






XX яsrиn baшlanьыcыnda сиlah vя texnika ilя
baь lы щягигятян дя иnqиlabи dяyишиklиklяr  баш
вер мишдир. Bu ясрдя иlk  dяfя  олараг  dюyцш
sa  hясиндя  tanklar пейда олдулар. 15 sentyabр
1916-cы иldя Flер  (Fransa) kяndи йахынлыьында
баш верян dюyцшdя cяmи 18 иngиlиs zиrehlи ma -
шы nын ишtиrak etмясиня бахмайараг, tяsdиq et -
mяk olar kи, bu tarиxи gцndяn artиllerиya цзря
ye nи тапшырыг ямяля эялмишдир – дцшмян tanklarы
иля mцbarиzя.

Tank бирликляринин dюyцш tяtbиqи onlarыn чox
sц rяtlя иnkишafыna tяkan verdи. Tank бирликляри
бц тцн иnkишaf etmиш dюvlяtlяrин quru qo шun la rыn -
да zяrbя бирликляринин яsasыnы tяшkиl etди. Sovet
Иt tиfaqыna hцcum zamanы faшиst Almanиyasы onun
sяr hяdlяrиndя tяxmиnяn 4300 tank cяm lяш дир -
миш ди.

1941-cи иlя Qыrmыzы Orduda tank яleйhиnя ar -
tиl lerиya bцtцn цmumqoшun бирликлярinin tяr kи bи -
nя daxиl edиlmишdи. Bu artыq Bюyцk Vяtяn mц -

ha rиbяsиnиn bиrиncи dю yцш lя -
rиn dя дцшмяня hиss olunan
дя ряъядя иtkи вермяйя им -
кан verмишdи. Belя ки, 22-24
иyun 1941-cи иlдя Шaulyay
шя hяrи йахынлыьында 9-cu tанк
ялей щиня артиллерийа бригадасы
tяx mиnяn 70 tank vя диэяр
зи рещли техника mяhv et миш -
дир. Ейни mцvяffяqиyyяtlя,
23   иyun-19 иyul 1941-cи иldя
5-cи ordunun mцdafия zo la -
ьыn  da, щямчинин Moskva йа -
хын  лыьында эедян dюyцшlяrdя,
1-cи bюlmяnin танк ялейщиня
ар тиллерийачылары xцsusиlя fяrq -
lяn mишдир. Qeyd etmяk la -

zыm  dыr kи, Bюyцk Vяtяn mцharиbяsиnиn bцtцn
dю  yцшlяrиндя tank яleйhиnя artиllерийанын дю йцш -
чц  ляри mяrd vя ъясарятля hяrяkяt edиб, yцksяk
dю  yцш bacarыьыnы gюstяrяrяk, qoшunlarda xцsusи
hюr  mяtя layиq эюрцлмцшляр. Яldя edиlmиш dюyцш
tяc rцbяsи tank яleйhиnя бюлмялярин taktиkasыnыn
tяk mиllяшdиrилmяsиnя иmkan yaradыrdы. Танк
ялей  щиня артиллерийа бюлмяляри яsasяn цмумго-
шун бирликляринин tank яleйhиnя ehtиyatlarынын
tяr  kиbиndя vuruшurdu. Яксяр щалларда onlar o
son щядди mцdafия edиrdиlяr kи, hansы ki, йарыл -
ма   сы дцшмяня aчыг ямялиййат сащясиня чыxma-
ьа иmkan verиrdи. Bunu anlayaraq танк ялейщиня
ар тиллерийачылар sona qяdяr дюйцшцрдцляр.

Танк ялейщиня бюлмялярин dюyцш tяtbиqиnиn
baш  qa yenи formasы онларын цmumqoшun бирликля -
рин dюyцш дцзцлцшцндя истифадяси olмушдур
(щям mцdafияdя, hяm dя hцcumda). Qarшыlыqlы
яла гянин bu formasы «bюlцk-табор» сявиййяляри
цчцn характерик иdи. 

Мцдафиядя танк ялейщиня бюлмяляр мцдафия-
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нин dяrиnlиyиnя soxulmuш dцшmяn tanklarыnы vя
ди эяр zиrehlи техниканы mяhv edиr, dost бирликля-
рин йенидян груплашмасыны тямин едир, иkиncи
eшe lonun atяш xяttиnя vя яks-hяmlя keчиrmяk
цчцn aчыlmasыna kюmяk edиr, дцшmяnиn kцtlяvи
atяш vя nцvя zяrbяlяrи nяtиcяsиndя mцdafияdя
яmя lя gяlmиш yarыlmalarы,  bюlmяlяr arasыndakы
бош луглары vя бюлмялярин aчыq cинaщlarыnы qo ru -
yur, dцшmяnиn hava desantыnы mяhv etmяyя
cяlb edиlир. 

Щцъумда танк ялейщиня бюлмяляр бюlmяlяrиn
hц cum цчцn иrяlиlяmяsиnи vя aчыlmasыnы (qrup -
laш masыnы) dяstяklяyir дцшmяn tanklarыnыn яks-
hяm lяsиnи dяf edиr, иkиncи eшelonun иrяlиlяmяsи-
nи, aчыlmasыnы vя dюyцшя yerиdиlmяsиnи, bюl mя -
nиn aчыq ъинahlarыnы qoruyur, тutulmuш hц dud la -
rыn mюhkяmlяnmяsиndя ишtиrak edиr. Hяmlяnиn
ar tиllerиya hazыrlыьы dюvrцndя танк ялейщиня бюл -
мя  ляр dцшmяnиn юn  xяttиndя  mцdafияnиn  ya -
xыn dяrиnlиyиndя  mцшahиdя olunan dцшmяnиn
atяш vasиtяlяrиnи мяhv etmяyя cяlb oluna bиlяr.  

Eynи zamanda taktиkanыn иnkишafы иля танк
ялей  щиня бюлмялярин шtat strukturu  да  dя yи шди-
 rи л   mяkdя idi. Artыq 1943-cц иlин ortaларында, xц -
su sиля Kursk qюvsц dюyцшlяrиnин gedишindя, or -
du нун танк ялейщиня ещтийаты юз tяrkиbиndя bиr -
dяn-altыйадяк tank яleйhиnя alaya qяdяr, cяbhя
ТЯ ehtiyat ися – иkи-цч brиqada vя йа иkи-цч
alay мювъуд иди. Цmumqoшun бирликляриндя бe -
lя gцclц tank яleйhиnя ehtиyatlarыn mюvcudluьу,
on larыn dяrиnlийя bacarыqlа eшelonlaшdыrmasы vя
яmя lиyyatыn gedишindя дцзэцн planlaшdыrыlmыш
ma nevr, tяhlцkяlи иstиqamяtlяrdя tank яleйhиnя
va sиtяlяrиn sыxlыьыnын йарадылмасы vя дцшмянин
gцc lц zиrehlи tank qruplaшmalarыnыn daьыdыlmasы
цчцn иlkиn шяrаити yaradыrdы. Bюyцk Vяtяn mц -
ha rиbяsиnиn яn bюyцk яmяlиyyatlarыnыn hazыrlыьы
vax tы bцtцn atыcы dиvиzиyalarda vя hяtta bяzи atы -
cы alaylarda gцclц ТЯ eщтiyat yaradыlыrdы.

Мцasиr шяraиtdя дцшмянин zиrehlи tank бирлик -
ля  ри иля mцbarиzянин апарылмасы яhяmиyyяtlи dя -
rя cяdя чяtиnlяшмишдир. Bu иlk nюvbяdя zиrehlи
tex nиkanыn tяkmиllяшdиrиlmяsи иля мейдана эял -
миш дир. ABШ vя Almanиya kиmи dюvlяtlяrиn tank
par kы son иllяr яrzиndя иkи dяfя yenиlяnмишдир.
Hal-hazыrda oнлар силащланмайа иkиncи nяsиl tи pи -

nиn M60A3, «Leopard-1A4» vя цчцncц nяsиl tи -
pи   nиn M1//M1A1 «Abrams», «Leopard-2», hяm -
чи nиn onlarыn modиfиkasиyalarы олан maшыnlarы da -
xиl edиr. 1992-cи иldяn NATO qo шunlarыna
M1A2 dюrdцncц nяsиl Amerиka tank larы дахил
ол маьа baшlaйыб.

Цчцncц nяsиl tanklar яhяmиyyяtlи dяrяcяdя
mо dernlяшdirilmiш taktиkи-texnиkи хцсусиййятляря
ma lиkdиr вя buna gюrя dя онларын dюyцш иmkan-
larы да артмышдыр. Onlarыn zиrehинин tяk mиl lяш dи -
rиl mяsи юн зирещинин mюhkяmlиk ekvиvalentиni
ar tыrды вя бу да юз нювбясиндя beш dяfя ку мул -
йа тив, цч dяfя zиrehdяляn чапалты dюyцш sur sat -
la rыndan даща артыг мцдафия олунмаьа имкан
вер ди. Mцasиr tanklarыn атяш тезлийи, dяqиqlийи vя
atя шиnиn узаглыьы да yцksяlмишдир. Onlar йени
nи шanэащlarla, navиqasиya вя kosmиk ava dan lыq -
лар ла, avtomatlaшdыrыlmыш иdarяетмя sиstemlяrи
иля tяchиz edilmiшdir вя бу онларын hяm gцndцz,
hяm dя gecя вахты effektля фяалиййят эюстярмя-
siня имкан верир. Бцtюvlцkdя, son 15 иl яrzиn-
dя тank larыn вя hяmчиnиn ПДМ, ЗТР вя диэяр
зи рещ ли техниканын sonrakы tяkmиllяшdиrmяsи
NATO-йа яsas цmumqoшun bирликляринин dюyцш
po  tensиalыны иkи dяfя artыrmaьa имкан verмишдир.

Bцtцn bunlar onu gюstяrир kи, NATO ko man -
dan  lыьы, mцasиr яmяlиyyatlarда яn яhяmиyyяtlи
ro lu tank бирликляриня aйырmaьa davam edиr. Be -
lя ки, 1991-cи иldя Иraqa qarшы hяrbи aksиyanыn
ha zыrlыьы заманы, NATO-nun чoxmиllяtlи гцв вя -
ля  рин komandanlыьы tяrkиbиnя ABШ-ыn 7-cи ordu
kor pusu (1-cи vя 3-cц td, 1-cи vя 2-cи md, 1-cи
pd), Bюyцk Brиtanиyanыn 1-cи tank divizиyasы,
Fran sanыn 6-cы tank diviziyasы вя baшqa dюv lяt -
lя rиn tank bиrlикляри дахил едилян gцclц qrup laш -
ma nы yaratdы. Qruplaшmaнын tяrkиbиndя tяx mи -
nяn 4 mиn tank вя чохлу сайда baшqa zиrehlи
тех ника вар иди.
Tанкларын dюyцш иmkanlarы артдыгъа artиllerиya-

нын tank яleйhиnя sиlahlaрынын tяkmиllяшdиrmяsи
дя zя ruri idi. Щесабатлара gюrя, mцharиbяnиn
baш  lan ьыc dюvrцндя мцдафия ямялиййаты апара-
раг, hяt ta bцtцn raket vя artиllerиya бюлмяляри
яn ye nи sиlahларла tяchиz олунарса, tank vя baшqa
zи  reh lи техникаларла mцbarиzядя tank яleйhиnя
va  sи  tяlяrиn payыna cяbhяnиn 20%-ня гядяр тап-
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шырыьы дцшцр. Ъядвял 1-дя мцхтялиф танк ялейщи-
ня васитялярин танк вя ПДМ-я гаршы дюйцш еф -
фек  тивлийи ямсаллары эюстярилмишдир.

Qeyd: 1. Effektivlik яmsallarы elя шяrait цчцn
he   sablanыb ki, tank яleyhinя vasitяlяr ha zыr lan -
mыш mюvqelяrdя aчыlыb vя atяш maneяsiz apa rы -
lыr, elяcя dя tank яleyhinя vasitяlяr atышda tank -
la rы qabaqlayыr.

2. Maneяlяr varsa tank яleyhinя vasitяlяrin
im  kanlarы 30-40% azalыr.

3. Tank яleyhinя vasitяlяr hцcum edяn tank -
la r ыn bilavasitя юnцndя mцшahidя olunan яrazi-
dя aчыlыrsa tank яleyhinя vasitяlяrin imkanlarы
1,5-2 dяfя azalыr.

4. Tank яleyhinя vasitяlяr hazыrlanmыш aчыlma
hяd  lяrindя aчыlыbsa tank яleyhinя vasitяlяrin
im  kanlarы 15-20% artыr.
Ла кин qoшunlarы yenи raket vя artиllerиya sи lah -

lа ры иля tяchиz eтмякля tam hяcmdя zиrehlи tank
qrup  laшmalarы иля mцbarиzя problemиnи hяll et -
mяk olmayacaq. Бунун цчцн тank яleйhиnя ар -
тил  лерийа бюлмяляринин структурунун вя тактикасы-
нын sonrakы tяkmиllяшdиrmяsи эярякдир.

Кoa lиsиya qцввяляриня qarшы Иraq ordusunun

dю yцш ямялиййатынын kяdяrlи tяcrцbяsи эюстярир
ки, mцasиr яmяlиyyatlarda hava hцcumundan
mц dafия (ЩЩМ) vasиtяlяrи иля qoшunlarыn etи bar -

lы мцщафизяси ol ma -
dan mцvяf fя qиy yя тя
naиl olmaq mцm kцn
de yиl. ЩЩМ bюl  mя lя -
rи yalnыz цmum  qoшun
бир ликляри tяr  kиbиndя
м ю в  ъ у д д у р , t a n k
яleй  hиnя бюл мялярдя
on  lar prak tиkи olaraq
yox   dur. Лакин mяhz
танк ялей щиня бюлмя-
ляр qo шunlar тяряфин-
дян tu tulmamыш sa hя -
lяrи (ъи нащлары) юrtя-
cяk vя ya мцдафия
олу нан бир ликляр (щям -
 чинин оn larыn HЩМ
sиs    temи) bю yцk иt  kи  lя -
 rя mяруз гал дыьы йер   -
ляр  дя dю yцш apa  rа ъаг -
лар. Бelя бир vя zиy yяt- 

dя ЩЩМ-in цmumи sиstemи чяrчиvяsиndя tank
яleйhиnя бюлмялярин мцщафизясинин etи bar -
 lыlыьыna цmиd etmяk olmaz. Bundan baшqa, he -
 sab lamalar gюstяrиr kи, mцdafия яmяlиyyatыnda
ordunun tank яleйhиnя ehtиyatы hяlя ачылма щяд -
диня иrяlиlяmяси заманы, hяr шeydяn яvvяl дцш -
мян avиasиyasыnыn zяrbяlяrиndяn юz dюyцш tяr -
 kиbиnиn цчdя-bиrинdяn yarыsыna qяdяr иtиrя bи lяr.
Яgяr nяzяrя alсaq kи, mцdafияnиn йарылма сын  да
дцшмянин tank vя mexanиklяшdиrиlmиш бир лик  ляри
иля yanaшы чохлу сайда dюyцш щеликоптери ис  ти фадя
олунаъаг, oнда tank яleйhиnя ehtиyatlar hя  lя
dюyцшя gиrяня qяdяr mяhv edиlmиш ola bи lяr.
Burdan nяtиcя чыхарараг, tank яleйhиnя артилле -

ри  йа бюлмяляри юz шtatында ЩЩМ васитяляриня
ma  lиk olmalыdыr. Бu problemи танк ялейщиня бир -
лик   лярдя ДZRK sиlahlandыrыlmыш шtatdankяnar
atы   cы-zenиtчиlяrи daxиl etmякlя hяll eтмяк олар.
Йал   ныз bu halda дюйцшцн эедишindя mц tя xяs sиs-
lяr hяr шeydяn яvvяl билаваситя юz funksиonal
vя  zиfяlяrиnи yerиnя yetиrяъякляр вя atыcы-ze nиt чи -
lяr kиmи yalnыz ъямляшмя районларында вя
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Танк ялейщиня васитяляр

Сянэярдя Ачыгда

ямсаллар

Танк пДМ Танк пДМ

ТЯГ-7 0,3 0,5 0,2 0,5

Гумбараатан ДТГ-9 1 2 0,8 1

100 mm МТ-12 2 3 1,5 2

ТЯИРK «Метис» 1 1,5 0,8 1

9К111 «Фагот» 2 3 1,5 2

9П149 «Штурм-С» 2,4 3 2 2,4

ПДМ 2 3 1,5 2

Т-55, Т-62 2,5 3 2 3

Т-64, Т-72,Т-80 3 4 2,5 3

Дюйцш щеликоптерляри 4 5 4 5

Ъядвял 1. TAnK яleyhИnя vAsИTяlяrИn dЮyЦШ 
effeKTИvlИyИ яmsAlЫ cяdvяlИ



marш   da фяалиййят эюстяря bиlяъякляр. Buna gюrя,
he  sab edиrям kи, hяr бир ayrы tank яleйhиnя dи -
vи  zиon юz шtat ЩЩМ bюlmяsиnя malиk olmalыdыr.
Tank яleйhиnя artиllerиya brиqadaсы he li kop ter -
lяr lя, hямляедиъилярля vя baшqa hava hяdяflяrи
иля effektиv mцbarиzяnи aparmaq bacarыьында
олан ЩЩМ bюлмясиня malиk olmалыdыr. Иmkan
da  xиlиndя tank яleйhиnя ehtиyatlarыn dюyцш tяt -
bи  qиnиn хцсусиййятлярини нязяря аlaraq, онларын
ЩЩМ bюlmяsи, hяmчиnиn yerцstц zиrehlи ob -
yekt   lяrlя (ПДМ, ЗТР vя s.) mцbarиzя aparmaг
ba carыьында olmalыdыr.

Мцасир шяраитдя танк ялейщиня артиллерийа, tank
бюл мяляриндян башга, hava-taktиkи (dяnиz) vя ya
ope ratиv-taktиkи desantlarla, reyd dяstяlяrи иля
mц   barиzя aparmaьa mяcbur edиlяcяk. Buna gю -
rя, fиkrиmcя, ТЯ-nin ehtiyat faktиkи olaraq, тяр-
киби га  ры шыг olmalыdыr вя кorpusun тяр  ки  биня
ПДМ (tank) бюлцйц дахил етмяк лазым дыр. Бу
щал да ТЯ eщтiyatын мотоатыъы бюл мя    ляр ля gцc -
lяn dиrилмясиня ещтийаъ галmayacaq. Ла кин бу
за ман onlarыn йериня йетиряъяйи dюyцш тапшы рыг -
ла рына, yer vя vaxtа gюrя фяалиййятляринин dя qиq
uy ьunlaшdыrılmasыnыn ehtиyacы yaranacaq.

ТЯ-nin eщтiyatын dюyцш tяtbиqиnдя daиmи ола-
раг dю yцш helikopterlяri вя сяййар манеягурма
дяс тяси иля (СМД) qarшыlыqlы ялагясини xцsusиля
гейд etmяk лазымдыр. Тank яleйhиnя vasиtяlяrиn
vя helikopterlяrin bиrgя tяtbиqи заманы ТЯ eщ -
тi ya tынын dю yцш иmkanlarы 2-3 dяfя vя daha чox
ар тыр. Hяt  ta ТЯ eщтiyatын ачылма щяддиня иrя lи lя -
mя  sи ни mцшayияt edяn helikopterlяrin bиr ман-
гасы, qa  baqcadan дцшмянин olduьu yerи vя
onun hя rя  kяt иstиqamяtи haqqыnda xяbяrdarlыq
edя bиlяr.

Дюyцшцн бцtцn nюvlяrиndя tapшыrыqlarыn mц -
vяf fяqиyyяtlя yerиnя yetиrилмяси, tank яleyhиnя
eh tиyat vя sяyyar maneяqurma dяstяsи иля vя
hя mиn иstиqamяtdя dюyцш aparan бирликлярля qar -
шы lыqlы яlaqяnиn bacarыqlы vя dяqиq tяшkиl edиl -
mя sиndяn asыlыdыr. Tank яleyhиnя ehtиyat vя
sяy   yar maneяqurma dяstяsиnиn fяalиyyяtlяrиnиn
uz laшdыrыlmasы bцtцn hallarda onlarыn dюyцш иm -
kan larыnыn makсиmal иstиfadяsиnи tяmиn et mя lи -
dиr. Mяsяlяn, tank яleyhиnя ehtиyatы яks-hяm lя   -
nиn vя ya mцdafияyя so  xulmuш dцшmяn tank la -

rы nыn hцcumunu dяf et dиk  dя vя sяyyar maneя -
qur ma dяstяsиnиn qur du ьu maneяlяr vя ha zыr la -
dы ьы daьыntыlar tяkcя dцш mяn texnиkalarыnы sы ra -
dan чыxarmaq deyиl, hяm dя  dцшmяn tanklarыnы
mяhv etmяk цчцn яlverишlи шяraиt yaratmaq,
dцш   mяnиn tank яleyhиnя ehtиyatыnыn cиnahlarыna
чы xыш ыnы яngяllяmяlиdиr.

Мцасир заманда мцхтялиф ордуларын силащлан -
ма   сында цч няслин танк ялейщиня идаряетмя ра -
кет  ляри (ТЯИР) мювъуддур. Яэяр биринъи нясил
ТЯИР-ин вурма дягиглийи 0,5-0,6 олмушдурса
сон  ракы ня сил ляр   дя бу эюстяриъи 0,8-0,9 олмуш-
дур. Щал щазырда зи рещли щядяфлярин дцзцня туш -
ла    магла тяляфата уь радылмасы «ашкар етдим - атяш
ач дым - тяляфата уьратдым» принсипиня ясас ла ныр.
Беля ки, икин ъи дцнйа мцщарибяси заманы танкла-
рын ясас итки ляри танк ялейщиня лцляли артиллерийа-
нын атяши няти ъя  синдя олурдуса, сонрадан, мяся-
лян, Яряб-Ис ра йыл мцщарибясиндя (1973-ъц ил) бу
итки ляр даща бю йцк олмушдур (ясасян дюйцш
heli kopterlяrinя гу рашдырылмыш ТЯИР атяшиндян)
вя нюв бяти гай да  да бюлцнмцшдцр: ТЯИР атяшин-
nin – йарысындан чоху, танкларын атяшиндян –
22%-дяк,  авиа си  йа  вя  башга васитялярдян  – 
28 %-дяк.

nяTИcя

Танк ялейщиня мцдафиянин тяшкил олунмасы
мц ряк кяб проблем олараг галыр. О ящямиййятли
дя  ряъядя танкларын дюйцш хцсусиййятляриндян
вя онларла мцбаризя васитяляриндян асылыдыр. Мц -
a sиr яmяlиyyatlarda дцшмянин zиrehlи tank бир -
лик  ляри иля mцbarиzя, атяш цstцnlцyц vя ya ha va -
da цстцнлцйц ялдя етмяк кими aкtual олаъаг.
Bu, tank яleйhиnя бюлмялярин тятбиги nя zя rиy yя -
си вя практикасынын sonrakы иnkишafыnы, onlarыn
tяш  kиlat strukturunun tяkmиllяшdиrиlmясини вя
mц    a sиr kяшfиyyat vя тяляфатвермя vasиtяlяrиlя
tяc  hиz еdilмясини тяляб едир.

Танкларла мцбаризянин васитя вя методларынын
тяк  милляшдирилмяси цчцн ващид бир дяйишилмяйян
йол ола билмяз. Бунун цчцн чохлу сайда имкан-
лар мювъуддур. Етибарлы танк ялейщиня мцдафия-
нин йарадылмасы цчцн йарарлы олан бцтцн васитя -
ля  ринин гаршылыглы ялагяси лазымдыр. Буну дюйцш
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ямя лиййатларынын апарылмасы вя бирликлярин идаря -
еди л мясинин тяшкили иля йанашы, силащларын техники
ин кишафынын истигамятинин мцяййян едилмясиндя
дя нязяря алмаг лазымдыр. Бу, щямчинин мца-
сир ордунун тяшкилатында, силащланмасында вя
тящ ъизатында юз яксини тапмалыдыр. Яэяр танк
ялей щиня мцдафиянин бцтцн васитяляри аьылла вя
сых гаршылыглы ялагядя истифадя олунарса, онда
танк ларымызы онларын ясас тапшырыгларынын йериня
йе тирилмяси цчцн азад етмяк олар.

Йухарыda эюстярилянляри нязяря алараг бунлары
гейд етмяк истяйирям:

1. Танк ялейщиня ещтийатын мцбаризя апара -
ъа   ьы дцшмян щядяфляри, бир гайда олараг, танк
vя мотоатыъы бюлмялярдян ibarяt вя йа гарышыг
тяр  кибдя олдуьундан, онлара вя аидиййатлы идаря -
ет  мя мянтягяляриня, ъямляшмя районунда вя
щя ря кятдя оларкян, авиасийа вя артиллерийа иля тя -
ля фат верилмяси ваъибдир. Бу щалда дцшмян ещти -
йат  лары тяйин едилмиш вахтдан эеъ вя мцтяшя кил -
ли  йи итирмиш вязиййятдя олаъаг, бунунла да танк
ялей щиня ещтийатын тапшырыьынын йериня йетирилмя-
си мцвяффягиййяти даща да артаъаг. Дцшмян ещ -
ти йатларынын вя онларын фяалиййятинин вахтында аш -
кар едилмяси цчцн ялавя кяшфиййат васитяляри
(ра диолокасийа стансийалары, пилотсуз учан апарат-
лар) иля гаршылыглы ялагянин тяшкил едилмяси ящя -
мий  йятлидир.

2.  Мцасир ямялиййатларда танк ялейщиня ещти -
йа  тын минимум иткилярля дюйцш тапшырыьынын ъялд
вя еффектив йериня йетирилмяси цчцн дцшмян ещ -
ти йатлары гаршысында мясафядян миналамагла са -
щя лярин йарадылмасы вя дюйцш щеликоптерлярин
дцш  мян ещтийатларына гаршы тятбиг едилмяси ва -
ъиб дир.

3. Танк ялейщиня бюлмялярин гаршысында гойу-
лан тапшырыглардан иряли эяляряк, онларын штаты
гар шылыглы тяркибли олмасына вя онларын ещтийаъ
олан кяшфиййат, ЩЩМ васитяляриля комплектляш -
ди р ил  мясиня йенидян бахылмалыдыр.
Йухарыда эюстярилян тяклифлярин сямяряли истифа -

дя си цчцн бирликлярин тяркибинин дяйишдирилмяси
вя кечирилян тялимлярдя эюстярилян диэяр гошун
нюв ляри иля бирликдя планлашдырылмасы мягсядя -
уй ьундур.
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PEЗЮME
О сОвершенствОвании 

прОтивОтанКОвОй ОбОрОны
а. бабаев

В этой статье отражено применение проти -
во  танковой артиллерии в операциях (боях) и
осо бенности их взаимодействия с другими
ро дами войск при совершенствовании проти -
во  танковой обороны, а также рассмотрены
воп росы создания дополнительных сил и
средств в структуре штата, согласно выполня -
е мым ими задачам.

sUmmAry
InpovIng of AnTI-TAnK defence

A.BABAyev

Ыn this article it has been reflected the applica -
ti on of the improrement of anti-tank protection
of the anti-tank artillery in operation (battle),
the characteristics of mutual relations of other
ar ms and services, also the points in the crea ti -
on of forces and means in the structure of staff
ac cording to their missions. 
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Hücum – briqadanın taktiki fəaliyyət növüdür
və düşməni məhv etmək, vacib rayonları (hü dud -
la rı, obyektləri) ələ keçirmək məqsədilə keçirilir.
Hü cum döyüşündə, hücum qüvvələri tərəfindən
ye rinə yetiriləcək əsas üç tapşırıq var: düşmənin
ye rini aşkarlamaq və mövqelərinə girmək, taktiki
üs tünlük təmin edəcək şəkildə manevr etmək, qə -
ti nəticə təmin edən yer və vaxtda güclü hü cum -
lar la düşməni məhv etmək. Bu üç tapşırığın ye ri -
nə yetirilməsi üçün hücum döyüşünün, tətbiq
olun masına dəyişikliklər tələb edilir. Düşmən,
əra zi və hava şəraiti, hazırlıq vaxtı, komandirin
niyyəti və döyüşün məqsədi hansı hücum dö yü -
şü nün tətbiq ediləcəyini təmin edən amillərdir.
Hücum döyüşü, düşmənə yaxınlaşma, mü vəf fə -

qiy yətdən faydalanma və təqib etməklə, əsas dö -
yüş növünün biri və ya bir neçəsini əhatə edə bi -
lər. Döyüş növləri müvəffəqiyyətli bir döyüşdə
bir -birinin arxasınca istiqamətləndirilə və idarə
edi lə bilər. Hücum döyüşü düşmənin yerini aşkar
et   mək üçün düşmənə yaxınlaşma ilə başlayır,
düş mənin təqib və məhv edilməsi ilə qurtarır.

DüşMənə yaxınlaşMaQ

Hücum çox halda düşmənə yaxınlaşmaqla  baş -
la  yır. Düşmənə yaxınlaşmanın məqsədi, düş mən -
lə təmas vəziyyətində olmaq və ya yenidən təmas
ya ratmaq, düşmən üzərində üstünlük təmin et -
mək, vəziyyəti əvvəlcədən inkişaf etdirmək və
bu nu, qüvvənin mümkün qədər kiçik hissəsini
təh lükəyə məruz qoyacaq şə kil də yerinə ye tir -

mək  lazımdır. Tə mas və ziy -
yə         ti yaranmamışdan öncə,
qüv vələrin qa lan hissələri
dər  hal əks-təsir gös tərmək
üçün ha zır ol ma lı dır lar. Tə -
mas vəziy yəti ya ra nan dan
sonra ko mandir qüv və top la -
maq üçün manevr edə rək və -
ziy  yə ti inkişaf et di rə və

hücum edə bi lər. Düş mə nə yaxınlaşarkən briqada
ön, yan və arxa mü ha fizə bölmələrini çıxararaq
döyüş dü zü lü şünə açı lır. Bu, kəşfiyyat birliyi və
ya güc lən dir mə qüv vəsi ola bilər. Briqada düş -
mə nə yaxın laş manı tək başına yerinə yetirdiyi za -
man örtmə qüv vəsi bir qayda olaraq, briqadanın
önü n də və nə zarətində saxlanılır. Briqada daha
bö  yük qüv və nin hissəsi kimi hərəkət etdiyi za -
man mü  ha fi zə qüvvəsi yuxarı qərargah tə rə fin -
dən çıxarılır və nəzarətə götü  rü     lür. Bu vəziyyətdə
bri qadanın ön mü hafizə qüv və    si briqada ilə mü -
ha fizə qüv və lə ri ara sında tə mas qüvvəsidir. Bri -
qa  danın iki və ya da ha çox ta bo ru bir qayda ola -
raq, iki xətt bo yun ca hərəkət edir. Düşmənə ya -
xın laşma mər kəz dən nə zarət edil   məyən və qüv -
və lərin ön yürüş ko lo nun dan sü rətlə döyüşə gir -
mə si ilə xa rak te ri zə olu nur. Düşmənə yaxınlaşma
tə yin edilmiş bir hə dəfin ələ keçirilməsi ilə və ya
irə liləməni da vam etdirmək üçün əlaqələndiril -
miş hücumla ba şa çatdırılır. Düşmənə yaxınlaş -
ma  nın xüsusiyyəti sü   rətli və məhvedici döyüşə
gir məkdir. 

Örtmə, böyük hissənin hərəkətinə qarşı hərəkət
edə biləcək düşmən qüvvələrini öz imkanı və qa -
bi  liyyətləri ilə məhv edir, məhv etmədiyi halda
aş  karlayır. Örtmə qüvvəsinin yandan ötübkeçən
düş  mən qüvvələrinin aradan qaldırılması üçün
bö  yük hissə öz tabeliyində olanlara tapşırıq verir
və ya məcburiyyət qarşısında qaldıqları halda bu -
nu arxadan gələn qüvvələrə və ya dəstək bir lik lə-
ri  nə həvalə edir. Briqada düşmənin olduğu yer lə -
ri,  maneələri  və  ehtimal olunan KQS ilə zə hər- 
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lən        miş bölgələri aşkar etmək üçün kəşfiyyat apa- 
rır və maneələri aşmaqla, dar keçidləri sü rət lə
keç  məyə hazırlaşır. Bir qayda olaraq, marş bir
çox istiqamətlərdə həyata keçirilir.

Briqada marş kolonlarına və hücum dü zü lüş lə -
ri  nə atəş dəstəyini təmin edir. Bir qayda ola raq,
bu ön gücləndirmə qüvvəsinin arxasında artil le ri -
ya ba   tareyasını və təqib edən gücləndirmə qüv -
və  si nin arxasında qalan batareyaları əhatə edir.
Güc lən dirici artilleriya batareyaları briqadadan
çox irə lidə, bir qayda olaraq, ikinci gücləndirmə
qüv və  sinin arxasında yer alır.

Briqada mövcud hava hücumundan müdafiə si -
lah  ları ilə, müşahidə aparan və atəşləri təmin
edən bütün şəxsi heyətlə təmin edilir. Hava hü cu -
mun  dan müdafiə bölmələri, marş yolu boyunca
se çil miş mövqelərdə yerləşdirilir və hərəkət və -
ziy  yətində olan  kolonla birləşir. Həmin bölmələr
al   çaqdan uçan hava hədəflərindən müdafiəni tə -
min edirlər.

Düşmənə yaxınlaşma ən çox gecə və zəifgörmə
şə  raitində yerinə yetirilə bilər. Bu şəraitdə düş -
mən müşahidəsinə qarşı mühafizənin artmasına
rəğ  mən, tanıma və birliklərin ərazidə hərəkətləri
çə  tin ləşir. Yolların nişanlanması, təyin olunmуş
şəx  si heyətlə mühüm nöqtələrin tanınması üçün

ar      dıcıl təlimatların
h a z ı r l a n m a s ı ,
idarəetmə və nə -
 zarətin ciddi tətbiq
olun       ması ilə bu prob -
lem     lər aradan qal dı -
rı la bilər. Məh dud -
gör        mə şəraiti, düş -
mə    nin hava və xüsu -
si si lahlarından pas   -
s i v      q o  r u n  m a  -
nı təmin edib, düş -
mə      nin mü şa hidəsini
məh    dud laş  dırsa  da,
öz tə rə fi mizin görmə
im  kan larını azaldır
və düş mənlə təmas
və ziy  yətini çətin ləş -
di  rir. Nəticədə isə vi -
zu al kəşfiyyata əsas -

lan      ma  yan kəşfiyyat vəmü  şahidə va si tə lə ri nə da -
ha çox arxa  lan maq məc buriyyəti yaranır.
Düşmənə ya xın laş ma da bir liklər kolon düzülüşü,
xətt dü zü lü şü və ya pil lə li düzülüşdə irəliləyirlər.
Mühafizə qüv və lərinin marş düzülüşü bir qayda
olaraq, ko man  dirlər tə rə  fin dən, böyük hissənin
marş dü zü lü şü isə kolon ko mandiri tərəfindən
təyin olunur.

HücuM  (HazırlıQsız və HazırlıQlı)

Motoatıcı birliklərin hücum döyüşündəki xü su -
siy  yəti, düşmənə yaxınlaşmaq və onu məhv et -
mək üçün atəş gücü və döyüşdən əlaqə lən diril -
miş is tifadəsi, yəni hazırlıqlı hücumdur.Ümumi
bir qay da olaraq, əgər irəlidə olan tabor tapşırıq
qüv  və ləri qarşılaşdığı düşməni sürətlə məhv et -
mə  yə cək, ətrafından dolanmayacaq və düşmənlə
dö  yüş   məyəcəksə, briqada komandiri ha zırlıqsız
hü  cum üçün qərar verməli və ya ha zır lıq lı bir hü -
cum üçün vəziyyəti inkişaf etdirib, vaxt qazan -
ma lı   dır. Hər bir vəziyyətdə briqada ko  mandiri
düş   mən qüvvəsini ortaya çıxarmaq üçün ha  zır -
lıq  sız bir hücum üzərində dü şün mə li dir. Ç ünki
düş  mən yayındırma döyüşü apara bilər. Əg ər ha -
zır  lıq sız hücum edilərsə, sürətlə tapşırıq tip li
əmr lər verilməlidir. Bu əmrlər müstəqil tap şı rıq
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alan və dəstəkləyən səhra artilleriyasını, hü cum
heli kop ter lərini və hava hücumu dəstəyini düş -
mənin zəif nöqtələrinə və cinahlarına hücum
üçün hərəkətə gətirir. Sürət olduqca vacibdir.
Əgər irəliləmə sürəti itirilərsə, hazırlıqsız hücum
uğur suz olur.

HazırlıQsız  HücuM

Hazırlıqsız hücum, ümumilikdə təmas üçün
düş  mə nə yaxınlaşandan sonra və ya düşmənlə
göz  lə nil mədən təmas vəziyyəti yarananda tətbiq
olu  nur. Hazırlıqsız hücumun, kəşfiyyat və mü ha -
fi zə  ele mentlərinin irəliləməsi, mühafizə qüv və -
lə ri ilə dö yüş üçün tərtiblənmə, hücumetmə, bö -
yük hissə ilə hücuмetmə olmaqla üç mərhələsi
var.

Briqada, vaxtında  mövcüd mənbələrlə  sürətini
qo ruyub saxlamaq üçün hazırlıqsız hücum edir,
hü cum edən birliklər  yuxarı komandirlərin niy -
yət və məqsədinə görə, ümumilikdə mü vəf fə qiy -
yə ti təhlükəyə məruz qoymayan ərazi əngəlləri
və müqavimət göstərən düşmən birliklərinin ət -
ra  fın  da dolana bilərlər. Keçilən düşmən qüv və lə -
ri, da ha sonra yuxarı komandanlığın cavabdeh li -
yi nə hə valə  edilir. Ən mühüm nəzarət tədbirləri
hə  dəf lər, mərhələ xətləri, nəzarət nöqtələri, irə li -
lə  mə istiqamətləri və ara xətləridir. Ara hə dəf lər -
dən hücum qüvvələrinin hərəkətlərini əla qə lən -
dir  mək üçün istifadə edilə bilər, lakin həmin hə -
dəf  lərdən həddən artıq istifadə olunması hü cu -
mun sürətini azalda bilər. Hədəflərdən təqib edən
qüvvələri və ehtiyatları sürətlə yön lən dir mək və
bütün qüvvələrlə taktiki manevrin elas tik   liyini
artırmaq üçün istifadə edilir. 

Düşmənə yaxınlaşma və hazırlıqsız hücum
üçün atəş dəstəyinin planlaşdırılması fasiləsiz iş -
dir. Ar tilleriya birlikləri, marş kolonları və hü -
cum dü zülüşləri vəziyyətində toplanaraq irəli
atəş möv qelərinə doğru hərəkətə hazır olurlar.
Ar  til le ri yanın yerdəyişməsi birliklərə ayrılan atəş
dəs  tə yi nə ara verməmək üçün nəzarətdə sax la nıl -
ma  lı dır. Atəş dəstəyi vasitələrinin çoxu əsas qüv -
və böl gəsində saxlanılır. Korpus dərin hədəflərə
hü  cu ma, düşmənin hava hücumundan mü da fiə si -
ni təzyiq altında saxlamağa və qarşı tərəfi sı xış -
dır  maq üçün atəş gücünü təmin etməyə davam
edir. 

Briqada komandiri və atəş dəstəyi koordinatoru
göz lənilməz böyük taktiki hadisələri nəzərə alır
və irəlidəki tapşırıq qüvvələrinə və sonradan dö -
yü şə girən tapşırıq qüvvələrinə müvafiq atəş dəs -
tə yini təmin edir.

HazırlıQlı HücuM

Hazırlıqlı hücum, təfsilatlı kəşfiyyat, çox diq -
qət li planlaşdırma və qüvvələrin sürətlə cəm ləş -
di r  ilməsi, basqın, düşmənin zəif yerlərinə hü -
cum, güc lü istiqamətləndirmə və idarəetmə, mü -
vəf fəqiyyətdən faydalanmaq üçün ilkin tap şı rı ğı
təhvilalma və ya hədəfdəyişdirmə eyni zamanda
bütün ko manda pillələrində müsbət, döyüşkən
rəh bər lik lə səciyyələndirilir. 

Hazırlıqlı hücum göstərirləн şəraitdə aparılır:
ha  zırlıqsız hücum müvəffəqiyyətsiz olдуьу za -
man; dü ş mən çox yaxşı mövqeləndiyi zaman;
kəş     fiy yat məlumatlarının toplanılması və hücum
ha    zır lı ğı üçün kifayət qədər vaxtın olduğu za -
man. 

Əgər hazırlığa lazım olduğundan artıq vaxt iti -
ri lirsə, düşmən güclənə və hətta briqadaya qarşı
hü cuma keçə bilər. Bu vəziyyətin nəticəsi olaraq
tə şəbbüs  əldən verilə bilər. Hazırlıqlı hücum bir
qay da olaraq, qüsursuz kəşfiyyat, döyüş gücünün
yax şı qiymətləndirilməsi, hədəflərin aşkar edil -
mə si, vəziyyətə təsir göstərən bütün digər amil lə -
rin sistemli təhlilindən sonra aparılır. Bu hü cu -
mun məqsədi düşmənin müqavimətini qırmaqdır. 

Hazırlıqlı hücumda təfərrüatlı planlaşdırma
əsas  dır. Olduqca yaxşı hazırlanmış, mühəndis-
tex  niki cəhətdən möhkəmləndirilmiş düşmən
möv  qeyinin yarılması və ya bu  mövqeyin məhv
edil  məsi çətin olduqda, bir qayda olaraq, ha zır -
lıq lı hücumun aparılması gərəkdir.

Hazırlıqlı hücum, ən yüksək səviyyədə döyüş
gü  cünü əmələ gətirmək üçün təşkilatlandırılmış
qa  rışıq qoşun növlərinin istifadəsini zəruri edir. 

Ha zırlıqlı hücumun aparılmasında komandirə
ən yüksək səviyyədə hərəkət sərbəstliyi və dəs -
tək ve  rilməli, bu zaman nəzarəti davam etdirmək
və qon şu qüvvələrlə qarışmamaq  üçün ara xət lə -
ri tə  yin olunmalıdır.

Nü və və kimyəvi silahlardan istifadə edilən dö -
yüş də hücum  qüvvəsinin hazırlanıb, cəm ləş di -
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ril mə si düşmən təsirlərinə qarşı zəiflik və təhlükə
müd dətinin azaldılması üzərində düşünülməli
olan başlıca məsələdir. Nüvə şəraitində qüv və lə -
rin tapşırıqlarını yerinə yetirdikdən sonra sürətlə
sə    pə lənmələri üçün planlar hazırlanmalıdır. Belə
bir şəraitdə sürətlə cəmləşmə, hədəfə doğru hə rə -
kət, hədəfdə sürətlə səpələnmə və düşmən təh lü -
kə sini qabaqlamaq baxımından yenidən cəm ləş -
mə üçün hərəkət qabiliyyəti əsasdır.

MüvəffəQİyyətDən fayDalanMaQ

Müvəffəqiyyətdən faydalanma, döyüşdə mü vəf -
fə qiyyətdən tam fayda götürmək üçün daha əv -
vəl dən əldə edilən uğuru artırmaqdır. Mü vəf fə -
qiy yətdən faydalanma, hücumun düşməni mü da -
fiə olunmaq üçün yenidən tərtiblənmə im ka nın -
dan məhrum edən və ya qüvvələrinin məhv edil -
mə si, yaxud əsir alınması təhlükəsi qarşısında
düz gün şəkildə düzülməsini qabaqlayan mər hə -
lə si dir. 
Müvəffəqiyyətdən faydalanmaya, düşmən möv -

qe yi müdafiədə açıq çətinə düşdüyü zaman baş -
la nı lır. Bölgə miqyaslı müvəffəqiyyətdən fay da -
lan ma fəaliyyəti əhəmiyyətsiz görünsə də,
onların ümu mi təsirləri qəti nəticə verir. 

Briqada vəziyyətə və vəzifə quruluşuna görə,

özü əldə etdiyi müvəffəqiyyətdən faydalana bi lə -
cə yi kimi, daha yuxarı eşelonun mü vəf fə qiy yət -
dən faydalanma qüvvəsi qismində də istifadə
olu na və ya digər bir müvəffəqiyyətdən fay da -
lan  ma qüvvəsini izləyərək dəstəkləyə bilər. 

Müvəffəqiyyətdən faydalanma mərhələsinə ke -
çi di müəyyənləşdirən hallar: müvəffəqiyyətdən
fay  dalanma mərhələsi qüvvələrimiz tərəfindən
əl  də edilən uğurları; düşmən müqavimətində,
ələl  xüsus atəş dəstəyində zəifləmə; hərbi əsir lə -
rin sayındakı artım və tərk edilmiş əmlak miq da -
rın  da çoxalma edə bilər. 

Digər əməliyatdan müvəffəqiyyətdən fay da lan -
ma əməliyyatına keçid, ya hücum irəlilədikcə ya -
vaş -yavaş və ya nüvə silahları, yaxud eh ti yat lar -
dan istifadə səbəbindən, ani olaraq baş verir.
Müvəffəqiyyətdən faydalanma mərhələsinə  ke -

 çil  dikdən sonra mümkünsə, müqavimət göstərən
düş mənin yanından dolanıb keçərək və əlverişli
hə dəflər çıxdıqca, mövcüd atəş dəstəyindən ən
yük sək səviyyədə istifadə edərək dayanmadan
irə liləməni davam etdirmək üçün hər cür səy
gös tə rilməlidir. 
Təqib və dəstək birlikləri üzərindən keçilən mü -

qa vimət nöqtələri bölgəsini təmizləyir və mü vəf -
fə qiyyətdən faydalanma sahəsini genişləndirirlər.
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təQİB

Təqib, bir qayda olaraq, müvəffəqiyyətdən fay -
da lanmanın son mərhələsidir. Məqsəd düşmənin
əsas qüvvəsinin məhv edilməsidir. Mü vəf fə qiy -
yət dən faydalanma gözlənilən qaydada inkişaf
edir və bu zaman düşmənin vəziyyətə təsir im ka -
nı tü kən dik də, briqadaya təqib əmri verilə bilər. 

Təqiblə müvəffəqiyyətdən faydalanma ara sın -
da kı fərq, ümumilikdə müvəffəqiyyətdən fay da -
lan mada qəti nəticə əldə etmək üçün düşmənin
ar  xa dərinliyindəki ərazi hissəsinin hücum hədəfi
ki  mi göstərilməsindən ibarətdir. Bu hədəfin ələ
ke  çirilməsi üçün briqada bütün səylərini yalnız
ay  rılmış hədəfin ələ keçirilməsi üzərində cəm ləş -
di rərək düşmən müqaviməti ilə rastlaşmaqdan
çə kinir, ətrafından dolanır və ya yarıb keçir. 

Təqibdə briqadaya ərazi sahəsi hədəf kimi gös -
tə rilsə də vəzifə, düşmənin əsas qüvvəsinin məhv
edil məsi olduğundan, düşmən qüvvəsinin özü
əsas hədəfi təşkil edir.

Təqib döyüşünün başlanması, düşmən möv qe -
yin də qalmada çətinlik çəkdiyi zaman komandir,
hü cumu ləngitmədən davam etdirir və düşmənə
aman sız bir təzyiq göstərir. 

