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Xülasә. Mәqalәdә “Müharibәnin bitmәsi” (War termination) nәzәriyyәsinin mahiyyәti açıqlanır, 

müharibәnin davametmә müddәtinә tәsir edәn faktorlar işıqlandırılır. İkinci Qarabağ müharibәsinin 
bitmәsi vә sülh şәrtlәri barәdә tәhlillәrin nәticәlәri tәqdim edilir. Müharibәnin nәticәlәri ilә bağlı 
mülahizәlәr irәli sürülür. Ermәnistanın kapitulyasiyasına sәbәb olan faktlar göstәrilir.  

Açar sözlәr: “Müharibәnin bitmәsi” nәzәriyyәsi, silahlı qüvvәlәr, qәlәbә, mәğlubiyyәt, 
kompromis. 

 
Giriş 

 

Tarixdә baş vermiş döyüş әmәliyyatları, hәrbi kampaniya vә müharibәlәrin әksәriyyәti tәxmin 
olunan müddәtdәn çox davam etmişdir. Niyә müharibәlәr tәxmin edildiyindәn daha çox müddәtdә 
davam edir? Ümumiyyәtlә, müharibәnin davametmә müddәti hansı faktorlardan asılıdır? Bunlar 
tәdqiqatçıları әn çox düşündürәn suallardandır. Qeyd etmәk lazımdır ki, müharibәlәrin müddәti ilә bağlı 
әsaslı qәnaәtә gәlmәk üçün onlar xarakterik xüsusiyyәtlәrinә uyğun olaraq qruplaşdırılmalıdır. 
Müharibәlәr aparılma intensivliyinә vә miqyasına görә fәrqlәnir. Bәzi müharibәlәr illәrlә, hәtta on illәrlә 
davam etdiyi halda, bәzilәri cәmi bir neçә gün çәkmişdir. Bәzi müharibәlәrә cәmi iki ölkә cәlb olunmuş, 
bәzilәri dünya miqyası almışdır. Bәzi müharibәlәrdә mәhdud döyüşlәr hәyata keçirilmiş, bәzilәri güclü 
dağıntılarla tarixә düşmüşdür. Bir çox hallarda ölkәlәr bütün cәmiyyәti müharibәyә sәfәrbәr etdiyi halda, 
bәzilәri buna ehtiyac görmür. Böyük müharibәlәr, әsasәn, daha qabarıq nәticә vә dәyişikliklәrlә 
müşayiәt olunur. Bir qayda olaraq, müharibәnin sona çatdırılması onun başladılmasından daha çәtindir. 
Mәsәlәn, 1944-cü ilin ortalarında artıq mәlum idi ki, Almaniya mәğlub olacaq, lakin 1945-ci ilin mayına 
qәdәr tәslim olmadı. Koreya müharibәsi üç il davam etsә dә, artıq 12-ci ayda müharibәnin taleyi hәll 
olunmuşdu. Koalisiya qüvvәlәrinin Әfqanıstandakı sәylәrinin boşa çıxması hәlә 2006-cı ildәn mәlum 
olsa belә, Beynәlxalq Tәhlükәsizliyә Yardım Qüvvәlәri (İSAF) әmәliyyatları 2014-cü ilә qәdәr davam 
etdi. 2020-ci ilin payızı da Ermәnistanla Azәrbaycan arasında baş verәn İkinci Qarabağ müharibәsi ilә 
yadda qaldı. Müharibә başlayan ilk gündәn onun bitәcәyi tarixlә bağlı müxtәlif mülahizәlәr irәli sürüldü, 
proqnozlar sәslәndirildi vә nәhayәt qırx dörd gün sonra müharibә Azәrbaycanın qәlәbәsi ilә sona çatdı. 
Bu müddәt әrzindә rәşadәtli Azәrbaycan Ordusu 5 şәhәr, 4 qәsәbә vә 286 kәndi işğaldan azad etdi [1]. 
Bu müddәt belә bir müharibә üçün çox idi yoxsa az? Bu suala tutarlı faktlarla cavab vermәk üçün son 
120 ildә (1900–2020) reallaşmış müharibәlәrdәn oxşar xüsusiyyәtlәrә malik olanları tәhlil edilmişdir. 
Mәqalәdә, әsasәn, müqayisәli tәhlil vә sintez metodlarından istifadә olunmuşdur. 

 
Müharibәnin nәticәsinә tәsir edәn faktorlar 

 

“Müharibәnin bitmәsi” (War termination) nәzәriyyәsinә görә, müharibәnin müddәti vә nәticәsi 
mәqsәdlәrdә güzәştә getmәk istәyi ilә sıx bağlıdır. Bu istәyin özünü dә müharibәnin gedişi 
müәyyәnlәşdirir. Liderlәr qarşı tәrәfin güzәştә getmәsinә tәsir edәn faktorları – gücü, qәtiyyәti vә 
maliyyә resurslarını dәyәrlәndirmәklә öz tәlәblәrini dәyişdirә, hәrbi nәticәlәr barәdә gözlәntilәrin döyüş 
meydanında özünü doğruldub-doğrultmamasından asılı olaraq müharibә mәqsәdlәrini yenidәn nәzәrdәn 
keçirә bilәrlәr.  
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Әslindә müharibәlәrin bitmә müddәti ilә bağlı hәr hansı bir mülahizә irәli sürmәk üçün әsaslı bir 
elmi tәdqiqatın aparılması, müxtәlif faktorların qiymәtlәndirilmәsi vacibdir ki, bu da ciddi riyazi 
hesablamalarla müşayiәt olunmalıdır. Problemlә bağlı aparılan tәdqiqat işlәrinin sayı demәk olar ki, 
mәhduddur. Yalnız B.L.Slantçev 1816–1991-ci illәr әrzindә aparılan dövlәtlәrarası müharibәlәri tәhlil 
etmәklә onların müddәtlәri vә sülh şәrtlәri barәdә müәyyәn mülahizәlәr irәli sürmüşdür [2]. A.A.Stein 
vә B.M.Russettin dә tәdqiqat işi müharibәlәrin nәticәlәrinin qiymәtlәndirilmәsi mәsәlәlәrinә hәsr 
edilmişdir [2].  

XX әsrin әvvәllәrinә qәdәr müharibәnin bitmәsi vә sülh şәrtlәri ilә bağlı tәxminlәr, әsasәn, şәxsi 
heyәt itkisinә görә formalaşdırılırdı. Belә bir hipotez var idi ki, müharibәdәki şәxsi heyәt itkisi ilә 
müharibәnin nәticәsi arasında çox ciddi asılılıq mövcuddur. Bu yanaşma XX әsrin 60–70-ci illәrindә 
aparılan tәdqiqat işlәrindә özünü büruzә vermişdir. Belә ki, Levis Riçardson qeyd edir ki, әhalisinin sayı 
daha az olan tәrәf ümumi әhalisinin 0,05–5%-ni itirәrdisә, onda onun mәğlubiyyәti qaçılmazdır [3]. 
Klinqberqә görә, öz әhalisinin tәxminәn 3–4%-ni itirәn tәrәf tәslim olmağa meyl edir [4]. Lakin ötәn 
әsrin 80-ci illәrindәn etibarәn, tәdqiqatçılar bu yanaşmanın düzgün olmadığını iddia etmәyә başladılar. 
Mәsәlәn, Riçardsonun fikri ilә razılaşmayan Steven Rosen qeyd etmişdir ki, “tәxminәn iki әsr 
müddәtindә baş vermiş 77 müharibәdәn yalnız 2-dә ümumi әhalisinin 5%-dәn çoxunu itirmiş ölkәlәr 
mәğlub olmuşdur. 77 müharibәdәn 23-dә mәğlub olan tәrәf ümumi әhalisinin 0,05%-dәn az itki 
vermişdir” [5, s.179]. Nәticә etibarilә, hәmin dövrün tәdqiqatçıları yalnız şәxsi heyәt sayını deyil, 
ümumi hәrbi gücü diqqәt mәrkәzinә gәtirmәyә başladılar. Mәlumdur ki, hәrbi güc üç әsas faktordan 
asılıdır: 1) şәxsi heyәt, 2) silah vә texnika, 3) tәşkilati struktur. Bununla yanaşı, Rosen әsgәrin 
fәdakarlığını da xüsusi olaraq vurğulamışdır [6].  

Belәliklә, XX әsrin 80-ci illәrindәn başlayaraq, aparılan tәdqiqatlarda müharibәdә qazanılan 
müvәffәqiyyәt bilavasitә hәrb mәharәti vә texnologiya ilә әlaqәlәndirildi. Ötәn әsrin sonlarından 
etibarәn, tәdqiqatçılar, әsasәn, müharibәnin mәnşәyini, müharibә müddәtindәki vә müharibәdәn 
bilavasitә sonrakı diplomatiyanı öyrәnmәyә başladılar. Bu mәqalәdә ümumilәşdirilmiş mәlumatlar 
әsasında İkinci Qarabağ müharibәsinin bitmәsi vә sülh şәrtlәri barәdә tәhlillәrin nәticәlәri tәqdim edilir. 
Müharibәnin müddәti onun rәsmәn elan edilmәsindәn sülh vә ya atәşkәs müqavilәsinin qüvvәyә mindiyi 
vә bununla da hәlledici döyüşlәrin dayandığı ana qәdәr götürülür. Tәrәflәrinin hәr biri üçün müharibәnin 
aşağıdakı dörd nәticәsi ola bilәr [2]: 

‒ mәğlubiyyәt; 
‒ kompromis; 
‒ mәnfәәt әldetmә; 
‒ qәlәbә. 
Bәzi mәnbәlәrdә çox nadir hallarda baş versә dә müharibәnin nәticәsi kimi heç-heçә (stalemate) 

dә göstәrilir [3]. Azәrbaycan bu nәticәlәrdәn әn yüksәyinә – qәlәbәyә nail oldu. Çünki Ali Baş 
Komandanın qәtiyyәti, Silahlı Qüvvәlәrimizin imkan vә qabiliyyәtlәri, xalqımızın birliyi bizim bu 
nәticәni әldә etmәyimizә tam imkan verdi. Belәliklә, 2020-ci il, noyabrın 10-da Azәrbaycan 
Respublikasının Prezidenti, Ermәnistan Respublikasının baş naziri vә Rusiya Federasiyası Prezidentinin 
müharibәnin bitmәsi ilә bağlı birgә bәyanatı imzalandı. Bu bәyanatla Azәrbaycanın qәlәbәsi vә 
Ermәnistanın kapitulyasiyası birmәnalı elan olundu. Müharibә başlamazdan öncә Ermәnistanın 
münaqişәdәn mәnfәәt әldәetmә imkanı var idisә (Dağlıq-Qarabağa muxtariyyәtin verilmәsi), İkinci 
Qarabağ müharibәsinin ilk mәrhәlәsindә (әks-hücum әmәliyyatlarının başladılması vә düşmәnin 
müdafiә xәttinin yarılması) İrәvanın son iki nәticәdәn tamamilә mәhrum olması mәlum idi. Müharibәnin 
ilk günlәrindәn şәrtlәri diktә edәn tәrәf Azәrbaycan idi. Qeyd edәk ki, rәsmi mәnbәlәrdә Ermәnistan 
ordusunun şәxsi heyәt itkisi 2500–3000 nәfәr civarında göstәrilir. Lakin bu, bir faktdır ki, Ermәnistan 
rәhbәrliyi itkilәrin sayını xalqdan gizlәdir, döyüş meydanında qalmış yüzlәrlә cәsәdi götürmәkdәn 
imtina edir, hәlak olanları itkin düşmüş vә ya fәrarilik etmiş kimi qәlәmә verir. Hәlә oktyabr ayının 
ortalarında türk vә rus mәtbuatında Ermәnistan ordusunun tәxminәn 8000, noyabr ayının әvvәllәrindә 
isә 13000 nәfәrә qәdәr itki vermәsi ilә bağlı mәlumatlar yayılmışdı. Riçardsonun yanaşması ilә, 
tәxminәn 2,5 mln. әhalisi olan Ermәnistan noyabr ayının әvvәllәrindә ümumi әhalisinin 0,05%-dәn 
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çoxunu itirmişdi ki, bu da mәğlubiyyәtә aparan әn әsas sәbәblәrdәn biri idi. Çoxsaylı şәxsi heyәt vә 
hәrbi texnika itkisinә mәruz qalan Ermәnistan hәmin vaxt Azәrbaycan tәrәfinin şәrtlәrini qәbul etmәklә 
sonradan verdiyi itkinin qarşısını ala bilәrdi. Lakin Ermәnistanın sәbatsız siyasi rәhbәrliyi şәxsi imicini 
düşündüyündәn vәziyyәti real qiymәtlәndirә bilmәdi. Belәliklә, Ermәnistanı müharibәnin әn ağır 
nәticәlәri (kompromis vә mәğlubiyyәt) ilә üz-üzә qoydu. Bu müharibәdә Azәrbaycan qәti qәlәbә 
qazandı. Lakin belә iddia edәnlәr dә var ki, Azәrbaycan Ordusu hücumu davam etdirmәklә kapitulyasiya 
müqavilәsinә qәdәr ermәni işğalında olan digәr әrazilәri dә döyüşlә azad edә bilәrdi. Fikrimizcә, bu çox 
qeyri-peşәkar bir yanaşmadır. Kәlbәcәrin vә Laçının coğrafi relyefi, Ağdәrә–Ağdam istiqamәtindәki 
istehkam qurğuları әn azından peşәkar hәrbiçilәrә mәlumdur. Şübhәsiz ki, müzәffәr Azәrbaycan әsgәri 
döyüşәrәk bu әrazilәri dә işğaldan azad etmәk iqtidarında idi. Lakin bu da aydındır ki, hәmin 
әmәliyyatlar itkisiz mümkün deyildi vә hava şәraiti ordunun irәlilәmәsinә öz mәnfi tәsirini göstәrәcәkdi. 
Burada artıq Prezident İlham Әliyev diplomatiyası öz sözünü dedi, әlavә itkilәrә imkan vermәdәn digәr 
torpaqlarımızın ermәni işğalçılarından azad edilmәsinә nail olundu. 10 noyabr müqavilәsi tamamilә 
Azәrbaycanın xeyrinә vaxtında imzalanmış bir sәnәddir. Digәr narahatlıq doğuran mәsәlә isә, rus 
sülhmәramlılarının yerlәşdirilmәsi ilә bağlıdır. “Әgәr işğal olunmuş әrazilәrdәn son ermәni әsgәri 
çıxarılana qәdәr müharibә davam etsәydi, rus sülhmәramlılarını yerlәşdirmәyә ehtiyac qalmayacaqdı” 
deyә fikirlәr sәslәndirilir. Bu da düzgün yanaşma deyil. Siyasi vә hәrbi rәhbәrliyin mәqsәdi ermәni 
işğalçılarını, ermәni әsgәrini qovmaq idi ki, Ordu bu işi müvәffәqiyyәtlә yerinә yetirdi. Qarabağda 
yaşayan ermәnilәr Azәrbaycan vәtәndaşlarıdır. Onları yaşadıqları yerdәn qovmaq heç bir zaman 
Azәrbaycan siyasi kursunda nәzәrdә tutulmayıb. Prezident İlham Әliyevin dә dәfәlәrlә vurğuladığı kimi, 
Dağlıq-Qarabağda döyüşәn hәrbi qüvvәlәrin 90%-i Ermәnistan vәtәndaşları idi [7]. Ona görә dә Dağlıq-
Qarabağın ermәnilәr yaşayan hissәsindә sülhmәramlı missiyanın yerlәşdirilmәsi bütövlükdә 
Azәrbaycanın mәqsәdinә xidmәt edir. Çünki orada sülhmәramlı әsgәrlәr olmasaydı, heç kim tәminat 
vermir ki, Ermәnistandan olan tәxribatçılar keçmişdә etdiklәri kimi Dağlıq-Qarabağ ermәnilәrindәn bir 
neçәsini öldürüb “Azәrbaycanlılar әliyalın ermәnilәri qәtl edir” imici yaratmağa çalışmayacaqdı. Bu 
baxımdan, Azәrbaycanın hәrbi vә diplomatik qәlәbәsinә kölgә salınmasına qәti yol verilmәmәlidir [6]. 

 
İkinci Qarabağ müharibәsindә Azәrbaycanın qәlәbәsini şәrtlәndirәn faktorlar 

 

İstәnilәn lider müharibәdәn nә qazanacağı ilә bağlı gözlәntilәr formalaşdırır vә buna nail olmaq 
üçün әlindәki resursları dәyәrlәndirir. Nәzәrә alsaq ki, әksәr müharibәlәrә iki tәrәf cәlb olunur, onda 
tәrәflәrdәn biri dәyәrlәndirmәni sәhv apardığından mәğlubiyyәtә uğrayır. Müharibәni qazanan tәrәfin 
nәticәlәrlә bağlı gözlәntilәri özünü doğrultduqda müharibә bitmiş hesab olunur.  

Müharibәdәn öncә, dövlәt rәhbәrlәri öz ordusunun imkan vә qabiliyyәtlәri barәdә xüsusi 
mәlumatlara malik olurlar. Bundan qarşı tәrәfin kәşfiyyat orqanlarının demәk olar ki, mәlumatı olmur. 
Lakin döyüşlәr davam etdikcә bu gizli mәlumatlar aşkara çıxır. Bununla yanaşı, xüsusi hazırlıqlı 
komanda tәrәfindәn qarşı tәrәfin gündәlik fәaliyyәtindәn tutmuş siyasi elitasında baş verәn 
dәyişikliklәrә qәdәr davamlı tәhlillәr aparılır. Azәrbaycan Respublikası Prezident Administrasiyası ilә 
Müdafiә Nazirliyinin Mәtbuat Xidmәtinin, elәcә dә hәrbi informasiya mәrkәzlәrinin müharibә 
dövründәki müştәrәk fәaliyyәtini belә bir komandanın işinә uğurlu nümunә kimi göstәrmәk olar. 
İnformasiya cәbhәsindә aparılan hәmin tәhlillәrin nәticәlәri sonradan cәrәyan edәn hadisәlәrә öz tәsirini 
mütlәq şәkildә göstәrir. Bu baxımdan, Azәrbaycanda yerli vә xarici auditoriya üçün tәqdim edilәn 
mәlumat vә faktlar sayәsindә informasiya müharibәsindә boşluğun yaranmasına vә bununla da 
ermәnilәrin әsas silahı olan saxta xәbәrlәrin (fake news) hәmin boşluğu doldurmasına imkan verilmәdi. 
Onu da qeyd edәk ki, Ermәnistan hakimiyyәtinin uzun illәr informasiya sahәsindә apardığı qismәn 
uğurlu mübarizә dә bu müharibәdә tam fiaskoya uğradı. Ermәnistan kapitulyasiya müqavilәsini 
imzaladığı gün Müdafiә Nazirliyinin sözçüsü xalqı aldatdığını vә bunu bilavasitә nazirliyin istәyi ilә 
etdiyini bildirdi vә vәzifәsindәn istefa verdi. 

Hәr döyüşün nәticәsindәn, tәklif edilәn şәrt vә tәlәblәrdәn asılı olaraq dövlәt rәhbәrindә qarşı 
tәrәfin hansı gücә malik olması barәdә fikir formalaşır. Bu fikir әsasında lider qarşı tәrәfin hansı 
addımları atacağı barәdә tәxminlәr edir. Mәsәlәnin mürәkkәbliyi ondan ibarәtdir ki, bütün liderlәr bu 
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prosesi bilir vә ondan strateji sәviyyәdә istifadә etmәyә çalışırlar. Ermәnistan hakimiyyәti dә eyni 
strategiyanı tәtbiq etmәklә öz mәqsәdinә çatmağa çalışırdı. Belә ki, Ermәnistan cәmiyyәtindә uzun illәr 
idi ki, belә bir tendensiya yaranmışdı ki, azәrbaycanlılar öz torpaqlarını müharibә yolu ilә azad etmәyә 
iddialı deyillәr vә danışıqlar prosesinin nәticәsini gözlәmәyә meyillidirlәr. Elә Ermәnistanın Baş naziri 
Nikol Paşinyanın qeyri-adekvat davranışları, Azәrbaycan rәhbәrliyi vә ictimaiyyәtindә qıcıq doğuran 
davranışları buna hesablanmışdı. Paşinyanda ifrat dәrәcәdә özündәn razılıq var idi. Lakin bu o qәdәr dә 
qeyri-adi deyil. Çünki o, liderlik keyfiyyәtlәrindәn mәhrum, siyasi-tarixi biliyi mәhdud, küçәdәn gәlmiş 
bir “siyasәtçi” idi vә öz davranışlarının belә bir fәlakәtlә nәticәlәnәcәyini düşünmәk iqtidarında deyildi. 

Tәrәflәrin gücü haqqında müşahidә olunmayan faktorlar (hәrbi qabiliyyәt, effektivlik vә 
müttәfiqlәrin etibarlılığı) әsasında asimmetrik mәlumatlar әldә edilә bilәr. İnformasiya çatışmazlığı olan 
bir mühitdә inam (dövlәtә, liderә) da dövlәtin manevrlәrini müәyyәn etmәk üçün çox vacibdir. İnamı 
riyazi ölçmәk mümkün olmadığından tәdqiqatçılar müxtәlif yerli qurumların hipotezlәri vә ya qarşı 
tәrәfin müşahidә olunan qabiliyyәtlәri әsasında informasiya resurslarını artırmağa çalışırlar. 

Qlobal Atәş Gücü – 2020 indeksinә görә, müşahidә olunan faktorlar әsasında, tәrәflәrin silahlı 
qüvvәlәrinin müharibәdәn әvvәlki gücü cәdvәldә göstәrilmişdir [8].  

 
Cәdvәl. Azәrbaycan vә Ermәnistan Silahlı Qüvvәlәrinin müqayisәsi 

 

Faktorlar Azәrbaycan Ermәnistan 

Aktiv şәxsi heyәti (nәfәr) 126,000 (40/138) 45,000 (66/138) 

Aktiv ehtiyatı (nәfәr) 300,000 200,000 

Xidmәtә yararlı heyәt (nәfәr) 3,781,760 1,396,726 

Hәrbi Hava Qüvvәlәri vasitәlәri (әdәd) 147 64 

Tank (әdәd) 570 110 

ZTR (әdәd) 1451 748 

Özüyeriyәn artilleriya qurğusu (әdәd) 187 38 

Yedәkli artilleriya (әdәd) 227 150 

Yaylım atәşli raket sistemi (әdәd) 162 68 

 
Cәdvәldә göstәrilmiş müşahidә olunan faktorlar әsasında tәrәflәri müqayisә edәrkәn, Azәrbaycan 

Respublikasının nәzәrәçarpacaq qәdәr güclü olmasının şahidi oluruq. Lakin müşahidә olunan faktorlar 
әsasında aparılan dәyәrlәndirmә aldadıcı ola bilәr. ArmedForces.eu saytında Ermәnistan ordusunda 529 
tank, 1000 zirehli texnika vә 436 artilleriya qurğusunun olduğunu iddia olunur ki, düşmәnin mәhv 
olunmuş ümumi texnika sayını nәzәrә alsaq, bu rәqәmlәr daha real görünür. Tәhlükәsizlik mәsәlәlәri 
üzrә mütәxәssis Tomas Baranec vә Beskid Juraj bildirir ki, Ermәnistan ordusunun 170 tankı, 250 zirehli 
texnikası, 360-dan çox artilleriya qurğusu Dağlıq-Qarabağda yerlәşdirilmişdi [9].  

Strateji Araşdırmalar üzrә Beynәlxalq İnstitutun 2020-ci il statistikasına görә, Ermәnistan 
Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin sayı 44,800 nәfәr idi [10]. Ehtimal olunur ki, Ermәnistan Ordusunun 
tәxminәn 20–22 minlik şәxsi heyәti Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindә yerlәşdirilmişdi. Qeyd 
edәk ki, müharibә başlayandan bitәnәdәk Azәrbaycan Ordusu tәrәfindәn Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinә 
mәxsus 400-dәk tank vә digәr zirehli texnika, 1000-ә qәdәr artilleriya qurğusu, 80-ә qәdәr hava 
hücumundan müdafiә vasitәsi mәhv edilmişdir ki, bu texnikaların böyük әksәriyyәti qeyri-qanuni 
yollarla Ermәnistana gәtirilmişdi. Ona görә dә müşahidә olunmayan faktorların sayәsindә müharibәdә 
tәrәflәr arasında balansın pozulması ehtimalı yüksәkdir. Ermәnistanın da, әslindә güvәndiyi bu idi. 
Qeyri-qanuni arsenalın hesabına Azәrbaycan üzәrindә qәlәbә qazanacağına inanırdı. Lakin Azәrbaycan 
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Ordusu ermәnilәrin gizli texnikalarından istifadә arzusunu ürәyindә qoydu vә onların döyüş meydanına 
çıxardığı texnikanın әksәriyyәtini mәhv etdi, bir hissәsini isә qәnimәt kimi götürdü. Ümumiyyәtlә, 
Ermәnistanın siyasi-hәrbi rәhbәrliyinin bu müharibәdә düzgün qiymәtlәndirmәdiyi dörd fakt var idi:  

1) Azәrbaycan rәhbәrliyinin siyasi iradәsi. Bütün rәhbәrlәrin hakimiyyәti dövründә Ermәnistan 
ordusu tәxribat xarakterli әmәliyyatlar hәyata keçirmәklә әlavә torpaq әlә keçirmәyә cәhd göstәrmişdir. 
Ermәnilәrdә belә bir ümid hәmişә olub ki, onların provokativ tәdbirlәri nәticәsiz qalsa belә, xarici 
havadarları Azәrbaycan siyasi rәhbәrliyinә tәzyiq edәrәk istәnilәn әks hücum әmәliyyatını dayandıra 
bilәrlәr. Cari ilin 27 sentyabr tarixindә әks hücum әmәliyyatları başlayandan sonra, hәtta Azәrbaycan 
ictimaiyyәtindә dә narahatlıq var idi ki, Azәrbaycan Ordusu müәyyәn mövqelәri azad edәndәn sonra 
dayansın. Lakin Ali Baş Komandan İlham Әliyevin İkinci Qarabağ müharibәsi başladığı ilk günlәrdәn 
nümayiş etdirdiyi siyasi iradә nәinki ermәni ictimaiyyәtindә, bütün dünyada rezonans yaratdı. Belә ki, 
әgәr 2020-ci il sentyabrın 27-si müharibә başlayana qәdәr, әsasәn, onun diplomatik manevrlәri, öz 
arqumentlәrini әsaslandırmağa imkan verәn tarixi-siyasi biliyi daha çox müzakirә olunurdusa, müharibә 
başlayandan sonra Prezident İlham Әliyev müxtәlif televiziya proqramlarına verdiyi müsahibәlәrdә, 
Mәrkәzi Komanda Mәrkәzindә Müdafiә Nazirliyinin rәhbәrliyi vә ali rütbәli zabitlәri qarşısındakı 
çıxışlarında, elәcә dә Azәrbaycan xalqına müraciәtlәrindә dürüstlük, sәmimiyyәt, әdalәt, qәtiyyәt, 
sәriştә, faktlara hörmәt vә sayıqlıq kimi әsl Ali Baş Komandan keyfiyyәtlәrini nümayiş etdirdi [11]. 
Nәzәrә alsaq ki, Ermәnistan KTMT ölkәsidir, rәsmi İrәvan dәstәyi ilk növbәdә bu tәşkilata üzv 
ölkәlәrdәn, xüsusәn dә Rusiyadan gözlәyirdi. Lakin Rusiya rәhbәrliyi әmәliyyatların Azәrbaycan 
әrazisindә aparıldığını etiraf etmәklә, Ermәnistana yalnız silah-texnika yardımı ilә kifayәtlәndi. Әslindә, 
müharibә başlayan gündәn bitәnә qәdәr Rusiya rәhbәrliyinin bitәrәflik nümayiş etdirmәsi Azәrbaycan 
diplomatiyasının uğuru vә çoxillik nәticәsidir. Tarixi nümunәlәr göstәrir ki, beynәlxalq güc mәrkәzlәri 
eyni xarakterli münaqişәlәrә fәrqli yanaşma nümayiş etdirә bilirlәr. Buna misal olaraq, Kosovo 
nümunәsini göstәrmәk olar. Ermәnistan Respublikasının özünün belә Dağlıq-Qarabağın 
“müstәqilliyini” tanımağa cәsarәt etmәmәsi dә cәnab İlham Әliyevin yürütdüyü uğurlu siyasәtin 
nәticәsidir. Qeyd edәk ki, ABŞ kimi qlobal gücün birbaşa dәstәyinә malik Saakaşivili buna nail ola 
bilmәmişdi, 2008-ci il avqust müharibәsindәn sonra Rusiya Gürcüstandakı separatçı rejimlәrin 
“müstәqilliyini” tanımışdı. Bundan әlavә, müxtәlif tәzyiqlәrә baxmayaraq, Azәrbaycan Prezidenti İrana 
qarşı tәtbiq edilәn sanksiyalara qoşulmayacağı vә ölkә әrazisindә rәsmi Tehranın maraqlarına zidd hәr 
hansı dövlәtә mәxsus hәrbi bazanın yerlәşdirilmәsinә icazә vermәyәcәyi barәdә bәyanat vermәklә öz 
qәtiyyәtini nümayiş etdirmişdi. Ermәnistana silah tәdarük edәn ölkәlәrә marşrut tәklif etsә dә, İran 
rәhbәrliyinin әrazi bütövlüyümüzün bәrpası ilә bağlı sәslәndirdiyi konstruktiv bәyanatlar da bu siyasәtin 
nәticәsidir. Bundan әlavә, bәzi qonşu ölkәlәr vaxtilә ciddi müqavimәt göstәrsәlәr dә, Azәrbaycan Qәrbin 
enerji tәhlükәsizliyinin tәmin olunması mәsәlәlәrindә aparıcı aktorlardan birinә çevrilmişdir. Belә ki, 
Qәrb enerji marşrutlarının diversifikasiyası istiqamәtindә irәli sürdüyü layihәlәrdә Azәrbaycanı etibarlı 
tәrәfdaş kimi görür. Şübhәsiz ki, bu layihәlәrin reallaşmasında qardaş Türkiyәnin iştirakı vә birmәnalı 
dәstәyi xüsusilә vurğulanmalıdır. Әn vacib mәqam ondan ibarәtdir ki, Ulu Öndәr Heydәr Әliyevin “Bir 
millәt, iki dövlәt” şüarı әsasında inkişaf etdirilәn Azәrbaycan-Türkiyә münasibәtlәri müstәqilliyimiz 
tarixindә bu qәdәr yaxın olmamışdır ki, burada da Prezident İlham Әliyevin rolu böyükdür. Hazırda 
dünyada Azәrbaycan vә Türkiyә qәdәr bütün sahәlәrdә bir-birini dәstәklәyәn ikinci bir nümunә yoxdur. 
Qeyd olunan faktlar әsasında, müttәfiqlәrin etibarlılığı baxımından tәrәflәr arasındakı fәrqlәri görmәk 
mümkündür ki, bu da müharibәnin nәticәsinә öz tәsirini göstәrmiş oldu. Ali Baş Komandanın rәhbәrliyi 
altında Şanlı Azәrbaycan Ordusu yeni nәsil müharibәnin elementlәrini özündә әks etdirәn bir tarix yazdı. 
Cәnab Prezidentin özünün dә dediyi kimi: “Biz yeni reallıq yaratmışıq. Hәr kәs bu reallıqla 
hesablaşmalıdır”. Bununla da, Prezident İlham Әliyev müasir dünya tarixinә diplomatik vә hәrbi 
mәharәtin mükәmmәl sintez olunduğu bir strategiyanı tәqdim etdi [12];  

2) Azәrbaycan Ordusunun hәrbi potensialı. Son illәr Azәrbaycanın silah ticarәtindә atdığı әn 
uğurlu addımlarından biri dә silah çeşidlәrinin artırılması vә idxalın diversifikasiyasının reallaşdırılması 
olmuşdur. Ümumiyyәtlә, qarşılıqlı milli maraqlar әsasında Prezident İlham Әliyev ABŞ, Avropa İttifaqı, 
GUAM vә MDB ölkәlәri, Türkiyә, İran, İsrail vә Pakistanla çoxvektorlu әmәkdaşlığı özündә әks etdirәn 



HӘRBİ BİLİK №4, 2020-ci il MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK 
 

10 

bir idarәetmә modeli formalaşdırmışdır. Belә bir strategiyanın nәticәsindә, Azәrbaycan yalnız 
Rusiyadan deyil, İsrail vә Türkiyә kimi müdafiә sәnayesini inkişaf etmiş ölkәlәrdәn effektiv silah 
sistemlәri vә PUA-ların әldә edilmәsinә nail olmuşdur. Tәdqiqatçı Steven Rosenin araşdırdığı 77 
müharibәnin nәticәlәrinә әsasәn hәrbi cәhәtdәn güclü (dövlәt gәliri çox) olan ölkәnin qәlәbә qazanma 
ehtimalı 79%-dir. Ümumi әhalisinin az hissәsini itirәn tәrәflәrin 75%-i, ümumi әhalisinin cüzi hissәsini 
itirәn tәrәflәrin 55%-i, güclü kapitala malik, eyni zamanda ümumi әhalisinin az hissәsini itirәn tәrәflәrin 
84%-i qәlәbә qazanmışdır [3]. İkinci Qarabağ müharibәsindә dә Azәrbaycanın hәrbi potensialı 
minimum itki ilә maksimum nәticәyә  qәlәbәyә nail olmağa imkan verdi. Әgәr әnәnәvi müharibәlәrdә, 
hücum edәn tәrәf 3 dәfә çox qüvvә sәfәrbәr edirdisә, bu müharibәdә Azәrbaycan ordusunun şәxsi heyәti 
1:1 nisbәtindә, bәzәn hәtta sayca çox olan düşmәnin müqavimәtini qıraraq dәrinliyә irәlilәmәyә 
müvәffәq oldu. Yәni, Ermәnistanı hәrbi güc baxımından zәif hesab etmәk әslindә düzgün deyil. Yalnız 
mәhv edilәn silah vә texnikanın sayına nәzәr salsaq, bu arqumentimizi әsaslandırmış olarıq. Azәrbaycan 
Ordusu daha güclü vә hazırlıqlı olduğuna görә biz qәlәbә qazandıq. Ona görә dә, hәrbi güc baxımından 
tәrәflәr arasında elә dә ciddi fәrq yoxdursa, yüksәk texnologiyaya malik tәrәfin qәlәbә qazanması 
ehtimalı çox yüksәkdir. Bu baxımdan, Azәrbaycanın qәlәbә qazanmasında әsas sәbәblәrdәn biri 
arsenalında yüksәk texnologiyaya әsaslanan silah sistemlәrinin olması idi ki, qarşı tәrәf bunu düzgün 
qiymәtlәndirmәmişdi. Vaşinqton Post qәzetindә yazılır: “Qarabağ müharibәsi kiçik vә nisbәtәn ucuz 
hücum dronları hesabına quru döyüşlәrinin vә hava gücünün dominantlıq etdiyi әnәnәvi müharibәlәrin 
xarakterinin dәyişdiyini göstәrәn әn yaxşı nümunәdir” [13]. Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, hәlә 2009-
cu ildә ABŞ-ın keçmiş prezidenti Barak Obama tәrәfindәn hava gücü (dronlar daxil olmaqla) vә xüsusi 
tәyinatlıların birgә fәaliyyәtini özündә әks etdirәn bir strategiya qәbul edilmişdi [14]. Lakin, motoatıcı 
birliklәrin әmәliyyatlarına üstünlük verәn hәrbçilәr bu strategiyanın özünü doğruldacağına şübhә ilә 
yanaşırdılar. Ona görә dә bu strategiya qәbul olunsa da, tәtbiqi üçün imkan yaranmadı. Azәrbaycan 
dünya miqyasında bu strategiyanı praktiki olaraq tәtbiq edәn ilk ölkә oldu. 

