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Müdafiə döyüşünün istənilən şəraitində döyüşün uğuru onun səmərəli təş ki -
 lin, silah və döyüş texnikasının yetərli sayda olması və komandirlərin ya  ranmış
taktiki vəziyyəti düzgün qiymətləndirib müvafiq qərar qəbul et mə sin  dən asılıdır.
Dağlıq ərazilərdə müdafiə döyüşlərinin uğurla aparılması, artilleriyanın hazırlığı
və düzgün tətbiqi üçün nəzərə alınması vacib amillər bunlar dır:
– düşmən hücumu üçün əlverişli istiqamətlərin bir-birindən ayrı olması; 
– düşmənin əsas obyekt və hədəflərinin dağ və yüksəkliklərin arxa ya mac la -

rın da yerləşdiyinə görə müəyyənləşdirilməsi və onlara zərər vurulmasında
yaranan çətinlik;
– düşmən cəbhəsinin genişliyi və dərinliyində optik, radiolokasiya və səs kəş -

fiy yatının aparılma çətinliyi;
– atəş mövqeləri üçün yararlı ərazilərin məhdudluğu;
– dağlıq ərazilərdə “ölü” (görünməyən) sahələrin (zonaların) çoxluğunun mü -

da fiə üçün bütöv atəş sisteminin yaradılmasına yaratdığı çətinliklər;  
– uçqun və çöküntülərin baş verməsi ehtimalının çoxluğu, ərazinin çox his sə -

si nin daş və çınqıllı olması, atəş mövqeyi (AM)  və komanda-müşahidə mən -
tə qəsinin (KMM) mühəndis hazırlığı işlərini çətinləşdirməsi. [1.10-14]
Yuxarıda qeyd edilən çətinlikləri nəzərə alaraq, KMM və  müşahidə məntəqəsi

(MM)  elə yer ləş di ril mə lidir ki, vacib istiqamətlərin əsas hissəsini müşahidə al -
tın da saxlamaq müm kün olsun. Bu zaman yan və ön müşahidə məntəqələrindən
is tifadəyə üstünlük ver mək lazımdır. Atəş mövqeləri praktiki olaraq dağ yol la -
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rı nın yaxınlığında se çi lib hazılanmalıdır. Belə ki,  çox vaxt tam həcmli atəş
möv qeyi və rayonu üçün la zımi ərazi mövcud olmur. Bundan başqa, divi zio -
nun hər rayonunun ərazisində ba tareyaların daha dərinlikdə eşelon şəklində  eh -
 tiyat mövqeyinin olması tələb edi lir.

Dağlıq ərazidə artilleriyanın idarə edilməsi istiqamətlər üzrə həyata keçirilir.
Çə tin keçilən ərazidə, həmçinin maneələri olan qapalı istiqamətlərdə ar til le ri -
ya nın fəaliyyətində tam sərbəstlik yaranır. Yuxarıdakı məhdudiyyətləri nə zə rə
almaqla motoatıcı briqadanın istiqamətlər üzrə atəş dəstəyi olmadan mü dafiəyə
keçməsi üçün artilleriya qrupu elə tərkibdə olmalıdır ki, müdafiə döyüşü zamanı
onun tərkibində dəyişiklik edil mədən düşmənə atəşlə zərərvurma (AZ) tap şı -
rıq ları lazımınca yerinə yetirilsin. Ona görə də briqada ar til le ri ya sının çox
hissəsi birinci eşe londa (əsas səylərin cəmləşdirilmə istiqaməti üzə rində və ya
digər vacib is ti qamətdə) müdafiə olunan taborların tabeliyinə ve ril məlidir. 
Ancaq ordu korpusunun əsas səylərinin cəmləşdirilməsi istiqamətində  müdafiə

olu nan briqadanın tərkibində briqada artilleriya qrupu (BrAQ) yaratması daha
məq sə dəuyğun hesab edilir və onun ha u bit salardan ibarət olmasına üstünlük
verilir. [2]

Lakin briqadanın artilleriya qrupunun yaradılmasını zəruri edən bəzi şərtlər
var və bu şərtlər müdafiə dö  yüşündə taktiki şəraitə görə dəyişə bilər:
– briqadanının artilleriya qrupunun yaradılma şəraiti;
– onun tərkibinin müəyyən edilməsi.
Yuxarıda qeyd edilən şərtlərə görə, düşmən qruplaşması hücumlarının dəf edil -

mə si məqsədilə artilleriya vasitələrinin miqdarını hesablamaq və mü dafiə
döyüşü üçün briqadaya nə qədər artilleriya vasitəsi lazım olduğunu aydın laş -
dır maq olar. 
Bəs bu vasitələrin daha məqsədəuyğun idarə edilməsini necə təşkil etmək olar?

Deməli əvvəlcə briqadanın artilleriya qrupunun optimal tərkibini müəyyən ləş -
dir mək vacibdir.

Bunu misallarla göstərək:

Öz qoşunlarımız. Briqada ordu korpusunun əsas səylərinin cəmləşdirilmə is -
ti qamətində  hazırlıqlı müdafiə mövqeyi tutmuş, düşmən həmlələrini dəf edib
təhkim edil miş ərazini əldə saxlamaq tapşırığı almışdır.
Düşmən. 18-ci Motoatıcı diviziyanın (MAD) tərkibindən 2-ci və 9-cu əlahiddə

mo to atıcı alayın (ƏMAA) briqadanın müdafiə zolağına hücum edəcəyi ehtimal
olunur.
Belə bir halda döyüş gücünü hesablayaq:
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Föz =                                                        = Ö0,62 = 0,78

Müdafiə tapşırığının yerinə yetirilməsinə baxmayaraq, növ bə ti cədvəldə
göstərildiyi kimi briqadada itkilər 60% təşkil edəcəkdir (cəd vəl 2-yə bax).
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Öz qoşunlarımız -------------------------------------- Düşmən

nP nN -------------------------------------- nN nP

6,967 4,22
Cəmi: ümumqoşun (ÜQ) və  tank

əleyhinə vasitə (TƏV) üzrə
6,07 9,194

0,17 0,24 Cəmi: Artilleriya üzrə 0,39 0,286

7,392 0,05 Cəmi: Aviasiya üzrə 0,49 5,67

14,529 4,51 Ümumi: 6,95 15,15

CəDvəl 1.

CəDvəl 2.

Hücum edənlərin itkiləri

30% 35% 40% 45% 50%
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50% 0,82 1,21 0,87 1,14 0,92 1,08 0,96 1,04 1,00 1,00

55% 0,80 1,25 0,84 1,18 0,89 1,12 0,93 1,07 0,97 1,03

60% 0,78 1,28 0,82 1,21 0,87 1,15 0,91 1,10 0,94 1,06

65% 0,76 1,31 0,81 1,23 0,85 1,17 0,89 1,12 0,92 1,08

70% 0,74 1,34 0,79 1,26 0,84 1,19 0,87 1,14 0,91 1,10

Nöz

Nd

pöz

pd



Deməli, briqadanın kəmiyyətcə güc lən di ril məsinə ehtiyac var.
Keyf. öz = 14,529 – 15,15 = - 0,621 (keyfiyyət baxımından böyük itki yoxdur

və 1% yaxındır), lakin kəmiyyət baxımından düşmənlə təxminən 1:2,5 nis bə -
tin də fərq var.
Kəm. öz =  4,51- 6,95 = - 2,44, yəni  2,5 dəfə. Müəyyən edildi ki, briqadanın

döyüş tap şırığı sadəcə düşmən həmlələrinin dəf edilməsindən ibarətdir. Ona
gö rə də briqadanın öz itkilərinin 50%-dək  olmasına yetəcək qədər AZV vasi -
tə lərilə gücləndirilməsi la zımdır. Yəni briqadanın kəmiyyət-keyfiyyət gös təri -
ci lə rini 0,82 %-ə qədər ar tırmaq kifayətdir. [2]
Gücləndirmə artilleriyasının tərkibini müəyyən edək: 
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Zirehli obyektlərə (ZO) və canlı qüvvəyə (CQ) zərərvurmada 
artilleriya hissə və bölmələrinin N və p kəmiyyəti

120 mm özüyeriyən mina a tan
batareyası (8 mina a tan):

N P

Zirehli obyektə 0,08 0.053 0.044 0.040 0.035 0.018

Canlı qüvvəyə 0,08 0.310 0.140 0.082 0.024 0.016

120 mm ömin batr (4 minaatan):

Zirehli obyektə 0,04 0.027 0.022 0.020 0.018

Canlı qüvvəyə 0,04 0.155 0.070 0.041 0.012

122 mm adn (18 top):

Zirehli obyektə 0,18 0.129 0.108 0.099 0.087 0.049

Canlı qüvvəyə 0,18 0.288 0.162 0.132 0.102 0.056

122 mm özüyeriyən artilleriya divizionu (12 top):

Zirehli obyektə 0,12 0.085 0.071 0.065 0.057 0.024

Canlı qüvvəyə 0,12 0.191 0.107 0.087 0.067 0.024

152 mm özüyeriyən artilleriya divizionu (24 top):

Zirehli obyektə 0,24 0.183 0.153 0.038 0.123

Canlı qüvvəyə 0,24 0.390 0.216 0.180 0.135 0.048

152 mm özüyeriyən artilleriya divizionu (12 top):

Zirehli obyektə 0,12 0.121 0.101 0.091 0.081 0.019

Canlı qüvvəyə 0,12 0.257 0.143 0.119 0.089 0.019



Cədvəldən də göründüyü kimi, 18 ədəd D-30 topu olan artilleriya divizionunun
mü dafiədə  kəmiyyət göstəricisi   (N) 0,18-ə və  keyfiyyət  göstəricisi (P)
0,288-ə bərabərdir. Ona görə yeni hesablama aparaq:

Nöz = 4,51+ 4 x 0,18 = 5,23 ;   Pöz = 14,529+ 4 x 0,288 = 15,681

Föz =                 =                     = Ö0,78 = 0,88 

Müəyyən edildi ki, briqada 4 ədəd D-30 toplu divizionla gücləndirilməlidir.
Güc ləndirmə ilə müdafiə döyüşü nəticəsində briqadanın itkiləri 49%, düşmənin
it kiləri isə 36 % təşkil edəcək (hücum edən tərəf üçün itki ən çox 15-30% təşkil
et məlidir və bu itki artıq olduqda hücum qabiliyyəti itirilmiş hesab olunur), düş -
mən hücum qabiliyyətini tam itirəcək və briqada verilmiş döyüş tapşırığını ye -
ri nə yetirə biləcəkdir. Gücləndirməyə veriləcək artilleriya bölmələrinin ən op    ti-
mal bölüşdürülmə variantı:
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readn “QRAD-1” ( RA DM-18):

Zirehli obyektə 0,18 0.141 0.123 0.111 0.096 0.018

Canlı qüvvəyə 0,18 0.360 0.162 0.117 0.072 0.018

readn «QRAD-1» ( RA DM-12):

Zirehli obyektə 0,12 0.094 0.081 0.073 0.063 0.012

Canlı qüvvəyə 0,12 0.238 0.107 0.077 0.048 0.011

Artilleriya divizionu 203-mm ÖYT:

Zirehli obyektə 0,12 0.108 0.090 0.081 0.072 0.036

Canlı qüvvəyə 0,12 0.150 0.072 0.060 0.048 0.018

Artilleriya divizionu 240-mm ÖYM:

Zirehli obyektə 0,12 0.087 0.072 0.066 0.057 0.030

Canlı qüvvəyə 0,12 0.132 0.036 0.030 0.024 0.012

readn “URAQAN”

Zirehli obyektə 0,18 0.300 0.252 0.225 0.198 0.090

Canlı qüvvəyə 0,18 0.690 0.330 0.249 0.198 0.084

Artilleriya briqadası (iri çaplı) 0,96 1.215 0.793 0.684 0.564 0.244

Artilleriya briqadası (top) 0,96 1.273 0.842 0.711 0.583 0.250

reabr “SMERÇ” 0,72 2.374 0.124 0.972 0.793 0.381

CəDvəl 3.

Nöz

Nd

pöz

pd



– əsas səylərin cəmləşdirildiyi müdafiə olunan taborun nəzdinə  –  1 artilleriya
divizionu
– digər istiqamətlərdə müdafiə olunan taborların nəzdinə – 2 artilleriya divizionu;
– hər taborun dəstəyinə – 1 artilleriya divizionu (birinci eşelonda müdafiə ol-

unan taborların birinə briqadanın min batr verilir) – Cəmi = 5 artilleriya di-
vizionu (4 + 1 artilleriya divizionu özünün ştat divizionudur);
Briqadada mövcud 5 artilleriya divizionundan, birinci eşelon taborlarının əm -

rin də olan 3 ədə di istisna olmaqla 2 ədədindən briqadanın artilleriya qru pun da
yaradılmalıdır. [6]

Eyni misala görə, briqadaya hücum tapşırığı verib onun gücləndirilməsində
olan 4 adn hesabına nə qədər zərbə gücü əldə etdiyini müəyyənləşdirək:
Öz qoşunlarımız: Briqada ordu korpusunun əsas zərbə istiqaməti üzrə hücuma

ha zır laşır. Tapşırıq düşmən alayının 1-ci və 2-ci eşelonda müdafiə olunan ta -
bor la rını darmadağın edib günün sonuna 10 km dərinliyədək irəliləməklə kor-
pusun ikin ci eşelon briqadasının döyüşə yeridilməsini təmin etməkdir.

Düşmən: 18 MAD-ın tərkibindən 2-ci ƏMAA  (əlahiddə motoatıcı alay) ha -
zır lıq lı mövqelərdə müdafiə olunur (9-cu ƏMAA-nın zərbə gücünü nəzərə al -
ma dıq – yəni 9 ƏMAA-nın zərbə gücü gös təricilərini 2 ƏMAA-nın zərbə
gü cün dən çıxdıq); 

Düş mənin qalmış döyüş gücü nisbətini müəyyən edək:

Zərbə gücünü hesablayaq:

Föz =                                             = Ö 65.525 : 44.042 =              = 1.21

Bu döyüş gücü nisbətilə cədvəl 1-ə baxdıqda görürük ki, briqada düşmənin 70%-
nin məhv edilməsi tələb olunan halda yalnız 50%-ni məhv edə bilir və öz it kiləri
də 30% təşkil edir. Deməli, mövcud artilleriyadan başqa, zərbə gücü və atəş
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Öz qoşunlarımız Düşmən

nP nN nN nP

6,967 4,22 Cəmi ÜQ və TƏV üzrə 3,07 9,194

0,17 0,24 Cəmi artilleriya üzrə 0,39 0,286

7,392 0,05 Cəmi aviasiya üzrə 0,49 5,67

14,529 4,51 Ümumi: 3,95 11,15

CəDvəl 4.

Nöz

Nd

pöz

pd



imkanlarının artırılmasına ehtiyac var. Ərazi dağlıq olduğundan, briqadanı at əşi
daha effektiv olan atəş vasitələri və yüngül manevr qabiliyyətli bölmələrlə güc -
ləndirək. Buna görə də briqadaya əlavə bir reaktiv artilleriya divi zi onu (readn)
və bir motoatıcı tabor (mat) təhkim etməklə hesablamanı yenidən apa raq: [6] 

BİRLİK, BİRLƏŞMƏ VƏ HİSSƏLƏRİMİZİN N VƏ p QİYMƏTLƏRİ
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Bölmələr və qarşılaşma
döyüşlərində
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Ümumqoşun birləşmə, hissə və bölmələri mad ( td ) - 90

matq ZTR üzərində 0,06 0,120 0,068 0,056 0,044 0,024

matq PDM üzərində 0,06 0,242 0,127 0,107 0,088 0,045

mab ZTR üzərində 0,20 0,420 0,182 0,163 0,143 0,098

mab PDM üzərində 0,20 0,890 0,455 0,386 0,318 0,211

maa (ta) kəşfiyyat bölüyü 0,09 0,365 0,204 0,170 0,136 0,094

mat ZTR üzərində 0,94 2,200 1,140 0,930 0,720 0,470

mat PDM üzərində 0,94 3,797 1,838 1,520 1,142 0,774

Tank diviziyası 

( tank alayı)  mat
0,81 3,420 1,670 1,390 1,104 0,712

MAD əlahiddə 

kəşfiyyat bölüyü
0,33 1,502 0,774 0,651 0,559 0,383

maa ZTR üzərində 3,79 0,600 4,230 3,580 3,430 1,550

maa PDM üzərində 3,79 4,800 5,980 5,410 4,840 2,500

TA 2,32 3,665 6,024 5,260 4,466 3,408

MAD 17,09 57,100 22,350 20,490 18,440 0,890

TD 13,65 59,832 27,480 23,633 19,761 11,070

tətq mat PDM üzərində 0,09 0,330 0,170 0,150 0,120 0,080

tətq mat ZTR üzərində 0,09 0,164 0,056 0,049 0,044 0,030

Maa təadn 0,15 0,340 0,175 0,150 0,130 0,040

ttq 0,03 0,260 0,128 0,115 0,101 0,070

tb 0,10 0,850 0,425 0,381 0,337 0,263

tt 0,31 2,635 1,320 1,180 1,040 0,811

təbatr “FAQOT” 0,06 0,110 0,056 0,050 0,044 0,030

təabatr 100 mm TƏA 0,06 0,108 0,054 0,048 0,042 0,028



Qeyd: Briqada səviyyəsi olduğuna görə zərbə qüvvəsi bölüklərlə ölçülür.
Cəd vəldən göründüyü kimi, 18 ədəd DM-21 qurğusu olan artilleriya divizionu -
nun hücumda kəmiyyət göstəricisi N = 0,18, keyfiyyət göstəricisi isə P = 0,072
ola caqdır. Ona görə hesablamanı yenidən aparaq: [3]

Nöz = 4,51+ 1 x 0,18 = 4,69 ;   Pöz = 14,529 + 1 x 0,072 = 14,601

Cədvəldən də göründüyü kimi, 10 ədəd BMP-2 döyüş maşını olan motoatıcı
bö lüyün hücumda kəmiyyət göstəricisi N = 0,06, keyfiyyət göstəricisi P =
0,088-dir. Ona görə hesablamanı yenidən aparaq:

Nöz = 4,69 + 3 x 0,06  = 4,87;   Pöz = 14,601 + 3 x 0,088 = 15,612

Zərbə gücü nisbətini yenidən  müəyyən edək:

Föz =                                         = Ö72,392 : 44,043 = Ö1,644 = 1,28 

Bu nəticəyə görə cədvələ baxır və düşmənin cəmi 60% itki verdiyini görürük.
Ve rilən tapşırığın yerinə yetirilməsi üçün zərbə gücümüz ən azı 1,34 olmalıdır.
Bu na görə yenə də gücləndirməni artırırıq.
Cədvəldən göründüyü kimi, 10 ədəd T-72 tankı olan tank bölüyünün hücumda

kə miyyət göstəricisi N = 0,10, keyfiyyət göstəricisi isə P = 0,337-dir. Ona görə
he sablamanı yenidən aparaq:

Nöz = 4,69 + 3 x 0,10  = 4,99;  Pöz = 14,601 + 3 x 0.337 =15,612  və zərbə gü -
cü nisbətini yenidən  müəyyən edək:

Föz =                                           = Ö77,904 : 44,043 = Ö1,77 = 1,33    

«HƏRBİ BİLİK» № 4, 201710

DD ÖÖ YY ÜÜ ŞŞ   HH AA ZZ II RR LL II ĞĞ II

təabatr “KONKURS”
MAA

0,09 0,230 0,120 0,110 0,090 0,060

təabatr “KONKURS”
MAD

0,12 0,310 0,160 0,140 0,120 0,080

Təartbatr “ŞTURM-S” 0,09 0,250 0,130 0,120 0,100 0,066

ətəadn MAD 0,24 0,520 0,260 0,230 0,200 0,140

təadn TƏARB 0,27 0,570 0,290 0,260 0,230 0,150

CəDvəl 5.

Nöz

Nd

pöz

pd

Nöz
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Bu zərbə gücünə görə, briqada dağlıq ərazidə verilən döyüş tapşırığını yerinə
ye tirə bilər.

NƏTİCƏ

– dağlıq ərazidə müdafiə döyüşləri zamanı motoatıcı briqadanın güclən di ril -
mə si üçün ən azı 4 artilleriya divizionu tələb olunur; 
– bu atəş imkanları sayəsində müdafiə zamanı briqada iki düşmən alayına qar -

şı müdafiə oluna bilir;
– dağlıq ərazidə hücum döyüşləri zamanı verilmiş döyüş tapşırığını yerinə ye -

tir mək üçün (düşmənin bir alaya qədər qüvvəsini darmadağın etmək) zərbə gü -
cü vasitələrindən əlavə olaraq briqada ən azı 5 adn-lə gücləndirilməlidir.
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РЕЗЮМЕ

БоЕвоЕ пРиМЕнЕниЕ аРтиллЕРийсКих подРаЗдЕлЕний в гоР-

ной МЕстности во вРЕМя наступатЕльных и оБоРонитЕль-

ных БоЕв

З. МуФтиЕв

В данной статье используя свойства боевого применения артиллерийских
под  разделений в горной местности во время наступательных и оборони -
тель   ных боев, объясняется определение количества нужных артиллерий-
с ких дивизионов для усиления мотострелковых подразделений в  нас  тупа-
тельных и оборонительных боях.

SUMMARY

USAgE SpECIFICATIONS OF ARTILLERY UNITS DURINg OFFENCE AND 

DEFENSE OpERATION IN THE MOUNTAINOUS TERRAINS 

Z.MUFTİYEV

İn the article by using specifications of fighting application of artillery units
in the mountainous terrain during the offence and defense battles the determina -
ti on of quantity of the required artillery battalions for the reinforcement of the
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mo torized units during the offence and defense battles is explained. 
Qoşunların qarşılıqlı fəaliyyəti üçün irəli sürülən tələblər  –  döyüş tapşı -

rıq la rının ye rinə yetirilməsi zamanı uyğun gəlməsi vacib olan şərtlərin,
xüsusiyyətlərin məc musu, normasıdır. Tə ləblər prinsiplərdən irəli gəlir və
şəraitdən (şərt lərdən) asılı olaraq qarşılıqlı fəa   liyyətin (QF) prinsipləri ola bilər.
Bu prinsiplər və müa sir müharibənin xüsusiyyətləri baxımından irəli sürülən
tələbləri cədvəl 1-dəki kimi təqdim etmək olar. 

Qarşılıqlı fəaliyyət gündəlik həyatımızın hər bir sahəsinə olduğu kimi si lah  lı
qüv vələrimiz üçün də vacib əhəmiyyət kəsb edən bir amildir. Odur ki, qo şun -
lar da qarşılıqlı fəaliyyətlə bağlı məsələlərin araşdırılmasına xüsusi ehtiyac
duyulur. Silahlı qüvvələrdə qar  şılıqlı fəaliyyət, hər şeydən əvvəl, müxtəlif qoşun
növ  ləri və qisimlərinin fəaliyyətində yüksək effektivliyə, döyüş imkanlarının
maksimal istifadəsi və razılaşdırma sə viy yə sinə nail olmaqdan ibarətdir. Ay -
dın dır ki, bunun üçün həyata keçiriləcək şərtlər mütləq nəzərə alınmalıdır.

Əsas şərtlərdən biri kimi, düşmənin əks-təsiri ilə bağlı vəziyyətin (şəraitin)
mü  naqişə xarakteri daşıması hesab edilə bilər. Bu halda mövcud şərtlər çər çi -
və   sində düşmən qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinə mane olmağa, qüvvə və vasi -
tə lərin fəa   liyyətindəki uzlaşmaya təsir etməyə, döyüş imkanlarını aşağı salmağa
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cəhd edir. Bura zərbə qüvvələrinin bilavasitə təsiri, döyüşü idarəetmə və ra-
dioelektron rabitənin susdurulması, eləcə də xüsusi təyinatlı əməliyyat qüv və -
lə rinin fəa liy yəti daxildir. Belə halda qarşılıqlı fəaliyyət elə təşkil olun    malıdır
ki, düşmənin qüvvə və vasitələrinin qo şun  lara və idarəetmə orqanlarına təsiri
za manı onun da ya  nıqlığı təmin edilsin:

– birinci,  düşmənin döyüşü idarəetmə orqanlarına və rabitə qurğularına ma -
neə lərin tətbiqində;
– ikinci,  bu tələblər, qarşılıqlı fəaliyyətin vaxtında görülməsi, gizliliyin təmin

edil məsi, hərtərəfli təminat və idarəetmənin dayanıqlığı prinsiplərilə, həmçinin
qo şunların həyatda sağ qalma ehtimalının yüksəldilməsi (səpələnməsi, maska -
lan ma sı və s.), ida rəetmə məntəqələrinin, döyüşü və rabitəni idarəetmə vasitə -
lə ri nin ehtiyatda sax lanılması, eləcə də döyüş fəaliyyətlərinin gedişi zamanı
rabitə kəsilən hal larda komandanlığın qoşunları idarəetməni həyata keçirməsi
(bunun üçün  şəx si ünsiyyət, rabitə zabitlərindən istifadə edilməsi və s.) ilə sıx
bağlıdır.
Hərbi mübarizənin şiddətli xarakteri və qarşı tərəflərin hədəflərinin möh kəm -

liyi dö yüş fəaliyyətinin fasiləsizliyini şərtləndirir. Bu, qoşunların qarşılıqlı fəa -
liy  yə tində fasiləsizlik kimi tələbi qabaqcadan müəyyənləşdirir və ona qoşunlar
və idarəetmə orqanlarıyla qəti və dayanıqlı idarəetmə he  sabına nail olunur. O,
qarşılıqlı fəaliyyətin  göstərilən prinsiplərindən irəli gə lir:
– qarşılıqlı fəaliyyətdə olan qoşunlar arasında fasiləsiz məlumat mübadiləsinin

ol ması;
– qoşunların döyüş tapşırığını yerinə yetirməsinə  fasiləsiz nəzarət.
Ani dəyişən mürəkkəb şəraitlə diktə edilən döyüş fəaliyyətinin yüksək di na -

mikası, onun qeyri-müntəzəm inkişafı, qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinə çe-
viklik kimi tələb qoyur. Bu tələb qoşunların ani dəyişən şəraitlərdə fəa  liyyətləri
zamanı uzlaşmanı saxlamasından ibarətdir və göstərilmiş prin sip lər  dən irəli
gəlir:
– qarşılıqlı fəaliyyətin qabaqcadan təşkilin;
– qarşılıqlı fəaliyyət üzrə hazırlanmış sənədlərin sadəliyi və anlaşıqlı ol ma -

sın .
Qarşılıqlı fəaliyyətin çevikliyi komandirin və qərargahın şəraitin də yiş mə si -

nə vax tında reaksiya verməsi və dəyişən şərtlərdə döyüş tapşırığının ye rinə ye -
 ti ril məsinin effektivliyinə istiqamətlənmiş, həmçinin daha əvvəl qəbul edil miş
qə rarların operativ dəqiqləşdirilməsilə nail olunur.
Bəllidir ki, qarşılıqlı fəaliyyətin davamlılığı, fasiləsizliyi və çevikliyi onun ef-

fektivliyinin tərkib hissələridir və burada hər hansı çatışmazlıq qarşılıqlı fəa -
liy yətin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə aşa ğı salır. Aydındır ki, birgə
tap   şırıqların yerinə yetirilməsi üçün yetərli qədər qüvvə və vasitə olmadığı  hal -
larda qar    şılıqlı fəa liyyətində heç bir davamlılığı, fasiləsizliyi və çevikliyi ol -
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ma   yacaq.
O, konkret halda düşmənin qarşıdakı qrup laş masının tərkibi, hərbi fəaliyyətə

başlama ssenarisi, birlik, birləşmə, his sə və bölmələrinin yerləşmə rayonları ilə
əlaqəlidir.

Qarşılıqlı fəaliyyətin effektivliyi rəhbərliyin və komandanlığın qarşılıqlı
fəaliyyət prinsiplərini düzgün tətbiq etmək bacarığından asılıdır.

Qarşılıqlı fəaliyyətin mərkəzləşdirilməsi, vahid plan və niyyət üzrə müxtəlif
qo şunların, qüvvə və vasitələrin fəaliyyətlərini idarə və koordinasiya (əla qə -
lən dirən, uzlaşdıran) edən vahid orqanın varlığını nəzərdə tutur. Bu orqan geniş
sə  lahiyyətlərə malik olmalıdır. Sülh vaxtı o, tabeliyinə verilmiş hissələrin dö -
yüş hazırlığının təşkili və təminatına cavab verir, onların əməliyyat plan  larını,
elə cə də döyüş fəaliyyətlərinin təminatı üzrə yaranan sual la rın həlli üçün töv -
si yələr hazırlayır. Müharibə vaxtı onun qarşısına tabeliyində olan və təhkim
edilmiş qo şunların döyüş fəaliyyətlərinə bilavasitə rəhbərlik və onların tət bi qi -
nin yuxarı komandanlıqla razılaşdırılması kimi vəzifələr qoyulur.

Qar şılıqlı fəaliyyət əsas tapşırığı yerinə yetirən bir  lik, birləşmə, hissə və
bölmələrin  məqsədyönlü işini nəzərdə tutur. Onun təşkilinə bir gə döyüş tap şı -
rıqları icra edilərkən qoşunların fəaliyyətlərində ən dolğun, hər tə rəfli və effek -
tiv razılaşdırmaya (uzlaşmaya) nail olmaq üçün istiqa mət lən miş qa r  şı lıq lı  əla qə
və razılaşdırılmış tədbirlər kompleksi aiddir.

Qarşılıqlı fəaliyyətin təşkilinin məqsədi, tapşırıqlar birgə icra edilərkən SQ-
nin müxtəlif növlərinin döyüş imkanlarının tam və effektiv tətbiqidir. Bu
məqsədə nail olunur [1]:
– qarşılıqlı fəaliyyətdə olan qoşunların şəxsi heyəti və bütün idarəetmə his sə -

lə rinin qarşıda duran tapşırıqları düzgün başa düşməsi ilə;
– birgə döyüş fəaliyyəti üsullarının qarşılıqlı fəa liy yət də olan qoşunlarla

(qüvvələrlə) fasiləsiz razılaşdırılması ilə;
– qoşunların döyüş imkanlarını, komanda heyətinin re al döyüş və əməliyyat

şəraitini bilməsi ilə;
– sistematik məlumat mübadiləsi ilə;
– davamlı rabitə əlaqəsinin yaradılması ilə ;
– döyüş fəaliyyətləri zamanı qarşılıqlı fəaliyyətdə olan qüvvə və vasitələrin

necə məqsədyönlü tətbiq ediləcəyini qabaqcadan nəzərə almaqla (he sab la maq -
la);
– qarşılıqlı fəaliyyət davam edərkən və dayanan zaman lazımi tədbirlərin tət -

bi qi ilə.
Qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili üzrə tədbirlər hərbi fəaliyyətə qabaq ca    dan və

bilavasitə hazırlıq zamanı, həmçinin qarşılıqlı fəaliyyətin baş tutmaması və ya
pozulduğu hallarda yerinə yetirilir. Onun təşkilinə aid  dir:
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1) birlik, birləşmə, hissə və bölmələrin fəaliyyət üsullarının tapşırıqlara və
vax ta görə razılaşdırılması (qarşılıqlı fəaliyyətin qaydasının təyin edilməsi);
2) qarşılıqlı fəaliyyətin planlaşdırılması;
3) tapşırıqların qarşılıqlı fəaliyyətdə olan qoşunlara çatdırılması;
4) döyüş fəaliyyətlərinin gedişatında qarşılıqlı fəaliyyətin  saxlanması (dəs -

tək  lənməsi) üzrə SQ və müxtəlif qoşun növlərinin səylərinin razılaşdırılması.
Qarşılıqlı fəaliyyət – hər bir hərbi qurumun hansı tapşırığı, kiminlə, ha  rada,

hansı qayda ilə və nə vaxt yerinə yetirməsidir.
Qarşılıqlı fəaliyyətin planlaşdırılması – birgə fəaliyyətlərin reallaşdırılması

üçün təd  birlərin işlənməsi və onların planlar, təlimatlar və başqa sənədlər kimi
rəs mi  ləşdirilməsidir.
Qarşılıqlı fəaliyyətdə olan qoşunlara döyüş tapşırığının verilməsi, ha  zırlanmış

(tərtib edilmiş) sənədlərə, şifahi verilən əmrlərə, vaxta, bir gə kəşfiyyat mə lu -
mat la rına uyğun həyata keçirilir. Nəzərdə tutulan qar  şılıqlı fəa liy yə tin dəs -
 təklənməsi əməliyyat (döyüş fəa liy yətinin, döyüşün, həmlənin) hə dəf lə rinə
çatmağın qəti (vacib) şərtidir. Dö yüş fəaliyyəti zamanı SQ və müxtəlif qo şun
növ lə ri nin qarşılıqlı fəa liy yə  tinin davam etməsi (dəs tək lən məsi) üzrə səy lə rin
ra zılaş dı rıl masına aiddir [1]:
1. Qarşılıqlı məlumat mübadiləsi qaydasının təyin edilməsi.
2. Hədəfgöstərmə, qarşılıqlı tanınma və xəbərdarlıq siqnalları cədvəlinin də -

qiq ləşdirilməsi.
3. Qarşılıqlı fəaliyyətin bərpa edilməsi, onun üçün ayrılan qüvvə və vasitələr

ehtiyatının yaradılması.
4. Qarşılıqlı fəaliyyətin kanal və vasitələrinin yoxlanılma qaydaları və dövrili -

yi nin müəyyənləşdirilməsi.
Pozulmuş qarşılıqlı fəaliyyət ən qısa vaxt ərzində bərpa edilməlidir. Onu iki

yol la həyata keçirmək mümkündür:
– mövcud imkanlarla;
– yeni qarşılıqlı fəaliyyətlə. 
Mövcud əsaslarla aparılan qarşılıqlı fəaliyyətin bərpası qarşılıqlı fəaliyyətdə

olan qoşunların idarəetmə orqanları (məntəqələri) arasında məlumat mü ba di -
lə   sinin yenilənməsindən (bərpa edilməsindən) ibarətdir. Yeni əsaslarla qar şı lıq lı
fəaliyyətin bərpası onun yaradılmasını tələb edir. Yəni döyüş tapşırıqlarını bir -
gə yerinə yetirmək üçün SQ və müxtəlif qoşun növlərinin birlik, birləşmə, his -
sə və bölmələrinin yeni heyətini təyin etmək və onlar arasında yenidən qar şı lıqlı
fəaliyyəti təşkil etmək lazımdır. Qarşılıqlı fəaliyyətin bərpasında məqsəd qo -
şunların birgə döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi üzrə fəaliyyətlərinin ra -
zılaşdırılmasından ibarətdir. Bu məqsədə nail olunur:

– qarşılıqlı fəaliyyətdə olan qoşunların idarəetmə orqanlarının, məntəqə və
vasitələrinin qoşunların  idarə edilməsini təmin edən vəziyyətə gətirilməsi ilə;
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– qarşılıqlı fəaliyyət rabitəsinin bərpası ilə;
– qarşılıqlı fəaliyyətin vəziyyətin dəyişmiş şərtlərinə uyğunlaşdırılması ilə.
Dayanan qarşılıqlı fəaliyyətin bərpası üçün onun po zul  masına (itirilməsinə)

gətirib çıxaran səbəbləri bilmək vacibdir, burada koman di rin təcrübəsi, onun
qərargahının operativliyi, eləcə də tabeliyindəkilərin əlavə gös tə  rişlər olmadan
öz fəaliyyətlərini təhkim edilmiş və qarşılıqlı fəa liy yətdə olan qo şun lar la ra zı -
laş dırması əsasdır.

Qarşılıqlı fəaliyyətin təşkili üzrə metodlar ola bilər:

– birgə iş;
– təşkilatçılıq;
– hər iki metodun uyğunlaşdırılması.
Birgə iş metodu bir neçə üsulla həyata keçirilə bilər: [2]
– qarşılıqlı fəaliyyət planlarının qabaqcadan hazırlanması və razılaşdırılması;
– birgə komanda-qərargah təlimlərinin, məşqlərin və hərbi oyunların ke çi ril -

mə si;
– tapşırıq verilərkən xəritə üzərində və ya ərazidə  qarşılıqlı fəaliyyət su al la -

rı nın işlənilməsi;
– qoşunların, qüvvə və vasitələrin relyef planında (ərazi maketində) qarşılıqlı

fəa  liyyətinin işlənilməsi;
– birgə təlim zamanı qoşun fəaliyyətinin razılaşdırılmasının işlənilib hazır lan -

ması.
Təşkilatçılıq metoduna, adətən, döyüş tapşırığı birgə yerinə yetirilərkən vaxt

son dərəcə məhdud olduqda müraciət edilir. Bu metodun mahiyyəti qarşılıqlı
fəa   liyyət üzrə əvvəlcədən məlum olan göstərişlərin, tapşırıqların verilməsi ilə
eyni vaxtda ün siy  yət  lə, yəni şifahi və ya texniki rabitə vasitələri ilə çatdı rıl ma -
sın dan ibarətdir. Qar  şı  lıqlı fəaliyyət üzrə işin bu və ya digər metodunun se çil -
məsi əmə liy yat şə  ra  iti, vaxt ehtiyatı, SQ və müxtəlif qoşun növləri ko  man dir   ləri
ara  sında qu  rul  muş əlaqələrin səviyyəsi, onların peşəkarlığı, qə rar gahların işi -
nin uyğun lu ğu  və qo      şunların döyüş təcrübəsindən asılıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin  təşkili koman dir -
lə rin və qərargahların fəaliyyətində bir də fə lik  akt deyil. Bu proses əməliy yat -
ların (sa vaş, döyüş fəaliyyəti, dö yü ş, zərbə) hazırlanması və apa rılması üz rə
işlərə nüfuz edir və döyüş fəaliyyəti zamanı hadisələrin in ki şafı və düş mə nin
ehtimal edilən fəaliyyətini elmi cəhətdən əsas lan dı ran he   sab la ma ların aparıl -
ma sına, yaradıcı yanaşmaya məcbur edir. Bunun nəticəsində komandan (ko -
man dir) və qərargahlar bir gə döyüş tap şı rıqlarını uğurla yerinə yetirmək
məq sədilə qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin ən effektiv və məqsədyönlü qayda
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və üsullarını, onun təşkili və davametmə me  todunu  tapmalıdır.

QOŞUNLARIN QARŞILIQLI FƏALİYYƏTİNİN NÖV, FORMA VƏÜSULLARI

Miqyasından asılı olaraq qarşılıqlı fəaliyyət üç növə bölünür: [2]
– strateji;
– əməliyyat;
– taktiki.
Strateji qarşılıqlı fəaliyyət strateji əməliyyatın, kampaniyanın və ya mü ha ri -

bə nin məqsədlərinə nail olmaq üçün qoşunların razılaşdırılmış fəaliyyətindən
iba rətdir. Bu qarşılıqlı fəaliyyət baş komandanlıq və onun işçi orqanı olan baş
qə rar gah tərəfindən təşkil olunur.

Əməliyyat üzrə qarşılıqlı fəaliyyət – qoyulmuş məqsədə nail olmaq üçün
SQ və müx   tə lif qoşun növlərinin, birlik və birləşmələrin razılaşdırılmış
əməliyyat fəa   liy yətlərini təşkil edir. Bu fəaliyyətin əsas təşkilatçıları SQ növ -
 lərinin ida rə etmə orqanları – baş komandanlar, onların baş qərargahları, qo şun -
 ların və xü su  si qoşunların, birliklərin komandan və qərargahlarıdır.

Taktiki qarşılıqlı fəaliyyət ümumi döyüş tapşırığını yerinə yetirən və birgə
dö  yüş fəaliyyətləri aparan birləşmə, hissə və bölmələrin razılaşdırılmış fəa liy -
yət  lərindən ibarətdir. O, birləşmə, hissə və bölmələrin komandirləri tərəfindən
təş  kil olunur və davam etdirilir. Bəzi hallarda, xüsusi tapşırıqların yerinə yeti -
ril mə si zamanı, qarşılıqlı fəaliyyətin bilavasitə təşkilatçıları rolunda daha yük -
sək instansiyalar çıxış edirlər.

Göstərilmiş təsnifat təməldir və bunu qarşılıqlı fəaliyyəti həyata ke çirən və
davam etdirən idarəetmə orqanı nəzərdən keçirir. Ancaq həmin vaxt hərbi fəa -
liyyət üsullarını və əməliyyat fəaliyyətlərini nəzərə almaq lazımdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, qarşılıqlı fəaliyyət növlərinin təsnifatına möv cud
yanaşmada qoşunların (qüvvələrin) qarşılıqlı fəaliyyətinin hər növünü diq qət -
dən keçirmək olar.  [3] Bu növlərə daxildir:

– qarşılıqlı döyüş fəaliyyəti, düşmən qoşunlarının (qüvvə və vasitələrinin)
məhv edil məsi (susdurulması) üzrə qoşunların (qüvvə və vasitələrin) qarşılıqlı
əla qə si dir.

– qarşılıqlı təminat fəaliyyəti, qarşılıqlı fəaliyyətdə olan qoşunların döyüş və
mad di resurslarla təminatı üzrə (döyüş və maddi vasitələrlə qarşılıqlı köməklik
və mü badilə) qoşunların qarşılıqlı əlaqəsidir.

– qarşılıqlı məlumatlandırma fəaliyyəti, qarşılıqlı fəaliyyətdə olan komanda
ins tan si ya la rında dövr edən məlumatın qarşılıqlı əlaqəsidir (özümüzün və
düşmən qo şun la rının fəaliyyəti və vəziyyəti barədə məlumatın qarşılıqlı
mübadiləsi və s.).

Qoşunların (qüvvələrin) qarşılıqlı fəaliyyətinin əsas xüsusiyyətlərini onun
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həyata keçirilmə üsulları təşkil edir. Qarşılıqlı fəaliyyət üsulları dedikdə, birgə
tap şı rıqların yerinə yetirilməsi üçün qüvvə və vasitələrin ən rasional istifadə
qay da sı başa düşülür. Qarşılıqlı fəaliyyət aşağıda gös  tərilmiş üsullarla təşkil
oluna bilər: [4]

1) verilmiş tapşırıqların effektiv həyata keçirilməsi məqsədilə döyüş fəaliy -
yə tinə hazırlıq və onun davam etməsi vaxtı birlik, birləşmə, hissə və bölmələrin
səy lə rinin razılaşdırılması ilə;

2) döyüş imkanları və təyinatını nəzərə alaraq tapşırıqların qarşılıqlı fəaliy -
yət də olan birlik, birləşmə, hissə və bölmələr arasında paylaşdırılması  (bö lüş -
dürülməsi) ilə;
3) əsas tapşırıqları həll edən birlik, birləşmə, hissə və bölmələrin maraqlarının

qüv və və vasitələrin bir hissəsinin səyləri (fəaliyyəti) ilə həyata keçirilməsi ilə.
Əməli məqsədlər üçün qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin məzmununu qar -

şılıqlı əlaqələrin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq, dörd əsas  qayda və ya on la rın
birləşdirilməsi ilə təsvir etmək olar: [3]

1) tapşırıqlar üzrə qarşılıqlı fəaliyyət;

2) məkan üzrə qarşılıqlı fəaliyyət;

3) vaxt üzrə qarşılıqlı fəaliyyət;

4) tapşırıqların yerinə yetirilməsi üsulları üzrə qarşılıqlı fəaliyyət.

