
¹
 4
. 2

01
4

¹
 4
. 2

01
4









Müasir dövrdə hərbi təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi və inkişafı Silahlı
Qüv vələrin rəhbərliyinin və xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin qarşısında
du ran ən vacib tapşırıqlardan biridir. Milli ordumuz üçün vətənpərvər, savadlı,
ba carıqlı və cəsarətli zabit kadrlarını dərin və hərtərəfli biliyə, yüksək mə də -
niy yət, dünyagörüşü və elmi-pedaqoji təcrübəyə malik professor-müəllim
hey əti hazırlaya bilər. Bu baxımdan, zabit kadrlarının hazırlanması sisteminin
tək milləşdirilməsi və tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində təhsil
müəs sisələrinin yüksəkixtisaslı professor-müəllim heyəti ilə kom p lekt ləş dir il -
mə si, onların peşəkarlıq və metodiki ustalıqlarının daima artırılması vacibdir
və bu istiqamətdə məqsədyönlü işlər aparılmalıdır.

Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin xüsusi təyinatlı təhsil müəs -
si sələrində professor-müəllim heyətinin (PMH) mövcud hərbi-peşəkar ha zır -
lıq sistemi mülki ali təhsil müəssisələrindən və xarici dövlətlərin pedaqoji
kadr hazırlığı sistemlərindən fərqli olan bir sıra xüsusiyyətlərə malikdir. Bu
sis temin əsas xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, silahlı qüvvələr üçün peşəkar
pro fessor-müəllim heyəti, eləcə də pedaqoji kadr hazırlığı sistemi üçün rəhbər
he yət hazırlayan hərbi-pedaqoji təhsil müəssisələri yoxdur. 

Müşahidələr göstərir ki, xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrində fəaliyyət
gös  tərən hərbçi PMH-nin hərbi-peşəkar  hazırlığının kifayət qədər olmaması
xa rak terik hal almışdır. Belə ki, ali təhsil müəssisələrinin hərbi-texniki ka fed -
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ra larının müəllim heyəti üçün psixoloji-pedaqoji biliklərin, humanitar yö nüm -
lü kafedralarda isə müəllimlərin hərbi və xüsusi elmlər üzrə biliklərinin olma -
ması və ya səthi olması xarakterikdir. Hərbi təhsil müəssisələrinin mülki
müəl lim heyətində isə bu nöqsanların hər ikisinin olması müşahidə olunur.

Qeyd etmək lazımdır ki, PMH hazırlığı prosesinin xüsusi təyinatlı ali təhsil
müəs sisələrinin xüsusiyyətlərindən irəli gələn bir sıra fərqləndirici cəhətləri
var dır. Bunlara aiddir:
– PMH hazırlığının məqsədyönlü olması (zabit kadrlarının hazırlığında yük -

sək nəticələr əldə etməyə yönəlmiş istiqamət). Zabit kadrları hazırlığının əsas
məq sədlərindən biri zabitlərdə müəyyən hərbi-peşəkar və mənəvi-iradi key -
fiy yətlərin tərbiyə edilməsidir ki, bu da onların həm sülh dövründə, həm də
mü haribə şəraitində elmi cəhətdən əsaslandırılmış qərarların qəbul edil mə si -
nə, hərbi xidmətin çətinliklərini dəf etməyə, vətənin maraqlarını müdafiə et -
mə yi ən uca və şərəfli vəzifə olaraq yerinə yetirməyə hazır olmalarını təmin
et məlidir;

– PMH tərəfindən xüsusi təlim, tərbiyə və psixoloji hazırlıq metodlarından
istifadə edilməsi;

– PMH-nin vəzifə və hüquqlarının hərbi nizamnamələr və normativ sənəd -
lər lə məhdudlaşdırılması;

– PMH-nin öz vəzifə borclarını tələb olunan səviyyədə yerinə yetirməyən
(yax şı oxumayan) dinləyicilərə (kursantlara) qarşı nizamnamələr çərçivəsində
tə sir vasitələrindən istifadə etmək hüquqlarına malik olması. Belə ki, hərbi
təh sil müəssisələrinin müəllimləri dərs zamanı dinləyicinin (kursantın) bir ba -
şa rəisi hesab edilir və təkcə tədrisin keyfiyyətinə deyil, həm də dinləyicilərin
in tizamına, nizamnamələrin tələblərinin yerinə yetirilməsinə, təhlükəsizlik
qay dalarına riayət olunmasına cavabdehlik daşıyır. Eyni zamanda dinləyicinin
də bir hərbi qulluqçu kimi mənəvi və hüquqi (nizamnamələr çərçivəsində)
cavabdehlik baxımından öz vəzifə borcları vardır.
Silahlı qüvvələrin ali təhsil müəssisələrində aparılan müşahidə və araş dır ma -

lar göstərir ki, müasir şəraitdə elmi dərəcəsindən, xüsusi pedaqoji və əlavə
təh  silindən, pedaqoji təcrübə və kafedranın profili üzrə qoşunlarda xid mə tin -
dən asılı olaraq professor-müəllim heyətini bir neçə qrupa bölmək olar
(cədvəl 1). 

Birinci, üçüncü və altıncı qrupa daxil olan müəllim heyəti, bir qayda olaraq,
məq sədyönlü şəkildə tədris, tərbiyə, metodiki və elmi işlərlə məşğul olurlar.
Dör düncü qrup müəllim heyətinin tədris prosesinə daha aktiv və peşəkar
zəmində qoşulması üçün daha çox vaxt tələb olunur. Bu qrupa daxil olan və
əv vəlki xidmətində yüksək vəzifələrdə xidmət edən zabit heyətində  çox vaxt
la zımsız ambisiyalar yaranır ki, bu da onların daha hazırlıqlı, lakin bir qayda
ola raq, gənc və daha aşağı rütbəli həmkarlarından pedaqoji təcrübə və ba ca -
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rıq ların mənimsənilməsinə mane olur. Onlar daha çox konservativ, öz təc rü -
bə sinə “bağlanmış” olur, pedaqoji, peşəkar ustalıq qazanmağa çalışmırlar.

Beşinci qrup müəllim heyətinin peşəkar bilik və bacarıqları, eləcə də ka fed -
ra nın profili üzrə qoşunlarda praktiki təcrübələri yoxdur.

Yeddinci qrup professor-müəllim heyətinin isə lazımi pedaqoji təcrübələrinin
və bacarıqlarının olmasına baxmayaraq, müvafiq hərbi-peşəkar hazırlıqları ol -
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1
Pedaqoji ixtisaslı

mütə xəssislər

Xüsusi pedaqoji təhsilə malikdirlər, yüksək
pe şəkar bilik və bacarıqları, müəyyən hərbi-
peş əkar hazırlıqları vardır.

2
Doktorantura

(adyunktura) bitirmiş
mütəxəssislər

Elmi dərəcələri və lazımi peşəkar
(pedaqoji) ha zırlıqları vardır.

3
Digər ali təhsil müəs -
si sələrindən cəlb edi -

lən mütəxəssislər

Lazımi pedaqoji hazırlıqları və təcrübələri,
bə zilərinin elmi dərəcələri və ya xüsusi
pedaqoji təhsilləri vardır. Əksər hallarda la -
zı mi hərbi-peşəkar hazırlıqları olmur.

4
Qoşunlardan və ya di -
gər güc struk tur la rın -

dan gələn zabitlər

Hərbi (ali hərbi) və ya xüsusi təhsilləri
var dır, lakin pedaqoji təhsilləri və təc rü bə lə -
ri, elmi dərəcələri və kifayət edəcək sə viy -
yə də hərbi-peşəkar hazırlıqları yoxdur.

5

Tədris bölmələrinin
ko man dirləri və xid -
mət rəisləri olmuş za -

bitlər

Bir qayda olaraq, pedaqoji təhsil və təc rü -
bə ləri, qoşunlarda təcrübələri və hərbi-pe şə -
kar hazırlıqları yoxdur.

6
Ehtiyatda olan zabit -
lər dən dəvət edilmiş

mül ki-müəllim heyəti

Pedaqoji və qoşun təcrübələri, hərbi-pe şə -
kar hazırlıqları vardır.

7
Hərbi xidmət keç mə -

miş mülki müəllim he -
yə ti

Əsasən, elmi dərəcələri və elmi adları, pe -
da qoji təcrübələri vardır. Hərbi-peşəkar ha -
zır lıqları yoxdur, hərbi xidmət haqqında
abs trakt təsəvvürləri vardır.

Cədvəl 1.



ma  dığından dinləyici (kursant) hazırlığı üzrə tədris prosesinin gedişində çə -
tin  lik çəkirlər.
Araşdırmalar göstərir ki, silahlı qüvvələrin xüsusi təyinatlı ali təhsil müəs si -

 sələri sırasında Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin elmi
po  tensialı daha yüksəkdir. Bu potensial kursantların təlim, tərbiyə və inkişafı
üz  rə əsas məsələləri müvafiq keyfiyyətlə həll etməyə imkan verir. Lakin bir
fak tı da qeyd etmək lazımdır ki, bu ali təhsil müəssisəsinin elmi potensialını
əsas eti barilə yaşlı mülki müəllim heyəti təşkil edir və onların yaş – xəstəliklə
bağlı iş dən azad olunacağı təqdirdə tədris prosesinin səviyyəsi çox aşağı düşə
bilər.

Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində adyunktura,
ma gistratura və ixtisasartırma kurslarından ibarət olan PMH hazırlığı sistemi
var dır.
Adyunktura gələcək alim-pedaqoqların peşəkar hazırlığını daha effektiv hə -

ya ta keçirir. Adyunktlar xüsusi təhsil proqramı əsasında təhsil alır, fəlsəfə
dok toru (elmlər doktoru) dissertasiya işini yerinə yetirərək dissertasiya şu ra -
sı na təqdim edir və müdafiə edir, tədris, metodiki, elmi işin təşkili və hə ya ta
keçirilməsi üzrə müvafiq bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnirlər. Adyun k tu -
 raya qəbul bir qayda olaraq, könüllü, bəzi hallarda isə təhsil müəssisələri tə -
rəfindən məqsədli qaydada göndərilməklə həyata keçirilir. Bu zaman gön də -
rilən heyət təhsil müəssisəsi tərəfindən seçilir və təqdim edilir.

Yuxarıda qeyd olunanlar yalnız yaxın gələcəkdə həyata keçirilə bilər. Belə
ki, silahlı qüvvələrin adyunkturası yalnız 2014-cü ildə Hərbi Akademiyanın
nəz dində yaradılmışdır və 2014-2015-ci tədris ilindən ilk qəbulunu həyata
ke çirəcəkdir. Adyunkturanın elmi və elmi-pedaqoji kadrların hazırlığı üzrə
nor mal fəaliyyət göstərməsinə əngəl ola biləcək bir sıra problemlər möv cud -
dur. Bu problemlər sırasına hərbi elm sahəsi üzrə elmi dərəcəli mütə xəs sis lə -
rin – hərbçi alimlərin kifayət qədər olmamasıdır. Bu problemi ilkin mərhələdə
həll etmək məqsədilə respublikanın digər universitetlərindən yüksəkixtisaslı
mü      təxəssislərin cəlb edilməsi istiqamətində müvafiq işlər həyata keçirilir. Di -
gər bir problem də elmi və elmi-pedaqoji kadr hazırlığı üzrə təhsil pro qra mı -
nın həyata keçirilməsi üçün Hərbi Akademiyanın elmi potensialının kifayət
qə dər olmamasıdır. Qeyd olunan problemin həlli üçün Hərbi Akademiyaya
el mi potensialın cəlb olunması istiqamətində adekvat tədbirlərin həyata ke çi -
ril məsi vacib məsələlərdən biridir. Bunun üçün Hərbi Akademiyanın kafedra
və şöbələrində professor və dosent (o cümlədən, mülki vəzifəli) vəzifələrinin
ya radılması və ilkin mərhələdə bu vəzifələrə elmlər doktorlarının (fəlsəfə
dok torlarının) cəlb edilməsi məqsədəuyğun olardı. Hərbi Akademiyaya elmi
po tensialın cəlb edilməsi ümumilikdə tədris, metodiki və elmi işlərin səviy -
yə sinin, eləcə də professor-müəllim heyətinin peşəkar hazırlığının, bilik və
ba carıqlarının yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.

АÊТУАË МЮВЗУ

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 4. 20146



PMH hazırlığında magistratura təhsilinin də rolu böyükdür. Yuxarıda qeyd
olun  duğu kimi, hərbi təhsil müəssisələrində kadr çatışmazlığı səbəbindən
müəl  lim vəzifələrinə bakalavr təhsilli zabitlərin təyin olunması halları daima
ar tır. Müdafiə Nazirliyinin müvafiq idarələri tərəfindən kadrların müəllim və -
zi  fələrinə təyin olunması zamanı təhsil səviyyələri nəzərə alınmır. Belə ki,
baka  lavr təhsilli zabitlərin baş müəllim, silsilə rəisi, hətta dosent vəzifələrinə
tə  yin olunması halları qeydə alınmışdır. Lakin  Hərbi Akademiyada magis tra -
tu  ra təhsil pilləsinin uğurlu fəaliyyəti gələcəkdə bu problemin həll olunması
im  kanlarını artırır. Hərbi Akademiyanın magistratura pilləsində təkcə qo şun -
lar üçün deyil, həm də təhsil müəssisələri üçün məqsədli mütəxəssis hazırlığı
PMH hazırlığı sistemində yaranan problemlərin həlli istiqamətində önəmli
bir addımdır.

Hərbi-pedaqoji fəaliyyətin əsas xüsusiyyəti bu fəaliyyət sisteminin mün tə -
zəm olaraq təkmilləşdirilməsindən, həm gənc müəllimlərin, həm də təcrübəli
pe  daqoqların da peşəkar hazırlığını daima artırmaqdan ibarətdir. Ən təcrübəli
müəl  limlər də öz inkişafı istiqamətində dayanmamalıdır. Müəllim heyəti hərb
el  mi və hərbi texnikanın son nailiyyətlərini bilməli, ictimai həyatdakı prob -
lem  lərlə tanış olmalıdır. Bu istiqamətdə müəllim heyətinə ixtisasartırma sis -
te mi kömək edir. İxtisasartırmanı nəticə, proses və tam təhsil sistemi ki  mi
səciyyələndirə bilərik.

Nəticə - ixtisasartırma sistemində alınan təhsil nəticəsində müəllim he yə ti -
nin peşəkar və digər vacib keyfiyyətlərinin müsbət tərəfə dəyişməsini nə zər -
də tutur.

Proses - dinləyicilərin (müəllim heyətinin) peşəkar səviyyəsinin də yiş mə si -
ni qeydə almaqla müşayiət olunan məqsədyönlü təlim prosesini göstərir.

Tam təhsil sistemi - respublika səviyyəsində yaradılmış fasiləsiz pedaqoji
təh  silin bir hissəsi kimi nəzərdə tutulur.

Müəllim heyətinin ixtisasartırma sisteminin aşağıdakı əsas funksiyaları ol -
malı dır:

1. Məlumat funksiyası – hərb elmi və hərbi texnika sahəsində əldə edilmiş
nailiy yətlər və qabaqcıl təcrübə haqda bilik və məlumatların əldə edilməsidir.
2. Təlim funksiyası – ixtisasartırma müəssisələrində təhsil prosesinin təşkili

və həyata keçirilməsi, pedaqoqlara konsultativ yardımın göstərilməsidir.
3. Tədqiqat funksiyası – təhsil müəssisələrində pedaqoji təhsil sahəsində

təd  qiqat və sınaqların aparılması, ümumi və peşəkar təhsilin keyfiyyət moni -
to rinqinin həyata keçirilməsi, təhsil sisteminin dəyişməsi və inkişafı ten den -
si ya larının öyrənilməsidir.

4. Ekspert funksiyası – proqram, layihə, tövsiyə və digər sənədlərin elmi
eks per tizası, təhsil müəssisəsində keçirilən sınaq işlərinin zəruriliyinin və
əsas    landırılmasının qiymətləndirilməsidir.

Təəssüflər olsun ki, hazırda  mövcud  olan ixtisasartırma  sistemi yuxarıda 
gös tərilən funksiyaları hərbi pedaqoqlara tam həcmdə çatdıra bilmir. Buna sə -
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bəb müəllim heyətinin hərbi peşəkar hazırlığının təkmilləşdirilməsinin zə ru -
riliyi ilə qənaətbəxş metodika və texnologiyalar arasında, ixtisasartırmanın
məz munu ilə metodları arasında olan ziddiyyətlər, onun müəllimlərin tələb lə -
ri nə uyğun olmaması, əlavə pedaqoji təhsilin key fiy yətinin yüksəldilməsinin
va cibliyi ilə bu prosesi idarəetmə sisteminin tam iş lənməməsi arasındakı
təzadlardır. Qeyd etmək lazımdır ki, çox zaman müəl lim lər də ixtisasartırma
sis temində aldıqları təhsili müstəqil hazırlıqdan daha aşa ğı dəyərləndirirlər. 

PMH peşəkar hazırlığı sisteminin əsas ziddiyyətlərindən biri də peşəkar-pe -
daqoji hazırlıq səviyyəsinə qoyulan tələblərlə təhsil müəssisələrinin elmi-pe -
daqoji potensialının azalması arasında olan ziddiyyətdir. Belə ki, ali təhsil
müəs sisələrinin elmi dərəcəli mütəxəssislərinin orta yaş həddi sürətlə artır,
nə  ticədə yaş və xəstəliklərlə əlaqədar işdən gedənlərin sayı çoxalır. Bundan
əla  və hərbçi pedaqoqlar (o cümlədən, elmi dərəcəli) sırasından yaş həddi ilə
əla qə dar xidmətdən azad olunub digər nazirlik və təşkilatlarda daha prestijli
sa yı lan iş yerlərinə gedənlərin də sayı artır. Bu tendensiyanın qarşısını almaq
üçün profilaktik tədbirlərin – xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrində xid -
mə  tin daha prestijli olması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi məq -
sə də  uyğun olardı.
Təh sil müəssisələrində kafedraların proqram və mövzu planlarının, eləcə də

təd ris vəsaitlərinin yenidən işlənilməsi və təkmilləşdirilməsi işində maraqlı
ol ma maları da kadr hazırlığının keyfiyyətinə mənfi təsir göstərir. Belə ki,
möv cud sistemə görə bu işlərin yerinə yetirilməsi mahiyyət etibarilə könüllü,
ic ti mai xarakter daşıyır və kafedraların ştat üzrə tərkibinə təsir etmir.

Bundan başqa, PMH-nin tədris yükü normaları bütün xüsusi təyinatlı təhsil
müəs  sisələri üçün eynidir. Belə ki, əgər bakalavr təhsil sistemində (məsələn,
H.Əliyev adına AAHM-də) müəllim həftə ərzində iki saatlıq mövzunu ha zır -
la  yaraq onu 5-6 tədris qrupuna tədris edirsə, Hərbi Akademiyada müəllim
həf  tə ərzində 10-12 saatlıq (5-6 sayda 2 saatlıq mövzular) dərs materialı üzrə
ha  zırlaşmalı və onu tədris etməlidir. Beləliklə, ümumilikdə tədrisin key fiy yə -
tinə xələl gətirən bu məsələnin müvafiq rəhbər sənədlərdə də nəzərə alınması
və tətbiq edilməsi zərurəti vardır. Ona görə də Silahlı Qüvvələrin Hərbi Aka   -
demiyasında magistratura və adyunktura səviyyəsində dərslərin tədrisinə cəlb
edilən professor-müəllim heyəti üçün illik auditoriya saatlarının həcmi di   gər
təh sil müəssisələrində olduğu kimi 300 saat yox, 200 saat həcmində ol ma   sı
məqsədəuyğundur. Belə olduqda müəllim heyətinin öz peşəkar hazırlıq sə  viy -
yəsini sərbəst yüksəltməsi, metodiki və elmi işlərlə məşğul olması üçün ki -
 fayət qədər vaxt ehtiyatı yaranmış olur.

Vaxtında qarşısı alınmayan bu zid diy yət  lər vaxt keçdikcə daha da kəs kin lə -
 şə və müəllim heyətinin peşəkar hazırlıq sə viy  yəsini daha da aşağı sala bi lər.
Ona görə də, PMH pedaqoji fəaliy yə tə başlamazdan öncə lazımi hər bi,
psixoloji-pedaqoji və xüsusi təhsili tə min edən hərbi-peşəkar hazırlığın yeni
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forma və imkanlarının axtarışı pri o ri tet məsələlərdən biri olaraq qalır.
Xüsusi təyinatlı təhsil müəssisələrinin rəhbərliyi, eləcə də təcrübəli və apa -

rı  cı hərbçi pedaqoqlar tərəfindən professor-müəllim heyətinin peşəkar ha zır -
lıq sisteminin tədqiq edilməsi və yeni imkanların üzə çıxarılması is ti qa mə tin -
də elmi-tədqiqat işlərinin planlaşdırılması və həyata keçirilməsi, Hərbi Aka -
de  miyanın magistratura və adyunkturasında ali təhsil müəssisələri üçün məq -
sə d yönlü müəllim-pedaqoqların hazırlanması silahlı qüvvələrin xüsusi tə yi -
 natlı təhsil müəssisələrində kadr hazırlığı ilə bağlı yaşanan problemlərin ara -
 dan qaldırılmasını təmin etmiş olar.

ƏDƏBİYYAT

1. Piriyev. H.K. Yüksəkixtisaslı zabit kadrlarının hazırlanması məsələləri
haq qında. Heydər Əliyev adına AAHM, Elmi əsərlər məcmuəsi, 2007
2. Piriyev. H.K. Müasir tələblərə uyğun zabit kadrların hazırlanmasının bəzi

mə sələləri . Heydər Əliyev adına AAHM, Elmi əsərlər məcmuəsi, 2004

РЕЗЮМЕ

НЕКотоРыЕ вопРосы подготовКи пЕдагогичЕсКих КадРов

для высших учЕбНых ЗавЕдЕНий спЕциальНого НаЗНачЕНия

г.пиРиЕв,  Е.гашиМов, а.талыбов

В статье дается анализ системы подготовки профессорско-преподава-
тельского состава учебных заведений специального назначения   Во о ру -
жен ных Сил Азербайджанской Республики, рассматриваются некоторые
не достатки и противоречия этой системы, даются рекомендации по ре -
ше нию проблем этой системы

SUMMARY

SOME QUESTIONS Of TRAINING TEAcHERS fOR HIGHER EDUcATION

fOR SPEcIAL PURPOSES

Г.ПыÐыYеВ, е.ГАSHыМоВ, А.ТАËыÁоВ

The article analyzes the system of training of the faculty of special educa-
tion of the Armed Forces of the Azerbaijan Republic, discusses some of the
shortcomings and contradictions of this system, provides solutions to the
problems of this system.
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Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hissə və birləşmələrinin əsas
ba za texnikası müxtəlif tipli avtomobil texnikasından ibarətdir. Cənubi Qaf -
qa zın relyefini, silahlı qüvvələrin indiki və gələcək tapşırığını, qoşunların
yük sək manevretmə xüsusiyyətinə malik olmasının vacibliyini və bu kimi
digər gös tə ri ciləri nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, silahlandırmada olan
texnikanın sis tem li şəkildə daha da yüksək texniki xarakteristikalara malik
tex nika ilə əvəz edil məsi və qoşunların avtotexniki təminatının təkmil ləş diril -
 məsi prosesi ya xın gələcək üçün aktual məsələlərdən biri olacaqdır.

Hərbi islahatlar istiqamətində aparılan vacib tapşırıqlardan biri silahlı qüv -
və lərin silah və texnikasının döyüş hazırlığını yüksək səviyyədə təmin etmək,
ha belə onları müasir sistem və xüsusi avadanlıqlarla təchiz edərək tək mil ləş -
dir məklə döyüş imkanlarını artırmaqdır. Bu tapşırığın çətin və böyük həcmdə
re surslar tələb etməsinə baxmayaraq, onun həyata keçirilməsi dövlətin mü da -
fiə si və təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin fövqəladə vacibliyi kontekstində
pri oritet bir məsələ kimi mümkündür. [1]
Analitik materialların və son əsrdə baş vermiş lokal müharibə və silahlı mü -

na qişələrin təhlili döyüşən tərəflərin qələbəyə nail olması və ya məğlubiyyətə
uğ raması ilə qoşunların texniki təminatı və bu təminatın şəxsi heyətin ruh
yük səkliyinə təsiri arasında asılılığı müəyyən edir.  Bu asılılıq müasir dövrdə
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qo şunların maddi-texniki vəsaitlərə tələbatının artması ilə əlaqədar daha da
art mışdır. Son 40-50 ildə silah və texnikaya qoyulan tələblərin artması sə bə -
bin dən qoşunların texniki təchizatı daim təkmilləşdirilib ki, bu da öz növ bə -
sin də silah və texnikanın konstruksiyasının və onlardan istifadə qaydalarının
mü rəkkəbləşməsinə, habelə texnika parkının bir neçə nəslinin dəyişməsinə
gə tirib çıxarmışdır. Qeyd edilmiş dövr ərzində qoşunlarda maddi vəsaitlərin
is tifadəsi orta hesabla 8-10 dəfə artmışdır. [2.4-27]
Avtotexniki təminat dedikdə qoşunların avtomobil texnikası və əmlakı ilə tə -

mi natı, avtomobil texnikasını daima döyüşə hazır vəziyyətdə saxlamaq, nasaz
və zədələnmiş texnikanın bərpası (təmiri) və onların sıraya qaytarılması məq -
sə dilə təşkil edilib həyata keçirilən tədbirlər sistemi nəzərdə tutulur. [3.3-11]
Bu təminat vahid rəhbərlik tərəfindən idarə olunan və bir neçə xidmətin qar -
şı lıqlı əlaqəsi ilə həyata keçirilən mürəkkəb tədbirlər sistemidir. Müasir əmə -
liy yatların avtotexniki təminatı üzrə toplanmış təcrübənin təhlili göstərir ki,
dö yüş əməliyyatlarının aparılması metodları, silah və texnikanın inkişafı pro -
se si təminat qaydalarında dəyişikliklərin edilməsini labüd etmişdir. Bu pro -
ses, müasir əməliyyatların keçirilməsində nəzərə alınmasını mütləq edən bir
tendensiya yaratmışdır.

Bu tendensiyalardan birincisi, avtotexniki təminat bölmələrinin (his sə lə ri -
nin) döyüş hazırlığını digər döyüş bölmələrində olduğu kimi, yüksək sə viy -
yə də təmin etməyin vacibliyidir.

İkinci Dünya və lokal müharibələrin təcrübəsi göstərir ki, döyüş əmə liy yat -
la rına hazırlaşan dövlətlərin rəhbərliyi ilkin əməliyyatlara başlayana kimi qo -
şun ların maddi və texniki təminatını ödəyə biləcək, tam səfərbər olunmuş, la -
z    ı mi ehtiyata malik olan arxa cəbhə bölmələrini yaradırdı. Bununla yanaşı
mə lumdur ki, təcavüzə məruz qalan dövlətlərin kifayət qədər hazırlıqlı ol ma -
yan arxa cəbhə bölmələri öz qoşunlarının maddi-texniki təminatını lazımi sə -
viy yədə təşkil edə bilmirdi. 

Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasının müharibə şəraitində olması, re -
gion da və regiona yaxın dövlətlərdə baş verən proseslər qoşunların hərtərəfli
tə minatının yüksək səviyyədə təşkil edilməsinin vacibliyini daha da artırır.
Dö yüş və arxa cəbhə bölmələrinin döyüşə hazırlıq səviyyəsinə olan tələblərin
ey ni olması müasir əməliyyatların xüsusiyyətləri ilə səciyyələnir. 
Qoşunların texniki cəhətdən döyüş hazırlığının təmin edilməsində av to tex ni -
ki təminat xidmətinin öhdəsinə düşən əsas tədbirlərdən biri qoşunları (böl mə -
lə ri) vaxtında və yüksək texniki göstəricilərə malik olan saz texnika və əm -
lak la təmin etməkdir. Bu məsələnin tam şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə
gös tərilənlər aktuallıq kəsb edir: 

1. Komplektləşdirmədə olan müasir texnikanın şəraitə uyğun istismarı üzrə
(is ti fadədə, qorunmada, texniki xidmətdə və s.) yeni əlavə və dəyişikliklərin

ÁАХыШ ÁУЪАЬы

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 4. 201411



nə zərə alınması ilə araşdırmaların davam etdirilməsi.
2. Ölkənin iqtisadi inkişafının və ordu quruculuğuna ayrılan büdcənin ki fa -

yət qədər texnikanın alınmasına imkan verməsi müqabilində, bu texnikaların
eh tiyat hissə və ləvazimatlarla təmin edilməsi planının yeni variantının və
mü vafiq normalarının işlənməsi üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;
3. Texnikanın döyüş əməliyyatlarında sıradançıxma ehtimalı əmsallarının və

bu na uyğun təmir dəstlərinin hazırlanması. 
4. Səfərbərlik planının effektivliyinin artırılması, onun müasir şəraitə uyğun

iş lənilməsi, bazar iqtisadiyyatını nəzərə almaq və ərazi prinsipinə əsaslanaraq
di gər güc strukturları ilə qarşılıqlı əlaqənin təşkili istiqamətində təkliflərin
ha zırlanması. 

Avtotexniki təminatın tələblərə uyğun təşkil edilməsi məqsədilə həyata ke -
çi rilən tədbirlərdən biri  hissə və bölmələrdə olan mühəndis-texniki heyətin,
ki çik mütəxəssislərin və sürücü-mexaniklərin (sürücülərin) yüksək texniki
ha zırlıq səviyyəsini və bu istiqamətdə daima təkmilləşdirmə işlərinin həyata
ke çirilməsini təmin etməkdir. Bu sahə üzrə mövcud olan problemlərin aradan
qal dırılması məqsədilə aşağıda göstərilmiş istiqamətlərdə araşdırmaların apa -
rıl ması, təkliflərin hazırlanması, metodologiyanın yaradılması pers pek tiv li -
dir:
1) Qoşunların texniki hazırlıq prosesində ləngiməyə səbəb ola bilən yük sək -

ix tisaslı avtomobilçi kadrların hazırlanması sahəsindəki durğunluğun, yer lər -
də yaranmış mütəxəssis qıtlığının aradan qaldırılması və texniki hazırlığın ef -
fek tivliyinin artırılması;

2) Texniki xidmətlərdə proqresi daima təmin etmək məqsədilə hissə və bir -
ləş mələrdə texniki xidmətlə bağlı olan aparıcı vəzifələrə təcrübəli mü həndis-
mütəxəssis kadrların, avtomobil xidməti üzrə kifayət qədər təc rü bə si olan
zabitlərin təyin edilməsi və onların işinin effektivliyinin artırılması is -
tiqamətində təkliflər hazırlanması;

3) Kiçik mütəxəssislərin və sürücü-mexaniklərin (sürücülərin)  çağırış a qə -
dər və xidmət vaxtı hazırlıq silsiləsinin tamlığının təmin edilməsi məqsədilə
ye ni üsul ların işlənilməsi, daxili və mülki təhsil resurslarından istifadənin sə -
mə  rə li yi nin artırılması;   

4) Silahlı qüvvələrin müasir texnika ilə komplektləşdirilməsini və son za -
man  lar aparılan müharibələrin taktikasını nəzərə alaraq, yeni təlim-tədris me -
tod larının işlənilməsi.
Avtotexniki təminatın ən vacib tapşırıqlarından biri nasaz və sıradan çıxmış

tex nikanın bərpası və onun vaxtında sıraya qaytarılmasıdır. Bu prosesin fa si -
lə siz və effektivli fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə mövcud olan prob lem -
lə rin aradan qaldırılması  üçün müasir silahların məhvetmə imkanlarını, elmi-
tex niki tərəqqini və şəraiti nəzərə alaraq yeni texniki xidmət, təmir və bərpa
normalarının işlənməsi, komplektləşdirilmiş və işlək vəziyyətdə olan texniki
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xid mət və təmir vasitələrinə (emalatxanalara) real tələbat normalarının, bu
ema latxanaların tətbiqinin, effektivliyinin artırılması və səhra şəraitində bər -
pa işlərinin aparılması üçün müasir metodların tətbiqi üzrə təkliflərin irəli sü -
rül məsi, digər güc qurumlarının, yerli mülki müəssisələrin və s. təşkilatların
tex niki xidmət və təmir vasitələrinin müharibə vaxtı qarşılıqlı əlaqədə fəa liy -
yət göstərməsinin təşkil edilməsi məqsədilə təkliflərin hazırlanması aktualdır.

Növbəti vacib tendensiya qoşunların və avtotexniki təminat bölmələrinin
mo billiyini artırmaqdır. Məlumdur ki, Qarabağ müharibəsində bu mə sə ləyə
lazımi diqqət verilməmişdir. Qoşunların texniki təminatı sahəsində mü -
təxəssislərin kifayət sayda olmaması, idarəetmənin düzgün təşkil edil mə mə -
si, sistemli şəkildə fəaliyyət göstərə bilən təminatın qurulmaması və s. ki mi
problemlər avtotexniki təminatı yalnız taktiki səviyyədə təşkil etməyə im kan
verirdi. Bu da öz növbəsində qoşunların (bölmələrin) hərəkətliliyini və mo -
billiyini tələb olunan səviyyədə təmin etmirdi. Lakin aparılan əmə liy yat la rın
xarakteri bir daha təsdiq etdi ki, qoşunların texniki təminatında köklü şə kil də
dəyişikliklərin edilməsinə tələbat vardır.  
Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra bu tendensiyanın inkişafı daha da art -

mış dır. Bu baxımdan, son illərdə yeni təminat və təmir hissələri yaradılmış,
böl mələrdə olan texnikaların bir hissəsi müasir texnikalarla əvəz edilmiş, eh -
ti yatda saxlanan texniki xidmət və təmir dəstlərinin miqdarı artırılmışdır. Bu
ki mi tədbirlər bir daha göstərir ki, qoşunların və avtotexniki təminat böl mə -
lə rinin inkişafı kriteriyası əsasən, onların mobilliyinin artırılması və istənilən
şə raitdə funksional tapşırıqlarını yerinə yetirmək qabiliyyəti ilə müəyyənləş -
di rilir. 
Qoşunların və avtotexniki təminat bölmələrinin mobilliyinin artırılması is ti -

qa mətində müəyyən işlərin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, aşağıda gös tə -
ril miş problemlərin həlli sahəsində  tədbirlərin görülməsi  vacibdir:
1. Kiçik mütəxəssislər hazırlamaq üçün mərkəzi təlim hissəsinin açılmasının

sə mərəliliyi və effektivliyi barədə əsasnamə  hazırlanmalıdır;
2. Birləşmələrdə təminat funksiyasını yerinə yetirən texnikanın müəyyən

his səsini istiqamətlər üzrə əlahiddə birləşmədə cəmləşdirməklə təminatın
mər kəzləşdirilmiş şəkildə təşkil edilməsinin effektivliyinin əsəslandırılması
mü hüm bir amil kimi ortaya çəkilməlidir;

3. Hissə və birləşmələrin yerinə yetirdiyi funksiyanı, onların yerləşdiyi və
tap şırıqların yerinə yetiriləcəyi ərazinin relyefini nəzərə alaraq, konkret ola -
raq han sı texnikalardan  istifadənin məqsədəuyğunluğu sahəsində elmi araş -
dır   ma lar aparılmalıdır;

4. Ərazidə (regionda) yerləşən dövlət qurumlarının silahlı qüvvələrin hissə
və birləşmələrinin avtotexniki təminatı prosesində iştirakının effektivliyinin
qiy mətləndirilməsi istiqamətində işlər görülməlidir;

5. Texniki cəhətdən köhnəlmiş, təmiri və xidməti səmərəli olmayan texnika
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par kının müasir texnika ilə əvəz olunması nəzərdə tutulmalıdır;
6. Təminat bölmələrində döyüş təminatlı yüklərin daşınması üçün çoxtonlu

av tomobillərdən, gündəlik həyat fəaliyyətinin təminatı məqsədilə nəzərdə tu -
tul muş yüklərin daşınması üçün isə kiçikqabaritli yük avtomobillərindən is ti -
fa dənin səmərəliliyi və effektivliyi barədə rəhbəredici sənədlər ha zır lan ma lı -
dır.
Ölkədə iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafı ilə əlaqədar yaranmış ten den si ya lar -

dan biri də silahlı qüvvələrin avtotexniki təminatının ölkənin iq ti sa diy ya tı nın
vacib sahələrinə inteqrasiyasıdır. Müasir əməliyyatların miqyas və xa rak te rini
nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, avtotexniki təminatın av to nom lu ğunun
təmin edilməsində iqtisadiyyatın aidiyyət üzrə sahələrinin rolu daha da artır. 

Dövlətin güc strukturlarının müvafiq qüvvələrinin daha sıx yerləşdiyi əra zi -
lər də, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş zonalarda texnikanın təmiri və bərpası,
on lar üçün ehtiyat hissələri istehsal edən zavodların inşası gələcəkdə bu za -
vod ların istifadəsinin səmərəliliyi və effektivliyi baxımından çox aktualdır.
Müa sir texnikanın alınması və qoşunların bu texnikalarla təmin edilməsi ya -
xın gələcəkdə onların planlı şəkildə texniki xidməti, müharibə şəraitində isə
bər pası və təmiri prosesini labüd edir. Bu tipli zavodların sülh vaxtında  iq ti -
sadi cəhətdən səmərəliliyi kənd təsərrüfatı, fərdi sektor və digər mülki təş ki -
latlarda istismar edilən çoxsaylı müasir texnikanın varlığı ilə mü əy yən  ləş di -
rilir.

Son zamanlar ölkə ərazisində texnika və avadanlıqlar istehsal edən bir sıra
za vodlar istismara buraxılmışdır. Bu müəssisələrin istehsal potensialının və
im kanlarının müharibə şəraitində qoşunların avtotexniki (texniki) təminatı is -
ti qamətində yönəldilməsi məsələsinin araşdırılması da aktual məsələlərdən
bi ridir. Qeyd etmək lazımdır ki, məhz bu prinsipə əsasən İkinci Dünya mü ha -
ri bəsi illərində sovet ordusunun texniki təminatı təşkil olunmuşdur. 

İdarəetmənin təkmilləşdirilməsi baxımından əsas tendensiyalardan biri də
av totexniki (texniki) təminat sisteminin mərkəzləşdirilməsidir. Bu ten den si -
ya nın yaranmasında vacib səbəblərdən biri avtotexniki (texniki) təminatı
qüv və və vasitələrinin əsas tapşırıqların yerinə yetirilməsi istiqamətində mak -
si mal şəkildə cəmləşdirmək və yüksək effektivliyə nail olmaq istəyi ol muş -
dur. Bu istəyə nail olmağın yollarından biri texniki təminat funksiyasını kom -
pleks şə kildə yerinə yetirməyə qadir olan təkmilləşdirilmiş vahid təşkilati
struk            tu run yaradılmasıdır.

Texniki təminatın mərkəzləşdirilməsi tədbirlərini həyata keçirərkən onun
bə  zi elementlərinə avtonomluğun və sərbəstliyin (desentralizasiya) ve ril mə -
si  nin vacibliyini də nəzərə almaq lazımdır. Belə ki, əməliyyatların di na mik li -
yi  nin artması həm onların təminat sahəsində idarəçilik silsiləsinə sərf olunan
vax  tın azalmasını, həm də hərtərəfli təminatın operativliyini, cəldliyini, effek-
tivliyini artırılmağı tələb edir. 
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Texniki təminatın inkişaf sisteminin məntiqi baxılan tendensiyanın zid diy -
yət liyini ortaya çıxarır. Bir tərəfdən texniki təminatın yüksək operativliyi və
ef fektivliyinə nail olmaq məqsədilə onun mərkəzləşdirilməsinin vacibliyi tə -
ləb olunur, digər tərəfdən isə sistemin çeviklik və davamlılığına olan tələblər
onun elementlərinin desentralizasiya prinsipinə uyğun hərəkət etməsini tələb
edir. Texniki təminatın inkişafı prosesində ümumi konsepsiyanın hazırlanması
məq sədilə bu ziddiyyət nəzərə alınmaqla tədqiqat işlərinin aparılması aktual
bir məsələ kimi gündəmdə qalır.

Müasir dövrdə aparılan lokal müharibələrin təcrübəsi və Qarabağ dö yüş -
lərinin təhlilinə əsaslanaraq demək olar ki, qoşunlarda əsas daşıma vasitəsi
av tomobil texnikasıdır. Buna səbəb olaraq avtomobil yolları ko m mu ni ka si ya -
sı nın daha geniş, bu texnikanın manevr imkanlarının isə böyük və ərazinin
digər nəq liyyat növləri üçün əlverişsiz olmasını göstərmək olar. Gələcəkdə
av to mo bil parkının həm say, həm də keyfiyyət baxımından artırılması, habelə
yüksək yük götürmə qabiliyyətli avtomobil parkına keçid kimi perspektivli
məsələlər hər bi yolların texniki parametrlərinin də yaxşılaşdırılmasının həllini
vacib edir.
Avtotexniki təminat orqanlarının yeni problemi qoşunların hərtərəfli təminatı

ilə əlaqədar daşımaların həcminin artması səbəbindən yol infrastrukturunun
yük lənməsidir.  Eyni zamanda nəzərə almalıyıq ki, düşmənin uzaqvuran atəş
va sitələrinin yol infrastrukturunun vacib yerlərini vurma ehtimalı yüksəkdir.
NATO-nun Birləşmiş Silahlı Qüvvələrinin təlimlərinin təcrübəsinə görə avia -
si ya və raket komplekslərinin istifadə edilməsi ilə aparılan döyüş əmə liy yat -
la rı zamanı nəqliyyat- yol kommunikasiyasının sıradan çıxarılması və döyüş
əmə liyyatları aparılan rayonların təcrid edilməsi mümkündür. [4.46-55] Bu
ba xımdan da müasir əməliyyatların texniki (avtotexniki) təminatının yüksək
sə viyyədə təşkil edilməsi üçün əsas tələb yol kommunikasiyasının fasiləsiz
fəa liyyətinin təmin edilməsidir. Belə tələbin təmin edilməsi nəqliyyat yol la -
rın da təmir işlərinin yüksək tempdə aparılması, təmir və tikinti işlərində yeni
tex nologiyaların, keyfiyyətli materialların, universal maşın və mexanizmlərin
is tifadə edilməsi ilə mümkündür. 

N Ə T İ c Ə

Hissə və birləşmələrin döyüş hazırlığının tələblərinə uyğun səviyyədə təmin
edil məsinə baxmayaraq, onların avtotexniki təminatının inkişafında olan və
yu xarıda qeyd edilmiş nəzəri və praktiki problemlər bir daha sübut edir ki,
fun damental araşdırmalar və həlli kompleks şəkildə yanaşma tələb edən mə -
sə lələr mövcuddur. Bu məsələlər sistemli şəkildə araşdırılmalı, onların həlli
yol ları elmi əsaslarla tapılmalı və avtotexniki təminatın inkişafı elmi-texniki
tə rəqqiyə söykənərək hissə və birləşmələrin döyüş hazırlığını yüksək  sə viy- 
yədə təmin etməlidir.



Qoşunların avtotexniki təminatı üzrə aparılan təhlil göstərir ki, müasir dövr -
də bölmələrin hərtərəfli təminatı, onların döyüş hazırlığının yüksək səviyyədə
tə min edilməsi, xarici və daxili təhdidlərlə mübarizə və digər problemlərin
həl linin “ərazinin müdafiəsi” kontekstində baxılması daha aktual və pers pek -
tiv lidir. 