3) Azәrbaycan әsgәrinin qәtiyyәti. Ümumiyyәtlә, Birinci Qarabağ müharibәsindәn sonra 
Ermәnistan cәmiyyәtindә belә bir fikir formalaşmışdı ki, Azәrbaycan ordusu irimiqyaslı әmәliyyatları 
hәyata keçirmәk iqtidarında deyil. Lakin İkinci Qarabağ müharibәsinin elә ilk günlәrindә Azәrbaycan 
әsgәri düşmәnin işğal edilmiş әrazilәrdә 30 il müddәtindә tikdiyi istehkam maneәlәrini  “keçilmәz” 
hesab edilәn “Ohanyan xәtti”ni yardı, qurduğu pusquları dağıtdı vә çәtin relyef vә iqlim şәraitindә 
tәxminәn altı hәftә әrzindә Şuşaya qәdәr irәlilәdi. Şuşaya daxil olan Azәrbaycan әsgәrini Rusiya mediası 
bu cür xarakterizә etmişdir: “Belә döyüş, dövlәt, vәtәn sevgisi görәn olubmu, demәk çәtindir?! 
Azәrbaycan ordusu dağ yuxarı, hәlak olmuş yoldaşı çiynindә, döyüşә-döyüşә qan-tәr içindә qalxırdı. Nә 
yaralını, nә ölәni әldәn buraxmırdılar. Nәfәs almadan Şuşaya çıxdılar...” [15]. Belәliklә, hәlә ötәn әsrin 
80-ci illәrindә Steven Rosen tәrәfindәn irәli sürülәn hipotezi әsas götürsәk, qәlәbәnin qazanılmasında 
Azәrbaycan әsgәrinin fәdakarlığı hәrbi gücü mükәmmәl şәkildә tamamladı. Qeyd edәk ki, Rosenә görә, 
bir ölkәnin qәlәbәyә nail olması üçün iki vacib element vardır: hәrbi güc vә әsgәrin fәdakarlığı [5]. Yәni 
ola bilsin ki, bir ölkә kifayәt qәdәr hәrbi gücә malikdir, lakin o, fәdakar әsgәri olan, daha zәif bir ölkәyә 
mәğlub ola bilәr. Rosenin tәdqiq etdiyi müharibәlәrin beşdә birindә zәif tәrәf (dövlәt gәliri az olan) qalib 
gәlmişdir ki, onun da 45%-i sırf döyüşәn әsgәrin fәdakarlığı hesabına olmuşdur [3]. Görünәn odur ki, 
bәzi hallarda әsgәr fәdakarlığı hәrbi gücü kompensasiya etmәklә qәlәbәyә sәbәb olur. Bu tendensiya 
Türkiyә ordusunda uzun müddәtdir ki, hökm sürür. Belә ki, Türk әsgәri öz fәdakarlığına görә dünya 
orduları sırasında ilk yerlәrdә qәrarlaşır. İkinci Qarabağ müharibәsindәn sonra müzәffәr Azәrbaycan 
әsgәri dә adını dünyanın әn fәdakar әsgәrlәri cәrgәsinә yaza bildi. 

4) Azәrbaycan xalqının hәmrәyliyi. Tarixdә xalq-iqtidar birliyi olmayan heç bir ölkә müharibәdә 
qәlәbә qazanmamışdır. İkinci Qarabağ müharibәsindә Azәrbaycan xalqının birliyi cәbhәdәki 
әmәliyyatlara stimul vermәklә nәinki, Ermәnistan ictimaiyyәtinә, hәtta onların havadarlarına güclü 
siqnal oldu. Belә ki, İkinci Qarabağ müharibәsinin başlamasından tәxminәn iki ay әvvәl baş verәn Tovuz 
hadisәlәrindә xalqın öz ordusuna birmәnalı dәstәyi vә Ali Baş Komandanın çağırışı ilә gәnclәrin Dövlәt 
Sәfәrbәrlik Xidmәtinin idarәlәrinә könüllü qeydiyyata düşmәk üçün axın etmәsi faktı düşmәn tәrәfindәn 
düzgün qiymәtlәndirilmәdi.  
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Belәliklә, yuxarıda qeyd olunan faktların hamısını nәzәrә alsaq, istәnilәn müharibәdә hәrbi gücü 
çox olan ölkә mütlәq qәlәbә qazanır. Hәrbi güclәri tәxminәn eyni olan ölkәlәrdәn yüksәk texnologiyaya 
malik olan, texnoloji qabiliyyәtlәri baxımında aralarında asimmetriya olmayan ölkәlәrdәn daha çox 
insan resursu sәfәrbәr edәn tәrәf qәlәbә qazanır. Yalnız bәzi hallarda, yüksәk fәdakarlıq vә dözümlülük 
zәif hәrbi gücü kompensasiya edib qәlәbәyә sәbәb olur ki, Ermәnistanın müharibә müddәtindә belә bir 
şansı ümumiyyәtlә olmadı. Çoxillik istehkam qurğularını vә әrazi relyefini nәzәrә alsaq, Azәrbaycan 
Silahlı Qüvvәlәrinin İkinci Qarabağ müharibәsindәki irәlilәmә tempi son 120 il üzrә tәhlilini 
apardığımız qırx müharibәdәn [16] Birinci Körfәz müharibәsindә (yanvar–fevral 1991-ci il) vә İraq 
müharibәsinin birinci mәrhәlәsindә (mart–aprel 2003-cü il) koalisiya qüvvәlәrinin hücum tempi ilә, 
effektivliyi isә “Altı günlük” (Üçüncü Әrәb–İsrail) müharibә (5–10 iyun 1967-ci il) ilә müqayisә edilә 
bilәr. Bu baxımdan, 44 günlük İkinci Qarabağ müharibәsi Azәrbaycan xalqının tarixә qızıl hәrflәrlә 
yazdığı Vәtәn Müharibәsi kimi hәlә uzun illәr tәdqiq edilәcәk vә gәlәcәk nәsillәrә nümunә kimi 
göstәrilәcәk [12]. 

 
Nәticә 

 

Müharibә o halda uzana bilәr ki, tәrәflәrin imkan vә qabiliyyәtlәri arasında balans olsun. Ancaq 
bu reallıqdır ki, Ermәnistanın qeyri-qanuni yollarla formalaşdırdığı arsenalını nәzәrә alsaq belә tәrәflәrin 
silahlı qüvvәlәri arasında güc, qüvvә vә imkan-qabiliyyәtlәr baxımından Azәrbaycanın xeyrinә çox ciddi 
fәrq mövcud idi. Düşmәnin mәhv edilmiş silah vә texnikasının sayından görünür ki, nәinki Ermәnistan 
ordusunda mövcud olan resurslar tükәnmiş, hәtta qeyri-qanuni yollarla sonradan havadarlarının tәmin 
etdiyi silah vә texnika da sıradan çıxarılmışdı. Bu da Ermәnistan rәhbәrliyi üçün müharibәnin tәqdim 
olunan nәticәlәrindәn yalnız ikisini mümkün etmişdi: kompromis vә mәğlubiyyәt. Noyabr ayının 
әvvәllәrindә Paşinyan çıxış edәrәk bildirmişdi ki, heç bir güzәştdәn söhbәt gedә bilmәz [17]. Lakin 
Paşinyan demәk olar ki, verdiyi bütün qәrarlarda yanıldığını sübut etdi. Bunu әn әsas sәbәbi odur ki, 
Müdafiә naziri başda olmaqla bütün hәrbi elita onu aldatdı. İkincisi әks kәşfiyyat orqanları qeyri-
sәmәrәli fәaliyyәt göstәrdi. Bu qurumlara rәhbәrlik edәn şәxslәrin istefası vә ya vәzifәdәn çıxarılması 
faktı arqumentimizi sübut edir. Әslindә, Ermәnistanın “dirәniş” göstәrmәsi vә olan-qalan şәxsi heyәtini 
sәfәrbәr etmәsi hakimiyyәtin xilasına hesablanmışdı. Paşinyan vә komandası tarixi mәğlubiyyәtin 
mәsuliyyәtini üzәrlәrindәn atmaq üçün “biz әlimizdәn gәlәni etdik” imicini formalaşdırmaq istәyirdi. 
Lakin bu yanaşma Azәrbaycanın şәrtlәrinin qәbul edilmәsindәn daha tәhlükәli idi. Döyüş meydanındakı 
real vәziyyәti, mövcud resurslar arasındakı fәrqi, Azәrbaycan әsgәrinin qәlәbә әzmini, Ermәnistan 
ordusunun ümidsizliyini nәzәrә alsaq, Ermәnistanın “dirәniş”i onsuz da çox çәkmәyәcәkdi. Bunu 
Ermәnistanın siyasi-hәrbi rәhbәrliyi çox yaxşı bilirdi. Bütün bunlardan bixәbәr olan, rәhbәrliyin 
müharibә ilә bağlı nağıllarına inanan isә sıravi ermәnilәr idi. Ona görә dә, Ermәnistan hakimiyyәtinin 
kapitulyasiya müqavilәsini imzalamasında әn çox sıravi ermәnilәr tәәccüblәndi. Şübhәsiz ki, Ermәnistan 
rәhbәrliyi Azәrbaycanın şәrtlәrini qәbul edib güzәştә getmәklә tam mәğlubiyyәtdәn canını qurtardı. 
Paşinyanın özünün dә etiraf etdiyi kimi, әgәr müharibә dayanmasaydı 20-30 minlik ermәni әsgәri döyüş 
meydanında mәhv olacaqdı [18]. Bir qayda olaraq, mәğlubiyyәt mәğlub ölkәdә rejim dәyişikliyi ilә 
müşayiәt olunur. Ona görә dә Paşinyanın komandası kompromisә getmәklә iqtidarın ömrünü nisbәtәn 
uzatdı. Önәmli olan odur ki, Azәrbaycanın resursları fonunda Ermәnistan üçün müharibәnin bu iki 
nәticәsinin reallaşma tarixlәri arasındakı fәrq bir neçә gündәn çox ola bilmәzdi. 
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Аннотация 

Прекращение войны и условия мира 
(На примере Второй Карабахской войны) 

Гейдар Пириев, Рашад Тагиров, Хаял Искендеров 
 

В статье раскрывается сущность теории «прекращения войны» и выделяются факторы, 
влияющие на продолжительность войны. Представлены результаты анализа прекращения 
Второй Карабахской войны и условий мира. Высказываются мнения о последствиях войны. 
Указываются факты, приведшие к капитуляции Армении.  

Ключевые слова: теория «прекращения войны», вооруженные силы, победа, поражение, 
компромисс. 
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Abstract 
Termination of war and conditions of peace  

(In the example of the Second Karabakh war)  
Heydar Piriev, Rashad Tahirov, Khayal Iskandarov 

 

The article explains the essence of the theory of “War termination” and highlights the factors that 
affect the duration of the war. The results of the analysis about the termination of the Second Karabakh 
War and the conditions of peace are presented. Opinions are put forward about the consequences of the 
war. The facts leading to the capitulation of Armenia are indicated.  

Keywords: “War termination” theory, armed forces, victory, defeat, compromise. 
 
 

Mәqalә redaksiyaya daxil olmuşdur: 10.12.2020 
Tәkrar işlәnmәyә göndәrilmişdir: 18.12.2020 
Çapa qәbul edilmişdir: 25.12.2020 
 

 



HӘRBİ BİLİK №4, 2020-ci il, sәh. 14-21 MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK 
 

14 

UOT 519.7 
 

MÜASİR ZAMANDA QӘRB ÖLKӘLӘRİNDӘ KRİPTOQRAFİYA 
SAHӘSİNDӘ GÖRÜLMÜŞ İŞLӘR HAQQINDA 

 
mayor Fәrman Mәmmәdov1 

Vüsalә Hәsәnova2 

1Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası  
2 Odlar Yurdu Universiteti 

E-mail: fermanmemmedov@gmail.com  
 

Xülasә. Mәqalәdә Avropada kriptoloqiya sahәsindә çalışan müxtәlif tәyinatlı tәşkilatlar vә onların 
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Giriş 
 

Qloballaşan dünyada kompüter, şәbәkә vә internet texnologiyalarının meydana çıxması ilә hәssas 
mәlumatlar bir çox yerlәrdә müxtәlif formalarda (mәtn, şәkil, sәs, video vә s.) yayılmağa başlamışdır 
[1]. Hәr gün internet üzәrindәn hәrbi, tibbi, kredit kartı, maliyyә, vergi, fәrdi vә s. kimi saysız-hesabsız 
sayda әhәmiyyәtli mәlumatların mübadilәsi hәyata keçirilir [2]. Sayı bilinmәyәn müxtәlif 
kommunikasiyalarda informasiya tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi sistematik, kompleks yanaşma tәlәb 
edir. Bu sahәdә әlaqәdar qurumlar tәrәfindәn konseptual, tәşkilati, elmi-metodoloji, qanunvericilik, 
maddi-texniki әsasların yaradılması üzrә işlәr aparılmalıdır. Cәmiyyәtin informasiya tәhlükәsizliyinin 
tәmin olunması üçün beynәlxalq hüquqi mexanizmlәrin ciddi araşdırılması, milli normativ-hüquqi 
bazanın formalaşdırılması, tәhlükәsizlik siyasәtinin işlәnilmәsi vә reallaşdırılması, xüsusi 
texnologiyaların tәtbiqi, ölkә vә korporativ sәviyyәdә informasiya tәhlükәsizliyinin monitorinqi vә 
menecmentinin aparılması, kadr hazırlığı, әhalinin maariflәndirilmәsi vә vәtәndaşlarda informasiya 
tәhlükәsizliyi mәdәniyyәtinin formalaşdırılması zәruridir [3]. Bunlarla yanaşı, informasiya 
tәhlükәsizliyinin tәmin olunması istiqamәtindә onun tәrkib hissәlәrinin ayrı-ayrılıqda tәdqiqi vacibdir. 
Zәruri tәdbirlәrin hәyata keçirilmәsi üçün ayrı-ayrı ölkәlәrin, elәcә dә beynәlxalq tәşkilatların 
tәcrübәsinә istinad edilә bilәr. 

İnformasiya mübadilәsi zamanı informasiyanın tәhlükәsiz ötürülmәsi, saxlanılması, emalı, bir 
sözlә, qorunmasında kriptoqrafiyadan geniş istifadә olunur. Müasir dövrdә qәrb, әsasәn dә Avropa 
ölkәlәri bir çox sahәlәrdә olduğu kimi, kriptologiya elmi istiqamәtindә dә istәr tәşkilati, istәrsә dә 
aparılan tәdqiqatlar baxımından mühüm nailiyyәtlәr әldә etmişdir.  

Mәqalәdә mәqsәd müasir dövrdә kriptoqrafiyanın inkişaf tarixini, cari vәziyyәtini vә 
perspektivlәrini Avropa tәcrübәsi әsasında araşdırmaqdır. Tәdqiqat işindә qәrb ölkәlәrindә beynәlxalq 
koalisiyalar daxilindә fәaliyyәt göstәrәn bәzi tәşkilatların, hәmin qurumlar nәzdindә yerinә yetirilmiş 
işlәrin vә tәklif olunan alqoritmlәrin analizi tәqdim edilir. 
 

Qәrbdә kriptoqrafiya sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn bәzi tәşkilatlar 
 

Kriptologiya Tәdqiqatları üzrә Beynәlxalq Assosiasiya (International Association for Cryptologic 
Research – IACR) kriptoqrafiya vә ona yaxın sahәlәrdә tәdqiqatların inkişaf etdirilmәsi mәqsәdi daşıyan 
qeyri-kommersiya tәşkilatıdır [4]. Assosiasiyanın yaradılması 1981-ci ildәn başlayaraq Kaliforniya 
Universitetindә (ABŞ, Santa Barbara) ildә bir dәfә keçirilәn ikinci konfransda (Crypto) Devid Çaum 
(David Chaum) tәrәfindәn irәli sürülmüş, 1983-cü ilin iyun ayının 16-da isә rәsmi olaraq tәsis edilmişdir. 
IACR iki әsas funksiyanı yerinә yetirir [5]:  

‒ kriptologiya ilә bağlı görüşlәri koordinasiya edir vә keçirir;  
‒ konfransların tәşkilati mәsәlәlәrini hәll edir.  
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IACR prezident vә Direktorlar Şurası tәrәfindәn müxtәlif komitәlәr vasitәsilә idarә olunur. 
Qaydalara әsasәn, Assosiasiyanın Direktorlar Şurası üç il müddәtinә üzvlәr arasından seçilir vә ya şura 
tәrәfindәn tәyin edilir [6]. IACR tәrәfindәn hәr il kriptoqrafiya sahәsindә üç ümumi vә dörd ixtisaslaşmış 
konfrans, hәmçinin bir simpozium vә tәlim mәktәblәri (training schools) tәşkil olunur. Simpozium Real 
Dünya Kriptoqrafiyası (Real World Cryptography – RWC) adlanır. Ümumi konfranslar isә 
aşağıdakılardır [5; 7]:  

‒ Beynәlxalq kriptologiya konfransı (International Cryptology Conference – Crypto) 1981-ci 
ildәn ABŞ-ın Santa Barbara şәhәrindә keçirilir. Assosiasiyanın yaradılması da yuxarıda göstәrildiyi kimi 
bu konfransın adı ilә bağlıdır. 

‒ Kriptoqrafik tәtbiq vә nәzәriyyәlәrin texnikaları üzrә beynәlxalq konfrans (International 
Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques – Eurocrypt) 1982-ci ildәn 
Avropada keçirilir. Lakin 1983-cü ildәn başlayaraq Eurocrypt olaraq adlandırılmış vә IACR tәrәfindәn 
qismәn sponsorluq edilmişdir. Assosiasiya sonrakı illәrdәn etibarәn Eurocrypt konfransının tәşkilatçılığı 
vә sponsorluğunu tam şәkildә yerinә yetirmişdir. 

‒ Kriptologiya vә informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә tәtbiq vә nәzәriyyәlәr üzrә beynәlxalq 
konfrans (International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information 
Security – Asiacrypt) 1990-cı ildәn etibarәn hәr dәfә Asiya ölkәlәrinin birindә keçrilir. 2000-ci ildәn 
başlayaraq Asiacrypt-ә IACR tәşkilatçılıq vә sponsorluq etmişdir; 
IACR tәrәfindәn tәşkil olunan ixtisaslaşmış konfranslar aşağıdakılardır [7]: 

‒ Kriptoqrafik aparat sistemlәri (Cryptographic Hardware and Embedded Systems – CHES); 
‒ Sürәtli proqram şifrlәmәsi (Fast Software Encryption – FSE); 
‒ Açıqaçarlı kriptoqrafiya (Public Key Cryptography – PKC); 
‒ Nәzәri kriptoqrafiya konfransı (Theoretical Cryptography Conference – TCC). 
Hazırda Assosiasiyanın tәsis etdiyi üç jurnal fәaliyyәt göstәrir. Kriptologiya jurnalı 1988-ci ildәn 

dәrc olunmağa başlanıb vә baş redaktor IACR Direktorlar Şurasının üzvü kimi fәaliyyәt göstәrir. Digәr 
iki jurnal isә Simmetrik Kriptologiya Tranzaksiyaları (IACR Transactions on Symmetric Cryptology – 
ToSC) vә Kriptoqrafik Aparat Sistemlәri Tranzaksiyaları (IACR Transactions on Cryptographic 
Hardware and Embedded Systems – TCHES) adlanır [8]. Jurnallar Almaniyanın Boxum Ruhr 
Universiteti tәrәfindәn dәrc olunur. Kriptoqrafik Aparat Sistemlәri Tranzaksiyaları (IACR Transactions 
on Cryptographic Hardware and Embedded Systems – TCHES) jurnalı yeni dәrc edilmәyә başladığına 
görә (2018) hәlәlik nüfuzlu bazalara düşmәsә dә, digәr iki jurnal “Scopus” bazasında indekslәşmişdir. 

Kriptologiya üzrә Avropa Mükәmmәlik Şәbәkәsi (European Network of Excellence for 
Cryptology – ECRYPT) layihәsi Avropa Komissiyasının (European Commission) proqramları 
çәrçivәsindә maliyyәlәşdirilәrәk, iki müxtәlif layihә şәklindә icra edilmiş vә sәkkiz il әrzindә (2004–
2012) hәyata keçirilmişdir. ECRYPT layihәlәrinin әsas fәaliyyәti tәrәfdaş qurumlara qarşılıqlı sәfәrlәr, 
işçi görüşlәr, yay mәktәblәrinin keçirilmәsi, virtual laboratoriyalar vasitәsilә qarşılıqlı әmәkdaşlıq, elәcә 
dә alqoritmlәr vә açar uzunluqları barәdә illik hesabatlar dәrc etmәkdәn ibarәt olmuşdur. 
ECRYPT 2004–2008-ci illәrdә hәyata keçirilmiş vә onun mәqsәdi informasiya tәhlükәsizliyi, әsasәn dә 
kriptologiya vә rәqәmsal su nişanları sahәsindә fәaliyyәt göstәrәn avropalı tәdqiqatçıların әmәkdaşlığını 
intensivlәşdirmәk, elәcә dә qeyd edilәn sahәlәrdә araşdırmaların elm vә sәnayedә davamlı şәkildә 
inteqrasiyasını tәmin edәrәk mükәmmәlliyә çatmaqdan ibarәt olmuşdur. Bunun üçün Avropanın 
müxtәlif ölkәlәrinin elm vә tәhsil müәssisәlәrindәn ibarәt 32 aparıcı oyunçu (oyunçular әsasәn 
Avropanın aparıcı universitetlәri vә tәdqiqat institutları idi) aşağıda qeyd olunan beş virtual laboratoriya 
vasitәsilә öz tәdqiqatlarını әlaqәlәndirmiş vә qarşılıqlı inteqrasiya etdirmişdir: simmetrik açarlı 
alqoritmlәr (symmetric key algorithms – STVL), açıqaçarlı alqoritmlәr (public key algorithms – 
AZTEC), protokollar (protocols – PROVILAB), tәhlükәsiz vә effektiv vasitәlәr (secure and efficient 
implementations – VAMPIRE) vә su nişanları (watermarking – WAVILA) [9].  

ECRYPT II isә 2008–2012-ci illәrdә hәyata keçirilmiş vә mәqsәdi birinci layihә olan ECRYPT-
dә icra edilmiş fәaliyyәtlәri sahәsindә avropalı tәdqiqatçıların әmәkdaşlığını intensivlәşdirmәk 
olmuşdur. ECRYPT II-dә aparıcı oyunçuların sayı 11, virtual laboratoriyaların sayı isә 3 әdәd idi. Virtual 
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laboratoriyalarda simmetrik açarlı alqoritmlәr (symmetric key algorithms – SymLab), açıqaçarlı 
alqoritmlәr vә protokollar (public key algorithms and protocols – MAYA), aparat vә proqram vasitәlәri 
(hardware and software implementations – VAMPIRE) sahәsindә tәdqiqatlar әlaqәlәndirilmişdir [10]. 

Göründüyü kimi, ikinci layihәdә oyunçu vә laboratoriyaların ümumi sayının azalmasına baxmayaraq, 
tәdqiqat istiqamәtlәri genişlәndirilmişdir. 

Avropa Birliyi Kibertәhlükәsizlik Agentliyi (European Union Agency for Cybersecurity – ENISA) 
2004-cü ildәn fәaliyyәt göstәrir [11] vә Avropa Birliyi (AB) ölkәlәri üçün kibertәhlükәsizlik siyasәtinә 
töhfә vermәk, dövlәt sәrhәdlәrindәn kәnarda (dövlәt xaricindә) baş vermiş genişmiqyaslı kiber 
insidentlәr nәticәsindә iki vә daha artıq AB ölkәsinin vә ya şirkәtinin ziyan çәkmәsi halında üzv 
dövlәtlәri dәstәklәmәk mәqsәdi daşıyır. Agentlik Yunanıstanın Afina şәhәrindә yerlәşir, Heklion 
şәhәrindә isә ikinci ofisi mövcuddur [12].  

ENISA AB-nin siyasәt vә qanunlarının şәbәkә vә informasiya tәhlükәsizliyi (network and 
information security – NIS) sahәsindә inkişafını vә tәtbiqini dәstәklәyir, elәcә dә üzv dövlәtlәrә, AB 
institutları, qrupları (bodies) vә digәr agentliklәrinә könüllülük әsasında kiber boşluqların aşkara 
çıxarılması siyasәtinin qurulması vә tәtbiqi istiqamәtindә yardımçı olur [13].  

Nümunә olaraq bildirәk ki, 2019-cu ildә Vahid Rәqәmsal Bazara (Digital Single Market) keçidi 
dәstәklәmәk üçün “Kibertәhlükәsizlik Aktı”nın (Cybersecurity Act) tәrkib hissәsi olan, mәhsulların, 
proses vә xidmәtlәrin sertifikatlaşdırılmasının әsasını tәşkil edәn “Avropa kibertәhlükәsizliyinin 
sertifikatlaşdırma sxemi”nin hazırlanması ENISA-ya tapşırılmışdır. Avropa “Kibertәhlükәsizlik Aktı” 
informasiya kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sahәsindә iş, mәhsul vә xidmәtlәrin 
kibertәhlükәsizlik sәviyyәsinin sertifikatlaşdırılmasını dәstәklәyәn proseslәri tәqdim edir [14].  

ENISA-nın maliyyәlәşmәsi AB büdcәsi, Yunanıstan hökumәtinin dotasiyaları, elәcә dә Agentliyin 
fәaliyyәtindә iştirak edәn dövlәtlәrin yardımları ilә hәyata keçirilir. 2019-cu il üçün Agentliyin büdcәsi 
17 milyon avro tәşkil etmişdir [15].  

Agentlik AB ölkәlәri vә özәl sektorla yaxından әmәkdaşlıq edir, aşağıdakı bәzi birlikarası 
fәaliyyәtlәrdә mәslәhәt vә hәllәr tәklif edir [14; 16]: 

– AB ölkәlәri üçün kibertәhlükәsizlik tәlimlәri; 
– Milli Kibertәhlükәsizlik Strategiyalarının inkişafı vә qiymәtlәndirilmәsi; 
– kompüter insidentlәrinә qarşı mübarizә qruplarının (computer security incident response teams 

– CSIRTS) inkişafı vә iş hәcminin artırılması; 
– kibertәhlükәsizlik sahәsindә mәslәhәtlәrin verilmәsi; 
– siyasәt quruculuğu (policy making) vә tәtbiqi sahәsindә fәaliyyәtlәrin icrası; 
– AB tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn әmәliyyat qrupları ilә birbaşa әmәkdaşlıq; 
– genişmiqyaslı kiber insidentlәr zamanı onlara qarşı mübarizәdә AB icmalarını bir araya 

gәtirәrәk onların koordinasiya edilmәsi; 
– kibertәhlükәsizlik sxemlәrinin tәrtib edilmәsi; 
– әşyaların interneti (IoT) vә ağıllı (smart) infrastrukturların öyrәnilmәsi, mәlumatların 

qorunması işlәri, fәrdiliyin genişlәndirilmәsi vә meydana gәlәn texnologiyaların fәrdiliyi, eID (elektron 
kimlik) vә şәxsiyyәtin tәsdiqlәnmәsi xidmәtlәri, kibertәhdid mühitinin müәyyәnlәşdirilmәsi 
(identifying) vә s.  