Düşmən, artıq mövqeyində qalma iqtidarında
ol madığı və qaçmağa çalışdığı zaman təqib üçün
əmr verilir. Bu anda, briqadanın hücumu düş mə -
nin məhvedilməsi məqsədinə yönəldilir. 

Düşməndə zəifləmənin əhəmiyyətli əlamətləri,
qə ti nəticə verəcək istiqamətdə düşmən mü qa vi -
mə ti ilə qarşılaşmadan davamlı irəliləmə,
mühüm hə dəflərin ələ keçirilməsi, hərbi əsirlər,
tərk  edil miş silah və döyüş meydanında qalan
həlak olan la rın sayındakı artım, düşmən
artilleriyası atə şi nin seyrəkləşməsi və ya
tamamilə kəsilməsi və di gər düşmən əks
tədbirləri ilə rastlaşmamaqdır.

nətİcə

Məqalədə hücum döyüşünün növləri, onların
əməliyyat və taktiki səviyyədə tətbiq olunması,
qo şunların döyüş sahəsindəki hücum əməliyyatı
üz rə imkan və  qabiliyyətlərinin  ortaya  qoy ma -
la rı  üçün ən  vacib amillərdir. Bunları nəzərə ala -

raq nəticəyə gəlmək olar ki,  hücum döyüşünün
mü vəffəqiyyətli aparılmasında döyüş növünün
düz gün seçilməsi və döyüş sahəsində tətbiq edil -
mə sinin planlaşdırılması komandirlərin daim
diq qətində olmalıdır.

əDəBİyyat

1. QQT 194 - 2. Atıcı briqada 
2. QQT 194 - 5. Tank və motoatıcı briqada dö -

yü şü 
3. QQT 100 - 15. Ordu və korpus əməliyyatı 

реЗЮме

виды наступательных бОев

б. ташарОглы

В статье раскрыты и проведен анализ видов
нас  тупательных  боев, выполняемые задачи
для наступательных сил, их применение в
опе   ративном и тактическом уровне в боях,
так  же  исследована  суть  и  значение  видов
нас  тупательных   боев.

suMMary

tyPEs of offEnsıvE

B. tаsHaroQlı

In this essay, types of  offensive war, fullfiling
mis sionsby main forces of attack  and their appli -
ca  tion in tactical and operation levels were  ref -
lec ted also  types of offensive wars described and
ana lyzed.
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DAğlArDA HÜ cuM

Hücumun məqsədi – düşməni darmadağın et -
mək və ərazinin mühüm rayonlarını, obyektlərini
ələ keçirməkdir. Buna bütün mövcud olan vasi tə -
lər lə, qəti həmlələrlə düşmənin məğ lub edilməsi,
on un yerləşdiyi mövqelərin də rin li yi nə qo şun la -
rın sürətlə irəliləməsi, onun canlı qüv vəsinin
məhv edilməsi və əsir götürülməsi, si lahlarının,
hər  bi texnikasının, müxtəlif ob yekt lərinin və
qeyd olunmuş rayonların tutulması ilə na il olu -
nur.

Dağlarda hücum dağ rayonlarının təbii şə ra i ti -
nin xüsusiyyətlərini və onların qoşunların fəa liy -
yə ti nə təsirini nəzərə  almaqla təşkil  edilir  və
ke  çirilir. Onların əsas xüsusiyyətləri  bunlardır: 
–  ərazi relyefinin kəskin dərə-təpəliliyi və çətin

ke çilən maneələrin olması;
– yolların az olması və onlarla hərəkətin mü rək -

kəb liyi; 
– qoşunların fəaliyyəti üçün mümkün is ti qa mət -

lə rin rabitəsizliyi və imkanların az olması;
–  dağ uçqunlarının  çox  olması;
–  sutka ərzində havanın kəskin dəyişməsi ilə

xa  rakterizə olunan iqlimin   özünəməxsus  xü su -
siy yəti;

– dağların ekranlaşdırma təsiri.
Dağlarda mühüm maneələr çaylardır. Onların

axı nı iti, səviyyəsi tez-tez və kəskin dəyişən, dibi
kə lə-kötür və sahilləri dik-yük sək olur.

Adi hallardan fərqli olaraq dağ  larda düşmənin

mü da fiə si xeyli geniş cəb hə -
də, hü cum edən qoşunların
fə   a liy yə ti üçün mümkün
olan əsas yol lar boyu is ti  qa -
mət lər də ya radılır .

Düşmənin müdafiədə olan
əsas qüvvələri, hü cum edən
qo  şunlar üçün əlverişli olan

is   ti qa mət lər də hakim yüksəklikləri, dağ aşı rım la -
rı nı, yol qov şaqlarını və digər mühüm obyektləri
sax  la maq məqsədilə cəmləşdirilir. Dağlıq Qa ra -
bağ da düş  mən komandanlığı tərəfindən uzun
müd dət ər zində yaradılmış müdafiə xətlərinin və
möv  qe lərinin əsasını dairəvi müdafiəyə ha zır lan -
mış bö  lük və taqım dayaq məntəqələri təşkil
edir di. Ora da mühəndis maneələri ilə bir ləş di ril -
miş çox ya ruslu vahid atəş sistemi təşkil edil miş -
di.

Düşmənin dağlarda döyüş düzülüşü, aydın sü -
rət də qüvvə və vasitələrin istiqamətlər üzrə yer -
ləş mə si ilə səciyyələnir. İkinci eşelonlar və eh ti -
yat lar mühüm istiqamətlərdə bir neçə rayonlarda
yer  ləşdirilir.
Ərazi şəraitini və düşmənin müdafiə quruluşunu

nə   zərə alaraq dağlarda hücumu ayrı-ayrı is ti qa -
mət   lərdə, başlıca olaraq yüksəkliklərin yamacları
ilə, dağ sıraları, vadilər və yollar boyu aparmaq
töv   siyə edilir. Belə şəraitdə hücum edən qo şun la -
rın əsas fəaliyyət forması, yandan ötüb-keçmək
və dövrələmə ilə birgə öndən zərbələr en dir mək -
dir. Ötüb-keçən dəstələri, reyd və dağ-həmlə dəs -
tə   lərini geniş tətbiq etməklə, əsas qüvvələri ha-
kim yüksəkliklərin, aşırımların, yol qov şaq la rı -
nın və başqa mühüm obyektlərin əldə edilməsinə
cəm   ləşdirmək və müdafiədə olanlar üzərində
qüv   və və vasitələrdə ikiqat-üçqat ümumi üs tün -
lük ya  ratmaq lazımdır. 
Tabor bir istiqamətdə, əsas qüvvələrdən ay rı lıq -
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da müstəqil fəaliyyətə hazır olmaqla hücum edə
bi  lər. Briqadanın ilkin tapşırığı aşırıma (mühüm
ob yektə) yaxınlaşan yollarda müdafiədə olan
düş  mən bölmələrini məhv etməkdən ibarət ola -
caq. Sonrakı tapşırıq – aşırımı müdafiə edən düş -
mə   ni məhv etmək və aşırımı ələ keçirməkdir.
Əgər aşırımı müdafiə edən qüvvələr məh dud dur -
sa, aşırımın ələ keçirməsi briqadanın ilkin tap şı -
rığı ola bilər.

Döyüş düzülüşü, hücum üçün seçilmiş is ti qa -
mət  lə r  in əhəmiyyətindən və həcmindən asılı ola -
raq iki eşelonla qurulur. Birinci eşelonda üstün -
lük mo toatıcı (dağ-atıcı) taborlar olmaqla, artil le -
ri ya, mi naatanlar, mühəndis və kimya bölmələri
ilə güc ləndirilərək tətbiq edilir. Dağıntı olan ra -
yon  lar da qoşunların hərəkətini tez təmin etmək
üçün ma neələri ləğvetmə qrupları yaradılır. Bri -
qa  da nın döyüş düzülüşünə reyd və yandan ötüb-
ke çən böl mələr da daxil ola bilər.

Ötüb-keçən dəstələr motoatıcı bölükdən tabora
ki  mi tank əleyhinə bölmələr, minaatanlar, is teh -
kam və başqa bölmələrlə gücləndirilmiş tərkibdə
ya ra dılır.
Motoatıcı tabor PDM-də və tank taboru, adətən,

ikin  ci eşelonda, yaxud ümumqoşun ehtiyatında
is ti fadə olunur və mümkün olan istiqamətlərdə
hü  cumun inkişafı və düşmənin arxasında və ci-
nah  lara zərbələr endirmək üçün döyüşə daxil edi -
lir. Tanklar və piyadanın döyüş maşınları birinci
eşe  londa iki-üç döyüş xəttinə açıla bilər.

Düşmənə atəş onun müdafiəsinin çoxyaruslu
qu     ru luşunu, yük sək lik lə rin yamaclarında, də rə -
lər  də, mağaralarda, ye ral tı qurğularda hədəflərin
və obyektlərin məhv edilməsini nəzərə alaraq hə -
ya    ta keçirilir və adi şəraitdə hücumda olan dövr -
lər  lə təşkil edilir. Atəş hazırlığı hər bir is ti qa mət -
də, müxtəlif müddətli ola bilər və müxtəlif vaxt -
da başlana bilər. 

Aşağı yaruslarda müdafiədə olan düşmənin
məhv edilməsi üçün əsas vasitə topların, tan k la -
rın, PDM və tank əleyhinə vasitələrin düzünə
tuş  la ma atəşi, ikinci yarusda – artilleriyanın mi -
na  atan ların, tankların atəşi, sonrakı yaruslarda –
YArS-ın  atəşidir.
Ar  xa yamaclardakı düşməni məhv etmək üçün

mi na atanlar və qaubitsa artilleriyası, həmçinin
ha  kim yüksəkliklərdəki bölmələrin atəş vasitələri
cəlb edilir.

DaĞlarDa Həyata KEç İrİlən HücuM

əMəlİyyatının xüsusİyyətlərİ

Dağlardakı hərbi əməliyyatlarda ətraf mühitin
şərt  lərinin təsiri  olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb
edir. Dağ əməliyyatı bir çox  şəraitlərlə yanaşı
xü  susi   təchizatı,  xüsusi təlimi, ətrafın
(mühütin) ha vasına öyrəşməni   və müvəf fə qiy -
yət əldə edil mə si  üçün yüksək nizam-intizamın
ol masını tə ləb edir. Dağ  əməliyyatına  qoşulmaq
(iştirak et mək)  tapşırığı almış  komandir və
qərar gah  he yə ti ilə birgə  eyni  qərargahda  olan
aşa ğı rütbəli  şəxs də dağ əməliyyatının  şərt lə ri -
nə  uyğun  şə kil də  təlimatlandırılmalıdır. 

Hərbi əməliyyatın  həyata keçirildiyi dağlar dik
me yil li  bir neçə təbii  və nadir hallarda süni yolu
olan  dərə-təpəli (eniş-yoxuşlu) ərazi  olaraq qə -
bul edilməlidir. Dağlarda iqlimə görə də yi şik lik -
lər baş verir. İqlimin nəzərə alınması  plan laş dır -
ma  da çox vacibdir. Bir mühitdən başqa bir mü hi -
tə keçdikdə  havanın dəyişilməsi  taktiki əmə liy -
ya  ta təsir göstərən  mühüm faktordur. 

Tarix  boyunca dağ əməliyyatının xüsusiyyəti
yük  səkliklərə nəzarət etmək (nəzarətdə sax la -
maq) uğrunda bir döyüş olmuş,  silah və təc hi zat -
da kı  dəyişikliklər  bu  vəziyyəti dəyişdirə bil mə -
miş  dir. Dağlıq bölgələrin oxşar xüsusiyyəti olan
eniş li-yoxuşlu ərazi və oynaq hava  şərtləri  ida -
rə  etmə və  nəzarət fəaliyyətinin  həyata ke çi ril -
mə  sini çətinləşdirir. 

DaĞlarDa HücuMun təşKİlİ

Dağlarda hücumun təşkilində briqada ko man di -
ri ərazinin öyrənilməsinə xüsusi diqqət verir,  bu,
əs  as zərbənin müəyyən edilməsinə, düş mənin
dar  madağın edilməsi üsullarına və ar dı cıllığına
həl  ledici təsir göstərir. 

Ərazinin qiymətləndirilməsində bunlar təmin
edil  məlidir: 

– tankların, PDM-in fəaliyyəti və artilleriyanın
yer   dəyişməsi üçün imkan verən istiqamətlər;

– ötüb-keçən dəstələrin fəaliyyəti üçün isti qa -
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mət lər; 
– düşmənin taktiki cəhətdən daha möhkəm mü -

da  fiə edə biləcəyi obyektlərin mövcudluğu və
xa rak teri, həmçinin bu maneələri keçmək yolları.

Havanın, ilin fəslinə və sutkanın vəziyyətinə
xü su  si diqqət verilir. Bu faktorları nəzərə alaraq
şəx  si heyətin geyimi, döyüş və digər texnikanın
is tis marı üzrə lazımi tədbirlər görülür. 
Hücum haqqında qərarda briqada komandiri adi

mə sə lələrdən başqa bunları müəyyən edir:
– aşırımların, tunellərin və başqa mühüm ob -

yekt  lərin tutulmasını;
– ötən dəstələrin vəzifələri və onların cəbhədən

hü  cum edən hissələrlə qarşılıqlı fəaliyyət qay da -
sını;
– çətin keçilən rayonların dəf edilməsi, səmt ləş -

mə və lazımi istiqamətə müvafiqliyin təminatı
üz rə tədbirləri.

Aşırımların və başqa mühüm obyektlərin tu tul -
ma   sı qaydasını təyin edərkən komandir  göstərir:
– onların yaxınlığındakı hansı hakim yük sək lik -

lə   ri birinci növbədə əldə etməsini;
– bölmələrin düşmənin cinahlarına və arxasına

çıx  ma üsullarını.
Ötüb-keçən dəstələrə və reyd dəstələrinə tap şı -

rıq verəndə briqada komandiri göstərir:
–  tərkibini, fəaliyyət istiqamətini;
– tapşırığın icra müddəti və cəbhədən hücum

edən bölmələrlə qarşılıqlı fəaliyyət qaydasını.
Qoşunların idarə edilməsində fasiləsizliyi təmin

et  mək üçün idarəetmə məntəqələri, əsas is ti qa -
mət  də fəaliyyətdə olan bölmələrə yaxınlaşdırılır.
Sıx müşahidə məntəqələri şəbəkəsi yaradılır.  ra -
bi  tə istiqamətlər üzrə təşkil edilir, və radio və ya -
xud di gər vasitələrlə həyata keçirilir. Hakim yük -
sək   lik lərdə retranslyasiya stansiyaları yerləş diri -
lir.

Kəş fiyyatın təşkilində komandir və briqadanın
qə rar gahı nəzərə almalıdır ki, tapşırığın icrası
mü rək kəb olduğundan çox miqdarda qüvvə və
va  sitələrin cəlb edilməsini tələb edir. Bunun üçün
mo to atıcı taborların kəşfiyyat taqımları cəlb olu -
nur  lar. Ötən dəstənin fəaliyyəti istiqamətində
kəş fiyyat əvvəlcədən bu dəstəni göndərən ko -
man  dirin əmri ilə və hücumun gedişində qo şun -
la  rın maskalanmasından, ərazinin maskalayıcı

xü su siyyətlərindən, tüstü və aerozollardan ba ca -
rıq  la istifadə etmək yolu ilə əldə edilir.

Mühəndis təminatını təşkil edəndə briqada ko -
man  diri diqqət verir:

– mühəndis qoşunları bölmələrinin qoşunların
hü  cumu istiqamətlərində olan dağıntılarda ke çid -
lə  rin hazırlamasına; 
– körpülərin və dağıdılmış sahələrin bərpası, ra -

dio qovşaqlarının hazırlanmasına, yolların ge niş -
lən  dirilməsinə, uçqunların və axıntı tul lan tı la rı -
nın təmizlənməsinə, dağ çayları üzərində və kör -
pü l ərdə keçidlərin saxlanmasına; 
– tutulmuş aşırımların, tunellərin, dağ ke çid lə ri -

nin və yol qovşaqlarının maneələrlə himayə edil -
mə  sinə; 

– düşmənin hücum edən qoşunlarının arxasına
və cinahlarına çıxaran yollarda və cığırlarda ma -
neə  lər yaradılmasına. 

Qoşunların irəliləməsini sürətləndirmək üçün
hər hücum istiqamətində hərəkəti təmin edən
güc  lü dəstə, həmçinin maneələri ləğvetmə dəs tə -
si (qru pu) ayrılır.

Hərəkətin təşkili dəstəsinə mühəndis-inşaat ta -
qı  mı, mühəndis-yol taqımı ilə TMr, BAT-2,
MDK-3 və ekskvator ayırmaq lazımdır.

Dağlarda hücumun planlaşdırılmasında və apa -
rıl  masında əvvəlcədən qoyulmuş normadan əla -
və döyüş sursatları, yanacaq və su ehtiyatları ya -
rat  maq lazımdır. Yaralıların təxliyyəsi üçün xü -
su  si qruplar (daşıyıcılar komandası) yaradılır və
hey  vanlardan istifadə olunur. Ç ətin keçilən dağ
ra   yonlarında hücumda şəxsi heyət isti geyimlə
(svi ter, isti alt geyimi) quru ərzaq payı və isi dil -
mə üçün quru yanacaqla təmin olunur.

HücuMun  aParılMası

Briqadanın birinci eşelonunun motoatıcı ta bor -
la  rı atəşlə məhvetmə nəticələrindən istifadə edə -
rək, dayaq məntəqələrinə və başqa mühüm ob -
yekt  lərə artilleriya atəşinin himayəsi ilə düşmənə
həm  lə edir və ilk növbədə aşırımın yaxın lı ğın da -
kı  yüksəkliklərlə yanaşı  dayaq məntəqələrini ələ
ke  çirirlər. Sonra onları cinahlardan və arxadan
ke  çərək əsas qüvvələrlə düşmənə yüksəkliklərin
ya  macları, dağlar, vadilər, yollar boyu və başqa
müm kün istiqamətlərdə həmlə edirlər və yandan
ötüb -keçmə (dövrələmə) ilə birləşdirməklə aşı rı -
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mı ələ keçirir, cəsarətlə onun müdafiə dərinliyinə
girirlər.

uzunmüddətli atəş nöqtəsi ilə möhkəm lən di ril -
miş yüksəkliklərin əldə edilməsi üsulları müx tə -
 lif ola bilər. Gizli yaxınlaşma yolları olduqda
yük  sək liyin tutulması bir neçə istiqamətdən həm -
lə ilə, ötüb-keçən dəstələr və həmlə qrupları ilə
sıx qar şılıqlı fəaliyyətdə həyata keçirilir. Ötüb-
ke çən dəs tələr cəbhə xəttini, adətən, gecə, yaxud
məh  dud görmə şəraitlərində (duman, yağış və
bərk qar yağanda) səssiz, gizli yaxınlaşma yol la -
rın dan və düşmənin döyüş düzülüşündəki aralıq -
lar dan is tifadə edərək keçir, cəsarətlə düşmən
mü  da fiə si nin dərinliyinə girir, dağ aşırımlarının
və tu nel lə rin yaxınlığındakı yüksəklikləri ələ
keçi rir, son ra cinahlara və arxaya atəşlə, həmlə
qrup ları ilə qar şılıqlı fəaliyyətdə müdafiədə olan
düş mənə zər bə endirərək aşırımı tuneli və yaxud
ha kim yük səkliyi tuturlar. Aşırıma aparan yol lar -
da qa laq lar yaradılır və mina – partlayıcı maneə -
lə ri qo yulur. Bunun üçün ehtiyat tərkibindən
(ikinci eşe londan) lazımi qüvvələr ayrılır, əsas
qüv vələr isə tezliklə əldə edilmiş uğuru geniş   lən     -
dir irlər.

DaĞlarDa Qoşunların İDarəEDİlMəsİ 

və raBİtənİn təşKİlİ

Dağlarda, düzənlikdə olduğu kimi döyüş hər
han sı bir qərar, alınmış tapşırığın ay dın laş dı rıl-
ma sı və vəziyyətin qiymətləndirilməsi əsasında
qə bul edilir. Vəziyyətin xarakterizə edilməsi bü -
tün qərargahın işidir. Orada düşmən, öz qoşunları
və gələcək döyüş fəaliyyəti rayonu haqqında bü -
tün məlumatlar sistemləşdirilmiş şəkildə ol ma lı -
dır. Qərargahın işində düşmən və fəaliyyət ra yo -
nu haqqında məlumatların aydınlaşdırılması və
iş lənib hazırlanması ən çox vaxt və qüvvə tələb
edir.
Dağlarda kəşfiyyat qərar üçün məlumatları vax -

tın da o zaman verə bilər ki, onun təşkilində ve ril -
miş marşrut üzrə hərəkət üçün və məlumatları
çat dırmaq üçün lazımi vaxt düzgün hesablansın,
kəş fiyyat orqanlarının tərkibi vəziyyətə müvafiq
ol sun və müşahidə ilə kəşfiyyat düzgün uy ğun -
laş dırılsın. Burada yaxşı təşkil edilmiş və dəqiq
iş ləyən kəşfiyyat böyük əhəmiyyət kəsb edir, on -
la rın düşmən haqqında topladıqları məlumatlar

əsas mənbələrdən biri hesab olunur. Dağlarda dö -
yüş fəaliyyətində uğur, ərazinin öy rə nil mə sin dən
və ondan bacarıqlı istifadədən asılıdır. Əra zi ni
diq qətlə və daha tam öyrənmiş döyüşən tərəf əv -
vəl cədən üstünlük əldə edir. Dağlarda qoşunlar
dü  zənliyə nisbətən ağır hərəkət edirlər. Yoxuş və
eniş  lər, qayalı yollar, kiçik və iri maneələr, xü su -
sən yollardan kənarlarda hərəkət sürətini mütləq
aşa  ğı salır. Dağ yollarının çoxunun ensizliyi yü -
rüş kolonlarının uzanmasına yolun kənarında hə -
rə  kətin mümkün olmaması açılmanın lən gi mə si -
nə səbəb olur.
Ayrı-ayrı istiqamətlərin öz aralarında əla qə siz li -

yi bu istiqamətlərdə qoşunların fəaliyyətində təc -
rid olunmağa gətirir. Bu isə nəinki briqadaları,
ta bor ları, bəzən taborlardakı bölükləri is ti qa mət -
lər də qoşunları görmədən və atəş əlaqəsi ol ma -
dan fəaliyyətə məcbur edir.

Dağlarda qoşunların döyüş fəaliyyətindəki bu
xü  susiyyətlər qoşunların idarəetmə metodlarına
xü  susi əlamətlər verir. 

Döyüşə qərar qəbul edəndə, bütün dərəcəli ko -
man  dirlər öz tabeliyindəki qoşun növləri rəis lə -
rin  dən, həmçinin kəşfiyyat orqanlarından, hissə
və bölmə qərargahlarından cavab alacağı bu əsas
su al ları yadda saxlamalıdırlar:

–  haradan və necə keçmək mümkündür (yol la -
rın olması və onların keçilməsi, yolsuz hərəkət
imkanları);

– hərəkət yolundakı təbii maneələr və onların
xa rakteristikası (dik yoxuşlar, enişlər, də rə    lər,
kör  pülər, qar və daş uçqunları olan təhlükəli sa -
hələr);

–  su maneələri (onların dərinliyi və eni, ke çid -
lər, ayaqla keçmə yerləri);

–  müəyyən edilmiş hüdudlar və onların xü su -
siy yət ləri;

–  meşələr, kiçik meşələr və onların xü su siy yət -
lə ri.

Bu məlumatlarla yanaşı, komandirlər rayonun
me te oroloji şərait xüsusiyyətlərini bilməlidirlər.
Əra  zi haqqında məlumat almaq üçün kəşfiyyatın
bü  tün orqanlarından istifadə edilməlidir. Bütün
də  rəcəli komandirlərin şəxsən vizual kəşfiyyatı
dağ  larda həyata keçirməsi xüsusilə vacibdir. Bu,
hü  cumda əsas zərbə istiqamətindən asılı olan
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əra   zi sahəsində (rayonunda) olmalıdır.
Qə rar qəbul etməzdən əvvəl komandanlığın

düş mən və ərazi haqqında ən müfəssəl və yeni
mə lu  ma tı olmalıdır. Qərargah bu məlumatları ko -
man  di rə təqdim edəndə onları sxemlər, is ti qa -
mət lər üz rə hesablamalarla təsdiq etməlidir. Yol -
la rın ol ma dığı marşrutlarla hərəkət və döyüş ra -
yo  nun da kı maneələr haqqında məlumatlar, xü -
susilə, də qiq və tam olmalıdır. Qərargahlar mar -
şrut ların uzun luğu və yandan ötübkeçmə yol la rı -
nın, hə rə kət tempinin, həmçinin döyüş və maddi
tə minatın he sablamalarını təqdim etməlidirlər.

Komandirin qərarı vəziyyətə düzgün qiymət
ver  məyə və dəqiq hesablamalara, xüsusi cəsarətə
və cürətə, qəfildən və düşməni sarsıdan fəa liy yə -
tə əsaslanmalıdır. Döyüşdə ən böyük uğur onda
əl  də edilə bilər ki, bölmələrin manevrləri düş mə -
nin gözlədiyi və təsəvvür etdiyi şəraitdən üstün
ol  sun. Düşmən üçün gözlənilməz istiqamətlərdə,
hət    ta kiçik qüvvələrin çıxışı çox vaxt böyük uğu -
ra səbəb olur.
Qərarın qəbulunda çalışmaq lazımdır ki, düş mə -

nin zəif yerləri öyrənilsin və təyin edilsin. Bunlar
dağ  larda əlaqə yolları, vadilərin kəsişdiyi yerlər,
aşı r ımlar, hakim yüksəkliklər və dar yerlər ola
bi  lər. Hakim yüksəklikləri, aşırımları və s. tut an -
da, düş mənin ayrı-ayrı qruplarını dövrəyə al ma -
ğa, on ların bir-birindən təcrid olmalarından is ti -
fa də edib hissə-hissə məhv etməyə cəhd etmək
la  zım dır. Hələ Napoleon öyrədirdi: "Dağlarda
möh  kəm mövqe tutan qoşunlara heç vaxt həmlə
edil  mə məlidir, onların cinahlarında və arxasında
du  ra raq öz mövqelərini qoyub getməyə məcbur
et  mək lazımdır”. 

Əsas zərbənin istiqamətini seçərkən, düşmənin
ar  xasına çıxmaqla onun əsas qüvvələrini da r ma -
da  ğın etmək və onun geriçəkilmə yollarının kəs -
mək zərurətindən çıxış edilməlidir. Bu vaxt bu is -
ti   qamətdə öz qüvvələrindən maksimum istifadə
et  məyi və öz qoşunlarının döyüş fəaliyyətinin
mad  di təminat imkanlarını nəzərə almaq la zım -
dır.

Əsas zərbəni seçərkən ötüb-keçmə və döv rə lə -
mə  də döyüş düzülüşü elə qurulmalıdır ki, düş mə -
nin cinahlarına və arxasına eyni vaxtda zərbələr
üçün onun açılması tez olsun. Bu vaxt briqadada

(t a borda) döyüş düzülüşü tini irəli - briqadadan
ta  bora kimi, tabordan bölüyə kimi olması daha
yax  şıdır. Korpus vasitələri əlahiddə is ti qa mət lə -
rə, briqadalara (taborlara) onlar üçün vacibliyi və
müm  künlüyü nəzərə alınaraq bölüşdürülür.

Ayrı-ayrı istiqamətlərdə məcburi fəaliyyətlər
ida     rə etməni olduqca çətinləşdirir. Dağ ərazisi
bri  qadaları və taborları nə qədər təcrid etsə, ida -
rə  etmə o qədər çevik, uyuşqan olmalıdır. Bütün
hal  larda hissə və bölmə komandirləri qoşunların
ida  rə edilməsini fasiləsiz və zəmanətlə təmin et -
mə li dirlər.
Dağlarda idarəetməni fasiləsiz təmin edən zə ru -

ri şərtlər bunlardır:
– döyüşün bütün mərhələsində tabelikdə olan la -

rın rəisin ümumi niyyətini anlaması;
– vəziyyətin dəyişməsi haqqında vaxtında mə -

lu   mat;
– rabitə vasitələrinin və üsullarının düzgün se -

çil  məsi. Bu vaxt məcburi şərt odur ki, rabitə za -
bit  ləri komandanlığın niyyətindən həmişə mü fəs-
səl xəbərdar olsunlar.

Birliklərə və hissələrə zolaqlar ayırarkən zir və -
lər, yüksəkliklər sərhəd olmamalıdır, onlar bu və
ya başqa zolağa mütləq daxil edilməlidir.

Dağlarda döyüş fəaliyyətində yaranmış döyüş
dü  zülüşünü dəyişmək olduqca çətindir. Buna gö -
rə ay dın və konkret tapşırıqlar verilməli, xüsusən
də ta bor əlahiddə istiqamətdə, yaxud briqadanın
ci  na hında fəaliyyət göstərərkən briqada və ta bor -
da eh tiyatların olması zəruridir.
Dağlarda uğur qazanmağın mühüm şərtlərindən

bi  ri də təşəbbüskarlıq və qarşılıqlı köməkdir. Hər
han    sı bir sahədə ən kiçik qrupun əldə etdiyi uğur
yu  xarıdan göstəriş gözləməyərək komandirlərin
tə şəb  büsü ilə dərhal inkişaf etdirilməlidir. 
Dağlarda komanda məntəqələri ilə qoşunlar ara -

sın   dakı məsafə düzənliyə nisbətən az olacaqdır.
Bu, əlaqənin çətinliyi, görünüşün məhdud ol ma -
sı, ərazinin kəskin dərə-təpəli olması, komanda
mən   təqələrinin gizlədilməsinin daha asan olması
ilə izah olunur. Tabor komandirlərinin komanda
və müşahidə məntəqələrinin zirvələrdə, yaxud
ya   maclarda yerləşməsi daha yaxşıdır. Komanda
mən  təqələri bütün tabelikdəki komandirlərə, yu -
xa   rı qərargahlara, qonşulara dəqiq məlum olmalı
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və onlarla etibarlı əlaqəsi olmalıdır. Yük sək lik -
lər  də komanda məntəqələrini elə seçmək la zım -
dır ki, onlar ümumi görünüşdə düşmən nəzərini
cəlb etməsinlər. Məlumat yığan məntəqələri yol -
lar boyunca yerləşdirmək lazımdır. Komanda
mən  təqələri etibarlı təşkil edilmiş mühafizə və
düş  mənin gözlənilməz hücumundan müdafiə
dəs  tələri ilə təmin olunmalıdır.

Komanda məntəqələrinin köçürülməsi öz qo -
şun  ları yaxın zirvələri, ətəkləri, yaxud yük sək lik -
lə ri tutandan sonra yol boyu həyata keçirilir. Yeni
ko  manda məntəqəsinin açılışı əvvəlcədən ora ön
his  sələrlə qərargahın məsul işçisini rabitə rəisi,
ra  bitə vasitələri və mühafizə dəstəsi ilə birlikdə
gön  dərməklə edilir. Komanda məntəqələrinin
düş  məndən yerüstü maskalanması onların ya -
mac  ların arxasında və ərazinin qırışlarında yer -
ləş  dirilməsi, havadan maskalanması isə sı ğı na -
caq  lar hazırlamaq, ətraf ərazinin rənginə uy ğun -
laş  dırmaqla əldə edilir.
Yüksəkliklərdən, havanın şəffaflığından və əra -

zi  nin dərə-təpəliyindən asılı olaraq piyada və sü-
va ri çaparlarla rabitə düzənlikdə olduğundan
xey  li ləng həyata keçirilir və böyük fıziki qüvvə
tə  ləb edir. lakin buna baxmayaraq, belə üsul öz
eti  barlılığı ilə aktualdır.

lazım olduqda mütəhərrik vasitələrlə uzaq mə -
sa fələrdə rabitə saxlamaq üçün ən əlverişli üsul
ha  va rabitəsinin helikopterlərə (Mİ-2) təşkilidir.
Ç ə    tin keçilən yerlərdə kabellərin çəkilməsinə
çox qüv   və və vaxt sərf edilməsinə baxmayaraq,
dağ   lar  da telefon rabitəsi öz əhəmiyyətini itirmir.
Bun  larla birgə, ayrı-ayrı istiqamətlərdə dağ mü -
hi  tinin şəffaf havası və yüksəkliklərdən yax şı
görünüş hər cür siqnal vasitələrinin tətbiqi üçün
(iş ıq la, bayraqla, cihazlarla) əlverişli şərait ya ra -
dır. Bu üsulun nöqsanı atmosfer şəraitindən asılı
ola  raq məlumatın çətinliklə və yavaş verilməsi,
həm  çinin düşmənin bu siqnalları tutma im ka nı -
nın olmasıdır.

radiosiqnalların düşmən tərəfındən tutul ma sı -
nın qarşısını almaq üçün stansiyaları öz qo şun la -
rı  nın arxasına istiqamətləndirilmiş yamaclarda
yer   ləşdirmək, lazım olan yerlərdə aralıq ret ran s-
l   yasiya postları yaradılmalıdır. Tez qurulması və
əra        zinin relyefindən asılı olmaması dağlarda ra -
dio rabitəni rabitənin ən əsas vasitələrdən birinə

çe v irir. radiosiqnal vasitəsilə fəaliyyətlərin baş -
lan  ması, bu və ya digər hüdudların və mən tə qə -
lə  rin tutulması, tapşırığın icrası, düşmənlə təmas
və s. haqqında vaxtında mühüm məlumatlar al -
maq olur. Helikopterlər sürətinə və ərazinin rel -
ye  findən asılı olmadığına görə dağlarda geniş
tət  biq oluna bilər. Helikopterdən istifadə edərək
şəx  sən və qərargah zabitləri vasitəsilə döyüş
mey  danını müşahidə etmək, artilleriya atışına
dü zə  lişlər etmək olur. rabitə ilin və sutkanın
vax t ın dan, havanın vəziyyətindən, ərazidən, dö -
yüş fəa liyyətinin xarakterindən, düşmənin uzaq -
lı  ğın dan və s. asılı olaraq müxtəlif üsulların birgə
is ti  fa dəsini tələb edir və belə halda bir üsulun
nöq       sa nını digəri tamamlayır.

nətİcə

İtirilmiş ərazilərin çox hissəsinin dağlıq olduğunu,
gə lə cək əməliyyatların bu ərazilərdə keçiriləcəyini
nə zə rə alsaq belə nəticəyə gəlmək olar ki, dağlarda
hü   cum mövzusu üzrə keçirilən məşğələ və təlimlərdə
gö  rülən tədbirlərin daha da genişləndirilməsi məq sə -
də uyğundur.
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реЗЮме
ОрганиЗация и управление 

наступления мОтОстрелКОвых 
пОдраЗделений в гОрах 

Ф. дЖавадОв

Учитывая, что большая  часть захваченных тер ри  то -
рий   горная   местность, а также последующие опе ра -
 ции будут вестись в этих местностях,  то можно прид -
 ти к выводу, что проводимые меро при  ятия на уче ни  ях
и занятиях на тему  «нас туп ле  ние в горах» целе со  об -
раз но расширить.

suMMary
organısatıon anD carıng out of 

MEcHanızED trooPs
f.cavaDov

In this essay it has been analyzed the specifications of the
organisation and caring out of mechanized troops in the
mountainous terrain. As a example of mo dern warfare,
organisation and caring out of mec ha ni zed troops in the
mountainous terrain has been comp leted of its conditions,
core notions and compa rati ve analysis.
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Marşın təşKİlİ

Əvvəlcə “Marş nədir?” sualına cavab  verməyə
ça lışaq.  Marş – hərbi hissə və bölmələrin bir yer -
ləş  mə məntəqəsindən digər yerləşmə mən tə qə si -
nə, kifayət qədər böyük məsafələrdə, kolonlarla
mü  təşəkkil yerdəyişməsidir.

“Marş” anlayışına həm hissələrin (bölmələrin)
yer  dəyişmə prosesinin özü, həm də  bununla əla -
qə li olan bütün hazırlıq və digər  tədbirlər da xil -
dir. Hazırlıq tədbirinin keçirilməsi, marşın döyüş
şə  raitində və yaxud sülh dövründə qət edil mə sin -
dən asılı olmayaraq məcburi xarakter daşıyır.

Hərb tarixinə nəzər saldıqda görmək olar ki,
böl  mələrin marş qətetmək bacarığı, qoşunların
da  im əsas bacarıqlarından biri  hesab edilmişdir.
Dö  yüş meydanına vaxtında və mütəşəkkil gəlib
çat  maq, şəxsi heyəti döyüşə hazır vəziyyətdə çat -
dır  maq, döyüşdə müvəffəqiyyət qazanmağın
əsas  larından biri hesab edilirdi. Böyük rus sər -
kər  dəsi generalissimus A.V. Suvorov öz qə lə bə -
lə  rinin əksəriyyətini qoşunları lazım olan yerə,
la  zım olan vaxtda, tez və mütəşəkkil şəkildə  gə -
tir  məklə, əsgərlərin qüvvəsini saxlaya bilməklə
qa   zanmışdı. 

Ümumiyyətlə, şəxsi heyətin döyüş meydanına
vax   t ında, mütəşəkkil şəkildə, döyüş aparmaq qa -
bi liy yətində gəlib çatması, onların döyüşə ha zır -
laş   maq üçün ehtiyat vaxta malik olması  döyüşdə
mü vəf    fəqiyyət qazanmağın əsası hesab edil miş -
dir.

Marşın təşkili özündə cəmləşdirir:
– qərarın qəbul edilməsini;
– his sələrə (bölmələrə) tap şı  rıq ların qo yul ma -

sını;

– qarşılıqlı əlaqənin təş ki li -
ni; 
– hərtərəfli təminatın  idarə 

edil  məsini; 
– marşın planlaşdırılmasını. 

Marşın maksimal qısa zamanda təşkili ko man -
dir   lərdən, qərargahlardan, qərargah mə də niy yə ti -
nin və təşkilatçılıq qabiliyyətinin yüksək sə viy -
yə  də olmasını tələb edir. Marşa hazırlıq təd bir lə -
ri  nin qərargahlarda paralel iş metodu ilə iş lən mə -
si, alt bölmələrin fəaliyyətlərinin xəbərdarlıq
əmr  ləri ilə istiqamətləndirilməsi, marşın qısa
müd   dətdə hazırlığını təmin edir.

Sülh dövründə birliyin döyüşə hazırlıq üzrə bu
təd   birlər planlaşdırılmalıdır:

–  gələcəkdə ola biləcək marşın hazırlığı üçün
la  zım ola biləcək hesablamalar;

–  səfər düzülüşünün variantları; 
–  marşın hərtərəfli təminatının və idarəetmənin

əsas  ları;
– maddi texniki ehtiyatların yaradılması  və

yük   lənməsi; 
– DYM-dən çıxış yolları, sürücü heyətinin ha -

zır   lığı. 
Marşın konkret hazırlığı  marşa tapşırıq alan

an   dan başlayır. Bütün hesablamaları və marşa
ha   zır   lıq tədbirlərini komandirin qərarı  mü əy yən -
ləş    dirir. Komandir öz qərarını  vəzifə təhlilinin
(alı  nan vəzifəni aydınlaşdırdıqdan, vəziyyətin
qiy    mətləndirməsini apardıqdan və qərargahın
apa  r    dığı operativ taktiki hesablamaların) nə ti cə-
lə    rindən faydalanaraq müəyyənləşdirir. 

Komandir vəzifəni aydınlaşdırdıqda – icra olu -
na     caq fəaliyyətin məqsədini və yuxarı ko man -
dan   lığın niyyətini başa düşməlidir. Yuxarı ko -
man         danlığın niyyətini aydınlaşdırdıqda ko man -
dir başa düşməlidir:

–  marşın məqsədini; 
– marşın məsafəsini (uzunluğu), icra ediləcək

vax tı; 
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–  yuxarı (üst) birliyin səfər düzülüşünü; 
–  yuxarı (üst) rəislərin HHM vasitələri ilə hissə

və birliklərin marşda mühafizəsi və onların hər -
tə rəf  li təminatı üzrə tədbirləri; 
– qonşuların tapşırıqları və onlarla qarşılıqlı əla -

qə nin təşkili qaydalarını.  
Yuxarı komandanlığın  tapşırığının yerinə ye ti -

ril  məsi  zamanı komandir öz birliyinin vəzifəsini
(təh lilində) müəyyənləşdirdikdə başa düşməlidir:

– birliyin səfər düzülüşündə yerini; 
– ayrılan marşrutların sayını;
– çıxış həddi, tənzimləmə hədləri və birliyin on -

lar  dan keçmə vaxtını;
–  hərəkətin orta sürətini;
–  gücləndirmə vasitələrinin gəlmə vaxtı və ye -

ri  ni (əgər onlar verilirsə); 
–  marşa hazırlıq və təyin olunmuş rayona  və

ya  xud təyin olunmuş həddə çıxış  vaxtlarını. 
Marş üçün keçidin böyüklüyü (dərinliyi) xəritə

ilə təyin olunur. Çıxış həddindən (məntəqə) yeni
yer   ləşmə rayonunun ən uzaq məntəqəsinə  son lu -
ğa qədər olan məsafə götürülür. Xəritənin miq ya -
sın  dan asılı olaraq məsafəni ölçdükdən sonra alı -
nan rəqəmi düzəliş əmsalına vurmaq lazımdır.

Ərazi xüsusiyyətlərindən, xəritə miqyasından
ası  lı olaraq düzəliş əmsalının hesablanması cəd -
və li:

Vəzifənin təhlili nəticələrin üzə çıxması ilə
tamamlanır. 

Nəticələrdə komandir özü üçün mü əy yən ləş di -
rir:

– marşda birliyin səfər düzülüşünü necə qur -
maq və mühafizəsini necə təşkil  etməyi;

–  marşa hazırlıq üçün hansı tədbirlərin həyata
ke çir iləcəyinə ehtiyac olduğunu;

– qərarın müəyyənləşdirilməsi üçün hansı mə -
lu mat  ları, kimin və hansı vaxta qədər ha zır la ya -

ca ğı nı. 
Bundan əlavə əgər marş düşmənlə toqquşma

eh   ti malı olduqda keçirilirsə, yuxarı koman dan lı -
ğın niy yətinə əsasən dəqiqləşdirilir:

– toqquşma vaxtı döyüş düzülüşü necə olmalı;
– ön dəstənin göndərilmə vaxtı.
Vəzifənin aydınlaşdırılması bitdikdən sonra öz

gös   tərişində komandir adi suallardan əlavə ərazi
kəş   fi qruplarının sayı, tərkibi və tapşırıqlarını
(əgər göndərilirsə) müəyyənləşdirir. Bunların
əsa  s ında qərargah rəisi kəşfiyyatı və  komendant
xid   mətinin təşkilini hansı məlumatları əldə et -
mək, hansı sənədləri hazırlamaq və tabeçilikdə
olan birliklərə xəbərdarlıq əmri №1 göndərmə
tap    şırıqlarını qərargah zabitlərindən  kimə, çat dı -
ra   cağını bildirir. Qərargah komandirə təqdim et -
mək üçün düşmən və öz qoşunlarımızın  imkan
və qabiliyyəti, qonşular, hərəkət marşrutları,
mar  şın təşkilində lazımi taktiki hesablamaları,
sə fər düzülüşü variantları və idarəetmənin təşkili
üçün təklifləri hazırlayır. 

vəzİyyətİn QİyMətlənDİrİlMəsİ 

Düşməni qiymətləndirərkən ilk növbə:
– toqquşma ehtimalı olan düşmən qruplaşma sı -

nın tərkibi; 
–  fəaliyyəti, güclü və zəif tərəfləri; 

–  aviasiyasının dəqiq atəşli vasitələrinin, hava 

de santının, kəşfiyyat təxribat  qruplarının im kan -
la rı;

–  ehtimal olunan toqquşmanın hüdud və vaxtı; 
–  döyüş düzülüşünü; 
–  kəşfiyyat, mühafizə, HHM tədbirlərini; 
– hava (THD) desantına və kəşfiyyat təxribat

qrup larının məhv edilməsi üzrə fəaliyyəti  bu nə -
ti cələr müəyyənləşdirilib üzə çıxarılır.

Öz qoşunlarımızı qiymətləndirərkən komandir
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araş  dırmalıdır:
–  qoşunların şəxsi heyətinin ştata görə dol du -

rul ma və  onların döyüş hazırlığı  səviyyəsini;
– qoşunların  mənəvi-psixoloji və döyüş ru hu -

nun səviyyəsini;
– qoşunların marşa və döyüşə hazırlığı, koman -

dir və qərargahların təcrübəsi və  hazırlığı;
– silah və hərbi texnikanın vəziyyəti, moto re -

surs ehtiyatı (marş ehtiyatı);
– marşda sıradan çıxa biləcək texnikanı  bərpa

et mək imkan və qabiliyyətləri;
– maddi-texniki təminat ehtiyatının vəziyyəti,

da şınma, doldurma imkanları;
– birliyin düşmənlə toqquşma ehtimalı olan  hü -

dud larda düşməni məhvetmə imkanları;
– qoşun növünün və xidmətlərin marşın hər tə -

rəf li təminatının təşkili üçün imkanlarını.
Bu araşdırma nəticəsində komandir müəyyən

edir:
–  qoşunların marş düzülüşünü (hər bir alt bir li -

yin marş düzülüşündə yerini);
– qüvvə və vasitələrin kolonlar üzrə bö lüş dü rül -

mə sini;
–  ön dəstənin, mühafizə qüvvələrinin tərkibi və

tap şırıqlarını;
–  marşın mümkün olan maksimal sürətlə ic ra -

sı nı təmin etmək üçün tədbirləri;
– maddi-texniki təminatın fasiləsiz fəaliyyətini

tə min etmək üzrə tədbirləri.
Qonşuları qiymətləndirərkən komandir öz bir li -

yi nin irəlisində olan və paralel marşrutlarla hə rə -
kət edən birliklərin imkanlarını, onlarla qarşılıqlı
əla qənin təşkilinin əsaslarını, yuxarı ko man dan -
lı ğın HHM vasitələrinin öz birliyinin himayəsi
im kanlarını aydınlaşdırır.

Bu fəaliyyətin nəticəsi kimi komandir mü əy -
yən ləşdirir:

–  yuxarı komandanlığın HHM vasitələri bir li -
yin HHM-ni hansı səviyyədə dəstəkləyə bilər;

–  qonşuların fəaliyyəti birliyin vəzifəsinin icra
edil məsini dəstəkləyirmi və onlarla marşda rabitə
əla qəsinin təşkili və etibarlı saxlanılması üsül la -
rı nı;
– qonşuların marşda, çətin keçilən ərazidə ( yar -

ğan  larda, dağıntılı, zəhərlənmiş, su bas mış) və
düş mənlə toqquşma zamanı qarşılıqlı əla qənin

təş kili və saxlanılmasını;
–  birliyin cinahlarının mühafizəsinin təşkili.

radioaktiv, kimyəvi, bakterioloji vəziyyətin
qiy   mətləndirilməsi rKB vəziyyətin qiymətləndi -
ril   məsi komandirin niyyətinin elanı vaxtına əldə
olu  nan məlumatlar əsasında aparılır.

