






Müdafiə – briqadanın taktiki fəaliyyət növ lə -
rin   dən biridir. Müdafiə düşmən hücumunu dəf et -
mək  və ya pozmaq, ona zərər vermək, ca vab deh -
lik  zonasındakı (müdafiə zolağındakı) vacib ra -
yon   ları (obyektləri) qorumaq (əldə saxlamaq) və
son   rakı fəaliyyət üçün şərait yaratmaq məqsədilə
apa   rılır.

Müdafiə döyüş tapşırığından, qüvvə və va si tə -
lər   dən, həmçinin ərazinin xarakterindən asılı ola -
raq mövqe müdafiəsi və manevrli ola bilər.
[1.181]  

Müdafiənin məqsədinə bir çox taktiki tap şı rıq -
la r ı həll etməklə nail olunur. Onlardan əsasları
bun   lardır: qoşun və silahları idarəetməni təşkil
et       məyə çalışan  düşmənin işini pozmaq; düş mə -
nin hava hücumu vasitələrinin zərbələrini dəf et -
mək, düşmənin irəliləməsi, açılması və hücuma
keç    məsinin qarşısını almaq; düşmən hücumunu
dəf etmək, tutulmuş mövqe və rayonların (ob -
yek  t lərin) ələ keçirilməsinin qarşısını almaq,
düş  mən ehtiyatlarına zərər vermək, hücuma keç -
miş düş məni məhv etmək, vacib istiqamətlərdə
mü  da fiəni bərpa etmək, endirilmiş hava de san tı -
nı, ae romobil və təxribat-kəşfiyyat qrup la rını,
qa  nun  suz silahlı birləşmələri məhv etmək, düş -
mə  nin yandan keçən, reyd və ön dəstələrini dar -
ma  da ğın etmək; sonrakı fəaliyyətlər üçün əl ver -
iş  li hü dudları (rayonları) əldə saxlamaq. 

Briqada birliyin tərkibində təminat zolağında,
bi rin   ci, ikinci və ya ordu müdafiə hüdudunda,

həm    çinin müstəqil şəkildə
ay rı istiqamətdə müdafiəyə
ke çə bilər. Briqadanın mü da -
fiə planı müdafiə bölgəsində
əmə      l iyyat s is temlər in in
ahəng         darlığını təmin et mə li -
dir. [2.133]

Müdafiəni aparmaq üçün briqadaya cavab deh -
lik zo na  sı, bəzi hallarda – müdafiə zolağı (mövqe
mü       dafiəsi və dəniz sahilinin müdafiəsi üçün) tə -
yin edilir. Onlar yuxarı rəis tərəfindən qarşıdakı
düş    mənin döyüş tərkibi, briqadanın döyüş im -
kan   ları, yaranmış şərait nəzərə alınmaqla hər bir
aş   kar hal üçün təyin olunur. Bu halda cəbhə boyu
və dərinliyin cavabdehlik zonası – 50 km-ə qə -
dər, müdafiə zolağı – 20 km-ə qədər ola bilər. 

Briqada müdafiəyə qabaqcadan hazırlaşa və ya
hər   bi fəaliyyətlərin gedişində keçə bilər. Mü da -
fiə    yə məcburən, əvvəlcədən düşünülərək, düş -
mən    lə təmasda olmadan və ya onunla bilavasitə
tə    mas şəraitində keçmək olar. Verilmiş tap şı rıq -
dan asılı olaraq briqada manevrli (oynaq) və ya
möv    qe müdafiəsi, həmçinin onların cəmi şək lin -
də müdafiə apara bilər.

Manevrli (oynaq) müdafiə müdafiənin əsas
növ    lə rindəndir və düşmən hücumunu pozmaq,
ona it ki vermək, vacib rayonları (obyektləri) qo -
 ru      maq, bölmələrlə manevr və mövqe mü da fi ə si
apa  raraq öz qüvvələrini saxlamaq məqsədilə tət   -
 biq olunur. O təminat zolağında, birliyin bi rin ci
eşe   lonunda, ləngitmə fəaliyyətləri apa rar kən mü     -
da  fiə hüdudları arasında  aparıla bilər.

Manevr fəaliyyətləri manevr (oynaq) mü da fiə -
si    nin aparılmasının əsasını təşkil edir və düşməni
on un məhvedilməsi üçün  şərait yaradılmış ra -
yon    lara cəlb etməyi nəzərdə tutur. 

Mövqe fəaliyyətləri düşmən qüvvələrinin bir
his       səsini öz üzərinə cəlb etmək və onun hücum
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edə   n qruplaşmalarının arxasında aktiv fəa liy yət -
lər aparmaq, müdafiənin ayrı-ayrı rayonlarını
(da  yaq məntəqələrini) və ya düşmən irə li lə mə si -
nin qarşısını almaq və onu hazırlanmış ra yon lar -
da daha üstün atəş vasitələri ilə məhv etmək üçün
şə  rait yaratmaqla keçirilir. 

Mövqe müdafiəsi, müdafiə olunan ərazinin iti -
ril    məsi yol verilməz olan  istiqamətlərdə tətbiq
olu   nur və düşmən hücumunu dəf etmək, ona da -

ha çox zərər vurmaq, cavabdehlik zonasında
(mü  dafiə zolağında) vacib rayonları (obyektləri)
əl   də saxlamaq məqsədilə aparılır. Mövqe mü da -
fi ə  sinin məqsədi dərin eşelonlaşdırılmış, mü hən -
dis   lik baxımından inkişaf etdirilmiş mövqe və ra     -
 yon lar sistemini, atəşlə zərərvurma sistemini, tu -
tul  muş mövqe, hüdud və rayonların (ob yekt lə rin)
düş mən tərəfindən keçilməsinə (alınmasına) ma -
 ne olmaq və düşmənin hücum edən qo şun la rı na
mak simal zərbə endirməklə müdafiə zolağını
sax   lamaqdan ibarətdir.

Müdafiənin quruluşu müdafiə mövqe rayonları
sis   temini, düşmənə atəşlə zərərvurma, HHM və
mü   hən dis maneələri sistemini, hava desantı,
aero  mobil və təxribat-kəşfiyyat qruplarına, qa -
nun        suz silahlı birləşmələrə qarşı mübarizə sis -
tem   lə ri ni yaratmaqdan ibarətdir.

Müdafiə zamanı briqadanın döyüş düzülüşünə
bi rin     ci və ikinci eşelonlar, tabe olan artilleriya,
HHM bölmələri, ehtiyatlar (ümumqoşun, desant
və tank əleyhinə) və səyyar maneəqurma dəstəsi
da   xildir. [2.148]

Qəbul edilmiş qərardan asılı olaraq briqadanın
dö   yüş düzülüşünə tabor və ya bölüyə qədər güc -
lən  dirilmiş ön, yandan keçən və reyd dəstələri
da  xil ola bilər və müdafiə aparılarkən döyüş dü -

zü lüşü elementlərinin tərkibi dəyişə bilər.
Birinci eşelon düşmən hücumunun dəf edilməsi,

on   un hücum edən hissə və bölmələrinə zərbələr
en   dirilməsi, onların darmadağın edilməsi üçün
şə  raitin yaradılması məqsədilə nəzərdə tu tul muş -
dur. Birinci eşelonun tərkibinə gücləndirmə va si -
tə lərilə 2-3 ümumqoşun taboru daxildir.

İkinci eşelon müdafiədə səylərin artırılması,
mü      dafiənin dərinliyində rayon və hüdudların
sax   lanılması, soxulmuş (yarıb keçmiş) düşmənin
dar    madağın edilməsi, döyüş qabiliyyətini itirmiş
bi rin    ci eşelon bölmələrini əvəz etmək üçün təyin
olun    muşdur. Bir qayda olaraq, ikinci eşelonun
tər    kibinə gücləndirilmə vasitələrilə 1-2 motoatıcı
və ya tank taboru daxildir.
Bilavasitə tabeçilikdə olan artilleriya atəş və xü -

su   si tapşırıqları yerinə yetirmək, briqadanın mo -
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to         atıcı və tank bölmələrini dəstəkləmək üçün tə -
yin olunmuşdur. Ona ştatda olan və briqadaya
ve  r ilmiş artilleriya daxildir.
hhM bölmələri briqadanın bölmələri və ida rə -

 et mə məntəqələrini düşmənin hava hücumu va si -
tə  lərinin zərbələrindən qorumaq, həmçinin ha va
de santı və aeromobil qrupları ilə mübarizə üçün
nə zərdə tutulmuşdur və tərkibinə ştatda olan
HHM bölmələri daxildir.

Ümumqoşun ehtiyatı qəflətən yaranan tap şı -
rıq   la rın həlli, həmçinin birinci və ikinci eşelon
böl    mə lərinin döyüş qabiliyyətini itirdiyi halda
güc    lən dirilməsi (əvəz edilməsi) üçün nəzərdə tu -
tul    muş dur.

Desant əleyhinə ehtiyat düşmənin enmiş hava
de   santının, aeromobil və təxribat-kəşfiyyat qrup -
la    rının, həmçinin qanunsuz silahlı birləşmələrin
müs  təqil və ya döyüş düzülüşünün digər ele ment -
lə r          ilə qarşılıqlı əlaqədə məhv edilməsi üçün nə -
zər     də tutulmuşdur.

tank əleyhinə ehtiyat düşmənin zirehli hə dəf -
lə r  i ni məhv etmək üçün təyin edilmişdir. O, bir
qay        da olaraq, tank əleyhinə artilleriya bölmələri
və TƏİR komplekslərindən ibarət olur. Ehtiyac
ol           duqda tank bölmələri tank əleyhinə ehtiyat ki     -
 mi is  tifadə oluna bilər.

Səyyar maneəqurma dəstəsi düşmənin hərəkət
is ti    qamətində mina-partlayıcı maneələrin qu rul -

 ma      sı və dağıntıların yaradılması üçün təyin olun -
muş        dur. O, minalama vasitələrilə təchiz edil miş
mü    həndis qoşun bölmələrindən yaradılır və tank
əley      hinə ehtiyatla qarşılıqlı əlaqədə və ya müs    tə -
 qil hərəkət edir.

ön dəstə ön mövqedə manevr və pusqu fəa liy -
yət     ləri aparmaqla düşməni birinci eşelon böl mə -
lə  rinin yerləşməsi haqqında yanlış fikrə sal maq,
on   un ön bölmələrinə zərər vurmaq, əsas qüv və   lə -
r    i   nin bir hissəsini vaxtından tez açmağa məc bur
et     mək üçün təyin olunmuşdur. Bri qa da da bir
qay  da olaraq, gücləndirilmiş motoatıcı (tank) ta -
bo r tər       kibində və ya birinci eşelon ta bor  larının
güc    lən    dirilmiş bölüklərindən ibarət bir ön dəstə
ya  ra      dılır.
Yandan keçən dəstə briqadanın əsas qüv və lə ri -

nə hü cum xarakterli taktiki tapşırıqları yerinə ye -
ti  r    ər kən mühüm rayonları (hüdudları) ələ ke çir -
mək, geri çəkilən və ya dayandırılmış düşmənə
ci  n  ahdan və arxadan zərbələr endirməklə kömək
üçün təyin olunur.

Reyd dəstəsi düşmənin idarəetmə sistemi və
ar      xa cəbhə fəaliyyətlərini pozmaq, onun eh ti yat -
la      rına itkilər vermək, irəliləmə marşrutlarını blo -
ka salmaq və kom mu  nikasiyaları poz maq üçün
tə         yin olu nur. Reyd dəstəsində fəa liyyət göstərən

bö    l     mələr düşmən ar -
xa      sında hazırlanmış
xü       susi ra yonlarda
qəs        dən saxlanıla (ba -
za     laşa) bilərlər.

Müdafiədə olarkən
bri      qadanın döyüş dü -
zü      lüşü ge niş cəbhədə
və böyük dərinlikdə
mü       dafiənin apa rıl -
ma    sını, yüksək ma -
nevr qabiliyyəti və
böl           mə lərin hərəkət
sər      bəstliyini, eyni
za       manda iki mü dafiə
möv         qeyinin tutul ma -
sı       nı təmin etməlidir.
Şə raitdən asılı olaraq

mü      dafiədə briqadanın dö yüş düzülüşü həm bir,
həm də iki eşelonda ya ra dı la bilər. Bir eşelonlu
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dö    yüş düzülüşündə  ümum qoşun ehtiyatı sürətli
ma nevr imkanını tə min edən rayonlarda enmiş
ha      va desantlarının məhv edilməsinə, əks-hü cum -
la      rın keçirilməsinə, əl verişli şəraitdə isə düş mə -
nin arxasında reyd fəa liyyətlərinə keçmək üçün
ən mühüm is ti qa mət də yayılaraq yerləşdirilir. 
Müdafiənin aparılması üçün müdafiə möv qe lə -

ri və rayonları sistemi yaradılır. Bu sistemə ön
möv         qe, taborların cavabdehlik rayonları, mü da -
 fiə mövqeləri, həmçinin tabor müdafiəsinin ay rı-
ay         rı rayonları (dayaq məntəqələri) daxildir.

ön mövqe düşməndə müdafiənin ön xəttinin
hə qi     qi vəziyyəti haqqında yanlış fikir yaratmaq,
ma nevr və pusqu fəaliyyətlərinin aparılması
üçün tə       yin olunmuşdur. Ön mövqe mühəndis ma -
ne ə   lə ri   lə qorunur, taqım mövqeləri, atəş pus qu la -
rı üçün yerlər və taqımların ayrı dayaq mən tə  qə     -
lə   ri ha     zırlanır.

taborun cavabdehlik rayonu – mühəndislik
nöq       teyi-nəzərindən  hazırlanmış, manevr fəa liy -
yət       ləri zamanı taborun döyüş düzülüşü ele ment -
lə      r     inin yerləşməsi üçün nəzərdə tutulmuş, öl çü lə -
ri cəbhə və dərinliyə görə 10 km-ə qədər mə safə
təş       kil edə bilən ərazi sahəsidir. Bu məsafə ön
möv       qe və ordunun təminat zolağında daha böyük
ola bilər. Onların hüdudlarında bölüklərin əsas,

eh    tiyat və saxta mövqeləri, taqımların ayrı dayaq
mən     təqələri, atəş pusquları üçün yerlər ha zır la -
nır. Ta  bor cavabdehlik rayonları briqadanın ca -
vab  deh  lik zonasının bütün en və dərinliyi üzrə
tə y in olu  nur və yerləşdirilir. Onlar briqadanın
əsas səy lə  ri cəmləşən istiqamətdə öz sərhədlərilə
bi tişik və ya taborların dıgər istiqamətlərdə sər -
bəst fəa liy   yəti zamanı bir-birindən əhəmiyyətli
də rəcədə ara  lı ola bilərlər.

Müdafiə mövqeyi – mühəndislik baxımından
ha   zırlanmış və ümumqoşun bölmələrinin mövqe
əmə liy yatları keçirmək üçün tutduğu ərazidir.
Ma nevr müdafiəsi apararkən müdafiə mövqeyini
ma neəli hüdudda cavabdehlik zonasının arxa sər -
hə dinə yaxın yaratmaq olar. Briqadanın müdafiə
zo   lağında mövqe müdafiəsi aparılan vaxt iki-üç
mü   dafiə mövqeyi hazırlana bilər.

Taborların cavabdehlik rayonları və müdafiə
möv  qelərinin sayı, onların  bir-birindən uzaqlığı,
on  ların hər birində əməliyyatların müddəti düş -
mə   nin tərkibi və hərəkət xarakterindən, döyüş
tap   şırığından, briqadanın vəziyyəti və qarşıdakı
əmə  liyyat rayonundan  asılıdır. Onlar relyefə və
tank əleyhinə təbii ma ne ə lər nəzərə alınmaqla
düş   mənin ehtimal edilən fəa liyyəti isti qa mət lə -
rin      də seçilir.
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Cavabdehlik rayonları
və müdafiə mövqeləri
ara        sındakı məsafə orada
mü     dafiə olunan böl mə lə -
rin qarşılıqlı dəstəyini, ta -
be çi  likdə olan ar til le ri ya -
nın yerləşməsini,digər zə -
rər   vurma və güc lən dir mə
va  sitələrini, ikinci eşe    lon
və eh ti yat la rın ma nev r ini
tə   min etməlidir.

Müdafiə mövqeyinin
əsa                     s   ı  nı tabor müdafiə
ra        yon   ları təşkil edir.

tabor müdafiə rayonu
– mü həndislik baxı mın -
dan ha zırlanmış və   möv -
qe əmə liyyatlarının apa rıl ması üçün taborun dö   -
yüş dü zülüşü ele ment lə ri nin yerləşməsini nəzərə
al     an əra zi sahəsidir ki, cəbhə üzrə dərin  li yi 3-5-
km-ə qə dər təşkil edə bilər. On la rın hü dud  la rın -
da cəbhəyə və də rinliyə görə əla qə lən dir ilmiş va -
hid atəş sistemi və maneələr, sən   gər və əla qə yol -
la    rı olan bölük da yaq mən tə qə  ləri ha zır la   nır.
Səngər və əlaqə yollarının görünüşü və hazırlığı

böl     mələrə dairəvi müdafiə aparmağı, cəbhə və
də    rinlik boyu sürətli və gizli manevr etməyi, dö -
yüş düzülüşü və atəş  sistemini aşkar etməklə
düş mə    ni çətinliyə salmağı təmin etməlidir.
Düşməni ya n  ıltmaq üçün pusqularla əlaqəli saxta
dayaq mən    təqələri hazırlana bilər. Tabor müdafiə
ra yon   ları arasında 2 km-ə qədər məsafə sax lanıl -
ma     sı na icazə verilir. 
Birinci müdafiə mövqeyi briqadanın birinci eşe -

lo     nu, ikinci müdafiə mövqeyi isə – briqadanın
ikin   ci eşelonu (ümumqoşun ehtiyatı) tərkibinə
da     xil olan taborlar tərəfindən hazırlanır və mü da -
fiə olunur. Ön mövqe ilə taborların cavabdehlik
ra   yonları və müdafiə mövqeləri arasında taqım
da   yaq məntəqələri, atəş pusquları, mühəndis ma -
ne   ə  ləri yerləşdirilə, dağıntı, yanğın və subasma
ra      yonları hazırlana bilər.

Müdafiə rayonları (dayaq məntəqələri) möv qe -
lə r    arası ərazidə yerləşən yaşayış məntəqələrini
və ke çidləri, yol kəsişmələri və başqa əhə miy yət- 
li obyektləri əldə saxlamaq üçün yaradılır. On la- 

rın müdafiəsi dairəvi qurulur.
Düşmənin atəşlə zərərvurma sisteminə aviasiya

zər    bələri, tabeçilikdə olan artilleriyanın və ağır
od    saçan sistemlərin, tankəleyhinə ehtiyatın təyin
ed il miş açılma hüdudlarından atəşi, həmçinin ta -
bor atəş sistemləri daxildir. Briqada qüvvə və va -
si      tələrinin atəşlə zərərvurma sisteminə ərazinin
mə  safədən minalanma rayonu və yandırıcı döyüş
sur   satları ilə zərərvurma rayonları daxil edilir. 

Mü dafiədə düşmənə ümumi atəşlə zərərvurma
ay    rı atəş zərbəsi və kəşfiyyat-atəş fəaliyyətləri
za     manı aparılır.
Ayrı atəş zərbəsi (AAZ) hücuma hazırlaşan düş -

mə    ni məğlub etmək, əks-həmləyə keçmiş düş -
mə nin darmadağın edilməsi, endirilmiş hava de -
san tı   nın məhv edilməsi, yandan keçən, reyd və
ön dəs  tələrinin dağıdılması məqsədilə aparılır.
AAZ bri qada komandirinin siqnalı ilə qa baq ca -
dan plan laşdırılmış hədəfləri hədəfə götürür. 

AAZ 1-2  tək və ya qrup aviazərbələri, bir-iki
ar til leriya basqını (cəmlənmiş atəş, ayrı-ayrı hə -
dəf    lərə atəş) radioelektron susdurma və ərazini
mə  safədən minalama vasitələrini tətbiq etməklə
uy    ğunlaşdırılaraq qurulur.

Aviasiya zərbələri və artilleriyanın atəş bas qın -
la r    ından əvvəl (bir-birini əvəz etməklə) ar til le ri -
ya vasitəsilə yüksək sərrast döyüş sursatları tət -
biq oluna bilər.

Briqadanın kəşfiyyat və atəşlə zərərvurma va si -
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tə    lərinin bir hissəsi ilə verilmiş tapşırığı yerinə
ye  tirmək üçün düşmənin yeni aşkar edilmiş ən
təh    lükəli obyektlərinə qarşı kəşfiyyat-atəş fəa liy -
yə    ti aparılır. Kəşfiyyat-atəş fəaliyyətinə kəş fiy -
ya    tın qüvvə və vasitələrinin fəaliyyəti, qrup və
tək aviasiya zərbələri (ayrılmış ehtiyatlar da xi lin   -
 də) və artilleriyanın atəş basqınları (cəmləşmiş
atəş, ayrı-ayrı hədəflər üzrə atəş) daxildir.

Düşmənin əsas qüvvələrlə hücumundan əvvəl
qo   şunlarımızın müdafiə quruluşunu də qiq ləş dir -
mək məqsədilə döyüşlə kəşfiyyat əməliyyatı ke -
çi ri   lə bilər. O bir qayda olaraq, artilleriyanın atəş
dəs    təyi ilə gücləndirilmiş bölük və ya tabora qə -
dər qüvvə ilə həyata keçirilir. Kəşfiyyatla ke çi ri -
lən döyüş düşmənin ön bölmələrinin hücumu ki -
mi, təyin olunmuş atəş vasitələri və o is tiq a mət -
də müdafiədə olan bölmələr tərəfindən dəf edi lir.
[3. 134]    

Zərərvurma  obyektləri – helikopterlər, ida rə et -
mə mən     təqələri, düşmən ehtiyatları, artilleriya
ba  ta re   yaları, yüksək sərrast silah sistemlərinin
ye r  üs tü elementləri və digərləridir.

Müdafiədə düşmənə atəşlə zərərvurma ara kəs -
mə və müşayiət atəşi fəaliyyəti zamanı keçirilir.
Ara     kəsmə atəş fəaliyyəti atəşlə zərərvurma va si -
tə   lərinin təsir hüdudlarından başlanır və müdafiə
xa   rakterli taktiki tapşırıqlar yerinə yetirilərkən
qa   baqcadan planlaşdırılmış və ya yeni aşkar edil -
miş hədəflərə radioelektron susdurma va si tə lə ri -
nin tətbiqiylə uyğunlaşdırılmış atəş zərərvurma
sis     temi əsasında aparılır. O, ehtiva edir: düş mə -
nin irəliləməsi, genişlənməsi və hücuma keçidinə
ma  ne olmanı, düşmən hücumunun dəfedilməsi
və onun  ehtiyatlarına zərər vurulmasını, tutulan
möv     qe, hüdud və rayonları (obyektləri)  keçməyə
(al mağa) mane olmanı. 

Arakəsmə atəş fəaliyyəti müdafiə xarakterli
tak     ti ki tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə başa ça -
tır. Ara kəsmə atəş fəaliyyətinə qrup və tək avia -
si      ya zər bələri, artilleriya atəş basqınları (ayrı-ay -
rı hə dəf lər üzrə atəş, həmçinin YSM (yüksək sər -
rast mər milər), cəmləşmiş atəş, hərəkətli və hə rə -
kət         siz maneə atəşi), mina-partladıcı maneələrin
tət        bi qi və ərazinin məsafədən minalanması, təyin
ed il   miş zolaq və sektorlarda motoatıcılıq, tank,
od         saçan və tankəleyhinə bölmələrin bütün silah

növ      lərinin atəşi daxildir.
Müşayiət atəş fəaliyyətləri təyin olunmuş

vaxt   da və ya AAZ (əgər keçirilərsə) bitən vaxt,
əv       vəl dən aşkarlanmış və ya yeni aşkar edilmiş
hə        dəf lə rə, briqadanın əks-hücuma (və ya hü cu -
ma) ke çən bölmələrinin düşmənin tankəleyhinə
va        si tə lə rinin atəşin çatma hüduduna çıxışından
gec ol ma yaraq başlanır və hücum xarakterli tak -
ti      ki tap şı rıqların: soxulmuş düşmənin dar ma da -
ğın edil mə si (əks-hücumun keçirilməsi), enmiş
ha      va de san tı və qanunsuz silahlı birləşmələrin
məhv edil məsi, düşməninin ətrafdan keçən, reyd
və ön dəs tələrinin darmadağın edilməsi ilə bitir. 

Müşayiət atəş fəaliyyətinə qrup və tək aviasiya
zər    bələri, artilleriyanın atəş basqınları (cəm lən -
miş atəş və ayrı-ayrı hədəflər üzrə atəş), mo to atı -
cı, tank, odsaçan və tank əleyhinə bölmələrin bü -
tün silah növlərinin atəşi daxildir.

Artilleriyanın atəş basqınlarında atəşin sıxlığı
bri    qada bölmələrinin maneəsiz irəliləyişini təmin
et    məlidir.Briqada bölmələri öz mərmilərinin part   -
 layışının təhlükəsiz hüduduna çıxdıqda atəş  də       -
rinliyə keçirilir.

Zərərvurulan obyektlər kimi sayıla bilər: canlı
qüv        və, tank əleyhinə atəş vasitələri, minaatan
(ar til      leriya) taqımlar (batareyalar), idarəetmə
mən      təqələri və s. 
briqada hhM sisteminə alt sistemlər daxildir:

HHM-in qüvvə və vasitələrilə idarəetmə, hava
düş    məni haqqında kəşfiyyat və xəbərdarlıq, zenit
ra   ket-artilleriya himayəsi. Onun əsasını tap şı rıq -
la   ra, istiqamətlərə, hüdudlara, zonalara, hün dür -
lük    lərə, obyektlərə, qırıcı aviasiyanın və himayə
olu      nan qoşunların döyüş fəaliyyəti vaxtına görə
uy     ğunlaşdırılmış zenit bölmələrinin atəşi təşkil
ed ir.

briqadanın mühəndis maneələri sisteminə
mi      na-partlayıcı, partlamayan və kombinə edilmiş
ma ne ələr, təbii maneələrlə uyğunlaşdırılmış süni
ma neə hüdudları, müdafiəyə hazırlıq vaxtı və
onun  gedişində yaradılmış dağıntılar, düşmənə
atəş lə zərərvurma sistemi, böyük rəisin briqada
böl mə   lərinin mümkün manevrini nəzərə alan
mü hən      dis maneələri sistemi daxildir. O, düşmən
ma nev r ini məhdudlaşdırmaq və ona atəşlə zə rər -
vur ma imkanı yaratmaq məqsədilə yaradılır.
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Müdafiənin dərinlik rayonunda briqada ko man -
di r        inin əmri ilə döyüşün gedişində dağıdılmaq
üçün taktiki əhəmiyyətli obyektlər hazırlanır. 
Döyüşün gedişində ortaya çıxarılan düşmən hü -

cu    mu istiqamətində yeni  mühəndis maneələrinin
qu   rulması mühəndis-istehkam bölmələri tə rə fin -
dən həyata keçirilir. [1. 266]
Mühəndis maneələri ön mövqedə, ön xəttin qar -

şı      sında, qovşaqlarda, cinahlar və dərinlikdə qu ru -
lur, döyüşün gedişındə isə məsafədən minalama
sis  temlərini tətbiq etməklə inkişaf etdirilir və ona
tək minalar (fuqaslar), mina qrupları, mina sa hə -
lə  ri, maneə qovşaqları, desant əleyhinə maneələr,
da ğ ıdılmaya hazırlanmış obyektlər, partlamayan
ma ne ələr və su basmış sahələr daxildir. Bri qa da -
nın bütün bölmələri mühəndis maneələrinin qu -
rul  masına cəlb edilir.

Briqadanın əsas səylərinin cəmləşdiyi isti qa -
mət  də yaradılan maneələrin sıxlığı 1,5-2,0-a qə -
dər, həmçinin ön mövqedə – 0,2-0,3, müdafiənin
ön xəttində  və taborun cavabdehlik rayonu də -
rin   liyində – 1,0-1,2, briqadanın cavabdehlik zo -
na  sı dərinliyində – 0,3-0,5 olur.
Hava desantları, aeromobil və təxribat-kəşfiyyat

qrup    ları, qanunsuz silahlı birləşmələrlə mübarizə
sis    teminə desant əleyhinə ehtiyat, ayrılan ümum -
qo  şun  ehtiyatı bölmələri, zenit bölmələrinin atə -
şi, planlaşdırılmış aviasiya zərbələri və artilleriya
atə şi, məsafədən minalama rayonları, həmçinin
düş    mənin ehtimal olunan desantenmə (atılma)
ra    yonlarında desant əleyhinə maneələr daxildir.

Briqadanın bütün bölmələri müdafiəyə düşmən
de s   antları, təxribat-kəşfiyyat qrupları və onların
cəm    ləşmə (yerləşmə) rayonlarının yaxınlığında
fəa liy yət göstərən qanunsuz hərbi birləşmələrilə
mü      barizə aparmağa daim hazır olmalıdır.

NƏtİcƏ

Müdafiə düşmən hücumunu dəf etmək və ya
poz maq, ona zərər vermək, cavabdehlik zona sın -
da kı (mü dafiə zolağındakı) vacib rayonları (ob -
yektləri) qoru   maq (əldə saxlamaq) və sonrakı
fəaliy yət üçün şər ait yaratmaq məqsədilə aparılır.
Bu baxımdan korpus, briqada, tabor, bölük, hətta
ta qım komandirləri belə müdafiə planlaş dır ıl ma -
sı na çox diqqətlə yanaşmalı və bütün ehtimalları

ölçüb-biçməli, üstünlük gətirə bilən hər yola baş
vurmalıdır.  
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РЕЗЮМЕ
ОснОвы ОбОРОны

М. РЗаЕв

Оборона – это один из тактических действий
бри гады. Переход бригады в оборону возмо-
жен вынужденно, заранее планировано, без
соп рикосновения с противником или с непос -
ред  ственного соприкосновения с ним. В зави -
си  мости от поставленной задачи бригада мо -
жет вести маневрующую, позиционную и их
сов местную оборону.
В статье раскрыта работа командиров и шта-

бов. Нашло свое отражение возможности и
ус ловия обороны, в соприкосновении с про -
тив  ником, а также способы и правила боевого
по рядка в создавшейся ситуации. 

SUMMARY
bASES OF thE DEFENcE

M. RZAYEV

Defence is one of the tactical action of brigade.
De fence can be used forcefully, while thinking in
ad vance, without contact or with direct contact
con dition with the enemy. Depending on the
task, brigade can conduct maneuverable or posi -
ti  on defence, as well as their only form of de fen -
ce. In the article it has been explained command-
ers and staff work during the defense, also it has
be en reflected terms and  conditions of defence,
con tact with enemy, the rules and methods of or -
ga nization in condition of distance and attack
war formation.
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hava desantı əməliyyatı –  əməliyyat və ya
stra teji vəzifəni icra etmək üçün döyüşən qüv və -
lər lə onlara aid dəstək qüvvələrinin düşmən də -
rin liklərində yerləşən və əvvəlcədən  göstərilən
hə dəf bölgəsinə havadan daşınıb atılma və ya en -
di rilməsidir. 

Desantın tərkibindən, ordu və hərbi-nəqliyyat
təy  yarəsinin dayanma imkan və şərtlərindən  ası -
lı olaraq, desantatma ordu və hərbi-nəqliyyat təy -
ya   rəsi ilə birdəfəyə yerə enməklə və ya qarışıq
üsul  la həyata keçirilə bilər. [ 1.154-155] 

Hava desantı həm təyinatına, həm də tap şı rıq la -
rın müxtəlifliyinə görə seçilir və onun özü nə -
məx  sus qanunauyğunluqları var:  
– hava desantı birlikləri, adətən strateji məq səd -

lər  lə istifadə edilir;
– məxfilik və təhlükəsizlik baxımından yük lə -

mə-mindirmə və müşahidə mərhələləri gecə, de -
san t atma mərhələsi gündüz icra (müəyyən mə -
qam və tapşırıqlara görə gecə zamanı da de sant -
at  ma həyata keçirilə bilər) edilməlidir;
– hava desantı birliklərinin quruluşu, qüvvələrin

miq  dar və düzülüşü HHQ nəqliyyatının mü da fi -
ə si, hücum imkan və qabiliyyətlərinə müvafiq ol -
ma lı dır;

– hər cür əməliyyat şəraitində icra edildiyinə
gö rə strateji və taktiki cəhətdən hücum edən tə rə -

fin çevikliyi təmin edilir;
– əməliyyatda iştirak edən

və dəstəkləyən qüvvələr ara -
sın da diqqətli və hərtərəfli
uz laşma lazımdır;

– əməliyyatda qazanılacaq
uğur havada nail olunacaq
üs tünlüyün dərəcəsindən ası -

lı dır;
– desant əməliyyatının planlaşdırılması və mü -

vəf fəqiyyətlə icra edilməsi üçün hərtərəfli kəş -
fiy yat aparılmalıdır. 

Yuxarıda sadalanan əsasları bir qədər də ar tır -
maq olar, lakin bu məqalədə desant əmə liy ya tı -
nın planlaşdırılması və müvəffəqiyyətlə icrası
za ma nı kəşfiyyatı yaxşı təşkil etmək üçün əsasən
nə lərə diqqət vermək lazım olduğu araş dı rıl mış -
dir. 

Desant birlikləri müasir hücumlarda mühüm
ma nevr qüvvələridir. Əməliyyat zamanı desant
bir liyinin əsas vəzifəsi operativ və strateji sə viy -
yə də sürətlə düşmən cəbhəsinin dərinliklərinə
irə liləyən qüvvələrlə məhz dərinlikdə bir ləş mək -
dir. Bu əməliyyat daha çox əməliyyat-manevr
qru pu  adı verilən qüvvələrlə müştərək həyata
ke çi rilir. Hava desantı birlikləri Sovet İttifaqı tə -
rə fin dən (Böyük Vətən müharibəsində, 1968-ci
il də Çexoslovakiyada və 1979-cu ildə Əf qa nıs -
tan da və s.)  çox istifadə edilmişdir. [2.202]

Sovet İttifaqı tərəfindən iri miqyaslı hava de -
sant çıxarma əməliyyatı ilk dəfə 1942-ci ildə hə -
ya ta keçirilmişdir. Böyük çatışmazlıqlara ba x ma -
ya raq, bu əməliyyat hava desantı əmə liy yat la rı -
nın aparılmasına böyük təcrübə qazandırmışdır.
(Sxem №1)
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Moskva  yaxınlığında məğlubiyyətə uğrayaraq
ge ri çəkilən almanlar Mojaysk, Yuxnov və Su xi -
niç həddində müqavimət göstərməyə çalışırdılar.
Qərb cəbhəsinin komandanlığı yaranmış və ziy -
yə ti nəzərə alaraq düşməni tam məğlubiyyətə uğ -
rat maq üçün əlavə əməliyyat tədbirləri ha zır la dı -
lar. Bu tədbirlərdən biri də hava desantının geri
çə kilən düşmənin arxa təminat bölgəsinə atılması
idi. Beləliklə, iri miq -
yas lı hava desantı çı -
xa  rıl ma sı ilə plan laş -
dı rılmış əməliyyat ilk
də fə olaraq 1942-ci
ilin yanvarında həyata
ke çirildi. [3.1]

Hava desantı düş -
mən arxasına aş a ğı da -
kı tapşırıqları yerinə
ye tirmək üçün çı xa rı -
la bi lər (şəkil 1): mü -
hüm rayonları ələ ke -
çir  mək və əldə sax la -
maq, kütləvi qırğın
va   sitələrini məhv et -
mək, hücum edən qo -
şun    lara iri su səd lə ri -
nin keçilməsində, dağ 

aşı  rımları və keçidlərinin də f edil mə sin də kömək -
lik göstərmək, adaları, dənizdə bo ğaz zonalarını,
liman   ları, hərbi-dəniz bazaları və də niz desant   la -
rı   nın çıxarılma rayonlarının sa hil bo yunu və aero -
drom  ları ələ keçirib orada qo şun la rın en dir         il mə -
si ni təmin etmək, düşmən qo şun la rının ida      rə   etmə
və arxa təminat işini pozmaq üçün.
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Hava desantının müvəffəqiyyətlə tətbiqini tə -
min edən əsas şərtlərdən biri desantçıxarma və
dö  yüş əməliyyatları rayonlarında düşmənin və
əra  zinin fəal və fasiləsiz kəşfiyyatının apa rıl ma -
sı dır. Düzgün aparılmamış kəşfiyyatın pis nə ti cə -
lə  ri ilə bağlı onlarla hadisə məlumdur. Tarixdə
be  lə hallar çox olmuşdur. Məsələn, 1943-cü ilin
sent yabrında Dnepr çayı keçilərkən Voronej cəb -
hə sində düzgün təşkil edilməmiş kəşfiyyat nə ti -
cə sində desant düşmənin tank diviziyası yerləşən
ra yona atılmışdır. [4.105]

Hava desantı çıxarılan bölmənin maraqları çər -
çi vəsində uçuş zolağı, desantçıxarma və döyüş
əmə liyyatları rayonunun kəş -
fiy yatı desant tətbiq edən rə i -
sin qüvvə və vasitələri tə rə fin -
dən təşkil olunur və aparılır.
O, müəyyənləşdirməlidir: düş -
mə nin, xüsusilə, onun avia si -
ya sı nın, HHM vasitələrinin,
ra ket, tank və aeromobil qoşun
qüv vələrinin tərkibi və qrup -
laş masını, döyüş qabiliyyəti
və fəaliyyət xarakterini, nüvə
part layışlarının mərkəzini, da -
ğın tı rayonlarını, eləcə də ra -
dia siya və kimyəvi şəraiti, əra -
zi nin xarakterini, hava de san t -
ı n ın atılması (çıxarılması)

üçün yararlı olan meydança və
ae rodromları, mina və desant
əley hinə maneələrin olmasını
və xarakterini, hava şəraiti və
göz lənilən dəyişiklikləri, əha li -
nin (həmin bölgədə yaşayış
var sa) siyasi əhval-ruhiyyəsini,
dö yüş əməliyyatları rayonunun
iq tisadi və sanitar-epidemioloji
və ziyyətini.

Göstərilən tapşırıqlar bütün
növ lərdən olan, hər şeydən əv -
vəl hava, xüsusi və radio-ra -
dio texniki kəşfiyyat qüvvə və
va sitələri tərəfindən həyata ke -
çi rilir.

Desantçıxarma  döyüş əmə -
liy yatları rayonunun və hava desantına mü qa vi -
mət üçün istifadə oluna bilən, düşmən ehtiyatları
cəm ləşən rayonların hava kəşfiyyatı təyyarələri
tə rəfindən, əsasən vizual müşahidə və hava fo to -
çə kilişinin aparılması ilə təşkil olunur (şəkil 2).
Düşmən və ərazinin öyrənilməsi üçün de sant -
çıxarma və döyüş əməliyyatları rayonlarının 1:20
000 – 1:25 000, enmə meydançalarının  1:2000 –
1:4000, ehtiyatların cəmləşmə ra yon la rı nın
1:6000 – 1:8000 miqyasda fotoçəkilişi apa rılır.
Hava fotoçəkilişi, pilotsuz uçuş apartları (PUA)

və digər kəşfiyyat növlərinin qüvvə və va si tə lə ri -
nin əldə etdiyi məlumatlar çox diqqətlə iş lə nil -
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dik  dən sonra irimiqyaslı xəritələrə (sxemlərə)
kö  çürülür və artilleriya divizionları daxil ol maq -
la, paraşüt desantı bölməsinin komandirlərinə
çat  dırılır. 

Desantçıxarma rayonundakı düşmən haqqında
mə  lumatları, enmə meydançalarının vəziyyətini,
ra diasiya, kimyəvi və bioloji şəraiti, habelə me -
teo roloji şəraiti dəqiqləşdirmək üçün de sant çı -
xar ma başlanmazdan bilavasitə əvvəl təkrar kəş -
fiy yat aparılır. O, kəşfiyyatçı təyyarələr, PUA-ın
fəa liyyəti, radioelektron və radiasiya kəşfiyyatı
va sitələrinin köməyilə həyata keçirilir (şəkil 3).

Əsas və ehtiyat desantçıxarma rayonlarına əv -
vəl cədən, korpusun (ordunun) xüsusi təyinatlı
kəş fiyyat qrupları atıla bilər. Onlar həmin ra yon -
lar da düşmənin varlığını, onun güc və tərkibini,
nü və basqını vasitələrinin olmasını və yerlərini
mü əyyənləşdirir, ərazinin xarakterini, enmə
mey dan çaları və aerodromların olmasını, desant
əley hi nə maneələrin qurulma yerlərini və
xarakterini də qiqləşdirirlər. Xüsusi təyinatlı
kəşfiyyat qrup la rı düşmən ehtiyatları yerləşən
rayonların ya xın lı ğında atılır, onların gücünü,
tərkibini mü əy yən ləş dirir və irəliləmələrinin
müşahidəsini apa rır lar.

Desantçıxarmanı təşkil edən qərargahın qüvvə
və vasitələri tərəfindən aparılan radio və ra dio -
tex niki kəşfiyyat HHM sistemini, desantçıxarma
ra yonlarındakı və desantın uçuş marşrutlarındakı
ra dio və radiolokasiya vasitələrinin yerlərini
müəy   yənləşdirir.

Desantatılma anı yaxınlaşdıqca, desant düş mə -
nin iri qüvvələri üzərinə atılmasın deyə, de sant -
çı xar ma rayonunun kəşfiyyatı gücləndirilməlidir.
Ko mandirin lazımi düzəlişlər edib hissə (bölmə)
ko mandirlərinə çatdıra bilməsi üçün de sant çı xar -
ma rayonundakı şərait haqqında dəqiqləşdirilmiş
mə lumatlar hava desantının komandirinə, hava-
nəq liyyat aviasiyasının uçuşa qalxmağa baş la ma -
sı na azı 6-8 saat qalmış çatdırılmalıdır. 

Desantçıxarma ilə əlaqədar döyüş tapşırığını
ha  va desantı komandiri, adətən korpus (ordu) qə -
rar  gahında alır. Onunla birlikdə orada kəşfiyyat
rəi  si də olur. O, kəşfiyyat bölməsindən (ida rə sin -
dən) ön xəttin qarşısındakı 150-200 km-ə qədər
ra di usda olan desantçıxarma rayonu və ona bi ti -

şik rayonlarda düşmən qoşunlarının vəziyyəti
haq qında məlumatları almalı və iş xəritəsinə kö -
çür məlidir.
Korpus (ordu) komandirinin qərarına, onun kəş -

fiy yat tapşırıqlarına, eləcə də qərargahının kəş -
fiy yat üzrə döyüş sərəncamına əsasən, hava de -
san tı bölməsinin kəşfiyyat rəisi izahedici yazının
əla və olunduğu xəritədə kəşfiyyat planı işləyib
ha zırlayır. Paraşüt desantı bölməsinin kəşfiyyat
rəi si kəşfiyyat tədbirlərini xəritəyə köçürür.

Düşmən haqqında məlumatların yuxarı qərar -
gah dan daha tez alınması üçün hava desantı böl -
mə sinin kəşfiyyat rəisi kəşfiyyat planlaşdırılana
qə dər yuxarı qərargaha kəşfiyyat tələbnaməsi
təq dim etməlidir. Tələbnamədə hansı mə lu mat la -
rı, hansı obyekt haqqında, hansı şəkildə və nə
vaxt almağın lazım olunduğu bildirilir. Əgər tə -
ləb namədə hava çəkilişi tələb olunarsa, onda
bun lar göstərilir: foto və ya video çəkiliş ra yo nu -
nun (obyekti) növü və miqyası, zəruri fo to sə nəd -
lə  rin (kəşfiyyat xəritələri, sxemlər) nə vaxt, ha ra -
da, hansı şəkildə və neçə ədəd olması, təkrar və
yox  lama çəkiliş müddətləri. Bu, xüsusilə, enmə
mey  dançalarına, eləcə də desantçıxarma ra yo -
nun dakı digər düşmən obyektlərinin havadan çə -
ki lişinə aiddir. Hava desantı bölməsinin qüvvə və
va sitələri tərəfindən kəşfiyyat, onun düşmən ar -
xa sına atılması (çıxarılması) ilə başlanır.

