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Dəyərli oxucu

Bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələri sürətli 
modernləşmə prosesini yaşayır. Son 5 ildə büdcədən 
hər il müdafiə sektoruna 3 milyard ABŞ dolların-
dan artıq vəsait yönəldən Azərbaycan hökuməti Silahlı Qüvvələrin texniki imkan-
larının yenilənməsi, kadr hazırlığı, hərbi qulluqçuların sosial şəraitinin yaxşılaş-
dırılması istiqamətində mühüm proqramlar reallaşdırmaqdadır. Hazırda bu proses 
xarici satınalmalar, ölkə daxilində istehsal və modernləşmə formasında həyata 
keçirilir. Hərbi paradlarda və bir neçə gün öncə keçirilən hərbi təlimlərdə Silahlı 
Qüvvələrimizin qazandığı imkanlar bir daha dünyaya nümayiş olundu.

Artilleriya sahəsində 

Azərbaycan 2001-2013-cü illərdə Rusiyadan 500 ədəd, Ukraynadan 298 ədəd, 
Belarusdan 132 ədəd, İsraildən 50-yə yaxın, Türkiyədən 60-dan çox, Bolqarıstandan 
36, Bosniya və Herseqovinadan 10 ədəd müxtəlif çaplı artilleriya sistemləri satın 
alıb. Azərbaycanın sahib olduğu artilleriya sistemləri arasında 9A52 “Smerç”, 
T-122 “Sakarya”, T-300 “Kasırğa”, LAR-160, “Lynx Qrad”, “Lynx EXTRA”, TOS-
1A “Solntsepyok” tipli reaktiv atəş sistemi, 9P129-1M “Toçka-U”taktik raket 
kompleksi, 2S1 “Qvozdika”, 2S3 “Akatsiya”, 2S19 “Msta-S”, 2S31 “Vena” 
özüyeriyən haubitsaları yer alır.

Tank və zirehli texnika sahəsində

BMT-yə təqdim olunmuş hesabatlara və açıqlanan digər məlumatlara görə, 
Azərbaycan 2001-2013-cü illərdə Rusiyadan 100 ədəd T-90S, 62 ədəd T-72 tankı, 100 
ədəd BMP-3M piyadaların döyüş maşını, 20 ədəd BTR-80, 4 ədəd MTU-90M tank 
körpüsalanı, 4 ədəd TMM-6 üzən körpü, 3 ədəd İMR-3M mühəndis maşını, 
Belarusdan 159 ədəd T-72 tankı, 60 ədəd BTR-70, Ukraynadan 48 ədəd T-72 tankı, 
2 ədəd BMP-1, 3 ədəd BTR-3U, 150 ədəd BTR-70, 17 ədəd BTS-5B, Türkiyədən 150-
dən artıq “Cobra” və ZPT, İsraildən “Storm Sufa” maşını satın alınıb.

Azərbaycan həmçinin MSN-in CAR-ın “Paramount Group” şirkəti ilə birgə 
istehsal etdiyi “Matador” və “Marauder” tipli minaya qarşı qorumalı nəqliyyat 
vasitələrini (MRAP) silahlanmaya qəbul edib. 

Aviasiya və HHM sahəsində 

Ötən dövrdə Azərbaycan müxtəlif ölkələrdən 52 ədəd döyüş və təlim təyyarəsi 
(Belarus – 11 ədəd Su-25, Gürcüstan - 13 ədəd Su-25, Ukrayna 16 ədəd MiQ-29, 12 
ədəd L-39), Rusiyadan 1 amfibiya (Be-200ÇS), 80 helikopter (Ukrayna -12 ədəd 
Mi-24, Rusiya – 24 ədəd Mi-35M, 40 ədəd Mi-8/Mi-17/17V1, 4 ədəd Ka-32), 40-a 
yaxın pilotsuz uçuş aparatı (İsraildən və yerli istehsal), Rusiyadan 2 divizion 
S-300 PMU-2 “Favorit” (SA-10 Grumble), Ukraynadan 80K6M radiolokasiya stan-
siyası, 10 ədəd 9P58M “Strela-3” daşınan ZRK kompleksi, Belarusdan “Buk-MB” 
(SA-11 Gadfly) zenit-raket kompleksləri (ZRK), İsraildən “Barak-8” zenit-raket 
kompleksi, EL/M-2080 “Green Pine” radar sistemi, habelə Ukrayna və Rusiyadan 
çox sayda daşınan zenit-raketləri alıb. 

Bütün bunlar Azərbaycan Ordusunun qısa biz zamanda əldə etdiyi imkanların 
bir hissəsidir.

Qədim bir deyim var: sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır olmalısan.

Ümid edirik ki, Silahlı Qüvvələrimiz torpaqlarımızı işğaldan azad edəcək və 
bayrağımızı tarixi torpaqlarımızda yenidən qaldıracaq.

Uğurlar bizimlə olsun!
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Ordudöyüşəhazırdır

Tə  lim mər  kə  zi  nə gə  lən Azər  bay  can 
pre  zi  den  ti, Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli-
 ye  və mü  da  fiə na  zi  ri, ge  ne  ral-pol  kov  nik 
Za  kir Hə  sə  nov ra  port ver  dik  dən son  ra 
pre  zi  dent bir  gə əmə  liy  yat-tak  ti  ki tə  lim -
də nü  ma  yiş et  di  ri  lə  cək tə  lim yer  lə  ri  nin 
ümu  mi sxe  mi ba  rə  də mə  lu  mat  lan  dı  rı  lıb. 
Son  ra döv  lət baş  çı  sı  na Azər  bay  can Or -
du  su  nun ye  ni, ən müasir stan  dart  la  ra 
ca  vab ve  rən hər  bi tex  ni  ka, si  lah və sur -
sat  la  rı təq  dim olu  nub. 

Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin tex -
ni  ka, si  lah və sur  sat  la  rı  na ba  xış  dan son-
 ra ilk ola  raq ye  ni si  lah sis  tem  lə  ri  nin nü -
mu  nə  vi atış  lar ger  çək  ləş  di  ri  lib. Döv  lət 
baş  çı  sı əv  vəl  cə Hər  bi Ha  va Qüv  və  lə  ri  nin 
si  lah  lan  ma  sı  na ye  ni da  xil ol  muş “Buk-
MB” ze  nit-ra  ket komp  lek  si  nin atış pro -
se  si  ni iz  lə  yib. Pre  zi  den  tə mə  lu  mat ve  ri -
lib ki, “Buk-MB” komp  lek  si or  ta mən  zil  li 
ze  nit-ra  ket sis  tem  lə  ri  nə aid  dir, hə  rə  kət  li 
qo  şun qrup  laş  ma  la  rı  nı, mü  hüm hər  bi və 
mül  ki ob  yekt  lə  ri, ya  xud be  lə ob  yekt  lər 
qru  pu  nu ha  va zər  bə  lə  rin  dən mü  da  fiə 
et  mək üçün tə  yin edi  lib. Hə  min qur  ğu 

düş  mə  nin in  ten  siv ra  dioelekt  ron və atəş 
tə  si  ri şə  raitin  də, hün  dür  lük və sü  rə  tin 
ge  niş diapa  zon  la  rın  da pi  lot  lu və pi  lot -
suz ha  va hü  cu  mu va  si  tə  lə  ri  ni, o cüm  lə -
dən bal  lis  tik ra  ket  lə  ri məhv et  mək im -
ka  nı  na ma  lik  dir.

Son  ra Ali Baş Ko  man  dan ar  til  le  ri  ya 
sis  tem  lə  ri  nin nü  mu  nə  vi atış  la  rı  na ba  xıb. 
Ar  til  le  ri  ya  çı  lar tə  rə  fin  dən 82 mil  li  metr  lik 
2B24 mi  naata  nı, 120 mil  li  metr  lik da  şı -
nan 2S12 “Sa  ni” mi  naata  nı və 152 mil  li-
 metr  lik 2S19 “Ms  ta-S” özü  ye  ri  yən 
haubit  sa  la  rın  dan şər  ti hə  dəf  lə  rə qar  şı 
də  qiq atəş  lər ye  ri  nə ye  ti  rib  lər. 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri -

İyunun26-daAzərbaycanRespublikasınınPrezidenti,SilahlıQüvvələrinAliBaşKomandanı İl-
hamƏliyevinrəhbərliyiiləMüdafiəNazirliyi,DaxiliİşlərNazirliyiDaxiliQoşunlarınınvəDövlət
SərhədXidmətininbirləşməvəhissələrininirimiqyaslıbirgəəməliyyat-taktikitəlimlərikeçirilib.
Təlimlərdə“AzərbaycanRespublikasıərazisininmüdafiəsivətəcavüzkarınməğlubiyyətəuğradıl-
masıməqsədiiləSilahlıQüvvələrinvəbaşqasilahlıbirləşmələrinbirgəfəaliyyətininplanlaşdırıl-
masıvətəşkili.Dövlətsərhədininmühafizəsivəmüdafiəsi.Əks-hücumakeçməklətəcavüzkarın
əsasqüvvələrinindarmadağınedilməsi”mövzusundaməsələlərişlənilib.
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Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 306 mil  li  metr-
 lik “Ext  ra” yük  sək də  qiq  lik  li ra  ket komp-
 lek  si  nin atı  şı  nı da iz  lə  yib. Döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı  na mə  lu  mat ve  ri  lib ki, komp  lek -
sin start möv  qe  yi onun üçün tə  yin edil-
 miş hə  dəf  dən 42 ki  lo  metr uzaq  lıq  da 

yer  lə  şir. Qur  ğu  nun mak  si  mal atış mə  sa -
fə  si 150 ki  lo  metr  dir.

Ali Baş Ko  man  da  na “Spi  ke” tank 
əley  hi  nə ida  rəolu  nan ra  ket komp  lek  si -
nin im  kan  la  rı da nü  ma  yiş et  di  ri  lib. Da  ha 
son  ra Azər  bay  can Or  du  su  nun si  lah  lan -
ma  sı  na ye  ni da  xil ol  muş BMP-3 pi  ya  da-
 la  rın dö  yüş ma  şı  nı və T-90S tank  la  rın -
dan təş  kil edil  miş iki zi  reh  li qru  pun nü -
mu  nə  vi atı  şı ic  ra olu  nub. Pre  zi  dent 
həm  çi  nin mi  na sa  hə  sin  dən “Po  mins-2” 
sis  te  mi va  si  tə  si ilə part  la  yış üsu  lu ilə ke -
çi  din açıl  ma  sı pro  se  si  ni iz  lə  yib. 

Çoxmissiyalıtəlim

Ümu  mi  lik  də Mü  da  fiə Na  zir  li  yi, Da  xi  li 
Qo  şun  lar və Döv  lət Sər  həd Xid  mə  tin  dən 
4000 nə  fə  rə  dək şəx  si he  yə  tin qa  tıl  dı  ğı 
tə  li  mə 80 tank, 100-dək zi  reh  li dö  yüş 
ma  şı  nı, 80-ə qə  dər ar  til  le  ri  ya sis  tem  lə  ri, 
10 dö  yüş təy  ya  rə  si, 20-dək dö  yüş və 
nəq  liy  yat-dö  yüş he  li  kop  te  ri cəlb edi  lib.

Tə  lim  lə  rin rəh  bər  li  yi tə  rə  fin  dən qar -
şı  ya aşa  ğı  da  kı məq  səd  lər qo  yu  lub və 
ye  ri  nə ye  ti  ri  lib:

1. Mü  da  fiə Na  zir  li  yi, Da  xi  li İş  lər Na -
zir  li  yi Da  xi  li Qo  şun  la  rı  nın və Döv  lət Sər-
 həd Xid  mə  ti  nin bir  ləş  mə, his  sə və böl -
mə  lə  ri  nin əra  zi mü  da  fiəsi çər  çi  və  sin  də 
bir  gə dö  yüş tət  bi  qi  nin plan  laş  dı  rıl  ma  sı 
və qar  şı  lıq  lı əla  qə  nin təş  ki  li üz  rə müx  tə-
 lif sə  viy  yə  lər  də qə  rar  gah  lar ara  sın  da 
koor  di  na  si  ya  nın tə  min edil  mə  si.

2. Döv  lət sər  hə  di  nin mü  ha  fi  zə  si, əra -
zi mü  da  fiəsi  nin apa  rıl  ma  sı və əks-hü -
cum əmə  liy  ya  tı  nın ge  di  şin  də Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  rin və baş  qa si  lah  lı bir  ləş  mə  lə -
rin uz  laş  mış fəaliy  yə  ti  nə nail olun  ma  sı, 
bir  ləş  mə, his  sə və böl  mə  lə  rin dö  yüş 
fəaliy  yə  ti  nin sinx  ron  laş  dı  rıl  ma  sı.

3. Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin və baş  qa si  lah  lı 
bir  ləş  mə  lə  rin bir  gə dö  yüş fəaliy  yə  ti  nin 

ge  di  şin  də qo  şun  la  rın koor  di  na  si  ya  lı şə -
kil  də ida  rə edil  mə  si və in  for  ma  si  ya mü -
ba  di  lə  si  nin sax  la  nıl  ma  sı üz  rə qə  rar  gah 
fəaliy  yə  ti  nin məşq et  di  ril  mə  si.

Əmə  liy  yat-tak  ti  ki tə  lim sər  həd zas  ta -
va  sı  nın si  lah  lı bas  qı  nı dəf et  mə  si, çe  vik 
hə  rə  kət bö  lü  yü  nün sər  hə  di güc  lən  dir  mə-
 si, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin bir  ləş  mə və his  sə  lə -
ri  nin sər  hə  di öt  mə məq  sə  di  lə mü  da  fiəyə 
keç  mə  si ilə baş  la  yıb. İkin  ci epi  zod  da Da -
xi  li Qo  şun  la  rın de  sant əley  hi  nə eh  ti  ya  ta 
tə  yin edil  miş böl  mə  si tə  rə  fin  dən düş  mə -
nin tak  ti  ki ha  va de  san  tı  nın təc  rid edi  lə  rək 
məhv edil  mə  si pro  se  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. 

Tə  li  min üçün  cü epi  zo  dun  da ge  niş -
miq  yas  lı əks-hü  cum əmə  liy  ya  tı  nın ke  çi -
ril  mə  si və düş  mən qüv  və  lə  ri  nin dar  ma -
da  ğın edil  mə  si ək  si  ni ta  pıb. Əks-hü  cum 
əmə  liy  ya  tı ar  til  le  ri  ya ha  zır  lı  ğı ilə baş  la -
yıb. Ar  til  le  ri  ya ha  zır  lı  ğı ba  şa çat  dıq  dan 
son  ra MiQ-29 qı  rı  cı-bom  bard  man  çı, 
Su-25 hü  cum təy  ya  rə  lə  ri, Mi-24 dö  yüş 
he  li  kop  ter  lə  ri tə  rə  fin  dən düş  mən möv -
qe  lə  ri  nə aviasi  ya zər  bə  lə  ri en  di  ri  lib. 
Düş  mə  nə en  di  ri  lən aviasi  ya zər  bə  lə  ri 
nə  ti  cə  sin  də onun də  rin  lik  də  ki şər  ti can-
 lı qüv  və  si və dö  yüş tex  ni  ka  sı məhv edi -
lib, ar  til  le  ri  ya  sı sus  du  ru  lub və ida  rəet  mə 
mən  tə  qə  lə  ri sı  ra  dan çı  xa  rı  lıb.

Tə  lim  lər  də aviasi  ya zər  bə  lə  ri  nin və 
ar  til  le  ri  ya sis  tem  lə  ri  nin dö  yüş atı  şı  nın 
prak  ti  ki ida  rə olun  ma  sı, ha  va de  san  tı  nın 
çı  xa  rıl  ma  sı, müx  tə  lif qo  şun növ  lə  ri və 
xü  su  si qo  şun  la  rın hü  cum əmə  liy  ya  tın  da 
tət  bi  qi mə  sə  lə  lə  ri iş  lə  nib. Bir  ləş  mə, his -
sə və böl  mə  lə  rin tak  ti  ki fəaliy  yə  ti və si -
lah sis  tem  lə  ri  nin real atış  la  rı hə  ya  ta ke -
çi  ri  lib, müx  tə  lif güc st  ruk  tur  la  rı  nın bir -
ləş  mə və his  sə  lə  ri ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  nin sax  la  nıl  ma  sı tə  min edi  lib.

