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PİLOTSUZ UÇUŞ APARATLARININ MODELLӘŞDİRİLMӘ 
MӘSӘLӘLӘRİNӘ DAİR TӘDQİQATLAR HAQQINDA 

 
f.-r.ü.f.d. Elxan Sәbziyev 

Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyası İdarәetmә Sistemlәri İnstitutu 
Silahlı Qüvvәlәrin Ali Hәrbi Akademiyası 

E-mail: elkhan.sabziev@gmail.com 
 

Xülasә. Bir tәrәfdәn elektronika vә informatika texnologiyalarının intensiv inkişafı, digәr 
tәrәfdәn isә hәyatın vә texnikanın müxtәlif sahәlәrindә geniş tәtbiq edilә bilmә imkanı pilotsuz uçuş 
aparatlarının çoxsaylı variantlarının yaradılmasına tәkan verdi. Digәr texniki vasitәlәr kimi, dronların 
da idarә olunması vә müxtәlif tapşırıqları yerinә yetirmәsi ilә bağlı tәdqiqatçılar qarşısına uçuş 
trayektoriyasının planlaşdırılması, dronun trayektoriya boyunca uçuşunun idarә edilmәsi, sapmaların 
aradan qaldırılması, avtonom idarә olunma vә bu kimi bir sıra nәzәri vә praktik hәll olunmalı 
mәsәlәlәr çıxdı. Hazırda hәr gün elmi texniki әdәbiyyatda pilotsuz uçuş aparatlarının idarә olunması 
ilә bağlı mәsәlәlәrә hәsr olunman yüzlәrlә mәqalә dәrc olunur. Bu mәqalә hәmin mәsәlәlәrin hәll 
olunması ilә bağlı әsas yanaşmaların qısa icmalına hәsr olunmuşdur. 

Açar sözlәr: Pilotsuz uçuş aparatı, dron, kvadrokopter, trayektoriya, idarәetmә sistemi. 
 

Giriş 
 

Hazırda dron deyilәndә çox vaxt әsaslandığı fiziki prinsipdәn vә konstruksiyasından asılı 
olmayaraq pilotsuz uçuş aparatları başa düşülür. Mahiyyәt etibarı ilә quruda vә suda hәrәkәt edәn 
çoxsaylı texniki qurğular da bu qәbildәn olan aparatlar olsa da [1, 2], hazırda dron vә pilotsuz 
aparatlara hәsr olunan mәqalәlәrin böyük әksәriyyәti uçan dronlar haqqındadır. 

İlk tәtbiqi hәrbi tәyyarәlәrin pilotsuz variantı olsa da [3; 4], son onilliklәrdә informasiya 
texnikası vә texnologiyalarının inkişafında baş vermiş inqilabi kәşflәr dronların ölçülәrini vә maya 
dәyәrini azaltmağa, ona әlavә qurğular qoşmaqla hәyatın demәk olar ki, bütün sahәlәrindә istifadә 
olunmasını mümkün etdi. Öz sәlәflәrinin – tәyyarәlәrin vә vertolyotların prinsiplәrinә uyğun olaraq 
onları şәrti olaraq 2 sinfә – “qanadlı” vә “vintli” (“pәrli”) dronlara ayrılırlar. Gәlәcәk tәdqiqatların 
maraq dairәsinә görә, bu mәqalәdә әsas diqqәt vintli dronlara yönәldilmişdir. 

Dronların mülki sahәdә müxtәlif tәtbiqlәri ilә bağlı tәdqiqatlar haqqında elmi-texniki 
әdәbiyyatda vә internetdә çoxsaylı materiallar dәrc olunsa da onların hәrbi tәtbiqlәri barәsindә çox 
zaman ancaq ümumi mülahizәlәrә rast gәlinir. 

Yәqin ki, dronların әn elementar istismar imkanı – onlardan video mәlumat toplamaq üçün 
jurnalistlәr tәrәfindәn istifadәsini qeyd etmәk lazımdır [5; 6]. 

Dronların kәnd tәsәrrüfatında tәtbiqi gündәn-günә genişlәnmәkdәdir, mәsәlәn, [7-12] 
mәqalәlәrindә bu mәqsәdlә tәtbiq olunan dronların konstruktiv-texniki xüsusiyyәtlәri, müxtәlif 
әmәliyyatların yerinә yetirilmәsindә müsbәt vә mәnfi cәhәtlәri şәrh olunmuşdur. 

[13] vә [14]-dә dronların monitorinq mәqsәdilә dәmiryollarında tәtbiqindәn söhbәt açılır. [15]-
dә deyilir ki, canlı tәbiәtin öyrәnilmәsi zamanı dәqiq ekoloji mәlumatlar hәll edici rol oynayır, lakin 
onların әnәnәvi üsullarla toplanması çәtin vә tәhlükәli olmaqla bәrabәr әtraf mühitә dә müәyyәn zәrәr 
vura bilir. Pilotsuz uçuş aparatlarının landşaft üzәrindәn uçuşu isә bu mәlumatları tez vә asan әldә 
etmәyә imkan verir. 

Hazırda pilotsuz uçuş aparatlarının geofizikada [16], tikintidә [17], logistikada [18], yol 
hәrәkәtinin tәşkilindә [19] vә digәr sahәlәrdә istifadәsinә hәsr olunmuş çoxlu mәnbәlәrә rast gәlmәk 
olar. Hәrbi vә kommersiya tәtbiqlәri sahәsindә daha әtraflı material Reg Austinin “Pilotsuz uçuş 
Sistemlәri: Uçuş aparatlarının layihәlәndirilmәsi, yaradılması vә tәtbiqi “ adlı kitabında toplanmışdır 
[20]. 
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Hәrbi vә mülkü tәyinatlı dronlarla bağlı irәli sürülәn tәlәbatlardakı fәrq [21, s.162]-dә cәdvәl 
şәklindә verilmişdir, hәmin cәdvәli dәyişmәdәn nәzәrdәn keçirәk (Cәdvәl 1). 

 
Cәdvәl 1. “Mini” sinfinә aid olan hәrbi vә mülkü tәyinatlı pilotsuz uçuş 

aparatları ilә bağlı irәli sürülәn tәlәblәrin müqayisәsi 

Tәlәbat Hәrbi tәyinatlı dronlar Mülkü tәyinatlı dronlar 

Resurs 
üzrә 

Mәhdud – 10-a yaxın uçuş 
nәzәrdә tutulur. 

Uzunmüddәtli – yüzlәrlә vә ya minlәrlә 
uçuş nәzәrdә tutulur. 

Rabitә 
üzrә 

Xüsusi bahalı mühafizә – dronun rabitә 
sisteminә kәnar şәxslәrin müdaxilә 

imkanının qәti şәkildә mәhdud olması 

Sadә vә ucuz – fövqәladә hallarda 
üçüncü şәxsin tәcili müdaxilә 

imkanının olması 

Müşahidә 
oluna 
bilmә 

Aşağı sәviyyәli nәzәrә çarpanlıq – buna 
aerodinamik düzәn, xüsusi örtüklәr vә s 

hesabına nail olunur, nәticәdә әlavә 
çәki, enerji vә iqtisadi itkilәr baş verir. 

Dronun yerüstü idarәetmә xidmәtlәr 
tәrәfindәn etibarlı şәkildә identifikasiya 
oluna bilmәsi üçün onun yüksәk nәzәrә 

çarpanlılığa malik olması 
Qәza 

vәziyyәti 
üzrә 

Özünü tam yaxud qismәn mәhv etmә 
imkanının olması 

Özünün vә daşıdığı avadanlığın 
maksimum xilas edilә bilmә imkanının 

olması 

Yerlәşmә 
üzrә 

Hazırlığı olmayan meydançalarda 
istismar olunması nәzәrdә tutulur. 

Çox zaman xüsusi hazırlanmış, uyğun 
xidmәt vә rabitә vasitәlәri ilә tәchiz 

olunmuş meydançada istismar olunur. 
 

Qeyd etmәk lazımdır ki, hәrbi tәyinatlı dronların yaradılması zamanı etibarlılıq vә davamlılıqla 
bağlı daha yüksәk tәlәblәr irәli sürülsә dә onların realizasiyası ilә bağlı meydana çıxan problemlәr 
hәrbi vә mülki tәyinatlı dronlar üçün oxşardır. 

Mәqalәdә dronların layihәlәndirilmәsi vә yaradılması zamanı meydana çıxan müxtәlif 
mәsәlәlәrin hәll konsepsiyaları vә onların hәyata keçirilmәsinә hәsr olunmuş әdәbiyyatın qısa icmalı 
verilmişdir. 

 
Dronlarla bağlı problemlәr vә onların hәll yolları 

 

Hansı mәsәlәnin hәllinә yönәldilmәsindәn asılı olmayaraq dron (kvadrokopter) yerlәşdiyi 
mәntәqәdәn müәyyәn marşrut üzrә әmәliyyat zonasına uçmalı, әmәliyyat tapşırığını yerinә 
yetirdikdәn sonra, әgәr nәzәrdә tutulmuşdursa, geriyә qayıtmalıdır. Bu baxımdan, bir sıra mәsәlәlәri 
hәll etmәk zәrurәti meydana gәlir. Birinci mәsәlә uçuş marşrutunun müәyyәnlәşdirilmәsi, -
planlaşdırılmasıdır. Nәzәrә alsaq ki, başlanğıc mәntәqәdәn әmәliyyat zonasına müxtәlif 
trayektoriyalarla uçmaq olar, münasib marşrutun seçilmәsi bu vә ya digәr meyara uyğun olaraq 
onların optimalının seçilmәsidir. Meyar olaraq trayektoriyanın uzunluğunun, enerji sәrfinin (yanacaq 
sәrfinin), yola sәrf olunan zamanın minimal olması, mövcud resurslar daxilindә ayrı-ayrı yerinә 
yetirilmәli әmәliyyatların sayının maksimum olması, yolun maksimal tәhlükәsizliyi vә digәrlәri ola 
bilәr. Planlaşdırılan trayektoriya çox zaman hәndәsi xarakterә malik olur, kvadrokopterin onun hansı 
nöqtәsindә nә zaman olması әvvәlcәdәn dәqiq mәlum olmur. 

[22; 23]-dә kvadrokopter tipli dronun idarә edilmәsindә enerji sәrfinin minimallaşdırılması 
mәsәlәsi qoyulmuşdur. Kvadrokopterin riyazi modeli idarәedici tәsir olaraq onun mühәrriklәrinin 
yaratdığı qaldırıcı qüvvәnin daxil olduğu 6 diferensial tәnlikdәn ibarәt sistemi şәklindә tәsvir 
olunmuşdur. Optimallıq meyarı olaraq mühәrriklәrin enerji sәrfiyyatının xarakteristikası kimi 
qaldırıcı qüvvәnin kvadratının inteqralı götürülmüşdür. Hesab edilir ki, mәlum gücә vә istiqamәtә 
malik külәyin tәsiri altında olan dron qısa müddәt әrzindә müәyyәn bir tapşırığı (mәsәlәn, konkret 
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obyektin şәklinin çәkilmәsi) aşağıdakı ardıcıllıqla yerinә yetirmәlidir: Yuvadan hәrәkәtә başlayaraq 
nәzәrdә tutulan hündürlüyә qalxmaq, hәmin hündürlükdә obyektә qәdәr uçmaq, tapşırığı yerinә 
yetirmәk, geri qayıtmaq vә müәyyәn trayektoriya üzrә yuvaya enmәk. Optimal hәllin qurulması 
alqoritmi verilmiş vә әsaslandırılmışdır. Tәdqiqat nәzәri xarakter daşıyır. 

[24] mәqalәsindә müәlliflәr pilotsuz uçuş aparatının trayektoriyasını planlaşdırmaq yeni 
yanaşma tәklif edir, bu mәqsәdlә qismәn tamqiymәtli xәtti proqramlaşdırma mәsәlәsini tәtbiq edirlәr. 
Hesab edilir ki, әvvәlcәdәn uçuş marşrutunun әvvәlcәdәn dәqiqlәşdirilmәsi böyük hәcmdә hesablama 
resursu tәlәb edir vә dә mәqsәdәuyğun deyil. Ondan başqa, uçuşun әvvәlindә ilkin mәlumat tam 
olmadığı hallarda belә hesabatın aparılması lüzumsuz hesablama işi sayıla bilәr. Tәklif olunur ki, 
uçuş marşrutunun hәr dәfә növbәti sahәdә planlaşdırılsın vә bu zaman әrazi ilә bağlı yeni mәlumatlar 
(maneәlәr) nәzәrә alınsın. Belәliklә, hesablama prosesinә sәrf olunan vaxt qat-qat azalır. Alqoritm 
pilotsuz uçuş aparatının әtalәtliliyini vә manevretmә xüsusiyyәtlәrini nәzәrә alır, әtraf mühit 
haqqında mәlumatlar әvvәlcәdәn mәlum olmayanda da effektli işlәyir. 

A.N.Krasovskiy vә O.A.Suslovanın digәr mәqalәsindә vintlәrin bucaq sürәtindәn asılı olaraq 
kvadrokopterin hәrәkәtinin sadәlәşdirilmiş riyazi modelinә baxılmışdır [25]. Dronun hәrәkәt 
trayektoriyasının seçilmәsi üçün baxılan zaman kәsiyindә idarәedici tәsirlәrin realizә olunması üçün 
tәlәb olunan enerjinin optimal olması meyarından çıxış edilir. Mәsәlәnin hәlli üçün dronun hәrәkәti 
Nyuton-Eyler diferensial tәnliklәri şәklindә ifadә olunmuşdur. Modellәşdirmәnin analizi göstәrir ki, 
pilotsuz uçuş aparatlarının şәhәr şәraitindә uçduqda tәklif olunan alqoritm yaxşı nәticә verir. 

İkinci mәsәlә trayektoriyanın dәqiqlәşdirilmәsi mәsәlәsi yaxud hәrәkәtin korreksiyası mәsәlәsi 
adlana bilәr. Bu qәbildәn olan mәsәlәlәrә hәsr olunmuş bir neçә mәqalәni qeyd edәk. 

[26]-mәqalәsindә yükü müәyyәn yerdә hündürlükdәn atandan sonra geri qayıtmalı pilotsuz 
uçuş aparatının trayektoriyasının planlaşdırılma alqoritmi verilir. Alqoritm uçuş müddәtindә dronun 
yanacaq sәrfi vә faydalı yükü çatdırması ilә bağlı dinamik xüsusiyyәtlәrinin dәyişmәsini nәzәrә alır. 
Tәklif olunan yanaşmanın analoji ballistik-naviqasiya alqoritmlәrdәn fәrqli cәhәti – hesablama 
dәqiqliyinin artırılmasına baxmayaraq hesablama çәtinliyini xeyli azalmasıdır. 

Budiyono Agus öz tәdqiqatlarında daha manevrli olmaq baxımından vertolyot tipli avtonom 
aparatların istifadә olunması әsaslandırılmışdır [27; 28]. Uçuş aparatının avtonom olması onun 
nәzәrdә tutulan trayektoriya üzrә stabil naviqasiyasını nәzәrdә tutur. Müәllif pilotsuz avtonom uçuş 
aparatlarının yaradılması ilә bağlı modellәşdirmә, idarәetmә vә naviqasiya sahәsindә әn son 
nailiyyәtlәri şәrh etmişdir. 

Kvadrokopterlәrin pilotsuz olması onların avtonom olması demәk deyil. [5-19] mәqalәlәrindә 
baxılan mәsәlәlәrin hәlli üçün prinsip etibarı ilә operator idarәsi kifayәt edir. Lakin bu hallarda da 
dronun avtonom uçuş imkanlarının olması arzu olunandır. Belә ki, uçuş zamanı müxtәlif texniki 
qüsurlar üzündәn idarәetmәni hәyata keçirәn radio-rabitәnin pozulması kvadrokopterin, mәsәlәn, 
geriyә – ilkin mәntәqәyә qayıtmasını tәmin etmәlidir. Bu mәsәlә xüsusilә dә hәrbi tapşırıqlar yerinә 
yetirәn dronlar üçün aktual hesab olunur. 

Bir sıra hallarda uçuş marşrutu planlaşdırılarkәn әrazidә mövcud olan maneәlәr nәzәrә alınmır, 
maneәlәrdәn yan keçmә mәsәlәsinin hәlli kvadrokopterin naviqasiya sisteminә hәvalә olunur. [29]-
dә әvvәlcәdәn müәyyәnlәşdirilmiş uçuş trayektoriyası boyunca mövcud olan maneәlәrdәn yayınmaq 
mәqsәdilә onları lokallaşdıran baza nöqtәlәri müәyyәnlәşdirir vә bu nöqtәlәr arasında dronun әvvәlki 
istiqamәtdә hәrәkәtini saxlamaqla onu әvvәlcә trayektoriyaya nәzәrәn әyana hәrәkәt etdirmәk, sonra 
isә әvvәlki vәziyyәtә qaytarmaq üçün lazım olan tәcili müәyyәnlәşdirir. Kvadrokopterin riyazi 
modeli qurulmuşdur vә maneәni tәhlükәsiz ötmәk üçün tәlәb olunan әmsallar hesablanmışdır. 

[30]-da pilotsuz aparatın uçuş әrazisindә olan maneәlәrdәn yan keçmәsinin tәmin olunması 
kimi analoji mәsәlәyә baxılır. Mәqalәdә trayektoriyanın planlaşdırma vә generasiya funksiyasının, 
dronun idarәetmә vә fәzada oriyentasiya funksiyası ilә qeyri-sәlis mәntiq әsasında inteqrasiyası tәklif 
olunmuşdur. Fәzada trayektoriyanın eleronların iştirakı olmadan idarә olunması sisteminin 
layihәlәndirilmәsi vә onun qeyri-xәtti dinamik sistem kimi realizasiyası tәklif olunmuşdur. İki 
stasionar maneәyә malik olan trayektoriya boyunca hәrәkәt etmәk üçün qeyri-sәlis mәntiq әsasında 
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qәrar qәbul edilmәsinә dair misallar gәtirilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, göstәrilәn misallar tәklif 
olunan üsulun ümidverici olduğunu göstәrir. 

[31] mәqalәsindә dronların uçuşu zamanı onların toqquşmaması üçün qәrarqәbuletmә 
strategiyası işlәnilmişdir. Müasir tәyyarәlәrdә tәtbiq olunan transponder sisteminә oxşaq olmaqla 
tәdqiqatın ideyası ondan ibarәtdir ki, müәyyәn razılaşdırılmış meyara uyğun olaraq dronlardan biri 
әsas dron hesab edilir. Digәr dron uçuş texniki imkanlarından çıxış edәrәk öz hәrәkәt trayektoriyasına 
nәzәrәn yuxarı yaxud aşağı qalxmaqla hәrәkәtini tәhlükәsiz davam etdirir. Modellәşdirmәnin 
nәticәlәrini göstәrmişdir ki, tәklif olunan yanaşma kifayәt qәdәr effektivdir vә pilotsuz uçuş 
aparatlarının idarәetmә sistemindә tәtbiq oluna bilәr. 

Üçüncü mәsәlә dronun müәyyәnlәşdirilmiş trayektoriya üzrә uçmasımı tәmin etmәk mәqsәdilә 
onun qovşaqlarının idarә edilmәsidir. İdarәetmә sisteminin mexanizmi uçuş aparatının 
konstruksiyasından asılı olaraq müxtәlif ola bilәr. Kvadrokopter üçün bu mәsәlә onun mühәrrikinin 
gücünün tәnzimlәnmәsi ilә hәyata keçirilir. İdarәetmә mәsәlәsinin hәll edilmәsi üçün dronun riyazi 
modeli qurulur. Bir qayda olaraq dron bәrk cisim kimi modellәşdirilir. Riyazi model dronun 
qovşaqlarının işi ilә yerinә yetirilmәli manevrlәr arasında әlaqәni ifadә edir [32]. Bu istiqamәtdә 
aparılan bәzi tәdqiqatlarla tanış olaq. 

[33]-dә kvadrokopterin hәrәkәtinin riyazi modeli qurulmuşdur, bu model cisimlәrin hәrәkәt 
dinamikası nәzәriyyәsinә әsaslanır, diferensial tәnliklәr sistemi ilә ifadә olunmuşdur. Dronun 
fәzadakı oriyentasiyası Eyler-Krılov bucaqları ilә verilir. Riyazi modeldә kvadrokopterin reduktorla 
tәchiz olunmuş kiçik ölçülü elektrik mühәrriklәrinә malik olması öz әksini tapmışdır. Mәqalәdә 
deyilir ki, tәnliklәr sisteminin hәlli dronun verilmiş trayektoriya üzrә uçmasını idarә etmәyә imkan 
verә bilәr. Hesab olunur ki, riyazi modeldәn istifadә etmәklә dronun iki mәntәqә arasında mәsafәni 
әn qısa zaman әrzindә qәt etmәsi üçün optimal idarәetmә mәsәlәsini formalaşdırmaq vә hәll etmәk 
olar. 

[34] mәqalәsindә pilotsuz uçuş aparatının altı sәrbәstlik dәrәcәsi (fәza koordinatları vә fırlanma 
bucaqları) ilә xarakterizә olunan riyazi modelinin qurulması vә onun avtomatik idarәetmә sisteminin 
işlәnilmәsi mәsәlәsinә baxılmışdır. Fırlanma hәrәkәti Eyler tәnliklәri ilә ifadә olunmuşdur. 
Kvadrokopterin idarә olunması üçün mütәnasib-diferensial tәnzimlәmә hәyata keçirәn alqoritm tәklif 
olunmuşdur. Modellәşdirmә nәticәlәrini yoxlamaq üçün Matlab mühitindә kompüter eksperimentlәri 
aparılmış, avtomatik idarәetmә sisteminin kvadrokopterin ağırlıq mәrkәzinin tәlәb olunan nöqtәyә 
qәdәr hәrәkәtini tәmin edәn parametrlәri hesablanmış, nәticәlәrin qәnaәtbәxş olduğu göstәrilmişdir. 

[35] mәqalәsinin maraqlı cәhәti odur ki, idarәedici tәsirlәrin hesablanması üçün neyro-şәbәkә 
alqoritminә baxılmışdır. Mәqalәdә dronun baza trayektoriyaları adlandırılan 3 halı – düz xәtt boyunca 
havaya qalxması, düz xәtt boyunca uçması vә düz xәtt boyunca enmәsi halları nәzәrdәn keçirilmişdir. 
Kvadrokopterin nәzәri-mexaniki modeli qurulmuş, idarәedici neyron şәbәkәsi qәnaәtbәxş hәrәkәt 
trayektoriyaları çoxluğu әsasında öyrәdilmişdir. Naviqasiya verilәnlәrindә xәtalar olduqda neyro-
şәbәkә alqoritminin işi analiz edilmişdir. 

[36]-dә pilotsuz uçuş aparatının stabilizasiya sisteminin qurulması ilә bağlı bir yanaşma tәklif 
olunur. Yanaşmanın mahiyyәti – sükan mexanizmlәrinә ötürülәn idarәedici siqnallar ilә riyazi 
modeldәn hesablanan vәziyyәt parametrlәri arasında üçkanallı stabilizasiya sisteminin 
yaradılmasıdır. Modellәşdirmәnin nәticәlәri kimi kren bucaqları üzrә stabillәşmә, yüklәnmәlәr üzrә 
stabillәşmә prosesinin zamandan asılılığı, hәmçinin stabilizasiya sisteminin güclәndirmә әmsallarının 
normal yüklәnmәlәr vә krendәn asılılığı qrafiklәri verilmiş. Yanaşma әsasında proqram tәminatı 
yaradılmışdır. 

İdarә olunma prinsipi bir qәdәr fәrqli olan vintli dronların sinfinә trikopterlәri aid etmәk olar. 
Onların hәrәkәt istiqamәtinin idarә olunması üçün mühәrrikin tәsir vektorunun istiqamәtinin drona 
nәzәrәn dәyişdirilmә imkanı yaradılmışdır. [37]-dә trikopter tipli pilotsuz uçuş aparatının riyazi 
modeli qurulmuşdur. Riyazi model 2-ci tәrtib qeyri-xәtti diferensial tәnliklәr sistemi şәklindә olub 
universal xarakterә malikdir, trikopterin konstruksiyasından vә göstәricilәrindәn asılı olaraq qarşıya 
qoyulan mәsәlәni hәll etmәk üçün optimal parametrlәri tәyin etmәyә imkan verir. Müәlliflәr 
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bildirirlәr ki, bu riyasi model trikopterin avtomatik idarә olunma sisteminin yaradılması zamanı 
istifadә oluna bilәr. 

[38] mәqalәsindә әsas mәqsәd üç rotora malik pilotsuz uçuş aparatının – trikopterin 
konsepsiyasını, dinamikasını vә idarәetmә strategiyasını tәdqiq etmәk olmuşdur. Hesab edilir ki, 
trikopter ağırlıq mәrkәzindәn eyni uzaqlıqda yerlәşәn 3 әdәd oxlu ritora malik mühәrriklә tәchiz 
olunmuşdur. Trikopterin hәrәkәti qüvvә tәnliklәri, moment tәnliklәri vә kinematika tәnliklәrindәn 
ibarәt diferensial tәnliklәr sistemi ilә ifadә olunmuşdur. İdarәetmә strategiyası klassik mütәnasib-
inteqral-törәmә kontrolerinin iş prinsipinә әsaslanmışdır. Modellәşdirmәnin tәtbiqi ilә MatLab 
mühitindә yaradılmış proqram vasitәsilә simulyasiya eksperimentlәri keçirilmiş, nәticәlәr qrafiklәr 
şәklindә tәqdim olunmuşdur. 

[39]-dә trikopter tipli pilotsuz uçuş aparatının fәzada vәziyyәtinin optimal idarә olunması 
mәsәlәsinә baxılmışdır. Mәqalәdә deyilir ki, rotorun oxunun drona nәzәrәn dönmә imkanı bu tipli 
konstruksiyaların manevrliliyini artırır, onların hәm vertolyot kimi qalxıb enmәsinә, hәm dә tәyyarә 
kimi şığımasına imkan verir. Mәqalәdә eksperimental tәdqiqatların nәticәlәri şәrh olunmuşdur, 
idarәetmәnin riyazi formalizasiya gәtirilmәmişdir. 

[40] mәqalәsindә çoxrotorlu pilotsuz uçuş aparatlarının riyazi modeli qurulmuşdur. Dronun 
riyazi modeli dedikdә onun bәrk cisim kimi dinamik modeli vә hәrәkәt matrisinin vәhdәti başa 
düşülür. Daşınan faydalı yükün hәcmindәn, dronun manevrliliyinә olan tәlәblәrdәn, istifadә olunan 
mühәrriklәrin gücündәn asılı olaraq dronun optimal konfiqurasiyası müәyyәnlәşdirilә bilәr. 
Müәlliflәr hәrәkәt matrisi anlayışının kömәyilә dronun fәzada müxtәlif konfiqurasiyalarını tәmin 
etmәk üçün tәlәb olunan qüvvәlәrin vә burucu momentlәrin paylanmasını tәhlil etmişlәr. Tәdqiqat 
nәzәri xarakter daşıyır. 

[41]-dә kvadrokopterin hәrәkәtinin riyazi modellәşdirmә mәsәlәlәri nәzәrdәn keçirilmiş, uyğun 
hesabat sxemi tәklif olunmuşdur. Modelin qurulması zamanı dronun qovşaqları arasında olan 
kinematik rabitә, giroskop effektlәri, kvadrokopterin mühәrriklәrinin fırlanma sistemindә baş verәn 
mexaniki proseslәrin әlaqәsi nәzәrә alınmışdır. İdarәedici tәsirlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi alqoritmi 
işlәnmişdir. 

Dronun trayektoriya üzrә uçuşuna nәzarәt etmәk üçün onun cari yeri haqqında mәlumatlar 
olmalıdır. Peyk-naviqasiya texnologiyalarının geniş istifadә edildiyi bir vaxtda dronun cari yeri 
haqqında mәlumat onun GPS cihazından alınan coğrafi en vә uzunluq dairәsi ola bilәr. Lakin hәrbi 
tәyinatlı dronların idarәetmә sistemindә istifadә mәqsәdilә GPS mәlumatları etibarlı hesab olunmur. 
Bunun әsas sәbәbi hәrbi әmәliyyat zonalarında GPS siqnallarının dayanıqlı qәbul edilә bilmәmәsidir. 
Ona görә dә dronun yerinin tәyin olunması mәsәlәsi onun әnәnәvi cihazlarla tәchiz olunmuş 
naviqasiya sistemindәn alınan mәlumatların (yüklәnmәlәr, oriyentasiya bucaqları, barometrik 
hündürlük vә s.) emalı ilә hәyata keçirilir. Bu mәlumatların emalı sistemi dronun idarәetmә modelinin 
tәrkib hissәsi hesab oluna bilәr. Müasir dronlarda tәtbiq olunan naviqasiya cihazları yarımkeçiricilәr 
fizikasının keçәn әsrin ortalarından başlayaraq sıçrayışlı inkişafı sayәsindә çox kiçik, yüngül vә ucuz 
olmaqla başa gәlir. Mәsәlәn, MPU-9250 – çoxçipli modul olub, 3x3x1 mm – ölçülü korpusda 
yerlәşәn vә özündә 3-oxlu akselerometr, 3-ölçülü giroskop vә 3-ölçülü maqnitometri birlәşdirir [42]. 
Bu qurğu, faktik olaraq әnәnәvi naviqasiya qurğularının miniatür variantıdır. 

Lakin tapşırıqların yerinә yetirilmәsi mәqsәdilә uzaq mәsafәlәrә uçuş hәyata keçirәn dronlar 
üçün bu kimi әnәnәvi naviqasiya cihazlarının dәqiqliyi dә qaneedici olmaya bilәr. Ona görә dә digәr 
mәlumat mәnbәlәrinә istinad etmәk zәrurәti yaranır. 

Mәsәlәn, [43]-dә avtopilot, platformasız inersiyal naviqasiya sistemi ilә yanaşı bort hesablama 
qurğusu vә girostabil platformada yerlәşәn videokamera ilә tәchiz olunmuş pilotsuz uçuş aparatının 
naviqasiyası alqoritmi tәklif olunmuşdur. Alqoritm, әsasәn, xarici siqnallardan, o cümlәdәn GPS vә 
ГЛОНАСС sistemlәrinin siqnallarından istifadә etmәdәn uçuş aparatının avtonom rejimdә hәrәkәtә 
başladığı ilkin nöqtәyә qayıtması mәsәlәsini hәll edir. Alqoritmin ideyası ondan ibarәtdir ki, dron 
geri qayıdarkәn çәkdiyi videokadrları әmәliyyat zonasına gedәrkәn çәkdiyi vә yadda saxladığı 
videokadrlarla müqayisә etmәklә öz qayıtma trayektoriyasını korrektә edir. Bu mәqsәdlә әvvәlcәdәn 
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çәkilmiş şәkillәrdәn dә (bunlara odometriya mәlumatları deyilir) istifadә edilә bilәr, bu halda pilotsuz 
aparatın әmәliyyat mәntәqәsinә uçuşu da xarici naviqasiya sistemlәrinin siqnallardan istifadә 
edilmәmәklә hәyata keçirilә bilәr. 

Mәqalәdә kompüter modellәşdirmәsinin dronun geri qayıtma mәsәlәsinin hәllinin 
vizualizasiyasının nәticәlәri verilmişdir. Eksperimentlәrin keçirilmәsi üçün MATLAB-da vә Visual 
Studio 2013 mühitindә C#-dә proqram modulları yaradılmışdır. Hesablama eksperimentlәri 
göstәrmişdir ki, tәklif olunan alqoritm dayanıqlıdır vә kifayәt qәdәr dәqiq nәticә verir. 