Tapşırıqlar üzrə qarşılıqlı fəaliyyət, qoşun qruplaşmalarının səylərinin bir və
ya bir neçə tapşırığın (müəyyən ehtimalla, həcm və səviyyə ilə) yerinə ye ti ril -
mə  sinə cəmlənməsidir (bölüşdürülməsi).
Məkan üzrə qarşılıqlı fəaliyyət, qarşılıqlı fəaliyyətdə olan hər bir birliyin (bir -

ləş  mə, hissə və bölmənin) müəyyən mühitdə (dairədə, rayonda, zonada, həddə,
sek  torda, zolaqda, hündürlükdə, istiqamətdə) tətbiqidir.

Vaxt üzrə qarşılıqlı fəaliyyət qoşunların tətbiqi və onların vasitələrinin təyin 
edil miş vaxt rejimlərində işləməsi ilə şərtlənir.
Tapşırıqların yerinə yetirilməsi üsulları üzrə qarşılıqlı fəaliyyət, qoşun və va -

si tələrin qarşılıqlı uyğunlaşa bilməsi və tam qarşılıqlı əlaqəsini nəzərdə tutur. 
Qoşunların tətbiqinin hər üsul və qaydasına konkret qoşun növünün qarşılıqlı

fəa liy yət qaydası və ya dəsti uyğun ola bilər. Buna görə də qoşunların qarşılıqlı
fəa liyyət effektivliyinin qiymətləndirilməsi üçün yeni metodoloji əsasların ha -
zır lanmasına ehtiyac var.

NƏTİCƏ

Strategiyadan başlayaraq taktiki səviyyəyə qədər bütün səviyyələrdə qo şun -
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la rın qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili SQ-də döyüş fəaliyyətlərinin artırılmasının
ən rasional yollarından biridir. Qarşılıqlı fəaliyyətin rolunun artması, eləcə də
ye ni nəsil silahlanma vasitələri və sistemlərinin, onların tətbiqi qaydalarının
ya ranması ilə şərtlənir.

ƏDƏBİYYAT
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Sxem 1. QOŞUNLARIN QARŞILIQLI FƏALİYYƏT ÜçÜN İRƏLİ SÜRÜLƏN

Qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinə
qoyulan tələblər

Qarşılıqlı fəaliyyətin effektivliyi

Müasir müharibənin
xarakterik xüsusiyyətləri

Düşmənin bütün qüvvə 
və vasitələrdən istifadə
etməklə qoşunlara aktiv

əks-təsiri

Hərbi fəaliyyətlərin qətiliyi, 
onların başlanması 

və bərpasının 
qeyri-müəyyənliyi 

Hərbi fəaliyyətlərin yüksək
dinamikası və onların 

inkişafının  
qeyri-bərabərliyi

Qüvvə və
vasitələrin 

varlığı

Qarşılıqlı
fəaliyyətin

məqsədyönlülüyü

Qarşılıqlı
fəaliyyətin

mərkəzləşdirilməsi

Qarşılıqlı
fəaliyyətin
dayanıqlığı

Qarşılıqlı
fəaliyyətin
fasiləsizliyi

Qarşılıqlı
fəaliyyətin
çevikliyi
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РЕЗЮМЕ
вЗаиМодЕйствиЕ войсК

Ф.гулаМов

В статье были изучены и предоставлены материалы по требованиям к
ор ганизации, подготовки и проведению взаимодействия между подраз де -
ле  ниями и частями вооруженных сил. Также были изучены и показаны
ос новные аспекты по требованиям к взаимодействию.

SUMMARY
MUTUAL RELATION UNITS OF THE ARMED FORCES

F.gULAMOV

In the paper it has been analyzed and presented materials on the requirements
for the organization of preparation and carrying out of the cooperation among
the sections and units of the armed forces. It has been also analyzed and shown
the basic aspects of the requirements for cooperation.
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MÜHARİBƏ DÖVRLƏRİ

Hətta ən müasir silahın, hərbi texnikanın meydana çıxması belə, silahlı mü -
na qişənin və bütövlükdə müharibə aparılmasının forma və üsullarının kökündən
də yişməsinə çox az təsir göstərdi. Yeni silah ən yaxşı halda taktika sahəsində,
ya xud strategiyadan yan keçməklə bir az da operativ şəkildə dəyişikliklərə gə -
ti rib çıxara bilər. Dünya hərb nəzəriyyəsində müharibələrin gedişində də yi şik -
lik lərə səbəb olmuş “hərbi inqilab”ların bir-birini əvəz etməsilə əlaqədar altı
dövrü müəyyənləşdirirlər.
Hərbi  sahədə birinci  inqilab, münaqişələr zamanı döyüşçülər tərəfindən bir-

bi ri üzərinə daş və taxta parçaları əvəzinə xüsusi hazırlanmış nizələr, qılınclar,
oxlar atması, həm də yaraq-əsləhənin istifadə olunması ilə baş verdi. Beş min
illik sivilizasiyaya malik olan planetimizin üç min il yarımlıq tarixi ər zində
soyuq silahdan istifadə edilməklə əlbəyaxa-qarşıdurma şəklində birinci mər -
hələ kontakt müharibələri gedirdi.

Yalnız XII-XIII əsrlərdə müharibələrin birinci dövrü öz yerini ikinci dövrə
ver di. Hərbi sahədə ikinci inqilab, barıtın ixtira edilməsilə əlaqədar oldu ki, bu
da öz növbəsində atıcı silahların: tüfəng, tapança və topların meydana çıxması
ilə nəticələndi. Müharibələrin ikinci dövrü də kontakt müharibələri  idi, lakin
bi rinci dövrlə müqayisədə tamam başqa cür aparılırdı. Düşmənin məğlub edil -
məsi artıq məsafədən həyata keçirilə bilərdi. Müharibələrin ikinci dövrü 500
ilə qədər davam etmişdir.
Təxminən 200 il əvvəl elmi-texniki irəliləyiş yivli silahın ixtirasına imkan ya -

rat dı. Bu silah daha dəqiq, daha uzaqvuran, çoxatımlı və müxtəlif çaplı oldu.
Bu isə hərb sahəsində növbəti – üçüncü inqilaba və səngər xarakteri daşıyan
müharibələrin yeni dövrünün yaranmasına gətirib çıxartdı. Bir əsr ön cə hərb
sahəsində növbəti – dördüncü inqilab baş verdi. Bu inqilab tank lara, təy   yarələrə,
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gƏLƏCƏYİN MÜHARİBƏLƏRİ

Hamıya məlumdur ki, müxtəlif texnologiyaların inkişafında əksər irə li lə -
yiş lər hərbi sahədə aparılan tədqiqat və araşdırmalar hesabına baş verir.
Di gər hallarda hərbi mütəxəssislər hər hansı texnoloji yenilikləri öz eh ti -
yac larına uyğunlaşdırmağa çalışırlar.  Gələcəkdə müharibələrin beynəlxalq
si yasətin bir aləti kimi əhəmiyyətini heç də itirməyəcəyini nəzərə alaraq,
ən perspektivli hərbi  texnologiyaları sistemləşdirməyə və müharibələrin
ne cə aparılacağını proqnozlaşdırmağa çalışaq.  



gəmilərə quraşdırılan avtomatik silahın ixtirası ilə əla qə li dir. Bu nun la da  mü -
ha ribələrin dördüncü dövrü böyük vüsət aldı ki, onların aparılması üçün çoxlu
sayda canlı qüvvə, silah və hərbi texnika tələb olun murdu. Müharibələrin dör -
dün cü dövrü hal-hazırda da davam edir.
1945-ci ildə hərb sahəsində beşinci inqilab baş verdi. Növbəti inqilab nüvə si -

la hının üzə çıxması ilə nəticələndi, bu müharibələrin beşinci dövrünə – kon -
takt sız nüvə-raket müharibəsi mərhələsinə yol açıldı. Hal-hazırda nüvə silahına
ma lik bir neçə ölkə belə müharibələrin başlanmasına hər an yüksək hazırlıq və -
ziy yətindədir.

Keçən əsrin son onilliyində hərb sahəsində növbəti – altıncı inqilab başlandı.
Bu inqilab yüksək  dəqiqliyə malik silahların meydana çıxması və eyni zamanda
yeni – altıncı kontaktsız müharibələr dövrü ilə bağlıdır. Kontaktsız mü ha ribələr
onunla xarakterizə olunur ki, hücum edən tərəf uzunmüddətli intensiv zər bələrlə
dünyanın istənilən nöqtəsində hər hansı düşmən ölkənin iqtisa diy ya tını məhv
edə bilər. Bir sözlə, altıncı dövr müharibələrinin əsas mahiyyəti – özü sağ-sala-
mat qalmaqla başqalarını öldürməkdən ibarətdir.

Danılmaz bir həqiqətdir ki, ABŞ da daxil olmaqla dünyanın heç bir ökəsinin
iri miqyaslı altıncı dövr müharibəsini aparmağa kifayət qədər ehtiyatı yoxdur,
ona görə də bu müharibəni gələcəyin müharibəsi adlandırırlar. Bu gün bütün
si lahlı münaqişələri ya dördüncü, ya da beşinci dövrə aid edirlər. Hazırda dün -
yada hərbi sahədə fasiləsiz olaraq inqilabi-texniki yeniləşmələr prosesi ge dir,
lakin ekspertlərin fikrincə, hərb sənətinin yeni mərhələsinə tam şəkildə keç mək
üçün 10-15 il,  bəlkə də, daha çox zaman tələb olunacaq.

gƏLƏCƏYİN
TEXNİKASI

ABŞ dövləti hər -
bi sahədə aparılan
el mi axtarış-təd qi -
qat işlərində bü -
tün dünya öl        kələ-
rindən öndə ge dir.
Bu heç də tə əc -
cüb lü deyil. Ame -
ri ka öz  silahlı
qüvvələrini tətbiq
et  mək üçün daim
mey dan tapır, mü -
ha ribə isə bəzi nə   -
zə riyyələrə əsa-
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sən, elmi-texniki in kişafın əsas və mün təzəm işləyən mühərrikidir. Bura Pen-
taqonun praktiki olaraq maliyyə cə hət dən heç vaxt korluq çəkməməsi faktı
əlavə olunsa, nəticədə 2003-cü ildən bə ri ABŞ ordusu tərəfindən reallaşan
“Gələcəyin Döyüş Sistemləri” (Future Com bat System) proqramı üzə çıxacaq.
177 milyard dollarlıq dəyəri olan bu nə həng layihənin məqsədi, bütün döyüş
iştirakçılarını vahid komanda şə bə kə sin də birləşdirmək, əsgər və zabitlər üçün
yeni imkanlar yaratmaq (məsələn, onl  arı pilotsuz kəşfiyyat maşınları ilə təmin
etmək)  onların döyüş hazırlığını, mo billiyini artırmaqdan ibarətdir. Proqram
çərçivəsində işlər iki əsas isti qa mət də aparılır: yeni döyüş texnikasının daha da
mükəmməlləşdirilməsi və ayrıca gö türülmüş hər bir əsgərin fəaliyyət və
funksiyalarının ümumiyyətlə də yiş di ril məsi.

Hərbi sahədə yeni döyüş texnikasının təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti
onun robotlaşdırılmasından ibarətdir. Artıq amerikalı hərbçilər öz ixtiralarını,
“pi yada”-robotlardan tutmuş pilotsuz uçuş aparatlarına (PUA) qədər, Əf qa nıs -
tan da və İraqda geniş tətbiq etmişlər. Amerika Silahlı Qüvvələri “Əl-Qaidə”
terror şəbəkəsi döyüşçülərinin mağara-sığınacaqlardan ibarət çox təhlükəli əra -
zilərini tədqiq etmək məqsədilə istifadə edilən kəşfiyyatçı-robotu artıq ha zır -
lamışlar. Yeni nəsil maşınlar Əfqanıstan və İraqda minaları zərərsizləşdirmək
üçün istifadə edilmişdir. Pulemyot, qumbaraatan və tank əleyhinə yüngül si -
lah larla təchiz olunmuş bir neçə döyüş maşını (məsələn, “Talon”) nümunələri
də hazırlanmışdır. Robotlar əsgərlər tərəfindən 1 kilometrədək məsafədən idarə
olu nur. Amerikanın San-Diyeqo şəhərində yerləşən dəniz tədqiqatları mərkəzi
la zer tuşlama sistemi  və pulemyotla təchiz edilmiş, metr yarıma yaxın hündür -
lü  yü olan insanabənzər robot prototipini yaratmışdır.
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Pilotsuz uçuş aparatlarının (PUA) yaradılmasına bir neçə ölkə tərəfindən hələ
ke çən əsrin 60-cı illərində başlanmışdı. Keçmiş SSRİ-də bu is ti qa mət də işlər
“sönmüşdü”, ancaq ABŞ-da ona çox böyük üstünlük verilirdi. Hal-ha zır da ən
geniş yayılmış yeddi aparat var: Global Hawk, Predator, Hunter, Pi o  neer,
Shadow, Dragon eye və Raven. Bütün bu PUA-lar çox vaxt yüzlərlə ki lometr
məsafədə xüsusi  yerləşdirilən yerüstü mərkəzlərdən radio vasitəsilə ida rə ol-
unur. Amerikanın “The New York Times” qəzetinin məlumatlarına görə, İraq
səmasında yuxarıda qeyd olunan və başqa konstruksiyalı təxminən 700 PUA
hərəkət edir. PUA-ların inkişafında yeni istiqamətlərdən biri  özlərinə ox şar
qırıcı-təyyarələrin yaradılmasından ibarətdir. Hazırda dünyanın 32 ölkəsi 250-
dən çox pilotsuz təyyarə hazırlanması üzərində işləyir (bu sahədə ən aktiv öl -
kələrdən biri Çin sayılır). Məhz bu səbəbdən Pentaqonun müasir tədqiqatlar
agent liyi (DARPA) belə aparatlara qarşı yeni silahın yaradılması üzərində işlərə
baş layıb. Layihənin adı “Peregrine UAv Killer” dir. Güman edilir ki, yeni tex -
no loji silah çox böyük olmayıb, ucuz istehsal xərcləri  və digər amillərlə yanaşı,
yük sək davamlılığı ilə seçilən  uçuş aparatı olacaq. O, düşmənin istənilən pilot -
suz təyyarəsini məhv etmək qabiliyyətinə malik olmalıdır. Digər perspektivli
is tiqamət  – uçan çox kiçik robotlarla bağlıdır. Belə PUA-lar uçuş zamanı prak -
 tik olaraq davamlıdır: onu tapança gülləsi ilə vurmaq olar, lakin hətta snay per
tüfəngi ilə nişan almaq real görünmür. İraqda istifadə olunan ən kiçik pilotsuz
aparatın uzunluğu bir metrdən çox deyil. 

Təbii ki, PUA-lar insanı hava məkanından tamamilə sıxışdırıb çıxara bilm ə -
yə cək. ABŞ Konqresi Tədqiqat xidmətinin (Congressional Research Service)
ha zırladığı hesabatda deyildiyinə görə, pilotsuz təyyarələr pilotlu təyyarələrdən
yüz dəfə tez dağılır. Ekspertlər bunun səbəbini belə izah edirlər: hər hansı eks -
tre m al vəziyyətdə pilot maşını qəzadan xilas etmək üçün istənilən qərarı qəbul
edə bilər, PUA-lar isə əksər texniki nasazlıqlar səbəbindən məhvə məhkumdur.
Ona görə də təəccüblü deyil ki, dünyanın ən bahalı hərbi proqramı – “Birgə
Zər bə Qırıcısı” Fighter Joint Strike (245 milyard dollarlıq) pilotlu qırıcıların
ye ni nəslinin yaradılmasına yönəlib. F-35 qırıcılarının yaradılması, istehsalı və
alın ması layihəsində ABŞ, Böyük Britaniya, Kanada, Danimarka, İtaliya, Nider-
land, Norveç və Türkiyə iştirak edir. Bundan başqa, eurofighter Typhoon adlı
qı rıcının hazırlanması üzrə ümumavropa layihəsi də mövcuddur. Bu layihənin
də yəri 90 milyard dollardan bir az çoxdur. Ehtimal olunur ki, layihə çər çi və -
sin də 620-yə yaxın döyüş maşını düzəldilə  bilər. Sözügedən təyyarələrin xü -
su siyyətləri gizli saxlanılır.
Bu ərəfədə mütəxəssislər gələcəyin döyüş təyyarəsinin hazırda istismarda olan

müa sir təyyarə modelləri ilə oxşar  və fərqli cəhətləri haqda mülahizələr irəli
sü rürlər. Yeni təyyarənin hissələri indi tamam başqa funksiyaları yerinə ye ti rə -
cək. Məsələn, korpusun üstü özündə bir sıra əlavə funksiyaları cəmləşdirir: o,
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elekt romaqnit titrəyişlərini qeydəalma və ötürmə qabiliyyətinə malik nəhəng
an ten, radar və sensora çevriləcək. Yəni təyyarə istənilən hava şəraitində “gör -
mə” xüsusiyyətinə malik olacaq və pilotun görünüş sahəsi 360 dərəcə təşkil
edə cək. Nanotexnologiyaların inkişafı təyyarənin üst hissəsinə sıradan çıxmış
his sələr haqda məlumat verən “termometr” funksiyasını yerinə yetirməyə imkan
ve rəcək. Təyyarənin idarə olunmasını tənzimləyən ənənəvi eleronlar onun qa -
nad larının quruluşunu daha dəqiq və ehtiyatlı dəyişən nanoqurğularla əvəz edi -
lə cək ki, bu da daha yüksəksürətli uçuşa və manevrə imkan verəcək. Artıq bu
on illikdə təyyarələr lazerlərlə təchiz ediləcək. Onların əsas vəzifəsi düşmənin
ha va hücumundan müdafiə sensorlarının məhv edilməsi, uzaqda olan düşmən
ra ketlərinin axtarışı və həmin raketlərin qısa məsafələrdə vurulmasından ibarət
ola caq. Təyyarəyə düşmənin elektron qurğularını məhvetmə bacarığına malik
mik rodalğalı silah, həmçinin lazer və elek tro  maqnit silahı üçün kifayət qədər
ener ji hasil etməyə malik yeni mühərriklər qu raşdırılacaq. Gələcəyin təyyarəsini
an caq bir pilot idarə edəcək, çoxpilotlu eki pajlar isə tarixdə qalacaq. Tex no lo -
gi yaların inkişafı sayəsində təyyarəçi bü tün tapşırıqları təkbaşına yerinə ye tir -
mək bacarığına malik olacaq.

Perspektivdə – dəfələrlə kos -
mo  sa çıxıb, yenidən atmosferə
qa yıdan döyüş apa rat larının ha -
zır lanması məsələsi durur.
Ümu miyyətlə, mütəxəssislərin
fik rincə, mü haribənin altıncı
döv rünün döyüş meydanı da ha
çox kosmik məkan ola bi lər. O
zaman, görünür ki, artıq mü ha -
ribənin yeddinci dövrü haq -
qında da nış maq lazım gə lə cək.
Lakin müvafiq layihələrin ic -
rası həddən artıq xərc və çox lu
ener ji tələb etməsi sə bəbin dən,
bu müharibələrin yaxın gə -
ləcəyin işi olmadığını əmin lik -
lə söyləmək mümkündür.

gƏLƏCƏYİN ƏSgƏRİ

Gələcəkdə hərbi münaqişələr
za manı bir-biriləri ilə əsgərlərin
de yil, robotların və peyk dəs tə -
lə rinin mübarizə aparacağı za -
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man  larda ordulara ehtiyac olmayacaq. Lakin yüksək texnoloji döyüş kom mu -
ni  kasiyalarına birinci zərbə endiriləndən sonra, qısa vaxt ərzində buna yenə zə -
ru rət yaranacaq. O zaman keçmiş sərt və kontaktlı müharibəyə kəskin ehtiyac
ya ranacaq. Əlbəttə ki, söhbət müharibənin final epizodlarından gedir və burada
bir-biri ilə vuruşan rəqiblərə ancaq “sonuncu məhvedici zərbə” endirmək qala-
caq. Bu na baxmayaraq, quru qoşunlarını köməkçi dəstə rolunun icraçısı sə viy -
yə sinə qə dər “endirmək” hələ tezdir.

Quru qoşunlarından istifadə üsullarındakı yeniliklərə əsasən, ayrı-ayrılıqda
hər bir əsgər praktiki olaraq avtonom döyüş vahidinə çevrilməlidir. O, yeni ra -
bi tə və məlumatların ötürülməsi texnologiyalarının köməyilə vahid komanda
şə  bəkəsinə qoşulacaq və bilavasitə komanda mərkəzlərindən düşmən dəstələ -
ri nin yerdəyişməsi və ümumi döyüşün gedişi haqda lazım olan bütün məlu mat -
la rı alacaq. Artıq Amerikanın bir elmi-tədqiqat müəssisəsi rabitə əlaqəsi üçün
mik rofonlar  və qulaqcıqlarla, gecəgörmə cihazı və istiliyi göstərən qəbuledici
ilə, eləcə də qoşunların dislokasiyasını və kəşfiyyat məlumatlarını dəqiq ləş dir -
mə yə imkan verən və göz önündə yerləşən displeylə təchiz olunmuş “Force
xxI” adlı yeni döyüş şlemini təqdim etmişdir. Bu gün ideal model belə görünür.      
Gələcək əsgərin texniki avadanlıqla təchizatının perspektiv istiqamətlərindən

bi ri də elektron qurğuları iflic edən, yönəldilmiş enerji mənbələrini, şüa si lah -
larını və qumbaraları özündə əks etdirən,  “öldürücü olmayan silah” adı almış
la yihənin işlənib hazırlanmasından ibarətdir. Bununla əlaqədar  hərbi ekspertlər
de yirlər ki, gələcək  müharibələrdə daha az qan axıdılacaq.
“Müharibədə əsas məqsəd daha çox düşmən əsgərini öldürməkdir, – fikri düz -

gün deyil.  Əsas olan – düşməni öz iradəsinə tabe etdirməkdir ki, yeni növ silah
bu nu effektiv yerinə yetirməyə daha çox imkan verir” –  deyə Amerika ordusu-
nun xü susi təyinatlısı, hazırda isə yüksək texnoloji silah növləri üzrə ekspert
Con Aleksandr bildirir.  O və  həmfikirləri iddia edirlər ki, beynəlxalq təşkilatlar
tə  rə findən bəzi yeni növ silahların, məsələn, mikrodalğaların, lazerlərin is ti fa -
də  si nə məhdudiyyət qoyulması yanlışdır. Ekspertin sözlərinə görə, qa  nun düş -
mə nin müvəqqəti görmə qabiliyyətinin itirilməsi üçün lazer sil ah la rın  dan
is ti fadəni qadağan edir. “Bu axı gülüncdür”, – deyə o, fikrini əsas lan dı rır:
“Hər  bi qanunlar lazer silahı vasitəsilə insanları öldürməyə icazə verir, an  caq
düş mən ordusunun əsgərlərini müvəqqəti kor etmək üçün gücü az olan la   zer lə -
rin istifadəsinə yox”. C. Aleksandrın sözlərinə görə, qanunlarda olan be lə qə -
ri  bəliklərin  ucbatından, hazırda alimlər rəqib əsgərlərin üzərində tam mə na  sı
ilə saniyədən də az vaxtda yandırıb deşik açan öldürücü lazerləri tə  k   milləş  dir -
 mək məcburiyyətindədirlər. Belə silah tam qanuni sayılır. 
Buna baxmayaraq, amerikalı ekspertlə heç də hamı razı deyil. Bir çoxları hesab

edirlər ki, “öldürücü olmayan silah” ifadəsinin özü, ümumiyyətlə, məntiqsizdir.
Bu nun tətbiqi üçün, hərdən Moskvanın Dubrovka küçəsindəki Teatr Mər kə zin -
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də baş verən faciə zamanı girovları xilas etmək məqsədilə terrorçulara qarşı is -
ti fadə olunan yuxugətirici qazı misal çəkirlər. O vaxt müxtəlif hesablamalara
gö rə, 180 nəfər insan həyatını itirdi. Bu faciə sübut etdi ki, öldürücü hesab edil -
mə yən kim yəvi maddə həqiqətən də ölümə gətirib çıxara bilər. Mikrodalğalar
və la zer lər də bu sıraya aiddir.

gƏLƏCƏYİN NÜVƏSİ

Nüvə silahından istifadə ssenarilərinin bir çoxunun qeyri-inandırıcılığına bax -
mayaraq, onları nəzərdən qaçırmaq olmaz. ABŞ və Rusiyada artıq bir neçə il -
dir ki, yeni nəsil nüvə silahının yaradılması üzərində işlər aparılır. Bəzi şərh çi lər
bu prosesi “yeni silahlanma yarışı” adlandırırlar.

Amerika hərbçiləri güclü adi bombalarla bir sırada duran və ənənəvi döyüş
əmə liyyatları zamanı istifadə oluna bilən, 5 kilotondan az  gücə malik (daha
çox təqdim olunan güc – onda bir kiloton) nüvə sursatları yaratmağı dəfələrlə
tək lif etmişlər. Hələlik bu istiqamətdə işlərə  qanunla qadağa qoyulsa da, mü -
əyyən addımlar atılmışdır.

Nüvə silahının “adi müharibə”də qanunla yol verilən tətbiqi variantlarından
bi ri də bunkerləri, ballistik raketlərin şaxtalarını və yeraltı arsenalları məhv et -
mək  üçün nəzərdə tutulan “bunkerdağıdıcıları”ndan (bunker-busters) is ti -
fa də edil məsi ola bilər. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin sərəncamında olan bun  kerda-
ğıdıcı bom balar təxminən 9-12 metr qalınlığında olan torpaq qatını və də mir -
be tonu ke çəndən sonra partlaya bilər. Lakin bir çox yeraltı qərargah və mühafizə
olu nan yer lər 30 metr dərinlikdə olur ki, bu da onların da ğı dıl ma sı nı qeyri-
müm kün edir. Lakin belə bir ehtimal var ki, ərazinin bir çox hissəsini radioaktiv

şüa lanmadan qoru-
maq üçün bun ker da -
ğı dıcı bombaların
ye rin dərinliyinə la -
zı mi qə dər daxil ol -
ma sı mümkündür.

Yeni növ nüvə si -
lah larının ya ra dıl -
ma sı sahəsində təd-
qiqatların digər is ti -
qa məti qaf niy bom -
ba sı ilə bağlıdır. Bu
la yihə haqda mə lu -
mat son dərəcə məh-
dud laş dı rılıb. Hal-
ha zırda layihə haq -
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da yalnız aşağıdakılar məlumdur: Texas Uni ver si  tetində keçirilən eksperiment
za manı qafniyin izomerini rentgen vasitəsilə şüa landırıblar, bu isə partlayışa
sərf olunandan 60 dəfə çox enerjinin üzə çıx ma sı ilə nəticələnib. Enerji, öl dü -
rü cü qamma-şüalanma şəklində ayrılırdı. İlkin he sablamalara görə, qafniyin 1
qra mının dağıdıcı gücü 50 kiloqram trotilinkinə bə rabərdir. Qafniy bombasının
əsas xüsusiyyəti budur ki, onun partlayışı adi nü və bombasının partlayışı zamanı
ol duğu kimi, yüksək dərəcəli radiasiya qa lıq larının yaranmasına gətirib çı xar -
mır.

KİBERMÜHARİBƏLƏR

Gələcək müharibələrin (istər altıncı, yeddinci... və ya onuncu dövr olsun) ay -
rılmaz elementi – informasiya savaşı olacaq. Hərbi texnologiyaların əsas məq -
sədi düşmənin sənaye infrastrukturunun tam dağıdılmasına, ölkə iq ti sa  diy ya tı -
nın məhv edilməsinə və informasiya cəhətdən susdurulmasına yönəldiləcək.
Bu istiqamətdə ilk “sınaqlar” artıq keçirilib: 1991-ci ildə Fars körfəzində baş
ve rən müharibə birinci  televiziya  müharibəsi oldu. NATO-nun Yuqoslaviyaya
qar şı əməliyyatını birinci internet müharibəsi, İraqa qarşı əməliyyatları isə bütün
dün yanı yalan  məlumatlarla  aldatmağın parlaq nümunəsi kimi qəbul etmək
olar. Buradan da beynəlxalq kütləvi kommunikasiya vasitəsi – ümumdünya şə -
bə kəsi olan internetin informasiya müharibələrinin döyüş meydanına çevrilməsi
mey li özünü göstərir. 
Lakin infomüharibəni təsadüfən və ya qəsdən hər hansı bir qanunpozulma fak -

tını özündə əks etdirən mənasız kompüter cinayətkarlığına aid etmək lazım de -
yil. İnformasiya müharibəsinin aparılması informasiyanın bir silah kimi döyüş
mey danında, istər iqtisadi-siyasi, istərsə də sosial-mədəni sferada istifadəsi  üz -
rə birgə fəa liy yə tini nəzərdə tu tur.

Sözügedən sahə -
də martin libikin
hə  lə 1995-ci ilin
a v   q u s t a y ı n d a
ABŞ Milli Mü da -
fiə İnstitutu tə rə -
fin  dən çap edilən
“ İ n   f o r m a s i y a
mü  ha ribəsi nə
d e   m ə k  d i r ? ”
iş i  klassik nü mu -
nə he   sab edilir.
Ora  da müəllif in -
for     masiya mü ha -
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ri  bəsinin  7  üsu   lunu müəyyən etmişdir: komanda-idarəetmə, kəş   fiyyat, elek-
tron (düşmənin silahlı qüvvələrinə qarşı), psixoloji, haker, iqti sa   di və nəhayət,
ki bermüharibə (cəmiyyətə qarşı).  Komanda-idarəetmə mü ha  ribəsi (Com -
mand and control) rəhbərlərin və icraçıların arasında olan ra bitə ka  nal la rı nı
hə dəf götürür. Hücum edən “boğazı” (rabitə kanallarını) kə sə rək “ba şı” “bə dən -
dən” ayırır. Kəşfiyyat müharibəsi ( Infornation Based War fare)  hər bi sa hə -
də mühüm informasiyanı toplamaq (hücum kimi) və öz mə lumatlarını qo  ru  maq
məq sədi güdür. Elektron müharibə (Electronic) elek tron kommuni ka  si ya va -
sitələrinə radiorabitə, radarlar və kompüter şə bə kə lə ri nə qarşı yönəlib. psi  xoloji
mü haribə (psychological) təbliğat, “beyinlərin yu yulması”, düşmən öl  kənin
əha lisinə informasiya vasitəsilə təsir etməyi nə zər də tutur. Bura “mə də  niyyət
mü haribəsi” (Kulturkampf) adlandırılan mü ha ribə də daxildir.
Haker müharibəsi (Hackerwar) informasiya erasının yetirməsidir. Düşmənin

mül  ki obyektlərinə qarşı (hədəfləri yalnız hərbi obyektlər olan elektron mü ha -
ri  bəsindən fərqli olaraq) diversiya əməliyyatlarını və onlardan müdafiəni (bank
şə  bəkələrinin dağıdılması) nəzərdə tutur. İqtisadi informasiya müharibəsi
(Eco  no mik Infor-Wor fare) iki formadan ibarətdir:  informasiya blokadası
(ABŞ-a qar şı yönəldilmiş) və informasiya imperializmi (ABŞ-ın öz metodu).
Və nə ha yət, m.libikinin nəyə görəsə,  “adi” haker müharibəsindən ayırdığı ki -
ber  mü ha ri bə lər (Cyberwar). Onların məqsədi informasiya terrorçuluğunu
(hə dəfi iz ləməyə və ya şantaj etməyə imkan verən kompüter məlumatlarının
əl də edil mə si) həyata keçirməkdir.
Sonda qeyd edək ki, robot və kompüter sistemlərinin konstruktorları daim hər -

bi ro bo texnikanın inkişafını ləngidən bir çox çətinliklərlə üzləşirlər. Onlardan
ən əsası – döyüş meydanında yaranan problemlərə qarşı tam uyğun qərarların
ope  rativ şəkildə qəbuluna kompüterin qadir olmamasıdır. Bu səbəbdən insan
be y  ni müasir müharibədə əsas silah kimi qalmaqda davam edir və gələcək mü -
ha  ribələrdə də həlledici amil statusunu qoruyub saxlaya bilər.
Nəhayət, dünyanın müxtəlif ölkələrinin ordularında texniki cəhətdən yenidən

təc hizedilmə və yenidən təşkiledilmə problemlərindən başqa, həm də gələcək
mü haribələrin aparılması sahəsində hüquqi problemlər mövcuddur.
Hazırda bütün beynəlxalq sazişlər müharibənin dördüncü dövrü adi və be şinci

döv rün nüvə silahları əsasında bağlanır. Lakin kontaktsız altıncı mü ha ribə döv -
rü nün silahları ilə bağlı heç bir razılaşma yoxdur. Odur ki, bu si lah lar mövcud
olan bütün razılaşma bazasını məhv edə bilər. Bu səbəbdən yeni növ silahların
iş lənib hazırlanması ilə yanaşı, onların tətbiqi haqda beynəlxalq qa nun ve ri ci li -
yin təkmilləşdirilməsi də zəruridir.

Xarici KİV və internet materialları əsasında hazırladı:
polkovnik-leytenant İsmayıl ABDULLAYEV

“Hərbi bilik”
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“gələcəyin əsgəri” (Future Soldier, Soldier of the Future) –1990-cı illərin
son larında ABŞ və NATO ölkələri tərəfindən yaradılmasına təşəbbüs edilən
bey nəlxalq hərbi layihəni ifadə edən ümumi terminin adıdır.
Bu, XXI əsrin texnoloji nailiyyətlərinə, o cümlədən yerləşdirmə və naviqasiya

sis temlərinə, gecəgörmə və təkmilləşdirilmiş hədəfəyönləndirmə sistemlərinə,
dö yüşçünün ümumi vəziyyətinin psixofizioloji parametrlərinin monitorinq sis -
tem lərinə, həmçinin nanomateriallar sahəsində aparılan ən yeni işlər çər çi və -
sin də hazırlanan və eyni zamanda ekzoskeletin dayaq funksiyalarını icra edən
yün gül və dinamik zireh-təchizatın yaradılmasına əsaslanmaqla, əsgərin ümumi
fəa liyyəti və effektivliyini yüksəltməyi nəzərdə tutan bir sistem yaratmaqdır.
Təc hizat və yaxın döyüş vasitələri sahəsində ən yeni nailiyyətlərlə, ilk növbədə
xü susi təyinatlı bölmələr təchiz edilir.
Dünyada bu cür ən müasir səkkiz layihə mövcuddur. Bu, ABŞ-ın “Land War-

rior” və “Mounted Warrior”, Fransanın – “FELIN” (Fantassin a Equi pe -
ments et Liaisons Integres), Almaniyanın – “IdZ” (Infanterist der Zukunft),
Bö yük Britaniyanın – “FIST” (Future Integrated Soldier Technology), İs pa ni -
ya nın – “COMFUT” (COMbatiente FUTuro or Future Warfighter), Kanadanın
– “ISSp” (Integrated Soldier System Project) və İsrailin – “ANOg” döyüş
dəst ləri sistemləridir.
Onların hamısı eyni sxem üzrə qurulmuşdur. Sadalanan ən müasir səkkiz təc -

hi zatın tərkibinə daxildir: lazer məsafəölçəni, kiçik ölçülü kompüter, də bil qə -
üs tü və ya sinə displeyi, lazımi məlumat bazaları, elektron xəritələr, yerləşdirmə
sis temi, operativ dialoq və real zamanda informasiya verməni dəstəkləyən proq -
ram  lar. Bu sistemlər vahid döyüşü idarəetmə sisteminin mövcudluğuyla xa rak -
terizə olunur. Belə sistemlər ilk dəfə ABŞ və İsraildə yaradılıb. İndi bu sis temlər
adı çəkilən ölkələrin SQ və güc nazirliklərində təchizat elementi qis min də fəal
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DÜNYANIN ApARICI ÖLKƏLƏRİNİN
“gƏLƏCƏYİN ƏSgƏRİ” TƏCHİZATLARI

XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəllərində bir çox ölkələr “gələcəyin əsgəri”,
“gə ləcəyin silahı” və s. proqramlar çərçivəsində hazırlanan silahların üs -
tün lükləri ilə cəmiyyət qarşısında “öyünmək” qərarına gəldilər və öz si lah -
la rının nə qədər güclü olduğunu sübut etməyə çalışdılar. Bu silahların
ara sında olduqca maraqlı nümunələr də var. Hətta bəzi ağılasığmaz mo -
del lər də var ki, çəkiləri 10 kq təşkil edir. Lakin yüz minlərlə vəsaitin daha
ya r arlı bir şeyə xərclənməsinə baxmayaraq,  anlaşılmazlıq doğuran nü mu -
nə lər də az deyil. Məqalə çərçivəsində “gələcəyin əsgəri” və onun daha re -
al variantları haqqında məlumat verməyə çalışacağıq.



istifadə olunmaqla yanaşı başqa ölkələrə də idxal edilir və ya onlar tə rəfindən
“yamsılanaraq” üzərində müəyyən işlər görülür.
Gəlin “gələcəyin əsgərləri”nin hal-hazırda mövcud olan təchizatlarını nəzərdən

ke çirək və onlardan hansıların hazırlıq mərhələsində olduğuna diqqət yetirək.

“LAND WARRIOR” LAYİHƏSİ (ABŞ)

Digər dövlətlərdən əvvəl başlanmış Amerika proqramı hal-hazırda çox böyük
nə ticələrə nail olmuşdur. 2003-cü ilə qədər ABŞ-da “Land Warrior Block-
1”in və “Land Warrior Block - 2”nin 2 dəsti yaradılıb. “Land Warrior Block-
2” “Stryker-bri gade” birləşmələrinin (“Stryker” hərbi maşınlarıyla təchiz
edilən yeni tipli bir ləşmələr) əsgərləri üçün nəzərdə tutulub. 2003-cü ildə “Land
Warrior Block 2”nin təchiz edilməsi qərara alındı. Hal-hazırda  “Mounted
Warrior” adı almış pers pektivli təchizat dəstinin hazırlanması “General Dy-
namics C4 Systems” şir kəti tərəfindən həyata keçirilir.

“Mounted Warrior” dəstinə kompüter, dəbilqə displeyi (HMD), GPS-naviqa-
tor, radiostansiya, qidalandırma bloku və silahlanmanı idarəetmə sistemi daxil -

dir. Əsgər avtomatik tü  fən-
gə bər kidilmiş video və inf -
ra qır mı zı kameralarla dö -
yüş mey da nını müşahidə
edə bilər. Bu sis temin bir
özəl liyi də odur ki, video və
infraqırmızı ka me  ra lardan
alı nan görüntü re al zaman -
da displeydə əks  olunur ki,
bu da döyüşçünün sı ğına -
caq  da da qala bilməsinə im -
kan yaradır. HMD-yə əlavə
ola  raq, dəbilqə monokulyar
op  tik sistem, qulaqlıqlar və
mik  rofonla təchiz edilib.
Bü  tün bölmələr “Stray -
ker” zi reh li avtomo bi l lə riy -
lə birlikdə va hid  in   for masi-
ya sisteminə bir ləş di ril miş -
dir. Hərbi ma şın lar yalnız
əs gərlərin daşınması və atəş
dəs təyi təminatını hə ya ta
ke çirmir, həm bir növ “in -
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for masiya qovşağı” rolunu oy nayır, həm də “döyüş sa hə si” ilə müxtəlif böl mə -
lər arasında informasiya mübadiləsini təmin edir.

2006-cı ilin  may ayından sentyabra qədər 23-cü piyada diviziyasının 4-cü
bri   qadasının bazasında (Lyuis istehkamı, şt. Vaşinqton) 440 ədəd “Land Warri -
or” və 147 ədəd “Mounted Warrior”dəstinin birinci çöl-səhra sınaqları ke çi ril -
 miş dir. 2007-ci ilin fevralında keçirilən sınaqların nəticələrini əsas götürən
Pen ta qon lazımi texnologiyaların olmaması səbəbindən dəstlərin aşağı ef fek -
tiv  liyinə gö  rə proqramın bağlanmasının mümkünlüyü haqqında məlumat yaydı.
Ancaq 2007-ci ilin iyununda 4-cü briqada 200 ədəd döyüş dəsti “Land War ri -

or” və “Mounted Warrior” ilə birlikdə İraqa göndərildi. Dəstlər şəhərdə pat rul
xi d mətinin aparılması şəraitində və səhra şərtlərində sınaqdan keçirildi.

Av qustda döyüş dəstinin təkmilləşdirilmiş yeni variantı təqdim edildi. O öz
sə lə findən əhəmiyyətli dərəcədə yüngül və bir sıra texniki yeniliklərə sahib idi.
Xü susən də bu, avadanlığın çəkisində özünü  göstərirdi. Belə ki,  indi elektron
ava danlığın çəkisi əvvəlki kimi, 4,5 kq deyil, 3,2 kiloqram təşkil edirdi. GPS-
na viqator və dəbilqə displeyindən əlavə, yeni dəst snayperlərin yerini təyin edən
“Bu meranq” sistemiylə, həmçinin idarəetmə blokunda daha yığcam kla vi a tu ra
ilə təchiz olunub.Yeni dəstlər ZDM “Strayker”lə məlumat mübadiləsi apara bi -
lər və onların köməyilə istehkamçı-robotları da idarə etmək olar.
2007-ci ilin iyulunda ABŞ Konqresinin Silahlı Qüvvələr üzrə komitəsi “Land

War rior” layihəsinin reallaşdırılmasının davamına ehtiyac olduğunu mü əy yən -
ləş dirdi və bununla bağlı geniş bir məruzə hazırladı. 2008-ci ilin müdafiə büd -
cə sində çöl-səhra sınaqlarının davamı və dəstin təkmilləşdirilməsi üçün 18,7
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mil yon dollar mad -
di və sait ayrıldı.
O da maraqlı fakt -

dır ki, 2005-ci ilin
fev ralında “Land
War rior” proqramı
“Fu ture Force
War rior” (FFW)
la yihəsiylə bir ləş di -
ri ldi ki, bu da ta ma -
mi lə yeni –  “gə   lə-
cək tex no lo gi ya -
lar” la “Land War-
rior-II” dəs  t in in
ya  radıl ma sı na sə -
bəb oldu. On la rın
bir ləşməsinə bax -

mayaraq, “Fu tu  re Force Warrior” proqramı çox perspektivli sayılır və hətta
“Land Warrior” la yihəsi bağlansa belə maliyyələşdirilir. FFW dəstinin əsas
elementlərindən bi ri də əsgərin müdafiəsi və elektromexaniki “əzələlər”in
hesabına onun fiziki im kanlarının artımını təmin edən kostyum-ekzoskelet ola -
ca ğı planlaşdırılır.