Desantçıxarma başlananda və döyüş əməliy yat -
la rının gedişində hava desantı bölməsinin kəş fiy -
ya tı bunları müəyyənləşdirməli və dəqiq ləş di r -
mə lidir: düşmənin raket və tank hissələrinin tər -
ki bi, qruplaşması, döyüş qabiliyyəti və fəaliyyət
xa rakterini, ələ keçiriləsi obyektləri müdafiə
edən bölmə və hissələrin güc və tərkibini,  ida rə -
et mə məntəqələri və digər mühüm obyektlərin
ye rini,  radioloji, kimyəvi və bioloji şəraiti, HHM
va sitələrinin tərkibi və qruplaşmasını, ərazinin
xa rakterini, şəxsi heyətin düşdüyü və yüklərin
bo şaldığı aerodrom və mindirilmə mey dan ça la rı -
nın vəziyyətini, döyüş əməliyyatları rayonunun
sa nitar-epidemioloji vəziyyətini.
Desantçıxarmanın ehtimal olunan irəliləmə yol -

la rı və cəmləşmə rayonlarında ola biləcək düş -
mən qruplarının kəşfiyyatı üçün hava desantı
böl mə sindən kəşfiyyat qrupları göndərilir. Onlar
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bir qay da olaraq, desantçıxarmanı təşkil edən qə -
 rar ga hın icazəsi ilə ya desantın atılmağa baş lan -
 ma sı na bir neçə saat qalmış, ya da öndəki təy ya -
 rə lər dən desant çıxarılmağa başlanması ilə atı la
bi lər lər. Desantatma elə təşkil edilməlidir ki,
kor  pus (ordu) qərargahı hava desantı çıxarana
qə dər kəş fiyyat qrupları düşmən və ərazi haq qın -
da mə lu matlar əldə edə bilsinlər. Hər qrupun tər -
ki binə pi yada qaydada olmaqla va ya döyüş kəş -
fiy yat do zoru maşınlarında fəaliyyət göstərə bi -
lən, ra dio stansiyası olan beş-altı nəfər daxil edi -
lir.

Düşmən ehtiyatlarının ehtimal olunan irəliləmə
yol   larına, onların cəmləşmə rayonları və ya ra -
ket-nü və zərbə vasitələrinin varlığı ehtimal olu -
nan ra yonlara atılan kəşfiyyat qrupları həmin ob -
yekt  lərin (rayonların) yaxınlığına çıxarılmalıdır.
Hə min qrupların korpusun (ordunun)  əsas qüv -
və lərinin  çıxarılma  rayonundan  uzaqlığı  100 
km-ə çata bilər. Kəşfiyyat qrupları belə uzaqlıqda
düş mən qoşunlarının desantçıxarma rayonuna
doğ ru hərəkətə başlamasını onların ya xın laş ma -
sı na 3-4 saat qalmış aşkarlaya bilərlər. Həmin
vaxt ərzində, korpus (ordu) komandiri qərar qə -
bul edə, qüvvə və vasitələrlə təhlükəli istiqamətə
ma nevri həyata keçirə bilər. 

Ələ keçirilib məhv ediləsi obyektlərin
kəşfiyyatı və təkrar kəşfiyyatından ötrü korpus
və briqada qə rargahlarının hər biri gücləndirilmiş
taqım tər ki bində əlahiddə kəşfiyyat dozorları
göndərirlər. Da ha vacib obyektlərin kəşfiyyatı
üçün güc lən di ril miş paraşüt desant bölüyü
tərkibinə kəşfiyyat dəs tələri göndərilə bilər.
Korpusdan (ordudan) iki-üç əlahiddə kəşfiyyat
dozoru, yaxud bir kəş fiy yat dəstəsi göndərilir.
Onlar kəşfiyyat ob yekt lə rinə yaxın enmə
meydançalarına, adətən öndə uçan təyyarələrdən
atılırlar. Yerə endikdən və top laşdıqdan sonra
əlahiddə kəşfiyyat dozor dəs tə ləri kəşfiyyat
tarşırıqlarını yerinə yetirməyə baş layırlar. Onlar
sürətlə ələ keçiriləsi obyektlərə doğ ru irəliləyir,
düşmənin qüvvə və vasitələrini, əra zidəki
radiasiya və kimyəvi şəraiti də qiq ləş di rir, onun
cinahı və arxasına daha rahat çıxma isti qa -
mətlərini müəyyənləşdirir, habelə ehtiyatların,
ələl xüsus, tankların yaxınlaşmasını aşkara çı xa -

rırlar.
Paraşüt desantı bölmələrinin komandirləri yerə

en dikdən dərhal sonra kəşfiyyat aparmaq üçün
kəş fiyyat (döyüş kəşfiyyatı) dozorları gön də rir -
lər. Şəraitdən asılı olaraq, onlar maşınlarda və ya
pi yada qaydada fəaliyyət göstərə bilərlər. Döyüş
kəş fiyyat dozorları ön xətt qarşısında və ta bor la -
rın cinahlarında kəşfiyyat aparırlar.
Düşmən haqqında bir sıra məlumatlar müşahidə

ilə əldə edilir. Desantın atılmasından sonra və
onun fəaliyyəti zamanı hər bir manqa, taqım və
bö lükdə yerüstü müşahidəçilər təyin olunur və
mü şahidə postları yaradılır. 

Düşmən haqqında məlumatların dəqiqləş diril -
mə si, öz qoşunlarının mövqeyi və vəziyyətini
mü əyyənləşdirmək, şəraitlə əlaqədar ziddiyyətli
mə lumatları yoxlamaq və ərazinin xarakterini
də  qiqləşdirmək üçün hava desantının yerdə dö -
yüş əməliyyatları aparması üçün zabit kəşfiyyat
do zorları göndərilə bilər. Hava desantı düşmən
ar xasında fəaliyyət göstərərkən şəraitin mü rək -
kəb liyi və qeyri-müəyyənliyi adi hal olacaq və
za bit kəşfiyyat dozorlarının tez-tez gön də ril mə si -
ni tələb edəcək. Belə qruplar korpus (ordu) qə rar -
gahları tərəfindən göndərilə bilər.

Məhdudgörmə şəraitində və gecə vaxtı düşmən
tank larının, piyada və artilleriyasının ya xın laş -
ma sı və açılması haqqında mühüm  məlumatları
ra diolokasiya kəşfiyyatı əldə edir. Hava desantı
his sə və bölmələrinin ştat silahlanmasında olan,
hə rə kət edən kiçikqabaritli yerüstü hədəflərin
kəş fiyyatı radiolokasiya stansiyaları desantın
əsas qüvvələrinin tərkibində olmalı və böl mə lə -
rin döyüş düzülüşlərində yerləşdirilməlidir. Ra -
dio lokasiya kəşfiyyatının əsas səyləri düşmən
qo şunlarının daha çox ehtimal olunan ya xın laş -
ma istiqamətlərində cəmləşdirilir. 
Desantçıxarmanın başlanması ilə desantçıxarma

və döyüş əməliyyatları rayonlarındakı radiasiya
və kimyəvi şərait haqqında məlumatlara malik
ol maq çox vacibdir. Sərəncamlarında radiasiya
kəş fiyyat cihazları olan bölmələr hələ təy ya rə lər -
də olarkən kəşfiyyat apara bilərlər. Yerə enərək
ra diasiya və kimyəvi müşahidə aparan şəxsi he -
yət dərhal yerli şəraiti dəqiqləşdirir və ko man dir -
lə rə zəhərlənmənin olub-olmaması və ya də rə cə -
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si haqqında məruzə edir. 
Desantçıxarmadan sonra radiasiya və kimyəvi

kəş fiyyat ştatda olan radiasiya və kimyəvi kəş -
fiy yat bölmələri tərkibindən, eləcə də xüsusi ha -
zır lanmış manqalardan (ekipaj və ya heyətlər)
ay rılan kimyəvi müşahidə postları və kimyəvi
kəş fiyyat dozorları tərəfindən aparılır. 

Mühəndis kəşfiyyatı hava və paraşüt desantı
böl mələrində müşahidə, fotoçəkiliş, mühəndis
kəş fiyyat dozorları, eləcə də qoşun kəşfiyyat or -
qan larının tərkibinə daxil edilən kəşfiyyatçı-is -
teh kamçılar tərəfindən aparılır. 

Mühəndis kəşfiyyat bölmələri enmə mey dan ça -
la rı və desant əleyhinə maneələrin, irəliləmə
marş rutlarının, cəmləşmə və gözləmə ra yon la rı -
nın kəşfiyyatını aparır, ələ keçirilərək məhv edi -
lə si obyektlərin mühəndislik baxımından ha zır -
lan ma xarakterini, mina maneələri qurulan sa hə -
lə ri müəyyənləşdirir, ön xətdən hücum edən qo -
şun ların maraqları çərçivəsində keçid yerlərinin
kəş fiyyatını aparırlar. 

Mühəndis müşahidə postları və mühəndis kəş -
fiy  yat dozorları öndəki təyyarələrdən qoşun kəş -
fiy  yat orqanları ilə eyni vaxtda, yaxud onların ar -
dı n ca desant çıxarmalıdır. 

Müasir şəraitdə desant qüvvələrinin fəaliyyətə
baş laması üçün birinci yerdə vaxt, zaman və
əmə liyyat meydanına daşınma, daha əsası, çat dı -
rıl ma vasitəsi durur. 
Bu zaman ön plana bölmələrin hava yolu ilə he -

li kopter və ya təyyarə ilə cəbhənin bu və ya digər
xət tinə çatdırılması çıxır. Lakin enmə mey dan ça -
sı nın olmamasını nəzərə alsaq yerə enməklə de -
sant atma mümkün sayılmır. Bu zaman yeganə və
mümkün çıxış yolu bölmələrin paraşütsüz, al pi -
nist ləvazimatlarından istifadəetmə üsulu ilə de -
santatılmasıdır.
Desantatmanın bu üsulu kəşfiyyat, müşahidə və

kəş fiyyat-təxribat qrupunun bütün ləvazimat və
si lahlarla günün istənilən vaxtı və istənilən yerə
tez çatdırılmasını təmin edir. Eyni zamanda de -
sant atılanların sayı hava nəqliyyat vasitəsinin tu -
tu  mundan və ya tapşırıqdan asılı olaraq 8 nəfər
və ya daha çox ola bilir. 

Hava nəqliyyat vasitəsinin yerə enməklə (bu,
yal nız helikopterlərlə desantatma zamanı müm-

kün dür) desantatma variantı baş tutmayan hal lar -
da şəxsi heyətin və yükün alpinist ləvazimatları
ilə desantenməsi helikopterin xarici asqısından
hə yata keçirilir. Helikopterlərlə desantatma su
höv zələrinə, keçilməz çəngəlliklərə, meşələrə,
də rə-təpələrə, dərin yarğanlara və hətta şə hər lər -
də yerləşən yüksəkmərtəbəli binaların üstünə be -
lə həyata keçirilə bilər. Kəşfiyyat qrupunun de -
sant atılma və ya təxliyyəsinin alpinist lə va zi mat -
la rı ilə belə çatdırma üsulu, bütün dünyada hava
yo lu ilə həyata keçirilən və ən effektli de sant atıl -
ma və ya təxliyyə kimi qəbul edilmişdir. 
[ 5.118-119]

Hava desantının çıxarılmağa başlanması ilə
cəb  hə aviasiyası hava kəşfiyyatının, əsasən vi zu -
al mü şahidə və radiotexniki vasitələrlə apa rıl ma -
sı nı da vam etdirir. Hava desantı çıxaran böl mə -
nin qə rar gahı hava kəşfiyyatı tərəfindən əldə edi -
lən mə lumatları kəşfiyyat aparan təyyarələrin
bir  ba şa bortundan alır. Bu məqsədlə hava kəş fiy -
ya tı şə bəkəsində işləyən radioqəbuledicilərdən
is  ti fa də olunur.

Hava desantı çıxaran bölmənin qərargahı hava
kəş fiyyatını öz qüvvə və vasitələri ilə təşkil edir.
Bun dan ötrü korpusun (ordunun) ştatında olan
avia siya eskadrilyası və ya dəstək üçün verilən
tə yarələrdən istifadə olunur. Eskadrilyanın gecə
vax tı və alçaq yüksəklikdə uçuşunu təşkil et mək -
lə  yerini dəyişmək və korpusun (ordunun) döyüş
əmə liyyatları rayonuna keçirmək məq sə də uy -
ğun dur. Ayrı obyektlərin, zəhərlənmə və dağıntı
ra yonlarının kəşfiyyatı üçün eskadrilya təy ya rə -
lə rinin alçaq yüksəkliklərdə uçuşları sutkanın is -
tə nilən saatında həyata keçirilə bilər. Bu, düşmən
və ərazi haqqında müxtəlif məlumatları qısa
vaxt da əldə etmək imkanı verir. Kəşfiyyat vizual
mü şahidə və radiasiya-kimyəvi kəşfiyyat ci haz -
la rının köməyilə aparılır. 

Desantçıxarma rayonunda düşmənin məhve dil -
mə si və təyin olunmuş rayona, yaxud obyektlərə
yi yələnmə tapşırıqlarını yerinə yetirdikdən sonra
ha va desantı yeni rayonlara (obyektlərə) yi yə lən -
mək və ya ələ keçirilmiş rayonu (məntəqəni, hü -
du du) ön xətdən hücum edən qoşunlar ya xın la şa -
na qədər əldə saxlamaq məqsədilə manevr et mə -
yə hazırlaşır.
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Gecə və məhdudgörmə şəraitində desantatma
da ha məsuliyyətli və olduqca çətin bir işdir. Bu
za man kəşfiyyat qrupu və hava gəmisi ko man di -
ri nin təcrübə və bacarığı həyati vacib əhəmiyyət
da şıyır. Gecə desantı atılmaq üçün təyin edilən
qru pun psixo-fizioloji cəhətdən hazırlıqlı, gecə
vax tı səmtləşməni təyinetmə bacarığı olan, xü su -
si hazırlıqlı hərbçilərdən seçilməsini gündəmə
gə tirir. Bu, SQ-də hava desantı və kəş fiy yat çı la -
rın xüsusi proqramla hazırlanması, onların yeni
si lah, ləvazimat və texnoloji yeniliklərlə tə mi na -
tı, istənilən hava şəraitində paraşütdən virtuoz is -
ti fadə və nə qədər çətin olmasına baxmayaraq,
ve rilən tapşırığın yerinə yetirilməsidir. Bu, dünya
or dularının təcrübəsində də sınaqdan keçirilmiş
və təsdiqini tapmış həqiqətdir. [6.96]    

Kəşfiyyat, manevr başlanana qədər korpusun
(bri qadanın) əməliyyatlar rayonunda düşmənin
qrup   laşması və onun fəaliyyət xarakteri, yolların
və ziyyəti, hissə və bölmələrin hərəkət yollarında
ra diasiya və kimyəvi şəraiti müəyyənləşdirilmə -
li dir. 

Manevr istiqamətində kəşfiyyat aparılması
üçün, korpus və  briqadadan əlavə olaraq əla hid -
də kəşfiyyat dozor və dəstələri göndərilə bilər.
(şəkil 4)

Manevr ediləcək istiqamətlərdə düşmən qo şun -
la rının yaxınlaşmasının müşahidəsi və ələ ke çi -
ril mə si vacib olan obyektlərin (rayon və mən tə -
qə lə rin) kəşfiyyatı üçün təyyarə və ya he li kop ter -

lər  lə əlavə kəşfiyyat qrupları göndərilir. Bu qrup -
lar kəş fiyyat və paraşüt desantı bölmələrindən
komp   lektləşdirilə bilər.

Korpusun radioelektron mübarizə (REM) böl -
mə lərinin tutma və pelenqləmə taqımlarının ma -
nevr istiqamətində açılmaları effektivlik ba xı -
mın dan daha məqsədəuyğundur. Belə ki, ma nev -
rin başlanması ilə onlar birinci eşelon qüv və lə ri -
nin ardınca açılmağa hazır vəziyyətdə yerlərini
də yi  şərək düşmən radiosiqnallarının tutulmasını
hə yata keçirmə imkanı qazanacaqlar. Ma nevr
isti  qamətində artilleriya kəşfiyyat va si tə lə ri də
açı lırlar.

Hücum edən qoşunların hava desantı bölmələri
dö yüş əməliyyatları rayonuna yaxınlaşdıqda on -
lar la əlaqə qurulur, görüş qaydası və qarşılıqlı ta -
nın ma siqnalları dəqiqləşdirilir. Korpusun (bri qa -
da nın) kəşfiyyat rəisi bu məlumatları aldıqdan
son ra onları fəaliyyətdə olan kəşfiyyat or qan la rı -
nın komandirlərinə bildirməlidir. 

Korpusun kəşfiyyat rəisi hava desantı çıxaran
kor pusun (ordunun) kəşfiyyat qüvvə və va si tə lə -
ri ni korpusun komanda məntəqəsindən idarə
edir. Komanda məntəqəsində onunla birlikdə,
adə tən hərbi tərcüməçi, şifraçma zabiti və əla hid -
də kəşfiyyat bölüyü komandirinin kəşfiyyat və
ra bitə üzrə müavini olur. Kəşfiyyat rəisinin baş
kö məkçisi ehtiyat komanda məntəqəsində ola bi -
lər. Kəşfiyyat ehtiyatı korpusun komanda mən tə -
qə sinin yaxınlığında yerləşdirilməlidir. 

Kəşfiyyat qrupunun yerə en -
mə xəbərini aldıqdan dərhal
son ra korpusun kəşfiyyat rəisi,
gön dərilmiş kəşfiyyat or qan la -
rı ilə radiorabitə yaratmaq
üçün tədbirlər görür, yaranmış
şə raitə uyğun onların tap şı rıq -
la r ını dəqiqləşdirir, əldə edil -
miş məlumatları yığır, düşmən
haq qında məlumatların qiy -
mət ləndirilməsindən çıxarılan
nə ticələri hazırlayır və onları
kor pus komandirinə və qə rar -
gah rəisinə məruzə edir. 

Təcrübəyə görə hava desantı
böl mələrində kəşfiyyat qüvvə
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və  vasitələrini idarəetmə kəş fiy yat radio şə bə kə -
lə ri və ra dio səmtlərlə həyata keçirilir. Kor pusda:
bri qadaların kəşfiyyat rəisləri və əla hid də kəş fiy -
yat taborunun komandiri, fəa liy yət də olan əla -
hid də kəşfiyyat dozorları, radiotutma və pe len q -
lə mə taqımları ilə rabitədən ötrü ra dio şə bəkələr
qu rulur. Kəşfiyyata ayrılan bölmələrlə əla qə
üçün, adətən briqadada radioşəbəkə və ra dio -
 səmt lər  yaradılır.

NƏtİcƏ

İstifadə edilmiş mənbələrin təhlili göstərir ki,
mü vəffəqiyyətli bir hücum əməliyyatının plan -
laş  dırılması  və aparılması zamanı hava de san tı -
nın və kəşfiyyat qüvvə vasitələrinin tətbiqi hər
za man diqqət mərkəzində olmalıdır. Daima in ki -
şaf da olan Azərbaycan Respublikasının Silahlı
Qüv vələrinin kəşfiyyat və aviasiya birliklərinin
da  ha da güclənməsi ilə bu fəaliyyətlərin tə lim lər -
də və döyüşlərdə geniş istifadə olunmasına im -
kan lar artır.
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РЕЗЮМЕ
вЕдЕниЕ РаЗвЕдКи пРи 

ЗабРасывании вОЗдушнОгО дЕсанта
вО вРЕМя бОЕвых ОпЕРаций

Р.тагиЕв

В современных условиях, во время наступа -
тель  ной операции одним из важных элемен-
тов является забрасывание воздушного десан-
та в тыл противника. Для этого, одним из са -
мых важных задач считается проведение раз -
ве  дывательных мероприятий непосредствен-
но перед самой операцией. В данной статье
рас сматриваются разведывательные меропри -
я тия, проводимые перед выброской воздуш -
но  го десанта и возможные трудности по под -
го  товке и проведению этих мероприятий, а
так же приведены способы (предлагаемые ва -
ри анты) решения этих проблем и сделан ана -
ли тический вывод.  

SUMMARY
INtELLIgENcE DURINg bAttLE ActIONS 

wIth AIRbORNE OpERAtIONS
R. tAgIYEV

In modern condition airborne is one of the main
ac tivity during the conducting the assault opera -
ti  ons. In order to realize this activity successful-
ly the most  responsible position is to hold the in -
tel ligence events before the operation. In the arti-
cle it has been searched the organization of intel -
li  gence events before airborne, difficulties en co -
un tered and task for eliminating them and also it
has been analysed comparatively.
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Müasir şəraitdə ordu  ən müxtəlif iqlim şə ra itin -
də və coğrafi bölgələrdə aktiv və qətiyyətli fəa -
liy yətlər göstərməyə hazır olmalıdır. Res pub li ka -
mı zın ərazisinin böyük qismi dağlıq, meşəlik və
dağ ətəyi rayonlardan ibarətdir. Bu baxımdan da
dağ lıq və dağlıq-meşəlik ərazilərdə kəşfiyyat və
di gər fəaliyyətlər aparmaq üçün müxtəlif ma neə -
lə ri aşmaq böyük əhəmiyyət daşıyır.

hərbi kəşfiyyat – fəaliyyətdə olan və ehtimal
edi lən düşmən, onun hərbi resursları, döyüş im -
kan ları və zəif yerləri, həmçinin döyüş sahəsində
fəa liyyətləri haqqında məlumatları əldə etmək
məq sədilə dövlət tərəfindən keçirilən tədbirlər
komp leksidir. [1]

Fəaliyyət dairəsindən asılı olaraq, cəlb edilən
qüv və və vasitələrə görə hərbi kəşfiyyatın bu
növ ləri mövcuddur:

– informasiya;
– yerüstü;
– hava;
– dəniz;
– kosmik;
– xüsusi.  [2.132]
Yolsuzluq, meşəlik, ərazinin çox hissəsinin ke -

çil məzliyi və dağlardakı təbii və ya insanın bi lə -
rək dən yaratdığı maneələr kəşfiyyat orqanlarının
fəa liyyəti üçün xeyli əngəl yaradır. Kəşfiyyat
qru punun dağlarda fəaliyyətinin özünəməxsus

xü susiyyətləri var.
Kəşfiyyat orqanları  ma -

nevr etmə im kanlarının məh -
dud olduğu mü əyyən marş -
rut larla hə rə kət etməyə məc -
bur durlar.  Böl gədə bir neçə
kəş fiyyat or qanı fəaliyyət
gös tərən hal lar  da onlar çox

vaxt bir-biri ilə nə qarşılıqlı əlaqə sax laya bilir,
nə də lazım gələn halda digər qrupa və ya
qruplara atəşlə dəstək ola bilir.

Dağlarda çox vaxt uzun müddət davam edən və
bə zən müşahidə aparmanı heçə endirən qatı du -
man, sis olur. Xüsusən, səhərçağı qalxan duman
kəş fiyyat orqanına düşmənə yaxınlaşmağa, əsir
gö türməyə və ya digər kəşfiyyat fəaliyyətləri
üçün yaxşı imkan yaratmasına baxmayaraq, pus -
qu ya düşməmək  üçün yenə də çox ehtiyatlı və
diq qətli olmaq lazımdır. Yaddan çıxarmaq olmaz
ki, dağlarda hər atəş və mühərrik səsi, tırtılların
gu rultusu çox uzaqlarda eşidilir. Sakit və kü lək -
siz havalarda səs-küy dağlarda dəfələrlə əks-səda
ve rir. Atəş səsi dağlarda 4 dəqiqəyə qədər əks-sə -
da verir və atəşin hansı tərəfdən açıldığını təyin
et mək çox çətin olur. 

Dağlıq – meşəlik ərazilərdə səmtləşmə çox çə -
tin dir. Dağlarda bütün əşyalar həm bir-birinə ox -
şar, həm də daha yaxın görünürlər. Az təcrübəli
kəş fiyyatçılar hərəkət zamanı xəritədə bütün keç -
dik ləri yolu və döngələri izləmirlərsə, öz yer lə ri -
ni təyin etməkdə çətinlik çəkirlər. Dağlarda hətta
ən təcrübəli kəşfiyyatçılar belə komanda yük sək -
lik lərinə (əgər bu yüksəklik 10 km və ya daha
çox məsafədə yerləşirsə) qədər olan məsafəni tə -
yin edərkən səhv buraxırlar. Dağlarda səmt ləş -
mə nin çətinliyinin biri də orada yaşayış mən tə qə -
lə rinin az olmasıdır. 
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Dağlıq-meşəlik ərazilərin bu xüsusiyyətləri kəş -
fiy yat orqanlarının komandir və şəxsi heyətinə
ke çiriləcək fəaliyyət marşrutunun diqqətlə öy rə -
nil məsini tələb edir. Kəşfiyyatın təşkili və kəş fiy -
yat orqanlarının fəaliyyətləri, onların qüvvə və
tər kibi qoyulan tapşırıqdan, istiqamətin va cib li -
yin dən, fəaliyyət göstəriləcək ərazinin şərt lə rin -
dən və düşmənin fəaliyyət xarakterindən asılıdır.

Adətən kəşfiyyat planlaması adi qaydada gedir.
An caq kəşfiyyat ehtiyatının tərkibi, onun yeri və
on dan ehtimal edilən istifadə imkanları əv vəl cə -
dən nəzərdə tutulmalıdır.

Düşmənə qalib gəlmək üçün onun harada ol du -
ğu nu, nə etdiyini, mühəndis qurğuları və ma neə -
lə rinin xarakterini, nə etmək fikrində olduğunu
bil mək lazımdır. Yalnız düşmən haqqında bu mə -
lu matları öyrəndikdən sonra onu nə ilə, harada və
necə məğlub etmək olduğunu dəqiq hesab la maq
mümkündür. [3. 3]

Düzənlik, səhra-çöl şəraitində aparılan mü ha ri -
bə nin öz çətinlik və ya üstünlükləri olduğu kimi,
dağ lıq-meşəlik ərazilərin də öz mənfi-müsbət xü -
su siyyətləri var. II Dünya müharibəsinin təc rü bə -
si nə arxalanaraq demək olar ki, dağlıq-meşəlik
əra zilərdə aparılan döyüşlərdə kəşfiyyatın ye r üs -
tü vasitələrlə aparılması vacib rol oynamışdır.
La kin bunu günümüzə aid etmək olmaz. Ç ünki
elm və texnikanın inkişafı hərbi sahədən yan
keç mə  miş və bu sahədə də möhürünü vurmuşdur.
Müasir dövrdə kəşfiyyat vasitələrindən ən çox is -
ti fadə ediləni pilotsuz uçan aparatlardır (PUA).   

Meşəlik ərazilərdə hətta ən kiçik bölmə belə
kəş fiyyat aparmadan fəaliyyət göstərə bilməz.
Be lə ki, ərazini bilmədən, fəaliyyət zamanı or ta -
ya çıxa biləcək bütün çətinlikləri nəzərə almadan
şə  raiti normal qiymətləndirmək mümkün deyil.
Ər a zi ilin vaxtı və havadan və ya təbiət katak -
lizm lərindən asılı olaraq dəyişdiyinə görə to po   -
qra         fik xəritələrə də tam etibar etmək olmaz. 

Meşələrdə düşmən müdafiəsinin (əgər da ya nıq -
lı, sabit müdafiə varsa) ön xətti və tam olan cəb -
hə xəttindən keçmək onun müxtəlif maneə və
siq nal qurğularının olması və onların aşkarlan -
ma  sının çətinliyi səbəbindən çox ağırdır. Bu qur -
ğu ları partlatmaqla özlərinə yol açmağa çalışmaq
isə dərhal kəşfiyyatçıları aşkarlayır və eyni za -

man da partlayışın baş verdiyi, bu və ya digər siq -
nal qurğusunun işə düşdüyü bölgənin atəşə tu tul -
ma sına səbəb olur. Buna görə də kəşfiyyatçılar
ol duqca ehtiyatlı hərəkət etməli, müxtəlif maneə
və mina-sürprizləri aşkarlamağı bacarmalıdırlar.  

Meşədə müəyyən hallarda düşmən kəşfiy ya tı -
nın atəşlə aşkarlanması baş verir. Bu zaman
düşmən dü ş ərgəsi və ya mövqeləri atəşə
tutularaq, düş mə  ni atəşlə cavab verməklə özünü
aşkarlamağa məc  bur edilir. Düşmənin verdiyi
cavab onun qo şun  larının tərkibini, artilleriya və
minaatanların, pi ya daların (motoatıcıların) və
tankların möv qe lə  rini aşkarlamağa, həmçinin
saxta obyektlərin ye rini təyin etməyə imkan
verir. [4 .177] 

Geri çəkilən düşmən mina və meşə material la -
rın dan maneələr yaradır ki, bu da kəşfiyyatın
apa rılma tempini yavaşıdır, səmtləşməni və düş -
mən cinahına çıxışı çətinləşdirir, həmçinin belə
bir zamanda düşmənlə təmasdan kəşfiyyatçıların
it kilər verməsi də labüddür.

Meşə kəşfiyyatçıların nəzərə çarpmadan irə li lə -
mə si üçün yaxşı sığınacaq rolunu oynayır. Diqqət
çək mədən düşmən mövqelərinə yaxınlaşan, onun
ar xasına sızan kəşfiyyatçılar harada daha qiy mət -
li məlumat əldə etmək mümkünsə orada pusqu
qu rurlar. Dağlıq-meşəlik ərazilərdə daimi yol de -
mək olar ki, olmur. Yerli əhali çox dolambac, bir
çox çətinkeçilən yerləri olan ensiz qrunt yol lar -
dan istifadə edirlər. Bu çətinlik və məh rumiy yət -
lərə baxmayaraq, qoşunlar belə yollarla hə rə kət
etməyə məcburdurlar.

Düşmənin əsas qüvvələrini yandan və ya döyüş
sı rasının arasından sızmaqla onun arxasına keç -
dik dən sonra kəşfiyyat orqanının rəhbəri yük sək -
lik lərdə müşahidə məntəqələri quraraq düşmənin
iz lənməsini tapşırır və qrupun digər üzvlərilə qo -
yu lan tapşırığı icra etməyə başlayır. 

Dağlarda fəaliyyət göstərən kəşfiyyat qrupu
hət ta ən kiçik heyətlə belə dağarası ərazinin ən
dar və uyğun yerində mövqe tutaraq özündən
qat -qat güclü düşmən qüvvələrinin qarşısını ala,
on ları geri dönməyə vadar edə və müşahidə ilə
on ların sayı və tərkibini müəyyənləşdirə bilər.   

Dağlarda hərəkət marşrutu seçimi çox məh dud -
dur. Təyin edilmiş marşrut xəritədə diqqətlə öy -
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rə n   ilməlidir. Lakin onu da yaddan çıxarmaq ol -
maz ki, marş hesablanarkən hərəkət yolunun
uzun luğu və onun xarakteri  haqqında ən böyük
miq yaslı xəritələr belə tam məlumat vermir. Kəş -
fiy yatçılar sıldırım yüksəklik və sərt yamaclarda
irə li   ləyən zaman xəritədə onların yalnız pro yek -
si  ya sının verildiyi yaddan çıxarmamalıdırlar.

Ge cənin düşməsi ilə dağ və meşəlik ərazilərdə
ha va nın nəmişlik və sıxlığının artması sə bə bin -
dən eşitmə daha da yaxşılaşır. Gündüz iş gö rül -
mə diyi üçün gecə aparılan işlərin səs-küyü 1,5-2
km məsafədən eşidilə bilər. Qrupun hərəkəti za -
ma nı çıxan ehtiyatsız səs də çox uzaqlarda eşi di -
lə  cək. Məsələn, qış aylarında çəkmələrin altında
qa  lan qarın xırtıltısı dağlarda 400 m məsafədən
ay   dın eşidilir. Qar xırtıldamasın deyə çəkmələrə
əs   ki parçası bükmək, ən azından isə çəkmələrin
üs tündən pambıq corab geymək məqsədəuy ğun -
dur.   
Dağlıq-meşəlik ərazilərdə kəşfiyyata çıxan qrup

rəh bərinə tez-tez ərazinin, xüsusən, yolların ke -
çim li olub-olmaması, körpülərin vəziyyəti (əgər
on lar varsa və ya məhv edilməyibsə), yolların ay -
rı-ayrı hissələrinin dağıdılması və yolları təmir
et mək üçün lazımi əlaltı materialın varlığını ay -
dın laşdırmaq tapşırığı verilir. Körpülər qoyulan
tap   şırıqdan asılı olmayaraq diq qətlə yox la nıl ma -
lı, onun yük götürmə qabiliyyəti də qiq ləşdirilmə -
li  dir. “Dağlıq və ya meşəlik ərazilərə kəş fiy yata

yol lanan qrupa me şə lik-
dağlıq bölgələrdə ya şa mış,
hərbi xidmətə qədər ov çu -
luqla məşğul olan in san ların
seçilməsi daha məq sə də -
uyğundur.”  [5. 123] 

Meşədə düşmən qoşun la rı -
nın, taktiki raket, ar til leriya
və ehtiyatlarının hücuma
keç məsi üçün çı xış hərəkət
yol ları hazırlanılır. Məhz bu
yol  la rın  aşkarlanması  əsas 

zərbənin istiqamətini təyin
et  məyə imkan verir.  Meşə -
lik-dağlıq ərazilərdə kəş fiy -
yat aparmaq üçün qrupun
şəx si heyəti xü su si hazırlıq

keç  mə li dir. Fiziki qüvvə, dö züm, səbr lilik,
igidlik, di ri baş  lıqdan başqa hər kəş fiy yat  çı yaxşı
eşitmə və gör mə qabiliyyətinə malik ol malı,
gündüz ol du ğu kimi, gecə də həm xəritə (sxem
və ya kroki ilə), həm də kompasla, yerli əş ya və
oriyentirlərə, gü nəş və ya ulduzlara görə,  me -
şədə yaxşı səmt ləş məni bacarmalı, bütün hey van
və meşə quş la rı nın səslərini tanımalı, təbii sə si
süni səsdən ayır malı, səssiz hərəkət etməyi və
ağaclara dır man mağı bacarmalıdır. Meşə, dağ və
bataqlıqda ya şayan quş və heyvanların çı xar -
dıqları səsləri və onların bu və ya digər hal lar da
hərəkətlərini bil mək kəşfiyyatçıya onları düş mə -
nin səs və siq nal larından ayırmağa, imkan dü şən
hallarda isə özü nün onlardan istifadəsi üçün la -
zımdır. Ancaq bu na görə həm həmin heyvan və
quş ların səs lə ri ni yamsılamaq, həm də ilin hansı
fəs li və günün han sı vaxtında hansı səsi çı xar dı -
ğı nı bilmək la zım dır. Məsələn, baharda, hətta ya -
yın ilk ay la rın da və ya ilin ikinci yarısında günün
is tənilən vax tı ququ quşunun səsi şübhə do ğur -
ma lıdır. Be lə ki, bu vaxtlar ququ quşu səslənmir.
[4. 182]

Hücum əməliyyatlarından əvvəl məlumatlar əl -
də etmək üçün kiçik kəşfiyyat qruplarının gön də -
ril məsi düşmən qoşunlarının qruplaşmasını üzə
çı xarmağa, onun döyüş qaydası, gücü, tərkibi və
mə lumat alınmalı olan ərazinin xarakteri haq qın -
da qiymətli məlumatlar  verə bilir.  
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Döyüş əməliyyatlarında fasilələr zamanı ətraf
mü   hit yaşayış olmayan, boşaldılmış və donmuş
ki  mi görünür. Bu aldadıcı görüntüdür. Düşmən
da ima ərazi qırışıqları və təbii daldalanacaqlarda
(əra zi bükükləri, qayaların arxası və ya çuxur,
xən dək və ya qanovlarda) maskalanmağa davam
et məklə sizin mövqelərinizi aktiv, gizli və güclü
mü şahidə aparmaqda davam edir. O, həmişə ye -
ni dən qruplaşmağa, ehtiyatlarını irəli çəkməyə,
si zin müdafiənizdəki zəif yerləri aşkarlamağa,
kəş fiyyat, kəşfiyyat-təxribat dəstələri gön dər mə -
yə çalışacaqdır. Bundan başqa, düşmən sizin tək
dö yüşçülərinizi ələ keçirməyə cəhd göstərəcək
və bü  tün gün ərzində sərrast atıcıların işini təşkil
edə cəkdir. [2.3] 

Dağlıq-meşəlik ərazilərdə döyüş təcrübələri
gös tərir ki, düşmən qoşunlarının qruplaşmaları
yol kənarlarına təsadüf edir. Döyüş əsasən, dərə
və ya vadilərdə baş verir. Yaşayış məntəqələri
güc lü müqavimət qovşaqlarına çevrilir. Ayrı-ayrı
dağ sahələrinin çətinkeçimliliyi və dağ yollarının
az lığı və ya heç olmaması üzündən tam cəbhə
de mək olar ki, olmur. Döyüş fəaliyyətləri geniş
cəb hədə müstəqil aralar və açıq cinahlarla açılır
ki, bu da kiçik kəşfiyyat qruplarının düşmənin ar -
xa sına sızmalarına və ya keçmələrinə, müşahidə
apar malarına və komandanlığın tapşırıqlarını
həll etməyə imkan yaradır.          

NƏtİcƏ

Müasir şəraitdə ordu  ən müxtəlif iqlim və coğ -
ra  fi bölgələrdə həm aktiv, həm də qətiyyətli fəa -
liy   yət lər göstərməyə hazır olmalıdır. Bu ba xım -
dan da kəşfiyyat təbirlərinin görülməsi və apa rıl -
ma sı qo şunların bu və ya digər sahədə uğur qa -
zan  ma sı na, ehtimal edilən itkilərin azldılmasına,
düş  mən üzərində tam qələbəyə aparır. Məqalədə
dağ  lıq-meşəlik ərazilərdə kəşfiyyatın aparılması,
qar  şıya çıxan çətinliklər və onların həlli öz əksini
tap   mış, bəzi məqamlara aydınlıq gətirilmişdir.  
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РЕЗЮМЕ
вЕдЕниЕ РаЗвЕдКи в 

гОРнО-ЛЕсистых МЕстнОстях
с. аЛиЕв

В современных условиях армия должна быть
го то   во действовать в различных географичес -
ких и климатических местностях. С этой точ -
ки зрения ведение разведки и подготовка ме -
роп риятий по разведке ведет к уменьшению
ве роятных потерь, завоевания полной победы
над противником и завоевания успеха. В
статье отражено решение трудностей по веде-
нию разведки в горнолесистых местностях, а
так же приведена ясность некоторым момен-
там.

SUMMARY
REcONNAISSANcE IN MOUNtAINOUS AND

wOODLAND tERRAIN 
S.ALIYEV

In modern conditions army should be prepared
in order to conduct active and decisive operati -
ons in different climates and terrains. That is why
in telligence precautions are the leading way for
ac hieving victory, probability of decreasing of
the casualties and decisive war. In this article
con ducting of reconnaissance in mountainous
and woodland terrain and problems and their so -
lu tions had been explained.
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Qarabağ müharibəsində aparılan döyüş əməliy -
yat   larının analizi onu göstərir ki, keçirdiyimiz
bü tün uğurlu döyüş əməliyyatlarında qazanılan
uğ ur ancaq və ancaq keçirilən effektli artilleriya
dəs təyilə mümkün olmuşdur. Buna misal olaraq
“Horadiz” əməliyyatını göstərmək olar. Mü  hari -
bə  lərdə ən çox itkinin artilleriya sistemlərinin
atəş lərindən qaynaqlandığını nəzərə alsaq, artil -
le riya atəşinin əməliyyatın (döyüşün) gedişinə nə
də  rəcədə təsir göstərdiyi anlaşılır. Son za man lar -
da aparılan döyüş əməliyyatlarına diqqət yetirsək
bir daha şahidi olarıq ki, istər hücumda, istərsə
də mü dafiədə güclü atəş dəstəyi olmadan qəti
nəticə əl   də etmək mümkün deyil. Eyni zamanda
artil    le ri yanın tapşırığının təkcə manevr
birliklərinin hə rəkətini dəstəkləməklə bit mə di yi -
ni, eyni za man    da əməliyyatın müəyyən bir mər -
hə ləsində bir çox xüsusi tapşırıqlar icra edə bil di -
yi nin şahi   di oluruq. Texnologiyanın inkişafı ilə
bir likdə im    kan və qabiliyyətləri artan artilleriya
va sitələri ko    mandirin əlində olan və əməliyyatın
(döyüşün) ta leyini dəyişmək gücünə malik ən
önəm    li vasi tə   lər hesab olunur. 

Artilleriya müdafiədə düşmənin nüvə və kim -
yə    vi basqın vasitələrinin və yüksək sərrast silah
va    sitələrini məhv edir, onun ordusuna mü   da    fiə -
nin dərinliyində ön xəttə doğru irəliləməsində və

açıl      ma xəttində (hücum
üçün çı xış rayonunda) tə -
 ləfat ve rir, artilleriya, ze nit,
radio  elek  tron vasitə lə ri ni və
ida    rə        etmə mən tə qə lə ri ni
susdu rur, tank və pi ya da la  rın
hü cu  munun dəf edil mə      sində
işti rak edir, mü da fiə də                         rin       -

 liyinə soxulmuş düş      məni məhv edir və sus durur,
on un hava desantına tələfat verir, ikinci eşe lonun
(ehti      yatın) əks-həmləsi vaxtı artilleriya ha zırlığı
və himayəsini həyata keçirir.

Bundan başqa o, təminat zolağını (ön mövqeyi)
mü  dafiə edən hissələri (bölmələri) və döyüş mü -
ha  fizəsi üçün ayrılmış bölmələri himayə edir,
his  sə və bölmələrin cinahlarını, onların ara sın da -
kı boş   luqları, həmçinin düşmənin nüvə zərbəsi
nə ti cə sində əmələ gəlmiş yarılmaları atəşlə örtür,
mə sa fə   dən minalanmanı həyata keçirir.

Bu zaman zərərvurma obyektləri (hədəfləri)
gös    tərilənlər ola bilər: raket komplekslərinin bu -
ra      x    ma qurğuları; start mövqelərinə irəliləmə
mar     ş     rutunda; artilleriya, minaatan və YARS ba -
ta  re   yaları; kəşfiyyat-zərbə komplekslərinin yer -
 üs    tü ele mentləri; hissə və bölmələrin idarəetmə
mən       tə qələri; radioelektron vasitələr və hava hü -
 cu   m un dan müdafiə vasitələri; helikopterlərin en -
mə mey dançaları; tank və motoatıcı bölmələrin
cəm    ləş    mə rayonları; irəliləmə marşrutları və dö -
yüş dü zü   lüşü; sursat, yanacaq və başqa maddi
və   sa it lər   in anbarları.

Gecə vaxtı müdafiədə  qeyd olunan tapşırıq  lar -
dan başqa artilleriya qoşunların döyüş fəaliy  yəti -
n in işıqlandırma təminatında iştirak edir.
Kəş fiyyat-atəş kompleksləri ona təyin olunmuş
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kəş       fiy    yat və zərərvurma zo -
na sında düşmənin kəş  fiyyatı
və məhv edilməsi üçün ob -
yekt lərin (hə dəf   lərin) aşkar
edil məsinə imkan verir.