Əmə  liy  ya  tın növ  bə  ti mər  hə  lə  sin  də 
tə  ca  vüz  kar öl  kə  nin tam məğ  lu  biy  yə  tə 
uğ  ra  dıl  ma  sı, onun bir  ləş  mə və his  sə  lə  ri-

Azərbaycan Silahlı Qüvvələri -
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 nin dar  ma  da  ğın edil  mə  si  nin ba  şa çat  dı-
 rıl  ma  sı məq  sə  di ilə əks-hü  cum əmə  liy -
ya  tı  nın in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üz  rə tə  lim 
sual  la  rı iş  lə  nib. Bu mər  hə  lə  də Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  rin tə  lim  lə  rə cəlb edi  lən bir  ləş -
mə və his  sə  lə  ri qo  şun  la  rın qrup  laş  ma  sı-
 nı hə  ya  ta ke  çi  rir, ge  ri çə  ki  lən düş  mən 
qüv  və  lə  ri  ni tə  qib edə  rək ona mak  si  mal 
it  ki ver  di  rir. Əmə  liy  yat eh  ti  yat  la  rı av  to -
mo  bil və də  mir yo  lu ilə öl  kə  nin də  rin  li -
yin  dən əmə  liy  yat böl  gə  si  nə da  şı  nır. Eh -
ti  yat  la  rın dö  yüş fəaliy  yət  lə  ri  nə qı  sa za -
man  da ha  zır  lan  ma  sı  nı tə  min et  mək 
məq  sə  di ilə tə  lim mər  kəz  lə  rin  də tez  ləş -
di  ril  miş proq  ram üz  rə dö  yüş ha  zır  lı  ğı 
təd  bir  lə  ri ke  çi  ri  lir.

İri  miq  yas  lı bir  gə əmə  liy  yat-tak  ti  ki tə -
lim  lə  rin  də qar  şı  ya qo  yu  lan bü  tün məq -
səd  lə  rə nail olu  nub. Tə  li  mə cəlb edi  lən 
bü  tün şəx  si he  yət yük  sək dö  yüş ha  zır  lı  ğı 
nü  ma  yiş et  di  rib.

AliBaşKomandandan
önəmlimesajlar
Tə  lim  dən son  ra döv  lət baş  çı  sı  nın 

2014-cü il 24 iyun ta  rix  li mü  va  fiq Sə  rən -
ca  mı  na uy  ğun ola  raq bir qrup hərb  çi  yə 
3-cü də  rə  cə  li “Və  tə  nə xid  mə  tə gö  rə” or -
de  ni, “Və  tən uğ  run  da” və “Hər  bi xid  mət -
lə  rə gö  rə” me  dal  la  rı, elə  cə də qiy  mət  li 
hə  diy  yə  lər təq  dim olu  nub. Hərb  çi  lər qar-
 şı  sın  da çı  xış edən pre  zi  dent, Si  lah  lı Qüv -
və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı İl  ham Əli  yev 
or  du qu  ru  cu  lu  ğu  nun Azər  bay  can döv  lə -
ti  nin priori  te  ti ol  du  ğu  nu söy  lə  yib. Pre  zi -
dent qeyd edib ki, son 10 il ər  zin  də Azər-
 bay  ca  nın hər  bi xərc  lə  ri 20 də  fə  dən çox 
ar  tıb və Si  lah  lı Qüv  və  lə  rə ay  rıl  mış xərc  lər 
Er  mə  nis  ta  nın bü  tün döv  lət büd  cə  sin  dən 
təx  mi  nən 2 də  fə çox  dur: “Or  du  muz  da 
ni  zam-in  ti  zam ar  tır, is  la  hat  lar apa  rı  lır. Dö -
yüş qa  bi  liy  yə  ti ar  tır, güc  lə  nir. Bu gün bi -
zim or  du  muz is  tə  ni  lən və  zi  fə  ni ic  ra edə 
bi  lər və bu  gün  kü tə  lim  lər bu  nu bir da  ha 
nü  ma  yiş et  dir  di. Or  du  mu  zun uğur  lu in  ki-
 şa  fı üçün həm mad  di-tex  ni  ki təc  hi  zat 
da  vam et  di  ri  lə  cək, ey  ni za  man  da, Si  lah  lı 
Qüv  və  lər  də apa  rı  lan is  la  hat  lar də  rin  lə  şə -
cək. 

Bu  gün  kü dün  ya  da da  ha çox yük  sək 
də  qiq  li  yə və bö  yük da  ğı  dı  cı qüv  və  yə ma -
lik olan si  lah  lar üs  tün  lük təş  kil edir. Bu 
si  lah  la  rı biz alı  rıq və ala  ca  ğıq. Ey  ni za -
man  da, Azər  bay  can  da son il  lər  də yer  li 

is  teh  sal da təş  kil edi  lib. 2005-ci il  dən bu 
gü  nə qə  dər Mü  da  fiə Sə  na  ye  si Na  zir  li  yi -
nin xət  ti ilə 900 ad  da hər  bi tə  yi  nat  lı si  lah-
sur  sat is  teh  sal olu  nub. Gə  lə  cək  də biz 
sur  sat  lar  la, tex  ni  ka ilə özü  mü  zü tam şə -
kil  də tə  min et  mə  li  yik. Ey  ni za  man  da, ən 
müasir müx  tə  lif tex  ni  ka alı  nır, alı  na  caq”.

Hərb  çi  lə  rin so  sial mü  da  fiəsi  nin güc -
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən iş  lər -
dən də da  nı  şan pre  zi  dent or  du  da 20 il 
qü  sur  suz xid  mət gös  tər  miş 200 nə  fə  rə 
döv  lət tə  rə  fin  dən mən  zil ve  ril  di  yi  ni, ilin 
so  nu  na qə  dər ve  ri  lə  cək mən  zil  lə  rin sa  yı -
nın 500-ə ça  ta  ca  ğı  nı vur  ğu  la  yıb.

Ali Baş Ko  man  dan çı  xı  şın  da Er  mə  nis -
tan  la bağ  lı önəm  li me  saj  lar ve  rib: “Va  si  tə-
 çi  lər, ATƏT-in Minsk qru  pu mü  na  qi  şə  nin 
sülh yo  lu ilə həl  lin  dən da  ha çox qar  şı  lıq  lı 
eti  mad təd  bir  lə  ri  nin güc  lən  di  ril  mə  si ilə 
məş  ğul  dur  lar. Qar  şı  lıq  lı eti  mad təd  bir  lə  ri-
 nin içə  ri  sin  də bi  rin  ci təd  bir er  mə  ni si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri  nin iş  ğal edil  miş tor  paq  lar  dan 
çı  xa  rıl  ma  sı  dır və da  nı  şıq  lar ma  hiy  yət üz  rə 
apa  rıl  ma  lı  dır. Əf  sus  lar ol  sun ki, va  si  tə  çi  lər 
da  nı  şıq  lar  da əda  lə  tin bər  pa edil  mə  si  nə 
de  yil, da  ha çox mü  ha  ri  bə  nin ol  ma  ma  sı ilə 
bağ  lı səy gös  tə  rir  lər. Be  lə olan hal  da 
Azər  bay  can or  du qu  ru  cu  lu  ğu  na da  ha da 
bö  yük diq  qət gös  tə  rir, gös  tə  rə  cək və da -
nı  şıq  lar nə  ti  cə ver  mə  sə, bi  zim baş  qa yo -
lu  muz qal  ma  ya  caq. Biz ça  lı  şı  rıq ki, mə  sə  lə 
sülh yo  lu ilə həll edil  sin. An  caq gö  rü  rük 
ki, iyir  mi il ər  zin  də bu mə  sə  lə öz həl  li  ni 

Pre  zi  den  tin im  za  la  dı  ğı sə  rən -
cam  la Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin 5 hər  bi 
qul  luq  çu  su - ge  ne  ral-ma  yor El -
şad Ba  ba  yev, ge  ne  ral-ma  yor 
Ey  vaz Cə  fə  rov, ge  ne  ral-ma  yor 
Ni  zam Os  ma  nov, ge  ne  ral-ma -
yor Hey  dər Pi  ri  yev və ge  ne  ral-
ma  yor Ra  miz Ta  hi  rov ge  ne  ral-
ley  te  nant, 6 pol  kov  nik -  Fəx -
rəd  din Cəb  ra  yı  lov, Xə  qa  ni Cəb -
ra  yı  lov, Hik  mət Hə  sə  nov, Va  sif 
Ka  zı  mov, İl  qar Ma  za  nov və İd  ris 
Sə  fə  rov ge  ne  ral-ma  yor ali hər  bi 
rüt  bə  si ilə təl  tif olu  nub  lar. Döv -
lət baş  çı  sı  nın di  gər sə  rən  ca  mı 
ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
müs  tə  qil  li  yi  nin, əra  zi bü  töv  lü -
yü  nün qo  ru  nub sax  la  nıl  ma  sın -
da xü  su  si xid  mət  lə  ri  nə, xid  mə  ti 
və  zi  fə  lə  ri  ni və hər  bi his  sə  nin 
qar  şı  sın  da qo  yul  muş tap  şı  rıq  la -
rı ye  ri  nə ye  ti  rər  kən fərq  lən  dik -
lə  ri  nə, hər  bi təh  sil sa  hə  sin  də 
xid  mət  lə  ri  nə gö  rə Si  lah  lı Qüv -
və  lə  rin 1 hər  bi qul  luq  çu  su 2-ci 
də  rə  cə  li “Və  tə  nə xid  mə  tə gö  rə” 
or  de  ni, 8 hər  bi qul  luq  çu  su 3-cü 
də  rə  cə  li “Və  tə  nə xid  mə  tə gö  rə” 
or  de  ni, 12 hər  bi qul  luq  çu  su 
“Və  tən uğ  run  da” me  da  lı, 6 hər -
bi qul  luq  çu  su “İgid  li  yə gö  rə” 
me  da  lı, 22 hər  bi qul  luq  çu  su 
“Hər  bi xid  mət  lə  rə gö  rə” me  da  lı, 
2 hər  bi qul  luq  çu  su isə “Tə  rəq -
qi” me  da  lı ilə təl  tif edi  lib.
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tap  mır. Bu mə  sə  lə  ni don  du  rul  muş və  ziy -
yət  də sax  la  maq is  tə  yən qüv  və  lər, əf  sus  lar 
ol  sun ki, öz niy  yət  lə  ri  nə, öz məq  səd  lə  ri  nə 
nail olur  lar. Biz isə bu və  ziy  yət  lə ba  rış  maq 
is  tə  mi  rik və ba  rış  ma  ya  ca  ğıq. Biz sülh is  tə -
yi  rik. Ey  ni za  man  da, biz tor  paq  la  rı  mı  zı, 
haqq-əda  lə  tin bər  pa  sı  nı is  tə  yi  rik. Bi  zim 
tə  lə  bi  miz əsas  lı  dır. Bi  zim tə  lə  bi  miz ta  ri  xə, 
bey  nəl  xalq hü  qu  qa və əda  lə  tə əsas  la  nır. 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ əzə  li Azər  bay  can tor  pa  ğı-
 dır. Bu, hə  mi  şə be  lə olub, bu gün be  lə  dir 
və sa  bah da be  lə ola  caq. Bey  nəl  xalq aləm 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı Azər  bay  ca  nın tər  kib his -
sə  si ki  mi ta  nı  yır. Heç kim heç vaxt qon  dar-
 ma “Dağ  lıq Qa  ra  bağ res  pub  li  ka  sı”nı ta  nı -
ma  ya  caq və Azər  bay  can heç vaxt öz əra -
zi  sin  də ikin  ci er  mə  ni döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl -
ma  sı  na im  kan ver  mə  yə  cək. Bu, bi  zim 
prin  si  pial möv  qe  yi  miz  dir. Biz bu möv  qe -
dən bir ad  dım kə  na  ra çə  kil  mə  yə  cə  yik”.

Pre  zi  dent bil  di  rib ki, güc  lə  nən Azər -
bay  can Or  du  su Er  mə  nis  tan üçün bö  yük 
təh  lü  kə mən  bə  yi  dir. Bu  nu Er  mə  nis  ta  nın 
yük  sək və  zi  fə  li rəs  mi şəxs  lə  ri də eti  raf 
edir  lər: “Biz ha  mı  mız yax  şı bi  li  rik və ope -
ra  tiv mə  lu  mat da alı  rıq ki, Er  mə  nis  tan or -
du  su təş  viş için  də  dir. Biz tə  mas xət  tin  də 
üs  tün  lü  yü tam şə  kil  də əl  də et  mi  şik. Tə -
mas xət  tin  də və  ziy  yə  tə tam şə  kil  də biz 
nə  za  rət edi  rik. An  caq Azər  bay  can döv  lə -
ti  nin sülh  se  vər si  ya  sə  ti bu gün sa  bit  li  yin 
qa  ran  tı  dır. Heç bir kə  nar qüv  və bu böl  gə-
 də sa  bit  li  yin qa  ran  tı ola bil  məz. Heç bir 
kə  nar qüv  və bi  zim ira  də  mi  zə tə  sir edə 
bil  məz. 

Biz də  fə  lər  lə mö  tə  bər bey  nəl  xalq kür -
sü  lər  dən eşi  di  rik ki, mə  sə  lə sülh yo  lu ilə 
həll olun  sun. Am  ma mə  sə  lə  nin sülh yo  lu 
ilə həll olun  ma  sı bi  zim ira  də  miz  dən ası  lı -
dır. Bu  nu ha  mı bil  sin. İlk növ  bə  də Er  mə -

nis  tan və bu mə  sə  lə ilə məş  ğul olan va  si -
tə  çi  lər də bil  sin  lər ki, an  caq Azər  bay  ca  nın 
sülh  se  vər möv  qe  yi bu gün və  ziy  yə  ti sülh 
şə  raitin  də, atəş  kəs re  ji  min  də sax  la  ya bi  lər. 
An  caq bi  zim səb  ri  miz tü  kən  məz de  yil”.

Pre  zi  dent onu da bə  yan edib ki, bu 
gün tə  mas xət  tin  də əl  də edil  miş üs  tün  lük 
ar  tıq real  lıq  dır: “Bi  zim əsas və  zi  fə  miz əra  zi 
bü  töv  lü  yü  mü  zün bər  pa  sı  dır. İş  ğal edil  miş 
tor  paq  lar ilk növ  bə  də azad olun  ma  lı  dır, 
on  dan son  ra Dağ  lıq Qa  ra  bağ, - o da iş  ğal 
edil  miş tor  pa  ğı  mız  dır, - Azər  bay  can nə  za-
 rə  tin  də ol  ma  lı  dır. Azər  bay  can bay  ra  ğı iş -
ğal edil  miş bü  tün şə  hər  lər  də, o cüm  lə  dən 
Şu  şa  da, Xan  kən  di  də qal  dı  rıl  ma  lı  dır və qal-
 dı  rı  la  caq. Bu, bi  zim əsas və  zi  fə  miz  dir. Biz 
bu və  zi  fə  yə ça  ta  ca  ğıq. Biz hər gün, hər an 
bu hə  də  fə ya  xın  la  şı  rıq. Bu  gün  kü tə  lim  lər 
bir da  ha onu gös  tə  rir ki, biz bu hə  də  fə bir 
ad  dım da ya  xın  laş  mı  şıq”. 

