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ARTİLLERİYA KӘŞFİYYATI: YENİLİKLӘR, İSTİQAMӘTLӘR 
 

polkovnik Yaşar Kәrimov 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 

 
Xülasә. Mәqalәdә artilleriya bölmәlәrinin müasir optiki vә radiolokasiya kәşfiyyat vasitәlәri, 

pilotsuz uçuş aparatları ilә tәchiz olunması mәsәlәlәri, hәmçinin onların tәtbiqinin yaratdığı üstünlük vә 
inkişaf istiqamәtlәrindәn bәhs edilir. 

Açar sözlәr: artilleriya kәşfiyyatı, radiolokasiya kәşfiyyatı, optiki kәşfiyyat, hava kәşfiyyatı.  
 

Müasir ümumqoşun döyüşü yüksәk gәrginliyi, döyüş fәaliyyәtlәrinin dinamikliyi vә sürәtli 
olması, elәcә dә bir növündәn digәrinә cәld keçmәsi ilә xarakterizә edilir. İstәnilәn döyüş növündә 
kәşfiyyat mәlumatları komandirin qәrar qәbul etmәsi üçün mühüm әhәmiyyәtә malikdir. Ona görә dә 
kәşfiyyatın istәnilәn növü qarşısında yeni imkanlar vә inkişaf perspektivlәri açılır.  

Artilleriya kәşfiyyatı taktiki kәşfiyyatın tәrkib hissәsini tәşkil edir. Әlavә olaraq, Raket vә 
Artilleriya Qoşunlarının döyüş tәminatının әsas növündәn biridir vә bir çox hallarda onun döyüş 
tәtbiqinin uğrunu müәyyәn edir. Artilleriya kәşfiyyatı da kәşfiyyatın digәr növlәrindә olduğu kimi, 
müasir tәlәblәrә cavab vermәk üçün inkişaf edir vә dәyişir. 

Kәşfiyyatın istәnilәn növü ilә düşmәnin, әrazinin, mövcud şәrtlәrin öyrәnilmәsi zamanı dәqiqlik, 
fasilәsizlik, dayanıqlılıq vә etibarlılıq tәlәb olunur. Son zamanlar kәşfiyyat vasitәlәrinin imkanlarının 
texniki baxımdan inkişafı istiqamәtindә baş verәn dәyişikliklәr bu tәlәblәri daha da zәruri etmişdir.  

Nәzәrә alsaq ki, düşmәn, әrazi vә mövcud şәrtlәr haqqında mәlumatlar dinamik dәyişәn şәraitdә 
vә gәrgin iş rejimindә baş verir, o zaman artilleriya kәşfiyyatının qarşısında duran mәqsәdlәrә 
idarәetmәnin tәkmillәşdirilmәsi, şәxsi heyәtin bilik, bacarıq vә tәcrübәsinin artırılması ilә nail olmaq 
mümkündür.   

Ona görә dә artilleriya kәşfiyyatının daha müasir vasitәlәr, durbinlәr, lazer mәsafәölçәnlәr, gecә- 
görmә cihazları, universal radiolokasiya stansiyaları vә pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilә tәmin edilmәsi 
daha mәqsәdәuyğundur. Artilleriya kәşfiyyat bölmәlәrinin müasir vasitәlәrlә tәmin olunmasından sonra 
artilleriya kәşfiyyatının tәşkili vә aparılması üçün sәrf olunan vaxt kifayәt qәdәr azalmış vә mәlumatların 
dәqiqliyi artmışdır. 

Artilleriya kәşfiyyatının tәtbiqindә hәmin vasitәlәrin yaratdığı üstünlüklәrә vә inkişaf 
istiqamәtlәrinә qısaca da olsa nәzәr salaq.  

Optiki kәşfiyyat müşahidә üsulunda yerüstü mәntәqәlәrdәn geniş istifadә olunur. Hazırda hәmin 
mәntәqәlәr artilleriya kәşfiyyatının müasir optiki vasitәlәri: durbinlәr, lazer mәsafәölçәnlәr ilә tәmin 
olunub [1].  

Demәk olar ki, müasir ümumqoşun döyüşlәrindә optiki kәşfiyyat döyüş fәaliyyәtlәrinin bütün 
mәrhәlәlәrindә mühüm rola malikdir. O, vizual müşahidә imkanlarını xeyli artırır, hәdәflәrin 
koordinatlarını tәyinetmә vaxtını qısaldır vә dәqiqliyi tәmin edir. 

Durbin optiki kәşfiyyatın әsas cihazlarından biridir. Durbindәn döyüş sahәsini müşahidә etmәk, 
hәdәflәrin yerini öyrәnmәk vә seçmәk, üfüqi vә şaquli bucaqları, mәrmilәrin partlayışlarına sapmaları 
müәyyәnlәşdirmәk, elәcә dә atışa düzәliş vermәk üçün istifadә olunur. Müasir durbinlәr 
çoxfunksiyalılığı ilә fәrqlәnir [1].  

“Koral” vә “Moskito” tipli lazer mәsafәölçәnlәrlә sutkanın istәnilәn vaxtı vә mәhdudgörmә 
şәraitindә hәdәfin polyar vә düzbucaqlı koordinatlarını, elәcә dә öz yerinin koordinatlarını tәyin etmәk 
mümkündür. Minaatan batareyalarının avtomatik idarәetmә komplektinin tәrkibinә daxil olan 
“Moskito” vә artilleriya batareyalarının avtomatik idarәetmә komplektinin tәrkibinә daxil olan “Koral” 
mәsafәölçәnlәr bu idarәetmә sistemlәrinin vacib elementlәrindәndir [2]. Bunların tәtbiqi nәticәsindә 
әldә olunan mәlumatlar digәr mәntәqәlәrә, xüsusilә atış üçün göstәricilәri hazırlamaq mәqsәdilә atәş 
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mövqeyinә real vaxt rejimindә çatdırılır. Bununla da düşmәnin fәaliyyәtini vaxt amili baxımından 
qabaqlamaqda böyük üstünlük әldә olunur. 

Düşmәnә atәşlә zәrәrvurmada diqqәt çәkәn әsas amillәrdәn biri dә hәdәfin aşkar olunması ilә ona 
qısa zamanda effektiv zәrәr vurmaqdır. 

Yuxarıda qeyd olunan amillәri nәzәrә alsaq, hazırda optiki kәşfiyyat vasitәlәri artilleriya 
kәşfiyyatının qarşısında duran tapşırıqları tәminetmә imkanına malikdir. Lakin belә fәaliyyәtlәrin 
mәqsәdyönlülüyünü artırmaq üçün döyüş hazırlığı mәşğәlәlәri vә tәlimlәrinin gedişindә avtomatik 
idarәetmә komplektinin istifadәsindә şәxsi heyәtin uzlaşma fәaliyyәtlәrinә nail olmaq lazımdır.  

Hazırda dünyanın inkişaf etmiş ordularında radiolokasiya kәşfiyyat vasitәlәrinin yeni 
nümunәlәrinin istehsalı vә onların artilleriya bölmәlәrinin icra etdiyi döyüş tapşırıqlarının maraqlarında 
tәtbiqi üzәrindә intensiv iş aparılır. Bu ölkәlәrә ABŞ, Rusiya, Fransa vә İsrail liderlik edir. Çin vә 
Türkiyәnin müdafiә sәnayesi dә bu istiqamәt üzrә әmәli işlәr görür.  

Radiolokasiya kәşfiyyat vasitәlәri öz artilleriyamızın atışına xidmәt göstәrmәklә yanaşı, düşmәn 
kiçikçaplı zәrәrvurma vasitәlәrindәn atәş açan vә raket buraxmasını icra edәn zaman onların dәqiq 
koordinatlarını müәyyәnlәşdirә bilir.  

Mövcud universal radiolokasiya stansiyası EL/M 2084M vә EL/M 2084L artilleriya kәşfiyyatının 
bu sahәdә imkanlarını xeyli artırıb. Hәmin stansiyalar 2016-cı ilin aprel döyüşlәrindә düşmәnin 60 mm 
vә daha iriçaplı artilleriya vә minaatan batareyalarının aşkarlanmasında әvәzolunmaz rol oynamış, elәcә 
dә yerinin tәyin olunmasında onlara qarşı mübarizәni  tәmin etmişdir.  

Radiolokasiya kәşfiyyatı, hәmçinin artilleriya kәşfiyyatının әn perspektivli inkişaf sahәlәrindәn 
biridir. Ordumuzun Raket vә Artilleriya Qoşunlarının radiolokasiya kәşfiyyatı üzrә mövcud imkanları 
hazırda dünyanın bir çox inkişaf etmiş ordularından daha çoxdur. 

Bununla yanaşı, hazırda artilleriya kәşfiyyatı digәr qoşun növlәrinin kәşfiyyat vasitәlәri ilә 
qarşılıqlı fәaliyyәtdә hava kәşfiyyat vasitәlәrinin dә tәtbiqinә geniş yer verir. Artilleriya bölmәlәrinin 
maraqlarında PUA-ların tәtbiqi nәticәsindә artilleriya kәşfiyyatının imkanları xeyli artırılmışdır. 
Bununla da real vaxt rejimindә düşmәnә atәşlә zәrәrvurmanın effektivliyinin artırılmasına, artilleriya 
atışlarını vә atışın nәticәlәrini müşahidәetmә imkanlarına nail olunub. 

Müasir silahların dәqiqliyi, böyük dağıdıcı gücә vә yüksәk manevretmә imkanına malik olması 
onların vaxtında aşkarlanmasını vә mәhv edilmәsini zәruri edir. Bu da kәşfiyyat vasitәlәrindәn onları 
vaxtında aşkar etmәyi vә mәlumatları vaciblik dәrәcәsinә görә çatdırmağı tәlәb edir. 

PUA-lar öz qoşunlarımızın yerlәşdiyi yerdәn düşmәnin ön xәttinә 3  4 km yaxınlıqda uçuşlar icra 
etmәklә kәşfiyyat aparır. Düşmәnin hava hücumundan müdafiәsi zәif tәşkil olunduqda bәzi kәşfiyyat 
tapşırıqlarının icrası mәqsәdilә uçuşlar ön xәttә daha yaxın keçirilә bilәr [3].  

Artilleriya vә minaatanların atәş mövqelәri bizim qoşunların ön xәttindәn 1 – 6 km mәsafәdә, yәni 
PUA-ların kәşfiyyat aparması üçün uçuş rayonları bizim artilleriyanın atış trayektoriyası istiqamәtindә 
yerlәşir. 

Öz artilleriyamızın atәşi ilә PUA-lara mәrmilәrin uçuş trayektoriyasında zәrәr vurmamaq üçün 
mәrmilәrin trayektoriyada hündürlüyünü nәzәrә alaraq, PUA-nın uçuş hündürlüyünü tәyin etmәk 
lazımdır. Müxtәlif atımlarda müxtәlif sistemlәrdәn fәrqli mәsafәlәrә atış trayektoriyasının tәhlili onu 
göstәrir ki, uçuş rayonu düşmәnin ön xәttindәn 4 km, artilleriyanın atәş mövqeyi bizim ön xәtdәn 5 km 
dәrinlikdә yerlәşdikdә PUA-nın uçuş hündürlüyü 500 m-dәn, atәş mövqelәri ön xәtdәn 6 km dәrinlikdә 
yerlәşdikdә, PUA-nın uçuş hündürlüyü 900 m-dәn az olmamalıdır (Şәkil 1).  
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Şәkil 1. PUA-ların uçuş hündürlüyünü tәyinetmә qrafiki 

 
Burada, h – öz artilleriya mәrmilәrimizin uçuş trayektoriyasının üstündә PUA-ların uçuşlarının 

minimal tәhlükәsizlik hündürlüyü; U – öz qoşunlarımızın ön xәttindәn artilleriyanın mövqelәrinә qәdәr 
olan maksimal uzaqlıq.  

Nәzәrә alsaq ki, müasir ümumqoşun döyüşünün әsas prinsiplәrindәn biri atәşin vacib istiqamәtlәrә 
vaxtında cәmlәşdirilmәsidir, o zaman PUA-ların uçuş hündürlüyünü tәyinetmә qrafiki mühüm 
әhәmiyyәt kәsb edir. Düşmәnә atәşlә zәrәrvurmanın planlaşdırılması zamanı kәşfiyyat mәlumatlarına 
әsasәn, aşkar edilәn hәdәf vә obyektlәrin vaciblik dәrәcәsini nәzәrә almaqla atәşlә zәrәrvurmanın 
effektivliyini artırmaq olar. Ancaq bu halda döyüş tapşırığını az itkilәrlә yerinә yetirmәk mümkündür. 

Son zamanlar dünyada baş verәn silahlı münaqişәlәrin vә lokal müharibәlәrin tәcrübәsinin tәdqiqi 
onu göstәrir ki, hәr iki tәrәf dә döyüş fәaliyyәtini (әmәliyyatı) geniş cәbhәdә icra etmir. Lakin mәqsәdinә 
düşmәnlә tәmas şәraitindәn deyil, daha uzaq mәsafәdәn atәşlә zәrәrvurma vasitәlәrini tәtbiq etmәklә 
nail olmaq istәyir.  

O, düşmәn üzәrindә üstünlük әldә etdikdәn sonra, yerüstü fәaliyyәtlәrin icrasına әlverişli şәrait 
yarandıqda vә qısa zamanda qәti nәticә әldә etmәk üçün icra olunur. 

Belә ki, kәşfiyyatın müxtәlif növ vә üsulları ilә әldә olunan mәlumatları hәm “aşağıdan-yuxarıya”, 
hәm dә әksinә çatdırmaqla, qarşılıqlı informasiya mübadilәsi sistemini yaratmaq mümkündür. 
Artilleriya kәşfiyyatı da bu sistemin vacib hissәsini tәşkil edir.  

Yuxarıda qeyd edilәnlәr döyüşdә artilleriya kәşfiyyatının roluna vә yerinә, icra etdiyi tapşırıqlara, 
döyüş imkanları üzrә baş verәn dәyişikliklәrә vә onun tәtbiqinә görә yeni yanaşma tәlәb edir.  

Müasir kәşfiyyat vasitәlәrinin silahlanmaya qәbulu, onların artilleriya bölmәlәrinin icra etdiyi atәş 
tapşırıqlarının maraqlarında tәtbiqi vә atışa xidmәt göstәrmәsi, elәcә dә digәr qoşun növlәrinin kәşfiyyat 
vasitәlәri ilә qarşılıqlı fәaliyyәtdә tәtbiqinin uzlaşdırılması vә idarәetmә sisteminin tәkmillәşdirilmәsi 
tәlәb olunur. Sürәtlә dәyişәn şәrait artilleriya kәşfiyyatının perspektivli istiqamәtlәrinin inkişafına sәbәb 
olur vә görünәn odur ki, yaxın gәlәcәkdә dә bu proses davam edәcәk. 
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Nәticә 
 

Raket vә Artilleriya Qoşunları düşmәnә atәşlә zәrәrvurmanın әsas qoşun növü hesab olunur. Onun 
effektivliyinin tәmin olunması bir çox amillәrdәn asılıdır, onlardan biri dә artilleriya kәşfiyyatıdır. Ona 
görә dә artilleriya bölmәlәrinin döyüş tapşırıqlarını vaxtında, dәqiq vә keyfiyyәtli yerinә yetirmәsindә 
artilleriya kәşfiyyatının rolu böyükdür. 

Hazırda artilleriya kәşfiyyat bölmәlәrinin silahlanmasına qәbul olunan müxtәlif növ kәşfiyyat 
vasitәlәrinin imkanları ilә belә tapşırıqları yerinә yetirmәk mümkündür. Belә tapşırıqlar optiki, 
radiolokasiya vә hava kәşfiyyat vasitәlәri ilә yerinә yetirilir.  

Belәliklә, ordumuz düşmәnin bütün әmәliyyat düzülüşünün dәrinliyindә mühüm hәdәf vә 
obyektlәri aşkar etmәk vә onların fәaliyyәtini nәzarәtdә saxlamaq imkanına malikdir. Bütün bunlara 
planlı vә mәrhәlәli şәkildә hәyata keçirilәn ordu quruculuğu işlәri ilә nail olunmuşdur.  

 
İstifadә edilmiş әdәbiyyat siyahısı 
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s. 
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3. Kәrimov, Y.Ş. Raket vә artilleriya silahları haqqında mәlumatlar toplusu  / Y.Ş.Kәrimov.  Bakı: 

Hәrbi Nәşriyyat,  2017. – 115 s. 
 

Аннотация 
Направление развития артиллерийской разведки 

Яшар Керимов 
 

В статье раскрывается обеспеченность артиллерийского подразделения современными 
оптическими, радиолокационными разведывательными приспособлениями и беспилотными 
летательными аппаратами, а также создаваемое превосходство при их применении и направление 
развития. 

Ключевые слова: артиллерийская разведка, радиолокационная разведка, оптическая 
разведка, воздушная разведка.  

 
Abstract 

Artillery reconnaissance: Novelties and directions 
Yashar Kerimov 

 

In the article the issues of equipping artillery units with modern optical and radar reconnaissance 
devices, unmanned air vehicles, as well as the advantages and direction of their application were 
explained. 

Keywords: artillery reconnaissance, radar reconnaissance, optical reconnaissance, air 
reconnaissance. 
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Xülasә. Mәqalәdә müxtәlif şәraitlәrdә müdafiәnin xüsusiyyәtlәri tәhlil olunaraq açıq şәkildә 
göstәrilir. Ümumi olaraq, gecә müdafiәsinә qoyulan әsas tәlәblәr, dağlıq vә meşәlik әrazidә müdafiәnin 
hazırlanma vә aparılması xüsusiyyәtlәri, yaşayış mәntәqәsinin vә su maneәlәrinin müdafiәsi mәsәlәlәri 
öz әksini tapır. 

Açar sözlәr: müdafiә, mövqe, gecә, dağlıq әrazi, yaşayış mәntәqәsi.  
 

Giriş 
 

Müdafiә, briqadanın taktiki fәaliyyәtlәrinin әsas növlәrindәn biridir. O, düşmәnin üstün 
qüvvәlәrinin hücumunu dәf etmәk, ona maksimal zәrәr vurmaq, әrazinin mühüm rayonlarını әldә 
saxlamaq vә bununla da sonrakı fәaliyyәtlәr üçün әlverişli şәrait yaratmaq mәqsәdilә aparılır [1, s.50]. 

Müxtәlif şәraitlәrdә müdafiәnin xüsusiyyәtlәri dedikdә, gecә şәraitindә, dağlıq vә meşәlik әrazidә 
müdafiә, eyni zamanda yaşayış vә su maneәlәrinin, dәniz sahili vә adaların desant әleyhinә müdafiәsi 
başa düşülür.  

Gәlәcәkdә aparılacaq taktiki fәaliyyәtlәri nәzәrә alaraq müxtәlif şәraitlәrdә müdafiәnin 
xüsusiyyәtlәrinin tәdqiqi hәr zaman aktual olmuşdur. Ona görә dә mәqalәnin hazırlanmasında mәqsәd 
müxtәlif şәraitlәrdә müdafiәnin xüsusiyyәtlәrini tәdqiq etmәkdir.  

 
Gecә vaxtı müdafiәnin xüsusiyyәtlәri 

 

Gecә müdafiәsinә olan әsas tәlәb düşmәnin gözlәnilmәz hücumunu dәf etmәyә hazır olmaqdır. 
Bunun üçün sutkanın işıqlı vaxtında bütün atәş vasitәlәrini vә bölmәlәri, xüsusilә ehtiyatları gecә 

fәaliyyәtinә hazırlamaq, düşmәnin müşahidә vә dinlәnmәsini, döyüş vә bilavasitә mühafizәni, cinah vә 
qovuşuqların qorunmasını güclәndirmәk, işıq tәminatını vә gecәgörmә cihazlarından istifadәni tәşkil 
etmәk, növbәtçi atәş vasitәlәri vә ikinci eşelonun (ehtiyatın) tәrkibindәn ayrılmış bölmәlәrә düşmәnin 
sızmasının qarşısını almaq vacibdir [1, s.124]. 

Gecә döyüşlәrinin aparılmasına tarixdәn bir çox nümunәlәr gәtirmәk olar. İkinci Dünya 
müharibәsi zamanı tәrәflәrin silahlanmasında artıq gecәgörmә cihazları mövcud idi. 1945-ci ilin 
aprelindә Berlin әmәliyyatında Sovet Ordusu qarşı tәrәfin şәxsi heyәtinin, gecәgörmә cihazlarının kor 
edilmәsi vә hücum edәnlәrә yolu işıqlandırmaq üçün 143 әdәd zenit projektoru tәtbiq etdi. Bәzi 
mәnbәlәrә istinadәn bu üsulun effekti şiddәtli artilleriya atәşi nәticәsindә havada yaranan tozlu duman 
sәbәbindәn elә dә güclü deyildi.  

İran – İraq müharibәsi zamanı 1986-cı ilin fevral-mart aylarında baş verәn 1-ci Al Fav döyüşündә 
gecә tәlimi görәn İran qoşunları günün işıqlı vaxtı mühәndis işlәri apararaq düşmәn atәşindәn 
qorunurdular, gecә vaxtı vә pis hava şәraitindә isә hәdәflәri әlә keçirirdilәr. Belәliklә, İraq Ordusunun 
zirehli texnikada olan üstünlüyü tәsirsiz qaldı.  

İkinci Dünya müharibәsi zamanı yazılan vә döyüşlәr zamanı tәcrübәdәn keçәn tәlimatlarda vә 
qoşunların fәaliyyәtindә dә böyük dәyişikliklәr baş verirdi. Mәsәlәn, Sovet Ordusunun (Qırmızı 
Ordunun) sәhra tәlimatlarında 1942-ci ildә gecә döyüşlәrinә ehtiyatla yanaşma vә tәfәrrüatlı 
planlaşdırma tәlәb edilirdisә, artıq 1944-cü ildә gecә döyüşünә adi bir hal kimi baxılırdı. 1939-cu ildә 
alman qoşunları sutkanın qaranlıq vaxtını Polşa bölmәlәrinin tәqib edilmәsi, 1941–1944-cü illәrdә isә 
Sovet Ordusuna qarşı döyüşlәrdә daha çox mövqelәrin möhkәmlәndirilmәsi vә müdafiә üçün sәrf 



HӘRBİ BİLİK №1, 2020-ci il HӘRBİ-NӘZӘRİ ELMLӘR 
 

10 

edirdilәr. 1945-ci ilin 1 yanvar tarixinә keçәn gecә 7-ci Amerika Ordusunun mühasirәyә alınması vә 
mәhv edilmәsi mәqsәdilә hücum әmәliyyatını müvәffәqiyyәtlә hәyata keçirmişdilәr. 

İkinci Dünya müharibәsi zamanı müttәfiq qoşunların tәrkibindә olan 104-cü Amerika piyada 
diviziyası hәlә formalaşdırılarkәn gecә fәaliyyәtlәri üçün xüsusi tәlim görmüşdü. Tәlimdә alınan 
bacarıqlar Hollandiya vә Almaniyada aparılan döyüşlәr zamanı uğurla tәtbiq edildi.  

Ümumiyyәtlә, İkinci Dünya müharibәsi zamanı gecә fәaliyyәtlәri qısa müddәt әrzindә aparılırdı, 
döyüş tapşırıqlarının dәrinliyi böyük deyildi (2,5–8 km). Döyüşün niyyәti çox sadә idi, ehtiyatların 
ayrılması ilә bir eşelon döyüş düzülüşü tәtbiq edilirdi, cinahların qorunması әlavә bölmәlәrә hәvalә 
olunurdu.  

XX әsrin 2-ci yarısında baş verәn müharibә vә silahlı münaqişәlәrin (1982-ci il Folklend 
müharibәsi, 1991-ci il Fars körfәzindә müharibә) tәhlili göstәrir ki, kәşfiyyat sistemlәrinin, istiliyin 
pelenqasiyasının, infraqırmızı optikanın inkişafı sәbәbindәn sutkanın gecә vaxtının döyüş fәaliyyәtinә 
tәsiri azalır.  

Gecә vaxtı idarәetmәnin tәşkilindә gecәgörmә cihazları mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. İkinci Dünya 
müharibәsindәn başlayaraq gecәgörmә cihazları vә nişangahları analoq texnologiyaları üzәrindә 
qurulurdu. Bu vasitәlәrdә tәbii işıqlandırmanın güclәndirilmәsi baş verirdi. Son zamanlarda isә işığın 
güclәndirilmәsi üçün rәqәmsal texnologiyalardan istifadә edilir. Әlavә olaraq, bu cihazlar vasitәsilә 
istilik aşkar olunur, onların proqram tәminatı hәdәfin şәkilini daha da aydınlaşdırır. Bu vasitә ilә 
qaranlıqdan işıqlı әraziyә daxil olan döyüşçü kor olmur vә fәaliyyәtini davam etdirә bilir. ABŞ 
Ordusunda mövcud olan gecәgörmә cihazları (Şәkil 1 vә 2) hazırda yalnız xüsusi tәyinatlılar üçün 
kifayәt edir, qoşunların tәmin edilmәsi üçün yeni sifarişlәr verilmişdir. 

 

 
Şәkil 1. ABŞ Ordusunun gecәgörmә cihazları ilә  

tәchiz edilәn hәrbi qulluqçuları 
 

 
Şәkil 2. Adi vә istilik şüalarını aşkar edәn 

 gecәgörmә cihazları arasındakı fәrq 
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Gecә şәraitindә müdafiә zamanı: 
– mavi işığın iti görmәni aşağı salmadığını nәzәrә alaraq, sutkanın qaranlıq vaxtında topoqrafik 

xәritәlәrlә işlәyәrkәn, hәmçinin digәr işlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı mavi işıqdan istifadә etmәk 
lazımdır; 

– müşahidә mövqelәrinin qurulması zamanı ovalıqlarda yerlәşmәyә üstünlük vermәk vә orada 
elә yerlәşmәk lazımdır ki, müşahidә hәdәfini sәma fonunda izlәmәk mümkün olsun [2]. 

Gecә müdafiәsi üçün qarşılıqlı fәaliyyәt tәşkil edilәrkәn xüsusәn uzlaşdırılmalıdır: 
– işıq tәminatı qaydaları;  
– gecә şәraitindә düşmәn bölmәlәrinin sızmasının qarşısının alınması üzrә bölmәlәrin fәaliyyәti, 

xüsusilә bilavasitә mühafizә; 
– bölmәlәrin ara boşluqlarının çarpaz atәşlә qorunması; 
– gündüz fәaliyyәtlәrindәn gecә fәaliyyәtlәrinә vә gecә fәaliyyәtlәrindәn gündüz fәaliyyәtlәrinә 

keçmә qaydaları; 
– maddi-texniki tәminat vasitәlәrinin, xüsusilә döyüş sursatının çatdırılması. 
Gecә müdafiәsindә müşahidәnin aparılması vә işıq maskalanmasının tәşkili zamanı nәzәrә 

alınmalıdır ki, sutkanın qaranlıq vaxtı bütün işıq mәnbәlәri daha yaxşı müşahidә edilir. İşıq mәnbәlәrinin 
tәsbitolunma mәsafәlәri Cәdvәl 1-dә göstәrilmişdir.  

 
Cәdvәl 1 

İşıq mәnbәlәrinin tәsbitolunma mәsafәlәri 
 

İşıq mәnbәsinin adı Tәsbitetmә uzaqlığı, km 

Avtomobil vә zirehli texnikanın işıqları 4–8 km qәdәr 

Artilleriya qurğularının atәşinin alovları 4–5 km qәdәr 

Atıcı silahların atәşi 1,5–2 km qәdәr 

Tonqal 6–8 km qәdәr 

Cib fәnәrlәri 1,5–2 km qәdәr 

Kibritin yanması 1,5 km qәdәr 

Siqaret alovu 0,5–0,8 km qәdәr 

 
Nahaq yerә demirlәr ki, gecә vaxtı bir kibritlә 2 nәfәrdәn artıq kimsә siqaret yandırmasın. Çünki 

düşmәn snayperi birincini görür, ikincisini tuşlayır, üçüncüsünә atәş açır. Komandir heyәti isә fәnәr 
işığında xәritә vә sxemlәrә nәzәr salmaq istәyәndә üzәrilәrinә plaş-çadırları vә ya başqa bir örtüyü 
atmalıdırlar. Ocaqların qalanması zamanı yan tәrәflәr örtülmәli vә ya qazılan bir çuxurda ocaq üçün yer 
hazırlanmalıdır.  

 
Dağlıq әrazidә müdafiәnin xüsusiyyәtlәri 

 

Dağlıq әrazidә müdafiә, bir qayda olaraq, ayrı-ayrı istiqamәtlәr üzrә geniş cәbhәdә aparılır. Әsas 
sәylәr tank-tәhlükәli istiqamәtlәrin, geniş vadi vә yaylaların, dağ aşırımı vә keçidlәrinin, yol 
ayırıcılarının, hakim yüksәkliklәrin vә vacib obyektlәrin müdafiәsinә cәmlәşdirilir. Çәtin keçilә bilәn 
istiqamәtlәrdә bir-biri ilә atәş әlaqәsindә olan ayrı-ayrı dayaq mәntәqәlәri yaradılır, aralıqlar atәş 
pusquları vә maneәlәrlә örtülür. 

Briqada, adәtәn, bir-iki istiqamәti (düşmәnin böyük qüvvәlәrinin hücumu üçün yararlı olan) 
müdafiә edir. Müdafiә geniş cәbhәdә, bir qayda olaraq, ayrı-ayrı istiqamәtlәr üzrә, bölmәlәrin qarşısına 
qoyulmuş tapşırıqların onlar tәrәfindәn müstәqil yerinә yetirilmәsi imkanının tәmin edilmәsi ilә tәşkil 
olunur [1, s.83]. 
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Dağlıq әrazidә müdafiәnin hazırlanması vә aparılması zamanı aşağıdakılar nәzәrә alınır:  
– düşmәnin hücumu üçün yararlı istiqamәtlәrin mәhdud hәcmli vә bir-biri ilә әlaqәsiz (bir-

birindәn aralı) olması;  
– kiçik qüvvәlәrlә dayanıqlı müdafiәnin yaradılması imkanı;  
– bölmәlәrin dәrinlikdәn irәliyә vә cәbhәboyu manevrinin mürәkkәbliyi;  
– meteoroloji şәraitin qәfildәn dәyişmәsi;  
– dağ vә qar uçqunları, sel axınları tәhlükәsi;  
– güclü yağış vә qar әrimәsi nәticәsindә qurumuş çay yataqlarını su basması [1, s.126].  
Dağlıq әrazidә müdafiәnin hazırlanması vә aparılması zamanı taktiki xüsusiyyәtlәr 

aşağıdakılardır: 
– dağlıq әrazilәrdә rahat hәrәkәt yolları o qәdәr dә çox deyil. Belә yerlәrdә kәşfiyyat aparmaq 

üçün daha rahat hәrәkәt edә bilәcәk yolları seçmәk olmaz, belә ki, belә yollarda düşmәn pusqusuna vә 
mina sahәsinә düşmә ehtimalı çoxalır; 

– dağ silsilәsinin yuxarı üst tәrәfi ilә hәrәkәt etmәk tövsiyә olunmur, belә ki, bu yerlәr digәr qonşu 
yüksәkliklәrdәn vә hәmçinin aşağıdan belә yaxşı müşahidә olunur; 

– dağlıq әrazidә yük heyvanlarından istifadә edәn zaman unutmaq olmaz ki, hәrәkәtdә olan 
insanlara nisbәtdә dağa qalxma zamanı heyvanların sürәti çox, enәn zamanı isә az olacaqdır [3].  

Dağlıq әrazidә müdafiә zamanı düşmәnә atәşlә zәrәrvurma sistemi düşmәnә uzaq hәndәvәrdә, 
komanda yüksәkliklәrindә, әks-yamaclarda, dәrәlәrdә, vadi vә yaylalarda, dağ keçidlәri vә aşırımlarda 
effektiv atәşlә zәrәr vurulması, dayaq mәntәqәlәri vә aralıqların atәşlә etibarlı örtülmәsi hesabı ilә 
yaradılır.  

Hava hücumundan müdafiә bölmәlәrinin әsas sәylәri dağ keçidlәrindә vә aşırımlarda, dәrәlәrdә, 
yol qovşaqları vә dağ çayları üzәrindәki keçidlәrdә müdafiә olunan bölmәlәrin qorunmasına 
cәmlәşdirilir. Düşmәnin çay yataqları vә dәrәlәr boyu alçaqdan uçan hәdәflәrinә, uçuşda olan hava 
desantına vә aeromobil qruplarına qarşı mübarizәyә xüsusi diqqәt yetirilir. Zәrurәt yarandıqda, hava 
hücumundan müdafiә bölmәlәrinin zenit-artilleriya silahları düşmәnin dağ keçidlәri vә dәrәlәrdә 
fәaliyyәt göstәrәn yerüstü güc vә vasitәlәrinә qarşı istifadә oluna bilәr [1, s.128]. 

Dağlarda hava şәraiti tez-tez dәyişir vә onun proqnozlaşdırılması çәtindir. Burada şәxsi heyәt hәm 
düşmәnlә, hәm dә tәbiәtlә mübarizә aparmalı olacaq. Dağlıq әrazidә fәaliyyәt göstәrәn şәxsi heyәt ilin 
yay mövsümündә belә isti әşyalar vә isidilәn sığınacaqlarla tәmin edilmәlidir.  

Yol şәbәkәsinin mәhdud olması hәm düşmәnin irәlilәmәsi vә ehtiyatlarının çatdırılmasını, hәm dә 
qoşunlarımızın maddi-texniki tәminat ehtiyatlarının çatdırılması vә yaralıların tәxliyәsini 
çәtinlәşdirәcәk.  

Әrazinin dәrә vә tәpәlәri düşmәn qoşunlarının bir cәbhәboyu irәlilәmәsinә imkan vermәyәcәk, 
onun bölmәlәri arasında qarşılıqlı fәaliyyәt çәtinlәşәcәk, eyni zamanda qoşunlarımız, cәbhә qarşısında 
çox sayda görünmәyәn vә atәşlә qorunmayan zonaların mövcud olması şәraitindә fәaliyyәt göstәrәcәk. 
Әrazinin relyefinә görә müdafiәnin ön xәttindә yaranan çox sayda boşluqlar düzgün qurulmuş çarpaz 
atәşlә qorunur. 

Dağlarda, bir qaydaya riayәt edilmәlidir: kim daha yüksәk әrazidәdir – hәmin tәrәf daha güclüdür. 
Hәmin hakim yüksәkliklәrin әldә saxlanılması ilә müdafiә möhkәmlәndirilir. Eyni zamanda, 
әhәmiyyәtli yerlәrin – körpülәrin, su maneәlәrindәn keçidlәrin, dağ keçidlәrinin nәzarәtdә saxlanılması 
hәyati vacibdir.  

Dağlıq әrazidә fәaliyyәt göstәrәn bölmәlәrin maddi-texniki tәminatına xüsusi diqqәt yetirilmәlidir. 
Belә ki, tibb mәntәqәlәri tibbi lәvazimatlarla daha çox tәmin edilmәli, tibb tәminatı mütәxәssislәrinin 
әlavә hazırlığı (xüsusәn sınıqlar, donmalar zamanı ixtisaslaşdırılmış yardımın göstәrilmәsindә) tәşkil 
olunmalı, tәxliyә üçün nәqliyyatın daha yaxın yerlәşdirilmәsinә şәrait yaradılmalıdır. 

Dağlıq әrazi çoxyaruslu müdafiәnin yaradılmasına imkanı verir. Müdafiәnin ön xәttinin tәbii 
hәdlәr, maneәlәr boyu yerlәşdirilmәsi mәqsәdәuyğundur. Onlardan irәlidә olan әrazidә mina-partlayış 
maneәlәri qurulur, döyüş mühafizәsi vә örtmә bölmәlәri yerlәşdirilir. Hәmin bölmәlәr müdafiәnin ön 
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xәttinә mümkün qәdәr uzaq mәsafәdәn düşmәnlә döyüşә girir, onun irәlilәmәsini lәngidir vә onu 
hazırlanan atәş torbalarına yönәldir. 

Nәzәrә almaq lazımdır ki, hücum döyüşündәn әvvәl düşmәnin әrazi kәşfi qrupları vә 
müşahidәçilәri atәş vasitәlәrimizin mövqelәrini aşkar etmәyә çalışacaq. Buna görә dә yalnız düşmәnin 
aktiv döyüş fәaliyyәtlәrinә başlamasından sonra atәş vasitәlәri müvәqqәti atәş mövqelәrindәn әsas atәş 
mövqelәrinә keçir vә düşmәn hәmlәsini dәf edirlәr. 

