
AZƏRBAYCAN UĞRUNDA!



 

Azәrbaycan Respublikası Müdafiә Nazirliyi 
 
 

 
 
 

HӘRBİ BİLİK 
 

hәrbi elmi-nәzәri, publisistik jurnal 
 

№3 (iyul-sentyabr) 2020-ci il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakı – 2020 



 

  



HӘRBİ BİLİK №3, 2020-ci il 
 

 

 
“HӘRBİ BİLİK” JURNALININ REDAKSİYA HEYӘTİ: 

 
Baş redaktor – general-mayor Vasif Kazımov 
Mәsul katib – polkovnik Rәşad Tahirov 
Dil vә üslub üzrә redaktor – Aytәn Mirzәliyeva 
 

 
Redaksiya heyәtinin üzvlәri: 

 

 
 
Redaksiyaya daxil olmuş әlyazmalar, fotolar, illüstrasiyalar geri qaytarılmır. Müәllif 

hәrbi elmi-nәzәri fikirlәrә vә tarixi faktlara görә mәsuliyyәt daşıyır.  

“Hәrbi bilik” jurnalında verilmiş materiallardan istifadә zamanı mütlәq jurnala 
istinad edilmәlidir. 

“Hәrbi bilik” jurnalı elmi tәdqiqatların әsas müddәalarının nәşr edilmәsi üçün 
Azәrbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası tәrәfindәn 
tövsiyә olunan nәşrlәr siyahısına daxil edilmişdir. 

 

Tәsisçi: Azәrbaycan Respublikası Müdafiә Nazirliyi. 

Ünvan: AZ1065, Bakı şәhәri, akademik Şәfaәt Mehdiyev küçәsi 136, “Qırmızı 
Şәrq” hәrbi şәhәrciyi, Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası. 

 
 

 general-leytenant Ayaz Hәsәnov; 
 general-leytenant Nizam Osmanov; 
 general-mayor Hilal Nәcәfov; 
 general-leytenant Heydәr Piriyev; 
 general-mayor İkram Әliyev; 
 general-mayor Mәmmәd Eminov; 

 general-mayor Rasim Әliyev; 
 general-mayor Әnvәr Әfәndiyev; 
 polkovnik Ağamir Sultanov; 
 polkovnik Vüqar Әsgәrov; 
 polkovnik Nәsif Ramazanov; 
 mayor Xәyal İskәndәrov. 



HӘRBİ BİLİK №3, 2020-ci il 
 

 

 

MÜNDӘRİCAT 
 
MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK 
Ermәnistanın 2020-ci il iyul tәxribatı: mümkün sәbәb vә tәsirlәri 
Әnvәr Әfәndiyev, Elnur Mәmmәdov, Arif Hәsәnov, Xәyal İskәndәrov .................................................... 5 

Türkiyә Respublikasında kriptoqrafik mühafizә sahәsindә 
tәdqiqatlar vә yerinә yetirilmiş işlәr haqqında 
Fәrman Mәmmәdov ................................................................................................................................ 11 

Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyinin 
Daxili Qoşunlarının formalaşması 
Tural Novruzov ....................................................................................................................................... 19 

HӘRBİ-NӘZӘRİ ELMLӘR 
NATO vә Rusiya Federasiyası Silahlı Qüvvәlәrindә  
istifadә edilәn müasir tank әleyhinә vasitәlәr 
Elşәn Hәşimov, Azad Bayramov, Yaşar Kәrimov ................................................................................... 28 

ZU-23-2 zenit qurğusunun modernlәşdirmә imkanlarının tәhlili 
Elşәn Hәşimov, Әziz Talıbov .................................................................................................................. 38 

Düşmәn radioelektron mübarizә tәtbiq edәn zaman 
artilleriya bölmәlәrinin idarә edilmәsi 
Vasif Xәlilov ............................................................................................................................................ 45 

HӘRBİ-XÜSUSİ ELMLӘR 
Albaniyada müharibәlәr vә hәrb sәnәti (III әsr – VII әsrin әvvәli) 
Nurulla Әliyev ......................................................................................................................................... 50 

Hәrbi xidmәti fәaliyyәtdә adaptasiya problemlәri 
Möhübbәt Rәsulov ................................................................................................................................... 62 

 

 

 



HӘRBİ BİLİK №3, 2020-ci il, sәh. 5-10 MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK 
 

5 

UOT 327 
 

ERMӘNİSTANIN 2020-Cİ İL İYUL TӘXRİBATI: 
MÜMKÜN SӘBӘB VӘ TӘSİRLӘRİ 

 
general-mayor Әnvәr Әfәndiyev1 

polkovnik Elnur Mәmmәdov1 
m.t.h.e.ü.f.d., dosent, polkovnik Arif Hәsәnov1 

mayor Xәyal İskәndәrov2 

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

E-mail: xayal1333@gmail.com 
 
Xülasә. Mәqalәdә 2020-ci ilin iyul ayında ErmәnistanAzәrbaycan sәrhәdindә baş vermiş 

qarşıdurmanın mümkün sәbәblәri tәqdim olunur. Cәnubi Qafqaz bölgәsindә xarici aktorların rolu 
müәyyәnlәşdirilir. Müәlliflәr qarşıdurmanın hәm Cәnubi Qafqaza, hәm dә regiondankәnar tәsirlәrini 
tәqdim etmәyә çalışırlar. 

Açar sözlәr: qarşıdurma, Dağlıq Qarabağ, Tovuz, Cәnubi Qafqaz, tәxribat, beşinci kolon. 
 

Giriş 
 

ErmәnistanAzәrbaycan sәrhәdindә 2020-ci ilin iyul ayında baş vermiş qarşıdurma, 
“dondurulmuş” Dağlıq Qarabağ münaqişәsini yenidәn dünya ictimaiyyәtinin diqqәt mәrkәzinә gәtirdi. 
Ancaq bu dәfә toqquşma Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazisi Dağlıq Qarabağda deyil, Ermәnistanla 
rәsmi sәrhәd olan başqa bir yerdә  Tovuzda baş verdi (Şәkil 1). Ortaya çıxan ilk sual ondan ibarәtdir 
ki, niyә Dağlıq Qarabağ deyil, mәhz Tovuz? Şәkildәn göründüyü kimi, qarşıdurmanın baş verdiyi yer 
işğal olunmuş әrazilәrdәn kifayәt qәdәr uzaq mәsafәdәdir. Analiz, sintez, induksiya vә deduksiya 
tәdqiqat metodlarından istifadә etmәklә tutarlı fakt vә mәnbәlәr әsasında bu suala aydınlıq gәtirmәyә 
çalışacağıq. 

 

 
Şәkil 1. ErmәnistanAzәrbaycan sәrhәdindә baş vermiş toqquşmanın yeri [1] 

 
Regional münasibәtlәr kontekstindә qarşıdurmanın mümkün sәbәblәri 

 

Müasir beynәlxalq münasibәtlәrin reallıqları sübut edir ki, dünyanın әksәr ölkәlәri meydana çıxan 
çağırışların öhdәsindәn gәlә bilmir. Mövcud beynәlxalq vәziyyәt, gözlәnilmәz tәhlükәsizlik mühitinә 
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çevik, eyni zamanda milli maraqları әks etdirәn düşünülmüş bir cavab tәlәb edir. Azәrbaycan bugünkü 
mürәkkәb beynәlxalq münasibәtlәrdә özünәmәxsus xarici siyasәt strategiyasına malik vә milli 
maraqlarını әn yüksәk sәviyyәdә qoruya bilәn azsaylı ölkәlәrdәn biridir. 

Lakin Ermәnistanın әsassız әrazi iddiaları nәticәsindә Azәrbaycan tәxminәn 30 ildir ki, 
münaqişәyә cәlb olunmuşdur. Xarici havadarlarının siyasi, iqtisadi vә hәrbi dәstәyi ilә Ermәnistan 
Azәrbaycan әrazisinin 20%-ni (Dağlıq Qarabağ vә әtraf yeddi rayon) işğal etmişdir. Bu işğala reaksiya 
göstәrәn BMT Tәhlükәsizlik Şurası 1993-cü ildә Ermәnistan silahlı qüvvәlәrinin işğal olunmuş 
Azәrbaycan torpaqlarından dәrhal vә qeyd-şәrtsiz çıxarılmasını tәlәb edәn dörd qәtnamә (822, 853, 874 
vә 884) qәbul etmişdir. Bu qәtnamәlәr Dağlıq Qarabağ bölgәsinin Azәrbaycanın ayrılmaz hissәsi 
olduğunu tәsdiqlәyir. 1994-cü ilin mayında iki ölkә arasında Rusiyanın vasitәçiliyi ilә atәşkәs 
müqavilәsi imzalanmışdır. Lakin danışıqlar bu günә qәdәr heç bir nәticә vermәmişdir [2]. Ermәnistan 
silahlı qüvvәlәrinin Dağlıq Qarabağ vә әtraf rayonlardan çıxarılması ilә bağlı BMT Tәhlükәsizlik 
Şurasının dörd qәtnamәsinin qәbul edilmәsindәn 27 il ötür. Ermәnistan hәlә dә onları yerinә yetirmәyib. 
Әksinә, danışıqlar prosesini lәngidir, atәşkәs sazişini pozur ki, bu da 2014-cü ilin avqust, 2016-cı ilin 
aprel vә nәhayәt 2020-ci ilin iyul ayında cәbhә bölgәsindә toqquşmaların baş vermәsi ilә nәticәlәndi. 

Bu gün Dağlıq Qarabağ münaqişәsi ilә bağlı Azәrbaycan rәhbәrliyinin prinsipial mövqeyi 
münaqişә bölgәsindә tamamilә yeni vәziyyәtin yaranmasına gәtirib çıxarmışdır. Bunun ilkin sәbәbi dә 
odur ki, Azәrbaycan 90-cı illәrin әvvәllәrindәki ölkә deyil. Eyni zamanda, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi 
ilә bağlı hәqiqәtlәrin dünya ictimaiyyәtinә çatdırılmasında ciddi nәticәlәr әldә edilmişdir. Belәliklә, 
Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin hәlli ilә әlaqәdar bölgәdә yeni bir reallıq ortaya çıxmışdır. Prezident 
İlham Әliyevin “hücum diplomatiyası” Ermәnistan rәhbәrliyi vә onun xarici havadarlarını narahat 
etmәkdәdir. Ölkә başçısı Dağlıq Qarabağla bağlı öz prinsipial mövqeyindәn çәkilmәyәcәyini beynәlxalq 
tribunalardan dәfәlәrlә xatırlatmışdır: “Dağlıq Qarabağ Azәrbaycanın tarixi torpağıdır. Ermәnistan–
Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi BMT Tәhlükәsizlik Şurasının qәtnamәlәri әsasında 
Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә hәll edilmәlidir. Azәrbaycan dövlәti vә xalqı heç vaxt ata-
baba torpaqlarımızda ikinci bir ermәni dövlәtinin yaradılmasına imkan vermәyәcәk. Ölkәmizin әrazi 
bütövlüyü heç vaxt danışıqların mövzusu olmayıb vә olmayacaqdır” [3]. 

Bununla belә, sәrhәddә baş verәn bu qarşıdurmada yeganә “memar”ın yalnız Ermәnistan olması 
real görünmür. Qarşıdurmanın baş vermәsindә Azәrbaycanın milli maraqlarına qarşı mübarizәdә 
maraqlı olan regiondankәnar aktorların, hәmçinin xarici qüvvәlәrin daxildәki dayağı hesab olunan 
“beşinci kolon”un iştirakı istisna edilmir. Bu mәsәlәyә aydınlıq gәtirmәk üçün daxili vәziyyәti vә 
regional münasibәtlәri tәhlil etmәk lazımdır. 

Son illәrin tәcrübәsi göstәrir ki “beşinci kolon”la mübarizә aparmaq açıq düşmәnlә mübarizәdәn 
daha çәtindir. Bu “kolon”un nümayәndәlәri bölgәdәki hәr üç ölkәnin bütün sektorlarında üstünlük tәşkil 
edir. Vaşinqton Universitetinin dosenti Skot Radnis “beşinci kolon”un iddialarını üç kateqoriyada 
qruplaşdırır [4]: 

1) etnik  hәr hansı bir etnik qrupun nümayәndәlәrinin milli maraqlara zidd olaraq xarici (adәtәn, 
qonşu) bir dövlәtlә әmәkdaşlığını әks etdirәn “klassik” tip; 

2) tәxribatçı  dövlәtdәn “küsmüş” insanların kәnar havadarlarla işbirliyini әks etdirәn tip; 
3) әlbirlik  xarici bir dövlәtin maraqları naminә siyasәtçilәrin cәlb olunduğu tip. 
Birinci kateqoriya Azәrbaycanda 90-cı illәrin әvvәllәrindә müşahidә edilmişdi, lakin son iki 

onillikdә hökumәt etnik azlıqların inteqrasiyası istiqamәtindә uğurlu addımlar atmış vә bu tәhdid hәlәlik 
aradan qalxmışdır. İkinci vә üçüncü kateqoriya tәhdidlәr Azәrbaycanda açıq şәkildә müşahidә 
olunmaqdadır vә son qarşıdurma bilavasitә bununla әlaqәlәndirilә bilәr. Çünki Prezident İlham Әliyev, 
eyni zamanda “beşinci kolon”un da zәrәrsizlәşdirilmәsini әhatә edәn genişmiqyaslı islahatlara 
başlamışdır. Ölkә başçısının qeyd etdiyi kimi: “Yeni siyasi konfiqurasiyada satqın, xain beşinci kolonun 
nümayәndәlәrinә yer olmayacaq” [5]. Әsas mәsәlә ondan ibarәtdir ki, “beşinci kolon”un fәaliyyәti 
xarici aktorların, xüsusәn dә Ermәnistanın diqqәt mәrkәzindәdir, buna görә dә onların 
zәrәrsizlәşdirilmәsinin qarşısını almaq, Azәrbaycan dövlәtinin vә ya әn azından Prezident İlham 
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Әliyevin diqqәtini daxili düşmәnlәrә qarşı olan prinsipial mövqedәn yayındırmaq üçün rәsmi İrәvan 
tәrәfindәn bu tәxribat başladıla bilәr. 

“Beşinci kolon”un zәrәrsizlәşdirilmәsi baxımından Gürcüstan Cәnubi Qafqazın әn sәrt islahatlar 
aparan ölkәsi hesab olunur. Lakin bu islahatların tәşәbbüskarı Mixail Saakaşvili vә onun komandası 
hazırda qanunla tәqib olunmaqdadır. Çünki onların hәyata keçirdiyi “zәrәrsizlәşdirmә prosesi” 
düşünülәn qәdәr effektiv olmadı. Şübhәsiz ki, qonşu ölkәdә cәrәyan edәn hadisәlәr Azәrbaycan 
dövlәtinin diqqәtindәdir vә buna görә Prezident İlham Әliyev “beşinci kolon”a qarşı mübarizәdә daha 
tәdbirlidir. Xarici aktorlar Cәnubi Qafqazın hәr üç ölkәsindәki “dayaqlarını” açıq vә ya gizli şәkildә 
dәstәklәyirlәr. Belәliklә, xarici aktorlar (ölkәlәr, tәşkilatlar vә ya fәrdlәr) Cәnubi Qafqaz bölgәsindә 
hadisәlәrin formalaşmasında mühüm rol oynayırlar. Belә ki, ABŞ Cәnubi Qafqazı Qәrbyönümlü bir 
region kimi görmәk istәyir. ABŞ regionu Avropanın bir hissәsi hesab edir vә ölkәlәrin Avropa 
institutlarına inteqrasiyasında maraqlıdır. Şәrq Tәrәfdaşlığı (EaP) proqramı vasitәsilә Avropa İttifaqı  
(Aİ) Cәnubi Qafqaz ölkәlәrinin әsas investoruna çevrilmişdir. Aİ-nin mәqsәdi bölgәdә sabitliyi vә 
inkişafı tәşviq etmәk, daha sıx әlaqәlәr yaratmaqdır [6]. Lakin enerji mәnbәlәrinin şaxәlәndirilmәsinә 
vә enerji tranziti mәsәlәlәrindә әmәkdaşlığa getdikcә artan ehtiyac, ehtimal ki, Qәrbin Cәnubi Qafqaz 
bölgәsinә (Azәrbaycan–Gürcüstan–Türkiyә dәhlizi) Rusiya vә İran әrazilәrindәn yan keçәn etibarlı 
tranzit marşrutu kimi böyük әhәmiyyәt vermәsini şәrtlәndirir [7]. Bununla belә, Brüsselin Cәnubi 
Qafqazdakı nüfuzu elә dә yüksәk deyil. Aİ-nin “yumşaq güc” siyasәti Abxaziya vә ya Cәnubi Osetiya, 
elәcә dә Dağlıq Qarabağ münaqişәlәrinin hәlli üçün tәsirli hesab olunmur [8, s.15]. 

NATO-nun Orta Asiya vә Qafqazdakı müttәfiqi olan Türkiyә, iki dövlәt arasında sıx mәdәni 
әlaqәlәrә vә dil yaxınlığına, elәcә dә geosiyasi mövqeyinә görә Azәrbaycanla münasibәtlәrә üstünlük 
verir. Türkiyә müstәqillik qazandıqdan bәri Azәrbaycana birmәnalı olaraq dәstәk verir. Eyni zamanda, 
Gürcüstanla da yaxın münasibәtlәr saxlayır. Türkiyә Azәrbaycanın töhfәsi ilә reallaşan regional 
әmәkdaşlıq layihәlәrinin әksәriyyәtinin hәrәkәtverici qüvvәsidir. Bakı–Tbilisi–Ceyhan (BTC) neft vә 
Bakı–Tbilisi–Әrzurum (BTE) tәbii qaz boru kәmәrlәri, Bakı–Tbilisi–Qars (BTK) dәmir yolu kimi 
strateji layihәlәrin reallaşdırılması bu әmәkdaşlığın mühüm mәqamlarındandır [6]. Regionda bu 
әmәkdaşlıqdan kәnar qalan yeganә ölkә Ermәnistandır. Türkiyә vә Azәrbaycanın Ermәnistanla 
diplomatik münasibәtlәri yoxdur [9, s.56-57]. 

Regionla әlaqәdar Aİ, Türkiyә vә ABŞ-ın maraqlarının ciddi şәkildә üst-üstә düşmәsi müşahidә 
olunur. Belәliklә, region üçün Qәrb strategiyası aşağıdakı әsas strateji hәdәflәrin yerinә yetirilmәsinә 
yönәlmişdir [6]: 

‒ neft vә qazın Orta Asiya vә Xәzәr dәnizindәn Qәrbә davamlı vә maneәsiz axınını tәmin etmәk; 
‒ Rusiyanın (vә İranın) әrazisindә yan keçәn boru kәmәrlәri infrastrukturunu qurmaq vә 

Moskvanın enerji resursları üzәrindәki monopoliyasını azaltmaqla Orta Asiya enerji ehtiyatlarının dünya 
bazarlarına çıxışını asanlaşdırmaq; 

‒ Rusiya vә Çinin tәsirini mümkün qәdәr azaltmaq; 
‒ tәhlükәsizlik problemlәrini (terrorizm, narkotik ticarәti vә kütlәvi qırğın silahlarının yayılması) 

minimum sәviyyәyә endirmәk. 
Rusiya Cәnubi Qafqazda hәlә dә әhәmiyyәtli tәsir imkanlarını saxlayır vә regiondakı mövqeyini 

yenidәn tәsdiqlәmәyә çalışır. Moskvanın regionda hәrbi-strateji, iqtisadi (xüsusәn enerji sahәsindә), 
habelә daxili siyasi vәziyyәtә tәsir imkanları vardır. Hәr üç ölkә infrastruktur, ticarәt, investisiya vә 
miqrant işçilәrin gәlirlәri baxımından Rusiya iqtisadiyyatı ilә sıx bağlıdır [9, s.57-58]. Regionun siyasi 
vә iqtisadi elitaları üçün tәhlükә yaradan dәyәr vә normaları dәyişdirmәyә çalışan ABŞ/Aİ 
yanaşmasından fәrqli olaraq, Rusiya “status kvo”nun saxlanmasına üstünlük verir. 

Regionda cәrәyan edәn hadisәlәri yaxından izlәyәn digәr bir ölkә İrandır. Öz növbәsindә, rәsmi 
Tehran qeyri-regional güclәrin Cәnubi Qafqazdakı proseslәrdә iştirakını qәbul etmir vә yalnız üç 
ölkәnin: Türkiyә, Rusiya vә İranın iştirakını nәzәrdә tutan “3+3” modelini irәli sürür [9, s.61]. Lakin 
İranın Cәnubi Qafqazdakı rolu hәlә dә qeyri-müәyyәn olaraq qalır. İran enerji resursları ilә zәngin bir 
ölkәdir. Lakin mövcud sanksiyaları vә ya sanksiyalar olmasa belә enerji infrastrukturunun 
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(razılaşdırılaraq inşa edilәcәyi tәqdirdә) qurulmasına uzun müddәt lazım olacağını nәzәrә alsaq, 
Tehranın yaxın gәlәcәkdә әhәmiyyәtli bir aktora çevrilmәsi ehtimalı azdır [8, s.21]. 

Çin Cәnubi Qafqazda, hәr şeydәn әvvәl, iqtisadi aktordur. Ticarәt әlaqәlәri son on ildә davamlı 
olaraq genişlәnmişdir. Çin indi Cәnubi Qafqaz dövlәtlәrinin üçüncü vә ya dördüncü ticarәt tәrәfdaşıdır. 
Çinin İpәk Yolu İqtisadi Kәmәr proqramı Mәrkәzi Asiya vә Qafqazdan keçmәklә Çindәn Orta Şәrqә vә 
Avropaya gedәn İpәk Yolunu canlandırmaq üçün nәzәrdә tutulmuşdur [8, s.27]. Çin Rusiya vә Aİ kimi 
Cәnubi Qafqazın daxili işlәrindә mühüm rol oynamır [8, s.22]. Buna görә dә bölgәdәki rus 
hegemonluğuna tәhlükә yaratmır. Çünki onun tәsiri Qәrbdәn fәrqli olaraq, siyasi vә hәrbi iştirakla 
müşayiәt olunmur. 

Belәliklә, dünya xәritәsindә kiçik bir yer tutmasına baxmayaraq, Cәnubi Qafqaza olan maraq onun 
coğrafi ölçüsündәn qat-qat böyükdür. Cәnubi Qafqaz Yaxın Şәrq, Avropa vә Asiya arasında dәhliz kimi 
öz geosiyasi mövqeyinә görә mühüm regiondur. Tarixboyu hegemon dövlәtlәr bu regionu qonşu 
әrazilәrdә öz nüfuz dairәlәrini genişlәndirmәk mәqsәdilә istifadә etmәyә çalışmışdır. Nәzәrә almaq 
lazımdır ki, bu dәhliz Azәrbaycan vә Gürcüstanın әrazisi vasitәsilә formalaşmışdır vә regionda reallaşan 
bütün layihәlәrdәn kәnarda qalmış Ermәnistanı vә onun xarici havadarlarını narahat etmәkdәdir.  

 
Qarşıdurmanın mümkün tәsirlәri 

 

ErmәnistanAzәrbaycan sәrhәdindә baş vermiş qarşıdurma ilә әlaqәdar Benyamin Pogosyan kimi 
bәzi ermәni tәdqiqatçıları iddia edir ki, Azәrbaycan Dağlıq Qarabağın bәzi rayonlarında nәzarәti bәrpa 
etmәk vә Ermәnistan Respublikasının bәzi hissәlәrini әlә keçirmәk istәyirdi [10]. Bu arqument olduqca 
әsassızdır. Çünki hәmin vaxt Dağlıq Qarabağda heç bir atışma olmamış vә qarşıdurma işğal altında olan 
torpaqlardan çox uzaq mәsafәdә  Tovuzda baş vermişdi. Azәrbaycan Dağlıq Qarabağda nәzarәti bәrpa 
etmәk istәsәydi, bunu asanlıqla hәyata keçirә bilәrdi, çünki Dağlıq Qarabağ Azәrbaycanın beynәlxalq 
sәviyyәdә tanınmış әrazisidir. Azәrbaycanın Ermәnistanın bәzi әrazilәrini әlә keçirmәk “planı” barәdә 
tәdqiqatçının ikinci iddiasına gәlincә, aydın olur ki, rәsmi Bakı başqa bir ölkәnin torpaqlarını әlә 
keçirmәkdәnsә, işğal olunmuş әrazilәrdә nәzarәti bәrpa etmәyi üstün tutur. Bu qarşıdurmanın 
mәsuliyyәtini Azәrbaycanın üzәrinә atmaq tamamilә cәfәngiyatdır. 

Şübhәsiz ki, qarşıdurma Ermәnistanın vә onun xarici havadarlarının milli maraqlarına uyğun idi. 
Şәkildәn göründüyü kimi, Tovuz hәyati әhәmiyyәtli enerji vә dәmiryolu marşrutlarının keçdiyi bölgәdir 
(Şәkil 2). Bu fakt sübut edir ki, Tovuz Ermәnistan tәrәfindәn toqquşma mәkanı kimi tәsadüfәn 
seçilmәmişdir. 

 

 
Şәkil 2. Azәrbaycanın neft, qaz vә dәmiryolu marşrutları [11] 
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Türkiyә vә daha geniş mәnada Qәrb bu marşrutların tәhlükәsizliyinin marağındadır BTC, әsas 
ixrac boru kәmәri reallaşdırıldıqdan sonra Azәrbaycanın yeni Cәnub Qaz Dәhlizi (CQD) layihәsi irәli 
sürüldü. Trans-Anadolu (TANAP) vә Trans-Adriatik (TAP) boru kәmәrlәri CQD-nin әsas hissәlәri 
hesab olunur. Bu boru kәmәrlәri Xәzәr hövzәsi ilә yanaşı, Yaxın Şәrqdәn Avropaya tәbii qazın ixracına 
imkan verir. CQD-nin hәyata keçirilmәsindә 7 ölkә iştirak edir: Azәrbaycan, Gürcüstan, Türkiyә, 
Bolqarıstan, Yunanıstan, Albaniya vә İtaliya. Gәlәcәkdә CQD-yә üç Balkan ölkәsi dә qoşula bilәr. CQD 
Aİ üçün prioritet layihәlәrdәn biridir vә 10 milyard kubmetr Azәrbaycan qazının bu dәhliz vasitәsilә 
Xәzәr bölgәsindәn Gürcüstan vә Türkiyәdәn keçmәklә Qәrbә nәql edilmәsi nәzәrdә tutulur. CQD 
vasitәsilә ilk qaz 12 iyun 2018-ci ildә Türkiyәyә vә 15 iyun 2019-cu ildә Yunanıstana çatdırılmışdır. 30 
noyabr 2019-cu il tarixindә Türkiyәdә TANAP-ın tamamlanması rәsmәn qeyd olundu. Bu, Avropanın 
Rusiya qazından asılılığının azaldılmasına töhfә verәn böyük bir layihәnin әsas mәrhәlәsi idi. TANAP 
ildә 16 milyard kubmetr (barrel) Azәrbaycan qazını nәql edә bilәr: 10 milyard kubmetr Avropa, 6 
milyard kubmetr Türkiyә bazarı üçün nәzәrdә tutulur. Tutumu әlavә sәrmayә ilә 31 milyard 
kubmetrәdәk artırmaq mümkündür [6]. Ermәnistan Tәhlükәsizlik vә Beynәlxalq Münasibәtlәr 
İnstitutunun eksperti Hayk Qabrielyan özü tәsdiq edir ki, qarşıdurmaya Türkiyә ilә Rusiya arasındakı 
qaz münaqişәsi sәbәb ola bilәr. Qabrielyan bildirir ki, Rusiya qazının Türkiyәyә tәdarükü 40% azalıb vә 
bunun әvәzinә tezliklә Azәrbaycanın Tovuz bölgәsindәn keçәn Bakı–Tbilisi–Әrzurum boru kәmәri ilә 
Türkiyә vә Avropaya qaz tәdarükü artırılmalıdır [12]. Belәliklә, Qabrielyan dolayı yolla Rusiyanın 
qarşıdurmada iştirakına eyham vurur. 

Hәlә ki, Ermәnistanın özbaşına Avropaya enerji nәqlini pozmağa cәsarәt etmәsi mümkün deyil. 
Lakin Avropa enerji bazarında qarışıqlıq yaratmaqda maraqlı olan bәzi digәr aktorlar tәrәfindәn 
manipulyasiya oluna bilәr. Bu qarşıdurma boru kәmәrlәrinin ermәni artilleriya zәrbәlәrinә hәssas 
olduğunu sübut etdi. Ermәni hücumunun qarşısı alınmasaydı bu qarşıdurmanın nә ilә nәticәlәnәcәyini 
tәxmin etmәk elә dә çәtin deyil. Bu, enerji tәchizatı tәhlükәsizliyini tәmin etmәk üçün Avropa 
ölkәlәrinin (Xәzәr enerji ehtiyatlarına ehtiyacı olan) düşünmәli olduğu әn ciddi mәsәlәlәrdәndir. 

 
Nәticә 

 

Yuxarıda göstәrilәn faktlardan da aydın olur ki, Ermәnistan 2020-ci ilin iyul ayında Tovuzda baş 
verәn qarşıdurmanın arxasındakı yeganә fiqur ola bilmәz. Çoxları üçün bu qarşıdurma müharibә edәn 
tәrәflәr arasında adi bir toqquşma olsa da, hәqiqәtdә belә deyil. Әvvәla, bu münaqişә Ermәnistan 
tәrәfindәn işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda baş vermәdi. Çünki Dağlıq Qarabağ Azәrbaycanın 
beynәlxalq sәviyyәdә tanınmış әrazisidir. Azәrbaycan bu әrazidә hәr hansı bir әmәliyyata başlayarsa, 
üçüncü tәrәfin Ermәnistana açıq şәkildә dәstәk vermәk hüququ yoxdur. Lakin Azәrbaycan Ermәnistanın 
hәr hansı mövqeyini әlә keçirmәk mәqsәdilә Tovuz istiqamәtindәn әks-hücuma keçsәydi bu 
Ermәnistanla eyni tәşkilatda tәmsil olunan üçüncü tәrәfin, xüsusәn dә Rusiyanın (ermәnilәrin 
gözlәntilәrinә әsasәn) müdaxilәsinә әsas verәcәkdi. Buna görә dә Azәrbaycan Ordusu daha ehtiyatlı 
davranaraq öz mövqelәrimizi qorumaqla kifayәtlәndi. Azәrbaycanın tәşәbbüsü ilә hәyata keçirilәn enerji 
layihәlәrinin iştirakçısı olan Türkiyәnin rәsmi Bakıya verdiyi birmәnalı dәstәk regiondakı tәrәflәri 
tarazlaşdırmaqla zorakılığı neytrallaşdırdı. 
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Аннотация 

Провокация Армении в июле 2020 года:  
Возможные причины и следствия 

Анвер Эфендиев, Эльнур Мамедов, Ариф Гасанов, Хаял Искандаров 
 

В статье представлены возможные причины обострения конфликта на армяно-
азербайджанской границе в июле 2020 года. Определена роль иностранных игроков на Южном 
Кавказе. Авторы пытаются представить возможные последствия эскалации как для Южного 
Кавказа, так и за его пределами. 

Ключевые слова: конфронтация, Нагорный Карабах, Товуз, Южный Кавказ, провокация, 
пятая колонна. 

 
Abstract 

Armenia’s July 2020 provocation: Possible causes and effects 
Anvar Afandiyev, Elnur Mammadov, Arif Hasanov, Khayal Iskandarov 

 

The article presents the possible causes of the escalation on the Armenian-Azerbaijani border in 
July 2020. The role of foreign actors in the South Caucasus is determined. The authors try to present the 
possible implications of the escalation both for the South Caucasus and beyond the region. 

Keywords: confrontation, Nagorno-Karabakh, Tovuz, South Caucasus, provocation, fifth column. 
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Xülasә. Mәqalәdә Türkiyә Respublikasında kriptologiyanın yaranması vә inkişaf tarixi, bu sahәdә 

çalışan qurumlar vә onların fәaliyyәt istiqamәtlәri, elәcә dә yerinә yetirilәn tәşkilati vә elmi işlәrin geniş 
tәhlili aparılır. Bundan әlavә, ölkәmizdә kriptoqrafiya elminin inkişaf etdirilmәsi mәqsәdilә qardaş 
ölkәnin tәcrübәsi öyrәnilir, ondan faydalanmanın yolları araşdırılır vә әmәkdaşlıq perspektivlәri 
müәyyәnlәşdirilir. 

Açar sözlәr: kriptoqrafiya, alqoritm, şifrlәmә, Türkiyә Respublikasında kriptoqrafiya, TUBİTAK, 
UEKAE.  
 

Giriş 
 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyaları (İKT) sәnayesi informasiya tәhlükәsizliyinin, әsasәn 
dә informasiyanın qorunması üçün hәm dövlәt, hәm dә özәl sektorun maraqlarından çıxış edәrәk 
müxtәlif yanaşmalar tәklif edir. Müasir İKT-yә inteqrasiya şәraitindә dövlәt, cәmiyyәt, biznes 
strukturları vә fәrdlәr kiberfәzada informasiya vә onun mәnbәyinin hәqiqiliyi, elektron xidmәtlәrdәn 
tәhlükәsiz istifadә, fәrdi mәlumatların qorunması, verilәnlәrin tamlığı vә konfidensiallığı sahәsindә 
kritik problemlәrlә qarşılaşır. Yeni kibertәhdidlәrin meydana çıxdığı vә tәkamül etdiyi bir vaxtda 
ölkәlәrin qlobal kibertәhdidlәrә qarşı çevik, operativ kibertәhlükәsizlik strategiyalarına malik olması 
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir [1]. 

Bu gün dünyada İKT-nin, xüsusәn, internetin tәsiri ilә qlobal rәqәmsal mühitin, virtual 
münasibәtlәrin formalaşması vә inkişafı prosesi gedir. Dövlәt idarәçiliyi, iqtisadi fәaliyyәt sferaları, elm-
tәhsil sistemi, informasiya-kommunikasiya mühiti şәxsi vә mәişәt hәyatını әhatә edәn bütün sahәlәr üzrә 
münasibәtlәr әnәnәvi mühitdәn virtual mühitә transformasiya olunur. Son bir neçә onillikdә internetin 
geniş istifadәsi sayәsindә insanları, tәşkilatları vә dövlәtlәri birlәşdirәn, onları bir-birindәn asılı edәn 
qlobal kiberfәza formalaşmışdır [2]. Hәtta bәzi mütәxәssislәr tәrәfindәn III Dünya müharibәsinin 
kibermüharibә olacağı belә qeyd edilmәkdәdir. Bir çox ölkә vә şirkәtlәr artıq kibertәhlükәsizlik üzrә 
yüksәkdәrәcәli mütәxәssislәrin hazırlanması prosesinә start vermişdir. Bәzi şirkәtlәr isә müvafiq işlәr 
görür vә hәr gün artan yeni kibertәhdidlәrә qarşı “kibertәhlükәsizlik” üzrә yeni sertifikatların 
verilmәsinә başlamışdır [3]. Zaman keçdikcә kiberfәzada tәhlükәsizliyin tәmin edilmәsi mәqsәdilә 
dövlәtlәr arasında beynәlxalq koordinasiyaya da ehtiyac artır.  

Dünyada cәrәyan edәn proseslәr bir daha göstәrir ki, hazırda informasiya mәkanına nәzarәti 
güclәndirmәklә informasiya resurslarının mühafizәsi uğrunda mübarizәnin aparılması aktual 
mәsәlәlәrdәndir. Bir çox dövlәtlәr öz vәtәndaşları vә iqtisadi maraqlarının tәhlükәsizliyi ilә yanaşı, 
mәdәni vә mәnәvi dәyәrlәrini qoruyub saxlamaq mәqsәdilә xüsusi tәdbirlәr görmәk mәcburiyyәtindәdir 
[4]. Dünyada informasiya tәhlükәsizliyinin etibarlı tәmin edilmәsi dövlәtlәrin sıx әmәkdaşlığını tәlәb 
edir [2]. Lakin bu sahәdә dövlәtlәrin sәmәrәli әmәkdaşlığı üçün strateji maraqlarını da nәzәrә almaqla, 
onların hazırkı vәziyyәtinin öyrәnilmәsi mühüm әhәmiyyәt kәsb edir.  

İnformasiya resurslarına qarşı yönәlmiş tәhdidlәrin qarşısını almaq üçün informasiyanın 
gizliliyinin tәmin edilmәsi vacibdir. Dövlәt informasiya sistemlәri vә ehtiyatlarının yaradılması, idarә 
olunması, qarşılıqlı әlaqәlәndirilmәsi, inteqrasiyası vә tәhlükәsizliyinin effektiv qorunmasının tәmin 
edilmәsi mәqsәdilә milli kriptoqrafiya siyasәti formalaşdırılmalıdır. Kriptoqrafiya, әsasәn, dövlәt 
sirlәrinin qorunması zamanı istifadә olunduğundan dövlәtlәrarası rәqabәt vә münaqişәlәrdә әhәmiyyәtli 
rola malikdir. Bәzi müәlliflәrin yanaşmalarında kriptoqrafiya nüvә silahı vә raket texnologiyaları ilә 



HӘRBİ BİLİK №3, 2020-ci il MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK 
 

12 

birgә güclü dövlәtin simvolu hesab edilir [5]. 1996-cı ildәn fәaliyyәt göstәrәn Vaasenaar sazişi ilә 
kriptoqrafik mühafizә vasitәlәri silah sistemlәrinә aid edilmişdir (hazırda sazişdә 42 ölkә iştirakı edir vә 
onlar ixrac edilәn malların icazәsiz dövriyyәsinin qarşısının alınması mәqsәdilә “Vasitә, texnologiya vә 
silahların ikili istifadәsi siyahısı”nı müәyyәnlәşdirirlәr) [6]. Qloballaşan dünyada güclü kriptoqrafiya da 
bir neçә dövlәtin inhisarındadır. Müstәqilliyini yeni qazanmış vә inkişaf etmәkdә olan ölkәlәrdә 
kriptoqrafiya sahәsindә yetәrli tәcrübә vә kadr potensialı yoxdur, müvafiq elmi-tәdqiqatlar aparılmır vә 
bu sahәdә aparat-proqram vasitәlәrinin istehsalı müasir tәlәblәrә uyğun deyil [5]. Ölkәmizdә bu sahә 
üzrә xüsusi tәcrübәyә vә fәaliyyәtlәri geniş tәhliletmә bacarığına malik kadrların hazırlanmasına ehtiyac 
vardır.  

Müstәqilliyimizin ilk illәrindәn etibarәn Türkiyә Respublikası ilә bütün sahәlәrdә, elәcә dә elm 
sahәsindә hәrtәrәfli әmәkdaşlıq edilmiş vә böyük uğurlar qazanılmışdır. Qardaş ölkәnin kriptoqrafiya 
sahәsindә tәcrübәsini öyrәnmәk, görülmüş işlәrlә tanış olmaq, ondan faydalanmanın yollarını 
araşdırmaq vә әmәkdaşlıq perspektivlәrini müәyyәnlәşdirmәk mәqalәnin әsas mәqsәdini tәşkil edir. 
 