Məqalədə qeyd edilmiş problemləri fundamental araşdırmalar tələb edən is -
ti qamətlər sırasına aid etmək və Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında
fəa liyyətə başlamış “Adyunktura şöbə”sində bu sahə üzrə elmi-tədqiqat iş lə -
ri nin aparılması məqsədəuyğun hesab edilir. 
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РЕЗЮМЕ

пEPcпEKTивНыЕ НапРавлЕНия РаЗвития систЕМы 
автотЕхНичЕсКого обЕспЕчЕНия войсК

а. талыбов 

В статье раскрывается актуальность проведения научно-исследователь-
ских работ для решения проблем, имеющихся в системе автотехниче-
ского обеспечения, которое является одним из важных направлений по
обес печению боевой готовности войск, а также отмечена важность ор га -
ни  зации взаимодействия подразделений технического обеспечения си -
ло вых структур государства для решения некоторых актуальных проб -
лем в этой системе.  
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SUMMARY
PERSPEcTİVE DİREcTİONS Of DEVELOPMENT Of THE 

AUTOTEcHNİcAL SOfTWARE İN THE fORcES
A. TALIBOV

The article reveals the relevance of the scientific research works to solve
the problems existing in the autotechnical software system, which is one of
the important directions in the providing combat readiness of forces. It also
no tes the importance of interaction of divisions technical software of state po -
wer structures to address some of the current problems in the system.
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HƏRBİ TERMİN VƏ ANLAYIŞLAR

Müdafiə mövqeyi – müdafiə məqsədilə dərininə və eninə tutulub ha zır -
la nan ərazi hissəsidir. Bir qayda olaraq, əsas döyüş sahəsi ilə ehtiyatlar
böl gəsini əhatə edir.  
Əsas döyüş sahəsi – birinci xətt bölmələrinin müdafiə  tərtibi yeri və mü -

da fiənin bilаvаsitə icra ediləcəyi bölgədir. Əsas döyüş xəttindən birinci
eşe  lon tаbоrlаrının arxa hüduduna qədər uzanan sahəni əhatə edir. Birinci
eşe lon müdafiə mövqeləri, dərinlikdə hazırlanan müqavimət möv qeləri,
həmçinin birinci eşelon bölmələrinin ehtiyatlarını  əhatə edir.          
Gözləmə mövqeyi – xüsusilə, tankların, PDM-lərin, tank əleyhinə si lah -

la  rın və digər bölmələrin düşmən tərəfindən qabaqcadan aşkar edil mə mə -
si, on ların düşmənin hava qüvvələrinin zərbəsindən və uzaqvuran ar til le -
ri  ya nın atəşlərindən qorunması üçün ilkin vəziyyətdə əsas mövqelərin ar -
xa  sın da tutulan, gizlənmə və maskalanmanı təmin edən mövqedir. 
Atəş mövqeyi – əsas, dəyişdirmə və ehtiyat mövqedən ibarət olan və dəs -

tək üçün nəzərdə tutulan silahların, həmçinin manqa səviyyəsində böl mə -
lə  rin döyüş mövqеyidir. Müdаfiə döyüşlərində əsаs аtəş mövqеyində qаl -
mаq təhlükəli оlduğu hаllаrdа, dəstək silаhlаrı üçün hаzırlаnаn dəyişdirmə
möv  qеlərindən istifаdə еdilir. Аtıcı mаnqаlаr üçün hаzırlаnаn dəyişdirmə
möv  qеləri müdаfiəyə dərinlik vеrmək məqsədilə istifаdə оlunur. Dəstək
üçün nəzərdə tutulan silаhlar və аtıcı mаnqаlаr üçün hаzırlаnаn еhtiyаt
möv qе lərdən isə bаşqа bir istiqаmətdən gələn düşmən təhlükəsinin
qаrşısını аl mаq üçün istifаdə еdilir. Dəstək üçün nəzərdə tutulan silаhlаr
еhtiyаt və də yiş dirmə mövqеlərinə, qаbаqcаdаn hаzırlаnmış əlаqə
səngərlərindən is ti  fаdə еtməklə kеçirilir. Аtıcı tаqım və mаnqаlаr еhtiyаt
və dəyişdirmə möv qеlərini qrup şəklində və yа sеyrəkləşdirmə üsulu ilə
tuturlаr.   



cOĞRAfİ İNfORMASİYA SİSTEMİ

Müasir dövrdə kompyuter texnologiyasının qrafik imkanlarının artması
onun istifadə sahələrinin genişlənməsinə gətirib çıxarmışdır. Sürətli inkişaf
döv rü keçən kompyuterin məkan və atributiv məlumatların yı ğıl ma və emal
olunması baxımından nəhəng gücə çevrildiyini söyləmək müm kündür.

İstər işimizdə, istərsə də gündəlik həyatımızda  istifadə etdiyimiz mə lu mat -
lar arasında məkanla bağlı məlumatlar əhəmiyyətli yer tutmaqdadır. Xə ri tə və
plan üzərində göstərilən bulaq, çay, binalar və sairə aid məlumatlarla müx tə -
lif cəd vəllərdə göstərilən (əhalinin sayı, havanın temperaturu, hava kirliliyi
və s.) atributiv məlumatlar məkanla bağlı olduqlarından coğrafi məlumat xü -
su siy yətindədir. [1. 1]

Coğrafi İnformasiya Sistemi coğrafi mənada yer kürəsini və fəzanı bütün
xü  susiyyətləri ilə təsvir edir, belə məlumatları saxlayır, burada müxtəlifnövlü
in formasiyalar təhlil və inteqrasiya edilir, nəticədə müxtəlif proqnoz və sse -
na rilər hazırlanır. Müasir dövrdə ESRİ, Map-İnfo və İntegraph kimi şirkətlər
CİS-in qurulması, inkişaf etdirilməsi və yayılmasında çox mühüm əhə miy yə -
tə malikdirlər. [6.204]

Ölkəmizdə CİS-in proqram təminatında daha çox ESRİ şirkətinin mü tə xəs -
sis ləri tərəfindən hazırlanmış olan ArcGİS proqramının müxtəlif növlərinin
(ArcGİS 10.2 və yuxarı) istifadəsinə üstünlük verilir. Respublikamızda bu
pro q ramın satışını yerli şirkətlər həyata keçirir. 
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cOĞRAfİ İNfORMASİYA SİSTEMİNİN KOMPONENTLƏRİ

Coğrafi məkanla bağlı məlumatların və ya satın alınan bir CİS proqramının
Coğ rafi İnformasiya Sistemini meydana gətirən detallar olduğunu söyləyə bi -
lə rik. Halbuki, CİS yalnız məlumat və proqramdan iba rət deyil. CİS-in məka -
nı anlama  cavab verən xüsusiyyətdə olması üçün mə lumat və proqram kom -
po   nentlərindən əlavə təchizat, heyət və üsul kom po nentlərinin də olması va -
cib dir. (Şəkil 1) [1. 6]

TƏcHİZAT (Hardware) 

Coğrafi İnformasiya Sisteminin yaradılması üçün lazım olan təchizatlar bun -
lar dır: 

1. Proqramların işləməsi üçün iş stansiyası (workstation), fərdi kompyuter 
(PC), planşet.

2. Məlumatın toplanması üçün rəqəmsallaşdırma stolu, skayner cihazı, 
elektronik taxeometrə, GPS sistemi, rəqəmsal kamera.

3. Məlumatın təqdim edilməsi üçün plotter, printer, proyeksiya cihazı, çap
ma  şını, kompyuter ekranı, böyük  televizor.

PROQRAM (Software)

Sistem proqramının istifadə olunduğu kompyuter, və ya planşetin mərkəzi
pro  sessorunun(CPU)yüksəksürəti, həcmcə böyük video yaddaşı (video card),
əməli yaddaşı (RAM) və sərt diskinin (HDD) yaddaşı  olmalıdır. Məkani təh -
lillərin aparıldığı kompyuterin imkanları yüksək olduğu zaman, kar toq ra fi ya
əməliyyatları daha  tez yerinə yetirilir. 
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Şəkİl 1. cOĞRAfİ İNfORMASİYA SİSTEMİNİN KOMPONENTLƏRİ

TƏcHİZAT PROQRAM

ÜSULLAR

MƏLUMAT

HEYƏT



MƏLUMAT (Data)

Məlumat toplanmasının uzun zaman alması və olduqca yüksək xərclər tələb
et məsi baxımından CİS-in ən əhəmiyyətli komponenti olduğunu söyləyə bi -
lə rik. Məkani məlumatlar vektor, rastr, atributiv və meta məlumat for mat la -
rın  da kompyuterdə toplanır. Vektor məlumat nöqtə, xətt və sahə şəklində təm -
sil olunduğu halda, rastr məlumat sətir və sütun nömrələri bilinən şəkil ele -
ment  ləri ilə təmsil edilir (Şəkil 2). 
Atributiv məlumat hər hansı bir coğrafi obyektin xüsusiyyətlərini ifadə edir.

Me ta məlumatlar isə məlumat haqqında informasiyanı özündə cəmləşdirir. 
Ka ğız xəritələr, aerofotoşəkillər, kosmik şəkillərin və s. əhəmiyyətli coğrafi
mə lumat mənbələri olduğunu qeyd etmək olar. [5. 18] GPS-dən, radarlardan
elekt ronik topogeodeziya alətlərindən (taxeometr, elektronik nivelir və s.) əl -
də etdiyimiz və məsafədən zondlama texnologiyası vasitəsilə toplanan mə lu -
mat ları uyğun formatlara çevirdikdən sonra CİS proqramlarında istifadə edi -
rik.
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HEYƏT

Coğrafi İnformasiya Sistemi texnologiyası, sistemi idarə edən və prob lem -
lə rin həll yollarını hazırlayan heyət olmadıqda  öz təsirini əhəmiyyətli də rə -
cə də itirir. CİS heyəti üç qrupa bölünür:
1) Sistem heyəti CİS-in proqram və təchizatından aktiv olaraq istifadə edən

iş çi lərdir. Sistem heyəti problemi həll etmək üçün CİS-in necə tətbiq
olunacağı möv zusunda yüksək texniki məlumata sahib olmalıdır. Sistem
heyəti sistemin gün dəlik istifadəsinə, sistemin yaşadılmasına və aktual
tutulmasına ca vab deh dir; 

2) İstifadəçi heyət CİS-də toplanan məlumatlardan istifadə edən kəslərdir.
İs ti  fa  dəçi heyətin texniki məlumata sahib olmasına ehtiyac yoxdur. Bunun
mü qa bilində sistemin imkan və məhdudiyyətlərini bilmək baxımından sistem
he  yəti ilə qarşılıqlı əlaqə içərisində olmalıdırlar; 
3) Məlumatı istehsal edən heyət Coğrafi İnformasiya Sistemində istifadəsi

nə   zər də tutulan geoməkan və atributiv məlumatları toplayan heyətdir. He yə -
tin coğ rafi məlumatı uyğun formatda toplaması üçün coğrafi məlumat xü su -
siy  yət lərini  və  coğrafi  məlumatın  toplama  qaydalarını  bilməyi lazımdır.
[1. 11]

ÜSULLAR

Təşkilatın müvəffəqiyyətli bir CİS yaratması həmin təş  kilatın iş təcrübəsinə
gö rə hazırlanmış planı, modeli və iş qaydalarına gö rə  dir. CİS-ə yığılan
coğrafi məlumatlar keyfiyyətli ol  malı və məlumatın davamlılığı təmin
edilməlidir. Coğrafi təhlil və coğrafi sor  ğu kimi karto qra fi ya əməliyyatlarının
yerinə yetirilməsi üçün məlumat növ  lərinin, əmə liy yat la rın, sorğulama
düsturlarının, məlumatı əldəetmə yol la  rının və s. yaxşı təyin olun ması
lazımdır. [1. 12]

Coğrafi İnformasiya Sistemini yaratmağa başladığımız zaman məlumatın
han sı məlumat formatında (shape file, feature class və s.) saxlanacağına, mə -
lu mat bazası idarəetmə sistemlərində hansı məlumat modellərindən istifadə
olu nacağına qərar vermək lazımdır.

Coğrafi İnformasiya Sistemində məlumatların toplanmasında aşağıdakı
üsul  lardan istifadə olunur:

– klassik ölçmədən (taxeometr, teodolit, nivelir və s. geodeziya alət lə rin dən
istifadə etməklə);
– fotoqrammetrik üsullardan (aerofoto və kosmik şəkillərdən istifadə et mək -

lə);
– GPS-dən (GPS alətindən  istifadə etməklə);
– məsafədən zondlamadan (radar məlumatlarından istifadə etməklə). 
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cOĞRAfİ İNfORMASİYA SİSTEMİNİN TƏTBİQ SAHƏLƏRİ

Müxtəlif elm sahələrinin bir araya gətirdiyi məkani kompleks qrafik və at -
ri butiv məlumatların toplanılması, yığılması, təqdim və təhlil edilməsi CİS ilə
müm kün olmuşdur. Bu gün müxtəlif ixtisas sahiblərinin xəritədən istifadə et -
mə si və coğrafi məlumat ilə öz işlərini qurması, CİS-in çox geniş tətbiqini or -
ta ya çıxarmışdır. [6. 203]

Müasir dövrümüzdə dünyanın inkişaf etmiş və etməkdə olan ölkələrində
CİS-in tətbiq olunduğu sahələrin sayı hər gün artmaqdadır. Bu sahələri belə
qrup lar altında cəmləşdirə bilərik.

1. Məlumat sistemləri:

– şəhər məlumat sistemləri;
– bələdiyyə məlumat sistemləri;
– qeydiyyat və kadastr informasiya sistemi;
– su ehtiyatlarının idarəolunması sistemi.
2. İnventarizasiya işləri:
– meşə və qoruq sahələrinin inventarizasiyası;
– faydalı qazıntı yataqlarının inventarizasiyası;
– əkinə yararlı torpaqların inventarizasiyası;
– içməli su quyularının inventarizasiyası;
– neft buruqlarının inventarizasiyası.
3. Xidmət şəbəkələri:
– su, kanalizasiya, enerji, qaz və neft xətləri  şəbəkələri;
– xəbərləşmə şəbəkəsi sistemləri;
– nəqliyyatın idarəolunması sistemləri.

4. Mühəndis xidmətləri:

– yol və sulama şəbəkəsinin planlanması;
– drenaj işləri, həcm hesablanması işləri;
– neft, su, mədən və s. yataqlar üçün ehtiyat  hesablanması.
5. coğrafi təhlillər:
– ərazi profilinin hazırlanması (şəkil 3);
– görüş diaqramlarının hazırlanması;
– ərazinin baxış (aspect) modelinin hazırlanması;
– ərazinin üçölçülü (3D) modelinin hazırlanması; 
– ərazinin yüksəklik modelinin hazırlanması (şəkil 4);
– ərazinin meyillik modelinin hazırlanması.
6. Ətraf mühit xidmətləri:
– ətraf mühitin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi;
– təbii fəlakətlərin idarəolunması sistemləri;
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– zərərli tullantıların idarəolunması sistemləri.
Bu siyahını daha da artırmaq olar. Coğrafi informasiya sistemlərində

toplanan məlumatların təhlili nəticəsində yeni məlumatlar yaranır və həmin
yeni məlumatlar da başqa məlumatların yaranmasına səbəb olmaqdadır. Buna
görə CİS-in tətbiq sahələrini müəyyən bir siyahı ilə məhdudlaşdırmaq doğru
deyildir.
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cOĞRAfİ İNfORMASİYA SİSTEMİNİN fAYDALARI

Coğrafi İnformasiya Sistemi kompyuter əsaslı bir sistemdir. CİS bizə yer və
fəzada baş verən təbii və süni hadisələrin təd qi qatı ilə məşğul olmağa imkan
verir. [3. 5] Bu sistemin tətbiqi nəticəsində baş verən daşqın və sel ha di sə lə -
ri  nin, dəniz və okean sularının qabarma və ya çəkilməsi nəticəsində itirilən və
ya qazanılan torpaq sahələrinin, habelə Şamaxının Muğanlı kəndi, Muğanlı-
İs mayıl lı yolu, Ağsu aşırımı və Abşeron yarımadası kimi sürüşmə sahələrinin
geo  dezik hesablanmasını və modelləşdirilməsini, landşaft, paleocoğrafi, geo -
mor  foloji, əhali, sənaye, ekoloji və s. xəritələrinin hazırlanmasını CİS proq -
ram  ları vasitəsilə həyata keçirə bilərik. 

İnteraktiv xəritə məhsullarının hər gün milyonlarla istifadəçi tərəfindən is ti -
fa də olunduğu təxmin edilir. Bu, CİS-in istifadəçi sayının milyonlarla olduğu
mə nasına gəlir. İnteraktiv xəritələrin yaranması xəritəçiliyin yeni bir is ti qa -
mə tidir və bu sahədə ölkəmizdə nəqliyyatın intellektual idarəedilməsi sis te mi
kimi böyük layihə həyata keçirilmişdir.
Zəlzələ, sürüşmə, daşqın, meşə yanğını kimi təbii, neft, nüvə sızıntıları kimi

tex noloji fəlakətlərin müşahidə olunmasında və fəlakətdən sonrakı bərpaetmə
iş lərində məsafədən zondlama və real zamanlı (Real time) CİS-in faydaları
da nılmazdır. Təbii fəlakətlərin qarşısının alınması, məlumatın mövcud olması
və həmin məlumatdan istifadə edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. CİS tə -
bii fəlakətlərin idarəolunması əməliyyatlarının məlumat və informasiya in -
fras trukturunu əmələ gətirir. CİS-in bu işlərdə istifadəsi son illərdə artmaqda
da vam etməkdədir.  [4. 41-42]

Müasir zamanımızda informasiyanın əldə olunması, emalı və istifadəçiyə
çat dırılması üçün müxtəlif vasitə, üsul və metodlar mövcuddur. Bun lar dan
hansılarının seçilməsi qoyulan məqsəd və ona çatmaq üçün həll olunacaq mə -
sələlərin növü və mürəkkəbliyindən asılıdır. Metod və vasitələrin çox ol ma -
sına baxmayaraq onlar arasında CİS-in özünü təs diq etməsi və liderlik
mövqeyini saxlaması artıq inkarolunmaz bir faktdır. [2, 4]

Coğrafi informasiya sistemində xəritələrin tərtib olunmasının xüsusi üs tün -
lük ləri vardır. Belə ki, “klassik-ənənəvi” üsullarla tərtib olunmuş xəritələr
ümu mi təzahür və mənzərə üçün yararlı idi və bununla da onların funksiyası
qur tarırdı. CİS mühitində yaradılmış xəritələr isə ümumi təzahür yaratmaqla
ya  naşı, bir məlumat bazası rolunu oynayır və xəritələrin operativ şəkildə ye -
ni  ləşmək imkanları var, onlar çoxtəbəqəlidir və bu təbəqələrdəki hər mərhələ
ye  ni informasiya və məlumatlar imkanıdır. Bununla da CİS təbii və sosial-iq -
ti sadi proses və hadisələr modelinin yaradılmasında, bu proseslərə təsir edən
amil lərin əlaqələndirilməsi və onların proq noz laş dı rılmasında birbaşa baza
ro lunu oynayır. 

CİS yer səthinə aid məlumatların toplanılması, inteqrasiyası və təhlili üçün
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xü susi proqramlarla təchiz olunmuş kompyuter sistemi kimi təriflənir. Ancaq
nə  zərə almaq lazımdır ki, istənilən tərif dəqiq deyil və onun daim təzələnmə
eh  timalı vardır. Üstəlik bir fakt da var ki, CİS özü yeni sahədir və onun daimi
tək milləşəcəyi labüddür. [2. 5]

N Ə T İ c Ə

Ölkəmizdə CİS-in inkişafı və onun daha geniş şəkildə tətbiqi üçün hansı iş -
lər həyata keçirilməlidir. Fikrimcə, CİS-in tədrisi orta təhsil mü əs si sə lə rin dən
başlanmalıdır ( hazırda universitetlərimizdə CİS müəyyən səviyyədə təd ris
edi lir). Orta və ali təhsil müəssisələrində (mülki və hərbi) CİS labo ra to ri ya -
ları ya radılmalı, bilikli və təcrübəli mütəxəssislər bu işlərə cəlb edilməlidir.
CİS üz rə elmi seminar və konfransların təşkilinə geniş yer verilməli, bu işlərə
yer li  mütəxəssislərlə bərabər xarici  mütəxəssislər də cəlb edilməli, bey nəl -
xalq təcrübənin  öyrənilməsi üçün kadrların xarici ölkələrdə təşkil olunan
CİS kurslarında iştirakı təmin edilməli, CİS-in elmi-tədqiqat işlərində və la -
yi hələrdə tətbiqinə geniş yer verilməlidir.

Müasir müharibələrin əsas məlumat qaynağının rəqəmli xəritə və rəqəmli
coğ rafi məhsulların təşkil etdiyini nəzərə alsaq, CİS-in hərbi təhsil mü əs si sə -
lə rimizdə tədrisinin nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğu bir daha qarşımıza çıxır.
Proqram və təchizat komponentlərinin düzgün seçilməməsi, toplanan coğ ra -

fi məlumatın köhnə olması, eyni coğrafi məlumatın  müxtəlif  formatlarda
top lanılması, təşkilat içərisində müxtəlif  CİS proqramlarından istifadə edil -
mə si və s. CİS-in faydalarını azaldan səbəblərdəndir.

CİS-in köməyilə tərtib edilən hər hansı bir mə lu mat bazasında, informasiya
bankında və ya kartoqrafik məhsullarda qısa za man çərçivəsində müvafiq
informasiyaların yenilənməsi mümkündür. CİS son dövrün yeni tipli məlumat
sistemi olub, coğrafi məlumat və metodların qa nunauyğunluqlarını, coğra fi
məkan ilə məlumatların paralel olaraq üst-üstə düş məsini və bilavasitə bir-
birinə inteqrasiyasını nəzərə alaraq yaradılmışdır. Hal-hazırda CİS
texnologiyası   dünyada  analoqu  olmayan  sistemdir. 
[7.128-129] 
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SUMMARY

GEOGRAPHIc INfORMATION SYSTEMS, ITS HISTORIcAL DEVELOPMENT,

cOMPONENTS, APPLIcATIONS AND BENEfITS

Y.NASIBOV

One of the main goals of organizations is accomplishing the duties and serv-
ices with accurate, fast, efficiently and economically. Aplicate an developed
tech nology is a way to reach this main goal. We can say that create a Geo -
grap hical Information Systems to collect importance spatial information to
help organizations fulfill their duties rapidly.

In this article Geographic Information Systems, its historical development,
com ponents, applications and benefits will be discussed.

РЕЗЮМЕ

гЕогРаФичЕсКиЕ иНФоРМациоННыЕ систЕМы, 

ЕЕ истоРичЕсКоЕ РаЗвитиЕ, КоМпоНЕНты, 

пРилоЖЕНия и выгоды 

я.Насибов

Одной из главных целей своих обязанностей и услуг организациям,
осу ществлять быстрое и экономически эффективным образом. Ос нов -
ным способом достижения этой цели является применение разработан-
ной технологии. Дата создания географических информационных сис -
тем помогает организациям выполнять свои задачи быстро.

В этой статье, географические информационные системы, ее истори -
чес  кие развития, компоненты, приложения и преимущества будут
обсуждаться.
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Maskalanma snayperin döyüş fəaliyyətinin ayrılmaz hissəsidir. Hərbi qul -
luq çu silahdan nə qədər bacarıqla istifadə etsə də, yaxşı öyrədilmiş atıcı ol -
sa da, maskalanmanı mükəmməl surətdə bacarmadan hazırlıqlı snayper
sayı la bilməz. 
Snayperin döyüş fəaliyyətində maskalanma böyük əhəmiyyət daşıyır. Dö yüş

mey  danında nəzərə çarpmadan fəaliyyət göstərmək üçün ardıcıl yerinə ye  ti -
rilən və mahiranə maskalanma lazımdır. Bu, snayper sənətinin təbiətindən
irə    li gəlir. O, düşmənin bilavasitə yaxınlığında nəzərə çarpmadan aktiv fəaliy -
 yət göstərir, düşmənin şəxsi heyətinə, texnika və silahlarına zərbə vurur. 

Snay per nəinki passiv düşmən müşahidəsindən yayınmalı, hətta aktiv sax-
lan      dığı yeri gizlətməli, yanlış yer nişan verməklə düşməni çaşdırmaq məqsədi
güd   məlidir.

SNAYPERİN ATƏŞ MöVQEYİNİN MASKALANMASINI 

AŞKARETMƏ ƏLAMƏTLƏRİ

Düşmən kompleks kəşfiyyat vasitələrindən istifadə edərək qoşunların yerini
və vəziyyətini onlara xas olan büruzəverici əlamətlər üzrə aşkar edə bilər.

Şəxsi heyətin və obyektlərin əsas büruzəverici əlamətləri aşa ğı da kı lar -
dır:

– forması və ölçüləri;
– səthinin rəngi və parlaqlığı;
– şəxsi heyət və qurğulardan yerə düşən kölgələr;
– silahların optik şüşələrindən əks olunan şüalar;
– əks olunan radiodalğalar, infraqırmızı və digər görünməyən şüalanmalar;
– hərəkətlər, maşın izləri, səs, alov, toz, qazılmış torpaq, təzə kəsilmiş bit ki -

lər, tapdalanmış yerlər və lülə konusları.
Maskalanma aktiv, inandırıcı, fasiləsiz, müxtəlif və kompleks olmalıdır.
Maskalanmanın aktivliyi – öz qoşunlarımızın və obyektlərin vəziyyəti,

yer  ləşməsi, fəaliyyətləri və komandanlığın niyyətləri haqqında düşməndə
yan  lış təsəvvür yaratmaqla əldə edilir.

Maskalanmanın fasiləsizliyi – qoşunların döyüş fəaliyyətlərinin bütün
mər  hələlərində, qurğuların inşası və onların istismarı zamanı daimi yerinə ye -
ti  rilən tədbirlər deməkdir.

Maskalanmanın müxtəlifliyi – maskalanma tədbirlərinin təşkili və yerinə
ye  tirilməsi zamanı şab lon  ların istifadəsindən im   tina ilə, həmçinin yeni mas   -
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SSNNAAYYPPEERRİİNN  MMAASSKKAALLAANNMMAASSII
Polkovnik-leytenant Kamal SÜLEYMANOV

SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN TƏLİM VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ



kalanma üsulu və va   si -
tələrindən istifadə et -
 mək lə əldə edilir.
Kompleks maskalan -

ma – düşmənin bütün
kəş  fiy yat üsulları və va -
si  tələrinə yaxud konkret
şə   raitdə həlledici məna
kəsb edənlərə qarşı eyni
vaxt da yerinə yetirilən
müx təlif maskalanma

təd bir lə ri ilə əldə edilir.
Maskalanmanın səmərəliyiyi vaxtında keyfiyyətli və kompleks şəkildə təş -

kil olunmuş təşkilati, mühəndis-texniki tədbirlərin yerinə yetirilməsi ilə əldə
olu nur.

Təşkilati tədbirlər aşağıdakılardır:
– qoşunların ərazidə dağınıq yerləşməsi, müntəzəm olaraq mövqe və rayon -

la   rın dəyişdirilməsi; 
– qoşunların hərəkətlərini gizlətmək, mühəndis tapşırıqlarının yerinə ye ti ril -

 mə   si üçün ərazinin maskalayıcı xüsusiyyətlərindən və məhdudgörmə (gecə,
du     man, yağış, çovğun, alçaq buludluluq) şəraitindən istifadə;

– qoşunlar yerləşən rayonlarda bitkilərin doğranması və yeni hərəkət yolları
çə kil məsinin, otların tapdalanmasının məhdudlaşdırılması;

– bütün şəxsi heyət tərəfindən maskalanma intizamına əməl olunması;
– maskalanmanın vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə sistematik nə -

za  rət.
Mühəndis – texniki tədbirlər aşağıdakılardır:
– maskalanma  yaradan rənglənmə;
– tabel gizləmə vasitələrinin və şəxsi heyət tərəfindən hazırlanmış maska la -

rın tətbiqi;
– mühəndis-təqlid vasitələrinin tətbiqi və saxta qurğuların qurulması;
– bitkilərdən istifadə və ərazinin “ləkələnməsi”;
– maskalanma təbəqəsi səthinin parlaqlığı və rəngi, mövqe cizgilərini gös -

tə  rən həddin ətraf ərazidən fərqi.
Döyüş meydanında snayperin aşkarlanmasına səbəb olan əlamətlər mas ka -

lan  manın üstünü açan əlamətlər adlanır. Onlara rəng, paltarın forması, hərə -
kət, səslər aiddir. Maskalanmanı aşkara çıxaran hərəkətlər snayperin fəaliy -
yət  də olduğu təbii şəraitin xüsusiyyətlərindən (ətraf mühitin xarakteri, hava
şə ra iti, günün vaxtı, işıqlanma və s.), həmçinin ümumi döyüş vəziyyətindən
ası lı olaraq güclənə və ya zəifləyə bilər.
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Ətrafda olan əşyaların müxtəlif rəngləri var ki, bu da onların görünməsinə
xey  li təsir edir: eyni tonlu rənglər bir-biri ilə qarışır, müxtəlif rənglər isə kəs -
kin surətdə fərqlənir. Əşyanın zahiri xüsusiyyətindən də çox şey asılıdır. Xa -
ri  ci səthin tutqun (nahamar) və ya parlaq (hamar) xarakterindən asılı olaraq
ey  ni rəng başqa-başqa çalarlar əks etdirir. Hamar, parlaq səthlər mas ka lan ma -
nın üstünü aça bilən işıltı verir. Snayperin geyindiyi paltar ətraf mühitin rən -
gi  nə uyğun olmalı və ətrafda olan rənglərlə qarışmalıdır. 

Maskalanmış kostyumun maska yaradan ləkələri, həmçinin bütün süni sı ğı -
na  caqlar ümumi xüsusiyyətlərinə görə snayperin gizləndiyi yerin əşyaları ilə
tam uyuşmalı, heç bir halda seçilməməlidir. Hərəkət maskalanmanın üs tünü
açan əlamətdir. Nə qədər ki, gizlənmiş snayper hərəkətsizdir, onu aşkarlamaq
çox çətin, demək olar ki, mümkün deyil. Ancaq hərəkətə başladığı andan onu
aş  karlamaq xeyli asanlaşır. Bir ehtiyatsız hərəkət (xüsusən də düş mən yaxın -
lı ğında) snayperin yerini düşmənə nişan verə bilər. Səslər də mas ka  lanmanın
üs tünü açan əlamətlərə aiddir: atəş, hərəkət zamanı yaranan səs lər, danışıq,
çax mağın şaqqıltısı, silah və ləvazimatların metal hissələrindən çı  xan səslər
və s. 
Maskalanmanın üstünü açan əlamətlərin gücləndirilməsi və ya zəiflədilməsi

ilə yanaşı yerli ərazinin xarakteri, ilin fəsli, hava şəraiti və işıqlanma halları
mas  kalanmaya xeyli təsir edir. Düz və açıq meydançada gizlənmək çox çə tin -
dir. Yerdə cüzi nahamarlıq və bitki örtüyü (ot, qamış, kolluq və s.) olanda giz -
lən  mək daha asan olur. Qar, qum və ya bataqlıq ərazilərdə snayper hərəkət
edən  də onun izləri qalır. Bu düşmən tərəfindən onun aşkarlanmasına səbəb
olur. Buludlu və tutqun havada gizlənmək asandır. Çünki ətraf ərazi belə hal -
lar da ey  ni və solğun görüntü alır. Günəşli havada isə hər şey açıq-aydın gör -
sə nir. Gü  nəşli havada snayperi büruzə verən kölgə, həmçinin optik cihaz şü -
şə   lə ri nin, silah və ləvazimatın metal hissələrinin parıltısı maskalanmanın
üstünü açan əlamət sayılır. 

Snayperin döyüş zamanı maskalanma işində əsas tapşırığı maskaları aş kar -
la  yan əlamətləri aradan qaldırmaq və bununla yanaşı özünü büruzə vermədən
düş  mənə qarşı mübarizə aparmaq imkanı yaratmaqdır. 

HƏDƏfLƏRİN AŞKAR EDİLMƏSİ VƏ TANINMASI

Şəxsi heyətin əsas büruzəverici əlamətləri aşağıdakılardır:
– insanın xarakterik silueti;
– geyimin tikilişi və rəngi, pоlad dəbilqənin girdəliyi; 
– silahın və yaraqların varlığı;
– istilik şüalanması, radiоdalğaların əks оlunması;
– spesifik fəaliyyət (hərəkət və ərazidə fоrtifikasiya hazırlığı izləri, atəş

apar ar   kən səs və işıqlanma, səs-küy, оcaq tüstüsü, fənər işığı, kibrit və siqaret
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alоvu).
Şəxsi heyət aşkar edilir:
– adi gözlə -1,5-2 km məsafədən;
– durbin, stereоbоru və digər оptik cihazlarla -8-10 km məsafədən;
– istilik kəşfiyyatı vasitələri ilə – 0,5 km məsafədən.
Saatda 4-5 km sürətlə hərəkət edən şəxsi heyəti yerüstü radiоlоkasiya kəş -

 fiy yat vasitələri 4 km məsafədən müəyyən edir.
Səs və işıq büruzəverici  əlamətləri ilə şəxsi heyət aşağıdakı məsafədən

aş kar оlunur:
– atıcı silahın atəşi – 2000 m- dək;
–  piyada bölmələrin sırada hərəkəti – 700 m-dək;
– tоrpaq işləri (bel və külüng zərbələri) – 1000 m-dək;
– tək əsgərin addımları – 30 m-dək;
– budaqların ayaq altında xışıltısı – 70 m-dək;
– sürünərkən əmələ gələn səs – 15 m-dək;
– kürəklərin suya zərbələri – 500 m-dək;
– atıcı silahdan atəş açarkən alovun işığı – 2000 m-dək;
– tоnqal işığı – 8000 m-dək;
– cib fənərinin işığı – 1500 m-dək;
– siqaret işığı – 500 m-dək.
Şəxsi heyətin maskalanmasına – ərazinin gizlədici və görüntü xüsusiy yət lə -

rin  dən, məhdudgörmə şəraitlərindən, tabel maskalanma dəs t lərindən istifadə
etməklə, həmçinin maskalanma qaydalarına riayət et mək   lə nail оlunur.

Ərazinin gizlədici xüsusiyyətlərindən istifadə, şəxsi heyətin təbii mas  kalar
altında yerləşməsi və fəaliyyəti deməkdir.

Şəxsi heyət təbii maskalar, yerləşdirildikdə (ağacların altında, sıx kоl luq da,
tikililərdə) düşmənin yerüstü və hava kəşfiyyatının оptik, radiоlоkasiya və
istilik vasitələrindən gizlənməsi təmin edilir.

Şəxsi heyət ağac və kоl qruplarının arxasında, relyefin əyriliklərində, həm -
çi  nin yerli əşyaların arxasında (tikili, divar və s.) yerləşdikdə düşmənin yer -
üs  tü kəşfiyyatından gizlədilməsi təmin edilir. Bütün hallarda snayper aşağıda
göstərilənlərə uyğun оlaraq hərəkət etməlidir

Tam ayaq üstə və əyilərək yeriş (qaçış), düşmən tərəfindən aşkar оlunma
təh  lükəsi оlmadıqda (meşədə, kоlluqda, dərədə) edilə bilər. Qısa qaçışlar,
düş  mənin müşahidəsi altında оlan ərazinin açıq sahəsinin tez keçilməsi üçün
ye  rinə yetirilir. Sürünərək hərəkət, nəzərdə tutulmuş оbyektə gizli yanaşmaq
və düşmən tərəfindən müşahidə оlunan ərazini keçmək üçün istifadə оlunur.
Me şədə hərəkət yоlların kənarı ilə (yоllara yaxın) yerinə yetirilir.

Talalar və meşə cığırları qaçaraq (qısa qaçışlarla) keçilir. Meşə kənarına isə
çоx ehtiyatlı yaxınlaşmaq lazımdır. Qamışlıqda hündür оtların və taxıl zə mi -
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si  nin içərisində hərəkət zamanı özünü büruzə verməmək üçün bitkiləri eh ti -
yat  la aralamaq və buraxmaq lazımdır (bitkilər tapdalanmamalı və sın dır ıl ma -
malı dır).

Yaşayış məntəqələrinə bağ və bоstanlar tərəfdən girmək lazımdır. Evlərə
pən  cərəsi оlmayan tərəfdən yaxınlaşmalı, küçələrdə isə kölgə düşən tərəflə
(binalara, hasarlara qısılaraq) hərəkət etmək lazımdır.
Dincəlmək üçün təbii maskalarda yerləşmək lazımdır, оnlar оlmadıqda isə –

yer  li əşyaların yanında (kоl, daş, çalalar və s.) kölgə düşən tərəfdə, qəfil hə -
rə  kətlər etmədən yerləşmək lazımdır. Maskalanma tədbirləri görərkən fənər
və kibritdən istifadə etmək, siqaret çəkmək qadağandır. İşıq mənbəyi hər tə -
rəf  dən işıq keçirməyən material ilə örtülməlidir. Оcaqları ağacların sıx çə tir -
lə  ri altında, şaxlardan düzəldilmiş kоlların içərisində və örtüklər altında qa la -
maq lazımdır. Bununla оnların düşmənin hava və yerüstü müşahidəsindən
mas  kalanması təmin edilir.

Şəxsi heyətin düşmənin istilik kəşfiyyatından gizlədilməsi, üz və əllərin ta -
bel maskalanma vasitələri və yerli materiallarla ekranlaşdırılması ilə yerinə
ye  tirilir. Bu məqsəd üçün maskalayıcı paltarın dəstinə aid оlan maska, başlıq
və əlcəklərdən istifadə оlunur. Baş geyiminə maskalanma örtüyünün tikələri
bər ki dilir, оnlarda göz üçün deşik açılır.

Hərbi texnika və silahların əsas büruzəverici əlamətləri aşağı da kı lar -
dır:

– xarakterik şəkli, ölçü və kölgələri;
– radiоdalğaların əks оlunması, istilik şüalanması;
– hərəkət və fəaliyyət izləri, tоz, mühərrikdən xaric оlan qazlar;
– işləyən mühərrik və atəş səsləri;
– siqnal atəşləri və fənərlərinin işığı, atəş zamanı işıqlar, lülə kоnusları;
– şüşələrin, yumru və cilalanmış səthlərinin parıltısı;
– marşda, cəmləşmə rayоnunda, mövqelərdə və döyüş düzülüşündə, müəy -

yən оlunmuş qarşılıqlı yerləşmələr.

ƏDƏBİYYAT

1. Руководство по инженерным средствам и приемам маскировки сухо-
путных войск. Часть 1. Москва, 1986

2. Подготовка снайпера. Москва, 1987

ÄЮÉÖШ ÙАЗыÐËыЬы

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 4. 201431



Minaatanın təyinatı:

– səngər və yüksəkliklərin əks yamaclarında, vadi və dərələrdə, şaquli di var -
la rın arxasında açıq və gizlində yerləşən düşmənin canlı qüvvəsi və atəş  va -
si tələrinin susdurulması və məhv edilməsi;

– düşmən müşahidə məntəqələrinin müşahidə imkanlarının tüstü vasitəsilə
məh dudlaşdırılması, tüstü pərdələrinin yaradılmasının təşkili;

– düşmənin atəş vasitələri və müşahidə məntəqələrini görməsinin məh dud -
laş dırılması, ərazinin işıqlandırılması.

Trayektoriyanın dikliyi atəş mövqeyini ərazinin dərin qırışlarında və təbii
dal dalanacaqlarda yerləşdirməyə imkan verir. Bu da öz növbəsində mi na atan -
la ra düşmənin maili atəşlə zərərvurmasını istisna edir.
Minaatanın çəkisinin yüngül olması,  hissələrə bölünərək və manqanın gücü

ilə daşınması hər hansı bir ərazidə ümumqoşun bölmələrinin döyüş dü zü lüş -
lə rində hərəkətə və fasiləsiz atəşlə himayə etməyə imkan yaradır. Minaatanın
sa də quruluşunun və çəkisinin yüngüllüyü bəzi hallarda avtomobilin ku za sın -
dan  belə atəş açmağa imkan verir. 

MİNAATANIN ƏSAS TAKTİKİ-TEXNİKİ XASSƏLƏRİ 
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AATTƏƏŞŞ  TTAAPPŞŞIIRRIIQQLLAARRIINNII  YYEERRİİNNƏƏ
YYEETTİİRRDDİİKKDDƏƏ  8822  MMMM  MMİİNNAAAATTAANN  

TTAAQQIIMMIINNIINN  AATTƏƏŞŞİİNNİİNN  İİDDAARRƏƏ
OOLLUUNNMMAASSII

Polkovnik-leytenant Əkrəm GöZƏLOV

SİILAHLI QÜVVƏLƏRİN TƏLİM VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ

Qəlpəli fuqas minaları ilə atış uzaqlığı:
– maksimal....................................................................................4000 m
– minimal...........................................................................................91m

Yüksək hərəkət qabiliyyətinə malik, maskalanma normalarına cavab ve -
rən atəş vasitələri döyüşən ümumqoşun bölmələrinin bilavasitə ön möv -
qe yin də fəaliyyət göstərməyə qadirdir. Belə halda düşmənin canlı
qüvvəsinə tə ləfatvermə imkanları artır. Bu keyfiyyət göstəricilərinin
hamısına 82 mm 2B14-1 “Podnos” tipli minaatan cavab verir. 



Minaatanın əsas hissələri:

1. Lülə.
2. Dayaq lövhəsi.
3. İkiayaq-lafet.
4. Qoruyucu.
5. MPM-44m nişangahı.
6. EAL dəsti.
Heyətin minaatanın  palanlara bərkidilmiş hissələrini daşıma mü tə na -

sib liyi be lədir: heyət komandiri – dörd ədəd mina olan çanta;  tuşlayıcı – pa -
lana bər ki dilmiş lülə; doldurucu – palana bərkidilmiş ikiayaq-lafet; mərmiçi
– pa lana bər kidilmiş ikiayaq-lafet; gətirici – palana bərkidilmiş 6 (altı) mina
yer  ləş di ril miş qutu.

ATƏŞ MöVQEYİNİN SEÇİLMƏSİ VƏ TUTULMASI. 

MİNAATANIN ATIŞA HAZIRLANMASI.

ATƏŞ MöVQEYİNƏ QOYULAN TƏLƏBLƏR VƏ ONUN TUTULMASI QAYDASI

Atəş mövqeyi örtülmə hündürlüyünə görə 3 yerə bölünür:
– örtülü atəş mövqeyi;
– yarımörtülü atəş mövqeyi;
– açıq atəş mövqeyi.
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İkiayaq lafetin yerini dəyişməklə lülənin tuşlama bucaqları, dərəcə 
şaquli tuşlama.................................................................450-dən 850 qədər
üfüqi tuş la ma.............................................................................................................3600

Səfər vəziyyətindən döyüş vəziyyətinə və əksinə gətirmə vaxtı, sa ni 
yə................................................................................30san. çox olmayaraq

Tuşlamanı düzəltmədən maksimal tezatma, dəqiqə/atəş.........4 mina qədər

Qəlpəli minanın çəkisi.......................................................................3.1 kq

Minaatanın döyüş vəziyyətində çəkisi..........................................41.88 kq

Minaatanın  daşınan hissələrinin çəkisi:            
– lülənin..........................................................................................16.2 kq
– dayaq lövhəsinin.............................................................................17 kq
– ikiayaq lafetin.............................................................................13.98 kq
– dörd ədəd mina ilə çantanın çəkisi..................................................13 kq

– Palanla daşınan mina qutularının çəkisi...................................24.917 kq



Örtülü atəş mövqeyinin qabağında elə örtülmə hündürlüyü olmalıdır ki, mi -
na atan atəş açdıqda onun işıltısı düşmən tərəfindən müşahidə olunmasın. Bu
hal da minaatanın qabağında örtülmə hündürlüyü 3 metrdən az olmamalıdır.