Düşmәnin hәmlә qrupları atәş dәstәyi vasitәlәri ilә güclәndirilә bilәr. Onların atәşi nәticәsindә 
yuxarıda yerindәn oynayan vә aşağı tökülәn daşlar hәm bizim, hәm dә düşmәnin şәxsi heyәtinә zәrәr 
verә bilәr. Müdafiә mövqelәrinin seçilmәsi zamanı torpaq sürüşmәlәri vә daş uçqunları faktoru nәzәrә 
alınmalıdır.  

Әrazi xüsusiyyәtlәrinә görә komandirlәr öz bölmәlәrini vә atәş vasitәlәrini bir-birindәn uzaq 
mövqelәrdә yerlәşdirmәk mәcburiyyәtindәdir. Belә şәraitdә tabelikdә olan komandirlәrin qarşılıqlı 
fәaliyyәt üzrә bacarıqları tәkmillәşdirilmәli, onlara hәdәfgöstәrmә öyrәdilmәlidir.  

Atıcı sәngәrlәr hәm düşmәnә baxan yamaclarda, hәm dә әks-yamaclarda hazırlanır. Düşmәnin 
yandan keçәn vә yarılan bölmәlәrinin mәhv edilmәsi üçün әks-yamaclarda atәş vasitәlәrinin bir 
hissәsinin yerlәşdirilmәsi nәzәrdә tutulmalıdır. 

Ehtimal edilir ki, yandankeçmә manevrini hәyata keçirmәk vә ya aeromobil qruplardan istifadә 
etmәk üçün düşmәn güclü ehtiyatlar ayıracaq. Bir istiqamәtdә nümayiş xarakterli fәaliyyәt hәyata 
keçirәrәk vә ehtiyatlarımızı hәmin istiqamәtә hәrәkәt etdirәrәk, düşmәn digәr, gözlәnilmәyәn 
istiqamәtdәn әsl hücumu hәyata keçirә bilәr. Bu sәbәbdәn müdafiә olunan tәrәf adekvat cavab vermәk 
üçün ehtiyatı (o cümlәdәn tank әleyhinә ehtiyatı) daima döyüşә hazır vәziyyәtdә saxlamalıdır.  

 
Meşәlik әrazidә müdafiәnin xüsusiyyәtlәri 

 

Meşәlik әrazidә müdafiә geniş cәbhәdә keçilә bilәn istiqamәtlәr üzrә tәşkil olunur.  
Әsas sәylәr tank tәhlükәli istiqamәtlәrin, yol kәsişmәlәrinin vә vacib obyektlәrin müdafiәsinә 

cәmlәşdirilir. Çәtin keçilәn istiqamәtlәrdә dairәvi müdafiәyә hazırlanmış ayrı-ayrı dayaq mәntәqәlәri 
yaradılır, onların araları isә atәş pusquları vә maneәlәrlә örtülür. 

Müdafiәnin ön xәtti şәraitdәn asılı olaraq meşә kәnarının qarşısında vә ya bir qәdәr dәrinlikdә 
seçilir. Sonuncu halda meşә kәnarına döyüş mühafizәsi göndәrilir. Meşәnin kәnarındakı çıxıntılar atәş 
torbalarının yaradılması üçün istifadә olunur [1, s.85]. 

Meşәlik әrazidә müdafiәnin hazırlanması vә aparılması zamanı nәzәrә alınır:  
– qoşunların hәrәkәt (manevr) etmәsi üçün yol şәbәkәsinin zәif inkişafı;  
– sәmtlәşmәnin, maddi vәsaitlәrin daşınmasının vә bölmәlәrin idarә olunmasının mürәkkәbliyi;  
– bölmәlәrin yerlәşmә vә manevrinin gizli saxlanması imkanları;  
– partlamayan maneәlәrdәn vә istiqamәtlәndirilmiş yanğından geniş istifadә imkanları;  
– torpaq zәmininin xarakterindәn, ilin fәslindәn, hava şәraitindәn vә digәr şәrtlәrdәn asılılıq. 
Meşәlik әrazidә müdafiә zamanı artilleriyanın bölüşdürülmәsi ayrı-ayrı istiqamәtlәrdә fәaliyyәt 

göstәrәn bölmәlәrin atәş dәstәyinin tәmin edilmәsi zәrurәti nәzәrә alınaraq hәyata keçirilir. 
Artilleriyanın böyük hissәsi birinci eşelon bölmәlәrinin güclәndirilmәsi üçün onlara әlavә verilir.  

Düşmәnә atәşlә zәrәrvurma sistemi elә yaradılır ki, bütün maneәlәr, yol vә cığırlar müxtәlif 
vasitәlәrin atәşi altına alınsın, yol vә cığır kәsişmәlәri isә çarpaz atәşә tutulsun. Aviasiya zәrbәlәri ayrı-
ayrı sahәlәrә, yol vә cığır kәsişmәlәrinә planlaşdırılır. Zәrurәt olduqda vә әlverişli şәrait yarandıqda 
yandırıcı vә işıqlandırıcı döyüş sursatları ilә düşmәnin hücum istiqamәtlәrindә yanğın rayonları yaradıla 
bilәr. 

Hava hücumundan müdafiә vasitәlәrinin start vә atәş mövqelәri meşә kәnarlarında vә talalarda 
qurulur. Aşağı hündürlükdә fәaliyyәt göstәrәn hәdәflәrin daha da yaxşı aşkar vә mәhv edilmәsi üçün 
atәş vә müşahidә sektorları tәmizlәnir [1, s.130]. 

Müdafiә zolağının (cavabdehlik zonasının) mühәndis hazırlığı hәyata keçirilirkәn nәzәrә alınır:  
– keçilә bilәn istiqamәtlәrin mövcudluğu;  
– bölmәlәrin manevr yollarının hazırlanması vә saxlanmasının mürәkkәbliyi;  
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– mühәndis maneәlәri vә fortifikasiya qurğuları üçün әlaltı materiallardan istifadә imkanları [4].  
Meşәlik әrazidә görmә uzaqlığının mәhdud olduğunu nәzәrә alaraq, döyüş yaxın mәsafәlәrdә, atәş 

pusqularından vә reyd dәstәlәrindәn geniş istifadә etmәklә aparılır.  
Müşahidә vә atәşin aparılması üçün şәraitin yaxşılaşdırılması mәqsәdilә bölmә komandirlәri 

meşәnin vә kolların müәyyәn hissәsinin tәmizlәnmәsini tәşkil edirlәr. Eyni zamanda, maskalanmanın 
pozulmasına yol verilmir. Yanğın әleyhinә tәdbirlәr әvvәlcәdәn nәzәrdә tutulur, o cümlәdәn qoruyucu 
zolaqlar hazırlanır, su ehtiyatı yaradılır, mişar vә balta ehtiyatı saxlanılır. Ayrı-ayrı sahәlәrdә mina-
partlayış maneәlәri qurulduğundan onlar tәmizlәnmir. 

Şәxsi heyәtin qәlpә vә ağac qırıqlarından qorunması mәqsәdilә sәngәrlәrin üstündәn örtmә 
qalxanlar hazırlanır. Qrunt suların yüksәk sәviyyәsi olan әrazilәrdә sәngәrlәr yarıdәrin vә ya tökmә 
torpaqdan hazırlanır. Sәngәrlәr qazılmayan yerlәrdә mövqelәrarası marşrutlar ağaclara asılan işarәlәrlә 
göstәrilir. Geniş ağacların budaqlarında müşahidә meydançaları qurulur. Ümumqoşun döyüşünün 
gedişindә hәmin meydançalarda qalmaq şәxsi heyәt üçün tәhlükәli ola bilәr vә gәlәcәkdә dә meşә 
әrazisinin uzaq әtraflarının vizual müşahidәsi üçün başqa yerlәr nәzәrә alınmalıdır.  

 
Yaşayış mәntәqәsinin müdafiәsi 

 

Yaşayış mәntәqәsindә müdafiә döyüşünün düzgün hazırlanması vә aparılması 1995-ci ilin qışında 
Qroznıy şәhәrinә hücum edәn Rusiya Ordusunda böyük itkilәrә sәbәb oldu. Bu cür döyüşlәr zamanı 
müdafiә olunan tәrәf hәmlә edәn tәrәfdәn daha üstün vәziyyәtdәdir, xüsusәn dә müdafiә mövqelәri 
әvvәlcәdәn hazırlandıqda yaşayış mәntәqәsindә müdafiә hәm onun әldә saxlanılması, hәm dә düşmәn 
üzәrindә üstünlüyün qazanılması üçün tәşkil edilir. Kiçik bir bölmә, hәtta ağır silahlanması olmasa belә, 
düşmәnin hәmlә edәn böyük qruplaşmasının qarşısını ala bilәr. Yaşayış mәntәqәsindә müdafiә olunan 
bölmәlәr uzunmüddәtli mühasirәyә hazır olur vә fәaliyyәtlәri ilә düşmәnin çox sayda qüvvәlәrini 
özlәrinә cәlb edir, bununla da müdafiә olunan әsas qüvvәlәrimizә düşmәnin hücum gücünü azaldırlar.  

Yaşayış mәntәqәsinin müdafiәsi, onun yaxın әtraflarında vә bilavasitә özündә yaradılır. Yaşayış 
mәntәqәlәrindә müdafiә üçün onu müdafiә edәcәk qüvvәlәrin tәrkibi, yaşayış mәntәqәsinin müdafiәyә 
hazırlanması, müdafiә olunan bölmәlәrin tәminatı vә kәnardan dәstәklәnmәsi qaydaları müәyyәn edilir.  

Yaşayış mәntәqәlәrindә müdafiә mövqelәrinin quruluşu tikililәrin növündәn vә sıxlığından, bina 
vә evlәrin konstruksiyasından, mövcud kommunikasiya sistemindәn asılıdır. Yaşayış mәntәqәsinin 
vacib küçә vә prospektlәrini nәzarәt vә atәş altında saxlamağa imkan verәn tikililәrin, mühüm obyekt 
vә kommunikasiyaların müdafiәsinә xüsusi diqqәt yetirilir [4]. Yaşayış mәntәqәsi hәdlәrә, dayaq 
mәntәqәlәrinә, müqavimәt ocaqlarına bölünür, onlar elә hesabla yerlәşdirilir ki, müdafiә döyüşünün 
aparılmasına öz töhfәsini versin vә hücumun qarşısını alsın. Müdafiә olunan bina vә qurğuların hәr bir 
pәncәrәsi vә ya qapısı atәşlә qorunmalıdır. Şәxsi heyәtin çatışmazlığı halında qorunmayan yerlәr әlaltı 
vasitәlәrlә bağlanmalı, mina-partlayış maneәlәrlә tәchiz edilmәlidir. 

Atәş vasitәlәri atәş pusqusunda yer tuta vә ya sәyyar atәş vasitәsi olaraq fәaliyyәt üçün ayrıla bilәr. 
Onlar üçün mövqelәr vә hәrәkәt marşrutları diqqәtlә seçilir, yerdәyişmәlәr digәr vasitәlәrin atәşi ilә 
örtülür. Bәzi hallarda onların bilavasitә mühafizәsi üçün motoatıcı bölmәlәr ayrılır. 

Atәşlә zәrәrvurma sisteminin әsasını aviasiya zәrbәlәri vә artilleriya atәşlәri, atıcı silahların vә 
düzünә tuşlama atışı üçün ayrılmış tank vә başqa atәş vasitәlәrinin cinah vә çarpaz atәşlәri tәşkil edir. 
Atәş vasitәlәrinin küçә vә prospektlәr boyunca atәşlәrinә, körpü vә yol ötürücü girişlәrin, küçә 
kәsişmәlәrinin, meydanlara vә su maneәlәrinә çıxışların atәş altında saxlanılmasına xüsusi diqqәt 
yetirilir. Artilleriya vә tank әleyhinә vasitәlәrin böyük hissәsi taborlara (bölüklәrә) verilir.  

Tank әleyhinә vasitәlәrin çox hissәsi yaşayış mәntәqәsinin tikililәri seyrәk olan rayonlarında tәtbiq 
olunur, küçә vә prospektlәr boyunca dәrinliyә eşelonlaşdırılır. Tank әleyhinә ehtiyatlar yaşayış 
mәntәqәsinin kәnarlarında, zәruri olduqda isә, hәm dә dәrinlikdә – küçә kәsişmәlәri yaxınlığında, dalan 
vә hәyәtlәrdә cәmlәşdirilir. 

Hava hücumundan müdafiә bölmәlәrinin әsas sәylәri yaşayış mәntәqәsinin yaxın әtrafında 
müdafiә olunan bölmәlәrin qorunmasına yönәldilir. Müdafiә mövqelәri bilavasitә yaşayış mәntәqәsindә 
qurulduqda, hava hücumundan müdafiә bölmәlәrinin start vә atәş mövqelәri, bir qayda olaraq, geniş 
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müşahidә vә atәş imkanı verәn yerlәrdә – yaşayış mәntәqәsinin kәnarlarında, meydanlarda, stadionlarda, 
bulvar vә parklarda, küçә kәsişmәlәrindә, daşınan zenit-raket komplekslәrinin mövqelәri isә hündür 
binaların damlarında seçilir. 

Qarşılıqlı fәaliyyәtin tәşkili zamanı aşağıdakıların uzlaşdırılmasına xüsusi diqqәt yetirilir:  
– cәbhәdәn hücumu dәf edәn bölmәlәrlә, düşmәnin yandankeçmә vә dövrәlәmә manevrlәrinә 

qarşı fәaliyyәt göstәrәn bölmәlәrin koordinasiyasına;  
– әks-hәmlә keçirilәrkәn müxtәlif güc vә vasitәlәrin birgә fәaliyyәtinә.  
Bölmәlәr irimiqyaslı xәritәlәrlә, yaşayış mәntәqәsinin tәfәrrüatlı planı (fotosxemi) vә yeraltı 

kommunikasiya sxemlәri ilә tәmin olunur (Şәkil 3). 
 

 
Şәkil 3. Bir yaşayış mәntәqәsinin planı 

 
Yaşayış mәntәqәsindә döyüşlәrin aparılması zamanı bölmәlәr kiçik qruplar tәrkibindә fәaliyyәt 

göstәrir, onlara güclәndirmә vasitәlәri verilir. Belә döyüşlәrdә kiçik komandir heyәtinin rolu artır. 
Müdafiәnin hazırlığı zamanı onların komandir hazırlığına xüsusi diqqәt yetirilmәli, müstәqil qәrar 
qәbuletmә, kiçik qrupların daxilindә vә aralarında qarşılıqlı fәaliyyәtin tәşkili bacarığı 
tәkmillәşdirilmәli, güclәndirmә qüvvә vә vasitәlәrinin düzgün tәtbiqi onlara öyrәdilmәlidir. 

Düşmәnin yandankeçmә manevrinә adekvat cavab vermәk, qәflәtәn yaranmış tapşırıqları yerinә 
yetirmәk vә birinci eşelonda döyüş qabiliyyәtini itirәn bölmәlәri dәyişmәk mәqsәdilә mütlәq qaydada 
güclü ehtiyat yaradılır. Hәmin ehtiyatlar tәtbiq edildiyi andan komandirlәr yeni ehtiyatın yaradılmasına 
çalışmalıdır. 

Yaşayış mәntәqәsinә soxulan düşmәnın atıcı şәxsi heyәti bir az arxada irәlilәyәn döyüş texnikası 
tәrәfindәn dәstәklәnir. Bunu nәzәrә alaraq, şәxsi heyәt düşmәnin döyüş texnikası ilә mübarizәyә 
öyrәdilmәlidir. Şәxsi heyәtin tanklarla mübarizәsinin mәşq edilmәsi zamanı әn sadә üsul tәtbiq oluna 
bilәr: şәxsi heyәt daş hasar üstündә dayanaraq hasar boyu irәlilәyәn tәlim tankına (döyüş texnikasına) 
tank әleyhinә әl qumbaraları (әldә düzәldilәn tank әleyhinә vasitәlәri) atırlar. Tәlim tankının hәssas 
yerlәri taxta qurğularla örtülmәlidir, bәzәn hәmin taxtaların üstündә qırmızı rәng boya ilә xaç işarәsi 
çәkmәk olar ki, şәxsi heyәt hәmin yerlәri tanısın vә әl qumbaralarının atılması zamanı tuşlasın. 

Ön xәtdә fәaliyyәt göstәrәn bölmәlәr döyüş sahәsini bilavasitә müşahidә edir vә düşmәnin atәş 
vasitәlәrinin mәhv edilmәsi üçün atәş güclәri kifayәt qәdәr qabiliyyәtli olmadıqda yuxarı 
komandanlıqdan atәş dәstәyi istәyirlәr. Hәlә müdafiәyә hazırlıq zamanı kiçik komandirlәrlә keçirilәcәk 
komandir hazırlığı üzrә mәşğәlәlәrdә onların hәdәfgöstәrmә bacarıqları tәkmillәşdirilmәlidir. 
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Hәr bir atәş vasitәsinin uzun müddәt әrzindә (әn azından sutkanın qaranlıq vaxtınadәk) mühasirәdә 
vә düşmәnin intensiv atәşi altında qalaraq fәaliyyәt göstәrmәsi nәzәrdә tutulmalıdır. Buna görә dә 
onların yanında yetәrli miqdarda maddi-texniki tәminat ehtiyatlarının, xüsusәn dә döyüş sursatının vә 
içmәli suyun saxlanılması mәqsәdәuyğundur. Binalarda yanğın әleyhinә vasitәlәr nәzәrdә tutulur. Tibb 
tәminatı mütәxәssislәrinin daş parçalarından yaralanmalar zamanı tibbi yardımın göstәrilmәsi üzrә 
hazırlığına xüsusi diqqәt yetirilir. 

Sözsüz ki, yetәrli qәdәr qüvvә vә vasitәlәr mövcud olduqda onlar müdafiәnin güclәndirilmәsinә 
yönәldilәcәk. Aparılan döyüşlәrin tәhlili göstәrir ki, müdafiә olunan qüvvә vә vasitәlәrin sayı az olduqda 
onlar birinci eşelonda mövqe tutaraq ön xәtti әldә saxlayır vә bu xәttin saxlanılması mümkün olmadıqda  
növbәti müdafiә hәddinә keçirlәr. Yenә dә zәif sahәlәrin güclәndirilmәsi, yarma yerlәrinin örtülmәsi vә 
itirilmiş vәziyyәtin әlverişli hәdd üzrә bәrpa edilmәsi üzrә tapşırıqların yerinә yetirilmәsi üçün güclü 
ehtiyat ayrılmalı vә daima hazır vәziyyәtdә saxlanılmalıdır. 

Müdafiә olunan tәrәfin bütün istiqamәtlәri örtmәk üçün yetәrli qüvvәsi olduqda eşelonlaşdırılmış 
müdafiә qurulur. Şәxsi heyәtin әsas hissәsi ön xәtdә yerlәşir. İkinci eşelonda (ehtiyatda) 30%-dәk 
qüvvәlәr saxlanılır. Ehtiyat qüvvәlәr hesabına yarmalar örtülür vә ya itirilmiş әlverişli mövqelәr әks-
hәmlә ilә geri qaytarılır. 

Yaşayış mәntәqәsinin daxilindә döyüş texnikasının manevri mәhdud ola bilәr. Bunu nәzәrә alaraq 
onun әvvәlcәdәn atәş sәngәrlәrinә yerlәşdirilmәsi vә maskalanması mәqsәdәuyğundur. Atәş sәngәrlәri 
tikililәrin, daş hasarların yanında hazırlana bilәr. Bәzәn hәmin qurğuların kölgәsi belә maskalayıcı rol 
oynayır.  

Yaşayış mәntәqәsinә bir istiqamәtdәn düşmәn hücumu gözlәnilsә dә, onlar dairәvi müdafiәyә 
hazırlanır. Bu zaman atәş vә müşahidә sektorları bir-birini örtmәli, müdafiә mövqelәrinin tez-tez 
dәyişmәsinә imkan verilmәlidir.  

 
Su maneәlәrinin müdafiәsi 

 

Böyük Vәtәn müharibәsi zamanı alman-faşist qoşunları qışda yaşayış mәntәqәlәrini mövqe 
müdafiәsinә hazırlayırdılar. Müqavimәt ocaqlarının mühәndis cәhәtdәn hazırlığı zamanı yaşayış 
mәntәqәsinin әtrafında qar tәpәsi düzәldilirdi vә şaxtalı havada üzәrinә su tökülürdü. Nәticәdә, hәmlә 
edәn sovet qoşunları hәmin tәpәnin sürüşkәnliyinә görә ön xәtti keçә bilmirdilәr. Mövzuya aid mәsәlә 
odur ki, su maneәsinin sahilinin şәxsi heyәt vә texnika üçün keçilmәz edilmәsi müdafiәnin 
möhkәmlәndirilmәsinә öz töhfәsini verә bilәr.  

Su maneәlәri üzәrindә müdafiә, bir qayda olaraq, sahillәrdәn birindә tәşkil olunur. Su maneәlәri 
әtrafında yaxınlaşma istiqamәtlәrindә ön mövqe vә körpü qabağı mövqelәr yaradıla bilәr. Müdafiәnin 
ön xәtti taktiki cәhәtdәn әlverişli hәdd üzrә, әrazi şәrtlәri vә mühәndis cәhәtdәn qurulması imkanları 
nәzәrә alınmaqla vә ya bilavasitә su kәnarı boyu, ya da bir qәdәr dәrinlikdә tәyin edilә bilәr. Axırıncı 
halda su kәnarı boyu ön mövqe vә ya döyüş mühafizәsi mövqeyi hazırlanır. Adalar xüsusi tәyin olunmuş 
bölmәlәr tәrәfindәn müdafiә olunur vә su maneәsi boyunca onu keçmәyә cәhd göstәrәn düşmәnә qarşı 
cinah atәşi aparır. Bölmәlәrin әsas sәylәri su maneәsi boyu keçilә bilәn sahәlәrin әldә möhkәm 
saxlanmasına cәmlәşdirilir, hәmin sahәlәrdә yüksәksıxlıqlı mühәndis maneәlәri yaradılır. 

Bölmәlәrin döyüş düzülüşü bir vә ya iki eşelonda yaradılır. İkinci eşelon (ümumqoşun ehtiyatı) 
tәhlükәli istiqamәtlәrә, su maneәsinin keçilә bilәn sahәlәrinә, mümkün desant çıxarma rayonlarına vә 
әks-hәmlә hәdlәrinә çevik vә gizli manevrin hәyata keçirilmәsinә imkan verәn әrazilәrdә yerlәşdirilir. 

Su maneәsinin düşmәn tәrәfindәn keçilә bilәn sahәlәrindә atәşin sıxlığı artırılır, xüsusilә dә 
düşmәn suda olarkәn onun atәş altına alınmasına imkan verәn cinah vә çarpaz atәşlәrinin şiddәti 
maksimuma çatdırılır, müdafiә olunan sahilboyu atәş pusquları tәşkil edilir. Düşmәni düzünә tuşlama 
atәşi ilә mәhv etmәk üçün tank, motoatıcı, tank әleyhinә vә odsaçan bölmәlәrin bir hissәsi vә digәr atәş 
vasitәlәri sahil yaxınlığına çıxarılır.  

Hava hücumundan müdafiә bölmәlәrinin әsas sәylәri su maneәsinin düşmәn tәrәfindәn keçilә 
bilәn sahәlәrini müdafiә edәn әsas qüvvәlәrin hava hücumlarından qorunmasına cәmlәşdirilir. Zәrurәt 
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yarandıqda, hava hücumundan müdafiә bölmәlәrinin zenit-artilleriya silahları düşmәnin suüstü 
hәdәflәrinә qarşı istifadә oluna bilәr. 

Su maneәsinin qarşı tәrәfindә ön mövqe vә (vә ya) körpü qabağı mövqe yaradıldıqda әlavә olaraq 
tәşkil edilir:  

– qarşı sahildә olan bölmәlәrin hava hücumundan müdafiәsi;  
– öz sahilimizdәn qarşı sahildәki bölmәlәrә artilleriya atәş dәstәyi;  
– öz sahilimizdәki vә qarşı sahildәki bölmәlәr arasında qarşılıqlı әlaqә;  
– lazımi sayda bәrә vә keçidlәrin düşmәndәn gizli şәkildә qurulması vә maskalanması, onların 

maneәlәrlә örtülmәsi vә bilavasitә mühafizәsi;  
– keçid vasitәlәri ehtiyatının yaradılması;  
– qarşı sahildәki bölmәlәrdә maddi vәsaitlәrin әlavә ehtiyatının yaradılması vә onun sәrfinә 

nәzarәt. 
Düşmәn su maneәsini döyüşlә keçmәyә başladıqda müdafiә olunan bölmәlәr әsas sәylәrini 

düşmәnin suda döyüşlә keçmә edәn ön qüvvәlәrinә, döyüşlә keçmә üçün başlanğıc rayonlardakı 
bölmәlәrinә, taktiki hava desantı vә aeromobil qrupların desantın başlanğıc rayonlarında, uçuşda vә 
desant çıxarma rayonlarında olan qüvvәlәrinә atәşlә zәrәr vurulmasına yönәldir, düşmәnin sahilә çıxaraq 
möhkәmlәnmәsinә vә ön meydan yaratmasına imkan vermir. Su maneәsini keçmәyә müvәffәq olmuş 
düşmәnin ön bölmәlәri onlar sahildә möhkәmlәnmәyә macal tapmadan çevik әks-hәmlә ilә mәhv edilir. 

Düşmәn bölmәlәri sahildә ön meydanı әlә keçirmәyә vә möhkәmlәnmәyә müvәffәq olduqda, 
müdafiә olunan bölmәlәr onların darmadağın edilmәsi üzrә bütün tәdbirlәri görmәli, su maneәsi 
üzәrindәn keçid vә bәrәlәrin qurulmasına, düşmәnin әsas qüvvәlәrinin su maneәsindәn keçirilmәsi vә 
ön meydanın genişlәndirilmәsinә imkan vermәmәlidir.  

Hücumun dәf olunması vә müdafiәyә soxulmuş düşmәnin mәhv edilmәsi adi hallarda olduğu kimi 
yerinә yetirilir, ikinci eşelon (ümumqoşun ehtiyat) ilә әks-hәmlә, düşmәn taqımların dayaq mәntәqәlәri 
dәrinliyinә soxulduqda keçirilir. 

Düşmәn sәylәrini başqa istiqamәtә (sahәyә) yönәltdikdә, komandirlәr hәmin istiqamәtlәrә 
(sahәlәrә) atәş vә bölmәlәrlә manevr keçirir. 

 
Nәticә 

 

Müxtәlif müharibәlәr vә silahlı münaqişәlәr zamanı müdafiәnin hazırlığı vә müxtәlif şәraitlәrdә 
aparılması mövzusu çox aktualdır. Müdafiәnin hazırlığı vә aparılması adi qaydalar çәrçivәsindә hәyata 
keçirilir. Buna baxmayaraq, müxtәlif şәraitlәrin hәr birinin öz xüsusiyyәtlәri vardır. Hәmin 
xüsusiyyәtlәrin komandir vә qәrargahlar tәrәfindәn bacarıqla istifadәsi müdafiә döyüşünün 
mәqsәdlәrinә nail olmağa vә müvәffәqiyyәt qazanmağa imkan verir.  
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Аннотация 
Особенности обороны в различных условиях 

Шахид Султанов, Tельман Сафаров 
 

В статье обобщены сведения о ведении оборонительного боя в различных условиях. В 
целом были изучены требования к ночной обороне, подготовке и ведению обороны в горных 
районах и лесах, вопросы защиты городских территорий и водных препятствий. 

Ключевые слова: оборона, позиция, ночь, горная местность, населенный пункт. 
 

Abstract 
Defence in different conditions 

Shahid Sultanov, Telman Safarov 
 

The article summarizes the information about the conduct of a defensive battle in various 
conditions. In general, the requirements for night defence, the preparation and conduct of defence in the 
mountainous areas and forests, the issues of defending urban areas and water obstacles have been 
studied. 

Keywords: defence, position, night, mountain area, urban area.  
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UOT 355/359 
 

ÜMUMQOŞUN ӘMӘLİYYATLARINDA PUA-NIN YERİ VӘ ROLU 
 

mayor Sәmәd Muradov 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 
E-mail: semedmuradov@yahoo.com 

 
Xülasә. Mәqalәdә ümumqoşun әmәliyyatlarında pilotsuz uçuş aparatının (PUA) yeri vә rolu 

nәzәrdәn keçirilir, ümumqoşun әmәliyyatlarının planlaşdırılması vә aparılması zamanı PUA vasitәsilә 
kәşfiyyat xәbәrlәrinin әldә edilmә imkanları, dünyada tәtbiq edilәn müxtәliftipli PUA-ların taktiki-
texniki göstәricilәri tәqdim edilir. 

Açar sözlәr: pilotsuz uçuş aparatları, ümumqoşun әmәliyyatları, kәşfiyyat mәlumatları. 
 

Giriş 
 

XX әsrin sonlarından etibarәn ümumqoşun әmәliyyatlarında kәşfiyyatın marağında PUA-dan 
geniş istifadә edilmәyә başlanılıb. 

PUA-nın tәtbiqi qarşıdakı düşmәnin döyüş tәrkibi vә qabiliyyәti, mәnsubiyyәti, mövqeyi vә qoşun 
qruplaşmasının aşkarlanması edilmәsi, atәş, REM, kәşfiyyat vә HHM vasitәlәrinin, idarәetmә 
mәntәqәlәrinin, ordu aviasiyası aerodromları vә enmә meydançalarının, düşmәn rayonlarının 
(mövqelәrinin) mühәndis tәchizatının sәviyyәsi vә xarakteri, maneәlәr sisteminin, yeni silahlı mübarizә 
vasitәlәrinin üzә çıxarılması, idarәetmә mәntәqәlәrinin vә digәr mühüm obyektlәrin dәqiq 
koordinatlarının müәyyәn edilmәsindә mühüm әhәmiyyәtә malikdir [1, s.3-10]. Hәmçinin taktiki 
fәaliyyәtlәr aparılan әrazinin fiziki-coğrafi xüsusiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi, әsas kәşfiyyat vasitәsi 
kimi әmәliyyatın müvәffәqiyyәtlә başa çatdırılması mәqsәdilә döyüş meydanına nәzarәt etmәyә vә 
düşmәnin fәaliyyәtlәrini qabaqlamağa imkan verir. Bu mәqalәdә ümumqoşun әmәliyyatlarında PUA-
nın yeri vә rolu haqqında әtraflı mәlumat verilir. 

 
PUA haqqında ümumi mәlumatlar vә onun inkişaf tarixi 

 

Pilotsuz uçuş aparatı − bortunda pilot (ekipaj) olmadan uçuş hәyata keçirәn, yerdәn, havadan, 
digәr gәmi bortundan, kosmosdan, yerüstü idarәetmә stansiyası (YİS) vasitәsilә uzaq mәsafәdәn idarә 
edilәn, yaxud da tam avtonom şәkildә proqramlaşdırılan hava vasitәsidir. PUA-lara mürәkkәb sensor, 
avtopilot, nәzarәt, müşahidә vә nәzarәt-kompleks sistemlәri quraşdırılır. PUA-lar vasitәsilә kәşfiyyat vә 
ya müşahidә aparmaq, istәnilәn hәdәfin koordinatını müәyyәn etmәk pilotlu tәyyarәlәrә nisbәtәn çox 
asandır. Müasir müharibәlәrdә PUA-lar çox önәmli rola malik texnologiyaya çevrilmişdir. PUA-lar uzun 
bir inkişaf yolu keçmişdir. PUA-dan real müharibәdә istifadә ilk dәfә 1849-cu il avqust ayının 22-dә baş 
vermişdir. Hәmin müharibәdә Avstriya Ordusu hava balonlarına bomba quraşdıraraq Venesiya şәhәrinә 
hücum planlaşdırdı. Bu balonlar yer vә gәmidәn idarә edilirdi. Müharibә zamanı bәzi balonlar külәyin 
tәsiri nәticәsindә istiqamәtini dәyişәrәk hәdәfdәn kәnar әrazidә vә ya heç hәdәfә çatmadan partlamışdı 
[2].  

Birinci Dünya müharibәsi zamanı mühәndislәr tәrәfindәn yeni növ hava balonları vә bombalar 
istehsal edilmәyә başlandı. 1915-ci ildә Britaniya Ordusu almanlara qarşı 1500-dәn çox bomba 
quraşdırılmış hava balonlarından istifadә etdi. İkinci Dünya müharibәsi әrәfәsindә 30000-dәn çox V-1 
bombası istehsal edildi. Bu bombaların әksәriyyәti London vә Afina şәhәrlәrinә atıldı vә minlәrlә insan 
hәlak oldu. Belәliklә, PUA texnologiyası sürәtlә inkişaf etmәyә başladı. 1982-ci ildә İsrail Ordusu PUA-
nı Suriyaya qarşı geniş şәkildә tәtbiq etdi. Hәmin il İsrail Ordusu PUA vasitәsilә minimal itki vermәklә 
Suriya Ordusunun çox sayda mövqe vә hәrbi texnikasını mәhv etdi. Bundan sonra PUA-lara qarşı maraq 
daha da artdı vә bir çox ölkәlәrin әsas prioritet vә qazanc sahәsinә çevrildi. Dünyanın bir çox ölkәlәri 
PUA-nı silahlı qüvvәlәrinin silahlanmasına daxil etmәyә başladı [2]. 
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PUA-nın istifadәsi vә saxlanması pilotlu hava vasitәlәrinin analoji xәrclәrindәn daha ucuzdur. Әn 
әsası isә tәyyarә vә helikopter pilotlarının tәhlükәsizliyidir. PUA-nın tәtbiq edilmәsi ilә obyektlәrin, 
relyef, tәbii maneәlәr, boru kәmәrlәri vә yüksәkgәrginlikli elektrik ötürücü xәtlәrin, elәcә dә avtomobil 
vә magistral yolların diaqnostik tәdqiqi hәrbçilәrin daha dәqiq әmәliyyat planlaşdırmasına imkan verir. 

Xәritәçәkmәdә tәtbiqinә gәlincә isә insan ayağı dәymәyәn elә әrazilәr var ki, ora tәyyarә vә ya 
digәr nәqliyyat vasitәsilә getmәk mümkün deyil. İstәnilәn hәrbi planlaşdırma vә ya digәr bir prosedur 
dәqiq aerokosmik xәritә vә mәlumatlar olmadan mümkün deyil. Xәritәçәkmә kimi vacib bir funksiyanın 
yerinә yetirilmәsi PUA-ların istifadә spektrini bir az da genişlәndirmişdir. 

Hәrbi yüklәrin daşınmasında da PUA-lardan geniş istifadә edilir. PUA-lar hәrbi yüklәri lazım olan 
ünvana helikopterlәrә nisbәtәn daha tez çatdırır. Pilotlu tәyyarәlәr üçün böyük uzunluğa vә bәlli 
infrastruktura malik enmә zolaqlarına ehtiyac olduqda, PUA-lar kiçik enmә zolaqlarına, kiçik PUA-lar 
isә istәnilәn әraziyә endirilә bilәr. Eyni zamanda, PUA-lar kompakt ölçülәri sayәsindә dәfәlәrlә az 
yanacaq sәrf edir ki, bu da iqtisadi cәhәtdәn әsas üstünlüklәrdәn sayılır. 