V.Q.Loqaçev vә İ.V.Mininin mәqalәsi odometriya mәlumatları әsasında avtonom uçan 
kvadrokopterin fәzada vәziyyәtinin stabillәşdirilmәsinә vә uçuş trayektoriyasından sapmasının 
aradan qaldırılmasına hәsr olunmuşdur [44]. Tәdqiqatlar yanğınsöndürәnlәrә kömәk mәqsәdilә kiçik 
mәsafәlәrdә işlәyәn kvadrokopterlәrin yaradılması mәqsәdilә aparılmışdır. Kvadrokopterin uçuş 
modeli, idarәetmә vә stabilizasiya sistemi işlәnilmişdir. Müәlliflәrin tәklif etdiyi yanaşmada 
stabilizasiya yalnız vizual mәlumatlar vә bortda yerlәşәn sensor mәlumatları әsasında hәyata keçirilir, 
GPS siqnallarından istifadә olunmur. Xәtaların toplanması sәbәbindәn bu yanaşma uzunmüddәtli 
avtonom uçuşlar keçirәn dronların idarәetmә sistemindә istifadә edilә bilmir. 

[45] tәdqiqat işindә trayektoriyanın planlaşdırılması üzrә intellektual mexatron sistem tәdqiq 
olunmuşdur. Kvadrokopterin qeyri xәtti modeli әsasında optik odometriya üsulunun kömәyi ilә onun 
uçuşunun idarә olunması alqoritmi tәklif olunmuş, real zaman miqyasında uçuşun avtonom hәyata 
keçirilmәsinә imkan verәn proqram paketi yaradılmışdır. Qeyd edәk ki, bu mәsәlә uçuş zamanı qeyri-
ştat vәziyyәtin yarandığı hallarda da aktual olur. 

Yuxarıda sadalanan yanaşmalarda dronun tәklif olunan trayektoriya üzrә uçuşması üçün uyğun 
komandaların generasiya olunmasından danışılır. Әlbәttә, yaxın mәsafәlәr üçün bu trayektoriya 
bilavasitә operator tәrәfindәn dә verilә bilәr. 

[46]-da pilotsuz uçuş aparatının idarә olunması üçün proqram tәminatından söhbәt açılır, 
dronların kәnd tәsәrrüfatında istifadәsinin detalları şәrh olunur. Pilotsuz uçuş aparatı ilә avtomatik 
idarәetmә sisteminin qarşılıqlı әlaqәsinin vacibliyi vurğulanıb, dronun texniki tәminatı vә ayrı-ayrı 
qovşaqları arasında qarşılıqlı әlaqә tәsvir olunub. Kvadrokopterin riyazi modelinin qurulması zamanı 
әsas fiziki effektlәr – dronun aerodinamikası, inersiya momentlәri, burucu momentlәr, giroskop 
effekti nәzәrә alınıb. Dronun fәzada vәziyyәtini tәsvir etmәk üçün bucaqların oriyentasiya 
bıçaqlarının Eyler bucaqları vә kvaterionlarla verilmәsi variantlarına baxılmışdır. 

[47] mәqalәsindә kvadrokopterin trayektoriyasının operator tәrәfindәn generasiya edilmәsi vә 
dronun hәmin trayektoriya üzrә avtonom uçuşunu hәyata keçirәn proqram mәhsulunun yaradılmasına 
hәsr olunmuşdur. Trayektoriya iki ölçülü-müstәvi koordinatları şәklindә operator tәrәfindәn proqram 
interfeysindәn daxil olunur, proqram emalı nәticәsindә dronun müәyyәn hündürlükdә uçması üçün 
komandalar avtomatik rejimdә generasiya olunur. Avtomatik generasiya alqoritminin olması 
operatorla daimi rabitә әlaqәsini zәruri etmir vә tәbiidir ki, enerji sәrfiyyatını xeyli azaldır. Proqramın 
aprobasiyası Parrot kompaniyasının Ar Drone dronunda hәyata keçirilmiş, kvadrokopterin kiçik 
mәsafәlәrdә uçuşu zamanı trayektoriyadan sapmalar 5% hәcmindә olmuşdur. 

Söhbәt dronların operator sәviyyәsindә idarә olunmasından gedәndә mәsәlәnin riyazi aspektlәri 
ilә yanaşı insan-maşın interfeysi problemlәrindәn dә danışmaq lazımdır. İnsan-maşın interfeysinin 
uğurlu qurulması dronların idarә edilmә prosesini xeyli asanlaşdırır, hәrbi әmәliyyatların yerinә 
yetirilmәsi zamanı operatorun yuxarıda adı çәkilәn metod vә yanaşmaların fәrqinә varmadan 
tapşırıqları müvәffәqiyyәtlә icra etmәsini şәrtlәndirir. Bu baxımdan “İnsan sistemlәrinin inteqrasiyası 
vә avtomatlaşdırılması: kiçik pilotsuz uçuş aparatlarının problemlәri” adlı hesabatı qeyd etmәk 
lazımdır [48]. Hesabat ABŞ hәrbi qüvvәlәrinin vә NASA-nın sifarişi ilә tәrtib olunub, hәrbi dronların 
idarә olunması ilә bağlı problemlәr vә çöl sınaqlarının nәticәlәri müzakirә edilir. İdarәetmәdә 
meydana çıxan çәtinliklәrinin nәdәn ibarәt olması, onların gәlәcәkdә aradan qaldırılması üçün tәtbiq 
oluna bilәn avtomatlaşdırma texnologiyaları nәzәrdәn keçirilir. 

Pilotsuz uçuş aparatlarının hәrbi sahәdә tәtbiqinin müasir inkişaf tendensiyaları haqqında icmal 
xarakterli materiallar [49-54] vә digәr mәqalәlәrdә öz әksini tapmışdır. 
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Nәticә 
 

Qarşıya qoyulan mәqsәddәn asılı olaraq istәr dronların uçuş trayektoriyasının 
müәyyәnlәşdirilmәsi, istәrsә dә onun bu trayektoriya üzrә uçuşunun idarә olunması üçün çoxsaylı 
yanaşmalar mövcuddur. Bu yanaşmaların müvәffәqiyyәtlә tәtbiqi konkret dronun tipindәn, 
konstruksiyasından, texniki göstәricilәrindәn asılıdır. Son nәticәdә dronun idarә edilmәsi aparat-
proqram tәminatının yaradılmasını şәrtlәndirirsә, onun riyazi tәminatı vә realizasiya alqoritmlәri çox 
müxtәlif ola bilәr. Tәyinatından asılı olaraq digәr әlaqәli mәsәlәlәrin dә hәll olunması zәruri ola bilәr. 
Avtonom rejimdә yerinә yeririlmәli olan bu mәsәlәlәr sırasında maneәlәrin müәyyәnlәşdirilmәsi vә 
onları ötüb keçmә, qeyri-ştat hallarda qırar qәbul etmә, müxtәlif mәlumatların hibrid emalı vә 
digәrlәrini göstәrmәk olar. Lakin heç bir mövcud texnologiya uyğunlaşdırma tәdqiqatları 
aparılmadan digәr uçuş aparatlarına tәtbiq edilә bilmir. 

Belәliklә, tәlәb olunan mәsәlәlәrin hәllinә yönәldilmiş dronların layihәlәndirilmәsi zamanı 
әdәbiyyatda verilmiş tәdqiqatların müxtәlif variantlarına baxmaq, lazım gәldikdә, yeni yanaşmalar 
işlәmәk lazımdır. 
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Аннотация 

Об исследованиях задач моделирования беспилотных 
летательных аппаратов 

Эльхан Сабзиев 
 

Интенсивное развитие электроники и информационных технологий, с одной стороны, 
возможность широкого применения в различных областях жизни и технологий с другой, дали 
толчок к созданию многочисленных вариантов беспилотных летательных аппаратов. Как и 
при разработке других технических средств, исследователи столкнулись с рядом 
теоретических и практических вопросов, связанных с управлением дронами и выполнением 
различных задач, таких как планирование траектории полета, управление полетом дронов, 
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устранение отклонений, автономное управление и так далее. Ежедневно в научно-технической 
литературе публикуются сотни статей по управлению беспилотными летательными 
аппаратами В этой работе представлен краткий обзор ключевых подходов для решения этих 
проблем. 

Ключевые слова: Беспилотный летательный аппарат, дрон, квадрокоптер, траектория, 
система управление. 

 
Abstract 

About researches on the problems of modelling unmanned aerial vehicles 
Elkhan Sabziev 

 

The intensive development of electronics and information technology, on the one hand and the 
possibility of widespread use in various fields of life and technology on the other, gave impetus to 
the creation of numerous variants of unmanned aerial vehicles. As usually, the researchers faced a 
number of theoretical and practical issues related to managing drones and performing various tasks, 
such as planning the flight path, controlling the flight of drones, eliminating deviations, autonomous 
control, and so on. Hundreds of articles on the control of unmanned aerial vehicles are published daily 
in the scientific and technical literature. This paper provides a brief overview of key approaches to 
solving these problems. 

Keywords: Unmanned aerial vehicle, drone, quadrocopter, trajectory, control system. 
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SӘRKӘRDӘLİK TӘFӘKKÜRÜ VӘ ONUN FORMALAŞMASI YOLLARI 
 

fil.e.d., dosent Sәdi Nuriyev 
Tәkminә Cabbarova 

Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 
 

Xülasә. Mәqalәdә sәrkәrdәlәrin şәxsiyyәt keyfiyyәtlәrinin formalaşdırılması ilә bağlı hәrbi 
nәzәriyyәçilәrin fikirlәri tәhlil edilir, hәrb klassiklәrinin sәrkәrdә tәfәkkürünün formalaşdırılması 
yolları haqqında fikirlәri göstәrilir. Sәrkәrdә şәxsiyyәtinin mahiyyәti, onu tәşkil edәn әqli vә mәnәvi 
keyfiyyәtlәr açıqlanır.  

Açar sözlәr: tәfәkkür, sәrkәrdә, iradi keyfiyyәtlәr, hәrb sәnәti, hәrbi tәlim. 
 

Giriş 
 

Cәmiyyәtdә cәrәyan edәn bütün proseslәr kimi, hәrb işinin dә öz qanunauyğunluqları vә 
prinsiplәri mövcuddur. Bu qanunauyğunluqların düzgün hәrәkәtә gәtirilmәsi, onların obyektiv 
tәlәblәrinin sәmәrәli nәticәlәrә çevrilmәsi hәmin prosesә rәhbәrlik edәnlәrin, o cümlәdәn dә 
әmәliyyat-strateji sәviyyәli sәrkәrdәlәrin tәfәkkür sәviyyәsindәn birbaşa asılıdır. Yalnız düzgün 
yanaşma, dialektik tәfәkkürün tәtbiqi, tәfәkkür çevikliyinin nümayiş etdirilmәsi hәrbi prosesi düzgün 
vә mәqsәdyönlü şәkildә istiqamәtlәndirmәyә imkan verә bilәr. Ona görә dә sәrkәrdә tәfәkkürünün 
formalaşdırılması, әslindә cәmiyyәt üçün hәrbi-strateji bir әhәmiyyәt kәsb edir. Bunun üçündür ki, 
yüksәk hazırlıqlı zabit korpusu, xüsusilә dә onun strateji vә operativ (әmәliyyat) idarәetmә hәlqәsinә 
aid hissәsinin yetişdirilmәsi hәr bir dövlәtin ali hәrbi-siyasi rәhbәrliyinin qarşısında dayanan mühüm 
vәzifәlәrdәn biridir. Bu vәzifәnin hәll edilmәsi üçün müvafiq zabit heyәtindә zәruri keyfiyyәtlәrin 
formalaşdırılması, qorunması vә inkişaf etdirilmәsi hәm dә hәrbi pedaqogika vә psixologiyanın 
mühüm vәzifәlәrindәndir. Bu baxımdan, toxunulan problemin hәllinin nәzәri әsaslarının 
müәyyәnlәşdirilmәsi adları çәkilәn elm sahәlәrinin tәcrübәli mütәxәssislәrinin diqqәt mәrkәzindәdir. 

Qeyd etmәk lazımdır ki, müasir şәraitdә silahlı qüvvәlәrin strateji vә operativ idarәetmә 
hәlqәsinin yüksәkixtisaslı kadrlarının hazırlanması mәsәlәsinin әhәmiyyәti xeyli artmış, onun hәlli 
şәrtlәri isә kifayәt qәdәr çәtinlәşmişdir. Bu, bir sıra amillәrlә şәrtlәnir.  

Birincisi, müasir әmәliyyatların mәzmunu vә xarakteri dәyişmişdir. Onlar daha çox qeyri-
әnәnәvi vә qeyri-xәtti xarakter alır, әn yeni silahlı mübarizә vasitәlәrindәn vә digәr xüsusiyyәtlәrdәn 
istifadә ilә xarakterizә olunur.  

İkincisi, zabit korpusu tәrәfindәn qeyri-әnәnәvi әmәliyyatlarda qoşun qruplarının hazırlanması 
vә tәtbiqindә onların malik olduqları bacarıq vә vәrdişlәrin qeyri-sәmәrәliliyi özünü göstәrir. Mәhz 
buna görә dә qeyri-standart vә qeyri-әnәnәvi döyüş şәraitlәrindә zabit kadrların hәrbi tәfәkkürünün 
hansı sәviyyәdә olması mühüm әhәmiyyәt kәsb edir.  

Mәqalәdә mәqsәd XVIII әsrinin sonu – XIX vә XX әsrin әvvәlindә bir çox mәşhur xarici hәrbi 
nәzәriyyәçilәrin sәrkәrdәnin şәxsiyyәt keyfiyyәtlәrinin formalaşdırılması vә inkişafı ilә bağlı 
fikirlәrini tәhlil etmәk vә ümumilәşdirmәklә, bu problemlәrin hәllinin ayrı-ayrı aspektlәri üzrә bәzi 
irad vә tәkliflәr bildirmәk, hәrb klassiklәrinin fikir vә düşüncәlәrinә tarixi planda yanaşmaqla 
günümüz üçün aktual olan maraqlı elmi qәnaәtlәrә gәlmәkdir.  

 
Sәrkәrdә tәfәkkürünün mahiyyәti 

 

Sәrkәrdәnin şәxsiyyәtinin psixoloji strukturundan danışarkәn bәzәn hәrb klassiklәri “әqli 
keyfiyyәtlәr”, yaxud “әqlin keyfiyyәtlәri” kimi ifadәlәrdәn istifadә etmişlәr. Böyük sәrkәrdәlәrin 
şәxsiyyәtini tәşkil edәn xüsusiyyәtlәr arasından onların әqli keyfiyyәtlәri ilә yanaşı, mәnәvi 
keyfiyyәtlәrinin dә (iradә, igidlik, cәsarәt, temperament vә s.) nәzәrә alınması vacibdir. Mәsәlәn, 
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K.Klauzevits bu nöqteyi-nәzәrdәn hәm әqli, hәm dә mәnәvi keyfiyyәtlәri (qәtiyyәt, mәtanәt, 
dözümlülük, ruhun gücü) vәhdәt halında götürürdü. 

Birincisi, bu, әqli vә mәnәvi keyfiyyәtlәrin nisbәtinә aiddir. Keçmiş mәşhur sәrkәrdәlәrin 
fәaliyyәtinin әksәr tәdqiqatçıları haqlı olaraq qeyd edirlәr ki, sәrkәrdәnin әqlinin rolu (şәxsiyyәtin 
digәr psixoloji keyfiyyәtlәrilә müqayisәdә) daha çox onun tutduğu vәzifәnin sәviyyәsindәn asılıdır. 
Yәni, rәhbәrlik sәviyyәsi nә qәdәr yüksәk olarsa, tәfәkkürün rolu (әqli fәaliyyәt) onun fәaliyyәtindә 
bir o qәdәr böyük olar. K.Klauzevitsin sözlәrinә görә, “biz komanda vәzifәsi pillәsindә nә qәdәr 
yuxarı qalxırıqsa, rәhbәrin fәaliyyәtindә fikir, mülahizә vә fәrasәt daha çox әhәmiyyәt kәsb edir” [2]. 
Bu cür asılılıq, hәr şeydәn әvvәl, sәrkәrdәnin әqli fәaliyyәtinin istiqamәtindәn, başqa sözlә, fәaliyyәt 
obyektlәrinin xüsusiyyәtindәn doğur. Birlik komandanı, general vә onun qәrargah zabitlәri üçün belә 
obyektlәr mürәkkәb tәşkilati insan-maşın sistemlәridir, onları idarәetmә sistemidir. Hәr şeydәn әvvәl, 
bu, sistemin fәaliyyәtidir, sistemin özünün daxilindә müxtәlif növ münasibәt vә әlaqәlәr olduğu kimi, 
müxtәliftipli dost (qonşular, qarşılıqlı әlaqәli qonşular), antaqonist (düşmәn), neytral (әrazi) vә s. 
digәr sistemlәrlә dә müxtәlif növ münasibәt vә әlaqәlәrin qurulması vә dәstәklәnmәsi qaydasıdır. 
İdarә olunan obyekt vә onun әlaqәlәri nә qәdәr mürәkkәb olarsa, onların idarә olunması prosesi dә 
bir o qәdәr mürәkkәb olar. Hәrbi-tәşkilati sistemin iyerarxiyası onun müxtәlif sәviyyәlәrindә 
idarәetmәnin vәzifә vә funksiyalarının bölgüsünü tәlәb edir. Ona görә dә mütәxәssislәr hәrbi 
sәrkәrdәyә lazım olan әqli keyfiyyәtlәr mәcmusunu konkret olaraq praktiki ağıl vә yaxud praktiki 
tәfәkkür adlandırır.  

İkincisi, operativ (strateji) sәviyyәdә idarәetmәnin mürәkkәbliyi bir dә onda tәzahür edir ki, 
idarәetmә obyektlәri, bir qayda olaraq, birbaşa qavranılmır. Hәlә onların fiziki vә motor 
әmәliyyatlarından danışmırıq. Mәhz hәddәn artıq geniş әrazidә (zonada) vәziyyәtin 
qiymәtlәndirilmәsi, yaranmış vәziyyәtә müvafiq әsaslandırılmış qәrarın hazırlanması, bilavasitә 
qoşunların qarşıya qoyulmuş tapşırığı yerinә yetirәcәyi әrazidәn kәnarda onlara rәhbәrlik etmәyin 
vacibliyi sәrkәrdәnin operativ vә strateji tipli tәfәkkürünün başlıca mürәkkәbliyini tәşkil edir vә bu, 
taktiki tәfәkkürlә müqayisәdә әsas fәrqdir.  

Bu mәnada müәyyәn hallarda operativ (strateji) idarәetmә hәlqәsindә olan zabitlәrin 
mәharәtinin bәzәn “tәşәbbüskarlıq” kimi dәyәrlәndirilmәsini, bu zabitin vә ya sәrkәrdәnin “mahir” 
olması kimi qiymәtlәndirmәk daha mәqsәdәuyğun olardı.  

Mәşhur hәrbi tarixçisi vә nәzәriyyәçi A.A.Sveçin deyirdi: “Rәhbәrin mәharәti (yәni 
idarәetmәnin operativ vә ya strateji hәlqәsinin rәhbәri) hәr şeydәn әvvәl, әsil hәdәfi görmәk vә ona 
nailolmanın yolunu göstәrmәk bacarığıdır... Taktika – qoşunların nizamnamә, sәrәncamlarla 
müәyyәnlәşdirilmiş hәrәkәt texnikasıdır. Taktika daha düz, tez vә qәnaәtli üsulla müәyyәn nәticәlәrә 
nail olmaq üçün qoşunların cәhdlәrinin nizamlanması, bir qayda olaraq, böyük rәis tәrәfindәn tәşkil 
edilmәsidir”. Bununla belә, mәqsәd qoymaq, yәni “nә etmәk?”, strateji hәlqәnin imtiyazıdır, mәqsәdә 
nailolma üsullarının müәyyәn edilmәsi, yәni “necә etmәk” isә daha çox operativ hәlqәnin 
funksiyasıdır. Mәlumdur ki, strateji vә xüsusәn dә taktiki hәlqәnin sәrkәrdәlәrinin hәrәkәt azadlığı 
müәyyәn dәrәcәdә mәhduddur. Taktiki hәlqә üçün mәhdudiyyәtlәr isә komandir tәrәfindәn 
hazırlanmış hәrәkәtlәrin fikir vә mәqsәdlәrin bütövlükdә yuxarı rәisin fikirlәrinә әsaslanması ilә 
şәrtlәnir. Strateji sәviyyәdә siyasi amilin nәzәrә alınması ilә әlaqәdar hәrbi sәrkәrdә tәrәfindәn 
hәrәkәt variantının seçilmәsindә dә mәlum mәhdudiyyәtlәr mövcuddur. K.Klauzevits hesab edir ki, 
siyasi rәhbәrliyin göstәrişlәri sәrkәrdәlәr tәrәfindәn mәqsәdlәrin vә onlara nailolma yollarının 
seçilmәsinә elә tәsir göstәrir ki, çox zaman hәrb sәnәtinin mәntiqi ilә ziddiyyәt yaranır. Mәşhur 
Prussiya vә alman hәrbi xadimi, hәrbi tarixçi vә nәzәriyyәçisi X.Moltke – iddia edir ki, bu vәziyyәt 
sәrkәrdәnin psixikası üçün ciddi siqnaldır. “Әn bәdbәxt sәrkәrdә o sәrkәrdәdir ki, onun üzәrindә daha 
bir nәzarәt var... bu nәzarәt baş mәnzildәki ali hakimiyyәtin nümayәndәsidir...”.  

O zaman ali dairәnin görkәmli hәrbi sәrkәrdәsini başqalarından nә fәrqlәndirmәlidir? Hәrbi 
nәzәriyyәçi vә praktiklәrin çox hissәsinin fikri bir mәsәlәdә üst-üstә düşür – görkәmli sәrkәrdә 
dahilik sәviyyәsindә keyfiyyәtlәrә malik olmalıdır. Amma “bu keyfiyyәtlәr vә onların 
formalaşdırılması yolları” barәsindәki fikirlәrdә tam yekdillik yoxdur. 
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İlk növbәdә onu qeyd etmәk lazımdır ki, o adamı dahi hәrbi sәrkәrdә hesab etmәk olar ki, o, 
hәrb sәnәtinin prinsiplәrini düzgün tәtbiq etmәyә qadirdir. Bu müddәanı Avropa hәrbi nәzәri fikrin 
banilәrindәn olan ingilis generalı H.Lloydun sözlәri daha dәqiq әks etdirir: “Hәrb sәnәtinin ali sahәsi 
prinsiplәrin yarandığı şәraitin sonsuz müxtәlifliyinә düzgün vә cәld tәtbiqi metodundan ibarәtdir”. 

Öz memuarlarında müharibә aparmağın ümumi prinsiplәri haqqında fikir yürüdәn H.Lloyd dahi 
sәrkәrdәnin malik olmalı olduğu keyfiyyәtlәri çox әtraflı tәsvir edir. Onların әn әsasları – tәfәkkürün 
operativliyi, genişliyi vә konkretliyinin vacibliyidir ki, bunun da gedişindә vәziyyәtin şәrtlәrinin 
bütün toplusunu, hәrәkәtin mümkün qaydalarını vә onların tәtbiqinin nәticәlәrini öz aralarında 
uzlaşdırmaq mümkün olur. H.Lloydun fikrincә, sәrkәrdәnin müstәsna keyfiyyәti, onun әrazini 
düzgün qiymәtlәndirmәk bacarığıdır. O, hәrb sәnәtini poeziya sәnәti vә natiqliklә müqayisә edәrәk 
sübut edir ki, “nә tarix, nә tәdqiqat, nә tәcrübә, uzunmüddәtli olmasına baxmayaraq, lazımi vәrdiş vә 
bacarıqları verә bilәr”, çünki “dahilik yalnız tәbiәtәn verilәndir” [4].  

 
Hәrb klassiklәri sәrkәrdә tәfәkkürünün formalaşdırılması yolları haqqında 

 

Sәrkәrdәnin keyfiyyәtlәri vә onların formalaşdırılmasının yolları haqqında o dövrün görkәmli 
sәrkәrdәlәrinin, xüsusilә dә Napoleon Bonapartın fikirlәri maraqlıdır. Napoleonun sәrkәrdәnin әqli 
vә iradi keyfiyyәtlәrinin inkişaf sәviyyәsinin nisbәti haqqındakı fikrini xüsusilә qeyd etmәk lazımdır. 
Onun fikrincә, böyük sәrkәrdә yalnız o adam ola bilәr ki, onun әqli vә iradi keyfiyyәtlәri eyni 
dәrәcәdә inkişaf etmiş olsun. Sәrkәrdәnin iradi keyfiyyәtlәri daha çox inkişaf etdikdә onun 
qәrarlarında vә davranışında şüurluluq, әksinә olduqda isә yaxşı fikirlәrin vә planların hәyata 
keçirilmәsindә cәsarәt vә qәtiyyәtlilik çatışmayacaq. Napoleon hәmçinin qeyd edir ki, böyük 
sәrkәrdә olmaq üçün ya dahi olmaq lazımdır, ya da dәrin biliklәrә, xüsusәn dә hәrb sәnәtinin 
prinsiplәri üzrә biliklәrә malik olmaq lazımdır. Onun fikrincә, dahilik görkәmli sәrkәrdәyә doğuşdan 
verilir vә düşmәn ordusunun hәrәkәtlәrini dәrketmә qabiliyyәtindә özünü büruzә verir. Bu da onun 
sәrkәrdәlәrinin şәxsiyyәtini düzgün qiymәtlәndirmәsinә әsaslanır.  

Söhbәt mәhz lazımi biliklәrin mәnimsәnilmәsindәn gedәndә böyük sәrkәrdәlәrin 
tәfәkkürlәrinin xüsusiyyәtlәri haqqında bir sıra tәdqiqatçıların qeyd etdiklәrini yada salmaq lazımdır.  

K.Klauzevits sәrkәrdә şәxsiyyәtinin keyfiyyәtlәrinin tәdqiqi işinә әhәmiyyәtli töhfә vermişdir. 
Böyük sәrkәrdәyә, “hәrbi dahiyә” xas olan әsas әqli xüsusiyyәtlәrin cәmindә “mühakimә taktı” 
adlanan incәlik, mahirlik vә bәsirәt xüsusi keyfiyyәt yaradır. 

Sәrkәrdәnin malik olduğu vә düzgün mülahizә yürütmәsinә kömәk edәn digәr keyfiyyәtlәr 
arasından K.Klauzevits әrazini hiss etmәyi, gözüaçıqlığı, göz ölçüsünü ayırd edir. Onun fikrincә, 
yüksәkrütbәli sәrkәrdәnin әrazini hiss etmәsi geniş sahәdә vә hәtta bütöv ölkә hüdudlarında istәnilәn 
әrazinin hәndәsi tәsvirini (heç bir cizgini gözdәn qaçırmamaqla) tez vә düzgün tәrtib etmәk, orada 
yaxşı sәmtlәşmәk qabiliyyәtindәn ibarәtdir.  

K.Klauzevitsin bu fikri ilә o dövrün mәşhur hәrb nәzәriyyәçilәri vә sәrkәrdәlәri, general 
Q.Jomini vә Ers-hersoq Karl Avstriyski razılaşmırlar. Onlar sәrkәrdәdә göz ölçüsünün olmasını onun 
әsas ümumilәşmiş fәrqli keyfiyyәti kimi dәyәrlәndirirlәr. Onların fikrincә, “güclü, tәsirli vә әhatәli 
göz ölçüsü” dedikdә, sәrkәrdәnin mәhdud zamanda beynindә qarşıdakı әmәliyyatı tam tәsәvvüretmә, 
yәni şәraitin şәrtlәri, qәrarların müxtәlif variantları vә onların hәyata keçirilmәsinin nәticәlәri 
arasındakı qarşılıqlı әlaqәni müәyyәnetmә qabiliyyәti başa düşülür.  

Qeyd edәk ki, hәtta bu zaman belә, bu keyfiyyәtlәrә malik adam sadәcә savadlı rәhbәr, yaxud 
tәcrübәsiz dahi hesab oluna bilәr, ancaq heç cür böyük sәrkәrdә ola bilmәz. Böyük sәrkәrdә olmaq 
üçün dahilik vә savadlılıq qabiliyyәtlәrinә üç keyfiyyәtin birlәşmәsini dә әlavә etmәk lazımdır: iki 
mәnәvi – qәtiyyәtlik (bu K.Klauzevitsin fikri ilә üst-üstә susur), inadkarlıq vә ehtiyatlılıq. Bununla 
әlaqәdar mәşhur alman hәrb tarixçisi H.Delbruk tәrәfindәn verilmiş sәrkәrdәnin ehtiyatlılıq 
keyfiyyәtinin xarakteristikasını qeyd etmәyә dәyәr. O, bu keyfiyyәti sәrkәrdә şәxsiyyәtinin mahiyyәti 
kimi müәyyәn edir. Sәrkәrdә bu keyfiyyәti iki mәnәvi keyfiyyәti birlәşdirmә yolu ilә әldә edir: 
cәsarәt vә ehtiyatlılıq.  
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Bundan başqa, Delbruk “ağıllı sәrkәrdәnin” praktik vәrdişlәri arasından hiylәgәrlik kimi 
ayrılmaz keyfiyyәti dә ayırd edir. Burada sәrkәrdәnin düşmәni yanıltma bacarığı nәzәrdә tutulur. 

O ki, qaldı Q.Jominiyә, onun “göz ölçüsü” anlayışının izahı sәrkәrdәnin bacarığı ilә 
mәhdudlaşır: birincisi, qiymәtlәndirmә üçün yalnız әrazinin xәritәsindәn istifadә etmәklә hәrbi 
әmәliyyatlar teatrını düzgün qiymәtlәndirmәk (hәr şeydәn әvvәl, әmәliyyatın mәqsәdlәrinә nail 
olmaq üçün mühüm operativ әhәmiyyәtә malik olan әmәliyyat xәtlәrinin, mövqelәrin, hüdudların vә 
obyektlәrin (mәntәqәlәrin) seçiminin qiymәtlәndirilmәsi); ikincisi, әmәliyyatın aparılmasının 
müdafiә vә hücum formasının bu vә ya digәr növünü düzgün müәyyәnlәşdirmәk.  

Göz ölçüsünün vә yaxud “hәrbçinin düzgün baxışının”, mәzmununun müәyyәn edilmәsindә 
konservativ hәrb tarixi mәktәbinin banisi, Berlin akademiyasının professoru, Prussiya generalı A.fon-
Boquslavski maraqlı yanaşma tәklif edir. Onun fikrincә, göz ölçüsü sәrkәrdәnin vәziyyәtin mürәkkәb 
şәraitindә hәyata keçirilmәsi asan qәrar qәbuletmә qabiliyyәtinә әsaslanır. A.Boquslavski dә K. 
Klauzevits kimi “ağılla hissin qarışdırılmasının” xüsusi növünü sәrkәrdәnin mühüm keyfiyyәti hesab 
edir. Bunu sәrkәrdәlik taktı ilә uyğunlaşdırma adlandırır. O, sәrkәrdәdә öncәdәn görmәk (hәr şeydәn 
әvvәl düşmәnin fikirlәrini duymaq) vә tәxәyyül qabiliyyәtlәrinin olmasının vacibliyini qeyd edir. O, 
sәrkәrdәnin “öz sәnәtinin qaydalarını” yüksәk sәviyyәdә (“virtuozluq” dәrәcәsinә qәdәr) 
mәnimsәmәsinin vacibliyini dә vurğulayır vә bunu hәrb sәnәtinin prinsiplәrini tәtbiq etmәk bacarığı 
kimi başa düşür.  