Kəşfiyyat-atəş komplekslə -
ri  nin əsas zərər vur ma ob -
yekt ləri bunlardır: düşmə nin
atəş möv qe yin   də olan və ya
ma nevr edən artil leri ya, mi -
na         atan batareyaları (ta qım la -
rı), tank (motoatıcı) bö   lük
ko lon  ları; qoşun və si lah     ların
idarəetmə sis  tem inin mü    hüm
radioelektron ob yekt       ləri.

Lazım olduqda kəşfiyyat-
atəş kompleksləri baş   qa
obyektlərin məhv edil mə si üçün cəlb edilə bi  lər -
lər.

Tank əleyhinə ehtiyatın tərkibində olan tank
əley   hinə artilleriya və tank əleyhinə idarəolunan
ra  ket hissələri (bölmələri) düşmənin müdafiəni
yar         mış zirehli maşınlarını məhv edir, tank təh lü -
kə  li istiqamətləri və düşmənin nüvə zərbəsi nəti -
cə  sində döyüş düzülüşündə əmələ gəlmiş boş luq -
la rı, açıq cinahları və aralıqları örtür, həmçinin
əks-həmlə keçirən hissələrin (bölmələrin) fəaliy -
 yə tini himayə edir və onun açılmasını örtür.

Müdafiədə artilleriya düşmənə atəşlə zərər vur -
 ma şəraitindən asılı olaraq düşmənin birinci
dərə cə  li (ən mühüm) obyektlərinə zərbə endir -
mək də, ca  vab (cavab qarşılıqlı) və sonrakı küt lə -
vi atəş zər bələrinin keçirilməsində, artilleriya
əks-ha zır   lı   ğı keçirəndə, düşmən qoşunlarının irə -
li ləməsi və açılmasına artilleriya maneəsində,
ört mə qo şun larının (təminat zolağı yaradanda)
artil leriya dəs   təyində, düşmən həmləsini artil le ri -
ya ilə dəf et məkdə, dərinlikdə müdafiə olunan
qo şunlara artil    leriya himayəsi, həmçinin qo şun -
la rımızın əks-həmləsi vaxtı düşmənə zərər vur -
ma   da iştirak etməklə həyata  keçirir.

Cavab (cavab-qarşılıqlı) kütləvi atəş zərbəsi
plan əsasında hücum edən düşmənin döyüş düzü -
lü şünün  bütün dərinliyinə, onun birinci və ikinci
eşe   lon (ehtiyat) hissələrinə, nüvə və kimyəvi bas   -
qın vasitələrinə, yüksək sərrast silah sistem lə ri -

nə, aero   drom və enmə meydançalarındakı avia   si -
ya   sı  na, hava hücumundan müdafiə obyektlərinə,
qo     şun   və silahların idarəetmə sisteminə tələ fat
vermək məqsədilə endirilir.

Artilleriya-əks hazırlığı ordu komandanının
qəra      rı ilə düşmənin əsas qruplaşmasına, adətən
onun qoşunlarının həmlə üçün əsas müdafiə zo -
la  ğı na yaxınlaşması və açılmasında onun zər bə -
si ni  zəif lətmək və ya pozmaq məqsədilə ke çi ri -
lir. O, bir qayda olaraq düşmənin atəş hazırlığını
qa baq la malıdır. Artilleriya-əks hazırlığı vaxtı
əsas zə rər        vurma obyektləri, birinci növbədə tank
böl  mə ləri, düşmənin birinci eşelon qoşunları ra -
ket kom plek slərinin buraxma qurğuları, kəş fiy -
yat- zər  bə komplekslərinin yerüstü elementləri,
artil   leriya və minaatan batareyaları və YARS
bata re yaları,  idarətmə məntəqələri ola bilər. 

Atəşaçma hazırlığına sərf edilən vaxtı  qısalt -
maq və idarəetmənin rahatlığını təmin etmək
məq   sədilə əlavə cəlb edilən artilleriya  qruplara
bö  lünür və bir qayda olaraq düşmənin atəş möv   -
qe  ləri rayonlarında yerləşdirilir. Bu artilleriyanın
öz birləşmələrinə (hissələrinə) qaytarılma qay da -
sı dəqiqliklə işlənib  hazırlanır.

Düşmən qoşunlarının irəliləməsinə və açıl -
ma  sı na artilleriya maneəsi düşmənin hücum
üçün çıxış vəziy yətini tutanda, dərinlikdə onun
qo  şunlarının irə li ləməyə başlaması aşkar edi  lən -
də başlayır və həm ləyəkeçmə həddinə qədər da -
vam edir. O, düş  məni gecikdirmək və onun açıl -
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ma    sının mütəşək killiyini, qoşunların idarə etmə -
si   ni poz maq, birinci eşelon hissələrinə tələfat
ver    mək və  ke ç ir diyi  atəş hazırlığının effektliyini
azalt  maq üçün təyin olunur. Düşmən qo şun la rı -
nın irə li  lə mə  si və açılmasına  artilleriya maneəsi
za  manı düş  mənin əvvəlcədən nəzərdə tutulmuş
həd  də çat   ması ilə raket zərbəsi endirməklə, onun
irəl   i   lə yən və açılan əsas qruplaşmasına atəş bas -
qın  ları ke çir  məklə, aşkar edilmiş nüvə və kim yə -
vi bas  qın vasitələrinə, yüksək sərrast silah sis -
tem   lə ri  ele mentlərinə, artil leriya, minaatan bata       -
re ya  la   rı na, idarəetmə məntəqələrinə tələfat ve -
rilir və ən təh lükəli istiqamətləri məsafədən
mina    la   yır. 

örtmə qoşunlarının artilleriya dəstəyi düş -
 mə nin tə mi  nat zolağına çatması ilə başlayır və
mü  da fiə nin ön xəttinə həmləyə keçməsinə qədər
da vam ed   ir. Onun məqsədi düşmənin onun üçün
əl verişli ol ma yan döyüş düzülüşünə açılmasına
məc bur et mək, təminat zolağının müdafiəsini tə -
min etmək, düş mən hücumunu mütəşəkkil sü rət -
də dəf etmək dən ibarətdir. Bu zaman düş mə nə
ar dı cıl raket zər bələri endirilir, onun tank və
moto  atıcı böl mə lər inə, aşkar edilmiş nüvə, kim -
yə vi basqın va si tə lər inə, yüksək sərrast silah sis -
tem lərinə, artil leri ya batareyalarına, hava hü cu -
mun dan müdafiə  sis teminə, idarəetmə mən tə qə -
lər inə atəşlə tələfat veri lir və məsafədən mina lan -
ma ic ra edilir. Bu tap şırıqların ye ri nə yetiril mə si -

nə ön dəs tə lə rə əla və verilmiş
artilleriya, həm  çi nin bir qay -
da ola raq mü vəqqəti start və
atəş möv qe   lə rin dən raket his -
sələri,  kəş fiyyat-atəş kom -
pleks ləri və artil ler i  ya
qrupunun bir his səsi cəlb edi -
lir.

Düşmən həmləsinin ar til -
le riya ilə dəf  edil mə si, on un
qo şunlarının hücuma keç mə -
si ilə baş la yır və birinci möv -
qe  də düşmənin dar ma da ğın
edil      məsinin başa çatmasına
qə   dər davam ed ir. O, müx  tə -
lif atəş növləri (kütləvi, top -
la  dılmış, bir qat və dərin hə rə -

kət siz, birqat və  iki qat  ara kəs  mə atə  şi, ayrıca
hədəflərə atəş və dü zü nə tuş la ma ilə atəş)
aparmaqla həmlə edən qo  şun lara  birin ci növ -
 bədə tanklara, nüvə və kim  yə vi basqın vasitə  lə r -
 inə, kəşfiyyat-atəş kom p leks      lə rinin yer üstü ele -
mentlərinə, düşmən qo şun   la rı nın həm lə sini hi -
ma yə  edən  artil le ri ya  sı na, enmə mey  dan ça  lar ı -
n  da və aerodromlarda olan taktiki (ordu) avia  si -
ya sına və başqa vacib ob yekt   lərinə (hədəf lə rinə)
tələ   fat verməklə hə   ya      ta keçirilir.
Dərinlikdə müdafiə olunan qoşunlara ar til le -

ri ya hima yəsində müdafiə mövqelərinin əl də
sax   la  nıl  ması döyüşlərində və bütün müdafiə zo -
la ğı bo yun ca aparılan döyüşlərdə müdafiədə ol an
qo  ş un      lara artilleriya himayəsi düşmənə mak si -
mal it ki vermək və onun müdafiə dərin li yi nə  so -
xul   ma sı na maneə olmaq məqsədilə həyata keç ir -
ilir. O, hü cum edən qoşunlara, ehtiyatlara, nü və
və kim yə vi basqın vasitələrinə, kəşfiyyat-atəş
kom p leks lər inin, yerüstü elementlərinə, artil le ri -
ya  ya, HHM vasitə lər inə, ida rə etmə məntəqə lə ri -
nə, eyni vaxtda və ya ar dı cıl olaraq ra ket his sə lə -
ri  nin zərbələri, kəş fiy  yat-atəş kompleks  ləri ilə
zər  bə endirməklə və müx  tə lif atəş növü tətbiq et -
mək  lə həyata keçirilir.

Əks-həmlə keçirəndə düşmənə artilleriya ilə
zərər   vurma əks-həmlənin  artilleriya hazırlığı,
əks-həmlənin artilleriya himayəsi, əks-zərbə ke -
çir      il  əndə isə dərinlikdə hü cum edən qoşunların
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arti   l      le ri ya müşayiəti dövrləri
ilə  hə ya ta keçirilir. O, hü -
 cum  da düş  mənə atəşlə zərər -
vur  ma qay   da lar  ın ın ümumi
prin  sip lə  rinə uy ğun olaraq
ke çiri l ir. Düş    mə nə atəşlə zə -
rər  vur  ma  nın vax tında və ef -
fek    t  li ol ma sı üçün adi başlıqlı
ra ket tət  biq et mək lə raket his -
sə  lər in in zər     bələri, kəşfiyyat-
atəş kom       p  leks  lərinin zər bə lə -
ri ha zır    la nır və artilleriya atəş
sis  te   mi ya radılır. Bu sistem,
düş    mə nə komp leks şəkildə
atə ş   lə zərər vurma sisteminin
əs as ele  menti olur.
Ra   ket hissələrinin və kəşfiy -

yat-atəşkompleks lə r inin zər bə  lərini düşmənineh -
timal olu nan cəm ləş  mə, yerləşmə ra  yo nunun,
tank hissə və böl mə lə r inin hərəkət mar şrut larına,
artil leriya və YARS bata   reyalarını, idarə  etmə
mən təqələrini və başqa va  cib obyekt  lərini (hə -
dəf lərini) nəzərə almaqla tə  yin edirlər.
Artilleriya atəş sistemi komandirin döyüş niy yə -

ti    nə uyğun olmalı, raket hissələrinin və avi asi ya -
nın zərbələri ilə, mühəndis maneələri sistemi və
təbii maneələrlə uyğunlaşdırılmalıdır. O, düş mə -
nə atəşlə zərərvurmanın bütün tapşırıqlarının ye -
ri   nə yetirilməsini, vaxtında kütləvi (top la dıl mış)
atə şin hücum edən düşmənin ən vacib qrup laş -
 ma sına aparılmasını, düşmənin müdafiənin ön
xət   tinə yaxınlaşması ilə atəş sıxlığının artırıl ma -
sı nı, cinah və aralıqların, boşluqların etibarlı ör -
tül     məsini, ümumqoşun hissələrinin (bölmə lər in -
 in) dairəvi müdafiəsini təmin etməlidir. O, özün   -
də bunları birləşdirir: artilleriyanın örtülü atəş
möv  qeyindən müdafiənin qarşısına,  cinah la  r ına
və dərinliyinə hazırlanmış kütləvi atəş zər bə   lə ri -
ni, topladılmış atəş sahələri və arakəsmə atə  şi
xət  ləri, ön xəttin qarşısında cinahlarla, his sə  lərin
(böl  mələrin) aralıqlarında və müdafiənin də   rin li -
yin  dəki tank əleyhinə sistemləri, atəş zo na  sını
(zolağı),  istənilən təhlükəli istiqamət  və sa     hə -
lərə qısa vaxt ərzində atəşin topladılması məq -
 sədilə hazırlanmış atəş və manevri.
Bundan başqa kifayət qədər güc və vasitə olarsa    

artil  leriya atəş sisteminə daxil ola bilər: uzaq atəş
zər bələri rayonu, yüksək sərrast silahların məhv -
 et mə zonası (zolağı), məsafədən minalama ra yo -
nu, yandırıcı mərmilərin məhvetmə rayonu.

Küt ləvi və topladılmış atəş, atəşlə zərər vur ma -
nın bü tün tapşırıqlarını yerinə yetirərkən, düş mə -
nin əs as qruplaşmasının ən vacib obyektlərini
(hə dəf lərini) məhv etmək məqsədilə hazırlanır və
həya   ta keçirilir.

Durğun arakəsmə atəşi piyada və tankların
həm   lə sini dəf etmək məqsədilə hazırlanır və apa -
rı  lır. Bu vaxt həmlə edən düşmənin dərin olma -
yan dö yüş düzülüşündə birqat durğun arakəsmə
atə şi, dərin arakəsmə atəşi isə düşmənin dərin
dö  yüş düzü  lüşündə tətbiq edilir.

Tank əleyhinə vasitələrin atəş zonası ön xəttin
qar    şı sında və müdafiə zolağının (sahəsinin) də -
rin     liyində bütün tank təhlükəli istiqamətlədə,
tank əleyhinə ehtiyatın açılma hədlərinin qar  şı -
sın   da, tank əleyhinə maneələri və  təbii əngəlləri
qo ru  maq üçün yaradılır. 

Müdafiəyə (təminat zolağına) soxulmuş düş -
mən tank   larını və başqa zirehli texnikaları məhv
et  mək üçün tank əleyhinə artilleriya bölmələri
atəş pus   qusu yarada bilər. O, adətən hissə və böl   -
mə    lərin cinahlarında, onların ara lı ğın da və mü -
da   fiə dərinliyində yerləşir. 

Uzaq atəş zərbələri rayonu, artilleriyanın mak -
 si mal atış uzaqlığı və düşmənin ehtimal edilən
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cəm   ləşmə rayonu və mümkün irəliləmə mar şru -
tu      nu təyin etmək, kəşfiyyat vasitələrinin imkan -
 la  r   ı     nı nəzərə almaqla müdafiənin uzaq hü dud la rı -
na tə    yin edilir .
Yüksəksərrast döyüş sursatının məhvetmə zona   -

sı müdafiə mövqeləri, tank (mototatıcı PDM-də)
böl    mələrinin atəşaçma hüdudları qarşısında, əks-
həm ləyə keçmə xəttinin qarşısında düşmənin
tank və başqa zirehli texnikalarını məhv etmək
məq    sə   dilə təyin edilir. 

Məsafədən minalama rayonu - ehtimal edilən
irə   li  ləmə marşrutunda düşmən kolonunu (birinci
növ    bədə tank kalonunu) məhv etmək, həmçinin
on    un hissələrinin (bölmələrinin) mümkün cəm -
 ləş        mə rayonunda qapanması üçün təyin edilir. 

Yandırıcı döyüş sursatlarının məhvetmə rayonu
düş      mənin hissə və bölmələrinin  cəmləşmə ra   yo -
n   un   da   hərəkət   edən  kolonlarını  məhv  etmək 
üç    ün təyin  edilir.
Yaradılmış atəş sistemi şəraitin dəyişməsinə uy   -

ğun olaraq daima dəqiqləşdirilməlidir. 
Bütün atəş vasitələri geniş manevr etməyə, gecə

və başqa pisgörmə şəraitində atəş aparmağa  ha -
 zır olmalıdır. Düşməni həqiqi atəş sistemi və
artil       leriyanın yerləşməsi baxımından aldatmaq
üçün yerini tez-tez dəyişən batareya (taq    ım, top)
tət biq olunur.

NƏtİcƏ

Müasir müharibələrdə quru qoşunlarının
apardığı bü  tün əməliyyatlar onu göstərir ki, artil -
le riyanın iş ti rakı olmadan müsbət nəticə əldə et -
mək müm kün deyil. Belə ki, aparılan bütün mü -
da fiə əmə liy  yatlarında qəti nəticə əldə etmək,
yal nız və yal nız  atəş dəstəyini düzgün plan laş -
dır maqla əl də olu nur.  Ona görə də atəş dəstəyini
plan  laş dır an za man artilleriyanın tapşırıqlarını
düz gün və vax t ında yerinə yettirməsi çox vacib
amil dir.             
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РЕЗЮМЕ

ЗадаЧи ОгнЕвОгО пОРаЖЕния 
аРтиЛЛЕРии в ОбОРОнЕ 

г. хагвЕРдиЕв

Статья направлена на усовершенствование
про цесса квалификации ведения оборони -
тель  ных боев в современных условиях. В
статье раскрыты важные информации относи -
тель но применения артиллерийского огня на
по ражение во время оборонительного боя в
сов ременных условиях. Анализ источников
по  казывает, что применение артиллерии в
обо   ро нительных операциях должна усовер -
шен  ствоваться.                                                                                    

SUMMARY

thE tASK OF ARtILLERY wIth StRIKINg
wIth  thE gIVE tO ENEMY IN DEFENSE 

Q. hAQVERDIYEV

The article has been directed to the development
of regular improvement process of carrying out
the defencive battle in modern condition. In this
article it has been explained the important infor-
mation about the planning of the devastalive
strike with the fire of the carrying out of  defen-
cive battle in modern condition. The used
sources show that it is necessary the improve-
ment of the application of  analyse of artillery
planning in carrying out the defencive batlle.
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Hava hücumundan müdafiə qoşunları silahlı
qüv vələrin əsas gücünü təşkil edib hava düşməni
ilə mübarizə aparmaq, onun hücuma keçməsini
xə bər vermək, ölkənin əsas iqtisadi sənaye mər -
kəz lərini, silahlı qüvvələrin qruplaşmalarını, va -
cib hərbi obyektləri düşmənin aviasiya zər bə lə -
rin  dən qorumaq məqsədi daşıyır. Nəzərə al malı -
yıq ki, müasir dövrdə baş vermiş müharibələrin
ək sər iy yətində hava hücum vasitələrindən daha
çox istifadə olunaraq  üstünlük əldə olunmuşdur.
Müh aribələrin nəticələrinin analizi onu göstərir
ki, I Dünya müharibəsində aviasiyanın düş mə ni
məhvetmə qabiliyyəti  4 %-dən çox deyildi. 30 il
sonra II Dünya müharibəsinin əvvəlində 28-
30%, sonralar isə 40-42% təşkil edirdi. Növbəti
mü haribə və münaqişələrdə bu qabiliyyət daima
ar tırdı. Son aparılmış müharibələrdə aviasiyanın
tət biqi 80-85 faizə çatdı və müasir müharibələrdə
əs as seçimlərdən biri oldu. Hava hücum vasi tə -
lər inin istifadəsinin artmağı ilə yanaşı müdafiə
vasi tələri də artmışdır. II Dünya  müharibəsinin
gedi şatı  zamanı  aviasiya  ən  güclü  hücum  va -
si  təsinə çevrilmiş, qoşun və obyektlərə zərbə  en   -
 dirmənin  əsas  vasitəsi  hesab  edilirdi.  Avi ya si -
 ya  bütün  yerüstü  döyüş vasitələrinin zərbə  gü -
 cündən  üstün  olan  zərbələr  endirməyə  və  bu -
 nunla da, döyüşün gedişi və yekununa bö yük  tə -

sir  göstərməyə  qadir  idi.
Be  lə  ki, faşist Al mani ya sı -
nın sovet-alman  cəbhə sin  də
müx  təlif vaxtlarda 2000-dən
5000-dək  təy ya rə   ləri  ol -
muş   dur. Hər  bir  faşist- al -
man  diviziyasına  or  ta  he -
sab  la  15-dən  25-dək  təy  ya -

rə düşürdü. Bu təy ya rə     lər 1 tona  yaxın  bomba
yü kü  daşımağa  qadir  və 0,09  ehtimalla  bom -
ba ların  hədəflərə  dəy mə lə ri ni  təmin  edən  tuş -
la yıcı  qurğulara  malik  idi lər. Bunun  nə ti cə sin -
də II Dünya  müha ri bə si nin  il kin  dövründə  so -
vet  ordusunun  məğ lubiy yə ti nin  səbəbi  alman
fa şistlərinin  aviasiyasının  zər  bələrindən qoruna
bil məsə və ordunun  hava hü     cumundan   mü da -
fiə sinin  çox zəif olması  idi. 

II Dünya  və  lokal  müharibələrin  təcrübəsi
onu  gös  tərir ki, hava hücumundan müdafiə  vasi -
tə  lər i  n in  inkişafının  hava  hücum vasitələrinin
in  ki şa fın dan  geri  qalması, həmçinin hava  düş -
mə n in  in  kifayət  qədər  qiy mət lən dir il mə mə si
ağır  nə ticələr  doğura  bilər. Məhz  bu  səbəb dən
II Dün ya  müharibəsinin  başlanğıcında  İn gil  tə -
rə  nin  havadan  müdafiəsi  London, Koventri  və
di   gər  şəhərləri  faşist  almanlarının  avias i ya sın -
 dan  kifayət  qədər  müdafiə  edə  bilməmişdir.
Bu     nun la  yanaşı, müharibənin  sonunda  faşist
Al       maniyasının hava hücumundan  müdafiəsi
Ber     lin  və əsas sənaye  şəhərlərinin  Amerika
hər   bi hava qüvvələrinin zərbələrindən mü da fi ə si
üz  rə  tapşırıqların  öhdəsindən  gələ  bil mə miş  dir. 
1967-ci  ilin  iyun  ayında  Yaxın  Şərqdə  İsrail
si  lahlı  qüvvələri  Ərəb  ölkələrinin  əsas  qoşun
qrup  laşmalarına, hava limanlarına, havadan  mü -
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d  a    fiə  birliklərinə  və  təchizat  obyektlərinə  qarşı
qə fil   dən  və  bir  yerə  yönəldilmiş  aviasiya hü -
cu         mu nəticəsində  nəinki  təkcə  əməliyyat de yil,
hətta  strateji  nailiyyətlər  əldə  etmişdir. 
1991-ci  ilin  yanvar  ayında  NATO-nun  bir ləş -

miş  silahlı  qüvvələri  İraqa  qarşı ”Səhrada  tu -
fan” adlı  hava-yer  əməliyyatı  keçirmişdir. Mü -
ha  ribənin  ilk  günləri onu  göstərdi  ki, NATO
ko  man danlığı  İraqla  müharibədə  əsas  qüvvə
va   si  təsi  kimi  aviasiyaya  üstünlük  vermişdir.
Avi  asiya   qısa  müddət  ərzində Küveytin azad
ed il    məsi üzrə hava-yer hücum əməliyyatının
keç irilməsi  üçün  şərait  yaratmalı idi. Hava  hü -
cu  muna 6-7 saat  qalmış  təyyarə  və  yerüstü  ra -
di o   elektron mübarizə vasitələri ilə kütləvi  elek -
tron  maneələri  tətbiq  edilmişdir. Bunun  nə  ti cə -
sin də  İraqın hava hücumundan  mü da fiə si nin
ida rəetmə  sistemi  pozulmuş  və NATO  avi asi -
 ya  sının  tətbiqinin  maksimal  təsirliyinə  nail
olun           muşdur. Radioelektron mübarizə vasi tə lər in-
in, “görünməz” təyyarələrin, yüksək sərrastlı si       -
lah ların, avi asiya  texnikasının və dənizdə yer   -
ləşən  qanad lı  raketlərin  kütləvi  şəkildə  tət bi qi
nəti cə  sində  İraqın  havadan  müdafiə  sis tem ləri,
avi  asiya ilə idarəetmə sistemi və yönəl dil mə
mən  təqələri  susdurulmuşdur. NATO-nun  hər  bi
ha va  qüvvələri  havada  tam  üstünlüyə  ma lik
ola  r aq, İraqın mühüm sənaye obyektlərini, ener -
ge tika obyektlərini, kimyəvi sənaye müəs sisə lə -
ri ni, aviasiya və raket bazalarını məhv et miş lər.
Döyüş  əməliyyatlarının  təminatı  üçün  kos mik
kəşfiyyat, rabitə  və  naviqasiya  vasi tə lər indən
geniş  istifadə  edilmişdir. Hava  hü cum larının
gedişi  zamanı  NATO hərbi  hava  qüv vələrinin
2300-dən  çox  döyüş  təyyarələri  tərə findən
35000-ə  yaxın döyüş  uçuşları ol muş dur. Döyüş
əməliyyatları  nəticəsində  İraqın  476  təyyarəsi
məhv  edilmişdir. 

1999-cu  ildə  Yuqoslaviya  ərazisində  Kosovo
əha li sinin  soyqırımı  ilə bağlı  NATO-nun  hərbi
ha va  qüvvələri  Serbiyaya  qarşı zərbələr  endir -
miş  dir. NATO blokuna daxil olan 13 ölkənin
təy  yarələri, Yuqoslaviyanın aviasiyasını, hava
hü  cumundan müdafiə  vasitələrini  və  hərbi  in -
fra s trukturunu  planlı şəkildə  məhv  etməyə  baş -
 lamışdır. Sonrakı  əməliyyatlarda vacib ob yek  t -

lərə, ölkənin enerji təminatı sisteminə, info r ma -
siya, radio və televiziya  mərkəzlərinə, ümum -
döv lət kommunikasiyalarına, sənaye  müəs si sə -
lə ri  və  digər  obyektlərə  havadan  zərbələr  en -
dir il miş və məhv edilmişdir. NATO  aviasiyası
30000-dən çox  döyüş  uçuşları  yerinə  yet ir miş -
dir. Yuqoslaviyanın  ərazisinə  220000 tondan
çox  döyüş  sursatı  atılmışdır. Bunların  əsasını
ida rə olunan  aviasiya  bomba  və  raketləri həm -
çi nin  qanadlı  raketlər  təşkil  etmişdir.

2003- cü  ilin  mart ayında  Amerika  və  İngil -
tə rə  silahlı  qüvvələri  İraqa  qarşı  irimiqyaslı
hü   cum  əməliyyatı  hazırlamışdılar. Əməliyyatın
baş     lanğıcında   bölgədə   hərbi  hava  qüv və lər i-
n in, hərbi  dəniz  qüvvələrinin  və  quru  qo şun -
la r  ın  ın  böyük  qruplaşması  yaradılmışdır. Əmə -
liy  yat  ayrı-ayrı  obyektlərə  qarşı  raket-aviasiya
zər   bələrinin  endirilməsi  ilə  başlamışdır. Həmlə
hə   dəfləri  kimi  İraqın  dövlət  və  hərbi  ida rə et -
mə obyektləri, qoşun və milli  qvardiyanın  möv -
 qe ləri  seçilmişdir. Əməliyyatın  gedişi  za ma  nı
tət biq  edilən  yüksək  sərrastlı vurma  va si tə lə ri -
nin  sayı  xeyli  artmışdır. Belə  ki, 1991-ci  il də
(“Səh rada  tufan”  əməliyyatı)  43  gün lük  ha va
hü cumları  ərzində  282  qanadlı  ra ket, 2003- cü
il də  yalnız  15  günlük  hücumlar  ər zində  700
dən  çox  qanadlı  raket  və  bir  neçə  min  özü -
yö nələn  bombalar  tətbiq  edilmişdir. Ra ket  və
bom balar  hədəflərə  əsasən  kosmik  ra dio na vi -
qa siya  sistemləri  tərəfindən  yön əl dil ir di. Peyk
yö nəldilmə  sistemlərinə  keçid  yer üs tü  ob yekt -
lə rə  qarşı  yüksək  sərrastlı  silahı  tət biq  et məyə
qa dir  olan  təyyarələrin  sayının  ar tır ıl ma sına
im kan vermişdir. 1991-ci ildə  bu  im kan lara  yal -
nız  98  ABŞ təyyarəsi  malik  idi sə, bu  əmə liy -
yatda  yüksək  sərrastlı  silahı  bü tün  dö yüş  avi -
asiyası  daşıyırdı. 2003-cü  ildə  apa rı lan  hava
əmə  liyyatında  ABŞ  və  onun  müt tə fiq lərinin
avi asiyası  tərəfindən 33000  dö yüş  uçuşları  ke -
çi rilmişdir. Tətbiq edilən  müx təlif  yüksək  sər -
rast lı  silah  sistemlərinin  ümu mi  sa yı 15000-
dən çox təşkil  etmişdir.

Ha va hücumundan müdafiə sisteminin düzgün
təş  kil olunmasının nümunəsi kimi 1974-1975-ci
il  lərlə Amerika-Vyetnam müharibəsinin 2-ci
mər   hələsində  Vyetnamın yeni texnologiya əldə 
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edə  rək hava hücum vasitələrini məhv etməsini və 
bu       nun nəticəsi olaraq müharibəni qalibiyyətlə
ba      şa çatdırmasını göstərmək olar. Həmçinin
2008-ci ildə Rusiya-Gürcüstan müharibəsi za ma -
nı düzgün tətbiq olunmuş hava hücumundan mü -
da     fiə vasitələri çox sayda Rusiya təyyarələrini
məhv etmişdir. Ümumiyyətlə,  hava hücumundan
mü   dafiə vasitələrinin üstünlüyünə yeni tex no lo -
gi ya   ların əldə olunması  və heyətlərin yüksək dö -
yüş hazırlığı ilə nail olmaq mümkündür.

Bir  çox  ölkələrin  hərbi  doktrinası, onların  si -
l a h lı   qüvvələrinin  quruluş  və  inkişafı, axırıncı
lo  kal  müharibələrin təcrübəsi  döyüş  əməliy yat -
la r ının  hava-yer  səciyyəsi  daşıdığını  gös tər -
mək   dədir. Havada  yalnız  hava  hücum  vasi tə -
lə  ri  deyil,  həmçinin  müxtəlif  tərkibli  və  təyin -
at lı  ha  va-desant və  aeromobil  qruplar  şəklində
yer    üstü  qüvvələrin  böyük bir hissəsi də  möv -
cud   dur. Müasir  dövrdə  hava  hücum  vasitələri
daha  da  sürətlə  inkişaf  edərək  hərb  səh nə sin -
də  çox  ciddi  və  qorxunc  amilə  çevrilmişdir.
Bu  nun  səbəbi  onların  sürəti  və  tətbiqinin  ge -
niş dia  pa zonları, yüksək  etibarlığı  və  müx tə lif   -
tip     li  dö  yüş  sursatları  ilə  zərbələrin  en dir ilmə
dəqiq  li  yidir. Hava  hücum  vasitələri nü və  si la -
hı nı  tət biq  etmək  və  yaxud  etməməklə  iqtisadi
və  hər  bi  qüdrəti  təşkil  edən  mühüm  obyek t -
lə rə, in zi bati-siyasi  mərkəzlərə, qoşun  bir ləş mə -
lə   ri nə  və  digər  obyektlərə   havadan  zərbələr

en  dir  mə yə qadirdilər.
Bom   ba  və  raketlərin
hə   də fə   dəy mə dəqiqliyi
90-95 % təşkil edir, yəni
II Dün   ya  müharibə sin -
dən 10 dəfə, I Dünya mü -
ha   ri   bə si  dövründəkindən
isə  90-95  dəfə  çox təş -
kil ed ir.

Baş  verən  tarixi fakt -
lar da böyük və lokal  mü   -
ha ri bələrin  təcrübəsi, ha -
 va hücum vasi tə lə ri nin
mü a sir vəziyyəti, gə ləcək
inki şafı  və  əsas  zər  bə
en  dirmə vasitəsi he sab
edil məsi onu  gös   tə rir  ki,

hava düş mə ni ilə mü ba ri zə öl kə lə rin ən mü hüm
tap şırıqlarından  biridir. 
Hava hücumundan müdafiə  birlikləri  dost  bir -

lik lərin  havadan  müdafiəsini  təmin edir və hava
hü cum vasitələrinin zərbələrini himayə edir.
Ha  va hücumundan  müdafiənin  təsirli  şəkildə
tə min  edilməsi  üçün hava hücumundan  müda -
fiə böl mə  komandirləri havadan müdafiənin  dö   -
 yüş   də ki  əhəmiyyətini  və  rolunu  çox  yaxşı  bil   -
mə li və  bunun  əsasında  həmin  müdafiənin   eh   -
 ti yac la r ını  müəyyən  edərək   döyüş  üçün  bir -
lik     lər i nin  uyğun  şəkildə  mövqelənməsini  tə -
min  et mə li   dir. Hava hücumundan müdafiə  ha -
va  dan  ola  bi ləcək  təhlükəyə  qarşı  erkən  xə -
bər  vermə  sis tem ləri, komanda-nəzarət  sis tem  lə -
ri, təy ya rə lər  də  daxil  olmaqla  silah  sis tem lə -
ri ni  əhatə  ed ən  geniş  bir  fəaliyyət  sahə si dir.
Sülh  vax tın dan   etibarən  düşmənin  hava  və
ha va  hü cu mun   dan müdafiə  qüvvələri haq qın da
mə  lumat la   rın  toplanması  ilə   havadan baş layan
mü  da fiə  səyləri  hava  hədəflərinin  məhv  edil -
mə si  və  ya  xud  onların  tapşırıqlarının  ye rinə
ye tiril mə si  nə  əngəlolma  məqsədilə  bir  sıra fəa -
liy yət  və  ün   sürləri  təşkil  edir. Düş mə nin  hava
hü cum va si tə lərini  və  yaxud  özü yö nə lən  ra ket -
lə rini  ha va  da olduqları  müddətdə  tə sirsiz  hala
gə tir mək  və  ya  fəaliyyətlərini  zəif lətmək  üçün
hə   ya ta  ke çirilən  bütün  təd bir lə   rin yekunu hava
hü cu mun dan  müdafiəni  təşkil  edir.  Hava hü cu -
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mun dan müdafiə  birlikləri  bu  məqsədə  nail  ol -
acaq  şə kildə  təchiz  edilməli, təlim  keçərək qiy -
mət lən dirilməli və düzgün tətbiq edilməlidir. Ha -
 va  hücumundan müdafiə  bir likləri  vəzi fə ləri ni
yerinə  yetirə  bilmək  üçün  aşağıdakı  fə aliy yət -
 ləri  həyata  ke çir mə li dir   lər:

– hava  düşmənini  mümkün  olduğu  qədər
uzaq dan  aşkar etmək  və məhv etmək;

– hava  düşməni  hədəf  bölgəsinə  ya xın laş dıq -
ca  müx təlif  silah   sistemlərindən istifadə edi lə -
rək  get dikcə  artan  atəş  gücü  ilə onu  atəş
altına  al  maq;

– təhlükə  aradan  qalxana  qədər  hava  düş mə -
ni  ni  atəş  altında  saxlamaq. 
Bütün  ölkələrin  silahlı  qüvvələrinin  hava  hü -

cu mundan müdafiə  qabiliyyəti  var. Bununla  ya -
na şı  onların  heç  biri  böyük  və  modern  hava
gü cünə  sahib  bir  təhlükəyə  qarşı  tam  hava
hü cu mundan müdafiənin  təmin  edilməsi  üçün
ki fa  yət  qədər  hava  hücumundan müdafiə  sis -
tem lə rinə  malik  deyildir. Bu  səbəbdən  silahlı
qüv və lər  daxilindəki  bütün  hava  hücumundan
mü da fiə  sistemlərinin  atəşləri  hava  hü cu mun -
dan mü dafiəni  təmin  etmək  üçün  tək  bir  ko -
man  di rin  tabeçiliyinə  verilməlidir. Belə ol duq -
da, ha va  hücumundan müdafiə  silahlarının  dost
ha va  qüv vələrinin  əməliyyatlarına  mane  ol ma -
ya raq  düş mənin hava  vasitələrinə  qarşı  ən
təsir li  şə kil də  istifadəsini  təmin  edəcəkdir.
Müx təliftip li  hava  hücumundan müdafiə  silah -
lar ının  atəş lərini  heç  bir  komandir  təkbaşına
nəza rət  və  ya xud  idarə  edə  bilməz. Buna  görə
də,  ida rə et     mə  bilavasitə normal  olaraq  alt  bir -
lik  ko man  dirlərinə  verilir. Belə  halda  qüvvə
da x ilin də  alt  birlik  komandirlərinə  öz  həssas
(mü hüm) bölgə və  kritik  obyektlərinin  hava
hü cu mun  dan müdafiəsini  təmin  etməyi  həvalə
edər  kən  atəş vasitələrinin  bir  komandirin  ida -
rə  si  altında  olmasını da  təmin  edər.  
Hava hücumundan müdafiə qoşunları  vacib ob -

yek tləri qorumaqla yanaşı eyni zamanda hava
hü cum vasitələrinin ölkənin hava sərhədlərinin
düş mən hava hücum vasitələri tərəfindən pozul -
ma sına imkan verməmək və quru qoşunlarını
hava dan himayə etmək tapşırığı almışdır. Ordu
kor pusunun hücum əməliyyatına hazırlığı za ma -

nı onun hucum bölgəsindəki zenit-raket bri qa da -
sı ordu korpusunun tərkibindəki hava hü cu mun -
dan müdafiə vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqədə hü -
cum əməliyyatını dəstəkləmək məqsədilə alınmış
tap şırığa uygun olaraq, döyüş növbətçiliyi çək -
mək qaydalarını pozmadan müəyyən tədbirləri
hə yata keçirir. Hücum zamanı zenit-raket biri qa -
da sı bölmələrin yerini dəyişmədən və ya po zul -
muş döyüş düzülüşünü bərpa etmək məqsədilə
bir ne çə zenit-raket divizionunun döyüş
mövqeyini dəyiş məklə, quru qoşunlarının
hücum zola ğın da kı manevr birliklərinə, onların
komanda mən tə qə lərinə,  ehtiyatda olan
birliklərinə, vacib ob yek t lərə düşmənin hava
hücum vasitələrinin zər bə endirməsinə, eləcə də
düşmənin hava hücum vasi tə lərinin ölkənin
dərinliklərinə doğru uçub keçə rək vacib sənaye
obyektlərinə zərbə endir mə sinə imkan
verməməyə, qoruduğu zona, sek tor, hündürlük
və uzaqlıq üzrə yüksək manevrli mü dafiəyə qadir
olmalıdır. Hava hücumundan   mü  dafiənin
düzgün  təşkil olunması hücum əmə liy  yatının
müvəffəqiyyəti üçün həyati əhə miy yə tə malikdir.
Hava hücumundan müdafiə böl mə lə ri düzgün
istifadə olunduqda düşmənə ya xın laş ma, hücum,
mü vəf fəqiyyətdən faydalanma və tə qib mər hə lə -
lə rində bölmələrimiz üzərindəki düş mənin uç uş -
la rını, hava kəşfiyyatını məh dud laş        dır ır və ya ta -
ma milə qarşısını alır. Hava hü cu mun dan müdafiə
böl mələri, manevr, döyüş dəs tək və döyüş xid -
mət dəstək vasitələrinə hücum ed ən yüksək
texniki imkanlara malik təyyarə və dö yüş heli -
kop terlərini məhv edə, uzaqlaşdıra və ya tə sir lə -
ri ni azalda bilər. Himayənin təmin olun ma  ması,
düş mənin hava kəşfiyyatının fəaliy yə ti nə imkan
ve rər, dost qüvvələrin manevr və hə rə kət  lərinə
maneə olar, düşmənin müdafiə im ka nı nın art ma -
sı na səbəb olar. Hava hücumundan mü da fiənin
ol madığı bir vəziyyətdə,  hücum edən dost qüv -
və lərin dayandırılması ilə bölmələr, ida rə etmə
mən təqələrinin və dəstək bölmələrinin məhv
olun ması nəticəsində nəzarət və him ayə dən məh -
rum ola bilərlər. Eyni zamanda, düş mə nin hava
sa həsində fəaliyyətini məh dud laş dır maq və ya
ta mamilə qarşısını almaqla  heli kop ter lərə və
yaxın hava dəstəyi vəzifəsini icra edən dost
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qüvvələrin hava üstünlüyünü əldə sax lan ma sı na
şərait yaradacaqdır. Düşmənin hava əmə liy ya tını
təzyiq altında tutmaq tapşırığı alan hava hü -
cumundan müdafiə bölmələrinin olmaması, dost
qüvvələrin quru-hava və taktik hava dəs tə yin dən
məh rum qalmasına səbəb ola bilər. Hü cum əmə -
liy yatı, hava üstünlüyü ələ keçirilmədən ef fektli
ola raq icra oluna bilməz. Qarşılıqlı əlaqə və ma -
ne vr inteqrasiya edilmiş alçaq və yüksək hün dür -
lük lərdə hava hücumundan müdafiəsi tə min olu -
nan hücumun uğurlu olma şansı daha çox dur.
Hü cum əməliyyatının icrasında hərəkət im kanı
və inteqrasiya prinsipləri, qarışıq və sıx lıq prin -
sip lərinə nisbətən daha çox əhəmiyyət qaza nır,
çün ki bu əməliyyat dövründə sayca daha çox
manevr vasitəsinə, daha kiçik çaplı hava hü cu -
mun dan müdafiə vasitələri tərəfindən hava hü cu -
mun dan müdafiənin təmin olunmasına ehtiyac
ola  caq. Bir manevr qüvvəsi düşmənlə təması tə -
min etdikdən sonra hücuma başladıqda yaxşı bir
mü  dafiə təmin edən örtü və maskalanma im kan -
lar  ından məhrum ola bilər. Hava hücumundan
mü  dafiə vasitələrinin qorunmasından məhrum
olan tank və piyada bölmələri düşmən hava hü -
cum  ları üçün ideal hədəflər halına gəlir. Qo şun -
la    rın hava düşməninin zərbələrindən qorunması
və göz  lənilməz zərbələrə qarşı tədbirlərin həyata
keç irilməsi üçün qoşunlar döyüş hazırlığının
dərə cələrinə uyğun olaraq vəziyyətin dəyiş il mə -
si  ni həyata keçirirlər.

Düşmən aşağı və ən aşağı hündürlüklərdə fə a -
liy   yət göstərən zaman hava düşməninin məhv
edil  mə si üçün bu hündürlük diapazonunda atəş
apa r ma qabiliyyətinə malik olan bütün zenit-ra -
ket kom p leks ləri, zenit-artilleriya və pulemyot
qur  ğu ları, eləcə də atıcı silahlar hədəfləri vurmaq
üçün cəlb olunurlar. Müşahidə  yolu ilə  hava hə -
də  fini  aşkaretmə məsafəsi 8-10 km, optik ci haz -
lar ilə aşkaretmə  məsafəsi 10-15 km. Hava hü -
cu    mun dan müdafiə birliklərində qarşıya qoy ul -
muş tapşırığın müvəffəqiyyətlə yerinə yet ir il mə -
si   nə aşağıdakı tədbirlərlə nail olmaq olar:

– aşağı hündürlüklərdə düşmənin ən ehtimal
olu   nan uçuş marşrut və istiqamətlərinin təyin
olun   ma sı yolu ilə;

– kəşfiy yat və döyüş məlumatlarının keçid  və

çat  dırılma vaxtlarını azaltmaqla;
– yaxın radiotexniki qoşunlarin bölmələrindən

və vizual kimyəvi müşahidə postlarından alınan
mə  lumatları istifadə etməklə; 

– yönəltmə və işıqlandırma radiolokatorun, ra -
ket tuşlama stansiyalarının qrup axtarışından isti -
fa  də etməklə; 

– atəşin müxtəlif idarəedilmə üsullarının tətbiqi
ilə;

– zenit-raket divizionunun  bilavasitə atəşə ha -
 zır         lıq vaxtının maksimal qısaldılması ilə.