Qiymətləndirmənin nəticəsində komandir
müəy yənləşdirir: 
–  şəxsi heyətdə şüalanma səviyyəsinin az ol ma -

sı üçün görüləcək tədbirləri;
– zəhərlənmiş bölgələrdən qoşunların keçmə

üsul  larını;
– kimyəvi təminatın və kəşfiyyatın təşkili üzrə

əla və tədbirləri.

ərazİnİn QİyMətlənDİrİlMəsİ

Ərazinin qiymətləndirilməsi xəritə, aerofoto şə -
kil  lərlə, hərbi-coğrafi açıqlamalar və yuxarı ko -
man danlıqdan alınan məlumatlar əsasında apa rı -
lır. Bundan başqa komandir öz kəşfiyyat or qan la -
rın dan aldığı məlumatlara istinad etməlidir.

Ərazi qiymətləndirilməsinin nəticələrində ko -
man dir müəyyənləşdirir:
–  marşrutda olan təhlükəli, çətin keçilən sahələr

və onların yanından ötüb-keçmə qaydaları;
–  dincəlmə və lazım olarsa döyüşə açılma hü -

dud və bölgələrini;
– səfər düzülüşündə tankların və digər ağır  dö -

yüş texnikasının yerini;
–  marşın mühəndis təminatı üzrə tədbirlərini.
Komandir vəzifə təhlilinin sonunda (VQ) qo -

şun  ların hərəkətinə havanın, fəslin, günün edə bi -
lə   cək mənfi təsirinin azaldılması üzrə tədbirlərini
mü  əy yənləşdirir. Beləliklə, komandir vəzifə təh -
li  lindən (VQ) çıxan nəticələrin analizi və qə rar -
ga   hın apardığı operativ-taktiki hesablamalar əsa -
sın  da öz niyyətini müəyyənləşdirir. 

Komandir niyyətini elan etdikdən sonra ta be çi -
li  yində  olan və əmrinə verilən birliklərə xə bər -
dar  lıq əmri  №2 göndərir. Bundan sonra birliklər
ara  sında qarşılıqlı əlaqə yaradılır və marşın hər -
tə rəfli təminatı üzrə tədbirlər komandirin gös tə -
riş  lərində öz əksini tapır.
Marşa  tapşırıq qoyarkən döyüş əmrinin (c) bən -

din  də bölmələrə göstərilir:
a) Ön dəstəyə – tərkibi, tapşırığı, hərəkət isti qa -
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mə ti, Ç M  keçmə vaxtını, düşmənlə  toqquşmada
fə a liyyətini.  

b) Avanqarda – tərkibi, tapşırığı, hərəkət  marş -
ru tu, Ç M, TM-ni keçmə vaxtlarını,  düşmənlə
toq  quşma dövründə fəaliyyətini.  

c) Taborlara  –  gücləndirmə vasitələrini, hə rə -
kət marş rutlarını, səfər  düzülüşündə yerini,
YBM-nə ça t ma vaxtını, toplanma rayonunu,
dincəlmə ra yon larının yeri və vaxtını, düşmənlə
toq quşma döv ründə fəaliyyət qaydalarını və ÇM,
TM-ni  keç mə vaxtlarını.  
ç) HTD – tərkibi, tapşırığı, hərəkət marşrutu, sə -

fər düzülüşündə yeri və ÇM-ni keçmə  vaxtını.  
d)  Komandirin  sərəncamında qalan raket və ar -

til  leriya  birliklərinə  – hərəkət marşrutları, səfər
dü zülüşündə yeri, toplanma rayonuna (və ya atəş
möv qeləri bölgələrinə) çatma vaxtı, dincəlmə ra -
yon ları və vaxtını, daim döyüş hazırlığı və ziy yə -
tin də olmaq və düşmənlə toqquşmada fəaliyyəti
qay daları, həmçinin  Ç M, TM-ni keçmə vax t la -
rı nı.  

e) HHM bölmələrinə – marş dövründə və eh ti -
mal edilən açılma hüdudlarında tapşırıqları, səfər
dü zülüşündə, marşrutlarda yeri, dincəlmə böl gə -
rin də atəş – start  mövqeləri, marşrutlarda və top -
lan ma bölgələrində obyektlərin mühafizəsi qay -
da ları və  Ç M, TM-ni keçmə vaxtlarını.  
f)  MTT bölmələrinə – hərəkət marşrutları, səfər

dü zülüşündə yeri, toplanma bölgəsinə çatma
vax tı, dincəlmə rayonlarının yeri və vaxtı, həm -
çi nin Ç M, TM-ni keçmə  vaxtlarını.  

Qarşılıqlı əlaqəni təşkil edərkən komandir öz
göstərişlərində müəyyənləşdirir:

– düşmənin HHQ zərbələrinə qarşı yuxarı ko -
man danlığın HHM vasitələri ilə öz HHM  va si tə -
lə ri arasında əlaqəni və hava zərbələrini dəfetmə
qay dalarını;

– qoşunların zəhərlənmiş, su altında qalan, da -
ğı dılmış bölgələrdən keçmə qaydalarını;

– düşmənin nüvə, dəqiq atəşli zərbə, yanğın si -
la hı və vasitələrinin təsirindən aldığı  itkilərin və
dö  yüş qabiliyyətinin bərpası üzrə tədbirlərin ic -
ra sı üçün qoşunların fəaliyyətini;

– düşmənin hava desantına (DHD), kəşfiyyat-
təx   ribat qruplarına (KTQ) qarşı ayrılan qüvvə və
va sitələrin fəaliyyətinin aralalarında ra zı laş dı rıl -

ma  sını;
– marşda düşmənlə qəfil toqquşmada, döyüş dü -

zü lüşünə açılma və düşməni məhvetmə
üsullarını, ma nevr birlikləri ilə raket və
artilleriya birlikləri ara sında razılaşdırılmanı.

Marşın hərtərəfli təminatının təşkili:
a)  Kəşfiyyat.
Marş başlanana qədər qərargah rəisi kəşfiyyat

təd birlərini müəyyənləşdirib kəşfiyyatı təşkil
edir.

Kəşfiyyatın əsas tapşırıqları:
–  marşrutlardakı yolların, körpülərin vəziyyəti;
–  maneələrin, zəhərlənmiş, dağıdılmış, yanğın,

su altında qalmış ərazi sahələrinin qət edilməsi
(yanından dolanaraq keçməsi) üçün yeni kolon
yol larının açılma ehtiyaclarının müəyyənləş di ril -
mə si;

–  dincəlmələr üçün təyin edilmiş bölgələrdə
əra  zinin xüsusiyyətlərinin  müəyyənləşdirilməsi.

Düşmənlə toqquşma ehtimalı olduqda bun lar -
dan əlavə düşmən qruplaşmasının kəşfiyyatı o
cüm lədən, havadan kəşfiyyat üçün sifariş və tap -
şı rıqları. Hərəkət istiqamətlərinə yerüstü kəş fiy -
yat dəstələri göndərilir. 
Düşmənlə toqquşma ehtimalı olmadıqda kəş fiy -

ya tın tapşırıqlarını tərkibində qərargah zabitləri,
qo şun növü, xidmət birliklərinin nü ma yən də lə -
rin dən olan ərazi kəşfi qrupları icra edir. Bu
qrup ların tərkibinə mühəndis, kimya bölmələri
ilə tibb və alt birliklərinin nümayəndələri də da -
xil edilir.
Marşda  radioaktiv, kimyəvi bakterioloji kəş fiy -

yat aparılmasını kəşfiyyat bölmələri, ön dəstə,
mü hafizə və komendant xidmətinə ayrılmış  di -
gər bölmələr icra edirlər. Bundan əlavə bu kəş -
fiy yat məlumatlarını qərargah (komandir)  irəlidə
fəa liyyət göstərən birliklərdən, hava kəş fiy ya tın -
dan və yuxarı komandanlıqdan alır.

b)  KQSM.
KQSM marşda qoşunların düşmənin kütləvi

qır ğın və yanğın silahlarının təsirini minimuma
en di rib, döyüş qabiliyyətini itirmədən təyin edil -
miş bölgəyə vaxtında çatmasını təmin etmək
məq  sədini güdür.    

Bu məqsədlərə çatmaq üçün qoşunlar aşağıdakı
təd  birləri görməlidilər:
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–  səfər nizam-intizamına ciddi riayət etməli;
–  dincəlmə,  ÇH (M), BH (M) bölgələrində,

aşı r ım larda, keçidlərdə, qoşunların sıx top lan ma -
sı nın qarşısını almalı;

–  ərazinin, döyüş texnikasının, fərdi qorunma
va sitələrinin qoruyucu xüsusiyyətlərindən cəld
və məharətlə istifadə edilməsini təmin etməli;

– radioaktiv, kimyəvi, bakterioloji (rKB) zə -
hər  lənmə barədə qoşunların ani xəbərdar edil mə -
si ni təmin etməli;

– toplanma və dincəlmə rayonlarının mühəndis
ha  zırlığı səviyyəsini yüksəltməli.

c)  Qoşunların dəqiq atəşli zərbə vasitələrindən
qo run ması.
Qoşunların dəqiq atəşli zərbə vasitələrindən qo -

run ması üçün komandir tabeçiliyindəki birliklərə
gös tərişlərində təyin edir:

– bu vasitələrə qarşı mühafizə (qorunma) im -
kan larının əsas səylərini səfər düzülüşünün hansı
ele mentinə, hansı hərəkət marşrutuna, hansı böl -
gələrdə cəmləşdirilməsini;

– düşmən kəşfiyyatının  effektivliyini və atəş
sər rastlığını minimuma endirmək üçün qo şun la -
rın fəaliyyətinin maksimum gizlilik qaydalarına
ri a yət edilməsini;

–  əsas  qorunma tədbirlərinin icra edilmə üsul -
la rı və vaxtını;

– qorunma üçün ayrılan qüvvə və vasitələri də -
qiq ləşdirməni və ya yoxlamanı.

ç)  rEM.
rEM-in  təşkili zamanı komandir öz göstəriş lə -

rin  də nəzərə almalıdır:
– qoşunların idarə olunması və silah sistem lə ri -

nin düşmənin rEM vasitələrindən (özü hədəfi
mü əy yənləşdirib, hədəfə doğru hərəkət edən
mər   mi və raketlər, radioelektron susdurma va si -
tə ləri) qorunmasının təmin edilməsi üçün təd bir -
lər;

– düş mənin texniki kəşfiyyat vasitələrinə qarşı
təd birlər.

d) Maskalanma.
Marşda maskalanmanın məqsədi düşməndən

qo  şunların fəaliyyətini gizlətməkdir. Mas ka lan -
ma nın əsas səyləri hərəkətdə və dincəlmə böl gə -
lə rindəki kolonların, marşrutda olan vacib ob -
yekt  lərin (keçidlər, körpülər, texnikanın ya na -

caq la doldurma məntəqələri və s.) gizlədilməsinə
yö nəldilir.

Maskalanma tədbirlərini müəyyənləşdirərkən
ko mandir öz göstərişlərində tətbiq edir:

– marşda və dincəlmə bölgələrində vaxta görə
ic ra edilməli əsas tədbirləri;

– maskalanma tədbirlərinin icrasına ayrılan
qüv və və vasitələri;

– komendant xidmətinə ayrılmış qüvvələrlə
mas kalanma tədbirlərinin icrasına və mas ka lan -
ma intizamına nəzarətin təşkilini. 
Texniki maskalanma vasitələrindən geniş is ti fa -

də etməklə, qoşunların fəaliyyətini və vacib ob -
yekt ləri  maskalamaqla düşmən müşahidəsini çə -
tin ləşdirmək mümkündür. Bundan ötrü fərqli –
mas kalanmalardan istifadə edilir və aşağıdakı
təd birlər görülür:

–  döyüş və digər texnika fərdi maskalanma va -
si tələri ilə örtülür;

– radiolokasiya vasitələrinə qarşı, yolüstü və
yol  kənarı maskalar,  maketlər quraşdırılır;

– qoşunların toplanması mümkün ola biləcək
böl gələrdə tüstülərdən, aerozollardan istifadə
edil  məklə qoşunların fəaliyyəti gizlədilir;
–  gecə marşlarında, düşmənin gecəgörmə və ra -

dio lokasiya vasitələrinin effektivliyini  mi nimu -
ma endirmək üçün işıq maskalanma qaydalarına
cid  di riayət edilməsi təmin edilir.

e)  Mühəndis təminatı.
Marşda mühəndis təminatı özündə cəmləşdirir:
–  hərəkət marşrutlarının kəşfiyyatını;
–  yolların, su maneələrindən keçidlərin ha zır lı -

ğı və işlək vəziyyətdə saxlanılmasını;
–  toplanma, dincəlmə bölgələrinin hazırlığı;
–  qoşunların maneələrdən, dağıntılı, yanğınlı,

su altında qalan bölgələrdən, təbii əngəllərdən
keç  məsini təmin edərək, mühəndis maskalanma
təd birlərinin icrasını.

Marşın mühəndis təminatını bütün qoşun növ lə ri
yerinə yetirir. Mühəndis  bölmələri mühəndis tə mi -
na  tının ən çətin tapşırıqlarını icra edir. Mü hən dis
kəş fiyyatının işini tezləşdirmək (yollar, ke çidlər,
kör  pülər barədə məlumat toplamaq) üçün he li kop -
ter   lərdən istifadə etmək məq sə də uy ğundur.

ə)  Kimya təminatı. 
Kimya təminatının təşkilində əsas tədbirlər:
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–  toplanma, dincəlmə rayonlarında və hərəkət
marş rutlarında arasıkəsilməz kimyəvi,  ra dio ak -
tiv, bakterioloji kəşfiyyatın təşkili və aparılması;

–  qoşunların zəhərlənmiş bölgələri tərk et dik -
dən sonra adətən dincəlmə bölgələrində  olduqda
do zimetrik və kimyəvi nəzarətin aparılması;

–  təyin olunmuş son bölgəyə, dincəlmə rayon -
la rına çatmadan ötrü hərəkət marşrutlarında  qo -
ş un  la rın tam xüsusi təmizlənməsini icra etmək;

–  hərəkət marşrutlarının ehtiyac olan böl gə lə -
rin də və obyektlərində  (keçidlərdə,  tunellərdə,
kör pülərdə) deqozasiya və dezinfeksiya təd bir lə -
ri ni icra etmək;

– su keçidlərinin tüstü və aerozollarla mas ka -
lan ma sını təmin etmək.

f) Marşın  maddi-texniki təminatı.
Texniki təminatın əsas tədbirlərini  müəy yən ləş -

di rərkən komandir öz göstərişlərində:
–  zirehli, avtomobil texnikasının və onları is tis -

mar edən şəxsi heyətin hazırlığını nəzərə  alır;
–  zədələnmiş texnikanın təmiri  və işlək və ziy -

yə tə gətirilməsi üçün tədbirlər müəyyənləşdirir;
– texniki xidmət vasitələrinin hazırlığı səviy yə -

si ni müəyyənləşdirir;
–  zirehli texnika, avtomobillərin keçid im kan -

la rını artıran və digər vasitələrlə  ta mam lan ma sı -
nı nəzərə alır.
Marş dövründə silah, döyüş və digər texnika va -

si tələrinin xidmət və yoxlanılması dincəlmə böl -
gə lərində təşkil edilir. Sıradan çıxmış texnika yo -
lun sağ kənarına çəkilir və yerində təmir edilir.
Ye rində təmiri mümkün olmayan texnika  OK-
nın (briqadanın) zədələnmiş maşınların toplanma
mən təqəsinə evakuasiya edilir. 

g)  Marşın maddi təminatı.
Maddi təminatın təşkili üçün komandir öz gös -

tə rişlərində müəyyənləşdirir:
– maddi vasitələr ehtiyatının həcmini, dol du rul -

ma vaxtını və daşınma vasitələrindən  istifadə
qay dalarını;

–  YSM və digər maddi vasitələrin  istifadə və
dol durulma normalarını və yerlərini;

–  yaralıların və xəstələrin təxliyyəsi qay da la rı -
nı;

– arxa cəbhə ehtiyaclarının təminatının təşkili
üçün əlavə ayrılan vasitələri;

– arxa idarəetmə məntəqəsinin səfər dü zü lü şün -
də yerini.

g) Marşda idarəetmənin təşkili. 
İdarəetmənin təşkilində komandir öz gös tə riş lə -

rin də müəyyənləşdirməlidir:
– qoşunların idərəedilməsi hansı idarəetmə

mən   təqəsindən və necə icra ediləcək;
– səfər düzülüşündə idarəetmə məntəqələrinin

yeri;
– idarəetmə heyətinin, rabitə və nəqliyyat vasi -

tə lərinin marşrutlara və idarəetmə məntəqələrinə
bö lüşdürülməsini;

– havadan idarəetmə məntəqəsinin yerdəyişmə
qay dalarını, tabeçilikdəki birliklərə, əmrə verilən
və qonşularla rabitənin təşkilini;

– idarəetmə məntəqələrinin düşmənin hava zər -
bə lərindən qorunmasının təşkilini.

Əsas KM əsas qüvvələrin bir kolonunun ba şın -
da, taktiki  KM isə digər kolon başında hərəkət
edir. Briqadanın KM  avanqardın arxasınca və ya
əsas qüvvələr kolonunun başında hərəkət edir.
Ar xa idarə məntəqəsi arxa cəbhə kolonunun ba -
şın da hərəkət edir. Marşda rabitə əlaqəsi hə rə kət -
li və siqnal vasitələri ilə icra edilir. ultraqısadal -
ğa  lı və radiorele vasitələrinin istifadəsi yalnız
yu xarı komandanlığın sərəncamı və ya icazəsi ilə
ic ra edilir. Düşmənlə toqquşmaya qədər ra dio -
stan siyalar yalnız qəbul rejimində işləyirlər. ra -
dio stansiyalarla yalnız kəşfiyyat orqanlarından
və  vasitələrindən məlumatların alınmasına qısa
siq  nallarla ötürülməsinə icazə verilə bilər. Bun -
dan başqa marşın tənzimləmə hədlərində (mən tə -
qə lərində) açılan ultraqısadalğalı (uQD) radio-
stan siyalarla kolonların keçməsi barədə mə lu -
mat  lar ötürülə bilər. Məcburiyyət qarşısında ta -
be çilikdə olan birlik komandirləri ilə uQD radio
əla qə, helikopterlə havaya qaldırılmış uQD ra -
dio stansiyalarla və komendant xidmətinin radio
qov şağından istifadə etməklə icra edilə bilər. Qo -
şun ların idarə olunmasında komendant xid mə ti -
nə ayrılmış qüvvə və vasitələrin rolu artır. 
Komendant xidmətinin təşkili marşın baş lan ma -

sı na qədər tamamlanmalıdır. Marşın nizamlı baş -
lan  ması və tamamlanmasını təmin etmək məq sə -
di lə komendant xidmətinə ayrılmış qüvvə və va -
si tələr, qoşunların Ç H(M)-nə hərəkətə baş la maz -
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dan öncə, marşrutlarda, dincəlmə və cəmləşmə
böl gələrində, düşmənlə toqquşma ehtimalı ol -
duq da isə bundan başqa qoşunların döyüş dü zü -
lü şünə açılması üçün hərəkət yollarında təşkil
edi lir.

Komendant xidmətini təşkil edərkən qərargah
rə isi müəyyənləşdirir:

–  komendant sahələrinin sayını;
– komendant xidmətinə ayrılan qüvvə və va si -

tə lə rin həcmi, onların fəaliyyət qaydalarını;
– KX-nin vacib obyektlərdə təşkili üçün tərki -

bin də mütləq zabit olmalı məntəqələri  təyin et -
mə yi;

–  komendant xidmətinin  təşkilinə və açıl ma sı -
na ayrılan vaxtı;

– komendant xidmətinə ayrılan ehtiyat və onun
marş düzülüşündə yeri;

– marş dövründə idarəetmənin təşkilini.
Böyük yaşayış məntəqəsi, operativ əhəmiyyət

kəsb edən körpü, yolkəsişməsi əlahiddə ko men -
dant  sahəsi ola bilər. Hər komendant sahəsinə
qə rargah zabitləri heyətindən və ya komendant
xid mətinə ayrılmış bölmə tərkibindən sahə ko -
men dantı təyin edilir. Sahə komendantının sə rən -
ca mına komendant xidmətinə ayrılmış bölmə,
xü   susi təyinatlı mühəndis və digər texniki va si tə -
lər ayrılır. Marşın dərinliyi 100 km-dən az olarsa
ko  mendant sahəsi olmur və bir neçə marşruta bir
ko  mendant  təyin edilir. Sahə komendantı mar ş -
rut komendantına, marşrut komendantı isə qə rar -
gah rəisinə tabedir. Komendant xidmətinin apa -
rıl ması ilk növbədə komendant (qərargah) böl -
mə lərinə həvalə edilir. Qüvvə və vasitələrin çat -
ma dığı halda, öncədən hazırlanmış motoatıcı
böl mələrlə icra edilir. Komendant xidmətinin
apa rılması üçün məntəqələrin sayı və tərkibi
marş rutların vəziyyətindən, marş keçirilən əra zi -
dən və düşmənin aktivlik səviyyəsindən asılıdır.
Tər kibində zabit olan 2-3 nəfərlik məntəqələr
va cib obyektlərdə  Ç H (M), TH (M), dəmiryol
ke çidlərində, aşırımlarda, tunellərdə, böyük YM
açı lır. Məntəqələrin sayını azaltmaq üçün yol siq -
nal işarələrindən geniş istifadə olunur. Mən tə qə -
lər marşrutun tam dərinliyinə qədər və ya sahələr
üz rə açılaraq icra edilir. Sahələr üzrə ardıcıllıqla
açıl dıqda ilk növbədə sutkalıq keçidin 1-ci ya rı -

sın da olan məntəqələr açılır. Qoşunlar mən tə qə -
lə ri keçdikcə məntəqələrdəki şəxsi heyət
daşınma va sitəsilə (helikopterlərlə) növbəti
məntəqələrə kö  çürülür. Qoşunlar hərəkət
istiqamətini də yiş dik də komendant xidmətinin
yeni marşrutda təş ki li üçün ehtiyat qüvvə və
vasitələrdən istifadə edi lir. KX-nin ehtiyatı
marşda qərargahın ar xa sın ca irəliləyir. Marşın
təşkili, marş planının təs di qi və yayımlanması ilə
tamamlanır. Marş  pla nın da tabeçilikdəki
birliklərə tapşırıqları ko man dir adətən marşın 1-
ci sutkalıq keçidi zamanı elan edir, digər sutkalar
üçün qoşunlar tapşırıqları din cəlmə bölgələrində
alırlar. Bu tapşırıqlar fraq men tal əmr formasında
verilir. Bu əmrləri ko-man dir şəxsən, müavinləri,
qoşun növ xidmət rə is ləri və ya qərargah zabitləri
ilə çatdırır. 

Marşın İcrası

Marşın başlanması əsas qüvvələrin kolon başı
ilə ÇM-nın keçməsidir. Taborlar gücləndirmə va -
si tələri ilə səfər düzülüşünü toplanma
(cəmləşmə) böl gələrində tuturlar. Taborların
Ç M-nə hərəkəti elə hesablanmalıdır ki, onlar
kolon başları ilə Ç M-ni təyin edilmiş vaxtda
keçsinlər. Kolonların hə rəkətə başlaması
vaxtında Ç M-ni keçmələrini qə rargah nəzarət
altına almalıdır. Marşın uğurla ba şa çatmasını
təmin etmək üçün qoşunlar təş ki lat  çılıq
intizamına, gizlilik qaydalarına ciddi ri a yət
etməklə, təyin edilmiş hərəkət sürətinə ma şınlar,
kolonlararası məsafəni saxlamaqla, təh lü kə sizlik
və maskalanma tədbirlərini icra etməklə na il
olurlar. Bir kolonun digər kolonu ötüb-keç mə si
yalnız marşı təşkil edən komandirin icazəsi ilə
mümkündür. Ötüb-keçməni tezləşdirmək, qa rı -
şıqlıq və toqquşma hallarını aradan qaldırmaq
üçün ötülən kolon yolun sağ kənarında da yan dı -
rı lır. Böyük yaşayış məntəqələri yanından do la -
na raq keçilir, mümkün olmadıqda kolonların
keç mə  si düz küçələrlə elə planlaşdırılır ki, qo -
şun la rın şəhər daxilində toplanmasına imkan ve -
ril mə sin. Əgər kolonun dar yolda və ya keçiddə
hə rə kə ti gecikdirilirsə, arxasınca gələn kolon
mü  şa hi də üçün bağlı yerdə dayandırılmalı və ya
do lan ma yollarla hərəkəti davam etdirməlidir.

Gecə marşı elə aparılır ki, gün çıxana qədər qo -
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şun  lar təyin olunmuş bölgədə tam cəmləşsinlər.
Hə rəkəti gündüz davam etdirmək məcburiyyəti
ol  duqda, gecə marşından gündüz marşına keç -
mək üçün tədbirlər həyata keçirilir (maşınlar, ko -
lon lor, mühafizə bölmələri ilə əsas qüvvələr ara -
sın da məsafələr çoxaldılır, HHM, maskalanma
və KQSM tədbirləri gücləndirilir). Qoşunların
hə  rə  kətinə nəzarət və vəziyyət haqqında mə -
lumat top lamaq üçün, Ç M, TM-nə göndərilən
za  bit  lər də ko lonların tərkibi, hərəkət ardıcıllığı
və vaxtı haq      qında məlumatlar olmalıdır. OK-nın
sə rən  cam larını və tabeçilikdəki birliklərdən mə -
ru zə lə ri qəbul etmək hərəkətli rabitə vasitələri ilə
tə  yin ed ilmiş zabitlərlə, briqadalarda isə siqnal
va si tələri ilə icra edilir. 

Düşmənin radiolokasiya vasitələrinin görə bil -
mə  si bölgələrində marşın sürəti artırılır, hərəkət
müm  kün olan çox marşrutlarla və ərazinin giz lət -
mə xüsusiyyətlərindən maksimum fay da lan maq -
la icra edilir. Marşrutlar boyu açıq bölgələrdə is -
ti lik imitasiya edicilər və əksetdirici maskalar
qu raş dırılır. 

Düşmənin havadan hücumu olarsa,  kolonlar
hə rə kətlərini davam etdirirlər. Hücumun dəf edil -
mə sində bütün zenit  raket-artilleriya vasitələri
və HHM üçün ayrılmış bölmələr iştirak edir. 

Əgər hərəkət yolları, körpülər sıradan çı xa rı lıb -
sa və əlavə hazırlıq tədbirlərini görmədən onları
döv rələyib (ötüb keçmək) keçmək mümkün de -
yil sə, kolon dayandırılır, HHM vasitələri atəş
möv  qelərində tərtiblənir, şəxsi heyət  ya xın lıq da -
kı qorunacaqlara keçirilir, döyüş texnikası və av -
to mobillərin qorunacaqlara keçirilməsi çə tin dir -
sə, yerində maskalanırlar. Marşda kolon düş mə-
nin yandırıcı silahlarının zərbələrinə məruz qal -
mış sa, kolon yanğın bölgəsindən tez çıxarılır, (ya
irə li ya əks külək istiqamətində olan bölgəyə)
tex nikada yanğın ocaqları söndürülür, şəxsi he -
yətə ilkin tibbi yardım göstərilir və sonra hə rəkət
da vam etdirilir.

Düşmənin böyük desant qüvvəsinin məhvi 1-ci
növ   bədə o bölgəyə yaxın olan motoatıcı, tank böl   -
mələrinin hərəkətdən döyüş düzülüşünə açı la-raq
hü cumu, artilleriya və hava qüvvələri ilə qar şı  lıqlı
əla qədə icra edilir. Əgər vəziyyət mütləq hə  rəkəti
da vam etdirməyi tələb edirsə, OK (Br) qüv  vəsinin

bir hissəsi ilə hava desantını mü ha si rə yə alıb, di -
gər hissələri isə hərəkəti davam et di rir.

Marş istiqamətinin kəskin dəyişməsi məc bu ri y -
yə  ti olarsa, komandir marşa  yeni qərar qəbul et -
mə  li, qərarı qısa müddətdə  birliklərə çatdırmalı,
kəş   fiyyat, mühafizə, ön dəstə bölmələrini, hə rə -
kə ti təmin  dəstələrini dayandırmalı, onların yeni
hə rə  kət istiqamətində fəaliyyət qaydalarını mü -
əy                   yənləşdirməlidir. Yeni istiqamətə kəşfiyyat,
mü   hafizə, HTD və komendant xidmətinin təşkili
üçün bölmələr göndərilir. Əsas qüvvələrin ko lon -
la  rı dayanmadan tez əlverişli qısa yollarla yeni
mar  şrut istiqamətlərinə göndərilir. 

Briqada qoşunlarının təyin edilmiş bölgəyə və
ya hüduda çıxması ilə marş tamamlanır.

nətİcə

Məqalədə marşın təşkili və icrası öz əksini tap mış dır.
Marş, döyüş meydanına vaxtında və mü tə şəkkil gə lib çat -
maq, şəxsi heyəti döyüşə hazır və ziyyətdə çat dırmaq, dö -
yüş də müvəffəqiyyət qa zanmağın vacib ele mentidir.  Dö -
yüş zamanı qo şunların marşının ni zam lı, düzgün və vax tın -
da ke çirilməsi qələbənin əsa sı nı təşkil edir və döyü şün
uğur la tamamlanmasında əsas rollardan bi rini oynayır.

реЗЮме
прОведение и управление марша

Ф. рахимОв

Успешное проведение марша – предусмaт ри вает уме   -
лое упрaвление командиром подчи нён  ных ему час тей
и подразделений, дости же  ние строгого под держания
дисциплины лич ного состава, ус пеш ного выполнения
пос тавленных обязaн нос тей и боевых задач. 

suMMary
organısatıon anD ExEcutıon MarcE

f. raHıMov

To fulfill the march successfully intends (me ans) : to car -
ry out the intended duty and combat task succes s ful  ly
through (by) ruling the unit and se ctions that is under the
control of the comman der skillfully, and ac hi eve discipline
that fol lo wed by the staff  seriously. 

əDəBİyyat:

1. QQt 100-15. ordu və korpus əməliyyatı
2. QQt 194-5. tank və motoatıcı briqada döyüşü
3. Motorlu daşıma əməliyyatı, QQt 55-30
4. Quru qoşunlarının döyüş nizamnaməsi. ıı  hissə
5. Quru qoşunlarının döyüş nizamnaməsi. ı  hissə
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Dünyada bütün aparıcı dövlətlər hərbi əmə liy -
yat ların müvəffəqiyyətlə aparılması üçün müasir
ha va hücumundan müdafiə sistemlərinin inkişaf
et dirilməsinə, düşmənin hava hücum vasitə lə ri-
nin  vaxtında aşkar və məhv edilməsinə ciddi fi -
kir verir. Zenit-raket sistemlərini, radiolokasiya
sis temlərinin müasir tələblərə uyğun istehsalında
in kişafında keyfiyyətli dəyişikliklər aparılır. bu
da öz  növbəsində döyüş imkanlarının ar tı rıl ma -
sına, döyüş  tətbiqinin  forma və üsullarının  daha
da  təkmilləşdirilməsinə istiqamətləndirilmişdir. 
Hərbi hava qüvvələri Azərbaycan res pub li ka sı -

nın silahlı Qüvvələrinin qoşun növüdür. Vahid
in zi bati-siyasi mərkəzlərin, sənaye obyektlərinin,
Silahlı Qüvvələrin qruplaşmalarının,  həmçinin
hər bi sənayenin və iqtisadiyyatının əsasını təşkil
edən digər obyektlərin düşmənin hava zər bə lə -
rin dən müdafiəsi üçün təyin edilib.

Hərbi hava qüvvələri öz tapşırıqlarını Silahlı
Qüv vələrin digər qoşun növləri ilə qarşılıqlı əla -
qə də olaraq düşmənin hava hücum vasitələrinin
ha vada məhv edilməsi yolu ilə və müstəqil
olaraq ye rinə yetirirlər.
Hərbi hava qüvvələri təşkilatı olaraq hava hü cu -

mun dan müdafiə və hərbi hava qüvvələri birlik
və birləşmələrindən ibarətdir.
Hərbi hava qüvvələrinin tərkibinə aşağıdakı qo -

şun növləri  aiddir:

– hərbi hava qüvvələri
(HHQ);

– zenit-raket qoşunlar
(ZrQ);

–  radio texniki qoşunları
(rTQ);

–  qoşunların hava hü cu -
mundan müdafiəsi (QHHM).     

Hər Bİ Hava Qüvvələrİ (HHQ)

Müasir müharibədə qələbə bütün silahlı qüv və -
lərin və qoşun növlərinin uğurlu fəaliyyəti he sa -
bı  na əldə edilir. Buna görə də hərbi hava qüv və -
lə  ri döyüş tapşırıqlarını  Silahlı Qüvvələrin başqa
növ  ləri ilə qarşılıqlı əlaqədə icra edirlər. Hərbi
ha  va qüvvələri Silahlı Qüvvələrin yüksək ma -
nevr  li növüdür. Təyinatı – düşmənin aviasiya,
qu  ru və dəniz qüvvələrini məhv etmək, hərbi iq -
ti  sadi potensialını sıradan çıxarmaq dövlət və
hərbi  idarəetməni, həmçinin arxa cəbhənin və
nəq  liyyatın işini pozmaq, silahlı qüvvələri hava
kəş  fiyyatı ilə təmin etmək, quru qoşunlarına və
də  niz qüvvələrinə yardım etmək, hərbi dəstələri
və obyektləri hava zərbələrindən qorumaq, hava
de  santlarını desantlaşdırmaq, hava daşımalarını
hə  yata keçirməkdən ibarətdir. 
Hərbi hava qüvvələrinin əsas döyüş xü su siy yət -

lə  ri aşağıdakılardır:
– aviasiya birləşmələri nüvə və adi silahlar dö -

yüş fəaliyyətlərini apara bilər;
– aviasiya – düşmən obyektlərini məhv et mək

üçün uzаq məsafəli hərəkət vasitəsidir;
– aviasiya yüksək dəqiqlikli və effektiv zərbələr

vur mağa qadirdir;
– aviasiya sərbəst axtarış aparma və düşmənin

aş  kar olunmuş yerüstü, hava, suüstü, sualtı ob -
yekt  lərini, əsasən də hərəkətli və kiçikölçülü,
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elə cə də çətinkeçilən ərazi rayonlarındakı ob yek -
ti ni dər  hal məhvetmə imkanına malikdir;

– aviasiya birlikləri, birləşmələr və hissələr,
yük  sək manevr  qabiliyyətinə mаlikdir ki, bunlаr
dа həlledici anda gücləri ən mühüm is tiqa mət -
lər  də cəmləşdirməyə şərait yaradır;

– öz tərkibində nəqliyyat aviasiyasını birləş di -
rən HHQ, düşmənin arxasına (geri bölgəsinə)
tаk tiкi hаvа dеsаntını (ТHD) çıxarmaq, eləcə də
qo şunları, döyüş texnikası və müxtəlif yükləri
uzaq məsafələrə daşımaq imkanınа mаlikdir;

– kəşfiyyat-aviasiya hissələrinin SQ növləri
üçün hava kəşfiyyatını aparma imkanı vardır.
On lar qısa müddətdə böyük ərazini müşahidə et -
mək, aşkar olunmuş obyektlərin koordinatlarını,
ye rini, lazımi qərargahlara real vaxt miqyasında
kəş fiyyat məlumatlarını dərhal ötürə bilər, elə cə
də bu obyektlərin ən zəif nöqtələrinə zərbələr en -
dirə bilər.

HHQ dörd növ aviasiyadan ibarətdir:
– uzaqmənzilli aviasiya;
– cəbhə aviasiyası;
– ordu aviasiyası;
– hərbi nəqliyyat aviasiyası.                                     
uzaqmənzilli aviasiyanın növləri:
– bombardmançı; 
– kəşfiyyatçı;
– xüsusi aviasiya.
ordu aviasiyasının növləri:
– hücumçu;
– nəqliyyat;                
– kəşfiyyat.
cəbhə aviasiyasının növləri: 
– bombardmançı;
– qırıcı-bombardmançı; 
– hücumçu;
– qırıcı;
– kəşfiyyat;
– nəqliyyat; 
– xüsusi aviasiya.
Hərbi-nəqliyyat aviasiyasının növləri:
– nəqliyyat;
– xüsusi aviasiya.

zEnİt-raKEt Qoşunları (zrQ)

Hərbi hava qüvvələrinin əsas növüdür. Onlar qı -

rı cı aviasiya ilə qarşılıqlı əlaqədə olaraq ölkənin
va cib obyektlərinə, həmçinin qoşun qrup laş ma -
la rı na düşmənin aviasiya  zərbələrinin en di ril mə -
si nin qarşısını almağa qadirdir. 
Onların silahlanması müxtəlif təyinatlı və mə sa -

fə li zenit-raket komplekslərindən ibarətdir. Ze -
nit-raket qoşunları sutkanın istənilən vaxtı hava
hü cum vasitələrinin uçuşlarının bütün hündürlük
və sürət diapazonlarında himayə olunan ob yekt -
lə rin uzaq məsafələrdən yüksək dəqiqliklə məhv
et məyə qadirdir.
Müasir zenit-raket qoşunları təşkilatı olaraq his -

sə lərdən – atəş və texniki bölmələrdən həmçinin
ida rəetmə və xidmətgöstərmə bölmələrindən iba -
rətdir. 

Dövlət obyektlərinin mühafizə sistemində bir
ne çə zenit-raket hissələrindən ibarət zenit-raket
qo şunları qruplaşmaları təşkil oluna bilər. 

raDİotExnİKİ Qoşunlar (rtQ)

Hərbi hava qüvvələrinin bir növü olaraq hava
sa  həsinə daimi nəzarət, düşmənin hava hücum
va  sitələrinin radiolokasiya kəşfiyyatının apa rıl -
ma  sı və onlar haqqında məlumatların ötürülməsi
üçün təyin olunur. Bu da hərbi hava qüvvələrinin
avia siyası ilə zenit-raket qoşunlarının döyüş
əmə  liyyatlarını təmin etmək üçün lazımdır. ra -
dio texniki qoşunlar müxtəlif növ müasir ra dio la -
ka siya stansiyaları ilə təchiz edilib, hansı ki, ilin
və sutkanın istənilən vaxtında, pis meteoroloji
şə ra   it də bütün hündürlüklərdə hava hücum
vasitə lə ri nin aşkar olunması, onların
koordinatlarının də qiq müəyyən etdilməsi,
həmçinin qırıcıların yön lən dirilməsi və zenit-
raket qoşunlarına hədəf tə yi nini təmin etməkdir.  

Qoşunların Hava HücuMunDan 

MüDafİəsİ (QHHM)

Qoşunların hava hücumundan müdafiəsi
ümum qo şun döyüşünün tərkib hissəsidir. O,
bütün ko man dirlər tərəfindən istənilən şəraitdə
təşkil olu nur və hava düşməninin hücumunu dəf
etmək, onu əhəmiyyətli itkilərə məruz qoymaq,
qoşun qrup laşmalarını və arxa cəbhənin mühüm
ob yekt lərini hava zərbələrindən etibarlı himayə
et mək, həmçinin düşmənə hava kəşfiyyatını
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apar ma ğa imkan verməmək məqsədilə aparılır.
Qoşunların hava hücumundan müdafiəsinin

əsa  sı nı zenit-raket və zenit-artilleriya hi ma yə si -
nin va hid sistemi təşkil edir. Zenit-raket və zenit-
ar  til leriya himayəsinin vahid sistemi dedikdə,
dö  yü şün (əməliyyatın) niyyəti, hava düşməninin
fəa  liyyət üsulları və ərazinin xarakterinə uyğun,
va hid plan üzrə təşkil olunmuş zenit-raket və ze -
nit-artilleriya birləşmələrinin, hissə və böl mə lə ri -
nin atəşi başa düşülür.

Qoşunların hava hücumundan müdafiə sis te mi -
nin qurulmasının əsas prinsiplərinə aşağıdakılar
aid  dir:
– hava hücumundan müdafiənin əsas güc və va -

si tələrinin qoşunların əsas fəaliyyət is ti qa mət lə ri -
nə, onların ən vacib qruplaşmalarının və ən va cib
arxa cəbhə obyektlərinin qorunması üçün cəm -
ləşdirilməsi;

– hava zərbələri həmişə qoşunların və arxa cəb -
hə nin  ən vacib qruplaşma  və obyektlərinə yö -
nəl dilməsi;
– hava hücumundan müdafiənin bütün qüvvə və

va sitələrinin, öz aralarında, himayə olunan  qo -
şun larla sıx qarşılıqlı fəaliyyəti və razılaşdırılmış
şə kildə tətbiq edilməsi;

– əməliyyatın (döyüşün) hazırlanması zamanı
və gedişində həlledici manevr və gözlənilməzlik
ya ratması;
– qoşunların möhkəm və fasiləsiz idarə olun ma -

sı, qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsində
inad karlığın olması.

Təcavüzkarın müharibəyə başladığı halda hava
hü cumundan müdafiə qoşunları birinci olaraq,
ha va düşməni ilə döyüşə girir.  Bu, hava hü cu -
mun dan müdafiə qoşunlarının daim yüksək dö -
yüş hazırlığı vəziyyətində saxlanılmasını tələb
edir.
Hava hücumundan müdafiə birləşmələrinin his -

sə və bölmələrinin döyüş hazırlığının  əsas tərkib
his səsi aşağıdakılardır:

– qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının təyin olunmuş
müd dətə yerinə yetirilməsinə qoşunların   ha zır -
lı ğı;
– şəxsi heyət, silah və döyüş texnikası ilə komp -

lekt ləşdirmə;
– şəxsi heyətin yüksək mənəvi-döyüş və hərbi

in tizamının vəziyyəti;
– şəxsi heyyətin hazırlığı və zabitlərin əmə liy -

yat taktiki hazırlığı;
– silah və texnikanın vəziyyəti, material təmi na -

tın bütün növləri ilə təmin etmə;
– səfərbərlik açılması tədbirlərinin keçiril mə si -

nə hazırlıq;
– komanda məntəqələrinin və idarəetmə məntə -

qə lərinin qoşunların idarə olunmasına hazırlığı.

Hava HücuMunDan MüDafİə

BölMələrİnİn əsas Döyüş  İMKanları
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Hцndцrlцk (м) P-18 P-40
P-15
(P-19)

KUB OSA
9S16
(9S12)

9S13

50 17 26 26 25 26 10 12

100 33 37 33 33 27 20 12

500 53 65 70 50 38 20 12

1000 66 100 110 54 39 20 12

5000 155 170 170 60 45 20 12

10000 198 170 – – – – –

20000 230 200 – – – – –

30000 260 220 – – – – –

Ъядвял 1.



–  kəşfiyyat imkanları; 
–  atəş imkanları;
–  manevr imkanları.

Kəşfiyyat imkanları dedikdə, kəşfiyyat va si tə lə-
ri ilə hava hədəfinin aşkar edilməsi, kimliyinin
tə  yin edilməsi, eyni vaxtda izlənməsi və qo şun la -
ra xəbər edilməsi başa düşülür.

Müasir zenit-raket komplekslərində uzaqgörən
op tik-tele cihazlar vardır və görmə uzaqlığı aşa -
ğı dakı kimidir:

– KruQ Zr kompleksi üçün  60-70 km;
– KuB Zr kompleksi üçün  35-40 km;
– OSA Zr kompleksi üçün  20 km; 
– С-60   kompleksi üçün isə 15 km;
– müşahidə yolu ilə hava hədəfini aşkaretmə

mə safəsi 8-10 km;
– optik cihazlar ilə aşkaretmə məsafəsi 10-15

km. 
Atəş imkanları  dedikdə, hava hücumundan mü -
da fiə vasitələrinin düşmənin hava hücum vasi tə -
lə rini vəziyyətin konkret şəraitində məhvetmə ki -
mi başa düşülür.

аtəş imkanları аşаğıdakılardır:
– eyni vaxtda atəşə tutula biləcək hədəflərin

miq darıdır;
– hədəflərin vurulma ehtimalı;
– vurma (atəş) zonasının ölçüləri;
– hədəflərin ardıcıl atəşə tutulma imkanları; 
– atış dövrünün davamiyyəti;
– zenit-raket (zenit-artilleriya) komp leks lə ri -

nin, qurğularının  istənilən hava şəraitində   is ti -

fa də edilə bilməsi. 
HHM hissələrinin (bölmələrinin) keçirdiyi mü -

əy yən miqdarda atışlarda vurulmuş təyyarələrin
sa yının riyazi gözləməsi aşağıdakı asılılıqdan
mü əyyən edilə bilər:                  

Mc = no sa En əi əd

Burada:

Mc – düşmənin HHV-in məhv edilməsinin ri ya -
zi yolla gözlənilən hesabı;

no – hədəf kanalının sayı;
sа – hər bir hədəf kanalı ilə keçirilən atışların

sa yı;
En – n sayda döyüş sursatı (raketi) ilə hava hə -

də finin məhvetmə ehtimalı;
əi – tətbiq edilən idarəetmə sisteminin еti bar lı -

ğı nı nəzərə alan əmsal;
əd – atışın şəraitini nəzərə alan əmsaldır.
Hədəf kanalı – hava hədəfini müstəqil aş kar et -

mə, tanıma və  atəşətutma imkanına malik ən ki -
çik zenit bölməsidir.

Hədəf kanalı sayılır:

– döyüş maşını OSA, Strela-10, Strela-1M,
ÖZQ-23-4;

– zenit-raket manqası Strela-2M, Strela-3M,
İQlA;

– zenit-artilleriya taqımı ZQ-23-2;
– zenit-artilleriya batareyası S-60 (57-mm),

KS-19 (100-mm);
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. . . .

Birləşmələr,
hissələr

HəDəf  Kanalının  sayı

cəmi
Kruq
2k11

Osa
Strela-10

(1m)
ÖZQ-23-4 ZQ-23-2

Strela-2
(3m)

MAAl 18 – – 4 4 – 10

Tnk.Al 15 – – 4 4 – 7

MADiv. Zr
(OSA) ilə

93 – 20 16 16 – 41

Tnk.Div. Zr
(OSA) ilə

81 – 20 16 16 – 29

Ümumqoşun
ordusunda

386-525 9 60 64-96 64-96 14 175-245

Ъядвял 2.

nüMunə üç ün alayDa, DİvİzİyaDa və orDuDa HəDəf Kanalının sayı



– zenit-raket batareyası KruQ, KuB.
Hücum zamanı bir hədəf kanalının atəşinin sayı

aşağıdakı düstur ilə hesablanır:
m =  Q/n (raketlər üçün);
m = Ta/Ta.v (sursatlar  üçün);

m-hücum zamanı bir hədəf kanalının atəşinin
sayı;

Q – zenit qurğusunda zenit-raketlərin sayı;
n – hədəf kanalı ilə hədəfin məhv edilməsinə

ayrılan zenit-raketlərin sayı;
ta – bir hücuma ayrılan vaxt;
ta.v – bir atış üçün ayrılan vaxt.10

P – n sayda döyüş sursatı (raketi) ilə hava
hədəfinin məhvetmə ehtimalı aşağıdakı düstur ilə
təyin olunur:

Pn = 1 - ( 1 - P n )

P – bir raket ilə hədəfi məhvetmə ehtimalı;
n – hədəfə qarşı tətbiq olunan raketin sayı.

nümunə üçün: döyüş maşını OSA ilə hədəfi
məhvetmə ehtimalı  2 raket ilə 0,75 olacaqdır.                                

