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Ömumqoøun dþyöøöndÿ tankëàðûn piyadalarûí dÿstÿyi olmadan dþyöøÿ
gir     mÿsi mÿqbul sayûlmûr. Ñÿhðà, äözÿíëèê êèìè à÷ûã ÿðàzèëÿð zèðåhëè áþë -
ìÿ     ëÿðèí úÿìlÿømÿsinÿ vÿ istiqamÿtlÿr özrÿ sÿrbÿst hÿrÿkÿtinÿ imkan verir.
Áe  lÿ ÿrazilÿrdÿ ïèéàäà áþëìÿëÿðè tanklarûn zÿðóðè òÿhëöêÿñèzëèéèni òÿìèí
åä ÿ  ðÿê lazûmi ÿðàzèíè ÿëÿ êå÷èðèð, øtat ñèëàhlarû vÿ òàíê ÿëåéhèíÿ va si tÿ lÿ -
 r in àòûøëàðû ilÿ döømÿnÿ zÿrbÿ vuraraq onu dÿf edir vÿ òàíê áþëìÿëÿðèíèí
èðÿ   ëèëÿìÿñèíè äÿñòÿêëÿéèð.

Mÿhäóä möøàùèäÿ îëóíàí âÿ ìàíåÿëè ÿðàzèdÿ isÿ (éaøayûø yerlÿri, áàü
ñà      hÿëÿðè âÿ ñ.) zèðåhëè áþëìÿëÿðèí daha ÷åâèê manevr etmÿsi tÿlÿb olunur.
Áe      lÿ ÿðàzèäÿ ïèéàäàíûí èðÿëèëÿìÿñèni òÿìèí åòìÿê ö÷ön  äÿñòÿê òàïøûðûãëàðû -
íû òàíêëàðûí þz özÿðèíÿ ýþòöðìÿsi äàhà ìÿãñÿäÿóéüóíäóð. Áó çàìàí çèðåh-
ëè âàñèòÿëÿð ïèéàäàíûí èðÿëèëÿìÿñèíè ÷ÿtinlÿødirÿn ïëàíëû vÿ plandan kÿnar,
a÷ûq vÿ þrtölö hÿäÿôëÿðÿ àòÿølÿ bþlmÿlÿrin hÿrÿkÿti ö÷ön atÿø dÿstÿyi tÿmin
åäèð.

ßðàzèäÿí àñûëû îëìàyaraq ïèéàäà âÿ zèðåhëè áþëìÿëÿð áèð-áèðèíÿ dÿstÿk
âåð ìÿêëÿ òÿhëöêÿëÿðè àðàäàí ãàëäûðàðàã ÿlaqÿli  øÿêildÿ äþéöø àïàðìàëûäûð-
ëàð. 

Òàïøûðûã yerinÿ yetirÿn ïèéàäà òàáîðóíó äÿñòÿêëÿéÿí òàíê òàãûìû àøàüû-
äàkû âÿçèôÿëÿðè éåðèíÿ éåòèðèð:

— ÿñàñ ìàíåâð åëåìåíòè olaraq ÿsas istiqamÿtdÿ fÿaliyyÿt gþstÿrir;
— ïèéàäà áþëìÿñè ÿñàñ ìàíåâð åëåìåíòè îëäóüó zàìàí äöçöíÿòóøëàìà âÿ

éà þðòöëö ìþâãåäÿí àòÿø äÿñòÿéè hÿyata ke÷irir;
— tàáîðun òàïøûðûã yerinÿ yetirÿn ãöââÿñèíèí áèð áþëìÿñè êèìè  ôÿàëèééÿò

ýþñòÿðèð.
Ãåéä: Áÿçè âÿçèééÿòëÿðäÿ òàíê òàãûìû ayrûca tapøûrûq yerinÿ yetirir âÿ éà

äÿñòÿê ö÷öí ïèéàäà áþëìÿëÿðèíäÿí áèðèíèí ñÿðÿíúàìûíà äà âåðèëÿ áèëÿð.   
Dÿstÿk prosesindÿ tank taqûmû piyada bþlmÿsinin komandirinÿ tabedir.

Òàíê òàãûìûnûn êîìàíäèðè ïèéàäà òàáîð êîìàíäèðèíèí çèðåùëè áþëìÿlÿðèí òÿt -
 áèãè öçðÿ ìÿñëÿùÿò÷èñèäèð. Î, äþéöø äÿñòÿéèíèí òÿìèí åäèëìÿñè, hÿm÷inin
äþ  éöø òÿìèíàòû ö÷öí ïèéàäà òàáîð ãÿðàðýàùû ilÿ ÿëàãÿ qurmalûdûr. Òàíê tà -
ãû ìûnûn êîìàíäèðè, piyada  bþlìÿ êîìàíäèðè âàñèòÿñèëÿ òÿëÿáëÿðèíè yuxarû
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êî ìàíäàíëûüà ÷atdûra bilÿr. Òàíê òàãûìûnûn êîìàíäèðè tÿhkim edildiyi áþë -
ìÿ  íè òàíûìàëûäûð. Áó áþëìÿ ïèéàäà, ìîòîàòûúû, ìåõàíèêëÿøäèðèëìèø âÿ éà äå -
ñàíò òàáîðó äà îëà áèëÿð.

PÈYADA-TANK×Û QARØÛLÛQLÛ ßLAQßSÈ NECß OLMALÛDÛR?

Ïèéàäà-òàíê÷û qarøûlûqlû ÿlaqÿsi saülam olmalûdûr. Òàíê òàãûìûnûn êîìàí -
äè  ðè  òåõíèêàíûí ñèñòåìëÿðè âÿ istismarû ilÿ baülû òàêòèêè âÿ òåõíèêè bilgilÿrÿ
ìà ëèê îëìàlû, åéíè çàìàíäà, onun èìêàíëàðûíû âÿ ìÿùäóäèééÿòëÿðèíè dÿ  ÿla
áèë   ìÿëèäèð. O, áó àìèëëÿðè íÿçÿðÿ àëàðàã, ïèéàäàíûí äÿñòÿêëÿíìÿñè âÿ ëà çûì
îëàí ïëàíëàðûí ùàçûðëàíìàñû ö÷öí ïèéàäà áþëìÿsinin êîìàíäèðè âÿ ãÿ ðàð   ýàùû
èëÿ áèðëèêäÿ èøëÿìÿëèäèð. Áóíóíëà äà òàíê atÿøinin mÿhvedici ýöúöí dÿn,
möa  sir  optik-gþrmÿ cihazlarûnûn (ýåúÿ äÿ äàõèë îëìàãëà) âÿ çèðåùèí òÿ ìèí
åòäèéè èìêàíëàðdan effektli øÿêèëäÿ istifadÿ edilmÿlidir. Ïèéàäà-òàíê÷û
qarøûlûqlû ÿlaqÿsindÿ daha ÷ox rast gÿlinÿn ÷ÿòèíëèê birgÿ ôÿàëèééÿòèí ya rat -
dûüû mÿhdudiyyÿtlÿrdir. Dþyöøäÿ ôÿàëèééÿò âÿ ìàíåâð çàìàíû ÿñàñ äèããÿò
ïèéàäàëàðûí nizamlaímañû çàìàíû îðòàéà ÷ûõàí òÿùëöêÿñèçëèéèí òÿìèí îëóí -
ìàñûíà éþíÿëäèëìÿëèäèð.

Òàíê òàãûìûnûn êîìàíäèðè bþlmÿsinin èìêàíëàðûíû âÿ ãåéðè-èìêàíëàðû,
äå    ñàíò êèìè òàíêà ìèíÿí ïèéàäàëàðûí  hazûrlûq sÿviyyÿñèíè âÿ ôèçèêè ùàçûðëûã -
ëà   ðûíû íÿçÿðÿ àëìàëûäûð. O, texnika ilÿ yanaøû hÿrÿkÿt edÿn ïèéàäàëàðûí ìö -
ÿééÿí yerlÿrdÿ éàâàø ùÿðÿêÿò åäÿúÿéè ìÿúáóðèééÿòèíè, äöøìÿí öçÿðèíäÿ
öñòöíëöéö òÿìèí åòìÿê âÿ þçöíöí òÿùëöêÿñèçëèéèíèí òÿìèí îëóíìàñûíû ùÿ -
äÿôëÿéÿðÿê ôÿàëèééÿò ýþñòÿðäèéè ÿðàçè èìêàíëàðûíäàí ìöêÿììÿë øÿêèëäÿ èñ -
òèôàäÿ åòìÿëè îëäóüóíó éàääàí ÷ûõàðìàìàëûäûð. Áåëÿ áèðýÿ ùÿðÿêÿòåòìÿ çà -
ìàíû ïèéàäàíûí ñaü qalmasûnda ÿðàçè ÿùÿìèééÿòëè ðîë îéíàéûð. Áóíäàí áàø -
ãà òàíê êîìàíäèðè òàíêûí ñèëàù ñèñòåìëÿðèíèí ùÿì þç áþëìÿëÿðè, ùÿì äÿ äöø -
ìÿí áþëìÿëÿðèíÿ îëàí òÿñèðèíè íÿçÿðÿ àëìàëûäûð. Böòön bunlar onó ýþñòÿðèð
ki, piyada vÿ tank bþlmÿlÿriíèí birgÿ ôÿàëèééÿòèíèí ìöêÿììÿëëèéèíèí òÿ ìèí
îëóíìàñû ö÷öí áèðýÿ òÿëèìëÿðèí êå÷èðèëìÿñè ÿñàñ øÿðòäèð. ßêñ ùàëäà ayrû-ay -
rû ixtisaslardan olan áþëìÿëÿð òÿëèìè dÿqiqliklÿ èúðà åäÿ áèëìÿçëÿð. Áelÿ òÿ -
ëèìlÿr äþéöøëÿðèí áàøëàíìàñû åùòèìàëû îëäóüó çàìàí éîõ,  ÿââÿëúÿäÿí êå -
÷è ðèëìÿëèäèr. Áþëìÿëÿð àðàñûíäà êîîðäèíàñèéàíû âÿ èúðàíû àñàíëàøäûðìàã ö÷öí
ùÿð áèð ôöðñÿòäÿí èñòèôàäÿ edilmÿlidir.

ÊÎÌÀÍÄÀÍËÛÃ Âß ÍßÇÀÐßÒ: MEXANÈZM, ÖSULLAR

Tank bþlmÿsinÿ òàïøûðûãëàðûí âåðèëìÿñè zamanû tàíê òàãûìûnûn êîìàíäè-
ðè ïèéàäà òàáîðuíóí êîìàíäèðèíÿ òàíê áþëìÿñèíèí òÿòáèãè öçðÿ þç òÿêëèôëÿðè-
íè âåðìÿëèäèð. Ïèéàäà áþëìÿsinin êîìàíäèðè òàãûìû äöøìÿíèí çèðåùëè òåõíè -
êà  ñûíûí òÿñèðèíäÿí âÿ òàíê ÿëåéùèíÿ âàñèòÿëÿðäÿí ãîðóìàã ö÷öí èñòèôàäÿ åäÿ
áè ëÿð.

Òàíê òàãûìûíûí êîìàíäèðè âÿ òàãûì komandirinin möavini òÿùêèì åäèëäè -
éè ïèéàäà òàáîðóíóí ãÿðàðýàùû èëÿ daim ÿëàãÿ saxlamalûdûr. Òàáîðóí áàøãà
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áþë ìÿñèíÿ äÿñòÿê çàìàíû áþëöê êîìàíäèðè èëÿ ÿëàãÿíè äàâàì åòäèðmÿli âÿ
ra bitÿ âàñèòÿñèëÿ äèýÿð êîìàíäèðëÿðëÿ äÿ ÿëàãÿ ñàõëàmalûdûr.

Tàíêëàðûí âÿ ïèéàäàëàðûí birgÿ ôÿàëèééÿòè zamanû bir ne÷ÿ ösulla  ÿëàãÿ
ya radûlûr:   

Birincisi, âèçóàë ÿëàãÿíèí éàðàäûëìàñû, yÿni möxtÿlif iøarÿlÿrin verilmÿsi
vÿ onlarû gþröb qÿbul åòìÿêëÿ. 

Èkincisi, tankda olan rabitÿ âàñèòÿëÿðèíèí imkanlarûndan istifadÿ edÿrÿk,
hÿm ÷inin, naqilli rabitÿ yaradûb òàíêûn õàðèúèíäÿn danûømaq imkanû ÿldÿ åò -
ìÿê ëÿ. 

Ö÷öíúöñö, pèéàäà ìàíãàsûnûn  radiostansiyalarû âÿ  éà  äèýÿð ãûñà dalüa -
da ÷alûøan ðàáèòÿ âàñèòÿëÿðè ilÿ ÿlaqÿ qurmaqëà. 

Bu halda ÿëdÿ gÿzdirilÿn ðàáèòÿ âàñèòÿëÿðèíin òåçëèêëÿðini  ÿëàãÿëÿíäèðìÿê
ëà çûìäûð. Pèéàäà òàíêa éàõûí ìÿñàôÿäÿ irÿlilÿyÿrkÿn vÿ ya ÿrazidÿn istifadÿ
edÿ rÿk mþvqe tutarkÿn áèëàâàñèòÿ möhafizÿíè tÿøkil edÿn zaman bu rabitÿ
va sitÿlÿri effektlidir. 

ßlavÿ olaraq, ïèéàäà òàãûì êîìàíäèðè qûñàäàëüàëû ðàäèîñòàíñèéà va si tÿ si -
lÿ dÿstÿk ö÷öí âåðèëìèø òàíêëà ÿëàãÿ éàðàäûð. Áó, ÿëàâÿ ëÿâàçèìàòà åùòèéàú
îëìàäàí åòèáàðëû ÿlaqÿ öñóëóäóð.

TANK TAQÛM KOMANDÈRÈNÈN KßØFÈYYAT TAPØÛRÛQLARÛ

Tank tàãûìûnûn êîìàíäèðè äöøìÿíèí tank ÿleyhinÿ âàñèòÿëÿðè (TßÂ) ba -
rÿ sindÿ  âÿ îíëàðûí òÿòáèãèíÿ hazûrlûüû  ùàããûíäà ìÿëóìàòëàðû òàáîð qÿ rar -
ga hûndan ÿëäÿ åòìÿëèäèð. Òàãûì êîìàíäèðè òàíêëàðà ãàðøû äöøìÿíèí èñòèôàäÿ
åäÿ áèëÿúÿéè mina ìàíåÿëÿðèíèí, äöøìÿí àðòèëëåðèéàñûíûí âÿ ìèíààòàíëàðûíûí
òàíê ëàðà çÿðÿð âóðà áèëÿcÿéè ìÿñÿëÿñèíÿ äÿ äèããÿò âåðìÿëèäèð.

ßðàçèíèí þéðÿíèëìÿñè âÿ ãèéìÿòëÿíäèðèëìÿñèíäÿ tank òàãûìûnûn  êîìàí -
äè  ðè âÿ tabor ãÿðàðýàùû ùàâà øÿðàètèíè, ÿðàçèíèí âÿçèééÿòèíè (êå÷èä âÿ ìà -
íåâð èìêàíëàðû, ìàíåÿëÿðèí âàðëûüû), ìöøàùèäÿnin èìêàíëàðûíû âÿ ìÿùäó äèé -
 éÿò   ëÿðèí çèðåùëè òåõíèêàíûí ùÿðÿêÿò âÿ ñöðÿòèíÿ îëàí òÿñèðèíè àðàø  äûðmalû, ÿðà-
çèíèí éîë áàõûìûíäàí èìêàíëàðûíû þéðÿíìÿëèäèðëÿð. Tÿfsilatëû àðàø  äûðìà àïàð-
äûãäàí ñîíðà òàíê âÿ piyada áþëìÿëÿðèíèí êîìàíäèðëÿðè äþ éöø fÿaliyyÿtè sa -
hÿ sindÿ ÿðàçè êÿøôèééàòû ke÷irÿrÿk, éîëëàðûí ùÿðÿêÿò ö÷ön ÿë  âåðèøëèëèéèíè
ìöÿé éÿíëÿøäèðèð âÿ ñèëàù ñèñòåìëÿðèíèí ÿlveriøli ìþâãå tut ma sûnû òÿìèí å -
äèð, ÿðàçèíè þéðÿíèð âÿ êÿøôèééàò áÿëÿä÷èëÿðèíèí (èñòèãàìÿò ëÿí  äèðèúèëÿðèí) òÿ -
éèí îëóíóá — îëóíìàìàñûíû ìöÿééÿíëÿøäèðèðëÿð.

ÌÀÍÅÂÐ ZAMANÛ NßLßRÈ NßZßRß ALMALÛ?

Dþéöø çàìàíû tàíê òàãûìûíûí ïèéàäà áþëìÿëÿðlÿ áèðýÿ âÿ éàõóä òÿê tàï -
øû ðûq éåðèíÿ éåòèðìÿê èìêàíû âàð. Áåëÿ âÿçèééÿòëÿðäÿ òàãûì åùòèéàò////////// áþëìÿ
òàï øûðûüûíû èúðà åäÿðÿê àéðû-àéðû ùÿäÿôëÿðÿ ùöúóì âÿ éà áèëàâàñèòÿ àòÿø äÿñ -
òÿ éè  èëÿ ïèéàäàíûí èðÿëèëÿìÿñèíè äÿñòÿêëÿìÿ òàïøûðûüûíû èúðà åäÿ áèëÿð. 
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Bÿzè vÿziyyÿtlÿrdÿ tàíêëàð vÿ ya ïèéàäàlar dþyöø dözölöøönön þnöndÿ
fÿa liyyÿt gþstÿrèð. ßðàçè øÿrtlÿri tapøûrûüûn xarakteriíè döømÿnèí mþvcud
qöv  vÿ vÿ vaxt mÿfhumuíó — ùöúóì çàìàíû òàíêëàðûí, yoxsa ïèéàäàíûí þn -
dÿ fÿa liyyÿt gþstÿrmÿsini ìöÿééÿíëÿøäèðèð. Ïèéàäàíûí þíäÿ ùÿðÿêÿòè çàìà-
íû òàíê òàãûìû ö÷öí àøàüûäà ãåéä îëóíìóø tapøûrûqlardan birinií icrañû
ìöì  êöí äöð:

— tàáîð âÿ éà áþëöê êîìàíäirinin ÷aüûrûøûnadÿk  tÿyin olunmuø
mÿsafÿdÿ hÿrÿkÿtin davam etdirilmÿsi;

— eùòèéàú îëäóüó çàìàí ïèéàäàíûí àðõàñûíúà hÿrÿkÿt åäÿðÿê, yaxûn
mÿsafÿdÿn îíóí äÿñòÿêëÿímÿsi; 

— bþëöéöí ìàíåâð âÿ éåðäÿéèøìÿñèíäÿ òÿéèí îëóíìóø ìþâãåëÿðäÿí-
éåðèíäÿí âÿ ùÿðÿêÿòäÿí ïèéàäàíûí èðÿëèëÿìÿñèíèí ùèìàéÿ åäèëmÿsi.

Ïèéàäàëàr îíëàðûí èðÿëèëÿìÿñèíÿ ìàíå÷èëèê éàðàäàí äöøìÿí ãöââÿëÿðèëÿ
öz bÿöz gÿlÿnÿ ãÿäÿð ùÿðÿêÿòèíè äàâàì åòäèðmÿli, äöøìÿíëÿ òÿìàñ anûnda
dþ yöø dözölöøönÿ a÷ûlaraq,   àøêàð îëóíàí hÿdÿflÿrÿ àòÿø a÷ìàãëà äöøìÿ-
íèí òàíê ÿëåéùèíÿ âàñèòÿëÿðèíè âÿ úàíëû ãöââÿñèíè ìÿùâ åòìÿëè,  àòÿø éåòÿð -
ñèç  ëèéè îëäóüóíäà äöøìÿíè ìÿùâ åòìÿê ö÷öí òàíê äÿñòÿéè òÿëÿá åòìÿëèäèð.
Áó çàìàí òàíêëàð èðÿëèéÿ äîüðó ùÿðÿêÿò åäÿðÿê âÿ àòÿø äÿñòÿéè ýþñòÿðÿðÿê
ïè éàäàlarla áèðëÿøèð. Áèðëÿøìÿ íþãòÿñèíäÿ òàíê bþlmÿsinin êîìàíäèðè  òàíê-
äàí åíÿðÿê, ïèéàäà áþëìÿñè êîìàíäèðè èëÿ àøàüûäà ãåéä îëóíàíëàðû ìöÿé -
éÿí  ëÿøäèðèð: 

— äöøìÿíèí éåðëÿøìÿñèni, àøêàð îëóíìóø ñèëàùëàðûí ìþâãåëÿðèíè (ÿñàñÿí
èðè ÷àïëû âÿ ÒßÂ-ëÿðèí);
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áþëìÿñèíèí



— ãîíøó áþëìÿëÿðèí éåðëÿøìÿñèni âÿ âÿçèééÿòèíè;
— äþéöø ôÿàëèééÿòèíèí ïëàíûíû âÿ ïèéàäà áþëìÿñè êîìàíäèðèíèí íèééÿòèíè;
— áÿëÿä÷èëÿðè âÿ èñòèãàìÿòëÿíäèðèúèëÿðè,  òàíêëàðûí ìöùàôèçÿñèíèí òÿøêèëè-

íè, ùÿäÿôýþñòÿðìÿ âÿ ÿëàãÿ ñàõëàìà öñóëëàðûíû, äþéöø ÿìðèíäÿ âÿ éà ñÿ -
ðÿí úàìûíäà ãåéä îëóíìàéàí ÿëàâÿ ìÿëóìàòëàðû.

Òàíê áþëìÿ êîìàíäèðè ñîí àòÿø ìþâãåéèíÿ ãÿäÿð ÿðàçè êÿøôèééàòûíû
àïàðàðàã, ïèéàäà áþlmÿsinin êîìàíäèðè èëÿ ïëàíûíû uzlaødûrûr. Ñîíðà èñÿ bþl -
mÿsinÿ qàéûdaraq, ùåéÿòèíÿ äþéöøöí íèééÿò âÿ ïëàíû áàðÿäÿ ìÿëóìàò âå -
ðèð. 

Dþyöøön òÿøêèëindÿn âÿ ÿðàçè àìèëëÿðèíäÿí àñûëû îëàðàã, tank bþlmÿsi ïè -
éà äà bþlmÿsiíäÿí òÿyin îëóíìóø áÿëÿä÷èëÿðèí êþìÿéè èëÿ àòÿø ìþâãåëÿðè-
íÿ äîüðó èðÿëèëÿìÿëèäèð. Tàïøûðûã  tànê òàãûìûnûn ömumi heyÿtinin hamûsûna
âå ðèëìèøäèðñÿ, bu zaman òàíêëàð áèð-áèðëÿðèíèí àòÿø ìþâãåéèíÿ îëàí ùÿðÿ êÿ -
òè  íè ùèìàéÿ åòìÿëèäèð. Éàëíûç áèð qismin tapøûrûq yerinÿ yetirmÿsi nÿzÿrdÿ
tu tularsa, onda  ãàëàí òàíêlar irÿlilÿyÿn òàíêlarûn àòÿø ìþâãåéèíÿ ùÿðÿêÿòè -
íè ùèìàéÿ åòìÿëèäèð.

Äöøìÿíèí ùÿìëÿ àòÿøèíèí ýöú âÿ èíòåíñèâëèéèíäÿí àñûëû îëàðàã òàíêëàð ñå -
÷èë ìèø öñóëëà, ùÿðÿêÿò åäÿ-åäÿ âÿ éà ãûñà äàéàíìàëàðëà àòÿø à÷àðàã ìþâãå -
éÿ äîüðó èðÿëèëÿéèð. Áó çàìàí ÿðàçèíèí âÿ ùÿäÿôëÿðèí ìöøàùèäÿñè òàíêëàðûí

ÄÞÉÖØ ÙÀÇÛÐËÛÜÛ

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 1. 20147

ØßÊÈË 2. ÒÀÍÊ ÁÞËÌßÑÈ ÏÈÉÀÄÀËÀÐËÀ ÁÈÐËßØßRKßN

Äþéöø òåõíèêàñûíäàí åíÿí ïèéàäàëàð 
äþéöø äöçöëöøöíÿ à÷ûëûð, ìöÿééÿí åäèëìèø âÿ ãÿô-
ëÿòÿí àøêàð îëóíàí àòÿø âàñèòÿëÿðèíÿ àòÿø à÷àðàã,
ìþâãåëÿðÿ ùÿìëÿéÿ êå÷èð. Òàíê áþëìÿñè ïèéàäà èëÿ
áèðëÿøèð âÿ àòÿøëÿ äÿñòÿê ýþñòÿðèð.    



îï òèê úèùàçëàðûíäàí àïàðûëäûüû ö÷öí ùåéÿòèí èìêàíëàðû àçàëûð, áåëÿ âÿçèééÿò
äöø ìÿíÿ  ýèçëè éåðäÿéèøìÿ âÿ ôÿðãëè àòÿø ìþâãåëÿðèíäÿí àòÿø à÷àðàã òàíê
öçÿ ðèíäÿ îëàí äåñàíòû åðêÿí åíìÿéÿ ìÿúáóð åòìÿê èìêàíû âåðèð, äàùà ñîí -
ðà ïèéàäàëàðûí ùÿäÿôÿ ÷åâðèëìÿñèíÿ//, òàíêëàðäàí àéðûëìàñûíà âÿ óçàã ëàø -
 ìàñûíà âàäàð åäèð. Áó úöð øÿðàèòèí éàðàíìàìàñû ö÷öí ïèéàäàëàð òàíê ùå éÿò -
 ëÿðèíÿ ùÿäÿôýþñòÿðìÿ èëÿ éàðäûì ýþñòÿðìÿëèäèð.

Òàíê ùåéÿòè àòûø ìþâãåéèíÿ äàõèë îëäóüó çàìàí ùÿäÿôëÿðè äÿðùàë ìö ÿé -
éÿí åäÿ áèëìÿçñÿ, ïèéàäàlar  ùÿäÿô èñòèãàìÿòèíÿ èçáóðàõàí ìÿðìèëÿð âÿ éà
ìè íààòàíëàðäàí òöñòö ìèíàëàðû àòàðàã hÿdÿfè ýþñòÿðèðëÿð. Ùÿäÿôýþñòÿðìÿ
éåð ëè îðèéåíòèðëÿðÿ èñòèíàäÿí äÿ èúðà îëóíà áèëÿð. Ùÿäÿôè ìöÿééÿí åòìÿíèí
ÿñàñ öñóëó òàíêûí îïòèê úèùàçëàðû âàñèòÿñèëÿ ÿðàçèíèí ìöøàùèäÿ îëóíìàñûäûð.
Ùÿ äÿô àøêàð îëóíäóãäàí ñîíðà òàíêûí òîï âÿ ïóëåìéîòóíóí àòÿøëÿðè èëÿ äöø -
ìÿí ùÿäÿôè àòÿø àëòûíà àëûíûð âÿ ìÿùâ åäèëèð. Ùÿäÿôëÿðèí ìÿùâ åäèëäèéè ìö -
ÿé éÿí åäèëäèêäÿí ñîíðà òàíêëàð àòÿøè ìöñòÿãèë îëàðàã âÿ éà ïèéàäàëàðûí èøà -
ðÿ  ñèëÿ äàéàíäûðûð, ÿðàçèíèí ìöøàùèäÿñè âÿ ùÿäÿôëÿðèí àøêàð îëóíìàñû äàâàì
åò äèðèëèð.

Áÿzi âÿçèééÿòëÿðäÿ òàíêëàð ïèéàäàíûí þíöíäÿ èðÿëèëÿìÿëèäèð. Bu øÿraitdÿ
tank larûn dþyöø sahÿsindÿ irÿlilÿmÿ sörÿti aøaüû olur (3-4 km//saat). Bu isÿ
tan kûn döømÿn tÿrÿfindÿn aøkar olunub daha rahat atÿø altûna alûnmasû vÿ
mÿhv olunmasû ilÿ nÿticÿlÿnÿ bilÿr. ×önki belÿ halda  tankûn atÿø altûna
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Ïèéàäàëàð, òàíêëàðûí àòÿø ìþâãåëÿðèíÿ äàõèë îëìàëàðûíà áÿëÿä÷èëèê åäèð âÿ òÿùëöêÿñèçëèéèíè òÿìèí åäèð. Ýþðÿðÿê
âÿ ýþðìÿäÿí åäèëÿí àòÿøëÿð èëÿ òàíêëàð òàíê ÿëåéùèíÿ îëàí (äöøìÿíèí) ñèëàùëàðû ùÿìëÿéÿ ìÿðóç ãîéóð. 



alûn masûnû ÷ÿtinlÿødirÿn sörÿt amili mÿhdudlaøûr.
Áóíäàí áàøãà maneÿli ÿðàçè  òàíê òàãûìûíûí ùÿðÿêÿò âÿ ìàíåâð èìêàí -

ëà  ðûíû ÿùÿìèééÿòëè äÿðÿúÿäÿ àçàëäà áèëÿð. Áåëÿ âÿçèééÿò òàíêëàðûí ÿðàçèíè âÿ
ùÿ ðÿêÿò èñòèãàìÿòèíè ìöøàùèäÿåòìÿ èìêàíûíû àçàëäûð, tankëàðûí äöøìÿí
àòÿø ëÿðèíÿ tuø gÿlmÿsi èìêàíûíû àðòûðûð. Tàíêëàð piyada bÿlÿd÷isiylÿ òÿìèí
îëóí ìàçñà, ìàíåÿëè ÿðàçèäÿ ùÿðÿêÿò çàìàíû ùÿð ùàíñû áèð ìàíåÿ èëÿ ðàñòëà -
øà  ðàã  äàéàíà áèëÿð, áó èñÿ äöøìÿíèí îíu äàùà àñàí âÿ òåç ìÿùâ åòìÿñè-
íÿ èìêàí éàðàäûð.

Òàíêëàð þndÿ ùÿðÿêÿò ådÿn çàìàí ïèéàäàlar hÿrÿkÿt marørutu özrÿ döø -
mÿ nin atÿø mþvqelÿrini aøkar edÿrÿk (ÿsasÿn TßV) onlarû mÿhv etmÿlidir.
Òàíê ùåéÿòè onlarla áèðýÿ ùÿðÿêÿò åäÿí ïèéàäàëàðëà äàèì ÿëàãÿäÿ îëìàëû âÿ
îí ëàðëà äàéàíûãëû, qarøûlûqlû ÿlaqÿíè òÿìèí åòìÿëèäèð. Ïèéàäàëàð ùÿäÿô èñòè ãà -
ìÿ  òèíäÿ ùÿðÿêÿò çàìàíû äöøìÿíin òàíê ÿëåéùèíÿ ñèëàùëàrûnûn âÿ atûcû ñèëàù -
ëà  ðûí àòÿøi nÿticÿsindÿ õÿñàðÿò almamaq ö÷öí, òàíêëàðûí àðõàñûíäà äàëäàëà -
íà  ðàã, ìöÿééÿí ara ìÿñàôÿsi ñàõëàéàðàã ùÿðÿêÿò åòìÿëèäèrëÿð.

Áóíäàí ÿëàâÿ, òàíê öçÿðèíäÿki äåñàíò êîìàíäèðè bilmÿlidir ki, äöøìÿí
ìè     íaatanlarû âÿ àðòèëëåðèéàsûnûn diqqÿti õöñóñèëÿ tanklara yþnÿlÿcÿkdir. Äöø -
ìÿí òàíêëàðà âÿ ïèéàäàëàðà óçàã ìÿñàôÿäÿí àðòèëëåðèéà âÿ ìèíààòàíëàräàí
éàé   ëûì àòÿøè à÷àðàã îíëàðûí áèðýÿ âÿ íèçàìlû ùÿðÿêÿòèíè ïîçìàã, ïèéà äà  ëàðû
òàíê     ëàðäàí àðàëû sàlaðàã àòûúû ñèëàùëàðûí àòÿøè èëÿ îíëàðû ìÿùâ åòìÿê âÿ ùöúó-
ìó äàéàíäûðìàã ìÿãñÿäèíè ýöäÿúÿê. Åéíè çàìàída áó âÿçèééÿò áèð ýÿ ôÿà -
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ëèé      éÿò ýþñòÿðÿí ùåéÿòèí ùÿäÿôè àøêàðåòìÿ èìêàíëàðûíû àçàëäûð. Áö òöí òàíê
âÿ ïèéàäà áþëìÿ êîìàíäèðëÿðè øÿõñè ùåéÿòè âÿ òåõíèêàíû áåëÿ àòÿø ëÿ  ðèí
òÿñèðëÿðèíäÿí ãîðómaq ö÷öí ìöÿééÿí òÿäáèðëÿð ýþðìÿëèäèðëÿð.

ÀÒßØ Ä\ßÑÒßÉÈ NECß OLMALÛDÛR

Éàéëûì âÿ íèøàí àëàðàã àòÿøäÿí èñòèôàäÿ çèðåùëè áþëìÿëÿðèí ïèéàäà èëÿ
áèð  ëèêäÿ òÿñèðëè ýöú íöìàéèøèäèð. 

Éàéëûì àòÿø çàìàíû döømÿnin tank ÿëåéùèíÿ ñèëàùëàðû âÿ äþéöø ÿðà çè -
ñèí     äÿ îëàí úàíëû ãöââÿñè àòÿøÿ ìÿðóç qalûr. Òàíêdakû îïòèê úèùàçëàðla ùÿ -
äÿô    ëÿðè ìöÿééÿí åäèá éàéëûì àòÿølÿ ïèéàäàíû äÿñòÿêëÿìÿê ñûíàíìûø ùàëäûð
. Áóíäàí áàøãà, òàíêäàêû òåõíèêè àâàäàíëûãäàí èñòèôàäÿ åäÿ  ðÿê éàðàäûëàí
òöñ òö buludu irÿlilÿyÿn òàíêëàð âÿ ïèéàäàëàð ö÷öí mas ka la  yûcû rol oynayûr
âÿ ãÿôèë áàñãûí åëåìåíòèíè îðòàéà ÷ûõàðûð. Áó çàìàí ìè íà   àòàí âÿ àðòèëëåðè-
éà ìÿðìèëÿðèíèí ýóðóëòóñó òàíê âÿ ùÿðÿêÿòäÿ îëàí çèðåùëè òåõíèêàíûí ñÿñè-
íè ìàñêàëàéûð.

Çèðåùëè áþëìÿëÿðèí ïèéàäà áþëìÿëÿðè èëÿ ÿìÿêäàøëûüûíäà öñòöíëöêëÿðäÿí
áè ðè äÿ äöçöíÿòóøëàìà èëÿ atÿø imkanûnûn òÿìèí ådilmÿsidir. Òàíêûí öçÿ -
ðèí  äÿ îëàí ñèëàù ñèñòåìëÿðènin ïèéàäàéà äÿñòÿê çàìàíû èñòèôàäÿsi sÿrfÿli ol -
maq    la yanaøû, òàíê òîïóíäàí àòÿø éàõûíäà îëàí ïèéàäàëàðà òÿùëöêÿ ya rat  mûø
îëóð. Áèðýÿ ôÿàëèééÿò çaìàíû ùÿì òàíê ùåéÿòè, ùÿì äÿ ïèéàäàëàð áóí  ëàðû íÿ -
çÿ ðÿ àëàðàã òÿùëöêÿñèçëèê ãàéäàëàðûíà úèääè ðèàéÿò åòìÿëèäèð.

Òàíê öçÿðèíäÿêè 12,7 ìì-ëèê çåíèò pulemyotu ùÿì úàíëû ãöââÿéÿ, éöí -
ýöë çèðåùëè òåõíèêàéà, ùÿì äÿ ìöùÿíäèñ ãóðüóëàðûíà òÿñèðetmÿ ýöúöíÿ ìà -
ëèê äèð. Ãöëëÿ ïóëåìéîòó ÷îõ òÿñèðëè ñèëàùäûð.

Òàíê òîïóíóí èìêàíëàðû ìÿðìèëÿðèí íþâöíÿ ýþðÿ äÿéèøèð. Áóíëàð çèðåù -
dÿ  ëÿí-êóìóëéàòèâ, çèðåùäÿëÿí-êàëèáðàëòû âÿ ãÿëïÿëè-ôóãàñ ìÿðìèëÿðäèð. Òÿ -
éè íàòû öçðÿ ìÿðìèëÿð ùÿì çèðåùëè òåõíèêàíû âÿ àüûð ìöùÿíäèñ ãóðüóëàðûíû,
ùÿì äÿ úàíëû ãöââÿíè ìÿùâ  åòìÿê ö÷öí òÿòáèã îëóíóð. Ùÿì÷èíèí òàíêäàí
áè  ëàâàñèòÿ ùàâà äÿñòÿéè çàìàíû ùÿäÿôýþñòÿðìÿ ö÷öí äÿ èñòèôàäÿ îëóíà áèëÿð.

TANK TAQÛMÛNÛN HßÐßÊßÒ ÈÌÊÀÍËÀÐÛ Âß 

ÄÞÉÖØÖ ÄÀÂÀÌÅÒÄÈÐÌß ÃÀÁÈËÈÉÉßÒÈ

Òàíêûí manevr èìêàíëàðûíûí geniø olmasû ìàíåÿëè ÿðàçèëÿðäÿ òàïøûðûã éå -
ðè íÿ éåòèðÿðêÿí bþyök ÿùÿìèééÿò kÿsb edir. Àøàüûäà òàíê òàãûìûíûí mö ÿy -
yÿn øÿðòëÿð äàõèëèíäÿ, òÿùëöêÿñèç âÿ òÿñèðëè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðìÿñè ö÷öí òÿò-
áèã îëóíàúàã ãàéäàëàð ãåéä îëóíìóøäóð vÿ gþstÿrilÿn ãàéäàëaða ÿmÿl et -
mÿk ìàíåÿëè ÿðàçèëÿðäÿ òàíêûí òÿñèðëè îëìàñûíà âÿ äþéöø ãàáiëèééÿòèíèí àð -
òû ðûë ìàñûíà êþìÿêëèê åäÿ áèëÿð:

1. Kÿøfiyyat mÿlumatlarû ilÿ tÿmin olunduqda: Kÿøfiyyat÷ûlar òàãûì êî -
ìàí äèðèíÿ òàíêëàðûí ùÿðÿêÿòinÿ òÿñèð åäÿ áèëÿí àìèëëÿð öçðÿ ìÿëóìàò ver -
mÿ lidirlÿr.
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2. ßðàçè êÿøôèééàòû aparûldûqda: Tÿúðöáÿëè ùåéÿò   òÿðÿôèíäÿí ùÿéàòà êå -
÷è ðèëÿí ÿðàçè êÿøôèééàòû, tabor kÿøfiyyatûnûn âåðäèéè ìÿëóìàòëàðla uz laø dû rûl -
ma lûdûr.

3. ßðàçè áÿëÿä÷èëÿðè òÿéèí olóíduqda: Ìàíåÿëè ÿðàçèëÿðäÿ, õöñóñèëÿ,
ìÿù äóäýþðìÿ øÿðàèòèíäÿ òàíêëàðûí àòÿø ìþâãåëÿðèíÿ äîüðó èðÿëèëÿìÿñèíäÿ
áÿ ëÿä÷èëÿðäÿí èñòèôàäÿ ÷îõ ÿùÿìèééÿòëèäèð. 

4. Òåõíèêàíûí èìêàíëàðûíû tam bildikdÿ: Tàíêëàð, äèâàð, êè÷èê àüàúëàð (30
ñì äèàìåòðÿ ãÿäÿð) ìÿôòèë ìàíåÿëÿðè âÿ éîëëàðà ãàëàãëàíìûø òåõíèêà âÿ éà -
õóä áþéöê ìàøûíëàð êèìè áàððèêàäàëàðû àøìàã âÿ éà êå÷èá ýåòìÿê êèìè ìö -
êÿì ìÿë ãàáèëèééÿòÿ ìàëèêäèð. Ìèíà òðàëû òàíêûí êå÷èäà÷ìà èìêàíëàðûíû àðòû-
ðûð, àíúàã äÿðÿ-òÿïÿ îëàí ÿðàçèëÿðäÿ ùÿðÿêÿòè ìÿùäóäëàøäûðûð.

\5. Möhÿndis-iñòåùêàì äÿñòÿéè olduüu zaman: Èstehkam÷û ÷àéëàðûí âÿ
õÿí äÿêëÿðèí öñòöíäÿ êþðïö ñàëàðàã, ìàíåÿëÿðè aradan qaldûraraq, áþéöê
àüàú  ëàðû êÿñÿðÿê òàíêûí ùÿðÿêÿò èìêàíëàðûíû àðòûðà áèëÿð.

6. Äþéöøö äàâàìåòäèðìÿ ãàáèëèééÿòè íÿçÿðÿ àëûíäûãäà: Tàíêëàðûí ìö -
ùà ôèçÿ ãàáèëèyéÿòè òàíêûn íþâöíÿ ýþðÿ äÿéèøèð. Òàíêëàð éöíýöë ñèëàùlardan
a÷û lan àòÿøëÿðÿ, éàíäûðûúû òîï ìÿðìèëÿðèíÿ âÿ òàíê ÿëåéùèíÿ ñèëàùëàða gþrÿ
äÿ  éèøik bi÷imdÿ þzönö möhafizÿni òÿìèí åäèð. 

Yöíýöë òàíê ÿëåéùèíÿ ñèëàùëàða ãàðøû ìöùàôèçÿ ãàáèëèééÿòèíè àðòûðìàã
ìÿã ñÿäèëÿ  tàíêà çèðåù ÿëàâÿ îëóíà áèëÿð. 

Òàíê òàãûìû àøàüûäàêû ãàéäàëàðäàí èñòèôàäÿ åäÿðÿê òàíêëàðû sûradan ÷ûx -
maq  dan qoruya bilÿr:

1) Èdarÿetmÿni ÿraziyÿ gþrÿ qurmaqla.  «Ýþðsÿnÿrsÿn âóðóëàrsan, âó -
ðó  ëàr s an ìÿùâ åäèëÿrsÿn¨ sþzlÿrindÿn ÷ûxûø edÿrÿk deyÿ bilÿrik ki, döøìÿí
ùÿð ùàíñû áèð òàíêà ìöõòÿëèô ìÿñàôÿëÿðäÿí òÿñèð ýþñòÿðÿí âÿ éà ìÿùâ åäÿ
áè  ëÿí ñèëàùäàí èñòèôàäÿ åòìÿê èìêàíëàðûíà ìàëèêäèð. Áóíëàðû nÿzÿrÿ alsaq
òàíê òàãûìûíûí ôÿàëèééÿòè âÿ  idarÿetmÿ ÿraziyÿ gþrÿ quróëìàëû, òàíê òà ãû -
 ìû íûí êîìàíäèðè ÿðàçèíèí  õöñóñèééÿòëÿðèíäÿí àüûëëû øÿêèëäÿ èñòèôàäÿ åäÿðÿê
áó òÿñèðëÿðè ìèíèìóìà åíäèðìÿëè âÿ èäàðÿåòìÿíèí äàéàíûãëûüûíû òÿìèí åò -
 ìÿ ëèäèð. 

2) Döømÿnÿ äàèì òÿñèð ýþñòÿðìÿêëÿ.  Òîïëàðäàí, ïóëåìéîòëàðäàí èñòè-
ôàäÿ åäÿðÿê ïè  éà äàíûí äÿñòÿéè èëÿ äöøìÿíèí Ò/ßÑ-íèí, ìöäàôèÿ îëóíàí áþë-
ìÿëÿðèíèí ìþâ   ãå  ëÿðèíèí äàèì áàñãû àëòûíäà òóòóëìàñû ÿùÿìèééÿòëèäèð.

3) Þzönö hèìàéÿ etmÿklÿ. Cèíàùäà ùÿðÿêÿò åäÿí òàíêëàð ñàäÿúÿ þç
àòÿø ñà ùÿëÿðèíè äåéèë, åéíè çàìàíäà éàíëàðûíúà ùÿðÿêÿò åäÿí çèðåùëè òåõíè-
êàëàðûí èñ òèãàìÿòèíäÿ äÿ ÿðàçèéÿ íÿçàðÿò åòìÿëèäèð. Áó, ùÿðÿêÿò åäÿí òàíê -
ëà ðû ùè ìà éÿ åäÿí äåñàíò áþëìÿëÿðèíèí  ôÿàëèééÿòèíè, äöøìÿíÿ ñÿðáÿñò âÿ
ñÿð ðàñò àòÿø à÷ìà èìêàíëàðûíû éàðàäûð.

4)  Zirehli òåõíèêàëàðûí ùÿðÿêÿò âÿçèééÿòèíäÿ  àòÿø a÷araq höcum
õÿòëÿ ðè íÿ èðÿëèëÿìÿêëÿ. Tàíêëàð äöøìÿí ìþâãåéèíè àòÿøÿ ìÿðóç ãîéìàã
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ö÷öí àòÿø a÷araq, ùöúóì õÿòëÿðè èñòèãàìÿòèíäÿ èðÿëèëÿäèéè çàìàí éöíýöë ñè -
ëàù larûn, òîï, ìèíaatan, ñíàéïåð, hÿm÷inin ÒßÑ-in  àòÿøèíÿ ìÿðóç ãàëàúàã-
äûð. Éó õàðûäà ãåéä îëóíàíëàðëà yanaøû ùåéÿòèí ñàü ãàëìàñû  çèðåùli òåõíèêà-
íûí öñ òöíëöêëÿðèídÿn bacarûqla èñòèôàäÿdÿn asûlûdûr.

5) Øÿõñè ùåéÿòèí øtat ñèëàùëàðûíû ùàçûð òóòìàñûnû tÿmin etmÿklÿ. Øÿõñè
ùå  éÿò äåñàíò áþëìÿñè êèìè ôÿàëèééÿòè ýþñòÿðÿí çàìàí äöøìÿíè äÿô åòìÿê
ö÷öí ÿë ãóì  áàðàëàðû, ïóëåìéîòëàð âÿ àòûúû ñèëàùëàðäàí èñòèôàäÿ åòìÿéÿ ùàçûð
îëìàëûäûð.

ÄÞÉÖØ ÒßÌÈÍÀÒÛ: HARADA Vß NECß?

Òàíê òàãûìû ïèéàäà bþlmÿsinin òàáåëèéèíÿ âåðèëÿí çàìàí  ÷ÿòèí øÿðòëÿð-
äÿ äþéöø àïàðìàüà ùàçûð îëìàëûäûð. Effektli ìàääè-òåõíèêè äÿñòÿê ÿldÿ et -
mÿk ö÷öí ÿñàñ iø òàãûìûí òÿìèíàò ñóàëëàðûíûí âÿ åùòèéàúëàðûíûn  ko man dan -
lû üa äàâàìëû ìÿðóçÿ edilmÿsidir.

Ïèéàäà òàáîðó òàïøûðûã yerinÿ yetirÿn çàìàí òàáåëèéèíÿ âåðèëÿí òàíê òàãû -
ìû  nûn êîìàíäèðè ìàääè-òåõíèêè òÿìèíàòëà baülû ÿlaqÿlÿndirmÿni áèðáàøà òà -
áîð ãÿðàðýàùû èëÿ àïàðûð. Òàãûì êîìàíäèðè òàãûìûí äàõèëèíäÿ dþyöø ha zûr ëû -
üû íûí vÿziyyÿtini incÿlÿyir âÿ áó ìÿñÿëÿíèí  gþstÿrilÿn ardûcûllûqla (80%,
70% âÿ 60%) aøaüû enmÿsi zamanû bunu òàáîð ãÿðàðýàùûía bildirir. Maddi-
tex niki tÿìèíàò  70%-äÿí àøàüû äöøÿí çàìàí òàãûì êîìàíäèðè bÿrpa tÿd -
birlÿrinin gþrölmÿsi ö÷ön ôÿàëèééÿòÿ áàøëàéûð. Äèýÿð ìàääè-òåõíèêè òÿëÿáàò-
ëàð òàáîðóí íîðìàë äþéöø òÿìèíàòû áþëìÿëÿðè òÿðÿôèíäÿí éåðèíÿ éåòèðèëèð. 

Éàíàúàã, ñóðñàò, òÿõëèééÿ âÿ òåõíèêè qulluq — bunlar òàáåëèéÿ âåðèëÿí òà -
ãû ìûí äþéöø ãàáèëèééÿòèíÿ tÿsir edÿn “zÿncirin ÿñàñ hÿlqÿlÿri”dir.

Éàíàúàã. Yàíàúàüa ãÿíàÿò äàèì nÿzarÿtdÿ saxlanmalûdûr. Ìöùÿððèêëÿð
hÿr èìêàída  ñþíäöðöëìÿëèäèð (óçóí ìöääÿò éåðèíäÿ ãàëäûãäà). Ùàçûðëûã ñÿ -
âèé  éÿëÿðèni yoxlamaq ö÷öí, äþéöøÿ ùàçûðëûã òÿäáèðëÿðè ìöùÿððèêin iølÿmÿ
anûn     da edilmÿlidir (ñèëàùëàðûí ñûôûðëàíìàñû, òåõíèêè òÿíçèìëÿìÿ). Òàíê òàãû-
ìûnûn éàíàúàã òÿìèíàòû àïàðûëìàäàí äþéöø ôÿàëèééÿòè 24 ñààò ÿðçèíäÿ da -
vam edÿ áèëÿð (éàíàúàüà ãÿíàÿò òÿäáèðëÿðè ýþðöëäöêäÿ).

Ñóðñàò. Tàíê òàãûìûíûí ñóðñàò òÿëÿáàòûíûí þdÿnilmÿsi ùÿð áèð ïèéàäà òà -
áî     ðó ö÷öí ùÿëë åäèëìÿñè âàúèá mÿsÿlÿdir. Òÿëÿá îëóíàí ìÿðìè íþâëÿðè haq -
qûn     da, äöçöíÿ òóøëàìà èëÿ atÿø  ö÷öí àéðûëàí sursat barÿsindÿ òàáîðóí ãÿ -
ðàð      ýàùû äÿãèã ìÿëóìàò ÿëäÿ åòìÿëèäèð. Ñóðñàò ehtiyatû geniømiqyaslû dþyöø
çà     ìàíû  òÿúèëè éåðäÿéèøìÿ ö÷öí åøåëîíëàøäûðûëìàëûäûð.