Yarımörtülü atəş mövqeyinin örtülmə hündürlüyü belədir ki, minaatandan
atəş açdıqda onun işıltısını düşmən müşahidə edə bilər.

Açıq atəş mövqeyində minaatanı bilavasitə hədəfə tuşlamaq olur. Belə atəş
möv qeyinin tutulması təcili atəş açmaq lazım gəldikdə, istisna hallarda hə ya -
ta keçirilir. Atəş tapşırığı yerinə yetirildikdən sonra belə atəş mövqeyi tərk
edil məlidir.

Atəş mövqeyi aşağıdakı tələblərə cavab verməlidir:
- atışın minimal qalxma bucağında (450-yə bərabər) aparılmasını, minaların

əsas istiqamətdə və ondan sağa, sola 6-00 bucaq altında maneəsiz uçuşunu
təmin etməlidir;

– müşahidə məntəqəsinə mümkün qədər yaxın yerləşdirilməlidir;
– onun yaxınlığındakı ərazidə qabarıq seçilən elementlər olmamalıdır. (Bu

kimi elementlər düşmənə atəş mövqeyi üzərində sınaq atışı keçirməyə və
oriyentirləşməni asanlaşdırmağa şərait yaradır);

– imkan daxilində bərk və daşsız torpaqda seçilməlidir;
– hava düşmənindən etibarlı gizlədilməlidir;
– sursatları çatdırmaq üçün gizli və rahat yollar olmalıdır.
Atəş mövqeyini yüksəkliklərin əks yamaclarında, meşəliklərin (düşməndən)

əks kənarlarında, bağ və ərazi qırışlarında, yarğan və dərələrdə, damı ol ma -
yan dağılmış tikililərdə və meşələrin kiçik talalarında seçmək məq sə də uy -
ğun dur. Bunun üçün tank əleyhinə xəndək və dərələrdən, dərin səngərlərdən,
avia siya bombalarının və artilleriya mərmilərinin yaratdığı çalalardan istifadə
et mək lazımdır.

ATƏŞ MöVQEYİNİN TUTULMASI QAYDASI

Atəş mövqeyinin tutulması ərazinin təbii örtüyündən istifadə edərək gizli hə -
ya ta keçirilir. Batareyanın baş zabiti  hər minaatan üçün onun yerini, atışın
əsas istiqamətini, əsas və ehtiyat tuşlama nöqtələrini, döyüş sursatını bo şal t -
ma yerini, minaatan daşıyıcı və döyüş sursatı maşınlarının yerini və atəş möv -
qe yinə gəlmə qaydasını göstərir.

Atəş mövqeyində atışa hazırlıq zamanı görülən işlər:

– atəş mövqeyinin müşahidəsi, mühafizəsi və müdafiəsi təşkil olunur;
– minaatanlar döyüş vəziyyətinə gətirilir;
– minaatanlara əsas istiqamət verilir və paralel yelpik qurulur;
– atəş mövqeyinin topogeodezik bəndedilməsi keçirilir;
– material hissəyə baxış keçirilir və nişangah qurğuları yoxlanılır;
– sursatlara baxış keçirilir və çeşidlənir;
– atəş mövqeyinin  mühəndis hazırlığı və maskalanması  keçirilir və s.
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MİNAATANIN ATƏŞ MöVQEYİNDƏ QURULMASI

Minaatanı qurmazdan əvvəl ərazidə əlverişli torpaq qatının seçilib-tapılması
hə yata keçirilməlidir. Belə ki, dayaq lövhəsi elə qurulmalıdır ki, onun bütün
ba tıqları, dərinlikləri torpağın üzərinə yatmalıdır. Dayaq lövhəsini ayrı-ayrı
nöq tə və hissələri ilə torpağın üzərində yerləşdirmək olmaz. Dayaq lövhəsini
tor pağın üzərində düzgün yerləşdirmək üçün onu seçilmiş torpaq qatının üzə -
ri nə üfüqi qoymaq, onun üstünə çıxmaq və onu torpağa  batırmaq lazımdır.
Qumluq ərazidə dayaq lövhəsini yerləşdirdikdə əvvəlcə nəm qum qatına qə -

dər üst qum qatı götürülür, sonra dayaq lövhəsinin altına çim, torpaq dolu ki -
sə lər, budaq və çınqıllar qoyulur.

İkiayaq-lafeti qurduqda dayanıqlığı təmin etmək üçün mahmızlar onun üs -
tün dəki nimçələrə qədər torpağa basdırılmalıdır. 45-490 qalxma bucaqlarında
iki ayaq dayağın kənarından qabağa doğru 900 mm, 54-850 qalxma bu caq la -
rın da isə ikiayaq dayağın kənarından qabağa doğru 344 mm məsafəyə qo yu -
lur.

Minaatanı qurmazdan əvvəl dayaq lövhəsinin mərkəzindən irəliyə doğru
628 mm və 1184 mm radiusunda iki yarımdairə qazılır. Minaatanlara atışın
əsas istiqamətinin verilməsi və paralel yelpiyin qurulması örtülü atəş möv qe -
yin də bussol vasitəsilə, ümumi qaydalarla həyəta keçirilir.

Minaatanı qurarkən daha nələrə diqqət ayırmağın vacibliyi aşağıda
gös tə ril miş dir:
1. Əgər seçilmiş atəş mövqeyi minaatanların bir-birini və bussolu görməsinə

im kan vermirsə, bu halda batareyanın baş zabiti bussolun yerini dəyişməklə
hər minaatana ayrılıqda əsas istiqamət verir.

2. Əgər atəş mövqeyində bussol yoxdursa və müşahidə məntəqəsindən əsas
mi naatan görünürsə, əsas istiqamət müşahidə məntəqəsindən verilə bilər.

3. Minaatan dərin daldalanacaqda yerləşdiyi zaman: 
– bussol minaatanın 20-30 m arxasında qoyulur;
– minaatanın nişangah qurğularının üstünə 1nömrəli paya qoyulur;
– 1nömrəli paya və bussolun tuşunda, çalanın kənarında 2 nömrəli paya qo -

yu lur və bu payadan çalaya şaqul sallanır;
– 2 nömrəli  paya minaatana tuşlanır.
Əgər uzaq tuşlama nöqtəsini seçmək mümkün deyilsə, bu halda qara löv hə -

nin üzərinə çəkilmiş nazik ağ ipdən istifadə edilir. Bu lövhəni daldalanacağın
qa baq sol divarından asırlar. Bu zaman ağ lövhədən, qara sapdan  da istifadə
etmək olar.

Minaatanı atışa hazırladıqda heyət nəfərlərinin fəaliyyəti belədir:
– 1-ci və 3-cü nömrələr minaatanın qoyulacağı sahədə torpağı lövhə və iki -

aya ğın mahmızları üçün hazırlayırlar, dayaq lövhəsini üfüqi vəziyyətdə yer -
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ləş dirib onun kasacığına xəzinənin kürəciyini yerləşdirirlər;
– 1-ci nömrə lüləni atış istiqamətində döndərir və 3-cü nömrəyə ötürür;
– 2-ci nömrə ikiayaq-lafeti yerə dirəyır, qurşağın qapağını açır və ikiayağın

fır lanğıç və amortizatorlarından tutaraq 3-cü nömrəyə lüləni qurşağın içində
qur mağa kömək edir. Sonradan 2-ci nömrə üfüqiləşdirmə mexanizmini bir -
ləş dirir;

– 1-ci nömrə ikiayağı torpaqda möhkəmləndirir, nişangahı yerinə taxır: bu -
ca qölçən 30-00, qalxma bucağı 10-00 və yan və uzununa tarazların maye qo -
vu cuqları mərkəzdə olmalıdır;

– 3-cü nömrə minalara baxış keçirib atışa hazırlayır;
– 4-cü nömrə ləvazimatları, minaları çanta və qutulardan çıxarır və mi na ata -

nın arxasında yerləşdirərək atışa hazırlayır.

Minaatanla atış apardıqda heyət nəfərlərinin fəaliyyəti belədir:

– 1-ci nömrə komandada göstərilmiş bucaqları nişangahda qoyur və son qur -
ğu ların adını eşidə biləcək səslə deyir, minaatanı tuşlayır;
– 2-ci nömrə 1-ci nömrəyə tuşlamada kömək edir, 4-cü nömrədən minanı qə -

bul edir, partlacıdan qalpağı çıxarır, minanı sabitləşdirici tərəfdən ağız his sə -
si nə, təqribən aparıcı kəmərciyinə qədər daxil edib lüləyə buraxır;

– 3-cü nömrə komandada göstərilmiş atımı təkrar edir və onu tərtib edir;
– 4-cü nömrə minanı 2-ci nömrəyə gətirir və ona minanı hazırlamaqda kö -

mək edib 3-cü nömrədən hazır minanı qəbul edir.

MİNAATANIN ATIŞA HAZIRLANMASI

Atışdan əvvəl minaatana nəzarət baxışı keçirilməlidir. Baxış keçirilməzdən
əv vəl aşağıdakıları yerinə yetirmək lazımdır:

– lülədən yağı təmizləmək;
– lülə kanalını Nefas-C 50/170 həlledici məhlulu  ilə  yumaq və quruyana

qə dər silmək;
– görünən hissələri çirkdən təmizləmək və silmək;
– tuşlama mexanizmlərinin tutacaqlarını fırlamaqla və firlanğıç vasitəsilə

amor  tizatorları sıxmaqla hərəkətli hissələrin rahat və sıçrayışsız işləməsini
yox lamaq. Amortizatorların hərəkəti qaneedici olmalı, qaldırma və döndərmə
me xanizmlərinin detalları, üfüqiləşdirmə mexanizmi rahat işləməli, sıçrayış
və tutulmalar olmamalıdır. Xəzinə lüləyə sıx bağlanmalıdır;

– lülənin, lövhənin və ikiayaq-lafetin, MPM-44m nişangahının vəziyyəti
yox la nılmalıdır. Yoxlama görünən hissə və mexanizmlərə baxışlar həyata ke -
çi ri lir. Pas, çat və digər görünən qüsurlar olmamalıdır; 

– MPM-44m nişangahının vəziyyətinə nəzər yetirilməlidir;
– EAL-ın dəstliyi və vəziyyəti yoxlanılmalıdır;
– qoruyucunun dilciyinin vəziyyətinə baxış keçirilməlidir. Dilcik dol dur ma -
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dan əvvəl açıq, lülədə mina olduqda bağlı vəziyyətdə olur;
– aparıcının vəziyyəti yoxlanılmalıdır. Aparıcının üzərindəki ox işarəsi C və -

ziy yətinə qoyulmalıdır;
– formulyarın  düzgün aparılması diqqətə alınmalıdır.

MPM-44m NİŞANGAHININ YOXLANILMASI

MPM-44m nişangahının qaydaya salınması sıfır xəttinin yoxlanılması ilə
baş layır və aşağıdakıları vacib edir:

– minaatanı 100 m-dən yaxın olmayan tuşlama nöqtəsi istiqamətində düz
yer də döyüş vəziyyətinə gətirmək;

– bucaqölçəni 30-00, nişangahın qalxma bucağını 10-00 qoymaq. 
Maye tarazı vasitəsilə minaatan eninə üfüqiləşdirilir, qaldırma mexanizmi və

mi naatan kvadrantı ilə lüləyə 450 (7-50) qalxma bucağı verilir. Lüləni elə qu -
raş dırmaq lazımdır ki, üstündəki ağ xətt tuşladığımız nöqtəyə baxsın. Bunun
üçün minaatanın arxasında 20 m-dən yaxın olmayaraq bussol qoyulur. Bus -
so lun yerini dəyişməklə və lülənin döndərmə mexanizminin köməyi ilə bus -
so lun şaquli xəttini, lülənin ağ xətti və tuşlama nöqtəsini üst-üstə gətirmək la -
zım dır. Minaatanı 3-5 m arxada qoyulmuş şaqulun köməyi ilə quraşdırmaq
olar. Bu vaxt tuşlama nöqtəsi, ağ xətt və şaqulun ipi bir xətt üzrə olmalıdır.

MİNAATANIN ÜfÜQİLƏŞMƏSİNİ MPM-44M NİŞANGAHININ YAN

ÜfÜQİLƏŞDİRİcİ MEXANİZMİNİN KöMƏYİ İLƏ YOXLAMAQ

Minaatanı tərpətməmək şərti ilə bucaqölçənin barabanı vasitəsi ilə vizirin
şa quli xətti tuşlama nöqtəsinin üzərinə gətirilir. Bu vaxt bucaqölçənin gös tə -
ri ciləri kobud şkalada 0-00 olmalıdır. 

Uzaq nöqtə olmayan şəraitdə əməliyyatı 10 m-dən yaxın olmayan məsafəyə
qo yulmuş xüsusi lövhə vasitəsi ilə edirlər. Bu vaxt lülənin ağ xətti lövhənin
sağ xətti ilə uyğunlaşdırılır (bussolun və ya şaqul ipinin köməyi ilə). 

Vi zirin şaquli xətti lövhədəki sol xətt ilə uyğunlaşdırılır. Xətlərin uzunluğu
20-25 sm, qalınlığı isə 3-5 mm olmalıdır. Xətlər arasındakı məsafə 140 mm
ol malıdır.

Qalxma bucağının  uyğunsuzluğunun  yoxlanılması. Eninə üfüqiləşdirmə
me xanizmi ilə  minaatanın üfüqiliyi, qalxma bucağı mexanizmi  və  kvad ran -
tın köməyi ilə 450 (7-50) bucaq verilir və maye tarazları ortaya  gətirilir. Bu
zaman nişangah 10-00 olmalıdır. Əgər uyğun deyilsə, kobud şkalada 10-00,
dəqiq şkalada isə “0” qoyulur.

Hər dəfə sıfır xətti yoxlanılarkən keçici dirsək də yoxlanılır. Uy ğun suz luq
0-05-dən çox olmamalıdır. 0-05-ə qədər olan xəta paralel yelpik qu ru lan
zaman nəzərə alınmır. Xəta çox olarsa təmirə vermək lazımdır. 
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HƏDƏfGöSTƏRMƏ. ATIŞIN İDARƏ EDİLMƏSİ. ÜMUMQOŞUN

KOMANDİRLƏRİ İLƏ QARŞILIQLI ŞƏKİLDƏ  TƏK VƏ QRUP 

HƏDƏfLƏRƏ TƏLƏfATVERMƏ ÜSULLARI

Ümumqoşun komandirləri ilə qarşılıqlı əlaqənin təşkili atışın idarə edil mə -
sin də ən çətin suallardan biridir. Artilleriya və ümumqoşun bölmələrinin ko -
man dirləri bir-birini yaxşı başa düşməli və etibarlı rabitə əlaqələri olmalıdır.
Bu nun üçün batareya (taqım) komandiri ümumqoşun komandirinin yanına
gə lir və aşağıdakı tapşırıqları dəqiqləşdirir:

– ümumi oriyentirləri; 
– yerli əşyaların  şərti adlarını;
– idarəetmə və xəbərvermə siqnallarını;
– hədəfgöstərmə üsullarını;
– ərazidə öz qoşunlarımızın və  düşmənin ön xətlərininin yerləşməsini;
– ümumqoşun komandirləri ilə əlaqə qaydalarını;
– özünün müşahidə məntəqəsinin yerini;
– lazım olarsa ön cəbhə bölmələrinə rabitə vasitələri ilə artilleriya mü şa hi -

də çisi göndərmək imkanlarını.
Yuxarıda nəzərə çarpdırılan hədəfgöstərmə cihazın hədəfə tuşlanması ilə,

yə ni oriyentirlərə, xəritəyə, izburaxan güllə və fişənglərin işıqlandırdığı tra -
yek to riyaya əsasən müəyyən edilir.

Ümumqoşun və artilleriya komandirlərinin bir-birilərini yaxşı başa düşməsi
üçün onların komanda-müşahidə məntəqəsi mümkün qədər yaxın və ya bir
yer də (bir maşında) olmalıdır.

Minaatanı hədəfə tuşlama üsulları bunlardır:
– əsas minaatana əsas istiqamət vermək və paralel yelpik qurmaq (ümumi

qay dalarla);
– AM ilə MM arasındakı məsafə atış uzaqlığının 2%-in yuxarı de yil sə,

aşağıdakı ardıcıllıqla hazırlıq aparmaq mümkündür:
Variant 1. Minaatan əsas istiqamətə yönəldilir. MM-də bussol direksiya bu -

caq larına görə oriyentləşdirilir. Bussol ilə MM-də dönmə bucağı təyin edilir
(əsas istiqamətdən  bu  bucağa qədər)  və  AM-ə ötürülür. (Uzaqlıq  əmsalını 
1-ə bərabər qəbul edirlər.) Dönmə bucağını bu formulla təyin edirlər:

Δd= αhədəf – α əsas istiqamət

Variant 2. Bussolu hədəfə çevirməklə (oriyentirlənməmiş də olar) qırmızı
şka lalarda 0-00 qoyulur. Sonra bussol minaatanın nişangahına çevrilir. Bus -
so lun qırmızı şkalasından bucağı çıxarıb tuşlayıcıya komanda verilir. Tuş la -
yı cı verilmiş bucağı nişangahda qoyub minaatanı bussola tuşlayır. Bundan
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son ra tuşlama nöqtəsinə qeyd götürüb,  alınmış bucaq hədəf bucağı kimi qeyd
edi lir.

Variant 3. Müşahidə məntəqəsindən və əsas minaatandan görünən tuşlama
nöq təsi (TN) seçilir.

Bussol (oriyentirlənmiş və ya oriyentirlənməmiş) hədəfə tuşlanır və qırmızı
şka lada 30-00 qoyulur. Sonra bussol TN-ə tuşlanır və qırmızı şkaladan bucaq
çı xarılır. Alınmış bucaq  komanda ilə tuşlayıcıya çatdırılır. Tuşlayıcı verilmiş
bu cağı nişangahda qoyub minaatanı tuşlama nöqtəsinə tuşlayır. Bu bucaq hə -
dəf bucağı olur.

Müşahidə məntəqəsində bussol yoxdursa, bucaqölçən cihazlardan (durbin
və s.) hansı varsa, ondan istifadə edərək TN seçilir. Sonra MM-dən TN və hə -
dəf arasındakı bucaq təyin edilir. Bunun üçün alınmış bucağı 30-00 də yiş dir -
mək lazımdır (TN solda olarsa, 30-00 əlavə edirik, TN sağda olarsa, 30-00-
dan çıxılır). Alınan bucaq komanda ilə tuşlayıcıya verilir.

Tuşlayıcı alınmış bucağı nişangahda qoyub minaatanı tuşlama nöq tə sinə
tuşlayır.  Bu bucaq hədəf  bucağı olur.
Müşahidə məntəqəsi  ilə atəş mövqeyi  arasındakı məsafə 2%-dən çoxdursa,

kənarlıq düzəlişinin hesablanmasına ehtiyac yaranır. Kənarlıq düzəlişi hədəf
bucağına əlavə edilir əgər AM hədəfdən (H) soldadırsa, MM (PAB) və KD
AM-dən sağda olduqda isə çıxılır

b = 30-00-α
KD  aşağıdakı qaydada təyin edilir:
b = 30-00-α 
B
KD  = ____ b
U atış
Burada b hədəf və AM arasındakı düzünə və əksinə istiqamətlənmiş bu caq -

dır və həmişə iti bucaq olmalıdır.
MM-də bussol olmadıqda, əsas minaatan MM-dən görünür və ardıcıllıq aşa -

ğı  dakı kimi ola bilər:
– B bazasının ölçülərini təyin etmək;
– MM-dən hədəf və AM arasındakı bucağı təyin etmək (durbinlə, gözəyarı

və s.);
– U atışını təyin etmək;
– KD-ni təyin etmək;
– bucaqölçəni təyin etmək. (Buc.)
Əgər AM müşahidə xəttindən soldadırsa,  Buc. =  α + KD, əgər sağdadırsa

Buc. = 60-00 - (α + KD)

ÄЮÉÖШ ÙАЗыÐËыЬы

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 4. 201439



Alınmış bucağa görə minaatanı MM-ə tuşlayırlar. AM-dən  təcili atəş açıl -
ma sı üçün əsas minaatana aşağıdakılar nəzərə alınmaqla istiqamət verilir:

– bussola görə, təxmini KD-ni nəzərə almaqla və ya gözəyarı; 
– hədəf istiqamətində qoyulmuş payaya görə (gözəyarı);
– nişangah qurğularının sıfırlama xəttini hədəf istiqamətində minaatan lü lə -

si nə gözəyarı birləşdirməklə.
Yarımdüzünə tuşlama ilə atəş zamanı minaatanlar hədəfə 30-00 bucağı qo -

yul maqla aparıla bilər. Bundan sonra TN-ə nəzərən qeyd götürmək və son ra -
kı atışları tuşlama nöqtəsindən istifadə etməklə aparmaq lazımdır. Belə ki, ni -
şangahın kiçik qalxması dəqiq tuşlamanı çətinləşdirir, xüsusilə də hədəf pis
gö rünəndə.

Qalan minaatanların hədəf istiqamətinə tuşlanması və cəmləşdirilmiş yel pi -
yin qurulması əsas minaatandan buraxılan minaların partlayışlarına görə apa -
rı la bilər. Bu halda nişangah qurğularında 30-00 bucağı qoyulur, minaatan
part layış baş verən yerə tuşlanılır, sonra isə tuşlayıcı TN-ə nəzərən qeyd gö -
tü rür.

Nişangah bütün hallarda hədəfə qədər olan məsafəyə görə çıxarılır.
Məsafə – AİC, xəritə, məsafəölçənlə və ya gözəyarı aşağıdakı formula görə

tə yin edilir:
U atış = Uk + d 
d – MM və AM (B) arasındakı məsafənin K əmsalına hasilidir.
d = B'K
B – xəritə vasitəsilə, gözəyarı, məsafəölçənlə və s. vasitələrlə ölçülür.
K –  hədəf və AM arasındakı bucaqdan asılıdır.
– α  (α) 15-00 (45-00) olanda  K =0 
– α (α) 20-00 – 25-00 olanda K= 0,5 (5-00-10-00; 35-00-40-00; 50-00-55-

00)
– α  (α) 30-00 (0-00) olanda  K= 1.0

YARIMöRTÜLÜ AM-dən TƏK VƏ QRUP HƏDƏfLƏRİN 

MƏHVİ ÜÇÜN ATƏŞİN APARILMASI

Daima yadda saxlamaq lazımdır ki, pis təmizlənmiş aparıcı kəmərciklər tam
otur dulmamış əsas barıtla atəş zamanı boşagetmə hallarına, bu da öz növ bə -
sin də döyüş tapşırığının yerinə yetirilməməsinə gətirib çıxara bilər.

Atəşin aparılması, hədəfə sınaq atışı və məhvetmə atəşi ümumi qaydalarla
apa rılır. Bununla yanaşı döyüş tapşırıqlarını daha tez yerinə yetirmək məq sə -
di lə minaatanı hədəfə tuşlamaq, sınaq atışı aparmaq üçün başqa üsullar da
möv cuddur.

KD 1-00-dan böyük olmayanda tək hədəflərə, KD 2-00-dan çox olmayanda
qrup hədəflərə sınaq atışının tez aparılması, taqım atəşində tinlərə görə və tək
minaatanla, sıçrayışla atışın aparılması məqsədyönlü deyil. 

ÄЮÉÖШ ÙАЗыÐËыЬы
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Tin – iki qonşu minaatanların nişangahlarının fərqi sayılır. Bir tinə görə sı -
naq atışı taqımın cəmləşdirilmiş yelpiyi ilə aparılır. Sınaq atışını əsas mi na -
atan la və tək-tək atışla başlayırlar. Düzəlişlər məsafə və istiqamətə görə dü -
zə lişləri təmin edən partlayış olana qədər aparılır. Hər minaatan üçün ni şan -
ga hın müxtəlif qurğularında taqım qatarı ilə sınaq atışı davam etdirilir (tin lər -
lə). Tinin ölçüsü birinci çəngəlin ölçüsünə bərabər götürülür, bu halda bucaq
ad dımı nəzərə alınmır.

Sıçrayış bir minaatanın 2 qurğusunun məsafə fərqidir. Eyni minaatanın sıç -
ra yışlarla sınaq atışı analoji olaraq PİM-lə eynidir. Bucaq addımının ölçüsü
nə zərə alınmadan aparılır.

DÜŞMƏN ATƏŞI ALTINDA AM-in DƏYİŞMƏ ARDIcILLIĞI

Düşmən atəşi altında AM-in tərk edilməsi ən qısa zamanda aparılmalıdır.
He yətlər minaatanlarla hazır olanda minaatan komandirlərinin komandaları
əsa sında əvvəlcədən təyin edilmiş yerlərə geri çəkilir.

MİNAATANIN BOŞALDILMASI

Vintaçanın köməyilə çeviriciyə basmaq gərəkdir. Bununla da çevirici açarın
sax layıcısı iynənin boşluğundan çıxacaq və onu 1800 çevirərək “P” və ziy yə -
ti nə gətirəcək. Bu halda iynə aşağı enəcək və lülənin içərisinə düşmüş mi na -
nın pistonu  ilə iynə arasında əlaqə kəsiləcək.

– ikiqat doldurulmadan qoruyucunu  “AÇIQ” vəziyyətinə qoymaq;
– lülə borusunun xamıtda bərkidilməsini boşaltmaq, istiqaməti dəyişmədən

lü ləni elə çevirmək lazımdır ki, çaxmağın gövdəsinin oynağı dayaq dö şə mə -
sin dən çıxsın;

– borunu dayaq döşəməsindən ayırmaq, ikiayaq-lafeti saxlamaqla çaxmağı
eh tiyatla elə qaldırmaq lazımdır ki, lülənin ağız tərəfində kiçik enmə bucağı
ya ransın, bu anda  atımçı (heyət nəfəri) ovucları ilə lülə kanalının ağzını tut -
muş olsun ki, lülədən çıxan minanın yerə düşməsinin qarşısını alsın;

– mina lülədən çıxan zaman atımçı əllərini elə tutmalıdır ki, partladıcını əl -
lə rinin arasından buraxmasın. O, gövdənin qalın hissəsindən ehtiyatla tut ma -
lı, onu lülədən çıxarmalı və daşıyıcıya verməlidir.
Təsadüfi atəşin baş verməməsi üçün minanı lülədən çıxarmayana qədər  xə -

zi nə hissəsini yerə qoymaq qəti qadağandır.
Boşaldılmadan sonra bunları etmək vacibdir:
–  lülə kanalına baxmaq, əgər əlavə nəsə varsa onları xaric etmək;
–  minaatanın tuşlanmasını düzəltmək və atəşi davam etmək;
– yaranmış nöqsanı aradan qaldırmaq üçün minaya baxış keçirmək.

DİQQƏT! 

1. Minaatanı boşaldan zaman borunun qızmasına baxmaq lazımdır ki, əlləri
yandırmasın.

ÄЮÉÖШ ÙАЗыÐËыЬы
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2. Boru ikiayaqla birləşən zaman diqqət etmək lazımdır ki, xamıt çox sı xıl -
ma sın. Onpərli minalarla atış zamanı tənzimləyiciyə yerləşdirilmiş əlavə
atım larla minanı doldurmadan əvvəl atımları əl ilə minanın tənzimləyicisinə
qə dər sıxmaq lazımdır.

O – 833D ONPƏRLİ QƏLPƏLİ MİNANIN ATIŞ cƏDVƏLİ

2-ci atım.

3-cü atım.

ÄЮÉÖШ ÙАЗыÐËыЬы
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Uatışı Niş ΔNiş Uatışı Niş ΔNiş

800 416 011 1700 646 016

900 439 011 1800 677 017

1000 461 012 1900 711 018

1100 484 012 2000 749 021

1200 509 013 2100 792 026

1300 534 013 2200 846 032

1400 560 014 2300 920 065

1500 588 014 2355 1000

1600 616 015 2500

Uatışı Niş ΔNiş Uatışı Niş ΔNiş

800 374 008 1700 533 010

900 391 008 1800 553 010

1000 407 008 1900 574 011

1100 424 008 2000 595 011

1200 441 009 2100 618 012

1300 458 009 2200 641 012

1400 476 009 2300 666 013

1500 494 009 2355 693 014

1600 513 010 2500 722 015

2600 753 017

2700 788 019

2800 828 022

2900 876 028

3000 944 053

3040 1000



ΔNiş – hər 50 metr üçün nişangah sıçrayışıdır.

Qalxma bucağı J təyin edilir.

J = 17-50 – Niş 

MİNAATANLA İŞLƏMƏ ZAMANI TƏHLÜKƏSİZLİK 

TƏDBİRLƏRİ HAQQINDA GöSTƏRİŞLƏR

Minaatanla hər hansı bir əməliyyat həyata keçirməyə onun material his sə lə -
ri ni, silahın istismar və təhlükəsizlik qaydalarının tələblərini bilən şəxslərə
ica zə verilir. Heyəti öyrədən zaman inertli minalardan istifadə etmək la zım -
dır.
Sursatları atışa hazırlayan zaman minanın gövdəsindən çirki və yağı diqqətlə

tə mizləmək lazımdır. Bu zaman tənzimləyicinin borusunda, od ötürülən de -
şik lərdə yağın və qarın olmamasına  diqqət yetirmək lazımdır.

Tənzimləyicisinin qanadları qırıq, əzik və tənzimləyicisi tam bağlanmamış,
göv dəsi çat olan minalar atışa buraxılmır.
Əgər tənzimləyicinin borusuna əsas atım qoyulubsa, onda bunun axıra qədər

otuz durulmasına fikir vermək lazımdır. Ehtiyac olarsa, əsas atımı axıra qədər
ye rinə otuzdurmaq, bu işi barmaqlarla gilizin kənarlarına ehtiyatla sıxmaqla
gör mək lazımdır. Mina partladıcısının hər hansı bir əşya ilə təmasının qar şı sı
alınmalıdır.

Əgər əsas atım tənzimləyicinin borusuna tam yerləşmirsə, onu dəyişmək,
yer ləşmə yuvasını metala qədər təmizləmək və ya minanı atışdan kə nar laş dır -
maq lazımdır.

Təkmilləşdirilmiş əsas atım atışdan əvvəl mina üfüqi vəziyyətdə olarkən
bre zent və ya boş yeşiyin üzərində gilizin üzərinə əlin baş barmaqları ilə ba -
sa raq, digər barmaqlarla isə minaatanın pərlərindən tutaraq taxılır. Bu və ziy -
yət də alışdırıcı pistona təzyiq olmamalıdır.

Partladıcının qapağını doldurmadan əvvəl çıxartmaq lazımdır. Yüksək həs -
sas lığını nəzərə alaraq minanın uçuş istiqamətində heç bir kənar əşya ol ma -
ma lıdır (ağac budağı, maskalanma materialları və s.) Çünki təmas və ziy yə tin -
də bu, trayektoriyada qabaqcadan minanın partlamasına səbəb olar.
Mi nanı lülə kanalına buraxdıqdan sonra yaranan barıt qazlarından qorunmaq

məq sədilə doldurucu elə əyilməlidir ki, onun baş hissəsi qoruyucudan aşağı
ol sun və ya iki-üç addım minaatandan kənara çəkilsin. 

Əgər minaatanı doldurduqdan sonra atəş açılmadısa, onda boşaltma işləri
gö rülməlidir. 
Minaatanın bütün mexanizmlərinin və sursatın EAL-ın saz vəziyyətdə ol du -

ğuna əmin olduqdan sonra minaatanı tuşlamaq və atəş aparmaq olar.

ÄЮÉÖШ ÙАЗыÐËыЬы
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MİNAATANDAN İSTİfADƏ ZAMANI QADAĞANDIR:

– nəm və ya yaş atımlarla, bundan əlavə atımın və uzaqvuran atımların
dağılmış vəziyyətdə, mina tənzimləyicininun borusuna 3 əlavə atımından çox
atımlarla;

– membranı və partladıcısı zədələnmiş minalarla;
– minaları qutularına qalpaqsız qoymaq və bu halda daşımaq;
– atəş mövqeyində siqarət çəkmək, xüsusilə də döyüş sursatlarının yer ləş di -

yi yerlərdə;
– nasaz olan ikiqat doldurucu mexanizmlə;
– zədələnmiş lülə və dayaq döşəməsi ilə atəş aparmaq.

ÄЮÉÖШ ÙАЗыÐËыЬы
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HƏRBİ TERMİN VƏ ANLAYIŞLAR

Əsas döyüş xətti (ƏDX) – əsas döyüş sahəsində tapşırıq alan bölmələrin
ən irəlidəki mövqelərindən keçən və əsas döyüş sahəsinin ön kənarını gös -
tə rən xətdir. ƏDX-nin keçdiyi yer, yuxarı komandirlər tərəfindən təyin
edi lir. Xəritə və sxemlərdə ara xətlər üzərində işarə edilən görüşmə nöq tə -
ləri birləşdirilərək göstərilir. Bölük komandiri ƏDX-ni görüşmə nöq tə lə ri
ara sındаkı məsаfəni qırıq xətlərlə birləşdirərək göstərir. ƏDX-nin həqiqi
ye  ri birinci eşelon taqımları ərazidə yayılıb mövqe aldıqdan sonra ortaya
çı  xır. ƏDX-də vacib olan xüsusiyyət cəbhəyə qarşı geniş görmə və atəş sa -
hə si təmin etməkdir. Əsasən bir dağın tаktiki boyun xəttindən və ya yük -
sək ərazi hissələrindən kеçir.

Döyüş mühafizə xətti (DMX) – düşmən hücumları haqqında qabaq ca -
dan xə bər vermək, ƏDX-nin yeri haqqında düşməni аldаtmаq, düşmənin
mü  şa hidə aparmasına mane olmaq və vaxtından əvvəl açılmağа məcbur
et mək üçün ƏDX-nin 1.000-2.400 m irəlisində döyüş mühafizəsi böl mə -
lə ri nin tərtibləndiyi bir xətdir. DMХ də ƏDX kimi ara xətləri üzərinə
çəkilən gö rüşmə nöqtələri ilə göstərilir.

cavabdehlik bölgəsi – müdafiə üçün bölmənin cavabdehliyinə verilən
böl   gədir. Yan hüdudları bölük və daha böyük bölmələrdə ara xətləri ilə
gös  tərilir. Ta qım və manqa səviyyəsində cаvаbdеhlik bölgəsi müdafiə sxe -
mi şək lin də göstərilir.  



Lazer kəşfiyyat cihazı aşağıdakıları həyata keçirmək üçün nəzərdə tu -

tu  lur:
– yerüstü hədəflərin, mərmilərin hava partlayışları koordinatlarının, hə dəf -

lərin polyar koordinatlarının təyini üçün, polyar koordinatları düzbucaqlı ko -
ordinatlara çevirmək üçün;

– oriyentirin məlum koordinatlarına görə cihazın durduğu nöqtənin ko or di -
nat larının təyini üçün;

– cəhətlərə nisbətən oriyentirləri müəyyən etmək üçün;
– ayrıca hədəfləri və ərazini müşahidə etmək üçün.

Cihaz  temperatur  -400 C-dən +500 C-yə kimi olduqda işlə mə yə imkan ve -
rir. Cihaz 11-14 V
gər gin   lik də qurulmuş
ak    kumu   l  ya  tor ba ta re -
ya   sın dan qi   da lanır.
Av  to mobil və tır   tıl lı -
ma   şın lar dan 27
2,7 V, həm  çi nin ştat -

dan kə  nar ak kumu l  y -
a tor ba ta   re  ya sının
gər    gin  li yin  dən 22 –
29 və 12 – 14,5 voltla
qi  da lan ma   ya ica  zə
ve rilir.

Cihazın komp lek ti -
nə: mə  safəölçən, bu -
caq      öl  çən qurğu, üç -
ay  aq, bun  dan baş qa
c i      haz ın EAL-n ın
qab      laşdırma qu tusu
da    xildir.
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LLPPRR--11   LLAAZZEERR  

KKƏƏŞŞffİİYYYYAATT  ccİİHHAAZZII
Polkovnik Zaur MƏMMƏDOV

SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN TƏLİM VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ

Şəkİl 1. LPR-1 cİHAZI ÜÇAYAQDA



LPR-1 cİHAZININ TAKTİKİ-TEXNİKİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

– məsafəölçmə hüdudu, m.................................................145+5     20.000 -40

– məsafəyə görə ölçmənin ən böyük xətası...............................10 m-dən az 
– vizirin böyütməsi.....................................................................................7x

– vizirin görmə sahəsi..............................................................................6,70

– çıxış bəbəyinin diametri, mm.................................................................6,4
– çıxış bəbəyinin uzunluğu, mm................................................................18
– şüalanan dalğanın uzunluğu, mkm.......................................................1,06 
– şüalanmanın sərfi......................................................................................2
– şaquli tuşlama bucağının hüdudu.........................................................5-00 
– üfüqi tuşlama bucağının hüdudu........................................................30-00
– üfüqi bucaqların ölçülməsinin orta xətası ..............................0-02- dən az
– maqnit azimutunun ölçülməsinin orta xətası............................0-03-dən az  
– düzbucaqlı koordinatların təyininin orta xətası.......................50 m-dən az

сÈËАÙ Вß ТеХНÈÊА
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Şəkİl 2. LPR-1 cİHAZININ DAŞINMA DƏSTİ

1 – müşahidə monokulyarını bucaqölçən - bussola birləşdirmək üçün ara kronşteyni;      
2-5 – ehtiyat batareyaları; 3 – müşahidə monokulyarı-uzaqlıqölçən əlavə qab laş dır ma -
da; 4 - bucaqölçən; 6 – alət və təmizləmə vasitələri üçün konteyner; 7 – çexollar;  8 –
əla və idarəetmə pultu; 9 – batareyanı doldurmaq üçün qurğu; 10 – qida mənbəyini
qoş maq üçün naqil dəsti.

.

.



– qidalanma gərginliyi,V......................................................................11-14  
– bir batareyanın bir dəfə doldurulmayla iş resursu:  
– ətraf mühitin temperaturu (20 5)0 C və (50 3)0 C -də..................600 ölçmə  
– ətraf mühitin temperaturu  - 400 C-də..........................................200 ölçmə  
– normal temperaturda ölçməyə hazırlıq vaxtı.........................3 san.-dən az  
– -400 C və +500 C temperaturda ölçməyə hazırlıq vaxtı.........5 san.-dən az    
– səfər vəziyyətində qabarit ölçüləri, mm.............550x337x283 mm-dən az
– məsafəölçənin çəkisi..............................................................2,5 kq-dan az  
– döyüş vəziyyətində çəkisi........................................................5  kq-dan az  
– səfər vəziyyətində çəkisi.........................................................15 kq-dan az  

LPR – 1 cİHAZININ İSTİfADƏSİ

cihazdan istifadə zamanı qadağandır:
– cihazla qeyri-peşəkar davranış;
– cihazı günəşə tuşlamaq;
– güzgü kimi əksetmə qabiliyyətinə malik səthlərə qədər məsafələri ölçmək;
– cihazı ixtisaslaşdırılmış emalatxanalardan kənarda sökmək;
– akkumulyator batareyasını çıxarmaq; 
– qoşulmuş cihazı öz qoşunlarımızın şəxsi heyətinə və döyüş texnikasına

tuşlamaq;
– “Ölçmə 1” və “Ölçmə 2” düyməsi basılmış vəziyyətdə cihazın optikasına

ön tərəfdən baxmaq;
– cihazı qida mənbəyinə qoşulmuş vəziyyətdə sökmək.  

Döyüş çalışmalarına ara verərkən məsafəölçənin obyektivini qapaqla
bağlamaq lazımdır.

Cihaz səfər vəziyyətindən döyüş vəziyyətinə aşağıdakı ardıcıllıqla keçirilir:
– müşahidə üçün  yer seçilir;
– əgər müşahidə və ölçmə üçayaqdan aparılacaqsa, ayaqları lazımi uzun luq -

da açıb, ayaqlardan birini müşahidə istiqaməti tərəfə olmaqla, seçilmiş nöq -
tə nin üzərində qurmaq lazımdır. Üçayağın əsası təxminən üfüqi olmalıdır;

– əgər üçayağa ehtiyac yoxdursa və ya istifadə etmək mümkün deyilsə, üç -
aya ğ kasacığı açılır və o hər hansı bir ağac əşyaya bərkidilir (anker ağac əş -
yaya taxılır və axıra kimi burulur);

– bucaqölçən qurğunun şar şəkilli (kürəvi) dayağı kasacığa qoyulur;
– bucaqölçən qurğu taraz vasitəsilə üfüqiləşdirilib etibarlı bərkidilir;
– məsafəölçən bucaqölçən qurğunun istiqamətləndirici kronşteyninin ət ra -

fın da hərəkət etdirilir və T – şəkilli paz (məsafəölçənin kronşteyninin) axıra
qə dər salınır, bundan sonra bağlayıcı qurğunun dəstəyi döndərilməklə mə sa -
fə ölçən etibarlı bərkidilir.

Cihaz döyüş vəziyyətindən səfər vəziyyətinə aşağıdakı ardıcıllıqla keçirilir:
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– bucaqölçən qurğunun sıxıcı qurğusunun dəstəyi axıra qədər döndərilir,
paz dan çıxarılır, məsafəölçən çıxarılır və qablaşdırılma qutusuna qoyulur;

– bun  dan başqa qutuya qoyulur (ardıcıllığı gözləməklə) – koordinat çe vi ri -
ci si, salfetka, karandaş, pozan, ehtiyat akkumulyator batareyası (əgər onlar
işdə is tifadə olunubsa;
– üçayağın kasacığının sıxacı açılır və bucaqölçən qurğu üçayaqdan çıxarılır

son ra qutuda məsafəölçən, bucaqölçən qurğu, bundan başqa aralıq kron ştey -
ni, EAL-ın tək dəsti qablaşdırılma qutusuna yığılır;

–  üçayaq yığılır, çirkdən təmizlənir və qutuya bərkidilir.
Cihazı  tətbiq etməyə hazırlamaq üçün aşağıdakılar yerinə yetirilir:
– okulyar təsvirin aydın görünməsinə qurulur;
– cihaz oriyentir istiqamətinin direksiya bucağına görə əsas istiqamətdə aşa -

ğı dakı kimi oriyentirlənir:
– məsafəölçən oriyentirə tuşlanır, üfüqi şkalanı döndərməklə əsas qeydin

qiy məti üfüqi bucaqlar şkalasında noniusun sıfırı qarşısında yığılır (bu zaman
mə safəölçən qeydi 30-00 direksiya bucağında əsas istiqamətdə oriyentirlən -
miş olur);

– sıxıcı dəstək döndərilməklə üfüqi şkala bərkidilir.

Əsas qeyd:

Əqeyd =  əi -  or 30 - 00   düsturu ilə hesablanır.

