər. Şuşadakı ingilis missiyası adından 

mayor Monk-Mezon Qarabağ Erməni Milli Şurasına müraciət 

edərək bütün erməniləri yeni hakimiyyət orqanına tabe olmağa ça-

ğırdı. O bildirirdi ki, Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzala-

rının müvəqqəti general-qubernatoru Britaniya komandanlığının 
razılığı ilə təyin edilmişdir. Onun mülki hissə üzrə müavinləri er-

mənilərdir. Bundan başqa, general-qubernatorluğun nəzdində 3 er-

məni və 3 azərbaycanlıdan ibarət şura yaradılmışdır. Şuranın tər-

kibində ingilis missiyasının bir nümayəndəsi də vardır və bu qu-
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bernatorluqda qoşun hissələrinin bütün fəaliyyəti ingilislərin nəza-

rəti altında həyata keçirilməlidir. Bütün bunlardan sonra Britaniya 

missiyası əhaliyə bəyan edirdi ki, Qarabağ general-qubernatorlu-

ğunun göstəriş və sərəncamları hamı üçün məcburidir və hər hansı 

itaətsizlik göstərilməsinə qarşı ən qətiyyətli tədbirlər həyata keçi-

riləcəkdir  (137). 

Monk-Mezon onu da bildirirdi ki, müvəqqəti general-quber-

natorluğa daxil olan ərazilərin hansı dövlətə məxsusluğu haqqında 

son qərar sülh konfransı tərəfindən qəbul olunacaq və ona görə də 

ingilis mayoru Erməni Milli Şurasını təcavüzkar əməllərdən əl 

çəkməyə çağırırdı. İngilis missiyası nümayəndəsinin bu bəyanatı 

erməni millətçilər tərəfindən özünəməxsus şəkildə təfsir edildi və 

bu təfsirin ingilis tərəfinə də qəbul etdirilməsinə cəhd göstərildi. 
Erməni millətçiləri bildirdilər ki, əgər Qarabağın hansı dövlətə 

məxsusluğu sülh konfransında qəbul olacaqsa, deməli sülh kon-

fransına qədər burada erməni idarəçiliyi yaratmaq və Qarabağı 

Azərbaycanın nəzarətindən çıxarmaq mümkündür. 

Hər halda 1919-cu il fevralın 19-da Şuşada Erməni Milli Şurası 

üzvlərinin, erməni silahlı dəstələri rəhbərlərinin, yerlərdəki erməni 

millətçilərinin nümayəndələrinin toplantısı keçirildi. Erməni mil-

lətçiləri bu toplantını Qarabağ ermənilərinin IV qurultayı kimi 

təqdim etməyi xoşlayırlar. Bu toplantıya yığışanlar Qarabağın sadə 

və dinc yaşayışa meyilli olan əhalisi deyil, ifrat daşnaklar idi. Silah-

lı terror dəstələrini təmsil etdikləri üçün onların sülh yaratmağa 

yönəlmiş qərarlar qəbul edəcəyi də gözlənilən deyildi. Əslində, elə 

belə də oldu. Ermənilərin IV qurultay adlandırdıqları toplantı 

Azərbaycan hökuməti ilə hər hansı bir əməkdaşlığa getməyi rədd 

etdi və Qarabağda vəziyyətin sabitləşdirilməsinin yeganə yolunu 

bölgənin tamamilə erməniləşdirilməsində gördü (138). 

Qarabağ ermənilərinin toplantısı Ermənistan hökumətinin Qa-
rabağa olan iddialarına Azərbaycan hökumətinin etirazını da qə-

bulolunmaz hesab etdilər və qərara aldılar ki, öz etirazlarını həm 

Azərbaycan hökumətinə, həm də müttəfiq dövlətlərin qoşunlarının 

komandanı general Tomsona göndərsinlər. 
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Toplantı tərəfindən seçilən Qarabağın Erməni Milli Şurası böl-

gədə qarşılıqlı dinc yaşayışın təmin edilməsi çağırışlarını bir kəna-

ra qoyaraq millətçi-separatçı niyyətlərindən əl çəkməyəcəklərini 

bildirdi. Erməni Milli Şurasının üzvləri Şuşadakı ingilis missiya-

sına məktub göndərdilər və Qarabağın Azərbaycandan qoparılması 

üçün separatçı fəaliyyətlərindən əl çəkməyəcəklərini bir daha bə-

yan etdilər (139). 

Bununla da məlum oldu ki, erməni millətçiləri və onların təmsil-

çisi olan Erməni Milli Şurası Qarabağda asayişin bərqərar edilməsi 

üçün Şuşadakı ingilis missiyasının rəhbəri mayor Monk-Mezonun 

müraciətini qəbul etmədi. Onda Şuşadakı ingilis missiyası Qara-

bağdakı erməni silahlı dəstələrinin rəhbərlərinə müraciət etdi, onları 

Azərbaycan hökumətinin Qarabağdakı orqanı ilə qarşılıqlı əmək-
daşlığa dəvət etdi. Erməni komandirlərinə çatdırıldı ki, X.Sultanov 

Qarabağ general-qubernatoru vəzifəsinə ingilis komandanlığının 

razılığı ilə təyin olunubdur və general-qubernatorun qərarlarının 

icrasından imtina edilməsi yolverilməzdir. Erməni silahlı dəstələ-

rinin rəhbərləri də öz cavabında Qarabağ general-qubernatorunu 

tanımadıqlarını və bu məsələdə Qarabağın Erməni Milli Şurasının 

üzvlərinin mövqeyini dəstəklədiklərini bildirdilər (140). 

Belə olanda Şuşadakı ingilis missiyasının nümayəndəsi keçmiş 

rus zabiti Maslennikov bir daha erməni silahlı dəstələrinin rəhbər-

lərinə müraciət etdi. Müraciətdə bildirilirdi ki, Qarabağın Erməni 

Milli Şurası ingilis missiyasının təkliflərinə hələ də konkret cavab 

açıqlamayıb. Erməni Milli Şurasının verdiyi cavab daha çox siyasi 

qərardır. Missiyanın fikrincə, erməni silahlı dəstələrinin rəhbərləri 

təklifə konkret münasibət bildirməlidirlər. Missiyanın erməni si-

lahlılarına ilk müraciətində qeyd edilirdi ki, əgər onlar bölgənin 

idarə edilməsi üçün yaradılan şuraların tərkibinə qatılmaqdan im-

tina edirlərsə, onda onların Azərbaycan hökumətinə qarşı əməlləri 
Böyük Britaniya hökumətinə qarşı yönəlmiş düşmən əməlləri kimi 

qiymətləndiriləcəkdir. Bundan sonra, bölgədə hansı vəziyyətin ya-

rana biləcəyinə məsuliyyət məsələsi də erməni silahlılarına xatır-

ladıldı. Maslennikovun ikinci müraciətində bir daha qeyd olunurdu 
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ki, erməni silahlıları yuxarıda xatırlanan konkret məsələlərə öz 

münasibətlərini bildirməlidirlər. Maslennikovun müraciətində de-

yilirdi ki, erməni silahlı dəstələrinin rəhbərləri ya müsəlmanlarla və 

Azərbaycan hakimiyyət orqanları ilə əməkdaşlığa razılıq verməli, 

ya da əks təqdirdə, öz məsuliyyətlərini etiraf etməlidirlər. Vərəndə, 

Dizak, Xaçın və Çiləbörd silahlı dəstələrinin komandirləri leyte-

nant Maslennikova göndərdikləri növbəti cavab məktubunda bil-

dirdilər ki, yalnız Erməni Milli Şurası qaldırılan məsələlərə cavab 

verməyə səlahiyyətlidir. Onlar isə müdafiə işlərinə məsuliyyət da-

şıyırlar (141). 

Elə həmin günlərdə Çiləbördün erməni komissarı Ermənistan 

hökumətinin sədrinə göndərdiyi məktubunda belə bir məqama 

toxunurdu ki, indi Qarabağ erməniləri sülh konfransının qərarını 
gözləməlidirlər. Əgər sülh konfransının qərarı ermənilərin xeyrinə 

olsa, Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsi elan olunacaq. Yox, əgər 

sülh konfransı Azərbaycanın xeyrinə qərar çıxararsa, onda Qarabağ 
erməniləri qiyamla üzbəüz qalacaqlar ki, bu qiyamın nə ilə başa 

çatacağını təsəvvür etmək mümkün deyil (142). 

 Sülh konfransına bağlanılan gözləntilərin yerli-yersiz ortaya 

atılması, əslində, ermənilər tərəfindən ingilis missiyasının və 

Azərbaycan hökumətinin diqqətinin yayındırılmasına yönəlmiş bir 

gediş idi. Zəngəzurun taleyi ilə bağlı erməni millətçiləri sülh kon-

fransının qərarının gözlənilməsini elə də vacib saymırdılar. Çünki 

elə ingilis missiyasının xeyir-duası ilə Zəngəzur qeyri-rəsmi şəkil-

də erməni millətçilərini divanına verilmişdi (143). Qarabağ məsə-

ləsində isə ermənilər həm Azərbaycan hökumətinin qətiyyətli 

mövqeyi, həm də ingilis missiyasının erməni təcavüzkarlığını mü-

dafiə etməyən mövqeyi ilə rastlaşmışdılar. Bu iki qütbün oxşar 

mövqelərinin neytrallaşdırılması üçün ermənilər tez-tez sülh kon-

fransının qərarlarını gözləməyi təklif edirdilər. Əslində isə onlar 

sülh konfransının qərarlarını deyil, Qarabağın etnik təmizlənməsi 

üçün münasib məqamı gözləyirdilər. 
Hər halda general Tomson tərəfindən Şuşaya təyin olunmuş in-

gilis missiyası birmənalı şəkildə bildirdi ki, erməni millətçilərinin 
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Qarabağ ərazisindəki təcavüzkar-separatçı fəaliyyəti qanundankə-

nardır və bölgədə dinc yaşayışın bərqərar olmasını istəyirlərsə onda 

erməni millətçiləri Qarabağın qanuni hakimiyyət orqanları ilə 

əməkdaşlıq etməli və bölgənin idarəsində iştirak etməlidirlər. 

Dövrün erməni millətçiləri, habelə müasir erməni müəllifləri 

erməni millətçi-təcavüzkar separatizminə qarşı ciddi mövqe nü-

mayiş etdirən general Tomsonu və bölgədəki ingilis missiyasını 

azərbaycanpərəst mövqe tutmaqda ittiham edirdilər. Baxmayaraq 

ki, general Tomson Azərbaycanın müstəqilliyini tanımadığını elan 

etmiş, Azərbaycanın müstəqilliyinin müdafiəsini təşkil etməli olan 

Hərbi Nazirliyi və Azərbaycan milli hərbi qüvvələrini Bakıdan 

sürgün etmiş, Zəngəzur və Naxçıvanda ermənipərəst mövqenin 

möhkəmlənməsinə zəmin yaratmışdı. Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 
Osmanlı Türkiyəsinə qarşı həyata keçirilən qırğınlardakı fəal işti-

rakına görə ermənilər özlərini ingilislərin müttəfiqi sayırdılar və 

erməni təcavüzkarlığının yayılması üçün Zəngəzurda onlar üçün 

yaradılan şəraitin Qarabağda açıq şəkildə davam etdirilmədiyindən 

ermənilər ingilis missiyasından heç də razı deyildilər. 

Hər halda Qarabağda kök salan erməni millətçiləri öz separatçı 

planlarını Şuşadakı ingilis missiyasının siyasi dəstəyini ala bilmə-

yəndə yuxarı orqanları ələ almağa cəhd göstərdilər. Bunun üçün 

onlar müttəfiq dövlətlərin qüvvələrinin komandanı kimi general 

Tomsonla və Cənubi Qafqazdakı ingilis hərbi qüvvələrinin Tiflisdə 

qərarlaşan komandanı general-mayor F.Uorkerə yollar axtarmağa 

başladılar. 1919-cu il fevral ayının 23-də Ermənistan Xarici İşlər 

Nazirliyi Britaniyanın Cənubi Qafqazdakı hərbi qüvvələrinin ko-

mandanı F.Uorkerə, fevral ayının 24-də isə Qarabağın Erməni 

Milli Şurası general Tomsona məktub göndərdi. Bu məktubların 

hər ikisinin məzmunu ingilis missiyası qarşısında erməni yaltaqlığı 

və Qarabağın Azərbaycandan qoparılması üçün ingilis qüvvələri-
nin xeyir-duasının alınmasına cəhd göstərilməsindən ibarət idi. 

Qarabağ Erməni Milli Şurasının məktubunda bildirilirdi ki, Erməni 

Milli Şurasının Qarabağın keçmişinə və gələcəyinə münasibətini 

açıqlamaq üçün yepiskop Vahan və Qrant Bahadurov general Tom-
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sonun yanına göndərilir. Erməni millətçiləri bildirirdilər ki, onlar 

silahlı yolla Qarabağın erməniləşdirilməsini həyat keçirmək üzrə 

idilər. Lakin general Tomsondan alınan məktubdan sonra onlar hər-

bi əməliyyatları dayandırdılar. Erməni millətçiləri general Tom-

sonda belə bir təsəvvür yaratmaq istəyirdilər ki, Qarabağda ermə-

nilər general Tomsonun iradəsini qəbul etdilər. Amma Azərbaycan 

hökuməti general Tomsonun iradəsini qəbul etmədi və Azərbayca-

nın milli qoşun hissələrinin Qarabağda yerləşdirilməsinə başlandı. 

Qarabağın Erməni Milli Şurası Qarabağla bağlı ən düzgün qərarın 

bu bölgənin Ermənistana birləşdirilməsində olduğunu bildirirdilər. 

Eyni zamanda, generalın nəzərinə çatdırılırdı ki, Qarabağın mü-

vəqqəti general-qubernatorluğunun yaradılması, bu qubernatorlu-

ğun tərkibində ingilis missiyasının nümayəndəsinin iştirakı ilə 

müsəlmanlardan və ermənilərdən ibarət şura təşkil edilməsi ermə-

nilər üçün qəbuledilməzdir. Erməni Milli Şurası iddia edirdi ki, 
Qarabağ erməniləri Azərbaycan hökumətindən ayrı yaşamaq istə-

yirlər və ona görə də general-qubernatorluğun və qarışıq şuranın 
yaradılması ermənilərin istəyinə ziddir. Bunun üçün ermənilər in-

gilis missiyasının dəstəklədiyi idarəçilik formatını qəbul edə bil-

məyəcəklərini bəyan edirdilər. Erməni Milli Şurası Qarabağın ida-

rəçiliyinin onların arzuladıqları formada qurulması üçün general 

Tomsonun razılığını almaq istəyirdilər (144). 

1919-cu il martın 12-də Şuşadakı ingilis missiyasının rəhbəri 

Qarabağın Erməni Milli Şurasının sədrinə məktub göndərdi. Bu 

məktubu, eyni zamanda, ermənilərin general Tomsona yazdıqları 

məktuba cavab kimi də xarakterizə etmək olar. Erməni Milli 

Şurasının nəzərinə bir daha çatdırıldı ki, ingilis hərbi qüvvələrinin 

Bakıdakı baş komandanı general-qubernator kimi X.Sultanovun 

fəaliyyətini dəstəkləyir. Sülh konfransı tərəfindən bölgənin statusu 

müəyyənləşdirilənə qədər general-qubernatorun sərəncamlarının 

məcburi olması da ermənilərin nəzərinə çatdırıldı. Məktubda qeyd 

olunurdu ki, Erməni Milli Şurasının X.Sultanov tərəfindən təyin 

olunan şəxsləri tanımamaq səlahiyyəti yoxdur. İngilis missiyasının 

rəhbəri xahiş edirdi ki, Erməni Milli Şurası general-qubernator 
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tərəfindən təyin edilən vəzifəli şəxslərə hörmətlə yanaşsın. Erməni 

millətçiləri X.Sultanovun hər hansı bir təyinatı ilə razı olmaya-

caqları təqdirdə öz münasibətlərini ingilis missiyasına açıqlaya 

bilərdilər. İngilis missiyasının rəhbəri bildirirdi ki, X.Sultanov 

tərəfindən məmurların seçilməsində Erməni Milli Şurası da iştirak 

edə bilər. Bunun üçün ermənilər general-qubernator yanında təşkil 

olunmuş şuraya öz nümayəndələrini göndərməli idilər. Baxma-

yaraq ki, general Tomson da belə bir qarışıq şuranın yaradılmasının 

və həmin şuranın Qarabağın idarəçiliyində iştirakının tərəfdarı idi, 

ermənilər yenə də onun təşkilində iştirak etməkdən imtina etdilər. 

İngilis missiyasının rəhbəri qeyd edirdi ki, Erməni Milli Şurası öz 

fəaliyyətində ingilis missiyasının iradəsinə əks getməyəcəyinə söz 

versə də, vədinə əməl etmir. Ona görə xahiş olunurdu ki, Erməni 
Milli Şurası ingilis missiyasına qarşı müxalifət yolunu tutmasın, 

əksinə, missiyaya yardım göstərsin (145). 

İngilis qüvvələrinin Cənubi Qafqazdakı komandanı general 

F.Uorkerə bəslənilən erməni ümidləri də özünü doğrultmadı və 

Qarabağdakı separatçılıq üçün ondan da dəstək almaq mümkün 

olmadı. General F.Uorker Ermənistanın xarici işlər nazirinə gön-

dərdiyi cavab məktubunda yazırdı ki, X.Sultanovun general-qu-

bernator vəzifəsinə təyin edilməsi general Tomsonun razılığı ilə 

baş vermişdir. Məktubda bir daha qeyd edilirdi ki, bu təyinatın əsas 

məqsədi sülh konfransına kimi Qarabağda qanunçuluğun bərpa 

edilməsidir (146). 

Mövcud olan faktlardan aydın olur ki, general F.Uorkerlə danı-

şıqlar aparmaq və Qarabağın erməniləşdirilməsində onun razılığını 

almaq üçün Qarabağdan Erməni Milli Şurasının katibi Q.Baha-

durov da Tiflisə yollanıbmış. Lakin o da Tiflisdə erməni millət-

çi-separatizmi üçün lazımi dəstəyi qazana bilməmişdi. General 

F.Uorker ümumiyyətlə onu qəbul etmədi. Onun adından podpol-
kovnik Kembi Q.Bahadurova kifayət qədər birmənalı və qətiyyətli 

cavab verdi. Q.Bahadurovun nəzərinə çatdırıldı ki, ermənilərin 

tutmuş olduğu ərazilər haqqında Tiflisdəki ingilis qərargahı ilə 

yalnız Ermənistan hökuməti danışa bilər. Q.Bahadurov isə Ermə-
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nistan hökuməti tərəfindən belə bir səlahiyyətə malik deyildir. 

Sonra da bildirildi ki, Qarabağla bağlı olan bütün məsələlər general 

Tomsonun fəaliyyət sahəsinə aiddir və general F.Uorker general 

Tomson tərəfindən bu bölgənin necə idarə edilməsi məsələsinə heç 

bir vəchlə müdaxilə etmək niyyətində deyil. Podpolkovnik Kembi 

Bahadurovun diqqətinə onu da çatdırdı ki, qayda-qanunun yaradıl-

ması üçün general Tomson tərəfindən verilən göstərişləri Qaraba-

ğın erməni əhalisi qəbul etməsə, ermənilər nəinki ciddi cəzalandı-

rılacaq, eyni zamanda, onların niyyətlərinin Sülh konfransında nə-

zərə alınması şansı da təhlükə altına düşəcəkdir. Nəhayət, podpol-

kovnik Kembi qeyd etdi ki, Q.Bahadurov tərəfindən general 

F.Uorkerə ünvanlanmış suallar general Tomsona göndərilməlidir 

və onun hər bir əmri Qarabağ erməniləri tərəfindən danışıqsız icra 
olunmalıdır (147). 

Ermənilər hətta bununla da general F.Uorkerdən əl çəkmədilər. 

Onlar güman edirdilər ki, general F.Uorker ilə general Tomson 

arasında ixtilaf yaratmaqla Qarabağ məsələsində ingilis missiyası-

nın mövqeyini dəyişmək mümkün olacaqdır. Bununla bağlı, Qara-

bağın Erməni Milli Şurasının sədri A.Şahnəzərov Tiflisin Erməni 

Milli Şurasının sədrinə məktub göndərdi və onu Qarabağ Erməni 

Milli Şurası ilə general Uorker arasında vasitəçilik etməyə çağırdı. 

A.Şahnəzərov heç nədən çəkinmədən bildirirdi ki, general Tomson 

və Şuşadakı ingilis missiyası bizim maraqlarımızı qorumaq əvəzinə 

bizi Azərbaycana tabe etmək istəyir. A.Şahnəzərov onu da qeyd 

edirdi ki, özlərini İngiltərənin, Fransanın, İtaliya və Amerikanın 

müttəfiqləri saydıqları üçün çətinliklə qarşılaşacaqlarını ehtimal 

etmirdilər. Onun fikrincə, müttəfiq dövlətlər, o cümlədən də ingilis 

nümayəndələri onların bu çətinliklərini qiymətləndirib əvəzində 

erməni maraqlarını dəstəkləməli idilər. A.Şahnəzərov Qarabağda 

erməni maraqlarını qorumadığı üçün general Tomsonu və Şuşadakı 
ingilis missiyasını borclu çıxartmaqla yanaşı, Qarabağın gene-

ral-qubernatorunun göstərişlərinin yerinə yetirilməsi haqqında ge-

neral Tomsonun tələblərinə əməl etməyəcəklərini bildirirdi. Sonra 

da Tiflis Erməni Milli Şurasının sədrindən xahiş edilirdi ki, general 
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Tomsonun Qarabağ ermənilərinin “ədalətli” tələblərinə qarşı möv-

qe tutmasını general Uorkerin diqqətinə çatdırsın (148). 

General Tomson isə erməni millətçilərini tutduqları təcavüz-

karlıq yolundan çəkindirmək və Qarabağda birgəyaşayış zərurili-

yini çatdırmaq üçün 1919-cu il mart ayının ilk günlərində Qara-

bağdan 6 erməni nümayəndəsi ilə görüşməyə hazır olduğunu bəyan 

etdi. Qarabağın Erməni Milli Şurası bir neçə gün fikirləşdikdən 

sonra, nəhayət ki, 6 nəfərlik bir heyətin siyahısını Şuşadakı ingilis 

missiyasına təqdim etdi. Bu 6 nəfərdən yalnız biri Erməni Milli 

Şurasının üzvü idi, qalanları isə Erməni Milli Şurasından deyildi. 

Şuşadakı ingilis missiyasının üzvlərinin fikrincə, bu heyətin üzvləri 

erməni qiyamçıları və erməni millətçi-separatçılığının aparıcı nü-

mayəndələri idilər. Ona görə onların namizədliyi qəbul olunmadı. 
İngilis missiyasından bildirdilər ki, Erməni Milli Şurasının sədrinin 

və onun iki müavininin Bakıya göndərilməsi yaxşı olar. Buna isə 

Erməni Milli Şurası razı olmadı. Ermənilər ehtiyat edirdilər ki, 

millətçi hərəkatın qarşısının alınması üçün Erməni Milli Şurasının 

rəhbərləri həbs oluna bilərlər. Ona görə qərara alındı ki, Erməni 

Milli Şurasının üzvlərindən heç kim Bakıya göndərilməsin. Əvə-

zində yeni bir heyətin siyahısı hazırlanıb ingilis missiyasına təqdim 

olundu (149). 

Yeni təqdim olunan heyətin general Tomsonla görüş üçün Ba-

kıya gedib-getməməsi məlum deyil. Amma general Tomsonun 

Şuşa yeparxiyasının keşişi Vahanla və Qarabağ Erməni Milli Şu-

rasının katibi Q.Bahadurovla görüşməsindən belə güman etmək 

olar ki, Qarabağ ermənilərinin yeni heyəti də ingilis missiyası tə-

rəfindən qəbul olunmadı. Keşiş Vahan və Q.Bahadurov isə Qaraba-

ğın Erməni Milli Şurasının məktubunu general Tomsona təqdim 

etmək üçün əvvəldən Bakıya gəlmişdilər. Görünür, general Tom-

son elə onlarla görüşməyi məqsədəuyğun bilmişdi. Adları çəkilən 
şəxslər general Tomsonun qarşısında aşağıdakı tələbləri qoydular: 

1. Qarabağın dərhal Ermənistana birləşdirilməsi və ya sülh kon-

fransı çağırılanadək Qarabağın müvəqqəti olaraq Ermənistan haki-

miyyəti altına verilməsi; 2. Türk qoşunlarının gəlişindən əvvəlki 
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vəziyyəti bərpa etmək, yəni Qarabağ hökumətini yenidən bərpa et-

mək; 3. Yerli erməni idarəçiliyi saxlanılmaqla və azərbaycanlıların 

maraqlarının qorunmasına zəmanət verməklə erməni zonasında 

ingilis general-qubernatorunun təyin edilməsi və ya; 4. Bütün Qa-

rabağda yerli idarəçilik orqanlarını təşkil etməklə ingilis gene-

ral-qubernatorluğunu yaratmaq (150). 

Tomson ermənilərin bu tələblərini dəstəkləmədi. Ermənilər isə 

Azərbaycan hökumətini tanımaqdan imtina etdilər (151).  

Bununla general Tomson bir daha ermənilərin nəzərinə çatdırdı 

ki, Qarabağda Azərbaycan hakimiyyəti tanınmalıdır. Zəngəzurla 

bərabər Qarabağı da Ermənistan dövlətinin tərkibinə qatmaq is-
təyən erməni millətçi-separatçıları Cənubi Qafqazdakı ingilis 

hərbçilərinə təzyiqlər göstərmək cəhdindən də əl çəkmirdilər. 

Mövcud olan faktlardan aydın olur ki, 1919-cu il mart ayının sonla-

rında Qarabağdan başqa bir nümayəndə heyəti də Bakıdakı ingilis 
missiyasının rəhbərliyi ilə görüşməyə gəlmişdi. Bu heyətə Qarabağ 

Erməni Milli Şurasının sədri Arsen Şahnəzərov və Şuşa şəhər qla-

vası Gerasim Məlik-Şahnəzərov daxil idilər. Bu şəxslərin hər iki-

sinin Daşnaksutyun partiyasının üzvü, qatı millətçi olması haqqın-

da ingilis missiyasında yetərincə məlumat var idi və ona görə də bu 

şəxslərlə aparılan danışıqlar da kifayət qədər ciddi keçdi. Onlardan 

başqa, general-qubernator X.Sultanov və Şuşadakı ingilis missiya-

sının rəhbəri mayor Monk-Mezon da Bakıya gəlmişdilər. 1919-cu 

il mart ayının 26-da erməni nümayəndələri Bakıdakı ingilis qüv-

vələrinin komandanı polkovnik Şatelvortla görüşdülər. Həmin gö-

rüş haqqında Arsen Şahnəzərovun qeydlərindən aydın olur ki, tə-

rəflər arasında əsas müzakirə mövzusu Qarabağın Azərbaycan ha-

kimiyyətinin tabeliyindən çıxarılması cəhdi idi. Polkovnik Şatel-

vortun – ermənilər Qarabağda hansı idarə üsulunu istəyir? – sualına 

A. Şahnəzərovun cavabı belə oldu: ermənilər istəyirlər ki, haki-

miyyət sizin əlinizdə olsun, yerli hakimiyyət nəzdində yaradılmış 

şuraya isə hər iki xalqın nümayəndələri daxil edilsin. Həmin təklifə 
polkovnik Şatelvort belə bir münasibət bildirdi: “Bu mümkün de-

yil. Biz hökumətlərlə işləyirik, müxtəlif orqanlarla yox. Bax Qars-



515 

 

da tatarlar erməni respublikasının hakimiyyətini tanımırlar. Amma 

biz onlardan ermənilərə tabe olmağı tələb edirik və onlar tabe ol-

malıdırlar. Qarabağda da belə bir vəziyyət yaranıb. Biz burada 

mövcud hakimiyyət vasitəsi ilə fəaliyyət göstərməliyik, yoxsa biz 

qanun-qayda yarada bilmərik” (152). 

Polkovnik Şatelvortdan ümidində olduqları cavabı ala bilmə-

yəndə A.Şahnəzərov erməni xislətinə uyğun olaraq Azərbaycan 

xalqına qarşı çirkab yağdırmaqdan belə çəkinmədi. A.Şahnəzərov 

ermənilərin müsəlmanlara nisbətən daha mədəni bir xalq olduğunu 

və ona görə də Azərbaycan hakimiyyətinin qəbul edilməz olduğu-

nu söylədi. Polkovnik Şatelvort A.Şahnəzərovun bu cəfəng iftirası 

ilə razı olmadı və Qarabağ ermənilərini dinc şəraitdə azərbaycan-

lılarla birgə yaşayışa dəvət etdi. Aşağıda polkovnik Şatelvortla 
A.Şahnəzərov arasında baş vermiş dialoqun kiçik bir parçası veril-

mişdir:  

“...Polkovnik Şatelvort – Ola bilsin ki, sizin xalq sülh arzulamır 

və əgər general-qubernatorluq tətbiq edilsə, onda ermənilər riskli 

fəaliyyət yolunu tutacaq? 

A.Şahnəzərov – Biz daha çox sülhə çalışırıq, lakin alçaldıcı 

sülhə yox. Əgər Azərbaycan general-qubernatorluğu tətbiq edi-

lərsə, onda xalq hər şeyə getməyə hazır olacaq. 

Şatelvort – Siz xalqın nümayəndələrisiniz. Deyirlər, xalq ara-

sında sizin nüfuzunuz var. Siz xalqa izah etməlisiniz ki, Azər-

baycan müvəqqətidir. Sizin taleyiniz sülh konfransından asılıdır. 

Əgər konfransın qərarından sonra siz (Qarabağ nəzərdə tutulur) 

Azərbaycana veriləcəksinizsə və qalmaq istəməsəniz, azad şəkildə 

Ermənistana gedə bilərsiniz. 

A.Şahnəzərov – Gələcək maraqlandırmır. Müvəqqəti idarəçilik 

haqqında danışıram. Biz xalqın içinə gedib tabe olmağı təbliğ edə 

bilmərik. Bu satqınlıqdır. 
Şatelvort – Mən xəbərdarlıq edirəm. Azərbaycana və onun ge-

neral-qubernatoruna qarşı hər hansı bir çıxış İngiltərəyə qarşı çıxış 

deməkdir. Biz o dərəcədə güclüyük ki, sizi tabe olmağa məcbur edə 
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bilərik. Siz nümayəndəsiniz, hər şeyə cavabdehsiniz və biz də 

sizdən tələb edəcəyik. 

A.Şahnəzərov – Nəyə görə xalq üçün çıxılmaz vəziyyət yara-

dılsın? Başqa bir çıxış yolu tapın. İdarəetməni öz əlinizə alın. Biz 

razıyıq ki, general-qubernator müsəlman olsun. Amma Azərbay-

candan olmasın. 

Şatelvort – Təkrar edirəm ki, biz bölgədə administrasiya yara-

dılması yolunu öz üzərimizə götürə bilmərik. İki amerikalının da 

daxil olacağı bizim missiya yalnız general-qubernatorun fəaliyyə-

tini izləmək tapşırığı alıb. Daha bu missiya idarəetməni öz əlinə 

almalı deyil. Ermənilərin maraqları heç bir vəchlə kənar tutulmaya-

caq. Çünki missiyanın Azərbaycan administrasiyasının daxili fəa-

liyyətinə müdaxilə etmək hüququ vardır. Siz yolları açmalısınız, 
siz ermənilərin daxilinə nüfuz etməyə imkan verməlisiniz ki, əyani 

şəkildə ermənilərin nə istədiyini görək” (153). 

Göründüyü kimi, polkovnik Şatelvort Azərbaycan hökumətinin 

tanınmasından əlavə erməni nümayəndələri qarşısında bir sıra tə-

ləblər də qoydu – ermənilər tərəfindən bağlanmış yolların açılması, 

azad şəkildə erməni əhalisinin mövqeyinin öyrənilməsi və s. Çünki 

ingilis missiyasının rəhbərliyinə artıq yaxşı məlum idi ki, millətçi 

erməni liderlərinin ifrat tələbləri heç də Qarabağın sadə erməni 

əhalisinin tələbləri deyil və Qarabağ əhalisi adından irəli sürülən tə-

ləblərin arxasında da əslində qatı millətçilərin təcavüzkar-separatçı 

tələbləri dayanır. Bu qənaətə ingilis missiyasının nümayəndələri öz 

müşahidələri əsasında gəlmişdilər. Şuşadakı ingilis missiyasının 

rəhbəri mayor Monk-Mezon da belə bir qənaətdə idi və o, öz qə-

naətini Bakıdakı ingilis missiyasının rəhbərliyinə də çatdırdı. Onun 

fikrincə, məhz daşnaklar tərəfindən idarə olunan ermənilər Qara-

bağdakı Azərbaycan hökumətinə qarşı düşmən mövqe tutublar. 

Monk-Mezona görə, bu heç də təbii bir hal deyildi. Çünki əvvəllər 
ermənilər Qarabağda müsəlmanlarla birlikdə kifayət qədər dinc 

yaşamışdılar. İngilis missiyasının rəhbəri general-qubernator vəzi-

fəsinə təyin edilmiş X.Sultanovu zəkalı və yumşaq bir adam kimi 

xarakterizə edirdi. Onun nəzərincə, X.Sultanov erməniləri narazı 
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salacaq bir iş görməmişdi. Ermənilər sadəcə olaraq X.Sultanovun 

gələcəkdə ermənilərə qarşı nə isə edə biləcəyindən ehtiyatlanaraq 

ona qarşı mövqe tutmuşdular. Monk-Mezon Qarabağda vəziyyətin 

sabitləşdirilməsi üçün açıq şəkildə tələb edirdi ki, Daşnaksutyun 

partiyasına aid olan bütün erməni millətçi-liderləri Qarabağdan 

kənarlaşdırılsın. Yalnız bu halda ermənilərin ictimai baxışları da 

dəyişə bilərdi. Monk-Mezonun fikrincə, erməni millətçilərinin 

Azərbaycana və azərbaycanlılara qarşı ifrat mövqeyi yaxın za-

manlarda ciddi partlayışa gətirib çıxara bilərdi. Bu ehtimal yaylaq 

mövsümünün yaxınlaşması ilə bağlı idi. Güman edilirdi ki, erməni 

silahlıları köçlərin ənənəvi yaylaq yollarını kəsməklə silahlı qarşı-

durmaya səbəb ola bilərlər (154). 

Qarabağda vəziyyətin mürəkkəbləşdirilməsində erməni millət-
çi-separatçılarının qızışdırıcılığının böyük rol oynamasını pol-

kovnik Şatelvort da bölüşürdü. Məktublarının birində onunla gö-

rüşdə olmuş A.Şahnəzərov haqqında yazırdı ki, əslində, bu adamın 

Şuşa kəndlilərini təmsil etməyə haqqı çatmır. Çünki A.Şahnəzərov 

4 il Tiflisdə yaşayıb işləmiş, sonra bir il Berlində olmuş, sonra da 

Parisə getmişdi. Başqa sözlə, A.Şahnəzərov uzun müddət heç Qa-

rabağda yaşamamışdı. Şatelvort qeyd edirdi ki, erməni nüma-

yəndələri X.Sultanova qarşı barışmaz mövqe nümayiş etdirsələr də, 

onun qanunsuz fəaliyyəti haqqında ciddi bir dəlil göstərə bilmirlər. 

Ona görə polkovnik Şatelvort erməni nümayəndələrinin Azər-

baycan hökumətinə tabe olmamaq tələblərini əsaslı saymırdı (155). 

Erməni nümayəndələrindən sonra polkovnik Şatelvort Xosrov 

bəy Sultanov və mayor Monk-Mezonla görüşdü, Qarabağda və-

ziyyətin sabitləşdirilməsi və erməni təcavüzkarlıqlarına son qoyul-

ması üçün onlarla fikir mübadiləsi apardı. Polkovnik Şatelvort da 

X.Sultanovu yumşaq bir adam kimi xarakterizə edir və Qarabağın 

idarə edilməsində onun yumşaq mövqe tutduğunu bildirirdi. O, 
X.Sultanovun belə bir siyasət aparmasını müdafiə edirdi. Görüş 

zamanı X.Sultanov ingilis missiyasının Qarabağ əhalisinə bəya-

nat-müraciətinin qəbul edilməsini xahiş etdi. Qısa müzakirələrdən 

sonra belə bir müraciətin mətni qəbul edildi. Müraciətdə deyilirdi 



518 

 

ki, Şuşa, Zəngəzur, Cəbrayıl və Cavanşir qəzalarının əhalisinə 

məcburi icra üçün ingilis komandanlığı aşağıdakıları elan edir: 

1. Azərbaycan hökumətinin 15 yanvar 1919-cu il tarixli qərarına 

əsasən doktor Sultanov Şuşa, Zəngəzur, Cəbrayıl və Cavanşir qəza-

larının general-qubernatoru təyin olunub və o, ingilis komandanlı-

ğının dəstəyinə malikdir; 

2. Mövcud qanunlara görə bütün əhalinin ehtiyaclarının ödən-

məsi üçün general-qubernator yanında 6 nəfər məlumatlı erməni və 

müsəlmandan ibarət şura yaradılır; 

3. İngilis komandanlığının nümayəndəsi kimi şuraya bir nəfər 

ingilis missiyasının zabiti daxil ola bilər; 

4. General-qubernatorluq daxilində bütün işçilərin maaşı və 

başqa xərcləri Azərbaycan xəzinəsindən ödənilir; 
5. Bütün mübahisəli məsələlər öz qəti həllini sülh konfransında 

tapacaq; 

6. General-qubernatorluq daxilində hərbi hissələrin hər cürə 

yerdəyişməsi haqqında əvvəlcədən ingilis missiyasının diqqətinə 

çatdırılmalıdır; 

7. Bu müraciətlə ingilis komandanlığı bildirir ki, general-qu-

bernatorluq hüdudlarında qanunçuluq və sakitliyin yaradılması 

üçün general-qubernatora həvalə olan vəzifələrin icrası zamanı ge-

neral-qubernator və onun orqanlarına aid olan bütün sərəncamlar 

və tədbirlər sözsüz icra olunmalıdır. İngilis komandanlığı bütün 

qanuni fəaliyyətə tam dəstək verir (156). 

Mayor Monk-Mezon tərəfindən Şuşaya gətirilən həmin müra-

ciətdə ingilis missiyasının Qarabağ hadisələrinə məlum mövqeyi 

bir daha təsdiq olundu. Göründüyü kimi, müraciətdə çox açıq şəkil-

də qeyd olunurdu ki, Sultanovun idarəçilik fəaliyyəti ingilis ko-

mandanlığı tərəfindən müdafiə olunacaq. Ermənilər bunu aydınlığı 

ilə başa düşməli və müxalifətçilik yolundan əl çəkməli idilər (157). 
Bir qədər irəli gedərək qeyd etmək lazımdır ki, 1919-cu il aprel 

ayının 6-da Şatelvort ingilis komandanlığı adından X.Sultanovun 

Qarabağın general-qubernatoru təyin edilməsini təsdiqləyən qərar 
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imzaladı (158) və bununla da X.Sultanovun Qarabağda Azərbay-

can hökumətinin nümayəndəsi kimi tanınması təsdiqləndi. 

Mart ayının sonlarında general Tomson İrəvanda oldu. Burada 

o, Ermənistan hökumətinin sədri Xatisovla, general Androniklə və 

digər şəxslərlə görüşdü. Həmin görüşlərdə də başlıca məsələ kimi 

Qarabağda yaranmış vəziyyət müzakirə olundu. General Tomson 

həmin görüşlər zamanı əsas diqqəti Qarabağın siyasi statusu mə-

sələsindən Qarabağdakı humanitar vəziyyət üzərinə yönəldə bildi. 

Danışıqlar zamanı general Tomson Ermənistan dövləti tərəfindən 

Qarabağa göndərilən erməni millətçi-təhrikçilərinin bölgədə və-

ziyyətin sabitləşdirilməsinə fayda gətirmədiyini açıqladı. Konkret 

olaraq general Tomson onun xahişi əsasında general Baqratuninin 

Qarabağa göndərdiyi şəxslərin fəaliyyətinə toxundu. General 
Tomson bildirdi ki, Ermənistandan göndərilmiş bu şəxslər Qa-

rabağdakı qaçqınlara kömək göstərmək əvəzinə əməlləri ilə daha 

çox qanunsuzluq və qarışıqlıq yaranmasına səbəb olublar. Ona görə 

də həmin şəxslər çox tezliklə Qarabağdan uzaqlaşdırıldılar (159). 

Erməni millətçilərinin Qarabağ məsələsi ətrafında apardıqları 

siyasi fəallıq onların hərbi sahədə apardıqları hazırlıq işləri ilə 

müşayiət olunurdu. Əslində, erməni millətçilərinin fəaliyyətində 

təcavüzkarlıq heç zaman onların gündəliyindən kənarda qalma-

mışdı. Lakin yeni şəraitdə erməni millətçiləri bu məsələnin real-

laşması üçün yeni vasitələrə əl atmaqdan belə çəkinmirdilər. 

Erməni millətçilərinin iddialarının zorakılıq təmsilçisi olan An-

dronikin dəstəsi ilə bərabər ingilis komandanlığının təkidi ilə Qa-

rabağdan çıxarılması bölgədə erməni gücünün müəyyən qədər 

zəifləməsi demək idi. Lakin millətçi-separatizmin həyata keçiril-

məsi erməniləri vadar edirdi ki, hərbi qüvvələrin artırılmasına diq-

qət yetirilsin. 1919-cu il mart ayının ortalarında erməni millətçiləri 

bildirdilər ki, Qarabağda 10–12 minlik tüfənglə silahlanmış 
dəstələr toplamaq mümkündür. Amma o da bildirilirdi ki, belə 

böyük hərbi qüvvələrə rəhbərlik edəcək nüfuzlu hərbçi yoxdur. 

Erməni millətçiləri, eyni zamanda, Qarabağa əlavə sursatın və 

maliyyə vəsaitlərinin gətirilməsini də lazım bilirdilər (160). 
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Erməni Milli Şurası bölgədə yaranmış vəziyyəti təhlil edərək 

tərəflər arasındakı qarşıdurmanın silahlı toqquşmaya yol açacağını 

istisna etmirdi. Erməni təcavüzkarlığının cilovlanması üçün Əsgə-

randa, Xankəndində, Şuşada Azərbaycanın qoşun bölmələrinin 

yerləşdirilməsi də erməni millətçilərinin təcavüzkarlığını səngit-

mədi. Çünki onlar anlayırdılar ki, Azərbaycanın Qarabağda möh-

kəmlənməkdə olan nüfuzuna qarşı yalnız təcavüzkarlıqları ilə ca-

vab verə bilərlər. Qarabağın Erməni Milli Şurası Qarabağın Azər-

baycandan qoparılması və erməniləşdirilməsi üçün Ermənistan 

hökumətindən aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsini xahiş etdi: 

1) Ermənistan hökuməti diplomatik təsirin bütün vasitələrindən is-

tifadə etsin ki, müttəfiqlər vasitəsi ilə Qarabağın ermənilər yaşayan 

hissəsində və Zəngəzurda general-qubernatorluğun ləğv olunması-
na və Qarabağdan Azərbaycanın qoşun bölmələrinin çıxarılmasına 

nail olsun; 2) Milis alaylarının təşkili və yerlərdə güllə və hərbi 

ehtiyatların alınması üçün təcili maddi yardım göstərilsin; 3) Qara-

bağın erməni əhalisi üçün üçxətli patronlar və digər hərbi ehtiyatlar 

buraxılsın; 4) Qarabağın ermənilər yaşayan ərazilərində hərbi işin 

təşkili üçün enerjili və nüfuzlu hərbi rəhbər təyin edilsin; 5) An-

dronikin hələlik kənarlaşdırılmaması və Zəngəzurdan uzaqlaşdırıl-

maması üçün bütün tədbirlər həyata keçirilsin; 6) Mümkün qədər 

tezliklə Zəngəzur və Basarkeçər möhkəmləndirilsin və bura nizami 

qoşun hissələri yeridilsin. Mümükn olan bütün işlər görülsün ki, 

Zəngəzur elə indi Ermənistanın tərkib hissəsinə çevrilsin; 7) Qara-

bağ ermənilərinə imkan yaradılsın ki, nümayəndəsi Avropaya get-

sin və erməni heyəti şurasının tərkibinə qatılsın (161). 

Qarabağda mövcud olan silahlı dəstələr Dizak, Vərəndə, Xaçın 

və Çiləbörd üzrə toplanmışdılar. Bu məntəqələrdə toplanılan silahlı 

ermənilərin rəhbərləri, əslində, həm də həmin məntəqələrin rəh-

bərləri idi. Yerli əhalinin idarə olunmasında silahlı dəstələrin rəh-
bərlərinin iradəsi əsas götürülürdü. Silahlı dəstələrin rəhbərləri öz 

fəaliyyətlərini general Andronikdən aldıqları təlimatlar və göstə-

rişlər əsasında qururdular (162). Başqa sözlə, Qarabağda olan er-

məni silahlı dəstələri Andronikin yolu ilə gedərək yerlərdə azər-
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baycanlı əhaliyə qarşı təcavüzkarlığı və etnik təmizləmə siyasətini 

davam etdirirdilər. İngilis missiyası tərəfindən Andronikin silahlı 

dəstəsinin Qarabağa doğru irəliləməsinin dayandırılması və bu-

nunla da Qarabağdakı erməni silahlı qurumlarına mərkəzləşdiril-

miş rəhbərliyin zəifləməsi erməni millətçilərində müəyyən nara-

hatlıq da yaratdı. Bu istiqamətdə lazımi işlərin görülməsi diqqət 

mərkəzinə gətirildi. Erməni millətçi təşkilatları məsələ qaldırdılar 

ki, Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi üçün mütləq aşağıdakı 

işlər görülməlidir: 1) Qarabağdakı erməni silahlı dəstələrinin bir-

ləşdirilməsi üçün dərhal bura Ermənistandan hərbi rəhbər göndə-

rilsin; 2) General Andronik ya Qarabağa göndərilsin, ya da Zəngə-

zurda saxlanılsın. Zəngəzurda erməni alayı yaradılsın; 3) Qara-

bağda erməni silahlı dəstələrinin gücləndirilməsi üçün maliyyə və-
saitləri ayrılsın. 

Ermənistanın hərbi xadimləri isə Qarabağda erməni briqadası-

nın yaradılmasını və bu briqadaya general D.Pirumov kimi hərbçi-

lərin təyin olunmasını tələb edirdilər (163). Yəni ermənilər görür-

dülər ki, istər Azərbaycan qanunları, istərsə də müttəfiq dövlətlərin 

Cənubi Qafqazdakı nümayəndəliyinin mövqeyi erməni millətçilə-

rinin təcavüzkar mövqeyi ilə səsləşmir. Əksinə, ermənilərin azər-

baycanlılarla dinc birgəyaşayışı əsas ideya kimi irəli sürülür. Belə 

olan halda ermənilər öz niyyətlərinə, yəni Qarabağın Azərbaycan-

dan qoparılmasına zor vasitəsi ilə nail ola bilərdilər. Bu məqsədə 

çatmaq üçün isə erməni millətçiləri bütün ermənilərin potensialını 

səfərbərliyə almağa çalışırdılar. İrəvan ermənilərinin, Tiflis ermə-

nilərinin, hətta Bakı ermənilərinin bütün diqqəti Qarabağın Azər-

baycandan qoparılmasına cəlb edilmişdi. 

Bu məsələdə ermənilərin həyasızlığı elə bir səviyyəyə çatdı ki, 

əzəli Azərbaycan torpaqlarına şəriksiz sahib durmaq üçün nəinki 

Zəngəzur və Qarabağda, az qala Azərbaycanın bütün ərazisində 
hərbi hazırlığın gücləndirilməsinə başlandı. Hətta Bakı şəhərində 

erməni milli xadimləri, o cümlədən Amazasp Azərbaycana qarşı 

silahlı mübarizə aparılması üçün silah gəzdirmək qabiliyyətinə 

malik olan bütün erməniləri siyahıya alır, dəstələr düzəldir, 
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silahlandırır və onlara təlim keçirdi (164). Erməni hökumətinin 

Bakıdakı hərbi nümayəndəsi Ermənistan hökumətinin sədrinə və 

Hərbi nazirinə göndərdiyi məktublarında bildirirdi ki, keçmiş Bakı 

ordusunun burada 8„10 min nəfər əsgəri vardır. Belə böyük bir 
qüvvənin toplanıb Ermənistan hökumətinin sərəncamına göndə-

rilməsi üçün general Tomsonun qarşısında da məsələ qaldırıldı. 

General Tomson bütün erməni əsgər və zabitlərinin Ermənistana 

göndərilməsinə razılıq verdi. Hətta həmin əsgər və zabitlərin si-

lahla Ermənistana göndərilməsi məsələsinin mümkünlüyü də nə-

zərdən keçirildi. Ermənistanla Gürcüstan arasında müharibənin 

başlanması bu məsələnin tezliklə icrasını bir qədər ləngitsə də, on-

ların siyahıya alınması və qruplaşdırılması davam edirdi (165). 

Bakıda erməni hərbi dəstələrinin formalaşdırılmasını general 

Tomsonun özü də təsdiq edirdi. O, Nazilər Şurasının sədri 

F.Xoyskiyə göndərdiyi məktubunda bildirirdi ki, Bakıda, həqiqə-
tən, Ermənistana yola salınması üçün keçmiş erməni əsgərlərinin 

və zabitlərinin siyahıya alınması aparılmalıdır. Ancaq bu dəstənin 

silahlandırılmasına icazə verilməmişdir (166). 

Bundan başqa, erməni tərəfi öz hərbi qüvvələrinin gücləndiril-

məsi üçün general Biçeraxovla da əməkdaşlıq imkanlarını nəzər-

dən keşirirdi. Bakıdakı Ermənistan hərbi nümayəndəsi bu məqsəd-

lə Biçeravoxla görüşmüş və onunla danışıqlar aparmışdı. Ermənis-

tan rəhbərliyinə göndərdiyi məlumatında o bildirirdi ki, qoşunsuz 

qalan Biçeraxov ingilislərin də hər cürə köməyindən məhrum ol-

muşdur. Onun məlumatına görə ingilislərdən yeni kömək almaq 

üçün Biçeraxov hansısa nizami ordu dəstəsinə malik olmalıdır. 

Bunun üçün Biçeraxov rus təmayülü ilə daha çox seçilən erməni 

ordusuna ümid bəsləyir. Erməni hərbi nümayəndəsi qeyd edirdi ki, 

Biçeraxovun hərbi-texniki imkanları olsa da, erməni qoşunlarının 

tamamilə ona tabe edilməsi erməni niyyətlərinin həyata keçməsinə 

mane ola bilər. Ona görə də bu məsələdə milli maraqların daha 

dərindən ölçülüb-biçilməsini məqsədəuyğun sayırdı. 
Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, kəskinləşməkdə olan erməni tə-

cavüzünün qarşısını almaq üçün Qarabağın mühüm strateji əhə-
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miyyətli nöqtələrində – Xankəndində, Şuşada, Ağdamda Azər-

baycanın qoşun hissələri yerləşdirilmiş, Əsgəranda mühafizə post-

ları qoyulmuşdu. Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi bu hissələrin və onlara 

həvalə edilmiş postların möhkəmləndirilməsinə xüsusi diqqət 

yetirirdi və həmin hissələr dəfələrlə yoxlanılmışdı. 

Qarabağda yerləşən hərbi hissələrdən daha operativ və çevik is-

tifadə edilməsi üçün general-qubernator X.Sultanov 1919-cu il ap-

rel ayının ilk günlərində həmin qüvvələrin operativ planda gene-

ral-qubernatorluğa tabe edilməsi haqqında Nazirlər Şurasının sədri 

qarşısında məsələ qaldırdı. X.Sultanov N.Yusifbəylinin adına gön-

dərdiyi məktubunda bildirirdi ki, burada söhbət Azərbaycan ərazi-

lərinin üçdə birinin taleyindən gedir. Onun fikrincə, Qarabağa ge-

neral-qubernator təyin edildiyi üçün Qarabağdakı vəziyyətə daha 
çox məsuliyyət daşıyır və konkret şəraitdə onun ixtiyarına hərbi 

qüvvələr verilmədən bu məsələni qəti şəkildə həll etmək də müm-

kün deyil. X.Sultanov bildirirdi ki, bu məsələ ya tezliklə həll edil-

məli, ya da onun istefası qəbul edilməli və hərbi qüvvələr onun 

yerinə gələcək yeni şəxsə tabe etdirilməlidir. Qarabağın gene-

ral-qubernatoru bölgədəki hərbi qüvvələrin ona tabe etdirilməsinin 

vacibliyini başqa bir arqumentlə də əsaslandırmağa çalışırdı. 

Azərbaycan hökuməti razı olmuşdu ki, milli hərbi qüvvələrin ölkə 

daxilindəki yerdəyişmələri barədə ingilis missiyasına xəbər versin. 

Qarabağdakı hərbi qüvvələrin yerdəyişməsi barədə rabitənin çə-

tinlikləri üzündən Hərbi Nazirlik istəsəydi, belə vaxtında ingilis 

qüvvələrinə xəbər verə bilməzdi. X.Sultanovun fikrincə, Qarabağ-

dakı qüvvələr ona tabe etdirilsə, onların yerdəyişmələri haqqında 

vaxtında Şuşadakı ingilis qüvvələrinə xəbər verə bilərdi. Bu da in-

gilis missiyası ilə Azərbaycan hökuməti arasında narazılıqların 

meydana gəlməsini aradan qaldıra bilərdi (167). 

Məsələyə tezliklə hökumətin iclasında baxıldı və Qarabağda 
vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün X.Sultanovun vəsatətinin icrası 

məqsədəuyğun sayıldı. Bununla bağlı, N.Yusifbəyli Hərbi nazir 

S.Mehmandarovun adına məktub göndərdi. Həmin məktubda da 

Zəngəzur ətrafındakı vəziyyətin mürəkkəbləşdiyi, Tarovlu, Əli-
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quluuşağı və 4-cü sahənin ərazisində erməni silahlılarının qırğınlar 

törətməsi qeyd edildi. Hökumətin sədri həm Qarabağda 2 minlik 

bir hərbi qüvvənin saxlanılmasını, həm də bu qüvvələrin X.Sul-

tanova tabe etdirilməsinin hökumət tərəfindən məqsədəuyğun 

sayıldığını Hərbi nazirin diqqətinə çatdırdı. Eyni zamanda, bu 

məsələnin icrası ilə bağlı hökumətə məlumat verilməsi də Hərbi 

nazirdən xahiş edildi (168). 

S.Mehmandarova ünvanladığı başqa bir teleqramında isə 

N.Yusifbəyli bildirirdi ki, istənilən halda Qarabağda fəaliyyət 

göstərən hərbi qüvvələr Qarabağ general-qubernatorunun razılığı 

ilə döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirir. Belə olduğu halda gene-

ral-qubernator öz göstərişlərinə və hərbi qüvvələrin istifadəsinə 

məsuliyyət daşıyır. Bununla hökumət yenə də Qarabağdakı hərbi 
qüvvələrin general-qubernatora tabe etdirilməsinin lazımlılığını 

qeyd edirdi. Hökumətin sədri, eyni zamanda, bölgədəki hərbi 

qüvvələrdən düzgün istifadə edilməsi üçün hökumət tərəfindən 

Qarabağ general-qubernatoruna hərbi məsələlər üzrə müavin təyin 

edilməsi haqqında qərar qəbul edildiyini bildirirdi (169). 

Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi Qarabağdakı hərbi qüvvələrin Qara-

bağ general-qubernatoruna tabe etdirilməsi məsələsi ilə razı olmadı 

və bunu hökumət qarşısında da əsaslandırdı. Hökumətin rəhbərliyi 

Hərbi Nazirliyin arqumentləri ilə razılaşdı və belə qərara alındı ki, 

Qarabağ general-qubernatoru yalnız zərurət yarananda hərbi qüv-

vələrdən istifadə edilməsi barəsində hökumət qarşısında məsələ 

qaldıra bilər (170). 

Qarabağdakı hərbi qüvvələrin sayının 2 min nəfərə çatdırılması 

məsələsinə gəlincə isə S.Mehmandarov 1919-cu il aprelin 21-də 

N.Yusifbəylinin adına göndərdiyi raportunda bildirirdi ki, hazırda 

Qarabağdakı hərbi qüvvələrin sayı 1500 nəfərdir. Bu qüvvələr 

hərbi sursatla lazımi səviyyədə təmin edilmişdir. Hərbi nazir onu 
da əlavə edirdi ki, çağırış işininin davam etdirilməsi nəticəsində 

təkcə Qarabağda yerləşən Cavanşir piyada alayının şəxsi heyətinin 

sayı 3000 nəfərə çatdırılacaqdır. Bundan başqa, 2-ci Qarabağ 

süvari alayı da bölgədə yerləşir. Bu iki alay ştata uyğun komplekt-
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ləşdiriləcəyi təqdirdə bölgədə güclü bir hərbi qüvvəni təşkil edə 

bilərdilər. Ancaq Hərbi nazir çağırış işinin səmərəli təşkilində 

hökumətin kömək göstərməsinin vacibliyini də qeyd edirdi (171). 

Qarabağda dinc yaşayışın təmin edilməsi və asayişin qorunması 

üçün istər ingilis missiyasının prinsipial mövqeyi, istərsə də Azər-

baycan hökumətinin konkret addımları erməni millətçilərini nəinki 

sakitləşdirmədi, əksinə, onlar niyyətlərinə çatmaq üçün başqa yol-

lar aramağa başladılar. Onlar əvvəlcə Qarabağda hakimiyyətin bö-

lünməsini təklif etdilər. Ermənilər təklif edirdilər ki, Qarabağ ge-

neral-qubernatoru Qarabağın azərbaycanlı əhalisini idarə etsin, 

Qarabağın erməni əhalisi isə Şuşadakı ingilis missiyasının nəzdin-

dəki erməni nümayəndəsi və Qarabağın Erməni Milli Şurası tərə-

findən idarə edilsin. Sonra Qarabağda ingilis general-qubernator-
luğunun yaradılması təklifi ortaya atıldı. Bu təkliflərlə bərabər, 

Ermənistanın Qarabağ üzrə səlahiyyətli nümayəndəsi təyin edildi. 

Əvvəlcə podpolkovnik Arzumanyan, sonradan isə əlavə olaraq 

Şahmazyan bu vəzifəyə təyin edildilər. General Andronik isə ingi-

lis missiyasına Qarabağ ermənilərinin mənafelərinin qorunmaması 

bəhanəsi ilə xəbərdarlıq göndərdi (172). 

Erməni millətçiləri öz təcavüzkar mövqelərini müxtəlif top-

lantılarda da səsləndirməkdə davam edirdilər. 1919-cu il aprel 

ayının 2-də Sisian və Zəngəzur erməniləri toplantı keçirdilər və 

orada belə bir qərar qəbul etdilər: 1) Ermənistanın bir hissəsi olan 

Zəngəzura Azərbaycan tərəfindən edilən iddialara silahla cavab 

verilsin; 2) Azərbaycan təbəələrinin Zəngəzur dağlarına sürülər 

gətirməsi qadağan edilsin və sürülərini güclə Zəngəzur yaylaq-

larına aparmaq istəyənlərə qarşı silahlı mübarizə aparılsın. Toplantı 

iştirakçıları bu qərarı Ermənistan hökumətinin Qarabağ üzrə 

nümayəndəsi Arsen Şahmazyana göndərərək ondan xahiş etdilər 

ki, Qarabağda silahlı qurumların təşkilinə başlasın. Onlar bu isti-
qamətdə Şahmazyana kömək göstərməyi də vəd edirdilər (173). 

Ermənistan hökumətinin rəhbərliyi də müttəfiq dövlətlərin Cə-

nubi Qafqazdakı nümayəndələrinə bir neçə bəyanat göndərdi və bu 

bəyanatlarda birtərəfli şəkildə Qarabağ Ermənistanın tərkib hissəsi 
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kimi təqdim olundu. Bütün bu fəallıqlar Ermənistan dövlətinin 

Qarabağdakı vəziyyətə birbaşa müdaxiləsi ilə müşayiət olunurdu. 

Həmin müdaxilələr Qarabağda dinc yaşayışın təmin edilməsinə 

imkan vermirdi. İngilis missiyasının rəhbərliyi də erməni millətçi-

lərinin bu müdaxilələrini görür və həmin müdaxilələri Qarabağda 

vəziyyətin mürəkkəbləşməsinin əsas səbəbi sayırdılar. Məsələn, 

polkovnik Şatelvort general Tomsonun və Ermənistan hökumətinin 

sədri Xatisovun iştirakı ilə Tiflisdə təşkil olunmuş iclasda Ermə-

nistan dövlətinin Qarabağa müdaxiləsi haqqında aşağıdakı faktları 

açıqladı: Qarabağdakı erməni silahlı dəstələri Ermənistandan gəl-

mə zabitlər tərəfindən idarə olunur, Ermənistanın Qarabağ üzrə 

nümayəndəsi A.Şahmazyan etiraf edib ki, Qarabağda olan hərbi 

qüvvələr Ermənistan ordusunun tərkibinə daxildir və Ermənistan 
adından Qarabağ ermənilərinə hər cürə yardım vəd edib, Ermənis-

tanın Qarabağdakı nümayəndəsi orada Ermənistan dövləti adından 

hərbi dəstələr təşkil edir. Bu faktları səsləndirdikdən sonra general 

Tomson açıq şəkildə Ermənistan hökumətinin sədrinə bəyan etdi 

ki, Qarabağın işlərinə müdaxilə etməklə Ermənistan İngiltərəyə 

qarşı müharibə elan etmişdir. Sonra da general Tomson tələb etdi 

ki, Şahmazyan və digər bütün təbliğatçı nümayəndələr Qarabağdan 

geri çağırılsın (174). 

Qeyd etmək lazımdır ki, erməni millətçi-separatizminin ifrat 

ifadəsini təmsil edən A.Şahmazyanın Qarabağda həyasızlığı o də-

rəcəyə çatmışdı ki, Şuşadakı ingilis missiyasına qarşı da say-

mazyanalıq nümayiş etdirirdi. Buna görə hətta Ermənistan hö-

kuməti ingilis missiyası rəhbərliyi qarşısında izahat verməli ol-

muşdu (175). 

1919-cu il mart ayının sonlarında X.Sultanov və mayor 

Monk-Mezon Bakıda olarkən polkovnik Şatelvortun Qarabağ əha-

lisinə ünvanladığı bəyanat-müraciəti general-qubernatorluq tərə-
findən aprel ayının ortalarında açıqlandı. Polkovnik Şatelvortun 

kifayət qədər qətiyyətli mövqeyi erməni millətçilərinin vəziyyətini 

xeyli çətinləşdirdi. Onlar polkovnik Şatelvortun müraciətində irəli 

sürülən tələblərə olan narazılıqlarına Qarabağın bütün erməniləri-
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nin narazılığı görüntüsü vermək üçün 1919-cu il aprel ayının 23-də 

Şuşada Qarabağ ermənilərinin V qurultayının keçirilməsini qərara 

aldılar. Bu qurultayın ifrat millətçi və separatçı qərar qəbul edəcə-

yini əvvəlcədən də gözləmək mümkün idi. Qarabağ ermənilərinin 

V qurultayından bir neçə gün sonra Tiflisdə Cənubi Qafqazdakı 

ingilis missiyasının nümayəndələri ilə erməni millətçilərinin nü-

mayəndələrinin görüşü keçirildi. Həmin görüşdə Qarabağdakı er-

məni silahlı terror dəstələrindən birinin komandiri olan Sokrat 

Şahnəzərov polkovnik Şatelvortun nəzərinə çatdırdı ki, Qarabağda 

hər şeyi qarışdıran Erməni Milli Şurasıdır. General Tomson da bu 

görüşdəki çıxışında bildirdi ki, bölgənin sadə erməni əhalisi özünü 

dinc şəkildə aparır, amma erməni hökumətinin agentləri onları qı-

zışdırmaqdan əl çəkmirlər (176). 
Bütün bunların nəticəsi kimi, Qarabağ ermənilərinin V qurultayı 

adlandırılan toplantı həm Azərbaycan hökumətinin, həm də ingilis 

missiyasının və konkret olaraq polkovnik Şatelvortun qarşılıqlı 

dinc yaşayışa çağıran müraciətinə kifayət qədər təcavüzkar bir ca-

vab verdi. Toplantının qərarında deyilirdi ki, Qarabağ erməniləri-

nin V qurultayı polkovnik Şatelvortun Azərbaycan hakimiyyətini 

qəbul etmək haqqında tələbini müzakirə edərək və bu tələbi şərtlən-

dirən səbəbləri nəzərdən keçirərək öz qərarını dəyişdirməyi qey-

ri-mümkün sayır. Toplantının qərarında sonra bildirilirdi ki, Azər-

baycan hakimiyyəti ilə hər hansı bir əlaqə yaradılması qey-

ri-mümkün sayılır (177). 

İngilis missiyasının nümayəndələrinin artıq heç bir şübhəsi yox 

idi ki, Qarabağda vəziyyətin mürəkkəbləşməsinin əsas günahkar-

ları erməni millətçiləri və Daşnaksutyun partiyasının qızışdırıcı 

separatçıları idi. Ona görə Azərbaycan hökumətinin və Qarabağın 

general-qubernatoru X.Sultanovun tövsiyələri ilə erməni millət-

çi-təhrikçilərinin Qarabağdan uzaqlaşdırılması ingilislər üçün də 
zəruri bir vəzifəyə çevrildi. İngilis missiyası tələb etdi ki, Erməni 

Milli Şurasının iki üzvündən başqa digər üzvləri Qarabağ ərazisin-

dən kənarlaşdırılsınlar. Çünki məhz Erməni Milli Şurasının üzvləri 

havaların istiləşməsi ilə müsəlman əhalinin sürülərinin yaylaqlara 
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buraxılmasına qarşı qətiyyətlə etiraz etdilər. Ona görə də ingilis 

missiyası Şuşa nümayəndəliyinin rəhbəri mayor Monk-Mezon bil-

dirdi ki, silahı olan müsəlman əhalini tərk-silah etmək olmaz. 

Çünki əks təqdirdə erməni silahlıları müsəlman əhalini qıracaqlar. 

Vaxt keçdikcə bu məsələ kifayət qədər mürəkkəbləşdi. Xüsusilə 

azərbaycanlı əhalinin sürülərinin yaylaqlara buraxılmaması ətra-

fında erməni millətçilərinin qızışdırıcılıq fəaliyyəti bölgənin şərai-

tini böhranlı hala çatdırdı. Ermənilər bu məsələni qızışdırmaqla 

yerli əhalini təkcə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı deyil, həm də 

ingilis missiyasına qarşı qaldırmağa çalışırdı. 1919-cu il may ayı-

nın 6-da general Tomson Tiflisdə Ermənistanın Tiflisdəki diplo-

matik nümayəndəsini qəbul edərək bu məsələni bir daha qətiyyətli 

şəkildə onun nəzərinə çatdırdı. General Tomson bəyan etdi ki, Qa-
rabağda qayda-qanunun və asayişin pozulması Ermənistan dövlə-

tinin Qarabağ üzrə nümayəndəsi kapitan Şahmazyanın millətçi 

fəaliyyəti ilə bağlıdır. Özünü Qarabağ ermənilərinin general-qu-

bernatoru adlandıran bu şəxs dinc erməni əhalisinin Azərbaycan 

hakimiyyətini tanıması əleyhinə millətçi-təhrikçilik fəaliyyəti apa-

rır. General Tomson açıq şəkildə bildirirdi ki, özünü qeyri-qanuni 

şəkildə general-qubernator kimi təqdim edən kapitan Şahmazyanın 

Qarabağdakı təxribatçı fəaliyyətinə dözə bilməz. O tələb edirdi ki, 

Ermənistan dövləti kapitan Şahmazyanı dərhal geri çağıraraq həbs 

etsin, Daşnaksutyun partiyasının fəaliyyətinə son qoyulsun. Əks 

təqdirdə, general Tomson vəd edirdi ki, çətinliklə yaradılan asayişi 

pozmaqda günahlandırılan Şahmazyanı özü həbs etdirəcəkdir (178). 

Erməni millətçiləri ingilis missiyasının rəhbərinin dinc yaşayışa 

ünvanlanmış bu çağırışını da ənənəvi qaydada qəbul etmədilər. 

Əksinə, pozuculuq və qızışdırıcılıq fəaliyyətlərini daha da geniş-

ləndirdilər. Məsələnin yerində araşdırılması və asayişin bərpasında 

əməli kömək göstərilməsi üçün Azərbaycan hökumətinin xahişi ilə 
yenicə general rütbəsi almış Şatelvort may ayının ortalarına yaxın 

hətta Zəngəzurda da oldu. Lakin onun Zəngəzura yola düşməsin-

dən bir neçə gün öncə, yəni 1919-cu il may ayının 6-da Şuşadakı 

ingilis missiyası bir daha bölgənin erməni əhalisinə müraciət etdi, 
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onları qanuni hakimiyyət orqanlarına tabe olmağa, dinc-qarşılıqlı 

yaşayışı bərpa etməyə çağırdı. Bu müraciətdə açıq və birmənalı 

şəkildə bildirilirdi ki, Zəngəzur, Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəza-

larının general-qubernatoru vəzifəsinə Xosrov bəy Sultanov təyin 

edilmiş və bu təyinat Britaniya komandanlığının razılığı ilə həyata 

keçirilmişdir. Müraciətdə bir daha bəyan edilirdi ki, general-qu-

bernatorun müavini erməni olacaq və general-qubernatorun yanın-

da yaradılmış 6 nəfərlik şura isə bərabər sayda azərbaycanlılardan 

və ermənilərdən təşkil olunacaqdır. Britaniya missiyası qətiyyətlə 

tələb edirdi ki, qanuni hakimiyyət orqanı olan general-qubernato-

run və onun tabeliyində olan qurumların bütün göstərişləri əhali 

tərəfindən qeyd-şərtsiz olaraq yerinə yetirilməlidir. Əks təqdirdə, 

tabe olmayanlara qarşı sərt cəzalar həyata keçiriləcəkdir (179). 
Bu müraciətin, əslində, erməni əhaliyə ünvanlandığı şübhəsiz 

idi. Çünki məhz ifrat erməni millətçi-separatçıları tərəfindən təhrik 

edilən erməni əhali asayişin qorunmasında maraqlı deyildi. Belə 

olanda onların yeni vətən axtarışlarına son qoyula bilərdi. Yuxarıda 

göründüyü kimi, ingilis missiyası X.Sultanovu Zəngəzurun da qa-

nuni hakimi sayırdı və ingilis missiyası ermənilərə onu da çatdırırdı 

ki, ərazi iddialarının qanuni olub-olmaması sülh konfransında ba-

xıla bilər və sülh konfransının nəticələrini gözləmək lazımdır. Mə-

sələnin belə qoyuluşu erməni millətçilərini heç də qane etmirdi. 

Onlar sülh konfransına kimi Zəngəzuru da, Qarabağın dağlıq his-

səsini də azərbaycanlı əhalidən təmizləyərək bu məntəqələri ermə-

ni əhalisinin məskunlaşdığı bir ərazi kimi tanıtmaq istəyirdilər. 