P (2) = 1- / 1-0,5 /  = 0,75
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Müxtəlİf zaManDa DüşMən HücuMunu Dəf EDərKən HəDəf Kanalının atəşİnİn sayı

Hədəf kanalı
Müxtəlif zamanda düşmən hücumunu dəf edərkən atəşin  sayı

3 5 8 10 15 20 30 40 50

ZRBаt. KRUQ 1 2 4 5 7 10 10 10 10

Döyüş maşını OSA 1 2 4 5 7 12 12 12 12

ZABаt. S-60 3 4 4 4 6 – – – –

Döyüş maşını Strela-10 (1m) 4 4 8 8 8 8 8 8 8

ÖZQ-23-4 6 10 10 10 10 10 10 10 10

Zenit taqımı ZQ-23-2 6 10 10 10 10 10 10 10 10

DZRK 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Ъядвял 3.

Ъядвял 4.

Hədəf  kanalı
Təyyarəyə qarşı atəş açanda Helikopterə qarşı atəş açanda

Bir raket ilə İki raket ilə
Üç raket

ilə
HHM

kənarda
HHM

Z.r.Bаt. Kruq 0,8 0,96 0,99 – –

Döyüş maşını OSA 0,6 0,86 0,94 0,5 0,9

ZABаt. S-60 0,2 0,36 0,5 0,2 0,8

Döyüş maşını Strela-
10 (1m)

0,4 0,64 0,78 0,4 0,8

ÖZQ-23-4 0,25 0,44 0,58 0,2 0,8

Zenit taqımı ZQ-23-2 0,1 0,2 0,27 0,1 0,6

DZrK Strela 0,25 0,37 0,58 0,2 0,7



nümunə: ZrAl OSA bir döyüş komplektini is -
ti fadə edərək nə qədər düşmən hədəfini məhv
edə bi lər. Hər hədəfə iki raket  istifadə etmək
şərti ilə. He sablama aşağıdakı düstur ilə aparılır:

M =  N : m : Pn : K id : K. dş

1. N -hədəf kanalının sayı alayda 20
2. m = Q/n = 6/2 = 3
3. P  = 0,75

M = 20 :  3  : 0,75 : 0,5 : 0,6 = 13

Zenit-raket alayı OSA bir döyüş komplekti is ti -
fa də edərək 13 düşmən hədəfini məhv edə bilər.
Ma nevr imkanları dedikdə, hava hücumundan

mü  dafiə birləşmələrin (bölmələrin) hərəkət et -
mə  si, döyüş vaxtı qoşunları himayə etməsi və
qüv  vəni bir istiqamətdən başqa istiqamətə yö -
nəlt  məsi başa düşülür.

Zenit-raket (zenit-artilleriya) sistemlərinin, ra -
dar ların və HHM birliklərinin manevr imkanları
aşa ğıdakılarla səciyyələnir:

– HHM birliklərinin döyüş (səfər) vəziyyətinə
gə tirilmə qabiliyyəti ilə;

– yeni mövqe ərazilərinə hərəkət sürəti ilə;
– atəş səylərinin yeni hədəflərə keçirilmə cəhd -

lə ri ilə;
– döyüş texnikasının keçid qabiliyyəti, tırtıl və 

ya nacaq üzrə hərəkət ehtiyatı ilə;
– hərəkət zamanı və qısa dayanacaqlardan atəş -

apar ma qabiliyyəti ilə.
Manevr növləri:

– HHM birləşmələrinin (bölmələrin) manevri;
– atəş manevri;

– raket manevri.
HHM bölmələri ilə manevretmə onların digər

is tiqamətlərə yerdəyişməsi və yaxud döyüş dü zü -
lüş lərinin dəyişilməsi yolu ilə həyata keçirilir və
aşa ğıdakılarla səciyyələnir:

– yerdəyişmə və yeni döyüş düzülüşlərinin  ya -
ra  dılma göstəriciləri ilə;

– atışı təmin edən vəziyyətlərlə.
yerdəyişmə və yeni döyüş düzülüşlərinin  ya -

ra dılma göstəriciləri ilə:
– hərəkət sürəti;
– tırtıl və yanacaq üzrə hərəkət ehtiyatı;
– keçid qabiliyyəti;
– su maneələrini aşma qabiliyyəti;
– döyüş və səfər vəziyyətlərinə gətirilmə vaxtı.
atışı təmin edən vəziyyətlər:
– yerindən atış;
– qısa dayanacaqdan atış;
– hərəkət zamanı atış.
atəşlə manevretmə yaranan şəraitə uyğun hə -

dəf lər üzrə atəşin cəmləşdirilməsi, pay laş dı rıl -
ma sı və bir hədəfdən (istiqamətdən) digərinə ke -
çi ril mə sindən ibarətdir. Atəşlə manevretmə im -
ka nıy la vurma (atəş) zonalarının ölçüləri və bir
hə dəf dən digər hədəfə atəşin keçirilmə vaxtından
ası lı dır. Orta və uzaqmənzilli zenit-raket sis tem -
lə ri nin atəşlə manevretmə imkanları hava düş mə -
ni nin zərbələrinə daha çox məruz qalan piyada
(me xanikləşdirilmiş,tank) birliklərinin müdafiəsi
üçün öz səylərini birliklərlə manevr etmədən
cəm ləşdirməyə imkan verir.

raketlərlə manevretmə eyni tipli zenit-raket 
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İdarəetmə sisteminin effektliyini  və  döyüş  şəraitini  nəzərə  alan  əmsalın  etibarlığı  aşağıdakı
rə qəm lərdədir:

HHM batareyası,
hissəsi, birlikləri

K i.d
Döyüş şəraitini nəzаrə alan əmsal

M.A (TA) M.D (TD) O (TO)

Z.r.Br. “KruQ” 0,7 – – 0,5
Z.r.alayı “OSA” 0,6 – 0,6 0,3
Z.A.alayı “S-60” – – 0,4 0,1

Döyüş maşını “Strela-10 (1m) ” 0,6 0,4 0,3 0,1
ÖZQ-23-4 0,6 0,3 0,2 0,1

DZrK “Strela” 0,5 0,4 0,3 0,1
Ъядвял 5.



sis temləri arasında raketlərin bölüşdürülməsi və
təc hizat qaydalarının dəyişdirilməsindən iba rət -
dir. raketlərlə manevretmə zərurəti hava düş mə -
ni nin əməliyyatlarının xarakter və miqyasının
proq nozlaşdırılmasının mürəkkəbliyindən, HHM
sis temlərinin sıradan çıxmasından, daşınan raket
eh tiyatının düşmən tərəfindən məhv edil mə sin -
dən irəli gələn raketlərin qeyri-bərabər və göz lə -
nil məz surətdə sərf edilməsi ilə yaranır.

raketlərlə manevretmə imkanları manevrin hə -
ya ta keçirilməsinə cəlb edilən HHM birlikləri
ara sındakı məsafələrdən və raketlərin is ti qa mət -
lən dirmə radarının radioidarəetmə kanalının tez -
li yinə raketlərin uyğunlaşdırılması üçün sərf edi -
lən vaxtdan aslıdır.

nətİcə:

Müasir müharibələrdə quru qoşunlarının iştirak et diyi
yük sək manevrli döyüş əməliyyatları hissə və
bölmələrdən da ha da çox müstəqil fəaliyyət gös tərməyi
tələb edir. Bu, mü a sir döyüş əmə liy yat larının daha da
geniş ərazilərdə cə rə yan et mə si, döyüşlərin yüksək
templə aparılması və ma nevr  li olması, həmçinin düşmən
qoşunlarının ilin bü tün möv sümlərində hücumlarının
qarşısının alın masında, hər bir coğrafi ərazilərdə
müdafiə dö yüşünün planlaşdırılıb apa rılmasında mü vəf -
fə qiy yətin qazanılmasına hava hü cu-mun dan mü da fiə
bölmələrinin düzgün istifadəsi ilə nail olu nur. 
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реЗЮме
боевые возможносьти и основы  военно-
воздушных сил, вид войск и зенитно-

ракетных артиллерийских подразделений
р. бабаев

В статье широко нашло свое отражение общие осно-
вы противовоздушной обороны и военно воздушных
сил, боевые возможности подразделений противовоз-
душной обороны. Во время ведение боевых действий
верноcть выполнение подразделениями поставленной
задачи является залогом успешного выполнения опера-
ций.                                                                           

suMMary
fundamentals, services and air defence artillery

units combat and technical capabilities
r.BaBayEv

In this paper has been researched the common bases of Air
Force, Air Defence and air defence artillery units and their
main capabilitits. During the battle operation the correct
execution of the combat mission by the air defence units
provides the success of whole operation. 
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Quru qoşunlarının HHM vasitələrinin ma nevr et mə  imkanlarının əsas göstəriciləri 6 saylı cəd vəl -
də göstərilir:

Ъядвял 5.
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“KruQ” ZrK 9 16 3000 360 30 20 1 36 –

“OSA” ZrK 5 4 – 500 30 25 – 18 üzən
“Strela-10”ZrK 6 2 6000 500 30 25 – 12 üzən

“Strela-1m”
ZrK

2 1 – 580 30 25 – 7 üzən

“ŞİlKA” 
ÖZQ-23-4

5 0.5 6000 480 30 25 1 21 –

23mm cüt. 
ZQ-23-2

1,5 0.5 – 500 30 25 0.8 1 –



Müasir ümumqoşun döyüşünün mürəkkəb xa -
rak  teri bu döyüşlərdə müxtəlif qoşun növlərinin
və xüsusi qoşunların əməliyyatlarda tətbiqi, təy -
ya  rələrdən, helikopterlərdən tank və PDM-lər -
dən, artilleriyadan, HHM vasitələrindən, taktiki-
ha  va desantlarından, yandan ötüb-keçən dəs tə -
lər dən istifadə olunması, vəziyyətin tez-tez və
kəs kin dəyişməsi, döyüşlərin gərgin və sürətli
ge di şi, döyüş fəaliyyətinin geniş cəbhəboyu və
böyük də  rinlikdə aparılması qoşunların və
silahların ida  rəolunmasında yeni və çox yüksək
tələblər irə  li sürür. Döyüş fəaliyyətinin xüsusi
şəraitlərdə apa rılmasında idarəetmə, əsasən
texniki rabitə va sitələrinin, əksər hallarda
radiorabitənin kö mə yi ilə həyata keçirilir. [3.243]
An tena lardan istifadə olun ma sı şərtlərini, qısa
dal  ğa (QD) və ultraqısadalğa (uQD) dia pa zon -
lar da radio dal ğa la rın yayılma xüsusiy yət ləri ni
bil  mək, radio vasitə lər dən savadla və bacarıqla
is  tifadə olunmasına imkan yaradır ki, bu da öz
növ bəsində  qoyulmuş döyüş tapşırıqlarının ye ri -
nə yetirilməsi üçün bölmələrin idarə olunmasını
tə  min edir.

Bütün bunları nəzərə alaraq  dağlıq və meşəlik
əra  zilərdə hücum döyüşünü təsəvvür etsək onun
nə qədər mürəkkəb olacağını anlamaq çətin ol -
ma  yacaq. lakin dağlarda ətraf mühiti, ərazi şə ra -

i tini və onların yaratdığı və -
ziy  yətləri nəzərə almasaq bu
təs vir tam sayılmaz.  
Dağlıq əraziyə  xas olan bə -

zi fiziki-coğrafi xü susiy  yət -
lər: 

– dağ relyefinin iti kə siş -
məsi;

– yolların məh du diy yəti və
onlardan kənar hərəkətin çə -

tin liyi;
– eyni hərəkət üçün istiqamətlərin fərqliliyi;
– radio və radiotexniki vasitələrin işinə dağların

ek ranlama  (əksetmə) təsiri;
– dağlıq hava şəraitinin xüsusiyyətləri;
– uçqunların, dağ sürüşmələrinin baş verməsi.

[1.50]
Həmçinin daş və qar uçqunlarının əmələ gəl mə -

si, dərələrdə və çökəkliklərdə zəhərləyici mad də -
lə rin uzun müddət qalması, havanın tez-tez və
kəs kin surətdə dəyişilməsi, atmosfer ma neələri -
nin artması, mühərriklərdə qüvvənin azalması,
YSM sərfinin artması, rabitənin təşkilində və tə -
mi na tında əlavə çətinliklər yaradır. 

Eyni zamanda hücum əməliyyatı zamanı əra zi -
nin fiziki-coğrafi xassələri ilə bağlı idarəetmənin
bə zi mürəkkəb həll sualları yaranacaq:

– qoşunların hücum tempinin (sürətinin) aşağı
sə viyyəyə düşməsi və ayrılmış istiqamətlərdə
fəa liyyəti;
– kiçik bölmələrin rolu və müstəqil hərəkətlərin

art ması;
– cəbhəboyu manevr imkanının olmaması;
– rabitə məsafəsini azaldan dağların ekranlama

(əks etmə) təsiri və torpağın zəif keçiricilik  key -
fiy yəti;

– radio və radiorele stansiyaların açılma yer lə -
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ri nin seçilməsinin və onların həmin yerə çı xı şı -
nın mü rəkkəbləşməsi; 

– rabitə sisteminin elementlərinin mühəndis-
tex niki cəhətdən hazırlanması, antena-dor qur ğu -
la rının açılması və bərkidilməsi;

– naqil rabitə xətlərinin sərilmə sürətinin aşağı
düş məsi və kabel sərfinin artması;
– rabitə qüvvə və vasitələrinin cəbhəboyu və də -

rin liyə doğru manevrinin mürəkkəbləşməsi;
– aralıq radiorele stansiyaların və gücləndirici

mən təqələrə yanacağın və şəxsi heyətin həyatda
qal ması üçün ərzaq və suyun, xətlərinin istismarı
üçün başqa növ maddi vəsaitlərin çatdırılmasının
çə tinləşməsi;

– yol şəbəkəsinin məhdud imkanlarına görə
feld yeger poçt rabitəsinin (FPr) təşkilinin çə tin -
ləşməsi.

Meşəlik ərazidə aparılan hücum  əməliyyatı ən
mü rəkkəb şəraitdə aparılan  hücum əmə liy yatla -
rın  dan biridir. Meşəlik ərazidə meşə mas siv lə ri -
nin ölçüləri, ağacların növləri, meşənin sıxlığı,
ha va, torpaq və süxurların vəziyyəti, çayların,
göl lərin, yolların mövcudluğu və  meşəlik əra zi -
nin digər faktorları hücumun təşkilinə və apa rıl -
ma sına müxtəlif cür təsir edir. 

Həmçinin yaz və payız mövsümlərində meşə
yol larının istifadəsi çətinləşir, bataqlıqlar isə
ümu  miyyətlə keçilməz olur. Meşəlik ərazilərdə
mü  şahidənin aparılması, döyüş texnikalarının
ma  nevr, səmtləşmə, hədəfgöstərmə, atəşin is ti qa -
mət  ləndirilməsi, həmçinin bölmələrin ida rə edil -
mə  si və qarşılıqlı fəaliyyəti  çətinləşir.

Meşəlik ərazilər, bölmələrin, xüsusən də döyüş
tex nikalarının manevr etmələrini, bölmələrin

ida rəolunmasını və qarşılıqlı əlaqənin dəs tək lən -
mə sini çətinləşdirir, bu da öz növbəsində  ra bi tə -
nin təşkili  və  təmininə aşağıdakı qaydada təsir
gös tərir:

– ayrı-ayrı istiqamətlərdə hücum edən, əsasən
yol və açılmış keçidlər üzrə hərəkət edən böl mə -
lər  ilə rabitənin yaradılması  və  təmin olunması
çə tinləşir;

– cəbhəboyu hücum edən, qarşılıqlı əlaqədə
olan və yandan ötüb-keçən  bölmələrlə rabitənin
təş kili çətinləşir;

– hərəkət təminatı bölmələri ilə rabitənin sax la -
nıl ması çətinləşir.
Beləliklə, dağlarda və meşələrdə hücum döyüşü

apa ran bölmələrin birgə və qarşılıqlı fəa liy yə ti -
nin idarəedilməsi və rabitə sisteminin ya ra dıl ma -
sı üçün möhkəm biliklərə, praktiki vərdişlərə ma -
lik olmağımız  vacibdir.

Dağlarda rabitə sistemini təşkil etdikdə, onun
əsa sını təşkil edən KM rQ-nın açılması üçün
yer lə rin seçilməsi xüsusi üsullarla həll olunur.
Təc rü bə göstərir ki, bunlar hakim yüksək lik lər -
də, müm kün olmadığı hallarda isə bölmələrin
fəa  liy yət göstərdikləri dərələrin kəsişməsində,
dağ uçu rumlarını, qar tarlarını  və sel ya ran ma la -
rı nı nə zərə alaraq açılmalıdır. Onların çayların
qalx  ma sı zamanı batma ehtimalı olan yerlərdə və
qu ru muş dağ çaylarının ərazisində açılması qa -
da ğan  dır. [3.77]

Dağlıq və meşəlik ərazilərdə hücum döyüşündə
böl mələrin əsas idarəetmə vasitəsi kimi ra dio ra -
bi tə,  hərəkət edən və siqnal rabitə vasitələri tət -
biq olunur.

Dağlarda QD radiostansiyaların tətbiqi zamanı
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Şəkİl 1. rEtranslyasİya MəntəQəsİ



hə rəkətdə 15-20 km qədər, dayanacaqda isə 70-
80 km qədər məsafədə rabitəni təmin edən, uQD
ra diostansiyalarının tətbiqi zaman isə uQD dia -
pa zonunun aşağı zolağının (25 MHs-dən 35
MHs-dək) istifadəsi daha da məqsədyönlüdür.
Dağ ların əksetmə (ekranlama) təsirinin aradan
qal dırılması üçün radioşəbəkələrin gös tə ri ci lə ri -
nin tərtibi zamanı tezliklərin optimal seçimi va -
cib dir.
Məsafənin uzaqlığından və ya ərazinin relyefinə

gö rə radio və radiorele stansiyaları arasında ra bi -
tə yaratmaq mümkün olmadıqda retranslyasiya
məntəqələri (şəkil 1) yaradılır. retranslyasiya
mən təqələri bizim qoşunlarımız tərəfindən tu tu l -
muş hakim yüksəkliklərdə uQD ra dio stan si ya la -
rı  vasitəsilə təşkil olunur.

QD radiostansiyalarda  istiqamətləndirilmiş yer
səthi üzrə az şüalanan və horizontala dair iti
dərəcələrdə yaxşı şüalanan (yer üzərindən 8-10
m hündürlüyündə asılmış vibrator) antenaların
tətbiqi (şəkil 2) daha  yaxşı nəticə verir.

Yaranmış şəraitin şərtlərinə görə ra dio stan si ya -
lar dərədə quraşdırılıbsa, onları mütləq kor res -
pon dentdən əks istiqamətdə olan dağ yamacının
müm kün qədər yuxarı kənarında yerləşdirmək
la zım dır.

Dərələrdə və ya çökəkliklərdə uzun müddət iş -
lə mək lazım gələrsə, təşkil olunan rabitənin təyin
olun muş məsafəsini əldə etmək üçün is ti qa mət -
lən miş “qaçan dalğa” antenasından (şəkil 3) is ti -
fa də etmək lazımdır. Bu zaman radiostansiya
kor respondentə tərəf olan yamacda yer ləş di ril -

mə lidir.
uQD diapazonlu daşınan radiostansiyalarda ra -

bi tə məsafəsi, dağların hündürlüyü 100 metrdən
çox deyilsə və radiostansiya dağların ətəyində
yer ləşməyibsə 10-12 km olur. Əgər trassa boyu
hündürlüyü 200-400 metr olan bir-birini əvəz
edən bir neçə dağ silsiləsi olarsa və radio stan si -
ya lar dağların ətəyində yerləşdirilərsə, rabitə mə -
sa fəsi 9-10 km olacaqdır. Ən yaxşı rabitə o za -
man əldə olunur ki, antenalar bir-birini maneəsiz
və “birbaşa görmüş” olur. Korrespondentlərdən
bi rinin hər hansı yüksəklikdə yerləşməsi ilə, hə -
min korrespondent trassadakı ən yüksək dağ zir -
və sini görürsə, rabitə məsafəsi orta kəsikli (tə pə -
li, dərəli) ərazidəki kimi olacaqdır, hətta bu mə -
sa fə bir qədər çox olacaqdır (şəkil 4).

Hündürlüklərdə yerləşən radiostansiyaların ra -
bi tə məsafəsi bir neçə dəfə artır. Dağ yolları ilə
hə rəkət zamanı rabitə aparılarkən hərdən “ölü
zo nalar”a (şəkil 5)  rast gəlinir ki, bu zonalarda
de mək olar ki, rabitə praktiki olaraq tam kəsilir. 

Bu radiostansiyanın hərəkəti zamanı trassanın
pro filinin kəskin dəyişməsi ilə izah olunur. ra bi -
tə məsafəsinin kənar hüdudlarında bu özünü
daha çox göstərir, çünki qəbuledicinin girişində
siqnal zə if olur. Qəbuledicinin girişində siqnalın
ən yük sək səviyyəsi, radiostansiya yüksəkliyin
ətə yin dən yamacın uzunluğu qədər uzaq laş dı rıl -
dıq da və eyni zamanda torpağın parametrləri
bütün tras sa boyu dəyişməz qaldıqda alınır.
Həmçinin ra diostansiya ilə yüksəkliyin zirvəsi
arasında  “bir başa görünüş”olmalıdır.  
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Meşəlik ərazidə radiorabitənin təşkili zamanı
aşağıda göstərilən amillər nəzərə alınmalıdır:

– istiqamətlər üzrə fəaliyyətdə olan bölmələrin
dö yüş say tərkibi ilə bağlı olaraq  ra dio şə bə kə lə -
rin  korrespondentlərinin tərkibi tərtib olunmalı;

– yandan ötüb-keçən bölmələr ilə rabitə daha
böyük qüvvəyə malik olan radiostansiyalarla hə -
ya ta  keçirilməli;

– radiostansiyalar radiodalğaların  daha da yax -
 şı yayılmasına imkan yaradan yerlərdə açılmalı;

– istiqamətləndirilmiş  antenalardan  tətbiq
edil məlidir. [2.76]

Meşəlik ərazidə radiorabitənin təşkili zamanı
an tenanın  naqilini dor vasitəsilə və ya yerli pred -
met lərlə (dirək, ağac və s.) ortadan yuxarı qal dır -
saq   “     “  şəkilli anten  alınır (şəkil 6), bu zaman
an te nanın gücləndirmə əmsalı artır, ləçəklər yerə
ya xınlaşır. [1.53]
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radio trassada meşələrin mövcudluğu əlavə
ola raq dalğaların udulmasına və səpələnməsinə,
həm çinin elektromaqnit sahəsinin interferent
(dal ğaların bir-biri ilə qarşılaşanda əks-təsiri) xa -
rak terinə səbəb olur. İnterferensiya xüsusən sey -
rək meşəlikdə (ağacların arasındakı məsafə 6-15
metr olanda) daha çox müşahidə olunur. İn ter fe -
ren siya həmçinin düzənlikdə, meşə kənarlarında
özü nü büruzə verir və dalğa uzunluğu kiçik ol -
duq ca, interferensiya qüvvətli olur. 

radiostansiya birbaşa meşənin içərisində yer -
ləş dirilirsə, radiodalğaların udulması  quru tor -
paq lı düzənlik yerdə olduğu kimi olur. Me şə lik -
də, hətta düzgün yerləşdirildikdə  belə, eyni tor -
paq parametrlərinə malik açıq trassaya nisbətən,
ra bitə məsafəsi 2-3 dəfə azalır. 

Seyrək meşəlikdə, meşə kənarında işləyərkən
siq nalın səviyyəsinin dəyişməsinin xarakterini
nə zərə almaq mümkün olmadıqda hər bir konkret
hal da radiostansiyanın yerləşdirilməsi,  kor res -
pon dentin siqnalının yaxşı eşidilməsi şərti ilə hə -
ya ta keçirilməlidir. 

radiostansiya sıx meşəlikdə (ağaclar arasında
m əsafə 2 metrə qədər) yerləşdirilərsə daha  məq -
sə dəuyğun olar, çünki bu zaman interferensiya
zə if olur. 

Ç ubuq antena ilə işləyərkən, güclü, sıx və aşa -
ğı da budaqları olan ağacların gövdəsinə yaxın
yer ləşdirmək olmaz (xüsusən yağışlı havalarda).
Ç ün ki bu halda ağac bütövlükdə, xüsusən onun
göv dəsi radiostansiyanı ekranlaşdıracaq və rabitə
mə safəsi  azalacaqdır. Quru meşəlikdə rabitə mə-

       sa fəsi rütubətli meşəliyə nisbətən 2-2,5 dəfə ar tır. 
Beləliklə, bu nəticəyə gəlirik ki, antenanın ti pi -

nin, radiostansiyasının yerinin düzgün seçilməsi
və radiodalğaların yayılma şərtlərinin öy rə nil mə -
si, etibarlı, dayanıqlı və fasiləsiz rabitənin ya ra -
dıl masına təminat verir.   

Siqnal rabitə vasitələri qabaqcadan təyin edil -
miş qısa komanda və xəbərlərin, çağırış siq nal la -
rı nın, atəşin köçürülməsi və dayandırılmasının
ötü rülməsi, bir-birini tanımaq, hədəf göstərmək
və öz qoşunlarımızı nişanlamaq üçün istifadə
olu nur. 

Siqnal rabitə vasitələrinin aşağıdakı üs tün lük lə -
ri var dır:

– istifadənin sadəliyi;
– başa düşülməsinin kütləviliyi;
– qısa komanda, əmr və xəbərlərin ötü rül mə si -

nin tezliyi.
Bununla yanaşı bu rabitənin qüsurları da vardır:
– təsir məsafəsinin məhdudluğu, xüsusən, pis

gö rünüş şəraitində;
– gizliliyin təmin olunmaması;
– düşmən tərəfindən dezinformasiyanın müm -

kün lüyü.
Siqnal rabitə vasitələri kimi görünən (siqnal ra -

ket ləri, tüstü şaşkaları, fanarlar, bayraqlar) və
eşi di lən (sirena, fit, gilizə zərbə) vasitələrindən,
həm çinin, infraqırmızı və radiotexniki va si tə lər -
dən istifadə olunur.

Təyin olunmuş xəbərdarlıq siqnalları daimi, sa -
də, yaxşı yadda saxlanılan və aydın başa düşülən

37 ¹3. 2014«АЗИМУТ»

ДЮйЦШ ЩАЗЫРЛЫЬЫ

Şəkİl 6.



ol malıdır və bu siqnalları bütün şəxsi heyət bil -
mə lidir.

İdarəetmə məntəqələrinin yerini düşmənə açıq -
la mamaq üçün onlar ayrı-ayrı yerlərdən və  ida -
rə  et mə məntəqələrindən aralı olan yerlərdən ve -
ri  lir. Siqnalların verilməsini müşahidə etmək
üçün mü şahidəçilər təyin olunur və onlar siq nal -
la rın qə bul olunması barədə bölmə ko man dir lə ri -
nə  dər hal məruzə edirlər. rabitənin təşkili za ma -
nı əra zi relyefini nəzərə almaqla siqnal va si tə lə -
rin  dən geniş istifadə etmək lazımdır.

Hərəkət edən (səyyar) rabitə vasitələri ilə dağlıq
və meşəlik ərazilərdə rabitənin təmini üçün mo -
to sik let, zirehli texnika (əsasən dağ şəraitində),
pi ya da rabitəçilər, qış zamanı isə xizəkçilərdən
is ti fa də oluna bilər. Hərəkət edən rabitə vasitələri
bü tün yollar ( təyin olunmuş və  təhlükəsizlik yö -
nün dən əvvəlcədən yoxlanılmış marşrutlar) üzrə
hə rəkətetmə üstünlüyünə malik olurlar (kolonları
ke çib ötməyə icazə verilir ) və müəyyən olunmuş
ta nıtma işarələri ilə təmin olunmalıdırlar.

Dağlıq və meşəlik ərazilərdə naqilli rabitə va si -
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Cədvəl 1.

Cədvəl 2.

sİQnal raBİtə vasİtələrİnİn İMKanları aşaĞıDaKı cəDvəl  1-də göstərİlMİşDİr

HərəKət EDən raBİtə vasİtələrİnİn İMKanları cəDvəl  2-də göstərİlMİşDİr

rabitə vasitələri Harada tətbiq edilir Fəaliyyət məsafəsi Qeyd

Fit Manqa-taqım 300 m-dək Xəbərdarlıq
siqnallarının 

verilməsi üçünSəs siqnalı Taqım və yuxarı 1000 m-dək

Bayraqlar Manqa – taqım – bölük 500 m-dək 1 dəqiqə içində 10-15
işarənin ötürülməsiƏl fənərləri Taqım – bölük (batareya) 500 m-dək

Siqnal güllələri Bölük – tabor (divizion)
Gündüz 1000 m-dək

Gecə 4000 m-dək

Komandaların və
qarşılıqlı fəaliyyət

siqnalarının 
ötürülməsi üçün

Tüstü qumbaraları Bölük – tabor (divizion) 2000 m-dək

İzburaxan güllələr Taqım – bölük (batareya) 1000 m-dək

İzburaxan mərmilər Bölük – tabor (divizion) 3000 m-dək

Fişəng
Bölük – tabor (divizion)

və yuxarı
Gündüz 5000 m-dək

Gecə 7000 m-dək

rabitə vasitələri Harada tətbiq edilir
Hərəkətlərinin sürəti, km/saat Fəaliyyətlə-

rinin radiusu,
kmdağ meşə

Piyada rabitəçi Taqım-tabor 2-2,5 3-4 1,5-2

Xizəklə
Taqım və taqımdan

yuxarı
3-4 4-5 7-8

Motosikletlə
Taborda və tabordan

yuxarı

10-15 15-20 15

Avtomobillə 10-20 15-25 50

Zirehli texnika ilə 10-15 15-20 50



tə ləri əsasən bölmələrin çıxış rayonlarında, hü -
cum zamanı isə dağ keçidlərində komendant xid -
mə  ti üçün, dərələri dəfetmə vaxtı naqilli ra bi tə -
nin ya radılması üçün, idarəetmə məntəqələrinin
da  xi li rabitəsinin təşkili üçün istifadə edilir. ra -
bi tə xət lərinin səmərəli çəkilməsi və istismarı
üçün əl   verişli şəraitin olması trassaların se çil mə -
si nə da ha böyük nəzarət tələb edir. 

Dağ yolları, cığırlar boyunca trassa qurularkən
ka  bel dağ yamacı üzrə, yolun və ya cığırın yu xa -
rı  sı ilə çəkilir, yerli predmetlərə bağlanır və
çivlər va  sitəsilə qaya la rın çat yerlərinə, torpağa
bər  - ki    di   lir. Kabelin tor   -
paq yol lar   dan keçən his -
sə si, zə də    lənmələrdən
qo     ru n    maq məqsədilə tor   -
pa   ğa bas    dı rılmalıdır.
Dağ lıq əra   zilərdə dağ la -
rın ya mac    ları və dərələr
üz rə na   qilli rabitə xət lə -
ri nin çə   kilməsi, mas ka -
lan ması və yığılması çə -
tin ləşir.
Meşəlik ərazilərdə ra bi -

tə  n i naqil vasitələri ilə
təş    kil edən zaman, kabel
xət  ləri yollardan və cı -
ğır    lardan 50-100 m mə -
sa   fədən yaxın olmayaraq
sə   rilməlidir. Kabel yer
sət hindən, di rək lər dən 

və  ya ağaclardan ke çər -
kən, onların oturacaq his -
sə  lə ri nə bərkidilməli, son -
ra dirəklərə  və ya ağac la -
ra qal dırılmalıdır (şə kil
7).  Kabel  ağacdan  və ya
di  rəkdən  asılarkən,  calaq
ye r ləri sərbəst bu ra xıl ma -
lı və yer səthinə ya xın
mə  safəyə qədər bir sə vi y -
 y ə y ə s a l l a n m a l ı d ı r .
[1.114]

Xətt nəzarətçilərinin iş -
lə mələrini asanlaşdırmaq
məq  sədilə sərilmiş kabel

ra bitə xətlərinin is ti qa mətləri ağacların üzərində
mü əyyən nişanlarla göstərilməlidir. Bu ni şan la -
ma üsullarından biri də hər 100-150 metrdən bir
bir  kaların asıl ma sı dır. Bir böl mənin kabel xətti -
nin bir kasının xarici for ması, di gər bölmənin ka -
bel xətti nin bir ka sı nın for masın dan se çil mə li dir,
(da i rə, üçbucaq, kvad rat, trapes, dördbucaq, el -
lips və s.) daha doğ rusu, hər böl mə yə məxsus ka -
bel xətti bir ka la rı nın öz müəyyən for ması ol ma -
lıdır. Bir böl məyə məx sus bir neçə kabel xət ti ni
bir-bi rin dən seç mək üçün birkanın üzərində şər ti
işarələr (ş ə kil 8) ya zılmalıdır. 

Dağlıq və meşəlik ərazilərdə rabitənin təşkili
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za manı rabitə rəisləri və bölmə komandirləri nə -
za rətdə saxlamalıdırlar:

–   yanacaq, sürtgü  və istifadə üçün maddi və -
sa it eh tiyatlarının yaradılmasını;
– rabitə qovşaqları və  stansiyalarının müha fi zə -

si  nin təşkilini;
– aparatxanaların, stansiyaların və şəxsi heyətin

is  tirahət yerlərinin yanğından, zəhərləyici mad -
də  lərdən  mühafizə tədbirlərinin təmin olun ma -
sını;

– meşə torlarının yaranması, rabitə qovşağının
yer  ləşmə ərazilərində radioaktiv, bakterioloji və
kim  yəvi zəhərlənmə təhlükəsi zamanı texnikanın
təx  liyyəsi üçün  növbətçi yedəkçiləri və mü hən -
dis vasitələri xidmətinin təşkilini;

– dağlıq şəraitində fəaliyyətdə olan rabitə böl -
mə  lərinin şəxsi heyəti xüsusi dağ ləvazimatları
ilə təmin olunmalı və dağ hazırlığı təlimi keç mə -
li  dir. Tabel dağ ləvazimatlarının olmadığı hal lar -
da şəxsi heyət onun hazırlanmasını öz qüvvələri
ilə ustalıqla bacarmalı;

– rabitə vasitələrinin nəqliyyat bazalarının ağır
şə  raitdə istismarı zamanı tez-tez texniki qulluq
və təmir işlərinin aparılmasını və onların eh ti yat -
la  rının yaradılmasını nəzarətdə saxlamalıdırlar.

Beləliklə, dağlıq və meşəlik ərazilər böl mə lə ri -
mi  zin fəaliyyəti üçün mürəkkəb və müxtəlif şə ra -
it  lər yaradacaq. Əlaqə yolları, yol qovşaqları, dağ
aşı  rım və keçidləri, vacib rayonlar və obyektlər
uğ runda gedən  döyüşlər gərgin mübarizə ilə xa -
rak terizə olunur. Buna görə də  yaranmış şə ra it -
lə rin mürəkkəbliyinə baxmayaraq rabitə böl mə -
lə ri  qarşısına qoyulan tapşırıqların  həll olun ma -
sı üçün  bilik  və  bacarığa malik olmalıdır. 

nətİcə

Nəzərə almaq lazımdır ki, düşmən öz müdafiə
möv qelərini dağlıq və meşəlik ərazilərdə qurub
və bu ərazilər gələcək döyüş əməliyyatlarında
böl mələrimizin bütün fəaliyyətlərinə öz təsirini
gös tərəcək. İstifadə edilmiş mənbələrin təhlili
gös tərir ki,  dağlıq və meşəlik ərazilərdə hücum
dö yüşünün hazırlanması və aparılması zamanı
ra bi tənin təşkili üçün mürəkkəb və müxtəlif şə ra -
it lər yaranacaq. Buna görə dağlıq və meşəlik əra -
zi lərdə hücum döyüşünün hazırlanması və apa rıl -
ma sı zamanı rabitənin təşkili və bölmələrin idarə

olun masına təsir edən amillər ilə bağlı  möv zu la -
rın rabitə bölmələri tərəfindən keçirilən məş ğə lə -
lər də, təlimlərdə  dərindən öyrənilməsi xüsusi
əhə miyyət kəsb edir.
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реЗЮме
Особенности создания связи  в наступа-
тельном  бою в специальных условиях 

(в горных и  лесистых  местностях)
т. бОдурОв

Статья направлена на исследование осо бен -
нос  тей создания связи во время подготовки и
ве дения наступaтельного боя в горных и  ле -
сис тых местностях. Исследуемые материалы
по казали, что для создания связи в горных  и
ле систых местностях во время наступления
бу дут сложные условия. Поэтому  в статье по -
ка заны важные условия для создания связи и
уп равления  подразделений во время наступ -
ле ния в горных и лесистых местностях, рас -
кры  та их основная  суть и проведен анализ.

suMMary
signal development specifications  during the

offensive war in extrime conditions 
(in the wooded and mountainous terrains)

t. BoDurov

Essay has been examined specification siqnal
ap plication during the preparation and fulfilling
of fensive war in the wooded and mountainous
ter rains. Analyzed sources shows that the prepa -
ra  tion and fulfilling offensive war in the wooded
and mountainous terrain will face difficult condi-
tions.  That is way in this essay was reflected sig-
nal troop’s command and control, important con -
di  tions, their core notions and comparative anali-
ysis was made.
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HücuM HaQQınDa üMuMİ anlayış

Briqada komandirinin hücum planının ha zır lan -
ma sında tapşırıq, qarşıdakı əməliyyat, düşmənin
tər kibi, tərtibatı, qüvvələrinin imkan və qa bi liy -
yət ləri, əməliyyatın aparıldığı ərazi və döyüş gü -
cü haqqında verdiyi mülahizələr əsasdır. 

Hücum diqqətlə planlanır və çevik bir şəkildə
hə  yata keçirilir. Planlar  hücum əsnasında ya ra -
na  caq əlverişli vəziyyətlərdən faydalanmanı tə -
min etməlidir. Bu cəhət, komandirin əlində də yi -
şən hərəkətli bir ehtiyat və müvəffəqiyyətdən
fay dalanmaq üçün kifayət qədər atəş dəstəyinin
sax lanılmasını tələb edir. Qəti nəticəli hücum
für sə ti yarandığı zaman komandir bütün lazımi
im kan larından istifadə edir. Zəifləyən düşmənə
ge cə və gündüz göstəriləcək təzyiq, düşmənin
dö yü şə aravermə imkanının və itkilərin yerini
dol dur masının qarşısını alır, təşəbbüsü təkrar ələ
ke çir mək imkanını tükəndirir. Fürsətlərdən fay -
da lan maqda bacarıqsızlıq hücumun ya va şı dıl ma -
sı na, nəticəsiz qalmasına və hətta, ağır itkilər ve -
ril mə sinə səbəb ola bilər.  [2.105]
Hücuma keçən tərəf, istədiyi vaxt hərəkətə keçir

və döyüşür. Hücum başladıqdan sonra döyüş şid -
dət li olaraq davam etdirilir. Hücum qüvvələri
müm kün olan hər anda, düşmənin müqavimət
nöq tələrinin ətrafından keçir, arxadan gələn qüv -
və lər isə bu nöqtələri zərərsizləşdirirlər. Ma neə -
lə rin meydana gətirdiyi çətinliklər ortadan qal dı -
rı lır və dəf edilir. Düşmən mövqelərinin də rin li -
yi nə edilən hücumlarla idarəetmə-nəzarət, döyüş

dəs tək və döyüş xidməti dəs -
tə yi obyektləri kimi müəy -
yən hə dəflərin məhv edil mə -
si nə ça lışılmalıdır. Dö yüşün
ge   di şini müəyyən et mək
məq    sə di lə hücuma ke çən tə -

rəf təh lil lər aparmalı, mü dafiə olunan düş mə nin
ta  raz  lı ğı nı pozmaq sürətlə hərəkət etməli, məq  sə -
di  nə na il olmaq üçün düşmənə ağır zər bə lər en -
dir  mə li və düşmənin yenidən özünü top la ma sına
im  kan ver məmək üçün sürətli manev r lər lə hədəfi
ələ ke çir məlidir. [1.126]
Hücum əksər hallarda geniş bir cəbhədə düş mə -

nə ya xınlaşmaqla başlayır. Təmas vəziyyəti ya ra -
nan   dan sonra briqada və tabor komandirləri atəş -
lə manevr edərək düşmən düzülüşünü sürətlə
poz  maq üçün təzyiq göstərməlidirlər. Bir qayda
ola  raq, yaranmış  təmas vəziyyəti ilk dəqiqələrdə
hü  cum üçün əlverişli deyilsə hazırlıqsız müdafiə
dü  zülüşünə keçilməsinə zərurət yaranır və daha
ha  zırlıqlı bir hücum üçün hazırlıq görülür.
[1.108]

Düşmənin zəif olduğu və ya zəiflədilə biləcəyi
böl  gələrini öncədən meydana çıxarmağa ça lış -
ma  lı və düşmənin ön müdafiə xəttini yarmaq
üçün qüvvələri sürətlə o bölgəyə marş etdirərək
dar bir cəbhədə toplamalıdır. Səhra artilleriyası
və hava hücumundan müdafiə bölmələri əsas is -
ti  qamətdə irəliləyən qüvvələri dəstəkləmək üçün
atəş  lərini toplamalı, istehkamçılar irəliləyən tank
və mexanizə bölmələrin hərəkətini ləngidə bi lə -
cək mina partlayış maneələrin təmizləmək və ke -
çid açmağa kömək etməlidir. radioelektron dəs -
tək bölmələrin düşmən radioötürücülərinin yerini
tə  yin etmək, bununla da düşmənin idarəetmə-nə -
za rət sistemlərinə və vacib hədəflərinə bri qa da -
nın atəş vasitələrilə zərər vurmaq və ya ra dio -
elek tron qarşıqoyma tədbirləri ilə qarışdırma
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apa ra bilmək üçün səy göstərməlidir. Düşmənin
zə if tərəfi təyin edildikdən və ya yaradıldıqdan
son ra briqada tam sürətlə, imkan daxilində ha zır -
lan mış mövqelərin ətrafından dolanılaraq keçilir.
Bu mövqelər yalnız ehtiyac olduqda tə miz lə nir.
Əgər öndə gedən tabor tapşırıq qüvvəsi mü vəq -
qəti olaraq dayandırılarsa, briqada da yan ma ma -
lıdır. Dayandırılan hücum bölmələrinin ət ra fın -
dan yeni qüvvələr otüb keçməlidirlər və düş mə -
nin zəif tərəflərindən faydalanaraq mü vəf fə qiy -
yəti davam etdirirlər. Hücum edən  düşmən əks -
hücuma keçmədən əvvəl vəziyyəti inkişaf et dir -
 məlidir. uğurlu hücum əməliyyatı, bütün va si tə -
lərin toplanmasını və sinxronlaşdırılmasını la zım
bilir. Taktiki müvəffəqiyyəti təmin etmək üçün
döyüş  qüvvələri, istehkamçılar, səhra ar til le -
riyası, hava hücumundan müdafiə bölmələri, hü -
cum helikopterləri, yaxın hava dəstəyi, ra dio -
elekt ron mübarizə vasitələri qəti nəticə yerində
və vaxtında sinxronlaşdırılmalıdır. [2.105] 

Hücum  başlayanda, hücum sürətini əldə sax la -
maq və bu sürəti hədəf ələ keçirilənə qədər da -
vam etdirmək üçün hər cür səy göstərilməlidir.
Dö yüş gücündən istifadə edilməsində sürət və
elas tiklik çox vacibdir. Komandir hədəfi ən qısa
za manda ələ keçirmək üçün mövcüd olan bütün
va sitələrdən istifadə etməlidir. Hücum bir qayda
ola raq, hər tərəfə eyni sürətlə irəlilənilməyəcəyi
və bəzi yerlərdə digərinə nisbətən mü vəf fə qiy -
yət li, bəzi yerdə müvəffəqiyyətsiz  olacağı üçün
ey ni sürətdə hərəkət etməyə və ya əvvəldən plan -
lan mış hücum planına tam riayət etməyə məcbur
edil məməlidir. Bölmələrin irəliləmə tempini qo -
ru yub saxlamaq üçün irəliləmə yu ban dı rıl ma ma -
lı, hücumun ən asan irəlilədiyi nöqtələrdə daha
çox şiddət və sürət meydana gətirmək üçün hər
cür səy göstərilməlidir. [2.82]  

HücuMun aParılMası zaManı MüDafİəyə

KEç Mə səBəBlərİ

Vəziyyətin sərt dəyişməsi komandirdən böl mə -
lə ri möhkəm, fasiləsiz, dəqiq və gizli idarə et mə -
yi tələb edir. Bu bölmələrin yüksək döyüş ha zır -
lı ğının saxlanması, onların döyüşə hazırlanması
və verilmiş tapşırıqları yerinə yetirərkən onlara
rəh bərlik edilməsi komandirlərin və qə rar gah la -

rın əsas vəzifələrindəndir. 
Hücumun aparılması zamanı müdafiəyə keçmə

sə bəbləri bunlardır:
1) Hücum müvəffəqiyyətli olmadıqda;
2) Düşmənin üstün qüvvələri ilə qarşılaşdıqda;
3) Hücum zamanı mühasirəyə düşdükdə;
4) Hücum tapşırığını uğurla yerinə yetirdikdən

son ra  yuxarı komandanlığın əmrinə əsasən. 
Döyüşlərin aparılması zamanı qarşıya çıxan

tap şı rıqların müxtəlifliyi, bu tapşırıqların mü vəf -
fə  qiy yətlə icrası, kəşfiyyat məlumatlarının top -
lan  ma sından, tez bir zamanda düzgün qərarın qə -
bul edil məsindən, bölmələrin manevrindən, dö -
yüş dəs tək, döyüş xidmət dəstəyinin fəa liy yə tin -
dən və daha çox şəxsi heyətin bacarığından ası lı -
dır. [3.66]  

HücuMun  DayanDırılMası

Bütün qüvvələri döyüşə atmaq və ya hücumu
da yandırmaq qərarı yuxarı komandirin sə la hiy -
yə tindədir. Hücumu dayandırmaq üçün briqada
ko  mandiri də qərar vermək səlahiyyətinə malik
ola bilər. Gözlənilməyən vəziyyətlər hücumun
da  yandırılmasına ehtiyac yarada bilər. Komandir
və  ziyyəti öncədən başa düşməli, dayandırma
vax  tı və şərtləri, tabeçilikdəki bölmələrin tapşırıq
və yerləri ilə əmr və idarəetmə tədbirlərini də
əha  tə edən əmrlər hazırlanmalıdır. Bu təqdirdə,
mü  dafiəyə kömək etmək, düşmən hücumuna
həs  sas lığı ən aşağı səviyyəyə endirmək və hü cu -
mun ye nilənməsini asanlaşdırmaq üçün geri
möv qelər plan lanır.