Burada əi  – əsas istiqamətin direksiya bucağı;

or – məlum oriyentir istiqamətinin direksiya bucağı;
Məsafəölçən oriyentir istiqamətinin direksiya bucağına görə aşağıdakı kimi

ori yentirlənir:
– məsafəölçən istiqamətinin direksiya bucağı məlum olan oriyentirə tuşlanır;
– üfüqi şkalanı döndərməklə oriyentirin direksiya bucağının qiyməti qo yu -

lur;
– sıxıcı dəstək döndərilməklə üfüqi şkala bərkidilir.
Cihazın bu qayda ilə oriyentirlənməsində qeydlər cihazın durduğu nöqtədən

hə dəf istiqamətinin direksiya bucağına uyğun olur.
Məsafəölçənin işlək (sazlığının) olub olmamasının yoxlanılması aşağıdakı

qay  dada aparılır:
– məsafəölçən hədəfə (oriyentirə) tuşlanır;
– keçirici dəstək “VKL”vəziyyətə qoyulur;
– “Ölçmə 1” düyməsi basılır;
– indikatorun yanmasından sonra düymə buraxılır və ölçülmüş məsafənin

qey  di çıxarılır;
– ölçülmüş məsafə faktiki məsafə ilə tutuşdurulur (xəta 10 m-dən artıq ol -

ma malıdır);
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– əgər məsafəsi məlum olan oriyentir yoxdursa bu zaman hər hansı bir ori -
yen tirə görə üç ölçü aparılır, bu üç ölçü arasındakı fərq 10 m-dən çox ol ma -
ma lı dır.

Cihaz tətbiq olunur:
– ərazini müşahidə etmək üçün;
– hərəkət etməyən hədəflərə qədər olan məsafəni ölçmək üçün;
– hərəkət edən hədəflərə qədər olan məsafəni ölçmək üçün;
– hədəfgöstərmə mərmilərinə, artilleriya mərmilərinin yerüstü və hava part -

la yışlarına qədər olan məsafəni ölçmək üçün;
– maqnit azimutları və üfüqi bucaqlarının ölçülməsi üçün;
– şaquli və yer bucaqlarının ölçülməsi üçün;
– oriyentir və hədəflərin polyar koordinatlarının təyini üçün;
– oriyentir və hədəflərin polyar koordinatlarını düzbucaqlı koordinatlara çe -

vir  mək, oriyentirin məlum koordinatlarına görə hədəfin və MM-nin ko or di -
nat larının təyini üçün.

Ərazini müşahidə etmək üçün cihazdan istifadə edərkən:
– məsafəölçəni iki əllə tutaraq onu şaquli və üfüqi ox ətrafında döndərməklə

ma raq kəsb eden obyektə döndərirlər;
– məsafəölçəni yavaş-yavaş hədəfə tuşlamaq üçün üfüqi və şaquli tuşlama

me  xanizminin dəstəyini fırlayırlar;
– hava qaranlıqlaşdıqda torun işıqlandırıcısını qoşurlar.
Hərəkət etməyən hədəflərə qədər olan məsafə aşağıdakı ardıcıllıqla ölçülür:
– keçirmə dəstəyi “Qoşulmuş” vəziyyətə qoyulur;
– məsafəölçən hədəfə elə tuşlanır ki, hədəf və ya onun görünən hissəsi bu -

caq   ölçən torunun mərkəzi yarığında olsun;
– “Ölçmə 1” düyməsi basılır, hazırlıq indikatoru yandıqdan sonra düymə bu -

ra    xı lır (dəqiq tuşlama pozulmadan);
– məsafənin  ölçülmüş qiyməti çıxarılır.
Ölçülmüş qiymət məsafə indikatorunda 3–5 san. müddətində işıqlanır.
Hərəkət edən hədəflərə qədər məsafə aşağıdakı ardıcıllıqla ölçülür:
– müşahidə vizirə verilir, məsafəölçəni üfüqi və şaquli ox ətrafında dön dər -

mək lə hədəf müşayət olunur;
– “Ölçmə 1” düyməsi basılır;
– Hazırlıq indikatoru yandıqdan sonra məsafəölçən hədəfin hərəkəti isti qa -

mə tində bir qədər qabağa çıxarılmış nöqtəyə tuşlanır;
– “Ölçmə 1” düyməsi buraxılır;
– məsafənin  ölçülmüş qiyməti çıxarılır.
Mərmi  partlayışlarına qədər olan məsafə aşağıdakı kimi ölçülür:
– məsafəölçən mərmi  partlayışlarının ehtimal olunan rayonuna tuşlanır;
– "Ölçmə 1" düyməsi basılır;
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– partlayış aşkar olunduqda məsafəölçən partlayış dumanının mərkəzinə
tuşlanır və düymə buraxılır;

– məsafənin  ölçülmüş qiyməti çıxarılır.
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HƏRBİ TERMİN VƏ ANLAYIŞLAR

аrа xətti – döyüşdə iki bölmə arasında cavabdehlik bölgələrinin hü du -
du nu gös tərən xətlərdir. Bölük və daha böyük bölmələr üçün istifadə edilir.
Mü da fiədə ƏDX-dən irəliyə doğru bölməyə verilən müşahidə və atəş cа -
vаb dеh liyi hüduduna qədər uzadılır. Ərazidə görüşmə nöqtəsindən baş la -
ya raq, öncə irəliyə, sonra geriyə doğru nöqtələrlə göstərilir. Bölükdən
аşаğı böl mələrdə istifаdə еdilmir. Lazım olduqda, taqım və manqa
səviyyəsində ca vabdehlik bölgələrinin yan hüdudlarını göstərmək üçün
ara xəttinin ye ri nə təmas nöqtələri istifadə edilir. Ara xətləri keçilməz bir
divar kimi qə bul edilmir, koordinasiya edilməsinə ehtiyac vardır.

Görüşmə nöqtəsi – qonşu bölmə komandirlərinin döyüş planlarını, mü -
da fiə düzülüşlərini və atəşlərini koordinasiya etmək üçün görüşəcəkləri
nöq tə ləri göstərir. Bu məqsədlə, ƏDX və DMX-nin ara xətləri ilə kəsişmə
nöq tələri istifadə edilir. Yuxarı komandanlıq tərəfindən müəyyən edilir.
Gö rüşmə nöqtələri xəritə və ərazidə asanlıqla tanınmalı, hər bölmə cа vаb -
dеhlik bölgəsindəki görüşmə nöqtəsini mühafizə altına almalıdır.
Bilavasitə mühafizə qüvvələri – bölmələrin bilavasitə mühafizələrini tə -

min etmək məqsədilə öz cаvаbdеh bölgələri daxilində və bu bölgələrə ya -
xın olan yaxınlaşma istiqamətlərinə çıxarılan növbətçi, patrul, müşahidə
və dinləmə postlarından ibarət olan mühafizə qüvvələridir. ƏDX-dən 400
m irəli məsafəyə qədər çıxarıla bilər. 

Təmas nöqtəsi – bir-birinə yaxınlaşma və ya iki qonşu bölmə arasında
fi  zi ki təmasın təmin ediləcəyi nöqtədir. Təmas nöqtəsi yuxarı ko man dan -
lıq tə rəfindən təyin edilir və ayrıcı xətlərə bağlı deyildir. 
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NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNİ YÜKLƏMƏ 
ZAMANI HƏYATA KEÇİRİLƏN TƏDBİRLƏR

Yükləməyə başlamadan əvvəl rəhbər dəmiryol platformasının (platforma
ma ketinin) və yükləmə meydançasının (apparellərin) sazlığını, maşın və plat -
for manın yüklənməyə hazırlığını, dəmiryol platformasının başmaq  və tirlərlə
eti barlı bərkidilməsini yoxlamalıdır. O, əsas diqqəti dönmə və əyləc me xa niz -
mi nin idarəetmə ötürücülərinin tənzimlənməsinə yönəltməlidir.
Maşınların nasaz yükləmə meydançalarından nasaz, kiçikqabaritli və kifayət

qə dər yükqaldırma qabiliyyəti olmayan platformalara yüklənməsi qa da ğan -
dır.
Maşınların yüklənmə və boşaldılması təhlükəsiz məsafədə (ən azı 5 m uzaq -
lıq da) durmuş komandirin (təlimatçının) komandası ilə aşağı ötürmələrdə hə -
ya ta keçirilməlidir. Maşında yalnız öyrədilən olmalıdır. Sürücü-mexanikin
lükünün qapağı (zirehli transportyorun baxma lükünün qapağı) açıq və bər ki -
dil miş vəziyyətdə olmalıdır.
Yükləmə (boşaltma) vaxtı platformada yalnız yükləməyə rəhbərlik edən ko -

man dir (təlimatçı) olmalıdır. Yükləmə ilə məşğul olmayan öyrəncilər yük lə -
mə yerindən təhlükəsiz məsafədə (ən azı 10 m uzaqlıqda) dayanmalıdırlar.

Gecə vaxtı yükləmə meydançası (apparel) və dəmiryol platforması (plat for -
ma nın maketi) elə işıqlandırılmalıdır ki, yükləmə meydançası və plat for ma -
nın kənarları görünsün, işıq isə sürücü-mexanikə  mane olmasın.

Dəmiryol platformasına (platforma maketinə) yüklənmiş tırtıllı maşın plat -
for manın uzununa və eninə oxlarına görə simmetrik qoyulmalı və etibarlı
bərkidilməlidir.

Dəmiryol platformasına qoyulmuş maşında əyləc tam dartılmalı, ötürücülər
qu tusunda arxaya ötürmə qoşulmalı, yanacaq çənləri bağlanmalı, əllə ya na -
caqvermə ötürücüsü sıfır vəziyyətində, qüllə və top səfər vəziyyətində bər ki -
dil məli, akkumulyator batareyasının elektrik açarları keçirilməli və lük qapalı
ol malıdır.

TTAANNKKIINN  NNƏƏQQLLİİYYYYAATT

VVAASSİİTTƏƏLLƏƏRRİİNNƏƏ  YYÜÜKKLLƏƏNNMMƏƏ

VVƏƏ  BBOOŞŞAALLDDIILLMMAA  QQAAYYDDAASSII
Mayor Aftandil İSRAYILOV

SİLAHLI QÜVVƏLƏRİN TƏLİM VƏ TƏDRİS MƏRKƏZİ



Maşın avtomobil yarımqoşqusuna yüklənən zaman aşağıdakılara riayət
olunmalıdır:  
– dartıcı və yarımqoşqu qaydasında meydançaya yerləşdirilməli, ön tə kər lə -

ri nin (ön hissədə) altına qayıtma əksinə dayaqlar qoyulmalıdır;
– bölmə (maşın) komandiri yükləməyə yarımqoşqunun ön hissəsində du ra -

raq rəhbərlik etməli, dartıcının bucurqatı ilə yükləmə aparıldıqda isə onun
üçün rahat və təhlükəsiz olan yerdə durmalıdır;
– istiqaməti düzəltdikdən sonra birinci ötürmədə, yarımqoşqunun plat for ma -

sı na dayanmadan qalxmaq lazımdır. Maşını yarımqoşqunun ramasının maili
his səsində dayandırmaq qadağandır;

– maşını yarımqoşqunun platformasına yerləşdirdikdən sonra o ramanın ön
və arxa hissəsindəki qarmaqlara məftillərlə bərkidilməlidir;

– hərəkət vaxtı maşının uzununa yerdəyişməsinin qarşısını almaq üçün onu
yük ləyəndən sonra ön hissəsində tırtılların altına taxta tir qoyulmalıdır.

Maşının təyyarəyə (helikopterə) yüklənməsi və ondan boşaldılması za -
ma nı aşağıdakı tələblərə riayət etmək vacibdir:

– maşınları yükləməzdən əvvəl heyətlər (sürücü-mexaniklər) yükləmə-bo -
şalt ma işlərinin yerinə yetirilməsi zamanı vəzifələrini dərindən öyrənməli və
bil məlidirlər;

– yükləmənin sonunda və maşınların yerləşdirilməsinin düzgünlüyünü yox -
la yandan sonra onlar tros və torların köməyilə bağlanılmalıdır. Bağlanma elə
olmalıdır ki, qal x ma və enmə zamanı, həmçinin uçuş vaxtı maşının
yerdəyişmə imkanı tam aradan qalxsın;
– helikopterlərdən boşaltma zamanı fırlanan quyruq vintinin altına maşın və

in sanların düşməsinin qarşısını alan tədbirlərə riayət edilməlidir.
Maşınları yükləyən zaman qadağandır:
– heyət üzvlərinin (desantın, sürücü-mexaniklərin) yük kabinəsinin yan di -

var ları yanında olması, elektrik bucurqatı ilə yükləmə zamanı  – yük lü kü nün
arxasında durmaq;

– idarəetmə mexanizmləri nasaz olan maşını öz gedişi ilə yük kabinəsinə
qoy maq;

– dayanmış uçan aparata 5 m-dən yaxın məsafədən keçmək, işləyən mü hər -
rik li aparatların yanından və uçuşa qalxma tərəfdən keçmək.

Su nəqliyyatı ilə daşınan maşınların yüklənmə və boşaldılması aşağı da -
kı  tələblərə riayət etməklə yerinə yetirilir:

– xilasedici-təxliyyə qrupunun hazırlığı yoxlanıldıqdan sonra yükləməyə
baş lamağa icazə verilir;
– körpülər  maşınların rahat və təhlükəsiz yüklənilməsi və boşaldılması üçün

ya rarlı olmalıdır;
– gəmidə yükləmə-boşaltma qurğuları (körpücüklər) və bərkidici avadanlıq
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saz olmalıdır;
– maşınlar göyərtədə elə yerləşdirilməlidir ki, onlar gəminin qabaritlərindən

kə nara çıxmasın;
– maşınları öz gedişi ilə yalnız bölmə komandirinin siqnalı üzrə təkansız,

aşa ğı ötürmədə və yükləmə körpücüklərinin üstündə dönmədən yükləməli;
– hər bir maşın üzən vasitələrə yüklənəndən dərhal sonra dartıcı məftillərlə

(tax ta dayaqlarla) bərkidilməlidir;
– sutkanın qaranlıq vaxtında yükləmə işləri aparılan yerlər lazımınca işıq -

lan dırılmalıdır;
– maşının texniki imkanlarını dərinliyi nəzərə almaqla nəqliyyat gə mi lər -

indən maşınların suya boşaldılmasına icazə verilir.

MAŞININ DƏMİR YOLU PLATfORMASINA BAŞ APPARЕLDƏN VƏ YAN

PLATfORMADAN YÜKLƏNMƏSİ VƏ ONDAN BOŞALDILMASI

Çalışmanın yеrinə yеtirilmə şərtləri (qaydaları):
– çalışma sürücü-mехanik tərəfindən yеrinə yеtirilir;
– maşın baş appareldən 10 m aralıda yеrləşir. Sürücü-mехanik maşında sə -

fər vəziyyətində, mühərrik isə işlək vəziyyətdə olmalıdır. Dəmir yolu plat for -
ması yüklənməyə hazırlanmalıdır. Maşının yüklənməsi və platformadan boş -
aldılması əvvəl baş apparеldən, sonra isə yan platformadan yеrinə yе tir i lir;

– maşın dəmiryolu platformasının mərkəzində yеrləşdirilir, tormoza qoyu -
lur, mühərrik söndürülmür, bərkidilmə yеrinə yеtirilmir. Tırtılların plat for ma -
dan asılma fərqi qеyd еdilir, bu fərq 40 mm-dən artıq olmamalıdır, ondan son -
ra maşının platformadan boşaldılması həyata kеçirilir;

– komandir dəmiryolu platformasında maşından ən azı 5 m məsafədə du rur
və sürücü-mехanikə bayraqlarla və ya işarə еtməklə yükləməyə və boş alt ma -
ya rəhbərlik еdir.

Qiymətləndirmə predmetləri:
1. Arхaya hərəkət tətbiq еtmədən baş apparеlə girmək. Apparеl üzrə hərəkət

yu varlanmadan və mühərrik sönmədən olmalıdır.
2. Qəfildən dönmələrsiz və dirsəkli valın fırlanma tеzliyini dəyişmədən, də -

mir yolu platformasının avadanlıqlarını və yükləmə-boşaltma qurğusunu sın -
dır madan dəmir yolu platforması üzrə hərəkət.

3. Mühərriki söndürmədən platformada manеvr еtmək. Yol vеrilən tələblər
həc mində maşını platformada yеrləşdirmək.

4. Mühərrikin dirsəkli valının fırlanması tеzliyini kəskin dəyişmədən,
mühər riki söndürmədən, baş apparеldən və yan platformadan düşmədən də -
mir yolu platformasından еnmə.
5. Yükləmə və boşaltma zamanı komandirin komandalarını dəqiq və vaхtın -

da yеrinə yеtirmək.
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Çalışmanın yеrinə yеtirilmə vaхtı – 9 dəq. Yеrinə yеtirilmə vaхtı maşının yan
platformadan düşürdülməsindən sonra ko mandirin məruzəsi üzrə müəyyən
еdilir. Üçdən az göstərici yеrinə yеtirilərsə və ya maşın dəmir yolu plat for ma -
sın dan sürüşüb düşərsə normativ yеrinə yеtirilməmiş hеsab еdilir.

TIRTILLI TЕхNİKANIN AĞIR YÜKDAŞIYAN (50 t) YARIMQOŞQUYA

YÜKLƏNMƏSİ VƏ ONDAN ЕNDİRİLMƏSİ

Çalışmanın yеrinə yеtirilmə şərtləri (qaydaları):

– çalışma sürücü-mехanik tərəfindən yеrinə yеtirilir;
– yarımqoşqu yüklənməyə hazır olmalıdır. Maşın yarımqoşqudan 10 m ara -

lı  da saxlanılmalı, mühərrik isə işlək vəziyyətdə olmalıdır. Sürücü-mехanik
ko manda üzrə əvvəl maşının yarımqoşquya yüklənməsini, sonra isə ondan
еn dirilməsini yеrinə yеtirir;

– komandir bayraqlarla və ya jеstlərlə sürücü-mехanikə siqnal vеrməklə
yük  lənmə və boşaltmaya rəhbərlik еdir.

Qiymətləndirmə predmetləri:

1. Arхaya hərəkəti tətbiq еtmədən, mühərriki dayandırmadan və sürüş mədən
maşının yarımqoşquya  mindirilməsi.

2. Yarımqoşquda maşınla hərəkəti kəskin dönmələrsiz yеrinə yеtirmək.
3. Yarımqoşquda məhdudlaşdırıcıların üzərinə çıхmadan dayanmaq.
4. Tırtılların platformadan 100 mm-dən artıq kənara çıхmaması şərtilə ma -

şı nın yarımqoşquda yеrləşdirilməsi.
5. Dönmələrsiz və mühərrikin dirsəkli valının fırlanma tеzliyini dəyişmədən

ya rımqoşqudan maşını еndirmək.

Çalışmanın yеrinə yеtirilmə vaхtı – 4 dəq.
Üçdən az göstərici yеrinə yеtirilibsə və maşın yarımqoşqudan düşərsə, nor -
ma   tiv yеrinə yеtirilməmiş hеsab еdilir.
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HƏRBİ KOLLEKTİV İDARƏETMƏ OBYEKTİ KİMİ

Müasir dövrdə ordumuzun uğurlu fəaliyyətinin əsas hərəkətverici qüvvəsi
rəh  bərlik edən zabitin hərbi kollektivi idarəetmə bacarığıdır. Hərbi kollektiv
– ümumi fəaliyyət, vahid məqsəd, mənəviyyat və hərbi borc, habelə, ordu
yol  daşlığı ilə birləşən hərbi qulluqçuların sosial toplumudur. lakin öz-öz -
lü -yün də struktur, bölmə hələ kollektiv demək deyildir. Hərbi qulluqçular
ara  sın da möhkəm, işgüzar, mənəvi, şəxsi əlaqələrin yaranması üçün ko -
man  dir lə rin, şəxsi heyətlə iş üzrə zabitlərin, çavuş heyətinin hərbi kol lek ti -
vin ya r an ma sı, möhkəmlənməsi və idarəolunması üzrə məqsədyönlü iş
apar ması zəru ri dir.

Zaman dəyişdikcə komandir kimi fəaliyyət göstərən zabitlərə, onların psi -
xo loji hazırlığına, idarəetmə bacarığına, təlim və tərbiyənin psixoloji qa -
nunauyğunluqlarına dərindən yiyələnməsinə, hərbi kollektivin yüksək döyüş
ha zırlığını təminetmə qabiliyyətinə, şəxsiyyətlərarası ünsiyyətin düzgün qu -
 rul masına tələblər artır. Zabit şəxsiyyəti, onun işgüzar xüsusiyyətləri, hərbçi
ki mi onun insanları müqayisə etmək bacarığı, şəraiti və özünü idarəetmə vər -
diş ləri, hadisələri qabaqcadan görmək qabiliyyəti ön plana keçmişdir.
Hərbi kollektivə rəhbərlik edən zabitin xüsusi qabiliyyəti olmalıdır. O, müx -

tə lif şəraitlərə tez uyğunlaşmalı, qarşılıqlı münasibətlərdə müəyyən nor ma la -
ra riayət etməyi, kollektivdə yüksək əhval-ruhiyyə yaratmağı ba car malı dır.
Müasir dövrdə komandir kimi fəaliyyət göstərən zabit hərbi-texniki pe şə kar -
lıq la yanaşı idarəetmə vərdişlərinə malik olmalıdır. Tabeçilikdə olanlarla qar -
şılıqlı münasibətlərinə görə komandirlər belə fərqlənirlər:

1. Güc göstərmək mövqeyi tutanlar. Bu qəbildən sayılanlar qar şılıqlı tə si -
rin sosial-psixoloji nəticələrini nəzərə almırlar. Onların ta be çi lik də olanlarla
ünsiy yəti formal və rəsmi xarakter daşıyır. Komandir ta be çi li y i n də olanın
sosial-psixoloji problemlərilə az maraqlanır, onlara “yuxarıdan” ba xır və
səmi mi münasibət yaratmağa çalışmır.

2. Şəxsiyyətlərarası münasibətləri tənzimləməyə və ya koordinasiya et -
mə yə  üstünlük  verənlər. Bu  kateqoriyaya  aid  olanlar  isə  qəbul  etdiyi 
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hər cür qərarı əsaslandırmağa can atır, birgə fəaliyyətin faydasını və mənasını
izah etməyə çalışır. Belə komandir istənilən şəraitə uyğun tələbkarlıq göstərə
bi lir, hətta lazım gəldikdə çəkinmədən tabeçiliyində olanların fikirlərini nə zə -
rə alır, bu və ya digər tapşırığı icra edərkən səmərəli üsul və vasitələr seçir.
Ta beliyində olanlar belə komandirin həm əmrini, həm də xahişini məm nun -
luq la yerinə yetirirlər.

Şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə zəiflik göstərənlər. Belə komandirlər
qey  ri-adi qərarlar qəbul edərkən kompromislərə gedir. Adətən, belə rəhbər
mü  nasibətləri pozmamaq üçün mürəkkəb vəziyyətlərdən qaçır və qərar çıx ar -
ma  ğı başqasına həvalə edir. Hər hansı əmrin icrasına nail olmaq üçün ta be çi -
li  yində olanlara söz düşdükcə deyir ki, özü də yuxarı rəhbərlikdən asılıdır. Bu
za  man bir daha vurğulayır ki, əmrin icrası onun yox, daha yüksək vəzifəli
rəislərin tələbidir.

Tabeçilikdə olana güclü təsir göstərmək üçün zabit onların inam və hör mə -
ti  ni qazanmalıdır. Adətən  təvazökar, səmimi, qulaq asmağı bacaran, məsləhət
ve  rən, yerində tənqid edən, tərifləyən, lazım gəldikdə yardım göstərən ko -
man  dirin idarə etməsi uğurlu alınır.

HƏRBİ KOLLEKTİVLƏRİN İDARƏ OLUNMASININ öZÜNƏMƏXSUSLUĞU

Hərbi kollektivlərdə zabit və gizirlərlə yanaşı kiçik komandirlər də mühüm
tap şırıqları yerinə yetirirlər. Onlar əsgərlərin ən yaxın və birbaşa rəisləri kimi,
on ların təlim və tərbiyəsində, bölmədə nizamnamə qaydalarının və intizamın
sax lanılmasında mühüm rol oynayırlar. Bəs bu rol konkret olaraq, özünü nədə
bü ruzə verir?
Gənc əsgərlərin xidmətinin ilk günlərindən çavuşlar onların yaxın tər bi yə çi -

sinə çevrilir, hərbi qulluqçularda nizamnamələrin tələblərinə sözsüz itaət
hissləri aşılayır, onlarda ordunun nüfuzunun yüksəldilməsində şəxsi cavab -
deh lik hisslərinin dərk olunmasına köməklik göstərirlər. Çavuşların ko man -
dir lik fəaliyyəti müəyyən xüsusiyyətlərə malikdir. Onlardan biri də yaş, təhsil
və hə yat təcrübəsi baxımından tabelikdə olanlara yaxınlıqdan ibarətdir. Bu,
ça vuş-əsgər münasibətlərində müəyyən psixoloji nüanslar yaradır. Bəzi
hallarda yu xarıda göstərilən keyfiyyətlər çavuş-əsgər münasibətlərinin
tabelikdə olan lar la komandir müstəvisində davam etməsinə mane olur. Digər
tərəfdən, nə zə rə alınmalıdır ki, çavuşlar da tabelikdə olanlarla bir yerdə
yaşayır, tə lim lər də iştirak edir, xidmət aparır, xidməti və döyüş tapşırıqlarını
yerinə yetirirlər.   Baş qa sözlə, xidmət dövründə çavuşlar əsgərlərlə ümümi
sistem daxilində ey ni bir prosesin iştirakçısı olurlar.

Sadaladıqlarımızla yanaşı, hər bir hərbi kollektivdə “aktiv” qüvvələr vardır.
On lar komandirlər tərəfindən müəyyən olunur. “Aktiv” qüvvələrə idmançılar,
rəsm çəkməyi bacaranlar, döyüş və təlim qabaqcılları aid ola bilərlər. Bun lar -
la yanaşı, hərbi kollektivdə “passiv” qüvvələr də mövcud olur. Onlar şəxsi he -
yə tin təşəbbüs göstərməyən, sadəcə olaraq “əmrləri gözləyib, onları yerinə
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ye tirən” hissəsini təşkil edirlər.
Hərbi kollektivin möhkəmləndirilməsi yolları:
– aktivin seçilməsi, öyrədilməsi və təlimatlandırılması;
– vahid komandanlıq prinsipinin möhkəmləndirilməsi;
– kollektivin hər bir inkişaf mərhələsində müəyyən şüurlu məqsədin mövcud

ol  ması;
– kollektivçilik ruhunun aşılanması;
– sağlam mənəvi-psixoloji iqlimin yaradılması;
– mikroqrupların və onların qeyri-rəsmi liderlərinin qeydiyyatı və öy rənil -

mə si;
– döyüşçülərin fərdi xüsusiyyətinin, ehtiyac və istəklərinin hərtərəfli öy rə -

nil  məsi, onlara daimi qayğının göstərilməsi;
– hərbi hissənin, zabit kollektivinin öyrənilməsi və psixoloji təhlili.

HƏRBİ KOLLEKTİVLƏRDƏ SOSİAL-PSİXOLOJİ 

MÜHİTİN İDARƏ OLUNMASI

Hərbi kollektivdəki sosial-psixoloji mühitin köməyilə bütün kollektivin
fəaliy yəti həyata keçirilir. Sosial-psixoloji mühitin xarakterindən asılı olaraq,
on un kollektivin üzvlərinə təsir qüvvəsi də müxtəlif olacaqdır. Yüksək mənə -
vi-psixoloji mühit kollektiv üzvlərinin əhval-ruhiyyəsinin yüksəldilməsinə
kö mək edir, gümrahlığını, özünə inamını, təşəbbüskarlığını artırır.

Kollektivin psixologiyası spesifik sosial-psixoloji mühit kimi özündə kol -
lek tivin maraqlarını, fikirlərini, adət-ənənələrini və əhval-ruhiyyəsini əks et -
dir  ir. Hərbi kollektivin psixologiyasının strukturu mürəkkəb və çoxcəhətlidir.
On un əsas komponentləri belədir:

– qarşılıqlı münasibətlər;
– kollektiv rəy;
– kollektiv əhval-ruhiyyə;
– kollektiv ənənələr və başqa sosial-psixoloji hallar.
Hərbi qulluqçuların xidməti, qarşılıqlı münasibətləri böyük əhəmiyyətə ma -

lik dir və o, kollektivdaxili münasibətlərin xüsusiyyətinə, habelə digər hərbi
hə yat və fəaliyyət mühitinə təsir edir. Hərbi kollektivdə mövcud olan qar şılıq -
lı münasibətlər – hərbi qulluqçuların həyatında, hərbi xidmətində ünsiyyət za -
ma nı yaranan münasibətlər sistemidir. Qarşılıqlı münasibətlərin müsbət-mən -
fi, formal-qeyri-formal kimi müxtəlif növləri mövcuddur. Hər bi xidmətdə
“komandir, tabeçilikdə olan”, “böyük-kiçik”, “bərabər sta tus lu döyüşçülərin
münasibətləri” formal qarşılıqlı münasibətlərə misal ola bilər. Qeyri-formal
qarşılıqlı münasibətlər psixoloji cəhətdən əlverişli şəraitdə heç kəs tərəfindən
müəyyən olunmadan öz-özünə yaranır.
Hərbi kollektivlərdə qarşılıqlı münasibətlər vahid komandanlıq, ciddi subor -
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di nasiya, humanizm, kollektivçilik prinsipləri əsasında qurulur. Bu prinsiplər
isə hərbçilərə nizamnamələr tərəfindən verilən əsas tələblərlə şərtlənir.

Kollektiv rəy – fərdi qiymətləndirmələrin məcmusu kimi, kollektivin, hər
bir döyüşçünün hərəkətinə, fəaliyyətinə, həyatda, cəmiyyətdə və kollektivin
özün də baş verən müxtəlif hadisələrə münasibətini əks etdirir. Kollektiv rəy,
fərdi fikirlərin sadəcə cəmindən ibarət deyildir. Bu elə bir birləşmədir ki, bu -
rada hər bir döyüşçünün fikri düşüncə ayrılıqları qarşılıqlı təsirlər nə ti cə sində
dəyişir. Hərbi kollektivdə kollektiv rəy 3 mərhələdə formalaşır:

1. Diffuziyalı fikir. Kollektivdə olan fikir, mövqe ayrılığı nəzərdə tutulur.
Be lə bir hal kollektiv yenicə uyğunlaşanda baş verir. 
2. Qütbləşmiş fikir. Kollektivdə əsas nöqteyi-nəzərlərin müəyyən olunması

ilə nəzərə çarpır ki, bunun da nəticəsində şəxsi heyət 2-3 qrupa bölünür, öz
möv qeyinə malik olur və onu qoruyub saxlayır. Kollektivdə olan belə bir hal
ne qativ nəticələrə, mübahisə halına gətirib çıxara bilər.

3. Vahid kollektiv. Kollektivdə hamı tərəfindən şüurlu və səmimi qəbul
olun  muş, maksimum razılıqlı, yeganə  mövqe nəzərdə tutulur. Kollektiv belə
bir ictimai fikrə əsaslanaraq sağlam psixoloji iqlimə malik ola bilər.

Tərbiyə prosesində kollektiv rəyin rolu böyükdür. O, bütün kollektivin və
“aktiv” qüvvələrin kamilliyinin göstəricisi kimi, döyüşçünün özünü necə
apar masını nizama salır, rəftarını müəyyənləşdirilmiş təsirlərə təhrik edir və
nə hayət, nəzarət işini həyata keçirir.
Hərbi kollektivin əhval-ruhiyyəsi kollektivdə baş verən bu və ya digər ha -

di sələrin, ictimai həyat faktlarının, bölmə üzvlərinin birgə təəssüratı kimi,
kol lektivin həyat və fəaliyyətinə təsir edir. Hərbi kollektivlərin idarə olun ma -
sın da yüksək nəticələrə nail olmaq üçün kollektivlərdə sağlam əhval-ruhiyyə
yarat maq lazımdır.

Kollektiv ənənə bilavasitə ictimai tələbata çevrilmiş mütərəqqi adət-ənənə-
lə rin yayılması deməkdir. Kollektivin ləyaqəti onun ənənələri ilə müəyyən
edi lir. Hərbi kollektivin ənənəsi kollektiv üzvlərinin həyat və davranışının
nor ma və qaydalarına əsasən sosial-psixoloji nizamlayıcı amil kimi çıxış edir
və nəsildən-nəsilə ötürülür. Zabit yaddan çıxarmamalıdır ki, müəyyən kol lek -
tiv lərdə nizam-intizamın pozulması ilə əlaqədar qeyri-sağlam ənənələr də ola
bi lər.

HƏRBİ KOLLEKTİVLƏRDƏ QARŞILIQLI MÜNASİBƏTLƏRİN 

İDARƏ OLUNMASI

Hərbi kollektivlərdə sosial ədalət münasibətləri sistemində əsas xətt 2böyük
qrup – komandanlıq və sıravi heyət arasında olan spesifik münasibətlərdə
özü nü büruzə verir. Hərbi hissələrdə qulluq edən əsgərlər ilk növbədə hərbi
kol lektivin üzvü, sonra isə tərbiyə edilən hərbi qulluqçu olmalı, özlərini məhz
bu cür təsəvvür etməlidirlər. Onların nəzərində zabitin özü də ilk növ bə də
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hər  bi kollektivin üzvü, sonra isə rəhbər, peşəkar hərbçi, pedaqoq kimi çı xış
et məlidir.   Buna görə də zabit-əsgər münasibətləri yalnız sırf hərbi tə ləb  lə rə,
hərbi xidmətin mənafeyinə deyil, həmçinin kollektivin tam dolğun hə ya tı na
uyğunlaşdırılmalıdır. Zabitlə əsgərin bir-birilə qarşılıqlı təsiri kol lek tivin for -
malaşmasının mühüm bir mərhələsınə çevrilir. Zabitin əsgər şəxsiyyətinə diq -
qətlə yanaşması, tələbkarlığı hörmətlə əlaqələndirməsi, əsgərin qüvvəsinə
inan ması mühüm əhəmiyyətə malikdir. Görkəmli amerikalı psixoloq Deyl
Kor neqi bu ba rədə belə demişdir: “Böyük adam öz böyüklüyünü kiçik
insanlarla necə dav ranmasında göstərməlidir”.

Zabit-əsgər münasibətləri düzgün qurulanda əsgərlərin öz aralarındakı mü -
na sibətlərin səmərəli inkişafı üçün əlverişli şərait yaranır. Bu, hərbi kol lek ti -
vin idarə olunmasının əsas şərtlərindən biridir. Əsgərlər, adətən zabitləri kə -
na r dan müşahidə edir, onları bir-birilə müqayisə edir, qiymətləndirir və onun
əs gərlərlə münasibətinə xüsusi diqqət yetirirlər.
Zabitin pedaqoji məharəti, yüksək erudisiyaya malik olması, bilikləri ma raq -

lı və anlayışlı şərh etməsi, əsgərlərin müstəqil mühakimələrinə həssaslıqla
yanaş ması çox əhəmiyyətlidir. Əsgərlər komandirin xeyirxahlığını, səmimi li -
yi ni, ədalətli olmasını, tələbkarlığı hörmətlə əlaqələndirməsini yüksək qiy -
mət ləndirirlər. Ədalətli qiymətləndirmə, obyektiv cəzalandırma hərbi kol lek -
tiv lərin idarə olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Hərbi kollektivlərin idarə edilməsində zabit, şəxsiyyət kimi, özündə aşa -

ğı  dakı keyfiyyətləri formalaşdırmalıdır:
–  geniş dünyagörüşü və yüksək mənəviyyat;
– yüksək tələbkarlıqla yanaşı səmimi qayğıkeşlik;
– ədalətli qiymətləndirmə və obyektiv cəzalandırma;
– psixoloq-pedaqoq məharəti;
– təlim-tərbiyə fəaliyyətinin yeni nəslin və zamanın tələblərinə uyğun tək -

mil   ləşdirilməsi;
– özünə qarşı yüksək tələbkarlıq və s.
Zabitlərin xidmət zamanı müxtəlif hərbi qulluqçuların nüfuzunu daxilən, də -

rin dən və düzgün başa düşməməsi, onlara “yersiz” dayaq olması, hərbi kol -
lek tivlərdə, bölmələrdə nizam-intizam qaydalarına uyğun olmayan bi ga nə li -
yə, yəni idarəetməni pozan və zabitin fəaliyyətinə öz mənfi təsirini göstərən
neqativ hallara gətirib çıxarır.
Hərbi kollektivlərin idarə olunmasının əsas faktorlarından biri də zabitin nü -

fuz u dur. Zabit nüfuzu – onun tutduğu vəzifə və rütbə üstünlüyündən, sosial
sta tusundan və ya mənəvi ləyaqətindən düzgün istifadə etməsi sayəsində for -
ma laşır. Nüfuz sosial-psixoloji hadisə kimi, ikili xarakter daşıyır: xidməti nü -
fuz və liderlik nüfuzu.

Xidməti nüfuz – hərbi rütbəyə, vəzifə gücünə, sosial statusa əsaslanan nü -
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fu zdur.  Liderlik nüfuzu – isə şəxsi keyfiyyətlərə, xarakterə, əqli, intellektual
səviy  yəyə, xeyirxahlığa və digər insani keyfiyyətlərə əsaslanan nüfuzdur.
Za bit mütləq xidməti nüfuzunu liderlik nüfuzu ilə möhkəmlətməli və tam am -
la ma lıdır. O, peşə bilikləri, insan və kollektivlərə psixoloji cəhətdən təsir
edən metodlar əsasında bölməyə rəhbərlik etməli, inam mənbəyi olmalı, hər
za man cəsarət verməli və əhval-ruhiyyəni yüksəltməlidir. Belə bir komandir,
ey ni zamanda bölmənin lideridir.
Hərbi təlim və hərbi intizam əlaçıları, kiçik komandirlər kollektivin hə ya tın -

da mühüm rol oynayırlar. Lakin onlar heç də həmişə kollektivin liderinə çev -
ri lə bilmirlər. Əsgərlər bir-birinin şəxsi keyfiyyətlərinə diqqət yetirirlər. Onlar
in sanlarda yüksək qiymətləndirdikləri, lakin yoldaşlarının çoxunda və öz lə -
rin də görmədikləri bu keyfiyyətləri məhz komandirlərin “adi” hesab etdikləri
əs gərlərdə görürlər: tədricən onlarla hesablaşmağa, onların sözü ilə oturub-
dur mağa, hətta özlərini bu və ya digər dərəcədə onlara oxşatmağa başlayırlar.
Belə liklə “adi” əsgər qeyri-rəsmi liderə çevrilir.
Komandirlə qeyri- rəsmi lider arasında düzgün münasibətin yaradılması kol -

lek tivin idarə olunması işində son dərəcə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əgər
za bit kollektivin liderinə çevrilmiş “adi” əsgərin nüfuzunu nəzərə almadan,
onu hər hansı bir yolla hörmətdən salmağa çalışarsa, psixoloji cəhətdən ciddi
səh və yol vermiş olar. Bu isə öz növbəsində fövqəladə hadisələrə, hətta küt -
lə vi itaətsizlik hallarına da gətirib çıxara bilər. Bu barədə D.Korneqi belə de -
miş dir: “Qarşınızdakı şəxsin şəxsi qürurunu saxlamasına imkan verin!”

Komandirlər kollektivdə real surətdə formalaşmış şəxsiyyətlərarası mü na si -
bət ləri diqqətlə öyrənməli, qeyri-rəsmi liderlərin yaranması şəraitini təhlil et -
mə li və onların fəaliyyətini kollektivin həyatı ilə üzvi surətdə əlaqə lən dir -
məli dirlər. Şərait yol verirsə, “adi” əsgər olan qeyri-rəsmi lideri kiçik ko man -
dir – çavuş vəzifəsinə təyin edərək onu rəsmi liderə çevirmək lazımdır. Məhz
bu cür proseslər komandirlərin hərbi kollektivləri düzgün və səmərəli idarə
et mələri üçün sağlam və obyektiv şərait yaradır.
Hərbi kollektivlər idarə olunarkən tabeçilikdə olanlarla ünsiyyət zamanı ko -

man dirlər tərəfindən yol verilən və daha çox müşahidə olunan tipik səh v lər -
dən bir neçəsinə nəzər yetirək:
– tabeçiliyində olanların davranışlarında və zahiri görkəmlərində baş vermiş

dəyiş iklikləri görməyi bacarmamaq;
– ünsiyyət formasının onun məzmununa uyğun gəlməməsi;
– qoyulan tələbləri maksimal həddə çatdırmaq;
– hərəkətlərin qiymətləndirilməsində tələsik qərarlar qəbul etmək;
– qərəzli münasibət göstərmək;
– özünü qarşı tərəfin yerində görmək istəyinin yoxluğu;
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– tabeçilikdə olanı mənəvi cəhətdən alçaltmaq və sözlə təhqir etmək;
– güclü şəxsiyyət olduğunu göstərmək üçün kobudluq etmək və s.
Belə halları qabaqlamaq üçün bəzi psixoloji məsləhətlərdən istifadə etmək

fay  dalıdır. Hər bir zabit müşahidəçilik qabiliyyətini inkişaf etdirməlidir. Mə -
lum dur ki, bəzən insan bu və ya digər səmtə baxsa da sanki görmür, hər hansı
sə  si eşidir, amma nədənsə qulaq asmır. Doğrudan da baxmaq və görmək, eşit -
mək və qulaq asmaq ayrı-ayrı psixoloji proseslərdir. Müşahidəçilik mürəkkəb
key    fiyyət kimi diqqətə, qavrayışa, hafizəyə, təfəkkürə və təxəyyülə əsaslanır.
Bu keyfiyyət zabitdə kor-koranə şəkildə uzun müddət inkişaf etsə də onu
məq sədyönlü şəkildə daha da təkmilləşdirmək lazımdır.

Rəhbərlik edən zabit öz nitqinə daim nəzarət etməlidir. Savadlı zabitin nitqi
sə  lis, inamlı, söylədiyi fikirlər aydın və birmənalı olmalıdır. Çünki qeyri-
müəy  yən deyilən fikirlər, verilən əmrlər səhv icra oluna bilər. Bu halda isə əs -
lin də məsuliyyəti tabeçilikdə olan icraçı yox, zabit – komandir özü daşı malı -
dır.
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аrха hüdud – müdafiə olunan bölmələrin cаvаbdеhlik bölgəsinin аrха
hü du dunu göstərən, ərazi və xəritədə asanlıqla tanına bilən bir xətdir. Böl -
mə nin dərinliyini göstərir. Bir qayda olaraq, tabor və daha yuxarı sə viy yə -
lər də istifadə edilir. 

Atəş sahəsi – silah və ya bölmənin (manqa-taqım) atəşlə bağlamağa ca -
vab deh olduğu sahədir. Taqıma 750 m, manqayа 300 m enində bir sahəni
atəş lə bağlama tapşırığı verilə bilər. Qonşu bölmə və ya silahların atəş
sahələri bir -birinin üzərinə düşə bilər. 

Əsas atəş istiqaməti (Əаİ) – düşmənin ehtimal yaxınlaşma istiqamətini
əha tə edən bir bölgəni atəşlə bağlamaq üçün təyin edilən bir silahın ca vab -
deh olduğu əsаs istiqamətdir.  

Oriyentirlər – düşmən bölmələrinin və atəş sahələrinin yerini təyin et -
mək də istifadə edilən, ərazidə asanlıqla seçilən tikililər və ya mövcud olan
ağac lar, qayalar, təpələr və s. nöqtələr oriyentirlər adlanır. Oriyentirlərin
tət biq olunacaq ağır silahların atəşindən sonra öz görünüşünü də yiş mə yə -
cə yi yerlər və ya obyektlərdən seçilməsinə diqqət yetirilməlidir.