Türkiyә Respublikasında kriptoqrafiya sahәsinә töhfә verәn qurumlar 
 

Kriptoqrafiya qәdim elm olsa da, XX әsrin 60-cı illәrinin sonlarında onun bank sistemindә tәtbiqi 
ilә ictimaiyyәt tәrәfindәn açıq şәkildә istifadәsinә başlanılmışdır [5]. Qardaş Türkiyә Respublikasında 
mütәxәssislәr, demәk olar ki, kriptoqrafiyanın meydana çıxması ilә eyni vaxtda araşdırmalara 
başlayıblar. Hazırda Türkiyәdә kriptoqrafiya ilә bağlı araşdırmalar rәsmi sәviyyәdә aparılır vә Türkiyә 
Respublikası Müdafiә Sәnayesi Komitәsi (Savunma Sanayii Başkanlığı – SSB) ilә әmәkdaşlıq 
çәrçivәsindә 10-a yaxın müәssisә kriptoqrafik cihazların hazırlanması vә tәdqiqatı ilә mәşğul olur. SSB-
nin 1000-dәn artıq şirkәt, tәdqiqat müәssisәlәri vә universitetlәrin cәlb olunduğu böyük bir tәdqiqat 
potensialı vardır. Eyni zamanda, Türkiyәnin müdafiә sәnayesi ölkә miqyasında mәhsul vә texnologiya 
istehsalı, elәcә dә tәkmillәşdirilmәsi istiqamәtindә әn böyük sәrmayә qoyan sektordur [7].  

Türkiyә Elmi vә Texnoloji Araşdırma Qurumunun (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu – TUBİTAK) tәrkibindә fәaliyyәt göstәrәn İnformasiya vә Mәlumat Tәhlükәsizliyi İnnovasiya 
Texnologiyaları Araşdırma Mәrkәzinin (Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi 
– BİLGEM) Milli Elektronika vә Kriptoqrafiya Tәdqiqatları İnstitutu (Ulusal Elektronik ve Kriptoloji 
Araştırma Enstitüsü – UEKAE) SSB ilә әmәkdaşlıq edәn müәssisәlәrdәndir [8]. Türkiyә 
Respublikasında kriptologiya elminin yaranması vә inkişafı, demәk olar ki, bu qurumun adı ilә bağlı 
olmuşdur. İnstitutun ilkin tәmәli 1968-ci ildәn Orta Şәrq Texniki Universitetindә (Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi) fәaliyyәt göstәrәn Elektronika Tәdqiqatları Bölmәsindә beş tәdqiqatçıdan ibarәt qrupun 
1972-ci ildә Qabzedә yerlәşәn Marmara Elm vә Sәnaye Araşdırma İnstitutunun tәrkibinә verilmәsi ilә 
qoyulmuşdur. Qurumun fәaliyyәt sahәsinin genişliyi nәzәrә alınaraq, 1991-ci ildәn Elektronika vә 
Yarımkeçirici Teknologiyaları Bölmәsi adlandırılmışdır. Bölmә tәrkibindә görülәn işlәr 1995-ci ildәn 
Milli Elektronika vә Kriptoqrafiya Tәdqiqatları İnstitutu (UEKAE) adı altında hәyata keçirilir. 1997-ci 
ildәn İnstitutun tәrkibindә Kriptoanaliz Mәrkәzi tәsis olunub vә o, Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin (TSK) 
şәbәkә tәhlükәsizliyi vә açarların idarә olunması mәsәlәlәrinә cavabdehdir. 1998-ci ildәn UEKAE 
TUBİTAK-ın tәrkibinә keçmişdir [9].  

UEKAE Türkiyәdәki strateji qurumların ehtiyacı olan informasiya tәhlükәsizliyi vә elektronik 
sistemlәrin layihәlәndirilmәsi istiqamәtindә fәaliyyәt göstәrir. 40 ildәn artıq tәcrübәsi olan İnstitut 
informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә texnoloji asılılığı azaltmaq mәqsәdilә dövlәtin kritik 
infrastrukturlarının ehtiyac duyduğu cihazların işlәnmәsini hәyata keçirir, müasir laboratoriyalar, test 
sistemlәri, elmi üsullar vә son texnologiyalardan istifadә etmәklә beynәlxalq standartlara uyğun 
yüksәkkeyfiyyәtli mәhsullar tәklif edir [10].  

BİLGEM kriptoqrafiya, elәcә dә İKT sahәsindә Türkiyә miqyasında bir çox ilklәrә imza atmışdır. 
Bunların bәzilәri aşağıda göstәrilmişdir [11]:  

‒ mikroçip vә kriptoçip istehsalı;  
‒ hәrbi vә mülki sәs vә mәtn şifrlәmә provayderi;  
‒ tәhlükәsiz hәrbi mesajlaşma provayderi;  
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‒ peyk şifrlәmә modulu provayderi;  
‒ ümumi açıq açar infrastrukturu;  
‒ elektron imza sistemi provayderi vә s.  
Ümumiyyәtlә, TUBİTAK layihәlәri әsasında kriptoqrafiya istiqamәtindә görülәn işlәrin nәticәsi 

olaraq mәxfi rabitә vasitәlәri, kriptoqrafik açar idarәetmә sistemlәri, ağıllı kart vә şәxsiyyәt tәsdiqlәmә 
sistemlәri, elektron sertifikatların idarә edilmәsi sistemlәri sahәlәrindә müxtәlif cihazlar, qurğular vә 
hәllәr Türkiyә vә dünyanın fәrqli ölkәlәrinin, o cümlәdәn NATO-nun kritik infrastrukturlarında istifadә 
olunur [9, 11].  

Kriptologiya ilә yanaşı, bütövlükdә informasiya tәhlükәsizliyi sәhәsinә böyük töhfә verәn 
tәşkilatlardan biri dә İnformasiya Tәhlükәsizliyi Dәrnәyidir (Bilgi Güvenliği Derneği). Dәrnәk 2007-ci 
ildәn fәaliyyәt göstәrir vә mәqsәdi informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә cәmiyyәtin bütün tәbәqәlәrini 
fәrdi, tәşkilati vә milli sәviyyәdә gözlәnilәn risklәr barәdә mәlumatlandırmaq, onların bilgi sәviyyәsini 
artırmaq, dünyada baş verәn texnoloji inkişaf barәdә ölkә ictimaiyyәtini vә akademik dairәlәri vaxtında 
xәbәrdar etmәk, elәcә dә milli texnologiyaların yaradılması vә inkişafına töhfә vermәkdir. Tәşkilatın 
hәdәfi isә informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә dünya vә yerli sәviyyәdә tәrәfsiz, etibarlı vә fәal bir milli 
qeyri-hökumәt tәşkilatı olmaqdır. Hazırda tәşkilatın 120 fәrdi, 19 hüquqi üzvü vardır vә dәrnәyin 
büdcәsi onların illik üzvlük haqqı, elәcә dә digәr ianәlәr hesabına formalaşır. Buna baxmayaraq, dәrnәk, 
tәşkil etdiyi tәdbirlәri pulsuz vә bütün ictimaiyyәtә açıq şәkildә hәyata keçirir. Dәrnәyin әsas fәaliyyәt 
sahәlәri konfrans, simpozium, işçi görüşlәr, tәlimlәr keçirmәk, hesabat vә elmi tәhlillәr dәrc etmәkdir. 
İnformasiya Tәhlükәsizliyi Dәrnәyi Beynәlxalq informasiya tәhlükәsizliyi vә kriptologiya konfransının 
(ISCTurkey) әsas tәşkilatçısı hesab olunur [12]. 

ISCTurkey 2006-cı ildәn başlayaraq hәr il keçirilәn vә ümumilikdә informasiya tәhlükәsizliyi 
sahәsi ilә maraqlanan tәlәbә vә tәdqiqatçıları, elәcә dә sәnaye şirkәtlәri vә ictimaiyyәt nümayәndәlәrini 
bir araya gәtirәn böyük bir tәdbirdir [13]. Yarandığı gündәn konfransın әsas tәşkilatçıları Türkiyәnin 
İnformasiya Tәhlükәsizliyi Dәrnәyi (Bilgi Güvenliği Derneği), Qazi Universiteti, Orta Şәrq Texniki 
Universiteti (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), İnformasiya Texnologiyaları vә Kommunikasiya Qurumu 
(Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) olmuşdur. Vaxt keçdikcә İstanbul Texniki Universiteti vә 
Nәqliyyat, Dәnizçilik vә Rabitә Nazirliyi (Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı) dә tәşkilatçı 
vә dәstәkçilәr arasına qatılmışdır. ISCTurkey konfransı beynәlxalq sәviyyәdә Avropa Birliyi 
Kibertәhlükәsizlik Agentliyi (ENISA) tәrәfindәn dә dәstәklәnir vә hәr ilin oktyabr ayında yayımlanması 
nәzәrdә tutulan Avropa Kibertәhlükәsizlik Aylığı (European Cybersecurity Month) platformasında yer 
alır [14]. 

Koç Universitetinin nәzdindә fәaliyyәt göstәrәn Kriptoqrafiya, Tәhlükәsizlik vә Gizlilik 
Tәdqiqatları Qrupu (KTGTQ) Alptekin Küpçü tәrәfindәn 2010-cu ildә qurulmuşdur. Mәqsәd müasir 
texnologiyaların inkişafına fayda vermәk, xalqları, özәl tәşәbbüsçülәri vә sәlahiyyәtli idarәçilәri bu 
sahәdә olan texnologiyalarla mәlumatlandırmaqdır. Qrup bulud texnologiyası, bulud hesablama vә 
saxlama (depolama) sistemlәri, kooperativ mәlumat bazaları, şifrlәmә, blokçeyn (blokchain) 
texnologiyası, kripto ödәniş vasitәlәri, açıq açar sistemlәri, sosial şәbәkәlәr, gizliliyi qoruyan 
şәxsilәşdirmә vә reklam sistemleri, Türkiyә Respublikasının fәrdi mәlumatların qorunması haqqında 
qanununa (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu – KVKK) uyğunluq üçün kriptoqrafiya, P2P (peer-2-
peer – tәrәflәr arasında birbaşa – vasitәsiz) şәbәkәlәrdә tәhlükәsizlik, maşın öyrәnmәsi vә s. sahәlәrdә 
araşdırmalarla mәşğul olur [15]. A.Küpçünün birgә iştirakçılığı ilә hazırlanan layihәlәr sırasında: şәbәkә 
әsaslı autentikasiya (yoxlanılma); sosial şәbәkәlәrdә mәxfiliyin qorunması; dinamik axtarışa vә 
düzәlişlәrә imkan verәn şifrlәmә alqoritmi; buludda genetik autentikasiya, elәcә dә hesablama vә 
saxlama (depolama) sistemlәri; daxili serverdәn kәnarda (mәsәlәn, buludda) yerlәşәn mәlumat bazasının 
tәhlükәsizliyinin tәmin edilmәsi; ikitәrәfli paylaşım vә müxtәlif kriptoqrafik hücumlar kimi işlәrә 
müvafiq patentlәrin әldә edilmәsini göstәrmәk olar. Patenti alınmış layihәlәrin bir neçәsi TÜBİTAK 
tәrәfindәn dә dәstәklәnmişdir [16]. Qrup tәrәfindәn beynәlxalq konfranslar, seminarlar vә müxtәlif 
görüşlәrin tәşkili, keçirilmәsi vә ya dәstәklәnmәsi dә hәyata keçirilir [17]. 

 



HӘRBİ BİLİK №3, 2020-ci il MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK 
 

14 

Kriptoqrafiya sahәsinә görülmüş bәzi işlәrin tәhlili 
 

Türkiyәli mütәxәssislәr tәrәfindәn yerinә yetirilmiş bәzi işlәrin tәhlili aşağıda verilmişdir. 
M.Etemad vә A.Küpçü [18]-dә açıq açarlı infrastrukturlarda yeni vә effektiv açar autentikasiya 

xidmәti (key authentication service – KAS) tәklif edirlәr. Bu zaman server tәrәfi güvәnli xәbәrlәşmә 
mәnbәyi kimi istifadә olunur vә fәrz edilir ki, serverlәr arasında toqquşma baş vermir. KAS bütün 
istifadәçi açarlarını ayrı-ayrılıqda “heş zәnciri” şәklindә saxlayır vә hәr zaman zәncirin son halqasını 
serverlәr arasında paylaşır. Xidmәt, istifadәçilәri inandırır ki, ikimәnalılıq baş vermir, serverlәr onlar 
üçün eyni görünüşü tәmin edir. İstifadәçi açarlarının ayrı-ayrılıqda saxlanılması server vә kliyent 
arasında hesablamaların miqdarını vә komunikasiya müddәtini ciddi şәkildә aşağı salır ki, bu da KAS-ın 
çox effektiv açıq açarlı autentikasiya üsulu olduğunu ifadә edir.  

M.Etemad vә A.Küpçü [19]-dә bәdniyyәtlilәrin hücumlarına qarşı tәhlükәsizlik sistemini 
uyğunlaşdıran, yoxlanıla bilәn, dinamik axtarış imkanına malik simmetrik şifrlәmә sxemi tәklif edirlәr. 
Tәklif edilәn sxem irihәcmli fayllarla iş zamanı hәm effektivdir, hәm faylların әlavә edilmә vә silinmә 
imkanı var, hәm dә fayl modifikasiyalarını dәstәklәyir. İşin әsas konstruksiyasının tәhlükәsizlik 
parametrlәrinә müsbәt cavab vermәsi ixtiyari orakl (random oracle model – ROM) vә standart 
tәhlükәsizlik modelindә isbat edilmişdir. Sxemin yoxlanışları göstәrmişdir ki, şifrlәnmiş kontentin 
içәrisindә axtarış, nәticәlәrin yoxlanılması çox sürәtlә yerinә yetirilir, istifadәçi tәrәfindәn tәtbiqi zamanı 
çox kiçik yaddaş tәlәb edilir vә praktiki istifadәsi әlverişlidir.  

L.Yuan, D.McNally, A.Küpçü [20]-dә apardıqları tәdqiqatda fotoların göndәrilmәsi zamanı fәrdi 
mәlumatların qorunmasına әsaslanan açıq açar infrastrukturunda şәkil qarışdırma sxemi tәklif edirlәr. 
Sxem JPEG kodlaşdırmasına malik şәkillәrin şifrlәnmәsini nәzәrdә tutur vә JPEG fayllarının 
qarışdırılmasına әsaslanır. JPEG faylların tәhlükәsiz qarışdırılması zamanı şәklin bir neçә әhәmiyyәtli 
hesab olunan hissәsi (mәsәlәn, şәxsi fotolarda әhәmiyyәtli hissә kimi baş nahiyәsi) götürülür. Götürülәn 
hissәnin kvantlaşdırılmış diskret kosinus çevirmәsinin işarәsi bir vә daha çox açardan istifadә etmәklә 
dәyişdirilәrәk qorunur. Qorunması tәmin olunan şifrlәnmiş şәkil digәr bütün istifadәçilәr tәrәfindәn 
baxıla bilәr. Lakin şәkilin ilkin formada açılması yalnız lazımi mәxfi açar olan tәrәfdә mümkündür. 
Açarların tәrәflәrә çatdırılması asimmetrik şifrlәmә qaydalarına yeni yanaşma olan atribut әsaslı 
şifrlәmә ilә hәyata keçirilir. Atribut әsaslı şifrlәmә sxemlәrindә tәrәflәrin mәxfi açarı yaş, vәzifә, 
münasibәt vә s. kimi atributlarla әlaqәlәndirilir. Tәklif edilәn arxitektura “ProShare” adlı iOS 
platformalı mobil tәtbiqin istifadәsi ilә tәdqiq olunur. Araşdırma nәticәsindә sosial şәbәkәlәrdә vә digәr 
rәqәmsal mühitlәrdә şәkil paylaşılan zaman qorunma tәmin edilir. 

S.Akleylek vә M.Soysaldı [21]-dә heç bir mәlumat paylaşılmadan üçmәrhәlәli, qәfәs әsaslı yeni 
şәxsiyyәtin tәsdiqlәnmәsi sxemini tәqdim edirlәr. Layihә TUBİTAK tәrәfindәn dәstәklәnmişdir. 
Mәqalәdә tәhlükәsizliyin fәrqli qәfәs problemlәrinә әsaslanan şәxsiyyәtin tәsdiqlәnmәsi sxemlәri tәdqiq 
edilir. Bununla yanaşı, tәhlükәsiz tәsdiqlәmә sxemlәrinә (secure identification scheme – SIS) әsaslanan 
yeni bir şәxsiyyәtin tәsdiqlәnmәsi sxemi vә onun davamlılığının isbatı verilir. Gәlәcәkdә tәdqiqatın 
genişlәndirilәrәk daha faydalı şәxsiyyәt tәsdiqlәnmәsi sxemlәrini әldә etmәk üçün fәrqli qәfәs 
problemlәrinin digәr tәtbiq istiqamәtlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsindә, elәcә dә real vaxt rejimindә işlәyәn 
tәtbiqlәrin qurulmasında vә imzalama sxemlәrinә çevrilmәsindә istifadәsi nәzәrdә tutulur. Müәlliflәrin 
digәr tәdqiqatlarında kvant hesablamalara dayanıqlı vә çoxvariantlı kvadrat çoxhәdlilәrә әsaslanan sxem 
vә ona әsasәn yeni imzalama sxemi dә tәklif edilir [22]. 

S.Akleylek vә M.Soysaldı [23]-dә rәqәmsal mәlumatların nüsxәlәnmәsi, dәyişdirilmәsi vә başqa 
formata salınmasının/çevrilmәsinin qarşısını alaraq müәllif hüquqlarının qorunması (digital rights 
management – DRM) mәqsәdilә şәxsiyyәtin tәsdiqlәnmәsi protokolunu tәklif edirlәr. Bu layihә dә 
TUBİTAK tәrәfindәn dәstәklәnmişdir. Protokol post-kvant kriptoqrafiyası üçün ikincidәrәcәli 
çoxdәyişәnli çoxhәdli sistemlәrinә әsaslanır. Әvvәllәr mövcud olan sistemlәrdә, mәsәlәn, satın alınmış 
lisenziya nömrәsinin başqaları tәrәfindәn istifadә edilib-edilmәmәsinin öyrәnmәk mümkün deyildi. Bu 
baxımdan tәklif olunan protokol digәrlәrindәn fәrqlәnir.  

M.K.Pehlivanoğlu, S.Akleylek, M.T.Sakallı vә N.Duru [24]-dә “CURUPIRA” ailәsi 
(“CURUPIRA-1”, “CURUPIRA-2”), “PRESENT”, “Piccolo”, “LED”, “PRINCE”, “KLEIN”, “PRIDE”, 
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“Rectangle”, “SKINNY”, “MANTIS” yüngül (lightweight) bloklarla şifrlәmә alqoritmlәrini, onların 
işlәmәsi zamanı yayılma mәrhәlәsinin konstruksiyasını, hәmçinin effektivliyini tәfsilatlı şәkildә tәhlil 
edirlәr. Әlavә olaraq, “KLEIN” vә “PRESENT” alqoritmlәrinin açar generasiyası prosedurları kәskin 
uçurum kriteriyasına (strict avalanche criterion – SAC) görә müqayisәli analiz olunur. Alqoritmlәrin 
SAC testi göstәrir ki, onların zәif açar generasiyası proseduru vә “bitlәrin itkisi problemi” mövcuddur. 
Eyni zamanda, tәdqiqatda bloklarla şifrlәmә zamanı yayılma mәrhәlәsinin tәhlükәsizlik sәviyyәsini 
müәyyәn etmәk üçün maksimum mәsafәyә yayılma (Maximum Distance Separable – MDS) matrisinin 
multiplikativ ardıcıllığının sonlu meydanda hesablanmasına әsaslanan metrik (metric) tәklif olunur vә 
eksperimental nәticәlәri verilir.  

S.Akleylek vә K.Seyhan [25]-dә post-kvant kriptoqrafiyasına aid bircinsli olmayan kiçik әdәd 
hәllinin ikitәrәfli ümumilәşdirilmәsi (bilateral generalization inhomogeneous short integer solution – 
Bi-GISIS) ilә yeni autentikasiya edilmiş açıq açarın tәrәflәrә göndәrilmәsi (key exchange) sxemini tәklif 
edirlәr. Layihә TÜBİTAK tәrәfindәn dәstәklәnmişdir. Tәklif edilәn sxemin kriptodavamlılığı Bi-GISIS-
in çәtinliyinә әsaslanır. Bu sxemdә açarın tәkrar istifadә edilmәsi xassәsi tәsadüfi tәyinetmә modelindә 
ikitәrәfli pasterizasiya metoduna (pasterizasiya metodu әldә olan informasiya ilә açarın tapılmasının 
qeyri-mümkünlüyünә әsaslanır) görә tәmin olunur. Autentikasiya edilmiş açıq açarın tәrәflәrә 
göndәrilmәsi sxemini әldә etmәk üçün fәrz edilәn autentikasiya addımlarından (implicit authentication 
steps) istifadә olunur. Sxemin kriptodavamlılıq analizi, yüksәk mәxfiliyin tәmin edildiyi Bellare-
Rogaway tәhlükәsizlik modelinә әsasәn aparılmışdır. Tәdqiqatda Bi-GISIS-ә әsaslanan autentikasiya 
edilmiş açıq açar paylaşımı probleminә yeni perspektivdәn yanaşılır.  

B.B.Kırlar, S.Ergün, S.Z.Alparslan Gök vә G.-W.Weber [26]-dә kriptoqrafiya, bulud hesablama 
vә oyun nәzәriyyәsinin sintezindәn ibarәt, semantik tәhlükәsizlik xassәsinә malik, effektiv vә kompakt 
altqrup izlәmә ifadәsi (effective and compact subgroup trace representation – XTR) istifadә etmәklә 
yeni, sәmәrәli şifrlәmә alqoritmi ilә kripto-bulud hesablama nәzәriyyәsi tәklif edirlәr. Yanaşmanın 
tәtbiqi ilә maliyyә xidmәtlәri göstәrәn şirkәtlәr bulud hesablamanın texniki çәtinliklәrindәn yaxa 
qurtarmaqla birlikdә, hәrtәrәfli, genişmiqyaslı vә effektiv bulud strategiyasından istifadә edә bilәrlәr. 
Sistemin qurulmasında mәqsәd oyun nәzәriyyәsi vә maliyyә iqtisadiyyatı sahәlәrindә kriptoqrafik 
vasitәlәrdәn istifadә etmәklә natural optimallaşdırma probleminin hәllinә töhfә vermәkdir. Hesab olunur 
ki, oyun nәzәriyyәsi vә onun optimallaşdırılması ilә kripto-bulud hesablama sisteminin işlәnilmәsi bulud 
texnologiyası istifadәçilәri üçün әlverişli mühit yaradacaq.  

Ü.Ülker [27]-dә apardığı tәdqiqatda türk әlifbasına uyğun yeni mәtn şifrlәnmәsi alqoritmini 
işlәmiş vә hәrflәrin işlәnmә tezliyi metoduna görә onun kriptoanalizini vermişdir. Şifrlәmә zamanı 
әvvәlcә daxil olunan mәtndәki boşluqlar götürülәrәk bütün mәtnә bir söz kimi baxılır. Sonra hәrflәrin 
әlifba indeksinә müvafiq olaraq inversiya, әlifbanın gücünә nәzәrәn modula görә toplama әmәliyyatı 
yerinә yetirilir. Nәticәdә, ilkin mәtndә olan müxtәlif hәrflәrin şifrlәnmiş mәtndә eyni simvollarla ifadә 
edilmәsi baş verir. Tәk bir hәrfin birdәn çox hәrfi şifrlәyә bilmәsi tәklif olunan alqoritmin әsas ideyasını 
tәşkil edir vә hәrflәrin işlәnilmә tezliyi metoduna görә onun kriptoanalizini çәtinlәşdirir. Bu sәbәbdәn 
alqoritm ümumilikdә simmetrik açarlı alqoritmlәr sinfinә aid edilmir. Eyni zamanda, deşifrlәmә 
әmәliyyatı da әnәnәvi şifrlәmәnin әks ardıcıllığı qaydası ilә deyil, fәrqli şәkildә icra edilir. Tәdqiqat 
işindә deşifrlәmә әmәliyyatı üçün sәs komandalarının istifadәsi nәzәrdә tutulur. 

N.Suçsuz, D.Taşkın, C.Taşkının [28]-dә tәklif etdiklәri metodda MPEG formatlı video faylların 
qismi şifrlәnmәsi ideyası tәqdim edilir. Axınla şifrlәmә alqoritminә әsaslanan üsul, videogörüntünün 
tamamının deyil, yalnız müәyyәn olunmuş hissәlәrinin tәrәflәr arasında razılaşdırılmış açardan istifadә 
etmәklә iki moduluna görә toplama әmәliyyatı vasitәsilә kodlaşdırılmasını hәyata keçirir. Videofaylların 
hәcmi mәtn informasiyalara nәzәrәn çox böyük olduğundan onların şifrlәnmәsi üçün yüksәk hesablama 
sürәtinә malik kompüterlәr tәlәb olunur. Bu sәbәbdәn dә videonun şifrlәnmә alqoritmlәri qurularkәn 
şifrlәmәnin sürәti vә vaxtı minimuma endirilir. Tәklif olunan alqoritm bu tәlәbә әsaslanaraq videoaxında 
görüntünün müәyyәn hissәlәrinin şifrlәnmәsi üçün istinad nömrәlәri tәyin etmәklә qismi şifrlәmәni 
tәmin edir. Üsul şifrlәmә vә deşifrlәmәnin hәm vaxtını, hәm sürәtini, hәm dә şifrlәnmiş kontentin 
hәcmini xeyli aşağı salır.  
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N.Topaloğlu, M.H.Calp, B.Türk [29]-dә Sezar şifri, çoxәlifbalı әvәzetmә şifri vә Eniqma 
maşınında tәtbiq olunan ideologiyaların sintezindәn istifadә edәrәk mәtn tipli mәlumatın şifrlәnmәsi 
üsulunu tәklif edirlәr. Әvvәlcә proqrama birincisi әsas olmaqla sәkkiz әdәd әlifba daxil edilir. 
Әlifbaların bir-birindәn fәrqlәndirilmәsi әsas әlifbadakı hәrflәr vә simvollar ardıcıllığının öz aralarında 
qarışdırılması ilә әldә edilir. Alqoritmdә daxil edilәn әlifbalar açar rolunu oynayır. Şifrlәmә zamanı 
әlifbalar hәr birindә üç әdәd olmaqla iki qrupa bölünür. Daxil olunmuş ilkin mәtn massivә yığılır vә 
massivin indekslәrinin tәk vә ya cüt mövqelәrinә müvafiq olaraq, birinci vә ya ikinci qrup әlifbaların 
simvolları ilә dәyişdirilir. Dәyişdirilmә zamanı ilkin mәtnin әsas әlifbadakı indeksi tapılır vә növbәti 
әlifbada hәmin indeksdә olan simvolla yerdәyişmә aparılır. Şifrlәmәnin sonuncu mәrhәlәsindә üç dәfә 
dәyişiklik nәticәsindә әldә olunan simvol dördüncü yerdәyişmәdә növbәti әlifbanın müvafiq 
indeksindәn bir әvvәlki simvolla әvәz edilir. Proses mәtnin sonuna qәdәr aparılaraq şifrmәtn әldә olunur. 
Deşifrlәmә standart qaydada şifrlәmәnin әksi ardıcıllıqla yerinә yetirilir. Tәklif edilәn metod 
dördmәrhәlәli vә yeddiәlifbalı qarışdırma vә әvәzetmә üsullarının sintezi dә hesab oluna bilәr. 

Ö.Sever [30]-dә rәqәmsal imzalama vә şifrlәmә (Signcryption) sxemi ilә yoxlanılan şifrlәnmiş 
imzalama sxemlәrinin kombinasiyasından istifadә edәrәk yeni sintez olunmuş sxem tәklif edir (müәllif 
yeni sxemi VESigncrypt adlandırmışdır). Mәxfi kontraktların imzalanmasında istifadә edilmәsi üsulun 
әsas üstünlüyüdür. 

S.Öztoprak, M.A.Aydın vә A.Sertbaş [31]-dә RSA – açıq açarlı şifrlәmә sistemindә açıq açarın 
barmaq izi vasitәsilә generasiya olunmasına әsaslanan üsul tәklif edirlәr. Alqoritmә әsasәn, barmaq 
izindәki mәlumatlar matris şәklinә salınaraq unikal açar әldә edilir. Şifrlәmәdә istifadә edilәn açıq açar 
isә hәmin unikal açar vasitәsilә generasiya olunur. Tәklif edilәn metodla açıq açar bir növ gizlәdilmiş 
vә ya şәxsdәn asılı vәziyyәtә salınaraq şifrlәmәnin davamlılığını artırmış olur.  
 

Nәticә 
 

Tәdqiqat nәticәsindә aydın olur ki, kriptoqrafiya Türkiyәdә dövlәt sәviyyәsindә daima nәzarәtdә 
saxlanılan, elәcә dә milli vә dövlәt maraqları üçün istifadә olunan bir sahәdir. İllәr әrzindә sistemli 
fәaliyyәtlәr nәticәsindә rәsmi orqanlar, universitetlәr, institutlar vә tәdqiqat mәrkәzlәri, elәcә dә qeyri-
hökumәt tәşkilatlarının qarşılıqlı әmәkdaşlığı ilә istәr proqram, istәrsә dә aparat sәviyyәsindә böyük 
işlәr görülmüşdür. Hazırda Türkiyә şirkәtlәri tәrәfindәn istehsal olunan müxtәlif mәhsullar beynәlxalq 
qurumlar, dövlәt vә kommersiya tәşkilatları tәrәfindәn istifadә edilir. Eyni zamanda, qeyd edilmәlidir 
ki, aparılan tәşkilatlı vә sistemli fәaliyyәtlәrlә kriptologiya elmi şaxәlәnәrәk müxtәlif istiqamәtlәr üzrә 
dәrin inkişaf yolu izlәmiş vә dövlәt orqanları, әsasәn dә silahlı qüvvәlәr tәrәfindәn tәtbiq olunaraq 
praktiki әhәmiyyәtini isbat etmişdir. Hazırda qardaş ölkәnin mütәxәssislәri tәrәfindәn qlobal sәviyyәdә 
kriptoqrafiyanın trenddә olan istiqamәtlәri üzrә araşdırmalar artan sürәtlә davam etdirilir vә dünya 
miqyasında töhfәlәr verilir. Ümumilәşdirirәk deyә bilәrik ki, Türkiyә Respublikası qeyd olunan sahә 
üzrә dünyanın qabaqcıl tәcrübәyә, elәcә dә geniş imkanlara malik ölkәlәrindәndir vә ölkәmizin onun bu 
potensialından istifadәsi üçün geniş perspektivlәri mövcuddur. 
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Аннотация 
О исследованиях и проведённых работ в области  

криптографии в Турецкой Республике 
Фарман Мамедов 

 

В статье представлен широкий анализ создания и истории развития криптографии, органов, 
работающих в этой сфере, и направления их деятельности, а также организационной и научной 
работы, проводимой в Турецкой Республике. Кроме того, в целях развития науки криптографии 
в нашей стране изучается опыт братской страны, исследуются способы его использования, 
определяются перспективы сотрудничества. 

Ключевые слова: криптография, алгоритм, шифрование, криптография в Турецкой 
Республике, TUBITAK, UEKAE. 
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Farman Mammadov 

 

The article provides a broad analysis of the creation and history of the development of 
cryptography, bodies working in this area and the direction of their activities, as well as the 
organizational and scientific work performed in the Republic of Turkey. In addition, in order to develop 
the science of cryptography in our country, the experience of the fraternal country is being studied, ways 
of using it are being investigated, and prospects for cooperation are determined.  
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E-mail: spartakbox8@gmail.com 

 
Xülasә. Daxili Qoşunlar müstәqil dövlәtimizin ilk nizami qoşun növlәrindәn biri kimi ordu 

quruculuğunun başlanğıc mәrhәlәsindә xüsusi rol oynamışdır. Daxili Qoşunlar yarandığı gündәn 
etibarәn ölkәdә daxili sabitliyin qorunub saxlanılması ilә yanaşı, Vәtәnin müdafiәsindә dә iştirak 
etmişdir. Ümummilli lider Heydәr Әliyev tәrәfindәn 1995-ci il martın 9-da imzalanmış fәrmana uyğun 
olaraq, 12 mart tarixi Daxili Qoşunlar Günü elan olunmuşdur. Bu da tәsadüfi deyil, mәhz müstәqil 
Azәrbaycanın Daxili Qoşunlarının şәxsi heyәti ölkәmizin әrazi bütövlüyü uğrunda ermәni işğalçılarına 
qarşı döyüş әmәliyyatlarına ilk dәfә olaraq 1992-ci il mart ayının 12-dә başlamışdır. Mәqalәdә 
müstәqilliyimizin ilk illәrindәn etibarәn Azәrbaycan DİN-in Daxili Qoşunlarının yaradılması, 
formalaşması vә fәaliyyәtindәn bәhs olunur. 

Açar sözlәr: Daxili Qoşunlar, döyüş yolu, hәrbi hissә, bölmә, Milli Qәhrәman. 
 

Giriş 
 

Azәrbaycan Respublikasının Daxili Qoşunları ölkәnin әrazi bütövlüyünün qorunmasında, elәcә dә 
ictimai asayişin vә sabitliyin tәmin edilmәsindә özünü dәfәlәrlә doğrultmuş bir qoşun növüdür. 

Ölkәmizin әn ağır günlәrindә, 1992–1994-cü illәrdә ölkәnin әrazi bütövlüyü uğrunda gedәn 
döyüşlәrdә iştirak edәn Daxili Qoşunların şәxsi heyәtindәn 672 nәfәr şәhid olmuş, 9 nәfәr itkin düşmüş 
1172 nәfәr isә yaralanmışdır. Göstәrdiklәri qәhrәmanlıq vә igidliyә, elәcә dә hәrbi borclarının yerinә 
yetirilmәsinә vicdanla yanaşdıqlarına görә Daxili Qoşunların 9 hәrbi qulluqçusu (onlardan 8-i 
ölümündәn sonra) “Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı” adına layiq görülmüş, 1738 nәfәr müxtәlif dövlәt 
mükafatları ilә tәltif olunmuşdur. Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 9 mart 1995-ci il tarixli 
fәrmanı ilә qoşunların Azәrbaycanın әrazi bütövlüyü uğrunda Ermәnistanın hәrbi tәcavüzünә qarşı 
döyüşә başladığı gün – 12 mart “Azәrbaycan Respublikasının Daxili Qoşunlarının Günü” elan 
edilmişdir. 

 
Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyinin Daxili Qoşunları  

 

Müstәqil Azәrbaycanın Daxili İşlәr Nazirliyinin tәrkib hissәsi olan Daxili Qoşunların yaradılması 
1991-ci il oktyabrın 18-dә ölkәmizin suverenlik әldә etmәsindәn sonra mümkün olmuşdur. Belә ki, 
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 11 dekabr 1991-ci il tarixli, 489 №-li Fәrmanı ilә Sovet Sosialist 
Respublikaları İttifaqı (SSRİ) Daxili İşlәr Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının Azәrbaycan Respublikasının 
Bakı, Sumqayıt vә Gәncә şәhәrlәrindә yerlәşәn hәrbi hissәlәrinin bazasında Azәrbaycan Respublikası 
DİN-in Daxili Qoşunları yaradılmışdır. SSRİ DİN-in Daxili Qoşunlarının hәmin hәrbi hissәlәri o vaxt 
respublikamızın sәrәncamına keçmişdir. Bu hәrbi hissәlәrin hәrbi әmlakı, silah-sursatı, xüsusi 
vasitәlәrinin ölkәdәn daşınmasının qarşısı alınmışdır [1, s.16]. 

31 dekabr 1991-ci ildә DİN-in Daxili Qoşunlarının Baş İdarәsi (DQBİ) yaradılmış, 5456 
(Bakı/Bilәcәri), 5477 (Gәncә), 3280 (Hacıqabul) vә 5478 (Sumqayıt) saylı hәrbi hissәlәr Daxili 
Qoşunların tabeliyinә verilmişdir. Polkovnik Rafiq Abbas oğlu Ağayev (O, Moskva şәhәrindәki 
“M.V.Frunze adına Hәrbi Akademiya”nın mәzunu olmuşdur) DİN, DQBİ-nin ilk komandanı tәyin 
edilmişdir [2, s.119-120]. 
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1991-ci ilin dekabrında Azәrbaycan DİN-in Daxili Qoşunlarının hәrbi hissәlәrinin 
komplektlәşdirilmәsi üçün onun sıralarına ilk çağırış hәyata keçirilmişdir. 17.12.1991-ci il tarixdә 
çağırışçıların ilk qrupu hәrbi hissәlәrә qәbul olunmuşdur [1, s.16]. 

1992-ci il fevralın 2-dә Daxili Qoşunların әsgәrlәrinin ilk hәrbi andiçmә mәrasimi tәşkil 
olunmuşdur. Hәmin mәrasimdә әsgәrlәr müstәqil Azәrbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrinin 
hәrbi andını qәbul etmişlәr.  

25.02.1992-ci ildәn SSRİ DİN-in Daxili Qoşunlarından miras qalmış 3669 (Bakı) saylı hәrbi 
hissәnin qәrargahı Azәrbaycan DİN-in Daxili Qoşunların İdarәsi, 22.04.1992-ci il tarixdәn isә Daxili 
Qoşunlar Komandanının Baş İdarәsi adlandırılmışdır [1, s.220]. 

1992-ci il martın 12-dә Daxili Qoşunların Baş İdarәsinin, Bakı vә Sumqayıt şәhәrlәrindә yerlәşәn 
hәrbi hissәlәrin şәxsi heyәtindәn ibarәt birlәşmiş hәrbi dәstә Ağdam rayonu әrazisinә gәtirilmişdir. 
1992–1994-cü illәrdә Daxili Qoşunların hәrbi hissәlәri Ağdam, Ağdәrә, Qubadlı, Laçın, Kәlbәcәr, 
Zәngilan, Füzuli vә Cәbrayıl rayonları әrazisindә respublikamızın әrazi bütövlüyü uğrunda döyüş yolu 
keçmişdir.  

30.06.1992-ci il tarixdә Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmrinә әsasәn, 
SSRİ dövründә fәaliyyәt göstәrmiş 5456 (Bakı/Bilәcәri) saylı hәrbi hissәnin tәyinatı vә daimi 
dislokasiya yeri rәsmilәşdirilmiş, 03.01.1993-cü il tarixdә imzalanmış aidiyyәti üzrә digәr әmrlә hәrbi 
hissәnin tәşkilati-ştat strukturu yenilәnәrәk 99713 saylı hәrbi hissә olaraq adlandırılmışdır [3]. 
Vәtәnimizә qarşı Ermәnistanın hәrbi tәcavüzü başlayarkәn hәrbi hissә Daxili Qoşunların digәr hәrbi 
hissәlәri ilә birgә torpaqlarımızın müdafiәsindә dayanmışdır. Hәrbi hissәnin döyüş yolu Ağdam, 
Zәngilan, Füzuli vә Cәbrayıl rayonları әrazisindәn keçmişdir. 1994-cü ilin yanvar ayında Füzuli rayonu 
әrazisindә keçirilmiş uğurlu Horadiz әmәliyyatında hәrbi hissәnin şәxsi heyәti dә iştirak etmişdir. 

1992-ci il iyun ayının 12-dә Ağdam rayonunun әrazisindә döyüş әmәliyyatlarında iştirak edәn 
Daxili Qoşunların şәxsi heyәtinin birlәşdirilmәsi ilә 67987 (ilkin mәrhәlәdә şәrti nömrәsi 3650) saylı 
hәrbi hissә formalaşdırılmışdır. Daxili İşlәr nazirinin 30.06.1992-ci il tarixli müvafiq әmri ilә hәrbi 
hissәnin şәrti adı, tәyinatı vә daimi dislokasiya yeri rәsmilәşdirilmiş, 03.01.1993-cü il tarixli әmrinә 
әsasәn isә hәrbi hissәnin tәşkilati-ştat strukturu yenilәnmiş vә 67987 saylı hәrbi hissә olaraq 
adlandırılmışdır [3]. Hәrbi hissә 1992–1994-cü illәrdә Ağdam, Ağdәrә, Füzuli vә Cәbrayıl rayonları 
әrazisindә ermәni işğalçılarına qarşı döyüşlәrdә mәtinliklә iştirak etmişdir.  