ENISA yuxarıda sadalanan fәaliyyәtlәrlә yanaşı informasiyanın qorunması, kriptoqrafiya vә 
informasiya tәhlükәsizliyinin müxtәlif sahәlәrindә hesabatlar (reports) da hazırlayır. Aşağıda Agentliyin 
hazırladığı bir neçә hesabat haqqında ümumi mәlumatlar verilmişdir [17].  

AB üzvü dövlәtlәrindә kriptoqrafiyaya olan tәlәbin minimal sәviyyәsini müәyyәnlәşdirәn vә 
informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә tәmәl bilgilәrә sahib kompüter istifadәçilәrinin şәxsi, o cümlәdәn 
әhәmiyyәtli mәlumatlarının qorunması üçün kriptoqrafiyanın tәtbiqi texnikaları haqqında ümumi 
mәlumatlar verilir. Vәsait rәqәmsal vә elektron mühitdә fәrdi mәlumatların saxlanılması vә işlәnilmәsi 
zamanı qeyri-peşәkar şәxslәrә informasiya tәhlükәsizliyi haqqında әsas anlayışları açıqlayır.  

Növbәti [18] “mәslәhәtlәr çoxluğu” (recommendations set) әvvәl çap olunan hesabatın [17] 

davamı olaraq idarәçilәr, elәcә dә mütәxәssislәr üçün kriptoqrafik mәhsulların/hәllәrin işlәnilmәsi vә 
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tәtbiqi ilә bağlı texniki xarakterli sәnәddir. 2004–2012-ci illәrdә dәrc olunmuş alqoritmlәr vә açar 
uzunluqları barәdә illik hesabatları (Yearly Report on Algorithms and Key Lengths), o cümlәdәn 
ECRYPT II vә ECRYPT-i әvәz edir. Sәnәdә әsasәn alqoritmlәr, açar uzunluqları vә parametrlәrinin 
müqayisәsi verilir, mәslәhәt bilinmәyәn protokol vә sxemlәrdәn çәkinmә, İKT-nin sürәtli inkişafını vә 
nәticәdә kriptoqrafik mәhsulun köhnәlәcәyi ehtimalını nәzәrә alaraq 5–10 il әrzindә onun dәyişdirilmәsi 
planı vә mexanizmini işlәmәklә yeni üsulların tәtbiqi istiqamәtindә işlәr görmәyin әhәmiyyәti 
vurğulanır. 

[19]-dakı hesabatın hazırlanmasında mәqsәd idarәçi vә mütәxәssislәrә real vaxt rejimindә 
kommunikasiya zamanı hәssas mәlumatların qorunması ilә bağlı qәrar verilmәsindә protokol seçiminә 
yardımçı olmaqdır. Çünki etibarlı görünәn sxemlәrin protokol tәrkibindә istifadә zamanı zәifliyi 
meydana çıxa vә vacib mәlumatların tәhlükәyә mәruz qalması ilә nәticәlәnә bilәr. Hesabatın digәr bir 
mәqsәdi davamlı tәhlükәsizliyә xidmәt edәn standart protokollar sahәsindә kifayәt qәdәr işlәrin 
olmamasıdır. Kriptoqrafiyanın digәr sahәlәrindә fundamental vә geniş araşdırmaların aparılmasına 
baxmayaraq protokollar sahәsindә tәdqiqatların sayının azlığı hazırlanan hesabatla mütәxәssislәrin bu 
istiqamәtdәki işlәrini bir növ stimullaşdırılmışdır. Hesabatda istifadәdә olan әsas protokolların texniki 
detalları, onların mәhdudiyyәtlәri vә ümumi tәsviri haqqında mәlumatlar verilmiş, standartlaşdırma 
sahәsindә görülmüş işlәr tәhlil edilmişdir. Bundan başqa, tәdqiqatçılara vә protokolların işlәnilmәsi ilә 
mәşğul olan tәşkilatlara yeni protokolların işlәnilmәsi, mövcud olanların tәkmillәşdirilmәsi barәdә 
istiqamәt vә mәslәhәtlәr ümumilәşdirilmişdir.  
 

Avropalı tәdqiqatçılar tәrәfindәn yerinә yetirilmiş bәzi işlәrin tәhlili 
 

Avropalı mütәxәssislәr tәrәfindәn yerinә yetirilmiş bәzi alqoritmlәrin tәhlili aşağıda verilmişdir. 
C.Hazay, G.L.Mikkelsen, T.Rabin vә b. [20]-dә iki tәrәf arasında açıqaçarlı kriptoqrafiyadan (Rivest, 
Shamir, Adleman – RSA) istifadә etmәklә kommunikasiya zamanı effektiv açar generasiyası vә başlanğıc 
әdәdlәrin seçilmәsi üçün protokol tәklif etmişdir. Protokolun mahiyyәti ondan ibarәtdir ki, RSA 
şifrlәmәsi zamanı açarların tәyin edilmәsi mәqsәdilә sadә әdәdlәrin seçilmәsi prosesi, elәcә dә yekunda 
açıq vә mәxfi açarların özlәri hәr iki tәrәf üçün gizli saxlanılır. Metod zәrәrli davranışlara vә hücumlara 
qarşı dözümlüdür, açarların tәrәflәr arasında razılaşdırılması müddәtindә generasiya olunan, RSA 
alqoritminin başlanğıc әdәdlәri üçün ilk ümumi olmayan vә tamamilә simulyasiya edilә bilәn protokol 
rolunu oynayır. Eyni zamanda tәdqiqatda protokolun çoxtәrәfli kommunikasiyada istifadә imkanları 
tәsvir olunur. Tәqdim olunan RSA açar generasiyası protokolu, RSA qarışığının (composite) (qarışıq 
dedikdә açar generasiyası zamanı qarşılıqlı sadә әdәdlәrin hasili nәzәrdә tutulur) generasiyası zamanı 
tәrәflәrә göndәrilmәsi vә generasiya olunmuş qarışığın uyğunluğunun yoxlanılması üçün qarşılıqlı 
sadәlik testi (biprimality test) altprotokollarını әhatә edir.  

M.Hajiabadi vә B.M.Kapron [21]-dә fundamental kriptoqrafik primitivlәrin ümumi konstruksiyası 
әsasında, yenidәn hasil etmә (reproducibility) xassәsinә malik, bit sәviyyәsindә şifrlәmә üçün dövri 
tәhlükәsizliyi (circular security) özündә birlәşdirәn yeni şifrlәmә primitivi tәqdim edirlәr. Kriptoqrafik 
primitivlәr informasiyanın şifrlәnmәsi zamanı onların çevrilmәsinin girişlәr çoxluğundan çıxışlar 
çoxluğuna inikasının tәsvir edilmәsini ifadә edir [22]. Yenidәn hasil etmә xassәsi – açıqaçarlı şifrlәmә 
zamanı eyni tәsadüfi әdәddәn (random string) istifadә olunaraq polinomial vaxt әrzindә yenidәn hasil 
etmә alqoritminin mövcudluğuna әsaslanır [23]. Dövri tәhlükәsizlik – açarların idarә edilmәsi zamanı 
mәxfi açarın yerdәyişmәsi hallarında onun qorunmasını nәzәrdә tutur [24]. Konstruksiyanın özәyini 
tәkrarәn tәsadüfi seçilmә imkanına malik, yenidәn hasil edilәn (reproducible), açıqaçarlı, bit 
sәviyyәsindә şifrlәmә sxemlәri vә әsas şifrlәmә sxeminin dövri tәhlükәsizliyi üçün әvvәllәr tәklif 
olunmuş “baca funksiyası” ailәsinin (“baca funksiyası” – açar generasiyası, qiymәtlәndirmә vә inversiya 
әmәliyatlarından ibarәt funksiyadır) biristiqamәtli vәziyyәtlәrini mәhdudlaşdıran yeni üsul tәşkil edir. 
Tәklif olunan şifrlәmә primitivi vasitәsilә qurulmuş әsas primitivlәr bunları әhatә edir: biristiqamәtli, k-
dәrәcәli (k-wise) “baca funksiyası” ailәlәri; seçilmiş şifrmәtnlә hücuma dözümlü şifrlәmә; deterministik 
şifrlәmә. Tәdqiqatın nәticәlәri homomorf şifrlәmә (homomorf şifrlәmә – şifrmәtn üzәrindә müxtәlif 
әmәliyyatların aparılmasına әsaslanır) vә simvolik dözümlülükdәn (symbolic soundness) tamamilә uzaq 
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dövri tәhlükәsiz şifrlәmәnin yeni tәtbiqlәr çoxluğunu nümayiş etdirir. Tәdqiqatın yekununda Crypto 
2008-dә D.Boneh, S.Halevi, M.Hamburg vә b.-nin [24]-dә tәklif etdiyi “Qәrarlı Diffie-Hellman” әsaslı, 
(decisional Diffie-Hellman-based) (“Qәrarlı Diffie-Hellman” fәrziyyәsi – diskret loqarifma vә dövri 
qruplardan istifadә etmәklә mürәkkәb hesablama fәrziyyәsidir) dövri tәhlükәsiz sxemindә, elәcә dә 
Crypto 2010-da Brakerski vә Qoldvasser (Goldwasser) tәrәfindәn [25]-dә irәli sürülmüş fәrq edilmәyәn 
әsaslı (indistinguishability-based) sxemindә (fәrq edilmәyәn anlayışı bir riyazi qrupdakı tәsadüfi 
elementin digәr qrupdakı tәsadüfi elementdәn istifadә edәrәk hesablanmasının mümkün olmamasını 
ifadә edir) müәlliflәrin fәrziyyәlәrinin mümkünlüyü vә yenidәn hasil edilәn (reproducible) olduğu 
göstәrilir. 

I.Chillotti, N.Gama, M.Georgieva vә b. [26]-da amerikalı tәdqiqatçılar Centri, Sahai vә Votersin 
tәklif etdiyi GSW (Gentry, Sahai, and Waters – şifrmәtnin hәr bir homomorf әmәliyyatdan sonra matris 
şәklindә toplama vә vurma әmәliyyatlarının aparılması ilә (matrix addition and multiplication) 
yenilәnmәsinә әsaslanır [27]) vә onun halqa variantları әsaslı (RingGSW), tam homomorf şifrlәmәni 
(fully homomorphic encryption – FHE) yenidәn müzakirә, ümumilәşdirmә vә tәsvir etmәklә “torus” 
vәziyyәtindә (torus – hәqiqi әdәdlәrin vahidә bölünmәsindәn alınan qalığı vә ya bir moduluna görә 
toplama әmәliyyatını ifadә edir) tam homomorf sürәtli şifrlәmә (fast fully homomorphic encryption 
scheme over the torus – TFHE) sxemini tәqdim edirlәr. Әn sadә FHE sxemlәri, şifrlәmә zamanı 
alqoritmdә şifrmәtnin bir hissәsi vә ya hamısından yenidәn açar kimi istifadә etmәklә şifrlәmәnin 
tәkrarlanması hesabına qurulan ikilik keçidlәrdәn (bootstrapped binary gates) asılı olur. Dukas vә 
Missiansionun (Ducas and Micciancio) Eurocrypt 2015-dә tәklif etdiyi şifrmәtnin tәkrar istifadәsi ilә 
qurulan vә keçid rejimindә (gate bootstrapping mode) olan FHEW sxemi (FHEW sxemi – şifrmәtnin 
hәr bir homomorf әmәliyyatdan sonra vektorial toplanması ilә (ciphertext vector additions) 
yenilәnmәsinә әsaslanır) yalnız yekun nәticәyә, GSW vә sәhvlәrlә öyrәnmә (Learning With Errors – 
LWE) şifrmәtnlәrinә görә ifadә edilә bilәr. LWE – sonlu sayda verilmiş vә bәzilәri sәhv olan 𝑦  𝑓 𝑥  
nümunәlәrindәn yaradılan halqa üzәrindә 𝑛 pozisiyalı xәtti 𝑓 funksiyasının hesablanması problemidir. 
[26]-da aparılan tәdqiqatla bu nәticәnin vә bәzi optimallaşdırmaların yekununa әsasәn, tәhlükәsizlik 
parametrlәrini saxlama vә şifrmәtnin istifadәsi (bootstrapping) ilә hәmin açarın hәcmini 1GB-dan 
16MB-a qәdәr azaldaraq şifrmәtnin tәkrar istifadә (bootstrapping) vaxtını 690 millisaniyәdәn (ms) 13 
ms-ә endirmәyә nail olunmuşdur. Mәrhәlәli homomorf vәziyyәtindә (leveled homomorphic mode) 
şifrmәtnin uzunluğunu (expansion) azaltmaq, elәcә dә RingGSW әsaslı homomorf sxemlәrindә müraciәt 
olunan cәdvәllәrdә vә qәrarvermә funksiyalarında qiymәtlәndirmәni optimallaşdırmaq üçün paket 
verilәnlәri ilә manipulyasiya etmәk mәqsәdilә iki metod tәklif olunur. Eyni zamanda, I.Chillotti, 
N.Gama, M.Georgieva vә b.-nin Eurocrypt 2016-da tәklif etdiklәri çәkili avtomatın (weighted automata) 
(çәkili avtomat dedikdә mәtn, sәs vә ya bioloji proseslәrin kompüterdә emalı zamanı istifadә olunan 
funksiyalar nәzәrdә tutulur) effektiv mәrhәlәli qiymәtlәndirilmәsinin “avtomat mәntiqi” genişlәndirilir, 
bundan әlavә vurma әmәliyyatında meydana çıxan bütün elementar hesablamaları dәstәklәyәn yeni 
homomorf sayğac (Bit Sequence Representation – TBSR) tәqdim olunur. Bu tәkmillәşdirmәlәr paket 
sәviyyәsi rejimindә (packed leveled mode) әksәr hesablama funksiyalarının qiymәtlәndirilmә sürәtini 
artırır. Yekunda, LWE şifrmәtnini 137 ms әrzindә aşağı küy sәviyyәli RingGSW şifrmәtninә çevirәn, 
şifrmәtnin tәkrar istifadәsi ilә qurulan keçid yanaşmasına (gate bootstrapping approach) nәzәrәn 
hesablama funksiyalarının sürәtini kifayәt qәdәr artıraraq, TFHE-nin nizamlana bilәn sәviyyә 
vәziyyәtini (leveled mode) meydana gәtirәn, şifrmәtnin tәkrar istifadәsi (bootstrapping) ilә yeni dövrә 
tәqdim olunur. Ümumilәşdirәrәk qeyd etmәk olar ki, tәdqiqat işi açıqaçarlı kriptoqrafiya sxemlәrinә 
aiddir vә eyni zamanda LWE әsaslı sxemlәr üçün mәxfi açarın entropiyası (açarın dözümünün nәzәri 
ölçüsü) vә xәta dәrәcәsinin tәhlükәsizlik parametri ilә birbaşa әlaqәli alternativ praktiki analizini, 
hәmçinin konkret parametr dәstlәri vә tәklif olunan konstruksiyanın vaxta görә müqayisәsini tәmin edir.  

P.Ekdahl vә T.Johansson [28]-dә SNOW adlandırdıqları iki bayt әsaslı (word-oriented) axınla 
şifrlәmә generatoru tәklif edirlәr. Generator xәtti әks-әlaqәli sürüşdürmә registri (liner feedback shift 
register – LFSR) vә sonlu vәziyyәt maşınından (finite state machine – FSM) ibarәtdir. Axın şifrlәrindә 
bir qayda olaraq generatorun başlanğıc dәyişәnlәrini müәyyәn edәn açar, SNOW şifrindә iki variantda, 
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128 vә 256 bit formasında ola bilәr. Şifrlәnәcәk mәlumat iki әdәd 16 bitdәn ibarәt LSFR-ә daxil olur vә 
çıxışda FSM-in iki әdәd 32 bitlik, R1 vә R2 adlanan registerlәrindә müxtәlif çevirmәlәrә mәruz qalır. 
FSM-in R1 vә R2 registerlәrindә 2  moduluna görә toplama, bitlәrlә XOR әmәliyyatı, dövri olaraq sola 
doğru 7 vahid sürüşdürmә vә S-box çevirmәsi hәyata keçirilir. Şifrin başlanğıc fazası qısadır vә 32 bit 
prosessorlu sistemlәrdә, elәcә dә aparat vasitәsilә reallaşdırıldığı zaman yaxşı nәticә göstәrir. SNOW 
AES (Advanced Encryption Standard) şifrindәn sürәtli olmasına baxmayaraq, kriptodavamlılığı ona 
bәrabәrdir.  

C.Beierle, G.Leander, A.Moradi vә b. [29]-dә CRAFT (effiCient pRotection Against differential 
Fault analysis aTtacks) adlı diferensial xәta analizinә (Differential Fault Analysis – DFA) qarşı effektiv 
qorumalı, simmetrik, yüngül (lightweight), artırma (tweakable) xassәsi olan, bloklarla şifrlәmәnin yeni 
metodunu tәklif edirlәr. CRAFT-ın blokları vә artırması 64 bit, açar uzunluğu isә 128 bitdәn ibarәt olur. 
Daxil olan parametrlәr 4𝑥4 ölçülü ikilik massiv şәklindә ifadә olunur. Şifrlәmә zamanı 128 bitlik açar 
K0 vә K1 olmaqla iki yerә bölünür. 64 bitlik artırmalar (T) ilә 4 әdәd TK0, TK1, TK2 vә TK3 şәklindә 
artırma açarı generasiya olunur. Artırma açarları da, hәmçinin 4𝑥4 ölçülü iki ölçülü massiv şәklindә 
ifadә olunur. İlkin vәziyyәt göstәrilәn şәkildә müәyyәn olunduqdan sonra şifrmәtnin әldә edilmәsi üçün 
mәxfi mәlumat 31 әdәd dövri funksiya ilә çevrilir vә bir әdәd xәtti dövrlә toplanılır. Deşifrlәmә 
әmәliyyatı şifrlәmәnin әks ardıcıllığı ilә yerinә yetirilir. Tәklif olunan alqoritmin bәzi hissәlәri AES 
şifrlәmә standartı ilә oxşarlıq tәşkil edir.  
 

Nәticә 
 

Belәliklә, aydın olur ki, kriptoqrafiya sahәsinin inkişafına töhfә verәn tәşkilatların әsas dәstәkçilәri 
Avropa universitetlәridir. Tәhsil müәssisәlәrinin hәm professor-müәllim heyәti, hәm dә tәlәbәlәri 
sәnayedәki problemlәrin aradan qaldırılması istiqamәtindә fәal çalışırlar. Ölkәmizdә kriptoqrafiya 
istiqamәtinin inkişaf perspektivlәrinin vә milli kriptoqrafiya siyasәtinin reallaşdırılması üçün ali tәhsil 
müәssisәlәrindә bu sahәdә xüsusi bölmәlәrin (fakültә, kafedra vә ixtisasların) fәaliyyәtinin tәşkil 
olunması vacibdir. Respublikamızda kriptologiya elminin inkişafının dünya standartları sәviyyәsinә 
çatdırılması üçün Qәrbdә bu istiqamәtdә görülәn işlәrin nәzәrә alınması xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir. 
Alqoritmlәrin tәhlili göstәrir ki, tәtbiq olunan yanaşmalar sürәtlә yenilәnir vә tәkmillәşdirilir. Görülәn 
işlәrә vә aparılan hәrtәrәfli tәdqiqatlara baxmayaraq kriptoqrafik üsulların әn hәssas tәrәfi – açarın 
tәrәflәrә çatdırılması mәsәlәsi әsas problem kimi öz aktuallığını qorumaqdadır.  
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AĞIR ODSAÇANLARIN DÖYÜŞDӘ TӘTBİQİ 
 

polkovnik Yaşar Kәrimov 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 

 
Xülasә. Mәqalәdә ağır odsaçanların döyüşün gedişinә tәsiretmә imkanları vә onların müxtәlif 

döyüş növlәrindә tәtbiqi zamanı qazanılan üstünlüklәr açıqlanmışdı. 
Açar sözlәr: odsaçan, yüksәk dәqiqlikli silah, odsaçanın döyüş tәtbiqi, müasir silah. 
 
Müxtәlif döyüş növlәrindә yaranmış mürәkkәb şәrait komandirlәrdәn qısa zamanda uğur әldә 

etmәyi tәlәb edir. Gәrgin döyüş şәraitinin uzunmüddәt davam etmәsi şәxsi heyәtin mәnәvi psixoloji 
vәziyyәtinә mәnfi tәsir göstәrmәsini komandirlәr bilirlәr. Ona görә dә düşmәn üzәrindә qısa zamanda 
üstünlüyün әldә olunması tәlәb olunur. Bu isә böyük dağıdıcı gücә malik silahların tәtbiqilә mümkündür. 
Ağır odsaçanları da böyük dağıdıcı gücә malik olan silahlara aid etmәk olar.  

Bu baxımdan odsaçanlara tәlәbat hәmişә olmuşdur vә ikinci dünya müharibәsindәn sonra 
odsaçanların yeni modellәrinin hazırlanmasına diqqәt artmışdı. Sonradan onların müxtәlif döyüş 
növlәrindә tәtbiqi sürәtli inkişafa sәbәb olmuşdur. Döyüş növündәn asılı olmayaraq xüsusi şәraitlәrdә 
odsaçanların tәtbiqi daha çox әhәmiyyәt kәsb edir. Dağlıq әrazidә mağaraların mövcudluğu vә düşmәnin 
bunlardan mәharәtlә istifadә etmәsi, güclәndirilmiş rayonların vә yaşayış mәntәqәlәrinin әlә keçirilmәsi 
uğrunda aparılan şiddәtli döyüşlәr, elәcә dә düşmәnin hazırlıqlı müdafiәsinin yarılması zamanı yaxın 
döyüşlәr odsaçanların tәtbiqini zәruri edir.  

Odsaçanlar yüngül zirehli vә avtomobil texnikasını sıradan çıxarmaq, tikilini vә binanı yandırmaq 
vә dağıtmaq, açıqda vә fortifikasiya tikililәrindә yerlәşәn canlı qüvvәni termobarik vә tüstüyandırıcı 
başlıqlı idarә olunmayan reaktiv mәrmilәrin kütlәvi tәtbiqi zamanı hәdәf sahәsindә yaradılan yüksәk 
temperaturlu sahә, qәlpә vә zәrbә dalğası ilә mәhv etmәk üçün tәyin edilib.  

Ağır odsaçan “Buratino” TOS-1 30 әdәd lülәsi olan yaylım atәşli sistemdәn ibarәtdir. O, tank 
bazasında olmaqla döyüş meydanında yüksәk manevretmә imkanına malikdir. Bu isә komandirlәrә 
odsaçanları bilavasitә döyüş tәtbiqindәn әvvәl tәlәb olunan istiqamәtlәrә cәld çıxarılmasını tәmin edir. 
Qurğunun hәdәfә şaquli vә üfüqi müstәvidә tuşlanması atәşi idarә etmә sisteminә daxil olan nişangah, 
kvant mәsafәölçәn, ballistik hesablayıcı vә meyl göstәrmә qurğusunun vasitәsilә icra edilir [1].  

Özü sәrbәst partlayışı kәsәndәn sonra atışa düzәliş edә, gecә vә gündüz kәşfiyyat apara vә atәş 
mövqelәrini әvvәlcәdәn hazırlamadan düzünә tuşlama ilә dәqiq atәş apara bilir. Odsaçan 7,5 san. 
müddәtindә 0,4–3,6 (6) km uzaqlıqda yerlәşәn vә 40 ha sahәsi olan hәdәfi mәhvetmә imkanındadır. Belә 
zәrәrvurma imkanları üstünlüyün әldә olunmasını vә yaxud mövcud üstünlüyün döyüşün sonuna kimi 
saxlanılmasını tәmin edir. Odsaçanların tәtbiqilә hәrb tarixindә bir neçә döyüş epizodları var ki, hәmin 
nümunәlәri öyrәnmәk vә tәhlil etmәk lazımdır [1].  

Sovet qoşunlarının Әfqanıstanda apardığı döyüşlәr çox zaman uğursuzluqlar vә böyük itkilәr ilә 
nәticәlәnmişdir. Buna Әfqanıstanın mürәkkәb dağlıq әrazi relyefi, әfqan döyüşçülәrinin hәmin әrazilәri 
yaxşı tanıması, elәcә dә әrazinin yaratdığı imkanlardan onların bacarıqla istifadә edә bilmәsi olmuşdur. 
Bu da onlara Sovet Ordusuna qarşı mübarizәdә lokal toqquşmalarda üstünlük qazanmağa әlverişli şәrait 
yaratmışdı. Belә olan halda 1988–1989-cu illәrdә Sovet qoşun birlәşmәlәri әfqan döyüşçülәrinә qarşı 
böyük dağıdıcı gücә malik olan ağır odsaçanlardan istifadә etmişdi. 

Odsaçanların dağlıq әrazidә döyüş tәtbiqilә әldә olunan tәcrübә bölmәlәrin döyüş hazırlığı 
sistemindә tәhlil edilmәklә, müxtәlif sәviyyәlәrdә keçirilәn döyüş atışlı taktiki tәlimlәr zamanı daha da 
inkişaf etdirilmişdir. Әn mürәkkәb şәraitdә döyüşün nәticәsinә hәlledici tәsir etmә imkanına malik olan 
odsaçanların tәlimlәrә cәlb olunması, tapşırıqların real döyüş atışları ilә icra olunması, şәxsi heyәtin 
hazırlığının yüksәk sәviyyәdә saxlanılmasına, elәcә dә onların silaha vә özünә inam hissinin 
möhkәmlәnmәsinә tәsir edәn әsas amillәrdәndir. 
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Sonralar ağır od saçan sistemi 2000-ci ildә ikinci Çeçen müharibәsindә Komsomolski kәndi 
uğrunda gedәn döyüşlәr zamanı tәtbiq olunub. Nәzәrә alsaq ki, Çeçenistanın әrazisi Әfqanıstanın әrazisi 
kimi dağlıqdır vә Rusiya qoşun birlәşmәlәri dә çeçen döyüşçülәrinin güclü müqavimәtilә üzlәşmişlәr. 
Belә çıxılmaz vәziyyәtdә döyüşçülәrin müqavimәtini qırmaq üçün odsaçanların tәtbiqi qaçılmaz idi. 
Döyüşçülәrin kiçik qruplar şәklindә fәaliyyәt göstәrmәsi, dağlıq vә meşәlik әrazilәrdә tez-tez 
yerdәyişmәlәr etmәsi onların döyüş taktikasının әsasını tәşkil edirdi. Belә әrazilәr vә döyüş taktikası öz 
növbәsindә digәr zәrәrvurma vasitәlәrinin aviasiyanın, artilleriyanın tәtbiqini çәtinlәşdirirdi. Hәmin 
döyüşün iştirakçıları öz xatirәlәrindә yazırdılar ki, hansı istiqamәtdә digәr atәş vasitәlәrinin tәtbiqi ilә 
uğur әldә etmәk mümkün olmurdusa, o zaman odsaçanların tәtbiqi döyüşün taleyini hәll edirdi [2]. 

Ukraynanın şәrqindә 2014-cü ildәn başlayaraq davam edәn münaqişәdә 2016-cı ildә Donetski 
aeroportu uğrunda gedәn döyüşlәr özünәmәxsus xüsusiyyәtlәrilә yaddaşlarda qalmışdı. Aeroport bir 
neçә dәfә münaqişә tәrәflәri arasında әldәnәlә keçmiş, döyüşlәr hәr bir metr uğrunda aparılmışdır. 
Aeroportun yer altı kommunikasiya imkanları onun әlә keçirilmәsini çәtinlәşdirir, müdafiә olunan tәrәfә 
isә böyük üstünlük qazandırırdı. Lakin aeroportu әlә keçirmәyi qarşısına mәqsәd qoyan Rusiya meylli 
separatçılar 2014–2015-ci illәrdә Donetski aeroportu uğrunda döyüşlәr zamanı ağır odsaçanlardan 
istifadә etmişlәr. Odsaçanların tәtbiqindәn sonra aeroportun yer altı kommunikasiyasından istifadә 
etmәklә müdafiә olunan hökumәt qüvvәlәrini oranı tәrk etmәyә mәcbur etmişlәr. Bununla da aeroport 
uğrunda aylarla davam edәn mübarizә başa çatmışdı [2].  

Әlbәttә, istәnilәn ölkә döyüş potensialını artırmaq üçün belә silaha sahib olmaq istәyir. On ildәn 
çoxdur ki, davam edәn Suriya münaqişәsi öz hәllini tapmır. Buna baxmayaraq münaqişә tәrәflәri әn 
müasir silahları әldә etmәk uğrunda yarışa giriblәr. Suriya münaqişәsinә cәlb olunan tәrәflәr, xüsusilә 
dә inkişaf etmiş ölkәlәr müasir silahlarını döyüşdә tәtbiq etmәklә Suriyada sınaqdan keçirirlәr. Suriyanın 
hökumәt qüvvәlәri Hәlәb şәhәrini әlә keçirmәk üçün silahlı müxalifәtlә uzunmüddәt döyüşmüş, lakin 
şәhәri әlә keçirә bilmәmişdir. 2017-ci ildә Rusiya Suriyanın hökumәt qüvvәlәrini ağır odsaçan TOS-1 
tәmin edәndәn sonra Hәlәb şәhәrinә hәlledici hücum başladı. Şәhәri müdafiә edәn qüvvәlәr odsaçanlar 
döyüşlәrә cәlb olunandan sonra böyük çәtinliklә üzlәşdilәr. Hökumәt qüvvәlәrinin hәmlәsilә Hәlәb 
şәhәri mәrkәzdәn keçәn әsas magistral yol boyu iki hissәyә bölündü, bununla da şәhәri müdafiә edәn 
qüvvәlәr parçalandı. Şәhәri müdafiә edәn qüvvәlәrin manevr vә bir-birinә dәstәk imkanları 
mәhdudlaşdırıldı [3]. 

Şәhәrin müdafiәsini tәşkil edәn qüvvәlәri parçalamaq, ancaq mәrkәzi magistral yollar boyu 
yerlәşәn binalardan vә onun zirzәmilәrindәn istifadә etmәklә müdafiә olunan döyüşçülәri odsaçanların 
tәtbiqilә mәhv etdikdәn sonra mümkün olmuşdu. Hәlәb şәhәrinin әlә keçirilmәsi zamanı TOS-1 müxalif 
qüvvәlәrin müqavimәtinin qırılmasında vә uzunmüddәtli müdafiәdәn sonra şәhәrin qısa zamanda әlә 
keçirilmәsindә xüsusi rol oynamışdır.  

Yuxarıda qeyd olunan nümunәlәrdәn görünәn odur ki, dağlıq әrazidә kiçik qruplar şәklindә 
fәaliyyәt göstәrәn, yaşayış mәntәqәlәrindә qәtiyyәtli müdafiә olunan, elәcә dә qәfil basqınlar vә pusqu 
fәaliyyәtlәri icra edәn qrupları zәrәrsizlәşdirmәk lazımdır. Әks halda onların fәaliyyәti böyük itkilәrә 
sәbәb ola bilәr. Belә arzuolunmaz halların qarşısını odsaçanların tәtbiqilә almaq vә mürәkkәb mәsәlәlәri 
hәll etmәk mümkündür. 