General Şatelvortun Zəngəzura səfəri də bu məntəqənin Azər-

baycan hakimiyyəti altında olmasının təsdiqi idi. Bununla bir daha 

erməni tərəfində nümayiş etdirildi ki, azərbaycanlı əhali öz köç 

sürülərini bu məntəqələrin yaylağına gətirə bilərlər. General Şatel-

vort və onu müşayiət edən ingilis mühafizə dəstəsi Dığda erməni 
silahlı dəstələri tərəfindən saxlanıldı. Sonradan ermənilər general 

Şatelvorta bildirdilər ki, Gorusa mühafizə dəstəsi ilə yox, təkbaşına 

yolana bilər. General Şatelvort bu tələblə razılaşmalı oldu. O, go-

rusa yollandı və orada bir daha qanuni hakimiyyət orqanlarının ta-
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nınmasının və azərbaycanlı əhalinin köç sürülərinin Zəngəzura 

buraxılmasının zəruriliyini təkid etdi. Gorusda toplanmış olan er-

məni millətçiləri növbəti toplantını keçirdikdən sonra bölgənin qa-

nuni hakimiyyət orqanlarını tanımaqdan, azərbaycanlı əhalinin köç 

sürülərini yaylaqlara buraxmaqdan imtina etdilər. Belə olanda in-

gilis generalı erməni əhalini qanunsuzluqlara təhrik edən Şahbaz-

yan, Şirinyan, Osipov, Kalmakov kimi millətçilərin təhvil veril-

məsini tələb etdi. Doğrudur, bu millətçilər general Şatelvortun ya-

nına gəldilər. Lakin onların ardınca çoxlu sayda erməni silahlısı ge-

neral Şatelvortu mühasirəyə aldılar. Ermənilər generala təzyiq 

göstərmək üçün hətta üç ədəd top da meydana gətirdilər. Eyni za-

manda, ingilis hərbçilərinə qarşı qızışdırıcı şüarların söylənməsinə 

başlandı. Ona görə də Zəngəzurda qanuni Azərbaycan hakimiyyət 
orqanlarının bərpası ilə bağlı Şatelvortun göstərdiyi səylər bir nə-

ticə vermədi. Bundan başqa, erməni silahlıları ilə doldurulmuş Zən-

gəzurda qanuni Azərbaycan hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsi 

üçün X.Sultanovun fikrincə, adekvat addım atılmalı, yəni mən-

təqədə Azərbaycanın milli qoşun hissələri yerləşdirilməli idi (180). 

Erməni silahlı dəstələri təkcə Zəngəzurda deyil, elə Şuşanın 

özündə də vəziyyətin mürəkkəbləşməsində az rol oynamırdılar. 

Şahnəzərov və Minasbəyov kimilərinin ifadələrinə görə Qarabağın 

Erməni Milli Şurası Şuşanın erməni məhəlləsini nəzarət altında 

saxladığını iddia etsələr də, bura kənardan erməni silahlı dəstələri 

gəlir və onlar azərbaycanlı əhali arasında soyğunçuluq, talan və 

cinayətkarlıqla məşğul olurdular (181). 

 Erməni silahlıları Yevlax – Şuşa yoluboyu bir sıra yüksəkliklər-

də mövqe tutub yoldan keçənləri təhlükə altına alırdılar. May ayı-

nın əvvəlində bu yolla hərəkət edən 9 azərbaycanlı tutulub namə-

lum istiqamətə aparıldı. May ayının ortalarında bu yolla hərəkət 

edən daha 7 azərbaycanlı yoxa çıxdı. Şuşa-Qaryagin və Qarya-
gin-Şuşa yolu günü-gündən güclənməkdə olan erməni silahlı qüv-

vələrinin tam nəzarəti altına düşdü (182). 

May ayının sonlarında sürülərin dağ otlaqlarına aparılması möv-

sümü başlanmalı idi. Ermənilərin təcavüzünün genişləndiyi bir 
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vaxtda sürülərin və onların sahiblərinin üzərinə ermənilər tərəfindən 

basqınlar ediləcəyi təhlükəsi real xarakter aldı. Bu təhlükəni sovuş-

durmaq üçün Şuşadakı Britaniya missiyasının nümayəndələri şəhər-

də elanlar yayıb əhalini köçlərə ziyan yetirməməyə çağırdı (183). 

Qarşılıqlı münasibətlərin kəskinləşdirilməsi üçün hər cürə 

hərəkətə əl atmaqdan çəkinməyən erməni millətçilərinin Britaniya 

missiyası nümayəndələrinin çağırışlarına qulaq asmayacağı Qa-

rabağ general-qubernatorluğunda şübhə doğurmurdu. X.Sultano-

vun bildirdiyi kimi, təcavüzkar planların reallaşdırılması üçün 

Ermənistan hökumətindən böyük miqdarda vəsait alan Qarabağ-

dakı təcavüzkar qüvvələr onlara bağlanılan ümidlərin əbəs olma-

dığını sübut etmək üçün münasib an gözləyirdilər. Yaxın günlər 

üçün planlaşdırılan belə əməllərin qarşısının alınması və bütünlük-
də hökumət orqanı kimi general-qubernatorluğun möhkəmləndiril-

məsi üçün X.Sultanov bir sıra tədbirləri həyata keçirməyi qərara 

aldı. 1919-cu il may ayının sonlarında Şuşanın erməni hissəsində 

olan əsgər qışlalarına qoşun bölmələrinin yeridilməsi məqsədəuy-

ğun bilindi. Bu qışlalar istifadəsiz qalmışdı və Azərbaycanın qoşun 

bölmələrinin orada yerləşdirilməsi həmin bölmələrin məişət şərai-

tini yaxşılaşdırmaqla bərabər, erməni millətçilərinin azğınlaş-

masının məhdudlaşdırılmasına da kömək edə bilərdi. Ancaq bunun 

qarşıdurmanı xeyli kəskinləşdirəcəyindən ehtiyatlanan general-qu-

bernator müəyyən qədər gözləməyi lazım bildi. Şəhərin erməni 

hissəsində yerləşən xəzinədarlığın və poçtun Azərbaycan hissəsinə 

köçürülməsi isə dərhal həyata keçirildi (184). 

Xəzinədarlığın və poçtun köçürülməsi də erməni millətçiləri tə-

rəfindən vəziyyətin qızışdırılmasında məharətlə istifadə edildi. 

1919-cu il iyunun 3-də millətçi qüvvələr Şuşanın erməni hissəsin-

dən keçən iki azərbaycanlı əsgər üzərinə hücum edib onların atını, 

tüfəngini və patronlarını əllərindən aldılar. Əsgərlər özləri isə güclə 
qaçıb canlarını qurtardılar. Erməni millətçiləri tərəfindən Azər-

baycan hökuməti əleyhinə təbliğatın genişləndirilməsi, iyunun əv-

vəllərində Qarabağa Ermənistanın silahlı dəstələrinin gələcəyi xə-

bərinin yayılması və nəhayət, iyunun 3-də Azərbaycan əsgərlərinə 
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qarşı həyata keçirilən zorakılıq göstərdi ki, daha irimiqyaslı təcav-

üzlərin baş verəcəyi heç də uzaqda deyil. Gözlənilən təhlükəni 

sovuşdurmaq və köç kampaniyasının sakitcə başa çatmasını təmin 

etmək üçün iyunun 4-də Xosrov bəy Sultanov tərəfindən daha qə-

tiyyətli və səmərəli tədbirlər həyata keçirildi. Bu tədbirlər Şuşa – 

Yevlax yolunun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi daşıyırdı. 

Şuşadakı ingilis missiyasının nümayəndəsinin verdiyi məlumata 

görə X.Sultanov tərəfindən qətiyyətli addımlar atılması heç də sə-

bəbsiz deyildi. İngilis nümayəndəsinin fikrincə, bu hadisələr ərə-

fəsində X.Sultanov Şuşaya 700 silahlı erməninin daxil olması, daha 

böyük silahlı erməni dəstəsinin şəhərə yaxınlaşmaqda olması, şə-

hər yüksəkliklərindəki səngərlərin ermənilər tərəfindən tutulması 

haqqında məlumatlar almışdı. Təhlükəsizlik tədbirlərinin həyata 
keçirilməsi ilə isə X.Sultanov köçlərin sakit şəkildə yaylaqlara kö-

çürülməsinə, şəhərdəki erməni təhrikçi-təbliğatçılarının tutulub 

şəhərdən çıxarılmasına zəmin yaratmaq istəyirdi (185). 

Şuşanın azərbaycanlılar yaşayan hissəsində hələ 1905-ci ildə 

erməni-Azərbaycan münaqişəsi zamanı qazılmış səngərlər var idi. 

Bu səngərlərin bir ucu gedib Üçmıx dağına çıxırdı. Azərbaycan-

lıların səngəri erməni səngərlərindən 500–600 metr aralı yerləşirdi. 

Bu səngərlərin hər ikisində son vaxtlar hər iki tərəfdən qarovullar 

dayanırdı. Həmin istiqamətdə vəziyyəti daha da möhkəmləndirmək 

üçün iyunun 3-dən 4-nə keçən gecə İrəvan qapısı tərəfə, şəhərdən 

bir verst aralı yüksəkliklərin üzərində əlavə hərbi post qoyuldu. 

Postda 18 piyada və 9 pulemyotçu var idi. Əsgərlər tüfəng və bir 

ədəd pulemyotla silahlanmışdılar. İyunun 4-də səhər Azərbaycan 

əsgərlərinin bir qrupu erməni səngərinə keçib orada möhkəmlən-

mək istədi. Köç gedən yolların mühafizəsinin möhkəmləndirilməsi 

üçün gətirilmiş olan əsgərlərin postlarda yerləşdirilməsini erməni 

millətçiləri şəhərin erməni hissəsinin mühasirə edilməsi kimi qiy-
mətləndirib ehtirasların qızışdırılmasına başladılar (186). Elə ayın 

4-də erməni silahlıları azərbaycanlı əsgərlərin ətrafına toplaşmağa 

başladılar. Bu silahlıların sayı 50 nəfərə çatmışdı. Onların başında 

Arzumanyan adlı bir zabit dayanırdı. Erməni silahlıları Azərbaycan 
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əsgərlərindən tələb etdilər ki, tutduqları mövqeləri tərk etsinlər. 

Azərbaycan postunun rəisi Maksimoviç cavab verdi ki, hərbi inti-

zama tabe olan bir şəxs kimi özbaşına mövqeləri tərk edə bilməz və 

bunun üçün yuxarı komandanlıqdan icazə alınmalıdır. Yuxarı ko-

mandanlıqla məsələni aydınlaşdırmaq üçün Maksimoviç uzaqlaş-

dıqdan sonra Azərbaycan postuna onun köməkçisi Kərimov rəh-

bərlik edirdi. Erməni silahlıları onun da qarşısında mövqeni tərk 

etmək tələbi qoydular. Yenidən mənfi cavab aldıqda erməni silah-

lıları Azərbaycan əsgərlərini atəşə tutdular. Nəticədə, 4 azərbay-

canlı əsgər həlak oldu. Erməni tərəfdən də itki var idi. Təxribata 

rəhbərlik edən Arzumanyan isə Azərbaycan əsgərlərinin gülləsinin 

qurbanı oldu (187). 

Azərbaycan əsgərlərinə qarşı belə bir təxribatın həyata keçi-
rilməsi kütləvi təcavüzün başlanmasına bir işarə oldu. Ermənilər 

köçlərin üstünə hücum çəkdilər. Köç adamları arasında da ölənlər 

və yaralananlar oldu. Bu hadisə əks-səda verərək bir sıra yaşayış 

məntəqələrində silahlı qarşıdurmaya gətirib çıxardı. Bəzi yerlərdə 

bu silahlı qarşıdurmanın kütləvi qırğınlara çevrilməməsi üçün 

general-qubernatorun xahişi ilə qoşun bölmələri göndərildi. Lakin 

bütün münaqişə məntəqələrinə hərbi qüvvələrin göndərilməsi 

mümkün deyildi. Çünki qoşunların səpələnməsi Xankəndi qar-

nizonunun zəifləməsinə və ermənilər tərəfindən güclü hücumlara 

məruz qalmasına səbəb ola bilərdi (188). 

Erməni təxribatları üzündən iyunun 4-də Şuşa şəhəri və onun 

ətrafında yerləşən kəndlər silahlı qarşıdurma mərkəzinə çevrildi. 

Vəziyyətin daha da kəskinləşməsinə yol verilməməsi üçün iyunun 

4-də axşam Xosrov bəy Sultanov Şuşadakı ingilis qoşunlarının 

komandanlığına müraciət edib bütün bu təxribatların ilhamçısı olan 

bir neçə erməni millətçisinin şəhərdən uzaqlaşdırılması məsələsini 

qaldırdı (189). 
Hadisələrin inkişafının əyani şahidi olan ingilis zabitləri X.Sul-

tanovun mövqeyinin doğru olduğunu dəstəklədilər. İyunun 4-də 

qarşıdurmanın sakitləşdirilməsi üçün yepiskop Vahan ingilis nüma-

yəndəliyinə müraciət edəndə oradan alınan cavab da erməni millətçi 
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liderlərinin Şuşadan çıxarılmasının zəruriliyini təsdiq etdi (190). 

X.Sultanov qaldırdığı məsələnin həllini ingilis komandanlığın-

dan ultimativ şəkildə tələb etdi. O bildirdi ki, əgər erməni millətçi-

ləri şəhərdən uzaqlaşdırılmasa, onda şəhərin ermənilər yaşayan bi-

rinci hissəsinə qoşun bölmələri yerdiləcək və həmin millətçilər 

həbs edilərək şəhərdən çıxarılacaqdır. İyunun 5-də səhər ingilis 

komandanlığı tərəfindən Erməni Milli Şurasının fəalları olan İş-

xanyan, Avetisyan və Tumanyans həbs edilib azərbaycanlı mə-

murların müşayiəti ilə Azərbaycan sərhədindən Ermənistana ötü-

rüldülər (191). 

İyunun 6-da bir piyada bölüyü və bir süvari bölüyünün yarısı qə-

dər hərbçilər şəhərin erməni hissəsindəki qışlalara daxil olub orada 

yerləşdilər. X.Sultanovun fikrincə, Şuşanın erməni hissəsi Qara-
bağda erməni millətçiliyinin və separatizminin mərkəzi idi və ora 

Azərbaycanın qoşun bölməsinin yerləşdirilməsi erməni millətçilə-

rinin ehtiraslarının soyumasına təsir edəcəkdi (192). 

Doğrudan da, iyunun 6-da qoşun bölmələrinin şəhərin erməni 

hissəsinə daxil olması və millətçi liderlərin uzaqlaşdırılması ilə 

vəziyyət tamamilə sabitləşdirildi və hər şey öz axarına düşdü. Hətta 

bir çox ermənilər Qarabağ general-qubernatorluğuna məktub ya-

zaraq Azərbaycan əsgərlərinə qarşı təxribatın baş verməsində er-

məni millətçi liderlərini günahlandırdılar (193). 

Azərbaycan əsgərlərinə qarşı təxribat hadisəsi haqqında xəbər 

alın kimi 3 minə qədər kürd silahlısı şuşalıların köməyinə gəldi. Bu 

silahlıların Şuşaya daxil olacağı təqdirdə qarşıdurmanın daha da 

kəskinləşəcəyindən ehtiyatlanan X.Sultanov onların geri qaytarıl-

masına cəhd göstərdi. Kürd atlıları Şuşadan 18 verst aralıda da-

yandırıldı və geri qayıtmalarının məqsədəuyğunluğu onlara çatdı-

rıldı. Təxminən 50–60 atlı iyunun 6-da Şuşaya daxil olsa da, onlar 

qarşıdurmada iştirak etmədilər (194). 
Heç şübhəsiz ki, bu hadisələr hər iki tərəfdən itkilər verilməsi və 

əmlak dağıntıları ilə müşayiət olundu. İstər bu dövrün mənbələrin-

də, istərsə də bu dövrə aid olan tarixi araşdırmalarda erməni rəs-

miləri və müəllifləri hadisələrin mahiyyətinə toxunmadan erməni-
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lərin məruz qaldığı “təcavüzlərdən” xüsusi səxavətliliklə söz açır-

lar. 1919-cu ilin iyun ayının əvvəllərində cərəyan edən hadisələr 

zamanı ermənilər yaşayan Qaybalıkənddə ermənilərin qırılması ilə 

bağlı bir-birindən xeyli fərqlənən rəqəmlər də erməni mətbuatında, 

erməni mənbələrində şişirdilməyə başlandı. Azərbaycanın höku-

mət komissiyası tərəfindən Qaybalıkənddə baş verən hadisələr 

araşdırılaraq ictimaiyyətə çatdırıldı. Qaybalıkənd hadisələri ilə 

bağlı Azərbaycan Parlamentində səslənən fikirlər də göstərdi ki, 

nəinki Qaybalıkənddə, bütünlükdə Qarabağda baş verənlər erməni 

millətçilərinin təcavüzkar fəaliyyəinin məntiqi nəticəsidir. Bildi-

rildi ki, Qaybalıkənddə vaxtilə ermənilərlə azərbaycanlılar birgə 

yaşayırdılar. Buranın azərbaycanlı əhalisi ermənilər tərəfindən 

ev-eşiklərindən qovulmuş və onların əmlakı viran edilmişdi. Şuşa-
da vəziyyət mürəkkəbləşəndə isə ətraf kəndlərin azərbaycanlı əha-

lisi nizamsız şəkildə toplanaraq erməni silahlılarının toplandığı 

məntəqələrə, o cümlədən də Qaybalıkənd erməniləri üzərinə hü-

cum etdilər. General-qubernatorluqda bundan xəbər tutarkən dər-

hal Qaybalıkənd ermənilərinin möhafizəsinə silahlı dəstə göndəril-
di. Lakin Qaybalıkəndə aparan yol ermənilər tərəfindən atəşə tu-

tulduğu üçün göndərilən dəstə Xankəndini adlayan yol ilə getməli 

olmuş və bu da onların vaxt itirməsinə səbəb olmuşdu. Ermənilər 

özləri də təsdiq edirdilər ki, hökumət qüvvələri yetişəndən sonra er-

mənilərin təhlükəsiz yerə köçürülməsinə yardımçı oldular. Bax-

mayaraq ki, bəzi erməni mənbələri erməni əhalisinin Azərbaycanın 

da hökumət qüvvələrinin təzyiqinə məruz qalmasını iddia edirlər. 

Lakin azərbaycanlı, rus və erməni zabitlərinin ifadələri onu göstə-

rirdi ki, hökumət qüvvələri erməni əhalisinə təzyiqlər göstərilmə-

sində iştirak etməmişdi. Əksinə, azərbaycanlı əhali Azərbaycanın 

hökumət qüvvələrini erməni millətçilərinə qarşı qətiyyətli olma-

maqda günahlandırırdı (195). 

Vəziyyətin normallaşdırılması üçün Qarabağ general-quberna-

torunun fəaliyyəti ingilis missiyası tərəfindən də müdafiə olunurdu. 

X.Sultanovun təkidi əsasında erməni millətçi-təhrikçilərinin Qara-

bağdan çıxarılmasına kömək göstərilməsi də ingilis missiyasının 
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cərəyan edən hadisələrə prinsipial münasibət nümayiş etdirməsin-

dən xəbər verir. 

Şuşada Azərbaycan əsgərlərinə qarşı təxribat törədiləndən sonra 

şəhərdəki hərbi qüvvələrin möhkəmləndirilməsi qərara alındı. 

Bunun üçün ora 2-ci Qarabağ süvari alayının bir bölüyü və 2 ədəd 

pulemyot göndərildi (196). 

Vilayətdə vəziyyətin normallaşdırılması üçün general-quberna-

tor təklif etdi ki, Qarabağın bütün yaşayış məntəqələrinin nümayən-

dələrini toplayıb ümumi iclas keçirsin və qəti bir qərar qəbul edilsin. 

Lakin dəvət olunan nümayəndələr iclasa gəlmədilər. Belə olduqda 

iyunun 10-da Şuşada bütün partiyaların nümayəndələrinin və yepis-

kopun iştirakı ilə iclas keçirildi. Bu iclasda qərara alındı ki, Qarabağ 

ermənilərinin növbəti qurultayı çağırılsın və Azərbaycan hökuməti-
nin səlahiyyətlərinin tanınmasına münasibət bildirilsin (197). 

Erməni təcavüzünün qarşısının alınması üçün Azərbaycan hö-

kumət orqanlarının qətiyyətli hərəkətləri erməni millətçilərinin 

güclü hay-küyünə səbəb oldu. Hadisələrdən dərhal sonra Tiflisdə 

ermənilərin mitinqi keçirilidi, mitinq iştirakçıları Qarabağda və-

ziyyətin mürəkkəbləşməsində Azərbaycanın qoşun bölmələrini və 

X.Sultanovu günahlandırır və onların Qarabağ ərazisindən çıxarıl-

masını tələb edirdilər. Tiflisdəki ermənipərəst qəzetlər də Qara-

bağda baş verən hadisələrin mahiyyətini tamamilə saxtalaşdıraraq 

ermənilərin sıxışdırılması, azərbaycanlıların təcavüzünə məruz 

qalması barədə yayılan məlumatları ardıcıl olaraq yaymaqda da-

vam edirdilər. İngilis jurnalisti Skotland Liddel hələ o vaxtlar öz 

yazılarında qeyd edirdi ki, təbliğat aparmaq işində ermənilər böyük 

məharətə malikdirlər: "Ermənilər dünyada ən yaxşı təbliğatçıdırlar, 

onların təbliğatı son ayların işi deyil, əksinə, uzun illər boyu sis-

temli şəkildə aparılmışdı. Nə Rusiyada, nə də Qafqazda elə bir 

adam tapılmaz ki, ermənilər haqqında yaxşı söz işlətsin. Rusların, 
azərbaycanlıların və gürcülərin onlardan zəhləsi gedir və onlara 

nifrət edirlər. Doğru olub-olmadığını mən deyə bilmərəm. Ancaq 

fakt göz qabağıdadır. Ermənilər qəddar irqdir. Lakin onların təbli-

ğatı xaricdə elə qurulmuşdur ki, Avropa və bütün dünya onların 
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tərəfindədir" (198). 

Məhz belə bir təbliğatın işə salınması nəticəsində ermənilər 

Zəngəzur torpaqlarının büsbütün erməni sakinlərindən ibarət oldu-

ğuna ingilis komandanlığını da inandıra bilmiş və bu ərazilərin 

müəyyən hissəsini nəzarət altına ala bilmişdilər (199). Bu isə on-

lara Zəngəzurda azərbaycanlılara qarşı daha geniş qırğınlar törə-

dilməsinə yol açırdı. Lakin Qarabağ general-qubernatorunun qə-

tiyyətli addımları ermənilərin Qarabağda da azərbaycanlılara qarşı 

geniş qırğınlar törətməsinə imkan vermirdi. Vaxtında həyata keçi-

rilmiş səmərəli tədbirlər nəticəsində erməni millətçilərinin ehtiras-

ları xeyli səngimiş və bölgədə dinc yaşayış üçün yolların aranma-

sına başlanmışdı. İyunun əvvəllərində Şuşada baş verən hadisələrin 

öyrənilməsi üçün Azərbaycan Parlamenti tərəfindən xüsusi komis-
siya təşkil edildi. Həmin komissiya Qarabağda məsələnin mahiy-

yəti ilə yaxından tanış olduqdan sonra 1919-cu il iyulun 7-də Parla-
mentdə müzakirələr aparıldı. Parlamentin azərbaycanlı üzvlərinin 

çıxışlarında bildirilirdi ki, bölgədə sabitliyin ən yaxşı zamini er-

məni əhalisinin nəhayət ki, Azərbaycan hökumətini tanıması və 

millətçi ehtiraslara son qoyulmasıdır (200). 

Bu məsələlər Qarabağ erməniləri və onların havadarları tərəfin-

dən uzun müddət müzakirə edildi. Həmin müddət ərzində Şuşada 

və Qarabağda müəyyən qədər sakitlik bərqərar oldu. Erməni Milli 

Şurası Şuşadan çıxarıldığı üçün Şuşanın erməni və azərbaycanlı 

əhalisi arasındakı əlaqələr xeyli fəallaşdı. Adamlar qorxmadan 

şəhərin bu və ya digər hissəsinə hərəkət etməyə başladılar (201). 

1919-cu il iyunun əvvəllərində baş verən hadisələrdən sonra in-

gilis missiyası da erməni millətçi dairələrinə qarşı kəskin mövqe tu-

tulmasının zəruriliyini anladılar. İngilis missiyasının təkidi ilə Qa-

rabağda Erməni Milli Şurasının tərkibi də dəyişdirildi. Güman 

edilirdi ki, Erməni Milli Şurasının tərkibinə yerlərdən nümayəndə-

lərin daxil edilməsi erməni millətçi-təhrikçi qüvvələrinin ifrat tə-

cavüzkar mövqeyinə də dəyişiklik gətirə bilər. İngilis missiyası er-
mənilərdən tələb edirdi ki, Qarabağda əsrlərlə dinc və dostluq şə-

raitində yaşamış ermənilərlə azərbaycanlılar arasında münasibətlə-
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rin pisləşməsinə yol açan əməllərdən çəkinsin. Əslində, ermənilər 

arasında da bu tələblərin vacibliyini anlayanlar mövcud idi və ifrat 

erməni millətçiləri bölgədən qovulduqdan sonra Qarabağın erməni 

əhalisi arasında azərbaycanlı əhali ilə dinc yanaşı yaşamaq meyillə-

ri də güclənməyə başladı. Məhz bunun nəticəsi idi ki, 1919-cu il 

iyun ayının 28-də Şuşikənddə Qarabağ ermənilərinin VI qurultayı 

adlanan toplantısı keçirildi. Gözlənilirdi ki, bu toplantıda Azər-

baycan hökumətinin, ingilis missiyasının və ermənilərin şəhər ko-

missiyasının nümayəndələri iştirak edəcək və onların iştirakı ilə 

Qarabağda Azərbaycan hakimiyyətinin tanınması müzakirə edilə-

cəkdir. Lakin məlum olmayan səbəblər üzündən Azərbaycan hö-

kumətinin və ingilis missiyasının nümayəndələri toplantıda iştirak 

edə bilmədilər. Ona görə toplantı qərara aldı ki, Azərbaycan höku-
mətinin tanınması məsələsi tarla-əkin işlərinin bitməsindən sonra 

çağırıla biləcək növbəti toplantıya qədər təxirə salınsın (202). 

Amma elə erməni sənədlərindən aydın olur ki, Azərbaycan hö-

kumətinin nümayəndəsi Qarabağ ermənilərinin toplantısında işti-

rak etmək üçün bölgəyə gəlibmiş. Ermənistan hökumətinin Azər-

baycandakı nümayəndəsinin İrəvana ünvanladığı məktubunda de-

yilir ki, Qarabağ ermənilərinin qurultayına gedən Azərbaycan nü-

mayəndəsi danışıqlar və müzakirələr aparmaq üçün qurultayın iki 

nümayəndəsini Bakıya gətirmişdir. Ermənistanın Azərbaycandakı 

nümayəndəsinin məktubundan Azərbaycan hökumətinin Qarabağ-

da və Zəngəzurda cərəyan edən hadisələrin dinc yolla həll edilmə-

sinə iradə nümayiş etdirdiyini də görmək mümkündür. Hətta Zən-

gəzurda dörd azərbaycanlı kəndinin bir gün ərzində yerlə-yeksan 

edilməsindən sonra da Azərbaycanın Xarici İşlər naziri M.Cəfərov 

Ermənistan hökumətinin Azərbaycandakı nümayəndəsi ilə işgüzar 

söhbət keçirərək iki xalqın düşdüyü vəziyyətdən çıxarılması üçün 

yollar aranmasını təklif etmişdi. Qarşısına işğalçılıq və yeni vətən 
tapılması məqsədi qoymuş erməni tərəfi isə Azərbaycan rəsmiləri-

nin sülhsevər təkliflərini qulaq ardına vurdular (203). 

Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan hakimiyyət nümayəndələri 

ilə danışıqlar aparmasına gəlincə isə qeyd etmək lazımdır ki, bu 
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məsələ Qarabağ ermənilərinin VI qurultayının səlahiyyətli nüma-

yəndələri olan M.Ter-Danilyan, R.Şahnəzəryan və Qarabağın er-

məni icmasının Bakıdakı nümayəndələri S.Melik Yolçiyan və 

N.Pirumov tərəfindən həyata keçirilirdi. Baxmayaraq ki, Qarabağ 

erməniləri Ermənistandan göndərilən emissarların və millətçi-se-

paratçıların təsirindən büsbütün azad olmamışdı, bununla belə Qa-

rabağ ermənilərinin Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ilə 

danışıqlara başlaması Ermənistan hökumətini və millətçi-separatçı 

qüvvələri kifayət qədər təşvişə salmışdı. Çünki Qarabağ ermənilə-

rinin də dinc yanaşı yaşamaq meyillərinin ifadə olunması və Azər-

baycanın hakimiyyət orqanlarının tanınması Qarabağın zor gücünə 
Azərbaycandan qoparılması planlarına son qoya bilərdi. Həmin 

narahatlığı Ermənistanın Azərbaycandakı nümayəndəsinin Ermə-

nistan hökumətinə ünvanladığı məktubunda da görmək mümkün-

dür. Qarabağın Erməni Milli Şurasının ifrat millətçi-separatçı nü-
mayəndələrinin Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan hökuməti ilə 

apardığı müzakirələr haqqında İrəvana göndərdikləri məktubların-

da Ermənistan hökumətinin erməni millətçi-separatçı qüvvələrinin 

Qarabağın dağlıq hissəsinə olan təcavüzkar və işğalçı siyasətləri 

daha qabarıq ifadə olunur. Erməni millətçilərinin təşviş keçirməsi-

nə səbəb o idi ki, Qarabağ ermənilərinin Azərbaycanın hakimiyyət 

nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparması ermənilərin şüurun-

da Qarabağın Ermənistana bağlı olmaması təsəvvürünü möhkəm-

lədə bilərdi. Qarabağ məsələsinin Azərbaycanın daxili məsələsi 

olduğunu və Qarabağ məsələsini də Azərbaycanın daxili qanunları 

ilə tənzimlənməli olduğunu təsdiqləyə bilərdi. Mübahisəli ərazi 

haqqında məsələnin Ermənistan hökumətinin iştirakı olmadan mü-

zakirəyə çıxarılması həmin ərazilərin mübahisəli olmasının artıq 

aradan qaldırılması demək idi. Erməni millətçiləri Qarabağ məsə-

ləsinin dövlətlərarası münasibətlər çərçivəsindən çıxaraq Azərbay-

canın daxili məsələsinə çevrilməsi faktını heç bir vəchlə qəbul et-

mək istəmirdilər (204). 
Erməni millətçilərinin narahatlığı heç də əbəs deyildi. Çünki 

artıq 1919-cu il iyun ayının 30-da Qarabağ ermənilərinin səlahiy-
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yətli nümayəndələrinin Azərbaycan hökuməti ilə müvəqqəti razı-

laşmasının mətni açıqlandı. 25 bənddən ibarət olan bu razılaşmanın 

əsas mahiyyəti 2-ci bənddə təsbit olunmuşdu. Bu bəndə əsasən 

Qarabağ erməniləri razı olurdular ki, sülh konfransı çağırılana kimi 

Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl qəzalarının mübahisəli hissələri mü-

vəqqəti olaraq Azərbaycan Cümhuriyyətinin tərkibində sayılsın. 

Başqa sözlə, bu ərazilərdə Azərbaycan hakimiyyəti qeyd-şərtsiz 

tanınmalı idi. Bunun əvəzində Azərbaycan hökuməti də Qarabağ 

ermənilərinin hüquqlarının qorunması və dinc yaşayışının təmin 

olunması üçün bir sıra öhdəlikləri öz üzərinə götürürdü. Məsələn, 

Qarabağ ermənilərinə mədəni muxtariyyət verilirdi, Qarabağ ge-

neral-qubernatorunun müavini vəzifəsinə erməni təyin edilməli idi, 

general-qubernatorluq yanında yaradılmış 6 nəfərlik şura bərabər 
sayda hər iki xalqın nümayəndələrindən təmsil olunmalı idi, siyasi 

əqidəsinə görə ermənilər təqib olunmamalı idi, erməni yaşayış 

məntəqələrində yerli əhalinin tərk-silah edilməsi dayandırılmalı 

idi, dağıdılmış erməni və azərbaycanlı kəndləri hökumət hesabına 

bərpa edilməli idi və s. Nəzərdə tutulurdu ki, əldə edilmiş razılaşma 

Qarabağ ermənilərinin növbəti qurultayında təsdiq edilsin (205). 

Həmin qurultayın çağırılması isə əkin-biçin işlərinin başa çatma-

sından sonraya planlaşdırılırdı. 

1919-cu il avqust ayının əvvəllərində Şuşada olan ingilis missi-

yası Qarabağ ərazisini tərk etdi. İngilis missiyasının və ingilis böl-

mələrinin Qarabağ ərazisini tərk etməsi Azərbaycanın hakimiyyət 

orqanlarının Qarabağdakı vəziyyəti nəzarət altında saxlamağa ye-

tərincə qabil olduğunu nümayiş etdirməklə bərabər, həm də erməni 

separatçı iddialarının dəstək qazanmadığını sübut edirdi. Bundan 

sonra, Qarabağda cərəyan edən hadisələrə nəzarət bölgədə yeganə 

səlahiyyətli hakimiyyət orqanı olan Qarabağ general-qubernator-

luğunun üzərində qalırdı. Bu orqan artıq ingilis missiyasının mü-
daxiləsi olmadan Qarabağın şəriksiz legitim orqanına çevrildi. 

İngilis missiyasının Qarabağı tərk etməsindən az sonra, yəni 

1919-cu ilin avqust ayının 12-də Şuşikənddə Qarabağ erməniləri-

nin VII qurultayı adlanan növbəti toplantısı keçirildi. Toplantıda 
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erməni əhalinin nümayəndələrinin Azərbaycanın hakimiyyət nü-

mayəndələri ilə əldə etdiyi razılaşma müzakirəyə çıxarıldı. Bax-

mayaraq ki, ifrat erməni millətçi-separatçıları razılaşmanın qəbul 

edilməsi əleyhinə toplantı iştirakçılarına təzyiq göstərməyə çalış-

dılar, bununla belə avqust ayının 15-də toplantı iştirakçıları razı-

laşmanı qəbul etdilər. Qarabağ ermənilərinin nümayəndələri birgə 

dinc yaşayış üçün hələ iyunun sonlarında qəbul etdikləri ilkin razı-

laşmaya müsbət səs verdilər. Nəticədə, Qarabağ ermənilərinin VII 

qurultayı Azərbaycan hökuməti ilə müvəqqəti razılaşmanı təsdiq 

etdi. Sənədin müvəqqəti razılaşma adlandırılması erməni millətçi-

lərinin təcavüzkar təbliğatlarının qarşısının alınması üçün edilmiş-

di. Bu razılaşmada qeyd olunmuşdu ki, Qarabağın daimi statusu 

sülh konfransında müəyyənləşdiriləcəkdir. Azərbaycan hökuməti 
isə sülh konfransında məsələnin ədalətli şəkildə həll olunacağına 

və erməni millətçilərinin separatçı iddialarına dəstək verilməyəcə-

yinə əmin idi.  

Bakıda Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri ilə Qarabağ 

ermənilərinin VI qurultayının səlahiyyətli nümayəndələrinin məs-

ləhətləşmələri zamanı əldə edilmiş ilkin razılaşma azacıq dəyişik-

liklərlə VII qurultay nümayəndələri tərəfindən qəbul olundu. Bu 

müvəqqəti razılaşmanın əsas tələblərindən biri o idi ki, Qarabağın 

dağlıq hissəsində ermənilərin yaşadığı Şuşa, Cavanşir və Cəbrayıl 

qəzaları müvəqqəti olaraq Azərbaycan Cümhuriyyətinin tərkibində 

sayılır. Müvəqqəti razılaşmaya əsasən Qarabağ general-quberna-

torunun mülki hissə üzrə müavini erməni təyin edilməli idi. Bu 

vəzifəyə Erməni Milli Şurası tərəfindən iki namizəd təqdim olun-

malı və onlardan biri Azərbaycan hökuməti tərəfindən bu vəzifəyə 

təyin olunmalı idi (206). 

“Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan hökuməti ilə müvəqqəti 

razılaşması”na əsasən Qarabağ ermənilərinin mədəni muxtariyyət 
hüquqlarına hörmətlə yanaşılması təsbit olunurdu. Qarabağ ermə-

nilərinin narahatlığına səbəb olmamaq üçün bölgədəki hərbi hissə-

lərin yerdəyişmələri də nəzarət altına alınmalı, qoşun bölmələrinin 

hər hansı bir məntəqəyə hərəkəti əvvəlcə general-qubernatorun ya-
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nındakı şurada müzakirə edilməli və şura üzvlərinin üçdə ikisinin 

razılığı ilə qoşunların hərəkətinə razılıq verilməli idi. Sülh konfransı 

çağırılanadək Qarabağ əhalisinin tərk-silah edilməsi dayandırılırdı. 

Siyasi səbəblərə və milli toqquşmalarda iştirakına görə Qarabağı 

tərk etmiş şəxslərə geri qayıtmaq hüququ, əhaliyə müxtəlif qurum-

larda birləşmək, söz, mətbuat və yığıncaq azadlığı verilirdi (207). 

Azərbaycan hökuməti ilə Qarabağ erməniləri arasında müvəq-

qəti müqavilənin imzalanması Azərbaycan ictimaiyyəti arasında 

rəğbətlə qarşılandı. Həmin müqaviləyə müəyyən ümidlər bağlanı-

lırdı. Doğrudan da, iyun ayında Qarabağ general-qubernatorluğu-

nun qətiyyətli mövqeyi və sonra da müvəqqəti müqavilənin bağlan-

ması bir müddət bölgədə sakitliyin yaranmasına imkan verdi. 

Avqust ayının 22-də Qarabağın müvəqqəti general-qubernatoru 
Xosrov bəy Sultanov Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan hökumə-

tini tanıyan razılaşmanı qəbul etməsi ilə bağlı bəyanatla çıxış etdi. 

O, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndəsi kimi müvəqqəti razı-

laşmanın ermənilər tərəfindən qəbul edilməsini alqışladı və mü-

vəqqəti razılaşmanın qəbul edilməsini Qarabağın həyatında tarixi 

bir gün kimi dəyərləndirdi. Onun fikrincə, həmin razılaşmanın im-

zalanması ilə iki xalq arasında qarşılıqlı etibarın əsası qoyuldu və o, 

Qarabağ general-qubernatoru kimi bu etibarın qorunmasına tərəf-

dar olduğunu bildirdi. X.Sultanov Qarabağ ermənilərinin vətəndaş 

hüquqlarının təmin olunmasını, erməni əhalinin ehtiyaclarının hər-

tərəfli öyrənilməsini başlıca vəzifələrdən biri adlandırırdı. Bəyanat 

boyu müvəqqəti razılaşmada öz əksini tapan müddəalara toxun-

maqla Qarabağ general-qubernatoru onların icrasına çalışacağını 

vəd verdi (208). 
 

3. Dığ əməliyyatı 
 

“Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan hökuməti ilə müvəqqəti 
razılaşması”nda nəzərdə tutulan müddəaların həyat keçirilməsi, 

eyni zamanda, erməni millətçilərinin Zəngəzur bölgəsinə olan id-

dialarına da son qoya bilərdi. Ona görə əldə edilmiş müvəqqəti 

razılaşma erməni millətçilərinin ikiqat təşvişinə səbəb oldu. Bu isə 
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Qarabağda başlanan prosesin, yəni Azərbaycan hakimiyyətinin bu 

bölgədə möhkəmlənməsinin Zəngəzura da yayıla bilməsi ehtimalı 

erməni millətçilərinin təcavüzkarlığının yenidən genişlənməsinə 

bir təkan verdi. Naxçıvan və Şərur istiqamətlərində başlanan er-

məni təcavüzkar-işğalçılıq siyasətinə son qoyulması və erməni 
işğalçı qüvvələrinin həmin bölgələrdən qovulması ilə erməni mil-

lətçilərinin başlıca diqqəti məhz Zəngəzura cəmləşdi. Erməni 

millətçiləri üçün Zəngəzur qəzası strateji əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Çünki bu qəzaya sahib çıxmaqla erməni millətçiləri gələcəkdə bu 

qəzadan həm Qarabağa, həm də Naxçıvana olan işğalçı iddiaların 

icrası üçün əlverişli mövqe kimi istifadə edə bilərdilər. 

Ermənistan hökuməti tərəfindən qanunsuz şəkildə Qarabağ və 

Zəngəzura komissar təyin edilmiş və millətçi-təcavüzkar fəaliyyəti 

ilə təkcə Azərbaycan hökumətinin deyil, eyni zamanda, ingilis 

missiyasının qətiyyətli etirazları ilə qarşılaşan Şahmazyan Ermə-
nistan hökumətinə göndərdiyi məruzəsində də Zəngəzuru öz coğ-

rafi mövqeyi etibarilə Qarabağ və Naxçıvana təcavüz üçün bir baza 

rolu oynadığını bildirirdi (209). Başqa sözlə, Şahmazyan Zəngəzur 

qəzasının birdəfəlik erməniləşdirilməsini istəyirdi və bunun üçün 

hökumət qarşısında konkret məsələlər qaldırırdı. 

Şahmazyanın yazdıqlarına görə 1919-cu ilin yayında Nors si-

lahlı dəstəsində 198 erməni silahlısı var idi. Bu dəstə, əsasən, Zən-

gəzur erməniləri hesabına təmin edilirdi. Dəstənin gücləndirilməsi 

məqsədilə Şahmazyanın tapşırığı ilə onun ixtiyarına əlavə 30 min 

güllə göndərilmişdi. Bundan başqa, yenə Şahmazyanın göstərişi ilə 

Qafan və Mehridən toplanan 400–500 erməni könüllüsü, habelə 28 

min güllə Qoxtanda təşkil edilmiş erməni silahlı dəstəsinin güc-

ləndirilməsinə göndərildi. Amma Şahmazyanın fikrincə, Zəngəzu-

run birdəfəlik erməniləşdirilməsi üçün bu da kifayət deyildi. O 

qeyd edirdi ki, hazırda ixtiyarında 40 min üçxətli tüfəng gülləsi, 

200 min ədəd lebel gülləsi və bir taqım top vardır. O, Ermənistan 

hökumətindən xahiş edirdi ki, Zəngəzurun erməniləşdirilməsi və 
sonra da bu qəzanın Qarabağ və digər Azərbaycan ərazilərinə qarşı 

təcavüzkarlıq siyasətinin dayaq nöqtəsinə çevrilməsi üçün təcili 
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şəkildə onun ixtiyarına 500 min üçxətli tüfəng gülləsi, 4–6 ədəd 

dağ topu, maliyyə vəsaiti, geyim əşyaları və s. göndərilsin. Onun 

yazdıqlarına görə Ermənistan dövləti deyilənləri etməzsə, onda er-

mənilərin Zəngəzur iddiası da xülya olaraq qalacaqdı. Ermənistan 

hökumətinin sədri Şahmazyanın tələbləri ilə dərhal razılaşdı və 

Zəngəzurda erməni təcavüzünün genişləndirilməsi məqsədilə Da-

xili İşlər nazirinə və Hərbi nazirə müvafiq tapşırıqlar verdi (210). 

Bütün bunların nəticəsi idi ki, Qarabağda qarşılıqlı anlaşma 

meyilləri özünü göstərməyə başladığı bir vaxtda Zəngəzur qəza-

sında erməni təcavüzkarlığının alovları xeyli genişləndi. 

 Avqustun 7-də erməni silahlıları Saldaş Azərbaycan kəndinə 

hücum edib əhalini gülləyə tutdular. Aqaran, Aqavurt və Ucanis 

erməni kəndlərinin birləşmiş qüvvələri Birinci və İkinci Yeməzli 
kəndləri üzərinə hücum etdilər. Erməni silahlı qüvvələri tam bir 

gün ərzində bu kəndləri mühasirədə saxladılar (211). 

Avqust ayının 7–8-də Amazaspın komandanlığı altında olan er-

məni hərbi qüvvələri yenidən Vedi üzərinə hücuma keçdi. Bu kən-

din azərbaycanlı əhalisini qırıb-çatmaq üçün Amazasp böyük sayda 

hərbi qüvvəyə malik idi. Bu qüvvələr üç istiqamətdən Vedi üzərinə 

hərəkət edirdi. Ermənilərin Sasun alayı Mil dərəsi istiqamətindən, 

Vənk alayı Ağdamlar dağı istiqamətindən, 1-ci və 2-ci alayların 

qüvvələri isə dəmir yolu istiqamətindən Vedi əhalisinə zərbə en-

dirməyi planlaşdırırdılar. Vedinin müqavimət dəstələri bu dəfə də 

ermənilərə layiqli dərs verdilər. Əvvəlcə Sasun alayı döyüşdə məhv 

edildi. Vənk alayını da belə bir tale gözləyirdi. Lakin hərəkət et-

dikləri ərazinin xüsusiyyətləri bu alayı tamamilə məhv olmaqdan 

xilas etdi. 1-ci və 2-ci alayların qüvvələri də vedililərin iradəsi 

qarşısında tab gətirməyərək qaçıb dağılışdılar. Ermənilərin hücumu 

zamanı Vedi güclü top atəşinə məruz qaldı. Lakin bu da erməni 

millətçilərinin dadına çatmadı. Verilən məlumata görə ermənilər 
bu döyüşdə 4500-ə qədər adam itirdilər. Ağır tələfatla üzləşən er-

mənilər geri çəkilib Ağdamlar–Məsumlu–Yuva–Xoprvirab xətti üz-

rə mövqe tutdular. Sürməli qəzasında isə erməni silahlı qüvvələri öz 

vəhşiliklərini həyata keçirə bildilər. Onlar Yuxarı və Aşağı Qarxun 
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kəndlərini ələ keçirdilər və oradakı əhaliyə divan tutdular (212). 

Quduzlaşan erməni silahlı dəstələrinə layiqli cavab vermək üçün 

Zəngəzurdakı yerli müdafiə dəstələri də gücləndirildi. Bu dəstələ-

rin arasında Xosrov bəy Sultanovun qardaşı Sultan bəyin dəstəsi 

daha böyük müdafiə imkanlarına malik idi. Avqustun 22–24-ü 

arası Xaznavar kəndi ətrafında onun dəstəsi ilə erməni silahlı dəstə-

ləri arasında döyüşlər baş verdi. Avqustun 27-də Nors kəndi, av-

qustun 29-da isə Nijadzor kəndi və Gümrü kəndi ətrafında qanlı dö-

yüşlər oldu. Erməni silahlıları bu döyüşlərin gedişində xeyli itki ve-

rərək qaçmağa məcbur oldular. Erməni mənbələrinin verdiyi mə-

lumata görə həmin döyüşlərdə Azərbaycanın qoşun bölmələri də 

iştirak etmişdi (213). 

Ancaq Zəngəzurda qüvvələr nisbəti heç də eyni deyildi və ermə-
ni tərəfi hökumət səviyyəsində bu qəzanın azərbaycanlılardan büs-

bütün təmizlənməsi üçün öz təcavüzkar siyasətini davam etdir-

məkdə idi. 

1919-cu ilin sentyabrında erməni nizami qoşun hissələrinin və 

silahlı dəstələrinin Zəngəzurun Azərbaycan əhalisi üzərinə ba-

qınları xüsusilə faciəli xarakter aldı. Sentyabrın 1-də və 3-də Qafan 

erməniləri böyük qüvvələrlə ətrafdakı Azərbaycan kəndlərinə hü-

cum edib çoxlu qırğınlar törətdilər. Sentyabrın 2-də və 4-də erməni 

silahlı dəstələri Tarovlu və Fərcan kəndlərinə basqın etdilər. 

Sakinlərə canlı itki yetirməklə bərabər, onların mal-qarasını sürüb 

özləri ilə apardılar (214). 

Sentyabrın 4-də çoxsaylı erməni silahlı dəstələri Quba–Kəlaqi 

kəndinə hücum edib 10-dan artıq adam öldürdülər. Sentyabrın bi-

rinci həftəsi ərzində Zəngəzur qəzasının 3-cü və 4-cü sahəsinin 

kəndləri hər gün erməni hücumlarına məruz qalırdı. Alınan məlu-

matlara görə bu saysız hücumlarla erməni tərəfi Zəngəzurun mü-

dafiə imkanlarını yoxlayırdı. Onların əsas qüvvələri Qafan rayo-
nundakı dərələrdən birinə toplanılmışdı və yaxın vaxtlarda onlar 

kütləvi hücuma keçərək Zəngəzurun strateji əhəmiyyət daşıyan 

məntəqələrini işğal etməli idilər (215). 

Genişlənən erməni təcavüzünün qarşısını almağa gücü çatma-
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yan Azərbaycan kəndlərinin sakinləri yurdlarını tərk edib qaçmağa 

məcbur olurdular. Mövcud olan məlumatlara görə 1919-cu il ok-

tyabr ayının əvvəllərində Zəngəzurun 110 böyük kəndi məvh edil-

mişdi (216). Bu kəndlərin əhalisi ya qırılmış, ya da ev-eşiklərini tərk 

edərək qaçmağa məcbur olmuşdular. Yurdlarını tərk etmək məc-

buriyyətində qalan əhalinin çoxu Qarabağa pənah gətirirdi (217). 

Zəngəzur qəzasıdan qaçqın düşənlərin sayı 60 minə çatmışdı 

(218). Qalan əhalinin böyük əksəriyyəti isə Azərbaycanla əlaqə-

lərin kəsilməsi üzündən aclıq və səfalət içində idi. Yayılan xəs-

təliklərdən isə həm mal-qara qırılır, həm də insanlar böyük əziyyət 

çəkirdilər (219). 

Bölgədə yaşayan silahlı azərbaycanlılar malik olduqları kiçik 

qüvvə ilə ermənilərin genişlənən təcavüzü qarşısında qadın və 
uşaqların həyatını, habelə yurd-yuvalarını qorumağa çalışırdılar. 

Bu azsaylı qüvvələr çoxsaylı erməni silahlılarının təcavüzkarlıqla-

rının qarşısını almağa kifayət deyildi. Bununla belə, azərbaycanlı 

əhalinin özünü qorumaq cəhdləri şişirdilərək ermənilərin millətçi 

hissləri qızışdırılır və bununla da erməni təcavüzkarlığının geniş-

ləndirilməsinə təkan verilirdi. 

Ermənilər, eyni zamanda, öz təbliğat kampaniyalarını da işə 

salmışdılar. Ardı-arası kəsilməyən müraciətləri, məktubları ilə on-

lar Amerika ictimaiyyətində ermənilərin və onların xristian kilsə-

lərinin mövcudluğunun təhlükə altında olduğu barədə təəssürat 

yaratmağa və bununla da müttəfiq dövlətlərin erməni tələblərinə 

münasibətinin dəyişdirilməsi nəticəsində daha çox Azərbaycan 

ərazilərini ələ keçirməyə çalışırdılar (220). 

Zəngəzurda baş verən qırğın və talanlar Azərbaycan ictimaiy-

yətini və hökumət rəhbərliyini ciddi narahat edirdi. Bu qanunsuz-

luqların qarşısının dinc yolla alınması üçün Azərbaycan hökuməti 

tərəfindən bir sıra cəhdlər göstərildi (221). Aparılan danışıqlar, 
göndərilən teleqram və notalar heç bir nəticə vermədi. Əksinə, 

Azərbaycan hökumətinin Zəngəzurda vəziyyəti sabitləşdirmək 

üçün göstərdiyi cəhdlər Ermənistan hökuməti tərəfindən Ermənis-

tanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdləri kimi qiymətləndirilirdi. 
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Ermənistan xarici işlər naziri 1919-cu il oktyabrın əvvəllərində 

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çatdırırdı ki, Zəngəzur Er-

mənistan ərazisidir və oranı Azərbaycan hökumətinin nəzarəti 

altına almaq niyyətləri ağır nəticələrə gətirib çıxara bilər (222). 

Baş Ərkani-hərb rəisi general-leytenant Sulkeviç Qarabağ er-

mənilərinin Azərbaycan hakimiyyətini tanımasına toxunaraq bil-

dirirdi ki, Qarabağa nəzarətin itirilməsi ilə ermənilər heç vaxt 

razılaşmayacaqlar və münasib imkan yaranan kimi bu ərazini işğal 

etmək məqsədilə yenidən təcavüzləri genişləndirəcəklər. Təca-

vüzün qarşısının alınması üçün çoxlu qüvvə lazım idi. Ona görə də 

general-leytenant Sulkeviç təklif edirdi ki, ərazi prinsipi üzrə kürd 

hərbi hissələri yaradılsın (223). 

Kürd hərbi hissələrinin yaradılması, eyni zamanda, Zəngəzurda 
erməni təcavüzünün qarşısını almaq üçün ciddi əhəmiyyətə malik 

idi. Kürd əhalisi də əsasən elə Zəngəzur qəzası ərazisində yaşayıdı. 

Bu hissələrin kürd zabitləri ilə təmin edilməsi üçün oktyabr ayında 

X.Sultanov Hərbi Nazirlik qarşısında hərbi məktəbdə kürd kur-

sunun açılması barədə məsələ qaldırdı (224). Müsbət həll edilmiş 

bu məsələlərin hər ikisi Zəngəzurda və Qarabağda erməni təca-

vüzünün cilovlanması üçün atılmış daha bir addım idi. 

Ermənistan hökuməti Zəngəzur məsələsini birdəfəlik həll etmək 

və bu qəzanın bütün ərazisini azərbaycanlılardan təmizləyib ora 

şəriksiz sahib çıxmaq üçün öz qanunsuz əməllərindən əl çəkmirdi. 

Oktyabr ayında Ermənistan hökuməti Zəngəzur ərazisinə xüsusi 

təxribatçılar qrupu göndərdi ki, bu qrup Zəngəzurun erməni əhalisi-

ni azərbaycanlılara və Azərbaycan hökumətinə qarşı qaldırsın. 

Onların ardınca isə Zəngəzurda Ermənistanın nizami qoşun hissə-

lərinin gücləndirilməsi planlaşdırılırdı. 

1919-cu ilin payızında ermənilər bütün güclərini Zəngəzura 

doğru istiqamətləndirdi. Çünki yuxarıda qeyd edildiyi kimi, Zən-
gəzur ermənilərin planlarında strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Azər-

baycanlıların öz doğma yurdlarından qovulması hesabına Ermə-

nistanın genişləndirilməsi kimi təcavüzkar bir planın həyata keçi-

rilməsində Zəngəzur mərkəzi yer tuturdu. Ermənilər yaxşı bilirdilər 
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ki, Qarabağın ələ keçirilməsi də Zəngəzurun bütünlüklə işğalından 

sonra mümkün ola bilərdi. Yəni Zəngəzurun Azərbaycandan qo-

parılması Qarabağa doğru hərəkətin ilk mərhələsi hesab olunurdu.  

 Ona görə Azərbaycan hökuməti üçün də Zəngəzurun qorun-

ması strateji əhəmiyyət daşıyırdı. Bu torpaqların itirilməsi Azər-

baycanın bir parçasının itirilməsi, eləcə də burada yaşayan on 

minlərlə azərbaycanlı əhalinin faciələrlə üzbəüz qalması demək idi. 

Digər tərəfdən, Zəngəzurun təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə 

Qarabağ da ciddi təhlükələrdən xilas ola bilərdi. 

Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi də bu cəhətə diqqət yetirirdi. Lakin 

Cümhuriyyət ordusunun lazımınca formalaşmadığı bir vaxtda ora 

qoşun çıxarmaq mümkün deyildi. Yalnız 1919-cu ilin payızında 

Lənkəran əməliyyatı uğurla başa çatdırıldıqdan sonra Hərbi Nazir-
liyin rəhbərliyi Zəngəzura qoşun çıxarmaqla buradakı erməni hərbi 

qüvvələrinin zərərsizləşdirilməsi barədə düşünməyə başladı. Nə-

zərə alınırdı ki, mövcud olan konkret tarixi şərait də Zəngəzura 

qoşun çıxarılması üçün münasib idi. Xüsusilə azərbaycanlı yaşayış 

məntəqələrinin, Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz bölgələrinin müqavi-

mət qüvvələrinin kifayət qədər fəal olmasının milli qoşun hissələ-

rinin Zəngəzura doğru hərəkəti ilə əlaqələndirilməsi planlaşdırılır-

dı. Zəngəzura doğru yürüş, əsasən, 1-ci piyada diviziyasının qüvvə-

ləri tərəfindən həyata keçirilməli idi. 

1919-cu il oktyabrın 18-də Hərbi nazir 1-ci piyada diviziyasının 

komandirinə aşağıdakı məzmunda məktub göndərdi: "Ermənilər 

Zəngəzur qəzasındakı qüvvələrini gücləndirirlər. Bura qüvvələr 

30–40 nəfərlik qruplarla gəlir. Ora 4 ədəd dağ topunun gətirilməsi 

haqqında da məlumat vardır (bəzi başqa məlumatlara görə isə 2 

ədəd yüngül, 2 ədəd dağ topu gətirilmişdir). Ermənistanın Bakıdakı 

diplomatik nümayəndəsinin bəyanatları və erməni mətbuatının əh-

val-ruhiyyəsi güclü müqavimətin və nizami hərbi qüvvələrlə qar-
şılaşmanın olacağını bildirir. Zəngəzurun bütün erməni silahlı 

əhalisi də bu nizami qüvvələr ətrafında toplaşır. Mövcud olan mə-

lumatlara görə ermənilərlə Naxçıvan, Şərur-Dərələyəz və Sürməli 

qəzalarının üsyan qaldırmış müsəlmanları arasında demarkasiya 
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xətti Daşburun, Qaraqoyunlu, Markara kəndlərindən, Eçmiədzin-

dən, Lamurçi kəndindən, Xaçaparax kəndinin qərbindəki kilsədən, 

Külyəley, Aşağı Şinkovit, Təzəkənd kəndlərindən, sonra Uluxan-

lıya qədər olan dəmir yolundan, İmamşamlı yolayrıcından, Araza 

qədər uzanan Zəngi çayından və Xor-Virab monastırından keçir. 

Siz yaranmış vəziyyətdən dəstənizin Zəngəzura hücumunun 

asanlaşdırılmasında istifadə etməlisiniz. Ona görə də Siz öz hərə-

kətlərinizi Ermənistanın üsyan qaldırmış müsəlman əhalisinin fəa-

liyyəti ilə əlaqələndirməlisiniz. Bunun üçün: 

1. Naxçıvanlı qüvvələr Qıpçaq və Biçənək aşırımından Zəngə-

zurun bu mühüm rayonlarını müdafiə edən ermənilərin arxasından 

zərbə vurmaq üçün hücuma keçməlidirlər. Bu zaman naxçıvanlılar 

gəlməkdə olan əlavə erməni qüvvələrinə zərbə vurub İrəvanın 
Zəngəzurla əlaqəsini kəsə bilərlər. Bu məqsədə çatmaq üçün er-

məni qüvvələrinin toplaşmaqda olduğu Bazarçay vadisini mütləq 

ələ keçirmək lazımdır. Bu məntəqədə yaşayan malakanlar bizə 

təəssübkeşliklə yanaşırlar, ancaq ermənilərin qisasından qorxurlar; 

 2. Sürməli və Şərur-Dərələyəz qəzalarının üsyan etmiş müsəl-

manlarının nümayişkaranə hərəkətlərinin çox faydası ola bilərdi. 

Bununla İrəvanın ətrafını müdafiə edən ermənilərin diqqəti onlara 

cəlb olunardı. Demarkasiya xəttinin Ermənistan paytaxtına yaxın 

olması üzündən ermənilər düşmən qüvvələrin bu istiqamətdəki 

istənilən hərəkətlərinə həssaslıqla yanaşırlar; 

3. Ekspedisiyada iştirak edən kürdlər kəşfiyyatçı, dövrələmə 

hərəkətində olan kolonların bələdçisi, rabitəçi, mühafizəçi kimi, bir 

sözlə ərazi tanışlığı ilə bağlı məsələlərdə qiymətli xidmətlər göstərə 

bilərlər; 

4. Möhkəmləndirilmiş mövqelərə hücum etmək və ya müdafiə 

vəziyyətinə gətirilmiş yaşayış məntəqələrinə və digər obyektlərə 

hücum etmək üçün Sizin dəstəyə əlavə olaraq bir haubitsa taqımı 
da verirəm. Bir daha təsdiq edirəm ki, dağlıq ərazidəki müharibədə 

dövrələmə hərəkəti məsələni həll edir, üzbəüz döyüşlər isə nadir 

hallarda səmərə verir. Piyadaların gənc olması üzündən hücumun 

mükəmməl topçu hazırlığına xüsusi diqqət yetirməyi təklif edirəm. 
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Deyilənlər barədə Qarabağ general-qubernatoruna məruzə edin. O, 

Sizə həvalə olunmuş vəzifələrin icrasına köməklik göstərəcəkdir. 

Bütün bunlar Sizə ümumi göstərişlər kimi çatdırılır. Əsas fəa-

liyyəti isə şəraitdən asılı olaraq özünüz qurun" (225). 

Hərbi nazir, eyni zamanda, özü də Qarabağ general-qubernato-

runa məktub göndərdi, 1-ci piyada diviziyasının komandirinə ver-

diyi tapşırıqlar barədə onu da məlumatlandırdı. Bu məktubunda da 

Hərbi nazir bir daha qeyd edirdi ki, Zəngəzur ekspedisiyasının 

uğurla başa çatması üçün naxçıvanlıların Qıpçaq və Biçənək aşı-

rımlarından ermənilərin arxasına zərbə vurmasına böyük əhəmiy-

yət verir. Bu məqsədə nail olmaq üçün 1919-cu il oktyabrın so-

nunda Minkənd, Bazarçay və Culfa məntəqələrində türk zabiti Xə-

lil bəyin rəhbərliyi altında olan Naxçıvan müqavimət dəstəsi yara-
dıldı. Ona da tapşırıq verildi ki, qeyd edilən məntəqələrdə ermənilərə 

arxadan zərbə vurmaqla Zəngəzur ekspedisiyasının hücumunu yün-

gülləşdirsin. Bu zaman Xəlil bəyin rəhbərlik etdiyi dəstədə 2000 

nəfər döyüşçü var idi. Noyabrda Xəlil bəy öz dəstəsi ilə ermənilərə 

qarşı hücuma keçdi. Çox tezliklə Sultanbəy, Sesi və Martiros er-

məni kəndləri ətrafındakı erməni silahlılarına güclü zərbə endirildi. 

Lakin Xəlil bəyin dəstəsi nəzərdə tutulan istiqamətdə hücumu ge-

nişləndirə bilmədi ki, bu da Zəngəzur ekspedisiyasının vəziyyətinin 

yüngülləşdirilməsinə heç bir təsir göstərmədi (226). 

Bu isə Zəngəzura göndərilməsi planlaşdırılan dəstənin işini bir 

qədər də çətinləşdirdi. Digər tərəfdən, Zəngəzurun ağır təbii şəraitə 

malik olması, buradakı erməni nizami hərbi qüvvələrinin dağlıq 

ərazinin xüsusiyyətlərindən istifadə edərək möhkəmləndirilmiş 

müdafiə mövqeləri yaratması qarşıda dayanan vəziyyətin mürək-

kəbliyini daha da artırırdı. Ekspedisiyanın Zəngəzura yollanacağı 

halda buranın ermənilərinin başdan-başa silahlandırılacağı da 

istisna deyildi. Bu qəzada keçmiş rus ordusunda təlim görmüş 15 
min nəfərə qədər erməninin səfərbər edilməsi mümkün idi. 

Azərbaycan tərəfi isə çox böyük sayda, təchiz olunmuş və təlim 

keçmiş erməni hərbi qüvvələrinə Zəngəzur kimi xüsusi şəraitə 

malik olan bu məntəqədə güclü zərbə endirilməsi üçün hələ kifayət 
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qədər imkanlara malik deyildi.  

Yaranmış şərait də ölkənin şimalında, qərbində və Bakının mü-

dafiəsində dayanan hərbi qüvvələrin hamısını Zəngəzura səfərbər 

etməyə imkan vermirdi. Belə bir şəraitdə Hərbi Nazirliyin rəh-

bərliyi bölgə məntəqələrinin əhalisindən toplanılmış könüllülərdən, 

lazımi hərbi intizama və hərbi təcrübəyə malik olmayan müqa-

vimət dəstələrindən istifadə etmək məcburiyyətində qaldı ki, bu da 

gözlənilən nəticəni vermədi. Hərbi qüvvələri əsas vəzifədən ya-

yındırmamaq üçün Zəngəzur ekspedisiyasının arxa ilə əlaqələrinin 

qorunması da, əsasən, yerli könüllülərə tapşırıldı. 

Azərbaycanın qoşun dəstəsinin Zəngəzura yola düşməsi ərəfə-

sində Qarabağ general-qubernatoru erməni dilində yerli erməni 

əhalisinə müraciət göndərdi. Həmin müraciətdə deyilirdi ki, bir il-
dən artıqdır ki, Zəngəzurda anarxiya baş alıb gedir. Erməni millətçi 

liderləri erməni əhalisini məhvə doğru sürükləyir. Muğanda və 

Qarabağda dinc həyat yarandığı kimi Zəngəzurda da asayiş bərqə-

rar edilməlidir. 

General-qubernator X.Sultanov Zəngəzurun erməni əhalisinin 

nəzərinə çatdırırdı ki, hələ ki gec deyil. Respublika hökuməti bu 

özbaşınalıqlara çox dözə bilməz. Qanunsuzluqlara dərhal son qo-

yulmalıdır, bu qanunsuzluqlara rəvac verən şəxslər öz silahlı 

tör-töküntüləri ilə bərabər qəzadan qovulmalıdırlar. Əhali belə 

təxribatçılara sığınacaq verməməli və onlara kömək göstərməmə-

lidir (227). 

Zəngəzurda baş verən qırğınların qarşısını almaq, qəzada Azər-

baycan hökumətinin səlahiyyətlərini tam bərpa etmək üçün 

1919-cu il oktyabrın 30-da Zəngəzur dəstəsi yaradıldı. Zəngəzur 

dəstəsinin rəhbəri 1-ci piyada diviziyasının komandiri general- 

mayor Cavad bəy Şıxlinski idi (228). Dəstə noyabrın əvvəllərində 

bir neçə gün gərgin döyüşlərdə iştirak etdi. 
Dəstə hələ yaradılmazdan əvvəl onun təminat və təchizat məsə-

lələrinin həllinə başlandı. Çətin dağ şəraitində 3500 nəfər olması 

nəzərdə tutulmuş bu dəstənin təchizat məsələlərinin həllinin özü də 

ciddi təşkilati işlər tələb edirdi. Bununla əlaqədar bütün hərbi hissə-
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lərə tapşırıq verildi ki, Zəngəzur dəstəsində iştirak edəcək hərbi 

qulluqçular əşya təminatı ilə birinci növbədə təmin edilsinlər. 

Dəstənin tərkibində olan atların və yük heyvanlarının otla təmin 

edilməsi üçün hissələrə lazımi miqdarda pul ayrılmışdı. Həmin pul 

əsasında hissə tərəfindən yem tədarükü görülməli idi. Ərzaq təmi-

natında yarana biləcək çətinliklərin aradan qaldırılması üçün Hərbi 

Nazirliklə iş quran podratçılardan xahiş olundu ki, təcili şəkildə 

Gəncə və Xankəndi ərzaq anbarlarına taxıl gətirsinlər. Qarşıya 

məqsəd qoyulmuşdu ki, bu anbarlarda ən azı biraylıq taxıl ehtiyatı 

yaradılsın. Zəngəzur dəstəsində iştirak edən hərbi hissələr də məhz 

bu anbarlardan təmin edilməli idilər. Eyni zamanda, Hərbi Nazirlik 

tərəfindən Qarabağ general-qubernatorunun sərəncamına 3 milyon 

rubl vəsait köçürüldü ki, həmin pula yerlərdə taxıl və yem tədarükü 
aparılsın. 1-ci piyada diviziyasının ləvazimat rəisi dəstənin ləvazi-

mat rəisi təyin edildi və ona tapşırıldı ki, təchizat işlərinin aparıl-

masına şəxsən nəzarət etsin. Ona da əlavə olaraq 300 min rubl və-

sait verilmişdi. Dəstənin ləvazimat rəisi təchizat çatışmazlıqları ilə 

bağlı həmin vəsaitdən istifadə etməli və öz işini qurmalı idi. Dəs-

tədə səhra şəraitində istifadə olunan çörək sexi olmadığı üçün lə-

vazimat rəisi yolboyu çörək bişirilməsini təmin etməli idi. Yerli 

əhalidən alınan heyvanlar hesabına dəstənin ət ehtiyacının təmin 

edilməsi planlaşdırılırdı. Qənd və çaya gəldikdə isə dəstə özü ilə 

ikihəftəlik ehtiyat götürməli və zərurət yarandığı halda yerlərdə bu 

ehtiyat artırılmalı idi (229). 

1-ci piyada diviziyasının həkimi isə Zəngəzur dəstəsinin həkimi 

təyin edildi. Hələ sentyabr ayının sonlarında diviziya həkimi Xan-

kəndinə yola düşdü ki, hazırlıq işlərinə başlasın. Bundan başqa, 

dəstənin tərkibinə daxil olan hərbi hissələr də ayrılıqda dərman lə-

vazimatı ilə təmin olunurdu. Eyni zamanda, nəzərdə tutulmuşdu ki, 

dəstənin fəaliyyət rayonunda 10 nəfərlik lazaret də açılsın. Ağır ya-

ralılar həmin lazaretdə ilkin yardımı gördükdən sonra arabalar va-
sitəsi ilə Şuşaya və Xankəndinə evakuasiya olunmalı idi. Şuşada 

dəstənin fəaliyyəti günlərində xüsusi lazaretin açılması planlaşdı-

rılırdı. Bütünlükdə, dəstədə 5 həkim, 3 feldşer və 9 şəfqət bacısı 
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olmalı idi (230). 

Zəngəzur dəstəsinin keçirdiyi döyüşlər barədə məlumatlar xeyli 

az və müxtəsərdir. Həmin məlumatlara əsasən Azərbaycan Ordusu 

qoşun hissələrinin çətin hava şəraitində keçirilən irimiqyaslı dö-

yüşlərinin müfəssəl mənzərəsini yaratmaq olmur. Ancaq əldə edi-

lən təsəvvür döyüşlərin gərgin keçdiyindən, qoşun bölmələrinin ilk 

dəfə itkilərlə qarşılaşdığından xəbər verir. Dəstənin tərkibində iki 

qrup var idi. Birinci qrup – Birinci kolon adlanırdı və ona gene-

ral-mayor Davud bəy Yadigarov komandirlik edirdi. İkinci qrupa 

isə polkovnik Levestam rəhbərlik edirdi və bu qrup Sağ və Sol ko-

lonlardan ibarət idi.  

Birinci kolon tərkibinə görə daha böyük idi və heç şübhəsiz ki, 

qarşıya qoyulan vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün başlıca ümid də 
əsas zərbə qüvvəsi kimi bu kolona bağlanılırdı. Kolonun tərkibinə 

2-ci Zaqatala piyada alayının bir taboru və 8 pulemyotu, 2-ci Qa-

rabağ süvari alayının 4 bölüyü və 4 ədəd pulemyotu, 3-cü Şəki sü-

vari alayından 2,5 bölük və 2 ədəd pulemyot, 2-ci dağ-topçu divi-

zionunun tərkibindən iki ədəd topu olan 4-cü batareya daxil idi. Bü-

tünlükdə kolonda 1 tabor, 6,5 bölük süvari, 14 pulemyot və 2 ədəd 

top var idi. Oktyabr ayının 30-da kolon Xankəndindən yola düşdü 

və elə həmin gün də 17.30-da Lısaqorski məntəqəsinə çatdı. Şəxsi 

heyət gecəni orada keçirməli oldu. Oktyabrın 31-də kolon öz yo-

luna davam etdi, Abdallara çatıb gecəni burada qaldı. Erməni si-

lahlılarının qəfil hücumlarının qarşısını almaq üçün düşərgənin ət-

rafına ikiqat mühafizə xətti quruldu. Mühafizənin ön xəttində kürd 

partizanları, arxa xəttində isə 3-cü Şəki alayının süvariləri dayan-

mışdı (231). 