Hücum dayandırılarkən briqadanın yerinə ye ti -
rə cəyi fəaliyyətlər bunlardır:
a) Bir əks-kəşfiyyat pərdəsi və lazımi bölgə mü -

ha fizəsini təmin etmək;
b) Düşmənlə təması qorumaq və irəlidə

ediləcək hə rəkətləri planlamaq üçün lazımlı
məlumatlarla tə min etmək;

c) Qüvvələrə, irəlidəki gözlənilən tətbiq şəklinə
gö rə yeni döyüş düzülüşünü keçmək;

ç) Qonşu qüvvələrlə təması qorumaq;
d) Yuxarıdakı işləri apararkən yenidən tər tib lən -

mə və təminat fəaliyyətlərini başa çatdırmaq. 
Əmr edilən hərəkət tərzi necə olursa ol sun, mü -

da fiəyə keçirilər-keçirilməz mövqe təh kim edilir,
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böl mələr tərtiblənir, yenidən təş ki latla                          nır  və qar -
şı dakı əməliyyat üçün hazırlanır. Dəs tək və tank
əle y hinə silahların mövqeləri də yiş di  rilir. Tank -
lar, düşmən tanklarından müdafiəni tə   min etmək
üçün mövqedə və ya mövqe ət ra fın da yer ləş dir i -
lir. Ehtimal olunan  tankların  ya xın laş ma istiqa -
mət lərində daşınan maneələr və ya mi na sahələri
qu rulur, düşmənin vəziyyətinə gö  rə mühafizə
qüv vələri çıxarılır. Bu səbəbdən, əsas qüvvələri
təqib və dəstəkləyən bölmələrin ey ni və ya ona
yaxın döyüş qabiliyyətində olması diq qətə
alınmalıdır. Qəflətən ortaya çıxan tap şı rıq lar mə -
lum dur ki, əvvəlcədən müəyyən edil mir, belə
tapşırıqları yerinə yetirmək üçün dəs tək lənən
briqadalar döyüşün gedişi zamanı həm or taya
çıxan, həm də yuxarı komandanlıqdan ve ri lən
tap şırıqların icrasına daim hazır ol ma lı dır lar .
Komandirlər hesablanmış riskləri nəzərə al ma lı,
briqadanın döyüş  gücünü əldə saxlamalı və böl -
mə  lər arasındakı qarşılıqlı əlaqənin sax lan ma sını
təşkil etməlidir. [2.85]  

tərtİBlənMə

Tərtiblənmə yeni ələ keçirilən mövqe və ya əra -
zi sahəsini düşmənin mümkün əks-hücumuna qa -
r   şı istifadə etmək üçün görülən bütün tədbirləri
əha tə edir. Bu əməliyyat, hədəfdəki bölmələrin
və mühafizə elementlərinin sürətlə yenidən tər -
tib lən məsindən, mövqenin müdafiə məqsədilə
qu rulması və ya  mükəmməl olaraq möh kəm lən -
dir il mə si baxımından fərqlənir. Tərtiblənmə üçün
bir çox tədbirlər öncədən planlana və hücum
əmr lərində göstərilə bilər.

Görüləcək tədbirlər:
1) Mühafizə;
2) Kəşfiyyat, əlaqə;
3) Mövqelənmə;

4) Atəşlərin planlanmasını və s. [2.145]   

MüDafİənİn təşKİlİ

Mü dafiə mövqeləri tutular-tutulmaz bölmələr
əra zini müdafiəyə hazırlayır, tanklar atəş möv qe -
lə  rinə girir, hava hücumundan müdafiə vasitələri
möv qeləşdirilir, heyət (ekipaj) kollektiv si lah la rı
tərəfindən istifadə olunan silahlar üçün möv qe lər
və şəxsi heyət üçün gizlənmə oyuqları qa zı lır.
Vaxt kifayət qədər olduqda  bölmələr ehtiyat və

dəyişdirmə mövqeləri hazırlayır, bölmələr mü -
dafiə mövqelərinin aşkar yerləri ilə əlaqədar düş -
məni aldatmağa hər cür səy göstərirlər. 

Müdafiəyə keçmə zamanı qəti nəticənin hök -
mən hücumla əldə edilə biləcəyini nəzərə alaraq
mü dafiə qurulmalıdır, bununla yanaşı müdafiəyə
keç mə zamanı düşmənin əks-hücum edəcəyi də
unu dulmamalıdır. Komandir bölmələrin çoxunu
mü dafiə bölgəsinin irəlisində tərtibləyərək, ya -
xın la  ş an düşmənə zərbələr endirməklə,  onu əsil
mü dafiə xəttinin irəlisində dayandırmaqla, dar -
ma dağın etməklə və ya bölmələri daha zəif şə kil -
də irəlidə tərtibləyərək qəti nəticəli döyüşü əsas
dö yüş sahəsi içərisində icra edə bilər.  

Briqada komandiri düşmən hücumunu qar şı la -
maq və hücum edənin zəif tərəfini göstərdiyi və
ya taktiki nöqsana yol verdiyi halda təşəbbüsü
ələ almaq imkanına malik olmalıdır. Düşmən nə
vaxt, harada və mövcud qüvvələrin hansıları ilə
hü cum edəcəyi üstünlüyünə  malik olduğundan,
mü dafiə olunan tərəf qüvvələrini mümkün olan
hər ehtimalı qarşılayacaq şəkildə möv qeləndir -
mə  li, atəşləri buna görə planlaşdırmalıdır.
[2.152]  

yEnİDən təşKİlatlanMa

Yenidən təşkilatlanma bölmənin döyüş təsir li -
yini davam etdirməsi üçün görülən bütün təd bir -
lə ri əhatə edir. İdarəetmə-nəzarətin yenidən təş -
ki li və ya gücləndirilməsini və tapşırığa müvafiq
bü  tün növ təminatlarla təmin olunmasıdır. Təş ki -
lat lanma mərhələsində tabeçilikdəki bölmələrdən
it ki və zədələnmələrlə bağlı  vaxtında verilən ra -
port lara ehtiyac vardır. İtki və zədələnmələrin
mü əyyən olunması əsasən tabeçilikdəki bir lik lər -
dən gələn raportlarla təyin edilir. Bu fəaliyyətin
da ha sürətli və düzgün yerinə yetirilməsi üçün
yeni dən təşkilatlandırılması düşünülən böl mə lə -
rin iki səviyyə yuxarı komandanlıq tərəfindən it -
ki və zədələnməni müəyyənetmə qrupu təşkil ed -
il  məsinə ehtiyac var. Bununla belə, korpus ko -
man   danlığı qrup fəaliyyətə başlayana qədər və -
ziy yətin təcililiyi səbəbindən, briqada ko man diri
tə rə findən də eyni məqsədlə bir qrup təşkil edi lə
bilər. 

Briqadanın veriləcək tapşırıqların icrasına qısa
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za manda hazır olması yenidən təşkilatlanmanın
bri qada bölgəsində aparılmasını  tələb edir. An -
caq bu fəaliyyət əsnasında, daha az itki vermiş
böl mələrlə hədəfdə tərtiblənmə təşkil olunaraq,
düş mənin pozucu və ya əks-hücumlarına qarşı
la zı mi tədbirlərin görülməsi tələb olunur. 

Yenidən təşkilatlanmada:
1) raportlar; 
2) İtki, zədələnmə; 
3) Təxliyyə;
4) Təminat;
5) Nəzarət (idarəetmə-nəzarət) fəaliyyətləri ic ra

edilir.
Yenidən təşkilatlanma iki yerə bölünür dərhal

və ha zırlıqlı yenidən təşkilatlanma.
Dərhal yenidən təşkilatlanma  komandirin qısa

za man içərisində istəklərinə sürətlə cavab  verir.
Bu təşkilatlanma bölmələrin döyüş bölgəsindəki
möv qeyində və ya onun yaxınlığında həyata ke -
çi rilir. 

Hazırlıqlı yenidən təşkilatlanma dərinliklərdə,
mən bə lər və vaxt münasib olduqda aparılır. Bu
növ yenidən təşkilatlanma ləvazimatın təmiri və
on lara qulluq göstərilməsi üçün daha çox vaxt tə -
ləb edir və məhdud mənbələrin müəyyən edil mə -
sinə imkan verir.

Yenidən təşkilatlanma yuxarı komandanlığın
gös tərişi ilə və bölmə komandirinin nəzarətində
hə yata keçirilir. Bölmələrin 65%-ə düşən qüv və -
lə ri  nə rəğmən  döyüş gücünü itirməmiş ola bilər
və ya əksinə bir-iki komandiri itirməklə döyüş
gü cü nün təsiri zəifləyə bilər. Komandanlığın
qərarı he yətin itkisinə, təchizatın vəziyyətinə və
böl mə nin psixoloji vəziyyətinə bağlıdır. [2.158]              

MüDafİə Döyüşlərİnİn aParılMası

Müdafiə – düşmən hücumlarının qarşısını al -
maq, onun məqsədinə çatmasına imkan ver mə -
mək, onu məğlubiyyətə uğratmaq, tapşırılmış və
ya hücum döyüşləri ilə ələ keçirilmiş əlverişli və
mü   hüm bir bölgəni (həyati əhəmiyyətli ərazini,
ob  yekt ləri) əldə saxlamaq, ehtiyatların fəaliyyəti
üç ün vaxt qazanmaq, əks-hücuma keçmək üçun
əl   ver işli şərait yaratmaq, həmçinin əks-hücumu
dəs    təkləmək üçün aparılan döyüş növüdür.
[1.133]              

Briqada hücumun aparılması zamanı müdafiəyə
ke çərkən, briqadanın əsas qüvvələrinin lazımi
vaxt da  mühüm istiqamətdə cəmləşdirilməsi düş -
mən üzərində üstünlük qazanmağa, onun sayca
üs  tün qüvvələrinin qarşısını almağa, böl mə lər -
dən daha səmərəli istifadə etməyə, düşməni əl ve -
riş siz şə raitlə qarşılaşdırmağa imkan verir.   

Döyüşün aparılmasının yüksək fəallığı, qə tiy -
yət liliyi və fasiləsizliyi düşməni darmadağın et -
mək cəhdindən ibarətdir. Döyüşün fəallığı, qə tiy -
yətliliyi və fasiləsizliyi lazımi qədər məlumat
top lamaqla təşəbbüsü ələ keçirmək və onu əldə
sax  layaraq düşmənin niyyətini pozmaqla, dö yü -
şü sut kanın bütün vaxtlarında və hər cür hava şə -
ra itində aparılmaqla  nüvə silahı və atəş tə lə fa  tı -
nın nəticələrindən çevik istifadə etməklə, qüv və
və vasitələrlə bacarıqla manevr etməklə, ikin ci
eşe  lonu (ehtiyatını) döyüşə yeridərək qüv və lərin
vax  tında artırılması, gücləndirilməsi və ya də yiş -
dir ilməsi, bölmələrin döyüş qabiliy yəti nin tez
bər pası və bir döyüş növündən digərinə keç  mək -
lə, sərf olunmuş döyüş sursatlarının, ya na cağın
və digər maddi vasitələrin yerinin vax tın da ta -
mam lanması, eləcə də silahlara, döyüş tex  ni ka -
sına və digər tex ni ka ya texniki xidmət et mək lə
əl də olunur, həm çinin böl mələrin mənəvi ru hunu
yük sək saxlamaq, buna müvafiq ol ma la rı nı
təmin et mək və hücum xarakterli hərəkət qa bi -
liyyət lə ri ni qorumaq üçün  psixoloji cəhətdən ha -
zırlanma la rı və tabeçilikdə olan komandirlərin
rəh bər və zifələrini yerinə ye tir mələri həyati əhə -
miy yətə ma likdir. [1.152]              

Briqada komandiri vəzifə, düşmən, ərazi və ha -
vaya, mövcud qüvvələrə və vaxta (VDƏM + V-a)
gö rə  irə  li də və ya dərinlikdə müdafiəyə qərar ve -
rə bi lər. Ştatda olan, eləcə də əlavə verilmiş qüv -
və lə rin və vasitələrin yerinə yetirəcəkləri tap şı -
rıq ları nə   zə rə alaraq məqsədəuyğun şəkildə tər -
tib  lən mə  si, daha yüksək döyüş qabiliyyətli (ştat -
da olan və əlavə verilmiş) qüvvələrin, eləcə də
ef fektli zər  bə vasitələrinin düşmənin ehtimal olu -
nan əsas hü  cum istiqaməti qarşısında qüvvə çox -
lu ğu ya rat  maqla tətbiqi, qüvvələrin və atəşin ma -
nev ri əsas şərtdir. 

Tapşırığın icrası zamanı mümkün dəyişiklər sə -
bə  bindən, komandirlər bölmələrindən vəziyyətə
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gö  rə çevik istifadə edəcək şəkildə hazırlıqlı ol -
ma  lı və hərəkət tərzlərini öz bölmələrinin qu ru lu   -
şu ilə daha yuxarı bölmələrin quruluş və hə rə kət
tərzlərinə uyğunlaşdırmalıdırlar.

Briqadalar əsas döyüş sahəsinin irəlisində mü -
ha  fizə, əsas döyüş sahəsində birinci xətt və ya
eh tiyat bölmələri olmaqla müdafiədə iştirak edir
və briqadaların vəzifələrinə müvafiq tapşırıqları
ye rinə yetirirlər. Müdafiədə taborlar öz mü ha fi -
zə lərini və dəstəklərini təmin edir və öz tərtibat -
la rında ehtiyat təşkil edirlər. Taborların əsas və zi -
fə si briqadanın müdafiə bütövlüyü daxilində, di -
gər taborlarla qarşılıqlı əlaqədə olaraq müdafiədə
işti rak etmək və müdafiə bütovlüyünü qoruyub
sax lamaqdır. [2.165]  

nətİcə 

1. İstifadə edilmiş mənbələrin təhlili göstərir ki,
hü  cumun aparılması zamanı müdafiəyə keçmə
tak tikasının, müasir silah, döyüş və digər tex ni -
ka  ların döyüş imkanları nəzərə alınmaqla daima
tək milləşdirilməsi vacibdir.

2. Azərbaycan respublikasının ərazi bütövlüyü
uğ runda Dağlıq Qarabağda aparılmış döyüş əmə -
liy yatlarının təhlilinin nəticəsindən ortaya çoxlu
say da ideyalar çıxır. Bu ideyalar qoşunların gə lə -
cək döyüş əməliyyatlarına hazırlığı prosesində
re allığa çevrilməlidir.

3. Daim inkişafda olan  Azərbaycan respubli -
ka sı nın Silahlı Qüvvələrinin, qabaqcıl dünya öl -
kə ləri ordularının müasir döyüş təcrübələrindən
is tifadə etməklə hücumun aparılması zamanı mü -
da fiəyə keçmə taktikasının imkanlarının ar tı rıl -
ma sı vacibdir.  
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реЗЮме
вО время атаКи перехОд

мОтОстрелКОвОй
бригады в ОбОрОну

я. исмаилОв

В этой статье описаны особенности нас туп -
ле ния бригады, оценки обстановки при сло -
жив  щейся ситуации, переходе к обороне и
уде р жания района обороны при ведении нас -
туп ления. 

В настоящее время доказательством этому
яв ляется высокая маневренность, сильная ог -
не вая возможность бригады при таких зада-
чах, оснащённых современным вооружением,
бо евой и другой техникой, оптическими при -
бора ми и средствами

suMMary

organızE anD DıscHargE MarcH

y. ısMayılov

In this article has been described offensive war
of briqade, evalution of the happened condition
in the offensive war, defensive war during the of -
fen sive war and keeping defended terrain.
It is proof to have the abilities of highly maneu -

ve ring during carrying out of this kind of task,
and devastative strike of brigades which are
equip ped with modern weapons, armoured and
ot her vechicles, optical devices and means.
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яmяlИyyATЫn (ДЮйЦШЦn) hAzЫrlЫЬЫ

ДЮвРЦНdя QяrArgAhlArЫn ИШИnИn

TяШKИlИ vя meTodlArЫ

Яmяlиyyatыn (дюйцшцн) uьurlu кечиrиlmяsи bиr -
ba шa onun hяrtяrяflи vя dяqиq hazыrlыьыndan asы -
lы dыr.

Яmяlиyyata (дюйцшя) hazыrlыq yuxarы ko man -
dan lыqdan дюйцш яmrиnin (дюйцш sяrяncamыnыn)
alыn masы иlя baшlayыr vя qoшunlarыn яmяlиyyata
ачыл masы иlя (щцcуm цчцн чыхыш  rayonlarыnы  tut -
 maqla) bиtиr.

Яmяlиyyatыn (дюйцшцн) hazыrlыьы  дюврцнdя
ko mandиrlяrиn vя qяrargahlarыn  ишиnиn tяшkиlи vя
metodlarы aшaьыdakыlardan asыlыdыr:

– яmяlиyyat  vяzиyyяtиndяn;
– verиlяn  дюйцш tapшыrыqlarыndan;
– яmяlиyyatыn  (дюйцшцн)  hazыrlыьыna  ayrыlan

vaxtdan. 
Яmяlиyyatыn (дюйцшцн) hazыrlыьы дюврцнdя

aшa ьыdakы иш metodlarы tяtbиq edиlиr:
– tяfяrrцatlы (vaxt çox olduqda);
– sцrяtlы (qыsa mцddяt яrzindя);
– cяld (dюyцшцn gediшindя).
Tяtbиq edиlяn иш metodlarыndan asыlы ol ma ya -

raq, hяr bиr halda qяrargah бцтцн ишlяrиnи  qo -
шun larыn яmяlиyyata (дюйцшя) hazыrlыq дюврцнdя
elя tяшkиl etmяlиdиr kи, табечиликdя olan  qo шun -
la rыn яmяlиyyata (дюйцшя) ha zыrlыьыna цmumи
vaxtыn цç dя-iki hиssяsи ayrыlsыn. 

Tяfяrrцatlы иш metodu – qя rargahlarыn яsas иш
me to du dur.

Kиfayяt qяdяr vaxt ol duq -
da (brиqadalara 3-4 sut ka -
dan az olmadan) vя yu xarы
ko   mandanlыьыn яmri яsasыn-
da aparыlыr. Plan lama iшi
hяr   bi qяrar qяbuletmя pro -
se   sinя uy ь un юncя yuxarы

ko   mandanlыqda sonra isя ar dы cыl tabelikdяki bir -
lik   lяrdя aparыlыr.
Yeyin иш metodu – vaxt mяhdud olduьu dюvr -

dя aparыlыr. Planlama iшi hяrbi qяrar qяbuletmя
pro sesinя uyьun yuxarы komandanlыqla paralel
ola raq aparыlыr.  

Cяld иш metodu – qыsa mцddяt яrzindя, яsa-
sяn яmяliyyatыn gediшindя aparыlыr.
Яmяlиyyata (дюйцшя) hazыrlыq цчцн tapшыrыqlar,

qя  rargah tяrяfиndяn ишlяnиlmиш tяqvиm planы
яsa  sыnda hяyata  кечиrиlиr.
Qoшunlarыn яmяlиyyata (дюйцшя) hazыrlыьы дюв -

рц нцn bцtцn hallarыnda qяrargahlarыn иш me tod -
la rы vя ишlяrиnиn tяшkиlи hиssяlяrиn (bюlmяlяrиn)
fa sиlяsиz иdarяedиlmяsиnи, vaxtlы-vaxtыnda qя rar
qяbul edиlmяsиnи vя qoшunlara дюйцш tap шы rы -
ьыnыn verиlmяsиnи tяmиn etmяlиdиr.

яmяlиyyatыn (дюйцшцн) hazыrlыьыna da xиl dиr:
–  яmяlиyyatыn (дюйцшцн) tяшkиlи;
– qoшunlarыn (бригаданын, таборун) яmяlиyyata

(дюйцшя) hazыrlанмасы;
– яmяlиyyat (дюйцш) яrazиsиnиn hazыrlыьы;
– qoшunlarыn яmяlиyyata (дюйцшя) hazыrlыьыna

nя zarяt;
– kомандирин, мцавинлярин, гярарэащын, гошун

нювц вя bюlmя ряисляринин табечиликдя  олан
щисся вя бюлмялярдя практики иши вя диэяр тяд-
бирляр.

яmяlИyyATA (ДЮйЦШя) QяrAr QяBUl

edИlmяsИndя ИШИn TяШKИlИ

Komandиrиn vя qяrargahыn bиlavasиtя яmяlиy -
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ya  tыn (дюйцшцн) hazыrlыьы иши yuxarы ko man dan -
lыq  dan  дюйцш яmrи (дюйцш sяrяncamы) alыnmasы
иlя baшlayыr.

Дюйцш tapшыrыьыnы aydыnlaшdыraraq komandиr
aшa   ьыdakыlarы anlamalыdыr:

– gяlяcяk  fяalиyyяtиn mяqsяdиnи, bюйцк ряи-
син nиyyяtиnи (яsasяn дцшmяnиn darmadaьыn
edиl mяsиnиn цсулlarыnы), brиqadanыn hяrяkяt zo -
la ьыnda йухары komandanlыьыn gцc vя vasиtяlяrи
иlя mяhv edиlяn obyektlяr vя hяdяflяrи;

– юз bиrlяшmяsиnиn (hиssяsиnиn) tapшыrыqlarыnы,
яmя lиyyat (дюйцш) дцзцлцшцndя yerиnи vя яmя -
lиy  yatda rolunu;

– гonшu bиrlяшmяlяrиn tapшыrыqlarыnы, onlarla
ara xяtlяrиnи, гonшu bиrlяшmяlяrля vя dиgяr qo -
шun нювlяrи иlя qarшыlыqlы яlaqяляrиn qayda la rы nы;

– bиrlяшmяnиn (hиssяnиn)  дюйцш tapшыrыьыnы
ye rиnя yetиrmяyя  hazыrolma vaxtыnы;

– яmяlиyyatыn (дюйцшцн) hazыrlыьыna  vaxtыn
he sabatыnı;

– яmяlиyyat vяzиyyяtиnиn  qиymяt lяndиr иl mя -
sи ni;

– яmяlиyyat яrazиsиnиn  qиymяtlяndиrиlmяsиni.

ДЮйЦШ TApШЫrЫQlArЫnЫn verИlmяsИ

Tabeчиlиkdя olan, яmr verиlяn vя dяstяklяyяn
hиs sяlяrя (бюлмяlяrя) дюйцш tapшыrыqlarы, дюйцш
яmr lяrи vя ya дюйцш (иlkиn дюйцш)  sяrяncamlarы
шяx sяn komandиr vя ya onun gюstяrиши иlя qя rar -
 gah rяиsи tяrяfиndяn qoyulur.
Bиrиncи нювbяdя  дюйцш  tapшыrыqlarы  яsas  tap -

шы rыqlarы hяyata кечиrяn vя ya verиlяn tap шы rыq -
larыn hяyata кечиrиlmяsиnя hazыr olmaq цчцн
чох vaxt tяlяb edяn hиssяlяrя (бюлмяlяrя) qo -
yu lur. 

Komandиr  tяrяfиndяn шиfahи verиlяn  дюйцш
яmr lяrи (дюйцш sяrяncamlarы) tяyиn edиlmиш  qя -
rar  gah zabиtи tяrяfиndяn yazыlыr, дюйцш sяnяdи
ню   вцndя hazыrlanыr vя aиdиyyati цзря ta be чи lиk -
 dя  olan komandиrя (rяиsя) чатdыrыlыr. 

Табечиликdя  olan  komandиrlяr (rяиslяr) шиfa-
hи alыnan  яmrlяrиn (sяrяncamlarыn) yazыlы tяs dи -
qи ni  gюзlяmяdяn  иcra etmяlиdиrlяr. 
Дюйцш яmrи vя дюйцш sяrяncamlarы qыsa, aydыn

vя иkиlиmяna иfadя edиlmяsи  иstиsna olunmaqla
ha zыrlanыr. Bu sяnяdlяrdя, табечиликdя olan ko -
man dиrlяrя, yalnыz verиlяn tapшыrыьыn ay dыn laш dы -

rыl masы, qяrar qяbul edиlmяsи, qarшыlыqlы яlaqя-
nиn tяшkиl edиlmяsи vя qoшunlarыn  дюйцшя ha zыr -
lan masы цчцн  mяlumatlar  эюсtяrиlиr.
Дюйцш яmrlяrи, дюйцш sяrяncamlarы  vя дюйцш

tя mиnatы  нювlяrи цзря  sяrяncamlar  tяyиn edиl -
mиш formatda yazыlыr.

Дюйцш яmrиndя gюstяrиlиr:
Аидиййятли: 
(а) Хяритяляр;
(б) Сянядляр. 
Саат гуршаьы : Ъ
Тяшкилатланма : Ялавя А
1. Вязиййят:
а. Дцшмян гцввяляри;
(1) Ялавя Б; 
(2) Тяртиби, тяркиби, гцввяsи;
(3) Ещтимал олунан fяалиййят тярзи;
б. Дост гцввяляри;
(1) Йухары бирлик (бирляшмя, щисся, бюлмя);
(2) Гоншулар;
(3) Дястякляйян гцввяляр;
(4) Мараьында фяалиййят эюстярян гцввяляр.
ъ. Табелийя верилян вя алынан гцввяляр;
(1) Табелийя верилянляр;
(2) Табеликдян алынанлар.
2. Вязифя: 
Гаршыйа гойулан дюйцш тапшырыьы;
3. Иъра:
а. Командирин ниййяти;

б. Ямялиййатын kонсепсийасы (ямялиййатын
мяг   сяди, иъра олунаъаг тапшырыглар, ямялиййатын
мяр  щяляляри вя щяр мярщялядя тапшырыгларын йе -
ри ня йетирилмяси гайдасы, бирликлярин (бирляшмя,
щис ся вя бюлмялярин) фяалиййяти, атяш дястяйи,
мц шащидя, кяшфиййат, мцщяндис тяминаты, авиаси-
йа дястяйи дя ачыгланмагла);

ъ. Табеликдяки бирлик, бирляшмя, щисся вя бюл -
мя  ляря тапшырыглар;

д. Координасийа тялиматы (гаршылыглы ялагянин
тяш  кили вя сахланыlмасы).

4. maddi-texniki təminat
5. idarəetmə və rabitə
а. Идаряетмя:
(1) Йухары команданлыьын ясас идаряетмя

мян  тягяси;
(2) Идаряетмя мянтягяляринин йерляри;
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(3) Идаряетмя мянтягяляринин йердяйишмя исти -
га   мятляри.

б. Рабитя:
(1) Ялавя Щ;
(2) Рабитядян истифадя гайдалары вя иш режимля-

ри.

яmяlИyyATЫn  (dЮйЦШЦН)

plAnlAШdЫrЫlmAsЫ

Komandиr юz qяrargahы иlя bиrgя яmяlиyyatыn
(дю йцшцн) planlaшdыrыlmasыnы hяyata кечиrиr.

Planlaшdыrma aшaьыdakыlarы tяmиn etmяlиdиr:
– hиssяlяrиn (бюлмяlяrиn) дюйцш иmkanlarыnыn

tam vя effektиv иstиfadяsиnи;
– яsas иstиqamяtdя эцъ vя vasиtяlяrиn qя tиy -

yяt lя cяmlяшdиrиlmяsиnи;
– дцшmяnя эцъlц  zяrbя endиrиlmяsиnи  vя ona

etи barlы  atяшlя zяrяr vurulmasыnы;
– яmяlиyyatыn (дюйцшцн) gedишиndя гцвvяlяrиn

ar tыrыlmasы цчцн эцъ vя vasиtяlяrlя manevr edиl -
mя sиnи;

– qoшunlarыn дюйцш qabиlиyyяtиnиn saxlanыl ma -
sы nы  vя onun qыsa zamanda bяrpa edиlmяsиnи;

– иdarяetmя sиstemиnиn daиm saxlanыlmasыnы.
Яmяlиyyatыn (дюйцшцн) planlaшdыrыlmasыnыn

яsa sыnы яmяlиyyat яmri tяшkиl edиr.
Яmяlиyyat яmri bиlavasиtя qяrargah  rяиsиnиn

rяh bяrlиyи altыnda, cиddи mяhdudlaшmыш  шяxslяr
cяlb edиlmяsи иlя ишlяnиlиr (hazыrlanыr).

Яmяlиyyat яmri юзцndя яlavяlяri  birlяшdиrиr.

яmяlиyyat яmrinin яlavяlяri aшa ьы da kы lar -
dыr:

– ялавя А. Тяшкилатланма;  
– ялавя Б. Кяшфиййат; 
– ялавя Ъ. Ямялиййат схеми;
– ялавя Д. Атяш дястяйи;
– ялавя Е. Идаряетмя вя ъавабдещлик;
– ялавя Ф. Мцщяндис тяминаты;
– ялавя Э. Щава щцъумундан мцдафия;
– ялавя Щ. Рабитя;
– ялавя И. Мадди-техники тяминат; 
– ялавя Ж. Нцвя, биоложи вя кимйяви мцщафи-

зя;
– ялавя К. Щярби pолис;
– ялавя Л. Ярази кяшфи вя мцшащидя;
– ялавя М. Дярин ямялиййатлар;
– ялавя Н. Арха бюлэя тящлцкясизлийи;

– ялавя О. Щава сащясиня нязарят;
– ялавя П. Шяхси щейят; 
– ялавя Г. Ямялиййатын тящлцкясизлийи;
– ялавя Р. Психоложи ямялиййат;
– ялавя С. Алдатма ямялиййаты;
– ялавя Т. Радиоелектрон мцбаризя;
– ялавя У. Щярби-мцлки ямякдашлыг;
– ялавя В. Кцтляви информасийа васитяляри иля

ялагя. 
Яmяlиyyat (дюйцш) planыnыn sяnяdlяrи ko man -

dи rиn яmяlиyyat (дюйцшя) qяrarыna uyьun ol ma -
lы dыr. Бцтцн sяnяdlяr иш qrafиkиndя tяyиn edиlmиш
qay dalarla vя mцddяtlяrlя hazыrlanыr.
Hяr bиr шяraиtdя дюйцш sяnяdlяrиnиn  hazыr lan -

masы, qoшunlara vaxtlы -vaxtыnda  дюйцш tap шыrыq -
la rыnыn verиlmяsиnи vя яmяlиyyatыn (дю йц шцн)
tяш kиlиnи gecиkdиrmяmяlиdиr.
Korpus komandиrиnin щцcum яmяlиyyatыna qя -

ra rы 1:100 000 mиqyaslы xяrиtяdя ишlяnиlиr vя ha -
zыr lanыr. Briqada komandиrиnin щцcum дюйцшцня
qя rarы 1:50 000 mиqyaslы xяrиtяdя ишlяnиlиr vя
ha zыrlanыr.
Xяrиtяdя aшaьыdakы hяrbi iшarяlяr яks etdиrиlиr:
ясас ишаряlяr:
– щисся (бирляшмя,  бирлик), кomanda мяntяqя-

si вя  гярарэащ ишаряляри;
– мянтягя, обйект ишаряляри;
– хятт, бюлэя вя район ишаряляри. 
Хцсуси ишаряlяr:
– силащ, техника ишаряляри;
– гурьу, мювге ишаряляри;
– манея ишаряляри;
– йол, кюрпц ишаряляри;
– хцсуси мянтягя вя диэяр ишаряляр;    
Кянар мялуматлар:
– мянсубиййят;
– щиссянин ады вя йа силащын типи (чапы);
– щярякят габилиййяти;
– эцъляндирилмя васитяляри;
– tariх, saat;
– ялавя мялуматлар.

ялавя ишаряляр:
– гошун нювц ишаряси;
– сявиййя ишаряси;
– тапшырыг, фяалиййят, вязиййят ачыглайан ишаря-

ляр.
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яМяЛИййАТЫН mяШг ЕТДИРИЛМяСИ

ямялиййат мяшги – ямялиййатын фактики йери-
ня йе тирилмясинин ямялиyйат иштиракчылары тяряфин-
дян мяшг етдирилмясидир. Бу иштиракчыларын ямя -
лий  йат  ла даща йахындан таныш олмасыны тямин едир
вя дюйцш сящнялярини ъанландырараг визуал эю -
рцн  тц йарадыр. Бу визуал эюрцнтцляр иштиракчылара
ямя  лиййатын эедишиндя яразидя йахшы сямт ляш -
мя   йя, мцряккяб шяраитдя вя эюзлянилмяз щал -
лар   да ъялд вя дцзэцн гярарлар гябул етмяйя кю -
мяк  лик едир. Бундан башга, дюйцш тапшырыглары-
нын тякрарланмасы щялледиъи фяалиййятлярин иърасы
ар  дыъыллыьынын онларын зещинляриндя щякк олунма -
сы  на сябяб олур.
Ямялиййатын мяшг етдирилмяси щям дя планлаш -

дыр ма просесиндя эюздян йайынан бязи сящвля-
рин ашкар едиляряк, gecikdirilmяdяn арадан гал -
ды  рылмасына хидмят едир (ямялиййат ямриня дц -
зя лишляр fрагментал ямр васитясиля табеликдякиля-
ря чатдырылыр).

Вахт – мяшглярин кечирилмяси цчцн ян ваъиб
амил дир, вахт командирин вя гярарэащын сярян -
ъа  мын да олан ян гиймятли ресурсдур. Тяляб олу-
нaн вахт, мяшг етдириляряк тапшырыгларын мцряк -
кя  блийиндян  мяшгин типи вя кечирилмя метод ла -
рын  дан асылы олараг дяйишир. Вахт мящдуд олдуг-
да гярарэащ гысалдылмыш мяшгляр кечиряряк йал-
ныз критик щадисяляр цзяриндя дайаныр.

Щцъум ямялиййатында гярарэащ илк нювбядя
иря лилямя вя ачылма (башланьыъ вязиййяти тут -
ма), цзяриндян ашма, щядяфя доьру щярякят,
щя дяфя щцъум вя щядяфи яля кечирмя фяалиййят -
ля  ринин мяшгиня диггят йетирмяли вя зярури ол -
дуг да диэяр суаллара бахмалыдыр. Ямялиййатын
хц сусиййятляриндян, гярарэащын щазырлыг сявий -
йя  син дян вя командирин тялябляриндян асылы ола-
раг мяшгин эедишиндя бахылан критик щадисялярин
си йащысы да мцхтялиф олаъагdыr.

mяшqin tiplяri.
Мяшгин беш типи мювъуддур:
– tясдиг bрифинги;
– tягдим bрифинги;
– mцштяряк qцввялярin mяшги;
– tяминат mяшги;
– dюйцшцн вя йа ямялиййат проседурларынын

мяшги.

Тясдиг bрифинги – табеликдяки командир тяря -
фин  дян тапшырыьын алынмасы иля дярщал кечирилир.
Та беликдяки командирляр йухары командиря
ойу нун nиййятини, юз тапшырыг вя мягсядлярини,
ямя лиййатда юзляринин вя гоншуларынын vя зи фя ля -
ри ни ня ъцр анладыгларыны мярузя едирляр.

Тягдим bрифинги – табеликдяки командир тяря -
фин  дян hярби qярар qябулетмя pросеси бойу ке -
чи рилир. Йухары командиря планлашдырманын эеди-
ши барядя мялуматлар вя гябул олунмуш qярар
тяг дим едилир. Бу йухары команданлыьа табелик -
дя  килярин планлашдырма фяалиййятляриня нязарят
вя координасийа етмяйя имкан верир. 

Бундан башга, йухары команданлыг:
– ямялиййатын kонсепсийасындакы проблемляри

аш кар едя билир;
– табеликдяки командирлярин консепсийасында-

кы пробlемляри ашкар едя билир;
– табеликдякилярин nиййятляринин онларын vязи -

фя ляриня уйьунлуьуну арашдыра билир.

Мцштяряк qцввялярin мяшги – цмумгошун
гцв  вя ляринин команданлыьы тяряфиндян, бир гай -
да ола раг табеликдяки команданлыгларa юз ямя -
лий  йат ямрлярини вердикдян сонра кечирилир. 

Бу мяшг тяминат верир:
– табеликдяки бцтцн щиссялярин вя гошун нювля -

ри нин планлары синхронлашдырылыб;
– табеликдяки бцтцн щиссялярин планлары коман -

ди  рин nиййятиня ъаваб верир.

Тяминат mяшги – бир вя йа бир нечя тяминат
ню вц цзря кечириля биляр. Тяминат мяшги hярби
qя рар qябулетмя pросеси бойунъа, ашаьыдакы
мяг  сядлярля кечирилир:
– vязифянин йериня йетирилмяси цзря йухары ко -

ман данлыьын планыныn тямин олунмасына ямин
ол маг;
– тяминетмя планыны маневр планы иля синхрон -

лаш  дырмаг.

Дюйцшцн вя йа ямялиййат проседурларынын
мяш ги – бцтцн сявиййялярдя кечирилир вя дю йц -
шцн апарылмасы ардыъыллыьынын вя ямялиййат про -
се  дурларынын щамы тяряфиндян дцзэцн мяним ся -
 нилмясиня имкан верир. Бу мяшг, щям щярби гя -
рар qябулетмя просеси бойунъа, щям дя qярар
гя бул едилдикдян сонра кечирилир.
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МяШгИН КЕчИРИЛМяСИ mЕТОДЛАРЫ

Мяшгин кечирилмяси методлары мцхтялиф ола би -
ляр, лакин алты ясас метод мювъуддур:

– там тяркибдя, бцтцн силащ вя лявазимат иля
мяшг;

– мящдуд гцввялярля мяшг;
– ярази макети цзяриндя мяшг;
– хяритя ескизляри цзяриндя мяшг;
– хяритя цзяриндя мяшг;
– радио-мяшг.
Там тяркибдя, бцтцн силащ вя лявазимат иля

мяшг – вязифянин иърасынын бцтцн иштиракчылар тя -
ря финдян там вя тяфяррцатлы баша дцшцлмясиня
им кан верир. Мяшг яразидя кечирилир вя мяшгя
ямя лиййатда иштирак едяъяк бцтцн гцввяляр там
тяр кибдя силащ вя лявазиматла там тяъщиз едилмиш
вя зиййятдя чыхарылыр. Bu, əн чох гцввя, вахт вя
ре сурс тяляб едян мцряккяб бир мяшгдир вя
дюйцш сящ нясинин сурятини йарадыр.

Вахтын – щям щазырлыьына, щям дя кечирилмя-
синя бюйцк вахт тяляб олунур. Даща чох ашаьы
ся вий йялярдя кечирилир вя онлар цчцн ян еффектив
мяшг формасыдыр.

Сявиййя. – Бцтцн сявиййялярдя ейни вахтда
ке чи рилир, бу заман ашаьы сявиййяляр йухары
щисся ля  рин бир щиссяси кими иштирак едир. 
Тящлцкясизлик – гошунларын щярякяти дцшмянин

диг  гятини ъялб едя биляъяйиндян, тящлцкясизлик
тяд бирляриня хцсуси диггят йетирилмялидир.   Дцш -
мян мяшги мцшащидя едяъяйи тягдирдя ямялий -
йа тын nиййятини ашкар едя биляр.

ярази. – Мяшгин кечириляъяйи ярази мцмкцн
гя дяр ямялиййат бюлэясиня уйэун олмалы вя
яра зи мяшгин кечирилмясиня яввялъядян щазыр -
лан  малыдыр.

Мящдуд гцввялярля мяшг – йалныз команди-
рин тяйин етдийи команда вя гцввялярля ке  чири -
лир. Кечирилмя гайдасы там тяркибдяки мяш  гя уй -
 ьундур, йалныз ашаьы сявиййялярдяки щис  ся ля рин
бязиляри мящдуд тяркибдя ъялб едилир вя йа йал   -
 ныз командалары иля тямсил едилир.Tам тяркиб -
 дяки мяшгя нисбятян даща аз гцввя, вахт вя
ресурс тяляб едир.

вахт. – Там тяркибдяки мяшгя нисбятян мяш-
гин щазырлыьына даща аз вахт тяляб олунур.

Тящлцкясизлик. – Даща аз гцввя ъялб олунду-
ьу цчцн даща тящлцкясиздир, лакин гошунларын
щяря кя  тинин дцшмян тяряфиндян мцшащидя олун-
масы тящ лцкяси галыр.
ярази. – Там тяркибдяки мяшгдя олдуьу кими,

яра зинин яввялъядян щазырланмасына ещтийаъ
вар.

ярази макети цзяриндя мяшг – гошунларын
ъялб едил мяси иля кечирилян мяшгляря нисбятян
даща аз гцввя, вахт вя ресурс тяляб едир. Мяшг
ярази нин релйефи нязяря алынараг кечирилир.

Вахт. – Мяшгин кечирилмясиня аз вахт тяляб
олун са да макетин щазырланмасы чохлу вахт вя
гцв вя тяляб едир.

Сявиййя. – Макетин мигйасы мцяййян бир ся -
вий йяли щисся цчцн нязярдя тутулдуьундан йал-
ныз 1 вя йа 2 сявиййяли мяшгин кечирилмяси еф -
фек тивдир.

Тящлцкясизлик – мяшг иштиракчыларынын макет
ят  рафында топлашмасы дцшмян тяряфиндян мцша-
щидя едиля биляр. Макет мяшгин кечирилмясиндян
сон ра мящв едилмялидир.

Ярази. – Макет мцмкцн олдуьу гядяр ярази
рел йефини дцзэцн якс етдирмялидир.

Хяритя ескизляри цзяриндя мяшг – иримигйас-
лы хя ритя ескизляри цзяриндя кечирилир вя ейни
вахтда бцтцн иштиракчыларын ескизляри эюрмясиня
им кан верир. Щазырланмасына вя кечирилмясиня
аз вахт сярф олунур. Яразинин хцсусиййятляринин
ня зя ря алынмасы чятинляшир.

Хяритя цзяриндя мяшг – планлашдырма просе -
син  дя истифадя едилян хяритя вя крокиляр цзярин-
дя кечирилир. Айрыъа щазырлыг тяляб етмир, йалныз
мяш гин билаваситя кечирилмясиня вахт сярф олу-
нур. Яразинин хцсусиййятляри йалныз хяритя цзя -
рин  дя охунур.

Радио-мяшг – команда-гярарэащ щейятинин
го шунларын идаря едилмяси цзря мяшг етдирилмя -
си  дир. Мяшгин кечирилмяси цчцн мяшг иштиракчыла-
ры мцвафиг радиоваситялярля, план вя крокилярин
су рятляри иля тямин едилмялидирляр.
Вахт – мяшгя щазырлыг, хцсусиля дя онун кечи -

рил  мяси бюйцк вахт сярф тяляб едир. Беля ки,
мяш гин эедишиндя командалар вя мярузяляр
тех ники рабитя васитяляриндя реал олараг йериня
йе тирилир вя ямялиййат проседураларынын иъра арды -
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ъыл  лыьына риайят едилир.
Тящлцкясизлик – дцшмянин радио данышыглары

дин ляйя биляъяйи цчцн чох тящлцкялидир. Ке чи ри -
ля ъяйи тягдирдя дцшмянин техники кяшфиййат ва -
си тяляриня гаршы еффектив тядбирляр эюрцлмялидир.

nяTИcя

Nяticя olaraq bildirirяm ki, mцasir dюyцш
яmя liyyatlarыnыn planlaшdыrыlmasы, hazыrlыьы vя
ke чirilmяsi hцcuma hazыrlыq dюvrцndя MABr
qяrargahыnыn iшinin tяшkilində яsas xц su siy yяt -
lяrdяn biri olacaqdыr. Hal-hazыrda qя rar gah larda
istifadя olunan яmяliyyata hazыrlыq vя qя rargah
prosedurlarы яdяbiyyatы olduьunu nя zя rя alsaq,
gяlяcяk dюyцшlяrdя qяrargahыn iшi nin tяшkilindя
mцhцm rol oynadыьы цçцn daha da geniш
mяnimsяnilmяsi mяqsяdяuyьundur.

Dюyцшя hazыrlыq zamanы qяrargahыn iшinin
yцk sяk sяviyyяdя tяшkili  zabitlяrin yцksяk pe -
шя karlыьa malik olmasыndan, qяrargahыn iшinin
ba carыqla vя mцstяqil шяkildя planlaшdыrыlmasы
vя praktiki cяhяtdяn mяharяtlя icra edil mя sin -
dяn bilavasitя asыlыdыr. Bцtцn hallarda qя rar ga -
hыn iшinin mцvяffяqiyyяtlя yerinя yetirilmяsinя
yal nыz idarя heyяtinin deyil, hяm dя bцtцn qo -
шun nюvlяrinin шяxsi heyяtinin яmяyi nя ti cя sin -
dя nail olunur. 

Gяlяcяkdя hцcum dюyцшlяri zamanы qяrar ga -
hыn iшinin yerinя yetirilmяsindя яsas rolu yцk -
sяk bacarыьa malik olan komandir heyяti oy na -
ya caqdыr. Bu mяnada, qoшunlarыn hцcum dю yц -
шц nц mцvяffяqiyyяtlя yerinя yetirmяk цçцn,
qя rargahыn iшinin, planlaшdыrmasы zamanы qar шы -
lыq lы fяaliyyяtlяrin, istяnilяn шяraitlяrdя mц vяf -
fяqiyyяtlя yerinя yetirilmяsi юz яhяmiyyяtini
itirmяyяcяk, daha da aktual olacaqdыr. 
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1. Ordu vя korpus яmяliyyatы (bюyцk hяrbi

bir  lяшmяlяr). Azяrbaycan Respublikasы Si lah lы

Qцv vяlяrinin Hяrbi Akademiyasы, 2 fevral 2005 

2. Яmяliyyata hazыrlыq vя qяrargah pro se dur -

la rы. Azяrbaycan  Respublikasы Silahlы  Qцv vя -

lя rinin Hяrbi Akademiyasы, 29 oktyabr 2010 

реЗЮме
ОрганиЗация рабОты штаба 

мОтОстрелКОвОй бригады при 
пОдгОтОвКе нас туп ления

и. MадатОв

В статъе описаны организация и методы ра -
бо ты  управления штаба при подготовке нас -
туп ления, общие обязанности офицеров шта -
ба, методы последовательной и параллельной
ра боты штаба, организация работы при при -
ня  тии решения, отдача боевых задач, плани -
ро  вание операции, организация работы уп -
рав ления штаба при взаимодействии.

sUmmAry
orgAnIzATIon And meThods of

The sTAff pArATIon for The
offensIve wAr

И. МAdATov

Ыn this article it has been reflected the organi -
za  tion and methods of the staff durinq the pre -
pa ration for the offensive war, the comman du -
ties of HQ officers, sequence in methods of
work, the method of parallel work, the or qa ni -
za tion of work in theresolution of theoperation,
qi vinq instruction to the battle planninq of oper-
ation, the mutual relation in the organization of
work and the activity of staff.
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Hяrb mяharяtinin prinsiplяri юzцndя xцsusi
qay  dalarы, silahlы qцvvяlяrin mцxtяlif qoшun
nюv   lяri ilя dюyцшlяrin aparыlmasыnы vя ha zыr lы ьы -
nы яks etdirir. Zenit-raket qoшunlarыnыn dюyцш
tяt     biqinin яsas prinsiplяri hava hцcumundan
mц     dafiя qoшunlarыnыn dюyцш nizamnamяsindя
tя     yin olunub vя buraya iki  prinsip daxildir:
Birinci, zenit-raket qoшunlarыnыn taktiki, bir lяш -

mя vя hissяlяri цчцn  xarakterik prinsipdir;
Иkinci, zenit-raket qoшunlarыnыn hяrb mяha rя -

 ti nin цmumi, yяni dюyцш tapшыrыьыnыn yerinя ye -
ti rilmяsi цsullarыnы aчыqlayan prinsipdir.