Uzunmüddәtli atәş nöqtәlәrinә, möhkәmlәndirilmiş rayonlara vә yaşayış mәntәqәlәrinә hәmlә 
etmәmişdәn әvvәl odsaçanların tәtbiqi ilә hәmlә qruplarının fәaliyyәti dәstәklәnmәlidir. Döyüş 
tapşırıqlarının müvәffәqiyyәtlә vә mümkün qәdәr az itkilәr ilә yerinә yetirilmәsi komandirlәrin 
qarşısında duran әsas vәzifәlәrdәndir.  

Hazırlıqlı müdafiәni yaran zaman mühәndis baxımından hazırlanmış uzunmüddәtli atәş 
nöqtәlәrini, tikililәri, sığınacaqları, manqaların mövqelәrini, taqımların vә bölüklәrin dayaq 
mәntәqәlәrindә düşmәnin canlı qüvvә vә atәş vasitәlәrini hücumun atәş hazırlığı zamanı mәhv etmәk 
tәlәb olunur. Yarma sahәsindә vә onun cinahlarında yerlәşәn belә hәdәf vә obyektlәrin, elәcә dә 
müqavimәt ocaqlarının mәhv edilmәsi hücumun sürәtli inkişafını tәmin edir. Hәmin tapşırıqları icra 
edәn zaman odsaçanları tәrәddüd etmәdәn tәtbiq etmәk lazımdır [3].  
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Bilavasitә tәmas şәraitindәn hücuma keçәn düşmәn qruplaşmasına onlar hәlә hücum üçün 
başlanğıc vәziyyәtdә yerlәşәndә, hücuma keçmәmişdәn әvvәl odsaçanları tәtbiq etmәklә, döyüş 
potensialını zәiflәtmәklә hücumun mütәşәkkilliyini pozmaq vә üstünlüyü әlә keçirmәk lazımdır. 
Odsaçanlar isә döyüş tәtbiqindәn bilavasitә әvvәl gizli olaraq hәmin istiqamәtlәrә cәlb olunmalıdır. 
Çünki düşmәn hәmin vasitәlәrin dağıdıcı gücünü bilir, ona görә dә onların fәaliyyәtini daima izlәyir vә 
çalışır ki, onu döyüş tәtbiqindәn bilavasitә әvvәl sıradan çıxarsın. Nәticәdә müasir ağır odsaçanlar 
döyüşün taleyinә hәlledici tәsir göstәrә bilmә vasitәsi kimi komandirlәrin sәrәncamındadır. 
Komandirlәrin döyüşdә odsaçanların tәtbiqinә tәlәb olunan anda qәrar verә bilmә bacarığı onların 
hazırlığından vә döyüş tәcrübәsinin olmasından daha çox asılıdır.  

 
Nәticә 

 

Düşmәnә zәrәrvurma bütün hallarda öz aktuallığını qorumaqdadır. Müasir ordular inkişafı vә 
müdafiә qabiliyyәtini artırmağı özünün әsas prioritetlәrindәn hesab edir.  

Ordumuzun üzlәşdiyi әn çәtin şәraitdә belә düşmәnә qarşı mübarizә apara bilmә vә tәlәb olunan 
anda ona sarsıdıcı zәrbәlәr endirә bilmә imkanları hәmişә yüksәk sәviyyәdә tәmin edilmişdi. Ölkәmizin 
müharibә şәraitindә olması vә düşmәnin tәcavüzkar siyasәti, bizdәn ona qarşı bütün istiqamәtlәrdә 
üstünlüyә nail olmağı tәlәb edir. Hazırda Azәrbaycan Ordusunun silahlanmasında mövcud olan әn 
müasir ağır odsaçanların imkanları ilә düşmәnin müxtәlif döyüş növlәrindә hәdәf vә obyektlәrini mәhv 
etmәk mümkündür. Bu isә öz növbәsindә bizә geniş imkanlar yaradır. Bununla da demәk olar ki, ağır 
odsaçanlar döyüşün taleyinә hәlledici tәsir etmә imkanına malikdir.  
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The article described the possibilities of heavy firefighters to influence the course of the battle and 
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PUA-NIN YARANMA TARİXİ VӘ İNKİŞAF MӘRHӘLӘLӘRİ 
 

polkovnik-leytenant Bәhruz Hüseynov 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 
E-mail: b.hüseynov1983@gmail.com 

 
Xülasә. Mәqalәdә pilotsuz uçuş aparatlarının yaranma vә inkişaf tarixi haqqında mәlumatlar, 

onların müәyyәn dövrlәrdә inkişaf mәrhәlәlәri vә ardıcıllığı, hәmçinin müasir müharibәlәrdә pilotsuz 
uçuş aparatlarının tәtbiqini zәruri edәn amillәr, qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlәr: pilotsuz uçuş aparatları, pilotsuz uçuş aparatları sistemi, elektron kәşfiyyat aparatları, 
hәdәf konfiqurasiyası, daşınan zenit raket kompleksi (DZRK), idarәetmә sistemlәri.  

 
Müasir dövrdә PUA sistemlәri kәşfiyyat, müşahidә vә hәdәfgöstәrmәnin aparılmasını, düşmәnә 

endirilmiş atәş vә zәdәlәrin qiymәtlәndirilmәsini, hәmçinin döyüş tәminatı bölmәlәri ilә idarәetmә 
qabiliyyәtlәrini çevik әlaqәlәndirәn sistemin yaradılmasını vә saxlanılmasını tәmin edir. Komandirin 
bilavasitә dәyişilәn kritik mәlumat tәlәblәri üzrә ehtiyacların tam tәminatına zәmanәt verәn PUA 
sistemlәrinin uçuşda tapşırıqlarını dәyişdirmәk imkanı vardır. PUA sistemlәrinin imkanlarını 
optimallaşdırmaq üçün onlar döyüş meydanının kәşfiyyatı üzrә vә digәr mәlumat toplanılması sistemlәri 
ilә uyğun olan fәaliyyәtlәrlә kompleks şәkildә istifadә edilә bilәr. Bunları nәzәrә alaraq PUA-ların 
mәlumatların әldә olunması üçün nә qәdәr effektiv vasitә olduğunu deyә bilәrik. [1, s.16] 

Hәlә Birinci Dünya Müharibәsindәn әvvәl ABŞ vә Britaniya orduları pilotsuz zәrbә vasitәlәrinin 
hazırlanması üçün layihәlәr üzәrindә işlәyirdilәr. Bu vasitәlәrin hazırlanması Birinci Dünya Müharibәsi 
dövrlәrinә çatmasa da, ötәn әsrin 30-cu illәrindә ingilislәr tәlim mәqsәdi ilә istifadә olunan DH82B 
“Queen Bee” radio dalğalarla idarә olunan tәyyarәlәri istehsal etmәyә başladılar. Bu dövrlәrdә ABŞ 
hәmin mәqsәdlәr üçün oxşar “Radioplane” QQ-2 pilotsuz tәyyarәsinin istehsalına başlanıldı. 
Texnologiyanın inkişafı nәticәsindә ABŞ bu istiqamәtdә daha da irәli gedәrәk “İnetrstate”TDR-1 
pilotsuz zәrbә tәyyarәsinin istehsalına başladı ki, onu da dünyanın ilk pilotsuz zәrbә aparatı kimi qәbul 
etmәk olar. Lakin hәmin tәyyarә texnoloji cәhәtdәn daha möhtәşәm, reaktiv mühәrriklә uçan alman 
FAU-1 pilotsuz uçuş aparatının kölgәsindә qaldı. Halbuki, TDR-1 pilotsuz uçuş aparatının müxtәlif 
modellәri seriya ilә 200 әdәd hazırlandı. Buraya 15 min әdәd seriya ilә buraxılan, әvvәlcә adını 
çәkdiyimiz “Radioplan” QQ-2, QQ-3 vә QQ-14 tәyyarәlәrini әlavә etsәk, belә bir qәnaәtә gәlmәk olar 
ki, ABŞ bu mәsәlә ilә daha ciddi mәşğul olub. Buna görә dә demәk olar ki, PUA-larla bağlı araşdırmalar 
zamanı bütün mәnbәlәrdә ancaq ABŞ-ın adına rast gәlmәk olar. 

İkinci Dünya Müharibәsindәn qalib çıxan dövlәtlәrin әlinә FAU layihәsinin materialları vә aparıcı 
mütәxәssislәrinin düşmәsi mәsafәdәn zәrbә vurmaq mövzusuna inqilabi dәyişikliklәr gәtirdi. Axtarışlar 
reaktiv mәrmi-tәyyarәlәr vә ballistik raket sahәsinә keçdi.  

50-ci illәrin axırlarında dünyada ilk zenit-raket komplekslәri yaradılandan sonra, mәrmi-
tәyyarәlәrdәn onların döyüş heyәtlәrinin mәşqi üçün tәyyarә-hәdәf kimi dә istifadә etmәyә başlanıldı. 
ABŞ-ın “Ryan Aeronautical” şirkәti 1948-ci ildә AQM-34 “Firebee” tәyyarә-hәdәfi adlanan bu layihәyә 
start verdi (Şәkil 1, 2). 

Yaradılan qurğunun ilk uçuşu 1951-ci ildә baş tutdu, elә hәmin ildә “Q-Firebee 2A” adlanan 
pilotsuz tәyyarәnin kütlәvi istehsalına başlandı. Bu pilotsuz tәyyarә avtomatik vә ya radio komanda üzrә 
açıla bilәcәk bir paraşüt sistemi ilә tәchiz edilmişdi. Sonrakı illәrdә bu layihәlәrә digәr pilotsuz uçuş 
aparatlarının variantları da әlavә olundu. Q-2C prototipi ilk dәfә 1958-ci ilin dekabrında layihәlәndirildi 
vә 1960-cı ildәn istehsalına başlandı. 
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Şәkil 1. AQM-34 “Firebee” tәyyarә-hәdәfi 

 
Q-2C tezliklә әvvәllәr buraxılmış pilotsuz uçuş aparatlarının çoxunu әvәz etdi vә bu günә qәdәr 

konfiqurasiyasında vә sistemindә әhәmiyyәtli dәyişiklik etmәdәn, Firebee standartına çevrildi [2, s.56]. 
 

 
Şәkil 2. AQM-34 “Firebee” tәyyarә-hәdәfinin paraşütlә enişi 

 
Pilotsuz tәyyarәni bomba daşıyan tәyyarәyә çevirmәk ideyası 1953-cü ilә tәsadüf edir. Firebee-

nin bombardmançı kimi istifadәsi ilә bağlı ilk tәcrübәlәr isә 1964-cü ildә aparıldı. PUA 1020 kiloqramlıq 
Mk 81 bombasını götürәrәk hәdәfin bombalanmasını hәyata keçirdi.  
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Sonralar PUA-ların tәtbiqinin bir çox fәrqli variantları hazırlanmışdır. 1960-cı illәrin birinci 
yarısında PUA iki hava-hava tipli idarә olunan raket yerlәşdirmәk üçün uğurla tәchiz edildi.  

Bu proqram çәrçivәsindә 1971-ci ildә, kәşfiyyat vә tәqib üçün PUA BGM-34A, dünyanın ilk 
prototipi müvәffәqiyyәtlә sınaqdan keçirildi.  

“Teledyne Ryan Aeronautics” şirkәti “BQ-34 Firebee” hava hәdәfinә әsaslanan PUA-nın 28 
variantını hazırladı. PUA foto kәşfiyyat, infraqırmızı kәşfiyyat vә elektron kәşfiyyat aparatları ilә tәchiz 
edildi. Bәzi AQM-34L-lәr televiziya kamerası ilә real vaxt ötürülmәsi üçün tәchiz olunmuşdu vә bunlara 
bәzәn AQM-34L/TV deyilir (1969–1973-cü illәrdә cәmi 400 әdәd AQM-34L istifadәyә verildi).  

1948-ci ildә “USAF Pilotless” tәyyarә şöbәsi hava-yer vә hava-hava döyüşü silahlarından istifadә 
edә bilәcәk yüksәk subsonik sürәtә malik reaktiv mühәrriklә işlәyәn PUA sifariş verdi. Bu Q-2 
adlandırıldı vә 1948-ci ilin avqustunda Rayan dizayn müsabiqәsinin qalibi elan edildi. XQ-2-nin ilk tam 
uçuşu 1951-ci ilin әvvәlindә baş verdi vә hәmin il “Q-2A Firebee” pilotsuz tәyyarәnin kütlәvi istehsalına 
sifariş verdi. Buna bәnzәr versiyalar ABŞ Dәniz Qüvvәlәri vә ABŞ ordusu tәrәfindәn müvafiq olaraq 
KDA-1 vә XM21 olaraq sifariş edildi. 

XQ-2B güclәndirilmiş mühәrriki olan yüksәk hündürlüyә qalxma vә uzaq mәsafәyә uçuş üçün 
inkişaf etdirildi (Şәkil 3). Bu PUA-lar az istehsal olundu, ancaq 1957-ci ildә XQ-2B 16200 m hündürlüyә 
qalxaraq, pilotsuz tәyyarәlәr üçün yüksәklik rekordu qazandı. Hәmin illәr üçün Q-2C (Ryan Model 124) 
daha yüksәk performansa sahib, tәkmillәşdirilmiş bir versiya idi. İlk XQ-2C prototipi 1958-ci ilin 
dekabrında sınaqdan keçirildi vә 1960-cı ildә istehsalına başlanıldı. Q-2C qısa müddәtdә әvvәlki PUA-
ların çoxunu әvәz edәrәk, standart “Subsonic Firebee” hәdәf konfiqurasiyasına çevrildi, vә indiyәdәk bu 
dәyişmәz qalır. 1999-cu ildә bәzi Firebee-lәr daha dәqiq naviqasiya üçün GPS qәbuledicisi ilә tәchiz 
edildi. İndiki Firebee I PUA-ları müxtәlif missiya avadanlıqlarını daşıya bilәr. Avadanlıqların daha vacib 
hissәlәrindәn biri qanadlarında quraşdırılmış idarә olunan raketlәrdir.  

 

 
Şәkil 3. Öndәn: XQ-2B, KDA-1 (AQM-34B), XM21, KDA-4 (AQM-34C) 

 
ABŞ Hәrbi Hava Qüvvәlәri hazırda istifadәsi bitmiş BQM-34A PUA-larını (Şәkil 4) 2004-cü ildә 

istehsalına başladığı yeni BQM-167 Skeeter ilә әvәz etmәyi planlaşdırır. Bütün versiyalar daxil olmaqla 
6500-dәn çox “Firebee I”PUA bu günә qәdәr ABŞ silahlı qüvvәlәrindә istifadәdәdir. Әvvәllәr Q-2A, 
KDA, XM21 variantlarından, tәxminәn 1000-ә yaxın hazırlanmışdır. Model 147H (daha sonra tәyin 
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olunan AQM-34N) 147B ailәsindәn olan PUA-lara nәzәrәn daha böyük qanadları olan yüksәk 
hündürlükdә kәşfiyyat aparma qabiliyyәtli versiya idi. 

 

 
Şәkil 4. BQM-34A 

 
5Y AQM-34U, BGM-34C-lәrә (Şәkil 5) çevrildi vә bunlar 1976-cı ilin sentyabrından 1978-ci ilin 

aprelinә qәdәr uçuşlarla sınaqdan keçirildi. Testlәr uğurlu hesab olunsa da, istehsal vasitәlәrinә sonrakı 
sifarişlәr üçün heç bir vәsait ayrılmadı.  

 

 
Şәkil 5. BGM-34C 
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Cәdvәl. Taktiki texniki xüsusiyyәtlәri haqqında qısa mәlumat 

 AQM-34G/H AQM-34L/M AQM-34N AQM-34P/Q/R BGM-34C 

Uzunluq 7,9 m 8,8 m 9,1 m 8,69 m 

Qanadlar 4,6 m 3,9 m 9,8 m 4,42 m 

Çәki 
– 34G: 1670 kq 
– 34H: 1700 kq 

– 34L: 1390 kq 
– 34M: 1410 kq 

1735 kq 
– 34P: 1720 kq 
– 34Q: 1750 kq 
– 34R: 2810 kq 

2270 kq 

Sürәt ? 1040 km/s 675 km/s ? 760 km/s 

Yüksәklik ? 15000 m 21000 m 23000 m 15000+ m 

Uçuş 
mәsafәsi 

? 1200 km 3860 km 
– 34P/Q: 3200 km 
– 34R: 5100 km 

1400 km 

İstifadәsi 
Continental 
J69-T-29; 

7,6 kN 

Continental 
J69-T-41A; 

8,5 kN 

Teledyne CAE 
J100-CA-100; 

12,4 kN 

Continental 
J69-T-41A; 

8,5 kN 
Qeyd: Bir neçә mәnbәdәn götürülәn mәlumatlar cüzi fәrq göstәrir. Buna görә yuxarıda göstәrilәn 

rәqәmlәr qeyri-dәqiq ola bilәr! 
 
13 fevral 1966-cı ildә Vyetnamda olan HHM raketlәri tәrәfindәn düşmәnin radio yayımlarını vә 

REM tezliyini izlәyәrkәn EC-121 “Constellation SIGINT” (Siqnal Zәkası) tәyyarәsi vuruldu. Bu hadisә, 
USAF-ni AQM-34P-in SIGINT törәmәsini hazırlamağa tәhrik etdi. Nәticәdә, USAF-in “Döyüş şәfәqi” 
proqramı altında AQM-34Q (147TE) istehsal olundu. AQM-34Q (147TE) modeli radar kәşfiyyat 
avadanlığı ilә tәchiz edildi (Şәkil 6, 7). Nәticәdә raket idarәetmә sistemlәrinin istismarı, döyüş başlığının 
uzaqdan detonasiyası vә raketin döyüş başlığının xüsusiyyәtlәri barәdә mәlumatlar qeyd edildi. Amerika 
mәtbuatının yazdığına görә, sovet hava hücumundan müdafiә sistemlәrindә toplanan mәlumatlar 
qiymәtlәndirilmә baxımından, pilotsuz kәşfiyyat aparatlarının bütün proqramı üçün ödәnilmişdi. 

 

 
Şәkil 6. AQM-34Q 
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Demәk olar ki, Vyetnam Müharibәsi başa çatdıqdan sonra döyüş qabiliyyәtli AQM-34 RPV-lәrin 
istifadәsi dayandırıldı vә saxlanmaya verildi. 1977-ci ilә qәdәr AQM-34V PUA-ları sınaq mәqsәdi ilә 
hәlә dә uçurdu, amma bunların da 1979-cu ildә istismarı tam dayandırıldı. 

AQM-34L/M PUA-ları Vyetnam müharibәsi zamanı fәal vә uğurla istifadә edildi [4]. Bu müharibә 
zamanı 1000-dәn çox Amerika PUA-ları 3435 döyüş fәaliyyәtindә iştirak etdi. Bu döyüş fәaliyyәtlәri 
zamanı S-75 HHM raketlәri vasitәsi ilә 130 pilotsuz uçuş aparatı mәhv edildi. 33 PUA döyüşçülәr 
tәrәfindәn vuruldu. 

 

 
Şәkil 7. “Firebee”-nin Vyetnam Döyüşü zamanı DRV üzәrindә çәkdiyi  

zenit batareyaları mövqelәrinin fotoşәkili 
 
ABŞ Vyetnam müharibәsindәn düzgün nәticә çıxararaq, PUA istehsalını heç dә 

mәhdudlaşdırmadı. Belә bir mәhdudlaşma, ümumi müharibә xәrclәrinin azaldılması çәrçivәsindә 
proporsional oldu. Hәmin dövrlәrdә Sovet İttifaqında yeni silah növlәri Siyasi Büronun qәrarları 
әsasında yaradıldığından, bu mәsәlә tam başqa formada qiymәtlәndirildi. Sovet zabitlәrinin bu müharibә 
zamanı zәngin tәcrübә qazanmalarına baxmayaraq, volyuntarist qәrarlar çıxaran siyasi rәhbәrliyin 
müharibә yekunları haqqında nәticәlәrinә qarşı çıxa bilmәdilәr. Qәrar zenit-raket komplekslәrinin daha 
mobil vә maneәyә davamlığını artırmaq yolunu seçmәk oldu ki, bu da ümumi sovet strategiyasına uyğun 
idi. Belә ki, nәhәng Sovet tank ordularının hücuma keçәcәyi tәqdirdә, quruda onun qarşısını ala bilәcәk 
bir qüvvәnin olmamasından, yalnız NATO-nun hәmlә aviasiyasını neytrallaşdırmaq vәzifәsi dururdu.  

Sovet ittifaqı dağıldıqdan sonra belә, Rusiya Federasiyasında, PUA inkişafına vә tәtbiqinә az 
diqqәt yetirildi. Lakin 1999-cu ildә Kamov Dizayn Bürosu Ka-137 pilotsuz helikopteri yaratdı. 2007-ci 
ildә MİQ Dizayn Bürosu vә Klimov Skat strike gizli pilotsuz tәyyarәsini tәqdim etdilәr, lakin sonradan 
layihә dayandırıldı [5]. Tupolev Dizayn Bürosu da Tu-300, Tu-243 kompleksinin modernlәşdirilmәsi 
üzәrindә iş apardı, lakin bu pilotsuz tәyyarә istifadәyә verilmәdi. 

2008-ci ilin avqustunda Rusiya ilә Gürcüstan arasındakı münaqişә Rusiya ordusunun müasir 
kәşfiyyat dronlarına sahib olmadığını göstәrdi.  

2009-cu ildә Rusiya İsrail şirkәti ilә (Israil Aerospace Industries (IAI)) pilotsuz uçuş aparatlarının 
alınması üçün müqavilә imzaladı. 

2010-cu ildә Sankt-Peterburqda Orlan-10 qısa mәnzilli PUA (çәkisi 18 kq) satışa çıxarıldı. Bir sıra 
genişmiqyaslı tәlimlәrdә, o cümlәdәn Qafqaz 2012-dә tәtbiq olunan Orlan-10 Quru Qoşunları vә Hava-
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Dәniz Qüvvәlәrinin rәhbәrliyi tәrәfindәn yüksәk qiymәtlәndirildi. Kompleks Rusiya ordusu tәrәfindәn 
2012-ci ilin sonunda qәbul edildi. 200-dәn çox cihaz istehsal edilәrәk qoşunlara tәhvil verildi [5]. 

2011-ci ilin sonunda Transas (Sankt-Peterburq) vә Sokol Dizayn Bürosu (Kazan) Rusiya ordusu 
üçün kәşfiyyat vә zәrbә PUA-ları yaratmaq üçün eksperimental dizayn vә inkişaf işlәri üçün dövlәt 
müsabiqәsini qazandı. Transas tәrәfindәn hazırlanan 720 kiloqramlıq pilotsuz tәyyarәyә “Dozor-600” 
(Şәkil 8), Sokol Dizayn Bürosunun 5 tonluq dronuna “Altius”adı verildi. 2012-ci ilin iyul ayında Sukhoi, 
çәkisi 10 ilә 20 ton olan ağır tәsirli PUA layihәsinin tәrtibçisi seçildi.  

 

 
Şәkil 8. Dozor-600 

 
Pilotsuz uçuş aparatlarının tәtbiqi vә inkişafı ilә bağlı görülmüş işlәrin çoxu ABŞ-dan sonra 

İsrailin payına düşür. Belә ki, 1969-70-сi illәrdә әrәb koalisiyası vә İsrail arasındakı “Çökdürmә 
müharibәsi” adı ilә tanınan müharibәdә, әrәb koalisiyası hәrbiçilәrinin arasında 40 Sovet vә 180 Kuba 
hәrbiçisinin olduğunu bildikdәn sonra ABŞ, İsrailә mәxfi silahı olan AQM (BQM)-34 “Farebee” 
kәşfiyyat PUA-larını vermәk qәrarına gәldi. Hәmin müharibәdә İsrail hәrbi kәşfiyyatının mühәndislәri 
tәrәfindәn kustar üsullarla düzәldilmiş uçan kәşfiyyat aparatları yaxın İordaniya vә Misir ordu 
mövqelәrindәn bәzi çәkilişlәr әldә edib gәtirmişdi. Lakin ordu komandanlığı daha uzağa uçan, dәrhal 
ötürülәn vә daha keyfiyyәtli mәlumat әldә edәn sistemlәr tәlәb edirdi ki, bu tәklif çox yerinә düşdü. 
1970-ci ilin martında İsrail nümayәndә heyәti ABŞ-a yola düşdü vә artıq adını “Teledine Ryan” kimi 
dәyişәn şirkәtlә öz tәlәblәrinә uyğun 12 PUA layihәlәndirib hazırlanması barәdә müqavilә imzaladı. 
“Firebee” 124İ modefikasıyalı bu kәşfiyyat PUA-sı yәhudi dilindә “Mabat” adlandırıldı. Cәmi 11 aydan 
sonra hazırlanaraq İsrailә gәtirilәn bu PUA-lardan әlavә, hәmin şirkәt daha bir kәşfiyyat modeli 
“Farebee” 124D, aldadıcı hәdәflәr olan “Şadmit” adlandırılan “Farebee” 232, 232D modellәrini dә 
istehsal etdi. Bundan әlavә “Northrop Grumman” şirkәti İsrail ordusu üçün MQM-74A “Chukar” ZRK-
larını aldadan yalançı hәdәflәr istehsal etdilәr ki, bunlar da “Telem” adlandırıldı. Bütün bu vasitәlәr 
1973-cü ilin “Qiyamәt günü müharibәsindә” tәtbiq olundu. Hәmin müharibәnin yekunları göstәrdi ki, 
ABŞ hәrbi sәnayesinin gücündәn istifadә edәn ordu sovet sәnayesinin mәhsulları ilә silahlanmış ordudan 
qat-qat yüksәk texnoloji üstünlüyә malikdir.  

Artıq ABŞ texnologiyalarını әldә etmiş İsrail PUA-ların verdiyi üstünlüyü dәrindәn anlayaraq, bu 
ölkәdәn hәmin vasitәlәri almaqla yanaşı, öz istehsallarını da yaratmağa başladılar.  
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İlk DZRK-lar 1969-cu ildә yaradıldı vә onların döyüş taktikasını necә dәyişәcәyi tam aydın 
deyildi. 70-ci illәrin әvvәllәrindә DZRK-larla çoxlu miqdarda tәyyarәlәr vurulandan sonra mәlum oldu 
ki, böyük ZRK-lardan tәşkil olunmuş HHM sistemini tam darmadağın edәndәn sonra, daha 50-ci 60-cı 
illәrdәki kimi rәqib sәmasına tam sahiblik mümkün deyil. Tәyyarәlәr 3000-3500 metr hündürlükdәn 
aşağı enmәmәlidirlәr ki, aşkar edilmәsi heç bir yolla mümkün olmayan DZRK-ların atәş zonasına 
girsinlәr. Bu isә tәyyarәlәrin sәrbәst düşәn bombalar vasitәsilә zәrbә dәqiqliyini bir neçә qat, döyüş 
uçuşlarının effektivliyini hәmin qәdәr azaldırdı. Atәş-zәrbә hәmlәlәri bir neçә yüz metr hündürlükdә 
uçuş tәlәb edirdi ki, o da çox riskli oldu.  

60-cı illәrdә kәşfiyyatçı tәyyarә HHM qüvvәlәrinin aşağı hündürlüklәrdә zәif selektivliyindәn 
istifadә edәrәk 300 metrә qәdәr hündürlüklәrә enә bilirdisә, indi o hündürlüklәrdә tәhlükә böyük idi.  

Bu halda AİRMECO şirkәtinin “Owl” PUA-sına tәlәbat yarandı. İsrailin “Tadiran” şirkәti 1974-
cü ildә bu PUA-ların istehsalına başladı. İsrailin müstәqil olaraq PUA istehsalı tarixi bu dövrdәn 
başlayır. “Owl” PUA-sını “Mastif” adı ilә xarici müştәrilәrә dә tәklif etmәyә başladılar. Çәkisi 100 kq-
dan çox olan bu aparat 7,5 saat havada qalaraq 37 kq ağırlığında kәşfiyyat avadanlığı daşıya bilirdi. 
İsrailin sonrakı müharibәlәrdә uğurlarının böyük bir hissәsi bu PUA ilә bağlıdır.  

 
Nәticә 

 

Müasir dövrdә istifadә olunan pilotsuz uçuş aparatları uzun illәr әrzindә böyük bir inkişaf tarixi 
keçmişdir. Pilotsuz uçuş aparatlarının hazırlanması üçün layihәlәrin işlәnmәsi, hәlә Birinci Dünya 
Müharibәsi dövrlәrinә tәsadüf edir. Bu vasitәlәrin hazırlanması vә tәtbiqi üzәrindә araşdırmaların tarixi 
bir әsrә yaxındır. Pilotsuz uçuş aparatları ilә bağlı araşdırmaların böyük hissәsi ABŞ vә İsrailin payına 
düşür. PUA istehsalı sәnayesi üzәrindә geniş dayanmağımızın әsas sәbәbi ondan ibarәtdir ki, belә 
sistemlәrin yaranma prosesini nisbәtәn әyani göstәrәk. Heç bir dövlәt birdәn-birә yeni texnika yarada 
bilmir. Göstәrdiyimiz kimi, ABŞ bu istiqamәtdәki işlәrә Birinci Dünya Müharibәsindәn etibarәn 
başladığından, XX әsrin 50-ci illәrindә “Firebee” tipli aparatlar yaratmışdı. Mәhz bu aparatlar 70-ci 
illәrdә İsrailin әrәb ölkәlәri üzәrindә qәlәbәsini tәmin etdi. 70-ci illәrdә bu sahәdә aparılan işlәr daha 
çox çәtinliklәrlә üzlәşә bilәrdi. Müasir dövrdә yerdәn idarә olunan pilotsuz uçuş aparatını 
layihәlәndirәrәk hazırlamaq elә dә çәtin mәsәlә deyil. Dünyanın hәr yerindә yüzlәrlә aviamodelçilәr 
kustar emalatxanalarda bu tip modellәri hazırlayıb sәmaya qaldırırlar, lakin bu vasitәlәrin hәrbi 
mәqsәdlәr üçün istifadәsi zamanı, qarşı tәrәfin hava hücumundan müdafiә, REM vә digәr maneәlәrә 
qarşı dayanıqlığını tәmin etmәk vacib mәsәlәdir. Bu isә böyük maddi, texniki resurslar vә uzun bir vaxt 
tәlәb edir.  
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Аннотация 
История БПЛА и этапы развития 

Бахруз Гусейнов 
 

В статье представлена информация об истории возникновения и развития беспилотных 
летательных аппаратов, их этапах и последовательности развития в определенные периоды, а 
также о факторах, обуславливающих необходимость использования беспилотных летательных 
аппаратов в современных войнах.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты, беспилотный авиационный 
комплекс, самолет радиоэлектронной разведки, конфигурация цели, переносной зенитный 
ракетный комплекс (ПЗРК), системы управления. 

 
Abstract 

History of UAV and stages of development 
Bahruz Huseinov 

 

The article provides information on the history of the emergence and development of unmanned 
aerial vehicles, their stages and sequence of development in certain periods, as well as the factors that 
necessitate the use of unmanned aerial vehicles in modern wars.  