 Müxtəlif istiqamətlərdən irəliləyən həm Birinci kolon, həm də 

Sağ və Sol kolonlar Dığ yaşayış məntəqəsinə doğru hərəkətlərini 

davam etdirməli idilər. Dığın erməni silahlı qüvvələrindən təmiz-
lənməsi həm Qarabağa aparan strateji yolu, həm də bölgəni nəzarət 

altında saxlamaq üçün böyük əhəmiyyətə malik idi. Birinci kolon 

Dığa doğru şimaldan irəliləməli idi. 

Noyabrın 1-də general Yadigarovun əmri ilə Balasoltan və Dığ 
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istiqamətində kəşfiyyat qrupları göndərildi. Həmin kəşfiyyat qrupu 

Balasoltan kəndi istiqamətində erməni qüvvələri ilə rastlaşdı və bu 

qüvvələrin səngərlər qazaraq müdafiə mövqelərini möhkəmləndir-

məyə çalışdıqlarının şahidi oldu. Çox güman ki, onlar Azərbay-

canın qoşun hissələrinin Zəngəzura doğru hərəkət etməsindən artıq 

xəbər tutmuşdular. Ona görə də qoşun hissələrinin irəliləməsinə 

mane olmaq üçün Zabux çayı üzərindəki körpünü partlatmaq istə-

yirdilər. Bu təxribatın qarşısını almaq üçün general-mayor Yadi-

garovun əmri ilə 2-ci Qarabağ süvari alayının komandiri polkovnik 

Tuqanov bir qrup döyüşçü ilə körpüyə tərəf yollandı və erməni 

qüvvələrini oradan uzaqlaşdırdı (232). 

Həmin gün Zəngəzur dəstəsinin rəisi general-mayor Cavad bəy 

Şıxlinski Birinci kolonun yerləşdiyi düşərgəyə gəldi, şəxsi heyətin 
vəziyyəti, hücuma hazırlıq işləri ilə tanış oldu. Noyabrın 3-də ko-

lonun piyada bölmələri 2 ədəd topla bərabər Sultankəndə doğru, 

süvari bölmələri isə Sadınlar kəndi istiqamətində irəliləməli və 

orada döyüşqabağı mövqe tutmalı idi. Sonra piyada bölmələrinin 

qarşısında Xanazax kəndini tutmaq vəzifəsi dayanırdı (məntəqələ-

rin adı döyüş hesabatlarında olduğu kimi verilir – red.). Həmin 

məntəqələrdən də bütün qoşun hissələri və bölmələri Gorusa doğru 

hücumu eyni vaxtda başlamalı idilər. 

Hücum zamanı kolonun sağ cinahının mühafizəsi Sultan bəy 

Sultanovun rəhbərliyi altında olan kürd partizanlarına tapşırılmışdı. 

Noyabrın 4-nə keçən gecə kürd partizanları Keçəldağ strateji 

yüksəkliyini tutub orada möhkəmlənməli idilər. Bu dəstə ilə kolo-

nun komandanlığı arasında daimi rabitə yaradılması üçün kürd 

partizanlarından bir neçə nəfər xüsusi tapşırıq aldı. Dəstə bütün-

lüklə kolonun əməliyyat tabeliyində idi və kolonun verdiyi bütün 

tapşırıqları yerinə yetirməli idi (233). 

Yerli əhali arasında olan kürdlərdən kolona bələdçilər də veril-

mişdi. Kolonun komandanlığı alınan tapşırıqların icrası üçün hərə-
kət marşrutunu nəzərdən keçirəndə bələdçilərin verdiyi məlumat-

lardan aydın oldu ki, Sultankənd istiqamətindən Xanazax kəndinə 

çıxmaq çox təhlükəlidir və böyük itkilər bahasına başa gələ bilər. 
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Çünki Sultankənd dərədə yerləşirdi. Daha yüksək mövqelərdə qə-

rar tutmuş erməni silahlıları həm Sultankəndi, həm də Sultankəndin 

yerləşdiyi dərənin çıxışını daim hədəfdə saxlayırdılar. Belə olanda 

kolonun komandiri Zəngəzur dəstəsinin rəisinə vəziyyət haqqında 

məlumat verərək bütün kolonu birləşdirib Kuqçi–Sadınlar yolu ilə 

aparılmasına icazə istədi. Dəstə rəisindən heç bir məlumat alınma-

dıqda general-mayor Yadigarov özü qərar qəbul edib təklif olunan 

marşrutla irəliləmək barədə əmr verdi (234). 

Noyabrın 3-də səhər saat 10.30-da kolon hərəkətə başladı. Ko-

lonun qabağında süvari bölmələri gedirdi. General-mayor Yadiga-

rov bu süvari bölmələrində idi. Piyada və topçu bölmələri süvari-

lərdən bir qədər geridə qalmışdı. Gündüz saat 12.30-da çətin yollar-

dan keçən süvari bölmələri Mollalar məntəqəsinə çatdı. Burada 
post quruldu və sonra hərəkət yenə də davam etdirildi. Gündüz saat 

14.30-da süvari bölmələri Qoçaz kəndinə gəlib çatdılar. Süvari 

bölmələrinin istirahət üçün dayandığı vaxt, saat 15.30-da gene-

ral-mayor Yadigarov verdiyi məlumata görə 2-ci Qarabağ süvari 

alayının komandiri polkovnik Tuqanovla 6342 hündürlüyünə qal-

xıb hərəkət marşrutlarını müşahidə etdilər. Onların müşahidələri 

kürd bələdçilərinin verdiyi məlumatların doğru olduğunu, Xanazax 

kəndinə Sultankənd tərəfdən hərəkət etməyin qeyri-mümkün oldu-

ğunu təsdiq etdi (235). 

Noyabrın 3-də kolon Qoçaz kəndində gecələdi. General-mayor 

Yadigarov isə şəxsən apardığı müşahidələr əsasında ayın 4-də hə-

rəkət planını müəyyənləşdirdi. Piyada bölmələrini təhlükəli vəziy-

yətə salmamaq üçün onlara Sadınlara doğru hərəkət etmək və sonra 

da Dat-Məlik yüksəkliyini ələ keçirmək tapşırığı verildi. Piyada 

bölmələrinin yüksəkliyə hücumunun möhkəmləndirilməsi üçün 

Yuxarı Sultankənd məntəqəsində ehtiyat qüvvə kimi 2 ədəd pu-

lemyota malik olan bir bölük saxlanılmalı idi. Sadınlar kəndindən 
Dat-Məlik üzərinə piyada bölmələrinin hücumu başlananda ehti-

yatda olan bölük də hücuma qoşulmalı və onun uğurla başa çat-

masına kömək etməli idi. Həmin yüksəklik tutulandan sonra kolo-

nun bütün qüvvələri piyada bölmələri ilə birləşməli və birlikdə 
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oradan Xanazax kəndinə hücum etməli idi. Xanazax kəndinin tutul-

ması isə kolonun qarşısına qoyulmuş vəzifələrin təxminən yarısının 

yerinə yetirilməsi demək idi. Qəbul etdiyi qərar barədə general 

Yadigarov dəstənin rəisi general-mayor C.Şıxlinskiyə məlumat 

göndərdi (236). 

Ayın 4-də səhər ertədən əsas qüvvələrin hərəkətindən əvvəl 2-ci 

Zaqatala piyada alayının komandiri və 4-cü dağ-topçu batareyası-

nın komandiri öz qüvvələri ilə hərəkət marşrutunun kəşfiyyatını 

aparmalı idilər. Həmin gün havanın çox dumanlı olmasından isti-

fadə edərək kolon Qoçazdan Qaraqışlaq dəyirmanının yanına qədər 

hərəkət edə bildi. Burada dəstə rəisindən əmr alındı ki, kolon hü-

cuma ayın 5-də başlasın. Ona görə də ayın 4-də kolona istirahət 

verildi. Şəxsi heyətin yerləşdiyi düşərgənin mühafizəsi gücləndi-
rildi, postların sayı artırıldı (237). 

Dəstə rəisinin verdiyi əmrə görə kolon Dat-Məlik yüksəkiyini 

noyabrın 5-nə keçən gecə tutmalı idi. Ancaq Yadigarov yüksəkliyi 

ayın 5-də səhər tutmağı qərara aldı. Öz qərarını general-mayor 

Yadigarov kolonun şəxsi heyətinin çox yorulması ilə əlaqələndi-

rirdi. Yalnız bir süvari bölüyü Sadınlar kəndi yaxınlığındakı 

Dat-Məlik yüksəkliyində olan səngərlərin tutulması üçün göndə-

rildi. Süvari bölüyünün komandirinə, eyni zamanda, tapşırıq verildi 

ki, partizan dəstəsi ilə əlaqəyə girsin və ərazinin ətraflı kəşfiyyatını 

aparsın. Süvarilər çalışmalı idilər ki, düşmən tərəfi onların möv-

cudluğundan xəbər tutmasın. Saat 16-da kolonun rəisi belə bir mə-

lumat aldı ki, Qaragöl və Qazıgöl yaxınlığındakı yüksəklik parti-

zanlar tərəfindən tutulub. Partizanlar, eyni zamanda, onlara tüfəng 

güllələrinin göndərilməsini xahiş etdilər. Lakin kolonda kifayət 

qədər güllə ehtiyatı yox idi. Ona görə də Yadigarov partizanlara be-

lə bir cavab verdi ki, onlar kolona yalnız əməliyyat baxımından 

tabedirlər. Təchizat baxımından isə partizanlar Zəngəzur dəstəsinin 
rəisinə tabedirlər və lazım olan sursatı da onlar Abdallardan alma-

lıdırlar (238). 

Noyabrın 5-də səhər polkovnik Dibirovun rəhbərliyi altında bir 

bölük iki pulemyotla bərabər Sadınlar kəndinə gəldi və bir gün əv-
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vəl Qarabağ süvari alayının döyüşçülərinin tutmuş olduğu səngər-

lərdə möhkəmləndi. Onun verdiyi məlumata görə həmin səngər-

lərdən həm Dat-Məlik yüksəkliyi, həm də erməni kəndləri yaxşı 

görünürdü. Bölüyün iki taqımı kürdlər olan səngərlərə yerləşdirildi, 

iki taqım isə ehtiyatda saxlanıldı. Saat 12-də həmin mövqeyə sü-

varilər gəldilər və piyada olaraq sol cinahdakı səngərləri tutdular. 

Həmin cinahda ön xətti 2-ci Qarabağ süvari alayının 3-cü bölüyü 

tutdu. Sağ və sol döyüş mövqelərinin ortasında toplar üçün möv-

qelər müəyyənləşdirildi. Sağ döyüş sahəsinə Zaqatala taborunun 

iki bölüyü yerləşdirildi. Onlar kürd səngərlərinin şimal istiqamə-

tində zəncirvari mövqe tutdular. Topların mühafizəsinin təmin 

edilməsi 3-cü Şəki süvari alayının bir yarımbölüyünə tapşırıldı. Hə-

min alayın ikinci yarımbölüyü və 3-cü bölüyü iki pulemyotla bə-
rabər topçu mövqelərinin şimalında ehtiyat qüvvə kimi saxlanıldı. 

2-ci Qarabağ alayının ikinci bölüyü isə Dat-Məlik yüksəkliyinin 

qərb ətəklərinə göndərildi. Həmin bölük bu yüksəkliyi arxadan 

əhatə etməli idi (239). 

Mövcud olan məlumatlardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, 

artilleriyanın təyin olunmuş mövqelərə gec çatması hücumun da 

gec başlanmasına səbəb olmuşdu. Hətta həmin gün düşmən mövqe-

ləri üzərinə hücum saat 12-də başlasa da, toplar öz mövqelərinə 

saat 13-də çatdırıldı. Əslində, topların gec çatdırılması yolların pis 

olması ilə bağlı idi. Lakin bu cəhət vaxtında nəzərə alınmadığı üçün 

lazımi tədbirlər də görülməmişdi. Saat 13-də toplar Dat-Məlik 

yüksəkliyini atəşə tutdular. Müşahidələr əsasında məlum oldu ki, 

Xanazax kəndi istiqamətindən ermənilərin bir dəstəsi Dat-Məlik 

yüksəkliyinə tərəf irəliləyir. Onda topların biri xüsusi olaraq həmin 

dəstənin qarşısının alınması üçün yüksəkliyin qərb ətəyini hədəfə 

aldı. Zaqatala taborunun Sultankənddə olan 3-cü bölüyü də 

Dat-Məlik yüksəkliyinə tərəf irəliləyən ermənilərin qarşısını sax-
lamaq üçün Xanazax kəndinə tərəf hücuma keçdi. Nəticədə ermə-

nilər geri çəkilmək məcburiyyətində qaldılar. Bundan sonra, top-

çular Ağoğlan çayına tərəf aşağı hərəkət edən piyadaların hücu-

munu müdafiə etmək üçün Xanazax kəndinin şimal-qərb tərəfində 
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yerləşən erməni səngərlərini atəşə tutdular. 2-ci Qarabağ süvari ala-

yının bölmələrinə də Xaznavar kəndinə doğru irəliləmək əmri ve-

rildi. Bu əmrin yerinə yetirilməsi üçün saat 14-də 2-ci Qarabağ sü-

vari alayının komandiri topçulardan xahiş etdi ki, düşmənin Xaz-

navar kəndindən Xanazax kəndinə sarı çıxan yük karvanını atəşə 

tutsunlar. Saat 16-da top və pulemyot hazırlığından sonra Qarabağ 

süvari alayının 3-cü bölüyü Xaznavar kəndinə doğru hücuma keç-

di. Çaya doğru aşağı endikdən sonra 3-cü süvari bölüyü Dat-Məlik 

yüksəkliyinin şərq ətəyinə doğru istiqamət götürdü. Burada ermə-

nilər kifayət qədər fəallıq göstərməyə çalışsalar da, süvarilər tərə-

findən tezliklə həmin yüksəkliklər tutuldu. Zaqatala taboruna ve-

rilmiş olan könüllülər isə şimal tərəfdən Dat-Məlik yüksəkliyinə 

qalxdılar. Xaznavarın arxasına hərəkət etmək tapşırığı almış Qara-
bağ süvari alayının 2-ci bölüyü saat 19.30-da məlumat verdi ki, 

Xaznavar və Bayandur kəndləri ermənilərdən təmizlənib və onlar 

Daşkənd, Yal yüksəkliyinin cənubuna doğru geri çəkiliblər. Belə 

olanda süvarilər Gorusa gedən yolu nəzarət altına aldılar. Axşam 

saat 19-da piyadalar da Dat-Məlik yüksəkliyinə qalxdılar. Döyüşün 

uğurla başa çatdığını bildirmək üçün gecə saat 24-də Dat-Məlik 

yüksəkliyində iki böyük tonqal yandırıldı. Gün ərzində 1 döyüşçü 

həlak oldu, 4 nəfər isə yaralandı. Düşmən tərəfdən isə itki daha çox 

idi. Səngərlərdə çoxlu meyit qalmışdı (240). 

Ayın 6-da Birinci kolonun hissə və bölmələrinə göstəriş verildi 

ki, bir gün əvvəl ələ keçirilmiş yeni mövqelərə keçmək üçün ha-

zırlığa başlansın. Ancaq çox tezliklə məlumat alındı ki, Dat-Məlik 

yüksəkliyinin cənubunda və cənub-qərbində erməni silahlı dəstə-

ləri müşahidə edilmişdir. Görünür, onlar kolonun sağ cinahının 

daha zəif olduğunu və burada uğur əldə etməyin mümkünlüyünü 
yəqin etmişdilər. Onlar 2 topla Keçəldağ yüksəkliyinə hücum etdi-

lər. Toplar Gorus yolu istiqamətində qurulmuşdular. Ermənilərin 

hücum etdikləri mövqelərdə kürd partizanları dayanmışdı. Erməni 

qüvvələri kürd partizanlarının sağ cinahını, mərkəzini və qərar-

gahlarını güclü atəşə tutdular. Sultan bəy general Yadigarova xəbər 

göndərərək top atəşləri ilə onların himayə olunmasını xahiş etdi. O 
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bildirdi ki, erməniləri öz səngərlərindən çıxarmağa çalışan zaman 

itkilər verdiyi üçün partizanların qüvvəsi zəifləmişdir. Buna görə 

də o, Sultankənd yüksəkliyini top atəşinə tutmaqla kürd partizan-

larına kömək göstərilməsini xahiş edirdi. Saat 7-də Sultan bəydən 

alınan başqa bir məlumata görə isə ermənilərin kürdlərin dayandığı 

mövqelərə hücumu davam etməkdə idi. Onlar həmin mövqelərin 

sağ cinahını əhatə etməyə çalışırdılar. Saat 10-da alınan məlumatda 

isə bildirilirdi ki, ermənilər dəqiq top atəşləri ilə partizan dəstəsinin 

sağ cinahını, mərkəzini və qərargahı atəşə tutublar. Bir tərəfdən bu 

aramsız atəşlər, digər tərəfdən də havanın çox soyuq olması parti-

zanların öz mövqelərini qorumaq imkanlarını xeyli çətinləşdirirdi. 

Yarım saat sonra əldə edilmiş məlumata görə Qaragöl gölü artıq er-

mənilər tərəfindən tutulmuşdu. Ermənilərin hücumunun qarşısının 
alınması üçün partizanlar Keçəldağa topların çatdırılmasını zəruri 

hesab edirdilər (241). 

Müşahidələr əsasında aydın oldu ki, ermənilər ayın 6-da artıq 

səhər saat 8-də Üç Təpə, Daşkənd, Yal, Matax, Pilmor yüksəklik-

lərini ələ keçirərək Keçəldağın cənub-şərq ətəyi ilə irəliləyirlər. 

Onlar kürd partizanlarını sıxışdırmaqla bərabər, topların köməyi ilə 

nizami qoşun hissələri ilə də döyüşləri genişləndirirdilər. Hətta 

kolonun sol cinahının əhatə olunmaq qorxusu yaranmışdı (242). 

Arxiv sənədlərində Birinci kolonun döyüş fəaliyyəti barədə 

nisbətən geniş məlumat general-mayor Yadigarovun hesabat və 

raportlarında qalmışdır. Nəzərə alsaq ki, Hərbi nazir S.Mehman-

darov general-mayor Yadigarovun bu döyüşdəki fəaliyyətindən 

heç də razı deyildi, onda Birinci kolonda döyüşün təşkili barədə 

məlumatların təfsilatı ilə söylənildiyini demək çətin olardı. 

Noyabrın 6-da ermənilərin kürd partizanları üzərinə hücumu bir 

növ hərbi təşəbbüsün onların əlinə keçməsinə səbəb olmuşdu. 

Mövcud olan məlumatlardan çıxış edib həmin gün ermənilərin irə-
liləməsinin qarşısının alınması üçün bütün imkanlardan istifadə 

olunduğunu müəyyənləşdirmək çətindir. General-mayor Yadiga-

rov kürd partizanlarına kömək göstərilməsi üçün bəzi işlər görüldü-

yünü bildirirdi. Patron qurtarandan sonra onlara kömək göndərildi. 
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Kolon rəisi bildirirdi ki, Abdallardan 40 min ədəd patron gətiril-

məkdədir. Eyni zamanda, o, kürd partizanlarından geri çəkilmələ-

rini dayandırmağı tələb etdi. Saat 11-də partizan dəstəsindən yeni-

dən patron göndərilməsi barədə xahiş gəldi. Onlar patron sarıdan 

hələ də çətinlik çəkirdilər. Eyni zamanda, xahiş olundu ki, 

Dat-Məlik yüksəkliyinin qərbində yerləşən erməni mövqeləri top 

atəşinə tutulsun. Bu, partizanların fəaliyyətini xeyli asanlaşdıra bi-

lərdi. Sultan bəyin xahişinə müvafiq olaraq onların top atəşləri ilə 

himayə edilməsi Yadigarovun yazdığına görə mümkün olmadı. 

Çünki ermənilərin mövqeyi açıqda deyildi. Ermənilərin fəallığının 

qarşısını almaq üçün kolon rəisi polkovnik Dibirova bir piyada 

bölüyü ilə Dat-Məlik yüksəkliyini, iki piyada bölüyü ilə isə yük-

səkliyin şərq və şimal-şərq ətəklərini qorumağı tapşırdı. Lakin Di-
birov məlumat verdi ki, bütün piyadalar döyüşdədir və onun ixti-

yarında yalnız bir ehtiyat bölük var ki, o da qüvvələrin geri çəkil-

məsini himayə edir. Onda kolon rəisi belə bir göstəriş verdi ki, pi-

yadalar sağ döyüş sahəsinə doğru hərəkət etsin və Dat-Məlik yük-

səkliyinin cənubunda olan yüksəkliyi tutsun. Ancaq ermənilərin 

kifayət qədər böyük qüvvə ilə fəallaşmaları Azərbaycan hərbi 

qüvvələrinin istədikləri planları həyata keçirməyə imkan vermirdi. 

Gorus tərəfdən erməni toplarının Xaznavar–Bayandur istiqamətin-

də olan süvariləri atəşə tutması onların da yavaş-yavaş əvvəlki 

mövqelərinə çəkilməsinə səbəb oldu (243). 

Gündüz saat 13-də Sisiyan tərəfdən gətirilən topları döyüşə 

qoşmaqla ermənilər kürd partizanlarını tutduqları bütün mövqelər-

dən vurub çıxardılar (244). 

Həmin vaxt döyüş vəziyyəti aşağıdakı şəkil almışdı: erməni ar-

tilleriyasının təzyiqi altında kürd partizanları öz mövqelərini tama-

milə tərk etmiş və sağ cinahı müdafiəsiz qoymuşdular. Bunun nə-

ticəsində erməni qüvvələri kolonun arxasına zərbə vura bilərdi. 
Ermənilərin sağ cinahda əldə etdikləri müvəffəqiyyətlər isə Go-

rusdan gətirilmiş iki topun köməyi ilə Xaznavar və Dat-Məlik isti-

qamətinə hücum etməyə və dəstənin sol cinahını əhatə etməyə im-

kan verdi (245). 



561 

 

Günortadan sonra kürdlərin tərk etdiyi mövqelərə erməni topları 

yerləşdirildi. Bununla da ermənilər Azərbaycan hərbi qüvvələrini 

müstəqimən vurmaq imkanı əldə etdilər. Azərbaycan qüvvələrinin 

toplarının isə belə bir imkanı yox idi. Çünki onlar xeyli aralıda 

yerləşmişdi və onların atəşləri erməniləri tutmurdu. 

Beləliklə, kürd partizanlarının hakim yüksəkliklərdə tutmuş ol-

duqları mühafizə mövqelərindən geri çəkilməsi Birinci kolonun 

sağ cinahının boşalmasına səbəb oldu. Bu istiqamətdən erməni 

qüvvələrinin Birinci kolonun arxasına keçmək təhlükəsi yarandı. 

Sultan bəyin verdiyi məlumata görə həmin istiqamətdə ermənilərin 

2500 nəfərlik silahlı qüvvəsi cəmləşmişdi. Ermənilər buradakı 

yüksəkliklərə öz toplarını yerləşdirmişdilər. Onların toplarının ha-

kim yüksəkliklərdə yerləşdirilməsi birinci kolon üçün daha böyük 
təhlükə təşkil edirdi. Birbaşa hədəfə açılan atəşlər Azərbaycanın 

qoşun bölmələrinə çoxlu itkilər yetirə bilərdi. Bundan başqa, er-

mənilər Gorusdan çəkib gətirdikləri topları da əlverişli mövqelərdə 

yerləşdirib kolonun sol cinahını da əhatə etmək, onun arxasına 

keçmək təhlükəsi yaranmışdı. General-mayor Yadigarovun yazdı-

ğına görə erməni qüvvələri kolonun sol cinahının arxasına keçmə-

miş qoşun bölmələrinin geriyə çəkilməsi barədə göstəriş verdi. 

Ancaq təhlükə bununla da sovuşmadı. Hərbi təşəbbüsü tamamilə 

ələ keçirən erməni silahlı qüvvələri Keçəldağ yüksəklikləri ilə irəli-

yə hərəkət edib Sadınlar kəndini də təhlükəyə məruz qoydular. 

Buradan onların top atəşlərinin qarşısını almaq çox çətin idi. Ca-

maatı labüd ölümdən xilas etmək üçün Sultan bəy kənd sakinlərinə 

tezliklə köçmək əmri verdi. Başqa bir çıxış yolu qalmayan kənd 

əhalisi tez-tələsik öz ev-eşiklərini tərk etmək məcburiyyətində qal-

dılar (246). 

Döyüşün nəticələri barədə general-mayor Yadigarovun verdiyi 

raportdan göründüyü kimi, noyabrın 5-də əldə edilmiş uğurlar no-
yabrın 6-da tamamilə itirildi. Özü də sadəcə uğurlar itirilmədi, bü-

tünlükdə hərbi təşəbbüs əldən verildi. Ərazinin hakim yüksəklikləri 

ermənilər tərəfindən tutuldu və ora toplar yerləşdirildi. 

Noyabrın 6-da 1-ci Cavanşir piyada alayının komandiri pol-
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kovnik Levestamın komandanlığı altında olan Sağ və Sol kolonlar 

da hücuma qoşuldular. 

Sağ və Sol kolonların tərkibinə 1-ci Cavanşir alayı, 2-ci Zaqa-

tala piyada alayının 2 taboru və 3-cü Şəki süvari alayının bir bölüyü 

daxil idi. Kolonlar gecə saat 2-də düşərgədən hərəkətə başladılar. 

Sağ kolon və ümumi ehtiyat qüvvəsi Margiz məntəqəsinə aparan 

yola dönüb saat 4-də ora çatdı. Zabux çayını keçəndən sonra qar-

şıdakı yüksəkliklərə təhlükəsiz qalxmaq üçün qarşıya iki bölük 

qüvvə göndərildi. Qəfildən bu bölmələrin gülləsi altına düşən er-

məni silahlıları qorxaraq mövqelərini tərk etməyə üz tutdular. An-

caq bu qarışıqlıq uzun sürmədi və ilk atəşlərin qorxusundan sonra 

özlərinə gələn ermənilər yerlərini möhkəmlədib cavab atəşi açdılar. 

Saat 8.20-də ikinci bölüyün komandiri praporşik Xanbudaqov öz 
əsgərləri ilə ermənilərin səngərlərinə girdilər və süngü döyüşündən 

sonra onların mövqelərini ələ keçirdilər (247). 

Birinci taborun digər bölükləri o biri səngərləri də ələ keçirdilər. 

Saat 8.20-də ümumi ehtiyat qüvvəsinə əmr verildi ki, yüksəklikləri 

qalxıb Dığ yaylasına daxil olsunlar və kolonun sağ cinahının müha-

fizəsini təşkil etsinlər. Onlar bunun üçün zəruri olan müşahidə 

aparmalı idilər. Səhər saat 9.30-da ştabs-kapitan Ştollun koman-

dirlik etdiyi birinci tabor Dığın şimalında olan bütün səngərləri ələ 

keçirdi. 

General-mayor Yadigarovun komandanlıq etdiyi Birinci kolon-

la rabitə yaradılması üçün kürd bələdçilərinin müşayiəti ilə kəş-

fiyyatçılar qrupu göndərildi. Kolon özü isə Morot məntəqəsi isti-

qamətində hərəkətə başladı. Saat 11-də ikinci tabordan ibarət olan 

ehtiyat qüvvə döyüş sahəsinin sağ cinahı ilə irəliləmək əvəzinə is-

tiqamətini bir qədər dəyişdi. Bu da onu qoşun bölmələrinin hərə-

kətini müşahidə edən erməni postunun üstünə gətirib çıxardı. On-

ların arasında başlanan atışmada ehtiyat qüvvələr ermənilərin mü-
qavimətini qırdı və elə həmin istiqamətdə əlverişli mövqe tutdu. 

Saat 12-də aydın oldu ki, ehtiyat qüvvənin istiqaməti dəqiqləşdi-

rilməlidir. Çünki onlar getdikcə əsas qüvvədən aralı düşdülər. On-

da ikinci taborun komandiri ştabs-kapitan Belozıkinə göstəriş ve-
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rildi ki, döyüş əmrində müəyyənləşdirilmiş istiqamətə qayıtsın. 

Saat 13.30-da bütün mövcud toplardan erməni mövqelərinə atəş 

açıldı. Polkovnik Levestamın yazdığına görə həmin gün topçular 

məharətlə fəaliyyət göstərdilər. Dığ yaylasının asanlıqla tutulması 

da onların səmərəli atəşləri nəticəsində mümkün oldu (248). 

Zəngəzur dəstəsinin rəisinin əmri əsasında Sağ kolondakı 12-ci 

bölüyün yarısı praporşik Səmədovun komandası altında Sol ko-

londa podporuçik Vaçnadzenin bölməsinin möhkəmləndirilməsi 

üçün göndərildi. Praporşik Səmədova tapşırıldı ki, şose yolunun 

şərqindəki yüksəkliklərin qoşunlara yaxın olan hissəsini tutsun və 

Zaqatala alayının bölmələri ilə təmas yaratsın. 

Gündüz saat 16-da ümumi ehtiyat qüvvə göstərilən mövqelərə 

gəldi və bundan sonra birinci tabor Dığ kəndinə hücum üçün müəy-
yənləşdirilmiş ilkin mövqelərə doğru hərəkətə başladı (249). 

Sol kolon Zabux çayını keçəndən sonra Məlik yüksəkliyindən 

Dığ yaylasına doğru hərəkətə başladı. Burada bölmələr erməni 

qüvvələrinin müqaviməti ilə rastlaşdılar. Kolon bütün imkanlarını 

səfərbər edib ermənilərlə döyüşə girdi və qısa müddətdən sonra 

Zaqatala alayının bölmələri Dığ yaylasının çıxışını ələ keçirib Ge-

ranzur kəndinə doğru hücumu davam etdirdilər. Sol kolona veril-

miş olan Şəki süvari alayının bir bölüyü əmr aldı ki, ixtiyarında 

olan 2 ədəd pulemyotla kolonun sol cinahının mühafizəsini təmin 

etsin. Ancaq süvari bölüyü əmri yerinə yetirmədi. Bütün döyüşbo-

yu bu bölük qüvvələrin arxasında mövqe tutub sakit guşəyə çəkildi. 

Saat 15.00-da polkovnik Levastamın şəxsən özü bölüyün olduğu 

yerə gəldi və verdiyi əmri bir daha təkrar etdi ki, bölmə sol cinaha 

yollanıb Zaqatala taborunun komandiri ilə əlaqə yaratmalı və bu 

taborun təhlükəsiz hərəkəti üçün verilən tapşırığı yerinə yetirməli-

dir. Lakin süvari bölməsi yenə də əmri yerinə yetirmədi (250). 

Polkovnik Levestamın yazdıqlarından aydın olur ki, onun Sol 
kolonla rabitəsi bütünlüklə qənaətbəxş olmamışdı. Uzun müddət o, 

kolonun fəaliyyəti barədə məlumatsız qalmışdı. Rabitə üçün gön-

dərilən çoxsaylı əsgərlərdən yalnız biri saat 16.10-da polkovnik Le-

vestama xəbər gətirdi ki, kolonun patronları qurtarmaq üzrədir. Gü-
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nortadan sonra Zaqatala taborunun bölükləri Geranzur kəndi ya-

xınlığındakı monastır ətrafında mövqe tutmuşdular. Polkovnik Le-

vestamın bildirdiyinə görə sonradan o, özü də bu mövqelərə gəl-

miş, ancaq Zaqatala taborunun komandirini tapa bilməmişdi. Heç 

kəs də onun yerini bilmirdi. Başsız qalan tabora podporuçik Vaç-

nadze rəhbərlik edirdi. O, əvvəlcə bir bölüyü ruhlandırıb döyüşə 

aparır, sonra isə o biri bölüyün mövqelərinə keçib onun döyüşünə 

rəhbərlik edirdi. Saat 19.20-də polkovnik Levestam podporuçik 

Vaçnadzeyə tapşırıq verdi ki, köməyə gəlmiş praporşik Səmədo-

vun döyüşçülərinin təmas xəttində mövqe tutsun və gecəni orada 

keçirsin. Gün ərzində Sol kolondan 17 nəfər əsgər yaralandı (251). 

Noyabrın 7-də səhər saat 8-də Vaçnadzenin komandirlik etdiyi 

Zaqatala taborunun hücuma keçməsi barədə xəbər alındı. Polkov-
nik Levestamın əmri ilə əvvəlcə 12-ci bölüyün yarısı onun kömə-

yinə göndərildi. Həmin istiqamətdə düşmənin güclü top atəşləri 

başlananda praporşik Vidadovun rəhbərliyi altında olan 8-ci bölük 

də ora köməyə göndərildi. 11-ci və 16-cı bölüklər isə ümumi ehti-

yat qüvvə kimi saxlanıldı. 

Sağ kolonun döyüş sahəsində də düşmənin müqaviməti güclən-

di. Dığ kəndinin şərqindəki yüksəkliklərdə və Novruzlu məntəqəsi-

nin cənubundakı hündürlüklərdə erməni silahlı dəstələri güclü 

mövqe tutmuşdular. Saat 10.30-da və 12-yə yaxın Novruzlunun 

cənubundakı hündürlükdə olan düşmən qüvvələri aşağı enib kolo-

nun sağ cinahının arxasına keçməyə cəhd göstərdi. Birinci cəhd pu-

lemyot atəşləri və ümumi ehtiyatda olan bir bölüyün düşmənin hə-

rəkət istiqamətinin cinahına çıxarılması ilə uğursuzluğa düçar oldu. 

Düşmənin ikinci cəhdinin qarşısı isə haubitsa və dağ toplarının 

atəşləri ilə alındı. General-mayor Yadigarovum kolonunun hərəkəti 

barədə burada məlumat alınmamışdı. Ona görə Sağ kolonun hücu-

mu da ləngiyirdi. Çünki general-mayor Yadigarovun kolonunun 
irəli hərəkət etməməsi Sağ kolonun sağ cinahının mühafizəsiz qal-

masına və təhlükə altına düşməsinə səbəb ola bilərdi. Gün ərzində 

erməni qüvvələri iki dəfə də Sağ kolonun üzərinə qarşıdan və sağ 

cinahdan hücuma keçməyə cəhd göstərdi. Lakin 2-ci bölük və 6-cı 
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bölüyün bir taqımı düşmənin hər iki cəhdinin qarşısını aldılar (252). 

Sol kolonun istiqamətindəki hadisələr daha dramatik şəkildə 

cərəyan edirdi. Hələ gecə ikən polkovnik Levestam Sol kolonda 

praporşik Səmədovun tutduğu mövqeləri nəzərdən keçirdi və pod-

poruçik Vaçnadzeyə əmr göndərdi ki, Zaqatala taborunu sağa tərəf 

çəkib praporşik Səmədovun bölməsi ilə yaxınlaşsın və bununla öz 

döyüş sahəsini də bir qədər kiçiltsin. Səhər saat 8-də hücuma baş-

layan Vaçnadze tezliklə çətin vəziyyətə düşdü. Saat 9-da Zaqatala 

taborundan praporşik Quliyevin gətirdiyi həyəcanlı məlumatdan 

sonra yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 8-ci bölük sol cinaha göndərildi. 

Ancaq onun komandiri praporşik Vidadov ağır vəziyyətə düşən 

kimi özünü itirdi, qorxaqlıq və səriştəsizlik göstərdi. Bu vaxt düş-

mənin güclü hücumuna sinə gərən praporşik Səmədov ağır yaralan-
dı. Buna baxmayaraq, o, döyüş mövqeyini tərk etmədi, böyük 

igidlik və şücaət nümayiş etdirdi. Praporşik Vidadov əmr aldı ki, 

podporuçik Muradovla birlikdə həmin sahədə müqaviməti güclən-

dirsinlər və düşmənin hücumlarının qarşısını alsınlar. Praporşik 

həmin mövqelərə yaxınlaşanda Vidadovun döyüş mövqeyini tərk 

etdiyini və bölüyün şəxsi heyətini də öz ardınca geriyə aparmaq 

istədiyinin şahidi oldu. Muradov irəli atılıb yenidən səngərlərdə 

mövqe tutdu və Vidadovun əsgərlərini də geriyə qayıtmağa, onlara 

tapşırılmış döyüş mövqeyini tutmağa çağırdı. Güclü top və pulem-

yot atəşlərinə baxmayaraq, o, səngərdən bayıra çıxıb ayaq üstə əs-

gərləri bütün qüvvələri ilə döyüş aparmağa səslədi. Onun qorx-

mazlığı əsgərlərin geri qayıtmasına təsir göstərsə də, yaxınlıqda 

partlayan mərmi qəlpələrindən şəhid olması əsgərləri yenə başsız 

qoydu və onlar geri çəkilməyə başladılar. Saat 9-da bu istiqamətə 

poruçik Berinqin komandirliyi altında dağ-topçu taqımı göndərildi. 

Bu taqım şose yolun şərqində mövqe tutub hücum edən düşmənin 

qarşısını saxlamağa cəhd göstərdi (253). 
Sol kolonun sol cinahında vəziyyət xüsusilə ağır idi. Səhər-sə-

hər bu cinaha yerli əhalinin silahlıları da qoşuldu. Onlar da ermə-

nilərə qarşı döyüşdə iştirak edirdilər. Saat 10-da bu cinahda süvari 

dəstələri peyda oldu. Yerli əhalidən olan silahlılar onları Azər-



566 

 

baycan süvariləri bilib yaxına buraxdılar. Əslində isə həmin sü-

varilər erməni süvariləri idi. Onların qəflətən meydana çıxması və 

gözlənilmədən atəş açmaları yerli könüllüləri qorxu və təlaş içinə 

saldı və onlar böyük vahimə içində qaçıb dağılışmağa başladılar. 

Yerli könüllülərin geri çəkilməsi Zaqatala taborunun döyüşçüləri 

içərisində də çaxnaşmaya səbəb oldu. Bu da onların fəaliyyət ni-

zamını pozdu. Gəncə piyada alayının bu cinahda döyüşən pulemyot 

komandasının bir zabiti pulemyotu götürüb erməni süvarilərini 

atəşə tutdu və onları geri çəkilməyə məcbur etdi. Sonra bu is-

tiqamətdə düşmənin piyada qüvvələri görünməyə başladı və həmin 

qüvvələr zaqatalalılar üzərinə güclü hücuma keçdilər. Erməni pi-

yadalarının hücumunun qarşısını yalnız ehtiyat qüvvələrdən gön-

dərilmiş olan Cavanşir alayının iki bölüyünün köməyi ilə almaq 
mümkün oldu. Ancaq güclü hücumlar altına düşmüş olan zaqata-

lalılar böyük itki verməli oldular (254). 

Saat 15.00-da Sol kolonun vəziyyəti belə idi: Sol cinahda 11-ci 

bölük dayanmışdı. Bu bölüyün sağında Zaqatala taborundan 40 nə-

fər var idi. Kolonun sağ cinahında isə 12-ci bölük mövqe tutmuşdu. 

Pulemyotların çoxu işləmirdi. Təcrübəli və qorxmaz zabitlərin sı-

radan çıxarılması bütünlükdə şəxsi heyətin əhval-ruhiyyəsinə mənfi 

təsir göstərmişdi. Sağ kolonun vəziyyəti isə daha yaxşı idi. Əgər 

general-mayor Yadigarovun Birinci kolonu döyüşdən çıxarılmasay-

dı, sağ cinahı daha yaxşı mühafizə olunan Sağ kolon irəliləyə hə-

rəkət etmək üçün yaxşı imkan əldə edərdi. Sağ kolonun sağ cinahı 

boyu, həm də yarğan uzanırdı. Bu yarğan xəlvəti şəkildə düşmənə 

tərəf yaxınlaşmaq imkanı da verirdi. Ancaq Sol kolonun nizamının 

pozulması və xeyli zəifləməsi, digər tərəfdən də general-mayor 

Yadigarovun kolonunun döyüşdən çıxarılması Sağ kolonun cəbhə 

xəttində qalmasına imkan vermirdi. Eyni zamanda, günortadan 

sonra Sağ kolonun sağ cinahı boyu uzanan yarğanın başlanğıcında 
düşmən qüvvələrinin cəmləşdiyi müşahidə olunurdu. Onların güclü 

zərbəsi Sağ kolonu da çətin vəziyyətə sala bilərdi (255). 

Cəbhədə baş verənlər Zəngəzur dəstəsinin rəisi general-mayor 

Cavad bəy Şıxlinskinin də daimi nəzarəti altında idi. O yazırdı ki, 
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polkovnik Levestamın sağ cinahında düşmən qüvvələrinin cəm-

ləşməsi ona Dığı tutmağa imkan vermədi. Xüsusilə polkovnik Le-

vestamın sol cinahının xeyli zəifləməsi şəxsi heyət arasında da çox 

böyük narahatçılıqlar yaradırdı. Ona görə də ayın 7-də hava qara-

lana yaxın polkovnik Levestama kolonları geri çəkmək əmri verildi 

(256). 

Saat 16-dan sonra polkovnik Levestam hava qaralana kimi geri 

çəkilmək barədə sahənin topçu rəisinə məlumat verdi. Qaranlıq 

düşməyə başlayan kimi podporuçik Maksimoviçin komandası 

altında olan 4-cü bölüyə də geri çəkilmək və bu zaman batareyaları 

da himayə etmək tapşırığı verildi. Saat 19-da 11-ci və 12-ci bö-

lüklər, saat 19.30-da isə 2-ci və 6-cı bölüklər geri çəkilmək barədə 

əmr aldılar (257). 
General Şıxlinskinin məlumatına görə ikigünlük döyüş ərzində 

Zaqatala alayından 40 nəfər həlak olmuş və itkin düşmüş, 50 nəfər 

isə yaralanmışdı. Cavanşir alayından 5 nəfər həlak olmuş, 20 nəfər 

isə yaralanmışdı. Şəki süvari alayından 2 nəfər, topçulardan isə bir 

nəfər yaralanmışdı. Bunlardan başqa, 3 zabit həlak olmuş və 4 zabit 

də yaralanmışdı (258). Polkovnik Levestamın verdiyi məlumata 

görə Cavanşir piyada alayından 29 nəfər, topçulardan isə 2 nəfər 

əsgər yaralanmışdı (259). 

Noyabrın 7-də Birinci kolonun fəaliyyətinə gəldikdə isə gene-

ral-mayor Yadigarovun yazdıqlarına görə həmin gün hücum yeni-

dən davam etdirildi. O bütün hissə komandirlərini toplayıb onlarla 

müşavirə keçirdi və davam etdiriləcək hücumla bir gün əvvəl əldən 

verilmiş mövqelərin bərpa edilməsini vəzifə kimi irəli sürdü. 2-ci 

kolonun rəisi polkovnik Levestamın ayın 7-də Dığ üzərinə hücuma 

keçmək niyyətində olması da 1-ci kolonun da Xaznavar üzərinə hü-

cuma keçməsinə əsas verirdi. Xaznavar üzərinə hücuma keçilməsi 

isə Dığ ətrafında olan erməni qüvvələrinin diqqətini özünə cəlb edə 
bilərdi. Ona görə də kolon Dat-Məlik yüksəkliyi və Xaznavar kəndi 

istiqamətində irəliləməyə başladı. General Yadigarov saat 14-də 

geri çəkilmək barədə əmr alsa da, hücum davam etdirildi, hətta 

Dat-Məlik yüksəkliyi və Xaznavar kəndi yenidən ələ keçirildi. La-
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kin kolon saat 20-də yenidən Abdallara geri çəkilmək barədə göstə-

riş aldı. Bundan sonra, kolon geri çəkilməyə başladı və noyabrın 

8-də saat 6-da Abdallara gəlib çıxdı (260). 

Beləliklə, noyabrın 3-dən 7-dək Dığ istiqamətində aparılan dö-

yüşlərdə Azərbaycan Ordusunun qoşun bölmələri qarşıya qoyulan 

vəzifələrin icrasına nail olmadan ilkin vəziyyətə qayıtmalı oldular. 

Heç şübhəsiz ki, bu istiqamətdə düşmənin güclü qüvvələri var idi 

və qarşı tərəf öz qüvvələrini daha düzgün bölüşdürərək etibarlı 

müdafiə mövqeləri tuta bilmişdilər. Erməni qoşunlarının əsas zərbə 

qüvvəsi Zəngəzur dəstəsinin döyüş sahəsinin cinahlarına istiqa-

mətləndirildiyi halda, Azərbaycanın qoşun hissələri və bölmələri 

bu cinah zərbələrinin qarşısının alınması üçün çevik və səmərəli 

tədbirləri həyata keçirə bilmədilər və nəticədə bütün dəstə çətin 
vəziyyətlə qarşılaşmalı oldu. 

Dığ istiqamətində aparılan döyüşlərin gedişi barədə general- 

mayor C.Şıxlinski öz mülahizələrini ümumiləşdirərək Hərbi Na-

zirliyin rəhbərliyinə məruzə hazırladı. General C.Şıxlinskiyə görə, 

Dığ və Gorus ətrafında düşmənin 6 minə qədər canlı qüvvəsi cəm-

ləşdirilmişdi. Onların sərəncamında 4 haubitsa və 2 ədəd top var 

idi. Düşmən toplarına təcrübəli zabitlər rəhbərlik edirdilər. Atəşlə-

rin sərrast və dağıdıcı olması da bundan xəbər verirdi. Süvari qo-

şunlar nizami bölmələrdən ibarət idi və onun sayı 3 bölükdən az de-

yildi. Döyüş aparılan ərazi çox çətin ərazi idi. Təminat məsələləri-

nin həll edilməsi bir sıra problemlərlə qarşılaşırdı. Ətdən başqa hər 

şeyi çox uzaq məsafədən gətirmək lazım olurdu. Otun olmaması da 

atların qidalandırılmasını çətinləşdirirdi. İrəli hərəkət etmək üçün 

ərazidə münasib yollar yox idi. Onların çoxu Andronikin dəstəsi tə-

rəfindən dağıdılmışdı. 

Yerli könüllülərdən təşkil edilmiş partizan dəstələri hərbi ba-

xımdan elə bir potensiala malik deyildi. Bu dəstələrin hərbi təcrü-
bəsi, səriştəli rəhbərləri yox idi, güllə çatışmırdı, nizam və intizam 

lazımi tələblərə cavab vermirdi. Döyüşün gedişində onlar əsas 

qüvvələrə səmərəli yardım göstərə bilmirdilər. Əksinə, güclü atəş 

altına düşən kimi qaçıb dağılır və öz intizamsızlıqları ilə əsas qüv-
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vələrin şəxsi heyətində də bir vahimə yaradırdılar. Sultan bəyin 

rəhbərliyi altında olan kürdlər partizanlarla müqayisədə daha yaxşı 

döyüşürdülər. Dəstədə intizam da xeyli sağlam idi, döyüşçülərin 

hamısı qorxmaz və təcrübəli Sultan bəyin ətrafında birləşmiş və ve-

rilən tapşırıqların icrası üçün bütün bacarıqlarından istifadə edirdi-

lər. Lakin onlar çox zəif geyinmişdilər və malik olduqları paltar-

larla soyuq havadan qoruna bilmirdilər. 

General Cavad bəy Şıxlinski öz məruzəsində Zəngəzur dəstəsi-

nin şəxsi heyətinin də belə ağır döyüşlərin aparılmasına hazır olma-

dığını bildirirdi. O, xüsusilə zabit heyətinin zəifliyindən şikayət 

edirdi. Əsgərlər döyüşün ağırlığını öz üzərinə götürüb heç bir çətin-

likdən qorxmadığı halda onları irəli apara biləcək zabitlər az idi. Pi-

yada qüvvələrinin komandir tərkibi təcrübəsi və nəzəri səviyyəsi 
çox aşağı olan gənc praporşiklərdən ibarət idi. Təcrübi və nəzəri sə-

viyyələrinin aşağı olması isə onlara qoşunları yaxşı idarə etmək im-

kanı vermirdi. 

Dəstə əsas bazalardan çox uzaqlaşdığı üçün xəstə və yaralıların 

təxliyəsi xeyli çətin idi. Tibb mütəxəssisləri yox idi. Baş verən 

uğursuzluqdan və bir sıra təcrübəli zabitlərin itirilməsindən sonra 

şəxsi heyətin mənəvi əhval-ruhiyyəsi də zəiflədi. General C.Şıx-

linski onu da əlavə edirdi ki, dəstənin Dığ və Gorus istiqamətinə 

hərəkət etməklə bazalardan uzaqlaşması pis nəticələrə gətirib çı-

xara bilər. Uğursuzluğun baş verə biləcəyi halda dəstənin vəziyyəti 

daha da mürəkkəbləşərdi. Onun sözlərinə görə dəstənin müvəqqəti 

olsa belə uğursuzluğa düçar olması ermənilərdə ruh yüksəkliyinin 

artmasına, Qarabağda ermənilərin fəallaşmasına və nəticədə milli 

hərbi qüvvələrin arxasında, əsas yolların üzərində təxribatların art-

masına zəmin yarada bilərdi. 

General C.Şıxlinski öz məruzəsinin sonunda bildirirdi ki, Dığı 

və Gorusu tutmaq üçün bir də cəhd göstərmək olar. Lakin orada 
möhkəmlənmək üçün Zəngəzur dəstəsinə üç taborlu bir piyada 

alayı verilməlidir (261). 

Döyüşlərdən dərhal sonra Hərbi nazir S.Mehmandarov da dəs-

tənin fəaliyyətinə öz münasibətini bildirdi. Noyabrın 11-də C.Şıx-
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linskiyə göndərdiyi teleqramında Hərbi nazir aldığı məlumatlar 

əsasında general Yadigarovun fəaliyyətinə çox ciddi qiymət verdi. 

Bu ciddi qiymət, həm də S.Mehmandarovun Dığ istiqamətində 

aparılan döyüşlərin nəticələrini necə böyük həyəcanla qarşıladığını 

nümayiş etdirirdi. O, general-mayor Yadigarovun vaxtilə komandir 

olduğu 2-ci Qarabağ süvari alayında səmərəsiz fəaliyyətinə və 1-ci 

kolonun uğursuzluğuna toxunaraq yazırdı: "Bunun təfərrüatı mənə 

məlum deyil. Ancaq döyüşlərin ümumi gedişinə və itkilərin miq-

darına görə səhvsiz mühakimə yürütmək olar ki, bütün uğursuz-

luqlar başlıca olaraq general Yadigarovun fəaliyyətsizliyi üzündən 

baş vermişdir. Mən şəxsən heç vaxt general Yadigarovu məsul və-

zifələri tutmağa qadir şəxs saymamışam" (262). 

Sonra Hərbi nazir general-mayor C.Şıxlinskiyə tapşırdı ki, gene-
ral Yadigarovun fəaliyyəti yoxlanılsın və baş verən uğursuzluqda 

günahı olduğu təqdirdə dərhal dəstədən uzaqlaşdırılsın (263). 

Qeyd etmək lazımdır ki, Davud bəy Yadigarov 1919-cu il av-

qustun 1-dən süvari diviziyası komandirinin müavini idi (264) və 

1919-cu il oktyabrın 8-də Nazirlər Şurasının qərarı ilə ona gene-

ral-mayor rütbəsi verilmişdi (265). 1919-cu il dekabrın 7-də nazirin 

əmri ilə süvari diviziyası komandirinin müavini vəzifəsindən azad 

edilərək Hərbi nazirin yanında tapşırıq üzrə qərargah zabiti təyin 

edilməsi onun fəaliyyəti ilə bağlı S.Mehmandarovun verdiyi qiy-

mətin doğruluğundan xəbər verir.  

 

4. Qarabağ ətrafında təcavüzkarlığın dayandırılması haqqında 

əldə edilmiş qarşılıqlı razılaşmaların ermənilər tərəfindən 

pozulması 
 

Zəngəzura Azərbaycanın qoşun bölmələrinin yeridilməsi ilə er-

məni təbliğatının yeni bir mərhələsi başladı. Millətçi erməni dairə-

ləri özlərinin bütün imkanlarını, qüvvələrini və havadarlarını sə-

fərbər edərək elə bir hay-küy yaratdılar ki, nəticədə Azərbaycan 

hökuməti müəyyən təzyiqlərlə qarşılaşmalı oldu. Azərbaycan hö-

kuməti hətta məcbur olub Zəngəzur ekspedisiyası ilə bağlı qaldırı-

lan erməni təbliğatının mahiyyəti üzrə bəyanat qəbul etdi və burada 
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erməni hay-küylərinin qərəzliliyini və hadisələrin saxtalaşdırıldı-

ğını açıqladı. Bu bəyanatda Azərbaycanın qoşun bölmələrinin 

Zəngəzurdakı döyüş fəaliyyəti barədə də müxtəlif məlumatlar ve-

rildi (266). 

Əsassız erməni hay-küylərinə inanan Britaniyanın ali komissarı 

Uordrop və ali komissarın müavini polkovnik Rey ayrı-ayrılıqda 

Azərbaycanın Zəngəzura qoşun bölmələri yeritməsini təcavüz ad-

landırıb ona son qoyulmasını, məsələnin sülh yolu ilə həll edil-

məsini tələb etdilər (267). 

Azərbaycana qarşı münasibətdə erməni-daşnak hökuməti ilə 

güclü müttəfiqlik əlaqələrində olan Denikin hər vasitə ilə Azər-

baycana təzyiq göstərməyə və erməni qoşunlarının təcavüzkar-

lığına qarşı mübarizədə onu zəiflətməyə çalışırdı. Noyabrın 9-da 
imzaladığı teleqramla Denikin Azərbaycanın qoşun bölmələrinin 

guya Ermənistan ərazisinə soxulması ilə əlaqədar olaraq Azər-

baycan Ordusu sıralarında xidmət edən bütün rus zabitlərini istefa 

verməyə çağırdı (268). 

Bundan başqa, Azərbaycanın qoşun bölmələri Zəngəzurda ol-

duğu vaxt Denikin qoşunlarının hissə və bölmələri Dağıstan ərazi-

sində öz fəallıqlarını xeyli artırdılar. Bununla da Denikin və onun 

ətrafındakılar istəyirdilər ki, şimal sərhədlərinin müdafiəsində da-

yanmış Azərbaycan Ordusunun qoşun bölmələri daim gərginlik 

içində olsunlar və buradan Zəngəzur dəstəsinə hər hansı bir kömək 

göstərilməsi mümkün olmasın (269). 

Zəngəzur ekspediyası erməni təbliğatının genişlənməsi nəticə-

sində çox böyük səs-küyə səbəb olduğu üçün bu məsələ 1919-cu il 

noyabrın 19-da Dövlət Müdafiə Komitəsində də müzakirə olundu. 

Qəbul edilmiş qərarda deyilirdi ki, Uordropun və Reyin, habelə res-

publika Parlamentinin erməni deputatlarının müraciətlərini və ya-

ranmış olan vəziyyəti nəzərə alaraq Zəngəzurda erməni silahlı 
qüvvələri ilə Azərbaycanın qoşun bölmələri arasında silahlı qarşı-

durmanın aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görülsün (270). 

1919-cu il noyabrın 23-də Azərbaycanın və Ermənistanın hö-

kumət sədrləri görüşdülər. Bu görüş Amerika nümayəndələrinin 
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vasitəçiliyi ilə təşkil edildi. Tərəflər razılığa gəldilər ki, tezliklə 

Bakıda, sonra da Tiflisdə birgə sülh konfransı çağırılsın və ərazi 

iddiaları üzrə bütün mübahisələr orada həll edilsin. Azərbaycan və 

Ermənistanın hökumət rəhbərləri Tiflisdə bir razılaşma imzala-

dılar. Həmin razılaşmanın birinci bəndində deyilirdi ki, Azərbay-

can və Ermənistan davam edən qarşıdurmanı dayandırırlar və bir 

daha silah işlətməməyə söz verirlər. Razılaşmanın başqa bir mad-

dəsində bildirilirdi ki, hər iki respublika bütün məsələləri, o cüm-

lədən sərhəd məsələlərini sülh konfransında həll etməyi öhdələrinə 

götürür və hər hansı bir məsələ mübahisə doğurduqda üçüncü tərəf 

kimi Amerikanın nümayəndəsinin fikrini əsas tuturlar (271). 

Bu razılaşma ilk növbədə Zəngəzur qəzasının gələcək statu-

sunun müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı idi. Azərbaycan tərəfi bu ra-
zılaşmadan sonra Zəngəzurda cərəyan edən erməni zorakılıqlarının 

dayandırılacağına, günahsız insan qırğınlarına son qoyulacağına, 

qəzanın bütünlükdə erməniləşdirilməsindən əl çəkiləcəyinə və bu 

qəzanın Qarabağda təcavüzün genişləndirilməsi üçün dayaq nöq-

təsinə çevrilməcəyinə və nəhayət, Ermənistan hökumətinin Zəngə-

zur qəzası ilə bağlı ədalətli mövqeyə yaxınlaşacağına ümid edirdi. 

Ermənistan rəhbərləri hətta iki hökumət başçısının təcavüzün 

dayandırılması barədə Tiflisdə imzaladıqları razılaşmaya da məhəl 

qoymadılar. Həmin razılaşmadan dərhal sonra erməni silahlı dəs-

tələri yeni-yeni talan və qırğınlara əl atdılar. 1919-cu il noyabrın 

26-da Xinzirək kəndinin erməniləri Əliquluuşağı kəndinə hücum 

edərək 2 azərbaycanlını öldürdülər və 6 nəfəri isə yaraladılar. No-

yabrın 28-də erməni millətçiləri Zeyvə kəndi üzərinə hücum etdi-

lər. Kəndin müdafiə dəstələri çətinliklə onların qarşısını ala bildi-

lər. Noyabrın sonlarında Zəngəzurun Oxçi rayonunda 20 azərbay-

canlı kəndi mühasirə vəziyyətində idi. Nizami və qeyri-nizami er-

məni silahlı dəstələri burada azərbaycanlılara qarşı hər cürə vəhşi-
likləri törətməkdə davam edirdilər (272). 

Həmin qırğın və talanlarla bağlı noyabrın 29-da Azərbaycanın 

Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz 

notası göndərdi. Bu notada Tiflisdə imzalanan razılaşmanın şərtlə-
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rinin əksinə olaraq Zəngəzurun Azərbaycan kəndlərində davam 

edən qırğınlara və vəhşiliklərə son qoyulması tələb olunurdu. 

Notada deyilirdi ki, noyabrın 23-də Azərbaycanın və Ermənis-

tanın hökumət sədrlərinin imzaladığı razılaşmaya əsasən hərbi tə-

cavüzkarlıq dərhal dayandırılmalı və bütün mübahisəli məsələlər 

Azərbaycan–Ermənistan konfransının müzakirəsinə verilməlidir. 

Lakin bu razılaşmaya məhəl qoymayan Ermənistan qoşun hissələri 

sonrakı bir neçə gün ərzində Oçunir, Davidan, Atkiz, Şabadan, 

Anişa və Kuşnilər kəndlərini dağıtmış və bu kəndlərin əhalisinə 

çoxlu sayda itki verilmişdi. Notada daha sonra bildirilirdi ki, Zən-

gəzurun bir sıra azərbaycanlı kəndləri erməni qoşun hissələri tərə-

findən mühasirəyə alınmışdır. Dərələyəz qəzasının məhv edilmiş 

kəndlərinin adları da notada sadalanırdı. Həmin kəndlərdə 300 nə-
fərin erməni vəhşiliklərinin qurbanı olduğu və 30 qadının da er-

məni silahlıları tərəfindən əsir götürüldüyü qeyd olunurdu. Bütün 

bunlarla əlaqədar Azərbaycanın Xarici İşlər naziri əldə edilmiş ra-

zılaşmanın pozulmasının dayandırılmasını və azərbaycanlı əhaliyə 

qarşı təcavüzlərə son qoyulmasını tələb edirdi. 

Lakin Ermənistan hökuməti Zəngəzur qəzasında azərbaycanlı 

əhaliyə qarşı genişlənməkdə olan zorakılığı və təcavüzləri dayandır-

madı. Əksinə, bu təcavüzkarlıq elə bir miqyas aldı ki, 1919-cu il de-

kabrın 8-də Azərbaycan hökumətinin sədri N.Yusifbəyli müttəfiq 

dövlətlərin Cənubi Qafqazdakı ali komissarı polkovnik Qaskelə xü-

susi məktub göndərdi. Məktubda qeyd edilirdi ki, Azərbaycanla Er-

mənistan arasındakı qarşılıqlı məsələlərin iki ölkənin təşkil etdiyi 

konfransda həll edilməsi haqqında sizin qaldırdığınız təşəbbüs bu 

günə qədər Zəngəzurda azərbaycanlı əhaliyə qarşı davam edən zo-

rakılıqlarla müşayiət olunur. N.Yusifbəyli bildirirdi ki, bu zorakılıq-

lar polkovnik Reyin iştirakı ilə iki respublika baş nazirlərinin no-

yabrın 23-də Tiflisdə imzaladıqları razılaşmanın da tələblərinə ziddir. 
Məktubda deyilirdi ki, erməni hərbi qüvvələri Zəngəzurda dinc 

azərbaycanlı əhalinin yaşadığı kəndlər amansız şəkildə məhv edil-

məkdədir. Buna sübut olaraq göstərilirdi ki, son günlər ərzində 

Oxçi və Kqin dərəsində yerləşən azərbaycanlı kəndləri erməni ni-
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zami hərbi qüvvələrinin topları vasitəsi ilə məhv edilmişdir. Ermə-

ni qoşun hissələri bununla da kifayətlənməyərək Zəngəzura doğru 

irəliləmiş və Zəngilanın Keçikli, Əsgərli və Pirçevan kəndlərini 

məhv etmişdir. Ətrafda yaşayan azərbaycanlı əhali isə ermənilərin 

bu təcavüzkarlığını cilovlanmadığı üçün öz yaşayış yerlərini tərk 

etməli olurdular. Azərbaycan hökumətinin sədri sonda bildirirdi ki, 

23 noyabr razılaşmasına uyğun olaraq Azərbaycan hökuməti Zən-

gəzurda olan bütün qoşun hissələrini geri çağırdı. Eyni hərəkət Er-

mənistan hökuməti tərəfindən də həyata keçirilməli idi. Lakin 

Zəngəzurdakı erməni qoşun hissələri nəinki geri çağırılmadı, əksi-

nə bu qoşun hissələri ixtiyarlarında olan pulemyotlardan və toplar-

dan istifadə etməklə qəzanın azərbaycanlı əhalisinə qarşı amansız 

vəhşiliklərə başladı. N.Yusifbəyli hələ 23 noyabr Tiflis razılaşma-
sının imzalandığı zaman polkovnik Reyin yanında erməni qoşun 

hissələrinin Zəngəzurdan geri çəkilməyəcəyini və bunun ağır nəti-

cələrə gətirib çıxaracağını ehtimal etdiyini xatırladırdı. Məktubu-

nun sonunda o təklif edirdi ki, yaxın günlər ərzində amerikalı zabit-

lərdən ibarət xüsusi komissiya yaradılsın və Zəngəzura göndərilsin 

ki, bəlkə, bu komissiya Zəngəzurdakı erməni silahlı dəstələrinin 

tərk-silah edilməsinə kömək göstərsin (273). 

Polkovnik Qaskel bu xəbərdarlığa dərhal reaksiya verdi və Er-

mənistan hökumətindən tələb etdi ki, Zəngəzura göndərilən hərbi 

qüvvələr dərhal geri çağırılsın. O xüsusi olaraq qeyd edirdi ki, Er-

mənistan hökumətinə qarşı irəli sürülən ittihamlar doğru olarsa, 

onda onlar Ermənistanın gələcəyi üçün ən güclü zərbə olacaqdır 

(274). Amma polkovnik Qaskelin bu xəbərdarlığı bir nəticə ver-

mədi. Doğrudur, ermənilər polkovnik Qaskelin dəstəklədiyi Azər-

baycan–Ermənistan konfransının təşkilinə razı oldular. Lakin kon-

fransın materialları göstərir ki, bu konfransın işində iştirak etməklə 

ermənilərin məqsədi vaxt qazanmaq və Zəngəzurda və Qarabağ 
ətrafında genişlənməkdə olan erməni təcavüzkarlığından diqqəti 

yayındırmaq idi. Bununla belə, Tiflisdə imzalanan razılaşmaya 

müvafiq olaraq 1919-cu il dekabrın 14-də Azərbaycan–Ermənistan 

konfransının Bakıda açılışı oldu. Tərəflərin hər ikisi konfransda 
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müzakirə edilməsi üçün öz təkliflərini hazırladılar. Bu təkliflər, 

əsasən, Zəngəzurda hərbi əməliyyatların dayandırılmasına, qaç-

qınlar məsələsinə və kommunikasiya xətlərinin bərpasına aid idi. 

Hərbi məsələlərlə bağlı Ermənistanın təkliflərində aşağıdakı mad-

dələr var idi: a) Azərbaycan öz qoşunlarını və artilleriyasını Zən-

gəzur sərhədlərindən əvvəlki dislokasiya məntəqələrinə qaytarsın; 

b) Ermənistan döyüş zamanı Zəngəzura göndərdiyi qoşunları və 

artilleriyanı geri çağırır. Azərbaycanın təkliflərində isə hərbi mə-

sələlərlə bağlı aşağıdakı maddələr var idi: a) Azərbaycan və Ermə-

nistan hökumətləri hazırkı anda əhalisi onların hakimiyyətini tanı-

mayan əraziləri özlərinə tabe etmək üçün hərbi qüvvə tətbiq olun-

mamasını öz üzərinə götürürlər; b) Azərbaycan və Ermənistan hö-

kumətləri aralarındakı bütün mübahisəli məsələləri sülh yolu ilə 
həll etməyə razılıq verirlər; c) Azərbaycan Respublikası hökuməti 

Zəngəzur rayonuna, Qarabağ general-qubernatorunun sərəncamına 

göndərilən hərbi qüvvələri geri qaytarır, öz növbəsində Ermənistan 

hökuməti də hərbi hissələri, zabitləri, təlimatçıları və komissarları 

Zəngəzur qəzasının hüdudlarından geri çağırır, habelə yerli erməni 

əhalisindən artilleriyanın, pulemyotların və digər silahların yığıl-

masına hərtərəfli yardım göstərir. Eyni zamanda, bu rayonun hü-

dudlarındakı bütün səngərlərin və möhkəmləndirilmiş mövqelərin 

dağıdılması üçün tədbirlər görülür (275). 

Əsassız ərazi iddialarını dövlət siyasətinə çevirmiş olan Ermə-

nistanı bu tələblər, sözsüz ki, qane etmirdi. Bu təkliflərin qəbul 

olunması Ermənistanın öz iddialarından əl çəkməsi demək idi. Ona 

görə də Ermənistan nümayəndələrinin tutduğu qeyri-əməli mövqe 

üzündən konfrans bir neçə gün uzandı və heç bir qərar qəbul edil-

mədən təxirə salındı (276). 

Bakıda Azərbaycan və Ermənistan nümayəndələrinin konfransı 

keçirilən günlərdə Zəngəzurda nisbətən sakitlik oldu. Bu, konfran-
sın işində də qeyd edildi. Ancaq Bakıda konfrans öz işini sona ye-

tirən kimi Zəngəzurda təcavüzlər yenidən alovlandı. 1919-cu il 

dekabrın 27-də Hacılar kəndinə, dekabrın 28-də və 29-da Zabux 

çayı körpüsünə, dekabrın 30-da Muradlı dəyirmanına, 1920-ci ilin 
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yanvarının 3-də Xinzirək və Muğancıqdan Əliquluuşağı kəndi 

üzərinə, yanvarın 5-də isə Müsəlmanlar kəndi üzərinə hücumlar hə-

yata keçirildi (277). 

General-qubernator X.Sultanov Nazirlər Şurasının sədrinə gön-

dərdiyi məktubunda bildirirdi ki, nizami hissələr Abdallardan geri 
çəkildikdən sonra 100 verstlik ərazinin müdafiəsi 250 mühafizəçi-

nin və 1500 nəfər partizanın ümidinə qalmışdı. Bu qüvvələr isə er-

məni nizami qüvvələrinin təcavüzkarlığının qarşısını almağa qadir 

deyildi (278). 

1920-ci il yanvar ayının ikinci yarısından etibarən Ermənistanın 

Azərbaycana qarşı təcavüzünün yeni və daha faciəli bir səhifəsi 

başladı. 1920-ci il yanvar ayının 13-də müttəfiq dövlətlər tərəfin-

dən Gürcüstanla bərabər Azərbaycanın da müstəqilliyinin de- fakto 

tanınması erməni təcavüzlərini daha da genişləndirdi. Çünki Azər-

baycanın müstəqilliyinin tanınması ilə Ermənistanın Azərbaycan 

torpaqlarına olan qanunsuz iddialarının qarşısı alına bilərdi. Ona 

görə də erməni millətçi dairələri təcavüzü genişləndirərək daha 
böyük Azərbaycan ərazilərini ələ keçirmək və həmin ərazilərdə 

möhkəmlənmək istəyirdilər (279). 

Bu planı həyata keçirmək üçün Ermənistanın hərbi qüvvələri və 

silahlı dəstələri üç istiqamətdən Azərbaycan ərazilərində irəlilə-

məyə çalışırdılar: a) Zəngəzur–Cəbrayıl istiqaməti; b) Zəngə-

zur–Şuşa–Xankəndi–Əsgəran–Ağdam istiqaməti; c) Ağdərə–Tər-

tər istiqaməti. Ermənistanın bu istiqamətlərdəki təcavüzkarlıqları 

Qarabağda və onun ətrafında toplanılmış erməni silahlı dəstələri 

tərəfindən dəstəklənməli idi. 

Qafqazda cərəyan edən hadisələri obyektiv şəkildə işıqlandıran 

ingilis jurnalisti Skotland Liddel bu məsələyə də biganə qalma-

mışdı. Onun yazdıqlarına görə müstəqillikləri tanındıqdan sonra 

Azərbaycan və Gürcüstan mübahisəli məsələlərin müttəfiqlər tərə-

findən həll olunmasına ümid etdikləri halda, ermənilər yenə də 

günahsız insanların qanını tökməkdə davam edirdilər. İngilis jur-

nalisti bu haqda yazdığı məqalələrin birini belə tamamlayırdı: "Er-

mənilər özlərini Zəngəzurdakı indiki hücumunun müvəqqəti uğu-
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runa şübhə etmirlər. Onların nizami qoşun hissələrinin çoxu əv-

vəllər rus ordusunda xidmət etmişdi, Azərbaycan qoşunları isə 

yalnız yeni çağırışçılardan təşkil olunmuşdur. Lakin bu müvəffə-

qiyyət uzun müddət ola bilməz. Ermənilər nəinki doğru deyildirlər, 

onlar eyni zamanda azlıqdadırlar. Ancaq elə bir gün gələcək ki, 

bütün müsəlmanlar bir nəfər kimi onlara təzyiq göstərənlərə qarşı 

çıxacaqdır və həmin gün gəlib çatanda erməni xalqını heç nə xilas 

edə bilməyəcəkdir" (280). 

1920-ci il yanvarın 16-da Dövlət Müdafiə Komitəsi öz iclasında 

Zəngəzurda hərbi şəraitin yenidən mürəkkəbləşməsini müzakirə 

etdi. Burada bildirilirdi ki, 1919-cu il noyabrın 23-də Tiflisdə imza-

lanan razılaşmadan sonra Azərbaycan öz qoşun hissələrini Zəngə-

zurdan geri çəksə də, Ermənistan tərəfi öz nizami qoşun hissələrini 
geri çağırmadı. Əksinə, onları möhkəmləndirdi. Həmin vaxtdan 

keçən müddət ərzində Zəngəzurun daha 40 kəndi talan edilib, sa-

kinləri öldürülüb (281). 