Hərbi komandanlığın bəyanatına görə, İraqda onların tətbiqi zamanı “Land
War rior” və “Mounted Warrior” dəstləri əsgərlərin şəhər şəraitində məlumatlılıq
sə viyyəsini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmiş, həmçinin döyüş tapşırığının icrası
vax tı koordinasiyanı yaxşılaşdırmağa imkan vermişdir. 
“Land Warrior”– kompüter dəstindən, dəbilqə displeyi, GPS naviqatoru, ra -
dio  stan siya və qidalandırma blokundan, silahları idarəetmə və snayperlərin ye -
ri ni tə yinetmə sistemindən ibarətdir. Döyüşçü avtomatik tüfəngə quraşdırılmış
vi deo və infraqırmızı kameralardan alınan və displeydə əks olunan görüntülər
he  sa bı na döyüş meydanını izləyə bilir. Çəkisi 50 kq-a qədərdir. Eyni zamanda,
əs   gər lər dəstin narahat və etibarsız olduğundan, zəif elementlərə gö  rə qi da lan -
ma nın tez-tez kəsildiyindən danışırlar. Bundan başqa, yeni elektron cihazların
kö   məyi ilə komandaların ötürülməsində çətinliklər var, həmçinin dəst ekstremal
şə   raitdə qərar qəbul etməyə mane olur.

Əsgərlərin yeni sistemlərə neqativ münasibətinə baxmayaraq, layihənin da -
va mı və yeni təchizatın bütün çatışmazlıqlarını üzə çıxarmaq üçün real döyüş
fəa liyyətlərində çöl-səhra sınaqlarının sayını artırmaq planlaşdırılır. Layihəyə
təx minən 500 milyon dollara yaxın vəsait xərclənmişdir. “Land Warrior”un bir
dəs tinin təxmini qiyməti 70 min dollar təşkil edir.
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“IdZ-ES” LAYİHƏSİ (ALMANİYA)

Döyüş fəaliyyətlərinin keçirilməsi üçün xüsusi layihələndirilən və modul şək -
lin də hazırlanan bu sistem alman piyadalarının məhvetmə səviyyəsi, sağqalma
də rəcəsi, mobillik, döyüşün aparılması və döyüş hazırlığı səviyyəsinin yü k səl -
dil  məsini təmin edir. Sistemi Avropa aerokosmik və müdafiə konserninin
(EADS Defence Electronics) elektronika bölməsi və Rheinmetall (Rheinme -
tall DeTec Ag) şirkətləri qrupunun müdafiə bölməsi hazırlayır.

Bütovlükdə, “IdZ-ES” layihəsi onun Avropa və beynəlxalq analoqları kimi,
üç əsas elementdən – müdafiə, ətrafdakı vəziyyət haqqında məlumatın təminatı,
ra bitə və silah sistemindən ibarətdir. Modul rabitə avadanlığı səs və video mə -
lu matları verməyə qadirdir. GPS sistemiylə birləşdirilən rəqəmsal ekran real
za man kəsimində yerüstü vəziyyəti əksetdirməyə, komandanlıq və döyüşü ida -
rə  et mə mərkəzlərinə ötürmə imkanlarına malikdir. Bundan başqa, “Rheinme -
tall IC4U” hesablama kompüteri real zamanda ayrı-ayrı döyüşçülər, döyüş
nəq  liy ya tı və uyğun şəbəkələr arasında məlumatların ötürülməsini təmin edir.
Artilleriya atəşini və minaların aşkarlanmasını idarəetmə məqsədilə əlavə ola -

raq geniş tənzimçilər (verici-qəbuledici) dəsti hazırlanır. “IdZ-ES” tex no lo gi -
ya larının müxtəlif zirehli sistemlərə quraşdırılması da planlaşdırılır, məsələn,
ye ni döyüş nəqliyyatı “puma”ya (Almaniya istehsalı), “Boxer” zirehli av to -
mo bilinə və yüngül döyüş təyyarələrinə.

“IdZ-ES” layihəsi üzrə “gələcəyin alman əsgəri”nin tam təchizatı özündə
“Heck ler and Koch” şirkətinin istehsalı olan “g-36” avtomatını; silaha quraş -
dı rılacaq lazer sistemini; yük jiletinə yerləşdirilmiş komandanlıq, idarəetmə və
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ra bitə (S-41) kompüter informasiya sistemini; göz və qulaqların müdafiəsini
tə min edən alt sistemini; nüvə, bioloji və kimyəvi silahdan müdafiənin alt sis -
tem lərini; bal lis  tik və zərbələrdən müdafiənin alt sistemini, həmçinin gecə gör -
mə sistemini eh tiva edir. Ən əhəmiyyətli alt sistemlərdən biri, Avropa şirkəti
“Tha les”də ha zırlanan “NavICom C-41” rabitə-naviqasiya köməkçisidir. Bu
sis tem əsgərin və onun yoldaşlarının, minalı sahələrin (qabaqcadan digər verici-
qə buledicilərlə mü əyyən edilmiş) və digər təhlükə zonalarının yerini müəy yən -
ləş dirir, həmçinin dö yüş hədəflərini, onların koordinatlarını, trayektoriyasını,
düş mən, dost və ya neyt ral hərbi güclərin olmasını müəyyən edir. “NavICom”
re al zaman kə si yin də əsgərlə arxa cəbhə arasında müxtəlif səviyyəli nəzarət və
ida rəetməni, həm çinin təhlükəsiz rabitə və məlumat mübadiləsini təmin edir.

“IdZ” döyüş təchizatına  düşmən snayperlərinin yerini təyin edən və dö yüş -
çü nün sağlamlıq vəziyyətini nəzarətdə saxlayan əlavə komponentlər da qu raş -
dı rıla bilər. Mərkəzi idarəetmə elementi və sistemlə qarşılıqlı fəaliyyətlər cib
kom püteri vasitəsilə həyata keçirilir.

Şəxsi cib kompüteri (ŞCK) və quraşdırılmış rəqəmsal xəritə, həmçinin GPS
qə buledicinin köməyi ilə əsgərlər öz yerlərini müəyyənləşdirə və təyinat böl -
gə sinə çata bilərlər. Rəqəmsal ultra-yüksəktezlikli radiomodul döyüşçülərə bir-
bi ri arasında sabit və simsiz rabitə təşkil etməyə imkan yaradır. ŞCK  dö   yüşçü-
nün yerini, hesabatları, şəkilləri, həmçinin video materialları komanda mən tə -
qə sinə ötürür.
“Gələcəyin əsgəri” sistemi əsgərin hansı nöqtədə olmasından asılı olmayaraq,

re al zaman kəsimində onun ən son informasiya ilə təminatı üçün la yi hə ləş di -
ril mişdir. 
“IdZ” dəsti “Heckler and Koch” şirkətinin istehsalı olan “g-36” avtomatını,

si laha quraşdırıla bilən lazer sistemini, rəhbərliketmə, idarəetmə və rabitənin
kom püter informasiya sistemini, gözləri və qulaqları qoruma sistemini, nüvə,
bio loji və kimyəvi silahdan sistemaltı müdafiəni, gecəgörmə sistemini, əs gər -
lə rin, mina sahələrinin və digər təhlükəli bölgələrin yerini təyin edən rabitə na -
vi qasiyası sistemini ehtiva edir. Çəkisi 43 kq-a qədərdir.
“IdZ” sisteminin davamı“eADS” şirkətlər birliyi tərəfindən hazırlanan yeni

nə sil “Warrior-21”dir. “Warrior-21” modul sistemi “EADS”ın hazırladığı digər
si lahlanma və ona uyğun texnoloji proqramlardan istifadəni ehtiva edir. Mə sə -
lən, bura “FAUST” komanda və idarəetmə sistemi, “FIS Heer” (İspaniyada
“SI MACET” layihəsi kimi informasiyanı idarəetmənin gələcək informasiya
sis temi), “SatComBW” (Almaniya SQ-nin peyk rabitəsi sistemi), “A400M”
(ha va qüvvələrinin yeni Avropa standartı), “NH-90” (orta ölçülü və çox məq səd li
hər bi helikopterlər) və s. aid etmək olar. “Warrior- 21”, ilk növbədə “İdZ” sis   te -
minə əsaslanır və konkret silahlı qüvvələrin şəxsi ehtiyaclarına uy ğun laş dı rılır.
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“FIST” LAYİHƏSİ (BÖYÜK BRİTANİYA)

Böyük Britaniyanın “gələcəyin əsgəri” layihəsi bu günə qədər Avropada möv -
cud olan ən bahalı və ən uzunsürən layihələrdəndir. Layihələşdirmə mərhələsi
1994-cü ildə başlanmışdır. Layihənin genişləndirilməsi 2009-2010 və 2015-ci
ilə təyin edilmiş, 2020-ci ilə isə tam təchizat dəstinin döyüşə hazırlığı plan laş -
dı rılır. “FIST”-in bir dəstinin qiyməti bütün əlavələri ilə birlikdə 70 000 funt-
ster linqi (84 000 avro) ötür ki, bu da digər Avropa analoqlarından təxminən üç
də fə bahadır. Layihənin məqsədi  2015-2020-ci ilə qədər 30-35 min əsgəri təc -
hiz etməkdir. Hazırlama müqaviləsi “Qinetic” və “Thales UK” şirkətləri ilə
im za lanmışdır.

Layihə gələcəyin əsgərinin fiziki və psixoloji yüklənməsini, həmçinin mini-
mum dö  yüş və insan amili riskləri zamanı stresi azaldan, döyüşün aparılması
ef  fek tiv   liyini optimallaşdıran xüsusi təchizatı təmin etməlidir.

“FIST” sistemi müxtəlif elektron sistemlər (elektron-optik çeviricilər, lazer
mə safəölçəni, hədəf lokatorları, xəritələr sistemi, QpNS (Qlobal Peyk Navi qa -
si ya Sistemi) və bir sıra başqa informasiya-rabitə sistemləri), geyimlər, qo ru -
yu cu dəbilqə (mühafizə sistemi və quraşdırılmış informasiya sistemi), şəxsi
zi reh və geniş silah sistemindən ibarətdir.

“FIST” sistemi “C-41” (komandanlıq, idarəetmə, rabitə, kəşfiyyat) sistemi
funk siyalarının yaxşılaşdırılması, məhvetmə imkanlarının artırılması, mobilliyi,
dö yüşçünün yaşam qabiliyyəti və dayanıqlığı üçün hazırlanmışdır. Sistemdə
bö yük miqdarda elektron avadanlığa görə, sərbəst enerji mənbəyi probleminin
həl li tələb olunur. Quraşdırılan akkumulyator yüngül və enerji yükünü maksi-
mum müddətə saxlamalıdır.
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Proqramın meneceri Pol Uotanın sözlərinə görə, son illər ərzində “Thales”
şir kəti vahid mərkəzdə birləşdirilmiş qida mənbəyindən istifadə ideyasından əl
çək mişdir. Sistemdəki elektron elementlərin əksəriyyəti şəxsi qida mənbəyinə
eh t iyac duyur və nəticə kimi, sistemdə bir sıra müxtəlif akkumulyatorlardan is -
ti fadə oluna bilər.
Böyük Britaniyanın “gələcək əsgəri”nin əsas sistemaltı hissəsi rabitədir. Bölmə

üzv ləri arasında əlaqə kiçik ölçülü şifr radiosunun köməyi ilə təmin olunur. Əs -
gər lə əlaqə itərkən şəbəkə sistemi ehtiyat rabitə kanallarını təmin edir. Səs və
baş qa məlumatların döyüşçüyə ötürülməsi komanda mərkəzindən birbaşa hə -
ya ta keçirilir. Əsgər “QPNS” sistemi, yolu hesablama cihazı və vəziyyət haq -
qın da məlumatı olması üçün dəbilqə displeyində əks olunan xəritə ilə təchiz
edi lir.
“FIST” özündə “SA-80” hücum tüfəngini və ehtiyacdan asılı olaraq “M-203”

(ABŞ SQ-də sınaqdan keçirilmiş) qumbaraatanı, həmçinin tank əleyhinə si  lahı,
la zer uzaqlıqölçəni, xəritələr sistemi və hədəf lokatorlarını, paltarları, qu raş dı -
rıl mış informasiya sistemləri olan qoruyucu dəbilqəni, geniş silahlanma sis te -
mi ni və şəxsi zirehi ehtiva edir. Çəkisi 35 kq-a qədərdir. Sadalanan sistemlərə
əs  gərin məhvetmə qabiliyyətinin artırılması üçün müşahidə, aşkaretmə və hə -
də  fətuşlama alt sistemləri də qoşulur.

Xüsusi diqqət rahatlıq, kamuflyaj və mobillik nöqteyi-nəzərindən döyüş təc -
hizatı və zirehli müdafiəyə ayrılır. “Qinetic” şirkəti “gələcəyin əsgəri”nin bü -
tün Avropa proqramları üçün ayrıca enerji təminatı problemləri ilə məşğul olur.

“COMFUT” LAYİHƏSİ (İSpANİYA)

“Defense-aerospace”nin verdiyi xəbərə görə, Avropa silah şirkəti “EADS”ın
is pan bölməsi “gələcəyin əsgəri” konsepsiyasının hazırlanması üçün İs pa ni ya -
nın Müdafiə Nazirliyi ilə müqavilə bağlamışdır.
Müqaviləyə uyğun olaraq, 2009-cu ilin sonuna kimi ispan ordusunun üç moto-

pi  yada manqası (36 əsgəri) “COMFUT” proqramı çərçivəsində yaradılmış yeni
təc  hizatı alacaq və müxtəlif şəraitlərdə sınaqlardan keçirəcək.

36 əsgərdən hər biri yerli ərazi xəritəsi, taktiki şərait (bölmənin bütün əs gər -
lə  rinin yeri də daxil olmaqla), hədəflər və potensial təhlükələr əks olunan kiçik
öl  çülü kompüterlə təmin olunacaq. Əsgərlər real zaman şəraitində vəziyyət haq -
qın da məlumatlarla mübadilə edə biləcəklər.
“COMFUT” konsepsiyasının ən əhəmiyyətli detallarından biri də əsgərin silahı

ilə “intellektual dəbilqə” arasında rabitənin olmasıdır. “COMFUT” təchizat dəs -
ti ərazinin xəritəsini, taktiki şəraiti, hədəflər və potensial təhlükələr  əks olunan
por tativ kompüteri ehtiva edir. Əsgərlər real zaman kəsiyində bir-biri ilə infor -
ma  siya mübadiləsi edə bilirlər. Döyüşçünün gecə vaxtı nişanalmasını asanlaş -
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dır  maq üçün onun silahına
qu raşdırılan nişangahlı inf -
ra qırmızı kameradan də bil -
qə dəki displeyə şəkillər
öt ürülür. Ləvazimatlar sı ra -
sı  na rabitə və informasiya
mü   badiləsi sistemi, qida lan -
ma mənbəyi və nəzarət sis -
te   mi, zirehli jilet də daxil
edi   lib. Çəkisi 30 kq-a qə -
dər  dir.

“COMFUT” layihəsi çər -
çi vəsində zirehli jiletlə arxa
çan tası və xüsusi geyim də
ha zırlanacaq. Zirehli jiletdə
ko mandirə tabeliyində olan -
la rın vəziyyətini mü şa hidə
et məyə imkan verən rabitə
va sitələri, batareya və nə za -
rət sistemi yer lə şə cəkdir.
Ye  ni çöl-səhra forması əs -
gər  lərə hava dəyişməsi və
sa  bit tem  peraturlarda, hətta
güc lü isti və ya şaxta şə ra i -
tin  də də  yüksək rahatlığı tə -
min et məlidir.

Əgər yeni təchizatın ilk 36 dəsti işləmə qabiliyyətini nümayiş etdirə bilsə, İs -
pa   niya Müdafiə Nazirliyində tam miqyaslı qoşun sınaqlarının keçirilməsi üçün
7000 dəst sifariş etməyi düşünürlər.

“IMESS” LAYİHƏSİ (İSVEçRƏ)

Avropa şirkəti “Airbus Defense and Space” İsveçrə Silahlı Qüvvələri üçün
“gə ləcəyin əsgəri” – “IMESS” təchizatının hazırlanmasını başa çatdırıb.
“Jane's”də yayılan məlumata görə, İsveçrə MN-nin təchizat idarəsi layihənin
bi rinci mərhələsində hazırlanmış işləri qəbul etmişdir. Yaxın vaxtlarda ikinci
mər hələ başlanacaq və İsveçrə hərbçiləri təchizatın çöl-səhra sınaqlarını ke çi -
rə cəklər.
İkinci mərhələ, 2 illik bir dövrü əhatə edəcək. Bu mərhələdə “Airbus Defense

and Space” sınaqlar boyu texniki və təminat dəstəyi göstərəcək. Yoxlamaların
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nə  ticəsinə görə, İs veç -
rə Müdafiə Nazirliyi
“IMESS”-in qəbulu
haq qında qərar qə bul
edə cək. Avropa şir kə ti -
nin məlumatına görə, o
ar tıq yeni təchizatın se -
ri ya şək lində isteh sa lı -
na hazırlaşır.

İsveçrə Müdafiə Na -
zir liyi “Airbus Defense
and Space” şirkəti ilə
2007-ci ildə “IMESS”
təc hizatını hazırlamaq
üçün müqavilə bağladı.
2011-ci ildə ge niş lən -
di rilmiş texnoloji plan -
laş dırma üçün əlavə
mü qavilə imzalandı.
Bu sazişin qiyməti təx -
mi nən 22 milyon dol-
lar təşkil edirdi. Mü       qa-

viləyə 160 milyon dollara qiymətləndirilən təchizatın seriyalı istehsalı da daxil
edilmişdi.

“IMESS” təchizatı modul prinsipi üzrə açıq arxitekturayla layihələşdirilmiş
“War rior-21” əsasında “Airbus Defense and Space” şirkəti tərəfindən hazır la -
nıb. Bu qərar əhəmiyyətli xərc çəkmədən və tez bir zamanda təchizatın əsas
kom ponentlərini əvəz etməyə imkan verir.  Nişangahlardan alınan videoşəkillər
bir başa dəbilqədəki displeyə ötürülür, ərazidəki təhlükəli yerlərə yaxınlaşanda
səs lə xəbərdarlıq sistemi, hərbi qulluqçuların istifadəsi üçün qısaməsafəli “SR-
600” radiostansiyası və döyüş maşınının tərkibində istifadə üçün “VR-600”
ra dio stansiyası, informasiya mübadiləsi və optik sistemlər, gündüz və
gecəgörmə ni şangahları “Sword T&D”-ni ehtiva edir. Çəkisi 20 kq-a qədərdir.

Bundan başqa, təchizatda döyüşçünün sağlamlıq vəziyyətinin əsas pa ra metr -
lə  rinin komandirin nəzarət sistemlərinə ötürülməsi üçün izləmə sistemi real laş -
dı  rılıb. “Warrior-21”-də snayperlərin aşkar edilməsi sistemlərini əla və etmək
də planlaşdırılırdı. “IMESS” İsveçrə təchizatı “Sword T&D” gün düz-gecə ni -
şan gahı da daxil olmaqla “Kongsberg TacLAN” rabitə sistemi və op tik “Sa -
gem” sistemləri ilə də təmin edilib.
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“FELIN” LAYİHƏSI (FRANSA)

“FELIN” proqramı Fransada 1990-cı illərin sonlarından hazırlanır. “FELIN”
mo dulyar konstruksiyası və açıq arxitekturasıyla fərqlənən fərdi təchizat dəs -
tidir. “FELIN” dəstinin birinci sınaqları 2000-ci ildə baş tutub.
2003-cü ildə keçirilmiş tenderin gedişatında Fransa Silahlı Qüvvələri üstünlü -

yü “Sagem” şirkətinə verdi. Şirkət də dərhal “FELIN-I” – təchizat dəs  tinin
ha zırlamasına başladı. “FELIN” fransız dilindən tərcümədə – “Fantas sin a
equipement et liaisons Integres”, yəni “Birləşdirilmiş avadanlıq və pi ya da -
nın əlaqə vasitələri” anlamı verir. “FELIN” “gələcək əsgərin dəsti” ad  landırılan
yüksək texnologiyalı fərdi təchizat dəstidir. Fransanın Müdafiə Na zir liyinin
ilkin planlarına görə, 2010-cu ilin sonuna kimi qoşunlar 30 000-dən çox belə
dəst almalıydılar. Onlardan 22,5 mini 20 piyada briqadasının si lah lan ma sına, 9
000-i isə zirehli tank, artilleriya və mühəndis qoşunlarına verilməli idi.

2007-ci ilin sentyabrında təchizatın ilk 50 təcrübi nümunəsi Əfqanıstandakı
fran sız sülhməramlı birliyinə göndərildi. Elektron avadanlığı da (radio, video

və infraqırmızı kameralar,
naviqasiya cihazları, ida rə -
et mə bloku) nəzərə alsaq,
si  lah, döyüş sursatı, gül lə -
keç məz jilet və qidalanma
ele mentləri olan paltarlar
və dəbilqə ilə birlikdə təc -
hi zatın tam dəstinin çəkisi
təx minən 25 kq təşkil edir.
Dəst 3 müxtəlif konfi qu ra -
si yada təqdim edilməlidir.
Hər piyada briqadası 1000
ədəd belə dəst  almalıdır.

“FELIN” dəstinə ənənəvi
fran sız hücum tüfəngi “FA -
MAS”-dan başqa ka muf lə
edil miş gödəkcə və şal var -
lar, yeni və yüksək key fiy -
yət li fərdi zirehli müdafiə
va  sitələri, radiostansiya,
fər  di kompüter, GPS qə bul -
edi ci, optik sistemlər (o
cüm  lədən  nişangahlar),
həm çinin dəbilqəyə bər ki -
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di lən informasiya displeyi da xildir. Dəst üçün qida mənbələri qismində 2 litium-
ion akkumulyatorundan is tifadə olunur.

Günümüzdə tam hazır olan və sınaqlardan keçən təchizatın üç dəsti var: adi
əs  gərlər, taqım və manqa komandirləri üçün. Bundan başqa, dəstin tərkibinə
da  xil olan bütün avadanlıqlar təyinatı və fəaliyyət tipinə görə 3 qrupa bölünür:
fər  di, xüsusi və kollektiv istifadə üçün.
Fərdi təyinatın alt sistemlərinə təchizatın 6 nümunəsi daxildir:
– alov və nəmişlikdən qoruma elementləriylə qoruyucu geyim, həmçinin fərdi

zi rehli müdafiə vasitəsi (onun əsasını fərdi zirehli müdafiə vasitələri asılan yeni
mo difikasiyalı universal jilet təşkil edir), içməli su, əl qumbaraları və hü cum
tü  fənginə ehtiyat daraqlar yerləşdirilən arxa çantası;

–  “elektron jilet” – fərdi kompüter, GPS qəbuledicisi, rabitə vasitələri
və s.-dən ibarət optik-elektronik və başqa radio avadanlıqlar sistemidir;

– “daşınan elektron platforma” faktiki olaraq, “FELIN”-in “ürəyi”dir və
ona “elektron jilet”in tərkibindən radiotexnika və opto-elektronik vasitələri də
da xildir. Kompüter platformasının komponentləri lazım olduqda onun tərkibinə
əla və və ya yeni radioelektron avadanlıq nümunələri qoşmağa imkan verən açıq
ar xitekturaya malikdir. Bu platforma USB 2.0 interfeysindən istifadə edir:
–  fərdi enerji təchizatı (litium-ion akkumulyatorları) vasitələri;
– döyüşçülərin şəxsi silahı. “FELIN” dəstindən istifadə edən əsgərlərin əsas

si lahı “FAMAS” hücum tüfəngidir, ancaq ondan başqa və lazım gələn hallarda
5,56-mm çaplı yüngül “MINIMI” pulemyotu,  özündə 30 mm çaplı lüləaltı
qum baraatanı və 5,56 mm çaplı hücum tüfəngi “pApOp”u birləşdirən ikiqat
tə yinatlı atıcı silah, infraqırmızı da daxil olmaqla uyğun nişangahlarıyla 7,62
mm çaplı “FRS2” snayper tüfəngi istifadə oluna bilər. Təchizat dəstində
“FAMAS” tüfənginə kiçik ölçülü videokamera quraşdırılmışdır ki, bu da taqım
və manqa komandirlərinin müşahidə və məlumatın yığılması sistemlərinə təs -
vir ləri ötür məyə imkan verir;

– 3 komponentdən ibarət olan döyüş dəbilqəsi: şəffaf üz ekranlarının bər ki -
dilməsi imkanına malik qoruyucu döyüş dəbilqəsi, rabitə sistemi və opto-elekt -
ronik sistem. Döyüş dəbilqəsi düşmən tərəfindən kütləvi qırğın silahının tət biqi
hallarında istifadə etmək üçün nəzərdə tutulan qoruyucu maska ilə təmin edi -
lib. Maska hərbi qulluqçuya onu çıxartmadan  qida və su (maskanın tənəffüs
sis temi ya regenerasiya balonu – filtr, və ya hava balonundan istifadə edə bilər)
qə bul etməyə imkan verir. Döyüşçünün rabitə sistemi döyüş dəbilqəsinə qu raş -
dı rılıb, ancaq ayrılıqda da istifadə oluna bilər. Optik-elektronik sistem dəbilqə
vi deokamerasından, “OLED” texnologiyası bazasında hazırlanan informasiya
ek  ranından (şəxsi kompüter, videokamera və ya başqa informasiya mən bə lə -
rin dən daxil olan qrafiki, mətni və videoməlumatı əks etdirir), həmçinin taqım
və manqa səviyyəsində komandir və hərbi qulluqçular arasında informasiya
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mü  badiləsini həyata keçirməyə imkan verən “FELIN” rabitə sistemindən iba -
rət  dir. Birbaşa döyüş meydanından audiokonfrans keçirilməsi funksiyası real -
laş  dırılmışdır. Radiomübadilə sistemi sadalanan funksiyalara malikdir: bölmə
ko  mandirinə siqnal verən əsgərin “həyəcan düyməsi”, məlumatların sərbəst
ötü  rülməsi üçün kanal, bölmə komandiri üçün yuxarı komandanlıqla əlaqə sax -
la  mağa imkan verən rabitə modulu. Belə rabitə sistemi yoxlanılmış və geniş
ya  yılmış mülki “DECT” texnologiyasına əsaslandırılmışdır. 

Xüsusi təyinatlı alt sistemə daxildir: hərbi qulluqçunun terminal informasiya
sis temi; universal infraqırmızı durbin (yalnız taqım komandirində olur); “FE -
LIN” dəsti elementlərinin daşınması üçün xüsusi çanta. 

Kol lektiv istifadə alt sistemi özündə ehtiva edir: təchizat dəstində olan akku-
mul yator batareyalarını yükləmə sistemini; bölmələr tərəfindən tətbiqi nəzərdə
t u tulmuş; “FELIN” təchizatı dəstiylə təchiz edilmiş zirehli döyüş maşınları ai -
lə sindən – AMX-10p, VBCI, VAB və s.
Təchizat dəstini yaradan mütəxəssislərin fikrinə görə, “FELIN” geymiş əsgər

ha rada olmasından asılı olmayaraq, həmişə özünün və döyüş yoldaşlarının də -
qiq yerini biləcək, xüsusi avadanlığın – “insan-maşın interfeysi”nin möv cud -
lu ğu sayəsində görünməyən hədəflərə öz silahından atəş aça biləcəkdir.
Mə sələn, sığınacaq və ya binanın küncündən boylanmadan və s.
Təchizat dəsti titrəmə imkanları olan qeyri-standart mikrofon və qulaqcıqlarla

da təchiz edilmişdir. Belə qulaqcıqlar insanın qulaq nahiyəsindən aşağıda bər -
ki dilir, əsgər al macıq sümüyünə, sonra isə daxili qulağa ötürülən titrəmə nə ti -
cə sində in for ma siyanı qəbul edir. Rabitənin bu formada qurulması hətta döyüş
za manı ün siy yət vaxtı səsi yüksəltməməyə imkan verir.

Fransız  təchizat dəsti bir çox komponentləri ilə ABŞ hərbi qulluqçularının
təc hizatı üçün nəzərdə tutulan və artıq İraqda yoxlamadan keçən “piyada dö -
yüş  çü” dəsti ilə əhəmiyyətli və kifayət qədər fərqlər olmasına baxmayaraq,
“Land War rior”la uyğun gəlir. “Land Warrior” dəsti bölmənin istənilən hərbi
qul luq çu suna bütün taktiki informasiyanı, həmçinin qoşunların dislokasiya yer -
lə ri işa rə lənmiş rəqəmsal xəritələri belə çatdırır; “FELIN” dəstində isə belə im -
kan lara yal nız taqım komandirləri malikdirlər, manqa komandirləri və adi
əs gərlər belə in formasiyaya malik deyillər.
Hal-hazırda Fransanın silahlanma üzrə Baş İdarəsi (DgA) “Sagem” şirkətinə

22 588 dəst “FELIN” təchizatı sifariş edib. Sifarişin ümumi dəyəri 1 milyard
av  ronu keçib ki, bu da dəstin təxminən 45 000 avro dəyərində olduğunu söy lə -
mə  yə imkan verir.  Bağlanmış müqavilənin şərtlərinə görə, 1009 ədəd “FELIN”
dəs ti 2010-cu ilin yanvar-mart aylarında fransız ordusunun silahlanmasına daxil
ol malı, plana görə, 2010-cu ilin sonuna qədər ordu daha 3000 ədəd belə dəst
al malı idi. Qo  şunlara tam təchizat dəstlərinin çatdırılması 2015-ci ildə başa ça -
ta caqdı. Elə həmin ildə də “FELIN-II” dəstinin yaradılması üzrə işlərə başla -
maq plan laş dırılırdı.
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“FELIN”-ə atıcı silah, döyüş sursatları, zirehli jilet, iki displey və mikrofonla
qo ruyucu dəbilqə, rabitə və informasiya mübadiləsi vasitəsi, portativ kompüter,
GPS- qəbuledici, akkumulyator batareyaları, həmçinin gündəlik ərzaq və su da -
xil dir. Çəkisi 35 kq-a qədərdir.

“İSSp” LAYİHƏSİ (KANADA)

Kanada tərəfindən yeni funksiyalı döyüşçü sistemi yaradılmasına istiqamətlən-
di rilən ilk işlər 1990-cı illərin əvvəlinə təsadüf edir. 1995-ci ildə əsgərin forma
və təchizatını inkişaf etdirməyi hədəf götürən “Cloth the Soldier” (“Əsgərin
ge yimi”) layihəsi üzərində ilk ciddi iş başladılmışdır. “CTS” layihəsi çər çi və -
sin də əsgərin yaşam və dayanıqlığı yeni dəbilqə, ballistik qoruma sistemi, yeni
ka muflyaj forma, yükdaşıma avadanlığı və diz-dirsək qoruyucuları sayəsində
ar tırılmışdır.
“CTS” layihəsi 2000-ci illərdə “K2BMİ” və “öldürücülük” sahələrində duyu-

lan təcili ehtiyacı aradan qaldırmaq məqsədilə həyata keçirilən tək mil ləş dir mə -
lər lə “CTS +” olaraq hazırlanmış və Əfqanıstandakı sülhməramlı Kanada
əs gərlərinə təqdim edilmişdir. Ancaq bu iş sürətli başa çatsın deyə buraxılan
səhv üzündən analizdən keçə bilməmiş, proses dayandırılmış və işlər “Ar-ge”
la yihəsi yönündə davam etdirilmişdir. Bu layihənin ardınca 2007-ci ildə üzə -
rin də iş başlayan və məqsədi yüngül silahların inkişaf etdirilməsi olan “Small

Arms Replacement”
(SARp) – (“Kiçik si -
la hın dəyişdirilməsi”)
la yihəsi fəa liy yətə baş -
la mışdır. Ancaq “Inte -
gra  ted Soldier Sys-
  tems project” (“IS -
Sp”)ad landırılan “Bir-
   ləşdirilmiş Əsgər Sis -
te   mi Layihəsi”nin
2011-ci ildə baş lan ma -
sı Kanada SQ-nin təc -
hi zat  hazılıqları  sa  hə-
sində əsl dönüş nöqtəsi
ol muşdur. 

Bu tarixdən əvvəl öl -
kə miqyasında aka de -
mi ya, hərbi və sənaye
m ü  t ə x ə s s i s l ə r i  n i n
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iştirakı ilə müxtəlif seminarlar təşkil edilmiş, milli imkanlar qi y mət lən di ril -
 mişdir. Bundan sonra isə keçirilən seminarların nəticəsi kimi hazırlanan bir tex -
nologiya ilə “yola çıxmağa” qərar verilmişdir. Layihəyə başlanan zaman əsas
məqsəd, NATO tərəfindən qəbul edilmiş (5 əsas sahə – “K2BMİ”, məh v et mə,
hərəkət qabiliyyəti, yaşamlılıq və dözümlük) qaydaların Kanada əsgərinin
2012-2018-ci illərdə fəaliyyətini əhəmiyyətli dərəcədə yüksəltmək idi. Əsgərin
şəraitlə bağlı informasiya tələbinin artması, rabitə imkanları və sin xron laş -
dırılma ilə müvəffəqiyyətin artırılması nəzərdə tutulurdu.

İnkişaf edən texnoloji uyğunlaşmanın asan təmin edilməsi və sürətli olması
ba xımından üç mərhələli bir layihə kimi planlaşdırılan “ISSP”in qarşıdakı il -
lər də (2018-2020)  “Soldier System-2020” ilə davam etdiriləcəyi nəzərdə tu-
tulur.
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KANADA SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNDƏ “gƏLƏCƏYİN ƏSgƏRİ” 
KONSEpSİYASINA YANAŞMA MEXANİZMİ

Ərtaf mühitdən
seçilməyən 

paltarlar sistemi

Dəbilqədə daşınan sistemlər

Şəxsi şəbəkə

Döyüşü idarəetmə sistemləri

Naviqasiya sistemləri  (NS) İnformasiya, məlumat-ötürmə
sistemləri (MÖS)

Ballistik müdafiə
sistemi

Silah sistemləri

Mobil sistemlər

Rabitə və informasiya
mübadiləsi

Sensor sistemlər (SS)



HAZIRKI VƏZİYYƏT

2013-ci ildə layihənin hazırlanması üçün müsabiqə elan edilmişdir. “elbit Sys-
tems”, “Thales-CANADA”, “Rheinmetal-Canada” və “Saab” tərəfindən ya -
ra dılan şirkətlər birliyi, “General Dynamics-Canada”, “Sagem-Raytheon” və
“DRS Technologies” və “Selex” şirkətləri layihəyə maraq göstərmişlər. Ancaq
Kanada hökuməti layihənin davamı ilə əlaqədar addım at ma mış dır. 2014-cü
ilin sonlarında tender prosesinin tamamlanaraq “6624” saylı sis temə aid forma,
silah sistemi aksessuarları, elektron cihazlar və sensorın tam təq dim ediləcəyi
layihə ilə əlaqədar ayrılan vaxta lap az qalmışdır. Hazırda snay   per silahı, 7,62
mm çaplı yüngül piyada tüfəngi, 5x25 ölçülü optik durbin, uzaq mə safələri
müşahidə üçün kamera sistemlərinin təkmilləşdirilmə layihələri da  vam
etməkdədir.

gƏLƏCƏYƏ İSTİQAMƏTLİ SƏY VƏ ARAŞDIRMALAR

Kanada SQ tərəfindən əsgərin güc və enerjiyə olan asılılığının azaldılması
məq sədilə başladılan “Bio güc” layihəsiylə kinetik enerjini elektrik enerjisinə
çe virərək döyüşçünün ehtiyac duyduğu enerjini əldə etməsi nəzərdə tutulur. Bu
yön də hazırlanan sistem, hər bir ayağa 850 qram əlavə yük götürməklə birlikdə,
nor mal hərəkət halında təxminən 12 W güc-enerji  istehsal edir. Başqa cür ifadə
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et sək, əsgər bir saatlıq hərəkətlə təxminən 4 cib telefonunun akkumulyatorunu
dol dura biləcək qədər enerji istehsal edir.
Kanada Silahlı Qüvvələri tərəfindən üzərində çalışılan digər bir layihə isə dö -

yüş çüyə hədəf təsbiti və analizi mövzusunda üstün qabiliyyətlər qazandıraraq
məhv etmə və yaşamlılığı yüksəldəcək bir sistem kimi təyin olunan “Hərbi yö -
nüm lü Dost Qüvvələrin Komanda-nəzarət Sistemi”dir. Bu sistemin bir parçası
olan “Küncdən atış sistemi” aşağıdakı şəkildə hazırlanmışdır. 

Yaxın zamanda geyim formalarının güclü maskalanma imkanını təqdim edəcək
elas tik və daha yüngül zireh hazırlanması nəzərdə tutulur. Döyüşçünün yük da -
şı ma vasitələrinin modullar şəklində hazırlanması və gecəgörmə qabiliyyətinin
ar tırılması istiqamətlərində də fəaliyyətlər davam etməkdədir. 

Bir Kanada əsgərinin çəkisi orta hesabla 82 kq götürülmüşdür. NATO stan -
dart larına görə isə bu çəkidə olan bir əsgərin döyüş yükü bədən ağırlığının 32%-
in dən çox olmamalıdır. Kanada əsgərinin mövcud döyüş yükü  isə  44 kq
(bal  listik qoruma – 12 kq, forma, fərdi təchizat və avadanlıqlar –12 kq, silah-
sur sat 9 kq, batareyalar və “K2BMİ” cihazları – 6 kq, su və ərzaq – 5 kq) təşkil
edir ki, bu da standartlardan 17,8 kq çoxdur. Kanada SQ-nin gələcəyə yönəlik
hə dəflərindən biri də bu standartı tutmaq, ona uymaq, ən azından isə buna ça -
lış maqdır. 

“ANOg” LAYİHƏSİ (İSRAİL)

İsrailin “gələcək əsgər”i – “ANOg” barədə geniş danışmaq lazımdır.
“ANOG”-un nə demək olduğu və nə anlama gəldiyini heç kim açıqlaya bilmir.
An caq mütəxəssislər işlərinin öhdəsindən insafən yaxşı gəlmişlər. Bu sistemdə
əs gər və ya zabitin fiziki vəziyyətini: onun nəbzini, bədən temperaturunu və
qan təzyiqini izləməyə, ən başlıcası isə xidmət dövründə bütün bunların ha mı -
sının qeydiyyatını aparmağa imkan verən telemetrik qəbuledici-vericilər ha zır -
lanmış və ləvazimata tikilmişdir. İsrail “gələcəyin əsgəri” dəstini müxtəlif tib bi
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preparatlarla da təchiz edir. Məsələn, bura gələcəkdə təchizata əlavə edi lə cəyi
ehtimal edilən daha bir komponent – süni qan da daxildir.   
İsrailin kompüter sistemlərində görülən çox orijinal işlər sayəsində “gələcəyin

əs gəri” üçün nəzərdə tutulan, lazım gələndə bu və ya digər elektron qurğunu, o
cüm lədən də rabitəni işə salmağa imkan verən xüsusi interfeys və arxitektura
var. Bu “əsgər” ekzoskeletlə də təmin olunacaqdır. Kəşfiyyatçılar həm adi əs -
gər lər, həm də manqa komandirləri tərəfindən idarə edilən pilotsuz uçan kəş -
fiy yat sistemləri ilə təchiz ediləcəkdir. İsrailin “gələcək əsgəri”nin böyük qismi
xa rici ölkələrə satılan və ölkədə istehsal olunan silahlarla təchiz edilmişdir.

Gələcək əsgərin təc hi za -
tın dakı İsrail texnologiyala -
rı  nı real döyüş əməliyyatları
apa ran ölkələrin orduları
mə m nuniyyətlə alırlar. Də -
niz və polis qüvvələri də da -
xil olmaqla hərbi fəa  liyyət-
lərin müxtəlif sahələrində
is tifadə üçün bu tex no lo gi -
ya lar əsasında təchizat lə va -
zi matları da hazırlanmışdır.
On ların hara, hansı böl mə -
lər üçün nəzərdə tutulduğu
məx fi saxlanılır.

Hədəfaxtarma üçün təyin
olun muş şəxsi lokatorlar isə
yal nız ABŞ və Böyük Brita -
ni ya hərbçilərinin təc hi za -
tın da var. İsrail və Almaniya
SQ bu lokatorları is teh sal çı
şirkətdən satın alır. Hə min
şirkətin adı məxfi sax lanılır,
ancaq ehtimal et mək olar
ki, bu, ABŞ-ın “Ray teon”

şirkətidir. Nəhayət, təchiza tın ən vacib detallarından bi ri – döyüş də bilqəsi haq -
qın da danışmağın vaxtı gə lib çatdı. 

Gələcək əsgərin döyüş dəbilqəsi dəsti bir-birini tamamlayan 4 tərkibdən iba -
rə tdir və aşağıdakıları təmin edir: baş nahiyəsinin qorunmasını, sifəti qoruyan
şəf faf ekranlardan istifadəni, rabitə və optik-elektron sistemi. Dəbilqədə düşmən
tə rəfindən kütləvi qırğın silahları tətbiq edildiyi halda istifadə üçün qu raş dı rıl -
mış qoruyucu maska da var. Dəbilqənin quruluşu su və qida qəbuluna imkan
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ve rir. Optik-elektron sistem xarici informasiya mənbələri, videokamera və ya
şəx si kompüter də daxil olmaqla digər mənbələrdən alınan mətn, video və qrafik
in  formasiyanı əks etdirən yüksək texnologiyalı kameranı, informasiya disple -
yi ni işə salır.
Dəbilqəyə hərbi qulluqçular və müxtəlif səviyyəli komandir heyəti ilə informa-

si  ya mübadiləsi aparmağa imkan verən kommunikasiya sistemi də quraşdırıl-
mış  dır. Dəstə döyüş vaxtı da daxil olmaqla audio-video konfrans keçirmək üçün
la zım gə lən bütün avadanlıqlar daxildir. Radiomübadilə sisteminə əsgərin ko   -
mandirinə təhlükə siqnalı verməsi üçün “həyəcan düyməsi” də quraşdırılmışdır.