Bununla yanaşı hava hücumundan müdafiə bir -
lik    lərinin yerinə yetirə biləcəyi əsas tədbirlərdən
bi  ri atəş mövqeyinin dəyişdirilməsidir. Briqa da -
nın və onun bölmələrinin yerdəyişməsi döyüş
fəaliy yətləri başlanana qədər və ya onların ge di -
şin də müxtəlif manevr imkanları ilə (yürüşlə,
marş  la) və müxtəlif nəqliyyat vasitələrinin daşı n -
ma  sı ilə (dəmiryolu, dəniz, çay, hava nəqliy yat la -
rı ilə), eləcə də kombinə üsul ilə yerinə yetirilir.
Yer dəyişmənin hər bir üsulunda briqada və onun
böl mələri təyin olunmuş rayonlara vaxtında gə lib
çatmalı və döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə ha -
zır olmalıdırlar. Döyüş şəraitində cəbhəyanı ra -
yonlarda marş keçərkən düşmənin hərəkətdə və
ya dayanacaqlarda kolona zərbə vurması mütləq
nə zərə alınmalıdır və bu vacib şərtlərdən biridir.

Alçaq  hündürlüyə cavabdeh olan  hava hü cu -
mun dan  müdafiə  birlikləri öz  sahələrində  möv   -
 cud  silah sistemlərinin  vurma zonasındakı ha va
hədəflərini  məhv  edir, tapşırığı  yerinə ye tir  mək
fikrindən  daşındırır  və  yaxud  on la rın  tə si rini
zəiflədirlər. Bundan əlavə dost qüv və lə rin  dö yüş
sahəsi  üzərindəki hava üs tün lü yü nün  ara  dan
qaldırılmasına  kömək  edərək  dost  ün sür  lərinin
manevr sərbəstliyinin artırıl ma sına dəs  tək  olur -
lar. Bu imkanların hamı sı nın is ti fa də  edilməsi
it kiləri  azaldır, manevret mənin  ən  tə  sirli  şə kil -
də  tətbiqini  təmin  edir  və  ilk  dö yüş  də  zəfər
əl də  etməyə  köməklik  gös tərir.

Hal-hazırda  olduğu  kimi, gələcəyin  döy üş -
lərin  də də ilk  hücumlar  havadan  olacaq  və  ilk
hə dəflərdən  birisi  də  birinci  növbəli  əhə miy -
yət  kəsb  edən  hava hücumundan  müdafiə  bir -
lik ləri  olacaqdır. Buna  görə  də  hava hü cu mun -
dan  müdafiə  birlikləri  üçün  mümkün  olduqca
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ən  qısa  zamanda  mövqelənmək, maskalanmaq
və   atəş  açmaq  həyati  vacib əhəmiyyət  daşıyır.
Ha va hücumundan   müdafiə  birlikləri  öz  itki -
lə r ini  ən  az  səviyyədə  saxlamağa  can  atarkən,
düş  mən  hava  ünsürlərini  maksimal  itkiyə  mə -
ruz  qoymalı və bununla da əməliyyat böl gə sin -
də  ki birliklərin hava hücumundan himayəsini
mü vəf fəqiyyətlə yerinə yetirməyə qadir ol malı -
dır.

NƏtİcƏ 

Bu günə qədər baş vermiş müharibələr və əmə -
liy   yatların  nəticəsi  olaraq hava hü cu mun dan
mü  dafiə qoşunlarının ölkənin ən vacib qoşun
növ   lərindən biri olduğu qənaətinə gəlmək olar.
Ha   va hücumundan müdafiə sisteminin hün dür -
lük   lər, sektorlar və istiqamətlərə görə bir neçə qat
üzrə qurulması və atəş effektivliyinin ar tır ıl ma sı
ilə ölkənin və quru qoşunlarının effektli ola  raq
hi mayəsi təşkil oluna bilər. Eyni zamanda ha  va
hü cumundan müdafiə vasitələrinin yüksək ma -
nevr qabiliyyətinin, radioelektron maneələrin tət   -
bi qi şəraitində maskalanma mümkünlüyünün ol -
 ması və döyüş heyətlərinin ən aşağı və aşağı hün -
 dürlüklərdə yüksək manevrli hava hücum va si tə -
lərinə qarşı döyüş fəaliyyətlərinin aparılma qa bi -
liyyəti əsas şərtlərdən biridir. Hava hü cu mun  dan
müdafiə sisteminin dayanıqlılığını təmin et  məyə
yeni texnologiyaların istifadəsi, he yət lə rin döyüş
hazırlığı, yüksək mənəvi psixoloji vəziy  yət, dö -
yüş texnikasının döyüş xüsu siy yət lər  inin müx tə -
lifliyi və onlardan düzgün istifadə, radio  elek t ron
mübarizə tədbirlərinin artırılması, manevr qa -
biliyyətinin yüksəldilməsi və avto mat laş  dı rıl mış
idarəetmə sistemlərinin istifadəsi ilə na  il ol maq
olar. 
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РЕЗЮМЕ

РОЛЬ пРОтивОвОЗдушнОй 
ОбОРОны  пРи вЕдЕнии   

наступатЕЛЪнОй  ОпЕРации

а. дЖуМаЕв

В статье проведен анализ, а также обоснова-
на актуальность проблемы историческими
фак тами. Описывается важнейшая роль
средств противовоздушной обороны, их при -
ме  нение в боевых действиях. Правильное
при менение средств противовоздушной обо -
ро  ны во время уничтожения маневренных
под разделений. Раскрыта тема эффективного
ос нования системы противовоздушной обо -
ро ны, также подготовка  боевых расчетов и
сос тавляюших средств боеготовности в сис -
те ме противовоздушной обороны.

SUMMARY
thE AIR DEFENSE ROLE IN thE 

OFFENcIVE wAR
A. JUMAYEV

In this essay actuality of the problem was given
by histoncel faets and  analyzed.Circial part of
the air defence means and its ability to use in
ope rations,also was described.Clerifying such
na tions as using air defence means propesly in
or der to destray enemies maneuver forces, im -
por tan ce of preparation of  the personnel for ef -
fec tiveess of the air defence system and  war abi -
li ty of means which system comprised were exa -
mi ned.
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Hцcumda артиллерийаnыn dюyцш фяалиййятинин
план лашдырылмасына аиддир:

– артиллерийа атяшляринин планлашдырылмасы;
– артиллерийа маневринин планлашдырылмасы;
– дюйцш тяминатынын планлашдырылмасы.
Artиllerиya bюlmяlяrиnиn manevrиnиn plan laш dы -

rыl masы bюlmяlяrиn dюyцш fяalиyyяtиnиn plan laш -
dы rыlmasыnыn tяrkиb hиssяsиdиr. Artиllerиya bюl mя -
lя rиnиn manevrи qoyulmuш tapшыrыqlarыn vaxtыnda
ye rиnя yetиrиlmяsи mяqsяdиlя onlarыn cяbhя vя

dя rиnlиk boyu yer dя yиш mя -
sиn dяn иbarяtdиr.

Artиllerиya bюlmяlяrиnиn
dюyцш fяalиyyяtlяrиnиn ge dи -
шиn dя manevr яvvяlcяdяn
иш lяnmиш plana uy ьun hяyata
ke чиrиlиr, lakиn шяraиtиn dя -
yиш mя sи иlя manevr qaydasы

dя qиq lяшdиrиlиr vя yaxud ye nи dяn ишlяnиr.
Artиllerиya bюlmяlяrиnиn manevrиnиn plan laш dы -

rыl masы aшaьыdakыlardan иbarяtdиr: 
– artиllerиya bюlmяlяrиnиn hяrяkяtиnиn vя  dю -

yцш dцzцlцшцnя aчыlmasыnыn planlaшdыrыlmasы;                                       
– artиllerиya bюlmяlяrиnиn hцcumun gedишиndя

yer dяyишmяnиn planlaшdыrыlmasы.
Artиllerиya bюlmяlяrиnиn hяrяkяtиnиn vя dюyцш

dц zцlцшцnя aчыlmasыnыn planlaшdыrыlmasы bюl mя -
nиn qoyulmuш tapшыrыqlarыn vaxtыnda yerиnя ye -
tиr mяsиnи tяmиn etmяk mяqsяdиlя hяyata ke чи rи -

lиr.         
Bu planlama zamanы

gю  rц  lяn ишlяrиn мяьзи
aшa   ьы da kы lar dan иbarяt-
dиr:

– hяrяkяt marшrut la rы -
nыn dя  qиqlяшdиrиlmяsи;

– artиllerиya bюlmяlя rи -
nиn atяш  mюvqeyи ra -
yon larыnыn dя qиq lяш dи rиl -
mя sи;

– artиllerиya bюlmяlя rи -
nиn hяrяkяt mцddяtи vя
hя  rяkяt ardыcылlыьы;

– bюlmяlяrиn hяrяkяt 
marш rutlarы цzrя bю lцш -
dц rцlmяsи;
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– hяr bиr bюlmя цчцn иlkиn mяntяqяnи keчmя
vax tы, tapшыrыqlarыn yerиnя yetиrиlmяsиnя hazыrlыq    
vaxtы vя иdarяetmя sиqnaлlarы tяyиn edиlиr.

Hяrяkяtиn planlaшdыrыlmasы zamanы aшaьы da kы -
lar tяyиn edиlиr:
– artиllerиya bюlmяlяrиnиn kоlonlarыnыn dц zц lц -

шц;
– hяrяkяt sцrяtи;
– hяr bиr kоlonun иlkиn mяntяqяnи keч    mя

vaxtы;
– arтиllerиya bюlmяlяrиnиn atяши aparmaq цчцn

ha  zыrlыq vaxtы;
– radиorabиtяnиn иstиfadя qaydasы.
Artиllerиya qяrargahы artиllerиya bюlmяlяrиnиn

atяш mюvqeyи rayonlarыnы, bюlmяlяrиn hяrяkяt
vaxt larыnы vя marшrutlarыnы яmяlиyyat bюlmяsи
иlя razыlaшdыrыr. Arтиllerиya bюlmяlяrиnиn hяrя kя -
tи  nиn ardыcыlлыьы yuxarы rяиslяrиn gюstяrишlяrиnя
vя ya xud dцшmяnя atяшlя tяlяfat vermяyя qя -
dяr ye rиnя yetиrиlяcяk tapшыrыqlara uyьun tяyиn
edи  lиr. Arтиllerиya bюlmяlяrиnиn dюyцш fяalиyyяt -
lя  rи nя hazыrlыq цzrя иш hяcmиnиn bюyцk olmasыnы
vя hя rяkяtиn gиzlиlиyиnиn vacиblиyиnи nяzяrя ala -
raq ar tиllerиya bюlmяlяrиnиn hяrяkяtи yaranmыш
шяraиt  dяn asыlы olaraq bиr vя yaxud bиr neчя
gecя яr zиn dя hяyata keчиrиlя bиlяr.

Arтиllerиya bюlmяlяrиnиn dюyцш dцzцlцшцnя
aчыl   masы  yuxarы  rяиslяrиn  hцcumun artиllerиya 

ha zыrlыьыnыn baшlamasыna qoyulmuш vaxtdan 1,5-
2 saat qabaq tamamlanmalыdыr. Gюstяrиlmиш 1,5-
2 saat vaxt artиllerиyanыn иdarяedиlmяsиnиn tяш kи -
lи nя, son kяшfиyyat mяlumatlarыnыn nяtиcяlяrиnя
gю rя atяш tapшыrыqlarыnыn dяqиqlяшdиrиlmяsиnя,
dю yцш sуrsatlarыnыn atышa hazыrlanmasыna vя dи -
gяr praktиkи ишlяrиn иcrasы цчцn nяzяrdя tu tul -
muш dur. [2.143]

Artиllerиya bюlmяlяrиnиn hяrяkяt marшrutlarы
цz rя bюlцшdцrцlmяsи, bюlmяlяrиn hяrяkяt ar dы -
cы  lлыqlarыnы, cяmlяшmя rayonunda yerlяшmя vя -
zиy yяtlяrиnи vя onlar цчцn tяyиn edиlmиш atяш
mюv qeyи rayonlarыnы nяzяrя almaqla bюlцш dц rц -
lцr.

Artиllerиya bюlmяlяrиnиn hяrяkяtи vя aчыlmasы
aшa ьыdakы qaydada planlaшdыrыlыr:

– гяbul olunmuш hяrяkяt ardыcыllыьыna vя bю -
lцш dцrцlmцш hяrяkяt marшrutlarыna uyьun olaraq
kо lonlarыn uzunluьu hesablanыr;

– эюstяrиlmиш marшrut цzrя иlkиn mяntяqяdяn
bюl mяnиn atяш mюvqeyи rayonunun yaxыn sяr hя -
dи nя qяdяr olan mяsafя юlчцlцr vя bюlmяnиn
hя rяkяtиnя vя aчыlmasыna tяlяb olunan цmumи
vaxt hesablanыr (шякil 1).

Artиllerиya bюlmяlяrиnиn иlkиn mяntяqяnи keч -
mя vaxtыnы, bюlmяlяrиn tяyиn edиlmиш atяши aч -
ma ьa hazыrlыq vaxtыndan bюlmяlяrиn hяrяkяtиnя
vя aчыlmasыna sяrf olunan vaxtы чыxmaqla  tяyиn
edиr lяr.
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Йола сярф едилян вахт 3 х 6 = 18 дягигя
Дивизионун йердяйишмя вахты: 17 + 18 = 35 дягигя 

ШяkИl 1. BЮLMЯNИN HЯRЯKЯTИ VЯ AчЫLMASЫNЫN VAxT HESABATЫ



Bюlmяlяrиn  mцtяшякkиl qaydada иlkиn mяn tя -
qя  nи keчmяsи mяqsяdиlя hяr bиr bюlmяyя иlkиn
mяn  tяqяnи keчmя vaxtы tяyиn edиlиr. Bu zaman
иl  kиn hяddя hяrяkяt sцrяtи, иlkиn hяddяn atяш
mюv  qeyи rayonuna hяrяkяt sцrяtиnиn /1////2 /34-ц
gюtц  rцlцr.
Artиllerиya bюlmяlяrиnиn yerdяyишmяsиnиn plan -

laш  dыrыlmasы цчцn tяyиn edиlиr:
– яsas zяrbя иstиqamяtиndя fяalиyyяt gюstяrяn 

ar tиllerиya bюlmяlяrиnиn yerdяyишmяsиnиn mяq -
sя dи;              
– artиllerиya bюlmяlяrиnиn yerdяyишmяsи qay da -

sы (yяnи hansы tяrkиbdя, hansы ardыcыlлыqla onlar
yer dяyишmяnи yerиnя yetиrиrlяr);

– yerdяyишmя marшrutlarы;
– atяш mюvqeyи rayonlarы;
– цmumqoшun bюlmяlяrиnиn tяyиn olunmuш

hяd  lяrя чatmasы иlя artиllerиya bюlmяlяrиnиn yer- 
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ШяkИl 2. YERDЯYИШMЯNИN BAШLAMA HЯDDИ VERИLDИKDЯ

ШяkИl 3. ATЯШ AчMAЬA HAzЫRLЫQ HЯDDИ VERИLDИKDЯ

Атяш мювгейинин тярк едилмяси 11 дягигя
Йола сярф едилян вахт 3 х 5 = 15 дягигя

Бюлмялярин аралыг щяддя чатма вахты: 11 + 15 = 26 дягигя
60/3 = 26/20 = 1,3 км аралыг щяддин узаглыьы: 1300 м

Пийада бюлмялярин щярякят сцряти 3 км/саат Артиллерийа бюлмялярин маневр сцряти 20 км/саат 

Атяш мювгейинин тярк едилмяси 11 дягигя
Йола сярф едилян вахт 3 х 6 = 18 дягигя

Дивизионун йердяйишмя вахты: 11 + 18 + 20 = 49 дягигя 



dя yишmяsиnиn baшlamasы vя nюvbяtи  hяddя чat -
ma  sы иlя yerdяyишmяnиn baшa чatmasы;
– yenи atяш mюvqeyи rayonlarыnda tapшыrыqlarыn

ye rиnя yetиrиlmяsиnя hazыrlыq vaxtы;
– sиqnalлar.
Artиllerиya bюlmяlяrиnиn yerdяyишmяsи elя he- 

sab la aparыlыr kи, artиllerиyanыn bюyцk bиr hиssяsи
юz atяшlяrи иlя dюyцшцn vacиb mяrhяlяlяrиndя
hц cum edяn bюlmяlяrи fasиlяsиz dяstяklяyя bиl -
sиn vя bu zaman цmumqoшun bюlmяlяrи иlя fa -
sи lяsиz qarшыlыqlы яlaqя saxlanыlsыn, иdarяetmя
po zulmasыn vя atышыn яlverишlи mяsafяlяrя tam
hяcm dя иstиfadя edиlmяsи mцmkцn olsun.

Korpus artиllerиyasыnыn qяrargahы korpus ko -
man dиrиnиn bиlavasиtя tabeчиlиyиndя olan  ar tиl le- 
rи yanыn yerdяyишmяsиnи detaлlы olaraq, brиqada
ar tиllerиyasыnыn yerdяyишmяsи цчцn иsя onun иl -
kиn yerdяyишmяsиnи, hяmчиnиn hansы tap шы rыq la -
rыn yerиnя yetиrиlmяsи цчцn hansы rayonda  vя
han  sы vaxtda  neчя dиvиzиonun atяш mюvqeyиndя
aчыl  masыnы planlaшdыrыr. Bu zaman bюlmяlяrиn
gюz  lяnиlяn hцcum tempи nяzяrя alыnmalыdыr. Ar -
tи l  lerиya bюlmяlяrи hцcum dюyцшцnцn gedишиndя
hц  cum edяn qoшunlarыn иrялиlяmя sцrяtиndяn
(tem pиndяn) asыlы olaraq bиr atяш mюvqeyи ra yo -
nun dan dиgяrиnя yerdяyишmя edиrlяr. 
Brиqada artиllerиya qrupu adяtяn yerdяyишmяnи

dи  vиzиonlarla hяyata keчиrиlиr. Qrupun tяrkиbиndя
цч vя daha чox dиvиzиon olduqda иsя иkи dи vи zи -
on eynи vaxtda yerdяyишmя edя bиlяr.

Taborlara dяstяk цчцn tя -
yиn edиlmиш dи vи zи on lar иsя
иl kиn yerdяyишmяnи adяtяn
dцш mяnиn bи rиn cи eше lo nun -
da olan bюlцk dayaq mяn -
tя  qя lя rи nи яlя keчиrdиkdяn
son ra baшlayыr.

Yerdяyишmяnиn planlaшdы -
rыl  masы шяkил 2 вя 3-дя эюс -
тя рилдийи шяrt  lяrlя yerиnя
ye tиrиlя bиlяr.

Щцъум эедишиндя артилле-
рийа бюлмяляринин йер дя  йиш   -
мя си плана мцвафиг вя
кон  крет йаранмыш вя зий йя -
тя уйьун олараг щяйата ке -

чи  рилир.
Дцшмян мцдафиясинин юн мювгеляриндя тагым

мц дафия мювгеляринин ишьалындан сонра танк
ялей щиня васитяляр, таборларын минаатан батаре -
йа  лары, о ъцмлядян таборларын щимайясиня верил-
миш артиллерийа бюлмяляри табор командирляринин
ся рянъамы иля о щесабла йердяйишмяйя башлайыр-
лар ки, дцшмян мцдафияси дяринлийиндя йерляшян
щя дяфлярин мящведилмяси цчцн даща ялверишли
атяш мювгелярини тутмаг мцмкцн олсун.  

Йердяйишмя мясафяси (тулланма) щяр дяфя
цмум  гошун бюлмяляринин щярякят темпиндян
вя ярази шяраитиндян асылы олараг мцяййян еди-
лир.
Таборларын щимайясиня верилмямиш дцзцня атыш

цчцн тяйин едилмиш артиллерийа бюлмяляри (брига -
да  нын танк ялейщиня ещтийаты, диэяр артиллерийанын
атяш васитяляри) план цзря юз атяш тапшырыгларыны
йе риня йетирдикдян сонра тутдуглары атяш мювге -
ля  риндя галырлар вя даща сонра юз командирляри-
нин сярянъамына дахил олурлар.
Артиллерийа групунун атяш мювгейини дяйишмя-

си бригада командиринин иъазяси иля груп коман -
ди  ринин вердийи сигналла щяйата кечирилир. Ар тил ле -
ри йа групунун атяш мювгейини дяйишмяси дивизи -
он ларла нювбя иля ардыъыллыгла йериня йетирилир.
Щя мишя чалышылыр ки, атяш мювгейини дяйишмиш ар -
тил лерийа дивизионунун щеч олмаса бириси йени
атяш мюв гейиндя атяшя башласын, сонра nюvbяti
диви  зи он йердяйишмя щяйата кечирсин. Бунунла
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да дю йцшцн истянилян анында щцъум едян бюл -
мя ля ри  мизин фасилясиз атяшля дястяклянмясиня
на ил олу нур. 

Йцксяк маневрли дюйцш ямялиййатлары заманы
ди  ви зионларын щярякятдян дюйцш дцзцлцшцня
ачыл   масы зяруряти йарана биляр. Бу щалда груп
ко  мандири дивизион командириня онун дюйцш
дц  зц лцшцня ачылмасы цчцн яввялъядян тяйин
еди л  миш сигналы ютцрцр, атышын ясас истигамятини,
код  лашдырылмыш иш хяритяси иля ися атяш тапшырыьы-
нын йериня йетирилмяси цчцн атяш мювгейи райо -
ну  ну эюстярир. [1.62]

Dюyцшцn gedишиndя иdarяetmя mяntяqяlяrиnиn
yer dяyишmяsи bиr qayda olaraq, цmumqoшun
bюl mяlяrиnиn иdarяetmя mяntяqяlяrи иlя bиr lиk -
dя sычrayышlarla hяyata keчиrиlиr. Bu zaman ar tиl -
le rиya bюlmяlяrиnиn иdarя edиlmяsи, hяmчиnиn
цmum qoшun vя yuxarы artиllerиya komandиrlяrи
иlя etиbarlы rabиtя tяmиn edиlmяlиdиr. Иdarяetmя
mяn  tяqяsиnиn yerdяyишmяsи vacиb vя mя su lий -
yяt lи tapшыrыqlarыn yerиnя yetиrиlmяsи иlя цst-цstя
dцш mяlиdиr. Mиsal цчцn иkиncи eшеlonun vя eh tи -
yat larыn dюyцшя yerиdиlmяsиnиn dяstяklяnmяsи
dцш  mяnиn яks-hяmlяlяrиnиn dяf edиlmяsи vя
mц dafияnиn ara hяdlяrиnиn yarыlmasы zamanы
иda rяetmя mяntяqяsиnиn yerdяyишmяyя baш la -
ma sы vя yenи rayona gяlиb чatmasы haqqыnda yu -
xa rы rяиslяrя mяrуzя edиr, tabeчиlиyиndя olanlarы
mя lumatlandыrыr.

NЯTИCЯ

Mяqalяdя gюstяrиlяnlяrdяn aydыn olуr kи, ar -
tиl lerиya bюlmяlяrиnиn dюyцш fяalиyyяtlяrиnиn
dцz gцn vя dцшцnцlmцш tяшkиlи цчцn zabиtlяrdяn
yцk sяk bиlиk, bacarыq vя mцяyyяn vяrdишlяr tя -
lяb edяn bюyцk hяcmlи ишиn aparыlmasы tяlяb
olu nur. Yekun olaraq nяticяyя gяlmяk olar kи,
ar tиllerиya bюlmяlяrиnиn dюyцш fяalиyyяtlяrиnиn
tяш kиlиndя manevrin planlaшdыrыlmasы qoyulmuш
tap шыrыqlarыn vaxtыnda vя effektlи yerиnя ye tи rиl -
mя sindя яhяmiyyяtli rol oynayыr.
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РЕЗЮМЕ 
пЛаниРОваниЕ МанЕвРа 

аРтиЛЛЕРийсКих пОдРаЗдЕЛЕний 
в наступЛЕнии
а. дЖабРаиЛОв 

В статье приведена ясность в планировании
ма невра, который является основной частью
бо евых действий артиллерийских подразде -
ле  ний. Раскрыты планирование действий,
раз вертывание в боевой порядок и маневр ар -
тил лерийских подразделений во время веде-
ния наступления.

SUMMARY 
PLANNiNg of MANEUVER of

ARTiLLERY UNiTS iN offENSiVE
A. JABRAЫLoV

Ыn thиs artиcle researched the maneuver op por -
tu ntиes whиch belong to the artиllery unиts com -
bat actиons. Иn plannиg of maneuver was opened
the movиng, formatиon and charyиny the place
of artиllery unиts иn the conductиny of assault.
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“Hərb sənəti dövlət üçün həyatı əhəmiyyət da -
şı yır. Bu onunçün yaşam və ölüm məsələsidir.
Bu  na görə də, heç bir halda hərb sənəti dəyər -
lən di rilməyə bilməz”.

Sun Tzu

Sun Tzunun 2500 il əvvəl dediyi kəlamlar indi
də öz qüvvəsini saxlayır. Müharibəyə ha zır laş -
maq üçün düşünülmüş və sistemli yanaşma qəbul
olun malıdır. Müharibəni sənət vəziyyətinə gə tir -
mə sistemləri, hava silahlarının effektivliyinə ye -
ni ölçülər əlavə etdi. 

Münaqişə vəziyyətində olan Azərbaycan Res -
pub likasının diqqət verdiyi məsələlərdən biri or -
du quruculuğudur. Bu sahədə Azərbaycan Res -
pub likası Silahlı Qüvvələrinin arsenalında müa -
sir ləşmə fonunda yeni növ hərbi texnika və si lah -
lan manın yer tutmasının vacibliyi artır. Təbii ola -
raq bu, erməni millətçi dairələrinin və onların hi -
ma yədarlarının başa düşülən narahatlığına səbəb
olur. Gündən-günə artan iqtisadi gücümüz dün -
ya nın müasir texnologiyalar əsasında hazırlanan
si lah növləri ilə ordumuzu təmin etməyə imkan
ve rir. Nəticədə isə pozulmuş tarazlığı Ermənistan
köh nə sovet parkına məxsus silahlarla bərpa et -
mə yə çalışır.
Müdafiə qabiliyyətinin artırılması sahəsində gö -

rü lən tədbirlərdən biri də hava hücumundan mü -
 dafiə sisteminin yaradıl ma sıdır ki, onun da əsas
kom  ponentlərindən biri qı rı cı aviasiyadır.

Qırıcı aviasiyanın hava hü -
cu mundan müdafiə sis te min -
də rolu və yeri hərbi coğrafi
vəziy yəti qorunan ra yon və
obyektlərin siyasi və iqtisadi
əhə miy yəti, qırıcı aviasiya -

nın və başqa qüvvə və və sa itlərin döyüş im kan la -
rı və xüsusiyyətləri ilə mü əyyən olunur.
Qırıcı aviasiyanın rolu və yerinə hər ölkənin iq -

ti  sadi faktorları və inkişaf səviyyəsi təsir göstərir.
Bun  dan başqa zenit-raket kompleksləri və qı rı cı
avi asiyanın bərabər olmayan templərlə inkişafı
bun  ları müqayisəli şəkildə əhəmiyyətli edir. Bu
za  man qırıcı aviasiyanın hava hücumundan mü -
da  fiə sisteminin əsas vasitə kimi qəbul olunması
və ondan istifadə olunması mümkün va ri ant lar -
dır. XX əsrdə baş verən müharibələrin və lokal
mü  na qişələrin tarixinə nəzər salsaq bunun əyani
sü   butlarını görə bilərik. Belə ki, I Dünya mü ha ri -
bə  si dövründə ilk hava hücumu vasitələrinin tət -
biq olunduğu döyüşlərdən başlayaraq bu günə ki -
mi növbəli olaraq hava hücumundan müdafiə sis -
te minin yaradılmasında zenit-raket komp leks lə ri
ilə yanaşı qırıcı aviasiyadan da istifadə olun muş -
dur.

II Dünya müharibəsi illərində zenit idarəolunan
ra ketlərin meydana gəlməsinə qədər bir çox döv -
lət  lərin hava hücumundan müdafiə sisteminin
əsa  sını qırıcılar təşkil edirdi. Düşmən avi a si ya -
nın hü cumlarını dəf edərkən onlar qorunan ob -
yekt  lə rin üstündə və onun hüdudlarında fəaliyyət
gös  tə rir dilər. Zenit artilleriyası (ZA) öz gös tə ri ci -
lə rini ar tır maq la yanaşı 2-ci yeri tuturdu. Əgər I
Dünya mü ha ribəsində vurulan təyyarələrin  15-
20%-i  ZA-nın payına düşürdüsə, II Dünya mü -
ha ribəsi döv rün də  bu  göstərici 40%-ə çatmışdı. 
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RROOLLUU  VVƏƏ  YYEERRİİ
polkovnik-leytenant Zaur RÜStƏMOV

SİLAhLI QÜVVƏLƏRİN hƏRbİ AKEDEMİYASI

Açar sözlər: hərb sənəti, qırıcı aviasiya, hava hücumundan mü da -
fiə sistemi. 

Ключевые слова: военное искусство, истребительная авиа-
ция, система противовоздушной обороны.

Keywords: art of war, fighter  aviation, air defense system.



ZA-nın mə h dud imkanları onun zenit-raket kom -
p leksləri ilə əvəz olunması ilə nəticələndi və
onun rolu tez lik lə artdı. Belə ki, Vyetnamda lokal
mü naqişə za ma nı bütün vurulan təyyarələrin
90%-i yerüstü ha va hücumundan müdafiə
vasitələrinin payına dü şürdü. Zenit-raket kom -
plekslərinin bu şəkildə özü nü göstərməsi, qırıcı
avi asiyanın rolu hava hü cumundan müdafiə sis -
tem  lərində yerinin ye ni dən qiymətləndirilməsinə
gə tirib çıxardı. Qərb də hava hücumundan mü da -
fiə sistemlərinin qu rul masında yeni nəzəriyyələr
or taya çıxdı ki, bu da qırıcı aviasiyanı ikinci də -
rə cəli hava hü cu mun dan müdafiə vasitəsinə çe -
vir di. İkinci dərə cə li ha va hücumundan müdafiə
sis temi kimi zenit-ra ket kompleksləri tərəfindən
qo runmadığı ob yekt lərin qorunmasına cəlb olun -
du lar. Amma bu di gər ölkələrdə zenit ida rə olu -
nan raketlərlə qırıcı avi asiyanın bərabər inkişaf
et dirilməsi və onların bə rabər tətbiq olunması ilə
nə ticələndi.

Zenit-raket sistemlərinin və qırıcı aviasiyanın
gös təricilərini müqayisə etdikdə görərik ki, səs -
dən iti sürətli hədəflərə yaxınlaşmağa sərf olunan
vaxt, hətta uçuşa ən yüksək hazırlıq vaxtı ilə (30
san) hazır olan qırıcılarda ZİR nisbətən iki dəfə
çox dur. Bu döyüş effektliyinə çatmaq üçün qırıcı
avia siyasına zenit-raket komplekslərinin aş kar et -
mə məsafəsindən əhəmiyyətli dərəcədə çox olan
gös təricilərə malik olması vacibdir. Uzaq aş kar -
et  mə sistemlərinin yaradılması mü əyyən texniki

çə tinliklər və xərc lər tələb edir.
Zenit-raket komp  lekslərinin yük -
sək sərrastlıq, atəş tezliyi və eti bar -
lı istismar key fiy yətlərinə malik
ol ması qı rı cı avia siyanın rolunu və
ye rini ikinci yerə çı xa rır. Bəzi öl -
kə lərdə hava hü cumundan müdafiə
sis  teminin qu rulması bu nə zə riy yə -
yə əsas la nır.

Qırıcı aviasiyanın tərəfdarları he -
sab edirlər ki, ze nit-raket komp -
leks         ləri göstərilən üstünlüklərlə
ya  na şı qırıcılar cəlb olunmadan
düş   mə nin böyük sıx lıqda olan hü -
cum     la rına qarşı effektlə mübarizə
apa   ra bilməz. ZİR komp leks lə rin     -

dən böyük uzaq lıqda hədəflərin məhv edil mə sin -
də istifadə olu nur, raketlər isə – yük  lənmələrlə
məh dudlaşır və məhv olunacaq hə  dəflərin say
gös təricisi aşa ğı düşür. Onlar he sab edirlər ki, qı -
rı cı aviasiya da ha mobildir və ze nit-raket komp -
leks lərinin yu xa rıda sayılan ça tış ma z lıqlarına
ma lik deyil.

Qırıcıların taktikası daha çevikdir, onun tət bi qi -
ni istənilən istiqamətdə, geniş hündürlük dia pa -
zo nunda düşmənin taktikasının dəyişməsinə, dö -
yüş şəraitinə uyğunlaşmasını mümkün edir. Bu
mə nada hava hücumundan müdafiə va si tə lə ri nin
zenit raket qruplaşmaları geri qalır, belə ki, da ha
aşağı mobillik, zərbədən qaçmaq qa bi liy yə ti nin
aşağı olması, döyüş düzülüşündən yı ğıl ma sı,
yeni rayona yerdəyişməsi və döyüş dü zü lü şü nə
açılması əhəmiyyətli vaxt tələb edir ki, bu da
düş mən hücumunun davametmə vaxtından də fə -
lər lə çoxdur.

Zenit-raket komplekslərindən fərqli olaraq qı rı -
cı aviasiyanın qüvvə və vasitələri böyük məsa fə -
lə rə manevr etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Be -
lə liklə, aydın olur ki, ancaq qırıcıların köməyi ilə
ha va hücumundan müdafiənin səylərini vaxtlı-
vax tında düşmənin əsas zərbə istiqamətinə cəm -
ləş dirməklə, öz qoşun qruplaşmalarının ci nah la -
rı nın himayə olunmasını təmin etməklə, mü əy -
yən vaxt ərzində hava hücumundan müdafiə sis -
te mində yaranmış boşluqların bağlanması müm -
kün  dür. Qırıcıların zenit-raket kompleksləri qar 
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şı  sında üstünlüklərindən biri də onların  hava  fə -
za  sının böyük həcmli hissəsinə nəzarət etməsi və
hə dəflərin dövlət mənsubiyyətini etibarlı şəkildə
mü əyyən etməsi imkanıdır.
Hərbi mütəxəssislər qeyd edirlər ki, zərbənin is -

ti qamətinin  və vaxtının seçilməsi təşəbbüsü düş -
mə nə məxsusdur. Hava hücumundan müdafiə
sis temini düşmən ona əlverişli istiqamətlərdə,
əsa sən də, zenit-raket vasitələri ilə daha zəif hi -
ma yə olunan istiqamətlərdə özü də cəbhənin dar
sa hələrində istifadə etməklə yaradacaq. Buna gö -
rə də hava hücumundan müdafiə qüvvə və va si -
tə ləri qeyri-müəyyənlik şəraitində fəaliyyət gös -
tər məli olacaqlar. Hücumların dəf olunmasında
an caq onların yardığı zolaqda yerləşən zenit-ra -
ket komplekslərinin döyüş imkanlarından is ti fa -
də olunması mümkün olacaqdır. Bu vəziyyətdə
an caq qırıcı aviasiyası cəld manevr etməklə qüv -
və lərini təhlükə istiqamətində cəmləşdirərək düş -
mə nin mümkün fəaliyyətlərinin qarşısını ala bi -
lər. 

Amma bu o demək deyildir ki, zenit-raket
komp leksləri və ya qırıcı aviasiyanın birtərəfli
tət biqi ilə hava hücumundan müdafiə təşkil olu -
na bilər. Hərbi mütəxəssislərin həm fikir olduğu
mə sə  lə budur ki, zenit- raket komp leksləri və
qırıcı aviasiyanın vahid bir sis tem də hava
hücumundan mü dafiənin təşkil olun masında
tətbiqi məq səd yön lüdür.

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, coğ ra fi və ziy yət -

dən və başqa fak tor lar dan asılı
olaraq bu su al la rın  müx tə lif həlli
variantı olur.

Belə ki, ABŞ və Kanada kimi
döv lətlərin hava hü cumundan mü -
dafiəsinin əsasını qırıcı avia si ya
təş kil edir. Avropa dövlətləri hava
hü  cu mun dan müdafiə tapşırıqlarını
ha va hücumundan mü dafiə avia si -
yası və zenit-raket hissələri ara sın -
 da bölüşdürür. Eyni zamanda on lar
ze nit-raket komp  lekslərinin və qı rı -
cı aviasiyanın döyüş im kan la rının
ar tırılmasına, onların vahid plan və
niy  yət əsasında fəaliyyət gös tər mə -
lə ri üçün ida rə etmə sistemlərinin

mo  dern ləşdirilməsinə bö yük diqqət ay ırırlar.
Müasir radioelektron maneədən müdafiə və hə -

də fi yüksək dəqiqliklə məhv etmək imkanına
ma lik zenit-raket kompleksləri bu göstəricilərlə
ya na şı eyni zamanda bir neçə hədəfi məhv etmək
im kanlarına malikdir. Bu zenit-raket komp leks -
lə rinə “Patriot”, “C-300”,“C-400”  və “Aster-30”
ki mi çoxkanallı komplekslər aiddir ki, onlar eyni
za manda etibarlı şəkildə raketdən müdafiəni tə -
min edir.

Qırıcı aviasiyanın və hava hücumundan mü da -
fiə yə daxil olan təyyarələrin silahlanmasına ida -
rə olunan bütün rakurslu raketlər, özüyönələn
baş lıqlı raketlər daxil edilir. Eyni zamanda təy ya -
rə lərin aşkaretmə imkanlarının təkmilləşdiril mə -
si ilə meydana çıxan çoxfunksiyalı radiolokasiya
sis temləri həmin təyyarələrdə quraşdırılır ki, bu
da qırıcı aviasiyaya hava hədəflərini bütün hün -
dür lüklərdə və rakurslarda tutmağa imkan verir.

Müasir hava hücumundan müdafiə sisteminin
qu rulması və təkmilləşdirilməsi ondan irəli gəlir
ki, indiyə kimi yaradılmış silahların növləri ilə
düş  məndə olan bütün hava hücum vasitələrindən
öz obyektlərinin etibarlı müdafiəsini təmin et -
mək mümkün deyil. Bu tapşırığı həll etmək üçün
müx  təliftipli vasitələrin vahid hava hü cu mun dan
müdafiə sistemi daxilində dəqiq təşkil olun muş
qarşılıqlı əlaqəsini təmin etmək vacibdir.

Qırıcıların və zenit-raket komplekslərinin
(ZRK) birgə tətbiq olunması qey   ri-mükəmməl
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ta nın ma sistemlərinin istifadəsi za -
ma nı bəzən, bir- biri nin döyüş im -
kan larının məh  dud laş dır ır. Qırıcılar
ze nit ida rə olunan raketlərin (ZİR)
zo nasına da xil olarkən onların fəa -
liy yət sər bəs tliyini məhdudlaşdırır,
be lə ki, lo kal mü ha ri bələrin nə ti cə -
si gös tə rir ki, bununla öz təy ya rə si -
ni vur ma ehtimalı artır. Bu hal lar -
dan qo run maq üçün NATO öl kə lə -
ri nin or du larında qırıcı avia si ya və
ze nit va sitələrinin HHM-də ca vab -
deh lik  zo  nasına görə ayrılıqda tət -
biq olu nur. Bu zaman ze nit ida rə -
olu nan ra ket bölmələri hədəflərin
öz zo nalarında məhv edil məsinə
cəl b olunur, qı rı cı lar isə, zenit-raket komp leks lə -
ri nin atəşi ilə qo run mayan zonalarda on ların
məhv edilməsini hə ya ta keçirir.

Belə yanaşma hava hücumundan müdafiə sis te -
minin effektivliyini aşağı salsa da onların bir zo -
na  da qarşılıqlı istifadəsi məqsədəuyğun dur.
Qırı cıların və zenit vasitələrinin səylərini bir ləş -
dir mək və onların fəaliyyətlərinin bir-birlərinə
ma neəsini necə aradan qaldırması istiqamətində
bu problemin həll olunması üçün yeni-yeni cəhd -
lər olunur, texniki və təşkilati tədbirlər həyata ke -
çi rilir. Əsasən hava fəzasına nəzarət sisteminin
tək milləşdirilməsi yolunda tədbirlər görülür, ko -
man da məntəqələri təkmilləşdirilir, qüvvə və va -
si tələrin istifadəsinin optimal yolları axtarılır.

Qırıcı aviasiyanın və zenit-raket komp leks lə ri -
nin hava hədəfləri ilə mübarizə prosesləri daha
çox bir-birinə oxşamağa başlayır. Yəni hədəflər
ida rəetmə məntəqələrinin radiolokasiya sis tem lə -
ri tərəfindən aşkar olunur  və tanınma sistemləri
ilə tanınır. Bundan sonra qırıcılara və zenit ida rə -
olunan raketlərinin tuşlama stansiyalarına hə dəf -
göstərmə həyata keçirilir. Sonra onlar təy ya rə -
çilər və zenit-raket komplekslərinin heyətləri tə -
rəfindən avtomatik izlənməyə götürülür və
məhv etmə zonasına girdikdən sonra “hava-hava”
və ya “yer-hava” sinifli raketlərlə məhv edilir.
Fərq ondadır ki, qırıcılar düşmənə daha çox ya -
xın laşır və hədəfgöstərməni yerüstü  və  ya hava 
ko manda məntəqəsindən alır, zenit-raket komp -

leksləri isə fərdi hədəfgöstərmə vasi tə lə ri nə ma -
lik  dirlər. Bununla da qırıcılarla Zenit İda rə olu -
nan Raketlərin bölmələrinin bir növ döyüş apa r -
ma üsulu üst-üstə bir vahid sistemi təşkil edir.
Nəticə olaraq zenit-raket kompleksləri və qı rıcı
aviasiya ilə birgə əməliyyatların təşkil olun -
masının daha geniş imkanları meydana çıxır. Ze -
n it-raket vasitələri ilə qarşılıqlı əlaqədə ol du ğu
zaman qırıcı aviasiyanın taktikası – iki sis te min
bir-birini tamamlamaq üzrə vahid niyyət əsa -
sında aparılan döyüşün taktikasıdır. 

Hesab olunur ki, kifayət qədər ən müasir tex ni -
ka və öyrədilmiş döyüş heyətləri olsa belə, hava
hü cumundan müdafiə vasitələri və qüvvələrin
ha zırlığa gətirilmə vaxtının dəyişilməz qalması
on ların düşmənə qarşı fəaliyyət göstərə bil mə si -
nə və çaşqınlıq vəziyyətinə düşməsinə gətirib çı -
xa racaq.

Qırıcı aviasiya üçün döyüş hazırlığının ar tı rıl -
ma  sı böyük əhəmiyyət kəsb edir, belə ki, onlar
ze  nit-raket sistemləri ilə müqayisədə hədəflərin
məhv edilməsinə daha çox vaxt sərf edir. Düş -
mən aviasiyasının kütləvi hücumlarının dəf edil -
mə sində ikinci dərəcəli rolda olmaması üçün
onun döyüş hazırlığı radikal olaraq artırılmalıdır.
Bu na qırıcıların uçuş vaxtlarının təyin edilməsi
ilə və onların kütləvi şəkildə döyüşə girmələri,
həm çinin mümkün gərginliklərlə döyüşü nəticəli
şə kildə aparmağa imkan verən silahlarla təchiz
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olun maqla nail olunur. Bort nişangahları ilə eyni
vaxt da çox sayda hədəflərin  izlənməsi, tu tul ma -
sı və onların bir hücumda məhv etmək imkanına
ma lik olmaqla nail olunur. Belə olduqda qı rı cı la -
rın havada ümumi qalma vaxtı azalır və onların
tək rar  uçuşlara hazır olması mümkün olur.
Bundan başqa texnikanın müasirləşməsi ilə düş -

mən təyyarələri indiki vaxtda olduğundan daha
tez aşkar olunması hava hücumundan müdafiə
qüv və və vasitələri vaxtlı-vaxtında döyüş ha zır lı -
ğı na gətiriləcək, qırıcı aviasiya isə vaxtında ha -
va ya qaldırılacaqdır. 