Bu erməni vəhşiliklərinə son qoyulmasına nail olunması üçün 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri F.Xoyski 1920-ci il yanvar ayının 

17-də müttəfiq dövlətlərin Cənubi Qafqazdakı ali komissarı pol-

kovnik Qaskelə nota göndərdi. Notada bildirilirdi ki, Zəngəzurda 

qan axıdılmasına son qoyulmasını istəyən Azərbaycan hökuməti 

müttəfiq dövlətlərin Cənubi Qafqazdakı ali komissarının müavini 

polkovnik Reyin və Böyük Britaniyanın bölgədəki ali komissarı 

mayor Uordropun məsləhətlərini nəzərə alaraq Azərbaycan haki-

miyyəti əleyhinə qiyam qaldıran erməni əhalisinə kömək üçün Er-

mənistan hökuməti tərəfindən göndərilən nizami qoşun hissələrinə 

qarşı döyüşlərə girməməyi Qarabağ general-qubernatoruna tapşır-

mışdır. Azərbaycanın Xarici İşlər naziri bir daha xatırladırdı ki, 

Ermənistan hökuməti Tiflisdə imzalanmış 23 noyabr 1919-cu il 

tarixli razılaşmaya əməl etmir və Azərbaycandan fərqli olaraq Er-
mənistan Zəngəzurdan öz qoşunlarını geri çağırmadı. Əksinə, Er-

mənistan hökuməti Zəngəzura əlavə hərbi qüvvələr, silah və sursat 

göndərməkdə davam edir. Nəticədə, Zəngəzurun müsəlman əhalisi 

etnik və zorakı təmizləməyə məruz qalır. Bundan başqa, Şuşa və 
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Cəbrayıl qəzalarının erməni kəndləri ilə Zəngəzur qəzasının erməni 

kəndləri arasında qalan azərbaycanlı kəndləri də erməni təcavüz-

karlığının obyektinə çevrilmişdi. F.Xoyski polkovnik Qaskeldən 

bir daha xahiş edirdi ki, Zəngəzura amerikalı zabitlərdən ibarət bir 

heyət göndərilsin və bu heyət qəzadakı erməni silahlı qurumlarının 
tərk-silah edilməsinə yardımçı olsun (282). 

Yanvarın 19-da erməni nizami qoşun hissələri artilleriyadan və 

ağır silahlardan istifadə etməklə Zəngəzurun 8 azərbaycanlı kəndi-

ni yerlə-yeksan etdilər (283). 

Yanvarın 19-da erməni qoşun hissələrinin Zəngəzurda başladığı 

hücumlar sonrakı günlər ərzində daha geniş miqyas aldı. Ayın 

20-nə olan məlumatda göstərilirdi ki, Zəngəzurda fəaliyyət göstə-

rən erməni silahlı dəstələri Qarabağa doğru irəliləyib buradakı er-

məni dəstələri ilə birləşərək Qarabağı da qan çanağına çevirmək 

istəyirlər. Belə olanda Əsgəran və Şuşa şəhərlərinin üzərini də 

təhlükə alırdı. Bu istiqamətdə hərəkət zamanı erməni qüvvələri öz 

marşrutları üzərində olan bütün Azərbaycan kəndlərini məhv et-

məyi planlaşdırırdılar (284). 

Erməni qüvvələri başladıqları irimiqyaslı hücumlarda təkcə 
Zəngəzuru deyil, Qarabağı da birdəfəlik Azərbaycandan qoparma-

ğa və bu əraziləri azərbaycanlı əhalidən tamamilə təmizləməyə ça-

lışırdılar. 

Yanvarın 21-də verilən məlumatlara görə Cəbrayıl qəzasında da 

erməni silahlı dəstələrinin hücumları geniş miqyas aldı. Burada 

döyüşlər Xanlıq kəndinin ətrafında gedirdi. Dəqiqləşdirilmiş mə-

lumatlara görə erməni dəstələrində 60 ədəd pulemyot var idi.  

Erməni silahlı qüvvələri qəzanın içərilərinə doğru hərəkətini 

davam etdirirdi. Kəndlərdə yaradılmış olan könüllü müdafiə qüv-

vələri çoxsaylı və yaxşı təchiz olunmuş erməni dəstələrinin qar-

şısını almağa qadir deyildi (285). 

Yanvarın 21-də Zəngəzur qəza rəisinin yerləşdiyi Dondarlı 

kəndi ermənilər tərəfindən işğal edildi (286).  

Elə həmin gün Parlamentin üzvü Cəlil Sultanov Qaryagindən 

Parlament sədrinə göndərdiyi teleqramda bildirirdi ki, Zəngəzur 
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qəzasında erməni hücumları 4 gündür ki davam edir. Qubadlıdan 

Xocaqana qədər olan 50 verstlik ərazi erməni vəhşiliklərinə məruz 

qalmışdı. C.Sultanov təcili olaraq bölgəyə qoşun və güllə göndə-

rilməsini tələb edirdi. O, qəza camaatı adından xahiş edirdi ki, hö-

kumət orqanları Ermənistan dövlətinə etiraz notaları göndərməklə 

işini bitmiş hesab etməsin. Erməni qoşunlarının qırğınlarının qar-

şısının alınması üçün daha təsirli vasitələrə əl atılsın. Hadisələrin 

gedişi ilə yerində tanış olan Parlamentin üzvü şübhə etmirdi ki, 

Zəngəzur tamamilə işğal ediləndən sonra növbə Qarabağa çata-

caqdır (287). 

Yanvar ayının 21-də Baş Ərkani-hərb rəisi general-leytenant 

Sulkeviç Xankəndi qarnizonunun rəisi general-mayor Purseladze-

dən tələb etdi ki, Müsəlmanlar və Alyanlı kəndləri istiqamətinə bir 
bölük qüvvə və 2 ədəd pulemyot göndərsin və onların köməyi ilə 

Zəngəzurdan irəliləyən erməni hərbi qüvvələrin Qarabağa yolunu 

kəsməyə çalışsın. Müsəlmanlar kəndi istiqamətindən təcavüzü ge-

nişləndirən erməni hərbi qüvvələrinin məqsədi Cəbrayıla çıxmaq, 

buradakı erməni silahlıları ilə birləşmək və Qarabağın cənubundan 

Şuşaya doğru irəliləmək idi. Cəbrayılı bütünlüklə işğal etməklə er-

məni millətçi dairələri Naxçıvanı da Azərbaycandan qoparmaq 

niyyətində idilər. Bu, Naxçıvan üzərinə hücum üçün daha əlverişli 

zəmin yarada bilərdi. 

Doğrudur, Cəbrayıl ətrafından topalanmış partizanların köməyi 

ilə Dondarlı ətrafında vəziyyəti bir qədər sabitləşdirmək mümkün 

oldu. Lakin bu, çox da uzun sürmədi. Çünki çoxsaylı erməni qüv-

vələrinin qarşısının alınması üçün yetərli güc mövcud deyildi. 

Yanvarın 21-də Zəngəzurda şiddətlənən erməni təcavüzünün 

qarşısının alınması Dövlət Müdafiə Komitəsində bir də müzakirə 

olundu. Burada qərara alındı ki, Zəngəzurda erməni təcavüzünün 

qarşısını almaq məqsədilə yerli hərbi qüvvələrin təşkilinə 5 milyon 
rubl ayrılsın. Qərarda göstərilməsə də, burada söhbət kürd hərbi 

hissələrinin təşkilindən gedirdi. Məsələnin vacibliyi nəzərə alına-

raq dərhal da bu qərarın icrası ilə bağlı əməli addımlar atılmağa 

başlandı. Yanvar ayının 24-də artıq 4 milyon rubl Qarabağ ge-



580 

 

neral-qubernatorunun sərəncamına köçürüldü (288). 

Genişlənən erməni təcavüzünün dayandırılması üçün Azərbay-

canın Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinə 

etiraz notası göndərdi. 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri F.Xoyski polkovnik Qaskelə 

göndərdiyi notada olduğu kimi Ermənistanın Xarici İşlər naziri 

A.Xatisova da Azərbaycan hökumətinin qətiyyətli mövqeyini bil-

dirdi. Onun yazdıqlarından aydın olur ki, artıq 1920-ci il yanvar 

ayının 19-da Ermənistanın qoşun hissələri silahlı erməni quldur 

dəstələri ilə birlikdə Zəngəzurdan Şuşa qəzası istiqamətində hücu-

ma başlamışdılar və bu zaman onların marşrutu üzərində olan 9 

azərbaycanlı kəndi büsbütün məhv edilmişdi. Azərbaycanın Xarici 

İşlər naziri bir daha qeyd edirdi ki, Tiflisdə imzalanan 23 noyabr 
1919-cu il razılaşması erməni hərbi qüvvələri tərəfindən pozulmuş 

və ötən müddət ərzində 40 azərbaycanlı kəndi məhv edilmişdi. 

Azərbaycanın Xarici İşlər naziri bildirirdi ki, mənasız insan qır-

ğınlarının qarşısının alınmasına və xalqlarımızın daha da yaxınlaş-

masına çalışdığımız bir vaxtda müsəlman kəndlərinin məhvinin 

davam etdirilməsi haqqında xəbərlər alınmaqdadır. F.Xoyski nara-

hatlıqla bildirirdi ki, Ermənistan hökumətinin öz üzərinə götürdüyü 

öhdəliklərə əməl etməməsi əldə edilmiş razılaşmanı da əhəmiyyət-

siz edir və onun sözlərinə görə belə bir halda Azərbaycan hökuməti 

də qarşılıqlı münasibətlərin dinc yolla qurulacağına öz inamını itirir. 

 Həmin notada da Azərbaycan hökuməti qətiyyətli şəkildə Zən-

gəzurda genişlənməkdə olan talan və qırğınlara son qoyulmasını tə-

ləb edirdi. Notada o da bildirilirdi ki, erməni silahlı qüvvələrinin 

dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı təcavüzkar fəaliyyətinə son qoyul-

mazsa, onda Azərbaycan hökuməti dinc əhalinin qorunması üçün 

daha qəti tədbirlərə əl atacaqdır (289). 

Genişlənən təcavüzün arxasında Ermənistanın dövlət və hö-
kumət orqanları dayandığı üçün heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın 

notası qulaqardına vuruldu və onun tələblərinin yerinə yetirilməsi 

üçün heç nə edilmədi. Ermənistan hökuməti Azərbaycanın notasına 

yalnız yanvarın 30-da cavab verdi. Notada bildirilirdi ki, Zən-
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gəzurda nə baş verdiyindən Ermənistan hökumətinin xəbəri yoxdur 

və Azərbaycan tərəfindən xahiş edilirdi ki, Zəngəzurda baş verən 

hadisələr haqqında Ermənistan hökumətinə daha ətraflı məlumat 

versin (290). 

Yanvarın 23-də Parlamentin üzvü C.Sultanov Parlamentin, Na-

zirlər Şurasının sədrlərinə, Parlamentin bir sıra fraksiyalarının 

sədrlərinə göndərdiyi məlumatda bildirirdi ki, 10 ədəd topun, çoxlu 

pulemyotun müşayiəti ilə erməni silahlı dəstələrinin yanvarın 

19-da başladığı hücum hələ də dayandırılmamışdır. Ötən günlər 

ərzində təkcə Xocaqan və Qaladərəsi kəndləri arasında 15 azər-

baycanlı kəndi məhv edildi (291). 

Həmin tarixə aid olan başqa bir məlumatda Zəngəzurun üçüncü 

sahəsinin tamamilə ermənilər tərəfindən işğal edildiyi bildirilirdi. 
Öz uğurlarından ruhlanan erməni qoşunları qəzanın 4-cü sahəsi və 

Cəbrayıl qəzası istiqamətində də hücumları davam etdirirdilər. 

Dəqiqləşdirilmiş məlumatlara görə erməni hissə və bölmələrində 

60 ədəd pulemyot var idi (292). 

Erməni silahlı dəstələri hücumları çox böyük bir sürətlə geniş-

ləndirirdilər. Gün ərzində hərbi şəraitdə çox böyük dəyişikliklər 

meydana gəlirdi. Elə yanvarın 23-nə aid olan başqa bir məlumatda 

bildirilirdi ki, sayı 10 min nəfərə çatan erməni nizami qoşun dəstə-

ləri Zəngəzur qəzasını artıq bütünlüklə ələ keçirmişlər. Yanvarın 

23-də qəzanın 4-cü sahəsinin salamat qalan son kəndləri də müha-

sirə edilmişdi və az müddət ərzində onların da məhv ediləcəyi heç 

kimdə şübhə doğurmurdu. Parlamentin üzvü C.Sultanovun verdiyi 

məlumata görə yanvarın 24-də Zəngəzuru viran qoyan qoşun his-

sələri Cəbrayıl qəzasının içərilərinə doğru hücumlarını davam et-

dirməli idilər ki, burada Qarabağın erməni silahlı dəstələri ilə bir-

ləşsinlər. Bununla da onlar həm Naxçıvanı Azərbaycandan ayrı 

salmaq, həm də Qarabağı birdəfəlik ələ keçirmək niyyətində idilər. 
C.Sultanovun fikrincə, Azərbaycan hökuməti, nəhayət, təsirli 

tədbirlər görməsəydi, erməni millətçi qüvvələri bu planların həyata 

keçirilməsinə çox yaxın idilər. Son hücumlar ərzində Zəngəzurda 

200 min azərbaycanlının qırıldığı güman edilirdi. C.Sultanov Par-
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lament sədrinin adına göndərdiyi teleqramı bu cümlələrlə bitirirdi: 
"Xahiş edirəm təcili tədbirlər görülsün ki, heç olmasa Qarabağ, 

Şuşa və Cəbrayıl qəzaları xilas edilsin. Hər dəqiqə qiymətlidir. 

Ləngimək cinayətə, xalq və Vətən qarşısında xəyanətə bərabərdir. 

Hərbi nazirin bölgəyə gəlməsi zəruridir" (293). 

Bölgədə baş verən proseslərin izlənməsi göstərir ki, Azərbaycan 

tərəfi ilə müxtəlif danışıqlara girib müxtəlif razılaşmalar imzalasa 

da, müxtəlif dövlətlərin vasitəçiliyindən istifadə etsə də, erməni 

millətçiləri öz xislətlərindən əl çəkmirdilər və məqsədləri Azər-

baycan tərəfini sakitləşdirmək, diqqəti yayındırmaq, yeni qüvvələr 

toplayıb təcavüzü daha da genişləndirmək idi. Yanvar ayında ge-

nişlənən təcavüzlər də erməni millətçilərinin bu ikiüzlü siyasətinin 

davamı idi. 

Azərbaycan qoşun bölmələrinin Zəngəzurdan çıxması, yerli 

könüllü dəstələrin isə lazımi imkanlara malik olmaması faciələrin 
vüsət almasına zəmin yaradırdı. Xankəndi qarnizonunun zəif-

ləyəcəyi təqdirdə Qarabağdakı erməni silahlı dəstələri hücum edib 

Şuşanı və Əsgəranı işğal edə bilərdilər (294). 

Zəngəzurda vəziyyət mürəkkəbləşən kimi Hərbi Nazirliyin mə-

sul şəxsləri bölgəyə ezam olundular. Əvvəlcə Baş Topçu idarəsinin 

rəisi general-mayor Məmməd Mirzə Qacar bölgədə oldu. Vəziy-

yətlə tanış olandan sonra o da təcavüzkar fəaliyyəti günü-gündən 

genişlənməkdə olan erməni silahlı qüvvələrinə qarşı təsirli və təxi-

rəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsini lazım bildi. Ancaq bu-

nun üçün general-mayor Məmməd Mirzə Qacar digər qarnizonlar-

dan hərbi yardımın göndərilməsinin məqsədəuyğunluğunu da vur-

ğulayırdı. Onun fikrincə, yerli qarnizonun qüvvələrinin səpələn-

məsi Əsgəran və Şuşanın işğalı ilə nəticələnə bilərdi. M.M.Qacar 

onu da əlavə edirdi ki, yerli ermənilər haqqında daha ciddi tədbirlər 

görülməlidir (295). 

Yanvarın 24-də Baş Ərkani-hərb rəisi M.Sulkeviç Ağdama iki 

ədəd zirehli avtomobilin göndərildiyini bildirirdi. Həmin avtomo-
billər Şuşa–Yevlax yolunun mühafizəsini təmin etməli idi (296). 
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Elə həmin gün, yəni yanvar ayının 24-də süvari diviziyası ko-

mandirinin müavini polkovnik Xosrov Mirzə Qacar milli qoşun 

bölmələrindən Cəbrayılda təşkil olunmuş dəstənin rəhbəri təyin 

edildi və ondan tələb edildi ki, dərhal Cəbrayıla yola düşsün. Bu 

dəstənin tərkibinə 3-cü Gəncə piyada alayının bir taboru, 1-ci ar-

tilleriya briqadasının bir batareyası və 2-ci Qarabağ süvari alayının 

bir bölüyü daxil idi. Bu dəstənin əsas vəzifəsi Zəngəzur qəzası ilə 

Şuşa qəzası arasında yaşayan azərbaycanlı əhalini erməni təcavü-

zündən qorumaq idi. Xosrov Mirzə Qacar tabeliyində olan dəstə-

dən bir bölüyü Cəbrayılda, digər bölmələri isə Qarabağ gene-

ral-qubernatorunun razılığı ilə Həkərə çayı boyunca yerləşən 

Azərbaycan yaşayış məntəqələrində yerləşdirməli idi. Cəbrayıl 

dəstəsi müdafiədə dayanmalı və erməni hücumlarının qarşısını al-
malı idi. Hərbi Nazirlik tərəfindən verilən əmrdə tələb olunurdu ki, 

Cəbrayıl dəstəsinin rəhbəri dəstənin cinahlarını və arxasını xüsusi 

müşahidə altında saxlasın və bu istiqamətlərdən baş verə biləcək 

təhlükənin qarşısı vaxtında alınsın. 

Yaranmış mürəkkəb vəziyyətdə Azərbaycanın milli qoşun böl-

mələrinin fəaliyyəti Xankəndi qarnizonunun rəisi general Purse-

ladze tərəfindən əlaqələndirilməli və rəhbərlik edilməli idi. Qara-

bağ general-qubernatoru həm milli qoşun bölmələrinin fəaliyyəti-

nin daha səmərəli uzlaşdırılması, həm də hərbi qüvvələrlə partizan 

dəstələrinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi üçün Xankəndi qarni-

zonunun rəhbəri vəzifəsinə azərbaycanlı generallardan birinin təyin 

edilməsi haqqında Hərbi Nazirlik qarşısında vəsatət qaldırdı. Hərbi 

Nazirliyin rəhbərliyi bu vəsatəti haqlı qəbul etdi və Qarabağdakı 

hərbi qüvvələrin fəaliyyətinə rəhbərlik süvari diviziyasının ko-

mandiri general-mayor Teymur bəy Novruzova tapşırıldı. Qara-

bağda yerləşən döyüş qüvvələri və xidmət bölmələri bütünlüklə 

ona tabe etdirildi. General Əmənulla Mirzə Qacar isə Xankəndi 
qarnizonunun rəisi təyin edildi. Bundan başqa, Qarabağ dəstəsinin 

fəaliyyətinin general-qubernatorluğun fəaliyyəti ilə daha yaxşı 

əlaqələndirilməsi və bölgədə cərəyan edən hərbi-siyasi proseslərlə 
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daha yaxından tanış olması üçün Baş Ərkani-hərb rəisi gene-

ral-leytenant Sulkeviç də bölgəyə ezam edildi. 

Yanvarın 27-də general-leytenant M.Sulkeviç süvari diviziyası-

nın komandiri general-mayor T.Novruzovla birlikdə Şuşaya gəldi. 

O, Xankəndi qarnizonunun rəisini yanına dəvət edib vəziyyətlə 

bağlı onunla məsləhətləşmələr apardı. Sulkeviçin Hərbi Nazirliyə 

göndərdiyi məlumatda bildirilirdi ki, süvari diviziyasının qərargahı 

da Yevlaxdan Xankəndinə yola düşmüşdür (297). 

General Sulkeviç Qarabağ general-qubernatorluğunun nüma-

yəndəsi və Qarabağda toplanan partizan dəstəsinin rəhbəri ilə 

apardığı məsləhətləşmədən sonra belə bir qərara gəldi ki, Cəbrayıl 

dəstəsinin gücləndirilməsi üçün ayrılmış bölmələrdən və Şəki sü-

vari alayından Tərtərə göndərilmiş 2 bölükdən əlavə bölgəyə əlavə 
piyada və süvarilərin göndərilməsinə ehtiyac yoxdur. Amma ge-

neral Sulkeviç Qarabağdakı dəstənin toplarla möhkəmləndirilmə-

sini lazım bildi. Onun bildirdiyinə görə Zəngəzurda aparılan əmə-

liyyat zamanı milli ordu topçularının sərrast fəaliyyəti azərbaycanlı 

əhalidə topların gücünə bir inam yaratmışdı. Ona görə bölgəyə yeni 

topların göndərilməsi yerli əhalidə də Qarabağ dəstəsinin gücünə 

bir əminlik yarada bilərdi. General Sulkeviç təklif etdi ki, bir hau-

bitsa batareyası Şuşaya, bir dağ-topçu batareyası Cəbrayıla, bir 

dağ-topçu batareyası və bir pulemyot bölüyü Şuşaya göndərilsin. 

Hər batareyanın müşayiət ediləmsinə bir bölük ayrılması da gene-

ral Sulkeviçin təklifləri arasında idi. 

Digər məntəqələrdə teleqraf əlaqələrinin yaradılması üçün kabel 

çatışmırdı. General-leytenant Sulkeviç Hərbi Nazirliyin ehtiyatla-

rından bura kabel göndərilməsinə kömək göstərəcəyini bildirdi. 

Qoçazda müdafiə qüvvələrinin gücləndirilməsi planlaşdırılırdı. 

Cəbrayıldan bura partizan dəstəsi göndərilmişdi. Əlavə olaraq fev-

ralın 4-nə kimi 400 nəfər kürd partizanı və Şuşadan 500 partizan 
bura gəlməli idi. Həmin sahədə müdafiə qüvvələrinin möhkəmlən-

məsi Zəngəzurdan Qarabağa doğru hərəkət etmək istəyən erməni 

qoşun hissələrinin qarşısını ala bilərdi (298). 



585 

 

General Sulkeviçin bu təklifləri Qarabağ general-qubernatorlu-

ğu tərəfindən də rəğbətlə qarşılandı və bu təkliflərin qəbul edilməsi 

üçün general-qubernatorluqdan Hərbi Nazirliyin qarşısında vəsatət 

qaldırıldı. General-qubernatorluqdan bildirildi ki, erməni təcavü-

zünün qarşısının alınması üçün bölgədə toplanan könüllülər silah 

və sursatla təmin ediləcəyi halda bura əlavə qoşun hissələrinin 

göndərilməsinə ehtiyac qalmır. 

Hərbi nazir vəzifəsini müvəqqəti icra edən general Ə.Şıxlinski 

Qarabağ general-qubernatorunun müavininin müraciəti ilə bağlı 

erməni qoşun hissələrinə qarşı mübarizə tədbirlərinin gücləndiril-

məsini vacib sayırdı. Bunun üçün o, Xankəndindən bir top batare-

yasının lazım olan məntəqəyə göndərilməsi barədə göstəriş verdi. 

Ə.Şıxlinskinin fikrincə, başqa qarnizonlardan Qarabağa göndərilən 
qoşun hissəsi buraya yaxşı halda 7–8 gündən sonra gəlib çıxa bi-

lərdi. Ancaq hələ də sovuşmayan erməni hücumlarının qarşısının 

alınması üçün Xankəndindəki top batareyası Zəngəzur qəzasının 

sərhədlərinə çox tez bir zamanda yetişə bilərdi. Ə.Şıxlinskiyə görə, 

bir top batareyasının Xankəndindən çıxarılması oradakı qarnizonu 

çox da zəiflətməzdi. Şuşa və Zəngəzur qəzalarının sərhədində 

güclü müdafiə qüvvələri olduğu təqdirdə Xankəndini 2–3 bölük və 

bir pulemyot komandası ilə müdafiə etmək olardı. Ümumən, 

Ə.Şıxlinski Xankəndi qarnizonunun rəisinə əmr göndərdi ki, Xan-

kəndində bir tabor, bir batareya və iki süvari bölüyü saxlasın və 

qalan bölmələri erməni təcavüzünün qarşısının alınması üçün Zən-

gəzur istiqamətinə çıxarsın. Zəngəzur qəzası sərhədindəki müdafiə 

qüvvələrini arxadan himayə etmək üçün Ə.Şıxlinski Xaçmazda 

yerləşən 4-cü dağ-topçu batareyasının, bu batareyanın müşayiət 

edilməsi üçün 3-cü Gəncə piyada alayının bir piyada bölüyünün və 

bir pulemyot komandasının Qarabağa göndərilməsi barədə göstəriş 

verdi. O, erməni təcavüzünün qarşısının alınması üçün bu qüvvə-
lərin kifayət edəcəyini bildirirdi. Ə.Şıxlinskinin əmri ilə Qarabağa 

60 verst kabel də göndərildi. Tərtər istiqamətində müdafiə mövqe-

lərinin möhkəmləndirilməsi üçün 3-cü Şəki süvari alayının iki bö-

lüyü də Tərtərə gətirildi. 
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Bundan başqa, Sulkeviç erməni qoşun hissələrinin təcavüzünə 

qarşı mübarizə aparılması üçün təyyarələrdən istifadə edilməsini və 

havadan erməni hərbi bazalarına bomba atılmasını da istisna et-

mirdi. Onun yazdığına görə belə bir təcrübədən Gürcüstanda hö-

kumət əleyhinə üsyanların yatırılmasında çox səmərəli şəkildə is-

tifadə olunmuşdu. Ancaq həmin vaxt Azərbaycanda bu işi yerinə 

yetirə biləcək təyyarə yox idi. Sulkeviç Qarabağdan Bakıya gön-

dərdiyi teleqramında belə bir təyyarənin Gürcüstandan müvəqqəti 

də olsa alınmasının mümkünlüyünü nəzərdən keçirməyi xahiş 

edirdi. Doğrudur, hərbi əməkdaşlıq barədə Azərbaycanla Gürcüs-

tan arasında olan razılaşmaya əsasən gürcü zabitlərinin Azərbaycan 

Ordusunda xidmət etməsinə icazə verilirdi, lakin onların Azərbay-

canın daxilində gedən hərbi əməliyyatlarda iştirakı qadağan idi. 
General-leytenant Sulkeviç bildirirdi ki, Gürcüstandan təyyarə alı-

narsa, onu azərbaycanlı pilot Xan Əfşar da idarə edə bilər. Bu isə 

Gürcüstanla olan razılaşmanın pozulması demək deyildi (299). 

Sənədlərdə erməni qüvvələrinə qarşı hər hansı bir təyyarədən 

istifadə edilməsi barədə məlumata rast gəlmək mümkün deyil. Çox 

güman ki, Sulkeviçin qaldırdığı təklif öz həllini tapmamışdı. 

Yanvar ayının sonlarında gərginlik nisbətən səngiməyə başladı. 

Çünki bir tərəfdən Zəngəzurda çoxsaylı azərbaycanlı kəndləri da-

ğıdılmış və azərbaycanlı əhali artıq qəzadan qovulmuşdu. Erməni-

lər qarşıya qoyulan məqsədə nail olmuşdular. Digər tərəfdən isə 

Azərbaycan hökumətinin müvafiq tədbirlər görməsi, yenidən hərbi 

vasitələrə meyil etməsi erməniləri köhnə taktikaya əl atmağa sövq 

etdi. Onlar müvəqqəti sakitlik yaratmaqla həm Azərbaycan tərəfi-

nin, həm də müttəfiq dövlətlərin nümayəndələrinin diqqətini törət-

dikləri təcavüzdən yayındırmağa çalışırdılar. 

1920-ci il yanvarın 20-də Qarabağ general-qubernatorunun mü-

avininin Cəbrayıldan Hərbi Nazirliyə göndərdiyi məktubda da 
bildirilirdi ki, Dondarlı ətrafında vəziyyət son günlərdə sakitdir. 

Cəbrayıldan olan partizanlar buradakı erməni qüvvələri üzərinə 

hücum etmiş və onlardan qənimət kimi bir top da ələ keçirmişdilər. 

Güman edilirdi ki, ermənilərin başı hazırda öz qüvvələrini bərpa 
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etməyə qarışmışdır. General-qubernatorun müavinin yazdıqların-

dan aydın olur ki, yanvar ayının sonunda general-leytenant M.Sul-

keviç də Cəbrayıla gəlmiş və o, Xanlıq, Müsəlmanlar və Qoçaz ət-

rafında olan silahlı dəstələrin vəziyyəti ilə tanış olmuşdu. Müdafiə 

mövqelərinin gücləndirilməsi, nəzərdə tutulan məntəqələr arasında 

teleqraf əlaqələrinin yaradılması planlaşdırılırdı. Abdallar-Şuşa və 

Abdallar-Dondarlı arasında belə əlaqələr yaradılmışdı. 

Bölgədə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün bura əlavə qüvvələrin 

və vasitələrin səfərbər edilməsi qərara alındı. Bunun üçün konkret 

yollar müəyyənləşdirildi (300). 

Bununla əlaqədar general Ə.Şıxlinskinin əmrinə əsasən bölgəyə 

əlavə qüvvə və texniki vasitələr göndərildi (301). 

Zəngəzurda törədilən təcavüzkarlıqların qarşısını almaq üçün 
həmin bölgəyə azsaylı hərbi qüvvələr də göndərildi (302). Doğru-

dur, bu qüvvələrlə Zəngəzurun təhlükəsizliyini təmin etmək müm-

kün deyildi. Bununla belə nəzərdə tutulurdu ki, həmin qüvvələr 

erməni silahlılarının təcavüzkarlığını müəyyən qədər məhdudlaş-

dıra bilər. 

Erməni millətçiləri öz təcavüzkar planlarından heç də əl çək-

məmişdilər. Silah gücünə Zəngəzurun daha çox erməniləşməsinin 

ardınca bu dairələr Qarabağı da Azərbaycandan qoparmaq istiqa-

mətində çox ciddi hazırlıqlar aparırdılar. 

 Mövcud məlumatlara görə Azərbaycan üzərinə hücuma hazır-

laşan Ermənistan hərbi qüvvələri könüllülərlə birlikdə 12 min nəfər 

idi. Eyni zamanda, təcavüzkar planların həyata keçirilməsi üçün 

ermənilər arasında kütləvi səfərbərliyə də başlanmışdı. 

1920-ci il fevral ayının ilk ongünlüyündə Cavanşir qəzasında 

erməni fəallaşmasının qarşısının alınması üçün Şəki süvari alayının 

Tərtər yaxınlığındakı ermənilər yaşayan ərazidə olan Yüzbaşovun 

malikanəsində yerləşdirilməsi qərara alındı. Bu qərar Qarabağ ge-
neral-qubernatorunun məsləhəti ilə qəbul edildi. Şəki süvari alayı-

nın Tərtərə gətirilməsi ilə, eyni zamanda, aşağıdakı məqsədlər də 

izlənilirdi: 

– Həsənriz erməni kəndinin və bütünlükdə Cavanşir ermənilə-
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rinin nəzarət altına alınması; 

– Zod aşırımı vasitəsi ilə Ermənistandan gələn silahlı dəstələrin 

Qarabağın içərilərinə doğru irəliləməsinin və burada toplanan 

erməni silahlıları ilə birləşməsinin qarşısının alınması; 

– bölgədə yaşayan ermənilərin Azərbaycan hökumətinin həyata 

keçirdiyi qərarlarla bağlı əhval-ruhiyyəsinin yoxlanılması, erməni-

lərə etibar edilməsinin mümkünlüyünün öyrənilməsi. 

Lakin Tərtər ətrafında olan erməni kəndləri fevral ayının 11-də 

iclasa toplaşaraq Şəki süvari alayının Yüzbaşovun malikanəsində 

yerləşdirilməsinə razı olmadıqlarını bildirdilər. Onlar buna qarşı hətta 

müqavimət göstərməyə belə hazır olduqlarını bəyan etdilər (303). 

Şəki süvari alayının Tərtərdə yerləşdirilməsi də erməni millət-

çi-təcavüzkar dairələrinin fəallıqlarını xeyli məhdudlaşdırdı. Bun-
dan sonra, hətta Ermənistan hökuməti Azərbaycan hökumətinə 

nota verərək Qarabağa əlavə Azərbaycan hərbi qüvvələrinin gəti-

rilməsinə etirazını bildirdi. Doğrudur, Azərbaycan hökuməti tərə-

findən Ermənistana xatırladıldı ki, bölgədə hərbi-siyasi vəziyyətin 

mürəkkəbləşməsinin səbəbi erməni hərbi qüvvələrinin təcavüzkar-

lıqlarının genişlənməsidir. Amma Ermənistan hökuməti nəinki bu-

nunla razılaşmadı və belə bir qənaətə gəldi ki, Azərbaycan ərazilə-

rinin parçalanması və Qarabağın Azərbaycandan qoparılması üçün 

bölgəyə daha böyük qüvvələr cəlb etmək lazımdır. Ona görə fevral 

ayının sonu və mart ayının əvvəllərində bölgədə nisbi sakitlik olsa 

da, Ermənistan Azərbaycan üzərinə daha geniş təcavüzkarlıq üçün 

hazırlıqlarını sürətləndirməyə başladı. Bu hazırlıqlar Azərbaycan 

hökuməti, Hərbi Nazirlik tərəfindən diqqətlə izlənilirdi və məlum 

idi ki, Ermənistan Azərbaycan üzərinə geniş miqyaslı hücuma ha-

zırlaşır. 

Bölgədəki erməniləri təşkilatlandırmaq üçün İrəvandan Ağdə-

rəyə erməni emissarları gəlmişdilər. Onlar özləri ilə böyük həcmdə 
maliyyə vəsaiti gətirmişdilər və burada Ermənistan hərbçiləri üçün 

buğda almağı planlaşdırırdılar. Eyni zamanda, nəzərdə tutulmuşdu 

ki, bölgədəki 17–30 yaş arasında olan ermənilər səfərbərliyə alın-

sın. Qarabağ general-qubernatorunun S.Mehmandarova göndərdiyi 
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teleqramda bildirilirdi ki, Cavanşir erməniləri onun yanına öz nü-

mayəndələrini göndəriblər. Onun fikrincə, ermənilər bu hərəkətləri 

ilə Azərbaycan məqamlarının diqqətini ermənilərin fəaliyyətindən 

yayındırmaq və daha qətiyyətli əməllər üçün vaxt qazanmaq istə-

yirdilər. Çünki verilən məlumatlara görə Ermənistan hərbi qüvvə-

ləri Zod aşırımı vasitəsi ilə bölgəyə gəlməyi planlaşdırırdı. Bu pla-

nın icrasının nişanəsi kimi Ermənistandan bir polkovnik ətrafındakı 

silahlılarla artıq bölgəyə gəlmişdi. X.Sultanovun fikrincə, bölgə-

dəki milli hərbi qüvvələr topa malik olmadığı üçün kifayət qədər 

güclü deyildilər. Ona görə də təklif edirdi ki, bölgədəki milli hərbi 

qüvvələr piyadalarla və səhra topları ilə gücləndirilsin və eyni za-

manda, əvvəlcə Marquşevan, sonra da Həsənriz kəndləri tutulsun. 

Bütünlükdə, Qarabağ general-qubernatoruna görə, ermənilər ara-
sında ümumi bir hazırlıq işlərinin aparıldığı müşahidə edilməkdə 

idi. Bunun üçün o, Zəngəzur istiqamətində olan hərbi qüvvələrə 

toxunmadan Cavanşir və Cəbrayıl istiqamətindəki milli hərbi qüv-

vələrin möhkəmləndirilməsini məqsədəuyğun bilirdi. X.Sultanov 

Zəngəzur ətrafındakı erməni qüvvələrinin sayının dəqiqləşdirilmə-

sinə də çalışırdı. Bu məqsədlə o, Zəngəzura erməni əhalisindən 

olan agentlər göndərməyi planlaşdırırdı (304). 

Baş Ərkani-hərbin kəşfiyyat bölməsinin əldə etdiyi kəşfiyyat 

məlumatlarına görə isə 1920-ci il fevralın əvvəllərində Zəngəzurda 

erməni piyada alaylarının formalaşdırılmasına başlanmışdı. Bunun 

üçün 1-ci, 4-cü, 5-ci və 6-cı piyada alaylarının hər birindən bir 

bölük Zəngəzura göndərilmişdi. Bundan başqa, Zəngəzura 3 dağ 

batareyası, 1 haubitsa, 2 səhra topu, 60 ədəd “Lyuis” pulemyotu və 

12 ədəd “Maksim” pulemyotu göndərilmişdi. Zəngəzurda erməni 

hərbi qüvvələrinə Dro rəhbərlik edirdi. Onun müavini isə general 

Qazarov idi. Eyni zamanda, burada könüllü drujinalar da yaradı-

lırdı. “Xumbapet” adlanan və keçmiş rus ordusunda xidmət keç-
mişlərdən təşkil edilən bu drujinaların təşkilatçısı və rəhbəri Artaş 

adlı birisi idi. Dəli Qazar adlı birisi isə Dilicanda at və könüllülər 

toplayıb yeni dəstə yaratmaqla məşğul idi (305). 

Bütünlükdə alınan məlumatlara görə Ermənistanın hərbi qüv-
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vələri könüllülərlə birlikdə 12 min nəfər idi. Eyni zamanda, təca-

vüzkar planların həyata keçirilməsi üçün ermənilər arasında kütləvi 

səfərbərliyə də başlanmışdı (306). 

Azərbaycan hökumətinin respublikanın ərazi bütövlüyünü qo-

rumaq üçün həyata keçirdiyi tədbirlər Ermənistan hökumətini heç 

də razı salmadı. Zəngəzur sərhədlərində və Qarabağda müdafiə təd-

birlərinin həyata keçirilməsinə etiraz əlaməti olaraq Ermənistan 

Xarici İşlər Nazirliyi 1920-ci il fevralın 20-də Azərbaycan Xarici 

İşlər Nazirliyinə etiraz notası göndərdi. Ermənistan hökuməti Zən-

gəzurda törətdiyi bütün faciələrə göz yumaraq Azərbaycan höku-

mətini Qarabağ ermənilərinin Milli Şurası ilə əldə edilmiş və Zən-

gəzurda atəşin dayandırılması haqqında 1919-cu il noyabrın 23-də 

Tiflisdə imzalanmış razılaşmanı pozmaqda günahlandırır, bölgəyə 
əlavə qoşun hissələri gətirilməsinin dayandırılmasını tələb edirdi 

(307). 

Fevralın 26-da Azərbaycan Xarici İşlər naziri F.Xoyskinin im-

zası ilə Ermənistana cavab notası göndərildi. Notada deyilirdi ki, 

Azərbaycan təcavüzkar məqsədlər izləmir. Qeyd olunurdu ki, Er-

mənistanın notasında xatırlanan razılaşmaları da məhz Ermənistan 

tərəfi pozmuşdur. Əldə edilən razılaşmalara baxmayaraq, erməni 

qoşun bölmələri Zəngəzurdan Şuşaya doğru hərəkət edir və yolu 

üstündə olan bütün Azərbaycan kəndlərini viranə qoyur. Sonra 

bildirilirdi ki, bu qoşun bölmələrinin hərəkətinin qarşısını almaq, 

on minlərlə azərbaycanlının vəhşicəsinə qırılmasına son qoymaq 

və 1919-cu il noyabrın 23-nə qədər olan vəziyyəti bərpa etmək 

üçün Azərbaycan hökuməti bölgəyə gəlmiş erməni qüvvələrinin 

təcavüzkarlığının cilovlanması məqsədilə kiçik dəstə göndərmiş-

dir. Məhz bu dəstənin göndərilməsi erməni qoşun hissələrinin irə-

liləməsini təxirə salmışdır (308). 
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5. Qarabağda erməni təcavüzünün başlanması 
 

1919-cu ilin sonu və 1920-ci ilin əvvəllərində Qarabağda və 

onun ətrafında vəziyyətin mürəkkəbləşməsinin bir erməni qanuna-

uyğunluğu var idi və həmin qanunauyğunluq da Azərbaycan əra-
zilərinin işğalı niyyətləri və ermənilər üçün yeni vətən axtarışı 

planları ilə şərtlənirdi. Daşnak ideyaları ilə silahlanan erməni mil-

lətçiləri Qarabağın və Zəngəzurun işğalı və zor gücünə Azərbay-

candan qoparılması və bu bölgələrin bütünlükdə erməniləşdirilmə-

si ideyasından əl çəkməmişdilər. İngilis missiyasının qətiyyətli 

mövqeyi və Qarabağ ərazisində separatçı-təhrikçiliklə məşğul olan 

ifrat gəlmə erməni millətçiləri bölgədən qovulduqdan sonra Qara-

bağ erməniləri 1919-cu ilin avqustunda Azərbaycan hökuməti ilə 

yuxarıda deyildiyi kimi müvəqqəti razılaşma imzaladı. Qarabağ 

erməniləri yaxşı anlayırdılar ki, Qarabağın iqtisadi həyatı yalnız 

Azərbaycanla bağlıdır. Bunu erməni rəsmiləri də etiraf edirdilər 

(309). Lakin Ermənistan hökuməti tərəfindən idarə olunan erməni 

millətçiləri və separatçı dəstələri təcavüzkar planlarından əl çək-

mirdilər. Ona görə də şübhə yox idi ki, erməni millətçiləri Qa-

rabağda yeni antiazərbaycan qiyamının alovlandırılması üçün mü-

nasib anı əldən buraxmayacaqdılar. 

Qarabağda yeni erməni qiyamının alovlanması üçün isə Ermə-
nistan hökumətinə ilk növbədə Zəngəzurda möhkəmlənmək və bu 

qəzanı erməni millətçilərinin özlərinin söylədiyi kimi Qarabağa 

qarşı təcavüzdə dayaq nöqtəsinə çevirmək lazım idi. Bu niyyətlə-

rinə çatmaq üçün Ermənistan hökuməti Tiflisdə imzalanan 23 no-

yabr 1919-cu il tarixli razılaşmanı elə ilk gündən ayaqları altına 

atdılar. Bölgədəki Azərbaycan qoşun hissələrinin 23 noyabr razı-

laşmasına əsasən geri çağırılmasından istifadə edən Ermənistan 

qoşun hissələri azərbaycanlı kəndləri üzərinə kütləvi hücuma keç-

dilər. Azərbaycanın hökumət rəsmilərinin dəfələrlə verdiyi etiraz 

notalarına Ermənistan hökuməti heç bir diqqət ayırmadı və qısa 

zaman ərzində Zəngəzurun 40-dan artıq azərbaycanlı kəndi məhv 

edildi. Qarabağ daxilinə çoxlu sayda silahlı erməni dəstələri gön-

dərildi. Bunu mart ayının əvvəllərində əldə edilmiş kəşfiyyat mə-
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lumatları da sübut edirdi. Qarabağ general-qubernatoru X.Sultano-

vun erməni agentlərindən topladığı məlumatlarda bildirilirdi ki, 

ermənilər artıq Dığda 3 minədək silahlı erməni toplamışlar. Onlara 

peşəkar zabitlər rəhbərlik edirdilər. Dəstənin sərəncamında 2 ədəd 

top və pulemyot var idi. Bir ədəd top da Xanazaxda idi. 7–10 gün-

dən sonra Mamzak istiqamətindən erməni silahlı dəstələrinin hü-

cumu başlamalı idi. Hücumun başlanmasında məqsəd Qarabağdakı 

silahlı dəstələrlə birləşmək və buradakı Azərbaycan hökuməti or-

qanlarını devirmək idi. Hücumun başlanması ilə bütün Qarabağ 

erməniləri də ayağa qalxmalı və Azərbaycan hökuməti əleyhinə 

qiyama qoşulmalı idilər. Zəngəzurda ermənilər hücuma başlayan 

kimi Gəncə qəzasının ermənilərindən təşkil edilmiş silahlı dəstələr 

Əsgəran üzərinə hərəkət edib oranı işğal etməli idilər. Mart ayının 
əvvəlində oradan Qarabağ ərazisinə 1000 nəfərlik dəstə göndəril-

mişdi. Ancaq Gəncə qəzasında 5 min nəfərlik dəstənin təşkili 

planlaşdırılırdı (310). 

Bolşevik qoşunlarının Azərbaycanın şimal sərhədlərinə doğru 

irəliləməsi də erməni millətçi dairələrinin fəallaşmasına səbəb 

olurdu. Müxtəlif adlar, siyasi cərəyanlar altında gizlənsə də, mil-

lətçi-daşnak xislətindən əl çəkməyən ermənilər Azərbaycanın iş-

ğalı üçün hər cürə planların həyata keçirilməsində iştirak edirdilər. 
Mikoyan kimilərinin işarəsi ilə Qarabağda başlanan erməni qiyamı 

(311) Azərbaycanın qoşun hissələrinin böyük bir hissəsinin bura 

cəlb edilməsi və şimal sərhədlərinin zəiflədilməsi ilə nəticələndi. 

1920-ci il iyunun 9-da Qarabağ erməniləri adından Tiflis er-

məniləri S.Pirumov və Armais Erinkyans V.İ.Leninə göndərdikləri 

məktubda da onun nəzərinə çatdırırdılar ki, ermənilər müsavat 

ordusunun əsas qüvvələrinin Qarabağa cəlb edilməsi və bununla da 

XI Ordu tərəfindən Azərbaycanın işğalına şərait yaratmışdılar. 

Məktubdan aydın olur ki, sol sosialist və kommunist qrupları da 

erməni daşnak qoşunlarına qoşulmuş, müsavat qoşunlarına qarşı 

göstərilən müqavimətin vaxtını uzatmağa çalışmış və gördükləri 

işlər barədə vaxtaşırı sovet qoşunlarının Şimali Qafqazda yerləşən 

qərargahına məlumat vermişdilər. Yəni onlar öz fəaliyyətlərini 
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Qırmızı Ordunun Azərbaycan üzərinə hücumu ilə uzlaşdırmağa 

çalışmışdılar. Məktub müəllifləri onu da bildirirdilər ki, Qarabağda 

alovlanan erməni üsyanı yatırılsa da, ermənilər Cümhuriyyət qüv-

vələrinin bütünlüklə ölkənin qərbinə göndərilməsinə və bununla da 

Azərbaycan üzərinə hücum edən Qırmızı Ordunun yolunun təmiz-

lənməsinə nail olmuşdular (312). 

Kənar qüvvələrin də yardımlarından ilhamlanan erməni mil-

lətçiləri üçün Qarabağda qiyamın başlanmasına bir bəhanə lazım 

idi ki, tezliklə bunu da onlar geniş təbliğatın mövzusuna çevirdilər. 

Təbliğat hay-küyçülüyündə kifayət qədər təcrübə və arxa sahibi 

olan erməni millətçiləri və Ermənistanın hakimiyyət dairələri Qa-

rabağdakı vəziyyəti dəyişməyə çalışan erməni dəstələrinə qarşı 

müvafiq tədbirlər həyat keçirən Azərbaycan hökumətini Qarabağ 
erməniləri ilə imzalanan müvəqqəti razılaşmanın şərtlərini poz-

maqda ittihamlandırmağa başladılar. 

Halbuki erməni millətçiləri də, Ermənistan hökumətinin nüma-

yəndələri də yaxşı bilirdilər ki, Azərbaycan hökuməti öz təşəbbüsü 

ilə imzaladığı müvəqqəti razılaşmanın pozulmasında heç də ma-

raqlı deyildi. Çünki həmin razılaşma bütünlüklə Azərbaycan hö-

kumətinin və Qarabağda yaşayan əhalinin maraqlarına cavab ve-

rirdi və ona riayət olunması Qarabağda həm Azərbaycan höku-

mətinin möhkəmlənməsinə, həm də bölgə əhalisinin qarşılıqlı dinc 

şəraitdə yaşamasına zəmin yaradacaqdı. Müvəqqəti razılaşmanın 

mövcudluğundan narazı olan qüvvə var idisə, o da Ermənistan 

hökuməti və erməni millətçi-separatçıları idi. Azərbaycan höku-

mətinin təşəbbüsü ilə qəbul olunan müvəqqəti razılaşmanın imza-

lanmasından sonra Qarabağ general-qubernatoru xüsusi bəyanat 

verərək bu razılaşmanı alqışladığını və onun həyata keçirilməsi 

üçün bütün gücünü sərf edəcəyini bildirdisə, erməni millətçiləri elə 

ilk günlərdən qətiyyətlə bu razılaşmanın əleyhinə çıxdılar (313). 
Müvəqqəti razılaşmanın tələblərinə erməni millətçilərinin riayət 

edəcəyinə Azərbaycan rəsmiləri şübhə ilə yanaşırdılar. Məsələn, 

Azərbaycan Ordusunun Qərargahından X.Sultanova göndərilən 

məktubda deyilirdi ki, Qarabağ məsələsi uğurlu şəkildə həll olunsa 
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da, aydın görünür ki, Ermənistan hökuməti bu faktla barışmamışdır. 

Qərargahın məktubunda daha sonra qeyd olunurdu ki, Naxçıvanda 

düçar olduğu ağır məğlubiyyətdən sonra ermənilər hələlik zəif olsa-

lar da, Azərbaycan vəziyyətin pisləşməsinə hazır olmalıdır (314). 

Azərbaycan rəsmilərinin bu nigarançılığı heç də əbəs deyildi. 

Çünki müvəqqəti razılaşmanın imzalanmasından dərhal sonra 

Ermənistan hökumətinin sədri həmin sənəd haqqında belə deyirdi: 

“Ermənistan hökuməti bu razılaşmanı tanımır və özünün Qarabağa 

olan hüquqlarından imtina etmir” (315). 

1920-ci il aprel ayının 3-də Ermənistan Parlamentində çıxış 

edən Ermənistan hökumətinin sədri həm də bəyan edirdi ki, biz 

Azərbaycanla barışığa razıyıq. Bir şərtlə ki, Qarabağ və Zəngəzur 

Ermənistanın tərkib hissəsini təşkil etsin və ya tələb edirdi ki, Qara-
bağa müttəfiq dövlətlərin komissiyası göndərilsin və bu komissiya 

bildirsin ki, Qarabağ öz arzusuna uyğun olaraq Ermənistana bir-

ləşmişdir (316).  

Zəngəzurun Erməni Milli Şurası isə erməni əhalisinə müraciə-

tində Qarabağla bağlı aşağıdakıları bildirirdi: “Qarabağsız Zəngə-

zur azad ola bilməz. ...İgid xumbapetlərin və hərbi komandirlərin 

ətrafında sıx birləşərək tam hazır və təşkil olunmuş vəziyyətdə 
onun ilk çağırışından sonra sıx sıralarda cəbhəyə atılın. ... Bu bizim 

əsrlik qan düşmənimizə qarşı son və həlledici döyüşümüz olacaq. 

Anamız Ermənistan qarşısında borcumuzu belə yerinə yetirək və 

Zəngəzur–Qarabağı müdafiə edək. Onlarsız azad Ermənistan yox-

dur” (317). Bu müraciət 1920-ci il mart ayının 6-da qəbul olunmuş-

du və həmin müraciət bütünlüklə Qarabağa qarşı ifrat təcavüzkar 

çağırışlar üzərində qurulmuşdu. 

Qarabağa qarşı işğalçı-separatçı mövqeyindən əl çəkməyən er-

məni millətçi qüvvələrinin Azərbaycan hökumətini müvəqqəti ra-

zılaşmanı pozmaqda ittiham etməsi heç də təəccüblü deyildi. Böl-

gədəki hadisələri diqqətlə izləyən müttəfiq dövlətlərin gözündə 

haqq qazanmaq və bütün erməni millətçilərini Azərbaycan torpaq-
larının işğalına səfərbər etmək istəyən Ermənistan hökuməti 

1920-ci il mart ayında açıq təcavüzkar tədbirlər həyata keçirməyə 
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başladı. Mart ayının 6-da erməni millətçiləri Qarabağ ermənilərinin 

VIII qurultayı adlanan toplantı keçirdilər və həmin toplantıda do-

layısı yolla da olsa VII qurultayda qəbul edilən müvəqqəti razılaş-

maya etimadsızlıq bildirildi. Ermənistan hökumətinin Qarabağa 

açıq müdaxilələri genişləndi, buradakı millətçi hisslərin qızışdırıl-

ması üçün erməni emissarlarının sayı artırıldı və Azərbaycan hö-

kuməti bir daha Ermənistan hökumətinin Qarabağda fəaliyyət apa-

ran emissarlarının bölgədən çıxarılmasını tələb etdi. Həmin emis-

sarların köməyi ilə silahlandırılmış Qarabağ ermənilərinin tərk-si-

lah edilib dinc həyata qaytarılmasını isə Ermənistan rəsmiləri mü-

vəqqəti razılaşmanın pozulması kimi qələmə verirdilər (318). 

Bölgənin müdafiəsinin təşkili məsələləri ilə yaxından tanış ol-

maq, zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsini planlaşdırmaq məqsə-
dilə 1920-ci il mart ayının əvvəllərində Hərbi nazirin müavini 

Əliağa Şıxlinski də Qarabağa səfər etdi. Əldə olunan məlumatlar 

şübhə yeri qoymadı ki, Ermənistanın Azərbaycan üzərinə gözləni-

lən hərbi təcavüzü daha geniş olacaqdır. Bu təcavüzün qarşısının 

alınması üçün elə mart ayının ortalarından əlavə tədbirlərin həyata 

keçirilməsinə başlandı. 

1920-ci il mart ayının 10-da 5-ci Bakı piyada alayının, haubitsa 

batareyasının və kapitan Nəbibəyovun komandir olduğu batareya-

nın tam tərkibdə Qarabağa göndərilməsi barədə göstəriş verildi. 

Mart ayının 11-də 2-ci Zaqatala piyada alayının Nuxada yerləşən 

bir taboru Qazaxa yollanmaq haqqında tapşırıq aldı. Bununla bağlı 

general Səlimovun Zaqatala alayının komandiri polkovnik Dibiro-

va göndəridiyi teleqramında da Ermənistanın Azərbaycana qarşı 

müharibəyə hazırlaşdığı və alayın taborunun Qazaxa göndərilmə-

sində də məqsədin Gəncə ətrafında müdafiə mövqelərinin möh-

kəmləndirilməsindən ibarət olduğu bildirilirdi. Ermənistanın 

Azərbaycan üzərinə müharibə hazırlığı o qədər ciddiləşmişdi ki, 
hətta Hərbi nazir S.Mehmandarov da Gəncəyə yollanmışdı və Za-

qatala alayının taborunun Gəncəyə gəlməsinə və yerləşməsinə də o, 

özü nəzarət etməli idi. 

1920-ci il mart ayının ortalarında Hərbi Nazirliyə daxil olan 
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məlumatlarda bildirilirdi ki, Qarabağda ermənilər bütün cəbhə bo-

yu güclü hazırlıq işlərini davam etdirirlər. 60 nəfərlik qruplarla er-

mənilər Mamzak–Xocaqan və Zəngilan istiqamətində kəşfiyyat iş-

ləri aparırlar. Cəbrayıl ətrafında da onların xeyli fəallaşması müşa-

hidə olunmuşdu. İran ərazisində erməni silahlıları təlim keçirdilər. 

Cəbrayılda olan qoşun bölmələrinin rəhbərliyi ehtiyat edirdi ki, er-

məni silahlı qüvvələri qəfil hücuma başlasaydılar, onların qarşısını 

almaq çox çətin olardı (319). 

Mart ayının 15-də Dövlət Müdafiə Komitəsi Qarabağda yaran-

mış vəziyyəti bir daha müzakirə etdi və bölgədəki vəziyyətin son 

dərəcə mürəkkəbləşdiyi qənaətinə gəlindi. Burada qərara alındı ki, 

erməni hərbi qüvvələrinin hərəkətinin və Qarabağ erməniləri ilə 

birləşməsinin qarşısının alınması, habelə Qarabağda kütləvi silahlı 
qiyama yol verilməməsi üçün strateji məntəqələr nəzarət altına 

götürülsün. Bu vəzifə, habelə Qarabağın bütövlüyünün qorunması 

və müdafiəsi Hərbi Nazirliyə həvalə olundu. Dövlət Müdafiə Ko-

mitəsi, eyni zamanda, qərara aldı ki, ordunun təminat və təchizatı, 

kəşfiyyatın təşkili üçün təcili addımlar atılsın. Bununla bərabər, 

Daxili İşlər Nazirliyindən tələb edildi ki, ordunun ehtiyaclarının 
ödənməsi üçün əhali arasında silah toplanılması da aparılsın (320). 

Gözlənilən müharibənin başlanması ərəfəsində Qarabağ və 

onun ətrafında yerləşən hissə və bölmələr əsasən 1-ci piyada divizi-

yasının qüvvələri idi. 1920-ci il mart ayının 14-nə olan vəziyyətə 

görə bu diviziyanın hissə və bölmələri aşağıdakı məntəqələrdə 

yerləşdirilmişdi:  

Nuxa – 2-ci Zaqatala alayının 4 bölüyü, pulemyot bölüyü (4 

ədəd pulemyot); 

Tərtər – 2-ci batareya (2 ədəd top); 

Gəncə – 3-cü Gəncə alayının 7 bölüyü, 2-ci batareya (2 ədəd 

top), 3-cü batareya (4 ədəd top); 

Qazax – 3-cü Gəncə alayından 24 nəfərlik qrup; 

Ağdam – Qarovul komandası; 
Əsgəran – 1-ci Cavanşir alayının 1 bölüyü, 2 ədəd pulemyot; 

Xocalı – 1-ci Cavanşir alayının 1 bölüyü; 
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Şuşa – 1-ci Cavanşir alayının 4 bölüyü, pulemyot bölüyü; 

Xankəndi – 1-ci Cavanşir alayının 3 bölüyü, pulemyot bölüyü, 

4-cü batareya (1 ədəd top); 

Qoçaz – 1-ci Cavanşir alayının 2 bölüyü, 2 ədəd pulemyot, 5-ci 

batareya (2 ədəd top); 

Müsəlmanlar kəndi – 1-ci Cavanşir alayının 1 bölüyü, 2 ədəd 

pulemyot, 5-ci batareyanın 2 ədəd topu; 

Cəbrayıl – 3-cü Gəncə alayının 4 bölüyü, 3-cü Gəncə alayının 

pulemyot bölüyü, 1-ci batareyanın 4 ədəd topu. 

Bunlardan başqa, 3-cü Gəncə alayının bir bölüyü və pulemyot 

bölüyü də Qarabağda general Teymur bəy Novruzovun sərənca-

mında idi. 2-ci Zaqatalanın bir taboru isə pulemyot bölüyü ilə 

birlikdə Qazaxa göndərilmişdi. 
Beləliklə, Azərbaycanın hökumət dairələri və eləcə də Hərbi 

Nazirliyin rəhbərliyi ən yaxın zamanlarda Ermənistanın Azərbay-

cana qarşı müharibəyə başlayacağını istisna etmirdilər. Amma 

mövcud faktlar onu deməyə əsas verir ki, Ermənistanın başlayacağı 

müharibənin miqyası və dəqiq tarixi Azərbaycan tərəfinə məlum 

deyildi. Ona görə də bölgədə həm müvafiq müdafiə tədbirləri həya-

ta keçirilməmişdi, həm də bu müharibənin Novruz bayramının 

qeyd edildiyi günlərdə başlaması gözlənilməz olmuşdu. 

Erməni silahlı dəstələrinin hazırladıqları irimiqyaslı təcavüz 

tezliklə öz əməli ifadəsini tapdı. Martın 19-da erməni silahlıları 

hücum edərək 2 nəfər azərbaycanlı əsgəri qətlə yetirdilər (321). 

Martın 20-də yerli hökumət orqanlarında işləyən 2 erməni məmuru 

vasitəsi ilə 25 nəfər erməni silahlısı gizli şəkildə Şuşaya gətirildi. 

Həmin tarixdə onların sayı Şuşada 200 nəfərə çatdırıldı (322). 

Elə həmin günlərdə Zəngəzur qəza rəisinin X.Sultanova gön-

dərdiyi teleqramında bildirilirdi ki, ermənilər bütün cəbhəboyu 

güclü kəşfiyyat aparırlar və əldə edilmiş düzgün məlumatlara görə 
ermənilər bütün cəbhəboyu hücuma hazırlaşırlar. Onların məqsədi 

Qarabağa çıxmaqdır. Zəngəzurdakı partizan dəstəsinin rəhbəri xa-

hiş edirdi ki, erməni silahlı dəstələrinə müqavimət göstərilməsi 

üçün bölgəyə sursat göndərilsin (323). 
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Kütləvi silahlı təcavüzə erməni millətçi dairələri çoxdan hazır 

olsalar da, onun başlanması Novruz bayramı günlərinə planlaşdı-

rıldı. Bu tarixin seçilməsi təsadüfi deyildi. Çünki həmin gün bütün 

Azərbaycan xalqı kimi Azərbaycan əsgərləri də Novruz bayramın 

gəlişini qeyd edəcəkdilər. Qoşun bölmələrinin milli bayramının 

qarşılanması ilə məşğul olması erməni silahlılarının qəfil hücumu 

üçün əlverişli şərait yaradırdı. Erməni millətçi dairələri bu irimiq-

yaslı hücumun başlanmasına geniş hazırlıq işləri aparmışdılar. 

Hücumun bir neçə məntəqədə aparılması üçün öz qüvvələrini vax-

tında qruplaşdırmış və onları lazımi silah və sursatla təmin etmiş-

dilər. Hücum ərəfəsində Azərbaycan Ordusuna aid hərbi hissələr və 

müdafiə postları arasında olan bütün teleqraf və telefon xətləri kə-

sildi (324). 
Ermənistan hökuməti belə bir plan hazırlamışdı ki, Şuşa–Ağ-

dam istiqamətində və Tərtər ətrafında hərbi təcavüzə başlayaraq 

strateji məntəqələrə nəzarəti ələ keçirsin və bunun ardınca Zəngə-

zurla Qarabağ arasındakı azərbaycanlı kəndləri məhv edilsin, sonra 

da Zəngəzur və Qarabağ kəndlilərinin Azərbaycan hakimiyyətinə 

qarşı “azadlıq” mübarizəsinə qalxmaları barəsində səs-küy qaldı-

rılsın. Yəni erməni millətçiləri Qarabağda hərbi təcavüzün başlan-

masına yalnız toplarla deyil, həm də təbliğat maşınının fəaliyyətə 

gətirilməsi ilə hazırlaşırdılar. Əslində, Qarabağ qiyamı ilə bağlı 

erməni təbliğat maşını erməni toplarından daha tez hərəkətə gəti-

rildi. Qarşısına təcavüzkar məqsədlər qoyan erməni millətçilərinin 

Qarabağda erməni təcavüzü ilə bağlı təbliğat fəaliyyətinin hansı 

mahiyyət və məzmun daşıdığını təsəvvür etmək elə də çətin deyil. 

Bu hadisələrə münasibətdə erməni təbliğatını izləməklə erməni 

təbliğat saxtakarlığının, tarixi hadisələrə erməni baxışının necə 

formalaşdırıldığının və ictimaiyyətə sırındığının şahidi olmaq 

mümkündür. 
Ermənistan hökumətinin rəhbərliyi Qarabağda başladıqları hər-

bi təcavüzün düşündükləri ssenari üzrə getmədiyini görəndə müt-

təfiq dövlətlərin nümayəndələri qarşısında mart ayının 22-dən 

23-nə keçən gecə ermənilərin deyil, məhz azərbaycanlıların 
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“əzabkeş” ermənilər üzərinə kütləvi hücuma keçməsi haqqında 

qara-qışqırıq salmağa başladılar. Məsələn, Ermənistan hökuməti-

nin sədri Xatisov 1920-ci il mart ayının 28-də Böyük Britaniyanın, 

Amerikanın ali komissarlarına, İtaliya və Fransa hərbi missiyaları-

na göndərdiyi məktubda mart ayının 20-dən başlayaraq Azərbay-

can hərbi qüvvələrinin Qarabağ və Zəngəzur erməniləri üzərinə 

hücuma keçdiyini iddia edirdi. Ermənistan hökumətinin sədri 

1920-ci il mart ayının 30-da Böyük Britaniya ali komissarına gön-

dərdiyi digər məktubda və elə həmin gün onun Azərbaycanın Xa-

rici İşlər nazirinə ünvanladığı bəyanatda da oxşar fikirləri səslən-

dirdi. 3 aprel 1920-ci il tarixli başqa bir məktubunda o, mart ayının 

23-də nizami Azərbaycan qoşunlarının Qarabağ erməniləri üzərinə 

hücuma keçdiyini iddia edirdi (325). 
Lakin elə erməni mənbələrinin özləri Qarabağda təcavüzün 

başlanmasını Ermənistan hökuməti sədrinin təbliğat xarakterli bə-

yanatlarından fərqli şəkildə təsvir edirlər. Məsələn, Ermənistanın 

Müdafiə Nazirliyinin 27 aprel 1920-ci il tarixinə aid olan məluma-

tında deyilirdi ki, erməni əhalisi Azərbaycan hakimiyyət orqanla-

rına silahını təhvil vermək istəmədi və martın 22-də qiyam qaldı-

raraq Əsgəranı tutdu. Şuşa və Xankəndindəki qarnizonlar isə mü-

hasirəyə alındı. Məlumatda daha sonra deyilirdi ki, martın 24-də ta-

tarlar Şuşada bu qiyama qırğınla cavab verdilər (326). Görünür, 

ermənilər gözləyirmişlər ki, onların qiyam qaldırmaq haqqı var, 

amma azərbaycanlılarn bu qanunsuz qiyama cavab vermək hüququ 

yoxdur. Yoxsa azərbaycanlı əhalinin və Azərbaycan hakimiyyət 

orqanlarının erməni cinayətlərinə cavab vermək cəhdini belə təəc-

cüblə qarşılamazdılar. 

Ermənistan hökuməti sədrinin özü də 1920-ci il martın 25-də 

Ermənistanın Gürcüstandakı diplomatik nümayəndəsinə göndərdi-

yi teleqramda Qarabağ erməni qüvvələrinin hərbi təcavüzə əl atdıq-
larını təsdiq edirdi (327). Mart ayının 25-də Ermənistanın Azər-

baycandakı diplomatik nümayəndəsi M.Arutyunyan Azərbaycanın 

Xarici İşlər nazirinin ermənilərin qiyam qaldırması ittihamını qəbul 

etməli olmuş, lakin bu qiyamın qaldırılmasına Qarabağ gene-
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ral-qubernatorunun fəaliyyətinin səbəb olduğunu əsaslandırmağa 

çalışmışdı (328). 

1920-ci il mart ayının 22-dən 23-nə keçən gecə ermənilərin 

hərbi təcavüzə başlamalarının qiyam kimi xarakterizə edilməsi er-

məni millətçilərinin heç də ürəyincə deyildi. Antiazərbaycan və 

antitürk təbliğatının alovlandırılması üçün ermənilər baş verən ha-

disələrin mahiyyətini dəyişməkdən çəkinmirdilər. Azərbaycan ha-

kimiyyətinə qarşı qiyam qaldırmış erməni millətçi-separatçılarının 

susdurulması üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən həyata keçirilən 

tədbirlər məzlum ermənilərin əzilməsi, qırılması, məhv edilməsi 

kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim edilirdi. Məsələn, Ermənistan 

hökumətinin sədri bu hökumətin təhriki və himayəsi ilə Qarabağda 

başlanan erməni qiyamına toxunmadan Böyük Britaniyanın ali ko-
missarına göndərdiyi teleqramda bildirirdi ki, Azərbaycan qoşun-

ları, silahlanmış müsəlman dəstələri bütün cəbhəboyu Zəngəzur və 

Qarabağ istiqamətində hücum edərək kəndləri dağıdır, dinc erməni 

əhalisini qırıb-çatırlar. Şuşada bütün əhali məhv edilib (329). Elə 

erməni tarixi ədəbiyyatında Şuşa hadisələri ilə bağlı belə qarayax-
malara çox rast gəlmək mümkündür. Onu da qeyd etmək lazımdır 

ki, həmin tarixi hadisənin mahiyyətini dəyişməklə elə bu gün də 

Azərbaycan xalqına qarşı insafsız qarayaxmalar davam etdirilir. 

Məsələn, özünü tarix elmləri doktoru kimi təqdim edən bir erməni 

müəllifi yazır ki, 1920-ci il martın 23-də Şuşanın əsil qurucuları və 

sahibləri olan ermənilər genosid qurbanı oldular... Şuşa erməniləri 

Sultanovun girovuna çevrildilər... Sultanovun əmri ilə erməni ev-

lərinin yandırılması üçün əvvəldən azərbaycanlılara neft və kibrit 

paylandı... Azərbaycanın Qarabağa hücumu 23-nə keçən gecə baş-

ladı (330). Və ya özünü hüquq elmləri doktoru kimi təqdim edən 

başqa bir erməni təbliğatçısı yazırdı ki, Azərbaycan Ermənistanın 

sülhə çağırışlarını qulaq ardına vuraraq Qarabağ ermənilərinin 

kütləvi qırılması ilə müşayiət olunan açıq təcavüzə keçdi (331). Şu-

şada baş verən hadisələrlə bağlı hazırda çap olunan kitablarda və 
elektron informasiya vasitələrində erməni müəlliflərinin dilindən 

antiazərbaycan xarakterli ən müxtəlif qondarmalarla rastlaşmaq 
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mümkündür. Halbuki yuxarıda deyildiyi kimi, həqiqət heç də belə 

deyildi. Bunu həmin hadisələr zamanı qırıldığı iddia edilən ermə-

nilərin sayı haqqında ortaya qoyulan rəqəmlərin günü-gündən art-

ması da sübut edir. Bu rəqəmlərin həqiqətə nə qədər yaxın olduğu-

nu təsəvvür etmək üçün həmin vaxt Şuşada nə qədər erməninin 

yaşaması haqqında rəqəmə diqqət yetirmək maraqlı olardı. 1917-ci 

ilə aid olan “Kavkazskiy kalendar”da qeyd olunur ki, 1916-cı ildə 

Şuşada 23396 erməni yaşayırdı (332). 3–4 il ərzində Şuşada yaşa-

yan ermənilərin say artımında kəskin dəyişiklik baş verməsi sözsüz 

ki, mümkün deyildi. Bunu elə “Kavkazskiy kalendar”ın əvvəlki 

nəşrlərində Şuşada müxtəlif illərdə yaşayan ermənilərin statistikası 

haqqında olan rəqəmlərin müqayisəsi də göstərə bilər. Heç şübhə-

siz ki, Novruz bayramında azərbaycanlı əhalinin və Azərbaycan 
hakimiyyət orqanlarının başı bayram qayğılarına qarışdığı bir za-

manda dinc əhaliyə qarşı qiyam qaldırıb Şuşanı azərbaycanlılardan 

birdəfəlik təmizləməyə çalışan erməni milətçiləri onlara qarşı mü-

qavimət göstəriləcəyini və Şuşanın erməni məhəlləsində toplaşan 

və dinc erməni əhalisinin özünün də rahatlığını pozan silahlı er-

məni terror dəstələrinin neytrallaşdırılacağına cəhd göstəriləcəyini 

istisna etməməli idilər. Ermənilərin Novruz axşamı planlaşdırdıq-

ları təxribatın ağır nəticələrə gətirib çıxaracağını bir çox ermənilər 

özləri də yaxşı hiss edirdilər. Onların arasında Erməni Milli Şura-

sının üzvləri, general-qubernator yanındakı şuranın erməni üzvləri 

və bir çox erməni ailələri bu vəziyyəti hiss edərək əvvəldən Şuşanı 

tərk etmişdilər (333). Bununla belə, Şuşanın erməni məhəlləsinin 

dinc erməni əhalisinin erməni millətçi-separatçıları tərəfindən baş-

lanan silahlı təcavüzün qurbanı olması faktını da inkar etmək ol-

maz. Öz soydaşlarını qətlə yetirərək təcavüz üçün bəhanə yaratmaq 

təcrübəsi erməni millətçilərinə tarixən xas olan bir keyfiyyət idi. 