“RATNİK” LAYİHƏSİ (RUSİYA)

Yuxarıda adları çəkilən ləvazimat dəstlərindən sonra Rusiya istehsalı olan
“Ratnik” (“Döyüşçü”) ləvazimat dəsti haqqında da danışmaq olar. Onun döv -
lət sınaqları 2013-cü ilin aprelində başlanılmışdı.

Rusiyanın “gələcəyin əs gə ri”nin ləvazimatlar dəsti haq qında daha geniş nə
bi li rik?

Əsgərin müasir “Ratnik”
(“Dö yüşçü”) dəsti özündə
Ru siyada istehsal edilən ən
son texnoloji vasitələri bir -
ləş dirir. Onlardan naviqa si -
ya və ge cə gör mə cihazını,
dö yüşçünün psi xoloji vəziy -
yə tinə nə za rə t sis te mi ni,
həm çinin son dərəcə
möh  kəmliyə ma lik zirehi,
tək milləşdirilmiş Kalaş ni -
kov-12 avtomatını və s. sa -
dalamaq olar.

Rusiyanın sabiq Müdafiə
na ziri Fransa istehsalı olan
və Avropada heç də üstün
sayılmayan “FELİN” “gə -
lə  cə yin əsgəri” ləvazi ma tı nı
Rusiya ordusunun ma -
raqları üçün əldə etməyə
meyilli idi. Lakin milli
silahlanma tərəfdarlarının
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güc lü müqaviməti ilə qarşılaşdı və alınacaq ləvazimatların yalnız sınaq məqsədi
da şıdığını vurğuladı. Ancaq onun bu niyyəti də baş tutmadı və onu vəzifədən
uzaq   laş dırdılar. Bəs niyə fransızların ləvazimatından 2 dəfə keyfiyyətli olan
Ame rika lə vazimatı, yaxud fransız ləvazimatlarından qat-qat keyfiyyətli olan
Al maniya is tehsalı olan ləvazimatlar seçilməmişdir? Suallar, suallar, yenə də
su allar.., İsrail is tehsalı ləvazimatlar haqqında danışmağı isə Rusiya generalları
lov  ğa lıq la rın dan heç özlərinə sığışdırmırlar da.

Rusiya prezidentinin silahlı qüvvələrin elmi müəssisələrinin mütəxəssisləri
qar şısında qoyduğu əsas məsələlərdən biri də ordunun tezliklə ən son tex no lo -
gi yalarla hazırlanmış və döyüşçünün bədəninin 90%-ni qorumağa qadir olan
“gə ləcəyin əsgəri”nin təchizatıdır. “Ratnik” adlandırılan bu ləvazimatlar dəsti
ən müxtəlif şəraitdə istifadəyə uyğunlaşdırılan modullarla dəstləşdirilmişdir.
Tə yinatından asılı olaraq “Ratnik” dəstinin çəkisi 24 kq-dan 30 kq-a qədər ola
bi lər. 
“Ratnik” Rusiyada istehsal edilən və “Dəqiq maşınqayırma mərkəzi elmi-təd -

qi qat  institutunun” mütəxəssisləri tərəfindən hazırlanan  müasir silahlanma və
ef fektli müdafiə dəstidir. Bu dəstin layihəsinə vladimir le pin rəhbərlik etmiş
və layihə üzərində iş 2000-ci illərdə başlanmışdır. Mü tə xəs sislərin qarşısında
duran vəzifə bölmənin şəxsi heyəti arasında itkilərin sa yı nı azaltmaq və
əsgərlərin qoyulmuş döyüş tapşırığını effektiv yerinə ye tirmələrini təmin edə
biləcək ləvazimatlar dəstini hazırlamaq idi. “Ratnik”in ilk nümunələri MAKS-
2011 avia-salonunda təqdim edildi. 2015-ci ilin yanvar ayın da isə ləvazimatlar
dəstinin ilk nümunələri quru qoşunlarının arsenalına daxil oldu. Aradan çox
qısa müddət keçməsinə baxmayaraq, bu gün ar tıq “Ratnik”i əvəz edəcək “Rat-
nik-3” lə va zimatlar dəsti üzərində işlər aparılır.
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“Ratnik” dəstinə hansı komponentlər daxildir?

“Ratnik” dəstinə nişanalma, müdafiə, elektron rabitə vasitələri, naviqasiya, hə -
dəfgöstərmə sistemi və atıcı silahla birlikdə 50-yə yaxın müxtəlif element da xildir.
Modul prinsipi ilə hazırlanan ləvazimatlar əsgərin qarşısında qoyulan tap şırıqdan
asılı olaraq dəstləşdirilən, çıxarılan elementləri bərkitməyə imkan ve rir. 
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Dəbilqə hətta 5 m məsafədən atılan tapança
gül  lə sindən belə döyüşçünü qoruya bilir. O,
mo  no kul yar monitor və quraşdırılmış rabitə
sis  temi ilə tə min edilmişdir. Silahın ni şan ga -
 hın dakı şəkil  mo nitorda əks olunur. 

Geniş dəstləşməyə malik ümumqoşun təyi -
nat lı zi rehli jilet 6b43 (çəkisi 15 kq-a qədər)
dö yüş çü nün qurşaqdan yuxarı hissəsini qəl -
pə lər dən, so yuq silah və güllələrdən qoruyur.
Çi yin, yan və qa sıq hissənin qoruyucuları ol   -
madan zirehli ji le tin standart çəkisi 9 kq-dır. 

Kəşfiyyat, idarəetmə və rabitə kompleksi
“Stre lets” döyüşçünün boyu uzunu yer ləş di ril -
miş tam kom  püter dəstidir. Onun köməyi ilə
ta  qımın dö yüş çü ləri öz aralarında danışa, ko -
man   dalar ala, hə dəf gös tərməni yerinə yetirə,
ko  man  da məntəqəsinə şə  killər və video gön -
də rə bi lərlər. Dəstə QLONASS və GPS-in kö -
mə yi ilə dö yüşçünün koordinatlarını tə yin
edən kom mu ni  kator da daxil edilmişdir.

Döyüşçünün gözləri xüsusi şüşədən dü zəl dil -
miş göz  lüklə qorunur. Bu gözlük 6 mm dia -
met rində olan və 350 m/san. sürətilə uçan
qəl pədən gözləri qo  rumağa qadirdir. Müdafiə
Na zirliyinin eh ti ya cı üçün hazırlanmışdır. 



Döyüş ləvazimatları özündə 10-dan çox sistemaltı komponenti ehtiva edir:

1. Kəşfiyyat, idarəetmə və rabitə kompleksi “Strelets” və “Strelets-M”, p-175
daşınan rabitə dəsti;
2. Müdafiə dəsti “permyaçka” və “permyaçka-M”;
3. Hərbi qulluqçunun “Ratnik” döyüş geyimi (qoruyucu gözlük, keramik löv -

hə lərlə (güllə, qəlpə keçirməyən) təchiz edilmiş zirehli jilet, qəlpə əleyhinə
kom binezon, diz və dirsək oynaqları üçün qoruyucu lövhələr və s.);

4. Yaşam təminatı sistemi ( bura “Şmel” bıçağı, müxtəlif tipli arxa çantaları
(50 və ya 20 litr həcmli universal arxa çantası), elementlərini tez çıxarma im -
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Döyüşçünün ayaqları üçün tam yatımlı və yan -
la rı hündür çəkmələr hazırlanmışdır. Müasir çək -
mə lər təmiz dəri  və  ya digər xammaldan  ha zır-
lanır, günlərlə ayaqdan çıxarmadan is ti fa də yə
yararlıdır, yay-qış modelləri var.

Diz və dirsək oynaqlarını qoruyan dizlik və dir sək -
 li k lər döyüş zamanı döyüşçünün adı çəkilən na hi  yə -
lə  rini qoruyur. Onlardan hələ Ru  siya-Çeçenistan
dö  yüşləri dövründə istifadə etmişlər. Bu, əsgərin
ayaq   larının altına baxmadan dərhal yerə uzanması və
ya dizüstü vəziyyətdə atəş açması üçün çox va cib dir. 

Döyüşçünün silahı olan “AEK-973” avtomatı Kalaşnikov avtomatının daha təkmil variantıdır və bo -
ya görə nizamlanan qundaq və müxtəlif nişangahlar, lüləaltı qumbaraatan, taktiki fonar və s. bər kit -
mə yə imkan verən “Pikatinni tamasası” ilə seçilir. “Ratnik” üçün avtomata, pulemyota, snay per
tü fənginə quraşdırıla bilən bir neçə növ optik və istilikgöstərici nişangah hazırlanmışdır. Avtomata əs -
gə rin küncdən və ya örtülü yerdən çıxmadan atəş açmaq üçün videomodul quraşdırılıb.



kan ları olan yük jileti, maskalama dəstləri, qatlanan istilikqoruyucu  dö şəkcə,
qış vaxtı istifadə üçün təyin edilmiş çıxarılan qızdırıcı, xüsusi köynək, dö yüş
sursatlarını yığmaq  üçün xüsusi jilet, xüsusi xalça, plaş, papaq, də bil qə al tı,
həşərat əleyhinə tor, çadır, yataq kisəsi daxildir.); 
5. Müşahidə sistemi (istilikgöstərici nişangah (teplovizor), gecəgörmə cihazı,

“pKM-Alfa” kollimotor nişangahı); 
6. Silahlanma sistemi (Kalaşnikov-12 avtomatı, qumbaralar, patron dol du rul -

muş daraqlar və s.)
7. Çəkisi 1,06 kq olan keramik lövhələrdən hazırlanmış 1-ci sinif zirehə malik

çoxqatlı dəbilqə; 
8. Əlavə avadanlıqlar; 
9. Öldürücü olmayan silahlardan müdafiə elementləri (səs, gözyaşardıcı qaz

və s.)
10. Zəhərləyici təsirə malik silahlardan müdafiə elementləri;
11. Sutəmizləyici süzgəclər;
12. Avtonom istilik mənbələri;
13. Enerji təminatı vasitələri dəsti; 
14. Tibbi nəzarət sistemi;
15. Tibb qutusu;
16. Yüksək həssas tezliyə malik şüalanma aşkarlayan.
Nəticədə onu demək olar ki, Rusiyanın ən yüngül variantlı ləvazimat dəsti 25

kq ağırlığındadır və gələcəyin bütün tələblərinə cavab vermir. İstehsalçı şir kə -
tin “yeni ləvazimatın bir sıra nümunələri dünyada istehsal edilən ana loq la rın -
dan üstündür” bəyanatı isə real olmayan faktdan başqa bir şey deyil. 

“TITAN” LAYİHƏSİ  (pOLŞA)

Hər şey 2007-ci ildə yeni silah və ləvazimatlar hazırlamaq ideyası ilə başladı.
Ar tıq 2008-ci ildə silah və ləvazimatlara olan əsas tələblər qruplaşdırıldı və dər -
hal da layihənin reallaşdırılmasına start verildi. İlk növbədə “Beryl” və “Mini
Beryl” avtomatlarının əvəzlənməsi qərara alındı. Adı çəkilən avtomatlar  5,45
ça pından 5,56 çapına dəyişdirilən “Tantal” və “Onyks” avtomatlarının lüləsi
də  yişdirilmiş versiyalarıdır. Onu da demək yerinə düşər ki, bu avtomatların ha -
mı sı Kalaşnikov avtomatının Polşada istehsal edilən variantlarıdır. Hələ işlər
bu mərhələyə gəlməmişdən əvvəl mütəxəssislər “Beryl” avtomatının çaxmaq
me xanizmini tamam dəyişmək və zərbə-buraxıcı mexanizmini isə tək mil ləş -
dir mək barədə düşünürdülər ki, bu da əslində yeni silah yaratmaq demək idi.
Hərbi mütəxəssislər “Beryl” avtomatına müasir optik-elektron nişangahlar əlavə
et məklə silahın istismar müddətini 10-20 il uzatmağın mümkün olduğunu qeyd
edir dilər. Tanış sözlərdir, deyilmi? Bunun nə qədər paradoksal olmasına bax-
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mayaraq, qərar gözlənilən idi və vax tında verilmişdi. Qeyd etmək lazımdır ki,
avtomatda 5,56x45 çaplı standart və gilizsiz NATO patronlarından istifadə edil -
 məsi nəzərdə tutulurdu. Ümumiyyətlə, silah haqqında çox şey danışmaq hələ
tezdir. 
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Avtomat barədə
ol masa da, hal-ha -
zır da “Beryl” av to -
mat larında sı naq -
dan ke çi  rilən elek -
tro  nika haq qında
çox şey mə lumdur.
İlk növ bə də, optik
ni  şan ga h funk     si ya -
 larını yerinə ye ti rən
ye  ni op tik-elekt  -
r o n n i  ş a n g a h ı
qeyd et mək la zım -
dır. Bu ni şangah
həm avto mat, həm
də qum ba  raatan

üçün nə   zərdə tutulub; o həm də dö yüş çü lə rin fəaliyyətlərini da ha yaxşı koo r -
di na  siya etmək üçün şəkil lə ri ope ratora ötür mə yə imkan verən kamera rolunu
oy na yır. Onu da de mək yerinə dü şər ki, qumbaraatanın 40 mm çaplı olacağı
eh timal edilir. Vaxtilə ABŞ-da tək lif edilən qumbaranın hədəfə uçarkən part la -
ma sı təklifi də qüvvədə idi.

Qum baraatanın çapının dəyişdiriləcəyi də  mümkündür. Belə ki, burada heç
nə  yi əvvəlcədən və 100 % əminliklə söyləmək mümkün deyil. Qaldı elek tro ni -
ka  nın başqa parametrlərə köklənməsi, bu asan məsələdir. Elektron nişangahın
əsas xü susiyyəti  onun iki hissədən ibarət olmasıdır. Birinci hissə, standart ola -
raq si  la hın üst hissəsinə bərkidilir və adi qaydada istifadə edilir. İkinci hissə isə
dö  yüş  çünün dəbilqəsinə quraşdırılır və əsas nişangahla optik-elektron kabel va -
si  təsilə birləşdirilir. Belə ki, əsas nişangahdan alınan informasiya bu qurğuya
ve  rilir və bu da döyüşçüyə atəş açacağı tərəfə  heç baxmadan, sığındığı guşənin
ar  xasında etibarlı gizlənərək atəş açmasına imkan yaradır. Əslində isə elektroni -
ka  dan belə istifadə ən optimal variant sayılır. Ancaq bütün bunlar yalnız nə zə -
riy  yədə yaxşıdır. Belə ki, real fəaliyyətləriylə döyüşçünün monokulyarda
gör   dükləri arasında hiss ediləcək dərəcədə fərqlər var və bu fərqlər də təbii ki,
su   allar doğurur. Bu da insan itkisi deməkdir, yəni yaxşı istəklər və inkişaf bir
növ şəxsi heyət arasında itkilərə gətirib çıxara bilər. Bütün xəbərdarlıqlara bax -
ma    yaraq, “Titan” elektron sistemindən 200 dəst artıq qoşunlara paylanıb. Bu
sis   t emin Əfqanıstanda sülhməramlı missiyada iştirak edən Polşa kontingenti
ara  sında da sınaqdan keçirilməsi planlaşdırılıb. Elektronikanın effektivlik və
eti  barlılığı ilə bağlı heç bir  məlumat olmasa da, 28 min ədədə yaxın belə dəstin
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ha zırlanması nəzərdə tutulub. Xaricə ixrac haqqında isə sözügedən dəstin dö -
yüş də tətbiqindən sonra qərar veriləcəkdir. 

Əlbəttə,  dəst haqqında müəyyən fikir söyləmək  çox tezdir. Çünki dəst üçün
nə  zərdə tutulan silah hələ hazır deyil və gilizsiz patronun necə olacağı  böyük
ma raq doğurur.  Dəstin elektron sistemə aid olan hissəsinin silah arsenalına qə -
bul edil məsi Polşa mütəxəssislərinin “gələcək əsgər”in silahlanmasının ma hiy -
yətini düz gün dərk etdiklərindən xəbər verir. Ancaq mütəxəssislər arasında
do laşan fi kirlərə görə, gilizsiz patron hazırlanması məsələsində polşalı mü təxəs -
sis lər öz güclərini düzgün hesablamayıblar. Elə silah haqqında da eyni fikri de -
mək olar, yə ni prinsip etibarilə yeni heç nə təklif edilməyəcək, qumbaraatan isə
çox gü man ki, çıxarılıb-taxılan olacaq. Tezliklə hansı nəticə alındığı barədə mə -
lumat ve riləcəkdir. 
Müasir silahların ixracı sahəsində gələcək əsgərin təchizatı  üzrə aparıcı dünya

is tehsalçıları arasında gərgin mübarizə gedir. Bu mübarizədə qalib gələn, silah
ix racı üzrə liderlər arasında yer alacaq. Hələlik bu mübarizəyə silahlanma ba -
za rında 44 % paya malik olan ABŞ başçılıq edir. Müstəqil ekspertlərin fikrincə
isə, ABŞ-ın bu bazarda payı 53% - dir. İkinci yerdə 14 %-lə Rusiya, üçüncü
yer də 11%-lə Böyük Britaniya, dördüncü yerdə İsrail, beşinci yerdə Fransa du -
rur. 
ABŞ-dan başqa analoji hazırlıqlarla müxtəlif dünya dövlətləri də məşğul olur

və bu, hərbi dairələri, bəlkə də, ən çox məşğul edən məsələlərdən biridir. Bura
bu gün də üzərində təkmilləşdirmə-quraşdırma hazırlıqları aparılan Avs tra li ya -
nın  “Land-125”, Finlandiyanın  “Warrior-2020”, Hollandiyanın  “SMp”,
İta liyanın  “Soldato Futuro”, Çexiyanın  “21st Centurysoldier”, CAR-ın
“Af rican Warrior”, Portuqaliyanın  “Soldado do Futuro”, Yaponiyanın
“ACIES”, Norveçin “NOR-MANS”, Hindistanın “F-INSAS”, İsveçin
“MAR KUS”, Belçikanın  “BEST” “gələcəyin əsgəri” sistemləri daxildir.
MDB məkanında sözügedən layihələrlə bağlı Ukrayna, Qazaxıstan, Azərbaycan
və bir sıra ölkələrdə də işlər aparılır.

Hal-hazırda Azərbaycan SQ-də bu məsələ üzrə beynəlxalq təcrübə öyrənilir.
Bu ləvazimatlar dəstinə müasir rabitə vasitələri, optik və termal görmə ava -
dan lıq ları, foto-video müşahidə vasitələri, həmçinin nanotexnologiya əsasında
ha zır lanan geyim və avadanlıqlar daxildir. Perspektivli ləvazimatın qiyməti 30-
80 min dollar təşkil edə bilər. Ləvazimatın hazırlanmasına və silahlanmaya qə -
bu lu na ayrılan vaxt hələlik bəlli deyil. Test rejimində isə Azərbaycan “gələcək
əs gər” ləvazimatının xaricdə istehsal olunmuş bir neçə variantını almağı və
onları öy rənməyi planlaşdırır.

Xarici KİV və internet materialları əsasında hazırladı:
Vüqar MUSTAFAYEV

“Hərbi bilik”

«HƏRBİ BİLİK»№ 4, 2017 55

gg ƏƏ LL ƏƏ CC ƏƏ YY İİ NN   ƏƏ SS gg ƏƏ RR İİ



Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi.
Bəs suverenliyinə yeni qovuşmuş bir ölkənin xarici siyasəti necə olmalı idi?
Azər baycan həssas yerdə – şərqlə qərbin mərkəzində, müxtəlif maraqları olan
öl kələrin qonşuluğunda yerləşir. Belə bir şəraitdə mütləqdir ki, xarici siyasət
ta razlaşdırılmış, balanslaşdırılmış və mərkəzləşdirilmiş şəkildə aparılsın. Xarici
si yasətin manevr imkanları olmalıdır. 1991-93-cü illərdə Azərbaycanın xarici
si yasəti qütblərdə idi. Xalqın qanı, canı bahasına əldə edilmiş müstəqilliyimizi
ye nidən təhlükəyə ataraq Rusiyanın himayəsini qəbul etmək istəyində olan və
böl gədə “şiəlik” amilindən istifadə edərək İrana sığınan qüvvələr vardı. Bundan
əla və, hərbi alyans kimi formalaşmış NATO-ya “demokratiya keşikçisi” və
“kol lektiv müdafiə vasitəsi” kimi baxaraq, Azərbaycanın gələcəkdə mümkün
təh lükələrdən qorunması üçün ona qoşulmasının vacibliyini qeyd edənlər də az
de yildi. Bu da Azərbaycanın çətin vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxardı.

Hakimiyyətə qayıdışından sonra ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin xarici si -
ya sətinin prioritetlərini müəyyənləşdirərkən ABŞ və NATO-nun, eyni zamanda
Ru siya və İranın regiondakı maraqlarını nəzərə alaraq, ölkəmizdə balans laş dı -
rıl mış siyasətin bir növ əsasını qoymuşdur. Ortaya belə bir sual çıxır:  Ulu öndər
qə ti olaraq bir tərəfi seçsəydi, ölkəmizin aqibəti necə olardı? Fikrimcə, 90-cı
il lə rin əvvəllərindən başlayan xaos bu gün də davam edərdi. Tutaq ki,  o vaxtlar
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Azərbaycan da NATO-ya qəbul üçün müraciət edən ölkələrin sırasında idi.
SSRİ dağıldıqdan sonra NATO-ya üzv olmaq niyyətlərini bəyan edən Çexiya,
Macarıstan və Polşanın is təyinin yalnız 1999-cu ildə reallaşdığını nə zərə alsaq,
Alyansa üzv olmağın nə qə dər uzun bir proses olduğunu görərik. Nə zərə almaq
lazımdır ki, bu ölkələrin heç birində ərazi münaqişəsi kimi bir prob lem yox idi
(hansı ki, Vaşinqton mü qa viləsinin 8-ci maddəsi ərazi mü na qi  şəsi olan ölkələrin
müraciətinə ma neə yaradır). Azərbaycan ərazisinin bir his sə sinin Ermənistan
tərəfindən işğal olun ması NATO üzvlüyünə əsas maneə idi. Hət ta Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ol masa belə üzvlük proseduru uzandığı müd dət də
Azərbaycanın təh lü kə siz li yi nə  kim təminat verəcəkdi? Bunu daha aydın şə -
kildə başa düşmək üçün həmin dövr də baş verən hadisələri dərindən araş dır -
maq və regional, eləcə də qlobal fak tor ları nəzərdən keçirmək lazımdır.
Rusiya. “Soyuq müharibə” başa çatdıqdan və Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra

Av  ro-Atlantik məkanda yeni beynəlxalq münasibətlər sisteminin qurulması
üçün əlverişli şərait yarandı. “Soyuq müharibə”dən qalib çıxan NATO Avropada
ye ni təh lü kəsizlik strukturunun formalaşmasına çalışır və başlanğıcda bu pro -
ses üçün heç bir maneə görünmürdü. Dövlət müstəqilliyini əldə edən de mok -
ra tik Rusiya keç miş sovet imperiyası  ilə arasındakı fərqi göstərməkdə maraqlı
idi. Rusiyaya gö rə, SSRİ-nin dağılmasında onun  rolu digər sovet ölkələrinin
hər birinin rolundan daha böyük idi. Ona görə də ABŞ-da və bütün Avropada
mü zakirə olunan NATO-nun genişlənmə prosesi Rusiyanın siyasi elitasında de -
mək olar ki, heç bir narahatlıq doğurmurdu. Lakin 1992-ci ilin ortalarında Ru -
si yanın daha fərqli, yə ni “etatizm” siyasətinə keçid etməsi artıq NATO-nun
trans  formasiyası is ti qa mətində əsas maneəyə çevrilməyə başladı. Bu yeni si -
ya sət kursu Rusiyanın im perialist maraqlarına xidmət edəcəyi anlamına gəl -
mir di, lakin Rusiyanın regi on da super güc olması və cərəyan edən hadisələrin
ge dişatına təsir imkanlarını nəzərə alaraq onunla hesablaşmağın zəruri olması
mə sələsini ortaya qoyurdu. Bir çox problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq,
Ru siya regionun ən nəhəng öl kəsi kimi bir çox təsir imkanlarına malik idi. Onun
üçün NATO “soyuq mü ha ribə” təşkilatı olaraq qalmaqda davam edirdi. Belə
ne qativ bir mövqe, sözsüz ki, özünü geosiyasi imperativlərdə əks etdirməyə
baş ladı. Bu imperativlər ə s lin də o qədər də anlaşılan deyildi, amma rəsmi Mosk -
va istər Alyansın geniş lən  məsini tamamilə dayandırmaq, istər effektivliyini
azal tmaq, istərsə də ta mamilə başqa bir istiqamətə yönəltməklə NATO-nun
trans formasiyasına hər vəch lə mane olmağa çalışırdı. 

Bu dəyişiklik əsasən iki regionda özünü göstərdi. Birincisi, Rusiya, xüsusən
də Belarus və Ukrayna daxil olmaqla Qərbə inteqrasiya xətti götürən MDB öl -
kə lərinə müxtəlif təzyiqlər göstərməyə; ikincisi, NATO-nun Mərkəzi və Şərqi
Av ropa ölkələrinə doğru genişlənməsinə qarşı çıxmağa başladı. Bununla Rusiya
əv vəllər nüfuz dairəsində olan regionları yenə də öz təsir sahəsində saxlamağa,
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Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələrinin neytral mövqedə qalmasına çalışırdı. [1]
Buna görə də NATO ilə Rusiya arasında gərginlik getdikcə daha açıq-aşkar hiss
olunurdu. Rusiya onunla xüsusi münasibətlər qurulmadan genişlənmə baş ver -
diyi təqdirdə alyansı acı nəticələrlə üzləşəcəyi barədə xəbərdarlıq da edirdi. Bu
xəbərdarlıq silahlar üzərində nəzarət müqaviləsinin pozulması, Rusiya tə rə -
findən idarə olunan MDB dövlətlərinin ordularından ibarət bir hərbi blokun ya -
radılması və başqa təhrikedici addımlardan ibarət idi. Belə bir gərginliyin
fo nun  da Rusiyanın Cənubi Qafqaz ölkələrinə təzyiqi daha da artmaqda idi.
Rəsmi Mos kva, yaratdığı münaqişə ocaqlarından istifadə etməklə regionu öz
təsir dai rə sində saxlamağa çalışırdı. Bütün bunları nəzərə alan ulu öndər Heydər
Əliyev Ru siya ilə münasibətlərin qaydaya salınmasının vacibliyini dönə-dönə
qeyd edir di. Amma bunun üçün müəyyən addımlar atılmalı idi. Beləliklə, 1993-
cü ilin sentyabrında Heydər əliyevin Moskvaya rəsmi səfəri gerçəkləşdi və
ayın 24-də MDB dövlət başçılarının sammitində milli məclisin ona verdiyi sə -
la hiy yə tə əsasən, ulu öndər ölkəmizin quruma üzvlüyü barədə sənədləri im za -
ladı. Be lə bir addım ilk baxışda, Rusiyaya güzəştə getmək kimi qiymətləndirilsə
də, stra teji hesablamalara əsaslanmış taktiki bir gediş idi. Əslində, bununla ulu
ön dər təşkilata üzv ölkələri Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı razılaşmanın əldə
edil məsində fəal olmalarına israrla təhrik edə bildi. Bu addım nəhayət, 1994-
cü il mayın 12-də atəşkəs müqaviləsinin imzalanması ilə nəticələndi. [2,36] 

İran. SSRİ dağıldıqdan sonra Cənubi Qafqazda yaranmış boşluğu doldurmaq
üçün İran regionda cərəyan edən hadisələri diqqətlə izləməyə və “mübahisəli”
(xü susilə də Qarabağ müharibəsi ilə bağlı) mövqe nümayiş etdirməyə başladı.
AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə isə ölkədə baş verən anarxiya, xaos və

döv lət idarəçiliyindəki naşılıq qonşu dövlətlərlə, o cümlədən İranla mü na si bət -
lə rin daha da korlanmasına öz təsirini göstərmişdi. Xüsusilə də Azərbaycanda
is tifadə edilən “Cənubi Azərbaycan” anlayışı və “Bütöv Azərbaycan” şüarı
Teh  ra nı qıcıqlandırırdı. Həmin illərdə Azərbaycan-İran münasibətlərində fərqli
mər  hələ başlanmışdı və bu dövr (1992-1993) tərəflər arasında gərginlik mər -
hə ləsi hesab olunur. [3]
1993-cü ildə ulu öndər Heydər əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə ölkədə icti-

mai-siyasi sabitliyin təmin olunması, ərazi bütövlüyünə qarşı təhdidlərin aradan
qal dırılması, region dövlətləri ilə mehriban əlaqələrin qurulması, mötəbər bey -
nəl xalq təşkilatlarda aktiv fəaliyyətin həyata keçirilməsi kimi uğurlu addımlar
atıl dı. Yalnız bundan sonra İranla qonşuluq və əməkdaşlıq siyasəti yeridilməyə
və kifayət qədər gərgin münasibətlər tədricən normallaşmağa və inkişaf etməyə
baş ladı. 
Azərbaycan-İran əlaqələrinin genişlənməsində mühüm addımlardan biri İran

pre  zidenti Haşimi Rəfsancaninin Bakıya səfəri oldu. Ölkə rəhbəri 1993-cü il
okt yabrın 26-28-də Azərbaycanda olarkən respublika ictimaiyyətinin nümayən -
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də ləri ilə görüşlər keçirmiş, qaçqın düşərgələrinə baş çəkmiş, Ermənistanın tə -
ca vüzü nəticəsində Azərbaycanda yaranmış vəziyyətlə yaxından tanış olmuşdu.
Sə fər zamanı iki ölkənin prezidentləri arasında dostluq və əməkdaşlıq mü na si -
bət lərinin prinsipləri haqqında memorandum və siyasi məsləhətləşmələr haq -
qın da protokol imzalanmışdır. Ümumiyyətlə, səfər zamanı siyasi, ticarət,
iq tisadi, elmi-texniki, mədəni və humanitar əlaqələrə dair 14 sənədin im za lan -
ma sı iki ölkə arasındakı münasibətlərdə əvvəlki illərdə yol verilmiş soyuqluğun
ara dan qaldırılmasında, münasibətlərin normal inkişaf etdirilməsi üçün zəmin
ya radılmasında əsaslı rol oynamışdı. [4,254] Lakin regionun enerji resurslarının
ix racına Qərbin marağı, Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətləri inkişaf et dir -
mək istəyi və Azərbaycanın NATO-nun “Sülh naminə tərəfdaşlıq” (SNT)
proq  ra mına qoşulması İran tərəfindən ölkənin milli təhlükəsizliyinə potensial
təh  lükə kimi qiymətləndirilirdi. Bu istiqamətdə hansısa işlər görülməli idi. Be -
lə  liklə, 1994-cü il 29 iyun-2 iyul tarixində Azərbaycan Prezidenti Heydər əli -
ye vin İrana rəsmi səfəri gerçəkləşdi ki, bu da Azərbaycan-İran münasibətlərinin
ye nidən “istiləşməsi”ndə mühüm rol oynadı. Səfər zamanı müxtəlif sənədlər,
o cümlədən Azərbaycan və İran arasında dostluq münasibətlərinin inkişafı haq -
qın da 13 maddədən ibarət bəyanat imzalandı. Ümumiyyətlə, ulu öndər Heydər
əli yevin Tehrana ilk rəsmi səfərinin başlıca nəticəsi qarşılıqlı münasibətlərin
in kişafı üçün hüquqi zəmin yaradan sənədlərin hazırlanması və imzalanması,
hər iki tərəfin rəsmi dairələri arasında şəxsi əlaqələrin yaranması və İranla rəsmi
ta nışlıqdan ibarət oldu. [4,255] Beləliklə, iki dövlət arasında münasibətlərin in -
ki şafı prosesi başlandı. Bu səfərin ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarət idi ki, ulu
ön dər dünyada rezonans yaradacaq bir neft müqaviləsinin reallaşması is ti qa -
mə tində İrandan gələn təzyiqi neytrallaşdırmaqla daha bir maneəni aradan qal -
dır mış oldu. Beləliklə, “əsrin müqaviləsi”nin imzalanması üçün tam zəmin
ha zırlandı. Nəhayət, 1994-cü il sentyabrın 20-də sözügedən müqavilə im za lan -
dı. Məhz bu əlamətdar hadisədən sonra Azərbaycan beynəlxalq arenada söz sa -
hi binə çevrildi və qonşu dövlətlər artıq ölkəmizlə münasibətdə daha ehtiyatla
dav ranmağa başladılar. Lakin Azərbaycan Respublikasının nüfuzunun artması
İran rejimini narahat etməkdə idi. İran Xəzər dənizinin statusu və Azər baycanın
karbohidrogen ehtiyatlarının istehsalı və ixracı məsələlərindən na razı olduğunu
nümayiş etdirməyə başladı. “Əsrin müqaviləsi” çərçivəsində il kin neftin çı xa -
rıl ması təntənə ilə qeyd edilən ərəfədə İran bu tədbirə mənfi mü nasibət bəs lə di -
yini gizlətmədi. BBC radiosunun məlumatına görə, İranın BMT yanında dai mi
nümayəndəliyi BMT-nin Baş katibinə müraciət edərək, Azər baycanın Xə zər nef-
tini birtərəfli qaydada çıxarmasını qeyri-qanuni adlan dı r mışdı. Lakin İran Qərb
şirkətlərinin Xəzərə cəlb edilməsinə görə Bakını gü nah  landırsa da, 1997-ci ildə
Fransa şirkəti ilə Xəzərin cənubunda qaz eh  t iyatlarının istismarı barədə razılıq
əldə etmişdi. Məlum olduğu kimi, “Əsrin mü qa viləsi”nə qo şul maq istəyini

«HƏRBİ BİLİK»№ 4, 2017 59

BB EE YY NN ƏƏ LL XX AA LL QQ   ƏƏ MM ƏƏ KK DD AA ŞŞ LL II QQ



nəzərə alaraq, Azərbaycan layihədəki payının bir his səsini İrana ver mək istəsə
də, konsorsiuma daxil olan şirkətlərin çoxu razılıq ver mədiyindən bu məsələ
reallaşmamışdı. Lakin ulu öndər Heydər əlyevin tə şəb büsü ilə İranın başqa bir
layihədə (“Şahdəniz”) iştirak etmək təklifi qəbul edil miş və həyata keçirilmişdi.
Bundan əlavə, 1997-ci il dekabrın 8-11-də Prezident Heydər əli ye vin Teh ran -
da keçirilən İƏT-in 8-ci Zirvə Görüşündə iştirakı za manı İran pre zi denti
məhəmməd Hatəmi, Ali Dini Rəhbər Ayətullah xamenei, Məsləhət Şurasının
səd ri Haşimi Rəfsan ca ni və digər yüksək səviyyəli dövlət xadimlərilə keçirdiyi
gö rüş lər nəticəsində ikitərəfli mü nasi bət lər keyfiyyətcə yeni mərhələyə
qaldırılmış, öl kələrimiz arasındakı müna sibət lə rin gələcək inkişafı üçün geniş
imkanlar açıl mış dır. [4,257] 

Türkiyə. SSRİ-nin dağılması ilə Cənubi Qafqaz regionunun özünə cəlb et di -
 yi xarici güclərdən biri də Türkiyə idi. 

Ümumiyyətlə, 1980-ci illərin sonunda dünya nizamının yenidən dəyişməsilə
Tür kiyə qlobal geosiyasi hadisələrin baş verdiyi Avrasiya qitəsinin bir növ mər -
kə zinə çevrildi və reigonun yeni müstəqillik əldə etmiş ölkələri ilə olan güclü
ta rixi, mədəni, etnik və ünsiyyət bağları baxımından ən vacib “oyunçu” hesab
olun mağa başladı. Şimal-şərqində səkkiz (Qafqazda üç) müstəqil dövlətin mey -
da  na gəlməsi Türkiyə üçün yeni imkanlar açmaqla yanaşı, potensial riskləri də
ar tırdı. Soyuq müharibənin sonlarına doğru, SSRİ ilə münasibətlərində daha
eh tiyatla davranan Türkiyə yeni müstəqil dövlətlərin yaranması ilə Cənubi Qaf -
qaz la bağlı xarici siyasət kursunu dramatik şəkildə dəyişdi. 1991-ci ilin dekab -
rın da SSRİ ilə rəsmi münasibətlər tamamilə kəsildikdən sonra yeni siyasi
kur sun həyata keçirilməsinə başlandı. Türkiyə yeni respublikaların müs tə qil li -
yi ni tanıyan ilk ölkə oldu və diplomatik münasibətlərin qurulması üçün onlarla
(Er mənistan istisna olmaqla) protokol imzaladı. Nəticədə 1991-ci ilin sonunda,
Tür kiyə rəsmi Moskva ilə bütün münasibətləri kəsərək Qafqaz ölkələri ilə aktiv
əla qələri nəzərdə tutan yeni proqramın icrasına başladı. Mədəniyyət, dil və din
ya xınlığının Azərbaycanla daha sıx münasibətlərin qurulması üçün sti mul laş -
dı rıcı amillər olmasına baxmayaraq, rəsmi Ankaranın regiona yeni ya naş ma sı -
nın əsasında praqmatik iqtisadi və siyasi məqamlar dayanırdı. İlk növbədə,
bey nəlxalq aləmdə baş verən dəyişikliklər regionda baş verən siyasi proseslərdə
da ha fəal rol oynamağa başladı. Qeyd etdiyimiz kimi, Qafqaz respublikaları ilə
ya xın münasibətlərin qurulmasında Türkiyənin iqtisadi gözləntiləri var idi. Bun-
dan əlavə, Türkiyə regional və qlobal siyasi proseslərdə təsir imkanlarını ar tır -
maq istəyirdi. Nəhayət, Türkiyənin dünyəvi və demokratik nailiyyətləri re  -
gio nun gələcəkdə inkişafı üçün bir model kimi onun vacibliyini önə çəkməli
idi. [5,73] Yaranan boşluğu İslam fundamentalizminin dolduracağından ehtiyat
edən Qərb (Avropa ölkələri və ABŞ) Türkiyəni dünyəvi və demokratik bir mo -
del kimi təqdim etməyə başladı. Bunun nəticəsində Qərbdən kifayət qədər siyasi
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dəs tək alan Türkiyə SSRİ-nin dağılması ilə yaranan iqtisadi və siyasi imkanlar -
dan faydalanmaq üçün daha qətiyyətli addımlar atmağa  və beləliklə, həm müs -
tə qil şəkildə, həm də üzv olduğu NATO hərbi blokunun strategiyası çər  çivəsin-
də Xəzər-Qara dəniz hövzəsinin, xüsusən Cənubi Qafqazın regional geosiyasi
mü nasibətlər sistemində öz mövqelərini gücləndirməyə başladı. Bütün bunlara
bax mayaraq, Türkiyə tezliklə regionda güc boşluğunu doldurmaq üçün tək
“oyun çu” olmadığının fərqinə vardı. Qısası, region “oyunçuları” arasında nara -
zı lıqlar üçün müxtəlif səbəblər meydana çıxdı.  

Rusiya ilk vaxtlarda İrana qarşı bir ağırlıq mərkəzi yaradacağını düşünərək
Tür kiyənin regionda təsir imkanlarını artırmaq istəyini xoş qarşılasa da, sonra -
dan mövqeyini tamamilə dəyişdi. Rusiya-İran münasibətləri çox sürətlə inkişaf
et məyə başladı və İran qısa bir zamanda Rusiyanın nəinki ticari tərəfdaşı və si -
lah müştərisinə, hətta Qərbin regionda artan təsirinə qarşı rəsmi Moskvanın ma -
raq larının təminatçısına çevrildi.
Türkiyə üçün nə Rusiya, nə də ki İranla qarşıdurmaya getmək arzuolunan de -

yil  di. Türkiyə İranın Şimali və Cənubi Qafqazın müsəlman birliyinə təsir im -
kan  larından narahat idi. İran isə öz növbəsində, Türkiyənin regionda fəal
ro  lundan və bu yolla şimal və qərb sərhədlərində türk hegemonluğunun ya ra -
na  cağından ehtiyat edirdi.  Beləliklə, bu rəqabətin nəticəsində Azərbaycan se -
çim qarşısında  qaldı:  dünyəvi  və  demokratik, eyni zamanda, çoxvektorlu si  -
yasət yürüdən Türkiyə modeli və İranın dəstəklədiyi dini model. Türkiyə Azər -
 baycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə olsa da, İran əvvəlki paraqrafda qeyd
etdiyimiz səbəblərdən (xüsusilə də türk hegemonluğu və “bütöv Azər bay can”
ideyası) dolayı, narahatlığını heç vaxt gizlətməmiş və müstəqilliyimizi nis  bətən
gec tanımışdı. Bu arada Rusiya da Türkiyənin regionda niyyətlərindən na  rahat
ola raq, daha aqressiv addımlar atmağa başlamışdı. Lakin Türkiyə rəsmi Mos -
kva nın etnik münaqişələrlə bağlı həssaslığını nəzərə alaraq, Rusiyanın par ça -
lan masına qarşı olduğunu dəfələrlə qeyd etmişdir. 1995-ci ildən həyata  ke  çir-
 məyə başladığı xarici siyasət kursunda isə Rusiya ilə əməkdaşlığın fay da sı nın
di gər sovet respublikalarının hamısından daha çox olduğunu vur ğu la ma ğa baş -
la dı. Lakin Rusiya və İranın nəyin bahasına olursa-olsun Tür  kiyə-Azər bay can
mü nasibətlərinin  dərinləşməsinə qarşı  çıxmasına  baxmayaraq,  ulu  öndər 
Hey dər əliyevin yenidən hakimiyyətə qayıdışı ilə bütün sahələrdə əməkdaşlıq
da ha da inkişaf etdirildi və uzaqgörən lider Türkiyə vasitəsilə üzvlüyü hədəf
al  madan NATO kimi nəhəng bir blokun bütün imkanlarından istifadə etməyə
baş  ladı.