1993–1994-cü illәrdә Füzuli rayonu әrazisindә Horadiz әmәliyyatının uğurla başa çatdırılmasında 
başda hәrbi hissә komandiri mayor (hal-hazırda polkovnik) Mәhәmmәd Hacıyev olmaqla hәrbi hissәnin 
bütün şәxsi heyәtinin xüsusi rolu olmuşdur. Baş leytenant Ruber Sәfәrәliyev ermәni işğalçılarına qarşı 
döyüşdә canını fәda edәrәk hәrbi hissәnin ilk şәhidi olmuşdur. Hәrbi hissәnin 4 nәfәr hәrbi qulluqçusu 
(baş leytenant Fәxrәddin Nәcәfov, baş leytenant Elşad Yәhyayev, baş leytenant Mәtlәb Quliyev vә әsgәr 
Sәxavәt Mәhәrrәmov ölümündәn sonra) “Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı” fәxri adına layiq görülmüşlәr 
[4, s.10-34].  

67987 saylı hәrbi hissә 1999-cu ilin fevral ayınadәk Füzuli vә Cәbrayıl rayonlarında ön 
mövqelәrin müdafiәsindә dayanmış, hәmin tarixdәn etibarәn Bakı şәhәrinә yeni dislokasiya yerinә 
köçürülmüşdür [1, s.246]. Belәliklә, hәrbi hissәnin hәyatında yeni mәrhәlә başlanmışdır. 

Daxili İşlәr nazirinin 30.06.1992-ci il tarixli müvafiq әmri ilә Gәncә şәhәrindә yerlәşәn vә SSRİ 
dövründә yaradılmış 5477 saylı hәrbi hissәnin şәrti nömrәsi saxlanmaqla, tәyinatı vә daimi dislokasiya 
yeri rәsmilәşdirilmiş, 03.01.1993-cü il tarixli digәr aidiyyәti әmrinә әsasәn, hәrbi hissә yenidәn tәşkil 
edilәrәk, 17072 saylı hәrbi hissә olaraq adlandırılmışdır [3].  

Hәrbi hissәnin şәxsi heyәti 1992–1993-cü illәrdә ön cәbhәnin müxtәlif istiqamәtlәrindә ölkәmizin 
әrazi bütövlüyü uğrunda döyüşlәrdә iştirak etmişdir. Xüsusilә Ağdam, Ağdәrә, Kәlbәcәr rayonları 
әrazisindә şәxsi heyәtin keçdiyi döyüş yolu şücaәt nümunәlәri ilә zәngindir. 

Daxili İşlәr nazirinin 30.06.1992-ci il tarixli müvafiq әmri ilә Bakı şәhәrindә yerlәşәn vә SSRİ 
dövründә yaradılmış 3280 saylı hәrbi hissәnin şәrti adı, tәyinatı, hәmçinin daimi dislokasiya yeri 
rәsmilәşdirilmişdir. 29 iyul 1992-ci il tarixdәn isә hәrbi hissә xidmәti fәaliyyәtә başlamışdır. Daxili İşlәr 
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nazirinin 03.01.1993-cü il tarixli müvafiq әmrinә әsasәn, hәrbi hissә yenidәn tәşkil edilәrәk 12318 saylı 
hәrbi hissә olaraq adlandırılmışdır [1, s.254]. 

1992–1994-cü illәrdә ermәni işğalçılarına qarşı şiddәtli döyüşlәrin getdiyi dövrdә hәrbi hissә ön 
cәbhәyә şәxsi heyәtin hazırlanıb göndәrilmәsi, döyüşәn hissәlәrin müxtәlif növ tәminatı, Daxili 
Qoşunların Baş İdarәsinin, mәrkәzi tәchizat anbarlarının mühafizәsi, paytaxtda ictimai tәhlükәsizliyin 
qorunması kimi vәzifәlәri yerinә yetirmişdir. 

12 mart 2005-ci ildә, Daxili Qoşunlar Günü münasibәtilә hәrbi hissәdә keçirilәn tәntәnәli 
mәrasimdә Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvәlәrin Ali Baş Komandanı cәnab İlham 
Әliyev iştirak etmişdir.  

Daxili İşlәr nazirinin 06.01.2012-ci il tarixli müvafiq әmri ilә hәrbi hissә yeni dislokasiya yerinә 
(Hacıqabul rayonu) köçürülәrәk tәşkilati-ştat strukturu yenilәnmiş, tәyinatı üzrә yeni vәzifәlәr hәvalә 
olunmuşdur. 

30.06.1992-ci il tarixdә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmri ilә Lәnkәran şәhәrindә yerlәşәn 5480 
saylı hәrbi hissәnin (89-cu xüsusi motorlaşdırılmış milis taboru) şәrti adı, tәyinatı vә daimi dislokasiya 
yeri rәsmilәşdirilmiş vә 1993-cü ilin yanvar ayının 3-dә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmrinә әsasәn, 
hәrbi hissәnin tәyinatı yenilәnәrәk, Daxili Qoşunların 25033 saylı hәrbi hissәsi kimi fәaliyyәtә 
başlamışdır [3]. 

Ermәnistanın ölkәmizә hәrbi tәcavüzünün güclәndiyi hәmin dövrdә yaranmış mürәkkәb vәziyyәt 
Daxili Qoşunların bütün hәrbi hissәlәrinin fәaliyyәtinә öz tәsirini göstәrdi. 25033 saylı hәrbi hissә hәmin 
çәtin vaxtda formalaşmaqla yanaşı, ön cәbhәdә torpaqlarımızın müdafiәsindә dә dayanmışdır.  

1993-cü ilin fevral ayının әvvәllәrindә hәrbi hissәnin 108 nәfәr hәrbi qulluqçusu Ağdәrә cәbhәsinә 
göndәrilmiş vә burada döyüş tapşırıqlarını yerinә yetirmişdir. 06.02.1993-cü il tarixdә Mehmanә kәndi 
yaxınlığındakı yüksәklik uğrunda döyüş zamanı şәxsi heyәtin sıralarından onlarla hәrbi qulluqçu şәhid 
olmuş, itkin düşmüş vә yaralanmışdır. Döyüşlәrdә iştirak edәn şәxsi heyәt dağlarda soyuq hava 
şәraitindә donvurma tәhlükәsi ilә üzlәşmişdir [1, s.259]. 

Daxili İşlәr nazirinin 30.06.1992-ci il tarixli müvafiq әmri ilә Sumqayıt şәhәrindә yerlәşәn vә 
SSRİ DİN-in Daxili Qoşunlarının tәrkibindә yaradılmış 5478 saylı hәrbi hissәnin şәrti nömrәsi 
saxlanmaqla tәyinatı vә daimi dislokasiya yeri rәsmilәşdirilmişdir. 03.01.1993-cü ildә Daxili İşlәr 
nazirinin digәr müvafiq әmrinә әsasәn, hәrbi hissәnin tәşkilati-ştat strukturu yenilәnmiş, tәyinatı vә adı 
dәyişdirilәrәk 16075 saylı hәrbi hissә olaraq adlandırılmışdır [3].  

Hәrbi hissәnin şәxsi heyәti 1992-ci ilin mart ayından başlayaraq ilk döyüş sınaqlarından keçmişdir. 
1992–1993-cü illәrdә Ağdam–Ağdәrә rayonları әrazisindә respublikamızın әrazi bütövlüyü uğrunda 
döyüşlәrdә hәrbi hissәnin onlarla hәrbi qulluqçusu şәhid olmuş, itkin düşmüş vә yaralanmışdır. Daxili 
Qoşunların ilk şәhidlәrindәn biri olan çavuş Hatәmxan Babayev bu hәrbi hissәdә xidmәt etmişdir.  

Hәrbi hissәnin әsgәri olmuş Ruslan Muradov döyüşlәrdә göstәrdiyi igidliyә görә ölümündәn sonra 
“Azәrbaycanın Milli Qәhrәmanı” fәxri adına layiq görülmüşdür [5, s.215]. 

30.06.1992-ci il tarixdә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmri ilә Zaqatala rayonunda 5482 şәrti 
nömrәsi verilmәklә Daxili Qoşunların növbәti hәrbi hissәsi formalaşdırılmış, tәyinatı vә daimi 
dislokasiya yeri rәsmilәşdirilmişdir. 03.01.1993-cü il tarixindә isә Daxili İşlәr nazirinin digәr müvafiq 
әmrinә әsasәn, hәrbi hissәnin tәyinatında dәyişiklik edilmiş, tәşkilati-ştat strukturu tәkmillәşdirilmiş vә 
5482 şәrti nömrәsi lәğv olunaraq 17074 saylı hәrbi hissә kimi fәaliyyәtә başlamışdır [3]. Bu hәrbi hissә 
dә Daxili Qoşunların döyüş yolu keçmiş vә ictimai tәhlükәsizliyin keşiyindә uğurlu nәticәlәr göstәrmiş 
hәrbi hissәlәrindәn biridir.  

Hazırda Bakı şәhәrindә yerlәşәn Daxili Qoşunların 25031 saylı hәrbi hissәsinin (ilkin mәrhәlәdә 
şәrti nömrәsi 3270 vә sonradan 25035) formalaşmasına 1992-ci ildәn başlanılmışdır. Belә ki, Daxili İşlәr 
nazirinin 30.06.1992-ci il tarixli müvafiq әmri ilә 3270 şәrti nömrәsi verilmәklә, hәrbi hissәnin tәyinatı, 
daimi dislokasiya yeri (Әli Bayramlı şәhәri, hal-hazırda Şirvan şәhәri) rәsmilәşdirilmişdir. Daxili İşlәr 
nazirinin 03.01.1993-cü il tarixli digәr әmrinә әsasәn, hәrbi hissә 25035 şәrti nömrәsi ilә adlandırılmışdır 
[6].  
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19 noyabr 1994-cü ildә hәrbi hissәnin tәşkilati-ştat strukturu tәkmillәşdirilәrәk yeni dislokasiya 
yerindә (Hacıqabul rayonu) tәşkil olunmuşdur. Hәmin tarixdәn fәaliyyәtini davam etdirәn hәrbi hissә 
tәdris tәyinatı әsas götürülәrәk mәrhәlә-mәrhәlә inkişaf yolu keçmişdir. 

Daxili İşlәr nazirinin 06.01.2012-ci il tarixli müvafiq әmri ilә hәrbi hissә 25031 şәrti nömrәsi 
verilmәklә yeni dislokasiya yerindә (Bakı şәhәri, 12318 saylı hәrbi hissәnin әvvәl yerlәşmiş olduğu 
hәrbi şәhәrcik) fәaliyyәtini davam etdirir vә hәmin vaxtdan onun yeni vәzifәlәri müәyyәn olunmuşdur. 
Bu gün hәrbi hissәdә Daxili Qoşunların sıralarına yeni çağırışçıların mәrkәzlәşdirilmiş qәbulu, onların 
tәlim-tәrbiyә prosesi, hәrbi andiçmә mәrasimlәri, kiçik komandirlәrin tәcrübә kursları tәşkil olunur [1, 
s.278]. 

30.06.1992-ci il tarixdә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmri ilә Hacıqabul rayonunda 3645 saylı 
hәrbi hissәnin formalaşdırılmasına başlanılmış vә daimi dislokasiya yeri rәsmilәşdirilmişdir. 
03.01.1993-cü ildә isә Daxili İşlәr nazirinin digәr müvafiq әmrinә әsasәn, hәrbi hissәnin tәyinatında 
dәyişiklik edilmiş, tәşkilati-ştat strukturu yenilәnmiş, 3645 şәrti nömrәsi lәğv edilmiş vә 25032 saylı 
hәrbi hissә olaraq adlandırılmışdır [6]. 

1992–1994-cü illәrdә hәrbi hissәnin şәxsi heyәti ön cәbhәnin müxtәlif istiqamәtlәrindә ermәni 
işğalçılarına qarşı döyüşlәrdә iştirak etmişdir. 1994-cü ildә keçirilmiş uğurlu Horadiz әmәliyyatında 
hәrbi hissәnin şәxsi heyәti dә fәdakarlıq nümunәsi göstәrmişdir. Әrazi bütövlüyümüz uğrunda 
döyüşlәrdә hәrbi hissәnin onlarla hәrbi qulluqçusu şәhid olmuş, itkin düşmüş vә yaralanmışdır. 

Atәşkәs dövründә dә hәrbi hissәnin şәxsi heyәti döyüş bölgәsinә ezam olunmuş, 67987 saylı hәrbi 
hissәnin şәxsi heyәti ilә birgә Füzuli vә Cәbrayıl rayonları әrazisindә düşmәnlә tәmas xәttindәki 
mövqelәrin müdafiәsindә dayanmışdır [1, s.282]. 

1999-cu ildәn etibarәn hәrbi hissәyә tәdris tәyinatlı vәzifәlәr hәvalә olunmuşdur. Burada Daxili 
Qoşunlar üçün kiçik komandirlәr (çavuş heyәti) vә ayrı-ayrı xidmәt sahәlәri üzrә mütәxәssislәr 
hazırlanır. 

Daxili İşlәr nazirinin 06.01.2012-ci il tarixli müvafiq әmrinә әsasәn, Şirvan şәhәrindә hәrbi 
hissәnin yeni dislokasiya yeri müәyyәn edilmiş, tәşkilati-ştat strukturu tәkmillәşdirilmiş vә müasir 
standartlara cavab verәn yeni hәrbi şәhәrcik yaradılmışdır. 

30.06.1992-ci il tarixdә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmri ilә 5479 saylı hәrbi hissәnin tәyinatı 
vә daimi dislokasiya yeri rәsmilәşdirilmiş, 28.08.1992-ci il tarixdә isә hәrbi hissәnin ilk dislokasiya 
yerinә (Xaçmaz rayonunun Yalama qәsәbәsi) yerlәşdirilmәsi vә formalaşdırılmasına başlanmışdır. 

03.01.1993-cü il tarixdә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmrinә әsasәn, 5479 saylı hәrbi hissәnin 
tәyinatında dәyişiklik edilmiş vә 16073 saylı hәrbi hissә olaraq adlandırılmışdır [6]. Bununla yanaşı, 
hәrbi hissә tam formalaşanadәk dislokasiya yeri üzrә yerdәyişmәlәr olmuş, tәşkilati-ştat strukturu 
ardıcıllıqla tәkmillәşdirilmişdir.  

1993-cü ildә hәrbi hissәnin bir qrup şәxsi heyәti Daxili Qoşunların Ağdam rayonu әrazisindәki 
hәrbi hissәsinә ezam olunmuş, oradakı şәxsi heyәtlә birgә torpaqlarımızın müdafiәsindә dayanmışdır. 

24.09.2011-ci il tarixdә Quba rayonunun Aşağı Atuc kәndi әrazisindә yeni hәrbi şәhәrcik inşa 
olunaraq istifadәyә verilmiş vә 16073 saylı hәrbi hissәnin yeni dislokasiya yeri rәsmilәşdirilmişdir [7].  

Hәrbi hissә bu günәdәk fәaliyyәt göstәrdiyi müddәtdә dislokasiya yeri vә әtraf rayonlarda ictimai 
asayişin vә tәhlükәsizliyin mühafizәsi, silahlı cinayәtkarların zәrәrsizlәşdirilmәsi, qaçaqmalçılıqla 
mübarizә, qanunsuz saxlanan silah vә sursatların aşkar edilib götürülmәsi, qeyri-qanuni silahlı dәstәlәrin 
tәrk-silah edilmәsi, ictimai qaydanın kütlәvi şәkildә pozulması hallarının qarşısının alınması üzrә 
tapşırıqların öhdәsindәn bacarıqla gәlmişdir. 

03.01.1993-cü il tarixindә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmri ilә 12576 saylı hәrbi hissәnin (Hәrbi 
Hospital, ilkin mәrhәlәdә şәrti nömrәsi 3203 saylı hәrbi hissә) şәrti nömrәsi, tәyinatı vә daimi 
dislokasiya yeri rәsmilәşdirilmişdir [3]. Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 11.01.1993-cü il 
tarixli, 13 saylı qәrarına әsasәn, “Dәrin özüllәr” zavodunun Bakının Qaradağ rayonunda tikilәn 
xәstәxana binası Daxili Qoşunların istifadәsinә verilmişdir [1, s.290]. Bu vaxtdan etibarәn Hәrbi 
Hospitalın tәşkilinә başlanmışdır.  
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1993-cü il dekabrın 27-dә Hәrbi Hospital döyüş bölgәsindәn ilk yaralıları qәbul etmişdir. Döyüş 
әmәliyyatları getdiyi dövrdә (1993–1994-cü illәr әrzindә) Hәrbi Hospitalın hәkimlәri, tibb bacıları vә 
sanitarları yaralıların hәyatının xilas edilmәsi, onların sağalıb sıraya qayıtması üçün böyük fәdakarlıq 
göstәrmişlәr.  

Müharibә dövründәn sonra Daxili Qoşunların Hәrbi Hospitalının inkişaf edilmәsi, hәkim vә orta 
tibb heyәti kadrları ilә tam komplektlәşdirilmәsi, müalicә-profilaktik tәdbirlәrin daha effektiv hәyata 
keçirilmәsi üçün zәruri olan şәrait vә maddi bazanın genişlәndirilmәsi, tibbi maariflәndirmә işinin 
tәşkili, fәaliyyәt üzrә müvafiq normativ sәnәdlәrin hazırlanması istiqamәtindә nәzәrәçarpacaq addımlar 
atılmışdır. 

2005-ci ilin dekabr ayının 15-dәn hospital dislokasiya yerini dәyişәrәk, öz fәaliyyәtini Bakı şәhәri 
Nәrimanov rayonundakı yeni inşa vә bәrpa olunmuş binada (ilkin mәrhәlәdә Daxili Qoşunların Baş 
İdarәsi kimi fәaliyyәt göstәrmişdir) davam etdirir [8]. 

1992-ci ilin iyun ayının 12-dәn etibarәn 64412 saylı hәrbi hissәnin (ilkin mәrhәlәdә 3280 saylı 
hәrbi hissәnin tәrkibindә mәrkәzlәşdirilmiş anbarlar olaraq) tәşkilinә başlanmışdır. Azәrbaycan 
Respublikası Daxili İşlәr nazirinin 03.01.1993-cü il tarixli müvafiq әmrinә әsasәn, 12318 saylı hәrbi 
hissәnin (06.01.2012-ci il tarixdәn etibarәn 25031 saylı hәrbi hissә olaraq fәaliyyәt göstәrir) bazasında 
64412 saylı hәrbi hissә formalaşdırılmışdır [6].  

Hәrbi hissә yarandığı vaxtdan bu günәdәk öz tәyinatı baxımından xüsusi vәzifәlәri yerinә yetirir. 
Belә ki, Daxili Qoşunların mәrkәzlәşdirilmiş maddi-texniki tәminatı bu hәrbi hissә vasitәsilә hәyata 
keçirilir. Daxili Qoşunların fәaliyyәtinin ötәn bütün mәrhәlәlәrindә, o cümlәdәn әrazi bütövlüyümüz 
uğrunda döyüşlәrdә hәrbi hissә ön cәbhәdәki vә digәr bölgәlәrdәki hәrbi hissәlәri zәruri tәchizat növlәri 
ilә fasilәsiz tәmin edә bilmişdir. Bu gün dә hәrbi hissә qarşısına qoyulan tapşırıqları uğurla yerinә yetirir.  

Ümummilli lider Heydәr Әliyevin ölkәmizә rәhbәrlik etdiyi dövrdә hәyata keçirilәn ordu 
quruculuğu prosesi Daxili Qoşunlarda yeni mәrhәlәnin başlanğıcını qoymuş, hәrbi hissәlәrimizin 
inkişafına böyük tәkan vermişdir. Qeyd olunan prosesin tәrkib hissәsi olaraq, 10.04.1995-ci il tarixdә 
Daxili Qoşunların Naxçıvan şәhәrindә yerlәşәn 12565 saylı hәrbi hissәsi (ilkin mәrhәlәdә şәrti nömrәsi 
5481 saylı hәrbi hissә kimi Daxili İşlәr nazirinin 30.06.1992-ci il tarixli әmri ilә formalaşdırılmış, 
03.01.1993-cü il tarixli digәr әmrinә әsasәn isә şәrti nömrәsi dәyişdirilәrәk 12565 saylı hәrbi hissә olaraq 
adlandırılmışdır [3]) yenidәn tәşkil edilmişdir. Daxili İşlәr nazirinin 04.12.2002-ci il tarixli müvafiq әmri 
ilә hәrbi hissәnin tәyinatı üzrә tәşkilati-ştat strukturu tәkmillәşdirilmiş, yerinә yetirdiyi vәzifәlәr 
genişlәndirilmişdir. 

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 24.09.2014-cü il tarixli müvafiq sәrәncamına әsasәn, 
12565 saylı hәrbi hissәnin statusu yeni sәviyyәyә yüksәlmiş (әlahiddә әmәliyyat briqadası), tәyinatı üzrә 
tәşkilati-ştat strukturu әsaslı şәkildә yenilәnmiş, maddi-texniki bazası möhkәmlәndirilmişdir. 

12565 saylı hәrbi hissә yarandığı gündәn bu günәdәk yerlәşdiyi mühüm bölgәdә qarşısına qoyulan 
vәzifәlәri layiqincә yerinә yetirmiş, ictimai asayişin vә tәhlükәsizliyin qorunmasında, kütlәvi tәdbirlәr 
zamanı ictimai qaydanın tәmin olunmasında zәngin tәcrübә toplayaraq xidmәti fәaliyyәtindә 
tәqdirәlayiq nailiyyәtlәr әldә etmişdir. 

2003-cü ildәn etibarәn Daxili Qoşunlarda yeni müxtәlif tәyinatlı hәrbi hissәlәrin (16076, 16077, 
17077 vә 17071 saylı hәrbi hissәlәr) vә tәlim mәrkәzlәrinin (Xızı Tәlim Mәrkәzi vә Qaraheybәt Tәlim 
Mәrkәzi) yaradılması ilә Daxili Qoşunların fәaliyyәt istiqamәti daha da genişlәndirilmişdir.  

27.06.2003-cü il tarixdә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmrinә әsasәn, mühüm dövlәt obyektlәrinin 
etibarlı mühafizәsinin tәmin edilmәsi mәqsәdilә Bakı şәhәrinin Bakıxanov qәsәbәsindә 16076 saylı 
hәrbi hissә yaradılmışdır [9]. Bu hәrbi hissә Daxili İşlәr Nazirliyinin, Respublika Baş Prokurorluğunun 
vә Baş Mütәşәkkil Cinayәtkarlıqla Mübarizә İdarәsinin inzibati binalarının mühafizәsini tәşkil edir. 

20.03.2008-ci il tarixdә Daxili İşlәr nazirinin müvafiq әmri ilә Bәrdә şәhәrindә 16077 saylı hәrbi 
hissә yaradılmış [10], 28.03.2016-cı il tarixdә imzalanan digәr әmrә әsasәn, hәrbi hissәnin tәşkilati-ştat 
strukturu yenilәnәrәk üzәrinә düşәn vәzifәlәr genişlәndirilmişdir [11]. 
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Helikopter Eskadrilyasının yaradılması Daxili Qoşunların hәyatında mühüm hadisәlәrdәn biridir. 
Bununla Daxili Qoşunların döyüş potensialının artırılmasına nail olunmuş, onun tәrkibindә aviasiya 
xidmәtinin tәşәkkül tapmasının әsası qoyulmuşdur. 

Helikopter Eskadrilyası Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr nazirinin 19.06.2008-ci il tarixli 
müvafiq әmri ilә ilkin mәrhәlәdә Bakı şәhәri Bilәcәri qәsәbәsindә yerlәşәn 99713 saylı hәrbi hissәnin 
tәrkibindә tәşkil olunmuş, daha sonra isә 01.08.2009-cu il tarixli әmrә әsasәn, Hәrbi Eskadrilya 99713 
saylı hәrbi hissәnin tәrkibindәn çıxarılaraq, 17077 saylı hәrbi hissә kimi yenidәn yaradılmışdır [12].  

29.03.2012-ci il tarixdә 17077 saylı hәrbi hissә yeni dislokasiya yerindә, Bakı şәhәri Bilәcәri 
qәsәbәsindә, 99713 saylı hәrbi hissәnin yaxınlığında yerlәşdirilmişdir. Hәrbi hissәnin tәyinatına uyğun 
olaraq burada xüsusi infrastruktur yaradılmışdır [1, s.296]. 

Daxili İşlәr nazirinin 23.12.2014-cü il tarixli müvafiq әmri ilә Qәbәlә rayonu әrazisindә 17071 
saylı hәrbi hissә yaradılmışdır [13]. Hәrbi hissәnin şәxsi heyәti dislokasiya yerindә indiyәdәk keçirilmiş 
beynәlxalq, respublika vә bölgә әhәmiyyәtli kütlәvi tәdbirlәrdә ictimai qayda vә tәhlükәsizliyin 
qorunmasında üzәrinә düşәn tapşırıqların öhdәsindәn bacarıqla gәlmişdir. 

Ötәn dövrün әn mühüm hadisәlәrdәn biri dә Daxili Qoşunların Ali Hәrbi Mәktәbinin 
yaradılmasıdır. Ali Hәrbi Mәktәbin formalaşmasınadәk, Daxili Qoşunların tәrkibindә tәdris tәyinatlı vә 
fәrqli strukturlu hәrbi hissәlәr fәaliyyәt göstәrirdi. 

1997-ci il oktyabrın 31-dә imzalanmış “Azәrbaycan Respublikası Hökumәti ilә Türkiyә 
Respublikası Hökumәti arasında Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının 
Baş İdarәsinin şәxsi heyәtinә Türkiyә Jandarma İdarәsi tәrәfindәn edilәcәk tәlim-tәhsil vә tәchizat 
yardımına aid Protokol”un tәlәblәrinә uyğun olaraq, Daxili Qoşunlarda müasir tәlәblәrә cavab verәn 
tәdris prosesinin tәşkilinә start verilmişdir [1, s.232].  

Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin 17 aprel 2006-cı il tarixli qәrarına әsasәn, Daxili 
Qoşunların Orta İxtisas Hәrbi Mәktәbinin әsası qoyulmuşdur. 

Daxili İşlәr Nazirliyi Daxili Qoşunlarının Ali Hәrbi Mәktәbi Azәrbaycan Respublikası 
Prezidentinin 25 fevral 2011-ci il tarixli Sәrәncamı ilә Orta İxtisas Hәrbi Mәktәbinin bazasında 
yaradılmışdır.  

Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 09 iyul 2012-ci il tarixli Fәrmanı ilә Ali Hәrbi Mәktәbin 
Nizamnamәsi tәsdiq edilmişdir. 

Müstәqilliyimizin ilk günlәrindә Daxili Qoşunların hәrbi hissәlәrinin qarşısına mühüm tapşırıqlar 
qoyulmuşdur. Belә ki, Daxili Qoşunlar tәrәfindәn respublikamızın paytaxtında vә bölgәlәrdә daxili işlәr 
orqanları ilә birgә ictimai asayişin, tәhlükәsizliyin qorunması, silahlı cinayәtkar dәstәlәrin 
zәrәrsizlәşdirilmәsi, mühüm dövlәt obyektlәrinin, cәzaçәkmә müәssisәlәrinin, istintaq tәcridxanalarının 
mühafizәsi, mәhkum olunmuş şәxslәrin daşınması vә digәr spesifik xarakterli vәzifәlәr yerinә 
yetirilmişdir. Bütün bunlarla yanaşı, Daxili Qoşunların şәxsi heyәti respublikamızın әrazi bütövlüyü 
uğrunda döyüşlәrdә dә iştirak etmişdir. 

1993-cü ilin yanvar ayında Daxili Qoşunların xidmәti fәaliyyәtindә cәzaçәkmә müәssisәlәri ilә 
bağlı funksiyaların icrası dayandırılmış vә bu vәzifәlәr әdliyyә strukturlarına hәvalә edilmişdir [14]. 

8 fevral 1994-cü ildә qәbul edilmiş “Daxili İşlәr Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının statusu 
haqqında” Azәrbaycan Respublikasının Qanunu Daxili Qoşunların әsas funksiyalarını, vәzifәlәrini, 
fәaliyyәtinin prinsiplәrini müәyyәn etmiş, hәrbi qulluqçuların hüquqi vәziyyәtini nizama salmışdır. 
“Daxili İşlәr Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının statusu haqqında” Azәrbaycan Respublikası Qanununun 
4-cü maddәsindә Daxili Qoşunların aşağıdakı vәzifәlәri müәyyәn edilmişdir:  

‒ mühüm dövlәt obyektlәrinin, kommunikasiya qurğularının, xüsusi yüklәrin mühafizә edilmәsi; 
‒ mühafizә olunan obyekt vә qurğularda qәzaların, yanğınların, tәbii fәlakәtlәrin vә buna bәnzәr 

başqa halların nәticәlәrinin aradan qaldırılması; 
‒ mühafizә olunan әraziyә soxulmuş şәxslәrin axtarılması vә tutulması; 
‒ islah-әmәk müәssisәlәrindә kütlәvi iğtişaşların qarşısının alınması; 
‒ mühafizәdәn qaçmış mәhkumların vә hәbs edilmiş şәxslәrin axtarılmasında vә tutulmasında 

iştirak; 
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‒ Azәrbaycan Respublikası Daxili İşlәr Nazirliyinin maddi-texniki vә hәrbi tәchizat idarәlәrinin 
anbarları vә hәrbi bazalarının mühafizәsi; 

‒ digәr daxili işlәr orqanları ilә birlikdә şәhәrlәrdә vә digәr yaşayış mәntәqәlәrindә patrul-post 
xidmәti vasitәsilә ictimai asayişin qorunması, habelә kütlәvi tәdbirlәr keçirilәrkәn ictimai tәhlükәsizliyin 
tәmin olunmasında iştirak; 

‒ qәzalar, bәdbәxt hadisәlәr, yanğınlar, tәbii fәlakәtlәr vә başqa fövqәladә hallar zamanı, habelә 
fövqәladә vәziyyәtin hüquqi rejimi tәmin edilәrkәn insanların xilas olunması, sahibsiz qalmış әmlakın 
mühafizәsi, ictimai asayişin qorunması üçün tәxirәsalınmaz tәdbirlәrdә iştirak edirlәr; 

‒ yaşayış mәntәqәlәrindә kütlәvi iğtişaşların qarşısının alınmasında; 
‒ zәrurәt olduqda Azәrbaycan Respublikası әrazisinin müdafiәsindә iştirak [15, s.95-96]. 
Azәrbaycan Respublikası Prezidentinin 11 mart 2002-ci il tarixli, 676 nömrәli Fәrmanı ilә “DİN-

in Daxili Qoşunlarının emblemi haqqında” vә 677 nömrәli Fәrmanı ilә isә “DİN-in Daxili Qoşunlarının 
hәrbi hissәsinin döyüş bayrağı haqqında” әsasnamәlәr tәsdiq edilmişdir.  

2004-cü il aprel ayının 23-dә Daxili Qoşunların Bakı qarnizonunda yerlәşәn bir neçә hәrbi 
hissәsinә ilk dәfә olaraq döyüş bayraqlarının tәqdim olunması mәrasimi keçirilmiş, hәmin ilin noyabr 
ayının 17-dә isә Daxili İşlәr naziri tәrәfindәn Döyüş Bayrağı Daxili Qoşunların Komandanına tәqdim 
edilmişdir [1, s.61].  

Müstәqilliyimizi bәrpa etdiyimiz vaxtdan bu günәdәk Daxili Qoşunlar yenidәn formalaşmış, onun 
fәaliyyәtinin hüquqi-normativ bazası yaradılmışdır. Sovet dövründәn qalma direktiv, әmr vә tәlimatlar, 
nizamnamә vә әsasnamәlәr öz qüvvәsini itirmişdir. Hәrbi hissәlәrin maddi-texniki bazası 
möhkәmlәndirilmiş, bir sıra regionlarda yeni hәrbi hissәlәr yaradılaraq ictimai tәhlükәsizlik tәmin 
edilmişdir. 

Ötәn illәrdә beynәlxalq әmәkdaşlıq әlaqәlәri genişlәndirilmiş, Daxili Qoşunların hәrbi 
qulluqçularının ayrı-ayrı ölkәlәrdә hәrbi tәhsil alması, tәkmillәşmә kurslarını keçmәsi yönündә mühüm 
addımlar atılmışdır. Hәrbi qulluqçuların çoxu xaricdәki (Türkiyә Respublikası, Almaniya Federativ 
Respublikası, Amerika Birlәşmiş Ştatları, Çin Xalq Respublikası, Rusiya Federasiyası vә s.) hәrbi tәhsil 
müәssisәlәrindә yüksәk tәlim nәticәlәri nümayiş etdirmişdir.  

Ulu öndәr Heydәr Әliyevin siyasi kursunun davamçısı kimi Azәrbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Әliyevin Daxili Qoşunlara xüsusi diqqәt vә qayğısı, elәcә dә dost 
ölkәlәrlә hәrbi әmәkdaşlığa üstünlük vermәsi nәticәsindә Azәrbaycan Respublikası DİN-in Daxili 
Qoşunları gündәn-günә möhkәmlәnәrәk yüksәk sәviyyә çatmışdır. 
 

Nәticә 
 

Ölkәdә daxili sabitliyin tәmin edilmәsi, elәcә dә әrazi bütövlüyümüzün qorunmasında düşmәn 
qüvvәlәrinә qarşı döyüş әmәliyyatlarında fәdakar fәaliyyәti ilә seçilәn Daxili Qoşunların yaranması 
mәhz müstәqillik dövrümüzün ilk illәrinә tәsadüf edir. Daxili Qoşunların bu gün müasir tәlәblәrә cavab 
verәn vә yüksәk döyüş qabiliyyәtinә sahib olan qoşun növü kimi formalaşması, xüsusilә Ümummilli 
lider Heydәr Әliyevin vә onun siyasi kursunun davamçısı, Azәrbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Silahlı Qüvvәlәrimizin Ali Baş Komandanı cәnab İlham Әliyevin sәyi, diqqәti vә qayğısı nәticәsindә 
mümkün olmuşdur. 

Vәtәndaşlarımızın әmin-amanlığını tәhdid edәn, ictimai asayişә tәhlükә yaradan silahlı 
cinayәtkarların, terrorçu qrupların zәrәrsizlәşdirilmәsi, ayrı-ayrı vaxtlarda paytaxt vә digәr bölgәlәrdә 
kütlәvi iğtişaşların qarşısının alınması, dövlәt әhәmiyyәtli tәdbirlәrdә ictimai tәhlükәsizliyin tәmin 
olunması, tәbii fәlakәtlәr zamanı xilasetmә işlәrindә fәal iştirak, mühüm dövlәt obyektlәrinin etibarlı 
qorunması, elәcә dә әrazi bütövlüyümüz uğrunda gedәn döyüşlәrdә Daxili Qoşunlar, ölkә rәhbәrliyinin 
vә Azәrbaycan xalqının güvәnini qazanmış, etibarını doğrultmuşdur. 
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Аннотация 
Формирование внутренних войск Министерства Внутренних Дел 

Азербайджанской Республики  
Турал Новрузов 

 

Внутренние Войска в качестве одного из регулирующих войск независимой республики 
сыграли особую роль на начальном этапе становления Армии. Со дня своего создания 
внутренние войска наряду с поддержанием внутренней стабильности в стране принимали 
участие в деле защиты Родины. В соответствии с Указом, подписанным Национальным Лидером 
Гейдаром Алиевым 9 марта 1995 года, 12 марта был объявлен Днем Внутренних Войск. И это не 
случайно. Именно личный состав Внутренних Войск независимого Азербайджана 12 марта 1992 
года впервые начал боевые операции против армянских оккупантов во имя территориальной 
целостности нашей страны. В статье повествуется о создании, формировании и деятельности 
Внутренних Войск МВД Азербайджана, начиная с первых лет независимости страны.  

Ключевые слова: Внутренние Войска, боевой путь, военная часть, подразделение, 
Национальный Герой. 
 

Abstract 
Formation of Internal Troops of the Ministry of Internal Affairs  

of the Republic of Azerbaijan  
Tural Novruzov 

 

Internal Troops have played a special role in the early stages of the army building, as one of the 
first regular types of troops of our independent state. The Internal Troops, along with the preservation 
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of domestic stability in the country since its establishment, also participated in the defense of the 
Homeland. In accordance with Decree of March 9, 1995 signed by National Leader Heydar Aliyev, 
March 12 was declared as the Day of Internal Troops. It was not accidental. The personnel of the 
Independent Azerbaijan Internal Troopsstarted their battle against the Armenian invaders for the 
territorial integrity of our country for the first time on March 12, 1992. The article tells about 
establishment, formation and activity of Internal Troops of Azerbaijan MIA since the early years of our 
independence. 

Keywords: Internal Troops, battle way, military unit, division, National Hero. 
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NATO VӘ RUSİYA FEDERASİYASI SİLAHLI QÜVVӘLӘRİNDӘ İSTİFADӘ 
EDİLӘN MÜASİR TANK ӘLEYHİNӘ VASİTӘLӘR 

 
m.t.h.e.d., professor Elşәn Hәşimov 
f.-r.e.d., professor Azad Bayramov 

polkovnik Yaşar Kәrimov 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 
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Xülasә. Mәqalәdә NATO vә RF Silahlı Qüvvәlәrindә istifadә olunan müasir tank әleyhinә 
vasitәlәrin mövcud vәziyyәti nәzәrdәn keçirilir, onların tanklara vә zirehli döyüş texnikalarına qarşı 
mübarizә imkanları tәhlil edilir. 

Açar sözlәr: tank әleyhinә vasitә, tank әleyhinә raket kompleksi, tanklara qarşı mübarizә, tank 
әleyhinә vasitәlәrin xüsusiyyәtlәrinin tәhlili. 

 
Giriş 

 

NATO bloku İkinci Dünya müharibәsindәn sonra vә dünyanın tәhlükәsizlik sistemindә baş verәn 
gәrgin bir dövrdә yaranmışdı. 2009–2014-cü illәrdә NATO-nun baş katibi olmuş Andersa Foq 
Rasmussenin sözlәrinә görә tәşkilat, Avropanı Sovetlәr birliyinin müdaxilәsindәn qorumaq üçün yaranıb 
[1]. Hәrbi blok uzunmüddәt “Soyuq müharibә” tәrәflәrindәn biri kimi yarandığı gündәn daha çox 
dünyada sülh vә tәhlükәsizliyin tәminatçısı kimi çıxış edir. Buna baxmayaraq, NATO-ya üzv olan 
ölkәlәri iki kateqoriyaya bölmәk lazımdır. Birinci kateqoriyaya hәrbi blok yaranan andan beynәlxalq 
tәhlükәsizliyin tәminatında әsas rol oynamış iqtisadi vә hәrbi baxımdan inkişaf etmiş ölkәlәri, ikinci 
kateqoriyaya isә hәrbi alyansın çәtiri altında öz tәhlükәsizliyini tәmin etmәk mәcburiyyәtindә qalan, 
vaxtı ilә alyansa qarşı davam edәn “Soyuq müharibә”nin başa çatması ilә azadlığa qovuşmuş vә NATO 
blokuna inteqrasiya yolunu seçmiş Şәrqi Avropa ölkәlәrini daxil etmәk olar. Digәr tәrәfdәn qeyd etmәk 
lazımdır ki, “Soyuq müharibә” başa çatana qәdәr NATO qüvvәlәri rәsmi olaraq heç bir hәrbi 
әmәliyyatda iştirak etmәyib. XX әsrin sonu  XXI әsrin әvvәllәrindә NATO qoşunları 1991-ci ildә 
Küveyt vә İraq әrazisindә İraq Ordusuna, keçmiş Yuqoslaviyada 1992–1995-ci illәrdә Bosniya vә 
Herseqovinada, 1999–2003-cü illәrdә Makedoniyada, 2001–2014-cü illәrdә Әfqanıstanda, 2003–2011-
ci illәrdә isә İraqda keçirilәn әmәliyyatlarda iştirak etmişdir.  