Òÿõëèééÿ âÿ òåõíèêè xidmÿt. Hÿð ùàíñû áèð òàíê ñûðàäàí ÷ûõàí çàìàí
òà     ãûì ÿââÿëúÿ áó òàíêû þç èìêàíëàðû äàõèëèíäÿ òÿìèð åòìÿéÿ ñÿé ýþñòÿðèð.
Áó ìöì êöí îëìàäûãäà tank ùåéÿòi, òÿõëèééÿ âÿ òåõíèêè-xidmÿt qrupu ýÿëÿ-
íÿ ãÿ äÿð, òàíêûí òÿùëöêÿñèçëèéèíè òÿìèí åòìÿê ö÷öí, ëàçûì îëàí òÿäáèðëÿð
ýþ    ðöð âÿ äàèìè ÿëàãÿíè òÿìèí åäèð. Ïèéàäàëàð õèëàñåòìÿ âÿ òÿõëèééÿ ôÿàëèé-
éÿ òè ÿð çèí äÿ tankûn möhafizÿsini òÿìèí åòìÿêlÿ yanaøû, möÿyyÿn dÿrÿcÿdÿ
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þç òàï øûðûãëàðûíû äà éåðèíÿ éåòèðìÿéÿ ÷àëûøûðëàð. Òÿõëèééÿ âÿ òåõíèêè xidmÿt
qrup larû áðèãàäà özrÿ ÿñàñÿí çèðåùëè òåõíèêà òÿòáèã îëóíàí èñòèãàìÿòëÿðäÿ
ôÿà ëèééÿò ýþñòÿðèð, êîìàíäèð òÿðÿôèíäÿí äþéöø ïëàíëàíàí çàìàí, õöñóñèëÿ
äèã ãÿòäÿ ñàõëàíûëìàëûäûð.

ÏÈYADANÛN TANKÛN ÖZßRÈNDß DAØÛNMASÛ

Áÿçÿí òàãûì êîìàíäèðèíäÿí ïèéàäàíû òàíê öçÿðèíäÿ äåñàíò îëàðàã äàøû-
ìàq òÿëÿá îëóíà áèëÿð. Áó, àíúàã áþëìÿëÿðèí äþéöø ñàùÿñèíäÿ ìàíåâðè çà -
ìà íû (çàìàíà ãÿíàÿò), òàíê âÿ  ïèéàäà áþëìÿñèíèí áàøãà áèð èñòèãàìÿòÿ òÿ -
úè ëè éåðäÿéèøìÿñè çàìàíû èúðà îëóíà áèëÿð.

Tàíêëàðûí öñòöíäÿ ïèéàäà îëàðêÿí pèéàäà âÿ òàíê áþëìÿ êîìàíäèðëÿðè
àøà üûäàêûlara  ðèàéÿò etmÿlidir:

— ïèéàäà ãðóïëàðûíà òàíêäàí åíiø âÿ ìèíik qaydalarû þéðÿäèëìÿëè âÿ ìö -
âàôèã ìÿøãëÿð êå÷èðèëìÿëèäèð;

— ïèéàäàya òàíêäàí åíìÿmiø âÿ òàíêà ìèíìÿìèø òàíê êîìàíäèðèíè õÿ -
áÿð äàðåòìÿ âàúèáëèéè aøûlaímalûdûr;

— ïèéàäàya òàíê êîìàíäèðèíèí ÿìðinÿ sþzsöz tabe olmañû òàïøûðûüû âåðèë -
ìÿ  ëè âÿ òÿëèìàò êå÷èëìÿëèäèð;

— ïèéàäà òàãûì êîìàíäèðè, òàíê òàãûì êîìàíäèðè èëÿ åéíè òàíêäà ùÿðÿ-
êÿò åtmÿlidir;

— áþëöê, òàãûì âÿ éà ìàíãà  êîìàíäèðè òàíê êîìàíäèðèíèí éàíûíäà îë -
ìà ëû, òàíê êîìàíäèðèëÿ äàíûøìàã âÿ þç áþëìÿñè èëÿ ÿëàãÿ ñàõëàìàã ö÷öí
òåëåôîíäàí èñòèôàäÿ åòìÿëèäèð.

Bundan ÿlavÿ tank vÿ piyada heyÿtinin  birgÿ ôÿàëèééÿti zamanû dÿqiq
ÿmÿl etmÿli olduüu qaydalar bunlardûr:

— òàíê ùåéÿòè òàíêûí öñòöíäÿ ïèéàäà îëàðêÿí äöøìÿíèí à÷äûüû àòÿøëÿðÿ
òÿ ñèðëè úàâàá âåðÿ áèëìÿéÿúÿéèíè éàääàí ÷ûõàðìàìàëûäûð;

— ìöìêöí îëäóüó âàõò ïèéàäà òåõíèêàíûí ñàü ãàáàã òÿðÿôèíäÿí åíèá,
ìèí ìÿëèäèð. Áó, ñöðöúöíöí ïèéàäàíû ýþðìÿñèíÿ âÿ ïèéàäàíûí ïóëåìéîòóí
ãàð øûñûíà êå÷ìÿìÿñèíèí ÿìèíëèéèíÿ øÿðàèò éàðàäûð.   

— Ïèéàäàëàð òàíêûí öñòöíäÿ ýåäÿðêÿí ìöòëÿã àøàüûäà îëàíëàðà íÿçàðÿò åò -
ìÿ ëèäèðëÿð:

— ïèéàäàëàð òàíêûí  töstöyaratma cihazlarûnûn àðõà òÿðÿôèíäÿ îëìàëûäûðëàð
(Áó, îíëàðûí àâòîìàòèê îëàðàã, áöòöí ñèëàù ñèñòåìëÿðèíäÿí óçàã äóðìàëàðûíû
òÿ ìèí åäèð)

— áöòöí piyada âÿ øÿxsi ùåéÿò dÿbilqÿlÿrdÿ îëìàëûäûð;
— ïèéàäà  äþéöø òÿúùèçàòûíäàí àðòûã ùÿð ùàíñû áàøãà áèð ÿøéà èëÿ òàíêà

ìèí ìÿìÿëèäèð. ßøéà ÷antasû âÿ ñ. áàøãà âàñèòÿëÿðëÿ äàøûíìàëûäûð.  
Yenÿ dÿ ÿlavÿ edÿk ki, tank özÿrindÿki ïèéàäà àøàüûäà ãåéä îëóíìóø

òÿðç dÿ hÿrÿkÿt  åòìÿlidir: 
— tàíêûí äàéàíìàñûíû ýþçëÿìÿëè, tank êîìàíäèðèíèí ÿìðèëÿ löëÿíèí ãàð-
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øûñûíà òÿðÿô ùÿðÿêÿò åòìÿìÿk øÿrtilÿ texnikadan äöøìÿëèdir;
— tåõíèêàdan éàía doüru 5 ìåòðÿ ãÿäÿð äàüûëìàëû, tåõíèêàíûí àðõà, éà -

õóä ãàðøû òÿðÿôè èñòèãàìÿòèíäÿ  hÿrÿkÿt etmÿmÿlidir;
— ÿýÿð ìöìêöí îëàðñà, ÿí ãàáàãäà ýåäÿí òàíê ïèéàäà äàøûìàìàëûäûr,

÷ö í êè îíóí öñòöíäÿ îëàí øÿõñè ùåéÿò ëöëÿíèí ùÿðÿêÿò åòìÿñèíè ìÿùäóäëàø -
äû ðûð; 

— pèéàäàëàð ùÿð èñòèãàìÿòäÿ ìöøàùèäÿ àïàðìàëû, tàíê ùåéÿòèíèí ýþðÿ áèë -
ìÿ  äèéè ùÿäÿôëÿðè möÿyyÿn etmÿyÿ ÷alûømalûdûr;

— tàíêûí öñòöíäÿ îëàðêÿí ñèãàðåò ÷ÿêìÿìÿëè, yàíàúàã âÿ ñóðñàò äîëäóð -
ìà  ëàðû çàìàíû òàíêëàðûí éàíûíäà äóðóëìàìàëûäûð;

— hÿðÿêÿòäÿ îëàí âÿ éà äþíÿí òàíêëàðûí éàõûíëûüûíäà ùå÷ çàìàí äàéàíûë -
 ìà     malûdûr. 

Õ À Ð È Ú È  Î Ð Ä Ó Ë À Ð Ä À
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YENİ  GƏMİƏLEYHİNƏ RAKET

27 avqust 2013-cü ildə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin Perspektiv Araş dır ma lar İda -
rə si mütəxəssislərinin (DARPA) və ABŞ HDQ-nin  Hərbi-dəniz Araş dır ma    lar  İda -
rə sinin,  eləcə də işləri hazırlayan kompaniyaların (Lokxid-Martin, "BAe sistemz")
rəh  bərliyi ilə yeni uzaqmənzilli gəmi-əleyhinə raketin (GƏR) il      kin nümunəsinin
yox lama buraxılışı həyata keçirilmişdir. Raket LRASM (Long Range Anti-Ship
Mis sile) proqramı çərçivəsində ha zır lan mış dır. GƏR-in buraxılışı Kaliforniya ya -
rım adasının cənub sahillərində yerləşən Poyn) Mu qu dəniz sınaq poliqonu ra yo -
nun dan həyata keçirilmişdir. Sınaq bu ra xılışı ABŞ HHQ-nin yeddinci ağır aviasiya
es kadriliyasının B-1B "Lanser" stra teji bom   bardmançı təyyarəsindən həyata ke çi -
ril mişdir. Təyyarə Days (ştat Texas) avia   bazasından havaya qalxmışdır. Hədəf qis -
min də manevr edən hə dəf-gə  mi   dən istifadə edilmişdir. Məsafənin yarısını inersiya
re jimində qətedən ra ket heç bir təsir olmadan hədəfi taparaq ona tuşlandı və yük -
sək dəqiqliklə şər ti düş        məni məhv etdi.  Uçuşboyu raketi 31-ci sınaq es kad ri li ya sı -
nın hü cum çu-qı   rıcı F/A-18 "Super Xornet" təyyarəsi müşayiət edirdi. GƏR,
LRASM AGM-158B JASSM-ER hava bazalı qanadlı raketin bazasında hazırlanır.
Də   yiş    di ril       mədən planer, güc qurğusu və  açar sistemləri götürülmüşdür. Yeni ra ke -
tin için      dəki avadanlıqların əsasını aktiv radiolokasiya QSN və qarşılıqlı əla qə qu   -
 ran şəbəkə avadanlıqları təşkil edir. Keçən il raketin üç uğurlu bu ra xı        lışı həyata ke -
çi  rilmişdir. Raketlər strateji bombardmançı B-1B-dən bu ra xıl mış       dır. Daha bir sı -
naq buraxılışı isə gəmidə yerləşən Mk41 şaquli buraxılış qur    ğusundan həyata ke çi -
ril  mişdir.  Bu il yeni raketin istismar buraxılışları da  vam etdiriləcək.

“Zarubejnoye Voennoe Obozreniye” jurnalı, №11, 2013
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ßMßLÈYYAT ZAMANÛ DÖØMßNÈN TßXRÈBAT-TERROR QRUPLARÛ

(TTQ) ÈLß MÖBARÈZßNÈN TßØKÈLÈ

Döømÿn tÿrÿfindÿn tþrÿdilÿ bilÿcÿk tÿxribat-terror fÿaliyyÿtlÿrinin
möm      könlöyö komandanlûüû (komandir) vÿ qÿrargahû ÿmÿliyyatûn (dþ yö -
øön) bötön mÿrhÿlÿlÿrûndÿ onlarûn qarøûsûnû almaq ö÷ön ÿks-tÿd bir lÿr
gþr   mÿyÿ mÿcbur edir. Döømÿnin TTQ-i ilÿ möbarizÿdÿ planlaødûrma vÿ
qÿ    rar qÿbulu ö÷ön lazûm gÿlÿn mÿlumatlarû komandir, adÿtÿn ÿmÿliy yat
tap  øûrûüû kimi alûr.  

Bu zaman êîìàíäèð aøaüûda sadalanan amillÿri aydûnlaødûrûr:
— mödafiÿ (höcum) zolaüûnda hansû ömumi ÿmÿliyyat-taktiki vÿziyyÿt

ya randûüûnû;
— TTQ fÿaliyyÿtinin qarøûsûnû almaq ö÷ön yuxarû komandanlûüûn niy yÿ -

ti ni;
— ÿmÿliyyatûn gediøatû zamanû döømÿnin TTQ ilÿ möbarizÿ sistemindÿ

bi r liyin (birlÿømÿnin) hansû rol oynadûüûnû;
— tÿxribat vÿ terrorun qarøûsûnûn alûnmasû ö÷ön yuxarû rÿis tÿrÿfindÿn

han sû tÿdbirlÿr gþröldöyönö;
— ÿsas qövvÿlÿrin hansû istiqamÿtdÿ (rayonda) vÿ harada cÿmlÿndiyini;
— hansû möbarizÿ ösullarûnûn tÿtbiq edildiyini;
— aviasiya, raket qoøunlarû vÿ artilleriyaya, áèðèíúè, èêèíúè eøelon vÿ

ehtiyat ãöââÿëÿðÿ TTQ-nin aøkar edilmÿsi vÿ mÿhvi ö÷ön hansû tapøûrûqlar
qoyulduüunu;

— hava, qoøun, radiotexniki, artilleriya vÿ möhÿndis kÿøfiyyatûnûn necÿ
hÿ yata ke÷irildiyini;

— TTQ ilÿ möbarizÿ ö÷ön digÿr göc strukturlarûnûn (DÈN, FHN, DSX vÿ
s.) hansû tÿrkib vÿ tapøûrûqla cÿlb edildiyini;

— onlarla qarøûlûqlû ÿlaqÿnin necÿ tÿøkil edildiyini;
— idarÿetmÿ vÿ tÿminatûn necÿ hÿyata ke÷irildiyini.
Qÿrar qÿbul edilÿrkÿn ÿn ÷ÿtin mÿsÿlÿlÿrdÿn biri döømÿnin TTQ tÿtbiqi

öz         rÿ imkanlarûnûn qiymÿtlÿndirilmÿsidir. Döømÿn TTQ-ñèíèí ÿmÿliyyatûn
han      sû mÿrhÿlÿsindÿ, hansû tÿrkib vÿ tapøûrûqla höcuma (mödafiÿyÿ) atûla bi -
lÿ       cÿyini, ilk nþvbÿdÿ hansû obyektlÿri basqûna mÿruz qoyacaüûnû möÿyyÿn
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et mÿk ÷ox vacibdir. Tÿxribatlara qarøû fÿaliyyÿt ösullarû bötön bunlarû nÿ -
zÿ  rÿ alaraq döøönölmÿlidir. 

Ordunun mödafiÿ ÿmÿliyyatûnûn gediøè zamanû birlÿømÿnin mödafiÿ zo -
laüûnda aøaüûdakû döømÿn qruplarû fÿaliyyÿt gþstÿrÿ bilÿr:

—100-ÿ qÿdÿr aeromobil hava desantû;
— hÿr birindÿ 12-14 nÿfÿr olmaqla 200-ÿ qÿdÿr tÿxribat-terror qrupu;
— bþlöyÿ (tabora) qÿdÿr qövvÿ ilÿ 10-15 qeyri-nizami (quldur) qrup. 
Onlar ÿn azû 25 möhöm obyekti (hÿrbi hissÿnin idarÿetmÿ mÿntÿqÿsini,

ra bitÿ qovøaüûnû, RLS vÿ s.) sûradan ÷ûxarmaüa, qoøunlarû idarÿetmÿ sis te -
mi ni vÿ arxa cÿbhÿnin iøini pozmaüa qadirdirlÿr. Bu da bildiyimiz kimi
his sÿnin dþyöø imkanlarûnû xeyli aøaüû salacaqdûr. NATO-nun ÿmÿliyyat-
tak tiki tÿlimlÿrinin tÿcröbÿsinÿ gþrÿ TTQ-nin atûlmasû dþyöø ÿmÿliyyatlarû -
nûn baølanmasûndan xeyli möddÿt ÿvvÿl baø verir. Belÿ ki, TTQ-nin döø -
mÿn arxasûna atûlmasû ordu qruplarû komandanûnûn qÿrarû ilÿ ÿmÿliyyatla-
rûn baølanmasûna 30-45 gön qalmûø, korpus komandirlÿrinin qÿrarû ilÿ 10-
12 gön qalmûø, diviziya komandirlÿrinin qÿrarû ilÿ 2-3 gön qalmûø hÿyata
ke ÷irilir. 

Höcuma 1-2 gön qalmûø qeyri-nizami (quldur) qruplarûn fÿaliyyÿtlÿrinin
ak   tivlÿømÿsini gþzlÿmÿk lazûmdûr. Cÿbhÿ boyu 150 km vÿ dÿrinliyi 100
km olan zolaqda bu qruplarûn hÿr birindÿ 200-250 nÿfÿr olmaqla 8-13 (bÿ -
zÿn daha ÷ox) möqavimÿt dÿstÿsi ìþâúóä îëà bilÿr. Birliyin ca vab dehlik
zo  nasûnda onlarûn fÿaliyyÿtlÿri barÿsindÿ informasiya toplamaq ö÷ön DÈN,
DSX, MTN birlÿømÿlÿri, dÿmir yolu komendaturalarû vÿ digÿr möl ki tÿø -
 ki  latlarla qarøûlûqlû ÿlaqÿ  tÿøkil edilmÿlidir.

Birliyin (birlÿømÿnin) mödafiÿ zolaüûnda ehtimal edilÿn tÿxribat-terror
qrup  laømasûnûn tÿrkibinin tÿhlili gþstÿrir ki, dþyöø fÿaliyyÿtlÿrinin baø lan -
ma  sû ilÿ cÿbhÿnin 70 km dÿrinliyinÿdÿk döømÿnin 80-ÿ qÿdÿr kÿøfiyyat,
TTQ vÿ kÿøfiyyat-tÿxribat qrupu; 100 km dÿrinliyÿdÿk 30 kÿøfiyyat vÿ
tÿx  ribat-terror qrupu, hÿm÷inin 3-4 aeromobil desant qrupu atûla bilÿr. 

Döømÿnèí mödafiÿnin 1-ci hÿddini ÿlÿ ke÷irÿn TTQ-nin ÿsas qöv vÿ lÿ -
rin    dÿn zaman istifadÿ edÿcÿyini gþzlÿmÿk lazûmdûr. ßmÿliyyatûn bu hÿll -
edi     ci mÿ r hÿlÿsindÿ döømÿn ÷ox göman ki, 1/3-ÿ éàõûí TTQ qövvÿñèíè
cÿlb et mÿklÿ 2-3 aeromobil desant qrupu ÷ûxara bilÿr. Bizim qoøunlarûn
mö    da fiÿ yÿ hazûrlûüû zamanû 1-ci mödafiÿ xÿttindÿ mþvqelÿrarasû ÿraziyÿ
17-18 TTQ, 1-ci vÿ 2-ci mödafiÿ hÿddlÿri arasûna isÿ 1-2 aeromobil desant
qru  pu atû la bilÿr. Belÿ fikir döømÿnin mödafiÿnin qurulma sistemini möÿy -
yÿn et mÿk ö÷ön dþyöølÿ kÿøfiyyat aparmaüa can atacaüûna ÿsaslanûr. Bþl -
mÿ      lÿrin da yaq mÿntÿqÿlÿri, idarÿetmÿ mÿntÿqÿlÿri, rabitÿ qovøaqlarû,
RLS, raket qo øunlarûnûn vÿ zenit-raket bþlmÿlÿrinin start mþvqelÿri TTQ-
nin höcum ob yektlÿri ola bilÿr. Aeromobil desant atmaqda mÿqsÿd mö da -
fiÿ   dÿkilÿrin ar xa tÿminatû sistemini pozmaqäûð âÿ arxa cÿbhÿ obyektlÿrinÿ
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basqûn edÿ rÿk ÿlÿ ke÷irmÿkdir.
Höcum zamanû qoøunlarûnûn zÿrbÿ qruplaømasûna kþmÿk mÿqsÿdilÿ döø -

mÿn, èêèíúè eøelonun (ömumqoøun ehtiyatûnûn) manevrini mÿhdudlaødûrmaq
ö÷ön onun yerlÿømÿ rayonuna ÿlavÿ olaraq 20-22 TTQ ÷ûxara bilÿr. 

TTQ-nin sÿylÿri ÷ox göman ki, sonra bu qaydada artûrûlacaq: mödafèÿnin
1-ci hÿddinin 3-cö mþvqeyi uürunda dþyöødÿ 14-16 TTQ, 1-ci mödafiÿ
hÿd dinin yarûlmasû baøa ÷atarkÿn tabor taktiki qrupunun tÿrkibindÿ mödafiÿ
qrup laømasûnûn par÷alanmasû vÿ tÿqibÿ ke÷mÿk ö÷ön øÿrait yaratmaq mÿq -
sÿ dilÿ 17-18 TTQ vÿ aeromobil desantû atûla bilÿr. 

Belÿliklÿ, mödafiÿ olunan qoøunlar hazûrlûq mÿrhÿlÿsindÿ vÿ mödafiÿ
ÿmÿ liyyatûnûn gediøèíäÿ fasilÿsiz olaraq havadan, cÿbhÿdÿn, arxa vÿ ci na h         -
lar      dan döømÿn TTQ-nin tÿsirinÿ mÿruz qala bilÿr. Nÿticÿdÿ 150-160 ob -
ye   kt (1TTQ 1-2 obyektÿ) eyni zamanda vÿ ya ardûcûl olaraq basqûna mÿ -
ruz qala bilÿr.

Tÿxribat vÿ terror aktlarû bu ösullarla tþrÿdilÿ bilÿr:
— havadan höcum hÿmlÿsi;
— havadan basqûn zÿrbÿsi;
— atÿø basqûnû; 
— pusqu (yeröstö, hava, helikopter);
— obyektlÿrin mÿsafÿdÿn partladûlmasû;
— snayper atûølarû;
— mina-sörprizlÿri  tÿtbiq etmÿklÿ vÿ s.
TTQ-nin dþyöø imkanlarûnû qiymÿtlÿndirÿrkÿn onlarûn qabaqcûl texnika

ilÿ tÿmûnatûnû (helikopterlÿr, robotlar vÿ s.) nÿzÿrÿ almaq lazûmdûr. ×önki
bu vasitÿlÿr tÿxribat-terror qruplarûna geniø ÿrazilÿrdÿ cÿld manevr etmÿk,
kÿø    fiyyat aparmaq, partlatma iølÿri ö÷ön hÿssas obyektlÿr se÷mÿê vÿ zÿrbÿ
al   tûndan cÿld ÷ûxmaq imkan verir.

TTQ-nin ÿn zÿif yerlÿri aøaüûda sadalananlardûr:
— bir ÷ox aøkarlayûcû ÿlamÿtlÿrin, xösusÿn aerodromlarûn vÿ TTQ-nin

en mÿ-hazûrlanma yerlÿrinin olmasû;
— vaxtûn bþyök qismini sûüûnacaqdan kÿnarda qalma mÿcburiyyÿtindÿ

ol duqlarû ö÷ön mödafiÿ olunanlarûn (höcum edÿnlÿrin) bötön atÿø va si tÿ lÿ -
ri nin tÿsirindÿn zÿif qorunma øÿrtlÿrindÿ olmalarû;

— aøkar olunduqda döømÿnÿ uzun möddÿt möqavimÿt gþstÿrmÿ im ka nû -
nûn olmamasû.

TTQ-nin mobil qruplarû ilÿ qapalû, dÿrÿ-tÿpÿli ÿrazilÿrdÿ, daülarda, me -
øÿ dÿ, yaøayûø mÿntÿqÿlÿrindÿ möbarizÿ aparmaq daha ÷ÿtin olacaq. Bu, sa -
da lanan yerlÿrdÿ onlarûn sûüûnacaqlardan, ÿrazûnin qorunma xösusiyyÿtlÿri
vÿ maskalanma vasitÿlÿrindÿn istifadÿ imkanlarûnûn geniøliyi ilÿ izah edilir.
Be lÿ øÿraitdÿ snayper vÿ mina-partlayûø maneÿlÿri  qoøunlar ö÷ön bþyök
tÿh lökÿ sayûlûr.
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Qoøunlarûmûzûn tÿxribat-terror qruplarû ilÿ möbarizÿ özrÿ imkanlarûnû
qiy mÿtlÿndèrÿrkÿn ilk nþvbÿdÿ möÿyyÿn edilmÿlidir:

— döømÿnin qÿfil atÿø basqûnlarûna, pusqu vÿ  mina-partlayûø maneÿlÿri
qur masûna imkan vermÿmÿk ö÷ön mödafiÿ sisteminin necÿ qurulmasû;

— döømÿni mÿhv edÿrkÿn kiminlÿ vÿ necÿ qarøûlûqlû fÿaliyyÿt gþstÿrmÿk
la z ûm olduüu.

Bu fÿaliyyÿtlÿrlÿ birlikdÿ hava, radiotexniki vÿ dÿrin qoøun kÿø fiy ya tû -
nûn imkanlarû, hÿm÷inin birliyin (birlÿømÿnin) tÿxribat-terror qruplarûnûn
atûl masûnûn qarøûsûnû alma, u÷uøda vÿ baza rayonlarûnda cÿmlÿøÿn zaman
on larûn mÿhv edilmÿsi ö÷ön aviasiya, raket qoøunlarû vÿ artilleriyanûn im -
kan larû qiymÿtlÿndirèëmÿlidir.

Bunun ÿsasûnda komandanëûã (komandir) möÿyyÿn edir:
— atÿø sistemi nþvlÿrinin necÿ qurulmalû olduüunu;
— aøkar olunan kimi raket-artilleriya vÿ raket-zÿrbÿ komplekslÿri ilÿ

TTQ-lÿrÿ hÿm se÷mÿ zÿrbÿ ösullarûnûn necÿ tÿtbiq olunmasûnû, hÿm dÿ ca -
vab dehlik zonasûnda ÿsas sÿylÿrin hansû obyektlÿrin möhafizÿsinÿ cÿm lÿø -
di rilmÿsini;

— TTQ-lÿrlÿ möbarizÿ ö÷ön hansû qövvÿlÿri ayûrmaq, onlarû necÿ ha zûr -
la maq vÿ tÿchiz etmÿk éîëëàðûíû.

Bu zaman hÿm TTQ-lÿri tÿcridetmÿ, möhasirÿyÿalma, par÷alama, tÿ qib -
et mÿ vÿ mÿhvetmÿ özrÿ qoøunlarûn zÿrbÿ imkanlarû, hÿm dÿ hissÿ vÿ bþl -
mÿ lÿrin reyd fÿaliyyÿtlÿrini hÿyata ke÷irmÿk ö÷ön manevr imkanlarû, atÿø
vÿ maneÿlÿrlÿ manevr, sÿyyar vÿ dayanûqlû sÿdlÿr, pusqu vÿ atÿø kisÿlÿri
ya ratma  imkanlarû nÿzÿrÿ alûnûr.

TTQ ilÿ mövÿffÿqiyyÿtlÿ möbarizÿ aparmaq ö÷ön qoøunlar ÿvvÿlcÿdÿn,
ha zûrlaødûrûlmalû, bötön komanda-qÿrargah tÿlimlÿrindÿ vÿ taktiki mÿø üÿ -
lÿ  lÿrdÿ tÿxribat÷û basqûnlarûnûn dÿfedilmÿsinin möxtÿlif ösullarû mÿøq et di -
rilmÿlidir. Qÿrargahlarda lazûmi planlaødûrûcû sÿnÿdlÿr hazûr olmalûdûr. TTQ
ilÿ möbarèzÿ ö÷ön qövvÿ vÿ vasitÿlÿr nisbÿti hesablanarkÿn 1 tÿx ri bat-
terror qrupunun axtarûøû vÿ mÿhvedilmÿsi ö÷ön tÿxminÿn 1-2 kÿøfiyyat-dþ -
yöø qrupu (hÿr qrupda 8-10 nÿfÿr olmaqla) tÿlÿb olunduüu nÿzÿrÿ alûn ma -
lûdûr. Yuxarûda gþstÿrildiyi kimi döømÿnin birliyin (birlÿømÿnin) mö da fiÿ
(höcum) zolaüûna 200-ÿ qÿdÿr TTQ ata bilÿcÿyini nÿzÿrÿ alsaq, onlarû
mÿhv etmÿk mÿqsÿdilÿ ordudan 6-7 tabor vÿ aeromobil desant ilÿ mö ba -
ri zÿ ö÷ön ÿlavÿ olaraq 8-10 tabordan az olmamaq øÿrti ilÿ qövvÿnin ay rûl -
ma sû lazûm gÿlÿcÿkdir.

TTQ ilÿ möbarizÿdÿ ÿsas yök birliyin (birlÿømÿnin, hÿrbi hissÿnin)
ömum qoøun ehtiyatû vÿ èêèíúè eøelonunun özÿrinÿ döøÿcÿk. Lakin bu qöv -
vÿ vÿ vasitÿlÿr dÿ yetÿrli olmaya bilÿr. Tÿxribat vÿ terrorla möhafizÿ tap -
øû  rûq larûnûn hÿlli ö÷ön birlÿømÿ vÿ hissÿlÿrdÿ xösusi dþyöø dözölöøö ele -
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ment    lÿri, o cömlÿdÿn qoøun manevr qrupu, tÿxribat ÿleyhinÿ qûrûcû, zÿr bÿ -
hö cum, zÿrbÿ-atÿø, hava reyd dÿstÿlÿri (qruplarû) vÿ helikopterlÿrlÿ mi na -
la ma qruplarû yaratmaq tÿlÿb olunacaqdûr. 

Qoøun manevr qruplarû (QMQ) birlÿømÿ (hissÿ) komandirinin mobil eh -
ti yatûnû tÿøkil edÿ bilÿr. Onlar qÿfil yaranan tapøûrûqlarû hÿll etmÿk ö÷ön tÿ -
yin olunurlar. Döømÿnin TTQ atdûüû aøkarlandûqda QMQ dÿrhal gþstÿrilÿn
ra yona irÿlilÿyir vÿ döømÿni mÿhv edir. QMQ-nin tÿrkibinÿ PDM özÿrin-
dÿ olan motoatûcû bþlmÿlÿrin  hissÿlÿrinè (bþlök, tabor) daxil etmÿk  mÿq -
sÿ dÿuyüun sayûlûr. QMQ-nin fÿaliyyÿti helikopterlÿrlÿ himayÿ edilmÿlidir.

Desant ÿleyhinÿ qûrûcû dÿstÿlÿr (DQD)  ÿrazinin daranûb-aranmasû, elÿcÿ
dÿ yaøayûø mÿntÿqÿlÿri, meøÿ vÿ daülarda gizlÿnmiø tÿxribat÷ûlarûn aø kar -
lan masû ö÷ön zÿruridir. Belÿ dÿstÿlÿrin tÿrkibinÿ dþyöø qabiliyyÿti daha
yök sÿk olan vÿ yaxøû hazûrlûqlû bþlmÿlÿr daxil edilmÿlidir. ßrazinin da ra -
nûb-aranmasûndan baøqa, onlar hÿm sabit, hÿm dÿ sÿyyar pusqu vÿ sÿdlÿrin
qo yulmasûnda istifadÿ edilÿ bilÿr.

Zÿrbÿ-atÿø qruplarû (ZAQ) döømÿnin ÿrazidÿ mþhkÿmlÿnÿn, dairÿvi
mö dafiÿ tutan vÿ atÿø sistemi qura bilÿn TTQ vÿ hava desantûnûn mÿhv
edil mÿsi ö÷ön tÿyin edilmiødir. ZAQ-làr tÿxribat÷ûlara qarøû, tÿcridetmÿ,
reyd vÿ yandan þtÿn dÿstÿlÿrin tÿrkibinÿ daxil edilÿ bilÿr.

Hava-reyd dÿstÿlÿri ÙÐÄ (qruplarû) avtonÿqliyyat kolonlarûnûn hÿrÿkÿti
nÿ  zÿr dÿ tutulan marørutlarûn kÿøfi vÿ bu marørutlarda ola bilÿcÿk pusqu,
ma  neÿ vÿ sÿdlÿrin aøkarlanmasû ö÷ön istifadÿ edilÿ bilÿr. HRD-lÿr tÿx  ri -
bat-ter ror aktlarûnûn qarøûsûnû almaq ö÷ön tÿsiredici vasitÿ ola bilÿr. 

Belÿliklÿ, döømÿn TTQ-lÿriíèí möbarizÿ sistemi þzöndÿ höcum vÿ mö -
da fiÿ dÿ yekdil, vahid niyyÿt vÿ planla birlÿømiø qoøun, xösusi, ÿmÿliyyat-
tak ti ki, kÿøfiyyat-dþyöø, rejimli-mÿhdud, atÿø-zÿrbÿ, tÿcrid edÿn vÿ onlarûn
tÿ minatû ilÿ qarøûlûqlû uyüunlaødûrûlmûø kompleks tÿdbirlÿri birlÿødirmÿlidir.
Bu nunla ÿlaqÿdar olaraq höcumda vÿ mödafiÿdÿ xösusi planlaødûrûcû sÿ nÿ -
din (plan) hazûrlanmasûna ehtiyac yaranûr. Bu sÿnÿddÿ aøaüûdakû gþs tÿ riø -
lÿr þz ÿksini tapmalûdûr: TTQ ilÿ möbarizÿdÿ ÿsas sÿylÿrin cÿmlÿø mÿsinin
ca vabdehlik bþlgÿlÿri vÿ rayonlarûn (istiqamÿtlÿrinin) tÿyin olun masû; kÿø -
fiy yat-dþyöø, atÿø-zÿrbÿ, zÿrbÿ-höcum, tÿcridetmÿ fÿa liy yÿt lÿ rinin apa rûl -
ma qaydalarû; TTQ ilÿ möbarizÿdÿ áèðèíúè vÿ èêèíúè eøelonlarûn, ömum qo -
øun ehtiyatlarûnûn tapøûrûqlarû; TTQ-nin mÿhv edilmÿsi özrÿ raket-ar tilleriya
vÿ zenit-raket hissÿlÿrinin tapøûrûqlarû; idarÿetmÿ sisteminin tÿø ki li; qar øû -
lûq lû ÿlaqÿ vÿ hÿrtÿrÿfli tÿminat qaydasû.

Plan birlÿømÿ (birlik) komandirinin qÿrarû ÿsasûnda hazûrlanûr, mödafiÿ
qÿ    rarûnda TTQ-nin aøkarlanmasû vÿ mÿhv edilmÿsi özrÿ aøaüûdakû tÿdbirlÿr
nÿ  zÿrÿ ÷atdûrûlûr:

— TTQ vÿ aeromobil desant atûlmasûnûn aøkarlanmasû özrÿ hava, qoøun
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vÿ radiotexniki kÿøfiyyatûn tapøûrûqlarû;
— idarÿetmÿ mÿntÿqÿlÿri vÿ qoøunlarûn dþyöø dözölöøöíöí, atÿø mþv -

qe  lÿrinin, arxa cÿbhÿ möÿssisÿlÿrinin yerlÿømÿ rayonlarû vÿ kom mu ni ka si -
ya obyektlÿrinin qorunmasûnûn göclÿndirilmÿsi özrÿ ÿlavÿ tÿdbirlÿr;

—  birlÿømÿ (birlik) vÿ hissÿlÿrin cavabdehlik zonasû;
— aøkarlanmûø TTQ-nin tÿcrid olunmasû vÿ atÿølÿ mÿhvedilmÿ tap øû rûq -

la rû;
— qûrûcû dÿstÿlÿrin, QMQ, DÈN-in DQ hissÿlÿri èëÿ, DSX èëÿ kÿøfiyyat-

dþ  yöø, reyd-höcum vÿ tÿcridetmÿ fÿaliyyÿtlÿri, habelÿ TTQ-nin mö ha si rÿ -
yÿ alûn ma vÿ mÿhvedilmÿsi özrÿ birgÿ fÿaliyyÿt qaydasû;

— dþyöø sursatû vÿ maddi vÿsaitlÿr daøûyan avtonÿqliyyat kolonlarûnûn
dþ yöø möøayiÿti, onlarûn tÿxribat÷û basqûnlardan qorunmasû;

— zÿrbÿ-höcum qruplarûnûn dþyöø dözölöølÿrinÿ artilleriya atÿøini tÿn -
zim lÿyÿn zabit vÿ aviatuølayûcûlarûn ayrûlmasû qaydasû;

— TTQ-nin mÿhvi özrÿ dþyöø fÿaliyyÿtinin gediøèíäÿ idarÿetmÿ vÿ qar -
øûlûqlû ÿlaqÿ qaydasû;

— qoøun qruplaømalarûnûn gizlÿdilmÿsi özrÿ mÿhdud rejim vÿ mas kalan -
ma fÿaliyyÿtlÿrinin ke÷irilmÿ qaydasû;

— TTQ-nin axtarûøû vÿ mÿhvi özrÿ aviasiya, raket qoøunlarû vÿ artilleriya
ilÿ qarøûlûqlû ÿlaqÿ qaydasû.

Adÿtÿn, qÿrarûn qÿbulundan sonra komandir tabelikdÿkilÿrÿ döømÿn
TTQ-nin mÿhvi özrÿ suallarû ÿhatÿ edÿn tapøûrûqlar verir vÿ onun gþs tÿ riø -
lÿ    rinÿ uyüun olaraq qÿrargah rÿisi aøaüûda sadalananlara ÿmÿl etmÿlidir:

1. TTQ èëÿ möbarizÿ özrÿ tÿdbirlÿrin planlaødûrûlmasû zamanû:
DÈN DQ vÿ DSX qÿrargahlarû ilÿ möfÿssÿl øÿkildÿ qarøûlûqlû ÿlaqÿ qay -

da  sûnû, mÿhdud-rejimli fÿaliyyÿtlÿrin vÿ komendant xidmÿtinin tÿøkilini,
bir  gÿ patrul fÿaliyyÿtlÿrini, blokpostlarûn, keøik möhafizÿsi vÿ sipÿrlÿrin
qo  yulmasûnû, kommunikasiya vÿ arxa cÿbhÿ obyektlÿrinin qorunmasûnû ha -
zûr  lamalûdûr.

2. Kÿøfiyyat-dþyöø, zÿrbÿ-höcum vÿ reyd fÿaliyyÿtlÿrinin plan laø dû rûl -
ma  sû zamanû:

— onlarûn fÿaliyyÿtlÿrinin mÿqsÿd, tapøûrûqlarû vÿ  hÿlli  ösullarûnû;
— cÿlb edilÿn göc vÿ vasitÿlÿri;
— aviasiya vÿ kÿøfiyyat-dþyöø qruplarûnûn göcö ilÿ axtarûø fÿa liy yÿt lÿ ri -

nin hÿyata ke÷irilmÿsi qaydasûnû;
— ke÷irilmÿ möddÿtlÿrini;
— atÿø, möhÿndis vÿ maddi tÿminat qaydasûnû.
3. TTQ-nin mÿhv edilmÿsi mÿqsÿdilÿ zÿrbÿ-atÿø vÿ tÿcridetmÿ fÿa liy -

yÿt  lÿrûnin planlaødûrûlmasû zamanû:
— digÿr göc strukturu hissÿlÿrinin iøtirakûnû;
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— döømÿn yollarûnûn baülanmasû, hÿrÿkÿtlÿrinin mÿhdudlaødûrûlmasû
ö÷ön sÿyyar vÿ hÿrÿkÿtli sipÿrlÿrin yaradûlma qaydasûnû.

4. Aviasiya ilÿ qarøûlûqlû ÿlaqÿnin tÿøkili zamanû:
— hava kÿøfiyyatûnûn aparûlma ösullarûnû;
— ömumqoøun qurumlarû ö÷ön aviatuølayûcûlarûn ayrûlma qaydasûnû;
— avtonÿqliyyat kolonlarûnûn aviasiya möøayiÿti qaydasûnû;
— xÿbÿrdaretmÿ, tanûma vÿ hÿdÿfgþstÿrmÿ özrÿ vahid siqnallarû.

Þz nþvbÿsindÿ kÿøfiyyat bþlmÿsinin rÿisinÿ gön ÿrzindÿ birliyin (bir -
lÿø mÿnin) cavabdehlik zonasûnda TTQ ÷ûxarûlmasûnûn möøahidÿsi, hÿm ÷i -
nin tÿfsilatlû vÿ gåíèømiqyaslû kÿøfiyyatû; TTQ-nin aøkar edilmÿsi özrÿ isÿ
qoøun, hava, radiotexniki, artilleriya, möhÿndis vÿ digÿr kÿøfiyyat nþv lÿ ri
ilÿ qövvÿlÿrin razûlaødûrûlmasû vÿ onlar arasûnda sistematik mÿlumat mö -
badilÿsinin tÿøkil edilmÿsi haqqûnda gþstÿriø verilir. 

Tabelikdÿ olan birlÿømÿ (hissÿ) komandirlÿrinèí ãàðøûñûíäà belÿ tap øû -
rûq lar qoyulur:

1. Atÿø vÿ maneÿ sistemi yaradarkÿn nÿzÿrdÿ tutulmalûdûr:
— zolaqlararasû (mþvqearasû) mÿkanda, qovuøuq vÿ cinahlarda TTQ ÷ûxa-

rûlmasûnûn atÿølÿ ÿngÿllÿnmÿsi;
— ömumqoøun ehtiyatûnûn, qûrûcû, tÿxribat ÿleyhinÿ dÿstÿlÿrin, dþyöø he -

li kopterlÿri vÿ artilleriya ilÿ hÿrÿkÿtlÿrinin razûlaødûrûlmasû;
— aøkar edilmiø TTQ-nin tÿcrid vÿ mÿhvedilmÿsi ö÷ön möhÿndis ma neÿ

hÿdlÿrinin (zonalarû, zolaqlarû) yaradûlmasû.
2. Mþvqelÿri qurarkÿn vÿ möhÿndis avadanlûqlarû ilÿ tÿchiz edÿrkÿn bþ -

lök (taqûm) dayaq mÿntÿqÿlÿrinin dairÿvi mödafiÿsini, saxta mþvqe vÿ ra -
yon        lar yaratmaq, idarÿetmÿ mÿntÿqÿlÿri vÿ rabitÿ qovøaqlarûnûn, RLS,
HHM, raket qoøunlarû vÿ artilleriyanûn atÿø (start) mþvqelÿrinin, arxa cÿb -
hÿ bþlmÿlÿrinin qorunmasûnûn göclÿndirilmÿsi ö÷ön atÿø hÿdlÿrini ha zûr la -
maq.

3. Döømÿnin TTQ-nÿ atÿølÿ zÿrÿrvurma planlaødûrûlarkÿn nÿzÿrÿ alûn -
ma  lûdûr:

— atÿø vasitÿlÿrinin imkanlarûnû nÿzÿrÿ almaqla briqadalara (taborlara)
ca  vabdehlik zonasûnûn  tÿyin edilmÿsi;

— keøik möhafizÿsi tÿrkibindÿ xidmÿt aparûlan zaman, blokpostlarda,
pus   qularla möbarizÿ zamanû, TTQ-nin atÿø basqûnû dÿf edilÿrkÿn vÿ s. bþl -
mÿ   lÿrÿ atÿø dÿstÿyi tÿminatûnûn planlaødûrûlmasû.

Aøkar edilmiø TTQ-ni mÿhv etmÿk ö÷ön zona-obyektli, maneÿ-atÿøli,
atÿø   lÿ tÿcridetmÿ, atÿølÿ “ÿlÿmÿ” êèìè zÿrÿrvurma metodlarûnû tÿtbiq et -
mÿk:

1. ßrazinin atÿølÿ “ÿlÿnmÿsi”, TTQ-nin tÿcrid olunmasû vÿ möhasirÿsi
za  manû dþyöø helikopterlÿri, höcum vÿ bombardman÷û aviasiya tÿyyarÿlÿri
ilÿ qarøûlûqlû ÿlaqÿnin tÿøkilini äèããÿòÿ àëìàã.
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2. TTQ-nin qÿfil atÿø basqûnlarûnûn qarøûsûnû almaq mÿqsÿdilÿ idarÿetmÿ
mÿn tÿqÿlÿrinin, artilleriyanûn, HHM vasitÿlÿrinin atÿø mþvqelÿri vÿ arxa
cÿbhÿ obyektlÿrinin möhafizÿsini tÿøkil etmÿk;

—  zolaqlararasû mÿkanda yerlÿøÿn  kommunikasiyalardakû möhöm ob -
yekt lÿrin möhafizÿsi ö÷ön ZTR özÿrindÿ manqa (taqûm) ilÿ göclÿndirilmiø
qa rovullar ayûrmaq.

3. Ömumqoøun hissÿlÿri ilÿ DÈN DQ-nûn, DSX, MTN, FHN vÿ ÿrazi
mö dafiÿ hissÿlÿrinin sÿylÿrinin razûlaødûrûlmasû ö÷ön qarøûlûqlû ÿlaqÿ pla nû -
nûn hazûrlanmasû mÿqsÿdÿuyüundur. Planda þz ÿksini tapûr:

— TTQ-nin ÷aødûrûlmasû, komendant saatû vÿ dþyöø fÿaliyyÿtlÿri ra yo -
nun da buraxûlûø rejiminin tÿmin edilmÿsi, nÿqliyyat vasitÿlÿrinin  hÿ rÿ kÿ -
tè nÿ nÿzarÿt, patrul xidmÿtinin birgÿ aparûlmasû, avtonÿqliyyat kolonlarûnûn
dþ yöø möøayiÿti vÿ ömumiyyÿtlÿ fÿaliyyÿtlÿrin gizliliyi ö÷ön kimin, hansû
ösul dan istifadÿ etdiyi;

— TTQ ÷ûxarûlmasû aøkarlandûqda, kÿøfiyyat-dþyöø, zÿrbÿ-atÿø, reyd-tÿc -
ridetmÿ, TTQ-nin möhasirÿyÿ alûnmasû vÿ mÿhvi fÿaliyyÿtlÿri zamanû bir -
gÿ fÿaliyyÿt qaydasû;

— raket vÿ artilleriya qoøunlarû, HHM-in dþyöø tÿtbiqi, hava ãöââÿëÿðè-
íèí quru qo øun larûnûn aviasiyasû dþyöødÿ fÿaliyyÿt qaydasû, TTQ-nin ha va   -
 da u÷uøu vÿ desant÷ûxarma (enmÿsi) zamanû baølanüûc rayonlarda atÿølÿ
zÿ   rÿrvurma tap øûrûqlarû;

— möhÿndis tÿminatû qaydasû, xösusilÿ birlik (birlÿømÿ) obyektlÿrinin ra -
dio lokasèya, istilik vÿ iøûq maskalanmasû;

— döømÿnin mÿlumatlandûrûlmasû ö÷ön kompleks tÿdbirlÿr;
— idarÿetmÿ mÿntÿqÿlÿrinin mödafiÿ, möhafizÿ vÿ qorunmasû qaydasû,

bu mÿqsÿdlÿ ayrûlan göc vÿ vasitÿlÿr;
— döømÿnin optik elektron kÿøfiyyat vÿ silahlarûn idarÿeòìÿ va si tÿ lÿ rinÿ

qarøû aerozollu ÿks-fÿaliyyÿt tÿdbirlÿri;
— döømÿn TTQ-ñi ilÿ möbarizÿ zamanû radioloji, kimyÿvi, bioloji mö ha -

fi    zÿ (RKBM) bþlmÿlÿrinin (hissÿlÿrinin) qarøûlûqlû ÿlaqÿ ösullarû.
TTQ-nin basqûnlarûndan qorunma vÿ onlarla möbarizÿ tÿdbirlÿrinin re -

al    laødûrûlmasû ö÷ön birliyin (birlÿømÿnin) idarÿetmÿ quruluøu ÷ÿr÷ivÿsindÿ
xö    susi orqanûn — diversiya ÿleyhinÿ möhafizÿnin idarÿ olunmasû vÿ plan -
laø  dû rûlmasû qrupunun yaradûlmasû lazûmdûr. Bu qrupa daxil edilmÿsi mÿq -
sÿ  dÿ uyüundur:

— qoøun nþvlÿrinin vÿ xidmÿtlÿrin rÿislÿri (vÿ yaxud onlarûn gþstÿriøi
ilÿ rabitÿ, raket qoøunlarû vÿ artilleriyanûn, HHM, REM, RKBM, möhÿndis
qo øunlarûnûn zabitlÿri);

— ÿmÿliyyat bþlmÿsinin zabitlÿri;
— aviasiyaíûí, DÈN DQ-nin, DSX-nin vÿ MTN-nin nömayÿndÿlÿri.
Döømÿnin tÿxribat-terror qruplarû  ilÿ möbarizÿ vÿ ondan qorunma tap -
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øû rûqlarûnûn hÿlli ö÷ön gþstÿrilÿn øÿxslÿrin bir qrupda birlÿødirilmÿsinin
“øÿx si” formada (qrupdakû zabitlÿrin möÿyyÿn zamanda vÿ möÿyyÿn yerdÿ
olmasû) yox, mÿlumatlandûrma sÿviyyÿsindÿ hÿyata ke÷irilmÿsi daha mÿq -
sÿ dÿuyüundur. Qrupun tÿrkibindÿ olan hÿr bir zabit iø yerindÿ (KM vÿ ya
ÈEM) þz istiqamÿti özrÿ iølÿmÿli, eyni zamanda TTQ-nin aø kar lan ma sû vÿ
mÿhvi özrÿ þz ixtisasûna uyüun tÿkliflÿrin hazûrlanmasûnda fÿal iø ti rak
etmÿli vÿ bu tÿkliflÿri ömumi planlaødûrma qrupu ilÿ razûlaødûr ma lû dûr. 