Araşdırılan problemlә bağlı Fransanın hәrbi naziri general L.Levalın orijinal yanaşması olduqca 
maraqlıdır. L.Leval da hәrb işindәki dahiliyi anadangәlmә istedadla әlaqәlәndirir. O, hesab edir ki, 
dahiliyin ilkin şәrti “geniş zehinlilik vә hәrtәrәfli ağıldır”, bu çox zaman normal hüdudlardan kәnara 
çıxan öncәgörmә vә digәr qabiliyyәtlәrlә dә ifadә olunur. L.Levalın fikrincә, fәrasәtlilik dә, yәni 
mәhdud sayda mәlumatlar әsasında vәziyyәtin qiymәtlәndirilmәsindәn düzgün nәticәlәr çıxarmaq 
qabiliyyәti, hәmçinin mühakimә yürütmәk bacarığı vә s. sәrkәrdәnin istedadını tәşkil edәn 
qabiliyyәtlәrә aiddir. Eyni zamanda, L.Leval sübut edirdi ki, böyük sәrkәrdәlәrin, xüsusәn dә 
Napoleonun uğurlarını onun ağlı, fәrasәti, ustalığı, enerjisi vә savadlı olması ilә izah etmәk çox bәsit 
olardı. Hәrbi rәhbәrin formalaşması üçün bir tәk doğuşdan gәlәn istedad kifayәt etmir. L.Levala görә, 
әsil böyük sәrkәrdәnin keyfiyyәtlәr sisteminin formalaşdırılmasında başlıca yer tutan tәhsildә 
çalışqanlıq vә sәylә әldә olunan savadlılıqdır. Burada, o, ers-hersoq Karlla razılaşır – bu sistemdә 
sәrkәrdәnin dahiliyi sistemin yalnızca tәmәl rolunu oynayır, әsas isә biliklәrin genişliyi vә 
dәrinliyidir. Bu baxışların kvintessensiyası L.Levalın aşağıdakı iddiasıdır: “İlham – yalnız 
savadlıların çağırışına cavab verәn fantastik, hiss olunmayan sәcdәgahdır”. L.Leval komandanlığın 
keyfiyyәtlәri vә qabiliyyәtlәrini fәrqlәndirmәyi tәlәb edir.  

Onun fikrincә, ideal sәrkәrdә özündә komandirin keyfiyyәt vә qabiliyyәtlәrini birlәşdirir. 
L.Levalın iddiasına görә, komandirin qabiliyyәti onun rütbәsi ilә birlikdә yüksәlmәlidir. 

Hәmçinin L.Levalın “әgәr rәisin savadı yoxdursa, demәli, onun tabeliyindә olanların da savadı 
yoxdur” sözlәrini dә qeyd etmәk lazımdır. Burada, L.Leval K.Klauzevitsin sözlәrini nümunә gәtirir: 
“Tarix mәhdud ağıllı heç bir cәsur böyük sәrkәrdәyә vә ya ali baş komandana şahidlik etmir. Ancaq 
çoxsaylı hallar mövcuddur ki, adamların ağıl sәviyyәsi onların iyerarxiya pillәkәnlәrindә 
irәlilәmәsinә uyğun genişlәnmәyib, yüksәk vәzifәlәrdә onlar çox ortababdırlar, baxmayaraq ki, onlar 
aşağı vәzifәlәrdә yüksәk fәrqlilik göstәrmişlәr” [4]. Müәllifin fikrincә, Silahlı Qüvvәlәrin rәhbәr 
heyәtindә belә, sәviyyәnin dәyişmә intensivliyi ilә onun “ağıllanma”, yәni fәlsәfә doktoru vә elmlәr 
doktoru elmi dәrәcәsi alması intensivliyi arasında müәyyәn asılılıq mövcuddur. Belә asılılığın 
mövcudluğunun әlamәtlәrindәn biri qoşunların hazırlanması vә tәtbiqi üzrә son illәrdә (5-10 il) 
hazırlanmış rәhbәr sәnәdlәrin keyfiyyәtinin aşağı düşmәsidir. Bundan başqa, bu sәnәdlәrdә hәrb 
elminin anlayış aparatına aid olmayan kateqoriya vә terminlәrin yanlış istifadәsinә dә rast gәlmәk 
mümkündür, hәlә çoxsaylı orfoqrafik vә sintaktik sәhvlәrdәn danışmırıq. L.Levalın komandanlığın 
sәriştәsi vә tәcrübәsinin nisbәti vә onların sәrkәrdәnin formalaşmasındakı rolu haqqındakı 
mülahizәlәri dә diqqәtәlayiqdir. L.Leval tәcrübәni analoji hallarda eyni üsulların çoxsaylı 
tәkrarlanması vә nәticәlәrin yadda saxlanması kimi başa düşür. Onun fikrincә, sәrkәrdәnin 
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yetişmәsindә sәriştә isә daha mühüm rol oynayır, çünki “ağılın hadisәlәrә tәtbiqi yolu ilә sәrkәrdәnin 
tәfәkkürünün inkişaf etdirilmәsi prosesidir vә L.Leval buna sәbәb (vәziyyәtdәn yaranan), vasitә 
(әmәliyyatın aparılmasının seçilmiş iş qaydaları) vә nәticәlәr (müәyyәn qaydaların tәtbiqinin 
nәticәlәri) arasındakı qarşılıqlı әlaqәnin müәyyәnlәşdirilmәsi kimi baxır”. Onun fikrincә, tәdqiqat 
yolu ilә әmәliyyatların hazırlanması vә keçirilmәsi sәriştәsinin sәrkәrdә tәrәfindәn mәnimsәnilmәsi 
prosesindә qoşun tәcrübәsinin sәriştә sәviyyәsinә әsassız yüksәldilmәsindәn qorunmağın böyük 
әhәmiyyәt kәsb etmәsi yaranır. Effektiv tәlim, geniş vә dәrin biliklәr, gündәlik elmi iş, onun fikrincә, 
gәlәcәk sәrkәrdәyә bunlarsız keçinmәyә tam imkan verir. Bu mülahizәlәrlә әn azından ona görә 
razılaşmaq olar ki, növbәti müharibә, bir qayda olaraq heç zaman keçmiş müharibәyә bәnzәmir. 

Onun fikrincә, sәrkәrdәdә xarakter vә iradәnin olmaması, onun kifayәt qәdәr savadının 
olmamasının nәticәsidir. O, lazımi biliklәrә malik deyil, ona görә dә heç nәyi bacarmır. 

Alman hәrbi nәzәriyyәçi K. fon-der Holts hәmçinin düzgün mühakimә yürütmәk bacarığını 
sәrkәrdә üçün vacib olan digәr qabiliyyәtlәrә aid edir. Onun fikrincә, yalnız bu keyfiyyәtә malik 
sәrkәrdә mәqsәdәmüvafiq vә ardıcıl hәrәkәt edә bilәr. Bundan başqa, mühakimә yürütmәyi bacaran 
sәrkәrdә ziddiyyәtin bütün tәrәflәrini vә ehtimallarını vahid nöqteyi-nәzәrdәn ümumilәşdirmәk 
qabiliyyәtinә malik olur. K. fon-der Holtsa görә, mahir sәrkәrdәdә hәrbi әmәliyyatları, hәmçinin 
dövlәtin silahlı qüvvәlәrinin milli tәrkibinin xüsusiyyәtlәrini düzgün qiymәtlәndirmәk vә nәzәrә 
almaq qabiliyyәtini fәrqlәndirir. Onun sәrkәrdәlik istedadı göstәrmәsinin mümkünlüyünün daha çox 
dövlәtin daxili vәziyyәtindәn asılı olması haqqında fikri dә maraqlıdır. K. fon-der Holts burada şәxsi 
münasibәtlәrin dövlәtdә vә orduda kadr siyasәtinә (proteksionizm nә qәdәr çox inkişaf edәrsә, belә 
imkanlar bir o qәdәr az olar), zabit korpusunun әnәnәlәrinә vә sosial vәziyyәtinә tәsir dәrәcәsini ayırd 
edir. 

Sәrkәrdәnin iradәsini onun şәxsi hәrbi hazırlığından vә sәriştәsindәn üstün tutan az sayda 
mәşhur sәrkәrdәlәrdәn vә hәrbi nәzәriyyәçilәrdәn biri dә X.Moltke-böyükdür. Onun baxışlarının 
әsasında belә bir fikir durur ki, әmәliyyatın vә döyüşün gedişinә, nәticәlәrinә qeyri-müәyyәn amillәr 
(tәbiәtin şıltaqlıqları, insan sәhvlәri vә i.a.) xeyli tәsir edir. Eyni zamanda, X.Moltke sәrkәrdәdә әqlin 
müәyyәn keyfiyyәtlәrinin kifayәt qәdәr yüksәk sәviyyәdә inkişafını şübhә altına almır. Qeyd edir ki, 
qәbul olunmuş qәrarın hәyata keçirilmәsindә enerji vә iradә qeyri-müәyyәn şәraitdә sәrkәrdә üçün 
mühüm әhәmiyyәtә malikdir. Bununla yanaşı, X.Moltke göstәrir ki, әgәr sәrkәrdә vәziyyәti hәrtәrәfli 
vә düzgün qiymәtlәndirmәk, ondakı dәyişikliklәri qabaqcadan görmәk vә bunun әsasında operativ 
rasional qәrar qәbul etmәk bacarığına malikdirsә, hәr zaman uğur qazanır. Qeyd edәk ki, X.Moltke 
sәrkәrdәdә bu keyfiyyәtlәrin inkişafı prosesindә tәcrübәyә çox böyük önәm verir. Hesab edir ki, 
onların inkişafı üçün tәk nәzәri biliklәr kifayәt deyil, hәrbi tәhsil isә yalnız ona “hәrb tarixinin 
öyrәnilmәsi ilә vә yaxud hәyatın özündәn әldә olunmuş sәriştә” rәhbәrlikdә praktikanın “kömәkçisi” 
ola bilәr [3]. 

Bu problem üzrә X.Moltke ilә onun sadiq davamçısı, hәrb sәnәtinin öyrәnilmәsinin tәtbiqi 
metodunun müәlliflәrindәn biri, Prusiyanın hәrbi naziri general Verdi-dyu-Vernua daha çox 
hәmrәydir. O, belә qәnaәtә gәlib ki, böyük sәrkәrdәnin müstәsna keyfiyyәti istәnilәn şәraitdә cәld 
(dәrhal) mәqsәdәmüvafiq qәrar hazırlamaq qabiliyyәtidir. Sәrkәrdәnin xarakterinin möhkәmliyini vә 
yaxud cәsarәtliliyini Verdi-dyu-Vernua onun qabaqcadan görmәk qabiliyyәti ilә әlaqәlәndirir. O, 
bunu, hәr şeydәn әvvәl, әmәliyyatın (döyüşün) planı variantını nәticәlәrlә fikrәn müqayisә etmәk 
qabiliyyәti kimi başa düşür. 

 
Nәticә 

 

Belәliklә, tәfәkkürün intellektual tәrkibinin formalaşdırılmasının әsası ola bilәcәk әqlin 
keyfiyyәt vә xüsusiyyәtlәrinә aşağıdakıları aid etmәk olar: ehtiyatlılıq; әqli fәaliyyәtin intensivliyinin 
saxlanılması vә ya artırılması bacarığı, yәni tәfәkkürün sabitliyi; sintez bacarığı (tәfәkkürün 
sistemliliyi); tәfәkkürün yaradıcı xarakteri (kreativliyi); qabaqcadan görmәk bacarığı; sәbәb – nәticә 
әlaqәlәrini müәyyәnlәşdirmәk bacarığı, yәni tәfәkkürün mәntiqiliyi; әsas fikri әmәliyyatları müstәqil 
icra etmәk bacarığı, yәni tәfәkkürün müstәqilliyi; tәfәkkürün tәnqidiliyi; tәfәkkürün çevikliyi vә s. 
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Әqli keyfiyyәt vә xüsusiyyәtlәrin vacibliyi onunla şәrtlәnir ki, bu siyahı komanda – ştab ixtisası 
üzrә tәhsil alanının ixtisas tәlәblәrinin müvafiq bölmәlәrinin mәzmununun, o cümlәdәn “Hәrb sәnәti 
nәzәriyyәsinin әsasları”, “Operativlik sәnәti”, “Müharibәlәrin vә hәrb sәnәtinin tarixi”, “Qoşunların 
idarә olunması vә qәrargah xidmәti” vә s. tәdris fәnlәrinin tәdrisinin mәzmununun vә metodikasının 
әsası olmalıdır.  

Siyahıda göstәrilәnlәr inkişaf etmiş operativ tәfәkkürә malik zabit korpusunun yaradılmasında 
tәlәb olunur vә hәrb elminin, hәrbi tәlim vә tәrbiyә nәzәriyyәsinin tәrkib hissәsi kimi hәrbi 
pedaqogikanın problemlәrinin uğurlu hәllinә әhәmiyyәtli töhfә vermәlidir. 
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Аннотация 

Полководческое мышление и пути его формирования 
Сади Нуриев, Текмине Джаббарова 

 

В статье анализируются мысли военных теоретиков, связанные с формированием 
личностных качеств полководца, указываются мысли военных классиков о путях 
формирования полководческого мышления. Раскрывается суть личности полководца, 
составляющие его нравственные и моральные качества. 

Ключевые слова: мышление, полководец, волевые качества, военная профессия, 
военное учение. 

 
Abstract 

Military leader’s thinking and the ways of its formation 
Sadi Nuriev, Tekmine Jabbarova 

 

The article analyzes the thoughts of military theorists related to the formation of the personal 
qualities of a commander, indicates the thoughts of military classics on the ways of forming general 
thinking. The essence of the commander’s personality, its mental and moral qualities are examined. 

Keywords: thinking, commander, volitional qualities, military profession, military doctrine. 
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Аннотация. В статье проведено исследование формирования геополитики как 
самостоятельной области науки, ставший на рубеже ХIХ–ХХ веков идеологией великих 
держав, а мировой войне – способом глобального разрешения острых противоречий между 
ними. На основе анализа трудов зарубежных ученых показаны военно-стратегические аспекты 
реализации геополитических концепций, доктрин и стратегий («мировой державы», 
«большого пространства», «морской силы», «теория жизненного пространства» и др.) в обеих 
мировых войнах первой половины ХХ века ведущими державами мира своих геополитических 
планов. Рассматриваются вопросы столкновения в центре Европы геополитических интересов 
крупнейших военно-политических группировок того времени и подготовки к грядущим 
мировым войнам как борьбы за мировое господство, где главным ее содержанием являлась 
решающая битва за геополитическое пространство Евразии. 

Ключевые слова: геополитическая доктрина, геополитические интересы и военно-
стратегические цели, геополитические противоречия, войны, политическая география, 
морские и континентальные державы. 

 
Как известно человечество вступило в ХХ век на волне беспрецедентного ускорения 

темпов социально-экономического и, в особенности, военно-технического прогресса с 
накопившимися за предыдущие столетия острыми и неразрешимыми геополитическими 
противоречиями между ведущими мировыми державами. Все это не могли не привести к двум 
мировым войнам и революционным потрясениям, принципиально изменившими динамику и 
характер разрешения противоречий между великими державами. Никогда раньше борьба за 
передел и лидерство в мире не охватывала сразу несколько континентов, не затрагивала 
интересы большинства стран мира, не велась с применением такого мощного оружия и не 
имела таких трагических последствий. Более того, в отличие от прошлых войн, часто 
возникавших спонтанно, мировые войны были тщательно спланированы и подготовлены как 
в идеологическом, так и в особенности, в военно-стратегическом плане, базирующихся на 
выработанных геополитических доктринах, научно обосновывающих необходимость и даже 
неизбежность насильственного установления нового мирового порядка. Именно геополитике 
суждено было стать идеологией великих держав, а мировой войне – способом глобального 
разрешения острых противоречий между ними. 

На рубеже ХIХ–ХХ веков, когда борьба за переустройство мира вступает в новую фазу 
– фазу насильственного передела сфер влияний на мировой арене, политическая география 
формируется на базе трудов «отца геополитики» немецкого географа Фридриха Ратцеля (1844-
1904) как самостоятельная область науки и начинает интенсивно развиваться. Рассматривая в 
своем фундаментальном труде “Политическая география» (1897) государство как непрерывно 
развивающийся биологический организм, он считал, что одним из основных путей 
наращивания его мощи является территориальная экспансия или расширение “жизненного 
пространства» (Lebensraum) путем включения в свой состав «политически ценных мест». В 
целом главной мыслью Ратцеля является понимание государства как живого 
пространственного, укорененного в почве организма [1, c.131]. И как все живое государство, 
ограниченное пространственными размерами в своем естественно-биологическом развитии 
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стремится к приобретению, и прежде всего военным путем, новых земель за счет своих 
соседей. «Народ растет, увеличиваясь в числе, страна – увеличивая контролируемое ею 
пространство», - подчеркивал классик немецкой геополитики [2, c.83].  

Именно Ратцель сформулировал важнейшую геополитическую концепцию - статус 
«мировой державы» (Weltmacht), достичь которого невозможно без наличия мощных военно-
морских сил. Причем становление мировой державы не может происходить мирно, без 
военных конфликтов и наградой победителя становится пространства соседних государств. 
Хотя Ратцель считал, что настоящими мировыми державам во всемирной истории были 
именно те державы (Древний Рим, Средневековые Испания и Англия), которые владели 
обширными морскими пространствами, однако в будущем конфликте континентальные 
державы с их богатыми природными ресурсами будут иметь определенные преимущества 
перед морскими державами, не обладающими достаточным пространством в качестве своей 
геополитической базы. Еще в начале ХIХ века геополитически мыслящий Наполеон Бонапарт 
борьбе с талассократической Англией, старался опереться на теллурократическое могущество 
европейского континента. «Я хочу завоевать море могуществом земли» – восклицал великий 
полководец. [3, c.617] 

Ратцель, анализируя воздействие на политику морского пространственного фактора, 
полагал, что к началу ХХ века основное стратегическое значение приобрели бассейн 
Средиземного моря и Атлантика. Однако «океаном будущего» он называл Тихий океан, на 
просторах которого в будущем произойдет основной конфликт между морскими и 
континентальными державами (Великобританией, США, Россией, Китаем и Японией) и 
завершит собой в катастрофическом финале циклическую эволюцию человеческой истории 
[4, c.152]. 

Ратцелю, утверждавшему, что «растущий народ нуждается в новых землях для 
увеличения своей численности» фактически вторили Генрих Шмитхеннер, который в своей 
книге «Жизненное пространство в борьбе культур» заявлял, что «стремление к расширению 
внутренне присуще всякому здоровому народу» и «только то пространство может 
расшириться и освоить новые области, которое по сравнению с другими имеет большую 
плотность населения, а также более высокую культуру». То есть, говоря словами итальянского 
кардинала-легата Ильдебрандо Антониуччи, «народ без пространства имеет право на 
пространство без народа» [5]. 

Резкое обострение борьбы за территориальный раздел мира внутри узкой группы 
крупнейших держав того времени явилось причиной многочисленных колониальных войн и 
международных соглашений о разделах колоний и сфер влияния. Особой активностью 
выделялась Англия, изо всех сил стремившаяся сохранить огромную, но все более слабеющую 
Британскую империю. Неудивительно, что одним из основоположников «новой географии» 
(как тогда называли географию политическую) стал английский географ Хальфорд Маккиндер 
(1861–1947). В начале века Маккиндер утверждал, что, согласно открытому им «закону 
географической инерции», исходным пунктом в судьбе народов и государств является 
географическое положение занимаемых ими территорий. Маккиндер не без оснований считал, 
что для государства самым выгодным географическим положением является срединное, 
центральное, причем с планетарной точки зрения. По его мнению, в центре мира находится 
Евразийский континент, а в центре последнего – «сердце мира» (Heartland) – чрезвычайно 
удобная территория для контроля над всем миром. Маккиндером была сформулирована 
глобальная стратегия ХХ века – «тот, кто правит Восточной Европой, господствует над 
Хартлендом; тот, кто правит Хартлендом, господствует над Мировым островом; тот, кто 
правит Мировым островом, господствует над миром» [6, c.113]. И поныне теория 
Х.Маккиндера, послужившая одной из отправных точек для зарождения в недрах 
политической географии самостоятельного научного направления – геополитики, не потеряла 
своей актуальности. 
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Впервые же термин «геополитика» ввел в научный оборот шведский географ и политик 
Юхан Рудольф Челлен (1864–1922) в своей книге «Великие державы» (1910), доказывая при 
этом, что малые страны в силу своего размера и в зависимости от географического положения 
обречены на подчинение великим державам, которые также в силу объективных законов 
геополитики обязаны объединить их в единые «хозяйственно-политические комплексы». По 
мнению Челлена целью геополитики является осознание неизбежности территориального 
передела мира для развития государства, причем пространство уже разделенного мира можно 
отвоевать лишь силой оружия [7, c.81-87]. 

При этом совместно с немецким пастором Фридрихом Науманном (1860–1919), Челлен 
предложил план «геополитического охвата» Германией всех стран, расположенных между 
Атлантическим океаном, Балтикой, Персидским заливом и Адриатическим морем. Причем 
концепция Срединной Европы (Mitteleuropa), охватывающей и Ближний Восток, в отличие от 
«пангерманистских» проектов была уже не национальным, а сугубо геополитическим 
понятием. Именно Челлен в начале ХХ века выдвинул идею создания германо-нордического 
союза во главе с Германской империей, направленной против стран Антанты – Англии, 
Франции и России. 

Военно-стратегические аспекты реализации в обеих мировых войнах первой половины 
ХХ века ведущими державами мира своих геополитических планов наиболее полное свое 
отражение нашли в трудах американских адмирала Альфреда Мэхэна (1840–1914), 
американского социолога Николаса Спайкмена (1893–1943), английского вице-адмирала 
Ф.Х.Коломба (самая известная «Морская война» 1891 г.), итальянского генерала Джулио Дуэ 
(1869–1930). 

Создатель концепции «Морской силы» А. Мэхэн считал использование океанов и морей 
и контроль над ними основным геополитическим фактором силы, а использование принципа 
«анаконды» - блокирование территории противника с моря и по береговым линиям наиболее 
эффективным способом достижения стратегического превосходства в будущих военно-
политических конфликтах великих держав [8, c.110]. Основным же условием превращения 
США в мировую державу Мэхэн считал выполнение четырех геостратегических задач: 1) союз 
с Великобританией; 2) изоляцию Германии; 3) противодействие Японии на Тихом океане; 4) 
союз с Европой против народов Азии. Концепции Мэхэна доказали свою жизнеспособность в 
ходе Первой и Второй мировых войны, в годы холодной войны, не потеряли свою 
актуальность и в современный период. 

Рассматривая военно-стратегические аспекты геополитики в научных трудах ученных в 
преддверии Второй мировой войны необходимо отметить, что разработанная профессором 
географии Мюнхенского университета, генералом Карлом Хаусхофером (1869-1946) «теория 
жизненного пространства» становится официальной доктриной нацистской Германии. Автор 
концепции «континентального блока» Хаусхофер считал, что «тот день, когда Германия, 
Россия и Япония объединятся, будет днем, определяющим судьбу англоязычной мировой 
державы, гибелью богов» [9]. Он считал, что совместными усилиями двух континентальных 
держав – Германии и России может быть установлен «Новый Евразийский Порядок» и 
переструктурировано пространство Мирового Острова с тем, чтобы полностью вывести его 
из-под влияния «Морской Силы». По мнению геополитика Германия должна была освоить 
гигантские незаселенные пространства Азии, сделав их своим «жизненным пространством». 
Однако, расистско-идеологическая зашоренность Гитлера привело к тому, что вместо оси 
Берлин–Москва–Токио была сконструирована ось Берлин-Рим-Токио, с известными 
катастрофическими для Германии геополитическими последствиями.  

Другой немецкий геополитик Карл Шмит (1888–1985) в своем труде «Пространство и 
большое пространство в праве народов» (1940) разработал одну из важнейших 
геополитических теорий – концепцию «большого пространства», рассматривающую процесс 
развития государства как стремление к обретению наибольшего территориального объема. 
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Причем его теории базировались на основе геополитических концепций противостоящих и 
остро конкурирующих друг с другом Востоком и Западом, Суши и Моря. («Земля и Море», 
1942)  

Между тем, к концу 30-х годов в центре Европы снова сталкиваются геополитические 
интересы двух крупнейших военно-политических группировок того времени – 
«Антикоминтерновского пакта» и англо-франко-американской коалиции. Причем грядущая 
мировая война готовилась как борьба за мировое господство, главным ее содержанием 
являлась решающая битва за геополитическое пространство Евразии. В Россию Адольф 
Гитлер шел за «жизненным пространством» для немцев, о чем он открыто писал в «Майн 
Кампф» еще в 1925 году: «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, 
конечно, имеем в виду только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».  

Однако Гитлер действовал вопреки выводам всех основателей немецкой 
геополитической классики и военной стратегии, которые в основе своей считали главным 
противником Германии страны англо-саксонской «морской цивилизации», вопреки 
завещанию «железного канцлера» Бисмарка никогда не воевать с Россией. Наоборот, в своей 
книге «Майн камф» (1925) будущий фюрер III Рейха особо подчеркивал, что Германия должна 
увеличить свое жизненное пространство на Востоке – в основном за счет России [10, c.123]. 

К тому же Гитлер действовал вопреки политической логике и военной стратегии: он 
развязал войну практически одномоментно против ведущих государств мира (кроме Японии), 
против двух мировых, причем противостоящих друг другу геополитических систем, вынудив 
их тем самым стать союзниками. 

В ходе Второй мировой войны произошло перестроение геополитических систем, 
сложившихся после Первой мировой войны. В преддверии 1 сентября 1939 года сложилась 
следующая группировка геополитических сил: Советский Союз, сохранивший 
геополитические цели и устремления Российской империи, англосаксонская геополитическая 
система, как основа морской цивилизации, стремившаяся в первую очередь к недопущению 
союза континентальных держав – Германского Рейха и Советского Союза; геополитическая 
система стран «Оси», во главе с континентальной Германией, ставившая целью реализацию 
теории немецких геополитиков о государстве как живом организме, требующем в своем 
развитии расширения жизненного пространства, вплоть до планетарных масштабов, то есть 
опять же установка на мировое господство. Союзники Германии - фашистская Италия и 
милитаристская Япония также разделяли немецкий геополитический подход о необходимости 
расширения жизненного пространства для своих стран. В частности, Италия в 
Средиземноморье, Северной и Юго-Восточной Африке.  

Японская же геополитическая доктрина, сформулированная в 1940 г. премьер-
министром Ф.Коноэ и предусматривающая создания «Великой Восточноазиатской сферы 
сопроцветания», была направлена на построение гигантской Японской империи на базе идеи 
паназийства. 

Конфигурация вышеописанных геополитических систем не являлась жестко 
фиксированной конструкцией, изменялись предпочтения, заключались временные союзы, 
внутри систем существовала конкуренция, разногласия. Так, например, создавались, казалось 
бы, геополитически «нелогичные» альянсы, типа мюнхенского (1938) и советско-германского 
(1939). Хотя в случае реализация потенциальных возможностей хаусхоферовского 
«континентального блока» Берлин–Москва–Токио вся мировая история пошла бы по 
совершенно иному пути. Смертельная опасность, о котором предупреждали англосаксонские 
геополитики (Х. Маккиндер, А. Мэхэн) для интересов держав морской цивилизации в лице 
создания германо-российского союза была устранена. 

В преддверии Второй мировой войны геополитическая ситуация в мировом раскладе сил 
динамично изменялась, мир оставался европоцентричным, однако геополитическая структура 
мира была неустойчивой. В политических процессах ведущие мировые игроки четко 
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придерживались сущности своих геополитических концепций, доктрин, стратегий. Запад, по-
прежнему, определял формирование основных мировых процессов, но он сам был разобщен, 
базировался на двух цивилизационных матрицах: англо-саксонской и романо-германской, 
имел разнонаправленные смыслы жизни и векторы внешнеполитической стратегии. 
Советский Союз сохранил и укрепил российскую государственность, наращивал военно- 
экономический, идейно-духовный и интеллектуальный потенциалы.  

Геополитическая система стран «Оси», во главе с континентальной Германией, 
ставившая целью реализацию теории немецких геополитиков (Ф.Ратцель, Р.Челлен, 
К.Хаусхоффер, К.Шмитт) о государстве как живом организме, требующем в своем развитии 
расширения жизненного пространства, вплоть до планетарных масштабов, то есть опять же 
установка на мировое господство [11, c.76]. 

Основные цели и замыслы главных участников Второй мировой войны заключались по 
мнению российского геополитика Л.Г. Ивашова в следующем:  

Германия: мировое господство арийской расы во главе с «чистокровными» арийцами-
немцами, построение иерархической структуры мира по расовому принципу: арийские народы 
и система государств «оси» фашистского типа. Такой план ведения мировой войны в общих 
чертах был изложен в книге Адольфа Гитлера «Майн кампф» (1924). Стратегическая 
концепция Германии в будущей войне включало в себя: 

‒ Аннексию малых государств Центральной, Восточной, Юго-Восточной и Северной 
Европы «мирными» или военными средствами с целью улучшения стратегических и 
экономических позиций Германии для последующей борьбы против главных противников в 
Европе – Советского Союза, Франции, Англии. 

‒ Разгром Франции и подчинение Англии с целью захвата всей Западной Европы и 
создания решающих предпосылок для последующего уничтожения Советского Союза, что 
явилось бы решающим условием продолжения политики экспансии на других континентах. 

‒ Разгром Советского Союза с целью расширения «жизненного пространства» на 
Востоке. 

‒ Создание германской колониальной империи путем завоевания совместно с Италией 
стран Северной Африки. Прорыв к нефтеносным районам Ближнего Востока и вторжение в 
Индию. 

‒ В перспективе вторжение в США. 
Англия: сталкивание Германии и России в смертельной схватке, ослабление Франции 

через войну, установление контроля над послевоенной Европой, сохранение колониальных 
владений в Африке и Азии, усиление своих позиций в отношениях с США;  

Франция: стремление избежать войны с Германией, лихорадочный поиск союзников и 
надежда на союз с Британией, готовность на любые уступки Гитлеру в европейских делах, 
подготовка к войне с Германий (линия Мажино);  

США: предвоенная политика «невмешательства» в дела Европы, занятость 
внутриамериканскими делами и наращиванием военного и экономического присутствия в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), ожидание европейской войны, ведущей к 
ослаблению основных конкурентов на мировой арене, расширения сферы приложения своих 
капиталов.  

Япония: создание подконтрольной ей «Великой Восточноазиатской сферы 
сопроцветания» и вытеснение США и европейских колониальных держав из этого мегарегина. 
Военно-политическое руководство Японии своей ближайшей целью считало завоевание 
господства в Азии и бассейне Тихого океана путем захвата Китая, азиатских и тихоокеанских 
колониальных владений западноевропейских держав, и США, советского Дальнего Востока.  

Советский Союз: настойчивые попытки избежать войны и создать в Европе систему 
коллективной безопасности, подготовить страну к отражению агрессии, не допустить 
создания единого антисоветского фронта западных стран и Японии [12]. 
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Было бы ошибкой думать, что вторую мировую войну, как и первую, готовила только 
Германия. Обе мировые войны в той или иной степени готовили правительства практически 
всех развитых стран мира. Германия выступила лишь инициатором очередной мировой бойни. 

Таким образом, на рубеже ХIХ–ХХ веков в трудах ученых была создана научная база 
исторической неизбежности мировых войн ХХ века, которая как теоретически 
обосновывалась, так и практически вытекала из создавшейся в этот период геополитических 
реалий, приведшая к двум мировым войнам и изменившая весь мировой порядок.  
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Xülasә 

ХIХ–ХХ әsrlәrdә elmi әsәrlәrdә geosiyasәtinin hәrbi aspektlәri 
Nurulla Әliyev 

 

Mәqalәdә XIX–XX әsrlәrdә böyük dövlәtlәrin ideologiyası, dünya müharibәsindә isә onlar 
arasında kәskin qarşıdurmanın qlobal hәlli üsulu olan geosiyasәtinin elm sahәsi kimi formalaşması 
tәdqiq edilmişdir. Xarici alimlәrin әsәrlәrinin tәhlili әsasında XX әsrin birinci yarısında hәr iki dünya 
müharibәsi zamanı aparıcı vә dünya dövlәtlәri tәrәfindәn öz geosiyasi planlarının reallaşdırılması 
üçün (dünya dövlәti, böyük fәza, dәniz qüvvәlәri, hәyati vacib mәkanlar) geopolitik konsepsiyaların, 
doktrinaların vә strategiyaların hәyata keçirmәsinin hәrbi-strateji aspektlәri göstәrilmişdir. O dövrün 
böyük hәrbi-siyasi qruplaşmalarının geosiyasi maraqlarının Avropanın mәrkәzindә qarşıdurması, 
әsas mәzmunu Avrasiyanın geosiyasi mәkanı uğrunda mübarizә tәşkil edәn gәlәcәk dünya 
müharibәlәrinә hazırlıq mәsәlәlәri tәhlil edilmişdir. 