Hazırda NATO blokuna 29 üzv ölkә daxildir, bir çox ölkә Azәrbaycan Respublikası da olmaqla 
“Sülh naminә tәrәfdaşlıq” vә “Fәrdi әmәkdaşlıq proqramı” çәrçivәsindә alyansla әmәkdaşlıq edir vә 
beynәlxalq sülhә töhfә verir. Alyansa üzv ölkәlәr Avroatlantik mәkanda yerlәşir, әrazisinә, әhalisinin 
sayına vә iqtisadi inkişafına görә böyük gücә malikdir. Üzv ölkәlәrin әrazisi 24.586.153 km2, әhalisi 
940.810.329 nәfәr tәşkil edir. Müqayisә üçün Rusiya Federasiyasının әrazisi 17.100.000 km2, әhalisi 
146.745.098 nәfәr, Çin Xalq Respublikasının әrazisi 9.596.960 km2, әhalisi isә 1.403.500.365 nәfәrdir. 
Dünyanın quru әrazisinin 16%-ni NATO-ya üzv ölkәlәr, 11%-ni Rusiya Federasiyası, 6%-ni isә Çin 
Xalq Respublikası, dünya әhalisinin 15%-ni NATO-ya üzv ölkәlәr, 2,4%-ni Rusiya Federasiyası, 22%-
ni isә Çin Xalq Respublikası tәşkil edir. 2015-ci ildә NATO silahlanmaya 892 mlrd., Çin 215 mlrd., 
Rusiya Federasiyası isә 66 mlrd. ABŞ dolları xәrclәyib [2]. NATO-nun Silahlı Qüvvәlәrinin strukturu 
hәrbi blokun sәrәncamında olan birlәşmiş qüvvәlәrdәn vә milli hökumәtlәrin sәrәncamında qalan 
qüvvәlәrdәn ibarәtdir. 2018-ci ilin statistik göstәricilәrinә әsasәn, NATO-ya üzv ölkәlәrin Silahlı 
Qüvvәlәrinin sayı 3,2 mln., Rusiya Federasiyasının Silahlı Qüvvәlәrinin sayı 766 min, Çin Xalq Azadlıq 
Ordusunun sayı isә 2 mln. nәfәr tәşkil edir. Lakin “Global Firepower” analitik şirkәtinin dünya 
ordularının döyüş potensialı vә müxtәlif sahәlәri әhatә edәn 50 adda parametr üzrә qiymәtlәndirmәsinә 
görә 2020-ci ilin reytinq sıralamasında NATO-nun әn güclü ordusu ABŞ birinci, RF ikinci, Çin Xalq 
Azadlıq Ordusu isә üçüncü yerdәdir [3].  
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Texnologiyanın çoxşaxәli olması hәrb elminin dinamik inkişafına xeyli tәsir göstәrir. Belә 
vәziyyәtdәn istifadә edәn ölkәlәr vә hәrbi bloklar dünya liderliyinә can atır, açıq şәkildә güc nümayiş 
etdirir, bu zaman tәhlükә ilә üzlәşәn ölkәlәr milli maraqlarını qorumaq mәcburiyyәtindә qalır vә hәrbi 
sәnaye kompleksini müstәqil inkişaf etdirmәyә mәcbur olur. Hazırda beynәlxalq alәmdә NATO vә 
Rusiya arasındakı hәrbi sahәdә qarşıdurma açıq şәkildә görünür vә getdikcә daha da dәrinlәşir. Belә bir 
vәziyyәtdә hәr iki tәrәf müasir silah nümunәlәri yaradır, hәmin silahlara zirehli döyüş texnikaları vә 
onlara qarşı mübarizә vasitәlәri dә aiddir. Müasir zirehli döyüş texnikaları vә tank әleyhinә vasitәlәr 
dünyanın müxtәlif bölgәlәrindә, xüsusilә Suriyada, İraqda, Liviyada lokal müharibәlәrdә vә daxili silahlı 
münaqişәlәrdә tәtbiq olunur, döyüş şәraitindә sınaqdan keçirilir vә daha da tәkmillәşdirilir. Bu 
münaqişәyә cәlb olunan tәrәflәrin mәqsәdi hәrbi xәrclәri nәzәrә almaqla müasir silah nümunәlәrini 
döyüşdә tәtbiq edәrәk sınaqdan keçirmәk, qarşı tәrәf üzәrindә әzici üstünlük qazanmaq vә belә vәziyyәti 
yaxın gәlәcәkdә dә qorumaqdır.  

Hәlә Çinli strateq, hәrbi mütәfәkkir vә nәzәriyyәçi Sun-Tzu “Hәrb sәnәti haqqında risalә”dә 
müharibәni belә qiymәtlәndirir: “Müharibә – dövlәt üçün böyük işdir, bu ölüm vә qalım, hәmçinin 
hәyatda qala bilmә vә mәhvolma yoludur. Bunu anlamamaq mümkün deyil” [4]. 

Göründüyü kimi, hәyatda qala bilmәk, tәhlükәsizliyi vә milli maraqları tәmin etmәk çәtin 
sınaqlardan, müharibәlәrdәn keçir. Müasir ümumqoşun döyüşlәrinin tәcrübәsi göstәrir ki, silahlı 
qarşıdurma yaranmış şәraitdәn asılı olaraq quruda, havada vә dәnizdә müştәrәk fәaliyyәtlәrin tәtbiqi ilә, 
elәcә dә müxtәlif şәrtlәr daxilindә baş verә bilәr. Bu kimi mәsәlәlәr NATO vә Rusiya Ordusunda 
mövcud olan tank әleyhinә vasitәlәrin vәziyyәtinin tәhlilini vә yeni elmi baxışların formalaşdırılmasını 
zәruri edir. Buna hәr iki tәrәfin mürәkkәb qarşıdurma fonunda müxtәlif döyüş növlәrindә tәtbiq olunan 
müasir tank әleyhinә vasitәlәrin imkanlarının müqayisәsi, onların üstün vә zәif cәhәtlәrinin tәhlili, 
hәmin amillәrin tank әleyhinә bölmәlәrin döyüş tәtbiqinә tәsirinin nәzәrdәn keçirilmәsi ilә nail olmaq 
olar. 
 

NATO ordularında istifadә edilәn tank әleyhinә vasitәlәr 
 

Böyük dövlәtlәrin liderliyini qoruması, digәrlәrinin isә liderliyә can atması müxtәlif regionlarda 
baş verәn lokal müharibәlәrdә vә daxili silahlı münaqişәlәrdә özünü açıq şәkildә göstәrir. Çünki böyük 
güclәr lokal müharibә vә daxili silahlı münaqişә tәrәflәrinә gizli dәstәk olmaqla onları özündәn asılı 
vәziyyәtә salır, belәliklә dә münaqişәlәrin hәlli uzanır. Bu zaman yumşaq gücdәn istifadәyә üstünlük 
verilir. Son zamanlar isә özәl hәrbi kompaniyaların münaqişә ocaqlarında istifadәsi daha çox müşahidә 
olunur. 

Hazırda NATO ordularının qarşısında duran әsas vәzifә quruda, havada vә dәnizdә keçirilәn 
müştәrәk fәaliyyәtә hazır olmaqdır. Lakin müasir ümumqoşun döyüşü yüksәk gәrginliyi, döyüş 
fәaliyyәtlәrinin dinamikliyi vә sürәtli olması, elәcә dә mürәkkәb taktiki vәziyyәtin vә döyüş 
fәaliyyәtinin bir növündәn digәrinә keçmәsi ilә xarakterizә olunur. NATO-nun birlәşmiş qoşun 
qruplaşmaları bu tәlәblәrә cavab verә bilmәk üçün çevik daşınma vә hәrtәrәfli dәstәklәnmә imkanlarına 
malik olmalıdır. Bu da müştәrәk fәaliyyәt zamanı tank әleyhinә vasitәlәrin tәtbiqindә NATO 
ordularından elastiklik tәlәb edir. Zirehli döyüş texnikaları ilә möhkәmlәndirilmiş rayonlara, müqavimәt 
ocaqlarına vә yaşayış mәntәqәlәrinә hәmlә zamanı yüngül daşına bilәn vә hәrәkәtli baza üzәrindә 
yerlәşәn tank әleyhinә vasitәlәr lazımdır. Hazırda bu mәsәlә NATO ordularında bölmәlәrin tәrkibindә 
kifayәt qәdәr tank әleyhinә vasitәlәrin olması ilә öz hәllini tapmışdır.  

Lakin texnologiyanın inkişafı ilә tank әleyhinә vasitәlәrin yeni nümunәlәrinin istehsalı arasında 
paralelik mövcuddur. Buna adi vә müxtәlif şәrtlәrdә hücum vә müdafiә döyüşlәrindә tank әleyhinә 
vasitәlәrin tanklara vә zirehli döyüş texnikalarına mübarizәsi zamanı bir neçә aspektdәn yanaşmaq 
lazımdır. NATO ilә SSRİ arasında başlayan silahlanma yarışında SSRİ, NATO blokuna nisbәtdә 
tankların sayında vә keyfiyyәtindә әhәmiyyәtli üstünlük qazanmışdı. ABŞ hәmin üstünlüyә müxtәlif 
növ tank әleyhinә vasitәlәr istehsal etmәklә vә hәr bir әsgәrin döyüş tәchizatına bir dәfә istifadә olunan 
reaktiv qumbaraatanlar daxil etmәklә nail olmuşdu [5]. Ona görә dә NATO ölkәlәrinin, xüsusilә ABŞ 
Ordusunun silahlanmasında tank әleyhinә vasitәlәr mühüm yer tutur. Lakin XX әsrin sonlarında 
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müxtәlif bölgәlәrdә xüsusi әmәliyyatlar icra edәn NATO komandanlığı tank әleyhinә vasitәlәrin 
tәlәblәrә cavab vermәdiyini müәyyәnlәşdirmişdir. Mürәkkәb әrazi vә iqlim şәrtlәrindә fәaliyyәt 
göstәrәn xüsusi tәyinatlılara, desantlara vә dәniz piyadalarına zirehli texnikalara qarşı mübarizә aparan, 
elәcә dә obyekt vә hәdәflәrә hәmlә edәn, divarlardan, maneәlәrdәn keçid açan zaman atәşlә dәstәk üçün 
daha müasir silahlar tәlәb olunurdu. Bu tәlәblәrә cavab verәn tank әleyhinә vasitәlәrin üstün vә 
zәifcәhәtlәri var, mәsәlәn, tank әleyhinә vasitәlәrin zirehdәlmә, müxtәlif şәrtlәrdә tәtbiq olunma, 
daşınma, elәcә dә döyüş tapşırıqlarının icrası zamanı aşkar edilәn çatışmazlıqları nәzәrәalma imkanları 
vә s.  

NATO ordularının silahlanmasına, hәmçinin qumbaraatanlar, tank әleyhinә idarәolunan raket 
komplekslәri vә tank әleyhinә artilleriya vasitәlәri dә daxilidir.  

Qumbaraatların yüngül olması vә asan daşınması NATO ordularında istifadәsinә şәrait yaradır. 
XX әsrin sonlarında SSRİ-nin Avropada yerlәşәn tank vә motoatıcı bölmәlәrinin zәrbә gücünü artırması, 
T-64, T-72 vә T-80 tankları ilә kütlәvi silahlanma 70 mm FGR-17 Viper qumbaraatanın rolunu kifayәt 
aktuallaşdırmışdı. Amerika istehsalı olan FGR-17 Viper qumbaraatanın çәkisi 4 kq olsa da, onun çәkisi 
М72 LAW qumbaraatanın çәkisindәn 0,5 kq çoxdur. Fәrdi daşınan döyüş dәsti 4 әdәddir. 
Qumbaraatanın 257 m/s başlanğıc sürәtindә maksimal atış uzaqlığı 500 m, hәrәkәtli hәdәflәrә 
buraxmanın effektli atış mәsafәsi 250 m, zireh dәlmә – 350 mm-ә qәdәr, döyüş vәziyyәtinә gәtirmә vaxtı 
isә 12 san tәşkil edir.  

Bir müddәtdәn sonra 83,5 mm universal qumbaraatan silahlanmaya qәbul edildi vә onun üçün 
döyüş sursatlarının bir neçә ixtisaslaşmış növü yaradıldı. Mk 80 NE termobarik qarışıqla doldurulmuş 
reaktiv qumbara, o, dağıtma gücünә görә tәxminәn 3,5 kq trotil effektivliyinә bәrabәrdir. Bir neçә il 
bundan әvvәl isә qumbaraatan üçün dәmir-beton vә kәrpic divarları deşә bilәn tandem döyüş başlıqlı 
qәlpәli-fuqas qumbara istehsal olunmağa başladı. Hәmin qumbaranın әsas döyüş başlığı ilә ilk növbәdә, 
maneәdәn (divardan) deşik açılır vә sonra örtüdә yerlәşәn düşmәni mәhv etmәk üçün ikinci qәlpәlәnәn 
döyüş başlığı ora daxil edilir. Hazırda NATO qoşunları yaşayış mәntәqәsindә qapalı mәkanda atәş apara 
bilmәk üçün CS (Closed Space – qapalı mәkan) markalı qumbaraatan atımları ilә tәmin olunub. 
Kumulyativ qumbaralardan başqa bütün reaktiv döyüş qumbaraları yüngül zirehli texnikaları mәhv 
etmәk üçün istifadә edilir.  

Amerikan Ordusunun dәniz piyadaları bölüyünün atәş dәstәk taqımında altı Мк 153 SMAW 
qumbaraatan mövcuddur. Taqımın tәrkibinә atәş dәstәyinin hәmlә manqası daxildir vә hәr manqa altı 
heyәtdәn ibarәtdir. ABŞ Ordusu İraqda “Sәhrada tufan” әmәliyyatı zamanı SMAW qumbaraatanlarını 
sәhra istehkamlarını dağıtmaq üçün istifadә etmişdi. Bu zaman dәniz piyadalarının sәrәncamında cәmi 
150 qumbaraatan vә 5000 әdәd atım var idi. Ordu komandanlığı Мк 153 SMAW hәmlә qumbaraatanın 
tәtbiqinin müsbәt tәcrübәsini nәzәrә alaraq, paraşüt desant qüvvәlәrindә dә istifadәsini mәqsәdәuyğun 
hesab etmişdir. Ona görә dә XX әsrin sonlarında ordu bölmәlәrindә birdәfәlik istifadә üçün М141 
SMAW-D hәmlә qumbaraatanı istehsal olundu. Hәmin qumbaraatanın çәkisi 7,1 kq-dır. 

Hәrbi sәnaye kompleksinin inkişafı ilә 2008-ci ildә Мk 153 SMAW qumbaraatanının döyüş tәtbiqi 
tәcrübәsinin әsasında tәkrar istifadә edilә bilәn SMAW II qumbaraatanının istehsalına qәrar verildi. 
Yenilәnәn qumbaraatan üçün mövcud sursatların nomenklaturasını saxlamaqla onun çәkisini azaltmaq, 
heyәtin tәhlükәsizliyini tәmin etmәk vә mәhdud şәrtlәrdә tәtbiq edilmә imkanları artırmaq qarşıya tәlәb 
qoyulmuşdu. Yeni möhkәm kompozit materialların, lazer mәsafәölçәnin vә ballistik prosessorun 
istifadәsi hesabına buraxma qurğusunun çәkisini 2 kq azaltmaq mümkün olmuşdu. 2012-ci ildә hәmin 
qumbaraatanın sınaq tәcrübәsi keçirilmişdi. Sәngәrdә yerlәşәn canlı qüvvәnin qәlpәlәnәn sursatların 
hava partlayışları ilә mәhv edilmәsi nәticәsindә qumbaraatanın effektivliyi daha da artırılmışdı. 
Mәhvetmә imkanlarına görә Mk 153 SMAW vә М141 SMAW-D qumbaraatanları NATO qoşunlarında 
daha çox istifadә olunur. Çoxfunksiyalı hәmlә qumbaraatanları Әfqanıstan vә İraqda dağlıq әrazidә, 
elәcә dә yaşayış mәntәqәlәrindә döyüş fәaliyyәtlәrinin gedişindә uzunmüddәtli atәş nöqtәlәrinә vә 
möhkәmlәndirilmiş mövqelәrә qarşı mübarizәdә özünü kifayәt qәdәr dәqiq vә güclü silah kimi 
göstәrmiş, hәmçinin düşmәnin canlı qüvvәsini effektiv olaraq mәhv etmişdir. Әfqanıstanda dağlıq 
әrazidә canlı qüvvәnin gizlәndiyi mağaralara qarşı Mk 153 qumbaraatanı, divarları gildәn vә çiy 
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kәrpicdәn olan yaşayış mәntәqәlәrindә silahlı müqavimәt göstәrәn canlı qüvvәyә qarşı isә Mk 3 HEDP 
reaktiv fuqas qumbaraları tәtbiq edilmişdir. İlk dәfә olaraq 2007-ci ildә İraqın Mosul şәhәrindә küçә 
döyüşlәri zamanı 83 mm termobarik döyüş başlıqlı Mk 80 NE reaktiv qumbaralarından istifadә 
olunmuşdu. Şәxsi heyәt yerlәşәn binanın pәncәrә vә qapı boşluqlarına dәyәn zaman belә sursatların daha 
effektiv olduğu qeyd edilir. Yaşayış mәntәqәlәrinә vә yaranmış taktiki şәraitә görә düşmәnlә bilavasitә 
tәmasda olan zaman aviasiyanı vә artilleriyanı tәtbiq etmәk mümkün olmadıqda SMAW 
qumbaraatanları vә daşınan TӘRK döyüş tapşırığını yerinә yetirmәk üçün daha әlverişlidir. NATO 
ordularının silahlanmasında olan tank әleyhinә vasitәlәrin әsas xüsusiyyәtlәrini Cәdvәl 1-dә nәzәrdәn 
keçirәk [6]. 

 

Cәdvәl 1. NATO ordularında olan tank әleyhinә vasitәlәrin әsas xüsusiyyәtlәri 
 

Vasitәnin adı 
Atış mәsafәsi, 

m 
Zirehdәlmә, 

mm 
İdarәetmә 

sistemi 
Buraxma 

qurğusunun tipi 
Xelfayr 
(ABŞ) 

5000 (8000) 1090 Avtomatik Vertolyot bazasında 

Tou-2A 
(ABŞ) 

65–3750 1000 Avtomatik 
Özüyeriyәn vә 

vertolyot bazasında 
Xot-2 

(Fransa, 
Almaniya) 

75–4000 900 Yarımavtomatik 
Özüyeriyәn vә 

vertolyot bazasında 

Milan-2 
(İtaliya) 

25–2000 730 Yarımavtomatik Daşınan 

Drakon-3 
(ABŞ) 

65–1500 850 Yarımavtomatik Daşınan 

Javelin 
(ABŞ) 

50–2500 750 Avtomatik Daşınan 

OMTAS 
(Türkiyә) 

20–4000 1150 Avtomatik 
Özüyeriyәn vә 

vertolyot bazasında 
UMTAS 
(Türkiyә) 

50–8000 1200 Avtomatik 
Özüyeriyәn vә 

vertolyot bazasında 
 

NATO-nun potensial üzlәşә bilәcәyi orduların silahlanmasındakı tankların zirehinin qalınlığını 
nәzәrdәn keçirәk. T-64 tankının çox qatlı kombinә olunmuş zirehinin qalınlığı 105 mm, T-72 tankının 
polad vә kompozitdәn olan zirehinin qalınlığı 550 mm, T-80 tankının dinamik qoruyucu ilә tökmә polad 
vә kombinә olunmuş zirehinin qalınlığı 700 mm, T-90 tankının yarımaktiv kombinә olunmuş zirehinin 
qalınlığı 830 mm vә T-14 (Armata) tankının dinamik vә aktiv qoruyucu ilә çox qatlı kombinә olunmuş 
zirehinin qalınlığı çapaltı mәrmilәrә qarşı 950 mm, kumulyativ mәrmilәrә qarşı isә 1500 mm tәşkil edir 
[7]. Cәdvәldәn göründüyü kimi, tank әleyhinә vasitәlәrin 730 mm-dәn 1090 mm-ә qәdәr qalınlıqda olan 
zirehi deşә bilmәsi, istәnilәn tanka vә zirehli döyüş texnikasına qarşı mübarizәdә onların istifadәsinә, 
8000 m uzağa atış mәsafәsi isә tankların döyüş tәtbiqindәn әvvәl mәhv edilmәsinә imkan verir. Tank 
әleyhinә vasitәlәrin vertolyot vә yüksәkmanevrli döyüş maşınlarının bazasında quraşdırılması müxtәlif 
döyüş növlәrindә tank әleyhinә mübarizәnin tәşkilindә üstünlüyü tәmin edir. Bununla da döyüş 
vertolyotları qısa zamanda atәş hәddinә manevr edir vә tapşırıq yerinә yetirәn bölmәlәrin atәş dәstәyini 
tәmin etmiş olur. Müxtәliftәrkibli döyüş dәsti termobarik vә tandem başlıqlı kumulyativ raketlәr 
istәnilәn hәdәfә qarşı mübarizә aparmağa imkan verir. Vertolyot vә zirehli döyüş bazasında yerlәşәn 
tank әleyhinә vasitәlәr manevr imkanlarına görә düşmәnin tank vә zirehli döyüş texnikalarına qarşı 
mübarizәdә onları qabaqlayır vә döyüş tapşırıqlarının müvәffәqiyyәtlә yerinә yetirilmәsini tәmin edir. 
NATO ordularında tank әleyhinә bölmәlәrin döyüş tәtbiqinin tәhlili onu göstәrir ki, düşmәn tanklarına 
vә zirehli döyüş texnikalarına qarşı mübarizә aparan bölmәlәr kifayәt qәdәr tank әleyhinә vasitә ilә tәmin 
olunub. Bu isә tank әleyhinә mübarizәnin tәşkilinin vә aparılmasının sәrbәstliyini tәmin edir. Digәr 
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halda isә bölmәlәr döyüş vertolyotlarının ayrılan uçuş resursları ilә güclәndirilir vә onların tәtbiqi 
çağırışlarla hәyata keçirilir. Daşınan TӘRK-lәr arasından FGM-148 Javelin tanklara vә zirehli döyüş 
texnikalarına, elәcә dә uzunmüddәtli atәş nöqtәlәrinә, örtüdә yerlәşәn piyadalara qarşı mübarizәdә әsas 
vasitә hesab olunur [8]. O, düşmәnin zirehli döyüş texnikalarını gündüz vә gecә, elәcә dә mәhdudgörmә 
şәraitindә mәhvetmә imkanına malikdir. Javelini bir vә ya iki-üç nәfәrdәn ibarәt olan heyәt tәtbiq edә 
bilәr. 

Javelinin “at-unut” sistemi operatora atәş açmağa, mövqeyini dәrhal dәyişәrәk gizlәnmәyә vә ya 
onu yenidәn doldurmağa imkan verir. Javelin, TӘRK Drakondan fәrqli olaraq, tandem başlıqlı raketlәrlә 
zirehli texnikalara qarşı mübarizәdә daha effektiv vә mәhvedici tәsirә malikdir. O, hәm hәrәkәtli, hәm 
dә hәrәkәtsiz hәdәflәrә qarşı eyni tәsiretmә imkanına malikdir. Javelinin uzağa atış mәsafәsi Drakondan 
2,5 dәfә böyükdür, bu da onun tәtbiqi diapazonunu genişlәndirir. 

Javelin, hәmçinin bunkerlәri, havadan asılı vertolyotları mәhv edә, hәmlә edәn piyadalara qarşı 
müdafiә tapşırıqlarını icra edә bilәr. Son lokal müharibә vә münaqişәlәrdә düşmәn әrazisini müşahidә 
etmәk vә hәdәflәri aşkarlamaq mәqsәdilә komanda buraxma bloku ayrıca istifadә edilmişdi. Operator 
digәr TӘRK-lәrdәn fәrqli olaraq, hәdәfә yuxarıdan vә ya düzünә hәmlә rejimini seçә bilir. Hәr bir hәmlә 
rejimi öz profilinә vә uçuş trayektoriyasına görә fәrqlidir. Nәzәrә alsaq ki, tankların vә zirehli döyüş 
texnikalarının әn zәif yeri üst hissәsidir, Javelin, onları yuxarıdan hәmlә rejimindә mәhv edә bilir. Bu 
operatora hәdәfә ön vә arxa hissәdәn, yanlardan hәmlә etmәyә, elәcә dә hәdәfi mәhvetmә ehtimalını 
kifayәt qәdәr artırmağa imkan verir. Hәdәfә yuxarıdan hәmlә düşmәnin tank vә zirehli döyüş 
texnikalarının örtünün arxasında gizlәnmәsinә maneә olur. Bu halda hәdәfә hәmlәnin minimal atış 
mәsafәsi 150 m-dәn az olmamalıdır.  

Raketin uçuş trayektoriyasının dәqiq profili hәdәfә qәdәr olan mәsafәdәn asılıdır vә bunu 
avtomatik olaraq raketin bort tәminat proqramı müәyyәn edir. 2000 m mәsafәdә yerlәşәn hәdәfә 
buraxma icra edilәn zaman raketin uçuş trayektoriyasının hündürlüyü 160 m tәşkil edә bilәr. Әgәr 
yuxarıdan hәmlә rejimi zamanı hәdәf qoruyucu örtünün altında yerlәşәrsә, o zaman raket hәdәfә de deyil 
örtüyә dәyib partlayır. Belә olduqda operatorun hәdәfә düzünә hәmlә rejimini seçmәsi daha 
mәqsәdәuyğundur. Raket düzünә hәmlә rejimindә daha çox düzünә trayektoriya üzrә uçur. Raket 
hәdәfin bort (ön, arxa vә ya yan) proyeksiyasına dәyib partlayır, bu zaman minimal atış uzaqlığı 65 m 
tәşkil etmәlidir. 

TӘRK Javelin bir çox parametrlәrinә vә texniki xüsusiyyәtlәrinә görә digәr daşınan TӘRK-lәrdәn 
uzağa atış mәsafәsi, “at-unut” sisteminin mövcudluğu, infraqırmızı tuşlama sisteminin raketi 
buraxmadan sonra müstәqil olaraq hәdәfә tuşlaması, hәdәfi yuxarıdan vә düzünә hәmlә rejimi ilә 
mәhvetmә, 2 dәqiqәdә üç raket buraxma, tandem kumulyativ başlıqlı raketlә bütün zirehli döyüş 
texnikalarını sıradan çıxarma, operatorun raket hәdәfә çatana qәdәr gizlәnә bilmә imkanlarına vә hәdәfi 
tutmaq mәqsәdilә istifadә edilәn passiv infraqırmızı tuşlama sistemini düşmәnin aşkar edә bilmәmәsi 
kimi üstünlüklәrә malikdir. 

Tank әleyhinә vasitәlәrin tәtbiqi zamanı üstünlüklәrlә yanaşı, mәhdudiyyәtlәr yaradan amillәrә dә 
rast gәlinir. Komanda buraxma blokunun 2000 m-dәn uzaq mәsafәdә yerlәşәn hәdәfi eynilәşdirә 
bilmәmәsi, enerji tәchizatı blokunun işә salınandan vә aktivlәşәndәn sonra soyutma müddәtinin 4 dәqiqә 
olması, nişangahın mәhdudgörmә şәraitindә istifadәsinin çәtinlәşmәsi, sәhәr vә axşam (alaqaranlıq) 
vaxtı infraqırmızı şüaların hәdәfin әrazi ilә birlәşmәsinә imkan verәn temperatura çox yaxın olması vә 
s. hallar Javelinin tәtbiqinә mәnfi tәsir göstәrir. Bu o, vaxta qәdәr davam edir ki, aşkar olunan hәdәfin 
vә ya fonun temperaturu dәyişsin. Bu hal әn az bir saat davam edә bilәr. Güclü duman operatorun hәdәfi 
aşkaretmә vә atәşaparma imkanlarını zәiflәdir. Raketin uçuş trayektoriyası onun meşәdә, dağlıq әrazidә 
vә yaşayış mәntәqәsindә tәtbiqini çәtinlәşdirir. Çünki operatorun hәdәfi tutması üçün özütuşlanma 
başlığının hәdәflә birbaşa görüntüsü olmalıdır. Javelin döyüş zamanı yaşayış mәntәqәlәrindә ilk 
növbәdә tankları vә digәr zirehli döyüş texnikalarını mәhv etmәk üçün tәtbiq olunur. O, adәtәn, yaşayış 
mәntәqәlәrindә aşkar olunan bunkerlәri vә digәr möhkәmlәndirilmiş mövqelәri mәhvetmә imkanına 
malikdir. Yaşayış mәntәqәlәrindә sıx tikilmiş binalar minimal mәsafәyә buraxmanın icra edilmәsini 
mәhdudlaşdırır. Bu zaman Javelinlә yanaşı, digәr tank әleyhinә vasitәlәr dә tәtbiq edilmәlidir. Müxtәlif 



HӘRBİ BİLİK №3, 2020-ci il HӘRBİ-NӘZӘRİ ELMLӘR 
 

33 

sәbәblәr, mәsәlәn, yanğın ocağı, döyüş meydanında mövcud olan maneәlәr hәdәfin tutulmasını, tikililәr 
isә nişanalma xәttini mәhdudlaşdırmaqla onun tәtbiqinә maneәlәr yaradır. Javelinin unikal uçuş 
trayektoriyası yaşayış mәntәqәsindә operatoru üç istiqamәtdә düşünmәyә vadar edir. Yaşayış 
mәntәqәsindә mövcud tikililәr, yol nişanları, işıq dirәklәri vә naqillәr raketin uçuş istiqamәtindә 
yerlәşәrәk onun tәtbiqinә maneә olur. Yaşayış mәntәqәsindә döyüş zamanı buraxma, adәtәn, minimal 
atış uzaqlığında icra edilir. Bu zaman küçәlәr vә dәmiryolu boyu, elәcә dә park vә ya meydanlardan atәş 
aparmaq çәtindir. Lakin binanın yuxarı mәrtәbәlәrindәn vә ya damından digәr binalara buraxma icra 
etmәk mümkündür. Belә hallarda hәdәfi mәhv etmәyә şәrait yaransa da, kifayәt qәdәr vaxt olmadığından 
operator bu imkandan istifadә edә bilmir. Kәsişәn küçәlәrdә vә ya binalar arasında yerdәyişmә edәn 
texnikalara 10–15 san müddәtindә raket buraxmaq mümkündür, lakin bu müddәt operatora raketi hәdәfә 
tuşlamağa vә buraxmağa imkan vermir. Daşınan divarların dağıdılmasında Javelinin tәtbiqi effektiv 
hesab edilmir, çünki o, bu mәqsәdlәr üçün nәzәrdә tutulmayıb.  

Havadan asılı vertolyota buraxmada düzünә hәmlә rejimindәn istifadә edilmәlidir, çünki 
yuxarıdan hәmlә rejimindә vertolyotun rotoru raketin datçikinә mәnfi tәsir göstәrmәklә onun 
arzuolunmaz uçuşuna vә hәdәf itkisinә sәbәb ola bilәr. Lakin zaman keçdikcә lokal müharibәlәrin vә 
daxili silahlı münaqişәlәrin tәcrübәsi, texnologiyanın inkişafı NATO ordularında mövcud olan tank 
әleyhinә vasitәlәrin modernlәşdirilmәsini vә müasir tank әleyhinә vasitәlәrin yaradılmasını zәruri 
etmişdir. NATO-nun Avropanın şәrqinә doğru genişlәnmәsindәn sonra Şәrqi Avropa ölkәlәrinә, 
xüsusilә dә Gürcüstan vә Ukraynaya Javelin tipli tank әleyhinә raket kompleksinin verilmәsi Rusiya 
Federasiyası tәrәfindәn etirazla qarşılanır. Javelin yüksәk dәqiqliklә idarәolunan vasitә kimi tanklara vә 
zirehli döyüş texnikalarına qarşı mübarizәdә mühüm әhәmiyyәtә malikdir. Türkiyә istehsalı olan 
ortamәnzilli tank әleyhinә raket (OMTAS) vә uzaqmәnzilli tank әleyhinә raket (UMTAS) bütün 
parametrlәrinә görә ABŞ-ın “Xelfayr” tank әleyhinә raket kompleksinin xüsusiyyәtlәrini üstәlәyir. 
Hazırda hәmin vasitәlәr yüksәkmanevrli tırtıllı vә tәkәrli nәqliyyat vasitәlәrinin bazasında yerlәşdirilir. 
“Kaplan” vә “Pars” tank әleyhinә vasitәlәrin sınaqları uğurla davam etdirilir [9]. T-129 “Atak” 
vertolyotları hәmin tank әleyhinә UMTAS “Mızrak-2” raketlәri ilә tәchiz olunmuşdur. 

Lokal müharibәlәrin tәcrübәsi göstәrir ki, düşmәnә atәşlә zәrәrvurmanın tәşkili vә keçirilmәsindә 
baş verәn dәyişikliklәr tank әleyhinә bölmәlәrin döyüş tәtbiqinә formalaşan baxışların yenidәn nәzәrdәn 
keçirilmәsini zәruri edir. Son zamanlar PUA-ların lokal müharibәlәrdә tәtbiqi taktiki fәaliyyәtlәrin 
icrasında yeniliklәrә sәbәb olmuşdur. PUA-ların yüksәkmanevrli hәdәflәri aşkarlaması, izlәmәsi vә 
tәlәb olunan anda onları mәhv etmәsi qarşı tәrәf üzәrindә üstünlüyün әldә edilmәsinә imkan verir. Bu 
ilin mart ayında Türkiyәnin TB-2 “Bayraktar” zәrbә PUA-ları Suriyanın İdlib bölgәsindә hökumәt 
qüvvәlәrinә qarşı keçirilәn “Bahar qalxanı” әmәliyyatında 150-dәn çox tank vә zirehli döyüş texnikasını 
mәhv edә bildi. Bu, dünyada ilk dәfә olaraq PUA-ların sürü halında tәtbiqi ilә hәrb tarixinә keçdi. Bu 
zaman Suriyanın bağlı elan etdiyi hava mәkanı REM vasitәlәri ilә qarşılıqlı fәaliyyәtdә PUA-lar 
tәrәfindә yarıldı [10]. Hazırda hәmin taktiki fәaliyyәtlәr müsbәt nәticәlәr verir, qarşı tәrәfin döyüş 
potensialını tәşkil edәn istәnilәn hәdәf vә obyektin mәhvini tәmin edir. ABŞ-da daxil olmaqla NATO-
ya üzv ölkәlәr Türkiyәnin tәcrübәsini öyrәnir vә gәlәcәk döyüş fәaliyyәtlәrindә tәtbiqinin mәqsәdә 
uyğunluğunu nәzәrdәn keçirir. Hәmin tәcrübәnin Türkiyәnin dәstәklәdiyi Liviyanın hökumәt qüvvәlәri 
tәrәfindәn tәtbiq edilmәsi vә qısa zamanda müdafiәdәn hücuma keçmәklә böyük әrazilәrin, yaşayış 
mәntәqәlәrinin, hәrbi әhәmiyyәtli aerodromların, infrastruktur obyektlәrinin, neft vә qaz yataqlarının 
azad olunması onu göstәrir ki, düşmәnin istәnilәn hәdәf vә obyektinә sutkanın istәnilәn vaxtı zәrbәlәr 
endirmәk mümkündür. Bunun nәticәsindә düşmәn qruplaşması böyük itkilәr verir, döyüş düzülüşü vә 
idarәetmә sistemi pozulur. 

Buna baxmayaraq, NATO ordularında zirehli döyüş texnikalarının inkişafı nәzarәtdә saxlanır. 
Mәrkәzi Avropanın hәrbi fәaliyyәt meydanında quru qoşunları qruplaşmasının tәrkibinin 70%-ә 
qәdәrini tank, mexaniklәşdirilmiş diviziyalar tәşkil edir. Hәmin diviziyalarda mindәn çox zirehli döyüş 
texnikası (tank, PDM, ZTR vә özüyeriyәn tank әleyhinә kompleks) mövcuddur, onların 30%-ә qәdәrini 
tanklar tәşkil edir. Müasir tankların xüsusiyyәtlәrinin tәhlili göstәrir ki, tanklar yerindәn 2500–3000 m, 
hәrәkәtdәn isә 1800–2100 m mәsafәyә effektli atәş apara bilir. Tankların әsas hissәsinin zirehi 500–600 
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mm olmaqla çox qatlıdır, yaxın gәlәcәkdә isә 900–1400 mm ola bilәr. Bundan әlavә, tankların 
müdafiәsini artırmaq mәqsәdilә, tank әleyhinә idarәolunan raketlәrin vә kumulyativ mәrmilәrin döyüş 
effektivliyini 1,4 dәfә vә daha çox azalda bilәn dinamik vә aktiv müdafiә sistemilә tәchiz olunurlar. 
Zirehli döyüş texnikalarının sayı artdıqca tank әleyhinә mübarizә vasitәlәrinә olan tәlәbat da artır. Ona 
görә dә müasir şәraitdә vә yaxın gәlәcәkdә tank vә zirehli döyüş texnikalarına qarşı yerinә yetirilәn 
tapşırıqların әsas hissәsi hәlә dә tank әleyhinә vasitәlәrin payına düşür.  

 
Rusiya Ordusunda istifadә olunan tank әleyhinә vasitәlәr 

 

SSRİ dövründәn istehsal olunan tank әleyhinә vasitәlәr Rusiya Ordusunda olan vasitәlәrin әsasını 
tәşkil edir. Soyuq müharibә başa çatdıqdan vә SSRİ-nin dağılmasından sonra ordunun tank әleyhinә 
vasitәlәrin yeni nümunәlәri ilә tәminatında fasilә yarandı. Buna iki amil tәsir göstәrmişdir. İlk növbәdә 
SSRİ-nin dağılması ilә hәrbi sәnaye kompleksinin istehsalat zәnciri pozuldu, tank әleyhinә vasitәlәrin 
istehsalı ilә mәşğul olan elmi tәdqiqat mәrkәzlәri vә hәrbi zavodlar müstәqil dövlәtlәrin әrazisindә qaldı. 
Sonra isә iqtisadi sahәdә mövcud olan çәtinliklәr bunu mümkün etmәdi. Bu zaman rәqib ölkәlәr 
yaranmış fürsәtdәn istifadә edәrәk dünya silah bazarında tank әleyhinә vasitәlәrә olan tәlәbatı 
qarşılamaq üçün, sanki, yarışırdı. Son on ildә tank әleyhinә vasitәlәrә olan tәlәbatın dinamikasına nәzәr 
saldıqda SPİEK vә Javelin sistemlәrinin daha çox üstünlük tәşkil etdiyi mәlum olur. Buna baxmayaraq, 
hәrbi sәnaye kompleksinin inkişafında vә silah satışı bazarında böyük payı olan RF tank әleyhinә 
vasitәlәrin istehsalına diqqәtsiz qala bilmәzdi. Belә vasitәlәrә daşınan “Kornet-E” vә özüyeriyәn 
“Xrizantema”nı aid etmәk olar. Rusiya Ordusunun silahlanmasında olan tank әleyhinә vasitәlәrin әsas 
xüsusiyyәtlәri Cәdvәl 2-dә göstәrilmişdir. 