Hяrb  sяnяtinin bцtцn prinsip sistemi цmumi
vя hissяvi olaraq iki yerя bюlцnцr.
Цmumi prinsiplяri – hяrbi mяharяtin ilkin vя -

ziy yяtinin hazыrlыьы vя strateji hяrbi hя rя kяt lя -
rin aparыlmasы, яmяliyyat vя taktiki miqyasda
bц tцn  silahlы qцvvяlяrdя tяtbiq olunur.             

Bu halda яsas prinsiplяri yada salaq:
– silahlы qцvvяlяrin daimi dюyцш hazыrlыьы;
– bцtцn nюv qoшunlarыn uyьunlaшdыrыlmaqla

bir  gя tяtbiqi vя qarшыlыqlы яlaqяlяri;
– яsas tapшыrыьыn yerinя yetirilmяsi цчцn vacib

is tiqamяtlяrdя gцcцn cяmlяшdirilmяsi;
– tapшыrыьыn yerinя yetirilmяsi цчцn lazыm olan

fa silяsiz dюyцш hяrяkяtlяri vя yцksяk dюyцш vя -
ziy yяtinя gяtirilmяsi;

– qoшunlarыn manevri, gцc vя
vasitяlяri, яvvяlcяdяn eh ti -
yat larыn yaradыlmasы, on la rыn
vaxt lы-vaxtыnda is ti fa dя si vя
bяr paetmя bacarыьы;

– gюzlяnilmяz hяrяkяtlяrin
tя mini, tapшыrыьыn yerinя ye -
ti rilmяsi  dцшmяn цчцn gюz -

lя nilmяz цsullarыn tяtbiqi;
– qoшunlarыn dюyцш qabiliyyяtinin vaxtlы-vax -

tыn da bяrpasы vя saxlanыlmasы, dюyцш hя rя kяt lя -
ri nin vя яmяliyyatыn hяrtяrяfli tяmin edilmяsi; 

– qoшunlarыn etibarlы vя fasilяsiz (gцclяrin)
ida rя edilmяsi, seчilmiш hяdяfdяn  kяnara чыx -
ma  maq, qoyulmuш tapшыrыьыn vя qяbul edilmiш
qя rarыn yerinя yetirilmяsi.

Zenit-raket hissя vя birlяшmяlяrində dюyцшцn
apa rыlmasы vя tяшkili  цsullarы nяzяri araшdыrma
яsa sыnda formalaшmalыdыr. Bu prinsiplяrin mяz -
mu nu vя mahiyyяtini aчaq.

dюyцш hazыrlыьы – qoшunlarыn mцxtяlif mцhit
vя шяraitlяrdя dюyцшя baшlamasы vя dюyцш tap -
шы  rыьыnы tяyin olunmuш vaxtda mцvяffяqiyyяtlя
ye  rinя yetirmя qabiliyyяtidir. Daima yцksяk
dю   yцш hazыrlыьы zenit-raket qoшunlarыnыn bir lяш -
mя  lяri (hissяlяri) qoyulmuш dюyцш tapшыrыqlarыnы
mцx  tяlif mцhit vя шяraitlяrdя yerinя yetirmяsi
цчцn vaxtlы-vaxtыnda dюyцшmяk qabi liy yя ti nя
de yilir. Dюyцш hazыrlыьыnыn yцksяldilmяsi so si al-
si y asi vя hяrbi-texniki faktorlardan irяli gя lir.
Bu vяzifяyя kompleks yanaшmanы belя sы ralaya
bilяrik. Dюyцш hazыrlыьыnыn kompleks xa rakterli
tяr kibi bцtцn tяdbirlяrin sistem яsa sыn  da ke чi ril -
mя si vя yцksяldilmяsinə kompleks ya naшma tя -
lяb edir. Zenit-raket qoшunlarы цчцn onlarыn
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iчin dяn яvvяlcяdяn (юzцyeriyяn divizionlar –
tя  y in olunmuш vaxtda) dю yцш dц zц lцшцnя aчыl -
masы, atяш sisteminin ya ra dыlmasы, kяш fiyyat vя
ida rяetmя; silahlarыn vя hяr bi tex ni kanыn dюyцш
tяt biqinя daima hazыr ol masы, шяx si heyяtin dю -
yцш tapшыrыьыnыn yerinя ye ti ril mяsi, dюyцш nюv -
bя sinin tяшkili vя apa rыl ma sы; ha va dцшmяninin
uчuш vaxtыnы nяzяrя ala raq bri qadanыn tяyin
olun muш mцd dяt dя ha zыrlыq vяziy yяtinя gя ti ril -
mя si.

Divizionlar цчцn чatma vaxtы – юndя olan ra -
dio  texniki bюlmяlяrin dцшmяnin hava hцcum
va  sitяlяrini aшkaretmя vaxtыndan zenit-raket qo -
шun larыnыn mяhvetmя zonasыnыn uzaq mя sa fя si -
nя чatma vaxtыdыr. Briqada цчцn чatma vaxtы di -
 vizionlara olan яn az uчuш vaxtыdыr.

Mцdafiя olunan obyektlяrя yaxыnlaшarkяn ha -
va dцшmяninin tapшыrыьы yerinя yetirmя hяddinя
qя dяr mяhv edilmяsi,  zenit-raket qoшunlarы bir -
lяш mя vя hissяlяri dюyцшцn aparыlmasы vя zenit-
ra ket mцdafiяsinin birlяшmя vя hissяlяri dю yц -
шцn aparыlmasы vя zenit-raket mцdafiяsinin tяш -
ki li prinsipinя яsaslanыr. Bu prinsipin real laш ma -
sы mцdafiя olunan obyektя hava dцшmяninin
bu   raxыlmamasы tapшыrыьыdыr. 
Zenit-artilleriya qruplaшmalarы юlkяnin mцhцm

ob yektlяrinin mцdafiяsinin dairяvi baьlanma
prin sipi ilя obyektin yaxыnlыьыna soxulmuш dцш -
mя nin ehtimal olunan bombaatma hяddinя чat -
ma  dan vя onun юz dюyцш tapшыrыьыnы yerinя ye -
tir mяdяn mяhv edilmяsi tяlяblяrini bюyцk mя -
su liyyяtlя qarшыlamadыr.

Orta чaplы zenit batareyasыnыn яsas hissяsi vя
hərbi dövrdən sonra bюyцk чaplыlar da ehtimal
olu nan bombaatma hяddi dairяsinin юnцndя,
atяш hяddindя yerlяшdirilir. Atяш hяddini keч -
miш dцшmяn aviasiyasы ilя mцbarizя aparmaq
цчцn daxildя atяш hяdlяri yaradыlmalыdыr.

Vacib obyektlяrin, administrativ – sяnaye
mяr   kяzlяrinin sяr hяdlяrindя kiчik hцndцrlцkdя,
k  i  чik чaplы ze nit artilleriyasы ilя bilavasitя mц -
da fiənin təşkili яlavя edil miш dir. Amma avi asi -
ya nыn key fiyyяtli inkiшafы mц dafiя olunan ob -
yekt lяrin sяr hяdlяrindя ki чik чaplы artilleriyanыn
yer lяш di ril mяsini qeyri-mяq bul edir, ona gюrя
ki, tяy ya rя lяr dюyцш tap шы rыьыnы yerinя

yetirdikdяn sonra mц barizяyя qo шulurlar. Ona
gюrя dя kiчik чaplы ze nit ar til le ri yasыnыn bюyцk
hissяsi яsas atяш hяd dindя yer lяш dirilir. Bu nun -
la zenit artil leri ya sы nыn atяш sыx lыьы artыrыlыr vя
bю yцk vя  orta чaplы ze nit ba ta reyalarыnыn qo -
run masыna nail olunur.

Hal-hazыrda dцшmяn havadan zяrbяlяr endir -
mяk цчцn mцxtяlif tipli hava hцcumu va si tя lя -
rin dяn istifadя edir: bomba vя idarяolunan ra -
ket daшыyan tяyyarяlяrdяn, mцxtяlif bazalы qa -
nad  lы raketlяrdяn, mяsafяdяn idarяolunan pi lot -
suz uчuш aparatlarыndan  vя s.

Dюyцш tapшыrыьыnы yerinя yetirmя hяddi – dцш -
mяn aviasiyasы o hяddя чatdыqda qorunan ob -
yek tя mяhvetmя vasitяlяrindяn istifadя etmяk
ba  carыьыndadыr. 

Qorunan obyektin sяrhяdindяn dюyцш tapш ы rы -
ьы nы yerinя yetirmя hяddinin uzaqlыьы hяdяfin
hцn dцrlцyцndяn, uчuш sцrяtindяn vя onlarыn tяt -
 biq etdiyi mяhvedici vasitяlяrdяn asыlыdыr.
Bцtцn hava hцcumu vasitяlяrinin ehtimal olu -

nan uчuш sцrяti vя hцndцrlцklяri  qorunan ob -
yekt lяrin sяrhяdlяrinя nisbяtяn geniш sahяdя
dя yiшir.

Dцшmяnin dюyцш tapшыrыьыnы yerinя yetirmя
hяd dinin mцmkцn sahяsini bцtцn birlяшmяnin
nя zяrя almasы lazыmdыr.
Ona gюrя dя bu prinsipin reallaшdыrыlmasы fюv -

qя ladя шяraitdя чяtindir, mцxtяlif tipli zenit-ra -
ket komplekslяrin tяtbiqini tяlяb edir. Bu isя
on larы mяhvetmя zonalarыndan dюyцш tap шыr ыь ыn ı
ye rinя yetirmя hяddindяn юnя чыxarmadan asы -
 lы  dыr. Atяшin aparыlmasы, adяtяn ordu avia si ya sы
ilя hava hцcumundan mцdafiя qoшunlarыnыn
qцv    vяlяri vя silahlы qцvvяlяrin baшqa nюvlяri
ilя qarшыlыqlы яlaqя yaratmaq, qoшunlarыn vя ob -
yekt   lяrin  hava hцcumundan mцdafiя tap шы rы ьы -
nыn hяllindя яmяliyyat – taktiki axtarышlarыn ye -
ni aspektlяri, uчuшda mяhvetmя vasitяlяrilя ef -
fek t li mцbarizяnin tяmin edilmяsilя nail olu nur.

Dюyцш fəaliyyяtlяrinin hazыrlыьы zamanы zenit-
ra ket qoшunlarы qruplaшmalarыnыn yaradыlmasы
yu xarыda gюstяrildiyi kimi, o vaxt yerinя yeti ri -
lir ki, qorunan obyektя vя rayona zяrbя variantы
se   чimindя dцшmяn цstцnlцyя malik olsun.
Dцш  mяn mцharibя vя hяrbi яmяliyyatlar za ma -
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nы az bir mцddяtdя qoyulmuш mяqsяdя nail ol -
maq цчцn hяrb sяnяtinin prinsiplяrini rяhbяr
tu t araq ilk nюvbяdя vacib (strateji vя яmяliyyat
яhя  miyyяti olan) obyektlяrя vя rayonlara cяm -
lяш dirilmiш zяrbя endirmяyя чalышacaq.
Hava hцcumundan mцdafiяnin effektivliyi ob -

yekt lяrin (iqtisadi, hяrbi vя baшqa) tяhlц kя siz li -
yi ni  tяmin edяcяk, elяcя dя bцtюv silahlы qцv -
vя lяrin vя юlkяnin hava hцcumundan mц da fiя -
sinin effektivliyini artыracaqdыr.

Ona gюrя dя, obyektlяrin vя rayonlarыn юncя-
lik dяrяcяsinя  gюrя himayя olunmasы,  яsasяn
ze   nit-raket mцdafiяsi, onlardan daha vacibinin
hi   mayяsi цчцn gцcцn cяmlяшdirilmяsi, hяmiшя
olan gцc vя vasitяlяrlя lazыmi шяraitdя nailiyyяt
яl  dя edilmяsidir.

Lokal mцharibяnin tяcrцbяsi gюstяrir ki, bu
prin sipin nяzяrя alыnmamasы gцc vя vasitяlяrin
sя pяlяnmяsinя gяtirib чыxarыr vя nяticяdя hava
hц cumundan mцdafiяnin effektivliyini azaldыr.
Yuxarыda gюstяrildiyi kimi, obyektlяrin mц da -

fiя si dairяvi olmalыdыr. Bunu Liviyada olan dю -
 yцш яmяliyyatlarыnыn tяcrцbяsi bir daha tяs diq
et  di. Briqadanыn яsas obyekti olan Tri po li nin
cя  nub istiqamяtdяn zenit-raket atяш sis te min dя
100 m aшaьы hцndцrlцkdя boшluq var idi vя qar -
шы tяrяf bundan istifadя edяrяk zяrbя vur maq
цчцn 6 яdяd F-111-dян istifadя etmiшdir. Am -
ma bu eh timal olunan istiqamяtdя hя rя kяt lя rin
 va cib li  yini vя dцшmяn цчцn gюz lя nil mя dяn bu
is ti qa mяt dя юz qцvvяlяrinin cяm lяш mяsi
ehtimalыnы azalt mыr.

Mцяyyяn hцndцrlцk diapazonlarыnda dцш mя n
zяr bяlяrinin qarшыsыnыn alыnmasы цчцn tam vя
bяrabяr gцclяrin cяmlяшdirilmяsi labцddцr.
Qцv vяlяrin belя cяmlяшdirilmяsi mцdafiяnin
qu ruluшunun xarakterini, zenit-raket qoшunlarы
bir   lяшmя vя hissяlяrindя dюyцш dцzцlцшцnцn
яsas parametrlяrinin seчilmяsini tяyin edir.

Zenit-raket qoшunlarыnыn cяmlяшmiш  gцcцnя
ze nit-raket mцdafiяsi цчцn ayrыlmыш яsas qцvvя
vя vasitяlяrlя nail olunur. Briqadanыn  mц da fiя -
si nin eшelonlaшdыrыlmasы dюyцш dц zц lц шц nцn sыx   -
lы ьы, hissя vя bюlmяlяrin ma nev ri nin plan laш dы -
rыl masы vя hяyata keчirilmяsi, si lah larыn tяtbiqi,
dцш mяnin mяhv edilmяsi цчцn bю yцk im kanlara

ma lik olmasы, adi vя nцvя dю yцш sur satlarыnыn,
ra ket ehtiyatыnын artыrыlmasыndan asы lы dыr.
Dцшmяn цzя rindя цstцnlцyя mц da fiя nin
“elastikliyi” ilя na il olunur.Bu zaman dцш mя nin
mцxtяlif hя rя kяt variantlarыna яks-tя sir
qabiliyyяti, юz qo шun la rыmыzыn effektli hя rя kя -
tidir. Иndiki vяziyyяt, elя cя dя zenit-raket mц -
da  fiяsinin dayanыq lыьы nыn artыrыlmasы onun mo -
billik (hяrяkяtlilik) prob  lemini юn plana чы xa rыr.

Obyektlяrin (rayonlarыn) mцdafiяsi цчцn qa rы -
шыq tяrkibli  briqadanın  mцxtяlif tipli  ze nit-ra -
ket komplekslяrinin (sistemlяrin) uy ьun laш mыш
bir   gя tяtbiqi, zenit-raket qoшunlarыnın taktiki
his   sя prinsipi, zenit-raket mцdafiяsinin mцa sir
in   kiшaf mяrhяlяsi, onun vacib tяk mil lяш dir mя
is    ti qamяtlяrini tяyin edir. 

Иndiki vaxtda dцшmяn mцxtяlif hava hцcumu
va  sitяlяrinя malikdir. Belя hava dцшmяni ilя
mц  barizя zenit-raket silahlarыnыn imkanlarыnыn
uni versallaшmasыnı тяляб едир. Ona gюrя dя ob -
yekt  lяrin hava hцcumundan mцdafiя tap шы rы ьы -
nыn yerinя yetirilmяsinя mцxtяlif tяyinatlы  ze -
nit-raket sistemlяri cяlb olunur.
Mцxtяlif tipli  zenit-raket komplekslяrinin bir -

gя tяtbiqindяn yцksяk effektivliklя vя zenit-ra -
ket komplekslяrinin imkanlarыndan mak si mum
isti fadя etmяklя digяr оb  yek t lяrin (rayonlarыn)
bцtцn hцndцrlцklяrdя  ze  nit-raket mцdafiяsinя
uyьun olaraq daha yцk sяk dayanыqlы atяш
sistemi, kяшfiyyat vя ida rя  et  mяni tяmin etmяk
olar.

Bununla belя qeyd etmяk lazыmdыr ki,  zenit-
ra  ket qoшunlarыnыn birlяшmя vя hissяlяrindя bu
prin  sipin reallaшmasы цчцn zenit-raket qoшun
qrup   laшmalarыnыn tapшыrыьы vя dюyцш iшinя ya    ra -
dы cыlыqla ya naшmaq lazыm dыr.

Birlяшmяnin, hissяnin tяrkibi qarышыq olduqda
si   lah vя hяrbi texnikanыn dюyцш hazыrlыьы, dю yцш
hя  rяkяtlяrinin (яmяliyyatыn) tяmin edil mя si,
ida  rяetmя vя qarшыlыqlы яlaqя чяtinlяшir. Ze nit-
ra  ket qoшun qruplaшmalarынын яmяliyyat eшe lo -
nun da olan hava hцcumundan mцdafiя qo шun la -
rы цчцn tapшыrыьы hava dцшmяninin ki чik uч uш
vax  tы шяkillяrindя, gцclц radioelektron sus dur -
ma  da, kяшfiyyat zяrbя komplekslяri vя pi lotsuz
uчan cihazlarla mцbarizя aparmaqdыr.
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Юlkяnin dяrinliyindя olan obyektlяrя qanadlы
ra   ketlяrlя, elяcя dя mцasir strateji bom bar d -
man  чыlarla zяrbяlяr ehtimal olunur.
Zenit-raket qoшunlarыnыn qыrыcы aviasiya  vя ha -

va hцcumundan mцdafiя qцvvяlяri ilя sыx qar -
шы    lыqlы яlaqяsi, zenit-raket qoшunlarыnыn dюyцш
tяt     biqinin prinsipi, яmяliyyat вя dюyцшlяrdя,
ha    va hцcumundan mцdafiя dюyцшlяrindя  dюyцш
hя   rяkяtlяrinin obyektiv tяrkib hissяsinя чevril -
mя  sidir.

Hяrb mяharяtinin цmumi prinsipinя яsasяn
яmя liyyatыn uьuru bцtцn nюv silahlы qцvvяlяrlя
sыx vя qarшыlыqlы яlaqяdяn, hava hц cu mundan
mц dafiяnin шяraitindяn чox asыlыdыr.
Bu prinsipin яhяmiyyяti mцasir hava dцшmяni

ilя mцbarizяdя юlчцlmяz dяrяcяdя artmышdыr.
Ha  va hцcumundan mцdafiя qoшunlarыnыn gцc lя -
ri  nin qorunan obyektdяn maksimal mяsafяdя
ha  va dцшmяninin mяhv edilmяsi цчцn cяm lяш -
di r ilmяsi, zenit-raket qoшunlarы vя qыrыcы avia si -
ya ilk nюvbяdя olmaqla qцvvя vя vasitяlяri ilя
bц tцn uчuш, hя dяflяrin bцtцn sцrяtlяrdя, hцn -
dцr lцk dia pa zon larыnda fasilяsiz effektli tяsiri
on larыn birgя hя rяkяtlяri ilя яldя edilя bilяr.

Zenit-raket qoшunlarы manevr imkanlarыnыn
mяh    dud olmasыna baxmayaraq,  bюyцk atяш gц -
 cцnя malikdir. Hяr bir idarяolunan zenit-ra ket
atяш effektivliyi, zenit-raket komplekslяrinin
atяш imkanlarыnыn vя mяsafяnin artыrыlmasы, dю -
yцш яmяliyyatlarыnыn tяшkili заманы mцrяkkяb
ha   va шя  raitindя юz tяy ya rя lя ri mi zin sяhv edя -
rяk mяhv edilmяmяsi ilя юn plana чыx  mышdыr.
Bu   nunla belя tapшыrыьыn шяrtsiz yerinя ye  ti ril mя -
si tяyin olunmalыdыr. Bu problem ze nit-ra ket qo -
шun  larы vя qыrыcы aviasiya ilя qar шы lыq lы яla qяnin
tяш  kili xцsusiyyяtlяrinin ye ri nя ye ti rilmяsi,
mцx  tяlif шяraitdя zenit-ra ket qoшun la rы нын dю yцш
tяt  biqi prinsipinin re al  laшdыrыlmasы im  kan vя
шяrt  lяri ilя tяyin edilir.

Ha va dцшmяninin zяrbяlяrinin dяf edilmя sin -
dя mяr kяzlяшmiш idarяetmя ilя divizionlarыn
sяr  bяst dюyцш aparmasы mяqsяdyюnlц tяdbirdir.
Di vi zionlarыn mяrkяzlяшmiш idarяedilmяsi hя -
mi  шя zenit-raket birlяшmя vя hissяlяri tя rя fin -
dяn tяшkil olunur vя yerinя yetirilir. Bu vя baш -
qa dяrяcяdя mяrkяzlяшdirilmiш idarяetmяni

kon k  ret mцhit vя шяraitdя dюyцшцn aparыlmasы
bri   qada, divizionlarыn imkanlarыnыn da ha yaxшы
is  tifadяsi dюyцш tapшыrыьыnыn шяrtsiz ye ri nя ye ti -
ril  mяsini tяmin etmяlidir. Prinsipin hя ya ta ke -
чi  ril mяsi bir qayda olaraq briqadanыn  avto ma -
tik idarяetmя sistemlяri ilя di vi zionlarыn hя dяf -
 gюstяrmя vя kяшfiyyat stan si ya larы, hяm чi nin
komanda mяntяqяlяrinя bi la va sitя ra dio tex ni  ki
qoшunlardan  mяlumatlarыn qя bul edilmяsi ilя
tяmin edilir.  

Yaxыn Шяrq vя Vyetnam mцharibяlяrinin tяc -
rц  bяsi gюstяrdi ki, mцasir dюvrdя aviasiyanыn
hя  rяkяtlяri цчцn daha xarakterik  olan bi la va si -
tя zenit-raket qoшunlarы ilя qarшыlыqlы mц ba ri zя -
dir. Dцшmяn aviasiyasыnыn ehtimal olunan hя rя -
kяt  lяrindя susdurma taktikasы geniш tяtbiq olun -
maq  dadыr. Silahlanmaya mцxtяlif tяyinatlы kяш -
fiy  yat-zяrbя komplekslяri qяbul edilmiшdir.
Tap    шыrыьыn hяlli вя mяhvetmя vasitяlяrinin  tяt -
bi   qindя kombinяedilmiш hava zяrbяlяri  hя ya ta
ke  чirilir. Bu шяrtlяrdя zenit-raket qoшunlarы bir -
lя ш mя vя hissяlяrinин dюyцш tapшыrыьыnыn yerinя
ye  tirilmяsi цчцn mцdafiяnin aktivliyi, gюz lя nil -
mяz  hяrяkяtlяrя qarшы tяdbirlяri, dюyцш dц zц -
lц   шц vя gizliliyi hяlledici faktorlardan biri olur.
Bu kompleks tяdbirlяrя maskalanma, dцшmяnin
al   dadыlmasы vя dezinformasiyasы, manevr  hя rя -
kяt  lяri vя s. keчirilmяsi ilя nail olunur.  

Gцc vя vasitяlяrin manevretmя qabiliyyяti-
яv  vяlcяdяn ehtiyatlarыn yaradыlmasы, is ti fa dя et -
mя bacarыьы vя vaxtlы-vaxtыnda bяrpasыdыr. Ma -
nev  rin effektliyi taktiki mяqsяdyюnlцkdяn,
mцa  sirlikdяn, dцшmяn цчцn gюzlяnilmяzlik vя
giz   lilikdяn asыlыdыr. Manevr variantlarыnыn яv -
vяl   cяdяn hazыrlыьы, birinci dяrяcяli tяyinatы,
onun yerinя yetirилmя шяrtidir. Bюlmяlяrin ma -
nev  rи , dюyцш dцzцlцшlяrinin  gizliliyi, dцш mяnin
mц  dafiяnin xarakteri barяdя чaшdыrыl ma  sы gцc
vя vasitяlяrin tяrkibi, daha vacib is ti qa mяtlяrdя
mц  dafiяnin gцclяndirilmяsi vя yeni or taya чыx-
mыш tapшыrыqlarыn hяlli цчцn dюyцш dц zц lцшцndя
dя  yiшikliklяr, (yeni obyektlяrin mц da fiяsi, qo -
шun  larыn vя komunikasiyalarыn qo run ma sы) atяш
sis  teminin bяrpasы mяqsяdilя hяyata ke чirilir.
Zenit-raket mцdafiяsinin dayanыqlыьыnыn ar tы rыl -

ma sы vя qяflяtяn ortaya чыxmыш tapшыrыqlarыn
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hяl  li цчцn ehtiyatlar yaradыlыr. Mюvqelяrdя vя
ra  yonlarda dцшmяnin bцtцn kяшfiyyat nюv lя rin -
dяn ehtiyatlarыn gizlяdilmяsi vя maskalanmыш
vя   ziyyяtdя saxlanыlmasы lazыmdыr. 
Dюyцшцn hяrtяrяfli tяmin edilmяsiня, plan lan -

mыш tяdbirlяrin tam vя vaxtыnda keчirilmяsinin
tяш    kili vя yerinя yetirilmяsi ilя nail olunur.
Бун  лар зenit-raket qoшunlarы birlяшmяlяri vя
his  sяlяrin in di ki yaranmыш vяziyyяtdя, yaranmыш
tяr  kibdя vя ma hiyyяtdя dюyцш tяtbiqinin яsas
prin  siplяridir. On lar biri o birindяn izolyasiya
ol  madan bir prin sip sistemi ilя istifadя olunur.
Prin  siplяrin tяc rцbяdя istifadя edilmяsi чяtin
iш  dir, vя ziy yя tin bцtцn elementlяri dяrin analiz
vя hesabat tя lяb edir, hava dцшmяninin ehtimal
olu  nan hя rя kяt variantlarыnыn qiy mяt lяn di ril mя -
si онун яvvяlcяdяn gюrцnяn perspektivi vя in -
ki    шafыdыr. Ko man dir lяr vя qяrargahlar prin sip lя -
ri tяcrцbяdя tяt bi q edяn яsas fiqurlarын ele -
ment    lяridir.                                                                                                                     

Hяrb mяharяtinin prinsiplяri mяlum olan ta -
ri xi xarakter daшыyыr, lakin silahlы mцbarizяlяrin
apa rыlmasы, maddi яsaslarыn keyfiyyяtinin dя yiш -
mя  si, adяtяn bir prinsipin baшqa prinsiplя tam
dя yiшdirilmяsinя  gяtirib чыxarыr. Ona gюrя dя
hяrb mяharяtinin prinsiplяrini yaradarkяn
(яmя  lя gяtirяrkяn) keчmiш dюyцш tяcrцbяlяrini
nя zяrя almamaq olmaz. Mцasir zamanda  hяrb
mя harяtinin (iшin) bцtцn tяrяflяrinя toxunulur:
mad di яsaslarы, taktiki vя яmяliyyat mяharяtini,
qo шunlarыn dюyцш hazыrlыьыnы, eyni zamanda dю -
yцш яmяliyyatlarыnыn aparыlmasыnыn yeni forma
vя цsullarыnыn axtarыlmasыnы fasilяsiz olaraq
apar maq lazыmdыr.         

nяTИcя

Mяqalяdя bu nяticяyя gяlmяk olar ki, юlkя -
mi  zin hava hцcumundan mцdafiя qoшunlarы mц -
a sir hava hцcumundan mцdafiя dюyцшцndя hяr -
bi hava qцvvяlяri ilя qarшыlыqlы яlaqяdя qo yul -
muш tapшыrыqlarыn юhdяsindяn gяlmяk qa bi liy yя -
tin dяdir. Mцasir hava hцcumundan mцdafiя dю -
yц шц yцksяk dюyцш hazыrlыьы, mяnяvi-psixoloji
hazыrlыq vя hava hцcumundan mцdafiя va si tя lя -
ri nin imkanlarыndan effektiv istifadя etmяyi tя -
lяb edir.
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реЗЮме
ОснОвные принципы бОевОгО 

применения частей и сОединений 
ЗенитнО-раКетных вОйсК

р. саФарли

В статье  исследованы принципы и сути во -
ен ного искусства в современном противовоз -
душ  ном бою. Проведенные  исследования по -
к  а зывают, что  во всех войнах исход боя и соб -
лю дение этих   принципов во всех этапах опе -
ра   ций, зависят от взаимодействия  с другими
ви  дами войск. Также важную роль играет
уро  вень боевой морально-психологической
под  готовки  командного, офицерского, сол -
дат   ского состава в отражении  атак  средств
воз   душного нападения и эффективного ис -
поль   зования возможностей средств противо -
воз    душной обороны.

sUmmAry                              
The mAIn prIncIples of comBAT

UsIng UnITs,dIvIsIons of The gUIded
mIssIle forces        

r. sAfArlI 

Ыn this paper researched the core and princi-
ples of the art of the war in the modern air de -
fen ce battle. The ledding researchings shown,
that in all warfares the result of the air de fence
battle depends on the keeping these prin ciples
in coordination with other tro ops.Also shown
the main role of the level of com bat, psycho-
logical drill during repulsing air at tacks and
using capability of Air Defence systems.
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Mtt xİDMətlərİ və DaĞlıQ ərazİnİn

təMİ nat la rın təşKİlİnə təsİrİ

Dağlıq ərazinin mürrəkəb fiziki-coğrafi şəraiti
hər bi əməliyyatların (hücum və müdafiə dö yüş -
lə ri nin) hazırlanması və aparılmasını xeyli də rə -
cə də çətinləşdirir (mürəkkəbləşdirir).
Dağlıq ərazilər dəniz səviyyəsindən hündürlüyü

ilə xarakterizə olunur.  Hündürlüyü dəniz sə viy -
yə sindən 2000 m yuxarı olan  dağlar – yüksək,
1000-2000 metrədək – orta və 1000-metrədək al -
çaq  dağlar kimi qəbul olunur.

Dağlıq ərazilərdə mütləq  hündürlük dəniz sə -
viy yəsindən 2-3,5 km təşkil edir. Belə dağlıq ra -
yon larda (ərazilərdə) külək adətən isti, quru, toz -
lu olur. Torpaq  əsasən daşlı-gilli yaxud səh ra lar -
da olduğu kimi qumsal olur. Təcrübə göstərir ki,
mo to atıcı (tank) bölmələr uğurlu döyüşü yalnız
or ta dağlıq ərazilərdə aparmağa qadirdirlər. Bri -
qa danın (taborun) hücum döyüşləri iki-üç və bir-
bi rindən kifayət qədər aralı məsafədə yerləşən is -
ti qamətlərdə, geniş zolaqda aparılır. Belə şəraitdə
bri qadanın (taborun) maddi-texniki təminatı aşa -
ğı dakılar nəzərə alınmaqla həyata keçirilir:

– ərazinin  enişli-yoxuşlu relyefi və döyüşün
apa rılması istiqamətlərinin bir-birindən fərq lən -
mə si (dağınıqlığı);

– yol şəbəkəsinin qıtlığı və bərbadlığı, daşınma
və  təxliyyə yollarının hazırlanmasının və is tis -

ma ra yararlı halda sax lan ma -
sı nın, eləcə də helikopterlər
üçün enmə meydançalarının
ha zırlanmasının çətinliyi
(mü rəkkəbliyi);
– yolsuzluq şəraitində arxa

cəb hə  bölmələrinin hərəkətinin çətinliyi və bu
sə bəbdən YSM və digər texniki vəsaitlərin sər fi -
nin hər vahid texnika üçün artması;
– iqlim şəraitinin (hava və çayların su rejiminin)

qəf lətən sərt dəyişməsi, dağ və qar sü rüş mə lə ri -
nin, qalaqlanmaların, uçqunların, daşqınların və
s. baş verməsi ehtimalı;

–  dağların rabitə vasitələrinin  işinə ekranlama
tə siri;
– partlayış zamanı dağlarda zərbə dalğasının ya -

yıl ma xüsusiyyəti;
– dərələrdə, dağ ətəklərində, çökəkliklərdə zə -

hər lənmiş hava və dumanın (tüstünün) uzun
müd dət qalması;

– yerli vasitələrin son dərəcə məhdud olması;
– arxa cəbhə bölmələrinin  güc və vasitələrinin

qo runması üçün mühəndis-istehkam qurğularının
in şasının mürəkkəbliyi, bundan başqa, yüksək
dağ lıq ərazidə maşınların mühərriklərinin gü cü -
nün azalması, şəxsi heyətin şəraitə uyğunlaşması
və dağ şəraitinin digər  özünəməxsus  xü su siy -
yət ləri.

Göstərilən  faktorların təsir dərəcəsindən asılı
ol mayaraq maddi-texniki təminat hər bir briqada
(böl mə) üçün müstəqil olaraq həyata ke çi ril mə li -
dir.

Hücum  döyüşlərinin aparılması üçün bri qa da -
nın (taborun) MTT bölmələrinin hazırlanması
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təd birləri adi şəraitdə (düzənlik və orta dalğalıq
əra zilərdə) olduğu kimidir. lakin bir sıra fərqli
xü susiyyətlər də vardır. Belə ki,  avtomobillər qış
möv sümü üçün  nəzərdə tutulmuş yanacaq növ -
lə ri ilə doldurulur, soyuducu sistemlərə antifris
tö kü lür, avtomobillər sürüşməsin deyə təkərlərə
zən cir taxılır, dağ əyləcləri ilə, qış şəraitində isə
ki sələrdə və yaxud qutularda qumla təchiz olu -
nur lar. Yüksək dağlıq şəraitində aparılan dö yüş -
lər də şəxsi heyət xüsusi ləvazimatla, isti paltarla,
qız dırıcı vasitələrlə və göz qamaşmaması üçün
mü hafizə eynəkləri ilə təmin olunmalıdır.

MTT bölmələrinin şəxsi heyəti ilə dərslər və
prak tiki məşğələlər keçirilməlidir. Məsələn, aş -
paz lar heyəti dağlıq ərazidə qidanın ha zır lan ma -
sın da və paylanmasında sanitar-gigiyena qay da -
la rına riayət  edilməsinə ciddi yanaşmalıdırlar.

Eyni zamanda nəzərə alınmalıdır ki, atmosfer
təz yiqinin aşağı düşməsi ilə bağlı olaraq suyun
qa y nama temperaturunun düşməsi (70-800 c baş
verir) ət, yarma, tərəvəz məhsullarının bişmə
müd dəti dəniz səviyyəsindən 1000 m yük sək lik -
də orta hesabla 10-15 %, 2000 metr yüksəklikdə
20-30 % artır.

Tibb xidməti mütəxəssisləri şəxsi heyətlə ya ra -
lan ma, zəhərlənmə zamanı özünəyardım, qar şı -
lıq lı kömək qaydaları, yoluxucu xəstəliyə qarşı
pro filaktik tədbirlər, şəxsi gigiyenanın (tə miz li -
yin) qorunması qaydalarına və su qəbuletmə (iç -
mə) rejiminə riayət olunması barədə dərslər təş -
kil edir. Bundan əlavə yaralılara sarğıların, sıxıcı
re zinlərin (jqut), şinlərin, ağrıkəsici dərman pre -
pa ratlarının tətbiqini, təxliyyə üçün yaralıların
he likopterlərə və digər nəqliyyat vasitələrinə,
elə cə də döyüş maşınlarına yüklənmə qay da la rı -
nın öyrədilməsi ilə bağlı məşğələ və dərslər ke çi -
ri lir.

DaĞlıQ ərazİDə Döyüş əMəlİyyatları

zaManı Mtt BölMələrİnİn

yErləşDİrİlMəsİnİn  xüsusİyyətlərİ

Dağlıq şəraitdə MTT bölmələrinin hərəkəti,
maddi-texniki vasitələrlə bir istiqamətdən di gər
istiqamətə manevr etməsi (hərəkəti) kəskin sü -
rətdə məhdudlaşır. Belə bir şəraitdə döyüş tap şı -
rıqlarının uğurla yerinə yertirilməsinin hər tə rəf li

təminatı olduqca böyük rol oynayır və bütün ar -
xa cəbhə komandanlığından, MTT böl mə lə ri nin
ko mandir, rəis və şəxsi heyətindən geniş tə şəb -
büs və  bacarıq  tələb edir.
Briqadanın (taborun) MTT bölmələrinin ərazidə

yer ləşdirlməsi və yerdəyişmələri onun döyüş  dü -
zü lüşünün  quruluşu, döyüş tapşırığının dərinliyi,
əra zinin relyefi, yol şəbəkəsinin mövcudluğu və
və ziyyəti nəzərə alınmaqla həyata keçirilir.

Eyni zamanda təcrid olunmuş istiqamətlərdə
fəa liyyət göstərən (döyüş aparan) bölmələrin tə -
mi natı üçün MTT güc və vasitələrinin bö lüş dü -
rül  məsi zərurəti də nəzərə alınmalıdır. Bunun
üçün hər istiqamətdə daşınma və təxliyyə həyata
ke  çirmək məqsədilə nəqliyyat, eləcə də tibbi
qüv  və və vasitəsi ehtiyatı yaradılır. Ayrı-ayrı hal -
lar  da briqadanın təcrid olunmuş istiqamətlərə ay -
rıl mış MTT qüvvə və vasitələri taborun qərargah
rə isinin MTT üzrə köməkçisinin tabeliyinə verilə
bi lər. Yuxarıda göstərilənlər həm hücum, həm də
mü dafiə döyüşləri üçün xarakterikdir. Eyni za -
man da dağlıq ərazidə hücum döyüşündə bri qa da -
nın (taborun) MTT bölmələri cəbhə xəttindən adi
şə raitdəkinə nisbətən az məsafədə, yol və cı ğır la -
ra yaxın, düşmən atəşinin təsirindən müdafiə
üçün yararlı ərazidə yerləşdirilir.

Briqadanın maddi-texniki təminatı (arxa ko -
man da məntəqəsi) müdafiədə dağ və qar uçqunu
təh lükəsi olmayan ərazidə, bir variant olaraq cəb -
hə xəttindən 12 km və daha aralı (uzaq) mə sa fə -
də yerləşə bilər. Briqadanın MTT bölmələri şə ra -
it dən asılı olaraq bir gün ərzində bir-iki dəfə  yer -
lə rini dəyişdirə bilərlər.
Dağlıq şəraitdə hücumda olan qoşunların maddi

tə minatının təşkilinin mürəkkəbliyi aşağıdakı xü -
su siyyətlərdən asılıdır:
– dağlıq şəraitdə hərəkət edən qoşunların bir-bi -

rin dən uzaq məsafədə olmasından;
– yolların dağlıq şəraitdə məhdudluğundan, on -

la rın hazırlanmasının çətinliyindən, daşınma və
təx liyyə yollarının daim yararlı halda sax lan ma -
sı nın vacibliyindən, helikopter və təyyarələrin
en mə meydançalarının və zolaqlarının məhdud
ol masından;
– maddi-texniki təminatın tabor və bölmələrinin

yol ların kənarlarında hərəkət etməsinin çətin ol -
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ma sından;
– yanacaq və sürtgü materiallarının normadan

ar tıq sərf edilməsindən;
– hücumda olan qoşunların bir-birindən uzaq

mə safədə hərəkətdə olmasından və müdafiədə
olan şəxsi heyətin dağlıq şəraiti nəzərə alaraq bir-
bi rindən uzaq, geniş sahəni  əhatə etməsindən;

– adi şəraitdən fərqli olaraq hücum tempinin
yük sək olmasından və hücum əməliyyatının
uzan masından;
– hava şəraitinin kəskin dəyişməsindən və onun

sərt ləşməsindən, dağ çaylarının, su məcralarının
ley san zamanı daşmasından, qış mövsümündə
qar uçqunlarının əmələ gəlməsindən, torpaq, daş
sü rüşmələrinin, torpaq çöküntülərinin baş ver -
mə sin dən, yaz və payız mövsümündə yağışlar
nə ti cə sində dağ çaylarında su daşqınlarının
əmələ gə lib əraziləri basmasından;

– yüksək dağlıq şəraitində avtomobil mü hər rik -
lə rinin gücünün aşağı düşməsi və şəxsi heyətin
dağ lıq şəraitdə fəaliyyətinin çətin olmasından;

– şəxsi heyət və texnikanın yerləşməsi və mas -
ka lanması üçün mühəndis-istehkam qurğularının
in şa edilməsində çətinliklərin olmasından;

– düşmən tərəfindən kimyəvi radioaktiv silah
tət biq edilərsə, dağlıq şəraitdə radioaktiv bu lu -
dun havada uzun müddət qalmasından;

– dağlıq şəraitdə rabitə vasitələrinin dalğaların
dağ səthinə  dəyib qayıtması və rabitə və sa it lə ri -
nin tam gücü ilə işləməməsi və digər amillərdən.

MTT hissə və bölmələri hücum və müdafiə
əmə  liy yat larında dağlıq şəraiti nəzərə alaraq öz
qüv  və lə rimizin ön cəbhəsindən bir qayda olaraq
qı sa mə safələrdə yerləşdirilir.             

MTT hissə və bölmələri mövcud olan dağ yol -
la rının kənarlarında elə bir yerdə-daş, qar uç qun -
la rından müdafiə olunan, dağ çaylarının öz məc -
ra larından çıxıb boş yerləri su basıb  dol dur ma dı -
ğı yerlərdə  yerləşdirilir.

DaĞlıQ ərazİDə MaDDİ vəsaİtlərİn

DaşınMasının təşKİlİnİn xüsusİyyətlərİ

Maddi vəsaitlərin daşınması xəstə və yaralıların

təx  liyyəsi və s. üçün yollar seçərkən çoxlu miq -
dar  da suötürücü qurğuların, yeraltı keçidlərin
(tu  nel lərin), körpülərin olması nəzərə alın ma lı -
dır. Bir qayda olaraq belə yollarda hərəkət sürəti
10-15 km/saatdan çox olmamalıdır. Avtomobil
qoş  qularından istifadə məhdud və yaxud tam is -
tis  na olunmalıdır. 

Briqadaya (taborda) bir qayda olaraq daşınma
və təxliyyə üçün bir yol təyin olunur. Daşınma və
təx  liyyə yollarının eniş-yoxuşlarında növbətçi
dar  tıcı, blok  qurğuları, bucurqadlar təşkil olunur.
Mad  di vəsaitlərin  daşınması üçün avtomobil
ko  lon larını formalaşdırarkən texniki yardım
üçün, adə tən 1-2 avtomobil (bərk yedək ilə), iç -
mə li su, ya nacaq və yağ ehtiyatı ilə avtomobillər
ay rılır. Mad di  vəsaitlərin çatdırılması məqsədilə
ka natlı yol lardan, piyadadaşıyıcı bölmələrdən,
ara ba və avia nəqliyyatdan da istifadə olunur.

Daşınma və təxliyyə zamanı dağlıq şəraitdə
möv  cud olan dağ yollarından istifadə olunur. Da -
ş ı n  ma və təxliyyə yollarında yol işarələri qo yul -
ma  lıdır, bu işarələr avtomobil texnikasının da -
yan  ma meydançalarının və sürücüləri əlavə mə -
lu matlandıran işarələrdən ibarət olmalıdır. Bun -
dan başqa yol hərəkətini tənzimləyən işarələr və
post  lar qoyulmalıdır. Daş və qar uçqunlarının
baş verməsi, daşınma və təxliyyə yolları gün də -
lik nə  zarətdə olmalı, daş və qar uçqunlarının ma -
ne ə  lə  rini dəf etmək üçün əlavə yollar ya ra dıl ma -
lı, dağ yollarının eniş və yoxuşlarında dartıcı
qoş  qu  ların növbətçiliyi yaradılmalı, daş uç qun la -
rı nə  ti cə sin də əmələ gəlmiş tıxacları və qırıntıları
tə   miz lə mək üçün hərbi hissə komandirinin sə rən -
ca  mı ilə güc və vəsaitlər ayrılmalı, təxliyyə və
da  şınma yol larında yanacaqdoldurma, tibb, bay -
tar  lıq, is ti ra hət və şəxsi heyətin isinməsi mən tə -
qə  ləri açıl ma lıdır.  Əməliyyat zolağında ancaq is -
tis   mara ya rarlı bir yol varsa bu yolun istismarını,
da   şın ma və təxliyyə məqsədləri üçün istifadə
edil  mə qay dalarını qərargah rəisinin MTT üzrə
kö   mək çi si müəyyən edir.
Hücum əməliyyatının əvvəlində  sursatın, ya na -

caq və sürtgü ma te rial la rı nın, ərzaqın, içməli su -
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yun və digər maddi və sa it lə rin normadan artıq
eh tiyatları yaradılır. Bir ləş mə və hərbi hissələrin
dağ şəraitində istifadə edi lən ləvazimatlar, isti
ge yimlər və digər dağ lə va zi matlarına ehtiyacı
olar sa onlar bununla təmin edil məlidirlər.

Kəşfiyyat xarakterli xüsusi tapşırıqları yerinə
ye tirən bölmələrin dağa dırmaşma və aşma lə va -
zimatları ilə təmin edilməsinə əsas diqqət ye ti ri -
lir, onları fərdi şəkildə əməliyyatın son mər hə lə -
sinə qədər maddi texniki vəsaitlərlə təmin edir lər.
Maddi  texniki vəsaitlərin daşınmasında və şəx -

si heyətə çatdırılmasında helikopterdən, qoşqulu
trak torlardan, at arabalarından, kanatlı yollardan,
ta borlarda və bölmələrdə maddi vəsaitləri da şı -
maq üçün şəxsi heyətdən istifadə edilir.

Avtomobillərin dağlarda keçmə qabiliyyətini
yük  səltmək üçün onlar sürüşməyə qarşı zən cir -
lər, dağ əyləcləri ilə təmin olunurlar. Qış möv sü -
mün  də qum ilə doldurulmuş qutular ilə təmin
edil  mə li dirlər. Dağlıq şəraitdə avtomobillər dik
eniş li və yo xuşlu yolları qət etməmişdən əvvəl
on ların əy ləc sistemlərinin sazlığı və av to mo bil -
lə rə yük lə nən maddi vəsaitlərin bağlanma işləri
diq qətlə yox lanılmalı, daşınma yollarında av to -
mo billərin qo vuşma məntəqələrində, yükləmə
mən təqələri bu na görə də müvafiq güc və və sa it -
lər ay rıl ma lı dır.

Mühəndis-aerodrom və aerodrom-texniki xid -
mət  lərinin işini təmin etmək üçün helikopterdən
en  mə meydançalarını istismara yararlı və ziy yət -
də saxlamaq üçün əlavə güc və vəsaitlər ayrıla
bi  l ər. Maddi texniki təminat xidmətlərinin vəsait -
lə  ri nin dağ şəraitində istismarı nəticəsində on la -
rın tez sıradan çıxması təxliyyəni çətinləşdirir.
Ümu  mi məsələlərin həlli ilə yanaşı texniki və sa -
it lərin dağ şəraitində istismarına, hazırlanmasına
və on lar sıradan çıxarsa yenidən təmirinə şərait
ya  ra dıl malıdır.