ÖLKƏ 



Qa  ra  hey  bət Tə  lim Mər  kə  zin  də da  vam 
edən NA  TO-nun Əmə  liy  yat İm  kan  la  rı 
Kon  sep  si  ya  sı (ƏİK) proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin mo  toatı -
cı ta  bo  ru  nun 2-ci sə  viy  yə  li NA  TO qiy  mət-

 lən  dir  mə  si üz  rə səh  ra tə  li  mi ke  çi  ri  lib. Tə -
li  min çöl-səh  ra fa  za  sı  nı iz  lə  mək üçün 
po  li  qo  na gə  lən mü  da  fiə na  zi  ri ge  ne  ral-
pol  kov  nik Za  kir Hə  sə  nov, Mü  da  fiə Na  zir -
li  yi  nin rəh  bər  li  yi, o cüm  lə  dən qo  naq qis -

min  də də  vət al  mış Xor  va  ti  ya Si  lah  lı Qüv -
və  lə  ri  nin Baş Qə  rar  gah rəisi ge  ne  ral Da -
ra  qo Lov  riç, NA  TO-nun Tür  ki  yə Res  pub  li -
ka  sı  nın İz  mir şə  hə  rin  də yer  lə  şən Qu  ru 
Qo  şun  la  rı Ko  man  da  nı  nın müavi  ni ge  ne -
ral-ley  te  nant Qor  don Mes  sen  cer, həm  çi -
nin öl  kə  miz  də akk  re  di  tə olun  muş 20-dən 
ar  tıq xa  ri  ci döv  lə  tin hər  bi at  ta  şe  si Tə  lim 
Mər  kə  zi  nin Qə  rar  ga  hın  da olub  lar.

Əv  vəl  cə qo  naq  la  ra tak  ti  ki əmə  liy  yat 
mər  kə  zin  də ön əmə  liy  yat ba  za  sı haq  qın -
da ümu  mi mə  lu  mat ve  ri  lib və tə  li  min 
sse  na  ri  si üz  rə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən fəaliy  yət  lər 
ba  rə  də ta  nış  lıq bri  finq  lə  ri təq  dim olu  nub. 
Son  ra Mü  da  fiə na  zi  ri ge  ne  ral-pol  kov  nik 
Za  kir Hə  sə  nov və qo  naq  lar əra  zi  də  ki tak-
 ti  ki əmə  liy  yat mər  kə  zi  nə gə  lə  rək bri  qa  da, 
ta  bor və bö  lük  lər sə  viy  yə  sin  də şəx  si he -
yə  tin ha  zır  lı  ğı ilə ta  nış olub, səh  ra tə  li  mi -
nin əra  zi  də prak  ti  ki his  sə  si  ni iz  lə  yib  lər.

Sse  na  ri  yə əsa  sən tə  lim  də iş  ti  rak edən 
900 nə  fə  rə ya  xın şəx  si he  yət, 100-dək 
hər  bi tex  ni  ka və 4 ədəd he  li  kop  ter 5 sa  hə 
üz  rə, 117 kri  te  ri  ya  nı hə  ya  ta ke  çi  rib və 
fəaliy  yə  tin qiy  mət  lən  dir  mə  si  nin 752 
sualı  nı ye  ri  nə ye  ti  rib  lər.

Tə  lim ma  raq  la iz  lə  ni  lib və bey  nəl  xalq 
mü  şa  hi  də  çi  lər şəx  si he  yə  tin pe  şə  kar  lı  ğı  nı 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rib  lər. 
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ÖLKƏ

S-300 komp  leks  lə  ri  nin tə  lim ke  çi  ri  lib
Mü  da  fiə na  zi  ri ge  ne  ral-pol  kov  nik 

Za  kir Hə  sə  no  vun təs  diq et  di  yi 2014-cü 
ilin dö  yüş ha  zır  lı  ğı pla  nı  na əsa  sən Hər  bi 
Ha  va Qüv  və  lə  ri  nin ha  va hü  cu  mun  dan 
mü  da  fiə qo  şun  la  rı  nın S-300 PMU-2 “Fa -
vo  rit” (SA-10 Grumb  le) ze  nit - ra  ket 
komp  leks  lə  ri hər  bi his  sə  sin  də tə  lim ke -
çi  ri  lib.

Tə  li  min əsas məq  sə  di şəx  si he  yə  tin 
tə  lim üz  rə olan dö  yüş tap  şı  rı  ğı  nı düz -
gün ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si  ni müəy  yən et  mək 
olub.

Tə  li  min sse  na  ri  si  nə əsa  sən ha  va mə -
ka  nı  nı po  zan şər  ti düş  mən hə  dəf  lə  ri 
haq  qın  da in  for  ma  si  ya dö  yü  şü ida  rəet -
mə mən  tə  qə  si  nə çat  dı  rı  lıb. Hə  dəf  lər 
haq  qın  da mə  lu  mat di  vi  zion  la  ra ötü  rü  lə-
 rək hə  dəf  lər iz  lən  mə  yə gö  tü  rü  lüb. Aş -
kar  la  nan hə  dəf  lər S-300 ze  nit ra  ket 
komp  leks  lə  ri  nin şər  ti atəş ilə şər  ti düş -
mən məhv edi  lib.

Mü  da  fiə na  zi  ri ge  ne  ral-pol  kov  nik 

Za  kir Hə  sə  no  vun təs  diq et  di  yi 2014-cü 
ilin dö  yüş ha  zır  lı  ğı pla  nı  na əsa  sən Mü -
da  fiə Na  zir  li  yi  nin Baş Hər  bi İns  pek  si  ya  sı 
tə  rə  fin  dən ma  yın 1-də Hər  bi Ha  va Qüv-
 və  lə  ri  nin uçuş ha  zır  lı  ğı yox  la  nı  lıb.

Dö  yüş ha  zır  lıq sə  viy  yə  si  nin yox  la  nıl -
ma  sı məq  sə  di  lə aviasi  ya po  li  qo  nun  da 
Su-25 tip  li dö  yüş təy  ya  rə  lə  ri  nin tət  bi  qi 

üz  rə ça  lış  ma  lar ye  ri  nə ye  ti  ri  lib. Tə  lim-
məşq uçuş  la  rın  da müx  tə  lif aviasi  ya si -
lah  la  rın  dan ye  rüs  tü hə  dəf  lə  rə atəş açı -
lıb. Dö  yüş tət  bi  qi üz  rə qiy  mət  lən  dir  mə 
me  to  di  ka  sı  na uy  ğun ola  raq, tə  lim  lər  də 
iş  ti  rak edən uçuş he  yə  ti  nin ha  zır  lı  ğı, 
prak  ti  ki fəaliy  yə  ti və pe  şə  kar  lıq sə  viy  yə-
 si yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lib.

OCC ta  bo  ru qiy  mət  lən  di  ril  di
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MÜDAFİƏÖLKƏ  

Ma  yın 19-da Nax  çı  van Əla  hid  də 
Ümum  qo  şun Or  du  su  nun hər  bi his -
sə və bir  ləş  mə  lə  ri  nə 11 ədəd “Mit -
su  bis  hi L-200”, 2 ədəd “FİAT” mar -
ka  lı xid  mə  ti av  to  mo  bil, 2 ədəd 
“Ford” mar  ka  lı səy  ya  ri tib  bi yar  dım 
və 1 ədəd rent  gen flüoq  ra  fi  ya av  to-
 mo  bil  lə  ri ve  ri  lib. Nax  çı  van Mux  tar 
Res  pub  li  ka  sı Ali Məc  li  si  nin səd  ri Va -
sif Ta  lı  bov və Azər  bay  ca  nın mü  da  fiə 
na  zi  ri, ge  ne  ral-pol  kov  nik Za  kir Hə -
sə  nov av  to  mo  bil  lə  rə ba  xıb  lar. Təd -
bir  də bil  di  ri  lib ki, yük  sək tex  ni  ki 
gös  tə  ri  ci  lə  rə ma  lik olan “Mit  su  bis  hi 
L-200” mar  ka  lı av  to  mo  bil  lər mux  tar 
res  pub  li  ka  nın rel  ye  fi  nə uy  ğun ola -
raq is  tə  ni  lən fə  sil  də xid  mə  ti fəaliy -
yə  tin təh  lü  kə  siz və çe  vik təş  ki  li  nə 
im  kan ve  rə  cək. “Ford” mar  ka  lı səy -
yar tib  bi av  to  mo  bil  lər  də sto  ma  to -
lo  ji və cər  ra  hi ava  dan  lıq  lar dəs  ti 
qu  raş  dı  rı  lıb. Bu da bir  ləş  mə və böl -
mə  lər  də şəx  si he  yə  tin vaxt  lı-vax  tın -
da tib  bi müayi  nə  dən ke  çi  ril  mə  si  nə 
şə  rait ya  ra  da  caq. Səy  yar rent  gen 
flüoq  ra  fi  ya ma  şı  nı da yük  sək tex  ni  ki 
gös  tə  ri  ci  lə  rə ma  lik  dir. 

Mosk  va  da Bey  nəl  xalq Mü  hən  dis  lik 
Aka  de  mi  ya  sı  nın (BMA) 11 öl  kə  dən 657 
üz  vün iş  ti  ra  kı ilə ümu  mi yı  ğın  ca  ğı ke  çi-
 ri  lib. BMA-nın 2013-cü il üz  rə işi  nin 
ye  kun  la  rı  na dair ge  niş mü  za  ki  rə  lər 
apa  rıl  dı  ğı ic  las  da Aka  de  mi  ya  nın ye  ni 

hə  qi  qi və müx  bir üzv  lə  ri müəy  yən  ləş -
di  ri  lib. Azər  bay  can Mü  da  fiə Sə  na  ye  si 
Na  zir  li  yin  dən na  zir Ya  vər Ca  ma  lov aka-
 de  mi  ya  nın hə  qi  qi üz  vü, Op  ti  ka-Me  xa -
ni  ka İs  teh  sa  lat Bir  li  yi  nin Baş di  rek  to  ru 
Ka  mal Əs  gə  rov müx  bir üz  vü se  çi  lib  lər.

Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti Azər  bay  can Döv  lət 
Də  niz Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın (ARD  DA) ta  be -
li  yin  də Də  niz Üz  gü  çü  lü  yü  nün Təh  lü  kə  siz -
li  yi Mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı ba  rə  də qə  rar 
qə  bul edib. Qə  ra  ra əsa  sən, Mər  kə  zin 
müasir ava  dan  lıq və va  si  tə  lər  lə tə  min edil-
 mə  si məq  sə  di ilə, Azər  bay  can Res  pub  li  ka-
 sı  nın 2014-cü il döv  lət büd  cə  sin  də nə  zər -
də tu  tul  muş Eh  ti  yat Fon  dun  dan ARD  DA-
ya 2 565 265 ma  nat məb  lə  ğin  də və  sait 
ay  rı  lıb.

Sə  nəd  də Mər  kə  zin fəaliy  yət is  ti  qa  mət -
lə  ri, hü  quq və və  zi  fə  lə  ri ək  si  ni ta  pıb. ARD-
 DA ta  be  li  yin  də Də  niz Üz  gü  çü  lü  yü  nün 
Təh  lü  kə  siz  li  yi Mər  kə  zi  nin st  ruk  tu  ru  na 
Mər  kə  zi  nin Apa  ra  tı, Li  man Nə  za  rə  ti Mü -
fət  tiş  li  yi Xid  mə  ti, Uzaq Mə  sa  fə  dən Ta  nın -
ma və İz  lə  mə Mil  li Mər  kə  zi və Bə  ləd  çi 
Xid  mə  ti da  xil  dir.

Nax  çı  van Or  du  su  na ye  ni av  to  mo  bil  lər ve  ri  lib

Mü  da  fiə sə  na  ye  si na  zi  ri 
BMA-nın hə  qi  qi üz  vü se  çil  di

Dəniz 
təhlükəsizliyinə 
diqqət artır
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Ru  si  ya  nın “Ural  va  qon  za  vod” El  mi İs -
teh  sa  lat Kor  po  ra  si  ya  sı (UVZ) 2013-cü ilin 
or  ta  la  rın  dan baş  la  ya  raq Azər  bay  ca  nın si -
fa  riş ver  di  yi hər  bi tex  ni  ka  la  rın çat  dı  rıl  ma -
sı  nı qra  fik üz  rə hə  ya  ta ke  çi  rir. Ca  ri il ər  zin-
 də rəs  mi Ba  kı  nın si  fa  riş ver  di  yi T-90S 
tank  la  rı  nın, TOS-1A “Solnt  sep  yok” ağır 
oda  tan  la  rın və di  gər ye  ni tex  ni  ka  la  rın 
mü  hüm his  sə  si  nin Azər  bay  ca  na gön  də -
ril  mə  si plan  laş  dı  rı  lır.   

KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də təm  sil olu  nan 
UVZ şir  kə  tin  dən AZE  Rİ DE  FEN  CE-yə ve  ri-
 lən mə  lu  ma  ta gö  rə, av  qust ayın  da Azər -
bay  ca  nın si  fa  riş ver  di  yi İMR-3M mü  hən -
dis is  teh  kam ma  şın  la  rı  nın ilk par  ti  ya  sı 
Ba  kı  ya yo  la sa  lı  na  caq. İlk par  ti  ya  ya 3 ma -
şın da  xil  dir və tex  ni  ka  lar Azər  bay  ca  na 
gön  də  ril  mək üçün ha  zır  la  nır. Bun  dan 
son  ra isə 3 ma  şın  dan iba  rət ikin  ci par  ti  ya 
is  teh  sal olu  na  caq. 

UVZ rəs  mi  lə  ri bu  nun  la ya  na  şı, 2012-ci 
il  də si  fa  riş ve  ril  miş TOS-1A “Solnt  sep  yok” 
ağır oda  tan  la  rı  nın 6 ma  şın  lıq ikin  ci par  ti -
ya  sı  nın da Azər  bay  ca  na yo  la sa  lı  na  ca  ğı  nı 
bil  di  rib  lər. Şir  kət yet  ki  li  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə 
gö  rə, Azər  bay  can ümu  mi  lik  də 18 ədəd 
TOS-1A si  fa  riş ve  rib və bu  nun 6-sı 2013-
cü ilin iyun ayın  da Ba  kı  ya gön  də  ri  lib. 

Azər  bay  ca  nın UVZ-yə si  fa  ri  şi  nə 4 
ma  şın MTU-90M tank kör  pü  sa  la  nı və 4 
ədəd MZKT ma  şı  nı şas  si  si üzə  rin  də 

TMM-6 üzən kör  pü  sü da  xil  dir. MTU-
90M tank kör  pü  sa  lan  la  rı T-90 tank  la  rı -
nın şas  si  si üzə  rin  də is  teh  sal olu  nub. 
Azər  bay  can Mü  da  fiə Na  zir  li  yi  nin si  fa  ri -
şi  nin əsas his  sə  si  ni T-90S tank  la  rın təş  kil 
et  di  yi  ni de  yən UVZ yet  ki  li  lə  ri  nin söz  lə  ri-
 nə gö  rə, tank  la  rın ilk par  ti  ya  sı 2013-cü 
ilin əv  vəl  lə  rin  də Ba  kı  ya gön  də  ri  lib və bu 
tank  lar ilk də  fə ötən ilin iyun ayın  da Ba -

kı  da ke  çi  ril  miş hər  bi pa  rad  da ke  çid edib. 
Tank mü  qa  vi  lə  si  nin həc  min  də də  yi  şik  lik 
olub ol  ma  ya  ca  ğı  na gə  lin  cə, şir  kət nü -
ma  yən  də  lə  ri ha  zır  da bu is  ti  qa  mət  də 
T-90SM mo  di  fi  ka  si  ya  sı ilə bağ  lı da  nı  şıq-
 la  rın get  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb  lar. Qeyd edək 
ki, iyu  nun əv  və  lin  də mü  qa  vi  lə üz  rə da  ha 
30 ədəd T-90S tan  kı Azər  bay  ca  na təh  vil 
ve  ri  lib.