Aviasiya silahlanmasının tərkibinə yeni tipli
yük sək dəqiqlikli silahların, xüsusilə “hava-yer”
tip li böyük məsafəli raketlərin daxil olunması sə -
bə bindən aşkaretmə və məhvetmə  məsafəsinin
ar tırılması üzrə aparılan işlər Hava Hücumundan
Mü dafiə sisteminin inkişafının əsas isti qa mət lə -
rin dəndir. Bundan başqa uzaq radiolokasiya aş -
kar etmə stansiyaları, aviasiyanı idarəetmə stan si -
ya ları üfüq arxasının aşkaredən radiolokasiya
stan siyalarını və kosmosda bazalaşmış stan si ya -
lar bu məsələlərin həll edilməsinin kompleks tət -
bi qində böyük effekt göstərir.

NƏtİcƏ

Yuxarıda sadalananları nəzərə alaraq belə nə ti -
cə yə gəlmək olar ki, yaxın gələcəkdə Azər baycan
ha va hücumundan müdafiə sistemində qırıcı
avia siyanın rolu və yeri onun gələcək inkişafı,
dö yüş hazırlığının yüksəldilməsi, hava düş mə ni -
nin aşkaretmə və məhvetmə zonalarının bö yü -
dül mə si, hava hücumundan müdafiə sisteminin
da  ya naqlığının və həyatda qalma xü su siy yət lə ri -
nin tək milləşdirilməsindən asılı olacaq.

Beləliklə, Hərbi Hava Qüvvələrinin tətbiqinin
for ma və üsullarının əməliyyatlarda tapşırıqların
ye rinə yetirilməsində qırıcı aviasiya və zenit-ra -
ket qoşunlarının imkanlarının mükəmməl öy rə -
nilməsinə imkan verir. Onların əməliyyatlarda,
dö yüş fəaliyyətlərində döyüş tapşırıqlarının mü -
əy yən edilməsinə, döyüş hazırlığının təşkil  və
ida rə edilməsinə şərait yaradır.
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РЕЗЮМЕ
РОЛЬ и МЕстО истРЕбитЕЛЬнОй
авиации в пРОтивОвОЗдушнОй 

ОбОРОнЕ
З. РустаМОв

Технические и тактические сюрпризы совре -
мен ных воин свидетелями которых мы стали,
из менила применение воздушных атак. Для
дос тижения национальных интересов при
при менении воздушных сил, взаимодействие
с наземными силами должно быть наиболее
це ленаправленным и гармоничным. Ко ман ди -
ры должны осознать будущее и формализо-
вать свои вероятности и реальность. Знания и
на ука с одной сторона, а также интуиция с
дру гой сторона являются основой способа
опе рации командира.

SUMMARY
thE pLAcE AND ROLE OF JEtS 

IN AIR DEFENSE
Z. RUStAMOV

In modern warfare, appearance of the new tech -
no  logies and tactics not only changed face of the
war but also conducting of air strike doctrines
was changed. Supporting of ground forces by air
for ces should be more harmonic than before, in
or der to achieve gools of national military strate-
gies. Commanders should understand essence of
the future warfare and establish their assump-
tions and realities upon this understanding. Part
of this understanding gains by knowledge, anoth-
er part by intition both of which are shoping ope -
ra tionol consept the of war.
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Dünyada bütün aparıcı dövlətlərin rəhbərləri
hər  bi əməliyyatların müvəffəqiyyətlə aparılması
üçün müasir texniki bazanın inkişaf et di ril mə si -
nə, lazımi ehtiyatların vaxtında yaradılmasına və
on ların düzgün tətbiq edilməsinə ciddi fikir ve -
rir lər. Qeyd edilən amillər əməliyyatların nə in ki
gedi şinə, hətta ümumi nəticəsinə müsbət təsir
edə bi lər. Bununla əlaqədar avtotexniki təminat
va sitə lərinin, hərbi texnikaların müasir tələblərə
uy  ğun istehsalında və inkişafında keyfiyyətli də -
yi ş ikliklər aparılır ki, bu da öz növbəsində böl -
mə  lərin, qoşunların və ya onların döyüş im kan la -
rı  nın artırılmasına və hücum əməliyyatlarında
tət  biqi üsullarının daha da təkmilləşdirilməsinə
is ti qamətləndirilmişdir. 
Müasir döyüş əməliyyatlarının planlaşdırılması,

ha zırlığı və keçirilməsi za -
ma nı avtotexniki tə mi na tın
təş kili üzrə rəhbəredici sə -
nəd lərin tə ləb lə ri nə riayət
et mək, hissə və bölmələrin
düz  gün ida rə edilməsi qay -
da la  rını mükəmməl
bilməklə ya   na şı, avtotexniki

va si tə lə rin düzgün  və məq sə də uy ğun istifadə
edilməsi, hər bi texnikanın saz və ziyyətdə
saxlanılması, on la rın təyinatı üzrə düz gün
istifadə edilməsi əsas şərt dir. 

Hücum əməliyyatlarının aparılması zamanı qo -
şun larda avtotexniki təminatın düzgün və vax tın -
da yerinə yetirilməsi müvəffəqiyyətin əsasını təş -
kil edir və bütün əməliyyatların uğurla ta mam -
lan masında əsas rol oynayır.
Döyüşə hazırlıqda avtotexniki təminatın əsas

tədbirləri aşağıdakılardır:
– avtomobil xidməti qüv və və vasitələrinin

hazır və ziy yə tə gətirilməsi;
– gələn avtomobil texnika la rının qəbul

edilməsi;
– avtomobil texnikalarının ha zırlanması,

sürücülərin və av tomobil xidməti üzrə
digər mütəxəssislərin ha zır lanması;

– təmir, təxliyyə vasitələrinin və
anbarların ha zır lanması;

– avtomobillərin təmir və təxliyyə iş lə -
ri nin başa çat ması, eləcə də, döyüş əmə -
liy  yatlarının baş lan ma sına qədər bərpa
olun  ması mümkün olmayan av to mo bil -
lə  ri digər təmir hərbi hissələrinə təh vil
ve r ilməsi;

– yuxarı təminat orqanından avtomobil
əm lak la rının alınması, lazım olmayan
av tomobil əm lak larının təhvil verilməsi
və avtomobil ehtiyat his sələrinin  veril -
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       məsinin təşkili.
Avtomobil texnikasının hazırlanmasına da xil -

dir:
– avtomobillərə nəzarət qaydasında baxış keçi -

ril məsi, texniki xidmət  və maşınların təmiri;
– avtomobillərin  fərdi  ehtiyat hissələri və dəst -

lə ri ilə tam təmin edilməsi, çətin keçidlər üçün
va sitələrlə, sürücünün fərdi alətləri, işıqdan mas -
ka lanma qurğuları, gecəgörmə cihazları, su və
ya nacaq üçün əlavə qablar, yanğınsöndürmə və
xü susi təmizləmə vasitələri ilə təmin olunması;

– qorunma boyalarının və məlumatverici ni şan -
la rın təzə lənməsi. [1.79]

Döyüş əməliyyatlarına hazırlıq mərhələsində
dö yüşən hərbi hissələrin avtomobil tex ni ka sın -
dan istifadəsi  maksimum dərəcədə  məh dud laş -
dı rılmalı  və  avtomobillərin  döyüşə  ha zır lan -
ma sı  üçün sürücülərə lazımi qədər vaxt
ayrılmalıdır.

Növbəti 1 və 2 saylı texniki xidmət av to mo bil -
lə rin yürüş məsafəsindən asılı olmayaraq ke çi ri -
lir. Qoşunların döyüş hazırlığını təmin edən xü -
su si avtomobillərə və yedəklərə texniki xidmət
sü rücülər tərəfındən bölük komandirlərinin və
bö lüyün baş texniklərinin rəhbərliyi altında apa -
rı lır.

Təmir və təxliyyə vasitələrinin hazırlanmasına
da xildir:

– aqreqatların, ehtiyat hissələrinin və digər ma -
te rialların müəyyən olunmuş normaya çat dı rıl -
ma sı; 

– təxliyyə yedəklərinə və xüsusi avtomobillərə

nə  zarət baxışının keçirilməsi və aşkar
edil miş na s a z lıqların aradan qal dı rıl ma -
sı;

– avtomobillərin zədələndiyi yerdə tə -
mir olun ma sı üçün təmir-təxliyyə qrup -
la rı nın yaradılması;
– avtomobillərin təmiri və təxliyyə edil -

mə si üz rə şəxsi heyətə tapşırıqların ve ril -
mə si;

– düşmənin ehtimal olunan hücu mun -
dan qo run maq üçün döyüş heyətinin təş -
kil edilməsi və şəx si heyətə müvafiq tap -
şı  rıqların verilməsi. 

Avtomobillərin cari təmiri və texniki
xid mət üz rə mürəkkəb işlər sürücülərin   iş tirakı
ilə taborun tə mir bölmələri tə rə fin dən aparılır.
Birinci növ bə də, döyüş əmə liy yat larında iştirak
edən ma şın lar və bərpa olun ma sı tez mümkün
olan maşınlar tə mir olunur.

Döyüşə hazırlıq mərhələsində briqadanın təmir
bö lüyü cari təmir işlərini yerinə  yetirir, müstəsna
hal larda isə, təzə aqreqatlarla avtomobillərin orta
tə mir işlərini yerinə yetirə bilər. Döyüşlərin baş -
lan ması mərhələsində təmir olun ma sı mümkün
ol mayan av to mo bil lər yuxarı rəislərin icazəsi ilə
tə mir ta borlarına göndərilir.

Ordu korpusunun əlahiddə mad di -texniki tə mi -
nat taborlarından dö yüşə hazırlıq mərhələsində
ha zır aq reqatlarla orta təmir işləri, lazım ol duqda
isə,  cari  təmir  işləri   üçün   istifadə  olunur. 
[1. 80]
Zərurət olarsa, silahlı qüvvələrin avtomobil xid -

məti rəisinin xüsusi sərəncamı ilə ordu kor pu su -
nun əlahiddə maddi-texniki təminat taborlarına
kö mək göstərilməsi üçün tabeliyində olan təmir
ta borlarından hazır aqreqatlarla təmir qrupları
gön dərilə bilər.

Döyüşə hazırlıq zamanı yerinə yetirilir:
– avtomobillər fərdi ehtiyat hissələri dəstləri ilə,

tə mir bölmələri isə ehtiyat hissələri dəstləri ilə
tam təmin edilir;

– avtomobil  ehtiyat  hissələri   anbarlarında
olan  ehtiyatlar dəqiqləşdirilir, artıq əmlaklar təh -
vil verilir;

– anbarlar döyüş şəraiti üçün hazırlanır;
– avtomobil əmlaklarına tələbat təyin edilir;
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– ehtiyatlar lazımi normaya çatdırılır;
– döyüşlərin gedişində avtomobil əmlaklarının 

ve rilməsi və anbarların yenidən doldurulması
qay  daları müəyyənləşdirilir.

hÜcUM ƏMƏLİYYAtINDA AVtOtEXNİKİ

tƏMİNAtIN tƏş Kİ Lİ

Hərbi hissə hücum üçün döyüş mövqeyinə çı xa -
rıl dıqda, yaxud gözləmə rayonunda olduqda,
həm çinin döyüş zamanı vaxt imkan verərsə, tex -
ni kalara nəzarət baxışı, yaxud gündəlik texniki
qul luq keçirilir və aşkar edilmiş nöqsanlar aradan
qal dırılır.

Hərbi hissə hücum üçün ilkin vəziyyətdə olar -
kən təmir və təxliyyə vasitələri, avtomobil əm la -
kı an barları qoşunların döyüş mövqelərinin arxa
his  səsində yerləşdirilir. Taborların texniki təmir
böl  mələri öz taborlarının döyüş mövqeləri ya xın -
 lığında yerləşdirilir və sürücülərə av to mob il lə  ri
döyüşə hazırlamağa köməklik edirlər.

Hərbi hissə birbaşa hücum mövqeyinə çıxdıqda 
tə mir və təxliyyə vasitələri  bir qayda olaraq, aşa -
ğı  dakı kimi hərəkət edirlər:

– taborlara aid olanlar – öz taborunun arxasınca
ən axırda;

– briqadaya aid olanlar – alayın əsas qüv və lə -
rin dən arxada;

– ordu korpusunun birinci eşelonunda hissələrə
aid olan təmir və təxliyyə vasitələri onların ar xa -
sın ca, qalanları isə ikinci eşelondan arxada.

Döyüşün gedişində təmir və təxliyyə vasitələri

qo şunların döyüş vəziyyətindən asılı
ola raq hərbi his sə komandirinin  MTT
üz rə müavininin (av to mo  bil xidməti rəi -
si nin) sərəncamına əsa sən ye ri ni dəyişə
bi lər. Sərəncamda on ların  yerdəyişmə
qay   daları, yeni yer ləş dirmə rayonları,
yer   də yiş mə vaxtı və mar şrutu gös tə ril -
mə  lidir. Taborların ema  latxanaları ta bo -
run arxasınca hə rə kət edərək zə də lən -
miş  texnikanı  ye rin də, yaxud  ən  ya -
xın   da kı  sığınacaqlarda  ca ri təmir işl ə -
ri  ni həyata ke çi rilər.

Briqadaların təmir bölmələri zədə lən -
miş tex ni ka ların daha çox yığıldığı yer -

lər  də yerləşdirilir və qoşunların hücum sü -
 rətindən asılı olaraq sut ka da iki-üç də fə yerini
dəyişə bilər.

Təmir hərbi hissələri, adətən, sutkada bir dəfə,
ya xud iki dəfə yerlərini dəyişə bilər. Zədələnmiş
av tomobillərin yerində təmir məq sədilə təmir
hər bi hissələrindən təmir qrup la rı göndərilə bilər.

Hücum zamanı zədələnmiş texnikanın təxliyyə
edil məsi bölmələrin öz daxili imkanları he sa bı -
na, təmir emalatxanalarının, həmin hərbi hissəyə
təh kim edilmiş təxliyyə va si tə lə ri nin və yaxud
han sısa nəqliyyat va si tələrinin köməyi ilə həyata
ke çi ri lir.

Ordu korpusunun «Zədələnmiş avtomobillərin
qə bulu mən tə qə si», adətən, bir briqadanın
«ZAQM» bazasında təşkil edilir, bura bri qa da la -
rın «ZAQM»-da və döyüş mövqelərində qalmış
av tomobilləri qəbul edilir. [1.81]

Hücum döyüşü zamanı təmir hissələri döyüşən
hər bi hissələrin arxasında yerləşir, döyüş fəa liy -
yə ti başladıqda yaxınlıqda olan sığınacaqda tə -
mir işlərini bərpa  edir və döyüş gedən rayona tə -
mir qrupları göndərirlər.
Onlardan sonrakı istifadə döyüşdə yaranmış və -

ziy yətdən asılı olaraq təyin edilir.
Su maneələrini keçərkən ümumi məsələlərdən

baş qa aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:
– avtomobillərin su maneələrini  keçməsinə ha -

zır lıq işlərinin həcmi və qaydaları;
– zədələnmiş maşınların keçirilməsi üçün TTQ-

nin (təmir-təxliyyə qrupları) ayrılması;
– təmir hissələrinin ilkin sahildə lazımi qaydada
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yer ləşdirilməsi və keçidlərə tərəf irəli çəkilməsi;
– təmir hissələrinin keçirilmə  müddətlərinin

də qiqləşdirilməsi və qarşı sahildə yer ləş di ri lə cə -
yi rayonun təyin edilməsi. 
Təmir hissələri briqadanın əsas qüvvələrinin ar -

xa sınca su maneələrini tam heyətdə, yaxud və -
ziy yətdən asılı olaraq ayrı-ayrı bölmələrlə ke çir -
lər. Hərbi hissələrin təmir bölmələri onların tex -
ni ki qapanmasını təmin etməli və onlardan   ay -
rıl mayaraq həmişə öz işinə başlamağa hazır ol -
ma lıdırlar.

Düşmən müdafiəsinin əməliyyat dərinliyində
zə də lənmiş və təmiri uzun müddət tələb edən av -
to mo billər ZAQM-ə (zədələnmiş avtomobillərin
qə bulu məntəqəsinə) gətirilir.

NƏtİcƏ

Müasir hücum əməliyyatlarının planlaşdı rıl ma -
sı, hazırlığı və keçirilməsi zamanı avtotexniki tə -
mi natın müvəffəqiyyətli  təşkil olunması,
gələcək hü cum əməliyyatlarında motoatıcı (tank)
hissə və böl mələrinin fəaliyyətlərinin əsas
xüsusiyyətlə rin  dən biri olacaqdır. 
Hücumun avtotexniki təminatının yüksək səviy -

yə də təşkili  şəxsi heyətin yüksək peşəkarlığa
ma lik olmasından, avtotexniki təminatın ba ca rıq -
la və müstəqil şəkildə planlaşdırılması və prak ti -
ki cəhətdən məharətlə icra edilməsindən asılıdır.
Bü tün hallarda avtotexniki təminatın mü vəf fə -
qiy yətlə yerinə yetirilməsinə yalnız avtotexniki
tə minat bölmələrinin şəxsi heyətinin deyil, həm
də bütün qoşun növlərinin şəxsi heyətinin gərgin
əmə yi nəticəsində nail olunur. 

Gələcəkdə hücum döyüşləri zamanı MTT va si -
tə lərinin daşımaların müvəffəqiyyətlə yerinə ye -
ti rilməsində əsas rolu yüksək manevrliyə malik
olan nəqliyyat vasitələri oynayacaqdır. Bundan
əla və, döyüş əməliyyatları aparılan zaman müx -
tə lif nəqliyyat növləri arasında etibarlı qarşılıqlı
əla qənin və bağlantıların mövcud olması da xü -
su si  əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Bu mənada, qo -
şun ların müxtəlif şəraitlərdə döyüşü mü vəf fə qiy -
yət lə qətetmə bacarıqları, həmçinin müxtəlif növ
av totexniki vəsaitlərin daşımaların, istənilən şə -

ra itlərdə müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi öz
əhə miyyətini itirməyəcək, əksinə daha aktual
ola  caqdır. 
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pEЗЮME
ОРганиЗация автОтЕхниЧЕсКОгО

ОбЕспЕЧЕния в 
наступатЕЛЬнОМ бОЮ

д. агаЕв

В статье нашли своё отражение сведение об
ор ганизации автотехническокого обеспече-
ния, про ведении автотехнического обеспече-
ния тех ники, сути пункта приёма повреж ден -
 ных ма шин, деятельности ремонтно-эва ку -
ационной работы в наступательной операции.
При офор м ле  нии статьи пологаясь на ис поль -
зуемые ис точ ники можно сказать, что для
успешного про ведения наступательной опе -
рацииo важно пос тоянное развитие авто тех -
 нического обес пе  чения.

SUMMARY
thE ORgANIZAtION OF tEchNIcAL 

SUppORt IN ASSAULt FIght
J. AgAYEV

It the article, it has been reflected information
ab out the organization of technical support, ma -
in  tenana, the reception station essence of dam-
aged cars, the activity of repair and evacuation
te ams it can be mentioned that the sources used
in wreting article, to conduct further offensive
ope rations successfully it is very important the
de velopment of technical support.
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ÜMUMİ   MÜDDƏALAR

Marş – qoşunların öz hərəkəti ilə kolonlarda
yol  lar və kolon yolları ilə vaxtında, tam şəkildə
və ve rilmiş tapşırığı yerinə yetirməyə hazır və -
ziy   yət də təyin olunan rayona və ya göstərilən hü -
du  da çıxmaq məqsədilə mütəşəkkil yer də yiş mə -
dir.
Marş döyüşə giriş gözlənilərkən və ya düşmənlə

toq quşma təhlükəsi olmadan keçirilə bilər. Marş
gizli, bir qayda olaraq, gecə və ya digər məh dud -
gör mə şəraitində – döyüş əməliyyatları za manı
və ya öz qoşunlarımızın arxa cəbhəsinin də rin lik -
lərində – gündüz keçirilir. Marşın ke çi ril mə
şəraitindən asılı olaraq sutkalıq mənzili qət et mə -
nin öl çü sü 200-250 km və daha çox ola bilər. 

Briqada sərbəst və ya ordu tərkibində ön, bi rin -
ci, ikinci və ya sonrakı səfər eşelonlarında marş
ke çirə bilər. Marşın keçirilməsi üçün briqadaya
bir qayda olaraq, ikidən az olmayaraq əsas və bir
eh tiyat hərəkət marşrutu təyin edilir.

Marşın vaxtında və mütəşəkkil başlanması və
bit məsi, kolonların hərəkətlərinin tənzimlənməsi,
üçün çıxış hüdudu (bir marşrutla hərəkətdə –
mən təqə) təyin edilir və kolonların başlanğıcının
bu hü dud lardan keçmə vaxtı göstərilir. Çıxış hü -
du du nun (məntəqəsinin) uzaqlığı qoşunların yer -
ləş di yi rayondan taborların (divizionların) ko lon -
la rı nın çəkilməsini, onların təyin olunmuş sürəti
əldə et məsini təmin etməlidir və 5-10 km mə sa -
fə də ola bilər. Tənzimləmə hüdudları hərəkətin
hər 3-4 saatdan bir, həmçinin maneə hüdudlarına
gö rə tə yin edilir.

Şəxsi heyətin qidalanması
və istirahəti, si lah la rın və
hər  bi texnikanın tə mi ri, tex -
ni ki qulluq, maşınlara ya  na -
caq əlavə edilməsi, di gər

maddi vasitələrin eh ti yat  larının dol  durulması
üçün istirahət rayonları tə yin edilir.

Hər sutkalıq mənzilin axırında gündüz (gecə)
is ti rahət rayonu təyin olunur, uzunmüddətli marş
za manı isə hər üç-beş sutkalıq mənzildən sonra
sut kalıq istirahət rayonu təyin oluna bilər. Bri qa -
da nın istirahət rayonunda qalma müddəti 6 sa at -
dan az olmamalıdır. Dincəlmə hərəkətin hər 3-4
sa atından bir – 1 saata qədər, sutkalıq mənzilin
ikinci ya rısında – bir dincəlmə – 2 saata qədər
müddətə tə yin olunur.

İstirahət rayonları bölmələrin yayılmış yer ləş -
mə sini, onların maskalanmasını, düşmənin kəş -
fiy yat zərbə sistemlərindən və digər zərərvurma
va sitələrindən müdafiəsini, həmçinin bölmələrin
mar şa davam etmək üçün tez çıxmasını təmin et -
mə lidir.

MARşDA şƏXSİ hEYƏtİN 

QİDALANMASININ tƏşKİLİ

Marşa hazırlıq zamanı ərzaq təminatı üzrə aşa -
ğı dakı tədbirlər yerinə yetirilir:                              
– ərzaq ehtiyatları təyin olunmuş normalara çat -

dı rılır;
– səhra mətbəxlərinə və dartıcı avtomobillərə

tex niki qulluq göstərilir;
– marşda şəxsi heyətin isti yeməklərlə hesabı və

qi dalanma rejimi işlənilir;
– yeməklərin hazırlanması və qida məntəqələri

tə yin olunur;
– su ilə təminat mənbələri təyin edilir.
Marşda şəxsi heyətin qidalandırılmasının rejimi

və təşkili  qaydası marşın keçirildiyi şəraitdən
ası lıdır və hər bir halda konkret olaraq, hissə ko -
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man diri tərəfindən təyin edilir.  Əgər marş gün -
düz vaxtı keçirilirsə, yeməyin birinci qəbulu çı -
xış dan 1-1,5 saat əvvələ planlaşdırılır.

Nahar yeməyi günün ikinci yarısında 2 saatlıq
is tirahət rayonunda həyata keçirilir.

Səyyar mətbəxlər istirahət rayonuna qay na dıl -
mış su ilə dolu çatdırılır (şəkil.1). Konserv ləş dir -
il miş ərzaqdan is ti yemək bişirmək üçün qay na n -
mış su olanda  50-55 dəqiqə vaxt tələb olunur, o
cüm lədən: 

– mətbəxlərin işə hazırlanması – 15 dəq;
– qida konsentrantlarının bişirilməyə hazırlan -

ma sı – 10 dəq;
– hazırlanmış ərzaqların qazana

qoyulması və qay namaya çat dır -
ıl ması – 10-15 dəq;

– ət konservlərinin, piyin, qa -
za na qoyulması və bi ş ənə kimi
qay nadılması  – 15 dəq. 

Şam yeməyi gecə istirahəti ra -
yo nunda verilir. Marş gecə vaxtı
ke çirildikdə şəxsi heyətə  çı xış -
dan qabaq şam yeməyi verilir.
Son rakı  yeməklər sə hər və gün -
düz istirahət rayonunda gündüz
is   ti ra həti zamanı verilir. Gecə
vax  tı sutkalıq norma he sabına
ara yeməkləri və isti çay verilir.

İs  ti ye mək, çay və şəkər böl mə lə rə istirahət ra -
yon la rın da və bö yük düşərgə yerində çatdırılır.
Sə hər və na har yeməkləri gün düz  istirahət
rayonlarında hə yata keçirilir.

Marş zamanı hazır yeməklər səhra mət bəx lə -
rin dən birbaşa qazançalara
çəkilməklə həyata ke çi ri lir.

Marşrut üzrə təyin olunmuş yü -
rü şü tənzimləmə post larında olan
şəx si heyət üçün yeməklər  ter -
mos   larda daşınır. Bundan əlavə
hə min şəxsi he yə tə quru ərzaq
pa yı da verilir.

MARşDA tEXNİKALARIN

YANAcAQLA tƏMİNAtININ

tƏşKİLİ

Marşdan əvvəl toplama ra yo -
nun da texnikaların ya nacaqla tam
dol durulması onların üzərində
qu  raş dırılmış əlavə çənlərdən
(çəl ləklərdən) və ta bor, briqada
nəq liyyatından, ştat doldurma va -

si  t ə lərindən və rayonda açılmış ya nacaqdol dur -
ma mən təqələrindən təşkil olu nur. Maşınların ya   -
na ca ğa görə ehtiyat gedişini ar tırmaq üçün on la -
ra əla və yanacaq qabları qo yu lur.

Marş zamanı hissə və bölmələrin, texnikaların
ya nacaqla doldurulması (şəkil 2), səyyar yanacaq
eh ti  yat  la rından (avtomobil yanacaq nəqliy ya tın -
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da da şı nan), yanacaqdoldurma vasitələrilə isti ra -
hət ra yon larında və axırıncı toplanma rayonunda,
tank  ların və başqa texnikaların doldurulması isə
adə  tən günün ikinci yarısında həyata keçirilir. Bu
məq sədlə yuxarı komandanlıq tərəfindən hərəkət
marş rutlarında əlavə doldurma məntəqələri təyin
olu nur və yanacaqdoldurma vasitələri açılır.

Briqada marşa hazırlaşarkən ilkin lazımi mə lu -
mat  ları alaraq, yanacaq xidməti rəisi  bölmələrin
mar şda yanacaqla təminatı qaydası haqqında öz
tək liflərini briqada komandirinin MTT üzrə mü -
a vi ninə məruzə edir və alınan göstərişlərə uyğun
ola raq, bölmələrin yanacaqla təchizatı  planını iş -
lə yib hazırlayır.

Briqadanın marşda yanacaq ehtiyatlarının dol -
du rulmasını yuxarı təminat orqanları təşkil edir.
Marş da maşınların yanacaqla doldurulmasının
təş kili marşrutun uzunluğu, marşın aparılma şə -
ra itləri, hissədəki maşınların sayı və doldurma
va sitələrinin varlığı ilə təyin edilir. Hərbi his sə -
nin yanacaqla təminatında maksimum müs tə qil -
li yə nail olmaq üçün marş başlayanadək bütün
ma  şınlarda elə miqdarda yanacaq yer ləş di ril mə -
li dir ki, müəyyən olunmuş azalmayan ehtiyat
sax lanılmaqla sutkalıq gediş üçün kifayət etsin.
Ma şınlarda yanacaqla dolu əlavə həcmlərin ol -
ma sı, onların doldurulma vaxtını xeyli azaltmağa
im kan verir. Lazım olduqda bölmələrə bütün
marş müddətinə və ya onun ayrı-ayrı dövrləri
üçün yanacaqla dolu avtomobillər və doldurma
va  sitələri verilə bilər. Marşda onlar arxa ko man -
da məntəqəsi kolonunun tərkibində, yəni MTT
bö lüyü kolonunun tərkibində hərəkət edirlər.

Marşda maşınların yanacaqla doldurulması ma -
şın  ların yanacaqdoldurma vasitələrinə ya xın laş -
ma  sı və ya doldurma vasitələrinin doldurulan
ma  şın lara yaxınlaşması vasitəsi ilə həyata ke çi ri -
lə bilər. Qarışıq doldurma üsulu da tətbiq oluna
bi  lər. Bu zaman bəzi döyüş maşınları onlara dol -
dur ma vasitələri yaxınlaşmaqla doldurulur, di -
gər ləri isə özləri bu vasitələrə yaxınlaşırlar. İs tə -
ni lən doldurma üsulunda tankları və piyada dö -
yüş maşınlarını (zirehli transportyorları) yol qı ra -
ğın da, meşənin içində və yaxud da mas ka lan ma -
nı təmin edən elə yerlərdə yerləşdirmək lazımdır
ki, doldurma vasitələri onların arası ilə keçə bil -

sin və eyni zamanda bir neçə maşını doldura bil -
sin. Doldurmanın səmərəliliyi həm də doldurma
va sitələrinin düzgün yerləşməsindən asılıdır.

MADDİ VƏSAİtLƏRİN DAşINMASININ tƏşKİLİ

Marş zamanı maddi vəsaitlərin səyyar ehtiyat
sər finin yerinin doldurulması adətən böyük dü -
şər gə və istirahət rayonlarında həyata keçirilir.
Ya nacaq daşıma nəqliyyatı vasitələri maşınları
dol durduqdan dərhal sonra yuxarı birləşmənin
ya xınlıqda yerləşən anbarlarından yanacaq eh ti -
ya tını dolduraraq, kolonlarda öz yerini tuturlar.
Marş zamanı  maddi vəsaitlərin ehtiyatları is ti ra -
hət rayonlarında və axırıncı toplanma (cəm ləş -
mə) rayonunda gün ərzində maddi-texniki tə mi -
nat orqanları tərəfindən normaya çatdırılır.                                                                                

Marşda  maddi vəsaitlərin daşınması elə təşkil
olun malıdır ki,  hissələrin maddi-texniki təminat
his sə və bölmələri öz birlik və hissələrindən geri
qal mayaraq, bilavasitə istirahət rayonlarında öz
hər bi ehtiyatlarını normaya çatdırsınlar. Bu məq -
səd lə briqadanın avtomobil bölmələri öz tap şı rıq -
larını yerinə yetirdikdən sonra istirahət ra yon la -
rına vaxtlı-vaxtında gəlməlidirlər və orada la zı mi
maddi vəsaitləri hissə və bölmələrə çat dır ma lı -
dırlar. Kəşfiyyat aparan bölmələrə yanacaq, sur -
sat, ərzaq və digər maddi vəsaitlər daşımaq üçün
helikopterlər ayrıla bilər.

MARşDA tİbbİ tƏMİNAtIN tƏşKİLİ

Marşda yaralı və xəstələrə tibbi yardımın gös tə -
ril  məsi özünə və qarşılıqlı yardım qaydalarına,
həm  çinin tibb hissə və bölmələri tərəfindən hə -
ya  ta keçirilir (şəkil 3). Yaralı və xəstələr, onlara
yerində tib bi yardım göstərildikdən sonra öz
bölmələrilə hə rəkət edirlər, zəruri olduqda onlar
adətən qo şun nəqliyyatı ilə yaxınlıqdakı tibb mü -
əs si sə lə ri nə təxliyyə edilirlər.

Marşda tibb xidmətinin fəaliyyəti və tibbi tə mi -
na tın təşkilinin xüsusiyyətləri əsasən, marşın xa -
rak terindən, yəni düşmənlə döyüşə girmək eh ti -
ma  lından və ya ondan uzaqda olmağından, ko -
lon  ların düzülüş qaydasının dərinliyi, hərəkət
marş rutlarının sayından, bu istiqamətdə tibbi
mü əs sisələrin olmasından, hava şəraiti və ilin
fəs  lin d ən, işıqlı və qaranlıq vaxtın uzunluğundan
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ası lı dır. Briqadanın kolonlarla hərəkət sürətini,
böl mə lərin yol boyu bir-birinin ardınca uzaq mə -
sa fə lərdə düzülüşünü, hərəkət yollarının daim is -
ti fa də olmasını nəzərə alaraq, tibb xidməti üçün
ay rılmış qüvvə və vasitələr qabaqcadan pay lan -

ma lı, bölmələr tibbi təminat vasitələri ilə güc lən -
di rilməlidirlər. Kolonlara paylanmış tibbi təsislər
be lə hallarda, hərəkət boyu, düşmənlə qarşılaşma
dö yüşünə girdikdə və ya toplanma bölgəsində
tib bi təminatı sərbəst icra edə bilərlər. Ən vacib
mə sələlərdən biri marşı təmin edən qüvvələrə
tibb xidmətinin gücləndirilməsidir. 

Yol marşrutlarının, istirahət üçün təyin olun -
muş yer  lərin sanitar-epidemioloji vəziyyəti tibbi
tə  mi n atın təşkilinin mühüm şərtlərinə aiddir. Bu
məq   sədlə zəruri sanitariya-gigiyena və əks-epi -
de mik tədbirlərin icrası üçün tibbi kəşfiyyatın sə -
fər lərdən əvvəl aparılmasının əhəmiyyəti çox bö -
yükdür.

Marşın tibbi təminat tədbirlərinə aid edilir:
– marşrutların və istirahət yerlərinin tibbi kəş -

fiy yatının təşkili və aparılması;
– marşa hazırlaşarkən və bilavasitə marş zamanı

şəx si heyət tərəfindən sanitariya-gigiyena tə ləb -
lə rin gözlənilməsinə sanitar nəzarətin artırılması;

– marşrutlar boyu qoşunlar arasında əks-epi de -
mik tədbirlərin keçirilməsi;

– şəxsi heyətin kütləvi qırğın silahlarından qo -
run ması;

– marşrutlar boyunca və düşmənlə, bilavasitə

tə mas da olduqda müalicə-təxliyyə işlərinin gö -
rül mə si.

Birləşmə marşda olarkən, tibbi kəşfiyyat digər
xid mətlərlə birgə aparılır. Marşrutun kəşfiyyatı
üçün yaradılan dəstələrin tərkibinə ərazinin tibbi

qiy mətləndirilməsi məqsədilə briqadadan həkim
və ya feldşerlə birgə sanitar-təlimatçı ayrılır.

Keçirilən marşın sonunda düş mən lə dərhal dö -
yü şə başlama ha lında tibbi kəşfiyyat mühafizə
dəs  təsinin tərkibində olan kəş fiy yat qrupu ko -
man dirin razılığı ilə təşkil olunur. Hər bir halda
tib  b i kəşfiyyat elə təşkil olun ma lı dır ki, əsas qüv -
və nin ya xın laş dı ğı məqamlarda təxirəsalınmaz
təd  birlər görülməsi üçün bütün mə lumatlar alın -
sın. Bu zaman təh lükəli yoluxucu xəstəlik mən -
bə  ləri tezliklə aşkar edilir, ki fa yət qədər key fiy -
yət li içməli su ha zırlanır. Tibbi kəşfiyyatın əsas
məq sədi hə rə kət marşrutu, dincəlmə yerləri və
yer ləşmə ra yo nu nun sanitar-epidemioloji və ziy -
yə tini təyin et mək dir. Tibbi kəşfiyyatda təxliyyə
yol larının və ziy yəti yoxlanılır, tibbi bölmələrin,
mü əssisələrin yer ləşmə yerləri təyin edilir.
Marşın təşkili və keçirilməsində sanitariya-gi gi -

ye na tədbirlərinin məqsədi hərəkətdə və istirahət
za manı gigiyena qaydalarına, hərbi qulluqçuların
qi dalanmasına, su təminatına, yəni ərazidəki
məs    kunlaşmaya, şəxsi heyəti daşıyan nəqliyyatın
və ziyyətinə edilən sanitar nəzarətdən ibarətdir.
Marş zamanı üçöynə qidalanmanın təşkili müm -
kün olmadığı hallarda, isti yemək payları gü nün
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ikinci hissəsindəki istirahətlərdə verilməsi üçün
hazırlanır. Şəxsi heyətdə su təmizləyici həb lə rin
olmasını, su çənlərinin, dolabçaların və ziy yə tini
yoxlamaqla su təminatına sanitar nəzarət ic ra
olunur.

Yaşayış məntəqələrində yoluxucu xəstəliklərin
ol ma ehtimalını nəzərə alaraq, əhali ilə təmasın
ol maması üçün dincəlmə yerləri onlardan uzaqda
tə yin olunur. Marşa hazırlıq dövründə xüsusi təh -
lü kəli xəstəliklərə qarşı profilaktiki peyvəndlərin
edil məsi, şəxsi heyətin fərdi qoruyucu vasitələrlə
tə min edilməsi, radioloji, kimyəvi və bakterioloji
kəş fiyyatın aparılması həyata keçirilir. Bunlara
əla və olaraq, ərazidəki qoruyucu xü susiy yət lər -
dən bacarıqla istifadə edilməsi kütləvi xəs tə lən -
mə hallarından qorunmaya müsbət təsir göstərir.

Hazırlıq mərhələsində təşkil edilmiş müalicə-
təx liyyə tədbirləri də marşın keçməsini səmərəli
ed ir. Tibb xidməti rəisi hazırlıq mərhələsində tib -
bi təminatı planlaşdırır, qüvvə və vasitələri pay -
la    yır. Bu zaman bölmələrin tərkibində marşı keçə
bil məyən xəstə və yaralılar aşkarlanaraq təxliyyə
edi lir, tibb məntəqələri xəstələrdən azad edilir.
Böl mələrə çatışmayan əmlak verilir, onlar təx liy -
yə vasitələri və tibb heyəti ilə gücləndirilir. İlk
növ bədə mühafizə qüvvələri tibb heyəti və nəq -
liy yatla gücləndirilir, taborlar həkim və avtosarğı
va sitəsilə, bölüklər isə həkiməqədər yardım dəsti
ilə təmin edilir. Marşa hazırlıq mərhələsində şəx -
si heyətin və əmlakın nəqliyyata yüklənməsi za -
ma nı tibb xidmətinə cavabdeh zabitin sərəncamı
ilə xəstə və yaralılara tibbi yardım göstərilməsi
və onların təxliyyəsi məqsədilə məntəqələr açılır.

NƏtİcƏ

Məqalədə marşın maddi təminatının təşkili öz
ək sini geniş şəkildə tapmışdır.  Məqalədə gös tə -
ril mişdir ki, marşın aparılması zamanı qo şun lar -
da maddi təminatın düzgün və vaxtında yerinə
ye tirilməsi müvəffəqiyyətin əsasını təşkil edir və
mar şın uğurla tamamlanmasında əsas rol oy na -
yır.
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РЕЗЮМЕ
ОРганиЗация МатЕРиаЛЬнОгО 

ОбЕспЕЧЕния вО вРЕМя МаРша
Ф. РагиМОв

Во время физических мер безопасности мар -
ша – борьба всех типов, частей и материаль-
ных ресурсов для обеспечения без перебойно-
го обслуживания, питания личного персона-
ла, оборудования, обеспечением топлива,
дос тавление материала по прямому назначе-
нию, медичинская помощь личного персона-
ла для оказания  медичинской помощи ра не -
ным.

SUMMARY
MEASURES ON MAtERIEL 
SUppLIES DURINg MARch

F. RAhIMOV

Measures on materiel supplies during march
me ans (intends) – provision of fight batteries and
units with all types of materiel means uninterrup -
ted ly, nourishment of the personnel, providing
the military machines with fuel, carrying ma te -
riel means according to its intended purpose, me -
di cal care of personnel, medical assistance to the
sick and wounded.  
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Müasir döyüş əməliyyatlarının qətiyyətliliyi,
gər   ginliyi, sürəti, yüksək manevrliyi, vəziyyətin
tez -tez və kəskin dəyişkənliyi maddi-texniki tə -
mi  nat işinin həcmini, üsullarını əsaslı sürətdə də -
yiş  dirir. Nəticədə maddi-texniki təminata olan tə -
ləb lər artır.
Müasir  döyüş əməliyyatlarının icrası maddi və -

sa it lərə, xüsusilə,  sursat və yanacağa olan tə lə -
ba tın həcmini artırır. Həmçinin zədələnmiş bütün
növ texnikanın tez bir zamanda  sıraya qay ta rıl -
ma     sı, yaralı və xəstələrə vaxtında  tibbi yardımın
gös  tərilməsi tələb olunur. Buna görə də qo şun la -
rın hərtərəfli, fasiləsiz maddi-texniki təminatı
dö  yüşün qələbə ilə nəticələnməsi üçün həlledici
fak  torlardandır. Qoşunların maddi-texniki tə mi -
na  tı özündə maddi, texniki, tibbi və digər təminat
növ  ləri üzrə həyata  keçirilən tədbirləri bir ləş di -
rir.

DAĞLIQ ƏRAZİDƏ tİbb tƏMİNAtININ tƏşKİLİ

Hücum döyüşlərindəki tez-tez şərait də yiş mə lə -
ri, hərəkətin intensivliyi nəticəsində məsafənin
uzan   ması, qət olunmuş ərazinin tanınmazlığı, so -
si al-məişət obyektlərinin, yol və körpülərin da -
ğın   tıları səbəbindən sanitar-epidemioloji və ziy -
yə   ti gərginləşdirir, tibbi yardımın gös tə ril mə sin -
də xeyli maneələr meydana çıxır. 

Briqadanın hücumda tibb
tə mi  natının təşkili sanitar it -
ki  lərin strukturundan və həc -
min  dən asılıdır. Müasir şə ra -
it  də kütləvi qırğın silahının
tət  biqi ilə düşmənin mü da -
fiə  sinə hazırlanmış hücum
vax  tı şəxsi heyətin bir döyüş
gü nü sanitar itkiləri şəxsi he -

yə tinin siyahı sayının 25 – 40 faizini təşkil edə
bi lər, o cümlədən: 

– adi silahlardan – 8 – 12 faiz; 
– nüvə silahından – 14 – 20 faiz; 
– kimya və  bakterioloji silahlardan – 3 – 8 faiz;  
– xəstəlikdən – 0,1 faiz. 
Təlimlərin təcrübəsi göstərir ki, motoatıcı bri qa -

da   da hücum döyüşlərində kütləvi qırğın si lah la rı -
nın tətbiqi olmamaq şərtilə sutka ərzində 12 – 15
fa   iz sanitar itki baş verə bilər, bu da ayrı-ayrı
saat    larda, döyüşün müxtəlif mərhələlərində
sayca kəs   kin fərqlənə bilər. Qəflətən çoxlu sayda
yaralı da   xil olan çətin vəziyyətlərdə tibb xidməti
rəisi ta   beçiliyindəki ehtiyat qüvvələrdən dərhal
is ti fa də etməli olur.   