Tÿxribat ÿleyhinÿ möhafizÿnin planlaødûrûlmasû vÿ idarÿedilmÿsi qr u pu -
na aøaüûdakû vÿzifÿlÿrin hÿvalÿ edilmÿsi mÿqsÿdÿuyüun sayûlûr:

— ÿmÿliyyatûn möxtÿlif mÿrhÿlÿlÿrindÿ döømÿnin TTQ tÿtbiqetmÿ xö -
su siyyÿtlÿri vÿ miqyasûnûn qiymÿtlÿndirilmÿsi;

— döømÿn kÿøfiyyatûna qarøû ÿks-tÿdbirlÿr özrÿ tÿkliflÿrin hazûrlanmasû;
— möhafizÿ özrÿ ilkin mÿlumatlarûn möÿyyÿn edilmÿsi;
— obyektlÿrin qorunmasû özrÿ planûn hazûrlanmasû vÿ dÿqiqlÿødirilmÿsi;
— aviasiyanûn, raket vÿ artilleriya qoøunlarûnûn, ömumqoøun birliklÿrinin

(bir lÿømÿlÿrènÿ), xösusi tÿyinatlû qoøunlarûn TTQ-nin aøkarlanmasû vÿ
mÿhv edilmÿsi özrÿ tapøûrûqlarûnûí tÿyin edilmÿsi;

— döømÿnin tÿxribat-terror qruplarû ilÿ möbarizÿ zamanû qarøûlûqlû ÿlaqÿ,
ida rÿetmÿ vÿ tÿminat qaydasû.

Mödafiÿ ÿmÿliyyatûnûn gediøèíäÿ TTQ-nin aøkarlanmasû vÿ mÿhv edil -
mÿ si özrÿ göc vÿ vasitÿlÿrin tÿtbiqè qaydasû vÿ xösusiyyÿtlÿri bir ÷ox hal -
lar da döømÿnin fÿaliyyÿt ardûcûllûüû vÿ metodlarûndan, onun istifadÿ edÿ cÿ -
yi göc vÿ vasitÿlÿrdÿn asûlûdûr. Tÿxribat vÿ terrorizmdÿn möhafizÿ özrÿ
tÿd birlÿr sadalanan ÿmÿliyyat tapøûrûqlarûnûn hÿlli ÷ÿr÷ivÿsindÿ hÿyata ke -
÷i rilÿcÿkdir:

— informasiya mÿkanûnda östönlöyön qazanûlmasû (döømÿnin in for ma si -
ya tÿxribatûnûn qarøûsûnû almaq) uürunda möbarizÿdÿ iøtirak;

— döømÿnin hava (hava-kosmik) basqûnlarûnû dÿf edÿn zaman tÿxribat vÿ
ter ror ÿleyhinÿ xösusi ÿmÿliyyatlarûn aparûlmasû;

— döømÿn qruplaømalarûnûn a÷ûlmasû vÿ höcuma ke÷mÿsi zamanû, elÿcÿ
dÿ birinci vÿ digÿr mödafiÿ hödudlarûnûn saxlanûlmasû uürunda dþyöølÿr za -
ma nû vÿ döømÿn tÿrÿfindÿn mödafiÿni yarmanûn vÿ dÿrinliyÿ irÿ li lÿ mÿ si -
nin qarøûsûnûn alûnmasû zamanû kötlÿvi cavab atÿø zÿrbÿsinin endirilmÿsi;

— mödafiÿni yarmûø döømÿn qruplaømasûnûn darmadaüûn edilmÿsi vÿ
ÿks-zÿrbÿnin (ÿks-höcumun) ke÷irilmÿsi.

Mÿlumat qarøûdurmasû (möbarizÿsi) zamanû proqramlû elektron tÿs i rin -
dÿn möhafizÿ prioritet tapøûrûq hesab edilir. Bu mÿqsÿdlÿ mþvcud ra dio -
elekt ron øÿraitÿ uyüun radioelektron idarÿetmÿ sistemlÿrinin möhafizÿsi
öz rÿ planlaødûrûlmûø tÿdbirlÿrin hÿyata ke÷irilmÿsi ìÿãáóëäóð:

— idarÿetmÿ vÿ radioelektron sistemlÿrinäÿ tÿyin olunmuø iø rejimlÿrin
ri a yÿt olunmasûna nÿzarÿt;
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— döømÿnin KDQ-nin ÿsas ÈEM-nin yeri, tÿrkibi vÿ ehtimal iø
qaydasûnûn möÿyyÿn edilmÿsi;

— DTQ ö÷öí ÿùÿìèééÿòëè kÿøfiyyat mÿlumatlarûnûn þtörölmÿsi ö÷ön ay -
rûl mûø bö tön rabitÿ kanallarû vÿ xÿtlÿrinin aøkar edilmÿsi.

Tÿminat zolaüûnda döømÿnin RE qarøûdurma vasitÿlÿrinin mÿhv edil mÿ -
si mÿqsÿdilÿ mövÿqqÿti start (atÿø) mþvqelÿrindÿ nþvbÿt÷i atÿø va si tÿ lÿ ri -
nin îëìàñû zÿruridir. Êötlÿvi cavab  atÿø zÿrbÿsinin baølanmasû ilÿ RQ vÿ
Àð òèëëåðèéà, aviasiya döømÿnin ÈE sistemlÿrinin, kÿøfiyyatûnûn vÿ REM-in
ÿn mö höm obyektlÿrini mÿhv edÿcÿk. Dåñàíò ÿëåéùèíÿ åùòèéàò HHM áþë-
ìÿëÿðè vÿ ömumqoøun his sÿ  lÿri, qûrûcû dÿstÿlÿr vÿ qoøun manevr qruplarû
döø mÿnin kÿøfiyyat÷û tÿy ya    rÿlÿrini, pilotsuz u÷uø aparatlarûnû, aeromobil
de santûnû, KDQ-ñèíè havada vÿ enmÿsi zamanû mÿhv edir. Xösusi ha  zûr  lan -
 mûø qruplar ÈEM-in yer lÿø mÿ rayonlarûnda, RQ vÿ Àðòèëëåðèéà, HHM, kÿø -
fiy yat vÿ REM-in mþvqe ra yon la rûn   da döø mÿn tÿrÿfindÿn atûlmûø ra dio sus -
dur ma þtöröcölÿrinin ax ta rû øû nû vÿ mÿh vini hÿyata ke÷irir.

Dþyöø fÿaliyyÿtlÿrinin planlaødûrûlmasû zamanû bötön bunlar qÿrarda
ÿmÿ   liyyata döømÿnÿ atÿølÿ zÿrÿrvurmanûn, qarøûlûqlû ÿlaqÿ, ÈE vÿ hÿr tÿ rÿf -
li tÿminatûn tÿøkilindÿ bir sþzlÿ mödafiÿyÿ (höcuma) hazûrlûq özrÿ ömumi
komp  leks tÿdbirlÿrdÿ þz ÿksini tapmalûdûr. 

(Áó ìÿãàëÿ ßìÿëèééàò Áàø Èäàðÿñèíèí çàáèòëÿðè òÿðÿôèíäÿí òÿëèì âÿ
òÿäðèñ ìàòåðèàëëàðû ÿñàñûíäà ùàçûðëàíìûøäûð).  
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ÃÀÄÛÍËÀÐÛÍ ÎÐÄÓÉÀ ÌÀÐÀÜÛ ÀÐÒÛÁ

"Arbetarbladet" qəzetinin verdiyi məlumata görə İsveçrə qadınları öz
karyeralarını daha çox silahlı qüvvələrdə sınamağa üstünlük ve rir lər. Bu
sahədə onların müqavilə ilə könüllü olaraq xidmət etmələri 20% təş kil edir.
Uy ğun göstərici krallıqda mütləq çağırış qüvvədə olanda cə mi 5% idi. 2011-
ci ilə bu göstərici artaraq 14% oldu. Müqavilə ilə xid mət etmək istəyənlərin
sa yı artmaqda davam etdi. 2012-ci ilə bu gös tə ri ci 19 % oldu. SQ-də xidmət
et  mək istəyən qadınlar əvvəlcə anket mər  hə ləsindən, daha sonra fiziki cə hət -
dən yararlı olma testindən keçirlər. Üç aylıq təlim prosesi zamanı yenicə hərbi
xid mətə qədəm qoyan qa dın lar quruda və ya dənizdə xidmət etməyə ha zır la -
şır lar. Dənizdə və ya qu ruda xidmət etdikdən sonra gənclər bu sahədə öz ha -
zır lıqlarını da vam etdirərək zabit ola bilərlər. Onların bir qismi isə mühafizə
kom  pa ni yalarında işə düzələ bilirlər.

“Zarubejnoye Voennoe Obozreniye” jurnalı, №11, 2013
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İnformasiya texnologiyalarının inkişafı gündən-günə artır və bu in kişaf
həm məişətimizdə, həm elmin hər bir sahəsində, həm də hərbi sa hə də öz üs -
tün lüklərini göstərməkdədir. Bunun nəticəsində də idarəetmə, ra bi tə, kəş -
fiy yat, müşahidəetmə, hədəfgöstərmə, silah sistemləri, təlim ani ma si yaları
və rəqəmli  xəritələrdən istifadə artıq məcburiyyət halına gəlmişdir. Müa sir
xə ritəşünaslıqda rəqəmli və elektron xəritələr vacib  elementlərdir.

Rəqəmli xəritələr – müxtəlif  kartoqrafiya proyeksiyasında verilmiş xə ri   -
tə nin  ikiölçülü əyani modeli və ya kompyuter qrafikası vasitəsilə yer sət hi nin
coğ rafi məlumatlarının toplanılıb işləndiyi, göstərilən miqyası və şərti işa  rə -
ləri dəyişmək (adi xəritədən fərqli olaraq) qabiliyyətinə malik olan, üzə rin də
riyazi hesablamalar aparıla bilən məlumatlar toplusudur. [1]

Rəqəmli xəritələr (RX) həm də coğrafi təsvirlərin (xəritələr, planlar, ae ro -
şə   kil lər) rəqəmli modelidir.  Bu məlumatlar coğrafi təsvirlərin qurulması
üçün   dür. RX bir qayda olaraq real coğrafi koordinat sistemində yerləşdirilir
və sax la nı lır. Onun miqyası olmur və RX (kompyuterin ekranında və ya kağız
üzə  rin də) istifadəçinin istəyilə ixtiyari miqyasa gətirilə bilər. RX-ın coğrafi
ko or   di nat sistemində qorunub saxlanılması imkan verir ki, istənilən kar toq ra -
fik pro  yeksiyada coğrafi təsvirlərə (xəritələrə) baxmaq, onları bir pro yeksi ya -
dan di gər proyeksiyaya, bir koordinat sistemindən digər koordinat sisteminə
ke çir mək mümkün olsun.            
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Polkovnik Elçin ABDULLAYEV

SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN  TƏLİM VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ

ŞəKİL 1. AZƏRBAYCANIN (1:50 000 MİQYASI) RƏQƏMLİ XƏRİTƏSİ 



Kompyuter poliqrafiyasıyla rəqəmli xəritə kağız formatında təqdim oluna
bi  lər. RX üçölçülü modeldə ola bilər və xəritələr üçün irəli  sürülən tələblərə
ca  vab verməlidir (şəkil 1). Rəqəmli xəritələr müxtəlif miqyaslı kağız  xə ri tə -
lə  rin hazırlanmasının əsasını təşkil  edir (şəkil 2).

RƏQƏMLİ XƏRİTƏLƏRİN YARADILMA PROSESİ

Rəqəmli xəritələr aşağıdakı üsullarla yaradılır (həqiqi məkan mə lu mat la rı -
nın toplanma üsulları):

–  aerotrianqulyasiya;
–  ortofotoplanın istehsalı;
– kartoqrafiya məhsullarının rəqəmləşdirilməsi (məsələn kağız, xəritə,

kos   mik və ya aerofotoşəkillər);
–  məlumatların fotoqrammetrik emalı (şəkil 3);
– çöl işləri ( geodeziyanın taxeometrik və ya qlobal yerləşdirmə peykinin

çəkiliş sistemi cihazlarından istifadə etməklə) (şəkil 4); 
–  çöl işlərinin (çöl çəkilişləri) kamera düzəlişi (şəkil 5).
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ŞəKİL 2. RƏQƏMLİ XƏRİTƏLƏRİN  ÜÇÖLÇÜLÜ MODELİ



RX-də müxtəlif in for -
ma  siya sistemlərinin  də -
yiş dirilməsi üçün xü su si
mü badilə format la rın dan
is tifadə edilir. Bu, hər
han sı populyar for mat lar (
DXF, MİF, SHP və s.) və
ya bey nəlxalq standartlar
(  s t anda r t Open Geo  -
s p a t i a l C o n s o r t i u m
(OGC), GML və s.) ola
bi lər.

Rəqəmli topoqrafik xə -
ri tə və planlar  istifadə olunur:

–  tikinti işlərinin baş planı və layihələrin hazırlanmasında;
–  sənaye və dağ-mədən müəssisələrinin texniki layihələrinin tərtibatında;
– yataqların (neft-qaz, mədən və s.) ilkin kəşfiyyat və gələcək is tis -

marında;
–  baş markşeyder planlarının tərtibatında;
–  yer quruluşu və torpaq kadastrında;
– infrastruktur obyektlərinin qeydiyyatı,  tikintisi  və la yi hə lən di ril mə -

sində;
–  ərazinin yaşıllaşdırılması layihələrində;
–  müdafiə xarakterli məsələlərin həyata keçirilməsində.
Çox vaxtı  “elektron xəritə” sözünün mənası “rəqəmli xəritə” termininin

mə nası ilə qarışdırılır.
Elektron xəritə – texniki vasitələrdən istifadə olunmaqla nəzərdə
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ŞəKİL 3.

ŞəKİL 5.

ŞəKİL 4.



tutulmuş proyeksiya, sistem, koordinat və yüksəkliklərdə şərti işarələrlə əks
etdirilən, təhlil və modelləşdirilmə üçün qəbul edilmiş, eləcə də ərazi
haqqında məlumata və vəziyyətinə görə informasiya yığılması və
hesablanması mümkün olan rəqəmsal kartoqrafiya modelidir.

Elektron xəritədə təsnif edilir:
1) avtomatlaşdırılmış sistemlərdə istifadə növlərinə görə:
–  avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemlərində  istifadə olunması  üçün;
– avtomatlaşdırılmış naviqasiya  sistemlərində (yer, hava, kosmos)

istifadə olunması  üçün; 
2) miqyası və növlərinə görə:
– 1:25 000 1:10000 miqyaslı elektron şəhər planları;
– 1:25 000, 1:50000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000

miqyaslı elektron topoqrafik xəritələr;
– 1:500 000, 1:1 000 000, 1:2000 000, 1:4 000 000 miqyaslı aviasiya

elektron xəritələri;
–  tematik elektron xəritələr.
3) informasiyanın  (təsvirin) göstərilməsi  metodu üzrə:
– ikiölçülü model (x, y);
– üçölçülü model (х,у,Н); 
– dörd ölçülü və ya zaman- məkan modeli (x, y, H, t).
Elektron xəritə rastr elektron xəritələr (planları) və vektor elektron xə ri -

tə lər (planları) şəklində təqdim oluna  bilər.
Rastr elektron xəritələr (planlar) – kartoqrafiya məlumatları matrisa

şək lin də təqdim olunur, onun elementləri isə kartoqrafik  təsvirlərin rəng kod -
ları dır. Rastr elektron xəritələr (planlar)  topoqrafik xəritə və materialların
ska ner lə köçürülməsi yolu ilə yaradılır (şəkil 6). Rastr elektron xəritələr
(planla rı)  ağ-qara və rəngli ola bilər (şəkil 7).
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ŞəKİL 7.           



Vektor elektron xəritələr (planlar) – kartoqrafiya məlumatı vektorlarının
ar dıcıllığı şəklində də təmsil olunur. Vektor elektron xəritələr (planlar) av to -
mat laşdırılmış metodlar əsasında (geodeziya cihazlarının elektron yı ğı cı la rın -
dan informasiyanın ötürülməsi ilə) və ya plan və xəritələrin qrafik təs vir lə ri -
nin skanerlə köçürülməsi, həmçinin  onların sonrakı  ardıcıl vek tor laş dı rıl ma -
sı yolu  ilə yaradılır (şəkil 8).

Vektor elektron xəritələrin (planlar) hazırlanması üçün görülən işləri
mər  hə lələr üzrə nəzərdən keçirək:

a) Xəritələrin layihələndirilməsi:
– rəqəmli xəritələrin hazırlanması prosesində əmək həcmi və «əmək-

vaxtı»nın qiymətləndirilməsi;
– rəqəmli xəritələrin hazırlanmasında son nəticəyə nail olmaq üçün tələb

olu nan vəsait və imkanın (nə qədər işçi qüvvəsi, hansı proqramların lazım ol -
ma sı və s.) qiymətləndirilməsi;

–  rəqəmli xəritələrin hazırlanmasında mənbənin qiymətləndirilməsi (mən -
bə nin fiziki vəziyyəti: kağızın deformasiya vəziyyətinin səviyyəsi, onda bü -

ÄÞÉÖØ ÙÀÇÛÐËÛÜÛ

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 1. 201429

ŞəKİL 8.



kül mə və cırılmanın mövcudluğu, informasiyanın aktuallığı – tərtib olunma
vax tı və s.);

– kartoqrafik proyeksiya mənbəyinin parametrlərinin təyin olunması (bu
ol duqca vacibdir);

– gələcək xəritənin təyinatına uyğun olaraq mənbənin təfsilatlı təyin olun -
ma sı (nə qədər təfsilatlı olarsa bir o qədər yaxşıdır, yadda saxlamaq lazımdır
ki, diskdə həcm çox olduqca onunla işləmək bir o qədər çətinləşir).

b) Cədvəl və qatların tərtibatı:
– xəritələrdə qorunub saxlanılan informasiyalar üçün eyniadlı (eynitipli)

ob yektlərin tematik qatlarını təyin etmək;
– hər bir qat üçün cədvəl formasında qorunub saxlanılan atributiv mə lu -

mat lar dəstini planlaşdırmaq (qat – müəyyən ərazidə bir mövzuya aid olan ey -
ni tipli məkani obyektlər toplusudur).

c) Xəritələrin üzərində verilən izahatların hazırlanması:
– şərti işarələrin işlənib hazırlanması (proqramın tərkibindəki şərti işa rə -

lər dən istifadə olunması və ya yenisinin layihələndirilməsi də mümkündür);
– xətlərin qalınlığı və rəng çalarları təyin olunması.
d) Xəritələrin rəqəmləşdirilməsi:
xəritə qatlarının rəqəmləşdirilmə ardıcıllığının təyin olunması (coğrafi xə -

ri tə lə rin hazırlanmasında təklif edilən ardıcıllıqdan istifadə olunması
mümkün dür). Rəqəmləşdirilmənin diqitayzer (ardıcıl vektorlaşdırma yolu ilə)
vasitəsilə və ya skaner ilə həyata keçirilməsi.

e) Rəqəmləşdirilmiş xəritələrin redaktə olunması:
(Qrafik salınandan sonra xətaların müəyyən edilməsi və aradan qal  dı  rıl ma -

sı çox vacibdir. Elektron xəritələrdə ən çox yayılan tipik xəta qrafiklərdir):
– buraxılmış və ya əlavə olunan artıq obyektlər (buraxılmışları rə qəm ləş -

dir mək, artıqları isə silmək);
– poliqonların bağlanmaması və əlaqələndirilməməsi;
– poliqonda 1-dən çox qeydin olması və ya heç olmaması (bu Arcİnfo);
– eyni xətlərin bir neçə dəfə rəqəmləşdirilməsi.
Bu xətaların çoxu avtomatik olaraq (proqram üsuluna görə) tapılır. Lakin

bu raxılmış obyektlər yalnız gözlə axtarılıb tapılmalıdır. Xətaları aradan qal -
dır  dıqdan sonra daha kiçik xətaların düzəldilməsi (məsələn, xətti ob yekt lə rin
də qiq keçirilməsi və s.) çox vacibdir.

Avtomatik olaraq vektorlaşdırmanın da öz çatışmayan cəhətləri var.  Belə
ki, avtomatlaşdırmadan sonra redaktəyə ehtiyac duyulur. Bu, özünü daha çox
av tomatlaşdırmadan yaranmış vektor xəritələrin redaktəsində büruzə verir.

Xəritələrin real coğrafi koordinatlara keçirilməsi
Rəqəmli xəritələrin real coğrafi koordinat sisteminə keçidini təmin et mək -

dir. Bir qayda olaraq, proqram məhsulları sferik koordinat sistemindən düz -
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bucaqlı və müxtəlif proyeksiyalı koordinat sisteminə keçid üzrə fun k si ya ya
malik olurlar. RX-nin real coğrafi koordinat sisteminə keçməsi üçün xə ri tə nin
ilkin hansı proyeksiyada tərtib edilməsinin məlum olması çox vacibdir.

Xəritələrin laylara uyğun olmasının yoxlanılması.
Coğrafi obyektlər qatlar üzrə qorunub saxlanılır. Buna görə də eyni ob -

yekt lərin təkrar rəqəmləşdirilməsindən bir sıra xətalar meydana gəlir. Qatları
bir-birinin üzərinə saldıqda bu xətalar (onları sürüşdürərək) üzə çıxır.

–  atributiv məlumatların daxil edilməsi;
–   xəritələrin tərtibatı;
– xəritələrin təsviri (metaməlumatlar: proyeksiyanın parametrləri, mən bə -

lər, nə vaxt və kim tərəfindən tərtib olunmuşdur və s.).
Rəqəmli xəritələrdən istifadə komandirlərə qısa zaman ərzində dəqiq  qə -

rar   vermə imkanı verir. 
Rəqəmli xəritələrin  silahlı qüvvələrə qazandırdığı faydalar bun lar dır:
– komandirlərin son qərar verməsinə yönəltmə mexanizminin ortaya çıx -

ma sı;
– qısa bir zamanda qərarvermə imkanın əldə edilməsi;
– çox qiymətli olan - vaxt qazanma imkanı;
– planların asanlıqla hazırlanmasını təmin edir;
– analizetmə imkanını təmin edir;  
– kağız xəritələrdən istifadə zamanı ortaya çıxan problemlərin aradan qal -

dı  rılmasını təmin edir;
– istifadəçilərin verilən tapşırıqları asan və sürətlə yerinə yetirmə imkanını

ya radır.
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Təxmini olaraq hücumda icra olunan fəaliyyətlər bunlardır: Müdafiə olu -
nan düşmənə atəşlə zərərvurma və onun nəticələrindən faydalanaraq mü da fiə -
nin dərinliyinə hücumu inkişaf etdirmək; əsas dayaq məntəqələrini, maneə və
mü    qavimət qovşaqlarını cəld yandan keçmək və dövrələmək; düşmənin ar xa -
sı  na reyd keçirmək; düşməni hava dəstəyindən təcrid etmək; döyüşdə səyləri
y e  ni istiqamətlərə cəld keçirmək; zəhərlənmiş sahələri dayanmadan keçmək.

Hücum döyüşünün geniş sahəli inkişafı, onun həlledici xarakteri, yüksək
hə  rəkət qabiliyyəti olan  hissə və bölmələrin olması Böyük Vətən mühari bə -
 sin  dən fərq li olaraq indi daha  geniş miqyasda manevr keçirmə tələbini irəli
sü  rür.

Bilindiyi kimi hücum öz xüsusiyyətlərinə görə iki fazaya bölünür: cəb hə -
nin yarılması; düşmənin taktiki və əməliyyat dərinliyində bölmələrin fəa liy -
yə   ti. 

Manevrin icra edilməsi nöqteyi-nəzərindən bu fazalar bir-birindən fər q lə -
nir.

Yarma – piyada və tankların mütəşəkkil fəa liy yət i ilə səciyyələnir. Yar  ma -
nın yerinə yetirilməsi zamanı qoşunlar sıx və yığ cam düzülüşdə irə li lə mə li dir -
lər. Düşmənin mövqe müdafiəsi əsasında dü zül müş müdafiəsinin ələ ke çi ril -
mə         si zamanı əsas zərbənin cəbhədən en di ril mə  sini nəzərə alaraq, düşmənin
mü        dafiə mövqelərinin ələ keçirilməsi üçün yan dankeçmə və dövrələmə fəa -
liy       yətlərinin icrası çox çətinləşir. Eləcə də hü cu mun atəş dəstəyi, atəş dalğası
və ya atəşin ardıcıl cəmləşdirilməsi böl mə lə rin güclü atəş pərdəsi arxasında
xətt üzrə irəliləməsini tələb edir.

Nəzərə alsaq ki, manevr hücum edən bölmələrlə düşmənin dərin olmayan
mü      dafiə mövqeləri və müdafiə ocaqları qarşısında durur, bu zaman taktiki və
əhə       miyyət dərinliyində manevrin tətbiqi çox vacibdir. Manevr düşmənin dö -
yüş düzülüşündəki ara boşluqlarından istifadə edərək sızma, yandankeçmə,
döv         rələmə və düşmənin mühasirəyə alınması üçün tətbiq edilir.

Müasir şəraitdə hücum başqa cür inkişaf etdirilir. Lokal müharibələrin təc -
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Hücumda  müvəffəqiyyət komandirin və qərargahın manevr sənətini
han sı dərəcədə qavramasından asılıdır.  Müasir döyüş şəraitində bir tə rəf -
dən atəş, güc və vasitələrin manevri üçün əlverişli şərait yaranır, digər tə -
rəf dən isə müdafiə olunan tərəfin manevr edən bölmələrə müqavimət gös -
tər mə imkanları artdığından manevrin keçirilməsi çətinləşir.



rü  bəsi  onu göstərir ki, xüsusən, başlanğıc əməliyyatlarda hücum fəa liy yə ti -
nin ümu mi kompleksində yarmanın əhəmiyyəti azalır. Bu  bir sıra əməliyyat,
str a  teji və taktiki xüsusiyyətlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Belə ki, mü ha -
ri bənin qəfil başlamasıyla müdafiə olunan tərəf ağır şəraitə düşür və əv vəl cə -
dən hazırlanmış mövqeləri belə tutmağa imkan olmur. Ona görə də Yaxın
Şərq dəki (1967, 1973, 1982-ci illər) müharibələrdə hücum  yarma  yox, tank -
la rın və mexanikləşdirilmiş qruplaşmaların dərinlikdən sürətli yürüş keçirib
cəld manevrlərlə müdafiə olunan düşmənin müdafiə ocaqlarını dövrələmək,
mü dafiənin dərinliyinə hava, dəniz və diversiya-kəşfiyyat dəstələrini atmaq
üsu lu ilə həyata keçirilirdi. Müasir şəraitdə manevr daha həlledici, irimiq yas -
lı, dərin və müxtəlifdir. Qüvvələrin, vasitələrin və qoşunların zərbələri ilə atəş
ma nevri bir-birini  tamamlayır. Müdafiə zamanı hücumda olduğu kimi REM-
in və ərazini məsafədən minalama vasitələrinin manevri geniş tətbiq olunur,
ona yeni keyfiyyət qazandırılır.

Manevr icra olunan döyüş fəaliyyətlərində atəş və zərbə, həlledici is ti qa -
mət də qüvvələrin cəmləşməsi, döyüş fəaliyyətinin dəstəklənməsi, dəqiqliyin
əl də edilməsi, döyüşdə dəqiq və fasiləsiz qarşılıqlı əlaqənin saxlanılmasında
mad di rol oynamasa da,  onsuz qeyd olunan tədbir və tələbləri yerinə ye tir -
mək mümkün deyil.

Hücum edən qüvvələrin manevr imkanlarının yüksək olması taktiki üs tün -
lük      dən istifadə etmək, fəaliyyəti məhdudlaşdırmanın qarşısını almaq, da im
atəş, güc və vasitələrin üstünlüyünü təmin etmək, hücumun fasiləsizliyi və
yük  sək tempini saxlamaq, düşməni izləmək və təqib etmək kimi mühüm mə -
 sə  lələrin həll edilməsinə şərait yaradır. O, həmçinin bataqlıqların, ra dio ak tiv,
kim    yəvi və bak terioloji silahla zəhərlənmiş bölgələrin, uçqunların, su bas mış
və maneəli əra zilərin dayanmadan dəf edilməsini təmin edir. Əsas döyüş tap -
şı     rığının ye ri nə yetirilməsində mühüm rol oynayan istiqamətlərdə bu özü nü
da  ha çox bü ru zə verir.

Müasir döyüş qaydalarına əsasən manevrin rolu və mahiyyəti art dıq ca,
onun təşkilində və icra olunmasında çətinliklər də çoxalır. Bu ondan irə li gəlir
ki, hər iki tərəf əhatəli (genişmiqyaslı) manevrin həyata ke çi ril mə si nə can atır.
Əgər mütləq üstünlük və əlavə imkanlar yoxdursa,  demək hər iki tərəfin ma -
 ne vr keçirməsi imkanları eynidir. Buna görə də istənilən döyüş nö vündə qar -
şı-qarşıya gələn komandirlərin manevr sənətində daimi və gərgin ya rışması
qa çınılmazdır. Hadisələri öngörən və qabaqlayan, dəqiq və diqqətli şə kildə
öl çü-biçini düz aparıb  hesablayan və təmin edən komandir üstün gə lə  cəkdir.
Ma linovski memuarlarında yazır ki, manevr -  çox incə “alət dir” və on dan hər
ko mandir bacarıqla istifadə edə bilmir.

Manevrin təşkili digər bütün tədbirlərlə  birgə həyata keçirilir. Döyüş tap -
şı rığı aldığı zaman komandir dəqiq və aydın dərk etməlidir ki, böyük rəisin
ma nevr niyyəti nədən ibarətdir, manevrin icrası üçün hansı güc və vasitələr
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cəlb olunur və  bölməsinin onu təmin etməsində mahiyyət nədir, bu fəaliyyətə
ki minlə, nə zaman və necə qoşulmanı həyata keçirəcəkdir.  Bunlar və digər
sua lları aydınlaşdırmaq  komandirə öz güc və vasitələri ilə  manevri təşkil et -
mə yə əsas verir. Məqsədyönlü qərarın qəbulu və onun həyata keçirilməsi an -
caq diqqətli və hərtərəfli vəziyyətin qiymətləndirilməsi nəticəsində müm kün -
dür.

Hər şeydən əvvəl sızma, ötüb-keçmə, yandan keçmə və reyd kimi fəa liy -
yə t  lərin  səmərəli icrası üçün düşmənin döyüş düzülüşündə zəif yerlərini aşkar
et  mək lazımdır (ara boşluqları, qorunmayan qovuşuqlar, açıq cinahlar və s).
Ey  ni zamanda müdafiə olunan düşmənin bizim qoşunların manevrinə qarşı
han sı tədbirləri həyata keçirə biləcəyi də nəzərə alınmalıdır. Bu tədbirlər ayrı-
ay rılıqda və ya müəyyən zaman etibarı ilə bölmələrimizin hərəkət marş rut la -
rın da və istiqamətlərdə maneələrin yaradılması, onlara yüksək dəqiqlikli atəş
va sitələri ilə zərbələrin endirilməsi, idarəetmə vasitələrinin sıradan çıxa rıl ma -
sı və susdurulması məqsədilə radioelektron mübarizə vasitələrinin tətbiq
olun ması və s. ola bilər. Düşmənin qiymətləndirilməsi ilə birlikdə onun ma -
nevr keçirmək imkanları da üzə çıxarılmalıdır, eyni zamanda bunların qar şı -
sı nın alınması üçün tədbirlər görülməli və manevr zamanı  istifadə edil mə li -
dir.

Düşmənin ehtimal olunan hərəkətinin xüsusiyyətlərini qarşılaşdıraraq öz
qo şunlarımızın manevr qabiliyyətinə qiymət vermiş olarıq. Bununla da  tap -
şı rığın icrası üçün məqsədəuyğun  şəkildə sadalanan manevr üsulları se çi lə -
cək dir: Hansı bölmə reyd dəstəsinin tərkibinə ayrılacaq, hansı güc və va si tə -
lər lə gücləndiriləcək, manevr atəş, mühəndis və arxa təminat baxımından ne -
cə təmin olunacaq;  ötübkeçən və  reyd dəstələrinin cəbhə hücumu təşkil edən
tak tiki desant hissə və bölmələri ilə qarşılıqlı əlaqəsi necə təşkil olunacaqdır.
Ma nevrin keçirilməsi qərarının qəbulu zamanı  ərazi şərtlərinin qiy mət lən di -
ril məsi əhmiyyətli rol oynayır, bu zaman ərazinin qoruyucu və maskalayıcı
xa  rakteri, cinahlara və müdafiə mövqelərinin arxa bölgəsinə gizli yaxınlaşma
im kanları, eləcə də hərəkət marşrutlarında maneələrin qurulması ehtimalı nə -
zə rə alınmalı və manevr zamanı istifadə edilməlidir.

Manevrin uğurla həyata keçirilməsinin əsas vəzifəsi – əlverişli həddin (ob -
yek tin) ələ keçirilməsində düşməni qabaqlamaqdır. Bunun üçün bölmələrin
ne cə fəaliyyət göstərəcəyi müəyyənləşdirilməlidir. Xəritə vasitəsilə manevrin
də rinliyini, relyefin xarakterini, reyd dəstəsinin kolon yolları və ya yolsuzluq
şə raitində hərəkət edəcəklərini nəzərə almaqla vaxt göstəriciləri he sab lan ma -
lı dır. Bu zaman hərəkətə hazırlanma vaxtı, təyin olunmuş hədlərdə döyüş dü -
zü lüşünə açılma və təyin olunmuş hədəf bölgəsində döyüş tapşırığının yerinə
ye tirilməsinə hazırlığa lazım olacaq vaxt göstəriciləri də diqqətə alınmalıdır.
Düş mən üzərinə atəş zərbələri manevr edəcək bölmələrin  onun nə ti cə lə rin -
dən faydalanması məqsədilə keçirilirsə, bu zaman zərbələrin planlanmasında
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düş mənin öz döyüş qabiliyyətini və dağıdılmış atəş sistemini bərpa üçün  sərf
edə cəyi vaxtın hesablanması çox  vacibdir. Belə hesablanmanın variantı  cəd -
vəl 1-də göstərilmişdir. 

Cədvəldən məlum olur ki, 2 dəqiqə intensiv  atəş hazırlığından sonra zi -
reh li texnikada olan bölmələrin  60 faizdən  çox hissəsi öz döyüş qabiliyyətini
bər pa edərək düşmənin hücumunu dəf etmək qabiliyyətində olur. Atəş zər bə -
lə ri bitdikdən 5-6 dəqiqə sonra müdafiə mövqeyinin atəş sistemi tamamilə
bər pa olunur. Hücum edən bölmələr bu müddətdən mümkün qədər fay da la na -
raq düşmənin müdafiəsinə soxulmalıdırlar.

Manevrin icrası zamanı itkilərin azaldılmasına təsir edən faktorlardan biri
za man  əldə etməkdir. Döyüş meydanında bölmələrin hərəkət tempi yüksək
ol duqda düşmənin atəş təsiri altında qalma müddəti azalacaq (cədvəl 2). Cəd -
v ə l də göstərilmiş məlumatları analiz etsək aşağıdakı nəticəni əldə etmək olar,
dö yüş  meydanında zirehli texnikada bölmələrin optimal hərəkət sürəti 15-20
km/saat olacaq. Bununla da bölmələrin irəlilədiyi düşmənin intensiv atəşinin
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Təsirə məruz qalan
obyekt

Döyüş qabiliyyətinin bərpası %

Dayaq məntəqəsi 1 dəq. 2 dəq. 3 dəq. 4 dəq. 5 dəq. 6 dəq.

Zirehli hədəflərin 0 33 55 70 89 100

Ayrı-ayrı heyətlər 30 60 80 100 100 100

CəDVəL 1.  ATƏŞ HAZIRLIĞINDAN SONRA OBYEKTLƏRİN DÖYÜŞ QA Bİ Lİ Y YƏ -

Tİ NİN BƏRPASI ÜÇÜN TƏLƏB OLUNAN VAXT (GÖSTƏRİCİLƏR TƏLİM TƏC RÜ BƏ -

SİN DƏN ALINIB)

Məsafə, m
Zirehli texnikanın hərəkət sürəti (km/saat) və vaxt (dəq)

3 4 5 6 7 8 10 12 15 18 20

3000 60 45 36 30 26 27 18 15 12 10 9

2000 40 30 24 20 17 16 12 10 8 6.6 6

1500 30 22 18 15 13 11 9 7.5 6 5 4

1000 20 15 12 10 8.5 7.5 6 5 4 3.3 2

500 10 7.5 6 5 4.3 3.7 3 2.5 2 1.7 5

200 4 3 2.5 2 1.7 1.5 1.3 1 1 0.8 0.5

CəDVəL 2.
HƏRƏKƏT SÜRƏTİNDƏN ASILI OLARAQ  HƏMLƏ EDƏN BÖLMƏNİN, ZİREHLİ

TEXNİKASININ DÜŞMƏNİN  ATƏŞ TƏSİRİ ALTINDA QALMA VAXTI



tə siri altına düşməsi zamanı  minimuma endirilir.
Hesablamalarda düşmənin dayaq məntəqəsinə 35 dəqiqəlik atəş ha zır lı ğı -

nın keçirilməsi vahid olaraq götürülmüşdür (hazırlıq artilleriya atəşi və avi a -
si  ya zərbələrinin birgə keçirilməsi). 

Hücum əməliyyatında atəşlə manevr  etmək müvəffəqiyyətin əldə edil mə -
sin də əsas rol oynayır. Atəşlə manevrin keçirilməsinin məqsədi təşəbbüsü əl -
də etmək və qoruyub saxlamaqdır.  Bu zaman xüsusi diqqət atəşin düşmənin
yük sək dəqiqlikli atəş vasitələrinin üzərinə cəmləşdirilməsinə  yö nəl dil mə li -
dir. Müasir atəş manevrinin əsas xüsusiyyəti  onun vasitələrinin yüksək mo -
bil liyidir.

Misal üçün, düşmənin özüyeriyən batareyası 5-10 dəqiqə ərzində atəş tap -
şı  rığını icra edir və 1-2 dəqiqə sonra atəş mövqeyini tərk edir. Yeni  atəş möv -
qe  yinə hərəkətə 6-9 dəqiqə və  yeni mövqedə açılmaya 2-3 dəqiqə zaman sərf
edir.  Buradan məlum olur ki, hücum edən tərəf atəş manevrinin həyata ke çi -
ril  məsi üçün zaman hesabatını yüksək dəqiqliklə aparmalıdır (dəqiqələr nə zə -
rə alınmalıdır).

Atəş manevrinin vacib hissəsi onun davamlı olaraq artan dərinliyidir.
Ümu  miyyətlə, bu bir yenilik deyil və Böyük Vətən müharibəsi dövründə də
mü       şahidə olunurdu. Müharibənin   3-cü dövründə   1-ci dövrünə   nisbətdə düş -
mə  nə  təsir    dərinliyi  3-4 dəfə   artır.    Buna  baxmayaraq  atəşin təsir  zonası  əsas   -
mü  dafıə  zonasının  hüdudlarını  keçmirdi,  yəni  bölmələrə təmas  xəttindən,   cə -
mi   6-8  km  dərinliyə təsir   edə  bilirdi. 

Müasir   atəş vasitələrinin   əsas hissəsinin  atəş   uzaqlığının artması,   atəş ma     -
nevri  ilə  (keçirilməsi   ilə) düşmənin I  və   II  eşelonlarına,  ehtiyatlarına,   yüksək
  də qiqlikli   atəş    vasitələrinə,    hava     hücumundan  müdafiə     vasitələrinə,    kəşfiyyat
  və   REM   vasitələrinə      daim   atəş    təsiri   göstərməsi  və  atəş  al    tında   sax la nıl ma sı -
na  im kan  ya radaraq,  on    un müdafiə sisteminin  taktiki   dayanıqlığını  sarsıdaraq
arxa   bölgəyə  taktiki  desant   çıxarılmasına şərait  yaradır. 

Tə limlərin  təcrübəsinə  əsasən  atəş manevrinin keçirilmə  sahəsi   birləşmələr
üçün   15-30  km,  ümumqoşun  hissəsi   üçün 8-15 km qəbul   edilir. Bu zonalar
sahəsində atəş üstünlüyü düşmənin artilleriya qruplaşmasına idarəolunan ar -
til  leriya mərmiləri ilə (koperxed, sadarm) (10-12 km məsafədə idarə olunur),
elə cə də RSZO və RS-lər vasitəsi ilə (20-35 km) zərbələrlə əldə olunur. Atəş
ma  nevrinin (keçirilmə) yaxın zonası ön xətdən başlayaraq 8-10 km dərinliyi
əha tə edir, bu zaman  əsas hədəflər hücum edən bölmələrin fəaliyyətinə təsir
edə biləcək müdafiə və atəş mövqelərində yerləşən atəş  vasitələridir.

Be lə   liklə, müasir dö yüşün  əsas tə ləbləri bunlardır–qoşunlar dərin manevri
ic    ra etmək   qabiliyyətində  olmalıdır,  eyni  zamanda müdafiə  olunan  düş mənin
 bütün  elementlərinə  təsiretmə  imkanlarına sahiblənməlidir.  Lakin    bu  yaxın
atəş  döyüşünün əhəmiyyətini azaltmır. Nəzərə almaq lazımdır ki, bölmələr
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yar manın icrası zamanı, eləcə də xüsusi şəraitlərdə, əsas tapşırıqları yaxın
mə            safələrdə dü  şmənlə   mübarizə   şəraitində  (yaşayış  məntəqələrində, dağlarda,
ge     cə) icra edirlər. 

Şid     dətli döyüş hücum edən bölmələrin düşmənin tank əleyhinə va si tə lər   -
in in atəş mənzilinə (3-4 km)  girdikdə başlayır. Bu şəraitdə atəşlə manevr elə
ic   ra olun malıdır ki, hücum edən tank və ZDM-lər bu mənzilə girənədək düş   -
mə   nin tank əleyhinə vasitələri məhv edilsin.

          Nə zərdə  saxlamaq lazımdır ki, bu  vasitələrin texniki xassələri hədəfləri
dü zünə atəşlə 4-6 km və bəzi hallarda daha da uzaqda məhv etmək imkanı
verir. Taqım tərkibində şəxsi heyətə və tank əleyhinə vasitələrə qarşı atəş, 3-
4 km qədər, bölük tərkibində 4-6 km-dək, tək tanklarla -2,5-3,5 km-dək daha
effektlidir.

Mü vəf  fəqiyyətin  əldə  edilməsi  üçün  dəqiqələrlə  deyil,  hətta  saniyələrlə öl -
çü  lən,   cəldlik  tələb edən  qarşı-qarşıya  döyüşdə atəşlə  sürətli (çevik)  manevr
 da  ha  çox önəm  qazanır. Belə manevrlər  zamanı  müvəffəqiyyət  kəş fiy ya tın
fəa liy yətin dən ası lıdır,  daha cəld və yüksək dəqiqliklə hə dəf lər in koor di nat -
lar ı  nın      əl də olun ması, daha sonra əldə olunan məlumatlar əs asında ko man dir -
lər   in cəld və bacarıqla manevri bu qəbildəndir.

Düş mənin atəş açmasını qabaqlamaq və manevri qəfil və gözlənilməz ye -
ri nə ye tirmək məqsədilə düşmən hədəfləri aşkar edildiyi an onlara raket-ar til -
ler iya va si tə lərilə  zərbə endirilməlidir, bu zaman birinci atışda düşmən hə dəf -
ləri nin məhv olunmasına çalışılmalıdır.

Hü cumu müvəffəqiyyətlə inkişaf etdirmək məqsədilə səylərin əsas  is ti qa -
mə   tə cəm ləşməsi önəmlidir. Bir çox hallarda  bunu təmin etmək üçün ic ra olu -
 nan manevrlərə artilleriya və aviasiyanın birgə zərbələri ilə nail olunur. Əsas
ola raq ikinci eşelonunun və ehtiyatlarının döyüşə daxil edilməsi üçün ma nev -
rin yerinə yetirilməsi zərurəti yaranır.

Yar ma sahəsini cinahlara doğru  genişləndirmə və birinci eşelon bölmələri
ilə əldə ed ilmiş müvəffəqiyyəti inkişaf etdirmək, düşmənin əks-hücumunu dəf
et mək, ələ keçirilmiş həddi əldə saxlamaq və açıq cinahları təmin etmək üçün
güc və vasitələrlə manevrin icrası məqsədəuyğundur.

Dö yüş təcrübəsi göstərir ki, bu kimi ma nevrdə müvəffəqiyyətin  qa za nı l -
ma  sı ik inci eşe lonun dö yüşə daxil edilmə anının dəqiqliklə seçilməsindən ası -
lı  dır. Bu hal da hü cum tem pi nin az almasından öncə və hü cum im kanlarının  it -
i    r il məsinə qədər döyüş səyləri artırılmalıdır. Burada yenə güc və vasitələrin
he  sa batlarının aparılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Hadisələrin qa baq ca dan
in  ki şafını gör mək, qüvvələr nisbətini təş kil edən qoşunların imkanlarını  qar -
şı   laş dırıb ana liz etmək manevrin yüksək tempinin qazanılmasını təmin edir.

– Temp* (sürət) kolonun yollarla hərəkəti nəzərə alınaraq götürülüb.
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Bü tün hallarda  nəzərə alınmalıdır ki, müasir müdafiə yüksək  dayanaqlığa
ma likdir. 

Misal üçün müdafiə olunan briqadanın 10-15 km  dərinlikdən hərəkət edən
ta boru 60-40 dəqiqə hədəf  bölgəsinə hərəkət etmək qabiliyyətinə malikdir. 

Əgər düşmən müdafiəsinin dərinliyində hər hansı bir vacib hədəfin (həd -
din) tutulması üçün II eşelon taborunun döyüşə yeridilməsini planlayırıqsa,
tə ləb olunan zaman elə hesablanmalıdır ki, bizim bölmə düşməndən öncə
həd di (hədəfi) ələ keçirə bilsin. Bu halda hesablamalar aparıldıqda nəzərə al -
maq lazımdır ki, müdafiədə olan bölmənin ehtiyatı öz ərazisində maneəsiz
hə rəkət edəcək, hücumda olan bölmə isə hərəkət istiqaməti boyunca çoxsaylı
mü qavimət ocaqları və maneələrlə rastlaşacaq. Bu zaman maneələrin dəf
edil məsi (yandan keçmə) üçün müvafiq vaxt tələb olunacaq.

Tərəflərin imkanlarını bərabərləşdirmək üçün düşmən ehtiyatlarının hə rə -
kət tempini ləngitmək lazımdır. Bunun üçün nəzərə almaq lazımdır ki, he li -
kop ter dəstəsi 3-4 dəqiqəyə düşmənin hərəkət marşrutu üzrə 1200 m cəbhəsi
və 90 m dərinliyi olan tank əleyhinə və ya 3000 m cəbhəsi və 50 m dərinliyi
olan piyada əleyhinə mina sahələri yarada bilər. Hər hansı bir tədbirin gö rül -
mə sindən asılı olmayaraq düşmənin hərəkəti 1-1,5 saat ləngidilə bilər.

İkinci eşelon bölmələrinin hərəkətinin hesablanması zamanı dəstək üçün
ve  rilmiş atəş vasitələrinin manevr imkanları da hesablanmalıdır. Hərəkət za -
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CəDVəL 3.
ABŞ ORDUSUNDA MÜDAFİƏ OLUNAN DİVİZİYANIN 2-Cİ EŞELON (EHTİYAT)

GÜC VƏ VASİTƏLƏRİNİN MANEVRİ ÜÇÜN VAXT GÖSTƏRİCİLƏRİ

Güc və
vasitələrin adı

Yerdəyişmə,
km

Temp* (hə rə -
kət sürəti)
km/saat

Hazırlıq vaxtı          Hərəkət vaxtı
Manevr üçün
ümumi vaxt,

dəq.

Briqadanın 
2-ci eşelon

taboru
(əks-zərbə

üçün)

5 20 10 15-30 25-40

10 20 10 30-35 40-45

15 20 10 45-50 55-60

Diviziyanın
2-ci eşelon 

briqadası(əks-
zərbə üçün )

10 20 20 35-40 55-60

15 20 20 50-55 70-75

20 20 20 70-75 90-95

Tank əleyhinə
helikopter

bölüyü

20 200 5 6 11 

25 200 5 7,5 12,5

30 200 5 9 14

Adi mövqe
dəyişmə

10 20 5 30 35

15 20 5 45 50



ma nı nəzərə alınmadan, özüyeriyən artilleriya divizionuna atəş mövqeyində
açıl mağa 10 dəqiqə, yedəkli artilleriya divizionuna 20 dəqiqə, briqadanın ar -
til leriya qrupuna isə 30-40 dəqiqə vaxt hesablanmalıdır. Bundan əlavə nəzərə
alın malıdır ki, briqadanın artilleriya qrupuna atəş tapşırığını yerinə yetirmək
üçün planlı hədəflərə 2-3 dəqiqə, planlanmamış hədəflərə 4-7 dəqiqə atəşə ha -
zır lıq müddəti lazımdır.

Tank əleyhinə diviziona planlanmış həddə açılmağa 8-20 dəqiqə vaxt tələb
olu nur. Qırıcı-bombardmançı  təyyarələrin çağırılması üçün I dərəcəli ha zır lıq
zamanı 14-16 dəqiqə, ÛÛ dərəcəli  hazırlıq zamanı 23-26 dəqiqə, he li kop ter
eskadrilyası üçün I dərəcəli hazırlıq zamanı üçün 30-38 dəqiqə zaman he sab -
lanmalıdır.

Müasir şəraitdə reyd dəstəsinin tətbiq edilməsi əvvəlkindən daha geniş hal
alıb. Bəzi hallarda hücum əməliyyatı onların tətbiq edilməsi ilə başlayır. Keç -
miş döyüş əməliyyatlarında reyd dəstəsinin tətbiqi üçün əsasən tank və me xa -
nik ləşdirilmiş bölmələr cəlb olunurdusa, müasir əməliyyatlarda motoatıcı
böl mələrdən müvəffəqiyyətlə istifadə olunur. Bu bölmələrin manevr im kan -
la rı tank və mexanikləşdirilmiş bölmələrin imkanlarından heç də geri qalmır.