Azərbaycanın hakimiyyət orqanları da ilk növbədə məhz bu təca-
vüzü başlayanlara qarşı ciddi mövqe tutdu. Atılan qətiyyətli ad-

dımlar nəticəsində erməni təcavüzkarlarının çoxu öz haqlı cəzala-

rına çatdılar da. Lakin onların sayı barədə erməni müəlliflərinin 

qənaəti fantastik çərçivələrə belə sığmır. 
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Amerikalı erməni tarixçisi Riçard Ovanesyan öz kitabında 

1920-ci ilin mart hadisələri zamanı Şuşada 500 erməninin öldürül-

düyünü yazıb (334). 1920-ci ilin mart-aprelində Qarabağda fəaliy-

yət göstərən erməni silahlı qüvvələrinin qərargah rəisi 1920-ci il 

aprelin 20-də Ermənistanın Müdafiə nazirinə göndərdiyi məruzədə 

Şuşada 8 min erməninin öldürüldüyünü bəyan edir (335). Bu rəqəm 

özü də əslində heç reallığı əks etdirə bilməz. “Məzlum” ermənilərin 

itkiləri haqqında rəqəmlərin şişirdilməsi də erməni təbliğatının sı-

nanmış ənənələrindən biridir. Bununla belə, hətta bu şişirdilmiş 

rəqəm özü də sonradan erməni təbliğatını qane etmədi və azərbay-

canlıların ermənilərə qarşı “qəddarlığının” ictimai fikrə təsir sə-

viyyəsinin qaldırılması üçün Şuşa qurbanlarının sayının da şişir-

dilməsinə yol açıldı. Nəticədə, bu mövzuya müraciət edən hər er-
məni müəllifi-təbliğatçısı heç bir dəlilə əsaslanmadan yeni rəqəm-

lər uydurmağa başladı – 10 min, 20 min, 25 min, 40 min, 35–45 

min (336). Lakin bu rəqəmlərin şişirdilməsinin mənasız olduğunu 

etiraf edən erməni müəllifləri də tapılmaqdadır. Məsələn, Qarabağ 

hadisələri ilə bağlı kifayət qədər böyük bir kitab çap etdirmiş Arsen 

Məlik-Şahnəzəryan adlı birisi qeyd edir ki, göstərilən rəqəmlər 

doğru deyil. Ən azı ona görə ki, həmin vaxt Şuşada bu qədər erməni 

yaşamırdı. Sonra isə o, ehtimal kimi yazır ki, 1920-ci ilin 22–23 

mart hadisələri zamanı Şuşada öldürülən ermənilərin sayı 6–10 min 

arasında ola bilərdi (337). Bu erməni müəllifi də heç bir dəlil tapa 

bilmədiyi üçün öz ehtimalı ilə tarixi hadisələr haqqında hökm ver-

məyə çalışır. Bütün bunlar isə bir daha onu göstərir ki, erməni 

millətçi təbliğatında ortaya atılan iddialar və rəqəmlər həqiqətdən 

daha çox erməni millətçi niyyətlərinin və fantaziyalarının ifadəsi idi. 

Yuxarıda adı çəkilən Riçard Ovanesyan Qarabağda erməni qiya-

mının başlanması səbəbi haqqında da nisbətən daha ədalətli məlu-

mat vermişdir. O yazırdı ki, 1920-ci il martın 24-nə keçən gecə 
azərbaycanlılar Novruz bayramını qeyd etdikləri bir vaxtda ermə-

nilər Şuşada, Xankəndində və Əsgəranda yerləşən Azərbaycan 

qarnizonuna hücum etdilər. Onlar güman edirdilər ki, qəfildən ya-
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xalanmış olan azərbaycanlılar ciddi müqavimət göstərə bilməyə-

cəklər (338). 

Erməni şahidlərin yazdığına görə təcavüz belə planlaşdırılmışdı. 

Ermənistan hökumətinin xüsusi nümayəndəsi olan Arsen adlı 

birisinin rəhbərliyi ilə Şuşa ermənilərindən Məlik-Şahnəzərov adlı 

birisinin evində toplantı çağırıldı. Müşavirədə Məlik-Şahnəzə-

rovdan başqa Dəli Qazar adı ilə tanınan mayor Sergey və digərləri 

iştirak edirdilər. Bu müşavirədə müzakirə olunan əsas məsələ 

erməni hərbi təcavüzünün haradan başlanması məsələsi idi. 

Ermənistan hökumətinin nümayəndəsi təkid etdi ki, erməni qiyamı 

Xankəndində, Əsgəranda, habelə Gəncə istiqamətində təşkil edil-

sin. Samson Məlik-Şahnəzərov və Dəli Qazar tələb etdilər ki, ermə-

ni təcavüzü Şuşadan başlansın, Şuşa ələ keçiriləndən sonra Xan-
kəndi və sonra da Əsgəran bütünlüklə nəzarət altına alınsın. Ermə-

nistan hökumətinin nümayəndəsi bu təklifi qəbul etmədi və bildirdi 

ki, Xankəndi ələ keçiriləndən sonra Şuşanın ələ keçirilməsi elə də 

çətin olmayacaq, Əsgəranın tutulması isə Şuşaya hər hansı bir kö-

mək gəlməsinin qarşısını alacaqdır. Digər müşavirə iştirakçıları 

yenidən təkid etsə də, Ermənistan hökumətinin nümayəndəsi er-

məni silahlı qüvvələrinin hücumunun ilkin olaraq Xankəndi və 

Əsgəran üzərinə istiqamətləndirilməsi üzərində dayandı (339). 

Şuşada cərəyan edən hadisələrin azərbaycanlı şahidlərinin ifa-

dələrindən də güman etmək olar ki, erməni millətçiləri martın 

23-nə keçən gecə əsas zərbənin istiqamətini Xankəndinə və Əsgə-

rana istiqamətləndirdilər. Amma, eyni zamanda, erməni millətçiləri 

Şuşada da təcavüzə hazırlıq işləri aparırdılar. Nəticədə şəhərdə olan 

erməni silahlıları özlərinə atəş mövqeləri yaratdılar və şəhərin er-

məni məhəlləsindəki kazarmalarda yerləşən Azərbaycan qoşun 

bölmələrini mühasirəyə aldılar. Şəhərin erməni məhəlləsində anti-

azərbaycan əhval-ruhiyyəsi xeyli genişləndi. Məhz bunun nəticəsi 
idi ki, Qarabağ general-qubernatoru Novruz bayramının açıq və 

təntənəli şəkildə keçirilməsinə razı olmadı. Mart ayının 22-də onun 

təklifi əsasında şəhərin tanınmış adamları bayramlaşmaq üçün Şuşa 

qəza qazısı Oruczadənin evində toplaşdılar. X.Sultanov istəyirdi ki, 
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erməni təhlükəsi ilə rastlaşmamaq üçün azərbaycanlılar bir-birinin 

evlərini gəzməsinlər və toplu bir mərasimdə bir-birlərini təbrik et-

sinlər. Elə həmin gün şəhərin erməni xəlifə-arxiyeri və digər nüfuz-

lu ermənilər də azərbaycanlı əhalinin nümayəndələri ilə görüşdülər 

və azərbaycanlıları Novruz bayramı münasibətilə təbrik etdilər. 

Erməni xəlifəsi azərbaycanlılara belə müraciət etdi ki, biz qardaşıq, 

bizim aramıza nifaq salan şeytandır, onu lənətə gəlsin və ümid 

edirəm ki, xalqlarımız bu düşmənçiliyi unudaraq yenidən qardaş 

kimi yaşayacaqlar (340). 

Erməni xəlifəsi şəhər məscidində də çıxış edərək azərbaycanlı 

əhalini sakitləşdirməyə çalışdı. Gecə isə azərbaycanlı əhali güclü 

atəş səslərinə ayılmalı oldu. 

Ermənistanın millətçi dairələri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü-
nün pozulması, böyük ərazilərin işğal edilməsi üçün ciddi bir 

hücum planı hazırlamışdılar. Bu hücumun əsas istiqaməti kimi 

Qarabağ istiqaməti götürülmüşdü. Bu bölgə üzərinə də hücum üç 

istiqamətdə həyata keçirilməli idi. 1. Şuşa–Xankəndi–Əsgəran–Ağ-

dam; 2. Zəngəzur–Cəbrayıl; 3. Ağdərə–Tərtər–Hacıkənd–Gəncə. 

Nəzərdə tutulmuşdu ki, əsas zərbə Şuşa–Xankəndi–Əsgəran is-

tiqamətində endirilsin və Azərbaycan Ordusunun bu istiqamətdə 

yerləşən qüvvələrinə zərbə vurmaqla Qarabağ bütünlüklə nəzarət 

altına götürülsün. Zəngəzur–Cəbrayıl və Ağdərə–Tərtər cinahla-

rından vurulan zərbə isə ermənilər üçün Qarabağın mərkəzində 

aparılan döyüşlərin uğurlarını genişləndirməyə xidmət etməli idi. 

Qarabağda aparılan döyüşləri uğurla başa çatdırmaqla erməni hərbi 

qüvvələri Gəncəyə doğru irəliləməli və bu şəhəri işğal etməli idilər. 

Bu planın həyata keçməsinə nail olmaq üçün isə Ermənistan hərbi 

qüvvələri Qazax–Ağstafa istiqamətindən hücuma keçərək Ba-

kı–Tiflis dəmir yolu xəttinə doğru irəliləməli və bununla Gəncə 

üzərinə hücum edən qüvvələrin uğuruna əlverişli zəmin yaratmalı 
idilər. Müharibənin başlaması ərəfəsində Hərbi nazir Səməd bəy 

Mehmandarovun Gəncəyə gəlməsi və Azərbaycan Ordusu hissə və 

bölmələrinin döyüş fəaliyyətinə buradan ümumi rəhbərlik etməsi, 

heç şübhəsiz ki, belə bir erməni planın mövcudluğundan irəli gə-
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lirdi. Burada qərar tutmaqla S.Mehmandarov həm Qarabağ cəbhə-

sində, həm də Qazax–Ağstafa cəbhəsində cərəyan edən prosesləri 

nəzarət altına aldı və qüvvələri düzgün bölüşdürməklə hər iki cəb-

hədə erməni hərbi qüvvələrinin hücumlarının qarşısını ala bildi. 

Mövcud olan məlumatlara görə erməni hərbi təcavüzü Xankən-

dində və Əsgəranda Şuşaya nisbətən daha tez başladı. Xankəndin-

dəki Azərbaycan qarnizonu üzərinə hücum edən erməni silahlı 

qüvvələrinə Aleksan adlı bir erməni rəhbərlik edirdi. Gecənin qa-

ranlığından və hücumun gözlənilməzliyindən istifadə edərək er-

məni silahlı qüvvələri Xankəndi qarnizonunu çətin vəziyyətə sal-

dılar. Erməni Aleksan əsir götürülmüş bir neçə azərbaycanlının hər 

birini qılıncla doğradı. Bu vəhşiliklərini həyata keçirərkən o, özü də 

azərbaycanlı hərbçilərin gülləsinin qurbanı oldu. Onun ölümü er-
məni silahlılarının Azərbaycan qarnizonu üzərinə hücumunu heç 

də dayandırmadı. Erməni şahidlərinin qeydlərinə görə Xankəndi 

bir neçə dəfə əldən-ələ keçdi və sonra erməni silahlılarının nəzarəti 

altında qaldı (341). 

Azərbaycan mənbələri Xankəndinin erməni silahlılarının əlinə 

keçməsini birmənalı şəkildə təsdiqləmirlər. Əsgərana gəldikdə isə 

bu qala gecə ikən erməni silahlıları tərəfindən ələ keçirildi və qa-

lanı qoruyan 50 nəfərlik Azərbaycan qoşun bölməsi ermənilər tə-

rəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirildi. Dəli Qazarın rəhbərliyi altında 

olan erməni silahlı dəstələri Əsgəran qalasını ələ keçirdikdən sonra 

öz “uğurlarını” silahlarından üç dəfə havaya atəş açmaqla qeyd et-

dilər (342). 

Xankəndinə hücumun başlaması Şuşada da Azərbaycan məhəl-

ləsinin və Azərbaycan qarnizonunun üzərinə hücuma başlamaq 

üçün bir işarə oldu. Şuşikənd istiqamətindən Şuşanın top atəşinə tu-

tulması başlandı. X.Sultanov mərkəzə göndərdiyi teleqramda bil-

dirirdi ki, bu hücumdan qəzəblənən azərbaycanlı əhalini nəzarət 
altında saxlamaq xeyli çətinləşdi (343). 

Doğrudan da, Şuşanın azərbaycanlı əhalisi ermənilərin qəfil 

başlanan qiyamını çox böyük qəzəblə qarşıladılar. Xüsusilə erməni 

xəlifəsinin azərbaycanlı əhalini sakitləşdirməyə çalışması, habelə 
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Şuşadakı Azərbaycan bölmələrinin mühasirəyə alınması və şəhərin 

ətrafdan top atəşlərinə tutulması onların qisas hisslərini yenidən 

oyatdı. İlk növbədə erməni məhəlləsində olan milli qoşun bölmə-

sinin mühasirədən çıxarılmasına cəhd göstərildi ki, bu da erməni 

məhəlləsinə sədəməsiz ötüşmədi. Şahidlərin yazdığına görə ermə-

nilər Xankəndi və Əsgəran kimi Şuşanın da tezliklə ələ keçiriləcə-

yini güman edirlərmiş və bunun üçün erməni evlərində xüsusi süf-

rələr də açılıbmış (344). 

Qarabağda başlanan erməni qiyamının tezliklə başa çatdırılması 

üçün Zəngəzurda toplanmış erməni qoşun hissələri də qəzanın bü-

tün azərbaycanlı kəndləri üzərinə hücum çəkdilər ki, Qarabağa apa-

ran yollar təmizlənsin. Ermənilər bu istiqamətdə bütün güclərini or-

taya qoydular ki, tezliklə Qarabağdakı erməni qiyamına qoşula 
bilsinlər (345). 

Ermənilərin Qarabağda və Zəngəzurda böyük qüvvələri cəm-

ləşmişdi. Ancaq qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün onlar bu 

bölgəyə yeni-yeni qüvvələrin gətirilməsini planlaşdırırdılar. Martın 

ortalarında Dilicandan Zəngəzura 7 min erməni silahlısı gətiril-

mişdi (346). İrəvan quberniyasının Yenibəyazid qəzasından Qara-

bağa doğru çoxsaylı erməni silahlı dəstələri yola düşmüşdü (347). 

Çaykənddə 2500–3000-ə qədər erməni silahlısı toplanmışdı. Bu 

silahlıların çoxu vaxtilə rus ordusunda xidmət etmiş keçmiş şəxslər 

idi. Onların xeyli əl qumbarası və çoxlu patronları var idi. İrəvan-

dan gəlmiş olan millətçilər burada geniş təbliğat işi aparır, əhalini 

Azərbaycan hökuməti əleyhinə qızışdırırdılar. Burada toplanan si-

lahlı dəstələri təchiz etmək üçün patron, bomba hazırlayan emalat-

xana açılmışdı. Çaykənddə yaradılan silahlı dəstələr Əsgəran ətra-

fına yola salınırdılar (348). 

Martın 24-də səhər saat 6-da erməni silahlı qüvvələri Tərtər üzə-

rinə böyük hücuma keçdilər. 3-cü Şəki alayının komandiri podpol-
kovnik Tonqiyevin verdiyi məlumata görə ermənilər Tərtəri tut-

mağa səy göstərirdilər. Ancaq mövcud olan qüvvələrin səfərbər 

edilməsi bu erməni hücumunun qarşısını aldı. 

1920-ci il mart ayının 24-də Azərbaycan hökuməti Qarabağda 
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kütləvi erməni təcavüzünün başlaması haqqında bəyanat verdi. 

Həmin bəyanatda deyilirdi: 

"Martın 22-dən 23-nə keçən gecə Şuşa, Cavanşir, Zəngəzur və 

qismən də Gəncə qəzalarının qiyamçılarından təşkil edilmiş erməni 

dəstələri Şuşa şəhərində, Xankəndində, Tərtərdə və Zəngəzur qə-

zası hüdudlarında yerləşən kiçik qarnizonlar üzərinə hücum etmiş-

lər. Yerli əhalinin köməyi ilə erməni hücumları hər yerdə dəf edil-

mişdir. Həmin gecə ermənilər Əsgəran qalasında yerləşən kiçik 

qarovul dəstəsinin də üzərinə hücuma keçərək həm bu qalanı, həm 

də 11 verstlik fasilədə olan yüksəklikləri tutmuş və bununla da bir 

tərəfdən Şuşa ilə Xankəndi istiqamətindəki, digər tərəfdən də Ağ-

dam istiqamətindəki əlaqələri kəsmişlər. 

Erməni qiyamçı dəstələri yaxşı təşkilatlanmışlar: onlara hərbi iş-
də təcrübəsi olan adamlar rəhbərlik edirlər. Onlar 3 xətli tüfəng-

lərlə, pulemyotlarla, minalarla, toplarla silahlanmışlar. Toplarla 

Şuşikənddən Şuşanı atəşə tuturlar. Şübhəsiz ki, ermənilər çoxdan 

və planlı şəkildə qiyama və öz planlarının həyata keçirilməsinə 

hazırlaşırdılar, bunun üçün də Novruz bayramını seçdilər ki, həmin 

gün ermənilərin belə xəyanətkar addım atacaqları daha az gözləni-

lən idi. Onların nümayəndələri bayram ərəfəsində loyal olacaqları-

nı, müsəlman yurddaşları ilə dinc yanaşı yaşamaq üçün tam hazır 

olduqlarını bəyan edirdilər. 

Hökumət tərəfindən asayişin bərpası üçün tədbirlər görülmüş-

dür" (349). 
 

6. Qarabağda erməni təcavüzünün yatırılması 
 

Qeyd edildiyi kimi, erməni hərbi qüvvələri bir neçə istiqamət-

dən Azərbaycan əraziləri üzərinə hücuma keçdilər ki, bu isti-

qamətlərdən biri Qazax–Ağstafa istiqaməti idi. 
 

a) Qazax–Ağstafa cəbhəsi 
 

Qazax–Ağstafa istiqamətində döyüşlərin başlanması Ermənis-

tan Respublikasının Azərbaycana qarşı siyasətinin təcavüzkar ma-
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hiyyətini nümayiş etdirən daha bir tarixi hadisədir. Bununla erməni 

millətçi dairələri Azərbaycanın çox böyük ərazilərinə göz dikdik-

lərini və niyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün əllərində toplanmış 

çoxsaylı silahların bütün imkanlarından dinc əhaliyə qarşı istifadə 

etməyə hazır olduqlarını ortaya qoydular. 

Qazax–Ağstafa istiqamətində yeni bir cəbhənin açılması ermə-

nilər tərəfindən kifayət qədər düşünülmüş bir hərbi-siyasi təxribat 

idi. Çünki bu istiqamətdə əldə edilə biləcək uğurla Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyünü çox ciddi təhlükə altına qoymaq mümkün idi. Bu 

istiqamətdə qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaqla Azərbaycanı 

strateji əhəmiyyət kəsb edən Bakı–Tiflis dəmir yolu xəttindən də 

məhrum etmək olardı.  

Erməni təcavüzünün başlaması ilə bölgənin general-quberna-
toru Qazaxda hərbi vəziyyət elan etdi. Bu vəziyyətin elan edil-

məsində məqsəd bölgənin bütün qüvvələrinin erməni hücumlarının 

qarşısının alınmasına səfərbər edilməsi və bölgədə asayişin qorun-

ması idi (350). 

Erməni təcavüzünün başladığı vaxt Gəncə möhkəmləndirilmiş 

rayonunun (İstehkamat hissəsinin) rəisi general Makeyev idi. O, öz 

vəzifə səlahiyyətləri daxilində Gəncə ətrafının müdafiəsinə, o 

cümlədən də Qazax–Ağstafa istiqamətinin müdafiəsinə məsuliyyət 

daşıyırdı. Lakin onun bu vəzifədə fəaliyyəti S.Mehmandarovu tam 

şəkildə qane etmirdi. Erməni təcavüzünün başlandığı günlərdə ge-

neral Makeyevin Gəncədə olmaması isə bölgənin müdafiəsinə 

rəhbərlikdə bir nizamsızlıq yaradırdı. Qərargahı Gəncədə yerləşən 

1-ci piyada diviziyasının komandiri general-mayor Cavad bəy 

Şıxlinskinin xəstə olması isə vəziyyəti bir qədər də ağırlaşdırırdı. 

Ona görə də mart ayının sonlarında S.Mehmandarov Gəncədən 

Hərbi Nazirliyə yolladığı teleqramında general Makeyevin tapılıb 

Gəncəyə göndərilməsini tələb etdi (351).  
Qazax–Ağstafa cəbhəsində müdafiənin təşkili məsələləri ilə ya-

xından tanış olmaq üçün Səməd bəy Mehmandarov 1920-ci il mart 

ayının 28-də Ağstafaya yollandı, orada bölgənin rəhbərliyi ilə gö-

rüşdü, mövcud vəziyyət haqqında lazımi məlumat aldı. Bu bölgə-
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nin müdafiəsinin təşkili başlıca olaraq 8-ci Ağdaş piyada alayının 

üzərinə düşməli idi. Lakin Ağdaş alayı tam şəkildə komplektləşdi-

rilməmişdi və bu alayın bir taboru da Qarabağ cəbhəsində idi. Ona 

görə hələ erməni təcavüzünün başlaması ərəfəsində S.Mehmanda-

rov 2-ci Zaqatala piyada alayının Nuxada yerləşən taborunun Qa-

zaxa göndərilməsinə göstəriş verdi. Qazaxa gəlmiş Nuxa taboru 

müharibə dövrünün ştatlarına uyğun ikitaborlu tərkibə çevrilərək 

Ağdaş piyada alayının tabeliyinə verildi. Tovuzda yerləşən Lənkə-

ran əlahiddə piyada taborunun iki bölüyü də müharibə dövrünün 

ştatlarına uyğun olaraq tabora çevrildi və onlar da Ağdaş alayının 

tərkibinə qatıldı. Bu hissə və bölmələrin müharibə dövrünün ştat-

larına keçməsi onların həm şəxsi heyətinin, həm də təchizatının 

sayını artırırdı. Əlavə şəxsi heyətin və təchizatın təmin edilməsinə 
lazımi kömək göstərilməsi üçün Hərbi Nazirlik tərəfindən hökumət 

qarşısında məsələ qaldırıldı. Çünki bölgədəki hissə və bölmələrin 

istər canlı qüvvə, istərsə də silah və sursatla tam təchiz edilməsi 

erməni təcavüzünün qarşısını daha etibarlı şəkildə almağa imkanı 

verərdi (352).  

Bölgənin müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün Cümhuriyyət or-

dusunun zirehli qatarlarından biri də Ağstafaya gətirilmişdi. Amma 

S.Mehmandarov bununla da kifayətlənmədi və ikinci zirehli qata-

rın da Tovuza göndərilməsi barədə göstəriş verdi (353).  

Əldə edilmiş kəşfiyyat məlumatları göstərirdi ki, ermənilərin 

Qazax–Ağstafa istiqamətindəki hərbi qüvvələri çox deyildir. Hətta 

bölgənin erməni əhalisi aclıqla qarşılaşdığı üçün erməni hərbi 

qüvvələrinin bu bölgədəki fəaliyyətinə rəğbətlə yanaşmırdılar. Ona 

görə də nəzərdə tutulmuş müdafiə tədbirlərinin həyata keçiriləcəyi 

halda bölgənin müdafiəsini təşkil etmək mümkün idi (354).  

1920-ci il aprel ayının 5-də bölgədə toplaşmış olan erməni hərbi 

qüvvələrinin Azərbaycan mövqeləri üzərinə ciddi hücumu həyata 
keçirildi. Səhər saat 5-də bu dəstələr Tatlı kəndinə hücum etdilər və 

kəndə soxulmağa müvəffəq oldular. Amma Azərbaycanın müdafiə 

qüvvələrinin ciddi müqavimətindən sonra ermənilər kəndi tərk et-

mək məcburiyyətində qaldılar. Tatlı kəndi yenidən Azərbaycan tə-
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rəfinin nəzarəti altına keçdi. Amma erməni hərbi qüvvələri çox da 

geri çəkilmədilər və Uzuntala–Lələkənd ətrafında səngər qurmağa 

başladılar. Hücumun gücləndirilməsi üçün həmin gün ermənilər bu 

bölgəyə toplar da gətirdilər. Bölgədə hərbi vəziyyət mürəkkəbləş-

diyi üçün Gəncə möhkəmləndirilmiş rayonunun rəisi general Ma-

keyev aprelin 6-da Qazaxa yollandı (355).  

Hərbi vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün aprelin 6-da Qazax is-

tiqamətində Ermənistan nümayəndələri ilə danışıqlar aparıldı və 

atəşin kəsilməsi haqqında qarşılıqlı razılığa gəlindi. Baxmayaraq 

ki, Ermənistan tərəfi atəşi dayandırmaq haqqında razılığını bildirdi, 

amma elə həmin gün yenidən Qazaxın yaşayış məntəqələrini atəşə 

tutdular. Əldə edilmiş razılaşmanın gözlənilməsi barədə erməni 

qoşunlarının rəhbərliyinə iki dəfə əlavə teleqram göndərilsə də, 
bölgədə vəziyyət mürəkkəb olaraq qalmaqda idi (356). 

 Elə həmin günlərdə Tərtər–Gəncə istiqamətində də erməni hərbi 

qüvvələri vəziyyəti xeyli mürəkkəbləşdirdilər və bir sıra yeni möv-

qelər ələ keçirdilər. Aprel ayının 7-də Gəncə bölgəsində müdafiənin 

gücləndirilməsi üçün S.Mehmandarovun əmri ilə 1-ci piyada divizi-

yasının komandiri general-mayor Cavad bəy Şıxlinski Gəncə möh-

kəmləndirilmiş rayonunun rəisi təyin edildi və ondan tələb olundu 

ki, dərhal bu vəzifəni general Makeyevdən təhvil alsın və mü-

dafiənin təşkil ediləcəyi mövqeləri şəxsən nəzərdən keçirsin (357). 

 Aprel ayının 7-də Qazax istiqamətində ermənilər yenidən güclü 

hücuma keçdilər. Bu dəfə də onların hücum obyekti Tatlı və 

Aradullu kəndləri oldu. Bölgənin yerli hakimiyyət nümayəndələri 

Ermənistanın Dilican bölgəsinin komissarına teleqram göndərərək 

neytral zonada görüş təklif etdilər. Bu teleqrama cavab alınmadı və 

ermənilər də atəşi dayandırmadılar (358).  

Müəyyənləşdirilmişdi ki, Qazax–Ağstafa bölgəsinə toplanmış 

bütün erməni qüvvələrinə general Baqdasarov, Qazaxın kəndləri 
üzərinə hücum edən erməni alayına isə polkovnik Mnatsakanov 

rəhbərlik edirlər. Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin müdafiə möv-

qeyində dayanmasından istifadə edərək erməni tərəfi hərbi qüvvə-

ləri əsas zərbəni müəyyən bir kənd istiqamətinə yönəldir, həmin 
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kəndi ələ keçirib yandırır, sonra da başqa bir kəndi hədəf götürür-

dülər. Bu yolla onlar aprelin 7-də Aradulla kəndini ələ keçirib 

yandırdılar (359).  

 Aprelin 8-də isə onlar qüvvələrini Köhnəqışlaq və Tatlı kənd-

lərinə tərəf istiqamətləndirdilər və həmin kəndləri də ələ keçirib 

yandırdılar. Bundan başqa, erməni hərbi qüvvələri Qaraqaya dağını 

ələ keçirib Əskipara və Kəmərli istiqamətində hücumu davam 

etdirməyə çalışırdılar. Amma onların bu cəhdlərinin qarşısı alındı. 

Qazaxın general-qubernatoru Xan Xoyski bildirirdi ki, ermənilərin 

bu təcavüzünün qarşısında müdafiədə dayanmaq düzgün deyildir 

və ona görə uyğun qərar qəbul edilməsi haqqında o, Hərbi 

Nazirliyin rəhbərliyinin də qarşısında vəsatət qaldırdı (360).  

Buna baxmayaraq, Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi Qazax–Ağstafa 
bölgəsində hücum xarakterli döyüşlərin aparılmasını, Azərbayca-

nın hərbi qüvvələrinin sərhəd xəttini aşaraq Ermənistanın daxilinə 

hərəkət etməsini məqsədəuyğun bilmirdi. Mövcud qüvvələr nisbə-

tində və hərbi şəraitdə bu, düzgün sayılmırdı. Hərbi Nazirliyin 

rəhbərliyi tərəfindən təkid edilirdi ki, Ermənistan tərəfi ilə danı-

şıqlar davam etdirilsin və bu yolla erməni hərbi qüvvələrinin fəal-

lığının qarşısının alınmasına cəhd göstərilsin. Ona görə erməni tə-

rəfi ilə danışıqlar davam etdirildi və bölgəyə toplaşmış erməni 

hərbi qüvvələrinin rəhbəri bir daha vəd etdi ki, onlar atəşkəsə riayət 

edəcəklər. Bununla belə, aprelin 9-da da atəşkəsə tam şəkildə riayət 

edilməsinə nail olunmadı. Amma Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin 

daha əlverişli mövqelərdə qərar tutması ermənilərə hərbi təşəbbüsü 

ələ almağa imkan vermirdi (361).  

Azərbaycanın müdafiə mövqelərinin daha da möhkəmləndiril-

məsi üçün Gəncə möhkəmləndirilmiş rayonunun qərargahı bölgəyə 

6 ədəd bombaatanın göndərilməsini məqsədəuyğun sayırdı. Nə-

zərdə tutulmuşdu ki, bu bombaatanlardan ikisi Tovuzdakı hərbi 
qüvvələrə, 2-si birinci zirehli qatara, 2-si də ikinci zirehli qatara ve-

rilsin (362).  

Aprel ayının 9-da atəşin dayandırılması haqqında tərəflər arasın-

da yenidən danışıqlar aparıldı. Azərbaycan tərəfdən bu danışıqlara 
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Qazaxın general-qubernatoru Xan Xoyski rəhbərlik edirdi. Bu da-

nışıqlar zamanı razılaşdırıldı ki, tərəflər arasında döyüşlər dayan-

dırılsın və aprel ayının 10-da saat 12-yə kimi hərbi qüvvələr öz 

əvvəlki mövqelərinə çəkilsinlər. Hərbi qüvvələr geri çəkiləndən 

sonra sərhəd xəttinin mühafizəsi sərhəd mühafizə dəstələrinə tap-

şırılsın. Bu razılaşmadan sonra baş verə biləcək anlaşılmazlıqlar 

danışıqlar yolu ilə aradan qaldırılmalı idi (363).  

 Bu razılaşmanın nəticəsi kimi aprelin 10-dan Azərbaycan hərbi 

qüvvələri sərhəd xəttindən geri çəkilməyə başladı və atəşkəs əla-

məti olaraq sərhəd xətti boyunca ağ bayraqlar qaldırıldı. 

Amma bu atəşkəs də uzun müddət davam etmədi. Aprel ayının 

11-də erməni hərbi qüvvələri əldə edilmiş razılaşmanı pozaraq 

güclü hücuma keçdilər və Yuxarı Əskipara, Aşağı Əskipara, Fə-
rəhli, Xeyrimli, Bağanıs–Ayrım, Məzəmli kəndlərini yandırdılar. 

Bu bölgədə vəziyyət yenidən o qədər ağırlaşdı ki, Azərbaycanın 

Xarici İşlər naziri F.Xoyski Ermənistanın Xarici İşlər nazirinə nota 

göndərməli oldu (364). 

Aprel ayının 14-də erməni hərbi qüvvələri öz hücumlarını yeni-

dən davam etdirdilər. Atəşkəsin əldə edilməsi üçün aparılan danı-

şıqlardan sonra ermənilər artıq 4-cü gün idi ki, hücumlarını dayan-

madan davam etdirirdilər. Onlar Kəmərli kəndinin bir hissəsini 

yandırmağa müvəffəq olsalar da, Azərbaycanın müdafiə qüvvələ-

rinin və yerli könüllülərin müqaviməti nəticəsində geri çəkilmək 

məcburiyyətində qaldılar (365). Erməni hərbi qüvvələri bölgənin 

bəzi kəndlərini yandırsalar da, xüsusi mövqe üstünlüyünə nail ola 

bilmədilər və Azərbaycanın müdafiə qüvvələrinin müqaviməti 

qarşısında qarşılarına qoyduqları məqsədə çata bilməyəcəklərini 

anladıqları üçün nəhayət ki, atəşkəs məsələsinə ciddi yanaşmalı 

oldular. Aprel ayının 19-da tərəflər arasında yenidən atəşkəs haq-

qında razılaşma əldə edildi. Bu razılaşmaya əsasən elə həmin gün 
hərbi qüvvələr öz əvvəlki mövqelərinə çəkilməli, ayın 21-dən eti-

barən isə yandırılmış kəndlərin əhalisi öz yurdlarına qayıtmalı idi-

lər (366). 

Qarabağ cəbhəsində ciddi uğursuzluqlara uğraması Ermənistan 
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rəhbərliyini məcbur etdi ki, Qazax bölgəsində razılaşdırılmış bu 

atəşkəsə riayət etsin. Bununla da bölgədə hərbi-siyasi vəziyyət sa-

bitləşməyə başladı. 

 

b) Cəbrayıl cəbhəsi 

 

Qeyd edildiyi kimi, Qarabağda erməni hərbi qüvvələri üç isti-

qamətdə Azərbaycanın müdafiə qüvvələri üzərinə hücuma keçdi-

lər. Bu istiqamətlər ümumilikdə vahid planın tərkib hissəsi idi və 

həmin istiqamətlərdə erməni hərbi qüvvələrinin uğur qazanması 

Qarabağ üzərində bütün nəzarəti erməni millətçilərinin əlinə keçirə 

bilərdi. Ona görə bu istiqamətlərin hər biri tərəflər üçün xüsusi əhə-

miyyət kəsb edirdi. 
Cəbrayıl cəbhəsi bu istiqamətlərdən biri idi. Nəzərdə tutulmuş-

du ki, erməni hərbi qüvvələri Zəngəzurdan hücuma başlayaraq bu 

bölgədəki yerli erməni silahlı dəstələri ilə birləşsin və sonra da 

Xankəndi–Şuşa istiqamətində hərəkətlərini davam etdirərək ermə-

nilərin əsas qüvvələri ilə birləşsinlər. 

Erməni təcavüzünün başladığı vaxt Cəbrayılda 3-cü Gəncə ala-

yının 4 piyada bölüyündən, 3-cü Gəncə alayının pulemyot bölü-

yündən, 4 ədəd topdan, iki süvari bölüyündən ibarət dəstə var idi. 

Cəbrayıl dəstəsinə ümumi rəhbərlik polkovnik Xosrov Mirzə Qa-

cara həvalə olunmuşdu. Bundan başqa, yerli könüllü dəstələr də 

bölgənin müdafiəsinə cəlb edilmişdi. Zəngəzur–Cəbrayıl istiqaməti 

üzrə Qoçazda 2 piyada bölüyü, 2 ədəd pulemyot və 2 ədəd top, Mü-

səlmanlar kəndində 1 piyada bölüyü, 2 ədəd pulemyot və 2 ədəd 

top var idi. Həmin kəndlərdə olan bu kiçik dəstələr də erməni hərbi 

qüvvələrinin Zəngəzurdan hücumuna müəyyən maneçilik yarada 

bilərdi (367). 

İlkin məlumatlara görə Zəngəzur istiqamətində Azərbaycanın 
könüllü qüvvələri döyüşlərə uğurla başlamışdılar. Onlar Zəngəzur 

qəzasında erməni silahlılarının toplaşdıqları bir neçə kəndi ələ ke-

çirə bilmişdilər. Bildirilir ki, mart ayının 23-də 400 nəfərlik erməni 

silahlı dəstəsi bölgədə hərbi təşəbbüsü ələ almaq üçün Geranzurdan 
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hücuma atıldılar və Malxələf kəndini tutaraq yandırdılar. Amma 

onların bu uğuru çox da uzun sürmədi. Yerli partizan dəstələri er-

məni silahlı dəstələrinin bu hücumunun nəinki qarşısını aldılar, 

onlardan 20 nəfəri öldürməklə və iki nəfəri də əsir götürməklə Mal-

xələf kəndini geri aldılar (368).  

Cəbrayıl ətrafında isə vəziyyət erməni hücumlarının elə ilk 

günlərindən kifayət qədər mürəkkəb xarakter aldı. Burada erməni 

hərbi qüvvələri bütün cəbhəboyu hücuma keçərək Azərbaycann 

müdafiə qüvvələrini sıxışdırmağa müvəffəq olmuşdular. Erməni-

lərin istifadəsində olan bir ədəd top onların zərbə qüvvəsini daha da 

artırırdı. Nəticədə, ermənilər bir neçə kəndi yandıra bilmişdilər 

(369).  

 Bölgədə gedən döyüşlərdə iştirak etmiş Zare Məlik-Şahnəzər-
yan adlı birisi xatirələrində belə yazırdı: “Ararat Respublikasının 

(Ermənistanın) qoşunları general Dro (Drastamat Kanayan) və 

onun köməkçiləri Njde və Qij-Manukun rəhbərliyi altında Xtsapert 

erməni kəndi yaxınlığında türk müqavimət xəttini yaranda Zəngə-

zur cəbhəsi ilə Qarabağın birləşməsi baş verdi. ...erməni hissələri 

düşmənin müqavimətini yardı... və Qarabağa daxil olaraq sürətlə 

Hadruta doğru irəliləməyə başladı. Qarabağın qoşun hissələri se-

vinclə erməni respublikasından olan qardaşlarını qarşıladılar. Er-

məni qoşunları irəliləyəndən sonra bizim hissə Njde və Qij-Manu-

kun taboruna daxil edildi” (370). 

Cəbrayıl dəstəsinin və bölgənin partizanlarının səyləri ilə 

erməni hərbi qüvvələrinin ilk hücumunun qarşısını almaq mümkün 

olsa da, polkovnik Xosrov Mirzə Qacar vəziyyətin ağır olaraq 

qaldığını bildirirdi. Onun məlumatına görə Cəbrayıl istiqamətinə 

toplaşmış erməni hərbi qüvvələri şimala doğru hərəkət etməklə 

Qarabağın mərkəzindəki əsas erməni qüvvələri ilə birləşməyə 

çalışırdılar. Vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün polkovnik Xosrov 
Mirzə Qacar ona kömək göstərilməsini xahiş edirdi. O, partizan 

dəstələrinin ciddi döyüşmədiklərini və lazımsız yerə çoxlu sayda 

patronlardan istifadə etdiklərini bildirirdi (371). 

Hərbi nazir S.Mehmandarov Cəbrayıl dəstəsindən alınan həyə-
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canlı teleqramı təşvişlə qarşıladı. Onun fikrincə, Cəbrayılın yaxşı 

müdafiə edilməsi üçün polkovnik Xosrov Mirzə Qacarın ixtiyarın-

da kifayət qədər qüvvə var idi. O cümlədən Cəbrayıl ətrafına beş 

bölük göndərilmişdi ki, onlardan dördü piyada, biri isə pulemyot 

bölüyü idi. Bu bölüklərin ixtiyarına toplar da verilmişdi. İki süvari 

bölüyü də dəstənin qüvvəsini müəyyən dərəcədə artıra bilərdi. 

Bundan başqa, yerli partizan dəstələrinin rəhbərinin məlumatına 

görə toplanmış könüllülərdən beş tabor təşkil edilmişdi. Belə bir 

qüvvə ilə Cəbrayıl istiqamətində erməni dəstələrinin fəallaşmasını 

S.Mehmandarov Xosrov Mirzə Qacarın rəhbərliyi altında olan 

dəstənin qətiyyətsiz fəaliyyəti ilə bağlayırdı. Ona görə də Hərbi 

nazir Xosrov Mirzə Qacarın dəstəsinin fəaliyyətinə qarşı tələb-

karlığın artırılmasını lazım bilirdi. Hərbi nazirin müavini Əliağa 
Şıxlinski dərhal bu iradları Xosrov Mirzə Qacara çatdırdı və daha 

qətiyyətli fəaliyyət göstərməsini ondan tələb etdi: ёНэйин баьасына 

олурса олсун, тэяили шэкилдэ Şэьзадэ Гаяарла элагэ йарадылмасы 
ючюн тэдбирлэр щцрюн. Анлайа билмирэм о, Яэбрайыл ючюн неяэ гор-
ха билэр. Бир ьалда ки, онун 5 бцлюйю, ики батарейасы вэ ики сювари 
бцлюйю вар. Бундан башга, Хэлил бэйин инадкарлыъына щцрэ орада 5 
табор да формалашдырылмышдыр. Щцрюнюр, дэстэ ьеч бир ишлэ мэшъул 
дейил вэ йалныз нэ етмэк барэдэ башгаларына щцстэриш верир. Тэдбир 
тцкюн ки, дэстэлэр бош йерэ патронлары мэсрэф етмэсинлэр. Йохса 
биз чох пис вэзиййэтдэ галаяаъыгЁ. 

Mart ayının 25-də Cəbrayıl istiqamətində erməni hərbi qüvvə-

lərinin hücumu yenə davam etdi. Azərbaycanın müdafiə qüvvələri 
onlara cavab versə də, ermənilər say üstünlüyündən və malik ol-

duqları silahlardan istifadə edərək vəziyyəti xeyli mürəkkəbləşdirə 

bildilər. Mövcud faktlardan aydın olur ki, Cəbrayıldakı dəstə ilə da-

vamlı rabitə əlaqəsi mövcud deyildi və ona görə də bu dəstənin fəa-

liyyətinin Qarabağ cəbhəsindəki bütün qüvvələrin döyüş fəaliyyəti 

ilə əlaqələndirilməsi çətinlik yaradırdı. 

Dəstə rəhbərliyinin lazımi təşəbbüs göstərməməsi, döyüşlərin 

təşkilində çeviklik nümayiş etdirməməsi də bütünlükdə bölgədə 

vəziyyətin tezliklə sabitləşməsinə mane olurdu. 

Cəbrayıl dəstəsinin fəaliyyətini təhlil etdikdən sonra Hərbi na-
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zirin müavini Əliağa Şıxlinski də belə bir qənaətə gəlmişdi ki, bu 

dəstənin rəhbəri Xosrov Mirzə Qacar doğrudan da çox ləng hərəkət 

edir. Ona görə general Ə.Şıxlinski Qarabağdakı hərbi qüvvələrin 

ümumi komandanı general H.Səlimova təklif etdi ki, Xorov Mirzə 

Qacarın yerinə general Teymur bəy Novruzovun təyin edilməsi 

məsələsini nəzərdən keçirsin (372). 

Sonrakı günlər ərzində Cəbrayıl bölgəsində elə bir dəyişiklik 

baş vermədi. Doğrudur, bu dəstə ermənilərin Cəbrayıl ətrafını nə-

zarət altına almasına imkan vermədi. Amma Şuşa istiqamətində dö-

yüşlər gedərkən Cəbrayıl dəstəsi öz istiqamətindən erməni hərbi 

qüvvələrinə zərbə endirməklə əsas hərbi qüvvələrə səmərəli bir 

dəstək də verə bilmədi. 

1920-ci il aprel ayının ortalarına olan məlumata görə Cəbrayıl 
dəstəsi bir qədər də gücləndirilmişdi. Amma Xosrov Mirzə Qacar 

bu dəstənin rəhbəri olaraq qalmaqda idi. General H.Səlimov və-

ziyyətin münasib olacağı təqdirdə bütün qüvvələrin iştirakı ilə 

Zəngəzura hücum etməyi planlaşdırırdı. Ona görə də belə bir hü-

cum ərəfəsində Cəbrayıl dəstəsinin rəhbərinin dəyişdirilməsini la-

zım bilmirdi və bununla bağlı öz mövqeyini Hərbi Nazirliyin rəh-

bərliyinə də çatdırdı (373). 

 Amma Azərbaycanın şimal sərhədləri istiqamətində hərbi şə-

raitin dəyişməsi ilə əlaqədar Zəngəzura planlaşdırılan əməliyyatı 

həyata keçirmək mümkün olmadı. 
 

c) Tərtər–Ağdərə cəbhəsi 
 

Erməni hərbi qüvvələrinin hücuma keçdikləri istiqamətlərdən 

biri də Ağdərə–Tərtər istiqaməti idi. Qeyd edildiyi kimi, erməni 

rəhbərliyi bu istiqamətdə də döyüşlərin aparılmasına xüsusi diqqət 

yetirirdi. Çünki bu istiqamətdə uğur əldə etməklə ermənilər həm 
Qarabağda vuruşan Azərbaycan hərbi qüvvələrinin vəziyyətini çə-

tinləşdirə bilərdilər, həm də bu istiqamətdə hücumun genişləndi-

rilməsi ilə Gəncəni işğal altına almaq olardı ki, bu zaman bütün-

lükdə Azərbaycanın daxili vəziyyəti xeyli mürəkkəbləşmiş olardı. 
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Tərtər ətrafında 3-cü Gəncə piyada alayının bir taboru və Şəki 

süvari alayı müdafiədə dayanmışdılar. Piyada taboruna podpol-

kovnik Qasımbəyov, Şəki süvari alayına isə podpolkovnik Tonqi-

yev rəhbərlik edirdilər. Tərtər ətrafında ümumi komandanlıq yara-

dılmamışdı və podpolkovnik Tonqiyevlə podpolkovnik Qasımbə-

yovun fəaliyyəti Hərbi nazir S.Mehmandarov, ya da general Səli-

mov tərəfindən əlaqələndirilirdi. 

Podpolkovnik Qasımbəyovun taboru bölgəyə ermənilərin hü-

cumu başlayandan sonra gətirildi. Həmin dəstənin tərkibində 18 za-

bit, 633 əsgər, 1 həkim və 97 baş at var idi. Podpolkovnik Qasımbə-

yovun taboru 2 ədəd topla müşayiət olunurdu. Mart ayının 24-də o, 

Tərtər ətrafına yollanmaq haqqında göstəriş aldı və dərhal da bu 

göstəriş yerinə yetirildi (374). 
Martın 24-də səhər saat 6-da erməni silahlı qüvvələri Tərtər üzə-

rinə hücuma keçdilər. 3-cü Şəki alayının komandiri podpolkovnik 

Tonqiyevin verdiyi məlumata görə ermənilər Tərtəri tutmağa səy 

göstərirdilər. Ancaq mövcud olan qüvvələrin səfərbər edilməsi bu 

erməni hücumunun qarşısını aldı. 

24–26 mart tarixlərində Tərtər ətrafında xüsusi bir gərginlik ya-

randı. Ayın 24-də erməni qüvvələri bir neçə dəfə Tərtər üzərinə 

hücuma keçdilər. Bu hücumların hamısı dəf edildi. Bir əsgər şəhid 

oldu, 5 nəfər isə yaralandı. Tərtər ətrafında bura cəmləşmiş olan 

Azərbaycan partizanları da igidliklə vuruşdular. Quduzlaşan ermə-

ni qüvvələrinin geri atılmasında onların da böyük rolu var idi (375).  

Azərbaycanlı partizanların sayı sonradan daha da artdı. Martın 

25-də Tərtərə növbəti hücumlar gözlənilirdi. Bu dəfə Gəncə ət-

rafında yaradılmış olan erməni silahlı dəstələrinin də cəbhə ar-

xasından Tərtərə zərbə endirəcəyi haqqında xəbər alınmışdı. 

Martın 25-də səhər saat 6-da erməni qüvvələri Tərtər üzərinə 

yeni hücuma başladılar. Onların məqsədi Tərtəri ələ keçirib burada 
möhkəmlənmək idi. İlk hücum uğursuzluğa düçar olsa da, ikinci 

cəhddə ermənilər bir qədər irəliləyə bildilər. Onlar qoşun bölmə-

lərini və müdafiədə dayanan partizanları sıxışdıraraq Tərtər ətra-

fındakı iki kəndi işğal etdilər. Lakin həmin kəndlərdə möhkəm-
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lənmək erməni silahlılarına nəsib olmadı. Azərbaycanın qoşun 

bölmələri və partizanlar yenidən qruplaşdırıldı və onların həyata 

keçirdikləri əks-hücum erməniləri geri qaçmağa məcbur etdi. 

Axşamüstü Azərbaycanın qoşun hissələri və partizanlar hücumu 

davam etdirdilər. Əvvəlcə, Marağalı kəndi ermənilərdən azad edil-

di, sonra isə Marquşevan kəndində Yüzbaşovun malikanəsi ələ 

keçirildi. Qoşun hissələri Marquşevan yaxınlığında olan Çaylı 

kəndini də atəşə tutdu (376). 

Martın 26-da Tərtər ətrafında Azərbaycanın qoşun bölmələrinin 

və partizanların uğurlu hücumları davam etdirildi. Gündüz saat 

12-də Çaylı və Bruc erməni kəndləri də ələ keçirildi. Erməni qüv-

vələri Çaylının qərbində olan dağlara səpələndilər. 3-cü Şəki süvari 

alayının komandiri podpolkovnik Tonqiyev birinci bölükdən 
kornet Yadigarovun və praporşik Seyidzadənin rəhbərliyi altında 

olan topçuların qorxmaz və səmərəli fəaliyyətinin gün ərzində əldə 

edilən uğurlarda xüsusi rolu olduğunu bildirirdi. Topçular dəqiq 

atəşləri ilə düşmənin bütün mövqelərini vurub dağıtdılar. Kornet 

Yadigarovun süvarilərinin qəfil və sürətli hücumu isə ermənilərin 

canına bir vəlvələ saldı, onların qorxu və təlaş içində qaçıb da-

ğılmasına səbəb oldu (377). 

Martın 26-da 3-cü Gəncə piyada alayından podpolkovnik Qa-

sımbəyovun komandirliyi altında göndərilmiş olan dəstə də böl-

gəyə gəlib çıxdı. Həmin dəstə Tərtərlə Goranboy arasında mövqe 

tutdu və bu istiqamətdən müstəqil şəkildə erməni silahlı dəs-

tələrinin mövqeləri üzərinə hücum çəkməli idi. Podpolkovnik 

Tonqiyev bildirirdi ki, gələcək döyüşlərdə öz planlarını podpol-

kovnik Qasımbəyovla nizamlayacaqdır. O, Hərbi Nazirliyə gön-

dərdiyi raportunda qeyd edirdi ki, erməni qüvvələrinin tezliklə 

məhv edilməsi üçün əlavə nizami bölmələrin göndərilməsi 

zəruridir. Çünki bir tərəfdən Şəki süvari alayının şəxsi heyətinin 
miqdarı az idi, o biri tərəfdən isə 3 günlük gərgin döyüşlərdən sonra 

partizanların çoxu yorulduqlarından evlərinə dağılmışdılar. Bu da 

ümumi qüvvələrin zəifləməsinə zəmin yaratdı (378). 
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Martın 27-də podpolkovnik Qasımbəyovun dəstəsi ilk döyüşə 

qoşuldu və onu uğurla başa çatdırdı. Güclü döyüşdən sonra Ye-

nikənd və Qaraçinar kəndləri ermənilərdən azad edildi. Əsgərlər-

dən 5 nəfər şəhid oldu, 15 nəfər isə yaralandı (379). 

Martın 28-də podpolkovnik Qasımbəyovun dəstəsi yerləşdiyi 

istiqamətdə düşmənə yeni bir zərbə vurdu. Azərbaycan döyüşçü-

lərinin güclü hücumunun qarşısını ala bilməyən erməni silahlıları 

saat 2-də Xarxaput kəndini də tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. 

Böyük qüvvələr çəkib gətirmiş olan ermənilər müqavimət 

göstərməyə çalışsalar da, podpolkovnik Qasımbəyovun zərbələ-

rinin qarşısını almağa qadir deyildi. Tezliklə döyüş erməni Borisi 

kəndi ətrafına keçirildi. Gün ərzində gedən döyüşlərdə 4 əsgər 

şəhid oldu, 10 nəfər isə yaralandı (380).  
Bir neçə günlük nisbi sakitlikdən sonra mart ayının son günlə-

rində Tərtər istiqamətində döyüşlər yenidən qızışdı. Burada yerli 

əhalidən təşkil edilmiş könüllü dəstələr xüsusilə fəallaşdılar və on-

ların səyləri ilə Qaraçinar, Yenikənd, Yuxarı və Aşağı Ağcakənd 

kəndləri ermənilərdən təmizləndi. Mart ayının 31-də partizanlar 

qətiyyətli hücumla Erkəc kəndini də təmizləyərək Gülüstan və 

Qarabağ istiqamətində hərəkətlərini davam etdirdilər. Yerli əhali 

öz silahları və patronları ilə partizan dəstələrinə qoşulur, böyük ruh 

yüksəkliyi ilə döyüşür və dinc erməni əhalisinə xətər yetirmirdilər. 

Gəncənin müsəlman gimnaziyasının şagirdləri öz təşəbbüsləri ilə 

sanitar dəstəsi yaratmışdılar və cəbhə bölgəsinə yollanmağa hazır-

laşırdılar. Yerli əhali də onları qoruyan partizanları ərzaq və digər 

zəruri əşyalarla təmin etməyə çalışırdı. Mart ayının son günləri 

Azərbaycanın müdafiə və könüllü qüvvələrinin qətiyyətli fəaliy-

yətindən sonra Erkəc və Çaylı kəndlərinin ermənilərinin nüma-

yəndələri yerli hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri ilə görüşə-

rək Azərbaycan hakimiyyətinə itaət etdiklərini bildirdilər (381). 
Əldə edilimiş bu uğur imkan verdi ki, aprel ayının ilk günlərində 

Azərbaycanın müdafiə qüvvələri öz mövqelərini kifayət qədər 

möhkəmləndirsinlər. 

Döyüşdə qazandığı uğurlara görə artıq polkovnik rütbəsinə layiq 
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görülmüş olan Qasımbəyovun dəstəsi aprelin 3-də Talış kəndi 

üzərinə hücuma keçdi. Bu kənd ətrafında da düşmənin çox güclü 
atəş mövqeləri var idi. Göstərilən bütün səylər lazımi nəticə ver-
mədi. Polkovnik Qasımbəyovun dəstəsi itkilər verərək geri çəkil-

məli oldu (382). 
Belə olanda polkovnik Qasımbəyov qərara aldı ki, Talış kəndi 

üzərinə Şəki süvari alayı ilə birlikdə hücuma keçsin və o, bu 

qərarını Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi ilə də razılaşdırdı. Piyadalar 
Talış kəndi ətrafında döyüşdə olduğu zaman Şəki süvari alayı 

Levonarx kəndində toplaşmış erməni silahlıları üzərinə hücum etdi 
və həmin kəndi ələ keçirdi. 

Aprel ayının 5-də isə birləşmiş dəstənin Talış kəndi üzərinə hü-

cumu həyata keçirildi. Göstərilən qətiyyət nəticəsində tezliklə bu 
kəndi də erməni silahlılarından təmizləmək mümkün oldu. Bundan 
sonra, polkovnik Qasımbəyovun dəstəsi irəliyə doğru hərəkətini 

davam etdirərək daha əhəmiyyətli və əlverişli olan döyüş mövqe-
lərinə çıxdılar (383).  

Aprel ayının 5-də Çaykənd və Azad kəndləri ətrafına cəmləşdi-

rilmiş 3 min nəfərlik partizan dəstəsinin gücü ilə Çaykəndin də 
azad edilməsi planlaşdırılırdı. Bundan xəbər tutan ermənilər Çay-

kənd ətrafına 1000 nəfərlik qüvvə topladılar və ilkin olaraq hücuma 
başladılar. Azərbaycan partizanları sayca üstünlük təşkil etsələr də, 
ciddi bir hərbi nizama malik deyildilər. Ona görə də ermənilərin 

cavab zərbəsinə davam gətirə bilmədilər. Erməni silahlı dəstəsi 
əldə etdiyi uğuru daha da genişləndirərək Hacıkəndin cənubundakı 
yoxuşu ələ keçirdi. Bununla ermənilər Gəncə üzərinə hücum etmək 

üçün münasib mövqelər əldə etdilər. Nəticədə, Gəncənin təhlükə-
sizliyi üçün ciddi xətər yarandı. Gəncənin özündə isə bu şəhərin 
müdafiəsi üçün yetərli sayda qüvvə yox idi. Qarnizonda cəmi bir 

piyada bölüyü və 2 ədəd də top saxlanılmışdı. Bu qüvvə ilə isə 
Gəncəni müdafiə etmək mümkün deyildi. Ona görə polkovnik Qa-

sımbəyova göstəriş verildi ki, sərəncamında olan taborla qısa yolla 
özünü Gəncəyə yetirsin. Bundan başqa, Hacıkənd istiqamətinə 
topların da göndərilməsi məqsədəuyğun bilindi (384). 

Polkovnik Qasımbəyovun komandir olduğu taborun Gəncəyə 
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gətirilməsi, eyni zamanda, Qarabağın mərkəzində erməni hərbi 

qüvvələrinə qarşı mübarizədə ciddi uğurların əldə edilməsi Gən-

cənin təhlükəsizliyini təmin etdi. Bununla Tərtər istiqamətində də 

sabitlik yaradılmış oldu. 

 

ç) Ağdam–Əsgəran–Şuşa cəbhəsi 

 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün parçalanması və Qarabağın 

Azərbaycandan qoparılması üçün 1920-ci ilin Novruz bayramı 

günlərində başlanan erməni təcavüzünün əsas hadisələri Şuşa–Ağ-

dam arasındakı ərazidə cərəyan edirdi. Zərbənin əsas ağırlığını bu 

istiqamətə yönəltməklə erməni millətçiləri Ağdama aparan yolu 

kəsmək, Əsgəran və Xankəndini nəzarət altına alandan sonra Şu-
şanı ələ keçirmək, bu şəhərdəki azərbaycanlı əhaliyə qarşı qırğınlar 

törətmək və bu bölgəni Azərbaycandan qoparmaq istəyirdilər. 

Cəbrayıl və Tərtər istiqamətindən başlanan döyüşlər də nəticədə 

Şuşa–Ağdam arasında fəaliyyət göstərən erməni hərbi qüvvələrinin 

uğurunu təmin etməli və Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasını 

təmin etməli idi. 

Mart ayının 22-dən 23-nə keçən gecə Xankəndinə hücumun baş-

laması Şuşada da Azərbaycan məhəlləsinin və Azərbaycan qarni-

zonunun üzərinə hücuma başlamaq üçün bir işarə oldu. Şuşikənd 

istiqamətindən də Şuşanın top atəşinə tutulması başlandı və bayram 

günlərində ermənilərin təcavüzünü gözləməyən əhali kifayət qədər 

mürəkkəb duruma düşdü. Xüsusilə erməni xəlifəsinin Novruz 

bayramı ərəfəsində azərbaycanlı əhalini arxayınlaşdırmağa çalış-

ması, bundan sonra isə vədlərinə əməl etməyən ermənilərin Şuşa-

dakı Azərbaycan bölmələrini mühasirəyə alması azərbaycanlı əha-

lini də təcili tədbirlər görmək məcburiyyəti qarşısında qoydu. İlk 

növbədə erməni məhəlləsində olan milli qoşun bölməsinin müha-
sirədən çıxarılmasına cəhd göstərildi ki, bu da tərəflər arasında si-

lahlı qarşıdurmaya yol açdı. 

 Qarabağ general-qubernatoru ermənilərin hücumu xəbərini 

eşidən kimi yerli partizanları döyüşə səfərbər etdi. Ağdamla Əsgə-
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ran arasında olan bir sıra mövqelər Azərbaycan partizanları tərə-

findən tutuldu. Şuşada, Xankəndində və Tərtərdə Azərbaycan qo-

şun bölmələrinin qışlalarını, silah və sursat anbarını tutmaq üçün 

erməni silahlı dəstələrinin göstərdiyi ilk cəhd uğursuzluğa düçar ol-

sa da, aydın idi ki, mövcud qüvvələrlə güclənməkdə olan erməni 

qüvvələrinin növbəti hücumlarının qarşısını almaq heç də asan ol-

mayacaqdır. Ona görə də həm Qarabağ general-qubernatorunun, 

həm də Daxili İşlər Nazirliyinin bölgəyə gəlmiş olan rəhbərliyi 

respublika hökumətindən Qarabağa əlavə qüvvələr göndərilməsini 

xahiş etdi (385). Respublikanın Daxili İşlər naziri bölgəyə əlavə 

artilleriyanın gətirilməsini xüsusilə vacib sayırdı. Onun fikrincə, bu 

iş operativ şəkildə görülməli və ermənilər Əsgəranda lazımınca 

möhkəmlənməyə imkan tapmamış əks-hücumlar başlanmalı idi. 
Daxili İşlər nazirinin göndərdiyi teleqramdan aydın olurdu ki, ha-

disələrin başlanğıcında Ağdamda Salah bəyin rəhbərliyi altında 

olan partizan dəstəsi Əsgəran yolunun açılmasına çalışsa da, bir nə-

ticəyə nail ola bilməmişdi. Çünki Əsgərandakı erməni qüvvələri ilə 

müqayisədə onların gücü xeyli zəif idi (386).  

Erməni təcavüzünün qarşısının alınması istiqamətində yerli 

partizanların fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün Qarabağın 

general-qubernatoru Xosrov bəy Sultanov və Qarabağdakı hərbi 

qüvvələrin rəhbəri general-mayor Teymur bəy Novruzov hələ 

martın 23-də Azərbaycanın hökumət rəhbərliyi və Hərbi Nazirliyin 

rəhbərliyi qarşısında patron göndərilməsi haqqında vəsatət qal-

dırdılar. Yerli partizan dəstəsinin rəhbəri 50 min türk, 200 min rus, 

50 min lebel, 15 min ingilis, 200 min berdan patronlarının gön-

dərilməsi haqqında məsələ qaldırmışdı. Hərbi nazir S.Mehman-

darov Qarabağ partizanları tərəfindən sifariş edilən bu patronların 

göndərilməsi barəsindən dərhal göstəriş verdi. Həmin sayda pat-

ronlar Ləkidəki silah anbarından alınaraq ayın 26-da dəmir yolu ilə 
Yevlaxa, oradan da Ağdama çatdırılmalı idi (387). 

 Bölgədə hadisələrin sonrakı gedişi göstərdi ki, partizanlar la-

zımsız yerə çox böyük sayda patron məsrəf edirlər. Bununla belə, 

Hərbi nazir Qarabağın müdafiəsi üçün tələb olunan silahın, sursatın, 
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canlı qüvvənin təmin edilməsini xüsusi diqqət altında saxlayıdı və 

bununla bağlı verilən göstərişlərin vaxtında yerinə yetirilməsini bü-

tün səviyyəli komandirlər qarşısında ciddi vəzifə kimi qoyurdu (388).  

Mart ayının 23-də genişmiqyaslı erməni təcavüzünün başladığı 

gün 1-ci piyada diviziyasının komandiri general-mayor Cavad bəy 

Şıxlinski də Ağdamda idi. Baş vermiş hadisə barəsində o da dərhal 

Azərbaycan hökumətinin rəhbərliyinə və Hərbi Nazirliyin rəh-

bərliyinə məlumat göndərdi. Əsgəran ətrafında yaranmış vəziyyət 

haqqında verdiyi məlumatının sonunda C.Şıxlinski bildirirdi ki, ya 

başımızı verəcəyik, ya da Əsgəranı qoruyacağıq (389). 

Qarabağdakı qoşun hissələrinin möhkəmləndirilməsi üçün hələ 

erməni təcavüzünün başlanması ərəfəsində şimal sərhədlərində 

olan qüvvələrin bir hissəsinin ora göndərilməsi qərara alınmışdı. 
Martın 19-da Hərbi nazir 1-ci Tatar süvari alayını tam tərkibdə, 

habelə Quba piyada alayının bir taborunun Qarabağa yola salın-

ması barədə göstəriş verdi. Ancaq erməni hücumları başlananda bu 

qüvvələr hələ Qarabağa gəlib çatmamışdılar. 

Qarabağda vəziyyətin sabitləşdirilməsi üçün təkcə qoşun his-

sələri deyil, yerli əhali və mülki vətəndaşlar da əllərindən gələni 

edirdilər. Bölgədə olmuş Daxili İşlər naziri bildirirdi ki, əsgərlərin 

çox mübariz əhval-ruhiyyəsi vardır. Onların yeməkləri çox yaxşı 

idi. Yerli əhali də əsgərlərin iaşə təminatına köməklik göstərirdi. 

Hərbi qulluqçulara tibb xidməti də lazımi səviyyədə idi. Bu sahədə 

həm hökumət orqanları, həm də əhali konkret işlər görürdü. Cəb-

həyə yardım məqsədilə Azərbaycanın bütün məntəqələrindən axı-

şıb gələn könüllülər sanitar dəstələrində birləşirdilər. Əsgər və za-

bitlərə xidmət göstərilməsi üçün müəllimlər, ictimai təşkilatların 

əməkdaşları da sanitar dəstələri yaratmışdılar. 

Kütləvi şəkildə partizan dəstələrinin yaradılması və onların Qa-

rabağın müdafiəsinə səfərbər olunması da əslində, əhalinin erməni 
təcavüzünə qarşı qətiyyətinin və yekdilliyinin göstəricisi idi. Mü-

dafiə qüvvələrinin təşkilatlanması və onların bölgəyə çatdırılması 

müəyyən vaxt tələb etdiyindən partizan dəstələrinin çevik toplan-

masına və fəaliyyətinə müəyyən ümidlər bağlanılırdı. Doğrudur, bu 
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dəstələrin fəaliyyətində bir təcrübəsizlik və nizamsızlıq var idi. 

Amma bununla belə, erməni təcavüzünə qarşı mübarizənin təşki-

lində könüllü partizan dəstələrinin fəaliyyətini qiymətləndirməmək 

olmaz. 

Erməni təcavüzünün başlanması xəbəri alınan kimi Hərbi Na-

zirliyin rəhbərliyi tərəfindən dərhal lazımi tədbirlərin həyata ke-

çirilməsinə başlandı. Mart ayının 25-də Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi 

Qarabağdakı hərbi qüvvələrin ümumi komandanı vəzifəsinə ge-

neral-mayor Həbib bəy Səlimovu təyin etdi. Nazir müavini Ə.Şıx-

linski Qarabağdakı hərbi qüvvələrin əvvəlki rəhbəri general-mayor 

Teymur bəy Novruzova göndərdiyi teleqramda bildirirdi ki, onunla 

əlaqə yaradacağı gün H.Səlimov Qarabağdakı hərbi qüvvələrə 

rəhbərliyi öz üzərinə götürəcək. Ə.Şıxlinski əlavə edirdi ki, H.Sə-
limova Qarabağda qanunçuluğun bərqərar edilməsi vəzifəsi həvalə 

olunmuşdur. Mart ayının 26-da Həbib bəy Səlimov artıq Ağdamda 

idi və həmin gündən də o, bölgədəki hərbi qüvvələrə rəhbərliyi öz 

üzərinə götürdü. Martın 26-da general Səlimov Ağdama çatan kimi 

Əsgəran yolunun kəşfiyyatını apardı (390). Əldə olunan məlu-

matlar göstərirdi ki, Əsgəran ətrafındakı bütün yüksəkliklər erməni 

silahlılarının əlində idi. Ancaq bu məntəqədə düşmənin topa malik 

olması aşkarlanmadı. Ona görə də general-mayor Səlimov Hərbi 

nazirdən xahiş etdi ki, orduda olan 3 ədəd zirehli avtomobildən biri 

Ağdama göndərilsin. Düşmənin top təhlükəsi olmadığı bir vaxtda 

zirehli avtomobil çox böyük səmərə verə bilərdi (391). 

Bundan əlavə, Qarabağdakı hərbi qüvvələrin gücləndirilməsi 

üçün bura əlavə hərbi qüvvələr göndərildi. 8-ci Ağdaş piyada alayı 

da Qarabağa yollanmaq barədə göstəriş aldı və martın 26-da bu 

alay artıq Yevlaxa çatdı. Zaqatala piyada alayının 700 nəfərlik 

Nuxa taboru da Qarabağa yollanmaq əmri aldı. Ancaq bu taborun 

geyimi çox zəif idi. Alay komandiri polkovnik Dibirov Hərbi Na-
zirliyə bu barədə xəbər verərək mümkün köməyin göndərilməsini 

xahiş etdi. Martın 27-də 1-ci Tatar süvari alayının komandiri 

podpolkovnik Sofiyev şəxsi heyətlə Yevlaxdan Qarabağa doğru 

yola düşməzdən əvvəl Gəncəyə gəlib Hərbi nazir S.Mehman-
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darovla görüşdü və icra edəcəyi tapşırıqları bir daha dəqiqləşdirdi.  

Alınan kəşfiyyat məlumatlarına görə erməni təcavüzünün baş-

lanmasının elə ilk günlərində Şuşa və Xankəndinin şimalında, 

xüsusən də Ballıca məntəqəsi ətrafında erməni qüvvələri yığılırdı. 

Gorusa podpolkovnik Qazarovun komandirliyi altında bir piyada 

alayı gətirilmişdi. Zəngəzurda fəaliyyət göstərən Dronun dəstəsin-

də 7 minədək silahlı toplanmışdı. Əsgəran ətrafında isə Dəli Qa-

zarın dəstəsi döyüşürdü. Həmin dəstədə yerli ermənilərlə birlikdə 4 

minədək silahlı var idi. Tezliklə Dronun rəhbərliyi altında olan 

Ermənistan qoşun hissələri də Qarabağa doğru hücuma başladılar.  

General H.Səlimov döyüş bölgəsinin kəşfiyyatını apardıqdan, 

erməni hərbi qüvvələrinin imkanları haqqında məlumatlar topla-

dıqdan və Azərbaycanın hərbi qüvvələrinin gücləndirilməsindən 
sonra mart ayının 29-da Əsgəran istiqamətində hücumun başlan-

ması qərarına gəldi. Bu hücumda qarşıya qoyulan məqsəd Əsgəra-

na aparan yolun, Əsgəranın özünün erməni hərbi qüvvələrindən 

təmizlənməsi və hərbi təcavüzə başlamış erməni qüvvələrinə zərbə 

vurulması idi.  

 Məlum idi ki, bu istiqamətdə düşmənin möhkəmləndirilmiş 

atəş mövqeləri var idi və onların alınması böyük səy və ardıcıllıq 

tələb edirdi. Daşbaşı kəndindən Naxçıvanik kəndinə kimi olan 

ərazi xüsusilə möhkəmləndirilmişdi. Ermənilər bura bir ədəd top da 

çəkib gətirmişdilər. Həmin gün güclü yağışın yağması qoşun 

hissələrinin hərəkətini xeyli çətinləşdirdi (392). 