26 iyun Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri 
Gü  nü mü  na  si  bə  ti ilə “Azər  TAc” agent  li  yi -
nə mü  sa  hi  bə  sin  də mü  da  fiə na  zi  ri, ge  ne -
ral-pol  kov  nik Za  kir Hə  sə  nov Si  lah  lı Qüv -
və  lə  rin möv  cud du  ru  mu və pers  pek  tiv 
plan  la  rı ba  rə  də ma  raq  lı açıq  la  ma  lar ve -
rib. Son on il ər  zin  də əl  də edil  miş si  lah-
sur  sat və hər  bi tex  ni  ka  nın Er  mə  nis  tan ilə 
Azər  bay  can ara  sın  da hər  bi pa  ri  te  ti rəs  mi 
Ba  kı  nın xey  ri  nə əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də 
də  yiş  di  yi  ni de  yən na  zir ye  ni si  lah  la  rın, 
tex  ni  ka  la  rın, tre  na  jor  la  rın alın  ma  sı, hər  bi 
his  sə  lə  rə ve  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər 
apa  rıl  dı  ğı  nı söy  lə  yib. Na  zi  rin söz  lə  ri  nə 
gö  rə, son dövr  də or  du  nun si  lah  lan  ma  sı -
na müasir “Smerç” yay  lım atəş  li reak  tiv 
sis  tem  lə  ri, “Toç  ka-U” tak  ti  ki ra  ket komp -
leks  lə  ri, “BUK-MB” ze  nit-ra  ket komp  leks-
 lə  ri, T-90S tank  la  rı, TOS-1A “Solnt  sep -
yok” ağır oda  tan sis  tem  lə  ri, “Ms  ta-S” 

özü  ye  ri  yən haubit  sa  la  rı, özü  ye  ri  yən 
“Pion” top  la  rı, o cüm  lə  dən öl  kə  miz  də is -
teh  sal olu  nan “Şa  hin” və “Qa  ran  quş” 
(“Or  bi  ter-2M” və “Aeros  tar”) pi  lot  suz 
uçuş apa  rat  la  rı qə  bul edi  lib.

Na  zir cəb  hə böl  gə  sin  də yer  lə  şən bir -
ləş  mə  lə  rin müasir dö  yüş tex  ni  ka  sı ilə si -
lah  lan  dı  rıl  ma  sı  nın hər  bi his  sə  lə  rin atəş 
gü  cü  nü və ma  nevr qa  bi  liy  yə  ti  ni ar  tır  dı  ğı-
 nı bil  di  rib: “Si  lah  la  rın ye  ni  lən  mə  si məq -
sə  di  lə qo  şun  la  ra da  ha müasir mi  naatan, 
tank əley  hi  nə ida  rə olu  nan ra  ket, da  şı -
nan ze  nit-ra  ket komp  leks  lə  ri və müx  tə  lif 
mar  ka  lı qum  ba  raatan  lar ve  ri  lib. Hər  bi 
Ha  va Qüv  və  lə  ri  nin aviasi  ya par  kı  nın və 
ha  va hü  cu  mun  dan mü  da  fiə sis  tem  lə  ri -
nin, o cüm  lə  dən Hər  bi Də  niz Qüv  və  lə  ri 
gə  mi  lə  ri  nin dö  yüş ha  zır  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
ilə əla  qə  dar tap  şı  rıq  lar ye  ri  nə ye  ti  ri  lib. 
Təy  ya  rə  çi  lə  rin uçuş ha  zır  lı  ğı  nın tək  mil -

ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə uçuş  la  rın və prak-
 ti  ki atış  la  rın sa  yı ar  tı  rı  lıb. Nax  çı  van Mux -
tar Res  pub  li  ka  sı  nın ha  va hü  cu  mun  dan 
mü  da  fiəsi  ni tək  mil  ləş  dir  mək, qo  şun  la  rın 
nəq  liy  yat və tib  bi eva  kuasi  ya eh  ti  yac  la  rı -
nı tə  min et  mək məq  sə  di  lə Əla  hid  də 
Ümum  qo  şun Or  du  su  na aviasi  ya tex  ni  ka-
 sı çat  dı  rı  lıb. Dağ  lıq şə  rait  də hər  bi qul  luq-
 çu  la  ra tib  bi yar  dı  mın gös  tə  ril  mə  si üçün 
tır  tıl  lı zi  reh  li reani  mo  bil  lər alı  nıb. Ağır ya -
ra  lı və xəs  tə  lə  rə tə  ci  li tib  bi yar  dım gös  tə-
 ril  mə  si  ni tə  min et  mək üçün iki sa  ni  tar 
he  li  kop  ter tam komp  lekt  ləş  di  ri  lib və iki 
komp  lekt mo  bil hər  bi hos  pi  tal açı  lıb”.

Mü  da  fiə  na  zi  ri St  ra  te  ji Mü  da  fiə İc  ma-
 lı pro  se  si  nin Ye  kun İc  ra Sə  nə  di  nin la  yi  hə-
 si Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi  nə, Si  lah  lı Qüv  və  lə -
rin İn  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət Proq  ra  mı  nın la  yi -
hə  si  nin isə Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nə təq  dim 
olun  du  ğu  nu bil  di  rib. 

Azər  bay  can UVZ-dən ye  ni tex  ni  ka  lar alır

Silahlı Qüvvələrin İnkişaf Proqramı hazırlanıb
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“ŞİMŞək” 

universal döyüş modulu 

Geniş silah seçimi
“Şim şək” dö yüş mo du lu nun “Pre da-

tor” ida rə olu nan plat for ma sı nın (PCWP) 
ba za sın da ha zır lan dı ğı nı de yən EWT SA 
şir kə ti nin İda rə He yə ti nin səd ri Ceyms 
De yin söz lə ri nə gö rə, adı çə ki lən plat for-
ma ya is ti fa də çi nin tə ləb et di yi müx tə lif 
çap lı si lah lar asan şə kil də in teq ra si ya 
olu nur. Ope ra tor qı sa müd dət ər zin də 
sis te mi in san lı kon fi qu ra si ya dan in san-
sız kon fi qu ra si ya ya ke çi rə bi lir. Bu nun la 

ya na şı, sis te min in san ma şın in ter fey si ni 
(MMİ) çı xa ra raq av to mo bi lin is tə ni lən 
ye rin də tət biq et mək müm kün dür. 
“Şim şək”in in san lı kon fi qu ra si ya sın da 
ope ra tor ət raf əra zi ni nə za rət də sax la-
maq la və si lah la rı ida rə et mək lə, özü nü 
da ha tə bii hiss edir. Bu kon fi qu ra si ya 
üçün “gör mə blo ku” tək lif edi lir ki, bun-
dan is ti fa də et mək lə ope ra tor ət raf əra-
zi lə ri bir ba şa özü mü şa hi də edir, və ziy-
yə ti də yər lən di rir və atəş aça bi lir.

“Şim şək” sis te mi nə 12.7 – 30 mm 

çap da Qərb və Şərq si lah la rı, ha be lə 40 
mm çap lı qum ba raatan, tüs tü qur ğu la rı 
da xil dir. Müş tə ri lə rin is tə yi nə uy ğun ola-
raq qül lə yə bir və ya iki si lah qu raş dır-
maq im kan la rı var. Stan dart ola raq qül-
lə yə adə tən, əla və si lah ki mi 7.62 mm 
çap lı pu lem yot da xil edi lir. Müş tə ri hər 
bir si la hın sur sat tu tu mu nu müəy yən-
ləş di rir. Azər bay ca nın “Şim şək” qül lə sin-
də əsas si lah üçün 1000 pat ron, əla və 
si lah üçün də 1000 pat ron müəy yən 
olu nub.

Azərbaycan Müdafiə Sənayesi Nazirliyi (MSN) Cənubi Afrika Respublikasında 
(CAR) fəaliyyət göstərən EWT SA şirkəti ilə hazırladığı “Şimşək” döyüş modulunun 
ilkin nümunələrinin Bakı Cihazqayırma Zavodu tərəfindən modernləşdirilmiş BTR-
70 zirehli transportyorlarının üzərində testləri davam etdirilir. Müxtəlif çaplı silah-
ların daxil edilə biləcəyi bu döyüş modulları xarici analoqlarından özünün univer-
sallığı ilə seçilir. Yaxın vaxtlarda “Şimşək”in 30 mm çaplı topla təchiz olunmuş 
modifikasiyasının da Azərbaycanda testlərinə başlanılması gözlənilir.



Elektronika və Optika 

“Şim  şək” sis  te  mi  nə gün  düz ka  me  ra -
sı, ter  mal ka  me  ra, la  zer mə  sa  fə öl  çən, 
MMİ ilə bağ  lı elekt  ro  ni  ka, həm  çi  nin 
müş  tə  ri  nin is  tə  di  yi op  tik ci  haz  lar da  xil -
dir. Xü  su  siy  yət  dən ası  lı ola  raq elekt  ro  ni-
 ka  nın hər as  pek  ti üçün saz  la  ma  lar ki  fa -
yət qə  dər ra  hat  dır: ““Şim  şək”in bö  yük 
gö  rün  mə  si  nin sə  bə  bi əsas və əla  və si  lah 
üçün 1000 pat  ron tu  tu  mu  dur. Bu qül  lə 
BTR-lər  də möv  cud olan STA  NAG 1 bal -
lis  tik mü  da  fiəsi  ni tə  min edir  lər. Bu  nun  la 
be  lə, “Şim  şək” ki  fa  yət qə  dər yün  gül  dür. 
Tam sis  te  mi ilə bir  lik  də çə  ki  si 700 ki  loq-
 ram təş  kil edir. Biz “Şim  şək”in ge  niş 
spektr  li va  riant  la  rı ha  zır  la  ma  sı üçün gə -
lə  cək  də MSN ilə əmək  daş  lıq edə  cə  yik. 
Bu da yün  gül və yığ  cam qül  lə  lə  rin is  teh-
 sa  lı  na im  kan ve  rə  cək. Ha  zır  da bu is  ti  qa-
 mət  də mü  za  ki  rə  lə  ri  miz da  vam edir”.

C. Dey bil  di  rib ki, “Şim  şək” uni  kal və 
qa  baq  cıl tex  no  lo  gi  ya  ya əsas  lan  maq  la 
is  ti  fa  də  çi  yə mo  dul  yar im  kan  lar təq  dim 
edir. Azər  bay  can  da is  teh  sal edi  lə  cək sis-
 tem Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin is -
ti  fa  də et  di  yi bir çox Şərq si  lah  la  rı  nı dəs-

 tək  lə  yə  cək, ey  ni za  man  da Mü  da  fiə Sə -
na  ye  si Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən ix  ra  cı hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lə  cək. BTR-lər  də və di  gər nəq  liy  yat 

va  si  tə  lə  ri üzə  rin  də qu  ru  la  caq “Şim  şək”in 
də  niz və ha  va va  si  tə  lə  ri üçün nü  mu  nə -
lə  ri də ha  zır  la  na  caq. 
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- Şah  və  ləd müəl  lim, söh  bə  ti  mi  zə 
baş  lar  kən əv  vəl  cə “Hər  bi Və  tən -
pər  vər  lik və Mü  tə  xəs  sis Ha  zır  lı  ğı 
Mər  kə  zi” MMC-nin ya  ran  ma zə -
ru  rə  ti və fəaliy  yə  ti ba  rə  də mə  lu-
 mat ver  mə  yi  ni  zi xa  hiş edi  rəm.

- Pre  zi  dent, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş 
Ko  man  da  nı cə  nab İl  ham Əli  ye  vin mü  va-
 fiq Sə  rən  ca  mı  na əsa  sən qüv  və  yə min -
miş “Hər  bi və  zi  fə və hər  bi xid  mət haq -
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa -
nu  nun 10-cu mad  də  si  nə əsa  sən və  tən -
daş  la  rın xü  su  si hər  bi ix  ti  sas  lar üz  rə ha -
zır  lan  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. Bun  dan əla -
və, mü  va  fiq sa  hə  lər  lə ya  na  şı, Azər  bay -
can və  tən  daş  la  rı  nın hər  bi-və  tən  pər  vər -
lik tər  bi  yə  si, xü  su  si hər  bi ix  ti  sas  lar üz  rə 
ha  zır  lı  ğı iş  lə  ri  nin təş  ki  li və hə  ya  ta ke  çi  ril-
 mə  si döv  lət baş  çı  sı  nın 13 fev  ral 2012-ci 

il ta  rix  li 593 nöm  rə  li Fər  ma  nı ilə ya  ra  dıl-
 mış Sə  fər  bər  lik və Hər  bi Xid  mə  tə Ça  ğı -
rış üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti  nin fəaliy  yət is  ti -
qa  mət  lə  ri  nə aid edi  lib. Məhz hə  min 
pro  se  sin tər  kib his  sə  si ola  raq pre  zi  den -
tin 13 iyul 2012-ci il ta  rix  li 681 nöm  rə  li 
Fər  ma  nı ilə Sə  fər  bər  lik və Hər  bi Xid  mə -
tə Ça  ğı  rış üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti  nin ta  be -
li  yin  də “Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik və Mü  tə -
xəs  sis Ha  zır  lı  ğı Mər  kə  zi” Məh  dud Mə -
su  liy  yət  li Cə  miy  yə  ti ya  ra  dı  lıb. Cə  miy  yə -
tin ya  ra  dıl  ma  sın  da əsas məq  səd və  tən -
daş  la  rın hər  bi və  tən  pər  vər  lik tər  bi  yə  si, 
id  ma  nın hər  bi-tət  bi  qi növ  lə  ri  nin in  ki  şa -
fı, gənc  lə  rin hər  bi xid  mə  tə ha  zır  lan  ma  sı, 
ye  ni  yet  mə və gənc  lər ara  sın  da tex  ni  ki 
ya  ra  dı  cı  lı  ğın təb  li  ği, ça  ğı  rış yaş  lı gənc  lə-
 rin xü  su  si hər  bi ix  ti  sas  lar üz  rə ha  zır  lan -
ma  sı və və  tən  daş  la  rın tex  ni  ki ix  ti  sas  lar 

üz  rə ha  zır  lan  ma  sı iş  lə  ri  nin ye  ri  nə ye  ti  ril-
 mə  sin  dən iba  rət  dir.

Be  lə  lik  lə, cə  nab pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev tə  rə  fin  dən qə  bul olun  muş bu ki  mi 
qə  rar  la  rın hər bi  ri mü  ha  ri  bə şə  raitin  də 
olan və  tə  ni  mi  zin 17 ya  şı  na çat  mış və -
tən  daş  la  rı  nın və ça  ğı  rış  çı  la  rın xü  su  si 
hər  bi ix  ti  sas  lar üz  rə da  ha mü  kəm  məl 
ha  zır  lı  ğı  na, on  la  rın hər  bi və  tən  pər  vər  lik 
tər  bi  yə  si  nə, or  du  mu  zun mü  da  fiə qüd -
rə  ti  nin da  ha da güc  lən  di  ril  mə  si  nə xid -
mət edir.

- İki il  lik fəaliy  yə  ti döv  rün  də “Hər-
 bi Və  tən  pər  vər  lik və Mü  tə  xəs  sis 
Ha  zır  lı  ğı Mər  kə  zi” MMC-nin 
möv  cud inf  rast  ruk  tu  ru  nun qu -
rul  ma  sı və fəaliy  yə  ti  nin təş  ki  li is -
ti  qa  mə  tin  də han  sı iş  lər gö  rü  lüb?