Müasir döyüş fəaliyyəti zamanı reyd dəstələrinin qarşısına daha fəal tap şı -
rıq  lar qoyula bilər. Reyd dəstələri düşmən müdafiəsinin dərinliyi is ti qa mə tin -
də, əsas qüvvələrdən uzun müddət ayrıldıqda, hava desantı və öndəstələrlə
qar  şılıqlı əlaqədə olaraq fəaliyyət göstərə bilər. Müstəqil olaraq düşmənin hü -
cum – nüvə vasitələrini, yüksək dəqiqlikli atəş sistemlərini, hava hü cu mun dan
mü  dafiə, REM və kəşfiyyat vasitələrinin idarəetmə mərkəzlərini və kom  mu -
ni  kasiya qovşaqlarını məhv edə bilər. Lakin diqqətdə saxlamaq la zım dır ki,
ida rə etmənin  sıxlığı və fəaliyyət məsafəsi nəzərə alınaraq reyd dəs tə si nin
atəş   lə dəstəklənməsi və onların idarə olunması getdikcə çətinləşir. Bu sə  bəb -
dən reyd dəstəsinin fəaliyyəti dəs tək çi aviasiya və artilleriya böl mə lə ri nin
fəa  liyyəti ilə çox yüksək dəqiqlik və in cəliklər nəzərə alınaraq uz laş dı rıl ma  lı -
dır.

Reyd  dəstələrinin qarşısına daha aktiv tapşırıqlar qoyula bilər. Reyd dəs -
tə ləri düşmən birləşmələrinin yerləşməsinin müəyyən dərinliklərinə doğru,
uzun müddət əsas  qüvvələrdən məsafədə hava desantı ilə ön dəstələrlə qar şı -
lıq lı əlaqədə fəaliyyət göstərə bilər və  düşmənin nüvə hücumu vasitələrini,
yer üstü yüksəksərrast atəş sistemlərini, hava hücumundan müdafiə və ra dio -
elek tron müdafiə və kəşfiyyat vasitələrinin idarəetmə məntəqələrini, kom mu -
ni   kasiya qovşaqlarını məhv edə bilər. Amma reyd dəstələrinin atəşlə dəs tək -
lən  məsi və onların idarə olunmasında çətinliklər yaranır. Bu səbəbdən hü cum -
da reyd dəstələrinin manevri planlaşdırılarkən digər qoşun birlikləri ilə birgə
fəa liyyət nəzərə alınmalıdır.
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Ra diolokasiya radiotеxnika ilə sıx bağlıdır. O, müxtəlif obyеktlərdən əks -
olu nan siqnallar, yaxud obyеktlərin şüalandırdıqları radiodalğalar əsa  sın   -
 da mü şa hi dənin təşkilini, yə ni on lar ın aş kar edilməsini, koor di nat  larının və
hə   rə kət pa r a mеtr ləri nin müəyyən olunmasını təmin еdir.

Radiolokasiya müşahidəsi zamanı əldə olunan məlumatlar– ra dio lo ka si ya
mə  lu matları və uyğun olaraq bu müşahidəni icra еdən radiotеxniki qur ğu lar
ra diolokasiya stansiyaları, yaxud radiolokatorlar adlanır. Ra dio lo ka si ya nın
gö r düyü obyеktlər radiolokasiya hədəfləri adlanır və bunlara doğru hə rə   kət
еdən obyеktlər (hava hədəfləri kimi; təyyarələr; helikopterlər, rakеtlər, yеr üs -
tü hə dəflər kimi; avtomobillər və tеxniki vasitələr, suüstü hədəflər kimi; gə -
 mi  lər və s.) ra diolokasiya hədəflərinin xüsusi növünə-astronomik ob yеkt lər ə
aid olunur.

Ra diolokasiyada məlumat mənbəyi radiolokasiya siqnalıdır. Siqnalın əldə
olun  ması üsullarından asılı olaraq radiolokasiya aşağıdakı növlərə bölünür:

1. Pas siv cavablı radiolokasiya – RLS tərəfindən şüalandırılan zondlayıcı
siq nal hədəfdən əks olunur və RLS qəbulеdicisi tərəfindən qəbul olunur. Bеlə
radio lokasiyanı passiv cavablı aktiv radiolokasiya adlandırırlar.

2. Ak    tiv ca vablı radiolokasiya – cavab siqnalı əks olunmuş siqnal yox, hə -
də   fin bor tun da yе rlə şən əks et di ricinin  şüalandırdığı siqnaldır. Bеlə olan hal -
da ra dio   lokasiya müşahidəsinin uzaqlığı və dəqiqliyi artır. 

3. Passiv radiolokasiya – hədəfin özünün yaratdığı şüalanma nəticəsində
siq  nal ların yеrüstü
qə bulеdicilər tərə fin -
dən qəbulunu və еmal
olu naraq koor di nat la -
rın müəyyən olun ma -
sı nı təmin еdir.

Ha zır da bir çox öl -
kə lərin hava hü cu -
mun dan müdafiə sis -
tеm lərində hava ob -
yеkt    lərinin aşkar lan -
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Polkovnik İslam HÜSЕYNOV



ma sı və onların koordinatlarının, hərəkət para mеtr   ləri nin mü əyyən olunması
üçün passiv cavablı  və aktiv cavablı radiolokasiya va si  tə lərindən gеniş is ti fa -
də olunur.   

XX əsrin sonu və XXI əsrin əvvəllərində dünyada baş vеrmiş lokal konf -
likt  lərdə HHM va sitələrinin tətbiqi təcrübəsinin təhlili göstərir ki, uçan hava
ob yekt lərinin yüksək dəqiqlikli silahlara malik olması, yеrüstü radiolokasiya
stan siyalarına qarşı еffеktli şəkildə radiomanеələr tətbiq еtməsi aktiv radio lo -
ka siya vasitələrinin imkanlarını dеmək olar ki, hеçə еndirir. Liviyada, İraqda,
Bos ni yada, Yuqoslaviyada və Gürcüstanda aparılan HHM döyüşləri buna
əya ni sübutdur.  

AKTİV LOKASİYA DÖVRÜNDƏ BÖHRAN

Müa sir hava hücumundan müdafiə sistеmində aktiv lokasiya üsullarından
is  ti fadə еdən radiolokasiya stansiyaları hava şəraiti haqqında məlumatların
əl  də olun ması üçün dеmək olar ki, əsas və yеganə məlumat mənbəyi rolunu
oy   na yırlar. Aydındır ki, bеlə aşkarеtmə vasitələri hava düşməni ilə birinci
«kon     takta» girir və nəticədə еlə həmin hava düşməni tərəfindən birinci növ -
bə  də də əks-təsirlərə məruz qalır. Öz növbəsində, əgər havada yеrləşdirilməsi
müm   kün olan radiolokasiya stansiyası onu daşıyan uçuş vasitəsinin yеrini də -
yi  şərək manеvr еtmə ilə fəaliyyəti təminata  qadirdirsə, yеrdə qu raş dırı  lan,
nis bətən «hərəkətsiz» olan stansiyalar əks-təsirlərə (radiomanеə tə si ri, radio -
lo kasiya əlеyhinə mərmi və rakеtlərin tətbiqi və s.) qarşı çox həssas hе  sab
еdi lirlər. Bеlə ki, HHM müdafiəsinin yarılması üzrə döyüş tapşırığını yе rinə
yе  tirən müasir aviasiya birləşmələrinin taktiki fəndləri yеrüstü RLS stan si ya -
la r   ının atəş gücü ilə sıradan çıxarılmasını nəzərdə tutur. Ən əsası da, bu stan -
si  yaların mövqеləri əvvəlcədən kəşfiyyat aparılaraq aşkarlanır və on   lar  ın
koor dinatları müəyyən olunaraq hеsablanır. Dеməli, HHM sistеmi üçün təh -
lü kə yеnə də RLS stansiyasının şüalanma koordinatlarının müəyyən olun ma -
 sı, həmin nöqtəyə kütləvi şəkildə hava düşməninin zərbələr еndirməsi və bе -
 lə   liklə, tam olaraq susdurulması hesab edilir. Bu təhlükənin aradan qal dı rıl -
 ma sı üçün isə еffеktiv üsullar axtarılmalıdır. 

ƏNƏNƏVİ HHM MÜDAFİƏSİNDƏ DURĞUNLUQ

Ak tiv lokasiyadan istifadə еdən ənənəvi RLS stansiyalarının bilavasitə rə -
 qi bi ki mi manеə qoyucularını götürək. Nəzərə alsaq ki, silahlanmada ol an
HHM radio  lokasiya stansiyaları dar zolaqlarda fəaliyyət göstərir (hətta ən
müa    sir tuşlama radiolokasiya stansiyalarının dəyişdirilən tеzliklərinin dia pa -
zon    ları bir nеçə yüz MHs həddini aşmır ki, bu onların aparıcı tеz lik ləri nin
faizlə çox az  hissəsini təşkil еdir), bеlə olan halda stansiyaların manеə tə si  ri
ilə bö  yük еffеkt ivliklə  susdurulması hеç də çətin dеyildir. Hətta HHM ra dio -
 lo  ka siya  vasitələrində  manеə  təsirinə  qarşı  nəzərdə tutulan tədbirlər (stan- 
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si  ya lar  ın potеnsialının artırılması, istiqamətlənmə diaqramının dar laş dı rıl -
ma sı, tеz  liyin dəyişdirilməsi) də müdafiəni təmin еtmir. Bеləliklə, kütləvi
şəkildə ma   nеələrin tətbiqi və radiolokasiya əlеyhinə rakеtlərin istifadəsi
HHM sis tе mi    nin tam şəkildə sıradan çıxmasına səbəb ola bilər. 

Son za  man    lar aktiv RLS sistеmlərinə qarşı yönələn daha bir nеqativ amil
– Stealth tipli hava hücum vasitələrinin еffеktiv əksolunma səthinin azal dıl -
ma sı istiqamətində tеxnologiyaların sürətlə inkişaf еtməsi  HHM sistеmlərinə
qar şı yönəldilən əhəmiyyətli addım hеsab olunur. Son 15 il ərzində bеlə tеx -
no logiyaların yüksək dərəcədə inkişaf еtməsi hava hücum vasitələrinin еf fеk -
tiv əks еtmə səthinin (ЕƏS) qiymətinin onlarla, hətta yüzlərlə azaldılmasına
sə bəb olmuşdur. Yaxın pеrspеktivdə daha mükəmməl plazma tеx no lo gi ya ları -
nın is ti fa də si plan laş dı rılır. Nəticədə, radarların,  sadəcə «kor» olması, bе lə -
lik lə də, zе  nit-rakеt qoşunlarının döyüş imkanlarının dəfələrlə azalması labüd
hе sab olunur. 

Əgər HHQ tərəfindən çoxdan tətbiq olunan HHM sistеminin ən aşağı və
aşa ğı hündürlüklərdə yarılması taktikasını da yada salıb, bunun nəticəsində
uç uş va sitələrinin aşkarolunma uzaqlığının dəfələrlə azaldığını qəbul еtsək,
zе nit-rakеt sistеmlərinin еffеktivliyinin cüzi hədlərə еnəcəyi еhtimalının şa hi -
di ola bilərik.

Yu xarıda qеyd olunan bütün nеqativ hallar fonunda bir çox mütəxəssislər
bе lə qənaətə gəlirlər ki, HHM aktiv radiolokasiyasının inkişafında böhran ya -
ran mış dır və bu bütün HHM sistеminin döyüş еffеktivliyinə öz mənfi təsirini
gös tərəcəkdir.

BU HƏLƏ SON DЕMƏK DЕYİL

Mü təxəssislərin HHM-ə dair ənənəvi radiolokasiyalarda böhranın aradan
qal   dı rılması RLS stansiyalarının qəbulеdici və ötürücü hissələrinin fəzada ay -
rı-ayrılıqda mü əyyən məsafədə yеrləşdirilməsi yolu ilə mümkündür. La kin bu

da problеmin tam həl -
li dеyildir, bеlə ki, ha -
va hücum vasitələri
öz növ  bə sində HHM
mə lumat sistеminin
bü tün şüalandırma
mən bələrinin sı ra dan
çı  xarı l ma sı na çalışır.

Müa sir HHM dö -
yü şündə qarşıda du ran
ən vacib tapşırıq, yük -
 sək еffеk tiv lik lə ha va
hü cum va si tə lə ri nin
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aş kar olunması və haqqında mə  lu -
mat ların zе nit-rakеt komp lеk si nə
ötü  rül mə si ni təmin edən, bir-bi ri ilə
qar şılıqlı əlaqədə olan qə bul еdi cilər
sis tеmindən is tifadə еdən pas siv lo -
ka siyaya kеçid hеsab olu nur. Fəzada
mü əyyən mə sa fə də bir-birindən ara -
lı yеrləşdirilən bu qə bul  еdi ci lər ya
ob yеktdən gələn pе lеnq  lərin, ya da
ki hər mövqеyə nis bə tən siq nal ların
qə bul gе cik mə lə ri nin öl çül məsini
tə min еtməklə ob yеkt lərin bütün üç
ko or dinatının müəyyən еdil mə si ni

həyata kеçirə bilirlər. 
Passiv lokasiya komplеksinin işinin tam olaraq «gizli» aparılması döyüş

şə ra itində onun yüksək fəallığını təmin еdir. Bеlə ki, onu pеlеnqləmək müm -
kün dеyildir və ənənəvi radiolokasiya stansiyalarına qarşı еffеktiv şəkildə tət -
biq oluna bilən radiolokasiya əlеyhinə rakеtlər də burada gücsüzdürlər. Bun -
dan başqa, passiv komplеkslər aktiv radarların imkanlarını əhəmiyyətli də rə -
cə də məhdudlaşdıran manеə qoyucularını mükəmməl şəkildə aşkar еdirlər. 

Amma buna baxmayaraq, HHM məlumat sistеmində passiv radiolokasiya
stan siyalarının payının həddindən çox artırılması, passiv-aktiv çoxmövqеli
ra diolokasiya stansiyalarının yaradılması  məqsədəuyğun hеsab еdilmir. Bu -
ra da məsələ passiv vasitələrdən alınan məlumatın kеyfiyyətində (bu kеy fiy -
yət aşağıdır) yox, hava hücum vasitəsi haqqında məlumatdan həddindən artıq
ası lılığın yarana bilmə təhlükəsinin ortaya çıxmasındadır.

İn diyədək hava hücum vasitələrinin inkişafı ilk növbədə aktiv RLS stan si -
ya larına qarşı əks-təsir üsullarının gücləndirilməsini nəzərdə tuturdu və pas -
siv lokasiya vasitələrinin fəaliyyətini dеmək olar  nəzərə almırdı. Məhz buna
gö rə müasir hava hücum vasitələrinin passiv radiolokasiyaya qarşı əks-təsir
fəa liyyəti çox aşağıdır və dеmək olar ki, yoxdur. Amma еhtimal olunur ki,
HHM hissələrində silahlanmaya passiv komplеkslərin qəbul еdilməsi ilə
avia siya bort sistеmlərində də müəyyən dəyişikliklərin, həyata keçirilməsi
hət  ta gələcəkdə döyüş aviasiyasının bort şüalandırıcılarının azaldılması, ra -
dio susma rеjiminə dəqiq riayət olunma istiqamətində işlərin aparılaması  va -
cib dir (bunların nəticəsində passiv lokasiyanın təsir еffеktivliyi qat-qat aza -
lır). 

Bü tün bunlardan bеlə nəticəyə gəlmək olar ki, HHM radiolokasiya stan si -
ya sı aşağıdakı tələblərə cavab vеrməlidir:

– düş mənin tеxniki kəşfiyyat vasitələrinə stansiyanın radioşüalanmasının
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aş karlanmasına və nəticə еtibarı ilə onlara yüksək dəqiqliyə malik məhvеtmə
va sitələrini (XARM tipli radiolokasiya əlеyhinə rakеtlər) yönəltməyə  imkan
vеr məyən dö yüş tətbiqi gizliliyini təmin еtməli;

– da ha yüksək manеyə dayanıqlılığı olmalı (hər hansı manеə növünün tət -
bi qi zamanı, o cümlədən bütün paramеtrlərə görə RLS siqnallarını təqlid
еdən);

– “ Stealth” tеxnologiyasını yayındırma qabiliyyətli olmalı .
Pas siv aşkarеtmə sistеmlərinin döyüşdə tətbiqi mövcud  RLS  stan si ya la-

rı n  da pеlеnq kanallarının istifadə olunması və sonradan emal məntəqəsində
müx  təlif radarlardan alınan məlumatların ümumiləşdirilməsi yolu ilə həyata
kе  çirilmişdir. Buna adətən radiotеxniki qoşunlarda tranqulyasiya mеtodu dе -
yir  lər. Tranqulyasiyanın idеyası aydındır: şüalandırıcı obyеktə doğru is ti qa -
mət fəzanın müxtəlif nöqtələrindən müəyyən olunur, sonra isə məlum bu caq -
la   ra və RLS stansiyaları arasındakı məsafələri nəzərə almaqla obyеktə qədər
olan mə safə hеsablanır.  Burada ştat üzrə RLS stansiyaları, rabitə xətləri və
еmal məntəqəsi istifadə olunur. Tranqulyasiya mеtodunun əsas çatışmazlığı
olan koordinatların dəqiq təyin olunmaması onun tətbiqini məhdudlaşdıran
sə   bəb hеsab olunur.

RADİKAL ÜSUL

XX əsrdə sürətlə inkişaf еdən radiolokasiya, bir sıra zеnit-rakеt sis tеm lə ri -
nin yaranmasına səbəb olmaqla, HHM sistеmində darzolaqlı, hətta mo nox ro -
matik siqnallardan istifadə еdir, aparıcı tеzliyin dəyişmə diapazonu isə tеz li -
yin çox az hissəsi səviyyəsini təşkil еdir. 

Bе lə vəziyyət darzolaqlı siqnalların optimal olaraq еmalının sadəliyi, nis -
bə tən mürəkkəb olmayan vasitələrlə radiolokasiya stansiyasının böyük po tеn -
sia lının əldə olunması, hava obyеktini RLS-in yaxşı manеə dayanıqlığında
«gör mək» məqsədlərinin əldə olunması ilə izah olunur.

Apa rıcı silah istеhsalçısı olan ölkələrin ordularında yüksək dəqiqliyə malik
si  lah ların yaranması ona gətirib çıxardı  ki, zеnit-rakеt müdafiəsinin da ya nıq -
lı   ğının tə min olun masına zərurət yarandı. Bu problеmin həll olunması yol la -
rın dan biri kimi zеnit-rakеt sistеminin radioşüalanma mənbəyinə yönəldilən

y ü k  s ə k d ə   q i q  l i k  -
li silahlardan mü dafiə
olun   ması nə zər dən kе çi -
ri    lir. Bu isə öz növ bə -
sin     də zеnit-ra kеt va si tə -
lə   rinin mə lu mat sis tеm -
lə rinin fəa liy yə tinin giz -
li liyinin ar tı rıl ma sın dan
ası lıdırki,ənə nəvi dar -
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zolaqlı ra dio  lokasiyanın istifadəsi za ma nı bu hеç də müsbət nəticə vеrmir. İn -
di tam qə tiy yətlə dеmək olar ki, dar zo laq lı radiolokasiya öz imkanları həd di -
nə ya xın la şır.

Еy ni zamanda bu sahədə hərbi rəqabətin mövcudluğu ZRQ məhvеtmə zo -
na  sına daxil olmadan döyüş tapşırığını yеrinə yеtirmək qabiliyyətində olan
yük  sək dəqiqliyə malik silahların yaranmasına səbəb olmuşdur ki, bu si lah la -
rın inkişaf еtdirilməsi, onların taktiki-tеxniki göstəricilərinin daha da yax şı -
laş  dırılması, bu silahların köməyi ilə lokal konfliktlərin təcrübəsinin öy rə nil -
mə  si həyata kеçirilir. Konkrеt olaraq, hazırda XARM tipli radiolokasiya əlеy -
hi  nə rakеtlərin buraxılma uzaqlığının 80 km-dən 180 km-dək artırılması is ti -
qa  mətində işlər aparılır. Hava düşməninin HHM sistеminin, əsasən də onun
atəş gü cü hеsab еdilən yеrüstü zеnit-rakеt sistеmlərinin öyrənilməsi və məhv -
еdil  məsinə səy göstərəcəyini nəzərə alaraq,  bu sistеmlərin canlılığı və da ya -
nıq lılığının artırılması üçün şüalanma sistеmlərinin fəaliyyətinin gizliliyini tə -
min еtmək lazımdır. Təəssüf ki, hazırda bu məsələnin həlli istiqamətində
möv  cud üsullar, həmçinin radioşüalanma mənbəyinə yönəldilən yüksək də -
qiq  likli atəş vasitələrinə qarşı aktiv və passiv mübarizə üsulları kifayət qədər
еf fеk  tiv dеyildir. Məhz bunun üçün də, prinsip еtibarı ilə zondlayıcı siq nal lar -
ın digər növlərindən, konkrеt dеsək həm müasir, həm də pеrspеktivdə is tеh -
sa lı plan laşdırılan hücum vasitələri tərəfindən aşkar еtməsi mümkünsüz olan
gе niş   zolaqlı (həddən artıq qısa) siqnallardan istifadə zərurəti yaranmışdır.

Gе niş zolaqlı siqnalların əldə olunmasının ən sadə yolu qısa impulslu ra -
dio  dal ğaların (davamеtmə müddətləri nanosaniyələrlə ölçülə bilən hədlərdə)
is  ti fadə olunmasıdır. Güclü gеniş zolaqlı zondlayıcı siqnalların tətbiqi zеnit-
ra  kеt sistеmlərində tələb olunan məlumatın əldə olunmasına və fəaliyyət
uzaq  lı ğı nın artırılmasına, şüalanan siqnalların kohеrеntliyi isə hədəflərdən
gə   lən mə lumatların optimal şəkildə еmal olunmasına imkan vеrir. Burada ko -
hе   rеn tlik anlamında hər qəbul еdilən impulsdan impulsa amplituda-faza nis -
bə tinin də qiq olaraq təkrarlanmasının təmin olunması başa düşülür.

Əl bət tə, uçan obyеktlərin gеniş zolaqlı zond siqnallarla tədqiq olunması
ənə nə vi prosеslərə əsaslanan fəaliyyətdə bir sıra çətinliklər yarada bilər. Bеlə
ki, zondlayıcı siqnalın yaradılmasından qəbul olunan siqnalın еmalına qədər
olan bütün mərhələlərdə müxtəlif dispеrsiya əlamətləri labüddür, lakin bunu
əv vəlcədən nəzərə almaq lazımdır. 
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HHAAVVAA--KKOOSSMMİİKK  HHÜÜCCUUMM
VVAASSİİTTƏƏLLƏƏRRİİ

Polkovnik-leytenant Aydın QULİYEV

SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN TƏLİM VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ

I. HAVA-KOSMİK  HÜCUM  VASİTƏLƏRİNİN TƏSNİFATI

Hava-kosmik və hava əməliyyatlarında uğur qazanılmasında əsas yük ha -
va -kosmik hücum vasitələrinin üzərinə düşür. Buna səbəb, həmin vasitələrin
iti sürətliliyi, dö yüş tətbiqinin geniş diapazonları, yüksək etibarlılığı, da vam -
 lı lığı və müxtəlif tip li döyüş sursatları ilə zərbələrin endirilmə dəqiqliyidir.

Hava-kosmik hücum vasitələri (HKHV) adı altında hava və kosmos ilə
müx təlif döyüş sursatları, kəşfiyyat və radioelektron mübarizə vasitələrinin
da şınma vasitələri başa düşülür. Onlar aşağıdakı siniflərə bölünürlər:

– döyüş təyinatı üzrə;
– idarəetmə üsulu üzrə;
– uçuş üsulu üzrə;
– həll edilən döyüş tapşırıqları üzrə.
Döyüş təyinatı üzrə HKHV yerinə yetirilən tapşırıqlardan asılı olaraq

aşa ğıdakı növlərə bölünür:
– strateji;
– operativ-taktiki;
– taktiki.
İdarəetmə üsulu üzrə HKHV – nin  2 növü var:

– pilotlu;
– pilotsuz. 
Pilotsuz HKHV idarəolunan və idarəolunmayan ola bilər. Uçuş tra yek to ri -

yasını dəyişməyə imkan verən idarəetmə vasitələri ilə təchiz edilən pilotsuz
HKHV idarəolunan HKHV-i hesab edilir. Tuşlama trayektoriyası üzrə uçan
ida rə olunmayan raket və bombalar isə idarə olunmayan pilotsuz HKHV he -
sab edilirlər.

Uçuş üsulu üzrə HKHV-nin aşağıdakı növləri var:
– kosmik;
– ballistik;
– aerodinamik;
– aerostatik.
Kosmik sistemlərə (vasitələrə) aiddir:

– yerin hərbi təyinatlı süni peykləri (YSP);
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– kosmik orbit gəmiləri (stansiyaları);
– kosmik təyyarələr.
Ballistik HKHV-yə ballistik uçuş trayektoriyasına malik olan (yəni mü -

hər rik raketə sürət verdikdən sonra onun üfüqə nisbətən bucaq altında sərbəst
atı lan fiziki cism kimi uçması) müxtəlif raketlər aiddir. Ballistik raketlər (BR)
bir neçə sinifə bölünürlər:

– a) döyüş tətbiqinin məsafəsi üzrə:
– qitələrarası (uzaq mənzilli) BR (uçuş məsafəsi  5500 km-dən çox);
– orta mənzilli BR (uçuş məsafəsi 1000-5500 km);
– yaxın mənzilli BR (uçuş məsafəsi 1000 km -dək).
– b) yönəlmə sisteminin tipi üzrə:
– inersiyalı;
– radioinersiyalı;
– astroinersiyalı.
İnersiyalı sistem ən çox tətbiq edilən sistem hesab edilir. Bu sistem ma neə -

lə rin təsirindən daha yaxşı qorunur və raketin hədəfə kifayət qədər dəqiq yö -
nəl məsini təmin edir.

c) məqsədli təyinat üzrə:
– strateji (qitələrarası BR, orta mənzilli, yerüstü BR və sualtı gəmilərin

BR-i);
– operativ-taktiki (yaxın mənzilli BR).       
d) buraxıcı  qurğuların tipi üzrə:

– şaxta tipli buraxıcı qurğular;
– güclü yedəklərdə olan hərəkətli buraxıcı qurğular;
– sualtı nüvə gəmilərində olan buraxıcı qurğular;
– dünya okeanında və yaxud daxili sularda yerləşən konteyner tipli bu ra -

xı cı qurğular;
– çoxkilometrli tunellərdə yerdəyişən hərəkətli buraxıcı qurğular.      
e) mühərrikin tipi üzrə:

– bərk yanacaqlı;
– duru yanacaqlı;
– birləşdirilmiş.
q) döyüş hissəsinin tipi üzrə:

– monobloklu (bir döyüş maddəsi);
– bölünən (bir BR döyüş hissəsində 16-dək maddənin olması). Bölünən

baş lıq hissələri obyektin (ərazinin) üstündə fərdi yönəlmə və əlavə olaraq ra -
ketəleyhinə manevretmə qabiliyyətinə malik ola bilərlər. Xüsusi döyüş baş -
lıq ları da tətbiq edilə bilər (yalançı, radioelektron mübarizə və başqaları). Nü -
və maddələri daşıyıcıları arasında ballistik raketlər aparıcı yer tutur (nüvə
maddələri daşıyıcıları 50% -dən çox).

Aerodinamik vasitələrə aiddir:

ÄÞÉÖØ ÙÀÇÛÐËÛÜÛ

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 1. 201447



– aviasiya (təyyarə və helikopterlər);
– pilotsuz uçuş aparatlar (PUA);
– qanadlı raketlər (QR);
– tədriclə enən idarəolunan bomba və raketlər.              
Bunların hamısı uçuşun aerodinamik prinsiplərinin istifadəsi ilə at mos fer -

də uçma qabiliyyətinə malikdir. 
Aviyasiyanın tərkibində müxtəlif təyinatlı təyyarə və helikopterlər var. Bir

çox dövlətlərin hərbi aviasiyası təyinat və tabeçilik üzrə aşağıdakı növlərə
bö  lünür:

– strateji aviasiya;
– taktiki aviasiya;
– təyyarə daşıyan gəmilər və yaxud hərbi dəniz donanmasının göyərtə və

ba zalı aviasiyası;
– ordu aviasiyası;
– HHM aviasiyası;
– hərbi-nəqliyyat aviasiyası.
Strateji aviasiyanın (SA) silahlarına böyük yükqaldırma qabiliyyətinə və

stra   teji-operativ məsafəyə malik bombardmançılar daxildir. Bu aviasiya növü
düş    mənin arxa  cəbhəsinin dərinliyində yerləşən strateji obyektlərə zərbələrin
en   dirilməsi üçün təyin edilir. Zərbələr uzunmənzilli aviasiya raketləri və nü -
və, ya  xud adi partlayıcı maddələrlə olan bombalarla endirilir. Uzunmənzilli
avia  si ya raketləri SA təyyarələrinin düşmənin aktiv HHM  vasitələrinin əmə -
liy  yat zo nasına daxil olmadan zərbələr endirməsinə imkan verir. Strateji avia -
si  ya  si lahlarında, yanacaq dolduran təyyarələr, uzaq  radar aş kar et mə və ida -
rə etmə təy yarələri və strateji kəşfiyyat təyyarələr mövcuddur.

Taktiki  aviasiya (TA)  quru qoşunları və hərbi dəniz donanması ilə qar -
şı   lıq lı əlaqədə və ya müstəqil olaraq operativ-taktiki tapşırıqların həlli üçün
tə  yin edilir. Taktiki aviasiya HHQ-nin əsas zərbə qüvvəsi hesab edilir. Taktiki
avia  siyanın silahlanmasıında aşağıdakılar mövcuddur:

1. Taktiki qırıcılar;
2. Qırıcı-bombardmançılar;
3. Hücumçular;
4. HHM qırıcıları;
5. Kəşfiyyat və hərbi-nəqliyyat təyyarə və helikopterləri.
Hərbi dəniz donanmasının təyyarədaşıyan gəmiləri düşmənin donanma

qüv   vələri və nəqliyyat vasitələrinin məhvedilməsi, dənizdə gəmilərin mü da -
fi  ə si, dəniz və okeanda keçirilən hərbi əməliyyatlarda hava kəşfiyyatının apa -
rıl   ması və digər tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün təyin edilir. Uçuş-eniş
gö   yərtələri olan gəmilərin silahlanmalarında təyyarələr (qırıcılar, hü cum çu lar,
gəmiəleyhinə kəşfiyyatçılar, uzaq radar aşkaretmə, radiosarsıdılma əley hi  nə)
və müxtəlif təyinatlı helikopterlər mövcuddur. Hərbi dəniz donanması avi  a si -
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ya sının tərkibinə daxil olan bazalı aviasiya təyyarədaşıyan gəmiləri gə mi   lər dən
fərqli ola raq sahildəki (baza) hava limanlarında yerləşir. Təy ya rə da şı  yan gə -
milərdə bir qayda olaraq, si lah lan ma larında torpeda, dərinlik bom ba la rı və ida -
rəolunan raketlər daşıyan böyük uçuş məsafəli təyyarələr möv cud dur.

Ordu aviasiyası piyada və mexanikləşdirilmiş birliklərin maraqlarını tə -
min edən fəaliyyətlər, onların aviasiya dəstəyi, hava-taktiki kəşfiyyatın apa -
rıl  ma sı, taktiki desantın  endirilməsi və onların əməliyyatlarının atəşlə dəs tək -
lən  mə si, radioelektron mübarizə, mina  maneələrinin qoyulması və digər tap -
şı  rıq  ların yerinə yetirilməsi üçün təyin edilir.

HHM aviasiyasi hava hücumundan müdafiə raket və topçu birlikləri ilə
qar şılıqlı əlaqədə  olaraq mühüm istiqamətlərin, ərazi və obyektlərin düş mə -
nin hava zərbələrindən müdafiəsi üçün təyin  edilir.

Hərbi-nəqliyyat aviasiyası hərbi əməliyyat meydanlarının hüdudlarında
və on lar arasında  birliklərin manevrini təmin edir, desantın atılması və en di -
ril mə sini, birlik və hərbi böyük məsafələrə texnikanın daşınmasını həyata ke -
çi rir.

Pilotsuz uçuş aparatları (PUA) avtomatik olaraq ayrıca, yaxud mə sa fə -
dən ida rə olunur. Onlar strateji, operativ və taktiki hava kəşfiyyatının apa rıl -
ma  sı, yer üstü, dəniz və hava radioelektron mübarizəsini aparan obyektlərin
vu   rul ma sı, retranslyasiya rolunu yerinə yetirməsi və digər məqsədlər üçün tə -
yin edi lir. PUA-ya qanadlı raketlər, döyüş maddəsi ilə olan planerlər, muxtar
və te leidarəolunan pilotsuz uçuş aparatları aiddir. Onların əməliyyat mə sa fə -
lə  ri bir  neçə min kilometrlərədək, uçuş hündürlüyü 50 m-dən 30 km-dək, sü -
rət  ləri səs sürətinə yaxın və yuxarı təşkil edir. PUA adi və nüvə döyüş mad -
də ləri, kəş  fiy yat avadanlığı, radioelektron mubarizə və digər aparatları daşıya
bi lər. On  lar yerüstü  buraxıcı qurğulardan, gəmi və təyyarələrdən buraxılır.

Qanadlı raketlərə (QR) aparıcı səthləri (qanadları) olan idarəolunan ra -
ket    lər aiddir. Atmosferdə uçuş zamanı aerodinamik qaldırıcı qüvvəni qa nad -
lar ya   radır. Qanadlı raketdə nüvə,  yaxud adi döyüş hissəsi əvəzinə kəşfiyyat
və elek   tron sarsıtma  qurğusu yerləşdirilə bilər. Qanadlı  raketlər kiçik və ef -
fek  tiv əksetmə səthinə malikdir. Onlar ən aşağı hündürlükdə (30m) yer sət hi -
ni  do      lanıb keçməklə uçmağa qadirdirlər.

Aerostatik vasitələrə hava axınının təsiri ilə avtomatik hərəkət edən ae -
ros tat lar, pilotlu aerostatlar, radiozondlar, çəpərqoyucu aerostat və dirijabıllar
aid dir.

– havanın təsirilə avtomatik hərəkət edən aerostatlar uçuşu avtomatik ida -
rə etmə aparatı ilə təchiz edilir və pilotlu aerostatlar kimi, kəşfiyyat məq səd -
lə ri, radiotexniki vasitələrin işinə maneə yaratmaq, radioretranslyatorların ha -
va ya qaldırılması, döyüş sursatları və digər avadanlığın nəqli üçün tətbiq
edilir;

– çəpərqoyucu aerostatlar müdafiə edilən obyektin üstünə və ona ya xın laş -
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ma yollarının qarşısına qaldırılır;
– radiozond havanın təzyiqi, temperaturu və nəmişliyin ölçülməsi, eyni za -

man da  bu  məlumatların radiosiqnallar şəklində yerə ötürülməsi üçün istifadə
edi lən cihazdır.  

Həll edilən döyüş tapşırıqları üzrə HKHV bir neçə qrupa bölünür:
– Strateji hücumçu qüvvələr:
– qitələrarası ballistik raketlər;
– sualtı gəmilərin ballistik raketləri;
– strateji avasiya;
– qanadlı strateji raketlər.
– Operativ-taktiki təyinatlı zərbə qüvvələri:
– əməliyyat-taktiki  təyinatlı ballistik raketlər;
– taktiki aviasiya və təyyarədaşıyan gəmilər;
– taktiki qanadlı raketlər;
– kəşfiyyat-zərbə sistemləri (yüksəksərrast silahlar).

II.   HAVA  HÜCUMU  VASİTƏLƏRİNİN  DÖYÜŞ  

XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN  ƏSAS GÖSTƏRİCİLƏRİ

Hava hücumu vasitələri (HHV) müəyyən döyüş xüsusiyyətlərinə malikdir.
Dö yüş xüsusiyyətləri adı altında HHV tərəfindən döyüş tapşırıqlarının yerinə
ye tirilmə effektivliyinə onların bilavasitə təsir keyfiyyətləri başa düşülür.

1. Təyyarələrin döyüş xüsusiyyətlərinin əsas göstəriciləri aşağıdakılar
he sab edilir:

a. sürət;
b. hündürlüyü fəth etmə qabiliyyəti;
c. uçuş məsafəsi (radiusu);
ç. cəld qalxma qabiliyyəti;
d. manevr imkanları;
e. silah və bomba yükü daşıma imkanı;
g. radioelektron və naviqasiya avadanlığı;
h. effektiv əksetdirmə sahəsi;
i. ekipajın tərkibi;
– sürət  keyfiyyətlərinə görə təyyarə bu keyfiyyətləri ilə səciyyələnir:
a)  maksimal uçuş sürəti;
b)  kreyser uçuş sürəti;
c)  döyüş tətbiqinin minimal hündürlüyündə maksimal uçuş sürəti.
– mühərriklərin maksimal dartı qüvvəsi işə düşən zaman təyyarənin  düz -

xət tli və bərabərsürətli üfüqi uçuş sürətinə maksimal uçuş sürəti  (Vmax) de yi -
lir.

– təyyarənin qətetdiyi maksimal uçuş məsafəsini təyin edən üfüqi uçuş sü -
rə tinə kreyser uçuş sürəti  (Vkr) deyilir:
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–   döyüş   tətbiqinin   minimal   hündürlüyündə   maksimal   uçuş   sürəti
(Vmax /min. h.)  əsasən təyyarənin aerodinamik keyfiyyətlərindən asılıdır. Bu -
nun səbəbi orta və böyük yüksəkliklərə nisbətən alçaq  hündürlüklərdə hava
sıx lığının xeyli çox olmasıdır. Bu amil "Ə" əmsalının köməyi ilə nəzərə  alı -
nır. Bir çox döyüş təyyarə tipləri üçün bu əmsal  Ə = 1,8    2,3  bərabərdir:

Təyyarənin hündürlük imkanlarını səciyyələndirən göstəricilər  aşa -
 ğı  da kılardır:

praktiki  yüksəklik;
döyüş hündürlüyü yüksəkliyi;
dinamik hündürlük yüksəkliyi;
döyüş tətbiqinin minimal yüksəkliyi .
Praktiki yüksəklik (Hpr) 5 m/san-dən az olmayan sürətlə qalxma  qa bi -

liy yətinə malik olan təyyarənin ən yüksək uçuş hündürlüyünə deyilir.
Döyüş yüksəkliyi (Hd) hündürlük səviyyəsini və sürətini itirmədən 15-200

bucaq al tın  da üfüqi manevretmə (dönmə) qabiliyyətinə malik təyyarənin uçuş
hün dür lü  yünə deyilir.

Qırıcı  təyyarələr üçün  Hd = 90    95%  Hpr;
Bombardmançılar üçün isə  Hd = 85    90%  Hpr.  
Di namik yüksəklik (Hdin) təyyarənin qalxma manevri zaman kinetik en -

er    ji  ehtiyatı  hesabına  əldə edilən maksimal uçuş hündürlüyünə deyilir.
Di namik hündürlükdə təyyarə qısa müddət ərzində olur. Hesab edilir ki,

bu nun sə bə  bi sürətlə hündürlüyə  qalxan zaman alınan  kinetik enerji eh ti ya -
tı nın ta ma mi  lə sərf edilməsidir. 

Mi nimal uçuş yüksəkliyi (Hmin) təyyarənin sinfindən və tipindən, aşağı
və ən aşa ğı  yüksəkliklərdə ərazini dolanıb keçməsi üçün xüsusi avadanlığın
möv cud luğu və tipindən,  pilotların peşəkar hazırlıq səviyyəsindən asılıdır.

Müasir təyyarələrin uçuş yüksəklik diapazonu 15 m-dən 24 km-dək hü -
dudlarında dəyişir,  bəzi  təyyarələrin dinamik yüksəkliyi isə  40 km-ə ça tır.

Aviasiyanın hava limanına nisbətən uçub qalxma uçuş məsafəsi aşa -
ğı  da kı larla  səciyyələnir:

qət edilmiş uçuş məsafəsi;
taktiki uçuş məsafəsi;
döyüş (taktiki) radiusu.
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Yanacaqla bir dəfə doldurulmuş silahsız təyyarənin qət etdiyi mak si mal
mə safəyə qət edilmiş uçuş məsafəsi ( Mqət ) deyilir.

Yanacaqla bir dəfə doldurulmuş tam silahlandırılmış təyyarənin qət et di yi
mak simal məsafəyə taktiki uçuş məsafəsi ( Mtak ) deyilir. Belə ki:

Tə yyarənin havada əlavə yanacaqla bir dəfə doldurulması taktiki  uçuş mə -
sa  fə sini 40 % , iki  dəfə  doldurulması  isə  70 %  artırır.

Dö yüş tapşırığını yerinə yetirmək üçün tam silahlandırılmış təyyarənin ye -
 rə enmədən və yeni yanacaq doldurulmadan hava limanından uçub  qalxma
və geri dönməsi üçün tələb edilən ən böyük məsafəyə döyüş (taktiki) ra di u -
su (Rd) deyilir:

Cəld qalxma qabiliyyəti təyyarənin yüksəkliyə maksimal qalxma sü rə -
tini (m/san) və yaxud  verilmiş yüksəkliyə qalxma sürətini müəyyən edən
uçuş - taktiki xassəsidir.

Ma nevr imkanları döyüş tapşırığın yerinə yetirmək məqsədilə təy ya rə -
nin sürəti, yüksəkliyi və uçuş istiqamətini kəskin (cəld) dəyişmə qa bi liy yə ti -
dir. Manevr həmlə zamanı əlverişli mövqe tutmaq, düşmən zərbəsi altından
çıx  maq və onun hava hücumundan  müdafiəsini aşmaq, təyyarə və ya  təyyarə
qrup  larının qarşılıqlı yerləşməsini dəyişmək üçün  tətbiq edilir.

Təy yarənin silah və bomba yükü düşmən obyektlərini məhv etmək üçün
ay rılmış  təyyarə tipinin imkanlarını müəyyən edir. Təyyarə silahları məhv et -
mə vasitələrindən (aviasiya  bombaları, raketlər, top və avtomatlar, tor peda və
sa ir) və onların tətbiqini təmin edən sistemlərdən  ibarətdir.

Təy yarəyə asılan bombardman vasitələrinə  bomba yükü deyilir. Maksimal
bom  ba  yükü  təyyarənin maksimal qalxma kütləsinin  25% - ni  təşkil edir.

Bü tün müasir təyyarələrdə naviqasiya, kəşfiyyat, radioelektron mübarizə
və müx təlif təyinatlı silahların tətbiqi üzrə  tapşırıqların həllini təmin edən  bir
çox  radioelektron vasitələr mövcuddur.

Ef fektiv əksetdirmə səthi (EƏS) radarların elektromaqnit enerjisi ilə
şüa   lanan hədəflərin  əksetdirmə qabiliyyətini səciyyələndirir. EƏS-in kə miy -
yə  ti radioelektron vasitələr  istiqamətində hədəfə əks olunan elektromaqnit
ener   jisi axınından hədəfə düşən enerji axınının səthin  sıxlığına olan nisbəti
ilə təyin edilir. Hədəfin EƏS-i radioelektron vasitələr  tərəfindən  aşkaretmə
mə   safəsinə mühüm təsir edir və əsasən hədəfin ölçü və konfiqurasiyasından,
ma   terialların xüsusiyyətindən, radioelektron vasitələrinin dalğa uzaqlığı, pol   -
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yarlaşma və şüalanması  istiqamətindən (rakursundan) asılıdır.
Müa sir qırıcı-bombardmançıların EƏS-i kvadrat metr, ağır strateji bom -

bard mançıların onlarla  kvadrat metr, qanadlı raketlərinin isə kvadrat metrin
yüz dəbirdən ondabirədək hissəsini təşkil  edir.

Qı rıcı-bombardmançı təyyarələrin ekipajı – 1-2 nəfər, strateji  bom -
bard mançıların – 4-8 nəfər, xüsusi təyinatlı təyyarənin isə – 6 – 20 nəfər  təş -
kil edir.

Qa nadlı  aviasiya raketlərinin  döyüş  xüsusiyyətlərinin  əsas  gös tə ri -
ci lə ri  aşağıdakılar  hesab  edilir:

– maksimal buraxılma məsafəsi;
– uçuş trayektoriyasının profilləri;
– uçuş sürəti;
– effektiv əksetdirmə səthi;
– döyüş hissəsinin tipi  və gücü;
– ehtimal dairəvi olunan sapma;
– yönəlmə sistemi.
Qa nadlı aviasiya raketlərinin yönəlmə sistemlərindən biri kimi uçuş tra -

yek toriyasının korreksiya  sistemini qeyd etmək olar. Yönəlmə sisteminin bu
ti pi bir çox dövlətlərin qanadlı raketlərində geniş  istifadə edilir. Sistemin fəa -
liy yətinin mahiyyəti aşağıdakılardan ibarətdir.

Ye rin süni kəşfiyyat peyklərindən aparılan fotoşəkillərin köməyi ilə qa -
nad  lı raketlərin  müxtəlif həmlə obyektlərinin üzərinə uçuş xəritələri tərtib
edi   lir. Seçilən marşrut haqqında məlumat raketin elektron yaddaşına daxil
edi  lir. Uçuş zamanı bu məlumatlar ərazinin relyefi ilə  tutuşdurulur və av to -
ma  tik olaraq korrektə edilir. Sistem qanadlı raketin alçaq hündürlüklərdə  əra -
zi  nin relyefinə uyğun uçuşunu təmin edir. Bu da öz növbəsində zərbənin giz -
li  liyini (gözlənilməzliyini) artırır, raketlərin aşkarlanmasını çətinləşdirir, uçuş
tra yektoriyasının dəfələrlə  korrektəsi isə qanadlı raketin hədəfə yüksək də -
 qiq liklə dəyməsini təmin edir (ehtimal  olunan dairəvi sapma metrlər təşkil
edir).

Ə D Ə B İ Y YAT:

1. Hərbi aviasiya ensiklopediyası. Москва, Воениздат, 2002
2. HHM zabitinin sorğu kitabçası. Москва, Воениздат, 1987

(Ardı var)
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(Əvvəli ötən sayımızda)

Tü fəngi istifadəyə hazırlayarkən təhlükəsizlik qaydaları:
– kon servasiyadan (konservasiya – saxlama, mühafizə etmə, qoruma) çı -

xa rıldıqdan sonra qablaşdırma materialları təyin olunmuş qaydada məhv edil -
mə lidir;

– da rağı doldurmaq üçün atışa yararlı patronlardan istifadə edilməlidir; atış
zamanı açılmamış patronlardan istifadə etmək qadağandır;

– tüfəngə texniki qulluq zamanı və sökülmədən əvvəl darağı çıxarıb patron
yu vasında patronun  olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır.

TÜFƏNGİN SÖKÜLMƏSİ VƏ YIĞILMASI

Tü fəngin sökülməsi konservasiyadan çıxarılma, təmizlənmə, yağlanma və
ba xış zamanı həyata keçirilir. Sökülmədən əvvəl çaxmaq çərçivəsi ön və ziy -
yət də olmalıdır. Tüfəngin sökülmə və yığılması stolun və ya təmiz altlığın
üzə rində icra edilir. Hissə və mexanizmlər sökülmə ardıcıllığıyla düzülür. On -
lar la ehtiyatla davranılmalı, bir hissə digərinin üzərinə qoyulmamalı, artıq
qüv və və zərbələr tətbiq edilməməlidir. Tüfəngləri yığan zaman müxtəlif tü -
fəng lərin hissələrinin dəyişik düşməməsi üçün tədbirlər görülməlidir.

Tüfəngin sökülməsi aşağıdakı qaydada icra edilir:
– darağı ayırdıqdan sonra patron yuvasında və daraqda patron ol ma ma sın -

dan əmin olmaq lazımdır. Bu zaman tüfəngin lüləsi təhlükəsiz istiqamətə yö -
nəl dilməlidir;

– baş barmaqla rəzəni basmaq və lülə qutusundan aşağı dartmaqla darağı
ayır  maq, bundan sonra patron yuvasında patronun olub-olmamasını yox la -
maq üçün qoruyucunu “Atəş” vəziyyətinə qoymaq, çaxmağın dəstəyindən tu -
ta  raq geri çəkmək, patron yuvasına baxmaq və çaxmağın dəstəyini buraxmaq;

– optik nişangahı ayırmaq;
– çax maq çərçivəsini yarıya qədər geri çəkmək (təqribən 110 mm) və onu

sax layaraq qoruyucunu “Qoruyucu” vəziyyətinə keçirib təsbit etmək (bu za -
man qoruyucu  B çuxuruna girməlidir) (şəkil 2.11);

– lü ləni lülə qutusu ilə təsbit edilmədən çıxarmaq üçün  həm dəstəyin ucu -
nu dayaqdakı ilişmədən, həm də onu çevirərək arxalığın dişi ilə ilişmədən
ayır maq;

– dəstəyi lülə qutusundakı ilişmədə təsbit etmək;
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– lü ləni lülə qutusuna nisbətən 90°-yə bərabər bucaq altında çevirmək
(şəkil 2.11.);

– çax maq çərçivəsini ön vəziyyətə qaytarmaq üçün dəstəkdən tutaraq qo -
ru  yucunu “Atəş” vəziyyətinə gətirmək və çaxmaq çərçivəsini aramla irəli ke -
çir mək;

– yay lı təsbitedicini dəstəyin içərisinə batıraraq ayağaçəkmə dəstəyini qat -
la maq;

– lü ləni təqribən 45°-yə bərabər bucaq altında lülə qutusuna tərəf çevirmək
(şə kil 2.12.);

– çaxmaq çərçivəsini lülə qutusundan ayırmaq;

– çaxmağı gövdədən ayırmaq;
– qaytarıcı yayı ayırmaq.
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ŞəKİL 2.11. ÇAXMAQ ÇƏRÇİVƏSİNİN ÖN VƏZİYYƏTƏ QAYITMASINDAN 
ƏVVƏL  LÜLƏNİN LÜLƏ QUTUSUNA NİSBƏTƏN VƏZİYYƏTİ

ŞəKİL 2.12.  