Əsgəranın möhkəmləndirilmiş mövqelərinin tutulması üçün 

hücum şose yolu boyu Xanabadadək davam etdirilməli idi. Döyüşə 

partizan dəstələri də cəlb edilmişdi. Onlar 3360 yüksəkliyi istiqa-

mətində hərəkət etməli idilər. Xramort kəndi istiqamətində Parla-

ment mühafizə dəstəsi, Daşbaşı kəndi istiqamətində isə 5-ci Bakı 

piyada alayının bölmələri irəliləməli idi. Bu alayın döyüşə qoşul-
muş şəxsi heyətinin sayı 1050 nəfər idi. General-mayor H.Səlimov 

bir piyada bölüyünü ehtiyatda saxlamışdı. Bunlardan başqa, Nax-

çıvanik kəndi ətrafında partizanların bir dəstəsi nümayişkaranə 

hücuma qoşulub düşmənin diqqətini özünə cəlb etməli idi. Bakı 
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alayı bölmələrinin sağ cinahının mühafizəsi üçün ora süvari parti-

zan dəstəsi və 1-ci Tatar süvari alayının bölüyünün yarısı göndə-

rildi. Süvarilərə Həşimbəyov rəhbərlik edirdi. Piyadaların və süva-

rilərin, o cümlədən də partizanların hücumu podpolkovnik Nəbi-

bəyovun rəhbərliyi altında olan top batareyasının atəşləri ilə hima-

yə olunmalı idi. Partizanlar istisna olmaqla H.Səlimovun rəhbərliyi 

altında bu hücumda 1200 nəfərlik dəstə iştirak etməli idi. Toplan-

mış kəşfiyyat məlumatlarına uyğun olaraq ermənilərin bütün atəş 

mövqelərinin zərərsizləşdirilməsi üçün belə bir döyüş planı hazır-

lanmışdı (393). Erməni qüvvələrinin isə 3 min nəfər olduğu və bu 

qüvvələrin arasında nizami qüvvələrin olması da ehtimal edilirdi. 

Döyüş səhər saat 7-də başladı. Sürətlə aparılan hücum nəticəsində 

saat 11-də artıq Xramort kəndini erməni silahlılarından təmizləmək 
mümkün oldu. Bu kəndə birinci olaraq Parlament mühafizə dəstəsi-

nin süvarisi podpraporşik Mövsüm İbrahimov üç süvari ilə daxil 

olaraq düşmənin atəş mövqeyinin yerləşdiyi evlərə od vurdu. Saat 

13-də Parlamentin mühafizə dəstəsi 3360 yüksəkliyinə yaxınlaşdı. 

Partizanlar Xanabadın ətrafını ələ keçirə bildilər. Bakı piyada ala-

yının bölmələri isə hakim təpəliklərdə Daşbaşı yüksəkliyinə xeyli 

yaxınlaşdılar. Lakin podpolkovnik Nəbibəyovun səhlənkarlığa yol 

verməsi bu istiqamətdə uğurları genişləndirməyə imkan vermədi. 

Ermənilərin geri çəkilməsini gördükdə podpolkovnik Nəbibəyov 

da döyüşçüləri ilə onların təqib edilməsinə qoşuldu və bununla 

hissə və bölmələr top atəşlərinin himayəsindən məhrum oldular. 

Ermənilər də bundan dərhal istifadə etdilər. Əvvəlcə, hissə və böl-

mələrin hücumu düşmən dəstələrinin biri tərəfindən dayandırıldı və 

sonra da ermənilər malik olduqları əl qumbaralarından istifadə et-

məklə hərbi təşəbbüsü ələ ala bildilər. Nəticədə hissə və bölmələrin 

hücumu dayandırıldı və bu qüvvələr geri çəkilmək məcburiyyətin-

də qaldılar. Saat 17-də topların fəaliyyətinin bərpasına nail olunsa 
da, artıq gec idi. Bakı alayının bölmələri Daşbaşı yüksəkliyi ətra-

fında əldə etdiyi mövqelərdən geri çəkilməli olmuşdu (394).  

Həşimbəyovun rəhbərliyi altında olan süvarilər də onlara verilən 

tapşırıqları yerinə yetirə bildilər. Onların igidliyi və sürətli hücumu 
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nəticəsində Məşədəli məntəqəsi və Fərrux kəndi ələ keçirildi. 

Güclü hücumdan sonra qüvvələrini toplayıb irəliyə atılan düşmən 

dəstələri bəzi istiqamətlərdə Azərbaycanın qoşun bölmələrinin hə-

rəkətinin qarşısını aldı, bəzi yerlərdə isə əvvəlki mövqelərin bərpa 

olunmasına cəhd göstərdilər. Sol cinahda vuruşan erməni dəstələri 

Əsgərandan əlavə kömək və 2 ədəd pulemyot aldıqdan sonra 

əks-hücuma keçdi və Xanabaddan Azərbaycan qüvvələrini geri at-

dı. Buradan geri çəkilən qüvvələrin qarşısını Parlament mühafizə 

dəstəsinin bir süvari bölüyü ilə general-mayor H.Səlimov özü al-

maq məcburiyyətində qaldı. General-mayor Səlimovun bildirdiyi-

nə görə bəzi istiqamətlərdə qoşun bölmələri ermənilərin əks-hücu-

mu ilə geri çəkilsələr də, döyüşçülərin əhval-ruhiyyəsi mübariz və 

döyüşkən idi. Topçuların fəaliyyətindən general-mayor Səlimov 
xüsusilə razılıq edirdi. Onların dəqiq atəşləri gün ərzində əldə edi-

lən uğurun əsas təminatçılarından biri idi. Amma general H.Səli-

mov onu da qeyd edirdi ki, topçular gərək yalnız onlara tapşırılmış 

vəzifənin icrası ilə məşğul olsunlar. Döyüşlərin gedişində Parla-

mentin mühafizə dəstəsindən 7 əsgər şəhid oldu, 15 əsgər isə yara-

landı. 5-ci Bakı piyada alayından praporşik Nəcəfəliyev və daha 16 

əsgər şəhid oldu, podporuçik Dauşvili, praporşiklər Əsgərov və 

Ərəbov isə yaralandılar. Düşmən tərəfdə itki daha çox idi. Təkcə 

Xramort kəndində ermənilər 60 meyit qoyub getmişdilər (395).  

Bu döyüşün nəticələrini təhlil edərkən H.Səlimov göstərirdi ki, 

Əsgəranın hər iki tərəfindəki hakim yüksəkliklərdə ermənilərin 

möhkəmləndirilmiş atəş mövqeləri var idi. Belə bir şəraitdə cəb-

hənin mərkəzindən Əsgəranı almaq heç də asan olmayacaqdı. O 

qeyd edirdi ki, döyüşü uğurla başa çatdırmaq üçün çevik taktika 

işlədilməli, düşmən qüvvələri əhatə edilməli və ya cinah döyüşlə-

rinə üstünlük verilməlidir. 5-ci Bakı piyada alayının bölmələri 

düşmənin sol cinahının əhatə edilməsinə istiqamətləndirilsə də, 
partizanlar belə döyüşlər üçün hazır deyildilər. Azlıq təşkil edən 

Bakı alayının bölmələrinin irəliyə hərəkəti topçuların böyük səyi 

ilə mümkün oldu. Piyadalar sayca az olduğu üçün onların irəliyə at-

dığı hər addım top atəşləri ilə himayə olunurdu ki, bu da çoxlu mər-
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mi israfına səbəb olurdu. Səlimov dağlıq şəraitdə dağ toplarına üs-

tünlük verirdi və bu toplardan da bölgəyə göndərilməsini məqsə-

dəuyğun bilirdi. Onun bildirdiyinə görə Əsgəran ətrafında Dili-

candan gəlmiş və çox yaxşı hazırlıq keçmiş Dəli Qazarın dəstəsi 

vuruşurdu. Bu dəstənin məhv edilməsi üçün qüvvələr nisbətində 

ciddi dəyişiklik yaradılmasını tələb edirdi (396). 

Hərbi nazir S.Mehmandarova göndərdiyi teleqramında da 

H.Səlimov Əsgəranın alınmamasını partizanların zəif döyüşü ilə 

əlaqələndirirdi. Onun bildirdiyinə görə partizanlar ardıcıl deyildilər 

və daha çox lazımsız yerə patron məsrəf edirdilər. H.Səlimov hü-

cumların gücləndirilməsi üçün nazirdən əlavə silahlı bölmələrin 

göndərilməsini xahiş etdi. Konkret olaraq təklif etdi ki, 4-cü Quba 

alayının və ya da 2-ci Zaqatala alayının bir taboru və 2 ədəd dağ to-
pu Qarabağa göndərilsin. Nazir bununla bağlı martın 30-da Gən-

cədən Ə.Şıxlinskiyə göstəriş verdi ki, 4-cü Quba piyada alayının 

Bakıya gələn iki taboru dərhal Ağdama göndərilsin. H.Səlimovun 

xahişinə uyğun olaraq S.Mehmandarov bir dağ batareyasının da 

Ağdama yola salınmasını lazım bildi. S.Mehmandarov, eyni za-

manda, 2-ci Zaqatala alayının da bir taborunun Ağdama göndəril-

məsi barəsində göstəriş verdi (397). 

Elə həmin gün Səməd bəy Mehmandarov H.Səlimova da teleq-

ram göndərdi: ёДюнэн ахшам симли хэтлэ Сизинлэ бирбаша данышыъы 
чох пис цтюрюрдюлэр. Ьеч нэ баша дюшмэк мюмкюн дейилди. Сизин 
дедиклэриниздэн мэн йалныз ону анладым ки, индики мцвяуд гюввэ-
лэрлэ бцйюк иткилэрдэн сонра, дюшмэнин гюввэ юстюнлюйюнэ малик 
олдуъу, Бакы алайынын етибарсызлыъы, партизан дэстэсинин там йа-
рарсызлыъы шэраитиндэ элавэ гюввэлэр олмадан Эсщэраны алмаг 
мюмкюн дейилдир. Дюнэн сцйлэдиклэримэ элавэ олараг билдирирэм 
ки, Шуша вэ Ханкэндиндэ вэзиййэт бцьран шэклиндэдир вэ эщэр Эс-
щэранын алынмасы ючюн азаяыг юмид варса, онда ону, нэйин баьасы-
на олурса олсун, алмаг лазымдыр. Эщэр ьеч бир юмид йери йохдурса 
вэ Сиз дэстэни итирмэйэ горхурсунузса, онда элавэ гюввэлэри щцз-
лэйин. Элавэ гюввэлэр барэдэ тэяили сэрэняам верэяэйэм вэ бу 
барэдэ Сиzи хэбэрдар едэяэйэмЁ.  

Mart ayının 30-da S.Mehmandarov Gəncədən Ə.Şıxlinskiyə 
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ikinci bir teleqram göndərdi. Nazir həmin teleqramda bildirirdi ki, 
respublikada mürəkkəb vəziyyət yarandığı bir vaxtda verilən bütün 

göstərişlər vaxtında yerinə yetirilməlidir. O, Ə.Şıxlinskidən Nazir-

liyin əməkdaşlarına da belə məsuliyyət hisslərinin aşılanmasını 

tələb edirdi. S.Mehmandarovun narahat edən o idi ki, xeyli əvvəl 

göstəriş verilməsinə baxmayaraq, Quba alayının taborları hələ də 

Qarabağa gəlib çatmamışdı. Həmin taborlardan ehtiyat qüvvə 

yaradılması və Tərtər dəstəsinin gücləndirilməsi nəzərdə tutulurdu. 

Hərbi nazir təkidlə vurğulayırdı ki, bu taborların göndərilməsi 

sürətləndirilməli və zərurət yaranardısa, şəxsi heyət isti paltarla 

təmin edilməli idi (398). 

Mövcud olan sənədlərdən aydın olur ki, Quba alayının taborları 

Qarabağa martın 31-də çatdı. Ancaq bu taborların təşkili, şəxsi he-

yətinin sayı və hazırlıq səviyyəsi barədə verilən məlumatlar Hərbi 

nazirin daha bir narahatlığına səbəb oldu. 2 tabor əvəzinə Qarabağa 
cəmi 375 nəfər gəlib çıxmışdı. Göndərilənlərdən 300 nəfəri isə səh-

hətinin zəifliyi üzündən Bakıda saxlanıldı. Verilən döyüş tapşırı-

ğının icrasına belə məsuliyyətsiz münasibəti S.Mehmandarov dö-

zülməz bir hal kimi qiymətləndirirdi. Ə.Şıxlinskiyə göndərdiyi te-

leqramında S.Mehmandarov bildirirdi ki, Quba alayının saxlanıl-

ması üçün milyonlarla vəsait xərclənmişdi. Ancaq döyüş tapşırığını 

yerinə yetirmək lazım gələndə aydın oldu ki, bu alay ancaq kağız 

üzərində mövcuddur. Nazirin aldığı məlumata görə Quba alayının 

komandiri polkovnik Ququşev həmin vaxt Bakıda məzuniyyətdə 

idi. O, Ə.Şıxlinskidən tələb edirdi ki, əgər bu məlumat doğrudursa, 

dərhal onu tapdırsın, alayın vəziyyəti barədə ondan izahat alınsın 

və yenidən Qusara, vəzifəsinin icrasına göndərilsin. Polkovnik 

Ququşev Qusarın mühafizəsi üçün bir bölük saxlamalı və alayın 

digər bütün şəxsi heyətini toplayıb Qarabağa, döyüş bölgəsinə yola 

düşməli idi: ёЬэлэ бура щэлмэздэн габаг эмр вермишдим ки, пол-
ковник Дибирова алайдан мин нэфэрлик бир таборун Нухайа йола са-
лынмасы барэдэ телеграм щцндэрилсин. Бунунла баълы Сэлимова да 
телеграмла мэлумат вермишдим. Аняаг индийэ кими таборун ьэ-
рэкэти барэдэ бир мэлумат йохдур. Эщэр табор ора щэлибсэ, ону 
Аъдама щцндэрин, бу табор орада лазыми тапшырыг алаяагдыр. 
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Вэзиййэт яиддидир вэ белэ бир заманда ьэр бир щцстэриш вахтында 
йеринэ йетирилмэлидир. Буну Назирлийин бютюн ишчилэринэ анладын. 
Губа алайыны Йевлаха йола салын ки, орадан Аъдама ьэрэкэт етсин 
вэ Sэлимовун еьтийатыны тэшкил етсин. Онун васитэсi илэ Тэртэр дэс-
тэсини дэ щюялэндирмэк олар. Эщэр губалылара еьтийая олмаса, ще-
нерал Сэлимов бу барэдэ мэнэ хэбэр версин. Губа табору йа-
рымкюрклэрлэ тэмин едилмэлидир. Эщэр йарымкюрклэр аздырса, Щэн-
яэдэн 200 эдэд щцндэрмэк оларЁ (399). 

Aprel ayının 1-də H.Səlimova göndərdiyi teleqramında isə 

S.Mehmandarov Yevlaxdan yeni bir eşelonun Qarabağa yola sa-

lındığını bildirirdi. Bu eşelona Zaqatala alayının bir taboru, Quba 

alayının bir bölüyü, təlim komandası, Tatar süvari alayının pulem-

yot bölüyü daxil idi. Həmin gün Tatar süvari alayının digər qüvvə-

lərinin və Şirvan alayının bir bölüyünün Yevlaxa çatacağı gözləni-

lirdi. Ağdama isə onlar aprelin 2-də çatmalı idi. Bütünlükdə Ağda-

ma çatacaq qüvvələrin ümumi sayı 1605 nəfər idi. S.Mehmandarov 

tövsiyə edirdi ki, piyadalar yenidən qruplaşdırılaraq 2 taborda, sü-

varilər isə bir taborda cəmləşdirilsinlər. Eyni zamanda, o da tövsiyə 

edilirdi ki, hərbi qulluqçuların qeyri-nizami adı ilə çıxdaş edilmə-

sinə ehtiyatla yanaşılsın və mövcud tüfənglər yeni gələn qüvvələrin 

ehtiyacının ödənməsinə istiqamətləndirilsin. Sursat sarıdan olan 

tələbatın aradan qaldırılması üçün S.Mehmandarov tərəfindən Lə-

kidəki anbarlara qatar göndərildi. Həmin sursat Yevlaxdan yük 
maşınları ilə Ağdama çatdırılmalı idi. Ləkidən 200 ədəd əl qum-

barası da gətirilməli idi. Bu qumbaraların necə işlədilməsini hərbi 

qulluqçuların çoxu bilmirdi. Ona görə S.Mehmandarov qumbara-

lardan istifadənin də hərbi qulluqçulara öyrədilməsini lazım bilirdi: 
ёЙевлахдан йенияэ гайытмышам. Дюнэн губалыларын бириняи ешелону 
йола дюшдю. Бу щюн исэ Загатала таборундан, Губа алайынын бир бц-
люйюндэн, сювари дивизийасынын тэлим командасындан вэ Татар 
алайынын пулемйот командасындан ибарэт икиняи ешелон ьэрэкэтэ 
башлады. Татар алайынын дищэр бцлюклэри вэ Ширван алайынын бцлюйю 
елэ бу щюн Йевлаха чатаяагдыр. Бютюн бу ьиссэлэр Йевлаха апрелин 
2-дэ щэлэяэклэр. Онларын сайы – пийада 1035, сювари – 570. Гей-
ри-низамилэр вэ даъ-сювари тагымы бура дахил дейил. Даъ-сювари 
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тагымы олмадан яэми 1605 нэфэр. Эщэр бунлардан 155 меьтэр вэ 
пийадалардакы гейри-низамилэр чыхылса, онда 1450 дцйюшчю галар. 

Сизи мэябур етмирэм, аняаг мэслэьэт билирэм ки, пийадалардан 
2 табор, сюварилэрдэн бир табор сахлайасыныз. Чалышын ки, гейри-ни-
замилэрин сайыны минимума чатдырасыныз. Галанлары исэ сырайа алын. 
Йаралылардан галмыш тюфэнщлэрлэ онлары силаьландырын. Сурсат ючюн 
мэним тэрэфимдэн Йевлахдан Лэкийэ парoвоз щцндэрилмишдир. 
Сурсат елэ бу щюн Йевлаха, Йевлахдан да йюк машынларында 
Аъдама чатдырылаяагдыр. Эмр олунмушдур ки, 200 эдэд эл гумба-
расы да щэтирилсин. Аняаг тээссюф ки, адамлар онун гурулушу вэ исти-
фадэсинэ бэлэд дейиллэр. Онларын истифадэ едилмэси Сиздэн асылыдыр. 
Аняаг мэслэьэт билирэм ки, эввэляэдэн адамлары онларын иш ме-
ханизми илэ таныш едэсиниз вэ еьтийат тэдбирлэрини щцрэсинизЁ (400). 

S.Mehmandarovun göstərişi ilə Bakıdan H.Səlimovun sərənca-

mına bir ədəd zirehli avtomobil də göndərildi. Lakin bu avtomobil 

Bərdə yaxınlığında xarab oldu. H.Səlimov xahiş etdi ki, "Zorab" 

adlandırılan digər zirehli avtomobil də Qarabağa göndərilsin (401). 

Mövcud olan çətinliklərə baxmayaraq, Qarabağda olan nizami 

və qeyri-nizami qüvvələrin köməyi ilə gərginliyin artmasını da-

yandırmaq mümkün oldu. Erməni silahlı dəstələri bir çox isti-

qamətdə güclü mövqelərə malik olsalar da, onların yeni ərazilərin 

və məntəqələrin işğalını davam etdirmək cəhdlərinin qarşısı alındı. 

Martın sonuncu günlərində Tərtər istiqamətində vəziyyət nəzarət 

altında idi. Şuşa ətrafında və Cəbrayıl istiqamətində nisbi sakitlik 

yarandı (402). Alınan kəşfiyyat məlumatlarına görə yaxın vaxt-

larda Dronun rəhbərliyi altında olan erməni qüvvələrinin Şuşa 
üzərinə hücumu gözlənilirdi. Həmin hücumun zərbə qüvvəsini 

zəiflətmək üçün general-mayor H.Səlimov Cavad qəzası süvarilə-

rinin iştirakı ilə Cəbrayıl istiqamətindən erməni qüvvələrinə təzyi-

qin gücləndirilməsini məqsədəuyğun bilirdi. Onun fikrincə, Şah-

sevən atlılarının Zəngilan qəzasından həyata keçiriləcək hücumu 

da ermənilərin qüvvəsinin parçalanmasına səbəb ola bilərdi (403). 

Bütün bunlarla bərabər, general-mayor H.Səlimovun əsas diq-

qəti Əsgəran istiqamətində düşmənə güclü zərbə vurulmasına, Əs-

gəranın azad edilməsinə yönəldi. Bu məntəqənin azad edilməsi 
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Xankəndi və Şuşaya gedən yolların açılması demək idi. Həm də 

Əsgəranda düşmənin daha güclü atəş mövqeləri var idi. Həmin 

mövqelərin məhv edilməsi Qarabağda gərginliyin xeyli səngimə-

sinə səbəb ola bilərdi. 

Səlimovun Hərbi Nazirliyə göndərdiyi raportlarından aydın olur 

ki, Əsgəran istiqamətindən növbəti hücumun həyata keçirilməsi 

üçün lazımi hazırlıq işləri görülürdü. Aprelin 2-də Zaqatala piyada 

alayının, Şirvan alayının və Tərtər süvari alayının hissə və bölmələ-

ri Ağdama gəlib çıxdı. Bu da Ağdam dəstəsini müəyyən qədər 

möhkəmləndirdi. Əlavə nizami qüvvələrlə möhkəmləndirilən Ağ-

dam dəstəsi aprel ayının 3-də yenidən Əsgəran istiqamətində hü-

cuma başladı. Erməni silahlı qüvvələri bütün imkanlarını səfərbər-

liyə alıb əvvəlki hücumda olduğu kimi Ağdam dəstəsinin qarşısını 
almağa çalışsa da, gərgin şəraitdə keçən döyüş Azərbaycanın qoşun 

hissələrinin böyük uğuru ilə nəticələndi. Xeyli tələfat verən düş-

mən əvvəlcə Əsgəranı, sonra da Xocalını tərk etməli oldu. Bölgədə 

strateji əhəmiyyətə malik olan bu iki məntəqə Ağdam dəstəsi tərə-

findən azad edildi. Döyüşlərin gedişində erməni dəstələrinin rəh-

bəri Dəli Qazar da öldürüldü (404). 

Ağdam dəstəsi gün ərzində təkcə Əsgəran və Xocalını azad 

etməklə kifayətlənmədi. Uğurlu hücumu davam etdirən dəstə bir 

neçə kəndi də azad edərək günortadan sonra, saat 4-də Azərbay-

canın qoşun bölmələri Ağdam–Əsgəran yolunun kənarında yer-

ləşən Kətik, Aranzəmin və Naxçıvanik kimi möhkəmləndirilmiş 

məntəqələri də erməni qüvvələrindən azad etdilər və Malıbəyli 

kəndinə yaxınlaşdılar (405). 

Əsgəran ətrafında uğursuzluğa düçar olan düşmən qüvvələri 

geri çəkilərək Malıbəyli–Daşkənd yüksəklikləri və Şuşikənd ara-

sında toplaşmışdılar. Ətraf kəndlərdə olan erməni silahlı dəstələri 

də bura axışaraq böyük bir zərbə qüvvəsi yaratdılar. Bu dəstənin sə-
rəncamında 3 ədəd dağ topu və 2 ədəd pulemyot var idi. Dəstədə 

birləşən silahlıların sayı 2 min nəfərdən yuxarı idi. Onlar vaxtaşırı 

Şuşa–Xankəndi şose yolunu gülləyə tutur və bu yolu nəzarət altın-

da saxlamağa çalışırdılar. Şuşa və Xankəndi, eləcə də Şu-
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şa–Xocalı–Əsgəran–Ağdam arasında əlaqələrin normal hala salın-

ması bu yol üzərində mövcud olan təhlükənin aradan qaldırılmasını 

tələb edirdi. Bu məqsədlə də aprel ayının 5-də Ağdam dəstəsi Şu-

şikənd istiqamətindəki erməni mövqeləri üzərinə hücuma keçdi. 

Səhər saat 10-da başlayan hücum üç istiqamətdən həyata keçirilir-

di. Cəbhənin mərkəzində 4-cü Quba piyada alayının taboru döyü-

şürdü. Sağ cinahda Malıbəyli kəndini ötüb keçərək Şuşikəndin 

şərqindəki yüksəkliklərə doğru Tatar süvari alayının bölmələri irə-

liləyirdi. Sol cinahdan isə Şuşikənd qəbiristanlığı istiqamətindən 

kəsə yolla Bakı piyada alayının bir taboru hücum edirdi. Gene-

ral-mayor H.Səlimovun verdiyi məlumata görə qoşun bölmələri 

döyüşlərdə bərkiyib möhkəmlənmiş bölmələrə xas olan sonsuz bir 

igidliklə vuruşurdular. Cəbhənin mərkəzində qərar tutmasına bax-
mayaraq, Quba alayının bölmələri qısa zaman ərzində Daşkənd 

yüksəkliklərini ələ keçirdilər. Nəbibəyovun komandirliyi altında 

olan batareyanın topçuları isə düşmənə dinclik vermədilər, dəqiq 

atəşləri ilə onun bütün mövqelərini məhv etdilər. Saat 12-də ci-

nahlarda vuruşan bölmələr düşməni mühasirəyə almağa başladılar. 

Ehtiyatda saxlanılan bölmələrlə hücumun gücləndirilməsi erməni-

lərin müqavimətini qırdı və onlar sürətlə Keşişkənd istiqamətinə 

qaçıb dağıldılar. Saat 20-də döyüşü uğurla başa vuran hissə və 

bölmələr Şuşaya gəlib çıxdılar (406). 

Üç gün davam edən ağır döyüşlərdə yorulmuş olan bölmələrə 

istirahət verildi. Şuşikənd və Daşkənd ətrafına mühafizə postları 

qoyuldu. Aprelin 8-də erməni silahlı dəstələri Şuşikənd və Daşkənd 

üzərinə hücuma başladılar. Onlar güman edirdilər ki, azsaylı 

mühafizə postlarının müqavimətini qıraraq yenidən Şuşikənd və 

Daşkəndi ələ keçirə bilərlər. Düşmənin hücumu barədə xəbər alı-

nan kimi Bakı piyada alayının bölmələri mühafizə postlarının 

köməyinə göndərildi. Xeyli çəkən döyüşdən sonra erməni qüvvə-
ləri növbəti ağır zərbəni alıb Keşişkəndə doğru qaçdılar. Şuşikənd 

ətrafındakı və Keşişkənd yaxınlığındakı bütün hakim yüksəkliklər 

Azərbaycan qoşun bölmələrinin əlinə keçdi. Əlavə olaraq Daşaltı 

kəndi də ermənilərdən azad edildi. Erməni hücumlarının təkrarlana 
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biləcəyindən ehtiyat edildiyi üçün bölmələrin elə döyüş bölgə-

lərində gecələməsi qərara alındı. Bu döyüşün gedişi ilə bağlı 

general-mayor Səlimovun verdiyi məlumatda daha sonra bildiri-

lirdi ki, Cəbrayıl istiqamətində də düşmənin Poryaşen mövqeləri 

ələ keçirilmişdir. Qoçaz istiqamətində saktilik idi. Polkovnik Qa-

sımbəyovun dəstəsi isə Gəncəyə çağırılmışdı (407). 

Aprelin 9-dan 12-dək Şuşa yaxınlığındakı Keşişkənd ətrafında 

gərgin döyüşlər baş verdi. Bu döyüşlər Qarabağdakı erməni qüv-

vələrinin ən ciddi və ən möhkəmləndirilmiş bazasını məhv etdi. 

Ənənəvi olaraq bura ermənilər üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən 

bir məntəqə idi. Çünki təbii şərait Keşişkənd ətrafında uzun müddət 

uğurlu müdafiə döyüşləri aparmağa imkan verirdi. Bütün əlverişli 

nöqtələr ermənilərin əlində idi. Əsgəran istiqamətindən geri çəki-
lən qüvvələr burada cəmləşmişdilər. Döyüşün uğurla başa çatma-

sını təmin etmək üçün Cəbrayıl və Zəngəzurdan da bura xeyli er-

məni qüvvəsi gətirilmişdi. Erməni silahlılarının ümumi sayı 3 minə 

qədər idi. Onların tərkibində 2 ədəd topu və 8 ədəd pulemyotu olan 

2 nizami tabor da var idi. Belə bir qüvvə ilə döyüşə girən ermənilər 

uğur qazanacaqlarına, Şuşa–Xankəndi yolunu yenidən nəzarət al-

tına almaqla Azərbaycanın qoşun bölmələrini Şuşaya sıxışdıracaq-

larına şübhə etmirdilər. 1918-ci ildə bu ərazidə Qafqaz İslam Ordusu 

bölmələrinin güclü müqavimətlə rastlaşması ermənilərdə Keşiş-

kənd mövqelərinin məğlubedilməzliyi təsəvvürü yaratmışdı (408). 

Aprelin 9-da başlanan hücumun ilk günü Azərbaycanın qoşun 

bölmələri tərəfindən Şuşikənd ətrafındakı hakim yüksəkliklərin 

əksəriyyəti ələ keçirildi. Burada yalnız bir yüksəklik tutulmamışdı. 

Həmin yüksəkliklərdən də Keşişkəndə aparan yol keçirdi. Bu yük-

səklik tutulmadan Keşişkəndə doğru irəliləmək mümkün deyildi. 

Ona görə də ayın 10-da əsas diqqət məhz bu yüksəkliyin tutulma-

sına yönəldildi. Yüksəkliyin tutulması Quba piyada alayının tabo-
runa tapşırıldı. Aprelin 10-da həyata keçirilən hücumla Quba ala-

yının döyüşçüləri qısa müddət ərzində Keşişkənd yolu keçən yük-

səkliyi ələ keçirdilər. Lakin onlar yüksəklikdə dayanmayıb geri 

çəkilən düşmənin təqibinə başladılar. Nəticədə bu qüvvələr erməni 
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qüvvələrinin güclü atəşləri altına düşdülər. Bu da Quba alayının 

xeyli itki verməsinə gətirib çıxardı. Döyüş bölgəsinə gələn general 

Səlimov vəziyyətin düzəldilməsi üçün dərhal qubalıların geri çə-

kilməsi barədə əmr verdi və bölmələr ayın 10-da səhər dayandıqları 

mövqelərə qayıtdılar. 

Aprelin 10-da Quba alayının ciddi itki verərək geri çəkilməsi 

digər qoşun bölmələrinin şəxsi heyətinin mənəvi əhval-ruhiyyəsinə 

mənfi təsir göstərdi. Ermənilər isə əksinə ayın 10-dakı döyüşün 

nəticələrindən ruhlanaraq ayın 11-də hücuma qoşuldular. Onlar 

Daşaltı yüksəklikləri tərəfindən Azərbaycanın qoşun bölmələrinin 

sağ cinahına hücum etdilər. Səlimovun əmri ilə ümumi ehtiyat qüv-

vələrdən iki bölüyün irəli hərəkəti ermənilərin hücumunun qarşısı-

nı aldı və onları geri çəkilməyə məcbur etdi. Bir neçə tüfəng qə-
nimət kimi ələ keçirildi. Elə həmin gün 1-ci Cavanşir piyada ala-

yının təlim komandası səhərçağı Quba alayı döyüşçülərinin tərk 

etdiyi yüksəkliyə hücum etdi. Böyük sürətlə həyata keçirilən bu hü-

cumla təlim komandasının döyüşçüləri ermənilərə ciddi itki yetirib 

yüksəkliyi ələ keçirdi. Eyni zamanda, ermənilərdən 10 min mauzer 

patronu və çoxlu pulemyot təchizatı da qənimət götürüldü. Az 

sonra Cavanşir piyada alayının kəşfiyyatçıları bu alayın taborunun 

cinahını əhatə etmək istəyən erməni dəstəsinə güclü zərbə endirdi 

və onu geri çəkilməyə məcbur etdi. Canlarını qaçmaqla xilas et-

məyə çalışan ermənilər döyüş meydanında çoxlu ingilis patronu 

qoymuşdular. Döyüş meydanının üç nöqtəsində ermənilərin güclü 

zərbə alması Azərbaycan döyüşçülərinin əhval-ruhiyyəsini xeyli 

qaldırdı. Səlimov qeyd edirdi ki, qoşun bölmələrində döyüşkən 

əhval-ruhiyyənin yaranmasını, habelə Əsgərandan Şirvan piyada 

alayının 2 bölüyünün gətirilməsini nəzərə alaraq hücumun davam 

etdirilməsini qərara aldı. Onun yazdıqlarına görə, nəyin bahasına 

olursa-olsun, Keşişkəndi tutmaq qərarı bütün döyüşçülər tərəfindən 
müdafiə olundu. 

Keşişkənd üzərinə hücum aşağıdakı şəkildə təşkil olundu. 1-ci 

Tatar süvari alayı ilə süvari təlim bölüyü Krasnı kəndindən keçərək 

Keşişkəndi ötüb onun yuxarısındakı 5326 yüksəkliyi tutmalı idi. 
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Polkovnik Əfəndiyevə göstəriş verildi ki, 8-ci Ağdaş piyada alayı-

nın bir bölüyü və Ağdam partizanları ilə Əsgəran istiqamətindən 

Kətik və Dəhraza, oradan da Mirikəndə doğru hücum etsin. Bu is-

tiqamətdən döyüşün başlanmasında məqsəd adları çəkilən kəndlə-

rin əhalisinin diqqətini yayındırmaq və onların Keşişkəndə kömək 

göndərmələrinin qarşısını almaq idi. Döyüş meydanının şərq his-

səsindən isə Cavanşir piyada alayının bir taboru və Bakı piyada ala-

yının üç bölüyü hücuma qoşulmalı idi. Cəbhənin qalan sahələrində 

qoşun bölmələri fəal müdafiədə dayanmalı idilər. 

General-mayor Səlimovun qeydlərinə görə Keşişkənd ətrafında 

baş verən döyüş həm gərgin, həm də qanlı bir döyüş oldu. Erməni-

lər bütün qüvvələrini və imkanlarını ortaya qoydular. Onlar, nəyin 

bahasına olursa olsun, Keşişkəndi qorumağa çalışırdılar. Amma 
erməni qüvvələri əlverişli mövqelərdə qərar tutsalar da, onların 

atəşləri Azərbaycan döyüşçülərinin əzmini və iradəsini qıra bilmə-

di. Ağdam dəstəsinin qərargah rəisi polkovnik Zeynalovun ön xət-

də döyüşçüləri ruhlandırması, onları irəliyə səsləməsi qoşun böl-

mələrinin mübariz ruhunu daha da artırdı və saat 10-da Keşişkənd 

artıq təcavüzkar qüvvələrdən tamamilə təmizləndi. Quba alayının 

kəşfiyyatçıları və 1-ci Cavanşir piyada alayının 9-cu bölüyü ilk ola-

raq Keşişkəndə daxil oldular. Dəstə komandiri bu böyük uğurun 

qazanılmasında Cavanşir alayının komandiri polkovnik Levesta-

mın və 7-ci Şirvan piyada alayının komandiri podpolkovnik Rəfi-

bəyovun xidmətlərini xüsusi olaraq qiymətləndirirdi. Səlimovun 

yazdığına görə polkovnik Levestam onun bölmələrinə tapşırılan 

sahədə əlində revolver hamıdan qabaqda gedirdi və öz döyüşçülə-

rini də bu çətin döyüşə aparırdı. General-mayor Səlimov, eyni za-

manda, topçuların fəaliyyətindən də razılıq edirdi. Onların dəqiq və 

sərrast atəşləri piyadaların irəliləməsinə yaxşı zəmin yaratdı. 

Ermənilər böyük itki verərək Keşişkənddən qaçıb dağıldılar. 
Aprelin 13-də general-mayor Səlimov qoşun bölmələrini Şuşaya 

çəkərək onlara istirahət verdi (409). 

Martın 22-dən başlayaraq davam edən döyüşlər qoşun bölmə-

lərini yormaqla bərabər onlara müəyyən maddi və canlı itkilər də 
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verdi. Döyüşlərin davam etdirilməsi bu itkilərin bərpa olunmasını 

tələb edirdi. Keşişkənd ətrafında erməni qüvvələri güclü zərbə 

alsalar da, tamamilə məhv edilməmişdilər. Onlar xırda qruplarda 

birləşərək Azərbaycan mövqeləri üzərinə öz hücumlarını davam 

etdirirdilər. Belə hücumların qarşısının qətiyyətlə alınması üçün 

qoşun bölmələrinin hərtərəfli təmin və təchiz edilməsi günün zəruri 

məsələsinə çevrilmişdi. 

General-mayor Həbib bəy Səlimov təminat məsələlərinin lazımi 

şəkildə həll olunmamasından şikayət edirdi. Döyüşçülər üçün şal 

çatışmırdı, dağlarda ayaqqabılar tezliklə sıradan çıxdığından onla-

rın əvəz edilməsinə ehtiyac yaranırdı (410). 

Canlı qüvvələrin bərpası da mühüm məsələlərdən biri idi. Hərbi 

Nazirliyə göndərdiyi teleqramlarında H.Səlimov əlavə zabitlərin, 
heç olmasa 2 və ya 3 həftəlik hazırlıq keçmiş əsgər qüvvəsinin 

göndərilməsini xahiş edirdi (411). 

Keşişkənd döyüşündən sonra bölgədə olan hissələrin şəxsi heyə-

tinin sayı aşağıdakı şəkildə idi:  

Bakı piyada alayı – 300 nəfər; 

Cavanşir piyada alayı – 400 nəfər;  

Quba piyada alayı – 400 nəfər; 

Ağdaş piyada alayı – 400 nəfər;  

Şirvan piyada alayının bir bölüyü – 160 nəfər; 

Cəbrayıl istiqamətində olan Gəncə piyada alayı – 400 nəfər, 

Şəki süvari alayı – 200 nəfər.  

Bu qüvvələr aşağıdakı kimi qruplaşdırılmışdı:  

Tərtər istiqamətində – Şəki süvari alayı və 2 ədəd top; 

Qoçaz istiqamətində – Cavanşir piyada alayı, 4 ədəd dağ topu və 

Sultan bəyin rəhbərliyi altında olan 1000 nəfərlik partizan dəstəsi; 

Şuşada – ehtiyat qüvvə kimi Bakı piyada alayı, Şirvan piyada 

alayının bir bölüyü, 4 ədəd yüngül top və 4 ədəd haubitsa; 
Xankəndində – Quba piyada alayının bir taboru və və 2 ədəd 

topa malik olan Qarabağ süvari alayı; 

Əsgəranda – Ağdaş piyada alayının bir taboru və dağ-süvari ta-

qımı; 
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Cəbrayıl istiqmətində – Gəncə piyada alayının bir taboru, Tatar 

süvari alayı, 2 ədəd yüngül top, 4 ədəd dağ topu və Xəlil bəyin 

partizanları. 

Bu qüvvələri yenidən qruplaşdırdıqdan sonra general-mayor 

Səlimov Zəngəzur istiqamətində hücumu davam etdirməyi plan-

laşdırırdı. Yalnız nizami qüvvələrin gücü ilə aparılması nəzərdə 

tutulan bu hücumun aprelin 20-si ərəfəsində başlanacağı güman 

edilirdi (412). 

Ancaq Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi Qarabağa nəinki canlı qüvvə 

göndərmək imkanına malik deyildi, əksinə Qırmızı Ordunun şimal 

sərhədlərinə yaxınlaşması ilə buranın möhkəmləndirilməsi üçün 

Qarabağdan qüvvə göndərilməsinin mümkünlüyü öyrənilirdi. Ap-

relin 16-da Hərbi nazirə göndərdiyi teleqramında general-mayor 
Səlimov bildirirdi ki, Şuşa və Xankəndi ətrafında xırda dəstələrdə 

birləşmiş olan erməni silahlıları sakitləşmək bilmirlər. Belə vəziy-

yətdə Qarabağdakı qüvvələrin zəiflədilməsi arzuolunmaz nəticələ-

rə gətirib çıxara bilərdi. General Səlimov teleqramında daha sonra 

yazırdı: "Siyasi vəziyyət, şübhəsiz ki, Sizin üçün daha aydındır. 

Ancaq cəsarət edərək öz fikrimi bildirirəm ki, biz iki cəbhədə mü-

barizə apara bilmərik və belə mübarizənin nəticələri bizim üçün 

çox pis ola bilər. Qəti hücuma keçmək üçün əlavə köməyin gön-

dərilməsini xahiş etmək istərdim. Cəbrayıl dəstəsini möhkəmlən-

dirmək üçün mənim indi heç nəyim yoxdur" (413). 

Bolşevik qoşunları Azərbaycanın şimal sərhədlərinə yaxınlaş-

dıqca erməni silahlı dəstələrinin fəallığı da artırdı. Geniş cəbhədə 

Azərbaycanın qoşun bölmələrinin təzyiqinə davam gətirməyən er-

məni silahlıları ailələrini Zəngəzura köçürüb kiçik dəstələrlə Azər-

baycan kəndləri üzərinə hücum edirdilər. Onların partizan takti-

kasının qarşısını almaq qoşun bölmələri üçün heç də həmişə müm-

kün olmadığı üçün yerli əhali arasında da bir qorxu və təlaş var idi. 
Aprelin 19-da Bakıya göndərdiyi teleqramında general-mayor 

Səlimov ermənilərin bu taktikasının qarşısının alınması üçün də 

canlı qüvvənin, silah və sursatın ayrılmasını xahiş edirdi (414). 

Xüsusilə daha çox narahatlıq və təşviş doğuran Cəbrayıl istiqa-
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mətində müdafiə qüvvələrinin möhkəmləndirilməsi üçün ən azı 

sayı min nəfərə çatan 2 piyada taborunun göndərilməsi tələb olu-

nurdu (415). Canlı qüvvəyə olan ehtiyacın aradan qaldırılması üçün 

H.Səlimov aprelin 2-ci yarısında Şuşa qəzasında səfərbərliyin ke-

çirilməsi barədə əmr verdi. Bu əmrə əsasən 30 yaşınadək olan yerli 

əhali xidmətə şamil olunurdu (416). 

Bundan başqa, general-mayor H.Səlimovun bölgədə olan türk 

generalı Nuru paşa ilə şəxsi görüşündə aydın oldu ki, Bakıda, Ağ-

damda, Gəncədə vaxtilə Denikin ordusunda xidmət etmiş 400-dək 

azərbaycanlı və müsəlman yaşayır. H.Səlimov Hərbi Nazirliyin 

rəhbərliyindən xahiş edirdi ki, erməni təcavüzünə qarşı vuruşmağa 

hazır olan bu şəxslərin toplanılıb Ağdama göndərilməsinə kömək-

lik göstərilsin (417). 
Azərbaycan müdafiə qüvvələrinin Qarabağda sayca azalmasın-

dan erməni silahlı dəstələri hər vasitə ilə istifadə etməyə çalışırdı-
lar. Keşişkənd döyüşündən sonra Azərbaycanın bolşeviklər tərə-

findən işğalına qədər olan müddətdə Ağdam dəstəsinin fəaliyyəti 
də əsasən müxtəlif məntəqələrdə fəallaşan erməni silahlı dəstələri-
nin susdurulması ilə bağlı idi. Aprelin 18-dən 19-na keçən gecə 

erməni silahlı dəstələri Qaybalı kəndinə daxil olaraq onun bir hissə-
sini yandırdılar. Bu hadisənin baş verməsində kəndi qoruyan Nuxa 
partizanlarının da günahı var idi. Onlar intizamsızlıq göstərərək 

aprelin 18-də heç kimlə razılaşdırmadan kəndəki müdafiə mövqe-
lərini tərk edib getmişdilər. Bundan ermənilər dərhal istifadə etdilər 
və gecə ikən kəndə soxuldular. Ayın 19-da general-mayor Səlimov 

Ağdama gələrək hərbi səhra məhkəməsi təşkil etdi və özbaşına 
döyüş mövqelərini tərk edən partizanları bu məhkəməyə verdi. 

Hadisə ilə bağlı Hərbi Nazirliyə göndərdiyi məlumatından aydın 
olur ki, ermənilər Gülablıya soxulanda Ağdamda 2 minədək kö-
nüllü silahlı var idi. Onların heç biri gülablıların köməyinə yetmək 

barədə əməli addım atmadı. General-mayor Səlimovun yazdığına 
görə bu silahlılar nəinki Gülablıya kömək göndərmədi, əksinə öz-
ləri də 2–3 yüz erməninin hücumu xəbərindən təlaş və vahimə 

içində çaşıb qaldılar. Kəndin müdafiəsinin möhkəmləndirilməsi 
üçün qoşun bölmələri Gizir yüksəkliyini ələ keçirib erməni silahlı-
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larını Abdala doğru qovmağa başladılar (418). 

Aprelin 24-də səhər tezdən 60 nəfərlik erməni silahlı dəstəsi 
Şuşikəndin şimal-qərbindəki yüksəkliklərdə yerləşən çöl qarovul 
postlarına hücum etdi. Tezliklə bu hücum dəf edildi. Elə həmin gün 

erməni silahlıları Kətik kəndi yaxınlığındakı yüksəkliklərdə olan 
mövqelərə də hücum etdilər. Burada da onlar Azərbaycan dö-
yüşçülərinin iradəsini qıra bilmədilər (419). 

Aprelin 27-də Hərbi Nazirliyə göndərdiyi teleqramında H.Səli-
mov bildirirdi ki, onun dəstəsində qalan qüvvə yalnız Şuşa–Ağdam 

yolunu qorumağa çatır. Həmin gün Bakıya göndərdiyi digər bir te-
leqramında isə general-mayor H.Səlimov çətin vəziyyətdə olduğu-
nu xatırladıb soruşdu ki, ixtiyarında olan qüvvə ilə Zəngəzura doğru 

hərəkət etsin, ya yox? 1919-cu il noyabrın 23-dək Zəngəzurda 
mövcud olan vəziyyətin bərpası üçün orada əməliyyat keçirilmə-
sinin və ya yalnız sərhədlərin qorunmasının məqsədəuyğunluğu ba-

rədə H.Səlimov ona dəqiq göstəriş verilməsini xahiş edirdi (420). 
Ancaq 1920-ci il aprelin 27-də Bakı şəhərində baş verən hadi-

sələr Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcudluğuna son qoydu 

və aprelin 28-də Hərbi Nazirliyin rəhbərliyi də qoşun hissələrinə 
komandanlığı hakimiyyətə gəlmiş bolşevik orqanlarına təhvil verdi. 

  7. Шималдан эюзлянилян тящлцкяйя гаршы мцбаризя 
 

Азярбайъан Халг Cцмщуриййятинин мювъуд олдуьу вахт яр-
зиндя онун мцстягиллийи цчцн ян бюйцк горху шималдан эюзлянилян 
тящлцкя иди. Юзц дя бу тящлцкя щям йениъя щакимиййятя эялмиш 
олан болшевик гцввяляринин шяхсиндя, щям дя деврилмиш щакимий-
йятин тяряфдарлары олан рус щярбчиляринин, Русийанын ъянуб бюлэяля-
рини нязарят алтында сахламаьа чалышан Кюнцллц ордуну тяшкил етмиш 
эенерал Деникинин шяхсиндя реаллашмагда иди. Сийаси мащиййяти ети-
бариля буnlardan ики гцввя тамамиля бир-бириня зидд мювгелярдя 
дайансалар да, мцстягиллийини елан етмиш республикаларла Русийа 
арасындакы ялагялярин эяляъяк характериня мцнасибятдя охшар 
мювгелярдя дайанырдылар. Щяр ики гцввя мцстягиллийини елан етмиш 
республикалары, о ъцмлядян Азярбайъаны Русийанын тяркиб щиссяси 
кими эюрцрдц вя Азярбайъанын йенидян Русийанын тяркибиня гатыл-
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масы цчцн бир ан да олса фяалиййятлярини дайандырмырды. Болшевик 
щюкумятинин хяттини Азярбайъанда болшевик гурумлары щяйата 
кечирирдиляр. Бакы Загафгазийада болшевизмин мяркязи сайылды-
ьындан бурада онун эцълц вя формалашмыш дайаглары галмагда иди. 
Деникинчи гцввяляри ися М.Ф.Подшибйакинин сядрлийи иля 1918-ъи 
илин сентйабрында Бакыда йарадылмыш олан Rус Милли Комитяси юз ят-
рафында бирляшдирмяйя башламышды. Рус Милли Комитясинин ятрафында 
топлашан кющня режимин галыглары Деникинин гярарэащы иля, аьгварди-
йачы забитлярля сых ялагя сахлайыр, онлардан алдыглары, щабеля юзляри 
щазырладыглары сийаси ядябиййаты вя няшрляри рус ящалиси арасында тяб-
лиь едир вя йайырдылар (421). 

1918-ъи илин нойабрында инэилис гошун бюлмяляри иля бярабяр 
Л.Бичерахов да бир груп щярбчи иля Бакыйа гайытды. Рус шовинист 
щярбчиляринин типик нцмайяндяси олан вя Деникинля сых ялагя 
сахлайан Л.Бичерахов Бакыйа дахил олан кими бяйанат верди. Бу 
бяйанатдан да эюрцнцрдц ки, Л.Бичерахов Азярбайъаны Русийанын 
тяркиб щиссяси, онун сакинлярини ися Русийа вятяндашлары сайырды. О, 
бцтцн ящалини, сийаси гцввяляри бцтцн наразылыглары кянара гойараг 
Русийа наминя фяалиййят эюстярмяйя чаьырырды (422). 

Бичерахов вя онун ятрафындакылар Бакыда юзлярини чох kobud 
апарыр, щеч ня иля щесаблашмыр, асайиши позур, ящалинин наращатлыьына 
сябяб олурдулар (423). Хцсусиля илк вахтлар инэилисляр тяряфиндян 
мцдафия олунмалары бичераховчулары даща да гудузлашдырырды. Онла-
рын юзлярини апара билмямяси, гануни щюкумят органларына гаршы 
фяалиййяти Азярбайъан щюкумятини дя наращат едирди. Буна эюря дя 
Азярбайъан щюкумяти инэилис гошунларынын Бакыдакы нцмайяндя-
ляри гаршысында Бичерахова гаршы тяъили тядбирляр эюрцлмяси мясяля-
сини галдырды. Беля оланда инэилисляр мясялянин сакитликля щялл олун-
масы хатириня данышыглар апарылмасы ады алтында Бичерахову Лон-
дона дявят едиб онун Бакыда галмыш тюр-тюкцнтцляринин Азяр-
байъандан чыхарылмасыны тяляб етдиляр (424). 

Бичерахов Азярбайъандан чыхарыландан сонра эенерал Пржевалsки 
адлы бириси Бакыда Деникин гошунларынын хейриня юз фяалиййятини эе-
нишляндирмяйя башлады. О щям Бичераховун дястясиндян галанлары 
юз ятрафында бирляшдирди, щям дя Бакыдакы рус ящалиси арасындан Де-

никин ордусуна ясэяр топланılмасына ъящд эюстярди. Азярбайъан 
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щюкумяти Кюнцллц ордунун щеч нядян вя щеч кимдян чякинмяйя-
ряк Бакыда ачыг шякилдя ващид вя бюлцнмяз Русийаны дястякляйя-
ъяк бир ордунун тяшкили иля баьлы ишляр апармасы, бу гошун бюл-
мяляринin, халгын эюзц гаршысында нцмайишляр вя парад кечирмяси 
(425) иля разы дейилди. Беля щаллара сон гойулмасы цчцн Назирляр 
Шурасынын сядри Ф.Хойски 1919-ъу ил февралын 15-дя эенерал Томсо-
на мяктуб эюндярди. Щямин мяктубда Бакыда щям Кюнцллц орду 
цчцн, щям дя Ермянистан ордусу цчцн кюнцллцлярин топланılмасы 
фактлары ачыгланыр вя бунунла баьлы эенерал Томсона Азярбайъан 
щюкумятинин мцнасибяти чатдырылырды. Мяктубда дейилирди: "Сон 
вахтлар Бакыда йол верилмяси мцмкцн олмайан щадисяляр баш 
верир. Кюнцллц ордунун нцмайяндяляри „ эенерал Пржевалски вя Ер-
дели Бакыда вя онун районларында адамлар топлайыр, силащ пайлайыр, 
щярби тялим кечир, бир сюзля гошун щиссяляринин эцъляндирилмиш ща-
зырлыьыны апарырлар" (426). 

Мяктубда даща сонра беля гошун щиссяляринин Ичяришящярдя, 
тамамиля азярбайъанлылар йашайан мящяллядя юзбашына бина тут-
малары билдирилир вя беля щярякятляря сон гойулмасынын зярурилийи 
инэилис эенералына чатдырылырды. Эенерал Томсон йаздыьы ъаваб мяк-

тубунда Бакыда Деникин ордусу цчцн гошун топланılмадыьыны, йал-
ныз кечмиш забитляр арасындан кюнцллцлярин гейдиййата алындыьыны 
вя онларын щеч бир щазырлыг кечмядян дярщал Бакыдан чыхарылдыьыны 
билдирирди (427). 

Яслиндя ися Бакыда тякъя кюнцллц забитляр топланылмыр, бцтюв 
гошун дястяляри формалашдырылырды (428). Эюрцнцр, инэилис эенералы 
Азярбайъан щюкумяти башчысынын онун гаршысында галдырдыьы мяся-
лянин тамамиля дцзэцн олдуьуна яминлик щасил етмиш вя эенерал 
Пржевалскидян бцтцн гцввяляри иля бярабяр Азярбайъандан чых-
маьы тяляб етмишди. Бунунла баьлы 1919-ъу ил февралын 28-дя эене-
рал Пржевалски беля бир ямр имзалады: "Инэилис команданлыьынын вер-
дийи ямря эюря Ъянуби Русийа Силащлы Гцввяляринин бцтцн рус го-
шун щиссяляри сабащ, мартын 1-дя саат 16-дяк Бакыны, щямин эцн 
саат 24-дян ися Бакы щярби губернаторлуьунун яразисини тярк етсин-
ляр" (429). 

1919-ъу ил мартын 1-дя Кюнцллц ордунун гошун щиссяляри Азяр-
байъандан чыхарылды вя еля щямин эцн дя Хязяр Рус щярби донан-
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масы тярк-силащ едилди вя инэилис команданлыьына табе етдирилди (430). 
Эенерал Деникин Кюнцллц орду дястяляринин Азярбайъандан 

чыхарылмасы иля щеч дя разы дейилди. O, Бакыйа Загафгазийаныn Кю-
нцллц ордунун нязаряти алтына эятирилмяси цчцн бир база кими ба-
хырды. Загафгазийа ися Деникин цчцн болшевик Русийасына гаршы мц-
баризя апармагda реал база ролуну ойнайырды вя она эюря дя Азяр-
байъанда вя Загафгазийа республикаларында нцфузунун зяифлямяси 
Кюнцллц орду команданлыьы цчцн ялверишли дейилди. Эенерал Де-
никин тезликля Гафгаздакы мцттяфиг гцввялярин команданлыьы иля 
ялагя йарадыб бу мясяляни щялл етмяйя чалышды. О, билдирирди ки, 
мцстягил республикаларда, о ъцмлядян Бакыда йарадылан гошун 
дястяляри бир дяфя дя олсун йерли щюкумятлярин фяалиййятиня мцда-
хиля етмямишдиляр. Онлар йарадылан кими дярщал Кюнцллц ордунун 
сярянъамына эюндярилирдиляр. Деникин мцттяфиг дювлятлярин го-
шунлары олан республикаларда мцттяфиг гошунларын нязаряти алтында 
Кюнцллц орду нцмайяндяляринин фяалиййятиня иъазя верилмясини 
мягсядяуйьун билирди вя беля бир хащишля мцттяфиг гошунлары ко-
манданлыьына мцраъият етмишди (431). 

Кюнцллц гошун дястяляри Бакыдан чыхарылса да, деникинчилярин 
Бакыда вя Азярбайъанда фяалиййятиня сон гойулмамышды вя бу еля 
бир асан мясяля дейилди. Бакыда чохлу сайда кечмиш чар забити йа-
шайырды. Онлар чар эейимлярини чыхармадан шящярдя эязир, яйинля-
риндяки эейимля бюлцнмяз Русийа тяряфдарлары олдугларыны анлат-
магла бярабяр, эизлиндя дя Деникинин хейриня фяалиййятлярини да-
йандырмырдылар. Беля шяхслярин симасында Деникин Азярбайъанда 
эцълц ъасус базасына малик иди. Деникин тяряфдарлары Бакыда эизли 
силащ базалары да йарадырдылар. Беля базаларын бири Балаханы вя 
Краснаводск кцчяляринин тининдяки евин зирзямисиндя тапылмышды. 
Бурада чохлу сайда тцфянэ, гумбара, патрон вя с. ашкара чыхарыл-
мышды (432). 

Мялумдур ки, Азярбайъан Oрдусунун сыраларында да хейли 
сайда кечмиш чар ордусу забити хидмят едирди. Бу забитлярин чоху 
забит шяряфиня сядагятля йанашса да, онларын арасында Деникинля 
ялагя сахлайанлары, Азярбайъан Oрдусу дахилиндя ъасуслуг едян-
ляри дя вар иди. Беля ъасус шябякясинин бири 1919-ъу илин апрелиндя 
ифша едилмишди. Щярби назир 1919-ъу илин апрел айында йаздыьы ра-
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портларын бириндя билдирирди ки, Бакыда Кюнцллц ордунун эизли кяш-

фиййат тяшкилаты ифша едилмишдир. Азярбайъан Oрдусунун Əрка-
ни-щярбиндя олмуш Кюнцллц ордунун кяшфиййат бюлмясинин ряиси 
капитан Чернышовдан тапылмыш сянядляря эюря Щярби назир щюкумят 
органларында да хейли ъасусун олдуьуну эцман едирди. Онун фик-
ринъя, вахтиля Бичераховун, сонра да эенерал Пржевалскинин йарат-
маьа чалышдыьы дястялярдян дя шцбщясиз ки, Бакыда галаны вя 
Кюнцллц ордунун хейриня мялумат топлайанлары вар иди (433). 

Азярбайъан Oрдусунун дахилиндя Кюнцллц ордунун хейриня 
ъасуслуг едян капитан Чернышов вя арвады, Эянъядя тутулмуш олан 
Смыслова адлы башга бир ъасусун васитяси иля ифша едилмишди. Ахтарыш 
заманы капитан Чернышовдан Азярбайъанын цмуми иътимаи-сийаси 
вя игтисади вязиййяти, Азярбайъан Oрдусунун формалашмасынын эе-
диши щаггында хейли мялумат тапылмышды. Əлдя едилян сянядляр ара-
сында "Ващид вя бюлцнмяз Русийа"йа тяряфдар олмайан халглар 
арасында щансы мялуматларын топланылмасына цстцнлцк верилмяси ба-
рядя Деникин кяшфиййат органларынын тялиматы да вар иди. Бу тялима-
та эюря капитан Чернышов вя онунла бирэя ишляйян деникинчи ъасус-
лар Азярбайъанда ашаьыдакы мялуматлары топламалы идиляр: 

1. силащлы гцввяляр, онун тяркиби, дислокасийасы, силащ вя техни-
касы, эейими, интизамы, комплектляшдирилмяси, тяъщизаты, дюйцш вя 
мадди ещтийатлары; 

2. hярби характерли тядбирляр; 
3. иътимаи фикир, халгын щюкумятя мцнасибяти, "Ващид Русийа" 

идейасына ряьбят бясляйян елементляр, онларын дювлятя гаршы мцха-
лифятдя бирляшдирилмяси имканлары; 

4. щюкумятин фяалиййяти, юз нцфузуну горумаг цчцн онун 
щяйата кечирдийи тядбирляр. Hюкумяти эюздян салмаьын мцмкцн 
васитяляри; 

5. "Ващид Русийа" вятяндашларынын мяняви вя мадди мараглары-
нын горунмасы сащясиндя щюкумятин вя халг кцтляляринин диэяр 
халглара мцнасибяти; 

6. "Ващид Русийа" идейасынын тяблиьинин васитяляри вя цсуллары 
(434). 

Гярибядир ки, апарылан тящгигат просесиндя капитан Чернышов эц-
нащларыны бойнуна алмамышды. О билдирмишди ки, мян юз вятяним-
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дя, Русийа империйасы яразисиндя Русийанын хейирляри цчцн мялу-
мат топламагла мяшьул олмушам. Онун фикринъя, Азярбайъанын 
Русийадан айрылмасыны щеч бир дювлят танымайаъагдыр. Она эюря дя 
юлкя дахилиндя апарылан щярби кяшфиййат щярби ъасуслуг кими гий-
мятляндириля билмяз. Капитан Чернышов щябс едился дя, сонрадан о, 
инэилислярин тязйиги иля щябсдян азад олунdu və Азярбайъанын 
щцдудларындан чыхарылды. Орду дахилиндя ъасус шябякясинин мюв-
ъудлуьундан наращатлыг кечирян Hярби Назирлийин рящбярлийи дярщал 
гошун щиссяляриндя вя диэяр щярби структурларда мцмкцн тямиз-
лямя ишляри апардылар. Етибарлылыьы шцбщя доьуран бир сыра кечмиш чар 
забитляри вя мямурлары 1-ъи Cаваншир пийада алайындан, 2-ъи Бакы 
пийада алайындан, 1-ъи Татар сцвари алайындан, 3-ъц Шяки сцвари 

алайындан, Истещкам мяктябиндян, Орду Ливасы Rяйасятиндян, 
Прапоршикляр мяктябиндян, зирещли гатардан вя диэяр структурлардан 
азад едилдиляр. Лакин сонрадан яля кечирилмиш олан сянядлярдян ай-
дын олурду ки, Азярбайъан Oрдусунун бцтцн мювъудлуьу дюв-
рцндя онун сыраларында Деникинин хейриня ъасуслуг едян шяхсляр 
олмушдулар. Бу ъасуслар васитяси иля Азярбайъан Oрдусунун вя-
зиййяти, онун тяъщизаты, гошун щиссяляринин йерляшдирилмяси вя 
йердяйишмяси, забит щейятинин сийащысы, йашадыьы цнван, имзаланан 

ямрляр барядя мцфяссял мялуматлар топланılыб Деникинин гярар-
эащына ютцрцлцрмцш (435). 

Бир мялумата эюря Щярби Назирлийин структурларында ъасуслуг иш-

ляри апаран 15 няфяр тутулуб щябс едилмишди (436). 
С.Мещмандаров ямин иди ки, Кюнцллц ордунун Бакы шящяриндя 

эениш ъасус шябякяси вардыр вя щябс едилмиш шяхсляр щямин шя-
бякянин цзя чыхарылмасына кюмяк едя биляр. Она эюря дя о, щяля 
Щярби Назирлик Эянъядя оланда Дахили Ишляр назири Х.Хасмяммя-
дова телеграм эюндяряряк (29 март 1919) Бакыдакы ъасус шябякя-
синиn цзя чыхарылмасына диггят верилмясини хащиш етди. Щямин телег-
рамда С.Мещмандаров билдирирди: 

«Азярбайъан силащлы гцввяляри барясиндя mялуматлар топламасы 
шцбщя доьурмайан Кюнцллц ордунун вя Ермянистанын хейриня ъа-
суслугда иттищам олунан Смыслова Эянъядя щябс олунмушдур. 
Эянъя ганизонунун бир нечя забитинин дя онунла ялбир фяалиййят 
эюстярмяси ашкар едилмишдир. Бакыда ися онунла ялбир олан ашаьыда-
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кылар вардыр: Нелли Фйодоровна Чернышова„Армйански кцчяси 8-дя 
йашайыр. Ермяни гошунларында хидмят етмиш, щазырда ися Бакыда 
йашайан Баш Яркани-щярб забитинин арвадыдыр. Станислав Рудолфович 
Зубер„Рылскилярин Меркури конторундадыр. ...Смыслова Эянъяйя 
Бакыдан Тифлис дямир йолу жандарм идарясинин кечмиш ряиси кнйаз 
Шетининin мяктубу иля гошунларын дашынмасы идарясинин ряиси пол-
ковник Михайловскинин йанына эялмиш вя ондан кюмяк истямишди. 
Эцман едирям ки, ъасус тяшкилатынын бцтцн кюкляри Бакыйа эедир вя 
онун рящбяри Шетининдир. Тяърцбяли жандарм кими онун дярщал йох-
ланылмасы вя щябс едилмяси ваъибдир». 

Сямяд бяй Мещмандаровун Азярбайъанын мцстягиллийи ялей-
щиня ъасуслуг едянляря гаршы неъя кяскин мцбаризя апармасы баря-
дя Азярбайъан щюкумятинин Якс-Кяшфиййат Идарясинин ряиси олмуш 
Наьы Шейхзаманлынын хатиряляриндя дя мараглы гейдляр вардыр. На-
ьы бяй йазырды: «Мян бу вязифяйя кечдийим вахт истиглалымызын ши-
мал сярщядиня эенерал Деникин тящдид едирди. Бакыда йашайан 

азлыглардан ермяниляр вя руслар «аьларын» Бакыны ишğал етмялярини 
сябирсизликля эюзляйирдиляр. Бир эцн достларымдан бири иранлы бир баг-
галын дцканында отурубмуш. О, ичяри эирян бир русун дцканын арха 
тяряфиня кечдийини вя ялиндяки пакети ора гойдуьуну эюрмцш, rус 
эетдикдян сонра ишчимиз баггалдан русун ким олдуьуну сорушур. 
Баггал мцштярисинин сабиг рус олдуьуну, тез-тез дцкана эялдийини, 
ахшамлар водка ичдиклярини, мяктублар йаздыьыны анладыр вя дейир: 
«Онун дцканын архасында бир чантасы вардыр. Ичи вяряг иля долу иди. 
Мян русъа билмядийимдян охумадым, юзцндян сорушдум, комис-
йончулуг етдийини сюйляди. Чантаны арха тяряфя гойуб, истясян бир 
бах». Мямур вярягляря бахараг шцбщясинин доьру чыхдыьыны, бу 
адамын «аьларын» аэенти олдуьуну анлайыр. Идарядян бир няфяр 
кюмяк цчцн истяйир. Бири дцканда, диэяри кцчядя русун эялдийини 

эöзляйирляр. Рус гайыдан заман цч саат яввял дцканда эюрдцйц 
адамын орада олмасындан шцбщялянир. Баггала: «Бу ахшам мяни 
эюзлямя, эялмяйяъяйям» дейир вя дцкандан чыхыр. Арха тяряфдян 
чыхан мямур русу сахладыр вя йолдашына дейир: «Бу русу идаряйя 
апар». Мямур чашыб галан руса дцкандан бцтцн яшйаларыны юзц иля 
эютцрмясини сюйляйир. Рус бир шейи олмадыьыны иддиа едян заман 
баггалдан бу барядя сорушурлар. О да чантаны верир. Чантадакы вя-
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рягляр йохланылыр. Рус эенералы Деникин цчцн чалышан капитан 
Старковдур. Йарым ай ярзиндя чох мцщцм вя гиймятли сянядляр 
ялдя едя билмишди. Сянядлярдян бязиляри Азярбайъан Орду Гя-
рарэащындан алынмышды. Сянядлярля Щярби Назирлийя эетдик. Мяр-
щум эенерал Щямид бяй Гайтабашыйа ялимдя олан сянядляри эю-
стярдим. Онларын сейфляриндяки сянядлярин суряти олдуьуну сюйляди. 
Старков сянядлярля бирликдя йаздыьы рапортунда онларын Азяр-
байъан Qярарэащындан Щярби назир Мещмандаровун нявясинин 
тярбийячисинин (чох эцман ки, онун оьлунун тярбийячиси нязярдя 
тутулур. Чцнки о вахт С.Мещмандаровун йеэаня ювладынын 11 йашы 
вар иди – М.С.) васитяси иля ялдя едилдийини йазырды. Рапорту олдуьу 
кими Назирляр Шурасына тягдим етдим. Тящгигат давам етмякдя 
иди. Тящгигатымда бу гянаятя эялдим ки, тярбийячи мясяляси 
уйдурмадыр, сянядляр башга йолла ялдя едилмишдир. Бу арада буну 
да дейим ки, «аьларын» щцъум ниййятляри олдуьу анлашылдыгдан 

сонра Bаш назирин йанында дюрд назирдян ибарят бир мцдафия коми-
тяси йаранмышды. Мяним ялагям Баш назир Нясиб бяй Йусифбяй-

лидян, Hярби назир Сямяд бяй Мещмандарлыдан, Йоллар назири Ху-
дадат бяй Мяликаслановдан, Хариъи Ишляр назири Мяммяд бяй Ъя-
фяровдан ибарят бир комитя иля иди. Вердийим рапорт комитядя оху-
наркян эенерал Мещмандарлынын автомобилинин идарямизин га-
пысынын гаршысында дайандыьыны эюрдцм. Нювбятчи эенерал Мещ-
мандарлынын эялдийини билдирди. Мян ону гаршыладым. Чох ясяби иди. 
«Наьы бяй, сиз бу алчаьын рапортуна инандынызмы» „ дейя мяндян 
сорушду. «Пашам, сяняди веряни эизлятмяк цчцн тярбийячи мясяля-
сини ортайа атыр. Иъазянизля ики эцня бу мясяляни айдынладаъаьам. 
Анъаг гярарэащ забитляриндян шцбщяляндиклярими нязарят алтына 
эютцрмяк цчцн индидян сизин разылыьынызы истяйирям» „ ъаваб вер-
дим. Эенерал Мещмандарлы деди: «Бу, милли вя истиглалымызла баьлы 
олан бир ишдир. Кими истясяниз нязарят алтына алын, мяндян иъазя ис-
тямяйин. Анъаг мян бу алчаьы эюрмяк истяйирям». Русун эятирил-
мясини ямр етдим. Эенерал яйляшмир, отагда эязирди. Старков ичяри 
эирди вя эенералы эюряъяк диз чюкдц. Эенерал бу мянзяря гаршысын-
да: «Алчаг, горхаг, сянин ъязан юлцмдцр. Сянин кими шяряфсиз вя 
горхаг бир капитаны рус ордусунда илк дяфя эюрцрям» „ деди вя 
мянимля худащафизляшиб эетди. Капитан щяля дя диз чюкмцш вязиy-



648 

 

йятдя дурмушду» (437). 
Деникинин вя онун ятрафындакыларынын беля фяалиййяти Азярбай-

ъан щюкумятини наращат етмяйя билмязди. Бу фяалиййят мащиййят 
етибариля Азярбайъанын мцстягил дювлят кими мювъудлуьу ялейщиня 
йюнялдилмишди. 1919-ъу илин апрел айында Азярбайъан щюкумяти Кю-
нцллц ордунун команданлыьындан Азярбайъана олан мцнасибятиня 
бир айдынлыг эятирилмясини хащиш етди. Деникин тяряфиндян Бакыдакы 
инэилис гошунлары команданлыьы йанында мцвяккил едилмиш нцмайян-
дя Азярбайъан щюкумятиня чатдырды ки, Ъянуби Русийа ордусу 
Азярбайъаны Русийанын щиссяси сайыр. Анъаг Русийада али щаки-
миййят бярпа едилянядяк Азярбайъан мцстягил гала биляр (438). 

Щеч шцбщясиз ки, Русийада али щакимиййятин бярпа едилмяси де-
йяндя Деникин вя онун ятрафындакылар силащлы йолла болшевизмин 
деврилмясини вя мцстягиллийини елан етмиш республикаларын ишьал олу-
нуб йенидян Русийайа гатылмасыны нязярдя тутурдулар. Щямин 
мягсядля 1919-ъу илин апрелиндя Деникин артыг Даьыстан ярази-
синдя мцстягиллийини 1918-ъи илин майында елан етмиш Даьлыг 
Республикасы (439) иля мцщарибя апарырды. Бу республиканы ишьал ет-
мякля Деникин гошунлары бирбаша Азярбайъан сярщядляриня чыхырды-
лар. Шималдан эюзлянилян тяъавцзцн республика сярщядляриня йахын-
лашмасы Азярбайъан щюкумятини наращат етмяйя билмязди. Ф.Хой-
ски эенерал Томсона эюндярдийи етираз мяктубунда билдирирди ки, 
Шимали Гафгазын даьлы халгларынын ирадясинин вя суверинлик щц-
гугларынын позулмасы Азярбайъан щюкумятинин дярин етиразына 
сябяб олмушдур вя Азярбайъан щюкумяти имканы дахилиндя мцт-
ляг даьлылара юз кюмяйини ясирэямяйяъякдир (440). 