Maddi vəsaitlərin  birbaşa bölüklərə çat dı rıl ma -
sı üçün daşıyıcı piyada bölüklər  ayrıla bilər.
Qeyd etmək lazımdır ki, yüksək dağlıq ərazilərdə
mad  di vəsaitlərin  çatdırılması, yalnız yükgö tü rən
hey vanlardan (at, uzunqulaq, qatır və s.)  isti fa  də

et məklə mümkün olur. Böyük Vətən mü ha ri  bəsi
döv ründə Qafqaz uğrundakı döyüşlərdə mad  di
və saitlərin çatdırılması üçün 20 minə ya xın at,
qa tır və uzunqulaqdan istifadə  olun muş dur.

DaĞlıQ ərazİDə Mtt BölMələrİnİn

MüHafİzəsİ, MüDafİəsİ və İDarə

olunMasının təşKİlİ

MTT bölmələrinin mühafizə və müdafiəsini təş -
kil edərkən, düşmənin  hava desantının, yandan
ke  çən bölmələrinin, təxribat qruplarının fəa liy -
yə  ti  nin nəzərə alınması zəruridir. Bu səbəbdən
ar xa cəb hənin müdafiə və mühafizəsini güc lən -
dir mək məq sədilə ayrılmış bölmələrdən başqa
mü  hən dis-istehkam qurğularının və digər ən gəl -
lə rin tət bi qinə də diqqət yetirilməlidir.
Briqadanın MTT bölmə rəisi arxa cəbhənin ida -

rə  olunması məsələlərini bölmələrin döyüş apa r -
dı  ğı istiqamətlər üzrə bölüşdürülməsini əv vəl cə -
dən nəzərdə tutmalıdır:

– təcrid olunmuş istiqamətlərdə hərəkət  edən
(fəa  liyyət göstərən, döyüşən) bölmələrin maddi-
tex  niki təminatı;

– əlavə ehtiyatların yerləşdirilməsi qaydası və
böl  mələr arasında dağ ləvazimatının bö lüş dü rül -
mə  si (paylanması);

– yanacaq və su ilə təminat qaydası;
– arxa cəbhənin müdafiə və mühafizəsinin təş -

ki li.
Tapşırıqların verilməsi üçün bütün növ rabitə

va  sitələrindən geniş istifadə olunmalıdır.
MTT hissə və bölmələrinin müdafiə, mas ka la -

ma, mü hafizə və qoruması üçün nəzərə alın ma lı -
dır:

– MTT idarəetmə məntəqəsi dağlıq şəraitdən
ası lı olaraq mağarada, tunellərdə, daş kar xa na la -
rın da və s. yerdə yerləşdirilir ki, orada zə hər lən -
miş qatı hava durğunluğu yaranmasın;

– müdafiə, mühafizə, maskalanma və qorunma
təd birləri, daşınma və təxliyyə yolları mas ka lan -
ma lı və onların qorunması gücləndirilməlidir,
kim  yəvi, radiasiya və bakterioloji kəşfiyyat daim
apa  rılmalıdır.
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Döyüş  əməliyyatında maddi texniki təminatın
güc, vəsait və ehtiyatlarının keçilməz dağ yol la -
rın da yığılması və toplanmasına şərait ya ra dıl -
ma malıdır. Belə hallarda düşmənin havadan zər -
bə sinə və ya təxribat qruplarının ehtimal olunan
hü cumuna məruz qalmaq olar.

MTT-nin idarə edilməsi rabitə vasitələrinin dağ
şəraitində işləmə qabiliyətindən və onun iş lə mə
parametrlərindən tam asılıdır, onların iş lən mə -
sinə dağlıq şəraitdə təbii maneələr ya ra dıl ma sı
mümkündür, bunun üçün dağ şəraitində çapar
(feld yeqer)  rabitəsindən istifadə edilə bilər.

Mtt Hİssə və BölMələrİnİn 

İDarə EDİlMəsİ

MTT bölmələrinin idarə olunması qoşunların
ida  rə olunmasının tərkib  hissəsidir və qoşunların
is tənilən şəraitdə tam, fasiləsiz təminatını təşkil
et mək məqsədilə həyata keçirilir.

MTT-nin idarə edilməsinə daxildir:
– qoşunların hərtərəfli və fasiləsiz təminatını

təş kil etmək üçün MTT bölmələrinin və şəxsi he -
yə tin daim yüksək döyüş  və mənəvi hazırlıqlı ol -
ma sı;

– qərarların vaxtında qəbul edilməsi və tabe çi -
lik də olanlara çatdırılması;

– MTT bölmələrinin qarşıda duran döyüş tap şı -
rıq larının yerinə yetirilməsi üçün  hazırlığı və on -
la rın hərtərəfli təminatı;

–  MTT bölmələrinin işinin təşkili və qarşılıqlı
əla qənin yaradılması; 

– verilən tapşırıqların yerinə yetilməsinə daim
nə zarət və tabeçilikdə olanlara lazım olan kö -
mək liyin göstərilməsi.

Mtt  bölmələrinin fasiləsiz idarə olun ma sı -
na na il olunur:

– MTT bölmələrinin idarə olunmasında daya -
nıq lı rabitəni təşkil etməklə, tapşırıqları bilmək
və düz gün başa düşməklə, həmçinin vəziyyət də -
yi şər kən lazımi tədbirləri  tez bir zamanda həyata
ke çirmək və tapşırıqları vaxtında dəqiqləşdir -
mək lə;

–  arxa KM-ni düzgün yerləşdirməklə və döyüş
za manı onun vaxtında yerdəyişməsi ilə;

–   vəzifəli şəxslərin daimi qarşılıqlı informasiya
mü badiləsi aparması ilə;

– təminat üzrə qoyulmuş tapşırıqların dəqiq ye -
ri nə yetirilməs ilə;

– qoşunların təmin olunması  barədə məlumat -
la rın vaxtında  toplanması və yuxarı ko man dan -
lı ğa ötürülməsi ilə.

Döyüş əməliyyatlarının başlanmasına kimi
MTT bölmələrinin idarə edilməsi daha çox hal -
lar da naqilli və səyyar rabitə vasitələrindən is ti -
fa də etməklə həyata keçirilir. Briqadanın MTT
böl məsinin rəisi idarəetmənin daha səmərəli təş -
ki li üçün MTT xidmətləri  rəisləri, tabelikdə olan
MTT bölmələrinin komandirləri ilə şəxsən gö rü -
şə rək, qarşılıqlı informasiya mübadiləsi apa rıl -
ma sına üstünlük verir. Arxa komanda məntəqəsi,
adə tən MTT bölmələrinin rayonlarında yer ləş di -
ri lir. Arxa komanda məntəqəsi döyüş zamanı ye -
ri ni dəyişdikdə onun yerləşməsi üçün əvvəlcədən
yer hazırlanır.
Briqada  komandiri tabeliyində olan  bölmələrin

mad di-texniki təminatına tam cavabdehlik da şı -
yır. O,  MTT bölmələrinin idarə olunmasına qə -
rar gah rəisi vasitəsilə rəhbərlik edir.

MTT-nin idarə edilməsi üçün arxa KM-si təşkil
olu nur.

arxa  KoManDa MəntəQəsİnİn Quruluşu

Hissə və bölmələrin idarə olunması üçün  birlik
və birləşmələrdə idarəetmə məntəqələri sistemi
açı lır. Onların mütləq elementlərindən biri də ar -
xa komanda məntəqəsidir. Arxa komanda mən tə -
qə sindən maddi-texniki təminat, onun hissə və
böl mələri idarə olunur. Əlahiddə tibb taboru və
əla hiddə maddi-texniki təminat taborunda böl -
mə lərin idarə olunması üçün komanda (mü şa hi -
də)  məntəqələri də təşkil olunur. 

Avtomobil, tibb və digər maddi-texniki təminat
böl mələrinin komandirləri tabelikdə olan böl mə -
lə ri öz idarəetmə məntəqələrindən idarə edirlər. 

Arxa komanda məntəqəsində MTT idarəetmə
or qanları, MTT bölməsi rəisinə tabe olanlar, bri -
qa da qərargahının şəxsi heyətin uçotu və komp -
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lekt ləşdirilməsinə, tərbiyəvi işə cavabdeh olan
böl mələrin zabitləri, həmçinin komanda mən tə -
qə sinin tərkibinə daxil olmamış digər  zabitlər də
yer ləşirlər.

Arxa komanda məntəqəsində rabitənin təşkili,
şəx si heyətin yerləşdirilməsi və yerdəyişməsi,
ida rəetmə texniki vasitələrinə texniki qulluq edil -
mə si məqsədilə rabitə və qərargah bölmələrindən
şəx si heyət, komanda-qərargah və qərargah ma -
şın ları, nəqliyyat və rabitə vasitələri ayrılır.

nətİcə

Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, dağlarda hü -
cum zamanı MTT bölmələrinin idarə edilməsinin
təş kilində qoşunlar üçün ən çətin keçimli yer
dağ lıq rayonlardır. Dağlıq ərazilərdə döyüş apa -
rar kən hər hansı bir fəaliyyət şəxsi heyətin, dö -
yüş texnikasının və silahların diqqətlə ha zırlan -
ma sını tələb edir. Belə bir şəraitdə döyüş tap şı -
rıq larının uğurla yerinə yetirilməsinin hərtərəfli
tə minatı olduqca böyük rol oynayır və bütün arxa
cəb hə komandanlığından, MTT bölmələrinin ko -
man dir, rəis və şəxsi heyətindən geniş təşəbbüs
və ba carıq tələb edir.
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zirələr  toplusu. dərs vəsaiti.

3. Руководство по действиям роты (взвода)
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р е З Ю м е
ОрганиЗация и управления 

материальнО-техничесКОгО 
Обеспечение мО тОстрелКОвОй

бригады в гОрных услОвиях
р. ОрудЖев

Статья посвящена организацию и управле-

нию материально-технического обеспечение
мо тострелковой бригады в горных условиях.
По казаны важные условия организации и уп -
рав лении материально-технического обеспе -
че ния в наступлении мотострелковой брига-
ды в горнoй местности.  Произведены сравни -
тель  ный их анализ 

s uM M a r y

or ganızatıon of tHE ManagEMEnt

ın logıstıcs coM Pany Durıng tHE

attaK ın tHE Mountaıns

r.oruсov

The article has aimed to the investigation of the
or ganization of the management in logistics
com pany during the attak in the mountains. In
this article it  has been shown the important po -
ints in the logistics operating companies in mec -
h a nized brigade during the attack in the mounta -
ins, and it has been explained thei rmain essence
and analysed comparatively. 
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Müasir ümumqoşun döyüş əməliyyatlarında ye -
ni mübarizə vasitələrinin, xüsusilə, nüvə si la hı -
nın, raketlərin və digər yüksək sərrastlığa malik
ol an yeni döyüş texnikalarının tətbiq edilməsi,
qu  ru qoşunlarının tam olaraq me xa ni kləş di ril mə -
si  və motorlaşdırılması, həmçinin müasir avi asi -
ya, hava hücumundan mudafiə vasitələrinin tət -
biq edilməsi qoşunların döyüş əmə liy yat la rı nın
xa rakterini kökündən dəyişdirmişdir. Bütün bu
şər tlər qoşunların təminatının tərkib hissəsi olan
mad di-texniki təminatın iş həcmini, fəaliyyət şə -
ra itini və metodlarını dəyişmiş, onun tap şırıq la rı -
nı mürəkkəbləşdirmiş və qarşısına qoyulan tə ləb -
lə ri artırmışdır. Ümumqoşun döyüşünün xa rak te -
ri n in dəyişməsi, qoşunların yeni təşkilati struk -
tur l ara keçməsi, texniki cəhətdən təchizatın yax -
şı laş  dırılması qoşunların maddi vəsaitlərə olan
tə l əb a tlarını daha da artırmışdır.  Müasir dövrdə
is  tən ilən növ döyüş əməliyyatında qoşunların
mü  vəf fəqiyyət qazanmasında və qələbə çal ma -
sın da  mad di-texniki təminatın  artan rolu  ob -
yek tiv qa nun auyğunluq və danılmaz həqiqətdir.

ümumqoşun döyüşü – qoşunların taktiki fə -
aliy yətinin əsas forması olub, birlik, hissə və böl -
mə lərin düşmənin  məhv (darmadağın) edilməsi
və digər tapşırıqların yerinə yetirilməsi məq sə di -
lə həyata keçirdikləri planlaşdırılmış və razılaş -
dı rıl mış zərbələr, atəşlər və manevrlərdən iba rət -

dir.  Ümum qoşun döyüşü, dö -
yüş də iş tirak edən bütün qo -
şun ların bir gə səyləri, tank la -
rın, piya da döyüş ma şın la rı -
nın, ar til leri ya və HHM va si -

tə lərinin, təy yarə və helikopterlərin tət bi qi ilə
apa rılır. Ümumqoşun döyüşünün əsas növ ləri
mü  dafiə və hücumdur.  
Müdafiə –  bir döyüş növü olaraq düşmən hü cu -

 munu pozmaq və dayandırmaq, mühüm ra yon la -
 rı, obyektləri, mövqeləri saxlamaq, gələcəkdə
hü cuma keçmək üçün əlverişli şərait  yaratmaq
məq   sədilə tətbiq edilir.  Döyüş tapşırıqlarından,
qüv   və və vasitələrin varlığından, ərazinin xa rak -
ter  indən, yaranmış taktiki şəraitdən asılı olaraq
mü da  fi ənin aşağıdakı əsas növləri vardır:

– mövqe müdafiəsi;
– oynaq müdafiə.

Ç ox vaxt bu müdafiə növlərindən hər ikisi
möv  cud vəziyyətə və tapşırığa tam uyğun gəl mə -
yə bilər. Bu səbəbdən, oynaq və mövqe mü da fi -
əsinin birləşməsindən əmələ gələn başqa bir nö-
v ün tətbiqi lazım gələ bilər. Müdafiənin növü alı -
nan tapşırıq, əldə olan qüvvələr və onların dö yüş
qabiliyyəti, ərazinin xarakteri, kütləvi qırğın si -
lahlarının tətbiq edilməsi ehtimalı və hava üs tün -
lüyü nəzərə alınaraq müəyyənləşdirilir.

Müdafiə döyüşündə, qarşıdakı tapşırıqların
yeri nə yetirilməsinə imkan verən bir sıra tələblər
qoyu lur. Bu tələblərə aiddir: davamlılıq, dina -
mik lik, aktivlik, əks-hücuma (əks-zərbələr en dir -
məyə) hazır olmaq, qüvvə və vasitələrin əra zi də
nisbətən paylanmış (səpələnmiş)  şəkildə yer ləş -
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dir ilməsi  (dərin eşelonlaşdırılmış müdafiə),  hü -
cuma keçməyə hazırlıq, müdafiənin istənilən
şəra itdə aparılması (o cümlədən,  KQS-nin  tətbi-
qi), dö yüş əməliyyatlarının zəhərlənmiş əra zilər -
də aparıl masına hazır olmaq.     
Motoatıcı briqada istənilən ərazidə davamlı mü   -

da  fiə qura bilər və hücuma keçən düşmənin həm -
 lə   lərini müvəffəqiyyətlə dəf edə bilər. 

Mo     to atıcı  briqada  müdafiəyə keçə bilər:
– ordu korpusunun birinci eşelonunda;
– ordu korpusunun ikinci eşelonunda;
– ordu korpusunun ehtiyatında qala bilər;
– ayrı (müstəqil) istiqamətdə müdafiə oluna bi -

lər. [2.200]
Ordu korpusunun ikinci eşelon (ümumqoşun

eh ti yatı) briqadası toplama (cəmləşmə) ra yo nun -
da (təhlükəli istiqamətə manevr etməyə hazır və -
ziy  yətdə) yerləşə bilər, ikinci müdafiə hü du dun -
da mü dafiə mövqeləri hazırlaya bilər. Ordu kor -
pu  su nun ümumqoşun ehtiyatını təşkil edən bri -
qa da isə ordu korpusunun müdafiəsinin hü dud -
lar arası mə kanda təyin olunmuş cəmləşmə ra -
yon larında və ya ordu müdafiə hüdudlarında yer -
lə şə bilər.
Bri qada toplanma (cəmləşmə) rayonunda yer lə -

şər kən düşmən birinci eşelon briqadasının birinci
mü dafiə mövqeyinə soxulduqda yuxarı ko man -
dan lığın əmri ilə qısa bir zamanda göstərilmiş

möv qenin müdafiəsinə
ke çir.

Briqadanın ikinci (ordu)
müdafiə hüdudunda mü -
dafiəsi dərinlikdən mü   -
dafiə gücünü artırmaq
he  sabı ilə düşmənin eh ti -
mal olunan əsas zərbə is -
ti  qamətində qurulur. Eyni
za manda qoşunların yer -
ləş məsindəki dəyişiklik
və döyüş tap şır ıq la rı nın
dəqiqləşdirilməsi nəzərə
alınmaqla mövcud ra yon -
la rın qurulması sona çat -
dı rılır və yeni mü da fiə ra -
yon ları qurulur. [3.70]

Yaranmış şəraitdən asılı ola raq  motoatıcı  bri qa -
da  

mü dafiəyə keçə bilər:
– əvvəlcədən düşmən ilə birbaşa təmas ol ma -

dıq  da;
–döyüşün gedişində düşmən ilə birbaşa təmas

şə ra itində.
Beləliklə, müdafiə döyüşünün ümumqoşun fak -

tor  la rı  müdafiənin növləri və müdafiəyə keçmə
şərt  lə ri motoatıcı briqadanın maddi-texniki tə mi -
nat  ının təşkilinə birbaşa təsir göstərir.  Motoatıcı
bri  qadanın bölmələrinin müdafiədə maddi-tex ni -
ki təminatı, döyüş tapşırıqlarının  yerinə ye ti ril -
mə  sinə  təsir göstərən faktorları nəzərə almaqla
təş  kil olunur.  Bu faktorlardan ən əhəmiyyətlisi
aşağı dakılardır:

– briqadanın müdafiəyə keçmə şəraiti;
– motoatıcı  briqadanın ordu korpusunun döyüş

düzü  lüşündə yeri və rolu;
– döyüş əməliyyatları rayonunun fiziki-coğrafi

xüsu siy yətləri;
– motoatıcı  briqadanın ordu korpusu tərəfindən

müəy  yən edilmiş təminat qaydası;
– KQS-dən istifadə olunmanın miqyası. [2.200]
Müdafiə döyüşlərində qoşunların  maddi-tex ni -

ki təminatının təşkilinin əsaslarına, həmçinin
mo  to  atıcı briqadanın  MTT  üzrə qüvvə və va -
sitə lə ri nə  nəzər salaq. Döyüş əməliyyatlarının
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mad  di-texniki təminatına – qoşunların  maddi,
tex  ni ki, tibbi və digər təminat növləri üzrə təd bir -
lər kom pleksi daxildir.  Maddi-texniki təminat –
hər  bi hissə və birliklərin bütün növ maddi və sa -
it  lər lə, o cümlədən silah, hərbi texnika, raketlər,
dö  yüş sursatları və hərbi-texniki əmlaklarla tə mi -
na  tın dan, onların istismarından (istifadə edil mə -
sin  dən), texniki qulluğundan, zədələnmiş (nasaz)
si  lah və texnikaların bərpa edilməsindən (texniki
kəş  fiyyatı, təxliyyəsi, təmiri, sıraya qay ta rıl ma -
sı), şəxsi heyətin  texniki və xüsusi hazırlığından,
on  ların qidalandırılması və hamam-camaşırxana
xid  mətlərinin göstərilməsindən, onların məişət-
ko m munal şəraitinin təmin edilməsindən, hərbi
qul luqçuların sağlamlığının qorunmasından, xəs -
tə lik və xəsarətdən sonra əmək və döyüş qabi liy -
yəti nin bərpa edilməsindən, müalicə-profilaktik,
epi de miy aya qarşı tədbirlərin həyata ke çi ril mə -
sin dən ibarət olan tədbirlər kompleksidir. Maddi-
tex  niki təminat bütün növ döyüş əmə liy yat la rın -
da, həmçinin qoşunların gündəlik fəaliyyəti za -
ma nı təşkil olunaraq  həyata keçirilir.

Maddi-texniki təminatın məqsədi, maddi-tex ni -
ki təminat üzrə müvafiq tədbirlər kompleksinin
hə ya ta keçirilməsinin təmin edilməsi ilə hissə və
böl mələrin döyüş hazırlığının və döyüş qa bi liy -
yə tinin yüksək səviyyədə saxlanılmasının dəs -
tək lənməsidir.   

Maddi-texniki təminatın tərkibi, maddi və sa it 
eh tiyatları da daxil olmaqla briqadanın ta be liy -
ində olan və tabeliyinə verilmiş maddi-texniki tə -
minat bölmələrindən ibarətdir.         
Motoatıcı briqadanın  MTT bölmələrinə,  tab or 

və briqadanın zirehli tank və avtomobil tex ni ka -
sı nın,  raket-artilleriya silahlarının texniki qul lu -
ğu, təmiri və təxliyyəsi,  maddi təminat,  av to mo -
bil, tibbi  bölmə və anbarları  daxildir.

Motoatıcı briqadanın MTT bölüyü –  bri qa da -
nın  dö   yüş və gündəlik fəaliyyətinin maddi-tex -
ni ki tə mi nat baxımından vaxtında və tam şəkildə
tə  mi na tı üçün təyin edilmişdir. Briqadanın MTT
bö  lü yü və taqımları  briqadanın bölmələrinin qi -
da   lan ma sı, su təminatı, əşya əmlakının təmiri,
sur  sat, yana caq və digər maddi vəsaitlərlə tə min -
atı, həm  çi nin bütün növ silah və texnikalara tex -
ni  ki qul luğun göstərilməsində bölmələrə kö mək -

lik gös tərilməsi, nasaz silah və texnikaların təx -
liy yə si və cari təmiri  üçün nəzərdə tutulmuşdur.
MTT bölüyünün  təmir və təxliyyə bölmələri zi -

reh  li tank və avtomobil texnikası,  raket-ar til le ri -
ya silahlarının təxliyyəsi, təmiri və  bərpası üç ün
nəzərdə tutulmuşdur. Bu bölmələr,  eyni za man -
 da, silah və texnikaların istifadəyə ha zır lan ma  sı
və texniki qulluğu (xidməti) zamanı istifadə olu -
 na bilər.

MTT bölüyünün  avtomobil bölmələri – maddi
və sait ehtiyatlarının avtomobil nəqliyyatında
daşı nan hissəsinin saxlanması, həmçinin maddi
və sa itlərin daşınması, yaralı və xəstələrin  təx liy     -
yəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

MTT  bölüyünün  anbarları – maddi vəsaitlərin
qə bu lu, saxlanılması, uçotu və bölmələrə pay lan -
ması, həmçinin bölmələrdən nasaz, lazım ol ma -
yan maddi vəsaitlərin qəbulu və onların təmir
böl mələrinə göndərməsi üçün nəzərdə tu tul muş -
dur. 

Motoatıcı  briqadanın  tibb məntəqəsi – bri qa -
da nın əsas tibbi bölməsi hesab olunur, yaralı və
xəs tə lərə tibbi yardımın vaxtında göstərilməsi,
həm çinin onların döyüş sahəsindən çıxarılması
və sonrakı təxliyyəsi, briqadanın bölmələrində
sani  tar-gigiyenik, epidemiyaya  qarşı tədbirlərin
və  şəxsi heyətin  KQS-dən mühafizəsi üzrə tibb
xid məti tədbirlərinin aparılması üçün nəzərdə tu -
tul  muşdur.  Motaatıcı briqadanın tibb məntəqəsi
bri qadanın şəxsi heyətinə ilk həkim yardımı həc -
min də tibbi yardım göstərir.   

Motoatıcı (tank) taborun  təminat  taqımı – ta -
bo run  şəxsi heyətinin  isti yeməklə  təmin edil -
mə si, texnikalara texniki qulluq göstərilməsi, on -
la rın yanacaqla doldurulması, döyüş sursatı və
di gər maddi vəsaitlərlə təmin edilməsi üçün tə yin
edilmişdir.

Taborun tibb məntəqəsi – yaralı və xəstələrin
döyüş  meydanında   axtarışı,  toplanılması, çı xa-
r ıl ma sı, onlara  həkimə qədər yardım gös tər il mə -
si, taborun bölmələrində sanitar-gigiyenik, epi -
de miyaya  qarşı tədbirlərin  və  şəxsi heyətin
KQS-dən mühafizəsi üzrə tibb xidməti  təd bir lə-
r in in aparılması,  fərdi tibbi təchizat vasitələri ilə
tə min edilməsi məqsədilə təyin edilmişdir.       

Beləliklə, motoatıcı briqadanın  MTT üzrə ma -
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lik olduğu  qüvvə və vasitələr döyüşün maddi-
tex niki təminatının təşkili ilə bağlı tapşırıqları
ye rinə yetirmək üçün təyin edilmişdir.  Bu qüvvə
və vasitələri  yaranmış vəziyyətə və komandirin
dö yüşə qəbul etdiyi qərara müvafiq olaraq tətbiq
edə rək  döyüşün  istənilən növündə, o cümlədən
mü dafiədə motoatıcı briqadanın maddi-texniki
tə minatını müvəffəqiyyətlə təşkil etmək müm -
kün  dür. 

Yaranmış şəraitdən asılı olaraq motoatıcı bri qa -
dan ın  düşmən ilə birbaşa  təmas vəziyyətindən
və ya  əksinə düşmən ilə birbaşa təmas ol ma dıq -
da müdafiəyə keçməsi zamanı  maddi-texniki  tə   -
mi n atın təşkili prosesini müqayisə edərək  fərqli
və oxşar cəhətləri aşkar etməyə çalışaq.  
Düşmən ilə birbaşa  təmas vəziyyətindən mü da -

fi əyə keçmə, müxtəlif şərait və sə bəblərdən baş
verə bilər. Belə ki,  motoatıcı briqadanın  düş -
mənlə birbaşa təmas vəziyyətindən mü da fi əyə
keçməsi, hücum döyüşünün və ya üz-üzə gəl mə
döyüşünün uğursuz başa çatması nəticəsində də
mümkün ola bilər. Bu hallarda briqadanın böl mə -
ləri MTT üzrə tədbirləri məhdud zaman çər çi və -
sində və düşmənin daimi təsiri altında yerinə
yeti  rirlər. Nəticədə, MTT-nin imkanları məhdud,
mad    di vəsait ehtiyatları isə  bölmələrdə və  MTT
bö lüy ündə təyin edilmiş normalardan aşağı ola
bi lər. Briqadanın təmir-təxliyyə, tibb  və avto mo -
 bil bölmələrinin, nəqliyyat va si tə lə ri nin bir his -
sə si isə  əvvəlki  döyüşlər zamanı başa çat ma mış
tapşırıqların yerinə yetirilməsi ilə məş ğul ola bi -
lərlər. Bundan əlavə, MTT bölmələrinin dö yüş
böl mələrindən nisbətən böyük məsa fə lər də  yer -
ləş mələri mümkündür. Belə şəraitdə bri qa da nın
mü dafiə döyüşündə maddi-texniki təminatı bri -
qa danın aktiv müdafiədən sonra hücuma keç mə -
si nə zərə alınmaqla təşkil olunmalıdır.

Yaranmış digər bir vəziyyətdə, yəni düşmən ilə
bir başa təmas olmadıqda isə, müdafiə dö yü şü nün
maddi-texniki təminatını təşkil edərkən nə zə rə
almaq lazımdır ki, briqadanın (taborun) dö yüş
düzülüşünün quruluşu adi şəraitdə olduğu ki mi
eyni elementlərdən ibarətdir. Döyüş düzülüşü, iki
eşelondan ibarət olaraq qüvvə və vasitələr tə yin
olunmuş istiqamətlər üzrə bölüşdürülməklə xa -
rak terizə olunur. Ona görə də briqadanın mad di-

texniki təminatının əsas hissəsinin (ikinci eşe lo -
nunun), briqada ehtiyatlarının (ikinci eşe lo nu -
nun) yaxınlığında yerləşdirilərək onlar tə rə  findən
mühafizə olunması məqsədəuyğundur.  Bu  halda
MTT-nin qüvvə və vasitələrinin əsas səy lə ri bri -
qa danın əsas qüvvələrinin (qüvvə çox lu ğunun)
yö nəldiyi, cəmləşdiyi  istiqamətdə  yer ləş dirilir. 

Düşmən ilə birbaşa təmas olmayan vəziyyətdə
mü dafiəyə keçən  zaman, yaranmış şəraitə,  düş -
mə nin müharibə bölgəsindən hansı məsafədə ol -
ma sına və onun ehtimal olunan  hücum əmə liy -
ya tı nın  başlanmasına kimi mövcud olan vaxta
uy ğun olaraq maddi-texniki təminat üzrə təd bir -
lərin həyata keçirilməsi şərtləri də müxtəlif ola
bi lər. Düşmən ilə birbaşa təmas olmayan vəziy -
yət də müdafiəyə keçən zaman, maddi-texniki tə -
min at üzrə bütün tədbirlər yaranmış şərait  im kan
verirsə,  adətən tam həcmdə yerinə yetirilir.  

Belə ki, düşmənin mümkün ola bilən qəsbkar
fə aliy  yətlərinin (müdaxilələrinin)  qarşısının
alın ma sı məqsədilə hələ sülh dövründə silahlı
qüv və lər in hərbi hissə və birliklərində müharibə
dövrü üç ün maddi-texniki təminat üzrə
əvvəlcədən müva fiq hazırlıq işləri aparılır. Bu
tədbirlər hərbi his sə və birliklərin sülh dövründə
müxtəlif döyüş haz ırlığı vəziyyətinə gətirilməsi
üzrə  həyata keç ir i lən kompleks tədbirlərin ay rıl -
maz tərkib his sə si olaraq müvafiq rəhbəredici sə -
nəd lərin tə ləb lə ri nə uyğun şəkildə yerinə yetirilir
və vaxtaşırı ola raq dəqiqləşdirilir. 

Müharibə təhlükəsi yaranan vəziyyətdə isə mü -
ha ribə başlamazdan əvvəl (bəzən mü ha ri bə nin
başlanması ilə) – müdafiənin maddi-texniki tə -
minatının  hazırlığı  bilavasitə həyata keçirilir.

Motoatıcı  briqada  düşmən ilə birbaşa  təmas
ol mayan vəziyyətdə müdafiəyə keçən zaman
mad di-texniki təminatın tədbirləri mümkün qə -
dər gizliliyi qorunmaqla, xüsusi diqqətlə, tam
həcm də, maddi-texniki təminatın bölmə və or -
qan  larına müvafiq tapşırıqlar verilməsi ilə həyata
ke çirilir. Maddi-texniki təminatın ida rə etmə or -
qan larının, qüvvə və vasitələrinin hə rə kət marş -
rut ları və yerləşmə (açılma) rayonlarının əra zidə
kəş fi və öyrənilməsi aparılır, maddi-tex ni ki tə mi -
na tın təşkili üzrə digər zəruri tədbirlər yeri nə ye -
ti rilir. Maddi-texniki təminat planı mü tə madi
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ola  raq  dəqiqləşdirilir və hər zaman müv af iq  və -
ziy  yət ilə və briqadanın sülh döv ründən mü ha ri -
bə döv rünə keçirilməsi planı ilə uzlaşdırılması
tə  min olunur. Qarşılıqlı əlaqə mad di-texniki tə -
mi  na tın idarə edilməsinin bütün səviy yələrində
təş  kil olunur. Silah və tex nika la rın etibarlı iş lə -
mə  si ni təmin edən müvafiq təd bir lər planauyğun
ola  raq yerinə yetirilir, maddi və sa itlərin təyin
olun  muş miqdarda ehtiyatları ya ra dılır, maddi-
tex niki tə minat üzrə digər zəruri təd birlər yerinə
ye tirilir. 

Müdafiə döyüşündə MTT-nin təşkili  –  qoş un -
la rın MTT-nin əsasları üzrə nəzərdə tutulmuş,
bir  lik, hissə və bölmələrin maddi vəsaitlərlə fa si -
lə  siz təmin olunmasına, zədələnmiş və nasaz si -
lah  la rın, hərbi və digər texnikaların qısa bir za -
man  da təxliyyəsini, təmirini və sıraya qay ta rıl -
ma sını, ya   ralı və xəstələrin vaxtlı-vaxtında təx -
liy  yəsini, mü  alicəsini təşkil etməyə imkan verən
bü  tün təd bir lərin yerinə yetirilməsindən iba rət -
dir. Bu təd bir lərin ən vacibi MTT-nin müdafiə
dö  yü şü nə ha zır lanmasıdır. Bura aşağıdakılar da -
xil dir: 

– MTT hissə və bölmələrinə, orqanlarına tap şı-
r ıq ların verilməsi;
– hissə və bölmələrdə, o cümlədən MTT böl mə -

lə r ində maddi vəsait ehtiyatlarının təyin olunmuş 
nor  malara kimi tamamlanması;

– hissə və bölmələrin bütün təminat növlərinin
və MTT-nin qarşılıqlı əlaqəsinin təşkili;

– MTT-nin konkret döyüş şəraitində fəaliyyət
gös tərməyə hərtərəfli hazırlanması;

– MTT-nin hissə və bölmələrinin, orqanlarının
qo runması, mühafizəsi, müdafiəsi və mas ka lan -
ma sının təşkili;

– qoşunların MTT baxımından hazırlanmasına,
MTT-nin hissə və bölmələrinin  qarşıdakı döyüş 
tapşırıqlarının yerinə yetirilməsinə   nəzarətin hə -
ya ta keçirilməsi.     

Müdafiənin  MTT baxımından hazırlığı qo şun -
la  rın müdafiəyə  hazırlığı ilə eyni zamanda və
ve ri  lən döyüş tapşırıqlarına uyğun olaraq həyata
ke  çi rilir.  Müdafiənin  MTT baxımından hazırlığı
üz  rə tədbirlərin məzmunu və həcmi hər bir halda
mü  d afiəyə keçmə şəraitindən, müdafiə dö yü şü -
nün aparılması üsullarından, döyüş tərkibindən

və qoşunların tapşırıqlarından, müdafiənin dü zü -
lü şündən, MTT-nin qüvvə və vasitələrinin möv -
cud olan tərkibi və imkanlarından, döyüşün apa -
rılacağı bölgənin yol şəbəkəsinin (inf ras truk tu -
runun) varlığı və vəziyyətindən, ərazinin xü su -
siy yətlərindən, həmçinin digər faktorlardan və
kon kret şəraitdən asılıdır. 

Müdafiəyə bilavasitə hazırlıq zamanı maddi-
tex niki təminat üzrə tədbirlər mümkün qədər qısa
müd dətlərdə yerinə yetirilir. Motoatıcı  bri qa da -
nın MTT-nin  müdafiə döyüşünə hazırlığı əsasən
üç istiqamətdə həyata keçirilir:        

– briqadanın  döyüş  bölmələrinin MTT ba xı -
mın dan müdafiə döyüşünə hazırlanması;
– briqadanın MTT bölmələrinin müdafiə dö -

yüşünə 
– briqadanın MTT-nin idarəetmə və digər or -

qan larının müdafiə döyüşünə hazırlanması.     
MTT-nin  müdafiə döyüşünə hazırlığı zamanı

qə bul olunmuş qərarlar, planlaşdırıcı sənədlər və
əv vəl cədən verilmiş tapşırıqlar  dəqiqləşdirilir.
Bri qa dada hərbi hissənin sülh dövründən mü ha -
ri bə dövrünə keçidinin maddi-texniki təminatı
üzrə təd birlər, bölmələrin təyin olunmuş
rayonlarda aç ıl ması və müdafiəyə tam hazırlığı
zamanı mad di-texniki təminat üzrə həyata
keçirilən təd bir lər in yerinə yetirilməsidir. Silah
və texnikalar is ti fa də yə hazır vəziyyətə gətirilir,
mad di vəsait eh ti yat ları təyin edilmiş rayona da -
şı nır. Maddi-tex ni ki təminatın idarəetmə or qan -
la rı, qüvvə və va si tə ləri təyin olunmuş rayonlara
çı xarılır  və  tə yin at  larına uyğun olan tapşırıq la -
rın yerinə ye tir il mə  si nə hazırlanır. Maddi-texniki
tə minatın qüv və və va sitələrinin bir hissəsi bri qa -
da bölmələri nin tə yin edilmiş müdafiə rayon la rı -
na irəliləmə si  nin (çıx ışının) təminatı üzrə tap şı -
rıq ları yerinə ye  tir ir lər. 

Silah və texnikaların döyüşdə istifadə üçün ha -
zır lanması, düşmən ilə birbaşa təmas olmayan
və ziy yətdə, müdafiəyə keçən zaman və kifayət
qə dər vaxtın olduğu hallarda, onların texniki
vəziy yətinin yoxlanılması və tələb olunan texniki
qul luq növünün keçirilməsi, həmçinin mo to eh ti -
yat ların qismən bərpa olunması üzrə işlərin
yerinə yetirilməsi ilə həyata ke çi r il ir. Mürəkkəb
və böyük həcmli  təmir və təxliyyə i  şlərinin
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yerinə yetirilməsi məqsədilə yuxarı rə is lə rin
qüvvə və vasitələri cəlb olunurlar.

Silah və texnikaların döyüşdə istifadə üçün ha -
zır lanması üzrə işlər tapşırığın alınması və mü da -
fiə rayonuna çıxışdan qabaq da başlanıla bilər.
Mü dafiə rayonunda yerinə yetirilən işlər, adətən,
bri qada bölmələrinin döyüş hazırlığının sax la nıl -
ma sı şərtilə yerinə yetirilir. Vaxtın məhdud ol du -
ğu şəraitlərdə silah və texnikaların döyüşə ha zır -
lan ma  işləri bir neçə növbədə yerinə yetirilə bi -
lər. Birinci növbədə silah və texnikaların iş qa -
biliy  yətini, həmçinin hərəkətin təhlükəsizliyini
tə  min edən işlər yerinə yetirilir.  

Düşmən ilə birbaşa təmas olmayan vəziyyətdə
mü dafiəyə keçən zaman  maddi vəsait eh ti yat ları
ilk növbədə, ön mühafizə qüvvələrində, bir inci
eşelon bölmələrində, artilleriya və HHM böl -
mələrində yaradılır. Müdafiəyə əvvəlcədən haz -
ırlıq aparılan zaman, raket və döyüş sur sat la-
r ın ın ehtiyatları, adətən stasionar baza və an bar -
lar dan daşımaq yolu ilə yaradılır.

Düşmən ilə birbaşa təmas olmayan vəziyyətdə
mü dafiəyə  hazırlıq zamanı silah və texnikaların
bər pası daimi yaşayış məntəqələrində, toplanma
(cəm ləşmə) ray on la rın da (briqadanın müdafiəyə
tap şırıq aldığı  anda yer ləş diyi və ya daimi yaşa -
yış məntəqəsindən irə liləyərək çıxdığı  ray on lar -
da), irəliləmə mar şrut larında, briqadanın yer -
ləşdiyi müdafiə ray on lar ında keçirilir. 

Daimi yaşayış məntəqələrində  və  toplama ra-
y on   lar ında silah və texnikaların təmiri, kor pus -
dan  və briqadadan  bölmələrə köməklik göstəril -
mə  si üç ün göndərilən  təmir bölmələri və ya tə -
mir qrup ları tərəfindən həyata keçirilir. Bərpası
müm   kün olmayan, həmçinin  döyüşün apa rıl ma -
sı üç ün zəruri olmayan silahlar, hərbi və digər
tex  ni ka lar, maddi vəsaitlər yuxarı komandanlığın
sə  rən camları əsasında müvafiq qaydada təhvil
ve  ri lir. 

Briqada bölmələrinin müdafiə bölgəsinə hə rə -
kəti zamanı sıradan çıxmış silah və texnikaların
tə miri və bərpası, kolonların texniki qapanmaları
tərə findən həyata keçirilir. Marşrutlarda təmir
edi lə bilməyən texnikalar yuxarı komandanlığın
ZMTM-nin açılması üçün planlaşdırılmış mən -
təqə yə və ya digər təyin edilmiş yerə təxliyyə

edi lir lər. Silah və texnikaların müdafiə bölgəsinə
irə liləməsi zamanı, onların  daha çox sayda sıra -
dan çıxdığı məntəqələrdə  briqadanın MTT böl ü -
y ünün  təmir bölmələrinin qüvvə vasitələrinin bir
hissəsi açıla bilər. İrəliləmə marşrutlarında və
müda fiə bölgəsindən kənarda olan digər yerlərdə
sil ah və texnikaların təmiri üzrə işlərin həcmi,
kol on ların texniki qapanmaları, təmir bölmələ ri -
nin əsas qüvvələrinin yerləşdiyi (açıldığı) mən tə -
qə lərə gəlib çatması zərurətinə uyğun olaraq tə -
yin edilir.  Müdafiə bölgəsini tutduqdan sonra sı -
ra dan çıxmış maşınların təmir və bərpası böl mə -
lə rin yerləşdiyi rayonlarda və ya briqadanın
ZMTM-də təmir bölmələri tərəfindən yerinə ye -
ti ri lir. Müdafiəyə hazırlıq zamanı, müəyyən ol -
un muş müddətdə taborların döyüş  sursatı ilə tə -
mi nat məntəqələri, texniki müşahidə məntəqələri
bri qadanın təmir–təxliyyə qrupları yaradılır. On -
la r ın sayı və tərkibi briqada bölmələrinin yerinə
ye tirdiyi tapşırıqlarla, texniki təminatın qüvvə və
va sitələrinin imkan və qabiliyyətlərilə müəyyən
ol u nur.  

Briqadanın təmir-təxliyyə qrupları, adətən tex -
niki təminat qüvvə vasitələrinin əsas səy lə ri nin
cəmləşdirildiyi istiqamətlərdə, birinci eşe lon
taborlarının döyüş sıralarının arxasında yer ləş -
dirilir.  Bundan əlavə, TTQ-lər ayrı isti qa mət də
fəaliyyət göstərən və ya təminat zolağında fə aliy -
yət göstərən bölmələrin silah və texnikaların tə -
mir və bərpası üçün təyin edilə bilər. Böl mə lə-
rin  təmir-təxliyyə  qrupları öz bölmələrinin mü-
d afiə bölgələrinin arxa sərhədləri  (hüdudları) ya -
xın lığında yerləşdirilirlər. Bu zaman təmir-təx -
liy yə qruplarının dartıcıları texniki müşahidə
mən təqələrindən görmə məsafəsində yerləşirlər. 

Briqadanın ZMTM-nin yaradılması (açılması)
üç ün müvafiq bölgələri, briqada bölmələrinin
hima yəsi altında olan, ikinci eşelon bölmələrinin
(eh tiyatların) arxasında yerləşən, mümkün ol -
duq ca düşmənin əsas zərbə istiqamətindən
kənarda olan ərazilərdə, silah və texnikaların ən
əl verişli və qısa yollarla  təxliyyəsini nəzərə al -
maq la se çir lər. Briqada MTT-nin təmir taqımları
bir ZMTM-də açılırlar.      
Maddi vəsaitlərin (hərbi-texniki əmlakların) eh -

ti yatları müdafiəyə hazırlıq vaxtı, silah və tex ni -

68 ¹3. 2014«АЗИМУТ»

mAddИ-ТЕХНИКИ ТяМИНАТ



ka ların təmirinin və döyüşdə istifadəyə ha zır laş -
dır ılmasının başa çatdırılmasını, həmçinin döyüş
za manı təmir vasitələrinin etibarlı  işləməsini, si -
l ah və texnikalara vaxtlı-vaxtında texniki qulluq
gös tərilməsini təmin edən ölçülərdə yaradılır. Tə -
mir-təxliyyə qruplarında hərbi-texniki əmlak eh -
tiyatları təyin edilmiş normalara uyğun olaraq
ya radılır.         

MTT bölmələri qoşunların təminatını təşkil et -
mək üçün, döyüş əməliyyatları keçirilən  böl gə -
lər də yerləşdirilir. Şəraitdən asılı olaraq MTT
böl mələrini döyüş bölgələrindən kənarda yer ləş -
dirməyə ehtiyac olduqda onların yerləşməsini və
hərəkət istiqamətini  yuxarı  komandanlıq  tə yin
edir.

MTT bölmələrinin eşelonlaşdırılması döyüş
əmə liyyatının xarakterindən, döyüş tapşırığın dan
və vəziyyətin şərtlərindən asılıdır. Tibb və tə mir-
təxliyyə bölmələri qoşunların yaxınlığına çə ki lir.
Tabeliyə verilən hissə və bölmələrin  MTT böl -
mələrinin yerləşməsi və hərəkət mar ş rut ları, on -
ların tabeliyə verildiyi hissənin (böl mə nin) ko -
man diri tərəfindən təyin olunur. MTT böl mə lə ri -
nin yerdəyişmələri qoşunların fasiləsiz tə mi na tı -
nı pozmamaq şərtilə həyata keçirilir.      

MTT bölmələrinin açılacağı ərazinin təyin edil -
mə si asılıdır:

– ərazinin qoruyucu və maskalanma  xüsusiy -
yət lərinin varlığından;

– ehtiyatlarla yüklənmiş nəqliyyat vasitələrinin
məq sədəuyğun yerləşdirilməsi imkanlarından;

– tibbi və digər bölmələrin yerləşdirilməsi im -
kan larından;

– arxa KM-nin məqsədəuyğun  yer ləş dir il mə -
sin dən və həmin əraziyə gələn yolların varlığı və 
im kan larından.

Düşmən ilə birbaşa təmas olmayan vəziyyətdə,
mü dafiənin əvvəlcədən hazırlanması zamanı  bri -
qa danın   MTT bölmələrinin təyin edilmiş ra yon -
la ra çıxışı,  briqadanın döyüş bölmələrinin mü da -
fiə mövqelərini tutmaq üçün çıxışı ilə eyni
vaxtda hə yata keçirilir.  Briqada ordu
korpusunun ikinci eşe lonunda müdafiə olunan
zaman briqadanın MTT bölmələri sərbəst olaraq
döyüş böl mə lə ri nin arxasında 3-5 km  məsafədə
yerləşdirilir.

Taborların MTT bölmələri, tabor müdafiə ra -
yonlarının  daxilində,  öz taborunun ikinci eşe lo -
nunun (ehtiyatının) arxasında yerləşdirilir. MTT-
nin belə yerləşdirilməsi, bölmələrin bütün növ
maddi vəsaitlərlə təmin edilməsinə imkan ve rir,
onun təhlükəsizliyinə və ehtiyatların mü ha fi zə
olunmasına köməklik göstərir.         

Düşmən ilə birbaşa təmas olmayan vəziyyətdə,
bri qada ordu korpusu müdafiəsinin ikinci eşe -
lonunda yerləşən zaman kor pusun daşıma və təx -
liy yə yollarından istifadə edi lir. Briqadanın
MTT-si müdafiəyə hazırlıq za manı maddi və sa it -
lə rin daşınmasını, öz av to mo billəri ilə ordu kor -
pu sunun əlahiddə  MTT  ta   bo rundan birbaşa ola -
raq briqadanın taborlarına, bri qadanın MTT bö -
lü yünə girmədən həyata keçi rir.  İkinci eşelonda
yer ləşən briqadada MTT-nin mü dafiəsi, mü ha fi -
zə si və qorunmasının təşkili ümu mi əsaslara uy -
ğun olaraq təşkil olunur. 