Vu rucu ayağa çəkiləndə vurucunun döyüş yayı sıxılmış vəziyyətdə olur və
tə tiyə basdıqda vurucunun güclü hərəkəti baş verir. Tətik mexanizmini ayır -
maq üçün bayraqcığı tətik mexanizminin gövdəsindən kənara dartmaq və 90°
bu caq altında çevirib aşağı-geri çəkməklə mexanizmi lülə qutusundan ayır -
maq lazımdır. Çaxmağı ayırmaq üçün tullayıcını saat əqrəbinə əks is ti qa mət -
də 90° çevirmək və tullayıcını sıxaraq onun oxunu çaxmaqdan çıxarmaq, tul -
la  yı cı və yayı ayırmaq lazımdır.

Tü fəngin sökülmədən sonra yığılması aşağıdakı ardıcıllıqla icra
edilir:

– çax mağı yığmaq üçün tullayıcını yayla birlikdə çaxmaq kəsiyinə qoy -
maq, tullayıcını basaraq oxu taxmaq və sonra onu saat əqrəbi istiqamətində
so nadək çevirmək;

– vurucunun gövdədə yerini əl gücü ilə dəyişmə mümkünlüyündən  əmin
ol  maq;

– çax mağı gövdəyə birləşdirdikdə vurucunu çaxmağa keçirmək (bu zaman
çax mağın aparıcı çıxıntısı gövdəyə cüzi qüvvə ilə girməlidir);

– qaytarıcı yayı gövdəyə keçirmək;
– lü ləni lülə qutusuna nisbətən 45°-yə bərabər bucaq altında çevirmək

(şəkil 2.13);
– də stəyi qatlamaq (dəstək qatlanarkən çaxmaq ön vəziyyətdə olmalıdır),

göv dəni çaxmaq və qaytarıcını yayla birlikdə lülə qutusuna qoymaq (bu
zaman qay tarıcı yay lülə qutusunun arxasındakı konusa oturdulmalı, gövdə
isə lülə qu tusunda yerləşdirildikdən sonra dəstək çıxış vəziyyətinə
qaytarılmalıdır);
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– çax maq çərçivəsini, onun gedişinin yarısı qədər (təqribən 110 mm) geri
çək mək və qoruyucunu “Qoruyucu” vəziyyətinə qoyub, təsbit etmək;

– lülə qutusunu və lüləni bir xətt boyu çevirmək;
– lülə qutusunu və lüləni təsbit etmək məqsədilə təsbitedici dəstəyi lülə

qutusu  ilə ilişmədən çıxarıb arxalıq dişinin radiuslu əyməsinə keçirməklə lü -
lə yə tərəf çevirib dəstəyi dayaqdakı ilişmədə təsbit etmək;

– optik nişangahı birləşdirmək üçün nişangahın kronşteyninin köndələn çı -
xın  tısını lövhənin köndələn novlarından biri ilə üst-üstə qoyub lövhəyə qu raş -
dır  maq və  vintləri sıxaraq nişangahı təsbit etmək;

– çaxmaq çərçivəsinin dəstəyindən tutub saxlayaraq qoruyucunu “Atəş”
və  ziyyətinə keçirmək, dəstəyi buraxmaq (bu zaman hərəkətli hissələr ön və -
ziy yətə keçərək yerlərini dəyişirlər);

– darağın taxılması və tüfəngin düzgün yığılması yoxlanmazdan əvvəl da -
raq  da və patron yuvasında patronun olmamasından əmin olmaq;

– boş darağı birləşdirmək üçün darağın gövdəsindəki kəsikləri lülə qu tu su -
nun çıxıntıları ilə üst-üstə qoymaq və darağın arxa hissəsinin rəzə ilə təsbit
edil  məsinədək yuxarı çevirmək.

Tü fəngin sökülmədən sonra düzgün yıgılmasını yoxlamaq üçün lazımdır:
– darağı ayırmaq;
– tüfəngin lüləsini təhlükəsiz istiqamətə çevirmək;
– tə tiyi basmaq, çaxmaq çərçivəsinin dəstəyindən tutaraq sonadək geri çə -

kib buraxmaq, (bu zaman çaxmaq çərçivəsi qüvvətli şəkildə ön və ziy yə tə
qayıtmalı, tətik qarmağını buraxdıqda zərbəçi buraxılmamalıdır);

– qo ruyucunu “Qoruyucu” vəziyyətinə keçirib tətik qarmağını basdıqda
zər  bəçi işə düşməməli, tətik qarmağı buraxılmalıdır;

– qo ruyucunu “Atəş” vəziyyətinə keçirib tətik qarmağını basdıqda zər bə -
çi  nin vurucuya endirdiyi zərbə səsi eşidilməlidir.

TÜFƏNGİN TƏMİZLƏNMƏSİ VƏ YAĞLANMASI

Tü fəngin təmizlənməsi və yağlanması üçün aşağıdakı materiallar istifadə
edi lir:

– tə mizləmədən sonra tüfəngin hissə və mexanizmlərinin yağlanması
üçün-RJ (РЖ ТУ 38.1011315-90) markalı silah yağı;  

– tü fəngin barıt qazlarının təsirinə məruz qalmış hissələrinin təmizləməsi
üçün- lülətəmizləmə qatışığı (RÇS); 

– parça ( təmizləmə, silmə və yağlama üçün).
Tü fəngi təmizləmək üçün cilalayıcı materiallardan istifadə qadağandır.
Tü fəngin RÇS qatışığı ilə təmizlənməsi ancaq atışdan sonra həyata ke çi ri -

lir. Atışdan sonra tüfəng RJ markalı silah yağı ilə təmizlənibsə, atışdan qa yıt -
dıq  dan sonra tüfəng RÇS qatışığı ilə təmizlənməlidir. Çöl-səhra şəraitində tü -
fəng an caq RJ markalı silah yağı ilə təmizlənir.
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Təmizləmə icra edilir:
Sökülmə qaydasına uyğun olaraq tüfəngi sökməklə;
Lülə kanalı və patron yuvasının təmizlənməsi üçün lazımdır:

a) əlin azacıq təsirilə lülə kanalına yeridilməli olan sünbənin kəsiyinə əski
taxılmalı;

b) əskiyə RJ markalı silah yağı hopdurulmalı;
c) sünbə uc hissədən lülə kanalına yeridilməli və lülə kanalının bütün uzun -

lu  ğu boyu bir neçə dəfə aramla hərəkət etdirilməli;
ç) bu üsulla, ancaq lülənin arxa hissəsindən əski dolanmış sünbəni fır lat -

maq la patron yuvasını təmizləməli;
d) əskini dəyişməli və təmizləməni əskidə his izləri itənədək təkrar etməli;
e) sünbəni səliqə ilə silməli;
ə) təmiz əski ilə lülə kanalı və patron yuvasını silib qurutmalı.
RJ markalı silah yağı ilə aparılan qaydada RÇS qatışığı ilə təmizləmə ye -

ri nə yetirilməlidir. Lülə kanalında hisdən qaralma, paslanmadan saralma əla -
mət ləri qurtarana qədər qatışıq hopdurulmuş əski ilə təmizləməni davam et -
dir mək gərəkdir. Bundan sonra lülə kanalı və patron yuvasını quru parça ilə
sil mək vacibdir.

İşıq altında lülə kanalı və patron yuvası diqqətlə nəzərdən keçirilməlidir.
Bu zaman patron yuvası və yivlərin künclərində çirk, his və çatların ol ma ma -
sı na xüsusi diqqət yetirilməli, lülə kanalında kənar şeylərin olmamasını yox -
la yıb lülə çöldən silinməlidir.

Lülə qutusunu, çaxmağın gövdəsi və çaxmağı RJ və ya RÇS markalı silah
ya ğı hopdurulmuş əski ilə təmizlədikdən sonra silib qurutmaq tələb olunur.
Atış dan sonra təmizləmə üçün silah yağından istifadə edilirsə, qaz porşeni,
dö yüş dayaqları və çaxmağın silindrik kəsiyini yağlamaq və ya onları 3-5 də -
qi qəlik yağ hopdurulmuş əskiyə bükdükdən sonra hissələrdən bərkimiş barıt
hi sini təmizləmək və onları silib qurutmaq əsas tələbdir.

Digər detal və mexanizmlərin çirk və nəmliyi tam təmizlənənə kimi əski
ilə silmək,  hissələr çox çirklənəndə onları RJ markalı silah yağı ilə tə miz lə -
mək və silib qurutmaq lazımdır.

Paslanmanı RJ markalı silah yağı hopdurulmuş əski ilə təmizləmək gə rək -
dir.

RÇS yalnız bir gün ərzində təmizlənəcək silaha lazım olan miqdarda ha -
zır  la nır. Qeyri-metal qablarda, tıxacla qapanmış, qaranlıq yerdə və isitmə ci -
ha z la  rından uzaqda saxlanılmaqla yeddi gündən artıq olmayaraq cüzi miq dar -
da RÇS saxlamağa icazə verilir. RÇS-i metal yağdanlara tökmək qadağandır.

RÇS-in tərkibi:

– təmiz su – 1 litr;
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– karbonat turşulu ammonium – 200 q;
– ikixromlu kalium (xrompik) turşusu – 3-5 q.
Tü fəngin detal və mexanizmlərinin üzərinə yağı sıxılmış əski parçası ilə

na zik və hamar yağ qatı çəkmək təlimatlara uyğundur. Tüfəngin detal və me -
xa nizmlərinin üzərinə qalın yağ qatı çəkmək qadağandır.

Şax talı mühitdən isti otağa gətirilmiş tüfəngin üzərindəki nəmlənmə qu ru -
ya na qədər tüfəng yağlanılmamalıdır. Su damcıları yarandıqdan sonra onun
öz-özünə qurumasını gözləmədən tüfəngin hissə və mexanizmlərini silib qu -
ru lamaq və yağlamaq lazımdır.

Tüfəngi yağlamaq aşağıdakı qaydada həyata keçirilir.
Lü lə kanalını yağlamaq üçün yağ hopdurulmuş əski sünbəyə dolanır. Yağlı

əs ki dolanan sünbə lülə kanalının ucundan daxil edilməklə  2-3 dəfə lüləboyu
hə rəkət etdirilməli və lülə kanalına nazik yağ qatı təbəqəsi çəkilməlidir. Pat -
ron yuvasını isə yağlamaq lazımdır.Tüfəngin digər hissə və mexanizmləri
yağ hopdurulmuş əski ilə  yağlanmalıdır.

TÜFƏNGƏ SÖKÜLMÜŞ VƏZİYYƏTDƏ TEXNİKİ BAXIŞ

Sökülmüş vəziyyətdə tüfəngə baxış zamanı yoxlanılır:
– lü lədə çatların və lülə kanalında köndələn qaranlıq halqanın (yarımhalqa)

və ya lülənin çöl səthində qabarma şəklində görünən lülə şişməsinin olub-ol -
ma ması (lülədə çatlar və şişmə olduğu halda tüfəng təmir emalatxanasına
gön dərilir);

– lülə kanalı və patron yuvasının təmizliyi;
– lülə kanalında zədələrin olub-olmaması(yivlərin səthində bucaqların yu -

var laqlaşması, örtüyün pozulması və s. örtüyün yeyilmiş yerlərində his lən mə
da ha çətin təmizlənir və lülə kanalının səthi korroziyaya məruz qala bi lər, bu -
na görə də belə lülələr xüsusi diqqətlə təmizlənməlidir);

– çirklənməsi yolverilməz olan çaxmaq dayaqları və novların və ziy yə -
ti;

– qaz porşeninin gövdədə mütləq lüftlə (toxunan hissələrin səthləri ara sın -
da qalan boşluq, ara) olması və vurucunun əlin təsiri ilə hərəkət etməsi;

– vurucu və tullayıcıda zədələrin olmaması;
– qaytarıcı mexanizmin istiqamətləndiricilərində əyilmənin olmaması;
– tətik mexanizminin detallarında zədələrin olmaması;
– tüfəngin detallarında zədənin, çat və vuruqların, əyilmə, paslanma və

çirk lənmənin olmaması;
– ötürücünün nasaz  və darağın gövdəsinin deformasiyalı olmaması.

Zədəli detalları olan tüfəng təmir emalatxanasına göndərilməlidir.

TÜFƏNGƏ YIĞILMIŞ VƏZİYYƏTDƏ BAXIŞ

Tüfəngə yığılmış vəziyyətdə baxış zamanı yoxlanılır:
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– detal və mexanizmlərin üzərində paslanma, vuruq və çatların olub-ol ma -
ma sı;

– arpacıq və nişangah qolunun üzərində nişanalmaya mane olan vuruqların
ol maması;

– qo ruyucunun bir vəziyyətdən digərinə sərbəst keçməsi və onun qo yul -
muş vəziyyətlərdə etibarlı təsbit olunması;

– qundaqda tərpənmə olmaması;
– doldurma dəstəyinin etibarlı təsbit edilməsi;
– daraqlarda ötürücünün sərbəst hərəkət etməsi, darağın divarları və əy mə -

lə rində deformasiyanın olmaması;
– daraqların sərbəst taxılma, çıxarılma və rəzə ilə etibarlı təsbit edilməsi;
– lülə əyləcinin etibarlı bərkidilməsi;
– sünbənin əyri olmaması.

DÖYÜŞ PATRONLARINA BAXIŞ QAYDALARI

Darağı doldurmazdan əvvəl döyüş patronlarına baxış keçirilməlidir.
Patronlara baxış zamanı yoxlanılır:
– patron gilizi və kapsulun üzərində əyilmə  və yaşıl ləkənin olmaması;
– gülləni gilizdən əllə çıxarılmanın mümkün olmaması (güllə gilizdə tər -

pən məməlidir);
– kapsulun gilizin dib səthindən hündürə çıxmaması.
Patronlar çirkləndikdə onları quru və təmiz əski ilə silib təmizləmək la zım -

dır. 
Bütün nasaz patronlar təyin edilmiş qaydada məhv edilməlidir.

TÜFƏNGİN İSTİFADƏYƏ HAZIRLIĞININ 

YOXLANMA VƏ BAXIŞ KEÇİRMƏ QAYDASI

Tü fəngin istifadəyə hazırlığı, onun hissələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin
düzgünlüyünün yoxlanılması yolu ilə təsdiqlənir.

Tüfəng hissələrinin düzgün işləməsi yoxlanmazdan əvvəl daraqda və pat -
ron yuvasında patronun olmamasından əmin olmaq lazımdır. Bu zaman tü fən -
gin lüləsi təhlükəsiz bölgəyə yönəldilməlidir.

TÜFƏNGİN İSTİFADƏSİ

Tüfəngi döyüş vəziyyətinə keçirmək üçün lazımdır:
– təsbitedicini tətik mexanizminin gövdəsi ilə ilişmədən çıxarmaq;
–  lülə qutusu və lüləni bir xəttə çevirmək;
–  lülə qutusu və lüləni təsbit etmək üçün təsbitedici dəstəyi lülə qutusuyla

iliş mədən çıxardaraq arxalıqdakı dişin radiuslu əyməsinə keçirmək və dəstəyi
lü ləyə tərəf çevirməklə dayaqdakı ilişmədə təsbit etmək;

– daşıma üçün dəstəyi arxalığa tərəf çevirmək (tüfəngi döyüş vəziyyətində
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da şımaq üçün);
– doldurma dəstəyini saxlayaraq qoruyucunu “Atəş” vəziyyətinə ke çir -

mək, hərəkətli hissələri buraxmaq və lüləni təhlükəsiz bölgəyə çevirib tətiyi
bas maq;

– dayaqları döyüş vəziyyətinə keçirmək üçün dayaq dirəklərini rəzədən aç -
maq  və onları təsbitolunma  vəziyyətinə qədər aşağı çevirmək;

– optik nişangahı birləşdirmək,  bərkitmək və ya atış zamanı mexaniki  ni -
şangahdan istifadə edərkən arpacıqla dəstəyi  və  nişangah  qolunun  göv də -
sini qaldırmaq;

Diq qət! Darağı  doldurmaq  üçün  ancaq atışa yararlı patronlardan is -
ti  fadə etmək lazımdır. Açılmamış patronlardan istifadə etmək qa da ğan -
dır.

– darağı patronla doldurmaq üçün  darağı ayıraraq ələ götürmək və digər
əl lə  darağa beş patron doldurmaq;

– doldurulmuş darağı taxmaq;
– hərəkətli hissələri çəkib buraxmaq;
– qoruyucunu “Qoruyucu” vəziyətinə keçirmək.
Atı şa başlamazdan bilavasitə əvvəl qoruyucunu “Atəş” vəziyyətinə ke çir -

mək və atış üçün tətiyə basmaq. Daraqdakı patronlar sərf edildikdən sonra
onu ehtiyat daraqla əvəz etmək. Atə şin nişanalma ilə aparılması üçün ni şan -
gah qurğusu (arpacıq və ni şan  gah qolu), optik və ya gecəgörmə nişangahı tət -
biq edilir. Mexaniki nişangahdan istifadə edərək atış aparılarkən arpacıq və
ni şangah qo lu şaquli vəziyyətə qaldırılır. Optik və ya gecəgörmə ni şan gah la -
rın dan istismar  sənədlərinə  müvafiq is ti fadə edilir.

Me xaniki nişangahdan istifadə etməklə atış məsafəsinin qurulması şəkil
5.1-ə müvafiq olaraq nişangah qolunun  üstünə basıb  çarxdakı lazımi rəqəmi
me xaniki nişangahın  gövdəsindəki  ağ boyalı çuxurla üst-üstə qoyaraq çarxı
çe  virməklə icra edilir.

Atış bitdikdən sonra qo ru -
yu cu “Qo ru yu cu” vəziyyətinə
ke çirilir.

Atış tam qurtardıqda tüfəngi
bo şaltmaq üçün lazımdır:

– darağı ayırmaq;
– qoruyucunu “Atəş” və ziy -

yə tinə ke çir mək;
– patron yuvasında  pat ro -

nun ol ma ma sın dan əmin ol -
maq; 

– tətiyi basmaq;
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– qoruyucunu “Qoruyucu” vəziyyətinə keçirmək.
Tüfəng daşınarkən onu səfər vəziyyətinə keçirmək üçün lazımdır:
– optik nişangahı çıxarıb öz çexoluna qoymaq;
– arpacıq və nişangah tamasasını qatlamaq (onlar qaldırılmış və ziy yət də -

dir sə);
– dayaqları lüləyə sıxaraq qundağa tərəf qatlamaq və rəzə ilə bərkitmək;
– qoruyucunu “Atəş” vəziyyətinə keçirmək, çaxmaq çərçivəsini hə rə kə ti -

nin yarısı qədər geri çəkərək (təqribən 110 mm) saxlamaq və qoruyucunu
“Qo ruyucu” vəziyyətinə keçirməklə təsbit etmək;

– lüləni lülə qutusu ilə təsbit etmədən çıxarmaq üçün dəstəyin ucunu da -
yaq dakı ilişmədən çıxarmaq və onu çevirərək arxalıqdakı dişlə ilişmədən
ayır maq;

– dəstəyi lülə qutusundakı ilişmədə təsbit etmək;
– tüfəngi qatlamaq və təsbitedici  ilə tətik mexanizminin gövdəsində təsbit

et mək;
– daşınma üçün dəstəyi lülənin ucuna tərəf çevirmək (tüfəngin qatlanmış

vəziyyətdə daşınması üçün);
– daha uzaq məsafələrə daşınması üçün tüfəng çexola qablaşdırılır.

Diqqət! Tüfəngi səfər vəziyyətinə keçirməzdən əvvəl patron yu va sın -
da və daraqda patronun olmamasından əmin olmaq lazımdır. Bu zaman
tü  fəngin lüləsi təhlükəsiz bölgəyə yönəldilməlidir.

ATIŞ ÜÇÜN İLKİN GÖSTƏRİCİLƏRİN HAZIRLANMASI

Atış üçün ilkin göstəricilərin hazırlanmasına  daxildir:
– müşahidə və hədəfgöstərmə;
– nişangah qurğularının müəyyən edilməsi;
– nişanalma nöqtəsinin seçilməsi (tuşlanma).
Müşahidənin aparılması göstərilmiş atış sektorunda adi gözlə  va ya optik

ni şangah vasitəsilə  həyata keçirilir.
Nişangah qurğusu və nişanalma nöqtəsinin vəziyyətini təyin etmək üçün

hə dəfə qədər olan məsafə müəyyən edilməli, güllənin uçuş məsafəsi və is ti -
qa mətinə təsir edən ətraf şərait nəzərə alınmalıdır.

Hədəfə qədər məsafə müəyyən edilir:
– məsafəölçən və ya digər texniki vasitələrin köməyi ilə;
– hədəf bucağının böyüklüyünə görə;
– optik nişangahın məsafəölçən şkalası üzrə;
– optik nişangah torunun ştrixlərinə görə.
Hədəf bucağının böyüklüyünə görə məsafə müəyyən edilən zaman, mə sa -

fə si müəyyən edilməli olan hədəfin hündürlüyü bilinməlidir.
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Məsafənin müəyyənedilmə qaydası optik nişangahın təlimatında gös tə ril -
miş dir.

Nişangahın məsafəölçən şkalaya görə qurulması hədəfə qədər müəyyən
edil miş məsafəyə uyğun icra edilir. Belə olan halda nişanalma nöqtəsi hədəfin
tən ortasında seçilir.

500 m-ə qədər məsafədə olan hədəflərə atış zamanı hava temperaturu, təz -
yiq və ilkin sürətin dəyişməsinin güllənin uçuş məsafəsinə təsiri nəzərə alın -
mır. Daha çox məsafələrə atış zamanı düzəlişləri nəzərə almağa zərurət ol duq -
da, meteoroloji və ballistik şərtlərə, həmçinin yan küləyin istiqaməti və de ri -
va siyaya (güllənin uçuş zamanı yana meyillənməsi) görə düzəlişlər bu tə li ma -
ta uyğun yerinə yetirilir. Külək soldan olduqda nişanalma nöqtəsi sola, külək
sağ dan olduqda isə sağa keçirilməlidir.

Hədəfin 700 m-dən çox məsafədə yerləşmə bucağı 15°-dən çox olduqda,
ni şanalma bucaqları təyin edilmiş cədvəl əsasında müəyyən edilir.

Tüfəngin hissə və mexanizmləri ilə düzgün davrandıqda və tələb olunan
qay dada qulluq göstərdikdə, bütün istismar dövrü ərzində onlar imtinasız və
eti barlı işləyirlər. Lakin mexanizmləri çirkli, patronları nasaz olan halda atış
za manı ləngimələr baş verə bilər.

Tüfəngdən istifadə prosesində mümkün olan nasazlıqların siyahısı və onlar
ya ranan halda görüləcək işlər üzrə tövsiyələr cədvəl 1-də göstərilmişdir. 

Tüfəngdən istifadə zamanı təhlükəsizlik qaydaları:
– darağı doldurmaq üçün ancaq atışa yararlı patronlardan istifadə edil mə -
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Nasazlığın adı, zahiri
görünüşü və digər

əlamətləri
Ehtimal olunan səbəb

Nasazlıq yaranan 
zaman görülən iş

Açılmama. Çaxmaq çər-
çi vəsi ön vəziyyətdə, pat -
ron patron yuvasında, atəş
açıl madı.

Patronun ötürülməməsi.
Çax maq çərçivəsi ön və -
ziy yətdə lakin atəş açıl ma -
dı, patron yuvasında pat -
ron yoxdur.

1. Patronun nasazlığı.
2. Vurucu və ya tətik me -

xa nizminin nasazlığı, sürt -
gü nün çirklənməsi.
3. Darağın çirklənməsi və

ya nasazlığı.
4. Daraq rəzəsinin na saz -

lı ğı.

Tüfəngi yenidən doldurub
atı şa davam etmək.

Ləngimə təkrar olun duq -
da tüfəngi boşaldıb baxış
ke  çirmək, vurucu ilə tətik
me   xanizmini təmizləmək.
Tüfəngi yenidən dol du rub

atı şa davam etmək.
Rəzə nasaz olduqda tü -

fən  gi təmir ema lat xa na sı -
na göndərmək.
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li dir. Açılmamış patronlardan istifadə etmək qadağandır;
– lülənin şisməsi və ya parçalanmasının qarşısını almaq üçün lülədə kənar

əş yalar olan halda tüfəngi doldurmaq  və ya ondan atəş açmaq qadağandır;
– doldurma, boşaltma və nasazlıqları aradan qaldıran zaman tüfəngin

önün də olmaq qadağandır;
– tüfəng doldurulan  və ya boşaldılan zaman  lülə təhlükəsiz bölgəyə yö -

nəl dilməlidir;
– keçirici aralıq vəziyyətdə olanda tüfəngdən atış aparmaq qadağandır;
– lülə kanalına su düşən zaman mütləq su lülə kanalından tüfəngi sil -

kə ləmə (bir-iki dəfə) yolu ilə təmizlənilməlidir;
– atış zamanı eşitmə orqanlarını qoruma vasitələrindən istifadə edil mə li -

dir;
– patronun mexaniki təsirə (zərbə, düşmə) məruz qalması, hər hansı məq -

səd lə sökülmə və ya düzəldilməsi qadağandır; 
– atışdan sonra tüfəng qoruyucuya qoyulmalıdır. Doldurulmuş tüfəng an -

caq atış zamanı qoruyucudan çıxarılır;
– tüfəngi döyüş vəziyyətindən səfər vəziyyətinə keçirərkən o boşaldılmalı

və bu zaman lülə təhlükəsiz bölgəyə yönəldilməlidir.

TÜFƏNGƏ TEXNİKİ QULLUQ

Texniki qulluq (TQ) tüfəngi texniki cəhətdən saz vəziyyətdə saxlamanı
təmin etmək, nasazlıqların vaxtlı-vaxtında aşkar edilməsi və aradan
qaldırılması məqsədilə keçirilir.

Diqqət! Texniki qulluq keçirilməzdən əvvəl patron yuvasında və
daraqda patronun olmamasından əmin olmaq lazımdır.

Tüfəngin istismarı zamanı aşağıdakı TQ növləri təyin edilir:
– nəzarət baxışı (NB);
– gündəlik texniki qulluq (GTQ);
– texniki qulluq №1 (TQ-1).
NB tüfəngə cavabdeh şəxs tərəfindən istifadə edilmədən əvvəl keçirilir.
GTQ  tüfəngə cavabdeh şəxs tərəfindən həm tüfəngdən atış aparıldıqda,

həm təlim məşğələlərindən sonra, həm də tüfəngdən istifadə olunmadığı
zamanlar 2 həftədə 1 dəfədən az olmayaraq keçirilir.

TQ-1 tüfəngə cavabdeh şəxs tərəfindən (zəruri olan hallarda hərbi hissənin
təmir bölmələrini cəlb etməklə) 1500 patron atıldıqdan sonra, tüfəng cox
çirkləndiyi hallarda və atışların sayından asılı olmayaraq ildə 1 dəfə, döyüş
fəaliyyətlərindən əvvəl və ya qısamüddətli və uzunmüddətli saxlamaya
qoyulduqda, atışların sayından və əvvəl keçirilmiş TQ-1-in vaxtından asılı
olmayaraq keçirilir. Tüfəngin uzunmüddətli saxlanılması zamanı TQ-1 5 ildə
1 dəfə keçirilir.
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Texniki qulluq keçirilməzdən əvvəl darağı ayırıb patron yuvasında pat ro -
nun olmamasından əmin olmaq lazımdır.

Tüfəngin hədəfi normal vurmasını yoxlayarkən və ya onu normal döyüş
və ziyyətinə gətirərkən təhlükəsizlik qaydaları bu təlimatın tələblərinə uyğun
ol malıdır.
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TQ obyekti və işin adı 

NB GTQ TQ-1
Cari
təmir

Qeyd

Tüfəngə baxış

Döyüş patronlarına baxış

Tüfəngin sökülməsi

Tüfəngə sökülmüş vəziy yət -

də baxış

Tüfəngin təmizlənməsi

Tüfəngin yağlanması

Tüfəngin sökülmədən sonra

yı ğılması

Tüfəngin istifadəyə hazır lı ğı -

nın yoxlanılması

Tüfəngin hədəfi vurmasının

yox lanılması, onun normal

dö yüş vəziyyətinə gətirilməsi

+

+
-

-

-

-

-

+

-

+

+
+

+

+

+

+

+

-

+
_

+

+

+

+

+

+

+

+
_

+

+

+

+

+

+

+

+ iş keçirilir

- iş keçirilmir

TQ növləri
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Hazırda texnikanın sazlığı və effektiv istismarı ordumuzun texniki böl mə -
lə rinin qarşısında duran əsas vəzifələrindəndir. Təkərli və tırtıllı texnikanın,
av tomobillərin, aqreqatların saz vəziyyətdə olması isə döyüş hazırlığına təsir
edən başlıca amillərdəndir. Yaxşı bilirik ki, texniki qulluq texnikanın ömrünü
uza dır, onun faydalı iş əmsalını artırır, qısası döyüşə daim hazırlığını təmin
edir. Ancaq mütəxəssislər vacib olaraq qeyd edirlər ki, texniki qulluqla təh lü -
kə sizlik texnikasına əməl etmək əkiz qardaşdır. Sizə ünvanladığımız bu ma -
te rialda söhbət kranlardan getsə də, ilkin olaraq buna qaldırıcı mexanizmə
ma lik olan digər növ maşınları da aid etmək olar. Ümumiyyətlə isə av to mo -
bil lərin baza hissəsində, işçi detallarında ayrıcalıq elə də böyük şəkildə ol ma -
dı ğından hazırda krandan bəhs edən məqalədə tövsiyə edilən qaydalar, tex ni -
ka nın istismar mərhələləri, təhlükəsizlik prinsipləri digər maşınlar üçün də ak-
tu al olduğundan bir təlimat kimi oxunmasında, tətbiq edilməsində yarar var.       

1. ÜMUMİ GÖSTƏRİŞLƏR

Krana texniki xidmətin göstərilməsi aşağıdakıları təmin edir:
– istismara daim hazırlığı;
– işlərin təhlükəsizliyini;
– qovşaq və mexanizmlərin vaxtından əvvəl yeyilməsi, nasazlıqları və

sınmalarına gətirib çıxaran səbəblərin aradan qaldırılmasını;
– təmirarası iş müddətinin artırılmasını;
– yağların, sürtgü və digər istismar materiallarının minimal sərfiyyatını.
Krana bu təlimatla təyin olunmuş texniki xidmətin dövriliyini istənilən is -

tis mar şəraitlərində və ilin istənilən vaxtında yerinə yetirmək mümkündür.
Krana texniki xidməti avtomobilin növbəti texniki xidməti ilə birlikdə təh -

lü   kəsizlik tədbirlərinin tələblərinə uyğun yerinə yetirmək lazımdır. 

TEXNİKİ XİDMƏTİN NÖVLƏRİ VƏ DÖVRİLİYİ

Krana texniki xidmət dövriliyindən və iş həcmindən asılı olaraq aşağıdakı
növlərə bölünür:

– növbəlik texniki xidmət (NX);
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– birinci texniki xidmət (TX-1);
– ikinci texniki xidmət (TX-2);
– mövsümi texniki xidmət (MX).
Növbəlik texniki xidmət (NX) – hər gün çıxışdan, yaxud növbələrin sa yın -

dan asılı olmadan işə başlamazdan əvvəl yerinə yetirilir.
TX-1 keçirilir:
– şassinin mühərrikinə – motosaat sayğacı üzrə hər 50 saat işdən sonra;
– şassiyə və kran qurğusuna – motosaat sayğacı üzrə hər 150 saat işdən

son ra.
TX-2 keçirilir:
– mühərrikə – motosaat sayğacı üzrə hər 300 saat işdən sonra;
– şassiyə və kran qurğusuna – motosaat sayğacı üzrə hər 600 saat işdən

son ra.
MX – ildə iki dəfə növbəti TX-2 zamanı payız-qış və yaz-yay istismar

möv sümlərinə keçərkən yerinə yetirilir.

KRANIN TEXNİKİ XİDMƏTƏ HAZIRLANMASI

Texniki xidmət göstərmək üçün lazım olan materialları, ehtiyat hissələrini
və alətləri vaxtında hazırlamaq gərəkdir.  Texniki xidmətdən əvvəl kranı yu -
yun. Yuduqdan sonra pres-məməcikləri, tıxacları, boğazlıqları və onların ət -
ra fını kerosinlə, yaxud qış dizel yanacağında isladılmış əski ilə təmizləyin.
Əgər mexanizm və hidroaqreqatları sökmək lazım olacaqsa, onda kranı bağlı,
toz suz, qışda isə qızdırılan yerdə (binada) yerləşdirin.

KRANA TEXNİKİ XİDMƏT VƏ TƏMİR ZAMANI

TƏHLÜKƏSİZLİK QAYDALARI

Qış markalı yağ -
la  rı vaxtında yay
mar  kalı yağlarla
əvəz edin və bu za -
man hidrosistemi
müt  ləq yumaq və
pas portda yağın də -
yiş dirilmə dövriliyi
ba rədə qeydiyyat
apar maq lazımdır. 

Krana texn ik i
xid mət və ya təmir
za manı ox aşağı di -
rə nənədək, yaxud
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oxu saxlayan dirəyin üzərinə, ya  da xüsusi altlığın üzərinə en dirilməlidir.
Sök məzdən əvvəl ağırlıq altında yayların,  yaxud digər qüv və lə rin təsirindən
hə rəkətə gələ biləcək bütün tərkib hissələri   texniki xid mət lə rin təhlükəsiz ye -
ri nə yetirilməsini təmin edən vəziyyətə gətirmək lazımdır. 

Bucurqadın nizamlanması və təmiri ancaq yük kanatının boşalmış və ziy -
yə tində  (tarım vəziyyətdə olmamalıdır) yerinə yetirilməlidir. Hidravlik aq re -
qat və qurğuların montajı və demontajı (quraşdırılması və sökülməsi) bu aq -
re qat və qurğuların istismarı üzrə təlimatların tələblərinə ciddi riayət etməklə
ye rinə yetirilməlidir. 

Hidrosistemi demontaj etməzdən əvvəl lazımdır:
– akkumulyator batareyalarını ayırmaq;
– hidrosistemi təzyiqdən azad etmək boşaltmaq, yəni yükü torpağın sət hi -

nə endirmək, oxun seksiyalarını tam yığmaq, oxu dirəyin üzərinə endirmək
və mühərriki söndürmək.

DİQQƏT! Təzyiq altında olan hidrosistemin demontajı (sökülməsi)
qadağandır! 

Təzyiq altında işləmək üçün təyin olunmuş yağ borularının və hid ro sis te -
min digər detallarının qaynaq olunması bu işlərin yerinə yetirilməsi üçün xü -
su si vəsiqəsi olan qaynaqçılar tərəfindən yerinə yetirilməlidir. Təmir zamanı
an caq saz alətlərdən onların təyinatına uyğun istifadə olunmalıdır. Kran -
dan sö külüb çıxarılmış yığılma vahidlərini və detalları elə qoymaq lazımdır
ki, on lar öz-özünə aşmasınlar (çevrilməsinlər).

Təmir işləri zamanı gərginliyi 24 V-dan çox olmayan daşınan lampadan
istifadə etmək lazımdır. 

DİQQƏT! İşləyən krana baxış keçirərkən bərkitmə, yağlama, ni zam -
la ma işlərinin yerinə yetirilməsi və kanata baxışın keçirilməsi qadağan -
dır!

Kranın yük məhdudlaşdırıcısının təmiri və nizamlanmasının öz qüv -
və lərinizlə yerinə yetirilməsi qadağandır!

Kranın OHK-140-05M yük məhdudlaşdırıcısının təmiri və nizamlanması
üz rə işləri ancaq bu işlərin yerinə yetirilməsi üçün lisenziyası olan təşkilatlar
ye rinə yetirə bilərlər.

TƏHLÜKƏSİZLİK CİHAZLARININ YOXLANILMASI

DÖVRİLİYİ VƏ ÜSULLARI

Təhlükəsizlik cihazlarına aiddir:
– qarmağın qaldırılmasının məhdudlaşdırıcısı;
– yükün yeyin (iti sürətlə) qaldırılmasının məhdudlaşdırıcısı;
– kanatın açılmasının məhdudlaşdırıcısı;
– yükün teleskoplanmasının məhdudlaşdırıcısı;
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– kranın yük məhdudlaşdırıcısı OHK-140-05M;
– qarmağın tarımlayıcısının məhdudlaşdırıcısı;
– kranın əyilmə bucağının göstəricisi;
– səs siqnalı (şassinin siqnalı istifadə olunur).
Təhlükəsizlik cihazlarının yoxlanılması dövriliyi və üsulları cədvəl 1-də

gös tərilmişdir.
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Cihazın adı Yoxlama üsulu Dövriliyi

Səs siqnalı
Krançının kabinəsində səs siqnalının düy -

məsini basdıqda siqnal yaxşı eşi dil mə lidir.
Hər növbədə

Qarmağın qal dı rıl -
ma sı nın məhdud laş -
dı rı cı sı

Qarmaq son yuxarı həddə çatdıqda əmə  liyyat
dayanmalıdır.

Hər növbədə

Kanatın açıl ma sı -
nın məh dudlaş dı rı cı -
sı

Kanatı açarkən barabanda 1,5–2,0 döv rə
kanat qaldıqda bucurqadın intiqalı ay rıl -
malıdır. 

TX-1
zamanı

2,5 tonadək yükün
te les koplanmasının
məh  dudlaşdırıcısı

Teleskopun idarə dəstəyinə onun hə rə kət ge -
di şinin 1/3-i qədər basdıqda (irəli-ge ri) kranın
OHK-140-05M yük məh dud laşdırıcısının
MTB-nin (mə lu mat la rın təhlili ) MRQmax pa -

ra metrlər qrupu iş ləyərkən 2,500 rəqəmləri
yan malıdır.

Hər növbədə

Kranın əyilmə bu -
ca ğı nın göstəricisi

Kranın üfüqi tarazlaşdırılmış və ziy yə tin də
hava kürəciyi çevrənin mərkəzində ol malıdır

TX-2
zamanı

Kranın yük məh -
dud laş  dırıcısı OHK-
140-05M

Yük məhdudlaşdırıcısının istismarı üz rə tə -
 limata uyğun

Hər növbədə
tex niki xid -
mət zamanı

Qarmağı tarımlama
kra nı

Ox oxu saxlama dirəyinin üzərində ol du ğu
za man (bu haqda krançının ka bi nə sin dəki nə -
za rət lampası siqnal ver mə li dir) və bucurqadın
ida rə dəstəyini özünə tə rəf çəkdikdə (dövrlər
sayı 600–700 dövr/dəq. olduqda) təzyiq
3,5+0,5 MPa-ı aşmamalıdır. Qarmaq asqısı bu
za man bam perin üzərindəki kanata ilişdirilmiş
və  ziyyətdə olmalıdır.  

TX-1 zamanı

6,0 tonadək yükün
ye   yin  ləşdirilmiş re -
jim  də qal  dırıl ma sı -
nın məh dud laş  dı rı cı -
sı

Bucurqadın idarə dəstəyinə basdıqda kranın
yük məhdudlaşdırıcısı OHK-140-05M-in
MTB-nin aşağı RMİ-da (rəqəmsal mayeli in -
di katorunda) MRQmax parametrlər qrupu iş lə -

yərkən 6,000 rəqəmi yanmalıdır.

Hər növbədə

CəDVəL 1.



Kran qurğusu sağa, sola və arxaya vəziyyətlərdə olarkən oxun irəli çıxma
uzun  luğunu (ox uzunluğunu) ruletka vasitəsi ilə yoxlayın.  Oxunuzunluğu 8 m
və irəli çıxma uzunluğu 3,3 m olduqda irəli çıxma uzunluğunun dəyişməsi 50
mm-dən artıq olmamalıdır.

YANĞIN TƏHLÜKƏSİZLİYİ QAYDALARI

Kran yanğın təhlükəli yüklərlə işləyərkən, yaxud yanğın təhlükəli əra zi lər -
də yerləşərkən krançı xidmət edən heyəti bu haqda xəbərdar etməli, onlara si -
qa ret çəkməyi, açıq alovdan istifadə etməyi qadağan etməli və qığılcımın
əmə lə gəlməsinə yol verməməlidir. 

Qızdırıcını işə salmazdan əvvəl yanacaq axmasının olmadığına əmin ol -
ma lıdır. 

– Qaynaq işləri aparılarkən təhlükəsizlik qaydalarına riayət etmək la zım -
dır.

Diqqət!  Kranı yanacaq, yağ və  digər yanacaq-sürtgü  materialları ilə
dol durarkən açıq alovdan istifadə etmək və siqaret çəkmək qadağan-
dır! 

Qoruyucularda əldə düzəldilmiş,  əriyən  qoruyuculardan  istifadə et -
mək qadağandır! 

KRANA TEXNİKİ XİDMƏT QAYDALARI

Növbəlik texniki xidmət (NX)

NX əməktutumu – 0,85/1,5 adam/saatdır (kran qurğusu/baza şassisi).
NX zamanı görüləsi işlərin siyahısı
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İşlərin məzmunu 
və yerinə

yetirilmə metodikası

Texniki
tələblər

İşlərin yerinə
yetirilməsi üçün

lazım olan cihazlar,
alət, ləvazimat və

materiallar

1 2 3

Nəzarət işləri:

Şassinin istismarı üzrə təlimatda
nə zərdə tutulmuş NX işlərinin ye ri -
nə yetirilməsini

Yoxlayın:

1. Kranın dəstliyini –  xarici baxışla

2. Hidrosistemin birləşmələrindən
iş çi mayenin axma-sızmasının olub-
olmadığını

İşçi mayenin axması-
sız ması yol veril məz -
dir. 

Əski, 19x22, 24x27,
32x36, 41x46 açarları
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3. Hidroçəndə işçi ma yenin
səviy yə si ni yoxlamaqla.

Səviyyə yağ göstəricinin aşağı
ciz gi sin dən yuxarı olmalıdır.

Hidroçəndəki
y a ğ ö l ç m ə
pən   cərəsi

4. Yanacağın veril mə si pe da lı -
nın (ayaq qa zının) işini – yox la -
 maq la. 

Pedal ilişmədən hərəkət etməlidir.

5. Krançının kabinəsindəki ida -
rə etmə dəstəklərinin işini – yoxla
 maq la.

Dəstəklər sərbəst, ilişmələrsiz hə -
rə kət etməli və ilkin vəziyyətə qa -
yıt malıdırlar.

6. Kranın əyilmə bucağının gös -
tə ricilərinin nizamlanmasının
düz  günlüyü  yoxlanılmaqla.

Dayaq və dönmə ramalarının üzə -
ri n dəki  göstəricinin göstərdiyi və -
ziy  yət hər ikisində eyni olmalıdır.

7. İşıqlandırma, oxun qabarit
siq nalizatorunun cihazlarının, səs
siq nalının işini yoxlamaqla.

Lampalar tam parlaqlıqla yan ma -
lı, səs siqnalı aydın eşidilməlidir.

8. Kranın yük məhdudlaşdırıcısı
OHK-140-05M-ə NX – kranın
yük məhdudlaşdırıcısı OHK-
140-05M, həmçinin yükün tez
qal  dırılması məhdud laş dı rı cı sı -
nın istismarı üzrə təlimata uy -
ğun  luğunu yoxlamaqla.

Kranın yük məhdudlaşdırıcısı
OHK-140-05M istismarı üzrə tə li -
ma ta uyğun qarmaqda yük 6,0 ton -
dan artıq olduqda iti rejimdə qal -
 dır ma əməliyyatı dayanmalıdır.

9. Qarmağın qaldırılması, ka na -
tın açılması və yükün teleskop-
lan masının son hədd elektrik
açar larının işini – yoxlamaqla.

Son hədd vəziyyətinə çatdıqda və
qar maqdakı yük 2,5 tondan artıq
ol duqda kran əməliyyatları da yan -
ma lıdır.

10. Kran əməliyyatlarının idarə
in tiqallarının son hədd elektrik
açar larının işi yoxlanılmalı.

Kran əməliyyatlarının idarə dəs -
tək lərini birləşdirdikdə son hədd
elek trik açarının diyircəyi asan və
süz  gün hərəkət etməli, ayırma ay -
dın olmalıdır.

11. Bucurqadın və dönmə me -
xa   nizminin əyləclərinin sazlığı
və işi – kranı yüksüz işləyərkən
yox lamalı.

Bu mexanizmləri boşuna birləş -
dir dikdə əyləclər işə düşməlidir.



DİQQƏT!  100 moto/saat işdən sonra dayaq ramasının şassiyə bir ləş -
mə  yerlərinin bərkidilməsini yoxlayın. Xamutların sıxılma momenti
170...200 Nm hüdudlarında olmalıdır.            

BİRİNCİ TEXNİKİ XİDMƏT (TX-1)

TX-1-in əməktutumu – 16,0 adam/saat. 
Birinci texniki xidmət zamanı yerinə yetirilən işlərin siyahısı
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12. Metal konstruksiyaların
(oxun, dön mə raması, da yaq
ra ması, açı lıb-yığılan da yaq -
la rın, ox əla və si nin), yük ka -
na tı, qarmaq çən bə ri  və qar -
ma ğın vəziyyəti – xa  ri ci ba xı -
la yoxlanılması.

Blokun   rebordunun qırılmaları,
me  tal konstruksiyaların batıqları
və görünən deformasiyaları yol ve -
ril məzdir.  Kanatın görünən zə də -
lə ri olmamalıdır. Kanatın paz şə -
kil  li oymaqdan çıxan sərbəst ucu
sı  xacla bərkidilməlidir. Qarmaq
sər  bəst fırlanmalı, traverslə bir lik -
də çənbərin qulaqcıqlarında yır ğa -
lan  malıdır .

Təmizləmə və yuma işləri

13. Kranı tozdan və çirkdən
(qış da qardan və buzdan) tə -
miz ləyin, kabinənin, faraların,
fa ra altlıqlarının, qabarit fə -
nər lərinin və s. şüşələrini yu -
yun.  

Kran ehtiyac oldu q da yuyulur. Əski 

CəDVəL 2.

İşlərin məzmunu və yerinə yetirilmə
metodikası

Texniki
tələblər

İşlərin yerinə yetirilməsi
üçün lazım olan cihazlar,

alətlər, ləvazimatlar 
və materiallar

1. Şassinin istismarı üzrə tə li mat da
nəzərdə tutulan növbəti TX işlərini ye ri -
nə yetirin.

Yoxlayın:

2. Dönmə dayağının, bucurqadın, dön -
mə mexanizminin, nasos intiqalının, da -
yaq raması şassinin ramasına, oxun bar -
maq lıqlarının və oxun qal dı rıl ma sı, açı -
lıb-yığılan dayaqların hid ro si lindr lər
bar maqlıqlarının bər ki dil mə si ni

Birləşmələr
sı  xılmalı və
öz -özünə açıl -
m a   y a q a r ş ı
sto    porlanmalı.

Əldə daşınan lampa,
açar lar: 17x19, 22x24,
27x30, 32x36
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3. Yük kanatının vəziyyətini və
onun barabana və paz şə kil li
oymağa bərkidilməsini

Kanatın ucu çıxmalıdır: paz şə kil li
oymaqdan – sıxacdan yu xa rı – 70
mm;  barabanın  səthindən üs tə – 20
mm.

Həlledici,
əs ki, çəkic

4. Qarmaq asqısının, qarmağını
və yük bucurqadının vəziy yə ti ni

Çatlar və qarmağın uzununa  kə si -
yi nin hündürlüyünün 117 mm-dən
aşa ğı azalması, blokları və traversi
bir ləşdirən oxun deşiklərinə çıxan
qar maq çənbərinin yanaqlıqlarında
çat ların olması yol verilməzdir.
Blo kların və barabanın rebor d la rın -
da qırıqların olması, blokların için -
də kanat izlərinin əmələ gəl mə si
yol verilməzdir.    

5. Oxun uzadılması və yığılması
ka natının tarımlığını  

Nizamlayıcı dartıların onların bər -
kidildikləri yerlərdə hərəkət et mə si
yol verilməzdir.

6. Kanatı tam uzunluğu boyu
açın, çirkdən və korroziya məh -
sul larından təmizləyin, dizel ya -
na cağı ilə yuyun, kanat yağı ilə
yağ layın və yük altında kanatı
bu curqadın barabanına dolayın
(5.3.1 bölümünə bax).

Metal fırça,
tük f ı rças ı ,
bre   zent əl  -
c ə k , k a n a t
ya ğı

Hidroavadanlıq üzrə:

7. Xətti, süzgəcin çirklənmə də -
rə  cəsini yoxlayın (indikator var -
sa siqnal lampasına görə), lazım
ol  duqda süzücü elementləri də -
yiş  dirin, maqnit tu tu cu nu  yuyun.

Təzyiq 0,4+0,05 MPa (4+0,5Q/sm2)-ı
aşmamalıdır. Siq nal lampası yan -
ma malıdır (əgər in di kator varsa).

27x30 aça rı,
sü zücü ele -
 men t lər

Elektrik avadanlığı üzrə:

8. Qarmağın qaldırılması və ka -
na tın açılmasının məh dud laş dı rı -
cısının işə düşməsini yoxlayın,
la zım ol duqda nizamlayın.

Yüksüz qaldırarkən qarmaq asqısı
da yandıqdan sonra qarmaq asqısı
ilə dirək arasındakı araboşluğu 200
mm-dən az olmamalıdır. Kanatın
açıl masının məhdudlaşdırıcısı işə
düş dükdən sonra bucurqadın ba ra -
ba nının üzərində 1,5-2 dövrə kanat
qal malıdır.   
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9. Yükün teleskoplanma məh -
dud layıcısının işə düşməsini

Çəkisi 2,5 tondan artıq olan qar -
maq  dan asılmış yükü teles kop la -
yan zaman, te les ko pun dəstəyi 1/3
qə dər irəli, yaxud  ar xaya hərəkət
et   dirdikdə bu əməliyyat da yan ma -
lı dır.