PUA-nın konstruksiyası vә funksionallığı onun tәyinatından asılıdır. Bәzi PUA-lar şifahi olaraq 
insan komandalarını yerinә yetirә bilir. Belә aparatların daxilindә xüsusi qәbuledici modullar 
yerlәşdirilir. Hazırda dünyada istehsal edilәn PUA-ların böyük әksәriyyәti hәrbi mәqsәdlәr üçün istifadә 
olunur. İstifadә qaydalarına görә bu aparatları kәşfiyyat vә hücumçu PUA-lara bölmәk olar. 
Ümumqoşun әmәliyyatlarında taktiki fәaliyyәtin uğurla nәticәlәnmәsindә böyük rol oynamasına 
baxmayaraq, PUA-lar müharibә zamanı mülki әhalinin hәlak olmasına da sәbәb olur. PUA-ların geniş 
istifadә edildiyi sahәlәri aşağıda göstәrmәk olar [3]: 

 kәnd tәsәrrüfatı; 
 tәcili yardım xidmәtlәri (xilasetmә, polis, ambulans); 
 mәdәn sәnayesi; 
 tikinti vә quruculuq; 
 geodeziya vә kartoqrafiya; 
 sığorta; 
 nәqliyyat, daşınma vә çatdırılma; 
 dövlәt vә bәlәdiyyә xidmәtlәri; 
 KİV vә media; 
 tәbiәti mühafizә tәşkilatları; 
 elm vә tәhsil; 
 rabitә vә әlaqә; 
 şәkil vә video çәkilişi; 
 idman vә әylәncә. 
Aşağıda göstәrilәn sahәlәrin inkişafında PUA-lar böyük perspektivә malikdir [4]: 
 arxeologiya; 
 infrastrukturun planlaşdırılması; 
 tәbii fәlakәtdәn xilasetmә vә humanitar yardımın göstәrilmәsi; 
 böyük şәhәrlәrdә ictimai asayişin polis tәrәfindәn qorunması; 
 qaçaqmalçılığın vә narkotikin qarşısının alınması; 
 tәbiәtin mühafizәsi; 
 hava proqnozunun öyrәnilmәsi; 
 dәnizin qorunması; 
 tullantıların idarә edilmәsi; 
 sәnayenin inkişafı; 
 xәstәliklәrә nәzarәt vә qarşısının alınması; 
 sәhiyyә xidmәtindә; 
 daşınmaz әmlakın idarә edilmәsi; 
 şәhәrsalma vә dizayn; 



HӘRBİ BİLİK №1, 2020-ci il HӘRBİ-NӘZӘRİ ELMLӘR 
 

21 

 satınalmalar  әşya, әrzaq, ehtiyat hissәlәri vә kuryer xidmәti; 
 boru kәmәrlәrinin mühafizәsi; 
 telekommunikasiya; 
 turizm; 
 tәhlükәsizlik xidmәtlәri vә s. 
 

PUA-nın kateqoriyaları 
 

PUA-lar bir çox fәrqli xüsusiyyәtlәrә malik olduğundan, onları müxtәlif kateqoriyalara bölmәk 
mümkündür. Müasir müharibәlәrdә uğurla sınaqdan keçdiyi vә daha çox tәlәbat olduğu üçün dünyanın 
bir çox şirkәtlәri daim yeni növ PUA-ların yaradılması üzәrindә elmi işlәr aparır. Onların quruluşunda 
vә mәntiq sistemindә yeniliklәr etmәyә çalışırlar. Buna görә dә davamlı olaraq, PUA-ların yeni vә 
әvvәlki nәsildәn üstün bir növü yaradılır. PUA-lar quruluşuna, tәyinatına, ölçüsünә, funksiyasına, uçuş 
mәsafәsinә vә növünә, avtonom sәviyyәsinә, mәqsәdinә, taktiki-texniki xüsusiyyәtlәrinә, uçuş 
müddәtinә, daşıdığı faydalı yükün tipinә, avtomatlaşdırma vә mәntiq sisteminә, GPS naviqasiyasının 
növünә, mәlumatların hazırlanmasına, proqram tәminatına vә digәr xüsusiyyәtlәrinә görә bir-birindәn 
fәrqlәnir. PUA istehsal edәn şirkәtlәr hәlәlik heç bir standartlarla mәhdudlaşmır. Buna görә dә PUA-lar 
müasir kәşfiyyat vasitәlәrinin әn perspektivli növü kimi qalır, onların tәtbiqi sahәlәri genişlәnir, 
konstruksiyası, idarәetmә sistemi daim tәkmillәşir, imkanları, uçuş uzaqlığı vә müddәti artır. Dünyanın 
bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrindә PUA-nın inkişafı ilә bağlı layihәlәr әn perspektivli texnologiyaların 
siyahısına daxil edilmişdir. Onların hәrbi sahәdә istifadәsi әhәmiyyәtli üstünlüklәrә nail olmağa imkan 
verir. PUA-ları aşağıdakı kateqoriyalara bölmәk olar (Şәkil 1) [5]. 

 

 
Şәkil 1. PUA-nın kateqoriyaları 

 
Ümumqoşun әmәliyyatları zamanı hәr bir komandir tabeliyindә olan bölmәlәrә kәşfiyyat 

mәlumatlarını real vaxt rejimindә ötürmәli, hәdәflәrin dәqiq koordinatını tәyin etmәli, düşmәnә atәşlә 
zәrәr vurmalı vә vurulmuş zәrәri qiymәtlәndirmәlidir. PUA-lar ümumqoşun komandirlәri üçün gecә vә 
gündüz şәraitindә müşahidә vә kәşfiyyat aparan, düşmәn müdafiәsinin dәrinliyindә hәdәflәri aşkar edәn 
әsas vasitәlәrdәn biridir. PUA sistemlәrinin tәtbiqi komandirlәrә düşmәni tam incәlәmәyә, onun zәif vә 
güclü tәrәflәrini müәyyәn etmәyә, döyüş tәrkibini vә qoşun qruplaşmasını aşkar etmәyә imkan verir. Bu 
üstünlüklәrin olması ümumqoşun komandirlәrinә döyüş әmәliyyatlarının gedişindә öz bölmәlәrini 
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düzgün idarә etmәyә, yüksәk sürәt vә dәqiqliklә manevr etmәyә, önәmli qәrarların qәbulu zamanı PUA 
sistemi komandanlığa vә idarәetmә orqanlarına real vaxt rejimindә döyüş meydanına nәzarәt etmәyә vә 
düşmәnin fәaliyyәtlәrini qabaqlamağa imkan verir. PUA-lar taktiki fәaliyyәtlәrә hazırlıq vә onun gedişi 
dövründә yüksәkәhәmiyyәtli hәdәflәrin müşahidәsinin aparılması, döyüş meydanında vәziyyәt barәdә 
davamlı müşahidә vә komandirlәri kәşfiyyat qrupları tәrәfindәn verilә bilinmәyәn mәlumatlarla 
tәminetmә imkanlarına malikdir. 

Kәşfiyyat obyektlәrini, yerdәyişmә zamanı kolonları uzun müddәt әrzindә müşahidә etmәk, geniş 
әrazidә yerlәşәn hәdәflәri aşkarlamaq vә onların fәaliyyәtini izlәmәk, elәcә dә komandirlәri real vaxt 
rejimindә videomәlumatla tәmin etmәk vә s. PUA sistemlәrinin müsbәt tәrәflәridir.  

Sürәti az olduğundan tapşırıq yerinә yetirәcәyi rayona yaxınlaşmaq üçün çox vaxt sәrf etmәsi, 
düşmәnin radioelektron susdurma vasitәlәrinin fәaliyyәtlәrinә qarşı hәssas olması, yüksәk dağlıq 
әrazilәrdә tәtbiqi zamanı PUA-dan yerüstü qәbuletmә stansiyalarına siqnalların kәsilmәlәrlә çatması vә 
ya siqnalın tamamilә itmәsi vә s. onun mәnfi tәrәflәridir.  

PUA sistemlәri bölmә komandirlәrinә taktiki fәaliyyәtin aparıldığı әrazilәrdә hәdәflәrin 
aşkarlanması, sonradan yüksәk effektivliklә mәhv edilmәsi, düşmәnin ehtimal edilәn fәaliyyәt 
xarakterinә nәzarәt, qüvvә vә vasitәlәrin yerdәyişmәsi, müәyyәn istiqamәtlәrә cәmlәşdirilmәsi kimi 
vacib fәaliyyәtlәrin aşkarlanmasına şәrait yaradır. PUA sistemlәrindәn istifadә etmәklә bölmә 
komandirlәri inadla müdafiә edilәn rayonları nәzarәt altında saxlaya bilirlәr. Bu sistemlәr kәşfiyyat 
mәlumatlarının dәqiqlәşdirilmәsi üçün digәr kәşfiyyat orqanları ilә qarşılıqlı fәaliyyәt göstәrә bilir. PUA 
sistemlәri, adәtәn, kәşfiyyat qruplarından әvvәl taktiki fәaliyyәt aparılacaq әrazinin hava kәşfiyyatını 
aparır. Bu qaydalardan düzgün istifadә etmәklә ümumqoşun komandirlәri yerüstü kәşfiyyatın çevikliyini 
vә imkanlarını artırır. PUA sistemlәri düşmәnin niyyәti haqqında qabaqcadan mәlumat almağa vә bölmә 
komandirlәrinә düşmәnә qarşı fәaliyyәtlәrә hazır olmağa, qabaqlayıcı tәdbirlәr görmәyә kömәk edir, 
hәmçinin döyüş sahәsinin kәşfiyyat hazırlığının bütün mәrhәlәlәrindә (planlaşdırmada, hazırlıq işlәrinin 
aparılması vә icrası vaxtı) bölmә komandirlәrini zәruri mәlumatlarla tәmin edә bilir. Komandir 
tәrәfindәn әvvәlcәdәn PUA-nın operatoruna hәdәf haqqında әtraflı mәlumat verilmәlidir [6, s.20-30]. 

Düşmәn hәdәflәrinin bilavasitә atәşlә susdurulması zamanı PUA-lar digәr aviasiya vasitәlәri ilә 
toqquşmadan vә artilleriya atәşindәn qorunmaq üçün tәhlükәsizlik mәsafәsindә uçuş yerinә yetirmәli, 
yaxud da gözlәmә rayonlarına yerdәyişmә etmәlidir. Әgәr PUA-lar hәdәflәrin üzәrindәki rayonda 
qalaraq atәş zәrbәlәri zamanı kәşfiyyat apara bilmirsә, onda atәş zәrbәlәrindәn dәrhal sonra onlar bu 
rayona qayıda vә düşmәnә atәş zәrbәlәri nәticәsindә dәymiş ziyan vә itkilәrin qiymәtlәndirilmәsi üçün 
real vaxta yaxın rejimdә videomәlumatın ötürülmәsini tәmin edә bilәr. PUA sistemlәri taktiki axtarış-
xilasetmә әmәliyyatlarının gedişindә, hәmçinin heyәt vә tәyyarәlәrin tәxliyyәsindә istifadә oluna bilәr. 
PUA sistemlәri xilasetmә әmәliyyatı rәhbәrinә xilasetmә әmәliyyatının yerinә yetirilmә rayonundan 
tәxliyә qüvvәlәrinin çıxış marşrutlarının kәşfiyyatını aparma imkanı verir. PUA-ların әsas istifadә 
istiqamәti hava kәşfiyyatının aparılmasıdır. Hava kәşfiyyatının әsas qüvvәsi düşmәn qruplaşmalarının 
vә onun qoşunlarının yerlәşmә yerlәrini vә tәrkibini aşkar etmәyә yönәlmәlidir [6]. 

Әrazinin kәşfiyyatı aparıldıqdan sonra silahlı PUA-lar (vә ya kәşfiyyat-zәrbә kompleksi) vasitәsilә 
hәdәflәri mәhv etmәk, zenit-raket vasitәlәrini sıradan çıxarmaq, yaxınlaşan düşmәn ehtiyatlarını 
hәrәkәtdә vә cәmlәşmә rayonlarında aşkar edәrәk onları gecikdirmәk vә ya mәhv etmәk olar. Döyüş 
fәaliyyәtlәrinin gedişindә vә ya zәrbә endirildikdәn sonra nәticәlәri qiymәtlәndirmәk mәqsәdilә hava 
kәşfiyyatı tәrәfindәn әraziyә nәzarәt edilir. Kәşfiyyatın bu növü xüsusi olaraq seçilmiş PUA vasitәsilә 
keçirilir. Kәşfiyyatın nәticәlәri barәdә mәlumat komanda mәntәqәsinә (KM) radiorabitә üzrә vә 
videoxәtt rabitәsi ilә qәrargahlarda quraşdırılmış monitorlara vә ya döyüş uçuşunun icrasından dәrhal 
sonra şifahi vә yazılı formada verilir. PUA-nın әsas tapşırığı komandirlәrә kәşfiyyat vә müşahidә 
aparılmasında, düşmәnә atәşlә zәrәrvurmanın icrasında, real vaxtda kәşfiyyat mәlumatlarının 
toplanılmasını vә bütün әmәliyyat boyu tapşırıqlara uyğun fәaliyyәtini davam etdirmәsindә kömәk 
etmәkdir. PUA-lar üçün hәdәfi gündüz vә ya gecә izlәmәk arasında heç bir fәrq yoxdur. PUA aşağıdakı 
tapşırıqları yerinә yetirә bilәr [1, s.3-10; 7]: 

 kәşfiyyat üzrә ilkin mәlumatların әldә edilmәsi vә hәrbi qәrarvermә prosesinin tәminatı; 
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 düşmәn müdafiәsindә hәdәflәrin aşkar edilmәsinin tәminatı; 
 cәbhә aviasiyasının, uzaqvuran artilleriya vasitәlәrinin dәstәyi; 
 xüsusi diqqәt rayonlarının vә xüsusi әhәmiyyәtli hәdәflәrin müşahidәsi; 
 yolların, rayonların vә xüsusi zonaların kәşfiyyatının aparılmasının tәminatı; 
 öz qoşunlarımızın arxa rayonlarının tәhlükәsizliyin tәmin olunmasında dәstәk; 
 düşmәnә vurulmuş zәrәrin vә itkilәrin qiymәtlәndirilmәsinin tәminatı; 
 axtarış-xilasetmә әmәliyyatlarına dәstәyi; 
 bölmәlәri maddi-texniki vә tibbi vasitәlәrlә tәminetmә; 
 xüsusi tapşırıqlar. 
PUA sistemlәri aşağıdakı komponentlәrdәn ibarәt ola bilәr (Şәkil 2) [8]: 
 pilotsuz uçuş aparatı (PUA); 
 yerüstü idarәetmә stansiyası (YİS); 
 yerüstü mәlumat terminalı (YMT anten); 
 aqreqat. 
PUA-nın üzәrinә quraşdırılan komponentlәr [8]: 
 hava mәlumat terminalı; 
 faydalı yük; 
 radiolokasiya; 
 radiokәşfiyyat; 
 silah sistemi. 

 

 
Şәkil 2. PUA-nın komponentlәri 

 
Dünya ordularında ümumqoşun әmәliyyatı sәviyyәsindә istifadә olunan PUA-lar 

 

GLOBAL HAWK (RQ-4) uzun mәsafәdә, yuxarı hündürlükdә, gecә vә gündüz, havanın istәnilәn 
şәrtlәrindә, kәşfiyyat vә müşahidәaparma qabiliyyәtinә malik PUA-dır. ABŞ Ordusu tәrәfindәn strateji 
vә әmәliyyat sәviyyәsindә istifadә edilir. Qitәlәrarası PUA kimi tanınır. 

YİS 

YMT 

Qәbuledici  
kanal 

Ötürücü 
kanal

PUA 

Hәdәf 
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Taktiki-texniki xüsusiyyәtlәri [9]:  
1. Qanad aralığı − 39.8 m. 
2. Uzunluğu − 4.5 m. 
3. Hündürlüyü − 4.7 m. 
4. Qalxma yüksәkliyi − 18.288 m.  
5. Maksimal kütlәsi − 14628 kq. 
6. Yanacaq tutumu − 7800 l. 
7. Faydalı yükün kütlәsi − 1360 kq. 
8. Maksimal sürәti − 575 km/saat. 
9. İdarәetmә mәsafәsi − 22000 km. 
10. Uçuş müddәti − 34 saat. 
11. Mühәrrik − Rolls Royce- F137-RR-100.  
 

HERMES 900 orta hündürlükdә uçuş hәyata keçirәn, uzunmüddәtli davamlılığa malik, İsrail 
istehsalı olan, ortaölçülü PUA-dır. Hermes 900-ün faydalı yükünә elektro-optik (infraqırmızı) sensorlar, 
çoxmәqsәdli radar, radioelektron kәşfiyyat, hәmçinin radioelektron mübarizә vә hiperspektral sensorlar 
daxildir. İsraillә yanaşı, bәzi ölkәlәrin dә silahlı qüvvәlәrinin silahanmasına daxil edilmişdir. 

Taktiki-texniki xüsusiyyәtlәri [10]: 
1. Qanad aralığı − 15 m. 
2. Uzunluğu − 8.3 m. 
3. Hündürlüyü − 1.8 m. 
4. Qalxma yüksәkliyi − 9100 m.  
5. Maksimal kütlәsi − 1100 kq. 
6. Yanacaq tutumu − 600 l. 
7. Faydalı yükün kütlәsi − 350 kq. 
8. Maksimal sürәti − 222 km/saat. 
9. İdarәetmә mәsafәsi − 250 km. 
10. Uçuş müddәti − 36 saat. 
11. Mühәrrik − Rotax 914. 
 

HERON PUA orta hündürlükdә uçuş hәyata keçirәn, uzunmüddәtli davamlılığa malik, İsrail 
istehsalı olan, ortaölçülü PUA-dır. İsraillә yanaşı, bәzi ölkәlәrin dә silahlı süvvәlәrinin silahanmasına 
daxil edilmişdir. Bu PUA-lar gecә vә gündüz müşahidәaparma imkanına malik olan elektrooptik 
kamera, radiolokasiya kәşfiyyatı, radiokәşfiyyat, lazer tuşlayıcı, lazer göstәrici vә lazer mәsafәölçәnlә 
tәchiz edilmişdir. 

Taktiki-texniki xüsusiyyәtlәri [11]: 
1. Qanad aralığı − 16.7 m. 
2. Uzunluğu − 8.5 m. 
3. Hündürlüyü − 1.85 m. 
4. Qalxma yüksәkliyi − 9100 m.  
5. Maksimal kütlәsi − 1150 kq. 
6. Yanacaq tutumu − 620 l. 
7. Faydalı yükün kütlәsi − 250 kq. 
8. Maksimal sürәti − 222 km/saat. 
9. İdarәetmә mәsafәsi − 250 km. 
10. Uçuş müddәti − 52 saat. 
11. Mühәrrik − Rotax 914. 
MQ-1 PREDATOR ABŞ Ordusu vә Mәrkәzi Kәşfiyyat Agentliyi (CİA) tәrәfindәn istifadә edilәn 

kәşfiyyat, müşahidә vә silahlı PUA-dır. 1995-ci ildә Amerika Silahlı Qüvvәlәrinin silahanmasına daxil 
edilmişdir. Hәmin ildәn etibarәn Әfqanıstan, Pakistan, Bosniya, Serbiya, İran, İraq, Yәmәn, Albania, 
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Filippin, Livan, Liviya, Suriya vә Somali kimi ölkәlәrdә müharibә zamanı, antiterror әmәliyyatlarında 
vә ya vәtәndaş müharibәlәrindә geniş istifadә olunmuşdur.  

Taktiki-texniki xüsusiyyәtlәri [12]: 
1. Qanad aralığı − 14.8 m. 
2. Uzunluğu − 8.23 m. 
3. Hündürlüyü − 2.1 m. 
4. Boş kütlәsi − 513 kq. 
5. Ümumi kütlәsi − 2250 kq. 
6. Qalxma yüksәkliyi − 7600 m. 
7. Maksimal sürәti − 217 km/saat. 
8. Patrul sürәti − 170 km/saat. 
9. İdarәetmә mәsafәsi − 1250 km. 
10. Uçuş müddәti − 24 saat. 
11. Mühәrrik − Rotax-914F. 
ANKA PUA Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri tәrәfindәn istifadә edilәn kәşfiyyat, müşahidә vә silahlı 

PUA-dır. Anka PUA-nın gecә vә gündüz elektrooptik kamera, lazer tuşlayıcı vә lazer göstәrici, lazer 
mәsafәölçәn, SAR/MTİ-İSAR vә s. faydalı yüklәri daşıma qabiliyyәti vardır.  

Taktiki-texniki xüsusiyyәtlәri [13]:  
1. Qanad aralığı − 17 m. 
2. Uzunluğu − 8 m. 
3. Hündürlüyü − 1.7 m. 
4. Qalxma yüksәkliyi − 9100 m.  
5. Maksimal kütlәsi − 1500 kq. 
6. Patrul sürәti − 138 km/saat. 
7. Faydalı yükün kütlәsi − 200 kq. 
8. Maksimal sürәti − 217 km/saat. 
9. İdarәetmә mәsafәsi − 200 km. 
10. Uçuş müddәti − 24-32 saat. 
11. Mühәrrik − PD170 turbodizel. 
 

Bayraqdar PUA 2015-ci ildәn etibarәn Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri tәrәfindәn istismar edilәn 
kәşfiyyat, müşahidә vә silahlı PUA-dır. Bayraqdar PUA-nın gecә vә gündüz elektrooptik kamera, lazer 
tuşlayıcı vә lazer göstәrici, lazer mәsafәölçәn, TB2, MAM ve MAM-L, UMTAS vә s. tipli faydalı 
yüklәri daşıma qabiliyyәti vardır.  

Taktiki-texniki xüsusiyyәtlәri [14]:  
1. Qanad aralığı − 12 m. 
2. Uzunluğu − 6.5 m. 
3. Hündürlüyü − 1.35 m. 
4. Qalxma yüksәkliyi − 7800 m.  
5. Maksimal kütlәsi − 650 kq. 
6. Patrul sürәti − 130 km/saat. 
7. Faydalı yükün kütlәsi − 55 kq. 
8. İdarәetmә mәsafәsi − 150 km. 
9. Uçuş müddәti − 24 saat. 
10. Maksimal sürәti − 250 km/saat. 
11. Mühәrrik − Rotax-912. 
Aerostar PUA 2000-ci ildәn etibarәn İsrail Silahlı Qüvvәlәrinin silahlanmasına daxil edilmişdir. 

PUA gecә vә gündüz kәşfiyyat vә müşahidә aparmaq üçün elektrooptik kamera, radiolokasiya vә 
radiokәşfiyyat antenlәri ilә tәchiz edilmişdir.  
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Taktiki-texniki xüsusiyyәtlәri [15]:  
1. Qanad aralığı − 7.5 m. 
2. Uzunluğu − 4.5 m. 
3. Hündürlüyü − 1.2 m. 
4. Qalxma yüksәkliyi − 6000 m.  
5. Maksimal kütlәsi − 220 kq. 
6. Patrul sürәti − 110 km/saat. 
7. Faydalı yükün kütlәsi − 50 kq. 
8. Maksimal sürәti − 200 km/saat. 
9. İdarәetmә mәsafәsi − 200 km. 
10. Uçuş müddәti − 12 saat. 
11. Mühәrrik − Zanzottrra-498i. 
 

Nәticә 
 

Müasir ümumqoşun döyüşlәrindә bölmәlәrin sürәtlә manevr etmәsi, yüksәk dәqiqliyә malik silah 
sistemlәrinin, peyk vә digәr uzaqmәsafәli müşahidә cihazlarının geniş tәtbiqi PUA-ların kәşfiyyatın 
marağında tәtbiqinin vacibliyini artırır. Müasir ümumqoşun әmәliyyatlarının hazırlanması vә 
müvәffәqiyyәtlә aparılması üçün zәruri olan düşmәn vә әrazi haqqında xәbәrlәrin әldә olunmasında 
PUA-lar xüsusi yer tutur. Müasir әmәliyyatlarda komandirlәrin görәn gözü olan PUA-dan istifadә 
etmәdәn düşmәnin fәaliyyәtini izlәmәk, onun qәfilliyini vaxtında aşkarlamaq (istisna etmәk) vә 
әmәliyyatlarda qalib gәlmәk mümkün deyil.  
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Аннотация 
Место и роль беспилотных летательных аппаратов в общевойсковых операциях 

Самед Мурадов 
 

В статье рассматриваются роль и место беспилотных летательных аппаратов в 
общевойсковых операциях, возможности сбора разведданных средствами разведывательных 
беспилотных летательных аппаратов во время планирования и проведения общевойсковых 
операций, а также представлены ТТХ различных типов беспилотных летательных аппаратов 
применяемых в вооруженных силах разных стран.  

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, общевойсковые операции, 
разведывательные информации. 

 
Abstract 

The place and role of unmanned aerial vehicle in the operations of general troops 
Samad Muradov 

 

The article deals with the use of unmanned air vehicles in the military sector and the conduct and 
planning of operations for obtaining intelligence information using unmanned air vehicles and shows 
the technical data of some types of unmanned air vehicles of the Armed Forces of different countries. 

Keywords: unmanned air vehicles, operations, intelligence information. 
 
 
 

Mәqalә redaksiyaya daxil olmuşdur: 30.01.2020 
Tәkrar işlәnmәyә göndәrilmişdir: 26.02.2020 
Çapa qәbul edilmişdir: 03.03.2020 



HӘRBİ BİLİK №1, 2020-ci il, sәh. 28-33 HӘRBİ-XÜSUSİ ELMLӘR 
 

28 

UOT 80/81 
 

AZӘRBAYCANDA HӘRBİ SÖZLӘRİN YARANMA TARİXİ 
 

leytenant Elnarә Cavadova 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 
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Xülasә. Mәqalәdә Azәrbaycan dilinin hәrbi leksikasından bәhs edilir. Bu mәqsәdlә hәrbi sözlәrin 
yaranma tarixi araşdırmaya cәlb olunur. Dilimizdәki hәrbi sözlәrin tarixi haqqındakı bәzi fikirlәrә 
aydınlıq gәtirilir vә onların tarixәn qәdimliyini tәsdiq edәn örnәklәr göstәrilir. Qәdim zamanlardan 
indiyә qәdәr böyük inkişaf yolu keçmiş hәrbi leksikanın әn qәdim nümunәlәri sistemli şәkildә araşdırılır. 
Hәmçinin әn qәdim hәrbi sözlәr müәyyәnlәşdirilir vә onların növlәrindәn danışılır. Bundan başqa, bәdii 
dildә hәrbi sözlәrin rolu mәsәlәsinә dә münasibәt göstәrilir.  

Açar sözlәr: dil, üslub, hәrbi söz, leksika, bәdiilik. 
 

Giriş 
 

Hәr hansı bir sözün yaranması müәyyәn tәlәbatla bağlıdır. Belә ki, cәmiyyәtdә müxtәlif sahәlәrdә 
gedәn inkişaf hәmin istiqamәtdә fәrqli leksemlәrin yaranıb formalaşmasını zәrurilәşdirir. Sözügedәn 
sahәlәrdәn biri dә hәrbi sahәdir. Hәr bir xalqın hәyatında onun mübarizә tarixinin izlәri vardır. Vә 
dünyanın hәr bir xalqı düşmәndәn müdafiә üçün müxtәlif yol vә vasitәlәr düşünüb tapmış, zaman-zaman 
onlardan istifadә ilә mübarizә üsullarını tәkmillәşdirmişdir. Müdafiә vә mübarizә mәqsәdilә istifadә 
edilәn vasitәlәr söz vә ifadәlәrlә adlandırılaraq hәrbi leksikanın meydana çıxmasına vә müxtәlif tarixi 
mәrhәlәlәrdә bu sahәdә yeni sözlәrin yaranmasına sәbәb olmuşdur. Daş silahdan atom silahına qәdәr 
uzun bir tәkmillәşmә yolu keçәn bu “yaradıcılıq” yolu da xüsusiyyәtlәri, terminoloji sistemi ilә digәr 
sahәlәrdәn çox tez ayrılmışdır [1, s.3]. 

Hәrbi sözlәrlә bağlı araşdırma ilk insanın yaşayışı dövründәn çağdaş zamanımıza qәdәr hәrbi 
sahәyә marağın olduğunu göstәrir. Bu mәnada, elә bir tarixi dövr olmamışdır ki, hәrbi sözlәrә müraciәt 
edilmәsin. Diqqәtә dәyәr faktlardandır ki, Azәrbaycan xalqının folklor vә yazılı әdәbi örnәklәri hazırda 
dilimizdә işlәnmә fәallığını itirәn bir sıra hәrbi sözlәri qoruyub saxlamaqdadır.  

Araşdırmalar hәrbi sözlәrin tarixәn qәdim olduğunu, hәtta ilk insan birliklәri hesab edilәn tayfa vә 
qәbilәlәrlә bağlılığını göstәrir. Hәr bir tayfa vә qәbilәnin özünümüdafiә vasitәlәri yaranmış vә onlara 
uyğun leksik sistemi formalaşmışdır. 

 
Hәrbi sözlәrin yaranma tarixi 

 

İnsanların hәyat uğrunda mübarizәsindә müdafiә vasitәlәrinin böyük rolu olmuşdur. Müdafiә 
vasitәlәri xarici tәsirlәrdәn qorunmaq mәqsәdilә yaranmışdır. Cәmiyyәtin ilkin forması olan ibtidai icma 
quruluşunda belә, insanların әn mühüm hәyati tәlәbatı, mövcudluğunu şәrtlәndirәn maddi ehtiyacın 
tәmin edilmәsi üçün müxtәlif cür soyuq silahların yaradılması zәruriyyәti meydana çıxmış, ilk insan 
birliyi bunsuz ötüşә bilmәmişdir [2, s.16]. Demәli, insan cәmiyyәti formalaşandan hәrbi sözlәrin 
yaranması prosesi başlanmışdır. Ümumiyyәtlә, dünya dillәrinin çoxunda hәrbi sözlәrin yaranıb 
formalaşması qәdim dövrlәrlә әlaqәlәndirilir. Azәrbaycan dilindә dә hәrbi leksik vahidlәrin bir hissәsi 
qәdim tarixlә sәslәşir. Leksikologiya mövzusunda yazılmış bәzi әsәrlәrdә әsassız olaraq dilimizin hәrbi 
sözlәri tarixәn “gәnclәşdirilir”: “Azәrbaycan hәrbi leksikası 1930–1940-cı illәrdә formalaşmağa 
başlamışdır” [3, s.310]. Öz fikrini tәkzib edәn müәllif әsәrinin eyni sәhifәsindә yazır: “Hәrbi 
mәfhumların sistem şәklindә formalaşmasının tarixi qәdimdir” [3, s.310].  

Azәrbaycanda hәrbi sözlәrin formalaşma tarixini XX yüzilliklә bağlayan müәllif sözügedәn 
әsәrindә yazır: “Müasir dilin leksikasını başa düşmәk üçün onun tarixәn formalaşması haqqında 
mәlumatı bilmәk lazımdır” [3, s.20]. Halbuki bu leksikada hәrbi sözlәr hәmişә mövcud olmuşdur. 
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H.Hәsәnovun başqa bir fikri dә yuxarıdakı fikirlә әkslik tәşkil edir: “Azәrbaycan dilindә hәrbi leksikanı 
yaranma vә formalaşmasına görә üç dövrә bölmәk olar: 1) qәdim dövr, 2) orta dövr, 3) yeni dövr” [3, 
s.310]. Madam ki, Azәrbaycanda hәrbi leksikanın yaranma vә formalaşmasının qәdim dövrü var, o 
zaman bu tarixi 1930–1940-cı illәrlә bağlamaq doğru deyil. 1930–1940-cı illәr (әslindә, 1940-cı illәr) 
Azәrbaycanda hәrbi leksikanın zәnginlәşmәsi tarixinә aid edilә bilәr ki, bunu 1941–1945-ci illәri әhatә 
edәn müharibә ilә izah etmәk mümkündür. Belә ki, müharibә hadisәsi hәrbi leksikanı zәnginlәşdirәn 
faktorlardandır. Әslindә, Azәrbaycanda hәrbi leksikanın formalaşması qәdim zamanlara aiddir. “Kitabi-
Dәdә Qorqud” dastanı, bir sıra folklor örnәklәri vә yazılı әdәbi nümunәlәrdә işlәnәn hәrbi sözlәr bu fikri 
tәsdiq edir. 

Hәrbi sözlәrin çoxunun tarixi ibtidai icma quruluşundan sonrakı dönәmlәrlә bağlıdır. Hәlә qәdim 
Yunanıstanda “hәrbi demokratiya” termini işlәnmişdir ki, bu, ibtidai icma quruluşunun dağıldığı dövrә 
tәsadüf edir. Hәmin söz birlәşmәsi nәsil icmasının öz yerini qonşuluq icmasına vermәsi dövründә 
hakimiyyәtin xarakterini ifadә etmişdir. 

Dildә hәrbi sözlәrin yaranma tarixi qәdimdir. Hәtta tarixәn elә hәrbi sözlәr olmuşdur ki, sonrakı 
dövrlәrdә müәyyәn sәbәblәrә görә işlәnmәdiyindәn yaddan çıxmışdır. Mәsәlәn, bir zamanlar ümumtürk 
dilinin fәal leksikasına daxil olan “atlıq” (süvari), “yayan” (piyada), “yelma” (atlı kәşfiyyat), “yazaq” 
(gecә qaravulçusu), “akınçı” (hücumçü), “eren” (sıravi әsgәr), “әr” (döyüşçü), “әrbaşı” (sәrkәrdә), 
“yançı” (sәrkәrdә), “yarak” (yaraq), “sübaşı” (qoşunbaşı), “çәrik” (çәri, qoşun), “sülәdim” (qoşun 
çәkdim), “sü” (qoşun), “taşra” (sәrhәd), “yalmas” (zireh) vә s. kimi hәrbi sözlәr artıq mövqeyini itirәrәk 
arxaik plana keçmişdir. “Saqdak”, “tabança”, “qundaq”, “xәncәr”, “әsir”, “әsgәr”, “sәrkәrdә”, “qüllә”, 
“süngü” vә s. bu kimi leksemlәrdәn bәzilәri çağdaş dilimizdә dә işlәkliyini qoruyub saxlamaqdadır. Bu 
mәnada, “tapança”, “әsgәr” vә s. sözlәr sәciyyәvidir.  

 
Hәrbi sözlәr tarixi mәnbәlәrdә 

 

Hәrbi sözlәrlә bağlı araşdırma ilkin insanların yaşamından çağdaş zamanımıza qәdәr bütün tarixi 
dövrlәrdә müxtәlif savaş sursatlarının yarandığını vә bununla da hәrbi leksikanın formalaşdığını 
göstәrir. Elә bir tarixi dövr olmamışdır ki, hәrbi sözlәrә müraciәt edilmәsin. Diqqәtәdәyәr faktlardandır 
ki, Azәrbaycan xalqının folklor vә yazılı әdәbi örnәklәri hazırda dilimizdә işlәnmә fәallığını itirәn bir 
sıra hәrbi sözlәri qoruyub saxlamaqdadır. Bu baxımdan, “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanı möhtәşәm 
mәnbәlәrdәn biridir. Dastanda oğuzların istifadә etdiyi silahlardan da danışılmışdır ki, bu, әsәrin hәrbi 
leksikası haqqında dolğun tәsәvvür yaratmağa imkan verir. “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanının dilindә 
işlәnәn ox, qılınc, qarğı vә çomaq kimi sözlәr qәdimdә işlәnәn silahları ümumilәşdirir vә onların oğuz 
igidlәrinin silahları olduğunu tәsdiq edir. Oğuzların silahları iki yerә ayrılırdı: 

1. Döyüş silahları. 
2. Müdafiә silahları. 
Oğuzların әsas müdafiә silahlarından biri dә tuğulğa vә qalxandır. Tuğulğalar zirehli olurdu. 

Oğuzların silahlardan necә vә hansı mәqamlarda istifadә etmәsi onların hәrb mәdәniyyәtini 
müәyyәnlәşdirmәyә imkan verir. Tarixi hadisәlәr vә әdәbi nümunәlәr ox, tәmrәn, yelәk, sadaq, bәliğ, 
süngü, cida, göndәr, yay, büt (nişangah) vә s. döyüş vasitәlәrinin әn qәdim hәrbi silahları ifadә edәn 
leksik-qrammatik vahidlәr olduğunu göstәrir. Tәmrәn oxun ucundakı dәmir parçasının adıdır. Oxun arxa 
tәrәfindә üç tük olurdu ki, bu, yelәk adlanırdı. Sadaq vә bәliğ sinonim sözlәrdir. Onların hәr ikisindәn 
ox qabı kimi istifadә olunmuşdur. Hәtta onların yüzә yaxın (90) ox tutması haqqında mәlumatlar da 
vardır. Qәdim türklәr oxdan tәkcә döyüş mәqsәdilә istifadә etmirdilәr. Onlar öz bacarıqlarını 
tәkmillәşdirib inkişaf etdirmәk vә ya әylәnmәk mәqsәdilә dә ox atırdılar. Bunun üçün xüsusi nişangahlar 
(bütlәr) tәşkil edilirdi.  

“Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanının dilindә iki cür yayla qarşılaşırıq:  
1. Ağ (ağca) tozlu yay (“Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanında Qanturalının oğlu Beyrәk üçün sәfәrә 

çıxan tacirlәrin ona ağ tozlu yay gәtirmәsi mәlumdur).  
2. Qatı yay.  
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Kirişlәri inәk vә qurd damarlarından hazırlanan yayların ox kimi qabı olmurdu. Onlar qoldan 
asılırdı. Yaylara sırmalar (sırım) dolanırdı ki, buna toz deyilirdi. Qәdim türklәrdә qarğı, süngü, cida, 
göndәr kimi hәrbi sözlәr işlәk olmuşdur. Bunlar bir-birinin sinonimi kimi işlәnmişdir. Onların içәrisindә 
әn qәdimi süngü hesab edilir. Hücum silahlarından biri dә çоmaqdır. Çоmaq türklәr tәrәfindәn hәr yеrdә, 
hәr zaman istifadә edilәn bir silahdır. О ağacdan vә dәmirdәn düzәldilir. Ağac çоmağa Türkiyәdә 
bоzdağan dеyildiyi dә mәlumdur [4]. 

Dünyada oxdan istifadә uzun zamanlar üçün keçәrli hesab edilmişdir. Silahlarla bağlı әsas rәsmi 
sәnәdlәr 1326-cı ilә aiddir. Hәmin tarixdә kral III Edvard kralların vәzifәlәri ilә bağlı bir kitab yazmış 
vә orada silah rәsmi vermişdir. Sonra gerçәklәşmiş hәmin silah ucu möhkәm qızdırılmış dәmir çubuqla 
işә salınmış vә ondan dörd dilli bir ox atılmışdır. Türk mәnbәlәrindә XIV yüzilliyin әvvәlinә aid 
sәnәdlәrdә oxun geniş yayılması haqqında mәlumatlar vardır.  

Dünyada avropalılardan әvvәl odlu silahlardan ilk istifadәnin çinlilәr vә hindistanlılarla 
bağlanması haqqında fikirlәr geniş yayılsa da, bu barәdә rәsmi sәnәd yoxdur. Belә fikirlәrin әsas qaynağı 
qәdim Şәrq әdәbiyyatıdır. Odlu silahlardan ilk istifadә 1331-ci ildә İtaliyada baş vermişdir, belә ki 
almanlar oranı top atәşinә tutmuşdular. Odlu silahların Çinә 1520-ci ildә portәgizlilәr tәrәfindәn 
tanıdılması haqqında fikirlәr dә vardır. 

Dünyada әn sadә vә ilkin silah daş vә çomaq hesab olunur. Kәskin vә sivri uclu alәtlәr sonralar 
yaradılmışdır. İlk insanların ov vә qoruyuculuğuna yarayan daş vә çomaqdan sonra gürz, bıçaq, qılınc, 
mizraq, qarğı, ox, cirit (cida, mizraq), qalxan, zireh, mancanaq, qoçbaşı, xәncәr, balta, qәmә kimi 
alәtlәrin istifadәsi onlara uyğun leksemlәri formalaşdırmışdır.  

Qәdim hәrbi sözlәr mәnşәyinә görә iki qrupa ayrılır:  
1. Milli hәrbi sözlәr.  
2. Alınma hәrbi sözlәr. 
Milli hәrbi sözlәr, әsasәn, aşağıdakılardan ibarәtdir: aqın (basqın, hücum), aqınçı (talançı), aqmaq 

(basqın etmәk), alay, aldırmaq (döyüşdә әsir vermәk), almaq (zәbt etmәk), alp (igid, cәsur), atış, bahadur 
(qәhrәman), bahadurluq, balkır (yaralı),balçaq (qılıncın qәbzәdi), boru (döyüşdә çalınan musiqi alәti), 
cilasun (igid, qәhrәman), cilasunluq, cida (süngü), cidalu, çalış (zәrbә, döyüş), çalışmaq (silahla 
döyüşmәk), çalmaq (vurmaq), çapılma (vurulub yaralanma), çapmaq (parçalamaq, baş kәsmәk), çarqağı 
(qabaqcıl әsgәr), çavuş, çavuşlu, çәri (әsgәr), çәribaşı (komandan), çәrkәz (bacarıqlı döyüşçü), çomaq, 
dәli (qәhrәman, igid), dәmrәn (oxun dәmir ucluğu), dәmrәnsiz, dәmir don (zireh), dәpәr (baltaya bәnzәr 
döyüş silahı), dögüşmәk, әrәn, gәz (oxun yarığı), gәzlәmәk (oxu gәzinә qoymaq, nişan almaq), göndәr 
(mizraq, nizә), gözçi (kәşfiyyatçı), gürz, ışıq (dәmir başlıq), ilğar (basqın, hücum), qalxan, qama 
(ikiağızlı bıçaq, kiçik xәncәr), qarğı, qılınc, qın, qınlı, qınsız, qırış (qırğın), qoyulmaq (basqın etmәk), 
ox, oxçu, oxcuğaz, pıçaq, sadaq, sapand, savaş, savaşmaq, sәrhәd, sivri (şiş), süngü (sügilik), sünücük 
(kiçik süngü), sünü (süngü), sür (qamışdan düzәldilәn nizә), yigit, şah yigit, toz (yaya sarılan ağac 
qabığı), tuğulğa (dәbilqә), tumar (qamçı), urğun (qarәt), urulmaq (vurulmaq), uruşmaq (vuruşmaq), 
yadıq (yaraq), yağı, yağılıq, yağma (talan), yapınmaq (sipәrlәnmәk), yaraq, yelәk (oxun tüklәri), yelәkli, 
yeltәnmәk (qılınc qurşanmaq), yenmәk (üstün gәlmәk, qәlәbә çalmaq), yigit, yigitlik vә s. 

Alınma hәrbi sözlәr, әsasәn, әrәb-fars mәnşәlidir vә aşağıdakı leksik vahidlәri әhatә edir: alati 
(silahlar), bürc, cәng, cövşәn (zireh), ğırım (rәqib döyüşçü), hәmlә, xәsm (düşmәn), qәbzә, lәşkәr, 
raslamaq (nişan almaq), puta (butә: nişangah), sәrhәng (başçı, komandan), süvari, zülfüqar (ucu haça 
qılınc) vә s. 

Araşdırmalar göstәrir ki, hәrbi sözlәrdәn әn işlәk olanı ox vә qılıncdır. Bәzi mәnbәlәr türklәrin 
qılınc istehsalı vә istifadәsini Osmanlı dövlәti ilә bağlasa da, çox saydakı fikirlәr bunu Asiya hunları ilә 
әlaqәlәndirir. Hәrbi alәtlәrin növlәri çoxaldıqca bu mәzmundakı sözlәrin dә sayı artır vә hәrbi leksika 
güclәnir. Mәsәlәn, türk dillәrindә qılıncın meç (bıçağaoxşar qılınc), şәmşir, qәddarә, yatağan, zülfüqar 
kimi növlәrә malik olması, bir tәrәfdәn onun geniş yayıldığını, digәr tәrәfdәn söz yaradıcılığında 
iştirakını göstәrir. Şәmşir fars dilindә qılınc demәkdir vә şәmşirbaz (qılıncoynadan) sözü onun әsasında 
yaranmışdır. “Qәddarә” mәnşәcә әrәb sözüdür, hәr iki tәrәfi kәsәn iti qılınc demәkdir. Çәkisinә görә 
ağır olduğundan tüfәng kimi çiyindә daşınmış vә baş üstündә fırladılaraq düşmәnә tәrәf tuşlanmışdır.  
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Avropalıların heyrәtinә sәbәb olan türk qılınclarından biri karabela adlanır. O, qәbzәsinin 
metaldan olması ilә seçilәn qılınc növüdür. Qәbzәsinin ucu qartal başına oxşadılır. XVII yüzillikdә 
Osmanlı imperatorluğunda daha çox işlәdilmiş vә sonralar rәsmi qılınc kimi qәbul edilmişdir.  

Yatağan XVI yüzillikdә çox geniş yayılan türk qılıncıdır. İlk işlәmәli yatağanlardan birinin Sultan 
Süleyman üçün düzәldilmәsi mәlumdur. Hәmin qılınc Nyu-Yorkda muzeydә saxlanılır. Bu, birağızlı 
kәskin qılınc növüdür. Bu qılıncın adı ilә bağlı bir sıra fikirlәr özünü göstәrir. Onlardan biri yatağanın 
öz adını düzәldiyi yerin adından alması ilә bağlıdır. Belә ki, o, Türkiyәnin Dәnizli bölgәsinin Yatağan 
kәndindә düzәldilmişdir. Fikirlәrdәn biri hәmin kәndә öz adını verәn Bektaşi Yatağan Babanın tәsirinin 
qılınc adına keçdiyini göstәrir. Bәzi fikirlәrә görә, Hacı Bektaşi Vәlinin mәslәhәti ilә Yatağan türkmәn 
ustaları tәrәfindәn düzәldilmişdir. Bu qılıncın yalnız bir tәrәfinin kәskin olması onunla izah edilir ki, o, 
aman istәyәn, tәslim olan düşmәnә yaşama şansı verir. Qılıncın bu növünün çağdaş dövrümüzdә dә 
Türkiyәdә istehsal olunması barәdә fikirlәr mövcuddur. Maraqlıdır ki, hazırda qılınc qiymәtli hәdiyyә 
әşyalarından biri hesab olunur. 

Qılıncın zülfüqar adlı növü dini inanclarla bağlıdır. Belә ki, İslam dinindә dörd böyük xәlifәdәn 
biri, ilk imam olan hәzrәti Әlinin çәngәl formasında olan ikibaşlı qılıncı “Zülfüqar” adlandırılmışdır.  

Bu qılınc haqqında belә bir inam vardır ki, onun bir ucu elmi, digәr ucu әdalәti tәmsil edir. 
“Zülfüqar”ın ağır vә uzun olması haqqında bir sıra rәvayәtlәr mövcuddur. Hәr halda, uzun vә ağır olması 
onu digәr qılınclardan fәrqlәndirir. İstanbulda Topqapı muzeyindәki qılınclardan birinin Hәzrәt Әliyә 
aidliyi qeyd olunsa da, hәmin qılınc “Zülfüqar yox”, imama aid olan başqa bir qılıncdır. Hәmin qılıncın 
nişanәlәri “Zülfüqar”la uyğunlaşmır. “Zülfüqar”ın harada olması dәqiq bilinmir. Belә ki, bәzi 
rәvayәtlәrә görә, dәvә Hәzrәt Әlıinin cәnazәsini apararkәn qılınc onun yanında imiş. Onun dәvәsi vә 
qılıncı ilә basdırılmaq istәmәsi haqqında vәsiyyәti ilә bağlı mülahizәlәr dә vardır. Digәr fikirlәrә әsasәn, 
Hәzrәt Әli oğlanlarına (Hәsәn vә Hüseyn) “Zülfüqar” qılıncını Nәcәf şәhәrindәn dәnizә atmağı 
tapşırmışdı ki, bu әrazi Dәclә-Fәrat çaylarına uyğun gәlir.  

“Zülfüqar” qılıncı haqqqında bir sıra rәvayәtlәr onun İslam dini ilә bağlılığını tәsdiq edir. Rәvayәtә 
görә, Uhud müharibәsindә düşmәn әsgәrlәrindәn olan Әmrü bin Әdüd özünә qarşı dura bilәn bir rәqib 
istәyir vә Mәhәmmәd peyğәmbәr “Zülfüqarı” Hәzrәt Әliyә uzadaraq meydana çıxmasını tәlәb edir. Dini 
fikirlәrә görә, bu qılınc müharibәdә әldә edilәn qәnimәt kimi misirlillәrdәn peyğәmbәrә verilmişdir. 
Müharibә zamanı dişi qırılan peyğәmbәr “Yetiş, ya Әli!” dedikdә, Hәzrәt Әli peyğәmbәri qoruyur vә bu 
zaman yetmiş yara alır. Rәvayәtә görә, Cәbrayıl “La fetta illa ali la seyfe illa Zülfikar” deyәrәk sәslәnir. 
Bu cümlәnin anlamı belәdir: “Әlidәn başqa igid, Zülfüqardan başqa qılınc yoxdur!”. 

Digәr bir rәvayәtdә “Zülfüqar” cәnnәtdә asılı vәziyyәtdә idi vә o, Hәzrәti Әliyә verilmәk üçün 
Cәbrayıl tәrәfindәn yerә endirilir. Mәhәmmәd peyğәmbәr onu qını ilә Hәzrәt Әliyә tәqdim edәrkәn 
Tanrıdan bir hәdiyyә olduğunu söylәyir.  

Zülfüqar qılıncının nә zamansa yenidәn işlәnmәsi haqqında da inanclar yayılmışdır. Belә ki, 
müsәlmanlar içәrisindә sonuncu imamın – Mehdinin dünyaya gәlәrәk hәmin qılıncla әdalәti yayacağına 
inanılır.  

“Koroğlu” dastanında qılıncın “Misri” adlı ildırım parçasından hazırlanmış növü ilә dә 
qarşılaşırııq. Qılınc vә oxla müqayisәdә mancanaq mexanizm kimi dәyәrlәndirilmәyә layiqdir. Belә ki, 
güllә vә oxları fırlatmaq üçün mancanaq daha yararlı idi. Türk dillәrindә kasatura (әn kәskin qılınc) adlı 
hәrbi söz dә var. O tüfәngin ucuna taxılan atәşsiz silah növüdür.  

Qәdim zamanlarda qala qapılarını yıxmaq üçün qoçbaşı deyilәn bir silah növü dә işlәnmişdir. O 
kirişin ucuna taxılan qoç başı şәklindә olan bir dәmirdir. 

Odlu silahların meydana çıxması barıtın kәşfi ilә bağlıdır. Barıtın Çindәn Orta Şәrq vә Avropa 
ölkәlәrinә keçmәsi odlu silahların inkişafına imkan yaratdı. Raketlәrin, top vә tüfәnglәrin barıtsız 
işlәnmәdiyi mәlumdur. Sәlcuq vә Osmanlı dövlәtlәrindә odlu silahların inkişafında yüksәliş olmuşdur.  

Azәrbaycan әsәbi-bәdii dilindә “güllә” sözü ilә “Koroğlu” dastanından başlayaraq qarşılaşırıq. 
Azәrbaycan dilindәki “güllә” sözü çox zaman “tüfәng” mәnasında işlәnmişdir. Әslindә, güllә 
qurğuşundan düzәldilmiş mәrmicikdir ki, o, top, tüfәng vә tapança kimi silahlarda istifadә olunur. 
Dastanın son qolunda (Koroğlunun qocalığı) eposda ilk dәfә olaraq “tüfәng” sözünә rast gәlirik. Koroğlu 
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Nigar xanımla piyada gedәrkәn çöldә bir cüt öküz otaran vә çiynindә yarı taxta, yarı dәmir bir şey olan 
kişi ilә qarşılaşıb soruşur: 

‒ Ay kişi, bu nәdi, çiyninә keçiribsәn? 
‒ Bu, tüfәngdi. 
‒ Tüfәng nәdi? 
‒ Bunun üçündә güllә olur. Adama, heyvana dәyәndә öldürür. 
Bu sözlәrә inanmayan Koroğlu kişidәn onu vurmasını xahiş edir. Kişi vurmaq istәmәdikdә 

Koroğlu qan pulunu verib onun öküzü vurmasını istәyir. “Tüfәng açılan kimi öküz yerә yıxıldı” [4, 
s.446]. Qarşı-qarşıya, mәrd-mәrdanә mübarizә tәrәfdarı olan Koroğlu sazı bağrına basaraq dediyi 
qoşmada tüfәngә münasibәtini bildirir: 

Tüfәng çıxdı, mәrdlik getdi, hay, haray! 
Mәnmi qocalmışam, ya zәmanәmi? [4, s.447].  
Demәli, qәdim zamanlarda insanlar qida әldә etmәk mәqsәdilә öz gücündәn, әllәrindәn 

faydalanmış, lakin zaman keçdikcә ov vә müdafiә üçün bir sıra alәtlәrdәn istifadә etmişlәr. Vurmaq üçün 
kәsici olan bu alәtlәrin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri var idi. Onlar fәrqli mәkan vә zamanlarda müxtәlif 
formalarda vә adlarda üzә çıxmışdır ki, bu adlar hәrbi leksikanın yaranmasını әsaslandırmışdır.  

Qәdim dövrlәrdәn indiyә qәdәr hәrbi sursatların böyük bir inkişaf yolu olmuşdur. Bu prosesdә 
barıtın kәşf olunması ilә odlu silahların, texnikanın yüksәlişi ilә kimyәvi, meteoroloji, akustik, kosmik, 
nüvә vә soyuq döyüş silahlarının meydana çıxması hәrbi sözlәrin bolluğuna imkan yaratmışdır. Xüsusilә 
dә top o zamanlar üçün geniş istifadәdә olan silah növünә çevrilmişdir. Sözügedәn dövrdә türk 
ölkәlәrindәki top texnikası avropalılardan üstün olmuşdur. Sonrakı zamanlarda mәrmi vә raket atan 
tapança, tüfәng, top vә havan kimi silah növlәri yaranmışdır. İstifadә mәqsәdi onların hәr birinin özәl 
xüsusiyyәtlәri ilә bağlı idi. Hәmin silahların yarımavtomatik növlәrinin yaranması hәrbi leksikanı daha 
da zәnginlәşdirmişdir. Belәliklә, Azәrbaycanda hәrbi leksikanın formalaşma tarixi çox qәdimdir.  
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Аннотация 
История военной речи в Азербайджане 

Элнара Джавадова 
 

В статье рассматривается военная лексика азербайджанского языка. Для этой цели в 
расследовании используется история формирования военных слов. Уточняются некоторые 
представления об истории военных слов в нашем языке, приводятся примеры, подтверждающие 
их историческое прошлое. Систематически исследуются древнейшие образцы военной лексики, 
которые с древних времен претерпели большое развитие. В статье определены самые старые 
военные слова и описаны их типы. Кроме того, рассматривается роль военных слов в 
литературном языке. 

Ключевые слова: язык, стиль, военное слово, словарный запас, искусство. 
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Abstract 
History of military military words in Azerbaijan 

Elnara Javadova 
 

The article deals with the military lexicon of the Azerbaijani language. For this purpose, the history 
of the formation of military words is involved in the investigation. Some ideas about the history of 
military words in our language are clarified, and examples are given to confirm their historical past. The 
most ancient examples of military lexicon, which have gone through great development since ancient 
times are systematically studied. The article identifies the oldest military words and describes their types. 
In addition, the role of military words in the literary language is also addressed. 

Keywords: language, style, military word, vocabulary, art. 
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BİOLOJİ SİLAHLARIN TӘTBİQİ QLOBAL TӘHLÜKӘSİZLİYӘ TӘHDİD KİMİ 
 

m.t.h.e.ü.f.d., dosent, polkovnik Arif Hәsәnov1 
mayor Xәyal İskәndәrov2 

1Döyüş Hazırlığı vә Hәrbi Tәhsil Baş İdarәsi 
2Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 

E-mail: xayal1333@gmail.com 
 

Xülasә. 2019-cu ilin dekabr ayından etibarәn, Çinin Uhan şәhәrindә yeni koronovirusun (Covid-
19) yayılması dünya ictimaiyyәtindә psixoloji travma yaratmaqla yanaşı, bioloji silahların tәtbiq 
edilmәsi barәdә fәrziyyәlәri dә artırmışdır. Mәqalәdә bioloji silahların tәkamül yolu retrospektiv tәhlil 
edilir vә tarixdәn müxtәlif nümunәlәr gәtirilir. Bioloji agentlәrin tәtbiqi mәsәlәlәrinә baxılır vә bu 
tәhdidlәrdәn qorunmağın perspektivlәri, eyni zamanda sәhiyyә sisteminin bu istiqamәtdәki fәaliyyәtlәri 
nәzәrdәn keçirilir. Bioloji müharibәyә qarşı müdafiәnin mәrhәlәlәri tәhlil edilir. 

Açar sözlәr: bioloji silah, bioloji agent, bakteriya, virus, toksin.  
 

Giriş 
 

İnsanlar әsrlәr boyu elm vә texnologiyanın imkanlarından istifadә etmәklә öz mübarizә vasitәlәrini 
mütәmadi olaraq tәkmillәşdirmişlәr. Genetikada baş verәn nailiyyәtlәr әvvәllәr müalicәsi mümkün 
olmayan xәstәliklәrin sağaldılmasında, şübhәsiz ki, müvәffәqiyyәtlә tәtbiq edilә bilәr. Yox әgәr bu bilik 
bioloji silahların hazırlanmasında istifadә olunarsa, nәticәlәr dәhşәtli xarakter alar. Tarix göstәrir ki, 
qazanılan yeni biliklәr bioloji silahların hazırlanmasında vә ya tәkmillәşdirilmәsindә tәtbiq edilmişdir. 
Hәrb sahәsindә bioloji silahlara maraq XX әsrin әvvәllәrindә bakteriyaların xәstәliklәrin yayılmasında 
rolunun artmasından sonra yaranmışdır. Birinci Dünya müharibәsindә, tәrәflәr bir-birilәrinә qarşı 
mübarizәdә bakteriyalardan istifadә etmişlәr. 1925-ci il Cenevrә Protokoluna әsasәn, bioloji silahların 
istifadәsi qadağan edilsә dә, әks-hücum zamanı tәtbiq edilәn silahların hazırlanmasına hәlә dә icazә 
verilirdi [1]. İkinci Dünya müharibәsindә dә bioloji silahlara olan maraq davam etmәkdә idi. Böyük 
Britaniyada qarayara (Sibir xorası) xәstәliyi toxumaları ilә yoluxmuş mal-qara yemi hazırlanmışdı (lakin 
bu heç vaxt istifadә olunmamışdı), Yaponiya bioloji agentlәrlә insanlar üzәrindә genişmiqyaslı 
ekperimentlәr aparmış vә Çinә qarşı istifadә etmişdi. Artıq 1944-cü ildә ABŞ-ın 3500 nәfәrlik heyәti 
bioloji silahların tәdqiqi sahәsindә çalışırdı. Bioloji silahlar, әsasәn, hava vasitәsilә daha asan yayılırdı, 
lakin onların effektivliyi orqanizmin sağqalma müddәtindәn, külәkdәn vә digәr atmosfer faktorlarından 
asılı idi. Bakteriya vә virusların havada hәrәkәti ilә bağlı bilik yetәrsizliyi bioloji silahların 
hazırlanmasına mane olurdu, lakin İkinci Dünya müharibәsindәn sonra bu sahә (aerobiologiya) üzrә әldә 
edilәn biliklәr sayәsindә hәrbidә bioloji silahların geniş şәkildә hazırlanmasına başlandı. Bir çox 
orqanizmlәrin genişmiqyaslı istehsalı (mәsәlәn, bruselyoz, tulyaremiya vә qarayaranın yaranmasına 
sәbәb olan) 1950-1960-cı illәrdә SSRİ, ABŞ vә Birlәşmiş Krallıqda da hәyata keçirilmişdir. ABŞ, 1969-
cu ildә hәrbi kontekstә etibarlı olmadığını әsas gәtirәrәk birtәrәfli bәyanatla bioloji silahların 
istehsalından imtina etmişdir [2]. “Bioloji vә toksin silahların qadağan edilmәsi haqqında 1972-ci il 
Konvensiyası (BTSK) әsasında razılaşdırılmış protokolla bioloji silahların hazırlanması, әldә edilmәsi 
vә istehsalı qadağan olundu. Lakin bu protokola riayәt edilmәsi üçün mexanizmlәr yetәrli deyildi, ona 
görә dә yeni genetik texnologiyaların çağırışları ilә mübarizәdә effektiv olmadı. XX әsrin 90-cı illәrinin 
әvvәllәrindә Sovet İttifaqı vә İraqda gizli bioloji silah proqramlarının kәşfi BTSK-nin qeyd olunan 
protokoluna yoxlama müddәalarının daxil edilmәsini şәrtlәndirdi [1]. Mәqalәdә mәqsәd bioloji 
silahların tәkamül prosesini tәdqiq etmәk, eyni zamanda bioloji müharibәlәrә qarşı müdafiә tәdbirlәri 
haqqında mәlumat vermәkdir. Tәdqiqat işindә tarixi müqayisәli tәhlil vә sintez metodlarından istifadә 
edilmişdir. 
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Bioloji agentlәrin tәtbiqi. Retrospektiv tәhlil 
 

Bioloji müharibә insanlarda xәstәlik vә ölümә sәbәb olmaq üçün bitki vә heyvan mәnşәli mikro-
orqanizm vә toksinlәrin mәqsәdyönlü istifadәsidir [3]. Bu müharibәlәrdә istifadә olunan silahlar bioloji 
silahlar adlanır vә kütlәvi qırğın silahları (KQS) qrupuna aid edilir. Bu zaman istәnilәn xәstәliyi yaradan 
bioloji agent  bakteriya, virus, riketsia, göbәlәk, toksin vә s. insanlara, heyvan vә bitkilәrә qarşı istifadә 
edilir. Bu agentlәrin hәr birini qısaca nәzәrdәn keçirәk. 

Bakteriyalar: qarayara, bruselyoz, tulyaremiya vә taun kimi xәstәliklәrә sәbәb olan tәkhüceyrәli 
orqanizmlәrdir [4]. 

Riketsialar: hәm bakteriyaların, hәm dә virusların ümumi xarakterlәrini daşıyan 
mikroorqanizmlәrdir. Bakteriyalar kimi metabolik fermentlәr vә hüceyrә membranından ibarәtdir. 
Yaşayan hüceyrәlәr içәrisindә törәmәlәrinә görә dә virusları xatırladır [5]. 

Viruslar: öz daxilindә çoxala bilәn bakteriya ölçüsündә orqanizmlәrdir vә Venesuela ensefaliti 
kimi xәstәliklәrә sәbәb ola bilәr [4]. 

Göbәlәklәr: fotosintez edә bilmәyәn, anaerob böyümә qabiliyyәtinә sahib vә çürüyәn bitki 
mәnşәli faktlardan qida ehtiyaclarını qarşılayan primitiv bitkilәrdir [5]. 

Toksinlәr: ilan, hәşәrat, hörümçәk, dәniz orqanizmlәri, bitki, bakteriya, göbәlәk vә heyvanlardan 
әldә edilәn zәhәrli maddәlәrdir. Toksinә nümunә olaraq, kastor paxlasından әldә edilәn maddәni 
göstәrmәk olar. Toksinlәrә xüsusi antiserum vә seçilmiş farmakologiya ilә qalib gәlmәk mümkündür 
[4]. 

Bu bioloji agentlәrin bәzilәrinin malik olduğu xüsusiyyәtlәr onların silah kimi istifadә ehtimalını 
artırır. Bu xüsusiyyәtlәrә onların öldürücülüyü, yoluxuculuğu, müqavimәti, mәhdudlaşdırma qabiliyyәti 
vә s. aiddir. Bir çox ölkәlәr müxtәlif vaxtlarda digәr bioloji agentlәrdәn dә silah kimi istifadәni nәzәrdәn 
keçirmişlәr [4]. 

Bioloji agentlәr aşağıdakı yollarla yayıla bilәr: hava ilә; әrzaq vә ya su ilә; infeksiya daşıyıcısı ilә 
(mәsәlәn, milçәk); bәdәnә yeridilmәklә. 

Düşmәnә qarşı yoluxucu agentlәrin tәtbiqi müharibәdә istifadә olunan köhnә tәcrübәlәrdәndir. Bu 
bir faktdır ki, münaqişәlәrin әksәriyyәtindә mәqsәdyönlü şәkildә istifadә edilmәsә dә, xәstәliklәr döyüş 
silahlarından daha çox ölümә sәbәb olmuşdur [4]. Birinci Dünya müharibәsindә, daha dәqiq desәk, 
1918-ci ildә yayılan vә 20 milyon insanın ölümünә sәbәb olan pandemiya bunun әn bariz nümunәsidir. 
Nәzәrә alaq ki, hәmin xәstәlik tәbii şәkildә yayılmışdı. Lakin hәr hansı bir ölkә eyni nәticәyә sәbәb ola 
bilәcәk bioloji agenti süni şәkildә dә yarada bilәr. Bu, mahiyyәtcә, bioloji müharibә vә ya bioterrorizm 
üçün genetik modifikasiyanın tәtbiqinә әsaslanır [6]. Belә silahların ilk istifadәsi e.ә. VI әsrә tәsadüf 
edir [7].  

Tәxminәn 2500 il bundan әvvәl, assuriyalılar düşmәnlәrinin su quyularını çovdar mahmızı adlanan 
göbәlәk xәstәliyi ilә yoluxdurmuşdular. Bu xәstәlik insanlarda әn yüngül halda qarabasmaya 
(hallüsinasiya), mental pozğunluğa  sәbәb olsa da, bәzi hallarda ölümlә nәticәlәnirdi.  

1345-ci ildә monqol әsgәrlәri Krımın Kafa şәhәrini mühasirәyә almışdılar. Mühasirә zamanı taun 
xәstәliyi yüzlәrlә monqol әsgәrinin ölümünә sәbәb olmuşdu. Әsgәrlәr xәstәliyә yoluxmuş meyidlәri 
şәhәr divarlarından içәri atmağa başladılar. Bu monqolların tәtbiq etdiyi bioloji müharibә hesab olunur. 
Bәzi tәdqiqatçılar iddia edirlәr ki, bu taktika vaxtilә Avropada yayılan “qara ölüm” kimi tarixә düşәn 
taun xәstәliyinin yayılmasına sәbәb olmuşdur. Qeyd edәk ki, hәmin xәstәlik 25 milyon avropalının 
ölümü ilә nәticәlәnmişdir [8]. Bu nümunә bioloji müharibәnin potensial әhatә dairәsinin nә qәdәr böyük 
olduğunu göstәrir.  

1763-cü il, Fort Pitt (indiki Pitsburq) şәhәrinin mühasirәsi zamanı İngilis Ordusu yerli 
amerikanlara qarşı silah kimi çiçәk xәstәliyindәn istifadәyә cәhd etmişdi. İngilislәr bu mәqsәdlәrinә 
hospitalda çiçәk xәstәliyindәn müalicә olunan insanların istifadә etdiklәri yorğanları yerli әhaliyә 
hәdiyyә vermәklә nail olmağa çalışmışdılar [9]. Bu taktika effektiv olmasa da, faktiki olaraq, bioloji 
agentin tәtbiqinә cәhd edilmişdi. İkinci Dünya  müharibәsindә dә tәrәflәr bioloji müharibәyә böyük 
maraq göstәrmişdilәr. Müttәfiqlәr böyük hәcmdә qarayara toxumaları, bruselyoz vә botulizm toksinlәri 
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hazırlamaq iqtidarında olan müәssisәlәr inşa etmişdilәr [9]. Xoşbәxtlikdәn müharibәnin bitmәsi onların 
istifadәsinә imkan vermәdi.  

İkinci Dünya müharibәsi zamanı Yaponiya da bioloji silahdan geniş istifadә etmişdi. Bunlardan 
әn dәhşәtlisi “bubon taunu” xәstәliyini daşıyan birәlәrlә dolu bombaların Yapon Ordusu tәrәfindәn 
Çinin Ninqbo şәhәrinә atılması olmuşdur [9]. Alman professor Fridrix Frişknext iddia edir ki, Yapon 
Ordusu xolera vә yatalaq xәstәliklәrini araşdırmaq üçün Çin kәndlәrindә 1000-dәn artıq insanı 
zәhәrlәmişdilәr. Onların yaratdığı epidemiyalar illәrlә davam etmiş, hәtta Yaponiyanın 
kapitulyasiyasından sonra, 1947-ci ildә 30,000-dәn artıq insanın ölümünә sәbәb olmuşdur [9].  

1956-cı ildәn etibarәn, “ABŞ Ordusunun fәaliyyәti barәdә tәlimat”da bioloji vә kimyәvi 
müharibәlәr açıq şәkildә ABŞ hәrbi strategiyasının ayrılmaz hissәsi elan olundu vә Konqres onların 
istifadәsindә hәrbçilәrә “ilk zәrbә” sәlahiyyәtini verdi. 1959-cu ildә Konqres bu sәlahiyyәti lәğv etmәyә 
çalışsa da,  Ağ Ev bunun qarşısını aldı vә biokimyәvi silahlara ayrılan xәrclәri 75 milyon dollardan 
tәxminәn 350 milyon dollara qәdәr artırdı [8]. Qeyd edәk ki, bu 60-cı illәr üçün böyük mәblәğ hesab 
olunurdu. Nәhayәt, 1969-cu il, noyabrın 25-dә Prezident Riçard Nikson ABŞ-ın bioloji silahlarla bağlı 
mövqeyi barәdә birtәrәfli bәyanat verdi: “Amerika Birlәşmiş Ştatları öldürücü bioloji silahların istәnilәn 
formada istifadәsindәn imtina edir” [2].  

Sovet İttifaqının da vaxtilә BTSK-ni imzalamasına baxmayaraq, böyük hәcmdә çiçәk xәstәliyi 
virusu vә digәr bioloji agentlәrin hazırlanmasını hәyata keçirmiş, hәtta XX әsrin 90-cı illәrinә qәdәr 
davam etdirmişdi. Belә bir fakt var ki, 1979-cu ildә hәrbi tәyinatlı bir tәdqiqat müәssisәsindә qarayara 
virusunun tәsadüfi sızması nәticәsindә әn az 70 nәfәr hәyatını itirmişdi. Baxmayaraq ki, SSRİ keçәn 
әsrin 80-ci illәrindә bütün biosilah depolarını mәhv etdiyini bildirmişdi, bәzi tәdqiqatçılar isә bioloji 
materialların qeyri-qanuni yerdәyişmәsini әsas gәtirәrәk, bu mәsәlәyә hәlә dә şübhә ilә yanaşırlar [10]. 

1985-1991-ci illәrdә İraqda qarayara, botulizm toksinlәri vә aflatoksinlәr dә daxil olmaqla bioloji 
hücum silahları hazırlanmışdı [11]. Rәsmi Bağdad hәlә Birinci İraq müharibәsindә biosilah proqramını 
dayandırdığını bәyan etsә dә, hazırlanan böyük hәcmdә bioloji agentin taleyi namәlum qalmaqdadır. 

2008-ci ildә ABŞ Konqresi Tәdqiqat Xidmәti Çin, İran, İsrail, Şimali Koreya, Rusiya vә Suriyanın 
bioloji silah imkanlarına malik olması barәdә bәyanat yaydı. Lakin bir fakta nәzәr salmaq lazımdır ki, 
ABŞ-ın Müdafiә Departamentinin 1996-cı il mәruzәsindә İranın bioloji silahlarla bağlı tәdqiqatlar 
hәyata keçirdiyi iddia edilmiş, lakin 2012-ci il mәruzәsindә bununla bağlı heç bir mәqama rast 
gәlinmәmişdir [12]. 

Antoni Kordsman vә Adam Seytz bildirir ki, biosilah proqramların gizlәdilmәsi çәtin deyil, çünki 
bioloji agentlәrin saxlanması üçün o qәdәr dә böyük avadanlıqlar tәlәb olunmur, onlar tibbi, biotexniki 
vә tәdqiqat müәssisәlәrindә, elәcә dә universitetlәrdә saxlanıla bilәr. Tәdqiqatçılar iddia edirlәr ki, 
bioloji agentlәrin hazırlanması üçün o qәdәr dә inkişaf etmiş biofarmasevtik imkanlara malik olmaq 
lazım deyil. Bunun üçün İranın normal imkanları var. Belә ki, bu ölkә dünyanın böyük biotexniki 
sektorlarından birinә malikdir [13]. 

İsrailin Bioloji Tәdqiqatlar İnistitutu biologiya vә kimya elmlәri sahәsindә araşdırmalar aparmaq 
iqtidarında olan yüksәkixtisaslı heyәti, müasir texnologiyaları vә infrastrukturu ilә әlli illik tәcrübәyә 
malikdir. Bununla yanaşı, İsrail bioloji agentlәrin hazırlanmasını qadağan edәn “Bioloji silahlar 
haqqında” Konvensiyanı imzalamaqdan da imtina etmişdir [13]. 

Hazırda Fort Detrik (Merilend) şәhәrindә yerlәşәn ABŞ Ordusunun 80,000 m² әraziyә malik 
İnfeksion Xәstәliklәr üzrә Tibbi Tәdqiqatlar İnstitutu bioloji müharibә tәdqiqatları üçün әsas müәssisә 
hesab olunur. Hәlә XX әsrin 80-ci illәrindә bu müәssisәnin yalnız bioloji silah bölmәsinә ildә tәxminәn 
100 milyon dollar vәsait ayrılırdı [14].  