Деникин гошунларынын Даьыстана сохулмасы Азярбайъан Парла-
ментиндя дя мцзакиря олунду вя даьлылара кюмяк эюстярилмяси 
цчцн Pарламент тяряфиндян хцсуси комиссийа тяшкил олунду. 
1919-ъу ил апрелин 30-да бу комиссийа ящали арасында юз бяйанатыны 
йайды. Бяйанатда билдирилирди ки, Şимали Гафгазда азадлыгсевяр 
даьлы халглары гейри-бярабяр дюйцшлярдя Деникиня гаршы мцбаризя 
апарырлар. Онларын юз мцстягиллийи уьрунда амансыз мцбаризяси 
азярбайъанлылара анлатмалыдыр ки, Деникин Азярбайъанын истигла-
лиййяти иля дя барышмайаъагдыр. Gцнц-эцндян йахынлашмагда олан 
бу тящлцкянин арадан галдырылмасы цчцн Парламент комиссийасы 
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кюнцллц дястялярин йарадылмасына башладыьыны билдирир вя Азяр-
байъанын мцстягиллийиня биэаня галмайанлары бу дястяляря йазыл-
маьа чаьырырды (441). 

Май айынын ахырларында Кюнцллц ордунун дястяляри Дярбяндя 
гядяр эялиб чыхдылар вя бу шящяри дя ишьал етдиляр (442). Дярбяндин 
тутулмасы Деникинин Азярбайъана доьру ирялилядийиня шцбщя йери 
гоймурду. Бу ися истяр дювлят органларынын, истярся дя иътимаиййя-
тин дярин наращатлыьына сябяб олду. Майын 26-да Азярбайъанын 
сярщядляриня доьру ирялиляйян тяъавцзцн гаршысынын алынмасы мяся-
ляси Парламентдя дя мцзакиря едилди. Назирляр Шурасынын сядри 
Н.Йусифбяйли тяъавцзцн гаршысынын алынмасы цчцн щюкумят сявий-
йясиндя эюрцлян ишляр барядя Парламент цзвляриня мялумат вер-
мякля бярабяр билдирирди ки, щялялик щеч ким Азярбайъан сярщядини 
позмайыб вя ким буну истяся йалныз бизим мейитляримиз цзяриндян 
едя биляр (443). 

Н.Йусифбяйли гятиййятсизлик вя фяалиййятсизлик эюстярдикляриня 
эюря инэилис гошунлары команданлыьына етиразыны чатдырдыьыны вя 
Азярбайъанын сярщядляринин мцдафияси цчцн лазым эялярся, цмуми 
сяфярбярлик елан олунаъаьыны билдирирди. Гябул олунмуш гярарда 
Парламент цзвляринин щюкумятин фяалиййятини бяйяндийи вя сярщяд-
лярин горунмасы цчцн даща гятиййятли гярарларын гябул едилмясиндя 
Парламент тяряфиндян мцдафия едиляъяйи ифадя олунурду (444). 

Деникин тяъавцзцнцн гаршысынын алынмасы вя шимал сярщядинин 
мющкямляндирилмяси цчцн Щярби Назирлик тяряфиндян дя мцвафиг 
аддымлар атылырды. Йухарыда гейд едилдийи кими, Хачмаз дястясинин 
йарадылмасы да бунuнла баьлы иди. Щярби Назирлийин рящбярлийи бу 
дястянин мцдафия габилиййятинин артырылмасына хцсуси диггят йети-
рирди. Ейни заманда, йерли ящали дя Деникин тяъавцзцнцн Азярбай-
ъан сярщядляриня йахынлашмасындан наращатлыг кечирир вя бу тящлц-
кянин гаршысынын алынмасы цчцн кюнцллц дястяляр беля йарадырдылар. 
Хачмаз дястяси там шякилдя формалашмаьа маъал тапмамыш йерли 
ящалинин нцмайяндяляри силащланараг Самур чайы бойунъа мцдафия 
мювгелярини тутмушдулар. Щярби назир йерли ящалинин низамланма-
мыш шякилдя сярщяд хятти бойу мювге тутмасындан мцяййян нара-
щатлыг кечирирди. Онун фикринъя, бу адамларын сярщяддя эюзлянил-
мяз щадисяляр тюрятмяси, Кюнцллц орду гцввяляри иля гаршыдурмайа 
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эетмяси щямин ордунун Азярбайъанын ичяриляриня доьру щярякя-
тиня зямин йарада биляр. С.Мещмандаров Н.Йусифбяйлинин адына 
эюндярдийи телеграмда Губа гязасындан олан партизанларын тяшкили-
нин низамланмасыны, онларын сярщяд хяттиндян эери апарылмасыны вя 
Худат стансийасында йерляшдирилмясини, щабеля гяза партизанларынын 
Бакы пийада алайынын командириня табе етдирилмясини мяг-
сядяуйьун билирди. Нязярдя тутулурду ки, Бакы алайынын командири 
партизанлардан шяраитя мцвафиг шякилдя истифадя едя билярди. Бу-
нунла С.Мещмандаров шимал сярщядляриндя йерляшян бцтцн щярби 
гцввяляри бир команданлыг алтында топламаг истяйирди. Буна наил 
олунмасы щярби гцввялярдян низамлы шякилдя истифадя едилмясиня 
дя имкан верярди. С.Мещмандаров бунлары Бакы пийада алайынын 
командириня чатдырмагла юзцнцн дя бу йахынларда Хачмаз вя Гу-
сара эяляъяйини вя мцдафиянин тяшкили иля йериндя таныш олаъаьыны 
билдирирди (445). 

Анъаг тящлцкянин совушмамасы ийунун 5-дя Парламентдя йе-
нидян бу мясяляйя гайыдылмасына сябяб олду. Назирляр Шурасынын 
сядри Н.Йусифбяйлинин чыхышы эюстярирди ки, Деникин тящлцкяси эц-
нц-эцндян даща реал характер алмагдадыр. Щюкумятин сядри билдирир-
ди ки, яэяр яввялляр Деникин вя онун ятрафындакылар сюздя дя олса 
Азярбайъанын мцстягиллийини таныйырдыларса, йениъя алынмыш телег-
рамда бу чар эенераллары вя забитляри Азярбайъанын мцстягиллийини 
танымадыгларыны вя онун Русийадан айрылмыш щесаб етмядиклярини 
бяйан едирдиляр (446). 

Н.Йусифбяйлинин фикринъя, бу истигамятдя дипломатик фяалий-
йятин эенишляндирилмяси иля бярабяр, сярщядлярин горунмасы цчцн 
ямяли ишляр дя эюрцлмялидир. Дениkинин нцмайяндяси иля йазыш-
маларында да щюкумятин сядри Азярбайъан халгынын юз истиг-
лалиййятини горумаг цчцн щяр шейи гурбан вермяйя щазыр олдуьуну 
билдирмишди. Н.Йусифбяйли Парламентдяки чыхышында инэилис коман-
данлыьынын вердийи вядлярин цзяриндя дайанмадыьыны билдиряряк 
ялавя едирди ки, "гоншуйа цмид олан шамсыз галар". Ян етибарлы 
цмид йери „ бизим юз гцввямиздир. Биз истянилян дцшмянин щяйасыз 
иддиаларына ъаваб вермяйя щазыр олмалыйыг (447). 

Парламент мцзакиря етдийи мясяля иля ялагядар мцвафиг гярар 
гябул етди. Hямин гярарда дейилирди: “Деникин тящлцкяси барядя 
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щюкумят башчысынын мярузясини динлядикдян сонра Азярбайъан 
Парламенти елан едир ки, Деникинин бизим дювлятчилийимизя гаршы йю-
нялдилмиш ниййятляри кичик халглары ясарят алтына алмаг, азадлыгсе-
вяр демократийаны мящв етмяк истяйян кечмиш чар эенералларынын 
империалист ъящдляринин нятиъясидир. Гярара алынды ки, дювлят мц-
дафияси мягсядиля индики щюкумятин тяркибиндян хцсуси орган 
йарадылсын” (448). 

Юлкянин мцдафиясинин тяшкилиня мясул олан бу органа хцсуси 
сялащиййятляр верилмяси дя гярарда юз яксини тапмышды. Щямин 
орган юлкядя щярби вя мцщасиря вязиййяти елан едя биляр, хцсуси 
кюнцллц дястяляр йарада биляр, диэяр гануну дяйишдиря вя йа онун 
фяалиййятини мцвяггяти дайандыра билярди. Парламент бцтцн вя-
тяндашлары щюкумят ятрафында бирляшмяйя, йахынлашмагда олан 

тяъавцзя гаршы юз эцълярини бирляшдирмяйя чаьырырды (449). 

Мялумдур ки, Pарламентин бу гярарына ясасян 1919-ъу ил ийу-
нун 9-да Назирляр Шурасынын гярары иля Дювлят Мцдафия Комитяси 
йарадылды. Ийунун 11-дя Дювлят Мцдафия Комитяси тяряфиндян 

Азярбайъан яразисиндя щярби вязиййят елан олунду (450). 
Деникин тящлцкясинин Азярбайъаны тящдид етмяси ящалинин дя 

дярин наращатлыьына вя тяшвишиня сябяб олмушду. Ийун айында Бакы-
ны вя бцтцнлцкдя Азярбайъаны митинг вя етиразлар дальасы бцрцдц. 
Азярбайъанын сярщядляриня доьру йахынлашан тяъавцздян 
гязяблянян халг кцтляляри деникинчилярдян ишьалчылыг ямялляриня 
сон гойулмасыны тяляб едирдиляр. 

Ийунун 7-дя Губа гязасы нцмайяндяляринин Хачмазда митинги 
кечирилди. Митинг иштиракчылары Азярбайъан Pарламентиндян вя щю-
кумятиндян хащиш едирди ки, йерли ящалинин Деникин тяъавцзцня 
гаршы етираз вя гязябини мцттяфиг дювлятляр команданлыьына чатдыр-
сын. Хцсусиля ящали Деникинин Азярбайъанла Даьыстан арасындакы 

сярщяд хяттинин Гызылbурундан гябул етмясиня наразылыгларыны бил-
дирирдиляр. Митинг иштиракчылары билдирирдиляр ки, Губа гязасы бцтцн-
лцкля Азярбайъан тяркибиня дахилдир вя щямин гязанын гара чар эе-
нералларындан горунмасы цчцн бцтцн ящали, о ъцмлядян арвад вя 
ушаглар да сон дамла ганларына гядяр мцбаризя апармаьа щазырдыр-
лар. Митинг иштиракчыларынын щюкумятя цнванладыьы телеграмында да-
ща сонра дейилирди: «Биз тамамиля яминик ки, бизим щюкумят дюйцш 
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мейданында сонунъу цзвцнц итиряня кими онлара етибар етдийимиз 
гадын вя гызларымызы гара эенералларын ялиня вермяйяъякляр, Нико-
лай марагларыны горуйаркян Порт-Артур диварлары йанында фярглян-

миш бизим иэид Hярби назиримиз Мещмандаров бизим Вятянимизин 
мцдафияси, гадын вя гызларымызын, йяnи онун ана вя баъыларынын на-
мусунун горунмасы цчцн щяйатыны ясирэямяйяъякдир. Бу барядя 
о, бизим гязада оларкян эюзляри йашлы щалда да вяд етмишди» (451). 

Ийунун 10-да Балаханы мяктябиндя тяшкил олунмуш митингдя 
билдирилирди ки, Азярбайъан фящляляри вя кяндлиляри сон дамла ганы-
на кими республиканын истиглалиййятини горумаьа щазырдырлар (452). 

Еля щямин эцнлярдя Мцсялман Əмякчи Зийалылар Иттифагынын 
фювгяладя иъласы да зийалыларын щюкумятин щяйата кечирдийи тяд-
бирляри мцдафия етмясинин, Азярбайъанын мцстягиллийинин горун-
масы цчцн чийинляриня дцшян бцтцн вязифяляри йериня йетирмяйя 
щазыр олмаларынын яйани нцмайишиня чеврилди. Əмякчи зийалылар 
щюкумят гаршысында цмуми сяфярбярлийин елан едилмясинин зяру-

рилийини галдырырдылар (453). 
Ийунун 13-дя Бакыда шящяр сакинляринин Деникин тяъавцзцня 

гаршы издищамлы митинги кечирилди. М.Я.Рясулзадянин апардыьы бу 
митинг беля бир гятнамя гябул етди: 1) щюкумят тяъавцзкар Де-
никиня гаршы амансыз вя сарсылмаз мцбаризяни давам етдирмялидир; 
2) Деникини мцдафия едян мцттяфиг команданлыьына Деникинин 
фяалиййяти иля баьлы етиразлары чатдырмаг вя тяляб етмяк ки, мцт-
тяфигляр эенерал Деникиня тяъили тясир эюстярсинляр; мцттяфиглярин 
азсайлы халглара гаршы мцнасибяти бирдяфялик айдынлашдырылмалыдыр; 
3) дахили деникинчиляря гаршы ян кяскин гярарлар гябул едилсин. Бизя 
дцшмян олан няшрляр сусдурулсун; 4) дцшмяня бир дяня дя олса 
патрон бурахылмасын; 5) бизи щядяляйян тящлцкя бцтцн Загафгазийа 
цчцн цмуми тящлцкядир. Миллиййятиндян асылы олмайараг Загаф-
газийанын бцтцн демократийасы цмуми тящлцкя гаршысында бир-
ляшмяли вя бир няфяр кими Деникин тящлцкясиня гаршы чыхыш етмя-
лидир; 6) бцтцн вятяндашлар сяфярбярлийя алынмалыдыр (454). 

Азярбайъан щюкумятинин вя халгынын гятиййятли тялябляриндян 
сонра инэилис команданлыьынын нцмайяндяляри дя Деникинин 
Азярбайъана доьру ирялилямясиня юз мцнасибятини билдирди. Гаф-
газдакы инэилис гошунларынын команданы вязифясиндя эенерал 
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Томсону явяз едян эенерал Кори, Лондонун Деникинля Загаф-
газийа арасында демаркасийа хяттини мцяййянляшдирдийини билдирди. 
Деникин гошунларынын бу демаркасийа хяттиндян ъянуба кечмяйя 
щаггы йох иди. Hямин демаркасийа хятти Бзиб чайынын шималы иля Сö-
хуминин сярщядляриня, орадан да Кутаиси, Тифлис, Даьыстан вилайятля-
ринин шяргиня доьру узанырды. Даьыстанда бу хятт Петровскдан, 
Даьыстан дямир йолундан 5 мил ъянуба, орадан да 5 мил ъя-
нуб-шяргя доьру узанан хятт бойунъа кечмяли иди. Дяниз сащилиндя 
демаркасийа хятти Петровскдан 5 мил ъянубда йерляширди. Деникин 
гошунлары да бу хятдян о йана кечя билмяздиляр (455). 

Яслиндя ися Деникин гошунлары инэилислярин мцяййянляшдирмиш 
олдуьу демаркасийа хяттини кечиб Азярбайъан сярщядляриня йахын-
лашмышдылар вя мювъуд олан йазышмалардан да айдын олур ки, онлар 
эери чякилмяк ниййятиндя дейилди. Чцнки бу гошунлар Азярбайъанын 
щцдудларына сохулмаг планларынын реаллашдырылмасына чалышырдылар. 

Бунунла баьлы олараг ийунун 22-дя Азярбайъан щюкумяти эе-
нерал Деникиня нота иля мцраъият етди. Щямин нотада билдирилирди ки, 
Британийа щюкумяти тяряфиндян Деникинля Загафгазийа арасында 
демаркасийа хятти мцяййянляшдирился дя, онун команданлыьы алтын-
да олан Кюнцллц орду щиссяляри бу хяттин ъянубунда дайанмагда 
давам едирляр. Азярбайъан щюкумяти Кюнцллц орду команданлыьы-
ны мцяййян едилмиш демаркасийа хяттиня риайят олунмасына ча-
ьырырды (456). 

Азярбайъан щюкумяти дювлят сярщядлярини кясдирмиш олан тя-
ъавцзцн гаршысынын алынмасы цчцн истяр эенерал Деникинля, истярся 
дя инэилис гошунлары команданлыьы иля ялагяляри кясмямякля бяра-
бяр, сямяряли вя ямяли тядбирляря дя ял атырды. Мялумдур ки, шимал 
сярщядляринин мющкямляндирилмяси цчцн Щярби назирин ямри иля 
Хачмаз дястяси йарадылмышды. Йахынлашмагда олан цмуми тящлц-
кянин гаршысынын алынмасы цчцн йухарыда дейилдийи кими, Азяр-
байъанла„Эцръцстан арасында щярби ямякдашлыг да эцъляндирилди 
вя бу ямякдашлыьы низамлайан щцгуги база кими ики республика 
арасында 1919-ъу ил ийунун 16-да щярби сазиш имзаланды.  

Эцръцстанла баьланан сазишин реаллашдырылмасы, республиканын 
шимал сярщядляринин горунмасы истигамятиндя Щярби Назирлийин 
рящбярлийи дя конкрет вя мягсядйюнлц тядбирляр щазырлайыб щяйата 
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кечирирди. Щярби назир С.Мещмандаровун вя Баш Яркани-щярбин 
ряиси М.Сулкевичин 1919-ъу ил ийунун 26-да Дювлят Мцдафия Ко-
митясинин сядринин адына эюндярдийи телеграмда мювъуд олан 
вязиййятин сабитляшдирилмяси цчцн нялярин едилдийини вя щансы 
тядбирлярин планлашдырылдыьыны айдын эюрмяк олар. Щярби Назирлийин 
рящбярлийи Азярбайъанын башы цзярини кясдирмиш олан тящлцкянин 
арадан галдырылмасы цчцн тяхирясалмаз тядбирлярин щяйата кечирил-
мясинин зярурилийини вурьулайырды. Рапортда гейд олунурду ки, инэи-
лис команданлыьы тяряфиндян демаркасийа хяттинин мцяййянляшди-
рилмяси щеч дя Кюнцллц ордунун Азярбайъана щцъум тящлцкясинин 
арадан галдырылмасы демяк дейилдир. Щеч бир тябии манеялярля баь-
ланылмайан бу шярти хятт истянилян вахт Антантанын эизли разылыьы иля 
позула билярди. Рус мятбуат органларынын вердийи хябярдян дя мя-
лум олурду ки, Дярбяндин тутулмасы инэилислярин разылыьы ясасында 
баш вермишди вя бу щярякят Кюнцллц ордунун Гызылбурун„Зага-
таладан кечян илкин демаркасийа хяттиня доьру ирялилямясинин 
биринъи мярщяляси иди (457). 

Щярби Назирлийин рящбярлийинин фикринъя, Гарабаьда вя Лянкя-
ранда иьтишашларын эцълянмяси дя Кюнцллц ордунун Даьыстан ярази-
синдян Азярбайъана доьру ирялилямяси иля бирбаша баьлы иди. Йахын-
лашан тящлцкянин арадан галдырылмасы цчцн Даьыстанын йениъя 
мцяййянляшдирилмиш демаркасийа хяттиндян ъянубдакы щиссясинин 
нязарят алтына алынмасы тяклиф олунурду. Беля бир мцдафия золаьынын 
йарадылмасы щятта Бакынын щцдудларынын да горунмасыны асанлаш-
дыра билярди. Анъаг С.Мещмандаров вя М.Сулкевич бу ишин чох ещ-
тийатла вя тядбирля щяйата кечирилмясини лазым билирдиляр. Чцнки 
ясасландырылмамыш аддым Даьыстандакы дахили гцввялярин наразы-
лыгларынын эцълянмяси, Кюнцллц орду иля Азярбайъан арасындакы 
мцнасибятлярин мцряккябляшмяси иля нятиъялянярди. Буна йол ве-
рилмямяси цчцн Щярби Назирлийин рящбярлийи Кюнцллц орду иля даны-
шыглар апарылмасыны, демаркасийа хяттиндян ъянубда олан яразийя 
гошун чыхарылмасы цчцн гаршылыглы разылыьын ялдя едилмясини дя истис-
на етмирди (458). 

Рапортда Даьыстана гошун бюлмяляри йеридилмясиндян яввял 
орада вязиййятин щяртяряфли юйрянилмясинин, мювъуд анархийанын 
арадан галдырылмасы цчцн лазыми тядбирлярин эюрцлмясинин, орада 
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мцлки идарячилийин гайдайа салынмасынын, мцсялманлар арасында 
ган тюкцлмяси тящлцкясинин арадан галдырылмасынын зярурилийи вур-
ьуланырды. Рапортда даща сонра дейилирди: "Эцръцстанла щярби сазиш 
баьландыгдан сонра дюйцш щазырлыьымызы эцъляндирмяк цчцн ашаьы-
дакы тядбирляр эюрцлмцшдцр: 

1. Щярби конвенсийанын шяртляриня ясасян бурахылан ямлакын 
гябул едилмяси цчцн эенерал Тлехасын сядрлийи иля Тифлися йола 
дцшяъяк комиссийа йарадылмышдыр; 

2. Бакынын вя онун ятрафынын гурудан вя дяниздян горунмасы 
цчцн мювгелярин кяшфиййаты, онларын мющкямляндирилмяси лайищя-
ляринин щазырланмасы мягсядиля Хачмаз„Бакы„Ялят районуна Баш 

Əркани-щярбин забитляри, щярби мцщяндисляр вя топчулар чюл сяфяриня 
эюндярилмишляр. Бу мягсядля эцръцляр бизя юзляринин Баш гярарэащ 
забитини, щярби мцщяндисини вя 4 истещкам забитини вермишляр; 

3. Тифлис шящяриня авиасийа курсуна 6 забит, радиотелеграф кур-
суна 4 забит вя 10 ясэяр езам едилир. Курслар ийунun 1-дя башланыр; 

4. Таборларын, батарейаларын тясяррцфат вязифялярини, бюлцк ко-
мандири вя пийада щиссяляриндя кичик забит вязифялярини тутмаг 
истяйян эцръц забитляри дявят олунмушлар... (459). 

Даща сонра Щярби Назирлийин щиссяляринин формалашдырылмасы про-
сеси, йахын эяляъякдя щансы щиссялярин йарадылмасынын планлашдырыл-
дыьы, Эцръцстандан алынан щярби силащларын вя техниканын неъя 
бюлцшдцрцляъяйи, щансы щиссялярин мющкямляндириляъяйи барядя 
мялумат верилирди. Рапортда йазыланлардан айдын олур ки, шимал сяр-
щядляриндя вя Бакы ятрафында истещкамчы кадрлара ещтийаъ чох 
артдыьы цчцн Истещкам мяктябинин истещкам бюлцйцня чевриляъяйи 
нязярдя тутулур. Дямирйолчу кадрларын щазырланмасы цчцн Щярби 
дямир йолу мяктябинин тяшкилиня дя еля бу вахтлар башланмышды. 
Даьыстана гошун бюлмяляри йеридиляъяйи тягдирдя онларын ашаьыдакы 
шякилдя йерляшдириляъяйи планлашдырылырды: Теймур хан Шурада ики пи-
йада табору, бир топчу батарейасы вя бир сцвари алайы (4 бюлцк), Дяр-
бяндя ися бир пийада табору вя бир топчу батарейасы. Бунлардан артыг 
Даьыстана гцввя эюндярмяк имканы йох иди. Щярби Назирлийин 
рящбярлийинин фикринъя, Гарабаьда вязиййятин мцряккябляшмяси 
цзцндян орадан вя Ермянистан сярщядляриндян гошун чякиб эятирил-
мяси мягсядяуйьун дейилди. Ейни заманда, Лянкяранда ганун-
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чулуьун бярпасы цчцн хцсуси дястянин формалашдырылмасы да артыг эц-
нцн тялябиня чеврилмякдя иди. Она эюря дя щялялик Даьыстана йалныз 
йухарыда эюстярилян мигдарда гошун эюндяриля билярди (460). 

Дювлят Мцдафия Комитясинин сядриня верилян мялуматдан ай-
дын олурду ки, Щярби Назирлик йахын вахтларда сяфярбярлик ъядвя-
линин, сяфярбярлик планынын вя дямир йолу цзря сяфярбярлик графи-
кинин щазырланмасына да башламалы иди (461). 

Деникинин мцяййянляшдирилмиш демаркасийа хяттиндян эери чя-
килмямяси ися шимал сярщядляринин вя Бакы ятрафынын мющкям-
ляндирилмяси цчцн ямяли ишлярин эцъляндирилмясини тяляб едирди. Кю-
нцллц ордунун бюлмяляри демаркасийа хяттиндян ъянубда сян-
эярляр газыр вя мцдафия гурьулары щазырлайырдылар. Бу да онларын юз 
тяъавцзкар ниййятляриндян ял чякмядийини нцмайиш етдирирди. 

Чох мцряккяб бир тарихи дюврц йашамасына бахмайараг, дювлят 
мцстягиллийинин, ярази бцтювлцйцнцн горунмасы цчцн Азярбайъан 
щюкумяти дя ардыъыл вя гятиййятли ирадя нцмайиш етдирир вя бцтцн 
гцввялярини сяфярбярлийя алырды. Азярбайъан щюкумятинин нцмайян-
дяси, Хариъи Ишляр назиринин мцавини А.Зийадхан эцълянян тящлцкя 
гаршысында республиканын сарсылмаз мювгейини беля ачыглайырды: 
"...Кюнцллц ордуйа мцнасибятимиз белядир: Бирдяфялик вя гяти 
олараг гярара алынмышдыр ки, кюнцллц орду щиссялярини Азярбайъан 
Республикасы яразисиня бурахмамалы, Даьыстанда олан Кюнцллц орду 
щиссяляринин арадан чыхарылмасы цстцндя исрар етмяли вя Азярбайъан 
Ордусу демаркасийа хяттиня гядяр Даьыстаны тутмалыдыр" (462). 

Азярбайъанын шимал сярщядляринин вя Бакынын ятрафынын мющ-

кямляндирилмясинин тяшкилиндя Баш Əркани-щярбин ряиси эене-
рал-лейтенант Сулкевичин хцсуси ролу вар иди. Hямин дюврцн сяняд-
ляшмясинин юйрянилмяси эюстярир ки, щяйата кечирилян ясаслы мц-
дафия тядбирляринин чоху М.Сулкевичин ады иля баьлыдыр. О йа вязифя 
сялащиййятляри чярчивясиндя бу вя йа диэяр ишлярин иърасыны тяшкил 
едир, йа да лазыми ишлярин иърасы цчцн Щярби назирин гаршысында 
вясатят галдырыр, иряли сцрцлян тяклифин мащиййятини йазылы олараг 
ящатяли шякилдя ачыглайырды. М.Сулкевич дювлят ящямиййятли мц-
дафия тядбирляринин щяйата кечирилмясини даим нязарят алтында 
сахлайыр, мясул шяхслярдян лазыми щесабатлар тяляб едирди. 

1919-ъу ил ийулун 8-дя Щярби назиря цнванладыьы рапортунда 
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М.Сулкевич шимал сярщядляри иля бярабяр Бакы шящяринин дяниздян 
горунмасына да хцсуси диггят йетирилмясини ваъиб сайырды. Чцнки 
бюлэядя баш верян просесляр Бакыйа гаршы чох эцълц тящлцкянин 
мювъуд олдуьундан хябяр верирди ки, бу да мцвафиг мцдафия тяд-
бирляринин щяйата кечирилмясини тяляб едирди. М.Сулкевичин фикринъя, 
Щяштярхандан Кюнцллц ордунун дяниз гцввяляри, Хязярин о тайын-
дан ися болшевиклярин гцввяляри истянилян вахт Бакыйа десант ата 
билярдиляр. Юзлярини Азярбайъанын мцдафиячиляри кими эюстярмяйя 
чалышан инэилис команданлыьынын Хязяр донанмасынын эямиляринин 
бир щиссясини Кюнцллц ордуйа веряряк Бакыны дяниздян мцдафиясиз 
гоймасы ися Азярбайъанын пайтахты цзяриндя реал тящлцкянин мюв-
ъудлуьундан хябяр верирди. Чцнки дяниз тяряфдян Бакы тамамиля 
мцдафиясиз галмышды. Дяниздян эяляъяк дцшмян гцввяляриня 
мцгавимят эюстярмяк цчцн сащилбойу щеч бир мцдафия тядбири эю-
рцлмямишди. Доьрудур, Бакы кюрфязиндя бир нечя йердя инэилис топ-
лары гурулмушду. Анъаг Сулкевичин фикринъя, щямин топлар йахшы 
щалда дяниздян щцъума кечян болшевик гцввяляриня мцгавимят 
эюстяря билярди. Инэилис гцввяляринин Азярбайъаны тярк етмясиндян 
сонра ися Кюнцллц ордунун ял-голу ачылмыш вя бу орду истянилян 
вахт Азярбайъан сярщядляриня тяъавцз едя билярди (463). 

М.Сулкевич юз рапортунда гейд едирди ки, дяниздян Бакынын ети-
барлы мцдафиясиня наил олмаг цчцн бир сыра конкрет тядбирляри щяйа-
та кечирмяк лазымдыр. Бунлар ашаьыдакы тядбирляр олмалы иди:  1) дя-
низин мцшащидяси; 2) дяниздян шящярин щяндявяринин артиллерийа 
мцдафиясинин тяшкил едилмяси; 3) дяниз полисинин вя лиман нюв-
бясинин йарадылмасы; 4) бцтцн щярби дяниз мясяляляринин Щярби На-
зирлийин ялиндя ъямляшдирилмяси (464). 

Инэилислярин эетмяси иля дяниздяки тиъарят лиманлары Йоллар На-
зирлийинин сярянъамына кечмишди. Она эюря дя Сулкевич щесаб едир-
ди ки, йухарыда садаланан вязифялярин щялли ясасян бу Назирлийин цс-
тцня дцшцр. Ялбяття ки, бу вязифялярин иърасы заманы Щярби На-
зирлийин стратежи характерли тялябляри дя нязяря алынмалы иди. Бу 
вязифялярин йериня йетирилмяйяъяйи тягдирдя Сулкевичя эюря шимал 
сярщяди, бу ъябщянин саь ъинащы вя ъябщянин архасы дяниздян тящ-
лцкяйя мяруз гала билярди. Сулкевич ону да ялавя едирди ки, дяниз-
дян чыхарыла биляъяк десантларын гаршысынын алынмасы цчцн мцяййян 
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мцдаfия тядбирляри эюрцлмцшдцр. Лакин дяниз акваторийасынын юзц-
нцн мцщафизяси цчцн сямяряли тядбирляр щяйата кечирилмямишди. 

Дянизин мцшащидясинин тяшкили цчцн М.Сулкевичя эюря щям 
сащил кяшфиййаты олмалы, щям дя цзян васитяляр ялдя едилмяли иди. 
Бу цзян васитялярля дянизин юзцндя дя кяшфиййат апарылмагла 
дозор хидмяти тяшкил едилмяли иди. Тяклиф олунурду ки, бунун цчцн 
Йоллар Назирлийинин тяклиф етдийи 2 ядяд пароход алынсын, онун 
щейяти азярбайъанлылардан комплектляшдирилсин вя сонра да лазым 
олан сащялярдя истифадя едилсин. Пароходлара топлар вя пулемйотлар 
гурашдырмагла онларын дюйцш имканларыны артырмаг оларды. Эямиляр-
дян ялавя, М.Сулкевич бир нечя баркасын вя мцщяррикли гайыьын та-
пылмасыны да мягсядяуйьун сайырды. Бу мясялянин щяллиндя 
инэилисляр тяряфиндян мцяййян кюмяк эюстяриляъяйи дя эцман еди-
лирди. Ещтимал олунурду ки, инэилислярин эетмясиндян сонра «Гарс», 
«Ярдащан», «Эюйtяпя» вя диэяр эямиляр бцтцн силащлары иля бя-
рабяр Азярбайъан тяряфиня тящвил вериляъякдир. Беля олдуьу тяг-
дирдя Бакынын дяниздян горунмасы цчцн аз-чох имкан ялдя 
едилмиш оларды. Щямин эямилярин васитяси иля дяниздян мцдафияни 
хейли эцъляндирмяк мцмкцн иди. М.Сулкевич ону да ялавя едирди 
ки, инэилислярин кюмяйини эюзлямядян дярщал мювъуд олан ики паро-
ходун, баркас вя мцщяррикли гайыгларын тяъщизатына башламаг лазым-
дыр. Щямин цзян васитялярин kюməyi ilə Михайловкадан башлайараг 
Байандована вя Астарайа гядяр олан дяниз сащилинин мцщафизяси 
планлашдырылырды. Сулкевич щятта бунунла да кифайятлянмир вя дянизин 
шимал-шярг акваторийасында кяшфиййат ишляринин тяшкилини ваъиб са-
йырды. Бу иши Йоллар Назирлийи йериня йетирмяли иди (465). 

М.Сулкевич шящярин щяндявяринин артиллерийа иля мцдафия едил-
мясини дя ваъиб сайырды вя бунунла Бакынын ятрафында пейда олмуш 
дцшмян эямиляриндян мцдафия олунмаг оларды. М.Сулкевичин фик-
ринъя, бунун цчцн еля дя бюйцк хяръляр лазым дейилди. Бакынын 
дяниз кянарында йерляшмясинин хцсусиййятляри ону етибарлы чарпаз 
топ атяшляри иля мцдафия етмяйя имкан верирди. Байыл вя Зыь бурун-
ларында, щабеля Нарэин адасында йерляшдирилмиш топлар шящярин мцда-
фиясини хейли эцъляндиря билярди. Иричаплы топларын олмадыьы цчцн бу 
мягсядля щялялик цчдцймя топларын истифадяси дя мцмкцн иди. 
Адлары чякилян мювгелярин щяр бириня ики топун йерляшдирилмяси 
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мягсядяуйьун сайылырды. Бу мювгеляря Эцръцстандан алынмыш топ-
лар да йерляшдириля билярди. Сулкевичя эюря Эцръцстанdан иричаплы 
топларын да алынмасы мцмкцн иди. Чцнки беля топлардан вахтиля Эцр-
ъцстанын Гара дяниз сащилляринин мцщафизяси цчцн истифадя едилирди. 
Беля топларын бир щиссясинин Эцръцстандан алынаъаьы тягдирдя няин-
ки Бакынын, щятта дяниз кянарында йерляшян Михайловка, Гызылbу-
рун, Пута вя Ялят мянтягяляринин дя мцдафиясини тяшкил етмяк 
мцмкцн оларды. Бу мянтягялярин мцдафияси ися сащил бойунъа уза-
нан дямир йолу хяттинин дя мцщафизясини тямин етмиш оларды (466). 

Дяниз полисинин йарадылмасына эялинъя, М.Сулкевичин билдирдийи-
ня эюря беля гцввяляр артыг мювъуд иди. Анъаг йаранмыш зярурятля 
ялагядар олараг онларын вязифялярини бир гядяр эенишляндирмяк 
лазым иди. Дяниз полиси йахын мясафядя дозор хидмятини тяшкил едя, 
сащил обйектляри иля адалар арасында ялагя йарада билярди (467). 

Бцтцн мцдафия мясяляляринин дцзэцн низамланмасы вя исти-
гамятляндирилмяси цчцн ися М.Сулкевич бу ишлярин бир мяркяздя, 
Щярби Назирликдя ъямляшмясини ваъиб сайырды. Юзц дя о, бунун 
дярщал щяйата кечирилмяси цчцн зярури олан смета хярълярини дя 
щесаблайыб рапортунда назирин диггятиня чатдырырды (468). 

1919-ъу илин август айында шимал сярщядляриндя вязиййят йе-
нидян щяйяъанлы характер алды. Кюнцллц ордунун гошунлары ъянуба 
доьру щярякятлярини ъанландырмаг цчцн фяаллашмаьа башладылар. Ин-
эилис гошунлары команданлыьынын Кюнцллц ордуну Даьыстан яразиля-
риндян чыхармаг вядляри йериня йетирилмямиш галды. Яслиндя, ин-
эилисляр буна щеч бир тякид дя эюстярмядиляр. Яксиня, щяр васитя иля 
онлар Кюнцллц ордуну мющкямляндирмяйя чалышырдылар. Болшевизм-
ля мцбаризя ады алтында инэилисляр Деникин ордусуна силащ, сурсат, 
щярби техника, малиййя вясаити бахымындан эцълц кюмяк едирдиляр. 
Деникин ися болшевик гцввяляриня гаршы мцбаризя апарса да, Азяр-
байъанын ишьалыны да бир ан да олса йаддан чыхармырды вя бунун 
цчцн мцнасиб вахт эюзляйирди. 

Август айынын еля илк эцнляриндя инэилис гошунлары команданлыьы 
Кюнцллц орду иля Азярбайъан арасында йени демаркасийа хятtи елан 
етди. Бу демаркасийа хятти Самур чайындан кечмяли иди (469). Йе-
ни демаркасийа хятти Деникин гошунларынын Азярбайъан сярщядинин 
тямас хяттиня кими ирялилямяк имканы верирди. Бу ися тящлцкянин 
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Азярбайъан яразисиня даща да йахынлашмасы демяк иди. 
Августун 4-дя Назирляр Шурасынын сядри Н.Йусифбяйли Азярбай-

ъанын Деникин тящлцкясиндян даща етибарлы шякилдя горунмасı məq-

sədilə щярби эямилярин бир щиссясинин республикайа верилмяси цчцн 
инэилис команданлыьына мцраъият етди. Хязяр щярби донанмасынын 
эямиляринин йарысы Деникинин сярянъамына верилмиш, бир щиссяси дя 
инэилис команданлыьынын сярянъамында иди. Назирляр Шурасынын сяд-
ри Азярбайъана да Деникиня верилмиш сайда щярби эямилярин верил-
мясини хащиш едир вя бу эямилярин дяниздян сащил обйектляринин 
горунмасы цчцн зярури олдуьуну ачыглайырды (470). 

Йухарыда дейилдийи кими, щярби эямилярин бир нечясинин, щеч 
олмаса "Гарс", "Ярдащан", "Эюйтяпя" эямиляринин Азярбайъана 
вериляъяйи тягдирдя дяниздян Бакынын мцдафиясини тяшкил етмяйин 
mömkцn олдуьуну М.Сулкевич дя вурьулайырды (471). Анъаг инэи-
лис qövvələri komandanlığı Азярбайъан тяряфинин бу хащишляриня 
мцсбят ъаваб вермяди вя инэилис гошунларынын Азярбайъаны тярк 
етмяси тясдигляняндя Британийа щюкумяти Хязяр донанмасыны 
бцтцнлцкля Кюнцллц ордуйа вермяйи гярара алды. Бящаня дя бу ол-
ду ки, Хязяр щярби донанмасы болшевиклярля мцбаризя цчцн йа-
радылмышдыр (472). 

1919-ъу ил августун 15-дя Бакыны тярк едян инэилис гошунлары 
Хязяр щярби dонанмасынын бцтцн эямилярини Кюнцллц ордуйа 
тящвил верди. Бунунла да Азярбайъаны юз тящлцкяси иля тящдид едян 
Деникин ордусу щярби ъящятдян даща да мющкямляндирилди. Инэилис 
гошун бюлмяляри Азярбайъаны тярк едяндян сонра ися республика 
онун ятрафында кяскинляшян тящлцкя иля цзбяцз галды. Мцдафия ба-
хымындан Азярбайъанын вязиййятинин мцряккябляшмяси М.Сул-
кевичин август айында Щярби назиря йаздыьы рапортунда да юз якси-
ни тапмышды (473). 2-ъи пийада дивизийасынын командириня эюн-
дярдийи мяктубунда ися М.Сулкевич билдирирди ки, Бакы шящяринин 
шимал тяряфдян горунмасы щямин дивизийанын щиссяляриня тапшыры-
лаъагдыр. Тящлцкя йарандыьы вахт дивизийа команданлыьынын ся-
рянъамына 5 минлик партизан дястясинин вериляъяйи дя нязярдя 
тутулмушду. Бцтцн бу гцввялярля Бакынын щяндявяринин мцда-
фиясинин неъя тяшкил едиляъяйи барядя М.Сулкевич дивизийа ко-
мандириндян юз тяклифлярини вермясини хащиш едирди (474). 
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Август айынын яввялляриндя Хачмаз дястясиня йени ряис тяйин 
едилмиш полковник Ширин бяй Кясямянли бюлэяйя эялди вя дястяни 
гябул етди. Илкин танышлыгдан сонра сярщядин мющкямляндирилмяси 

истигамятиндя апарылан ишляр ону гане етмяди вя буnu Баш Əр-
кани-щярбин адына эюндядийи рапортунда да билдирди. Щяр шейдян 

яввял mövcud санитар вя сящиййя вязиййяти dəstənin йени ряисини 
разы салмады. Онун йаздыьына эюря дястянин шяхси щейяти арасында 
хястялянянляр чох иди. Щятта о да билдирилирди ки, хястялярин сайы 
саьламларын сайындан чохдур. Бу вязиййятин арадан галдырылмасы 
цчцн ися гяти тядбирляр щяйата кечирилмирди. Лазаретдя лазым олан 

гядяр дява-дярман йох иди. Истещкам гурьуларынын мющкямлянdи-
рилмяси цчцн апарылан ишляр дя зяиф иди. Тикинти ишляриня ъялб едилян 
ишчилярин сайы 30 няфярдян артыг олмурду. Ляъятдян Сейидли кян-
диня гядяр тикиляъяк мювгеляр ися щяля лайищя цзяриндя галмагда 

иди. Ъябщянин мющкямляндирилмясиня İran тябяяляри ъялб едил-

мишдиляр. Онлаrın da fəaliyyəti qənaətbəxş hesab olunmurdu. Са-
нитар вязиййятинин дцзялдилмяси цчцн дярщал 50 няфярлик лазаретин 
тяшкилиня башланды. Нязярдя тутулурду ки, аьыр хястяляр Бакыйа эюн-
дярилсинляр. Дястя ряиси тяряфиндян тикинти ишляринин сцрятляндирил-
мяси барядя дя мцяййян аддымлар атылды. Бу мягсядля Губа гя-
засындан йени ишчи гцввяси ъялб едилди. Истещкам ишляриндя ишля-
йянлярин сайы 270 няфяря чатдырылды. Гыса мцддят ярзиндя Ляъятдян 
Сейидлийя гядяр олан мювгелярин тикинтиси баша чатдырылды (475). 

Август айнын яввялляриндя шимал сярщядинин мцдафияси аша-
ьыдакы гцввялярля щяйата кечирилирди: Фиргяткянддян башлайараг 
Зухула кими Самур чайынын ахыны бойунъа сол ъинащда Татар сцвари 
алайынын 85 сцвариси вя 4 забити, Зухул кяндиндя 15 сцвариси вя 1 
забити дайанмышды. Самур чайынын цзяриндян кечян кюрпцйя 6 
сцваридян ибарят пост гойулмушду. Йухары Хязри кяндиндя 10 
сцвари вя бир забит, Зейхур кяндиндя 5 сцвари, Хязри мювгеляринин 
сол ъинащында гярар тутан Галайи-Сувар даьында 5 сцвари вя 1 
урйадник, Ширвановка кяндиндя 15 сцвари вя 1 забит, Самур дямир 
йолу кюрпцсцндя 6 сцвари, Фиргяткянддя 7 сцвари вя 1 урйадник вя 
Йалама стансийасынdа 15 сцвари гойулмушду. Онлар да 1-ъи Татар 
сцвари алайына мянсуб идиляр (476). 

Эянъя вя Губа пийада алайларынын таборлары ися ашаьыдакы кими 
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бюлцшдцрцлмцшдц: Эянъя пийада алайынын 2 бюлцйц Мурещли кян-
диндя, бир бюлцк Йалама стансийасында, щямин бюлцйцн бир тагымы 
Самур чайы цзяриндяки кюрпцдя дайанмышды. Таборун Ляъятдя да-
йанан тагымы Сейидли кяндиня эюндярилмишди. Губа алайынын табору-
нун ики бюлцйц Эцлляр кяндиндя, бир бюлцйц ися Ашаьы Хязри кянди-
ня дайанмышды. Щяйяъанлы вязиййят йарандыьы щалда сонунъу бю-
лцкдян пийада тагымы иля пулемйот тагымы Ширван кяндиндя мювге 
тутмалы иди, Эцлляр кяндиндя дайанан ики бюлцк ися Ашаьы Хязри кян-
ди иля Галайи-Сувар даьы арасындакы мювгеляри тутмалы иди (477). 

Йухарыда гейд едилдийи кими, Азярбайъанын шимал сярщядляринин 
вя Бакы щяндявяринин мцдафиясинин тяшкилиндя эцръц щярби мц-
тяхяссисляри дя иштирак едирдиляр. Бир мцддятдян сонра эцръц забити 
штабс-капитан Серетели Азярбайъанын шимал сярщядляринин мющкям-
ляндирилмяси, 2-ъи пийада дивизийасынын командири эенерал Усубов 
ися Бакы щяндявяринин мющкямляндирилмяси цчцн юз фикир вя мцла-
щизялярини йазылы шякилдя Щярби Назирлийя тягдим етдиляр. 

Штабс-капитан Серетелинин вердийи мялуматдан айдын олурду ки, 
Азярбайъанын шимал сярщядляринин цч хятт бойунъа мющкямлянди-
рилмяси планлашдырылырды: 1) Хязри мювгеляри (юн хятт); 2) Сарван 
хятти (аралыг хятт); 3) Hилщил хятти (арха хятт). Бунлардан башга, Са-
мур кюрпцсц ятрафында вя Михайловск лиманында мющкямляндир-
мя ишляринин апарылмасы нязярдя тутулурду (478). 

Хязри мювгеляри Ляъят„Сейидли арасында йарадылмалы иди. Бу-
рада мцдафия хятти ики йеря шахялянирди: Мурурх„Ширван вя Хяз-
ри„Галайи„Сuвар. Сейидлидян Ляъятя доьру 4 верст мясафядя артыг 
мющкямляндирилмиш сянэярляр тикилмишди. Сянэярляр арасында яла-
гяляр йарадылмыш вя атяш нюгтяляри дцзялдилмишди. Ляъятя 6 верст 
галан яразидя ися щялялик сянэярляр тикилмямишди. Ляъят йолайры-
ъында дямирйол хяттинин саь вя солунда 3 верстлик яразидя дя тикан-
лы мяфтиллярля мющкямляндирилмиш олан сянэярляр дцзялдилмишди. 
Хязри, Ширван вя Галайи„Сувар истигамятиндя ися йалныз 1 няфярлик 
сянэярляр, сыьынаъаглар газылмышды. Бу тикилилярин арасында щярякят 
цчцн ялагяляр йох иди. Бу сащядя ени 8 аршын олан мяфтил шябякяси-
нин дцзялдилмяси нязярдя тутулурду. Öн хяттин лазымынъа мющкям-
ляндирилмяси цчцн Ширвандан Зейхур кяндиня кими сянэярлярин га-
зылмасы мягсядяуйьун билинирди. Хязри мювгеляриндя сянэярлярин 
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Сейидлидян Зейхура кими цмуми узунлуьу 42 верст оларды. Öз мя-
луматыны августун 27-дя тягдим едян Серетели билдирирди ки, яэяр 
эцндя ишя 1200 адам чыхарыларса, юн хятдя нязярдя тутулан ишляри 
ики щяфтя ярзиндя гуртармаг мцмкцндцр. Анъаг тяяссцфля ялавя 
едирди ки, щазырда ишя йахшы щалда 250 няфяр чыхарылыр (479). 

Сарван хяттиндя мцдафия мювгеляри Ширван„Шащнязярли вя Мол-
ла„Камил„Ашаьы Куши мящялляляри арасындан кечирди. Онун цмуми 
узунлуьу 10 верстя чатырды. Бу сащядя йалныз дямир йолу хяттинин 
саь вя сол тяряфляриндя 3 верст узунлуьунда торпаг ишляри эюрцл-
мцшдц. Тиканлы мяфтил бу сащядя йох иди вя онун тикилмяси щеч ня-
зярдя дя тутулмурду. Ишчи гцввяси чатмадыьындан Сарван хяттиндя 
мцдафия ишляринин апарылмасы дайандырылмышды. 

Щилщил мцдафия хятти Hилщил йолайрыъы йахынлыьында дяниздян даь-
лара гядяр узанырды. Хяттин цмуми узунлуьу 8 верст иди. Торпаг иш-
ляри гуртармышды. Тиканлы мяфтиллярин ися дирякляри басдырылмыш, юзц 
ися щяля чякилмямишди. 

Самур кюрпцсцнцн вя Михайловск лиманынын мющкямляндирил-
мяси цчцн газылаъаг сянэярлярин йери мцяййянляшдирилмиш, анъаг 
лазым олан ишляр щяля эюрцлмямишди. 

Штабс-капитан Серетели мцдафия хятляринин кечдийи яразидя торпа-
ьын йумшаг олдуьу цчцн щеч олмаса пулемйот мювгеляринин 
бетондан дцзялдилмясини мягсядяуйьун билирди. Бундан ялавя, о, 
Ширванлыдан„Губайа, Губадан„Козлйаковка„Шащнязярли вя Hил-
щил йолайрыъы арасында олан торпаг йолу бярпа етмяйи дя тяклиф едир-
ди. Мялуматынын сонунда Серетели ишлярин сцрятляндирилмяси цчцн 
Hярби Назирлийин гаршысында истещкам мцтяхяссисляринин вя ишчи 
гцввясинин артырылмасы барядя вясатят галдырырды (480). 

Эенерал Усубовун вердийи тяклиф вя мцлащизяляря эюря Кюнцллц 
орду Даьыстандан цч йолла Бакыйа щцъум едя билярди: Дяр-
бянд„Губа шосе йолу иля, Петровск„Бакы дямир йолу хятти иля вя 
дяниз сащили иля Дярбянддян Бакыйа эялян йолла. Онун фикринъя, 
биринъи вя цчцнъц йол аз ещтимал олунан вариант иди. Чцнки биринъи 
вариантда Дярбянддян эялян шосе йолу Губада гуртарырды. Сонра 
ися йол еля дя ращат дейилди. Бу ися дцшмянин щярякятини чятинляш-
диряъяйиндян щямин вариантын сечиляъяйи инандырыъы дейилди. Ейни 
заманда, дцшмян Губада эцълц партизан мцгавимяти иля растла-
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шаъаьыны да, сюзсцз ки, нязяря алаъагды. Цчцнъц вариант да аз 
ишляклийи цзцндян реал дейилди. Бу йолла техниканын щярякяти чох 
чятин иди. Чохсайлы гцввяляр цчцн дя бу аьыр йолла щярякят ялверишли 

дейилди. Дцшмянин ещтимал edilən щярякятинин Петровск„Бакы 
дямир йолу иля даща реал олдуьундан эенерал-майор Усубов ясас 
диггяти дя бу йолун ятрафынын мющкямляндирилмясиня йюнялтмяйи 
дцзэцн сайырды. Дямир йолу, щям дя Бакыйа ян кяся йол иди (481). 

Эенерал-майор Усубов илкин мцдафия мювгеляринин Самур чайы 
бойунъа йерляшдирилмясини лазым билирди. Анъаг онун йаздыьына эю-
ря бурада топлары йерляшдирмяк чятин иди. Чцнки бир тяряфдян дцш-
мян хейли йахында иди, диэяр тяряфдян дя Самур чайынын ятрафы ба-
таглыг иди. Бу да топларын ишлядилмяси цчцн чятинлик йарадырды. Эене-
рал-майор Самур чайы цзяриндян кечян кюрпцнцн партладылмасына 
да вахтында щазырлыг эюрмяйи тяклиф едирди. Сонра о, штабс-капитан 
Серетелинин эюстярдийи мцдафия хятляринин адыны чякир вя онларын 
мющкямляндирилмяси цзяриндя дайанырды. Дяниз сащилинин мцда-
фиясинин мющкямляндирилмясиня эялинъя ися эенерал-майор Усу-
бов чевик ещтийат групларынын йарадылмасыны вя онларын дямир йолу 
иля лазым олан вахтда лазым олан йеря чыхарылмасына щазырланмасыны 

lazım bilirdi (482). 
Шимал сярщядинин горунмасы цчцн 2-ъи дивизийанын команданлы-

ьынын сярянъамында 4-ъц Губа пийада алайы, 5-ъи Бакы пийада ала-
йы, Эянъя пийада алайынын йыьма табору, зирещли гатар, 2 топ ба-
тарейасы вар иди. 5„6 мин няфярлик партизан дястясинин дя шимал сяр-
щядинин мцдафиясиня ъялб едиляъяйи планлашдырылмышды. Азярбайъан 
яразисиня тящлцкя реаллашдыьы тягдирдя бу гцввяляр ашаьыдакы кими 
бюлцшдцрцлмяли иди: 1) Загатала губернийасынын партизанлары Да-
ьыстан яразисиня йерийяряк Ахты мянтягясини вя Самур чайы щювзя-
сини тутмалы вя Кюнцллц ордунун архасында она гаршы тящлцкя йарат-
малы иди; 2) Нуха гязасынын партизанлары да Даьыстан яразисиня кеч-
мяли, дцшмяня архадан зярбя вурмагла бярабяр, щярякят истига-
мятиндя манечиликляр йаратмалы иди; 3) Губа партизанларындан ися 
яразиляри йахшы таныдыглары цчцн щям низами сцвари бюлмяляр йе-
тишяня кими кяшфиййатын апарылмасында, ъинащларын горунмасында, 
Фиргяткянддян Эилязийя кими олан яразидян дянизин мцшащидя 
алтында сахланылмасында, щям дя Гызылбурун лиманынын тутулма-
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сында истифадя едилмяси нязярдя тутулурду (483). 
Дивизийанын низами щиссяляри ися ашаьыдакы мювгеляри тутмалы 

идиляр: 1) 4-ъц Губа пийада алайы вя 3-ъц Эянъя пийада алайынын 
йыьма табору Ляъят„Хязри юн мювгелярини тутмалы вя горумалы 
идиляр; 2) 5-ъи Бакы пийада алайы ися Хачмаз„Худат стансийаларына 
эятириляряк дивизийанын ещтийат гцввясини тяшкил етмяли иди; 3) 1-ъи 
Татар сцвари алайынын бюлмяляри Кюнцллц орду бюлмяляри иля тоггуш-
ма баш верянядяк кяшфиййатла мяшьул олмалы, дюйцшляр башладыг-
дан сонра ися дцшмянин архасында вя ъинащларында вурушмалы иди; 
4) 5-ъи Бакы пийада алайынын бир бюлцйц, партизан дястяси, топчу вя 
пулемйот тагымлары иля бирликдя чевик ещтийат гцввяси кими Хачмаз 
вя Гызылбурунда сахланылмалы иди; 5) зирещли гатар Йалама стансийа-
сына доьру щярякят едяряк Самур кюрпцсцндян кечмяк истяйян 
Кюнцллц орду дястяляринин щярякятини лянэитмяли иди (484). 

Бакы ятрафында эюрцлмцш мцдафия ишляринин вязиййятини йохла-
маг цчцн 1919-ъу илин август айында М. Сулкевичин хащиши иля эцр-
ъц эенераллары Куталашвили вя Такайшвили Азярбайъана эялмишдиляр 
(485). Эенерал Такайшвили Бакы щяндявяриндя мцдафия-истещкам 
ишляринин апарылмасы иля таныш олдугдан сонра Щярби Назирлийин рящ-
бярлийиня йаздыьы мялуматында ашаьыдакы мясялялярин щялл едилмя-
сини лазым билирди. Онун фикринъя, истещкам ишляриня ъялб едилмиш 
щяр бир групун мцфяссял иш планы щазырланмалы иди; нязярдя тутулан 
тикинтиляр ишчи гцввяси арасында бюлцнмяли иди; мцряккяб тикинти-
лярин ишчи лайищяляри щазырланмалы иди; тикинти цчцн зярури олан алятляр 
вя материаллар щазырланмалы вя эятирилмяли иди; ишчиляр цчцн биналар 
щазырланмалы иди, ишчиляр цчцн йемяк вя су эятирилмяли вя лазыми 
сайда ишчи топланылмалы иди. Эенерал Такайшвили тезликля Бакы ят-
рафында апарылан истещкам ишляринин ряисинин тяйин едилмясини вя 
планлашдырылан ишлярин иърасы цчцн 1„2 милйон рубл вясаит айрылмасы-
ны да лазым билирди. Такайшвили Бакы ятрафында апарылан истещкам иш-
ляринин рящбяри кими подполковник Вякиловун тяйин едилмясини 
тяклиф едирди. Онун фикринъя, Бакы ятрафында чалышан истещкам 
гцввяляри дя Вякилова табе едилмяли иди (486). 

Щярби назир Такайшвилинин бу тяклифи иля разылашды вя подполков-
ник Вякилов Бакы ятрафында апарылан тикинти ишляринин рящбяри тяйин 
еdilди вя ейни заманда, ишчи гцввясинин сайынын артырылмасы цчцн 
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Дювлят Мцдафия Комитясинин сядри гаршысында вясатят галдырды. Бу 
ишчи гцввяси ямяк щаггы юдянилмякля Бакы ятрафындакы кяндлярдян 
ъялб едиля билярди (487). 

Щярби назир С.Мещмандаров Дювлят Мцдафия Комитясинин сяд-
ринин адына йаздыьы рапортда билдирирди ки, сяфярбярлийин елан едил-
мяси иля орду тяъавцзя мяруз галан сярщяд хяттиндя йерляшдири-
ляъякдир. Тяъавцз ещтималы олан сярщяд хятти ися Ермяnистан вя Ру-
сийа иля олан сярщяд хятти иди. Щярби гцввялярин бу сярщяд хятляриня 
эюндяриляъяйи щалда Бакыны мцдафиясиз гоймаг олмазды. Щярби на-
зирин йаздыьына эюря республиканын сярщядляринин дцшмян тяъавц-
зцня мяруз галдыьы тягдирдя Бакы шящяринин лазыми шякилдя мцдафия 
олунмасы цчцн артыг шящяр ятрафындакы кющня сянэярлярин бярпасына, 
мяфтил манеялярин йарадылмасына, Бакы бухтасына эямилярин эир-
мясиня мане олаъаг батарейанын йерляшдирилмясиня, 1915„16-ъы 
илляря аид олан телефон шябякясинин йенидян гурулмасына башлан-
мышдыр. Бу ишлярин ардыъыл шякилдя давам етдирилмяси вя сона чатды-

рылмасы цчцн Щярби назир Бакы iстещкамат щиссясинин тяшкили барядя 
вясатят галдырырды (488). Мялумдур ки, бу вясатят Дювлят Мцдафия 
Комитяси тяряфиндян дя мцдафия олунду. Нязярдя тутулурду ки, 

Бакы iстещкамат щиссяси щяля сцлщ вахты пайтахтын истяр гурудан, ис-
тярся дя дяниздян мцдафияси барядя мцлащизялярини щазырламалы, ил-
кин ишляри йериня йетирмяли вя мцяййян щазырлыьа малик олмалы иди. 
Щярби назир ону да йазырды ки, Бакынын мцдафиясини тяшкил етмяк ки-
файят гядяр мцряккяб бир ишдир. Бу мцряккяблик шящярин даьыныг-
лыьы вя бунuнла баьлы мцдафия хяттинин узунлуьу (40 верст), Бакы 
ящалисинин мцхтялифлийи вя сабит олмамасы, щяйатi зярури олан суйун 
вя диэяр ярзаг яшйаларынын ися кянардан эятирилмяси иля ялагядар 

иди. Она эюря дя Бакы iстещкамат щиссясинин цзяриня дя хейли мя-
сулиййятли вязифяляр дцшцрдц (489). 

Мцдафия тикилиляринин апарылмасы иля бярабяр стратежи мянтягяляр 
арасында рабитянин тяшкили, дцшмянин щцъум едяъяйи тягдирдя го-
шун щиссяляринин сабит шякилдя идаря едилмясинин мцмкцнлцйц Щяр-
би Назирлийин рящбярлийинин диггят мяркязиндя иди. Йаламадан„ 

Бакыйа вя Əлятя гядяр олан телеграф хятти Бакы иля шимал мянтягя-
ляри арасында ялагянин йарадылмасына имкан верирди. Анъаг дцшмян 
бюлмяляринин щцъуму иля бу ялагя гырылдыьы тягдирдя шималдакы го-
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шун бюлмяляри иля рабитяни тямин етмяк гейри-мцмкцн олаъагды. 
Буна эюря дя Щярби Назирлийин рящбярлийи ещтийат цчцн диэяр телег-
раф хятляринин чякилмясини дя мягсядяуйьун билирди. Беля хятт Гу-
ба„Шамахы вя Шамахы„Бакы телеграф хятти олмалы иди. Дюйцш бюлэя-
синдян хейли узагда олан бу телеграф хятти сабит рабитя ялагясинин 
гурулмасына имкан веря билярди. Назирлийин рящбярлийи Шамахыда 
аралыг базаларынын йарадылмасыны вя бунун цчцн Кцрдямир„Шамахы 
йолунун мющкямляндирилмясини дя мягсядяуйьун сайырды. Сент-
йабр айынын 18-дя Дювлят Мцдафия Комитясинин иъласында бу 
тяклифляр мцзакиря едилди вя мцдафия олунду (490). 

Шящярдахили телефон шябякяси дя йенидян гурулду. Красноводск 
кцчяси иля Биржа кцчяляринин кясишмясиндя йерляшян мяркязи те-
лефон стансийасы Бакы iстещкамат щиссясинин ряисиня табе едилди. Бу 

телефон стансийасы щям Бакынын щяндявяри ilə, щям дя шящярдян 
узаг олан мянтягялярля ялагя йаратмаьа имкан верирди. Мяркязи 
телефон стансийасындан Бакы истещкамат щиссясинин ряисинин мян-
зилиня, Шых вя Зыь бурунларына, Нарэин адасына вя шящярлярарасы 
стансийайа хятляр чякилмишди. Шящярлярарасы стансийадан Назирляр 
Шурасынын сядри, Рабитя назири, Парламент, Салйан казармалары, Аб-
шерон, Тифлис, Эянъя, Хачмаз, Йалама, Шуша, бцтцн дямир йолу 
стансийалары, Бакы шящяр полис ряиси иля ялагя йарадылмышды. Шящяр-
лярарасы стансийадан ялавя олараг Щярби назир, Баш Əркани-щярбин 
ряиси, Бакы шящяр башчысы, рабитя даиряси ряиси иля рабитя йарадылмасы 
планлашдырылырды. Бу шящярлярарасы телефон данышыгларына эизли гулаг 

асылмасы мцмкцн дейилди ки, бу да онун етибарлылыьыны артырырды (491). 
Эцръц эенералы Такайшвилинин рящбярлийи алтында Бакынын вя 

онун ятрафынын конкрет мцдафияси планы да щазырланды. Hямин план-
да мцдафия мювгеляринин йери вя мювгелярин горунмасы цчцн 
зярури олан гцввя вя вясаит мцфяссял шякилдя ачыгланмышды. Эене-
рал Такайшвилинин фикринъя, яэяр Азярбайъан щюкумяти дяниздя 
щярби эямиляря малик олсайды, онда йалныз Шых бурнунун вя Кцрд-
ляр бурнунун мющкямляндирилмяси дяниздян ола биляъяк тя-
щлцкянин гаршысыны алмаьа имкан верярди. Дяниз гцввяляринин ол-
мамасы цзцндян шящярин ятрафынын даща йахшы мющкямлянди-
рилмяси лазым эялирди. 

Бакынын щяндявяринин мцдафияси ики тяркиб щиссядян ибарят иди: 
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1) Абшерон йарымадасынын мцдафияси; 2) Бакы шящяринин мцдафияси. 
Биринъи мцдафия хятти Бадамдардан Масазыр эюлцня кими узанырды. 
Бу хятт цзря 7 дайаг групу йерляшдирилмяли вя онларын мцдафия 

мювгеляри щазырланмалы иди. Hямин груплар бунлар иди: 1) Бадам-
дар групу; 2) Атяшgаh групу; 3) Аралыг групу; 4) Шабандаь групу; 
5) Хырдалан группу; 6) Эюл групу; 7) Новханы групу. 1-ъи, 3-ъц вя 
6-ъы дайаг групларынын щяр бириндя 2 бюлцк пийада, 4 ядяд пуле-
мйот вя 2 ядяд топ олмалы иди. Диэяр дайаг групларында ися 4 бю-
лцк пийада, 8 ядяд пулемйот вя 2 ядяд топ олмалы иди. Беляликля, 
биринъи мцдафия хяттиндя 5,5 табор пийада, 44 ядяд пулемйот вя 12 

ядяд топ вар иди. Əлавя олараг ещтийатда 2,5 табор пийада, 20 ядяд 
пулемйот вя 4 ядяд топ сахланылмалы иди. Cями биринъи мцдафия 
хятти цчцн 8 табор пийада гцввяси, 64 ядяд пулемйот, 16 ядяд топ 
нязярдя тутулмушду. Бунлардан ялавя, дяниз сащилинин горунмасы 
цчцн дя 6 ядяд топ айрылмалы иди (492). 

Икинъи мцдафия хятти Биляъяри„Бюйцкшор„Разин даьы вя Ящмяд-
ли йцксяклийиндян кечирди. Бу хятт цзря 6 дайаг групу йерляшдирил-
мяли иди. Онлар ашаьыдакы гайдада дцзцлмцшдц. 8) Биляъяри групу; 
9) Дярняэцл группу; 10) Кешля груу; 11) Эцвцлдаь групу; 12) Ящ-
мядли групу; 13) Зыь групу. Бу групларын щяр бири цчцн 2 пийада 
бюлцйц, 8 ядяд пулемйот вя 2 ядяд топ нязярдя тутулмушду. Да-
йаг групларынын щяр бири цчцн сянэярляр газылмалы, сянэярляр ара-
сында ялагяляр йарадылмалы, атяш мюvгеляри дцзялдилмяли вя онларын 
ятрафында тиканлы мяфтиллярдян манеяляр гурулмалы иди (493). 

Нойабр айынын яввялляриндя эенерал Такайшвили юзц шяхсян тяр-
тиб етдийи мцдафия планынын иърасы эедишини йохлады. Бцтцнлцкдя 
мцдафия-истещкам ишляринин апарылмасы сявиййяси ону гане етмəди. 
Онун Щярби назир С.Мещмандаровун адына йаздыьы рапортдан 
айдын олурду ки, Шых вя Султан бурунларында, щабеля Нарэин адасын-
да ялавя йарадылмыш 14-ъц дайаг групунда истещкам ишляринин 
вязиййяти иля таныш олмушду. Шых бурнунда вя Нарэин адасында ишляр 
йахшы эедирди. Султан (Зыь) бурнунда ися эюрцлян ишляр лазыми тяляб-
ляря ъаваб вермирди. Бурада топларын йерляшдирилмяси цчцн сянэяр-
ляр дяниздян 10„12 сажен аралы, чох да щцндцр олмайан вя та-
мамиля ачыг бир сащядя газылырды. Илкин планда нязярдя тутулан да-
йаг мянтягяси ися тамамиля башга сащядя иди вя щямин сащя сечи-
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ляркян яразинин мцдафия хцсусиййятляриня ъидди фикир верилмишди. 
Адлары чякилян дайаг групларында, щабеля 1-ъи, 4-ъц вя 5-ъи дайаг 
групларында йалныз торпаг ишляри эюрцлмцшдц. Сыьынаъагларын, атяш 
мювгеляринин, барыт ещтийатларынын сахланылмасы цчцн йерлярин ти-
килмясиня, дайаг груплары ятрафында сцни манеялярин йарадылмасына 
щяля башланмамышды. Эенерал Такайшвилинин фикринъя, ишлярин мюв-
ъуд сцрятинин сахланылаъаьы тягдирдя илин сонунадяк онларын иъра 
едиляъяйи щеч инандырыъы да дейилди (494). 

Бакынын ятрафынын мцдафияси иля баьлы М.Сулкевичин иряли сцр-
дцйц тяклифляр ичярисиндя шящярин артиллерийа мцдафиясиня хцсуси йер 
верилирди. Йухарыда гейд едилдийи кими, мцдафия батарейаларынын 
Шых, Султан (Зыь) бурунларында вя Нарэин адасында йерляшдирилмяси 
планлашдырылырды. Бу мювгеляр ичярисиндя ися Нарэин адасындакы 
мювге даща бюйцк ящямиййятя малик иди. Апарылан мцшащидяляр 
эюстярирди ки, дцшмян бу аданы яля кечириб онун мяркязиндяки 
йцксяклийин цзяриндя топлар йерляшдирсяйди, шящярин дяниздян го-
рунмасы гейри-мцмкцн оларды. Чцнки Бакы кюрфязиндя щярби эями-
ляр йох иди. Нарэин адасындакы топ мювгелярини йалныз шящярин 
кянарында гурулмуш топларла сусдурмаг оларды. Нарэин адасынын 
ъоьрафи шяраити ися еля иди ки, бурада топлары етибарлы шякилдя йерляш-
дирмяк вя шящярдян атылан атяшлярдян горунмаг оларды. 

Нарэин адасында топларын йерляшдирилмяси иля баьлы щазырланан 
мцлащизялярдя даиряви мювгелярин дцзялдилмяси тяклиф олунурду. 
Беля мювгеляр топлара бцтцн истигамятлярдя цфцги атяш апармаьа 
имкан верярди. 2,5 верст узунлуьу олан Нарэин адасына эюндяри-
ляъяк батарейанын ики тагыма бюлцнмяси вя мцхтялиф нюгтялярдя 
йерляшдирилмяси планлашдырылырды. Бу тагымларын щяр бири шящярин бир 
тяряфини нязарят алтында сахлайа билярди. Шящяр ятрафында йерляшдири-
лян батарейаларын щяр бири цчцн мцшащидя мянтягяляри йарадылмалы 
иди. Мцшащидя мянтягяляриндян щям топ атяшляри истигамятлянди-
рилмяли, щям дя ятраф ярази нязарят алтында сахланылмалы иди. Бцтцн 
батарейалар вя гярарэащ арасында телефон вя йа диэяр нюгтяляриn йа-
радылмасы да нязярдян гачырылмамышды. 

Бакынын мцдафиясинин тяшкилиндя ящямиййятли рол ойнайа бил-
ляъяйи нязяря алындыьы цчцн Нарэин адасында да истещкам-тикинти иш-
ляриня башланмышды. Йухарыда дейилянлярдян эюрцндцйц кими, бура-
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да топлардан ялавя шяхси щейятин дя йерляшдирилмяси нязярдя тутул-
мушду. Бунун цчцн орада шяхси щейятин галмасы цчцn бина тикил-
мяли, телефон хятляри чякилмяли, сiлащын, сурсатын вя ярзаьын да-
шынмасы тяшкил едилмяли иди. Бакы ятрафында апарылан истещкам-тикинти 
ишляринин рящбяри олан подполковник Вякилов тяклиф едирди ки, 
Нарэин галаya вя йа форта чеврилсин. Бунунла баьлы о, эе-
нерал-майор Тлехаса йаздыьы рапортунда ону да тяклиф едирди ки, 
дярщал аданын коменданты тяйин едилсин вя аданын дюйцш щазырлыьы 
вязиййятиня эятирилмяси дя она тапшырылсын. Вякилов апардыьы тящлил 
вя мцшащидяляр ясасында беля бир гянаятя эялирди ки, Бакынын 
дяниздян етибарлы мцдафиясинин ясасыны мящз Нарэин адасынын 
мющкямляндирилмяси, онун алынмаз бир галайа чеврилмяси тяшкил 
едир. Онун фикринъя, илк вахтлар бурада хидмятин тяшкили ясэяр вя 
забитляр цчцн чятин олса да, сонрадан щяр шей юз йерини тапаъагдыр. 
Юз рапортуну о, ашаьыдакы сюзлярля битирирди: «Тез, йа эеъ, Нарэин 
адасы истянилян щалда галайа чеврилмяли, Бакы ящалисинин сакит 
йашайышыны вя дювлят дяйярлярини йахшы горумалыдыр. Она эюря дя 
пул, силащ вя инсан мясряфиня бахмайараг, Нарэиндяки ишляри 
максимума чатдырараг галаны еля инди мющкямляндирмяк ла-
зымдыр» (495). 