10. Qarmağın tarımlanması,
kra  nının düzgün nizamlanmasını

Ox, onu saxlayan dirəyin üzərində
olar kən (bu haqda krançının ka bi -
nə sindəki nəzarət lampası siqnal
ve rir) qarmaq asqısını ilişdirərkən
ma nometrdə təzyiq mühərrikin sər   -
bəst dövrlər sayında (600...700
dövr/dəq.) 3,5 MPa-dan çox ol ma -
ma lıdır.

Qeyd: qızdırıcı qurğuya  ancaq
pa  yız-qış mövsümü istismar döv -
 rün də texniki xidmət gös tə ri lir

Yoxlayın:

Közərmə şamı spiralının və ziy -
yətinə və onun dövrələri ara sın -
dakı araboşluğuna nəzarət etmək. 

Şamı közdən təmizləmək. Spi ra -
lın dövrələri arasındakı ara boş lu -
ğu nu yoxlamaq (bu məsafə 0,8
mm -dən az olmamalıdır) və şamın
ek ranı ilə spiral arasındakı hal qa -
va ri araboşluğunu yoxlamaq və la -
zım olduqda spiralı əyməklə ara -
boş luğunun bərabərliyini nizamla-
maq.

12. Nəzarət spiralının və ziy yə ti -
ni. 

Spiral və gövdə arasındakı ara -
boş  luğu 2 mm-dən az olmamalı,
sal  lanmaları aradan qalxmalı və
spi  ra lın kontaktları etibarlı sı xıl -
ma   lıdır. 

13. Temperatur dəyişdiricisinin
ni zamlanmasını və əgər lazım
olar sa nizamlayıcı vintlə tem pe -
ra tur dəyişdiricisinin bir ləş mə si -
ni nizamlayın və kontr-qayka ilə
bər kidin.

V i n t a ç a n ,
açar, əldə da -
şı nan lampa

Qızdırıcı qurğu üzrə:



Qeyd: Yağlama materiallarının dəyişdirilməsini yağlama cədvəlinə uyğun
ye rinə yetirin.

İKİNCİ TEXNİKİ XİDMƏT (TX-2)

TX-2-nin əməktutumu – 26,0 adam/saatdır.
İkinci texniki xidmət zamanı yerinə yetirilən işlərin siyahısı
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14. Yanacaq borularının her-
me   tikliyini və vəziyyətini yox la -
yın.  

15. Benzin çökdürücüsünün və -
ziy  yətini, benzinvermə ni zam la -
yı cısının süzgəcini, jik l yo ru, ben -
zin borularını, nizam la yı cı nın
dre naj borularını və yanma ka -
me   rasını yoxlayın. 

Vintaçan,
açarlar:
14x17,
19x22

16. İstilik qazanını 0,4...0,6
MPa (4...6 kQ/sm2) təzyiqli sı -
xıl mış hava ilə sorma qolborusu,
ya xud şamın vtulkası vasitəsilə
üfü rün.

İşlərin məzmunu və yerinə
yetirilmə metodikası

Texniki tələblər
İşlərin yerinə yetirilməsi

üçün lazım olan cihazlar,
alət  lər, ləvazimatlar və

mate ri  allar

1. Şassinin istismarı üzrə tə li -
matda nəzərdə tutulan növ bə ti
TX işlərini yerinə yetirin. 

2. Xarici baxışla və taq qıl dat -
maq la kranın metal konst ruk si -
ya larının qaynaq tikişlərinin da -
yaq ramasının, açılıb-yığılan  da -
yaq  ların, dönmə ramasının,
oxun,  ox  əlavəsinin vəziyyətini
yox  layın.

Əsas metallarda
və  qaynaq ti kiş lə -
rin də çatların  ol -
ma sı yolveril məz -
dir

Çəkic, əldə daşınan lampa

3. Mühərrikin idarə in ti qa lı nın
nizamlanmasını. 

Əldə daşınan lampa, açarlar

CəDVəL 3.
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4.  Kranın əyilmə gös tə ri ci si nin
nizamlanmasını yoxlayın (7.11.5
bölümünə bax)

Metrə – 5 m-lik,
vintaçan,14x17 açarı

5.  Əyləc   kolodkalarının və ziy -
yə tini, yeyilməsini yoxlayın. Xa -
ri ci baxış, bucurqadın və dönmə
me xanizminin əyləclərinin ni -
zam lanmasını 

Kolodkalarda çatların ol -
ma sı və pərçimlərin şkivin
əy ləc  səthinə dəyməsi  yol
ve rilməzdir.

Əldə daşınan lampa,
10x12 açarı

Hidroavadanlıq üzrə:

6. Qoruyucu klapanların ni zam -
lan dığı təzyiqi (7.10 bölümünə
bax) 

Manometr, açarlar:
8x10, 17x19, 32x36

7. Hidrosistemin hidroqurğuları
və borularının bər ki dil mə sini.
La zım olduqda boltları və qay ka -
la rı sıxın. 

Yivli  birləşmələr və  sto -
por lanmış olmalıdırlar.

Açarlar: 11x13;
19x22; 24x27

8. Hidroçəndəki xətti süzgəcləri
dəyişdirin.

Hermetiklik pozulmadan
yiv li birləşmələr sıxıl ma lı -
dır lar.

Açar: 11x13; vint -
açan; EhAL dəs tin -
dən xətti süzgəclər 

Elektrik avadanlığı üzrə:

9. Elektrik naqillərinin və son
hədd elektrik açarlarının və ziy -
yə tini və bərkidilməsini, kon takt -
la rın təmizliyini və tam ya pış ma -
la rını yoxlayın, lazım olduqda
kon taktları çirkdən və pasdan tə -
miz ləyin.  

Kontaktlarda, ucluqlarda
və sıxaclarda yanıqların və
çirklənmələrin olması yol
verilməzdir.

Vintaçan, polixlor vi -
nil izolyasiya lenti,
əyə (kiçik yeyə)

10. Cərəyan ötürücüsü. Kontakt
hal qalarının, fırçaların və ziy yə ti -
ni və bərkidilməsini, həmçinin
fır ça (şotka) tutucularının saz lı ğı -
nı. 

Kontakt halqalarının üzə -
rin də yanıqların və çirkin
ol ması yol verilməzdir.

Vintaçan, əski, ben -
zin, əyə (kiçik yeyə)

Qızdırıcı qurğu üzrə:
Qeyd: 
TX-1-in işlərini yerinə yetirin və əlavə olaraq:



7.3.4. MÖVSÜMİ TEXNİKİ XİDMƏT (MX)

Mövsümi texniki xidmət zamanı yerinə yetirilən işlərin siyahısı
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11. Elektrik avadanlığının və -
ziy yətini yoxlayın, qızdırıcını sö -
kün, yanma kamerasını, benzin
çök dürücüsünü, benzin bo ru la rı -
nı, hava gələn və çıxan boruları,
sor ma və xaricetmə borularını sı -
xıl mış hava ilə üfürün.   

Kontaktların işçi səthində
ya nıq aşkar  etdikdə onları
əyə  ilə təmizləyin  və tə -
miz aviasiya benzinində
is ladılmış  təmiz dəri ilə si -
lin. Benzin nasosunun ya -
na  caq magistralı ilə bi r ləş -
di  rin və onun içini yox la -
yın.

Əyə, açarlar, vint -
açan, benzin, dəri

Qeyd: Sürtgü materiallarının dəyişdirilməsini yağlama xəritəsinə uyğun yerinə
yetirin. 

CəDVəL 4.

İşlərin məzmunu və yerinə
yetirilmə metodikası

Texniki tələblər

İşlərin yerinə yetiril-
məsi üçün lazım olan
cihazlar, alətlər, ləva-
zimat və materiallar

1. Şassinin istismarı üzrə tə li -
mat da nəzərdə tutulmuş TX-2 iş -
lə rini, yerinə yetirin 

2. Kranın yük məhdudlaşdırıcısı
OHK-140-05M üçün MX iş lə ri -
ni. Kranın yük məhdudlaş dı rı cı -
sı nın istismarı üzrə təlimata uy -
ğun luğuna nəzarət etmək  

Kranın yük məhdud-
la  yıcıs ı OHK-140-
05M-in istismarı üzrə
tə limata uyğun

3. Qızdırıcının istismarı üzrə tə -
li mata uyğun olaraq MX işlərini 

030-0010-20 qızdı rı -
cı sının istismarı üzrə
tə limata uyğun

4. İşçi mayeni müvafiq növlə
də  yişdirin 

İşçi maye, süzgəc

5. Dönmə mexanizminin və bu -
cur qadın karterlərindəki yağları
mü vafiq yağ növü ilə dəyişin 

8x10 açar, vintaçan



Bu məqalə dövri nəşrlərdən və internet saytlarından götürülən materiallar
əsa  sında hazırlanmışdır.

X A R İ C İ  O R D U L A R D A
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6. Payız-qış mövsümi istismar
döv rünə hazırlıq zamanı qız dı rı -
cı nın yanacaq borusunu benzin
na sosundan ayırın, nasosun göv -
də sini başlıqla birləşdirən vint lə -
ri açın, diafraqmanı fırlatmadan
göv dədən ayırın. Yığmanı isə əks
ar dıcıllıqla yerinə yetirin, qız dı rı -
cı qurğunun işini yoxlayın. 

Yanma prosesi daya -
nıq lı, çox səssiz və qa -
tı tüstüsüz olmalıdır 

7. Payız-qış mövsümi istismar
döv rünə hazırlıq zamanı yük ka -
nat larından, bloklardan və ba ra -
ban lardan yağın artığını tə miz lə -
yin. 

Kerosin

CəDVəL 5.

MQ-8B "FAYR SKAUT"

"BAe SİSTEMZ" Britaniya şirkəti "Kobra" (COBRA-COASTAL Battle   -
field Reconnaissance and Analysis programm)  proqramı çərçivəsində ABŞ
HDQ və dəniz piyadalarının maraqlarına uyğun olaraq dəniz de   san  t çı xa rıl -
ma  sının ehtimal edildiyiər ərazilərdə sahilboyu yerləşdirilmiş minaları  ey -
 ni  ləş     dirən, müxtəlif  məsafələrdən  axtararaq aşkarlayan,  gecə-gün düz iş lə -
yən ha va- lazer sisteminin təcrübə nümunəsi texnologiyasını  ha zır la ya caq.
Uçan apa rat qismində təxminən helikopter tipli MQ-8B "Fayr Skaut" PUA-
nın is ti  fadəsi nəzərdə tutulur. Aparat  sahilyanı dəniz zonasının  LCS tipli
gə   mi lə rindən fəaliyyət gö stərəcək. Sistem hirosabitləşdirilmiş müstəvidə  
yer   ləş di rilən   stansiya ilə təchiz ediləcək. Av  to ma tik rejimdə işləyən sistem
qu rudan əksedilən siqnallarla  mi na la rın mö vcudluğunu, sayını aş kar la yır
və on la rı siniflərə bö lür. Mina və  zi y yə ti barədə məlumatlar gəmidə yer lə şən
ida rə mən təqəsinə radiokanal va si tə si  lə ö türülür.

“Zarubejnoye Voennoe Obozreniye” jurnalı, №11, 2013



Dün  yada bütün aparıcı dövlətlər hərbi əməliyyatların müvəffəqiyyətlə apa -
rıl  ması üçün müasir maddi-texniki bazanın genişləndirilməsinə, lazımi eh ti -
yat  ların vaxtında yaradılmasına və düzgün tətbiq edilməsinə ciddi fikir ve rir -
lər ki, bu da əməliyyatların nəinki gedişinə, hətta ümumi nəticəsinə təsir edə
bi lir. Bununla əlaqədar olaraq maddi-texniki təminat vasitələrinin, silah və
hər bi texnikanın müasir tələblərə uyğun istehsalında, inkişafında keyfiyyət
də  yişiklikləri aparılır və bu da öz növbəsində döyüş imkanlarının ar tı rıl ma sı -
na, döyüş tətbiqinin forma və üsullarının daha da təkmilləşdirilməsinə he sab -
lan  mışdır. 

Müa sir döyüş əməliyyatlarının planlaşdırılması, hazırlığı və keçirilməsi
za  manı maddi-texniki təminatın təşkili üzrə rəhbəredici sənədlərin tələblərinə
ria  yət etməklə maddi-texniki təminat hissə və bölmələrinin düzgün idarə edil -
mə  si, maddi vəsaitlərin qanuni və məqsədəuyğun istifadə edilməsi, silah və
hər  bi texnikanın, digər maddi vəsaitlərin saz vəziyyətdə saxlanılması, düzgün
tət biq edilməsi əsas məqsəddir. Bu məqsədə nail olmaq üçün mütəxəssislər
MTT hissə və bölmələri tərəfindən həyata keçiriləcək müasir döyüşlərin əsas -
la  rını, silahlı qüvvələrin və maddi-texniki təminat hissə və bölmələrinin ştat
struk    turu və döyüş imkanlarını, maddi-texniki təminat üzrə əmrlərin, əsas na -
 mə və təlimatların, həmçinin digər  rəhbəredici  sənədlərin əsas tə ləb lə ri ni,
mad di-texniki təminat xidmətləri üzrə hərbi texnika və əsas silahların tak tiki-
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HHÜÜCCUUMMDDAA  MMAADDDDİİ--TTEEXXNNİİKKİİ
TTƏƏMMİİNNAATTIINN    TTƏƏŞŞKKİİLLİİ

Mayor Cavid AĞAYEV 
ÑÈËÀÙËÛ ÃÖÂÂßËßÐÈÍ ÙßÐÁÈ ÀÊÀÄÅÌÈÉÀÑÛ

Açar sözlər: Hücum döyüşü, tibbi təminat, tibb məntəqəsi, xəstə və ya ra -
lı lar, qidalanma, maşınların yanacaqla doldurulması, doldurma vasitələri,
mad di vəsaitlərin daşınması, döyüş, texnika, təxliyyə, texniki təminat, tex -
ni ki qulluq, təmir-təxliyyə qrupları.

Ключевые слова: Наступательный бой, медицинское обеспечение,
ме дицинский пункт, больные и раненные,  продукты, питание, заправ-
ка горючим автомобилей, средства заправки, перевозка материальных
средств, бой, техника, вывод, техническое обеспечение, технический
уход, ремонтно-выводные группы.

Keywords: offensive war, medical supplies, dispensary, casualties, food,
nut rition, vehicle gueling, means of gilling, carrying of the materiel means,
bat tle, technique, evacuation, technical supplies, technical service, repair
and recovery section.



texniki xassələrini, qoşun ehtiyatlarının eşelonlaşdırılmasını, praktiki məş -
ğələlər zamanı arxa komanda məntəqəsinin (AKM) fəaliyyətinin düzgün yer -
ləşdirilməsi qaydalarını və yerdəyişmələr zamanı maddi-texniki təminatda
gö rülən əsas tədbirləri, marş, hərəkət, ərazidə yerləşmə (yerdəyişmə) zamanı
mad di-texniki təminat hissə və bölmələrinin taktiki fəaliyyətlərinin, o cüm lə -
dən komandirlərin işi və vəzifələrinin öyrənilməsini,  döyüşlərdə maddi və -
sa it lərin vaxtında və tam şəkildə şəxsi heyətə çatdırılması, silah və tex ni ka la -
rın təmir və təxliyyəsi, o cümlədən şəxsi heyətin sağlamlığının qorunması,
möh kəmləndirilməsi, yaralı və xəstələrin müalicəsi və təxliyyəsinin düzgün
təş kili qaydalarını, maddi vəsaitlərin  alınması, qeydiyyatı, saxlanılması, on -
la rın təyinatı üzrə istifadəsi  və silinməsi, qoşunlarda qoşun təsərrüfatının və
hər bi təyinatlı daşınmaların təşkilini mükəmməl öyrənməli və praktik olaraq
düz gün tətbiq etməyi bacarmalıdırlar.

Hü cum döyüşlərinin aparılması zamanı qoşunlarda maddi-texniki tə mi na -
tın düzgün və vaxtında yerinə yetirilməsi müvəffəqiyyətin əsasını təşkil edir
və bütün əməliyyatların uğurla tamamlanmasında əsas rol oynayır.

HÜCUM ZAMANI MTT-NIN TAPŞIRIQLARI

Hücum, düşməni darmadağın etmək və onun  mühüm ra yon la rı nı (hü dud -

la  rını, obyektlərini) ələ keçirmək məqsədilə aparılan əsas döyüş nö  vüdür. 

Hücum zamanı MTT-nin əsas tapşırıqları aşağıdakılardan ibarətdir:

– mad di vəsait  ehtiyatlarının fasiləsiz olaraq  daşınması və şəxsi heyətə
çat dırılması;

– sıradan çıxmış silah və texnikaların təxliyyəsi, bərpası və sıraya qay ta rıl -
ma sı;

–  yaralı  və xəstələrin təxliyyəsi və tibbi yardımın göstərilməsi;
– motoatıcı briqadanın anbarlarında MTT ehtiyatlarının sərfinin ta mam -

lan ması, doldurulması  [1.157]

HÜ CUM ƏMƏLİYYATININ MADDİ-TEXNİKİ TƏMİNATININ 

TƏŞKİLİNƏ TƏSİR GÖSTƏRƏN AMİL LƏR

Hü cum  əməliyyatında qoşunların maddi-texniki təminatının təşkil olun -
ma sı onların hücumakeçmə üsulundan asılıdır.  Bu zaman MTT-nin qüvvə və
və saitlərinin  döyüşən qoşunlara vaxtında yaxınlaşdırılması, həmçinin düzgün
is tifadə olunması başlıca rol oynayır. 

His sələrin (birləşmələrin) hücum əməliyyatının maddi-texniki təminatına
aşa ğıdakılar təsir göstərir:

–  hissələrin (birləşmələrin) hücum əməliyyatına başlama üsulları;
–  onların döyüş tapşırıqları, döyüş qaydasının düzülüşü;
–  hissə və birləşmənin (birliyin) döyüş düzülüşündə rolu və yeri;
–  düşmən tərəfindən kütləvi qırğın silahlarının tətbiqinin miqyası;
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–  maddi-texniki təminatın  yuxarı rəislər tərəfindən müəyyən olunmuş
qay  dası.

HÜ CUMDA MADDİ TƏMİNATIN TƏŞKİLİ, ŞƏXSİ  HEYƏTİN

QİDALANMASININ TƏŞKİLİ

Hü cumda  şəxsi  heyətin  qidalanmasını  təşkil   etmək   üçün   briqadanın
ər zaq  xidməti  çıxış (gözləmə)  rayonunda  aşağıdakı tədbirləri  görür:

–  ərzaq  ehtiyatları  təyin  olunmuş  normalara  çatdırılır (1-ci növbədə
tə minedici bölmələrdə);

–  texniki  vasitələrə  texniki  qulluq  göstərilir;
–  təsərrüfat  manqaları  aşpazlarla  dəstləşdirilir;
–  ərzaq  bölgüsü  cədvəli  tərtib  edilir;
–  qidalananların  sayı  dəqiqləşdirilir.

Ta borun maddi-texniki təminat  taqımının  komandiri  əmr   aldıqdan   son -
 ra  təsərrüfat manqasının  komandirinə  tapşırıqlar  verir  və  təyin  edir:

–  yerdəyişmə  qaydalarını;
–  ərzaq məntəqəsinin açılma  yeri və vaxtını;
–  neçə  nəfər  şəxsi  heyətə  və  hansı  bölmələr  üçün  yemək  bi şi ri lə -

cə  yini;
–  yeməklərin  hazır  olma  vaxtını;
–  hazır  yeməklərin  hansı  qaydada  bölmələrə  çatdırılmasını;
–  su  və  yanacaqla  təminat  qaydalarını və  sair.

Hə rəkətə  başlamazdan  əvvəl  çıxış (gözləmə) rayonunda  bütün  şəxsi  he -
 yətə  isti  yemək  verilməlidir. Döyüş   zamanı  təsərrüfat  manqası öz ta bo -
runun ikinci eşelonunun arxasında 3 km ara məsafəsi saxlamaqla hərəkət
edir.

Ye məklər hərəkət zamanı, yaxud qısa dayanacaqlarda, əsasən  kon serv ləş -
di  rilmiş  ərzaqlardan  bişirilir. Bu vaxt ara məsafəsi saxlamaqla ərazinin  qo -
ru  yucu  və maskalanma xüsusiyyətlərindən   maksimum   istifadə   olun ma lı -
dır. Bütün hallarda  ilk növbədə şəxsi heyət  üçün  sığınacaq  yerləri ha zır lan -
ma  lıdır. Hazır yeməklər  taborun  həkimi  (feldşeri)  tərəfindən   yox la nıl dıq -
dan  sonra tabor   komandirinin,   yaxud  qərargah   rəisinin   icazəsi  ilə şəxsi
he   yətə paylanılır. Hazır   yeməklərin  paylanması  və  çatdırılması  qaydalarını
hər dəfə konkret döyüş vəziyyətindən asılı olaraq tabor komandiri təyin  edir.
[1.164-165]

Bir qayda olaraq  hazır yeməklər bölüklərin da yaq mən tə qələrinə   yaxın
ye rə səhra mətbəxlərində aparılır  və paylanılır.  Lazım gəldikdə  bö lük  lə rin
baş ça vuşları mətbəxlərin qarşılanması və müşayiət olun ma sını təşkil edirlər.
Bu  məqsəd üçün bələdçilər təyin  olunur. Əgər şərait  im kan  verirsə, mət bəx -
 lər bölüklərin dayaq məntəqələrinə maksimum ya xın laşdırılır və ha zır ye -
 mək  lər birbaşa şəxsi  heyətin  qazançalarına çə ki lir. Əksər hal lar da  isə ta qım -
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 lar   dan təyin olunmuş daşıyıcılar yeməkləri bö lüyün paylama nöq təsindən ta -
qım  lara ter mos  larda   daşıyırlar. Əmə  liyyat zamanı zabit və gizirlər, çavuş və
əs  gərlər isti yeməyi eyni mət bəxdən alırlar. Ey ni vaxtda  daşıyıcılar  meh tə -
rə   lərin  doldurulması və qazançaların yu yul   ması üçün qaynar su olan  ter mos   -
 ları  da  aparırlar.

Ta qımların  isti  yeməkləri  alma növbə və qaydası  bölük komandiri (baş
ça vuşu) tərəfindən təyin olunur. 

HÜCUMDA TEXNİKANIN YANACAQLA DOLDURULMASININ TƏŞKİLİ

Hücumda  maşınların yanacaqla doldurulması döyüşün aparılma şə rai tin -
dən, maşınların sayı və doldurma vasitələrinin mövcudluğundan asılıdır. Hü -
cum dan qabaq tabor (bölük-batareya) komandirləri bütün maşınların ya na -
caq  la doldurulmasını və təyin olunmuş yanacaq ehtiyatlarının yaradılmasını
təş  kil etməlidirlər. Bu tədbirlər, adətən hərəkətdən hücuma keçərkən hərbi
his  sələrin tabor kolonlarının açılma hədlərinə yaxınlaşana kimi aparılır.  Ma -
şın ların qısa müddətdə yanacaqla doldurulmasını təmin etmək üçün ştat və
əla və doldurma vasitələri, adətən hər bölükdə, batareyada texnikanın dol dur -
ma şəraitini, həcmini və doldurulma vasitələrinin imkanlarını nəzərə ala raq
böl mələrə paylanılır.

Əgər tabor hücum (həmlə) xəttinə çıxana qədər uzaq məsafəyə marş ke çi -
ril  sə, onda briqadanın tabor və yaxud bölük kolonlarına açılmasından qabaq
tank  lar və başqa döyüş  maşınları  hər maşında olan qabları (çəllək, ka nistr,
bi don) lazım gələrsə yanacaqla doldururlar.

Dö yüş maşınlarında əlavə yanacaq ehtiyatı yoxdursa, bu vaxt onların ya -
na  caqla doldurulması doldurma vasitələri ilə həyata keçirilir. İlk növbədə əla -
və verilmiş doldurma vasitələrini istifadə etmək məqsədəuyğundur. Bu za -
man taborun  döyüş maşınlarını təmin etmək üçün doldurma vasitələri hazır
və  ziyyətdə saxlanılmalıdır. [ 1.165 ]

Bü tün hallarda tabor komandiri elə tədbirlər görməlidir ki, tanklar və dö -
yüş maşınlarının çənləri (bakları) yanacaqla tam doldurulmuş vəziyyətdə dö -
yü  şə girsinlər. Briqada, tabor və bölmə kolonlar xəttinə açılandan əvvəl, tank -
la  rı yanacaqla doldurduqdan sonra  onların çəlləkləri tanklardan çıxarılır və
böl  mələrin hərəkət marşrutunda bir yerə yığılır. Onlar yuxarı rəislərin güc və
va  sitələrilə yığılır və daşınırlar.

Döyüşün gedişində lazım gəldikdə döyüş maşınlarının yanacaqla dol du rul -
ma  sı döyüş sıralarında daldanacaq yerdə, arxaya çıxmadan həyata keçirilir.
Bu halda yanacaq və sürtgü materialları hissə komandirinin sərəncamı ilə dö -
yüş yerinə gətirilir. Daşıma üçün bəzən döyüş maşınlarından istifadə etmək
olar. 

Dol durmadan sonra onlar  döyüş düzülüşündə öz yerlərini tutur və alı nan
tap şırıqları yerinə yetirirlər. Tabor texnikasının yanacaqla tam doldurulması
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dö yüş tapşırıqları yerinə yetiriləndən sonra, adətən döyüş gününün axı rın da
təş kil olunur.

HÜCUMDA TEXNİKİ TƏMİNATIN TƏŞKİLİ

Texniki təminatın əsas məqsədi silahların zirehli, avtomobil və digər tex -
ni kaların texniki cəhətdən saz, daim döyüş hazırlığı vəziyyətində sax la nıl ma -
sı, zədələnmiş maşınların tez bir zamanda  sıraya qaytarılmasıdır.   

Silahlara və texnikaya göstərilən texniki qulluğa aiddir:
– aqreqat və mexanizmlərin sazlığının yoxlanılması, onların ni zam lan ma -

sı, təmizlənmə və yığılması;
– ölçü cihazlarının düzgün  göstərib-göstərməməsinin yoxlanılması;
– kiçik nasazlıqların aradan qaldırılması, bərkitmə işləri;
– maşınların su, xüsusi maye və sıxılmış hava ilə doldurulması, yan ğın -

sön dürmə vasitələrinin, akkumulyatorların doldurulması;
– texnikanın ehtiyat alət və ləvazimatlarla tam dəstləşdirilməsinin yox la -

nıl ması (tabelə uyğun);
– avtomobillərin, şəxsi heyətin və digər maddi vəsaitlərin daşınması üçün

ha zırlığın yoxlanılması.
Silah və texnikanın istifadəsi dövründə aşağıdakı texniki qulluq növ -

ləri ke çirilir:
– nəzarət baxışı – maşın parkdan çıxdıqda, döyüşdən qabaq maşınların

saz lığını yoxlamaq və lazım gəldikdə istismar materialları ilə doldurulmaq
(hə rəkət zamanı);

– gündəlik texniki qulluq – hər gün maşınlar istismardan qayıtdıqdan son -
ra, ancaq 200-250 km-dən tez olmayaraq aşağıdakıları həyata keçirmək;

– 1 saylı texniki qulluq;
– 2 saylı texniki qulluq.

1 və 2 saylı texniki qulluq hər maşın üçün təyin edilmiş müəyyən məsafə
qət etdikdən sonra keçirilir. Maşınlar döyüş fəaliyyətinə hazırlandıqda, sax -
lan maya qoyulduqda və onların yaz və yay dövrlərində istismara ha zır lan ma -
sın da 1 və 2 saylı texniki qulluqlar maşının əvvəlki məsafə qət etməsi nəzərə
alın madan keçirilir.

Hü cumda maşınlara texniki qulluq döyüşdən qabaq və döyüş tap şı rıq la rı -
nın yerinə yetirilməsi zamanı yaranan fasilələrdə birləşmə (hissə, böl mə) ko -
man dirinin göstərdiyi rayonlarda keçirilir. Qulluq üçün elə daldanacaq yer lər
se çi lir ki, ora lazım olan maddi vəsaitlər, qulluq və təmir vasitələri hə rə kət et -
di rilə bilsin. Briqada hərəkətdən birbaşa müdafiə olunan düşmənə hü cum
üçün irəlilədikdə texniki qulluq və təmir hissələri (bölmələri) áó ãàéäàäà hə -
rə kət edir:

– taborda öz taborunun arxasında texniki qapanmada;
– briqadada – TTQ tərkibində işləmək üçün ayrılmış vasitələr – birinci eşe -
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lo  nun taborlarının ardınca; 
– briqadanın təmir bölmələri-vasitələrin bir his sə si nin texniki qapanmaya

ayrılmaqla briqadanın əsas qüvvələrinin arxasında.
Bri qadanın hücum xəttinə çıxışı zamanı, eləcə də müdafiə olunan düşmənə

onun la bilavasitə təmas vəziyyətindən hücum vaxtı təmir hissələri
(bölmələri) bir qayda olaraq yerləşdirilir:

– taborda – TTQ-nin tərkibində öz taborunun döyüş sıralarının arxasında;
– briqadada  –  təmir bölmələri – briqadanın ikinci eşelonunun (ehtiyatın)

ar xa sında, briqadanın ZMTM-də açılmağa hazır olmaq şərti ilə dal da na caq -
lar da; 

– briqadanın TTQ  birinci eşelon taborlarının arxasında;
Briqadaya  təhkim olunmuş təmir və təxliyyə bölmələri  MTT  bölmə rə-

i si  nin qərarı ilə sərbəst və ya ştat vasitələrilə birlikdə yerləşir və açılır.
Tə mir hissələri (bölmələri) maşınların sıradan çıxdığı yerlərdə və ZMTM-

də açılır.
Briqadanın  birinci ZMTM-i, adətən hücum xətti rayonunda (döyüşə girmə

xət tində), sonradan düşmənin müdafiəsinin dərinliyində, maşınların daha çox
sı radan çıxma ehtimalı olan yerlərə yaxın təyin olunur.

Hü cum gedişində ZMTM-in yeri zədələnmiş maşınların döyüş mey da nın -
da yerləşməsi şəraitdən asılı olaraq dəqiqləşdirilir. Hissələrin (bölmələrinin)
tə mir işlərinin müddəti hər bir halda hissə ko man dirinin MTT üzrə müavini
tə rəfindən vəziyyətdən asılı olaraq müəyyən edi lir.

Ta bor və briqada TTQ təmir vasitələrinin işinin müddəti, bir qayda olaraq,
on ların öz taborlarının (briqadalarının) arxasınca maşınların texniki qulluq
ra yonlarına (məntəqələrinə) gəlməsi vaxtı 5 saatdan az olmamalıdır.

Briqadanın təmir bölmələri maşınların sonrakı dö yüş lərə hazırlanması
üçün bölmələrin əsas va si tələrinin  döyüş gününün sonunda briqadanın əsas
qüvvələrinə gəlməsinə qədər ləngiyir.

Briqadanın düşmənèí müdafiəsinin əməliyyat dərinliyində fəaliyyəti za -
ma nı təmir və təxliyyə hissələrinin (bölmələrinin) və ZMTM-in mühafızə və
mü dafiəsinin xüsusi əhəmiyyəti var. Lazım olduqda onların mühafizə və mü -
da fiəsi üçün birləşmə (briqada) komandiri döyüş bölmələri ayırmalıdır. Sı ra -
dan çıxdıqları yerdə təmir olunmayan zədələnmiş maşınlar təxliyyə olunur və
qrup laşdırılaraq cəmləşdirilir. [ 1.169 ]

HÜCUM DÖYÜŞÜNÜN TİBBİ TƏMİNATI

Hücum döyüşləri mərhələlərində tibbi təminata olan tələblər
Mo toatıcı briqadanın hücum döyüşünün tibbi təminatının təşkili briqada

tibb xidməti rəisinin fəaliyyətində böyük məsuliyyət, yüksək fiziki yük, gər -
gin əmək  tələb edir. Tibb xidməti rəisi himayəsində olan qüv və və vasitələri
ön istiqamətlərə, briqadanın hücum istiqamətlərində yer də yiş mə lərini in ten -
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siv təmin edir. Hücum döyüşlərində əsas qüvvə xəstə və ya ra lı la  rın tezliklə
ax tarılıb tapılması və döyüşdən çıxarılmasına sərf edilir. Hü cum dö yüş lə rin -
 də ki tez-tez şərait dəyişmələri, hərəkətin intensivliyi nə ti cə  sin də mə sa fə -
nin uzanması, qət olunmuş ərazinin tanınmazlığı, sosial-məi şət ob yekt lə -
 ri   nin, yol və körpülərin dağılması səbəbindən sanitar-epi demioloji və ziy -
yə tin gərginləşməsi tibbi yardımın göstərilməsində xey li maneələr mey -
da  na çıxarır. Belə hallarda, briqadanın tibb xidməti rəisi tə minat məsələlərini
key  fiyyətli həll etmək üçün tibbi qüvvə və vasitələrlə ma nevr edərək, qısa za -
man ərzində onların yerdəyişmələrinə, yığılıb-açıl ma sı na diqqət yetirir. 

Hücum döyüşlərində mo toatıcı briqadada sutka ərzində 12-15% sanitar
it  ki baş verir ki, bu da ayrı-ayrı saatlarda, döyüşün müxtəlif mərhələlərində
say   ca kəs kin fərqlənə bilər. Qəflətən çoxlu sayda yaralı daxil olan  və ziy yət -
 lər    də tibb xidməti rəisi  tabeçiliyindəki ehtiyat qüvvələrdən dərhal is ti fa də et -
mə   li olur. 

Motoatıcı briqadanın tibb xidməti tərəfindən briqadanın hücuma hazırlıq
mər  hələsindəki tədbirlər maksimum səviyyədə, vaxtında və ətraflı ha zır lan -
ma  lıdır.

Bu tədbirlərə aşağıdakılar aid edilir:
– qarşıdakı hücum barədə qəbul olunmuş qərara və plana əsasən ta be çi lik -

də kilərə tapşırıqların verilməsi;
– xəstə və yaralıları olan tibb məntəqəsinin boşaldılması;
– tibb məntəqəsinin və digər tibb xidməti vasitələrinin yeni təyin edilmiş

yer lərdə yerləşdirilməsi və işlək vəziyyət üçün açılması;
– briqadanın yerləşmə bölgəsində şəxsi heyətin sağlamlıq vəziyyətinə

mən  fi təsir göstərə bilən hallara qarşı sanitariya-gigiyena və əks-epi de mik
təd birlərin keçirilməsi;

– briqada tibb məntəqəsi və taborların tibb heyəti ilə təmin olun ma sı;
– şəxsi heyətin fərdi profilaktik vasitələrlə təminatı, ilk tibbi yardım qay -

 da larının öyrədilməsi;
–  taborların tibbi yardım vasitələri və sairə nəqliyyatla təmin edil mə si;
– komandanlığın və yuxarı tibb xidməti rəisinin ayırdığı əlavə yardım va -

 si tələrinin ayrılması;
– şəxsi heyətin mühafizə tədbirlərinin keçirilməsi.
Hücuma hazırlıq mərhələsində tibb xidməti rəisi taborları sanitarlar və xə -

rək daşıyan sanitar manqaları ilə təmin edir. Yuxarı tibb xidməti rəisi tə rə fin -
dan verilmiş ehtiyat sanitar nəqliyyatla mühafizə dəstəsini gücləndirir.[2.194]

Motoatıcı briqadanın hücumakeçmə mərhələsindəki tibbi təminatı
hü cu ma keçmə üsullarının müxtəlifliyindən asılı olaraq təşkil olunur.

Düşmənlə bilavasitə təmas vəziyyətindən hücuma keçdikdə sanitar tə -
li mat çılar tərəfindən ilk yardım göstərilməsi üçün sanitarlar taqımlara gön də -
ri r və onların fəaliyyəti tənzimlənir. Sanitarlar xəstə və yaralıların toplandığı
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yer  ləri-“yaralı yuvalarını” təyin edir. Taborların tibb məntəqələrinin işi qu ru -
lur. Briqadanın ön mövqeyindəki taborların tibb məntəqələri həmin taborların
ar xasındakı sığınacaqda yerləşdirilərək dərhal hərəkət etməyə hazır və ziy yət -
də olmalıdır. Bu taborlar yığım və təxliyyə vasitələrilə gücləndirilir.

Briqada ön mövqedə hücuma çıxış vəziyyətində olanda tibb məntəqəsi
cəbhə xəttindən 6-8 km-lik məsafədə daldalanacaqda açılır. Mo to atı cı bri -
qada ehtiyatda olduqda isə tibb məntəqəsi döyüş başlanan ana qədər sı rada
açıl mış vəziyyətdə hazır saxlanılır. Motoatıcı briqada dərinlikdən hü cuma
ke çər sə, gözləmə rayonunda olan tibb məntəqəsi yalnız am bu la to r və sta sio -
nar tibbi yardımın təşkili üçün qismən açılır. Tibb məntəqələrinin gös tərilən
qay dada yerləşdirilməsi tərtib olunan MTT planında müəyyən olun malıdır.
Mən   təqə lazım gəldikdə sonradan ön mövqe arxasında yer də yiş mə edir. Hü -
cum döyüşləri müvəffəqiyyətlə aparıldıqda briqada bir döyüş sut ka sı ərzində
17 km-ə qədər irəliləyə bilər. Bununla əlaqədar bu müddət ər zin də briqada
tibb məntəqəsində 1-2 yerdəyişmə aparmalı olur. 

Briqada tibb xidməti rəisi döyüşün əvvəli üçün yaralıları toplayan (yığan)
və təxliyyə edən vasitələri taborlara göndərməlidir. Bu vasitələrin (briqada və
ya daha yuxarı komandanlıqdan verilmiş) bir hissəsi zəruri hallarda TTM
güc ləndirilməsi üçün ehtiyat halında və briqadanın tibb məntəqəsində
(Br.TM) cəm ləşdirilir. Briqada tibb xidmətinin əsas funksional bölməsi olan
tibb məntəqəsi motoatıcı briqadanın tibbi təminatını həyata keçirir. MABr-ın
tibb məntəqəsinin ştat tərkibi, onun səhra şəraitində açılması və fəaliyyət
prin sipi tibbi təminatın idarə edilməsi üzrə vəzifə və tapşırıqların yerinə ye ti -
ril məsini mümkün edir.[2.196]

Motoatıcı briqadanın hücum döyüşünün gedişində tibbi təminat məsələləri,
düş  mənlə bilavasitə təmas vəziyyətindən və də rinlikdən hərəkət edərək apa -
rı lan hücumun tibbi təminatı analoji təşkil olu nur. Taqımlardakı sanitarlar ya -
ra lılara ilk tibbi yardım göstərir, onları ya xın lıq da işarələnmiş sığınacaqlara
yı ğır və dərhal taqımlarının arxasınca irə li lə yirlər. Sanitar-təlimatçılar bö lük -
lər arasında dolaşaraq sanitarların işlərinə rəh bərlik edir, xərəkdaşıyanları və
sa nitar nəqliyyatı yaralı sığınacaqlarına gön dərir, göstərilən tibbi yardımın
key fiyyətinə nəzarət edirlər. Hər bir sa ni tar yaralını sığınacağa aparmazdan
əv vəl ona ilk yardım göstərilməsi üçün 10-20 dəqiqə vaxt sərf edir. Bu vaxtın
1-2 dəqiqəsini yaralıya yaxınlaşmağa, 6-7 də qiqəsini ilk yardıma, 2-3 də qi qə -
 si  ni yerinin işarələnməsinə, 8-10 dəqiqəsini isə öz yerinə qayıtmağa sərf edir.
Sa  nitar-təlimatçılar yardım üçün müvafiq çan talarla təmin edilirlər. Bundan
əla və, döyüşdən qabaq, hər bir döyüşçü şəx si əleyhqaz, fərdi tibb təchizatı va -
si   tələrilə təmin olunur. Yaralıların yı ğıl ma sı və onlara tibbi yardımın gös tə ril -
mə si fasiləsiz aparılmalı, ilk növbədə ağır ya  ralılara tibbi yardım gös tə ril mə -
li dir. Döyüşün gedişi ərzində özü-özünə yar  dım tədbirlərinə tələbat artır. Bu -
na görə də döyüşçülərə yuxarıda qeyd olun  du ğu kimi, hazırlıq dövründə qar -
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şı lıqlı yardım qaydalarının öyrədilməsi da  ha va cibdir. Yaralıların toplanması,
onlara ilk yardımın göstərilməsi və təh  lükəli yer lərdən kənara, taborların hə -
rə kətinin əks istiqamətinə çıxarılması işi  nə ümu mi rəhbərliyi tabor həkimi
(feldşer) edir. Taborların sanitar tran  sport yor la rı bölüklərdən yaralıların təh -
lü kəsiz yerlərə daşınmasını təmin edir. Tabor tibb məntəqələri hərəkət edərək,
ya ralıların toplandığı yerlərdə yar  dım gös tə rir və dərhal digər “yaralı yu va la -
rı na” keçirlər. Briqada tibb mən  təqəsinin sa ni tar nəqliyyatı isə yaralıların
mən təqələrə çatdırılmasını tə min edir. Taborun hü cumu müvəqqəti dayandığı
mə qamlarda onun tibb mən tə  qəsi açılaraq, xəs tə və yaralılara həkiməqədər
tib bi yardımı təmin edir. Ta bor   ların tibb məntəqə rə isləri taborların döyüş tap -
şı rığını, döyüş düzülüşü və taborların komanda mən təqələrinin yer də yiş mə lə -
ri ni bilməli, ar  xa təminat bölmələrinin yeri ba rə də, təxliyyə və daşınma yol -
la rı haqqında ət  raflı məlumata malik olmalıdırlar.

Briqada tibb məntəqəsinə döyüşün gedişində, qısa müddət ərzində çoxlu
say     da yaralı daxil ola bilər. Briqadanın hücumunun  də rin li  y ini nəzərə alaraq
tibb məntəqəsi qısa müddət ərzində yerdəyişmələrə daim ha  zır olmalıdır. Dö -
yüş lərin tibbi təminatının həyata keçirilməsinə hər tə rəf li ha zırlığı təmin
et mək üçün briqadanın tibb məntəqəsi tərəfindən döyüş əmə liy yat la rın -
da kı vəzifələrdən irə li gələn aşa ğıdakı tapşırıqlar  ye ri nə ye ti ril mə li dir:

– tabor tibb məntəqələri ilə birlikdə yaralıların axtarışı, yığılması, onlara
ilk yardımın göstərilməsi və döyüş zonasından çıxarılması;

– taborların  tibb məntəqələrindən xəstə və yaralıların briqada tibb mən tə -
qə lərinə təxliyyə edilməsi;

– xəstə və yaralıların qəbulu, onların çeşidlənməsi və ilk həkim yardımının
gös tərilməsi;

– xəstə və yaralıların radioaktiv maddələr və kimyəvi zə hər lən mə lər dən
sanitar təmizlənməsinin həyata keçirilməsi;

– yoluxucu xəstəliyin olmasında şübhəli bilinənlərin müvəqqəti təcrid
olun ması;

– xəstə və yaralıların sonrakı təxliyyəyə hazırlanması;
– tabor və bölüklərdə göstərilən ilk yardımın və həkimə qədər yardımın

ke çirilməsinə nəzarətin yetirilməsi;
– yüngül yaralı və xəstələrin ambulator müalicəsi;
– briqadada müalicə-profilaktik və əks-epidemik tədbirlərin keçirilməsi;
– tabor və bölüklərin həkim və sanitar təlimatçılarının tibbi yardım va si tə -

lərilə təmin edilməsi;
– tibb məntəqəsinin döyüş hazırlığının və şəxsi heyətin hərbi tibbi ha zır lı -

ğı nın aparılması;
– briqadanın şəxsi heyətinin KQS-dən mühafizə tədbirlərinin keçirilməsi;
– tibb məntəqəsinin qeydiyyat və hesabat sənədlərinin hazırlanması.
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NƏTİCƏ

Nə ticə olaraq bildirirəm ki, müasir döyüş əməliyyatlarının plan laş dı rıl ma -
sı, hazırlığı və keçirilməsi zamanı maddi-texniki təminatın müvəffəqiyyətli
təş kil olunması üçün yüksək templər ilə marşların keçirilməsi gələcək dö yüş -
lər də motoatıcı (tank) hissə və bölmələrin fəaliyyətlərinin əsas xü su si y yət lə -
rin dən biri olacaqdır. Hərb tarixinə nəzər saldıqda, keçmiş döyüşlərin təc rü -
bə   si göstərir ki, motoatıcı (tank) briqadanın (taborun) təyin olunmuş rayona
tam döyüş hazırlığı vəziyyətində, qısa müddətdə çatdırılmasına yalnız dö yü -
şün maddi-texniki təminatının yaxşı təşkil olunduğu hallarda nail oluna bilər.

Müasir şəraitdə isə düşmənin raket-artilleriya (nüvə) zərbələri qoşunların
hə rəkət etdiyi yollarda, yaşayış məntəqələrinin, dəmiryol qovşaqlarının, ko -
lon yollarının, keçidlərin, sənaye potensialının kütləvi dağıntılarına, əraziləri
su basmasına, yanğınlara, maddi vəsaitlərin daha da böyük ölçüdə itkisinə sə -
bəb ola biləcəkdir. Elə buna görə də qoşunların yerdəyişmələri həyata ke çi r -
di yi mürəkkəb şəraitlər döyüşün maddi-texniki təminat baxımından daha  də -
qiq təşkil olunmasını tələb edir.

Döyüşün maddi-texniki təminatının yüksək səviyyədə təşkili  şəxsi heyətin
yük sək peşəkarlığa malik olmasından, maddi-texniki təminatın bacarıqla və
müs təqil şəkildə planlaşdırılması və praktiki cəhətdən məharətlə icra edil mə -
sin dən asılıdır. Bütün hallarda maddi-texniki təminatın müvəffəqiyyətlə ye ri -
nə yetirilməsinə yalnız maddi-texniki təminat bölmələrinin şəxsi heyətinin
de yil, həm də bütün qoşun növlərinin şəxsi heyətinin gərgin əməyi nə ti cə sin   -
də nail olunur. 

Gə ləcəkdə hücum döyüşləri zamanı MTT vasitələrinin müvəffəqiyyətlə
da şınmasını yüksək manevrliyə malik olan nəqliyyat vasitələri həyata ke çi rə -
cək dir. Bundan əlavə, döyüş əməliyyatları aparılan zaman müxtəlif nəqliyyat
növ ləri arasında etibarlı qarşılıqlı əlaqənin və bağlantıların mövcud olması da
xü  susi  əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Bu mənada qoşunların müxtəlif şə rait lər də
döyüşü müvəffəqiyyətlə həyata keçirmək bacarığı, həmçinin müxtəlif növ
mad di vəsait daşımaları, istənilən şəraitlərdə müvəffəqiyyətlə yerinə ye -
tirilməsi öz əhəmiyyətini itirməyəcək, daha aktual olacaqdır. 
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PEЗЮME
Организация  материально-технического обеспечения в атаке

Майор Джавид АГАЕВ

В статье нашло свое отражение создание материально-технического
об еспечения в наступательном бою, также питание личного состава, вы -
вод больных и раненных, оказание медицинской помощи, заправка авто-
мобилей горючим, перевозка материальных средств, проведение техни-
ческого ухода и действие ремонтных выводных групп.

SUMMARY

Organization material and techinical provision in attack

Major Cavid AGAYEV 

İt has been reflected in the organization of the logistics in the offensive
war, the nutrition of staff in the offensive war, evacuation of the sick and
woun ded, provision of medical care, the gueling of the vehicles, carrying of
the material means, provision of technical supplies in technigue and the activ-
ity of the  a evacuation groups in the article.
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Fransanın zirehli avtomobili PVP (Petit Vehicule Protege – kiçik zirehli maşın) "Pa -
nar" şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanmışdır. Avtomobil  İveco 8140 dizelli
mü hərriki ilə təchiz olunmuşdur. 160 at gücünə malik olan PVP şo se yolda 120
km/saat sürət yığa bilir. Maşının gövdəsi  polad, alümin və keramika olan zirehdən
ha zırlanmışdır. Ballistik müdafiənin sə  viy yə si  NATO STANAG 4569 standartlarına
uy ğundur. Göv də nin üs tün  də atıcı silahların yerləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulan və
mə safədən idarəedilən mo  dul qoyulmuşdur. Buraya 12,7- mm çaplı  pulemyot yer ləş -
dir mək olar. Heyəti iki nə  fər dən ibarətdir. Daha iki atıcı isə yük bölümündə yerləşir.
PVP bazasında bir-neçə mo  del hazırlanıb. PVP HD-beşqapılı zirehli maşındır. Onun
bö yük həcmli və 2 tona qə   dər artırılmış lazımi yük (maşının döyüş kütləsi 7.9 t) ka -
bi nəsi var. Növbəti nü mu  nə PVP XL 3 t lazımi yükə və ya 10 nəfər ləvazimatlı pi ya -
da ya hesablanıb. Bu maşının dö yüş kütləsi 12 tondur.  PVP XL üçüncü səviyyə stan -
dart larına uyğun olan ballistik mü  dafiəyə malikdir. PVP APC variantı isə Çili quru
qo  şunları üçün hazırlanıb (15 ma  şın düzəldilib), baza nümunəsindən 15 sm hündür
olan damı ilə fərqlənir.