Ümumiyyәtlә, biosilahların müharibә vә terror hücumlarında istifadәsi çoxçeşidli xәstәlik yaradan 
bioloji agentlәrin әlçatan, ucuz olması, tәhlükәsizlik sistemlәri tәrәfindәn aşkar edilmәmәsi vә bir yerdәn 
başqa yerә asanlıqla ötürülmәsi ilә әlaqәlәndirilir. Bir tәdqiqat işindә aparılan qiymәtlәrin müqayisәsi 
göstәrir ki, 1 km2 әrazidә mülki itkilәr әnәnәvi silahlarla 2,000, nüvә silahı ilә 800, sinir-iflicedici 
silahlarla 600, bioloji silahlarla isә cәmi 1 dollara başa gәlir. Ona görә dә heç tәәccüb doğurmur ki, 
bioloji silahlar artıq kasıb insanların atom bombası hesab olunur [11]. Yeni texnologiyalar belә silahların 
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geniş yayılmasına imkan yaradır ki, bunun da regional vә qlobal tәhlükәsizliyә ciddi tәsirlәri vardır. Belә 
tәhdidlәrlә mübarizәdә vә sülhün qorunmasında beynәlxalq әmәkdaşlığa әsaslanan qabaqlayıcı 
strategiyaların hazırlanması zәrurәtә çevrilmişdir. BTSK-yә riayәt edilmәsi (monitorinq vә yoxlama 
protokolları ilә) bioloji silah müharibәsi vә bioterrorizm tәhdidlәrinin azaldılması, hәtta onların 
qarşısının alınmasında әn vacib addımlardan biridir [3]. Qeyd edәk ki, Azәrbaycan Respublikası 
sözügedәn konvensiyaya 2003-cü ildә qoşulmuşdur. 

Bioloji silahlar kimyәvi vә nüvә silahları kimi kütlәvi qırğına sәbәb ola bilir. Bioloji müharibәnin 
qurbanları mәnşә etibarilә bioloji xarakter daşıyır vә bu müharibәlәrdә infrastrukturun kütlәvi şәkildә 
mәhvi mümkün deyildir. Bu, bioloji silahları digәr kütlәvi qırğın silahlarından fәrqlәndirәn әsas 
faktordur. Mәsәlәn, Kosovo müharibәsindә istifadә olunan qrafit bombalarının әsas mәqsәdi mülki 
infrastrukturun dağıdılması vә gündәlik hәyat fәaliyyәtinin mәhdudlaşdırılması idi. Kimyәvi silah tәtbiq 
edilәn zaman onun miqyası lokal (vә ya regional) xarakter daşısa da, bioloji silahlar qlobal miqyasda 
tәsiretmә imkanlarına malikdir. Bunlarla yanaşı, bioloji vә kimyәvi silahların bir sıra ümumi 
xüsusiyyәtlәri vardır. Hәr iki növ silahın hazırlanması vә eksperimenti üçün formula vә vasitәlәr 
biologiya vә kimya sahәsindә professional biliyin tәtbiqindәn, elәcә dә genetik modifikasiya vә 
manipulyasiyadan qaynaqlanır. Digәr bir mәqam ondan ibarәtdir ki, әsasәn, mikroorqanizm, heyvan vә 
ya bitkilәr vasitәsilә yayılan toksik metabolitlәr, eyni zamanda kimyәvi sintez yolu ilә dә istehsal edilә 
bilәr [3].  

Bioloji müharibәnin әsas hәdәflәri iqtisadi inkişafı dayandırmaq vә ya lәngitmәk, o cümlәdәn 
sabitliyi pozmaqdır. Bundan әlavә, belә müharibәlәr guya tәbii hadisәlәr nәticәsindә tәsadüfәn yaranan 
epidemiya şәklindә hәyata keçirilә bilәr. Bu günә qәdәr, hәr iki növ silah kiçik qruplara qarşı bio vә 
kimyәvi hücumlarda istifadә olunmuşdur. Belә hücumlara hazırlığın zәif olması vә ümumiyyәtlә, 
zәrәrsizlәşdirmә strategiyalarının çatışmazlığı mәsәlәni daha da mürәkkәblәşdirir [3]. 

Son zamanlar geniş yayılmış, hәtta Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatı tәrәfindәn pandemiya elan 
edilmiş koronovirusu da süni yaradılmış bioloji agent hesab edәnlәr az deyil [15; 16; 17; 18; 19; 20]. 
Lakin bu iddia hәlә ki, öz tәsdiqini tapmamışdır. 

Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, Ermәnistan Respublikası da bioloji laboratoriyaları ilә zaman-
zaman dünya mәtbuatının diqqәt mәrkәzindә olmuşdur. Yaranan real bioloji tәhlükә barәdә xәbәrdarlıq 
edәn rusiyalı jurnalist Yevgeni Mixaylov qeyd edir ki, ABŞ-ın dәstәyi ilә Ermәnistanda fәaliyyәt 
göstәrәn bioloji silah laboratoriyaları insanlar üçün hәyәcan tәbilidir: “Bir qayda olaraq, belә 
laboratoriyalar 3-cü dünya ölkәlәrinin әrazisindә yaradılır vә burada epidemiyalara qarşı mübarizә adı 
altında gizli şәkildә bakterioloji silahların sınağı keçirilir, müәyyәn tәbәqәdәn olan insanlara tәsir 
göstәrәcәk xәstәlik daşıyan bakteriyalar hazırlanır”. Mixaylov Ermәnistan әrazisindә 10 bioloji 
laboratoriya yerlәşdirildiyini vә hәmin laboratoriyalarda qarayara (Sibir xorası), bruselyoz, vәba, Afrika 
donuz vәbası vә tulyaremiyanın patogenlәri ilә bağlı araşdırma aparıldığını iddia edir [21]. Maraqlı 
mәqam ondan ibarәtdir ki, ABŞ hәmin laboratoriyaların mәlumatlar bazasına giriş hüququna malik olsa 
da, illәrdir Ermәnistana himayәdarlıq edәn Rusiya hәlә ki, belә bir hüququ әldә etmәk üçün 
memorandumun imzalanmasına nail ola bilmәmişdir. Rusiya Federasiyasının Xarici İşlәr naziri Sergey 
Lavrovun 2019-cu ilin noyabr ayında Ermәnistana sәfәri zamanı da bu mәsәlә әsas müzakirә mövzusu 
olmuşdu [22].  

 
Bioloji silahlara qarşı müdafiә 

 

Müәyyәn yaş hәddindә olan vә ya hәr hansı milli mәnsubiyyәtә aid insanların ölümünә, şikәst vә 
ya sonsuz qalmasına sәbәb olan mikroorqanizmlәrin hazırlanması artıq xәyal deyil. Belә ki, bioloji 
silahların istifadәsini qadağan edәn bir müqavilә olsa da, bәzi qruplar konvensiyanın tәlәblәrini 
saymazdan gәlәrәk sәhiyyә sistemlәrini ciddi narahat etmәkdәdirlәr.  

Bioloji silahların xüsusiyyәtlәri onu demәyә әsas verir ki, gәlәcәkdә bu vasitәlәr terroristlәrin әsas 
seçimi olacaq [6]. Bu bir faktdır ki, bәzi güc mәrkәzlәri istehsal etdiklәri silah sistemlәrini vә ya bioloji 
vasitәlәri digәr ölkәlәrin әrazisindә belә qruplardan istifadә etmәklә sınaqdan keçirirlәr. Hәlә 2015-ci 
ildә, Ebola epidemiyasının yayıldığı bir dövrdә, Vankuverdә keçirilәn illik TED konfransında çıxış 
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edәrkәn Bill Qeyts bu barәdә xәbәrdarlıq etmişdi: “Yaxın bir neçә onillikdә, 10 milyondan çox insanın 
ölüm sәbәbi müharibә deyil, yüksәk yoluxucu bir virus ola bilәr” [23].  

Bioterrorizm zamanı tәbii fәlakәtlәrdә, әnәnәvi partlayışlarda, kimyәvi vә radioloji terrorda vә 
yaxud nüvә partlayışlarında olduğundan daha fәrqli cavab tәlәb edilir.  

2020-ci ilin fevralında dәrc olunan “Koronovirus super-bәla vә bioloji müharibәyә qarşı nüvә 
çәkindirmәsi nәyimizә lazımdır?” adlı mәqalәdә müәllif Covid-19 virusunun potensial qlobal tәsirlәrini 
vә Rusiyanın sovetlәr dövründәn qalan bioloji agentlәri istifadәetmә ehtimalının mümkün nәticәlәrini 
tәqdim edir. Müәllif qeyd edir ki, Rusiya BTSK-yә zidd olaraq, bioloji silahların hazırlanması 
proqramını genişlәndirmişdir vә ABŞ bu tәhdidә qarşı, hәtta nüvә silahının tәtbiqini nәzәrdә tutan yeni 
“çәkindirmә strategiyası” hazırlamalıdır [24]. 

Bioloji agentlәr inkubatorlarda hazırlandığından, әhaliyә tәtbiq edilәn bioloji hücumun tәsiri bir 
neçә gün hiss olunmaya bilәr. Digәr bir fakt ondan ibarәtdir ki, bәlli nәticәlәri olan kimyәvi hücumdan 
fәrqli olaraq, bioloji hücum zamanı sәhiyyә sisteminin konkret cavab tәdbiri olmur. Bioloji agentlәrin 
sağlamlığa tәsiri qeyd olunan faktorlardan asılıdır [7]: agentin növündәn; hazırlanma vә yayılma 
şәklindәn; hücumun hәyata keçirildiyi meteoroloji şәraitdәn (mәsәlәn, temperatur, külәyin sürәti, 
rütubәt, gün şüası vә s.). 

2001-ci il 11 sentyabr hadisәlәrindәn әvvәl, bәzi ABŞ tәşkilatları vә akademik qruplar “Qaranlıq 
Qış” kod adlı bioloji hücumu imitasiya etmişdilәr. Bu hücumda çiçәk xәstәliyi virusu silah kimi istifadә 
olunmuşdu. Tәlim mövcud olan 12 milyonluq vaksin ehtiyatını nәzәrdә tutaraq keçirilmişdi. Lakin 
hәmin tәlim sәhiyyә sisteminin bioterrora, elәcә dә tәbii infeksion xәstәliklәrә qarşı effektiv 
reaksiyagöstәrmә iqtidarında olmadığını nümayiş etdirdi. Aşkar edilәn boşluqlardan biri vaksin 
çatışmazlığı idi. Bunu nәzәrә alaraq, hәmin vaxtdan sonra ABŞ-da çiçәk xәstәliyinә qarşı vaksin ehtiyatı 
dәfәlәrlә artırılmışdır. Digәr çәtinliklәr resursların idarә olunmasında federal vә dövlәt prioritetlәri 
arasında yaranan toqquşma, zәrәrçәkәnlәrin kütlәvi müalicәsi üçün tibbi infrastrukturların çatışmazlığı 
vә vәtәndaşlarda yaranan inamsızlıq idi. Әsasәn dә sәhiyyә sisteminә inamın itmәsi infeksiyanın 
qarşısının alınmasında çox ciddi fәsadlar yarada bilәr. Hәlә 2008-ci ildә aparılan bir araşdırma insanlarda 
vaksinlәrin yan tәsirinә qarşı qorxu hissinin olduğunu sübut etmişdi. İstәnilәn irimiqyaslı bioterror 
hadisәsindә bu inamsızlıq infeksiyanın qarşısının alınmasında әsas maneәyә çevrilә bilәr. Sәlahiyyәtli 
orqanlar ümid edirlәr ki, bioloji hücumlara qarşı effektiv tibbi әks-tәdbirlәrin planlaması vә hәyata 
keçirilmәsi hәm hәmin hücumların tәsirini minimuma endirәcәk, hәm dә belә bir niyyәti olanlara qarşı 
“çәkindirmә” rolunu oynayacaq [10]. Belәliklә, hücumun qarşısı asanlıqla alınarsa, onda terrorist vә ya 
düşmәn ölkәnin yeni bir tәşәbbüsә hәvәsi olmayacaqdır.  

Bioloji silahlara qarşı mübarizә, әsasәn, aşağıdakı mәrhәlәlәrdәn ibarәtdir [11]: qarşısınıalma; 
qorunma; aşkaretmә; müalicә; zәrәrsizlәşdirmә. 

Bioloji müharibәnin qarşısının alınması müxtәlif formalarda hәyata keçirilir. Belә bir müharibә 
baş verdiyi tәqdirdә, beynәlxalq tәrk  silah vә tәftiş rejimlәri bioloji agentlәrin hazırlanması vә 
yayılmasının qarşısını ala bilәr. Kәşfiyyat vasitәlәri potensial tәhdidlәrin tәyin edilmәsinә vә qabaqlayıcı 
tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsinә imkan yaradır.  

Bioloji agentlәrә qarşı qorunma üsulları mәhduddur. Qoruyucu paltarlar, maska vә ya respiratorlar 
qısa müddәtdә mәhdud qorunmanı tәmin edә bilәr. Belә qorunma hәrbçilәr vә ilk müdaxilә edәnlәr üçün 
faydalı ola bilәr. Qarayara kimi inadkar bioloji agentlәrlәr isә әn azından 40 il öz öldürücü qabiliyyәtini 
saxlayır. Qeyd etmәk lazımdır ki, qarayara istisna olmaqla, digәr agentlәrin ömrü elә dә uzun deyil. 
Bundan әlavә, vaksinlәr dә qorunma üsuludur. Tәbii agentlәrә qarşı müdafiәni tәmin etsә dә, genetik 
modifikasiya olunmuş agentlәrә qarşı effektiv deyildir. 

Körfәz müharibәsi zamanı ABŞ vә müttәfiq qüvvәlәr etibarlı bioloji agent aşkaretmә sistemlәrinin 
olmamasının әziyyәtini çәkirdilәr. Nәticәdә, bir sıra aşkaretmә sistemlәri hazırlandı. Bu sistemlәrlә 
bioloji agentin aşkar edilmәsi bir neçә saatdan bir neçә günә qәdәr çәkә bilәr. Lakin biotexnoloji inkişaf 
daha tәkmillәşdirilmişdir vә çevik aşkaretmә sistemlәrinin hazırlanmasına imkan verir.  
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İnfeksiya yayıldıqdan sonra müalicә imkanları bioloji agentin identifikasiyası ilә sıx bağlıdır. Әgәr 
agent müәyyәnlәşdirilmәyibsә, antibiotiklәrdәn yüksәk dozada istifadә onun  müalicәsinә ümid yaradır. 
Bioloji müharibә qurbanlarının müalicәsi yaxşı sәhiyyә sisteminin olmasından asılıdır. 

Kimyәvi silahlardan fәrqli olaraq, bioloji agentlәr daha uzun müddәtdә yayıla bilәr. Qeyd 
etdiyimiz kimi, qarayara öz fәaliyyәtini 40 ildәn çox qoruya bilәr vә zәrәrsizlәşdirilmәsi çox çәtindir. 
Lakin Birlәşmiş Krallığın Qruinard adasında yayılan qarayara zәrәrsizlәşdirilmişdir. Bu da onu demәyә 
әsas verir ki, kimyәvi maddәlәrdәn, istilik vә ultrabәnövşәyi şüalardan istifadә etmәklә 
zәrәrsizlәşdirmәni hәyata keçirmәk mümkündür.  

Belәliklә, bioloji müharibәnin qarşısının alınması üçün qeyd edilәn bütün tәdbirlәr xüsusi 
әhәmiyyәtә malikdir. Lakin bu tәdbirlәrdәn әn vacibi tibbi elmi potensialın formalaşdırılmasıdır ki, bu 
da hәm vәsait, hәm dә kadr heyәti baxımından çox çәtin mәsәlә hesab olunur. Dünya miqyasında 
hәkimlәrin bir araya gәlmәsini nәzәrdә tutan tibbi tәhsil proqramlarının (Nunn-Lugar-Domenici, 
USAMRIID vә s.) әhәmiyyәtini vurğulayan Edvard Eitzen iddia edir ki, bioterrorizmә qarşı әn güclü 
müdafiә tәhsilin inkişaf etdirilmәsidir [25]. Mixail C.Ainskaf bu sahayә töhfә verә bilәcәk altı istiqamәt 
müәyyәnlәşdirmişdir [6]: 

 insan genetikasının dәrindәn öyrәnilmәsi; 
 immun sistemin güclәndirilmәsi; 
 virus vә bakteriyaların genetikasının dәrk edilmәsi; 
 bioloji agentlәrin aşkar edilmәsi vә identifikasiyası üçün müvafiq tәchizatın istehsalı; 
 yeni vaksinlәrin hazırlanması; 
 yeni antibiotik vә antivirusların istehsalı. 
Vaksin, antibiotik vә digәr vasitәlәrin müvәffәqiyyәtlә tәtbiqi bir sıra faktorlardan asılıdır, 

mәsәlәn, hücumun insanlara tәsiretmә imkanı, fövqәladә hallarda transport sisteminin stabilliyi, sәhiyyә 
sisteminin әhali ilә kommunikasiya vә lazimi vaksinlәri ehtiyacı olan şәxslәrә çatdırma qabiliyyәti [10]. 
Göründüyü kimi, bioloji silahlara qarşı mübarizә sistemli şәkildә hәyata keçirilmәlidir. Әslindә 
koronovirus tәhlükәsi ilә bağlı Çinin hәyata keçirdiyi tәdbirlәri uğurlu hesab etmәk olar. Bu virus Çindә 
deyil, hәr hansı zәif inkişaf etmiş vә ya ümumiyyәtlә inkişaf etmәmiş ölkәdә yayılsaydı, onda 
qurbanların sayı milyonlarla ölçülәrdi. Belәliklә, hәr hansı bir ölkәnin öz biotexnoloji infrastrukturunu 
inkişaf etdirmәsi sadәcә elm, sәhiyyә vә iqtisadi sahәdә imkanlarının artması ilә nәticәlәnmir, eyni 
zamanda milli tәhlükәsizliyinin möhkәmlәnmәsinә gәtirib çıxarır.  

 
Nәticә 

 

Qloballaşan dünyada cәrәyan edәn hadisәlәr göstәrir ki, gәlәcәk tәhdidlәr milyardlarla dollar 
vәsaitin xәrclәndiyi Taliban terroru, Liviya vә Suriya müharibәlәri xarakterindә deyil, maliyyә cәhәtdәn 
çox ucuz başa gәlәn vә ümumiyyәtlә, heç bir infrastruktura ciddi zәrәr vurmadan milyonlarla insanın 
ölümünә sәbәb olan bioloji hücumlar üstünlük tәşkil edәcәkdir. Bioloji hücuma qarşı cavab reaksiyası 
istәnilәn ölkә qarşısında duran әn vacib mәsәlәlәrdәndir. Bu zaman diqqәt bütöv bir xalqın hazırlıq 
sәviyyәsinin optimallaşdırılmasına yönәldilmәlidir. Separatizmә dәstәk göstәrәn ölkәlәrin 
qonşuluğunda yerlәşmәsi  faktı Azәrbaycan Respublikasına olan digәr hibrid tәhdidlәrlә yanaşı, bioloji 
silah tәhdidinin dә ciddiliyindәn xәbәr verir. Qarabağ müharibәsindә dә bir çox beynәlxalq qanunu 
nümayişkarәnә şәkildә pozan Ermәnistan Respublikasının belә bir yanaşma tәtbiq etmәsi istisna 
olunmur. Belә ki, Ermәnistan Respublikasında virusların aşkarlanması vә zәrәrsizlәşdirilmәsi 
imkanlarınının genişlәndirilmәsi adı altında 10-a qәdәr bioloji laboratoriyanın fәaliyyәt göstәrmәsi 
ölkәmizin milli tәhlükәsizliyinә real tәhdiddir. Ona görә dә bioloji silahların tәtbiqi mәsәlәlәri ilә bağlı 
ölkә sәviyyәsindә mütәmadi tәdbirlәr keçirilmәli, sәhiyyә sistemi әsas götürülmәklә bütün dövlәt 
orqanları arasında әmәkdaşlıq formalaşdırılmalı vә müvafiq yoxlama mexanizmlәri ilә onların 
fәaliyyәtinә daima nәzarәt edilmәlidir. Bütün bu tәdbirlәr xalq arasında dövlәt strukturlarına inamın 
daha da artmasına gәtirib çıxaracaqdır ki, mәqalәdә qeyd olunduğu kimi, bu da bioloji tәhdidlәrә qarşı 
әsas mübarizә vasitәlәrindәn biridir. 
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Аннотация 

Применение биологического оружия как угроза глобальной безопасности 
Ариф Гасанов, Хаял Искендеров 

 

Начиная с декабря 2019 года распространение нового коронавируса (Covid-19) в Ухане, 
Китай, не только привело к психологической травме в мире, но и усилило спекуляции по поводу 
использования биологического оружия. В статье ретроспективно анализируется эволюция 
биологического оружия, и приводятся различные примеры из истории. В настоящее время 
рассматривается вопрос о применении биологических агентов, и рассматриваются перспективы 
защиты от этих угроз, а также деятельность системы здравоохранения в этой области. 
Анализируются этапы защиты от биологической войны. 

Ключевые слова: биологическое оружие, биологический агент, бактерии, вирус, токсин. 
 

Abstract 
Application of biological weapons as a threat to global security 

Arif Hasanov, Khayal Iskandarov 
 

As of December 2019, the spread of new coronavirus (Covid-19) in Wuhan, China, has not only 
resulted in psychological trauma in the world, but also increased the speculation about the use of 
biological weapons. The article retrospectively analyzes the evolution of biological weapons and 
provides different examples from history. The application of biological agents is being reviewed and the 
prospects for protection against these threats, as well as the activities of health system in this regard are 
considered. The stages of defense against biological warfare are analyzed. 

Keywords: biological weapons, biological agent, bacteria, virus, toxin. 
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BEYNӘLXALQ TӘŞKİLATLAR VӘ YENİ BEYNӘLXALQ DÜZӘNİN  
FORMALAŞMASINI ŞӘRTLӘNDİRӘN AMİLLӘR 

 
fәl.ü.f.d. Mәhәmmәd Әkbәrov 

Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 
 

Xülasә. XX әsrin sonu – XXI әsrin әvvәllәri dünyada baş verәn köklü siyasi proseslәrin, 
beynәlxalq münasibәtlәrin, beynәlxalq hüququn mәzmun vә mahiyyәtinin, dünya siyasәtinin әnәnәvi 
prinsiplәrinin radikal dәyişikliklәrә mәruz qalması planetin siyasi hәyatının әsas subyektlәri olan milli 
dövlәtlәrin öz suveren hüquqlarından tәdricәn mәhrum edilmәsi vә dünyanın yeni nizamının yaranması 
ilә sәciyyәlәnir. Mәqalәdә beynәlxalq tәşkilatların bu istiqamәtdәki fәaliyyәti nәzәrdәn keçirilir, yeni 
beynәlxalq düzәnin xarakterik xüsusiyyәtlәri tәqdim edilir. 

Açar sözlәr: qloballaşma, beynәlxalq tәşkilatlar, beynәlxalq düzәn, funksiya, transmilli 
korporasiya. 

 
Giriş 

 

Bu gün qloballaşma şәraitindә dövlәtlәr ciddi dәyişikliklәrә mәruz qalır. Bir çox müәlliflәr qeyd 
edirlәr ki, müasir dövlәt әtraf mühitin qorunması, iqtisadi artımın tәminatı vә digәr sahәlәrdә fәrdi 
şәkildә kifayәt qәdәr sәmәrәli fәaliyyәt göstәrә bilmir. Dövlәtlә yanaşı, bu mәsәlәlәrdә QHT-lәr, 
hökumәtlәrarası tәşkilatlar, müxtәlif hәrәkatlar fәal iştirak etmәyә başlayırlar. Onlar dövlәtlәrin 
fәaliyyәtini mәhdudlaşdırmaq vә nәzarәt yolu ilә beynәlxalq mühitә tәsir edir, dünya sәhnәsindә rollarını 
getdikcә artırırlar. Müasir dünyada dövlәtlәr bir tәrәfdәn beynәlxalq tәşkilatlar vә institutlarla 
hesablaşmağa (suverenliyin “yuxarıdan” mәhdudlaşdırılması), digәr tәrәfdәn beynәlxalq sәhnәyә fәal 
şәkildә çıxan, ticari, mәdәni vә digәr münasibәtlәri inkişaf etdirәn dövlәtdaxili regionlar, meqapolislәri 
dә nәzәrә almağa (suverenliyin “aşağıdan” mәhdudlaşması) mәcburdurlar. Bundan başqa, dövlәtlәr 
beynәlxalq siyasi proseslәrin digәr iştirakçılarının da ehtiyac vә maraqlarını nәzәrә almalıdırlar. 
Qloballaşma şәraitindә dövlәt cәmiyyәtin siyasi tәşkilatlanmasının әsas forması, dünya sәhnәsinin әsas 
aktoru olaraq qalır. Eyni zamanda, dәyişir, inkişaf edir, yeni şәrtlәrә uyğunlaşır vә onları özünә 
uyğunlaşdırır. Yox olmur, sadәcә “milli dövlәt-suverenlik” anlayışının dәyişmәsi vә dolğunlaşması baş 
verir. Әsas problem ondan ibarәtdir ki, bu inkişaf hansı xәtlә davam edәcәk, dövlәt özünü günbәgün 
daha çox tәsdiqlәyәn qloballaşma vә dünya siyasi sisteminin digәr iştirakçıları ilә necә әlaqә quracaq.  

 
Beynәlxalq tәşkilatların funksiyaları 

 

XX әsrdә baş verәn iki dünya müharibәsi beynәlxalq münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsindә ciddi 
çatışmazlıqların olduğunu üzә çıxardı. Bir sıra dövlәtlәr yenә dә güc mövqeyindәn çıxış edәrәk öz 
maraqlarını tәmin etmәyә, imperiya ambisiyalarını irәli sürmәyә çalışırdılar. Yaranmış vәziyyәtdәn 
çıxmaq üçün Birinci Dünya müharibәsindәn sonra Millәtlәr Liqası, İkinci Dünya müharibәsindәn sonra 
isә Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı yaradıldı. Bu cür dәyişiklik bütövlükdә qlobal miqyasda baş verәn 
geosiyasi transformasiyalarla birbaşa bağlı idi. Nәhayәt, keçәn әsrin 80–90-cı illәri dünya siyasәtindә 
dönüş nöqtәsi oldu. İki böyük geosiyasi, siyasi, hәrbi vә iqtisadi gücdәn biri olan SSRİ vә onunla bәrabәr 
sosialist düşәrgәsi dağıldı. Hәmin mәqamda geosiyasi nәzәriyyәlәrdә dә ciddi dәyişikliklәr müşahidә 
olundu. Problemin maraqlı vә әhәmiyyәtli tәrәflәrindәn biri ondan ibarәtdir ki, aparılan tәdqiqatlarda 
BMT-nin sürәtlә dәyişәn geosiyasi situasiyada beynәlxalq münasibәtlәr sistemini tәnzimlәyәn başlıca 
tәşkilat olduğu birmәnalı vurğulanırdı. Bir sıra araşdırmalarda isә BMT-nin strateji әhәmiyyәtinin daha 
da artdığı ayrıca әsaslandırılırdı [1].  

Beynәlxalq tәşkilatlar beynәlxalq hüququn törәmә subyektidir, onların beynәlxalq-hüquqi 
subyektivliyi funksional xarakter daşıyır. Beynәlxalq tәşkilatların aşağıdakı әlamәtlәri vardır:  
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a) müqavilә әsasında yaradılır; 
b) müvafiq tәşkilati struktura malikdir;  
c) müәyyәn mәqsәd vә vәzifәlәri vardır;  
ç) beynәlxalq hüquq vә öhdәliklәrә malikdir. 
Belәliklә, beynәlxalq tәşkilat – müәyyәn mәqsәdlәri hәyata keçirmәk üçün beynәlxalq müqavilә 

әsasında yaradılmış, daimi fәaliyyәt göstәrәn, müvafiq orqanlar sisteminә, elәcә dә üzv-dövlәtlәrin 
hüquq vә öhdәliklәrindәn fәrqli hüquq vә vәzifәlәrә malik dövlәtlәr birliyinә deyilir. 

Beynәlxalq tәşkilatların aşağıdakı növlәri vardır: 
I – üzv-dövlәtlәrin әhatә dairәsinә görә: 
1) universal tәşkilatlar (Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı, Beynәlxalq әmәk tәşkilatı, YUNESKO vә 

b.). 
2) regional tәşkilatlar (Avropa Şurası, İslam konfransı tәşkilatı, Amerika dövlәtlәri tәşkilatı vә b.).  
II – malik olduqları sәlahiyyәtlәrin hәcminә vә xarakterinә görә:  
1) ümumi sәlahiyyәtә malik tәşkilatlar (Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatı, ATӘT, Amerika dövlәtlәri 

tәşkilatı vә b.).  
2) xüsusi sәlahiyyәtә malik tәşkilatlar (Ümumdünya ticarәt tәşkilatı, Beynәlxalq әmәk tәşkilatı, 

Ümumdünya sәhiyyә tәşkilatı vә b.).  
III – tәşkilata daxilolma qaydasına görә: açıq tәşkilatlar (istәnilәn dövlәt onların üzvü ola bilәr) 

qapalı tәşkilatlar (bu tәşkilatın üzvlüyünә qәbul tәsisçi dövlәtlәrin dәvәti ilә hәyata keçirilir; mәsәlәn, 
NATO).  

Beynәlxalq tәşkilatlar, bir qayda olaraq, aşağıdakı funksiyaları hәyata keçirir:  
1) Normayaratma funksiyası: beynәlxalq hüquq normalarının yaradılmasında vә dövlәtlәrin 

normayaratma prosesindә iştirak edir.  
2) Mәcәllәlәşdirmә funksiyası ( BMT Nizamnamәsinin 13-cü maddәsi).  
3) İnformasiya funksiyası: tәşkilatın fәaliyyәtinin mәqsәdlәrinә vә әsas istiqamәtlәrinә aid 

sәnәdlәrin nәşrini tәşkil edir: aktual beynәlxalq mәsәlәlәrә dair xüsusi materiallar (mәruzәlәr, icmalar, 
referatlar) nәşr edir.  

4) Nәzarәt funksiyası: müvafiq beynәlxalq hüquq normalarının dövlәtlәr tәrәfindәn yerinә 
yetirilmәsinә, bәzi hallarda bu mәqsәdlә yaradılmış xüsusi orqanlar vasitәsilә nәzarәt edir.  

5) Operativ funksiyalar (öz sәrәncamında olan insan vә maddi resursların kömәyi ilә müәyyәn 
vәzifәlәri özü hәyata keçirir: mәsәlәn, beynәlxalq sülh vә tәhlükәsizliyin qorunması üzrә BMT 
әmәliyyatları; BMT vә ixtisaslaşdırılmış tәsisatlar tәrәfindәn inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrә texniki 
yardım göstәrilmәsi; kommersiya-istismar fәaliyyәti, maliyyә әmәliyyatları vә s.). Hәr bir beynәlxalq 
tәşkilat öz tәşkilatdaxili münasibәtlәrini, yәni tәşkilatla heyәt vә ya tәşkilatın orqanları arasındakı 
münasibәtlәri nizama salmaq mәqsәdilә müәyyәn hüquqi normalar qәbul edir. 

Praktiki siyasәtin formalaşdırılması prosesindә beynәlxalq tәşkilatların әsas funksiyası status-kvo 
siyasәtinin prinsiplәrinә uyğun olaraq inkişaf edәn milli dövlәtlәrin xarakterini transformasiya etmәk vә 
onların iqtisadi, siyasi sistemlәri üzәrindә hakimiyyәt resurslarını qoruyub saxlamaqdan ibarәtdir. 
Beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin problemlәrinә kompleks şәkildә yanaşıldıqda aydın olur ki, mövcud 
problemlәr dövlәtlәrin strateji maraqları kateqoriyasına daxildir vә bu problemlәrin hәlli üçün ideologiya 
vә milli maraq qarşılıqlı formada konstitusionalizm prinsipinә uyğun olaraq inkar edilmәlidir. Lakin 
İkinci Dünya müharibәsindәn sonrakı mәrhәlә üçün qalib dövlәtlәrin formalaşdırdığı beynәlxalq 
sistemdә ideologiya vә milli maraq әksinә mili siyasәt prioriteti hesab olunurdu. Xüsusilә liberalların 
irәli sürdüyü liberal demokratiya vә sәrbәst bazar iqtisadiyyatı sistemi inkişaf etmiş kapitalist sәnaye 
dövlәtlәrinin maraqlarına uyğun proses idi. Nәticәdә, bu sistemi qәbul etmәyәn digәr qütb, Qәrbin irәli 
sürdüyü prinsiplәrә pozitiv reaksiya vermәmişdir. Xüsusilә liberalların irәli sürdüyü kapiatalın 
süverenliyi prinsipi tәlә kimi qiymәtlәndirilirdi. Liberalistlәrә görә, dövlәtin suverenliyi kapitalın 
suverenliyi ilә müqayisәdә daha az әhәmiyyәtlidir. Demәli, dövlәtin suverenliyi kapitalın suverenliyi ilә 
әvәz oluna bilәr. İlk öncә qeyd etmәk lazımdır ki, qlobal iqtisadiyyatın harmonik inkişafı indiki şәrtlәrdә 
mümkün deyil.  
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Çünki çoxqütblü sistemdә qlobal problemlәrә münasibәtdә dövlәtlәr beynәlxalq sistemin 
qüvvәlәri arasında iqtisadi inkişaf reallığını nәzәrә almalı olur. Bu zaman inkişaf etmәkdә olan dövlәtlәr 
öz iqtisadi sistemlәrinin inkişaf etdirmәk müstәvisindә xarici kapitala ehtiyac duyur. Nәticәdә, xarici 
kapitalın tәlәblәri vә daxili bazarın idarә olunması prinsipi vә ya kapitalın daxili qaydada 
transformasiyası korporasiyaların tәlәb etdiyi qaydada tәnzimlәnir. Bu prosesdә dövlәtlәr iki istiqamәtdә 
risk alır. Birincisi, dövlәt bütün istiqamәtlәrdә özәllәşdirmәlәr aparır. Strateji müәssisәlәr özәllәşdirilir 
vә bu proses dövlәtin gәlirlәrini korporasiyaların gәlirlәri ilә müqayisәdә ikinci planda saxlayır. Yәni 
kapitalın transformasiyası dövlәtin iqtisadi strategiyaları ilә müqayisәdә idarә olunmur. İkincisi, 
transmilli korporasiyaların daxili siyasәtә tәsiri reallaşır. Dünya siyasәtindә mәnfәәtpәrәstlik dövlәtlәrin 
siyasi seçimlәrindәn vә demokratik prinsiplәrә münasibәtindәn asılı olan әsas amildir vә hәr bir dövlәt 
öz milli maraqlarını maksimum mәnfәәt prinsipi әsasında irәli sürür.  

Yәni güclü siyasi sistemә malik olmayan dövlәtlәrin daxili tәhlükәsizlik sistemi xarici kapitalın 
tәsirlәri ilә müqayisәdә zәif amil kimi çıxış edir. Nәticәdә, bu reallıq özünü hәm daxili siyasәtdә, hәm 
dә geosiyasi müstәvidә hiss etdirir. Yәni dövlәtin suverenliyi kapitalın tәhlükәsizliyi ilә müqayisәdә 
ikinci plana keçir. Belә bir vәziyyәtdә asılı dövlәtin radikal addımlar atması olduqca riskli proseslәrә 
zәmin yarada bilәr. Ancaq bir sıra neoliberalist çoxqütblü sistemdә qlobal tәhlükәsizliyin tәmin oluna 
bilәcәyinә inanır. Mәsәlә burasındadır ki, beynәlxalq sistemdә qüvvәlәr dәyişkәndir. Qüvvәlәrin 
potensialı, eyni zamanda onların xarici siyasәt strategiyasına tәsir edir. Bu zaman demokratiya milli 
dövlәtin maraqlarının tәşkili prinsipinә maneә törәtmir. Şübhәsiz, demokratik rejimlәr strateji 
addımlarını qarşı tәrәfә tәtbiq edәrkәn beynәlxalq hüquq prinsiplәrini nәzәrә almalı olur. Lakin İkinci 
Dünya müharibәsindәn sonrakı mәrhәlәdә baş verәn müharibәlәr, әsasәn, demokratik ölkәlәr tәrәfindәn 
aparılmışdır. Bu fakt bir daha sübut edir ki, beynәlxalq hüquq müharibәnin qarşısının alınmasında ciddi 
rol oynamır. Paralel müstәvidә demokratik standartların qlobala sәviyyәdә yayılması prosesindә 
inandırıcı görsәnmir. Çünki demokratik standartlar ölkәlәrin ideoloji mövqeyini, sosial-iqtisadi 
sistemlәrini, xüsusiyyәtlәrini, sivilizasiya proseslәrini vә mövcud münaqişәlәri nәzәrә almır.  