Açar sözlәr: geopolitik doktrina, geopolitik maraqlar vә hәrbi-strateji mәqsәdlәr, geopolitik 
kәskin qarşıdurma, müharibәlәr, siyasi coğrafiya, dәniz vә kontinental ölkә. 
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Abstract 
Military aspects of geopolitics in 19th and 20th century scientific studies 

Nurulla Aliyev 
 

The article examines the ideology of the great powers in the 19th and 20th centuries and the 
geopolitics of science as a way of resolving global conflicts in world war. In the first half of the 
twentieth century, foreign scientists applied geopolitical concepts, doctrines and strategies to pioneer 
world wars and to analyze their geopolitical plans with world states (world state, large areas, navy 
forces, vital areas). The conflict of geopolitical interests at the European center of the major military-
political groups at the time was analyzed. Their main content was the preparation for future world 
wars that were fighting for the geopolitical sphere of Eurasia. 

Keywords: geopolitical doctrine, geopolitical interests and military-strategic objectives, 
geopolitical tensions, wars, political geography, maritime and continental countries. 
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ÇӘKİNDİRMӘ STRATEGİYASI HİBRİD TӘHDİDLӘR KONTEKSTİNDӘ 
 

mayor Xәyal İskәndәrov 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 

E-mail: xayal1333@gmail.com 
 

Xülasә. Mәqalәdә çәkindirmә strategiyasının genezisi tәdqiq edilir, vacibliyi әsaslandırılır, 
çәkindirmә strategiyasının kateqoriyaları vә formalaşdırılması mәrhәlәlәri göstәrilir, strategiyanın 
formalaşdırılmasına tәsir edәn amillәr tәhlil olunur, regional vә qeyri-regional tәhdidlәrә qarşı 
Azәrbaycan Respublikasının uzunmüddәtli çәkindirmә strategiyasının hazırlanması istiqamәtindә 
tәklif vә tövsiyәlәr verilir. 

Açar sözlәr: çәkindirmә, hibrid tәhdid, hibrid müharibә, dәf etmәklә çәkindirmә, 
cәzalandırmaqla çәkindirmә. 

 
Giriş 

 

Tarixboyu müxtәlif güc mәrkәzlәri öz maraqları naminә digәr ölkәlәri sınaq meydanlarına 
çevirmәyә çalışmış vә bunun üçün müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә etmişlәr. Azәrbaycan Respublikası 
da müxtәlif xarici aktorların hәdәfindә olmuş vә yalnız ötәn әsr әrzindә әrazisinin tәxminәn 40 -ni 
itirmişdir. Nәzәrә almaq lazımdır ki, işğal mәsәlәsi ani verilәn qәrar olmamış, onun hәyata 
keçirilmәsi üçün illәrlә müәyyәn planlar hazırlanmış vә bu baxımdan ermәni xalqından bir vasitә 
kimi istifadә edilmişdir. Yәni illәr keçdikcә Azәrbaycan xalqına olan tәhdidlәr xaraktercә dәyişsә dә, 
mahiyyәtcә eyni olmuşdur  әrazilәrimizin işğalı. Ona görә dә Azәrbaycan Respublikasının qısa vә 
uzunmüddәtli çәkindirmә strategiyasının hazırlanması mәsәlәsi xüsusilә aktualdır. Bu strategiyanın 
mahiyyәti ondan ibarәtdir ki, hәr hansı bir tәhdid müәyyәn edilәrsә, növbәti addım nә olacaq, yәni 
qarşısı necә alınacaq vә ya ona necә cavab verilәcәk. Qeyd edәk ki, belә tәhdidlәr hibrid xarakter 
daşıyır vә onlara qarşı tәtbiq edilәn әnәnәvi müdafiә metodları artıq öz aktuallığını itirmişdir. 
Tәhdidlәrin xarakteri dәyişdikcә onların qarşısını almaq üçün hәyata keçirilәn tәdbirlәr dә 
tәkmillәşdirilmәlidir. Çәkindirmә termini mahiyyәt etibarilә çox qәdim tarixә malikdir. “Sülh 
istәyirsәnsә, müharibәyә hazır ol” atalar sözünә qәdim Roma hәrbi eksperti Vegetiusun (IV әsrin 
sonu) әsәrindә (De re militari) rast gәlinmişdir. Eyni prinsip Platonun “Qanunları”nda da mövcuddur 
[1]. Müasir dövrdә çәkindirmә nәzәriyyәsi, әsasәn Qәrb strateji düşüncәsindә “soyuq müharibә”nin 
mәhsulu kimi tәqdim edilir. Bir sıra tәdqiqatçılar çәkindirmәnin müxtәlif aspektlәri ilә bağlı 
tәdqiqatlar aparmışlar. Rağda Elbah qeyri-dövlәt aktorları ilә münasibәtdә klassik çәkindirmә 
nәzәriyyәsinin mәhdudiyyәtlәrini tәqdim etmәyә çalışmışdır [2]. Patrik M. Morqan çәkindirmә 
anlayışı vә nәzәriyyәsini açıqlamışdır [3]. Tim Sveijs vә Samo Zilincik hibrid sahәlәr üzrә çәkindirmә 
(HSÇ) konsepsiyasını tәdqiq etmişlәr [4]. Vytautas Kersanskas Avro-Atlantik ölkәlәrin hibrid 
tәhdidlәrә qarşı çәkindirmә strategiyasının hazırlanmasında zәruri olan elementlәri vurğulamışdır [5]. 
Klaudia Major vә Kristian Mollinq yeni mühiti köhnә çәkindirmә strategiyası ilә әlaqәlәndirmәyә 
çalışmışlar [6]. David Takas Ukrayna ilә Baltikyanı ölkәlәrin çәkindirmә qabiliyyәtlәri arasındakı 
fәrqlәri tәqdim etmişdir [7]. Matus Halas Baltikyanı ölkәlәrdә çәkindirmәnin effektiv olmadığını izah 
etmәyә çalışmışdır [8]. Әdәbiyyat icmalı göstәrir ki, nәinki Azәrbaycan Respublikasının, 
ümumiyyәtlә Cәnubi Qafqaz ölkәlәrinin heç birinin çәkindirmә strategiyası ilә bağlı mәsәlәlәr tәdqiq 
edilmәmişdir. Mәqalәdә mәqsәd çәkindirmә strategiyasının mahiyyәtini açıqlamaq, Azәrbaycan 
Respublikası üçün belә bir strategiyanın olmasının zәruriliyini әsaslandırmaq vә çәkindirmә 
strategiyasının hazırlanması istiqamәtindә tәklif vә tövsiyәlәr vermәkdir. Tәdqiqat işindә müqayisәli 
tәhlil, sintez, ideallaşdırma, induksiya vә deduksiya metodlarından istifadә edilmişdir. 
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Çәkindirmә strategiyasının kateqoriyaları vә formalaşdırılması mәrhәlәlәri 
 

Çәkindirmә düşmәnin ehtimal olunan hücumunun qarşısını almaq üçün hәr hansı bir ölkәnin 
qisas xarakterli tәhdidlәrdәn sәmәrәli istifadә etdiyi hәrbi strategiyadır. Dukarunun fikrincә, 
çәkindirmә “potensial rәqibini qisas, iqtisadi sanksiyalar, siyasi tәcrid, hüquqi çağırışlar vә ya hәtta 
hәrbi mәğlubiyyәt dә daxil olmaqla onun hәrәkәtlәrinin aqibәtinin potensial qazancları 
üstәlәyәcәyinә inandırmaqla münaqişәnin qarşısını almağa çalışmaq” demәkdir [7]. Ümumiyyәtlә, 
çәkindirmә strategiyasının effektivliyi aşağıdakı dәyişәnlәrdәn asılıdır [5]:  

1) müvәffәq olduğu tәqdirdә tәcavüzkarın әldә edәcәyi fayda;  
2) müdafiә olunan ölkәnin tәcavüzkara verdiyi cavabdan qaynaqlanan mümkün xәrclәr;  
3) müdafiә olunan ölkәnin güc tәtbiq etmәklә cavabvermә ehtimalı; 
4) tәcavüzkarın müdafiә olunan ölkәnin cavabını dәfetmә ehtimalı.  
Әnәnәvi hәrbi çәkindirmәdәn fәrqli olaraq, hibrid tәhdidlәrә qarşı çәkindirmә kiber, iqtisadi vә 

sosial sferalarda baş verir. Fәrz edilir ki, tәcavüzkar aşkar olunduqda, hücumu dayandıracaq. Lakin 
tәcrübәlәr göstәrir ki, “yumşaq” vasitәlәr әksәr hallarda qәtiyyәtli bir tәcavüzkarın qarşısını ala 
bilmir. Bununla yanaşı, Matus Halasa görә, daha kiçik, qeyri-hәrbi bir hücumun qarşısı eynisәviyyәli 
(kiçik vә qeyri-hәrbi) bir tәhdidlә alına bilәr [8]. 

Nә qәdәr çәtin olsa da, hibrid müharibәnin qarşısını almaq mümkündür. Bu baxımdan istәnilәn 
tәhdid müәyyәnlәşdirildiyi anda zәrәrsizlәşdirilmәli vә ya neytrallaşdırılmalıdır. Әks halda hәmin 
tәhdidin miqyası genişlәnәr vә ona qarşı mübarizә daha çox resurs tәlәb edәr. Buna klassik bir 
nümunә kimi 1962-ci il Kuba raket böhranını göstәrmәk olar. Öz tәhlükәsizlik maraqlarını qorumaq 
üçün Vaşinqtonun bütün vasitәlәrә әl atacağını tәxmin edәn Sovet İttifaqı Kubada yerlәşdirmәyә 
başladığı raketlәri geri çәkmişdi. Başqa bir nümunә Vyetnam müharibәsidir ki, ABŞ hәrbi baxımdan 
çox üstün olsa da, geri çәkilmәli olmuşdu, çünki Şimali Vyetnam vә Vyetkong öz hәdәflәrinә çatmaq 
üçün ABŞ-ın Cәnubi Vyetnamı dәstәklәmәk istәyindәn daha çox fәdakarlıq göstәrmәyә hazır idilәr 
[9]. Tarix göstәrir ki, çәkindirmә strategiyası uğursuzluğa düçar ola bilәr. Yaponların 1941-ci ildә 
Pörl Harbora vә 1982-ci ildә Argentinanın Folkland adalarına hücumu buna misaldır. Hәr ikisindә dә 
hәrbi baxımdan zәif bir aktor daha güclü olan rәqibinә hücum etmişdi [6]. 

Çәkindirmәnin fәlsәfәsi düşmәnin hücum ehtimalını azaltmaqdan ibarәtdir. Bu baxımdan, 
tәsirli olması üçün çәkindirmә strategiyası hәm siyasi qәtiyyәt, hәm dә hәrbi qabiliyyәtlә 
dәstәklәnmәlidir. Hibrid müharibәlәrdә tәcavüzkar mәqsәdinә çatmaq üçün bir çox vasitә vә 
fәaliyyәtlәrdәn istifadә edir. Bu baxımdan, istәnilәn dövlәt aşağıdakı fәaliyyәtlәrinin qarşısını 
mümkün qәdәr tez almağa çalışır [5]:  

1) genişmiqyaslı hәrbi tәcavüz vә ya güc tәtbiqi;  
2) kritik infrastruktura olan tәhdidlәr;  
3) ölkә vәtәndaşlarına olan tәhdidlәr (fiziki risk, sui-qәsd, tәqib, qaçırma vә s.);  
4) dövlәtin әsas demokratik vә ya hökumәt funksiyalarına müdaxilә;  
5) beynәlxalq hüquq vә normaların pozulması.  
Vytautas Kersanskasa görә, çәkindirmә strategiyası tәcavüzkarın irimiqyaslı hibrid 

fәaliyyәtlәrinin qarşısını tamamilә almalı, eyni zamanda kiçikmiqyaslı müdaxilәlәrinin mәnfi 
tәsirlәrini azaltmalıdır [5]. 

Çәkindirmә strategiyası, әsasәn, iki kateqoriyaya bölünür:  
‒ dәf etmәklә çәkindirmә; 
‒ cәzalandırmaqla çәkindirmә.  
İnkar etmәklә çәkindirmә, ilk növbәdә tәcavüzkarın mәqsәdlәrinә çatma qabiliyyәtini 

sarsıtmaq mәqsәdi daşıyır. Bu cür çәkindirmә, Kroenig vә Pavelin irәli sürdüyü “çәkindirmә psixoloji 
münasibәtdir” fikri ilә üst-üstә düşür. Bu yanaşmada vacib olan rәqibin psixologiyasıdır, yәni o, 
müәyyәn hәrәkәtin hәr hansı nәticә verәcәyinә inanır vә ya inanmır [10]. Cәzalandırmaqla 
çәkindirmәnin mahiyyәti ondan ibarәtdir ki, tәcavüzә mәruz qalan tәcavüzkarı nәyin bahasına olursa-
olsun cәzalandırmaqla öz qisasını alacaq [11]. Hәr iki kateqoriya üzrә çәkindirmә strategiyası 
Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn tәtbiq oluna bilәr. İkinci kateqoriya bilavasitә Ermәnistan 
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Respublikasına, birinci kateqoriya isә regiona maraqları olan aktorlara qarşı. Cәzalandırmaqla 
çәkindirmә strategiyasının tәtbiqi ilә әlaqәdar Cәnubi Qafqazda iki nümunә göstәrmәk olar. Belә ki, 
2008-ci ildә Gürcüstanın separatçı rejimlәri cәzalandırmaqla әrazi bütövlüyünü bәrpa etmәk cәhdi 
Rusiyanın müdaxilәsi nәticәsindә uğursuzluqla nәticәlәndi. Lakin 2016-cı ilin aprelindә, 2020-ci ilin 
iyul vә sentyabr aylarında Azәrbaycanın Ermәnistana qarşı tәtbiq etdiyi strategiya uğurla nәticәlәndi 
vә hәtta İrәvanın xarici havadarlarını mәyus etdi. 

Qlobal vә regional güclәrin Azәrbaycan Respublikasındakı ambisiyalarını nәzәrә alsaq, onların 
yaratdığı tәhdidlәrә qarşı cәzalandırmaqla çәkindirmә strategiyasının tәtbiq edilmәsi hazırkı dövrdә 
real hesab olunmur. Azәrbaycan Respublikası Ermәnistana qarşı çәkindirmәnin bu növünü uğurla 
tәtbiq etsә dә, xarici güclәrin yaratdığı tәhdidlәri dә dәf etmәk iqtidarında olmalıdır. Bu fakt da hәr 
iki kateqoriya üzrә uzunmüddәtli çәkindirmә strategiyasının hazırlanmasını şәrtlәndirir. Azәrbaycan 
Respublikası kimi strateji әhәmiyyәtli bir ölkәnin xarici güclәrә qarşı çәkindirmә strategiyasının 
effektivliyi әks-ambisiyalara malik beynәlxalq tәşkilatlar vә ya digәr supergüclәrlә әmәkdaşlığın 
genişlәndirilmәsi nәticәsindә artırıla bilәr. 2008-ci il Rusiya ilә böhranı zamanı Qәrbin Gürcüstana 
dәstәk vermәsi Rusiyanı hücum planını davam etdirmәkdәn çәkindirdi. 2020-ci ilin iyul ayında 
ErmәnistanAzәrbaycan sәrhәdindә baş vermiş qarşıdurmadan sonra Türkiyәnin Azәrbaycana 
birmәnalı dәstәk vermәsi Ermәnistanın xarici tәrәfdarlarına qarşı әn yaxşı çәkindirmә oldu. Çünki bu 
qarşıdurmada Ermәnistanın regiondankәnar aktorlar tәrәfindәn manipulyasiya olunması istisna 
edilmir.  

Hücuma mәruz qalarsa istәnilәn dövlәtin özünümüdafiә mәqsәdilә güc tәtbiq etmәk hüququ 
vardır. Hibrid tәhdidlәrin qarşısını almaq üçün müxtәlif vasitәlәrdәn istifadә oluna bilәr. Lakin bu 
vasitәlәr bir-birini inkar etmәmәmәli vә ya bir-birinә xәlәl gәtirmәmәlidir [12]. Krım böhranı zamanı 
heç bir tәhlükәsizlik tәşkilatının üzvü olmadığından Ukraynanın taleyi yalnız öz ordusunun 
imkanlarından asılı idi. Ordu hibrid müharibәlәrә qarşı mübarizәdә yetәrli imkanlara malik olmadığı 
üçün Ukraynanın çәkindirmә strategiyası özünü doğrultmadı.  

Yeni strateji çağırışların meydana çıxması әnәnәvi çәkindirmә anlayışının tәkamülünü 
şәrtlәndirir. Bu baxımdan, çәkindirmә nәzәriyyәlәrini vә onların tәkamülünü zәruri edәn şәrtlәri 
araşdırmaq mәqsәdәuyğun olardı. Çәkindirmә nәzәriyyәsinin tәkamülü prosesini bir neçә mәrhәlәyә 
bölmәk olar. Knopf, çәkindirmә nәzәriyyәsinin tәkamülündә dörd mәrhәlәni qeyd edir [13]:  

1. XX әsrin 40-cı illәrinin ortaları atom bombasının icadından bilavasitә sonrakı dövr. 
2. 19501960-cı illәr arası nüvә silahının ixtirası ilә başlayan dövr. 
3. 19601970-ci illәr әnәnәvi formalara әsaslanan çәkindirmәnin tәtbiq edildiyi dövr. 
4. 2001-ci il 11 sentyabr faciәsindәn sonra asimmetrik tәhdidlәrin çoxalması ilә başlayan dövr.  
Dördüncü mәrhәlә hibrid müharibәyә aid iki әsas elementlә xarakterizә olunur: Birincisi, dövlәt 

aktorlarının bir-birlәrinә qarşı simmetrik çәkindirmәsindәn qeyri-dövlәt vә psevdo-dövlәt 
aktorlarının “asimmetrik” tәhdidlәrinә qarşı çәkindirmәyә keçid. İkincisi, yalnız hәrbi deyil, eyni 
zamanda qeyri-hәrbi vasitәlәrin istifadә olunduğu bir çәkindirmә anlayışını özündә ehtiva etmәsi. 
Bununla yanaşı, Tim Prior çәkindirmә nәzәriyyәsinin beşinci mәrhәlәsini qeyd edir [14]. Beşinci 
çәkindirmә nәzәriyyәsi, başqa sözlә, dayanıqlılıq konsepsiyası beynәlxalq tәhlükәsizlik 
tәcrübәlәrinin tәhlükәsizlik çağırışlarına qarşı tәsirini itirdiyi andan etibarәn aktual xarakter almışdır. 
Dayanıqlılıq tәhlükәsizlik institutlarının mürәkkәb tәhdidlәrin öhdәsindәn gәlmә vә mәslәhәtlәşmә 
qaydasında cavabvermә qabiliyyәtlәrinin artırılması ilә şәrtlәnir. Tәhlükәsizlik siyasәti, qәrar 
qәbuletmә proseslәri kompleks tәhlükә mühitinә uyğun olmalıdır. Göründüyü kimi, cәlb olunan 
aktorlar baxımından ilk üç (ilk növbәdә nüvә çәkindirmәsi ilә әlaqәli) vә son iki (terrorçulardan 
partizanlara, hakerlәrdәn tәbliğatçılara qәdәr) nәzәriyyәlәr arasında ciddi fәrq var. XX әsrin ikinci 
yarısından etibarәn inkişaf etdirilmiş nüvә vә әnәnәvi çәkindirmә konsepsiyaları bugünkü strateji 
mühitdә özünü doğrultmur. Görkәmli strateq Henry Kissincerin dediyi kimi: “Soyuq Müharibәnin 
sonu Sovet-Amerikan çәkindirmә doktrinasını gündәmdәn saldı” [4]. Qeyd etmәk lazımdır ki, 
çәkindirmә bilavasitә aktorlarla bağlıdır. Aktorların әhәmiyyәt verdiyi fәrqli prioritetlәr, strateji 
hәdәflәr vә vasitәlәr var. Bu vasitәlәri vә strateji mәqsәdlәri anlamaq vә belәliklә çәkindirmә barәdә 
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daha dolğun bir anlayış әldә etmәk üçün aktorlara daha çox diqqәt yetirmәk lazımdır. Çәkindirmәdә 
maraqlar qabiliyyәtlәrdәn daha çox önәmlidir. Çünki güc hәr zaman çәkindirmir: hәdәf dövlәt daha 
güclü, daha bacarıqlı vә ya daha inkişaf etmiş olsa belә, çәkindirmәnin uğursuz olmasının bir çox 
nümunәsi var. Tәcavüzkarın hәdәflәrinә çatmaq vә ya maraqlarını müdafiә etmәk istәyi hәdәf 
ölkәninkindәn daha çox olarsa, bütün sәylәrә baxmayaraq, çәkindirmә uğursuzluqla nәticәlәnәr. 

 
Çәkindirmә strategiyasının formalaşdırılmasına tәsir edәn amillәr 

 

Әvvәllәr çәkindirmәdә әsas diqqәt ilk növbәdә hәrbi tәdbirlәrә yönәldilirdi. Yeni meydana 
çıxan tәhdidlәr әvvәlkilәrdәn xeyli fәrqlәnir. Belә ki, Azәrbaycan Respublikası regionda yalnız hәrbi 
deyil, eyni zamanda qeyri-hәrbi tәhdidlәrlә üz-üzә qalmışdır. Bu sәbәbdәn çәkindirmә strategiyası 
әvvәlkindәn daha geniş vә dәrin mәzmuna malikdir vә daha mürәkkәb bir mühitdә hәyata keçirilir. 
Belәliklә, çәkindirmә ilә bağlı effektiv empirik nәzәriyyәni inkişaf etdirmәk hәdәfinә müxtәlif 
sәviyyәlәrdә hәlә dә tam olaraq çatmaq mümkün olmamışdır. 

Hibrid taktikalar tәtbiq olunduqdan sonra, onların qarşısını almaq üçün hәyata keçirilәn 
tәdbirlәr gec ola bilәr. Luk Koffey Rusiya strategiyasına әsaslanaraq, hibrid tәhdidlәrin gecikmәdәn 
qarşısını almağın bir neçә yolunu tәklif etmişdir [15]. Bu tәkliflәr, әslindә, Azәrbaycan Respublikası 
üçün dә öz müsbәt nәticәsini verә bilәr: 

‒ birincisi, yerli vә milli sәviyyәdә yaxşı idarәetmә qurulmalıdır. İnsanlar әdalәtli şәkildә idarә 
olunduqlarını düşünsәlәr, dezinformasiya vә tәbliğat sәylәrinә daha az hәssas olarlar. Korrupsiyanın 
geniş vüsәt aldığı, yerli idarәetmәnin pozulduğu vә mәrkәzi hakimiyyәtlә әlaqәnin kәsildiyi yerlәrdә 
siyasi narazılıqlar yaranır vә bu da öz növbәsindә xarici güclәrin müdaxilәsi ilә nәticәlәnir. Abxaziya 
vә Cәnubi Osetiya bu baxımdan әn yaxşı nümunәlәrdir. Bu faktı nәzәrә alan Azәrbaycan hökumәti 
dә 2018–20-ci illәrdә korrupsiyaya qarşı tәdbirlәri intensivlәşdirmiş vә nәticәdә bir neçә yerli 
hakimiyyәt nümayәndәlәri cinayәt mәsuliyyәtinә cәlb olunmuşdur. Hәmin korrupsiyaya bulaşmış 
şәxslәrin xalqın öz dövlәtinә olan inamını sarsıtmaq üçün xarici aktorlar vә onların ölkәdәki dayaqları 
 “beşinci kolon” tәrәfindәn manipulyasiyası istisna edilmir; 

‒ ikincisi, iqtisadi azadlıq olmalıdır. İnsanlar iqtisadi sabitliyә vә övladlarının parlaq bir 
gәlәcәyә sahib olduğunu hiss etmәlidirlәr. İqtisadi rifahın yüksәlmәsinә imkan verәn siyasәt 
yürütmәk hibrid taktikalara qarşı mübarizәnin vacib bir hissәsidir. İqtisadi imkanlara malik 
olduqlarını düşünәn insanlar xarici müdaxilәyә daha az hәssasdırlar. Azәrbaycan iqtisadi baxımdan 
digәr region ölkәlәrindәn daha müstәqildir. Ermәnistan, regionun әn asılı (xüsusәn dә Rusiya vә 
ermәni lobbisindәn) ölkәsidir. Gürcüstanın Qәrbә inteqrasiya sәylәri Rusiyadan iqtisadi asılılığını 
azaldır. 

‒ nәhayәt, ölkә vәtәndaşları ilә hüquq-mühafizә orqanları (kәşfiyyat xidmәtlәri) arasında 
etibar vә hörmәt bağı olmalıdır. İnsanlar әdalәtli şәkildә mühakimә olunduqlarına vә onların 
hüquqlarının kәşfiyyat xidmәtlәri tәrәfindәn tapdanılmadığına inansalar, cәmiyyәt hibrid taktikalara 
qarşı daha davamlı olacaqdır. Bundan әlavә, hibrid müharibә senarisindә hüquq mühafizә orqanları 
әsasәn ilk müdafiә xәtti hesab olunur. Bacarıqlı vә peşәkar bir hüquq-mühafizә vә kәşfiyyat xidmәti 
xarici güclәr adından fәaliyyәt göstәrәn tәxribatçı agentlәrin fәaliyyәtini azalda bilәr. Gürcüstanda 
hüquq-mühafizә orqanlarında islahatların hәyata keçirilmәsi ilә bağlı çox ciddi addımlar atılmışdır. 
Azәrbaycan rәhbәrliyi hüquq-mühafizә orqanlarına sızmış “beşinci kolon” nümayәndәlәrini 
zәrәrsizlәşdirmәk üçün mütәmadi mübarizә aparır. İstәr keçmiş Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyindә, 
istәrsә dә polis sistemindә baş verәn hadisәlәr sübut edir ki, hәmin orqanlarda dövlәtçilik maraqlarına 
zidd fәaliyyәt göstәrәn qüvvәlәr vardır. Milli Tәhlükәsizlik Nazirliyinin lәğv edilmәsi vә Dövlәt 
Tәhlükәsizlik Xidmәti kimi yenidәn formalaşması vә hәmin xidmәtә Ulu Öndәr Heydәr Әliyevin 
әsasını qoyduğu prinsiplәrә, Prezident İlham Әliyevin uğurla davam etdirdiyi siyasәtә, Azәrbaycan 
Respublikasının dövlәtçilik maraqlarına sadiq şәxsin rәhbәr tәyin olunması, eyni zamanda polis 
sistemindә tәxribata cәhd göstәrәnlәrin vaxtında aşkar edilib cәzalandırılması istiqamәtindә Daxili 
İşlәr Nazirliyinin fәaliyyәti atılmış uğurlu addımlardan hesab olunur. 
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Luk Koffeyә görә, bu üç tәdbir milli vә yerli hökumәtlәr tәrәfindәn yerinә yetirildiyi halda 
hibrid taktikalar dayandırıla vә ya heç olmasa effektivliyi azaldıla bilәr [15]. 

Hibrid müharibәlәrә qarşı mübarizә strategiyası hәr aktor üçün eyni deyil. Bu, kontekstdәn, 
tәhdidlәrin intensivliyindәn, siyasi ambisiyadan vә әks-tәsir qabiliyyәtindәn asılıdır. Mövcud siyasәt 
seçimlәri hücumların tәsirini azaltmaqdan vә ya qarşısını almaqdan başlamış cәzalandırma da daxil 
olmaqla daha iddialı cavab tәdbirlәrinә qәdәr dәyişә bilәr. Bu siyasәt seçimlәri strateji hәdәflәri tәyin 
etmәklә ifadә olunur. Bu hәdәflәr hibrid müharibә kampaniyasının başlanğıcında 
müәyyәnlәşdirilmәli vә dinamik bir strateji mühitdә davamlı olaraq nәzәrdәn keçirilmәlidir. Hibrid 
müharibәlәrә qarşı bütün tәdbirlәr bir vә ya daha çox hәdәfә çatmağa kömәk etmәlidir. 

Hibrid müharibәlәrә qarşı strategiya hazırlayan hәr bir aktor üçün üç ümumi strateji hәdәf 
müәyyәn edilmişdir [11, s.35]: 

‒ müstәqil fәaliyyәt qabiliyyәtini qorumaq. Hökumәt vә cәmiyyәt öz zәif tәrәflәrini 
qiymәtlәndirmәklә vә müxtәlif vasitәlәrlә onların aradan qaldırılması üçün ümumi vә koordinasiya 
edilmiş bir yanaşma tәtbiq etmәklә hibrid tәhdidlәrә qarşı dayanıqlılığı inkişaf etdirmәlidir; 

‒ düşmәni hibrid tәcavüzdәn çәkindirmәk vә ya yayındırmaq. Müstәqil fәaliyyәt qabiliyyәtini 
qorumaq üçün hәyata keçirilәn fәaliyyәtlәr çәkindirmә xarakteri (dәf etmәklә çәkindirmә) daşısalar 
da, hәrtәrәfli çәkindirmә tәhdid etmәk vә ya zәrәr vurmaqla (cәzalandırmaqla çәkindirmә) 
dayanıqlılığın sәrhәdlәrini aşır. Hibrid çәkindirmә strategiyası әvvәldәn hazırlanmalı vә uğursuz 
olarsa, müdafiә olunanın maraqları, eyni zamanda tәcavüzkarın niyyәti vә bacarığı nәzәrә alınaraq 
yenidәn işlәnmәlidir. 

‒ tәcavüzkarın uzaqperspektivli hibrid hücumunun qarşısını almaq. Bu hәdәf çәkindirmәnin 
hüdudlarından kәnara çıxaraq tәcavüzkarın qabiliyyәtini aşağı salacaq tәdbirlәri nәzәrdә tutur 
(baxmayaraq ki, bu tәdbirlәrin özlәri dә çәkindirmә xüsusiyyәtinә malikdir). Bu hәdәf o zaman 
vacibdir ki, tәcavüzkar öz pis niyyәtini hәyata keçirmәkdә iddialıdır vә qabiliyyәtini aşağı salmaq, 
iradәsini sarsıtmaqla qisas almadan onun davranışlarını dәyişdirmәsi ehtimalı azdır. 

Vytautas Keršanskas tәhlükәsizlik üzrә mütәxәssislәrin fikirlәri cәmlәşdirәrәk, çәkindirmә 
strategiyasının planlaşdırılması vә hәyata keçirilmәsini şәrtlәndirәn aşağıdakı әsas elementlәri qeyd 
etmişdir [5]: 

1. Kommunikasiya. Bir çәkindirmә strategiyasına qәrar verәrkәn düşmәnә ismarış elә 
ötürülmәlidir ki, o başa düşsün ki, ona göstәrilәn tәzyiq hәyata keçirdiyi hәr hansı hibrid fәaliyyәtlә 
әlaqәlidir. Effektiv kommunikasiya bunun tәmin edilmәsi üçün çox vacibdir vә düşmәnin hәr hansı 
bir fәaliyyәti tәxribat kimi tәqdimetmә riskini azalda bilәr. Ali Baş Komandan İlham Әliyevin 2020-
ci il, oktyabrın 26-da televiziya proqramlarından birinә verdiyi müsahibә effektiv kommunikasiyaya 
nümunәdir. Belә ki, Türkiyәyә mәxsus F-16-larla bağlı suala münasibәt bildirәn ölkә başçısı belә 
demişdir: “Mәnә sual verilir ki, Türkiyәnin F-16-sı nә gәzir sizdә? Mәn cavab vermәkdәn 
yorulmuşam, gedin açın da, peykiniz var, görmürsünüz neylәyir? Gedin baxın da, F-16 nә edir: 
havadadır ya yerdәdir. Hәr kәs bilir ki, yerdәdir vә tәlimlәr üçün gәlib. Müharibә başlayandan qalıb. 
Türkiyә, qardaşlarımız onu mәnәvi dәstәk üçün saxlayıblar. Bir dә ki, әgәr bizә qarşı kәnardan 
aqressiya olarsa, o F-16-ları görәcәklәr onlar” [16]. 