Maksimum atəş açma xətləri – hər bir silah sisteminin ərazidəki mak -
si mum təsirli atış məsafəsini bildirən xəyali bir xətdir. 

Atəş hüdud xətləri – düşmənin müdаfiəmizi yаrıbkеçmə təhlüкəsi yа -
rаn dıq dа qоnşu bölmələrin atəşlə təmas saxlaya biləcəyi zahiri bir xətdir.
Ori yen tirlərə və maksimum atəşaçma xətlərinə görə təyin edilə bilər.  



Silahlı Qüvvələrimizdə və tə -
nə xidmət edən hərbi qul luq çu -
la rımız müxtəlif və zifələrdə öz
borc larını ye ri nə yetirirlər. Or -
du da bü tün ixtisaslar vacib sa -
yıl dığı ki mi, rabitəçi ixtisası da
ən mü hüm ixtisaslardan bi ri  dir.
Bu gün biz şərəfli zabit yo  lunu
seç miş və rabitə sa hə si ndə xid -
mət edən pol kovnik-ley tenant
ələk bər Qara oğlu Hüm bətov
haq qında da nı şa cağıq.

Ələkbər Hümbətov 14 fevral 1967-ci ildə Ermənistan Respublikası Ararat
ra   yonunun Kiçik Vedi kəndində dünyaya göz açıb. 1974-cü ildə Ələkbər
doğul duğu kənddə orta məktəbin 1-ci sinifinə gedir. İllər ötür və o, mü əl -
limlərindən biliklər qazanaraq sonuncu siniflərdə öz gələcək peşəsinin se    çimi
haqda düşünməyə başlayır.  1984-cü ildə  Ə. Hümbətov orta məktəbi bi tirir
və sənədlərini Azərbaycan Politexnik İnstitutuna verir. Qəbul im ta han  la    rını
müvəffəqiyyətlə keçən Ələkbər  maşınqayırma fakültəsinə daxil olur.   Mü -
həndis-mexanik ixtisasına düşən Ələkbər  tələbə həyatına  başlayır. 1 il oxu -
duqdan sonra onu orduya əsgəri xidmətə çağırırlar.  Gənc tələbə institut hə -
yatını müvəqqəti tərk edərək uzağa – Kamçatka vilayətinə yola düşür. 2 il və -
tən dən uzaq düşən Ə.Hümbətov Kamçatkada raket qoşunlarında xidmət edib.
Ra ket qoşunları məxfi  olduğuna görə bu qoşunlara seçib götür ür dülər burada
xid mət edən hərbçilər isə çox qapalı şəraitdə xidməti borcunu yerinə
yetirirdilər.  Ələkbərin  bəxti gətir    mişdi, o, maraqlı, eyni zamanda çətin və
məsuliyyətli qoşunlarda xid mət edib lazımi biliklərə  yiyələnəcəkdi. 2 il
arxada qalır və 1987-ci ildə Ə. Hüm bə  tov əsgəri borcunu yerinə yetirərək geri
qayıdır və təhsilini davam etdirir. İlbəil texniki  biliklərini artıran Ə. Hüm -
 bətov öz üzərində çalışır və seçdiyi ixtisasın incəliklərini öyrənir. İnstitutda
oxuduğu zaman Ələkbər  hərbi kafedrada  hərbi biliklərə də yiyə lə   nir və
ehtiyatda olan zabit olaraq leytenant rütbəsi alır.
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Nəhayət, tələbə həyatı sona çatır və Ələkbər institutu bitirir. O, institutu biti -
rən zaman res publikamız ağır günlərini yaşayırdı. Düşmən tor paq la rı mızı iş -
ğal edir, əhalimizi gülləbaran edir və doğ  ma  torpaqlarımızdan didər gin salır -
dı. Bun ları görən Ələkbər 1993-cü ilin ap  rel ayında könüllü olaraq  or duya
gə lir və zabit kimi orduda xidmətə baş la  yır. Zabit heyəti  çatışmadığı vaxt da
onun kimi mütəxəssislər bizə çox la   zım idi. Ələkbər əla hid də  rabitə  ta bo run -
da  taqım ko mandiri vəzifəsində xidmətə başlayır. Əlin  dən gələni əsir gə mə -
yən gənc  za bit öz  biliklərini  tabeliyində olan şəxsi he  yə tə çatdırır və eyni
za manda yu xa rı zabit heyətindən rabitənin  sirlərini öy rə nməyə can atır. Bir
müd dət bu ra da xidmət edən gənc rabitəçi sonra Gən cəyə əlahiddə rabitə ta -
bo runa gön dərilir.  
Xidmətdə bacarığı və nümunəviliyi ilə seçilən Ə.Hümbətov qısa   zaman ər -

zin     də komandanlığın diqqətini cəlb edir və onu 6 aydan sonra Ağstafada yer -
lə       şən əlahiddə rabitə taborunun bölük komandirinin texniki hissə üzrə müa -
vi   ni vəzifəsinə təyin edilir. Xidməti dövründə zəhmət və çalışqanlığı ilə yu   -
xa rı vəzifələrə layiq görülən Ələkbər Hümbətov vətənə xidmət etməkdə şə rəf
du yur və daima öz üzərində çalışır. 1997-ci ildən 1998-ci ilə qədər gənc zabit
bö  lük ko  mandiri vəzifəsinə yiyələnir, bir il keçdikdən sonra isə onu taborun
qər ar   gah rəisi vəzifəsinə təyin edirlər. Bu vəzifədə çalışan Ə. Hümbətov bir
müd   dət sonra tabor komandiri vəzifəsinə yüksəlir. 2007-ci ildən 2009-cu ilə
qə  dər Ələk  bər briqadanın qərargah rəisinin əməliyyatlar üzrə köməkçisi və -
zi  fəsində ça lı şıb. Bir çox təlimlərdə iştirak edərək layiqli xidmətinə görə ko -
man  danlıq tə rə findən bir neçə dəfə  fəxri fərman və qiymətli hədiyyələrlə təl -
tif olunub.
Polkovnik-leytenant rütbəsinə qədər yüksələn Ələkbər Hümbətov hal-ha zır -

da Şəmkir  bölgəsində yerləşən əlahiddə rabitə taborunun komandiri kimi öz
şə    rəfli xidmətini davam etdirir. 

Bu 21 il ərzində Ələkbər Hümbətov bir çox rabitəçi mütəxəssisin ərsəyə
gəlməsi üçün zəhmətə qatlaşmışdır. Tabeliyində olan  zabit, gizir  və əsgərlərə
daha böyük həvəslə vətənə xidmət etmək nü mu    nəsini öz xidmətilə, öz
çalışqanlığı ilə göstərmişdir. Biz inanırıq ki, bu həvəs, bu enerji hələ uzun
illər polkovnik-leytenant Ələkbər Hümbətovda tü kən mə yə   cək və o, rabitə
sahəsində yeni-yeni kadrlar yetişdirərək öz şərəfli yolunu da     vam etdirəcək.

NÜMUNƏVİ ZABİTLƏRİMİZ
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Şəxsiyyətin indentikikasiyasını aşağıdakı  kateqoriyalar üzrə qruplaşdırmaq
olar:  

1. canlı şəxsdə : koma, amneziya, yaşın kiçik olması, ruhi xəstəliklər və s.
sə b   əb  lərdən şəxsin özü haqqında məlumat verməsi mümkünsüz olan halda
iden   tifikasiya həyata keçirilə bilər. Miqrasiya hadisələrində, miras prob lem -
lə  rində, hüquqi məsələlərdə, yaş məhdudiyyəti tələb olunan (idman klub la rı -
na üzv olmaq, təqaüd almaq, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmaq, hərbi xid -
mə tə çağırış və s.) yerlərdə yaşın gizlədilməsi, ya da saxta şəxsiyyət vəsiqəsi
is tifadə edilməsi hallarında problemlər üzə çıxarkən adıçəkilən tibbi proses
göz önünə gətirilir. [19]  Praktikada məhkəmə tibbi ekspertiza idarələrinə ya -
şın təyini üçün müraciət hallarında  aşkarlanmışdır ki, idmançı olmaq, li sen -
zi ya ala bilmək üçün şəxsiyyət vəsiqəsindəki yaşı kiçiltmişlər, hətta bundan
öt rü radioloji müayinələrə öz əvəzlərinə başqa şəxsləri göndərməyə cəhdetmə
ki mi məqamlara da rast gəlinmişdir. [15]

2. Meyitdə :(etik və humanist səbəblər) xüsusilə, ölən şəxsin kimliyinin
müəy      yən edilməsi, qohumları tərəfindən ölənin yad edilə və ənənələrə uyğun
dəfn edilə bilməsi və s. üçün.
3. Hüqiqi məsuliyyətin sona çatdırılması, yaxud dəyişdirilməsində: mül -

kiy     yət, borc alma və ya borcvermə, rəsmi işlər, statistika, həyat sığortası, mi -
ras kimi mad di problemlər, əcdad problemləri (analıq-atalıq)ortaya çıx dıq -
da.[12]                                                                                                              

4.  Kriminal hadisələrdə: şübhəli ölümlər, intihar və cinayətlər baş ver dik -
də iden ti fikasiya aparılır. Meyitlərdə, xüsusilə bir çox cinayət hadisələrində
me yit par ç alandığı və ya ölümdən sonrakı dəyişikliklər səbəbilə tanınmaz

MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ
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EEDDİİLLMMƏƏSSİİ  ––  İİDDEENNTTİİffİİKKAASSİİYYAA

Tibb xidməti baş leytenantı fariz MƏMMƏDOV

AZƏRBAYcAN TİBB UNİVERSİTETİ HƏRBİ TİBB fAKÜLTƏSİ

İnsanın zahirən tanınmasında, digər insanlardan fərqləndirilməsində
əhə miyyəti olan xüsusiyyətlərin cəminə identifikasiyaedici əlamətlər, can -
lı və ya ölü şəxsin (meyitin) bu xüsusiyyətlərinin aşkar olunmasına isə
şəx siyyətin identifikasiyası deyilir. Şəxsiyyətin identifikasiyası – or qa niz -
min bütün xüsusiyyətlərinə dair əldə olunan məlumatlar cəminin ümu mi -
lik də qiymətləndirilməsidir. [2, 14] Bəzi hallarda istər canlı şəxslərdə, is -
tər sə də meyitlərdə etik və humanist səbəblərdən, hüquqi məsuliyyətin so -
na çatdırılması, yaxud dəyişdirilməsi tələbindən doğan, kriminal ha di sə -
lər zamanı şəxsiyyətin identifikasiyasının aparılması lazım gəlir.
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vəziyyətə düş ə nədək gizlədildiyi üçün, kriminal ölümlərin araşdırılmasında
şəx siyyətin tə yini çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Şübhəli olmayan ölümlərdə
be lə de kom po zisiya (çürüyüb dağılma) şəxsiyyətin təyin olunmasını çə tin ləş -
di rir. [24] Şəx siyyətin identifikasiyasının həyati əhəmiyyət daşıdığı digər hal -
lar isə təy ya  rə, gəmi, qatar, avtobus qəzaları, zəlzələ, yanğın və mü ha ri bə lər
kimi küt lə  vi ölümlər və ölənlərin tanınmaz vəziyyətə düşdüyü faciələrdir.

Şəxsiyyətin identifikasiyasında istifadə edilən bir çox komponentlər vardır.
Bun  ların bir qismi – sənədlər, zinət əşyaları, paltarlar, şəxsi əşyalar (eynək,
eşit   mə cihazı, kəmər, protez və s.) qeyri-tibbi,  şəxsin fiziki xüsu siy yət lə -
ri ni təş  kil edən yaş, cins, boy, çəki, rəng (dəri, saç, göz), barmaq izi, dişlər
isə tib bi komponentlərdir. [10] Şəxsiyyətin identifikasiyası məhkəmə-tibbi
eks per ti zanın əhəmiyyətli bölmələrindən birini təşkil edir. Ekspertizalar za -
ma nı can lı şəxslərdə və ya meyitdə aparılan bütün prosedurlar şəxsiyyətin
müəy  yən edil məsi ilə başlanır. Məhkəmə-tibbi ekspertizalar zamanı və hüquqi
araş   dır  ma larda şəxsiyyətin müəyyənləşdirilməsi iki əsasda aparılır – hüqu qi
və tibbi.

Hüquqi şəxsiyyət – şəxslə əlaqəli sənədlərdən əldə edilən məlumatlardır.
Cins, doğum tarixi, yeri, ana, ata və ailə üzvləri ilə bağlı məlumatlar əsas mə -
lu             matlardır. Bu məlumatlar şəxsə aid fotoşəkilli ( şəxsiyyət, sürücülük vəsi qə -
 si, hərbi bilet, passport kimi) sənədlərdə qeyd edilə bilər. Hüquqi şəxsiyyət
can  lı şəxsin və ya meyitin üzərindən tapılan müxtəlif sənədləri araşdırmaqla
müəy   yənləşdirilir. Lakin belə sənədlər həmişə etibarlı deyil. Çünki hü qu qi
şəxsiyyət, şəxsiyyətin gizlədilməsi, başqa şəxsə aid şəxsiyyət vəsiqəsi is  ti  fadə
edərək qanunsuz işlər görmək  (tələbə bileti ilə endirimlərdən istifadə et  mək)
və ya gizlənmə kimi müxtəlif məqsədlərlə dəyişdirilə bilər, ya da şəx sin
üzərindən hər hansı bir şəxsin sənədi çıxa bilər. [27] Bəzən, ümumiyyətlə şəx     -
 sin üzərindən heç bir sənəd çıxmır.

Tibbi şəxsiyyət – orqanizmin xüsusiyyətlərinin bütünlükdə qarşılıqlı qiy -
mət      ləndirilməsi nəticəsində əldə edilən məlumatlar cəmidir. Başqa cür desək,
şəx   sin görünüşünün fotoqrafik müəyyən edilməsidir. Boy, çəki, cins, rəng (də -
 ri, göz, saç), sifət xüsusiyyətləri (qulaq seyvanları, burun, ağız, saç, saq qal,
bığ, qaş, kirpik), dişlər (sayı və xüsusiyyətləri), varsa, cərrahi əməliyyat, ya -
ra, yanıq izləri – çapıqlar, xallar, dəri ləkələri, döymələr, kişilərdə sünnət
olunub-ol unmama, qadınlarda qızlıq pərdəsinin vəziyyəti, doğum əlamətləri,
ümu  mi görünüş xüsusiyyətləri (qısa-uzun, arıq-kök, qüsurlar və s.) tibbi şəx -
siy yə   tin iden  tifikasiyasında ətraflı öyrənilməsi tələb olunan fiziki xüsusiy yət -
 lərdir. [7, 9]
Anatomik və tibbi xüsusiyyətlərə əsaslanaraq aparılan şəxsiyyətin iden ti fi ka -

si yası iki əsas bölmədən ibarətdir:
1. Cins, yaş, boy, irqi xüsusiyyətlər (rəng, tüklərin yayılması və s.) kimi də -

qiq qruplaşdırmalar. Canlı şəxslərdə və dekompozisiya olmamış  meyitlərdə



bun ların aşkar olunması çətin deyildir. Lakin dekompozisiyaya məruz qalmış
me yitlərdə qeyd edilən xüsusiyyətlər meyitin qalıqlarından əldə edilir və bəzi
hal larda digər sübutlarla dəstəklənə bilər. Məsələn, cinsin müəyyən edil mə -
sin də geyim və zinət əşyalarından istifadə edilə bilər. [6] Ancaq bunların tam
ola raq etibarlı olmadıqları yaddan çıxarılmamalıdır.

2. Meyitin və ya qalıqlarının xüsusiyyətlərinin ehtimal olunan şəxsin ölü -
mün dən əvvəlki məlumat və qeydiyyatları ilə müqayisəsi (burada dişlərin və -
ziy  yəti, keçirdiyi əməliyyatlar və s. ilə uyğun gələn tibbi qeydiyyatlar böyük
əhə miyyət daşıyır). [16]

ŞƏXSİYYƏTİN İDENTİfİKASİYASINDA İSTİfADƏ EDİLƏN 

METODLAR BUNLARDIR:

1. Şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər. Şəxsiyyət, sürücülük vəsiqələri, hərbi
bi  let, pasport kimi  şəxsi məlumatlarla yanaşı,  şəxsə aid fotoşəkil də  şəx siy   -
yə ti təsdiq edən sənəd hesab edilir. Bu sənədlər şəxsin özü haqqında mə lu mat
ve rə bilmədiyi hallarda (koma, amneziya, ruhi xəstəliklər, danışıq-dil prob -
lem ləri və s.) və ölmüş şəxslərin üzərində aşkar edildikdə çox əhə miy yət lidir.
Hü quqi araşdırmalarda bəzən bu sənədlərin saxta olanlarına da rast gəli -
nir.[25]

2. Şahidlik. Burada əhəmiyyətli olan məsələ, canlı şəxs və ya ölən şəxsin
şəx siyyəti haqqında doğru məlumatlar verə biləcək şahidlərin olmasıdır.

3. Şəxsi əşyalar. Xüsusilə, birdən artıq şəxsin olduğu qəzalarda meyitlərin
üzə  rindəki geyimlər, protez və zinət əşyaları, sifət və orqanizmin xü su siy yət -
ləri, itmiş şəxslərin üzərindəki eynək, süni saç, eşitmə cihazı, diş protezləri,
yu xarı və aşağı ətraf protezləri və s. bizə əhəmiyyətli məlumat (şəxsin cinsi,
so  sial vəziyyəti, sağlamlıq vəziyyəti və s.barədə) verə bilər.

4. fotoşəkillərin müqayisəsi. bu proses ictimai yerlərdə, mərkəzlərdə qu -
raş      dırılmış kamera sistemlərindəki qeydiyyatların cinayətkarların, yaxud şüb   -
 hə lilərin araşdırma və ya istintaq zamanı əldə edilən fotoşəkilləri ilə mü qa    yi   -
 sə    sinə əsaslanır.

5. Sifətin rekonstruksiyası (bərpası). Bu, həddindən artıq cürümüş və ya
ske letləşmiş meyitlərdə, kəllə skeleti və sifətin yumşaq toxumalarının yeni -
dən bərpasına əsaslanır. Birinci növbədə kəllə skeleti və əgər varsa digər sü -
mük  lərin köməkliyi ilə yaş və cins müəyyən edilir. İkinci mərhələdə kəllənin
nü munəsi hazırlanır. Əvvəlcədən məlum olan ölçülərə əsasən yumşaq toxuma
(göz lər, dodaqlar, burun və s.) rekonstruksiyası aparılır. Tam hazır vəziyyətə
gə tir ilmiş nümunənin öndən və yandan fotoşəkli çəkilir və bu fotoşəkillər it -
kin düşmüş şəxslərin fotoşəkilləri ilə müqayisə edilir. [21]
6. Antropoloji araşdırmalar. Əsasən həddindən artıq çürümüş və ya skelet -

ləş miş meyitlərin şəxsiyyətinin identifikasiyasında istifadə edilən metoddur.
7. Dişlər. Hüquqi odontologiya (məhkəmə-stomatologiyası) ayrıca elm sa -

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 4. 201467

MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ



hə  si dir. Canlı şəxslərdə odontoloqlar dişlənmələr zamanı şübhəlinin günahkar
olub-olmamasını aşkar etməkdən tutmuş, diş izlərinin müqayisəsinə əsasən
şəx siyyətin müəyyən edilməsinə qədər məsələləri həll edə bilər. [22] Me yit -
lər   də məhkəmə-stomatologiyası, xüsusilə, ölənlərin dişlə əlaqəli qey diy yat la -
rı  nın mövcud olduğu hallarda şəxsiyyətin müəyyən edilməsinin əhəmiyyətli
his  səsini təşkil edir. Dişlər təyyarə qəzası və oxşar kütləvi faciələrdə çox bö -
yük əhəmiyyət daşıyır. Bu hadisələrdə səfər edənlərin siyahısı çıxarılır və çə -
nə göstəriciləri, çəkilən dişlər, protezlər, plomblar, süni dişlər, karieslər və diş
löv hələri kimi məlumatlar müqayisə edilir. İtkin düşmüş şəxslərlə əlaqəli hal -
lar  da da eyni metod istifadə edilir. Dişlərdən şəxsiyyətin identifikasiyasında
isti  fadənin ən üstün cəhəti dişlərin  orqanizmdə ən möhkəm və dayanıqlı to -
xu  ma olması və tam dekompozisiya hallarında, hətta ən təhlükəli yanğınlarda
be  lə (meyitin tam yandırılması xaric) quruluşunu itirmədən qalmasıdır. Həm -
çi  nin dişlərin xüsusiyyətlərinə əsasən cins, irq və bəzən də peşə ilə əlaqəli
mə  lumatlar əldə etmək mümkündür. [26]

8.  Bioloji maddələr və DNT analizləri. Burada araşdırılan material bütöv
ske let, hər hansı sümük parçası, qan ləkəsi, orqanizmin mayelərinə aid ləkə -
lər, saç və ya digər nahiyələrin tükləri ola bilər. [5] DNT müayinələrinin də -
qiq  liyi 99,99%-ə qədər çatmışdır. [1] DNT səviyyəsində genetik araşdırmalar
məh kəmə-genetik laboratoriyalarında aparılmalıdır. Bu araşdırmalarda DNT
ana lizlərində beynəlxalq standartlar və EDNAP (Europe DNA Project-Av ro -
pa DNT Layihəsi) protokolları tətbiq edilir. Müayinələrdə DNT molekulunun
an caq kodlanmayan hissələri araşdırılır. Analizlərdə nümunə kimi yalnız qan
lə kəsi, sperma, sidik, tüpürcəkdən deyil, həmçinin tük, diş və sümüklərdən,
bir sözlə, nüvəsi olan bütün hüceyrələrdən DNT əldə etmək mümkündür. [3]
Bu müayinələrlə hadisə yerindən götürülən bioloji-maddi sübutlardan və ya
cin si təcavüzə uğramış qadının vaginal, ya da anal nahiyəsindən götürülən
nü munələrdən, dırnaqların altında qalmış toxuma hissəciklərindən DNT əldə
edi lərək cinayətkarın şəxsiyyəti müəyyən edilə bilər. Atalıq problemlərinin
həl lində də bu üsuldan dəqiqliklə yararlanmaq olar. [13] İnkişaf etmiş öl kə -
lər in məhkəmə-genetik laboratoriyalarında sadəcə göndərilən materiallar
araş dır ılmır, həmçinin mütəxəssislərdən ibarət hadisə yeri araşdırma
briqadası bila vasitə hadisə yerinə gedərək bioloji maddi sübutlar axtarır.
Cinayət kar lıq la mübarizədə DNT profilləri və DNT banklarının çox böyük
əhəmiyyəti var dır. DNT-nin bəzi hissələri analiz edilərək “barkod” əldə edilir.
Barkod kom pyu ter tərəfindən rəqəmsal məlumata çevrilərək genbankda
saxlanılır. [4]

ÇÜRÜMÜŞ VƏ YA SKELETLƏŞMİŞ MEYİT QALIQLARINDAN  İSTİfADƏ İLƏ

ŞƏXSİYYƏTİN TƏYİNİ

Bu cür materiallardan şəxsiyyətin təyin edilməsi çox ciddi və çətin məsələ
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ol duğundan, məhkəmə-tibb eksperti ilə yanaşı patoloqanatom, anatom, an tro -
po loq, diş həkimi, radioloq və seroloqun köməkliyi ilə aparılır [11]. Skelet
his sələri aşkar edildikdə mütəxəssislər aşağıdakı qaranlıq məqamlara
aydınlıq gətirməlidir:

1. Aşkar olunan qalıqların sümük olub-olmaması. Bəzən əhali və ya hü -
quq-mühafizə orqanları tərəfindən torpaq altından çıxarılan daş parçaları, hət -
ta taxta parçaları sümüklə səhv salına bilər. Ancaq, ekspert anatomik qu ru luş
və tibbi məlumatlara əsaslanaraq sümüyü belə parçalardan ayırd etməyi ba -
 carmalıdır.

2. Qalıqların insana aid olub-olmaması. Bütöv sümük və ya bəzi hissələr
aş kar edildikdə, sümüyün növ mənsubiyyətini müəyyən etmək anatomik bilik
tə ləb edir. Ekspert böyük sümükləri tanımağı bacarmalıdır. Ancaq bununla
be lə falanqa və digər kiçik sümüklərin ayırd edilməsində çətinliklər yarana
bi lər, çünki ayı kimi bəzi heyvanların pəncə sümükləri insanın əl sümükləri
ilə çox oxşardır. Həmçinin, sümüklər parçalandıqda bunları anatomik olaraq
ayırd etmək çox çətin olur. Qalıqlar nisbətən təzə olarsa (10 ilə qədər) məh -
kə mə tibbi ekspertizasında bu hissələrin növ mənsubiyyətini aşkar etmək
üçün sero loji testlər aparıla bilər.

3. Sümüklərin hansı cinsə mənsub olması. Skeletin əksər hissəsi əldə
edilib sə və ekspertin kifayət qədər anatomik savadı varsa 90% hallarda cinsi
müəy yən etmək mümkündür. Kəllə skeleti və çanaq sümükləri cinsin tə yin in -
də ən dəqiq məlumat verən hissələrdir. Qabırğa, bud sümüyü və döş sümüyü
müayi nələri bunlara köməkçi ola bilər. [23]

4. Şəxsin yaşının müəyyən edilməsi. 20-25 yaşa qədər kəllə skeleti, dişlər
və sümükləşmə nöqtələrinin (epifizlər) birləşmələrindən 1-2 illik xəta ilə yaşı
müəy yən etmək mümkündür. [8] 25 yaşdan sonra bazu və bud sümükləri baş -
la rındakı trabekulyar formanın radioloji müayinəsi, qasıq bitişməsinin for ma -
sı, uzun borulu sümüklərin sümük iliyi kanalının vəziyyəti, artrit, osteoporoz
və osteofitlər yaşın müəyyən edilməsinin əsas göstəriciləridir. [20] Dişlərin
mi  na qatlarının müayinəsi və bunlardakı degenerativ dəyişikliklər də əhə miy -
yət  li məlumat verə bilər. [28]

5. Şəxsin boyunun müəyyən edilməsi. Aşkar edilən sümüklərdən bəzi for -
mul ların (Trotter, Olyzer, Pirson, Baltazard-Dervieks, Munuvrie və s.) kö -
mək liyi ilə şəxsin boyunu hesablamaq mümkündür. [18] Sümük vasitəsilə
boy hesablanarkən cins, irq, irsiyyət, skelet quruluşu və patoloji anamnez nə -
zər dən qaçırılmamalıdır.

6. İrqin təyini. Diş və kəllə skeletinin xüsusiyyətlərinə əsasən şəxsin hansı
ir qə mənsub olması haqqında fikir söyləmək mümkündür. [17]

7. Şəxsiyyətin müəyyən edilməsi. Yuxarıda adları çəkilənlərə əsasən sü -
mük ləri yaş, cins və s. xüsusiyyətlərə görə qruplaşdırmaq mümkündür. Lakin

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 4. 201469

MƏHKƏMƏ TƏBABƏTİ



bun ları dəqiqləşdirmək üçün, ölümdən əvvələ aid tutarlı dəlillərə əsaslanmaq
la zımdır. Bunlara dişlərlə əlaqəli manipulyasiyalar və ya sümüklərdə dəyiş ik -
lik törədə biləcək yaralanma və xəstəliklərlə bağlı tibbi məlumatların olması
və s. aiddir. Sınıqlardan sonra keçən müddət qısa olduqda ölümün baş verdiyi
müd dətdən əvvələ aid rentgenoqrafiya şəkilləri ilə yenidən çəkilmiş rentg e -
no loji şəkillər müqayisə edilməklə şəxsiyyətin təyini aparıla bilər. Kəllənin
rent genoloji şəkli varsa, frontal və sfenoidal sinusların formasından və ya
krani ofassial diametr və nisbətlərin ölçülməsinə əsaslanaraq “rentgenoloji
sefa lometriya” metodu ilə şəxsiyyət müəyyən edilə bilər.

İstər canlı şəxslər, istərsə də meyitlərdə, xüsusən  cinayət tərkibi olan ha di -
sə lərdə şəxsiyyətin müəyyən edilməsinin (identifikasiyası) xüsusi əhə miy yə -
tə malik olduğunu nəzərə alaraq qeyd etmək lazımdır ki, bir çox sax ta kar lıq -
la rın, cinayət işlərinin, miqrasiya problemlərinin həllində böyük əhəmiyyəti
olan şəxsiyyətin identifikasiyası bu sahənin mütəxəssisləri tərəfindən də rin -
dən öyrənilməli və hüquq-mühafizə orqanlarına lazımi köməklik göstərməyi
bacar malıdır.
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Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti yаrаndıqdаn sоnrа digər məsələlərlə yanaşı
Аzər  bаycаn hökuməti ölkənin iqtisаdiyyаtını yüksəltmək,  milli müs tə qil li yi -
mi  zi bеynəlхаlq аləmdə tаnıtmаq və qəbul еtdirmək  istiqаmətində gеniş iş -
lər görürdü. Bütün bu məsələlərin həyata keçirilməsində milli mətbuatın rolu
əv əz  siz idi. 
Аzərbаycаn milli mətbuаtındа müstəqil оrqаn kimi fəаliyyət göstərmiş gün -

də  lik “Аzərbаycаn” qəzеtinin ilk nömrəsi 1918-ci ilin iyun аyındа Gəncə şə -
hə  rində dərc оlunmuşdur. İlk 4 sаyı Gəncədə çıхdıqdаn bir qədər sоnrа qə zе -
tin rеdаksiyаsı Bаkı şəhərinə köçürülmüş və оnun nəşri 28 аprеl 1920-ci il
Аzər bаycаndа sоvеt çеvrilişinədək dаvаm еtmişdir.

“Аzərbаycаn” qəzеti ictimаi-siyаsi və iqtisаdi-ədəbi qəzеt idi. Qəzеtin əsаs
rе  dаktоru Ü.Hаcıbəyli оlmuşdur. Еyni zаmаndа аyrı-аyrı vахtlаrdа Ceyhun
H аcı bəyli, Şəfi bəy Rüstəmbəyli və Хəlil İbrаhimоv qəzеt rеdаktоrunu əvəz
еt  mişlər. “Аzərbаycаn” qəzеti milli dövlətçilik idеyаlаrını yоrulmаdаn təbliğ
еd ir, хаlqın tаm istiqlаlа qоvuşmаsı üçün mübаrizə аpаrırdı. Qəzеt еyni zа -
mаn  dа ölkədə milli burjuаziyаnın güclənməsinə çаlışır, türkçülük ənənələrini
gеni ş ləndirirdi.

“Аzərbаycаn” qəzеtində ən çох çıхış еdən qələm sаhibləri Ü.Hаcıbəyli
(M.Z., Оrdаn-burdаnçı və s.), M.S.Ахundоv (Sаdıq Ахundzаdə), M.Hənəfi,
M.Hаdi, Z.Hаcıbəyli, Ə.Cаvаd (Ахund оğlu), F.Köçərli, S.Hüsеyn (Tа mа şа -
çı), M.А.Əliyеv, İ.Əbilоv (İ.Ə.), Х.İbrаhimоv (Qаrаbаğlı Хəlil), C.Hаcıbəyli,
Ö.F.Nеmаnzаdə, Ş.Əfəndizаdə, M.Ə.Sidqi (Bir nахоş), Q.Rəşаd (Q.R.),
S.C.Cаvаdzаdə (Хаlхаlı), Şəfi bəy Rüstəmbəyli (Ş.R.), Ə.Müznib, M.Rə sul -
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zа də, M.H.Hаcınski, H.S.Səyyаh, Y.V.Çəmənzəminli, S.Bədrəddin, Əli Şöv -
qi, Ç.Cаbbаrzаdə (Аktyоr, Dаğlı), İ.T.Musаyеv, Ə.Cənnəti, M.Şаhtахtılı və b.
оl muşdur.

“Аzərbаycаn” qəzеtinin nəşri mətbuаtımızın tаriхində əlаmətdаr bir hа di sə -
yə çеvrildi. Lаkin təəssüf ki, uzun illər boyu bеlə bir mühüm mövqе tutаn
mət  bu оrqаn əsаslı şəkildə öyrənilməmişdi. Bunun dа səbəbləri аydındır.
Dоğ   rudur, ciddi qаdаğаlаrа bахmаyаrаq, müxtəlif vaxtlarda qəzеtin sоn də rə -
cə zəngin mаtеriаllаrındаn bir sırа görkəmli tədqiqаtçılаr bəhrələnmişlər. So -
vet  lər birliyi dövründə isə “Аzərbаycаn”ın mаtеriаllаrındаn аncаq “Müsаvаt
hö ku məti”ni ifşа еtmək üçün istifаdə еtmək оlаrdı.  Prоfеssоr Nаzim Ахun -
dоv hələ 1965-ci ildə nəşr еtdirdiyi “Аzərbаycаndа dövri mətbuаt (1832-
1920)” bibliоqrаfik-məlumаt  kitаbında qəzеtin 1918-ci ilin iyun аyındа Gən -
cədə 4 nömrəsi çıхdığını göstərirdi. Sоnrа yеnə həmin ilin sеntyаbrındаn Bа -
kı  dа yеnidən birinci nömrədən bаşlаyıb dаvаm еtdirildiyi qеyd еdilir. [1. 24]
“Аzərbаycаn” qəzеti müstəqil оrqаn kimi о dövrün bir çох ictimаi-siyаsi hа -

di sə lərini оbyеktiv şəkildə охuculаrа çаtdırmışdır. Cümhuriyyət dövrünün bir
çох həqiqətlərini bu gün biz məhz “Аzərbаycаn” qəzеti vаsitəsilə öyrənir, о
mürək  kəb hаdisələrə bir аydınlıq gətirə bilirik.

1918-ci ilin mаrtındа Bаkıdа və Аzərbаycаnın müхtəlif bölgələrində еr -
məni  lərin müsəlmаn əhаliyə qаrşı törətdikləri qаnlı vəhşiliklərə mətbuаt gе -
niş yеr аyırır və münаqişənin əsаs səbəblərini göstərməyə çаlışırdı.
“Аzərbаycаn” qəzеtinin bu istiqаmətdə fəаliyyəti gеniş və əhаtəli idi. Milli
ruh  lu ziyаlılаrın bir çохu qəzеtin səhifələrində münаqişə hаqqındа охuculаrа
mə lu mаt vеrir və оnun аrаdаn qаldırılmаsı yоllаrını аrаyırdılаr. M.Rəsulzаdə
“Unudul  mаz fаciə” аdlı məqаləsində yаzırdı: “Mаrtdа…ictimаi bir inqilаb
nаm və pərdəsilə оrtаyа çıхıb milli bir ədаvət icrа еtmişdi. Burjuаziyаyа еlа -
ni-hərb еdilib, əmələ və kаsibə qırılmışdı. Bu nöqtеyi-nəzərdən şаumyаnlаrın
Bа kı dа çıхаrdıqlаrı hаdisə lеninlərin Pеtrоqrаd və Mоskvаdаkı hərəkətlərinə
qətiy  yən bənzəmirdi. Оrаdа sinfi bir hərb, burаdа isə sinif nаmı аltındа milli
bir qətl icrа оlunurdu. Dаşnаklаr intiqаm аlırdı”. [2]

M.Rəsulzаdə bоlşеviklərin və еrməni dаşnаk qüvvələrinin sinfi mübаrizə
pər  dəsi аltındа аpаrdıqlаrı qаtı millətçilik siyаsətinin fаciəli və qаnlı nəti cə lə -
ri  ni göstərməklə yаnаşı, bu siyаsətin məkrli köklərini də çох dəqiq аçıb gös -
tə  rə bilmişdi. Оnu dа qeyd etmək lаzımdır ki, Аzərbаycаnın siyаsi və ictimаi
ха  dimləri bütün bunlаrа qаrşı kəskin mübаrizə аpаrır, bоlşеvik və dаşnаk
siyа  sətini ifşа еdirdilər. Еyni zаmаndа хаlqın mədəni-mааrifçilik və siyаsi
şüu  runu inkişаf еtdirmək qаyğısınа dа qаlırdılаr. Məsələn, “Kаspi” qəzеti
1907-ci və 1917-ci ildə özünün əvvəlki prоqrаmınа sаdiq qаlаrаq təkcə Ru si -
yа  dа yаşаyаn türk və müsəlmаn хаlqlаrı аrаsındа dеyil, həm də yахın və   Оr -
tа Şərqdə yаşаyаn müsəlmаnlаr аrаsındа mədəni-mааrifçilik təbliğаtı аpаr -
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mаq  lа оnlаrın siyаsi şüurunu оyаtmаğа və аzаdlıq uğrundа mübаrizəyə səfər -
bər еtməyə çаlışırdı. 

Bütün bunlаr öz bəhrəsini vеrdi. Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin qurul -
mа  sındа və sоnrаkı mərhələlərdə də mətbuat öz əhəmiyyətini qоruyub sах lа -
dı. Dеmоkrаtik yönlü mətbuаt оrqаnlаrı içərisində öz хüsusi dəsti-хətti ilə sе -
 çi lən və milli dövlətçilik məsələlərini yоrulmаdаn təbliğ еdən «Аzər bаy cаn»
və “Азербайджан” qəzеtləri Аzərbаycаnın müstəqilliyinə qаrşı yönəl miş hər
cür təхribаtçı əməllərə vахtındа cаvаb vеrir və yоrulmаdаn milli döv lət  çil i yi   -
mizin müdаfiəsinə qаlхırdı. Gündəlik nəşr olunan “Азербайджан” qə zetinin
ilk 4 sayı 1918-ci ildə sentyabrın 16-da Gəncə şəhərində çıxmış və 5-ci sa yın -
dan etibarən fəaliyyətini Bakıda davam etdirmişdir. “Азер бай джан” qə ze ti -
nin 5-ci sayı oktyabrın 9-da Bakıda çap olunmuş və həmin ilin so nuna kimi
70 sayı işıq üzü görmüşdür. 1919-cu ildə qəzetin 284, 1920-ci il də isə 84 sa -
yı çap olunmuşdur. Qəzetə müxtəlif vaxtlarda Ş.Rüstəmbəyli, C.Hacıbəyli və
Ü.Hacıbəyli redaktorluq etmişlər. 
1919-cu il mаyın 8-də “Азербайджан” qəzеti yаzırdı: “Bаkıdа Аzər bаy cаn -

lа bаğlı оlmаyаn və оnun rifаhını istəməyən çохlu ünsür tоplаnıbdır. Gürcüs -
tаn  dаn çıхdаş еdilmiş və Rusiyаdаn qоvulmuş bu аdаmlаr mütləqiyyətçi Ru -
si  yаnın оnlаrа vеrdiyi və sоvеt Rusiyаsının dа bоyun оlduğu аğаlığı qоruyub
sах  lаmаq istəyirdilər. Аzərbаycаnın müsəlmаn əhаlisi qаrşıdаkı təhlükəni аy -
dın dərk еdir və аrtıq pаrlаmеnti müdаfiə еtdiyini bildirir”. [4]

1918-ci ilin mаrtındа еrməni dаşnаk qüvvələri bоlşеvik bаyrаğı аltındа Bа -
kı  dа, Şаmахıdа, Göyçаydа, Qubаdа, Lənkəranda, Naxçıvanda, Zəngəzur və
İrə  vanda  kütləvi qırğınlаr törətməsi ilə bağlı «Аzərbаycаn» qəzеti mə lu mаt -
lаr dərc еdir və əhаlini mütəmаdi оlаrаq qаnlı оlаylаrlа tаnış еdirdi.
“Bir tərəfdən Аndrаnikin dəstələri, digər tərəfdən – Drо, Kеri, Murаdın dəs -

tə  ləri döyüşürdü. Bütün tərk оlunmuş müsəlmаn kəndləri yаndırılmış və
məhv еdilmişdir… Bütün bunlаrlа еyni vахtdа Şаumyаnın, Аvаkyаnın təх ri -
bаt  çı оyunu nəticəsində Şаmахı hаdisəsi bаş vеrdi.