Briqadanın həmləyə keçmə xəttinə irəliləməsi
za  manı ilk tibbi yardım yaralılara özünə yardım
və qarşılıqlı yardım formasında, həmçinin bö lük -
lə  rin sanitar təlimatçıları tərəfindən bilavasitə
dö  yüş meydanında göstərilir. İmkan daxilində
ya  ra lılar kolonların tərkibində hərəkət edən sa ni -
tar maşınlara mindirilir.
Briqadanın tibb xidməti rəisi döyüşün əvvəlində

ya  ralıları toplayan və təxliyyə edən vasitələri ta -
bor  lara göndərir. Bu vasitələrin bir hissəsi zəruri
hal  larda tabor tibb məntəqələrinin güc lən di ril mə -
si məqsədilə ehtiyat halında briqada tibb mən tə -
qə  sində saxlanıla bilər.  
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Hücum zamanı bölmələrin sanitar təlimatçıları
və tibb məntəqəsinin şəxsi heyəti yaralılara ilk
tib bi yardım göstərərək onları yaxınlıqdakı dal -
da  lanacaqlara və sanitar maşınlarına təxliyyə
edir  lər. Yaralı və xəstələrin cəmləşdiyi dal da la -
na caq  lar (yuvalar) yaxşı görünən məlumatverici
işa  rələr ilə qeyd olu nur (göstərilir). Onlar dal -
dalanacaqlardan ya xın lıqdakı tabor tibb mən tə -
qə  lərinə və ya bri qa da nın tibb məntəqəsinə təx -
liy yə olunurlar. Bri qa da nın tibb məntəqəsi hü -
cum  da yaralıların dal da la nacaqlardan çıxarıl ma -
sı nı (daşınmasını) həyata ke çirir, onlara müəyyən
olun  muş həcmdə hə ki mə qədər yardım göstərir
və sonrakı təxliyyəyə ha zırlayırlar. Hücum za -
ma nı tibb məntəqəsi şə ra it dən asılı olaraq çoxlu
say da yaralılar olduqda açı lır. Onun yer də yiş mə -
si tam tərkibdə və ya av to sarıma vasitəsinin yeni
ra   yona çıxarılması ilə hə yata keçirilir. Hər bir sa -
ni  tar yaralını sı ğı na ca ğa aparmazdan əvvəl ona
ilk tibbi yardım gös tə ril məsi üçün 10 – 20 dəq.
vaxt sərf edir. Bu vaxtın 1 – 2 dəqiqəsini yaralıya
ya  xınlaşmağa, 6 – 7 də qi qəsini ilk tibbi yardıma,
2 – 3 dəqiqəsini yerin işa rələnməsinə, 8 – 10 də -
qi  qəsini isə öz yerinə qa yıtmağa sərf edir. Sanitar
tə limatçılar və sa ni tar lar yardım göstərə bil mə lə -
ri üçün  müvafiq çan talarla təmin edilirlər. Hə -
min çantalarda tibbi yar dım ləvazimatları olur.
Bun  dan əlavə, dö yüş dən qabaq, hər bir döyüşçü
şəx  si əleyhqaz, fərdi tib bi təchizat vasitələri ilə
tə  min edilirlər. Ya ra lı la rın yığılması və onlara
tib  bi yardım gös tə ril mə si fasiləsiz aparılmalıdır.
Dö  yüşün gedişi ərzində özü -özünə yardım təd   -
bir   lərinə tələbat artır. Buna gö rə də döyüşçülərə
yu  xarıda qeyd olunduğu ki mi hazırlıq dövründə
qar    şılıqlı yardım qay da la rı nın təlim edilməsi
daha çox vacibdir.
Yaralıların toplanılması onlara ilk yardımın gös -

tə r   ilməsi və təhlükəli yerlərdən kənara,
taborların hə     rəkətinin əks istiqamətinə çı xa rıl ma -
sı işinə ümu  mi rəhbərliyi tabor feldşeri (həkimi)
təş kil edir. Taborların sanitar nəqliyyatı yara lı la -
rın bö lük lərdən təhlükəsiz yerlərə daşınmasını
tə min edir. Tabor tibb məntəqələri hərəkət edərək
ya ra  lı  ların toplandığı yerlərdə yardım göstərir və
dər        hal digər «yaralı yuvalarına» keçirlər. Briqada
tibb məntəqəsinin sanitar nəqliyyatı yaralıların

mən  təqələrə çatdırılmasını təmin edir. Taborun
hü  cumu müvəqqəti dayandığı zaman tabor tibb
mən   təqəsi açılaraq xəstə və yaralılara həkimə qə -
dər tibbi yardım göstərilir. Taborların  tibb mən -
tə  qə rəisləri taborun döyüş tapşırığını, döyüş dü -
zü   lüşünü dəqiq bilməli, taborların komanda
mən tə   qələrinin yerdəyişmələrini, MTT böl mə lə -
ri nin y e  ri, təxliyyə və daşıma yolları barədə ət   -
raflı mə lu   mata malik olmalıdırlar.

Briqadadan yaralı və xəstələrin təxliyyəsi kor -
pu          sun tibb xidməti rəisi tərəfindən Əlahiddə Tibb
Ta  borunun (ƏTT) nəqliyyatı ilə həyata keçirilir.
İki n  ci eşelon (ehtiyat) briqadasının tibb mən tə qə -
si, adətən əsas qüvvələrin döyüşə daxil edil mə -
sin         dən sonra, bölmələrdə yaralılar yarandıqda
açılır.
Hücuma çıxış vəziyyətində briqada ön mövqedə

olan tibb məntəqəsi, adətən ön (cəbhə) xəttdən 6
– 8 km-lik məsafədə daldalanacaqda açılır. M o -
to  atıcı briqada dərinliklərdən hücuma keçərsə,
göz  ləmə rayonunda tibb məntəqəsi yalnız am bu -
la t  or və stasionar tibbi yardım təşkili üçün qis -
mən açılır. Tibb məntəqəsinin göstərilən qaydada
yer       ləşdirilməsi MTT planında müəyyən olun ma -
lı dır. Briqada hücumunun döyüş tapşırığının də -
rin liyini nəzərə alaraq tibb məntəqəsi qısa müd -
dət ərzində yerdəyişmələrə hazır olmalıdır.Tibb
mən təqəsi lazım gəldikdə sonradan ön mövqe ar -
xa  sında  yerdəyişmə edir və hücum döyüşləri
mü vəf fəqiyyətlə aparıldıqda bir döyüş sutkası ər -
zin də 17 km-ə qədər irəliləyə bilər. Bununla əla -
q  ə    dar olaraq bu müddət ərzində briqada tibb
mən     təqəsi 1-2 yerdəyişmə aparmalı olur.

Ümumi sanitar-gigiyena tədbirlərilə yanaşı bri -
qa danın tibb xidməti hücumda daima şəxsi he yə -
tin sağlamlığı, qidalanması, su təminatına diqqət
ye tirməlidir.

Tibb xidmətinin təşkilində əvvəlcədən sanitar-
gi gi      yenik və əks-epidemik tədbirlər ke çi ril mə li -
dir. Hərbi hissələrin tibb məntəqə və bölmələri
əl a hid    də istiqamətdə fəaliyyət göstərirsə onlar
yu      xarı komandanlığın tibb xidmətinin güc və və -
sa it   ləri ilə gücləndirilir. Onlar  dağlıq şəraitdə
xəs    tə və yaralıları təxliyyə etmək üçün xüsusi lə -
va    zimatlar ilə təmin olunurlar və ya onlar özləri
bu ləvazimatları tədarük edirlər (buzqıran, ya ra -
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lıla rı təxliyyə etmək üçün ağacın bu daq la rın da
düz         əl    miş xərəklər, qırmaqlar və.s) hər bi his sə lər -
də şəxsi heyət dağ xəstəliyindən mü  hafizə etmək
üç ün xüsusi profilaktik tədbirlər ke  çirilir, şəxsi
he   yət günəş şüasından qorunur və qar kor lu ğun -
dan mühafizə edilir, qış möv sü mün də don ma lar -
dan qorunma tədbirləri görülür.

Ya ralı və xəstələrin qış mövsümündə təxliyyə
edil   məsi vaxtı donmanın qarşısını almaq üçün
tibb böləmlərində isti əşya-əmlaklar, yataq ki sə -
lə    ri, isti yataq ləvazimatlarından ehtiyatlar ya ra -
dıl     malıdır. İstirahət və isidilmə  məntəqələri is  ti
xö  rəklə təmin olunması təşkil
edilməlidir.
Ya  ralı və xəstələri hava nəq -

liy        yatı ilə təx   liyyə et mək
üçün tibb böl mə  lə rində (his -
 sə   lə rin də) eh ti yac olan tibb
mən   tə qə   lərinə  ha va nəq  liy -
 yatı üçün uçuş-eniş mey dan -
 çaları hazır la nır.

Sanitar itki dağlıq ərazidəki
dö   yüş lər zamanı adi şə raitdə
apa   rı lan döyüşlərə nisbətən
az olur. Bu onu n la izah olu -
nur ki, dağlıq şə raitdə ağır si -
lah     lar dan istifadə məh duddur
və eləcə də atıcı si lah  lar dan
qo  runmaq üçün şəxsi he yət

tə bii maneələr ara sında giz -
lən         mək imkanına malikdir.
La         kin xa rakter etibarilə sa ni -
tar it kilər öz növlərinə görə
fərq    lə nir, məsələn «ikinci
mər        mi» he sa bına (daş və qa -
ya qəlpələri) zə dələnmələr,
çox       lu miqdarda don  ma, xəs -
tə       lən mə halları və. s.

Əfqanıstan ərazilərində
1979-cu ildə sovet qo şun la rı -
n ın sağ lam lığı və həyatda
qal        maları bö yük risk lərlə üz-
üzə qalmışdı. Bu nə inki da -
vam   lı dö yüş lərin gedişi ilə,
hət  ta çox çətin coğrafi, iqlimi
və sanitar epidemioloji və ziy -

yət  lər lə əlaqədar idi. Hü n dür lü yü 1500-1800
metr və yu xa rı hün dür  lükdə uzun müd dət qalan
hər bi qulluqçular dağ xəstəliklərinə tu tulurdu.
Yayda gün düz köl gə də temperaturun 45-60 dər ə -
cə yə çat  ması, ge cə isə aşağı düşməsi gün vur ma
və is ti vurma, elə  cə də qışda soyuqlama və don -
vurma hal ları baş ve rir di. Ç ətin keçilən əra zi də
zəif və düz gün sa lın ma yan yol qovşaqları, dağ -
lararası dü zən lik lər, də rələr, çaylarda kör pü lə rin
ol ma ma sı tibb tə mi  n a  tının manevr im kan la rının
azal dıl ma sı, ya ra    lı lara tibbi yardımın gös tə -
rilməsinə,  çı xa  rıl ma sı  na  və  axtarış  işlərinin 
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apa rılmasının çox çətinləşdrir .
Ağır sanitar-epidemioloji vəziyyət ölkədə  yayı -

lan ağır bağırsaq və tif xəs tə  likləri, hepatit vi ru -
su, vərəm, malyariya, su çi çə yi  və  s.  xəstə lik lər
hər bi  qulluqçulara  təsir edir di. Birinci hə ki mə
qə dər və həkim yardımı xəs  tə və yaralılara on -
ların toplanılması və təx liy yə  si alayın tibb xid -
mə  ti rəisinin öhdəliyinə dü şür dü.

Ümumiyyətlə, Əfqanıstan müharibəsində çox
yük    sək itkilərə yol verilirdi. Hər il 250-350 nəfər
ara  sı bu say dəyişirdi. 1985 –ci ildə dö yüş itkisi
316 nəfər olmuşdu,onlardan 62 nəfəri xəs  tə lik -
dən, 45 nəfəri avtomobil qəzaları, 65 nə fə  ri silah -
la düzgün davranmama, 59 nəfəri özü nə  qəsd, 85
nə  fəri isə digər səbəblərdən dünyasını də  yiş miş -
di.

Dağlarda xəstə və yaralıların axtarışı, top la nıl -
ma sı və döyüş meydanından çıxarılması çox çə -
tin və mürəkkəbdir. Ona görə də tibb mən tə qə lə -
rinin yuxarı komandanlığın güc və vəsaitləri ilə
güc  lən dirilməsi, xüsusi ləvazimatlarla təc hiz
olun ma  sı zəruridir. Yaralı və xəstələrin təx liy yəsi
bir qay da olaraq avtomobillərlə (xüsusi və ümu -
mi tə yin atlı), hava nəqliyyatı (helikopterlə), dö -
yüş ma şınları, araba, yük heyvanları (at, qatır,
uzun qu laq, kəl və.s) və piyada daşıyıcı dəs tələrlə
həya   ta keçirilir.

Əfqanıstan mü ha ri bə sin -
də hər bölük üçün bir zi -
reh  li transportyor və ya
pi yadanın döyüş maşını,
hər taqıma 2-3 hazırlıqlı
sa  nitar daşıyıcılar tə yin
olu  nurdu. Ən faydalı nəq -
liy  yat yaralı və xəs tə lə rin
da  şınması üçün aviasiya
va   si tələri olmuşdu. Xü su -
si tə yi nat lı Mİ-8 BİS SEK -
TRİ SA he li kopterindən
baş  qa, axtarış-xi lasetmə
və atəş dəstəyi he li kop ter -
lə  ri də təyin olunurdu.

Motoatıcı briqadanın
dağ  lıq əra zidə hücum
dö  yü şünün tibbi tə mi -
na tı nın xü susiy yət lə ri.

Motoatıcı briqadanın dağ  lıq  və yol sis te mi qu -
rul ma mış ərazidə apar dı ğı hücum dö yü şü nün
tibbi təminatının özü nə məx sus xü su siy yət lə ri ya -
ranır. Belə şəraitdə, tib bi tə mi natda ən böyük çə -
tinliklər xəs tə və yara lı la rın axtarılması və çı xa -
rılması üçün sanitar nəq liy yat vasitələrinin ça tış   -
maz lığı, onların hərəkə ti nə maneələrin ol ma sı dır.

Dağlıq ərazidə xəstələrin axtarışı üçün briqada
tibb xidməti tərəfindən ayrı-ayrı taborların tibb
mən  təqələrində xüsusi dəstələr yaradılır. Bu dəs -
tə  lərə orta tibb işçiləri, bölüklərin sanitarları və
ta borların şəxsi heyəti təyin edilir. Dəstə üzvləri
bir liklərin ətrafındakı bütün yerləri yoxlayaraq
ya ralıları aşkar edir, onlara ilk yardım göstərir və
dö yüşdən çıxarır. Belə hallarda xəstə və ya ra lı la -
rın qızmar günəş hərarətindən, susuzluqdan,
mən fi atmosfer təzyiqindən qorunması üçün əla -
və tədbirlər görülür. Dağlıq ərazilərdə sınıqlarla
mü şa hidə olunan odlu silah yaralanmalarında
nəq  liyyat immobilizasiyasına daha çox diqqət
ve ril  məli, xəstə və yaralıların daşınması üçün
əla və xə rəklər, şinalar, sarğı materialları, sanitar
nəq  liy yat və qoşqu vasitələri ayrılmalıdır.

Briqadanın dağlıq ərazidəki hücumunda mo to -
atı cı tabor döyüşü sərbəst olaraq uzaq məsafədən
apa rırsa, briqadanın tibb xidməti rəisi taboru əla -
və həkim və tibbi vasitələrlə gücləndirməlidir. 
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Bri qadanın tibb məntəqəsi dağlıq ərazidə ta -
bor la  ra nisbətən yaxın məsafədə yerləşdirilir.
Hü cu mun yüksəklikdə uzaq məsafədə, əsas
yollardan xey  li kənarda aparıldığını nəzərə
alaraq, tibb mən  təqəsində ixtisaslaşdırılmış
cərrahi yardımın bə  zi elementləri həyata keçirilə
bilər. Briqadanın tibb xidməti rəisi bu məqsədlə
yuxarı ko man dan lıq  dan verilmiş cərrahi  briqada
ilə tibb mən tə qə si ni gücləndirir.

Dağlıq ərazidə ehtiyatdan hücuma keçən mo to -
atı cı briqadanın tibb xidmətinin qüvvə və va si tə -
lə ri döyüş başlanana qədər yığılmış vəziyyətdə
olur, məntəqə briqadanın hərəkət istiqamətində
irə liləyir. Hərəkət etdikcə xəstə və yaralılara tibbi
yar dım kolonlarboyu, ilk yardım və özü-özünə
yar dım şəkilində göstərilir. Təxliyyə imkanları
isə arxadakı, yuxarı komandanlıqdan verilmiş
tib bi təxliyyə vasitələrinin köməyi ilə həyata ke -
çi rilməlidir.

Hücum döyüşü dağlıq ərazidə aparılan zaman,
od lu silah yaralanmalarının xüsusiyyətləri və
onun tərkibi, ərazi relyefi, döyüş şəraiti və əmə -
liy yatın vaxtından asılı olur. Dağlıq ərazidəki dö -
yüş əməliyyatlarında döş qəfəsi və qarın boşluğu
üzv lərini dəlib keçən odlu silah yaralanmaları,
mi na partlayış zədələri daha çox üstünlük təş kil
edir. 

Yaralanma növlərinin xüsusiyyətləri, onun tər -

ki bi və sayı müalicə işlərində
və təxliyyə məsələlə rin də in -
ten siv dəqiqləşmələrin apa -
rılmasını tələb edir. Mə sə lən,
Dağlıq Qa ra bağ da ap a rı lan
dö yüş lə rin il kin mər hə lə rin də
güllə ya ra lan maları üs tün  lük
təşkil et di yi nə görə, ey ni cür
silsilə təd bir  lər apa rıl mış,
1993-cü il dən sonrakı dövr -
lərdə isə qəl pə yara lan ma ları
daha çox ol du ğuna gö rə (ya -
ra lanmaların 80%-i) di gər
müalicə sis tem lə ri se çil miş -
dir. Dağlıq əra zi lə rin özü nə -
məxsus şə ra itin də ya  ra lı la rın
tez bir zamanda ax  tarışı, on -

lara tib bi yar dı mın gös tə ril məsi və rahat da şın -
 ma ları üçün tibb mən tə qə lə ri nin vaxtında açı lıb -
yı ğıl ma sı nın müstəsna əhəmiyyəti var. Bu iş aşa -
ğıdakı şərt lərlə icra olunmalıdır:

1. Xəstə və yaralıların axtarışı, tapılması və dö -
yüş dən çıxarılması üçün briqada əlavə tibbi qüv -
və və vasitələrlə gücləndirilməlidir.

2. Tibb məntəqəsi qar uçqunları, daş-qaya sü -
rüş mə ləri təhlükələrindən, hava keçməyən yar -
ğan lar dan uzaqlarda açılmalıdır.
3. Düzənlik ərazidə məsafənin uzaqlığını nəzərə

ala raq, yaralıların döyüşdən çıxarılması işində
növ bələşmə-estafet üsulundan geniş istifadə
olun malıdır.

4. Sanitarlar və sanitar-təlimatçılar güclü gün
işı ğından, tozdan, qar çovğunundan, qumdan qo -
run maq üçün eynək, müvafiq paltar və aya qqa bı -
lar la ilk növbədə təmin olunmalıdır.

5. Təxliyyələr üçün nəzərdə tutulan nəqliyyat
dəs  tələri kifayət sayda, istifadə olunan nəqliyyat
va sitəsi yüksək keçiricilik qabiliyyətində ol ma lı -
dır. Həmin avtomobillərdə şokun profilaktikası,
müa licə üçün dərmanlar və tibbi inventar mütləq
ol malıdır (bu avtomobillər gücləndirmə yolu ilə
yu xarı komandanlıq tərəfindən təmin olunur).

6. Nəqliyyatın hərəkətini və onların
manevrlərini idarə etmək üçün fasiləsiz rabitə
sis te mi ol malıdır.

7. Təxliyyəyə ehtiyacı olan xəstə və yaralılar
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cəld çeşidlənməli, ciddi yoxlanılmalı, kö çü rül -
mə  yə mükəmməl hazırlanmalıdır.
8. Sərt iqlim şəraitindəki yollarda yaralılara tib -

bi yardım göstərilməsi, qısa istirahətin edilməsi,
on  ların əlavə qidalanması və su təchizatı üçün
ara məsa fələrdə tibbi təxliyyə etapları qu rul ma lı -
dır.
9. Daşınmalar üşün müxtəlif cür vəsaitlər: av to -

mo billər, zirehli texnikalar, helikopterlər və yük-
da şıyan heyvanlardan  istifadə olunur. Həmin va -
si tələrin hər birindən xəstə və yaralıların çıxarılıb
da şınması, istirahəti və müvəqqəti xidməti üçün
dəs  tələr yaradılmalıdır. Çadırlardan, alaçıqlardan
əl altda olan digər vasitələrdən istifadə etməklə,
təx liy yə yolları boyunca belə dəstələr üçün mən -
tə  qələr açılmalıdır.
10. Dağlıq şəraitdə daha çox kiçikqabaritli sa ni -

 tar nəqliyyatından istifadə edilməsi sə mə rə li dir.
11. Hər bir təxliyyə mərhələsində, hər bir nəq -

liy  yat vasitəsində, kifayət qədər içməli su eh ti ya -
tı yaradılmalı, istivurma və günvurmaların qar şı -
sı nı ala bilən tədbirlər görülməlidir.

12. Tibbi təxliyyələr zamanı ara məsafələrdə
olan yol hərəkəti nizamlayıcı postlarından, ko -
men daturaların yol komendantı xidmətindən,
dis petçer məntəqələri yardımından daha geniş is -
ti fadə olunmalıdır.

N Ə t İ c Ə

Nə ticə olaraq qeyd etmək olar ki, dağlarda hü -
cum zamanı MTT bölmələrinin idarə edilməsinin
təş kilində qoşunlar üçün ən çətin keçilən yer
dağ lıq rayonlardır. Dağlarda hücum zamanı
döyüş əmə liyyatlarının mürəkkəbləşməsi ilə
əlaqədar ola raq tibb təminatının çətinləşməsinə
bax ma ya raq, təhlükəsizliyin qorunması, şəxsi
heyətin sağ lam lığının təmin edilməsi, xəstəliyin
yayılması və qarşısının alınması, xəstə və
yaralılara vaxtı-vax tında tibbi yardım gös -
tərilməsi və onların qı sa zamanda sıraya
qaytarılması üçün müalicə və təx liyyə
tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacib şərt olaraq
qalmaqdadır. Bütün komandirlər və və zifəli
şəxslər yuxarda gostərilənləri və bütün ye -
nilikləri nəzərə alaraq müxtəlif təlimlərdə, məşq -

lərdə, məşğələlərdə sınaqlar keçirərək ən mü -
kəmməl şəkildə qoşunlarda tətbiq etməyə ça lış -
malıdırlar.   
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Р Е З Ю М Е
ОРганиЗация МЕдицинсКОгО 

ОбЕспЕЧЕния в гОРных усЛОвиях 
Р. ОРудЖЕв

В статье показаны важные условия организа-
ции, управления подразделений медицинско-
го обеспечения в горных местностях в нас -
туп лении, раскрыт их основная суть и прове-
дён сравнительный анализ.

S U M M A R Y
MEDIcAL LOgIStIcS OpERAtINg 
cOMpANIES thE AttAcK IN thE 

MOUNtAINS
R. ORUcOV

In this article it  has been shown the important
po ints in the medical logistics operating compa-
nies the attack in the mountains,undolaiting ter -
ra ins and it has been explained their  main es sen -
ce and analysed comparatively.
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Elektromaqnit sahəsinin mövcudluğu haqqında
proq  nozu ilk dəfə 1832-ci ildə Maykl Faradey
ver  di. 1865-ci ildə isə ingilis alimi Ceyms Maks   -
vell tərəfindən elektromaqnit sahəsinin nəzəri
mə sə lələri həll edilmiş, maqnit və elektrik sa hə -
lə  rinin qarşılıqlı əlaqə formasını riyazi yolla əsas -
 landırmışdır.1885-ci ildə alman alimi H. Hers
təcr übədə elektromaqnit sahəsini əldə et miş  dir.
Bu tarixdən başlayaraq elektromaqnit sa hə  si bə -
şər cəmiyyətinin həyatına ciddi surətdə nü   fuz et -
miş dir.
Elektromaqnit sahəsi materiyanın xüsusi for ma -

sı olub, yüklü hissəciklər arasında qarşılıqlı əlaqə

nə  ti cəsində yaranır. Sahə
də  yi şən elektrik və maq nit
sa   hələrinin qarşılıqlı əlaqəsi
ilə sə ciy yə lə nir. Elektrik  və
maq   nit sahələrinin qarşılıqlı
əla    qəsi ona əsaslanmışdır ki,
on   lardan hər hansı bi rinin
də  yiş məsi digərinin ya ran -
ma   sına səbəb olur. 

Elektrik sahəsi elektro -
maq  nit şüalanmasının ya ran masının xüsusi for -
ma  sıdır.  Elektrik sahəsinin əsas xüsusiyyəti, sa -
hə  yə daxil edilən elektrik yü kü nə müəyyən
qüvvə ilə təsir etməsidir. Bu tə si rin qiyməti
yükün sü rə tin  dən asılı olmur. Elektrik sa həsini
kəmiyyətcə xa rakterizə edən əsas pa ra metr –
elektrik sa hə si nin gərginliyidir. Mühitdə elektrik
sahəsi – E, sa hə gərginliyi bərabər elek t rik
induksiya vektoru isə – B ilə səciyyələnir. Elek -
trik sahəsinin mən bə  yi  hə rəkətsiz və hərəkət
edən elek trik yükləri və zamana gö rə dəyişən
maqnit sa hə si dir. Əgər bu yüklü zər rə cik lər
tərpənməzdirsə, onda on la rın yaratdığı yeganə
sa hə – elektrik sahəsi sabit qa   lır. Elektrik yükləri 
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naqildə is ti qa mətli hə  rəkət etdikdə (na qil də sabit
elektrik cərəyanı olduqda), na  qil ət ra fın da
burulğanlı maqnit sahəsi yaranır.   Bu yük lə rin
bərabərtəcilli rəqsi, çevrə üzərində və s. də yi şən -
 sürətli hərəkətində elektrik və maq nit sahələri za -
mandan asılı olaraq dəyişir. Bunu izah etmək
məq sədilə ingilis alimi Ceyms Maks vell belə bir
fər ziyyə irəli sürürdü ki, fəzanın mü əy yən his sə -
sin də zamana görə dəyişən maqnit sa həsi ya ra -
nar sa, bu sahə öz ətrafında zamana gö rə dəyişən
elek trik sahəsi yaradar (şəkil 1). De məli hərəkət
edən elektrik yüklərinin sürətli hə rəkəti nə ti cə -
sin də dəyişən elektrik sahəsi ya ra nır.

Dəyişən elektrik sahəsi sükunətdəki elektrik
yük lərinin yaratdığı elektrostatik sahədən fərq lə -
nir. Belə ki, dəyişən elektrik sahəsinin qüvvə xət -
lə ri qapalıdır və sahə burulğandır. Maksvellin
fər ziyyəsi sonralar aparılan çoxsaylı təcrübələrlə
təs diq olundu. Müəyyən edildi ki, dəyişən elek t -
rik və maqnit sahəsinin mənbəyi təcillə hərəkət
edən elektrik yüküdür. Buna oxşar olaraq, elek t -
rik sahəsinin zamana görə dəyişdiyi bütün ha l lar -
da maqnit sahəsi yaradır. 

Maqnit sahəsi elektromaqnit şüalanmasının xü -
su  si halıdır və təsir qüvvəsinə malikdir.  Maqnit
sa  həsi hərəkət edən yüklərə, cərəyanlı naqilə,
həm çinin hərəkət xüsusiyyətindən asılı ol ma ya -
raq maqnit cismlərinə təsir göstərir. Maqnit sa hə -
sinin mənbəyi hərəkət edən elektrik yükləri (cə- 
rəyanlı naqil), maqnitləşmiş cismlər və zama  na 

görə dəyişən elektrik sahəsi ola bilər. İlk də fə
1820-ci ildə H. Ersted təcrübi olaraq gös tər di ki,
elektrik cərəyanı maqnit sahəsinin mən bə yi dir. 

Maqnit sahəsinin əsas kəmiyyət göstəricisi
maq nit induksiyasıdır – S. Maqnit induksiyası
sa hənin verilən nöqtəsində elektrik yükünə və
maq nit momenti olan cismlərə təsiri ilə xa rak te -
ri zə olunur (şəkil 2). Mühitdə maqnit sahəsinin
tə sirini qiymətləndirmək üçün maqnit sahə gər -
gin liyi daxil edilir. Bu parametr maqnit in duk si -
ya sının maqnit nüfuzluğuna olan nisbəti ilə təyin
edi lir.
Dəyişən elektrik və maqnit sahəsi birlikdə elek -

tro maqnit sahəsini yaradır. Bu o deməkdir ki,
elek trik və maqnit sahələri ayrılıqda, bir-birindən
ası lı olmadan mövcüd deyildir. Ancaq müəyyən
he sablama sistemində maqnit sahəsi olmadan
yal nız elektrik sahəsi, yaxud elektrik sahəsi ol -
ma  dan yalnız maqnit sahəsi mövcud ola bilər.
Bu na misal olaraq, sükunətdəki yük ancaq elek t -
rik sahəsi yaradır. Lakin bu yük yalnız müəyyən
he sablama sisteminə nəzərən sükunətdədir.
Digər he sablama sisteminə nəzərən isə o həmişə
hə  rə kət edir, deməli maqnit sahəsi yaradır. Buna
ox  şar olaraq, Yer üzərində sükunətdə olan ma q -
nit, ona nəzərən sükunətdə olan müşahidəçiyə
gö rə yal  nız maqnit sahəsi yaradır. Lakin ona nə -
zə rən hə rə kət edən müşahidəçi elektrik sahəsini
aş kar edir. 
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ELEKtROMAQNİt şÜALANMA MƏNbƏLƏRİ

Yer mövcud olduğu gündən bu yana Günəş və
Kos mos  elektromaqnit şüalanmasının təsirinə
mə ruz qalmışdır. Bu təbii təsir prosesində Yerin
maq nitosfer və atmosferində biosferin canlı or -
qa nizmlərinə və yaşayış mühitinə bilavasitə təsir
gös tərən mürəkkəb qarşılıqlı hadisələr baş verir.
Tə kamülün inkişaf prosesində canlı orqanizmlər
mü əyyən dərəcədə elektromaqnit sahəsinin təbii
fo nuna adaptasiya olunmuşlar. Tam əminliklə de -
mək olar ki, canlı orqanizmlər və bütün insanlar
sö zün hərfi mənasında “elektromaqnit dal ğa la rı -
nın okeanında yuyunurlar”. 
Biosferdə infraqırmızı şüalanma mənbəyinin tə -

bii əsası Günəşdir. Günəşin xarici örtüyünün
tem pe raturu təxminən 6000º C-dir. Bu enerjinin
tə q  ri bən 50%-nin  şüalanma enerjisi infraqırmızı
di a  pazona düşür. Təbii infraqırmızı şüalanma
mən  bə lərinə misal olaraq vulkanlar, termal sular,
at mos  ferdə istilik – kütlə prosesləri, bunlara mi -
sal ola raq – kütləvi şəkildə meşə yanğınları, bü -
tün qız mış cismləri göstərmək olar. Yerin səthi
təq  ri bən 3 mkm-dən 80 mkm-ə qədər olan dalğa
dia  pazonunda istilik şüalanması buraxır, yəni bü -
tün orta infraqırmızı sahəni əhatə edir. Maraqlıdır
ki, Yeri dünya fəzasında dalğa uzunluğu 10 mkm
olan istilik şüalanması şüalandırır. Bu isə insan
bə  dəninin maksimal istilik şüalanmasına bə ra -
bər  dir.

İnfraqırmızı şüalanmanın kosmik mənbələrinə,
sət  hinin temperaturları 1000°C - 1500°C olan so -
yuq, qırmızı cırtdan ulduzları misal göstərmək
olar. Bir sıra planetar dumanlıqları, kometləri,
toz buludlarını, qalaktikaların nüvələrində belə
tə bii elektromaqnit şüalanma mənbələri sırasına
aid etmək olar.

Elmi-texniki irəliləyiş nəticəsində hal-hazırda
Ye rin elektromaqnit fonu nəinki artmışdır, o
həm  çinin kəmiyyətcə dəyişikliklərə məruz qal -
mış  dır. Texnogen fəaliyyət nəticəsində süni mən -
şə yə malik dalğa uzunluqlu elektromaqnit şüa -
lan  malar yaratmışdır. Bunlardan ən geniş ya yıl -
mı şını – közərmə lampasını göstərmək olar.
Lam  pa nın közərmə telinin 2300°C-2800°C tem -

pe  ra tu runda maksimum şüalanma təqribən 1.2
mkm dal ğa uzunluğuna uyğun gəlir və 95% şü a -
lan ma ener jisi infraqırmızı diapazonun payına
düşür. 

Ra diotezlik ilə ifrat yüksək tezlik şüa lan ma la rı -
nın mənbəyi – insan fəaliyyətinin müxtəlif sa hə -
lə  rində istifadə edilən xüsusi təyinatlı texniki
ava  danlıqlar və əşyalardır. Nəticə etibarı ilə hə -
min avadanlıq və əşyalarda bu şüalanmaların
müx  təlif fiziki xüsusiyyətlərindən istifadə olu -
nur. Bun lara misal olaraq bu şüalanmaların fə za -
da ya yıl ması, müxtəlif materiallardan əksolunma
xü su  siyyəti, materialların qızdırılması, mad -
dələrlə qar şılıqlı əlaqə və s. Radiotezlik və ifrat
yük səktez likli elektromanit şüalanmasının fə za -
da ya yıl ma sı və iki mühitin sərhəddindən əks-
olun  ma sın da, radio və televiziyada, retrans l ya -
tor larda, ra dio və mobil telefonlarda, radio lo ka si -
ya da, na vi qa siya sistemlərində geniş isti fadə edi -
lir. Ra dio tez lik və ifrat yüksəktezlikli elek tro ma -
q nit şüa lan ma sının müxtəlif materialları qız dır -
maq xü su siy yə tinə malik olması, onlardan xü susi
ma  te rial la rın emalı texnologiyasında, yarım ke çi -
ri cilərin is teh salında, sintetik mate ri a l la rın qay -
naq edil mə sin də, məişətdə ye mək  lərin ha zır lan -
ma sında, sə hiy yədə fizioterapiya ava dan lıq la rın -
da tətbiq olu nur. 
Elektromaqnit şüalanma mənbələrindən biri, bi -

zim məişətdə geniş istifadə etdiyimiz kom pyu -
ter lərdir. Fərdi kompyuter əsas hissələri aşa ğı da -
kı lar hesab olunur: müxtəlif səpgili in for ma si ya -
nın giriş və çıxış qurğuları, klaviatura, top la yı cı -
lar, printer, skayner və s. Hər bir kompyuter in -
for ma siyanın görünüşünü əks etdirən elementə
ma lik dir. Bu elementə monitor və yaxud displey
de  yi lir. Bu elementin əsas komponenti elektron
şüa bo rusudur. Bunlardan əlavə fərdi kom p yu te -
rin qi dalanma rejimini təmin edən digər elektrik
qur   ğu ları da vardır. Göstərilən bütün elementlər
is  ti  fa dəçinin iş yerində çox mürəkkəb elek t ro -
maq  nit şə rait yaradırlar. Şüalandırıcı ele ment lə   -
rin tezlik dia pazonu 50 Hs-dən 100000 Hs-ə kimi
təş  kil edir. Göstərilən amillərdən başqa fərdi
kom p  yu  ter  və mənzildə olan məişət cihazları   nın
şüalan dır   ması ilə yanaşı elektrik ötürücü na qil   -
ləri və di gər obyektləri istifadəçinin ətrafında
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çox mü rək kəb şüalanma sahələri yaratmış olur.
Mik rodalğalı sobalarda yüksək sürətlə yeməyin

ha   zırlanması üçün ifrat yüksək tezliklərdə iş lə -
yən elek  tromanit şüalanmasından istifadə olunur.
Bu so  baların işçi tezliyi  2.45 QHs-dir. Bu xo şa -
gəl  məz şüalanmalar insanlar üçün daha təh lü kə -
li dir.  Mü a sir sobalar mükəmməl müdafiə qu ru lu -
şu na ma  lik olsalar da, şüalanmanın bir hissəsi so -
ba dan xa ricə çıxa bilir. 

Müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunan ra dio -
lo kasiya stansiyalarının gücünün artması və da i -
rə vi iti istiqamətlənmə müşahidə zolağına malik
ol ması ifrat yüksək tezlik diapazonunda böyük
əra zilərdə yüksək enerjiyə malik şüalanma ya ra -
dır. Radiolokasiya stansiyalarının tezlik dia pa zo -
nu adətən 500MHs-dən – 15QHs-ə kimidir. La -
kin bəzi sistemlərin tezliyi 100 QHs-ə kimi ola
bi lir. Bu mənbələr tərəfindən yayılan   elek tro -
maq  nit siqnalları prinsipcə digər şüalanma mən -
bə  lərindən fərqlənir. Bu onunla əlaqədardır ki,
an ten lərin periodik olaraq  yerini dəyişməsi  fə -
za  da şüalanmanın fasiləli olmasına şərait yaradır.

Maksvellin elektromaqnit sahəsi haqqındakı
fər  ziyyəsinin doğruluğu elektromaqnit dal ğa sı -
nın təcrübədə aşkar edilməsi ilə təsdiqini tapdı.
On un nəzəriyyəsinə görə elektromaqnit dalğaları
bir -birinə perpendikulyar istiqamətdə yayılan
elek  trik və maqnit rəqslərindən ibarətdir. Belə ki,
elek  tromaqnit sahəsinin fəzada elektromaqnit
dal   ğa ları kimi bir nöqtədən digər nöqtəyə yay ıl -
dı ğı mə lum oldu. Elektromaqnit sahəsinin fəzada
dal ğa şəkilində yayılmasını ilk dəfə 1887-ci ildə
al man alimi Henrikx Hers təcrübi olaraq təsdiq
et  di. H. Hers tərəfindən əvvəlcədən kəşf edilmiş
elek tromaqnit dalğaları ilk dəfə olaraq 1895-ci il -
də A. S. Popov tərəfindən radiovericinin kö mə yi -
lə siqnalların naqilsiz məsafəyə ötürülməsində
tət   biq edildi. Beləliklə, Maksvell nəzəri, Hers isə
təc  rübi olaraq müəyyən etdilər ki, elektromaqnit
dal  ğasında elektrik sahəsinin intensivlik vektoru
və maqnit sahəsinin induksiya vektoru həm bir-
bi r inə, həm də dalğanın yayılma istiqamətinə
(sü  rətinə) perpendikulyardır. Deməli elek tro -
maq nit dalğası eninə dalğadır. Elektromaqnit
dal ğa la rı  nın sürəti məhdud olduğundan, onu
yaradan sə bəb (mənbə) olmadıqda belə mövcud

olmur.  Elek  tromaqnit dalğaları yayıldığı mühitin
xü su siy yətindən asılı olaraq müəyyən bir sürətlə
ya yı lan elektromaqnit rəqslərdir. Müxtəlif
mühitlərdə ya yıl arkən elektromaqnit dalğaları
digər növ dal ğa  lar kimi iki mühitin sərhəddində
sınmaya, ək s olun  maya, udulmaya, interferensiya
və dif rak si ya hadisələrinə məruz qalır. 

Müxtəlif diapazonlu elektromaqnit dalğaları
dal ğa uzunluğundan asılı olaraq onların alınması,
qey d olunması, ətraf mühitin elementləri ilə qar -
şı lıqlı əlaqə xüsusiyyətləri müxtəlif olur. Elek tro -
maq nit dalğaları çox uzun dalğalardan baş la ya -
raq infraqırmızı dalğalara kimi şüalanma və
udul ma xüsusiyyətləri  klassik elektrodinamika
qa nunları əsasında izah olunur. Daha qısa dal ğa-
lar da,  xüsusən də rentgen və qamma şüaları dia -
pa zonunda gedən proseslər kvant elek tro di na-
mi kası əsasında izah olunur. Bu dalğaların hər bi -
ri dalğa uzunluğundan asılı olaraq vahid elek tro -
maq  nit dalğa şkalasında  müəyyən yer tutur.

Elektromaqnit dalğalarının yayılma sürəti  son -
lu dur və işıq sürətinə bərabərdir, c = 300 000
km/san = 3 • 108 m/san. Vakuumdan  mühitə keç -
dik də dalğanın tezliyi dəyişmir. Sürəti və dalğa
uzun luğu azalır. 

görünən işıq – dalğa uzunluğu 0,4 mk ÷ 0,76
mk (1 mk = 10 - 6m) intervalında olan elek tro -
maq  nit dalğalarıdır. Bu dalğalar insan gözünün
nor  mal qəbul edə biləcəyi şüalardır.

Ultrabənövşəyi şüalar – dalğa uzunluğu 4 • 10
-7 ÷ 4 • 10 - 9 m intervalında yerləşən elek tro -
maq nit dalğalarıdır. Bu şüaların bizə yaxın ən
güclü mən bəyi Günəşdir.
Rentgen şüaları – dalğa uzunluğu 2 • 10 - 9 ÷ 6 

• 10  - 10 m intervalında yerləşən elektromaqnit
dal  ğalarıdır. Bu şüalar borularda sürətli elek tron -
la rın metallara dəyərək tormozlanması zamanı
ya ranır.
γ (qamma) şüalanma – dalğa uzunluğu 10 -  10

÷ 10 - 13 m intervalında olan elektromaqnit dal -
ğa larıdır. γ – şüaları güclü ionlaşdırıcı təsirə ma -
lik olduğuna görə canlı orqanizmlər üçün təh lü -
kə lidir və hətta qısa müddətdə qəbul edilən yük -
sək doza ölümlə nəticələnə bilər. Bü şüalar atom
nü vələrinin çevrilməsindən əmələ gəlir. Tibbdə
ən çox rentgen və qamma şüalanması diaq nos ti -
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ka və müalicədə istifadə olunur.
İnfraqırmızı şüalar – dalğa uzunluğu qırmızı

işı  ğın dalğa uzunluğundan böyük olub 5 • 10 - 4
÷ 7, 6 • 10 - 7 m intervalında yerləşən elek tro -
maq nit dal ğalarıdır. Bu dalğalara ən güclü şü a -
lan d ı rı cı olan ulduzlar və Günəş şüalarıdır.
Məişətdə iş lət  di yimiz qızdırıcı sobalar, işıq lan dı -
rı cı lam pa lar, hət ta insan da infraqırmızı şüaların
mən  bə yi dir. 

Radio dalğaları – dalğa uzunluğu 3000 m ÷ 5
• 10 - 5 m intervalında olan dalğalardır. Elek tro -
maq  nit dalğaları şüalananda və udulanda özünü
zər  rəciklər seli kimi aparır, yəni ikili təbiətə ma -
lik  dir.  

Radiorabitənin Beynəlxalq Məsləhət Ko mi tə si -
nin qərarına görə kilometrik, hektometrik, de ko -
met  rik, metrlik, desimetrlik, santimetrlik və mil -
li metrik alt dalğalar diapazonu radiodalğalara aid
edil mişdir. Bu komitənin reqlamentinə görə 0.1m
– 1 mm uzunluqlu, 3 – 30 QHs tezlikli dal ğa lar
if rat yüksəktezlikli dalğalar qəbul edil miş dir. Ra -
dio fizikada, optikada, kvant elektro ni ka sın da,
sub millimetrdən uzaq ultrabənövşəyi şüa lan ma
dal ğa uzunluğu diapazonu – optik dia pa zon qə -
bul edilmişdir. Görünmə diapazonuna 0.76 mkm
– 0.38 mkm-ə qədər dalğa uzunluqlu rəqs lər aid
edi lir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, radiodalğalar, işıq, in -
fra qırmızı və ultrabənövşəyi şüalanmalar, rent -
gen şüaları və qamma şüalanma – bütün bunlar
dal ğa uzunluqları ilə bir-birindən fərqlənən elek -
tro maqnit təbiətli dalğalardır. Elektromaqnit
spek  trinin elə müəyyən sahəsi var ki, orada dal -
ğa ların generasiyası və qeyd olunması getdikcə
çə  tinləşir. Spektrin uzundalğalı və qısadalğalı uc -
la rı qəti şəkildə tam müəyyən edilməmişdir. Dal -
ğa uzunluğu nə qədər böyük olarsa, uzun dalğa
sa  həsində generasiyanın və detektirlənmənin ef -
fek tivliyi bir o qədər böyük olar. Ç ox yük sək tez -
lik li rəqsləri almaq üçün enerjinin yüksək kon -
sen trasiyası tələb olunur. Bu rəqslərin qeydə alın -
ma sı qısadalğalı şüalanmanın böyük  nüfuzetmə
qa biliyyətinə görə və eyni zamanda cüzi miq dar -
da udulmasına görə çətinləşir.