Unutmayaq ki, həmin zamanlar Avropa ilə Asiya, xristian dünyası ilə is lam
aləmi arasında körpü rolunu oynayaraq Şərqlə Qərb arasında ticarət və ener ji
marşrutlarının kəsişməsində, eyni zamanda ABŞ və bilvasitə NATO ilə mü -
nasibətlərində sərt mövqe nümayiş etdirən Rusiya və İran kimi iri dövlətlərin
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sər hədində yerləşən, əhalisi əsas etibarilə müsəlman olan Azərbaycan üçün dün -
yə vi dövlət qurmaq və müstəqil xarici siyasət yürütmək effektiv beynəlxalq
mü nasibətlər vasitəsi olmaqdan daha çox, bir növ həyatda sağ qalmaq məsələsi
idi. Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı mövqeyi onun qonşu ölkələrlə,
ey ni zamanda qlobal “oyunçular” və beynəlxalq institutlarla, o cümlədən ABŞ,
İsr ail, Avropa İttifaqı və NATO ilə münasibətlərində əks olunan ba lans laş dı rıl -
mış xarici siyasət yanaşmasının davam etdirilməsinin zəruriliyini bir daha sübut
edir. Məhz bu siyasətin nəticəsi olaraq, 90-cı illərdə birbaşa düşmənçilik olmasa
da, Azərbaycan və Rusiya arasında neqativ xarakter daşıyan ikitərəfli mü na si -
bət lər 2000-ci illərdə strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə gəlib çatdı. [6]

ABŞ və NATO. Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, ölkəmizin yerləşdiyi coğrafi
və geosiyasi mövqe hələ yenicə müstəqillik əldə etdiyimiz vaxtlardan ABŞ-ın
diq qət mərkəzində olmuşdur. Elə bunun nəticəsi olaraq, ABŞ tezliklə ölkəmizdə
öz səfirliyini açmışdı. Lakin münasibətlərdə əhəmiyyətli irəliləyişlər Azər bay -
can Respublikasının Prezidenti Heydər əliyev və ABŞ-ın dövlət başçısı Bill
Klin tonun qarşılıqlı səfərləri və görüşlərindən sonra baş verdi və əlaqələr tam
miq yaslı hərbi və iqtisadi əməkdaşlıq səviyyəsinə çatdı. Bu mənada, Azər bay -
can qısa bir müddətdə regional inteqrasiya üçün potensial lokomotivə çevrildi
və bunun əhəmiyyəti Amerika strateqi və dövlət xadimi Zbiqnev Bjezinski tə -
rə findən dəfələrlə vurğulanmışdır. Bjezinskiyə görə, Azərbaycan “ABŞ-ın dəs -
tə yinə ən çox layiq olan ölkədir, çünki o, Avrasiyanın ən vacib geosiyasi
mər kəzlərindən biridir” .  [7.95]

Beləliklə, ulu öndər Heydər əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycan-ABŞ
mü nasibətləri məqsədyönlü xarakter aldı və ardıcıl surətdə inkişaf etməyə baş -
la dı, mövcud anlaşılmazlıqlar aradan qaldırıldı, Azərbaycan Amerikanın Cənubi
Qaf qaz regionunda əsas siyasi və iqtisadi tərəfdaşına çevrildi. 1997-ci ilin iyul-
av qust aylarında Prezident Heydər əliyevin ABŞ-a səfəri, prezident Bill Klin-
ton, vit s e-prezident Albert Qor, Dövlət katibi madlen Olbrayt və digər rəsmi
şəxs lər lə görüşləri, “ABŞ-Azərbaycan münasibətləri haqqında” birgə bəyanatın
im za lanması ölkələr arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin yarandığını təsdiq
edən mühüm faktor kimi dəyərləndirildi.

Azərbaycan eyni zamanda, enerji layihələrinin həyata keçirilməsi isti qa mə -
tin də ABŞ-ın tərəfdaşlığını müsbət qarşıladı. Həm yerli, həm regional, həm də
bey nəlxalq əhəmiyyətli inkişaf istiqamətində uğurlu sıçrayışlar edən və qon şu -
luq münasibətlərini qaydaya salan Azərbaycan dövləti tez bir zamanda bey nəl -
xalq arenada mövqeyini möhkəmləndirmək baxımından da nüfuzlu təşkilatlarla
mü nasibətlərdə təqdirəlayiq addımlar atdı. Bu istiqamətdə Azərbaycanın NATO
ilə münasibətləri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 
1993-94-cü illər ulu öndər Heydər əliyevin gərgin fəaliyyəti, xüsusilə də Ru -

si ya və İran kimi qonşu dövlətlərlə münasibətləri müsbət məcraya yönəltməsi,
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ABŞ kimi nəhəng ölkənin rəğbətini qazanması, Avropanın aparıcı ölkələrini
özün də birləşdirən NATO kimi dünya səviyyəli hərbi-siyasi blokla əməkdaşlığı
pri oritet elan etməsi tez bir zamanda öz bəhrəsini verdi. 20 sentyabr 1994-cü
il də tək Azərbaycan deyil, region və Avropa ölkələri üçün əlamətdar hadisə olan
“Əs rin müqaviləsi” imzalandı. Müharibə şəraitində yaşayan, iqtisadiyyatı böh -
ran içərisində olan Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının dünya ba zar la -
rı na çıxarılması, ölkəmizə investisiya axınının reallaşması ilk baxışda çətin olsa
da, mümkün oldu. İndi haqlı olaraq deyilir ki, “Əsrin müqaviləsi”nin im za lan -
ma sı ulu öndərin xalq, dövlət naminə göstərdiyi qətiyyət, misilsiz tarixi xid -
mət lərin ən çətini, şərəflisi və müqəddəsidir. Bütün siyasi gedişlərində ilk
növ bədə Azərbaycanın milli və dövlətçilik maraqlarını əsas götürən ulu öndər
Hey dər əliyevin hazırladığı neft strategiyasının təməli olan müqavilənin re al -
laş  masında əsas məqsəd Azərbaycanı o dövrdə üzləşdiyi siyasi, iqtisadi, ideoloji
blo kadadan çıxarmaq, ölkəmizin dünya birliyinə inteqrasiyasında xalqımızın
mil li sərvəti olan zəngin neft yataqlarından bugünkü və gələcək nəsillərin rifahı
na minə istifadə etmək idi. Bu əlamətdar hadisədən sonra Azərbaycan NATO
öl kələri üçün daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başladı.

1997-ci il fevralın 13-də Prezident Heydər əliyevin dəvəti ilə ölkəmizdə sə -
fər də olan NATO-nun Baş katibi xavyer Solana Azərbaycanın beynəlxalq
vəziyyətinə və yeritdiyi xa rici siyasətə toxunaraq xüsusi vurğulamışdı ki,
Azərbaycan beynəlxalq aləm də getdikcə daha aydın nəzərə çarpan müstəqil
siyasət yeridir. Azərbaycan 1994-cü ilin mayında SNT proqramına qoşularaq,
Avro-Atlantik zonada digər öl k ələr və təşkilatlarla dostluq əlaqələrini qətiyyətlə
inkişaf etdirmək niyyətində ol duğunu bildirmişdir. NATO-nun bu ölkə ilə
münasibətləri getdikcə ge niş lə nə rək əməli əməkdaşlıq, etimad və nailiyyətləri
daha da inkişaf etdirmək ruhu aşı lanmış əlaqələrə çevrilmişdir. [8]

Azərbaycan Respublikası 1997-ci ilin iyulunda NATO-nun Avro-Atlantik
Əmək daşlıq Şurası adlı qurumuna da qoşuldu. Şimali Atlantika Əməkdaşlıq
Şu rasından fərqli olaraq, təşkilatın bu strukturu SNT proqramı çərçivəsində
məs lə hətləşmələr və müzakirələrdən praktiki addımlara keçməyin təminini
nəzərdə tu tur. Azərbaycan-NATO əlaqələrinin mahiyyəti və xüsusiyyətlərinə
qiymət ver mək baxımından 1997-ci ilin iyulunda Prezident Heydər əliyevin
Avro-At lan  tik Əməkdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət
başçılarının sam mitindəki çıxışı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Prezi-
denti çı xı şın da yeni müstəqil dövlətlərlə NATO arasında əməli dialoqa və
əməkdaşlığa bö yük əhəmiyyət verdiyini xüsusi vurğulayaraq qeyd etmişdir ki,
Azərbaycan böl gədə silahlı münaqişənin aradan qaldırılmasında, həmçinin
NATO-nun və Av ro-Atlantik Əməkdaşlıq Şurasının fəal roluna ümid bəsləyir.
“Onlar Qaf qaz da kı silahlı münaqişələri kənardan müşahidə etməməlidirlər.
Nəzərə almaq la zım dır ki, bu münaqişələr ümumavropa təhlükəsizliyi üçün də
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ciddi təhlükə ya radır. Azərbaycan Respublikası Avro-Atlantik Əməkdaşlıq
Şurasının ya ra dıl ma sını alqışlayır və buna NATO ilə tərəfdaş ölkələr arasında
siyasi məs lə hət ləş mələrin, fəal əməkdaşlığın mühüm mexanizmi kimi baxır” –
deyə Prezident Hey dər əliyev bildirmişdir. [9] 

NATO ilə hərbi sahədə əməkdaşlıq 1997-ci ildə daha da intensivləşdi. 1997-
ci ilin iyulunda “NATO və Azərbaycan: Koordinasiya və əməkdaşlıq mərkəzi”
ya radıldı. Təşkilatın məqsədi NATO ilə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Azər -
bay can ictimaiyyətinin NATO haqqında bilik və təsəvvürlərini genişləndirmək,
ic timai rəyi uyğun istiqamətdə formalaşdırmaq, Azərbaycanın NATO ilə əmək -
daş lıq prinsiplərini öyrənmək, NATO-nun genişləndirilməsinin Qafqazda sülh -
ya ratma proseslərinə təsirini araşdırmaqdır. 1997-ci il 4-6 noyabr tarixində
Ba kıda “Cooperative Demand” komanda-qərargah təliminə hazırlıq seminarı
ke çirildi. Bu, NATO-nun SNT proqramı çərçivəsində Azərbaycanda baş tutan
ilk hərbi tədbiri idi. 1997-ci il noyabrın 14-də dövlət başçısı Heydər əliyevin
sə rəncamı ilə ölkə prezidenti yanında NATO ilə əməkdaşlıq üzrə dövlət ko mis -
si yası yaradıldı. Bu komissiya SNT proqramı çərçivəsində vahid proqram ha -
zır lanması üçün müvafiq nazirliklərin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini nəzərdə
tu turdu. 1997-ci ildə NATO-nun Brüsseldəki mənzil-qərargahında Azər bay ca -
nın öz diplomatik nümayəndəliyi fəaliyyətə başladı. Bu isə əmək daş lıq əla qə -
lə rinə yeni təkan verdi. Elə həmin ilin noyabrında ölkəmiz Azərbaycan-NATO
əməkdaşlığında yeni mərhələ olaraq, Planlaşdırma və Analiz Prosesinə qo şuldu.
Bu proses müdafiə planlaşdırılmasını, yəni əldə olan resurslardan düz gün is ti -
fadə olunmasını nəzərdə tutur. 

NƏTİCƏ

Hakimiyyətə qayıdışından sonra ulu öndər Heydər Əliyev ölkənin xarici si -
ya sətinin prioritetlərini müəyyənləşdirərkən qlobal, eyni zamanda regional
“oyun çu”ların maraqlarını nəzərə alaraq, ölkəmizdə balanslaşdırılmış və çox -
vek torlu bir siyasi kursun əsasını qoydu. Çünki bu seçim Azərbaycan kimi “qay-
nar  nöqtə”də yerləşən ölkə üçün ən perspektivli variant idi. Bu həm dövlətin
ya şam reytinqini yüksəltməyə xidmət etdi, həm də Azərbaycanı müharibə are -
na sından uzaqlaşdırdı və onu istər regional, istərsə də beynəlxalq təhlükəsizlik
ba xımından daha cəlbedici və etibarlı, eyni zamanda qlobal strateji tərəfdaşa
çevirdi.
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РЕЗЮМЕ

РЕгиональныЕ и глоБальныЕ ФаКтоРы 

во внЕшнЕй политиКЕ аЗЕРБайджана

(1993-1997 гг)

х.исКандЕРов 

После возвращения к власти, общенациональный лидер Гейдар Алиев
оп ределил приоритеты внешней политики страны путьем принимая  инте -
ре сы глобальных, а также региональных “действующих лиц” во внимание
и основывал сбалансированную внешнюю политику. Это был самый луч-
ший выбор для любой страны, как Азербайджан. Это обеспечил стабиль-
ность и безопасность, помог стране повысить свою экономику и сделал
его одним из самых надежных стратегических партнеров в мире.

SUMMARY

REgIONAL AND gLOBAL FACTORS INAZERBAIJAN'S FOREIgN pOLICY

(1993-1997) 

K.ISKANDAROV 

After returning back to power the national leader Heydar Aliyev determined
the priorities of the country’s foreign policy through taking the interests of
global, as well as regional ”actors” into consideration and established the bal-
anced foreign policy. That was the best choice for any country like Azerbaijan.
It ensured the stability and security, helped the country to boost its economy
and made it one of the most reliable strategic partners in the world.
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Məlum olduğu kimi, müasir əməliyyatlar yüksək gərginlik və dinamiklik, silah
və texnikadan küt lə vi istifadə, onların çoxsaylı itkisi, raket, döyüş sursatı, hərbi-
texniki əmlak və di gər maddi vəsaitlərdən əhəmiyyətli dərəcədə istifadəsi ilə
xarakterizə edilir. Bununla bağlı olaraq, texniki təminatın güc və vasitələri ilə
həll edilən,  qo şun ların texniki təminatına olan tələblər artır və tapşırığın həcmi
çoxalır. Texniki tə minat, qoşunların döyüş qabiliyyətini və döyüşə hazırlığını
müəyyən edən əsas faktorlardan biri sayılır. Bu tapşırıqların mü vəf fə qiyyətli
həllinə ancaq mükəmməl və dayanıqlı texniki təminat sisteminin əldə edil məsi
ilə nail olmaq olar.

Birinci Qarabağ müharibəsində bu suallara yetərincə diqqət yetirilməməsi,
tex niki təminat sisteminin olmaması, bölmələrin vaxtında döyüş sursatları ilə
tə min edilməməsi səbəbindən onların hücum əməliyyatı təxirə sa lı nır, bəzi hal-
larda isə geri çəkilmə ilə nəticələnirdi. Lazımi güc və va sitələrin olmaması
üzündən zədələnmiş (sıradan çıxmış) silah və texnikaların bər pası ləngiyir və
bölmələrin ehtiyacı ödənilmirdi.

Odur ki, texniki təminat sisteminin, onun əsas quruluşu və iş prinsiplərinin
tək milləşdirilməsi və daim inkişafı tələb olunur. Komandanlar (komandirlər)
və qərargahlar texniki təminatın güc və vasitələrinin real imkanlarını nəzərə
ala raq onun təşkili və planlaşdırılması məsələlərini sülh dövründə də daim diq -
qət də saxlamalıdırlar.
Müstəqilliyin ilk illərində peşəkar hərbi kadrların olmaması səbəbindən Azər -
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bay can ordusunda texniki təminat sisteminin inkişafı və təkmilləşdirilməsi sa -
hə sində bir sıra problemlər meydana çıxmışdı. Sonrakı dövrdə onların aradan
qal dırılması istiqamətində çoxlu işlər görülsə də, bütün ordularda olduğu kimi,
bir sıra məsələlər öz aktuallığını hələ də saxlamaqdadır.

Maddi-texniki təminata aid işlər silahlı qüvvələrin birlik və birləşmələrində,
hər bi tədris müəssisələrində mövcud olan müvafiq idarəetmə orqanları va si tə -
si lə icra edilir.
Əməliyyat məharətinin əsas qanunauyğunluğu, əməliyyatın gedişatında və nə -

ti cəsində tərəflərin qüvvə və vasitələrinin səviyyəsindən asılıdır. Qüvvələri qiy -
mət ləndirərkən  təkcə say tərkibi deyil, həmçinin silah və hərbi texnikanin
key fiyyəti və texniki vəziyyəti nəzərə alınmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, əməliyyat məharətinin əsas qanunauyğunluğundan
baş qa, digər qanunauyğunluqlar da mövcuddur: birinci – əməliyyat səviy yə -
sin də silahlı mübarizəni ikitərəfli proses kimi xarakterizə edən qanunauyğunluq;
ikin ci – tərəflərdən birinin fəaliyyətindən asılılığı və rabitənin dayanıqlığını
açıq layan qanunauyğunluq. Bu qanunauyğunluqların birincisi, əməliyyatın apa -
rılması üsullarının silahlı mübarizədə tərəflərin istifadə etdikləri vasitələrin (si -
lah və hərbi texnikanın) say və keyfiyyətindən asılılığıdır. Belə ki, qoşunların
si lah və texnika ilə təminatı və onların saz vəziyyətdə saxlanılması SİQQ (Stra -
te ji İstiqamətdə Qoşun Qruplaşması) əməliyyatlarında qoşunların texniki tə mi -
na tının məqsədini ifadə etmək imkanı yaradır.

Əməliyyatlarda qoşunların texniki təminatının məqsədi, birlik və bir ləş -
mə lərin fa siləsiz olaraq döyüş fəaliyyətlərinin aparılmasına və onların qar şı sın -
da qo yul muş tapşırıqları yerinə yetirməyə imkan verən, mövcud silah və
tex nikaların dö yüşə hazır və döyüş qabiliyyəti vəziyyətində saxlanılması, on -
la rın raket, dö yüş hissələri, döyüş sursatları və hərbi-texniki əmlakla (HTƏ)
təc hiz olun ma sın dan ibarətdir.
Ümumqoşun birliklərinin əməliyyatlarında qoşunların texniki təminat sistemi nin

məqsədinə nail olmaq üçün növbəti funksional tapşırıqları həll etmək la zım dır:
– qoşunları silah-sursat və hərbi texnika (SHT), raketlər, döyüş hissələri, hərbi-

tex niki əmlakla (HTƏ) təmin etmək (təminetmə funksiyası);
– silah və hərbi texnikanın (SHT) saz vəziyyətdə saxlanılması (istismar funk -

si yası);
– silah və hərbi texnikanın (SHT) bərpası (bərpaetmə funksiyası).
Bu tapşırıqları, bir sıra tədbirləri keçirmək yolu ilə həll etmək mümkündür.

On lara aiddir:
– qoşunların, həmçinin texniki təminat hissələrinin silah və hərbi texnika

(SHT) ilə komplektləşdirilməsi;
– raketlər, bütün növ döyüş sursatları (nüvədən başqa) və hərbi-texniki əmlakla

(HTƏ) təmin edilməsi;
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– onların, əməliyyat və qoşun ehtiyatlarının yaradılması və eşelonlaşdırılması,
sax lanılması, yerləşdirilməsi, texniki qulluq və reqlament işlərinin görülməsi,
da şınması və döyüş tətbiqinə hazırlanması;
– raketlərdə qəza vəziyyətinin aradan qaldırılması;
– SHT-nin raket və döyüş sursatlarının düşmən tərəfindən ələ keçirilməsi təh -

lü kəsi olduqda, onların təxliyyəsi və yaxud məhv edilməsi;
– SHT-nin istismara buraxılması (sıraya qoyulması), istifadəyə (döyüş tət bi -

qi nə) hazırlanması, istifadəsi (döyüşdə tətbiqi), müəyyən edilmiş istifadəyə ha -
zır lıq dərəcəsində saxlanılması (texniki vəziyyətinə nəzarət, texniki xidmət və
na sazlıqların aradan qaldırılması, saxlanması və daşınması);

– texniki kəşfiyyat, təxliyyə, təmir və bərpa edilmiş SHT-nin sıraya qay ta rıl -
ma sı, şəxsi heyətin texniki və xüsusi hazırlığı.

Bundan əlavə, texniki təminat hərbi hissələrinin hərtərəfli təchizatı, texniki
tə mi natın idarə edilməsi və qarşılıqlı əlaqəsi üzrə həyata keçirilir. Bu tədbirlərin
həc mi və keyfiyyəti aşağıdakı faktorlardan asılıdır:
– texniki təminatın sualları üzrə döyüş fəaliyyətləri meydanının təchizatı (ar -

se nalların, zavodların, anbarların mövcudluğu, stasionar və yerli sənaye və tə -
mir bazalarının vəziyyəti);
– strateji istiqamət;
– əməliyyatın keçirilməsinə başlama şəraiti;
– fiziki-coğrafi şərait;
– qoşunların əməliyyat düzülüşündə birliklərin (birləşmələrin) yeri;
– texniki təminat hissələrinin komplektliliyi və mövcudluğu;
– qoşunların raketlər, döyüş sursatları və HTƏ ilə təmin edilməsi, SHT ilə

komp lekləşdirilmə dərəcəsi;
– texniki təminat bölmə və hissələri mütəxəssislərinin, SHT-ni istismar edən

şəx si heyətin hazırlığı və s.
Texniki təminat tapşırıqlarını təhlil etdikdə aydın olur ki, qoşunların döyüş

qa biliyyəti onların hər birinin həllindən asılıdır. Buna baxmayaraq, keçmiş mü -
ha ribələrin təcrübəsi göstərir ki, qoşunların döyüş qabiliyyətini müəyyən edən
əmə liyyatın aparılmasında vacib, bəlkə də yeganə faktor SHT-nin bərpası fakto -
ru dur. Məsələn, almanlarla müharibə illərində SSRİ-nin sənaye za vod la rın da
104 min tank və özüyeriyən artilleriya qurğusu (ÖAQ) istehsal edil mişdisə,
texniki təminat vasitələri ilə 430 min texnika bərpa edil mişdir. 

Bildiyimiz kimi, Qarabağ müharibəsinin gedişatında bir neçə zirehli texnika
alın  mışdı, ancaq bütün texnikaların döyüş qabiliyyəti vəziyyətində saxlanılması
tex  niki təminat vasitələrinin gücü ilə olmuşdur. Beləliklə, müharibə illərində
hər bir tank, zirehli texnika və avtomobil bir neçə dəfə bərpa edilərək sıraya
qay  tarılmışdır ki, bu da qoşunların döyüş qabiliyyəti səviyyəsundə saxlanılması
məq sədilə SHT-nin bərpasının vacibliyini əyani olaraq təsdiq edir.
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Nəticə kimi demək olar ki, bərpa faktoru tərəflərin döyüş vasitələri üzrə qüv -
və lər nisbətinin dəyişilməsinə həlledici təsir göstərir. Qoşunların texniki təminat
tap şırıqlarının həll edilməsi üçün əməliyyatlara hazırlıq və onların gedişatında
texniki tə minat sistemi yaradılır və fəaliyyət göstərir.

QOŞUNLARIN TEXNİKİ TƏMİNAT SİSTEMİ VƏ ONA OLAN TƏLƏBLƏR

Qoşunların texniki təminat sistemi ümumi prinsiplər əsasında fəaliyyət gös -
tə rən və vahid məqsədlərlə birləşdirilmiş idarəetmə orqanlarının, texniki təminat
qüv və və vasitələrinin (SHT, raketlər, döyüş sursatları, HTƏ təminat orqanları
və təmir-bərpa orqanlarının) vəhdətidir.
Texniki təminat sistemi funksional əlamətlərə görə növbəti alt sistemlərin məc -

mu su şəklində təqdim edilə bilər:
– SHT, raket, döyüş sursatları, HTƏ ilə təminat;
– istismar;
– texniki təminat növlərinə görə SHT-nin bərpası.
Bu funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün Müdafiə Nazirliyində müvafiq ştat

struk turu yaradılmışdır. Texniki təminat sistemi strateji, əməliyyat  və qoşun
sə viyyələrində təşkil edilir və həyata keçirilir.

STRATEJİ SƏVİYYƏDƏ TEXNİKİ TƏMİNAT SİSTEMİ

– idarəetmə orqanları: MTT baş idarəsi, Silah və Texnika idarəsi və müvafiq
xid mətlər.

– qüvvə və vasitələr: istehsalat müəssisələri, təmir zavodları, mərkəzi ar se -
nal   lar, bazalar və anbarlar, əlahiddə təminat hissələri, elmi tədqiqat mərkəzləri
və ali hərbi təhsil müəssisələrinin tədqiqat mərkəzləri, hərbi akademiya, hərbi
mək  təblər, təlim mərkəzi.

ƏMƏLİYYAT SƏVİYYƏSİNDƏ TEXNİKİ TƏMİNAT SİSTEMİ

– idarəetmə orqanları: MTT üzrə OK komandirinin müavini və müvafiq
xid mət rəisləri.

– qüvvə və vasitələr: OK anbarları, əlahiddə MTT taboru, təmir bölmələri,
dö yüş sursatları və HTƏ anbarları.

QOŞUN SƏVİYYƏSİNDƏ TEXNİKİ TƏMİNAT SİSTEMİ

- idarəetmə orqanları: birləşmə və hərbi hissə komandirlərinin MTT üzrə
müavinləri və müvafiq xidmət rəisləri.

- qüvvə və vasitələr: təmir bölmələri, döyüş sursatları və HTƏ anbarları.
Texniki təminat sisteminin bütün qoşun növlərində həyata keçirilməsi və

qarşıda duran tapşırıqların müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün müvafiq
texniki təminat növləri yaradılmışdır. Onlara aiddir:
– raket-texniki təminatı;
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– artilleriya-texniki təminatı;
– tank-texniki təminatı;
– avtotexniki təminat;
– mühəndis-texniki təminatı;
– radiasiya, kimyəvi, bioloji mühafizə (RKBM) vasitələrinin texniki təminatı;
– rabitə və avtomatik idarəetmə sistemlərinin (AİS) texniki təminatı;
– arxa cəbhə xidmətləri üzrə texniki təminat;
– meteroloji texniki təminat.
Texniki təminat mərkəzləşdirilmiş sualların həlli əsasında başqa təminat növ -

lə ri ilə qarşılıqlı əlaqədə hərtərəfli təminatı həyata keçirir:
– qoşunların silahlar, hərbi texnika, raketlər, döyüş sursatları və hərbi-texniki

əm lakla təmin edilməsi;
– silah və hərbi texnikanın istismarı və təmiri;
– texniki təminat hissə və birləşmələrinin yerləşməsi (açılması) və yerdə yiş -

məsi;
– əlaqə yollarından, nəqliyyat vasitələrindən, göstərişverici və boşaltma stan -

si yalarından, aerodromlardan istifadə etmək və hərbi daşınmanı təşkil etmək;
– hissə və birləşmələrdə hərtərəfli və texniki təminatın təşkili;
– rabitə və idarəetmənin təşkili;
– yerli sənaye bazalarından istifadə edilməsi.
Sistemin maddi əsasını hər bir texniki təminat növünün funksiyasını yerinə

ye tirən texniki xidmətlər təşkil edir. Bu zaman hər bir xidmət, müəyyən  SHT-
nin növünə uyğun olmalıdır.
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Sistemin başlıca xüsusiyyətləri: əsas xidmətlər – raket-artilleriya silahları,
zirehli tank, av tomobil xidmətləri Silah və Texnika idarəsi rəisinə, digər xid -
mət lər isə müvafiq olaraq xüsusi qoşun və qoşun hissələri rəislərinə, Arxa cəbhə
idarəsi rə isinə tabe edilib və onların fəaliyyətlərini koordinasiya edir. SHT,
raket, döyüş sur satları, HTƏ ilə təminat və xüsusiləşdirilmiş təmir-bərpa or -
qan ları müvafiq xid mət rəislərinin tabeliyindədir. Qoşunların texniki təminat
sis teminin (TTS) əsas prinsiplər üzrə düzülüşü və onun əməliyyatlarda fəa liy -
yə ti:
– onun strukturunun qoşunların strukturuna uyğunluğundan;
– funksiya və yerinə yetirilən işin həcminin, sistemin səviyyə və əsas hissələri

arasında sərhədindən;
– obyektə sistemin kompleks təsirindən;
– onun strukturunun SHT bərpası prosesinə uyğun olması və sıradan çıxma

qanunauyğunluğundan;
– əsas istiqamətdə tapşırıq yerinə yetirən qoşun qruplaşması marağında texniki

təminatın qüvvə və vasitələrinin əsas səylərinin cəmləşdirilməsindən;
– bilavasitə əməliyyatın gedişində texniki təminat tapşırığının həllindən;
– texniki təminat tapşırıqlarının həllində qoşun qruplaşmasının maksimal müs -

təqilliyindən;
– qoşunların SHT, raket, döyüş sursatı və HTƏ ilə vaxtında və tam şəkildə tə -

min edilməsi üzrə yuxarı orqanların cavabdehliyindən;
– qoşunların döyüş qabiliyyətinə və döyüş hazırlığına daha çox təsir edən bi -

rin ci növbəli texniki təminat tapşırıqlarının yerinə yetirilməsindən asılıdır.
Qoşunların texniki təminat sistemi (TTS) doqquz prinsipə əsaslanır:
Birinci prinsip, bölmədən başlayaraq, təşkil edilmiş hər bir qoşun vahidi

ştatında tex niki təminatın qüvvə və vasitələrinin mövcud olmasıdır.
İkinci prinsip, hər bir yuxarı səviyyə orqanlarının sistemi daha çətin və böyük

həc mli işlərin yerinə yetirilməsi üçün təyin edilməsidir.
Üçüncü prinsip, müxtəlif qoşun qismlərinin, xüsusi hissə və xid mət lə rin hər

bir SHT-nin bərpası üçün nəzərdə tutulmuş texniki təminatın qüvvə və va si -
tələrinin bir orqanda birləşdirilməsidir.

«HƏRBİ BİLİK»№ 4, 2017 71

MM AA DD DD İİ -- TT EE XX NN İİ KK İİ   TT ƏƏ MM İİ NN AATT

Rabitə  və  qoşunların av -
to  matik  idarəetmə  sis tem -
lə rinin (QAİS) texnikaları

Rabitə və AİS-in texniki
tə mi nat xidməti

Rabitə və QAİS-lərin
texniki tə minatı

Arxa cəbhə xidməti tex -
ni kaları 

Arxa cəbhə texniki tə mi -
nat xidməti

Arxa cəbhə tex niki
təminatı xidməti

Ölçü vasitələri Meteroloji xidmət Meteroloji texniki təminat

CəDvəl 1.



Dördüncü prinsip, müxtəlif rayonlarda maksimal sayda təmir fondunun eyni
vaxt da əhatəsini təmin etmək və gətirilən SHT obyektərinin döyüşə yararsız
və  ziyyətinin ümumi vaxtının azaldılmasıdır. Bu prinsipə uyğun olaraq, həm çi -
nin texniki kəşfiyyatı, təxliyyəni, SHT-nin təmirini və sıraya qaytarılmasının
hə yata keçirilməsinə imkan verən təmir-təxliyyə orqanlarının məcmusu nəzərdə
tu tulmalıdır.      

Beşinci prinsip, əməliyyatlarda ümumqoşun birlikləri komandirlərinin bü -
töv lük də niyyətinin müvəffəqiyyətlə həllinə istiqamətləndirilib.

Altıncı prinsip, əməliyyatın gedişatında qoşunların fasiləsiz döyüş qabi liy -
yə ti nin saxlanılması, sıradan çıxmış SHT-nin bərpası hesabına ona texniki xid -
mə tin göstərilməsi, itki və sərf edilmiş raket, döyüş sursatları və HTƏ-nin
dol durulması təmin  edir.
Yeddinci prinsip, özünün qüvvə və vasitələri ilə qoşun qruplaşmasının texniki

tə minat tapşırıqlarının həllinə zəmanət verir.
Səkkizinci prinsip, qoşunların SHT ilə, raketlərlə, döyüş sursatları və HTƏ

ilə eti barlı təmin edilməsinə kömək edir.
Doqquzuncu prinsip, qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsində prioritet

təd bir lərin seçilməsindən (az həcmli təmir işləri tələb edən, həmçinin müəyyən
də rəcədə qoşunların döyüş qabiliyyətini müəyyən edən SHT-nin birinci növ -
bə də bərpa edilməsi – “ikiqat prioritet”) ibarətdir.
Qoşunların bütün səviyyələrində göstərilən prinsiplərə maksimal dərəcədə uy -

ğun olan sistem ən effektli texniki təminat sistemi sayılır. Yerinə yetirilən tap -
şı rıqların xarakteri və miqyasına görə texniki təminat sisteminin strukturu
əmə liyyat və qoşun səviyyələrindən ibarətdir. Hər birinin təyinatı, həll etdiyi
tap şırıqların həcmi, müvafiq idarəetmə orqanları və özünün qüvvə və va si tə lə -
rin dən ibarətdir.   

Əməliyyat səviyyəsi strateji və qoşun səviyyələri arasında əlaqələndirici sa -
yı lır, bəzi hallarda isə mərkəzin qüvvə və vasitələri ilə birbaşa əlaqəsi olur, birlik
və birləşmələrin texniki təminatı üçün təyin edilir. Ümumqoşun birliklərinin
ko mandiri şəxsən özü qərargah, MTT üzrə müavinləri, qoşun qismləri, idarə
və xidmət rəisləri vasitəsilə texniki təminata rəhbərlik edir. Sistemin əsas or -
qan ları: xidmətlərdən (raket-artilleriya silahları, zirehli tank və avtomobil) və
qə rargahdan ibarətdir. 
Əməliyyat səviyyəsində texniki təminat orqanlarının əsas tapşırıqları ibarətdir: 
– mərkəzdən silahların, raketlərin, texnikaların, döyüş sursatlarının və HTƏ-

nin qəbulu, təyin edilmiş əməliyyat ehtiyatlarının saxlanılması və qoşunların
on larla təmin edilməsi;
– təxliyyənin təşkili, SHT bərpasının həyata keçirilməsi və təşkili.
Bu tapşırıqların yerinə yetirilməsi üçün əməliyyat səviyyəsində səyyar təmir-
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tex niki hissələr, səyyar təmir-bərpa birləşmə və hissələri, silah, texnika, döyüş
sur satı və HTƏ anbarları olmalıdır.
Bundan əlavə, ümumqoşun birliklərinin texniki təminatının marağında isteh -

sa  lat müəssisələri, stasionar istehsal və təmir müəssisələri (hissələri), arse nal
və bazalar, anbarlar, emalatxana və laboratoriyalar, texniki təminat stan-
  si yaları, ehtiyat avtomobil, təxliyyə və digər qoşun və yerli istehsalat ba za -
larından istifadə edilə bilər.

Qoşun səviyyəsi, hissə və bölmələrin texniki təminatı üçün təyin edilmişdir.
O, təminat, təmir-bərpa hissələrindən və müvafiq olaraq bölmələri döyüş sur -
sat ları və HTƏ ilə təmin edən anbarlardan ibarətdir. Qoşunların zirehli tank, av -
tomobil və HTƏ ilə təminatı göstərilən hərbi hissələr vasitəsilə həyata keçirilir:
– zirehli texnika aqreqatlarının tank təmiri zavodu; 
– avtomobil texnikaları aqreqatlarının təmiri zavodu; 
– əlahiddə avtomobil və tank təminatı hərbi hissələri; 
– əlahiddə raket və döyüş sursatı hərbi hissələri; 
– əlahiddə təminat və təmir-bərpa hərbi hissələri.
Əməliyyatların aparılması şəraitində qoşunların texniki təminatının dayanıqlı

ol ması, texniki təminat hissə və bölmələrinin qarşısında duran tapşırıqların ye -
ri nə yetirilməsi üçün qısa vaxt ərzində texniki təminat sisteminə aşağıdakı tə -
ləb lər qoyulur:

1. Texniki təminat hissə və bölmələrinin idarəetmə orqanlarının yüksək dö -
yüş və səfərbərlik hazırlığı, müvafiq olaraq, hər bir şəraitdə təminat hissə və
böl mələrinin vaxtında açılmasını və əldə olan güc və vasitələrlə qoşunların qar -
şı sında qoyulmuş tapşırıqların müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsini tə min
etməyə imkan verməlidir.

2. Əsas əməliyyat istiqamətlərində normalarla müəyyən edilmiş silah, texnika,
ra ket və onlar üçün döyüş hissələri, bütün növ döyüş sursatları, ölçü cihazları və
HTƏ ehtiyatlarının əvvəlcədən yaradılması və yerləşdirilməsi, qoşun qrup laş -
malarının yerinə yetirdikləri tapşırıqları nəzərə alaraq onların eşe lon laş dı rıl ma sı.

3. Əməliyyatın gedişatında qoşun və əməliyyat səviyyələrinin güc və va si tə -
lə rilə silah və texnikanın cari təmiri tam həcmdə, orta təmirini böyük hissəsinin
ye rinə yetirilməsi məqsədilə yerli istehsal bazalarını cəlb etməklə əldə olan bü -
tün təmir-bərpa güc və vasitələrindən istifadə edərək, sıradan çıxmış (nasaz)
si lah və texnikanın maksimum bərpa edilməsi.

4. Qoşun qruplaşmasının etibarlı təmin edilməsi məqsədilə texniki təminat
sis teminin müstəqilliyi və həyatda qalmasının təmin edilməsi.
5. Fasiləsiz və dayanıqlı idarəetmə.
6. İdarəetmə orqanlarının, texniki təminatın güc və vasitələrinin etibarlı qo -

run ması, mühafizəsi və müdafiəsi. 
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QOŞUNLARIN SİLAH, HƏRBİ TEXNİKA, RAKET, DÖYÜŞ SURSATLARI VƏ
HƏRBİ TEXNİKİ ƏMLAK (HTƏ) İLƏ TƏMİNATI ÜZRƏ ƏSAS MÜDDƏALAR

Əməliyyatlarda birlik və birləşmələrin döyüş qabiliyyətinin saxlanılması və
bər pası məqsədilə qoşunların silah və hərbi texnika ilə təminatı təmir-bərpa his -
sə lərində bərpa edilməsi hesabına və yaxud təmir zavodlarından, arsenallardan,
mər kəzi anbarlardan və başqa birlik, birləşmə və hissələrdən  alınmış yeni (əsas -
lı təmir edilmiş) SHT hesabına həyata keçirilir. 
Qoşunların silah, hərbi texnika, raket, döyüş sursatları və hərbi texniki əmlak

(HTƏ) ilə təminatı, bir qayda olaraq, sxem üzrə Mərkəz – ÜO – birləşmə və
bölmələr üzrə edilir.

Birlik, birləşmə və hərbi hissələrə ayrılmış silah və texnikanın bölüşdürülməsi
bir liyin qərargah rəisinin, qoşun növü və xidmət rəislərinin təkliflərini nəzərə
ala raq komandanın qərarı əsasında həyata keçirilir. Qoşunların silah və texnika
ilə komplektləşdirilməsində aşağıdakı əsas prinsiplər rəhbər tutulur:
– yeni yaradılmış və təşkil edilmiş birlik, birləşmə və hissələrin tərkibində qo -

şun lara vermək;
– bölmələri tam komplektləşdirmək və eyni tipli silah və texnika ilə təmin et -

mək;
– silah və texnikanın maksimum resursunu saxlamaq məqsədilə onların da -

şın ması üçün ağır dartıcılardan, hava, su və dəmiryol nəqliyyatlarından müm -
kün qədər istifadə etmək.
Əməliyyatlarda, müharibənin başlanğıc mərhələsində qoşunların silah və tex -

ni ka ilə təmin edilməsinin əsas mənbəyi onların yerli təmir və istehsal ba za la -
rı nı cəlb etməklə bütün səviyyədə texniki təminat sisteminin güc və vasitələri
ilə bərpa edilməsi sayılır. Qoşunların döyüş qabiliyyətliyinin sax la nıl ması,
qoyulmuş tapşırıqların müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsinin va cib şərtlərindən
biri olan SHT-nin istismar qaydalarına riayət edilməsidir.

Qoşunların raket və döyüş sursatları ilə təminatı onların tələbat hesabından,
si farişlərin vaxtında verilməsi, toplanması və qoşunlara paylanmasın d an iba -
rətdir. Bu, raket və döyüş sursatlarının düzgün qəbulu, hazırlanması, sax la nıl -
ma sı və qoşunlara paylanmasının təşkili, müəyyən edilmiş həcmdə və tə yin
olun muş vaxtda ehtiyatların toplanması, həmçinin düzgün eşelonlaşdırıl ma  sı
ilə əldə edilir.
Raket və döyüş hissələrinin çatdırılması raket-texniki hissələrin (bölmələrin)

av tomobil nəqliyyatı, lazım gəldikdə isə hava nəqliyyatı vasitəsilə təşkil edilir.
Ha va nəqliyyatı ilə daşınma zamanı helikopterlərə daha çox üstünlük verilir.
Müs təsna hallarda raket və zenit-raket birləşmələri raketləri raket-texniki his -
sə lərin açılma rayonlarında ala bilər.
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Əməliyyatlarda qoşunların raket və döyüş sursatları ilə təminatının əsas prin -
sip lərinə aiddir:
– tabelikdə olan qoşunların bütün növ raket və döyüş sursatları ilə tələbata uy -

ğun, vaxtında və tam şəkildə təmin edilməsinə yuxarı orqanların cavabdehliyi;
– qoşunların raket və döyüş sursatları ilə təminatında müstəqilliklərini sax la -

ma sı;
– raket və döyüş sursatları sərfinin nizama salınmasına;
– raket və döyüş sursatlarının sərfinə, saxlanılması və qeydiyyatı sualları üzrə

ta belikdə olanların yuxarı rəislərə hesabat verməli olmasına.
Birinci, əməliyyatın başlanmasına raket və döyüş sursatlarının ehtiyatı, bir

qay da olaraq, əməliyyatlarda qoşunların ümumi tələbatı həcmində yaradılır.
Əmə liyyat şəraitindən asılı olaraq, yuxarı komandanlığın qərarı ilə raket və dö -
yüş sursatlarının əlavə ehtiyatı (qoşun ehtiyatlarından) yaradıla bilər. Belə ehti -
yat  lar əməliyyatın gedişində qoşunların əməliyyat tapşırıqlarının yerinə ye  tiril-
mə sini və əməliyyat fasiləsi olmadan növbəti əməliyyat tapşırıqlarının yerinə
ye tirilməsini təmin edir.
Əməliyyatın gedişində sursatın sərfi qoşunların həll etdiyi tapşırıqdan, qar şı -

da kı düşməndən, zərərvurma vasitələrinin tətbiqindən və digər faktorlardan asılı
ola raq son dərəcə dəyişkən olacaq. Ən çox sursat sərfi (əsasən artilleriya və re -
a  k tiv sursatlar) əməliyyatın ilk günlərində kütləvi atəş zərbələrinin endirilməsi,
əsas müdafiə zolağı uğrunda döyüş fəaliyyətlərinin aparılması, hücumda (əks-
hü cumda) düşmənin müdafiə mövqeyinin yarılması, ikinci eşelonun vuruşa ye -
ri dilməsi zamanı və s. gözlənilir. Ona görə, belə tapşırıqların yerinə yetirilməsi
üçün əvvəlcədən bu məqsədlərə cəlb edilən artilleriyanın atəş mövqeləri ra yon -
la rına lazımi sayda sursat planlaşdırılmalı  və qoyulmalıdır. İstifadə edilmiş sur-
sat ehtiyatlarının doldurulması yaradılmış əməliyyat ehtiyatları hesabına ye rinə
yetirilir. Birinci növbədə əməliyyatda əsas tapşırığı həll edən, əsas is ti qa mətdə
fəaliyyət göstərən birinci eşelon qoşunlarının ehtiyatları tamamlanır.
Ümumqoşun birliklərinin hərbi-texniki əmlak (HTƏ) ilə təminatı Silahlı Qüv -

və lərin, ÜO-nun (OK) qoşun anbarlarında saxlanılan ehtiyatların və təmir-bər -
pa, birləşmə və hissələrinin hesabına həyata keçirilir.