 

Cәdvәl 2. RF Ordusunda mövcud olan tank әleyhinә vasitәlәrin әsas xüsusiyyәtlәri 
 

Vasitәnin adı 
Atış mәsafәsi, 

m 
Zirehdәlmә, 

mm 
İdarәetmә 

sistemi 
Buraxma 

qurğusunun tipi 

Faqot 70-2500 460 yarımavtomatik daşınan 

Metis 40-1000 460 yarımavtomatik daşınan 

Kornet-E 100-5500 1000 yarımavtomatik daşınan 

Konkurs  75-4000 500 yarımavtomatik özüyeriyәn 

Şturm-S 400-5800 560 avtomatik özüyeriyәn 

Xrizantema 400-6000 1100 avtomatik özüyeriyәn 

100 mm MT-12 1800 350 – yedәklәnәn 
 

Cәdvәldәn göründüyü kimi, mövcud tank әleyhinә vasitәlәrin, demәk olar ki, әsas hissәsi (Kornet-
E” vә “Xrizantema” istisna olmaqla) SSRİ zamanında istehsal olmuşdur. Birlәşmә, hissә vә bölmәlәrin 
tәrkibindә tank әleyhinә vasitәlәrlә silahlanmış tank әleyhinә әl qumbaraatanı ӘTQ-7 manqaları vә tank 
әleyhinә dәzgahlı qumbaraatan DTQ-9 taqımları mövcuddur. ӘTQ-7 vә DTQ-9 qumbaraatanlarının 
qәlpәlәnәn, kumulyativ, tandem kumulyativ vә termobarik başlıqlı raketlәri düşmәnin müxtәlif növ 
hәdәf vә obyektlәrinә qarşı mübarizә aparmağa imkan verir. SSRİ dövründә istehsal olunan tank 
әleyhinә vasitәlәrin zirehdәlmә imkanları 460–560 mm tәşkil edir, belә vasitәlәr müasir tanklara qarşı 
effektiv mübarizә aparmağa imkan vermir. Yeni tank әleyhinә vasitәlәrin zirehdәlmә imkanlarının 
1000–1100 mm tәşkil etmәsi isә orta vә ağır tanklara qarşı mübarizәni tәmin edir. ABŞ Ordusunda әsas 
olan M1 “Abrams” tankının zirehinin qalınlığı çapaltı mәrmilәrә qarşı 900 mm, kumulyativ mәrmilәrә 
qarşı 1600 mm, Almaniya istehsalı olan “Leopard 2A” tanklarının zirehinin qalınlığı çapaltı mәrmilәrә 
qarşı 700 mm, kumulyativ mәrmilәrә qarşı 1200 mm tәşkil edir [11]. Müasir tankların aktiv vә dinamik 
qoruyucusu onlara qarşı mübarizә imkanlarını aşağı salır. Tank әleyhinә vasitәlәrin bir çoxunun daşınan 
vә yedәklәnәn olması manevr imkanları baxımından tank әleyhinә mübarizәnin effektiv tәşkilini tәmin 
etmir. Belә vәziyyәt tank әleyhinә bölmәlәri qabaqcadan atәş hәddini tutmağa mәcbur edir. Bu isә qarşı 
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tәrәfin tank әleyhinә bölmәlәrinin vaxtından әvvәl aşkarlanmasına sәbәb olur. Digәr halda isә tank 
әleyhinә vasitәlәrdәn buraxma icra edildikdәn sonra operator mәcburdur ki, raketi hәdәfә qәdәr müşayiәt 
etsin. Bu isә öz növbәsindә buraxmadan sonra vasitәnin yerinin aşkarlanmasına vә heyәtin müәyyәn 
tәhlükәlәrlә üzlәşmәsinә sәbәb olur. Tank әleyhinә bölmәlәrә tank әleyhinә taqım, batareya vә divizion 
daxildir. Müxtәlif döyüş növlәrindә hәmin bölmәlәrdәn tank әleyhinә ehtiyat yaradılır. Tank әleyhinә 
ehtiyat, adәtәn, tank әleyhinә artilleriya vә tank әleyhinә idarәolunan raketlәr bölmәsindәn qarışıq 
tәrkibdә yaradılır. Hәmin bölmәlәrin bir-birindәn fәrqli üstün vә zәif cәhәtlәri vardır. Qarışıq tәrkibli 
yaradılmaqla onlar bir-birini döyüş zamanı dәstәklәyә, hәm dә düşmәnә qarşı mübarizә apara bilir. 
Rusiya Ordusunda tank әleyhinә vasitәlәrin xüsusiyyәtlәrini NATO-ya daxil olan ölkәlәrin ordularının 
oxşar nümunәlәri ilә müqayisә edәn zaman, onların uzağa atış mәsafәsinin vә atışın dәqiqliyinin 
tәxminәn eyni göstәriciyә malik olduğu, atıştezliyindә, qorunma vә zirehdәlmәdә isә bir neçә dәfә geri 
qaldığı mәlum olur. Mövcud tank әleyhinә vasitәlәrin aşağı zirehdәlmә imkanları nәinki silahlanmaya 
yeni qәbul olunan döyüş texnikalarına, hәmçinin daha әvvәl istehsal edilәn aktiv vә dinamik müdafiә 
sistemi ilә tәchiz olmuş tanklara qarşı mübarizә aparmağa da imkan vermir. 100 mm MT-12 tank 
әleyhinә topların aşağı manevrliliyi vә zәif müdafiә olunması döyüş meydanında birbaşa artıq itkilәrә 
sәbәb olur vә praktiki olaraq mövcud döyüş potensialını reallaşdırmağa imkan vermir. Ona görә dә vaxt 
göstәricilәri baxımından yedәkdә daşınan tank әleyhinә artilleriyanın müxtәlif döyüş növlәrindә 
tәtbiqini çәtinlәşdirir. Hәmin vasitәlәrin, ancaq möhkәmlәndirilmiş rayonların vә yaşayış 
mәntәqәlәrinin müdafiәsi zamanı tәtbiqi daha mәqsәdәuyğundur. Praktiki olaraq hücum döyüşlәrindә 
hәmin vasitәlәr müasir ümumqoşun döyüşlәrinin tәlәblәrinә cavab vermir. 

Belә vәziyyәt Rusiya Ordusunda tank әleyhinә vasitәlәrin texniki xarakteristikası, elәcә dә müasir 
nümunәlәrin hazırlanması mәsәlәsinә yenidәn baxılmasını tәlәb edir. Tank әleyhinә artilleriya 
vasitәlәrinin mövcud nümunәlәrinin gәlәcәkdә tәkmillәşdirilmәsi onların döyüş imkanlarını artıra 
bilmәz. Yaxın gәlәcәkdә prinsipcә elә yeni tank әleyhinә raket komplekslәri vә toplar istehsal etmәk 
lazımdır ki, onlar tankla atış duelindә üstünlüyә mali olmaqla yanaşı, hәm dә kifayәt qәdәr müdafiә 
olunan, yüksәkmanevrli, maneәyәdavamlı, ilin vә sutkanın istәnilәn vaxtı döyüş tapşırığını yerinә 
yetirmәk imkanında olsun. RF-nın yeni istehsalı olan “Xrizantema” tank әleyhinә raket kompleksi 
“Şturm-S” bazasında tәkmillәşdirilәrәk istehsal olunub. Әsas fәrqli cәhәti ondan ibarәtdir ki, zirehdәlmә 
vә atış tezliyi iki dәfә artırılmışdır, hәmçinin kompleksin bazasına yerlәşdirilәn RLS vasitәsilә 
mәhdudgörmә şәraitindә hәdәfin aşkarlanaraq mәhv edilmәsi mümkündür. Lakin “Xrizantema”nı 
NATO ordularının silahlanmasında yer alan TӘRK-lәrlә, xüsusilә idarәetmә sistemindә mövcud olan 
“at-unut sistemi”, elәcә dә hәdәfә müxtәlif rejimdә hәmlәetmә imkanları ilә müqayisә etmәk mümkün 
deyil. RF Ordusunda mövcud olan tank әleyhinә vasitәlәrin әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri dә odur ki, 
buraxma icra edildikdәn sonra operator raketi mütlәq hәdәfә qәdәr müşayiәt etmәlidir, yәni operator 
hәdәfi mütlәq görmәlidir. 2014–2017-ci illәrdә Ukraynanın şәrqindә baş verәn lokal müharibә zamanı 
qarşıduran hәr iki tәrәf dә eynitipli tank әleyhinә vasitәdәn istifadә etmişdi [12]. Bu zaman tank әleyhinә 
vasitәlәrin tәtbiqindә yenilik müşahidә olunmadı, demәk olar ki, hәmin proses RF-nin cәlb olunduğu 
Suriya vә Liviya münaqişәsindә dә davam edir. Bundan başqa, RF-nin Ordusunda silahlanmada olan 
tank әleyhinә vasitәlәr adi şәraitdә tәtbiq üçün daha әlverişlidir, nәinki, müxtәlif şәraitlәrdә. Dağlıq 
әrazidә Әfqanıstan vә Çeçenistanda aparılan müharibәlәrin tәhlili bunu bir daha tәsdiqlәyir. Avropa 
hәrbi fәaliyyәt meydanında әnәnәvi üsulla müdafiә vә hücum döyüşlәrinin tәşkili vә aparılması artıq 
özünü doğrultmur. Tәhlil etdiyimiz tank әleyhinә vasitәlәrin tәtbiqi isә daha çox hәmin fәaliyyәt 
meydanları üçün mәqsәduyğundur.  

Bir çox ölkә tanklara qarşı mübarizә vasitәsi kimi zәrbә PUA-larının tәtbiqinә üstünlük, lakin 
Rusiya Federasiyasında tank әleyhinә vasitәlәrin inkişaf istiqamәtlәri vә PUA-ların tәtbiqi haqqında 
fikirlәr hәlә dә formalaşmamışdır. Keçirilәn tәlimlәrdә dә tank әleyhinә vasitәlәrin digәr zәrәrvurma vә 
REM vasitәlәri ilә qarşılıqlı fәaliyyәtdә tәtbiqi nümayiş etdirilmir.  
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Nәticә 
 

Tankların vә zirehli döyüş texnikalarının yeni nümunәlәrinin istehsalı inkişaf etmiş ölkәlәrin 
ordularında prioritet mәsәlәlәrdәndir. Buna baxmayaraq, texnologiyanın inkişafı onlara qarşı mübarizә 
vasitәlәrinin yeni nümunәlәrinin yaranmasına xeyli tәsir göstәrmişdir. Son lokal müharibәlәrin tәhlili 
onu göstәrir ki, tankların vә zirehli döyüş texnikalarının tәtbiqi ayrılıqda qarşı tәrәf üzәrindә üstünlüyü 
tәmin edә bilmir. Çünki tank әleyhinә vasitәlәr tanklara qarşı mübarizәdә daha çox üstünlüyә malikdir. 
Bu ilin mart ayında Suriyanın İdlib bölgәsindә baş verәn döyüşlәrin nәticәsi bunu praktiki olaraq 
nümayiş etdirmişdir. NATO ölkәlәri ordularında istifadә olunan tank әleyhinә vasitәlәr, RF SQ-dә 
istifadә olunan tank әleyhinә vasitәlәri zirehdәlmә, atıştezliyi, raketi hәdәfә vә obyektә tuşlama, 
buraxmadan sonra raketi hәdәfә qәdәr müşayiәtetmә, elәcә dә hәdәfә müxtәlif rejimlәrdә hәmlәetmә 
imkanlarına görә üstündür. Tank әleyhinә bölmәlәrin imkanları onların sәrbәstliyini, manevrliliyini, 
sutkanın vә ilin istәnilәn vaxtında, elәcә dә adi vә müxtәlif şәrtlәrdә tәtbiqini tәmin edir. Tank әleyhinә 
vasitәlәr uzağa atış mәsafәsinә, aşkaretmә imkanlarına görә üstündür, bu da tankların hәlә döyüşdәn 
әvvәl mәhv edilmәsini tәmin edir. Görünәn odur ki, bu iki qarşı duran tәrәf arasında mübarizәnin qalibi 
ağıllı güc olacaq. Az maliyyә xәrclәri ilә müasir tank әleyhinә vasitәlәrә malik olmaq qarşıda duran әsas 
vәzifәdir. Buna isә, yalnız texnologiyada baş verәn inqilabı dәyişikliklәrin tәtbiqi ilә nail olmaq olar .  
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Аннотация 
Современное противотанковое оружие, используемое  
в НАТО и Вооруженных Сил Российской Федерации  

Эльшан Гашимов, Азад Байрамов, Яшар Керимов 
 

В статье раскрыто положение современных противотанковых средств использованных в 
НАТО и ВС РФ, анализирована их возможность борьбы против танков и броневой техники.  

Ключевые слова: противотанковые средства, противотанковый ракетный комплекс, 
борьба против танков, анализ особенностей противотанковых средств. 
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Abstract 
Modern anti-tank weapons used in NATO 

and the Armed Forces of Russian Federation 
Elshan Hashimov, Azad Bayramov, Yashar Kerimov 

 

The article deals with the current position of modern anti-tank weapons used in NATO and the RF 
Armed Forces, analyzes their ability to fight against tanks and armored vehicles. 

Keywords: anti-tank weapons, anti-tank missile system, fight against tanks, analysis of the 
characteristics of anti-tank weapons. 
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Xülasә. Mәqalәdә cütlәşdirilmiş ZU-23-2 zenit qurğusunun taktiki-texniki xüsusiyyәtlәri tәhlil 
edilir vә onun modernlәşdirilmәsi istiqamәtindә aparılan layihәlәr barәdә qısa mәlumat verilir. 
Hәmçinin ZU-23-2 zenit qurğusunun döyüş effektivliyinin yüksәldilmәsinin texniki aspektlәrinә baxılır, 
qarşıya qoyulan vәzifәlәr müәyyәnlәşdirilir. 

Açar sözlәr: cütlәşdirilmiş ZU-23-2 zenit qurğusu, 23 mm lülә, modernlәşdirmә, yerüstü hәdәf, 
optik-elektron qurğu, nişangah, tuşlama. 

 
Giriş 

 

Müasir müharibәlәrin vә lokal münaqişәlәrin tәcrübәsi göstәrir ki, bir çox dövlәtlәrin, o cümlәdәn 
ölkәmizin silahlı qüvvәlәrindә silahlanmada olan cütlәşdirilmiş ZU-23-2 zenit qurğusu aşağı 
hündürlükdә uçan hava hәdәflәrini, elәcә dә düşmәnlә birbaşa tәmas şәraitindә hәm qrup, hәm dә tәk 
yerüstü vә suüstü hәdәflәri (zirehli vә avtomobil texnikaları, artilleriya, minaatan vә pulemyot 
mövqelәri, zirehli qayıqlar vә s.) mәhvetmә imkanına malikdir [1; 2]. 

Hazırda pilot tәrәfindәn idarәolunan bir çox müasir tәyyarәlәr (mülki tәyyarәlәr dә daxil olmaqla) 
hәm әl, hәm dә avtomatik rejimlәrdә relyefi qurşamaqla uçuşu mümkün edәn avadanlıqlarla tәchiz 
olunmuşdur vә 150 m-ә qәdәr hündürlükdә uça bilir. Eyni zamanda, müasir silahlı münaqişәlәrdә 
kәşfiyyat, elәcә dә qarşı tәrәfin obyektlәrinә zәrbәlәrin endirilmәsi mәqsәdilә pilotsuz uçuş 
aparatlarından geniş istifadә edilir. Bu baxımdan onlara qarşı mübarizә üçün silahlanmada olan 
köhnәlmiş zenit qurğularının effektivliyinin artırılması istiqamәtindә modernlәşdirmә işlәrinin 
aparılması aktual mәsәlәlәrdәndir. 

Döyüş mövqeyinә yerlәşdirilәn ZU-23-2 zenit qurğusu 2500 m uzaqlıqda vә 1500 m hündürlükdә 
vizual görünәn hava vә yerüstü (suüstü) hәdәflәri, habelә düşmәnin canlı qüvvәsini vurma imkanına 
malikdir [3]. Bu silah motoatıcı bölmәlәrin istifadә etdiyi hәr hansı digәr silah növü ilә müqayisәdә 
olduqca effektivlidir. Belә ki, ZU-23-2 qurğusu istehsal olunduğu tarixdәn etibarәn, demәk olar ki, bütün 
müharibә vә hәrbi münaqişәlәrdә yalnız hava döyüşündә deyil, yerüstü döyüşlәrdә dә geniş istifadә 
edilmişdir. 

Lakin әllә idarәedilәn bu silahın hava hәdәfinin uçuş parametrlәrini “gözәyarı” tәyinetmә vә onu 
vurma ehtimalı 0,01-dәn çox deyil [4]. Bu sәbәbdәn ZU-23-2 zenit qurğusunun döyüş effektivliyinin 
yüksәldilmәsi istiqamәtindә müvafiq elmi tәdqiqat işlәrinin hәyata keçirilmәsi zәruridir.  

Mәqalәdә mәqsәd mövcud ZU-23-2 zenit qurğusunun tәtbiqindә aşkar edilmiş çatışmazlıqları 
tәhlil etmәk vә onun döyüş effektivliyinin elmi-texniki aspektlәrini nәzәrdәn keçirimәkdir.  

 
ZU-23-2 zenit qurğusunun döyüş effektivliyinin yüksәldilmәsini tәlәb edәn amillәr 

 

Cütlәşdirilmiş ZU-23-2 yedәyәalınan zenit artilleriya qurğusu 50-ci illәrin sonlarında Sovet 
İttifaqında işlәnilmiş, 60-cı illәrdә isә silahlanmaya qәbul edilmişdir. Sonradan bu qurğular ixrac üçün 
istehsal olunmuş, elәcә dә bәzi xarici ölkәlәr tәrәfindәn lisenziya ilә dә buraxılmağa başlanmışdır. Keçәn 
dövr әrzindә ZU-23-2 zenit qurğularının ümumi istehsalı 140 min әdәddәn çox olmuşdur. Bu silah 
tәxminәn altmışa yaxın ölkәdә silahlanmaya qәbul edilmişdir. Hazırda ZU-23-2 zenit qurğuları Rusiya, 
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Ukrayna, Belarus, Polşa, Anqola, Ermәnistan, Әfqanıstan, Bolqarıstan, Vyetnam, Misir, Yunanıstan, 
Hindistan, İran, Liviya, Kuba vә digәr ölkәlәrin ordularında silahlanmadadır [5].  

Qeyd etmәk lazımdır ki, ZU-23-2 zenit qurğuları Әfqanıstan vә İraq müharibәlәrindә, Liviya vә 
Suriyada keçirilәn döyüşlәrdә tәtbiq edilmişdir [6]. ZU-23-2 zenit qurğuları Ukraynanın Silahlı 
Qüvvәlәri vә Milli Qvardiyası tәrәfindәn antiterror әmәliyyatları (ATO) zonasında, elәcә dә әks-
tәrәfdәn geniş istifadә olunur [7].  

Yarandığı dövr üçün ZU-23-2 zenit qurğuları olduqca yüksәk texniki göstәricilәrә malik olmuş, 
lakin döyüş aviasiyasının sonrakı inkişafı onların döyüş effektivliyini xeyli aşağı salmışdır [6]. Ona görә 
dә döyüş potensialını artırmaq vә effektivliyini saxlamaq üçün bu zenit qurğularının texniki baxımdan 
yenilәnmәsi vә modernlәşdirilmәsi tәlәb olunur. 

Müasir müharibә vә lokal münaqişәlәrdә ZU-23-2 zenit qurğusunun yerüstü vә suüstü hәdәflәrә 
qarşı istifadәsi zamanı bir sıra çatışmazlıqlar aşkar edilmişdir. Bu çatışmazlıqlar, әsasәn, aşağıdakılardan 
ibarәtdir: 

‒ hava hәdәflәrini mәhv etmәk üçün tәlәb olunan çox yüksәk atәş sürәti (bir lülәdәn dәqiqәdә 
1000-ә qәdәr atәş vә eyni zamanda iki lülәdәn 1020 mәrmi olmaqla yalnız növbәli atәş) 100 atışdan 
sonra lülәlәrin ehtiyat lülәlәrlә әvәzlәnmәsini tәlәb edir, elәcә dә hәrәkәt edәn yerüstü vә suüstü 
hәdәflәri mәhv etmәk üçün lazım olan mәrmi sәrfinin xeyli artmasına sәbәb olur [6]; 

‒ hәm sağ, hәm dә sol lülә üzrә azimut vә yer bucaqları “yaddaşının” olmaması [3; 8]; 
‒ cәbhә xәttindә yerüstü vә suüstü hәdәflәrә qarşı, elәcә dә hәrbi obyektlәrin müdafiәsi mәqsәdilә 

istifadә edildikdә şәxsi heyәtin böyük itkisi (qurğunun 5 nәfәrdәn ibarәt heyәti vardır). 
Yuxarıda göstәrilәnlәr çatışmazlıqlar, elәcә dә hazırda döyüş meydanında geniş tәtbiq edilәn 

pilotsuz uçuş aparatlarına qarşı effektiv istifadә zәrurәti hәm hava, hәm dә yerüstü (suüstü) hәdәflәrә 
qarşı istifadә edilәn ZU-23-2 zenit qurğusunun modernlәşdirilmәsini tәlәb edir. 

 
ZU-23 zenit qurğusunun döyüş effektivliyinin yüksәldilmәsinin texniki aspektlәri 

 

Hazırda onlarla ölkәnin silahlanmasında olan ZU-23 qurğusu әsas döyüş tapşırığını  hava 
hücumundan müdafiәni yerinә yetirdiyi zaman hәdәfin vurma zonasını uçub keçmәsi müddәtindә (200 
m/s sürәtlә uçan tәyyarә) 0,023 vurulma ehtimalını tәmin edә bilir [8]. Bu qurğudan istifadә etmәklә 
müasir yüksәksürәtli vә yüksәkmanevrli hәdәfin tәminatlı vurulma ehtimalı daha da azdır. Bütün bunlara 
baxmayaraq, ZU-23 qurğusu hava, yerüstü vә suüstü hәdәflәr üçün çox tәhlükәlidir. Belә ki, 23 mm-lik 
bir neçә mәrmi istәnilәn silah vә texnikanı sıradan çıxara bilәr. 

Mәlumdur ki, hәr hansı bir silah vә hәrbi texnika zaman keçdikcә köhnәlir, mövcud tәlәblәrә cavab 
vermir vә müvafiq bölmәlәrin döyüş potensialının zәiflәmәsinә sәbәb olur. Ona görә dә lazımi 
xüsusiyyәtlәri qorumaq vә döyüş keyfiyyәtlәrini yaxşılaşdırmaq üçün mövcud nümunәlәrin mütәmadi 
olaraq tәkmillәşdirilmәsi vacibdir. Bu baxımdan silah vә texnikanın modernlәşdirilmәsi ilә bağlı yeni 
layihәlәr bir çox ordular üçün böyük maraq doğurur. Müxtәlif ölkәlәrdә orduların ehtiyacını görәn 
Rusiya müdafiә sәnayesi hazırda köhnәlmiş ZU-23-2 zenit qurğusunun döyüş effektivliyinin artırılması 
mәqsәdilә müxtәlif layihәlәr tәklif edir. 

Rusiyanın A.E.Nudelman adına KB Toçmaş (КБ Точмаш) konstruksiya bürosu tәrәfindәn tәklif 
edilәn birinci layihә tuşlama vә nişangah sistemlәrinin tәkmillәşdirilmәsini, bu baxımdan avtomatların 
imkanlarından daha yaxşı istifadәni nәzәrdә tutur. Layihәnin icrası nәticәsindә tәkmillәşdirilmiş zenit 
qurğusu ZU-23M adını almışdır [8; 9]. 

Bu variant üzrә modernlәşdirmә zamanı zenit qurğusuna üfüqi vә şaquli tuşlama üçün 
elektromexaniki intiqallar, tuşlama pultu, daxilinә miniatür baxış qurğusu, elәcә dә hava vә yerüstü 
hәdәflәri izlәmәk üçün işıqlandırıcı torlar quraşdırılmış binokulyar kollimator nişangahı, tәrkibindә lazer 
uzaqlıqölçәni olan optik-elektron sistem, televiziya kanalı, optik-mexaniki qovşaq (gecә işlәmәk üçün 
istilikaxtarma kanalı vә ya TV sistemi dә әlavә edilә bilәr), avtomatik tutma vә müşayiәt (avtomatik 
hәdәfizlәmә) cihazı quraşdırılmışdır. 

ZU-23M qurğusunun tәrkibindәn ZAP-23 nişangah sistemi vә operatorun iş yeri çıxarılmış, onlar 
fırlanan platformada optiki-elektron modul vә elektron idarәetmә avadanlığı yerlәşәn konteynerlә әvәz 
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edilmişdir. Bu tәdbirlәr nәticәsindә hava hәdәfinin vurulma ehtimalının 3 dәfә artırılması nәzәrdә 
tutulur. 

Döyüş qabiliyyәtini daha da artırmaq üçün modernlәşdirilmiş ZU-23-dә “İqla”, “Stinger” vә ya 
digәr növ iki raket üçün buraxma qurğularının quraşdırılmasının mümkünlüyü dә nәzәrә alınmışdır [9]. 

Yuxarıda göstәrilәn tәkliflәrin uzun müddәt әvvәl verilmәsinә baxmayaraq, Rusiya Ordusunun 
silahlanmasında hәlә dә köhnәlmiş ZU-23 zenit qurğularına rast gәlinir, belә ki, onları modernlәşdirilmiş 
ZU-23M sәviyyәsinә çatdırmaq üçün ordu büdcәsindә kifayәt qәdәr vәsait yoxdur. 

Rusiyada 23 mm-lik ZU-23-2 zenit qurğularının modernlәşdirilmәsi istiqamәtindә digәr işlәr dә 
hәyata keçirilmişdir. Belә ki, Kubinkadaki (Rusiya) “Ordu-2016” Beynәlxalq Forumunda “Podolsk 
Elektromexanika Zavodu” ASC iki variantda modernlәşdirilmiş 23 mm-lik zenit silahı tәqdim etmişdir: 
ZU-23/30M1-4 vә ZU-23/30M1-3 [3; 4; 9;10]. 

ZU-23/30M1-4 zenit qurğusu azhәrәkәtli vә stasionar obyektlәri taktiki qırıcıların, hücum 
aviasiyasının, helikopterlәrin, elәcә dә aşağı vә son dәrәcә aşağı yüksәkliklәrdә uçan bәzi növ pilotsuz 
uçuş aparatlarının hücumlarından qorumaq, paraşütlә atılan hәdәflәri, yerüstü (suüstü) yüngül zirehli 
hәdәflәri vә düşmәnin toplaşmış canlı qüvvәsini günün istәnilәn vaxtında vә mәhdud görünmә şәraitindә 
vurmaq üçün tәyin edilmişdir (Şәkil 1).  

 

 
Şәkil 1. ZU-23/30M1-4 zenit qurğusu 

 
Bu layihәnin icrası zamanı ZU-23-2 aşağıdakılarla tәchiz olunmuşdur:  
‒ silahı üfüqi vә şaquli müstәvidә tuşlamaq üçün elektrik güc intiqalları;  
‒ operatorun tuşlama pultu;  
‒ idarәetmә vә indikasiya pultu;  
‒ optik-elektron qurğusu;  
‒ videobaxma qurğusu;  
‒ rәqәmsal hesablama sistemi;  
‒ elektrik qidalanma sistemi.  
Tәkmillәşdirilmiş ZU-23/30M1-4 zenit qurğusu hәdәfin axtarışı, aşkar edilmәsi, hәdәfizlәmә vә 

atәş açmaq üçün qәrarın verilmәsi proseslәrinin avtomatlaşdırılmasını, zenit qurğusunun effektivliyinin 
on dәfәdәn çox yüksәldilmәsini, istәnilәn hava şәraitindә effektiv döyüş tәtbiqini vә silahların hәdәfә 
tuşlama sürәtinin kifayәt qәdәr artırılmasını tәmin edir. 
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ZU-23/30M1-3 zenit qurğusu azhәrәkәtli vә stasionar obyektlәri taktiki qırıcıların, hücum 
aviasiyasının, helikopterlәrin, qanadlı raketlәrin vә mәsafәdәn idarәolunan bәzi növ pilotsuz uçuş 
aparatlarının hücumlarından raket-top silahlarından istifadә etmәklә qorumaq, yerüstü (suüstü) elәcә dә 
yüngül zirehli hәdәflәri vә düşmәnin toplaşmış canlı qüvvәsini günün istәnilәn vaxtında vә 
mәhdudgörünmә şәraitindә top silahı ilә vurmaq üçün tәyin edilmişdir . 

ZU-23-2 qurğusunun modernlәşdirilәrәk ZU-23/30M1-3 sәviyyәsinә çatdırılması zamanı ZU-
23/30M-4-dә istifadә edilәn avadanlığa әlavә olaraq, daşınan zenit-raket kompleksinin (DZRK) 
raketlәrinin buraxma modulu vә raket buraxılmasını idarәetmә pultu da quraşdırılmışdır. 

23 mm-lik ZU-23-2 cütlәşdirilmiş zenit qurğusunun erkәn modifikasiyaları 20142019-cu illәrdә 
Donbasda antiterror әmәliyyatı (ATO) zamanı Ukrayna Ordusu tәrәfindәn geniş şәkildә istifadә 
edilmişdir [5; 11]. 

 Silah bazarında zenit qurğularının modernlәşdirilmәsi texnologiyasını sovetlәr dövründә bu silahı 
әldә etmiş ölkәlәr aktiv olaraq mәnimsәyirlәr. Belә ki, Varşava müqavilәsi xәtti ilә SSRİ-dәn külli 
miqdarda hәrbi texnologiyalar almış Polşa tankların atıcı silahlarının, dartıcıların, “Strela-2”, “İqla” 
DZRK-ların, elәcә dә ZU-23-2 zenit qurğusunun istehsalı texnologiyasını da әldә etmişdir. Ona görә dә 
Rusiya qarşısında heç bir cavabdehliyi olmayan Polşa sovet silahlarının sәrbәst istehsalı vә satışı ilә 
mәşğuldur. Bu baxımdan, ZU-23-2 istehsalı texnologiyası әsasında Tarnovadakı maşınqayırma 
zavodunda bir sıra modernlәşdirilmiş vә yenidәn işlәnmiş nümunәlәr istehsal edilir. 

Standart qurğunun bazasında iki variant ‒ ZU-23-2S vә ZU-23-2M yaradılmışdır. Yenidәn 
işlәnmiş ZUR-23-2S “JOD” adlandırılan zenit qurğusu yeni, sadәlәşdirilmiş optik nişangah vә 2K32M 
(9M32 “Strela-2M”) zenit raketlәri vә ya hәdәfgöstәrmә sistemi olan yeni “Qrom” raketi (“İqla” 
raketinin analoqu) üçün iki buraxma qurğusu ilә tәchiz edilmişdir [8; 9; 12].  

Qurğunun artilleriya bölmәsi müdafiә atәşini, raketlәr isә maneә olmadıqda hәdәfin etibarlı 
vurulmasını tәmin edir. Yerüstü hәdәflәrә qarşı mübarizәdә tәkmillәşdirilmiş ZU-23-2-nin effektivliyi 
standart qurğunun effektivliyi sәviyyәsindә saxlanılır [9]. 

Rәsmi mәnbәlәrdәn verilmiş mәlumata görә Polşa Müdafiә Nazirliyi vә PGZ dövlәt şirkәti hava 
hücumundan müdafiә PSR-A Pilica raket sistemlәrinin istehsalı ilә bağlı 2017-ci ildә müqavilә 
bağlamışdır. Müqavilәyә әsasәn, 20192022-ci illәrdә altı PSR-A Pilica batareyası 211 milyon ABŞ 
dolları dәyәrindә zenit-raket qurğuları ilә tәmin edilәcәkdir. Qeyd olunur ki, bu kiçik uzaqlıqlı zenit 
qurğuları ölkәnin әsas hava hücumundan müdafiә sistemlәrindәndir. 

Bir Pilica batareyası altı ZUR-23-2SP Jodek kombinә edilmiş raket-artilleriya-zenit sistemi ilә 
silahlanacaq, DZRK “Qrom” tezliklә modernlәşdirilmiş DZRK Piorun sistemi ilә әvәzlәnәcәkdir. Pilica 
sistemlәri avtonom batareya şәklindә qurulmuşdur, kompüterlәşdirilmiş atәşi idarәetmә sistemindәn vә 
әlavә optiki-elektron cihazlardan istifadә edir. “Qrom” raketi 5 km-ә qәdәr mәsafәdә, 23 mm-lik top isә 
2 km-ә qәdәr uzaqlıqda olan hәdәflәri vura bilir [13]. 

Hazırda müharibә vәziyyәtindә olan Ukraynada da ZU-23-2 zenit qurğularının modernlәşdirilmәsi 
istiqamәtindә müvafiq elmi tәdqiqat işlәri aparılır, müxtәlif layihәlәr tәklif edilir. KB “Artilleriya 
silahları” (Kiyev) dövlәt müәssisәsi idxalın әvәzlәnmәsi proqramı çәrçivәsindә öz dövriyyә vәsaitlәri 
hesabına ZU-23-2 (2A13) zenit qurğusu üçün 23 mm kalibrli КБА40 lülәlәrini işlәyib hazırlamış vә 
onların istehsalını tәşkil etmişdir. KBA40 lülәlәrinin yaradılması proqramının icrası KB “Artilleriya 
silahları” dövlәt müәssisәsindәn avtomatik topların ballistik xüsusiyyәtlәrini yaxşılaşdırmaq üçün yeni 
istehsal dövrlәrinin mәnimsәnilmәsini tәlәb etmişdir. Hazırda silah ustaları Ukraynanın güc strukturları 
tәrәfindәn KBA40-nın qәbul edilmәsi üçün vacib şәrt olan sınaq mәrhәlәlәrini keçirirlәr. Güman edilir 
ki, KBA40 yüksәk sürәt vә atәş hәddinә görә hava vә yerüstü hәdәflәri mәhv etmәyin tәsirli bir vasitәsi 
kimi özünü tәsdiqlәyәn ZU-23-2 zenit qurğularında sovet istehsalı olan oxşar lülәlәri әvәz etmәyә imkan 
verәcәk. Eyni zamanda, “Ukroboronprom” dövlәt konserninin әlaqәli müәssisәlәrindә Ukrayna istehsalı 
olan zirehli maşınları KBA40 lülәlәri ilә tәchiz etmәk üçün onlardan istifadә edәrәk döyüş modullarının 
hazırlanması istiqamәtindә intensiv işlәr aparılır [7]. 
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21 sentyabr 2018-ci il tarixindә Ukraynanın Çerniqov bölgәsindәki hәrbi tәlim poliqonunda 
tәkmillәşdirilmiş ZU-23-2 zenit qurğusu ilk dәfә nümayiş olunmuş vә onun atış sınaqları keçirilmişdir 
[14]. 

Qeyd edilir ki, modernlәşdirilmiş ZU-23-2 zenit qurğuları hәm standart әl, hәm dә avtomatik 
rejimlәrdә işlәyir. Әllә idarәetmә rejimindә zenit qurğusu operator tәrәfindәn mәsafәdәn (sığınacaqdan) 
joystikdәn istifadә etmәklә idarә olunur. Bu zaman avtomatik atәşә nәzarәt sistemi bir operatora, hәtta, 
bir neçә zenit qurğusundan (6 әdәdәdәk) atәş açmağa imkan verir. Zenit qurğusunun avtomatik hәdәf 
aşkaretmә vә atәşә nәzarәt sistemlәrinin birgә istifadәsi hava vә yerüstü hәdәflәrin, xüsusәn dә PUA-
ların yüksәk ehtimalla vurulmasını tәmin edir. 

Belәliklә, yuxarıda göstәrilәnlәr pilotsuz uçuş aparatları, helikopter vә s. kimi hava hәdәflәrinә, 
elәcә dә yerüstü vә suüstü hәdәflәrә qarşı daha effektiv istifadә üçün ZU-23-2-nin yenilәnmisini vә 
döyüş effektivliyinin yüksәldilmәsini zәruri edir. 

Bunun üçün aşağıda göstәrilәn istiqamәtlәri elmi tәdqiqat işlәrinin aparılması zәruridir: 
‒ zenit-artilleriya qurğusunun şәxsi heyәtinin itkilәrinin minimuma endirilmәsi üçün uzaqdan 

idarәetmә sisteminin tәtbiqi; 
‒ mәrmi sәrfini azaltmaq üçün tәk vә ikili atış rejimlәrinin tәtbiqi, hәmçinin atәşlәrin qısa 

növbәlәrlә (3-5 atәşlә) açılması; 
‒ ZU-23-2-nin azimut vә yer bucağı üzrә mәsafәdәn idarә edilmәsi zamanı tәk, cüt atәş vә 

qısanövbәli rejimlәrdә iki pulemyotla ayrıca atәşaçma ehtimalının qiymәtlәndirilmәsi; 
‒ ZU-23-2-nin idarәetmә pultunun texniki-tәtbiqi vasitәlәrinin işlәnmәsi; 
‒ optiki elektron idarәetmә sisteminin işlәnmәsi; 
‒ mәsafәdәn idarәetmә sisteminin rabitә xәtlәrinin vә icraedici mexanizmlәrinin işlәnmәsi; 
‒ mәsafәdәn idarәedilәn Zu-23-2-nin döyüş tәtbiqi taktikasının işlәnilmәsi; 
‒ mәsafәdәn idarәedilәn Zu-23-2-nin taktiki vә texniki xüsusiyyәtlәrinin eksperimental tәyini; 
‒ mәsafәdәn idarәetmә rejiminә vә әksinә keçid zamanı ZU-23-2-nin komponentlәrini qoşmaq 

üçün vasitәlәrin işlәnmәsi. 
Tәhlil göstәrir ki, yuxarıda göstәrilәn sahәlәrdә yaranan әsas elmi-texniki problemlәrin hәlli üçün 

aşağıdakı vәzifәlәr qarşıya qoyulmalıdır: 
‒ ZU-23-2 zenit qurğusunda mәsafәdәn idarәetmә elektron cihazları üçün mümkün texniki 

reallaşdırma vasitәlәrinin müqayisәli tәhlili; 
‒ mәsafәdәn idarәetmә pultunun (MİP) proqram tәminatının işlәnmәsi; 
‒ tәk, cüt atәş vә qısanövbәli rejimdә (3–5 atәş) mәsafәdәn idarәolunan ZU-23-2 qurğusunun 

icraedici mexanizmlәri üzrә tәkliflәrin hazırlanması, eyni zamanda yuxarıda göstәrilәn bütün rejimlәrdә 
ZU-23-2 qurğusunun pulemyotlarının mәsafәdәn idarә edilmәsi üçün tәkliflәrin hazırlanması; 

‒ ZU-23-2 qurğusunun atәş dәqiqliyini artırmaq üçün tәkliflәrin hazırlanması. Mәlumdur ki, ZU-
23-2-nin kifayәt qәdәr yüksәk atәş dәqiqliyinә malik olmaması sәbәbindәn, bütün zona üzrә uçuş zamanı 
200 m/s sürәtlә uçan hәdәfin vurulma ehtimalı yalnız 0,023 tәşkil edir; 

‒ ştatda olan optik nişangahın müasir videomüşahidә sistemi ilә modernlәşdirilmәsi (әvәz 
edilmәsi) imkanlarının qiymәtlәndirilmәsi (azhәrәkәtli vә stasionar yerüstü hәdәflәrә atәş açmaq üçün 
ştatda olan optik nişahgaha optik yerüstü nişangahın quraşdırılması. Optik yerüstü nişangahın zenit 
nişangahından asılı olmayan vizirlәmә xәtti vardır); 

‒ Zu-23-2 qurğusunun mәsafәdәn idarәetmә pultu ilә icraedici mexanizmlәri arasında mәlumatı 
ötürәn maneәyәdavamlı xәttin (yüksәktezlikli siqnallardan istifadә edәn aparıcı rabitә vә ya radio xәtti) 
texniki realizasiya vasitәlәrinin müqayisәli tәhlili. 