Nәticәdә, bu parametrlәrin hәr biri funksional xarakter daşıdığından demokratiya vә dәyәrlәr 
nöqteyi-nәzәrindәn fundamental problemlәr olaraq qalır. Bütün bunların fonunda liberal sosial 
demokratlar inanırlar ki, insanlar özlәrini tәkmillәşdirәrәk bütün problemlәrin öhdәsindәn gәlә bilәr [2]. 
Nәzәrә alsaq ki, qlobal siyasәtdә kolasiyaların statusu bәzәn onların real niyyәtinin mahiyyәtini izah 
edir, onda nikbin olmaq üçün heç bir ciddi әsası yoxdur. John J.Mearsheimer qeyd edir ki, çoxqütblü 
sistem dövlәtlәr arasında güc nisbәtini qoruyub saxlayır vә potensial hegemonluğun qarşısını alır [3]. 
Lakin bu yanaşma real siyasәtdә nisbi anlayışıdır. Çünki dövlәtin marağı gücün xarakterindәn asılı 
olaraq dәyişir vә bu proses arxaikdir. Çünki neoliberal kapitalizmin kollektiv tәhlükәsizlik 
konsepsiyasına görә dövlәtin suverenliyi kapitalın suverenliyindәn aşağıda durur. Bu isә liberalizmin 
gizli niyyәtini önә çıxarır. Әgәr dövlәt beynәlxalq sistemdә iqtisadi faktorlar kontekstindә strateji 
üstünlük әldә etmәk istәyirsә, onda belә bir dövlәt maksimum iqtisadi tәhlükәsizliyә zәmanәt vermәlidir. 
Bu zaman daxili iqtisadi sistemin liberallaşması ilә bәrabәr beynәlxalq iqtisadi әlaqәlәr rasional 
prinsiplәr әsasında qurulmalıdır. Yәni iqtisadi tәhlükәsizlik kompleks tәhlükәsizlik sisteminә istinad 
etmәdikcә ümumi iqtisadi inkişafa nail olmaq mümkün deyil. Bu kontekstdә müasir dövrün beynәlxalq 
sistemi iqtisadi amillәrdәn asılıdır. Bu elә bir sistemdir ki, onun xarakteri iqtisadi amillәrdәn kәnarda 
tәhlil oluna bilmәz. Xüsusilә, informal vә periferik imperiya sistemi kontekstindә iqtisadi amillәr inkişaf 
etmiş kapitalist sәnaye dövlәtlәrinin strateji maraqlarını formalaşdırır. Belәliklә, dünya dövlәtlәri 
arasında gedәn iqtisadi rәqabәt elә bir motivasiyadır ki, bu zaman bütün dövlәtlәr beynәlxalq sistemdә 
rәqibdir.  

Xüsusilә, qeyd etmәk lazımdır ki, beynәlxalq tәşkilatların, transmilli korporasiyalar vә s., 
institusional qurumların yaradılmasında da әsas mәqsәd elә budur. Belәliklә, idealist nәzәriyyәnin irәli 
sürdüyü bu prinsip dövlәtlәrarası münasibәtlәrin tәnzimlәnmәsinә mәnfi tәsir edir. Çünki beynәlxalq 
tәşkilatların vә transmilli korporasiyaların, qeyri-hökumәt tәşkilatlarının mәsuliyyәti siyasi coğrafiya 
prinsipindәn nәzәrә almır. Bu o, demәkdir ki, bütün regional münaqişәlәrin әsas iştirakçısı milli 
dövlәtlәrdir vә bu tip münaqişәlәr, yalnız, milli dövlәtlәrin qarşılıqlı siyasi maraqlarının nәzәrә 
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alınmasını tәlәb edir. Ümumiyyәtlә, milli dövlәtin xarici siyasәtini müәyyәn mәnada hәmin dövlәtin 
siyasi iradәsi tәşkil edir. Demәli, liberalların irәli sürdüyü beynәlxalq siyasәt konsepsiyasının qeyri-
hökumәt tәşkilatlarının, beynәlxalq tәşkilatların vә s. transmilli korporasiyaların dövlәt 
bürokratiyasından müstәqil, hәtta dövlәtin iradәsinin әleyhinә olaraq qәrarverici orqanlar kimi qәbul 
olunması vә ya “dövlәt statusunda” beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә (BMS) dövlәtlәrin siyasi 
fәaliyyәtinin tәşkili prosesinә cәlb olunması, vә nәhayәt milli dövlәtin iradәsini nәzәrә almaması qlobal 
sistemdә anarxiyanı konsepsiyalaşdıran digәr bir amildir. Heç bir beynәlxalq tәşkilat dövlәtin 
funksiyasını hәyata keçirә bilmәz.  

Dövlәtin funksiyası onun maraqlarının müdafiә sistemini xarakterizә edir. Bu zaman dövlәt 
mümkün olan bütün hәrbi, iqtisadi, siyasi-diplomatik vasitәlәrdәn istifadә edәrәk beynәlxalq siyasәtdә 
öz mövqeyini müdafiә edir. Yәni dövlәtin beynәlxalq sistemdәki funksiyası suverenliyin, iqtisadi-siyasi 
maraqların qoruması prinsipinә söykәnir. Belә bir şәraitdә mәntiqlә BMS heç bir dövlәtdәnkәnar aktor 
milli dövlәtin funksiyasını öz üzәrinә götürә bilmәz. Mәsәlәn, müasir dövrdә İsrail – Әrәb münaqişәsi 
fonunda Yaxın Şәrdә çox dәrin köklәri olan münaqişә modeli var. Bu münaqişә modeli BMS xarakterini 
formalaşdıran vә ya BMS әsas problemi kimi mövcud olan qlobal münaqişә tipidir. Belә bir şәraitdә 
BMT vә digәr institusional tәşkilatlar İsrail – Fәlәstin münaqişәsini  bu dövlәtlәrin iradәsindәn kәnarda 
hәll edә bilmәz. Çünki bu elә bir situasiyadır ki, onun tәnzimlәnmәsi prosesi hәr iki tәrәfin maksimum 
razılığı әsasında olmalıdır.  

Belәliklә, beynәlxalq tәşkilatlar daha çox müşahidә funksiyasını yerinә yetirir. Lakin XXI әsrin 
problemlәrinә reaksiya daha lokal vә prinsipial olmalıdır. Çünki XXI әsrin problemlәri sürәtli vә 
dinamikdir. Belә bir şәraitdә dövlәtlәr arasında münaqişәyә operativ müdaxilә strategiyası vacibdir. 
Beynәlxalq sistemdә elә bir tәhlükәsizlik modeli tәsis edilmәlidir ki, bu tәhlükәsizlik prinsip olaraq, 
qüvvәlәrin tәhlükәsizliyinә deyil, onların davranışına nәzarәt edә bilsin. Hәr bir subyekt öz davranışına 
görә beynәlxalq sistemdә mәsuliyyәt daşımalıdır. Lakin bütün hallarda bu proses qüvvәlәrin bәrabәrliyi 
sәviyyәsindә hәyat qabiliyyәtlidir.  

BMS beynәlxalq tәşkilatların missiyası daha çox tövsiyә xarakterlidir. Bu isә digәr bir problemdir. 
XXI әsrdә qloballaşma prosesindә beynәlxalq sistemin әsas institutları eyni zamanda icraedici funksiya 
daşımalıdır. Yәni beynәlxalq tәşkilatlar lazım olan anda dövlәtlәrin iradәsindәn asılı olmayaraq, 
beynәlxalq münaqişәlәrә müdaxilә edә bilmәlidir. Belә bir sistem müәyyәn mәnada beynәlxalq 
tәşkilatın funksiyasını artıra bilәr. Lakin beynәlxalq tәşkilatın ordusu vә hәrbi iqtisadi strukturları 
olmadığından bu ideya praktiki siyasәtdә mümkün deyil. Demәli, BMS problemi, eyni zamanda 
beynәlxalq tәşkilatların struktur funksiyası ilә bağlıdır. Qlobal tәsisatlarda, beynәlxalq tәşkilatlarda әsas 
söz sahibi neoliberal iqtisadi sistemlәrdә tәşkil olunmuş iri sәnaye dövlәtlәridir. Bu isә bir daha sübut 
edir ki, klassik kapitalizm dünya dövlәtlәri arasında münaqişәnin әsas sәbәbidir.  

 
Yeni beynәlxalq düzәnin formalaşmasını şәrtlәndirәn amillәr 

 

Hazırda mütәxәssislәr dünya siyasәtinin bir qarışıqlıq içindә olduğunu vurğulayır. Xüsusilә, Yaxın 
Şәrqdә baş verәn hadisәlәrin meydana gәtirdiyi problemlәr qlobal geosiyasi mәnzәrәyә ciddi tәsir edir. 
İndi aydın görünür ki, dünyanın geosiyasi nizamı böyük tәhlükә qarşısındadır. Mövcud tәnzimlәmә vә 
idarәetmә mexanizmlәri әvvәlki dövrlәrdә olduğu kimi, sәmәrәli deyil. Böyük dövlәtlәr öz güclәrindәn 
ifrat dәrәcәdә faydalanmağa, dünya әhәmiyyәtli mәsәlәlәri öz maraqlarına uyğun hәll etmәyә çalışırlar. 
Hәmin aspektdә daha çox ABŞ, Avropanın böyük dövlәtlәri (Böyük Britaniya, Fransa vә Almaniya) vә 
Rusiya fәallıq göstәrir. Hәlәlik Çinin mövqeyi tәmkinlidir. Pekin beynәlxalq ziddiyyәtlәrә qarışmır, 
lakin passiv mövqe dә tutmayıb. Çin әsas olaraq Asiya – Sakit Okean hövzәsindә aktiv geosiyasi-hәrbi 
addımlar atır, әlәlxüsus Cәnubi Çin dәnizi regionunda kifayәt qәdәr fәallıq nümayiş etdirir [1]. 
Dövlәtlәrin öz sәlahiyyәtlәrini effektiv hәyata keçirmәsinә regional vә dünyәvi dövlәtlәrarası vә qeyri-
hökumәt tәşkilatları, institutları timsalında transmilli korporasiyaların vә başqa transmilli aktorların 
genişlәnәn fәaliyyәt dairәsi güclü tәsir göstәrir. Mәsәlәn, neftin, qazın, kofenin, südün vә s. qiymәtinin 
qaldırılması vә ya aşağı salınması ayrı-ayrı hökumәtlәrin qәrarında deyil, OPEK, AB vә başqa 
beynәlxalq tәşkilatlar sәviyyәsindә müzakirә edilir [4, s.90]. 
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İnkişaf etmiş kapitalist sәnaye dövlәtlәri qlobal sistemdә sәrbәst bazar iqtisadiyyatı modelini irәli 
sürmәklә dünyanın iqtisadi sisteminә nәzarәt edir vә bu prosesi tәşkil edәrkәn beynәlxalq tәşkilatlardan 
psixoloji tәzyiq vasitәsi kimi istifadә edir. Belәliklә, beynәlxalq tәşkilatlar beynәlxalq sistemdә müxtәlif 
maraq qruplarına tabe olmuş vәziyyәtdәdir. Bu reallıq dünya siyasәtindә qeyri-sabitlik yaradır. Mәhz 
bütün bu sәbәblәr nәzәrә alındıqda dünyanın digәr qütbü, inkişaf etmәkdә olan sәnaye dövlәtlәri mövcud 
vәziyyәtә etiraz edir. Xüsusilә, belә bir mәqamda kiçik dövlәtlәr üçün beynәlxalq tәşkilatların 
qәrarverici orqanlarında tәmsil olunmaq fövqәladә önәmlidir. Böyük dövlәtlәrin nәzarәtindә olan bu tip 
transmilli korporasiyalar, beynәlxalq tәşkilatlar münaqişәlәrin hәlli mәsәlәsindә әdalәtli davrana bilmәz. 
Çünki bu tip beynәlxalq tәşkilatlarda siyasi monopoliya amili ciddi amildir. Böyük dövlәtlәrin nәzarәti 
altında olan bu tәşkilatların qlobal münaqişәlәrin hәlli prosesindә obyektiv davranması mümkün deyil. 
Bәzәn bu tip tәşkilatlar böyük dövlәtlәrin maraqlarına uyğun olaraq münaqişәnin tәrәfi kimi çıxış edir. 
Demәli, münaqişәlәrin hәlli istiqamәtindә beynәlxalq tәşkilat münaqişәnin tәrәfinә çevrildikdә vә 
hansısa güclü dövlәtin maraqlarını tәmsil etdikdә beynәlxalq nizamı tәşkil etmәk mümkün olmayacaq.  

Bununla da beynәlxalq sistemin strateji fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi mәsәlәsindә müәyyәn güc 
qrupları meydana çıxacaq ki, belә bir şәraitdә bu tip transmilli korporasiyalar, beynәlxalq tәşkilatlar 
müxtәlif qrup maraqlarına xidmәt edәcәk. Nәhayәt, dünya siyasәtini qüvvәlәrin balansı sistemindә 
idarәolunan intellektual balans formulu әsasında (siyasi balans sistemindә) tәşkil etmәk 
mәqsәdәuyğundur vә yalnız bu yolla da transmilli münaqişәlәrә tәsir edib onları sabitlәşdirmәk mümkün 
olacaq. Robert Dahılın dediyi kimi, funksional demokratiyanı hәm dә bu zaman konsepsiyalaşdırmaq 
mümkündür.  

Әks tәqdirdә qlobal xaosa gedәn yol uzaqda deyil. Çünki hazırkı mәqamda dövlәtlәr (millәtlәr) 
arasında dramatik yarışda çoxfunksiyalı subyektlәr meydana çıxmışdır. Bu subyektlәr qlobal sәnaye 
korporasiyaları, transmilli şirkәtlәr vә qlobal sistemin institutları kimi xarakterizә oluna bilәr. Xüsusilә 
hәrbi sәnaye sahәsindә ixtisaslaşmış korporasiyalar dünyanın qaynar regionlarında, münaqişәlәrin baş 
verdiyi әrazilәrdә terrorçu qruplara vә dövlәtlәrә böyük hәcmdә silah satmaqla silah ticarәtindәn 
milyonlarla dollar mәnfәәt әldә etmәkdәdir. 

Hәrbi sәnaye dövlәtlәri arasında gedәn dramatik rәqabәt nәticәsindә nәhәng silah 
korporasiyalarının istehsal qabiliyyәti getdikcә artır. Müxtәlif silahların vә hәrbi komponentlәrin böyük 
hәcmdә istehsalı digәr tәrәfdәn liberalizmin qlobal sülh konsepsiyasını sual altında saxlayır. Dünyanın 
siyasi reallığı ondan ibarәtdir ki, neokapitalist sistemdә dövlәtlәr militarist siyasәt hәyata keçirir vә 
inkişaf etmiş kapitalist sәnaye dövlәtlәri bir tәrәfdәn liberal demokratiya fәlsәfәsini beynәlxalq sistemin 
prinsiplәrinә tәtbiq edәrkәn digәr tәrәfdәn böyük silah sәnaye komplekslәrinin istehsal qabiliyyәtini 
güclәndirir vә bütün amillәr dünyada gedәn ikili standartları bir çox aspektdәn izah edir. 

Qlobal demokratiya vә s. amillәrin fokuslaşdırılmasında әsas mәqsәd kollektiv tәhlükәsizlik 
sistemi adı altında güclü dövlәtlәrin maraqlarını tәmin etmәkdir. Silah istehsalından milyonlarla gәlir 
әldә edәn әsas sәnaye dövlәtlәri üçün silahın satış tәyinatı önәmli deyil. Әsas olan silahın satılması vә 
gәlirin әldә edilmәsidir. Bu tip korporasiyaların istehsal etdiyi silah-sursatların alıcısı isә qeyd olunduğu 
kimi, tәkcә milli dövlәtlәr deyil. Eyni zamanda, bu silahları satın alıb müxtәlif coğrafiyalarda 
tәşkilatlanan terrorist qruplar vә transmilli cinayәtkar şәbәkәlәr mövcuddur. Bütün bu amillәr nәzәrә 
alındıqda aydın olur ki, neoliberal iqtisadi sistemdә potensial gәlir tәhlükәsizlik amilindәn öndәdir. 
Böyük pullar qazanan bu tip korporasiyaların hәr biri, eyni zamanda böyük dövlәtlәrin strateji siyasәtinә 
xidmәt etmәklә, bir növ geostrateji planda rol oynayır. Bütün bunlar o demәkdir ki, kollektiv 
tәhlükәsizlik qlobal dilemmadır. Bu tip çoxfunksiyalı beynәlxalq strukturların proseslәrә tәsiri 
nәticәsindә sistem qeyri-müәyyәn vәziyyәtә düşmüşdür. Beynәlxalq siyasәtdә әsas tәnzimlәyici 
mexanizmlәri formalaşdırmaq naminә korporasiyaların, transmilli tәşkilatların, beynәlxalq әmәkdaşlıq 
qruplarının qlobal siyasәtә tәsirini azaltmaq vә onları nisbәtәn proseslәrdәn uzaqlaşdırmaq lazımdır. 
Yәni dövlәtlәrarası münasibәtlәrdә tәnzimlәyici funksiya daşıyan qurumlar şәffaflaşdırılmalı vә bu 
orqanların fәaliyyәti obyektiv olmalıdır.  

Әks tәqdirdә qlobal tәşkilatların, BMT, BVF, DB, AYİB kimi institusional qurumların statusu 
yaxın 20 il әrzindә öz funksiyasını tamamilә itirә vә marjinallaşa bilәr. Xüsusilә, BMT Tәhlükәsizlik 
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Şurasının 5 daimi üzvü arasında gedәn dramatik rәqabәt qurumun fәaliyyәtinә mәnfi tәsir göstәrir. BMT 
vә s. beynәlxalq tәşkilatıların dünya siyasәtindә oynadığı rol, bu tәşkilatların rasional vә funksional 
aspektdә prinsipial fәaliyyәti qlobal demokratiyaya gedәn yolun xarakterini tәşkil edә bilәr. Vә yaxud 
da tam әksinә. 

Lakin bütün bunlarla bәrabәr, BMT-nin qlobal siyasәtdәki rolu vә kütlәvi qırğın silahlarının 
yayılmasının qarşısının alınması istiqamәtindәki fәaliyyәti fövqәladә önәmlidir. Әks tәqdirdә bütün 
bunlar bir sonrakı mәrhәlәdә sivilizasiyaların prosesә әks-tәsiri nәticәsindә anti-qloballaşma prosesinә 
gәtirib çıxaracaq. Qeyd etmәk lazımdır ki, liberalizmin qloballaşma konsepsiyası, әsasәn, iqtisadi 
amillәri nәzәrә aldığından bu tip qloballaşma strategiyası qlobal geosiyasәt konsepsiyası prinsiplәrinә 
cavab vermir.  

 
Nәticә 

 

Yeni dünya nizamının mahiyyәti dövlәtlәrin milli maraqlarının tәmin olunduğu beynәlxalq 
münasibәtlәr sistemindә “çoxqütblülüyün” pozulması vә mәrkәzdә ABŞ-ın dayandığı “tәkqütblülüyün” 
yaranmasından ibarәtdir. Әgәr 1945–1990-cı illәrdә beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә SSRİ vә ABŞ-
ın müvafiq olaraq rәhbәrlik etdiyi sosialist vә kapitalist dәyәrlәr ölkәlәrin, xalqların, insan birliklәrinin 
ictimai davranışını, dövlәt quruluşlarının әsaslarını, mәqsәd vә vәzifәlәrini müәyyәn edirdisә, yeni 
nizamda bu balans pozulmuşdur. Dünyanın inkişafına, dövlәtlәrarası münasibәtlәrә, mövcud vә 
arzuolunan reallıqlara, dövlәtlәrin fәaliyyәtinin mәqsәd vә vәzifәlәrinә, insan-cәmiyyәt-tәbiәt 
münasibәtlәrinә artıq birqütblü yanaşma nümayiş etdirilir. Belәliklә, XX әsrdә dünyanın siyasi 
inkişafında vә beynәlxalq münasibәtlәrdә “çoxqütblü” tәsir üzәrindә qurulmuş beynәlxalq münasibәtlәr 
sistemi müasir dövrdә yeni dünya nizamı ilә әvәz olunur. Bu da beynәlxalq münasibәtlәr sisteminin әsas 
subyekti olan milli dövlәtlәr arasındakı münasibәtlәrin nәinki xarakterini, eyni zamanda onların gәlәcәk 
inkişaf yolunu, ictimai formasiyanı dәyişir vә ümumdünya tarixinin gedişinә ciddi tәsir göstәrir.  
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Аннотация 

Международные организации и факторы обусловливающие 
формирование нового международного ландшафта 

Мохаммед Акбаров 
 

Конец ХХ века – начало XXI века характеризуется радикальными изменениями 
политических процессов, содержаний и сущности международных отношений и 
международного права, традиционных принципов мировой политики, постепенным лишением 
национальных суверенных прав и созданием нового мирового порядка. В статье рассматривается 
деятельность международных организаций в этой области и представлены характерные 
особенности нового международного порядка. 

Ключевые слова: глобализация, международные организации, международный порядок, 
функция, транснациональная корпорация. 
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Abstract 
International organizations and the new international world order 

Mohammed Akbarov 
 

The end of the twentieth century – the early 21st century is characterized with radical changes in 
the political processes, in the content and essence of international relations and international law, the 
traditional principles of world politics, the gradual deprivation of national sovereign rights of the major 
subjects of the planet's political life, and the new world order. The article reviews the activities of 
international organizations in this area and presents the characteristics of the new international world 
order. 

Keywords: globalization, international organizations, international world order, function, 
transnational corporation. 
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Xülasә. Mәqalәdә klassik vә müasir şifrlәmә alqoritmlәri haqqında qısa mәlumat verilir, onların 

tәtbiq prinsiplәri misallar üzәrindә izah edilir vә şifrlәmә üsullarının mürәkkәblik dәrәcәsi müzakirә 
olunur. Hәmçinin mәtnlәrin müasir şifrlәmә üsullarına dair son dövrdә mövzu ilә bağlı elmi әdәbiyyatda 
rast gәlinәn alqoritmlәr şәrh edilir. Müasir kompüter texnologiyalarının imkanlarından çıxış edәrәk 
mәtnlәrin şifrlәnmәsi üçün yaradılacaq yeni üsulların hibrid xarakterli olması tövsiyә olunur. 

Açar sözlәri: klassik kriptoqrafiya, müasir kriptoqrafiya, alqoritm, simmetrik şifrlәmә, mәtn 
şifrlәmәsi, әvәzetmә şifrlәri, birәlifbalı şifrlәr, çoxәlifbalı şifrlәr. 

 
Giriş 

 

Son illәr informasiya-komunikasiya texnologiyalarının sürәtli inkişafı informasiya tәhlükәsizliyi 
problemlәri ilә bağlı yeni mәsәlәlәri vә yeni imkanları gündәmә gәtirmişdir. Elm vә texnikanın inkişafı, 
sosial proseslәrin mürәkkәblәşmәsi, mәlumat hәcminin çoxalması idarәetmәnin effektivliyinin 
artırılmasına get-gedә daha yüksәk tәlәblәr irәli sürür. İdarәetmәnin yaxşılaşdırılması üzrә imkanların 
genişlәnmәsi ilk növbәdә idarәetmә elmi, informasiya texnologiyaları (İT), elektron hesablama texnikası 
vә rabitә vasitәlәrinin intensiv inkişafı ilә bağlıdır [1]. 

İT mühitinin genişlәnmәsi, onun insan hәyatının bütün sahәlәrinә daxil olması ilә nәticәlәnmişdir. 
İnternetin yayılması insanlar arasında mәlumat mübadilәsinin artmasına, onların hәyat fәaliyyәtinin 
asanlaşdırılmasına, hәmçinin idarәetmә prosesinin daha çevik hәyata keçirilmәsinә vә s. geniş imkanlar 
yaradır. Hazırda İT-nin bu şәkildә yayılması Ordunun müvafiq qurumları, qәrargahları, idarәetmә 
mәntәqәlәri, elәcә dә müasir silah sistemlәri arasında mәxfi әlaqәnin tәmin edilmәsini prioritet mәsәlәyә 
çevirir. 

Hәyatı asanlaşdıran informasiya mübadilәlәri çox ciddi tәhlükәsizlik boşluqlarının әmәlә 
gәlmәsinә sәbәb olur. Ötürülәn mәlumatları icazәsiz әldә edәrәk onları öz maraqları çәrçivәsindә tәhrif 
etmәyә can atan qeyri-qanuni istifadәçilәrin olması ehtimalı nәzәrdә saxlanılmalıdır. Bu sәbәbdәn dә 
mәlumatın mövcud rabitә kanalları vasitәsilә ötürülmәsi, eyni zamanda ötürülәn mәlumatı yalnız tәlәb 
olunan şәxslәrin oxuya bilmәsi zәrurәti meydana gәlmişdir [2]. 

Müasir ordularda informasiyanın göndәrilmәsi, saxlanılması vә emalı üçün İT-nin tәtbiqinin 
gündәn-günә bütün sahәlәrә yayılması kiber hücumçuların (bәdniyyәtlilәrin) marağının daha da 
artmasına sәbәb olur. Bir-biri ilә әlaqә saxlayan iki abonent arasındakı mәlumatların üçüncü şәxs 
tәrәfindәn әldә olunması vә dәyişdirilmәsi gün keçdikcә adi hala çevrilir. Bu da öz növbәsindә 
informasiya tәhlükәsizliyi mәsәlәsini gündәmә gәtirir. 

İnformasiya tәhlükәsizliyi dedikdә, müxtәlif informasiya-kommunikasiya texnologiyaları, 
avadanlıqların vә proqram tәminatlarının birgә tәtbiqindәn meydana gәlәn mürәkkәb infrastrukturlarda 
mәlumatların qorunması, emalı, fasilәsiz işinin tәmin edilmәsi, digәr tәhdidlәrә qarşı mübarizә üsulları 
vә müxtәlif mübarizә vasitәlәri başa düşülür. Tәhlükәsizlik sisteminә cavabdehlik daşıyan qurumların 
kritik strukturlarına olan tәhdidlәr hәr bir dövlәtdә real xarakter daşıyır. Bu baxımdan tәhlükәsizliyi 
tәmin etmәk üçün müxtәlif qoruma mexanizmlәri işlәnilmiş, yeni texnologiyalar, alqoritm vә proqramlar 
hazırlanmışdır. Bu texnologiyalardan biri şifrlәmәdir (kriptoqrafiya).  
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İnformasiyanın şifrlәnmәsi vә deşifrlәmә 
 

Mәlum olduğu kimi, informasiyanın şifrlәnmәsi, icazәsi olmayan şәxslәr tәrәfindәn onun 
istifadәsinin qarşısını alınması vә mәxfiliyin tәmin edilmәsi mәsәlәlәri ilә elmin xüsusi sahәsi – 
kriptologiya mәşğul olur. Kriptologiya – informasiyanın çevrilmәsi vә başqa şәklә salınması 
(şifrlәnmәsi) ilә informasiyanın qorunması, elәcә dә onların açılması üsullarını öyrәnәn elmdir [3]. 
Kriptoqrafik şifrlәmә zamanı göndәrilәn vә qorunması tәlәb olunan rәqәmli mәlumat müәyyәn açardan 
istifadә edilәrәk şifrlәmә alqoritmlәri vasitәsilә anlaşılmaz formaya salınır vә göndәrilir. Qәbul edәn 
tәrәf isә müvafiq deşifrlәmә әmәliyyatı ilә mәlumatı bәrpa edir. 

Şifrlәmә vә deşifrlәmә әmәliyyatları, bir qayda olaraq, aşağıdakı şәkildә hәyata keçirilir:  

 𝐶 𝐸 𝑀 , (1) 

 𝑀 𝐷 𝐶 . (2) 

Burada, 𝐶 – göndәrilәn şifrlәnmiş kontenti (Cipher), 𝑀 – mәxfi mәlumatın mәtnini (Message), 𝐸 
vә 𝐷 – müvafiq olaraq şifrlәmә (Encryption) vә deşifrlәmә (Decryption) alqoritmlәrini, 𝑘 – isә açar sözü 
(Key) ifadә edir.  

Kriptoqrafik şifrlәmә üsulları (alqoritmlәri) istifadә olunan açarların növünә görә, adәtәn, 
simmetrik vә asimmetrik olur [4, s.149]. Simmetrik alqoritmlәr şifrlәmә vә deşifrlәmә әmәliyyatları 
zamanı yalnız bir açardan istifadә edilmәklә hәyata keçirilir, asimmetrik alqoritmlәr isә iki açar 
vasitәsilә icra olunur.  

Hesab edilir ki, şifrlәmә alqoritmi maraqlı şәxslәrin hamısına mәlumdur, şifrlәnmiş mәlumatın 
açılması isә yalnız göndәrәn vә alan tәrәflәrә mәlum olan açar söz vasitәsilә hәyata keçirilә bilәr. Bu 
baxımdan, açar sözün tәrәflәrә çatdırılması mәxfi mәlumatların ötürülmәsi ilә bağlı meydana çıxan 
problemlәrdәndir. Qeyd etmәk lazımdır ki, ümumi prinsipi (1) vә (2) şәklindә verilәn şifrlәmә – 
deşifrәlәmә prosesi müxtәlif alqoritmlәrlә hәyata keçirilir. Bu mәqalәdә şifrlәmә alqoritmlәrinin tarixinә 
nәzәr salınır, onların inkişaf mәrhәlәlәri tәhlil edilir, perspektiv imkanları ilә bağlı ideyalar şәrh olunur.  
 

Klassik kriptoqrafik metodlar 
 

İnsanlar qәdim zamanlardan bu günә kimi mәlumatların gizli ötürülmәsi mәqsәdilә müxtәlif 
metod vә üsullardan istifadә etmişlәr [5]. Hәmin dövrün әksәr şifrlәmә üsulları yerdәyişmә vә ya 
әvәzetmә prinsiplәrinә әsaslanırdı. Klassik kriptoqrafik üsullar barәdә R.M.Әliquliyev, 
Y.N.İmamverdiyev [3], V.Ә.Qasımov [4], C.E.Shannon [6] vә başqalarının әsәrlәrindә әtraflı 
mәlumatlar verilir.  

Mәlum olan әn qәdim şifrlәrdәn biri Sezar şifridir. Bir әlifbalı әvәzetmә şifrlәri sinfinә aiddir. 
Burada ilkin mәtnin hәr bir hәrfi әlifba sırasında ondan müәyyәn olunmuş k sayda sonrakı mövqedә 
duran hәrflә әvәz olunur. Әlifbanın sonuncu hәrflәrinin şifrlәnmәsi zamanı sıra әlifbanın әvvәlindәn 
davam edir (Cәdvәl 1). 
 

Cәdvәl 1 
Sezar şifrinin Azәrbaycan әlifbası ilә tәtbiqi 

 

A B C Ç D E Ә F G Ğ H X I İ J K Q L M N O Ö P 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

 

R S Ş T U Ü V Y Z A B C Ç D E Ә F G Ğ H ... 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 
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Әlifbanın hәrflәrini nömrәlәmәklә, şifrlәmә vә şifrin açılma qaydasını aşağıdakı kimi yazmaq olar: 

 𝑦 𝑥 𝑘  mod 𝑛 , (3) 

 𝑥 𝑦 𝑛 𝑘 mod 𝑛  mod 𝑛 . (4) 

Burada, 𝑥 – açıq mәtnin simvolunun nömrәsi, 𝑦 – şifrlәnmiş mәtnin simvolunun nömrәsi, 𝑛 – 
әlifbanın gücü (әlifbadakı hәrflәrin ümumi sayı), 𝑘 – açardır (ikinci sıra hәrflәrinin birinci sıraya nәzәrәn 
neçә hәrf sürüşmәsinin sayıdır). 

Mәsәlәn, açar olaraq 3 әdәdini götürәk Azәrbaycan әlifbası ilә şifrlәmәnin konkret halına baxaq. 
Bu zaman hәr bir hәrf әlifbada sıraca ondan 3 vahid sonrakı mövqedә duran hәrflә әvәz olunacaq. Belә 
ki, “HӘRB” sözü “İĞTD” şәklindә şifrlәnәcәk. İlkin sözü bәrpa etmәk üçün şifrin nömrәlәri tapılır vә 
açarla fәrqin yerlәşdiyi mövqedәki hәrf götürülür. 

Sadә vә primitiv olmasına görә müasir kriptoqrafiyada Sezar şifri çox zәif şifr hesab edilir [2]. 
Belә ki, hәr bir mәtn üçün mümkün şifrlәnmiş mәtnlәrin sayı 𝑛-dir. 

Klassik şifrlәmә üsullarının növbәti nümunәsi XVI әsrdә yaşamış kriptoqrafik sistemlәrin 
tәkmillәşdirilmәsi ilә mәşğul olan diplomat Vijinerin adı ilә bağlıdır. O, şifrlәmә üçün açar sözdәn vә 
әlifbanın hәrflәrinin sayına (𝑛) bәrabәr ölçüdә xüsusi şәkildә yaradılmış kvadrat cәdvәldәn istifadә 
edirdi. Cәdvәlin sәtir vә sütunları әlifbanın hәrflәri ilә nömrәlәnir vә aşağıdakı kimi doldurulur: 

‒ I sәtir: әlifbanın 𝑛 hәrfi әvvәldәn axıradәk xanalara yazılır; 
‒ II sәtir: ilk 𝑛 1 xanaya әlifbanın ikinci hәrfdәn başlayaraq sonadәk bütün hәrflәri, 𝑛-ci xanaya 

isә әlifbanın birinci hәrfi yazılır; 
‒ 𝑛-ci sәtir: birinci xanaya әlifbanın 𝑛-ci hәrfi vә ikinci xanadan başlayaraq әlifbanın ilk 𝑛 1 

hәrfi yazılır. 
Şifrlәmә zamanı birinci sәtirdә ilkin mәtn, ikinci sәtirdә onun altından isә açar sözün hәrflәri 

yazılır. Açar sözün uzunluğu ilkin mәtnin uzunluğundan qısa olarsa, onda açar söz tәkrarlanır. Birinci 
sәtir tәrtib olunmuş cәdvәlin sütununun, ikinci isә sәtrinin göstәricisi olaraq qәbul edilir. Sәtir vә sütunun 
kәsişmәsindә duran hәrf şifr kimi götürülür. 

Azәrbaycan әlifbası üçün Vijiner cәdvәli aşağıdakı şәkildә olar (Cәdvәl 2). 
 

Cәdvәl 2 
Azәrbaycan әlifbası üçün Vijiner cәdvәli 

 

 A B C Ç D ... V Y Z 

A A B C Ç D ... V Y Z 

B Z B C Ç D ... Ü V Y 

C Y Z B C Ç ... U Ü V 

Ç V Y Z B C ... T U Ü 

D Ü V Y Z B ... Ş T U 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

V Ç D E Ә F ... A B C 

Y C Ç D E Ә ... Z A B 

Z B C Ç D E ... Y Z A 
 

Mәsәlәn, “SİLAH” açar sözü ilә “KRİPTOQRAFİYA” mәtni aşağıdakı şәkildә şifrlәnir: 
 

İlkin mәtn K R İ P T O Q R A F İ Y A 

Açar sözü S İ L A H S İ L A H S İ L 

Şifrmәtn R H Ü P Q Ü Ç Ә A V Ö L L 
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Vijiner şifrinin başqa bir variantında ilkin mәtn vә açar sözün sıra nömrәlәri 𝑛 moduluna görә 
toplanılır. Alınan әdәdә uyğun simvol şifr kimi götürülür. 

Vijiner şifrininin şifrlәmә vә deşifrlәmә әmәliyyatını (5) vә (6) düsturları şәklindә yazmaq olar: 

 𝐶 𝑀 𝑘    mod 𝑛 , (5) 

 𝑀 𝐶 𝑘    mod 𝑛 . (6) 

Burada, 𝐶 – göndәrilәn şifrlәnmiş kontenti, 𝑀 – mәxfi mәlumatın mәtnini, 𝑘 – açar sözü, 𝑚 – 
açarın uzunluğunu, 𝑖 – isә ilkin mәtn, açar vә şifrdә simvolların yerlәşmә nömrәsini ifadә edir.  

Vijiner şifri Sezar şifrinin tәkmillәşdirilmiş forması hesab olunur. Çünki m = 1 olduğu zaman 
şifrlәmә avtomatik olaraq Sezar qaydasına çevrilir.  