Or  du üçün 
mü  tə  xəs  sis 
ha  zır  lı  ğı 
tək  mil  ləş  di  ri  lir
“Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik 
və Mü  tə  xəs  sis Ha  zır  lı  ğı 
Mər  kə  zi” MMC fəaliy -
yə  ti  ni ge  niş  lən  di  rir

Rə  şad Sü  ley  ma  nov

Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və
Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xid-
mətinin“HərbiVətənpərvərlikvəMütə-
xəssisHazırlığıMərkəzi”MMC-ninyara-
dılmasının 2 ili tamam olur. “Hərbi Və-
tənpərvərlik və Mütəxəssis Hazırlığı
Mərkəzi” MMC-nin ötən dövrdə fəaliy-
yətivəgələcəkplanlarınaqurumunsədri
ŞahvələdƏliyevləmüsahibəmizdənəzər
salmağaçalışdıq.
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- Qeyd edim ki, 2013-cü il ər  zin  də 
Cə  miy  yə  tin Ni  zam  na  mə  si mü  va  fiq or -
qan  lar tə  rə  fin  dən təs  diq olu  na  raq döv -
lət qey  diy  ya  tı  na alı  nıb. Sə  fər  bər  lik və 
Hər  bi Xid  mə  tə Ça  ğı  rış üz  rə Döv  lət Xid -
mə  ti rəisi  nin mü  va  fiq əm  ri ilə Cə  miy  yə -
tin st  ruk  tu  ru, iş  çi  lə  ri  nin say həd  di, 
əmək  haq  qı sis  te  mi müəy  yən olu  nub, 
ümu  mi yı  ğın  caq tə  rə  fin  dən xərc  lər sme-
 ta  sı təs  diq edi  lib, mü  şa  hi  də şu  ra  sı  na 
üzv  lər se  çi  lib, Əm  lak Mə  sə  lə  lə  ri Döv  lət 
Ko  mi  tə  si  nin ra  zı  lı  ğı ilə Cə  miy  yət səd  ri -
nin mü  va  fiq qə  rar  la  rı əsa  sın  da ra  yon və 
şə  hər  lər  də Cə  miy  yə  tin 77 fi  lialı ya  ra  dı -
lıb, on  la  rın Əsas  na  mə  lə  ri iş  lə  nib ha  zır  la-
 na  raq təs  diq olu  nub.

Ştat üz  rə tə  yi  nat  lar və kadr is  la  hat  la  rı 
apa  rı  lıb, Cə  miy  yə  tin fəaliy  yət  də olan fi -
lial  la  rı döv  lət qey  diy  ya  tın  dan ke  çi  ri  lib, 
nor  ma  tiv-hü  qu  qi ba  za ya  ra  dı  lıb. Əmək 
in  ti  za  mı  nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si və iş 
me  to  du  nun tək  mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə-
 tin  də mü  va  fiq təd  bir  lər gö  rü  lüb.  

Si  lah  lı Qüv  və  lər üçün “BC” ka  te  qo  ri -
ya  lı nəq  liy  yat va  si  tə  lə  ri sü  rü  cü  lə  ri  nin 
ha  zır  lan  ma  sı  na dair kal  kul  ya  si  ya, nəq -
liy  yat va  si  tə  lə  ri sü  rü  cü  lə  ri  nin ya  na  caq  la 
və ya  na  caq  sız nə  zə  ri və prak  ti  ki ha  zır  lı  ğı 
qiy  mə  ti  nin he  sab  lan  ma  sı  na dair kal  kul -
ya  si  ya, hə  vəs  kar pa  ra  şüt  çü  nün ha  zır  lan-
 ma  sı  na dair kal  kul  ya  si  ya, aş  paz ha  zır  lı  ğı 
üz  rə kal  kul  ya  si  ya, Cə  miy  yə  tin Ba  la  kən 
ra  yon 1 nöm  rə  li fi  lialın  da 1 nə  fər üçün 
ya  taq  xa  na  nın 1 gün  lük xərc  lə  ri  nə dair 
kal  kul  ya  si  ya, Cə  miy  yə  tin 25 metr  lik tir -
lə  rin  də ki  çik çap  lı TOZ tü  fən  gin  dən atış 
qiy  mə  ti  nə dair kal  kul  ya  si  ya ha  zır  la  na -

raq, Sə  fər  bər  lik və Hər  bi Xid  mə  tə Ça  ğı -
rış üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti rəisi  nin qə  ra  rı ilə 
təs  diq  lə  nib. Cə  miy  yə  tin emb  le  mi  nin, 
Cə  miy  yə  tə məx  sus tə  lim av  to  mo  bil  lə  ri -
nin at  ri  but və ta  nın  ma ni  şan  la  rı  nın, Cə -
miy  yə  tin iş  çi  lə  ri  nin xid  mə  ti və  si  qə  si  nin, 
pa  ra  şüt  çü  nün şə  ha  dət  na  mə  si  nin, pa  ra -
şüt  lə tul  la  nış  la  rın qey  diy  ya  tı ki  tab  ça  sı -
nın, aş  paz ix  ti  sa  sı üz  rə ha  zır  lıq kur  su  nu 
bi  tir  mə haq  qın  da ser  ti  fi  ka  tın Əsas  na -
mə  lə  ri və Təs  vir  lə  ri iş  lə  nib ha  zır  la  na  raq, 
Xid  mət rəisi tə  rə  fin  dən təs  diq edi  lib. Bir 
söz  lə de  mək olar ki, Cə  miy  yə  tin fəaliy -
yə  ti  nin tən  zim  lən  mə  si üçün bü  tün is  ti -

qa  mət  lər üz  rə va  cib olan rəh  bə  re  di  ci 
sə  nəd  lər ha  zır  la  nıb.

Sə  fər  bər  lik və Hər  bi Xid  mə  tə Ça  ğı  rış 
üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti rəisi  nin aidiy  yə  ti 
döv  lət qu  ru  mu  na mü  ra  ciəti əsa  sın  da 
“Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik və Mü  tə  xəs  sis 
Ha  zır  lı  ğı Mər  kə  zi” MMC-nin in  zi  ba  ti bi -
na  sın  da məs  kun  laş  mış 3 məc  bu  ri köç -
kün ailə  si ye  ni mən  zil  lə  rə kö  çü  rü  lüb. 

“Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik və Mü  tə  xəs  sis 
Ha  zır  lı  ğı Mər  kə  zi” MMC-nin Sa  bun  çu ra -
yon fi  lialı  nın in  zi  ba  ti bi  na  sı və yar  dım  çı 
ti  ki  li  lə  ri əsas  lı tə  mir edi  lib. Si  nif otaq  la  rı 
müasir tə  ləb  lə  rə uy  ğun təc  hiz olu  nub, 
tre  na  jor və kom  pü  ter ava  dan  lıq  la  rı ilə tə -
min edi  lib. Sür  mə tə  li  mi dərs  lə  ri  nin ke  çi -
ril  mə  si üçün Ru  si  ya  dan 2 ədəd tə  lim tre -
na  jo  ru alı  nıb, 25 metr  lik atı  cı  lıq ti  ri  nin 
atəş və hə  dəf nöq  tə  si müasir for  ma  da 
tə  mir və təc  hiz edi  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib.

İs  tis  mar müd  də  ti bit  miş və ta  ma  mi  lə 
ya  rar  sız ha  la düş  müş tə  lim av  to  mo  bil  lə-
 ri Cə  miy  yə  tin Əsas  na  mə  si  nə uy  ğun ola-
 raq Əm  lak Mə  sə  lə  lə  ri Döv  lət Ko  mi  tə  si -
nin ra  zı  lı  ğı əsa  sın  da ba  lans  dan si  li  nib. 
Cə  miy  yə  tin mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı  nın 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə, 1 
ədəd “To  yo  ta-Ava  lon”, 1 ədəd “Hyun -
dai-Gran  deur”, 2 ədəd ye  ni mo  del “Nis-
 san-Sunny” mar  ka  lı mi  nik av  to  mo  bi  li və 
1 ədəd 2013-cü il bu  ra  xı  lı  şın  dan olan 
“Hyun  dai” mar  ka  lı av  to  bus alı  na  raq is  ti-
 fa  də  yə ve  ri  lib.

Aidiy  yə  ti qu  rum  la  ra mü  ra  ciət əsa  sın-
 da 5 ədəd pa  ra  şüt, 2 ədəd UAZ mar  ka  lı 
mi  nik av  to  mo  bi  li, 1 ədəd “QAZ 3110” 
mar  ka  lı mi  nik av  to  mo  bi  li, 3 ədəd “ZİL-
130” mar  ka  lı və 3 ədəd QAZ-3308 mar-
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 ka  lı yük av  to  mo  bil  lə  ri əvəz  siz ola  raq 
Cə  miy  yə  tin ba  lan  sı  na ve  ri  lib.

Cə  miy  yə  tin apa  rı  cı mər  kəz  lə  rin  dən 
olan Ba  la  kən ra  yon 1 nöm  rə  li fi  lialı  nın 
(Ba  la  kən Aviasi  ya Mər  kə  zi  nin) fəaliy  yə  ti 
bər  pa olu  nub. Fi  lialın ba  lan  sın  da olan 
hər iki ədəd AN-2 təy  ya  rə  sin  də tə  mir-
bər  pa iş  lə  ri apa  rı  lıb. Bun  dan əla  və, fi  lial-
 da tam təc  hi  zat  lı qo  naq evi ti  ki  lə  rək 
hə  vəs  kar pa  ra  şüt  çü  lə  rin və mü  da  vim  lə -
rin is  ti  fa  də  si  nə ve  ri  lib.

Aidiy  yə  ti ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı  na 
mü  ra  ciət əsa  sın  da Cə  miy  yə  tin Sum  qa  yıt 
şə  hə  rin  də, elə  cə də Qə  bə  lə və To  vuz ra -
yon  la  rın  da ye  ni fi  lial  la  rın ti  kin  ti  si üçün 
tor  paq sa  hə  lə  ri ay  rı  lıb. Ba  kı şə  hər Ni  za -
mi ra  yon fi  lialı  nın nəz  din  də isə əla  və 
ola  raq “BC” ka  te  qo  ri  ya  lı sü  rü  cü kadr  la  rı 
ha  zır  la  yan kurs ya  ra  dı  lıb.

- Qar  şı  da  kı il  lər üçün plan  la  rı  nız 
nə  dir? Bu ba  rə  də mə  lu  mat ver -
mə  yi  ni  zi xa  hiş edi  rik.

- Cə  miy  yə  tin fəaliy  yət proq  ra  mı  nın 
ha  zır  lan  ma  sı, da  ha ge  niş miq  yas  da və 
pe  şə  kar mü  tə  xəs  sis  lə  rin ha  zır  lan  ma  sı 
üçün ye  ni ava  dan  lıq  la  rın, tex  ni  ka  la  rın, 
tə  lim va  si  tə  lə  ri  nin və pa  ra  şüt  lə  rin alın -
ma  sı, Cə  miy  yə  tin tə  lim mey  dan  ça  la  rı  nın 
ən müasir tex  ni  ki ava  dan  lıq  lar  la təc  hiz 
edil  mə  si, bü  tün fi  lial  lar  da əsas  lı tə  mir 
iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lan iş  lər 
sı  ra  sın  da  dır.

- “Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik və Mü  tə -
xəs  sis Ha  zır  lı  ğı Mər  kə  zi” MMC 
ilə keç  miş kö  nül  lü Hər  bi Və  tən -
pər  vər  lik Tex  ni  ki İd  man Cə  miy -
yə  ti  nin fəaliy  yət  lə  rin  də  ki fərq 
nə  lər  dir?

- İc  ti  mai sta  tu  sa ma  lik olan Kö  nül  lü 
Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik Tex  ni  ki İd  man Cə -

miy  yə  ti so  vet sis  te  min  dən mi  ras qal  mış 
Or  du  ya, Aviasi  ya  ya və Do  nan  ma  ya Kö -
nül  lü Yar  dım Cə  miy  yə  ti  nin hü  qu  qi va  ri  si 
ol  muş  dur. İs  tər keç  miş so  vet  lər bir  li  yi 
dö  nə  min  də, is  tər  sə də öl  kə  miz müs  tə -
qil  lik qa  zan  dıq  dan son  ra or  du  mu  zun 
ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lər  lə tə  mi  na  tın  da 
hə  min Cə  miy  yə  tin xid  mət  lə  ri da  nıl  maz-
 dır. So  vet dö  nə  min  də Cə  miy  yə  tin mad-
 di-tex  ni  ki ba  za  sı lo  te  re  ya sa  tı  şın  dan 
gə  lən gə  lir he  sa  bı  na, SS  Rİ Mü  da  fiə Na -
zir  li  yi və di  gər mü  va  fiq döv  lət or  qan  la -
rı  nın kö  mək  li  yi ilə for  ma  la  şıb və təc  hiz 
olun  muş  du. Bun  lar Cə  miy  yə  tin sax  la  nıl-
 ma  sı  nın əsas mən  bə  lə  ri idi. Bu gün 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  ri ən müasir si  lah və tex  ni  ka  lar-
 la təc  hiz olu  nub. Kö  nül  lü Hər  bi Və  tən -
pər  vər  lik Tex  ni  ki İd  man Cə  miy  yə  ti  nin 

ba  za  sın  da isə de  mək olar ki, bü  töv  lük -
də So  vet  lər Bir  li  yi döv  rün  dən qal  mış 
tex  ni  ka və di  gər və  sait  lər yer alır  dı. 
Həm ye  ni qə  bul edil  miş “Hər  bi və  zi  fə 
və hər  bi xid  mət haq  qın  da” Qa  nu  nun 
tə  ləb  lə  ri, həm də mad  di-tex  ni  ki ba  za 
ba  xı  mın  dan keç  miş KHV  TİC-nin fəaliy -
yə  ti bu gü  nün tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun gəl -
mir  di. Bu ba  xım  dan, ye  ni Qa  nu  nun tət -
bi  qi və müasir tə  ləb  lər ba  xı  mın  dan Kö -
nül  lü Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik Tex  ni  ki İd -
man Cə  miy  yə  ti  nin X növ  bə  dən  kə  nar 
Qu  rul  ta  yın  da qə  bul edil  miş qə  rar təq -
di  rə  la  yiq ad  dım  dır.

Fəaliy  yət  lə  rin  də  ki fərq isə “Hər  bi Və -
tən  pər  vər  lik və Mü  tə  xəs  sis Ha  zır  lı  ğı 
Mər  kə  zi” MMC-nin Sə  fər  bər  lik və Hər  bi 
Xid  mə  tə Ça  ğı  rış üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti  nin 

ta  be  li  yin  də ve  ril  mək  lə, ba  lan  sın  da olan 
döv  lət əm  la  kı  na və döv  lət sta  tu  su  na 
ma  lik ol  ma  sı  dır.

- Mü  tə  xəs  sis ha  zır  lı  ğı kurs  la  rı ba -
rə  də nə  lə  ri söy  lə  yə bi  lər  si  niz?

- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti  nin 14 may 2014-cü il ta  rix  li 147 
nöm  rə  li Qə  ra  rı ilə “Xü  su  si hər  bi ix  ti  sas -
lar üz  rə və  tən  daş  la  rın ha  zır  lı  ğı  nı ke  çi  rən 
təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  nin Si  ya  hı  sı” təs  diq 
edi  lib. Cə  miy  yət və  tən  daş  la  rın tex  ni  ki 
ix  ti  sas  lar üz  rə ha  zır  lı  ğı ilə ya  na  şı, Si  lah  lı 
Qüv  və  lər və qa  nun  ve  ri  ci  li  yə uy  ğun ola -
raq ya  ra  dıl  mış baş  qa si  lah  lı bir  ləş  mə  lər 
üçün 17 ya  şı  na çat  mış və  tən  daş  la  rın və 
ça  ğı  rış  çı  la  rın xü  su  si hər  bi ix  ti  sas  lar üz  rə 
ha  zır  lı  ğı  nı da hə  ya  ta ke  çi  rir. Xü  su  si hər  bi 
ix  ti  sas  lar üz  rə ha  zır  lıq 53 fi  lial  da, və  tən -
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daş  la  rın tex  ni  ki ix  ti  sas  lar üz  rə ha  zır  lı  ğı 
isə 21 fi  lial  da apa  rı  lır.

- Ha  zır  da “Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik 
və Mü  tə  xəs  sis Ha  zır  lı  ğı Mər  kə  zi” 
MMC tə  rə  fin  dən han  sı ix  ti  sas  lar 
üz  rə mü  tə  xəs  sis  lər ha  zır  la  nır?