Yuxarıda göstәrilәn elmi-texniki problemlәrin hәlli Azәrbaycan Respublikası AMEA-nın mövcud 
elmi potensialından, döyüşlәrdә iştirak etmiş zabitlәrin tәcrübәsindәn vә müasir texnologiyaların 
imkanlarından istifadә etmәklә mümkündür. Bu baxımdan Azәrbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvәlәrindә silahlanmada olan ZU-23-2 zenit qurğusunun döyüş effektivliyinin yüksәldilmәsi 
istiqamәtindә elmi tәdqiqat işlәrinin aparılması vacibdir. 
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Аннотация 
Анализ возможностей модернизации зенитной установки ЗУ-23-2  

Эльшан Гашимов, Азиз Талыбов 
 

В статье проводится анализ тактико-технических свойств спаренной зенитной установки 
ЗУ-23-2 и дается краткая информация о проектах по модернизации зенитного комплекса ЗУ-23-
2. Определяются основные задачи по модернизации зенитного комплекса ЗУ-23-2. 

Ключевые слова: спаренная зенитная установка ЗУ-23-2, ствол калибра 23 мм, 
модернизация, наземная цель, оптико-электронный прибор, прицел, наведение. 
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Abstract 
Analysis of opportunities for modernizing ZU-23-2 zenit device 

Elshan Hashimov, Aziz Talibov 
 

The article analyzes the tactical and technical features of the paired ZU-23-2 anti-aircraft gun and 
gives brief information about the projects carried out to modernize it. Also, the technical aspects of 
improving the combat effectiveness of the ZU-23-2 anti-aircraft gun are considered, and the tasks are 
identified. 

Keywords: paired anti-aircraft device ZU-23-2, barrel 23 mm caliber, modernization, ground 
target, optical-electronic device, sight, navigation. 
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Xülasә. Mәqalәdә müasir әmәliyyatlarda vә ümumqoşun döyüşündә düşmәn radioelektron 

mübarizә tәtbiq edәn zaman artilleriya bölmәlәrinin idarә edilmәsi, hәmçinin raket vә artilleriya 
qoşunları döyüş fәaliyyәtlәri apararkәn, marş keçәrkәn, әrazidә yerlәşәrkәn idarәetmәnin 
dayanıqlılığının artırılması, radio vә texniki vasitәlәrdәn mühafizәnin üsul vә yolları araşdırılır.  

Açar sözlәr: radioelektron mübarizә (REM), radioelektron kәşfiyyat (REK), radiolokasiya 
stansiyası (RLS), radiosusdurma, radiomaneә, tank әleyhinә raket kompleksi (TӘRK), hava 
hücumundan müdafiә (HHM). 

 
Giriş 

 

Müasir döyüşün (qoşunların döyüş әmәliyyatlarının) müvәffәqiyyәti, silahların vә döyüş 
texnikasının effektiv tәtbiqi qoşunların müxtәlif idarәetmә vasitә vә sistemlәrinin dayanıqlı işindәn 
asılıdır. Bunları nәzәrә alaraq, hәr bir döyüşәn tәrәf döyüşün hazırlığı vә gedişi dövründә düşmәnin 
idarәetmәsini pozmaq, öz qoşun vә silahları ilә dayanıqlı idarәetmәni tәmin etmәk üçün müxtәlif 
üsullardan, qüvvә vә vasitәlәrdәn istifadә edir. 

 
Radioelektron mübarizәnin yaranma mәrhәlәlәri 

 

Radioelektron mübarizә (REM) – düşmәnin qoşun vә silahlarını, idarәetmә vasitәlәrini 
aşkarlamaq, atәşlә mәhv etmәk, әlә keçirmәk (sıradan çıxarmaq) vә onları radioelektron maneә 
yaratmaqla susdurmaq, elәcә dә öz qoşun vә silahlarımızın idarәetmә sistem vә vasitәlәrinin 
radioelektron mühafizәsi, hәmçinin düşmәnin texniki kәşfiyyat vasitәlәrinә (radio, radiotexniki, 
radiolokasiya, televiziya, infraqırmızı, lazer, akustik, radiasiya, optik-vizual vә kәşfiyyatın digәr 
vasitәlәri) әks-tәsir üzrә qoşunların mәqsәdlәrә, tapşırıqlara, yerinә vә vaxtına görә qarşılıqlı әlaqәli 
tәdbirlәr vә fәaliyyәtlәr toplusudur [1]. 

İlk dәfә düşmәnin artilleriya atәşlәrinin koordinasiyasını tәmin edәn radioşәbәkәlәrin 
müvәffәqiyyәtlә susdurulması 1904-cü ildә rabitәçilәr tәrәfindәn hәyata keçirilmişdir. Elәcә dә Birinci 
Dünya müharibәsindә rusların rabitә vasitәlәri alman radioşәbәkәlәrinә maneә yaratmaq üçün istifadә 
olunurdu. İkinci Dünya müharibәsindә isә radioelektron mübarizә yeni yaradılmış radiodivizionlar 
vasitәsilә aparılırdı [2]. 

Bundan әlavә, o zaman radiovasitәlәr, әsasәn, әlaqәnin tәşkili düşmәnin әlaqә kanallarının 
aşkarlanması vә ötürülәn mәlumatların әlә keçirilmәsi mәqsәdilә istifadә edilirdi. Üstünlük 
susdurulmaya deyil, әlә keçirmәyә verilirdi. Lakin Birinci Dünya müharibәsi illәrindә radiosusdurma 
epizodik olaraq ordu, korpus, diviziya vә hәrbi gәmilәrin qәrargahları arasında radioәlaqәni pozmaq 
üçün tәtbiq olundu [2]. 

İdarәetmә mәntәqәlәrinin vә radioelektron obyektlәrin (rabitә mәrkәz vә qovşaqları, aviasiya vә 
HHM idarәetmә, tuşlama, aşkaretmә vә xәbәrdaretmә RLS vә postları, hәrәkәtedәn yerüstü hәdәflәrin 
kәşfiyyatı RLS vә sәhra artilleriyasının RLS, kәşfiyyat mәlumatlarının toplanması, tәhlil edilmә vә 
ötürülmә mәntәqә vә postları, hava komanda mәntәqәsinin vertolyotları, retranslyatorlar, elәcә dә 
tәyyarәlәr, texniki kәşfiyyat vә REM vasitәlәrinin digәr daşıyıcıları, radio, radiorele, troposfer vә 
kosmik rabitә vasitәlәri, maneә, radiotexniki kәşfiyyat stansiyaları vә s. vasitәlәr) atәşlә mәhv edilmәsi 
vә әlә keçirilmәsi (sıradan çıxarılması) ümumqoşun döyüşündә düşmәn qoşunlarının idarәetmәsinin 
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pozulmasının әsasını tәşkil edir, radioelektron mübarizәnin әn vacib tәrkib hissәsidir. Onun tәrkibinә 
daxildir: düşmәnin vacib radioelektron obyektlәrinә vә idarәetmә mәntәqәlәrinә raket qoşunları vә 
artilleriya, aviasiya vә HHM vasitәlәri ilә zәrbәlәrin endirilmәsi; qoşunlarımızın (ön dәstәlәrin, taktiki 
hava vә dәniz desantlarının, reyd dәstәlәrinin, kәşfiyyat qruplarının) düşmәnin idarәetmә mәntәqәlәrinin 
vә radioelektron obyektlәrinin әlә keçirilmәsi üzrә fәaliyyәti [2]. 

 
Radioelektron mübarizәdәn qorunma üsulları vә prinsiplәri 

 

Lokal müharibәlәrin tәcrübәsi göstәrir ki, radioelektron vasitәlәr elә obyektlәrdir ki, döyüş 
fәaliyyәtlәrinin gedişindә düşmәn bunları hәmişә raket, aviasiya vә artilleriya zәrbәlәri ilә sıradan 
çıxarmağa cәhd edәcәk. Düşmәn radioelektron vasitәlәrә daimi atәş tәsiri göstәrdikdә şәxsi heyәtin, 
artilleriya silahları vә texnikanın qorunması üçün maskalanması vә mövqelәrin mühәndis tәchizatı 
mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Artilleriya vasitәlәrini yerüstü vә hava müşahidәlәrindәn maskalamaq 
mәqsәdilә maşın vә qoşqular әldә olan vasitәlәrlә boyana bilәr. Döyüş fәaliyyәtlәrinin gedişindә 
radiooptik vasitәlәrә qarşı mövqelәrin mühәndis tәchizatının daha effektiv növü – torpaq valı hesab 
olunur. Kifayәt qәdәr vaxt olduqda, misal olaraq, döyüş fәaliyyәtlәrinә әvvәlcәdәn hazırlaşdıqda vә 
müdafiәdә mütlәq atәş mövqelәrinin tam mühәndis tәchizatı hәyata keçirilmәlidir [3]. 

Artilleriya bölmәlәrindә rabitәnin dayanıqlılığını artırmaq üçün әsas tәşkilati tәdbirlәrә 
aşağıdakılar aiddir: tezliklәrlә manevr, işçi vә ehtiyat tezliklәrin diapazon üzrә maksimal paylanması, 
radioәlaqәdә tәkrarçı vә dövrәlәyici istiqamәtlәrin yaradılması, gizli radioәlaqәlәrin yaradılması, 
vasitәçi ilә әlaqәnin saxlanılması [3]. 

Tezliklәrlә manevr işçi tezliklәrin qrafik üzrә dәyişilmәsini, hәmçinin әsas tezlikdәki radioәlaqә 
susdurulduqda ehtiyat tezliklәrә keçmәni nәzәrdә tutur. Bu halda, düşmәnin maneә effektivliyinә nәzarәt 
etmәsini çәtinlәşdirmәk mәqsәdilә, әlaqәni susdurulmuş tezliklәrdә davam etdirmәk, eyni zamanda 
ehtiyat tezliklәr yaratmaq mәqsәdәuyğundur [3]. 

Ehtiyat tezliklәri elә seçmәk lazımdır ki, onlar әsaslardan әhәmiyyәtli dәrәcәdә fәrqlәnsin vә 
düşmәnin әsas tezliklәri müşahidә edәn kәşfiyyat qәbuledicilәrinin görünüş zolağından kәnarda olsun. 
Bu, yeni tezlikdә radioәlaqәni aşkar etmәni vә eyni zamanda әsas vә ehtiyat tezliklәri susdurmanı 
çәtinlәşdirәcәk [3]. 

Müasir şәrtlәrdә, müharibәlәrdәn әldә edilәn tәcrübәlәrә әsasәn, düşmәn maneәlәrinin tәsiri 
altında artilleriya bölmәlәrinin fәaliyyәt göstәrmәsi adi hal olacaqdır. Radiomaneә şәraitlәrindә 
rabitәçilәrin öyrәdilmәsi vә mәşq etdirilmәsi radioelektron maneәlәrdәn qorunma tәdbirlәrindәn biridir. 
Yüksәkixtisaslı vә kifayәt qәdәr tәcrübәsi olan rabitәçilәr düşmәnin yaratdığı maneәlәri dәrhal 
aşkarlayır vә bunlardan müdafiә üsullarını bacarıqla istifadә edirlәr. Praktika göstәrir ki, yaxşı 
hazırlanmış rabitәçi radiomaneәnin növünü tez bir zamanda tәyin edә bilir. Adәtәn, yüksәkhazırlıqlı 
rabitәçilәr, hәtta yüksәk maneәlәr zamanı mәtnin 75–80%-ni anlayır, 2-ci dәrәcәli rabitәçilәr isә öz 
növbәsindә mәtnin yalnız 40–50%-ni eşidә bilir [3]. 

Yaxşı hazırlıqlı rabitәçi hәtta yüksәk maneәlәr şәraitindә işlәmәk qabiliyyәtinә malikdir. O, 
qәbuledici cihazları nizamlamağı, ştatda olan maneә-mühafizә vә rabitә vasitәlәrindәn istifadә etmәyi 
bacarır. Buna görә rabitәçilәrin radioelektron susdurma şәraitlәrindә işlәmәlәri üçün onların hazırlığına 
gündәlik olaraq xüsusi diqqәt ayırmaq lazımdır [4]. 

Artilleriya bölmәlәrinin REM vasitәlәrindәn mühafizәsi üzrә tәşkilati tәdbirlәrә aşağıdakılar 
aiddir: rabitәçilәrin vә operatorların radiomaneә tәsiri şәraitlәrindә işlәmәyә öyrәdilmәsi; hәr rabitә üçün 
ehtiyat tezliklәrin tәyin edilmәsi vә işlәk tezliklәrin dәyişilmә ardıcıllığının müәyyәnlәşdirilmәsi, aralıq 
radiostansiyaların tәtbiqi, bir neçә radioәlaqәnin tәşkili vә müxtәlif tezlikdә işlәyәn bir neçә rabitә 
vasitәsilә eyni tapşırıqların yerinә yetirilmәsi [4]. 

Radiomaneә şәraitlәrindә işlәyәrkәn ehtiyat işçi tezliklәrin vә tezliklәrin dәyişilmә ardıcıllığının 
tәyin edilmәsi vacib vә olduqca әhәmiyyәtlidir. Adәtәn, ehtiyat tezliklәr әsas tezliklәrdәn elә 
fәrqlәnmәlidir ki, onlar maneә zolağına eyni zamanda daxil olmasın. Belә ki, әsas vә ehtiyat tezliklәr 
arasındakı fәrq bir neçә meqahers tәşkil etmәlidir [4]. 
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TӘRK-i hazırlayarkәn onların optik-elektron susdurulmaya qarşı yüksәk mühafizә tәminatı nәzәrә 
alınır. Bu mәqsәdlә TӘRK-in idarәetmә cihazlarını nizamlayarkәn koordinatorun görmә sahәsinin 
dәyişilmәsi, idarәetmәnin ikili rejiminin tәtbiq edilmәsi, radiosiqnalların kodlaşdırılması vә s. üsullar 
nәzәrә alınır. TӘRK-nin optik-elektron susdurmadan qorunmasını tәmin etmәk üçün texniki üsullardan 
başqa, aşağıda göstәrilәn müxtәlif tәşkilati tәdbirlәr dә tәtbiq edilә bilәr: atәşin aparılma ardıcıllığının 
müәyyәn edilmәsi; TӘİRK-in tuşlama rejiminin dәyişdirilmәsi; atәşәtutma sektorlarının 
bölüşdürülmәsi; әrazinin mühafizә xassәlәrindәn vә tabel maskalanma vasitәlәrindәn istifadә [4]. 

Göstәrilәn tәdbirlәr, ilk növbәdә, düşmәn tanklarının atәşaçma hәddinә çıxmasına qәdәr TӘRK-
in atәşinin gizliliyini hәmçinin infraqırmızı maneәlәrin vә işıqlandırıcı vasitәlәrin tuşlama cihazının 
vizirinә düşmәsinin qarşısının almasını tәmin etmәk üçün nәzәrdә tutulmuşdur [4]. 

TӘRK-in heyәti vә ya TӘİRK-in bölmәlәri ilә aparılan atәşin ardıcıllığı optiki-elektron susdurma 
şәraitlәrindә döyüş tapşırıqlarının hәllini tәmin etmәlidir [4]. 

Optiki-elektron susdurma şәraitlәrindә TӘRK-in heyәti ilә atәşin aparılması qaydasına nümunә: 
heyәt komandirinin atәşәtutma sektorunda infraqırmızı maneәlәrin olmaması barәdә mәruzәsindәn 
sonra, hәmçinin birinci heyәt tuşlama vizirinә baxdıqda işıqlandırıcı vasitә vә yanan әşya görülmәdikdә 
hәdәflәrә atәş aparıla bilәr [4]. 

Artilleriya bölmәlәrindә radioelektron mübarizә aşağıda göstәrilәn әsas prinsiplәrә әsasәn tәşkil 
edilir vә aparılır: mәqsәdyönlülük; aktivlik; qәfillik; düşmәn qoşunlarının vә silahlarının idarә 
edilmәsinin pozulması mәqsәdilә tәlәfat vasitәlәrinin kütlәvi vә kompleks tәtbiqi; silahlara vә artilleriya 
bölmәlәrinin idarәetmә sistemlәrinә radioelektron mühafizә üzrә tәdbirlәrin arasıkәsilmәdәn hәyata 
keçirilmәsi; düşmәn kәşfiyyatının texniki vasitәlәrinә qarşı aktivlik [5]. 

Radioelektron mübarizәnin tәşkili zamanı qoşun növü vә xidmәt rәislәri borcludur: düşmәn 
qoşunlarının radioelektron idarәetmә vasitәlәri vә mәntәqәlәri haqqında kәşfiyyat mәlumatlarının әldә 
edilmәsini tәşkil etmәk; düşmәnin texniki kәşfiyyat güc vә vasitәlәrinin imkanlarını qiymәtlәndirmәk; 
döyüşә hazırlıqda vә döyüşün gedişindә radioelektron mübarizә tapşırıqlarının icrası üçün tabelikdә olan 
bölmәlәrin güc vә vasitәlәrinin tәtbiqi üzrә tәkliflәr hazırlamaq; tabelikdәki bölmәlәrlә dayanıqlı 
idarәetmәnin tәmin edilmәsi üzrә tәdbirlәri planlamaq vә hәyata keçirmәk; tabelikdәki hissә vә 
bölmәlәrә REM üzrә tapşırıqlar vermәk vә onların icrasına nәzarәt etmәk [5]. 

Bundan әlavә, artilleriya rәisi REM rәisi ilә birlikdә artilleriya bölmәlәrinin aerozol vә 
radiopartladıcısı olan mәrmilәrdәn mühafizәsini vә radiomaneә ötürücüsü olan mәrmi vә raketlәrin birgә 
tәtbiqini tәşkil edir [5]. 

Marş keçәrkәn radioelektron mübarizә – marşın keçirilmә şәraitindәn asılı olmayaraq artilleriya 
bölmәlәrinin hәrәkәti zamanı düşmәnin texniki kәşfiyyat vasitәlәrindәn qorunmaq mәqsәdilә tәşkil 
edilir vә aparılır. Artilleriya bölmәlәri marş keçәrkәn düşmәnin diversiya-kәşfiyyat qrupları, hava 
desantı tәrәfindәn aviasiya vә kütlәvi qırğın silahları vasitәsilә idarәetmәnin pozulmasına daim hazır 
olmalıdır [5]. 

Marşın keçirilmәsi üçün marşrutlar tәyin edilәrkәn düşmәnin texniki kәşfiyyat vasitәlәrinә qarşı 
gizliliyi tәmin etmәk mәqsәdilә, vәziyyәt imkan verdikdә, qabaqcadan marşrut yollarının kәşfiyyatı 
aparılır vә düşmәn kәşfiyyatına qarşı, ilk növbәdә optiki vә radiokәşfiyyata qarşı tәdbirlәr görülür [5]. 

Marş zamanı tәyin edilmiş maskalanma intizamına ciddi fikir verilmәlidir. Әlaqә, әsasәn, sәyyar, 
bölmәlәrdә isә hәm sәyyar, hәm dә siqnal vasitәlәrlә tәmin edilir. Radioәlaqә növbәtçi rejimindә işlәyir. 
Qoşunlar istirahәt üçün dayandıqda döyüş vә digәr texnika diqqәtlә maskalanır [5]. 

Artilleriya bölmәlәri cәmlәşmә rayonlarında, başlanğıc vә istirahәt rayonlarında tәbii maskalanma 
örtüyü olan, texniki kәşfiyyat vasitәlәrinin fәaliyyәtinә az güc vә vasitә sәrf etmәklә qorunma 
tәdbirlәrini müvәffәqiyyәtlә keçirmәyә imkan verәn әrazilәrdә yerlәşdirilir. Yerlәşmә rayonlarında 
bölmәlәrdә patrulluqetmә, düşmәnin kәşfiyyat-siqnalizasiya vasitәlәri vә maneә ötürücülәrinin 
aşkarlanması vә mәhv edilmәsi tәdbirlәri tәşkil olunur. Yerlәşmә rayonunda radioәlaqә qadağandır [5]. 

Qәrargah tәrәfindәn mütәmadi olaraq maskalanma tәdbirlәrinә havadan texniki nәzarәt tәşkil 
edilir vә düşmәn kәşfiyyatının texniki vasitәlәrinә qarşı tәdbirlәr hәyata keçirilir [5]. 
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Maskalanma artilleriya bölmәlәrinin tәyinatını, onun tәrkibini, icra etdiyi tapşırıqları, hәmçinin 
bölmәlәrin әrazidә (atәş mövqelәrindә) yerlәşmәsini düşmәndәn gizlәtmәk mәqsәdilә tәşkil edilir vә 
hәyata keçirilir [6]. 

Maskalanmaya düşmәn kәşfiyyatının texniki vasitәlәrinә qarşı әks-tәdbirlәr keçirmәk; mәxfilik 
qaydalarının tәlәblәrinә, bölmәlәrin gizlin idarә edilmәsinә vә maskalanma intizamına riayәt etmәklә 
nail olunur [6]. 

Gizliliyә aşağıdakılarla nail olunur: artilleriya bölmәlәri әrazidә yerlәşәrkәn vә yerdәyişmә vaxtı 
әrazinin maskalayıcı xüsusiyyәtlәrindәn, sutkanın vaxtından vә meteoşәrtlәrdәn bacarıqla istifadә 
etmәklә; maskalanma mәqsәdilә maskalayıcı vә әlaltı vasitәlәrdәn istifadә etmәklә; düşmәnin 
müşahidәsini mәhdudlaşdırmaq üçün bәzi rayonları süni tüstülәtmәklә; rabitә vasitәlәrinin işindә 
mәhdudiyyәtlәr tәyin etmәklә; bölmәlәri gizli idarәetmә üsul vә vasitәlәrini tәtbiq etmәklә; 
radiostansiyaları idarәetmә mәntәqәlәrindәn kәnarda yerlәşdirmәklә [6]. 

 
Nәticә 

 

Müasir münaqişәlәrdә REM güc vә vasitәlәri yüksәk dәqiqliyә malik silahlarla aparılan birinci 
kütlәvi atәş zәrbәsindәn әvvәl düşmәnin radioelektron obyektlәrinә qarşı güclü maneә yaradır. Maneә 
yaratmaqdan әlavә, hücum zolağında düşmәnin taktiki sәviyyәdә idarәetmә mәntәqәlәri vә 
radioelektron obyektlәrinin raket vә artilleriya bölmәlәrinin atәşi ilә mәhv edilmәsi mәqsәdәuyğundur. 
Yeni nәsil rabitә vә idarәetmә vasitәlәrinin inkişafı ilә REM vasitәlәri dә sürәtlә yenilәnәcәkdir. 
Radiosusdurmanın qarşısının alınması bu rabitә vasitәlәrini istismar edәcәk şәxsi heyәtin peşәkar 
hazırlığından asılıdır. Silahlanmaya yeni qәbul olunmuş REM vasitәlәrinin tәtbiqi, onlara qarşı mübarizә 
aparmaq, optik-elektron kәşfiyyat vasitәlәrindәn gizlәnmә üsullarını öyrәnmәklә, tәlimlәrdә, mәşqlәrdә 
döyüş şәraitinә yaxın vәziyyәtdә yüksәkhazırlıqlı ixtisasçılar formalaşdırmaqla vә onlarla mütәmadi 
olaraq mәşqlәr keçirmәklә radioelektron susdurmadan qorunmaya qismәn nail olmaq mümkündür. 
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Аннотация 

Управление артиллерийскими подразделениями при  
применении РЭБ противником 

Васиф Халилов 
 

В статье рассматривается управление артиллерийскими подразделениями при применении 
РЭБ противником в современных операциях и общевойсковом бою, а также при совершении 
марша, расположении в местности, ведении боевых действий артиллерийских войск, повышение 
устойчивости управления, направление и пути защиты от радио и технических средств. 
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Abstract 

Command of artillery units in the use of  
electronic warfare by the enemy 

Vasif Khalilov 
 

In this article is discussed the command of artillery units where the adversary uses electronic 
warfare in modern operations and combined arms combat. As well as when the march is located in the 
area of warfare of artillery troops to increase command stability and directional methods protection 
against electronic equipment. 

Keywords: electronic warfare, electronic intelligence, radar set, radio, radio jamming, anti-tank 
missile system, air defence. 
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Xülasә. Tәqdim olunan mәqalәdә Albaniya әrazisindә (III әsr – VII әsrin әvvәli) baş verәn hәrbi-

siyasi hadisәlәrin vә aparılan müharibәlәrin, o cümlәdәn hәrb işinin inkişafı prosesi tәdqiq olunur. Geniş 
mәnbәlәr әsasında Albaniya dövlәtindә döyüşçünün, hәrb tәlimi sisteminin, onların silah vә müdafiә 
lәvazimatlarının inkişafı göstәrilir. Mәqalәdә hәmçinin döyüş zamanı orduda atlardan ibarәt qoşunların, 
müxtәlif növ taktiki fәndlәrlә müdafiә vә hücum silahlarının mәharәtlә istifadәsi mәsәlәlәri tәhlil olunur.  

Açar sözlәr: hәrb işi, hәrb sәnәti, şәhәr vә qalalar, döyüş texnikası, silah. 
 

Giriş 
 

III әsrin әvvәlindә Cәnubi Azәrbaycan әrazisi Sasanilәr İran dövlәtinin tәrkibinә daxil oldu. 
Hәmin dövrdә Şimali Azәrbaycan әrazisindә Albaniya müstәqil dövlәti (tarixi әdәbiyyatda “Qafqaz 
Albaniyası” kimi göstәrilir) mövcud idi. Onların yerli tayfalarla birlәşmәsindәn formalaşan Albaniya 
sabit әraziyә vә pul vahidlәrindәn tutmuş qoşuna qәdәr bütün dövlәtçilik atributlarına malik ölkә idi.  

 
Albaniyada hәrbi-siyasi vәziyyәt vә müharibәlәr 

(III әsr – V әsrin әvvәli) 
 

III–VI әsrlәrdә Albaniyada Parfiya Әrşaki sülalәsinin bir qolu hakimiyyәtdә idi. Bu sülalәnin ilk 
nümayәndәsi I Cәsur Vaçaqan (215–255) Albaniyanın bütün vilayәtlәrini birlәşdirdi vә 
mәrkәzlәşdirilmiş vahid dövlәt yaratdı. 

Albaniyanın sәrhәdlәri şimalda – Böyük Qafqaz sıra dağları, cәnubda – Araz çayı, şәrqdә – Xәzәr 
dәnizi, qәrbdә – İberiya sәrhәdlәrinә qәdәr çatırdı [1, s.180]. Dövlәtin qәdim paytaxtı – Kabalaka 
(Qәbәlә) şәhәri XVIII әsrә qәdәr mövcud olsa da, V әsrin ortalarından artıq paytaxt rolunu oynamırdı. 

Qәbәlә güclü divarları, kiçik qala vә qәsrlәrdәn ibarәt istehkamlar xәtti ilә qorunsa da, şimaldan 
hun tayfa birliyinә aid qüvvәlәrin tәcavüz tәhlükәsi böyük idi. Bu sәbәbdәn alban çarı II Vaçe (440–
463-cü illәr) paytaxtı cәnuba – Partav (Bәrdә) şәhәrinә köçürdü. İnzibati idarәlәrin, o cümlәdәn çar 
iqamәtgahının, mәbәdlәrin Bәrdәyә köçürülmәsi şәhәrin inkişafına sәbәb oldu. 

Bu zamana qәdәr Bәrdә vacib ticarәt yollarının kәsişmәsindә yerlәşәn böyük ticarәt-sәnәtkarlıq 
mәrkәzi idi [2, s.67]. Alban tayfa birlәşmәlәrinin möhkәmlәnmәsindә vacib amillәrdәn biri xristianlığın 
qәbul edilmәsi idi ki, 313-cü ildә çar Urnayr (313–371-ci illәr) vә feodal әyanları xristianlığı qәbul 
etdilәr [2, s.177]. Yerli inancların lәğvi, tayfaların dini baxımdan birlәşdirilmәsi ölkә әhalisinin 
birlәşmәsinә obyektiv xidmәt edirdi. Eyni zamanda, ölkә әhalisinin bir hissәsi daha qәdim inanclara – 
zәrdüştlüyә sitayiş edirdi [3, s.108-111]. Arxeoloqların fikrincә, bir sıra tapıntılar bәzi tayfaların 
tanrıçılığa sitayiş etmәsindәn xәbәr verir. 

Albaniyanın davamlı inkişafı xarici işğalçıların hücumları ilә lәngidilirdi, çünki onların dәf 
edilmәsi üçün böyük insani, maddi vә maliyyә ehtiyatları sәrf olunurdu. Belә ki, 224-cü ildә Ormizdaxan 
döyüşündә Parfiya çarı V Artaban (213–224-cü illәr) mәğlub oldu. Sülalә hakimiyyәti itirdi, Parfiya 
dövlәti lәğv edildi. Qalib – I Әrdәşir (226–242-ci illәr) Sasani nәslindәn idi, o, 226-cı ildә özünü yeni 
sülalә vә yeni dövlәtin – Sasanilәrin şahәnşahı elan etdi. İranda öz hakimiyyәtlәrini güclәndirәn 
Sasanilәr güclü ordu yaratdılar vә onun tәrkibinә tabe olan әrazilәrin qoşunlarını da daxil edirdilәr. 
Uzunmüddәtli silahlı mübarizә nәticәsindә onlar Atropatena (Adurbadaqan) vә Cәnubi Qafqaz 
ölkәlәrini dә özlәrinә tabe etdilәr. Sasani qoşunlarının möhkәmlәnmәsindә Atropaten qoşunları mühüm 
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rol oynadılar. III әsrin ikinci yarısında Sasani çarları Mәrkәzi Asiyanın bir hissәsi, Mesopotamiya vә 
Suriyanı tutdular. 

Qәrbә hәrәkәt zamanı Sasanilәr dövlәti digәr güclü dövlәt – şәrqә doğru irәlilәyәn Roma 
imperiyası ilә toqquşdu. IV әsrdә Roma imperiyası ilә Sasani İranı arasında Yaxın Şәrq vә Cәnubi 
Qafqaz uğrunda uzunmüddәtli müharibәlәr başladı. 

Atropaten vә Albaniyanın әrazisi qanlı döyüşlәr arenasına çevrildi. Albaniya döyüş 
әmәliyyatlarında Sasanilәr dövlәti tәrәfindә iştirak edirdi. Bunun sәbәbi hәm alban çarı Urnayrın 
şahәnşah II Şapurun (309–379-cu illәr) qohumu (çar şahәnşahın bacısı ilә evlәnmişdir) vә tәbii müttәfiqi 
olması, hәm dә döyüş әmәliyyatları nәticәsindә çarın nüfuzunun beynәlxalq arenada vә feodal 
әyanlarının nәzәrindә qalxması ilә bağlı idi. 

 

 
Albaniya vә qonşu ölkәlәr. VI–VIII әsrin әvvәllәri 

 

359-cu ildә Amida (hazırda Diyarbәkr) yaxınlıqdakı döyüşdә çar Urnayr hәr yerdә şahәnşahı 
müşayiәt edirdi vә buna, hәtta düşmәn dә diqqәt yetirmişdi [4, s.91]. Belә ki, salnamәçi Ammian 
Marsellin romalılara qarşı döyüşdә II Şapurun çıxışını tәsvir edәrәk yazırdı ki, sasani şahından sağda 
“onunla yerinә vә hörmәtinә görә eyni olan albanlar çarı” yerlәşirdi [4, s.91]. 

Alban çarı 371-ci il Dzirav döyüşündә dә sasanilәrin müttәfiqi olmuşdur [5, s.237]. 
Uzunmüddәtli Roma–Sasani müharibәlәri 387-ci ildә regionun parçalanması ilә bitdi. Albaniya 

sasanilәrin tәsir dairәsindә oldu vә dövlәtçiliyini, hәmçinin yarım olsa da, çarlarının hakimiyyәtini 
saxladı. Qәrbi Xәzәryanı torpaqlar vacib hәrbi-strateji platsdarm rolunu oynadığından sasanilәr alban 
çarlarının hakimiyyәtini lәğv etmәyә, eyni zamanda Albaniya çarları da sasanilәrin tәsir dairәsindәn 
çıxmağa, tam müstәqillik qazanmağa çalışırdılar. Belә şәraitdә hun birliyi şimal tayfalarının rolu artdı: 
onları müttәfiq qismindә albanlar vә sasanilәr cәlb edirdilәr. 

Albaniyada azadlıq mübarizәsi dini xarakter almışdı, çünki әhali sasanilәrin zorla zәrdüştlüyü 
qәbul etdirmә siyasәtinә qarşı çıxırdı. Әn güclü üsyanlardan biri 450–451-ci illәrdә baş verdi. Üsyançılar 
Albaniyanın qәrbindәki Xalxal şәhәri yaxınlığında Dәrbәndin 10 minlik İran qarnizonunu mәhv etdilәr 
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vә hunlarla әlaqә qurdular. Şahәnşah II Yәzdәgәrdin (439–457) topladığı böyük ordu, çoxsaylı döyüş 
tillәri ilә hücuma keçdi vә Avarayr düzündә (hazırkı Maku vә Xoy şәhәrlәri arasında) 451-ci il iyunun 
3-dә baş verәn döyüşdә üsyançıları mәğlub etdi. Üsyan yatırıldı [5, s.241]. 

457-ci ildә Albaniyada yeni üsyan başladı vә ona çar II Vaçe rәhbәrlik edirdi. Üsyançılar Dәrbәndi 
aldılar vә uzun müddәt 463-cü ilә qәdәr sasanilәrә müqavimәt göstәrdilәr. Sasani şahәnşahı Peroz (458–
484) öz qüvvәlәri ilә üsyanı yatıra bilmәyib, hunlarla әlaqә qurdu. Onlar Dәryal dәrәsindәn keçdilәr. 
Albanlar iki cәbhәdә vuruşa bilmirdilәr. Üsyan yatırıldı, sasanilәr 463-cü ildә çar hakimiyyәtini lәğv 
etdilәr vә ölkәni İran mәrzbanları (canişinlәri) idarә edәn әyalәtә çevirdilәr [6, s.73]. Lakin albanların 
müstәqillik arzusunu boğa bilmәdilәr. 

 

 
Sasani atlı oxçusu ştandartla (solda) vә sәrkәrdә (sağda) (K.Fәrruxa әsasәn) 

 

481–484-cü illәrdә Cәnubi Qafqazda ümumi sasanilәr әleyhinә üsyan başladı. Yeni üsyanın vaxtı 
yaxşı seçilmişdi: Sasani Ordusunun әn döyüşkәn hissәlәri ora göndәrilsә dә, şimal-şәrqdә eftalit tayfaları 
ilә döyüşdә sasanilәr mәğlub olurlar. IV–VI әsrlәrdә böyük dövlәt yaratmış tayfa birliyi olan eftalitlәrin 
tәrkibinә Soqdiana, Baktriya, Әfqanıstan vә Qandxara (Şimali Hindistan) daxil idi. Üsyanın 
böyümәsindәn qorxan sasanilәr albanlara imtiyazlar vermәli oldular vә 487-ci ildә Albaniyada çar 
hakimiyyәti bәrpa edildi. 

Әrşakilәr sülalәsinin son nümayәndәsi III Vaçaqan (487–510) çar elan olundu. Lakin albanlar 
müvәffәqiyyәti möhkәmlәndirә bilmәdilәr. İmperiyada sabitliyi bәrpa edәn sasanilәr regiona soxuldular. 
Belәliklә, 510–579-cu illәrdә Albaniyanı Sasani mәrzbanları idarә edirdilәr. 

 
Albaniyada hәrb sәnәti (VI әsr – VII әsrin әvvәli) 

 

V әsrә qәdәr Sasani Ordusu dövrün tәlәblәrinә uyğunlaşdırılmış Әhәmәni hәrb sisteminә (Parfiya 
hәrbi sistem elementlәri ilә) malik idi. Ordunun әsasını – zadәganlardan formalaşdırılan ağır atlı hissәlәri 
tәşkil edirdi. 

Yüngül silahlanmış atlı oxçular әyanlar tәrәfindәn toplanırdı. Piyadalar, piyada oxçular vә fillәr 
ikincidәrәcәli idi. Atlı hissәlәr qeyri-nizami xarakter daşıyırdı, yәni müharibә dövründә toplanır, sülh 
dövründә buraxılırdı [7, s.50-54]. Fillәr real qüvvә olmaqdan çox qorxu amili idi.  

Roma–Sasani müharibәlәri, hәmçinin üsyanlar Sasani hәrb tәşkilatının zәif tәrәflәrini göstәrdi. Bu 
sәbәbdәn şahәnşah I Xosrov Әnuşirәvan (531–579) orduda islahat keçirdi. Atlı qoşun peşәkar vә nizami 
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qoşun oldu. O, tәkcә zadәganlardan deyil, kiçik torpaq sahibkarlarından da formalaşdırılır vә şah 
xәzinәsi hesabına tәmin olunurdu. Ordunun әsasını bütün imperiyanın әrazisi üzrә yerlәşdirilmiş vә 
dәrhal tәhlükә olan tәrәfә yönәlmәyә hazır olan 12 ağır silahlanmış alay tәşkil edirdi [8, s.21-23; 9, s.14-
18]. Paytaxtda ölümsüzlәr qvardiyasının korpusu yerlәşirdi. Әhәmәni dövründәn fәrqli olaraq, 
ölümsüzlәr atlı qoşun idi. Xüsusilә mükәmmәl yüngül silahlanmış atlılara malik türk tayfalarının muzdla 
cәlb olunmasına diqqәt yetirilirdi. Lövhәli yaraqlar әvәzinә daha yüngül olan “pullu”, daha sonra isә 
halqalı yaraqların istifadәsinә başlanıldı. Atlılar әsas silah (dәbilqә, yaraq, qalxan, nizә, qılınc) başqa, 
yay vә oxlarla silahlanmışdılar. Yaydan mükәmmәl atәş açmaq üçün uzunmüddәtli hazırlıq tәlәb 
olunurdu. VI әsrdә İran oxçuları әla ox atır, kirişi (ox yayının iki ucuna tarım bağlanan ip) sinәyә deyil, 
qulağa qәdәr çәkirdilәr. Tәcrübәli oxçu dәqiqәyә iyirmiyә yaxın ox atırdı [10, s.96-97]. 

 

     
Sasani katafraktarisi (solda) vә klibanarisi (sağda). Rekonstruksiya 

 

I Xosrov Әnuşirәvanın hәrbi islahatları Sasani Ordusunda intizamın güclәnmәsi, onun tәşkilatı vә 
silahlanmasının tәkmillәşmәsinә xidmәt edirdi. İslahatlara qәdәr ali baş komandan vәzifәsini 
“İranspahbәd” vәzifәsini daşıyan sәrkәrdә, islahatlardan sonra isә şahәnşah özü icra edirdi. Hәrbi nazirin 
funksiyalarını “spahbәd” icra edirdi ki, ona da dörd nәfәr “padquşpan” tabe idi. Padquşpan ölkәnin 
bölündüyü hәrbi dairәlәrin komandanları idi. 

Vilayәt başçıları olan mәrzbanlar hәrbi-inzibati baxımdan hәrbi dairәnin başçısına tabe olur vә öz 
canişinliyinin qoşunlarına rәhbәrlik edirdilәr. “Ölümsüzlәr qvardiyası”nın komandanı – “puştikban-
salar” bilavasitә şahәnşaha tabe idi [11, s.254-256]. Hәrbi silk “әrtәştәran” adlanır, bura “asvarlar”, yәni 
xidmәtә görә torpaq alan feodallar da daxil idi [12]. 