2. Qәtiyyәt. Müdafiә olunan tәrәf tәcavüzkarı inandırmalıdır ki, o, nәyin bahasına olursa olsun 
intiqam alacaqdır. 20142020-ci illәr әrzindә cәbhә xәttindә baş vermiş toqquşmalarda Azәrbaycan 
Ordusu tәrәfindәn atılan operativ addımlar bütövlükdә ölkәmizin qәtiyyәtini ortaya qoymuşdur. 

3. Çeviklik. Tәcavüzkar sürpriz vә ya yeni hücum formaları tәtbiq etmәklә hәdәfinә çatacağına 
inanır. Bu sәbәbdәn müdafiә olunan tәrәf yeni çağırışlara cavab verәcәk qәdәr çevik olduğunu 
göstәrmәlidir. Tәlim mәsul orqanların yaxşı tәchiz olunmasına vә çevik hәrәkәtinә kömәk edәn әsas 
elementdir. Bu elementә nümunә olaraq, 2018-ci ilin mayında Naxçıvanda uğurla keçirilmiş Günnüt 
әmәliyyatını göstәrmәk olar. Bu bir faktdır ki, Naxçıvan istiqamәtindә ermәnilәrin hücumetmә 
ehtimalı digәr istiqamәtlәrdәn qat-qat azdır. Bu ehtimalı nәzәrә alaraq, Ermәnistan ordusu 
Naxçıvanda tәxribata cәhd etsә dә, Әlahiddә Ümumqoşun Ordusu tәrәfindәn hәyata keçirilәn әks-
hücum әmәliyyatı nәticәsindә Günnüt kәndi vә әtrafındakı mühüm strateji әhәmiyyәtli yüksәkliklәr 
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azad edilmişdi. Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, öz imkan vә qabiliyyәtlәrini tәkmillәşdirmәk 
mәqsәdilә Әlahiddә Ümumqoşun Ordusu Türkiyә Silahlı Qüvvәlәrinin müxtәlif hәrbi hissәlәri ilә 
genişmiqyaslı tәlimlәr keçirir. Son illәr bu tәlimlәr artıq әnәnә xarakteri almışdır ki, bu da Әlahiddә 
Ümumqoşun Ordunun bütün hәrbi hissәlәrinin bu element üzrә qabiliyyәtinin inkişaf etdirilmәsindә 
mühüm rol oynamışdır. 

4. Nüfuz. Tәcavüzkar çox yaxşı bilir ki, hәyata keçirdiyi hibrid fәaliyyәt aşkara çıxarsa o, 
dünya ictimaiyyәti tәrәfindәn ciddi şәkildә qınanacaq. Ona görә dә hәr hansı bir fәaliyyәtin icrasına 
başlamağa qәrarvermәdәn öncә hәr şeyi götür-qoy edir. Dünya ictimaiyyәtinin diqqәtini çәkmәk üçün 
tәcavüzә mәruz qalan tәrәfin nüfuzu mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Bu baxımdan, nüfuz hibrid 
tәhdidlәrә qarşı dayanıqlığın artırılmasında çox kritik siyasi vasitәdir. Prezident İlham Әliyevin 
hәyata keçirdiyi xarici siyasәt ölkәmizin dünya miqyasında nüfuz qazanmasında böyük rol 
oynamışdır vә 2020-ci ilin sentyabrında Ermәnistanın cәbhә xәttindәki provokasiyasına cavab olaraq 
hәyata keçirilәn әks-hücum әmәliyyatları zamanı, bәzi qәrәzli bәyanatlar istisna olmaqla, dünya 
ictimaiyyәtinin hadisәlәrә münasibәti bu nüfuzun gücünü sübut etmiş oldu. 

5. Hәmrәylik. Fәrqli milli imkanları birlәşdirmәklә çәkindirmәni daha effektiv etmәk olar. 
Hәmrәylik özünü müxtәlif formalarda göstәrә bilәr: millәtin daxilindә vә ya millәtlәr arasında. İlk 
formanın әn parlaq nümunәlәrindәn biri 2020-ci ilin iyulunda Azәrbaycan xalqının ölkәmizin әrazi 
bütövlüyünün bәrpa olunması uğrunda mitinqi zamanı müşahidә edilmişdir. Hәmin hadisәlәrdә, eyni 
zamanda 2020-ci ilin sentyabr ayında başladılan әks-hücum әmәliyyatlarında Türkiyә 
Cümhuriyyәtinin vә Pakistan İslam Respublikasının birmәnalı olaraq ölkәmizә göstәrdiyi mәnәvi 
dәstәk ikinci formaya nümunәdir. 

Hibrid fәaliyyәtlәrin qarşısını effektiv şәkildә almaq üçün beynәlxalq tәşkilatların dәstәyinә vә 
çoxtәrәfli әmәkdaşlığa ehtiyac vardır. Türkiyә Silahlı Qüvvәlәri әsgәrlәrin 2020-ci ilin avqust ayında 
Azәrbaycandakı tәlimlәrdә iştirakı, Azәrbaycan vә Türkiyәnin başlatdığı enerji layihәlәrinin 
tәhlükәsizliyini tәhdid edәn Ermәnistana vә onun xarici havadarlarına әn tәsirli ismarış idi. Fәrqli 
aktorların birlikdә işlәmәk istәyinin sәviyyәsindәn asılı olaraq, Kris Kremidas, hökumәt vә 
cәmiyyәtlәrә hibrid tәhdidlәrin qarşısını daha effektiv almağa imkan verәn üçsәviyyәli milli vә 
çoxtәrәfli әmәkdaşlıq formatı tәklif edir [17]: 

1. Milli vә lokal sәviyyәdә bütün nazirlik vә qurumların әmәkdaşlığını nәzәrdә tutan “bütöv 
hökumәt yanaşması”. 

2. “Bütöv hökumәt yanaşması”na bәnzәr, eyni zamanda özәl sektor, akademik vә vәtәndaş 
cәmiyyәtinin әmәkdaşlığını nәzәrdә tutan “bütöv cәmiyyәt yanaşması”. 

3. Hәmfikir dövlәtlәrin beynәlxalq tәşkilatlarla, elәcә dә özәl sektor vә vәtәndaş cәmiyyәti ilә 
birgә әmәkdaşlığını nәzәrdә tutan “hәrtәrәfli yanaşma”. 

Ukrayna vә Gürcüstanın tәcrübәlәrini nәzәrә alsaq, Azәrbaycanın separatçı rejimә qarşı 
mübarizәsinin yaxşı bir nümunә olduğunu deyә bilәrik. Belә ki, Dağlıq-Qarabağ problem ilә bağlı 
Azәrbaycan qeyd edilәn hәr üç yanaşmanı müvәffәqiyyәtlә hәyata keçirmişdir. Ermәnistan açıq-
aşkar xarici güclәr tәrәfindәn dәstәklәnir, onun maliyyә resursları imkan vermir ki, arsenalında 
mövcud olan silah vә texnikanı alsın. Azәrbaycan öz silah tәdarükündә diversifikasiya yaratmış bir 
ölkәdir. Әgәr әvvәllәr silah vә texnika, әsasәn, Rusiyadan idxal olunurdusa, son illәr İsrail, Türkiyә, 
Belarus, Pakistan vә digәr ölkәlәrlә müdafiә sәnayesi sahәsindә böyük nailiyyәtlәr qazanılmışdır. Bu 
siyasәt bütövlükdә, Azәrbaycanın İkinci Qarabağ müharibәsindәki uğuruna öz töhfәsini vermişdir. 

Tәrәfdaş ölkәlәr vә beynәlxalq tәşkilatların kömәyi ilә Azәrbaycan Respublikasının hibrid 
tәhdidlәrә qarşı dayanıqlılığın artırılmasına Corc Tarxan-Mouravinin tәqdim etdiyi yollarla nail 
olmaq mümkündür [18]: 

‒ silahlanma, tәlim, strateji mәslәhәt, texniki yardım göstәrmәklә müdafiә qabiliyyәtini 
güclәndirmәklә. Bu istiqamәtdә Türkiyә, Pakistan vә İsrailin dәstәyi xüsusi qeyd edilmәlidir. 
Azәrbaycan silah tәchizatı baxımından Rusiyadan asılılığı aradan qaldırmaq mәqsәdilә bütün 
beynәlxalq tribunalarda ölkәmizi dәstәklәyәn, eyni zamanda hәyata keçirdiyi hәrbi әmәliyyatlarla 
beynәlxalq arenada özünü sübut etmiş Türkiyә vә Pakistanın imkanlarından yararlana bilәr. Nәzәrә 
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alsaq ki, Ermәnistan KTMT-yә üzv olmaqla yanaşı, NATO-nun proqram vә mexanizmlәrindәn dә 
maksimum yararlanmağa çalışır, onda Azәrbaycan Respublikası Alyansla daha geniş formatlarda 
әmәkdaşlıq etmәlidir. Bu baxımdan İsveç, Finlandiya vә Gürcüstan modellәri tәtbiq edilә bilәr; 

‒ münaqişәlәrdә vasitәçilik etmәklә beynәlxalq qurumlar vasitәsilә diplomatik dәstәk vermәk. 
Ötәn 2530 ilin tәcrübәsi göstәrir ki, vasitәçilik missiyasını öz üzәrinә götürәn tәşkilatlar ya qәbul 
etdiklәri qәtnamә vә qәrarların icrasını hәyatakeçirmә mexanizminә malik deyil, ya da ki, öz 
yanaşmalarında ikili standartlara yol verirlәr. BMT-nin Azәrbaycanın işğal olunmuş әrazilәrindәn 
Ermәnistan silahlı birlәşmәlәrinin çәkilmәsi barәdә qәtnamәlәrinin icra edilmәmәsi vә ATӘT-in 
Minsk Qrupunun fәaliyyәtinin sәmәrәsizliyi buna misaldır. Amma istәnilәn halda, Azәrbaycan 
Respublikası öz siyasәtindә beynәlxalq hüquq normalarını әsas götürür vә beynәlxalq tәşkilatlarla 
әmәkdaşlıqda maraqlıdır; 

‒ müdafiә tәşkilatlarına inteqrasiya, hәrbi infrastruktur vә ya bazalar yaratmaq, bәzi 
tәhlükәsizlik zәmanәtlәri vermәk. Azәrbaycan Respublikası 2011-ci ildәn Qoşulmama Hәrәkatının 
üzvüdür vә hәr hansı hәrbi-siyasi tәşkilata üzv olmaq xarici siyasәt prioriteti deyil. Lakin regionda 
baş verәn geosiyasi reallıqlar Azәrbaycan Respublikasının digәr ölkәlәrlә әmәkdaşlığını şәrtlәndirir. 
Hazırda bu istiqamәtdә әn uğurlu әmәkdaşlıq Türkiyә vә Pakistanla aparılır. Qonşuluğunda 
Ermәnistan kimi tәcavüzkar bir ölkәnin olması, eyni zamanda digәr güclәrin Azәrbaycan vә 
Türkiyәyә qarşı Ermәnistanı manipulyasiya etmәsi Türkiyә Respublikasının Azәrbaycanda hәrbi 
aktivliyini şәrtlәndirir. 
 

Nәticә 
 

Cәnubi Qafqaz regionu xalqlar arasında birlik olmayan bölgәlәrdәn biridir. Regionda 
“dondurulmuş münaqişәlәr” kimi tәqdim edilәn üç ciddi problem mövcuddur ki, bu da bütövlükdә 
regionun tәhlükәsizliyinә tәhdiddir. Azәrbaycan әrazisinin 20-i 30 ilә yaxın müddәtdә 
Ermәnistanın işğalı altında idi. Lakin müzәffәr Azәrbaycan Ordusu Ali Baş Komandan İlham 
Әliyevin rәhbәrliyi altında işğal olunmuş әrazilәrimizi ermәni tәcavüzkarlarından azad etmәyi 
bacardı. Nәzәrә almaq lazımdır ki, işğalçı Ermәnistan ordusu nәinki bu әrazilәrdәn çıxmaq istәyirdi, 
hәtta yeni әrazi iddiasında idi. Heç şübhәsiz ki, bu iddiaların arxasındakı yeganә fiqur Ermәnistan 
deyil, onlara bu “cәsarәti” verәn xarici havadarlarıdır. Qeyd edәk ki, Ermәnistan Respublikası 
Gürcüstana qarşı da әrazi iddiaları qaldırmışdır. Ona görә dә Ermәnistana qarşı inamsızlıq bütün 
regionu xarici müdaxilәyә hәssas vәziyyәtә gәtirmişdir. Bu fakt regional vә qeyri-regional tәhdidlәrә 
qarşı Azәrbaycan Respublikasının uzunmüddәtli çәkindirmә strategiyasının hazırlanmasını 
şәrtlәndirir. Bu baxımdan, Azәrbaycan iki әsas çәkindirmә kateqoriyasına (cәzalandırmaqla vә inkar 
etmәklә çәkindirmә) diqqәt yetirmәlidir. Birinci kateqoriya Ermәnistana şamil edilir, ikinci 
kateqoriya isә xarici aktorları pis әmәllәrindәn çәkindirәcәkdir.  
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Аннотация 
Стратегия сдерживания в контексте гибридных угроз 

Хаял Искендеров 
 

В статье исследуется генезис стратегии сдерживания, обосновывается ее значимость, 
показаны категории и этапы формирования стратегии сдерживания, анализируются факторы, 
влияющие на формирование стратегии, даются предложения и рекомендации по разработке 
долгосрочной стратегии сдерживания. Азербайджанская Республика против региональных и 
внерегиональных угроз. 

Ключевые слова: сдерживание, гибридная угроза, гибридная война, сдерживание 
отрицанием, сдерживание наказанием. 

 
Abstract 

Deterrence strategy in the context of hybrid threats 
Khayal Iskandarov 

 

The article examines the genesis of the deterrence strategy, substantiates its importance, shows 
the categories and stages of formation of the deterrence strategy, analyzes the factors influencing the 
formation of the strategy, makes suggestions and recommendations for developing a long-term 
deterrence strategy of the Republic of Azerbaijan against regional and non-regional threats. 
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Xülasә. Mәqalә etnik münaqişәlәrin beynәlxalq hüquq normaları ilә әlaqәsindәn bәhs edir. 

Әsas diqqәt beynәlxalq hüququn әrazi bütövlüyü ilә öz müqәddәratını tәyinetmә prinsiplәri arasında 
fikir ayrılıqlarına rәvac verәn sәbәblәrә yetirilir. Müәllif etnik münaqişәlәr kontekstindә öz 
müqәddәratını tәyinetmә prinsipinin destruktiv proseslәrlә әlaqәsini, Ermәnistan–Azәrbaycan Dağlıq 
Qarabağ münaqişәsindә ermәni separatizminin hәmin prinsip altında gizlәdilmәsinin 
mümkünsüzlüyünü әsaslandırmağa çalışır. 

Açar sözlәr: etnik münaqişә, әrazi bütövlüyü, sәrhәdlәrin toxunulmazlığı, öz müqәddәratını 
tәyinetmә, dekolonizasiya, muxtariyyәt  

 
Giriş 

 

“Soyuq müharibә”nin sonu “daxili münaqişәlәr erası” kimi xarakterizә edilir. Buna sәbәb 
çoxmillәtli federasiyaların dağılması, etnik-siyasi vә dini zәmindә qarşıdurmaların beynәlxalq 
münasibәtlәr sisteminә tәsiri vә onlara qarşı mübarizәdә beynәlxalq birliyin hazırsızlığı hesab edilir. 
Heç şübhәsiz, beynәlxalq birlik suveren dövlәtlәrin qarşılıqlı iradәsinin ifadәsi olaraq fәaliyyәt 
göstәrir. Onların mövqelәrinin üst-üstә düşmәsi qlobal vә regional sәviyyәdә tәhdidlәrә qarşı daha 
tәsirli profilaktik tәdbirlәrin işlәnib hazırlanmasına imkan verir. Lakin dövlәtlәrin maraqlarındakı 
uyğunsuzluq, ikili standartlar beynәlxalq hüquq institutunun böhranına vә taleyüklü problemlәrin 
uzunmüddәtli konservasiyasına gәtirib çıxarır. Belә bir yanaşma qlobal tәhlükәsizliyә ciddi tәhdid 
edәn etnik münaqişәlәrә münasibәtdә özünü büruzә vermәkdәdir. Bu gün dünyada 200-ә yaxın 
dövlәtin tәrkibindә tәxminәn 5000-ә yaxın xalıqın yaşaması vә onların 90 faizinin çoxmillәtli 
dövlәtin tәrkibindә olması milli-etnik zәmindә narazılıqların vә toqquşmaların meydana gәlmәsinә 
zәmin yaradır. Hәmin münaqişәlәrin tәnzimlәnmәsindә әrazi bütövlüyü prinsipinin әksәr beynәlxalq 
sәnәdlәrdә primatlığının tanınmasına baxmayaraq, maraqlı qüvvәlәr tәrәfindәn öz müqәddәratını 
tәyinetmә prinsipinin qәrәzli tövsifi danışıqlar prosesinә ciddi ziyan vurur vә nizamlanmanın gәlәcәk 
perspektivlәrini sual altına alır. Daha qorxulu tendensiya ondan ibarәtdir ki, öz müqәddәratını 
tәyinetmә prinsipindәn qәrәzli mәqsәdlәr üçün istifadә “boz әrazilәrin” yaranmasına, terrorçular üçün 
tәlim düşәrgәlәrinin qurulmasına, soyqırımı vә etnik tәmizlәmә kimi bәşәri cinayәtlәrin daha geniş 
vüsәt almasına sәbәb olur. Ermәnistanın Azәrbaycana qarşı işğalçılıq siyasәtinin davam etmәsi hәmin 
prinsipin mәkrli planlar vә ikili standartlarla assosiasiya edilmәsinә dәlalәt edir. Mәqalәnin 
hazırlanmasında tarixi, politoloji vә müqayisәli tәhlil metodlarından istifadә edilib. 

 
Etnik münaqişәlәr әrazi bütövlüyü vә öz müqәddәratını tәyinetmә prinsiplәrinin 

qarşıdurması kontekstindә 
 

Etnik münaqişәlәr milli vә regional tәhlükәsizliyi tәhdid etmәklә beynәlxalq-hüquqi nәticәlәr 
doğurur. Xüsusәn dә bu tip qarşıdurmaların әksәriyyәti әrazi bütövlüyü, sәrhәdlәrin toxunulmazlığı 
vә milli müqәddәratın tәyin edilmәsi normalarının kolliziyası fonunda nәzәrә çarpır. Milli 
müqәddәratı tәyin etmәnin nә olduğunu müәyyәn etmәk son dәrәcә çәtindir. Praktiki cәhәtdәn ondan 
ümumi tәtbiq qaydaları hazırlamaq mümkün deyil [1, s.122]. Demәk olar ki, milli müqәddәratı tәyin 
etmә hüququnun elan edildiyi hәr bir şәraitdә bir-birinә zidd tәlәblәr irәli sürülür. 
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Mәlumdur ki, Böyük Britaniya üçün Olster problemi, Fransa üçün Korsika, İspaniya üçün Bask 
vә Kataloniya ölkәsi, İtaliya üçün Cәnubi Tirol mәsәlәsi mövcuddur. Şimali Amerika qitәsini dә bu 
proseslәrdәn kәnara çәkmәk olmaz. Orada Kanada üçün fransizdilli Kvebek mәsәlәsi mövcuddur. 
Afrikada isә Efiopiyadan tutmuş, Liberiya vә Somaliyәdәk nәhәng etnik münaqişәlәr qövsü 
mövcuddur. Qeyd edilәn әrazilәrdә bütün konfliktlәr millәtlәrin öz müqәddәratını tәyin etmә şüarı 
altında cәrәyan edir. Bununla belә, öz müqәddәratını tәyin etmә anlayışının mәnası hәr bir münaqişә 
üçün eyni mәzmun kәsb etmir. Belә ki, Şәrqi Timor üsyançıları üçün “milli müqәddәrat” anlayışı bir 
cür, “qara irqçilik” ölkәsi Nigeriya üçün – başqa cür, Әlcәzair fundamentalistlәri üçün tam başqa 
mәna kәsb edir [2, s.5]. 

Etiraf etmәliyik ki, mәlum anlayışın tәsviri zamanı üzә çıxan qeyri-müәyyәnlik yaşadığımız 
günün problemi deyil. Öz müqәddәratını tәyin etmәnin realizәsi ilә bağlı elә bir tarixi fakt göstәrmәk 
mümkün deyil ki, orada istәr dövlәtlәr, istәrsә dә beynәlxalq tәşkilatlar, xüsusәn dә BMT bu addıma 
haqq qazandırmış olsun. Digәr tәrәfdәn, hәlә keçәn әsrin 70-ci illәrinәdәk “öz müqәddәratını 
tәyinetmә” beynәlxalq hüququn ümumbәşәri norması kimi rәsmәn tanınmamışdır. 

1919-cu ildә ilk dәfә öz müqәddәratını tәyin etmә ideyasını ortaya atan ABŞ prezidenti Vudro 
Vilson onun daha çox daxili aspektinә, yәni hakimiyyәtlә әhali arasında konsensus olmasına vurğu 
etmişdir [3]. Hәtta Millәtlәr Cәmiyyәti Birinci Dünya müharibәsindәn sonra әrazi problemlәrinin 
hәlli zamanı milli müqәddәrat ideyasına üstünlük vermәmiş, mәğlub dövlәtlәrin müstәmlәkәlәrini 
idarә etmәk üçün mandat sistemi tәtbiq etmәklә kifayәtlәnmişdir. Hәmin illәrin başlıca insidenti 
sayılan Aland adaları mәsәlәsi әtrafında İsveçlә Finlandiya hökumәtlәri arasında fikir ayrılıqları 
mövcud idi. Belә ki, Finlandiyanın tәrkibindә olan Aland adalarında isveçdilli әhali üstünlük tәşkil 
edirdi vә İsveç dövlәti bu amildәn bәhrәlәnmәk mәqsәdilә mәlum әraziyә iddia edirdi. O vaxt Aland 
adaları mәsәlәsiylә bağlı Millәtlәr Cәmiyyәtinin iki ekspert komissiyası milli müqәddәratın hüquqi 
aspektlәrini tәhlil edәrkәn, bu qәnaәtә gәlmişlәr ki, bu beynәlxalq hüququn aparıcı (әsas) prinsipi 
deyil. Xüsusәn dә, komissiyalar ayrılmaq hüququna qarşı çıxmışdılar. Komissiyanın hazırladığı 
hesabatda birmәnalı şәkildә qeyd edilmişdir ki, ayrılma dövlәtin daxilindә qayda-qanunun vә 
sabitliyin pozulmasına vә beynәlxalq hәyatda anarxiyanın genişlәnmәsinә gәtirә bilәr [4, s.95]. 

İkinci Dünya müharibәsinәdәk öz milli müqәddәratını tәyin etmә prinsipinin tәtbiqindә 
ardıcıllığın olmaması onunla nәticәlәndi ki, o, 1945-ci ildә BMT-nin yaradılması zamanı fundamental 
hüquq kimi tanınmadı. Sonra isә mәlum prinsip İnsan hüquqlarının ümumi Bәyannamәsindә dә öz 
әksini tapmadı. 

Amerikalı müәllif H.Hannum “Müxtariyyәt, suverenlik vә öz müqәddәratını tәyinetmә” 
kitabında milli müqәddәratın keçdiyi inkişaf yolunu üç dövrә bölüb [5]. Birinci dövr – XIX әsrin 
sonu vә tәqribәn 1945-ci illәrәdәk olan müddәti әhatә edib. O zaman ilk dәfә bu prinsip kontekstindә 
bir tәrәfdәn “millәt”, “dil” vә “mәdәniyyәt”, digәr tәrәfdәn isә “dövlәtçilik” anlayışları yer almışdır. 
Hәmin dövrdә öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi siyasi mәna kәsb edirdi. Millәtçilәrin әksәriyyәti 
böyük dövlәtlәrdәn ayrılmağı deyil, hansısa formada muxtariyyәt әldә etmәyi tәlәb edirdi. 

İkinci dövr – 1945-ci ildә BMT-nin yaranmasından sonra başlayır. BMT ilkin olaraq, öz 
müqәddәratını tәyin etmә hüququnu xalqların deyil, dövlәtlәrin hüququ hesab edirdi vә onu mütlәq 
saymırdı. Belә ki, 1960-cı ildә BMT Baş Mәclisi “Müstәmlәkә ölkәlәrinә vә xalqlarına müstәqilliyin 
verilmәsi haqqında” Bәyannamә qәbul etdi. Bu sәnәdә әsasәn, öz müqәddәratını tәyin etmә prinsipi 
faktiki olaraq, “dekolonizasiya” anlayışının sinoniminә çevrildi. Müstәqil olmaq hüququ yeni 
dövlәtlәrin daxilindә azlıqlara deyil, metropoliyanın әsarәtindәn qurtulan müstәmlәkә – dövlәtlәrә 
verilirdi. 

Üçüncü dövr isә, 1970-ci illәrin sonundan başlayıb bu günümüzәdәk davam etmәkdәdir. Bu 
dövr әrzindә mәlum ideya beynәlxalq hüququn fundamental sәnәdlәrindә öz әksini tapmayıb vә 
dünyanın heç bir dövlәti tәrәfindәn qәbul edilmәyib. Mәhz bu sәbәbdәn konkret vә dәqiq meyarlar 
mövcud deyil. 

Öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipinin populyarlaşmasına keçәn әsrin 60-cı illәrindә 
müstәmlәkәçiliyә qarşı kütlәvi çıxışlar görünmәmiş tәkan verdi. Asiya vә Afrika qitәsi Avropa 



Milli Tәhlükәsizlik vә Hәrbi Elmlәr – National Security and Military Sciences 
№4 (6)/2020 

MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK NATIONAL SECURITY 
 

42 

müstәmlәkә sistemindәn xilas oldu. Dekolonizasiya prosesinin qeyd-şәrtsiz hәyata keçirilmәsindә 
BMT Baş Mәclisinin 1960-cı ildә qәbul etdiyi 1514 saylı qәtnamә vә yaxud “Müstәmlәkә ölkәlәrinә 
vә xalqlarına müstәqillik verilmәsi haqqında” Bәyannamә mühüm rol oynadı. Hәmin Bәyannamәdә 
dәqiq ifadә edilmişdir ki, milli birliyin vә әrazi bütövlüyünün tam vә qismәn pozulmasına yönәlәn 
hәr bir cәhd BMT Nizamnamәsinin vәzifә vә normalarına ziddir. 

Deklonizasiyanın qlobal siyasi prosesә çevrilmәsi vә ağrısız keçmәsi metropoliya ilә 
müstәmlәkәlәr arasında kәskin qarşıdurmanın yumşalmasından irәli gәlmirdi. Bunu şәrtlәndirәn bir 
sıra sәbәblәr, xüsusәn dә coğrafi sәbәblәr mövcud idi ki, metropoliyalar könüllü şәkildә 
müstәmlәkәlәrini tәrk edirdilәr. Hәmin illәrin tәcrübәsi göstәrir ki, dekolonizasiya prosesinin uğurlu 
finalını heç dә milli müqәddәratın әrazi bütövlüyündәn üstün yer tutması ilә әlaqәlәndirmәk olmaz. 
Әksinә, primatlıq yenә dә dövlәtin әrazi bütövlüyünә verilirdi. Milli müqәddәrat isә yalnız 
dekolonizasiya ilә mәhdudlaşdırıldı. Daha dәqiq desәk, öz müqәddәratını tәyinetmә hüququnun 
әhәmiyyәti Avropa müstәmlәkә asılılığından qurtulmaqla mәhdudlaşırdı. Belәliklә, xalqların öz 
müqәddәratını tәyinetmә hüququ müstәmlәkә yaxud düşmәn әsarәtindә olan xalqlara şamil edilirdi. 
Ayrılmaq hüququ instrument qismindә vә ya BMT-nin hәyata keçirdiyi praktika kimi mövcud deyil. 

Dekolonizasiyadan sonrakı proseslәr milli müqәddәratın fundamental normaya çevrilmәsinә 
heç bir töhfә vermәdi. Әksinә, sonradan qәbul edilәn BMT-nin sәnәd vә qәtnamәlәrindә әrazi 
bütövlüyünün pozulması ciddi şәkildә qadağan edilirdi. BMT “Baş Mәclisinin 1966-cı ildә qәbul 
etdiyi Mülki vә siyasi hüquqlar Bәyannamәsi” vә “Beynәlxalq iqtisadi, sosial vә mәdәni hüquqlar 
Bәyannamәsi” adlı sәnәdlәrindә qeyd edilir ki, xalqlar öz müqәddәratını tәyin etmәk vә öz siyasi 
statusunu sәrbәst müәyyәn etmәk hüququna malikdir. Bununla belә bu sәnәdlәrdә heç bir şey dövlәtin 
әrazi bütövlüyünün pozulması kimi şәrh edilә bilmәz. 

Konkret faktlara istinadәn demәk mümkündür ki, mәhz BMT-nin o dövrdәki fәaliyyәtindә hәr 
hansı bir әrazinin mәnsub olduğu dövlәtdәn ayrılmasına haqq qazandıran nüanslara rast gәlinmir. 
Misal qismindә 1971-ci ildә Banqladeşin Pakistandan ayrılmasını göstәrә bilәrik. Bu istisna halın 
özündә belә, Banqladeşin müstәqilliyinә heç bir dövlәt dәstәk vermәdi. Bu cür yanaşma keçәn әsrin 
60-cı illәrindә Konqodan ayrılmağa cәhd göstәrәn Katanqa әyalәtinә vә Nigeriyadan ayrılmağa 
çalışan Biafraya da şamil edilmişdir. Bu yerdә amerikalı tәdqiqatçı A.Smitin belә bir fikri yerinә 
düşür: “Әksәr yeni dövlәtlәr ayrılma nәticәsindә deyil, dekolonizasiya prosesi nәticәsindә 
yaranmışdı. Banqladeş vә Sinqapur isә istisna şәraitin nәticәsi idi. Çinli әhalinin üstünlük tәşkil etdiyi 
Sinqapurun müstәqilliyi razılaşdırıcı prosesin, Banqladeşin yaradılması ilә qeyri-adi coğrafi reallığın 
diktәsinin nәticәsi idi” [3]. 

Heç şübhәsiz, “soyuq müharibә” dövründә milli müqәddәratın fundamental normaya 
çevrilmәmәsi daha qlobal geosiyasi sәbәblәrdәn irәli gәlirdi. O zaman dünya iki hәrbi-siyasi blok 
arasında bölüşdürülmüşdür. Tәrәflәrdәn hәr biri ehtiyat edirdi ki, öz müqәddәratını tәyinetmә hüququ 
bazasında dünyada baş verә bilәcәk dәyişiklik qüvvәlәr balansına ciddi tәsir edә bilәrdi. Qәrb 
dünyasının inteqrasiyasını vә bütövlüyünü saxlamağa cәhd göstәrәn Birlәşmiş Ştatlar öz nüfuz 
dairәsindә olan düşәrgәdә bu cür separatçı hәrәkatlara qarşı çıxırdı. Müstәqillik uğrunda әksәr 
hәrәkatlar kommunistlәrin tәhrikçiliyi, hәmçinin ABŞ-ın maraqlarına zidd kimi qәlәmә verilirdi. 
Analoji mövqeyi SSRİ-nin sosialist ölkәlәrә münasibәtindә görmәk mümkün idi. Hәr iki tәrәf labüd 
geosiyasi qarşıdurmadan yayınmaq mәqsәdilә әrazi bütövlüyü prinsipinin möhkәmlәnmәsinә status-
kvonun saxlanılması tәminatı kimi baxırdı. Mәhz bu baxımdan ATӘM-in (Avropada Tәhlükәsizlik 
vә Әmәkdaşlıq Müqavilәsi 1994-cü ildә ATӘT-lә әvәz edildi) 1975-ci il Yekun Aktında әrazi 
bütövlüyünün öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi üzәrindә prioritet qazanması tәsadüfi sayılmır. 
Sәnәddә iştirakçı-dövlәtlәrin daimi qüvvәdә olan BMT Nizamnamәsinin mәqsәd vә prinsiplәrinә vә 
beynәlxalq hüququn müvafiq normalarına uyğun olaraq, xalqların bәrabәrliyinә vә öz talelәrini idarә 
etmәk hüququna, әlavә olaraq dövlәtin әrazi bütövlüyünә hörmәt etmәli olduğu aydın şәkildә öz 
ifadәsini tapıb. 