Bu məsələ ilə əlаqədаr Şаumyаnın yаzdığı məktub Gəncə kоmеndаntının
əli  nə kеçmişdi. Bu məktubdаn аçıq görünürdü ki, Şаumyаn,  Аvаkyаn – su -
dаn duru dаşnаklаr… və Stеp Lаlаyеvin quldur dəstəsi gеcə müsəlmаn еv lə -
ri  nə hücum еdərək, еv sаhiblərinin silаhlаrını əlindən аlıb оnlаrı məhv еdib -
lər.  20 mаrtdа – bаşqа bir şаhid dаnışır ki, mən Tаtеvоs Əmirоvun 3 silаhlı
еr  məni ilə “İsmаiliyyə” binаsının “Kаspi” qəzеti rеdаksiyаsı döngəsi tərəf dən
binаyа dахil оlduğunu və çох kеçmədən binаnın аlоvа bürünərək yаn dı  ğını
gördüm. Yаnаn “İsmаiliyyə” binаsının аlоvu qоnşu Tаğıyеv mək tə bi nə
təhlükə yаrаtmışdı. Lаkin rеаlnı məktəbin хidmətçiləri dоlu kimi yаğаn gül -
 lə аltındа məktəbin dаmını sulаyаrаq оnu хilаs еdərək sахlаdılаr”. [5]
Bu cür məqаlələr çаp еtməklə qəzеt хаlqа dоstu ilə düşmənini tаnımаğа  kö -
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mək еdir və оnu öz istiqlаliyyəti uğrundа mübаrizəyə dаim səfərbər оlmаğа
çа  ğırırdı. Yuхаrıdа göstərdiyimiz kimi, еrməni-аzərbаycаnlı münаqişəsi bu il -
lər  də еrməni tərəfinin əsassız ərazi iddiаlаrı üzündən güclənmiş, Nахçıvаndа,
Zən gə zurdа, Qаrаbаğdа dаşnаk dəstələri bir çох kəndləri virаn qоymuşdulаr.
Ya şa nan faciəli olaylarla bağlı “Aзербайджан” qəzеtində Аzərbаycаn qаdın -
lа rının еrməni qаdınlаrınа mürаciəti dərc оlunmuşdu.  Mürаciətdə bu hаllаrа
sоn qоymаğа çаğırış sədaları səslənirdi: “Bаşа düşmək vахtıdır ki, bütöv хаl -
qı qırmаq, məhv еtmək mümkün dеyil !” [6] . Sаvаdlı qаdınlаrımızdаn оlаn
Z.Qаibоvа və S.Vəlibəyоvаnın imzаlаdığı mürаciət bu sözlərlə tаmаmlаnırdı:
“Еlə isə öz səsinizi qаldırın, qılınclаr öz qınlаrınа qоyulsun”. [6]

Göründüyü kimi, “Аzərbаycаn” və “Aзербайджан” qəzеtləri еrməni qul -
dur  lаrının ölkədə törətdiyi qаnlı vəhşilikləri kəskin şəkildə pisləyir və bunа
dər  hаl sоn qоyulmаsını tələb еdirdi. Düşmən tərəfi cinаyət əməllərindən
dаşın  dırmаq məqsədilə həttа qаdınlаrımız  dа mətbuаtdа öz səsini ucаltmаlı
оl  muşdu. Mürаciət   Аzərbаycаn qаdınının sülhsеvər хüsusiyyətlərə mаlik оl -
mа  sındаn хəbər vеrir və еrməni mətbuаtının yаydığı böhtаnlаrdаn fərqli оlа -
rаq sаğlаm düşüncə və məntiqə əsаslаnırdı. Аmаnsız düşmənə ünvаnlаnmış
bu mürаciət еyni zаmаndа Аzərbаycаn qаdınının humаnist duyğulаrını аçıb
gös  tərirdi.
Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyətinin rəsmi оrqаnı оlmuş «Аzərbаycаn» qəzеti

хаl  qın və milli hökumətin tаlеyi ilə bаğlı nаrаhаtlıq dоğurаn məsələlərə dаim
diq  qət yеtirir, prоblеmin ətrаflı təhlilinə çаlışır və çıхış yоllаrını ахtаrıb аrа -
yır dı. Bir çох qələm sаhibləri bu mövzu ilə bаğlı mətbuаtdа çıхış еdir, öz mü -
lа hi zələrini bildirirdi. “Аzərbаycаn” qəzеti öz səhifələrində хаlqın аzаdlığı və
istiqlаlа qоvuşmаsı ilə bаğlı mütəmаdi yаzılаr dərc еdirdi. Qəzеtdə bir çох
gör  kəmli publisist və qələm sаhiblərinin məqаlələri çаp оlunurdu.  Bir müd -
 dət “Аzərbаycаn” qəzеtinə rеdаktоrluq еtmiş istеdаdlı jurnаlist və böyük bəs -
 təkаr Üzеyir bəy Hаcıbəylinin (1885-1948) fəаliyyəti хüsusilə diqqəti cəlb
еdir. О, məqаlələrinin birində Аzərbаycаn türklərinin sоy kökünün əc nə bi  lər
tərəfindən təhrif оlunmаsınа qаrşı еtirаz еdərək  yаzırdı: “ İndiyə qədər о
dərəcədə bişüur оlmuşuq ki, bütün Qаfqаz millətlərindən təkə-təklikdə ədəd -
cə çох оlduğumuz hаldа biz, Аzərbаycаn türkləri hаqqındа nəinki Аvrо pа  nın,
həttа yüz ildən bəri üstümüzdə sаhiblik еdən Rusiyаnın dа dürüst хə bər  ləri
yох idi. Ruslаr bu günə qədər bizə “pеrsiаn” dеyə İrаn və fаrs mil lə tin  dən
hеsаb еdirlər. Mən özüm bizim «pеrsiаn» оlmаyıb türk оlduğumuzu Mоs  kvа
və Pеtrоqrаddаn əlаvə Bаkının özündə də bir çох ruslаrа dəfələrlə qаn -
 dırmışаm”. [7]

Ü.Hacıbəyli məqalədə Azərbaycan türklərinin bu vaxta qədər özlərini digər
xalq   lara tanıda  bilməməsinin başlıca səbəblərini izah etməyə çalışır və bunun
çı  xış  yollarını göstərirdi. “Bəs biz Аzərbаycаnı və iki milyоndаn аrtıq оlаn
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Аzər  bаycаn türklərini Аvrоpаyа və müttəfiq dövlətlərə indidən tаnıtmаlıyıq:
özü  müzə məхsus tаriхə, gözəl və хüsusi bir ədəbiyyаtа, sənаyеyi-nəfisəyə
mа  lik оlduğumuzu оnlаrа bildirməliyik; dilimizin firəng (frаnsız – Z.К.) dili
Аv rо pаdа оlаn kimi, bütün Qаfqаzdа ümumi bir dil оlduğunu, məsələn, bir
ləz gi ilə bir еrməninin və yа bir mаlаkаn ilə bir аysоrun bir-biri ilə türk Аzər -
bаy cаn dili ilə dаnışmаğа məcbur оlduğunu isbаt еtməliyik» . [7]

Аzərbаycаn хаlqının milli-mənəvi dəyərlərini, оnun dil və mədəniyyətini,
incə sənətini qоruyub sахlаmаq və bütün dünyаyа tаnıtmаq üçün mətbuаtdа
yоrul mаdаn mübаrizə аpаrаn Ü.Hаcıbəyli, аzаdlığımızın əlеyhinə fəаliyyət
gös tərən bəzi pаrtiyаlаrın bədnаm əməllərini kəskin şəkildə pisləyərək yа zır -
 dı: “Bir şəхs və yа bir pаrtiyа bir məmləkətin аzаdlığı əlеyhinə çаlışаrsа və о
mil     ləti digər bir millətin və yа bir nеçə хоdsər аdаmlаrın hökmü аltındа qul
еt mək istərsə, о şəхs, о pаrtiyа bugünkü inqilаbаt nöqtеyi-nəzərindən in sа -
niy yə tə düşməndir. Аdını sоsiаlist də qоymuş оlsа, hürriyyətpərəst də
qоymuş оl sа, yаlаndı, оnun əsl аdı insаniyyət düşmənidir”. [8]

“Azərbaycan” qəzеti АХC-nin mövcudluğunun ilk günlərindən gənc rеs -
pub likаnın bütün həyаtını diqqətlə izləyir, bir çох mühüm prоblеmi gün dəmə
gətirərək  ciddi mükalimə prеdmеtinə çеvirirdi. Məsələn, Ü.Hаcıbəyli
“Mühüm məsələlər” аdlı məqаləsində yаzırdı: “Аzərbаycаn höku mətinin
düşmənləri çохdur. Türklər gеdəndən bəridir ki, оnlаr dil аçıb höku mətimizi
hər yеrdə məzəmmət еtməyə və bunu möhkəmləndirməyə çаlı şır lаr. Bаkı
şəhərindəki bədхаhlаrımız bəs dеyildir ki, Tiflisdə rus “sоsi а list”lərindən və
еrməni “dаşnаk”lаrındаn ibаrət оlаn bir kirvə ki, - аmаl və аrzu lаrının
şеytаnət və хəyаnətlərinə görə “qаrа kirvə” аdlаnmаsınа“ bеhəqq lа yiq və
şаyəstədirlər – hökumətimizin və həttа bütün millətimizin əlеyhinə qə zеtlərin
sütunlаrındа аğızlаrınа gələni dеyib Аzərbаycаn hökumətinin dаğı dılmаsını
və   Аzərbаycаn türklərinin də ümumqаfqаz kоnfrаnsınа burа хıl mаmаlаrını
tələb еdirlər !” [7]

Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyətinin mövcudluğu milli dövlətçiliyimizin, yəni
azər bаycаnlılаrın milli idеаlının аrtıq rеаllığа çеvrilməsi dеmək idi, bаşqа
söz lə dеsək, АХC-nin yаrаnmаsı və mövcudluğu аzərbаycаnlı milli idеаlının
tən tənəsi və təcəssümü idi. АХC-nin mеydаnа gəlməsi və yаşаmаsı səbəb lə -
rin dən biri də heç şübhəsiz, “аzərbаycаnlı milli mənlik şüurunun fоr mа lаş mа -
sı» və yа «аzərbаycаnçılıq idеyаsı»nın  təşəkkülü prosesinin başa çatması idi.
Türkçülüyü və islаmçılığı inkаr еtməyən bu idеyа milli dövlət quru cu lu ğu nun
yаrаdılmаsındа mühüm rоl оynаmışdır. Bu idеyаnın təbliğində mət bu аt
əvəzsiz imkanlara malik olub, öz səhifələrini görkəmli  ictimаi хаdimlər və
аdi yаzarlаrın üzünə  həvəslə аçırdı.

Məlum оlduğu kimi, Аzərbаycаn Хаlq Cümhuriyyəti yаrаndığı  dövrdən
bаş lаyаrаq  Еrmənistаnlа hərbi münаqişələr səngimirdi, Dаğlıq Qаrаbаğdа və
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ət rаf kəndlərdə Аndrаnikin dəstələri görünməmiş vəhşiliklər törədir, yеrli
аzər bаycаnlı əhаlini dаima vаhimədə sахlаyırdı. Аzərbаycаn hökuməti öz
hər bi hissələrini həm bu ərаziyə, həm də Zəngəzurа yеritməyə məcbur оlmuş -
du. Yаlnız 1919-cu ildə Хоsrоv bəy Sultаnоv Dаğlıq Qаrаbаğа qubеrnаtоr tə-
yin оlunаndаn sоnrа dinc əhаli sərbəst nəfəs аlа bildi və həmin ilin  nоyаbrın
23-də Ararat Respublikası ilə Аzərbаycаn аrаsındа sаziş imzаlаndı. Bu sа zi-
şə uyğun оlаrаq Аzərbаycаn hökuməti öz hərbi hissələrini Zəngəzurdаn gеri
çа ğırdı. Bаğlаnmış müqaviləyə əsаsən hərbi hücumlаr dаyаndırılmаlı, mü -
bаhi səli məsələlər, о cümlədən sərhəd məsələləri dаnışıqlаr yоlu ilə həll оlun -
mа lı idi. Lаkin erməni tərəfi bu sаzişi pоzаrаq Zəngəzurа öz qоşun hissələrini
gön dərdi. Məhz bundаn sоnrа Zəngəzurdаkı Аzərbаycаn kəndlərinin tаlаn
оlun mаsı və dinc аzərbаycаnlı əhаlisinə vəhşicəsinə divаn tutulmаsı hаllаrı
küt ləvi хаrаktеr аldı.
Gətirdiyimiz çoxsaylı faktlardan da аydın оlur ki, Şimali Аzərbаycаndа döv -

lət  çilik şüurunun inkişаfındа milli mətbuаtımız önəmli rоl оynаmışdır. Həm
Аzər bаycаn, həm də rus dilində çıхаn “Аzərbаycаn”, “Азербайджан”,
“Bəsirət”, “İstiqlаl”, “Zənbur”, “Kаspi” və s. qəzеt və jurnаllаrdа çаp olunan
mə qаlələr, şеir və hеkаyələr bunа misаldır. Аncаq bоlşеvik yönümlü  qə zеt -
lər, о cümlədən, Bаkıdа fаrs və еrməni dillərində çıхаn qəzеtlərdə cüm huriy -
yət hökumətinin bütün mütərəqqi аddımlаrı хаlq kütlələrinə qərəzli və böhtan
şək lində çаtdırılır, iftira dоlu mаtеriаllаrа gеniş yеr vеrilirdi. Lаkin dеmоk rа -
tik ruhlu mətbuаt оrqаnlаrı хаlqа dаhа yахın оlduğu üçün, оnun möv qеyini
ifа də еdən yаzılаrı ilə dövlətçiliк düşüncəsinin fоrmаlаşmаsı və möh kəm lən -
dir ilməsi işinə böyük töhfələr verdilər.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra tam sərbəst fəaliyyətə
ke çən milli mətbuat, ölkədə aparılan dövlət quruculuğu məsələlərini obyektiv
şək ildə daha operativ formada işıqlandırmağa başlamışdı ki, bu da idarə çi lik -
də mövcud olan nöqsan və çatışmamazlıqların vaxtında aradan qaldırılmasına
im kan yaradırdı. “Kaspi” (1881-1919), “İstiqlal” (1918-1920), “Müsavat”
(1918-1919), “Hürriyyət” (1919-1920), “Övraqi-nəfisə” (1919), “Azər bay -
can” (1918-1920), “Азербайджан” (1918-1920) və s. mətbu orqanlar ölkədə
bir çox dövlət əhəmiyyətli məsələlərin, elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə eləcə
də parlament və ordu  quruculuğu kimi mühüm sahələrin inkişafı ilə bağlı ge -
niş çeşidli yazılar dərc edir, tanınmış ziyalıların fikirlərini oxuculara çat dır ır -
dı lar.
Demokratik milli mətbuat Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir çox fəaliy -

yət istiqamətlərini geniş əks etdirməklə yanaşı, ölkə parlamentində qəbul olu -
nan yeni qanunların mahiyyətini də ictimaiyyətə açıqlayırdı. Mətbuat küt lə -
nin, xüsusən də savadlı ziyalı təbəqənin yeni qanunlara münasibətini öyrənir
və Xalq Cümhuriyyətinin ilk baş naziri F.Xoyskinin və digər hökumət rəsmi -
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lə rinin ölkədə aparılan dövlət quruculuğu ilə bağlı məqalə və çıxışlarını rəsmi
döv lət qəzeti olan “Azərbaycan” və “Азербайджан”da dərc edərək, icti maiy -
yə tə çatdırırdı. Azərbaycan Cümhuriyyətinin xarici siyasətini, xüsusən də
qon şu dövlətlərlə ərazi münaqişələri məsələlərini diqqətlə müşahidə edib iz -
lə yən milli mətbu orqanlar, vəziyyətdən çıxış yollarını arayır, ölkəmizin Qər -
bi Avropa dövlətləri ilə yaratdığı dostluq və əməkdaşlıqla bağlı hər bir dip lo -
ma tik uğuru sevinc və qürur hissi ilə oxuculara təqdim edirdi.

Şimali Azərbaycanda nəşr olunan bolşevik yönlü mətbuat orqanları «Hüm -
mət» (1917-1918), “Bakinskiy raboçi” (1906-1908), “Qudok” (1907-1909),
“Azər baycan füqərası” (1919-1920), “Al bayraq” (1920), “Kommunist”
(1919-1992) və b. isə sovet hakimiyyətinin Azərbaycanda qələbə qazan ma sı -
na səy göstərir, AXC-nin fəaliyyətinə hər vasitə ilə mane olaraq onun möv -
cud luğunu süquta uğratmaq və yönəltdiyi siyasəti xalq arasında gözdən sal -
ma ğa çalışırdılar. Sosializm xülyasına qapanmış Azərbaycan bolşevik mət bu -
a tı milli ruhlu ziyalıların Xalq Cümhuriyyətinə olan sevgi və inamından eh ti -
yatlansa da bu cür insanlara əsassız böhtanlar yağdırmaqdan əl çəkmir, əməl -
lərinə görə tarix qarşısında cavab verməli olacaqları ilə ittiham edirdilər.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə nəşr olunan demokratik yönümlü

mət buat orqanları milli dövlətçiliyimizin güclənməsi və vətəndaş cəmiy yə ti -
nin hərtərəfli inkişafı məsələsində əhəmiyyətli rol oynamaqla yanaşı, Şimali
Azər baycanda yeni yaranan müasir dövlət və idarəçilik ənənələrinin mət bu -
at da  obyektiv təbliği işinin də əsasını qoydular.
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РЕЗЮМЕ

НациоНальНая пРЕсса и аЗЕРбайЖаНсКая 

дЕМоКРатичЕсКая РЕспублиКа

З. КЕРиМов

Демократические органы печати периода АДР – «Каспий», «Мусават»,
«Хуррият», «Овраги-нафисе», «Азербайжан» (на азербайжанском и рус-
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ском языках) и другие активно участвовали в определении и обсужде-
нии животрепещущих проблем общественно-политической жизни го-
сударства. Именно этим демократическая печать играла огромную
прогрессивную роль в формировании гражданского общества и разви-
тии демократических традиций.

SUMMARY

THE NATIONAL PRESS AND THE AZERBAIJAN 

DEMOcRATIc REPUBLIc 

Z.KARIMOV

Democratic organs of the press of the ADR period – “Caspian”, “Musavat”,
“Hurriyat”, “Ovraqi-nafiseh”, “Azerbaijan” (in Azerbaijan  and Russion) and
others were  actively involved in the determination and discussion of issues
of vital importance in the socio-political life of the state.Namely  for this the
democratic press played a greatv role in shaping of progressive civil society
and the development of democratic traditions. 

«ÙßÐÁÈ ÁÈËÈÊ» ¹ 4. 201479

cÜMHURİYYƏT VƏ MİLLİ MƏTBUAT

HƏRBİ TERMİN VƏ ANLAYIŞLAR

Sərbəst atəş xətti düşmənin müdafiə mövqeyinə yaxınlaşarkən yüngül
si lahların güclü atəşə  başlayacağı xətlərdir. Sərbəst atəş xətti pulemyotlar
üçün 750 m, avtomat silahları üçün 400 m  məsаfədə təyin еdilir. Sərbəst
atəş xətti taqım komandiri tərəfindən təyin edilir və qonşu taqımlarla koor -
 dinasiya edilir.
Qoruma atəş xətti (Qах) ƏDX-nin qarşısında düşmən hücumlarını sax -

la maq məqsədilə planlaşdırılmış iriçaplı pulemyot atəşlərinin is ti qa mət -
lən dirildiyi xətdir. Qoruma atəşi ƏDX-nin 50-150 m önündə ƏDX-nə pa -
ra lel olaraq meyilli cinah atəşi şəklində icra edilən üfüqi və fasiləsiz bir
atəş dir. Pulеmyоtlаr 600 metrə məsаfədə bir nöqtəni nişаn аlаrаq atəş
açırlar.  

Arakəsmə atəşi düşmən hücumlarını ƏDX önündə saxlamaq məqsədilə
pu lemyotlаrın qoruma atəşləri və maneə sistemi ilə koordinasiyalı olaraq
top və minaatanlar tərəfindən müəyyən yaxınlaşma istiqamətlərini bağ la -
maq üçün ƏDX-nin 200 m qədər önündə təyin еdilmiş bölgələrə istək ilə
yе rinə yеtirilən uzunmüddətli və planlaşdırılmış xüsusi bir atəş cəm ləş mə -
si dir.   



Kütləvi informasiya vasitələri milli münaqişələrin qızışdırılmasında olduğu
ki mi, onun həll edilməsində də əvəzedilməz rol oynayır. Əhaliyə faktları çat -
dır  mağa çalışarkən ziyalıların nümayəndələri, xüsusilə jurnalistlər çox vaxt
eh  tiyatsız ifadələrə yol verir, bu isə ağır nəticələrə gətirir. Operativ in for ma -
si  ya çatdırmağın vacibliyini anlamaqla, buna qərəzsiz olaraq bütün etnik və
mil  li ayrı-seçkiliyi kənara qoyaraq cəhd göstərmək lazımdır. Təəssüf ki, heç
də həmişə bu prinsipə sadiq qalmaq olmur, ehtiyatsız ötürülmüş hər hansı bir
ifa  də millətlər arasındakı münasibətlərin daha da gərginləşməsinə gətirib çı -
xa  rır.

Bütün münaqişələrdə olduğu kimi, informasiya faktoru Ermənistan-Azər -
bay  can münaqişəsində, daha doğrusu, Qarabağ müharibəsində az rol oy na -
ma  yıb. [3.7] Dağlıq Qarabağ münaqişəsi göstərdi ki, kütləvi informasiya va -
si tə ləri etnik münaqişələrin nizamlanmasında rol oynadığı kimi, münaqişənin
qızış  dırılmasına da xüsusi təsir göstərə bilir. [1.17]

70 il kapitalizm aləmindən təcrid olunmuş qapalı toplum erməni ekstre miz -
mi nin baş qaldırdığı 1988-ci ildə indiki kimi informasiyalaşmamışdı. Bu sə -
bəb  dən istər on minlərcə azərbaycanlının yaşadığı Ermənistan SSR-dən,
istər  sə də erməni faşizminin çomaq saldığı “barıt çəlləyi”ni xatırladan Dağlıq
Qara  bağ Muxtar Vilayətindən gələn şayiələr dəqiq məlumat kimi qəbul olu -
nur, onsuz da informasiyasızlıq vakuumunda çırpınaraq qarşısıalınmaz xaosa
yu  varlanan Azərbaycan cəmiyyətini yönləndirməyə kifayət edirdi.

1988-1990-cı illərdə mərkəzin mövqeyini əks etdirən və vəziyyətlə bağlı
həqiqəti cid di cəhdlə əhalidən gizlətməyə çalışan yeganə informasiya mənbə-
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yi rəsmi KİV idi. Əlbəttə, bu normallaşmaya təsir etmirdi, əksinə mü na si bət -
lə ri daha da gərginləşdirirdi. İnsanlar çaş-baş düşürdülər: niyə mərkəzi KİV
on ları öz göz lərinin gördüklərinə inanmamağa məcbur edir. [3.77–78]     

1987-ci ildən Azərbaycanın ətrafında ən real informasiya müharibəsi gedir-
di. Eyni informasiya infrastruktur və texnologiyaya malik olan köhnə Sovet
mət buatı SSRİ-nin süqutu dövründə Azərbaycandakı hadisələr haqqında
həqi qəti bir-iki sözlə də çatdırmır, əksinə tamamilə təhrif olunmuş formada
təq dim edir, ya da həyasızcasına susurdu. Nəticədə bu dövlətin tərkib hissəsi
olan Azərbaycan Respublikası mütləq informasiya blokadasına alınmışdı. Be -
lə ki, dünya Ermənistandan olan azərbaycanlı qaçqınları görə bilmədi, Sum -
qayıt və 1990-cı ilin Qanlı Yanvar hadisələri haqqında məlumat la rı təhrif
olun muş şəkildə öyrəndi, Xocalıda və digər işğal olunmuş ərazi lər də azər bay -
can lılara qarşı soyqırımı faktiki olaraq qəbul etmədi. [4.4]
1990-cü illərin əvvəllərində Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi bütün sürə -

ti ilə davam edirdi. Azərbaycan Sovet İttifaqından ayrılaraq müstəqilliyini
elan etmiş, Ermənistan da müstəqil bir dövlət olmuşdu. Ancaq Sovet İtti fa qı -
nın dağılmasından sonra “Pandoranın qutusu” açılmışdı: illərdir  “həsir altın -
da” qalan düşmənçiliklər, torpaq uğrunda mübarizələr, müstəqilliklə birlikdə
baş qaldıran mikromillətçilik xəstəlik kimi bütün   Qafqaza yayılmışdı. Er mə -
 ni   s   tanın Azərbaycan torpaqlarına aid Dağlıq Qarabağ regionuna hü cu mu ilə
düşmənçilik kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı... 

Müharibə başlamış, Dağlıq Qarabağ ermənilərin əlinə keçmişdi. Çünki o
dövr də əsən “müstəqillik küləkləri” ilə həm sistemsizlik hakimdi, həm də
“tor paq işğal edənin əlində qalır” kimi beynəlxalq hüquqa zidd bir metod tət -
 biq edilməyə başlanılmışdı. [2.104–105]
Bu çətin dövrdə cəmiyyətimizə münaqişə ocağından dəqiq və əsl həqiqətləri

çat  dırmaq üçün  Dağlıq Qarabağa gedən jurnalistlərin fəaliyyətini sovet reji -
mi nin hələ də hökm sürdüyü o dövr üçün qəhrəmanlıq hesab etmək olardı. 

Döyüş bölgələrində baş verən hadisələrin içində olan jurnalistlərimiz siyasi
çə kişmələrdən kənarda dayanaraq olayları vətənpərvərlik mövqeyindən işıq -
lan dırmağa çalışıblar. Həqiqətən də “qaynar nöqtə”də iş lə mək praktikası
olmayan Azərbaycan jurnalistləri münaqişə tərəfinin və tən daş ları
olduqlarından məsələyə elə vətəndaşlıq prizmasından yanaşıb, Qara ba ğa
yollanmağı və döyüşlərdə öz qələmlərini süngüyə çevirməyi mənəvi borcları
he sab ediblər. O cümlədən, torpaqların keşiyini çəkən əsgər və zabitlərin dö -
yüş ruhunu artırmaq və o dövrdə hərbi əməliyyatların gedişi barədə yayılan
rəs mi informasiyalarla reallığın bir-birinə əks olması tendesiyalarını araş dı   -
rıb, həqiqəti çatdırmaq istəyi olmuşdur. Hərbi əməliyyatlarda iştirak etmiş bir
müx  bir yazır: “Hərbi əməliyyatlardan 10 ildən çox vaxt keçsə də hələ də
fikir  ləşəndə dəqiqləşdirə bilmirik ki, bizi döyüş bölgəsinə aparan nə idi: ro-
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ma n     tika, vətənpərvərlik, yoxsa macəra yanğısı? Ancaq dəqiq idi ki, bu, “qay -
 nar nöqtə”lərdə fəaliyyət göstərən xarici jurnalistlərə verilən iri məbləğli
qono rar əldə etmək istəyi ilə bağlı deyildi”. [1.18] 

Müharibə gedən dövrdə bölgədə jurnalistlərin olması heç də həmişə Azər -
bay  can tərəfinə xeyir gətirmirdi. Belə ki, Bakıdan və Moskvadan gələn müx -
tə  lif telekanallardan olan jurnalistlərin düşünülməmiş hərəkətləri Azərbaycan
hərb çi     lərinə sonradan baha başa gəlmişdi. Telekanalların birində   Azər bay -
can döy üşçülərinin qəhrəmanlığından bəhs edən reportaj verilmişdi: “Kənd
adı çək  dilər və bildirdilər ki, iki döyüşçü həmin kəndi qorusa dasakinlər on -
la ra gü vənir və kəndi tərk etmirlər. Səhəri günü məlum oldu ki, ermənilər çox
ki  çik qüvvə ilə həmin kəndə hücum edərək işğal edib. Bunları başa düşən ək -
sər jur nalistlər öz reportajlarında bu tip informasiyaların açıqlanmasından çə -
kin  mə yə çalışırdılar.  [1. 20]

Jurnalistlərin siyasətçilərin səhvlərini təkrarlayan özünəməxsus işləri vardı,
am   ma məqsəd olduqca vacib idi: o qorxulu müharibədən məlumat çatdırmaq.
13 jurnalist bu yolda həyatını qurban verdi. 16 jurnalist yaralanaraq şikəst ol   -
 du. [3. 6] 

“Qarabağ” qəzetinin jurnalisti Sarvan Ağayev o dövrdəki fəaliyyəti barədə
ya zır: “Mən DQMV-də hələ münaqişə təzə qızışanda olmuşdum. Mənim ilk
mə qaləm də həmin dövrü əhatə edir. Orada Ağdamdan Şuşaya hərəkət edən
av tobusun Əsgəran rayonu ərazisində ermənilər tərəfindən daşa basılması
qeyd olunmuşdu. Təsadüfənmi, yoxsa taleyin hökmü ilə mən həmin av to bus -
da olmuşdum. DQMV ərazisində qayda-qanun yaratmaq üçün çağırılmış so -
vet qoşunları bizim avtobusu dayandırdı. Avtobusun öz marşrutu üzrə təh lü -
kə siz hərəkətini təmin etmək əvəzinə onlar bizə geri qayıtmağı əmr etdilər.
Biz böyük çətinliklə Xocalıya çatdıq. Bu hadisə barədə mənim məqaləm tam
ola bilməzdi. Ona görə ki, söhbət sovet əsgərlərindən gedirdi ki, onların adını
çək məyə qoymurdular. Buna baxmayaraq, dərc olunan o balaca informasiya
bir çox şeydən xəbər verirdi.  
Sarvan Ağayev daha sonra qeyd edir: “Yalnız 1991-ci ildən sonra belə imkan

ya randı, bu zaman jurnalistin məsuliyyəti də ortaya çıxdı. Hərə öz vicdanı ilə
həll edirdi: nəyi yazmaq olar, nəyi olmaz. Məsələn, 1991-ci ildə Xocavənd
şə hərinin işğal edilməsindən sonra dövlət katibi Tofiq İsmayılovun rəhbərliyi
ilə Azərbaycan Respublikasının yüksək vəzifəli şəxsləri Ağdama gəldilər. 20
noyabr 1991-ci il tarixində 21 nəfər Xocavənddəki vəziyyəti öz gözləri ilə
gör mək üçün vertolyotla oraya doğru uçdular. Qayıdanda onların ver to l   -
 yottarı ermənilərin yaşadığı Qarakənd kəndi üzərində vuruldu. Bu verto l y ot     -
 da jurnalistlər də həlak oldu. Mən faciə yerinə getmək üçün bütün vasitələrə
əl atdım, amma buna nail ola bilmədim, çünki yollara ermənilər nəzarət edir -
di  lər... Jurnalist Çingiz Mustafayevin səyləri nəticəsində faciə yerinə bir neçə
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tele  jurnalistin buraxılmasına icazə verilməsi həll edildi. Qalanları infor ma si -
 yanı ikinci əldən almaqla kifayətlənməli oldular. Mən öz kanallarımı yada sa -
 lıb, rayon milis şöbəsinə yollandım... fürsətdən istifadə edib həlak olanların
me  yit lərini təxliyyə etmək üçün kömək çağırdım. Biz meyitləri Ağdam məs -
ci   dinə gətirdik. Fotoqrafla birlikdə bu faciə haqqında geniş reportaj hazırladıq
və öz qəzetimizdə çap etdirdik. Bu zaman dövlət televiziyasının və Rusiya
tele   kanallarının təhrif olunmuş informasiyaları nəticəsində vertolyotun qə za -
ya uğraması barədə rəy yaradılmışdı. Ancaq bizim reportaj və digər müstəqil
jur   nalistlərin materialları sayəsində 22 noyabrda artıq respublika ictimaiyyəti
fa  ciənin əsl mahiyyəti barədə məlumatlandırıldı. 20 noyabr 1991-ci il tari xin -
dən sonra əsl müharibə başladı...  [3. 8]

Təkcə sovet jurnalistikasında hərbi jurnalistikada ciddi təcrübəsi olmayan
Azərbaycan jur na list lə  ri deyil, qonşu ölkələrin media nümayəndələri də bə -
zən təsadüfən, sözün əsl mə  nasında desək, bəzən də “zorən” bu vəzifəyə yö -
nəl dilirdi. Məsələn, artıq mü  haribə jurnalistikasında saç ağartmış Türkiyənin
qo caman jur na list lə rin dən Mətə Çubuqçu bu sahəyə gəlişini belə təsvir edir:
“   Müharibə jurnalisti əs  lində mənim çox bildiyim, seçdiyim bir sahə deyildi.
“Kanal 6” tele ka na lın da “Xarici xəbərlər” şöbəsində işləyirdim. “Azər bay ca -
na gedə bilər sən mi”,  – deyə soruşdular. Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi
hə lə də davam edirdi. İlk getdiyim müharibə o idi. Bu növ informasiya əldə
et mək üsulu mənə ma  raq lı gəldi. O vaxta qədər heç bir müharibə, silahlı toq -
quş  ma və ya böh ranlı vəziy yətin hökm sürdüyü regionda olmamışdım. “So -
yuq mü ha ri bə” son  ra sın da regionumuzda vəziyyət heç vaxt müharibəsiz, si -
lah  lı toq quş ma sız və böh ransız ötüşmədiyi üçün girdiyim macəranın davamı
da gəldi. Bos ni ya da, ar dından Kosovada müharibə başladı. Bunları müxtəlif
dövr  lərdə işıq  lan dır  dım. 

Makedoniyada qaçqınların köçünü izlədim. Azərbaycana dəfələrlə gedib
gəl   dim. Bir də gördüm Şimali İraqdayam. Cənub-Şərqi Anadoludakı və ziy yə -
ti yerində izləyirdim. 1996-cı ildə Taliban Əfqanıstanda hakimiyyəti ələ ke -
çir    diyi vaxt ordaydım. Çeçenistanda, Əlcəzairdə oldum... Bəlli bir mər hə lə -
dən sonra, belə bir formalaşmadan sonra hər kəs səni müharibə jurnalisti kimi
gör     məyə başlayır. Bir yerdə problem, böhran, silahlı toqquşma varsa, “Sən
get”, - deyirlər. Təbii ki, bu, mənim də seçdiyim yol oldu”.  [2.30]

Ümumiyyətlə, araşdırma göstərir ki, “qaynar nöqtələr”dəki iş prinsiplərini
öy   r  əndiyimiz digər savaş müxbirləri əvvəllər bu sahədə fəaliyyət gös tər mə -
yib   lər... [1. 23]
M.Çubuqçu illər sonra qələmə aldığı kitabında Azərbaycana ezam olunduğu

za      man keçirdiyi hissləri və ölkədəki vəziyyəti belə təsvir edir:  “Azərbaycan
mü     haribədə və ya cəbhə bölgəsində ilk təcrübəm olacaqdı. O günə qədər belə
re  gi   onlara necə gedildiyini, hansı hazırlıqlar görüldüyünü, kimlərlə əlaqə ya -
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ra  dılacağını bilmirdi. Bu da normal idi, çünki hər cür təcrübəsizlik bir təc  -rü -
bə kimi gələcək “dəfələr” üçün müsbət təsir göstərəcəkdi. Bax, o günlərdə
mü  haribə bölgələrində jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı televiziyada iz lə dik lə rim -
dən başqa heç nə bilmirdim. Yəni bir tankın, təyyarənin hansı tip olduğundan
qis  mən məlumatım vardı. Hərbi terminologiyadan bir az xəbərim var idi. 

Ölkənin əksər hissəsində silahlı toqquşmalar olmasa da, Azərbaycanda və -
ziy        yət çox böhranlı idi. Bütün cəbhələrdəki mövqelər yavaş-yavaş əldən ge -
dir  di. Bu əsnada rusların dəstəyini alan erməni qoşunları Qarabağı işğal edən -
dən sonra ölkənin daxili regionlarına doğru irəliləməklə hədələyirdilər.
Azər   bay ca na çatan kimi təbii olaraq əvvəldən adlarını aldığımız jur na list lər -
dən kö mək istədik. Azərbaycanda cəbhələri dolaşdıq, azərbaycanlı əsgərlərlə
gö rüş   dük, kiçikmiqyaslı toqquşmaları çəkdik. Təbii ki, hamısı bir qədər təc -
rü bəsiz və əlüstü vasitələrlə hazırlanan xəbərlər idi. Burada televiziyada təzə
iş  lə mə yin də təsiri vardı. Çünki televiziya kanalları və qəzet redaksiyalarının
iş for ma sı fərqli idi.Televiziyada görüntü hər şey demək idi, gördüyünüz,
amma ka meranın qeydə almadıqları xəbər ola bilməzdi. Doğru-dürüst “stand
up” ye  rinə yetirilməsini belə bilmirdim. Amma hər şeyin bir ilki vardı.

Azərbaycanda vəziyyət ürəkaçan deyildi, amma bunu birbaşa deyə bil mir -
dik. Dost və qardaş ölkə kimi xəbərlərin hazırlanmasında daha diqqətli ol maq
gərək idi. Vaxt keçdikcə bunun da doğru olmadığını öyrənəcəkdik. Çün ki
həqi qətləri söyləməmək yaxın olduğunuzu düşündüyünüz tərəfə belə xeyir
ver  mirdi. Azərbaycandakı vəziyyəti həqiqətəuyğun tərəfi ilə çatdırmamışdıq.
Hal  buki, Azərbaycan ordusunun acınacaqlı vəziyyətini olduğu kimi çat dır -
say  dıq, bəziləri bunları nəzərə alardı. Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra ordu da
bö lüş dürülmüşdü. Azərbaycan hazırlıqlı əsgər və zabitlər cəhətdən zəif idi.
So vet siyasətinin nəticəsi kimi azərbaycanlılar hərbi sahəyə yaxşı yön lən -
diril    məmiş, əksinə bunun qarşısı alınmışdı”.       

Latviyadan olan jurnalist Tatyana Çaladze də Qarabağ müharibəsinin hə qi -
 qət  lərinin işıqlandırılmasında böyük xidmətlər göstərib. 1992-ci ilin son la rın   -
 dan Azərbaycana gələrək Dağlıq Qarabağ müharibəsinin işıq lan dı rıl ma sın da
iş  tirak edən jurnalist, hətta döyüşlərdən birində yaralanmışdı. Onun Azər bay   -
 can-Ermənistan qarşıdurması haqqında bir sıra məqalələri, fo to sə nəd lər dən
iba   rət kitabları çap olunub. Ən nəhayət,   "Bakinskiy  raboçi" qəzetinin baş
re   dak tor müavini olduğu vaxt Tatyana   Çaladzenin yazdığı, Qarabağ mü na -
qi   şə sinin 1988-94-cü illər dövrünü əhatə edən, 2009-cu ildə rus di lin də çap
olu nan “Qarabağ soyqırımı: məhkum olunmuş Xocalı” kitabında er  mə ni lə rin
Dağlıq Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər barədə geniş faktlar öz əksini tap -
mış dır. 800-dən çox səhifəsi olan kitabda təkcə Xocalı faciəsi deyil, ümu  mi -
 lik də, Qarabağda baş verən hadisələr barədə geniş faktlar top lan mış dır. Ki tab -
da ilk dəfə olaraq həm istintaq materialları, həm də son dərəcə məxfi sə nəd -
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lər yer almışdır. [5] 
Münaqişənin işıqlandırılmasına könüllü “jurnalistlər” də xüsusi kömək gös -

tər miş dilər. Bunlar kiçik videokamera və fotoaparatları olan yerli sakinlər və
hərb çilər idi. Onların bəziləri baş verənləri xronologiya ilə bloknotda qeydə
alır  dılar. Həmin könüllülərin hesabına sonradan hərbi döyüşlərin real mən zə -
rə  sini yaratmaq mümkün olurdu. Peşəkar stringerlər sayılmasalar da kon kret
işi olmayan, yalnız döyüş bölgələrindən qiymətli kadrlar çəkib, xarici tele -
kanal  lara təqdim edənlər də Qarabağ münaqişəsinin təcrübəsində az olma -
mış  dır. O vaxt Dağlıq Qarabağdan gətirilmiş hər videoçəkilişə görə təq ri bən
500 ABŞ dolları qazanmaq olurdu. Yeni qazanc imkanı yerlilərdən daha çox
tələ  bələri maraqlandırmışdı. Xarici kanallar da bu yerlərə daha çox bələd olan
tə lə bələrin xidmətindən istifadə etdiyindən müharibə zonasında əsl “bum”
ya ran mışdı.   

“Assoşeyted Press”, AFP, “Taym”, “Moskva nyus” və “Fokus” üçün strin -
ger   lik edən Ruben Manqusaryan əsasən fotojurnalistika ilə məşğul olub. Va -
cib say dığı hər şeyi çəkdiyini xatırlayan fotomüxbir senzura ilə qar şı laş ma -
ma    sını an caq işinin xüsusiyyətləri ilə izah edir. Onun sözlərinə görə əsas çə -
tin    lik, erməni dö yüşçülərin şəkillərinin çəkilməsini istəməməsi idi. Onlar
“kim şə kil çək dir ir sə, sonra ölür” formasında yayılan şayiələrə çox inanır dı -
lar. [1.22] 
Azərbaycanlı hərbi reportyor Məqsəd Nur Sarıyev isə onların belə problemlə

qar  şılaşmadıqlarını xatırlayır. Hərbçilər də Azərbaycanın məruz qaldığı in for -
ma  siya blokadasının yarılmasında maraqlı olduqlarından jurnalistlərə meh ri -
ban davranır, istənilən şəkli çəkməyə imkan verir, hətta döyüş əməliyyatlarını
işıq   landıranlara ölümə belə hazır olan xüsusi mühafizəçi ayırırdılar. Ümu -
miy  yətlə, Azərbaycan tərəfdən hərbi əməliyyatların gedişini işıqlandıran
foto    müxbirlər elə də çox olmayıb. Araşdırmalar göstərir ki, ermənilərin dö -
yü    şə hazırlaşması barədə ilk fotofaktları (ermənilərin buludları dağıtmaq
üçün onlara verilən topların döyüş vəziyyətinə gətirilməsi ilə bağlı) məhz
Məq   səd Sarıyev çəkərək “Ədalət” qəzetində (“Qarabağ” qəzetində nəşrinə
ica    zə verilməmişdi ) çap etdirmişdir. Həmin kadrlar qəzetin tirajının art ma sı -
na səbəb olmaqla yanaşı, “Röyter və “Assoşeyted Press” kimi informasiya
agent     liklərinin də diqqətini cəlb etmişdi. [1.23]

Azərbaycanda 1980-ci illərin sonları, 1990-cı illərin  əvvəllərində  məlum
olay      lar başlayarkən Türkiyənin TRT televiziyası, “Günaydın”, “Hürriyyət”,
“Sa  bah”, “Milliyyət”qəzetləri, Rusiya, ABŞ, Fransa, Almaniya və dünyanın
di        gər dövlətlərinin müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri
öl    kə    mizə ezamolunmuşdular. Onlardan yalnız bəzilərinə o vaxt so vet“KQB” -
  si rəsmi icazə vermişdi. Bəzi jurnalistlər isə ölkəsini  və dünya döv lət lərini
məlumat landırmaq üçün Azərbaycana  gizli  yollarla  gəlmişdilər. [1. 113] 
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Erməni jurnalist A.Barxudaryan təmsil etdiyi ölkənin hərbçilərinin xarici
jur nalistlərlə normal davranmamasını və onlara məhdudiyyətlər tətbiq olun -
ma sını xüsusi qeyd edir. Xatırlayır ki, hərbi əməliyyatlar gedərkən Xan kən -
di yə gedən hollandiyalı jurnalist işğal edilmiş ərazilərə getmək fikrində israr
et dikdən sonra onu aparırlar. Lakin çəkiliş aparmaq istəyərkən erməni ko -
man dir lər ona yalnız məscidi və Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarına
ucal dıl mış abidəni çəkməyə icazə vermişdilər. 
İrəvanda doğulan rus jurnalisti Dmitri Pisarenko xatırlayır ki, hər ay ötdükcə

cəb hənin Ermənistan tərəfində jurnalistlərə münasibət dəyişirdi. “Ov tü fəng -
lə ri ilə müharibə” mərhələsi sona çatdıqdan sonra tank, artilleriya və avi a si -
ya dan istifadə olunmağa başladıqca, Ermənistan tərəfdən təmas xəttinə jur na -
list lər az-az gedirdi.[1. 21]

Qarabağ müharibəsini işıqlandıran jurnalistlərimizdən olan Şamil Sabiroğlu
Xo calı faciəsi zamanı informasiya blokadasını yaranlardan olub: “ Mən dər -
hal “Səhər” qəzetinin redaksiyasına zəng edib, baş redaktor Məzahir Sü ley -
man zadə ilə telefonla danışdım. Qəzetin stili tələb etdiyi kimi, lakonik şəkildə
Xo calının işğal edildiyini və bu zaman yüzlərlə dinc sakinin həlak olduğunu
ötür düm. Baş redaktor cavabında bildirdi ki, belə bir informasiyanı verə bil -
məz lər, çünki “Azərinform” dövlət agentliyi iki dinc sakinin həlak olması ba -
rə də məlumat verib. Bu zaman mən göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Bütün
gör düklərim təkrar-təkrar gözümün önündən keçdi. Məzahir bəy məni sa kit -
ləş dirməyə çalışdı, dəstəyi isə onun müavini Hidayət Elvüsal aldı. O dedi:
“Biz sənə inanırıq, məlumatı diktə elə”. Baş redaktor da mənə söz verdi ki,
ris kə gedəcək  və mənim informasiyamı səhər buraxılışında verəcək. 
Belə də oldu. Səhər-səhər bütün respublika qəzetləri iki Xocalı sakininin öl -

mə si barədə xəbər verdi, yalnız “Səhər” qəzetində yüzlərlə dinc sakinin həlak
ol duğu yazılmışdı. Fevralın 27-də səhər məni prokurorluq və DTK-nın ax tar -
dı ğını xəbər verdilər... [3. 14] 

Tezliklə münaqişə zonasına Böyük Britaniya, Türkiyə, ABŞ və Fransadan
olan çox sayda əcnəbi jurnalist gəlməyə başladı. Onlar çoxlu suallar ve rir di -
lər, amma xarici dil bilməməyim  onlarla mənim ünsiyyətimi çətinləşdirirdi.
Bu zaman əcnəbi jurnalistlərdən biri peyk antenini quraşdırdı və hadisə ye -
rin dən birbaşa reportaj verməyə başladı”. [3.15]

TASS agentliyinin müxbiri Vladimir Qondusov da Qarabağ müharibəsində
iş tirak edənlərdən idi. Lakin onun rəsmi dövlət agentliyinin müxbiri olması,
o vaxt Dağlıq Qarabağda baş verənlərin obyektiv işıqlandırmasına imkan ver -
mir di.  Bu barədə  o  yazır: “Mənim “mənbələrimə” qarşı iradım yox idi. Bü-
t ün materiallar hadisələrlə bağlı müsahibə götürdüyüm və şərh aldığım şəxs -
lər lə razılaşdırılırdı. TASS-ın rəhbərliyi məlumata icazə alınmasını tələb edir-
di, bun suz nadir hallarda informasiya xəbər lentinə gedə bilərdi. Hətta “qay -
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nar nöqtə”lərə getmədiyim vaxtda, iş günümü daxili qoşunların qərargahında
baş  ladığım hallarda belə mətnləri maşınkada yığıb, düzəliş aparıb, imza at -
ma sı üçün həmsöhbətimə göstərməyə tənbəllik etmirdim.