IV әsrәdәk ağır silahlanmış atlılar “katafraktari” adlanırdı, yәni düşmәnin müdafiә xәttini yarmaq 
vә ya onu cinahdan әhatәlәmәk mәqsәdilә sıx cәrgәlәrlә hücum edәn ağır silahlanmış atlılar. Lakin IV 
әsrdәn sonra Sasani ağır silahlanmış atlıları “klibanari” (qәdim fars dilindәn – “boynuna qәdәr zirehlә 
bağlı olanlar”) adı ilә qeyd edirdilәr. Doğrudan da bu dövrdә atlıların yaraqlanma sәviyyәsi çox yüksәk 
idi. Salnamәçi Svida yazırdı: “onların hamısı heykәl kimi öz atlarında otururdular, onların әtraflarına 
geyindirilmiş yaraqlar insan bәdәninin formasına uyğun idi. Onlar qolu bilәkdәn dirsәyә, ordan da 
çiyinә qәdәr örtür, lövhәli yaraq isә çiyin, bel vә sinәni qoruyurdu. Baş vә üz metal maskası olan dәbilqә 
ilә örtülü idi, ona görә atlı heykәlә bәnzәyirdi, onun hәtta bud vә ayaqları da barmaqların uclarına 
qәdәr yaraqla örtülmüşdü. O, yarağa halqalı zirehlә elә birlәşdirilib ki, bәdәnin heç bir üzvü açıq qalmır 



HӘRBİ BİLİK №3, 2020-ci il HӘRBİ-XÜSUSİ ELMLӘR 
 

54 

vә toxunma zireh qolları elә mütәhәrrik qoruyur ki, onu daşıyan adam barmaqlarını da qatlaya bilir” 
[13, s.185]. 

Ammian Marsellin İran sәrkәrdәsi Merenanın Yulian yürüşü zamanı ağır atlıları eyni cür tәsvir 
edir: “Bu, dәmirlә örtülmüş dәstәlәr idi; dәmir lövhәlәr onların üzvlәrini elә sıx örtürdülәr ki, hәr 
element bәdәn hәrәkәtinә uyğun gәlirdi, üzün müdafiәsi başa elә yaxşı yapışırdı ki, bütün bәdәn dәmirlә 
örtülürdü vә oxlar göz vә ya burun üçün olan dәliklәrә bata bilәrdi” [13, s.186-187]. 

 

 
Sasani piyadaları: bayraqlar, piyadaların başçısı, piyada oxçu (K.Fәrruxa görә) 

 

A.Xazanovun fikrincә, ölkә miqyasında klibanarilәrin döyüş effektivliyinin çox da böyük 
olmaması bir neçә sәbәblәrlә izah edilir [13, s.189]:  

1. Yaraqların istehsalı çox baha başa gәlirdi vә nәticәdә az dәstәlәri silahlandırmaq olurdu.  
2. Üzәnginin olmamasına görә tәcrübәsiz atlılar nizә ilә taran zәrbәlәri vura bilmirdilәr. 
3. Klibanari dәstәlәrinin tәtbiqi taktikası әvvәlki dövr katafraktari dәstәlәrinin tәtbiqindәn 

fәrqlәnmәdiyinә görә, düşmәn әks-fәndlәri tәtbiq edirdi. 
Döyüş taktikası – döyüşün yeri, özünün vә düşmәn qüvvәlәrin sayı, әmәliyyatın mәqsәdlәrindәn 

asılı idi. Müәyyәn şablon sxemlәri dә var idi. Belә ki, sağ qanad vә mәrkәz (“qәlb”) hücum edir, sol 
qanad ehtiyat qüvvә, mobil müdafiә rolunu oynayırdı. Peşәkar döyüşçülәrin ağır itkilәrini qısa müddәtә 
kompensasiya etmәk müşkül mәsәlә idi, ona görә dә sәrkәrdәlәr bәrabәr qüvvәyә malik olan düşmәnlә 
açıq döyüşә girmәkdәn ehtiyat edirdilәr. Gecә hücumları, düşmәni yalançı yola sövq etmәk, gizli 
xәndәklәr, düşmәni qorxutmaq üçün müxtәlif sәs vasitәlәrinә dair tәlimatnamәlәr dә mövcud idi. 

Kәşfiyyat, pusqu kimi üsullar geniş tәtbiq edilirdi. Atlı döyüşçülәrin hazırlanmasının bir üsulu 
atlıpolonu xatırladan oyun idi [14, s.73-74]. 

V әsrin 80-ci illәrindә yaranmış mәzdәkilәr hәrәkatı ölkәdәki hәrbi-siyasi vәziyyәtә tәsir 
göstәrmişdi. Mәzdәkin tәliminin әsas müddәası әdalәtli cәmiyyәtin qurulması, insanlar arasında әmlak 
bәrabәrliyinin olması idi [15]. Hәrәkat tәzә-tәzә başlayanda Sasani şahәnşahı I Kavad (488–531) nәinki 
tәhlükәyә mәhәl qoymamış, hәtta feodal әyanları zәiflәtmәk üçün ondan istifadә etmәyә çalışmışdı. 
Lakin tezliklә aydın oldu ki, kortәbii şәkildә yaranan hәrәkatı lazımi sәmtә yönәltmәk çox çәtindir. 
Üstәlik, feodalların zәiflәmәsi ordunun zәiflәmәsinә sәbәb olurdu. Kavadın mәzdәkilәrә qarşı 
mübarizәsini onun oğlu Xosrov davam etdirdi vә 529-cu ilә hәrәkatı tam yatırdı [10, s.100]. 
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I Xosrovun hәrbi-inzibati islahatlarının Azәrbaycan әrazisinә dә aidiyyәti oldu. Belә ki, VI әsrin 
әvvәllәrindә Albaniya vә qonşu İberiyada çar hakimiyyәti lәğv olundu. 510-cu ildә Alban Arşakilәrinin 
hakimiyyәtinә son qoyuldu. 

İmperiyanın әrazisi dörd tәrәfә (“kust”), yәni dörd canişinliyә bölünmüşdü. Albaniya vә 
Atropatena (Adurbadaqan) 4-cü – “Şimal diyar” canişinliyinә daxil edildi. 

“Şimal diyar”ın bütün inzibati, hәrbi vә mәhkәmә hakimiyyәti bir canişin-marzbanın әlindә 
cәmlәşmişdi. 

VI әsrin sonu – VII әsrin әvvәllәrindә baş verәn ağır İran–Bizans müharibәlәri regionun 
iqtisadiyyatına mәnfi tәsir göstәrir mәrkәzdәnqaçma tendensiyalarını güclәndirirdi. Belә ki, 571–591-ci 
il İran–Bizans müharibәsi zamanı Bizans qoşunları Albaniya әrazisinә soxuldular. Lakin 591-ci il 
müqavilәsi ilә Albaniya Sasani imperiyasının tәrkibindә qaldı. 

 

 
Cavanşir-qala. C.Qiyasinin rekonstruksiyası 

 

623-cü ildә Bizans imperatoru İraklinin (610–641) qoşunları Atropatenanın paytaxtı Qazaka 
şәhәrini tutdular. 624–628-ci illәrdә Albaniya vә İberiya әrazilәrindә şiddәtli döyüş әmәliyyatları 
gedirdi. Şimaldan xәzәr tayfalarının hücumları vәziyyәti daha da ağırlaşdırmışdı. Buna baxmayaraq, 
Sasani imperiyası Albaniya vә Atropateni öz әlindә saxlaya bildi [6, s.164-166]. 

Lakin Sasani imperiyası ağır siyasi, iqtisadi vә hәrbi böhran keçirirdi. Mәrkәzi hakimiyyәtin 
zәiflәmәsi әyalәtlәrdә mәrkәzdәnqaçma hәrәkatlarını güclәndirdi. Nominal olaraq yerli hakimlәr 
şahәnşahlara tabe idi, lakin tam müstәqillik üçün şәrait yaradırdılar. 

VI әsrin sonu – VII әsrin әvvәllәrindә Albaniyada Qardman (Girdiman) feodal hakimliyi 
güclәnmәyә başlamışdır. Buranı idarә edәn Mehranilәr sülalәsi sasanilәrә qohum olsa da, müstәqilliyә 
can atırdı. Hökmdar Varaz Qriqorun (630–642) dövründә Mehranilәr xristianlığı qәbul etdilәr vә öz 
torpaqlarını genişlәndirdilәr. Öz qoşunları olan Mehranilәr Sasanilәrin müharibәlәrindә iştirak edirdilәr. 
Paytaxtın Qardman qalasından Partav (Bәrdә) şәhәrinә köçürülmәsi maddi vә maliyyә baxımından 
Mehranilәrin hakimiyyәtini güclәndirdi. Belәliklә dә, sasanilәrdәn olan vassal asılılıq tәdricәn 
zәiflәyirdi. 

IV–VII әsr alban qoşunlarının strukturu tam öyrәnilmәyib, lakin mәlumdur ki, o, piyada vә 
atlılardan ibarәt olub, alaylara vә daha kiçik dәstәlәrә bölünürdü. 



HӘRBİ BİLİK №3, 2020-ci il HӘRBİ-XÜSUSİ ELMLӘR 
 

56 

Hәr dәstәnin öz әlvan qızıl vә gümüşlә, әfsanәvi heyvanların tәsvirlәri ilә bәzәdilmiş bayraqları 
var idi. Bu әnәnә müxtәlif formalarda әrәb işğalları vә islamın qәbul edilmәsinә qәdәr mövcud olmuşdur. 
Alaylarda şeypurçalanlar mövcud idi. 

Döyüşlәrdә alban qoşunlarının düzülüşü frontal xarakter daşıyırdı. Qoşun müdafiә olunanda isә 
möhkәmlәndirilmiş düşәrgә yaradılırdı. 

Dövrün yazılı mәnbәlәri göstәrir ki, alban döyüşçülәrinin müdafiә vә hücum silahları var idi. 
Müdafiә silahları – metal vә dәri dәbilqәlәr, ağır vә yüngül qalxanlar, halqalı zirehlәr, hücum 

silahları isә nizә, qılınclar, palaşlar, xәncәrlәr, yay vә oxlardan ibarәt olub [16, s.78-83]. Alban piyada 
qoşunu ağır vә yüngül silahlanmış piyadalara bölünürdü. Yüngül silahlanmış piyadalar yay-ox vә 
mizraqlar, ağır silahlanmış piyadalar isә halqalı zireh, ikiağızlı qılınclar, nizәlәr, toppuzlar vә böyük 
dördbucaq qalxanlarla silahlanmışdı [16, s.78-81]. Tarixi Azәrbaycanın әrazisindә olan bir sıra alban 
yaşayış mәntәqәlәrinin arxeoloji öyrәnilmәsi nәticәsindә tәkcә müdafiә tikililәri deyil, müxtәlif silah 
növlәri, o cümlәdәn ox ucluqları, qılınclar, nizәlәr, xәncәrlәr, döyüş yabaları tapılmışdır [17, s.28-29; 
18, s.123-132]. 

Erkәn orta әsr mәnbәlәri göstәrir ki, alban qoşunlarının tәrkibindә qәdim çar sülalәlәrinә mәxsus 
azad vә tanınmış zadәgan nәsillәrinin gәnclәri dә var idi. Alban qoşunlarının ümumi sayı 10 min nәfәrә 
çatırdı. 

Döyüşlәrdә fәrqlәnmiş döyüşçülәr fәxri nişanlar, zәngin bәzәdilmiş silahlar, bәzi hallarda torpaq 
payları ilә tәltif olunurdular [10, s.1-102]. Yüksәkvәzifәli hәrbçilәrә iki qızıl nizә verilirdi [4, s.101-
105].Ümumәn, Albaniyada hәrbi sistem bu dövrdә kifayәt qәdәr yüksәk sәviyyәdә olduğundan xarici 
işğalçılarla mübarizә aparmağa imkan verirdi. IV әsrdәn başlayaraq Azәrbaycan әrazisinә köçәri 
türkdilli tayfaların hücumları başladı. Hunlar, savirlәr, türklәr Albaniyaya axışır, onların böyük hissәsi 
Albaniyada qalır vә yerli әhali ilә qarışırdılar. Azәrbaycana hücumlar әlahiddә tarixi fakt deyil, Xalqların 
Böyük Köçü kimi ümumdünya miqyaslı hadisәlәrin tәrkib hissәsi idi. Böyük әhali kütlәsi Şәrqdәn Qәrbә 
doğru yönәlmiş, bu isә Avrasiyanın siyasi, dini, etnik mәnzәrәsini dәyişmişdir. Proses Mәrkәzi Asiyada 
başlamışdır. E.ә. XIII әsrdә yaradılmış Hun dövlәti regiondakı hadisәlәrdә böyük rol oynayırdı. E.ә. III–
I әsrlәrdә hunlar Şimali Çin vә Mәrkәzi Asiyanın böyük әrazilәrini tabe etmiş türkdilli köçәri tayfaların 
ittifaqına daxil idi. Hökmdar Mete (Mode, Oğuz xan, e.ә. 209–174-cü illәr) islahatlar keçirmiş vә onların 
sayәsindә hun dövlәti qüdrәtinin zirvәsinә çatmışdır. Dövlәt Çinlә uğurlu müharibәlәr aparır vә hәtta 
Böyük Çin Sәddi dә hunların qarşısını ala bilmirdi. II әsrin I yarısında hunların bir qismi Asiyanın 
dәrinliklәrindәn cәnub-qәrb istiqamәtindә, yәni Urala doğru, Volqa sahillәrinә tәrәf, Şimali Xәzәr vә 
Şimali Qafqaz çöllәrinә köç etdilәr. Sonralar hunların Azәrbaycan әrazisinә gәlmәsi vә burada oturaq 
hәyata keçmәsi Azәrbaycan xalqının formalaşmasında mühüm rol oynadı. IV әsrin 70-ci illәrindә siyasi 
vә etnik özәyini hunlar tәşkil edәn türkdilli tayfalar Şәrqi Avropaya hücum etdilәr vә Yevseyieronimin 
(340–419/420-ci illәr) yazdığı kimi: “sürәtli atlarla gәlib hәr yeri qırğın vә dәhşәtә bürüdülәr” [19]. 
Hunların hәrbi qәlәbәlәrinin sәbәblәri onların silah, taktika vә hәrbi tәşkilat cәhәtdәn üstün olmasında 
idi. 

Hunların әsas silahı “M” şәklindә әyilmiş uzun mürәkkәb yay vә düz qılıncın әvәzinә gәlmiş zәif 
әyilmiş palaş idi [10, s.103]. 

Güclü uzaqvuran (700 m mәsafәyәdәk) mürәkkәb yaydan әvvәllәr sarmatlar istifadә etsәlәr dә, 
hunlar onların kütlәvi şәkildә tәtbiqinә başlamışdır. Mәhz buna görә onlar tarixә “hun tipli yay”lar kimi 
daxil olublar. Yayın uzaqvurma qabiliyyәti onun üzәrinә yapışdırılmış sümük lövhәciklәrlә tәmin 
olunurdu. Ox ucluqlarının әsas növü üçpәrli idi, üstәlik hun ox ucluqları digәr xalqların ox ucluqlarından 
iri idi. Hunlar Qәrbә doğru irәlilәdikcә mürәkkәb yay Mәrkәzi Asiyadan Avropaya qәdәr әrazilәrdә 
yaşayan digәr xalqlar tәrәfindәn dә qәbul olunurdu. 

Hunların gәtirdiklәri başqa yenilik sәrt yәhәr idi. Ağac vә sümükdәn düzәldilmiş, lövhәciklәrlә 
bәzәdilmiş sәrt yәhәr daha mükәmmәl idi. Belә yәhәr dayaq yaradaraq, döyüş atının belindә daha 
möhkәm oturmağa imkan verirdi. Ehtimal ki, hunların dövründә üzәngi hәlә yox idi. Müdafiә silahları 
hunlarda elә dә geniş yayılmamışdı. Çinlә sәrhәddә yerlәşәn hunlar lövhәli yaraqlardan, onların xәlәflәri 
olan orta әsr hunları isә artıq halqalı zirehlәrdәn istifadә edirdilәr [20]. 
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Ammian Marsellin yazırdı ki, hunlar mәmnuniyyәtlә örkәndәn dә istifadә etmişlәr. Nizә vә 
xәncәrlәri isә az tәtbiq olunurdu [20]. Hunlar vә onların müttәfiqlәrinin ikiağızlı qılıncları – müxtәlif 
silah әnәnәlәri vә müxtәlif bәdii növlәrin maraqlı qarışımıdır. Qılıncların bir qismi hunlara onların qalib 
gәldiklәri sarmatlardan keçә bilәrdi. 

Bәzi qılıncların tәrtibat detalları göstәrir ki, onlar İranda düzәldilib [21]. 
Hunlarda at yüyәni sadәformalı idi. Qantarğa sadәformalı olub, halqa vә ya şaquli lövhә ilә 

tamamlanırdı. At lәvazimatına daxil olan qayışlar müxtәlif detallarla bәzәdilirdi ki, onlar da “kluazone” 
üsulu ilә tәrtib olunurdu: tunc özülә qızıl vә ya elektrofolqa çәkilir, yuvacıqlara Süleyman daşından 
bәzәklәr bәrkidilirdi. Belә halqalı qantarğalar yüyәnlәrin uzun sıxacları, rombvarı vә ayparaşәkilli 
lövhәlәr Şәrqi Avropa çöllәrindә әvvәllәrdә mövcud olmuşdur. Ehtimal ki, hunlar bu elementlәri 
sarmatlardan mәnimsәmişdilәr [21]. 

 

 
Alban döyüşçülәrinin silahları 

 

Avropada hunların tәkcә silahları deyil, geyimlәri dә mәnimsәnilmişdi. Avropa hunları barbar 
adlandırmış, buna baxmayaraq, onların silah vә aksessuarları “pullu” dekorunu mәnimsәmәkdәn 
çәkinmәmişdir. Hunların at lәvazimatı, kişi simaları olan lövhәlәrlә dә bәzәdilirdi. 

Vacib mәqamlardan biri dә tәkcә uzaqvuran silahların mövcudluğu deyil, hәm dә hәrbi tәhsil 
sisteminin olması idi. Fәrdi tәlimlәrdәn başqa kollektiv tәlim üsulları da geniş tәtbiq olunurdu. Atlıların 
at belindә oxatma tәlimlәri tümәn tәrәfindәn bütün qoşunun iştirak etdiyi kütlәvi ov zamanı hәyata 
keçirilirdi. 

Hunların adi taktiki manevri düşmәnә edilәn hücumun qәfil vә sürәtli olması ilә bağlı idi. Düşmәni 
yayındırmaq mәqsәdilә hunlar tam qayda ilә geri çәkilib qәfil әks-hücum tәşkil edirdilәr, bu isә orda da 
yüksәk nizam-intizamdan xәbәr verirdi [22, s.110-119]. Roma tarixçisi Ammian Marsellin (330–400) 
onların müharibә aparmaq üsullarını belә tәsvir edirdi: “...Onlar piyada döyüş üçün yaranmayıblar, 
әvәzindә onlar eybәcәr, lakin çox dözümlü olan atlarına, sanki, bitişiblәr... Onlar üzәrindә qәti çar 
hakimiyyәti yoxdur, lakin öz başçılarının rәhbәrliyi ilә onlar yollarında nә düşürsә, mәhv edirlәr... 
Onlar döyüşә üçbucaq şәklindә düzülәrәk atılırlar vә bu zaman dәhşәtli ulayıcı sәs çıxarırlar. Yüngül 
vә çevik döyüşçülәr bilәrәkdәn sәpәlәnir vә döyüş düzülüşünü tәrtib etmәdәn gah orda, gah burda hücum 
edir vә dağıntılar törәdirlәr. Onların fövqәladә cәldliyi sayәsindә heç kim görmәyib ki, onlar istehkama 
hücum edir vә ya düşmәn düşәrgәsini talayırlar. Onlar mükәmmәl döyüşçü sayılmağa layiqdirlәr, çünki 
uzaqdan sümük ucluqları olan oxlarla döyüş aparır, düşmәnlә yaxınlaşanda isә cәsarәtlә qılınclarla 
vuruşur, düşmәnә örkәn atırlar ki, o, at belindә otura vә piyada da qaça bilmәsin” [21]. 
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Hunların üstünlüklәri sırasında onların döyüş atlarının dözümlülüyü dә qeyd edilmәlidir. IV–V әsr 
Roma müәllifi Veqetsi Hun atları haqqında yazırdı: “Hun atlarının böyük vә qarmağabәnzәr başı, 
domba gözlәri, dar burun pәrlәri, enli çәnәsi, güclü vә möhkәm boynu, dizdәn aşağı sallanan yalı, böyük 
qabırğaları, әyilmiş onurğası, gur quyruğu, çox möhkәm sümüklәri olan qısa ayaqları, enli dırnaqları, 
boş qarnı vә sümüklәri görsәnәn bәdәni, piy olmayan arxası, şişirtmәlәr olmayan әzәlәlәri, daha çox 
uzun, nәinki hündür bәdәn quruluşu, arıqlığına baxmayaraq cәlbedici görkәmi, ağıllı xarakteri, 
yaralara dözümlüyü vardır”. Müәllif xüsusi qeyd edir ki, atlar dözümlüdür vә soyuqdan qorxmurlar. 
Mәnbәlәr xüsusi olaraq onların uzunömürlülüyünü qeyd edirlәr – 50 ilә qәdәr (müasir atlar adәtәn 35 
ildәn çox yaşamırlar, rekord 62 ildir) [21]. 

Hunların hәrb strukturunun fәrqlәndirici cәhәti iri hәrbi birlәşmәlәrin – 10 min döyüşçüsü olan 
tümәnlәrin mövcudluğu idi. Tümәnlәr min döyüşçüsü olan dәstәlәrә bölünürdülәr. Uzaq mәsafәdәn 
yaylardan atәş açan tümәn qarşısında dayanan istәnilәn düşmәni mәhv edirdi. 

 

 
Hunlar. V әsr. Rәssam A.Mak-Brayd 

 

395-ci ildә hunların Cәnubi Qafqaz vә Ön Asiyaya ilk yürüşü oldu. Tayfa başçıları Basix vә 
Kursixin rәhbәrliyi altında Hun qoşunu Dәryal keçidi ilә Cәnubi Qafqaza daxil oldu. Onların bir qismi 
Cәnubi Qafqazı taladı, digәr hissәsi Mesopotamiya vә Suriyaya hücum etdi. Gәldiklәri yolla Şimali 
Qafqaz, oradan isә Dunaya qayıdan hunlara hücum edәn Sasani qoşunu qәnimәtin bir qismini geri 
qaytara bildi [10, s.105]. 

V әsrin әvvәllәrindә Hun-bulqaronoqur (xaylandur) tayfa birliyi güclәnir vә tәkcә Şimali deyil, 
Cәnubi Qafqazda da vacib rol oynamağa başlayır. Cәnubi Qafqazda sasanilәr әleyhinә üsyanlar olanda 
hun-xaylandurlarla razılıq imzalandı. Hunlar üsyançılara kömәk edәcәklәrini vәd etdilәr. Lakin hunlar 
öz vәdlәrindәn boyun qaçırdılar vә 451-ci il Avarayr döyüşündә iştirak etmәdilәr. 452-ci ildә Xeranın 
rәhbәrlik etdiyi hunlar Dәrbәnd keçidi ilә Cәnubi Qafqaza hücum etdilәr vә Mesopotamiyaya qәdәr 
çatdılar [10, s.107]. 

457-ci ildә II Yezdәgirdin ölümündәn sonra üsyan qaldırmış alban çarı II Vaçe Dәrbәndin Sasani 
qarnizonunu mәhv edәrәk Dәrbәnd keçidi üzәrindә öz hakimiyyәtini qurdu. 459-cu ildә yeni Sasani çarı 
Perozla (459–484) mübarizәyә başlayan alban çarı Cәnubi Dağıstanın maskut tayfaları vә kiçik dağlı 
tayfaların kömәyi ilә iki il әrzindә Albaniyaya soxulmuş Sasani qoşunlarına qarşı uğurla vuruşmuşdur. 
Lakin 460–461-ci ildә Peroz tәrәfindәn muzdlu xidmәtә cәlb olunmuş hunlar Dәryal keçidindәn 
Albaniyaya soxuldular vә bir il әrzindә ölkә әrazisindә yerlәşәrәk üsyanı yatırdılar. Onlar albanlarla 
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döyüşlәrdә vә müxtәlif xәstәliklәr sәbәbindәn böyük itkilәr verirdilәr. Mәhz hunların kömәyi Sasani 
çarına Albaniya üzәrindә hakimiyyәti bәrpa etmәyә imkan verdi. Çar Vaçe taxtdan imtina etdi. 

Hunların son yürüşü 466-cı ilin yazında baş verdi. Hunların güclü zәrbәsi Dәrbәnd qarnizonu 
tәrәfindәn dәf olundu, lakin hunlar zәrbә istiqamәtini dәyişdilәr vә Cәnubi Qafqaza Dәryal dәrәsindәn 
soxuldular [10, s.107]. 

V әsrin sonlarında onoqurların başçılıq etdiyi Hun-Bulqar birliyi parçalandı vә köçәri tayfaların 
yeni hәrbi-siyasi ittifaqı yarandı: savirlәrin başçılıq etdiyi xәzәr, barsil, maskut vә başqalarından ibarәt 
birlik. 

Savirlәr (sabirlәr, savarlar, suvarlar) köçәri tayfaların bir qrupu olub, onların adından “Sibir” yer 
adı yaranıb [23]. Qәrbi Sibirdәn qovulan savirlәr Avrasiya çöllәrinin Dәrbәndә qәdәr olan cәnub-qәrb 
hissәsini әlә keçirdilәr [24, s. 69]. 

VI әsrin әvvәllәrindә Sasani qoşunlarının әsas hissәsi Mesopotamiyada, Kallinik qalası 
yaxınlığında cәmlәşmişdi. Bundan istifadә edәn savirlәr 503-cü ilin noyabrında Dәrbәndә zәrbә endirdi 
vә dağ yolları ilә keçәrәk Albaniyaya soxuldular. Şahәnşah Kavad müdafiәni tәşkil edә bilmәdi, 
nәticәdә, savirlәr Albaniya vә İberiyanı işğal etdilәr. Savirlәrin hücumlarının nәticәsi dәhşәtli oldu. 
Dәrbәnd vә Dәryal (türkcә “Dar yol”) keçidlәrini әlә keçirmәklә, savirlәr, Şimali Qafqazdan Cәnuba 
әlavә qüvvәlәr göndәrmәk imkanı qazandılar [10, s.108]. 

Şahәnşah Kavad sürәtli yürüşdә Cәnubi Qafqaza doğru hәrәkәt etdi. Spahbәd Şapurunun 
komandanlıq etdiyi 12 minlik süvari ön qoşunu düşmәni Arazla Şirvan arasında olan әrazilәrdәn (Mil, 
Muğan, Şirvan düzlәri) çıxardı. 504-cü ilin yazında şahәnşahın rәhbәrlik etdiyi әsas qüvvәlәr yaxınlaşdı. 
Lakin savirlәrlә mübarizә aparmaq çәtin iş idi. Nәticәdә, 505-ci ildә Bizansla sülh müqavilәsi 
imzalanmış vә Qafqaza әlavә qüvvәlәr göndәrilmişdi. 508-ci ilәdәk davam edәn silahlı mübarizәdәn 
sonra sasanilәr savirlәri Qafqaz dağlarından geriyә çәkilmәyә mәcbur etdi. Lakin 515-ci ildә savirlәr 
Dәryal dәrәsini keçәrәk yenidәn Ön Asiyaya gәldilәr vә bu dәfә Mesopotamiya vә Kiçik Asiyada Bizans 
torpaqlarını taladılar [25, s.36–39]. 

 

 
Sabirlәrin (Savirlәrin) Şimali Qafqaza hәrәkәti 

 

Savir tayfa başçıları dövrün geosiyasi xüsusiyyәtlәrindә yaxşı bilirdilәr. Sasani vә Bizans 
dövlәtlәrinin kәskin hәrbi-siyasi mübarizәsindәn istifadә edәrәk onlar danışıqlar aparır, gah bu, gah da 
digәr tәrәflә müqavilәlәr imzalayır, öz qüvvәlәrini onlara muzdlu qismindә tәqdim edirdilәr. VI әsrin 
ortalarında savirlәr SasaniBizans müharibәlәrindә bu şәkildә iştirak edirdilәr [25, s.78; 88; 105]. 

Lakin bu dövrdә Şimali Qafqazda yeni düşmәn peyda oldu. Volqa çayını keçib gәlәn avarlar 
regionun siyasi xәritәsini dәyişdirdilәr. Savir vә utiqur tayfa birliklәri dağıldı. Savir vә avarların böyük 
qismi Cәnubi Qafqaza köçdü vә Şah I Xosrov tәrәfindәn Albaniyada kür çayının sahillәrindә 
yerlәşdirildi. Qәbәlә–Şabran–Abşeron–Şәmkir çoxbucaqlığının künclәrindә sasanilәr köçәrilәrin hәrbi 
mәskәnlәrini yaratdılar vә bununla da strateji baxımdan vacib olan rayonları vahid müdafiә sistemindә 
birlәşdirdilәr [25, s.105]. 
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Аннотация 
Войны и военное искусство в Албании (III – начало VII вв.) 

Нурулла Алиев 
 

В представленной статье освящены военно-политические события и войны, происходящие 
на территории Албании (III – начало VII вв.), а также проведено исследование процесса развития 
военного дела. На основе исследования широкого круга источников показано 
совершенствования системы военного обучения воинов, обеспечение их вооружением и 
защитными снаряжениями в период Албанского государства. В статье анализируются искусство 
использования в войсках при ведении боя конницы и различных тактических приемов с 
применением оборонительных и наступательных вооружений. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Фонда Развития Науки при 
Президенте Азербайджанской Республики – Грант № EİF/MQM/Elm-Tеhsil-1-2016-1(26)-71/01/5. 

Ключевые слова: военное дело, военное искусство, города-крепости, боевая техника, 
оружие. 

 
Abstract 

Wars and military art in Albania  
(III century –beginning of the VII century) 

Nurulla Aliev 
 

The presented article examines the military-political events and wars in the territory of Albania 
(III century - early VII century), as well as the process of the development of military work. Extensive 
sources show the development of the fighters, the military training system, their weapons and defense 
equipment in the Albanian state. The article also analyzes the skillful use of cavalry in the army during 
the war, various types of tactical defense and offensive weapons. 
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HӘRBİ XİDMӘTİ FӘALİYYӘTDӘ ADAPTASİYA PROBLEMLӘRİ 
 

f.-r.ü.f.d. Möhübbәt Rәsulov 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 

 
Xülasә. Mәqalәdә hәrbi qulluqçuların hәrbi xidmәti fәaliyyәtә adaptasiya problemlәri tәhlil edilir, 

müsbәt vә mәnfi faktorlar müәyyәnlәşdirilir, gәlәcәk xidmәti fәaliyyәtlәrindә ilkin adaptasiya prosesinin 
yeri vә rolu üzә çıxarılır, adaptasiya subyektlәrinin fәaliyyәt istiqamәtlәri göstәrilir. Mәqalәdә, hәmçinin 
hәqiqi hәrbi xidmәtdәn ehtiyata (istefaya) buraxılmış hәrbi qulluqçuların mülki hәyata adaptasiyası 
prosesinin xüsusiyyәtlәri dә öz әksini tapır. 

Açar sözlәr: hәrbi xidmәt, hәrbi kollektiv, gәnc zabit, adaptasiya, sosial adaptasiya, mәnәvi 
psixoloji mühit.  

 
Azәrbaycan Respublikasında hәrbi sahәdә aparılan islahatların müasir mәrhәlәsindә Azәrbaycan 

Ordusunun bütün tәminat-tәchizat sistemi ilә yanaşı, kadr siyasәti dә әsaslı şәkildә yenidәn qurulur. 
Hәrbi kadr siyasәti konsepsiyasında nәzәrdә tutulan kadr potensialının formalaşdırılması problemlәri 
qarşıda duran prioritet mәsәlә kimi, gәnc zabitlәrin qısa zaman әrzindә vә tam şәkildә hәrbi xidmәti 
fәaliyyәtә adaptasiyasını zәruri edir. Hәrbi qulluqçuların hәrbi xidmәtә adaptasiyası hәrbi xidmәtin әn 
mühüm mәrhәlәlәrindәn biridir. Bu mәrhәlәdә şәxsiyyәtin daxili alәmi dәyişikliklәrә mәruz qalır, o, 
hәrbi mühitin tәlәblәrinә uyğun yaşayış, mәişәtә, hәmçinin hәrbi xidmәti fәaliyyәtin xüsusiyyәtlәrinә 
uyğunlaşır. Adaptasiya mәrhәlәsinin müvәffәqiyyәtli olması hәrbi qulluqçunun sonrakı fәaliyyәtinin 
sәmәrәliliyinin әsas şәrtlәrindәndir. Hәrbi qulluqçunun әtrafdakılarla qarşılıqlı münasibәt qurması, 
konfliktli şәraitdә özünü necә aparması, özünün formalaşmış “mәn”indәn imtina edә bilmәsi vә hansı 
psixoloji müdafiә mexanizmlәrindәn istifadә etmәsi bu prosesdә әsas mәqamlardandır. 

Gәnc zabitlәrin gәlәcәk hәrbi xidmәti, onların karyera inkişafı vә peşәkar zabit kimi yetişmәsi 
daha çox adaptasiya dövrünün müvәffәqiyyәtli olmasından asılıdır. Gәnc zabitin hәrbi xidmәti 
fәaliyyәtә adaptasiyası prosesindә taqım, bölük vә ya tabor komandirlәrinin şәxsi heyәt üzrә müavinlәri 
bilavasitә iştirak edirlәr. Onlar zabitlәri yaxşı tanımalı, gәnc zabitlәrin fәaliyyәtlәrindә istifadә etdiklәri 
psixoloji müdafiә mexanizmlәrini görmәli, konfliktli vәziyyәtin yaranmamasına nәzarәt etmәli, 
yaranmış problemlәrin dәrhal hәllinә çalışmalıdırlar. 

Qısa zamanda öz ixtisas biliklәrini tәtbiq edә bilәn, tabeliyindә olan şәxsi heyәtin mәnәvi-psixoloji 
vәziyyәtinin vә psixoloji dayanıqlılığının möhkәmlәnmәsi üçün peşә bacarıq vә vәrdişlәrindәn istifadә 
edәk zabitlәrin yetişdirilmәsi zәrurәti gәnc zabitlәrin adaptasiya problemlәrinin nә qәdәr aktual 
olduğunu göstәrir. Hәrbi qulluqçuların vәtәnpәrvәrlik ruhunda yetişdirilmәsi, tәlim vә tәrbiyәsinin 
sәmәrәliliyi onların komandirlәrinin peşәkar sәriştәsindәn asılıdır. Lakin bu qrup zabitlәrin yeni tәyin 
olunduqları vәzifәlәrin tәlәblәrini mәnimsәmәsi, hәmçinin onlara liderlik keyfiyyәtlәrinin aşılanması vә 
onların öz xidmәti vәzifәlәrini yerinә yetirmәsi o qәdәr dә sadә proses deyil, hәtta, demәk olar ki, 
psixoloji çәtinliklәrin tәsiri nәticәsindә bәzәn effektsizdir. 

Yaranmış psixoloji çәtinliklәrin aradan qaldırılmasına praktik kömәk bir çox hallarda zabit 
heyәtinin peşәkar kimi formalaşması şәrtlәri, meyarları vә dinamikası haqqında elmi әsaslandırılmış 
tәsәvvürә әsaslanmır. Şәxsi heyәtin tәlim vә tәrbiyәsinә birbaşa cavabdeh olan zabitlәrin peşәkar kimi 
yetişmәsi prosesindә adaptasiya dövrünün çәtinliklәrinin aradan qaldırılmasının praktiki әhәmiyyәti vә 
problemin kifayәt qәdәr nәzәri tәdqiq edilmәmәsi adaptasiya proseslәrinin öyrәnilmәsinin aktuallığını 
göstәrir. Azәrbaycan Ordusunda gәnc zabitlәrin hәrbi xidmәti fәaliyyәtә adaptasiya problemlәrini 
dәrindәn öyrәnmәk, onun nәzәri әsaslarını formalaşdırmaq vә praktiki tәtbiqi mәsәlәlәrini hәll etmәk 
üçün zabitlәrin hәrbi xidmәti fәaliyyәtә adaptasiyasının mәzmun vә mahiyyәtini dәqiqlәşdirmәk, hәrbi 
xidmәtә yeni başlamış zabitlәrin peşәkar kimi formalaşması aspektlәrini üzә çıxarmaq, gәnc zabitlәrin 
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hәrbi xidmәti fәaliyyәtinin tәnzimlәnmәsi vә onların psixoloji gәrginliyinin aradan qaldırılması üsul vә 
vasitәlәrini müәyyәnlәşdirmәk idarәetmә subyektlәrinin qarşısında duran başlıca vәzifәlәrdәndir. 

Adaptasiya (latınca adapto – uyğunlaşıram sözündәndir) – orqanizmin, şәxsin hәyat şәrtlәrinin 
dәyişmәsinә vә ya ayrı-ayrı tәsirlәrin xarakterinә uyğunlaşmasıdır. Adaptasiya anlayışı XIX әsrdә, 
әsasәn, biologiyada istifadә olunmuş, daha sonralar müxtәlif obyektlәrin – orqanizmin, şәxsin vә 
kollektivlәrin davranışına tәtbiq edilmişdir. Adaptasiya bu vә ya digәr orqanın, mexanizmin 
fәaliyyәtinin yenidәn qurulması ilә bağlı olub, yeni vәrdişlәrin, keyfiyyәtlәrin, adәtlәrin yaranmasına vә 
yeni mühitә uyğunlaşmasına gәtirib çıxarır. 

İnsanın mühitә adaptasiyasının nizamlayıcıları onun motivlәri, tәfәkkürü, iradәsi, qabiliyyәtlәri, 
biliklәri vә tәcrübәsidir. Adaptasiya prosesindә yeni keyfiyyәtlәr, xüsusiyyәtlәr yaranmır, insanda 
mövcud olanlar keyfiyyәtlәr yenilәnir, onun hesabına fәaliyyәtin effektivliyinin saxlanması vә insanın 
yeni mühiti mәnimsәmәsi vә ona uyğunlaşması reallaşır. 