Keywords: unmanned aerial vehicles, unmanned aerial vehicle system, electronic reconnaissance 
aircraft, target configuration, portable anti-aircraft missile system (PAAMS), control systems. 
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FİZİKİ PROSESLӘR ӘSASINDA YENİ NӘSİL SİLAHLARIN 
YARADILMASI PROBLEMLӘRİ 

 
e.o. kapitan Әliyar Namazov 

Heydәr Әliyev adına Azәrbaycan Ali Hәrbi Mәktәbi 
 

Xülasә. Mәqalәdә müasir müharibәlәrin aparılması üçün fiziki proseslәr әsasında yeni nәsil 
silahların yaradılması perspektivlәri tәhlil olunmuşdur. 

Açar sözlәr: elektromaqnit silahlar, infrasәs silahları, annihilyasiyon silahlar, lazer silahları, 
neytrino rabitә. 
 

Giriş 
 

Müharibә – mahiyyәtcә geniş mәnada qarşı tәrәflәrin çoxşaxәli fәaliyyәtini müәyyәn edәn bir 
döyüşdür. Döyüş – tәrәflәrin qarşılıqlı toqquşması zamanı onların mәnәvi vә fiziki gücünün ölçüsüdür. 
Qәdim zamanlardan cәmiyyәtdә münaqişәlәrin, mübarizәlәrin vә qarşıdurmaların mövcud olması 
düşmәn üzәrindә üstünlüyә malik olmaq üçün, insanları döyüşlәrin aparılmasında xüsusi vasitәlәrin 
yaradılmasına vadar etmişdir. Hәr dәfә belә vasitәlәrin yaradılması yeni silahların kәşfinә gәtirib 
çıxarmışdır. Hazırda elm vә texnikanın sürәtli inkişafı hәr bir dövlәtin müasir tәlәblәrә uyğun öz 
ordusunu qurmağa, onu müxtәlif növ silah vә sursatla tәmin etmәlәrinә geniş imkan yaratmışdır. 
Mәsәlәn, elmin inkişafı XX әsrdә bәşәriyyәtә bu gün әn dәhşәtli silah kimi qiymәtlәndirilәn nüvә vә 
termonüvә silahlarını bәxş etmişdir. Lakin müasir dövrdә alimlәrin vә hәrbiçilәrin qarşısında kütlәvi 
qırğın silahlarından (mәsәlәn nüvә silahlarından) istifadә etmәdәn müharibәlәrin aparılması, başqa sözlә 
müharibәlәrin “humanistlәşmәsi” mәsәlәsi kimi aktual bir problem durur. Bu baxımdan son dövrlәrdә 
fiziki proseslәr әsasında yeni nәsil silahların yaradılması problemlәri bütün dünya alimlәrinin elmi 
tәdqiqat işlәrinin әsasını tәşkil edәn bir mәsәlәyә çevrilmişdir.  

Mәlumdur ki, hazırda mövcud olan adi әnәnәvi silahlar istilik, kimyәvi vә kinetik enerjinin 
mәhvedici xüsusiyyәtlәrinә әsaslanaraq yaradılmışdır. Hansı ki, bunlar fizika elminә mәlum olan 
qanunlara әsaslanaraq әtraflı öyrәnilmişdir. Gәlәcәk müharibәlәrdә istifadәsi nәzәrdә tutulan qeyri-
әnәnәvi silahların yaradılması isә elmin inkişafının yeni nailiyyәtlәrinә әsaslanır. 

Hәrbi ekspertlәrin qeyd etdiyinә görә texniki imkanlarından asılı olaraq fiziki prinsiplәr әsasında 
yaradılan yeni silahlar döyüş tapşırığını hәm adi, hәm dә kütlәvi qırğın silahı kimi yerinә yetirә bilәr. 
Eyni zamanda belә silahlar düşmәnә tәsir etmә spektrini genişlәndirir, hәmçinin müharibәnin aparılması 
metodlarını tәkmillәşdirir. 

Son illәrdә fiziki prinsiplәr әsasında yeni nәsil silahların yaradılması istiqamәtindә aparılan bir 
sıra elmi tәdqiqat işlәrini qeyd etmәk olar: 

Lazer silahları – güclü optik kvant generatorlarından (lazerlәrdәn) istifadәyә әsaslanır 1; 
Elektromaqnit silahlar – elektromaqnit şüalanması ilә döyüş radioelektronikasının bәzi 

komponentlәrinin mәhv edilmәsinә әsaslanır 1; 2; 
Sürәtlәndirici silahlar – yüklü yaxud neytral zәrrәciklәr dәstәsinin istiqamәtlәndirilmәsinә 

әsaslanır 1; 
İnfrasәs silahları – alçaq tezlikli akustik dalğalardan istifadәyә әsaslanır 3; 
Radiotezlikli silahlar – bioloji obyektlәrә elektromaqnit şüalanmasının tәsirinә әsaslanır 3; 
Annihilyasiyon silahlar – böyük miqdarda enerji ayrılması ilә zәrrәciklәrin qarşılıqlı çevrilmәsi 

effektinә әsaslanır 3. 
Hәrbiçilәr fizika elminә hәmişә düşmәn üzәrindә qәlәbә qazanmaq üçün bir vasitә kimi baxmışlar. 

Riyazi vә fiziki qanunlara әsaslanan ballistika lap qәdimdәn – Napoleon müharibәlәrindәn bәri 
“müharibә Allahı” kimi qәbul edilmişdir. XX әsrdә atom fizikası hәrbiçilәrә nüvә vә termonüvә 
silahlarını vermişdir. Lakin fizik – alimlәrin potensial imkanları bununla bitmir. Mütәxәssislәr hesab 
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edir ki, gәlәcәk müharibәlәrin aparılması üçün yeni növ silah vә vasitәlәrin yaradılması alimlәri daim 
düşündürür. Alimlәr hәrbiçilәrin arzularını yerinә yetirmәklә elmdә daha qabağa irәlilәyirlәr vә elmin 
inkişafına böyük töhfәlәr verirlәr. Bu mәqalәdә biz onların düşündüklәri bәzi silahların yaradılmasının 
hansı fiziki prinsiplәrә әsaslandığı mәsәlәlәrinә baxacağıq. 

 
Lazer silahları 

 

Bir sıra fantastik filmlәrdә filmin qәhrәmanları lazer silahlarından istifadә edirlәr. Bu o qәdәr 
çoxdan olmuşdur ki, hәtta “blaster” adlanan lazer tapançası artıq bu gün köhnәlmiş hesab olunur. Başqa 
sözlә, bu istiqamәtdә kinoekranlarda lazer silahlarından istifadә olunmasına rast gәlmirik. Bu o demәk 
deyil ki, artıq alimlәr müasir lazer silahlarının yaradılması haqda düşünmürlәr vә bu istiqamәtdә elmi 
tәdqiqat işlәri aparılmır. Lazer silahlarının yaradılması bu gün dә bir sıra dövlәtlәrin qarşısında duran 
әsas mәsәlәlәrdәn biridir. Mәsәlәn lazer texnologiyasının praktiki istifadәsinә dair misal göstәrәk: 

A-60 – bu Rusiya SQ-dә İL-76MD hәrbi nәqliyyat tәyyarәsindә yerlәşdirilmiş vә meqavat 
gücündә lazer qurğusu ilә tәchiz olunmuş uçan laboratoriyadır. Bu aviasiya – lazer kompleksinin tәyinatı 
düşmәnin optika – elektron vasitәlәrinә әks tәsir göstәrmәkdir. Başqa sözlә, bu kompleks düşmәnin 
kәşfiyyat peyklәrinin optik – elektron sistemlәrini infraqırmızı diapazonda lazer şüaları vasitәsi ilә mәhv 
edir. Bu cür aviasiya lazer kompleksi ilә kosmik hәdәflәri mәhv etmәk daha effektli alınır, nәinki yerüstü 
hәdәflәri. Çünki atmosferin yuxarı tәbәqәsi kiçik sıxlığa malikdir, uyğun olaraq orada lazer şüalarının 
sәpilmәsi dә kiçik olur. Rusiya SQ-nin kosmik hәdәflәrә atәş açma tәcrübәsi var. Mәsәlәn, 2009-cu ildә 
A-60 avia-lazer kompleksi tәrәfindәn Yaponiyanın 1500 km hündürlükdә uçan “Ajisal” adlı geofiziki 
peykinә atәş açılmışdır. Lakin bu peyk әksetdirici vasitәlәrlә tam örtüldüyünә görә ona heç bir zәrәr 
dәymәmişdir. Hәmin peyk lazer şüalarını әks etdirmәklә elmi cәhәtdәn onun yerlәşmә vәziyyәtini 
öyrәnmәk mәqsәdi ilә kosmosa buraxılmışdır. 2015-ci ildәn mәlumatlar yayılmışdır ki, Rusiya dövlәti 
yeni nәsil lazer silahlı tәyyarәlәrin hazırlanması üzәrindә işlәyir. Bunlarla yanaşı Rusiya dövlәti 
01.02.2018-ci ildә “Peresvet” (lazer kompleksi) lazer silahını SQ-in istifadәsinә vermişdir 5, 6. 
“Peresvet” lazer silahı yeni fiziki prinsiplәr әsasında yaradılan silahlar qrupuna daxildir. Bu silah haqda 
bәzi mәlumatların mәxfi saxlanılmasına baxmayaraq hәrbi ekspertlәrin dediyinә görә “Peresvet” lazer 
silahı әsasәn hava hücumundan müdafiә vә raket әleyhinә müdafiә mәqsәdi üçün nәzәrdә tutulmuşdur. 
Bu silahdan eyni zamanda pilotsuz uçan hәdәflәri mәhv etmәk üçün dә uğurla istifadә etmәk olar. Bu 
zaman silahın effektivliyi әtraf mühitin xüsusiyyәtlәrindәn bir başa asılı olur: yaxşı havada bu silah ideal 
işlәyir. Dumanlı, qarlı, yağışlı vә digәr hava şәraitindә silahın effektivliyi aşağı sәviyyәdә ola bilәr. 
Çünki pis hava şәraiti lazer şüalarının yayılmasına mәnfi tәsir göstәrir. Eyni zamanda hәrbi ekspertlәr 
qeyd edirlәr ki, bu silahla bir sıra hәrbi bazaları vә digәr obyektlәri onların әrazisinә daxil olan pilotsuz 
dronlardan da müdafiә etmәk olar. 

Aviasiya lazer silahlarının yaradılması üzrә ABŞ dövlәtindә dә geniş miqyaslı işlәr aparılmışdır 
4. Lakin hәlәlik bu işlәr dayandırılmışdır. ABŞ SQ-dә güclü lazer kompleksi ilә tәchiz olunmuş 
“Boeing YAL-1”, ballistik vә qanadlı raketlәrin tutulması (mәhv edilmәsi) mәqsәdi üçün nәzәrdә 
tutulmuşdur. Uğurlu sınaqlara baxmayaraq (2010-cu ildә bu lazer silahı ilә iki tәlim raketi mәhv 
edilmişdir) 2011-ci ildә bu layihә bağlanmışdır. Hәtta lazer kompleksinin gücünü bir meqavata 
çatdırmalarına baxmayaraq real döyüş şәraitindә onun әhәmiyyәtinin o qәdәr dә böyük olmayacağı 
qәnaәtinә gәlmişlәr. Әgәr uçuş zamanı raket fırlanarsa, yaxud istilikdәn müdafiә örtüyünә malik olarsa, 
onda lazer tamamilә әhәmiyyәtsiz olur. Buna baxmayaraq Amerika ordusu 2025-ci ildә lazer silahına 
malik ola bilәr. Belә ki, 10 kilovat gücündә “High Energy Laser Mobile Test Turck (HELMTT)” lazer 
topunu zirehli hәrbi yük maşınında yerlәşdirmәk planlaşdırılır (Fort Sill – hәrbi bazasında sınaqdan 
keçirilmişdir). Mütәxәssislәrin tәsdiq etdiyinә görә bu lazer kifayәt qәdәr güclüdür, pilotsuz uçan 
hәdәflәri vә minaları mәhv etmәyә onun gücü çatar. 2020-ci ilә qәdәr onun gücünü 100 kilovata qәdәr 
artırmaq nәzәrdә tutulmuşdur. ABŞ-da gücü 2 kilovat olan lazerlәrin hazırlanması vә yüngül zirehli 
maşınlarda yerlәşdirilmәsi planlaşdırılır. Bununla yanaşı lazer silahlarından Hәrbi Dәniz qüvvәlәrindә 
dә istifadә olunmasına dair planları var. 
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Qeyd edәk ki, istәnilәn lazerin işinin әsasını mәcburi şüalanma hadisәsinin mövcud olması tәşkil 
edir. Bu hadisәnin nәticәsindә işığın güclәnmәsi baş verir, uyğun olaraq onun çox geniş sahәlәrdә tәtbiq 
olunma imkanları yaranır. Fizika elmindәn bilirik ki, işıq – insan gözü tәrәfindәn qәbul oluna bilәn 
elektromaqnit şüalanmasıdır. Bununla yanaşı elektromaqnit şüalanması spektrindә ultrabәnövşәyi vә 
infraqırmızı şüalar da mövcuddur. Optik diapazondan kәnarda, daha dәqiq desәk qısadalga 
diapazonunda mövcud olan şüalanma nәzәri olaraq böyük dağıdıcı gücә malik daha güclü lazer silahları 
yaratmağa imkan verir. Bütün bunlarla yanaşı hәlә soyuq müharibә dövründә ABŞ-da rentgen – lazer 
döyüş silahlarının yaradılmasına cәhd olunmuşdur. Rentgen “qılıncı” layihәsi “Ekskalibur” 
adlandırılmışdır. Lakin belә lazer silahı üçün fantastik dәrәcәdә böyük enerji lazımdır. Bu enerjini isә 
ancaq nüvә partlayışı nәticәsindә әldә etmәk olar. 1983-cü ildә nüvә enerjisi ilә tәmin olunmuş rentgen 
lazeri Nevada ştatında yerlәşәn hәrbi poliqonda sınaqdan keçirilmişdir. Bәzi mәlumatlara görә belә 
tәdqiqatlar Sovet İttifaqında da aparılmışdır. Lakin alınan nәticәlәr qәnaәtbәxş olmamışdır. Son 
dövrlәrdә rentgen lazerinin başqa texnologiyalar üzәrindә yaradılması istiqamәtindә elmi-tәdqiqat işlәri 
aparılır. Bu, sәrbәst elektronlar әsasında düzәldilmiş rentgen lazerlәr olacaq. Bu lazerlәrin hәlәlik mülki 
sahәdә tәtbiq olunması planlaşdırılır. 

Qamma – lazerlәr, yaxud “qrazerlәr” (bunlar qamma diapazonunda ifratgüclü silahlardır) 
silahlarının yaradılması da gündәmdә olan mәsәlәlәrdәn biridir. Qammalazer silahlarının yaradılması 
imkanlarını tәdqiq edәn alimlәr hesab edir ki, bu silahların kömәyi ilә Yer kürәsini kosmosdan mümkün 
olan tәhlükәlәrdәn, mәsәlәn bizim planetә tәrәf hәrәkәt edәn asteroidlәrdәn qorumaq mümkündür. Belә 
lazerin enerjisi optik lazerlәrin enerjisindәn 100–10000 dәfә böyük olacaq.  
 

İnfrasәs silahları 
 

Sәs dalğaları vasitәsi ilә heç bir döyüş silahlarından atәş açmadan düşmәn qüvvәlәrini mәğlub 
etmәk olar. Sәs dalğaları vasitәsi ilә sadәcә olaraq düşmәnin canlı qüvvәsindә tәşviş yaratmaqla onların 
döyüş sәhnәsini tәrk edәrәk qaçmalarına nail olmaq mümkündür. Akustik silahlardan istifadә etmәklә 
döyüş sursatlarına qәnaәt etmәk, elәcә dә böyük humanistlik göstәrmәklә düşmәnin canlı qüvvәsini 
mәhv etmәdәn tәslim olmalarına nail olmaq mümkündür. 

Elektromaqnit şüalanmasında spektrin böyük hissәsini görә bilmәdiyimiz kimi, sәs dalğalarının 
da bir hissәsini eşidә bilmirik. Bildiyimiz kimi insan qulağı 16–20 Hs-dәn 15–20 kHs tezlik 
diapazonunda olan sәs dalğalarını qәbul edә bilir. Bu diapazondan aşağı sәslәr infrasәs, yuxarı olan isә 
ultrasәs adlanır. İnfrasәs dalğalarını bizim qulağımızın eşitmәmәsi o demәk deyil ki, orqanizmin digәr 
orqanları da bu sәsi eşitmir. İnsan orqanizmindә baş verәn müxtәlif proseslәrin yaratdığı rәqslәrin tezliyi 
mәhz infrasәs dalğalarının tezlik diapazonunda olur. Әgәr xarici tәsirlәrin nәticәsindә bu tezliklәr üst-
üstә düşәrsә (infrasәs tezliyi ilә insanın daxili orqanizmindә yaranan rәqslәrin tezliyi), onda orqanizmin 
daxilindә mәcburi rәqslәrin amplitudu kәskin şәkildә artır (fizikada bu hadisә rezonans adlanır). Bu isә 
insanın daxili orqanlarının iş qabiliyyәtlәrini itirmәsinә, hәtta onların dağılmasına da sәbәb ola bilәr. 
Bütün bunlar nәzәri olaraq infrasәs silahlarının yaradılmasına әsas verir 5. 

Kifayәt qәdәr güclü infrasәs dalğaları ilә insanlara tәsir edәrkәn onların bәzilәrindә hәyәcan, qorxu 
vә tәşviş, bәzilәrindә isә ürәkbulanma, qulaqlarında cingilti, ağrı hisslәri vә s. fәsadlar yaranır. İstәnilәn 
halda bu hisslәr insanı döyüş sәhnәsini tәrk etmәyә mәcbur edir. Bәlkә dә belә infrasәs silahları 
mövcuddur. Ancaq heç bir dövlәt bu silahlar vә onların sınaqdan keçirilmәsi haqda heç bir yerdә 
mәlumat vermir, yәqin ki, mәxfi saxlanılır. İnfrasәs silahının real istifadәsinә dair bir misal göstәrmәk 
olar. XX әsrin sonlarında Yuqoslaviya әmәliyyatı zamanı NATO qüvvәlәri tәrәfindәn “akustik bomba” 
adlanan infrasәs silahlarından istifadә olunmuşdur. Bu silahın yaratdığı çox kiçik tezlikli dalğalar 
müdafiә qüvvәlәrindә ancaq qısa zaman müddәtindә tәşviş yaratmışdır. Bәzәn KİV-dә infrasәs 
silahlarından istifadә olunması haqda mәlumatlar yayılır. Әslindә bu başqa növ akustik silahlardır. 
Mәsәlәn, bir sıra ölkәlәrdә nümayişçilәri dağıtmaq üçün akustik silahlardan istifadә olunur. 2–3 kHs 
tezliyә malik sәs dalğaları çox güclü hәyәcanlandırıcı tәsirә malikdir vә düşmәn tәrәfdә pәrakәndәlik 
yaratmaqla onların psixoloji tarazlıqdan çıxmalarına sәbәb olur. Lakin infrasәs dalğalarından fәrqli 
olaraq bu sәs dalğaları eşitmә diapazonunda olur. Qeyd edәk ki, “tәbii dalğalar qorxusu” adlanan 
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dalğalar da 7–13 Hs tezlik diapazonunda yerlәşir. Lakin infrasәs dalğalarının digәr sәs dalğalarına 
nisbәtәn müxtәlif mühitlәrdә udulma dәrәcәsi çox kiçik olduğundan onlar daha böyük mәsafәlәrә 
yayılma imkanına malikdir. Ona görә dә tәbii fәlakәtlәrin ilk xәbәrvericisi mәhz infrasәs dalğalarıdır 
(mәsәlәn, zәlzәlәlәr vә tayfunlarda, vulkan püskürmәlәrindә vә s.). Zәlzәlә vaxtı infrasәs dalğaları yerin 
üst tәbәqәsi ilә generasiya etdiyinә görә bir çox heyvanlar onu daha tez hiss edir vә onlar tәbii fәlakәtin 
gözlәnildiyi әrazini tәrk edirlәr, yaxud hiss olunan narahatlıqlarını nümayiş etdirirlәr. İnfrasәs 
silahlarının yaradılmasının әsasında, mәhz tәbii hadisәlәrin insanlarda yaratdığı qorxu hisslәri durur. 

 
Relsotron silahı 

 

Artilleriya mәrmisinin başlanğıc sürәti nәzәri olaraq 2kmsan tәrtibindәdir. Lakin praktiki olaraq 
mәrminin başlanğıc sürәti bu hәddә çata bilmir. Son dövrlәrdә artilleriya mәrmisinin başlanğıc sürәtinin 
artırılması istiqamәtindә alimlәr tәrәfindәn elmi tәdqiqat işlәri aparılır. Çox güman ki, yaxın vaxtlarda 
adi artilleriya topu elektromaqnit artilleriya topu ilә әvәz oluna bilәr. Relsotron (yaxud ABŞ-da bunu 
“reyleqan” adlandırırlar) fizika alimlәrinin nәzәrincә elektromaqnit sürәtlәndiricisidir. Belә 
sürәtlәndiricinin digәr növü “Qauss topu” adlanır. Lakin bu qurğu praktiki tәtbiqinә görә tam effektsiz 
hesab olunur. 

Relsotron silahının adi artilleriya silahından bir sıra üstünlüklәri var. Bu silahın yaradilmasında 
Amerika hәrbiçilәrinin mütәxәssislәr qarşısında qoyduğu tapşırıq ondan ibarәt olmuşdur ki, mәrmiyә 
5,8 kmsan başlanğıc sürәti verә bilәcәk elektromaqnit top yaradılsın. Hәmçinin belә top 6 dәqiqә 
әrzindә 370 km mәsafәdә diametri 5m olan hәdәfi mәhv edә bilsin. Belә silahın göstәricilәri hazırda 
ABŞ HDQ-dә mövcud olan artilleriya silahlarının göstәricilәrindәn 20 dәfә böyükdür. Bundan başqa, 
belә mәrmi özündә partladıcıya malik deyil, onun dağıdıcı gücü ancaq ifrat böyük sürәtlә buraxılan 
mәrminin kinetik enerjisindәn asılıdır. Gәmilәrdә belә silahların yerlәşdirilmәsi onların tәhlükәsizliyi 
üçün çox vacibdir. Çünki gәmilәrdә belә silahın yerlәşdirilmәsi digәr partlayıcı maddәlәrin 
azaldılmasına şәrait yaradır 6. 

Relsotron silahının yaradılması üzәrindә Rusiya dövlәtindә dә elmi işlәr aparılır. Hәtta aşkarcasına 
bu silahı sınaqdan keçirmişlәr vә mәrminin başlanğıc sürәtinin 3,2 km/san çatmasına nail olmuşlar. 
Lakin Rusiya alimlәri qarşısında mәrminin başlanğıc sürәtinin 11 km/san çatdırılması tapşırığı 
qoyulmuşdur. Rusiya EA-nın prezidenti bu silahın hәrbi tәtbiqlәr üçün nәzәrdә tutulmadığını 
söylәmişdir. O qeyd etmişdir ki, bu istiqamәtdә alimlәrin qarşısında üç mәsәlә durur: yüksәk tәzyiqli 
sistemin yaradılması vә onun kömәyi ilә kainatın öyrәnilmәsi, planetlәrin yüksәk sürәtli kosmik 
cisimlәrdәn müdafiәsi vә peyklәrin orbitә çıxarılması 2. 

Relsotron silahının (elektromaqnit top) elmi cәhәtdәn iş prinsipi Şәkil 1-dә tәsvir olunmuşdur:  
 

 
Şәkil 1. Relsotron silahının iş prinsipi 
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Şәkildәn aydın görünür ki, relsotron (elektromaqnit top) silahında mәrminin böyük sürәt alması 

üçün elektromaqnit qüvvәdәn istifadә olunur. Relsotron güclü sabit cәrәyan mәnbәyinә birlәşdirilmiş 
iki paralel elektroddan (R – relslәrdәn) ibarәtdir. Mәrmi (M) vasitәsi ilә elektrik dövrәsi qapanır, 
nәticәdә elektromaqnit sahәsi vә mәrmiyә tәsir edәn Lorens qüvvәsi (F) yaranır. Mәrminin ifrat yüksәk 
sürәt alması üçün o, F – Lorens qüvvәsinin tәsiri ilә çox güclü şәkildә itәlәnir. Bu üsulla nәzәri olaraq 
mәrminin lazım olan sürәtә malik olmasına nail olmaq olar. Tәbii ki, belә silahın yaradılması da yüksәk 
enerji mәnbәyi tәlәb edir. Enerji mәnbәyinin müәyyәn olunması vә onun konstruktiv olaraq qurğuda 
yerlәşdirilmәsi bu gün mütәxәssislәrin qarşısında duran problemlәrdәn biridir. 
 

Neytrino rabitә  
 

Mәlumatların müәyyәn mәsafәlәrә ötürülmәsi bu vә ya digәr fiziki hadisәlәrә әsaslanır. 
Radiorabitә siqnal daşıyıcıları kimi 0,1 mm dalğa uzunluqlu radiodalğalardan istifadә olunur. Hazırda 
lazer rabitәnin tәtbiqi istiqamәtindә tәcrübәlәr aparılır. Bu, mәlumatların kosmik fәzaya ötürülmәsi 
tәlәbindәn irәli gәlir. Әgәr nә vaxtsa taxion zәrrәciklәr kәşf olunarsa (әgәr bu mümkündürsә), onda lazer 
rabitә hәrbi sahәlәrdә istifadәyә verilә bilәr. Taxion rabitә mәlumatları ifratişıq sürәti ilә ötürmә 
imkanlarına malik ola bilәr vә o, ifratuzaq kosmik rabitәnin әsasını tәşkil edә bilәr. Bu, yәqin ki, elmin 
gәlәcәk inkişafında (bәlkә dә növbәti 100 illikdә) mümkün ola bilәr. Hazırda isә alimlәr sualtı qayıqlarla 
keyfiyyәtli rabitә sisteminin yaradılması haqda daha çox düşünürlәr. 

Neytrino – leptonlar sinfinә daxil olan fundamental neytral zәrrәcikdir, ancaq zәif vә qravitasiyon 
qarşılıqlı tәsirlәrdә iştirak edirlәr. Neytrinonun әsas xüsusiyyәti ondan ibarәtdir ki, o maddәlәrlә hәdsiz 
dәrәcәdә zәif qarşılıqlı tәsirdә olur. Başqa sözlә bu zәrrәcik yer kürәsinin bir üzündәn o biri üzünә 
sәrbәst keçә bilәr vә bu vaxt onu heç nә saxlaya bilmәz. Bu baxımdan aylarla okeanın dәrinliklәrindә 
döyüş növbәsindә olan sualtı qayıqlarla neytrino rabitәnin yaradılması çox әlverişli olar. Mәlumdur ki, 
duzlu dәniz suyu radiosiqnallar üçün әn yaxşı uducu mühitdir. Sualtı qayığın üzәrәk bu siqnalları qәbul 
etmәk cәhdi isә öz mövqelәrini düşmәnә bildirmәk demәkdir. Hazırda sualtı qayıqlarla rabitә üçün 
ifratuzun radiodalğalardan istifadә olunur (dalğa uzunluğu ƛ>10 km olan) 1. 

Belәliklә neytrino maneәlәri dәf etmәklә istәnilәn mәsafәyә getmәk xüsusiyyәtinә malikdir. Hәtta 
lazım gәlsә neytrino ayı deşib keçmәklә siqnalları ayın әks tәrәfindә yerlәşәn peykә çox asanlıqla çatdıra 
bilәr. Lakin sual olunur, real olaraq neytrino rabitә sistemini necә yaratmalı? Bu haqda Virciniya 
Politexniki Universitetinin alimlәri maraqlı tәklif irәli sürmüşlәr. Onlar tәklif edir ki, başlanğıc olaraq 
sualtı qayıqlarla birtәrәfli rabitә sistemi yaradılsın. Bu zaman ötürücü kimi cәmlәyici “myüon toplayıcı” 
hәlqәdәn istifadә olunsun, hansı ki, bu hәlqә bir saniyәdә 1014 sayda neytrino zәrrәciklәr selini yaradır. 
Neytrino zәrrәciklәr seli planetin o biri üzünә keçdikdәn sonra onların cüzi bir hissәsi maddәlәr 
tәrәfindәn tutula bilәr (mәsәlәn, su molekulunda atom nüvәsi ilә qarşılıqlı tәsirdә ola bilәr). Nәticәdә 
yüksәk enerjili myüon zәrrәciklәri yaranır, bunlar suda zәif işıqlanma әmәlә gәtirir (fizikada Çerenkov 
şüalanması adlanır). Bu isә sualtı qayıqda quraşdırılmış ifrathәssas fotodetektorlar vasitәsi ilә qeydә 
alınır. Belә kanalla mәlumatların ötürülmә sürәti 10 bit/san tәşkil edir. Bu, hazırda sualtı qayıqlarda 
mövcud olan rabitә sistemlәri ilә müqayisәdә heç dә az deyil. Çox kiçik tezlikli miriametrik (dalğa 
uzunluğu ƛ=10-100km) dalğalardan istifadә olunan radiokanalın mәlumatı buraxma imkanı 50 bit/san 
tәşkil edir. Lakin belә siqnalı qәbul etmәk üçün sualtı qayıq ya suyun 20m dәrinliyinә qalxmalıdır, ya 
da uzun kabellә birlәşdirilmiş radiobuy antena ilә birlikdә buraxılmalıdır. Hәr iki halda sualtı qayığın 
aşkar edilmә ehtimalı artır vә manevretmә imkanları mәhdudlaşır. Çox kiçik tezliklәrdә dekameqametrik 
(ƛ÷10000–100000 km) dalğalardan istifadә etdikdә isә sualtı qayıq heç üzmәyә dә bilәr. Lakin bu halda 
siqnalın ötürülmәsi 1bit/dәq tәşkil edir 3. 

Belәliklә, fizika elminin inkişafı yeni nәsil silahların yaradılması ilә hәmişә qarşılıqlı vәhdәt tәşkil 
etmişdir. Başqa sözlә, elmin inkişafı yeni silahların yaradılmasına, bu isә elmin daha da inkişaf etmәsinә 
güclü tәkan vermişdir. Fizika elminin müasir inkişafı yeni nәsil silahların yaradılmasında, ümumiyyәtlә 
ordunun gücünün artırılmasında әsaslı rol oynayır. 
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Xülasә. Mәqalәdә kadr idarәetmә sistemindә innovasiyalarla idarәetmә, innovasiyanın mәzmunu, 

növlәri vә istifadә edilmәsi prinsiplәri ümumi tәhlil edilmiş, Azәrbaycan Ordusunda kadrların 
idarәedilmәsi sahәsindә tәtbiq edilәn innovasiya texnologiyaları şәrh edilmiş vә onlardan gәlәcәk 
fәaliyyәtdә istifadә imkanları göstәrilmişdir.  

Açar sözlәr: innovasiya, innovasiyalarla idarәetmә, innovasiya texnologiyaları kadr 
innovasiyaları, kadrların idarә edilmәsi,  

 
Azәrbaycan Ordusunda kadrların idarә edilmәsinә taktiki yanaşmadan strateji yanaşmaya 

keçilmәsi, personalla iş metodlarının Azәrbaycan Respublikası vә xarici ölkәlәrin bu sahәdә elmi-nәzәri 
vә praktik tәcrübәsini nәzәrә alaraq daim tәkmillәşdirilmәsi aktual mәsәlәlәrdәn biridir.  