Әrazi bütövlüyünün primatlığı daha bir beynәlxalq hüququ sәnәddә, xüsusәn dә “soyuq 
müharibә”dәn sonra – 1993-cü ildә BMT-nin himayәsi altında keçirilmiş İnsan hüquqları üzrә 
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Ümumdünya Konfransının yekun sәnәdi olan Vyana Bәyannamәsi vә Fәaliyyәt Proqramında öz 
әksinin tapıb. Hәmin sәnәddә qeyd edilәn “dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünün pozulmasının vә 
zәiflәdilmәsinin yolverilmәzliyi” tәcavüzkar separatizmin dәstәklәnmәsindәn imtina edilmәsi 
mәnasını verir. 

“Soyuq müharibә”nin süqutu nәticәsindә SSRİ vә Yuqoslaviya kimi nәhәng polietnik 
dövlәtlәrin parçalanması (Çexoslovakiya vә Monteneqro istisna olmaqla) bu әrazilәrdә tarixi vә yeni 
etnik konfliktlәrin püskürmәsinә gәtirdi. Әvvәlki dövrlәrdәn fәrqli olaraq, postbipolyar dövrün 
konfliktlәri bәşәriyyәtә qarşı ağır cinayәtlәrlә – etnik tәmizlәmәlәr, soyqırımı vә etnik terrorizmlә sıx 
әlaqәlәndirilir. Maraqlıdır ki, bu cür dәhşәtli cinayәtlәrin arxitektorları öz çirkin әmәllәrini ya 
polietnik dövlәtin saxlanılması (әrazi bütövlüyünün qorunması), ya da polietnik ölkәlәrin 
parçalanması (öz müqәddәratını tәyin etmәk) yolu ilә sığortalamağa çalışırdılar. Birinci vәziyyәtә 
Serbiya prezidenti S.Miloseviçin müsәlman azlıqları olan bosniyalılara vә kosovalılara münasibәtdә 
hәyata keçirdiyi etnik tәmizlәmәlәr vә soyqırımlar aiddir. İkinci vәziyyәtә isә üsyankar vә kriminal 
etnik azlığın setsessiya tәlәblәri daxildir. Ermәnistan – Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsi 
sonuncu vәziyyәtә cavab verәn әn yaxşı misaldır. 

Müasir beynәlxalq ictimaiyyәt qlobal xaosun qarşısını almaq yolunu çoxmillәtli dövlәtlәrin 
saxlanılmasında görür. Polietnik dövlәtlәrin parçalanması yeni-yeni faciәlәrә, hәtta qlobal fәlakәtlәrә 
yol açıb. Hadisәlәrin bu cür gedişi “hamının hamıya qarşı müharibәsindәn” savayı heç bir şey vәd 
etmir. BMT-nin keçmiş Baş katibi Butros Butros Qalinin tәbirincә desәk, әgәr hәr bir etnik vә ya dini 
qrup dövlәtçiliyә iddia edәrsә, onda parçalanmanın hüdudu olmaz, ümumi sülh, tәhlükәsizlik, iqtisadi 
rifah daha da çәtin әldә edilә bilәn mәqsәdә çevrilәr. Onun fikirlәri ilә tam şәrik olduğunu bәyan 
etmiş Ulu Öndәr Heydәr Әliyev qeyd etmişdir ki, “Tәşәkkül tapmış beynәlxalq sistem çәrçivәsindә 
xalqın öz müqәddәratını tәyin etmәsi vә dövlәtlәrin suverenliyi, әrazi bütövlüyü vә müstәqilliyi kimi 
eyni dәrәcәdә qiymәtli vә mühüm olan mәsәlәlәrin bir-birinә ziddiyyәt tәşkil etmәsinә yol vermәk 
olmaz. Biz öz müqәddәratını tәyin etmәk hüququnun hәyata keçirilmәsi” ilә deyil, beynәlxalq 
hüququn kobudcasına pozulması ilә, BMT üzvü olan dövlәtin suverenliyinә vә siyasi müstәqilliyinә 
qarşı tәcavüzlә qarşılaşmışıq” [6, s.303]. 

Bu problemi tәhlil edәrkәn belә bir ümumi fikrә istinad edilir ki, qlobal tәhlükәsizliyin yeganә 
tәminatı әrazi bütövlüyü prinsipinin öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi ilә vahid çәrçivәdә 
birlәşmәsi hesabına mümkündür. Yәni, milli müqәddәrat dövlәtin әrazi bütövlüyü çәrçivәsindә 
realizә edilmәlidir. İsveçin keçmiş baş naziri İ.Karlsonun fikrincә, “öz müqәddәratını tәyinetmәyә 
yeni suveren dövlәt yaratmadan da nail olmaq mümkündür” [7, s.63]. Onun bu mövqeyinә dәstәk 
verәn rusiyalı hüquqşünas S.M.Punjin müstәqil dövlәtdә yaşayan xalqların dövlәt sәrhәdlәrini 
pozmadan daxili muxtariyyәt әldә etmәk hüququna malik olduğunu bәyan edir [8, s.138]. 

Ayrılma heç zaman millәtin öz müqәddәratını tәyin etmәsi zamanı mәcburi norma hesab 
edilmәyib. Öz müqәddәratını tәyin etmә formasının seçimi çoxmillәtli dövlәtlәrdә yalnız bu hüquqa 
iddia edәn hansısa etnik qrupun mәnafeyini nәzәrә almaqla deyil, bütövlükdә bütün cәmiyyәtin 
mәnafeyinә uyğun hәll edilmәlidir.  

Çoxmillәtli dövlәt çәrçivәsindә xalqlara geniş milli-dövlәt vә mәdәni muxtariyyәt verilmәsi 
onun öz müqәddәratını tәyin etmә formasından biri hesab edilir vә bu formaya ayrılmağı vә müstәqil 
dövlәt yaratmağı nәzәrdә tutan әn radikal formayla müqayisәdә üstünlük verilmәlidir. 

Muxtariyyәt – özünüidarәçiliyә verilәn tәminat mexanizmidir. Bu konsepsiya milli azlıqların 
hüquqlarının müdafiәsi ilә bağlı formalaşmışdır. Amerikalı tәdqiqatçı R.Lapidos qeyd edir ki, öz milli 
müqәddәratını tәyin etmәk seçim deyil, muxtariyyәt konfliktin nizamlanması yaxud zәiflәdilmәsi 
üçün verilәn razılıqdır [9, s.9]. 

Mәlum problemlә bağlı rusiyalı alim-etnoloq V.Tişkov elmi dairәlәri milli öz müqәddәratını 
müәyyәn etmә hüququndan “müşkül siyasi doktrina” kimi әl çәkmәyә çağırır. O, milli öz 
müqәddәratını tәyin etmәni ya “milli-mәdәni muxtariyyәt”, vә ya “öz әrazi müqәddәratını tәyinetmә” 
ilә әvәz etmәyi mәqsәdәuyğun sayır [7, s.63]. 
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Әgәr müstәmlәkәçiliyin süqutu zamanı öz müqәddәratını tәyin etmә siyasi sәciyyә daşıyırdısa, 
hazırda mәlum prinsip daha çox humanitar plandan işıqlandırılır. Tәsadüfi deyil ki, bu gün öz 
müqәddәratını tәyin etmә hüququ parçalanmadan daha çox çoxmillәtli dövlәtlәrdә insan 
hüquqlarının, xüsusәn dә milli azlıqların hüquqi vәziyyәtinin qorunması istiqamәtindә tәfsir edilir. 
Bu strategiyanın tәsiri altında belә bir tendensiya formalaşır ki, milli azlıqların hüquqları dövlәtdaxili 
kontekstdәn qlobal kontekstә keçib. Beynәlxalq instansiyalar milli azlıqların sәrbәst inkişafı üçün 
zәruri mexanizm – “humanitar müdaxilә” konsepsiyasına xüsusi diqqәt yetirirlәr. Mәlum konsepsiya 
milli azlıqlara qarşı radikal tәdbirlәrә әl atan dövlәtlәrә qarşı beynәlxalq xarakterli hәrbi-siyasi tәzyiq 
kompaniyasına haqq qazandırır. NATO-nun Serb tәcavüzkarlığına qarşı apardığı hәrbi kompaniya 
humanitar müdaxilә xarakteri daşıyırdı. Lakin bu vәziyyәtdә dövlәtin әrazi bütövlüyünün 
pozulmasından söhbәt gedә bilmәz. 

Çoxmillәtli dövlәtlәrdә etnik tolerantlıq ideyası Avropa Şurasının 1995-ci ilin 18 aprel tarixindә 
qәbul etdiyi “Milli azlıqların müdafiәsi haqqında Çәrçivә Konvensiya”sında öz әksini tapıb. Sәnәd 
üzv-dövlәtlәri milli azlıqların qorunması vә inkişafı sahәsindә müvafiq tәdbirlәr görmәyә çağırır. 
Eyni zamanda milli azlıqlara mәnsub şәxslәrdәn milli qanunvericiliyә riayәt etmәk vә әhalinin әsas 
milli qrupuna vә digәr milli azlıqlara aid şәxslәrin hüquqlarına hörmәt etmәk tәlәb olunur (III bölmә 
20 maddә). 11-ci maddәdә isә qeyd olunur ki, bu Çәrçivә Konvensiyada heç bir şey dövlәtin әrazi 
bütövlüyünә vә siyasi müstәqilliyinә zidd olaraq tәsvir edilә bilmәz. 

Tanınmış ukraynalı ekspert, hüquq elmlәri doktoru A.A.Merejko “Dağlıq Qarabağ problemi vә 
beynәlxalq hüquq” adlı monoqrafiyasında qeyd edir ki, xalqların öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi 
beynәlxalq hüququn әsas prinsiplәri iyerarxiyasında yalnız 6-cı yeri tutur vә daha әsas prinsiplәrlә 
kolliziya yarandıqda (әrazi bütövlüyü, suverenitet vә s.) yerini onlara vermәli vә arxa plana 
çәkilmәlidir [10, s.49]. 

Göründüyü kimi, öz müqәddәratını tәyinetmә hüququnun başlıca hәdәfi multikultural 
cәmiyyәtlәrdә etnik inteqrasiyanın saxlanmasına vә inkişafına yönәlib. Tәәssüflәr olsun ki, müasir 
etnik konfliktlәrin praktikası göstәrir ki, mәlum ideyadan amoral mәqsәdlәr üçün istifadә etmәk 
günün reallığına çevrilib. Hәtta әn qatı terror aksiyalarını belә öz müqәddәratını tәyinetmә hüququ 
ilә ört-basdır etmәyә çalışanlar da az deyil. İRA, ETA, ASALA vә s. terrorçu tәşkilatların fәaliyyәt 
mәramlarında mәlum aspektә güclü diqqәt yetirilir. Terrorizmә qarşı qlobal mübarizә strategiyasının 
yaradılması yolunda әsas maneә aşağıdakı şәrait hesab edilir: bәzilәri terrorçuların zorakılıq 
aksiyalarını beynәlxalq terrorizm, digәrlәri isә bunu azadlıq müharibәsi kimi qәlәmә verir. 
Terrorizmlә mübarizәdә bütün beynәlxalq tәdbirlәr ona görә nәticә vermir ki, terrorizmlә öz 
müqәddәratını tәyinetmә anlayışı arasında dәqiq müәyyәn olunmuş sәrhәd yoxdur. 

Milli-azadlıq mübarizәsindә qarşıya qoyulan mәqsәdi onun realizәsi metodları ilә qarışdırmaq 
olmaz. Hәtta milli-azadlıq mübarizәsinin mәqsәdi qanuni olsa belә, onun terror aktları ilә hәyata 
keçirmәk bәşәriyyәtә qarşı ağır cinayәt sayılır. Bundan savayı, bütün beynәlxalq hüquqi aktlarda 
dövlәtlәrin әrazi bütövlüyünә vә siyasi müstәqilliyinә yönәlәn istәnilәn fәaliyyәt növü, o cümlәdәn 
terrorizm qәti qadağan edilir. 

 
Öz müqәddәratını tәyin etmә prinsipinin destruktiv proseslәrlә әlaqәsi  

vә realizә vasitәsinә çevrilmәsi 
 

Öz müqәddәratını tәyin etmә prinsipinin “kriminallaşması” tendensiyasını mәşhur ABŞ 
hüquqşünası M.Kampelman daha rasional şәkildә izah edib. Onun fikrincә, “öz müqәddәratını 
tәyinetmә hüququnun ayrılıb müstәqil dövlәt yaratmaq hüququna şamil edilmәsi bu hüququn 
ekstremist ifadәsindәn başqa bir şey deyildir” [8, s.138]. Etnik separatizm vә irredentizm, dini 
radikalizm, terrorizm, etnik tәmizlәmә vә soyqırımı kimi bәşәri cinayәtlәr milli müqәddәrat ifadәsi 
ilә assosiasiya edilir. 

Müasir etnik konfliktlәrin әksәriyyәti mübahisәli әrazilәr uğrunda aparılır vә separatçı 
maraqların gerçәklәşmәsinә xidmәt edir. Separatizm isә xalqların öz müqәddәratını tәyinetmә 
hüququ üzәrindә apardığı mübarizәsinә bәraәt qazandırmır, әksinә onu qanunsuz aksiya kimi qәlәmә 
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verir. Odur ki, öz müqәddәratını tәyinetmә ilә separatizm arasındakı sәrhәdlәri müәyyәn etmәk son 
dәrәcә vacibdir. Belә ki: 

1) Xalqların öz müqәddәratını tәyin etmәsi siyasi әhәmiyyәtinә görә xalqların әlverişli inkişafı 
üçün daha әlverişli şәrtlәri tәmin edәn mütәrәqqi hadisәdir. Separtizm isә mәnfi mәna kәsb edir. Onun 
mәqsәdi siyasi, iqtisadi vә konstitusion birliyi pozmaq, vahid, unitar dövlәti parçalamaqdır. 

2) Öz müqәddәratını tәyinetmә uğrunda mübarizә öz müqәddәratını tәyin etmiş bütün xalqlar, 
hәmin dövlәtlәrin әksәriyyәt vәtәndaşı tәrәfindәn dәstәklәnir. Separatizm isә әhalinin müәyyәn 
qrupunun – etnik sahibkarların vә setsessiya tәrәfdarlarının spesifik maraqlarını ifadә edir. 

3) Öz müqәddәratını tәyinetmә orqanik tarixi әrazi birliyini pozmur. Separatizm isә vahid milli 
әrazi çәrçivәsindә siyasi vә mәdәni әlaqәlәrin qırılmasına xidmәt edir. 

4) Öz müqәddәratını tәyin etmә zamanı ayrılma mәqsәd deyil, milli maraqların daha dolğun 
ifadә vasitәsi, gәlәcәk mütәrәqqi inkişafın optimal imkan yoludur. Separatizmdә isә ayrılmanın rolu 
hәddindәn artıq şişirdilir; o әsas mәqsәdә çevrilir, ayrılmaq vә tәcrid olunmaq naminә bu proses 
hәyata keçirilir. 

5) Öz müqәddәratını tәyin etmә zamanı hәrәkat liderlәri öz xalqlarının milli, sosial vә iqtisadi 
inkişaf mәqsәdlәrini güdür, eyni zamanda bütün xalqların, bütün әhalinin mәnafeyini vә sosial 
tәrәqqinin tәlәblәrini dә nәzәrә alırlar. Separatçı liderlәr isә digәr xalqların mәnafeyinә әhәmiyyәt 
vermir, onların dövlәt vә milli maraqlarının ziddinә addım atırlar. 

6) Öz müqәddәratını tәyin etmә zamanı proses qüvvәdә olan qanunvericiliyә әsasәn 
beynәlxalq-hüquqi prinsiplәrә vә aktlara müvafiq baş verir. Separatizm isә beynәlxalq hüquq 
normalarının kobud şәkildә pozulması hesabına hәyata keçirilir. 

Öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi ilә әrazi bütövlüyü prinsipinin nisbәtini tәhlil edәrkәn, 
Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ konfliktinin üzәrindәn sükutla keçmәk olmur. Әn azı ona 
görә ki, mәlum konfliktdә әrazi bütövlüyü prinsipinә qarşı öz müqәddәratını tәyinetmә adı altında 
әrazi separatizmi (әrazi setsessiyası) dayanır. 

Klassik konfliktlәrin heç birindә tәrәflәr öz müqәddәratını tәyinetmә şüarına әl atmayıblar. 
Çünki buna ehtiyac da olmayıb. Dövlәtlәrarası konfliktlәrdә әrazi baxımından öz müqәddәratını tәyin 
etmiş iki xalqın silahlı qüvvәlәri üz-üzә dayanıb. Birinin üstünlüyü, digәrinin әrazi bütövlüyünün 
pozulması, suverenliyinin mәhdudlaşdırılması, daxili işlәrinә müdaxilә kimi qәbul edilirdi. 

Әgәr Ermәnistan–Azәrbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişәsini dövlәtlәrarası konflikt kimi 
götürsәk, onda Ermәnistanın tәcavüzkarlığını öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi pәrdәsi altında 
qәlәmә vermәk ümumiyyәtlә savadsızlıqdır. Bu tip münaqişәlәrdә artıq öz müqәddәratını tәyin etmiş 
iki dövlәtin Silahlı Qüvvәlәri üz-üzә dayanır. 

Digәr halda, ona dövlәtdaxili qiyafә geyindirsәk belә, beynәlxalq hüquq Dağlıq Qarabağın 
ermәni icmasının mәlum niyyәtlәrinә haqq qazandıra bilmәz. Çünki onların Azәrbaycanda 
müqәddәratının tәyin edilmәsi tәqribәn bir әsr әvvәl yüksәk sәviyyәdә tәmin edilib. Belә ki, Dağlıq 
Qarabağın ermәni icmasına Azәrbaycan әrazisindә 1923-cü ildә öz müqәddәratını tәyinetmә 
prinsipinin daxili aspektinin әn yüksәk forması olan әrazi muxtariyyәti – DQMV verilib. Әgәr 
ermәnilәr Azәrbaycanda sıxışdırılsaydı, onlara milli müqәddәratın daxili aspektinin әn yüksәk 
forması olan әrazi muxtariyyәti verilmәzdi. 

İkincisi, Dağlıq Qarabağda yaşayan ermәnilәr Azәrbaycandan ayrılıb Ermәnistana birlәşmәyә 
cәhd edir, yәni onlar öz müqәddәratını tәyinetmәnin xarici aspektinә: bir dövlәtin tәrkibindәn qopub 
müstәqil olmağa vә ya başqa dövlәtin tәrkibinә keçmәyә cәhd edirlәr. Beynәlxalq praktika birmәnalı 
şәkildә öz müqәddәratını tәyinetmәnin xarici aspektini tanımır. Bütün beynәlxalq sәnәdlәrdә mәlum 
prinsipin daxili aspekti әn optimal variant kimi tanınır. 

Bundan әlavә, Dağlıq Qarabağın ayrılması faktına görә aparılan müharibә öz müqәddәratını 
tәyinetmә hüququ kimi deyil, mahiyyәt etibarilә, Dağlıq Qarabağ әtrafında yeni hәrbi әmәliyyatların 
başlanmasını göstәrәn vә beynәlxalq hüququn pozuntusu sayılan setsessiya kimi 
qiymәtlәndirilmәlidir [10, s.156]. 
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Nәhayәt, öz müqәddәratını tәyinetmә uğrunda mübarizә beynәlxalq hüquqda yolverilәn 
metodlarla, yәni dinc vasitәlәrlә aparılmalıdır. Ancaq Ermәnistan – Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ 
konfliktindә qәribә mәnzәrә yaranıb. Öz müqәddәratını tәyin etmәyә can atan yerli ermәnilәr 
yaşadıqları Dağlıq Qarabağ әrazisindәn (4,4 min km) әlavә, Azәrbaycan әrazisinin on altı faizini 
(bütövlükdә tәqribәn iyirmi faizә yaxın hissәsini) işğal edib. Bunun nәticәsidir ki, heç bir beynәlxalq 
tәşkilat vә ya dövlәt “DQR”-ı tanımır. Әksinә, Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә qarşı atılmış qeyri-
qanuni addımlar istәr dövlәtlәr, istәrsә dә beynәlxalq vә regional tәşkilatlar tәrәfindәn 
pislәnmәkdәdir. Azәrbaycan prezidenti İlham Әliyev Dağlıq Qarabağ ermәnilәrinin öz müqәddәratını 
tәyinetmә hüququ ilә bağlı irәli sürülәn iddialarını mәntiqsiz vә beynәlxalq-hüquq normalarına zidd 
olduğunu bәyan etmiş, onlara öz müqәddәratını Ermәnistan adlı müstәqil dövlәt yaratmaqla müәyyәn 
etdiyini xatırlatmışdır [11, s.322]. 

Ermәni alimlәri vә onların havadarları isә xalqların öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipinin 
müasir reallığa cavab vermәdiyini әsaslandırmağa çalışırlar. Özünün ermәnipәrәst baxışları ilә 
seçilmiş vә 1994-1996-cı illәrdә Rusiyanın Ermәnistanda sәfiri olmuş, hüquq elmlәri doktoru 
V.Stupişin son illәr Rusiyanın siyasi vә elmi-politoloji dairәlәrindә xalqların öz müqәddәratını 
tәyinetmә hüququnun dәfn edilmәsi tendensiyasının nәzәrә çarpdığı vә bunun әrazi bütövlüyü 
prinsipinin universallaşması vә tәntәnәsi naminә edildiyi fikrini sәslәndirmişdir. Lakin BMT 
Nizamnamәsindә “әrazi bütövlüyü” anlayışının deyil, mәhz “әrazi toxunulmazlığı”ndan söhbәt 
getdiyini bәyan etmişdir [12]. 

Ola bilsin ki, BMT Nizamnamәsindә “әrazi toxunulmazlığı” termini işlәdilib. Lakin milli 
azlıqların hüquqlarından bәhs edәn әksәr sәnәdlәrdә “әrazi bütövlüyü” anlayışı istifadә edilib. Әrazi 
bütövlüyünün pozulması anlayışı hәcminә görә daha genişdir. Bu anlayış altında yalnız sәrhәdlәrin 
toxunulmazlığı vә hәrbi müdaxilәnin yolverilmәzliyi deyil, elәcә dә daxili işlәrә hәr hansı bir formada 
qarışma, dövlәtin öz funksiyalarının hәyata keçirilmәsinә xarici maneәlәr başa düşülür. 

V.Stupişinin mövqeyi ilә razılaşmayan hәmkarı professor V.Zotov qeyd etmişdir ki, onun 
(V.Stupişin) alim kimi belә bir fikir söylәmәyә tam hüququ var. Lakin o, Rusiyanın Ermәnistandakı 
sәfir kimi, bu cür şәrhlәrdәn çәkinmәlidir. Çünki o, öz hәmkarı – Rusiyanın Azәrbaycandakı sәfirini, 
elәcә dә Rusiyanın maraqlarını zәrbә altına qoyur. Görәsәn o, Rusiyanın Azәrbaycanda sәfiri olsaydı, 
dediklәrini tәsdiq edәrdimi?” [7, s.63]. 

Ermәni alimi professor N.Ohanesyan isә amerikalı tәdqiqatçılar M.Halpern vә D.Şefferin 
әsәrinә istinadәn, öz müqәddәratını tәyinetmәnin “transdövlәt” formasının Dağlıq Qarabağ 
konfliktinә tәtbiqini mümkün sayır. Onun sözlәrinә görә, öz müqәddәratını tәyinetmәnin bu forması 
bir neçә dövlәtdә yaşayan xalqlara tәtbiq edilә bilәr. Bu cür xalqlar bir dövlәtlә әlaqәlәri kәsib, digәr 
dövlәtin tәrkibinә keçmәyә cәhd edә bilәrlәr [3]. Ermәni professor amerikalı havadarları ilә birlikdә 
bu kateqoriyaya Dağlıq Qarabağdan savayı, Rumıniya ilә әlaqә qurmağa can atan Moldovanı, 
Pakistanla birlәşmәyә meyl edәn Kәşmirdә bir neçә hәrәkatı aid edirlәr. 

Bu azmış kimi ermәnilәr Dağlıq Qarabağ regionu ilә bağlı mәsәlәyә xalqların öz müqәddәratını 
tәyinetmә prinsipinin tәtbiqini әsaslandırmaq üçün әksәrәn BMT Beynәlxalq Әdalәt Mәhkәmәsinin 
22 iyul 2010-cu il tarixli “Kosovoya münasibәtdә müstәqilliyin birtәrәfli elan edilmәsinin beynәlxalq 
hüquqa uyğunluğuna dair” Mәşvәrәtçi Rәyinә istinad edirlәr. Lakin sözügedәn sәnәdin yekdilliklә 
qәbul edilmәmәsi, hәlә dә indiyә qәdәr onun müddәalarının beynәlxalq-hüquqi doktrinada geniş 
tәnqidә mәruz qalması, BMT Beynәlxalq Әdalәt Mәhkәmәsinin qәrarlarından fәrqli olaraq 
mәşvәrәtçi rәylәrin hüquqi öhdәlik vә presedent yaratmaması vә s. amillәr mütlәq şәkildә nәzәrә 
alınmalıdır. Eyni zamanda, Mәhkәmәnin setsessiya hüququnun mövcud olub-olmaması mәsәlәsinә 
baxmaqdan imtina etmәsi, habelә beynәlxalq hüquqda vә BMT Tәhlükәsizlik Şurasının tәcrübәsindә 
müstәqilliyin elan edilmәsinin qanuni vә ya qeyri-qanuniliyinә dair ümumi qayda, yaxud yanaşmanın 
mövcud olmadığı qәnaәtinә gәlmәsi iş üzrә maraqlı mәqamlardan sayılmalıdır. Hәmçinin, Mәhkәmә 
belә nәticәyә gәlmişdir ki, müstәqilliyin elan edilmәsinin qeyri-qanuniliyi onun birtәrәfli 
xarakterindәn irәli gәlmir, bununla belә müvafiq halın (yәni müstәqilliyin elan edilmәsinin) gücdәn 
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qanunsuz istifadә, yaxud beynәlxalq ümumi hüquq normalarının, xüsusilә onun imperativ xarakterli 
(jus cogens) normalarının yolverilmәz pozuntusu faktı ilә әlaqәdardır [10, s.109-113]. 

XX әsrin praktikası göstәrir ki, әrazi faktoru dövlәtlәrin xarici siyasәtinin vә qlobal siyasi 
proseslәrin hәlledici elementinә çevrilib vә әrazi konservatizmini formalaşdırıb. Mәhz әrazi 
konservatizminin mahiyyәtinә görә, dövlәt әrazisinin dәyişilmәzliyi, әrazi rejiminin saxlanılması, 
dövlәt sәrhәdlәrinin toxunulmazlığı dövlәtlәrarası münasibәtlәrin әn mühüm sabitlik şәrti, dinc 
qonşuluğun vә әmәkdaşlığın rәhni olmuş vә qalmaqdadır. 

Bu prinsip qlobal birgәyaşayış üçün olduqca әhәmiyyәtlidir. Heç şübhәsiz, müasir dövlәtlәrin 
әksәriyyәtinin polietnik tәrkibә malik olması vә hәmin milli qruplara aid olan insanların hüquqlarının 
gözlәnilmәsi vacibliyi hәmin dövlәtlәri öz konstitusiyalarına xalqların öz müqәddәratını tәyin etmә 
prinsipini daxil etmәyә sövq edir. İlk öncә bu prinsipin mütәrәqqi tәrәflәrini nәzәrdәn keçirәk. Bu 
prinsip hәr bir xalqın, o cümlәdәn ölkә daxilindәki milli azlıqların hüquq vә azadlıqlarının dövlәt 
tәrәfindәn tanınması vә tәmin olunmasını şәrtlәndirir. Xüsusәn dә, polietnik ölkәlәrdә bu prinsip 
müxtәlif mәdәniyyәtlәrin, adәt-әnәnәlәrin vә fәrqli dәyәrlәrin qarşılıqlı şәkildә yaşamasına vә inkişaf 
etmәsinә imkan verir. Digәr tәrәfdәn, bu prinsip dövlәtlәr arasında mehriban vә dost münasibәtlәrin 
inkişafına öz müsbәt töhfәsini vermәyә qadirdir. 

Azәrbaycan çoxmillәtli ölkәdir. Tarixәn ölkәmizin әrazisindә müxtәlif dinlәrә vә etnik qruplara 
mәnsub olan insanlar dinc yanaşı yaşamış vә onlara qarşı heç bir ayrı-seçkilik halları baş 
vermәmişdir. İstәr Azәrbaycan Demokratik Respublikasının Müstәqillik Bәyannamәsindә (1918), 
istәrsә dә müstәqil Azәrbaycanda insanların, o cümlәdәn müxtәlif etnik qruplara vә dini icmalara 
mәnsub insanların hüquq vә azadlıqları dövlәt sәviyyәsindә tәmin edilib. Azәrbaycanın milli 
qanunvericiliyindә mәlum prinsipә әmәl olunması özünü 1992-ci il 16 sentyabr tarixli “Azәrbaycan 
Respublikasında yaşayan milli azlıq, azsaylı xalq vә etnik qrupların hüquq vә azadlıqlarının 
qorunması, dil vә mәdәniyyәtin inkişafı üçün dövlәt yardımı haqqında” Prezident fәrmanında özünü 
ehtiva etdirir. Bundan başqa 1995-ci ildә qәbul olunmuş ilk müstәqil Konstitusiyamızın 44, 45, 48-ci 
maddәlәri birbaşa beynәlxalq hüququn imperativ norması olan xalqların öz müqәddәratını tәyinetmә 
prinsipi ilә sıx әlaqәlidir. 

Lakin müasir beynәlxalq münasibәtlәr sistemindә xalqların öz müqәddәratını tәyinetmә hüququ 
destruktiv mәnbәlәrin vә hadisәlәrin meydana gәlmәsindә katalizator rolu oynamağa qadirdir. Belә 
ki, hazırda beynәlxalq sülhü vә tәhlükәsizliyi ciddi şәkildә tәftiş edәn lokal müharibәlәrin meydana 
çıxması, etnik millәtçilik pәrdәsi altında davakar separatizmin, terrorizmin vә kriminal elementlәrin 
tüğyan etmәsi, “boz әrazilәrdә” transmilli cinayәtkarlığın bütün tәzahürlәrinin mövcud olması 
xalqların öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipinin yanlış vә qәrәzli izahından qaynaqlanır. Hazırda öz 
müqәddәratını tәyin etmә prinsipi adı altında Azәrbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ 
torpaqlarında vә ona bitişik olan әrazilәrindә ermәni separatçıları narkotik bitkilәrin becәrilmәsi vә 
daşınması, çirkli pulların yuyulması, nüvә tullantılarının basdırılması, insan alveri vә s. cinayәtlәrlә 
mәşğul olurlar. Bu cür misallara dünyanın әksәr münaqişәli regionlarında rast gәlmәk mümkündür. 
Azәrbaycan dövlәtinin Dağlıq Qarabağ münaqişәsinin nizamlanmasında tutduğu mövqe bundan 
ibarәtdir ki, hәmin әrazidә yaşayan ermәnilәrin milli azlıq kimi siyasi, iqtisadi, sosial-mәdәni 
hüquqlarının tәmin olunmasına dövlәt tәminat verir, lakin onların öz müqәddәratını tәyinetmә 
hüququ Azәrbaycanın әrazi bütövlüyünә zidd olmadan hәyata keçirilmәlidir. Bütövlükdә, öz 
müqәddәratını tәyinetmә hüququnun hәyata keçirilmәsi dövlәtlәrin suverenliyi vә әrazi bütövlüyü ilә 
uzlaşmalı vә bu hüququn hәyata keçirilmәsi müstәqil, demokratik dövlәtin parçalanması üçün әsas 
olmamalıdır. 