Hərbi-texniki əmlakla təminatın əsas məqsədi əməliyyatlarda silah və tex ni -
ka nın döyüş fəaliyyətinə hazırlanması, onların istismar edilməsi, vaxtında tex -
ni ki xidmətin aparılması və təmir-bərpa işlərinin fasiləsiz görülməsi üçün
qo şunlarda ehtiyatların yaradılması və normalara uyğun vəziyyətdə sax la nıl -
ma sı sayılır.
Bu məqsədə:
– silah və texnikanın təmiri və texniki qulluq üçün əmlaka olan tələbatın mü -

əy yən edilməsi;
– hərbi-texniki əmlakla təminat imkanlarının müəyyən edilməsi;

«HƏRBİ BİLİK»№ 4, 2017 75

MM AA DD DD İİ -- TT EE XX NN İİ KK İİ   TT ƏƏ MM İİ NN AATT



– HTƏ ehtiyatının, həcminin onların eşelonlaşdırılmasının, anbarların yer ləş -
mə yeri və müddətinin, onların qorunması, müdafiə və mühafizəsinin təşkili və
yerdəyişmə qaydasının müəyyən edilməsi;

– əmlakın tələb edilməsi, alınması, daşınması və paylanması qaydasının mü -
əy yən edilməsi;
– əmlakın varlığı və hərəkətinin qeydiyyatı;
– anbarların əməliyyat fəaliyyətinə nəzarət, qeydiyyatın düzgün aparılması,

əm lakın düzgün saxlanılması və s. ilə nail olunur.
Qoşunların hərbi-texniki əmlak ilə təminatı aşağıdakı mənbələr hesabına ola

bilər: 
– sülh dövründə yaradılmış toxunulmaz ehtiyat;
– aqreqat, detal və düyümlərin təmiri və istehsalı (Müdafiə Nazirliyinin ta be -

li yində olan təmir-bərpa zavodlarında);
– Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin tabeliyində olan istehsal zavodlarında istehsal

olu nan aqreqat, detal və düyümlər;
– silinmiş (bərpaya yaramayan) silah və texnikanın üstündən çıxarılmış, istis -

ma ra yararlı olan aqreqat və detallar;
– yerli istehsal resursları və qənimət götürülmüş hərbi-texniki əmlak.

Hərbi-texniki əmlaka aiddir:

– aqreqatlar, detallar, ehtiyat hissələri, boyalar, pnevmatik təkərlər, akkumulya -
tor batareyaları, texniki-rezin və digər məmulatlar, qurğular, alətlər, silah və
tex nikanın təmiri, təxliyyəsi və göstərilən texniki xidmət zamanı istifadə edilən
park, istehsalat və texnoloji avadanlıqlar;

– təlim-məşq vasitələri, şəxsi heyətin texniki və xüsusi hazırlığı üçün hərbi
tə lim əmlakı;
– texniki sənədlər.
Hərbi-texniki əmlakla (HTƏ) təminat, texniki xidmətlər (raket-artilleriya, zi -

reh li tank və avtomobil əmlakının təminatı), həmçinin xüsusi qoşunların (mü -
hən d is, kimya, rabitə və s.) və arxa cəbhə xidmətlərinin texniki əmlakının
tə minatı üzrə həyata keçirilir.
HTƏ ehtiyatı sıradan çıxmış (nasaz) silah və texnikanın bərpası üzrə əməliyyat

və qoşun səviyyələrindəki təmir orqanlarının tələbatını tam təmin etməlidir.
Silah və hərbi texnikanın (SHT) istismarı sadalanan tədbirlərin yerinə ye ti ril -

məsi və təşkilindən ibarətdir:
– SHT-nin  istismara buraxılmasından;
– onların istifadəyə (döyüş tətbiqinə) hazır vəziyyətə gətirilməsi;
– istifadəsi (döyüş tətbiqi);
– SHT-yə texniki qulluq, onların saxlanılması və daşınmasından.
SHT-nin istismarına, onların istifadəyə (döyüş tətbiqinə) hazır vəziyyətdə sax -

la nılmasına aiddir:
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– sülh dövründə düzgün saxlanılması;
– əməliyyatın gedişində və hazırlıq zamanı lazımi resursun yaradılması və

sax lanılması;
– vaxtında və keyfiyyətli texniki vəziyyətə nəzarəti, nasazlıqları aradan qal -

dır maqla texniki qulluğun, reqlament və etibarlılığın təmin edilməsi üzrə digər
iş lərin yerinə yetirilməsi;
– şəxsi heyətin ona təhkim olunmuş SHT üzrə biliklərə yiyələnməyinə, bacarıq

və səriştə ilə onlardan istifadə etməyə (döyüşdə tətbiqinə), həmçinin digər təd -
bir lərin yerinə yetirilməsi.
Döyüş fəaliyyəti şəraitində istismarın məzmunu əhəmiyyətli dərəcədə dəyişir.

SHT-nin  istifadəsi döyüş şəraitinə müvafiq olaraq, sülh dövründə müəyyən
edil miş normaları (istismar qruplarına bölünməsini və resursun sərfi nor ma la -
rı nı) nəzərə almadan həyata keçirilir. SHT-nin saxlanılmasına yol verilmir, onun
da şınması hərbi daşıma və təxliyyə elementinə çevrilir.
Döyüş şəraitində istismarın əsas məzmununu SHT-nin texniki qulluğu və on -

la rın etibarlı işləməsinin təmin edilməsi üzrə digər tədbirlərin yerinə yetirilməsi
təş kil edir.

Texniki qulluq silah və texnikanın qoyulmuş tapşırıqların yerinə yetirilməsi
za manı etibarlı işləməsini, istifadəsi (döyüş tətbiqi), saxlanılması və daşınması
za manı daim hazır vəziyyətdə saxlanılması məqsədilə yerinə yetirilən kompleks
təd birlərdir. Döyüş fəaliyyəti şəraitində silah və texnikaya aşağıdakı texniki
qul luq göstərilir: 
– gündəlik texniki qulluq (GTQ), nəzarət baxışı;
– texniki qulluq № 1 (TQ-1);
– texniki qulluq № 2 (TQ-2);
– mövsümi texniki qulluq;
– reqlamentli texniki qulluq.
Gündəlik texniki qulluq (GTQ) silah və texnikanın istifadəyə (döyüş tətbiqinə)

ha zırlanması məqsədilə keçirilir.
GTQ-yə aiddir: texnikanın döyüş dəsti və YSM ilə doldurulması (tə miz  ləmə,

yuma), texniki vəziyyətin yoxlanılması, bərkitmə və nizamlama iş lərinin görül -
mə si, aşkar olunmuş nöqsan, nasazlıq və zədələnmələrin ara dan qal dı rıl ması.

TQ-1 və TQ-2 silah və texnikanın saz vəziyyətdə saxlanılması, onların etibarlı
iş ləməsinin təmin edilməsi, yeyilmə intensivliyinin aşağı salınması və ehtimal olu -
nan nasazlıqların aşkar edilməsi məqsədilə yerinə yetirilir. TQ-1-ə aiddir: GTQ və
əlavə olaraq nəzarət-diaqnostik, sazlama-nizamlama, yağlama və s. iş lər. TQ-2-
yə  aiddir: TQ-1-ə aid və əlavə işlərin görülməsi üçün bə zi elementlərin
dəyişdirilməsilə qismən və yaxud tam şəkildə aqreqatların sö külməsi.

Mövsümi texniki qulluq silah və texnikanın istifadəyə (döyüş tətbiqinə) qış
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(yay) istismar şəraitinə hazırlanması məqsədilə keçirilir. Mövsümi texniki qul-
luq zamanı silah və texnikanın işləməsindən asılı olmayaraq, növbəti TQ-1 və
ya xud TQ-2 həyata keçirilir və əlavə olaraq iqlim şərtlərinə müvafiq bir sıra iş -
lər yerinə yetirilir.
Reqlamentli texniki qulluq məhdud işlənmiş silah və texnikanın iş qabi liy yət -

li liyini (sazlığını) təmin etmək məqsədilə etibarsız detalların dəyişdirilməsi, ni -
zam lama-tənzimləmə işlərinin aparılması, diaqnostik-nəzarət, yağlama-yuma
və digər işlərin görülməsi ilə həyata keçirilir. Reqlamentli texniki qulluğun apa -
rıl ması zamanı iş həcmi, texniki diaqnostika və texniki-nəzarət baxışının ke çi -
ril məsi nəticəsində hər bir texnika ayrıca dəqiqləşdirilir.

SİLAHLARIN VƏ HƏRBİ TEXNİKANIN BƏRpASININ ƏSASLARI

Əməliyyatlarda silah və hərbi texnikanın bərpası, onların döyüş sıralarına qay -
ta rılmasının əsası və qoşunların döyüş qabiliyyətliliyində sax lanılması nın vacib
faktorlarından sayılır. SHT-nin bərpasına aiddir: texniki kəşfiyyat, təx liyyə,
zədələnmiş (nasaz) silah və hərbi texnikanın təmiri və onların sıraya qay -
 tarılması.

Hal-hazırda mövcud olan normativlərə əsasən, düşmən tərəfindən yüksək
dəqiqliyə malik silahlardan istifadə edildikdə qoşun qruplaşmasının müdafiə
əməliyyatında si lah və texnikanın gündəlik itkiləri aşağıdakı kimi ola bilər:

– yerüstü təchiz olunmuş raket kompleksi – 2 = 7 % , yerüstü artilleriya və
minaatan – 3 = 4 %, tank – 7 = 9 %, PDM – 4 =5 %, ZTR – 3 = 4 %, avtomobil
– 4 = 10 % və tırtıllı maşın – 6 = 12 %. 

Hücum (əks-hücum) əməliyyatında isə silah və texnikanın gündəlik itkiləri:
yer üstü raket kompleksi – 2 =7 % , artilleriya və mina atan – 3 = 4 %, tank – 6
= 10 %, PDM – 5 = 7 %, ZTR – 4 = 6 %, avtomobil – 5 = 7 % və tırtıllı maşın
– 7 = 8 % ola bilər.

Sıradan çıxmış silah və texnikanın 20 – 25 % -i qaytarılmaz itki olacaqdır.
Qa  lanları isə təmir tələb edir, onlardan: cari təmir – 35 = 40 %,  orta təmir – 20
= 25 %, əsaslı təmir – 10 = 15 % olacaqdır. Bu göstəricilər fikir yür üt mə yə əsas
verir ki, əgər əməliyyatın birinci günlərindən etibarən silah və hərbi tex nikanın
bərpasına başlanılmasa, əməliyyatın 5-7-ci günündə qoşunlar öz döyüş
qabiliyyətini itirəcəkdir. Buna görə də əməliyyatın başlanması anından bü tün
təmir-bərpa güc və vasitələri ilə zədələnmiş silah və texnikanın bərpasına baş -
lamaq lazımdır. Bərpanın birinci elementi texniki-kəşfiyyat işləri sayılır.

Texniki kəşfiyyat, sıradan çıxmış (zədələnmiş, batmış və s.) silah və
texnikanın var lığı və yerinin təyin edilməsi, onların zədələnmə həcmi və xarak-
terinin mü əyyən edilməsi, təmir-bərpa hissələrinin açılma rayonları, yerdəyişmə
və təx liyyə yollarının kəşf edilməsi üçün aparılır.Texniki kəşfiyyat bütün qoşun
sə viyyələrində təşkil edilir və hissələrin ştatında olan təmir-bərpa bölmələri ilə
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ol duğu kimi, xidmətin və qoşunların marağında yaradılmış texniki kəşfiyyat
qrup ları ilə də aparılır. Onun aparılması üçün rabitə və naviqasiya qurğuları ilə
təc hiz edilmiş yüksəkkeçimli zirehli vasitələrdən istifadə edilməlidir.
Silah və hərbi texnikanın təxliyyəsi onların zədələnmə (sıradan çıxma) yer -

lə rin dən sığınacaqlara təxliyyəsi, zədələnmiş silah və texnikanın təxliyyə yo -
lu na, zə  dələnmiş maşınların toplanma məntəqəsinə (ZMTM), bilavasitə
tə mir-bər pa bir  ləşmə və hissələrinə, təmir fonduna ötürülmə məntəqəsinə və
di gər tə mir və yük  ləmə yerlərinə yedəklənməsi (daşınması), həmçinin batmış,
do nmuş si lah və texnikanın çıxarılmasından ibarətdir.
Təmir-təxliyyə işləri hissə və bölmələrlə, xüsusi və yolüstü nəqliyyatla, zə ru -

 rət yarandıqda isə döyüş texnikası ilə yerinə yetirilir. İlk növbədə qoşunların
da  ha çox ehtiyacı olan, cari və orta təmir tələb edən silah və texnikalar,  qo şun -
la  rın döyüş qabiliyyətinə çox da təsir etməyən, az həcmdə təmir və təxliyyə işi
tə ləb edən, həmçinin düşmən tərəfindən ələ keçirilməsi və yaxud məhv edilməsi
eh timal olunan silah və texnikalar təxliyyə edilir.
   Əsaslı təmir tələb edən və yaxud geri qayıtması mümkün olmayan silah və
tex  nikalar təmir zavodlarına, arsenallara yola salınmaq üçün yükləmə stan si -
ya  larına təxliyyə olunur.
Əsaslı təmir tələb edən və ya bərpaya yaramayan silah və texnikaların bir his -

sə  si Müdafiə Nazirliyinin müvafiq idarəetmə orqanlarının icazəsi ilə sökülməsi
və hərbi-texniki əmlak (HTƏ) ehtiyatlarının əldə edilməsi məqsədilə təmir-bər -
pa hissələrinə göndərilir. Təxliyyə zamanı düşmən tərəfindən ələ keçirilmə təh -
 lü  kəsi olan SHT-lərin məvh edilməsi üzrə tədbirlər həyata keçirilməlidir.

Silah və hərbi texnikanın təmiri – və ya onların əsas his  sələrinin bərpa
edilməsi məqsədilə nasaz (yeyilmiş) aqreqat, düyüm, me xa nizm və cihazların
dəyişdirilməsi və digər növ işlərin (qaynaq, çilingər, nizamla ma) görülməsi
yolu ilə döyüş zədələnmələrinin (nasazlıqların) aradan qal   dırılması üzrə kom-
pleks işlərdir. Zədələnmə xarakteri və onların aradan qal dı rıl ma sı üzrə iş
həcmindən asılı olaraq növbəti təmir növləri müəyyən edil ir:
– silah və hərbi texnika üçün – cari, orta və əsaslı;
– avtoqoşqu və aqreqatlar üçün – cari və əsaslı.
Zədələnmiş silah və hərbi texnikanın bərpası üçün cəlb edilən güc və va si tə -

lə rin ixtisaslaşmasından asılı olaraq, obyektin təmiri bütöv (yəni kompleks) və
ya sahələr üzrə ola bilər.
Əməliyyatın gedişində və hazırlıq zamanı:
– qoşunların güc və vasitələri ilə – cari təmir;
– əməliyyat səviyyəsində olan güc və vasitələrlə – orta təmir və qoşunların

qüv və və vasitələri ilə əhatə olunmayan cari təmir, həmçinin aqreqatların əsaslı
təmiri;
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– arsenal və mərkəzi təmir-bərpa zavodlarında isə – silah və hərbi texnikanın
əsaslı təmiri həyata ke çi ri lir.
Sıradan çıxmış (nasaz) silah və hərbi texnika, qeydiyyatdan çıxarılmadan eki -

paj la (heyətlə) birlikdə orta təmirə verilir və bir qayda olaraq, öz hərbi hissəsinə
qay tarılır. Əsaslı təmir üçün isə ekipajsız (heyətsiz), ancaq sürücü-mexanik (sü -
rü cü) birləşmənin şəxsi heyət siyahısından çıxarılmaqla göndərilir. 
Silah və hərbi texnikanın keyfiyyətli və tez bir zamanda bərpasını təmin edən

əsas təmir metodu aqreqat metodudur. Təmirin aparılması zamanı birinci növ -
bə də raketlərin buraxma qurğuları, zenit-raket kompleksləri, silahları idarəetmə
ma şınları, rabitə və avtomatik idarəetmə sistemləri (AİS) vasitələri, radiola ka -
si ya stansiyaları, həmçinin az təmir tələb edən, daha çox qoşunların döyüş qa -
biliyyətini müəyyən edən və qoşunların daha çox ehtiyac duyduğu silah və hər bi
texnikalar bərpa edilir.

Silah və hərbi texnikada təmir işləri bitdikdən sonra texnika, növbəti texniki
xid mətin aparılması, yanacaq-sürtkü materialları ilə doldurulması, şəxsi heyətlə
komp lektləşdirilməsi və digər işlərin görülməsi yolu ilə istifadəyə (döyüş tət -
bi qinə) hazırlanır.

Qoşunların fəaliyyət zolağında silah və hərbi texnikanın bərpası marağında
yer li istehsal və stasionar bazaların istifadəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onlar
tə mir, bəzi hallarda isə silah, texnika nümunələrinin ayrı-ayrı hissələrinin ha -
zır lanması, aqreqatların əsaslı təmiri, təmir-bərpa güc və vasitələrinin dəzgah
ava danlığı, alət və təmir materiallarına olan tələbatı təmin etmək üçün cəlb edilə
bi lər.
Təmir edilmiş silah və hərbi texnikanın çatdırılması (sıraya qaytarılması) on -

la rın birləşmə və hissələr arasında bölüşdürülməsi ko mandanın (ST idarəsi
rəisinin) göstərişi əsasında təşkil edilir. O, bir qayda ola raq, təmir – təxliyyə
güc və vasitələrinin müşayiəti ilə qoşun nümayəndə lə  ri nin rəhbərliyi altında
maşın qrupları ilə yerinə yetirilir.Təmir olunmuş SHT nü munələrinin qəbulu
lazımi sənədlərin tərtib edilməsi ilə birləşmə ko mis si ya la rı tərəfindən həyata
keçirilir.

NƏTİCƏ

Əməliyyatlarda qoşunların döyüş qabiliyyəti sırada olan silah və texnikanın
möv cudluğundan, onların vəziyyəti və döyüş tətbiqinə hazırlığından bilavasitə
ası lıdır. İşğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi üçün keçiriləcək döyüş
əmə liyyatlarında  çoxlu raket və döyüş sursatının sərf ediləcəyi, çoxlu sayda
si lah və texnikanın itkisi gözlənilir. Buna görə də qarşıda duran əməliyyatlar

«HƏRBİ BİLİK» № 4, 201780

MM AA DD DD İİ -- TT EE XX NN İİ KK İİ   TT ƏƏ MM İİ NN AATT



za manı qoşunların döyüş qabiliyyətində saxlanılması üçün onların raketlərlə,
dö yüş sursatları ilə təminatından əlavə, sıradan çıxmış çoxsaylı silah və tex ni -
ka nın qısa müddətdə bərpası tapşırıqlarının həll edilməsi tələb edilir. Bu tap şı -
rıq ların yerinə yetirilməsi texniki təminatın əsas məzmunu sayılır.

Gözlənilən əməliyyatlarda qoşunların texniki təminat tapşırıqlarının artması
ilə əlaqədar, silahlı qüvvələrdə mükəmməl və dayanıqlı texniki təminat sistemi -
nin yaradılması vacib şərtlərdən biridir. Bu sistemin inkişaf etdirilməsi üçün
mü  vafiq orqanlarda texniki təminat məsələlərinə diqqət daha da artırılmalı,
möv cud tapşırıqların yerinə yetirilməsi istiqamətində lazımi tədbirlər həyata
ke çirilməlidir.

ƏDƏBİYYAT

1. Наставление по обеспечению военных действий. Техническое обеспе -
че ние (част 3).

РЕЗЮМE
основы тЕхничЕсКого оБЕспЕчЕния войсК

пРи войсКовых опЕРациях
в.гаджиЕв

В статье раскрыто особенности  и организация обеспечения войск воо -
ру жением, военной техникой, ракетами, боеприпасами и военно-техничес -
ким имуществом. А также основы обеспечения войск вооружением, во ен-
ной техникой, ракетами, бо еприпасами и военно-техническим имущес -
твом.

SUMMARY

BASED OF THE HDWRE OF THE TROOp JOIN AT OpERATION 

V.HACIYEV

Inthe article was studied the features of the organization and supporting of
troops with the military equipment arms ammunition missiles and military tech-
nical equipment.
Fundamentals support of troops armed with missiles and ammunition, military

equipment, military technical property.
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Hərbi psixiatriya və qəza psixiatriyası bir-biriylə sıx əlaqəlidir. Hər iki halda
əsas tədqiq mən bəyi (istər ifadə olunma dərəcəsi, is tərsə də zaman baxımından)
yüksək emosional və fiziki yük daşıyan insanın psi xi sağlamlığıdır. Lokal silahlı
münaqişələr və dinc dövrdə baş verən fövqəladə hallar (tə bii fəlakətlər, iri qəza
və fəlakətlər) zamanı təkcə psixi pozuntuların struk tu  ru deyil, həm də psixia-
triya yardımının təşkili xüsusiyyətləri bir çox mə qam lara görə yaxındır. Hərbi-
tibbi xidmət maddi-texniki təminatı, bir qayda ola raq, təkcə silahlı münaqişələr
dövründə deyil, həm də təbii fəlakətlər və qə za lar zamanı tibbi yardımın
göstərilməsinə imkan verməlidir. Psixiatriya yar dı mının ən ümumi prinsipləri
arasında nə qədər oxşarlıq olsa da, onun təş kilində bir sıra mühüm fərqlər də
var. [1] 
Qısa tarixi arayış. Döyüş şəraitində elmi cəhətdən əsaslandırılmış psixiatriya

yardımı sis teminin yaradılması və effektiv tətbiqi rus-yapon müharibəsi döv -
rü nə aiddir. Bu zaman “Qırmızı Xaç”ın təşəbbüsü ilə (hərbi dövr planında psix-
iatriya yar dı mının təşkili nəzərdə tutulmamışdı) bir sıra görkəmli psi xiatr-
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alimlərin (Bex te   rev v.m., Nijeqorodtsev m.N., Ozerestskovski A.İ., Refor-
matski m.N., Dob  rotvorski P.m. , Avtokratov P.m., Borişpolski e.S., vla dıç -
 ko S.D., Ro zen A.P., Şumkov U.T., Yakuboviç K.A. və başqaları) bilavasitə
iştirakı ilə Ru si ya psi xiatriyası, dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq özü üçün
tanış olmayan təş  ki la ti-fəaliyyət sahəsində çıxış etdi. Psixiatriya yardımı təkcə
arxa cəbhə ra yon  la rında deyil, həm də bilavasitə cəbhədə (“Qırmızı Xaç”ın səh -
ra psixiatrik qə bul otaq larında) göstərilirdi. Bununla da psixiatriya yardımının
ön mər hə lə yə ya xın laşması prinsipinin əsası qoyuldu. Müxtəlif idarə mən su -
biy yətli psixi at riya stru kturlarının birləşdirilməsi isə, müharibə dövrü şəraitində
psixiatriya yar  dı mı nın göstərilməsinin vahid sistemini təmin etdi. Sonradan
psixiatriya yar dı  mı nın göstərilməsinin təşkilati aspektləri, əsasən irimiqyaslı
müharibələr priz ma sında nəzərdən keçirilmişdir. Burada ən az öyrənilən Birinci
Dünya müha- ribəsinin təcrübəsidir. Psixi xəstələrin əsas hissəsinin təxliyyə
edilməsi ilə əla qə dar olaraq, ixtisaslaşdırılmış psixiatriya yardımının key fiy yə -
tinin yük səl  dil məsi (“hərbi nevroz”ların müalicəsi üçün xüsusi arxa cəbhə hos -
pi tallarının yaradılması, səhra hospitallarında psixoqəbul şəbəkəsinin ge niş -
ləndirilməsi və s.) nail olunurdu. [7]

Böyük Vətən müharibəsinin başlanğıcında ixtisaslaşdırılmış psixonevroloji
müa licə müəssisələri yox idi. Yalnız 1942-ci ilin əvvəllərində vahid psi xo nev -
ro loji yardım sistemi yaradıldı. Bu zaman əsas yer ixtisaslaşdırılmış “birinci
cəb hə eşelonunun nevro-psixiatrik təxliyyə hospitalı”na verilirdi. Bundan baş -
qa, “kontuziyalılar” üçün nevroloji və “nevro-psixiatrik” hospitallar, o cüm lə -
dən mülki psixiatriya xəstəxanalarında operativ şöbələr yaradılırdı. 1943-cü
ildən başlayaraq, çeşidləmə-təxliyyə hospitallarında da psixiatriya şö bə ləri
təşkil edilmişdi. Yaralanmış və xəsarət almış somatik xəstələrin müayinəsinə
psixiatrlar da cəlb edilirdilər. [8]
   Müasir lokal müharibələr və silahlı münaqişələrin xarakteri rus-yapon mü ha -
ribəsinin unudulmuş təcrübəsindən istifadə zərurətini ortaya çıxardı. Koreya,
Vyetnam, Yaxın Şərq, Əfqanıstan və Dağlıq Qarabağdakı lo kal müharibələr və
Şimali Qafqazdakı silahlı münaqişə döyüş iştirakçılarına psixoloji yardımın da
göstərilməsinin məqsədəuyğunluğunu sü but etdi. Döyüş şəraitində psixiatriya
yardımının təşkilati aspektləri sırasına (ix ti saslaşdırılmış hərbi-tibbi hissələr,
onların öz arasında qarşılıqlı əlaqəsi) irimiqyaslı qəzaların (Çernobıl qəzası,
Tür kiyədə zəlzələ və s.) nəticələrinin ləğvi zamanı qazanılmış təcrübələr də aid
edilir. [5, 6, 7]

lokal müharibələr və dinc dövrün fövqəladə vəziyyətləri şəraitində psixi -
atriya yar dımının təşkilinin əsas prinsipləri: tibbi nöqteyi-nəzərdən istənilən
silahlı mü naqişədə (irimiqyaslı fövqəladə vəziyyət) xəsarət alanların kütləvi
şəkildə, göz lənilmədən daxil olması, yaranan təşkilati problemlərin müxtəlifliyi,
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za man, qüv və və vasitə çatışmazlığı, tibbi yardıma ehtiyac və onun mövcud
im kanları ara sında qeyri-mütanasiliklə xarakterizə olunur. Kütləvi zədələnmələr
za manı psi xiatriya yardımı tədbirlərinin vaxtında və effektiv həyata keçirilməsi,
əsasən tibbi çe şid lənmə keyfiyyətindən asılı olacaqdır. 

Tibbi yardım göstərilməsinin növbəliliyi məsələsinin həlli üçün psixiatriya
pro filli zədəlilərin aşağıdakı qruplara ayrılması məqsədəuyğundur:
– xüsusi sanitar prosedurlarına ehtiyacı olanlar;
– təxirəsalınmaz ilkin həkim yardımına ehtiyacı olanlar (affektiv-şok re ak si -

ya ları, psixosomatik pozuntuları olan, özünə və ətrafdakılara təhlükə tör ə dən
şəxslər);

– təxirəsalınmaz ilkin həkim yardımına ehtiyacı olmayanlar (özünə və ətraf -
da kılara təhlükə törətməyən, yardım göstərilməsi təxirə salına bilən sərhəd və
psi xotik səviyyəli pozuntuları olan xəsarət alanlar); 
– əsasən tibbi-psixoloji xarakterli prosedur və istirahətə ehtiyacı olanlar (psi -

xo loji səviyyəli pozuntuları olan yüngül xəsarət alanlar).
Tibbi yardımın ilkin mərhələlərində düzgün sindromal və xüsusilə də no-

zoloji diaq nozun müəyyən edilməsi, bir qayda olaraq, qeyri-mümkün olur.
Bu na görə də xəsarət alanın psixi pozuntu səviyyəsinə (ifadə olunma də rə cə -
sinə) görə aşa ğı dakı qruplardan birinə aid edilməsi lazım gələcək: psixi sağ -
lam lıq səviyyəsi; psi xoloji stress reaksiyaları səviyyəsi; sərhəd pozuntular
(nev rotik pozuntular) sə viyyəsi; psixotik səviyyə. Bu cür yanaşma nəinki
müa licə-təxliyyə axınlarını op timallaşdırmağa, psixiatriya yardımının gös tə -
ril məsinin növbəliliyi mə sə lə si ni həll etməyə, həm də belə yardımın həcm və
xa rakterini, eləcə də bu məq səd lə tələb olunan qüvvə və vasitələri müəyyən
et məyə imkan verir. Psixoloji stress reaksiyaları olan şəxslər yalnız kiçik psi -
xo korreksiya tədbirlərinə (əsasən tib bi-psixoloji xarakterli), istirahətə, fəa -
liy yət növünün də yişdiril mə sinə və s. ehtiyac duyacaqlar. Öz növbəsində
sər həd, xüsusilə də psixotik sə viyyəli pozuntuların olması fövqəladə hallar
zo nasından təxliyyə olunmaqla müa licə tədbirlərinin (bəzən isə təxi rə sa lın -
maz) yerinə yetirilməsini nəzərdə tu tur. 

Psixiatrik profilli zədələnmələr arasında sərhəd psixi patologiyası olan şəxs -
lə rin sa yının əhəmiyyətli dərəcədə olması nəzərə alınmaqla, proqnostik çe şid -
lə mənin apa rılması iki əsas kateqoriyaya üzrə olmalıdır: 
– qısa müddətə sıradan çıxmışlar – adi vəzifələrini yerinə yetirmək qabiliy -

yə ti ni 1 sutkadan çox olmayan müddətə itirmiş şəxslər;
– sanitar itkilər – əmək qabiliyyətini 1 sutkadan artıq müddətə itirmiş və tibbi

təxliyyə düşərgələrinə daxil olmuş şəxslər.
Sıraya qaytarılma kriteriyası psixopatoloji simptomların tam olmaması demək

deyil və döyüş hazırlığı dərəcəsi hesab edilməlidir. Bu müddəanın ger çək ləş -
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di ril məsi psi xiatrik profilli zədəli və xəstələrin döyüş qabiliyyətinin tez bərpa
olun ması; ön xətdən sıraya qaytarılan hərbçilərin sayının əhəmiyyətli dərəcədə
artması; tib bi təxliyyə düşərgələrinin yüngül döyüş psixi travması olan zədə lə -
nən lərdən azad edilməsi, psixi pozuntuların inkişaf etməsi və xroniki hal ol ma -
sı nın qar şı sı nın alın masına yardım edəcək.
Vurğulamaq lazımdır ki, tibbi çeşidləmənin yuxarıda qeyd olunmuş prinsipləri

yal nız psixi pozuntularla təcrid olunmuş və ya klinik mənzərədə aparıcı yer tu -
tan zədələnənlərə (psixiatrik profilli zədəlilərə) aiddir.
Lokal müharibələr və dinc dövrün fövqəladə vəziyyətləri şəraitində psixiatriya

yar dımının göstərilməsinin əsas təşkilati prinsipləri aşağıdakılardır:
1. Psixiatriya yardımı qüvvə və vasitələrinin görüləcək işə müvafiqliyi; 
2. Tibbi yardıma vaxtında başlanması (müxtəlif mərhələlərdə ardıcıllığı göz -

lə nil məsi);
3. Mövcud qüvvə və vasitələrin səmərəli istifadəsi;
4. Tibbi şəraitin növü və xüsusiyyətlərindən asılı olaraq qüvvə və vasitələr,

elə cə də psixiatriya yardımının həcmi və növü ilə manevr etmək imkanı;
5. Psixiatriya yardımı göstərilməsinin ayrı-ayrı mərhələlərinin vaxtında güc -

ləndirilməsinin mümkünlüyü;
6. Bilavasitə fövqəladə halın baş verdiyi yerdə müalicə tədbirlərinin minimal

həc mi lə xəsarət alanların adekvat çeşidlənməsi və fövqəladə hallar zonasından
tez lik lə təxliyyəsinə üstünlük verilməsi; 
7. Psixi pozuntuların ağırlıq dərəcəsindən (səviyyəsindən) asılı olaraq, təx liy -

yə olunanlarının erkən yerləşdirilməsi;
8. Psixiatriya yardımının göstərilməsində əlaqəlilik və ardıcıllıq;
9. Psixiatriya yardımının bütün mərhələlərində müalicə və reabilitasiya tədbir -

lə rinin cəmləşdirilməsi.
Bununla yanaşı, fövqəladə hallar zamanı psixiatriya yardımının gös tə ril mə si -

nin effektivliyi ön rayonda müalicə-diaqnostika taktikasının aşağıdakı tələblərə
mü  vafiqlik dərəcəsilə müəyyən edilir: yaxınlıq (qüvvə və vasitələrin yardımın
gös  tərildiyi ön düşərgələrə yaxınlaşdırılması); operativlik (ön düşərgələrdə eks -
press-diaqnostika və müalicə metodlarının istifadəsi); sadəlik (ön düşərgələrdə
mak  simum sadə diaqnostika və müalicə metodlarının istifadəsi); dəstləşdirmək
(müx təlif diaqnostika və müalicə metodlarının cəmləşdirilməsi); tə xi rə sa lın -
maz lıq (ən erkən müddətdə yardım göstərilməsi); istiqamətlilik (psixokorreksi -
ya tədbirlərinin istər psixi vəziyyətin normallaşdırılmasına, istərsə də əmək və
dö yüş qabiliyyətinin bərpasına yönəldilməsi); mərhələlilik (xəsarət alanların
müa licə prosesinin onların təyinatı üzrə təxliyyəsi ilə uyğunlaşdırılması); spesi -
fik  lik (fövqəladə halların spesifikasının və üstünlük təşkil edən etiopatogenetik
amil lərin nəzərə alınmasının mütləqliyi); fərdilik (xəsarət alanların mənəvi, yaş,
pe şə və şəxsiyyət-tipoloji xüsusiyyətlərinin nəzərə alınması).
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Ümumilikdə hərbçilər və fövqəladə hallarda zərər çəkmiş mülki əhaliyə tibbi
(o cümlədən psixiatrik) yardımın göstərilməsi müalicə-təxliyyə tədbirləri siste -
mi, konkret fövqəladə hallara xas xüsusiyyətlər nəzərə alınmaqla bütün tibbi
yar dım növlərinin vaxtında göstərilməsinə əsaslanan vahid hərbi-səhra tibbi
dok trinası prinsiplərinə müvafiq olaraq həyata keçirilir. Bu zaman, fövqəladə
hal ın baş verdiyi ön düşərgədə psixiatriya yardımının göstərilməsinin əsas prin-
sipi onun minimal həcminin xəsarət alanların fəlakət zonasından ən tez zamanda
təx liyyəsi ilə bir araya gəlməsidir. 

lokal silahlı münaqişə şəraitində psixiatriya yardımının təşkili: uzun illər
ər zi ndə psixiatrik profilli sanitar itkilərin proqnozlaşdırılması, qüvvə və vəsaitin
he sablanması, psixi pozuntular strukturunda kəskin reaktiv vəziyyətlərin üstün-
lük təşkil etməsi konsepsiyasına əsaslanmışdır. Bu, döyüş psixi travması prob -
le minə döyüş əməliyyatlarının ilkin mərhələsində – döyüşün ilk günləri ərzində
bu və ya digər psixi dezadaptasiya təzahürlərinin hərbçilərin 20%-dən azında
(bi lavasitə döyüş əməliyyatlarında iştirak edənlərdə) aşkar olunacağını nəzərdə
tu tan müasir yanaşmalara müvafiq deyil. Onların əhəmiyyətli hissəsi, bu po -
zun tuların tez keçməsinə baxmayaraq, tibbi-təxliyyə düşərgələrinə daxil ola bi -
lər.

Döyüş əməliyyatlarının ilk günlərində psixiatrik profilli sanitar itkilərin he -
sablanması üçün “üç beşlik qaydası”ndan istifadə etmək olar ki, bu qaydaya
əsa sən, döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak edən hərbçilərin ümumi sa yı -
nın beş də bir hissəsində (“birinci beşlik”) psixi dezadaptasiyanın (psixoloji,
sər həd, psi xotik səviyyəli) bu və ya digər təzahürləri aşkar ediləcək, onların
beşdə bir his səsini (“ikinci beşlik”) klinik səviyyəli pozuntular (sərhəd, psi xo -
tik), digər beş də bir hissəsini isə (“üçüncü beşlik”) – reaktiv psixozlar (psixotik
səviyyə) təş kil edəcək. Məsələn, döyüş əməliyyatlarında bilavasitə iştirak edən
(ilk gün lər ərzində) 125 hərbçidən 25 nəfərində psixi dezadaptasiyanın bu və
ya digər po zuntuları, 5 nəfərdə sərhəd və psixotik səviyyəli pozuntular aşkar
ediləcək, 1 nəfərdə isə reaktiv psixozun olması mümkündür. Beləliklə, 125
hərb çidən: 20 nəfərdə “psixoloji” səviyyəli (psixoloji stress reaksiyaları), 4 nə -
fər də nev ro tik səviyyəli pozuntular, 1 nəfərdə isə reaktiv psixoz qeydə alı na -
caq dır. 
Tibbi təxliyyənin müxtəlif mərhələlərində sanitar itkilərin təxmini paylanması

(psi xi pozuntuların səviyyəsinə görə) cədvəl 1-də öz əksini tapmışdır. 
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TİBBİ TƏXLİYYƏ DÜŞƏRgƏLƏRİNDƏ pSİXİATRİK pROFİLLİ 

SANİTAR İTKİLƏRİN BÖLÜŞDÜRÜLMƏSİ (%)

Qeyd: BTB – briqadanın tibb bölüyü; ƏTB – əlahiddə tibb taboru; NH – nev -
ro loji hospital; TH – terapevtik hospital; YYH – yüngül yaralıların hospitalı;
SNAH – səhiyyə nazirliyinin arxa cəbhə hospitalları. “Cəmi” qrafasında tibbi
təx liy yə düşərgələrində müəyyən pozuntu növü olan hərbçilərin yerləşdirilməsi,
“məx rəc ”də həmin patologiyanın psixiatrik profilli itkilərin ümumi strukturunda
pa yı, “Yekun” qrafasında tibbi təxliyyə düşərgələrində psixiatrik profilli zə də -
lilərin paylanması göstərilmişdir.

İlkin mərhələdə, qoşun hissələrinin tibb xidməti tərəfindən psixi pozuntuları
olan xəsarət alanların və xəstələrin aktiv aşkarlanması, zəruri hallarda isə tə xi rə -
salınmaz yardım həyata keçirilir. Nəticə və ya ehtimal olunan proqnozdan ası lı
olaraq, ya onların sıraya qaytarılması, ya da növbəti düşərgələrə təxliyyə ha -
zırlıqları aparılır. Bu düşərgəyə düşmüş psixoloji stress reaksiyaları olan (psi xo -
loji səviyyə) hərbçilərin böyük hissəsinin psixofarmakoterapiyaya ehtiyacı ol mur.
Onların vəziyyətinin korreksiyası briqadanın tibbi bölüyündə (BTB) apa rıla bilər
və qısamüddətli istirahət və ya yuxu, yüksək kolorili qidalanma, bər pa edici və
sakitləşdirici qatışıqların qəbulu, psixoterapevtik söhbətlər və əmək te rapiyası ilə
məhdudlaşmalıdır. Nəzərdə saxlamaq lazımdır ki, məhz bu mər hə lədə həmin
şəxslərin sıraya qayıtması üçün maraq yaradılması məsələsinə xü su  si diqqət ye-
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psixi
pozuntu-

ların
səviyyəsi

Qoşunların
yerləşdiyi rayon

Vahid hospital bazası
Arxa
cəbhə

Cəmi

BTB ƏTB HH TH YYH SNAH

Psixoloji 80/64 5/4 5/4 – 10/8 – 80

Xəstəlik
mərhələ lə -
ri nin ayı -
ran Sərhəd

5/0,75 25/3,75 40/6 8/1,2 20/3 2/0,3 15

Psixotik 1/0,05 5/0,25 70/3,5 10/0,5 5/0,25 9/0,45 5

Yekun 64,8 8,0 13,5 1,7 11,25 0,75 100

CəDvəl 1.



tirilir. Bu zaman bir gün ərzində stresdən azad olan hərb çilər öz bölmələrinə qay -
ta rılmalıdır. Davamlı gedişat və pozuntuların xəs tə lik səviyyəsinə trans for ma  -
siyası tendensiyasına malik stress reaksiyaları olan şəxs lərsə ixtisaslı və

xüsu si ləşmiş tibbi yardımın göstərilməsi üçün növbəti dü şər gələrə göndərilir.
Bu mərhələdə həkimlər və BTB psixiatrına ixtisaslaşdırılmış psixiatriya yar -

dım qrupu (psixi sağlamlıq qrupu) mütəxəssisləri və ya ƏTB psixiatrı (təkrar
ha zırlıq keçdikdə təlim-tərbiyə işi üzrə yardımçı vəzifəsinin hərbi hissə psixolo -
qu  nun işi ilə əvəzləndirilməsi mümkündür) müvafiq konsultativ yardım göstərir.
Dö yüş şəraitində bu cür mütəxəssisin vəzifələri: şəxsi heyət arasında yüksək
mə nəvi-psixoloji ruhun formalaşdırılması (komandirlər və onların təlim-tərbiyə
üz rə köməkçilərilə qarşılıqlı əlaqədə); optimal psixoloji korreksiya üsullarının
se çilməsi və onların həyata keçirilməsi; kəskin stress reaksiyaları olan şəxslərin
mü a yinəsi və onlara təxirəsalınmaz yardımın göstərilməsi; əmək və döyüş qa -
bi  liyyəti, dezadaptasiya dərəcəsi, psixi vəziyyətin dinamika meyillərinin mü -
əy yən edilməsinə yardım edə biləcək göstəricilərin qeydiyyatı üçün nəzarətçi
hərb  çi qruplarının psixofizioloji və psixoloji müayinəsi; döyüş stresinin müm -
kün tibbi-psixoloji nəticələrinin proqnozlaşdırılması; hərbçilərin kəskin stress
re a ksiyaları aradan qalxdıqdan sonra öz bölmələrinə qayıtdıqları halda psi xo -
lo  ji-reabilitasiya tədbirlərinin keçirilməsindən ibarətdir. 
İkinci mərhələdə, ön rayon müalicə müəssisələrində (ƏTB, ATD, XTTD) eh -

ti mal olunan nəticənin proqnozlaşdırılması üçün kifayət edən müddət ərzində
(5-10 gün) psixiatriya yardımının göstərilməsi həyata keçirilir. Yardım va -
riantları müxtəlif ola bilər. Birinci (psixiatr olmayan halda) – ƏTB, ATD,
XTTD-də psixiatrik profilli xəsarətalan və xəstələrin növbəti təxliyyəyə ha -
zırlanması məqsədilə müvəqqəti hospitalizasiya palatalarının təşkilini; ikinci
(ƏTB, ATD, XTTD-də psixiatrın olduğu halda) – 10 günədək müd dətdə astenik,
nevrotik, affektiv reaksiyaları olan hərbçilərə yar dımın gös tərilməsini (imkan
daxilində, sağalana qədər); üçüncü – eksperimental-psixoloji, psi xofizioloji və
digər diaqnostik müayinə me tod larından istifadə etməyə, eh tiyacı olanların far-
makoloji və psixoterapevtik kor reksiyasını, eləcə də konsulta tiv, ekspert və
psixoprofilaktik tədbirləri həyata ke çirməyə imkan verir (bu struk turların
psixonevroloji qrup mütəxəssislərilə gücləndirildiyi hal da).
Bu mərhələdə istər psixi pozuntuların korreksiyası, istərsə də sıraya qayıtmağa

müs bət psixoloji istiqamətin formalaşdırılmasına yönəldilmiş ən sadə reabilita -
si ya tədbirləri kompleksinin davam etdirilməsi məsləhətdir. Bu məq səd lə, psi -
xo terapevtik prosedurlarla yanaşı hərbçilərin ak tiv əmək (döyüş) fəa-  liy  yə tinə
cəlb edilməsinə yönəldilmiş sıra, fiziki və digər hazırlıq növlərindən is ti fa də
edilə bilər. Əlverişsiz gedişat zamanı xəsarət alanların və xəstələrin bir his səsi
hərbi hospitalların psixiatriya şöbəsinə təxliyyə olunur.