Azәrbaycan Ordusunda insan resurslarının idarә edilmәsi üzrә nәzәri vә praktik fәaliyyәtlәrin elmi 
әsaslandırılmış şәkildә qurulması vә bu prosesdә yeni texnologiyaların geniş tәtbiq olunması 
tendensiyası diqqәti cәlb edir. Konkret olaraq hәrbi qulluqçuların seçilmәsi, qiymәtlәndirilmәsi, uçotu, 
hәmçinin onların xidmәti vә fәrdi mәlumatlarının qeydiyyatı prosesindә innovasiya texnologiyalarından 
istifadә edilmәsi praktik olaraq kadr fәaliyyәtlәrinin optimallaşdırılmasına xidmәt edir.  

İdarәetmәyә innovasion yanaşma, innovasiya, innovasilarlarla idarәetmә, innovasiya 
texnologiyaları haqqında müәyyәn nәzәri biliklәrә malik olmadan insan resurslarının idarә edilmәsi üzrә 
fәaliyyәtlәrin effektivliyinә nail olmaq mümkün deyildir. Bu baxımdan kadr idarәetmә subyektlәrinin 
“innovasiya”, “innovasiyalarla idarәetmә”, “innovasiya texnologiyaları” haqqında müәyyәn biliklәrә vә 
praktik vәrdişlәrә sahib olması zәruridir.  

Azәrbaycan Ordusunda kadrların idarә edilmәsi sahәsindә innovativ texnologiyalardan istifadә 
imkanlarını vә bu istiqamәtdә hәyata keçirilәn tәdbirlәrin tәhlilini vermәzdәn әvvәl innovasiya haqqında 
qısa mәlumat vermәyi zәruri hesab edirik. 

Kadr innovasiyaları. Kadrların idarә edilmәsi praktikasında innovasiyalarla idarәetmәnin kadr 
idarәetmә sistemindә innovasion mühit yaradılması vә bu istiqamәtdә görülәn işlәrin әlaqәlәndirilmәsi 
vә kadr idarәetmә sistemindә innovasiyaların reallaşdırılması kimi iki әsas istiqamәti nәzәrdә tutulur:  

Bәzi müәlliflәr innovasiya dedikdә, yeniliklәrin daxil edilmәsini, tәşkilatın idarәedilmәsindә 
nәyinsә dәyişdirilmәsini başa düşürlәr. 

B.Tviss innovasiyanı yeniliyin daxil edilmәsi kimi tәsvir edir [1]. O.Y.Korobeynikov, 
A.A.Trifilova, İ.A.Korşunov innovasiya dedikdә müәssisәdә vә tәsәrrüfat fәaliyyәtindә yeni metodların 
tәtbiq edilmәsi prosesi kimi qәbul edirlәr B.Santonun fikrincә, innovasiya rәqabәt qabiliyyәtli texnoloji 
üstünlüyün yaradılması vә reallaşdırılmasıdır [2].  

Elmi әdәbiyyatlarda innovasiya termininin mәzmununa yanaşmaların tәhlili әsasında 
innovasiyanın hәr hansı prosesin iqtisadi, elmi-texniki, sosial vә digәr göstәricilәrinin 
yaxşılaşdırılmasına gәtirәn yeniliklәr olduğunu söylәmәk olar.  

Müәlliflәrin fikrinә görә, Silahlı Qüvvәlәrdә insan resurslarının idarә edilmәsi sahәsindә 
innovasiya bütövlükdә, Silahlı Qüvvәlәrin tәşkilati-ştat strukturunun optimallaşdırılması, vәzifәlәrin 
yüksәk peşәkar kadrlarla komplektlәşdirilmәsi, kadrların idarә edilmәsi üzrә hüquqi bazanın 
tәkmillәşdirilmәsi, hәrbi strukturlarda mәnәvi-psixoloji mühitin yaxşılaşdırılması, şәxsi heyәtin әxlaqi 
keyfiyyәtlәrinin yüksәldilmәsi, xüsusi halda kadrların seçilmәsi, vәzifәlәrә tәyinatı, hazırlanması vә 
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yenidәn hazırlanması, hәrbi xidmәtә adaptasiyası vә motivasiyası, karyera inkişafı, kadr ehtiyatının 
formalaşdırılması, hәmçinin, kadrların idarә edilmәsi vә uçotu üzrә fәaliyyәtlәrin sәmәrәli olmasını 
tәmin edәn yeniliklәr başa düşülür. Bu baxımdan kadrların idarә edilmәsi üzrә fәaliyyәtlәrin kәmiyyәt 
vә keyfiyyәt göstәricilәrinin yüksәldilmәsi mәqsәdi ilә tәtbiq edilәn yeni metodikalar, metodlar, 
vasitәlәr vә texnologiyalar da innovasiya hesab olunur. 

Elmi әdәbiyyatlarda innovasiya ilә bağlı mәlumatların tәhlili göstәrir ki, innovasion fәaliyyәtә 
yanaşmalar müxtәlifdir, lakin bu yanaşmaların hamısı üçün eyni olan fәrqlәndirici әlamәtlәr vardır:  

‒ innovasiya orijinal qәrarların praktik istifadәsi ilә әlaqәlidir; 
‒ innovasiya rәqabәtdә üstünlük әldә etmәyә imkan verir; 
‒ innovasiya hәmişә müәyyәn risklә bağlıdır; 
‒ innovasiya tәtbiqi xarakterli olduqda son nәticәyә istiqamәtlәnir; 
‒ innovasiyanın nәticәsi iqtisadi vә ya sosial kateqoriyalarda ölçülәbilәndir. 
Bütövlükdә, innovasiya ilә bağlı yanaşmaları ümumilәşdirәrәk deyә bilәrik ki, kadr idarәetmә 

sistemindә innovasiyalarla idarәetmә – insan resurslarının idarә edilmәsi sahәsindә tәşkilatın rәqabәt 
qabiliyyәtinin formalaşdırılması vә reallaşdırılması amili kimi onun personalının sәmәrәli fәaliyyәtini 
vә inkişafını tәmin etmәk üçün cari vә strateji mәqsәdlәrә uyğun olaraq kadr yeniliklәrinin praktik 
mәnimsәnilmәsi vә tәtbiqinin tәmin edilmәsi üzrә mәqsәdyönlü fәaliyyәtdir.  

Kadr idarәetmә sistemindә innovasiya – әnәnәvi praktikadan fәrqli olaraq kadr yeniliklәrinin 
(prinsiplәr, prosedurlar, metodlar, sistemlәr, tәşkilati qәrarlar) mәnimsәnilmәsi prosesi olub, tәşkilatın 
daxili kompetensiyası vә motivasiyasının struktur vә parametrik dәyişilmәsi әsasında intellektual 
komponentlәrinin inkişafına istiqamәtlәnir. Mәsәlәn, kadr ehtiyatına seçimin әnәnәvi proseduru liderlik 
qabiliyyәtinin üzә çıxarılması metodikası ilә tamamlana bilәr, vә yaxud peşә tәlimi proqramı tәlim 
prosesindә aparıcı olan qavrama mәnbәyinin üzә çıxarılması üzrә psixoloji testlәşdirmә metodikası ilә 
tamamlana bilәr. 

Ölkәdә vә xarici ölkәlәrdә nәşr olunmuş elmi әdәbiyyatların öyrәnilmәsi әsasında insan 
resurslarının idarә edilmәsi üzrә innovasiyaların aşağıdakı fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrini qeyd edә 
bilәrik:  

‒ kadr sistemindә innovasiya hәmişә mövcud davranışların, idarәetmә meyarlarının, bәzi hallarda 
hәtta idarәetmә strukturunun dәyişilmәsinә gәtirir, bu isә maddi innovasiyalardan fәrqli olaraq 
dәyişikliklәrә müqavimәt fenomeninin hissedilәcәk şәkildә üzә çıxmasına sәbәb olur;  

‒ yeniliklәrin tәtbiqinin müqayisәsi zәruridir, lakin kadr innovasiyalarının nәticәsi çoxplanlı vә 
çәtin ölçülәbilәn olduğundan nәzәrdә tutulan nәticәlәr vә çәkilәn xәrclәrin müqayisәsi vә iqtisadi 
әsaslandırılması prosesindә obyektiv çәtinliklәr qarşıya çıxır; 

‒ kadr innovasiyaları az maliyyә vә az iş hәcmi tәlәb edir vә iqtisadi innovasiyalarla müqayisәdә 
qısa vaxt әrzindә hәyata keçirilir, tәcrübi-konstruktor işlәri nәzәrdә tutmur.  

‒ kadr innovasiyalarında qarışıqlığın miqyası (diffuziya) mәhduddur, müәssisәnin 
spesifikasindan asılı olaraq insan kapitalının unikallığı hesabına reallaşdırılır. 

Kadrların idarә edilmәsi sistemindә innovasiyalarla idarәetmә: tәşkilatın strateji inkişaf 
mәqsәdlәrinә uyğun olaraq insan resurslarının idarә edilmәsi üzrә innovasiya konsepsiyasının 
hazırlanması, kadr innovasiyalarının yaradılması, tәtbiqi vә istifadә edilmәsinә şәrait yaradılması, 
innovasion strategiyanın reallaşdırılması üçün kadr innovasiyalarının işlәnmәsi vә tәtbiqi, dәyişiklәrә 
müqavimәtin dәf edilmәsi vә şәxsi heyәtin kadr innovasiyalarına adaptasiyası kimi mәsәlәlәri әhatә edir. 

Kadr idarәetmә fәaliyyәtindә tәtbiq edilәn innovasiyaların müxtәlif әlamәtlәrә görә tәsnifatı 
cәdvәldә verilmişdir. 
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Cәdvәl. Kadr innovasiyalarının tәsnifatı cәdvәli 
 

Әlamәtlәr Yeniliklәrin növü 

Әldә edilmiş nәticәyә görә 
‒ sәmәrәli 
‒ neytral 
‒ sәmәrәsiz 

Yenilik tipinә görә ‒ elmi-tәşkilat 

Yaranma sәbәbinә görә 

‒ daxili tәlәbat 
‒ rәqiblәrin fәaliyyәti 
‒ İRİE sahәsindә texnologiyaların inkişafı 
‒ qanunvericiliyin tәlәbi 

Tәtbiqedilmә obyektinә görә 

‒ işçilәr qrupu 
‒ tәşkilatın struktur bölmәsi 
‒ bütövlükdә tәşkilat 
‒ müәyyәn lokal sahә 

Tәsir istiqamәtinә görә 

‒ proses 
‒ metodika 
‒ prinsip 
‒ qarşılıqlı tәsir proseduru vә texnologiya 

Tәtbiqetmә vaxtına görә 
‒ uzunmüddәtli hazırlıq olmadan tәtbiq edilәnlәr 
‒ uzunmüddәtli hazırlıqdan sonra tәtbiq edilәnlәr 
‒ ilkin hazırlıq olmadan tәtbiq edilәnlәr 

İslahatların dәrinliyinә görә 
‒ sistemli 
‒ kompleks 
‒ lokal 

Texnologiyasına görә 

‒ personalın formalaşdırılması  
‒ qiymәtlәndirmә 
‒ tәlim 
‒ motivasiya 
‒ personalın davranışının idarә edilmәsi vә s. 

 
Kadr innovasiyaları bir çox funksional sahәlәri әhatә edir. Kadr sistemindә innovasiyaların 

işlәnilmәsinin tәmәli kimi ümumelmi prinsiplәrdәn (mәqsәdlilik, elmilik, komplekslilik, sistemlilik, 
optimallıq, adaptivlik vә s.) istifadә edilir. Silahlı Qüvvәlәrdә insan resurslarının idarә edilmәsinin 
ümumi prinsiplәri haqqında [3]-dә әtraflı mәlumat verilmişdir. Burada kadr innovasiyalarının 
hazırlanması vә tәtbiqi zamanı istifadә edilәn prinsiplәr haqqında qısa mәlumat vermәyi zәruri hesab 
edirik. 

Әsaslandırılmış olması prinsipi – konkret şәraitdә innovasiyanın mәqsәdinin, işlәnilmәsi, tәtbiqi 
vә nәticәlәrinin yararlı vә әsaslandırılmış olmasını nәzәrdә tutur. Kadr innovasiyaları personalın maraq 
vә tәlәbatlarına, sosial-mәdәni sәviyyәsinә uyğun olmalı, kollektivin fiziki vә әxlaqi sağlamlığına 
inteqral yanaşmanı özündә saxlamalıdır. 

Sosiokratiklik prinsipi – kadr sistemindә innovasiyalarla idarәetmәnin kollektivin sosial 
dinamikasını nәzәrә almaqla hәyata keçirilmәsidir.  

Tamın öz hissәlәri üzәrindә prioritetliyi prinsipi – kadr innovasiya sistemi hәm yeni olanı, hәm dә 
әnәnәvi vә mövcud olanı öz tәrkib hissәsi kimi saxlamalıdır. Yalnız bu birlik (vәhdәt, tamlıq) innovasion 
sistemin optimallığını tәmin edә bilәr. 

Sinergetiklik prinsipi – kadr innovasiya sisteminin bütün elementlәrinin tәsiri eyniistiqamәtli 
olmalıdır. Bu bütün sistemin fәaliyyәtinin effektivliyini artırır. 
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Strukturluluq prinsipi – innovasiyanın strukturu optimal – innovasion sistemin dominant 
xassәlәrini saxlamaqla nәzәrdә tutulan funksiyaları yerinә yetirmәyә imkan verәn minimal sayda 
elementldәn ibarәt olmalıdır. 

Alternativlik prinsipi – bir neçә bir-birini әvәzlәyә bilәn innovasiya qәrarlarının hazırlanmasının 
zәruriliyini vә son olaraq daha optimal olanın seçilmәsini nәzәrdә tutur.  

Kadr innovasiyalarının reallaşdırılması vasitәsi kimi kadr texnologiyalarından istifadә edilir. Kadr 
texnologiyaları – tәşkilatı qarşısına qoyulan mәqsәdlәrә nail olmaq vә sәmәrәli fәaliyyәtini tәmin 
mәqsәdi ilә tәlәb olunan kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrinә malik personal heyәti ilә tәmin etmәk 
üçün istifadә edilәn idarәetmә vasitәsidir.  

Azәrbaycan Ordusunda kadr innovasiyaları. Azәrbaycan Ordusunda insan resurslarının idarә 
edilmәsi proseslәrindә innovativ texnologiyaların tәtbiqi planlı, düşünülmüş vә kompleks şәkildә hәyata 
keçirilir. İnsan resurslarının idarә edilmәsi üzrә yeniliklәrin, müasir yanaşmalar vә texnologiyaların, 
innovativ metod vә vasitәlәrin istifadә imkanları Azәrbaycan Ordusunda kadr idarәetmә subyektlәrinin 
fәaliyyәtindә prioritet istiqamәt kimi daim diqqәt mәrkәzindәdir. Son illәr әrzindә Azәrbaycan 
Ordusunda humanist yanaşma әsasında personalın seçilmәsi, hәrbi xidmәtә qәbulu, yerlәşdirilmәsi, 
hazırlanması (tәhsili vә ixtisasının artırılması), hәrbi xidmәtә adaptasiyası, hәrbi xidmәti fәaliyyәtә 
motivasiyası, attestasiyası, karyera inkişafı, xidmәti yerdәyişmәsi vә rotasiyası, ehtiyata (istefaya) 
buraxılması proseslәrindә islahatlar yeni texnologiyaların, metod vә vasitәlәrin tәtbiqi ilә hәyata 
keçirilir. 

Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin kadr siyasәti konsepsiyasında hәrbi kadr siyasәtinin 
әsas istiqamәtlәri kimi kadr işi, tәşkilati ştat işi, peşә hazırlığı, mәnәvi-psixoloji tәminat, hәrbi tәrbiyә 
işi vә hüquq vә profilaktika göstәrilmişdir:  

kadr işi – Azәrbaycan Ordusunun hәrbi qulluqçularının xidmәt keçmәsini vә komplektlәşdirilmәsi 
sistemini tәkmillәşdirmәklә kadr potensialından tam istifadә edilmәsi vә sәmәrәli inkişafının tәmin 
edilmәsini; 

tәşkilati-ştat işi – kadr planlaşdırılması, Silahlı Qüvvәlәrin tәşkilati ştat quruluşunun, ştat sayının 
optimal paylanması, struktur bölmәlәrin xidmәtin xarakterinә uyğun formalaşdırılmasına şәrait 
yaradılmasını; 

peşә hazırlığı – biliklәrin inkişafı, bacarıqların formalaşdırılması әsasında xidmәti vәzifәlәrin 
yerinә yetirilmәsindә yüksәk sәviyyәli peşәkar hәrbi qulluqçular yetişdirilmәsinә nail olunmasının 
tәminini; 

mәnәvi-psixoloji tәminat – şәxsi heyәtdә dayanıqlı mәnәvi psixoloji vәziyyәt formalaşdırılması, 
hәrbi kollektivdә әlverişli sosial psixoloji mühit yaradılmasını; 

hәrbi tәrbiyә işi – Azәrbaycan Ordusunda müasir tәlәblәrә cavab verәn hәrbi tәrbiyә sisteminin 
yaradılması, hәrbi tәrbiyәnin mәqsәdi, mәzmunu, prinsiplәri, üsulları vә vasitәlәrinin 
müәyyәnlәşdirilmәsinı; 

hüquq vә profilaktika – hәrbi qulluqçularda yüksәk hüquqi şüurun inkişafı, peşә-etik davranış 
normalarına sözsüz әmәl edilmәsi әsasında Şәxsi Heyәtin qanun pozuntularının profilaktikası vә 
qarşısının alınmasını nәzәrdә tutur.  

Göstәrilәn istiqamәtlәrdә fәaliyyәtlәrin yenilәnmәsi, müvafiq texnologiyaların seçilmәsi vә tәtbiq 
edilmәsi hәmin sahәlәrin özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri nәzәrә alınmaqla reallaşdırılmalıdır. Lakin bütün 
hallarda son nәticәnin sәmәrәli olması üçün istiqamәtlәr üzrә fәaliyyәtlәrin әlaqәlәndirilmәsi zәruridir. 

Azәrbaycan Ordusunda kadrların idarә edilmәsi üzrә hüquqi bazanın tәkmillәşdirilmәsi, kadr 
orqanlarının fәaliyyәti, kadr hazırlığı, hәrbi qulluqçuların uçotu üzrә rәhbәr sәnәdlәrin 
tәkmillәşdirilmәsi, zabit heyәtinin xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi, zabit heyәtinin karyera 
inkişafı vә digәr sahәlәr üzrә innovativ fәaliyyәtlәr müvafiq idarәetmә strukturları ilә әlaqәlәndirilәrәk 
reallaşdırılır. Kadrların idarә edilmәsi üzrә son illәr әrzindә hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәrdә yeni 
innovasiya texnologiyalarının tәtbiq edilmәsi, yeni metod vә vasitәlәrdәn istifadә edilmәsi diqqәt 
mәrkәzindә saxlanılır vә bu proseslәrdә yerli tәcrübә ilә yanaşı inkişaf etmiş ölkәlәrin tәcrübәsindәn 
istifadә edilir. 
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Qeyd etmәk lazımdır ki, hәrbi xidmәtә qәbul zamanı tәtbiq edilәn peşә-psixoloji seçim 
texnologiyası zabit vә gizir (miçman) heyәtinә tәtbiq edilmәklә yanaşı, müddәtdәn artıq hәrbi xidmәt 
hәrbi qulluqçularının seçilmәsi zamanı da istifadә edilir. Peşә psixoloji seçim prosesindә kadr orqanı 
işçilәri ilә bәrabәr psixoloqlar, nevroloq hәkimlәr dә iştirak edir. Peşә psixoloji seçim prosesindә 
namizәdlәrin intellektual inkişaf sәviyyәsi, ünsiyyәt yaratma qabiliyyәti fәrdi söhbәtlәşmә metodu ilә, 
psixofizioloji vәziyyәti xüsusi tibbi texnikanın kömәyi ilә, dәrketmә qabiliyyәti vә mәntiqi düşünmә 
qabiliyyәtlәri isә xüsusi hazırlanmış testlәrdәn istifadә etmәklә test üsulu ilә yoxlanılır. Peşә psixoloji 
seçim prosesindә subyektiv amillәrin aradan qaldırılmasını tәmin etmәk mәqsәdi ilә gәlәcәkdә innovativ 
texnologiyalardan istifadә imkanlarının öyrәnilmәsi vә praktikada tәtbiq edilmәsi qarşıda dayanan 
prioritet mәsәlәlәrdәndir.  

Azәrbaycan Ordusunda zabit vә gizir (miçman) heyәtinin xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi 
(attestasiyası) prosesindә innovativ texnologiyalardan istifadә edilmәsi tәqdirәlayiqdir vә hәrbi 
qulluqçuların obyektiv karyera inkişafını tәmin edәn vasitә kimi hәrbi qulluqçuların hәrbi xidmәtә 
motivasiyası prosesinә ciddi tәsir edir. Bu hәm dә, hәrbi qulluqçuların hәrbi rәhbәrliyә inamını artırır, 
hәrbi qulluqçuların vә Azәrbaycan Ordusunun mәnafelәrinin uzlaşdırılması prinsipinin idarәetmә 
subyektlәrinin daim diqqәt mәrkәzindә olduğunu göstәrir. 

Qeyd etmәyi zәruri hesab edirik ki, Azәrbaycan Ordusunda 2016-cı ildәn başlayaraq tәtbiq olunan 
attestasiya sisteminin formalaşdırılmasında dünya ölkәlәrinin tәcrübәsindәn istifadә edilmiş, 
Azәrbaycan Ordusunun strukturu vә tәrkibi nәzәrә alınmış, qiymәtlәndirmә meyarları milli 
xüsusiyyәtlәr nәzәrә alınmaqla müәyyәn edilmişdir. Yeni attestasiya sistemindә zabit vә gizir (miçman) 
heyәtinin xidmәti fәaliyyәtinin qiymәtlәndirilmәsi meyarlarının attestasiya nәticәlәrinә tәsir dәrәcәsi hәr 
bir xidmәt sahәsi vә meyar üzrә ayrılıqda ekspert sorğusu metodu ilә müәyyәn edilmiş vә attestasiya 
nәticәlәrinin kompüter proqramı vasitәsi ilә emal edilmәsi üçün sistemlәşdirilmişdir [4]. 

Azәrbaycan Ordusunda zabit vә gizir (miçman) heyәtinin attestasiya edilmәsindә yeni 
texnologiyanın tәtbiq edilmәsi vә nәticәlәrin optik oxuyucu vasitәsi ilә emal edilmәsi ciddi yenilik kimi 
qәbul olunmalıdır. Hazırda attestasiya nәticәlәrindәn kadrların idarә edilmәsi üzrә qәrarların qәbulunda 
geniş istifadә edilmәsinә baxmayaraq, gәlәcәkdә bu istiqamәtdә yeni texnologiyaların tәtbiqinin 
genişlәndirilmәsi, mövcud kәmiyyәt vә keyfiyyәt göstәricilәrinin yüksәldilmәsinә nail olunması kadr 
idarәetmә subyektlәrinin qarşısında dayanan mühüm mәsәlәlәrdәndir.  

Hәrbi qulluqçuların xidmәti fәaliyyәtinin vә peşәkar keyfiyyәtlәrinin qiymәtlәndirilmәsi mәqsәdi 
ilә tәtbiq olunan attestasiya sistemi müasir şәraiti vә reallığı nәzәrә alaraq daim tәkmillәşdirilir. Zabit 
heyәtinin işgüzar vә mәnәvi keyfiyyәtlәri ortaq xüsusiyyәtlәr vә xidmәt sahәsi xüsusiyyәtlәri üzrә 
qiymәtlәndirilir, hәr bir xüsusiyyәtin son nәticәyә tәsir dәrәcәsi statistik verilәnlәr әsasında ekspert 
qiymәtlәndirmәlәri metodu ilә müәyyәn edilir.  

Azәrbaycan Ordusunda zabit heyәtinin attestasiya edilmәsi forması zabitlәrin qiymәtlәndirilmәsi 
prosesindә vaxta qәnaәt edilmәsini, qiymәtlәndirmә meyarlarının bütün hәrbi qulluqçular üçün eyni 
olmasını, qiymәtlәndirmә nәticәlәrinin, hәmçinin hәrbi qulluqçuların peşә keyfiyyәtlәri, hәrbi biliklәri 
vә bacarıqları, hәmçinin gәlәcәk fәaliyyәtlәrindә istifadә edilmәsi mәqsәdәmüvafiq olan xidmәt sahәlәri 
haqqında mәlumatların optimal vaxt rejimindә әldә edilmәsini tәmin edir. Belә ki, hәr ilin sonunda 
Azәrbaycan Ordusu üzrә bütün zabitlәr haqqında mәlumatlar vә attestasiya balları avtomatlaşmış şәkildә 
emal edilir vә nәticәlәr elektron mәlumat sistemindә qeyd olunur. Bu isә idarәetmә qәrarlarının qәbulu 
zamanı obyektivliyi tәmin edir, qәrar qәbulu üçün zәruri olan mәlumatların әldә edilmә sürәtini artırır.  

Attestasiya prosesinin aparılması vә nәticәlәrinin emalında innovasiya texnologiyalarının tәtbiq 
edilmәsi Azәrbaycan Ordusunda yenilik hesab edilә bilәr. 

Hәrbi qulluqçuların rotasiya qaydasında yerdәyişmәlәri prosesindә subyektiv amillәrin qarşısının 
alınması üçün, bu prosesdә yeni metod vә vasitәlәrdәn, eyni zamanda innovativ texnologiyardan istifadә 
edilmәsi dünya ölkәlәrinin hәrbi kadr idarәetmә subyektlәrinin qarşısında duran prioritet mәsәlәlәrdәn 
biridir. 

Bu baxımdan Azәrbaycan Ordusunda zabit heyәtinin xidmәti yerdәyişmәsinin bir forması kimi 
rotasiya qaydasında yerdәyişmәyә diqqәt verilmәsi tәsadüfi deyildir.  
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Xidmәti rotasiya dedikdә hәrbi qulluqçuların xidmәt yerlәrinin planlı şәkildә dәyişdirilmәsi başa 
düşülür. Zabit heyәtinin xidmәt yerlәrinin rotasiya qaydasında dәyişmәsi adi xidmәti yerdәyişmә ilә 
formaca eyni görünsә dә, әslindә mәzmunca fәrqlidir. Rotasiya qaydasında yerdәyişmәnin bir sıra 
üstünlüklәri vardır. Rotasiya qaydasında yerdәyişmә zamanı zabitlәr yerdәyişmә vaxtını vә qaydalarını 
әvvәlcәdәn bilirlәr vә bu prosesә psixoloji hazır olurlar. Digәr tәrәfdәn rotasiya prosesi eyni zamanda 
bütün zabitlәrә şamil olunmur vә bu prosesdә zabitlәrә vә onların ailә üzvlәrinә humanist yanaşma 
prinsipi gözlәnilir. 

Әn başlıcası Azәrbaycan Ordusunda hәyata keçirilәn rotasiya prosesinin әsas mәqsәdi xidmәtdә 
hәrbi qulluqçulara bәrabәr şәraitin yaradılması vә orduda dinamikliyin saxlanılması, zabitlәrdәn bilik vә 
bacarıqlarına uyğun istifadә edilmәsi onlarda dәyişәn xidmәt şәraitinә uyğunlaşma vәrdişlәrinin inkişaf 
etdirilmәsi, hәrbi xidmәtkeçmәnin monotonluğunun aradan qaldırılmasıdır. Göründüyü kimi, rotasiya 
qaydasında yerdәyişmә zamanı hәrbi qulluqçuların vә Azәrbaycan Ordusunun mәnafelәri uzlaşdırılır. 

Azәrbaycan Ordusunun vә zabitlәrinin mәnafeyini uzlaşdıraraq zabit heyәtinin rotasiyası birlik 
komandanının (komandirinin) vәsatәtinә әsasәn:  
rotasiya nәticәsindә bölmәnin zabit heyәtinin 40%-dәn çoxu yenilәndikdә; 

‒ şәxsi heyәtin siyahısından çıxarılmadan zabit kursda olduqda; 
‒ zabit müalicә müәssisәlәrindә uzunmüddәtli (1 aydan çox) müalicәdә olduqda vә ya hәrbi 

hәkim komissiyasına tәqdim olunduqda; 
‒ zabitin hәyat yoldaşı, övladı vә valideynlәri vәfat etdikdә (zabitin istәyi nәzәrә alınmaqla); 
‒ zabitin xidmәt etdiyi әrazidә yerlәşәn tam orta mәktәbin sonuncu sinfindә oxuyan övladı 

olduqda; 
‒ zabit beynәlxalq idman yarışlarında ilk 3 yerdәn birini tutduqda (zabitin istәyi nәzәrә  

alınmaqla) bir dәfәdәn artıq olmayaraq 1 il müddәtinәdәk tәxirә salına bilәr. 
Bütün hallarda birlikdә rotasiyası tәxirә salınmış zabit heyәtinin sayı hәmin birlikdә rotasiya 

olunmalı zabitlәrin ümumi sayının 10%-dәn artıq olmamalıdır. 
Azәrbaycan Ordusunda müәyyәn kateqoriyalı zabitlәrin rotasiyasının fәrdi qaydada hәyata 

keçirilmәsi vә rotasiyaya cәlb edilmәmәsi halları da nәzәrә alınır. 
Qeyd edәk ki, Azәrbaycan Ordusunda zabit heyәtinin birliklәrarası rotasiyası әsas etibarilә xüsusi 

kompüter proqramının tәtbiqi ilә hәyata keçirilir. 
Gәlәcәkdә rotasiya prosesinin daha da tәkmillәşdirilmәsi vә praktik fәaliyyәt zamanı meydana 

çıxan çatışmazlıqların aradan qaldırılması mәqsәdi ilә tәhlillәr aparılır vә rotasiya prosesinin maksimum 
obyektiv vә aşkarlıq şәraitindә hәyata keçirilmәsi üçün yeni texnologiyaların tәtbiqi imkanları 
araşdırılır. 

Azәrbaycan Ordusunda zabit heyәtinin obyektiv karyera inkişafın sahәsindә yeniliklәr edilmәsi 
idarәetmә subyektlәrini düşündürәn problemlәrdәndir. Bu istiqamәtdә müәyyәn işlәr görülür – elmi 
әsaslandırılmış karyera inkişafı planı qurulması üçün dünya ölkәlәrinin praktikası öyrәnilir vә nәticәlәr 
ümumilәşdirilir. Qeyd edәk ki, karyera inkişafı planının qurulması ilk baxışdan sadә görünmәsinә 
baxmayaraq praktik olaraq çox mürәkkәb vә ehtimallı prosesdir. Zabit heyәtinin karyera inkişafına bir 
sıra obyektiv vә subyektiv amillәr tәsir edir ki, hәrbi xidmәti fәaliyyәtdә bu amillәr bütövlükdә nәzәrә 
alınmalıdır.  

Zabit heyәtinin karyera inkişafının planlaşdırılmasına tәşkilati-ştat strukturunun 
formalaşdırılmasından başlamaq lazımdır. Tәşkilati-ştat cәdvәlinin qurulmasında vәzifә tәsvirlәrinin 
yaradılmasına innovasiya kimi yanaşmaq lazımdır. Qeyd edәk ki, hәtta bir çox inkişaf etmiş ölkәlәrin 
silahlı qüvvәlәrindә ştatlar hazırlanarkәn vәzifә tәsvirinә kifayәt qәdәr önәm verilmәmişdir. Azәrbaycan 
Ordusunda bu istiqamәtdә yeniliklәr edilmәsi vә yaxın gәlәcәkdә reallaşdırılması qarşıda dayanan 
prioritet mәsәlә kimi nәzәrdә tutulur.  