Nәticә 
 

Sonda bu nәticәyә gәlmәk olur ki, bü gun dünyada öz müqәddәratını tәyinetmә doktrinasının 
böhranı özünü büruzә vermәkdәdir. Belә ki, onun millәtçilik ilә bağlılığı kontekstindә çoxmillәtli 
regionlarda sabitsizliyә gәtirib çıxarması, çoxlu sayda kiçik millәtlәrin öz dövlәtlәrini yaratmaq 
niyyәti ilә separatizmi tәbliğ etmәsi qlobal vә regional tәhlükәsizlik üçün ciddi tәhdidlәr yaradır. 
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Elmi dövriyyәyә daxil olduğu gündәn yaşadığımız müasir dövrәdәk bu prinsipin tәtbiqi ilә 
bağlı müsbәt bir praktikanın (dekolonizasiya istisna olmaqla) olması fikrini dilә gәtirmәk qeyri-
mümkündür. Beynәlxalq ümumi hüququn әsas prinsiplәrindәn biri olmasına baxmayaraq, әksәr 
sәnәdlәrdә onun destruktiv potensialı nәzәrә alınaraq, istifadәsinә yalnız әrazi bütövlüyünün vә milli 
suverenliyin pozulmaması şәrtilә icazә verilir. 

“Soyuq müharibә”nin bitmәsindәn sonra etnik münaqişәlәrin geniş vüsәt alması beynәlxalq 
hüququn iki imperativ norması olan әrazi bütövlüyü ilә öz müqәddәratını tәyinetmә prinsiplәri 
arasında kolliziyadan vә sonuncunun tәtbiqindә qәzәrli vә subyektiv yanaşmaların әsas rol 
oynamasından qaynaqlanır. Böyük dövlәtlәr geosiyasi maraqlarını tәmin etmәk mәqsәdilә öz 
müqәddәratını tәyinetmә prinsipindәn vasitә kimi yararlanmağa çalışır. Bu isә separatçı rejimlәrin 
yaranması vә qeyri-qanuni fәaliyyәtlәrdәn әldә edilmiş gәlirlәrә nәzarәt vә digәr cinayәtkar әmәllәrin 
gerçәklәşmәsinә, sonda isә qlobal xaos üçün presedentlәrin yaranmasına rәvac vermiş olur. Belә ikili 
oyunlar öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi altında gizlәnmiş terrorçulara, narkotik vә qanunsuz 
silah alverçilәrinә qarşı lazımi sәviyyәdә mübarizәnin aparılmasına imkan vermir. 

Ermәnistan–Azәrbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişәsinә gәlincә, ermәnilәrin ölkәmizdә milli 
azlıq olması, 1923-cü ildәn Dağlıq Qarabağda muxtar vilayәt statusuna malik olması vә müstәqillik 
dönәmindәn bu yana ermәni millәtçilәrinin setsessiya cәhdlәri öz müqәddәratını tәyinetmә prinsipi 
ilә heç cür uzlaşmır. 

 
İstifadә edilmiş әdәbiyyat siyahısı 

 

1. Осборн, Р. Национальное самоопределение и целостность государства // – Москва: 
Общественные науки и современность, – 1993. № 5, – с. 122-126. 

2. Богатуров, А.Д. Самоопределение наций и потенциал международной конфликтности 
// – Москва: Международная жизнь, – 1992. № 2, – c. 5-15. 

3. Этнополитические конфликты в Закавказье: Их источники и пути решения / – Центр 
Международного развития и конфликтологии Мерилендский Университети. Колледж Парк 
Мериленд США,  1997. – 64 c.  

4. Абашидзе, А.Х., Блищенко, И.П. Проблема правового статуса национальных 
меньшинств // – Москва: США: Экономика. Политика. Идеология, – 1995. № 12, – c.91-102. 

5. Hannum, H. Autonomy, Sovereignity, and Self-Determination: The Accomodation of 
Conflicting Rights. – Philadelphia: Universtity of Pennsylvania Press. – 1994. – 552 p. 

6. Sәmәdov, A. Azәrbaycanın qurtuluş tarixi / A.Sәmәdov. – Bakı: “Ozan”, – IV c. – 2004. – 
512 s. 

7. Зотов, В. Национальной самоопределение вплоть до // – Москва: Свободная мысль, – 
1997. №4, – с. 58-65. 

8. Azәrbaycan parlamenti vә beynәlxalq tәşkilatlar / tәrt. ed. – Bakı: Azәrbaycan Respublikası 
Milli Mәclisi, – 2004. – 420 s. 

9. Lapidoth, R. Autonomy: flexible solutions to ethnic conflict / R.Lapidoth. – Washington, 
D.C.: US Institute of Peace, – 1997, – 298 p. 

10. Мережко, А.А. Проблема Нагорного Карабаха и международное право / 
A.А.Мережко. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго, – 2014. –166 c. 

11. Hәsәnov, Ә.M. Azәrbaycan Respublikasının milli inkişaf vә tәhlükәsizlik siyasәti / 
Ә.M.Hәsәnov. – Bakı: “Letterpress Nәşriyyat” nәşriyyat evi, – 2011. – 440 s. 

12. Ступишин, В. Самоопределение народов: традиции и действующее право: 
[Электронный ресурс]. – 1994. URL: ecsocman.hse.ru/data/193/668/1231/011_Stupishin.pdf. 

 
 
 
 
 



Milli Tәhlükәsizlik vә Hәrbi Elmlәr – National Security and Military Sciences 
№4 (6)/2020 

MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK NATIONAL SECURITY 
 

49 

Аннотация 
Этнические конфликты в контексте  

международных правовых принципов 
Зафар Наджафов 

 

В статье рассматривается связь этнических конфликтов с нормами международного 
права. Основное внимание уделяется причинам разногласия между принципами 
территориальной целостности, нерушимости границ и самоопределения международного 
права. Автор пытается обосновать связь права на самоопределение с деструктивными 
процессами в контексте этнических конфликтов, невозможность прикрыть армянский 
сепаратизм под тем же принципом в Армяно–Азербайджанском Нагорно–Карабахском 
конфликте. 

Ключевые слова: этнический конфликт, территориальная целостность, нерушимость 
границ, самоопределение, деколонизация, автономия. 

 
Abstract 

Ethnic conflicts in the context of international law principles 
Zafar Najafov 

 

The article deals with the relationship of ethnic conflicts with the norms of international law. 
The main attention is paid to the reasons for the disagreement between the principles of territorial 
integrity and self-determination of international law. The author tries to justify the connection of the 
right to self-determination with destructive processes in the context of ethnic conflicts, the 
impossibility of hiding Armenian separatism under the same principle in the Armenian-Azerbaijani 
Nagorno-Karabakh conflict. 

Keywords: ethnic conflict, territorial integrity, inviolability of borders, self-determination, 
decolonization, autonomy. 
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MÜASİR DÖVRDӘ ANTİK VӘ KLASSİK STEQANOQRAFİYA METODLARI 
 

Könül Tahirova 
Silahlı Qüvvәlәrin Hәrbi Akademiyası 
E-mail: konul_tahirova@yahoo.com 

 
Xülasә. Mәlumatın mәxfi ötürülmәsindәn başqa steqanoqrafiya müәllif hüquqlarının, 

әsilliyinin qorunmasında autentifikasiyanın әn perspektiv istiqamәtlәrindәn biri sayılır. Mәqalәdә 
hazırki dövrdә dünya tәcrübәsindә tәtbiq olunan vә informasiyanın qorunması mәqsәdini daşıyan 
antik vә klassik steqanoqrafiya metodlarının tәhlili öz әksini tapıb, bu metodların tәyinatı vә texniki 
cәhәtdәn tәtbiq olunması araşdırılıb. Hәmçinin, sәnәdlәrin vә qiymәtli kağızların әsilliyini qorumaq 
mәqsәdi daşıyan steqanoqrafik nişanlamanın DORS-1300 cihazında eksperimental tәdqiqi nәticәlәri 
öyrәnilib. 

Açar sözlәr: Kriptoqrafiya, steqanoqrafiya, steqonişan, konteyner, gizli yazı, gizli ötürülmә, 
maska, qoruyucu örtük, su nişanı, mikronöqtәlәr, microdots, mikroperforasiya. 

 
Giriş 

 

Qәdim zamanlardan, yәni yazının meydana gәldiyi vaxtlardan bәşәriyyәt informasiyanın 
qorunmasına xüsusi diqqәt yetirmişdir. Mәlumatın saxlanılması vә ötürülmәsi zamanı müxtәlif 
tәhlükәsizlik metodlarından istifadә etmişdir. Bu metodların bariz nümunәsi kimi kriptoqrafiya vә 
steqanoqrafiyanı göstәrmәk olar. Terminlәrin ikisi dә Azәrbaycan dilinә tәrcümәdә “mәxfi yazı” 
mәnasını versә belә, onlar fәrqli mәqsәd vә tәtbiq yollarına malikdirlәr.  

Kriptoqrafiyanın mәqsәdi informasiyanın semantikasını (mәnasını vә onun dәyişdirilmәsini) 
bәdniyyәt ünsürlәrdәn qorumaq tәşkil edir. Staqanoqrafiya isә hәr hansı bir daşıyıcı vasitәdә 
informasiyanın mövcud olma faktının gizlәdilmәsini hәyata keçirir. Mәhz informasiyanın 
mәxfilәşdirilmәsi yox (bu sahә ilә kriptoqrafiya mәşğul olur), mәlumatın gizlәdilmәsi hәyata 
keçirilir.  

 
Tarixi nöqteyi-nәzәrdәn steqanoqrafiyanın әsas inkişaf yolları 

 

Steqanoqrafiya termini 1500-ci illәrdә meydana çıxsa da, o, qәdim dövrdәn tәtbiq olunur. O 
dövrdә mәlum olan mәxfi yazı metodları Yoqan Tritemiusun (Johannes Trithemius (1462–1516) 
“Steqanoqrafiya” adlı әsәrindә tәsvir olunub (Şәkil 1) [1]. 

Steqanoqrafiyanın tarixi inkişaf yolunun aşağıdakı mәrhәlәlәrә bölünmәsi qәbul olunub: 
‒ antik (sadә) steqanoqrafiya (antik dövrdәn orta әsr dövrünәdәk); 
‒ klassik steqanoqrafiya (orta әsrdәn iyirminci әsrin ikinci yarısınadәk); 
‒ müasir (kompüter, rәqәmsal (digital)) steqanoqrafiya. 
Hәr bir mәrhәlә üçün xarakterik olan tәtbiqi metodlar vә onların hәyata keçirilmәsi müvafiq 

dövrlәrin elmi vә texniki nailiyyәtlәrinә әsaslanır. 
Yaxın gәlәcәkdә steqanoqrafiyanın holoqrafik, kvant vә genetik (bioloji obyektlәrin DNK-

sında mәlumatın gizlәdilmәsi) növlәrinin yaradılması gözlәnilir [2]. 
Antik vә klassik steqanoqrafiya metodları. Qeyd olunan tarixi mәrhәlәlәrdә daha çox tanınan 

vә yayılan tәtbiqi metodlar aşağıdakılardır: 
‒ qoruyucu örtük; 
‒ su nişanı (ing. watermarking); 
‒ simpatik boya; 
‒ mikronöqtәlәr (ing. microdots); 
‒ mikroperforasiya. 



Milli Tәhlükәsizlik vә Hәrbi Elmlәr – National Security and Military Sciences  
№4 (6)/2020 

MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK NATIONAL SECURITY 
 

51 

 
Şәkil 1. Yoqan Tritemius (Johannes Trithemius) 

“Steqanoqrafiya” adlı kitabının titul sәhifәsi 
 

Mәqalәdә sadalananların antik dövrdә vә müasir zamanda reallaşma vә tәtbiq sahәlәri daha 
әtraflı nәzәrdәn keçirilmişdir. 

 
Antik vә müasir qoruyucu örtük 

  

İnformasiyanın gizli ötürülmәsindә qoruyucu örtüyün istifadәsi haqqında ilk mәlumata qәdim 
yunan tarixçisi Herodotun әsәrindә tәsadüf edilir [3]. 

Tarixdә belә bir rәvayәtә dә rast gәlinir ki, Sparta çarı Leonidә zәvvarlar üzәrinә mum çәkilәn 
taxta parçalarını gәtirirlәr. Bu cür taxta parçaları üzәrindә yunanlar qeydlәr aparırdılar. Ancaq çara 
çatdırılan taxta parçaları üzәrindә heç bir qeyd yox idi. Yazısız taxta parçaları çar Leoniddәn fәrqli 
olaraq onun arvadı Qorqonun marağını cәlb edir vә o, taxta parçalarının üzәrindәn mumun 
tәmizlәnmәsini tәlәb edir. Mum tәbәqәsinin altında yazı aşkar olunur vә Fars çarı Kserksın Sparta 
üzәrinә hücum edәcәyi gizli xәbәrdarlıq üzә çıxır. 

Müasir zamanda informasiyanın saxlanılmasında vә ötürülmәsindә qoruyucu örtükdәn istifadә 
olunmasa da, ondan mobil telefonlara pin kod, kontur yüklәmәk üçün sim-kartların, lotereya 
biletlәrinin istehsalında pozulan boya kimi istifadә olunur (Şәkil 2). Bu cür örtük xüsusi texnikadan 
istifadә edilsә belә sim kartın pin, mәblәğ kodunun görünmәsinin, uduşlu biletin seçilmәsinin 
mümkünsüzlüyünü tәmin edir. 
 

   
 

  
Şәkil 2. Sim kart vә lotereya bileti. 

Qoruyucu örtüklü (yuxarıda) vә qoruyucu örtüksüz (aşağıda) 
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Klassik vә müasir su nişanları (Stego Watermarking) 
 

Su nişanı – kağızın hazırlanması prosesi zamanı yaranır. Kağız düzәldәn alәtin torunda vә ya 
kağız parçanın sәthini düzlәndirәn valın torunda olan relyef tәsvir vasitәsilә su nişanı alınır. Nәticәdә, 
su nişanı kağız kütlәnin kağızın ümumi qalınlığına nisbәtәn böyük vә ya az qalınlığı olan sahәlәrdә 
yaranır. Su nişanın yerlәşdiyi hissәdә kağızın qalınlığı bir qayda olaraq dәyişmir, işığa tutduqda azca 
yuyulmuş (yayılmış), qeyri-dәqiq dairәsi müşahidә olunur. Bu kağızın sıxlığının axarlı dәyişmәsi ilә 
әlaqәlidir. Kağızın sıxlığının dәyişmәsinә әsasәn su nişanları birtonlu, iki tonlu vә çoxtonlu növlәrә 
bölünürlәr. 

Qәdim zamanlarda su nişanları diplomatik yazışmalarda istifadә olunurdu. Bununla, göndәrilәn 
sәnәdin әsilliyi tәsdiq edilirdi. Kağız әsginazların meydana gәlmәsindә isә su nişanları qiymәtli 
kağızların (aksiz markalar, orderlәr, veksellәr, çeklәr, istiqrazlar, sәhmlәr, әmtәә kağızları, depozit 
sertifikatı, ipoteka kağızı, opsion, fyuçers, girov kağızı, mәnzil sertifikatı, investisiya fond payı vә s. 
[4]) mühafizәsindә istifadә olunurlar vә öz әhәmiyyәtini indiyә qәdәr dә saxlayırlar. 

Mühafizә gücü – sәnәdin xüsusi alәt vә cihaz istifadә etmәdәn rahatlıqla tanımağa vә 
aşkarlamağa imkan verәn, habelә onun asanlıqla hazırlanmasının vә saxtalaşdırılmasının qarşısını 
almaq üçün istifadә olunan vasitәdir. 

İndiki zamanda sәnәd vә ödәniş vasitәlәrinin mühafizәsindә istifadә olunan su nişanlarının 
texnologiyası dәyişmәz olaraq qalmaqdadır (Şәkil 3, 4). 

İnterpolun mәlumatına әsasәn saxta әsginazların tәxminәn 12%-dә su nişanı oxşatmaqla 
hazırlanır. Ona görә dә, hәqiqi 10 әsginazlardan 9-da su nişanı istifadә olunur [4; 5]. 

 

 
Şәkil 3. Milli pul nişanını işığa tutduqda Azәrbaycan Respublikasının Dövlәt Gerbi  

vә nominalın rәqәmlә tәsvir olunmuş su nişanının görünüşü 
 

   
Şәkil 4. İşıqda görünәn su nişanı: portret bir tonlu (solda), pul әsginazının işarәsi, 

nominalı vә pul vahidi (ortada) vә görünmәyәn su nişanı (sağda) 
Antik, klassik vә müasir simpatik boyalar 
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Külli miqdarda qeyri-üzvi vә orqanik mәnşәli maddәlәr adi şәrtlәrdә hissiyyat orqanları 
tәrәfindәn qavranılmır. Bu cür maddәlәrlә yazılan qeydlәrin görünmәsi üçün onun üzәrindә fiziki vә 
ya kimyәvi tәsir olunmalıdır. Misal üçün, rәngsiz fenolftalein hәr hansı bir qәlәvinin iştirakı ilә 
qırmızı rәng alır, süd ilә yazılan yazılar isә istinin tәsiri altında qәhvәyi rәngi alaraq görünmәyә 
başlayırlar. 

Simpatik (görünmәyәn) boyalar qәdim zamandan bәri istifadә olunurlar. Böyük Plini öz “Tәbii 
tarixlәr” adlı әsәrindә bitkilәrin şirәsindәn istifadә etmәklә gizli yazıların aparılmasını tәsvir edib [6]. 
Amerikada şimal vә cәnub arasındakı vәtәndaş müharibәsi zamanında Corc Vaşinqtona 
informasiyanı xüsusi boyalardan istifadә edәrәk ötürürdülәr. 

Rusiyada inqilabçılar gizli yazışma üçün süddәn istifadә edirdilәr [7]. İsmayıl Şıxlının “Dәli 
Kür” romanı әsasında çәkilәn eyniadlı bәdii filmdә dә soğan suyu tәtbiq etmәklә yazı üslubu tәsvir 
olunub. 

Müasir dövrdә informasiyanın gizli ötürülmәsindә vә saxlanılmasında simpatik boyaların 
istifadәsi öz әhәmiyyәtini itirib. Lakin, sәnәd vә pul әsginazlarının әsilliliyinin mühafizәsi üçün hәlә 
dә istifadә olunurlar.  

Steqonişanlara (steqometka) tәsir edәrәk aşkarlayan vasitә kimi optik diapazonunun 
elektromaqnit şüalarının görünmәz hissәlәri olan ultrabәnövşәyi1 (UB) vә infraqırmızı2 (İQ) şüaları 
istifadә olunur. 

Aşağıda tәqdim olunan nәticәlәr DORS-1300 [8, 9] cihazında әldә olunmuşdur. UB-
steqonişanların formalaşması üçün lüminoforlardan [8, 9] (lüminessent3  boyalardan [4]) istifadә 
olunur. Ultrabәnövşәyi şüaların tәsiri nәticәsindә lüminoforlar görünәn işıq saçırlar (Şәkil 5, 6).  
 

 
 

  
Şәkil 5. Azәrbaycan Respublikası Milli Bankının 100 manat nominalındakı pul әsginazı 

adi işıqda (yuxarıda) vә UB şüa altında (aşağıda) 

                                                 
1 Ultrabәnövşәyi (UB) şüa – dalğa uzunluğu görünәn işıqdan kiçik olan optik şüalanma. Bölünürlәr: kiçik dalğalı – 100-
280nm; orta dalğalı – 280-315nm; uzun dalğalı – 315-400nm; 
2 İnfraqırmızı (İQ) şüa – dalğa uzunluğu görünәn işıqdan böyük olan optik şüalanma. Bölünürlәr: kiçik dalğalı – 800-
1400nm; orta dalğalı – 1400-3000nm; uzun dalğalı – 3000-10 000nm; 
3  Lüminisensiya – xarici enerjinin (mәsәlәn, ultrabәnövşәyi şüanın) udulması nәticәsindә maddәnin özündәn işıq 
buraxması hadisәsidir. 
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Şәkil 6-da gördüyümüz kimi “MALİYYӘ NAZİRLİYİ” yazısı UB-steqonişandır. Bu yazının 
mövcudluğu sәnәdin saxta olmadığının sübutudur vә onun saxtalaşdırılmasını çәtinlәşdirir. 

 

 
 

 
Şәkil 6. Aksiz marka adi işıq altında (yuxarıda) vә UB şüa altında (aşağıda) 

 
Vәtәndaş şәxsiyyәt vәsiqәlәri analoji qorumaya malikdirlәr (Şәkil 7). 

 

 
 

  
Şәkil 7. UB şüa altında vәtәndaş şәxsiyyәt vәsiqәsi (ön vә arxa tәrәfi) 

 
Eyni qaydada xarici vәsiqәlәr dә UB-steqonişanlar mövcuddur (Şәkil 8, 9). “State Flag Square” 

yazısı vә Bayraq meydanının şәklindәn başqa xüsusi tellәr dә işıq saçır. Sәhifә arası tikişlәrdә işıq 
saçan saplarla (mühafizә liflәrlә 4 ) hazırlanıb. Eyni zamanda gömrük qeydlәri dә lüminessent 
boyalarla aparılır [4]. 

 

                                                 
4 Mühafizә liflәri – kağız әsginazların (qiymәtli kağızların) mühafizәsini yüksәltmәk üçün kağızın kompozit tәrkibinә 
daxil edilәn nazik tekstil vә ya polimer liflәrdir [4]. 
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Şәkil 8. Gözlә görünәn mühafizә liflәrin adi işıqda görünüşü (solda), 
infraqırmızı şüa altında mühafizә liflәrin lüminisensiyasının görünüşü (sağda) 

 

  
 

 
Şәkil 9. UB şüa altında Azәrbaycan Respublikası (yuxarıda) vә Rusiya 

 Federasiyası (aşağıda) xarici vәsiqәnin vә gömrük qeydlәrinin görünüşü 
 

Digәr müasir görünmәyәn steqonişanların formalaşması boyaq maddәlәri ilә hәyata keçirilir. 
Burda boyaq maddәlәrinin infraqırmızı (İQ) şüa diapazonunda fәrqli hopma vә әks edilmә 
әmsallarından istifadә olunur.  

İQ şüalar elektromaqnit şüalarının 0.74mkm – 0.2mm arası dalğa uzunluğunda spektr sahәsini 
әhatә edir vә insanın hissiyyat orqanları tәrәfindәn qavranılmır [10]. 

İQ-steqonişanlarının aşkar olunması prosesi daha mürәkkәbdir. Bunun üçün bu spektr sahәsinә 
hәssas olan İQ şüa mәnbәyi vә sensor tәlәb olunur. İndiki zamanda ucuz vә etibarlı şüa mәnbәyi 
olaraq sәrtcisimli (твердотельные) işıq diodları istifadә olunur. Müasir fotoaparat vә kameraların 
CCD-matrislәri (charge-coupled device) İQ diapazonda kifayәt qәdәr hәssaslığa malikdirlәr. İQ 
steqonişanların aşkar olunması üçün çoxlu sayda cihazlar istehsal olunub. 

İQ steqonişanlarla qorunan vә geniş şәkildә istifadә olunan sәnәdlәr sırasında şәxsiyyәt vә 
xarici vәsiqәlәri dә göstәrmәk olar.  

Xarici vәsiqәlәrin İQ spektr diapazonunda araşdırılması zamanı mәtnin bir hissәsi İQ şüanın 
yüksәk hopma әmsalı olan boya maddәsi ilә (monitorda qara rәnglә әks olunur), digәri isә yüksәk 
әks edilmә әmsallı boya ilә aparıldığı aşkar olunur (monitor üzәrindә mәtnin o hissәsi görünmәz 
olur). Şәkil 10-da Rusiya Federasiyasının xarici vәsiqәsinin sәhifәsi görünәn vә infraqırmızı spektr 
diapazonunda görünüşü tәqdim olunub. Vәsiqәnin 3-cü sәhifәsindә rus vә ingilis dillәrindә yazılmış 
mәtn mövcuddur. İQ diapazonda sadәcә ingilis dilindә olan mәtn görünür. 
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Şәkil 10. Rusiya Federasiyasının xarici pasportunun görünәn (solda)  

vә infraqırmızı (sağda) diapazonunda görüntüsü 
 

Pul әsginazlarının saxtalaşdırılmasının qarşısının alınması üçün İQ steqonişanlarından geniş 
istifadә olunur. Misal üçün, Azәrbaycan Respublikasını Mәrkәzi Bankının pul әsginazının üz 
tәrәfindә İQ şüa altında görünәn seriya nömrәsi, qoruyucu zolaq, holoqram vә dәyәrin bir hissәsi әks 
olunub (Şәkil 11). Әsginazın nominalı vә mәtni yüksәk әks olunma әmsallı boyaq maddәsi ilә 
hazırlandığından monitor üzәrindә ağ sahә kimi tәsvir olunub. Tәsvirin görünәn vә görünmәyәn 
sahәlәri arasında aydın maili sәrhәdin mövcud olduğu görünür. 
 

  
Şәkil 11. Azәrbaycan manatında infraqırmızı mühafizә elementinin görünüşü [10]. 

 

Eyni qaydada ABŞ vә Avropa birliyinin pul әsginazlarında İQ steqonişan mövcuddur (Şәkil 
12, 13).  

 

  
Şәkil 12. 500 avroluq әsginazın infraqırmızı mühafizә elementinin görünüşü 

 

500 avro (Şәkil 13) әsginazın arxa tәrәfindә sadәcә nominal vә seriya nömrәsi әks olunub. 
Digәr tәsvir sahәsi yüksәk әks edilmә әmsallı boya ilә aparılıb vә monitorda ağ sahә kimi tәsvir 
olunur. 
 

  
Şәkil 13. 500 avroluq әsginazın arxa tәrәfi görünәn (solda) vә İQ (sağda) spektr sahәsindә 
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Şәkil 14-dә görünәn vә İQ spektr sahәsindә 100 ABŞ dollar nominalı tәqdim olunub. Әsginazın 
sol tәrәfindәki iki açıq zolaq vә sağ tәrәfdәki “görünmәz qalan” 100 әdәdi İQ steqonişandır. 

 

  
Şәkil 14. 100 ABŞ Federal Ehtiyatı dollar nominalın arxa tәrәfi görünәn (solda)  

vә İQ (sağda) spektr zolağında 
 

Şәkil 15-dә 100 dollar әsginazının vә onun imitasiyasının5 görünәn spektr sahәsindә vә İQ 
şüa altında görünüşü tәqdim olunub.  
 

 
Şәkil 15. ABŞ Federal Ehtiyatı 100 dollar әsginazı vә onun imitasiyası  

görünәn (solda) vә İQ (sağda) spektr sahәlәrindә 
 

Әsil әsginaz üzәrindәki nominal ifadәsi olan böyük 100 әdәdi yüksәk әks edilmә әmsallı boyaq 
maddәsi ilә işlәnib vә İQ spektrdә ağ sahә kimi görünür, imitasiya üzәrindә isә boyaq İQ şüaları 
hopur vә әsginazın digәr hissәlәri kimi 100 әdәdi dә tünd rәngdә tәsvir olunur. 

 
Klassik vә müasir mikronöqtәlәr (Microdots) 

 

Microdotlar mikrofotoşәklin mükәmmәl bir versiyası olaraq micronöqtәlәrin ilkin tәtbiqi 
zamanı steganografiya ilә heç bir әlaqәsi olmayıb. 

Fransa-Prussiya müharibәsi zamanı Fransa ordusu göyәrçin poçtundan istifadә edirdi vә 
göyәrçinin “daşıma qabiliyyәtini” artırmaq üçün kağız üzәrindә yüzlәrlә tәcili mәlumat yerinә 
әmrlәrin ümumi kiçik fotoşәkillәrini göndәrdilәr. Bu cür mesajları oxumaq üçün ya proyektordan, ya 
da mikroskopdan istifadә edirdilәr. 

Steganografiya metodu olaraq mikronöqtәlәr Soyuq müharibә dövründә geniş yayıldı vә demәk 
olar ki, bütün dünya kәşfiyyatı tәrәfindәn istifadә olundu [11]. Primitiv avadanlıqdan vә әl altında 
olan vasitәlәrdәn istifadә edәrәk agentlәr lazımi mәlumatların yazı makinasının nöqtәsi boyda 
fotolarını hazırlayırdılar. Sonradan, bu foto zәrfin poçt markasının arxasında gizlәdilirdi vә yaxud 
nәşr olunmuş kitabın çap nöqtәsi üzәrinә yapışdırılırdı. 

Hal-hazırda mәlumatın gizli ötürülmәsi vә saxlanması mәqsәdi ilә mikrofoto metodu öz 
әhәmiyyәtini itirmişdir, ancaq bununla yanaşı demәk olar ki, bütün kitabxanalarda böyük hәcmdә çap 
mәlumatlarını kompakt formada saxlayan nәhәng mikrofilmlәr var. 

Hal-hazırda, mikrotәsvirlәr qiymәtli kağızların vә әsginazların saxtalaşdırmadan qorunmasını 
vә orijinallığının müәyyәn olunmasını müәyyәn etmәk üçün istifadә olunur. Bu cür tәsvirlәr surәt 
çıxaran avadanlıqlar (kserokopiya) tәrәfindәn әks olunmur, lakin 20 dәfәyәdәk böyütdükdә asanlıqla 
aşkar edilir.  

                                                 
5 İmitasiya – hәqiqi pullarda (qiymәtli kağızlarda) istifadә olunan fәrqli texnologiyanın tәtbiqi nәticәsindә saxta pullarda 
(qiymәtli kağızlarda) bәnzәr effektlәrin (vizual vә cihaz vasitәsilә görünәn) alınmasını tәmin edәn üsullar [11]. 
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Mikromәtn dә әn geniş yayılmış qrafik mühafizә vasitәsidir, müәyyәn ardıcıllıqdan ibarәt kiçik 
ölçülü (hündürlüyü 0,4 mm-ә qәdәr) simvolların yığımıdır (Şәkil16). Mikromәtn insan gözünә nazik 
xәtt kimi görünür. Mәtni ancaq 10 dәfәdәn az olmayaraq böyütmәklә görmәk olur. Skaner vasitәsilә 
mikromәtnin imitasiyasını etmәk çox çәtindir [4]. 

Azәrbaycan Respublikasının Mәrkәzi Bankının [12] vә ABŞ Federal Ehtiyatının 
әsginazlarındakı mikro görüntülәrin nümunәlәri Şәkil 16-17 göstәrilir. 

 

  
Şәkil 16. Mikromәtn. 10 manatlıq kağız pul nişanının mühafizә sistemi.  

Böyüdücü ilә baxdıqda “AZӘRBAYCAN MӘRKӘZİ BANKI” sözlәri oxunur. 
 

 
Şәkil 17. ABŞ Federal Ehtiyatının 100 dollar әsginazının üzәrindәki mikromәtn (Böyütmә 20x) 

 
Antik vә müasir mikroperforasiya (mikrodeşmә) 

 

Mikroperforasiya yalnız mәqsәdyönlü axtarış ilә görünә bilәn mikroskopik dәliklәrin müәyyәn 
bir ardıcıllığını tәşkil edir. Mәlumatın bu tip fiksasiyası “kitab şifri”-ni tәqdim edәn Enem Taktik 
tәrәfindәn tәsvir olunub [3]. Tәqdimata әsasәn açıq mәtnlә gizli mәlumatın ötürülmәsi üçün lazımi 
hәrflәr ardıcıl şәkildә nişanlanır. Elә bu hәrf ardıcıllığı gizli informasiyanın daşıyıcısıydı. Belә 
qeydlәrin aparılması hәrfin üst vә ya alt hissәsindә iynә ucu ilә gözә çarpmayan kiçik dәliklәrin 
qoyulması ilә hәyata keçirilirdi. Bu gizlәtmә üsulu XX әsrin әvvәllәrindә bolşeviklәr tәrәfindәn dә 
uğurla istifadә edilirdi. 