“Zarubejnoye Voennoe Obozreniye” jurnalı, №11, 2013



EERRMMƏƏNNİİ   SSOOYYQQIIRRIIMM  İİDDDDİİAALLAARRII

VVƏƏ  GGEERRÇÇƏƏKKLLƏƏRR
Həmzə BEKTAŞ 

(Əvvəli ötən saylarımızda)

“KÖÇ” QANUNU VƏ GERÇƏKLƏR

Tutulan yol “azadlıq mübarizəsi”nə aparan ideal bir yol deyildi. Azadlıq
mü    barizəsi aparanlar namusa sataşmaz, təcavüz etməz, körpə və qo ca la  rın ba -
şı nı kəsməz, kimsəyə zülm və işgəncə rəva görməz! Sənədlərdə gös  tə    rilən ki -
mi  erməni komitəçiləri əsla azadlıq mücahidi ola bilməzlər. Onlar ol            sa-olsa
müəy yən mənfəət müqabilində xarici dövlətlərə satılmış, erməni xal             qını
azad lıq mübarizəsi fikriylə çaşdırmış olan quldurlardır. Çünki onların tut              duq -
la rı yol və gördükləri işlər azadlıq mübarizəsi aparan qəhrəmanların yox, qul -
dur ların yoludur və apardıqları müharibə də azadlıq müharibəsi de  yil  dır. Tür -
ki yə kimi tarixi kökləri olan bir dövlətə qarşı düşmən qüvvələrin tə  h           rik, təş -
viq və yardımı ilə erməni komitələrinin və onlara uyan ermənilərin ida     rə et -
di yi bir üsyan, bir xəyanət və bir düşmənçilikdir. Bunun xəyanət ol   du   ğu     nu er -
mə ni yazıçıları da etiraf edirlər. Buna bir örnək olaraq Amerikada ya   şa    yan
Ar tin Vartanyan adında bir erməninin Harputlu (Türkiyədə yer adı–tər  cü  mə -
çi nin qeydi) Osep Sarkisyana yazdığı cavab məktubundan seçmə sə   tir  lə   ri diq -
qə tinizə çatdırırıq: “Əzizim, türk ordusu haqqında vermiş olduğunuz mə   lu -

ma tı teleqrafla Rusiya
ko  mandanlığına bil dir -
d im. Arxayın olun.
Van da ol   duğu kimi,
Tür kiyə hö kumətinə
mü   qa vi mət üçün Har -
put da da bir üsyan təş -
 kil edər si niz. Son gün -
lər də 5000 ədəd mau -
zer tədarük edə bildik.
Ya  xında si   zə gön də -
rə cəyik.” [1.199]

Mü   haribə dövründə
be lə bir məktubu alan
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ŞəKİL 1. ERMƏNİLƏRİN YANDIRDIQLARI QARS
ŞƏHƏRİNİN KÜÇƏLƏRİNDƏN BİRİ



hö kumətin Harputdakı Osep əfən   diyə nə edə cə yini, nə etməsinin lazım
gələcəyini, hansı tədbirləri gö   rə cə yi   ni, hansı millət və dindən olursa olsun,
istər dövlət adamı, istərsə də hərbçi olan, hətta ağlı ba şında olan hər kəsdən
soruşmaq olar. Bu məktubda işlənən gü  nahın, ci na yə tin də nə olduğunu hər
bir hüquqşünasdan soruşmaq lazımdır. Bu   rada baş ver miş cinayətdən bir
örnək verilmişdir. Bu məktub Osmanlı hö  ku  mətinin əli nə keçən minlərlə
vəsiqədən yalnız biridir.

DÖVLƏTİN GÖRDÜYÜ TƏDBİRLƏR

Os   manlı hökuməti çox çətin və çox da haqlı olaraq üsyan və xəyanət yo -
 lun        da olan vətəndaşlarını xəyanət bölgələrindən kənara çıxartmaq qərarı aldı
və buna görə də bir qanun verdi. 

Bu qərarın haqlı qərar olduğunu gördük. Əslində Osmanlı hökumətini ən
kəs    kin tənqid edənlər də belə “Köç” qanununun özünü deyil, onun tətbiqi və
hə       yata keçirilməsini tənqid edirlər. Biz də bu bölümdə məhz bu məsələnin
üzə         rində duracağıq. Əvvəlki bölümlərdə də açıqladığımız kimi, bu məsələ
Os              manlı hökumətinin günahkar olub-olmadığını ortaya çıxaracaq qədər va -
 cib          dir. Bu gün Osmanlı imperiyasının varislərini (o zamankı vəzifəli şəxs         lərin
öv ladlarını günahkar sayanlar) erməni xalqını öldürməkdə, qətl et    mək      də gü -
nah  landırırlar. Yoxsa Osmanlı imperiyasını dörd cəbhədə mü   ha ri bə apa rar -
kən, millət və dövlət ölüm-qalım savaşında olarkən, xalq yoxsulluq-ka         sıblıq
için  də, əlverişsiz şəraitdə, yoluxucu xəstəliklərin yayıldığı və qar şı sı  alın   maz
ol  duğu dövrdə qətliamlar edən daşnaklarımı, yoxsa  qətl edilmiş türk    lə rin qo -
hum-əqrəbasının intiqamı püskürməsinin qarşısını alan, üstəlik də er     məni qul -
 dur dəstələrindən həm erməniləri, həm türkləri qoruyan bir döv lə ti   mi mü da -
fiə edər diniz. Bu şərtlər altında əlbəttə insanlar ölmüşdür və ölə cək dir. Bu nu
hər kəs qəbul edir. Amma təkrar xatırlamaq lazımdırsa yada salaq ki, döv lət
və hö kuməti günahlandırmaq  üçün dövlət və hökumətin bu gü nahı et   mə si,

yəni kö  çü rü lən lə -
rin malına qəsb, na mu -
su na tə ca vüz və ya ca -
nı na qəsd zə    minini ha -
zır laması, bu xüsusda
əmr və tə li mat ver mə -
si, buna tə şə b    büs gös -
tə  rənlərə qar    şı çıx ma -
ma sı və ya on    ların
(əgər belələri var  sa –
tər cüməçinin qey   di)
qar şısını al ma ma    sı, ən
azın dan la zı mi təd bir -
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lə ri gör mə mə si lazımdır. Bu açıq   la manı verdikdən son ra Osmanlı hö ku mə ti -
nin “Köç” qanununu həyata ke çirmək üçün nələr etdiyini və hansı tədbirləri
gör  düyünü və görmədiyini araş  dıra bilərik. 

Osmanlı hökuməti 27 may 1915-ci il tarixli “Köç” qanununa görə çı xar ı -
lan iki təlimatla köçürülən şəxslərin mal, can və namuslarının qorunmasına
bir aydınlıq, düzən gətirmişdir. Daxili İşlər Nazirliyinin 28 may 1915-ci ildə
yay    dığı müharibə vəziyyəti və fövqəladə siyasi çətinliklərə görə başqa böl gə -
lə  rə göndərilən ermənilərin qorunması və yedirilib-içirilməsiylə bağlı mə sə -
lə  lər haqqında qısa mətni aşağıda nəzərinizə çatdırırıq:

“Haqqında söhbət açılan şəxslərin köçürülməsi yerli məmurların rəhbərliyi
al   tında  həyata keçiriləcək, köçürülənlər bütün heyvan və daşınan mallarını
öz    ləri ilə götürə bilərlər. Bu şəxslərin can, mal təhlükəsizliklərinin, yedirmə
və istirahətlərinin təşkil edilməsini keçdikləri yollardakı məmurlar həyata ke   -
çi        rəcəklər. Bu məsələdə ortaya çıxa biləcək çətinliklərin həllinə rütbə sırasına
gö rə bü     tün vəzifəli şəxslər cavabdehdirlər. Köçürülənlər getdikləri yerlərdə
sağ-sa la    mat halda və əkin-biçinlə məşğul olmaları üçün kənd və əlverişli ya -
şa yış yer       lərində yerləşdiriləcəklər. Yeni yaşayış bölgələrində  köçürülənlərə
ve  ri  lə cək ərazi yoxdursa, dövlət malı və kənd ərazilərindən istifadə edi lə cək -
dir. Bu ya    şayış yerlərində bir qeydiyyat dəftəri tutulacaq və köçürülənlər ica -
zə al ma dan başqa bir ye rə ayrılmayacaqlar. Möhtac vəziyyətdə olanların eh -
ti  yac la rı nı hökumət ödə   yəcəkdir. Köçürmə və iaşə ən böyük mülki rəislər və
mü  ha ci rət rəh bər lə ri nin vəzifəsinə aiddir. Vali və deputatlar nazirliyin icazəsi
ilə mü ha cirət ko  mis siyasına lazımi qədər məmur ala biləcəklər. Hər ailəyə ye -
tə ri qə dər ərazi ve riləcək, ərazi paylanması mühacirət komissiyaları tə rə fin -
dən həyata ke çi  ri lə cək dir. Ərazi sənədləri və daşınmaz mallar əsas sayılmaqla
pay lanan əra zini qey də almaq üçün xüsusi dəftər tutulacaqdır. Əkinçiliklə
məş   ğul ola caq və sə nət karlıqdan möhtac olanlara uyğun miqdarda alətlər və
ya sərmayə ve  ri lə cək dir.”  [2]      

Ölkənin içində olduğu şərtlər diqqətə alınarsa, soruşmaq lazımdır: Bir hö -
ku mət bundan başqa necə təlimat verə bilər? Təbii ki, bunu keçmişdə xaricdə
və ya ölkə daxilində köçürülən və ya digər bölgəyə köçürülərək yaşamağa
məc bur edilən digər ölkələrin gördükləri tədbirlərlə müqayisə etmək lazımdır.
Hət ta müasir  dünyamızdakı hadisələrlə də müqayisə edə bilərsiniz.

Os manlı hökuməti ikinci bir təlimatla köçürülən ermənilərin əmlak və əra -
zi  lərini təşkil etmişdir. Daxili İşlər Nazirliyinin 10 iyun  1915-ci il  tarixli 34
mad dədən ibarət “Müharibə və fövqəladə siyasi vəziyyət”ə görə başqa yer lə -
rə göndərilməsi qərara alınan ermənilərə aid mülk və ərazilərin  idarəedilməsi
haq qında verilən təlimatın  qısa xülasəsi ilə tanış olaq:

“Başqa yerlərə göndərilən ermənilərin əmlak, ərazi  və digər mə sə lə lərin
bu təlimatla idarə edilməsi və aparılması bu işlə məşğul olan vəzifə və mən -
səb lər aşağıdakı maddədə yazılı olan və özəl olaraq təşkil edilən ko mis si ya -
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la ra aiddir. İçində əşyalarıyla tərk edilən binalar vəzifəli şəxslər tə rə fin dən
mö hürlənərək nəzarətə götürüləcəkdir. Qoruma altına alınan əşyaların sa yı,
də yəri, sahibi dəftərdə yazılaraq uyğun yerlərdə anbara qoyulacaq, sahibləri
ayırd olunacaq şəkildə yığılacaq, aparılan qeydlərin əsli yerli hökumət təm -
sil       çiliyinə, təsdiq edilmiş bir surəti də tərk edilmiş mallar komissiyasına ve ri -
lə  cəkdir. Qorunması çətin olan, xarab olacaq mal və heyvanlar komissiya tə -
rə  findən hərracda satılacaq, alınan məbləğ sahibinə, sahibi bilinmirsə ol   du ğu
kən din adına əmanətə qoyulacaq, satılan malın siyahısı əhatəli olaraq qeyd
edi   ləcək, əsli yerli hökumətə, təsdiq edilmiş bir surəti də idarə komissiyasına
ve  riləcəkdir. Kilsədə tapılan əşyalar da qeyd edilərək eyni yerdə mühafizə
edi   lə cəkdir. Daha sonra hökumət tərəfindən kəndin yerləşdiyi yerə gön də ri -
lə   cəkdir. Buraxılan mülk və ərazinin siyahısı tutulacaq və idarə komissiyasına
ve   riləcəkdir. Ərazidə tapılan bütün əşyalar komissiya tərəfindən auksionda
sa  tılacaq və alınan məbləğ mühafizə ediləcək, qeydlər isə yerli hökumətə və
ida   rə komissiyasına veriləcəkdir. Boşaldılan yerlərə aid daha əvvəllər apa rıl -
mış qeydlərə heç bir dəyişiklik edilməyəcəkdir. Boşaldılan yerlərə müvəqqəti
sə   nədlərlə köçkün yerləşdirilə biləcəkdir. Yerləşdirilən köçkünlərin əsas sə -
nəd  lərini təşkil edəcək qeydlər aparılacaq, özlərinə aid bir bölgə veriləcəkdir.
Bo  şaldılan yerlərdəki hər növ ağacın vəziyyətindən o kəndə yerləşdirilən in -
san  ların hamısı cavabdeh olmaqla bərabər, dağıdılması halında zərər bütün
kənd xalqından tutulacaqdır. Yerləşdirilən köçkünlərin sənədlərinə əsasən
qeyd  lər tutulacaq, onlara verilən ərazinin qeydiyyatı bir dəftərə qeyd edi lə -
cək. Bağ-bağça, portağallıq, zeytunluq və buna bənzər ərazilərin baxılması və
qo  runması üçün bu işə ehtiyacı olan köçkünlərin də  qeydiyyatı eyni qaydada
apa  rılacaq. Paylanması mümkün olmayan ərazilər hərrac yolu ilə sa  tılacaqdır.
Bo şaldılan yerlərə yerləşdirilə bilmək üçün köçkünlərin əlində yer  li hökumət
və ya Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən verilmiş köçkün sənədi ol  malıdır. Satış
za manı alıcısı tapılmayan əmlak və ərazi, baxılma və qo run ma  sı üçün 2 ili

keç  mə yə cək şəkildə
(da  ğıl ma sı halında zi -
ya nı ödə məyi boy nu na
gö  tü rə biləcək insana
ki  ra yə veriləcək)ki ra -
yə ve riləcəkdir. Satılan
və ki  ra yə lə nən əmlak
və əra zinin ətraflı qey -
diy  yat cədvəlləri dü -
zəl  di lə cəkdir. Satış və
ki   ra yə dən əldə edilən
pul sa hibinin adına
əma  nət dən mal san dıq -
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la rına ve ri lə cək, son ra dan veriləcək mə lu mat lara görə sa hib  lə ri nə ödənəcək.
Tərk edilmiş mal ların idarəedilməsi və nəzarəti idarə ko mis  si ya ları tərəfindən
hə yata ke çi ri ləcəkdir. Komissiya bu məsələdə birbaşa Da xili İş lər Na zir li yi -
nin ta be çi  li yin  də olacaqdır. İdarəetmənin həyata ke çi ril mə si üçün lazımi ko -
mis siya və qu rumlar Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsi ilə təş kil edi ləcəkdir.
Bo şaldılmış yer  lərə köçkün göndərilməsi, köçkün ko mis si ya  sı nın, sənədləri
ha zırlanaraq tərk edilmiş mallar komissiyasının vəzifəli və rəh  bər şəxs lə rin -
də dir. Hər iki ko  missiya yerli hökumətlə anlaşaraq və zi fə lə ri ni ic ra edə cək -
lər”. [3]

“Komissiyalar düşüncə və araşdırmalarını apardıqları işləri ən gec 15 gün
için   də nazirlik və rayon səviyyəsində bildirməyə borcludurlar. Tərk edlmiş
mal     ları idarəetmə komissiyaları xüsusi olaraq təyin edilmiş rəhbər, biri mülki,
bi     ri də maliyyə idarəsindən olan iki üzvdən təşkil edilmişdir. Bu ko mis  si ya -
la  rın məlumatlarının çatdırılması yerli məmurlar tərəfindən həyata ke çi ri lə -
cək  dir. Yazışmalar rəhbər və ya rəhbəri əvəz edən şəxs tərəfindən aparılır.
Ko    mis  siya rəhbəri üzvlərə lazımi məsələləri araşdırma vəzifəsi verə bilər.
Ko   mis siya olmayan bölgələrdə, bu idarəetmə yerli hökumətə aiddir” .

Salahi Sonyel ingilis ar xiv lərinə əsaslanaraq 1975-ci ildə  yaz dığı ki ta -
bın  da bu iki təlimatın
mad   də lə ri ni in cə lə yə -
rək türk lə rin adil və in -
san   pər vər ol  duq la rını
aşa   ğı da kı iki maddəni
ör   nək gös    tərərək açıq -
la   mış  dır. [4.38] 

1. Köçürülənlər is -
tər düşərgələrdə, istər
kö ç əsnasında hücuma
mə    ruz qal sa lar hücum
edən   lər dərhal həbs
edi  lərək hərbi məh kə -
mə  yə ve ri lə cək dir.

2. Köçürülənlərdən rüş v ət və hədiyyə alan lar, vəd və ya təh did etmə yo luy -
la qa dınlara təcavüz edənlər, yaxud onlarla qeyri-intim mü na si bət quranlar
dər  hal vəzifədən çıxarılaraq hərbi məhkəməyə veriləcək və ya şid dətli şəkildə
cə  zalandırılacaqlar.

Bu təlimatlarla Daxili İşlər Nazirliyinin “Tayfaları və köçkünləri yer ləş dir -
mə İdarəsi” müharibə şərtləri və fövqəladə siyasi zərurətlərdən do la  yı kö çü -
rü lən tayfa və ermənilərin köç, iaşə və digər xüsuslarını tərtib et miş dir. Bu tə -
li   matlar və  məsələ ilə bağlı verilən bir çox əmr və göstərişlər gös tə rir ki, bir
çox xarici erməni tərəfdarı yazarın iddia etdiyi kimi, Osmanlı İm pe  ratorluğu
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mə sələyə ötəri ya naş -
ma  dı. Bu məsələni sa -
də  cə olaraq er mə ni lə -
rin köçürülməsi kimi,
gör  mədi. 

“Köç ”qanunu de di -
yi  miz köçürmə qa nu -
nu  nu  araşdırıldığında
da er mə ni lər dən bəhs
edil   məməkdə, müha ri -
bə  də hökumətə qarşı
çı  xanlar kimi ba xıl -
maq   dadır.      

Tə limatlarda er mə -
ni  lərdən bəhs edilməsi

də məhz onları qo ru maq üçündür. Yu xarıda hökm ləri açıq lanan tə li matlar
araşdırıldıqda olan şərtlər, dövlətin da vamlı sürətdə ke çir diyi mü ha ri bələr və
hələ də müharibə halında olduğu düşü  nülürsə Osmanlı hö  ku mə ti nin mövcud
im kanlarından istifadə etdiyini, la zı mi önləmləri aldığı an  la şıl maq dadır. Hö -
ku mətin çıxardığı qanun və tə li mat la  ra paralel olaraq mül ki ida rə lər və hərbi
da irələr  lazımlı əmrləri vermiş və həyata ke çi ril mə si nə nə za rət etmişlər. 

Köçürülmənin necə planlaşdırılması, hansı tədbirlərin görülməsi, necə ida -
rə edildiyi, namus, mal və canlarının təhlükəsizliyinin necə qorunduğu (yad -
dan çıxarmayaq ki, ermənilərin namus, mal və canlarının qoruyanların bəlkə
də ata-anası, qohum-qardaşı elə həmin erməni quldurları tərəfindən öl dü rül -
müş dü və məhz onlar da erməniləri qoruyacaqdılar. Bu zaman Osmanlı İm pe -
ri yasında cəb  hə  lərdə aramsız döyüşlər getdiyi bir vaxtda nizam-intizamın ol -
ma ması, er  mə ni  lərin qətliama uğraması kimi cəfəng fikirlərin nə qədər əsas -
sız olduğu or  ta ya çıxır – tərcüməçinin qeydi), əmrlərə tabe olmayanların hərbi
məh  kə mə  lər də ne cə cəzalandırıldıqları baş nazirin, Daxili İşlər Nazirliyi, xü -
su sən də Baş Qə  rar gahın arxivlərində yüzlərlə təlimat və əmrlər halında öz
ək sini tap maq da  dır. 

Fövqəladə hal zamanı döyüş əməliyyatları gedən bölgələrdə mülki və hər -
bi vəzifələri öhdəsinə götürən komandirlərin və vəzifəli şəxslərin bu məsələ
ilə bağlı verdikləri əmrlərdən bəzi örnəklər qısa xülasə halında aşağıda ve ril -
miş dir.

Dördüncü Ordu komandanlığının Baş Qərargaha göndərdiyi 3 iyul 1915-
ci il tarixli xəbərin qısa xülasəsi:

“Neytral ölkələr KİV-də erməni məsələsi ilə maraqlanmağa başlamışlar.
Hət ta almanların da narahat olduqlarını hiss edirəm. Anlaşılır ki, ermənilərə
edi ləcək təcavüz ölkənin mənfəətinə ziyan verəcək. Buna görə də aşağıdakı
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təd  birlərin alınmasını arzu
və təklif edirəm.” [5]

Dör düncü Ordunun tə sir
da i rə sindəki er mə nilərin
mal, can və na muslarının
təh    lü kə siz liyi üçün tə rə fin -
dən qə ti əmr verilmişdir. 

Digər bölgələrdə də mə -
sə  ləyə lazımi əhə miy yətin
ve  rilməsini, er mənilərin
təh   lü kə siz li yi və hər cür tə -
ca   vüzə qar şı qorunması
üçün lazımi əmrlərin ve ril -
mə        sini lazım bilirəm. 

Al  manların Belçikadakı
mül kilərə qarşı gördükləri
təd birləri dünya KİV-nə
ötürmələrinə bənzər bir
formadan istifadə etməklə
erməni üsyan və tə ca vüz -

lərinin vəsiqələrlə açıq bir şəkildə xarici ölkə təmsilçiliklərinə (burada həm
konsulluq, həm səfirliklər, həm də missioner təşkilatlar nəzərdə tutulur – tər -
cüməçinin qeydi) bildirməliyik. Ermənilərin müharibə getdiyi bir dövrdə
döv lətə qarşı qaldırdıqları üsyanları, yer, hadisə və şəxsləri də göstərməklə
döv lətin onlara qarşı aldığı tədbirlərin ölkənin müdafiəsi üçün zəruri olaraq
alın  dığının çatdırılmasını arzu edirəm.” [5]  

Baş Qərargahın həm 4 Ordu komandanlığına, həm də digər ordu və ko lor -
du komandanlıqlarına  göndərdiyi cavab (şifrə) belədir:

“Ermənilər haqqında sübutedici sənədlər elçiliklərimiz tərəfindən lazım
gə lən lərə həm təbliğ, həm də qəzetlər vasitəsilə elan edildi. Bu bəyannamənin
bir surəti poçtla bizə göndərildi. Köçürülənlərin mal və canlarının mühafizəsi
tə min edildi. 

Köçürülən ermənilərin mal və canlarının mühafizəsinə diqqət edilməsi və
şi kayət üçün əsas yaradılmasına  fikir verilməsi tələb edilməkdədir.” [6] 

1915-ci ilin iyun ayında komitəçi Muradın rəhbərliyi altında Şe bi qa ra hi -
sar da qaldırılan üsyana görə Osmanlı hökuməti 12 iyunda xarici dövlətlərin
si yasi məmurlarına belə bir teleqraf göndərdi:

“Ölkənin qorunması, cəmiyyətin hüzuru və daxili asayişin düzgün olması
ba xımından zərərli sayılan ermənilərin  bəzi bölgələrdən kənara çıxarılması
üçün alınan qərara görə düşmənlərimiz dünyanın bizə qarşı qaldırılması məq -
sə dinə çatmaq üçün müxtəlif səbəblər taparaq qəzetlərində və neytral KİV-də
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ger çəkləri dəyişdirməyə  çalışmışlar və çox önəmsiz olan hadisələri belə bö -
yü  dərək erməniləri dövlətə sadiq olduqları halda ən qədim, təbii və müqəddəs
haq larına qarşı çıxılmış kimi göstərməyə çalışmışlar. Osmanlı hökumətinin
üs  yan edən ermənilərə dair qərarlarının haqlılığı müzakirə edilə bilməz. Er -
mə ni      lərin çıxardıqları hadisələrin planlaşdırılaraq hazırlandığı və olduğu kimi
də hə  yata keçirildiyi aşkar edilmişdir. Ruslarla birlikdə bizə qarşı döyüşən er -
mə ni lərin bu işləri də mövcud planlarının bir hissəsidir. Bu xain hərəkətlər və
par  çalayıcı hadisələr başlanğıcda yalnız hərəkat bölgələrində (müharibə əmə -
liy yatları meydanı və ya ona yaxın bölgələr nəzərdə tutulur–tərcüməçinin
qey di) həyata keçirilərkən daha sonra ölkənin digər bölgələrində də
görünməyə baş  lamışdır. Məsələn, 1915-ci ilin iyun ayında 5000-ə qədər si -
lah lı erməni ko mitəçisi onlara qoşulan çoxlu sayda fərari erməni əsgəri ilə bir -
lik də  Şe bi qa rahisar qəsəbəsinin türklər yaşayan məhəlləsinə hücum edərək
ev ləri yan dır mışlar. Yerli hökumətin öyüd və yolagətirmə istəklərinə tüfəng
və qum ba ra larla cavab vermiş ermənilər əsgər və mülki olaraq 150 nəfərin
ölü münə sə bəb olmuşlar. Hökumətin öyüdünün dinlənməməsi və bölgənin
iyun ayının 20-nə qədər üsyançıların əlində qalması hökuməti üsyanı silah
gü cünə ya tırt ma   ğa məcbur etmişdir. Digər bölgələrdə də görülən bu kimi ha -
di sələri və xal qın zərər görməsinin qabağını almaq məqsədilə tədbirlər gör -
mək və müharibə mey  danından arxa cəbhəyə hərbi qüvvə ayırmaq məc bu riy -
yə tini meydana çı   xart   mış, bu da düşmənlə cəbhədə savaşan qüvvələrin azal -
ma sı və zəif lə mə si nə səbəb olmuşdur. Milli azlıqların müharibə əməliyyatları
meydanından və bə   zi kritik bölgələrdən uzaqlaşdırılmaları bu məqsədlə hə -
ya ta keçirilmişdir. Bu  nun nəticəsində də ermənilər rusların təsirindən uzaq -
laş mışlar, hərbi hə rə kat və daxili təhlükəsizliyi poza bilməyəcək bölgələrə
gön dərilmişlər.” [7] 
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1920-ci ilin sentyabr ayının axırlarında üç nəfəri Naxçıvandan Şuşaya əsir
apa   rırdılar. Onlar, naxçıvanlıların yaxşı tanıdıqları Rəhim xan və Cəfərqulu
xan qardaşları, o biri isə Şahbaz ağanın oğlu İbrahim bəy Kəngərli idi. Elə
apa   rılan əsirlərin üçü də Kəngərli idi. Rəhim xanın və Cəfərqulu xanın ulu ba -
ba     ları Kalbalı xanın varislərinin bir nəvəsi digər Kəngərlilərdən fərqli olaraq,
Nax  çıvanski familiyası daşıyırdı. Rəhim xanın və Cəfərqulu xanın hərbi fəa -
liy       yətləri haqqında əvvəllər təfsilatı ilə yazmışıq. Onlar, eyni zamanda İrə   va   -
nın və Naxçıvanın yüksək nüfuz sahiblərindən sayılırdılar. Özlərini el-obadan
yük   sək tutmayan bu səxavətli insanların böyük hörməti vardı. Hətta, Sovet
hö   kuməti qurulanda belə heç kim onlardan təzə hökumətə şikayət etmirdi.
Am    ma başbilənlərin qənimi olan erməni bolşeviklər hərb çi lə ri və ziyalıları
gül   lələyir, ya da əsir kimi ucqar yerlərə sürgün edir dilər. Rəhim xanla qardaşı

Cə    fərqulu xana qarşı da Nax çı -
van İnqilab Komitəsi belə bir
əda  lətsizlik et miş  di. Nax çı van -
ski qardaşları qapalı keçirilən
din  dirilmə iclasında öz işləri ba -
 rə  də geniş izahatlar versələr də,
xey ri olmamışdı. Bir də ki, kim
idi bu izahatlara qulaq asan...
"Bö yük Er  mə   nis  tan" xülyası ilə
ya şayan ermənilər bol   şevik si fə -
ti ilə Naxçıvana dol  muş   dular.
Rə qib bildikləri hər kəsi ara   dan
gö  türürdülər. Hətta, qardaşlar
bir neçə gün Naxçıvanda qal maq
is    tə   diklərini xahiş etsələr də,
ica zə ve  ril       məmişdi.

Bir neçə rus kazakı onları
pay -pi ya da dağ yolları ilə Şuşa
qa lasına apa rır dı lar. Deyildiyi
ki mi Şahbaz ağa nın oğlu İb ra -
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him bəy Kəngərli də on larla bir gə  addımlayırdı. Bəs, İb ra   him adlı gəncin gü -
na hı nəydi? Onun haqqında Azər baycan MTN-nin arxivindəki həbs və rə qin -
də ya zı lan ları xatırlayaq: İb ra him Kən gər li nin həbs olunma vərəqi 1925-ci ilə
aid dir. Çünki 1920-ci ildə Şu şaya sürgün edi lən İbrahim bəy sonralar azadlığa
bu raxılmış, 1925-ci ildə ye nidən həbs olun  muşdu. İbrahim bəy Şahbaz ağa
oğ lu Kəngərli 1890-cı ildə Nax çıvan şə hə rində doğulub. Kiyev Uni ver si te ti -
nin hüquq fakültəsini bi tir dik dən sonra ora       da vəkil işləmişdi. Təhsil illəri
1914-1917-ci illərə təsadüf edir. 1917-1920-ci illərdə heç yerdə işləməyib.
1920-1922-ci illərdə Nax çı van da və Təb riz  də yaşayıb. 1922-ci ildən həbs
olu nana qədər Naxçıvan MTN-də hüquq məs  ləhətçisi işləmişdir. Həyat yol da -
şı Günəş xanımın 19 ya şın da (Əsəd ağa Kən  gərlinin qızı), oğlu Tələtin 7, qızı
Xur şidin isə 5 yaşında ol duğu sənəddə qeyd olunub. Sonralar İbrahim bəyin
bir oğlu və bir qızı da olub – Fikrət və Rə na.

Möv zudan uzaqlaşmayaq. Sürgün olunanlar gəlib Biçənək kəndinə çat dı -
lar. Bir az istirahətdən sonra əlisilahlı əsgərlərin müşayiəti ilə yoxuşu qalx ma -
ğa başladılar. Ərikli gədiyinə tərəf qalxanda Naxçıvanski qardaşlarının təkidi
ilə əsgərlər dincəlməyə icazə verdilər. Rəhim xanla Cəfərqulu xan dincəlmək
yox, üzü Naxçıvana tərəf baxıb vidalaşmaq istəyirdilər. Buradan azacıq da ol -
sa Naxçıvanın ətrafları görünürdü. Onlar əla hərbçi olduqlarından Naxçıvanın
hər dağına, təpəsinə qarış-qarış bələd idilər. Kürəklərini xınalı daşlara söy kə -
yə  rək, necə deyərlər, hər kəs öz aləminə çəkildi. Aralıda at ilxısı görünürdü.
Cə  fərqulu xan uzaqdan da olsa atının kişnərtisini tanıdı. Ulu babası I Kalbalı
xa  nın zamanından üzü bəri Kəngərli süvarilərinin döyüş atları Batabatın allı-
gül   lü çəmənliklərində xüsusi qayğıyla bəslənirdi. Amma indi onların atlarını
mü  sadirə edib bura gətirmişdilər. Allah bilir, bu sədaqətli heyvanların baş la -
rı   na nə gətirəcəkdilər? Cəfərqulu xanın içindən bir ağrı keçdi. Bəlkə atları da
gül  lələyəcəklər? Nə desən olar, indi hökumət Revkomdu. Payız vaxtı olsa da
hə lə biçənəklərdə adamlar görünürdü. Haradansa küləyin (bu gədikdə həmişə
külək olur) gətirdiyi bir el oxşaması Cəfərqulu xanı əməllicə tərpətdi. Öm  rü -
nün çoxunu hərbi yürüşlərdə keçirən Cəfərqulu xan möhkəm iradəli adam idi.
Hət   ta oğlu Teymur xanı ermənilər İrəvanda doğrayanda da camaat arasında
özü   nü saxlamışdı. İndi də saxladı. Amma içində bir nisgil göyərdi. O nisgil
qə  ribə bir kədərə çevrildi və boğazına qalxdı. Hə, oxumasının musiqisini də
tap   dı. Aşıq havasıydı "Zarıncı". Öz-özü ilə danışırdı iç dünyasında: “Mən də
za        rıncıyam indi, balalarımın zarıncısıyam, o nər kimi igid oğullarımın həs  rə -
tin  dəyəm... Onları lap körpəlikdən hərbi məktəblərdə oxutmuşam. Bu da axı -
rı. Hamısını məhv edəcəklər. Heç birinin toyunu görmək mənə qismət ol ma -
dı... Nəyə görə mənsub olduğum nəslin alnına ancaq döyüş yazılıb ... “1905-
ci ildə qayınatası və əmisi general İsmayıl xanın kürəkəni Abbasqulu xan İrə -
vans   kinin dediyi sözlər onu əyilməyə qoymadı. Erməni vəhşiliyinin qabağını
qəh   rəmancasına həm Naxçıvanda, həm də İrəvanda almışdılar. Və bir gün hər
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iki nəslin başbilənləri Naxçıvanda, Cəfərqulu xangildə ailəvi olaraq top laş -
mış dılar. Onda söhbət əsnasında Abbasqulu xan özünəməxsus ötkəmliklə de -
miş di: “Allah bu aslanürəkli oğulları bizə verib ki, düşmən ayağı bu tor   paq -
la   ra dəyməsin. Mənim oğlanlarım, nəvələrim azad yaşamaq üçün qurban get -
sə lər "of" demərəm. Fəxr edərəm! Siz də belə edin”.

Bax, indi aradan 15 il keçəndən sonra Naxçıvanla vidalaşanda Cəfərqulu
xan Abbasqulu xanın sözlərini yadına saldı. Hərbçi oğlanlarının hünərini xa -
tır   layanda ürəyi fəxrlə doldu. Yadına bir əhvalat düşdü. Oğlu Kalbalı xan kiçik
yaş  larında atın balasını-qulununu qorxutmuşdu. Onda ona həm hirslənmiş,
həm də başa salmışdı ki, qulunu qorxutmaq olmaz. Onda o, döyüşdə  qor xar.
O, öz oğlanlarına süvari döyüşçülər üçün saxlanılan atların növlərindən  da nı -
şa raq deyirdi ki, Qarabağ atları çox qədimlərdən biz Kəngərli sü va ri  lə ri nin
dö yüş atı olub. Onların gözəl quruluşu və möhkəm bədəni var. Atın əzə lə ləri
möh kəm və quru, dırnaqları çox möhkəmdir. Dördayaq çapmada heç bir at
on lara çatmaz. Cəldliyinə görə dağda hərəkətləri yaxşıdır. Naxçıvanın Kən  gə -
 li süvarilərinin atı əsasən qızılı-sarıya çalırdı. Oğlanlarının hər birinin Nax çı -
van da da döyüş atı vardı. Tətilə gələndə minirdilər. Hətta, bir dəfə şahidi ol -
muş  du ki, oğlanları mürəbbilərindən əl çəkmirdilər ki, şair Lermontovun "De -
mon" poemasından Qarabağ atının tərifini oxusun. Mürəbbi bəlkə də yüzüncü
də  fə oxuyurdu:

Yə hərə salınmış ipəkdən naxış,
Qantarğası ondan geri qalmamış.
Köhləni altında cilov gəmirir,
Bu at Qarabağın yetirməsidir.

Cəfərqulu xanın ağlına gəlməzdi ki, onları Şuşaya mehtərçiliyə aparırlar.
İki il Şuşada hər iki qardaş ahıl çağlarında Qarabağ at zavodunda mehtər ola -
raq çalışdılar. Hətta, aradan 30-40 il keçəndən sonra bir yazıçı kinayə ilə "İki
mehtər" hekayəsini yazmışdı. 

İndi isə Ərikli gədiyində oturub Naxçıvana dəli bir həsrətlə baxan Cə fər -
qu  lu xan təzəcə aralandığı döyüş illərini xatırladı, bu zaman onun içində qə -
ri bə bir sevinc qaynayırdı. Oğlanları Kalbalı, Davud, qayınları Kərim xan,
Hə sən xan və Hüseyn xan düşmənə aman verməyərək, Naxçıvanı yağılardan
qo rudular. Sağ olsunlar, babalarının vəsiyyətlərinə sonadək igid kimi əməl et -
di lər. 

Gəlin biz də o gənc qəhrəmanlardan (haqqında əvvəllər danışmadığımız)
bə zilərinin qısaca həyat yolunu arxiv sənədlərindən izləyək: 

Həsən xan İrəvanski Abbasqulu xan oğlu təxminən 1880-ci ildə İrəvanda
do  ğulub. Cəmşid Naxçıvanskinin dayısıdır. Çox çevik və cəsur hərbçi olub.
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Şərq   şünas Smirnovun yazdığına görə, o, 1934-cü ildək  İrəvanda yaşamışdı.
Ax  tarışlar zamanı məlum oldu ki, onun oğlu Hüseyn xan Turqut soyadı ilə
Tür  kiyənin yüksək rütbəli hərbçilərindən biri olmuşdur. Varisləri İstanbulda
ya şayırlar. Akademik Çingiz Qacar onları axtarıb tapmışdı. Abbasqulu xanın
oğ lu Hüseyn xan ulu babasının şərəfinə Xanlar xanı çağırılıb və arxiv sə nəd -
lə ri də bunu təsdiq edir. O, 1883-cü ildə İrəvanda doğulub. İrəvan qu ber ni ya -
sın     da məmur işləyib. 1919-cu ildə Naxçıvanın erməni işğalçılarından müdafiə
olun masında fəal iştirak edib. O da 1934-cü ildə İrəvanda yaşamışdır. Həsən
xan və Hüseyn xan İrəvanskilərin fotoşəkillərini sizə təqdim edirik: Qarşıdakı
ki çik uşaq Həsən xanın oğludur. Qeyd edək ki, Həsən və Hüseyn xan İrə vans -
ki lərin anaları Tərlan xanım general İsmayıl xan Naxçıvanskinin qızıdır.

Cəmşid Naxçıvanskinin qardaşı Davud xan 1919-cu ildə Naxçıvanda hərbi
ko missarın müavini olub. Cəmşid Naxçıvanskinin ev-muzeyində nümayiş et -
di rilən bir fotoşəkil Cəfərqulu xanın ailəsinin  təmtəraqsız, adi döyüşçü ailəsi
ki mi yaşadığını göstərir. Sonralar Naxçıvana qayıdan İbrahim Kəngərli nağıl
edir     miş ki, hər ikisinin yanağında göz yaşı vardı... Bu, təbii idi. Çünki onların
ya  şadıqları ömrün  60-65 ili  burada qalmışdı. Onlar üçün ən kədərlisi o idi ki,
ba  balarından gəlmə tarix səhifəsi artıq başa çatırdı. Naxçıvanskilərdən artıq
Nax     çıvanda heç kim qalmırdı.

İb rahim Kəngərlinin qohumlarına söylədiyi bu vidalaşmanı mən uzun illər
idi ki, yaddaşıma köçürmüşdüm. Canlı arxiv Matan xanım Nəsirbəyova bu
əh valatı yanğıyla danışaraq deyirdi ki, namərdlər İbrahim Kəngərlini faciəli
şə kildə öldürdülər. Ölüsünü Arazdan tapmışdılar...

Bu günlərdə Naxçıvanskilərin məqbərələrini tapanda sevindik və bu vida
səh   nəsini bir daha yaşadıq. Nə yaxşı ki, zamanın tarixə yazdığı qəhrəmanlığı
ya radan qəhrəmanların adı ilə bağlı məqbərə indiyədək durmaqdadır. O məq -
bə rə əsrlərdən-əsrlərə adladıqca məzarları itib-batan, yaxud dağıdılan Nax çı -
vans   kilər də həmişə, Şərqdə bir ulduz kimi parlayan tarixlər şahidi kimi Nax -
çı    vanla birgə gələcəyə addımlayacaqlar.
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“Attaøe” fransûz sþzö olub, “bÿrkitmÿk” anlamû verir vÿ diplomat vÿ -
zi fÿ pillÿsindÿ aøaüû rötbÿli vÿzèfÿnin adûdûr. Tarixi baxûmdan “Attaøe”
adû sÿfirliyÿ ezam olunmuø xösusi imtiyazlû hÿrb÷ilÿrÿ verèlirdi. “Attaøe”
dip lomat rötbÿsi mödafiÿ mÿsÿlÿlÿri ilÿ mÿøüul olan øÿxsÿ, KÈV vÿ mÿ -
dÿ niyyÿt mÿsÿlÿlÿri özrÿ mötÿxÿssisÿ, “xösusi attaøe” adû isÿ þz þlkÿsi-
nin elm vÿ kÿnd tÿsÿrröfatû sahÿsini tÿmsil edÿn mötÿxÿssèsÿ dÿ verilÿ
bi lÿr.    

Hÿrbi attaøe hÿrbi komandanlûüû tÿmsil etmÿk mÿqsÿdilÿ xarici þlkÿdÿ-
ki sÿfirlèyÿ gþndÿrilÿn hÿrb÷idir vÿ qÿbul edÿn þlkÿnin XÈN-dÿ qey diy yat -
dan ke÷ÿrÿk etimadnamÿsi tÿsdiq olunur. Hÿrbi attaøelÿr eyni zamanda þz
þl kÿsinin sÿfirinin hÿrbi mÿsÿlÿlÿr özrÿ mÿslÿhÿt÷isi sayûlûr, diplomat he -
yÿ tinÿ øamil edilÿn sÿlahiyyÿtlÿrÿ vÿ toxunulmazlûq höququna malik olur -
lar. Hÿrbi attaøe Silahlû Qövvÿlÿrin bötön qoøun nþvlÿrini tÿmsil edir. An -
caq bÿzi þlkÿlÿrdÿ möxtÿlif qoøun nþvlÿrini tÿmsil edÿn (mÿsÿlÿn, hÿrbi-
ha va qövvÿlÿrini vÿ ya hÿrbi-dÿniz qövvÿlÿrini vÿ s.) hÿrbi attaøelÿr dÿ
olur. 

Hÿrbi attaøelÿrin vÿzifÿlÿrinÿ aid olan iølÿrdÿn biri dÿ þz þlkÿsinin ÿs -
gÿr    lÿri dÿfn edilÿn ÿsgÿr qÿbiristanlûqlarûnûn axtarûlmasû vÿ abad laø dû rûl ma -
sû   dûr. Bÿzi hallarda hÿrbi attaøenin ÿmÿkdaølarû olur ki, bu heyÿt hÿrbi at -
ta   øelik adû altûnda ÷alûøûr. Bura hÿrbi-dÿniz, hÿrbi-hava attaøelÿri vÿ on la -
rûn kþmÿk÷ilÿri, hÿm÷inin hÿrbi attaøeliyin etimadnamÿsi qÿbul olunmuø
ÿmÿk    daølarû daxil edilir. Bir qayda olaraq dþvlÿtlÿr bir-birinÿ hÿrbi at ta øe -
lÿr gþndÿrirlÿr. Bu, qarøûlûqlû razûlûq ÿsasûnda baø tutur vÿ beynÿlxalq hö -
quq  la tÿnzimlÿnir.      

Adÿtÿn, hÿrbi attaøelÿr fÿaliyyÿt gþstÿrdiklÿri þlkÿ ilÿ þz þlkÿlÿrinin
hÿr bi vÿ mödafiÿ mÿsÿlÿlÿrilÿ baülû bötön iølÿrÿ cavabdehlik daøûyûrlar.
Bÿ zi þlkÿlÿrdÿ attaøelÿrÿ þlkÿlÿrinin tÿhlökÿsizliyi ilÿ baülû möxtÿlif mÿ -
sÿ lÿlÿrin hÿlli tapøûrûlûr. Bu, möhacirlÿrlÿ, ÿdliyyÿ vÿ polis orqanlarûnûn
ÿmÿk daølûüû  vÿ digÿr mÿsÿlÿlÿrlÿ baülû ola bilÿr.

Þlkÿ Silahlû Qövvÿlÿrinin hÿrb÷ilÿri NATO, Avropa Èttifaqû, Qÿrbi Af -
ri  ka dþvlÿtlÿrinin Èqtisadi Èttifaqû (ECOWAS) vÿ s. tÿøkilat vÿ alyanslarûn
mö  dafiÿ mÿsÿlÿlÿrinin hÿlli ilÿ baülû tÿdbirlÿrindÿ iøtirak edÿ bilÿrlÿr. Hÿr -
bi attaøelÿrin iøi hÿr iki þlkÿnin SQ-nin komandanlûüû arasûnda ikitÿrÿfli
ÿmÿk  daølûüa istiqamÿtlÿndèyindÿn belÿ hÿrb÷ilÿri, adÿtÿn, “hÿrbi mÿs lÿ -
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hÿt  ÷i” vÿ ya “hÿrbi missiyanûn rÿhbÿri” adlandûrûrlar. Bu mÿqalÿ Qÿrbi Av -
ro  pa  þlkÿlÿrindÿ “hÿrbi mÿslÿhÿt÷i” vÿzèfÿsinÿ qoyulan tÿlÿb vÿ yanaø -
ma  larû tam iøûqlandûrmaq mÿqsÿdi daøûyûr. 

HßRBÈ ATTAØENÈN DÈPLOMAT STATUSU

Diplomatik mönasibÿtlÿr özrÿ 18 aprel 1961-ci ildÿ imzalanmûø Vena
Kon vensèyasûna gþrÿ diplomat missiyalarûnda ÷alûøan insanlar þz dÿrÿcÿ vÿ
vÿ zèfÿlÿrènÿ gþrÿ diplomat toxunulmazlûüû qazanûrlar. Konvensiyanûn 7-ci
mad dÿsènÿ gþrÿ hÿrbi attaøelÿrin höquqi statusu möÿyyÿnlÿødirilir:

Hÿmin sÿnÿdin 5,6,7-ci maddÿlÿrinÿ gþrÿ dþvlÿt xaricdÿki tÿm sil ÷i lik -
lÿ rinin øtatûnû þz istÿyinÿ uyüun formalaødûra bilÿr. Hÿrbi attaøeni — þlkÿ-
nin hÿrbi-dÿniz vÿ ya hÿrbi-hava qövvÿlÿrini tÿmsil edÿn vÿzifÿli øÿxsi qÿ -
bul edÿn dþvlÿt hÿmin vÿzifÿyÿ tÿyin edilÿcÿk adamlarû tÿsdiq etmÿk
mÿq sÿdilÿ onlarûn adlarûnû tÿlÿb edÿ bilÿr. 

Belÿliklÿ, Konvensiyaya gþrÿ hÿrbi attaøelÿr diplomat øtatûna aiddirlÿr
vÿ tam diplomat toxunulmazlûüûna malikdirlÿr. 

BU VßZÈFß NECß YARANMÛØ Vß ONA OLAN 

TßLßBLßR NECß DßYÈØMÈØDÈR?

Hÿrbi attaøe sistemi XVII ÿsrdÿ 30 illik möharibÿ zamanû yaranmûødûr.
Bu möharibÿ zamanû hersoq Riøelye möttÿfiq dþvlÿtlÿrlÿ ÿlaqÿ, hÿrbi ha -
zûr  lûqlarû möøahidÿ, hÿm÷inin kÿøfiyyat mÿlumatlarû toplamaq mÿqsÿdilÿ
or  du zabitlÿrini Fransadan xaricÿ gþndÿrmiødi. XVIII ÿsrdÿ hÿrbi attaøelÿri
sÿ   firliklÿrin tÿrkibinÿ daxiletmÿ tÿcröbÿsi geniø yayûldû. XIX ÿsrdÿ dönya
dþv lÿtlÿrinin bþyök hissÿsi þlkÿ hÿrbi komandanlûüûnûn siyasÿtini hÿyata
ke ÷irmÿk ö÷ön hÿrbi attaøe sistemindÿn istifadÿ edirdi. Bu, ÿsasÿn mös -
tÿm lÿkÿ imperiyasû yaratmaq baxûmûndan þzönö doüruldurdu. XX ÿsrdÿ
hÿr bi attaøelÿrin say vÿ funksiyalarûnda xeyli dÿyiøiklik baø verdi. Bu dÿ -
yi øikliyin vacibliyi ÿsrin ortalarûnda daha qabarûq øÿkildÿ gþrönmÿyÿ baø -
la dû. Belÿ ki, ÷oxlu yeni dþvlÿtlÿr yarandû, silah sistemlÿri daha da mö rÿk -
kÿb  lÿødi vÿ kÿøfiyyat mÿlumatlarû toplamanûn vacibliyi daha da artdû.
1961-ci ildÿ Vena Konvensiyasû tÿrÿfindÿn diplomatlarûn sÿlahiyyÿt vÿ vÿ -
zi fÿ borclarû kodlaødûrûldû. Hÿrbi attaøelÿr dÿ eyni imtiyazlarû qazandûlar. 

Soyuq möharibÿnin baøa ÷atmasilÿ tÿhlökÿsizlik sahÿsindÿ baø verÿn
dÿ  yiøikliklÿr hÿrbi attaøelÿrin tapøûrûqlarûnûn mörÿkkÿblÿømÿsinÿ, mÿ su liy -
yÿt lÿrinin artmasûna gÿtirib ÷ûxartdû vÿ onlar dþvlÿtin mödafiÿ dip lo ma ti -
ya sûnda ÿsas rol oynamaüa baøladûlar. 

Þz ÿnÿnÿvi funksiyalarûndan ÿlavÿ hÿrbi attaøelÿr aøaüûda sadalanan
mis siyalarû da yerinÿ yetirÿ bilÿrlÿr:

— þlkÿlÿrdÿ mödafiÿ vÿ tÿhlökÿsizlik  sektorunda islahatlarûn ke ÷i ril mÿ -
si nÿ kþmÿk etmÿk;
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— sölhön qorunmasû vÿ mölki sektorun mödafiÿsi ilÿ baülû ÿmÿliyyatlar
komp leksinin ke÷irilmÿsinÿ;

— beynÿlxalq terrorizmlÿ möbarizÿ. 
Hÿrbi attaøelÿrin ÿlaqÿlÿr dairÿsi vÿ qarøûlûqlû mönasibÿtlÿri, hÿm÷inin

on larûn tapøûrûqlarû xeyli geniølÿnmiødir. Onlarûn texniki ekspert qiy mÿt lÿn -
dir  mÿlÿri vÿ siyasi bacarûqlarûnûn hÿyata ke÷irilmÿsinÿ qoyulan tÿlÿblÿr
xey  li artdû. Bu fikirlÿrin gÿlÿcÿkdÿ daha da inkiøaf etdirilÿcÿyi ehtimal olu -
nur.