Elmi әdәbiyyatların tәhlili göstәrir ki, ümumilikdә adaptasiya anlayışına müxtәlif yanaşmalar 
mövcuddur. Dyaçenko M.İ., Kandıboviç L.A., Kulakova M.V., Buyanova V.İ., Kiryakova E.A. vә digәr 
alimlәr adaptasiya prosesinin psixoloji aspektlәrini, Barabanşikov A.V., Dyaçenko M.İ., Lukov Q.D., 
Senokosov J.Q, Fedenko N.F. vә başqaları isә gәnc әsgәrlәrin hәrbi xidmәtә adaptasiyası problemlәrini 
tәdqiq etmişlәr. Adaptasiya problemlәri ilә bağlı bәzi alimlәrin fikirlәri araşdırılmışdır, belә ki, 
Q.P.Medvedev, B.Q.Bubin, Yu.S.Kolesnikov qeyd edir ki, “adaptasiya insanın bütövlükdә cәmiyyәtin 
vә aid olduğu mühitin (mikromühitin) tәcrübәsinin şәxs tәrәfindәn mәnimsәnilmәsidir” [1]. 
O.E.Neronova hesab edir ki, hәrbi qulluqçuların hәrbi fәaliyyәtә adaptasiyası bu fәaliyyәtin 
müvәffәqiyyәtli olmasına, hәrbi qulluqçuların psixoloji rahatlığına, adekvat davranışına, hәrbi 
kollektivdә optimal qarşılıqlı münasibәtlәrinә tәsir edir” [2]. Hәrbi qulluqçuların hәrbi xidmәtә 
adaptasiyası onların tәdris müәssisәsi kollektivlәrinә (ilkin adaptasiya) vә döyüş kollektivinә (növbәti 
adaptasiya) ardıcıl olaraq daxil edilmәsidir. E.A.Kiryakova hәrbi qulluqçuların peşәkar adaptasiyasının 
xüsusiyyәtlәrinin öyrәnilmәsinә psixoloji yanaşmaları tәhlil etmiş, şәxsiyyәtә yanaşma çәrçivәsindә 
subyektin xarakterinin istiqamәtlәrini, tәlәblәrini, formasını, qiymәtlәndirilmәsini, peşә-ixtisas üzrә 
davranış üsullarının öyrәnilmәsinә diqqәt vermişdir [3]. Bir çox alimlәr tәrәfindәn prosessual yanaşma 
daxilindә peşә fәaliyyәtinә uyğunlaşmanı tәmin edәn proseslәrә, faktorlara, hәmçinin pensiyaya çıxma 
ilә bağlı müxtәlifformalı münasibәtlәrin mәnimsәnilmәsinә vә yaranmasına, sosio-mәdәni yanaşmada 
hәrbi qulluqçunun әxlaqi normaları, mәnәvi vә vәtәnpәrvәrlik tәrbiyәsinin xüsusiyyәtlәri, habelә ona 
tәsir edәn amillәrә baxılmış, motivasion yanaşmada sosial, siyasi, iqtisadi hәyatın kritik şәraitlәrindә 
motivlәr vә tәlәbatlar öyrәnilmişdir. M.V.Kulakovaya görә, hәrbi hissә daxilindә çağırış üzrә hәrbi 
xidmәt ekstremal şәraitdә aparılır, belә ki, әsgәrlәr elә şәraitә düşürlәr ki, onların psixoloji 
dayanıqlılığına yüksәk tәlәblәr qoyulur. Bunun sәbәblәri kimi insanların sәrbәst hәyatdan hәrbi xidmәtә 
keçmәlәri, adәt etdiklәri mühitdәn, ailәdәn ayrılmaları, әvvәllәr malik olduqları vәrdişlәrdәn imtina 
etmәlәri, hәrbi xidmәti mәnimsәyә bilmәmәlәri, bәzi hallarda mühitdәn iyrәnmәlәri onlarda psixoloji 
tarazlığın pozulmasına sәbәb olur [4]. Qeyd edәk ki, hәrbi xidmәti fәaliyyәtdә mövcud şәraitin 
ekstremallığı hәyat vә sağlamlıq üçün risklә bağlı deyil, sadәcә hәrbi qulluqçuların vәrdiş etmәdiklәri 
şәraitә düşmәsinin nәticәsidir. 

Hәrbi qulluqçuların hәrbi xidmәtә adaptasiyasını çәtinlәşdirәn obyektiv faktorlar kimi hәrbi 
xidmәtin çәtinliyi, yeni hәyat ritmi, ciddi gün nizamı (rejimi), şәxsi sәrbәstliyin mәhdudlaşdırılması, 
evdәn, ailәdәn, öyrәşdiyi mühitdәn ayrılma, xidmәtdә müvәffәqiyyәtsizlik, rәhbәrlik vә xidmәt 
yoldaşları ilә konfliktlәr, hәddәn artıq ciddilik, yüksәk tәlәblәr, әdalәtsizliklәr vә s. göstәrmәk olar. 
Hәrbi qulluqçuların hәrbi xidmәtә adaptasiyasını çәtinlәşdirәn subyektiv (hәrbi qulluqçunun özünә aid 
olan) faktorlar kimi tәhsil sәviyyәsinin aşağı olması, uğursuz ailәdә tәrbiyә, valideynsiz tәrbiyә, uşaq 
evlәrindә böyümә, milli xüsusiyyәtlәr, digәr millәtlәrә qarşı qeyri-loyal münasibәt vә dözümsüz 
yanaşma, fiziki zәiflik, kifayәt qәdәr möhkәm olmayan sağlamlıq, әsәbi-psixi dayanıqsızlıq vә s. qeyd 
edә bilәrik. Bütövlükdә, adaptasiya prosesinin effektivliyi fәrdin özünü vә öz sosial әlaqәlәrini 
qiymәtlәndirmә sәviyyәsindәn, onun öz tәlәbatı vә mövcud imkanlarını qarşılıqlı 
qiymәtlәndirmәsindәn, davranış motivlәrini dәrketmә sәviyyәsindәn asılıdır. 
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Tәhrif olunmuş vә kifayәt qәdәr düzgün olmayan tәsәvvür adaptasiyanın pozulmasına, nәticәdә, 
yüksәkkonfliktli vәziyyәtә, qarşılıqlı münasibәtlәrin pozulmasına, iş qabiliyyәtinin aşağı düşmәsinә, 
sağlamlıq vәziyyәtinin vә psixoloji dayanıqlılığının pozulmasına gәtirib çıxara bilәr. Adaptasiyanın 
dәrindәn pozulması halları ciddi hәrbi intizam pozuntusuna, qanun pozuntusuna vә cәzalanmaya, 
intihar-etmә cәhdlәrinә, peşә fәaliyyәtinin vә fiziki inkişafın pozulmasına vә әsәbi psixi xәstәliklәrә 
sәbәb ola bilәr. Belәliklә, adaptasiyanın müvәffәqiyyәtli olması yalnız hәrbi xidmәtin sәmәrәli olmasına 
deyil, hәm dә hәrbi qulluqçunun hәyat fәaliyyәtinә, emosional vәziyyәtinә vә sağlamlığına tәsir edir. 

Gәnc zabitlәrin hәrbi xidmәtә adaptasiyası qarşıda dayanan mühüm mәsәlәlәrdәn biridir. Ali hәrbi 
mәktәbi yeni bitirmiş vә hәrbi hissәdә vәzifәyә tәyin olunmuş zabitlәrin hәrbi xidmәtә adaptasiyasının 
özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri vardır. Hәrbi tәrbiyә vә mәnәvi psixoloji iş üzrә idarәetmә subyektlәrinin 
fәaliyyәtinin qurulması zamanı gәnc zabitlәrin hәrbi kollektivә daxil olması, özünü kollektivin bir üzvü 
hiss etmәsi kimi xüsusiyyәtlәri nәzәrә almaq lazımdır. Hәr şeydәn әvvәl, qeyd edәk ki, hәrbi xidmәti 
vәzifәsinin icrasına başlamaq gәnc zabitin hәyatında yeni mәrhәlәdir. Gәnc zabitin vәzifәyә tәyin 
olunması ilә onun hәrbi hәyatında bir mәrhәlә başa çatır, gәlәcәk karyerasını müәyyәn edәn digәr 
mәrhәlә başlayır. Tәhsil müddәtindә hәm öyrәdәnlәr, hәm dә öyrәnәnlәrin fәaliyyәti bütünlüklә, mәzun 
olacaq gәnc zabitin gәlәcәk fәaliyyәtindә öz funksional vәzifәlәrini vә vәzifә borclarını tam şәkildә 
yerinә yetirmәyә hazır olması üçün zәruri keyfiyyәtlәrin formalaşdırılmasına yönәldilir. 

Müasir hәrbi psixologiyada xidmәt yolunun başlanğıcında gәnc zabitә tәsir edәn sosial vә peşә 
statusunun dәyişmәsi, yeni xidmәt yerindә komandirlәri, xidmәt yoldaşları vә tabeliyindә olan şәxsi 
heyәtlә qarşılıqlı münasibәtlәrin qurulması, bölmәnin peşә fәaliyyәtinin xüsusiyyәtlәrinә adaptasiya 
problemi kimi әsas psixoloji-situasion faktorlar fәrqlәndirilir. Bu istiqamәtlәr vә onların xüsusiyyәtlәri 
haqqında [5; 6] әtraflı mәlumat verilmişdir. Böyük rәislәr vә tәrbiyәvi iş üzrә onların müavinlәri gәnc 
zabitin daha tez hәrbi xidmәtә adaptasiya olunması vә onun yeni keyfiyyәtdә daha mәhsuldar işlәmәsini 
tәmin etmәk üçün öz işlәrini optimallaşdırmaq mәqsәdilә bu faktorları nәzәrә almalıdırlar. Qeyd edәk 
ki, sosial statusun dәyişmәsi daha mürәkkәbdir, belә ki, o yalnız insanın peşә fәaliyyәti ilә deyil, hәm 
dә hәyatının bütün sahәlәrini әhatә edir. 

İnsan cәmiyyәtinin müasir inkişaf mәrhәlәsindә diferensasiyasına ilk dәfә әsası L.Ueker 
tәrәfindәn qoyulmuş, A.Turenn, P.Dapentorf, P.Burde, M.Veber tәrәfindәn inkişaf etdirilmiş vә müasir 
cәmiyyәtә uyğunlaşdırılmış stratifikasiya nәzәriyyәsindә baxılmışdır. Sosial stratifikasiya (latınca 
stratum (tәbәqә) + facio (edirәm) – sosiologiyanın әsas anlayışlarından olub cәmiyyәtdә sosial 
tәbәqәlәşmәnin meyarları, әlamәtlәri sistemini ifadә edir. 

Müasir sosial stratifikasiya nәzәriyyәsinә görә hәrbi ali mәktәbdәn buraxılmış zabitin ilk dәfә 
vәzifәyә tәyinatı onun xidmәti әrzindә әn mürәkkәb dövrdür. Bir tәrәfdәn insan böyük bir mühiti 
(öyrәnәn/öyrәdәn) tәrk edir, digәr tәrәfdәn başqa bir mühitә (öyrәnәn/işlәyәn) düşür. Burada öyrәnәn 
ifadәsinin hәr iki halda işlәnmәsi tәsadüfi deyildir. Mәsәlә ondadır ki, müasir hәrbi tәhsil insanı konkret 
hәrbi peşә-ixtisas üzrә işin ümumi prinsiplәri ilә silahlandırır, mәzunların böyük hissәsi yeni xidmәt 
yerindә onları nә gözlәdiyini yalnız tәxmini tәsәvvür edir, әtraflı mәlumata sahib olmurlar. Bu vә ya 
digәr hәrbi hissәdә, hәtta bölmәdә hәrbi xidmәtә hәddindәn çox faktorlar tәsir edir, ona görә ali hәrbi 
mәktәbdә mәzun gәlәcәkdә xidmәt edәcәyi bölmәnin gündәlik fәaliyyәtinin spesifikası nәzәrә alınaraq 
öz ixtisas, peşә vә vәzifә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinә tam hazırlanmır. Sosial statusun dәyişmәsi 
sosial adaptasiya prosesinә әhәmiyyәtli dәrәcәdә tәsir edir.  

Belәliklә, ali hәrbi mәktәbi bitirdikdәn sonra hәrbi xidmәtini davam etdirmәk üçün yeni xidmәt 
yerinә gәlәn gәnc zabit, nәinki tabeliyindә olanların hәrbi tәlimi vә tәrbiyәsini idarә etmәli, hәm dә 
özünütәrbiyә vә özünütәlimlә mәşğul olmalıdır. Bu gәnc zabitin vәzifә vә peşә borclarını yerinә 
yetirmәsi prosesinin optimallaşdırılması üçün zәmin hazırlayır. Sosial statusun dәyişmәsi gәnc zabitin 
dünyagörüşünün inkişafı vә formalaşmasına güclü tәkan verir.  

Gәnc zabitin dünyagörüşünә vә adaptasiyasına ciddi tәsir edәn faktorlardan biri tabeliyindә olan 
şәxsi heyәtә görә artan mәsuliyyәt hissidir. Statistika göstәrir ki, hәtta sülh dövründә belә şәxsi heyәtin 
xәsarәt alması vә ölüm halları baş verә bilәr – bu hallara görә zabit әn azı mәnәvi mәsuliyyәt daşıyır. 
Xidmәti şәraitin kәskin dәyişmәsi, mәsuliyyәtin dәfәlәrlә artması zabitin psixikasına ciddi tәsir edir, o 
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güclü psixoloji vә emosional sarsıntı yaşayır, dәyәrlәrin yenidәn qiymәtlәndirilmәsi, onun hәyat planının 
köklü dәyişmәsi halı yaranır. Gәnc zabitlәrin hәrbi xidmәtә adaptasiyasına fiziki vә әqli keyfiyyәtlәr, 
intellektual sәviyyә, şәxsiyyәtin genetikası ilә şәrtlәnәn parametrlәr, davranış vә bu kimi digәr 
keyfiyyәtlәr dә tәsir edir. Bundan әlavә, zabitin formalaşmış şәxsiyyәti dә tabeliyindә olanların xidmәti 
borclarını yerinә yetirmәsinә münasibәti dә özünü göstәrir. Әgәr zabitin şәxsiyyәti Silahlı Qüvvәlәrdә 
xidmәti davam etdirmәyә istiqamәtlәnmişdirsә, bu hal gәnc zabitin hәrbi xidmәtә tez vә tam 
adaptasiyasına müsbәt tәsir göstәrir.  

Öz rifahını ordunun mәnafeyindәn üstün tutması, xidmәti fәaliyyәtә motivasiyasının zәif, ehtiyata 
getmә hissinin isә yüksәk olması vә s. faktorlar gәnc zabitin adaptasiyasını mümkünsüz edir. Bütün 
bunlar komandirlәri vә onların tәrbiyәvi işlәr üzrә müavinlәrini ciddi tәrbiyәvi tәsir üsulları tәtbiq 
etmәyә mәcbur edir. Komandirlәrin sonrakı fәaliyyәtlәrindә yalnız iki alternativ variant qalır. Birincisi, 
gәnc zabitә tәrbiyәvi tәsir göstәrilir – bu hal ciddi kadr çatışmazlığı, tәrbiyәvi işin nәticәsindә zabitin 
mәnfi meyillәrini aradan qaldırma ehtimalı vә perspektivdә zabitin şәxsi dәyәrlәrinin normallaşdırılması 
imkanı olduqda özünü doğruldur. İkinci variantda komandir zabitin silahlı qüvvәlәrin sıralarından xaric 
edilmәsi barәdә yuxarı komandanlıq qarşısında vәsatәt qaldırır. Komandir kadr ehtiyatı kifayәt qәdәr 
olduqda, zabitin tutduğu vәzifәnin hәrbi hissәnin qarşısına qoyulmuş tapşırıqların icrası üçün ciddi 
önәmi olmadıqda, gәnc zabitin müntәzәm şәkildә intizamsızlığa yol vermәsi hallarında, onunla böyük 
hәcmdә tәrbiyәvi iş aparılması praktik olaraq fayda vermәdikdә әn son qәrar kimi bu hala әl ata bilәr. 

Gәnc zabitlәrin dәyәrlәr oriyentasiyasının dәyişmәsinә tәsir edәn amillәrdәn biri dә hәrbi bölmәdә 
fәrdlәrarası münasibәtlәr, qruplararası qarşılıqlı tәsirlәr vә mәnәvi-psixoloji mühitin xüsusiyyәtlәridir. 
Müşahidәlәr vә tәhlillәr göstәrir ki, hәrbi kollektivlәrdә şәxslәrarası münasibәtlәr vә qruplararası 
qarşılıqlı tәsirlәr kollektivin formalaşma müddәti, kollektivdә kadr axını, kollektivi tәşkil edәn hәrbi 
qulluqçuların şәxsi xüsusiyyәtlәri, hәrbi hissәdә komandir heyәtinin şәxsi xüsusiyyәtlәri vә idarәetmә 
üslubu, hәmçinin tabeliklәrindә olanlarla formal vә qeyri-formal ünsiyyәt xüsusiyyәtlәrindәn asılıdır. 
Bütün bunlar gәnc zabitin öz xidmәti öhdәliklәri vә vәzifә borclarını yerinә yetirmәsinә subyektiv 
münasibәtinin formalaşmasına ciddi tәsir edir. 

 Hәrbi xidmәtinin başlanğıcında şәxslәrarası vә qruplararası münasibәtlәrin yaxşı olması gәnc 
zabitin adaptasiyası prosesini sürәtlәndirir vә sonrakı mәrhәlәdә müsbәt tәsirini göstәrir. Qeyri-profil 
ixtisasına tәyin olunmuş gәnc zabitlәrә metodiki vә texniki kömәk göstәrilmәsi zәruridir. Xüsusi 
tәyinatlı tәdris müәssisәlәrindә zabitin tәyin olunduğu vәzifә öhdәliklәrinin yerinә yetirilmәsinә 
hazırlığı minimal, natamam olmuşdursa vә ya tamamilә olmamışdırsa, ona metodiki, texniki, hәmçinin 
psixoloji dәstәk verilmәsi xüsusilә vacibdir. Әks halda hәmin zabiti itirmiş oluruq.  

Tәyin olunduğu hәrbi hissә vә ya bölmәdә mövcud mәnәvi-psixoloji vәziyyәt gәnc zabitin hәrbi 
xidmәtә adaptasiyasına tәsir edәn amillәrdәndir. Mәsәlә ondadır ki, gәnc zabit bölmә vә kollektivin 
mәnәvi-psixoloji mühitini әsas götürәrәk bölmәni subyektiv qiymәtlәndirir. Bölmәdәki mәnәvi-
psixoloji vәziyyәti aşağı qiymәtlәndirәn zabit vәzifә borclarına laqeyd yanaşır, onu yerinә yetirilmәsi 
zәruri olan mәcburi iş hesab edir. Komandirlәrin belә zabitlәrdәn yüksәk peşәkarlıq vә öz vәzifә 
borclarını yüksәk sәviyyәdә yerinә yetirmәsini gözlәmәsi absurddur.  

Ali hәrbi mәktәbdәn mәzun olaraq ilk zabit vәzifәsinә tәyin olunmuş hәrbi qulluqçunun peşәkar 
statusu köklü şәkildә dәyişilir. Mәzun olana qәdәr tәhsil müddәtindә hәrbi qulluqçu vәzifәli şәxs 
sayılmırdı. Müvafiq olaraq onun vәzifә öhdәliklәrinin dairәsi vә mәsuliyyәtinin dәrәcәsi tamam fәrqli 
idi. Zabit xidmәtindә vәzifәyә tәyin olunduqdan sonra isә bu vaxta qәdәr rastlaşmadığı müәyyәn 
çәtinliklәrlә üzlәşir ki, bu çәtinliklәri dә dәf etmәk üçün onun kifayәt qәdәr tәcrübәsi olmur. Zabitin 
tәyin olunduğu hәrbi hissә vә hәrbi kollektivin peşә fәaliyyәtinin xüsusiyyәtlәrinә adaptasiyası bir sıra 
subyektiv vә obyektiv problemlәr yaradır.  

Gәnc zabitin peşәkar adaptasiyası әsas iki üsulla reallaşdırıla bilәr. Passiv adaptasiya, әsasәn, 
“müvafiq bölmәdә peşә fәaliyyәtinin reallaşması qaydası vә nizamı şәxs tәrәfindәn asanlıqla qәbul 
olunur”, “bölmәdә peşә fәaliyyәtinin vәziyyәti praktik olaraq zabitin bu sahәdә gözlәntilәrinә uyğun 
gәlir”, “zabit fәaliyyәtinin nәticә vermәyәcәyi vә çalışmağının faydalı olmayacağı qәrarına gәlir” kimi 
halları әhatә edir. onun. Peşәkar adaptasiyanın sonuncu halı daha konfliktsizdir, lakin praktik olaraq 
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konflikt yaranma ehtimalı vardır. Bu әn çox o hallarda baş verir ki, zabit bölmәdә peşәkar fәaliyyәtinin 
reallaşması prosesinin xüsusiyyәtlәrini dәyişmәkdә gücsüz olduğunu qәbul edir. İnsan nә qәdәr özünü 
cәmlәşdirsә dә adaptasiya mәrhәlәsindә xidmәtә münasibәtdә gözlәntilәri vә reallıq arasında 
şәxsiyyәtdaxili konfliktin әsası qoyulmuş olur. Bir çox hallarda bu Silahlı Qüvvәlәrin sıralarından xaric 
olunmaya gәtirib çıxarır. Bәzi hallarda bu konfliktlәrin hәlli arzuolunmaz xarici (dalaşma, yoldaşına 
silahçәkmә, әsәb pozuntusu vә s.) vә daxili (özünәqәsd cәhdi, alkoqolizmә meyllilik, özünә qapanma 
vәziyyәti, emosional vәziyyәtin qeyri stabilliyi) xüsusiyyәtlәr forması alır. 

Peşәkar adaptasiyanın reallaşması prosesindә neqativ halların qarşısının alınması üçün tәrbiyәvi 
işlәr üzrә komandir müavinlәri bölmәyә yeni gәlmiş gәnc zabitlәrin psixoloji vәziyyәtini dinamik olaraq 
müşahidә etmәlidirlәr. Bu zaman gәnc zabitin ünsiyyәt manerasına, sәliqәliliyinә, davranış qaydalarına 
әmәl etmәsinә, geyim formasına vә komandirlәr tәrәfindәn ona tutulan iradlara münasibәtinә tabeliyindә 
olan şәxsi heyәt arasında onun haqqında yaranmış fikirlәrә xüsusi diqqәt verilmәlidir. Gәnc zabitin 
göstәrilәn xüsusiyyәtlәrinin, xüsusilә, neqativ yöndә kәskin dәyişmәsi onun şәxsiyyәtindә daxili 
ziddiyyәtlәrin güclәnmәsinә sәbәb ola bilәr, bu nәinki onun peşәkar fәaliyyәtinә, hәm dә bütövlükdә 
bölmәnin fәaliyyәtinә mәnfi tәsir edә bilәr. Zabit yeni formalaşmış vә ya zabitlәr arasında qarşılıqlı 
münasibәtlәrin tam formalaşmadığı bölmәyә düşәrsә, bu mәsәlәlәrә daha çox diqqәt edilmәlidir. 

Gәnc zabitlәrin hәrbi xidmәtә adaptasiyasının “süni” adaptasiya adlandıracağımız formasına da 
rast gәlinir. “Süni” adaptasiya sözün hәqiqi mәnasında adaptasiya deyildir. Bu halda gәnc zabit xidmәti 
vәzifәlәrini formal vә ya qeyri-formal yerinә yetirir. Mәsәlә ondadır ki, zabit yalnız adaptasiya 
görüntüsü yaradır, yoldaşlarını vә komandirlәri inandırmağa çalışır ki, o öz funksional öhdәliklәrini vә 
vәzifә borclarını tam vә hәvәslә yerinә yetirir – әslindә isә gәnc zabitdә şәxsiyyәtdaxili ziddiyyәtlәrin 
yaranması baş verir. O yalnız zabitin xarici davranışında (xidmәti vәzifәlәrini yerinә yetirmәsi, 
yoldaşları, komandirlәri vә tabeliyindә olanlarla ünsiyyәt, bütövlükdә hәrbi xidmәtә münasibәt) deyil, 
hәm dә onun daxili psixoloji vәziyyәtindә, dünyagörüşündә krizis vә digәr neqativ hallar yaranması ilә 
üzә çıxır. Digәr tәrәfdәn “süni “ adaptasiya gәnc zabitin bölmәdәki mövcud mәnәvi-psixoloji vәziyyәti 
hәqiqi mәnada yaxşı tәrәfә dәyişmәsi halında baş verir. Bu halda zabit xidmәti vәzifәlәrinin icrası ilә 
bağlı komandirlәr tәrәfindәn verilmiş düzgün olmayan qәrarı üzdә qәbul edir vә qәrarların düzgün 
olmadığını rәislәrinә bildirmir, әslindә bölmәnin fәaliyyәtinin düzgün istiqamәtә yönәldilmәsi üçün 
özünә tәrәfdaş axtarır, bir növ vaxt udmağa vә hәrәkәtә keçmә anını gözlәyir. Bu halda “süni” adaptasiya 
pozitiv әhәmiyyәtlidir, belә ki, bölmәnin xidmәti fәaliyyәtindә nizamnamә tәlәblәrinә uyğun 
konstruktiv dәyişikliklәr edilmәsinin әsası qoyulur. 

Hәqiqi hәrbi xidmәtdәn ehtiyata (istefaya) buraxılmış hәrbi qulluqçuların mülki hәyata 
adaptasiyası problemlәri bir çox ölkәlәrdә hәllini gözlәyәn mәsәlәlәrdәndir. Azәrbaycan Respublikası 
Silahlı Qüvvәlәrindәn ehtiyata buraxılmış hәrbi qulluqçular üçün qanunla müәyyәn imtiyazlar vә 
güzәştlәr nәzәrdә tutulsa da, onların mülki hәyata adaptasiyası prosesindә bir sıra problemlәr qarşıya 
çıxır. Bu problemlәr bir tәrәfdәn hәrbi qulluqçuların maddi tәminatı, digәr tәrәfdәn onların mәnәvi-
psixoloji vәziyyәti ilә әlaqәlidir. 

Apardığımız araşdırmalar göstәrir ki, ehtiyata buraxılmış hәrbi qulluqçular, xüsusilә, zabit heyәti 
mülki hәyata adaptasiya prosesindә, әsasәn, aşağıdakı problemlәrlә qarşılaşırlar: 

‒ hәrbi ali tәhsil müәssisәlәrindә verilmiş hәrbi uçot ixtisasının әmәk bazarındakı müasir tәlәbata 
uyğun gәlmәmәsi – buna görә onların ali tәhsil tәlәb edilәn mülki vәzifәlәrdә çalışma imkanları 
mәhdudlaşır, onlar ixtisas vә tәcrübәlәri ilә uzlaşmayan azmaaşlı işlәrdә vә ya onların sosial statusuna 
uyğun olmayan tәsadüfi işlәrdә çalışmağa mәcbur olurlar; 

‒ әmәk bazarının tәlәbinә uyğun yeni ixtisasa yiyәlәnmәk, yenidәn hazırlıq problemi – ehtiyata 
buraxılmış hәrbi qulluqçuların çox az hissәsi yenidәn hazırlıq keçmәdәn münasib iş tapa bilirlәr. Nәzәrә 
alsaq ki, ehtiyata buraxılmış hәrbi qulluqçu әmәk bazarında vә ya yenidәn hazırlama prosesindә müasir 
texnologiyalarla silahlanmış gәnclәrlә rәqabәtә girmәli olur vә ya özәl sektorda iş yerlәrinә tәlәblәrdә 
yaş mәhdudiyyәti qoyulur, onda vәziyyәtin nә dәrәcәdә çәtin olması mәlum olacaqdır. 

‒ yaşayış yeri ilә tәminat – bu problemin hәlli hüquqi-nәzәri baxımdan asan görünә bilәr. Qanuna 
görә 20 il qüsursuz xidmәt etmiş hәrbi qulluqçu dövlәt tәrәfindәn mәnzillә tәmin edilir. Hәrbi 
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qulluqçuların statusu haqqında Azәrbaycan Respublikasının qanununun 12-ci maddәsindә hәrbi 
qulluqçuların mәnzil vә ya fәrdi yaşayış evinin tikintisi üçün torpaq sahәsi ilә tәminedilmә hüququ tәsbit 
olunmuşdur. Hәmin maddәdә ehtiyata vә ya istefaya buraxılan hәrbi qulluqçuların mәnzil vә yaşayış 
evinin tikintisi üçün torpaq sahәsi ilә tәmin olunması vә ya әvәzindә pul kompensasiyası verilmәsi 
şәrtlәri göstәrilmişdir. Tәәssüflә qeyd etmәk lazımdır ki, ehtiyata vә ya istefaya buraxılmış hәrbi 
qulluqçuların çox hissәsinin mәnzil tәminatı hüququ tәmin olunmamışdır. Bu sahәdә müәyyәn 
tәqdirәlayiq işlәr görülsә dә, boşluqlar hәlә dә qalmaqdadır. Xüsusi qeyd etmәk lazımdır ki, Azәrbaycan 
Ordusu sıralarında xidmәt keçәn zabitlәrin bir hissәsi, hәtta, tәqvimlә 20 il vә daha çox qüsursuz hәrbi 
xidmәt keçmәsinә baxmayaraq, bu müddәtin bir hissәsini әvvәllәr digәr hәrbi strukturlarda xidmәt 
keçmәlәri sәbәbindәn mәnzilә tәmin olunma hüquqlarını reallaşdıra bilmirlәr. Qanunla Azәrbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvәlәrindә tәqvimlә 20 il vә daha çox qüsursuz xidmәt keçәn hәrbi qulluqçular 
dövlәt tәrәfindәn mәnzillә tәmin olunur. Hesab edirik ki, qanunun bu maddәsindә “qüsursuz” ifadәsinin 
çıxarılması hәrbi qulluqçuların mәnafeyinә xidmәt edәr vә dövlәtә nәzәrәçarpacaq qәdәr ziyan vurmaz. 
Fikrimizcә, hәr hansı zabit xidmәti dövründә aşağı vәzifәyә verilsә vә ya hәrbi rütbәsi bir pillә aşağı 
salınsa belә, yenә hәrbi xidmәt şәraitindә vә zabit olaraq fәaliyyәt göstәrir. Hәrbi xidmәtkeçmә haqqında 
әsasnamәyә әsasәn hәrbi qulluqçuya xidmәtdә yol verdiyi nöqsana görә yalnız bir cәza verilә bilәr. 
Hәrbi qulluqçunun hәrbi xidmәtdә yol verdiyi qüsura görә vәzifә maaşı vә ya hәrbi rütbәsinә görә 
ödәnilәn pul vәsaitinin miqdarı azalır. Bu isә artıq onun cәzalandırılması demәkdir. Qeyd etdiklәrimiz 
humanizm nöqteyi-nәzәrindәn vә hәrbi qulluqçuların motivasiyası baxımından düzgün olardı. 
Praktikada çoxlu sayda nümunәlәr göstәrmәk olar ki, xidmәtinin hansısa mәrhәlәsindә vәzifәsi aşağı 
salınmış vә ya rütbәsi endirilmiş zabitlәrin böyük hissәsi sonralar Azәrbaycan Ordusunda layiqli yerini 
tapmış vә yüksәk vәzifәlәrә tәyin olunmuşlar. 

 
Nәticә 

 

Hәrbi qulluqçular üçün hәrbi xidmәt hәm dә sosial müdafiә faktorudur. Hәrbi xidmәtdәn ehtiyata 
buraxılmış hәrbi qulluqçuların әksәriyyәti psixoloji baxımdan әziyyәt çәkir. Onların sosial adaptasiya 
mәsәlәlәri hәm cәmiyyәtin, hәm dә dövlәt orqanlarının daim diqqәt mәrkәzindә olmalıdır. Hәrbi 
xidmәtdәn ehtiyata buraxılmış hәrbi qulluqçuların kompakt yaşadığı әrazilәrdә sosial gәrginliyin 
azaldılması hәrbi şәhәrciklәr vә digәr yaşayış yerlәrinin xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alaraq, onların mülki 
hәyata adaptasiyası prosesinin nizamlanması yolu ilә hәyata keçirilә bilәr. Hәrbi xidmәtdәn ehtiyata 
buraxılmış hәrbi qulluqçuların peşәkar potensialından vә intellektual imkanlarından tam istifadә etmәk 
üçün şәraitin yaradılması ölkәdә sosial-iqtisadi islahatların irәlilәmәsi vә dәrinlәşmәsini tәmin edә bilәr. 
Hәrbi xidmәtdәn ehtiyata buraxılmış hәrbi qulluqçuların mülki hәyata adaptasiyası problemlәrinin hәlli 
mәqsәdilә onların yenidәn hazırlanması vә işә düzәldilmәsi üzrә normativ-hüquqi, metodiki vә 
informasiya tәminatının tәmin edilmәsi, hәmçinin bununla mәşğul olan vә daimi fәaliyyәt göstәrәn 
tәşkilati-strukturun yaradılması qarşıda duran vacib mәsәlәlәrdәndir. Hәrbi xidmәtdәn ehtiyata 
buraxılmış hәrbi qulluqçuların adaptasiyası üzrә iş üç istiqamәtdә – ehtiyata getmәsi planlaşdırılan vә 
ehtiyata buraxılmış hәrbi qulluqçuların peşә-ixtisas yönümü, özlәrinin vә ailә üzvlәrinin mülki ixtisaslar 
üzrә hazırlanması, ixtisaslar üzrә iş seçmәlәrindә müvafiq qurumların nümayәndәlәri ilә birgә fәaliyyәt 
göstәrilmәsi, zәruri hallarda kiçik vә orta biznes fәaliyyәti ilә mәşğul olmalar üçün güzәştli kreditlәr 
verilmәsi istiqamәtlәrindә reallaşdırılmalıdır. Hesab edirik ki, ehtiyata vә ya istefaya buraxılmış hәrbi 
qulluqçuların yeni sosial mühitә adaptasiyası problemlәrinin hüquqi nizamlanması mәsәlәsinә dә diqqәt 
verilmәlidir. Bu mәqsәdlә Azәrbaycan Respublikası Prezident Aparatı, Azәrbaycan Respublikası Milli 
Mәclisi vә ya Azәrbaycan Respublikası Nazirlәr Kabinetinin rәhbәrliyi vә Azәrbaycan Respublikası 
Müdafiә Nazirli vә fәaliyyәti hәrbi xidmәt sayılan digәr qurumların, hәmçinin Әmәk vә Әhalinin Sosial 
Müdafiәsi Nazirliyi vә Maliyyә Nazirliyi nümayәndәlәrinin iştirakı ilә “Silahlı Qüvvәlәrdәn ehtiyata vә 
ya istefaya buraxılmış hәrbi qulluqçuların sosial adaptasiyası” haqqında hüquqi bazanın hazırlanmasını 
mәqsәdәmüvafiq hesab edirik. 
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Аннотация 
Проблемы адаптации в военной службе 

Мохуббат Расулов 
 

В статье проанализированы проблемы адаптации военнослужащих к военной службе, 
определены факторы, положительно и отрицательно влияющие на их адаптацию к военной 
службе, выявлено место и роль начального процесса адаптации в будущей служебной 
деятельности, обозначена деятельность субъектов адаптации. В статье также отражены 
особенности процесса адаптации военнослужащих, уволенных с военной службы, к гражданской 
жизни. 

Ключевые слова: военная служба, военнослужащие, молодой офицер, адаптация, 
социальная адаптация, морально-психологическая среда. 

 
Abstract 

Problems of adaptation in military service 
Mohubbat Rasulov 

 

The article analyzes the problems of adaptation of servicemen to military service, determines the 
factors that positively and negatively affect their adaptation to military service, identifies the place and 
role of the initial adaptation process in future service activities and indicates the activities of adaptation 
subjects. The article also reflects the features of the process of adaptation of servicemen released from 
active military service to civilian life. 

Keywords: military service, military staff, young officer, adaptation, social adaptation, moral 
psychological environment. 
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Sәlimov Hәbib bәy Hacı Yusif oğlu (1881–1920) 
– hәrbi xadim, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti 
Ordusunun general-mayoru. 1918 il martın 14-dәn 
Müsәlman korpusunda xidmәtә başlamışdır. Sәlimov 
Müsәlman korpusu qәrargahında mәsul vәzifәdә işlәmiş, 
hәrbi nizamnamәlәrin tәkmillәşdirilmәsi üzrә 
komissiyanın üzvü olmuşdur. Sonradan korpusun üç 
süvari alayından ibarәt süvari briqadasının qәrargah rәisi 
tәyin edilmişdir. Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti elan 
edildikdәn sonra Sәlimov Qafqaz İslam Ordusunun 
(QĠO) tәrkibindә daşnak-bolşevik qoşunlarına qarşı 
döyüşlәrdә fәal iştirak etmişdir. 1918 il iyunun 
әvvәllәrindә o, BakıGәncә dәmiryolu xәtti boyunca 
irәlilәyәn daşnak-bolşevik qoşunlarının hücumunu dәf 
etmәk üçün Ucar әtrafına göndәrilmişdi. Azsaylı milli 
qüvvәlәr burada mövqe tutmuşdular. Sәlimov vәziyyәti 
әtraflı öyrәnmiş, tәklif vә mülahizәlәrini 1918 il iyunun 
11-dә QİO-un vә Müsәlman korpusunun komandirinә 
çatdırmışdır. İyunun 27-dә Müsüslü stansiyası әtrafında 
olan qüvvәlәr Müsüslü dәstәsindә birlәşdirildi vә Sәlimov onun komandiri tәyin edildi. Dәstә Müsüslü, 
Kürdәmir vә Karrar әtrafındakı döyüşlәrdә daşnak-bolşevik hәrbi birlәşmәlәri üzәrindә parlaq qәlәbә 
qazandı. 1918 il iyulun ortalarında Müsüslü dәstәsinin bazasında Cәnub qrupu yaradıldı vә Hәbib bәy 
bu qrupun komandiri vәzifәsindә saxlanıldı. Cәnub qrupu Bakı әtrafına qәdәr Şәrәfli döyüş yolu keçdi. 
QİO-nun komandanı Nuru paşanın 1918 il 13 avqust tarixli әmri ilә Әlahiddә Azәrbaycan Korpusunun 
yenidәn qurulmasına başlandı. Hәmin gün Sәlimov Cәnub qrupundan Gәncәyә geri çağırılmış, korpusun 
formalaşdırılmasına cәlb edilmiş, onun qәrargah rәisi olmuş, 1918 il noyabrın 15-dә hәrbi nazirliyinin 2 
nömrәli әmrilә Sәlimov Azәrbaycan Ordusunun Ümumi qәrargahının vә nazirliyin dәftәrxanasının rәisi 
tәyin edilmişdi. Sәlimov hәmçinin, nazirlik üzrә yaradılmış bir sıra komissiyaların, Böyük vә Kiçik 
Hәrbi Şuraların üzvü idi. O, Praporşiklәr mәktәbindә, sonra isә Hәrbiyyә mәktәbindә taktikadan dәrs 
demişdir, 1919 il fevralın 28-dә Nazirlәr şurasının qәrarı ilә Hәbib bәy general-mayor rütbәsinә layiq 
görülmüşdür. H.Sәlimov 1919 il avqustun 13-dәn sentyabrın 3-nә qәdәr davam edәn Lәnkәran 
әmәliyyatına (1919) rәhbәrlik etmişdir. Onun qәtiyyәtli, düşünülmüş manevrlәri nәticәsindә Lәnkәran 
bölgәsindә Azәrbaycanın suverenliyi bәrpa olunmuşdu. 1919 il dekabrın 10-da Sәlimov Bakı 
İstehkamçılar hissәsinin rәisi tәyin edilmiş, bu vәzifәdә Bakı әtrafının müdafiәsinin möhkәmlәndirilmәsi 
sahәsindә mühüm tәdbirlәr hәyata keçirmişdi. 1920 il fevralın 17-dә Sәlimov hәrbi nazirin әmri ilә 
Azәrbaycan Ordusu qәrargahının yenidәn qurulması üçün yaradılmış komissiyanın sәdri tәyin 
edildiyindәn, fevralın 20-dә Bakı İstehkamçılar hissәsinin rәisi vәzifәsindәn azad olunmuş, Azәrbaycan 
ordusunun vahid qәrargahının yaradılmasından sonra onun rәisi tәyin edilmişdi. Hәbib bәy Sәlimovun 
başlıca xidmәtlәrindәn biri 1920 ilin mart-aprel aylarında uğurla keçirilmiş Qarabağ әmәliyyatıdır. Bu 
әmәliyyat zamanı dövlәtә xәyanәt edәrәk, silahlı qiyam qaldırmış ermәni-daşnak silahlı birlәşmәlәrinә 
ağır zәrbә vuruldu (bax Qarabağ әmәliyyatı). Hәbib bәy Sәlimov Aprel işğalından (1920) sonra ordu 
sıralarından istefa versә dә, Azәrbaycan Xalq Cümhuriyyәti Ordusunun generalı kimi sovet orqanları 
tәrәfindәn hәbs edilmiş vә güllәlәnmişdir. 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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