Azәrbaycan Ordusunda kadrların hazırlanması vә yenidәn hazırlanması, tәhsili vә tәlimi 
proseslәrindә innovasiya texnologiyalarından, yeni tәlim metodlarından istifadә imkanlarının 
öyrәnilmәsi vә praktikada tәtbiqi mәsәlәsi dә diqqәt mәrkәzindәdir. Hazırda Azәrbaycan Ordusunda 
peşәkar kadr heyәti formalaşmasında hәrbi tәhsil sisteminin rolunun dәrk edilmәsi vә yeni innovativ 
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tәlim üsullarından istifadә edilmәsi qarşıda duran әsas mәsәlәlәrdәndir. Hәrbi pedaqoji prosesdә 
innovasiyanın hәyata keçirilmә imkanlarının araşdırılması, müәyyәn olunan ideyaların işlәnilmәsi, 
layihәlәşdirilmәsi vә texnologiyaların yaradılması kimi mәrhәlәlәrin hәyata keçirilmәsinә ciddi ehtiyac 
duyulur [5]. 

“Azәrbaycan Ordusunda hәrbi tәhsil vә hәrb elmi konsepsiyası”nda nәzәrdә tutulan hәrbi tәhsilin 
modernlәşdirilmәsi vә qabaqcıl tәcrübәyә uyğunlaşdırılması yolu ilә davamlı inkişafın tәmin edilmәsi 
vә kadr hazırlığında keyfiyyәtin yüksәldilmәsi müddәasının reallaşdırılması son nәticәdә tәhsilalanların 
fәrdi xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alan innovativ tәlim metodları vә texnologiyaları vasitәsilә hәrbi tәhsilin 
mәzmununun sәmәrәli şәkildә mәnimsәnilmәsini tәmin edәn yüksәk nüfuzlu, peşәkar tәhsilverәnlәrin 
formalaşdırılmasını zәruri edir. 

Azәrbaycan Ordusunda hәrbi qulluqçuların uçotu sahәsindә tәtbiq edilәn innovasiyalar bu sahәdә 
hәm kadr orqanı işçilәrinin fәaliyyәtinin optimallaşdırılmasına, hәm dә hәrbi qulluqçular haqqında fәrdi 
vә statistik mәlumatların sistemli şәkildә saxlanmasına xidmәt edir. Bu istiqamәtdә görülәn işlәrin 
nәticәsidir ki, Şәxsi heyәt Baş İdarәsi Kadrlar İdarәsindә yaradılmış “Elektron mәlumat sistemi” artıq 
birliklәrin, qoşun (qüvvә) növlәrinin idarәetmә aparatlarına qәdәr genişlәndirilmişdir.  

“Elektron mәlumat sistemi”ndә hәrbi qulluqçuların fәrdi mәlumatları, ailә üzvlәri vә yaxın 
qohumları barәdә mәlumatlar, xidmәtinә aid mәlumatlar (ixtisas dәrәcәlәri, hәvәslәndirmә vә cәzalar, 
mәharәt dәrәcәlәri, mәhkәmә hökmlәri, hәrbi qulluqçulara aid şәxsi vәsiqәlәr, cinayәt işlәri vә hәrbi 
hissәni özbaşına tәrketmә, şәxsi heyәt üzrә vә nizami hissә üzrә әmrlәr, attestasiya nәticәlәri, tәrcümeyi-
halda yer alan mәlumatlar hәmçinin göstәriş әsasında digәr mәlumatlar) qeydiyyata alınır.  

Bütün bu proseslәrin effektivliyi hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәr ardıcıllığının seçilmәsindәn, 
vaxtında vә düzgün әlaqәlәndirilmәsindәn, elmi әsaslar üzәrindә qurulmasından, hәmçinin müvafiq 
hüquqi bazanın olmasından bilavasitә asılıdır. 

 
Nәticә 

 

Tәdqiqat zamanı Azәrbaycan Ordusunda kadrların idarә edilmәsi prosesini optimallaşdırılmasına 
әsaslı vә etibarlı nail olmaq üçün insan resurslarının idarә edilmәsinin metodoloji vә hüquqi әsaslarının 
hazırlanmasında innovasiya texnologiyalarının tәtbiqi imkanlarından istifadә edilmәsi, innovativ metod 
vә vasitәlәrin kadr idarәetmә sistemindә yerini vә rolunun müәyyәnlәşdirilmәsi, kadrların idarә edilmәsi 
sahәsindә innovasiya texnologiyalarının tәtbiqinә nail olunması, bir sözlә kadr idarәetmә sisteminin 
innovasiyalarla idarә edilmәsi fәaliyyәtlәrin hәyata keçirilmәsinin mәqsәdәuyğunluğu müәyyәn 
edilmişdir. 
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Аннотация 
Применение инновационных технологий в области управления  

человеческими ресурсами в Армии Азербайджана  
Эльчин Халилов, Мохуббат Расулов 

 

В статье представлен обзор управления инновациями в системе управления персоналом, 
содержание, виды и принципы использования инноваций, объясняются инновационные 
технологии, применяемые в области управления персоналом в армии Азербайджана, и показано 
их использование в будущей деятельности. 

Ключевые слова: инновация, управления с инновациями, инновационное технологии, 
кадровые инновации, управления с кадрами. 

 
Abstract 

Application of innovative technologies in the field of human  
resource management in the Azerbaijan Army  

Elchin Khalilov, Mohubbat Rasulov 
 

The article provides an overview of innovation management in the personnel management system, 
the content, types and principles of use of innovations, explains the innovative technologies applied in 
the field of personnel management in the Azerbaijani Army and shows their use in future activities. 

Keywords: innovation, management by innovation, innovation technologies, personnel 
innovations, personnel management. 
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UOT 80/81 
 

“DASTANİ-ӘHMӘD HӘRAMİ” POEMASININ HӘRBİ LEKSİKASI 
 

leytenant Elnarә Cavadova  
Hәzi Aslanov adına Ordu İdeoloji vә Mәdәniyyәt Mәrkәzi 

 
Xülasә. Mәqalәdә Azәrbaycanda orta dövrün hәrbi leksikası araşdırılır. Bu mәqsәdlә “Dastani-

Әhmәd hәrami” poemasının dili tәdqiqata cәlb edilir. Hәrbi leksikanın tәşәkkülünü әsaslandıran 
mәsәlәlәrә toxunulur, bәdii dildә onların әhәmiyyәtindәn bәhs edilir. Poemanın dilindәki hәrbi sözlәr 
sistemli şәkildә öyrәnilir. “Dastani-Әhmәd hәrami” poemasında daha çox işlәnәn hәrbi sözlәr, onların 
üslubi-qrammatik cәhәtlәri üzә çıxarılır. Bundan başqa, әsәrin hәrbi leksikasına daxil olan dil vahidlәri 
mәnşә baxımından da araşdırılır. Hәrbi sözlәrin işlәnmә dәrәcәsinә dә diqqәt edilir, onlar içәrisindә aktiv 
mövqeli leksik-qrammatik vahidlәr müәyyәnlәşdirilir. Mәqalәdә irәli sürülәn elmi-nәzәri fikirlәr dil 
faktları ilә әsaslandırılır.  

Açar sözlәr: hәrb, leksika, söz, ifadә, dil.  
 
Hәr bir dilin leksik tәrkibindә hәrbi sözlәrin dә müәyyәn qәdәr yeri vardır. Cәmiyyәtdә hәr bir 

fәaliyyәt sahәsi özünün leksikasını yaradır. Bu mәnada, tayfalar, siniflәr, ölkәlәr arasındakı müharibәlәr 
prosesindә vә nәticәsindә bir sıra sözlәr yaranaraq hәrbi leksikanın tәşәkkülünü әsaslandırmışdır. 
Mütәxәssislәr hәrbi sözlәri leksikanın qәdim qatına aid edirlәr. Bu baxımdan, Azәrbaycan әdәbi dilinin 
bәdii üslubu diqqәti çәkir. Bәdii dildә hәrbi sözlәr müxtәlif mәqsәdlәrlә işlәnmişdir. “Azәrbaycan dilinin 
leksik sistemindә kәmiyyәt baxımından bolluğu ilә seçilәn hәrbi anlayış vә mәfhum adları dilimizin, o 
cümlәdәn bütövlükdә ümumtürkcәnin yaranmağa başladığı dövrdәn formalaşdığından qәdim türk 
abidәlәrindәn üzü bәri bütün yazılı abidәlәrin dilindә bu vә ya başqa şәkildә öz әksini tapmışdır” [1, 
s.3]. Bu mәnada, XIII yüzilә aid olan “Dastani-Әhmәd hәrami” poeması maraqlı örnәklәrdәn biridir. 
Hәmin әsәrin dilindәki hәrbi sözlәr üslubi-qrammatik keyfiyyәtlәri ilә seçilir. Әsәrin dilindә ilk dәfә 
“qılınc” (qılıc) sözü ilә qarşılaşırıq: 

 

Qılıc salsa, bin әrә tәpinәydi,  
Qağan aslan kibi kim çırpınaydı [2, s.23]. 
Qılıc ilә çün anı dәxi yıxdı, 
Sürüdü gögdәsin taşra buraxdı [2, s.32]. 
Tәpәsinin saçını dәrisilә 
Qılıc yerә buraxdı silә-silә [2, s.33]. 
 

Mәlumdur ki, türk hәrbi tarixindә silahlar içәrisindә qılıncın önәmli yeri olmuşdur. “Dastani-
Әhmәd hәrami” poemasının dilindә dә “qılınc” sözü işlәkliyi ilә diqqәti çәkәn hәrbi sözlәrdәndir: 

 

Şoluqdәm belinә qılıc quşandı, 
Bulardan qorxdu vә nә heç üşәndi [2, s.29]. 

 

Dildә elә sözlәr vardır ki, onlar döyüş, vuruş üçün istifadә olunan әşyaların adını bildirir, elә sözlәr 
dә vardır ki, hәm hәrbi mәqsәdlә, hәm dә ümumişlәk söz kimi işlәdilir. “Qılınc” sözü hәrbi anlamının 
möhkәmliyi ilә seçilir. 

 

Hәr ayağında birәr qul oturur, 
Әlindә qılıcı hәrbә götürür [2, s.97]. 
Ol oturaqda kim qullar oturmuş, 
Qılıcı hәrbәlәr әldә götürmüş [2, s.100]. 
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“Qılınc” sözü aktiv mövqeyә malik hәrbi sözlәrdәndir. Onun әsasında dilimizdә “qılınc 
qurşanmaq” ifadәsi dә yaranmışdır. “Dastani-Әhmәd hәrami”nin dilindә dә hәmin birlәşmәyә rast 
gәlirik: 

 

Qılıc quşandı ol dәmdә belinә,  
Görün kim nә gәlir anın yoluna [2, s.98]. 
 

Kәsici vә odlu silahların hәrb işi ilә bağlı yaranması mәlumdur. “Silahlı mübarizәnin tarixi sübut 
edir ki, hәrb işi bәşәriyyәtin inkişafının ilkin mәrhәlәsindә gündәlik mәşğuliyyәt olmaqla bәrabәr, eyni 
zamanda hәr cür xarici siyasi problemin vә münaqişәnin hәllindә yeganә metod olmuşdur” [3, s.25]. 
Lakin Azәrbaycanda ana dilli әdәbi örnәklәrdәn elmә mәlum olan ilk böyük hәcmli nümunә hesab edilәn 
“Dastani-Әhmәd hәrami”dә hәrb işi hәramilik mәqsәdi ilә vuruşan Әhmәdlә әlaqәli süjetlә bağlı mәişәt 
zәminindәdir. Burada heç bir tayfa, xalq davası yoxdur. Lakin hәrb işi ilә bağlı müxtәlif silahlardan 
istifadә olunur ki, bu, әsәrin hәrbi leksikasının zәnginliyini göstәrir. Poemada “yalın qılıc” adlı ifadә ilә 
qarşılaşırıq ki, bu birlәşmәyә “Kitabi-Dәdә Qorqud” dastanının dilindә dә rast gәlirik: 

 

Yalın qılıc әlindә әjdәhadur,  
Hәramidir, vәli gürbüz bәhadır [2, s.102]. 
 

Mәnbәlәrdәn mәlum olur ki yalın qılıc “qınından çıxarılmış qılınc” demәkdir: 
 

Yalın eylәdi ol hindi qılıcı, 
Görün nә qılur ol fitnә qılıcı [2, s.29]. 
 

“Dastani-Әhmәd hәrami” poemasının dilindә әn çox işlәnәn hәrbi leksem “qılınc” sözüdür. Әsәrin 
dilindә yuxarıdakı “hindi qılıc” ifadәsi hadisәlәrlә bağlı bir neçә yerdә işlәnmiş maraqlı ifadәlәrdәn 
biridir: 

 

Yedi hindi qılıc, yedi gözәl at, 
Yügürsә eylәyә kırlanqıcı mat [2, s.40]. 
 

Fikrimizcә, birlәşmәnin asılı (birinci) tәrәfindәki “hind” sözünü müxtәlif versiyalarla bağlamaq 
mümkündür. Belә ki, qılınca verilәn bu adın onun gәtirildiyi vә ya düzәldildiyi mәkanla әlaqәli olduğunu 
düşünmәk olar. Bundan başqa, araşdırmalar göstәrir ki, tәrkibinә görә qılınclar müxtәlifdir. Belә ki, 
onların düzәldilmәsindә tәkcә dәmirdәn deyil, bir çox bitkilәrdәn dә istifadә edilmişdir ki, onlardan biri 
el arasında “qara xәlilә” deyilәn bir bitki toxumudur ki, o, Әfqanıstan vә Hindistanda yetişirdi.  

“Dastani-Әhmәd hәrami” poemasının dilindә fәal mövqeyi ilә seçilәn hәrbi leksik vahidlәrdәn biri 
dә “yay” sözüdür.  

 

Doquz kişi yatır başı kәsilmiş, 
Qılıcları sınıb yayı yasılmış [2, s.35]. 
 

Poemanın dilindә “ox” sözünün dә müәyyәn qәdәr yeri vardır: 
 

Oxa dikdilәr ol düşmәn başını, 
Son ucu noldu gör anın uişini [2, s.110]. 
 

Fikrimizcә, poemanın dilindәki “Xәtayi yay” ifadәsi dә mәkanla bağlı yaranan sintaktik vahiddir: 
 

Xәtayi yay әlindә, ox dolu kiş,  
Bahadırlıq ana olmuş idi iş [2, s.67]. 
 

Yuxarıdakı örnәkdәn göründüyü kimi, әsәrin dilindә “yay” sözü hәm tәklikdә, hәm dә “ox” sözü 
ilә eyni misrada işlәnmişdir. Bundan başqa, burada “kiş” sözü dә diqqәti çәkәn hәrbi leksika 
nümunәlәrindәndir. Qәdim vә orta dövrlәrdә oxları toplu şәklindә saxlamaq üçün xüsusi әşyalardan 
istifadә edirdilәr ki, bu mәnada, ox qabı mәqsәdi ilә mәnbәlәrdә “sadaq” vә “kiş” sözlәri ilә qarşılaşırıq.  
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Maraqlıdır ki, “Dastani-Әhmәd hәrami” poemasının dilindә “ox” vә “yay” sözlәri iki baxımdan 
diqqәti cәlb edir: 

1. Hәrbi mәqsәdlә işlәnmәsi ilә. 
2. Üslub sәviyyәsindә işlәnmәsi ilә. 
Sözügedәn әsәrin dilindә “ox” vә “yay” sözlәrinin, әsasәn, hәrbi hadisәlәr zamanı işlәnmәsinin 

şahidi oluruq. Lakin әsәrin bir yerindә onlardan bәdii dilin xarakterik xüsusiyyәti olan bәnzәtmә 
yaratmaq üçün istifadә edilmәsi faktına da rast gәlirik: 

 

Hәnuz oğlan idi, on idi yaşı, 
Vәli kirpigi ox, yay idi qaşı [2, s.75]. 
 

Göründüyü kimi, obrazın camalını vәsf etdikdә klassik üsluba uyğun olaraq onun kirpiyinin oxa, 
qaşının kamana bәnzәdilmәsi hәrbi әmәliyyatlara aidliyi olmayan obrazlılıq mәsәlәsi, mәcazlıq 
keyfiyyәtidir. “Dastani-Әhmәd hәrami” ana dilli poeziyamızın ilkin tәşәkkül tarixini, onun ideya-mövzu 
mәnbәlәrini, sәnәtkarlıq istiqamәtini, milli bәdii-poetik xüsusiyyәtlәrini araşdırmaq baxımından da son 
dәrәcә dәyәrli bir әsәrdir” [2, s.5]. Әsәrin hәrbi leksika örnәklәrinin üzә çıxarılması onun bir neçә 
istiqamәtdә araşdırmalara layiq olduğunu göstәrir.  

“Dastani-Әhmәd hәrami”nin hәrbi leksikasına aid olan sözlәrdәn biri dә “bıçaq” leksik-qrammatik 
vahididir: 

 

Kimi yalın bıçaq әlıinә almış, 
İşindә hәr birisi hazır olmuş [2, s.100]. 
 

“Bıçaq” sözü dә әsәrin dilindә hәm hәrbi söz kimi, hәm dә bәdii mәqsәdlә işlәnәn leksik vahid 
kimi işlәnmişdir: 

 

Bıçaq sögügә irdi neylәyәlim, 
Barı razmı bir-bir söylәyәlim [2, s.77]. 
Gülәfrux der: bıçaq sögügә irdi, 
Nә sәbr edәm, çü fürsәt әlә girdi [2, s.82]. 
 

Misralardakı “bıçaq sögügә irdi” cümlәsi hazırda dilimizdә “bıçaq sümüyә dayandı” şәklindә 
işlәnir. 

“Dastani-Әhmәd hәrami” әsәrinin dilindә çox işlәnәn hәrbi sözlәrdәn biri dә “yaraq” leksemidir:  
 

Yarağın düzdü, qoşdu ol hәrami, 
Krımda qalmadı ayruq әrami [2, s.38]. 
 

Maraqlıdır ki, sözügedәn mәnbәdә “yaraq” ismi әsasında yaranan çox sayda sözlәr işlәnmişdir. 
Bu anlamda, “yaraqlı” sifәtinә rast gәlirik: 

 

Atı yögrük idi, kәndi yaraqlu, 
Ürәkli idi ol gözü çıraqlu [2, s.67]. 
Qamusu uyquya vardılar anlar, 
O qırx sәrhәng yaraqlu oturanlar [2, s.100]. 
 

Bundan başqa, “yaraq” ismindәn düzәlәn “yaraqlanmaq” feli dә poemanın dilindә bol-bol 
işlәnmişdir: 

 

Dedi: xoca, yaraqlanın gedәlim, 
Buyur, nә qulluğun varsa, edәlim [2, s.41]. 
Gülәfrux xәlqinә ol dәm çığırdı, 
Yaraqlanın gәlin, - deyü qığırdı [2, s.109]. 
Yaraqlandı eşidәn anda gәldi, 
Qapıda cümlәcigi hazır oldu [2, s.109]. 
Yaraqlandı, bәliklәndi, donandı, 
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Yüz qararsı, gözi qana döndü [2, s.98]. 
Yaraqlandı qamu hallı halınca [2, s.70] vә s. 
 

“Dastani-Әhmәd hәrami” әsәrinin dilindәki maraqlı mәqamlardan biri ondan ibarәtdir ki, “yaraq” 
sözündәn “etmәk” feli ilә birlikdә mürәkkәb (tәrkibi) söz kimi dә istifadә olunmuşdur. 

 

Buyurdular yarağ edin düğünә,  
Xәbәr oldu dükәli elә, günә [2, s.85]. 
 

Yuxarıdakı misralarda “yaraq edin” sözü hәrbi mәqsәdlә işlәnmәmişdir. Burada o, “hazırlıq 
görmәk” anlamındadır. 

Araşdırmalar tәsdiq edir ki, “yaraq” sözü maraqlı milli vahidlәrdәn biridir. Uzun zaman 
Azәrbaycan dilinin leksikasında işlәnmә aktivliyi ilә seçilsә dә, sonralar yerini alınma mәnşәli “silah” 
sözünә verәrәk işlәnmә fәallığını itirmişdir. Bu, lüğәt tәrkibinin müxtәlif qatlarında olduğu kimi, hәrbi 
leksikada da dәyişmәlәrin baş verdiyini göstәrir. Mәnbәlәrdә, o cümlәdәn “Dastani-Әhmәd Hәrami”dә 
çәri, әrәn, igid kimi sözlәrin fәallığı diqqәti çәkir: 

 

Dedilәr kim, bu nә çoxluq kişidir, 
Bәzirganlıq çәrinin nә işidir? [2, s.39]. 
Әrәnlәrә qılıc vurmaq necәdir? 
Oğurlayın yigit qırmaq necәdir? [2, s.62]. 
 

“Çәri” qәdim vә orta әsrlәrdә tez-tez işlәnәn hәrbi sözlәrdәndir. O, sonralar öz yerini “qoşun” 
sözünә verәrәk dilimizdә aktivliyini itirәrәk arxaik plana keçәn dil vahidlәrindәn biridir. 

Araşdırmalar göstәrir ki, Azәrbaycan dilindәki hәrbi leksikaya daxil olan vahidlәrin çoxu mәnşәcә 
millidir. Lakin onlar arasında alınma leksika örnәklәrinә dә rast gәlmәk olur. Bu baxımdan, “Dastani-
Әhmәd hәrami” poemasının dilindә dә belә sözlәrlә qarşılaşmaq olar. Mәsәlәn, “cәng” sözü 
belәlәrindәndir: 

 

Gәlib söylәrsә, cәngә duruşalım, 
Anunla cәng edәlim, uruşalım [2, s.70]. 
Önürdü mәskәnәtlә söylәyәlim, 
Becid olur idә cәng eylәyәlim [2, s.70]. 
 

Ümumiyyәtlә, “müharibә”, “cәng”, “dava” sözlәrinin hamısı mәnşәcә alınmadır. Onların qarşılığı 
olan milli mәnşәli “döyüş”, savaş vә “vuruş” sözlәri dә hәrbi leksik vahidlәr kimi az işlәnmәmişdir. 
Bundan başqa, әsәrin dilindә “cәbә” (zireh), “cövşәn” (zirehli), “silah” sözlәrindәn dә istifadә 
olunmuşdur: 

 

Cәbә cövşәn silahı geydi anlar, 
Qәza yoluna qoyub başı canlar [2, s.26]. 
 

Poemanın dilindә bir yerdә “sapand” sözünә dә rast gәlirik. Lakin әsәrin dilindә bu söz hәrbi 
mәzmun daşımır:  

 

Görün bu çәrxi-gәrduni ki, bәni 
Sapana qoyuban atdı yabanә [2, s.66].  
 

Belәliklә, “Dastani-Әhmәd hәrami” poeması hәrbi leksika baxımından maraqlı vә tәdqiqata layiq 
örnәklәrdәn biridir.  
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Аннотация 
Военная лексика поэмы «Дастани-Ахмед Харами»  

Эльнара Джавадова 
 

В статье рассматривается военная лексика средневековья в Азербайджане. Для этого в 
исследовании задействован язык поэмы «Дастани-Ахмад Харами». Затрагиваются вопросы, 
обосновывающие формирование военной лексики, а их значение обсуждается на литературном 
языке. Военные слова на языке поэмы изучаются систематически. Наиболее употребительные 
военные слова, их стилистические и грамматические особенности раскрыты в поэме «Дастани-
Ахмад Харами». Кроме того, языковые единицы, включенные в военную лексику произведения, 
изучаются с точки зрения происхождения. Обращается также внимание на степень развития 
военных слов, в которых определяются лексические и грамматические единицы с активными 
позициями. Научные идеи, выдвинутые в статье, основаны на лингвистических фактах. 

Ключевые слова: военный, словарь, слово, выражение, язык. 
 

Abstract 
Military vocabulary of “Dastani-Ahmed Harami” poem 

Elnara Javadova 
 

The article examines the military vocabulary of the Middle Ages in Azerbaijan. For this purpose, 
the language of the poem "Dastani-Ahmad Harami" is involved in the study. The issues substantiating 
the formation of military vocabulary are touched upon, and their importance is discussed in literary 
language. The military words in the language of the poem are studied systematically. The most used 
military words, their stylistic and grammatical features are examined in the “Dastani-Ahmad Harami” 
poem. In addition, the language units included in the military lexicon of the work are studied in terms of 
origin. Attention is also paid to the degree of development of military words, in which lexical and 
grammatical units with active positions are identified. The scientific ideas put forward in the article are 
based on linguistic facts.  

Keywords: military, vocabulary, word, expression, language. 
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UOT 616 
 

ELEKTROTRAVMALAR. ELEKTRİK YANIQLARI 
 

i.o. polkovnik-leytenant Rәfail Әhmәdov  
Silahlı Qüvvәlәrin Baş Klinik Hospitalı 

 
Xülasә. Mәqalәdә elektrotravmalar, baş vermә sәbәblәri, xüsusiyyәtlәri, orqanizmdә törәtdiklәri 

dәyişikliklәr vә tibbi yardım qaydaları haqqında mәlumat verilir. Elektrik yanıqlarının klassifikasiyası, 
klinikası, diaqnostikası, ağırlaşmaları, fәsadları, reabilitasiyası qaydalarından bәhs edilir. Orqanizmdә 
elektrik keçiriciliyinin müxtәlif üzvlәrdәn keçmәklә yaratdıqları klinik dәyişikliklәrin ağırlıq 
dәrәcәlәrinin әlamәtlәri tәsvir edilir. İlk yardım, hәkim yardımı, ixtisaslı tibbi yardımlar, reabilitasiya 
qaydaları nәzәrdәn keçirilir. 

Açar sözlәr: elektrotravmalar, elektrik yanıqları, göy asfiksiya, ağ asfiksiya, dәri elektrik lәkәlәri. 
 

Giriş 
 

Еlеktrоtrаvmаlаr, еlеktrik cәrәyanının insan orqanizminә tәsirindәn yaranan ümumi vә yerli 
dәyişikliklәrdir. Texniki elektrik qәzası ilk dәfә 1860-cı ildә Leroyde Mezikur tәrәfindәn tәsvir 
edilmişdir. Elektrik travmaları bütün travmaların 10%-ni, ümumi yanıq travmaların arasında isә elektrik 
travması ilә alınmış yanıqlar 2–3% tәşkil edir. Elektrik gәrginliyi ilә alınan travmalar digәr yanıq 
zәdәlәnmәlәrinә baxanda daha tez-tez әlilliyә vә ölümә sәbәb olur. Sülh dövründә mexaniki 
zәdәlәnmәlәrin 1,0–1,5%-ni tәşkil edir. Müharibә dövründә isә belә travmalar döyüş vә mәişәt mәnşәli 
olur. Elektriklәşdirilmiş silahlar, mәftillәr vasitәsilә hәrbi binaların suda, quruda mühafizәsindә istifadә 
olunur. Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrin Baş Klinik Hospitalında elektrotravmalar (1992-ci 
ildәn) termiki zәdәlәnmәlәrin 0,5%-ni tәşkil edir [1].  

 
Elektrotravmaların xüsusiyyәtlәri 

 

Termiki zәdәlәnmәlәr bölmәsindә apardığımız elektrotravmaların müalicәlәrinә әsaslanaraq, 
klinik tәcrübәmizdә müәyyәn üstünlüklәr әldә edilmişdir. Belә ki, ağır vәziyyәtdә klinikamıza stasionar 
müalicәyә daxil olan hәrbi qulluqçulara tәtbiq olunan kompleks infuzion, reanimasion, efferent, 
simptomatik konservativ müalicәlәr vә plastik-rekonstruktiv cәrrahi әmәliyyatlar (Şәkil 1, 2) nәticәsindә 
xәstәlәrimizdә demәk olar ölüm halı müşahidә olunmamışdır.  

 

    
Şәkil 1. Alin-tәpә nahiyәlәrinin II–IIIa-b dәrәcәli termiki yanıq  

yaraları ilә olan III-dәrәcәli elektrotravması 
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Şәkil 2. Alın-tәpә nahiyәlәrinin III-dәrәcәli elektrotravması, II–IIIa-b dәrәcәli termiki yanıq 

yaralarının sәrbәst dәri parçalari ilә autodermoplastika әmәliyyatı ilә dәri 
defektinin bәrpa olunmasından sonraki vәziyyәt 

 
Şübhәsiz ki, aparılan müalicәlәr yeni müasir tibbi avadanlıqların vә laborator diaqnostikanın 

hesabına әldә olunur. Elektrik cәrәyanı ilә termiki zәdәlәnmәlәr aşağıdakı variantlarda olur [2]:  
‒ elektrik cәrәyanı olan mәftillәrә birbaşa toxunduqda; 
‒ yüksәk gәrginlik keçәn şәbәkә, әtrafındakı boşluqda yaranan elektrik cәrәyanı sayәsindә, 

mәsafәdәn bәdәn toxumalarına toxunmadan alınan zәdәlәnmәlәr; 
‒ torpaqla ötürülmüş elektrik cәrәyanı keçәn mәftillәrә aşağı әtrafların ardıcıl olaraq 

toxunmasından “addımlarla keçәn gәrginliklәr” olan zәdәlәnmәlәr. 
Elektrik cәrәyanının tәsiri onun fiziki xarakteri, toxunma şәraiti vә orqanizmin xüsusiyyәtindәn 

asılıdır. 
Cәrәyanın tәsiri 0,1 A olduqda, hәyat üçün tәhlükәlidir. Bundan әlavә orqanizmin elektrik 

müqavimәtindәn, yәni dәrinin nәm, quru olması, tamlığından, sinir sisteminin vәziyyәtindәn asılıdır. 
Dәrinin quru olması 2000000 Om müqavimәtdir. Nәm olması isә 1000 Оm-dаn aşağıdır vә bәdәn üçün 
tәhlükәlidir. 

Elektrotravmalar gәrginliyә görә bölünür: 
‒ aşağı gәrginlikli (1000 V-а qәdәr); 
‒ yüksәk gәrginlikli (1000 V-dan yuxarı); 
‒ yüksәk gәrginlikdәn yuxarı (10 vә 100 kVt). 
40 volta qәdәr tәhlükәli deyil. 127–220 V isә ağır vә tәhlükәlidir. 280 V, 50 Hs tezliyi olan cәrәyan 

hәyat üçün tәhlükәlidir vә ağır elektrotravmalar verir. 
Dәyişәn cәrәyan sabit cәrәyana nisbәtәn tәhlükәlidir. Dәyişәn cәrәyan yüksәk gәrginlik, güc vә 

tezlikdә (10000–1000000 Hs) tәhlükәsizdir. Ona görә tibb tәcrübәdә ultrabәnövşәyi şüalanmalar, D'-
Arsonvalizasiya vә s. müalicәvi tәsirindәn istifadә olunur. Elektrik cәrәyanının tәsiri orqanizmdәki 
toxuma vә üzvlәrdәn keçmәsindәn asılıdır. Buna “cәrәyan ilgәyi” deyilir. 