Vijiner şifrinin digәr bir modifikasiyasında isә açar qismindә tәrәflәrin (göndәrәn vә alan) hәr 
ikisindә olan müәyyәn bir kitabın mәtnindәn fraqment istifadә olunur. Bu zaman fraqmentin uzunluğu 
şifrlәnәn mәlumatın uzunluğuna bәrabәr götürülür. Qeyd olunmalıdır ki, göndәrilәn şifrlәnmiş 
mәlumatın әvvәlinә şifrlәmә açarının kitabın hansı hissәsindәn götürüldüyünü göstәrәn bir cüt әdәd 
әlavә edilir. Birinci әdәd kitabın sәhifәsini, ikinci әdәd isә hәmin sәhifәdә sәtrin nömrәsini göstәrir. O 
zaman açar müvafiq kitabın müәyyәn olunmuş sәhifәsi vә sәhifәdәki sәtri göstәrәn iki әdәddәn ibarәt 
olur. 

Bu üsulun xüsusi halı kimi, “şeirә görә” şifrlәmә üsulu da mövcuddur. Şifrlәmәni hәyata keçirmәk 
mәqsәdilә әvvәlcәdәn әlifbanın bütün hәrflәri rast gәlinәn uzun bir şeir götürülür vә ya әzbәrlәnir. 
Mәlumatın şifrlәnmәsi zamanı onun hәr bir hәrfi iki әdәdlә әvәz olunur. Bu әdәdlәrin birincisi hәmin 
hәrfin rast gәlindiyi sәtri, ikincisi isә sәtirdәki sırasını göstәrir [4, s.189]. 

Şifrlәmә üsullarından biri dә yunan yazıçısı Polibiyә mәxsusdur. Onun şifri çoxәlifbalı әvәzetmә 
prinsipinә әsaslanır. Belә ki, yunan әlifbası әvvәlcә 5×5 ölçülü kvadrat cәdvәlә yazılır, sonra isә ilkin 
mәtnin hәr bir hәrfi bu kvadratda tapılır vә eyni sütunda ondan aşağıdakı sәtirdә yerlәşәn hәrflә әvәz 
olunur. Polibiy kvadratının Azәrbaycan әlifbasına uyğunlaşdırılmış vәziyyәti aşağıdakı cәdvәldә 
göstәrilib (Cәdvәl 3). 
 

Cәdvәl 3 
Azәrbaycan әlifbası ilә düzәldilmiş Polibiy cәdvәli 

 

A B C Ç D E 

Ә F G Ğ H X 

I, İ J, K Q L M N 

O Ö P R S Ş 

T U Ü V Y Z 
 

Cәdvәldә boş xanalar qalmasın deyә iki xanaya “I” vә “İ”, elәcә dә “J” vә K” hәrflәri birlikdә 
yazılıb. Belәliklә, әlifbadakı hәrflәrin sayına görә cәdvәl beş sәtir vә altı sütundan ibrәt olub. 

Azәrbaycan әlifbasına uyğunlaşdırılmış Polibiy cәdvәli ilә “HӘRB” sözünü şifrlәsәk “MIVF” vә 
ya “MİVF” şәklindә şifr әldә edilir. Deşifrlәmә zamanı әlifba açar rolunu oynayan düzbucaqlının içinә 
yazıldıqdan sonra şifrin eyni sütunda, lakin bir әdәd yuxarıdakı sәtirdәn müvafiq hәrflәr götürülәrәk 
ilkin mәtn bәrpa olunur.  

Polibiy cәdvәlinә әsasәn, şifrlәmә zamanı, ilkin mәtnin simvolları әlifba sırası boyunca müәyyәn 
qәdәr sürüşdürülmüş olur. Bu zaman әlifbanın simvolları dәyişmәz olaraq qaldığına görә tәrәflәr bir-
birinә yalnız şifrәlәnmiş mәtni vә açar simvolu (sürüşmә addımını) da ötürә bilәrlәr.  

Yunanlar vә romalılar gizli әlaqә üçün şifrlәmәnin digәr bir üsulu kimi әlifbanın hәrflәri ilә 
doldurulmuş vә nömrәlәnmiş Polibiy kvadratından istifadә edirdilәr. Belә ki, әlifbanın hәrflәri ilә 
doldurulmuş Polibiy kvadratının sәtir vә sütunları 1-dәn 5-dәk nömrәlәnir. Mәtnin şifrlәnmәsi üçün 
onun hәrflәri kvadratda tapılır vә hәrfin әvәzinә onun yerlәşdiyi sәtrin vә sütunun nömrәlәr cütü yazılır. 
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Bu üsul da әvәzetmә şifrlәri sinfinә aiddir. Şifrin açarı sütunları vә sәtirlәri nömrәlәnmiş kvadrat hesab 
olunur. Şifr isә ilkin mәtn hәrflәrinin mövqelәrinә uyğun sәtir vә sütunların nömrәlәrindәn düzәldilmiş 
ikirәqәmli әdәdlәrdәn ibarәt olur. 

Mәsәlәn, Azәrbaycan әlifbası ilә düzәldilmiş, sәtir vә sütunları nömrәlәnmiş Polibiy cәdvәlinә 
baxaq (Cәdvәl 4). 

 
Cәdvәl 4 

Azәrbaycan әlifbası ilә düzәldilmiş vә sәtir vә sütunları nömrәlәnmiş Polibiy cәdvәli 
 

 1 2 3 4 5 6 

1 A B C Ç D E 

2 Ә F G Ğ H X 

3 I, İ J, K Q L M N 

4 O Ö P R S Ş 

5 T U Ü V Y Z 
 

Cәdvәlә әsasәn, “KRİPTOQRAFİYA” sözünün şifrkodu “32 44 31 43 51 41 33 44 11 22 31 55 
11” olar. 
 

Müasir kriptoqrafik metodlar 
 

Kompüter texnikasının yaranması vә tәtbiqi ilә әlaqәdar ötәn әsrin 70-ci illәrindәn başlayaraq 
kriptoqrafiya yeni mәrhәlәyә qәdәm qoydu. Belә ki, İT-nin meydana gәlmәsi kompüterdәn istifadә 
etmәklә müasir kriptoqrafik metodların yaranması klassik “әllә” vә ya mexaniki şifrlәmә üsullarına 
nisbәtәn dәfәlәrlә yüksәk kriptoqrafik davamlılığı vә sürәti tәmin etdi. Eyni zamanda, bütün sahәlәrdә 
olduğu kimi bu sahәdә dә sürәtli inkişaf prosesi baş verdi. Nәzәrә alsaq ki, zaman-zaman tәklif olunan 
şifrlәmә üsulları tәtbiq sahәsindәn vә müasir İT texniki tәminatın imkanlarından çıxış edәrәk özündәn 
әvvәl mövcud olan üsulların çatışmayan cәhәtlәrinin aradan qaldırılmasına yönәldilmişdir, burada son 
illәrdә dәrc olunmuş müasir kriptoqrafik metodların tәhlili ilә kifayәtlәnә bilәrik. 

S.Udepal vә G.Upasnanın [7]-dә tәklif etdiyi şifrlәmә üsulu ASCII cәdvәlinә әsaslanır. İlkin 
mәtnin ASCII cәdvәlindәki qiymәtlәri götürülәrәk onlar arasında әn kiçik qiymәt tapılır. İlkin mәtnin 
ASCII qiymәtlәrinin hәr biri ilә aralarındakı әn kiçik qiymәt arasında modul әmәliyyatı icra olunur. 
Alınan nәticәlәrdәn hәr hansı biri 16-dan böyük olarsa, onda hәmin qiymәtә 16 ilә modul әmәliyyatı 
tәtbiq edilir vә hәmin qiymәtin ilkin mәtndәki mövqeyi yaddaşda saxlanılır. Sonra 4 simvoldan ibarәt 
açar generasiya olunur vә açarın ASCII cәdvәlindәki qiymәtlәri arasından әn kiçiyi götürülür. Bu dәfә 
açarın ASCII qiymәtlәrinin hәr biri ilә әn kiçik qiymәt arasında modul әmәliyyatı icra olunur. Yekun 
açarı әldә etmәk üçün ilkin mәtnin modul әmәliyyatı icra edilmiş qiymәtlәri ilә modul әmәliyyatı icra 
edilmiş açar qiymәtlәri toplanılır. Növbәti addımda ilkin mәtnin modul әmәliyyatı icra edilmiş 
qiymәtlәri ilә yekun açarın qiymәtlәri cәmlәnir. Әldә edilmiş qiymәtlәrin müvafiq ASCII simvolu şifr 
kimi götürülür. ASCII cәdvәlindәn әldә edilmiş nәticәyә uyğun simvol götürülür. 

Şifrlәnmiş mәtni deşifrlәmәk üçün proses aşağıdakı qaydada yerinә yetirilir:  
Şifr daxil edilir vә mini-şifr tapılır. Şifr vә mini-şifrin ASCII cәdvәlindәki qiymәtlәri götürülür. 

Yekun açarın ASCII cәdvәlindәki qiymәtlәri tapılır vә onların arasından әn kiçiyi götürülür. Şifr vә 
yekun açarın ASCII qiymәtlәri arasındakı fәrq tapılır vә yaddaşda saxlanılan mövqedәki qiymәtin 
üzәrinә 16 әlavә edilir. Mini-şifr fәrqlә toplanılaraq ilkin mәtnin ASCII cәdvәlindәki qiymәtlәri әldә 
olunur. Hәmin qiymәtlәrә uyğun simvollar götürülәrәk ilkin mәtn әldә edilir. 

A.B.Paşayev tәrәfindәn [2]-dә tәklif olunan metodda latın vә kiril әlifbalarının böyük vә kiçik 
hәrflәri, Azәrbaycan әlifbasının ingilis әlifbasında olmayan hәrflәri, elәcә dә durğu işarәlәrindәn 
(klaviaturada mövcud ola simvollardan) ibarәt 178 element saxlayan simvoltipli massiv әlifba kimi tәrtib 
olunur. Bir qayda olaraq, şifrlәmәk vә deşifrlәmәk üçün istifadә olunan açar sözün uzunluğu şifrlәnәn 
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mәtnin uzunluğundan kiçik götürülür. Mәtn vә açar sözün simvollarının massivdәki elementlәrinә uyğun 
olaraq, indekslәri ardıcıllıqla tapılır vә toplanılır. Alınan әdәd 178-dәn kiçikdirsә, massivdә uyğun 
indeksә malik element, әks halda isә alınan әdәddәn 178 çıxılaraq fәrqә uyğun indeksә malik element 
şifr kimi götürülür. Mәtnin hәr bir sonrakı simvolunu şifrlәmәk üçün açar sözün növbәti simvolundan 
istifadә edilir vә bu proses açar sözün sonuncu simvoluna qәdәr davam edir. Mәtnin şifrlәnmәsini davam 
etdirmәk üçün yenidәn açar sözün birinci simvoluna müraciәt edilir vә proses mәtnin sonuncu 
simvolunadәk dövri olaraq davam etdirilir. Nәticәdә, şifrlәnmiş simvollar ardıcıllığı әldә edilir.  

Şifrlәnmiş mәtni deşifrlәmәk üçün proses әksinә yerinә yetirilir: 
‒ şifrlәnmiş mәtndәki vә açar sözdә iştirak edәn simvolların massivdәki elementlәrә uyğun 

indekslәri tapılır; 
‒ şifrlәnmiş sözdә iştirak edәn simvolun massivdәki elementә uyğun indeksi açar sözdә iştirak 

edәn simvolun massivdәki elementә uyğun indeksindәn böyükdürsә, indekslәr çıxılır;  
‒ fәrq mәnfi әdәddirsә, onun üzәrinә 178 әlavә olunur;  
‒ alınan әdәd açar sözdәki simvolun massivdәki elementә uyğun indeksindәn çıxılır.  
Bu proses açar sözün sonuncu simvoluna qәdәr davam edir. Şifrlәnmiş mәtnin hәr bir sonrakı 

simvolunu deşifrlәmәk üçün isә açar sözün ilk simvolundan başlanılır vә nәticәdә ilkin mәtn alınır. 
A.B.Paşayevin digәr mәqalәsindә [2]-dә tәklif olunan alqoritmin açarları tam sayma qaydası vә 

tezliklәrin analizi metodlarının tәtbiq edәrәk kriptoanalizi çәtinlәşdirmәk mәqsәdilә onun bir 
modifikasiyası verilir vә nәticәdә alınan alqoritmin mürәkkәbliyi qiymәtlәndirilir [8]. Bu mәqsәdlә 
әlifbanın istәnilәn simvollarından düzәldilmiş vә yalnız sonunda bir boşluq olan simvollar ardıcıllığı 
“mәtn-әlavә” şәklindә götürülür. Şifrlәmә alqoritminin modifikasiyası әsas mәtnә müәyyәn “parazit” 
mәtn-әlavәlәrin daxil edilmәsini nәzәrdә tutur. Bu әlavәlәr elә daxil olunur ki, deşifrlәmә zamanı onları 
asanlıqla silmәk mümkün olsun. Әlavәnin yerindәn asılı olaraq, “parazit” simvolların sayı müәyyәn 
hәddә müәyyәnlәşdirilәn natural әdәdlәrlә ifadә olunur. Daha sonra [2]-dә tәklif olunan alqoritmә 
müvafiq olaraq şifrlәmә hәyata keçirilir. Belәliklә, başlanğıc mәtn mәnasına görә onunla heç bir әlaqәsi 
olmayan tәsadüfi әlavәlәrlә tamamlanır.  

Deşifrlәmә zamanı [2]-dәki alqoritmin tәtbiqi ilә mәlumatın ilkin deşifrlәnmәsi hәyata keçirilir. 
Sonra isә, birinci mövqedәn başlayaraq, hәr bir tәknömrәli mövqelәrdә duran bütün әlavәlәr silinir.  

Z.Alqad tәrәfindәn tәklif olunan metodda rәngli şәkilin piksellәrinin mövqelәrinә (sәtir, sütun vә 
kanal nömrәsi) әsasәn, şifrlәmә mәsәlәsinә baxılır [9]. Bunun üçün әvvәlcә mәxfi şәkil seçilir. Mәtnin 
hәr hәrfi üçün: ASCII cәdvәlinә uyğun olan qiymәt әldә edilir, şәkildә ilk rast gәlinәn kodun mövqeyi 
götürülür vә mövqenin müvafiq qiymәtlәri şifr kimi kod matrisinә yığılır.  

Deşifrlәmә әmәliyyatı zamanı kod matrisindә olan mövqe mәlumatları oxunaraq şәkildәki 
piksellәrә uyğun simvollar vasitәsilә mәtn bәrpa edilir. 

S.E.Ghrare, H.A.Barghi vә N.R.Madi [10]-da şifrlәnmiş gizli simmetrik açara әsasәn, yeni 
şifrlәmә metodu tәklif edir. Belә ki, açar ilkin mәtnә әsasәn, generasiya olunur vә şifrin içәrisindә 
gizlәdilәrәk qarşı tәrәfә göndәrilir. Bu metodla açarın qarşı tәrәfә çatdırılması problemi hәll olunur. 
Açarın generasiyası üçün әvvәlcә ilkin mәtn iki yerә bölünәrәk 𝐾  vә 𝐾 -yә mәnimsәdilir. Açarlar bir-
birlәri vasitәsilә şifrlәnir vә alınan nәticәdә yekun açar 𝐾 әldә edilir. 𝐾 ilkin mәtnin yarısına bәrabәr 
olur. İlkin mәtn şifrlәnir vә şifrin içәrisindә gizlәdilir. Qarşı tәrәf әvvәlcә şifrmәtndәn açarı ayırır vә 
deşifrlәmә әmәliyyatını apararaq ilkin mәtni әldә edir. Şifrlәmә vә deşifrlәmә әmәliyyatı aşağıdakı 
qayda da yerinә yetirilir: 

 𝐶 𝐸 𝐾, 𝑀 𝑀 𝐾  mod 26 , (7) 

 𝑀 𝐷 𝐾, 𝐶 𝑀 𝐾  mod 26 . (8) 

Burada, 𝐶 – göndәrilәn şifrlәnmiş kontenti, 𝑀 – mәxfi mәlumatın mәtnini, 𝐸 vә 𝐷 – uyğun olaraq 
şifrlәmә vә deşifrlәmә alqoritmlәrini, 𝐾 – isә açar sözü ifadә edir. 

V.K.Mittal vә M.Mukhija 2019-cu ildә Vijiner şifrinin modifikasiya olunmuş variantı tәklif 
etmişlәr [11].  
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Burada, әlifbanın hәrflәrinin sayına bәrbәr ölçüdә yaradılmış klassik kvadrat cәdvәldәn istifadә 
edilmir. Әvәzindә mәtndәki boşluqların da şifrlәnmәsi üçün xüsusi simvol әlavә edilәrәk әlifba 
tәkmillәşdirilir vә cәdvәl yalnız sәkkiz sәtirdәn ibarәt olur. Әlavә olaraq, cәdvәldәki sәtirlәr birdәn 
sәkkizәdәk, sütunlar isә sıfırdan (𝑛 1)-dәk nömrәlәnir. Burada, 𝑛 – tәkmillәşmiş әlifbanın gücüdür. 
Şifrlәmә zamanı sәtirdәn mәtnin vә açarın uyğun simvollarının sütundakı nömrәlәri tapılaraq 𝑛 
moduluna görә toplanılır. Hәr bir simvol üçün növbәti sәtirdәn istifadә edilir vә sonuncu sәtirdәn sonra 
mәtnin sonunadәk şifrlәmә bitәnәdәk sәtirlәr dövri olaraq tәkrarlanır. Deşifrlәmә zamanı isә hәr sәtirdәn 
şifrin vә açar sözün uyğun simvolunun sütundakı nömrәlәri tapılaraq 𝑛 moduluna görә çıxılır vә mәtn 
әldә edilir. 

 
Nәticә 

 

Mәtnlәrin kriptoqrafik mühafizә mәsәlәsi ilә bağlı irәli sürülәn tәlәblәr vә informasiya 
texnologiyalarının imkanlarından asılı olaraq şifrlәmәnin müxtәlif aspektlәrinә diqqәt yetirilmişdir.  

Bu aspektlәr sırasında birinci yerdә şifrlәmә alqoritmi dayanır. Sezar alqoritmi vә onun sadә 
analoqları simvolların eyni qәdәr sürüşdürülmәsi ilә hәyata keçirilirdi vә mümkün şifrlәmә 
variantlarının sayı әlifbanın gücü ilә ekvivalent idi. Açar sözün uzunluğunun birdәn çox olması mәtnin 
şifrlәnmiş variantlarının sayının әlifba gücünün faktorialı ilә hesablanmasına gәtirdi. Әlifba 
ardıcıllığının dәyişdirilmәsi şifrlәnmiş variantlarının sayını kvadrata yüksәltdi. Lakin bütün bu şifrlәmә 
üsulları kripto-hücumlara qarşı zәif dayanıqlılıq nümayiş etdirir. Belә ki, kripto-hücum tәşkil edәnlәrin 
arsenalında әsasәn aşağıdakı iki üsul mövcuddur: açarları tam sayma qaydası vә tezliklәrin analizi 
metodu. Müasir kompüter vasitәlәri isә çoxsaylı variantları mәhdud müddәtlәrdә saya bilir. Ona görә dә 
sonrakı mәrhәlәlәrdә şifrlәmә üsulları sırasına blokla şifrlәmә, şifrlәmә zamanı әlifbaların 
dәyişdirilmәsi, mәtnlәrә әlavәlәrin (parazit ifadәlәrin) daxil edilmәsi vә s. baş verdi. 

Bunları nәzәrә alaraq, hesab etmәk olar ki, mәtnlәrin şifrlәnmәsi vә müasir informasiya kanalları 
ilә ötürülmәsi zamanı kripto-hücumlara qarşı dayanıqlığı tәmin etmәk üçün müxtәlif yanaşmaları 
özündә әks etdirәn hibrid şifrlәmә üsulunun tәtbiqi mәqsәdәuyğundur.  
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Аннотация 

Основные принципы реализации методов шифрования текста 
Фарман Мамедов 

 

В статье даётся краткий обзор классических и современных алгоритмов шифрования, 
изъясняется на примерах принципы их применения и обсуждается степень сложности методов 
шифрования. А также изложены алгоритмы встречающиеся в последнее время в научной 
литературе про современные алгоритмы кодирования текстов. Используя возможности 
современных компьютерных технологий, рекомендуется при создании новых методов гибридное 
текстовое шифрование. 

Ключевые слова: классическая криптография, современная криптография, алгоритм, 
симметричное шифрование, шифрование текста, шифры замены, одноалфавитное шифры, 
многоалфавитное шифры. 
 

Abstract 
Basic principles of implementation methods of text encryption 

Farman Mammadov 
 

The article provides a brief overview of classical and modern encryption algorithms, explains their 
application principles, and discusses the degree of complexity of encryption methods. There is also an 
overview of modern algorithms for the decoding of texts that have been used recently in scientific 
literature. It is recommended that new methods for encrypting texts should be made by hybrid methods 
using modern computer technologies. 

Keywords: classical cryptography, modern cryptography, algorithm, symmetric encryption, text 
encryption, subtitution ciphers, monoalphabetic ciphers, multialphabetic ciphers. 
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Xülasә. Azәrbaycanın şimal-qәrb bölgәsini işğal etmiş XI Ordu hissәlәri yerli әhalinin güclü 

müqavimәtini qıraraq 1920-ci ilin may ayının sonunda regiondakı bütün strateji әhәmiyyәtli mәntәqәlәri 
әlә keçirdi. Mәqalәdә ilkin mәnbәlәr әsasında bolşevik rus qüvvәlәri tәrәfindәn Azәrbaycanın şimal-
qәrb bölgәsinin işğalı problemi araşdırılır. Sovet hakimiyyәtinin ilk illәrindә burada yerlәşmiş Qızıl 
Ordu hissәlәrinin әsgәrlәri tәrәfindәn törәdilәn qarәt, talan, soyğunçuluq vә quldurluq hadisәlәri bölgәdә 
uzun müddәt qeyri-sabit vәziyyәtin qalmasına sәbәb olmuşdur. 

Açar sözlәr: Zaqatala qәzası, işğal, Nuxa qәzası, XI Ordu, bolşevik Rusiyası, müqavimәt. 
 

XI Ordu hissәlәri tәrәfindәn 1920-ci ilin aprelin sonlarında Bakının tutulmasının ardınca 
Azәrbaycanın bölgәlәrinin işğalı hәyata keçirilir. Azәrbaycanın şimal-qәrb bölgәsinin işğalı ilә bağlı XI 
Ordunun komandiri Levandovski, Hәrbi İnqilab Şurasının üzvlәri Melonoşin vә Voronkov tәrәfindәn 
hәlә 1920-ci il mayın 2-dә verilәn әmrdә yazılırdı: “II atlı korpusu Azәrbaycanın Gürcüstanla 
sәrhәdlәrini qorumaq üçün әsas qüvvәlәrlә mayın 3-dәn etibarәn ŞamaxıNuxaZaqatala istiqamәtindә 
hәrәkәtә başlamalı vә ayın 10-na kimi Zaqatalada mövqe tutmalıdır. Sәrhәdboyu zastavalarda isә 
pulemyotlar yerlәşdirilmәlidir. Taman Qafqaz briqadası da eyni istiqamәt üzrә hәrәkәt edәrәk әn geci 
mayın 15-nә kimi Zaqatala qәzasına çatıb, oradakı hәrbi qüvvәlәri güclәndirmәlidir. Bu hissәlәrin 
bölgәyә gәlişi ilә keçmiş milli Zaqatala alayı da Qızıl Ordu birlәşmәlәrinin sәrәncamına keçmәlidir” [1, 
s.42]. 

Bu göstәrişә uyğun olaraq II atlı korpusunun komandiri V.F.Vodopyanovun sәrәncamında olan 
hissәlәrә verdiyi 3 may tarixli әmrindә göstәrilirdi:  

1) Xmelkovun komandanlıq etdiyi 7-ci Qafqaz diviziyasının Şamaxı rayonunda yerlәşmiş 
hissәlәri mayın 3-ü sәhәr tezdәn, hәmin diviziyanın Ağsu rayonundakı hissәlәri isә mayın 4-ü Ağsu-
NuxaZaqatalaBalakәn istiqamәtindә hәrәkәtә başlamalıdır. Zaqatalaya çatan kimi bu hissәlәr qәzanın 
Dağıstan tәrәfdәn Muğanlıya kimi olan әrazisindә, elәcә dә Gürcüstanla sәrhәddәki bütün yol vә 
cığırlarda qarovullar qoymalıdır;  

2) Kurişkonun komandanlığı altındakı Әlahiddә Qafqaz diviziyası mayın 4-ü Hәştәrxandan 
HәştәrxanŞamaxıNuxaQaxingiloy istiqamәtindә hәrәkәtә keçmәli, son mәntәqәyә çatdıqdan sonra 
Muğanlıdan başlayaraq qәzanın Gürcüstanla sәrhәdindә qarovul mәntәqәlәri tәşkil etmәlidir;  

3) Taman Qafqaz briqadası 37-ci Qafqaz alayı ilә birlikdә mayın 5-dә Xırdalanda toplaşaraq 
mayın 6-dan etibarәn MәrәzәŞamaxıNuxaQaxingiloy istiqamәtindә hәrәkәtә başlayaraq mayın 16-
ı ora çatmalıdır;  

4) Kurişkonun Әlahiddә Qafqaz diviziyası Taman briqadasının hissәlәri ilә birlikdә Zaqatalada 
yerlәşәrәk şәhәrdә mühafizәni tәşkil etmәlidir [2, s.1]. 

Mayın 9-u saat 5-dә 2000 nәfәrlik gürcü hissәlәrinin Azәrbaycan sәrhәdini keçәrәk Qabaqçöl 
kәndinә girmәsi ilә, Qabaqçöl vә әtraf kәndlәrin әhalisinin gürcü hissәlәrinә ciddi müqavimәt 
göstәrmәsinә baxmayaraq, qәzada son dәrәcә gәrgin vәziyyәt yaranır. Bu arada bir mәqamı qeyd etmәk 
yerinә düşәrdi ki, bolşevik Rusiyasının Azәrbaycana tәcavüzünün başlanması ilә Azәrbaycan hökumәti 
ona hәrbi yardımın göstәrilmәsi üçün Gürcüstana dәfәlәrlә müraciәt etsә dә, gürcü tәrәfi müttәfiqlik 
öhdәliyinә әmәl etmәmişdi. Bu barәdә Gürcüstan Demokratik Respublikası parlamentinin üzvü 
R.Qabaşvili öz hökumәtini qınayaraq yazırdı ki, “...Әgәr biz vaxtında Azәrbaycana yardıma getsәydik 
bolşeviklәr bura girә bilmәzdilәr.” [3, s.39] Azәrbaycanın şimal-qәrb bölgәsinin bolşevik Rusiyası ilә 
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eyni vaxtda menşevik Gürcüstanının da müdaxilәsinә mәruz qalması faktı, qәnaәtimizcә, gürcü tәrәfinin 
Azәrbaycana münasibәtdә әvvәlcәdәn işlәyib hazırladığı planından xәbәr verirdi. Lakin Azәrbaycan 
tәrәfinin qәti mövqeyi, elәcә dә bolşevik çevrәlәrinin strateji hәdәflәri gürcü hökumәtinin bu niyyәtinin 
gerçәklәşmәsinә imkan vermәdi. 

Belә bir vәziyyәtdә II atlı korpusunun komandirinә mayın 13-ә kimi korpusun iki diviziyasını 
Zaqatalada yerlәşdirmәk, Gürcüstanla sәrhәddә BalakәnQabaqçölDanaçıMuğanlı istiqamәtindә 
pulemyotlarla tәchiz olunmuş güclü qarovul mәntәqәlәri tәşkil etmәk tapşırılır. Taman briqadasına isә 
İlisuZurnaabad rayonunda mövqe tutmaq әmr olunur. Bu göstәrişә uyğun olaraq, II atlı korpusunun 
komandiri V.F.Vodopyanovun 1920-ci ilin mayın 10-da verdiyi әmrdә deyilirdi: “Xmelkovun başçılıq 
etdiyi 2 alay, 13 eskadron, 3 batareya, 1 texniki eskadrondan ibarәt qüvvә mayın 10-u Nuxadan Zaqatala 
istiqamәtindә hәrәkәtә başlamalı, mayın 11-i axşam Zaqatalaya çatıb ayın 12-dә BalakәnQabaqçöl 
istiqamәtindә hәrәkәti davam etdirmәlidir. Xmelkova yolda müqavimәtә rast gәldikdә qәfil hücumla 
onları geri oturdub diviziyanı Balakәndә yerlәşdirmәk vә QabaqçölDanaçıMuğanlı istiqamәtindә 
pulemyotlarla tәchiz olunmuş güclü süvari mәntәqәlәr tәşkil etmәk әmr olunurdu. Ona Gürcüstanla 
sәrhәddi keçmәmәk tapşırılmışdı. 

Kurişkonun başçılığı altındakı Әlahiddә Qafqaz briqadasının 3 alay, 12 eskadron, 2 batareya, 1 
texniki diviziondan ibarәt qüvvә isә mayın 10-da Nuxaya doğru hәrәkәtә başlayıb hәmin gün axşam ora 
çatmalı, ayın 12-i Zaqatala istiqamәtindә hәrәkәti davam etdirib, ayın 14-ü bura çataraq hissәlәri orada 
yerlәşdirib sonrakı әmri gözlәmәli idi. Savelyevin komandanlığı altındakı Taman briqadasına isә 
kәşfiyyat mәlumatlarının toplanması tapşırılmışdı. Bütün әmәliyyat mәlumatları II atlı korpusunun 
mayın 12-dәn etibarәn Nuxada qәrarlaşmış komandiri Vodopyanova göndәrilmәli idi” [2, s.4].  

1920-ci ilin mayın 11-dә XI Ordunun 18-ci Qafqaz diviziyasının hissәlәri hәlә mayın 7-dә Yevlaxa 
gәlmiş 7-ci Qafqaz diviziyası ilә birgә hәrәkәt edәrәk Nuxa rayonuna daxil olmuşdu. Ordu hissәlәrinin 
buraya gәlişindәn sonra yerli İnqilab Komitәsinin XI Ordunun Xüsusi şöbәsi ilә sıx әmәkdaşlığın 
nәticәsindә yerli әhaliyә qarşı terror başlayır. Xüsusi şöbә İnqilab Komitәsindәn “şübhәli elementlәrin” 
siyahısını alır vә bu siyahı әsasında hәbslәr aparır, hәbs olunanların әksәriyyәtini isә güllәlәyirdi. 
“Qruziya” qәzetinin yazdığına görә Nuxaya gәlmiş ümumi sayı 45 min nәfәr olan 4 sovet alayının 
hissәlәri yerli Qәza İnqilab Komitәsi tәrәfindәn kazarmalara yerlәşdirilmәk istәdikdә әsgәrlәr razı 
olmamış, şәhәrdәki әn yaxşı evlәri zәbt edәrәk yerlәşmәyә başlamışdılar. Evlәrin müsadirәsi zamanı 
әhaliyә qarşı zorakılıq edilir, onlar zorla evlәrindәn çıxarılırdılar [4].  

Kәşfiyyat mәlumatları әsasında Gürcüstanın Zaqatala qәzası tәrәfdәn Azәrbaycanla sәrhәddә 800 
әsgәrdәn ibarәt gürcü hissәsinin cәmlәşdiyini müәyyәn edәn II atlı korpusunun komandanlığı tәrәfindәn 
mayın 13-dә verilmiş әmrdә Xmelkova bir alayla Muğanlıya qәdәr sәrhәddә pulemyotlarla tәchiz 
olunmuş güclü zastava tәşkil etmәk, sәrhәdi keçmәmәk şәrti ilә körpülәri vә döngәlәri tutmaq, bu zaman 
BalakәnLaqodexi yolunun mühafizәsinә xüsusi fikir vermәk әmr olunurdu. Kurişkonun komandanlığı 
altındakı 18-ci Qafqaz diviziyasına isә Zaqatalada qәrarlaşmaqla burada taktiki müdafiә tәdbirlәrini 
görmәk әmr olunurdu [2, s.5]. 

1920-ci il mayın 13-dә RSFSR ilә Gürcüstan arasında müqavilә bağlandıqdan sonra Gürcüstan 
tәrәfdәn Azәrbaycan әrazisinә olan hәrbi müdaxilәlәr kәsilmәklә tәrәflәr arasında mübahisәli 
mәsәlәlәrin hәlli mәqsәdilә danışıqlar prosesi başlasa da, Gürcüstan tәrәfi Zaqatala qәzası tәrәfdәn 
Azәrbaycanla sәrhәddә çoxsaylı hәrbi qüvvә cәmlәşdirmәyә davam edirdi. Belә ki, hәmin vaxtı 
Laqodexidә 8 pulemyotla tәchiz olunmuş 1200 nәfәrlik gürcü hissәsi, Sığnağda 6 pulemyotla 1200 
әsgәr, Tsarkiye Kolodsıda isә 210 әsgәrdәn ibarәt qüvvә cәmlәnmişdi. Bununla yanaşı, gürcülәrin 
Azәrbaycanla sәrhәddә hәr biri 1 pulemyot 30 әsgәrdәn ibarәt olmaqla Mazımçayın vә Muğanlıçayın 
sahilindә 2 zastavası var idi. Lakin sovet Rusiyası Gürcüstanla bağladığı müqavilәnin şәrtlәrinә uyğun 
olaraq Zaqatala qәzasındakı hissәlәrin bir hissәsini mayın 19-dan etibarәn geri çәkmәyә başlayır. Qәzada 
qalan hissәlәrә isә gürcü tәrәfi ilә heç bir qarşıdurmaya getmәmәk әmr olunurdu [2, s.6]. 

XI Ordunun komandiri Levandovskinin 1920-ci ilin mayın 18-dә verdiyi әmrdә isә deyilirdi: “II 
atlı korpusunun komandiri Vodopyanov әsas qüvvәlәrlә Zaqatala rayonunun Gürcüstanla sәrhәd 
zolağında nәzarәti güclәndirmәlidir. Bunun üçün bölgәdә yerlәşәn 20-ci diviziyanın sәrәncamındakı 
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Taman Qafqaz briqadası da Vodopyanovun tabeliyinә verilsin” [1, s. 49]. XI Ordu hissәlәrinin Zaqatala 
qәzasına gәlişi ilә Qәza İnqilab Komitәsi keçmiş Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәtinin yerli hakimiyyәt 
orqanlarının nümayәndәlәrini hәbs etmәyә başlayır. Hәbs olunanların bir hissәsi isә mühakimә 
olunmadan güllәlәnmişdi [5]. 

Azәrbaycanın şimal-qәrb bölgәsinin işğalını hәyata keçirәn XI Ordu hissәlәri burada şiddәtli 
müqavimәtlә rastlaşırlar. İyirminci diviziya komandirinin 29 may 1920-ci il tarixli mәlumatında Qızıl 
Ordu hissәlәrinin Nuxa şәhәrinә sığınmış üsyançıları çәtinliklә dә olsa mәğlub edәrәk şәhәrin şimal 
hissәsinә nәzarәti әlә keçirmәsindәn sonra [6, s.117] şәhәrin giriş vә çıxışlarının bağlandığı göstәrilirdi. 
Buradan Zaqatala, Yevlax vә Şamaxı istiqamәtindә gedәn yollar ordu hissәlәri tәrәfindәn tutulur, bütün 
nәzarәt mәntәqәlәrindә pulemyotlar qoyulmaqla silahlı qruplar yerlәşdirilir. Qızıl Ordu hissәlәrinin 
özbaşınalıqlarından dağlara çәkilmәyә başlayan dinc әhalinin qarşısı amansızlıqla alınmaqla onların tәrk 
 silah olunması hәyata keçirilir [6, s.128]. Bundan sonra şәhәrin bir hissәsini әlә keçirmәyә müvәffәq 
olmuş qırmızı hissәlәrdәn bir eskadron Nuxada saxlanılaraq digәr qüvvәlәr Zaqatalaya doğru hәrәkәtә 
başlayır [7, s.40]. 