- Ha  zır  da sü  rü  cü, aş  paz və hə  vəs  kar 
pa  ra  şüt  çü  lə  rin ha  zır  lı  ğı hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Or  du  mu  zun sü  rü  cü mü  tə  xəs  sis  lə  rə olan 
tə  lə  ba  tı  nın bö  yük his  sə  si Cə  miy  yə  ti  miz 
tə  rə  fin  dən tə  min edi  lir. Ha  zır  lıq  lar Cə -
miy  yə  tin 53 fi  lialın  da ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs -
sis  lər tə  rə  fin  dən apa  rı  lır. Bun  dan əla  və 
si  fa  riş əsa  sın  da or  du  muz üçün aş  paz ix -
ti  sa  sı üz  rə mü  tə  xəs  sis  lər ha  zır  la  nır. Bu 
ix  ti  sas üz  rə ha  zır  lıq  lar isə pe  şə li  sey  lə -
rin  dən mü  qa  vi  lə əsa  sın  da cəlb edil  miş 
pe  şə  kar mü  tə  xəs  sis  lər tə  rə  fin  dən hə  ya -
ta ke  çi  ri  lir.

Aş  paz kurs  la  rı yal  nız Cə  miy  yə  tin Sa -
bun  çu, Xaç  maz, Sum  qa  yıt şə  hər və ra -
yon  la  rı  nın 1 nöm  rə  li fi  lial  la  rın  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Növ  bə  ti mər  hə  lə  də si  fa  riş  dən 
ası  lı ola  raq bu kurs  la  rın Yev  lax, Min  gə -
çe  vir, Gən  cə, To  vuz ra  yon və şə  hər  lə  rin -
də təş  kil edil  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.

Cə  miy  yə  tin əsas fəaliy  yət sa  hə  lə  rin -
dən bi  ri də və  tən  daş  la  rın tex  ni  ki ix  ti  sas-
 lar üz  rə tə  sər  rü  fat he  sab  lı ha  zır  lı  ğı iş  lə -
ri  dir. Qeyd edim ki, Cə  miy  yət döv  lət 
büd  cə  sin  dən ma  liy  yə  ləş  mir, tə  sər  rü  fat 
he  sab  lı ol  du  ğu üçün əsas ma  liy  yə ba -
za  sı da məhz bu sa  hə  dən ayır  ma  lar 
he  sa  bı  na for  ma  la  şır. Və  tən  daş  la  rın tex -
ni  ki ix  ti  sas  lar üz  rə ha  zır  lı  ğı pla  nı  na uy -
ğun ola  raq 2013-cü il  də 37725 nə  fər 
sü  rü  cü mü  tə  xəs  sis ha  zır  la  nıb ki, bu da 
son 3 il  də ha  zır  la  nan sü  rü  cü mü  tə  xəs -

sis  lə  rin or  ta faizi ilə mü  qa  yi  sə  də 35 faiz 
ar  tıq  dır.

- Ya  xın pers  pek  tiv  də da  ha han  sı 
ix  ti  sas  lar üz  rə mü  tə  xəs  sis  lə  rin 
ha  zır  lan  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur?

- Ki  no  loq, pa  ra  şüt-de  sant, kəş  fiy  yat  çı 
və ça  ğı  rış  çı  lar ara  sın  dan snay  per  lə  rin 

ha  zır  lan  ma  sı üçün kal  kul  ya  si  ya  lar və di -
gər sə  nəd  ləş  mə iş  lə  ri ta  mam  lan  maq 
ərə  fə  sin  də  dir. Ar  tıq bu fən  lə  rin təd  ri  si 
üçün xü  su  si si  nif otaq  la  rı da ay  rı  lıb. Ya -
xın müd  dət  də hə  min ix  ti  sas  lar üz  rə də 
mü  tə  xəs  sis  lə  rin ha  zır  lı  ğı  na baş  la  nı  la -
caq.

- Müasir tex  no  lo  gi  ya  la  rın təd  ris 
pro  se  sin  də tət  bi  qi ilə bağ  lı han  sı 
iş  lər gö  rü  lür? Xü  su  si  lə də vir  tual 
təd  ris va  si  tə  lə  ri  nin (tre  na  jor  la -
rın) tət  bi  qi sa  hə  sin  də.

- Cə  miy  yə  tin Sa  bun  çu ra  yon fi  lialın -
da ilk be  lə vir  tual təd  ris si  nif  lə  ri ar  tıq 
ya  ra  dı  lıb. Bu  ra  da mü  da  vim  lə  rin yol hə -
rə  kə  ti ni  şan  la  rı  nı və on  la  rın mə  na  la  rı  nı 
da  ha yax  şı mə  nim  sə  mə  si üçün xü  su  si 
təd  ris proq  ram  la  rı ilə təc  hiz edil  miş 
kom  pü  ter  lər qu  raş  dı  rı  lıb. On  li  ne im  ta -
han böl  mə  lə  ri va  si  tə  si ilə im  ta  han  la  ra 
da  ha yük  sək sə  viy  yə  də ha  zır  la  şa bil  mə -
lə  ri üçün in  ter  ne  tə çı  xı  şı tə  min olu  nub. 
Bun  dan əla  və, fi  lial  da müx  tə  lif mar  ka  lı 
av  to  mat və me  xa  ni  ki sü  rət ötü  rü  cü  lü 
av  to  mo  bil  lə  rin ida  rə edil  mə  si  ni öy  rə  dən 
tre  na  jor  lar qu  raş  dı  rı  lıb.

- Or  ta mək  təb  lər  də ça  ğı  rı  şa  qə -
dər  ki ha  zır  lıq dərs  lə  ri  nin key  fiy -
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yə  ti  nin yük  səl  dil  mə  sin  də “Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik və Mü -
tə  xəs  sis Ha  zır  lı  ğı Mər  kə  zi” MMC-nin iş  ti  ra  kı im  kan  la  rı  nı 
ne  cə gö  rür  sü  nüz? Bu  nun  la bağ  lı han  sı plan  lar var?

- Mü  va  fiq Əsas  na  mə  yə uy  ğun ola  raq ümu  mi təh  sil, ilk pe  şə-ix-
 ti  sas və or  ta ix  ti  sas təh  si  li müəs  si  sə  lər  də gənc  lə  rin ib  ti  dai hər  bi 
ha  zır  lı  ğı  na A Təh  sil Na  zir  li  yi və Sə  fər  bər  lik və Hər  bi Xid  mə  tə Ça -
ğı  rış üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti tə  rə  fin  dən rəh  bər  lik və nə  za  rət edi  lir. 
Sə  fər  bər  lik və Hər  bi Xid  mə  tə Ça  ğı  rış üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti  nin mü -
va  fiq şö  bə  si ilə bir  gə ümu  mi təh  sil, ilk pe  şə-ix  ti  sas və or  ta ix  ti  sas 
təh  si  li müəs  si  sə  lə  rin  də gənc  lə  rin ça  ğı  rı  şa  qə  dər  ki ha  zır  lı  ğı  na yö -
nəl  miş iş  lər apa  rı  lır. Mək  təb  li gənc  lə  rin hər  bi-və  tən  pər  vər  lik ru -
hun  da tər  bi  yə  si işi  nin da  ha da güc  lən  di  ril  mə  si, xü  su  si mü  ha  zi  rə -
lə  rin ke  çi  ril  mə  si, “Şa  hin” və “Cə  sur  lar” hər  bi-id  man oyun  la  rın  da, 
ey  ni za  man  da Cə  miy  yət tə  rə  fin  dən ke  çi  ril  miş hər  bi-tət  bi  qi id  man 
ya  rış  la  rın  da iş  ti  rak edən və xü  su  si fərq  lə  nən şa  gird  lə  rin snay  per, 
kəş  fiy  yat  çı, pa  ra  şüt-de  sant və s. kurs  la  rı  na cəlb olun  ma  sı plan  laş-
 dı  rı  lan iş  lə  rin sı  ra  sın  da  dır.

- Cə  miy  yə  tin ye  ni təd  ris mər  kəz  lə  ri  nin açıl  ma  sı plan  la  rı 
var  mı?

- Gə  lə  cək  də xü  su  si hər  bi ix  ti  sas  la  rın si  ya  hı  sı ge  niş  lən  di  yi hal  da, 
ix  ti  sas  dan ası  lı ola  raq ye  ni təd  ris mər  kəz  lə  ri  nin açıl  ma  sı mə  sə  lə  si-
 nə ba  xı  la bi  lər.

- Qar  şı  da  kı dövr üçün han  sı  sa ye  ni tex  ni  ka  la  rın (aviasi  ya 
və ye  rüs  tü nəq  liy  yat) alın  ma  sı gün  də  lik  də var  mı?

- Əl  bət  tə ki… Cə  miy  yə  tin ma  liy  yə və  ziy  yə  tin  dən ası  lı ola  raq 
gə  lə  cək  də Ru  si  ya is  teh  sa  lı olan köh  nə tə  lim av  to  mo  bil  lə  ri  nin is  tis-
 mar  dan çı  xa  rıl  ma  sı və ye  ni müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən av  to  nəq-
 liy  yat va  si  tə  lə  ri  nin alın  ma  sı plan  la  rı  mız  da yer alır. AD
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Qa  za  xıs  tan Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin nü -
mu  nə  vi çı  xış  la  rın  dan son  ra yük  sək və  zi -
fə  li qo  naq  lar sər  gi  nin pa  vil  yon  la  rı  na baş 
çə  kib, stend  lər  də iş  ti  rak  çı şir  kət  lə  rin nü -
ma  yiş et  dir  di  yi müasir hər  bi-tex  no  lo  ji 
ava  dan  lıq  lar, si  lah  lar, ağır tex  ni  ka  lar, 
aviasi  ya və də  niz va  si  tə  lə  ri ilə ya  xın  dan 
ta  nış olub  lar. Sər  gi  yə zi  ya  rət  çi ki  mi qa  tı-
 lan Azər  bay  can Mü  da  fiə Na  zir  li  yi  nin nü -
ma  yən  də  lə  ri də ye  ni tex  no  lo  gi  ya  lar  la 

ta  nış olub, mü  za  ki  rə  lər apa  rıb  lar. Təş  ki -
lat  çı  la  rın açıq  la  dı  ğı mə  lu  ma  ta gö  rə, KA -
DEX-2014 sər  gi  si çər  çi  və  sin  də im  za  lan -
mış ra  zı  laş  ma  la  rın məb  lə  ği 2.6 mil  yard 
dol  lar həc  min  də olub. 

KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də Qa  za  xıs  tan 
ev sa  hi  bi ol  maq  la ya  na  şı da  ha çox - 92 
şir  kət  lə iş  ti  rak edib. Bu müəs  si  sə  lər  dən 
ən bö  yü  yü isə “Ka  zakhs  tan En  gi  neering” 
Mil  li Şir  kə  ti olub. “Ka  zakhs  tan En  gi -

neering”ə məx  sus pa  vil  yon  da 87 ədəd 
tex  ni  ka sər  gi  lə  nib. Bun  lar  dan 59-u real, 
28-i isə tex  ni  ka  la  rın ma  ket-pro  to  ti  pi 
olub. On  la  rın ara  sın  da da  xi  li im  kan  lar 
he  sa  bı  na BMP-1 zi  reh  li dö  yüş ma  şı  nın 
ba  za  sın  da ha  zır  lan  mış TMPK və “Puls” 
ma  şın  la  rı, o cüm  lə  dən mo  dern  ləş  di  ril -
miş ZU-23-2 ze  nit qur  ğu  su, EC-145 he -
li  kop  te  ri, ASEL  SAN-la bir  gə is  teh  sal edi-
 lən A-340, A360 op  tik ci  haz  la  rı, Hər  bi 

kADEX-2014 
III beynəlxalq 
hərbi-texniki 
əmlak sərgisi
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Də  niz Qüv  və  lə  ri üçün mü  şa  hi  də 
stan  si  ya  la  rı, 0300 “Bars” la  yi  hə  li 
gə  mi  nin, sü  rət  li FS-19 və 0210 
“Ay  bar” la  yi  hə  li pat  rul ka  te  ri  nin 
ma  ke  ti, “İve  co” av  to  mo  bi  li  nin 
ba  za  sın  da ha  zır  la  nan “As  pan” 
PUA ida  rəet  mə mən  tə  qə  si, 
müasir bə  dən zi  reh  lə  ri və s. yer 
alıb. Şir  kət həm  çi  nin, T-72 “Şı -
ğıs” mo  dern  ləş  di  ril  miş tan  kı  nı, 
ASEL  SAN şir  kə  ti ilə bir  gə mo -
dern  ləş  di  ril  miş BRDM-KZ kəş -
fiy  yat ma  şı  nı  nı, Fran  sa  nın THA -
LES şir  kə  ti ilə bir  gə is  teh  sal edi-
 lən “Nur” ra  da  rı  nı, İs  pa  ni  ya  nın 
“İnd  ra” şir  kə  ti ilə əmək  daş  lıq 
nə  ti  cə  sin  də ha  zır  la  nan ra  diolo -
ka  si  ya sis  tem  lə  ri  ni də sər  gi  yə 
çı  xa  rıb. 

Sər  gi  yə çox say  da şir  kət  lə 
qa  tı  lan Ru  si  ya sər  gi  nin açıq böl-
 mə  sin  də aviasi  ya va  si  tə  lə  ri  nin 
uçuş-nü  ma  yiş  lə  ri  ni ke  çi  rib. Bu -
ra  da nü  ma  yiş olu  nan məh  sul  lar 
ara  sın  da çox  tə  yi  nat  lı Su-30SM, 
MiQ-35 dö  yüş, YAK-130 dö  yüş-
tə  lim təy  ya  rə  si, Mi-35M, Mi-26, 
Ka-52, Mi-28  NE he  li  kop  ter  lə  ri 
yer alıb. Sər  gi za  ma  nı re  gion  da 
ilk də  fə ola  raq, Ru  si  ya Hər  bi 
Ha  va Qüv  və  lə  ri  nin pi  lot  la  rı  nın 
iş  ti  ra  kı ilə MiQ-35 dö  yüş təy  ya -
rə  si  nin nü  mu  nə  vi uçuş  la  rı olub. 
4++ nə  sil dö  yüş təy  ya  rə  lə  ri sin-
 fi  nə aid MiQ-35-in ya  xın vaxt -
lar  da Ru  si  ya  da si  lah  lan  ma  ya 
ve  ri  lə  cə  yi qeyd olu  nub.   

Ru  si  ya hər  bi sə  na  ye  si müasir 
ha  va hü  cu  mun  dan mü  da  fiə sis-
 tem  lə  ri  ni də KA  DEX-2014-də 
sər  gi  lə  yib. Rus  lar bu is  ti  qa  mət 
üz  rə Tor-M2U, S-400 ze  nit-ra  ket 
komp  leks  lə  ri  ni, “Pant  sir-S1” ra -
ket-top komp  lek  si  ni, müx  tə  lif 
RLS və ra  dioelekt  ron dö  yüş sis -
tem  lə  ri  nin ma  ket nü  mu  nə  lə  ri  ni 
sər  gi iş  ti  rak  çı  la  rı  na təq  dim 
edib  lər. Bun  dan baş  qa, Ru  si  ya 
sər  gi  də hər  bi-də  niz tex  ni  ka  la  rı -
nın bə  zi xü  su  si ava  dan  lıq  la  rı, o 
cüm  lə  dən gə  mi  lə  rin ma  ket  lə  ri  ni 

də nü  ma  yi  şə çı  xa  rıb. Bun  la  rın 
ara  sın  da Qa  za  xıs  tan  da bir  gə is -
teh  sal olu  nan ki  çik ra  ket-ar  til  le-
 ri  ya gə  mi  si olan “Tor  na  do”nun 
ma  ke  ti sər  gi  də təq  dim edi  lib. 
Ru  si  ya  nın UVZ şir  kə  ti isə KA -
DEX-2014-ə tank  lar və di  gər 
tex  ni  ka  lar  la qa  tı  lıb. Həm açıq, 
həm də qa  pa  lı sten  də ma  lik 
olan UVZ əsa  sən təb  li  ğa  tı “Ter -
mi  na  tor-2” (BMPT-72) üzə  rin  də 
qu  rub. Qeyd olu  nub ki, BMPT-
72 atəş im  kan  la  rı  na gö  rə sə  ləf -
lə  rin  dən fərq  lən  mə  si ilə ya  na  şı, 
öz sin  fin  də ye  ga  nə tex  ni  ka  dır. 
Tır-tıl  lı PTS-4 trans  port  yo  ru  nun 
təq  di  ma  tı  nı ke  çi  rən UVZ mü  tə -
xəs  sis  lə  ri qeyd edib  lər ki, bu 
ma  şın in  san və müx  tə  lif yük  lə  rin 
da  şın  ma  sı üçün də is  ti  fa  də  yə 
ya  rar  lı  dır. Hət  ta ağır tex  ni  ka  la  rın 
da  şın  ma  sı  nı da PTS-4-lə hə  ya  ta 
ke  çir  mək müm  kün  dür. Tex  ni  ka 
ötən il  dən Ru  si  ya Or  du  su  nun 
si  lah  lan  ma  sı  na ve  ri  lib. Bu il  dən 
isə tex  ni  ka  nın mül  ki mo  di  fi  ka  si-
 ya  sı  nın is  teh  sa  lı  na baş  la  nı  la  caq.     