Elektrik cәrәyanının orqanizmә tәsiri spesifik vә qeyri spesifik formada olur.  
Cәrәyanın spesifik tәsiri – bioloji, elektrokimyәvi, istilik vә mexaniki yolla baş verir [3]. 
‒ Elektrik cәrәyanının bioloji tәsiri saya vә skelet әzәlәlәrinin, endokrin vәzilәrin sinir 

sisteminin, daxili üzvlәrin qıcıqlanması ilә izah olunur. Diafraqmanın qıcolma, yığılması, sәs tellәrının 
spazmı, xarici tәnәffüs pozğunluğu әmәlә gәtirir. Ürәk әzәlәlәrindә mәdәciklәrin fibrilasiyası olur, 
arteriyaların spazmından arterial tәzyiq yüksәlir, daxili sekresiya vәzlәrinin oyanmasından hormonların 
ifrazı (ketaxolaminlәr) artır. Sinir keçiriciliyinә tәsir edir. 

‒ Elektrokimyәvi tәsir, ionların ayrı-ayrı qütblәrdә müxtәlif konsentrasiyalarda yığılmasıdır. 
Anodda koaqulyasion nekroz, katodda – kollikvasion yığılmalar olur vә elektroliz zamanı әmәlә gәlәn 
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su vә qaz buxarları toxumalarda arı şanına bәnzәr quruluş verir. Dәrinin metala keçiriciliyindәn 
impreqnaziyası (metalik effekt) әmәlә gәtirir. Cәrәyan işarәlәrinin sinir-damar dәstәsi üzәrindә 
yerlәşmәsi xüsusilә tәhlükәlidir, belә ki, elektrik travmalarında destruktiv proseslәr uzun müddәt davam 
edir (2–3 hәftә) vә toxumaları çox dәrin zәdәlәyir. Zәdә yüksәk gәrginlik tәsiri nәticәsindә baş verdikdә 
toxumaların “metallaşması” baş verir. Yüngül hallarda cәrәyan “nişanәlәri” – dairәvi lәkәlәr – 1–6 sm 
diametrindә – ortası tünd, kәnarları göyümtül olur. Termiki yanıqlardan fәrqli olaraq, tüklәr “ütülmüş” 
olmur. Bu lәkәlәrin kәnarlarında dәridә cırılmış arı pәtәyi şәklindә dәyişiklik olur. 

‒ Cәrәyanın istilik tәsirinә, әsas elektrik keçiriciliyi aşağı olan toxumalar mәruz qalır. Yüksәk 
müqavimәtli toxumalarda (dәri, sümüklәr) cәrәyan keçdikdә istilik enerjisi ayrılır. Ayrılan istilik 
enerjisinin miqdarı cәrәyanın gücündәn, toxunma müddәtindәn, toxumaların elektrik müqavimәtindәn 
asılıdır vә cәrәyan keçiriciliyi davam edәrsә yanıq әmәlә gәlir. Dәridә kömürlәşmә, sümüklәrdә isә 
mirvari muncuqlarına bәnzәr dәyişikliklәr yaranır. 

‒ Cәrәyanın mexaniki tәsirindәn, isә toxumaların laylanması vә dağılması baş verir. 
Toxumalarda yüksәk gәrginliyin keçmәsi nәticәsindә, mexaniki enerji vә istilik ayrılır. Enerji tez 
ayrılanda insanı kәnara tullayır. 

‒ Elektrik cәrәyanının qeyri spesifik tәsiri – orqanizmdәn kәnar yaranan elektrik enerjisinin 
ayrılması ilә izah olunur. Yüksәk elektrik cәrәyanı keçәn xәstәlәrdә dәri yanıqlarına, görmә üzvlәrindә 
işıqdan buynuz qişanın zәdәlәnmәlәri, konyuktivitlәr, elektrooftalmiya vә s. aiddir. Eyni zamanda 
ultrabәnövşәyi, infraqırmızı şüaların tәsiri ilә izah olunur. Partlayış zamanı isә eşitmә üzvlәrindә tәbil 
pәrdәsinin dağılması, tuqouxost yaranır. Yüksәk gәrginlikdәn qızmış dәmir qırıntılarının dәrinin üzәrinә 
düşmәsi yanıq yarası әmәlә gәtirir. Әgәr paltarlar yandırıcı yağlarla, mayelәrlә, benzinlә islanmışsa 
yanır vә yanıq yaraları verir. 

Elektrotravmaların kliniki tәsirinin dörd dәrәcәsi olur [4]: 
I dәrәcә – Huş itmir, әzәlәlәrin qısa müddәtli qıc olması olur. 
II dәrәcә – Huşun itmәsi, әzәlәlәrin qıcolması, tәnәffüs, ürәk fәaliyyәti saxlanılır. 
III dәrәcә – Huşun itmәsi, tәnәffüs, ürәk fәaliyyәtinin pozulması baş verir. 
IV dәrәcә – Qısa müddәtdә ölüm baş verir. 
Belәliklә, elektrik cәrәyanı ilә orqanizmin zәdәlәnmәsindә ümumi olaraq, tәnәffüs ürәk-damar, 

sinir sistemindә funksiyaların pozulması olur. 
Yerli olaraq: 
1. Hәqiqi elektrik yanığı (toxunmaqla olan zaman). 
2. Elektrik qapanması alovundan olan yanıq yaraları. 
3. İkincili termiki yanıqlar. 
4. Qarışıq vә kombinә olunmuş zәdәlәnmәlәr – formalarında dәyişiklik yaradır. 
İnsan bәdәnindә elektrik cәrәyanın әn çox keçdiyi yollar aşağıdakılardır:  
 әl – әl; 
 sağ әl – ayaqlar; 
 sol әl – ayaqlar; 
 ayaq – ayaq; 
 baş – ayaqlar; 
 baş – әllәr. 
Diaqnozu qoymaq üçün cәrәyan ilә әlaqәdә olub-olmaması, cәrәyan “nişanәlәrinә”, ümumi 

әlamәtlәrә fikir vermәk lazımdır. İnsanın bәdәnindә boyuna (әl-ayaq, baş-ayaq) keçәn cәrәyanın әn çox 
tәhlükәli, eninә (әl-әl) keçәn cәrәyan az tәhlükәli, ayaq-ayaq yolu ilә keçәn cәrәyan isә daha az tәhlükәli 
hesab olunur. Әlamәtlәri – elektrik cәrәyanının gәrginliyi vә tәsir müddәtinә qәdәr çox olarsa, o qәdәr 
dә ağır zәdәlәnmә baş verir. Cәrәyanın daxil vә xaric olduğu yerdә ağır elektroyanıqlar, cәrәyanın çıxma 
nöqtәsi daha böyük ölçülü olur. Cәrәyan işarәlәrinin sinir-damar dәstәsi üzәrindә yerlәşmәsi xüsusilә 
tәhlükәlidir, belә ki, elektrik travmalarında destruktiv proseslәr uzun müddәt davam edir (2–3 hәftә) vә 
toxumaları çox dәrin zәdәlәyir. Zәdә yüksәk gәrginlik tәsiri nәticәsindә baş verdikdә toxumaların 
“metallaşması” baş verir. Yüngül hallarda cәrәyan “nişanәlәri” – dairәvi lәkәlәr – 1–6sm diametrindә – 
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ortası tünd kәnarları göyümtül olur. Termiki yanıqlardan fәrqli olaraq, tüklәr “ütülmüş” olmur. Bu 
lәkәlәrin kәnarlarında dәridә cırılmış arı pәtәyi şәklindә dәyişiklik olur. Ümumi tәsiri ondan ibarәtdir 
ki, әtrafların әzәlәlәrindә cәrәyanla tәmas zamanı әzәlәlәr kәskin qıcolma kimi yığılır. Yüksәk gәrginlik 
zamanı isә huşun itmәsi, tәnәffüsün dayanması, aritmiya, hәtta fibrilyasiya baş verә bilәr. Ürәk 
fәaliyyәtindә dәyişiklik hәtta bir neçә gündәn sonra özünü göstәrә bilәr. Bәzәn cәrәyanın tәsirindәn 
zәdәlәnәn şәxs kәnara atılır, nәticәdә yumşaq toxumalar vә sümüklәr zәdәlәnir, daxili orqanlarda da ağır 
zәdәlәnmәlәr әmәlә gәlә bilәr. Bәzi hallarda qıcolmalar, tәnәffüsün dayanması baş verә bilәr.  

Elektrik yanıqlarında toxumalarda dәrin pozğunluqlar gedir. Bәzәn әzәlәlәr, fassial qatlar, 
hәmçinin sümük toxuması da nekroza mәruz qala bilәr (Şәkil 1). Yüksәk gәrginlikli elektrik cәrәyanı 
bәzәn toxumalarda laylanma, hәtta bütünlüklә bir әtrafın travmatik amputasiyasına da sәbәb olur. 
Әzәlәlәrin tonik qıcolmaları sümüklәrdә qopma vә kompression sınıqlar verә bilәr. Damarların 
zәdәlәnmәsi bәzәn 2–3 hәftәdәn sonra, bir sıra hallarda isә daha gec müddәtlәrdә qanaxmalarla 
nәticәlәnә bilәr. Bu, adәtәn demorkasiyon irinli zonada baş verir [5]. 

Elektrik yanıqları bir qayda olaraq dәrin yanıqlara aiddir. Bu, cәrәyanın giriş vә çıxış nöqtәlәrindә 
baş verir. Yanıqlar cәrәyanın bәdәndәn qısa ilgәk boyunca keçdiyi hallarda, hәmçinin torpaqla tәmasda 
olduğu sahәlәrdә baş verir. Kontaktın xarakterindәn asılı olaraq elektrik yanıqları müxtәlif formalarda, 
xırda nöqtәvi zәdәlәnmәlәrdәn tutmuş bәzәn bütün bir әtrafın kömürlәşmәsi şәklindә müşahidә oluna 
bilәr. Xaraktercә elektrik yanıqları, dәrin yanıqlara aid olduğundan yanıq sahәsi dәrin, quru nekrozla 
örtülür. Damarların spazmı vә trombozu nәticәsindә patoloji nahiyәdә ikincili nekroz zonası da baş verә 
bilәr. Nekrotik sahәnin kәnar olması üçün uzun müddәt vaxt tәlәb olunur. Bir sıra hallarda irinli 
fәsadlaşmalar: irinli yığıntılar, abseslәr, fleqmonlar vә osteomielitlәr baş verir. 

Elektrik zәdәlәnmәlәri zamanı әsas pozğunluq ürәk-damar, tәnәffüs sistemi vә mәrkәzi sistemi 
tәrәfindәn baş verir. Ağır hallarda ürәk әzәlәsinin fibrilyasiyası, sәyrici aritmiya, koronar damarların 
spazmı baş verir. Qırtlaq vә tәnәffüs yollarının spazmı asfiksiya ilә fәsadlaşa bilir. Әzәlәlәrdә tonik 
qıcolmaların baş vermәsi huşun qısa vә uzunmüddәtli itmәsi halları müşahidә olunur. Sianoz, 
hipotenziya, bәzәn isә damarların spazmı nәticәsindә arterial tәzyiqin yüksәlmәsi baş verir. Tәnәffüs vә 
ürәk-damar sisteminin kәskin pozğunluğu bir sira hallarda ani ölümü xatırladır. Huşun itmәsi 
zәrәrçәkmişin elektrik sahәsindәn ayrılmasına imkan vermir. Bәzәn yüksәklikdәn yıxılmaqla әlavә 
mexaniki zәdәlәnmәyә mәruz qalma halları da mümkündür. 

Elektrik zәdәlәnmәlәrinin gec әlamәtlәrinә ifliclәrin, parez vә nevritlәrin әmәlә gәlmәsi, göz 
büllurunun bulanıqlaşması, vestibulyar vә vazomotor pozğunluqların baş vermәsi aiddir. Bütün bunlara 
baxmayaraq, qeyd etmәk lazımdır ki, elektrik yanıqları termiki yanıqlara nisbәtәn müalicәyә daha asan 
tabe olur, istәr kosmetik vә istәrsә dә funksiyanın bәrpası nәticә etibarı ilә daha ümidvericidir. 

 
Elektrik zәdәlәnmәlәri zamani tibbi yardımın hәcmi 

 

İlk vә hәkimәqәdәrki tibbi yardım. Xәsarәt çәkmiş şәxsdә әzәlәlәrin tonik qıcolmalarının baş 
vermәsi, onun cәrәyanın tәsirindәn azad olmasına imkan vermir. Odur ki, cәrәyanın tәsiri kәsilmәlidir. 
Bu mәqsәdlә elektrik naqilinin kәnara çәkilmәsilә, elektrik cәrәyanının kәsilmәsinә çalışmaq lazımdır. 
Bu mümkün olmadıqda naqilin balta, bel, yaxud hәr hansı bir alәtlә kәsilmәsi lazım gәlir. Bunlar da 
mümkün olmadıqda şәxsin quru paltarından tutub kәnara çәkmәk lazımdır. Bu mәqsәdlә quru kәndir, 
taxta parçasından da istifadә etmәk olar. Bütün bu tәdbirlәrin yerinә yetirilmәsi zamanı tәhlükәsizlik 
texnikasına әmәl edilmәlidir. Hәr şeydәn әvvәl yardım göstәrәn şәxs özünü torpaqdan tәcrid etmәlidir. 
Bu mәqsәdlә ayaq altına rezin, yaxud quru taxta atmalıdır. Zәrәrçәkmiş cәrәyanın tәsirindәn azad olunan 
kimi o, dәrhal arxası üstә uzadılmalı, yaxalığı açılmalı, kәmәr boşaldılmalı, dar paltarlar çıxarılmalıdır. 
Ani ölüm hallarında reanimasiya tәdbirlәri, süni tәnәffüsün vә ürәyin qapalı masajından ibarәt olmalıdır. 
Bu tәdbirlәr tәnәffüsün vә ürәk fәaliyyәtinin tam bәrpasına qәdәr aparılmalıdır. Yanıq sәthinә aseptik 
sarğı qoyulmalı, zәrәrçәkmişә analgetiklәr yeridilmәlidir. Onların daşınması, xәrәkdә uzanmış şәkildә, 
hәyata keçirilmәlidir. Çünki ürәk tutmaları (koronarospazm) nәticәsindә yolda ürәyin dayanması baş 
verә bilәr [6]. 
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İlk hәkim yardımı. Lazım gәldikdә reanimasiyon tәdbirlәr davam etdirilmәlidir. Bu ciyәrlәrin 
süni tәnәffüsü vә ürәyin qapalı masajının hәyata keçirilmәsindәn ibarәt olmalıdır. Zәrәrçәkmişә naşatır 
spirti iylәdilmәli, dәri vә әzәlә daxilinә 1–2 ml kofein, 2,0 ml kordiamin mәhlulları yeridilmәlidir. 
Tәnәffüs sistemindә pozğunluq vә böyük qan dövranında durğunluqla әlaqәdar baş vermiş sianoz 
hallarında (“göy asfiksiya”) 200–400 ml qan buraxılması mәslәhәtdir. Süni tәnәffüslә yanaşı, vaxtaşırı 
oksigen inhalyasiyası hәyata keçirilmәli, tәnәffüs analeptiklәri vә ürәk dәrmanlarından istifadә 
edilmәlidir. Ürәyin ani dayanmasından, kollaps, yaxud mәdәciklәrin fibrilyasiyası ilә әlaqәdar baş 
vermiş “ağ” asfiksiyalarda ürәk daxilinә, 0,1%-1ml adrenalin, yaxud atropin, 10%-li kalsium xlorid 
mәhlulu vә 1%-10ml novokain mәhlulu yeridilmәlidir [7]. 

Tәnәffüs vә ürәk fәaliyyәti bәrpa olduqdan sonra zәrәrçәkmişlәrә bir neçә saat müddәtindә 
rahatlıq verilmәli, onlar müşahidә altında saxlanılmalıdır. Çünki müvәqqәti yaxşılaşmadan sonra 
zәrәrçәkmişlәrin vәziyyәti qәflәtәn pislәşә bilәr. 

İxtisaslı tibbi yardım. Әgәr xәstә birdәn-birә ixtisaslı tibbi yardım mәrhәlәsinә gәtirilmişsә, 
kәskin inkişaf etmiş kollaps vә ürәkdayanma hallarında, ağ ciyәrin aparatla ventilyasiyası, arteriyadaxili 
infuziya, ürәyin qapalı masajı, ürәk daxilinә adrenalin, atropin vә kalsium xlorid mәhlullarının 
yeridilmәsi hәyata keçirilir. Şok әleyhinә tәdbirlәr kompleks şәklindә hәyata keçirilmәlidir. Döş 
qәfәsinin vә әtrafların sirkulyar yanıqlarında, yanıq strupları üzәrindә sıxılma hallarını aradan qaldırmaq 
üçün, profilaktik mәqsәdlә dekompression nekrotomiya әmәliyyatı yerinә yetirilir. Ürәk-damar vә 
tәnәffüs sistemi üzvlәrinin funksiyası bәrpa olunmuş şәxslәrin, travmanın ilk saatlarında tәxliyә 
olunması mәslәhәt deyildir. Çünki onların vәziyyәti qәflәtәn ağırlaşa bilәr. Bu baxımdan xәstәlәrin 
müәyyәn müddәt nәzarәt altında saxlanılması daha münasibdir. Tәxliyә, xәrәkdә uzanmış vәziyyәtdә 
hәyata keçirilmәlidir [5]. 

İxtisaslaşdırılmış tibbi yardım. İxtisaslaşdırılmış yardım mәrhәlәsindә ümumi dezintoksikasion 
vә antibakterial terapiyadan әlavә yerli müalicә metodları da tәtbiq edilir. Burada müalicә prinsiplәri 
termiki yanıqlarda olduğu kimidir. Novokain blokadaları hәyata keçirilir, yaralar antiseptik mәhlullarla 
yuyulduqdan sonra mәlhәmlәrlә sarğı olunur. Xәstәlәrә antibiotiklәr vә vitamin preparatları yeridilir. 
Ehtiyac olduqda qan, plazma vә digәr zülal preparatları köçürülür. Qәflәti arroziv qanaxmalar gözlәndiyi 
hallarda әtrafa irәlicәdәn dartılmamış vәziyyәtdә rezin turna qoyulmalıdır. Aktiv cәrrahi müdaxilә, 
nekrotik toxumaların kәsilib götürülmәsi vә 2–3 hәftәdәn sonra nekrotik toxumaların sәrhәdlәri dәqiq 
bilindikdәn sonra vә ikincili qanaxma tәhlükәsi aradan qalxdıqdan sonra, tәmiz yaraların üzәrinә, sәrbәst 
dәri parçaları ilә autodermoplastika cәrrahi әmәliyyatı yerinә yetirilmәlidir. Burada adi dermoplastik 
üsullardan әlavә hind vә italyan üsulu ilә dәri köçürülmәsi әmәliyyatları tәtbiq edilә bilәr. Әtrafın tam 
sıradan çıxdığı hallarda ilkin amputasiya hәyata keçirilmәli, arroziv qanaxma tәhlükәsi yarandıqda isә, 
damar yaradan kәnar sahәdә bağlanılmalıdır [7]. 

Müalicә mütlәq ixtisaslaşdırılmış klinikalarda kombustioloq tәrәfindәn aparılmalıdır. Yaraların 
sağalma müddәti bir neçә ay vә daha çox çәkir. Sonrakı dövrdә uzunmüddәtli reabilitasiya tәdbirlәri 
aparılmalıdır. 

Yanıq travması keçirmiş pasiyentlәrin reabilitasiyası. Bu dövr termiki travma nәticәsindә 
zәdәlәnmiş dәri örtüyünün bәrpasından sonra başlayır vә professional vә sosial reabilitasiyanı nәzәrdә 
tutur:  

‒ psixoemosional vә nevroloji pozğunluqların aradan qaldırılması (psixoloq, nevropatoloqun 
uzun müddәtli müşahidәsi vә müayinәsi ilә);  

‒ poliorqan pozğunluqların qalıq әlamәtlәrinin müayinә vә müşahidәsinin davamı (uroloq, 
qastroenteroloq, terapevtin müayinәsi ilә);  

‒ yanıqdan sonrakı dermatozların, qızılyelin, yaraya çevrilmiş çapıqların yerli müalicәsi;  
‒ müxtәlif dәrәcәli kobud, kelloid, hipertrofik çapıqların fizioterapevtik vә medikamentoz 

müalicәsi; 
‒ ixtisaslaşdırılmış stasionarlarda, mәrkәzlәrdә rekonstruktiv operasiyalar (çapıqların, 

deformasiya vә kontrakturaların lәğvi) icra edilir [6]. 
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Аннотация 

Электротавмы. Электрические ожоги 
Рафаил Ахмедов  

 

В статье опубликованы основные причины, особенности, изменения в организме 
способствуемые электротравмами и о правилах оказании медицинской помощи. А также, в статье 
пишется о классификации электрических ожогов, симптомах диагностике осложнении, 
последствии и о правилах реабилитации. Описываются пути прохождения электрического тока 
по отдельным органам тела и появления уровней клинических осложнений. Отмечается 
первичная доврачебная помощь, первичная врачебная и специализированная врачебная помощь, 
а также о правилах реабилитационного лечения. 

Ключевые слова: электротравмы, электрические ожоги, синяя асфиксии, белая асфикция, 
электрические пятна на коже. 
 

Abstract 
Electrical injuries. Electrical burns 

Rafail Akhmedov  
 

The article provides information about electrotraumas, their causes, characteristics, changes in the 
body and the rules of medical care. The rules of classification, clinic, diagnosis, complications, 
rehabilitation of electric burns are discussed. Signs of the severity of the clinical changes caused by the 
conduction of electrical conductivity through various organs in the body are described. First aid, medical 
care, specialized medical care, rehabilitation rules are considered. 

Keywords: electrotraumas, electric burns, blue asphyxia, white asphyxia, electric spots on the 
skin. 
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HӘSӘN BӘY AĞALAROV 
 

1828-ci ildә Türkmәnçay müqavilәsinin 
imzalanmasından sonra çar Rusiyası ordusu sıralarında 
xidmәt keçәrәk Azәrbaycan xalqının hәrbçilik әnәnәlәrini 
layiqincә tәmsil edәn azsaylı general zabitlәrdәn biri dә 
Hәsәn bәy Ağalarovdur. Onun adı ilә Azәrbaycanın hәrb 
tarixinin şәrәfli sәhifәsi bağlıdır vә Hәsәn bәy Ağalarov ilk 
azәrbaycanlı zabitdir ki, çar Rusiyasının әn nüfuzlu döyüş 
ordenlәrindәn biri olan Müqәddәs Georgi ordeninin 4-cü 
dәrәcәsinә layiq görülmüşdü. 

Hәsәn bәy Ağalarov 1812-ci ildә anadan olmuşdu. Bәzi 
mәlumatlarda isә onun 1815-ci ildә anadan olduğu bildirilir. 
Onun Tiflisdә doğulduğu güman edilir. İlk tәhsilini dә Hәsәn 
bәy elә Tiflis gimnaziyasında almışdı. 1834-cü ildәn isә onun 
hәrbi hәyatı başlayır. Hәmin il könüllü kimi Zaqafqaziya atlı-
müsәlman alayında hәrbi xidmәtә başladı. Bu alay çar 
Rusiyası ordusu tәrkibindә yaradılmış ilk azәrbaycanlı 
alaylarından biri idi. Azәrbaycan xanlıqları işğal edildikdәn 
sonra Rusiyanın hakim dairәlәri Azәrbaycan xalqına silah 
etibar etmәyә ehtiyatla yanaşırdı. Amma bölgәdә davam edın 
müharibәlәr azәrbaycanlıların döyüş potensialından istifadә 

edilmәsini Rusiya hökumәti üçün zәruri edirdi. Hәlә 1828–1829-cu illәrdә Osmanlı Türkiyәsi ilә 
aparılan müharibә zamanı azәrbaycanlılardan ibarәt bir neçә qeyri-nizami atlı alayları yaradıldı. Mühari-
bәnin bitmәsi ilә dә bu alaylar lәğv edildi. XIX әsrin 30-cu illәrindә çar Rusiyasının hәrbi komandanlığı 
yenidәn azәrbaycanlılardan ibarәt qeyri-nizami atlı alayların yaradılmasına ehtiyac duydular. 
Zaqafqaziya atlı-müsәlman alayı da hәmin alaylardan biri idi. 

Bu alayın sıralarında xidmәt edәrkәn Hәsәn bәy Ağalarov 1835-ci ildә praporşik, 1838-ci ildә 
poruçik, 1839-cu ildә ştabs-kapitan rütbәsi aldı. Qısa müddәt әrzindә bir neçә hәrbi rütbәyә layiq 
görülmәsi Hәsәn bәy Ağalarovun nümunәvi hәrbi xidmәtinin, göstәrdiyi fәdakarlığın nәticәsi idi. Onun 
hәrbçilik istedadı vә qabiliyyәti yuxarı komandanlıq tәrәfindәn qiymәtlәndirlir vә daha mәsuliyyәtli 
vәzifәlәr irәli çәkilirdi. 1840-cı ildә Hәsәn bәy Ağalarov xidmәti uğurlarına görә Rusiya çarının rәsmi 
iltifatına da layiq görüldü. Belә bir iltifata layiq görülmәsi xidmәti hәyatında bir sıra güzәştlәri dә 
nәzәrdә tuturdu. 

Mәlumatların qıtlığı üzündәn Hәsәn bәy Ağalarovun hansı vәzifәlәrdә xidmәt etdiyini söylәmәk 
çәtindir. Ancaq mәlumdur ki, 1844-cü ildә, kifayәt qәdәr cavan yaşlarında o, kapitan rütbәsini aldı. 
Hәmin ilin payızında Hәsәn bәy Ağayev Zaqafqaziya atlı-müsәlman alayı komandirinin yavәri, bir il 
sonra isә hәmin alay komandirinin kömәkçisi vәzifәsinә irәli çәkildi. 

XIX әsrin 40-cı illәrindә Zaqafqaziya atlı-müsәlman alayı Avropaya göndәrilmişdi vә Polşa 
әrazisindә yerlәşdirilmişdi. Alay bu bölgәdә döyüş tapşırıqlarının icrası ilә dә mәşğul olurdu vә bu 
zaman Hәsәn bәy Ağalarov da öz mәharәtini vә ustalığını nümayiş etdirirdi. 

1845-ci ildә Hәsәn bәy Ağalarov mayor rütbәsi, 1849-cu ildә podpolkovnik, elә hәmin ildә dә 
polkovnik rütbәsi aldı. Vaxtından әvvәl polkovnik rütbәsini Hәsәn bәy Ağalarov Debreçini mәntәqәsi 
әtrafında qiyam qaldırmış macarlara qarşı döyüşlәrdә әldә etdiyi nәticәlәrә görә almışdı. Bu bölgәdә 
gedәn döyüşlәrin birindә Hәsәn bәy Ağalarov atlı-müsәlman alayının üç bölüyü ilә birlikdә sayca üstün 
ola qarşı tәrәfә ciddi zәrbә vura bilmiş, hәtta bu qüvvәlәrdәn xeyli sayda әsir, silah vә sursat götürә 
bilmişdi. Bu döyüşlәrdә nümayiş etdirdiyi qorxmazlığa vә şücaәtә görә Hәsәn bәy Ağalarov hәm dә 
döyüş hünәri ordeni olan Müqәddәs Georgi ordeninin 4-cü dәrәcәsinә tәqdim olundu. 1849-cu ilin 
avqustunda Rusiya çarı tәrәfindәn Hәsәn bәy Ağalarovun bu ordenlә tәltif olunması barәsindә fәrman 
imzaladı. 
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XIX әsrin 50-ci illәrindә Hәsәn bәy Ağalarov Rusiyanın vә Avropa dövlәtlәrinin bir sıra digәr 
ordenlәri ilә dә tәltif olundu. O cümlәdәn, 1850-ci ildә Rusiyanın müqәddәs Anna ordeninin 2-ci 
dәrәcәsi ilә, hәmin ildә Avstriyanın Dәmir tac ordeninin 2-ci dәrәcәsi ilә, 1853-cü ildә yenә Avstriyanın 
2-ci dәrәcәli Leopold ordeni ilә vә Prussiyanın Qırmızı qartal ordeninin 3-cü dәrәcәsi ilә. 

Yüksәk komandirlik vә tәşkilatçılığı keyfiyyәtlәrinә malik olduğu üçün idi ki, polkovnik Hәsәn 
bәy Ağalarov Zaqafqaziya atlı-müsәlman alayının komandiri vәzifәsinә tәyin olundu. Onun komandir 
tәyin olunması ilә bu alayda xidmәtin tәşkili daha da yaxşılaşdı vә bu alay çar Rusiyası ordusu daxilindә 
sayılıb-seçilәn alaylardan birinә çevrildi. Bunun nәticәsi idi ki, Zaqafqaziya atlı-müsәlman alayının 
bölmәlәri 1852-ci ildә vә 1853-cü ildә Rusiya çarının da qatıldığı sıra baxışlarında iştirak etdi. 1856-cı 
ildә Varşava әtrafında tәşkil edilmiş növbәti sıra baxışında da Hәsәn bәy Ağalarovun komandirlik etdiyi 
alayın bölmәlәri әn yaxşı tәrәfdәn özünü göstәrә bildi. Xidmәtin tәşkilindә әldә edilmiş belә uğurlara 
görә elә hәmin baxışda alay komandiri Hәsәn bәy Ağalarov Rusiya çarının rәsmi tәşәkkürünü qazandı. 

Zaqafqaziya atlı-müsәlman alayının tәrkibindә Mirzә Hacıbәy Novruzov, Kәrim bәy Növruzov, 
Cәfәrqulu Bakıxanov, İsmayıl xan Bakıxanov kimi azәrbaycanlı hәrbçilәr dә xidmәt keçmişdilәr. 

1857-ci ildә Hәsәn bәy Ağalarov general-mayor rütbәsinә layiq görüldü. Elә hәmin ildә dә 
Zaqafqaziya atlı-müsәlman alayının lәğv edilmәsi haqqında qәrar verildi. Hәsәn bәy Ağalarov isә 
sәhhәtini müalicә etdirmәk üçün bir müddәt xarici ölkәlәrdә oldu. Tәxminәn bir ildәn bir qәdәr artıq 
müddәtdә Hәsәn bәy sәhhәtinin müalicәsi ilә mәşğul oldu vә sonradan yenә dә çar Rusiyası ordusu 
sıralarında xidmәtini davam etdirdi. Mövcud olan kasad mәlumatlar onu demәyә imkan verir ki, Hәsәn 
bәyin sonrakı xidmәti Qafqazla bağlıdır. Hәsәn bәy yenә dә әvvәlki enerji vә işgüzarlıqla xidmәtini 
davam etdirdi vә yenә dә xidmәti uğurları ilә fәrqlәndi. Bu xidmәti uğurlarına görә o, 1860-cı ildә 
Müqәddәs Vladimir ordeninin 3-cü dәrәcәsi, 1863-cü ildә Müqәddәs Stanislav ordeninin 1-ci dәrәcәsi, 
1871-ci ildә Müqәddәs Anna ordeninin 1-ci dәrәcәsi ilә tәltif edildi. 1877-ci il noyabr ayının 8-dә isә 
Hәsәn bәy Ağalarov general-leytenant rütbәsinә layiq görüldü. 1881-ci ildә general-leytenant Hәsәn bәy 
Ağalarov hәrbi xidmәtini başa vurub tәqaüdә çıxdı. 

Mövcud olan mәlumatlara görә, Hәsәn bәy Ağalarov 1883-cü ildә dünyasını dәyişmişdir. 
 
 
 

Mehman Süleymanov 
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, sәtirlәrarası 
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 
 

Articles, 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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