ELEKtROMAQNİt şÜALANMASININ ƏtRAF 

MÜhİtƏ VƏ İN SAN ORQANİZMİNƏ tƏSİRİ

Elektromaqnit sahəsinin ətraf mühitə təsiri çox -
tə rəfli və müxtəlifdir. Bu vacib və çətin prob le -
min öyrənilməsi üçün çoxlu sayda mü tə xəs sis lə -
rin, bioloqların, həkimlərin, geofiziklərin, bio fi -
zik lərin və s. iştrakı ilə kompleks yanaşma tələb
olu nur.  Şübhəsiz günəş – yer əlaqəsi bu yerətrafı
fə zada təbii fon yaradan və canlı orqanizmlərə
əsas lı surətdə təsir edən zəncirin bir həlqəsidir.
Di gər tərəfdən başqa bir mübahisəsiz hal da va r -
dır. Belə ki, antropogen fəaliyyət nəticəsində ət -
raf təbii mühitin ümumi elektromaqnit fonu nə in -
ki kəmiyyətcə, hətta keyfiyyətcə də artır. Müasir
is tehsalatda və texnologiyada elektromaqnit sa -
hə lərinin və başqa fiziki sahələrin istifadə edil -
mə si nəticəsində təbii mənbələrdən tamamilə
fərq lənən texnogen mənşəli mənbələr meydana
çıx mışdır. Belə texnogen mənbələr təbii fonu
əsas lı surətdə dəyişdirə bilər. Qeyd etmək la zım -
dır ki, qarşılıqlı təsir zamanı texnogen fiziki sa -
hə lərdə təbii fonun sadəcə toplanması deyil, on -
lar arasında daha mürəkkəb qarşılıqlı təsirlərin
ol ması mümkündür ki, bu da ekosistemin da ya -
nıq lığına ciddi surətdə təsir edə bilər. 
Elektromaqnit dalğaları mövcud olduğu müddət

ər zində demək olar ki, insan fəaliyyətinin bütün
sfe rasına daxil olaraq tədricən daha böyük əhə -
miy  yət kəsb etməkdədir. Qeyd etməliyik ki,
elek tromaqnit şüalandırıcıların növləri, sayı və
gü  cü daim artmaqdadır. Xüsusilə məişətdə iş lə -
di lən elektron avadanlıqlar – radiotelefonlardan,
te le fonlardan, kompyuterlərdən, mikrodalğalı so -
ba lardan və s. digər məişət cihazlarından is ti fa -
də etmə çox yüksək həddə gəlib çatmışdır. Bu
ava danlıqların hər biri müəyyən tezliyə və gücə
ma lik elektromaqnit şüalanmaları yaradaraq
insan or qanizmi üçün müəyyən təhlükə və
problemlər ya radır. Bu səbəbdən də müasir
dövrün əsas prob lemlərindən biri, bəşəriyyəti
ion laşdırıcı və qey  riionlaşdırıcı şüalanmalardan
mühafizə etmək məq sədilə müxtəlif  tədbirlərin
iş lənib ha zır lanması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Radiotezlik və ifrat yüksəktezlikli elekt ro maq -
nit şüalanmasının bioloji təsiri.  Elektromaqnit
şü alanma spektrində ən böyük bioloji təsirə ma -
lik olan diapazonlar – radiotezlik və ifrat yük sək -
tez  lik diapazonlarıdır. Bu diapazonlarda baş ve -

61 ¹4. 2014«АЗИМУТ»

РАБИТЯ ВЯ КОМПЙУТЕР ТЕХНОЛОЭИЙАЛАРЫ



rən şüalanmaların intensivliyi və davametmə
müd dətindən asılı olaraq orqanizmdə kəskin və
xro niki dəyişmələr baş verir. Kəskin təsir elek -
tro  maqnit şüalanmasının istilik təsiri nəticəsində
baş verir. Bu təsir əsasən təhlükəsizlik texnikası
qay  daları pozulduqda baş verir. İstilik təsiri lokal
xa rak ter daşıyır. Şüalanma zamanı zərərçəkən
şüa  lanmaya məruz qalan hissəsində istiləşmə
hiss edir, bu da Günəş şüasının təsirinə oxşayır.
Bir sıra hallarda bu təsir nəticəsində başağrısı,
baş gicəllənməsi, ürəkbulanması, qusma, qorxu
his  si, susuzluq, zəiflik, əl və ayaqlarda ağrılarla
sə  ciy yələnir. Zərərçəkənin temperaturu qalxır,
ürək fəaliyyəti pozulur və qan təzyiqi yüksəlir.
Üç- dörd gün keçdikdən sonra göstərilən sim p -
tom  lar yox olur. İnsanın iş qabiliyyəti tam bərpa
olu  nur. Əgər şüalanma güclü olarsa, orqanizmdə
mü  əyyən lokal dəyişikliklər, yanıq yeri, göz ka -
ta rak tası və s. qala bilər. Radiotezlik və ifrat yük -
sək  tezlikli elektromaqnit şüalanmasının digər tə -
si ri orqanizmin əsəb sistemində baş verən də -
yişik     liklərdir. Bu təsirin xüsusiyyəti obyektiv və
sub yek tiv amillərdən asılı olaraq özünü müx tə lif
cür büruzə verir. Təsirin effektivliyi əsasən elek -
tromaqnit şüalanmasının intensivliyindən ası lı
olur (şəkil 3). 

Radiotezlik və ifrat yüksəktezlikli şüalanmalar
gör  mə və eşitmə sistemlərinə də ciddi təsir gös -

tə  rir. Görmə orqanlarına təsir özünü ən çox   ka -
ta rakta xəstəliyində göstərir. Yəni, şü alan ma tə -
sir indən göz büllurunun rəngi bulanır və onun
gö rmə funksiyası itir. Mütəxəssislər göz ka ta rak -
ta sının yaranma səbəbləri içərisində elek tro maq -
nit şüalanmasını 5-ci səbəb – ionlaşdırıcı ra dia si -
ya kimi göstərirlər. XX əsrin 60-cı il lə rin dən eti -
ba rən elektromaqnit şüalanma mənşəli ka ta rak ta -
nın olması artıq sübut olunmuşdur. Eşitmə pro -
ses ində pozuntular isə əsasən impuls formalı
elek  tromaqnit şüalanması ilə müşahidə olunur.
Bu  nun təsir mexanizmi mütəxəssislər tərəfindən
hə  lə ki, tam aydınlaşdırılmasa da, aeron effekt bir
növ akustik küylərdə baş verən effektə oxşayır. 

Sənaye tezlikli elektromaqnit şüalanmasının
bi o loji təsiri. İnsan orqanizmi elektromaqnit
şüa lan masına hər hansı bir qoruyucu reaksiya
ver  mə yə bilməz. Lakin bu təsirin müxtəlif xəs tə -
lik l ə rə səbəb olması üçün müəyyən şərtlər ödə -
nil  mə lidir. İlk növbədə şüalanmanın səviyyəsi
güc lü və təsiri uzunmüddətli olmalıdır. Buna gö -
rə də aşa  ğı səviyyəli elektromaqnit şüalanması
ya       ra       dan məişət cihazları əhalinin əksər hissəsinə
təsir gös  tərmir. Təhlükə əsasən o şəxslər üçün
mövcud olur ki, elektromaqnit şüalanması bu
şəxslərdə al lergiya yaradır. Digər tərəfdən müasir

tə səv vür lə  rə görə sənaye tezlikli maqnit sahəsi
bu şü alan ma  ya məruz qalan əhali üçün o zaman
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təhlükəli ol ur ki, maqnit induksiyasının səviyyəsi
0.2 mkTl-dən böyük və təsiri uzunmüddətli
olsun.

Sənaye tezlikli elektrik sahəsinin qiyməti E = 6
- 8 kV/m olduqda yönəlmiş istiqamətə malik, 90
– 120 mkA olan cərəyan yaradır. Bu cərəyan tor -
pa ğa keçməyə cəhd göstərir ki, bunun da nə ti cə -
sin  də yer ilə insan bədəni arasında potensiallar
fər  qi yaranır. Əgər insan torpaqdan izolə olu nub -
sa, torpaqlanmış məftilə toxunduqda öz elektrik
cə rə yanının boşalmasını hiss edəcək. Bioloji
nöq  teyi nəzərdən bədəndən keçən elektrik cə rə -
ya nının qiyməti 500 mkA-ə yaxın olduqda in san
bu nu hiss edir.
Müəyyən olunmuşdur ki, elektrik ötürücü xət  lə -

rin  dən yaranan, istiqamətlənmiş cərəyanın qiy -
mə  ti məişət cihazlarından istifadə zamanı ya ra -
nan cərəyana ekvivalentdir. Sənaye tezlikli elek -
t  rik və maqnit sahələri şüalanma zonasına daxil
ol an bütün obyektlərə təsir göstərir. Məsələn,
elek  trik ötürücü xətlərin təsiri zonasına düşən
bö cək  lərin həyat tərzində dəyişikliklər yaranır,
ba lıq  larda aqressivlik artır, narahatlıqlarını bü -
ruzə verir lər, onların iş qabiliyyəti və məh sul dar -
lığı aşa ğı düşür, hərəkət istiqaməti əsasən sa hə -
nin azal ması istiqamətində olur. Bitkilərdə bu tə -
sir özü nü onların formalarının, güllərinin öl çü -
lərinin də yişməsində və əlavə yarpaqların əmə lə
gəl mə sin də göstərir.

Sağlam insanlar bu şüalanmanın təsirinə uzun
müd  dət məruz qaldıqda hiss etdiyi halda hi per to -
nik və allergiya ilə xəstələnən adamlar qı sa müd -
dət  li şüalanmaları belə hiss edirlər.

NƏtİcƏ

İstifadə edilmiş mənbələrin təhlili göstərir ki,
elek tromaqnit dalğalarının öyrənilməsi və tətbiqi
çox vacibdir. Elm və texnikanın gələcək inkişafı
ey ni zamanda bu sahənin miqyasının daha da ge -
niş ləndirilməsinə ehtiyac olduğunu göstərir.
Bununla əlaqədar elektrik sahələri, maqnit sa hə -

lə ri, elektromaqnit şüalanma mənbələri və elek -
tro maqnit dalğaları ilə bağlı  mövzuların rabitə
böl mələri tərəfindən  dərindən öyrənilməsi xü su -
si əhəmiyyət kəsb edir.
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РЕЗЮМЕ
ЭЛЕКтРОМагнитныЕ вОЛны

а. МиКаиЛОв  

Статья направлена на изучение  влияния на
че ловеческий организм и на окружающую
сре ду электромагнитного поля, радиочастот -
но  го излучения и электромагнитных волн. В
статье проведён анализ и дана большая ин -
фор мация о электромагнитных  волнах и их
ис точниках.  

SUMMARY
ELEctROMAgNEtIc wAVES

A. MIKAYILOV 

Article have been directed on studying electro -
mag  netic wave, electromagnetic radiation so ur -
ce, appilication of electromagnetic waves, elec -
tro  magnetic field, impact on environment  and
hu man being.
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Tarixdə baş vermiş müharibələrə nəzər salsaq
ən qədim dövrlərdən günümüzə qədər, mü ha ri -
bə də qələbə əldə etmək üçün mühəndis-is teh -
kam çının mühüm bir amil kimi ortaya çıxdığını
gö rə rik. 

Bir çox tarixçilər öz əsərlərində mühəndis-is -
teh kam ənənələrinə işıq tutmağa çalışmışlar. Mü -
hən dis qurğularının təsvir edilməsinə mixi ya zı -
la r da, qədim Misir divar rəsmlərində rast gəl mək
o l ar. Romalı yazıçı Publius Flavius Vegetius Re -
natus tərəfindən yazılan “Epitoma rei mi li ta ris”
adlı  əsərində mühəndis işlərinə geniş yer ve ril -
mişdir. [3.3] Tarixdən bizə Makedoniyalı İs gən -
də rin istehkamçısı olan və “Halicarnassus” qa  la -
sı nın alınmasında mü hüm rol oynayan Dia de sin,
həm  çinin Qay Yuli Sezarın is tehkamçısı olan
Ma mur ra nın adları gəlib çatmışdır.

Mühəndislərin fəaliyyəti
haq   qında ilk məlumat biz lərə 
İn   cil vasitəsilə çatdırılmışdır.
Ölü də niz dən şi mal da yer ləş -
miş olan və dünyanın ən qə -
dim şə hə ri hesab edilən İe ri -
xo nun (e.ə. 8000 il)  ət  rafı 7

metr hündürlükdə və 4 metr qalınlığında q a  la di -
var ları ilə əhatə olunmuş və bu qala di var la  rı nın
ət rafında 9 metr genişlikdə, 3 metr də rin lik  də
xən dək mövcud idi. İncildə rəvayət edil di yi  nə
gö rə bu qala-şəhəri mühasirəyə alan yəhudi qə  bi -
lə ləri, qala divarlarının ətrafında gur səsli şey  pur -
lar çalaraq divarların uçulmasına səbəb ol muş  du -
lar, lakin aparılan arxeoloji qazıntılar za ma  nı ar -
xeo loqlar bu qala di var larının altında tu nel lerin
qa  zıldığını və bu səbəbdən də qa la di var la rının
uç duğunu aş kar etmişlər. İncildə rə va yət edi lən
gur  şeypur səsləri isə qala divarları altında qa     -
zılan tunellərdəki istehkamçılara bir siqnal idi.
Bu tarixi nümunə bizə müharibələrin ümümi
kon sep  siyası haqqında parlaq bir nümunədir.
Tex nolo  ji inkişaflar yenilik və qüdrət gətirməklə
yana şı, ona qarşı əks tələblərin görülməsi
zərurətini də ortaya çıxarmış, özünün antoqonist 
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qarşılığını gə tir  miş dir. 
Qədim dünyada istehkam qurğusu ki mi çıxan

qa  la divarları öz növbəsində bu qala di var la rının
dəf edilməsini gündəmə gətirmiş və beləcə qala
di   var ları altında qazılan tunellər ortaya çıx mış -
dır. 
İnsanların müharibələrdə atlardan istifadəsi mü -

ha   ribəyə sürət və manevr qazandırmışdır. Qədim
dün   yada atlı döyüşçülər elit qüvvə hesab edilirdi
və həqiqətən də piyada şəkildə döyüşən böl mə -
lər  dən daha sürətli və manevrli  olan atlı böl mə -
lər müharibənin müqəddəratını həll edirdi. At la -
rın döyüşdə istifadəsiylə birlikdə, atlı birliklərə
qar  şı müxtəlif maneələrin inkişafı başladı. Bu
ma ne ələrə nümunə olaraq üç və ya daha artıq ucu
olan “sarımsaq” adlı maneələri göstərə bilərik. O
tor pağa necə atılırsa atılsın daim bir ucu vertikal
şə  kildə duran sümükdən, ağacdan və metaldan
ha  zırlanan bir neçə santimetr uzunluğunda olan
və yüzlərcə hazırlanan maneələr idi. [1. 20]

Tarixçilərin fikrincə qara barıt ilk dəfə Ç ində
kəşf edilmiş və XI əsrdə Çingiz xa nın Avrpoya
sə  fəri zamanı bu qi tə qara barıt ilə tanış ol muş -
dur. Ç in  lilər qara barıtı monqol or du su na qarşı
is  ti fadə etmiş, lakin qara ba rıtla monqol
ordusuna seh rli, bir mad də kimi, qorxunun   çox
üzünü dad dı ra bilməmişlər. Lakin mon qol lar
qara barıtdan da ha səmərəli is tifadə etdilər, buna
parlaq nü mu nə olaraq 1241-ci ildə Lieqnitzdə
Sa jo çayı ya xın lığında  baş vermiş dö yüş Avropa
or du l arının bö yük məğlubiyyətini göstərmək
olar. [1. 34]

Çin ordusunun monqol ordularına qar şı apar -
dıq ları müdafiə döyüşləri za manı hazırladıqları-
alt his sə sin də qara barıt, üst hissəsində isə xır da
daş larla doldurulmuş və incə agac budaqlarından
hö rülmüş səbətlərin və ya də ri kisələrin içinə
dol du rulan və fitillə yandırılan, xü susən düş mə -
nin at lı birliklərinə qarşı istifadə olu nan “mi na -
lar  dan” istifadə edirdilər.

Avropada 1760-cı illərdən başlayan və 1840-cı
il lərə qədər davam edən  sənaye inqilabı əl əmə -
yi nin yerinə texnikanın geniş istifadə edildiyi sa -
hə lərin yaranmasına təkan vermişdir. Me tal lur gi -
ya, kimya sənayesi sürətlə inkişaf etmişdir. Xü -
su sən ikinci sənaye inqilabı zamanı poladın is -
teh sa lı minlərcə tona çatmışdır. Sənaye inqilabı
həm çinin müharibələrin aparılma forması ta mam
dəyişmişdir. Beləki metallurgiyanın tə ka mü lü ilə
silahların dəqiq vurmaq atışları ar t mış dır. [2. 56]
Bildiyimiz kimi, Sənaye İn qi la bı nın vətəni İngil -
tə rə sayılır və burdan digər Av ro pa ölkələrinə və
ABŞ-a yayılmışdır. Təsadüfi de yil dir ki, ilk dəfə
tankların müharibədə istifadəsi 1916-cı il 15
sentyabrda Somme müharibəsində İn giltərə
ordusu tərəfindən I Dünya mü ha ri bə sin də qələbə
əldə etmək üçün istifadə edilmişdır. İs ti fadə
olunan bu tankın adı “Mark-I” idi və bu heç də
bu gün gördüyümüz tanklara bənzəmirdi. Bu
ağır, sürəti günümüzün müasir tanklarına görə
çox az ol an və manevr qabiliyyəti çox aşağı sə -
viy yədə olan texnika idi. Lakin I Dünya mü ha ri -
bə sinin xarak terinin dəyişməsinə səbəb olan bu
yön dəm siz texnikanın tətbiqi illərdir iki düşmən
qüv və nin fortifikasiya qurğularının inkişaf et di -
ril məsi ilə səngər müharibəsinin əsasını qoydu.
Heç təsa dü fi deyil ki, tankların birinci dəfə is ti fa -
də olun du ğu I Dünya müharibəsi  həm də tank
əley hinə mi na ların icad olunması və inkişaf mər -
hə ləsidir.  Tank əleyhinə istifadə olunan ilk mi na -
lar artil le ri ya mərmilərinin, partladıcılarının ver -
ti kal şə kil də torpağa basdırılmasından başqa bir
şey deyildi. Daha sonralar bu minalar taxta qutu
içə risinə dol durulmuş partladıcı maddə və qu tu -
nun qapaq qis mində isə partladıcı olan sadə bir
qur ğuya çev rildi. 

Tankın icadı ilə bərabər müharibələrin kon sep -
si  ya sı dəyişməyə başladı. Tanklar döyüşlərə sü rət
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və zireh qazandırmışdı. Tarixdən bizə mə lum dur
ki, ilk tankların istifadə olunduğu Somme dö yüş -
 də 49 tank istifadə olunmuşdur. Bu qə dər bir güc
qarşısında bu tanklar primitiv olsalar da yeni
taktika kəşf etməyə ehtiyac lazım idi. Tank əley -
hinə minalar istifadə olunurdu, lakin tank əley -
hinə minaların torpağa basdırılma pro se  si çox
zəh mət tələb edən,  ən əsası isə vaxt apa ran iş idi
və tarixin bu mərhələsində səyyar ma neə qur ma
dəs tələrinin əhəmiyyəti ortaya çı xır dı. İlk də fə
səyyar maneəqurma dəstələrinin ha rada isti fa də
olunması barədə əfsuslar olsun ki, hec bir tari xi
mənbə yoxdur, lakin tarixi xro no lo gi ya nöq -
teyinəzərindən baxdığımız zaman tank lar I
Dün ya mü haribəsi zamanı kəşf və istifadə edil -
miş dir. Tankların əsil müharibə gücü II Dün ya
mü ha ri bə si zamanı almanların tankları daha da
inki şaf et dir ilməsilə, Hans Quderian tə rə fin dən
ha zırlanan “Bliskriq” taktikasında is ti fa də si dir.
Tankların mühüm rol oynadığı bu taktika va -
sitəsiylə almanlar ingilis və fransız ordularını bir
neçə həftə içində məğlub edə bilmişdilər. Həm çi -
nin bu taktika vasitəsilə 1941-ci ilin əvvəllərində
al man lar Sovet ordusuna böyük it kilər verirdilər.
“Blis kriq” tərcümə edildikdə “il dırım sürətli mü -
 ha ribə” deməkdir. Bu da onun  tam mahiy yə ti ni
açıq layır. Bu taktika tankların, təy yarələrin və pi -
ya danın vəhdət halında, sürətli hə rəkəti ilə cə rə -
 yan edir. Sürətli irəliləyən və ma nevr qabiliy  yə ti
yük sək olan tanklardan qo run maq üçün mi na  lar -
dan geniş istifadə edilirdi, lakin  bu za  man mi na
sa hələrinin sürətlə döşənməsi  zə rurəti or ta ya çı -
xır dı. II Dünya müharibəsi səy yar mane ə qur ma
dəs tələrinin inkaşafına təkan ver  di. Bil diy  imiz

kimi, dünyanın ən böyük tank mü ha ri bə si olan
Kursk döyüşü zamanı səyyar ma ne ə qur ma dəs tə -
lə rindən çox geniş istifadə olun muş və 503663
ədəd tank əleyhinə, 439348 ədəd piyada əley -
 hinə, minadan ibarət mina sahələri qu rul muş  dur.
Səy yar maneəqurma dəstələrinə irə li lə yən al man
tank bölmələrinin yolları üzərində tank əley hinə
mina sahələrinin qurulma əmri ve ril  miş dir. 
II Dünya müharibəsindən sonrakı illərdə səyyar

ma neəqurma dəstələrinin fə aliyyətini sü rət lən -
dir mək məqsədilə bir çox tex nika inkişaf et di ril -
miş  dir. Helikopterlər ki mi, havadan mina sa hə lə -
ri   nin qurulmasında me xa nikləşdirmə va si tə lə rin -
 dən də istifadə olun muş və əminliklə demək olar
ki, bu me xa nik ləş dir mə vasitələrinin bir çoxu So -
 vet İttifaqında kəşf edil miş və inkişaf et di ril miş -
 dir. Bunun nümunəsi 60-70-ci illərdə inkişaf et -
 di r ilmiş və istifadə olunmuş, həmçinin hal-ha zır -
 da ordumuzda geniş istifadə olunan PMZ-4-dü
gös   tərmək olar. 60-70-ci illər üçün bu mi na dö şə -
yən  lər təsirli texnika hesab edilirdi. 10-12 dəqiqə
ər  zində tank təhlükəli istiqamətlərdə həm də dö -
yüş şəraitinin tələb etdiyi istiqamətlərdə mina sa -
hə  ləri hazır olurdu. Lakin bunu da qeyd etmək la -
zım  dır ki, PMZ-4 real olaraq heç bir müharibədə
is  tifadə olunmayıb. Buna görə də onların real dö-
yüş xüsusiyyətlərini qiymətləndirmək imkanı
yox  dur.

1960-cı ildən 1979-cu ilə qədər dünyada 73 bö -
yük və xırda miqyaslı müharibə və münaqişə baş
ver mişdir. Bunların arasında SSRİ-Əfqanıstan,
Ame rika-Vyetnam müharibələrini iriölçülü mü -
ha ribələr kimi göstərmək olar. Bütün bu mü ha ri -
bə ləri incələdiyimiz zaman onların hamısında or -
 taq bir xüsusiyyət nəzərə çarpır. Bu mü ha ri bə lər
asim metrik müharibələrdir, yəni müharibə edən
qüv   vələr arasında insan gücü və tex no lo gi ya cə -
hət   dən böyük fərqlər olur. Artıq mü ha ri bə lər iki
in  ki şaf etmiş dövlətlər arasında mil yon larla in -
san  ların, minlərlə tank və təyyarənin iş tirak et -
di  yi müharibələr şəklində cərəyan edir di. Qə -
dim dün yada və orta əsrlərdə baş verən mü  ha ri -
bə lərdə əs gərlər döyüş sahəsində sağ qal maq
üçün çiyin-çi yinə, arxa-arxaya döyüş mək məc -
bu  riy yətində idi lər. Döyüş sahəsində tək qal -
maq ölü  mə məhkum ol maq demək idi. Bunun
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üçün qə  dim yunanlar fa lanq sistemini tətbiq et -
miş  və da  ha sonra bu sis tem romalılara keç miş -
dir. On lar öz növ bə sin də senturiləri və legion sis -
te mini inki şaf et di r miş dilər. Ancaq silah sis tem -
lə  rinin dəq iqliyi və uzaq lığı ardığı üçün döv rü -
müz dəki  mü haribələrdə bir liklər mak simum sü -
rətdə əra zi yə yayılmalı, da  im gizlənməlidir.

PMZ-4 və ondan öncə mövcüd olan PMP-2,
PMP-3 kimi  mina sahələrinin mexanikləşdirmə
va  sitələrinə böyük zərbə 80-ci illərin ikinci ya rı -
sın    da uzaqdan minalama sistemlərinin inkişafı
ilə vuruldu. [4] Artıq minalama vasitələri kimi,
təy   yarələrdən, helikopterlərdən, raketlərdən, ar -
til   leriya mərmilərindən və daha da inkişaf et di ril -
miş mühəndis uzaqdan minalama vasitələrindən
is  tifadə edilməyə başlanıldı.

NƏtİcƏ

Hərb tarixi demək olar ki, həm də tex no lo gi ya nın in ki şaf
tarixidir. İnsanlar ilk müharibələrin baş ladığı dövr lərdən,
düşmənlərinə ən qısa  za man da və daha öl dürücü zərbələr
vurmaq məq sə di lə yeniliklərdən is tifadə etmişdir. Hərb
tarixini araş dırsaq  zaman keç dik cə müharibələrin sürəti və
ölüm lərin sayının ar tı ğı nı görərik. Mü həribəyə gətirilən
hər yeniliyin qar şı tərəfdən ciddi bir yeniliklə qar şı lan dı ğı -
nın şahidi olu ruq. Müharibələr tezis-antitezis şəklində i  n  ki -
şaf edir. Hər yeni silaha qarşı başqa yeni bir silah icad edi -
lir. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bi lə rik ki, səyyar ma -
neə qurma dəstələri müharibənin sü rə ti nə ayaq  durmaq
məq sədilə ortaya çıx mış dır. IDün ya mü ha ri bə si ni xa tır lat -
saq, qə tiy yət lə demək olar ki, bu müharibə sən gər dö yü şü -
dür. Tərəflər ay lar la hətta bir neçə metr mə safə irə li lə mə -
dən yerlərində bağlanıb qal mışdılar. Tan kın ilk dəfə bu mü -
ha  ri bə  də istifadəsi mü  ha ri bə ni dur ğun, statik bir və ziy yət -
dən çıxartmış və mü haribə sa həsini dinamik, tez də yişən
səh nə ha lı na gə tir miş dir. Tankdan bir silah ki mi istifadə nə -
ti cəsində mü ha ri bələrdə tank əleyhinə mi  na lar dan is ti fa də -
yə başlanılmışdır. Lakin tank həm də sü rətlə irəliləyən düş -
mən demək idi. Bu sürətli düş mə nin sü r ət  li bir şəkildə qar -
şı sı maneələrlə kə silməli idi. Belə lik lə səyyar maneəqurma
dəs  tə lə rinin ya ra dıl ma sına baş lanıldı. Bu gün cərəyan edən
mü haribələr I-II Dünya müharibələri kimi, cəb hə mü ha ri -
bə ləri deyil. Mü haribələrdə artiq iki qar şı tərəf arasında uy -
ğun bur nis bət görmək ol maz. Günümüzün müharibələri
asim met rik mü ha ribələrdir, cəbhələr yox olmuş, hərbi ilə
mül   ki lər bir-birinə qarışmışdır. Düşmən yalnız qar şı da de -
yil, hər tərəfdədir. Bu tərəflər arasında olan asim  met r ik lik -

dən əmələ gələn bir vəziyyətdir. Bu na par laq nümunə Əf -
qa nıstan və İraq mü ha ri bə ləridir. Peyk naviqasiya sis tem lə -
ri nin artan is ti fadəsi si lah la rın dəqiqlıyini artırmışdır. Si -
lah  la rın artan dəqiqliyi böl mələrin əraziyə ya yıl ma sı nı
məc buri vəziyyətə gə tirmişdir. 

Səyyar meneəqurma dəstələri bundan sonra da mü ha ri bə -
lər də istifadə olunacaq. Səyyar ma neə qur ma dəs tələrindən
ən səmərəli istifadə edən tə rə fin dö yüş lər dən qalib çıxma
eh timalı da o qə dər yüksək ola caq dır. Gələcəkdə istifadə
olu  na caq səyyar maneəqurma dəs tələri yüksək manevr qa -
bi liyyəti olan, sürətli, hər cür hava və ərazi şə ra itinə uyğun
hə rəkət qabiliyyəti olan dəstələr ol ma lıdır. Silahların vur -
ma məsafəsi uzan dığına gö rə maneələrin qurulma fəa liy yə -
ti mə sa fə dən və döyüş sahəsinin dəyişkən şəklinə uyğun
ola  raq idarə olunan variantda olmalıdır. 
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РЕЗЮМЕ
КОРОтКая истОРия пОдвиЖных

устРОйств ЗагРаЖдЕний

а. гусЕйнОв

В этом статье рассмотрено короткая история
подвижных устройств заграждений.  Особенно рас-
смотрено использования как эти устройства влияли
на военные действия. И дано обьяснения как может
влиять подвижные устройства заграждений в воен-
ных действиях в настоящем и в будущем.

SUMMARY

ShORt hIStORY OF MObILE ObS tAcLE
DEtAchMENt gROUp

а. hUSEYNOV

In this article war history has been researched in or der
to find out the reason for existing of mobile obs tacle
detachment group. Especially notions abo ut how new
technologies change shape of war and with this chang-
ing increasing speed of war have been inquired. On the
light of this ideas de velopment process of MOD has
been looked in to and very brief opinion about possible
vari a ti  ons of the MOD has been described.
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Бюйцк Вятян мцщарибясинин baшlanьыc dюvrц
Со  вет Иттифагы цчцн мцвяффягиййятсиз олмушдур.
Ийу  лун ортасынадяк sовет oрдусу dюvlяt сярщяд -
ляр   ин дян 350-600 км эери ъякилмяйя мяъбур
гал  мышдыр. Гяфил щцъум нятиъясиндя дцшмян со -
вет гонунларына ящямиййятли дяряъядя иткиляр
вер  д iрмиш вя еля мцщарибянин илк эцнляриндя
бц   тцн совет-алман ъябщяси бойу эцъ вя васитя -
ляр дя бюйцк цстцнлцйц ялдя етмишдир. 

Лакин СSRИ Силащлы Гцввяляри уьурсузлуьа вя
ит  киляря бахмайараг, щядсиз гящряманлыг вя ъя -
са  рят эюстяряряк алман-фашист гонунларынын зяр -
бя ляри гаршысында таб эятиря билмишдиляр. Гяля       бя -
нин ялдя едилмясиндя ваъиб роллардан бир   и ни дя
танк ялейщиня артиллерийа щисся вя бюлмяляри ой -
на  мышдыр. Дюйцш мейданларында йени нюв алман
танк ларынын пейда олунмасы советляр цч цн танк
ялей щиня артиллерийанын инкишафыnы ак туал  laш dыr -
mыш dыr.

10 йанвар 1942-ъи илдя «Гырмызы улдуз» гя -
зет ин дя бир мягаля дяръ олунмушду. Бу мяга-
лядя Москва уьрунда эедян дюйцшлярдя sовет
танк ялейщиня артиллерийасынын ролундан йазылмыш-
ды: «Вятян гаршысында гвардийа танк ялейщиня

арти ллерийа алайларынын хидмят -
ля ри чох йцксякдир. Онлар илк
ола раг Клейстин, Гудерйанын,
Шмитин вя диэяр тярифлянян ал -
ман эенералларынын зирещли га -
нун ларына зярбя вурараг эюс -
тяр мишдиляр ки, дцшмянин танк
ъя щятъя цстцнлцйц бизи гор-
хутмур вя биз бу цстцнлцйц

сыфыра ендирмяк цчцн чох ишляр эюрдцк...» [1]
Bюyцk Vяtяn мцharibяsi заманы dцшmяn цzя -

rin   dя цмуми qяlяbяйя tank ялейщиня artilleriya
да яhяmiyyяtli tюhfя verмишдир. Лакин совет
топ  чулары дцшмян танклары иля мцбаризядя ясил
тяъ  рцбяйя 1943-ъц илин орталарында наил олмаьа
баш  ламышдылар.

Дюйцш мейданларында дцшмян танкларыны тяля-
фата уьрадан бцтцн дюйцшчцляри чох заман щюр-
мятля “танк ялейщдарлары” адландырырдылар. 

Bюyцk Vяtяn мцharibяsiнин иштиракчыларындан
би ри демишдир: “Онлар щяр дюйцшдя йа дцшмяни
да йандырмалы, йа да щялак олмалыдырлар”. [1]

Чох вахт еля олурду ки, танк ялейщиня щейятин
илк дюйцшц, онларын биринъи вя сонунъу дюйцшц
олур ду, çцнки дцнйада ян йахшы оптика вя галын
зи  рещя малик олан алман танкларына гаршы дюйцш
апар маг асан дейилди.

Щярб тарихиндян мялумдур ки, танк ялейщиня
арти л  лерийа танкларын мейдана эялмясиндян дяр-
щал сонра пейда олмушдур. Юнъя онлар зирещли
тех  ника иля мцбаризя цчцн айрылмыш ади чюл топ -
ла  ры, сонра ися танк ялейщиня артиллерийа кими
артил   лерийанын хцсуси нювц олмушлар.
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Диэяр артиллерийадан фяргли олараг танк ялейщи-
ня топлар дцзцня атяш траyекторийасына, ъябщя
цз ря эениш тушлама буъаьына, алчаг силуетя,
эцлля вя гялпялярдян горуйуъу сипяря маликдир.
Йах  шы тяъщиз едилмиш, маскаланма вя кцтля топ
ки чик  щейятиня ъялд олараг мювгейини дя йиш   -
мяйя им  кан верирди. Лакин танк ялейщиня ар тил -
 лери йа нын бцтцн бу цстцнлцкляри дюйцшцн баш лан -
масы иля йох олурду, чцнки щятта идеал мас ка -
ланмыш топ ларын мювгеляри гыса заманда дцш -
мян тяря фин дян ашкар олунурду вя онда бу дю -
йцш, зирещля мцщафизя олунмуш дцшмян танкынын
еки пажы иля ачыг яразидя йерляшмиш танк ялей щиня
то пун щейя ти арасында, амансыз, юлцм ъцл бир дю -
йц шя чев рилирди.

Топун кичик щцндцрлцйц иля ялагядар олараг,
ще  йят чох заман яйилмиш вя йа дизи цстя вязий -
йят  лярдя (шякил 1) ишляйирди. Горуйуъу сипяр эцл -
ля вя гялпялярдян йалныз юн тяряфдян горуйур-
ду, буна эюря дя, щятта дцшмян танкындан гял-
пяли мярми иля нишан алмадан ачылан атяш, танк
ялей щиня топун щейяти цчцн практики олараг
юлцм ъцл олурду.

Дюйцшдя танк ялейщиня дюйцшчцляр ъялд вя уз -
лаш дырылмыш гайдада щярякят етмяли олурдулар,
чцн  ки танк ялейщиня топун дцзцня тушлама
узаг   лыьы 800-850 м тяшкил едирди. Дюйцшцн эеди -
ша    тында эцълц тцстцнцн олмасы, мярмилярин даи -

ми партламасы, щядяфин щярякят истигамятинин
дя йишмяси шяраитиндя еффектив атяш узаглыьы даща
аша  ьы дцшяряк 400-500 м азалырды. Бу мясафя-
ни алман танкы 2-3 дягигя ярзиндя кечирди. Яэяр
атяш мювгейи ашкар олунурдуса, онда вахт сани-
йялярля юлчцлцрдц вя бурада биринъи атяш ачан
га либ эялирди.

Мцщарибянин биринъи илинин тяърцбяси эюстярди
ки, кичик, мцстягил щиссялярин  щярякятли ещтийат
ки   ми истифадя едилмяси танк ялейщиня артиллерийа-
нын тятбигинин ян йахшы цсулу кими юзцнц доь -
ру л т  мушдур. Бунунла ялагядар, 1942-ъи илин йа -
зын да танк ялейщиня топлар сянайедян лазыми
миг  дарда дахил олмаьа башладыгда, биринъи йер -
 дя танк ялейщиня бюлмялярин даща сямяряли
мада тяшкил олунмасы мясяляси дурмушдур.

1942-ъи илин март-апрел айларында тяшкилаты
 ислащатын башланьыъы олараг, цмумгошун бир ляш -
 мя ляринин танк ялейщиня мцдафиясинин эцъ лян -
 дир  илмяси цзря тядбирляр олмушдур. Бунун ар дын -
 ъа, йени атяш имканларыны вя дюйцш фяалиййят ля -
ри  нин тяърцбясини нязяря алараг, Дювлят  Мц да   -
фия Комитяси (ДМК) 15 май 1942-ъи илдя яла -

 щид дя танк ялейщиня артил -
лери йа алайыны Гыр мы зы Ор   -
ду  нун танк ялей щиня ар -
 тил     лерийасынын ясасы ки ми
мцяййян етмишдир.
Беляликля, танк ялейщиня

артиллерийа гыса мяса фя -
лярдя щяр щансы бир атяш
щяддиндя ачылараг дц зц  ня
тушламагла атяш апармаг
габилиййятиндя олан, асан
идаря едилян чевик гцввя-
ляр кими ямя  ля эялмишдир.

30 ийун 1942-ъи ил ясас
артиллерийа ряисляри, ар тил  ле -
ри йа эенерал-полковникля-
ри Н.Н.Воронов вя Н.Д.
Йа ковлев, щямчинин Гыр -

мы зы Ордунун гвар  дийа ми  наатан щиссяляринин
башчылары артилле ри  йа эенерал-лейтенанты Л.М.
Гайдуков, артилле ри  йа гвар ди  йа эенерал-майору
В.В. Аборенков вя артил ле  рийа эенерал-майору
П.А. Дегтеров эе ъя за ма ны ейни заманда
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Крем  ля мцшавиряйя ча ь ырыл мыш дылар. И.В.Ста ли -
нин, Л.П. Берийанын, Г.М. Ма   ленковун вя В.М.
Мо лотовун иштиракы иля кечирилмиш гыса сющбятин
мяз муну мялум ол  мамышдыр, лакин нювбяти
эцн, 1 ийул 1942-ъи ил  дя, И.В.Сталин 0528 нюм -
ря ли «Танк ялейщиня ар тил лерийа щисся вя бюлмя 
ад ларынын гырыъы-танк ялейщиня щиссяляр иля явяз
едилмяси вя бу щис  сялярин рящбяр вя сырави
щейятиня цстцнлцклярин тяйин олунмасы» щаг гын -
 да мяхфи ямр имза ла  мышдыр. Ямрдя ашаьыда кы -
 лар якс олунурду:

«Дцшмян танклары иля мцбаризянин кейфиййяти-
ни йахшылашдырмаг, гырыъы-артиллерийачы кадрларын
йара дылмасы вя чохалдылмасы, онларын ихтисасыны
йцк  сялтмяк вя диэяр артиллерийа нювляриндян
танк ялейщиня артиллерийа щиссяляринин сечилмяси»
мяг сядиля ямр едирям:

1. Корпусларын йцнэцл вя танк ялейщиня алай -
ла  рынын, атыъы дивизийаларынын танк ялейщиня диви -
зи  онларынын вя атыъы алайларын 45 мм топ батаре -
йа  ларынын адларыны гырыъы-танк ялейщиня артиллерийа
алай  лары, дивизионлары вя батарейалары иля явяз ет -
мяк.
2. Бу щисся вя бюлмялярин рящбяредиъи щейяти -

ня бирйарымлыг, кичик рящбяредиъи вя сырави щей -
я  ти ня ися икигат тяминат мяваъиби тяйин етмяк. 

3. Командир дивизионлар дахил олмагла, гырыъы-
танк ялейщиня артиллерийа щисся вя бюлмялярин
рящ бяредиъи щейятини хцсуси нязарятя эютцрмяк
вя йалныз эюстярилмиш щиссялярдя истифадя етмяк.

4. Бу щиссялярин топ командирляриня вя топ
коман диринин мцавинляриня (тушлайыъылара) мц -
ва  фиг олараг «баш чавуш» - «чавуш» щярби рцтбя-
лярини  вя тушлайыъынын мцавини вязифясини йара-
дараг она «кичик чавуш» щярби рцтбясини вер-
мяк.
5. Гырыъы-танк ялейщиня артиллерийа щисся вя бюл-

мяляринин щоспиталларда мцалиъя олунан рящбяр,
кичик рящбяр вя сырави щейятини саьал дыгдан сон -
ра йалныз эюстярилмиш щиссяляря эюндярмяк. 
6. Гырыъы-танк ялейщиня артиллерийа щисся вя бюл-

мяляринин бцтцн шяхси щейяти цчцн шинелин вя
эе йим формасынын сол голунда хцсуси гол ишаря-
си тяйин едилсин.

7. Щяр вурулмуш танка эюря мцкафат тяйин
едил син: топ командири вя тушлайыъылар цчцн -

500 рубл, топ щейятинин диэяр шяхсляри цчцн -
200 рубл.

8. Топла вурулмуш танкларын мигдарыны топун
люв щясинин йухары саь кцнъцндя чякилмиш танк
иша рясинин цзяриндя рягямля гейд етмяк. Тан -
кын ишарясини гара, вурулмуш танкларын мигдарыны
ися аь рянэлярля чякмяк.
9. Пийаданын билаваситя дястяклянмясиндя тап-

шырыгларын йериня йетирилмяси цчцн гырыъы-танк
ялей щиня артиллерийа щиссяляринин шяхси щейятини
танк лара дцзцня тушламагла атяшдян савайы ди -
эяр щядяфляря дя ачыг вя юртцлц атяш мювгеля-
риндян атяш апармаьы да юйрятмяк.

10. Щягиги ямрин 2-ъи бянди узаг Шярг,
Забай кал вя Загафгазийа ъябщяляринин танк
ялейщиня артил лерийа щиссяляриня аид олунмур. [1]
Танк ялейщиня дюйцшъцлярин фярглянмяси цчцн

цзя риндя топ лцляляри якс етдирилмиш гырмызы
кант   лы гара ромб формасында гол нишаны (шякил 2)
олмуш дур. Бу ишаря Совет ордусунда 1956-ъы
иля дяк галмышдыр.

Артыг 16 ийул 1942-ъи илдя Дювлят Мцдафия
Ко  митясинин 2055 нюмряли эюстяриши иля тядрис
ар  тил  лерийа мяркязляриндя он йцнэцл артиллерийа
(щяр бириндя ийирми ядяд 76 мм топ) вя беш
танк ялейщиня артиллерийа (щяр бириндя ийирми яд -
яд 45 мм топ) алайларынын формалашмасына баш-
ланылмышдыр. 26 ийул тарихиндя даща 35 алайын йа -
ра дылмасына эюстяриш верилмишдир.
Бунунла, гырыъы-танк ялейщиня артиллерийанын яс -

эяр вя командирляри Бюйцк Вятян мцщарибяси
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дюв рцндя Гызыл ордунун ясл щярби елитасына чев-
рилмишдир.