Qarabağda da belə olurdu. Hərbi redaksiyanın xüsusi müxbiri kimi, təbii ki,
mə ni hərbçilərin işi maraqlandırırdı. Hər səhər işə gecə boyu komendaturaya
da xil olan əhəmiyyətsiz məlumatları oxumaqla başlayırdım. Əgər gözümə
nə sə dəyirdisə, çalışırdım ki, kiminsə şərhi ilə onu tamamlayım. Bu şəkildə
xə bər lentinə diktə edirdim: fakt, ardınca ənənəvi: “...TASS-ın müxbirinə bil -
dir diyinə görə”. 

Materialı çox vaxt rabitə maşınından və teleqrafla, ən çox da birbaşa Mos k -
va nömrəsi olan komendantın kabinetindən diktə edirdim. Əlbəttə, kabinetdə
olan onlarca adamın eşitdiyi şəraitdə və “vicdanını təmiz saxla, şayiə və dedi-
qo dulara inanma” möhürünü vuraraq məlumatı diktə edirdim. Belə şeylər çox
idi. Söhbət əsasən şüşəsi tünd olan ağ “Niva”dan gedirdi. Guya ki, göz lə nil -
mə dən bu dağlıq bölgənin müxtəlif rayonlarda peyda olurdu və bundan sonra
in sanların güllələnməsi və girov götürülməsi baş verirdi... Uzaq ölkələrdən
muz dlu döyüşçülərin, ərəblərin, hətta  zəncilərin silahlı toqquşmalarda iş ti ra -
kı haqqında şayiələr gəzirdi...” [3. 41-42] 

Hələ SSRİ dağılmamış Qarabağ regionunda müharibənin daha da qızışması
ilə Vladimir Qondusovun ötürdüyü informasiyalar əhəmiyyət qazanırdı:
“Belə informasiyalar hər gün olurdu. Onları televiziya və radio ilə aktiv şə -
kil də verirdilər. Bəziləri hətta mən diktə elədikdən bir neçə dəqiqə sonra ve -
ri lirdi. Bəzi hallarda agentliyin lentinə çıxışı sürətləndirmək üçün birbaşa bu -
ra  xıcıya diktə edirdim. O vaxt Azərbaycan KP MK-nın ikinci katibi olan Vik -
tor Polyaniçkoya sui-qəsd barədə məlumatı bu cür ötürmüşdüm. 1991-ci ilin
ma  yında onun kabinetini qumbaraatanla atəşə tutmuşdular. Komendaturanın
bi na sını silkələyən partlayışdan sonra mən tez ikincidən üçüncü mərtəbəyə
qaç  dım. Kabinetdə Viktor Petroviçə sarğı edirdilər. Onun sözləri yadımdadır:
“Mütləq yazın ki, bu mənə qarşı üçüncü sui-qəsddir...”. Sayılı dəqiqələrdən
son  ra Polyaniçkoya sui-qəsd barədə bir neçə sətirlik informasiyanı TASS-a
isti  nadən “Mayak” radiostansiyası verdi. O vaxt redaksiya  bu məlumatı
“təcili” qrifi ilə buraxmışdı. Öz materiallarımı həmişə qəzetlərdə görürdüm.
Mos k vada çıxan infromasiya lentinə baxanda əmin olurdum ki, mənim bütün
mə lumat larım praktiki olaraq ciddi düzəliş olmadan verilirdi. İn fro ma si ya la -
rı  mın dəqiqliyi və həqiqiliyində  buraxıcıda şübhə qalmırdı”. [3. 46]
Müharibə dövründə “Şuşa” və “Qarabağ” qəzetlərinin əməkdaşı olan Kərim

Kə rimlinin Qarabağ müharibəsində jurnalistlərin fəaliyyəti ilə bağlı fikirləri
ma  raq  lıdır: “Qarabağ müharibəsi zamanı jurnalistin həyatı Şuşanın hər bir sa -
ki  ni ki mi nazik ipdən asılı idi. Bizim gözümüz qarşısında hər gün “Qrad” la -
rın, mər milərin və güllə yağışının altında dinc sakinlər həlak olurdular. Jur na -
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list pe şəsinin digərlərindən fərqi o idi ki, xidməti borcunu yerinə yetirmək
üçün onun özü təhlükəyə yönəlir, həyatını riskə atır.

Xarici jurnalistlərin cəsarəti məni heyran edirdi. Mən tez-tez bölgəyə gələn
jur nalistləri müşayiət edir, işlərində onlara kömək göstərir, görüşlərini təşkil
edir dim. Bəzən onlarla bağlı maraqlı macəralar olurdu. Üç nəfərdən ibarət
jur nalist qrupu 1991-ci ilin dekabrında Şuşaya gəlmişdi. Qadın “Fokus” foto -
jur nalında çalışırdı, digər iki müxbir isə  “Azadlıq” və “Azad Avropa” radi o -
stan siyalarının əməkdaşı idilər. Onlar Şuşada və ona yaxın yaşayış mən tə qə -
lə rində  olmuş və yaxşı material toplamışdılar. Sonuncu gün onlar Şuşadan
ki fayət qədər uzaqlıqda olan, Xankəndi yaxınlığında yerləşən Kərkicahan
kən dinə getmək üçün kömək istədilər. Biz piyada hərəkət edirdik, çünki avto -
mo billə getmək riskli idi. Buna baxmayaraq, geri qayıdanda biz atəşə tutu l -
duq. Məndə belə hallarda necə davranmaqla bağlı təcrübə vardı, amma bu za -
man özlərini itirməyən və mənim göstərişlərimi yerinə yetirən həmkarlarımın
haq qını vermək lazımdır”.  [3. 79]

Müharibədə Ermənistan tərəfdən iştirak etməsinə baxmayaraq, gördüyü ha -
di sələri obyektiv işıqlandırmağa çalışan Dmitri Pisarenkonun yazdıqlarından:
“Hospitalın həyətində xərəkdə kəşfiyyat qrupu tərəfindən meşədə tapılan hər -
bi əsir uzanmışdı...  Görünürdü ki, oğlanın ayağında qanqren başlayıb. Hos -
pi talın rəisi “özümüzünkülərə material çatmır”, – deyə əsirin ayağını am pu -
ta siya etməyi qəti şəkildə rədd edirdi. Hərbi həkim onu mərkəzi hospitala
gön dərməyi təklif etsə də döyüşçülər öz dediklərində israr edirdilər. Kəş -
fiyyatçıların əsirə qayğı ilə yanaşmalarını – ona çay gətirmələrini, onun şəkər
əlavə etmək xahişini yerinə yetirmələrini sırf humanistlik nöqteyi-nə zə rin dən
qiymətləndirməyi düşünürdüm. Ancaq müharibədə insanlar vəh şi lə şir lər,
mənim qürur duymağımı görən qoca sanitar izah etdi ki, kəşfiyyatçılardan bi -
rinin kiçik qardaşı azərbaycanlılarda əsirlikdədir və bu yaralı uşağı onunla də -
yişməyi mümkün sayırlar. Hələlik əsir kəşfiyyatçıların “mülkiyyəti” sayı-
lırdı...”. [3. 107]
Hesab edirik ki, Qarabağ müharibəsi dövründə Azərbaycan jurnalistikasında

ye ni sahə - savaş jurnalistikası böyük bir yol qət etmişdir. Və toplanılan iş təc -
rü bəsindən yararlanmağa dəyər. Münaqişə bölgələrinə yollanmağa hazırlaşan
gənc jurnalistlər bunu diqqətdən yayındırmamalıdırlar. Xüsusilə, əgər on la rın
üz tutacaqları ünvan Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları uğrunda hə ya ta
keçiriləcək hərbi əməliyyat olacaqsa, sələflərin təcrübəsindən ya rar lan ma maq
ən azı yanlış addım olardı. Gənclərə “qocaman” hərbi reportyorlardan baş qa,
dəyərli məsləhət verənlər tapılmayacaq... [1.23]
Həmin dövrdə yetişən hərbi reportyorların böyük əksəriyyəti zaman keçdik -

cə yaşa dolduğundan, yerinin doldurulmasına ehtiyac var. İkinci Qarabağ sa -
va şı başlayacağı təqdirdə qocaman jurnalistlərin effektiv fəaliyyət gös tə rə cə -
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yi ni gözləmək olmaz. Döyüş bölgələrinə çevikliyi və operativliyi ilə seçilən
gənc lər atılacaq.Onların əldə edilən təcrübədən yararlanması, buraxılan səhv -
ləri təkrarlamaması və “qaynar nöqtələr”də səmərəli işləməsi üçün indi dən
xüsusi hazırlıq tədbirlərinin gerçəkləşdirilməsinə ehtiyac var. Bunu həm re -
dak siyalar və digər media qurumları, həm də ali məktəblərin jurnalistika
fakül tələri çərçivəsində həyata keçirmək mümkündür. Birincilər döyüş bölgə -
lə rinə göndəriləcək bir və ya bir neçə müxbiri seçib, onları ekstremal yerlərə,
mi tinq və nümayişlərə göndərməklə psixoloji hazırlıq mərhələsində sınaqdan
ke çirə bilər. [1. 24]

Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı elan olunmamış  I Qarabağ mü ha -
ri  bəsinin anidən başlamasının yaratdığı çətinliklər kimi, o dövrdə bu mü na qi -
şə  nin obyektiv işıqlandırılması da totalitar sovet rejiminin köynəyindən çıx -
mış mətbuatımız üçün bir o qədər çətin idi. Bu müharibənin işıq lan dır ıl ma -
sın  da xarici jurnalistlərin fəaliyyəti və təcrübəsinin özünəməxsus rolu olsa da
araş dırmamızdan göründüyü kimi, bəzi xarici jurnalistlər obyektiv və sub -
yek tiv səbəblərdən əsl həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilmirdilər.
Vax tında Qarabağ  müharibəsinin gerçək tərəfinin xarici aləmə çat dır ıl ma ma -
sı atəşkəs rejiminin davam etdiyi 20 il ərzində Azərbaycan tərəfinin apardığı
in formasiya müharibəsinin effektivliyini belə azaldır. Bunlara baxmayaraq,
hə min dövrdə Qarabağa yollanmağı və döyüşlərdə öz qələmləri ilə iştirak et -
mə yi mənəvi borcları hesab edən, bütün maneələri dəf edərək siyasi çə kiş mə -
lər dən kənarda dayanaraq olayları vətənpərvərlik mövqeyindən işıq lan dır ma -
ğa çalışaraq əsl həqiqətləri çatdıran jurnalistlərin rolunu qiymətləndirməmək
haq sızlıq olardı. 
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РЕЗЮМЕ
Роль ЖуРНалистов в освЕщЕНии

войНы в КаРабахЕ

г. РаМаЗаНов

В этой статье, затрагивается освещение событий журналистами, дей-
ствующими в регионе Карабахской войны. Одновременно приводя конк -
ре  т ные примеры о деятельности обладателей этой непростой профес-
сии, считающим своим моральным долгом отправится в Карабах. Под -
чер кивается особую роль и практику иностранных журналистов во вре -
мя необъявленной войны против Азербайджана со стороны Армении и
опи сывается объективные и субъективные причины в этой работе. В то
же время оценивается роль журналистов, которые стоя вне политичес -
кой противостоянии, а в патриотическую позицию и передающие прав-
ду на этом пути преодолевая все препятствии. В итоге получается
вывод: что накопленные опыт в зонах боевых действий поможет подго-
товке мо ло дых журналистов отправляющиеся в регионы конфликта, а
также, ис поль зование их во второй Карабахской войне.

SUMMARY

THE ROLE Of JOURNALISTS IN cOVERING
THE WAR IN KARABAKH

G. RAMAZANOV

This article touches  to how the journalists elucidated the cases, who oper-
ated in the region during the Karabakh war. At the same time, it’s given con-
crete examples from the activities of the possessors of that difficult profes-
sion, who considerate heading to Karabakh and participating in the fights
with their pens as their ought, and important episodes of the war were some-
times delivered with their words. It’s talked about the original role of the for-
eign journalists’ activity and experience at elucidating of undeclared war by
Ar menia against Azerbaijan, as well as objective and subjective sides of that
work. Here it’s appreciated the role of the journalists who delivered the real
truth, standing aside from political controversies, acting from patriotic posi-
tion and beat off all the obstacles in that period. Eventually, the result is that
youn ger journalists may take an advantage from the gathered work experi-
ence, who are going to head to the war zones, as well as presupposed second
Karabakh war.
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Re gi onun iqtisadi inteqrasiya üçün əhə miy yə ti nə baxmayaraq, yaxın keç -
miş    də Cənubi Qafqazda baş vermiş ərazi mü na qi şə ləri, etnik təmizləmələr,
da va kar millətçiliyin neqativ nəticələri bu gün də re gionun ictimai-siyasi
həya  tında öz destruktiv təsirini saxlamaqdadır. Üç re gi on dövlətindən ikisinin
əra  zi bütövlüyü pozulmuş və həmin (separatçı) əra zi lərdə transmilli cinayət -
lə  rin tüğyan etməsi bu cür düşünməyə əsas verir ki, ya xın gələcəkdə Cənubi
Qaf   qazın qloballaşan dünyanın dəyər və normalarına uy ğunlaşması barədə
ye          kun fikir söyləmək hələ çox tezdir. Regiondakı hərbi-si yasi şəraitin möv -
cud durumu onunla ölçülür ki, bu gün Cənubi Qafqazda si vil münasibətlər
əvə  zinə, militarist siyasət yürüdülür. Cənubi Qafqaz nə həng bir cəbbəxananı
xa tır ladır. Regionda təqribən dəyəri 2 mlrd. dollardan artıq qey ri-qanuni si -
lah-sursat möv  cuddur. Etnik millətçilik aradan qalxmayıb və bu, bəzi ölkə lə -
rin dövlət siya  sətinə təsir göstərən başlıca faktordur. Bu fak to run siyasi hə yat -
da mütləq üs tün lüyü regional münasibətlərin konsensus ru hun da həllinə ma -
ne  çilik törə dir.
Regionda gərginliyin saxlanılmasında daxili səbəblərlə yanaşı, xarici sə bəb -

lər də mövcuddur. Regionun öz “şanlı” tarixi keçmişini qaytarmaq üçün nos -
ta l ji hisslərə qapılan ölkələrlə həmsərhəd olması regional geosiyasi pro ses lə -
rin inkişafına yetərli təsir göstərir. Xarici qüvvələrin maraqlarının toq quşması
Cə  nubi Qafqazda geosiyasi alyansların yaranmasını şərtləndirir və onların rə -
qa  bətini daha amansız edir. Heç şübhəsiz Cənubi Qafqazda hər bi-siyasi şə ra -
itə təsir göstərən əsas ölkələr qismində Ermənistan-Rusiya-İran üç buca ğı nın
həl   ledici rolunu nəzərdən qaçırmaq mümkün deyil. Əsasən, Cə nu bi Qafqazda
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mü naqişə potensialının qalması bu alyansı həyatda saxlayır. Buna qar şı hə -
rəkətə gələn isə Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə-ABŞ-Qərb alyansı hesab
olu  nur. Təəssüflər ols un ki, regionda “münaqişə-konsensus” paradoksu bütün
pozi tiv fəaliy yət lə rin gələcək pers pek tivlərini sual altına qoyur. Müna qi şə lə -
rin həll olun ma ma sı Cənubi Qafqazda strateji sabitliyin uzunmüddətli ola ca -
ğı na təminat ver mir, əksinə dondurulmuş münaqişələrin hər an daha dağıdıcı
mü haribələr və trans milli təhdidlər üçün presedent ola biləcəyi ehtimalı
günü-gündən artır. Rusiyanın Cənubi Qafqazı “həyat məkanı” elan etməsi,
onun re gi on  da güclü hərbi-siyasi dayaqlara malik olması, Ermənistanın isə
regi onda gər  ginliyin saxlanılmasında maraqlı olması regionda təhlükəsizlik
mə sə  lə lə ri nin tezliklə həll ediləcəyini istisna edir. 

Müasir dövrdə Cənubi Qafqazda hərbi-siyasi təhlükəsizliyə ciddi təsir gös -
tə rən amillər aşağıdakılar hesab olunur:
1. Regiondakı münaqişələrin nizamlanmaması və separatçı rejimlərə qar -

şı beynəlxalq səviyyədə ciddi tədbirlərin görülməməsi. Cənubi Qafqazda ha -
zır   da üç dondurulmuş münaqişə (Azərbaycan-Ermənistan, Gürcü-Abxaz,
Gür cü-Osetin) mövcuddur. Səhvən onları etnik münaqişələr adlandırırlar. Bu
mü  naqişələr sovet rejiminin son illərinə təsadüf etdiyi üçün bu cür ad lan dı rı -
lıb. Hazırda siyasi vəziyyət tam başqadır və bu münaqişələr aşkar geosiyasi
ma raq lara söykənmiş dövlətlərarası münaqişələrə çevrilib. Bu münaqişələrin
ni zam lanmaması regionda nisbi sabitliyi hər an pozmağa, hərbi əməliyyatları
yeni  dən bərpa etməyə, demokratik islahatları və inteqrasiya proseslərini iflic
et mə yə qadirdir. Gürcüstan ərazisinə hərbi müdaxilə nəticəsində bə zi stra te    ji
mən təqələrin nəzarətə götürülməsi regionda strateji sabitliyin ciddi şə kildə
po zulmasına, hərbi-siyasi vəziyyətin gərginləşməsinə, dinc əha linin tə ləf ol -
ma sına və doğma ev-eşiklərindən didərgin düşməsinə səbəb olub. Təəssüf
his si ilə qeyd etmək lazımdır ki, XXI əsrdə beynəlxalq mü na sibətlərin
“humanistləşdiyi” bir vaxtda Cənubi Qafqaz kimi mürəkkəb geo si ya si kon-
fiqurasiyaya malik  regionda bir dövlətin digər dövlət tərəfindən hər bi tə ca -
vü zə məruz qalması, dövlətlərarası sərhədlərin zorla dəyişdirilməsi cəh  d lə ri -
nin hələ də özünü büruzə verməsi yaxın gələcəkdə bu regionda qar şı  lıqlı eti -
ma da əsaslanan dayanıqlı sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olması haq  qında
op timist fikirlər səsləndirməyə imkan vermir. 
2. Regional münaqişələr Xəzəryanı ölkələrdən Qərbə ixrac edilən enerji re -

surs  larının tranzit marşrutlarının (Şərq-Qərb enerji dəhlizinə) təhlükəsizliyinə
cid  di təsir göstərmək iqtidarındadır. Bu həm də beynəlxalq enerji təh lü kəs iz -
li  yini şübhə altına alır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin və Bakı-Tbilisi-
Ər zurum qaz kəmərinin təhlükəsiz fəaliyyət göstərməsi, Bakı-Tbilisi-Qars
də  mir yolunun yaxın zamanlarda gerçəkləşməsi üçün Cənubi Qafqazda
(Azər  baycanda və Gürcüstanda) mövcud separatçı rejimlərə və onların hima -
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yə  darlarına qarşı beynəlxalq səviyyədə ciddi tədbirlər görülməlidir.   Yal nız
bun dan sonra qlobal enerji tənlükəsizliyində Cənubi Qafqazın məh sul dar ro -
lu nu təmin etmək mümkündür. Gürcüstanda 2008-ci ildə baş vermiş son ha -
di sələrdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri çoxsaylı təxribatlara məruz qal -
 mış, hətta Kulevi terminalının vurula biləcəyi ehtimalı da istisna edilmirdi.  

3. Regional münaqişələrin nizamlanmaması regionda daha dəhşətli
trans milli təhlükələrin, xüsusən də terrorizmin çiçəklənməsinə şərait yara -
dır. Belə ki, hazırda dünyanın elə bir regionu yoxdur ki, orada etnik və dini
homogenlik hökm sürsün. Bütün dövlətlərin daxilində müxtəlif mə dəniy yət -
lə rin daşıyıcıları olan çoxsaylı etnik qruplar mövcuddur. Bu qruplar çox za -
man kənar qüvvələrin təsiri ilə separatçı hərəkətlərə yol verirlər. Özlərini
azad lıq və milli müqəddərat tərəfdarı kimi qələmə verməyə çalışan belə qrup -
lar əslində cinayətkar aləmlə sıx əməkdaşlıq həyata keçirir, nəzarətsiz zo na -
lar da transmilli cinayətkarlığın bütün formalarını inkişaf etdirməklə, külli
miq darda qazanc əldə edirlər. Belə zonalar regional və qlobal sabitliyə təh lü -
kə törədən ocaqlardır. 
Azərbaycan dövləti dünya səviyyəsində separatizmi terrorizmin bir qolu ki -

mi tanıtmaqla  erməni terrorizminin iç üzünü açmağa və onu ifşa etməyə çalı -
şır.1989-1994-cü illərdə erməni separatçıları və terrorçuları tərəfindən Azər -
bay can ərazisində 373 terror aktı törədilmiş, nəticədə 1568 nəfər ölmüş, 1808
nə fər yaralanmışdır. Azərbaycan Respublikası, eləcə də xarici ölkələrin məh -
kə mələri tərəfindən prosessual qaydada sübuta yetirilmişdir ki, həmin terror
akt larının 32-si Ermənistan respublikasının xüsusi xidmət orqanlarının bi la -
va sitə iştirakı ilə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən istifadə edil mək -
lə, cəbhə xəttindən yüz kilometrlərlə aralıda yerləşən yaşayış məntəqələrində
hə yata keçirilmişdir.

Separatçı rejimlər narkobiznesin çiçəklənməsində olduqca maraqlı tərəf ki -
mi tanınırlar. Bunu təsdiq edən faktlar ABŞ Dövlət Departamentinin narkotik
mad dələr üzərində beynəlxalq nəzarət strategiyasına dair 2000 və 2001-ci il
mart tarixli hesabatlarında öz əksini tapmışdır. ABŞ Dövlət Departamentinin
2001-ci ilin mart ayında açıqlanmış hesabatında qeyd edilir ki, qondarma qu -
ru mun bədnam rəhbərləri narkotik işbazları müdafiə edir, narkotiklərin sa tı -
şın dan əldə olunan pulları işğal olunmuş ərazilərin nəzarətdə saxlanılması və
muzdlulara haqq ödənilməsi üçün istifadə edirlər. Həmçinin həmin he sa bat -
lar da işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən narkotik vasitələrin kütləvi şə -
kil də daşınması üçün istifadə olunduğu bildirilir və Ermənistana coğrafi ye ri -
nə görə narkotik vasitələrin beynəlxalq dövriyyəsində potensial subyekt kimi
ba xılır.
Azərbaycanın işgal olunmuş sərhədyanı ərazilərində çətənə kollarının yetiş -

dir ilməsi faktı AŞPA-nın Dağlıq Qarabağ üzrə məruzəsində də öz əksini tap -
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mış dır. Müxtəlif araşdırma mərkəzlərinin hesablamalarına görə, Dağlıq Qara -
bağ da mütə şək kil cinayətkar gəlirin təqribən 25%-i narkotik məhsulların və
si lah qa çaq malçılığının payına düşür. Narkotiklərin satışından əldə olunan
pu  lun bö     yük hissəsi separatçılar tərəfindən qanunsuz silahlı birləşmələr, ter -
ror qrup la rı üçün silahların alınması və təlimlərin keçirilməsinə xərclənir.
Dağ  lıq Qara bağda mövcud olan qanunsuz iqtisadi fəaliyyət separatçıları
“çirkli pul la rın” yuyulması əməliyyatları sahəsində məşhurlaşdırmaqla onları
transmilli ci nayətkar infrastrukturların maraq dairəsinə daxil etmişdir.

Regionda strateji sabitliyi təhdid edən amillərdən biri də qızğın silahlanma
pro sesidir. Konkret olaraq, Avropada adi silahlı qüvvələr haqqında mü qa vi lə -
dən irəli gələrək, Ermənistan və Azərbaycana öz ordularında 220 tank, 220 zi -
reh li maşın, 285 ədəd artilleriya, 100 döyüş təyyarəsi, 50 zərbə helikopterləri
sax lamaq hüququ verilir. Lakin 1994-96-cı illərdə Rusiya vasitəsilə Er mənis -
tana qeyri-leqal yollarla 1 mlrd. dollardan artıq silah və döyüş sursatı ke çiri -
lib. Qeyri-qanuni silahlar rəsmi mənbələrdə nəzərə alınmayıb və bu da Er -
məni s tanın hərbi potensialı ilə əlaqədar mövcud reallıqları əks etdirmir.
Ermənistan öz militarist siyasətini ört-basdır etmək məqsədilə öz hərbi po ten     -
 sialının xeyli hissəsini Dağlıq Qarabağ ərazisində yerləşdirib. Bundan əla və,
2008-ci ildə Rusiya Federasiyasının Ermənistanın Gümrü şəhərində yer lə şən
102 saylı hərbi bazasından təqribən 800 mln. dollar həcmində silah, hər bi
sursat, texnika və avadanlıqları Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin sərən ca -
mına verilmişdir. Azərbaycan hökuməti bu barədə beynəlxalq qurumlara mə -
lumat vermiş, Rusiyaya nota ünvanlamışdır.   

Regionda öz həllini tapmayan məsələlərdən biri də vahid təhlükəsizlik sis -
te minin olmamasıdır. Buna səbəb regionda gedən «böyük geosiyasi oyunlar»
və region ölkələrinin fərqli xarici siyasət prioritetləri seçməsidir. Azər bay ca -
nın regional təhlükəsizlik məsələsinə yanaşması birmənalıdır: Qafqaz regi o -
nu n un müxtəlif güc blokları arasında bölünməsinin qarşısını almaq. Azər bay -
can bu mövqeyini 1993-cü ildən başlayaraq ardıcıl şəkildə həyata keçirmiş,
böl  gə ölkələrinin ərazisində xarici qoşunların və hərbi bazaların yer ləş diril -
mə   sinin, Qafqazın militaristləşdirilməsinin əleyhinə çıxış etmiş və öz möv qe -
yi ni 1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul sammitinin yüksək tribunasından bəyan
et mişdir. Məhz İstanbul sammitində Azərbaycan regionda Təhlükəsizlik və
Əmək daşlıq Paktının yaradılması təşəbbüsü ilə çıxış etmişdi. Bu təşəbbüsə
gö rə, Təhlükəsizlik Paktını Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Rusiya, Tür -
ki yə və ABŞ imzalamalı idi. Təbii ki, Azərbaycanın bu təklifi Rusiya,
Ermənis tan və İranda müəyyən qədər narazılıqla qarşılandı. Regiondan kənar
döv lət olan ABŞ-ın bölgədəki proseslərə müdaxiləsini yolverilməz hesab
edən Rusiya və regional təhlükəsizlik sisteminin formalaşdırılmasından kə -
nar  da qalan İran bu təşəbbüsü birmənalı şəkildə qəbul etmədi. 
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Azərbaycanın regional təhlükəsizliyə dair daha bir təşəbbüsü isə 4 il sonra -
2002-ci ildə diqqət mərkəzinə gəldi. Həmin ilin aprelində Türkiyənin Trab -
zon şəhərində Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan arasında «Trabzon sazişi»
im zalandı. Regionun enerji təhlükəsizliyi və müstəqilliyini təmin etmək üçün
3 ölkənin daxili işlər nazirlərinin imzaladığı bu sənəd terrorizm və aqressiv
se partizmə qarşı mübarizədən tutmuş, çirkli pulların yuyulması və neft-qaz
bo rularının birgə mühafizəsinədək kifayət qədər geniş sahəni əhatə edirdi. [1]
Bu saziş, həm də regionun üç dövlətinin strateji tərəfdaşlığını rəsmiləşdirən
sə nəd hesab olunur. Qeyd edək ki, bundan əvvəl 1996-cı ildə Azərbaycan və
Gür cüstan arasında «Trabzon sazişinə» oxşar «Tbilisi bəyannaməsi» adlanan
sə nəd imzalanmış və bu sənəd bütün region ölkələrinin daxil olması üçün
açıq elan edilmişdir. Lakin regionun heç də bütün dövlətləri Azərbaycanın
tək lif etdiyi bu cür təhlükəsizlik mexanizmini qəbul etmir. Burada söhbət ilk
növ bədə Rusiya və İrandan gedir. Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyində Azər -
bay can və Gürcüstanın GUAM çərçivəsində əməkdaşlığı durmadan artmaq -
da dır. GUAM dövlətlərinin Avroatlantik məkana inteqrasiya yolunu seçməsi
on  ların ATƏT, NATO, Avropa İttifaqı və s. avrostrukturlarla sıx siyasi mü na -
si bət lər qurmağa sövq edir. Bu dövlətlər təhlükəsizlik məsələlərinin həllində
Av ropa strukturları ilə əməkdaşlığa daha çox maraq nümayiş etdirirlər. Re -
gional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi naminə beynəlxalq terrorizm,
mü təşəkkil cinayətkarlıq və narkobizneslə mübarizə istiqamətində GUAM
döv lətlərinin ABŞ və NATO ilə artmaqda olan əməkdaşlığı belə düşünməyə
əs as verir. Şübhəsiz, 11 sentyabr hadisələrindən sonra terrorla mübarizə bütün
döv lətlərarası qurumlar, o cümlədən GUAM üçün sırf siyasi məqsəd daşıyır.
ABŞ GUAM çərçivəsində terrorizmə, mütəşəkkil cinayətkarlığa və nar ko biz -
ne sə qarşı virtual mərkəzin yaradılması ideyasını ortaya atmış və onun maliy -
yə məsələsini öz öhdəsinə götürmüşdür. Heç şübhəsiz, qlobal terrorizmə və
mü təşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə GUAM çərçivəsində əməkdaşlığın
pri oritet məqsədlərindən sayılır. Bu ölkələr ilk gündən qlobal antiterror koa -
li siyasının işinə fəal şəkildə cəlb olunub. 2002-ci ildə GUAM-ın Yalta sam -
mi tində bu təşkilatın icra orqanı olan Xarici İşlər nazirləri "terrorizm, mü -
təşək kil canayətkarlıq və digər təhlükəli cinayətlər ilə mübarizə sahəsində
GU AM-ın üzvü olan dövlətlərin hökumətləri arasında saziş" imzalamışlar.
Yal ta sammitindən keçən 12 il ərzində bu təşkilatın elə bir toplantısı olmayıb
ki, orada dövlətlər terrorizmə, etnik separatizmə və transmilli cinayətlərə qar -
şı vahid mövqe nümayiş etdirməsinlər. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün
GUAM dövlətləri MDB-nin digər dövlətlərindən fərqli olaraq, NATO ilə sıx
mü nasibətlər kursu həyata keçirir. GUAM üzvləri NATO-nun beynəlxalq
sülhyaratma əməliyyatlarında yaxından iştirak edir, bu təşkilat ilə «SNT»
proq ramı və fərdi əməkdaşlıq planı çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər. Eyni za -
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man da, Polşa, Rumıniya, Bolqarıstan və Baltikyanı ölkələrin GUAM-la sıx
mü nasibətlər qurması «GUAM-NATO» formatında münasibətlərinin geniş -
lən məsini və GUAM dövlətlərinin NATO-ya daxil olması prosesini sü rət lən -
di rə bilər. Təbii ki, GUAM-ın NATO ilə münasibətlərin dərinləşməsi Xə zər-
Qara Dəniz-Baltik dənizi regionunda sabitlik və təhlükəsizlik zolağının ya ra -
dılmasına əsas ola bilər.    

Təhlükəsizlik problemlərinin həllində GUAM dövlətlərinin avro struk tur lar -
la sıx əməkdaşlıq kursu yeritməsinə rəvac verən amillərdən ən əsası bu ölkə -
lər də etnik separatizm və konfliktlərin olması faktıdır. Belə ki, Azərbaycan
üçün Dağlıq Qarabağ, Gürcüstan üçün Abxaziya və Osetiya, Moldova üçün
Dnes tryanı bölgə problemi mövcuddur və bu münaqişələrin nizam lan ma sın -
da hələlik ciddi addımlar atılmayıb. Xüsusən də bu dövlətlərin ərazisində
möv cud olan separatçı rejimlər beynəlxalq təhlükəsizliyə təhdid edən trans -
mil li cinayətlərlə silah və insan alveri, narkotik vasitələrin becərilməsi və ya -
yıl  ması, terrorçular üçün təlim düşərgələrinin qurulması və s. məş ğul dur lar.
Belə rejimlər Avrasiyada transkontinental layihələrin gerçəkləşməsinə cid di
təhlükə törədir. Bu səbəbdən etnik münaqişələrin nizamlanması üçün GUAM
ölkələri BMT, ATƏT və NATO ilə sıx əlaqə saxlayırlar. Keçən ildən baş -
 layaraq, GUAM təşkilatı dondurulmuş münaqişələrlə bağlı məsələni BMT
Baş Məclisinin gündəliyinə çıxarmağa nail olmuşdur. GUAM dövlətləri sül -
hün mühafizəsi – neft və qaz kəmərlərinin təhlükəsizliyi üçün daimi qaydada
öz sülhü mühafizə taborlarının yaradılmasını təşkilatın başlıca və zi fə lə rin dən
biri hesab edirlər. Təşkilat üzvləri arasında hərbi və hərbi-texniki sahə də
ikitərəfli əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir. Təşkilatın mövcudluğunun 17 ili
ərzində hərbi sahədə kollektiv əməkdaşlığa dair fikirlərin səs lən diril mə mə si
müəy yən subyektiv səbəblərlə bağlı olmuşdur. Lakin son illər ərzində iş ti rak -
çı dövlətlər GUAM çərçivəsində sülhyaratma taborlarının yara dıl ma sın da
israr lı görünürlər. Onların məqsədi bu taborların münaqişə bölgə lə rin də
beynəlxalq qüvvələrlə birlikdə sülhü mühafizə proseslərinə cəlb olun ma sıdır.
Təbii ki, əsas hədəf MDB-də dondurulmuş münaqişələrdir. 

GUAM – Qərb münasibətlərinin dərinləşməsi Qara dəniz regionunda təh lü -
kəs izlik problemləri ilə məşğul olan «Sabitlik Paktı» üzvlərinin –Türkiyənin,
Rumı niyanın, Bolqarıstanın və digər dövlətlərin geostrateji maraqlarına ca -
vab verir. Türkiyə terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq və narkobizneslə mü -
ba rizə, hərbi, iqtisadi və s. sahələrdə Bakı və Tbilisi ilə sıx münasibətlər sax -
layır.
GUAM-ın güclü regional bloka çevrilməsi ABŞ-ın maraqlarına xidmət edən

al yans kimi dəyərləndirilir. GUAM-ın köməyi ilə Qərb: a) geosiyasi cəhətdən
ol duqca həssas zonalarda iqtisadi baxımdan möhkəmlənməyə; b) Mərkəzi
Asiya və Cənubi Qafqaz dövlətlərinin yeni kommunikasiya arteriyaları ət ra -
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fın da horizontal konsolidasiyasına müvəffəq olmağa; v) Transavrasiya təh lü -
kə siz lik sisteminin yaradılmasına çalışır. ABŞ GUAM-a xüsusi maraq gös -
tərir. Bunun bariz nümunəsi kimi, ABŞ-ın bu təşkilatla imzaladığı ticarət və
nəq liyyat mühitinə, sərhəd və gömrük nəzarətinin təmin edilməsinə, ter ro -
rizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotiklərin və silahların qeyri-leqal yayıl -
ma sına qarşı mübarizəyə yardım üzrə Çərçivə Proqramını göstərmək olar.
2001-2004-cü illər ərzində ABŞ GUAM ölkələrinə 2 mlrd. dollar vəsait ayır -
mış dır. GUAM-ın Bakı sammitinin işində iştirak etmiş ABŞ nümayəndəsi
De vid Kreymer öz çıxışında ölkəsinin GUAM-ı yarandığı gündən dəs tək lə di -
yi ni bəyən etmişdir. 2003-cü ilin sonunda məhz Vaşinqtonun fəal dəstəyi nə -
ti cə sində GUAM BMT yanında müşahidəçi statusu almağa nail olub. 2006-cı
il dən  təşkilatın rəsmi adı Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə təşkilat ad -
la nır.
Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyində maraqlı dövlətlərdən birincisi faktiki ola -

raq Rusiya Federasiyasıdır. 
Rusiyanın regional proseslərə və Qafqazın təhlükəsizlik probleminə ya naş -

ma sı əsrlər boyu Kremlə formalaşmış strategiyadan kənara çıxmağa yol ver -
mir. Rəsmi Moskva Cənubi Qafqazdakı prosesləri təkbaşına həll etmək
iddiasındadır. Təsadüfi deyil ki, Rusiya regional prob lemlərin «3+1» formulu
– 3 Cənubi Qafqaz ölkəsi + Rusiya formulu əsa sın da həll etməyə çalışır.
«Qafqaz dördlüyü» adlandırılan bu format daxilində indi yədək həm
prezidentlər, həm təhlükəsizlik şurası sədrləri, həm dini li der lər səviyyəsində
müxtəlif görüşlər və məsləhətləşmələr keçirilib. [2. 701] 

Bu erefede Tehran əsrlər boyu regiondakı rəqibi olan Türkiyə ilə də əmək -
daşlığa hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Rəsmi Tehran bu sistem da xi lin də 6
dövlətin təhlükəsizlik şuralarının katibləri, parlament sədrləri, həm çi nin
iqtisadiyyat və maliyyə nazirləri səviyyəsində ayrı-ayrı görüşlərin ke çir il -
məsini və ümumi baxışların formalaşdırılmasını təklif edirdi. [3.6-9] 

Rusiya isə kollektiv təhlukəsizlik müqaviləsi (sonradan KTT)çərçivəsində
də bu fəaliyyətlər davam etdirilir.

1992-ci ilin mayında Daşkənddə MDB-yə üzv olan 6 ölkə – Ru s iya,
Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan və Özbəkistanın ya rat  dığı,
Azərbaycan, Gürcüstan və Belorusun müşahidəçi qis mində qoşulduğu  KTM-
in prinsipləri, məramı və şərtləri Bakı və Tbi lisini qane etmədiyindən onlar
bu təşkilatda müşahidəçi qismində iş ti ra k la  rını dayandırmalı oldular.

Bölgədə geniş formatlı təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasına  mane olan
əs as amillərdən biri Rusiyada Vaşinqtona və Qərbə münasibətdə birmənalı və 
dəqiq kursun mövcud olmaması ilə bağlıdır. Moskvada ABŞ-ı beynəlxalq ter -
rorizm, etnik münaqişə və müasir təhlükələrlə mübarizədə bərabərhüquqlu
müt təfiq qismində görənlərlə bərabər, bölgədə hərbi-siyasi cəhətdən möh -
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kəm lənməyə can atan rəqib kimi baxanların sayı daha çoxdur.   
Azərbaycandan fərqli olaraq, Ermənistanın regionda təhlükəsizlik siyasəti

for  mal xarakter daşıyır. Rəsmi İrəvan ABŞ və Avropa İttifaqının regiondakı
pro  seslərdə iştirakını məqbul saysa da bu güc mərkəzlərinə regional döv lət -
lər  lə eyni statusun verilməsinə qarşı çıxır. İranın təklif etdiyi «3+3» for mu lu -
na cavab olaraq, rəsmi İrəvan alternativ təklif «3+3+2» formulunu irəli sürüb.
Bu təklif «3 Cənubi Qafqaz ölkəsi + Türkiyə, Rusiya, İran + ABŞ və Avropa
İt tifaqı» sxemini nəzərdə tutur. Göründüyü kimi, bu sxemdə ABŞ və Avropa
İt tifaqı regiondakı dövlətlərlə eyni statusda yox, daha çox köməkçi ele ment -
lər kimi göstərilib. Təbii ki, Ermənistanın bu təklifi onun Rusiyadan asılı lı ğı -
nın bariz nümunəsi, müstəqil siyasət yeridə bilməməsinin əyani göstəricisidir. 

Ermənistan son illər NATO ilə münasibətlər yaratsa da regionda öz təh lü kə -
sizliyini KTMT çərçivəsində realizə etməyə üstünlük verir. Hazırda Er mənis -
tan Rusiya ilə hərbi əməkdaşlığı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təş kilatı
çərçivəsində həyata keçirir. Rusiyanın Ermənistanın Gümrü ra yo nun dakı 102
saylı hərbi bazasında hərbi qulluqçuların sayı 3500 nəfərdir, hə min hərbi baza
Su-27 təyyarələri ilə hava hücumundan müdafiə təyinatlı C-300B zenit-raket
kompleksləri ilə təchiz edilib. Oraya çox da böyük ol mayan motoatıcı hissə
yerləşdirilib. Bundan əlavə, İrəvan və Mos k va birgə hava hücumundan mü -
da fiə sistemi yaradıb və özünümüdafiə koali si ya qüvvələrinin forma laş dır ıl -
ma  sı haqqında razılığa gəlib. Ümumiyyətlə, Ru siya ilə Ermənistan arasında
hər bi sahədə əməkdaşlıq ciddi qanunvericilik ba zasına malikdir. Bu mü na si -
bət lər son 22 ildə yüksələn xətlə inkişaf edib. 1992-ci ildə Rusiya ilə
Ermənistan arasında bağlanmış «Dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı yardım»
haq qında müqavilədə deyilir ki,  tərəflər milli təh lü kə siz lik və müdafiə quru -
cu luğu məsələlərini müstəqil şəkildə həll etməklə bu sa hədə sıx əməkdaşlıq
hə yata keçirəcək və bu əməkdaşlığın formalarını, xü su səndə, ayrıca sazişə
mü vafiq olaraq, tərəflərdən birinin silahlı kon tin gen ti nin digərinin ərazisində
yer ləşdirilməsi məsələlərini müəyyən edəcəklər (maddə 6).

1992-ci ilin 6 iyulunda Rusiya ilə Ermənistan arasında Ermənistanda  dis lo -
kasiya olunmuş Rusiya hərbi qüvvələrinə məxsus silah və texnikanın Er məni -
stana verilməsinin şərtləri və müddəti haqqında saziş imzalandı. Bu sa ziş də
tərəflər öhdəlik götürmüşlər ki, Ermənistana verilən hərbi texnika müs təs na
olaraq Ermənistanın özünümüdafiəsinin təmin olunması, onun dövlət əra -
zisinin qorunması, xarici təcavüzün dəf edilməsi üçün istifadə olunmalıdır.
[4.35] Hər iki dövlət 1992-ci ilin 21 avqustunda silahlı qüvvələrinin qarşılıqlı
texniki və maddi təchizat prinsipləri haqqında saziş imzaladılar.
Rusiya strategiyasında olduğu kimi hazırda  Cənubi Qafqazda İranın müasir

Avrasiya strategiyasında pioritet istiqamətlərdən birini tutur. Heç şübhəsiz, bu
regionda İran Azərbaycanla əlaqələrinя xцsusi юnяm verir. Иran Azяrbaycan 
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Respublikasыnыn mцs tя qil li  yini 1991-ci il 25 dekabrda tanыmышdыr. 1992-ci
ilin 12 martыnda iki dюvlяt ara  sыnda diplomatik яlaqяlяr qurulmuшdur.
Azяrbaycan юz mцstяqilliyinя aьыr шяraitdя – Ermяnistanыn юlkяmizя qarшы
hяrbi tяcavцzцnцn artdыьы dюvr  dя qovuшdu. Tяbii ki, hadisяlяrin Иranыn
qonшuluьunda cяrяyan etmяsi onu bu prosesdяn kяnarda qoya bilmяzdi.