Nuxa şәhәrindә asayişin bәrqәrar edilmәsi mәqsәdilә verilmiş 29 may 1920-ci il tarixli göstәrişdә 
Zaxarçenkonun başçılığı altındakı 12 pulemyotla tәchiz olunmuş 2 eskadrondan ibarәt 600 nәfәrlik 
qüvvәnin Nuxa şәhәrindә  1) Qışlaqda; 2) Ermәni mәhәllәsindә; 3) I Çayqırağıda; 4) II Çayqırağıda; 
5) Doduda; 6) I Dabı Xanda; 7) II Dabı Xanda; 8) Yuxarıbaşda; 9) Gәncәli mәhәllәsindә olmaqla 
yerlәşdirilmәsi әmr olunurdu. Burada yerlәşdirilәcәk hissәlәrin komandirlәri hәm dә hәmin rayonların 
hәrbi rәislәri tәyin olunurdular. Onlara küçәlәrdә güclü piyada gözәtçi dәstәlәri qoymaqla sovet 
müәssisәlәrini vә asayişi qorumaq, insanların kütlәvi halda toplanmasına heç bir halda imkan vermәmәk, 
buna cәhd edәnlәri silah tәtbiq etmәklә dağıtmaq, müqavimәt olarsa,son dәrәcә amansızlıqla hәrәkәt 
etmәk әmr edilirdi. Hәmin әmrә әsasәn, Sabelnikovun başçılığı altında Nuxa qalasında yerlәşmәli olan 
8 eskadron vә 8 pulemyotdan ibarәt ehtiyat hissәlәr rayonlardakı hissәlәrlә daim sıx әlaqәdә olmalı idi 
[2, s.9].  

Azәrbaycanın sovetlәşmәsindә hәlledici rolun mәhz XI Orduya mәxsusluğu kommunist xadimlәr 
tәrәfindәn dә etiraf olunurdu. Zaqatala Qәza İnqilab Komitәsinin ilk sәdri Z.Balaxlinski etiraf etmişdi 
ki: “Әgәr inqilab qansız keçibsә, Müsavat hakimiyyәti devrilibsә, bu partiyamızın güclü olması 
mәnasına gәlmir. Bu ona görә baş verdi ki, XI Qızıl Ordu güclü idi” [8, s.275-280].  

 
Nәticә 

 

Belәliklә, artıq 1920-ci ilin mayın sonuna kimi Azәrbaycanın şimal-qәrb bölgәsindәki bütün 
strateji әhәmiyyәtli mәntәqәlәr XI Ordu tәrәfindәn tutulmuş vә bu mövqelәrdә onun әsas hissәlәri 
yerlәşdirilmişdi. Burada yerlәşmiş Qızıl Ordu hissәlәrinin ilk gündәn özlәrini bu yerlәrin sahibi kimi 
aparması, yerlәrdәki hakimiyyәt orqanları olan Qәza İnqilab Komitәlәrini saymaması, özbaşına evlәrdә 
axtarışlar apararaq oğurluq, qarәt vә talançılıqla mәşğul olması Azәrbaycanın şimal-qәrb bölgәsinin 
әksәr kәndlәrini әhatә etmiş güclü antisovet üsyanına sәbәb olur. 
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Аннотация 
Взятие XI Армией северо-западного региона Азербайджана 

Анвер Мамедов 
 

Подразделения XI Армии, оккупировавшие северо-западную часть Азербайджана, сломив 
сильное сопротивление местного населения, к концу мая 1920 года захватили все стратегически 
важные пункты в регионе. В статье на основе первоисточников рассматривается вопрос 
вторжения в северо-западный регион Азербайджана сил меньшевистской Грузии одновременно 
с большевистской Россией. Был сделан вывод, что произвол дислоцированных здесь 
подразделений Красной Армии, кража, грабеж и разбой солдат были одной из основных причин 
нестабильной ситуации в регионе на первом этапе установления советской власти. 

Ключевые слова: Закатальский уезд, оккупация, Нухинский уезд, XI Армия, 
большевистская Россия, сопротивление. 

 
Abstract 

The capture of the northwestern region of Azerbaijan by the XI Army 
Anver Mammadov 

 

By the end of May 1920 the units of the XI Army, which occupied the northwestern part of 
Azerbaijan, breaking the strong resistance of the local population, captured all strategically important 
points in the region. Based on the primary sources, the article considers the issue of the invasion of the 
forces of Menshevik Georgia in the northwestern region of Azerbaijan simultaneously with Bolshevik 
Russia. The article concluded that the arbitrariness of the Red Army units deployed here, theft, robbery 
and brigandage of soldiers were one of the main reasons for the unstable situation in the region at the 
first stage of the establishment of Soviet power. 

Keywords: Zagatala district, an occupation, Nukha district, the XI Army, Bolshevik Russia, 
resistance. 
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VӘRӘM XӘSTӘLİYİNİN KLİNİK FORMALARININ HӘRBİ  
QULLUQÇULAR ARASINDA RASTGӘLMӘ TEZLİYİ 

 
tibb xidmәti mayoru Saleh Әhmәdov 

Silahlı Qüvvәlәrin Ağciyәr Xәstәliklәri Hospitalı 
E-mail: ehmedovsaleh865@gmail.com 

 
Xülasә. Mәqalәdә 2009–2018-ci illәr әrzindә hәrbi qulluqçular arasında aşkarlanan vәrәm 

xәstәliyinin klinik formalarının retrospektiv epidemioloji tәhlili aparılır. Tәdqiqat müddәtindә vәrәm 
xәstәliyindәn tәrxis olunmuş hәrbi qulluqçuların tibbi sәnәdlәri araşdırılmışdır. Hәrbi qulluqçular 
arasında aşkarlanan vәrәm xәstәliyinin klinik formaları qruplaşdırılmış, çoxillik müqayisәli tәhlil 
edilmişdir. 

Açar sözlәr: hәrbi qulluqçu, vәrәmin klinik formaları, vәrәm xәstәliyinin rastgәlmә tezliyi. 
 

Giriş 
 

2014-cü ildә Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının (ÜST) 67-ci Asambleyasında dünyada vәrәm 
epidemiyasını dayandırmaq üçün vәrәmin profilaktikası, müalicәsi vә vәrәmlә mübarizә sahәsindә 
qlobal strategiya işlәnib hazırlanmışdır. Bu strategiyanın mәqsәdi 2025-ci ilә qәdәr xәstәlәnmәnin 25% 
(2015-ci ilә nisbәtәn), ölüm hallarının 75%, 2035-ci ilә qәdәr isә 90–95% azalması planlaşdırılır [1; 2; 
3]. ÜST-nin tәlәblәrinә uyğun olaraq risk qruplarının seçilәrәk mәqsәdyönlü müayinә vә müalicәyә cәlb 
edilmәsi vәrәm әleyhinә strategiyanın әsas mәrhәlәsi sayılır. Hәr bir ölkәnin özünәmәxsus risk qrupları 
vardır, onların tәrkibi vә xüsusiyyәtlәri zamanla dәyişir. Vәrәm xәstәliyinә görә risk qrupları 
müxtәlifdir. Vәrәmlә xәstәlәnmәnin risk faktorlarına tibbi, davranış vә peşә ilә bağlı sosial risk faktorları 
aid edilir. Peşә ilә bağlı risk qruplarına hәrbi qulluqçular, tibb işçilәri, polis vә penitensiar sistem işçilәri, 
tәlәbәlәr vә internet-klubların daimi müştәrilәri, istehsalat işçilәri aiddir. Risk qruplarına orduya yeni 
çağırılmış hәrbi qulluqçular da daxildir. Müharibәlәr qoşunlarda vә mülki әhali arasında epidemiyaların 
geniş yayılmasına tәkan verәn amildir [4; 5; 6; 7; 8]. 

Vәrәm infeksiyası Azәrbaycan üçün aktual olaraq qalır. Ölkәmizdә vәrәmlә mübarizәdә tibbi, 
hüquqi vә tәşkilati kompleks tәdbirlәr sayәsindә son illәr bu infeksiya ilә bağlı epidemioloji vәziyyәt 
xeyli yaxşılaşmışdır. Lakin vәrәmlә bağlı gәrgin epidemik vәziyyәt çoxsaylı dәrmanlara davamlı vәrәm 
xәstәliyinin yüksәk sәviyyәsi hesabına qorunub saxlanılır. E.N.Mәmmәdbәyov, R.İ.Bayramov, 
C.M.İsmayılzadәnin 2015-ci ildә apardıqları araşdırmaların [9] nәticәlәrinә әsasәn, ilk dәfә aşkar 
edilmiş ağciyәr vәrәmi olan xәstәlәrin әksәriyyәtini gәnclәr (18–34 yaş qrupları 46,2%-i), eyni zamanda 
kişi cinsindәn olanlar (71%) tәşkil edir. Hәmçinin ilk dәfә aşkar edilmiş ağciyәr vәrәmi olan xәstәlәrin 
92,5%-ni infiltrativ vә ocaqlı ağciyәr vәrәmi olan xәstәlәrdir. Y.Ş.Şıxәliyev, İ.M.Axundova, 
İ.Ә.Qasımov vә b. hәmmüәlliflәrin 2014–2018-ci illәrdә Bakı şәhәrindә vәrәmlә xәstәlәnmәnin 
sәviyyәsinin dinamik tәhlillәrinin nәticәlәrinә әsasәn, ilkin xәstәlәr arasında ocaqlı vәrәmin xüsusi 
çәkisi 3,2 dәfә yüksәlmişdir. Yaşa vә cinsә görә tәhlilin nәticәlәrinә әsasәn, 18–29 yaş arasında 
xәstәlәnmәlәrin xüsusi çәkisi 59,9% olmaqla, kişilәr üstünlük tәşkil etmişdir [10]. H.Ә.Qәdirova, 
İ.M.Axundova, S.H.Tağıyevanın 2013–2018-ci illәrdә apardıqları tәdqiqatların nәticәlәrinә әsasәn, 
ümumi vәrәmli xәstәlәrin tәqribәn 2/3-i (66,3–72,2%) kişilәrdir. Bu tәdqiqatçıların nәticәlәrinә görә, 
ağciyәr vәrәmi ağciyәrdәn kәnar formalardan tәqribәn 3–4 dәfә yüksәk olmuşdur [11].  

Hәrbi qulluqçuların әksәriyyәtin kişi cinsindәn olan gәnc şәxslәrin tәşkil etmәsi vә yuxarıda qeyd 
edilәn tәdqiqatçıların nәticәlәri vәrәm xәstәliyinin hәrbi kontingentlәr arasında araşdırılmasını daha da 
aktuallaşdırır. 
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Tәdqiqatın mәqsәdi vә vәzifәlәri 
 

Tәdqiqatın mәqsәdi vәrәm xәstәliyinin klinik formalarının hәrbi qulluqçular arasında rastgәlmә 
tezliyinin müqayisәli tәhlilidir. Bu mәqsәdlә, tәdqiqat müddәtindә hәrbi qulluqçular arasında aşkarlanan 
vәrәm xәstәliyinin klinik formaları retrospektiv epidemioloji tәhlil edilmişdir.  

Yuxarıda qeyd olunan mәqsәdә nail olmaq üçün aşağıdakı vәzifәlәr qarşıya qoyulmuşdur:  
 hәrbi qulluqçular arasında vәrәm xәstәliyinin klinik formalarının çoxillik müqayisәli 

araşdırılması; 
 vәrәm diaqnozu ilә vaxtından әvvәl ordu sıralarından tәrxis olunan hәrbi qulluqçuların tibbi 

şәhadәtnamәlәrinin retrospektiv epidemioloji tәhlili; 
 ağciyәr vә ağciyәrdәn kәnar vәrәminin çoxillik müqayisәli tәhlili; 
 ağciyәr vәrәminin daha çox rast gәlinәn formalarının çoxillik müqayisәli tәhlili; 
 ağciyәrdәn kәnar vәrәminin daha çox rast gәlinәn formalarının çoxillik müqayisәli tәhlili. 

 
Tәdqiqatın material vә metodları 

 

Tәdqiqatın bazası kimi Silahlı Qüvvәlәrin Ağciyәr Xәstәliklәri Hospitalı (SQ AXH) vә Silahlı 
Qüvvәlәrin Baş Klinik Hospitalının (SQ BKH) xәstәlik tarixlәrindәn istifadә edilmişdir. Tәdqiqat 
müddәtindә elmi araşdırma Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrindә vәrәm xәstәliyinә görә 
ordu sıralarından tәrxis olunmuş 18–49 yaş qrupuna daxil olan hәrbi qulluqçular arasında aparılmışdır. 
Tәhlildә kişi vә qadın cinsindәn olan hәrbi qulluqçuların ümumilikdә qeydiyyatı aparılmışdır (ayrılıqda 
hesablanmamışdır). Tәdqiqata ilkin aşkarlanmış vәrәm diaqnozu ilә ordudan tәrxis olunmuş hәrbi 
qulluqçuların tibbi sәnәdlәri tәhlil edilmişdir. 

Bütün xәstәlәr arasında şüa diaqnostik, klinik-laborator müayinәlәr aparılmış vә son diaqnoz SQ 
BKH-nın, Azәrbaycan Respublikası Sәhiyyә Nazirliyi Elmi Tәdqiqat Ağciyәr Xәstәliklәri İnstitutunun 
hәkim mütәxәssislәri, Mәrkәzi Hәrbi Hәkim Komissiyası tәrәfindәn tәsdiq edilmişdir.  

Qarşıya qoyulan mәqsәdә çatmaq vә vәzifәlәri yerinә yetirmәk üçün tәdqiqat müddәtindә Silahlı 
Qüvvәlәrdәn vәrәm diaqnozu ilә tәrxis olunan hәrbi qulluqçuların SQ BKH vә SQ AXH-nin arxivindә 
olan tibbi sәnәdlәrinin aşağıdakı xüsusiyyәtlәri tәhlil edilmişdir:  

– klinik diaqnozlar (klinik formaların Ümumdünya Sәhiyyә Tәşkilatının Xәstәliklәrin 
Beynәlxalq Tәsnifatı (ÜST BXT 10) üzrә qruplaşdırılması ilә);  

– qruplaşdırılmış klinik formaların rastgәlmә tezliyinin çoxillik müqayisәli tәhlili. 
Alınmış nәticәlәrin tәsviri statistik analizi Microsoft Office (MS Excel) tәtbiqi proqramlar 

paketinin kömәyi ilә hәyata keçirilmişdir.  
 

Tәhlil 
 

Tәdqiqat müddәtindә SQ BKH vә SQ AXH-dan vәrәm diaqnozu ilә stasionar müalicә olunmuş vә 
bu xәstәlik sәbәbindәn ordu sıralarından tәrxis olunmuş hәrbi qulluqçular arasında xәstәliyin klinik 
formalarının retrospektiv tәhlili Şәkil 1-dә öz әksini tapmışdır.  

Vәrәm xәstәliyinin klinik formalarının illәr üzrә paylanılmasında nәticәlәr fәrqli olmuşdur. Şәkil 
1-in tәhlilinә әsasәn, tәdqiq olunan bütün illәrdә ağciyәr vәrәminә vә ağciyәrdәn kәnar vәrәm hallarına 
rast gәlinmişdir. Tәdqiq olunan son 5 ildә (2013–2018) birgә rast gәlinәn formaların dinamikasında 
azalma müşahidә edilmiş vә 2014, 2016, 2018-ci illәrdә bu klinik forma aşkarlanmamışdır. Tәdqiq 
olunan bütün illәrdә ağciyәr vәrәminin digәr klinik formalara nisbәtәn üstünlük tәşkil etdiyini görürük, 
yәni vahid il müddәtindә ümumi vәrәmlә xәstәlәnmәnin 70%-dәn çoxu ağciyәr vәrәminin payına düşür. 
Ağciyәrdәn kәnar vәrәm hallarının tәhlil edilәn müxtәlif illәrdә paylanılmasında dәyişiklik olumuşdur. 
Tәdqiq olunan son iki ildә (2017–2018) ağciyәrdәn kәnar vәrәm hallarının faizlә artımı müşahidә 
edilmişdir. 
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Şәkil 1. 10 il әrzindә hәrbi qulluqçular arasında aşkarlanan vәrәm xәstәliyinin 

klinik formalarının çoxillik müqayisәli tәhlili 
¹ – Eyni xәstәdә eyni zamanda ağciyәr vәrәmi vә ağciyәrdәn kәnar vәrәmin aşkarlanması 

 
Tәdqiqat müddәtindә hәrbi qulluqçular arasında aşkarlanan ağciyәr vәrәminin klinik 

formalarının müqayisәli paylanılması Şәkil 2-dә göstәrilmişdir. 
 

 
Şәkil 2. 10 il әrzindә Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrdәn vәrәm diaqnozu ilә 

vaxtından әvvәl tәrxis olunmuş hәrbi qulluqçular arasında aşkarlanan 
ağciyәr vәrәminin klinik formalarına görә çoxillik müqayisәli tәhlili 

2 – Digәr ağciyәr vәrәm formaları – infiltrativ vә ocaqlı klinik 
formalardan әlavә aşkarlanan klinik formalar hesab edilir 
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Şәkil 2-nin göstәricilәrinә nәzәr yetirdikdә aşkarlanan ağciyәr vәrәminin, әsasәn, ocaqlı vә 
infiltrativ klinik formalarının üstünlük tәşkil etdiyi müşahidә olunur. Digәr ağciyәr vәrәm formalarında 
tәdqiq olunan 10 ildә azalma tendensiyası müşahidә edilmiş vә 2014, 2016, 2018-ci illәrdә rast 
gәlinmәmişdir. Tәdqiq olunan bütün illәrdә ağciyәr vәrәminin pay nisbәtindә ocaqlı klinik formalar 
üstünlük tәşkil etmiş vә 72–88 % intervalında dәyişmişdir. Ocaqlı vәrәm 2016-ci ildә yüksәk faizlә 
üstünlük tәşkil etmişdir. Tәdqiqat müddәtindә ocaqlı vәrәm hallarının dinamikasında artma müşahidә 
olunur.  

Tәdqiqat müddәtindә hәrbi qulluqçular arasında aşkarlanan ağciyәrdәn kәnar vәrәmin çoxillik 
müqayisәli tәhlili Şәkil 3-dә göstәrilmişdir. 
 

 
Şәkil 3. 10 il әrzindә hәrbi qulluqçular arasında aşkarlanan ağciyәrdәn kәnar orqanların 

vәrәminin klinik formalarının paylanılmasının çoxillik dinamikasının tәhlili 
³ – Vәrәm plevritindәn digәr ağciyәrdәn kәnar vәrәm formaları 

 
Xәstә hәrbi qulluqçular arasında ağciyәrdәn kәnar orqanların vәrәminin әsas hissәsini vәrәm 

plevriti tәşkil edir. İllәr üzrә müqayisәli tәhlildә son 5 ildә vәrәm plevritinin dinamikasında artma 
müşahidә olunur.  

Hәrbi qulluqçular arasında vәrәm xәstәliyi ilә bağlı epidemioloji vәziyyәt analoji (eyni) yaş 
qrupunda kişi cinsindәn olan mülki әhali arasında vәrәmlә xәstәlәnmәni әks etdirә bilәr. 
 

Nәticә 
 

Belәliklә, aparılan tәhlillәrin nәticәsi olaraq, hәrbi qulluqçular arasında ağciyәr vәrәmi klinik 
formasına daha çox rast gәlinir. Hәrbi qulluqçular arasında diaqnozu tәsdiq edilmiş ağciyәr vәrәminin 
klinik formaları arasında ocaqlı vә infiltrativ vәrәm aparıcı yer tutur. Ağciyәrdәn kәnar vәrәm 
formalarından vәrәm plevriti üstünlük tәşkil edir. Hәrbi qulluqçular arasında apardığımız tәdqiqatın 
nәticәlәri Azәrbaycan Respublikası mülki әhali arasında vәrәm xәstәliyinin klinik formalarının 
tәhlillәrinin nәticәlәrinә uyğundur. 
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Аннотация 

Частота клинических проявлений туберкулеза среди военнослужащих 
Салех Ахмедов  

 

В статье проведен ретроспективный эпидемиологический анализ клинических форм 
туберкулеза, выявленных среди военнослужащих в 2009–2018 гг. Были исследованы 
медицинские карты военнослужащих с диагнозом туберкулез за последние 10 лет. Выявленные 
у военнослужащих клинические формы туберкулеза сгруппированы, сделан многолетний 
сравнительный анализ. 

Ключевые слова: военнослужащий, клинические формы туберкулеза, частота заболеваний 
туберкулезом. 

 
Abstract 

Frequency of clinical forms of tuberculosis among military personnel 
Saleh Ahmedov 

 

The article provides a retrospective epidemiological analysis of the clinical forms of tuberculosis 
detected among military personnel in 2009–2018. Medical records of military personnel diagnosed with 
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tuberculosis over the past 10 years have been examined. The clinical forms of tuberculosis detected in 
the military are grouped, a long-term comparative analysis is conducted. 

Keywords: military personnel, clinical forms of tuberculosis, frequency of tuberculosis. 
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GENERAL SӘMӘD BӘY MEHMANDAROV 
 

Mehmandarov Sәmәd bәy Sadıq bәy oğlu (16.10.1856 –
Lәnkәran, 12.02.1931 – Bakı) – Xalq Cümhuriyyәtinin hәrbi 
naziri, görkәmli hәrbi xadim, tam artilleriya generalı). İlk 
tәhsilini Bakıdakı Әddadiyә mәktәbindә almış, 1873-cü ildә 
Peterburqdakı 2-ci Konstantin hәrbi mәktәbinә daxil olmuş, 
Mehmandarov praporşik rütbәsi (ilkin zabit rütbәsi) alaraq, 1-ci 
Türküstan topçu briqadasına göndәrilmişdir. Sonralar 2-ci vә 
38-ci topçu briqadasında xidmәt keçәn Mehmandarov 1894-cü 
ildә Varşava dairәsinә göndәrilmiş, 1898-ci ildә isә Әlahiddә 
Zabaykalye hәrbi divizionuna dәyişilmişdir. Hәmin divizionun 
Çindә 1900–1901-ci illәrdә baş vermiş antiimperialist 
üsyanının qarşısının alınmasında iştirak etsә dә, çar generalların 
tәkidli tәlәbinә baxmayaraq, silahsız xalq kütlәlәrinә qarşı atәş 
açmağı zabit şәrәfindәn kәnar sayaraq, boyun qaçırmışdır.  

S.Mehmandarov 1904–1905-ci illәr RusiyaYaponiya 
müharibәsindә iştirak etmiş, 7-ci Şәrqi Sibir artilleriya 
divizionunun komandiri, eyni zamanda, Port-Arturun Şәrq 
cәbhәsinin artilleriya rәisi olmuşdur. Müharibәdә göstәrdiyi 
şücaәtlәrinә görә dördüncü dәrәcәli “Müqәddәs Georgi” ordeni 
ilә tәltif edilmiş vә general-mayor rütbәsinә layiq görülmüşdür.  

S.Mehmandarov Birinci Dünya müharibәsinin dә iştirakçısı olmuş, әvvәlcә 21-ci piyada 
diviziyasına, sonra isә 2-ci Qafqaz Ordusuna komandanlıq etmiş, hәmin vәzifәlәrdә dә ona tapşırılan әn 
mәsuliyyәtli tapşırıqları uğurla yerinә yetirmişdir. S.Mehmandarov 1915-ci il martın 22-dә tam general 
rütbәsinә layiq görülmüşdür.  

Fevral inqilabından (1917) sonra rus ordusunun bolşeviklәşmәsi vә ordu daxilindә anarxiyanın 
artması ilә әlaqәdar Mehmandarov istefa verәrәk, 1918-ci ilin payızında vәtәnә qayıtmışdır.  

1918-ci il noyabrın 1-dә Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti hökumәti Hәrbi Nazirliyi bәrpa etmәk 
barәdә qәrar qәbul edәrkәn Mehmandarov Cümhuriyyәt Ordusunda xidmәtә çağırılaraq, hәrbi nazirin 
müavini tәyin edildi, nazirliyin vә ordunun formalaşdırılması ona tapşırıldı. Mehmandarovun 
peşәkarlığı, tәşkilatçılıq qabiliyyәti, başlıcası isә Azәrbaycanın müstәqilliyinә sәdaqәti yeni şәraitdә dә 
tezliklә öz tәsdiqini tapdı vә 1918-ci il dekabrın 25-dә o, hәrbi nazir tәyin edildi.  

Ordu quruculuğunun milli zәmindә qurulması vә aparılması Mehmandarovun hәrbi nazir kimi 
izlәdiyi әsas xәtt idi. Mәhz onun tәşәbbüsü ilә Gәncә hәrbi mәktәbinin bazasında әvvәlcә Praporşiklәr 
mәktәbi, sonra isә Hәrbiyyә mәktәbi açıldı. Eyni zamanda, İstehkamçılar mәktәbi, Hәrbi dәmiryolçular 
mәktәbi, Şuşa hәrbi-feldşer mәktәbi fәaliyyәtә başladı.  

S.Mehmandarov xidmәtә başlamasının elә ilk günlәrindәn Azәrbaycan dilinin orduda әsas dil kimi 
işlәdilmәsi barәdә göstәriş verdi vә bütün qeyri-azәrbaycanlı zabitlәr qarşısında belә bir tәlәb qoydu ki, 
komanda sözlәrini Azәrbaycan dilindә öyrәnsinlәr. O, hәrbi qulluqçuların Qurani-Kәrimin altından 
keçmәklә, Vәtәnә sәdaqәt andı içmәlәrini vacib saydı, milli vә tarixi rәmzlәri özündә әks etdirәn döyüş 
bayraqlarının vә geyim formalarının layihәlәrini tәsdiqlәdi, Azәrbaycan xalqının zәngin hәrbi tarixinin 
öyrәnilmәsinә vә hәrbi qulluqçular arasında yayılmasına, hәtta әsgәrlәrin qidalanmasında milli 
xörәklәrin üstünlük tәşkil etmәsinә göstәriş verdi.  

S.Mehmandarov Hәrbi Nazirlikdәki fәaliyyәtinin ilk günlәrindәn qoşunlardakı vәziyyәtlә tanışlıq 
mәqsәdilә hәrbi hissәlәrdә olmuşdu. Bunun nәticәsindә aşkara çıxan ciddi nöqsanları aradan qaldırmaq, 
әhalidә orduya inam yaratmaq üçün Mehmandarov xalqa müraciәt etdi, 1919-cu il fevralın 25-dә 
Parlamentdәki proqram xarakterli çıxışında, habelә digәr әmr vә yazışmalarında imkanlı şәxslәrin 
övladlarının xidmәtdәn yayındırılmasını sәrt tәnqid etdi. Әhalinin hәrbi xidmәt yaşı çatmış bütün 
kateqoriyalarının orduya cәlb edilmәsi üçün çağırış vә sәfәrbәrlik işinin yeni sistemi tәtbiq olundu, bu 
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sistemi işlәk vәziyyәtә gәtirәcәk orqanların şәbәkәsi genişlәndirildi, fәrarilәrin, habelә imkanlı şәxslәrin 
xidmәtdәn yayınan övladlarının xidmәtә qaytarılması üçün daxili işlәr orqanları ilә әlaqәlәr 
güclәndirildi. Qoşunlarda xidmәt şәraitinin yaxşılaşdırılması üçün mütәmadi addımlar atılmağa 
başlandı. Ordunun çevik vә işlәk strukturları vә idarәetmә orqanları yaradıldı, konkret tarixi şәraitdә 
Azәrbaycanın hәrbi tәhlükәsizliyinin daha sәmәrәli tәmin edilmәsi vәzifәlәrinә uyğun olaraq, bu 
struktur vә idarәetmә orqanları daha da tәkmillәşdirildi, ordunun maddi-texniki tәchizatının 
yaxşılaşdırılması vә döyüş hazırlığının yüksәldilmәsi üçün zәruri tәdbirlәr hәyata keçirildi.  

Denikin qoşunlarının Azәrbaycan hüdudlarına hücum tәhlükәsinin qarşısını almaq mәqsәdilә Bakı 
әtrafında vә şimal sәrhәdi boyunca güclü müdafiә sisteminin yaradılması, Lәnkәran bölgәsindә 
ağqvardiyaçı hәrbi qüvvәlәrin separatçılığının qarşısının alınması üçün bölgәyә hәrbi qüvvәlәrin 
göndәrilmәsi, habelә 1920-ci ilin martında ermәni hәrbi qüvvәlәrinin Qarabağda başladığı hәrbi 
tәcavüzün aradan qaldırılması vә Cümhuriyyәtin әrazi bütövlüyünün qorunması S.Mehmandarovun 
hәrbi nazir kimi fәaliyyәtinin tarixi nәticәlәridir. Xüsusilә, Ermәnistan hәrbi qüvvәlәrinin Azәrbaycana 
istiqamәtlәnmiş tәcavüzünün qarşısının alınması üçün S.Mehmandarovun öz qәrargahını Gәncәdә 
qurması, buradan hәm QazaxAğstafa istiqamәtindә, hәm dә QarabağGәncә istiqamәtindә güclәnәn 
ermәni tәcavüzünün dәf edilmәsi üçün döyüşlәrin dәqiqliklә idarә edilmәsi Azәrbaycanın hәrb tarixinә 
yazılmış parlaq sәhifәlәrdir. 

Aprel işğalı (1920) ilә әlaqәdar S.Mehmandarov vәzifәsindәn istefa verdi. Azәrbaycanın 
müstәqilliyinә qәnim kәsilmiş qüvvәlәr onu Gәncә üsyanının tәşkilindә günahkar bilәrәk, 1920-ci il 
iyunun 4-dә Ә.Şıxlinski ilә birlikdә hәbs etdilәr. Yalnız Nәriman Nәrimanovun işә qarışmasından sonra 
Mehmandarov bolşevik terrorundan xilas oldu vә Ә.Şıxlinski ilә bәrabәr bir il Moskvada yaşamaq 
mәcburiyyәtindә qaldı. Mehmandarov 1921-ci ilin yayında Bakıya qayıdaraq, Xalq Hәrbiyyә vә 
Bәhriyyә Komissarlığında işә düzәlmiş, 1924–28-ci illәrdә Birlәşmiş Komandirlәr mәktәbindә müәllim 
işlәmiş, 1929-cu ildә isә tәqaüdә çıxmışdır. 1931-ci ildә dünyasını dәyişәn Sәmәd bәy Mehmandarov 
Çәnbәrәkәnd qәbiristanlığında dәfn edilmişdi. 
 
 
 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu 
tarix elmlәri doktoru, dosent 
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ELMİ MӘQALӘLӘRİN TӘRTİB EDİLMӘSİNӘ DAİR TӘLӘBLӘR 
 

Tәqdim edilәn mәqalәlәr jurnalın elmi istiqamәtinә (hәrbi-nәzәri elmlәr, hәrbi xüsusi elmlәr, hәrbi 
tәbabәt, milli tәhlükәsizlik) uyğun, aktual elmi problemlәrә aid tәdqiqatların ilk dәfә dәrc olunması üçün 
nәzәrdә tutulmuş materiallara malik olmalıdır. Mәqalәlәr üç dildә (Azәrbaycan, rus vә ya ingilis) tәqdim 
edilә bilәr. 

Mәqalә MS WORD mәtn redaktorunda 12-lik Times New Roman şrifti ilә yığılmalı, sәtirlәr arası 
mәsafә 1 olmalıdır. Mәqalәnin birinci sәhifәsinin yuxarı sol tәrәfindә UOT (UDK) indekslәr 
göstәrilmәlidir. Mәtnin әvvәlindә mәqalәnin adı, müәllif(lәr) haqqında mәlumat (onların adı tam 
şәkildә, elmi dәrәcәsi, elmi adı vә hәrbi xidmәtdә olanlar üçün hәrbi rütbәsi), müәllif(lәr)in işlәdiyi 
müәssisә(lәr) vә hәmin müәssisә(lәr)in ünvan(lar)ı, müәllif(lәr)in elektron poçt ünvan(lar)ı vә telefon 
nömrәlәri qara rәngli qalın şriftlә verilmәlidir. Bu mәlumatlardan sonra üç dildә (Azәrbaycan, rus, 
ingilis) 5–6 sözdәn ibarәt açar sözlәr, daha sonra isә mәqalәnin yazıldığı dildә qısa xülasә (100 sözdәn 
çox olmamaqla) göstәrilmәlidir. Xülasәdә tәdqiqat işinin mahiyyәti, müәllif(lәr)in aldıqları elmi 
nәticәlәr, işin elmi cәhәtdәn yeniliyi, tәtbiqi әhәmiyyәti vә s. yığcam şәkildә öz әksini tapmalıdır. 

Mәqalәnin mәtni 6–10 sәhifә (A4 formatında) hәcmindә olmalı, sәhifәlәrdә isә bütün tәrәflәrdәn 
20 mm boş mәsafә saxlanmalıdır. Sәhifәlәrin nömrәsi sәhifәnin aşağı hissәsinin sağ tәrәfindә 
qoyulmalıdır. Cәdvәllәr, qrafiklәr, diaqramlar, şәkillәr vә fotolar mәtnin daxilindә yerlәşdirilmәklә 
mәqalәyә daxil edilә bilәr. 

Elmi mәqalәdә mövzu üzrә qısa tәhlil verilmәli, onun aktuallığı әsaslandırılmalı, hәll olunmalı 
mәsәlәlәr açıqlanmalı vә onların hәlli yolları göstәrilmәli, әldә edilәn nәticәlәr, işin elmi cәhәtdәn 
yeniliyi, tәtbiqi әhәmiyyәti, iqtisadi sәmәrәsi vә s. aydın şәkildә verilmәlidir.  

Elmi mәnbәlәrә edilәn istinadlar mәtndә kvadrat mötәrizәdә verilmәlidir (mәsәlәn, 1 vә ya 1, 
s.119). Mәqalәnin sonunda verilәn әdәbiyyat siyahısı istinad olunan әdәbiyyatların mәtndәki ardıcıllığı 
ilә nömrәlәnmәlidir. Әdәbiyyat siyahısında son 10 ildә nәşr edilmiş elmi mәqalәlәrә, monoqrafiyalara 
vә digәr etibarlı mәnbәlәrә üstünlük verilmәlidir. İstinad olunan mәnbәnin biblioqrafik tәsviri verilәrkәn 
Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının tәlәblәri әsas 
götürülmәlidir.  

“İstifadә edilmiş әdәbiyyat”dan sonra mәqalәnin adı, müәlliflәr haqqında mәlumat vә xülasә 
(mәqalәnin yazıldığı dildәn әlavә, yuxarıda qeyd edilmiş daha iki dildә) verilmәlidir.  

Müәllif(lәr) mәqalәni çapa tövsiyә edәn kafedra vә ya tәşkilatın iclas protokolundan çıxarışı, 
mәqalәnin A4 formatında çap olunmuş nüsxәsini, mәqalәnin elektron variantı yazılmış CD vә ya DVD 
diski, elәcә dә mәqalә müәllif(lәr)i ilә әlaqә saxlamaq üçün telefon nömrәlәrini tәqdim etmәlidir.  

Redaksiyaya daxil olmuş mәqalәlәr anonim rәyçilәrin rәyindәn (2 müsbәt rәydәn) sonra sahә 
redaktoru vә ya redaksiya heyәtinin mütәxәssis üzvlәrindәn biri tәrәfindәn çapa tövsiyә olunacaq. 
Tәqdim olunan mәqalәnin dәrc olunmasından imtina edildiyi halda jurnalın redaksiyası yazılı şәkildә 
müәllifә imtina cavabı göndәrәcәkdir. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

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

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

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

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

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

При составлении библиографического описания должны соблюдаться требования Высшей 
Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской Республики. 

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

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

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

 
RULES FOR COMPILING SCIENTIFIC ARTICLES 

 

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

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

The text of the article is to be 6–10 pages (A4 format) and the dimension of the pages must be 
from all sides 20 mm. Numbering of the pages would be on the right bottom of each page. Schemes, 
graphics, diagrams, pictures and photos may be included by inserting them in the text of the article. 
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Brief analysis is to be given, the topicality of the subject is to be proved, the issues which are going 
to be solved must be clarified and the ways of the solution, the results, economic efficiency and etc. are 
to be clearly shown in a scientific article.  

The references linked to the scientific sources, must be noted in bracket at the end of the sentence, 
which is extracted from a source. (For example, 1 or 1, p.119). The list of the reference at the end of 
the article is to be in the same sequence with the citations in the article. The sources of the late 10 years 
should be preferred in the reference list.  

While giving the bibliographic description, the requirements of the Supreme Attestation 
Commission under the President of the Republic of Azerbaijan should be met.  

The abstract of the article is to be designed in two more languages besides the language, the article 
is written. The abstracts in various languages must be appropriate to the content of the article. Scientific 
results, topicality of the subject, essence for applicability are to be reflected in the abstract. The abstracts 
must be scientifically and grammatically edited. In either abstract, the full name of the article and the 
author must be put on.  

Contact number is to be noted at the end of the article to keep in touch with the author. While the 
author submits the article, an excerpt from a protocol of the organization or department where he or she 
works, a printed copy of the article, herewith a burnt digital copy on CD or DVD are to be handed over 
as well. 

Only twice reviewed papers will be published in the journal after being considered by the editor. 
When paper is rejected then author will be informed about it. 
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