UVZ tə  rə  fin  dən sər  gi  də nü -
ma  yi  şə çı  xa  rıl  mış “Atom” pi  ya -
da  la  rın dö  yüş ma  şı  nı Fran  sa  nın 
“Re  nault Trucks De  fen  se” şir  kə  ti 
ilə də əmək  daş  lıq çər  çi  və  sin  də 
ha  zır  la  nıb. PDM-in 57 mm-lik 
to  pu Ru  si  ya  nın “Bur  vest  nik” şir-
 kə  ti tə  rə  fin  dən ha  zır  la  nıb.  

Uk  ray  na  nın “Uk  ro  bo  ronp -
rom” Döv  lət Kon  ser  ni isə öz 
sten  din  də SN-300  3E AP  MA 
461513.014 peyk na  vi  qa  si  ya ci -
ha  zı  nı, SN-321  0E AP  MA 
461513.015 na  vi  qa  si  ya komp -
lek  si  nin ma  ke  ti  ni, “Skif-M”, 
“Bar  yer-V” və “Kor  sar” tank 
əley  hi  nə ida  rə olu  nan ra  ket 
komp  leks  lə  ri  ni, “Op  lot” tan  kı -
nın, BTR-3E1, BTR-4 zi  reh  li 
trans  port  yo  ru  nun, BTS-5B uni -
ver  sal ye  də  yi  nin, “Kol  çu  qa-M” 
ra  diotex  ni  ki stan  si  ya  sı  nın, “Do -
zor” av  to  mo  bi  li  nin, QPM-54-01 
və QPM-72 yan  ğın  sön  dür  mə 
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ma  şın  la  rı  nın, sa  hil mü  ha  fi  zə qüv  və  lə  ri 
üçün 58160 “Ko  rall” la  yi  hə  li ka  te  rin və 
“Gür  zə” zi  reh  li ki  çik ar  til  le  ri  ya ka  te  ri  nin 
ma  ke  ti  ni sər  gi  lə  yib. “Uk  ro  bo  ronp  rom” 
mü  tə  xəs  sis  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə gö  rə, Ki  yev 
Zi  reh  li Tex  ni  ka za  vo  dun  da is  teh  sal olun-
 muş BTR-3E1 zi  reh  li trans  port  yo  ru 
“Mer  ce  des” şir  kə  ti  nin is  teh  sa  lı olan mü -
hər  rik və “Al  li  son” av  to  mat-ötü  rü  cü sis -
te  mi ilə təc  hiz edi  lib. Ma  şın BM-3M 
“Şturm” dö  yüş mo  du  lu ilə si  lah  lan  dı  rı  lıb. 
Uk  ray  na mü  tə  xəs  sis  lə  ri tə  rə  fin  dən T-72 
tan  kı  nın şas  si  si üzə  rin  də ha  zır  lan  mış və 
sər  gi  də nü  ma  yiş et  di  ri  lən QPM-72 yan -
ğın  sön  dür  mə ma  şı  nın isə çə  ni  nin tu  tu -
mu 20 ton, su vur  ma gü  cü isə 60-100 
metr  dir. Uk  ray  na  nın “Mo  tor Siç” şir  kə  ti 
isə KA  DEX sər  gi  sin  də Mi-8MSB he  le -
kop  te  ri  ni açıq sa  hə  də nü  ma  yi  şə çı  xa  rıb.

Ağır  lıq aviasi  ya 
sə  na  ye  sin  də
KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də əsas ağır  lı -

ğın əsa  sən aviasi  ya və kos  mik sə  na  ye  yə 
ve  ril  di  yi gör  mək müm  kün idi. İlk də  fə 
ola  raq KA  DEX-2014 öz sa  hə  sin  də dün -
ya  da li  der  lik edən ABŞ-ın “Boeing”, “Si -
korsky”, “Ge  ne  ral Ato  mics”, Bir  ləş  miş 
Ərəb Əmir  lik  lə  ri  nin AD  COM Sys  tems 
şir  kət  lə  ri  nin məh  sul  la  rı nü  ma  yi  şə çı  xa -
rıl  mış  dı. Bu  nun  la ya  na  şı, re  gion  da ilk 
də  fə ola  raq “Air  bus” şir  kə  ti tə  rə  fin  dən 
A-400M “At  las” hər  bi-nəq  liy  yat təy  ya  rə-
 si, Ru  si  ya is  teh  sa  lı olan MiQ-35, 
Su-30SM dö  yüş təy  ya  rə  lə  ri, İs  railin “El -
bit Sys  tems” şir  kə  ti  nin “Sky  lark-2” və 
“Her  mes-450”, “Aero  nautics De  fen  se 
Sys  tems” şir  kə  ti  nin is  teh  sa  lı olan “Or  bi -

ter-2M” və “Or  bi  ter-3” pi  lot  suz uçuş 
apa  rat  la  rı, Ru  si  ya is  teh  sa  lı olan müx  tə  lif 
dö  yüş və nəq  liy  yat he  li  kop  ter  lə  ri, “İr  kut” 
PUA-la  rı, Uk  ray  na is  teh  sa  lı olan 
Mi-8MSB, he  li  kop  te  ri, “An  to  nov” Kon -
ser  ni An-148 təy  ya  rə  si  ni, Qa  za  xıs  tan  da 
is  teh  sal olu  nan EC-145 he  le  kop  te  ri, Tür-
 ki  yə  nin TAI şir  kə  ti  nin “An  ka” PUA-sı, 
“Hür  kuş” tə  lim təy  ya  rə  si və T-129 ATAK 
he  le  kop  te  ri  nin ma  ke  ti, Be  la  rus Mil  li 
Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın Fi  zi  ka-Tex  ni  ka 
İns  ti  tu  tu  nun is  teh  sa  lı olan “Bu  sel” və 

“Qrif” tip  li PUA-lar nü  ma  yiş et  di  ri  lib. 
Sər  gi müd  də  tin  də A-400M “At  las”, 
Su-30SM, MiQ-35 təy  ya  rə  lə  ri  nin nü  mu-
 nə  vi uçuş  la  rı ger  çək  ləş  di  ri  lib. 

Sər  gi  nin son gü  nü Qa  za  xıs  ta  nın, Tür-
 ki  yə  nin və Ru  si  ya  nın hər  bi or  kestr  lə  ri  nin 
iş  ti  ra  kı ilə kon  sert proq  ra  mı təş  kil olu -
nub. Bu  nun  la ya  na  şı iş  ti  rak  çı  lar xa  ti  rə 
hə  diy  yə  lə  ri və dip  lom  lar  la da təl  tif edi -
lib  lər. Təl  tif olu  nan  lar ara  sın  da sər  gi  də 
ye  ga  nə Azər  bay  can təm  sil  çi  si “Aze  ri De -
fen  ce” hər  bi-tex  no  lo  ji jur  na  lı da olub.  
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BRDM-kZ ye  ni kəş  fiy  yat ma  şı  nı
Qa  za  xıs  ta  nın “Se  mey En  gi  neering” şir  kə  ti BRDM-2 ma  şı  nı  nın ba -

za  sın  da ha  zır  la  dı  ğı BRDM-KZ ad  lı ye  ni kəş  fiy  yat av  to  mo  bi  li  ni ilk 
də  fə ola  raq KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də nü  ma  yiş et  di  rib. Qu  ru Qo  şun  la-
 rın  da kəş  fiy  yat əmə  liy  yat  la  rı  nın apa  rıl  ma  sı üçün nə  zər  də tu  tul  muş 
BRDM-KZ 150 at gü  cün  də IVE  CO EURO IV di  zel mü  hər  ri  ki ilə təc  hiz 
olu  nub. Ma  şı  nın sü  rə  ti 110 km/saat, bir  ba  şa hə  rə  kət mə  sa  fə  si 1300 
km-dir. Ma  şı  nın si  lah  lan  ma  sı  na Tür  ki  yə  nin ASEL  SAN şir  kə  ti  nin is  teh-
 sa  lı olan uzaq mən  zil  li elekt  ro-op  tik sis  tem  lər, SARP uzaq  dan ko -
man  da  lı si  lah sis  te  mi, ACAR ye  rüs  tü mü  şa  hi  də ra  da  rı və ra  bi  tə va  si -
tə  lə  ri da  xil  dir. Ma  şı  nın döv  lət sı  naq  la  rı  nın ca  ri ilin av  qust ayı  na  dək 
ba  şa çat  dı  rıl  ma  sı plan  laş  dı  rı  lır.

Qa  za  xıs  tan “Pa  ra  mount  
Group”la bir  gə is  teh  sa  la baş  la  yır

Qa  za  xıs  tan MDB-də Azər  bay  can  dan son  ra CAR-ın “Pa  ra  mount 
Group şir  kə  ti bir  gə üç ad  da zi  reh  li tex  ni  ka  nın bir  gə is  teh  sa  lı  nı plan -
laş  dı  rır. “Ka  zakhs  tan En  gi  neering” Mil  li Şir  kə  ti  nin baş di  rek  to  ru Bo  lat 
Sma  qu  lo  vun söz  lə  ri  nə gö  rə, ha  zır  da tə  rəf  lər bir  gə müəs  si  sə  nin ya  ra-
 dıl  ma  sı üzə  rin  də iş  lə  yir  lər. Sma  qu  lov Qa  za  xıs  tan tə  rə  fi  nin 8x8 tə  kər 
for  mu  lu  na ma  lik “Mbom  be” dö  yüş ma  şın  la  rı  nın bir  gə is  teh  sa  lı  na 
ma  raq  lı ol  du  ğu  nu bil  di  rib.

AZE  Rİ DE  FEN  CE-nin “Ka  zakhs  tan En  gi  neering” Mil  li Şir  kə  tin  dən 
əl  də et  di  yi mə  lu  ma  ta gö  rə, bir  gə la  yi  hə  yə “Ma  rauder” mi  na  ya qar  şı 
qo  ru  ma  lı nəq  liy  yat va  si  tə  lə  ri  nin, ICV da  xi  li təh  lü  kə  siz  lik ma  şın  la  rı  nın 
və “Mbom  be” zi  reh  li dö  yüş ma  şın  la  rı  nın bir  gə is  teh  sa  lı da  xil  dir. Sər-
 gi  də “Bars” adı ilə nü  ma  yiş olu  nan “Mbom  be” Qa  za  xıs  tan  da test  lər-
 dən ke  çib. Qa  za  xıs  tan tə  rə  fi bu ma  şın  la  rı gə  lə  cək  də ix  rac et  mək 
ica  zə  si  nə də ma  lik ola  caq.

“Pa  ra  mount Group” rəs  mi  lə  ri “Mbom  be”ni sent  yabr ayın  da Ba  kı -
da ke  çi  ri  lə  cək ADEX-2014 sər  gi  sin  də də nü  ma  yi  şə çı  xa  rı  la  ca  ğı  nı bil -
di  rib  lər.

Qeyd edək ki, may ayın  da İor  da  ni  ya  nın pay  tax  tı Am  man şə  hə  rin-
 də ke  çi  ril  miş SO  FEX-2014 xü  su  si əmə  liy  yat qüv  və  lə  ri sər  gi  si çər  çi  və-
 sin  də “Pa  ra  mount Group” və KADDB şir  kə  ti tə  rə  fin  dən “Mbom  be” 
ma  şın  la  rı  nın bir  gə is  teh  sa  lı  nı hə  ya  ta ke  çi  rə  cək müəs  si  sə  nin açı  lı  şı 
olub.
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Qa  za  xıs  tan Ha  va Hü  cu  mun  dan Mü -
da  fiə Qo  şun  la  rı “Tha  les Rayt  heon Sys -
tems” şir  kə  ti ilə 20 ədəd “Ground Mas -
ter 400” (GM400) ra  da  rı  nın al  ğı-sat  qı  sı -
na dair me  mo  ran  dum im  za  la  yıb. Me -
mo  ran  du  ma əsa  sən Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin 

si  fa  riş ver  di  yi ra  dar  lar Qa  za  xıs  ta  nın 
“Qra  nit”  za  vo  dun  da yı  ğı  la  caq. 3D koor-
 di  nat  lı bu ra  dar  lar 360 km ra  dius  da, 
30.5 km hün  dür  lük  də qə  dər uçan hə -
dəf  lə  ri aş  kar  la  yır. Ra  dar həm yük  sək 
ma  nevr  li təy  ya  rə  lə  ri, həm də aşa  ğı hün-

 dür  lük  də uçan PUA və qa  nad  lı ra  ket  lə  ri 
aş  kar  la  maq qa  bi  liy  yə  ti  nə sa  hib  dir. “Ka -
maz” av  to  mo  bi  li  nin şas  si  si üzə  rin  də 
yer  lə  şən ra  dar Qa  za  xıs  tan  da is  ti  fa  də  yə 
“Nur” adı ilə qə  bul olu  na  caq. 

Qa  za  xıs  tan “Nur”un 
is  teh  sa  lı  na start ve  rir

KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də bö  yük pa  vil -
yon  lar  dan bi  ri  nə ma  lik olan Tür  ki  yə  ni 
Mü  da  fiə Sə  na  ye  si Ka  tib  li  yi  nin (SSM) 
rəh  bər  li  yi al  tın  da 22 şir  kət – ASEL  SAN, 
HA  VEL  SAN, RO  KET  SAN, STM, TAI, FNSS, 
TÜ  Bİ  TAK Bil  gem, GA  TE Elekt  ro  nik, “İş -
bir”, “Mi  kes”, “Sar  sıl  maz”, “Mil  soft”, MKE, 
“Ya  ku  poğ  lu”, “Oto  kar”, “Tek  sav”, “AVS 
Sa  ra  ci  ye”, “Şav  ro  nik”, “Sim  soft”, “Trans -
va  ro”, ADİK, “Yon  ca Onuk” təm  sil edib. 
Sər  gi çər  çi  və  sin  də Tür  ki  yə  nin ASEL  SAN 
və STM şir  kət  lə  ri ilə Qa  za  xıs  tan şir  kət  lə-
 ri ara  sın  da əmək  daş  lıq mü  qa  vi  lə  lə  ri im -
za  la  nıb. 