«HƏRBİ BİLİK» № 4, 201788

HH ƏƏ RR BB İİ   TT ƏƏ BB AA BB ƏƏ TT



Üçüncü mərhələ, hərbi əməliyyatlar səhnəsi və onun hüdudlarından kənarda
yer ləşən (mərkəz, qarnizon, donanma və s.) hərbi hospitalların psixiatriya şö -
bə lərində istənilən formalı psixi pozuntu və xəstəlikləri olan hərbçilərə tam
həcm  li müalicə-diaqnostika, psixokorreksiya və reabilitasiya tədbirlərini
əhatə edən yardımın göstərilməsini nəzərdə tutur. Beləliklə, şöbə psi xiatr la -
rı nın üzərinə hər bi-həkim və məhkəmə-psixiatriya ekspertizasının keçirilməsi
vəzifəsi qoyulur.

Bu zaman yüngül psixi patologiyalı hərbçilərin sıraya qaytarılması zərurəti
nə zə rə alınmaqla yüngül yaralılar üçün hospital (YYH) daha mühüm əhəmiyyət
kəsb etməyə başlayır. Belə ki, geri qaytarılan sanitar itkilər iki xəsarətalan ka -
te qo  ri ya sından ibarət olacaq: yüngül yaralı və xəstələrin özləri (ilkin kontin-
gent), elə cə də müalicə müddəti 45-60 günədək olan yaralı və xəstələr (ikinci
də rəcəli kon tingent). Birincilər YYH-yə bilavasitə döyüş meydanından, ikin -
ci lər isə hospi tal bazasının profil stasionarlarında minimal müddətdə qaldıqdan
son ra daxil olur lar.
Dördüncü mərhələ. Çox az halda (1%-dək) sürəkli endogen, somatogen, in -

tok  sikasiya və psixogen psixozları, eləcə də şəxsiyyətin patoloji inkişafı aş kar -
la nan hərbçilər sosial və peşə reabilitasiyalarını Azərbaycan Respublikası
Sə  hiyyə Nazirliyinin müalicə müəssisələrində bitirəcəklər (3-4).
Dinc dövrdə baş verən fövqəladə hallar zamanı psixiatriya yardımının təşkili:

föv qəladə hal (FH) şəraitində xəsarət alanların ikimərhələli müalicə-təxliyyə
tə minatı sistemi daha effektivdir. FH zamanı müalicə-təxliyyə tədbirləri və psi -
xi  atriya yardımı göstərilməsinin prinsipial sxemi şəkil 1-də verilmişdir.

«HƏRBİ BİLİK»№ 4, 2017 89

HH ƏƏ RR BB İİ   TT ƏƏ BB AA BB ƏƏ TT

ŞəKİl 1.

SN-nin və MN-nin ön xətdəki

müalicə müəssisələri

Psixonevroloji 
gücləndirmə qrupu

Fəlakət ocağı

SN-nin və MN-nin arxa
cəbhədəki müalicə müəssisələri



Şəkildə dinc dövrdə fövqəladə hallar zamanı psixiatriya yardımının gös tə ril -
mə sinin prinsipial sxemi (ixtisaslaşdırılmış psixiatrik yardım qruplarının
(İPYQ) fəlakət ocağında mümkün iş sahələri işarə olunub) verilmişdir.
Hazırda fövqəladə halların nəticələrinin aradan qaldırılması üçün istifadə edi -

lən hərbi tibb xidməti qüvvə və vasitələrinə: hərbi (donanma) hospitallar ya -
nın da daimi hazırlıqlı ştatdankənar səyyar həkim-tibb bacısı briqadaları (2
hə kim və 3-4 tibb bacısı); HH yanında ştatdankənar ixtisaslaşdırılmış səyyar
tə cili tibbi yardım briqadaları (qrupları, 1-2 həkim və 2-3 tibb bacısı); BHKH
və DHH yanında xüsusi təyinatlı tibbi dəstələr daxildir. Psixiatriya (psi xo nev -
ro loji) yardımının göstərilməsində ştatdankənar ixtisaslaşdırılmış səyyar təcili
tib bi yardım briqadaları və xüsusi təyinatlı tibbi dəstə (XTTD) iş tirak edir.
İrimiqyaslı FH zamanı psixiatrik və tibbi-psixoloji yardımın gös tə ril məsində
bu qruplaşmalarla yanaşı, əsas xüsusiyyətləri sərt təşkilati-ştat struk tu  runun
olmaması (komplektləşmə konkret FH-nin spesifikası, onun inkişaf mər hələsi,
yerinə yetirilən vəzifələrin həcmi və s. ilə müəyyən edilməlidir), elə cə də tam
avtonom və mobil (yaranan vəzifələrin operativ həlli üçün) olan ix ti sas laş dı -
rıl mış psixiatrik yardım qrupları (İPYQ) iştirak edə bilər. İPYQ-nin ef fektiv
işinin mütləq şərti onun FH nəticələrinin ləğvi qərargahı, eləcə də AR MN və
SN-nin FH mənbəyində işləyən digər ixtisaslaşdırılmış qruplar ilə sıx qar şılıqlı
əla qə si dir. 

İPYQ-nin əsas vəzifələri göstərilənlərdir: FH mənbəyində (hərbi hissələrdə,
yer li əhali arasında) psixoloji vəziyyətin təhlil olunması məqsədilə “psixikanı
zə dələyən” (psixikaya travma vuran, astenizasiya və s.) bütün amillərin aşkar
olun ması üçün tibbi-psixoloji kəşfiyyatın aparılması; psixiatrik baxımdan əl -
ve rişsiz FH mənbələrinin təyin edilməsi (tibbi-psixoloji kəşfiyyat nəticələri əsa -
sın da); rəhbərlik üçün (FH-nin nəticələrinin ləğvi qərargahı) fəlakət ocağında
psi xiatriya yardımının göstərilməsi məsələlərilə bağlı operativ tövsiyyələrin ha -
zır lanması; ən əlverişsiz FH mənbələrində müalicə-təxliyyə tədbirlərinin təşkili
(xə sarət alanların ekspress-diaqnostikası, psixi vəziyyətin təxirəsalınmaz kor -
rek siyası, təxliyyə edilənlərin çeşidlənməsi, formalaşdırılması); FH nə ti cə lə ri -
nin ləğvində iştirak edən həkim heyəti və komanda tərkibinə xəsarət alanların
psi xi vəziyyətinin korreksiyası, psixogigiyena və psixoprofilaktika məsələlərilə
bağ lı metodik və konsultativ yardımın göstərilməsi; “xilasedici”lərin (hərb çi -
lə rin) dezadaptasiya, əmək və döyüş qabiliyyətinin, peşə yararlılığının zəifləmə
də rəcəsinin müəyyən edilməsi üçün onların ekspress-diaqnostikasının (psi xo -
lo ji, psixofizioloji, elektrofizioloji) həyata keçirilməsi; “xilasedici”lərdə (hərb -
çi lərdə) ruhi-əsəb pozuntularının inkişafı və möhkəmlənməsinin profilaktikası,
elə cə də əmək və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə onların psixi
və ziyyətinin psixofarmakoloji və psixoterapevtik korreksiyasının aparılması;
fə lakət rayonunda tibbi-psixoloji və psixiatrik şəraitin proqnozlaşdırılmasıdır.
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Bun dan başqa, “psixikanı zədələyən” əsas amillərin və onların əsasında ən əl -
ve riş siz “mənbələr”in aşkarlanması məqsədilə tibbi-psixoloji kəşfiyyatın apa -
rıl ma sı başlıca vəzifədir, çünki onların aşkarlanması  və  adekvat qiy mətləndiril-
məsi əsasında digər vəzifələr, işin həcmi, mərhələləri, qüvvə və va si tənin bö -
lüş dürülməsi və s. müəyyən edilir.

Tibbi təxliyyənin fəlakət ocağı və ya onun sərhədində yaradılmış birinci dü -
şər gədə qəza-xilasetmə işlərinin aparılması üçün cəlb edilmiş hissələr, həmçinin
bir ləşmələrin tibb xidmətinin şəxsi heyəti tərəfindən ilk tibbi və həkim yardımı
gös tərilir. Bunun üçün tibbi yardım göstərilməsi məqsədilə müvəqqəti məntəqə
(tibb məntəqəsi) yaradılır. Bu mərhələdə həkiməqədər və ilk həkim yar dımı
tədbirlərinin həyata keçirilməsində mülki müdafiə qurumlarının (FHN) ilk tibbi
yardım dəstələri (sanitar dəstələri), ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımın gös -
tərilməsində isə hərbi-müalicə müəssisələrinin (hospitallar, poliklinikalar, sa -
natoriyalar) ştatdankənar səyyar həkim-sanitar briqadaları, mülki-mü da fiə nin
(FHN) əlahiddə mobil xilasetmə briqadasının tibb bölüyü iştirak edir. 
İrimiqyaslı təbii fəlakətlər zamanı psixiatrik profilli çoxsaylı xəsarət alanların

eyni zamanda da xil olması gözlənildiyi halda, ön düşərgələrin ixtisaslaşdırılmış
psixiatrik yar dım qrupunun (İPYQ) ayrı-ayrı mütəxəssislər hesabına (bu halda
səyyar həkim-tibb  bacısı  briqadalarının tərkibində  işləyən) gücləndirilməsi
məq    sədəuyğun dur. Bir sıra hallarda, fəlakət ocağı və ya ocağın sərhədində ix -
tisaslaşdırılmış yardım və ya ixtisaslaşdırılmış təxirəsalınmaz yardım ele ment -
lə rinin gös tə ril diyi, zərurət olduqda psixonevroloji gücləndirmə qrupu əlavə
edilə bilən xü su si təyinatlı tibb dəstəsi (XTTD) yaradılır.

Tibbi təxliyyənin ikinci düşərgəsində, tam həcmdə tibbi yardım, xəsarət alan -
la rın planlı müalicəsi və reabilitasiyası həyata keçirilir. Bu məqsədlə zəruri hal -
lar  da XTTD gücləndirmə qrupları və ya digər hərbi hospitalların  ix tisas laşdı-
rıl mış ştatdankənar səyyar tibbi yardım briqadaları, eləcə də SQ-nin Baş Klinik
hos pitalı, Tibb universiteti klinikalarının şəxsi heyətilə gücləndirilmiş mülki xəs -
təxanalar, qarnizon və donanma hərbi hospitallarından istifadə edilir.  Bu za man
planlı və bərpaedici müalicənin müddəti bir neçə aya qədər uzana bilər. Xəsarət
alanların müvəqqəsi tibb məntəqəsindən qəbul edilib təxliyyə yolları üzərində
yerləşən məntəqələrdə yerləşdirilməsi ikinci, stasionar müalicə məntəqələrində
yerləşdirilməsi isə tibbi yardımın üçüncü mərhələsini təşkil edir. 
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РЕЗЮМЕ

оРганиЗация психиатРичЕсКой поМощи вс в воЕнноЕ

вРЕМя

Э.МЕхтиЕв

На основании литературных и собственнo практических данных в ука -
зан  ной статье излагаются организация психиатрической помощи в воен-
ное время. В статье выделено особое внимание на принцип  приб  лижен-
ности психиатрической помощи к передовому этапу. Объединение пси хи -
ат  рических структур различной ведомственной принадлежности, обеспе-
чить единую систему оказания психиатрической помощи в условиях
во енного времени. Разработано схема распределение санитарных потерь
пси хиатрического профиля на этапах медицинской эвакуации.

SUMMARY

ORgANIZATION OF pSYCHIATRIC CARE IN THE ARMED 

FORCES DURINg WAR

E.MEHTIYEV

The organization of psychiatric care in wartime is outlined in the article based
on the literature data and personal practical data. The article emphasizes the
principle of proximity of psychiatric care to advanced stage. Combining the
same psychiatric structures of various departmental affiliation ensures a unified
system for providing psychiatric care in wartime conditions. The scheme of
distribution of sanitary losses of a psychiatric profile at stages of medical evac-
uation is developed.
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1914-cü ilin yayında Yelizavetpol  (Gəncə) quberniyasının  azərbaycanlı əha -
li sindən təşkil olunan, 3 il Cənub-Qərb cəbhəsində, 2 il Azərbaycan Milli ordu -
sun da, 1920-ci ilin iyun ayından etibarən isə Anadoluda – Qurtuluş Savaşı
cə b  hələrində qəhrəmanlıq səhifələri yazmış Yelizavetpol (Gəncə) Süvari Tatar
ala yı ilə bağlı materiallar, müstəqil dövlətimizin tarix səhnəsinə çıxdığı və milli
or du yaradılan ərəfədəki azərbaycanlı döyüşçü (əsgər) və onun hərbi keyfiyyət-
lə ri barədə fikir söyləməyə imkan verir. Milli müdafiənin təşkilində önəmli olan
mə lumatlar azərbaycanlıların XX yüzilliyin əvvəllərində hərb işi və mükəlləfiy-
yə tə münasibətini aydınlaşdırmaqda etibarlı mənbə olmaqla yanaşı, azərbaycan -
lı dö yüşçüdə (əsgərdə) özünü göstərmiş və kənar müşahidəçilərin – yüksək
rütbəli rus zabitləri, dövlət məmurları və jurnalistlər tərəfindən qeydə alın mış
cizgiləri sərgiləməkdədir. İki qəhrəman döyüşçünün hərbi bioqrafiyası fo nunda
Azərbaycan və Rusiya arxivlərində alayın döyüş yoluna dair  rast gə li nən ma-
teriallara, eləcə də ailə arxivlərinə istinadən şərh olunan bu cizgilər eyni za -
manda çar Rusiyası və ADR dövründə azərbaycanlı hərbçilərin xarakterində
özü nü göstərən, türk etnosunun müharibələr tarixindən gələn genetik varisliyi
ifa də edir.
O vaxt milli prinsip əsasında Qafqaz xalqlarından təşkil olunan 6 alayın (Tatar

(azər bay canlı), Dağıstan, Çeçen, İnquş, Kabardin, Çərkəz) bazasında Armavir
şə hə rin də yaradılan birləşmə rusca “Kavkazskaya tuzemnaya konnaya di-
viziya” ad landırılmışdı. Buradakı “tuzemnaya” sözü yeni diviziyanı digər hərbi
bir ləş mə lərdən fərqləndirmək üçün əlavə olumuşdu. Çarın qardaşı mixail Ro-
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manov di viziya  komandiri, Litva tatarı və müsəlman olan polkovnik Yakov
Davidoviç-Yu zefoviç isə qərargah rəisi təyin edilmişdi. Ümumiyyətlə, Qərb
cəbhəsində ol du ğu müddət ərzində həm bizim milli alayda, həm də diviziyada
komandir və zi fə lərinə vaxtaşırı təyinat dəyişiklikləri olmuş və alaya başqa
millətlərdən olan hərb çilər – əvvəlcə polkovnik Pyotr Polovtsov (23.08.1914–
25.02.1916), sonra isə kabardin knyazı  polkovnik  Tembot (Fyodor) Bekoviç-
Çerkasski  (25.02.1916-14.05.1917), son mərhələdə isə gürcü knyazı polkovnik
levan maqalov (05.07.1917-? 1918) komandirlik etmişdilər.

1914-cü ilin oktyabrında diviziya eşelonlarla hərbi əməliyyatlar rayonuna  –
Po dolsk quberniyasının Jmerinka şəhərinə çatdırılan zaman Avstriya-Macarıs-
tan la cəbhə xətti Karpat dağlarının bu səmtindən keçirdi. Burada həmin alay
diviziya ko man danı general-leytenant Hüseyn xan Naxçıvanski olan 2-ci Sü-
vari Kor pusunun tərkibinə daxil edilmişdi. 
Tatar alayının döyüşlərdə  özünü  necə göstərdiyi, əsgərlərin fərdi qəh rə man -

lıq larının təfsilatları barədə rəsmi yazışmalara istinadən elə ilk günlərdən müs -
bət rəy formalaşdığını görmək olur. Məsələn, alayın qərargah rəisi, əslən bakılı
olan pol kovnik v.Staroselskinin Petroqradın “Qrand Otel Yevropa” meh man -
xa na sın dan (növbəti təltifatın təqdimatı üçün dəvət olunmuşdu) qubernator
Koval yo va ünvanladığı 15 yanvar 1915-ci il tarixli teleqramı buna şahidlik edir:

“Çox hörmətlli Georgi Samoyloviç! 
Bizim tatarların məktublarının poçtla ünvanlarına çatdırılmasına əmr vermək -

lə lütfkarlıq göstərmiş olardınız, qorxuram ki, göndərim, yolda it-bata düşsünlər.
Bil  mirəm, mənim ordudan göndərdiyim məktubu aldınızmı, burada mən bizim
ala  yın ilk döyüşünü təsvir etmişdim. Tatarlar sonralar da özlərini əla göstərdilər.
Si  zə səmimi hörmətlə V.Staroselski.
Mənim ünvanım: Səhra poçtu 26. Qafqaz Könüllü Süvari diviziyası Tatar Sü -

va  ri alayının kontoru”. [10.36]
Təltif olunduğu “georgi xaçı”nı almaq üçün cəbhədən Petroqrada gəlmiş –

alay komandiri Polovtsova ünvanladığı 12 iyun 1915-ci il tarixli təbrik teleqra-
mın da  qubernator Kovalyov xəbər verir:
“Bu nadir lütfkarlıq münasibətilə sizi səmimiyyətlə və ürəkdən təbrik edirəm.

Bü tünlüklə Yelizavetpol quberniyası sakinlərindən təşkil olunan ikinci tatar yüz -
lü yü hərbi əməliyyatlar rayonuna yola çıxmağı səbirsizliklə gözləyir. Bütün mü -
səl man əhali doğma alayın komandirinin fərqləndiyini fərəhlə qarşıladı”. [10]

Polovtsov özünün 16 iyun tarixli cavab teleqramında qeyd edirdi ki, “Tatar
Sü vari Alayı öz qəhrəmanlığı ilə bu yüksək təltifata ilk olaraq onu layiq bildi
və onu tatar süvarilərinin qəhrəman  fədakarlığının nişanı olaraq qəbul edir”.
Po lovtsov xahiş edir ki, onun “tatar süvarilərinin misli görünməmiş qəhrə-
man lığı qarşısında dərin heyrətini qəbul etsin”. [10]
İl yarım sonra Petroqrad Hərbi Dairəsi qoşunlarına komandan təyin edilən Po -
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lov tsovun  1917-ci ilin iyulunda bu süvari alayın təşkilinin təşəbbüsçülərindən
bi ri olan məmməd xan Ziyatxanova göndərdiyi teleqram bir rus generalının
azər baycanlıların savaş keyfiyyətlərini  necə xarakterizə etdiyinə daha bir mi -
sal dır:
“Tatar süvari alayının mundirini saxlamağa hərbiyyə nazirindən icazə al ma -

ğım la bağlı, rica edirəm Yelizavetpol quberniyası və Borçalı qəzasının mü səl -
man əhalisinə çatdırasınız ki, il yarım başçılıq etmək şərəfinə nail olduğum
rə şadətli alay haqqında xatirələri ürəyimdə qürurla gəzdirəcəyəm. Qalitsiya
və Rumıniya torpaqlarında müsəlmanlar saysız-hesabsız igidlikləri ilə özlərini
bö yük əcdadlarının layiqli xələfləri və bizim böyük ölkəmizin sadiq oğulları ki -
mi göstərdilər”. [6] 

Hərbi əməliyyatların bilavasitə şahidlərinin bu yazışmalarda ifadə etdikləri
“ta tarlar sonralar da özlərini əla göstərdilər”, “tatar süvarilərinin qəhrəman
fə dakarlığı”,“tatar süvarilərinin misli görünməmiş qəhrəmanlığı”,“rəşadətli
alay”,“saysız-hesabsız igidliklər”,“böyük əcdadlarının layiqli xə ləf lə ri”, -
“ölkəmizin sadiq oğulları” kimi xarakteristikalar azərbaycanlı döyüşçülərin sa -
vaş meydanındakı davranışlarını, onların yüksək əsgəri keyfiyyətlərini aydın
şə kildə təcəssüm etdirir. Bunlar hələ XIX yüzilliyin ilk onilliklərində Rus-İran
və Rus-Osmanlı müharibələrinin gedişində Zaqafqaziya müsəlmanlarından təş -
kil olunmuş qeyri-nizami alayların savaş keyfiyyətləri barədə rus müəlliflərin
yaz  dıqları ilə yaxından səsləşir. Yazıçı- publisist Platon Zubovun hələ 1829-cu
il də verdiyi təsviri xatırlamaq kifayət edərdi: “Onlar (azərbayanlı süvari dö -
yüş   çülər – müəllif) barədə fikir söyləməkdən ötrü onları vuruşmanın qızğın
vax  tın  da görmək gərəkdir: bu, qəzəb püskürən Tanrının qəfildən göylərdən düş -
mən səf  lərinin  arasına  düşərək  ölüm  və  dəhşət saçan ildırımları, odu-alo -
vu dur”.  [7. 28-49]
Cəbhənin bu sahəsində hərbi fəaliyyətlərin xüsusi yöndə inkişaf etdiyi, Qafqaz

Kö nüllü Süvari diviziyasının döyüşkənliyilə ilk günlərdən fərqləndiyi və cə sa -
rət li hücümlarıyla orduda“vəhşi diviziya” (döyüşkənlik anlamında) kimi şöh -
rət ləndiyi bizə bəlli məsələdir. [8] Rus hərb tarixində, RF-in Şimali Qafqaz
sub yektlərində  bu barədə çox yazılıb və bu gün də yazılır. Bizi maraqlandıran
isə məhz  “bizimkilər” – “tatar alayı”nın əsgərlərilə bağlı indiyədək az ic ti mai -
 ləşmiş təfsilatlardır.  
Bütün əcnəbi müşahidəçilərin azərbaycanlılarda qeyd etdikləri böyük emo si -

o nallıq, cəsurluq, çılğınlıq,  temperament, intizama tabe olmaq, sözübütövlük,
an da sədaqət, fədakarlıq, qorxaq və ağciyər adamlara mənfi münasibət, mahir
at miniciliyi, sərrast atıcılıq, mülki həyatdakı ovçuluq vərdişləri, soyuq və odlu
si lah gəzdirmək kimi milli adətlər və s. onların səhra şəraitində və bilavasitə
əmə liy yatların gedişində əla döyüşçü-əsgər olmalarını şərtləndirirdi. Azər bay -
can lı ların səhra şəraitində məişət və yeməkdə tələbkar olmadıqları, özləri üçün
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kom fort tələb etmədikləri də xüsusilə vurğulanırdı. Təbii ki, bu da onların çə -
tin liklərə dözmələrinə, hərbi yürüşə və cəbhə həyatına asanlıqla uy ğun laş ma -
la rına kömək edirdi.
Azərbaycanlıların dəyərlər sistemində döyüşçünün savaşda özünü göstərməyə

ha zır olması prinsipi bütün dövrlərdə əsas tələblərdən biri olmuşdur. Yelizavet -
pol (Gəncə) Süvari Tatar alayının timsalında Cənub-Qərb cəbhəsindəki hərbi
əmə liyyatlarda bu, az qala özünü kütləvi şəkildə göstərir. Bu da çar hö ku mə ti -
nin azərbaycanlılara – yüzillik təbəələrinə şovinist münasibətinə və yuxarıdan
aşa ğı baxmasına rəğmən, azərbaycanlıların əla döyüşçü olmaları və onlara qarşı
eti madsızlığa heç bir əsas olmaması demək idi.
Azərbayanlıların yüksək hərbi keyfiyyətlərini sıravi qismində1914-cü ilin ya -

yın da Tatar alayına yazılan, 1917-ci ildə isə artıq kiçik zabit rütbəsi daşıyan
“ge orgi Xaçı” kavaleri iki qəhrəmanın – Sayad Zeynalov və Osman ağa Gül -
məm mədovun hərbi bioqrafiyasında aydın görmək olar.

Sayad Zeynalabdin oğlu Zeynalov 30 avqust 1886-cı ildə Qazax qəzasının
Ağ köynək kəndində sadə bir ailədə  doğulmuş, az savadlı olmuşdur. I Dünya
mü haribəsinin başlanması ilə Yelizavetpol (Gəncə) Süvari Tatar alayı təşkil edi -
lən də Qazaxdan bu alaya könüllü yazılan gənclər arasında  o da vardı. Sayad
Zey nalov Rusiya imperiyasının yüksək əsgəri təltifatı sayılan “müqəddəs Ge -
or gi” ordeninin dörd dərəcəsinə layiq görülən və Rusiya üzrə bu ordenin tam
ka valeri sayılan azsaylı hərbçilərdən biridir.
“Georgi xaçı”nın bütün dörd dərəcəsi ilə təltif olunmuşdusa (1-ci ən üstün də -

rə cə sayılırdı), deməli, Sayad Zeynalov bu ciddi təltifatları zəruri edən dörd
müs təsna qəhrəmanlıq göstərmişdi. Rusiya Dövlət Hərb Tarixi Arxivindən əldə
edil miş arayışlar bu faktları təsdiqləyir və  onun şəxsi igidlik epizodlarına mü -
əy yən dərəcədə işıq salır. Müvafiq olaraq, ona 1915-ci ildə uryadnik,  sonra baş
ur yadnik, 1917-ci ildə isə podpraporşik və milis yunkeri rütbələri verilmişdir:
K a luş şəhəri yaxınlığındakı Brın kəndi həndəvərində Tlumaç adlı yerdə (Uk -
raynanın qərbində indiki İvanovo-Frankovsk vilayəti) baş verən döyüşdəki
qəhrəmanlığına görə  2-ci Süvari Korpusu üzrə 12 fevral 1915-ci il tarixli 9
say  lı əmrlə “Georgi xaçı”nın  4-cü dərəcəsi ilə (№ 172614) təltif olunub; [11]
2-ci Süvari Korpusu üzrə 13 aprel 1915-ci il tarixli 53 saylı əmrlə Əlahəzrət
İm peratorun adından Böyük Knyaz Georgi mixayloviç tərəfindən “Georgi xa -
çı”nın 3-cü dərəcəsi ilə təltif olunub, “Georgi xaçı”nın 2-ci dərəcəsi ilə (№
12713) təltif olunduğu əsnada Sayad Zey nalov Tatar alayının rütbəcə  baş
uryadniki idi. Bu orden ona 6 iyul 1915-ci il tarixdə” vuruşmanın gedişində
bölmələr arasında pozulmuş əlaqəni bərpa et məyi bacardığına və bununla da
döyüşün uğurla nəticələnməsini təmin etdiyinə gö rə” təltif edilmişdi. [12]
“Georgi xaçı”nın 1-ci dərəcəsi ilə təltifat 4-cü Ordunun qoşunları üzrə 14 aprel

1917-ci il tarixli 4514 saylı əmrlə təsdiqini tapmışdır (orden № 16702). “Baş
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ur yadnik Sayad Zeynalov baş uryadnik mehdi İbrahimovla birlikdə “601” say -
lı yüksəkliyə hücumun gedişində taqımlara komandirlik və şəxsi igidlik örnəyilə
döyüşçüləri arxalarınca apararaq, “ura” hayqırtıları ilə düşmən üzərinə si yir mə
qı lınc hücuma keçmiş, onları geri qovmuş, tutduqları mövqedən çə kilməyə
məcbur etmiş və bu yüksəklikdə özləri möhkəmləndiklərinə görə” “Ge orgi
xaçı”nın 1-ci dərəcəsinə layiq görülmüşdü. [13] 

Osman ağa Gülməmmədov 16 avqust 1892-ci ildə Qazax qəzasının Yuxarı
Sa lahlı kəndində doğulmuşdu və ibtidai təhsili vardı. Polisin nəzərində “ipə-
sa pa yatmaz element” idi. Məsələn, 1910-cu il iyulun 3-də yaylaqda Sarıbulaq
ad lanan otlaq yerinin üstündə digər kənd cavanları ilə birlikdə Borçalı qəzasının
Sur çin-Daş kəndinin sakinləri Gevork Sarkisov, Avetik Çobanov ilə atışma sal dı -
ğına görə Yelizavetpol qubernatorunun 397 saylı qərarı ilə həbs edilmiş, ona qa -
nunsuz odlu silah gəzdirmək və saxlamaq üstündə 1 ay həbs cəzası kə sil miş di.

Osman ağa Gülməmmədov 1914-cü ilin sentyabrında sıravi əsgər qis min də
kö  nüllü surətdə Yelizavetpol Süvari Tatar alayına yazılmışdı. 1917-ci ilin sent -
yab rına qədər Avstriya-Macarıstan və Rumıniya cəbhələrində gedən döyüşlərdə
iş tirak etmiş, 1915-ci ilin avqustunda ona kiçik uryadnik rütbəsi verilmişdir.
Bri gen şəhəri uğrunda gedən döyüşdə yaralanmış, hospitalda müalicədən sonra
ye nidən ön xətdə qayıtmışdır. 1916-cı ilin martında ona baş uryadnik, 1917-ci
ilin iyununda isə milis yunkeri rütbəsi verilmişdir.  Döyüşlərdə göstərdiyi qəh -
rə manlıqlara görə 4-cü, 3-cü və 2-ci dərəcəli “Müqəddəs Georgi”ordeni, 4-cü,
3-cü və 2-ci dərəcəli “Müqəddəs Georgi” medalı ilə təltif edilmişdir.

Bu iki fərdin hərbi xidmət yoluna nəzər salmaqla azərbaycanlı döyüşçünün
et nopsixoloji tipinin öz ifadəsini onlara yüksək etimad göstərildikdə və döyüş
düz gün təşkil olunduqda ağılasığmaz qəhrəmanlıq aktlarına qabil olmalarında
tap dığını söyləmək olar.

Cənubi Qafqazda etnik münasibətlər gərginləşəndə alay mənsub olduğu mil-
lə tin müdafiəsində əzmkarlıqla dayanmışdı. Alayın 1918-ci ilin yanvarından
1920-ci ilin mayına qədər  2 il yarımlıq zaman kəsimindəki hərbi fəaliyyətlərdə
iş tirakı bunu təsdiq edir. Şəxsi heyətin döyüş keyfiyyətləri bu dövrdə də xarakte -
rik faktlarla müşayiət olunur. Məsələn, azərbaycanlıların taleyində son dərəcə
bö yük önəm kəsb edən hərbi-siyasi hadisə – Şamxor və Dəllər stansiyalarında
1918-ci il yanvarın 9-da gecə baş verən, Qars və Sarıqamışdan geri çəkilən rus
hər bi hissələrinin dəmiryol xətti boyunca dinc əhalini gülləbaran etməsi və soy -
ğun çuluq aktlarına qarşı keçirilən tərksilah əməliyyatı alayın bioqrafiyasında
da ha bir fədakarlıq epizodudur. Korpusun bölmələri, o cümlədən Tatar alayı bu
uğur lu əməliyyatda başlıca rol oynamışdı. Qatarlar yandırılmış, bəzi rəqəmlərə
gö rə, 4 minə qədər azğınlaşmış rus hərbçisi öldürülmüş, 15 minə qədər tüfəng,
20 top, 70 pulemyot müsadirə edilmişdi. Bununla da bu silahların Bakı So ve -
ti nə, er məni hərbi birləşmələrinə qismət olacağının qarşısı alınmış və yaranma
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mər hə ləsində olan Müsəlman Korpusunun silahlanma məsələsi uğurlu həllini
tap mış dı. Eyni zamanda, bu ordu Qafqaz cəbhəsində son 3 ildə məkrli erməni
si yasətində  itaətkar vasitəyə çevrildiyinin, türk-müsəlman əhalinin məruz qal -
dı ğı qətliamlara göz yummasının, ayaq basdığı hər yerdə dinc əhaliyə mü na si -
bət də xaincəsinə davranmasının əvəzini məhz belə şəkildə ödəmişdi.

Qafqaz İslam Ordusunun komandanı Nuru paşanın Müsəlman Korpusunun
ba zasında və öz tabeçiliyi altında Azərbaycan ordu korpusunun yaradılması
haq qında 13 avqust 1918-ci il tarixli əmrində məsələnin həlli bu şəkildə qoyu -
lur    du ki, bütün zabitlər müsəlmanlardan olmalı və Osmanlı hərbi geyim forması
da   şımalı, süvarilər isə milli geyim formasında – vəznəli çuxada olmalıdırlar.
Bu  nun la da Tatar alayının əvvəlki geyim forması saxlanılırdı. Gürcü millətindən
olan və bolşevik-daşnak qüvvələrinə qarşı döyüşlərin iştirakçısı polkovnik
l.ma qalovun bu vaxtlar öz vətənində xidmətə qayıtdığı ehtimal edilir. Bundan
sonra ala ya növbə ilə polkovniklər İrza bəy Hacıbəylinski, Fərhad bəy
Ağalarov, Tey mur bəy Novruzov və Nuh bəy Sofiyev kimi müharibə görmüş
təcrübəli za bit lər rəhbərlik etmişdilər.

Bu dövrdə alayın döyüş qabiliyyətinin artırılması və əsgərlərin təlimi məsə-
lə sinə ciddi fikir verilmişdir. Bakı istiqamətində daşnak-bolşevik qüvvələrinə
qar şı aparılan döyüşlərdə bu alay daim ön xətdə olmuş, qanlı döyüşlərdə düş-
mə nin canlı qüvvəsinin məhv edilməsində fərqlənmişdi. 
1918-ci il avqustun 17-də  Gülməmmədovun komandası altındakı süvari dəs -

tə Balaxanı istiqamətindən şəhərə hücumda erməni-rus qüvvələrinin müdafiə
xət tinin arxasına keçərək onları böyük itkilərə məruz qoymuş, düşməni çax -
naş ma içində Sabunçu (Razin) təpələrinə qədər qovmuşdular. “Nobel ev ləri”
həndəvərində isə düşmənin 49 əsgərini, 3 zabitini öldürərək qalanlarını qaç ma -
ğa məcbur etmiş, 3 pulemyot qənimət götürmüşdülər. [9] Sayad Zeynalov  da
Ba kı istiqamətində aparılan ağır döyüşlərdə fərqlənmişdi (qardaşı mustafa Zey -
na  lov da onunla bir alayda sıravi əsgər kimi xidmət edirdi). 5-ci dərəcəli “mə -
ci diyyə” ordeni və “Hərb medalı”na layiq görülmüş azərbaycanlı zabitlər
sı rasında mülazimi-sani Zeynalov və mülazimi-sani Gülməmmədov da vardı.
[1.73]

1919-cu ilin iyununda alayın döyüş qabiliyyəti nəzərə alınmaqla, şimaldan
De nikin təhlükəsi güclənən vaxt Qusara göndərilmiş, burada müdafiə möv qe -
yin də dayanaraq düşmənin ehtimal edilən hücumunu gözləmişdi. [9] Lakin De -
ni kin Azərbaycana hücum etmək fikrindən daşındı.1920-ci ilin martında
Qa rabağda müharibə başlananda alay burada ön xətdə idi və Zəngəzur is ti qa -
mə tində düşmənə qan uddururdu. Ştabs-kapitan rütbəsində olan Osman ağa
Gül məmmədov aprelin 2-də uğurla nəticələnən  Əsgəran döyüşünün qəhrəmanı
ol muşdu. 
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Mayın sonlarında Gəncədə antisovet üsyanı başlananda alay da Qarabağda
üs yan qaldıraraq Gəncə istiqamətinə yardıma getmiş, lakin Bərdə səmtində XI
Qı zıl Ordu hissələri qarşılarını kəsmişdi. Rus-sovet qüvvələri süvarilərə qarşı
avia siyanı işə saldıqda  alay ağır müdafiə döyüşləri apara-apara, intizamla Cəb -
ra yıl qəzası istiqamətində geri çəkilməyə və Arazı o taya keçməyə məcbur ol -
muş du. 
Daha sonra zabitlərin müşavirəsi keçirilmiş və Araz çayı boyunca, İran ərazisi

ilə Osmanlı istiqamətinə yola çıxmaq və Bayazitdə Kazım Qarabəkir paşanın
ko mandanlığı altında Şərq Ordusuna qoşulmaq qərara alınmışdı. Bayazitdə Sü -
va  ri Tatar alayı (bu ad orada da saxlanılmışdır) yenidən qurulmuş  və 9-cu Qaf -
qaz diviziyasının tərkibinə daxil edilmişdi. Sayad Zeynalov və Osman ağa
Gül məmmədov bundan sonra Tatar alayının sıralarında 29 sentyabr 1920-ci ildə
Sa  rıqamışın, 30 oktyabrda Qarsın erməni zülmündən qurtarılması ilə nə ti cə lə -
nən döyüşlərdə iştirak etmişlər. Alayın bu savaşda göstərdiyi müstəsna qəh rə -
man lıq ordu komandanlığı tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi.

Vaxtilə Sayad Zeynalovun yaddaşından yazıya alınan bir cəbhə mahnısında
bu na işarə edilir:

Sarıqamış altında olduq nəzərdə,

Yürüdük irəli, qalmadıq geridə.

Tatar polkunun adı söyləndi dildə,

Qərib elə düşdü yolum, neyləyim...

Savaş bitdikdən sonra alay buraxılır, hərbçilər Türkiyə vətəndaşı olmadıqlarına
gö rə bir müddət işsiz qalır, güzəranlarını çətinliklə təmin edirlər. Azərbaycanlı
mil  lət vəkili, görkəmli mütəfəkkir əhməd Ağaoğlunun (əhməd bəy Ağayev)
mus tafa Kamal paşaya şəxsən müraciətindən sonra  azərbaycanlı zabitlər
1926-cı ildə Türkiyə vətəndaşlığını qəbul etmək şərtilə Qafqaz sərhədlərində
yer ləşən orduya qəbul edilmiş və xidmətlərinə davam etmişlər. Məsələn, Os -
man ağa Gülməmmədov xidmət illərində albay (polkovnik) rütbəsinə qədər
yük səlmişdir.

Osman ağa Gülməmmədov (Kazak) 1950-ci il noyabrın 1-də  Qarsda vəfat
et miş, hərbi adət-ənənə ilə Qars şəhidliyində dəfn edilmişdir. Qars vilayət qə -
ze tinin 2 noyabr sayında bu mərasim barədə “Osman Kazak vəfat etdi” başlığı
ilə dərc edilən nekroloqda oxuyuruq:
“Azərbaycanın Qazax əyalətində doğulmuş olan Osman bəy 1920-ci ildə Milli

Azər baycan Hökumətinin inhilalı üzərinə İrana, oradan Türkiyəyə gələn tam təc -
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hizatlı bir süvari alayında yüzbaşı olaraq Qarsa gəlmiş və alayı ilə birlikdə Qar -
sın qurtuluşunda iştirak etmişdir. Qars qurtulduqdan sonra bu süvari alay Qərb
cəbhəsinə gedərək istiqlal hərbində iştirak etmiş və Osman bəy bu hərbdə də
yararlıqlar göstərdiyindən “İstiqlal” medalı ilə təltif edilmişdir.” [3. 593-598]

1921-ci ildə ailə vəziyyəti ilə bağlı Qarsdan Qazaxa dönən Sayad Zeynalov
isə iki dəfə həbsə məruz qalmış, ömrünü 1942-ci ildə Sibirin Vorkuta həbs dü -
şər gəsində başa vurmuşdur. [2.25-27]; [4]; [5]
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РЕЗЮМЕ

воин-аЗЕРБайджанЕц и Его БоЕвыЕ КачЕства

(на основЕ МатЕРиалов по ЕлиЗавЕтпольсКого 

Конно-татаРсКого полКа) 

и. уМудлу

В статье, в примере Елизаветпольского (Гянджинского) Конно-Татар ско -
го полка, находившийся в период Первой мировой войны на Юге-Запад-
ном фронте европейского театра военных действий в  составе Kaвказской
ту земной конной дивизии, раскрывается боевые качествы воина-азербайд -
жан ца. Это выражался в том, что при высоком доверии к ним и грамотной
ор ганизации боя, они в состоянии совершать немыслимые акты героизма. 