Hal-hazırda multimikroperforasiya әsginazların orijinallığının tәyin olunması vә 
saxtalaşdırılmadan qoruması üçün tәtbiq olunur. Mikroperforasiya (mikrodeşmә) texnologiyası lazer 
şüası vasitәsilә 85–135 mikron ölçüdә oval mikroskopik deşiklәrin yaranması prosesidir (Şәkil 18). 
Bunlar naxış vә mәtn şәklindә ola bilәrlәr. Yaranan mikrodeşiklәr әl ilә toxunulduqda hiss olunmur, 
dәqiq vә hamar kәnarlara malikdirlәr, işığa tutduqda görünürlәr. Bu tәhlükәsizlik elementinin 
saxtalaşdırılması üçün çox bahalı vә yüksәk texnoloji avadanlıq tәlәb olunur.  

Şәkil 18-dә Rusiya Federasiyasının Mәrkәzi Bankının әsginazının üzәrindәki mikroperforasiya 
tәqdim olunub.  
 



Milli Tәhlükәsizlik vә Hәrbi Elmlәr – National Security and Military Sciences  
№4 (6)/2020 

MİLLİ TӘHLÜKӘSİZLİK NATIONAL SECURITY 
 

59 

 
Şәkil 18. RF MB 5000 rubl әsginazının üzәrindәki mikroperforasiya 

 
Digәr yüksәk sәviyyәyә mәxsus mühafizә elementlәri yalnız sifarışçi vә istehsalçı, mәsәlәn, 

ölkәnin Mәrkәzi Bankı tәrәfindәn müәyyәn edilir. Bunu, hәmçinin, “yatmış mühafizә” adlandırırlar. 
Bu, әsginaza (qiymәtli kağıza) daxil edilәn mühafizә elementlәrinin xüsusi dәrәcәsidir ki, onların 
mәqsәdi, bir qayda olaraq saxtakarlığın qarşısını almaq deyil, әsginazın (qiymәtli kağızın) 
hәqiqiliyinin birmәnalı sübutu tәlәb edildiyi halda onun әsil olduğunun tәsdiqidir. Bu halda adı 
çәkilәn elementlәrin dәqiq mahiyyәti vә strukturuna dair biliklәr sifarışçı vә istehsalçı müәssisәdә 
çox az vә ancaq bәzi şәxslәrә mәlum olur [4]. 

Müxtәlif ölkәlәrin pul nişanlarını tәdqiq etmәk üçün “Requla” şirkәtinin “Currency” xüsusi 
valyuta elektron mәlumat-axtarış sistemi istifadә olunur (Şәkil 19). Bu sistem vasitәsilә 164 ölkәnin 
müxtәlif buraxılışlı vә nominallı 2613 әsginazının mühafizә elementlәrinin әlamәtlәri şәkillәrlә vә 
qeydlәrlә tәsvir olunmuşdur [4].  
 

 
Şәkil 19. “Requla” şirkәtinin istehsalı olan “Currency” xüsusi valyuta elektron  

mәlumat-axtarış sisteminin görünüşü 
 

Bu gün sәnәdlәrin, o cümlәdәn, pul nişanlarının vә qiymәtli kağızların xüsusi mühafizә 
vasitәlәrinin 24 rejimdә avtomatlaşdırılmış tәdqiqatını aparmaq üçün “Foster+Freeman” şirkәtinin 
“VSC 6000/HS” video-spektral komparatorundan istifadә olunur (Şәkil 20). Bu tәdqiqatlar ağ işıqda, 
yandan vә altdan düşәn işıqda, infraqırmızı şüanın 570, 601, 645, 695, 780, 850 vә 950nm vә 
ultrabәnövşәyi şüanın 275, 365nm dalğa uzunluğunda xüsusi proqram vasitәsilә tәdqiq edilmәsini, 
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yazı materiallarının spektral tәhlilini, tәsvirlәrin kompüterin yaddaşında saxlanılması vә rәqәmsal 
emal olunmasını nәzәrdә tutur. Bu halda hәmçinin, komparator vasitәsi ilә müxtәlif növlü 
dәyişikliklәr, pozuntular, kimyәvi üsulla yuyulma vә sair aşkara çıxarıla vә müәyyәnlәşdirilә bilәr 
[4]. 
 

 
Şәkil 20. “Foster+Freeman” şirkәtinin istehsalı olan “VSC 6000/HS”  

video-spektral komparatorun görünüşü 
 

Müasir rәqәmsal (digital) steqanoqrafiya 
 

Kompüter texnologiyalarının inkişafı vә geniş tәtbiqi steqanoqrafiyanın inkişafına vә 
tәkmillәşmәsinә yeni tәkan verdi vә informasiya tәhlükәsizliyi sahәsindә yeni bir istiqamәtin – 
kompüter steqanoqrafiyasının yaranmasına sәbәb oldu. Kompüter steqanoqrafiyası – klassik 
steqanoqrafiyanın kompüter texnologiyaları әsasında inkişafı nәticәsindә yaranmış yeni istiqamәtdir 
[13]. Bu üsul disk, disket, flaş vә digәr yaddaş qurğularının istifadә olunmayan sahәlәrindә 
mәlumatların gizlәdilmәsi üsulları ola bilәr. Misal üçün, fayl sistemlәrinin xüsusiyyәtlәrindәn 
istifadә: faylın sәrt diskdә saxlanılması (Linux ӘS-dә ReiserFS, Unix File System (UFS) kimi bir 
neçә fayl sistemi istisna olmaqla) tam әdәd sayda klaster (ünvana göndәrilmiş әn kiçik informasiya 
hәcmi) mәşğul edir. Mәsәlәn, Windows 98/Me/2000 әmәliyyat sistemindә geniş istifadә olunan 
FAT32 fayl sistemindә klasterin standart ölçüsü 4 Kb tәşkil edir. Belәliklә, 1 Kb informasiyanın 
diskdә saxlanılması üçün 4 Kb yer ayrılır. Bunun 1 Kb-da yazılan fayl saxlanılır, digәr 3 Kb isә 
istifadә olunmadığına görә orda lazımi informasiya saxlamaq olar. Bu üslubun çatışmazlığı onun asan 
aşkar olunmasıdır.  

Qeyd etmәk lazındır ki, kompüter steqanoqrafiyası ilә yanaşı rәqәmsal steqanoqrafiya da 
mövcuddur. Rәqәmsal steqanoqrafiya rәqәmsal obyektlәrin müәyyәn hissәsindә mәxfi 
informasiyanın gizlәdilmәsi vә ya yeridilmәsi prinsiplәrinә әsaslanan yeni istiqamәtdir. Rәqәmsal 
steqanoqrafiyanın tәtbiq sahәlәrindәn biri müasir dövrdә әsilliyin, müәllif hüquqlarının qorunması 
sistemlәrinin әsasını tәşkil edәn rәqәmsal su nişanlarının (ing. Digital watermarking) rәqәmsal 
obyektlәrә (sәs, foto, video fayllarına) yeridilmәsi texnologiyasının istifadәsi ilә bağlıdır. Bu 
istiqamәtdә reallaşdırılan üsullar konteynerә müxtәlif çevrilmәlәrә (hücumlara) davamlı gizli 
nişanların (markerlәrin) daxil edilmәsinә әsaslanır [13]. 
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Şәkil 21. Görünәn rәqәmsal su nişanının nümunәsi 

 

 
Şәkil 22. Görünmәyәn rәqәmsal su nişanının nümunәsi.  

Normal şәkil (solda), nişanlanmış şәkil (sağda), parlaqlığı artırılmış vәziyyәtdә 
şәkillәr arasındakı fәrq (mәrkәzdә) 

 
Nәticә 

 

Steqanoqrafiya mәlumatların tәhlükәsiz ötürülmә vә saxlanma metodları toplusu olaraq 
meydana çıxsa da әhәmiyyәtli dәrәcәdә әhatә dairәsi genişlәndirilmiş vә hazırda sәnәdlәrin, qiymәtli 
kağız vә әsginazların orijinallığının müәyyәn edilmәsi vә qorunması üçün müvәffәqiyyәtlә istifadә 
olunmaqdadır. 

Müasir elmin vә texnikanın nailiyyәtlәri әsasında reallaşdırılmış antik vә klassik steqanoqrafiya 
metodları sәnәd vә ödәniş vasitәlәrinin yüksәk sәviyyәdә qorunmasını tәmin edirlәr. 

Müasir steqanoqrafik nişanlama üsullarının nәticәlәrinin hәm hissiyyat orqanları tәrәfindәn 
(orqanoleptik), hәm dә xüsusi texniki vasitәlәrdәn istifadә etmәklә müәyyәnlәşdirilmәsi labüddür. 

Klassik vә müasir steqanoqrafiyanın xüsusi tәyinatlı tәşkilatlarda istifadәsi mәqsәdәuyğundur. 
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Аннотация 

Античные и классические методы стеганографии в современную эпоху 
Кёнуль Тагирова 

 

Помимо конфиденциальной передачи информации, стеганография является одним из 
наиболее многообещающих направлений аутентификации в защите авторских прав и 
подлинности. В статье анализируются методы античной и классической стеганографии, 
которые в настоящее время используются в мировой практике и направлены на защиту 
информации, а также исследуются назначение и техническое применение этих методов. Также 
были изучены результаты экспериментального исследования стеганографической маркировки 
на приборе DORS-1300 с целью сохранения подлинности документов.  

Ключевые слова: криптография, стеганография, стегонизм, контейнер, секретное 
письмо, секретная передача, маска, защитное покрытие, водяной знак, микроточки, 
микроточки, микроперфорация. 
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Abstract 
Antique and classic steganography methods in modern age 

Konul Tahirova 
 

In addition to the confidential transmission of information, steganography is one of the most 
promising areas of authentication in the protection of copyright and authenticity. The article analyzes 
the methods of ancient and classical steganography, which are currently used in world practice and 
aims to protect information and examines the purpose and technical application of these methods. 
The results of an experimental study of steganographic marking on a DORS-1300 device aimed at 
preserving the authenticity of documents were also studied.  

Keywords: Cryptography, steganography, stegonism, container, secret writing, secret 
transmission, mask, protective coating, watermark, micropoints, microdots, microperforation. 
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VӘRӘM DİAQNOZU İLӘ ORDU SIRALARINDAN TӘRXİS OLUNAN HӘRBİ  
QULLUQÇULARIN ANTROPOMETRİK GÖSTӘRİCİLӘRİNİN TӘHLİLİ 
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E-mail: ehmedovsaleh865@gmail.com 

 
Xülasә. Mәqalәdә Azәrbaycan Respublikasında xidmәt edәn hәrbi qulluqçular arasında vәrәm 

xәstәliyinin risk qruplarının xüsusiyyәtlәri tәhlil edilmişdir. Vәrәm xәstәliyi ilә BKİ arasında 
әlaqәnin mövcudluğunu nәzәrә alaraq hәrbi qulluqçuların qidalanma statusunun vәrәm insidansına 
tәsiri müәyyәnlәşdirilmişdir. Tәhlil retrospektiv olaraq Azәrbaycan Respublikası Silahlı 
Qüvvәlәrinin şәxsi heyәti arasında 2009–2018-ci illәrdә vәrәm xәstәliyinә görә vaxtından әvvәl ordu 
sıralarından tәrxis olunmuş hәrbi qulluqçuların tibbi sәnәdlәri әsasında aparılmışdır. Retrospektiv 
tәhlil zamanı vәrәm diaqnozu ilә Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrinin Ağciyәr Xәstәliklәr 
Hospitalında (SQ AXH) stasionar müalicә almış vә bu xәstәlik sәbәbindәn ordu sıralarından tәrxis 
olunan hәrbi qulluqçuların boy vә çәki ölçülәri әsasında Bәdәn Kütlә İndeksi (BKİ) hesablanmış vә 
sistematik tәhlil aparılmışdır. BKİ-nın göstәricilәrinin iki yaş qrupu üzrә bölündüyünü nәzәrә alaraq 
hәrbi qulluqçular 18–25 vә 26–45 yaş qrupu üzrә qruplaşdırılmışdılar. Vәrәm xәstәliyi aşkarlanmış 
hәrbi qulluqçuların antropometrik göstәricilәri araşdırılıraq qruplaşdırılmış, xәstәliyin rastgәlmә 
tezliyinin BKİ ilә әlaqәliliyi müqayisәli tәhlil edilmişdir. Ümumi vәrәmlә xәstәlәnmә halları BKİ-nә 
әsasәn zәif qidalanma statusuna aid olan hәrbi qulluqçular arasında daha çox rast gәlinmişdir. 

Açar sözlәr: hәrbi qulluqçular, vәrәm xәstәliyinә görә risk qrupları, yaş qrupları, Bәdәn Kütlә 
İndeksi (BKİ). 
 

Giriş 
 

Vәrәmin yaranması üçün tibbi, peşә, davranış, vә sosial faktorların kombinasiyası әsas şәrt 
sayılır. Hәrbi qulluqçular, polis vә pentensiar sistem işçilәri vә s. peşә ilә bağlı risk qruplarına daxil 
edilirlәr [1; 2]. Hәr bir hәrbi qulluqçunun normal fiziki inkişaf sәviyyәsi vә sağlamlıq vәziyyәti 
bütövlükdә insan amili baxımından hәrbi hissәnin döyüş hazırlığının tәminatı demәkdir. Şәxsi 
heyәtin fiziki döyüş qabiliyyәti (hәrbi әmәk qabiliyyәti) әmsalı hәrbi qulluqçuların döyüş hazırlığının 
әsas göstәricilәrindәn biridir. Şәxsi heyәtin hәrbi qulluq şәraiti vә xarici mühitin zәrәrli amillәrinә 
qarşı sürәtli adaptasiyasına hәsr olunmuş geniş morfofiziloji tәdqiqatların aparılması hәrbi 
qulluqçuların antropometrik müayinә metodları ilә әhatәsinin aktuallığı, alınmış nәticәlәrin 
qiymәtlәndirilmәsindә differensial metodların tәtbiqinin әhәmiyyәti daha da artmışdır. 
Antropometrik metodlardan dinamik istifadә edilmәsi, müayinә olunan hәr bir hәrbi qulluqçunun 
morfoloji statusunun tәyin edilmәsindәn әlavә hәrbi xidmәtin dövrünün әvvәli, ortası vә sonunda 
aparılmış ölçmәlәrin nәticәlәrinin müqayisәsi, onların dәyişkәnlik istiqamәti barәdә tam tәsәvvür 
әldә etmәyә imkan verir. Antropometrik ölçmәlәr hәrbi qulluqçuların bәdәn konstitusiyasını vә onun 
dinamikasını riyazi formullar vasitәsi ilә qiymәtlәndirmәyә imkan verәn sadә vә әlverişli üsullardır 
[3]. 

Boy ölçüsünә әsasәn aşağı çәki vәrәm üçün müәyyәn edilmiş bir risk faktorudur vә son 
tәdqiqatlar artıq çәkinin qoruyucu bir amil olduğunu göstәrir [4]. Qidalanma vәziyyәtini 
qiymәtlәndirmәk üçün bәdәn kütlәsinin kәmiyyәtinin boyun metrlә ifadә olunmuş kәmiyyәtinin 
kvadratına bölünmәsi ilә bәdәn kütlә indeksindәn istifadә edilir. BKİ = (kq) bәdәn kütlәsi / (m²) 
boyun kәmiyyәtinin metr kvadratı yәni kq/m² [5]. Müxtәlif tәdqiqatlar zamanı BKİ-nә әsasәn zәif 
qidalanmanın vәrәm xәstәliyinin inkişaf riskini artırdığı ortaya çıxmışdı [6]. “Azәrbaycan 
Respublikasının Silahlı Qüvvәlәrin tibbi tәminatının rәhbәrlik”dә bәdәn kütlә indeksi (BKİ) 
göstәricisi 18–25 yaşlı şәxslәr üçün 19,5–22,9 hüdudlarında normal; 18,0–19,4 – zәif qidalanma; 18-
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dәn az olduqda hipotrofiya, 26–45 yaşlı şәxslәr üçün müvafiq olaraq 20,0–25,9 – normal; 19,0–19,9 
– zәif qidalanma; 19,0-dan az isә hipotrofiya statusu kimi qiymәtlәndirilir [7]. BKİ-si 20-dәn aşağı 
olan zәif qidalanma statusu olan şәxslәr vәrәm xәstәliyinә görә risk qruplarına aid edilirlәr [8]. 
Tәdqiqatın mәqsәdi qoşunların şәxsi heyәti arasında vәrәm diaqnozu ilә tәrxis olunmuş hәrbi 
qulluqçuların antropometrik göstәricilәrinә әsasәn bu xәstәlikdә risk qruplarının tәhlili. 

 
Material vә tәhlil metodları 

 

Tәdqiqatın ilkin mәnbәlәri (resurslar) kimi Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәri Ağciyәr 
Xәstәliklәr Hospitalının (SQAXH) bazasında dövri tibbi hesabatlarından vә arxiv materiallarından 
istifadә edilmişdir. Tәdqiqat işi 2009–2018-ci illәrdә Azәrbaycan Respublikasının müxtәlif coğrafi 
regionlarında yerlәşәn hәrbi hissә vә bölmәlәrindәn Silahlı Qüvvәlәrin Ağciyәr Xәstәliklәri 
Hospitalında vәrәm diaqnozu ilә stasionar müalicәsi almış vә bu xәstәlikdәn ordu sıralarından tәrxis 
olunmuş 18–45 yaş arası hәrbi qulluqçuların xәstәlik haqqında tibbi şәhadәtnamә sәnәdlәri әsasında 
aparılmışdır. Ordu sıralarında xidmәt edәn hәrbi qulluqçuların әksәriyyәtinin 18–45 yaş intervalında 
olmasına әsasәn tәdqiqata yalnız bu yaş qrupları daxil edilmişdir. Tәhlildә kişi vә qadın cinsindәn 
olan hәrbi qulluqçular ümumilikdә qeydә alınmışdır.  

 Bütün xәstәlәr arasında kompleks subyektiv, obyektiv müayinәlәr aparılmış, şüa diaqnostik, 
klinik-laborator analizlәr nәticәsindә vә son diaqnoz Silahlı Qüvvәlәrin Baş Klinik Hospitalının, 
Azәrbaycan Respublikası Sәhiyyә Nazirliyi Elmi Tәdqiqat Ağciyәr Xәstәliklәri Institutunun hәkim 
mütәxәssislәri, Mәrkәzi Hәrbi Hәkim Komissiyası tәrәfindәn tәsdiq edilmişdir.  
Vәrәm diaqnozu ilә Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrin Ağciyәr Xәstәliklәri Hospitalından 
ordu sıralarından tәrxis olunan hәrbi qulluqçuların tibbi şәhadәtnamәlәrindәn yaş qrupları 
araşdırılmış vә antropometrik göstәricilәrinә әsasәn BKİ hesablanmışdır. Fiziki inkişaf dәrәcәsinә 
görә bәdәn kütlә indeksinin (BKİ) tәyini aşağıdakı düstur әsasında aparılmışdır. 

 
Bәdәn Kütlә İndeksi (BKİ) bәdәn kütlәsi (kq) boy ölçüsünün kvadratı (m2) 

 

Bәdәn Kütlә İndeksi 18–25yaş qruplarında norma 19,5–22,9; zәif qidalanma üçün 18,0–19,4; 
hipotrofiya olanda 18,0>az; I dәrәcәli piylәnmәdә 27,5–29,9; II dәrәcәli piylәnmәdә 30,0–34,9; III 
dәrәcәli piylәnmәdә 35,0–39,9; IV dәrәcәli piylәnmәdә isә 40 vә çox sayılır.  

Bәdәn kütlә İndeksi 26–45 yaş qruplarında norma 20,0–25,9; zәif qidalanma üçün 19,0–19,9; 
hipotrofiya olanda 19,0>az; I dәrәcәli piylәnmәdә 28,0–30,9; II dәrәcәli piylәnmәdә 31,0–35,9; III 
dәrәcәli piylәnmәdә 36,0–40,9; IV dәrәcәli piylәnmәdә isә 41,0 vә çox sayılır. 

Qarşıya qoyulan mәqsәdә nail olmaq vә vәzifәlәri yerinә yetirmәk üçün 2009–2018-ci ildә 
Silahlı Qüvvәlәrin Ağciyәr Xәstәliklәri Hospitalından vәrәm diaqnozu ilә tәrxis olunan hәrbi 
qulluqçuların xәstәlik haqqında tibbi şәhadәtnamә sәnәdlәrinin aşağıdakı xüsusiyyәtlәri tәhlil 
edilmişdir: 

 18–25 vә 26–45 yaş qrupları üzrә xәstәlәr qruplaşdırılmış; 
 18–25 vә 26–45 yaş qrupları üzrә antropometrik göstәricilәrә әsasәn BKİ hesablanmış; 
 18–25 vә 26–45 yaş qrupları üzrә BKİ norma, zәif qidalanma, yüksәk qidalanma, I vә II 

dәrәcәli piylәnmә göstәricilәr әsasında müqayisәli tәhlil edilmişdir. 
 

Tәdqiqatın tәhlili 
 

2009–2018-ci illәrdә Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrindә hәrbi qulluqçular arasında 
18–25 yaş vә 26–45 yaş qruplarında vәrәmlә xәstәlәnmә hallarının paylanılmasının çoxillik 
dinamikasının müqayisәli tәhlili aşağıdakı şәkildә öz әksini tapmışdır.  
 



Milli Tәhlükәsizlik vә Hәrbi Elmlәr – National Security and Military Sciences  
№4 (6)/2020 

HӘRBİ-TӘBABӘT MILITARY MEDICINE 
 

66 

 
Şәkil. SQAXH-dan vәrәm diaqnozu ilә ordu sıralarından tәrxis olunmuş hәrbi qulluqçuların 

18–25 yaş vә 26–45 yaş qruplarında üzrә paylanılması SQAXH-nın tibbi mәlumatları 
 nәticәsindә hesablanmışdır. Göstәricilәr faiz (%) ilә qeyd edilmişdir 

 
Yuxardakı şәkilә әsasәn vәrәmlә xәstәlәnmәnin illәrlә paylanılmasının rastgәlmә tezliyi 18–25 

yaş qruplarında digәr yaş qrupuna nisbәtәn (26–45 yaş qrupu) yüksәk olmuşdur. Tәdqiqat müddәtindә 
18–25 yaş qruplarında vәrәmlә xәstәlәnmәnin paylanılmasının orta faiz göstәricisi 92,12% 
olmuşdur.18–25 yaş qruplarında pay nisbәtinә görә әn yüksәk xәstәlәnmә sәviyyәsi 2012-ci ilә 
(98,81%) tәsadüf edir. 

26–45 yaş qruplarında vәrәmlә xәstәlәnmәnin rastgәlmә tezliyindә 2012-ci ildәn sonra 
yüksәlmә dinamikası müşahidә olunur (2016-ci il istisna olmaqla). 26–45 yaş qruplarında vәrәmlә 
xәstәlәnmәnin rastgәlmә tezliyi 2018-ci ildә (26,96%) digәr illәrә nisbәtәn yüksәk olmuşdur. 26–45 
yaş qruplarında vәrәmlә xәstәlәnmә hallarınınpay nisbәti faizi 2015-ci ildә daha öncәki illәrә nisbәtәn 
kәskin yüksәlmәsi müşahidә olunmuşdur (2014 – 4,59%; 2015 – 18,04%).  

2009–2018-ci illәrdә Azәrbaycan Respublikası Silahlı Qüvvәlәrindә 18–25 yaş vә 26–45 yaş 
qruplarında vәrәmlә xәstәlәnmiş hәrbi qulluqçuların antropometrik göstәricilәrinә әsasәn bәdәn kütlә 
indekslәrinin tәhlili aşağıdakı cәdvәldә verilmişdir. 

 
Cәdvәl. Hәrbi qulluqçular arasında BKİ-nin göstәricilәrinә әsasәn tәhlili SQAXH-nın tibbi 

mәlumatları nәticәsindә hesablanmışdır göstәricilәr faiz (%) ilә qeyd edilmişdir 
 

2009–2018-ci illәrdә 
Ümumi vәrәmlә 

xәstәlәnmә Ümumi 
vәrәmlә 

xәstәlәnmә 
% 

18–25 yaş qrupu 26–45 yaş qrupu 18–25 
yaş 

qrupu 
% 

26–45 
yaş 

qrupu 
% 

% 
Müqayisә 
göstәricisi 

% 
Müqayisә 
göstәricisi 

Normal 
qidalanma 

41,36 19,5-22,9 32,88 20,0-25,9 91,79 8,2 40,7 

Zәif 
qidalanma 

50,09 18,0-19,4 52,34 19,0-19,9 93,63 6,35 50,26 

Yüksәk 
qidalanma 

7,46 23,0-27,4 9,39 26,0-27,9 90,27 9,7 7,61 

I dәrәcәli vә 
II dәrәcәli 
piylәnmә 

1,09 
27,5-29,9 
30,0-34,9 

5,39 
28,0-30,9 
31,0-35,9 

70,37 29,64 1,43 
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Tәdqiqat müddәtindә 18–25 vә 26–45 yaş qrupunda xәstәlәr arasında zәif qidalanma (ümumi 
xәstәlәnmәnin 50,26%-i) üstünlük tәşkil etmişdir. Normal qidalanma 40,7%, yüksәk qidalanma 
7,61% tәşkil etmişdir. Әn az xәstәlәnmә hәr iki qrup üzrә I dәrәcәli vә II dәrәcәli piylәnmәsi olan 
şәxslәrdә müşahidә olunmuşdur. Ümumi vәrәmlә xәstәlәnmәnin 1,43%-ni tәşkil edir. 18–25 yaş 
qruplarında BKİ-nә әsasәn zәif qidalanan hәrbi qulluqçular arasında xәstәlәnmә daha yüksәk 
sәviyyәdә (50,09%) müşahidә edilmişdir. Bu yaş qrupunda daha az xәstәlәnmә sәviyyәsi pay 
nisbәtinә görә (1,09%) I dәrәcәli vә II dәrәcәli piylәnmәnin payına düşür. 

26–45 yaş qrupunda xәstәlәr arasında zәif qidalananlar (52,34 %) üstünlük tәşkil etmişdir. 26–
45 yaş qrupu vәrәmlә xәstәlәnәn hәrbi qulluqçular arasında I dәrәcәli vә II dәrәcәli piylәnmәsi 
(5,39%) olanlara daha az tәsadüf edilmişdir. 

BKİ indeksinә әsasәn 18–25 yaş qruplarında normal,zәif qidalanması vә yüksәk qidalanması 
olan olan hәrbi qulluqçular arasında vәrәmlә xәstәlәnmә halları 26–45 yaş qruplarından olan 
xәstәlәnmә hallarından kәskin fәrqlәnir. I dәrәcәlә vә II dәrәcәli piylәnmәsi olan xәstәlәr arasında 
vәrәmlә xәstәlәnmә halları 18–25 yaş qrupunda olan xәstәlәrdә 70,37%, 26–45 yaş qrupu olan 
xәstәlәrdә 29,64% tәşkil etmişdir. 
 

Nәticә 
 

Vәrәm diaqnozu ilә tәrxis olunmuş hәrbi qulluqçular arasında xәstәlәnmә halları daha çox 18–
25 yaş qrupunda (92,12%) müşahidә edildi. Antropometrik göstәricilәrә әsasәn BKİ-nә diqqәt 
yetirdikdә müşahidә olunur ki, xәstәlәnmә hallarıının çox hissәsi 18–25 vә 26–45 yaş qrupunda zәif 
vә normal qidalanmanın payına düşür. Eyni yaş qruplarının qidalanma statuslarınını müqayisәli tәhlili 
zamanı hәr iki yaş qrupunda zәif qidalanma üstünlük tәşkil etmişdir. Hәr iki yaş qrup üzrә yüksәk 
qidalanması, I dәrәcәli vә II dәrәcәli piylәnmәsi olan hәrbi qulluqçularda xәstәlәnmә aşağı sәviyyәdә 
müşahidә olunmuşdur. Hәrbi qulluqçular arasında antropometrik göstәricisinә әsasәn zәif 
qidalanması olanlar vәrәmlә xәstәlәnmәdә risk qrupu kimi dәyәrlәndirilmәsi vә dispanser nәzarәtin 
artırılması mәqsәdәuyğun hesab edilir. 
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Аннотация 

Анализ антропометрических показателей военнослужащих,  
уволенных из армии с диагнозом туберкулез 

Салех Ахмедов  
 

Статья посвящена анализу характеристик групп риска по туберкулезу среди 
военнослужащих. В 2009–2018 гг. медицинские карты военнослужащих по туберкулезу были 
проанализированы ретроспективно. Анализ проводился на основе возрастных групп (18–25 
лет и 26–45 лет) и индекс массы тела военнослужащих, проходивших лечение в Госпитале 
Легочных заболеваний Вооруженных Сил Азербайджанской Республики с диагнозом 
туберкулез. Изучены антропометрические показатели военнослужащих с диагнозом 
туберкулез и сравнена распространенность заболевания по возрастным группам. Увеличение 
численности диспансерного контроля на основе антропометрических показателей было 
отмечено среди персонала войск. Среди военнослужащих уволенных с диагнозом туберкулез, 
наибольшая заболеваемость наблюдалась в возрастной группе 18–25 лет. По 
антропометрическим показателям военнослужащие с недостаточным весом считаются 
группой риска по туберкулезу. 

Ключевые слова: военнослужащие, группы риска по туберкулезу, возрастные группы, 
индекс массы тела (ИМТ). 

 
Abstract 

Analysis of anthropometric indicators of the military personnel,  
released from the army with the diagnosis of tuberculosis  

Saleh Ahmadov  
 

The article is devoted to the analysis of the characteristics of risk groups for tuberculosis 
among servicemen. In 2009-2018, the medical records of servicemen for tuberculosis were analyzed 
retrospectively. The analysis was performed on the basis of age groups (18-25 years and 26-45 years) 
and Body Mass Index of servicemen treated at the Armed Forces Lung Diseases Hospital of the 
Republic of Azerbaijan with tuberculosis. Anthropometric indicators of servicemen diagnosed with 
tuberculosis were studied and the prevalence of the disease by age groups was compared. An increase 
in dispensary control based on anthropometric indicators was noted among the personnel of the 
troops. Among servicemen discharged with a diagnosis of tuberculosis, the highest incidence was 
observed in the 18-25 age group. According to anthropometric indicators, underweight servicemen 
should be considered a risk group for tuberculosis.  

Keywords: military personnel, risk groups for tuberculosis, age groups, Body Mass Index 
(BMI). 
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ELMİ MӘQALӘLӘRİN TӘRTİB EDİLMӘSİNӘ DAİR TӘLӘBLӘR 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

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

Статья должна быть подготовлена в редакторе MS WORD, шрифт Times New Roman – 
12. Междустрочный интервал – одинарный. На левой верхней части первой страницы должны 
быть указаны индексы УДК (UOT). В начале статьи должны быть указаны в полужирным 
черным шрифтом название статьи, сведения об авторе(ах) (полное имя, учёная степень, учёное 
звание) и воинское звание для военнослужащих, место работы с указанием адреса(ов), адрес 



Milli Tәhlükәsizlik vә Hәrbi Elmlәr – National Security and Military Sciences  
№4 (6)/2020 

 

70 

электронный 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.  

Библиографическое описание цитируемого источника должно соответствовать 
требованиям Высшей Аттестационной Комиссии при Президенте Азербайджанской 
Республики.  

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

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

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

 
RULES FOR COMPILING SCIENTIFIC ARTICLES 

 

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

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

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

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

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

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

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

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