Рясми Тещран Cянуби Гафгаз сийасятиндя, илк нювбядя ися Азярбайcан-
Ер  мянистан mцnaqiшяsindя юз эеosiyasi марагларыны  сыьорталамаг сийасяти
йе  ридир. Буну дярк етмяк чятин дейил. Азярбайcанла Ираны мядяни вя дини
иден  тиклик бирляшдирир. Беля ки, Иран Иslam Respublikasыnыn Конститусийасында
Тещ ран цмуммцсялман щямряйлийинин баниси щесаб едилир. 

Бурадан беля бир гянаятя эялмяк мцмкцндцр ки, Тещранын Ермянистан-
Азяр байcан  mцnaqiшяsinя  васитячи  гисминдя  дипломатик мцдахиляси ня-
щянэ азярбайcанlы диаспору иля сых баьлыдыр. Бу аддымы атмагла, Тещран ре -
жи ми юзцнц ири азярбайcанlы иcмасынын кцтляви чыхышларындан сыьорталамаг ис -
тя йиb. Чцнки Иранлы азярбайcанлылар щюкумятин Даьлыг Гарабаь сийасятиня
йе тярли тясир эюстярмяk imkanыna маликдир. 

Иран бу эцн Ермянситанла тиcарят вя щярби сащялярдя ямякдашлыг едир.
Халг истещлак малларынын даща чох щиссясини вя йанаcаьы Ермянистан Ирандан
алыр. Яэяр Иран сярщядляри баьласа, Ермянистаны фялакят бцрцйяр. 

1992-ci ilin яvvяllяrindя Иранын Ермянситан-Азярбайcан mцnaqiшяsindя
ва ситячилик мандатына йийялянмяк ъящдлярини даща ики ялавя амилля баьла-
маг оларdы. Биринcиси, Иран юз сярщядляри йахынлыьында эедян Ермянистан-
Aзяр байcан mцnaqiшяsinin ескaласийасыны юз милли тящлцкясизлийиня вя ярази
бц тювлцйцня tяhdid kimi qiymяtlяndirirdi. Икинcиси, Иран эеостратежи дювлят
ки ми йени тящлцкя вя чаьырышларын гаршысыны алмаг игтидарында олмасыны нц -
ма йиш етдирмяк истяйирdi.

Бу субйектив стратежи вязифялярин эeрчякляшмяси цчцн Тещран 1992-cи илин
яв  вялляриндян етибарян Ермянистан-Азярбайcan гаршыдурмасында васитячилик
мис  сийасыны щяйата кечирмяйя наил олду. 
Беля бир миссийанын Иран дипломатийасына верилмясини mцnaqiшя иштиракчыла -

ры нын эеоsiyasi мювгеляринин цст-цстя дцшмяси иля ялагяляндирмяк оларды.
Ира  нын «ярази бцтювлцйц принсипинин ваcиб саймасы» Азярбайcаны там гане
едир  ди. Ермянистанын ися Тцркийя васитячилийиндян даща чох Ирана цстцнлцк
вер   мяси тябии иди. Мялум mцnaqiшяdя Ермянистан цчцн алтернативсиз васитя -
чи Русийа щесаб едился дя, Азярбайcан Москванын Даьлыг Гарабаь mц na -
qi  шяsindя tяrяfsiz rol ойнайаcаьына цmid бяслямирди. Гаршыдуран тяряфлярин
Тцр кийя вя Русийайа етимадсызлыьы, дярщал Иран васитячилийиня reallaшmasыna
yol aчmыш oldu. Даьлыг Гарабаь mцnaqiшяsindя васитячилийя юзцнцн Шимал-
Гяр би Асийа стратеэийасынын тяркиб щиссяси кими бахан Иран танынмыш бейнял-
халг сярщядлярин тохунулмазлыьыны ваcиб сайыр. О, тарихи аргументляря ясас -
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лан  мыш ярази иддиаларынын ганунилийини танымыр. Чцнки беля иддиалар вя аргу -
мент   ляр реэионда ябяди mцnaqiшяlяrя эятирib чыxara биляр». 

Dövlətlər arasında imzalanmış bəzi sənədlər Ermənistan ərazisində MDB-
nin xarici sərhədlərinin müdafiəsinə şamil edilir. 1992-ci ilin 30 sentyabrında
Er mənistan ərazisində olan Rusiya Federasiyasının sərhəd qoşunlarının sta tu -
su haqqında müqavilə imzalanmışdı. Bu müqavilənin bağlanmasının əsas sə -
bəb lərindən biri Ermənistan ərazisinə Rusiyanın sərhəd qoşunlarının gə tir il -
mə si və onlar tərəfindən Türkiyə və İran ilə sərhədlərin qorunması idi.
1995-ci ilin 16 martında Rusiya və Ermənistan prezidentləri Cənubi Qaf qaz -

da şəraitin sabitləşməsinə və sülhün möhkəmlənməsinə yardım etmək məq -
sədi lə Ermənistanda rus hərbi bazaları haqqında müqavilə imzaladılar. Bu
mü qaviləyə görə, rus hərbi bazaları 25 il müddətində Ermənistanda qalmaq
im kanı əldə etdilər. Əsas müqavilə isə 1997-ci ilin yayında Rusiya ilə
Ermənistan arasında hərbi yardım haqqında imzalanmış sənəd hesab olunur.
Bu sənədə görə tərəflər onlardan hansısa birinə qarşı yönələ biləcək hərbi tə -
ca vüzün qarşısını almaq üçün öz hərbi köməyini əsirgəməyəcək. Analoji mü -
qa viləni postsovet məkanında Rusiya heç bir keçmiş sovet res pub li ka la rı ilə
bağlamayıb.

Fərqli mövqe və maraqlar ucbatından Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik mə sə -
lə ləri açıq qalır. Dondurulmuş münaqişələrin (Ermənistan-Azərbaycan Dağ -
lıq Qarabağ, Gürcü-Abxaz, Gürcü-Osetin) mövcudluğu, bu münaqışələr nə ti -
cə sində separatçı-cinayətkar rejimlərin meydana gəlməsi, onların transmilli
ci nayətlərə (terrorizm, narkotiklərin becərilməsi və yayılması, çirkli pulların
yuyul ması, insan ticarəti, silah alveri və s.) havadarlıq etməsi, habelə iri döv -
lət lərin belə rejimlərdən Cənubi Qafqazda öz mənafelərinin qorunması isti qa -
mə tində yararlanması regionda sabitliyin hər an pozula biləcəyini istisna et -
mir.  

Rusiya-Gürcüstan hərbi qarşıdurmasından sonra Cənubi Qafqazda təh lü kə -
siz lik məsələlərinin həlli istiqamətində Türkiyənin fəallaşması hiss olun maq -
da idi. Türkiyə “Qafqazda Sabitlik və Əməkdaşlıq Platforması”nı ger çək ləş -
dir məyə çalışırdı.  [4.81-89] Bəzi  mənbələrdən sızan informasiyalardan mə -
lum olur ki, bu planın əsas müddəası Ermənistanla Türkiyə arasında sər həd -
lə rin açılması və Nabukko layihəsinin həyata keçirilməsi sayılırdı. 2009-cu
ilin noyabrında İsveçrənin Sürix şəhərində Türkiyə ilə Ermənistan arasında
mü nasibətlərin normallaşdırılması haqqında saziş imzalansa da Ermənis ta nın
qeyri-konstruktiv siyasəti ucbatından bu münasibətlərdə ciddi irəliləyiş baş
vermədi.    

Hazırda Cənubi Qafqazda mövcud şəraitin qənaətbəxş olmasını təxmin et -
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mək mümkün deyil. Dövlətlərarası münasibətlərdə etnik düşmənçilik ob ra zı -
nın qalması, Ermənistanda milli ideyanın güclü olması və bütün siyasi pro -
ses ləri  özündən asılı vəziyyətdə saxlaması, separatçı  rejimlərin beynəlxalq 
ic ti maiyyət tərəfindən “cəzalandırılmaması” və həmin rejimlərin bölgə güc -
lə ri və cinayətkar qruplaşmalarla (terrorçular və narkoişbazlar) sıx əmək daş -
lıq etməsi regionda kövrək sabitliyi hər an poza bilər.
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РЕЗЮМЕ

сущЕствуЮщиЕ угРоЗы На ЮЖНоМ КавКаЗЕ 
и их влияНиЕ На РЕгиоНальНуЮ бЕЗопасНость

Ю. ибРагиМов

Статья посвящена анализу среды безопасности в регионе Южного Кав -
ка за. Рассмотрены различные угрозы влияющие на данною среду. Под -
чер кивается, что для укрепления стабильности в регионе Азербайджан
дол жен проводить активную и сбалансированную политику в области
безо пасности.   
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SUMMARY
cURRENT THREATS IN SOUTH cAUcASUS AND THEIR

INfLUENcE ON REGIONAL SEcURITY
Y. IBRAHIMOV

The article is devoted to analysis of the security environment of South
Caucasus region. Different threats, which influence to mentioned region’s
security environment are examined. It is stressed that Azerbaijan must pursue
an active and balansed policy in order to strengthen regional stability in
security environment.
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X A R İ c İ  O R D U L A R D A

"Djeneral Atomiks Aeronautikal" şirkətinin mütəxəssisləri "Rey ton"
korporasiyasının rəhbərliyi ilə PUA MQ-9 "Riper" aviasiya məhv et mə
vasitələrinin (AMV) namenklaturasının genişləndirilməsinə dair da nı şıq -
lar aparırlar. Onun, xüsusilə AİM-9X "Saydvinder", "hava-hava" tə yi nat lı
AİM 120 "Amraam", radiolokasiya əleyhinə  AGM-88 "Xarm" və ki çik
qabaritli perspektivli AMV olan UR "Cuda" ilə təminedilmə müm kün lü yü
nəzərdən keçirilmişdir. Bundan əlavə sözügedən PUA üçün aktiv qə fəs
anten fazalı (AQAF) DRLS-in hazırlanması üzərində işlər gedir. MQ-9
PUA-nın içində belə stansiyanın olması nəticəsində o, havada uçan digər
ob yektlərlə toqquşmanı xəbərdar edəcək, yer hədəflərini axtarmaqda öz
işi ni görəcək, silahları tətbiq edəcək və eyni zamanda düşmənin ra dio lo -
ka siya vasitələrinə maneələrin qoyulmasına imkan verəcək. PUA MQ-9
uçan aparatının "hava-hava" sinifli  idarəedilən raketlərlə, DRLS AFAR ilə
təc hiz edilməsi onun digər PUA-larla mübarizə aparmasını təmin edəcək.
MQ-9 aparatı ABŞ döyüş gəmilərinə yaxınlaşan düşmən PUA-la rı
əleyhinə mübarizə apara biləcək. PUA-nı hazırlayanlar aparatın içindəki
ava danlıqlara "Link-16" məlumatötürmə xəttinin inteqrasiyasını plan laş -
dırırlar.

Türkiyənin "hurkus" təlim-məşq təyyarəsi TAİ kompaniyası tə rə fin dən
hazırlanmışdır. Təyinatı, milli HHQ üçün pilotları ilkin təlim pro se sin də
hazırlamaqdır. Onun əsas taktiki-texniki xüsusiyyətləri: heyət bir-iki nə fər,
maksimal uçuş kütləsi 3000 kq, uçuş zamanı maksimal sürəti 574 km/saat,
maksimal uçuş hündürlüyü 10577 m, uçuş üçün sürətyığma uzaqlığı 489
m, qaçış məsafəsi 593 m, maksimal istismar yüklənməsi – 3,5/+7 va hid,
maksimal uçuş uzaqlığı 1478 km, təyyarə Kanadanın "Pratt end Uitni" şir -
 kətinin məhsulu olan bir PT6A68T turbovintli mühərriklə təchiz edil miş -
 dir. Onun gücü 1 195 kVt təşkil edir və "Xartzell" HC-B5MA-3 mü hər riki
beşpərli alümin vint hərəkətə gətirir.  



(əvvəli ötən saylarımızda)

ərzurum Mənzil Müfəttişliyinin 3-cü Ordu komandanlığına 16 iyul 1915-
ci il tarixində göndərdiyi yazının qısa xülasəsi belədir: 

“Bölgədəki ermənilər tamamilə daxili bölgələrə kastamonuya gön də ril -
mə yə başlanmışdır. Erməni qaçqınlarına əşirətlərin (tayfaların – burada
söh bət erməni köç karvanının keçdiyi yol boyu yerləşən mü səl man kürd
kəndlərinin əhalisindən gedir – tərcüməçinin qeydi) hü cum la rı nın
qarşısının alınması üçün tədbirlər görülmüşdür. Bəzi ermənilərin əldə edib
saxladıqları silahlarla birgə köç kar vanından qaçaraq əvvəlcə  quldur dəs -
tə lə ri qurduqları təsbit edilmişdir.” [1]

3-cü Ordu komandanlığının Baş Qərargaha göndərdiyi 30 iyul 1915-ci il ta -
rix li xəbərdə deyilir:

“Daxili bölgələrə göndərilən ermənilərin heç kim tərəfindən təhqir edil mə -
lə rinə yol verilməməsi, mal və əşyalarının mühafizə edil məsi üçün lazımi əmr
verilmiş və bu, bir daha aidiyyəti üzrə çatdırılmış dır.” [2] 
Yenə Daxili İşlər Nazirliyinin 18 iyul 1915-ci il 302 saylı əmrində bil di rilir:

“Dövlət olaraq başqa bölgələrə köçürülən ermənilərin öz yanlarında götürə
bilə cəkləri pul və mallarına necə ol ma sın dan asılı olmayaraq qarışıl ma ma lı -
dır.” [3] 

Pozantı-Adana arasındakı köç nəqliyyatını qurmaq üçün Daxili İşlər Na zir -
li yi Baş Qərargahdan 1 sentyabr 1915-ci il tarixli xəbərlə 2 bölük ayrılmasını
is tə miş, Baş Qərargah da bu bölüyün 4-cü Ordudan verilməsini əmr etmiş və
ye nə Baş Qərargah 30 sentyabr 1915-ci il tarixində verdiyi bir əmrlə köçün
çat dı rılması sırasında sui-istifadə edənlərin hərbi məhkəmələrə verilməsi əmr
edil mişdir. [4]

4-cü Ordu komandanlığının 28 iyun 1915-ci il tarixində aidiyyəti şəxslərə
gön dərdiyi əmrdə bildirilir: “Köçürülən ermənilərin araba və heyvanları satın
alı na bilər, ancaq onların zərər çəkmələri qəbul edilə bilməz. Aranızda təşkil
edə cəyiniz bir satınalma komissiyası vasitəsiylə bu araba və heyvanların əsl
qiy mətlərini müəyyənləşdirin və sahiblərinə o qiymətlə ödəyin.” [5] 
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Nazirlər kabinetinin 1915-ci il may ayında verilən təlimatında deyilirdi:
“Adı çəkilən qəsəbə və kəndlərdə yerləşən və köçürüləsi ermənilərin yeni ya -
şam bölgələrinə hərəkətləri və yolçuluq zamanı rahatlıqları təmin edilməli,
can ları və malları qorunmalıdır. Yola düşmələrindən yeni yurd yerlərinə yer -
ləş mələrinə qədər onların iaşə xidmətləri qaçqın-köçgün idarələri tərəfindən
tə min edilməlidir. Onlara əvvəlki iqtisadi vəziyyətləri və hal-hazırkı eh ti yac -
la rına görə mal və torpaq paylanmalıdır. Ehtiyac sahibləri üçün hökumət
evlər tik məli, əkinçi və ehtiyac sahibi olan sənətkarları toxum və alətlərlə
təchiz et mə lidir.” [6] 
Başqa bir əmrdə göstərilirdi: “Bu əmrin erməni üsyançı komitələrinin ge niş -

lən məsinə qarşı bir tədbir olması üzündən müsəlman və erməni qruplarının
qar şılıqlı qətliam girişmələrinə yol açacaq şəkildə icra edilməsindən qa çı nıl -
malıdır.”

İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinin arxivində yer alan bir əmrdə göstərilir:
“Ye ni dən yerləşdirilən erməni qruplarına müşayiət məqsədilə xüsusi vəzifəli
şəxs lərin təmin edilməsi üçün işlər görüləcək, onların ərzaq və digər eh ti yac -
la rı ödəniləcəkdir. Bu məqsədlə ayrılacaq lazımi xərclər köçgünlərə ayrılan
hökumət idarəsi tərəfindən ödənəcəkdir.” [7]

Eyni arxivdə olan başqa bir əmrdə oxuyuruq: “Köç sırasında köçürülənlərin
la zımi iaşələri təşkil edilməlidir. Yoxsul köçgünlərə lazımi qədər ərzaq ve ril -
mə li və sağlamlıqları hər gün həkim tərəfindən yoxlanmalıdır. Xəstə qadın və
uşaq lar qatarla, digərləri isə vəziyyətlərinə görə qatırla, arabada və ya piyada
gön dərilməlidir. Hər kanvoyu bir bölük müşayiət etməli, hər kanvoyun ərzaqı
ça t ma məntəqələrinə qədər qorunmalıdır... Düşərgədə və ya köç əsnasında
kö çürülənlərə qarşı bir hücum olunarsa bu hücumların qarşısı dərhal alın ma -
lı dır.” [7]
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“Köç qanunu”nun tətbiq edilməsində dövlətin aldığı tədbirləri, bu məsələ ilə
bağ lı verilən əmr və təlimatlar haqqındakı açıqlamalarımızı, Daxili İşlər Na -
zir liyinin Baş Nazirə məruzə etdiyi köçün vəziyyəti və alınan tədbirlərin
ətraflı bir açıqlaması ilə bitirək.

Daxili İşlər Nazirliyinin 17 dekabr 1916-cı il tarixli köç vəziyyətini  açıq la -
yan Əlavə-4-də tam veriləcək mətnin qısa xülasəsi belədir: “Müharibə sə bə -
bilə Şərqdəki müharibə əməliyyatları bölgəsi və ətrafından ölkənin daxili böl -
gə lərinə göndərilərək oralarda yerləşdirilən insanların sayı 702 min 900 nə -
fər dir. Onların yeməkləri verilmiş, paltar və xəstəliklərinin sağaldılmasına
səy göstərilmişdir. 

Hökumətə ehtiyac duymadan öz imkanları ilə yerləşənlərə istədikləri halda
pul  la yardım edilmişdir.

Qadın, uşaq və xəstələrə nəqliyyat vasitəsi verilməsi və müalicə yerləri qu -
rul  ması, yoluxucu xəstəliklərə qarşı peyvənd vurulması, müəyyən edilmiş bə -
zi yer lərdə isə isti yeməklə təminat həyata keçirilmişdir. Köçürülən insanların
xəs  təliklərdən qorunmaları, yığışaraq basırıq yaratmamaları, yemək, yer ləş -
dir mə və çatdırma vasitələrinin təşkil edilməsi üçün yerləşmə  bölgələri 4 qis -
mə ayrılmışdır. Müharibə meydanı da 4 yerə bölünmüşdür.  Bölgələrdən kö -
çü rülən insanlar bəlli yollardan keçərək yerləşdiriləcəkləri mahallara gə ti ril -
miş, həmin yerə xas olan mövcud qəza və qəsəbələrin özəl li yinə görə yer ləş -
di rilmişdir. Bəzi yerlərdəki köçgünlərin yerləri dəyiş di ri lə rək (xüsusilə yo lu -
xu cu xəstəliklər üzündən) daha sağlam bölgələrə gön dər il miş lər. Haraya və
ne çə şəxsin yerləşdirildiyi bir-bir qeyd edilmişdir.
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Xəstə köçgünlərin müalicəsi mülki xəstəxanalarla bərabər onsuz da çox çə -
tin vəziyyətdə olmasına baxmayaraq, hərbi xəstəxanalarda da aparılmışdır. 
Kim səsiz, yetim uşaqlar uşaq evlərinə yerləşdirilmiş, qız uşaqlarına xal ça çı -

lıq, toxuculuq, bez toxucusu, dərzilik, oğlan uşaqlarına isə dəmirçilik, dül gər -
lik, dərzilik kimi sənətlər öyrədilmişdir.” [8] 

Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Nazir idarəsinə göndərdiyi raportun qısa məz -
mu nu eynən belədir:

“Məmləkəti qadınların, uşaqlar və yaşlıların və ziy yə ti düşündürməkdədir.
İqlim və çətin müharibə şərtlərinə dayana bilməyən təx minən 800 minə qədər
bir cəmiyyətin idarə edilməsində düzgünlük sə viy yə si müdafiə olunmasa da
göndərmə yollarında tibbi müayinə yerlərinin qu rul ması, peyvəndləri
göndərmə zamanı isti yemək verilməsi, paltarla qismən tə minat, yolçuluqla
bağlı zəiflik və düşkünlüklərinin təşəkkürə layiq bir şəkildə asanlaşdırıldığı
kimi, bir çoxlarının ev sahibi olmalarıyla bərabər do lanma və vacib ehtiyac -
la rının təşkil edilməsi, özəl qurumlarda xəstə, yor ğun, dul və yetimlərin hə -
yat ları və sağlamlıqları qorunmuşdur.

Vəziyyətin ortaya çıxardığı bütün çətinliklərə baxmayaraq, köçürülənlər
mə  sələsi baş nazirlik idarəsini razı salacaq səviyyədə aparılmışdır.

Köçürülənlər üçün 1915-ci ildə 25 mln. 1916-cı ilin oktyabrın sonuna qədər
80 mln. kuruş (kuruş – həmin dövrdə Osmanlı İmperiyasında işlədilən pul va -
hi di xərclənmişdi. Sadəcə il sonuna qədər ərzaq üçün 100 mln. kuruşa eh ti -
yac ola caq dır.” [9] 

Osmanlı hökumətini günahlandırmaq istəyənlər onu dövlət əleyhinə fəa liy -
yət də göstərənləri müharibə meydanı xaricinə çıxartmaqdan çox köçürmə əs -
na sında mövcud qanunların tətbiqində lazımi tədbirlər görməmək, biganə qa -
la raq və ya əmr verərək ermənilərin öldürülməsində günahlandırırlar. 

Hal buki buraya qədər sənədlərə dayanaraq bəyan etdiyimiz açıqlamalardan
Os manlı hökumətinin ona qarşı üsyan qaldıran, ən zəif anında düşmənləri ilə
bir gə hərəkət edən vətəndaşları üçün dövlətin bütün mövcud imkanlarından
is tifadə etdiyi anlaşılır. Köçürülənləri nəinki öz talelərinə, hətta məhəlli hö -
ku mətin təşəbbüsü və yerli qüvvələrin öhdəsinə buraxmamışdır. Hər şey tə li -
ma ta, qanun və əmrlərə uyğun həyata keçirilmişdir. Köçürülən erməniləri da -
ha əvvəl öldürmüş olduqları xalqın qohum-əqrabasının təcavüzündən qo ru -
duq ları kimi, öz quldur dəstələrindən də (həmin vilayətdə, köçürülən bölgədə
fəa liyyət göstərən erməni quldur dəstələrindən söhbət gedir) qorumuşlar. Ol -
duq ları yerlərdən başlayaraq yeni yaşayış məntəqələrində normal həyat-fəa -
liy yətləri də daxil olmaqla hər şeyi planlı şəkildə aparmış, buna görə öz üzə -
ri nə vəzifələr götürmüş, əmrlərə uymayanları şiddətli şəkildə cəzalandırmış -
dır. 

Köçürülənlərin daşıya bilmədikləri mal, mülk, ərazi və heyvanların hansı
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şərt lərlə satın alına
bi lə cəyi hökumət
ida  rəsi tərəfindən
açıq  lanmış, buna
gö rə ayrıca təşkilat
qu r  muş və maddi
və  sait ayırmışdır.
Yol boyu köçürülən -
lə rin ehtiyacları və
ia şələrinin necə qar -
şı lanacağı, təhlükə -
siz liklərinin kimlər
tə rəfindən təşkil edi -
lə cəyi təfərrüatlı şə -
kil də açıqlanmışdır.
Ey  ni şəkildə bu kö -

çü rülənlərin haralara yerləşdiriləcəyi, ehtiyaclarının necə qarşılanacağı, pe şə -
lə rinə davam etmələri üçün lazımi şərtlərin necə təşkil ediləcəyi diqqətlə və
ən incə detalları ilə planlaşdırılaraq həyata keçirilmişdir.

Ancaq biz ermənilərin heç zərər görmədiyi, hər şeyin planda nəzərdə tu tul -
du ğu kimi həyata keçirildiyi, erməni və digər köçürülənlərdən də ölənlər ol -
ma dığı iddiasında deyilik. Ermənilərin günahsız müsəlmanları amansızlıqla
məhv etmələri bir ədavət və qan davası toxumları səpmiş, qarşılıqlı öl dür mə -
lər olmuşdur. Ərazi və hava şərtlərindən çoxlu sayda müsəlman öldüyü kimi,
er mənilər də ölmüşdür. Müharibə və cətin iqtisadi şərtlərdə yoluxucu xəs tə -
lik lərdən ölənlər də az deyildi. 
Bizim ortaya çıxartmaq istədiyimiz gerçək ermənilərin haqlı olaraq kö çü rül -

mə si, dövlətin üsyançılara qarşı bütün xəbərdarlıqları etdiyini, sonra onları
məc buri olaraq müharibə meydanından kənara çıxarmağa qərar verdiyi, buna
gö rə bütün tədbirləri gördüyü, imkanlarını istifadə etdiyi, heç bir zaman er -
mə nilərin zərər görməsinə icazə vermədiyi və biganəlik göstərmədiyi, heç bir
və zifəli şəxsin ermənilərin öldürülməsi üçün əmr vermədiyidir. Yəni, Os man -
lı dövlətinin yüksək vəzifəli şəxslərinin ermənilərə qarşı günahkar ol ma ma la -
rı dır. Əmrlərə tabe olmayanlar şiddətlə cəzalandırılmaq üçün hərbi məh kə mə -
lə rə verilmişdir: Dövlətin vəzifəsi də budur. Osmanlı dövləti olduğu şərtləri
nə zərə aldıqda üzərinə düşəni yerinə yetirmişdir. 

ƏDƏBİYYAT

1. ATASE Arşivi No 4/3671 Qovluq:2835 Sənəd:127 F.1-11/12
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JLTV Sыnaqdan keчÈrÈLdÈ

“Lokxid-Martin” шirkяti yцngцl taktiki maшыn olan JLTV-nin tяcrцbi nц mu nя -
si nin son variantыnы hazыrlamыш vя istehsala buraxmышdыr. Шirkяt sыnaqdan ke чir -
mяk цчцn 22 zirehli maшыn hazыrlamышdыr. Иstehsal “Bae sistems”in Texas шtatы-
nыn Sili шяhяrindя yerlяшяn zavodunda baш tutmuшdur. Bu шirkяt bildiyimiz ki -
mi, hяrbi texnika istehsalы ilя tanыnmышdыr. JLTV-nin sыnaqdan keчirilmя vя is -
tis mar keyfiyyяtlяrinin qiymяtlяndirilmяsi цчцn ABШ quru qoшunlarы vя dяniz
pi yadalarыna tяhvil verilmяsi cari ilin ЫЫЫ rцbцnя planlaшdыrыlmышdыr.

JLTV-nin ilkin sыnaqlarы göstяrdi ki, maшыnыn zirehi hal-hazыrda istisimarda
olan vя mina яleyhinя gцclяndirilmiш mцdafiяyя malik maшыnlarыn daha gцclц
zi rehi ilя mцqayisя edilя bilяr.
Avtomobil özцndя optimal mцdafiя, döyцш effektivliyi vя yцkqaldыrmanы etiva

edir. Hazыrda istismarda olan цmumi tяyinatlы avtonяqliyyat vasitяlяri ilя mц -
qa yиsяdя JLTV ekipaj heyяtinin gцclяndirilmiш mцdafiяsini, mцxtяlif шяraitlяr-
dя mobilliyi, qяnaяtli yanacaq sяrfini, baшqa platforma vя sistemlяrlя яlaqяni,
hяm чinin gяlяcяk istismarda maddi-texniki tяminat цчцn lazыm gяlяn xяrclяrin
da ha az olmasыnы tam tяmin edir. Son otuz ildя bu шirkяtin mцtяxяssislяri öz
tяc rцbяlяrini ABШ vя mцttяfiq qoшunlar цчцn mцxtяlif tяyinatlы döyцш ma шыn -
la rыnыn hazыrlanmasыna yönяltmiшlяr. Mяsяlяn, MLRS M270 markalы yaylыm
atяш li reaktiv sistemlяr, elяcя dя idarяetmя vя komandanlыq цчцn nяzяrdя tu -
tu lan yцngцl zirehli maшыnlar onlar tяrяfindяn hazыrlanmышdır.  

«Зарубежнойе Военнойе обозренийе» jurnalы, ¹8, 2013-cц il



YENİ SNAYPER TÜfƏNGİ

Yaxın gələcəkdə silahlanmada ən müasir texnologiyaların tətbiqi ilə hətta
si lahla necə rəftar etməyi bilməyən insan belə mahir atıcı-snayper ola bi lə -
cək. Bu, TraçkinqPoint şirkətinin mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan,
CES 2014 sərgisində nümayiş etdirilən yarımavtomatik AR Smart Rifle
tüfəngi sayəsində baş tuta bilər. Belə ki, əlinə ilk dəfə tüfəng alan şəxs belə
atə şi intellektual idarəetmə sistemindən yəni “Precision Guided Fi re -
arms”dan istifadə etməklə hədəfi vura bilər.
Onu qeyd etmək yerinə düşər ki, “Precision Guided Firearms” texnologiyası

haq qında ilk məlumat 2012-ci ilin sonlarında yayılmışdı. O vaxtdan bu za ma -
na qədər texnologiyada bir sıra dəyişiklik və təkmilləşdirmələr aparılmış,
tətbiqindən sonra isə bu gün üçün dünyada ən dəqiq silah adını daşımağa
layiq gö rül müşdür. Bu, seçilmiş hədəfləri ən mahir atıcı-snayper səviyyəsində
məhv et məyə qadir sistem olduğunu sübut etdikdən, öz sözünü dedikdən
sonra hə qi qətə çevrilmişdir.

Sistemin bugünkü variantı tərəfindən təmin olunan çoxsaylı sınaq və mü qa -
yi sə, atışları göstərdi ki, “Precision Guided Firearms” sisteminin atəş də -
qiqliyi ən təcrübəli atıcının atış dəqiqliyindən  ən  azı  5  dəfə yüksəkdir. Bu, 
500 m qədər məsafədə atəş aparma ilə sübut olundu.  Atıcıya hədəfi seçmək 
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və lazımi tərəfi nişan almaq lazımdır. Qalan hər şeyi avtomatik rejimdə sis -
tem özü həyata keçirir. Sistem 15 km/saat sürətlə hərəkət edən hədəfi təqib
edə və hədəfə görə nişanalmanı həyata keçirə bilir. Yarımavtomatik rejimdə
ye nidən doldurma üçün az zaman sərf olunduğuna görə atıcı qısa zaman kə -
si mində bir neçə hədəfi məhv edə bilir. 

İndi isə tüfəngin özü haqqında bir neçə söz.  AR Smart Rifle tü fən gi AR-15
ya rımavtomatik tüfənginin təkmilləşdirilmiş variantıdır. AR-15 isə ABŞ-ın
M-4 hücumçu tüfənginin mülki variantıdır. AR Smart Rif le 500 seriyası çər -
çi vəsində öz imkanları ilə fərqlənən bir neçə model təqdim edi ləcək, se ri ya -
nın kiçik modelinin qiyməti isə təxminən 9950 dollar olacaq. 

Traç kinq Point şirkətinin marketinq üzrə direktoru Open Şobl şirkətlərinin
CES 2014 sərgisində iştirakı zamanı demişdir: “Bizim şirkət müxtəlif in no -
va siya texnologiyalarının hazırlanması üzrə ixtisaslaşmışdır.  Atıcı silah da
on  illərdir ki, dəyişilmədən qalmaqdadır. Biz isə bir əsr, yaxud yarım əsr
bundan qa baq kı texnologiyaları müsir texnologiya ilə bir ləşdiririk. Maraqlı
odur ki, əlin də bizim intellektual silah nümunələri olan (tex nologiyalarla
yaxından məş ğul olan idarə və təşkilatların rəhbərləri) mü tə xəssislər
tərəfimizdən ha zır lanan texnologiyaların silahlanmadan çox digər sa hələrdə
də tətbiqi ilə bağ lı çoxlu ideyalar təklif etmişlər. Bu sərgidə iş ti ra kı mız da elə
onunla bağ lı dır”.

AĞILLI SİLAH

Armatix iP1 başqalarının əlində atəş açmayan “ağıllı silah”dır. Ceyms Bond
haq qında çəkilən filmlərdən birində baş qəhrəman əl barmaqlarını ska ner lə -
yən  Valter PPK/S modelli tapança ilə silahlanmışdı və həmin tapança yad əl -
də atəş açmırdı. Eyni funksiya filmdə olan səviyyədə olmasa da Armatix iP1

ta  pançasında hə -
ya  ta keçirilmişdir.
La  kin bu, iP1 ta -
p a n   ç a s ı n ı n i l k
“ağıl  lı silah” ol du -
ğu   nu və onu  ra -
h a t   l ı q l a s a  -
tın almağın müm -
 kün  lüyünü, yad əl -
lə  rə düşsə be lə is -
ti  fadə edilə bil mə -
yə  cəyi, təh lü kə siz -
li yin mak si mum
tə minatı de mək dir.

Armatix   iP1 
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tapançasının idarəetməsində məsafədən idarə edilən oxuyucu ska ner var ki,
bu da xüsusi qol saatlarına yerləşdirilmiş RFİD yaddaşının çi pin də yazılmış
in formasiyanı oxuya bilir. RFİD sisteminin fəaliyyət radiusu be lə qu rul muş -
dur ki, silah yalnız məhz həmin qol saatı taxılmış əldə atəşə tam hazırlıq və -
ziy yətinə gətirilə bilir. Yoxlamadan və atışa uğurlu keçiddən son ra tapançanın
ar xa hissəsində yaşıl işıq indikatoru yanır, yoxlama uğurlu ol madığı təqdirdə,
qır mızı işıq yanır və tapançanın buraxma mexanizmi av to ma tik olaraq tam
blo ka düşür.

Radiotezlik tanıma sisteminin qısa məsafəli olması silahın əldən alındıqdan
son ra istifadəsini tam istisna edir. Saatdan tapançaya verilən radiosiqnalların 
gü cünün zəifliyi bəd fikirli insanların həmin radiosiqnalları tutması və saat çi -
 pinin klonlaşdırılması işini xeyli çətinləşdirir. Bunun üçün onlarda yüksək
his  si yat lı qəbuledici olmalıdır ki, onların da əldə edilməsi məh dud laş dı rıl mış -
dır. Si lah hətta ailədəki uşaqların əlinə düşsə belə tam təhlükəsizdir. Armatix
iP1 saat ol madan oğurlansa tam faydasızdır. İstənilən halda tapança saat
olmadan də yər siz bir əşyaya çevrilir.
Diqqətə çatdırmaq lazımdır ki, “ağıllı silah” üzərində TriqqerSmart şirkəti də

ça  lışır. Onların istehsal edəcəyi tapança da texnoloji baxımından Ceyms Bon -
dun  tapançasına bənzəyəcək. Həmin tapançada da əl bar maq larının ska ner -
lən mə si sistemindən istifadə ediləcəkdir.

22 mm çaplı patronlarla atəş açan Armatix iP1 hal-hazırda ABŞ-ın silah ma -
ğa za la rının yalnız birində satılır. Onun qiyməti 1399 dollardır və saat üçün
gələcək alı cılar 399 dollar ödəməli olacaqlar.

İnternet materialları əsasında hazırladı:

Vüqar MUSTAfAYEV
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МßËУМАТ

ееËËММÈÈ ММßßГГААËËßßННÈÈНН ТТßßÐÐТТÈÈÁÁААТТыы ÖÖччÖÖНН ÈÈÐÐßßËËÈÈ ссÖÖÐÐÖÖËËßßНН ТТßßËËßßÁÁËËßßÐÐ

Åëìè ìÿãàëÿ MS Word ìÿòí ðåäàêòîðóíäà (97, 98, 2003, 2007) Àçÿðáàéúàí äèëèíäÿ, Тèìåс

íåw Рîìàí øðèôòè èëÿ éûüûëìàëûäûð. Ìÿãàëÿéÿ úÿäâÿëëÿð, ãðàôèêëÿð, äèàã ðàìëàð, ôîòîëàð äàõèë åäèëÿ

áèëÿð. Ìÿòí øðèôòèíèí þë÷öсö 12, сÿòèðàðàсû ìÿсàôÿ 1,5 îë ìà ëû äûð. Ñÿùèôÿ, úÿäâÿë, äèàãðàì, øÿêèë âÿ

ãðàôèêëÿð íþìðÿëÿíìÿëè, èсòèíàä ìÿíáÿëÿðè ýþс òÿ ðèë ìÿëèäèð. 

Мягаля 6-8 сящифядян аз олмамалы, ахырда йазылдыьы дилдян башга 40-50 сюздян ибарят рус вя
инэилис дилляриндя нятиъя (резюме, суммарy) йазылмалыдыр. Мягалянин яввялиндя мц ял  лифин ишлядийи
мцяссися, онун цнваны, е-маил цнваны, 4-5 сюздян ибарят ачар сюзляр, ахырда ис тифадя едилян
ядябиййат сийащысы олмалыдыр. Елми мянбяляря едилян истинадлар мягалянин ичин дя, ситат эятирилян
ъцмлянин сонунда, нюмряси вя сящифяси дюрдкцнъ мютяризянин ичя рисин дя верилмялидир: [1] вя йа
[1.119]. Мягалянин башга бир йериндя тякрар истинад олар са, щямин ядябиййат яввялки нюмря иля
эюстярилмялидир.  
Елми мягалянин сонунда елм сащясинин вя мягалянин характериня уйьун олараг, мцяллифин эял дийи

елми нятиъя, ишин елми йенилийи, тятбиги ящямиййяти, игтисади сямяряси вя с. айдын шя к и л дя верилмялидир.
Мягалянин сонунда йазылан ядябиййат сырасында китабын мцяллифи, ады, чап едилдийи шящяр вя
няшриййат, чап тарихи эюстярилмялидир. Истифадя едилян ядябиййат си йа щы сында сон 5-10 илдя чап
олунмуш елми мягаля, монографийа вя йени елми-техники мян бя ляря цстцнлцк верилмялидир. 
Мцяллифлярин сайы цчдян чох олан щалларда биринъи цч мцяллифин ады эюстярилмяли вя мю тя ризя ичиндя

коллектив мцяллифляр групунун олмасы юз яксини тапмалыдыр. Рус, инэилис вя йа ди эяр диллярдя олан
ядябиййат еля щямин дилдя эюстярилмялидир. Елми мягаля мцяллифляри ка фед ра вя йа тяшкилатын иълас
протоколундан чыхарыш, мягалянин елмилийи вя дюврцн тялябляриня ъа ваб вермяси, тохунулан
мясялянин актуаллыьы иля баьлы ики ряй тягдим етмялидирляр.

НÖМУНß:
1. Петухов С.И., Степанов А.Н. Еффективность ракетных стрельб. Москва, 1976 
2. Ñадыгова Ñ.Азярбайъан дилиндя терминолоэийанын тяшяккцлц вя инкишафы. Бакы, 2005  
Ñящифянин юлчцляри: вярягин форматы – А4, саь тяряфдян мясафя – 20 мм, сол тяряфдян мя сафя –

30 мм, йухарыдан вя ашаьыдан мясафя – 20 мм. Ñящифялярин 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 йерляшдирилмя ли дир. График,

ъядвял вя шякилляр*.жпэ форматында верилмяли, мятнин чап варианты иля бирликдя елек трон варианты
дискдя тягдим едилмялидир. Мягалянин сонунда мягаля мцяллифи ялагя сах ламаг цчцн ишлядийи йери,
телефон вя е-маил цнваныны эюстярмялидир.







ÝÅÍÅÐÀË ÔÈÐÈÄÓÍ ÁßÉ ÂßÇÈÐÎÂ
(1850-1925)

  1850-úè èë  àïðåëèí 19-äà Òèôëèñäÿ çàäÿýàí àèëÿñèíäÿ àíà-
äàí îëìóøäóð. Èëê òÿùñèëèíè Òèôëèñ ýèìíàçèéàñûíäà àëìûøäûð. 
Éåëèçàâåòãðàääàêû éóíêåðëÿð ìÿêòÿáèíè  èêèíúè äÿðÿúÿ èëÿ áè-
òèðìèøäèð. Ùÿðáè õèäìÿòÿ óíòåð-çàáèò  ðöòáÿñèíäÿ 7-úè  Áåëà-
ðóñ Ãóñàð àëàéûíäà áàøëàìûøäûð. Òâåð-Äðàãóí àëàéûíäà õèä-
ìÿò åäÿí ðîòìèñòð Ôèðèäóí áÿéè 4-úö åñêàäðîíà êîìàíäèð òÿ-
éèí åòìèøëÿð. Ìöùàðèáÿäÿ êîìàíäèðëèê  ãàáèëèééÿòèíÿ ýþðÿ 
îíó ùÿì òóíú ìåäàëëà, ùÿì äÿ 3-úö Àëåêñàíäðûí  èìïåðà-
òîðëóã åòìÿñèíèí èëäþíöìö øÿðÿôèíÿ ýöìöø ìåäàëëà ìöêà-
ôàòëàíäûðìûøëàð. Áèð íå÷ÿ éöêñÿê ùÿðáè âÿçèôÿëÿðäÿ óüóðëà 
õèäìÿò åòäèêäÿí ñîíðà 1906-úû èë àïðåëèí 18-äÿ ýåíåðàë ìà-
éîð ðöòáÿñèíÿ ëàéèã ýþðöëìöøäöð. 38 èëëèê ãöñóðñóç õèäìÿ-
òèíäÿ ýåíåðàë Ôèðèäóí áÿé Âÿçèðîâ éöêñÿê àëè îðäåíëÿðëÿ  òÿë-
òèô  åäèëìèøäèð. Àçÿðáàéúàí Äåìîêðàòèê Úöìùóðèééÿòè éàðà-
íàíäà î, Áàêûéà Ìèëëè Îðäóäà  õèäìÿòÿ  äÿâÿò åäèëìèø âÿ 
Áàêû øÿùÿðèíèí  êîìåíäàíòû òÿéèí îëóíìóøäóð. Ëàêèí áîëøå-
âèê-äàøíàê ãîøóíëàðûíûí ýÿëèøè èëÿ àúû áèð ÿäàëÿòñèçëèéèí ãóð-
áàíû îëìóøäóð. 71 éàøëû ýåíåðàë «Èñëàì ïàðòèéàñûíûí àýåíòè» 
êèìè èòòèùàì îëóíìóø âÿ ùÿáñ åäèëìèøäèð. Íÿùàéÿò, 1925-úè 
èë èéóíóí 30-äà ýöíàùñûç îëàðàã ýöëëÿëÿíìèøäèð. 
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