SUMMARY

WARRIOR-AZERBAIJANI AND ABOUT HIS (ITS) COMBAT QUALITY

(ON BASE MATERIAL ON ELIZAVETpOLI MOUNTED-TATAR SHELF) 

I.UMUDLU 

As it is mentioned in the article, in the example of Tatar cavalry regiment, eth-
nical type of Azerbaijani warrior located at the same time on the south-western
front of the European theater of operations as part of Caucasian Native Cavalry
Division, was expressed in the fact that with high confidence in them and the
competent organization of the battle, they were able to commit unimaginable
acts of heroism. 
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Yer üzündə həyatın sonu haqqında ən tanınmış ssenarilərdən biri ancaq aclıq
his si ilə hərəkət edən “zombi-apokalipsis”dir. O, virusların sürətlə ya yıl ması
nəticəsində insanları məhv edir, öz qurbanlarını təcavüzkar və dü şün cə siz
məxluqa çevirir.

Zombi (manqurt) anlayışı başqa bir mənada “şüuru və bədəni kiməsə tabe
olan” anlamında başa düşülür və “təsir altında olan”, “təsir altında idarə olunan”
mə n asını daşıyır. Zombi şüursuz, əqidəsiz, iradəsiz, heç bir mənafe və ya əqidə
güd mədən, qabaqcadan verilmiş tapşırığı yerinə yetirmək üçün hər şeyə hazır
olan, itaətkarlıqla qulluq etməyə, lazımi vaxtda istənilən adamı, yaxınlarını,
hət ta özünü belə öldürməyə qadir insandır. Belə adamlar üçün tərəddüd, pe ş -
man çılıq, maraq və s. kimi hisslər yaddır. Vudu (Qərbi Afrikada (Benin, Ha iti,
Dominikan Respublikası) animist bir dindir) inanc sistemində isə zombi ölüm-
süz insandır. Folklor mətnlərində adları çəkilən zombilər föv qəl təbii güclər və
şamanizmlə məşğul olan həkimlərin insanlar arasında qorxu ya ratmaq
məqsədilə ölü insan bədənlərini canlandırmasıdır. Zombilərin daha qor  xunc
versiyaları – adamyeyənlik qorxulu kinolarda tez-tez sərgilənməkdədir.  [1]

2009-cu ildə Kanadanın Ottava və Karlton universitetlərinin riyaziyyatçıları
“In fectious Disease modelling Research Progress” toplusunda qeyri-adi növ
epi demiya kimi, zombi-apokalipsislərin modelləşdirilməsinə həsr olunmuş elmi
işi  dərc etdilər. Məqalədə qeyd edilirdi ki, hipotetik zombi-infeksiyalarının
möv cudluğu gec və ya tez sivilizasiyanın dağılmasına gətirib çıxaracaqdır. [2]
2014-cü ilin may ayında ABŞ-ın CNN kanalında gecə vaxtı və  real zaman kə -
si mində canlı meyidlər görülərsə, onlardan qorxmağın lazım gəlmədiyini sər -
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gi ləyən süjet nümayiş olundu. [3] Teleaparıcı ABŞ hərbçilərində bu cür təhdidə
qar şı müdafiə planının mövcud olduğunu təsdiq edirdi. Söhbət 2009-cu ildə
ABŞ-ın Strateji Komandanlığı tərəfindən “yeriyən ölülər”in hücumuna qarşı
iş lənib hazırlanmış “CONOP 8888 – CDRUSSTRATCOm CONPlAN 8888-
11 Counter-Zombie Dominance Operations” xüsusi planından gedirdi. Bir
mü ddət əvvəl bu sənəd məxfilik qrifindən çıxarıldığına görə jurnalistlərin
diqqətini cəlb etmişdi.
Mövcud plan bizdə bunun zarafat olduğu fikrini yarada bilər. Amerikalı hərb -

çi lərə fantastik aləmdən nə isə düşünüb tapmaq nəyə lazımdır? Nə qədər qəribə
ol masına baxmayaraq, ABŞ ordusunda müxtəlif zombilərlə mübarizə aparmaq
üçün çoxsaylı ssenarilər mövcuddur. Adıçəkilən planın ssenarisinə əsasən, ABŞ
Si lahlı Qüvvələri zombiyə qarşı təsiredici əməliyyatlar keçirməklə onlara da -
vam gətirməlidir.
Qeyd etmək lazımdır ki, buna qədər ABŞ-ın Daxili Təhlükəsizlik Departamen -

ti və Xəstəliklərə Nəzarət Mərkəzləri bu cür fövqəladə hallara qarşı hazır olmaq
və öz şəxsi heyətini məşq etdirmək məqsədilə qorxulu canlı məxluqlar halında
hi  potetik təhdiddən istifadə etmişlər. İndi isə bunu tarixdə ilk dəfə hərbçilər hə -
 yata keçirdilər.
Pentaqon məmurları KİV-in suallarını cavablandırarkən oxşar halın dəqiq ha -

ra da baş verə biləcəyini məruzə etməkdən yayındılar.Yalnız bildirildi ki, sse -
na  rinin işlənib hazırlanması zamanı Tunis və ya Nigeriya kimi dövlətlər nə zərdə
tutulmamışdır. 
General Robert Koun qeyd edir: “...biz öz texnika, taktika və üsullarımızı nə -

zər dən keçirərək belə nəticəyə gəldik ki, əgər nə vaxtsa zombi-apokalipsis mey -
da  na çıxacaqsa, bizim təsiretmə üsullarımız kifayət qədər uğurlu olmayacaqdır.
Be lə ki, biz hər şeyi lap əvvəldən və yenidən qiymətləndirdik, həmçinin işə ya -
ra ya biləcək nüansları müəyyənləşdirdik”. [4]

Bu material növbəti səhra nizamnaməsində öz əksini tapdı. Ona kod və mü -
vafiq FM 3-21.81, “The Infantry Rifle Platoon and Squad: employment in a
Zombie-Apocalypse Scenario” adları verildi.
Bu qeyri-adi layihənin digər iştirakçılarının növbəti qeydlərini nəzərdən ke çi rək.
Yeni təlimatın işlənib hazırlanması üzrə məsləhətçi olmuş ABŞ ordusu piyada

mək təbinin komandanı, briqada generalı Brayan Ouens qeyd edirdi ki, “...
zom bi-apokalipsislərin döyüş fəndləri bizim əsgərlərin öyrəndiklərindən fərq -
lə nir. Bu səbəbdən biz qeyri-ənənəvi müharibə üzrə dünyanın qabaqcıl eks pert -
lə rinə müraciət etdik və öz beynimizi işə saldıq ki, bacardığımız qədər hər şeyi
öy rənə bilək. Bu uşaqlar döyüşdə “canlı ölülər”ə qarşı minlərlə saat sərf etmiş
və onlar zombilərlə mübarizə taktikası haqqında həqiqətən kitab yazmışlar”.

Ən inanılmazı isə məsləhətçi ekspert qismində “Call of Duty: Black Ops.”
kom  püter oyunları geymerlərinin seçilməsidir. Görünür onların “bəd hey bət lə -
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ri kim və necə məhv edir?” haqqında hekayələri Amerika hərbçilərində ciddi
tə  əssürat oyatmışdır. Bu barədə  B.Ouens söyləyirdi: “Onlar əvvəllər bizim
eşit mədiyimiz şeyləri edirdilər  və bunun onlarda yaxşı alınması bizi çox tə ə -
cüb ləndirmişdi”.

Məsləhətçi Çad Sinkler “Blood Axe 418” teqi (sualın, cavabın və ya təklifin
cəm lənmiş fikri) altında öz rəylərinin birində xüsusilə qeyd edir ki, “Ordu son
10 il ərzində kiçik bölmələrin tətbiqilə aparılan döyüş taktikasının əsaslarına
və ya Yaxın Şərqdə bənzər döyüş fəaliyyətlərinə vərdiş etmişdir ki, bu taktika
da zombi mühitində işləmir. “Canlı meyidlər”, adətən, yekdil həmlə stra te gi -
ya sın dan istifadə etmir və ölülərə qarşı istənilən miqyasda aparılan mübarizə
müt ləq təkbətək əlbəyaxa döyüşə keçir. Bu, I Dünya müharibəsindən bu yana
or dunun reallıqda istifadə etmədiyi döyüş növüdür. Buna görə adi strategiya
və silahlar kənara atılmalıdır”.

Geymerin bu inanılmaz rəyi, döyüş fəa liy yətlərinin zombi-apokalipsis üçün
harada və necə aparılması üsulunun tətbiqi sualını cavablandırır: birincisi, bu
mü ha ribə kütləvi cəbhə həmləsi prinsipinə əsaslanmışdır; ikincisi, belə şəraitdə
əs gərlərin döyüş sursatlarıyla təmin edilməsi imkanları olmayacaq, nəticədə
soyuq si lah və əlaltı vasitələrdən istifadənin vacibliyi ortaya çıxacaq.

Hazırkı proqram sənədində geosiyasi məsələlərlə əlaqəli bir maraqlı məqam
da var. Bu ssenarinin qabaqcadan həyata keçirilməsi üçün hərbi-siyasi vəziyyətə
aid 5-ci bölmədə deyilir:“Hazırda ABŞ-ın Avrasiya quru sahəsində müxtəlif
mən şələrə malik zombi infeksiyalarına görə müəyyən asimmetrik üstünlüklərin
sı naqdan keçirilməsinə baxmayaraq, onlar da hava və dəniz trafikinə görə
asan lıq la itərək zombi infeksiyasını Şimali və Cənubi Amerikaya daşıya bilər.
Bundan başqa, asteroidlər və kosmik radiasiya Yer kürəsinin istənilən ərazisinə
və ya əhaliyə nüfuz etməklə insanları zombiyə çevirmək qabiliyyətindədir”.
Nəticə ola raq cəld, hücum xarakterli, sarsıdıcı və birtərəfli qaydada fəaliyyətin
gös tə ril məsi təklif edilir.  
Sual olunur: hansı səbəbdən Avrasiya zombi mənbəyidir? Sizcə, bu, qəribə və

qor xulu təhdidin məhz Avrasiya qitəsindən meydana çıxa biləcəyinə işarə deyil -
mi? Bəs onda ABŞ əsgərləri kimləri kələm kimi doğramağa hazırlaşır? Döyüş
sur satlarının məhdudiyyətini və böyük zombi izdihamını nəzərə alaraq, nədənsə
ilk öncə ağıllarına Çin və Hindistan kimi əhalisi sıx olan ölkələr gəlir (ona qal -
sa Afrikada da belələri çoxdur. Məsələn, Nigeriyada 200 milyondan çox insan
ya şayır – müəllifdən). 

Amma biz obyektivlik naminə və geosiyasi bağlara düyün vurmamaqla bu
zom bilərin kimliyi və onları adi insanlardan fərqləndirən cəhətləri nəzərdən ke -
çi rək.
Nizamnamədə deyilir ki, zombilərin bir sıra növləri vardır:
1. Patogen zombi ‒ orqanizmin virus və ya bakteriya ilə yoluxmasından sonra
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ya ranan həyat formasıdır.
2. Şüalanmış zombi ‒ yolverilən həddən yuxarı elektromaqnit və ya kor-

puskulyar şüalanmalar nəticəsində yaradılanlardır.
3. Ovsunlanmış zombi ‒ müxtəlif formalı okkultizm (müəmmalar haqqında

elm) sınaqlarının (bəzən “qara magiya” kimi tanınır) köməyilə yaradılanlardır.
Bu, ən təhlükəli zombi növüdür. ABŞ ordusu mütəxəssislərinin fikrincə onları
məhv etmək üçün həm baş və ya beyini güllə ilə dağıtmaq, həm də cəsədi ta -
ma milə yandırmaq lazımdır.
4. Kosmik zombi ‒ kosmosun təsirilə yaranan, o cümlədən toksin növlərilə ət -

raf mühitin toksiki zəhərlənməsilə və ya yerüstü radiasiyaların yaratdığı həyat
for malarıdır.
5. Silahlı zombi ‒ silah kimi istifadə etmək məqsədilə biomexaniki injinirinqin

(ixtiraçılıq, kəşf və biliklər mənasındadır) köməyilə yaradılanlardır.
6. Sombioz zombi (iki növdən olan fərdlərin hər ikisi üçün yararlı birgəyaşayış

for ması) ‒ simptomlarına görə patogen zombilərə oxşayır, lakin indiki halda
sa hibinin orqanizmi tam və ya tez məhv olmur.
7. vegetarian zombi ‒ istənilən səbəbdən yarananlardır. Onlar tək ot ilə qid a -

lan dıqlarından insanlara təhlükə törətmir. Vegetarian zombilər heyvanlara hü -
cum etməsə də, Yer kürəsinin bütün bitki qatını yeyə biləcəkləri baxımından
ris kli sayılır. 

8. Zombi-toyuqlar. Nə qədər gülməli səslənsə də, amerikalı hərbçilərin id di -
a sına görə, bu, mövcud olan yeganə real zombidir. 2006-cı ildə Ka liforniyada
belə bir hadisə baş vermişdir: yerli fermerlər yumurtalamayan toyuqları dəm
qa zının köməyilə öldürmək qərarına gəlmiş və cəsədlərin çürüməsi üçün on  l a -
rı topa şəklində bir yerə yığmışlar. Bir müddət sonra bir neçə toyuq cə səd lərin
içindən çıxaraq müəyyən vaxt ərzində daxili orqanlarının fəaliyyət da  ya n ana
qədər yırğalanaraq ətrafda gəzməyə başlamışdır.
Bu sənədin dərcindən və ABŞ hərbi dairələrində geniş müzakirələr apa rıl dıq -

dan sonra bu ssenari xüsusilə qiymətləndirildi və zombi yaranmasının ehtimal
sə bəbi olaraq patogen virus adlandırıldı. Nizamnamənin tərəfdarları şəhər şə -
rai tində fəaliyyətin aparılması üçün onu təlimat qismində qeyd etdilər. 
Digər bir hadisə isə 2012-ci ildə Mayaminin küçələrində baş vermişdir. Po lis -

lər səfil bir insana hücum edən və onun üzünü gəmirən kişini güllələmişlər. Qa -
nun keşikçilərinin sözlərinə görə, zərərçəkənin alnının, dodaqlarının və
bur  nu  nun dərisi yox idi. Bununla belə, ağlını itirmiş hannibalı (adamyeyən) öl -
dür mək üçün, zombi haqqında filmlərdə olduğu kimi, altı atəş açmaq lazım gəl -
mişdir. Sonradan belə hadisələr bir neçə yerdə də təkrarlandı. İstintaq mü əy yən
etdi ki, belə davranışlar ABŞ-da “vannalar üçün duz” adı altında satılan güc lü
sintetik narkotikin təsiri altında baş vermişdir. [2]

2016-cı ilin yayında ABŞ-da böyük “zombi epidemiyası” üzə çıxmış və 33
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nə fərdə oxşar simtomplar müəyyən olunmuşdu. Həmin günlərin qəzetlərində
alim  lər hadisənin başvermə səbəbinin – insanların “can lı ölülər”ə dönmə sə -
bəb  inin yenə də narkotiklər olduğunu xəbər ve rirdilər. Belə ki, qədərindən ar -
tıq qə bul edilən dozanın psixikada bərpaolunmaz nə ticələrə gətirib çıxardığı
mə lum ol du.
Bu hadisələr ona dəlalət edir ki, insan beynində aktivləşdirmə və ya dər ra kəni

yox edən sahə mövcuddur. Bu isə zombilərdə ağrı dərəcəsini və fi ziki gücü
artıraraq, onları yemək üçün canlıların ovuna çıxmağa məcbur edir. Ar tıq demək
olar ki, bu gün insanların təcavüzkar və idarə olunmayan bə d hey bət lərə çev ril -
mə si fantastika deyil, qorxulu reallıqdır.
Bir müddət əvvəl zombi hücumlarına qarşı Kanadada hazırlıq tədbirləri görül-

mə yə başlandı. Kanada hökuməti ABŞ-ın KRTv-nin zombilər haqqında ya -
yım  la dığı verilişə ciddi münasibət bəslədi. Bu barədə yerli parlament nü   mayən-
də ləri ölkə XİN-in rəhbəri Con Berdlə görüşü zamanı müzakirələr apardılar.
Dis kussiya zamanı nazir Kanadanın zombilərdən kənar və azad ölkə kimi qa -
la cağına söz verdi. [5]
Kanadanın Xarici İşlər naziri Con Berd qeyd etdi ki, “... Zombi sərhəd tanımır.

Əgər biz indidən tədbir görməsək, onlar ABŞ-a basqınlardan sonra ani şəkildə
bü tün Şimali Amerika qitəsinə yayılacaqlar”.

Bu qeyri-adi, qorxulu və dağıdıcı “silah” kimin əlində ol sa, istənilən düş mə -
ni dizüstə çökdürə biləcəkdir. O, kölgədə qalmaq la və ya əksinə – xilasedici və
müdafiəçi rolunda zombilərin köməyilə Yer əhalisinin sayını tən zimləmək,
planetin resurslarını zəbt etmək, bir çox xalq ları və dövlətləri məhv etmək
qabiliyyətində olacaqdır. [2]

Alimlərin araşdırmalarına görə, zombi-apokalipsisdən qorxmağın beş elmi
əsas lı səbəb mövcuddur [6]:
Toksoplazmoz (beyin paraziti) parazitlər (toksoplazmoz – sadə və birhüceyrəli

mik roorqanizm olan toxoplazmanın törətdiyi yoluxucu xəstəlikdir. Afrika, Cə -
nu bi və Latın Amerikası əhalisi hesabına dünyada çox geniş yayılmışdır. Adı
çə kilən ölkələrdə əhalinin yoluxma faizi 30 %, Avropa və Şimali Amerikada
isə 25-50 % təşkil edir.) daşıyıcılarını zombi kimi davranan iradəsiz qur banlara
çevirir. Əsas daşıyıcıları – pişiklərdir, lakin is tənilən növ istiqanlı heyvan və
insanlar da ola bilər. Parazit öz qurbanlarının dav ranışına təsir göstərir.
Yoluxmuş siçanlar pişiklərdən az qorxur və bəzən öz ləri yem olmaq (deməli,
parazit pişiyin bədəninə düşdükdə o çoxala bilər) məq sədilə onların toplandığı
yerlərə istiqamətlənirlər. İnsanla siçan orqanizmi ara sında elə də böyük fərq
yoxdur və yeni dərmanlar siçan üzərində əbəs yerə sı naqdan keçirilmir. Belə
bir fikir var ki, toksoplazmoz yoluxmuş insanların dav ranışına təsir etməklə
onları riskli hərəkətlərə daha çox meyilləndirir və səmimi edir. Tə    səvvür edin
ki, bəşə riy yə tin yarısından da az bir hissəsini təşkil edən insanlar (məhz bu gün
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o qədər toksoplaz mo za yoluxmuşdur) özünü saxlama hissini və də r ra kəsini
itiriblər. Bu, ancaq toksoplazmozun inkişafı nəticəsində baş ve rə cək dir. Bu
səbəbdən bioloji silahın hazırlanması proqramlarını da unutmayaq. Alim lərin
toksoplazmozun yeni “gondii” bakteriya növünü işləyib ha  zır la dıq la rı və bu
sahədə şəxsi fəaliyyətlərinin dəhşətli nəticələrə gətirib çı xa racağının on ları heç
ma raq  landırmadığı da (çünki onların toksoplazmoza yoluxma eh ti ma lı
böyükdür) mümkün həqiqətdir.

Neytroksinlər (xüsusilə sinir hüceyrələrinə təsir göstərir. Neytroksinlərə al -
ko qol, botulotoksin, poneratoksin, tetrodotoksin, batraxotoksin, arı zəhərinin
kom ponentləri, əqrəblər, ilanlar və səməndərlər aiddir) – insanın hə yat
funksiyalarını o dərəcədə ağırlaşdırır ki, hətta həkimlər bu halda ölümü be lə
təsdiq edirlər. Məsələn, belə neytroksinlərə kirpi balığının zəhərini (az bir miq -
darı iflic və letargiya yuxusuna səbəb olur) aid etmək olar. Belə ki, onunla zə -
hərlənən  insan komadan ayıldıqdan sonra çox vaxt yaddaşını itirir və ancaq
sa də tapşırıqları (yemək, yatmaq və irəli uzadılmış əllərlə gəzmək və s.) yerinə
ye tirmək qabiliyyətində olur. Belə bir hadisə “zombi” sözünün vətəni olan Ha -
i  tidə baş vermişdir. 1962-ci ildə Klavius Narçiss adlı insan xəstəxanaya mü ra -
ci ət etmiş və üç gündən sonra həkimlər onun ölümünü rəsmən qeydə almış,
cə sədi 20 saata yaxın meyitxananın soyuducusunda saxlandıqdan sonra bas dı -
rıl mışdı. Təxminən 18 ildən sonra Klavius öz doğma kəndinin kənarında üzə
çıx dı. Klavius bəyan edirdi ki, bütün bu müddəti o, zombi idi. 18 il öncə onun
dəf nində iştirak etməsinə baxmayaraq, bacısı Klaviusu tanıdı. Kişi hansısa iç -
ki ni içməyə məcbur edildiyini və bundan sonra həkimlərin onu ölmüş hesab et -
dik lərini (hətta tibbi şəhadətnamə da var idi) təsdiq edirdi.  Lakin Klavius
öl məmişdi və zombi qismində hansısa cadugər-bokora (zülmətin qara kahininə)
xid mət edirdi. [7]
Zombi-virus – bu, 100% zəmanətli ölümlə (quduzluqla) nəticələnən xəs tə lik -

dir. Virus nəticəsində yaranmış bəzi fiziki pozğunluqlar reallıqda insanları bir
ne çə saniyədə (15 san) qatilə çevirir. Bu virusun daşıyıcıları təcavüzkar formada
in feksiyanı yaymağa,  immuniteti olanları isə öldürməyə məcbur edir. Başqa
söz lə desək, bu, insanları kütləvi şəkildə qırmaq üçün ideal virus – ideal kütləvi
qır ğın silahıdır.

Neyrogenez. Ola bilərmi ki, yaşlı insanlarda beyinin yeni sinir hüceyrələri
əmə lə gəlsin? Görünür ki ola bilər və bu, neyrogenezdir. Burada kök hücey rə -
lə r öl müş hüceyrələrin regenerasiyası üçün istifadə edilir (zədələnmiş orqana
kök hü ceyrə yeridildikdə orqan funksiyasını tam bərpa edir). Bu səbəbdən, zom -
bio loqların (əgər onlar mövcuddursa) maraqları kök hüceyrələrin köməyilə ölü
bə dəndə beyinin bərpa edilməsinə yönələcəkdir.

Beyin ölümü (kliniki ölüm və ya bütün beyin funksiyalarının bərpaolunmaz
it kisi) – insanda baş verə biləcək ən xoşagəlməz haldır. Alimlər orqanları ək -
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mə yi artıq öyrəniblər. Əgər beyin qısa vaxtda oksigensiz qalırsa, sinir bir ləş -
mə sini bərpa etmək mümkün olmur. Lakin müasir elmin nailiyyətləri alimlərə
be yini canlandırmağa imkan verir və nəticədə yüksək sinir fəaliyyətlərindən
məh rum olmuş canlı məxluq “alına bilir”. Biz məhz bunu əsl zombi – dirilmiş
meyit ad landıra bilərik.
Nanobotlar (nanotexnologiyalardan istifadə edilən nəzəri mikroskopik robot-

dur (nanorobot) – alimlər tərəfindən insanı hirsləndirmək üçün hazırlanmış tex -
no logiyadır. Bu mikroskopik robotlar praktiki olaraq hər şeyi qurmaq və məhv
et mək qabiliyyətindədir. Yəqin ki, alimlər gələcəkdə onları insan beyninə daxil
et məklə mexaniki parazitin itaətkar əsirinə çevirəcəklər.
Yaxın gələcəkdə nanovirusların meydana gəlməsi, beyində çoxalması və sinir

hü ceyrələri arasında itirilmiş əlaqəni bərpa etmək, o cümlədən zehnimizi proq -
ram laşdırmaq qabiliyyətinə malik olacaqdır. Alimlər artıq virusa silikon çipi
(elek tron hesablama sistemləri yaratmaq üçün istifadə olunan elektron modul,
ya xud mikrosxem) yerləşdirməklə bir hüceyrədən ibarət nanokiborq yaradıblar.
Be  lə virus, sahibinin ölümündən sonra bir ay müddətində qala bilir. Hesab edək
ki, insan beyninə onun ölümündən sonra fəaliyyət göstərə biləcək nanobotlar
da xil edilmişdir. Onlar sinir əlaqələrini yenidən proqramlaşdıra və bədəni çü -
rü yənə qədər hərəkət etməyə məcbur edə bilər. Alınan nəticə isə daha qorxunc-
dur – bundan sonra nanobotlar yeni sahibinə keçməklə “canlı ölülər” sırasına
ye ni iştirakçını əlavə edəcəklər. 
Araqonn milli laboratoriyasının alimləri zombinin Çikaqo üzrə yayılma mode -

li ni yaradıblar. Laboratoriya layihə üzərində işə “Hellouin” (1978-ci ildə isteh -
sal olunmuş ABŞ filmidir) və “Yeriyən ölülər” serialından ilham alaraq bir il
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əv vəl başlamışdır. [8]
“Chicago Tribune” yazır ki, başlanğıcda real yoluxucu xəstəliklərin ya yıl -

ma sının analizi üçün yaradılmış bu laboratoriyanın alimləri “ChiSIM” siste -
mi nin köməyilə uydurulmuş ssenarini yenidən yaratdılar. İlk əvvəl onlar, bir
ne çə gün, həftə və il ərzində insanların bütün şəhər boyu necə yerdəyişməsini
təh lil etdilər. Modeldə iki milyonluq yerdə onların hərəkəti və qar şı lıqlı
fəaliyyətləri qeydə alındı. Sonradan onlar bir neçə zombini təsadüfi for ma  da
şəhər üzrə bölüşdürdülər. Komanda iki parametri əlavə etdi: zombi ilə qar şılaşan
zaman insanın dişlənmə ehtimalı və onun zombini öldürmə ehtimalı.
“ChiSIM” modelində yoluxmanın gizli dövrü iki gün  davam edir və dişlənmiş
in san yalnız bundan sonra zombiyə dönür.  Modelləşdirmə “canlı ölülər”in bü -
tün Çikaqonu zəbt etməsi üçün iki ayın kifayət etdiyini göstərdi. Bu müddət ər -
zin də iki milyonluq şəhərin əhalisi (bu, şəhərin demək olar ki, bütün əhalisidir)
zom biyə çevriləcəkdi. Laboratoriyanın əməkdaşı Çak makalın iddiasına görə,
ha  disələrin belə inkişafı nəticəsində Çikaqoda zombilərin əlində olmayan rayon
qal mayacaqdır.
Buna baxmayaraq, alimlər bu ssenaridə “canlı ölülər”in hücumlarına qarşı bə -

şə riyyətin dayana biləcəyi bir neçə səbəb tapdılar. Şəhərin bir neçə hissəsində
yaxşı müdafiə və hücum taktikası hesabına zombiləri ləngitmək və hətta da -
yan dırmaq mümkün oldu.

Çak makalın fikrincə, zombi-apokalipsis modeli gələcəkdə yoluxucu xəs tə -
lik  lərlə mübarizədə yardım edə bilər. O qeyd edib ki, “... modelləşdirmə xəs tə -
 liyin yayılmasında hansı yerlərin və hansı yaş qruplarının vacib rol oy  namağına
imkan verəcəkdir”. “ChiSIM” sistemi qripin, o cümlədən “Ebo la” nın yayılma
mexanizmlərinin öyrənilməsi üçün artıq uyğunlaşdırılmışdır. Tez  liklə onlara
“Zika” kimi virus da əlavə ediləcəkdir.

Lester universitetinin əməkdaşı Ceyms mur və onun həmkarları bəşəriyyəti
ta mamilə məhv etmək və ya özü-özlüyündə öləcəyi səviyyəyə qədər insanları
azal t maq üçün belə epidemiyaya nə qədər vaxt lazım olacağını hesablamağa
qə rar verdilər. [9]
“Journal of Physics Special Topics”-də dərc olunmuş məqalədə qeyd edilir:

“Zom bi-apokalipsisin sürətli inkişafı iki əsas parametrdən: birincisi, zombiylə
tə masda olduqdan sonra “zombiləşmə” prosesinin hansı ehtimalla və necə get -
məsindən; ikincisi isə, “canlı ölülər”in həyat davamiyyətindən asılıdır. Alim -
lər, onu bəşəriyyət tarixində ən qorxunc epidemiya bazasında modelləşdirərək
‒ “bizim eranın XIV əsrində orta əsr Avropasında taun işartıları” ssena ri sini
fikirləşdilər”. 
Tədqiqatçıların ssenarisi üzrə zombinin dişləməsi zamanı ehtimala görə, 90%

yo luxma baş verə, “individlər”in (müstəqil surətdə yaşayan orqanizm) özləri
isə susuzluğa və aclığa davam gətirməyərək təxminən 20 gün yaşaya bilər.
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Alim lərin hesablamaları göstərdi ki, kifayət qədər sıx yaşayış məkanlarında bir
insanın yoluxmasından təxminən 20 gün sonra genişmiqyaslı epide mi  ya vüsət
ala bilər. Fiziklərin fikrincə, insanlar “zombi-apokalipsis”lər tə rə fin dən zəbt
edilmiş rayonlardan qaçsalar belə, yenə yoluxmaya məruz qalacaqdır. Yoluxma -
dan 100 gün sonra Yer kürəsində təxminən 273 insan (Yer üzə  rində insanların
ümumi sayı real göstəricilərə əsasən, 7,5 milyard gö tü rül müş  dür) və “canlı
ölü”lər qalacaqdır. 

Britaniya fiziklərinin fikrincə, sağ qalanların sayı, sivilizasiyanın “yenidən
baş laması” və planetin təkrar müstəmləkələşdirilməsi üçün lazım olandan aşağı
sə viyyədə olacaq. Yəni əgər “zombi epidemiyası” 100 gündən daha çox davam
edər sə, bu, insan nəslinin kəsilməsinə gətirib çıxaracaqdır.
Qeyd edək ki, Ottava universitetinin riyaziyyat və statistika departamenti alim -

lərinin fikrincə, zombi-epidemiya bütün dünyaya yayılacaqdır. Onun ya yıl -
masının qarşısını almaq üçün dünya iqtisadiyyatını məhv etmək lazım
gə lə cəkdir. Robert Smit iddia edir ki, “... əgər zombi-virus realdırsa, epidemiya
‒ yal nız iki günün işidir”.
“Foreign Policy” qeyd edir ki, “...təcavüzkar yoluxmaya ən sadə və ən təsirli

ca vab, bir-birindən şəhərləri və bütöv ölkələri ayıran sərt karantin, KİV üzə -
rin də nəzarət və vətəndaşların həyatına ciddi məhdudiyyətlərin tətbiqi ola caq -
dır. Hansısa insanlar bir anda karantinə müqavimət göstərməyə başlayacaqlar.
Bu halda hökumət qiyamları güclə yatırtmalıdırmı? Ola bilər. Çünki bu, epi -
de mi yanın dayandırılmasının yeganə üsuludur”.
“Foreign Policy”-in jurnalisti Reyd Stendiş bildirir ki, ölkələr arasında ticarət

bit dikdən sonra sakinlər müxtəlif dərəcəli zəruri malların qəhətliyini hiss et -
mə yə ba ş laycaqlar.
R.Smit sözünə davam edir: “Mütləq deyildir ki, sizi məhz zombi öldürsün. Bu,

çirk li su,  pis qidalanma, bəzən isə digər insanlar vasitəsilə də ola bilər. Bundan
baş qa, qida çatışmazlığı qarışıdurmalara gətirib çıxaracaq ki, bu da zombi ki -
mi eyni qatildir”.  

Hansı ölkələrdə insanların daha çox sağqalma şansına diqqət yetirək. Kornel
uni versiteti fizika fakültəsinin aspirantı mett Birbaum iddia edir ki, “... ölkənin
zom bi hücumlarına müqaviməti əhalinin sayı və infrastrukturun dayanıq lı ğın -
dan asılı olacaqdır”. Daha əvvəl o və onun həmkarı Aleks Alemi ABŞ üzrə
zom bi-epidemiyanın “təqlid” xəritəsini təqdim etmişdi. Alimlər müəyyən et di -
lər ki, ABŞ ərazisinin “canlı ölü”lər tərəfindən zəbt edilməsi üçün cəmi 28 gün
la zım olacaqdır. 
Bu modelə görə, böyük əhali sıxlığı ilə fərqlənən Cənubi və Cənub-Şərqi Asi -

ya (Misir, İran, Nigeriya) uzun müddət davam gətirə bilməyəcəkdir. Birbaumun
söz lərinə görə, Sibir və Uzaq Şərq əhalisinin sağqalma şansları daha çox ola -
caq dır. Ancaq alimlər hesab edirlər ki, ortaya qoyulmuş bütün amillər dünyanı
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zom bi zəbtlərindən xilas etməyəcək. 
Müəllifdən: “... Bütün bunlar, əlbəttə, elmi əsası olmayan, lakin əlamətlərdə

özünü büruzə verən fərziyyələrdir. Təəs süflər olsun ki, tibbi infrastrukturda hə -
lə lik müxtəlif xəstəlik işartısını nəzarət al tında saxlamağa müvəffəq olun ma -
mışdır. Lakin bizim düşündüyümüz zombi, pop-mədəniyyətdə üstün olmaqda və
bə şəriyyətin kütləvi qorxularıyla rezonans ya ratmaqda davam edir”.  
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РЕЗЮМЕ

пРогРаММа сша по БоРьБЕ с ЗоМБи-апоКалипсис

г.МансиМЗадЕ 

В статье рассматривается один из американских стратегических методов
ведения военных действий ‒ зомби-апокалипсис, поскольку в США уже
существует программа борьбы с зомби разных видов.

SUMMARY

US ZOMBIA-ApOCALIppS FIgHTINg pROgRAM

g.MANSIMZADEH

In the article one of the American strategic methods of conducting military
ope rations is considered ‒ a zombie apocalypse, In the US there is already a
prog ram to combat zombies of different types.
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“Sarper”,  “Aselsan” şirkətinin son illərdə 

istehsal etdiyi ən güclü, hər cür hava şəraitində, hətta 

hərəkətdə belə olan hədəfləri təsbit etmək üçün təyin 

edilən radar sistemidir. “Sarper” radar sisteminin 

taktiki-texniki xüsusiyyətləri: bölgənin kəmərvari 

xətti görüntülərini almaq üçün SAR Stripmap imka-

nı; yüksək keyfiyyətli nöqtəvari aydınlatma gö-

rüntüyaratma sistemi olan SAR Spotlight imkanı; 

hərəkətdə olan hədəflərin təsbiti üçün GMTİ 

imkanları; İSAR imkanı; su hövzələrini arama 

imkanı; havada olan təyyarə və PUA-lara qoşulma, 

rabitə əlaqəsi qurma, hərbi sahədə kəşfiyyat və 

müşahidə, mülki sahədə isə təbii fəlakətlərdən sonra 

dəyən ziyanın təsbit edilməsi və böhrandan sonrakı iş-

lərin idarəedilməsi, həmçinin şəhərsalma fəa-

liyyətlərinin planlaşdırma və xəritəçilik işlərdə və s. 

istifadə üçün hazırlanmışdır.  

Ù ß Ð Á È Ò Å Õ Í Î Ë Î G È É À Ë À ÐÙ ß Ð Á È Ò Å Õ Í Î Ë Î G È É À Ë À Ð

“SARPER” RADAR SİSTEMİ



  Daşınan maneəyaradan və susdurma sis-

temi MİLKED-4T əməliyyat sahəsində 

mobil taktik rabitənin elektronik dəstək sis-

temlərinin əhatə dairəsindən kənar və rabitə 

yaratma mümkün olmayan hallarda şəxsi he-

yət tərəfindən uğurla tətbiq edilə bilən bir sis-

temdir. MİLKED-4 T-nin xüsusi maneə ya-

ratma alqoritmi və siqnaltutma imkanlarıyla 

bərabər hədəflərin istiqamətini təyinetmə 

imkanları da var. O, xüsusi dizayna malik 

anten qurğuları ilə quru qoşun birliklərinin 

fərqli bölgələrdə keçirdikləri kəşfiyyat əmə-

liyyatlarını təmin etmək üzrə hazırlanmış bir 

sistemdir. 

  

Ù ß Ð Á È Ò Å Õ Í Î Ë Î G È É À Ë À ÐÙ ß Ð Á È Ò Å Õ Í Î Ë Î G È É À Ë À Ð

DAŞINAN MANEƏYARADAN VƏ 

SUSDURMA SİSTEMİ MİLKED-4T

 
  Taktiki-texniki xüsusiyyətləri: milli alqoritm; təqib; daşıma rahatlığı; sabit və mobil istifadə; fərqli anten 

formalarından istifadə imkanları; kabelli-kabelsiz rabitə sistemlərinə qoşulmaqla işləmə imkanları; rə-

qəmsal xəritə üzərində informasiya göstərmə imkanı; kanal siyahısını yoxlama imkanı; AM, FM, LSB, 

USB, ISB, CW I/Q tipli siqnallar üçün demodulyasiya xüsusiyyəti; cihazdaxili testkeçirmə imkanı.



 ÌÈËËÈ ÃßÙÐßÌÀÍËÀÐÛÌÛÇ    ÌÈËËÈ ÃßÙÐßÌÀÍËÀÐÛÌÛÇ   

İsgəndər Söhrab oğlu AZNAUROV 
16.08.1956-18.04.1993

  İsgəndər Söhrab oğlu Aznaurov 1956-cı il avqust ayının 16-da  Özbə-
kistan respublikası Buxara vilayətinin Qala-Asiya kəndində dünyaya 
gəlmişdir. 1973-cü ildə orta təhsilini başa vuraraq əmək fəaliyyətinə baş-
lamışdır. Hərbi xidmət borcunu yerinə yetirdikdən sonra Daşkənd İrri-
qasiya İnstitutunda ali təhsil almışdır. 1990-cı ildə ailəsi ilə birlikdə 
Azərbaycana  –  Şəmkir rayonunun Kür qəsəbəsinə köçmüş və burada 
cihazqayırma zavodunda çalışmağa başlamışdır.
  Erməni işğalçılarının torpaqlarımıza basqını İsgəndərin qəlbini qəzəb 
və intiqam hissi ilə coşdurdu. 1992-ci il aprel ayının 21-də könüllü ola-
raq Milli Ordu sıralarına yazılır. Onu “N” saylı hərbi hissənin artilleriya 
üzrə komandir müavini təyin edirlər.
  Baş leytenant İsgəndər Aznaurov Başkəndin erməni işğalçılarından tə-
mizlənməsində yaxından iştirak etmiş, Mutudərə, Ərdağı, Kaftarqaya-
sı, Ləzgidaşı əməliyyatlarında neçə-neçə düşmən texnikasını və canlı 
qüvvəsini məhv etmişdir.
  1993-cü il aprel ayının 18-də igid zabit növbəti döyüş zamanı qəhrə-
mancasına həlak olur.
  Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1995-ci il tarixli 
262 saylı Fərmanı ilə baş leytenant Aznaurov İsgəndər Söhrab oğlu ölü-
mündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adına layiq görülmüş-
dür.
  Evli idi, üç qızı yadigar qalıb. 
  İ.Aznaurov Bakı şəhərində, Şəhidlər xiyabanında dəfn edilmişdir. 

  Şınıx bölgəsində vaxtilə müdafiəsində durduğu strateji yüksəkliklər-
dən biri hazırda “İsgəndər qalası” adı ilə tanınır. Kür qəsəbəsindəki 1 
saylı tam orta məktəb Qərhəmanın adını daşıyır. Məktəbin önündə İ.Az-
naurovun büstü qoyulmuş, 2 saylı orta məktəbdə isə onun şərəfinə “Xa-
tirə guşəsi” yaradılmışdır. 
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            Öíâàíûìûç: “Ãûçûë Øÿðã” ùÿðáè øÿùÿðúèéè 13, òåë: 404-18-35

  Almaniyanın Rheinmetall şirkəti əsas döyüş tanklarının təkmilləşdirilməsinin yeni 

konsepsiyasını – “MVT Revolution” hazırlamışdır. 2011-ci ildə isə adıçəkilən şirkət 

İDEX-2011 sərgisində “Leopard-2” tankının bu standart üzrə təkmilləşdirilmiş 

variantını təqdim etdi. Şirkət tankın əsas çəkisini cüzi artırmaqla onun müdafiəsini və 

kəşfiyyat sistemini  gücləndirməyi hədəf götürmüşdür. Tankda olan lazımi blokların 

optimallaşdırılması sayəsində onun konturlarındakı dəyişikliklər minimuma 

endirilmişdir. “MVT Revolution” standartı üzrə təkmilləşdirilmiş “Leopard-2” döyüş 

tankının taktiki-texniki xüsusiyyətləri: müdafiəsi – TƏRQ-7-də daxil olmaqla bütün 

mina, müasir təhdidlər və ƏPQ-dən qorunma; tank qülləsinin rəqəmsal baza sistemi: 

şəbəkəyə, sistemaltı qurğu və komponentlərə qoşulmaq üçün tam uyğunlaşdırılmışdır; 

atəşi idarəetmə sistemi, xüsusilə tank hərəkətdə olarkən ilk mərmi ilə hədəfi vurma ehti-

malının artması; komandirin yeni periskopu – gecə vaxtı atəşaçma və müşahidə 

aparmaq imkanları; ətraf aləmdən xəbərdarolma: ətraf aləmin gecə-gündüz müşahidəsi, 

avtomatik siqnalizasiya və hədəfi təqibetmə imkanı, komandir əyləci, yəni  böhranlı 

anlarda komandirin tankı saxlama imkanı, döyüş sursatı – dünyada ilk olaraq, 

temperaturdan asılı olmayan kumulyativ tank mərmisi və son nəsildən olan proq-

ramlaşdırılma imkanlarına malik fuqas döyüş sursatı; iqlim-nəzarət sistemi: yüksək 

imkanları olan kondisioner, havalandırma sistemi və döyüş dəstinin istidən izolə 

edilməsi; yardımçı güc qurğusu – 17 kVt gücə malik qurğu və maşının enerji balansını 

optimallaşdırma sistemi; xarici ikitərəfli rabitə sistemi-ekipaja tankdan kənarda olan 

insanlarla əlaqə saxlamağa imkan verir, nəzarət sistemimaşın və siahlanma sisteminin 

tam nəzarətini, maddi-texniki məlumatların toplanılmasını, maddi-texniki informasiya 

və hesablama mərkəzi ilə rabitəni təmin edir.  

LEOPARD-2 MBT REVOLUTION

e-ìàèë: ùåðáèáèëèê@ìàèë.ðó.
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