Бакы истещкамат щиссясинин ряиси эенерал-майор Тлехасын 
ямриня ясасян şящярин мцдафиясинин эцъляндирилмяси цчцн 
эямилярин щярякяти дя нязарят алтына эютцрцлмцшдц. Онун 
тяряфиндян имзаланмыш мяъбури гярарда билдирилирди ки, Йоллар 
Назирлийинин су няглиййаты цзря хцсуси мцвяккилинин йазылы разылыьы 
олмадан щеч бир эями Бакы бухтасындан чыха билмяз. Щярякят 
цчцн разылыг сяняди олан эямиляр ися ахшам саат 6-дан сонра 
бухтадан кянара вя бухтайа щярякят едя билмяздиляр. Эямилярин 
бухтайа эириши вя чыхышы ися Нарэин адасы иля Шых бурну арасындакы 
сащядян щяйата кечириля билярди. Бакынын ятрафына эедиб-эялян йерли 
эямиляр Нарэин адасы иля Зыь бурну арасындакы сащядян истифадя 
едя билярдиляr. Йерли эямиляр дя мцяййянляшдирилмиш саатларда 
щярякят едя билярдиляр. Шящяря йахынлашан эямилярин командир-
ляриндян тяляб олунурду ки, вахтындан яввял сярнишинлярин пас-
портларыны топласынлар вя йохланылмасы цчцн щюкумят аэентляриня 
тягдим етсинляр. Шящяр ятрафынdа олан бцтцн эямилярин рящбярляри 
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патрул эямиляринин тялябиня ясасян сянядлярини тягдим етмяли вя 
ямря табе олмалы идиляр (496). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи тяряфиндян цмуми сяфярбярлик елан 
едилдийи тягдирдя дямир йолу хятляринин горунмасы щаггында тялим-
ат да щазырланмышды. Тялимата ясасян Азярбайъанын дямир йолу 
хятляри беш сащяйя бюлцнмцшдц: Пойлу„Говлар, Говлар„Йевлах, 

Йевлах„Hаъыгабул, Hаъыгабул„Биляъяри–Бакы, Биляъяри„Самурчай 
сащяляри. Сяфярбярлик елан едилян кими бцтцн дямир йолу хятти щабе-
ля Шоллар су кямяри мювъуд олан дямир йолу мцщафизя бюлмяляри 
тяряфиндян горунмалы иди. Бу бюлмяляря кюмяк эюндярилмяси дя 
нязярдя тутулурду. Hямин кюмяк дямир йолу хятти бойу йашайыш 
мянтягяляриндян топланылаъаг йашы 40„43 арасында олан етибарлы 
вятяндашлардан тяшкил олунмалы иди. Онларын ня гядяр вя ня вахт ча-
ьырылмасы цмуми эюстяришдян сонра гяза ряисляри тяряфиндян дямир 
йолу ряисляри иля разылашдырылмагла щяйата кечирилмяли иди (497). 

Бакы истещкамат щиссясинин истещкам-мцщяндис ишляринин ряиси 
тяйин едилмиш подполковник Вякилов шималдан мцдафиянин етибарлы-
лыьыны артырмаг цчцн Губа„Гусар„Шоллар су кямяри сащясиндя яла-
вя тядбирлярин эюрцлмясини тяклиф едирди. Онун гянаяти беля иди ки, 
Хязри мцдафия мювгеляри иля Чярхи мювгеляринин арасында бюйцк 
мясафя вар иди вя бу ярази мцдафиясиз галмышды. О, щямин сащядя 
аралыг дайаг групларынын олмасыны мягсядяуйьун сайырды. Бу да-
йаг груплары Губа„Гусар, Худат„Хачмаз ятрафында йерляшдирилмя-
ли иди. Конкрет олараг дайаг групунун Владимировка„Николайевка 
хятти цзря йерляшдирилмяси тяклиф олунурду. Бу дайаг групу 
йахынлашан дцшмянин сыраларыны позуб онун щярякятини хейли лян-
эидя билярди. Подполковник Вякиловун тяклиф етдийи дайаг групунун 
яразиси дя ъоьрафи бахымдан ялверишли иди. Яразинин бу хцсусиййятляри 
дайаг групунун мющкямляндирилмясиnə зямин йарадырды (498). 

Пута вя Əлят стансийалары арасында дямир йолу хяттинин дянизя 
хейли йахын олмасы цзцндян онун мцдафиясинин эцъляндирилмяси дя 
зярури сайылырды. Дцшмянин щярби эямиси дяниздян бу йолла щярякяти 
тамамиля дайандыра вя йоллары да хараб едя билярди. Она эюря тяк-
лиф едилирди ки, бу яразидя дя дянизин мцшащидяси тяшкил едилсин. Бу-

нун цчцн Əлят лиманы йахынлыьында йцксякликлярдя бир батарейанын 
йерляшдирилмяси, лиманын кянарларында ися бир пийада бюлцйцнцн 



672 

 

йерляшдирилмяси цчцн сянэярлярин газылмасы, 4 ядяд пулемйот цчцн 
атяш мювгеляринин щазырланмасы щямин сащядя дяниздян мцдафияни 
хейли мющкямляндирмиш оларды. Дямир йолу хяттинин мцщафизяси 
цчцн зирещли гатардан истифадя едилмяси дя нязярдя тутулурду (499). 

Инэилис гошунлары Азярбайъаны тярк едяндян сонра Кюнцллц ор-
дунун щисся вя бюлмяляринин сярщяд хятти йахынлыьындакы фяаллыьы 
хейли артмышды. Шимал бюлэясиндя йерляшян щиссялярин команданлыьы 
иля Баш Əркани-щярбин ряиси М.Сулкевичин йазышмаларындан айдын 
олур ки, Кюнцллц ордунун щярбчиляри сярщяд хятти йахынлыьында тях-
рибатлар тюрядир, Кюнцллц ордунун зирещли гатары вахташыры бурада 
маневрляр едирди. М.Сулкевич дя эюстяриш верди ки, Азярбайъан Oр-
дусуна мяхсус олан зирещли гатар вахташыры сярщяд хяттиня чыха-
рылсын, Азярбайъанын гошун щиссяляри Кюнцллц ордунун щяр ъцря 
тяхрибатына гаршы щазыр олдуьуну нцмайиш етдирсин (500). 

Анъаг август айында Даьыстанда йерли гцввялярин Кюнцллц ор-
дуйа гаршы хейли фяаллашмасы, щабеля Армавирдя бу ордуйа архадан 
ъидди тящлцкя йаранмасы деникинчилярин Азярбайъана сохулмасыны 

тяхиря салды (501). 
Деникинчиляр шималдан Азярбайъана тязйиг эюстярдикляри кими, 

шяргдян „ Хязяр дянизиндян дя тязйиг эюстярмяйя чалышыр, дяниз 
щювзясини тамамиля юз нязарятляри алтында сахламаьа ъящд едир-
диляр. Онлар Азярбайъанын дяниздян мцдафиясинин эцъляндирилмяси 
цчцн мцвафиг тядбирляр эюрцлмясини ъидди наращатлыгла йашайырдылар. 
Мялумдур ки, 1919-ъу ил сентйабрын 1-дя Бакыда щярби лиман йара-
дылмыш, октйабрын 1-дя ися "Астрабад" щярби эямисинин комплект-

ляшдирилмясиня башланмышды (502). 
Йухарыда гейд едилдийи кими, бир сыра диэяр цзян васитялярин мц-

дафия мягсядиля щярби бахымдан тяъщиз едилмяси планлашдырылырды. 
Бакыдакы сайсыз ъасусларын васитяси иля бунлардан хябяр тутан 
Кюнцллц орду команданлыьы Азярбайъан щюкумятиня нота эюн-
дяряряк билдирирди ки, 1828-ъи илдя Русийа вя Иран арасында имзалан-
мыш мцгавилянин 8-ъи маддясиня ясасян Хязяр дянизиндя щярби 

эямиляри йалныз Русийа дювляти, tиъарят эямилярини ися Русийа вя 

Иран сахлайа биляр. Деникинчилярин фикриня эюря, Азярбайъан Хязяр 
дянизиндя ня тиъарят, ня дя щярби эямиляр сахлайа биляр вя онлар 
Азярбайъандан тяляб едирдиляр ки, Хязяр дянизиня эями чыхармаг 
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ниййятиня сон гойсунлар (503). 
1919-ъу ил октйабрын 21-дя Дювлят Мцдафия Комитяси юз иъла-

сында Кюнцллц орду команданлыьынын иряли сцрдцйц тялябляри мц-
закиря етди вя Хариъи Ишляр Назирлийиня тапшырды ки, Ъянуби Русийа 
Силащлы Гцввяляринин баш команданы Деникиня ашаьыдакылары чатдыр-
сын: 1) Русийа иля Иран арасында имзаланмыш Тцркмянчай мцга-
виляси йалныз Русийа вя Ирана аид ола биляр. Бу мцгавиля Хязяр ят-
рафында йарадылмыш йени дювлятляря шамил едиля билмяз; 2) Азярбай-
ъан Хязяр дянизинин сащилиндя йерляшдийи цчцн онун лиманы вя 
тиъарят эямиляри вар вя бу эямиляр Азярбайъанын байраьы алтында 
цзяъякляр. Дювлят Мцдафия Комитяси Деникинин тяляблярини мцстя-
гил Азярбайъан Rеспубликасынын суверен щцгугларына мцдахиля ки-

ми гиймятляндирирди (504). 
Октйабрын 26-да Азярбайъанын Хариъи Ишляр Назирлийи мцттяфиг 

дювлятлярин Гафгаздакы али комиссары полковник Щаскеля, Британийа 
щюкумятинин Загафгазийадакы али комиссары Уордропа мяктуб 
эюндярди вя Деникинин ганунсуз щядяляри онларын диггятиня чатды-
рылды. Мяктубда ачыгланырды ки, Британийа щюкумяти Азярбайъанын 
гануни тялябляриня гулаг асмаdы, болшевизмля мцбаризя ады алтында 
бцтцн щярби эямиляри Деникиня тяслим етди. Деникиня верилян щярби 
эямилярин мцстягил Азярбайъана гаршы истифадя едилмяйяъяйи вяд 
олунса да, инди Кюнцллц ордунун республикайа гаршы щядяляри ре-
аллашмагдадыр. Азярбайъанын Хариъи Ишляр Назирлийи мяктубда 
Деникиня лазыми тясир эюстярилмясини хащиш едирди. 

1919-ъу илин нойабр айында шималда бир сыра щярби уьурлар газан-
дыгдан сонра Кюнцллц ордунун мювгеляри йеня мющкямляндирилди 
вя Азярбайъан цзяриня щцъум тящлцкяси артды. Кюнцллц ордунун 
фяаллашмасы иля бир заманда онунла сых ялагядя олан Ермянистанын 
силащлы гцввяляринин дя тяъавцзкарлыьы эенишлянирди. Зянэязур екс-

педисийасынын hərəkətə başlaması иля Деникин гцввяляри Даьыстан 
яразисиндя бир сыра йайындырыъы маневрляр етмяйя дя ъящд эюстярди. 

Ермянистанын вя Кюнцллц ордунун Азярбайъана гаршы ъябщя ача-
ъаглары вахт республика ордусу щисся вя бюлмяляринин неъя вя щара-
да йерляшяъяйи барядя Баш Əркани-щярб тяряфдян хцсуси план щазыр-
ланды. Бу плана эюря Ермянистан вя Кюнцллц ордунун ашаьыдакы 
ямялиййат истигамятляриндян щцъум едяъяйи эцман едилирди: 1) Йа-
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лама„Хачмаз„Бакы; 2) Дилиъан„Газах„Аьстафа; 3) Дилиъан„Эя-
дябяй„Эянъя; 4) Эорус„Шуша„Йевлах. 

Русийада вятяндаш мцщарибясинин тяърцбяси эюстярирди ки, истяр 
Кюнцллц орду, истярся дя болшевик гцввяляри ясасян дямир йолу 
хятти бойунъа ямялиййатлар апарырлар. Бу, онлара няглиййат вя 
тяхлийя мясялялярини щялл етмяйя имкан верирди. Она эюря Кюнцллц 
ордунун Азярбайъана доьру ирялиляъяйи тягдирдя щцъумун дямир 
йолу хятти бойунъа апарылаъаьы шцбщя доьурмурду. Тяъавцзкарлара 
мцгавимят эюстяряъяк гошун щиссяляринин дя ясасян дямир йолу 
хятти бойунъа йерляшдирилмяси нязярдя тутулурду. Губа району яра-
зисиндя бир пийада дивизийасы, бир сцвари дивизийасы вя партизанлар 
йерляшдирилмяли иди. Пийада дивизийасынын бир алайынын ещтийат гцввя 
кими Хачмазда сахланылмасы нязярдя тутулурду. Бу алай зярурят 
йаранардыса, Самур чайы мювгеляринин эцъляндирилмясиня эюндя-
рилмяли иди. Дяниздян десант атылаъаьы тягдирдя дя бу алай дюйцшя 
гошулмалы иди. Gцман едилирди ки, Кюнцллц орду иля мцбаризя етмяк 
цчцн Gцръцстан да юз дивизийасыны эюндяряъякдир. Щямин дивизийа 
да Губа району яразисиндя йерляшмяли иди (505). 

Баш Яркани-щярбин Гарабаьда кцтляви ермяни щцъумларынын 
башланмасындан яввял щазырладыьы планда Ермянистан сярщядиндя, 
Гарабаьда вя Эянъядя аз сайда гцввя сахланылмасы планлашдыры-
лырды. Ермянистанла сярщядин мцдафияси гярярэащы Эянъядя йер-
ляшяъяк арха ъябщя гошунлары команданына таpşırılmalı иди. Сяфяр-
бярлик елан едилян кими Азярбайъан Парламенти вя щюкумяти дя 
Эянъяйя кючмяли иди. 

Азярбайъанла Даьыстанын сярщядиндян кечян Самур чайы тябии 
манея кими щярби бахымдан еля дя бюйцк ящямиййят кясб 
етмирди. Илин чох вахты чайда су аз олурду вя ону асанлыгла кечмяк 
мцмкцн иди. Бу ися Азярбайъан яразиляринин мцдафиясини хейли чя-
тинляшдирирди. Əразини йахшы юйряндикдян сонра Баш Əркани-щярбин 
ряиси М.Сулкевичин фикринъя, мцдафия хяттинин бир гядяр ирялидя, 
Даьыстан яразисиндя йарадылмасы даща сямяряли оларды. О билдирди 
ки, шяраит имкан верярся, гошун щиссялярини ирялийя эюндяриб онлары 
Дярбянд ятрафында йерляшдирмяк лазымдыр. Буранын ъоьрафи шяраити 
чох аз гцввя иля чохсайлы гошунун гаршысыны сахламаьа имкан ве-
рирди. Дярбянд йахынлыьында дянизля даьлар арасындакы ярази ъями 



675 

 

2„3 верст иди. М.Сулкевичин фикринъя, бурада бир алай вя мющкям-
ляндирилмиш ещтийат гцввя Кюнцллц ордунун Азярбайъана доьру 
щярякят имканларыны хейли мящдудлашдыра билярди (506). 

Кюнцллц ордунун тяъавцзц ещтималынын артмасы иля ялагядар 
Щярби назир С.Мещмандаров 1919-ъу ил нойабрын 17-дя Хачмаз 
дястясинин ряиси полковник Ш.Кясямянлидян тяляб етди ки, дястя илк 
ишарядян сонра дюйцш мювгеляриня чыхмаьа щазıр олsун. О билдирир-
ди ки, Кюнцллц орду тяряфиндян щяр щансы бир тящлцкя йаранан кими 
Хачмаз дястяси бир вя йа ики алайла мющкямляндириляъякдир. Дяс-
тяйя 2„3 батарейанын верилмяси дя планлашдырылырды. Щярби назир ону 
да ялавя едирди ки, Кюнцллц ордунун сай тяркиби, щярякят истигамят-
ляри, эяляъяк планлары барядя мялуматларын ялдя едилмяси цчцн ма-
лиййя вясаитини ясирэямясин. Бунун цчцн аэентляр эюндярилмяси дя 
мягсядяуйьун билинирди. Полковник Кясямянлинин нязяриня чат-
дырылырды ки, Хачмазда Кюнцллц ордунун чохлу сайда аэентляри вар-
дыр вя онларын ашкарланмасы цчцн дя мцвафиг ишляр эюрцлсцн. Нази-
рин тапшырыьына ясасян Кясямянли, ейни заманда, Губа гязасынын 
ряиси иля бирликдя партизан дястяляринин тяшкилиня щазырлыг ишляриня дя 

башламалы иди (507). 
Полковник Кясямянли Щярби наzирин эюстяришини алан кими дяр-

щал Губа гязасы ящалисиндян партизан дястяляринин тяшкили цчцн ща-

зырлыг ишляриня башлады. Гязадакы вязиййятля танышлыг эюстярирди ки, 
19„50 йаш арасында олан гяза ящалиси арасындан 10 мин няфярлик 

партизан дястяси топламаг оларды. Онлардан 4„5 мин няфяри atlı ола 
билярди. Бунунла ялагядар гязада ящалинин, онларын малик олдуглары 
атларын, одлу вя сойуг сiлащларын, сурсатын гейдийййатынын апа-
рылмасына башланды. Гязада 5 сащя вар иди. Она эюря Кясямянли 
тяклиф едирди ки, партизан дястяляри дя сащяляр цзря тяшкил едилсин. 
Ящали дя партизаn дястяляринин тяшкилини вя Азярбайъанын ярази бц-
тювлцйцнцн горунмасыны марагла гаршылайырды. Йалныз сярщяддя 
йерляшян бязи кяндлярдя партизан дястяляринин тяшкилиня гаршы чыхыр-
дылар. Бу да щямин кяндлярдя тяблиьат апарылмасы иля баьлы иди. Кю-
нцллц орду барядя мялуматларыn топланылмасы барядя дя Кясямян-
ли тяряфиндян мцяййян ишляр эюрцлцрдц. Онун эюстяришиня ясасян 
Петровска аэент эюндярилмишди. Ейни заманда, Ахтыда, Гасым-

кянддя, Дəрбянд вя Петровскда даими аэент нюгтяляринин тяшкили 
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цзяриндя иш апарылырды (508). 
Шимал сярщядиндя баш веря биляъяк тяъавцзцн гаршысынын алын-

масына щазырлыг ишляри 1919-ъу ил нойабрын 20-дя Дювлят Мцдафия 
Комитясиндя дя мцзакиря олунду вя орада бу мясяля иля ялагядар 
Щярби назирин мярузяси динлянилди. Мцзакирялярдян сонра Дахили 
Ишляр назириня тапшырылды ки, Кюнцллц ордунун щцъум едяъяйи тяг-
дирдя Йаламадан Хачмаза гядяр олан дямир йолу хяттiнин сю-
кцлмяси цчцн Губа гязасындан ишчи гцввяси айрылмасы щаггында 
гяза ряисиня эюстяриш версин (509). 

1919-ъу ил нойабр айынын сонларында Хачмаз дястяси Губа дяс-
тяси адландырылды вя полковник Кясямянли бу дястянин ряиси кими 
сахланылса да, o, щямиn вязифядяки хидмятини узун мцддят давам 
етдиря билмяди. Сящщятинин корланмасы иля ялагядар олараг о, бу 
вязифядян азад едилди вя декабр айынын 6-дан етибарян щямин 

вязифяни эенерал-майор Тeymur bəy Новрузов иъра етмяйя баш-

лады. Т.Новрузов дярщал табелийиндя олан гцввялярин вязиййятини, 
бцтцнлцкдя мцдафиянин тяшкилини йохламаьа вя тякмилляшдирмяйя 
башлады. Хцсусиля дястянин щиссяляри арасында олан рабитянин вязий-
йяти ону гане етмяди. Щиссялярля чевик ялагялярин сахланылмасы, 
вязиййят барясиндя вахтында мялумат алынмасы вя лазыми эюстяриш-
лярин щиссяляря вахтында чатдырылмасы цчцн щиссяляр арасындакы раби-
тянин йени схеминин щазырланмасына башланды. Декабрын 7-дя ися 
эенерал-майор Новрузов Губа дястясиня дахил олан гцввялярин 
мювге йерляшмяси барядя ямр имзалады. Ямрдя эюстярилирди ки, алы-
нан мялуматлара эюря дцшмян Билиъи стансийасы истигамятиндян щц-
ъум едя, Свйатой адасы истигамятиндян ися Азярбайъан яразисиня 
десант ата биляр. Щямин щцъумун башланмасы цчцн казак дястяляри 
артыг Билиъинин шималында хараб олмуш дямир йолу стансийасынын тя-
мириня башламышдылар. Т.Новрузовун дястянин щиссяляри гаршысына 
гойдуьу вязифя бундан ибарят иди ки, дцшмян щцъум едяъяйи тяг-
дирдя щиссяляр Губа районундакы мювгеляри гятийyятля мцдафия ет-
син вя ясас гцввялярин ъямляшмясиня зямин йаратсын. Бу вязи-
фянин иърасына сяфярбяр едилян гцввяляр ашаьыдакы мювгелярдя 
дайанмалы идиляр: 

4-ъц Губа пийада алайы. Алайын 3 табору вя 10 пулемйоту мц-
дафияйя ъялб едилмишди. Бир табор бир пулемйот бюлцйц иля бирликдя 
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Ляъят, Хязри-Муруг вя Сейдалы кяндляриндя, бир табор бир пу-
лемйот бюлцйц иля Салещ-Обада, бир табор ися бир пулемйот бюлцйц, 
кяшфиййатчылар командасы, тялим командасы вя алайын гярарэащы иля 
бирликдя Магсудкянддя йерляшмяли иди. Салещ-Обада йерляшян 
таборun бир бюлцйц Хачмаз вя Нiзовайа лиманына эюндярилмяли 
иди. Алайа Сейдялидян Салещ-Обайа гядяр олан яразини горумаг 
тапшырылырды. Алай Самур чайы бойунъа гойулмуш сцвари кяшфий-
йатчыларла да даими ялагя сахламалы иди. Дцшмянин щцъумуна щазыр 
олмаг цчцн ики таборун дюйцш мювгеляри яввялъядян мцяййянляш-
дирилмяли, бир табор ися ещтийатда сахланылмалы иди. 

Сцвариляр. Онун тяркиби 4 бюлцк вя 8 пулемйота малик олан 1-ъи 
Татар сцвари алайындан, 4 бюлцк вя 4 пулемйота малик олан 3-ъи 
Шяки сцвари алайындан, даь-сцвари батарейасындан вя 4 даь то-
пундан ибарят иди. Сцварилярин бир дивизиону 4 пулемйотла бирэя Фир-
гяткянд, Йалама стансийасы, Ширван гясябяси, Галайи-Сувар даьы, 
Зейхур, Йухары Хязри вя Зухул истигамятиндя, 6 сцвари бюлцйц ися 
8 пулемйот вя 4 топла Гусарда дайанмалы иди. Сцвари дивизионуна 
Фиргяткянддян башлайараг Зухула гядяр Самур чайынын саь сащи-
лини горумаг тапшырылмышды. 

Артиллерийа. 1-ъи топчу бригадасынын 4 йцнэцл топа малик олан 1-ъи 
батарейасы Ляъятдя, 1-ъи топчу бригадасынын 4 йцнэцл топа малик 
олан 2-ъи батарейасы Муругда, 2-ъи топчу бригадасынын 4 даь топу-
на малик олан 4-ъц даь батарейасы ися Салещ-Обада дайанмалы иди-
ляр. Топчулара тапшырылды ки, топлар цчцн мювгеляр сечилсин, щямин 
мювгеляр тяъщиз едилсин, онларын арасында ялагя гурсунлар. Топ-
чулар 4-ъц Губа алайы командиринин сярянъамына верилмишди. 2-ъи 
зирещли гатар Худат стансийасында дайанмалы иди. Дцшмянин щцъум 
едяъяйи тягдирдя зирещли гатар иряли щярякят етмяли, Бакы иля дямир 
йолу ялагясинин кясилмясиня вя Шоллар су кямяринин хараб едил-
мясиня йол вермямяли иди. Дястянин тяркибиндя олан истещкам ко-
мандасы мювгелярин тяъщиз едилмясини давам етдирмяли вя бунун 
цчцн йерли ишчи гцввясини дя ъялб етмяли иди. Сярщяд мцщафизя гцв-

вяляри ися давамlı олараг дянизин мцшащидясини апармалы иди (510). 
Лакин еля 1919-ъу илин декабрында Кюнцллц ордунун фяаллыьы 

зяифлямяк цзря иди. Она эюря дя Т.Новрузов беля гярара эялди ки, 
даими дюйцш мювгеляриндя олан гцввялярин сайыны азалтсын. Йяни 
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онун ямриня ясасян Самур чайынын саь сащили бойунъа кяшфиййат 
апаран ики сцвари бюлцйцндян бири бу вязифядян азад едилсин. Онун 
фикринъя, йаранмыш вязиййятдя артыг бир бюлцк дя бу вязифянин ющ-
дясиндян эяля билярди. Вязиййятин сакитляшмяси бцтцн щисся вя бюл-
мялярдя дюйцш щазырлыьына диггятин эцъляндирилмясиня имкан 
верди. Хцсусиля тактики щазырлыьа диггят эцъляндирилди. Ейни заман-

да, Т.Новрузов Баш Əркани-щярб ряисиня йаздыьы рапортунда Гу-
сарда ики sцвари алайынын йерляшмясинин орада хейли сыхлыг йарат-
дыьыны билдирир вя 3-ъц Шяки сцвари алайынын Губайа кючцрцлмясиня 

иъазя истяйирди (511). 
Т.Новрузовун бу тяклифи гябул едилди. Тезликля Шяки сцвари ала-

йы Губайа эюндярилди. 1919-ъу ил декабрын 31-дə ися Губа дястяси 

бцтцнлцкдя ляьв едилди (512) вя онун тяркибиня дахил олан щиссяляр 
яввялки дислокасийа йериня гайтарылды. 

Bununla əlaqədar Quba dəstəsinin rəisi general-mayor T.Nov-

ruzova xüsusi bir təlimat verildi. Həmin təlimata görə bölgədə qarşı 

tərəfinin kəşfiyyatının aparılması davam etdirilməli idi. Səy göstə-

rilməli idi ki, qarşı tərəfin vəziyyəti və planları haqqında ətraflı mə-

lumat toplanılsın. Birbaşa təhlükənin azaldığı üçün hissə və böl-

mələr ilk xətdən geri çağırılmalı və sərhəd xəttinin mühafizəsi 1-ci 

Tatar süvari alayının bir bölüyü ilə sərhəd mühafizəsi dəstəsinə tap-

şırılmalı idi. 1-ci Tatar süvari alayının digər bölmələri isə bu alayın 

Qusardakı mənzil-qərargahına göndərilməli idi. Eyni zamanda, 

3-cü Şəki alayı Gəncədəki, 4-cü Quba piyada alayı Qusardakı 

mənzil-qərargahlarına aparılmalı idi. Quba piyada alayının bir bö-

lüyü bir pulemyotla Xaçmazda saxlanılmalı idi. Quba dəstəsinin 

ləğv edilməsindən sonra T.Novruzov süvari diviziyasının qərargahı 

ilə birlikdə bir müddət Qusarda qalmalı və Qusar qarnizonunun 
rəisi vəzifəsini də öz üzərinə götürməli idi. General Novruzov, eyni 

zamanda, sərhəd bölgəsinin müşahidəsini aparmalı və hərbi təca-

vüz baş verə biləcəyi halda o, yenidən bölgədə olan bütün hərbi 

qüvvələrə rəhbərliyi həyata keçirməli və onları sərhədin müdafiə-

sinə səfərbər etməli idi. Sərhəd bölgəsində qurulmuş müdafiə sis-

temi və dənizin Qızılburuna qədər olan sahilinin müşahidəsi də 

general Novruzovun nəzarəti altında olmalı idi (513). 
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Кюнцллц ордунун шимал сярщядляри йахынлыьында сон фяаллашмасы 
заманы юлкянин шималында олдуьу кими Бакынын ятрафында да мцда-
фия ишляринин эцъляндирилмяси давам едирди. Яслиндя, шимал сярщяд-
ляринин горунмасы иля Бакы ятрафынын мющкямляндирилмяси бир 
комплекс шяклиндя нязярдя тутулурду. Бунунла баьлы Щярби назир 
нойабр айынын орталарында Бакы истещкамат щиссясинiн о вахткы ряиси 
эенерал-майор Щ.Сялимовдан тяляб етди ки, Бакы ятрафынын мцдафия 
вязиййятиня эятирилмяси цчцн бцтцн тядбирляри щяйата кечирсин. 
Гызылбурун вя Хязри мювгеляринин мющкямляндирилмясиня хцсуси 
фикир верилмяли иди. Ейни заманда, Щярби Назирлийин рящбярлийи Хя-
зяр дянизинин мцшащидясинин тяшкил едилмясини ваъиб сайырды. Хязяр 
дянизинин шимал сащили Губа дястяси тяряфиндян мцшащидя едилирди. 
Лакин тяlяб олунурду ки, шималдан Иран сярщядиня гядяр Хязяr дя-

низинин Азярбайъан щиссясинин сащили мцшащидя едилсин (514). 
Хязярин мцшащидясинин иърасы истигамятиндя тезликля Абшерон 

йармадасынын сащилинин мцшащидяси тяшкил едилди. Бу мцшащидянин 
тяшкили 2-ъи топчу бригадасынын 3-ъц йцнэцл батарейасынын команди-
ри капитан Б.Нябибяйова тапшырылмышды. Мцшащидя вя сащилин горун-
масы, ясасян, Шцвялан„Тцркан хятти цзря апарылмалы иди. Капитан 
Нябибяйов онун табелийиндя олан дястя цзвляри иля мцшащидяляр 
апарандан сонра беля гярара эялмишди ки, дцшмян десантынын 
гаршысынын алынмасы цчцн мцшащидя-мцдафия гцввяляринин мяркя-
зинин Галада сечилмяси даща мягсядяуйьундур. Онун гянаяти бе-
ля иди ки, йармаданын шималында дцшмянин десант атмасы ещтималы 
чох аздыр. Дянизин бу щиссясинин дайазлыьы дцшмян эямиляринин са-
щиля йан алмасыны мцмкцнсцз едирди. Галада йерляшмякля ися дцш-
мянин десант чыхармаг имканы олан сащил щиссясини атяш вя мц-
шащидя алтына алмаг мцмкцн иди. Ишлярин даща йахшы гурулмасы 
цчцн капитан Нябибяйов 4 пулемйотла бирликдя бир пийада бюлцйц-

нц Зиряйя, бир тагымы Дцбяндийя, бир тагымı Шцвялана йерляшдир-
мишди. Галан гцввяляр ися Галада ъямляшдирилмишди (515). 

Щярби Назирлийин рящбярлийи тящлцкянин реаллашаъаьы вя ся-
фярбярлийин елан едиляъяйи тягдирдя Бакы iстещкамат щиссясинин тяр-
кибини эцъляндирмяйи планлашдырырды. Нязярдя тулмушду ки, беля 
вязиййятдя бир пийада алайы Бакынын мцдафиясиня ъялб едилсин. Вя-

зиййятин фювгяладя şəkildə чятинлəшəъяйи тягдирдя ися Бакы гар-
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низонундан бир алай да бу иш цчцн вязифяляндириля билярди. О да бил-
дирилирди ки, гарнизонун бцтцн щиссяляри йахын вахтларда штат сайына 
чатдырылaъаг. Онун цчцн мяслящят билинирди ки, Бакынын мцдафия ра-
йону секторлара бюлцнсцн, щяр сектора мясул олан шяхсляр мцяй-
йянляшдирилсин вя онлара вязифяляри айдынлашдырылсын (516). 

Бакынын мцдафиясинин истещкам-мцдафия ишляринин тамамланма-
сына да диггят артырылды. Бу мясяля 1920-ъи илин яввялляриндя, йан-
вар айынын 12-дя вя феврал айынын 25-дя ики дяфя Дювлят Мцдафия 
Комитясиндя мцзакиря едилди вя щяр ики мцзакирядян сонра истещ-
кам ишляринин тамамланмасы цчцн Щярби Назирлийин сярянъамына 
бюйцк щяъмдя малиййя вясаитинин айрылмасы гярара алынды (517). 

Бакы шящяри цзяриня тяъавцз реаллашдыгда вя щяйяъан сигналы 
алындыгда шящярдяки гцввялярин йерляшдирилмяси баша чатдырылмыш вя 
онларын гаршысында дайанан вязифяляр мцяййянляшдирилмишди. Бакы 
iстещкамат щиссясинин ямриня ясасян щяйяъан сигналы верилян кими 
"Рцстям" зирещли автомобили щярби мяктябин щяйятиндя, "Зораб" 
зирещли автомобили ися Бакы iстещкамат щиссяси гярарэащынын щя-
йятиндя дюйцш мювгейи тутмалы иди. "Астрабад" вя "Пираллащı" щяр-
би эямиляри щярякятя щазыр вязиййятя эятирилмяли вя лазым олардыса, 
верилян тапшырыгларын иърасына йолланмалы идиляр. Шых вя Зыь бурунла-
ры арасында ялагялярин йарадылмасы цчцн тиъарят лиманынын ряиси тяря-
финдян 2 ядяд баркас айрылмалы иди. Шящярдя вя онун ятрафында йер-
ляшян топчу щисся вя бюлмяляри эцълц мцщафизя алтына алынмалы иди. 
2-ъи топчу бригадасынын 1-ъи йцнэцл батарейасынын мцщафизяси 6-ъы 
Gюйчай пийада алайына, даь-сцвари батарейасынын мцщафизяси ися 
2-ъи пийада дивизийасы пулемйот мяктябинин бир тагымына тапшырыл-
мышды. Hяйяъан сигналынын верилмяси иля щяр бир алай вя батарейа 
Бакы iстещкамат щиссясинин гярарэащына бир чапар эюндярмяли иди. 
Бундан башга, гаровула эюндярилян ясэярлярин патронларынын са-
йынын 120-йя чатдырылмасы вя 7 эцнлцк ярзаг ещтийатынын тядарцк 
едилмяси лазым билинирди (518). 

Щяйяъан сигналы алынан кими Бакы гарнизонунун щиссяляри ашаьы-
дакы мювгеляри тутмалы идиляр:  

1. 6-ъы Эюйчай пийада алайы щяйяъан сигналыны ешидян кими там 
дюйцш щазырлыьы вязиййяти алмалы вя 2-ъи дивизийа командиринин (о 
щям дя Бакы iстещкамат щиссясинин ряиси иди – М.С.) ямрини эюз-
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лямяли иди; 
2. Щярби мяктяб 2 ядяд пулемйот вя "Рцстям" зирещли авто-

мобили иля там дюйцш щазырлыьы вязиййятиндя мяктябин бинасында 
эюзлямяли иди; 

3. Истещкам мяктябинин йарым бюлцйц щюкумят бинасынын мц-
щафизясини, йарым бюлцйц ися шящяр баьында дайанараг Щярби На-
зирлийин мцщафизясини тямин етмял иди; 

4. "Перлей" зирещли автомобили щюкумят бинасы гаршысында дайан-
малы иди. Бу районун мцщафизя ряиси Истещкам мяктябинин ряиси 
полковник Беков тяйин едилмишди; 

5. Парламентин мцщафизя дястяси щям Парламент бинасынын вя 
ятрафынын мцщафизясини тямин етмяли, щям дя гарнизон щаупвах-
тынын мцщафизясини эцъляндирмяли иди. Бу сащянин ряиси полковник 

Əлийев тяйин едилмишди; 
6. 2-ъи топчу бригадасынын биринъи йцнэцл батарейасы Байылда 

мцяййянляшдирилмиш мювгелярдя йерляшмяли иди. Байыл районунун 
мцщафизя ряиси полковник Султанов тяйин едилмишди; 

7. Даь-сцвари батарейасы тяйин едилмиш мянтягяйя чыхмалы иди. 
Щямин мянтягянин ряиси подполковник Дунин„Мансенкевич тяйин 
едилмишди; 

8. Мювге батарейасы там дюйцш щазырлыьы вязиййятиндя олмалы 
вя мювгенин секторларыны нязарят алтында сахламалы иди; 

9. "Астрабад" вя "Пираллащы" эямиляри 20-ъи кюрпцйя йан алыб дю-
йцшя щазыр олмалы иди. Щярби эямиляря цмуми рящбярлик “Астра-
бад”ын капитаны баш лейтенант Китабчызадяйя тапшырылмышды; 

10. 1 №-ли зирещли гатар Бакы вя Кешля стансийалары арасында даи-
ми щярякятдя олмалы иди; 

11. Анбарларын мцщафизясиня ялавя гцввяляр айрылмалы иди (519). 

1920-ъи илин яввялляриндя Гырмызы Oрдунун цстцн щярби ямялий-

йатлары Кюнцллц ордунун вязиййятини йенидян хейли аьырлашдырырды. 
Щямин илин март айында деникинчиляр аьыр зярбя алыб мящв олмаг 
тящлцкяси иля гаршылашдылар. Мейдана эялян йени щярби шяраит Де-
никинин Азярбайъана гаршы тяъавцзцнц хейли зяифлятся дя, башга бир 
тящлцкя „ болшевизм тящлцкяси Азярбайъана йахынлашмагда иди. 
Гафгаз болшевик дийар комитясинин щяля 1919-ъу илин декабрында 
йайдыьы мцраъиятдя дейилирди ки, Деникинин мящви Загафгазийа 
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милли щюкумятляринин сону, фящля вя кяндли щакимиййятляринин 

тянтянясинин зямини иди (520).  
Март айында Азярбайъан щюкумяти мяьлуб олуб эери чякилян 

Кюнцллц орду бюлмяляринин Эянъядян кечяряк Эцръцстана, орадан 
да Русийайа эетмясиня иъазя верди. Йухарыда гейд едилдийи кими, 
деникинчи пийада бюлмяляри эери чякиляркян мцяййян сайда силащы 
Азярбайъан Oрдусуна тящвил вердиляр. Азярбайъан щюкумяти цмид 
едирди ки, Кюнцллц ордунун рящбярлийи Хязяр щярби донанмасынын 
эямилярини дя Азярбайъана тящвил веряъякдир. Бу, Азярбайъанын 
щярби потенсиалыны, онун йахынлашмагда олан болшевизмя гаршы 
мцгавимят эцъцнц хейли артыра билярди. Лакин деникинчиляр щярби 
эямиляри Азярбайъана тящвил вермядиляр вя бцтцн эямиляр Иранын 

Янзяли шящяриня апардылар (521). 
Республиканын мцдафия гцдрятини имтащана чякян ян ъидди 

сынаг Ермянистан гошунларынын вя силащлы дястяляринин Гарабаьда 
башладыьы иримигйаслы щцъум иди. Ордунун ясас гцввяляринин бу-
рада топланылмасы вя апрел чеврилишиня гаршы онларын аьыр дюйцшлярд-
ян айрылмамасы шимал сярщядляринин олдугъа зяифлямясиня эятириб 
чыхарды. Болшевик гцввяляри ися шимал сярщядляриндя еля бир груп-
лашма йаратмышдылар ки, онун Азярбайъана щцъумунун гаршысынын 
алынмасы щеч бир реаллыьа уйьун дейилди. 

Бунунла беля, шимал сярщяд хяттинин мющкямляндирилмяси цчцн 
мцмкцн олан тядбирлярин щяйата кечирилмясиня ъящд эюстярилирди. 

Бурада топчу бюлмяляри də йерляшдирилмишди. Лакин топларын там иш-
ляклийиня наил олмаг цчцн бир сыра комплектляшдириъи щиссяляря 
ещтийаъ вар иди. Апрел айынын 15-дя бунунла баьлы Щярби Назирлийя 
мялумат эюндярилди. Еля щямин эцн дя Губа пийада алайыын ко-
мандири вязифясини иъра едян полковник Туманов щямин алайын 2 
бюлцйц иля Хачмаза йола дцшмяси барядя мяркязя мялумат эюн-
дярди. Апрелин 17-дя эюндярдийи башга бир рапортунда полковник 
Туманов Хачмаза чатдыьыны, онун табелийиндя олан пийадалардан 
башга 3-ъц зирещли гатарын да Хачмаза эялдийини билдирирди. Онун 
рапортуна ясасян Йаламада 70 няфярдян ибарят дямир йолу мцща-
физя дястяси дайанырды. 5-ъи даь батарейасынын да йахын заманларда 
Хачмаза эяляъяйи эюзлянилирди. Полковник Туманов, ейни заман-
да, шяхсян сяrщяд хяттиня эетмиш вя айдынлашдырмышды ки, болшевик 
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гцввяляри щяля ки, Азярбайъанын сярщяд хяттини кечмяйибляр. 
Бурада мцдафияни аз-чох эцъляндирмяк цчцн полковник Туманов 
2-ъи йцнэцл батарейанын топларыны Ляъят йахынлыьында йерляшдирди. 
Бу топлар щям Самур чайы цзяриндян кечян кюрпцнц, щям дя дя-

мир йолу хяттини щядяфя эютцрмяли идиляр (522). 
1920-ci il aprel ayının 25-nə aid olan bir məlumata görə 4-cü 

Quba alayının polkovniki knyaz Tumanovun rəhbərliyi altında 4 

piyada bölüyü, dağ batareyası və bir zirehli qatardan ibarət qüvvə 
var idi. Piyada bölüklərindən biri Yalamada, biri Şirvanda, 2 bölük 

və bir batareya isə Xudatda dayanırdı. Zirehli qatarla dəstənin qə-

rargahı da Xaçmazda yerləşdirilmişdi. Konkret tarixi şəraitdə şimal 

sərhədinin qorunmasına bu dəstə məsuliyyət daşıyırdı. Qarabağdan 

1-ci Tatar süvari alayının da şimala göndərilməsi mümkün sayıldı. 

Amma bolşevik qüvvələrinin Azərbaycana etdiyi təcavüzünə qarşı 

polkovnik Tumanovun dəstəsi tək müqavimət göstərməli oldu (523).  

Bundan əlavə, polkovnik Tumanovun dəstəsi bir sıra çətinlik-

lərlə də üzləşmişdi. Bu da kiçik dəstənin bütünlüklə xidmətə sə-

fərbər olmasına müəyyən çətinliklər yaradırdı. Məsələn, dəstənin 

təchizatçısı yox idi. Ona görə bölmələrin şəxsi heyəti təchizat 

məsələləri ilə məşğul olmaq məcuriyyətində qalırdı. Bu məsələnin 

həlli üçün Hərbi Nazirlik qarşısında dəstəyə bir nəfər təchizatçının 

verilməsi barəsində məsələ qaldırılmışdı. 

Dəstənin döyüş təchizatının təmin edilməsi məsələsində də 

müəyyən çətinlik mövcud idi. Bu çətinliyin həll edilməsi üçün 
Hərbi nazir S.Mehmandarovun əmri ilə Xaçmazda müvəqqəti 

sursat anbarı təsis edildi. Bu anbar bir piyada taboru, bir süvari 

alayı, bir dağ batareyası və bir zirehli qatar üçün nəzərdə tutul-

muşdu. Azərbaycan Ordusunun mənzil müfəttişi (general-kvartir-

meyster) ordunun təchizat rəisinə göndərdiyi məktubda bildirirdi 

ki, Xaçmazda sursat anbarının təsis edilməsi Hərbi nazirin xüsusi 

nəzarəti altındadır və onun icrası dərhal öz həllini tapmalıdır (524). 

1920-ci il aprel ayının 26-da, yəni bolşevik qoşunlarının Azər-

baycana təcavüzünün başlanmasından cəmi bir gün əvvəl ordunun 

mənzil müfəttişi S.Mehmandarovun göstərişi əsasında Ləki topçu 

anbarının rəisindən tələb etdi ki, polkovnik Tumanovun dəstəsinin 
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təсhiz edilməsi üçün təcili şəkildə iki vaqonla Xaçmaza aşağıdakı 

sursat göndərilsin: 

– 3 xətli tüfənglər üçün patron – 1500000 ədəd; 

– 3 xətli tüfənglər üçün patron – 80000 ədəd; 

– 3 düyməli dağ mərmiləri (1909-cu il) – 250 ədəd;  

– 3 düyməli şrapnelli mərmi (1904-cü il) – 200 ədəd; 

– Lebel tüfəngləri üçün patron – 50 000 ədəd; 

– Lyuis pulemyotu üçün patron – 60 000 ədəd. 

Bunlardan başqa, dəstənin ehtiyacının ödənməsi üçün 7 ədəd 

telefon aparatı və 30 verst kabel lazım idi. Dəstənin tibbi xidməti-

nin yaxşılaşdırılması üçün də məsələ qaldırılmışdı (525).  
Алынан кяшфиййат мялуматлары ися ондан хябяр верирди ки, Пет-

ровск иля Самур чайы арасында бошевик гцввяляри эцнц-эцндян арт-
магдадыр вя онлар истянилян вахт сярщядя щцъум едя билярляр (526). 

Азярбайъанын дахилиндя силащлы болшевик дястяляринин йарадылмасы 
вя онларын республика щюкумятиня гаршы силащлы цсйана щазырлашмасы 
да Гырмызы Орду щиссяляринин сцрятли щцъумуна кюмяк етди. 

 Мювъуд олан мялуматлара эюря апрелин 27-дя щюкумятин 
иъласында болшевик гцввялярин сярщяди кечмяк хябяри мцзакиря 
едиляркян республиканын мцдафия имканлары барядя сорьуйа Щярби 
назир С.Мещмандаров билдирмишди ки, Ермянистан силащлы гцввя-
ляриня мцгавимят эюстярмяк имканымыз олса да, болшевик гцв-

вяляринин щцъумунун гаршысыны сахламаг мцмкцн дейилдир (527). 
С.Мещмандаров бу фикрини шимал сярщядляриндя XI Гырмызы Ор-

дунун сай тяркиби иля мцгайисядя Азярбайъан гошунларынын щяддян 
артыг аз олмасы иля баьлы сюйлямишди. Щярби Назирлийин рящбярлийи Да-
ьыстан яразисиндя топлашан болшевик гцввяляринин потенсиалы барядя 
мялумат ялдя етмишди вя щеч шцбщясиз ки, тяърцбяли щярбчиляр кими 
С.Мещмандаров да, онун ятрафындакылар да щярби гаршыдурманын щеч 
дя Азярбайъанын хейриня олмайаъаьыны йахшы эюрцрдцляр. 

Болшевик гцввяляринин Азярбайъана щцъумунун гаршысынын 
алынмасы цчцн Гарабаьдан гошун щиссяляринин шимал сярщядиня атыл-
масы иля баьлы щюкумят дахилиндя бязи фикирляр дя мювъуд ол-
мушдур. Анъаг 1920-ъи ил апрелин 16-да Ф.Хойски билдирирди ки, Га-
рабаьдан гошунлары щеч бир вяъщля чыхармаг олмаз, чцнки бу, ер-
мяни силащлы гцввяляринин Азярбайъан торпагларына гаршы тяъа-
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вцзкарлыьынын йенидян аловланмасына эятириб чыхара билярди (528). 
1920-ъи ил апрелин 27-дя болшевик гцввяляринин Азярбайъан сяр-

щядлярини позмасы хябяри алынан кими Щярби назир С.Мещмандаров 
1-ъи пийада дивизийасынын командири эенерал-майор Cavad bəy Шых-
линскийя телеграм эюндяриб шимал сярщядинин мцдафиясиня щярби 
гцввя айырмасы барядя ямр верди: "Болшевикляр Йалама станси-
йасына щцъум етдиляр. Онлар дайанмадан ирялиляйирдиляр. Худаты 
яля кечирибляр. Чыхылмаз вязиййятдяйик. Gцнц бу эцн Гызылбуруна 
Газахдан бир табор вя Эянъядян бир табор эюндярмяйинизи ямр 
едирям. Щяр бир таборда ян азы 500 сцнэц вя пулемйот олмалыдыр. 
Йцк гатарыны артыг эюндярмишик. Hямин щиссялярин эялмяси вахтыны 

телеграфла билдирин. Биз таборлары сабаща эюзляйирик" (529). 
С.Мещмандаров бу ямри иля дя шималын мцдафияси цчцн кюмяйи 

Гарабаьдан дейил, Эянъя вя Газахдан эюндярмяйи ямр едирди. 
Вязиййятин реаллыгла гиймятляндирилмяси эюстярир ки, Гарабаьда 
олан гцввялярин шимала эятирилмяси иля дя чох бюйцк зярбя гцввя-
синя малик олан XI Oрдунун гаршысыны алмаг асан олмазды. Йу-
харыда ермяни гцввяляри иля эярэин дюйцшлярдян сонра Гарабаь-
дакы гошун щиссяляринин сай тяркиби эюстярилмишди. Ермяни миллятчи 
гцввяляриня гаршы апарылан эярэин мцбаризя Азярбайъан Oрдусуна 
хейли ъанлы вя мадди иткиляр йетирмишди. Республиканын ярази бцтюв-
лцйцнцн горунмасы цчцн щятта шимал сярщядляринин мцдафиясиндя 
дайанан щиссяляр дя Гарабаьа апарылмышды. Бцтцнлцкдя, 1920-ъи 
илин апрелиндя Азярбайъанда мювъуд олан щярби шяраит сцрятля 
ъянуба доьру ирялиляйян совет гцввяляринин ишьалчылыг ниййятля-
риндян горунмаг цчцн республиканын хейриня дейилди. Болшевикляр 
дя бундан дярщал истифадя етдиляр. Ишьалчы гцввялярин ясас зярбя 
гцввясини тяшкил едян зирещли гатарларын Бакыйа эирмяси, шящярин 
эириш-чыхыш нюгтяляринин тутулмасы Азярбайъанын мцстягиллийиня сон 
гойду. Апрелин 28-дя республика щюкумяти, Щярби Назирлийин 
рящбярлийи истефа верди. Щакимиййят болшевиклярин ялиня кечди. 

Бунунла да Азярбайъан Xalq Cümhuriyyəti Oрдусунун мöv-

cudluğuna сон гойулду.  
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 НЯТИЪЯ 
 
Ъцмщуриййят ордусу мцстягиллийини ялдя етмиш щяр бир юлкя кими 

Азярбайъан Халг Ъцмщуриййятинин дя мцщцм дювлят атрибутларын-
дан бири иди вя онун тяшкили мцстягил дювлят гуруъулуьунун тяркиб 
щиссяси кими щяйата кечирилирди. Хцсусиля 1918-ъи илин сонларындан, 
тцрк щярби гцввяляри Азярбайъаны тярк едяндян сонра бу просеся 
даща ъидди диггят йетирилирди. Чцнки йаранмыш конкрет тарихи шяраит-
дя Азярбайъанын ярази бцтювлцйцнцн вя дювлят мцстягиллийинин 
горунмасы бцтцнлцкля Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти ордусунун 
цзяриня дцшмяли иди. Буна эюря дя гаршыйа гойулан вязифянин 
щяйата кечирилмяси цчцн истяр Азярбайъан щюкумяти тяряфиндян, ис-
тярся дя йенидяn бярпа едилмиш Щярби Назирлийин рящбярлийи тяря-
финдян тарихи ишляр эюрцлдц. Арашдырмалардан ялдя едилян гянаятляр 
дя буну сцбут едир.  

Щяр шейдян яввял тядгигатлар беля бир нятиъяйя эялмяйя ясас 
верир ки, 1918-ъи илин сонунда Азярбайъан мцряккяб тарихи шя-
раитдя гярар тутмушду. Сийаси вя игтисади проблемляр юлкянин вя-
зиййятини даща да чятинляшдирирди. Хариъи дювлятлярин мцдахиляси ися 
мцстягиллийин юзцнц суал гаршысында гоймушду. Дювлятин сийаси 
рящбярлийи вя еляъя дя щюкумятин структуруна дахил олан Щярби Nа-
зирлийин рящбярлийи тарихи шяраити там айдынлыьы иля гиймятляндирир, 
баша дцшцр вя фяалиййятлярини дя дюврцн тялябляриня уйьун олараг 
Азярбайъан халгынын милли мараглары истигамятиндя гурмаьа чалы-
шырдылар. Щюкумятля Щярби Назирлийин рящбярлийи арасында принсипиал 
анлашманын олмасы, онларын гаршылыглы фяалиййятиндя мящз милли мя-
нафеляря истинад едилмяси бцтцн чятинликляря бахмайараг, орду гу-
руъулуьу сащясиндя мцсбят стратежи мцщит йарадырды. Щямин мцщит-
дян ишэцзарлыгла истифадя едилмяси ися ордунун формалашмасыны 
сцрятляндирир, онун практики фяалиййяти цчцн зярури зямин йарадырды. 

Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьунун икинъи мярщялясиндя щярби 
структурларын йенидян гурулмасы вя мющкямляндирилмяси сащясин-
дя апарылан ишлярин юйрянилмяси эюстярир ки, мцстягил вя эцълц 
ордунун гурулмасы бу просесин тамамиля Ъцмщуриййят щюкумя-
тинин нязаряти алтына алынмасындан сонра мцмкцн олду. Бу орду-
нун гурулмасы Азярбайъан щюкумятинин фяалиййятинин тяркиб щис-



708 

 

сясиня чеврилди вя бу просесин иърасына рящбярлик едяъяк Щярби На-
зирлик йенидян бярпа едилди. Азярбайъан щюкумяти ися гейд едилди-
йи кими, орду гуруъулуьу просесиндя садяъя сейрчи вя йа нязарятчи 
мювгейиндя дайанмырды. Яксиня, лазыми дюйцш кейфиййятляриня 
малик олаъаг орdунун Азярбайъан дювлятчилийинин горунмасындакы 
ролуну реаллыгла гиймятляндиря билдийи цчцн щюкумят бу просесин 
фяал иштиракчысы иди. Илк вахтлар щюкумятин сядри Ф.Хойскинин Щярби 
назир вязифясини юз цзяриня эютцрмяси дя орду гуруъулуьуна щюку-
мятин ъидди диггят йетирмясиндян иряли эялирди. 

Орду гуруъулуьунун стратеэийасы да Ъцмщуриййят щюкумятi тя-
ряфиндян мцяййянляшдирилмишди. Щямин стратеэийайа уйğун олараг 
Ъцмщуриййят ордусу щяр щансы бир тяъавцзкар мягсяд цчцн дейил, 
йалныз юлкянин ярази бцтювлцйцнц, дювлят мцстягиллийини горумаг 
цчцн йарадылырды. Ордунун сийасятя гарышмасы ганунданкянар ще-
саб едилирди вя бу принсип еля инди дя юзцнц доьрултмагдадыр. Орду 
гуруъулуьунун щцгуги базасынын йарадылмасы, Щярби Назирликля ди-
эяр щюкумят органлары арасында ишэцзар ялагялярин бяргярар едил-
мяси дя бу просесин уьурла давам етдирилмясинин зямининя чев-
рилирди. Дювлят Мцдафия Комитясинин йарадылмасы вя щюкумят сяд-
ринин она рящбярлик етмяси ися мцдафия ишляри сащясиндя юлкя 
мигйасында щяйата кечирилян ишлярин низамланмасы бахымындан 
ящямиййятли бир гярар иди. 

Йени орду гуруъулуьуна рящбярлик едяъяк чевик вя ясасланды-
рылмыш системин зярурилийи Ъцмщуриййят щюкумяти тяряфиндян гябул 
едилирди. Бу системин бяндляринин бири диэярини тякрарламырды вя йа 
бири диэяриня манечилик йаратмырды. Яксиня, онларын бири диэярини та-
мамламасы вя щюкумятин рящбяредиъи мювгейи орду гуруъулу-
ьунун ардыъыллыьыны ясасландырырды. 

Ъцмщуриййят ордусу тарихинин юйрянилмяси бир даща эюстярди ки, 
зярури мадди-техники базанын йарадылмасы орду гуруъулуьунун 
уьурунун мцщцм шяртидир. Мадди-техники базанын йарадылмасы 
садяъя мяишят ещтийаъларынын юдянмяси кими дяйярляндирилмямяли-
дир. Гошун щиссяляринин дюйцш щазырлыьынын ялдя едилмяси, ордунун 
дюйцш тактикасынын инкишаф етдирилмяси мювъуд олан мадди-техники 
база иля бирбаша баьлы иди. Бир ъящяти гейд етмяк лазымдыр ки, Ъцм-
щуриййят ордусунун сайынын артырылмасы да ордунун мадди-техники 
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базасына уйьун олараг апарылырды. Йяни бюйцк вя эцълц ордуйа ещ-
тийаъ олмасына бахмайараг, кямиййят мясялясиня ифрат йанашыл-
мырды. Ордуйа о сайда чаьырышчы ъялб олунурду ки, онларын мад-
ди-техники база иля тямин едилмяси вя бунунла да онларын ащянэдар 
дюйцш щазырлыьынын апарылмасы мцмкцн олсун. Она эюря дя орду-
нун мадди-техники базасынын йарадылмасынын щюкумятин рящбярлийи 
алтында апарылмасы да гошун щиссяляринин формалашдырылмасы бахы-
мындан дцзэцн истигамят иди. Юлкя игтисадиййатынын чох бюйцк 
эюстяриъиляря малик олмадыьы бир вахтда ордунун бцтцн ещтийаълары-
нын там шякилдя юдянилмяси имканы олмаса да, дювлят бцдъясинин 
приоритет сащяляринин дцзэцн мцяййянляшдирилмяси, мювъуд имкан-
лардан даща сямяряли истифадя едилмяси орду гуруъулуьунун 
ащянэдар инкишафына зямин йаратды. Мясялян, 1919-ъу илдə гошун 
щиссяляринин тяшкилинин йцксялян хятля давам етмяси йалныз зярури 
мадди ещтийатларын мювъудлуьу иля шяртляня билярди. Тяъщизат 
мясяляляри иля баьлы юлкя дахилиндяки сянайе мцяссисяляриндян 
истифадя едилмякля бярабяр хариъи юлкялярля дя ялагяляр йарадылды. 

Мювзунун юйрянилмяси бир даща сцбут едир ки, орду гуруъулуьу-
нун эедиши цмумдювлят гуруъулуьунун эедишиндян бирбаша асылы-
дыр. Ордуну ъямиййятдян, орду гуруъулуьуну ися цмумдювлят гу-
руъулуьундан айырмаг арзуедилмяйян нятиъяляря эятириб чыхара би-
ляр. Дювлят гуруъулуьунда мювъуд олан чятинликляр вя йа йол вери-
лян нюгсанлар да орду гуруъулуьуна тясирсиз ютцшя билмяз. Бу ба-
хымдан проблемин юйрянилмяси ону да эюстярди ки, щюкумятин фяа-
лиййятиндя ортайа чыхан чятинликляр, хцсусян дя 1920-ъи илин илк ай-
ларында баш верян сийаси бющранлар дювлят гуруъулуьунун бцтцн са-
щяляриндя олдуьу кими орду гуруъулуьуна да мянфи тясир эюстярди. 
Йяни орду гуруъулуьунун сабит хятт цзря апарылмасы щюкумятин са-
бит фяалиййят эюстяря билмяси иля бирбаша баьлыдыр. Бунларын ичярисин-
дя болшевизмя гаршы кяскин мцбаризянин тяшкил едилмямясинин, 
щюкумят органларында сийаси йекдиллийин олмамасынын гошун щисся-
ляринин мяняви-идеоложи овгатына мянфи тясир эютярмясини гейд 
етмяк олар. 

Ъцмщуриййят ордусунун тарихи тяърцбяси, ейни заманда, бу про-
сесдя шяхсиййятлярин бюйцк ролуну да тясдигляйир. Еля мювзунун 
арашдырылмасы да эюстярди ки, орду гуруъулуьунун уьурлу апарылмасы 
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бу просесдя ващид идарячилийин йарадылмасыны, чохсайлы инсанларын 
ирадясинин дцзэцн истигамятляндирилмясини, сярт интизамы, эениш тяъ-
рцбяни вя тяшяббцскарлыьы тяляб едир. Беля кейфиййятляря малик 
олан забитляр олмадан орду гуруъулуьуну ардыъыл бир хятт цзяриня 

истигамятляндирмяк дя чох чятин olardı. Буну Ъцмщуриййят ор-
дусунда хидмят едян тяърцбяли забитлярин дяйярли фяалиййяти дя сц-
бут едирди. Щяр шейдян яввял Щярби Назирлийин рящбярлийиня тяърц-
бяли эенераллар олан С.Мещмандаров вя Я.Шыхлинскинин эяти-
рилмяси, бу инсанларын савады, тяшкилатчылыг габилиййяти, тапшырылан 
вязифяйя садиглийи, орду гуруъулуьундакы инкишаф мейиллярини дуйа 
билмяляри, щюкумятин орду гуруъулуьу сащясиндя тутмуш олдуьу 
сийасяти дцзэцн излямяляри, интизамлылыьа вя шцурлу тяшяббцскарлыьа 
йер вермяляри Ъцмщуриййят ордусунун ардыъыл инкишафыны шяртлянди-
рирди. Адлары чякилян эенералларын, щабеля Ъцмщуриййят ордусунун 
диэяр эенералларынын шяхсиндя нязяриййя иля тяърцбя, тялябкарлыгла 
гайьыкешлик, тяшкилатчылыгла тяшяббцскарлыг цзви шякилдя бирляшди-
рилди. Башлыъасы ися бцтцн бу кейфиййятляр цмуммилли марагларла 
вящдят тяшкил етди ки, бу да орду гуруъулуьу цчцн мцщцм ящямий-
йятə малик иди. 

Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьу тарихинин юйрянилмяси беля бир 
гянаяти дя тясдигляйир ки, бу просесин уьурла апарылмасынын ясас 
сябябляриндян бири онун милли дяйярляр цзяриндя гурулмасыдыр. Ор-
дуда Азярбайъан дилинин, милли эейим лайищяляринин, милли 
рямзлярин тятбиг едилмяси, милли мяишятин ясас эютцрцлмяси халгла 
орду арасында бир вящдят йарадырды. Бунуn нятиъяси иди ки, 
Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьу халгын бюйцк яксяриййяти 
тяряфиндян ряьбятля гаршыланырды. Бу бахымдан чаьырыша мцнаси-
бятдя ящали арасында эетдикъя даща эцълц дюнцш йаранды, ордуда 
хидмятя мцнасибят мцсбятя доьру дяйишди. Бир сыра органларын 
ганунсуз щярякятляри, имканлы адамларын рцшвят веряряк ювладла-
рыны хидмятдян азад етмяляри, гошун щссяляриндян фярарилик фактлары 
мювъуд олса да, бу истигамятдя мцсбят мейилляр цстцнлцк тяшкил 
етди. Бу мцсбят мейиллярин цстцнлцк тяшкил етмясинин бир сябяби дя 
ондан иряли эялирди ки, мянфи щаллара гаршы Щярби Назирликля, диэяр 
органлар, хцсусиля Дахили Ишляр Назирлийи арасында фяалиййят бирлийи 
йарадылды. Йяни орду гуруъулуьунун милли дяйярляр цзяриндя 
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апарылмасы юз сцряти вя тясир даиряси бахымындан диэяр мейилляри 
цстяляди. Бу ъящят бцтцн чятинлийиня бахмайараг, ордуйа гаршы 
цмумхалг ряьбятинин йаранмасына йол ачды. 

Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьу тарихинин юйрянилмяси ону да 
тясдигляди ки, милли кадрлар олмадан етибарлы милли орду гурмаг 
мцмкцн дейил. Бунун цчцн дя милли кадрлар щазырлайан мяктябляр 
шябякясинин йарадылмасы Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьунун ясас 
истигамятляриндян бирини тяшкил етди. Бу мясяля щям Щярби На-
зирлийин, щям дя щюкумятин фяалиййятиндя стратежи сащялярдян бирини 
тяшкил едирди. Мювъуд чятинликляря бахмайараг, щярби тящсил мцяс-
сисяляринин ачылмасы барядя иряли сцрцлян тяклифляр щям щюкумят, 
щям дя Парламент тяряфиндян ишэцзарлыгла гаршыланыр вя онларын 
фяалиййятинин тяшкили цчцн зярури гярарлар гябул едилирди. Нятиъядя, 
1920-ъи илин апрел чеврилишиня гядяр щазырланмыш милли кадрлар кя-
миййят етибариля мювъуд олан гошун щиссяляринин ъанландырылмасы 
вя формалашдырылмасы цчцн гянаятбяхш иди. Бахмайараг ки, илк вахт-
лар ордуда гейри-азярбайъанлы забитлярирн сайы чох иди. Щярби Назир-
лийин рящбярлийи бу нисбяти дяйишдирмяк цчцн мягсядйюнлц сийасят 
йеридяряк азярбайъанлы забитлярин цстцн нисбятиня наил ола билди. 

Забит кадрларынын сайынын артмасы ися тялим-тярбийянин, гошун 
щиссяляринин дюйцш щазырлыьынын мязмунуна вя кейфиййятиня 
мцсбят тясир эюстярмяси цчцн мцщцм шяртдир. Бу истигамятдя 
сямярялилийя наил олунмасы цчцн Ъцмщуриййят ордусунда тя-
лим-тярбийянин мярщяляли шякилдя гурулмасы, ясэярлярин савад ся-
виййясинин нязяря алынмасы мцсбят тяърцбя кими гиймятляндирил-
мялидир. Йяни диггят йалныз кямиййят эюстяриъиляриня йюнялдил-
мямишди. Ъцмщуриййят ордусунун дюйцш фяалиййяти дя эюстярди ки, 
кейфиййят мясяляляриня диггят йетирмядян цмумдювлят вязифя-
лярини йериня йетирмяйя гадир олан силащлы гцввяляри йаратмаг 
мцмкцн дейил. Ъцмщуриййят ордусунда бу сащядя щям тарихи тяъ-
рцбя, щям дя сон иллярин иряли сцрдцйц тялябляр йарадыъы шякилдя 
ялагяляндирилирди. 

Бцтцн бунларын нятиъяси иди ки, гошун щиссяляри юлкянин ярази бц-
тювлцйцнцн горунмасында сямяряли фяалиййят эюстярмяйя наил 
олдулар. Щяр шейдян яввял юлкянин ярази бцтювлцйцнцн горунмасы 
цчцн мцдафия ишинин дцзэцн системи йарадылды. Щярби шяраитин 
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дцзэцн дяйярляндирилмяси иля лазым олан истигамятдя гцввя цстцн-
лцйцнцн йарадылмасы, дювлятин имканларынын мцдафия ишинин тяшкили-
ня сяфярбяр едилмяси диггят мяркязиндя сахланылырды. Ярази бцтюв-
лцйцнцн горунмасы бцтцн халгын щагг ишиня чеврилмишди, гошун щис-
сяляриндя мцбариз ящвал-рущиййя формалашдырылмасы вя онларын ида-
ря едилмяси мягсядйюнлц шякилдя истигамятляндирилирди. Мящз бу 
амиллярин нязяря алынмасы Ъцмщуриййят ордусунун дюйцш гцдряти-
ни хейли артырды. Лянкяран бюлэясиндя, Гарабаьда апарылан дю-
йцшляр, Деникин тящлцкясиня гаршы шимал сярщяди бойунъа вя Бакы 
ятрафында апарылан мцдафия ишляри дя Ъцмщуриййят ордусунун кифа-
йят гядяр дюйцш гцдрятиня малик олдуьуну сцбут етди. Bунун няти-
ъяси иди ки, 1920-ъи илин март-апрел айларында Гарабаь бюлэясиндяки 
иримигйаслы тяъавцз Ъцмщуриййят ордусунуn эцъц, онун забитля-
ринин вя рящбярляринин тяшкилатчылыьы иля йатырылды.  

1920-ъи илин апрелиндя болшевик тяъавцзцнцн гаршысынын алын-
мамасы ися Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьунун тарихи ящямий-
йятини шцбщя алтында гоймамалыдыр. Бурада бир нечя мягама 
диггят йетирмяк лазымдыр. Яввяла, болшевик тяъавцзц кифайят гя-
дяр дцшцнцлмцш эениш бир ишьалчылыг планынын тяркиб щиссяси иди вя 
бу тяъавцзцн Гарабаьдакы ермяни тяъавцзц иля бирбаша ялагяси вар 
иди. Ъцмщуриййят ордусу щиссяляри мягсядйюнлц шякилдя Гара-
баьда аьыр дюйцшляря ъялб едилди вя бурада верилян иткилярин бярпа-
сына маъал тапылмамыш болшевик гцввяляри Азярбайъанын ичяриля-
риня доьру тяъавцзя башладылар. Диэяр тяряфдян, щярбин али гануну 
олан гцввяляр нисбяти гануну нязяря алынарса, Ъцмщуриййят ор-
дусу Гарабаь дюйцшляриня ъялб едилмясяйди беля сайъа ондан дя-
фялярля чох олан болшевик тяъавцзцнцн гаршысынын алынмасы щеч дя 
асан олмайаъагды. Болшевик ордусу зярбя гцввяси цчцн ясас шярт 
олан техники имканлары бахымындан да Ъцмщуриййят ордусундан 
хейли цстцн иди. Ъцмщуриййят ордусу гуруъулуьунда эюрцлян иш-
лярин мигйасы, дяйяри, ящямиййяти онунла юлчцлмялидир ки, тяхми-
нян ил йарым ярзиндя чох мцряккяб тарихи шяраитдя, чох зяиф игтиса-
ди вя щярби база цзяриндя кифайят гядяр дюйцш кейфиййятляриня ма-
лик олан бир орду гурулмушду вя бу ордунун тяшкили Азярбайъан 
Халг Ъцмщуриййятинин мцщцм наилиййятляриндян бири иди. Ъцм-
щуриййят ордусунун йарадылмасы цчцн ян мящдуд имканлардан 
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максимум истифадя едилмяси габилиййяти, ордунун рящбярлийинин 
йцксяк тяшкилатчылыг баcарыьы, ясэяр вя забитлярин эцъцнцн бцтцн-
лцкля сяфярбяр едилмяси, шяхси щейятя эюстярилян гайьы вя принси-
пиаллыг, дюйцш щазырлыьы иля мяняви-психоложи амиллярин ялагялян-
дирилмяси сявиййяси, забит щейятинин мяняви сафлыьына вя ишэцзарлы-
ьына верилян гиймят методоложи бахымдан бу эцн дя юз дяйярини 
итирмямишдир вя бцтцн дюврляр ярзиндя Азябайъанда орду гуруъу-
луьу цчцн эярякли ола биляр. 

Цмумян, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти ордусунун тяшкили 
Азярбайъанын щярб тарихиндя вя бцтцнлцкдя Азярбайъан халгынын 
тарихиндя ящямиййятли бир щадися иди. Чцнки щяр шейдян яввял бу 
ордунун йарадылмасы иля Азярбайъанда низами орду гуруъулуьу-
нун ясасы гойулду вя Азярбайъанда силащлы гцввяляр гуруъулуьу 
тарихиндя характер етибариля тамамиля йени бир сящифя ачылды. Нязяря 
алынса ки, Азярбайъанда мцстягил орду гуруъулуьу тяърцбясиня 
ХЫХ ясрин яввялляриндя сон гойулмушду, онда ХХ ясрин яввялля-
риндя йенидян реаллыьа чеврилян Азярбайъан Oрдусу гуруъулуьу 
щярб ишинин йени мярщялясинин хцсусиййятлярини, инкишаф етмиш 
дцнйа дювлятляринин щярби тяърцбясини юзцндя якс етдирирди. Бу 
просес йени вя мцтярягги дяйярляр цзяриндя апарылырды вя щямин 
дяйярляр шяргдя илк демократик дювлят гурулушу олан Азярбайъан 
Хаlq Ъцмhuриййятинин мювъудлуьу дюврцндя ялдя едилмиш ясас 
нaилиййятлярдян бири иди. 
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