 

nətİcə

İstifadə edilən mənbələrin təhlili göstərir ki,
МАBr–ın düşmənlə bilavasitə təmas vəziy yə tin -
dən müdafiəyə keçməsi zamanı briqadanin böl -
mə ləri МТТ üzrə tədbirləri məhdud zaman çər çi -
və sində və düşmənin daim təsiri altında yerinə
ye tirirlər. Nəticədə МТТ-nin imkanları məhdud,
böl mələrdə və МТТ bölüyündə maddi vəsait eh -
ti yatları normadan aşağı ola bilər. Bu isə böl mə -
lə r in döyüş qabiliyyətinin aşağı düşməsi eh ti ma -
lı nı ortaya qoyur. Düşmən ilə birbaşa təmas ol -
ma yan vəziyyətdə müdafiəyə keçən zaman, mad -
di-texniki təminat üzrə bütün tədbirlər (yaranmış
şə rait  imkan verirsə),  tam həcmdə yerinə yetiri -
lir. Bu isə bölmələrin qarşısına qoyulmuş döyüş
tap şırıqlarının müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilmə -
si nə şübhəsiz ki, öz müsbət təsirini göstərəcəkdir.
An caq unutmaq olmaz ki, döyüş meydanında qə -
ti nəticə yalnız hücumla əldə olunduğundan və
mü dafiə əməliyyatı müvəqqəti xarakter da şı dı -
ğın  dan  hər iki halda briqada MTT-nin təşkili ak -
tiv müdafiədən sonra hücum  əməliyyatının keç -
i ril məsi nəzərə alınmaqla, mümkün olduqca tam
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реЗЮме

oсобенности организации материально-
технического обеспечения мотострелковой

бригады при подготовке к обороне в 
условиях  отсутствия  непосредственного

соприкосновения с противником

Э. рагимОв 

Статья посвящена исследованию особеннос -
тей организации материально-технического
обес печения мотострелковой бригады при
под готовке к обороне в условиях  отсутствия
не посредственного соприкосновения с про -

тив   ником. В статье показаны основные усло-
вия для  успешной организации материально-
тех нического обеспечения мотострелковой
бри гады как при непосредственном соприкос -
но вении с противником, а также при  отсут-
ствии  непосредственного соприкосновения с
про  тивником, кроме того раскрыта их основ-
нoй сущность и произведен сравнительный
ана лиз.

suMMary

İnvestigation of the characteristics of the
organization of logistics of the mechanized

brigade during preparation for defence with-
out any straight contact with an enemy

E. raHıMov

The article has been aimed to the investigation
of the characteristics of the organization of logis-
tics of the mechanized brigade during preparati -
on for defence without any straight contact with
an enemy. In this article it has been shown the
im portant points for the organization of  logistics
of the mechanized brigade during the defence in
ca se of contact with the enemy and without con-
tact with the enemy, also it has been explained its
ma in essence and analyzed comparatively.
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dünyada bütün aparıcı dövlətlərin rəhbərləri
hər  bi əməliyyatların müvəffəqiyyətlə aparılması
üçün müasir maddi-texniki bazanın ge niş lən di-
 ril məsinə, lazımi ehtiyacların vaxtında ya ra dıl -
ma sına və düzgün tətbiq edilməsinə ciddi fikir
ver irlər ki, bu da əməliyyatların nəinki gedişinə,
hətta ümumi nəticəsinə təsir edə bilir. Bununla
əla  qədar olaraq maddi-texniki təminat va si tə lə -
ri nin, silah, hərbi texnikaların müasir tələblərə
uy ğun istehsalında, inkişafında keyfiyyətli də -
yiş ikliklər aparılır və bu  da öz  növbəsində dö -
yüş imkanlarının artırılmasına,  döyüş  tət biq i-
n in  forma və üsullarının  daha  da  təkmil ləş -
dir il  məsinə istiqamətləndirilmişdir. 
Müdafiə – düşmənin hücumunu pozmaq və da -

yan dırmaq, mühüm rayonları, obyektləri, möv -
qe ləri saxlamaq, gələcəkdə hücuma keçmək
üçün əl verişli şərait  yaratmaq  məqsədilə tətbiq
edilən  dö yüş növüdür.  

Müdafiə mövqeləri əvvəlcədən hazırlanır və ya
düş mənin hücuma keçməsi nəticəsində tutulur.
Adə tən, müdafiəyə düşmən zərbələrinin dəf ed il -
mə si ilə bərabər hücum fəaliyyətlərinin ele ment -
lə ri də daxildir.
Müasir ümumqoşun döyüş əməliyyatlarında ye -

ni mübarizə vasitələrinin, xüsusilə nüvə
si  lahının, raketlərin və digər yeni döyüş
tex  nikalarının tətbiq edilməsi, quru qo -
şun  larının tam olaraq mexanikləşdirilməsi
və motorlaşdırılması, həmçinin müasir
avi  asiya, hava hücumundan müdafiə va si -
tə   lərinin tətbiq edilməsi qoşunların döyüş
əmə  liyyatlarının  xarakterini   kökündən 

dəy işdirmişdir. Bütün bu şərtlər qoşunların tərkib
hissəsi olan maddi-texniki təminatın iş həcmini,
fə a liyyət şəraitini  və metodlarını dəyişmiş, onun
tap şırıqlarını mürəkkəbləşdirmiş və qarşısına
qoyu lan tələbləri artırmışdır. Müasir ümumqoşun
döy üşünün xarakterinin dəyişməsi, qoşunların
ye ni təşkilati strukturlara keçməsi, texniki cə hət -
dən təchizatın yaxşılaşdırılması qoşunların mad -
di vəsaitlərə olan tələbatlarını daha da artır mış -
dır. Hal-hazırda maddi-texniki təminatın qo şun -
la  rın döyüşdə müvəffəqiyyət qazanmasında və
qə lə bə çalmasında  artan rolu obyektiv qanuna -
uy ğun luq dur.

MüDafİəDə MaDDİ-tExnİKİ təMİnatın

təşKİlİ (Mtt)

Müasir döyüş əməliyyatlarının qətiyyətliliyi,
gər ginliyi, sürəti, yüksək ma nevrliyi, vəziyyətin
tez-tez və kəskin də yiş kən liyi maddi-texniki
təminatın işinin həcmini, üsul larını əsaslı sürətdə
dəyişdirir. Nəticədə MTT-yə olan tələblər artır.
Müasir döyüş əməliyatlarının icrası maddi və sa -

itlərə, xüsusilə sursatlara və ya na cağa olan tə la -
batın həcmini artırır. Həmçinin zə də lənmiş bü tün
növ texnikanın tez bir zamanda  sı raya qay ta rıl -
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ması, yaralı və xəstələrə vaxtında  tib bi yar dı mın
göstərilməsi tələb olunur. Buna gö rə də qo şun   -
ların hərtərəfli, fasiləsiz maddi tex n iki tə mi na  tı
döyüşün qələbə ilə nətcələnməsi üçün həl l edi  ci
faktorlardandır.
Qoşunların MTT-si özündə maddi, texniki, tibbi

və digər təminat növləri üzrə həyata  keçirilən
təd     birləri birləşdirir.

MTT-nin tərkibi maddi vəsaitlərin  ehtiyatları
da daxil olmaqla qoşunların tabeliyində ol  an  tə -
mi  n at hərbi hissələri və böl mələrin dən  ibarətdir. 

MTT hissə və  bölmələrinə  raket-texniki avto -
nəq  liy   yat, təmir, tibbi hissə və bölmələri, an  bar -
lar, səhra çörək zavodları, həmçinin MTT bö lük -
lə  ri və taqımları daxildır.

Qo şunların maddi-texniki təminatı onların da i -
ma dö yüş hazırlığı səviyyəsində saxlanılması və
uğ  u r   la döyüş aparmaq məqsədilə təşkil olunur.

Maddi-texniki vəsaitlərə aiddir: bütün növ
si lah   lar, döyüş və başqa texnikalar, raketlər, sur -
sat lar, raket yanacağı, yanacaq, ərzaq, əşya, tibb,
mü  hən  dis, kimya, mənzil  və başqa əmlaklar,
həm    çi nin su, xüsusi-texniki vəsaitlər.

Döyüşdə hissələrin (bölmələrin) maddi-texniki
tə    minatının uğurları əvvəlcədən lazımi maddi-
tex    niki vəsaitlərin ehtiyatlarının ya ra dıl ma sın dan
və düzgün eşelonlaşdırılmasından, onların sər  fi -
nin və itkisinin vaxtında normaya çat dır ıl ma  sın -
dan asılıdır. Qoşunların maddi-texniki tə mi n atı
bir qayda olaraq aşağıdakı ardıcıllıq əla qə  si üzrə
həya  ta keçirilir: Mərkəz (cəbhə)-korpus (bir-
lik)-briqada-tabor (divizion)-bölük-əs gər.
Birləşmənin maddi-texniki təminatı hərbi his sə -

nin MTT üzrə zabiti və xidmətlərə cavabdeh za -
bit   lər tərəfindən təşkil olunur. Onlar yuxarı ko -
man   danlığın daşınma planları üzrə, böl mə lər dən
veri  lən  sifarişlər əsasında, döyüşə ayrılan res urs -
la ra  və əsl tələbata əsasən təminatı həyata keç i -
rir   lər.
Birləşmələrin (hissələrin, bölmələrin) maddi va -

 si tələrə tələbatı, döyüşə təyin olunmuş məsrəf və
döyüşün sonuna qalan ehtiyatlar nəzərə alı na   raq
hesablanır.
Mü dafiədə qoşunların MTT-nin təşkilində nə zə -

rə al ın malıdır:
– düşmənin təzyiqi və  zəhərlənmiş ərazilərdə

fə   al müdafiə  aparan qoşunların təminatını təşkil
et   mək üçün MTT hissə və bölmələrinin ha zır lan -
ma  sı;

– MTT hissə və bölmələrinin  ön xətdən daha
də   rinlikdə yerləşdirilməsi, həmçinin onların eti -
bar   lı qorunması və yerlərinin vaxtaşırı də yiş dir il -
mə  si;

– ilk növbədə qətiyyətli müdafiə aparan (müha -
si rə  də olan, təminatı pozulmuş) bölmələrdə mad -
di vəsait ehtiyatlarının yaradılması;
– zədələnmiş maşınların toplanma məntəqəsinin

təş    kili və zədələnmiş texnikaların, xüsusi ilə düş -
mən tərəfindən ələ keçirilməsi ehtimal olunan ra -
y on  lardan təxliyyəsi;
   – KQS tətbiq olunmuş ərazilərdən xəstə və ya -
ra   lıların təxliyyəsi və onlara tibbi yardımın gös -
tər  ilməsi;

– MTT bölmələrinin müdafiə, mühafizə və qo -
run    masının gücləndirilməsi;

– təminat zolağını qoruyan ön qüvvələrin, əks-
zər   bə və hücuma keçəcək bölmələrin təminatını
təş    kil etmək üçün görüləcək tədbirlər.

Qo şunlar müdafiəyə keçərkən  MTT  bölmə rə -
i si borc ludır:
   – qoşunların  təminatını dəqiqləşdirməyə və
MV-nin daşınması üçün təcili tədbirlər görməyə
(ilk növbədə I eşelon artilleriya və tank böl mə lə -
r i nin sursatla təminatına);

– xəstə və yaralıların (xüsusi ilə ön dəstələr və
I eşe lon bölmələri)  təxliyyəsinə;

– ərazinin daşınma və təxliyyə yollarının
(DTY) kəşfiyyatına;

– MTT bölmələrinin yeni rayonlara  yer də yiş -
mə    sinə, onların etibarlı qorunmasına və mas ka -
lan    masının təşkilinin təmin olunmasına.

Müdafiədə  MTT hissə və bölmələrinin yer ləş -
dir     ilməsi müdafiənin qurulmasından, döyüş dü -
 zü         lüşündən, qoşunların tapşırıqlarından və ra dio   -
 ak    tiv, kimyəvi-bakterioloji vəziyyətdən, həm çi -
 nin ərazinin xarakterindən asılıdır.
Birləşmə və hissələrin MTT  bölmələrinin I eşe -

lo   nunu yerləşdirmək məqsədəuyğundur:
– taborların təminat bölmələri taborun döyüş

dü    zülüşündə, yaxud bilavasitə onların arxasında;
– hissənin tibb məntəqəsi və təmir emal at xana -

la  r  ının bir qismi I və II eşelonun arxasında, ya -
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xud hissənin döyüş düzülüşünün dərinliyində, di -
 gər bölmələr birləşmənin II eşelon (ehtiyyat)
səviy  yəsində, yaxud birləşmənin döyüş dü zü lü -
şü  nün arxasında;

– ƏTT və təmir-bərpa bölmələri birləşmənin I
və II eşelonun arxasında, yaxud birləşmənin dö -
yüş düzülüşünün arxasında, birləşmənin digər tə -
mi  n at bölmələri döyüş düzülüşünün arxasında,
ön xətdən 30-40 km məsafədə.

Əlahiddə tibb taboru (ƏTT) və əlahiddə maddi-
tex  niki təminat taboru (ƏMTTT) ehtiyatları ilə
bir  likdə birləşmənin ümumi müdafiə zolağında
iki istiqamətdə yerləşə bilər.

MTT hissə və bölmələrinin yerləşdiyi ərazidə
ilk növbədə şəxsi heyət, sonra isə nəqliyyat və
mad    di vəsaitlər üçün sığınacaqlar hazırlanır,
həm   çinin düşmənin təxribat qruplarından, hava
de   santlarından, piyadalardan və tanklardan eti -
bar   lı müdafiəni təmin etmək üçün mövqelər qu -
ru  lur.

MTT hissə və bölmələri birləşmənin (hissənin)
MTT bölmə rəisinin sərəncamına əsasən ehtiyat
ra yon lara çıxarılır əks halda isə xidmətə cavab -
deh zabitin (bölmə komandirinin) qərarı ilə son -
ra dan MTT bölmə rəisinə məruzə etməklə həyata
keç irilir.

Maddi vəsaitlərin daşınmasını və təxliyyəsini,
həm çinin MTT bölmələrinin  yerdəyişməsini tə -
min etmək məqsədilə yolların hazırlanmasına
xüsu si diqqət yetirilir. Əsas daşıma-təxliyyə yol -
la rı sıradan çıxdıqda ehtiyat yollar təyin olunur
və hazırlanır.

Qoşunlar müdafiəyə keçdikdə maddi vəsait eh -
ti y atları doldurulur. İlk növbədə I eşelon böl mə -
lə ri, həmçinin artilleriya və tank bölmələri. Şəra -
it dən asılı olaraq bölmələrdə və atəş möv qe lər in -
də əlavə maddi vəsait ehtiyatları (yerə yığ maq la,
ya xud nəqliyyatda) yaradılır.

Mü da fiə döyüşləri zamanı məsrəf olunmuş
mad   di vəsaitlər normalara qədər doldurulur. 

Dö yüş və digər texnikalara texniki qulluq bila -
va   si tə döyüş düzülüşündə, yaxud yaxın sığ ına -
caq   lar da heyətlərin gücü  və təmir qruplarının
cəlb ed il məsi ilə həyata keçirilir.

Briqadanın  I eşelonunda taborun texniki mü şa -
hi də məntəqəsi və taborun (MABr-ın) təmir- təx -

liy  yə (təmir) qrupları yaradılır (təşkil olunur).
Bri  qa danın II eşelonunda,  xüsusilə tank böl mə -
lə r ində taborun (briqdanın) təmir-təxliyyə (tə -
mir) qrupları yaradıla bilər. Tank bölmələri həm -
lə  yə keçdikdə  həmin qruplar öz bölmələrinin ar -
xa   sınca hərəkət edir və işini hücumda olduğu ki -
mi təşkil edir.

Zədələnmiş maşınların toplanma məntəqəsi
adə   tən birləşmənin (hissənin) I və II eşe lon lar ı-
nın arasında, yaxud birləşmənin (hissənin) döyüş
dü   z ülüşünün arxasında təşkil olunur. Böl mə lər -
dən  xəstə və yaralıların təxliyyəsi üçün onların
öz sanitar və ümumi təyinatlı nəqliyyatlarından
ge niş istifadə olunur. Müdafiədə qoşunların yer -
ləş  diyi ərazilərin (səngər, xəndək, sığınacaq və
s.) sani tar  vəziyyətinə xüsusi diqqət yetirilir.

Düşmənin hücuma keçməsinə qədər MTT his -
sə lər inin (bölmələrinin) idarə olunması naqilli və
ra di o rabitə vasitələrilə həyata keçirilir. ra dio ra -
bi tə daim hazır vəziyyətdə saxlanılmalı və təşkil
ol  unmalıdır. Arxa KM-si adətən MTT hissə və
böl mələrinin yerləşdiyi rayonlarda KQS-dan
müd a fiənin təmin edilməsi nəzərə alınmaqla açı -
lır. 

Arxa KM-in yerdəyişməsi hallarında döyüşün
ge dişində də onun yeri hazırlanır.

MüDafİəDə tİBBİ təMİnatın təşKİlİ

Müdafiə döyüşündə sanitar itkilər hücum dö yü-
şün də olduğundan bir qədər az ola bilər. Bu on -
un la izah olunur ki, briqadanın şəxsi heyəti daha
sə pə  lənmiş şəkildə yerləşir və əvvəlcədən ha zır -
lan mış mühəndis qurğularında və sığınacaqlarda
qo ru na bilirlər. Böyük Vətən müharibəsi və digər
lo kal müharibələrin təcrübəsinə əsasən, döyüş
za  ma nı adi  silahlardan olan sanitar itkilər bri qa -
da nın şəx  si heyətinin sayına nisbətən faizlər
tətbiqi nə ti  cə sində 10-15 faiz, KQS-in tətbiqi
nəticəsində  20-40 faiz,  nüvə silahı tətbiq edi lən
za man bu, 10-22 faiz təşkil edir. Şəxsi heyət  sı -
ğı nacaqlarda yerləşdiyi zaman sani tar itkilərin
1,5-2 dəfə azalması mümkündür.

Müdafiədə tibbi təminatın təşkili zamanı
güc   ləndirilir:

– yaralıların bölmələrdən təxliyyəsi;
– bölmələrdə sanitar – gigiyenik və epi de mi ya -
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ya qarşı tədbirlər.
Şəxsi heyətin yerləşdirilməsi, qidalanması, su

tə minatı və hamam- camaşırxana xidmətinin sa -
ni   tar gigiyenik norma və qaydalara cavab ver mə -
si nə xüsusi diqqət yetirilir. Əsas istiqamətdə mü -
da  fiə olunan briqadanın tibb məntəqəsi korpusun
əla   hiddə tibb taborunun tibbi heyəti və sanitar
av to mobillərilə gücləndirilə bilər.

Təminat zolağı və ön mövqeni müdafiə edən
böl  mələrə zəruri olduqda briqadanın tibb xid mə -
tin dən əlavə qüvvə və vasitələr ayrıla bilər. Ya ra -
lı lara ilk tibbi yardım onların yaralandıqları yer -
də və ya yaxın sığınacaqlarda, hərbi qul luq çu la-
r ın özü tərəfindən özünə və qarşılıqlı yardım
qay da  larına uyğun olaraq sanitar təlimatçı,
sanitar sü rücü və bölmələrin sanitarları
tərəfindən yerinə ye tirilir.
Böl mələrdən yaralı və xəstələr səngərlər və əla -

qə yolları vasitəsilə  bölüklərin dayaq mən tə qə -
lər ində quraşdırılmış tibb postlarına və ya sanitar
av to mobillər ilə taborların tibb məntəqələrinə
çat dırılırlar. Yaralı və xəstələrin səngərlər və əla -
qə yolları ilə təxliyyə olunduğu zaman sani tar la-
r ın xərəklərlə rahat keçməsi məqsədilə əlaqə yol -
la r ının divarlarında bir qədər genişləndirmələr
edi  lir. Yaralıların dağılmış müdafiə qur ğu lar ın -
dan axtarılıb  çıxarılmasına xüsusi diqqət yetiri -.
lir.Döyüş zamanı bu işi bölmələrdə hazırlanmış
atı  cı sanitarlar və sanitar təlimatçılar yerinə yeti -
rir  lər.Müdafiənin düşmən tərəfindən yarılaraq
də    rin liklərə irəliləmə təhlükəsi yaranan isti qa -
mət  lər dən yaralı və xəstələrin bölüklərdən təx liy -
yəsi bri qadanın tibb məntəqəsinə deyil, birbaşa
kor  pu sun əlahiddə tibb taboruna həyata keçirilir.
İkin ci eşelon briqadasının əks-həmlədə iştirak et -
di yi zaman yaralılar və xəstələr öz taborlarının
tibb məntəqələrinə, briqadanın tibb məntəqəsinə
və ya birinci eşelon taborlarının tibb mən tə qə -
ləri   nə təxliyyə edilirlər.        

Briqada əks-hücumu gözlənilərkən taborların
və briqadanın tibb məntəqələri yaralı və xəs tə lər -
dən azad olunur. Yaralılara və xəstələrə vaxtında
tib bi yardım göstərilməsi üçün briqada korpusun
əla hiddə tibb taborunun qüvvə və vəsaitlərilə
güc ləndirilir. Əks-hücum zamanı yaralı və xəs tə -
lə rin briqadadan təxliyyəsi briqadanın tibb mən -

tə  qəsinə və əlahiddə tibb taboruna həyata keç iri -
lir. Bundan əlavə, yaralılar birinci eşelon bri qa -
da larının tibb məntəqələrinə də təxliyyə edilirlər.  
MaBr-ın müdafiəsinin maddi-texniki təmina -
tı nını ida rə edilməsi

MTT bölmələrinin idarəolunması qoşunların
ida rəolunmasının tərkib hissəsidir və qoşunların
is tənilən şəraitə tam, fasiləsiz təminatını təşkil
etmək məqsədilə həyata keçirilir. MTT-nin idarə-
ol un  masına daxildir:

– qoşunların hərtərəfli və fasiləsiz təminatını
təş kil etmək üçün MTT bölmələrinin və şəxsi
heyə tin daima yüksək döyüş  və mənəvi ha zır lıq -
da olması;

– qərarların vaxtında qəbul edilməsi və ta be çi -
lik də olanlara çatdırılması;

– MTT bölmələrinin qarşıda duran döyüş tap şı -
rıq larının yerinə yetirilməsi üçün hazırlığı və on -
lar ın hərtərəfli təminatı;

– MTT bölmələrinin işinin təşkili və qarşılıqlı
əla qənin yaradılması;

– verilən tapşırıqların yerinə yetirilməsinə dai -
mi nə zarət və tabeçilikdə olanlara lazım olan kö -
mək  liyin göstərilməsi.

MTT bölmələrinin fasiləsiz idarə olunmasına
nail olunur:

– MTT bölmələrinin idarəolunmasında da ya -
nıq lı rabitəni təşkil etməklə; 

– tapşırıqları bilmək və düzgün başa düşməklə,
həm çinin vəziyyət dəyişərkən lazımi tədbirləri
tez bir zamanda həyata keçirmək və tapşırıqları
vax tında  dəqiqləşdirməklə;

– arxa KM-ni düzgün yerləşdirməklə və döyüş
za  manı onun vaxtında yerdəyişməsi ilə;

– vəzifəli şəxslərin daim qarşılıqlı informasiya
mü  badiləsi aparması ilə;

– təminat üzrə qoyulmuş tapşırıqların dəqiq ye -
ri nə yetirilməsi ilə;

– qoşunların təmin olunması  barədə mə lu mat -
la r ın vaxtında  toplanması və yuxarı ko man dan -
lı ğa ötürülməsi ilə.
Döyüşə  hazırlıq ərəfəsində MTT-nin ida rəolun -

ma sı yönəldilir:
– hissələrdə (bölmələrdə) təyin olunmuş maddi

və  sait ehtiyatlarının yaradılmasına;
– bütün növ texniki vəsaitlərin  texniki qul lu ğu -
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na və  təmirinə;
– artıq (lazım olmayan) bərpası mümkün ol ma -

yan maddi vəsaitlərin təhvil verilməsinə;
– bölmələrdən, tibb məntəqələrindən yaralı və

xəs   tələrin təxliyyəsinə, həmçinin sanitar-gi gi-
yen  ik, əks-epidemik və digər tədbirlərin həyata
keç  irilməsinə;

– avanqardda gedəcək hissələrə (bölmələrə) ve -
ri  ləcək təminat vasitələrinin ayrılması və ha zır -
lan  masına;
– MTT bölmələrinin tapşırıqları yerinə ye tir mə -

yə hazırlanmasına.
Dö yüşün  gedişində MTT-nin idarə olunması tə -

min etməlidir:
– maddi vəsaitlərin fasiləsiz doldurulmasını,

həm  çinin vəziyyət dəyişdikdə ehtiyatların ma -
nevr edə bilməsini;

– zədələnmiş və sıradan çıxmış texnikaların
qısa za  manda bərpasını, yaxud təxliyyəsini;

– yaralı və xəstələrə vaxtında tibbi yardımın
gös  tərilməsini, həmçinin təxliyyəsini;

– MTT bölmələrinin öz qoşunlarının arxasınca
vax tında yerdəyişməsini;
– nəqliyyat vasitələrinin mükəmməl qo run ma sı-

nı;
– düşmənin MTT bölmələrinə hücumunun nə ti -

cə lərinin aradan qaldırılmasını.
MABr komandiri tabeliyində olan qoşunların

mad di-texniki təminatına tam cavabdehlik daşı -
yır. O, MTT-nin idarə olunmasına qərargah rəisi
va si təsilə rəhbərlik edir. Döyüş tapşırığını al dıq -
dan sonra təminatın təşkilinə cavabdeh şəxslər
qər ar qəbul etmək üçün alınan tapşırığı ay dın laş -
dır malı və vəziyyəti qiymətləndirməlidir. Tap şı -
rı ğı aydınlaşdırarkən həyata keçiriləcək döyüşün
xa rakterini, qoşunların və  MTT-nin tapşırıqlarını
düz gün başa düşmək lazımdır. Tapşırıq aydınlaş -
dı rıl dıqdan sonra qoşunların təminatını təşkil et -
mək məqsədilə təcili həyata keçirilməsinə eh ti -
yac duyulan tədbirlər barədə sərəncam verilir.

nətİcə

Müasir müharibələrdə quru qoşunlarının iştirak
et  diyi yüksək manevrli döyüş əməliyyatları hissə
və bölmələrdən daha da çox müstəqil fəaliyyət
gös tərməyi tələb edir. Bu, müasir döyüş əmə liy -

yat larının geniş ərazilərdə cərəyan etməsi, dö -
yüş  lərin yüksək templə aparılması və manevrli
ol ması, həmçinin düşmən qoşunlarının ilin bütün
möv  sümlərində hücumlarının qarşısının alınma -
sın da, bütün coğrafi ərazilərdə müdafiə döyüşü n -
ün planlaşdırılıb aparılmasında müvəf fə qiy yətin
qa zanılmasına döyüş xidmət dəstəyinin düz gün
is tifadəsi ilə nail olunur. 

əDəBİyyat:

1. QQT-194-5. Tank və motoatıcı briqada dö yü -
şü.

2. Döyüş əməliyyatlarında maddi-texniki tə mi -
na tın təşkili. 

3. Maddi-texniki  təminatın  əsasları. 
4. Tank-texniki təminat üzrə təlimat. 
5. Hərbi əməliyyatlarda tibbi təminatın əsasları. 

реЗЮме
ОрганиЗация и управление 

материальнО-техничесКОгО 
Обеспечения в 

ОбОрОнительнОм бОЮ
К. мамедОв

В статье широко нашло свое отражение соз -
да н  ие и управление материально-техническо-
го обеспечения в оборонительном бою. Пра -
виль ное и своевременное создание матери-
ально-технического обеспечения слу  жит зал -
о г ом успеха во время боевых действий и игра-
ет решаюшую роль в успешном завершении
вс ей операции.

suMMary
organızatıon anD ManEgEMEnt of

logıstıcs BrıgDE Durıng 
DEfEnsıvE war
K. MaMMaDov

In the article it has been fount out the orqani za -
ti on and manaqement of the logistice.During the
ope ra tion in the battle the carrying out the lo gis -
tics correctly and plays the main role in the com -
pleteness of all oprations.
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Problemin tədqiqi  prosesində  kon flik to lo gi ya -
nın mahiyyəti və təsnifatı  xüsusi əhəmiyyət kəsb
ed ir.

Çoxsəviyyəli sosial təzahür kimi, münaqişə ilk
də    fə Adam Smitin «Xalqların sərvətinin təbiəti
və səbəbləri haqqında tədqiqat» əsərində öy rən il -
miş   dir. Münaqişənin əsasında cəmiyyətin si nif lə -
rə (kapitalistlər, torpaq mülkiyyətçiləri, muzdlu
fəh   lələr) bölünməsi və iqtisadi rəqabət durur.
A.Smit siniflər arasında qarşıdurmanı cə miy yə -
tin irəliyə doğru inkişafının mənbəyi, sosial mü -
na qişəni isə bəşəriyyətin müəyyən neməti kimi
nə zərdən keçirirdi.

Al  man filosofu Emmanuel Kant (1724-1804)
be  lə hesab edirdi ki, «qonşuluqda yaşayan adam -
lar ara   sın da sülh vəziyyəti təbii hal deyildir... Ək -
si  nə, təbii hal müharibə vəziyyətidir, bu fasiləsiz
hər   bi əməliyyatlar olmasa da daimi müharibə
cəh    di dir. Deməli, sülh vəziyyəti bərqərar ol un -
ma   lı   dır». Burada J.J.russonun «ictimai mü qavi -
lə» haqqında ideyaları ilə əlaqə sezilir.
Al man filosofu Georq Hegelin (1770-1831) fik -

rin   cə münaqişənin başlıca səbəbi bir tərəfdən
sər  vət yığımı, ilə digər tərəfdən «əməyə bağlı si -
nif» ara  sında sosial qütbləşmədən irəli gəlir.
Güc lü döv  lət hakimiyyətinin tərəfdarı olan Hegel
öl kə da xi lində dövlətin birliyini sarsıdan iğ ti şaş -

la ra qar şı çıxırdı. O, belə hesab
edir di ki, dövlət bütün cə miy yətin
mə nafelərini təmsil ed ir və mü na -
qi şələri tən zim lə mə yə borcludur. 

Prus siya hərbi nəzəriyyəçisi
Karl Klauzevits (1780-1831)
“Mü  ha ri bə haqqında” əsərində
beyn əlxalq hər bi münaqişənin
təbi ətini mü əy yən edərək məş hur

«Müharibə si ya sətin başqa vasi tə lər lə da va  mı -
dır» düsturunu təklif etmişdi. Bütün ta rix bo  yun -
ca beynəlxalq hərbi münaqişələr bi o lo ji la büd -
lük, bu və ya digər dövlətin siyasətində nor ma -
dan kə na raçıxma, yaxud monarxın öz başı na lı ğı -
 nın tə za hürü deyil, dövlət daxilində və dün ya
mey  da nın da münaqişəyə keçənə qədər pro ses lər -
in qa nu nauyğun inkişafı olmuşdur.

Mö v cudluq uğrunda mübarizə problemi ingilis
bio loqu Çarlz Darvinin (1809-1902) ya ra dıcı lı-
ğın  da mərkəzi yer tutmuşdur. Onun bioloji təka -
mül nəzəriyyəsinin məzmunu 1859-cu ildə nəşr
ol  un muş «Təbii seçmə yolu ilə növlərin mənşəyi,
ya  xud həyat uğrunda mübarizədə nəcib cinslərin
sax  lanması» kitabında açıqlanmışdır. Bu əsərin
baş  lıca ideyası onun adında ifadə olunmuşdur:
can   lı təbiətin inkişafı yaşamaq uğrunda daim
mü  ba  rizə şəraitində həyata keçirilir ki, bu da ən
çox uy  ğunlaşan növlərin təbii seçmə me xa niz mi -
ni təş  kil edir. Sonralar Ç.Darvinin baxışları mü -
na  qi şə  nin bəzi sosioloji və psixoloji nə zə riy yə lə -
rin də in  kişaf etdirilmişdir.

XIX əsrin ikinci yarısında alman filosofu
F.Nitsşe (1844-1900) insan davranışındakı tə ca -
vüz   kar təzahürləri patologiya və onun təbi ətin də -
ki kənaraçıxma kimi deyil, insan təbiətinin diqtə
et  diyi təbii hal kimi nəzərdən ke  çir mişdir. Onun
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fik rincə, məhz buna görə də əbə di sülhə can atan
bəşə riy yət labüd surətdə müharibəyə qayıdır.

Kon fliktologiyanın  mahiyyətinə dair mövcud
ədə   biyyatlarda müxtəlif təriflər, şərhlər verilsə
də ək  səriyyəti nəticə etibarilə eyni məzmun
təşkil ed ir.

Konflikt latınca “conflictus” sözündən gö tür ül -
müş    dür “toqquşma” deməkdir. Ən sadə şəkildə
kon    flikt əks mənafelərin, fikirlərin, görüşlərin
toq    quşması, ciddi ixtilaf, hər iki qarşıdurma tə -
rəf    ləri üçün mürəkkəb vəziyyət yaradan ciddi
mü  ba  hisə deməkdir.[4.10]  

Kon fliktologiya, elm kimi hal-hazırda tədricən
kom pleks xarakterə malik müstəqil elmi fənn
sta tu su kəsb etməkdədir. lakin kon flik to lo giya -
nın müs  təqilliyi nisbidir. O, münaqişələrin öy -
rən il mə   sinə kömək göstərən istənilən elmi mə -
lum at la r  ından, nəzəri modellərdən, metod və
üsul lar ın dan istifadə edir. Bu, elm ayrıldığı bilik
sa hə ləri – sosiologiya və psixologiya ilə sıx
surətdə bağ lı    dır. Eyni zamanda  digər elm
sahələri – polito lo  giya, tarix, kulturologiya, iqt -
 isadi elmlər, hü quq  şünaslıq, pedaqogika, hərb el -
mi ona faktiki mate rial verir və onun kon sep si ya -
 larının tətbiq sa həsi kimi çıxış edir.

Problemlə bağlı nəzəri ədəbiyyatın analitik təh -
li  li nəticəsində konfliktologiyanın məzmunu və
təs   nifatı aşağıdakı qaydada müəyyənləşdirilir: 

1) sosial  konfliktlər;   2) siyasi  konfliktlər;
3) bey   nəl xalq konfliktlər.
Аmе ri kа politoloqlаrının dеdiyi kimi, cəmiyyət

dа  im, özünün dахili konfliktlərinin kərpiclərin -
dən "tikilir".

Mü  naqişələrin nеqаtiv funksiyаsı dа möv cud -
dur. Mə sələn, konflikt cəmiyyətin in tеq rа si yа sı -
nа təh lükə törədə bilər, hаkimiyyətə olаn mü -
nаsi bət   lərin dəyişilməsinə mənfi təsir göstərə və
ya sа   bit qruplаrdа pаrçаlаnmа yаrаdа bilər.

İq tisаdi, idеoloji və siyasi хаrаkterli konfliktlər
də mövcuddur. İctimаi həyаtın təşkili sə viy yəsin -
dən аsılı olаrаq, fərdlər, sosiаl qruplаr, təbəqələr,
si  niflər, həmçinin rеgionаl və qlobal səviyyədə
iri sənaye sistеmləri аrаsındа iхtilаflаrı dа kon -
flik  t lərə aid etmək olar.

Mü naqişələri qаrşıdurmаdа iştirаk еdən tə rəf lə -
rin tər kibi və sаyındаn аsılı olаrаq əsаs və qeyri-

əsаs mə sələlər üzrə аntoqonist və qеyri-аn to qo -
nist  zid diyyətlərdə  çıхış  еtmələrinə  görə  də  ti-
p olo   giyа yа bölmək mümkündür. Nəzərə аlın mа -
lı   dır ki, bütün konfliktlərin vаhid univеrsаl sхе -
mə ma    lik olduğunu söyləmək məqbul deyil. Mü -
zа  ki rə tip  li konfliktlər də mövcuddur: belə hаldа
mü  b  а    hi sə mаnevri nümаyiş еtdirilsə də, prin sip -
cə, hər iki tərəf kompromisə gəlməsi də müm -
kün dür. Oy un tipli konfliktləri də göstərmək olаr.
Bu rаdа hər iki tərəf eyni qаydаlаr çərçivəsində
hə rəkət ed  ir  lər, onа görə də bеlə hаldа mü nа si -
bət lər struk   turu pozulmur, məhv еdilmir. Konf -
likt lər nə   z  ər iyyəsində bu hаlın bеynəlхаlq münа -
si bət lər   də, yахud cəmiyyət dахilində olmаsı
önəmli dе   yil.

ABŞ sosiаl psiхoloqu M. Doyçun fikrincə,аşa -
ğı  dа  kı konflikt tiplərini fərqləndirmək olаr: 
1) Əsl kon flikt – bu zаmаn mənаfеlərin toq quş -

mа sı ob  yеk tiv bаş verir, iştirаkçılаr tərəfindən
dərk ol un ur və hеç bir dəyişən аmildən аsılı de -
yil  dir;

2) Tə  sа düfi, yахud şərti konflikt – təsаdüfi, də -
yiş  ik li  yə аsаn məruz qаlаn vəziyyətlərdən аsılı
olur, iş  tirаkçılаr tərəfindən dərk еdilmir, l möv -
cud tə  sir qüvvəsinə mаlik аlternаtivlər dərk ol un -
duq   dа kəsilir; 3)  Qаrışıq konflikt – bu zaman
kon  flik   tin obyеktiv səbəbləri dolаyı yollа onun
əs а  sın  dа yerləşən səbəblərlə bаğlı olur. O, həqiqi
kon   flikt kimi, lаkin hər hаnsı simvolik formаdа
ifа   də olunа bilər; 4) Tərəf olmаyаnlara аid edil -
miş konflikt – аrаlаrındа həqiqi konfliktin ol du -
ğu tə rəflərə аid еdilmir. Bu yа bilməyərəkdən, yа
dа bi lərəkdən еdilir, bundаn məqsəd isə rəqib
qru   p   dа toqquşmа yаrаtmаq, bununlа dа qrupu
zə if  lədib konfliktin əsаs tərəfləri аrаsındа möv -
cud konfliktləri pərdələməkdir; 5) Gizli konflikt
– bu, bir qаydа olаrаq obyеktiv səbəblər üzündən
bаş vеrməlidir, lаkin аktuаllаşdırılmır; 6) Yаnlış
kon    flikt – bunun obyеktiv əsаsı yoхdur, yаnlış
tə  sə v  vürlərdən mеydаnа gəlir; konflikt "yаnlış"
ki   mi mеydаnа çıха bilər, lаkin iştirаkçılаrdа yеni
mo    tiv lər və məqsədlər formаlаşdırmаqlа həqiqi
kon    fliktə çеvrilə bilər. 

Ədə biyyatların araşdırılması zamanı aydın oldu
ki, siyasi konflikt siyasi mənafelərin, maraq və
məq     sədlərin toqquşmаsıdır. Siyаsi konfliktlərin
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sub     yektləri, yахud siyаsi mənаfelərin sub yеkt lə -
ri, dövlətlər, siniflər, sosiаl və еtnik qruplаr, si yа -
si pаrtiyаlаr və hərəkаtlаr, həmçinin аyrı-аyrı
şəх   siyyətlərdir. Siyаsi konflikt sub yеkt lərin şüur -
un dа və dаvrаnışındа müхtəlif sə viy  yələrdə və
for mаlаrdа аşkаr olunаn sosiаl zid diy  yətlər kimi
də хülаsə еdilir. Siyаsi konflikt аn lа  yışı özün də
bü töv cəmiyyətlərin, ic ti mаi-siyаsi formа siyа lа -
rın qаrşılıqlı mübаrizəsini еh  tivа еdir. 
Mü naqişələrin məzmunu və təsnifatı problemini

öy   rə nərkən müəyyən etdik ki, cə miy yət şünas lıq -
da ən çox təsadüf olunan millətlərarası mü na qi -
şə dir.
Et nik münaqişələrin yaranmasının əsas səbəb lə -

r i n   dən birini millətlərin qarşılıqlı ərazi iddiaları
təş   kil edir. Belə münaqişələr dövlətlərarası, reg i -
on      lararası, yerli səviyyədə yaranır. Ərazi id dia la -
r  ı  nın   motivləri   müxtəlif   ola   bilər.  Məsələn: 

1) Millətlərin tarixi keçmişi ilə şərtlənmə, mə -
sə   lən, ərazidə milli, tarixi, mədəni və sair abidə -
lə  rin mö v  cud olması; 
2) Mövcud  sərhədlərin demarkasiyasının qeyri-

də  q iqliyi, əvvəl sərhəd olmadıqda mil lət  lər ara -
sın da demarkasiyanın keçirilməsi; 

3) Əvvəllər deportasiya olunmuş millətin tarixi
və   təninə köçürülməsi;

4) Sərhədlərin özbaşına dəyişdirilməsi;
5) Hər hansı millətin qonşu dövlətin ərazisinə

zor   la daxil edilməsi;  
6) Millətin   müxtəlif dövlətlər arasında bö lün -

mə  si və s.
Si yasi münaqişələrin yaranma səbəbləri və nə -

zər   də tutulan məqsədləri də çox müxtəlifdir.
Məsələn:

a) Bütün səviyyələrdə (yerli, regional dövlət)
müx   təlif etnik-qruplar arasında hakimiyyət uğ -
run   da siyası mübarizə; b) Millətin vahid dövlət
çər   çivəsində öz statusunu itirmək mübarizəsi; c)
Tam dövlət müstəqilliyi (siyasi müstəqillik uğ -
run   da mübarizə) və s.

Mil lətlər arasında iqtisadi münaqişələr aşa ğı da -
kı səb əblərdən irəli gələ bilər:

1) Maddi ehtiyatlara sahib olmaqla, onların ba -
rə   sində sərəncam verilməsində və istifadədə mil -
lət  lərin bərabərsizliyi: 
2) Mərkəzlə eyni millətdən ibarət region (mə sə -

lən, Federasiyanın subyekti) arasında iqtisadi
mə     nafelər balansının pozulması; 

3) Malların və xidmətlərin istehsalının, böl gü -
sü  nün və istehlakının siyasi struktur-funksional
sis  temində dəyişikliklər məsələn, mülkiyyətin
yeni  dən bölüşdürülməsi, yaxud əhalinin miq ra si -
ya   sı nəticəsində ənənəvi fəaliyyət növləri bir
mil  lətdən başqasına keçir. 
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сущнОсть и КлассиФиКация 

КОнФлиКтОлОгии

а. гусейнОв

В статье обоснована актуальность пробле-
мы. В связи с проблемой проведен аналити -
чес  кий анализ литератур, связанных с содер -
жа  нием, сущностью и классификацией конф -
лик тов в науке обществознания. Внесена яс -
ность в характерные черты социальных, по -
ли тических и международных конфликтов.

СуММАРй

ТЩЕ ЕССЕНъЕ АНД ъЛАССИфИъАТИОН 

Оф ъОНфЛИъТОЛОэй 

А. hUseynov

Тще урэенъй оф проблем wас эроундед ин тще
артиъле. Тще литературес ассоъиатед wитщ тще ъон-
тент, ессанъе анд ълассифиъатион оф ъонфлиътс wере
аналйтиъаллй аналйзед ин тще съиенъе оф сосиолоэй
релатед то тще проблем. Тще ъщараътеристиъ феату-
рес оф сосъиал,политиъал анд интернатионал ъонф-
лиътс ъларифиед.
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Stinger atma sistemi (SAS) müxtəlif qur ğu larla
təc hiz edilmiş və bütün funksiyaları kom -
 pyu terlə idarə edilən HHM sistemidir. SAS
mü haribə meydanında yer lə şən sabit və ya
hə rəkətli birlik, konvoy və tak tiki sit em  lərin
ha vadan təhdidlərə qarşı mü dafiəsi üç ün tə -
yin edilmişdir. Dəqiq ni şan alma, atış və sta -
bil funksiyaları sa yə sin də hərəkət ha lın da
olan da belə hədəf ax tar ma, təsbit və tə qib
im kanlarına malikdir. SAS-ın avtonom is  ti -
fa də funksiyalarından baş qa verilən əmrə
nə  zarət sistemi və ya di gər HHM sistemləri
ilə birlikdə koor di na si ya edilərək istifadə
ol un ma imkanları var. Sis te min atışa nəzarət
kom  pyuteri təchizat və ortaya çı  xan yeni
və zi fə lə rin öhdəsindən asanlıqla  gəlir. Stin ger və
bir çox idarəedilən mərmilərin uy ğun laş dırıla bi -
lə cə yi SAS eyni zamanda müxtəlif plat    for ma la ra
da uy ğunlaşdırıla bilir. Daşıyıcı ki mi, zirehli
Fen nek ma  şınının istifadə olunduğu SAS-ın  eki -
pa jı atıcı, atı cı köməkçisi və sürücü ol maqla 3
nə fər dir.

sas-ın taktiki-texniki xü su siy yət -
lə ri:
– 4-cü nəsildən olan hava-hava sis te -

mi; atışa hazır 4 ədəd Stinger mər mi -
si; termal və gündüzgörmə ka me ra la -
rın    dan ibarət passiv hədəfaxtarma və
mü   şa hidə sitemi; hədəfə qədər mə sa -
fə    ni ölçmək üçün təyin edilmiş lazer
mə   safəölçmə cihazı; bütün sistem
funk    siyalarının uyğarlığını təmin
edən atışa nəzarət kompyuteri; əmrə
nə za   rət sistemindən alınan hədəf ko -
or di na t  larına avtomatik istiqamət lən -
dir mə; avtomatik hədəfizləmə; hədəf
ti pi  ni (təyyarə, helikopter və s.) av to -
ma    tik təyinetmə; mərminin atış sa hə -

si  nə girən hə dəf üçün “Hədəf sa hə də dir” xə bər -
dar lığı; mərminin atış anında av to ma tik olaraq

veri lən önləmə və kəskin yüksəliş im kan ları;
fərq li platformalar  və mərmilərlə atışa uy ğun laş -
dır ıla bi lir; atıcı silahlara davamlı zirehə ma lik -
dir; öy rə dici si mul ya toru da var; c 130/c160
nəq liy  yat təy yarələri ilə daşına bilən qabaritlərə
ma likdir.

İnternet materialları əsasında hazırladı:
vüqar MustafayEv
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ЕЛМИ МягАЛяНИН ТяРТИБАТЫ ЦчЦН 
ИРяЛИ СЦРЦЛяН ТяЛяБЛяР

Елми мягаля MS Word мятн редакторунда (97, 98, 2003, 2007) Азяр -
бай   ъан дилиндя, Тимес Nеw Роман шрифти иля йыьылмалыдыр. Мягаляйя ъяд -
вял   ляр, графикляр, диаг рамлар, фотолар дахил едиля биляр. Мятн шрифтинин юл чц -
сц 12, сятирарасы мясафя 1,5 ол ма лы дыр. Сящифя, ъядвял, диаграм, шякил вя
гра  фикляр нюмрялянмяли, истинад мянбяляри эюс тя рил мялидир. 

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

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

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

НЦМуНя:

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

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

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

МягАЛяНИН яввяЛИНДя АШАЬЫДАКЫЛАР эЮСТяРИЛМяЛИДИР:

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

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