Яэяр мцщарибянин башланьыъ дюврцндя танк
ялей щиня дюйцшçцлярин силащланмасында йалныз
мяш щур 45 мм танк ялейщиня топлар вя икинюв -
лц танк ялейщиня тцфянэляр вар идися, сонрадан
мц ща рибянин орталарына йахын танк ялейщиня щис-
сялярин силащланмасы даща да эцъляндирилмишдир.
Мя сялян, 34-ъц ялащиддя гырыъы-танк ялейщиня
артил лерийа бригадасында бир алай там олараг 76
мм топларла, диэяр ики алайлар ися 45 вя 57 мм
калибрли топларла тяъщиз едилмишдир. Бцтцн бри га -
да там олараг моторлашдырылмышдыр вя «Студебек -
кер» вя «Шевроле» типли автомобиллярдя щярякят
едирди.

Гызыл ордунун танк ялейщиня артиллерийасынын
со н унъу инкишафы мярщялясиндя танк ялейщиня
щис сялярдя танк ялейщиня артиллерийанын юзцйери-
йян топлары пейда олмушдур.  

1 йанвар 1944-ъц ил цчцн гырыъы-танк ялейщиня
артил лерийада 50 гырыъы-танк ялейщиня бригада вя
141 гырыъы-танк ялейщиня алай  мювъуд иди. Дюв -
лят Мцдафия Комитясинин 2 август 1944-ъц ил та -
рих ли 0032 нюмряли ямриня ясасян он беш гырыъы-
танк ялейщиня бригаданын тяркибиня бир СУ-85
(21 ЮАГ) алайы дахил едилирди. Лакин реал олараг
юзц йерийян топлары йалныз сяккиз бригада алмыш-
ды. Щямчинин, 1944-ъц илин яввялиндя щяр бирин-
дя дюрд ядяд СУ-76 олмагла цч батарейалы яла-
щиддя юзцйерийян артиллерийа дивизиону штаты да
тяс   диг олунмушдур. [2]

1 йанвар 1945-ъи ил цчцн гырыъы-танк ялейщиня
артил лерийада 56 гырыъы-танк ялейщиня бригада вя
97 гырыъы-танк ялейщиня алай мювъуд иди. Совет
танк ялейщиня артиллерийасынын инкишафынын нювбя-
ти мярщяляси силащланмайа йени тип мярмилярин
гя булу иди. Илк йенилик çapaltı мярми олмушдур.
Онун иш принсипи башланьыъ сцрятин вя зирещиде-
шян елементин гцввясинин йцксялдилмясиндян
ибарят иди.
Дюйцш сурсатларынын тякмилляшдирилмясинин нюв-

бяти мярщяляси 76 мм вя 57 мм çapaltı мяр -
милярин истещсалы олмушдур. 57 мм çapaltıы
мярми 1270 м////сaat башланэыъ сцряти иля 300 м
мя сафядя 165 мм, 500 м мясафядя ися 145
мм галынлыьында зирещи дешмяк габилийййятиндя

иди. Бу она мцщарибянин сонунадяк алманларда
пей да олмуш аьыр танкларла еффектив мцбаризя
апар маг имканыны вермишдир. 76 мм çapалты
мяр ми 300 м мясафядя 105 мм, 500 м мяса -
фя    дя ися 90 мм зирещи дешмяк габилиййятиндя
иди. Беля хцсусиййятляр танк ялейщиня щиссяляря
1943-ъц илдя ортайа чыхмыш «Тигр» аьыр алман
танк лары иля мцбаризя апармаг имканыны
вермишдир. Биринъи нювбядя çapaltı мярмиляр
мящз гыры ъы-танк ялейщиня щиссяляря чатдырылырды.

1941-ъи илдя алманлар тяряфиндян кумулйатив
дю йцш сурсатларынын истифадя олунмасы хошаэял -
мяз щаллардан бири олмушдур. Вурулмуш танклар
цзя риндя гыраглары яримиш дешикляр ашкар олун -
ма сына эюря бц мярмиляр “зирещйандыран” ады
ал   мышдыр.  Нязяриййяйя эюря, беля еффекти йцк -
сяк щярарятли термит гарышыгдан ялдя етмяк
мцм  кцн иди. О заман онлар чюл шяраитиндя релс -
ля   рин гайнаг ишляриндя тятбиг олунурду. Йалныз
1941-ъи илин йайында “зирещи йандыран” мярми-
нин йарадылмасы ортадан галдырылмышдыр. Чцнки
зире  щин термит шлаклары иля йандырылмасы чох йа -
ваш баш верирди вя лазыми еффекти вермирди. Ал -
ман кумулйатив дюйцш сурсатларынын яля кечирил -
мя синдян сонра вязиййят дяйишмяйя башлады.
Юз-юзлцйцндя кумулйатив еффект чохдан мялум
иди. Гейд олунурду ки, партладыъы майе атымында
мане яйя тяряф олан чухур мянеянин дешил мя си -
ни даща да асанлашдырыр. 23 май 1943-ъц илдя
Соф рин полигонунда 76 мм алай топунун ку -
мул йатив мярмисинин сынанмасы щяйата кечирил -
миш дир. Сынанманын нятиъяляриня эюря 27 май
1943-ъц илдя йени мярми силащланмайа гябул
ед ил  мишдир. 

Ейни заманда даими олараг танк ялейщиня
артил лерийанын щисся вя бюлмяляринин тятбигетмя
тактикасы да тякмилляшдирилирди.

Совет танк ялейщиня мцдафиясинин тяк мил ляш -
дир ил мя си дцшмян тяряфиндян дя гейд олунмуш-
дур. 1942-1943-ъц иллярин гыш компанийасынын
нятиъяляриня эюря 17-ъи алман танк дивизийасынын
коман дири 24 апрел 1943-ъц илдя йазмышдыр:
«1939, 1940 вя 1941-ъи иллярдя бюйцк мцвяф-
фягиййятляр эятирян танк тактикасы инди кющнял-
миш кими гиймятляндириля биляр. Яэяр инди щяля
дя танк гцввялярини бир йеря ъямляшдиряряк, ар -
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ды ъыл олараг бир нечя дальа иля, танк ялейщиня
мц дафияни йармаг мцмкцндцрся, онда тяърц-
бяйя ясасланараг  эцман етмяк лазымдыр ки, бу
бю йцк иткилярин олмасына эятирир. Бу, щямишя
мцвяф фягиййят эятирян тактика, танк гцввяляри-
нин тез азалмасына сябяб олур». [3] 
Гызыл oрдунун танк ялейщиня мцдафиясинин тяк -

мил ляшдирилмиш системи алманларда «Pakfront»
ады алмышдыр. ПАК – алманларда танк ялейщиня
топун гысалдылмыш ады иди  (Panzerabwehrkan no -
ne). Мцщарибянин яввялиндя, мцдафия ъябщяси
бо йу топларын бир хятт цзря йер ляшдирiлмясиндян
фярг ли олараг, онлар инди ва щид рящбярлик алтында
ида ря олунан груплара бирляшмишляр. Бу бир щядяф
цзя риня бир нечя топ атя шинин йюнялдилмясиня
им  кан йаратмышдыр. Танк ялейщиня мцдафиянин
яса  сыны танк ялейщиня районлар тяшкил едирди.

Щяр бир танк ялейщиня район, бир-бири иля атяш
яла гяси сахлайан, айры-айры танк ялейщиня дайаг
мян тягяляриндян (ТЯДМ) ибарят иди. ТЯДМ
атяш системинин ясасыны 45 мм, 76 мм, бязи
щал ларда ися дивизийа артиллерийасынын вя гырыъы-
танк ялейщиня артиллерийа щиссяляри батарейалары-
нын топлары тяшкил едирди. Щяр мянтягя, онун тяр-
кибиня олан артиллерийа командирляринин бириндян
тя йин олунмуш, комендант тяряфиндян идаря олу-
нурду. Бир гайда олараг, комендант гырыъы-танк
ялей щиня алайын вя йа дивизийа артиллерийа алайы-
нын командири тяйин едилирди.  

NЯTИCЯ

Мцщарибянин илк эцнляри эюстярди ки, танк
ялей   щиня артиллерийа совет гошунларынын ясас  атяш
гцв   вясидир  вя  о,  дцшмян  танкларына  гаршы
яс ас  мцбаризя васитясидир. Йалныз мцщарибянин
яв  вялиня танк ялейщиня мцдафиянин тяшкил олун -
ма  сы мцряккяб вя эениш проблем олараг гал -
мыш   дыр. Совет рящбярлийи тяряфиндян вахтында
атыл  мыш аддымлар, танк ялейщиня бюлмя вя щисся -
ля  рин инкишафы цзря кечирилян мцвафиг тядбирляр,
мцща рибянин эедишатында юз мцсбят нятиъялярини
эюс  тярмишдир. Тank яleйhиnя артиллерийа щисся вя
бю л  мяляринин тятбиги nяzяrиyyяси вя практикасы-
нын sonrakы иnkишafы, onlarыn tяшkиlat struk tur u -
nun tяkmиllяшdиrиlmяси вя о вахт цчцн mцasиr
тяля  фатвермя vasиtяlяри вя дюйцш сурсатлары иля

tяc hиz едилмяси, алман щярб машынынын гаршысы-
нын алынмасында бюйцк бир вязифянин ющдясин-
дян эялмяси иля бярабяр, мцщарибя дюврцндя
га зан ылмыш тяърцбядя сонрадан щярби елмин юй -
рян илмяси вя инкишафында мцщцм рол ойнамыш-
дыр.
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pEЗЮME 
ФОРМиРОваниЕ пРОтивОтанКОвОй

аРтиЛЛЕРии в хОдЕ вЕЛиКОй
ОтЕЧЕствЕннОй вОйны

а. бабаЕв

В этой статье отражено развитие и примене-
ние противотанковой артиллерии в годы
Вели кой Отечественной войны, описаны про-
веденные мероприятия для улучшения каче-
ства подготовки личного состава, обеспече-
ния и комплектации  противотанковых артил-
лерийских частей Красной Армии. 

SUMMARY
foRMATioN of  ANTi-TANK ARTiLLERY

DURiNg THE gREAT PATRioTiC WAR
A. BABAYEV

Ыn this article it has been reflected the devel-
opment and application of  anti-tank artillery
during The Great Patriotic War, it has been also
descri bed the support and complex of Red
Army anti-tank artillery unit, the improvement
of  personnel preparation guality.
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Azərbaycan müstəqillik  əldə  etdikdən  sonra
poli t oloji elmin əsaslarını  təşkil edən mü na qi şə -
lər və münaqişələrin həlli yollarına dair sanballı
əs ər lər ərsəyə gəlmişdir. Bunlardan A.Abbasbəy -
li nin [1], P. Darabadinin [2], Ə.Həsənovun [3] və
baş qalarının yaradıcılıqlarını xüsusi qeyd etmək
lazımdır.

Aparılan araşdırmalar və müşahidələr göstərir
ki, həm uzunmüddətli dövlətlərarası, həm də
aman      sız etnik münaqişədə maraqlar, obrazlar və
inam  larla, bütün bunlar isə öz növbəsində mər   hə -
lə  lərlə formalaşdırılır. Bizim təhdid kimi gör dü -
yü  müz şey, böyük dərəcədə bizim dünyaya bax -
maq və özümüzün kim olduğunu düşünmək üsu -
lum u zun funksiyasıdır.

Mərkəzi problem təhlilin miqyas şərtlərini
müəy  yən etməkdir. Psixoloji alətlər izahetmə gü -
cü  nü artırmaq və təhlili zənginləşdirmək üçün
han sı şəraitdə aparıcı nəzəri yanaşmalarla bir lik -
də istifadə edilə bilər? Psixoloji təhlillər aparıcı
nə  zəriy yələrə rəqibdir, yoxsa müəyyən şəraitdə
fay  dalı tamamlayıcı kimi istifadə edilə bilər?
Psixo  loji yanaşmalar hakim yanaşmaların struk -
tur təhlilinin daxilinə ən yaxşı necə yer ləşdirilə
bilər?

Realist və liberal yanaşmalar rasio nal
seçimi öz nüvələrinə daxil edir. Psix o -
loji liberal yanaşmalar rasional se çimdə
fərq li və müqayisəli üs tün lük lə  rə ma -
lik  dir. Ra sional seçim nəzəri ba xımdan
işı q   dır sa, psixoloji ya naş ma lar qərar
qə   bu l  et mə proseslərinə əya ni dəqiqlik
ve rir.Hər birinin müx təlif çatış maz ılıq -
la rı var. İndi ən  sa də və maraq kəsb et -
mə  yən vəziyyətlər istisna edil məklə
adam la rın «rasional akt yor lar» ol ma -

ma  sı barədə psi xo loji təd qi qat lar da gələn dəlillər
sağ lam olsa da, psi xoloqlar hə lə də seçimi izah
ed ən güclü ümu mi nəzəriyyə ya rada bilməyib.
«Məhdud ra si o n al lıq» an la yış la rını qəbul edən
rasio nal seçim nə zəriyyəçiləri id raki psixo loq lar -
la danışıqlarda da ha asan iş ti rak edə bilərlər.

Rasional seçim, dövlətlərarası qarşılıqlı tə sir lə -
rin formal təhlilini qarşılıqlı əvəz edilə bilən de -
duk tiv aparatdır. Müəyyən hallarda rasional
seçim nə zəriyyəçiləri əyani dəqiqliyi qabaqlayır
və tə kid edirlər ki, modelin proqnozları dav ra nış -
la mü qa yisə edildikdə, dövlətlərin unitar rasional
ak tyorlar kimi nəzərdən keçirilməsi izahetmə və
proq nozvermə qabiliyyətini daha da məhsuldar
ed ir. Rasional seçim nəzəriyyələri strateji qar şı -
lıq  lı təsirlərin sadələşdirilmiş mənzərəsi (təq di -
ma tı) vasitəsilə dövlət davranışının, əks halda
empirik təfsilatlarla pərdələnə biləcək güclü iza -
hı nı və proqnozunu təmin etdiklərini iddia edir.
Ra sional seçim rəqabət aparan bazarların və ya
bö yük təşkilati sistemlərin təhlilində güclü və za -
man-zaman intuisiyaya zidd izahlar təmin edə bi -
lər.

Pis strukturlaşmış həll problemlərində strateji
qar  şılıqlı təsirin təqdimatı kimi istifadə ediləcək
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oyu nun seçilməsi (və üstün tərtibi oyunçuların
müəy yən edilməsi) təqdimatın bir izah aləti kimi
anal itik faydalılığını aşağı salan iradi (əsassız)
bir razılaşmadır.

İdraki və sosial psixologiya rəhbərlərin bu qey -
ri-müəyyənlik və mürəkkəbliyi necə dəf etdiyini
iz ah edir. Onlar, adətən, bir qiymətli olmayan və -
ziy       yətləri onlara əhəmiyyətli görünmüş tarixi
təc rübə əsasında yozurlar və ya davranışın «ta ri -
xin idiosinkap (xarakterik) dərslərini» əks et di -
rən baş barmaq qaydasından istifadə edirlər.
İdio sinkretik olmalarına baxmayaraq, problemin
təq dimatına, mühakimə yürüdülməsi və he sab la -
ma aparılmasına güclü təsir etdiyindən bunlar
rasi onal seçim təhlilini son dərəcə mürək kəb ləş -
dir ir. Problemin təqdimatı (qoyuluşu) hər bir
bey nəlxalq münaqişədə dəyişir və ona görə də
ger çək dünyadakı problemlərinin həlli rasional
se çim nəzəriyyəçilərinin istifadə etdikləri qay da -
da formal mücərrədləşdirmələrinə bəraət qa zan -
dır maq çətindir. İdraki psixologiyanın anlayışları
və üsulları problemin təqdimatını başa düşmək
üçün nisbətən daha uyğundur.

Çəkindirmə və kəskinləşmə (eskalasiya)
tərəflər ara sındakı mübahisələrin tədqiqi iki
yanaşmanın bir ini tamamladığını nümayiş
etdirir. Mübahisə ən yaxşı miqyas şərtləri
problemi kimi formulə edi lə bilər. Rasional
seçim nəzəriyyəçiləri çə kin dir məni qarşılıqlı
asılı rasional seçimlər dəsti ki mi modelləşdirir və
layihələndirdikləri dil em ma la rı həll etmək üçün
intuisiyaya zidd strateji se çim lər müəyyən
edirlər. Psixoloji izahlar diqqəti təq dimat,
mühakimə, motivasiya (istək) və ən di şə
problemlərində cəmləyir, rəhbərlərin bir şüur lu
idarəçilər kimi təhdid mühitində bir qiymətli ol -
mayan məlumatla necə davrandığını müəyyən
ed ir və bildirir ki, rasional modellərdən çıxarılan
stra tegiyalar əks nəticələrə gətirən və qorxulu
kəs kinləşmə spiralı ilə nəticələnə bilər.

İdraki psixologiya və rasional seçim kritik miq -
yas şərtləri (şəraiti) yaranan kimi, bir-birini ta -
mam layır. Problemin təqdimatı tərz deyil, müəy -
yən edildikdən sonra alimlər mühitin mürək kəb -
li yini, qeyri-müəyyənliklərin miqyasını və şər ai -
tin əlamətlərini (atributlarını) tədqiq edə bilərlər.

Son ra rəhbərlərin qazanc, yoxsa itki bölgəsində
ol duqlarını müəyyən edə bilər və hesablamaların
fay dalılığını maksimallaşdıran, məqbul və ya ra -
si o nal normalardan psixoloqların gözlədikləri
sap maları aqrokosimasiya edən olacağı eh ti mal ı -
nı qiymətləndirmək olar.

So sial mənsubiyyət nəzəriyyəsi mənsubiyyətin
də yişməsi haqqında arqumentləri zənginləşdirə
və genişləndirə bilər. Sosial mənsubiyyət kons -
truk tivistlərin fərz etdiyi kimi, təkcə baş qa la rı ilə
qar şılıqlı təsir nəticəsində deyil, həm də sosial
psixo loqların bildirdiyi kimi, özlərini qrupa mən -
sub etmək prosesi vasitəsilə yaranır. Adamların
müəy yən sosial qrupa mənsub olması seçim üçün
əhə miy yətlidir, yoxsa mənsubiyyəti seçərkən in -
san lar bir- birinə zidd olan daxil olmaq və ayrıl -
maq (seçilmək) imperativləri arasında mübarizə
apa rırlar. Məsələn, Kanada mədəni müəy yənlik
axtarışlarında daha çox istifadə et di yi Şimali
Amerika ticarət sistemi olmuşdur.

Qrup eyniliyi və ya sosial mənsubiyyət yaradan
id  raki mexanizmlər kateqoriyalaşdırma və sosial
mü qayisədir. Kateqoriyalaşdırma qruplararası
sər hədləri formalaşdırır və stereotip yaradır.
Lakin, stereotipləşdirmə heç də həmişə müna qi -

şə yə gətirmir. Qruplar və dövlətlər mənsubiyyət
mü na qişələri ilə əlaqədar strategiya seçiminə
ma lik dir: onlar daha qabaqcıl mənsubiyyətə
qarış ma ğa (assimilyasiya etməyə) çalışa bilər, öz
mən subiyyətlərinin dəyərlərini yenidən təyin edə
bi lər və nəhayət, yarışmaq yolunu tuta bilər. Bu
gün Avropa Birliyindən kənarda olan bəzi döv -
lət lər insan hüquqlarını gözləyən və hüquqi pro -
ses lə rə uyğun gələn demokratik mənsubiyyəti
xüsu si vurğulayırlar. Onların rəhbərləri üstün
hesab et dikləri mənsubiyyətə qoşulmaq seçimi
ediblər. Mən subiyyətin dəyişməsi daxil olmaq və
ya rar lan maq strategiyasına çevrilməyə baş la mış -
dır. ASEAN üzvləri «Asiya yolu» kimi tanınan
qrup ya ratmaqla özlərinin fərqliliyinin dəyərli ol -
du  ğu nu vurğulamaq yolunu seçmişlər. Fövqəladə
hal  lar da öz mənsubiyyətlərinin təhdid altında ol -
du  ğu nu hiss etdikdə və daxilolma sədləri ke çil -
məz ol duqda qruplar yarışmanı (rəqabət apar ma -
nı) se çirlər. Sosial mənsubiyyət nəzəriyyəsi rəh -
bər  lə rin niyə əl altında olan sosial təqdimatlar
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(təs  vir lər) repertuarından seçdiklərini izah et mə -
yə, da   xil olma sədlərinin qalınlığını yoxlamaqla
isə döv lətlərin və qrupların mənsubiyyəti də yiş -
mə  nin bu və ya digər strategiyasını seçməsinin
eh  ti ma lı olduğu şəraiti müəyyən etməyə kömək
edir.
Beynəlxalq siyasətə psixoloji yanaşmaların tən -

qid çiləri bildirirlər ki, bu yanaşmalar fərdi se çi -
mə münasib ola bilərlər. Lakin onlar çox məh -
dud, uyğunlaşdırılmış və çirklidir,  təhlilin dün ya
siya sətinin geniş sistemli nümunələrini (model lə -
ri ni) izah etməyə uyğun gəlməyən bir sə viy yə -
sin  də dururlar. Tərəfdarlar bildirirlər ki, həm fər -
di, həm də kollektiv səviyyədə düşünmə və se çi -
min sistemli modellərinin sübutları sağlamdır və
qey ri-düzgün fərziyyələr üzərində qurulmuş,
fərd lərin və kollektivlərin özünü və öz seçimini
ne cə müəyyən etməsi haqqında bizim hal-
hazırda bil diklərimizin çoxunun üstündən xətt
çəkən ge niş, deduktiv arqumentlər beynəlxalq və
qrup lar ara sı münaqişələrin güclü izahları üçün
çətin ki, eti bar lı təməllər təmin etsin. 

Psixoloji yanaşmalar sistemli nümunələrin
struk tur izahları daxilində davam edən mü ba hi -
sə lər də sərhəd şərtlərini qurmaq üçün faydalıdır.
On lar dolayısıyla şərtlərin dəyişməsindən asılı
ola raq qeyri-məhdud olan seçim nəzəriyyələrinə
söy kənən izahları təmizləməyə və mə lumat lan -
dır mağa kömək edir. Psixoloji nəzəriyyələrin
«çirk liliyi» və aşkarlığı (dəlilləri), beynəlxalq
mü na qişələrin dinamikası və qarşısının alınması
ba rə də böyük mübahisələrə konkretlik və
ciddilik ve rə bilər. Psixoloji yanaşmalar, mən -
sub iy  yətin formalaşması və dəyişməsi, eləcə də
nor ma la rın yaradılması və onlara riayət edilməsi
üzə rində qurulan nəzəriyyələri konkret ləş dir mə -
yə kömək edir.

Psixoloji nəzəriyyələr siyasi rəhbərlərin müna -
qişələri qızışdırmaq və ya sakitləşdirmək üçün
etdikləri məhdud seçimləri izah etməkdə və bir-
biri ilə əlaqələndirilmiş seçimlər silsiləsinin nəti -
cəsi olan qarşılıqlı təsir nümunələrinin təh li lin də
faydalıdır. Məsələn, sövdələşmə pro ses lər in in
dəyəri niyə masanın üstündə qoyub getməsi ba -
rədə cari tapmaca və ya hər şeyi bilən neytral
mü şahidəçi üçün tam aşkar görünən razılaşmanı

əl də etməkdə uğursuzluğa düçar olması da,
psixo loji nəzəriyyələr tərəfindən çox vaxt yaxşı
izah edilir. Əlaqədar tapmaca- rəhbərlərin bir
dəs tinin digər dəstin işarələrini oxumaq və dəqiq
yoz maqla uğursuzluğu da psixoloji nəzəriyyələr
tə rəfindən yaxşı izah edilir. 
Elmi nəticə: Münaqişənin qızışması və ya sa kit -

 ləş  məsinin izahındakı nəzəri və empirik inkişaf
psix oloji nəzəriyyələri, onların bir araya sığma -
sını və nisbi faydalılığını diqqətlə yoxlamaqla,
ha kim rasional və konstruktivist ənənələrin da xi -
li nə yerləşdirməkdən qazanc əldə edə bilər.

Elmi yenilik: Siyasi-etnik və hərbi müna qi şə lə -
rin ideoloji aspektlər məntiqi, elmi ardıcıllıqla
təd  qiq edilmiş, öyrənilmiş və ümum iləş dir il miş -
dir.

Tətbiqi əhəmiyyəti: Məqalədə  siyasi-etnik  və
hər bi münaqişələrin  idioloji  aspektlərinin  təd -
qiq  edilib  öyrənilməsi  və  münaqişələrin  həl li -
nə  tətbiq  edilməsidir.  
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РЕЗЮМЕ

идЕОЛОгиЧЕсКиЕ  аспЕКты  

пОЛитиКО-ЭтниЧЕсKих  и  вОЕнных  

КОнФЛиКтОв

а.гусЕйнОв

В  статье  раскрыта  актуальность  проблемы.  В  на -
уке  о  конфликтологии  изучены  идеологические  ас -
 пекты  по литико-этнических  и  военных  конф лик тов
и  соз да  на   обобщенная  система  этого  де ла.

SUMMARY

IDEOLOgIcAL ASpEctS OF EthNO 

pOLItIcAL AND MILItARY cONFLIctS

A.hUSEYNOV

Actuality of the problem had been established in the ar -
ticle. Ideological aspects of ethno political and milita ry
con f lic ts were researched and studied under light of con -
flicto logy sciences and topics were summarized and sys -
 tem was established.

75 ¹4. 2014«АЗИМУТ»

ЕТНИК ВЯ ЩЯРБИ МЦНАгИШЯЛЯР



Bildiyimiz kimi, təyyarədən tullandıqdan son -
ra, paraşütçülər havada sözün həqiqi mə na sın -
da tam müdafiəsiz qalırlar. Almaniyanın “Fre -
es  ky” şirkəti bu boşluğu doldurmaq üçün ha va -
da mü dafiəsiz olan paraşütçüləri “ölüm mə lək -
lə ri nə” çevirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu.
Apa  rılan tədqiqatlar və gərgin əmək nəticəsində
şir  kət nəhayət ki, məqsədinə nail olmuş və yeni
“qa  nadlı paraşütü” nümayiş etdirmişdir.

Peşəkarlardan hamısı belə böyük deltavari qa -
na dı idarə etməyi elə də  bacarmır. Paraşütçü-pi -
lo ta Gryphonda uçmağa iki ox üzrə stabilləşdirici
kom pyuter sistemi kömək edir.

tƏhLÜKƏSİZLİK

“Skyray” geyim kimi, paraşütçüyə  bərkitmə
sis  te mi və əlin xırda bir hərəkəti ilə istənilən an -
da kə nara atıla bilən qanadlardan ibarətdir.

İXtİSASLAşDIRILMASI

Bərk qanadları idarə etmək üçün pilot bədəni ən
yük  sək səviyyədə idarəetmə vərdişlərinə sahib
ol  malıdır. Qanadlarla uçmaq, yəni təyyarədən
tul  lanmaq “skaydayvinqin” ən təhlükəli növ lə -
rin  dən sayılır.
Paraşütçülük və ya “skaydayvinq” (sky diving –

in  gilis sözü olub, “səmaya dalmaq” mənası verir)
pa  raşütlərdən istifadə et -
mək lə həyata keçirilən avi -
a   idman növlərindən bi ri -
dir. Paraşüt idmanının
məq    səd və tapşırıqları da i -
ma dəyişmişdir. Ən baş -
lan  ğıcda paraşüt həyatı xi -
las etmək üçün təyin edil -
miş disə, sonrakı mər hə lə -
lər də o desant ha zır lı ğının
va cib elementinə çevrildi.
Mü asir paraşüt id manı
özü n də həm paraşüt güm -
bə zinin dəqiq ida rə edil -
mə sini, həm dəqiq nöqtəyə
en məyi, həm də “svup”u
eh  tiva edir. “Svup” (swoop
– in  gi lis sözü olub, paraşüt
id manında yüksəksürətli
gün  bəzlərin idarə edilməsi 

deməkdir) dedikdə  ən gənc və ekstremal pa ra -
şüt çülük başa düşülür. İd man çının əsas işi yük -
sək lik də yox, yerə ya xın la şan da başlayır. Bu,
yerə ya xınlaşanda sürəti 100 km/saatdan da artıq
olan və yüksək üfüqi xətt üz rə sürətli enişdir.
Paraşütçü gün bəzin idarə edil mə sində yüksək
ustalıq gös tər məli və yerə enər kən tapşırığı
(məsələn, də qiq liyə, sürətə, bir metr dən də az
məsafə sax la maq la su hövzəsi və ya yer səthi
üzərində üfüqi xətt üzrə uzaqlığa uç ma ğa və s.) 
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yerinə ye tir mə li dir. “Svup” üçün iti uçuş
keyfiyyətlərinə ma lik pa raşütlərdən istifadə edi -
lir.  
Yerdən 10 000 m yüksəklikdə təyyarədən aşa ğı -

ya doğru bir adam şığıyır. O, oksigen təminetmə
sis  temi olan dəbilqə və yüksəkliyi kom pen s a si -
ya  edici xüsusi paltar geyinmiş, belinə isə bərk
qa  nadlar bərkidilmişdir. Bu sirli pilotun əlində
ele  ronları (eleron-təyyarə qanadlarının arxa tə rə -
fin də olub onun sağa və ya sola
çevrilməsini tən zim edən de tal -
dır) idarəetmə pul tu var. Də bil qə -
nin şüşəsində uçuş komp yu te rin -
dən daxil olan in for ma siya: hə rə -
kət sürəti, yüksəklik, uçuş yo lun -
da  kı nəzarət nöq tə lə ri nin ko or di -
nat ları, onların is ti qa mət ləri və
on lara qədər olan mə sa fə əks olu -
nur. Tullandıqdan son ra tezliklə
üfü qi uçuş sü rə ti ye rə nisbətən
400 km/saat sə viy yə sində sta bil -
lə şir. Pilot bütün uçuş nöqtələrini
keç məklə sü rət lə və səssiz olaraq
hə dəfə ya xın la şır. Təy ya rə dən
ay rılandan 50 km mə safə qət et -
dik dən sonra o sü rə ti 0-a qədər
aşa ğı salır və yerə 700 m-dən də

az qalanda paraşütü açır. O, qa -
ro vul nə fər lə ri və ra dar la ra yaxa -
lan  ma dan hədəfdən bir ne çə metr
ara lı yerə enir. Bu nun la da Fre es -
ky Gryp ho  nun bərk qa nad la rın -
dan isti fa də etməklə kəş  fiy yat çı -
nın nəqliy yat mis si ya sı başa çat -
mış olur. 

YIXILMAQ YOX, UÇ MAQ

Almaniyanın  paraşüt idmanı
üçün avadanlıqlar is tehsal edən
“Fre  esky” şirkəti özünün “Sky -
ray” bərk qanadları sayəsində
çox məşhurlaşdı. “Sky ray” pa ra -
şüt  çüyə təyyarə kimi, böyük mə -
sa   fələrə  uç mağa və manevr et -
mə   yə  imkan verir. Qanad lar

Mün hen Tətbiqi Elmlər İnstitutu ilə birlikdə apa -
rılan üçillik təd qi qat lar, aerodinamik boruda təc -
rübi uçuşlar və sı naq lar nəticəsində ərsəyə gəl -
miş dir.  Layihə mü hən disləri üçün əsas üstünlük
is tənilən hava və uçuş şəraitində təhlükəsizlik
ami li olmuşdur. Xə bər verilən yüksək ma nevr li -
lik və özünüaparma xü susiyyətlərindən başqa
“Sky ray” əlin kiçik bir hə rəkəti ilə bir anda qa -
nad ları da ata bilir. 
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“Skyray” paraşütçünün arxasında bərkidilən
bər   kitmə sistemi və qanadlardan ibarətdir. Pi lo -
tun bədəni ilə qanadlar arasındakı hərəkəti idarə
edən etibarli qaldırıcı  qüvvəni təmin etmək üçün
bər  kitmə sisteminin hissələri paltarın altından
ge  yinilir. “Skyray” ağırlıq mərkəzini dəyişməklə
və ya daima azad qalan əl-ayaqların köməyilə ae -
ro  dinamiki idarə olunur. Havada uçuşuna görə
“Sky ray” təyyarəyə lap yaxındır. Qanadlar bər -
kit mə sisteminə xüsusi hazırlanmış tezatma sis te -
mi vasitəsilə bərkidilir. Sistem hazırlanarkən hət -
tə an maksimal aerodinamik yüklənmədə belə
qa nadları atmaq imkanları nəzərdə tutulmuşdur.
Qa nadların özü də ayrıldıqdan sonra açılan  və
ha vada toqquşmamaq üçün nəzərdə tutulan xü su -
si paraşütlə təmin edilmişdir. 

“Skyray”ın aerodinamikası ən adi və təbii ida -
rə    etməyə qədər optimallaşdırılmışdır. Yük sək li -
yə qalxarkən pilot sürəti azaldır. Qanadları de -
mək olar ki, şaquli qaldırmaqla sürəti 0-a en dir -
mək və paraşütü açmaq olar, aşağı enərkən pilot
sü  rət yığır. Ən uzaq uçuş məsafəsinə kreyser sü -
rə ti 220 km/saat olanda nail olunur.  “Skyray”
400 km/saat maksimal  sürətlə şığıyanda 4 g-yə
qə dər yüklənmələrdə pilotaj fiqurlarını icra edə
bi  lir. 

MöhKƏM İNAM

“Freesky”ın mühəndisləri
“Skyray”ı hərbçilərə tək lif
edərkən müasir desant mis -
siyasının əsgəri heç də xo şa -
gələn vəziyyətdə qoy ma dı ğı na
əsas lan mışdılar. Məsələn, gi -
rovların azad edilməsi əmə liy -
yatları. Bu əməliyyatlarda əsas
məsələ qə fil likdir. “Sky ray”
da məhz bu zaman işə ya ra yır.
Pa raşütçüləri daşıyan  təy -
yarənin nəzərə çar p ma ma sı və
ya aşkarlanmaması üçün xü -
susi təyi nat lı lar təyyarəni bir
neçə kilometr yüksəklikdə
tərk edir lər. Aşağı düşərkən o
xey li müddət havadan ası lı
olur. Küləkli havada o, hə dəf -

dən çox uzağa və ya lap pisi- hə dəfə çox yaxın
düşə bilər. 

Gryphon sisteminin tətbiqi əməliyyatın uğur -
suz luq riskinin xeyli aşağı salır. Təy yarənin sü rə -
ti və ma nevrliyi sayəsində pilot hava şərt lə ri nə
məhəl qoy  ma dan hədəfə dəqiq yaxınlaşa bi lir.
Gryphondan is ti fadə ilə desantçının havada ol m -
ası adi paraşütlə en məklə müqayisədə ən azı 2/3
dəfə azalır. Bun dan əlavə, desantçının adətən qa -
rın nahiyəsinə bağ lanan avadanlıq da qa nad la rın
içində yer ləş di rilir. Gizlilik baxımından (ra dar və
teplovizorlara yaxalanmamaq üçün) Gryp ho na
mühərrik qu  raşdırılması planlaşdırılmamış dır. 

XİDMƏtƏ hAZIRLIQ

Bərk halda pilota bağlanan böyük və deltavari
qa    nadların real şəraitdə özünü necə aparacağını
öy  rənmək üçün 4 il gərgin əmək lazım gəlmişdir.
Sı naq çıların hər biri əvvəlcə idman “Skyray”ını
ida  rə etməyi öyrənmiş sonra isə yavaş-yavaş qa -
nad  ları böyüdərək Gryphonda uçma təcrübəsinə
yi yə lənmişlər. Böyük qanadları idarəetmə ol duq -
ca çətindir. Lakin seriya buraxılışlarında bu çə -
tin  liklərin bir çoxunu elektronika icra edəcəkdir.
Pi  lot pultu bu və ya digər tərəfə əyməklə komp -
yu  terə tapşırıq verəcək. Bu zaman kompyuter
xət  ti və bucaq tezliklərini, hərəkət sürətini və di- 
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gər parametrləri nəzərə alaraq eleronların elek -
trik ötürücülərini aktivləşdirəcəkdir.

Hal-hazırda Gryphon seriya istehsalına tam ha -
zır  dır. Qanadlar stabilləşdirici kompyuter sis te -
mi, dəbilqə naviqasiya və rabitə sistemi ilə təchiz
edi  lir. Şirkət rəhbəri Alban Qeyslerin sözlərinə
gö  rə, döyüş missiyasını yerinə yetirmək üçün pa -
ra şüt çünün Gryphonla 20-25 dəfə məşq tullanışı
et  məsi kifayətdir. O, Gryphonun yaxın gələcəkdə
Al  maniya və digər ölkələrin silahlanmasında ola -
 cağına əmindir.

YARADIcI  İKİLİK

Gryphon üzərində işləri “Freesky” şirkəti  hərbi
avia siya proqramları sahəsində 40 illik təcrübəsi
olan “ESG Elektroniksystem”in mütəxəssisləri
ilə sıx əlaqədə  aparmışdır. Hərbçilər üçün bərk
qa nadlar hazırlanması ideyasını ESG-nin paraşüt
şö  bəsinin rəhbəri, təcrübəli “skaydayver” Erix
Je  litko təklif etmişdir. “Skyray”ın patentinin sa -
hi  bi olan “Freesky” aerodinamik tədqiqatlara,
pro  totiplərin şəkildəyişməsi və hazırlanmasına
ca  vabdeh idi. ESG-nin mütəxəssisləri isə Gry p -
ho nun cavab verəcəyi taktiki-texniki tələbləri,
həm çinin işin marketinq tərəfini boynuna gö tür -

müş dülər. ESG-nin əs -
as vəzifələrindən bi ri
də uçan sis tem lə rin
sınaq    çı pilotlarının se -
çil   məsi idi.

LA MANş
ÜZƏRİNDƏN UÇ Uş 

31 iyul 2003-cü ildə
dün ya nın ən titullu və
qorxmaz “skay day -
ver”i Feliks Ba um -
qartner bərk qa nad lı
“Sky ray”dan nümayiş
tul la nışı etdi. O, təy -
ya rəni 9000 m yük -
sək likdə tərk et di və
İn  gil tə rə nin daxili böl     -
 gələrində sərbəst tul   -
la nı şa (sərbəst tul la -

nış-pa ra şüt çünün təy yarədən tul lan dıq dan pa -
raşütü açana qə dər olan zaman kə si min də ha  va da
olduğu vaxtdır – tər cüməçinin qeydi) çıxdı. Bir
neçə saniyədən sonra o da yaq hiss etdi və 400
km/saat sürətlə La Manşdan keçməklə İngiltərə
sa  hillərinə çatmaq üçün kəskin şəkildə çevrildi.
İd  mançı heç bir mühərrikdən istifadə etmədən  6
də qiqə ərzində 35 km-dən çox məsafə qət etdi.
O, pa   raşütü yerdən 1200 m yüksəklikdə və artıq
Fran  sa sahillərində açdı. “Bu, yalnız sənin qanad
və təcrübələrinin olduğu ağlasığmaz bir duy ğu -
dur” – deyə idmançı öz təəssüratlarını payl aş mış -
dır. Elm və texnika günbəgün, saatbasaat inkişaf
edir. Vaxtilə İkar da uçmaq istəyini dilə gətirmiş,
la kin buna nail ola bilməmişdi. Və əsrlər öncə
İka rın arzusunda olduğu insanın qanad taxıb uç -
maq istəyinə də məhz insanın gərgin əmək və ax -
ta  rışaları nəticəsində nail olundu.

İnternet materialları əsasında hazırladı:

Vüqar MUStAFAYEV
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МЯЛУМАТ

ЕЛМИ МЯгАЛЯНИН ТЯРТИБАТЫ ЦчЦН 
ИРЯЛИ СЦРЦЛЯН ТЯЛЯБЛЯР

Елми мягаля MS Word мятн редакторунда (2007, 2010, 2013) Азяр бай   -
ъан дилиндя, Тимес nеw Роман шрифти иля йыьылмалыдыр. Мягаляйя ъяд вял   -
ляр, графикляр, диаг рамлар, фотолар дахил едиля биляр. Мятн шрифтинин юл чц сц 12,
сятирарасы мясафя 1,5 ол ма лы дыр. Сящифя, ъядвял, диаграм, шякил вя гра  фикляр
нюмрялянмяли, истинад мянбяляри эюс тя рил мялидир. 

Мягаля 6-8 сящифядян аз олмамалы, ахырда йазылдыьы дилдян башга 40-50
сюз    дян ибарят рус вя инэилис дилляриндя хцлася (резюме, суммарy) йа зыл ма -
лы   дыр. Мягалянин яввялиндя мц ял  лифин ишлядийи мцяссися,онун цн ва ны,е-маил
цнваны, 4-5 сюздян ибарят ачар сюзляр, ахырда ис тифадя едилян ядя биййат си -
йа   щысы олмалыдыр. Елми мянбяляря едилян истинадлар мя га ля нин ичин дя, ситат
эя ти рилян ъцмлянин сонунда, нюмряси вя сящифяси дюрд кцнъ мютяризянин
ичя  ри син дя верилмялидир: [1] вя йа [1.119]. Мягалянин баш га бир йериндя
тяк рар ис тинад олар са, щямин ядябиййат яввялки нюмря иля эюстярилмялидир.  

Елми мягалянин сонунда елм сащясинин вя мягалянин характериня уй ьун
ола  раг, мцяллифин эял дийи елми нятиъя, ишин елми йенилийи, тятбиги ящя мий йяти,
иг ти сади сямяряси вя с. айдын шя к и л дя верилмялидир. Мягалянин со нунда йа -
зы  лан ядябиййат сырасында китабын мцяллифи, ады, чап едилдийи шя щяр вя няш -
рий  йат, чап тарихи эюстярилмялидир. Истифадя едилян ядябиййат си  йа щы сында сон
5-10 илдя чап олунмуш елми мягаля, монографийа вя йе ни елми-техники
мян   бя ляря цстцнлцк верилмялидир. 

Мцяллифлярин сайы цчдян чох олан щалларда биринъи цч мцяллифин ады эюс тя -
рил   мяли вя мю тя ризя ичиндя коллектив мцяллифляр групунун олмасы юз як сини
тап  малыдыр. Рус, инэилис вя йа ди эяр диллярдя олан ядябиййат еля щя мин дилдя
эюс  тярилмялидир. Елми мягаля мцяллифляри ка фед ра вя йа тяш ки латын иълас про -
то к олундан чыхарыш, мягалянин елмилийи вя дюврцн тя ляб ля риня ъа ваб вер-
мя  си, тохунулан мясялянин актуаллыьы иля баьлы ики ряй тяг дим етмялидирляр.

НЦМУНЯ:

1. Петухов С.И., Степанов А.Н. Еффективность ракетных стрельб.
Моск  ва, 1976 

2. Садыгова С.Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын тяшяккцлц вя ин ки -
шафы. Бакы, 2005  
Сящифянин юлчцляри: вярягин форматы – А4, саь тяряфдян мясафя – 20 мм,

сол тяряфдян мя сафя – 30 мм, йухарыдан вя ашаьыдан мясафя – 20 мм.
Сящифялярин нюмряси ашаьыда вя саь тяряфдя гойулмалыдыр.

МЯгАЛЯНИН ЯВВЯЛИНДЯ АШАЬЫДАКЫЛАР ЭЮСТЯРИЛМЯЛИДИР:

– мягалянин сярлювщяси (гара шрифт, юлчцсц – 14);
– мцяллифин ады, рцтбяси, вязифяси, елми дяряъяси (шрифт – 14);
– тяшкилатын ады, шящяр, юлкя, е – маил (шрифт – 14);
– ачар сюзляр (цч дилдя).
Шякил, фото, график вя диаграмлар аь-гара рянэли олмалы, мятнин дахилиндя

йер ляшдирилмя ли дир. График, ъядвял вя шякилляр*.жпэ форматында верилмяли,
мя тнин чап варианты иля бирликдя елек трон варианты дискдя тягдим едилмялидир.
Мя галянин сонунда мягаля мцяллифи ялагя сах ламаг цчцн ишлядийи йери, те -
ле фон вя е-маил цнваныны эюстярмялидир.
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