Möasir dþvrdÿ bir ÷ox þlkÿlÿrdÿ hÿrbi attaøe sistemi tÿkrarÿn gþzdÿn
ke  ÷irilmÿkdÿdir. Bu, onlarûn yerinÿ yetirdiklÿri tapøûrûqlara yeni baxûø, on -
la  rûn þz vÿzifÿ borclarûnû yerinÿ yetirmÿk ö÷ön tÿhsil vÿ hazûrlûqlarû, hÿm -
÷i  nin hansû statusda olacaqlarû ilÿ baülûdûr.

ßsas vÿ ciddi problemlÿrdÿn biri odur ki, hÿrbi attaøe sistemi xeyli
mÿh  dudlaødûrûlan bödcÿ fonunda möasir tÿlÿblÿrÿ cavab vermÿlidir. 

BU GÖN ATTAØELßR HANSÛ ßSAS 

FUNKSÈYALARÛ YERÈNß YETÈRÈRLßR?

Bu gön hÿrbi attaøelÿrin ÿsas funksiyalarû aøaüûdakûlardûr:
— þlkÿsinin mödafiÿ vÿ tÿhlökÿsizlik maraqlarûnûn qorunmasûnû hÿyata

ke ÷irir;
— þz þlkÿsinin hÿrbi komandanlûüûnû tÿmsil edir vÿ qÿbul edÿn dþv lÿ tin

hÿrbi komandanlûüû ilÿ onu (þz þlkÿsinin hÿrbi ko man dan lû üû nû) ÿlaqÿlÿn-
dirir;

— þlkÿlÿrarasû mönasibÿtlÿr pislÿødiyi øÿraitdÿ tÿhlökÿsizlik vÿ mödafiÿ
si  yasÿtini hÿyata  ke÷irmÿk ö÷ön lazûm olan strukturlarûn fÿaliyyÿtini tÿmin
edir;

— þlkÿsinin sÿfiri vÿ sÿfirliyin bötön diplomatlarû ilÿ tÿhlökÿsizlik vÿ
mö  dafiÿ mÿsÿlÿlÿri özrÿ mÿslÿhÿt÷i funksiyasûnû icra edir;

— qÿbul edÿn þlkÿdÿ tÿhlökÿsizlik vÿ mödafiÿ mÿsÿlÿlÿrinÿ qarûøacaüû
olan problemlÿrin monitorinqini ke÷irir vÿ bu barÿdÿ þz rÿhbÿrliyinÿ mÿ -
 ruzÿ edir;

—  hÿrbi hazûrlûqlar, hÿrbi diplomatiya vÿ tÿhlökÿsizlik sahÿsindÿ ÿmÿk -
daø  lûüû möøahidÿ vÿ idarÿetmÿ fÿaliyyÿtini hÿm ikitÿrÿfli, hÿm dÿ ÷oxtÿ -
rÿf  li saziølÿrlÿ hÿyata ke÷irir. Mÿsÿlÿn, NATO-nun “Sölh naminÿ ÿmÿk -
daø lûq” proqramû ÷ÿr÷ivÿsindÿ;

— milli mödafiÿ sÿnayesi mallarûnûn bazara ÷ûxarûlmasûna kþmÿk edir ;
— bþhran  halûna reaksiya vermÿk, potensialûnûn yöksÿlmÿsinÿ, mö na qiøÿ

yaranan halda isÿ onun hÿll edilmÿsinÿ ÷alûøır.
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MÖXTßLÈF ÞLKßLßRÈN TßCRÖBßSÈNDß HßRBÈ ATTAØE 

VßZÈFßSÈNß NECß YANAØÛLÛR?

Hÿrbi attaøe sisteminin miqyas vÿ strukturu möxtÿlif þlkÿlÿrdÿ hÿm xa -
rak  ter vÿ tÿhlökÿsizlik mÿsÿlÿlÿrinin yerinÿ yetirilmÿsinÿ, hÿm dÿ ÿldÿ
olan vÿsaitlÿrÿ, imkan vÿ sÿlahiyyÿtlÿrÿ gþrÿ fÿrqlÿnir. Þlkÿ sÿfirliyindÿ
hÿr  bi attaøe olmaya vÿ ya o þlkÿnin bötön mödafiÿ mönasibÿtlÿri spektrinÿ
ca  vab verÿ bilər vÿ ya SQ-nin möxtÿlif qoøun nþvlÿrini bir ne÷ÿ attaøe ilÿ
tÿm sil edÿ  bilÿr. Sonuncu variant ABØ-ûn hÿrbi attaøelÿri ö÷ön xa rak te rik -
dir. Be lÿ ki, ABØ-ûn hÿrbi attaøelÿr sistemi dönyada ÿn bþyök øtata ma lik -
dir vÿ onun 135 þlkÿdÿki sÿfirliklÿrdÿ yerlÿøÿn  strukturlarûnda yözlÿrlÿ
tÿm sil÷i xid mÿt edir. Èsve÷rÿ kimi bir dþvlÿtin isÿ dönyanûn 72 þlkÿsi ilÿ
iki tÿrÿfli hÿr bi mönasibÿtlÿrini tÿmin edÿn 17 hÿrbi attaøesi var. 

Hÿrbi attaøe vÿzifÿsinÿ se÷im necÿ ke÷ir? Möxtÿlif þlkÿlÿrdÿ ÷alûøan
hÿr bi attaøelÿrin fÿaliyyÿtinÿ nÿzarÿt vÿ onlarûn iøini idarÿetmÿ necÿ hÿ -
ya ta ke÷irilir? 

HßRBÈ DÈPLOMATÈYA

Hÿrbi diplomatiyanûn ÿsas fÿrqlÿndirici xösusiyyÿti onun hÿm dip lo ma -
tik, hÿm dÿ hÿrbi “alÿtlÿrdÿn” istifadÿ etmÿsidir. Hÿrbi diplomatiya þzön-
dÿ aøaüûda  sadalanan mÿsÿlÿlÿrin hÿllini ehtiva edir:

— þz þlkÿsinin mödafiÿ sektorunda islahatlar ke÷irÿn þlkÿlÿrdÿ hÿrbi
mÿ sÿlÿlÿrlÿ baülû mÿslÿhÿtlÿrlÿ kþmÿk etmÿyi;

— silahlû mönaqiøÿ gedÿn vÿ ya mönaqiøÿdÿn sonrakû quruculuq iølÿri
baø layan þlkÿlÿrin ÿrazisindÿ hÿrbi-mölki missiyalarûn yaradûlmasû vÿ fÿa -
liy yÿtinin tÿminatû;

— yeni silah  nþvlÿri vÿ tÿrksilah özÿrindÿ nÿzarÿt hÿyata ke÷irmÿk, mö -
na qiøÿ vÿ mönaqiøÿ sonrasû ÿrazilÿrdÿ tÿhlökÿsiz øÿrait vÿ etibar yaratmaq. 

Hÿrbi diplomatiya Qÿrbi Balkan, Mÿrkÿzi vÿ Øÿrqi Avropa þlkÿlÿrinÿ
qar øû irÿli sörölÿn tÿlÿblÿri tÿmin etmÿk ö÷ön bþyök iølÿr gþrmöø, daha
son ra isÿ digÿr problemli regionlarda vacib rol oynamaüa baølamûødûr. 

Bötön araødûrmalara gþrÿ Èngiltÿrÿ hÿrbi diplomatiya sahÿsindÿ liderdir.
Be lÿ ki, bu þlkÿ 1998-ci ildÿ birinci olaraq Strateji Mödafiÿ Xölasÿsindÿ
(Stra tegic Defence Review) hÿrbi attaøelÿrin rolu haqqûnda yeni kon sep si -
ya qÿbul etdi. 2001-ci il 11 sentyabr hadisÿlÿrindÿn sonra Èngiltÿrÿ hÿ min
sÿ nÿdi yenidÿn gþzdÿn ke÷irdi vÿ “Yeni bþlmÿ” adû alan ÿlavÿlÿrlÿ zÿn -
gin lÿødirdi. 

Hÿmin ÿlavÿlÿrÿ gþrÿ hÿrbi diplomatiyanûn ÿsas tapøûrûüû silahlû mö na -
qi øÿlÿrin qarøûsûnûn alûnmasû  vÿ terrorizmlÿ möbarizÿdÿ bu missiyalarû ye -
ri nÿ yetirÿrkÿn daha geniø yanaøma tÿtbiq etmÿkdir. Bu islahatlar nÿ ti cÿ -
sin dÿ Èngiltÿrÿnin hÿrbi attaøelÿri þz þlkÿlÿrinin terror ÿleyhinÿ siyasÿtini
ye rinÿ yetirÿrkÿn daha gþzÿ÷arpan rol oynamaüa baøladûlar. 
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Hÿrbi attaøe vÿzifÿsi a÷maq haqqûnda qÿrar qÿbul edilÿrkÿn se÷im a÷ûq
mö sabiqə yolu ilÿ   namizÿdlÿri xidmÿt nþvö vÿ fÿaliyyÿtinÿ gþrÿ se÷ mÿk -
lÿ apa rûlûr. Möxtÿlif þlkÿlÿrdÿ hÿrbi attaøe vÿzifÿsinÿ namizÿdin hÿrbi
rötbÿsi pol kovnik-leytenantdan general-mayora qÿdÿr qalxa bilÿr. 

Bu vÿzifÿni tuta bilÿnlÿr ÷ox vaxt nÿ iølÿyÿcÿklÿri þlkÿ, nÿ dÿ onun
dþv lÿt dili ilÿ baülû mÿlumatlû olmurlar. Sosial vÿ peøÿkar status, intellek -
tu  al potensial bu posta namizÿd olanlarûn øÿxsi keyfiyyÿtlÿrindÿn sayûlûr vÿ
yök sÿk qiymÿtlÿndirûlir. 

Hÿrbi attaøe vÿzifÿsinÿ namizÿd yûüûlmasûnûn birinci mÿrhÿlÿsi baøa ÷at -
dûq  dan sonra se÷imin ÿsas mÿrhÿlÿsi baølanûr. Èsve÷rÿdÿ hÿrbi attaøe vÿ zi -
fÿ sinÿ qÿbul xösusi komissiya tÿrÿfindÿn aparûlûr. Bu komissiyada 8 möx -
tÿ lif dþvlÿt  departamentinin, o cömlÿdÿn Xarici Èølÿr Nazirliyinin nö ma -
yÿn dÿsi yer alûr. XÈN-nin nömayÿndÿsènin sþzö namizÿdin qÿbul edil mÿ -
sin dÿ ÿsas rol oynayûr. Avstriya, Fransa, Èngiltÿrÿdÿ hÿrbi attaøelÿrin se÷im
mÿ   sÿlÿsindÿ xarici iølÿr nazirinin tÿsiri o qÿdÿr dÿ ÿhÿmiyyÿtli deyil vÿ
qÿ  bul haqqûnda qÿrar Mödafiÿ Nazirliyi tÿrÿfindÿn verilir.

Hÿrbi attaøe vÿzifÿsinÿ namizÿd hÿrdÿn hÿrbi vÿ xarici kÿøfiyyat  struk -
tu rundan vÿ ya iølÿyÿcÿyi þlkÿnin sÿfirindÿn razûlûq almalûdûr.

Adÿtÿn, hÿrbi attaøe þlkÿnin sÿfirinÿ tabe olmaqla sÿfirlikdÿ ikinci,
ö÷ön cö vÿ ya dþrdöncö vÿzifÿ pillÿsindÿ durur. Bÿzi þlkÿlÿrdÿ, mÿsÿlÿn,
Avs triyada sÿfir hÿrbi attaøeyÿ øÿxsÿn tapøûrûq verÿ bilÿr. Ancaq bu tipik
hal deyil. Dönya þlkÿlÿrinin ÷oxunda hÿrbi attaøelÿr mödafiÿ nazirinin
ÿmr lÿrinÿ tabe olur, verilÿn ÿmrlÿrin yerinÿ yetirilmÿsi ilÿ baülû hÿrbi at -
ta øelÿr departamentinÿ, hÿm÷inin hÿrbi kÿøfiyyatûn uyüun strukturuna mön -
tÿ zÿm olaraq  mÿruzÿ edir. Onun tutduüu vÿzifÿyÿ uyüun olmadûüû
haqqında qÿrar qÿ bul edilÿrsÿ hÿrbi attaøe istÿnilÿn an geri ÷aüûrûla bilÿr.    

HßRBÈ ATTAØELßR HANSÛ HAZÛRLÛQ KE×ÈRLßR?

Ömumi halda gþtörÿndÿ hÿrbi attaøelÿrin hazûrlûüû sadalananlarû ehtiva
edir:

— bir ne÷ÿ aydan bir ilÿ qÿdÿr davam edÿn xösusi dil hazûrlûüû. Yerli dili
la zûmi sÿviyyÿdÿ bilmÿ þlkÿnin harada yerlÿømÿsi vÿ qÿbul edÿn dþvlÿtin
hÿrb ÷ilÿri ilÿ normal mönasibÿt qurmaüa lazûm gÿlÿn minimal dil vÿr diø -
lÿ rinin (sÿrbÿst danûøûlan ingilis dili ilÿ birlikdÿ) olmasûndan vÿ ya yerli
dil dÿ praktiki olaraq sÿrbÿst danûømaqdan asûlûdûr;

— bilavasitÿ funksiyalarûnû yerinÿ yetirmÿyÿ lazûm olan, xösusilÿ tÿh lö -
kÿ sizlik vÿ mödafiÿ siyasÿti sahÿsindÿ, kÿøfiyyat fÿaliyyÿtindÿ, protokol
vÿ SQ-nin strukturu, silahlara vÿ onlarûn ixracûna nÿzarÿt, xösusi kom pyu -
ter hazûrlûüû;

— iølÿyÿcÿyi þlkÿyÿ tez alûømaüa imkan verÿn mÿdÿni hazûrlûq. Bÿzi þl -
kÿlÿrdÿ, mÿsÿlÿn, Fransa vÿ Èsve÷rÿdÿ hÿmin hazûrlûüû bötön ailÿ özvlÿri
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— ÿr-arvad vÿ ailÿnin digÿr özvlÿri dÿ ke÷irlÿr.
Þz vÿzifÿsini tutduqdan sonra hÿrbi attaøelÿr, adÿtÿn dil hazûrlûüûnûn da -

ha sonrakû mÿrhÿlÿsinÿ ke÷mÿk imkanû ÿldÿ edirlÿr. ßlavÿ tÿhsil imkanlarû
MN-nin vÿ digÿr mödafiÿ qurumlarûnûn  mötÿxÿssislÿri ilÿ vaxtaøûrû ke ÷i -
ri lÿn gþröølÿrdÿ, hÿm÷inin hÿrbi attaøelÿrin hÿr il ke÷irilÿn konfranslarû za -
ma nû baø tutur. Adÿtÿn, hÿrbi attaøelÿrin hazûrlûüû istisnasûz olaraq milli ba -
za da ke÷irilir. Ancaq son illÿrdÿ ÷oxtÿrÿfli hazûrlûq proqramlarû hÿyata ke -
÷i rilir. Belÿ proqramlardan biri dÿ Cenevrÿ Tÿhlökÿsizlik Siyasÿti Mÿrkÿzi
(Ge neva Centre for Security Policy)  tÿrÿfindÿn hÿr il ke÷irilÿn hÿrbi at ta -
øe lÿrin hazûrlûq moduludur (Defence Attache Training Module). Bu mÿrkÿz
20-dÿn ÷ox þlkÿnin hÿrbi tÿmsil÷ilÿri ilÿ 4 gönlök möøtÿrÿk tÿlimlÿr ke ÷i -
rir.

Hÿrbè attaøelÿrèn vÿzèfÿ borclarûnû yerènÿ yetèrmÿ möddÿtè

Adÿtÿn, hÿrbi attaøelÿr bir þlkÿdÿ xidmÿti vÿzifÿlÿrini 3 il ÿrzindÿ icra
edir lÿr. Mölki diplomatiya ÿmÿkdaølarûnda olduüu kimi, bu daima þlkÿdÿ
baø ve rÿn hadisÿlÿrin balansûnû yaratmaq, hÿm÷inin hÿrbi attaøenin iølÿdiyi
þl kÿ yÿ “daha yaxûndan baülanmamasûnû” tÿmin etmÿk mÿqsÿdi daøûyûr.       

MÖXTßLÈF ÞLKßLßRÈN HßRBÈ ATTAØE VßZÈFß 

SÈSTEMÈNDß ÈSLAHATLAR NECß APARÛLÛR?

ÈSRAÈLÈN 2006-cû ÈLDß KE×ÈRDÈYÈ HßRBÈ ßMßLÈYYATLAR 

ZAMANÛ LÈVANDA HßRBÈ ATTAØELßRÈN ROLU

Bþhran baø verÿn ÿrazilÿrdÿ vÿ ya fþvqÿladÿ hallarda hÿrbi attaøelÿr bi -
la vasitÿ ÿmÿliyyat idarÿetmÿsi tapøûrûqlarûna (mÿsÿlÿn, qeyri-dþyöø tÿx liy -
yÿ si vÿ s.) cÿlb edilÿ bilÿrlÿr. 2006-cû ilin yayûnda Èsrailin ke÷irdiyi hÿrbi
ÿmÿ liyyat zamanû Fransa hÿrbi attaøesi mölki ÿhalinin tÿxliyyÿ vÿ tÿh lö -
kÿ sizliyini tÿmin etmÿk ö÷ön þz dþvlÿti vÿ digÿr qÿrb þlkÿlÿrinin tÿm sil -
÷i lÿri ilÿ, Livan ordusu vÿ fransûz hÿrbi heyÿti ilÿ qarøûlûqlû ÿlaqÿni tÿmin
et miødi. Ayrû-ayrû mölki øÿxslÿrin sÿpÿlÿnmÿsinÿ imkan yaratmamaq vÿ
on larûn tÿhlökÿsiz yerÿ aparûlmasû kimi ÷ÿtin tapøûrûüû yerinÿ yetirmÿklÿ
hÿr bi attaøe fransûz piyadalarû vÿ digÿr bþlmÿlÿrÿ birbaøa komandanlûq et -
miødir. O, eyni zamanda hÿm BMT sölhmÿramlûlarûnûn ayûrûcû möøahidÿ
qöv vÿlÿrinin (United Nations Ûnterim Force, UNÛFÛL)  arxa cÿbhÿ tÿ mi na -
tû na, hÿm dÿ Livan tÿmsil÷ilÿri ilÿ Beyrutda yerlÿøÿn Fransa sÿfirliyinÿ ca -
vab deh idi.

Bu aspektdÿ iki yanaømanû xösusilÿ qeyd etmÿk olar. Birincisi, soyuq
mö harèbÿ baøa ÷atan andan hÿrbi attaøe sistemi dÿyiømÿz qalan þlkÿlÿrÿ
xa rakterikdir. Bu dþvlÿtlÿr hÿrbi attaøe sistemindÿn ilk nþvbÿdÿ kÿøfiyyat
mÿ lumatlarû  toplamaq ö÷ön istifadÿ edirlÿr. Èkincisi, hÿrbi attaøe sisteminÿ
ye ni baxûø vÿ islahatlar hÿyata ke÷irÿn þlkÿlÿrÿ xarakterikdir. Bu ka te qo ri -
ya     ya aid olan dþvlÿtlÿr sûrasûnda NATO vÿ Avropa Èttifaqû þlkÿlÿri durur.
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Bÿ   zi þlkÿlÿrdÿ, mÿsÿlÿn, Avstriyada daimi monitorinq vÿ analizlÿrÿ ÿsas -
la     nan, tÿdricÿn ke÷irilÿn islahatlara, Èsve÷rÿdÿ isÿ birdÿfÿlik islahatla ös -
tön     lök verilmiødir. Èkinci kateqoriyaya aid olan þlkÿlÿrdÿ hÿrbi attaøe sis -
te    mindÿ aparûlan islahatlarda aøaüûdakû meyèl vÿ dÿyiøikliklÿri qeyd etmÿk
olar:

— hÿrtÿrÿfli mönasibÿtlÿr cavabdeh olan hÿrbi mÿslÿhÿt÷ilÿrlÿ ikitÿrÿfli
ÿla       qÿ yaradan hÿrbi attaøelÿr: bÿzi þlkÿlÿr ikitÿrÿfli ÿlaqÿlÿrÿ cavabdeh
olan hÿrbi attaøe vÿzifÿlÿrini ixtisara saldûlar vÿ informasiya möbadilÿsi
hÿc      mini artûrmaq ö÷ön BMT, Avropa Èttifaqû, NATO sistemlÿrinin regional
hÿr      bi missiyalarûnda vÿ ya onlarûn qÿrargahlarûnda hÿrtÿrÿfli mönasibÿtlÿrÿ
ca        vabdeh hÿrb÷ilÿrin sayûnû artûrdûlar. Hÿrtÿrÿfli mönasibÿtlÿrÿ cavabdeh
olan zabitlÿr, eyni zamanda ikitÿrÿfli ÿlaqÿyÿ cavabdeh olan hÿrbi attaøenin
vÿ       zifÿ borcuna aid mÿsÿlÿlÿrin bþyök qismini yerinÿ yetirirlÿr. Lakin baø
za     bitlÿr vÿ ya missiyanûn rÿhbÿrlÿri MN-nin uyüun departamentinin ÿmrlÿ -
ri         ni icra edirlÿr;

— inkiøaf etmiø dönyadan inkiøaf edÿn dönyaya: bÿzi þlkÿlÿr ÿnÿnÿvi
ola         raq qonøu þlkÿlÿrdÿ yerlÿødirilÿn  hÿrbi attaøe sistemindÿn uzaqlaøûr vÿ
mö  tÿxÿssislÿrèni yeni strateji maraq doüuran þlkÿ vÿ regionda yer lÿø di rir -
lÿr. Mÿsÿlÿn, Avropa Èttifaqû vÿ NATO þlkÿlÿrinin hÿrb÷ilÿri arasûnda eti -
bar         lû ÿlaqÿlÿr yalnûz ikitÿrÿfli ÿlaqÿlÿrÿ cavabdeh olan attaøelÿrÿ ehtiyacû
xey        li azaltmûødûr. Qÿrbi Avropa  dþvlÿtlÿri Orta Øÿrq, Afrika vÿ Asiyada
ye      ni hÿrbi attaøe vÿzifÿlÿrinin sayûnû artûrdûqlarû halda, qonøu þlkÿlÿrdÿ
olan attaøelÿrin sayûnû azaltmûølar;

— ikitÿrÿfli etimadnamÿdÿn ÷oxtÿrÿfli etimadnamÿyÿ: bÿzi þlkÿlÿr bir
ne       ÷ÿ attaøesi iki vÿ ö÷ þlkÿdÿ ÷alûøan variantdan, hÿmin iki vÿ ö÷ þlkÿ ilÿ
iki     tÿrÿfli ÿlaqÿyÿ cavabdeh olan attaøe variantûna ke÷mÿyÿ östönlök ver -
miø       lÿr. Attaøenin region þlkÿlÿrindÿn birindÿ mÿnzil-qÿrargahû olur vÿ o
tez-tez etimadnamÿsi qÿbul olunmuø digÿr þlkÿlÿrÿ xidmÿti ezamiyyÿtlÿrÿ
ge        dir. Buna oxøar olaraq iki vÿ ya daha ÷ox attaøe bir þlkÿdÿ yerlÿødirilÿ
vÿ regionun 6 vÿ ya 7 þlkÿsi ilÿ ikitÿrÿfli ÿlaqÿlÿri tÿmin edÿ bilÿr. Mÿ -
sÿ     lÿyÿ belÿ yanaøma vÿsaitlÿrin mÿhdud olduüu øÿraitdÿ, bötön regionun
vÿ      ziyyÿtinin monitorinqini tÿmin etmÿk göcöndÿ olan hallarda effektli ola
bi        lÿr. Ancaq belÿ vÿziyyÿtdÿ hÿrbi attaøelÿr mÿnzil-qÿrargahû olan þlkÿyÿ
da   ha az diqqÿt ayûracaq vÿ ÿlaqÿlÿr dairÿsi daralacaqdûr;

— xarici þlkÿdÿ yerlÿømÿdÿn þz þlkÿsindÿ bazalaømaya: bÿzi þlkÿlÿr þz
hÿr    bi attaøelÿrini rezident kimi yerlÿødirmÿk prinsipindÿn uzaqlaøaraq mar -
ø    rut prinsipi ilÿ ÷alûøan attaøe sisteminÿ ke÷miølÿr. Bu, attaøenin iki tÿ rÿf li
ÿla    qÿni birdÿn ÷ox þlkÿ ilÿ tÿmin etmÿsi demÿkdir. Bu prinsipin ÿsas xö -
su    siyyÿti ondadûr ki, rezident attaøelÿr regionda bazalaøûrlar, marørut atta øe   -
lÿ    ri isÿ þz þlkÿsindÿn xaricdÿ, bir ne÷ÿ þlkÿdÿ fÿaliyyÿt gþstÿrirlÿr. 
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Bu sistemin baølûca östönlöyö maliyyÿ vÿsaitinÿ qÿnaÿtdir ki, bunun da
÷ox        lu ÷atûømazlûqlarû var. Belÿ ki, ayrû gþtörölmöø bir þlkÿdÿ vÿziyyÿt haq -
qûn     da lazûmi qÿdÿr informasiyanûn olmamasû, ki÷ik miqyaslû  ÿlaqÿlÿr øÿ -
bÿ       kÿsi, hÿm÷inin þz þlkÿlÿrindÿ ÿlavÿ xidmÿti vÿzifÿlÿri icra etdiyi ö÷ön
hÿr bi attaøe kimi imkan vÿ sÿlahiyyÿtlÿri mÿhdudlaødûrûla bilÿr;

— daimi bazalaømadan mövÿqqÿti bazalaømaya: bir sûra þlkÿlÿrdÿ hÿrbi
at       taøelÿri qÿbul edÿn þlkÿdÿ daimi bazalaømadan mövÿqqÿti bazalaømaya
ke÷        mÿ prinsèpènÿ östönlök verirlÿr. Bu, adÿtÿn lazûm gÿlÿndÿ, xösusÿn dÿ
fþv             qÿladÿ hallar zamanû baø verir. Belÿ yanaøma  hÿrbi attaøelÿrin þlkÿ dÿ -
ki vÿziyyÿt haqqûnda mÿlumat vÿ informasiyaya malik olmalarûnû mÿh dud     -
 laø dûrûr ki, bu da onlarûn fÿaliyyÿtinÿ þz mÿnfi tÿsirini gþstÿrir;

— “hÿrbi attaøedÿn” “tÿhlökÿsizlik attaøesinÿ”: bÿzi þlkÿlÿrin par la ment -
lÿ  ri hÿrbi attaøe vÿzifÿsinin “tÿhlökÿsizlik attaøesi” ilÿ ÿvÿzlÿnmÿsini tÿlÿb
edir      lÿr. Bu, þlkÿnin tÿhlökÿsizlik siyasÿtini daha geniø arealda  vÿ dÿqiq
ÿks etdirmÿk mÿqsÿdi daøûyûr. Eyni zamanda bir adamûn tÿhlökÿsizliklÿ
baü      lû bötön mÿsÿlÿlÿri bilmÿsi vÿ nÿzarÿtdÿ saxlamasû da tÿcröbi ba xûm -
dan real deyil. Bundan baøqa, hÿrbi attaøelÿrin fÿaliyyÿt effektivliyi hÿlÿ
dÿ qÿbul edÿn þlkÿ ilÿ ikitÿrÿfli hÿrbi ÿlaqÿlÿrin saxlanûlmasû vÿ inkiøafû
ilÿ qiymÿtlÿndirilir. “Tÿhlökÿsizlik attaøesi” isÿ daha dar sahÿnin mö tÿ xÿs -
si      si olduüu ö÷ön ola bilsin ki, iki þlkÿnin mödafiÿ qurumlarû arasûnda key -
fiy     yÿtli mönasibÿti tÿmin edÿ bilmÿsin.           

ßLAVß ÈNFORMASÈYA

Hÿrbi attaøe sisteminÿ hÿsr edilÿn yazûlar hÿddindÿn artûq azdûr. Bu, hÿr -
bi attaøe sisteminin qapalû bir sistem olmasû kimi anlaøûlmamalûdûr. ßldÿ
olan mÿlumatlara gþrÿ hÿrbi attaøe sistemi haqqûnda ÿn dolüun mÿlumat
1959-cu ildÿ Èsve÷rÿdÿ nÿør edilmiødir. Hazûrda Cenevrÿdÿ Silahlû Qöv vÿ -
lÿ        rÿ demokratik nÿzarÿt mÿrkÿzi (DCAF) tÿrÿfindÿn Avstriya, Fransa, Ès -
ve÷  rÿ, Almaniya vÿ Èngiltÿrÿnin hÿrbi attaøe sistemindÿ aparûlan is la hat lar -
la baülû daha dolüun materiallar ÷apa hazûrlanmaqdadûr.

Ènternet vÿ KÈV materiallarû ÿsasûnda hazûrladû: 
V. MUSTAFAYEV
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“Qladiator” ABŞ dəniz pi   ya -
da  la  rı  nın silahlanmasında olan
pi  lot  suz zirehli kəşfiyyat ma şı nı-
dır. “Qla    diator” robotu Kar ne qi-
Mel lon uni versitetində hazır lan   -
mış dır. “Qla diator” ABŞ HDQ-i
üçün BAE Sys tems şirkəti ilə bir -
lik də ha zır la nan pilotsuz, mə  sa -
fə dən idarə olu nan, al tı tə kər li
nəq   liyyat va si  tə  sidir. 

Hə lə 2008-ci ilin may ayında “Qla diator” robotunun 6 ədəd prototipi si lah -
lan maya daxil olmalı idi. Keçirilən sınaqların nə ti cə sin dən asılı olaraq Pen ta -
qon hər bi ri nin təxmini qiyməti 300-400 min dollar olan bu robotdan 200
ədəd alacağını bə yan etmişdi. 

Müasir “Qladiator”un prototipi tırtıllı və daha çox silahlanmaya malik idi.
Hal-hazırda “Qladiator” altıtəkərlidir və kəşfiyyat avadanlıqları ilə, pi ya da la -
rı dəs təkləmək üçün yük konteynerləri və tüstü pərdəsi yaradan qurğu ilə
kom  p  lekt  ləşdirilir. Qurğularla komplektləşdirmə robotun qarşısına qoyulan
tap  ş ı rıq dan asılıdır. Variant kimi, robotun komplektləşməsində sancan kü rə -
cik lər atan qurğu da vardır.

“Qladiator”un özünə bənzər digər kəşfiyyat sistemlərindən əsas üstünlüyü
onun zirehli olmasıdır.  O, 7,62 mm-ə qədər çapı olan atıcı silahdan dalbadal
açı lan atə şə dözə bilir. 

Ro   botun dizel-generator qidalandıran akkumulyatoru və elektrik motoru
var. Səssiz hərəkət lazım gələn
hal     larda dizeldən istifadə dayanır
və robot batareyalardakı enerji
he     sabına hərəkət edir. Bu da
“Qla   dia  tor”a xüsusi missiyaları
hə yata ke çirməyə kömək edir.  

“Qladiator”un asfalt yolda mak       -
si    mal sürəti 26 km/saat, yol suz luq
şə    raitində isə iki dəfə aşa ğı dır. Ro   -
bot  eni  1  m  olan  xəndəyi,  də -
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rin liyi 70 sm olan çayı, müxtəlif
ma neələri dəf etməyə qadirdir.
Ya rımavtomat “Qladiator”lar ət -
ra fa nəzarət edərək əsgərləri mi -
na  lı sahələr, tələlər, gizlənmiş
düş mənlərdən və ya daha qor xu -
lu-kimyəvi, bioloji və nüvə təh lü -
kə sindən xəbərdar edir.     

Robotun silahlanmasında düş -
mə nin canlı qüvvəsi və silah-tex -
ni kasını sıradan çıxara bilən, da -

ğın tı və ağır bədən xəsarətləri yaratmayan silahlardan istifadə edilməsi plan -
laş     dırılmışdır. Hərbçilər gələcəkdə robotu avtomatik tüfənglərlə si lah lan dır -
maq üçün indidən ona xüsusi dirsəklər quraşdırılmasına nail olmuşlar. 

Operator xüsusi dəbilqədəki ekran və idarəetmə pultundan istifadə etməklə
ro bota komandalar  verir.  Robotun sensor və kameralarının topladığı infor-
masiya operatora ötürülür ki, bu da robotun çevrəsində nə baş verdiyi haq qın -
da dolğun məlumat yaradır.   

Ro botu hazırlayan mütəxəssislərin qarşısında duran başlıca vəzifə  idarə et -
mə si nin yarısı insandan asılı olan
ma şını ərsəyə gətirməkdir. Maşın
dö yüş meydanında yaşamlılığını
itir məməli, idarəetmədə sadə,
müa sir döyüşaparma sis temlərinə
uy ğunlaşan ol ma lı dır. Ən əsas
mə sələ isə robotu hal-hazırda hər -
bi dəniz qüv və lə rin dəki mövcud
sis   temlərə ən az də yişikliklərlə
qə  bul edilməyə ha zırlamaqdır.
Ro  botlar artıq ha zır lanmış si lah -
lar  la kom plekt ləş di rilməlidir. Onların yerinə çat dı rıl ması artıq si lah lan ma da
olan nəq liyyət vasitələri ilə həyata ke çi riləcəkdir. Qladiatorun çəkisinin 3 ton
ol masına baxmayaraq, döyüş maşını Hamvee onu daşıya bilir.   

Gələn onillikdə Pentaqon bütün döyüş maşınlarının üçdə bir hissəsini eki -
paj sız maşınlara çevirməyi planlaşdırır. Artıq indidən gələcək texnikanın ha -
zır lan ması üzrə aktiv işlər görülür. Bu işlərin aparılmasında əsas istiqamət bir
qur ğunun  hazırlanmasına yönəldilmişdir. Bu qurğu gələcəkdə döyüş müs tə -
vi sində tətbiq ediləcək və komandanlıq tərəfindən robotların qarşılıqlı əlaqə
və idarəetməsi qat-qat asanlaşacaqdır. 

Èíòåðíåò ìàòåðèàëëàðû ÿñàñûíäà ùàçûðëàäû:

Â. ÌÓÑÒÀÔÀÉÅÂ
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Éûüûëìàüà âåðèëìèøäèð: 20.02.2014
×àïà èìçàëàíìûøäûð:  28.02.2014     

Øÿðòè ÷àï âÿðÿãè:  9,8 
Ôèçèêè ÷àï âÿðÿãè: 7+0,125

Êàüûç ôîðìàòû:  70õ108 1//16
Èíäåêñè:  0317

Òèðàæû:  3873                   
Ñèôàðèø:   78

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐLAR: Minaxanûm ßÊÐßÌÃÛÇÛ, Íÿçðèí ßÑßÄÇÀÄß

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí

Ðåñïóáëèêàñû Ìöäàôèÿ

Íàçèðëèéèíèí 

“Ùÿðáè íÿøðèééàò”ûíäà 

îôñåò öñóëó èëÿ ÷àï åäèëèá.

Ëèñåíçèéà: ¹ 022042

Âåðèëìÿ òàðèõè: 04.06.1999 

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 1. 2014112

ÌßËÓÌÀÒ

ÅËÌÈ ÌßÃÀËßÍÈÍ ÒßÐÒÈÁÀÒÛ Ö×ÖÍ ÈÐßËÈ ÑÖÐÖËßÍ ÒßËßÁËßÐ

Åëìè ìÿãàëÿ MS Word ìÿòí ðåäàêòîðóíäà (97, 98, 2003, 2007) Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ, Òèìåñ
Nåw Ðîìàí øðèôòè èëÿ éûüûëìàëûäûð. Ìÿãàëÿéÿ úÿäâÿëëÿð, ãðàôèêëÿð, äèàã ðàìëàð, ôîòîëàð äàõèë
åäèëÿ áèëÿð. Ìÿòí øðèôòèíèí þë÷öñö 12, ñÿòèðàðàñû ìÿñàôÿ 1,5 îë ìà ëû äûð. Ñÿùèôÿ, úÿäâÿë, äèàãðàì,
øÿêèë âÿ ãðàôèêëÿð íþìðÿëÿíìÿëè, èñòèíàä ìÿíáÿëÿðè ýþñ òÿ ðèë ìÿëèäèð. 

Ìÿãàëÿ 6-8 ñÿùèôÿäÿí àç îëìàìàëû, àõûðäà éàçûëäûüû äèëäÿí áàøãà 40-50 ñþçäÿí èáàðÿò ðóñ âÿ
èíýèëèñ äèëëÿðèíäÿ õöëàñÿ (резюме, ñóììàðy) éàçûëìàëûäûð. Ìÿãàëÿíèí ÿââÿëèíäÿ ìö ÿë  ëèôèí èø ëÿ -
äè éè ìöÿññèñÿ, îíóí öíâàíû, å-ìàèë öíâàíû, 4-5 ñþçäÿí èáàðÿò à÷àð ñþçëÿð, àõûðäà èñ òèôàäÿ åäèëÿí
ÿäÿ áèééàò ñèéàùûñû îëìàëûäûð. Åëìè ìÿíáÿëÿðÿ åäèëÿí èñòèíàäëàð ìÿãàëÿíèí è÷èí äÿ, ñèòàò ýÿòèðèëÿí
úöì ëÿíèí ñîíóíäà, íþìðÿñè âÿ ñÿùèôÿñè äþðäêöíú ìþòÿðèçÿíèí è÷ÿ ðèñèí äÿ âåðèëìÿëèäèð: [1] âÿ
éà [1.119]. Ìÿãàëÿíèí áàøãà áèð éåðèíäÿ òÿêðàð èñòèíàä îëàð ñà, ùÿìèí ÿäÿáèééàò ÿââÿëêè íþìðÿ
èëÿ ýþñòÿðèëìÿëèäèð.  

Åëìè ìÿãàëÿíèí ñîíóíäà åëì ñàùÿñèíèí âÿ ìÿãàëÿíèí õàðàêòåðèíÿ óéüóí îëàðàã, ìöÿëëèôèí
ýÿë äèéè åëìè íÿòèúÿ, èøèí åëìè éåíèëèéè, òÿòáèãè ÿùÿìèééÿòè, èãòèñàäè ñÿìÿðÿñè âÿ ñ. àéäûí øÿ ê è ë äÿ
âåðèëìÿëèäèð. Ìÿãàëÿíèí ñîíóíäà éàçûëàí ÿäÿáèééàò ñûðàñûíäà êèòàáûí ìöÿëëèôè, àäû, ÷àï åäèëäèéè
øÿùÿð âÿ íÿøðèééàò, ÷àï òàðèõè ýþñòÿðèëìÿëèäèð. Èñòèôàäÿ åäèëÿí ÿäÿáèééàò ñè éà ùû ñûíäà ñîí 5-10
èëäÿ ÷àï îëóíìóø åëìè ìÿãàëÿ, ìîíîãðàôèéà âÿ éåíè åëìè-òåõíèêè ìÿí áÿ ëÿðÿ öñòöíëöê
âåðèëìÿëèäèð. 

Ìöÿëëèôëÿðèí ñàéû ö÷äÿí ÷îõ îëàí ùàëëàðäà áèðèíúè ö÷ ìöÿëëèôèí àäû ýþñòÿðèëìÿëè âÿ ìþ òÿ ðèçÿ
è÷èíäÿ êîëëåêòèâ ìöÿëëèôëÿð ãðóïóíóí îëìàñû þç ÿêñèíè òàïìàëûäûð. Ðóñ, èíýèëèñ âÿ éà äè ýÿð
äèëëÿðäÿ îëàí ÿäÿáèééàò åëÿ ùÿìèí äèëäÿ ýþñòÿðèëìÿëèäèð. Åëìè ìÿãàëÿ ìöÿëëèôëÿðè êà ôåä ðà âÿ éà
òÿøêèëàòûí èúëàñ ïðîòîêîëóíäàí ÷ûõàðûø, ìÿãàëÿíèí åëìèëèéè âÿ äþâðöí òÿëÿáëÿðèíÿ úà âàá âåðìÿñè,
òîõóíóëàí ìÿñÿëÿíèí àêòóàëëûüû èëÿ áàüëû èêè ðÿé òÿãäèì åòìÿëèäèðëÿð.

Í Ö ÌÓ Í ß:
1. Петухов С.И., Степанов А.Н. Еффективность ракетных стрельб. Москва, 1976 
2. Ñàäûãîâà Ñ.Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ òåðìèíîëîýèéàíûí òÿøÿêêöëö âÿ èíêèøàôû. Áàêû, 2005  
Ñÿùèôÿíèí þë÷öëÿðè: âÿðÿãèí ôîðìàòû — À4, ñàü òÿðÿôäÿí ìÿñàôÿ — 20 ìì, ñîë òÿðÿôäÿí ìÿ ñàôÿ

— 30 ìì, éóõàðûäàí âÿ àøàüûäàí ìÿñàôÿ — 20 ìì. Ñÿùèôÿëÿðèí íþìðÿñè àøàüûäà âÿ ñàü òÿðÿôäÿ
ãîéóëìàëûäûð.

Ìÿãàëÿíèí ÿââÿëèíäÿ àøàüûäàêûëàð ýþñòÿðèëìÿëèäèð:
— ìÿãàëÿíèí ñÿðëþâùÿñè (ãàðà øðèôò, þë÷öñö — 14);
— ìöÿëëèôèí àäû, ðöòáÿñè, âÿçèôÿñè, åëìè äÿðÿúÿñè (øðèôò — 14);
— òÿøêèëàòûí àäû, øÿùÿð, þëêÿ, å-ìàèë (øðèôò — 14);
— à÷àð ñþçëÿð (ö÷ äèëäÿ).
Øÿêèë, ôîòî, ãðàôèê âÿ äèàãðàìëàð àü-ãàðà ðÿíýëè îëìàëû, ìÿòíèí äàõèëèíäÿ éåðëÿøäèðèëìÿ ëè äèð.

Ãðàôèê, úÿäâÿë âÿ øÿêèëëÿð*.æïý ôîðìàòûíäà âåðèëìÿëè, ìÿòíèí ÷àï âàðèàíòû èëÿ áèðëèêäÿ åëåê òðîí
âàðèàíòû äèñêäÿ òÿãäèì åäèëìÿëèäèð. Ìÿãàëÿíèí ñîíóíäà ìÿãàëÿ ìöÿëëèôè ÿëàãÿ ñàõ ëàìàã ö÷öí
èøëÿäèéè éåðè, òåëåôîí âÿ å-ìàèë öíâàíûíû ýþñòÿðìÿëèäèð.



DÜNYA POLİQONLARINDA

«MERSEDES-BENZ G 6x6»
HƏRBİ TƏYİNATLI AVTOMOBİLDİR

Hərbi sahədə istifadə olunan avtomobillər yeni texnologiyalardan istifadə olun- 
maqla gündən-günə təkmilləşdirilir. Dünya avtomobil sənayesi nəhənglərindən 
biri olan «Mersedes-Benz»də belə şirkətlərdən biridir. Şirkət müxtəlif ölkələrin 
hərbi qurumları ilə əməkdaşlıq edir. Buna sübut kimi, hətta «Xammer»in belə 
keçə bilmədiyi əraziləri keçə bilən, məhz hərbi məqsədlər üçün nəzərdə tutulmuş 
üçoxlu, çətinkeçimli və təkərlərinin hamısı apancı olan «Mersedes-Benz G 6x6» 
göstərmək olar.

KÜNCDƏN ATMAQ ÜÇÜN TƏYİN OLUNMUŞ 
«CORNE» AVTOMATI

Bizim də bildiyimiz kimi, küçə döyüşü çox təhlükelidir. O da məlumdur 
ki, küçə düyüşündə qələbəyə həmişə texniki baxımdan daha yaxşı hazırla- 
şan nail olur. Küncdən atəş açmaq üçün təyin olunmuş yeni «Come» avto- 
matı ilə silahlanmış əsgərlər, AK-47 avtomatı ilə silahlanmış hərbçilərdən 
xeyli üstünlüyə malikdir.





ŞƏHİDLƏRİMİZ

Kapitan Əhməd ABDULLAYEV
Vətən hər zaman igid oğullan ilə tanınır. Tarixən torpaqlanmız, Və- 

tənimiz naminə canlanndan keçən qehrəmanlanmız olmuşdur və ola- 
caqdır. Onlar əməlləri ilə müqəddəslik qazanaraq hər zaman yaddaş- 
lara həkk olublar. Belə şehidlərimizdən biri de ermenilerle döyüşdə 
qehremancasma helak olan kapitan Əhmed Abdullayevdir.

Əhmed Hüseynağa oğlu Abdullayev 1976-cı il iyulun 30-da Celila- 
badda ziyalı ailesinde anadan olub. Bu aile ziyalılığı ilə, üstün vətən- 
daşlıq mövqeyi ilə daim seçilib. Hüseynağa müellimle Firuze ananın 
böyüdüb boya-başa çatdırdıqlan 4 övladdan ilki Əhməd idi. O, uşaqlıq- 
dan qeyri-adiliyi ile seçilirdi. Fizikən kamilliyi, eneıjili olması, yaşıd- 
lan arasmda fəallığı ilə seçilən Əhmədin qəlbi zabit olmaq arzusu ilə çır- 
pınırdı. Bu arzu onu Cemşid Naxçıvanski adına Herbi Liseyə gətirib çı- 
xardı. İş elə gətirdi ki, gənc kursant tehsilini Türkiyədə davam etdirmə- 
li oldu. Ali hərbi təhsilini də elə qardaş ölkədə başa vuran zabit elə o 
dövrdənüzübəri dünyanm bir çox ölkelerinde (Almaniya, Isveçre) ke- 
çirilen herbi telimlerin iştirakçısı idi. Zabit kimi onun keşməkeşli hə- 
yatı olub. 2001-ci ilden 2010-cu iledek xüsusi teyinatlı bölmədə qrup 
komandiri vəzifəsində xidmət edib. Dəfələrlə döyüş tapşınğı yerinə ye- 
tirən Əhməd ölüm-qalımla cox üzbəüz gəlmişdi. Bir istehkamçı, xüsusi 
təyinatlı qrup komandiri kimi onun şücaəti coxlanna ömək idi. Daha 
sonra xidmətini döyüş bölgəsində davam etdirməyi seçən kapitan Ab- 
dullayev vətənsevərliyi, mərdliyi ilə ad çıxarmışdı.

Azerbaycan Ordusunun zabiti, kapitan Əhmed Abdullayev 2010-cu 
il sentyabnn 4-de xüsusi döyüş tapşınğım yerine yetirerken qehre- 
mancasma helak olub. Veten üçün geleceyin iki esgerini -  Nihad ve 
Hüseyni yadigar qoyub geden qehremanımıza Tanndan rehmet dile- 
yirik.

28 dekabr 2010-cu ilde Azerbaycan Respublikasınm Prezidenti İl- 
ham Əliyevin serencamı ile Azerbaycan Respublikasınm erazi bütöv- 
lüyünün qorunub-saxlanılmasında igidlik gösterdiyine göre ölümün- 
den sonra kapitan Əhmed Hüseynağa oğlu Abdullayev "İgidliye göre" 
medalı ile teltif edilib.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
MÜDAFİƏ NAZİRLİYİNİN ORQANI 

İKİ AYDA BİR DƏFƏ ÇIXIR

Ünvanımız: “Qızıl Şərq” hərbi şəhərciyi 13, tel: 440-99-71

İndeks 0317

“MARAUDER” DÖYÜŞ MAŞINI
“Marauder” Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Cənubi Afiika 

Respublikasının "Paramount Group" şirkəti ilə müştərək istehsal etdiyi zirehli 
transportyordur. NATO-nun STANAG 4569 Level 3a və STANAG 4569 Level 
3b standartlarına uygun hazırlanan “Marauder” 2010-cu ildən etibarən Azər- 
baycan ordusunun silahlanmasına qəbul edilib.

Çəkisi 10 tondan çox olan ZTR-in korpusu 7 kq-dək, təkərləri isə 14 kq-dək 
trotil ekvivalentinə bərabər partlayışlara davam gətirməyə qadirdir. Partlayış za- 
manı şəxsi heyəti qoruyan əlavə vasitələrdən biri də xüsusi formalı oturacaqlar- 
dır. Smaqlar zamam “Marauder” zədələnmiş təkərlə hərəkətini davam etdir- 
mək (50 km) gücündə oldugunu sübut etmişdir. ZTR-ə -32 və +55 dərəcətem- 
peraturda şəxsi heyətin rahatlığmı təmin etmək məqsədilə xüsusi olaraq hazır- 
lanmış iqlim-nəzarət sistemi quraşdınlmışdır.

Mühərriki 290 at gücündə olan ZTR 120 km/saat sürətlə hərəkət edə bilir. 
Uzunluğu 6,5 metrdir, hündürlüyü 3 m təşkil edir. Yükgötürmə qabiliyyəti 3 
tona bərabərdir. “Marauder”in ümumi çəkisi 14,5 ton təşkil edir, ekipajı 2 
nəfərdir və tam təchizatla 8 nəfər şəxsi heyəti daşıya bilər. ZTR kütləvi qırğm 
silahmdan müdafiə sistemi, yardımçı güc qurğusu, əldəqayırma partlayıcı 
vasitələrin siqnallannı boğmaq üçün xüsusi mühəndis qurğusu və müxtəlif silah 
növləri ilə təchiz edilir. “Marauder”in müxtəlif variantlan mövcuddur -  
PDM, mühəndis maşını, komanda məntəqəsi, tibb avtomobili, gözətçi 
avtomobili. “Marauder” 2011-ci ildə dünyada ən möhkəm zirehli avtomobil 
elan olunmuşdur.