KA  DEX sər  gi  si  nin Tür  ki  yə mü  da  fiə sə -
na  ye  si  nin ge  niş  lən  mə  sin  də ro  lu  nu və 
Tür  ki  yə mü  da  fiə sə  na  ye  si  nin böl  gə  yə 
yö  nəl  miş gə  lə  cək plan  la  rı  nı AZE  Rİ DE -
FEN  CE-yə şərh edən SSM rəh  bə  ri  nin 
müavi  ni Sə  dat Gül  do  ğan Tür  ki  yə və böl-
 gə öl  kə  lə  ri ara  sın  da möv  cud olan ta  ri  xi 

bağ  la  rın ca  ri və gə  lə  cək əmək  daş  lıq 
üçün mü  hüm rol oy  na  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yıb. 
Tür  ki  yə mü  da  fiə sə  na  ye  si  nin Or  ta Asi  ya 
Türk cüm  hu  riy  yət  lə  ri  nə 2010-cu il  dən 
baş  la  ya  raq da  ha ge  niş diq  qət ayır  dı  ğı  nı 
söy  lə  yən Gül  do  ğan bu gün or  ta  da mü -
za  ki  rə olu  na  caq çox say  da la  yi  hə  lə  rin 
ol  du  ğu de  yib: “İn  di tək  cə RO  KET  SAN 
sten  din  də mü  za  ki  rə olu  na  caq ən azı 
8-10 məh  sul var. Ötən il ASEL  SAN-ın 
Qa  za  xıs  tan  da za  vo  du fəaliy  yə  tə baş  la  dı. 
Bu  nun da  va  mı ola  raq Qa  za  xıs  tan  da MKE 
və “Oto  kar”ın bir is  teh  sal xət  ti qur  ma  la  rı 
mü  za  ki  rə olu  nur. STM Qa  za  xıs  tan  la bu -
ra  da tər  sa  nə in  şa  sı  na dair niy  yət pro  to -
ko  lu im  za  la  dı. Gə  mi in  şa  sı ilə bağ  lı tək -
lif  lə  ri  miz ver  dik. Ar  tıq or  ta  da bir sı  ra 
konk  ret möv  zu  la  rı  mız var. Qa  za  xıs  ta  nın 
Mü  da  fiə Na  zir  li  yin  də də konk  ret gö  rüş -
lə  ri  miz ol  du. Qeyd edim ki, ha  zır  da böl -
gə  də türk fir  ma  la  rı in  şaat, ener  ge  ti  ka və 

di  gər sek  tor  lar  da ak  tiv ça  lı  şır  lar. İn  di biz 
mü  da  fiə və aviasi  ya sə  na  ye  si  nin də bu 
möv  zu  lar için  də yer al  ma  sı  nı is  tə  yi  rik. 
La  kin onu da eti  raf et  mə  li  yik ki, son il  lər-
 də ix  ra  ca  tı  mız  da müəy  yən ar  tım  la  rın 
mü  şa  hi  də olun  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, 
möv  cud iş  bir  li  yi  miz po  ten  sialı  mı  zın 
10%-i ci  va  rın  da be  lə de  yil. 

Ha  zır  da Qa  za  xıs  tan  la mü  da  fiə sə  na -
ye  sin  də əmək  daş  lı  ğı əha  tə edən “yol 
xə  ri  tə  si” üzə  rin  də ça  lı  şı  rıq. Böl  gə  də bi -
zim Azər  bay  can  la mü  da  fiə sa  hə  sin  də 
güc  lü əmək  daş  lı  ğı  mız möv  cud  dur. Azər-
 bay  can  da sent  yabr ayın  da bi  rin  ci  si ke  çi-
 ri  lə  cək ADEX sər  gi  si  nə çox cid  di şə  kil  də 
və çox say  da fir  ma ilə qa  tı  la  ca  ğıq”. 

Gül  do  ğan ya  xın 10 il üçün türk  dil  li 
öl  kə  lər  lə əmək  daş  lı  ğın priori  tet  lə  ri  ni də 
açıq  la  yıb. O, Azər  bay  can və Qa  za  xıs  tan-
 la ra  ket-ar  til  le  ri  ya, də  niz sis  tem  lə  ri və 
aviasi  ya sə  na  ye  sin  də la  yi  hə  lə  rin ola bi -

Tür  ki  yə hər  bi sə  na  ye  sin  dən “ata yurd”da güc nü  ma  yi  şi
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lə  cə  yi  ni söy  lə  yib: “Ha  zır  da mü  za  ki  rə 
olu  nan la  yi  hə  lər ara  sın  da də  niz sis  tem -
lə  ri  nin is  teh  sa  lı, ka  ter və gə  mi  lə  rin in  şa-
 sı, Azər  bay  can  da hər  bi aerod  ro  mun 
mo  dern  ləş  di  ril  mə  si ki  mi cid  di iş  lər var. 
Dü  şü  nü  rəm ki, qar  şı  da  kı 5-10 il  də in  di -
kin  dən 10 də  fə bö  yük bir po  ten  siala 
sa  hib ola  ca  ğıq. Bu gün “Oto  kar” “Ka -
zakhs  tan En  gi  neering” şir  kə  ti ilə Qa  za -

xıs  tan  da “Cob  ra” ma  şın  la  rı  nı is  teh  sal 
edə  cək bir  gə müəs  si  sə  nin qu  rul  ma  sı is -
ti  qa  mə  tin  də iş  lə  yir. La  yi  hə ar  tıq bəl  li bir 
mər  hə  lə  yə gə  lib. Fir  ma  la  rı  mız Qa  za  xıs -
tan, Azər  bay  can və Türk  mə  nis  tan  la də -
niz  çi  lik sek  to  run  da gö  rüş  mə  lə  ri da  vam 
et  di  rir. Bi  zim bu öl  kə  lər  də tər  sa  nə qur -
maq, müş  tə  rək gə  mi is  teh  sal et  mək 
im  kan  la  rı  mız möv  cud  dur”.

S.Gül  do  ğan Tür  ki  yə mü  da  fiə sə  na  ye-
 si  nin post  so  vet coğ  ra  fi  ya  sın  da yüz il  lə -
rə da  ya  nan kök  lü rus mü  da  fiə sə  na  ye  si 
ilə rə  qa  bət apa  ra  caq du  ru  ma gəl  di  yi  ni 
qeyd edib. SSM yet  ki  li  si  nin söz  lə  ri  nə 
gö  rə, Tür  ki  yə böl  gə  də özü  nü ki  mə  sə 
rə  qib gör  mür. Elə  cə də Tür  ki  yə  nin böl -
gə  yə gə  li  şi təh  did ola  raq gö  rül  mə  mə  li-
 dir. 

ASEL  SAN ön  də
Tür  ki  yə mü  da  fiə sə  na  ye  si  nin apa  rı  cı şir  kət-

 lə  rin  dən olan ASEL  SAN nü  ma  yiş et  dir  di  yi çox 
çe  şid  li məh  sul  la  rı ilə KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də 
diq  qət mər  kə  zin  də da  ya  nıb. ASEL  SAN şir  kə  ti-
 nin əsas sten  din  də kü  rək  də da  şı  nan “Kir  pi” 
jam  me  ri, STOP sta  bil  ləş  di  ril  miş top sis  te  mi, 
“Kap  lan” bom  ba ro  bo  tu, həm  çi  nin post  so  vet 
ba  za  rı üçün “Land Ro  ver” ma  şı  nı  nın ba  za  sın -
da “İq  la” ze  nit ra  ket  lə  ri ilə si  lah  lan  dı  rıl  mış 
“Zıp  kın” aşa  ğı hün  dür  lük  lü ha  va  dan mü  da  fiə 
sis  te  mi, AT  LAS əl ra  dios  tan  si  ya  sı, müx  tə  lif ra -
bi  tə va  si  tə  lə  ri yer alıb. Bun  dan baş  qa, “Ka -
zakhs  tan ASEL  SAN En  gi  neering” (KAE) şir  kə -
ti  nin sten  din  də ASEL  SAN-ın iş  ti  ra  kı ilə Qa  za -
xıs  tan  da is  teh  sal olu  nan ge  cə  gör  mə sis  tem -
lə  ri, op  tik ni  şan  gah  lar sər  gi  lə  nib. 

“Zıp  kın”ın re  gion ba  za  rı  na ilk də  fə təq  dim 
olun  du  ğu  nu de  yən ASEL  SAN yet  ki  li  lə  ri  nin 
söz  lə  ri  nə gö  rə, sis  tem ha  zır  da Tür  ki  yə və Hol-
 lan  di  ya or  du  la  rı  nın si  lah  lan  ma  sın  da yer alır. 
“Land Ro  ver” plat  for  ma  sı bu sis  te  min ma -
nevr  li  li  yi  ni ar  tı  rır və hə  rə  kət edən bir  lik  lə  rin 
ha  va  dan mü  da  fiəsi  ni tə  min et  mək im  ka  nı ve -
rir. Sis  te  mə “İq  la” ra  ke  ti, elekt  ro-op  tik sis  tem-
 lər – ter  mal ka  me  ra və TV ka  me  ra, ra  diolo  ka-
 si  ya sis  te  mi da  xil  dir. Şif  rə  li şə  bə  kə va  si  tə  si ilə 
sis  tem HHM di  gər ün  sür  lə  rin  dən hə  dəf bil  gi-
 lə  ri  ni alır və yu  xa  rı sə  viy  yə  li HHM sis  te  mi  nin 
bir ele  men  ti ola  raq da ça  lı  şa bi  lir. Sis  te  min 
si  lah  lan  ma  sı  na atı  şa ha  zır 4 ra  ket, həm  çi  nin 
nəq  liy  yat va  si  tə  si  nin əla  və eh  ti  yat ra  ket  lər da -
xil  dir. Hə  dəf ope  ra  to  run ida  rəet  mə pa  ne  lin  də 
gö  rü  nür və bun  dan son  ra av  to  ma  tik iz  lə  nil -
mə  si baş  la  yır. Mo  dul  yar plat  for  ma  sı “Zıp  kın”a 
“İq  la”, “Stin  ger” və di  gər da  şı  nan ra  ket  lə  ri in -
teq  ra  si  ya et  mə  yə im  kan ve  rir. Sis  te  mi “Cob -
ra-2”, BRDM, “Nimr” ki  mi müx  tə  lif nəq  liy  yat 
va  si  tə  lə  ri  nin üzə  ri  nə qur  maq olar. 

Sər  gi çər  çi  və  sin  də ASEL  SAN-ın iş  ti  ra  kı ilə 
Qa  za  xıs  tan  da tə  sis olun  muş KAE şir  kə  ti ilə 
“Euro  cop  ter Ka  za  kis  tan En  gi  neering” (EKE) 
ara  sın  da Qa  za  xıs  tan  da is  teh  sal olu  nan EC-145 
he  li  kop  ter  lə  ri  nə ASEL  SAN avionik sis  tem  lə  ri -
nin qu  rul  ma  sı, KAE və “Se  mey En  gi  neering” 
şir  kət  lə  ri ara  sın  da T-72 tank  la  rı, BTR, BRDM 
və di  gər zi  reh  li tex  ni  ka  la  rın mo  dern  ləş  di  ril -
mə  si la  yi  hə  sin  də ASEL  SAN-ın iş  ti  ra  kı  na dair 
iki mü  qa  vi  lə im  za  la  nıb.
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KA  DEX sər  gi  sin  də Qa  za  xıs  tan  dan və 
böl  gə öl  kə  lə  rin  dən yük  sək rüt  bə  li zi  ya -
rət  çi  lə  ri qə  bul edən STM A.Ş şir  kə  ti  nin 
sten  din  də əsas ağır  lıq ver  di  yi də  niz  çi  lik 
sek  to  ru ilə bə  ra  bər pa  ra  şüt  çü  lə  rin ha  zır-
 lı  ğı üçün ən son tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi 
ilə ha  zır  lan  mış Şa  qu  li Kü  lək Tu  ne  li (DRT), 
Elekt  ron Uçuş Çan  ta  sı (EFB) və “Fo  cus 
Fli  te” sis  tem  lə  ri ba  rə  də mə  lu  mat  lar təq-
 dim edi  lib. Sər  gi çər  çi  və  sin  də STM və 
“Ka  zakhs  tan En  gi  neering” Mil  li Şir  kə  ti 
ara  sın  da Qa  za  xıs  tan  da hər  bi tər  sa  nə  nin 
qu  rul  ma  sı sa  hə  sin  də əmək  daş  lı  ğa dair 
niy  yət pro  to  ko  lu im  za  la  nıb.

STM-in re  giona yö  nəl  miş fəaliy  yət  lə  ri 
ba  rə  də AZE  Rİ DE  FEN  CE jur  na  lı  na da  nı -
şan şir  kə  tin də  niz sis  tem  lə  ri di  rek  to  ru 
Sa  vaş Onur ha  zır  da də  niz  çi  lik sa  hə  sin  də 
Qa  za  xıs  tan və Azər  bay  can  la gö  rüş  mə  lə -
rin da  vam et  di  yi  ni bil  di  rib: “STM mü  hən-
 dis  lik fir  ma  sı  dır və biz də şir  kə  tin için  də 
də  niz  çi  lik sa  hə  sin  də ça  lı  şı  rıq. STM də  niz 
sek  to  ru  na “Mil  gem” kor  vet la  yi  hə  si ilə 
da  xil ol  du. Bu la  yi  hə çər  çi  və  sin  də in  şa 
edil  miş 2 mo  dern dö  yüş gə  mi  si Də  niz 
Qüv  və  lə  ri  nə təh  vil ve  ril  di. La  yi  hə çər  çi  və-

 sin  də da  ha 8 gə  mi in  şa olu  na  caq. STM 
bun  dan baş  qa, Tür  ki  yə Də  niz Qüv  və  lə  ri -
nin “Ay” si  nif də  ni  zal  tı  la  rın mo  dern  ləş  di -
ril  mə  si la  yi  hə  sin  də iş  ti  rak edir. Üs  tə  lik 
Pa  kis  tan Mü  da  fiə Na  zir  li  yi  nin ten  de  ri  ni 
uda  raq Pa  kis  tan Də  niz Qüv  və  lə  ri üçün 
Təc  hi  zat Gə  mi  si la  yi  hə  si  ni hə  ya  ta ke  çi  ri -
rik. Pa  kis  tan tər  sa  nə  sin  də in  şa  sı apa  rı  lan 
gə  mi  nin bü  tün di  zay  nı, mü  hən  dis  lik iş  lə-
 ri və ava  dan  lıq  lar bi  zim fir  ma tə  rə  fin  dən 
tə  da  rük olu  nur. Bu  nun  la ya  na  şı, Tür  ki  yə 
Də  niz Qüv  və  lə  ri  nin Təc  hi  zat Gə  mi  si la  yi -
hə  si  nin di  zay  nı üzə  rin  də Də  niz Qüv  və  lə  ri 
ilə bə  ra  bər ça  lı  şı  rıq”. 

STM-in hər  bi gə  mi in  şa  sı və tər  sa  nə 
qu  rul  ma  sı sa  hə  sin  də təc  rü  bə  si  nin Qa -

za  xıs  tan və Azər  bay  can  da hər  bi də  niz  çi-
 li  yə bö  yük kö  mə  yi ola bi  lə  cə  yi  ni de  yən 
S. Onur 2013-cü ilin son  la  rın  da Ba  kı  da 
ke  çi  ril  miş Yük  sək Sə  viy  yə  li Hər  bi Dialoq 
ic  la  sın  da Azər  bay  can tə  rə  fi  nin hər  bi tər-
 sa  nə qu  rul  ma  sı  na dəs  tək üçün Tür  ki  yə -
yə mü  ra  ciət et  di  yi  ni və SSM-nın gös  tə -
ri  şi ilə STM-in bu is  ti  qa  mət  də fəaliy  yə  tə 
baş  la  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yıb. Şir  kət nü  ma  yən-
 də  si Azər  bay  ca  nın “Mil  gem” kor  vet  lə  ri -
nə ma  raq gös  tər  di  yi  ni və bu gə  mi  nin 
is  tək olar  sa Ba  kı  da in  şa olu  na bi  lə  cə  yi  ni 
söy  lə  yib. Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, özü  nü 
doğ  rult  muş “Mil  gem” Xə  zər də  ni  zin  də 
Ru  si  ya  nın “Bu  yan” kor  vet  lə  ri ilə rə  qa  bət 
apa  ra bi  lə  cək bir hər  bi gə  mi  dir. 

Tür  ki  yə  nin TEK  SAV şir  kə  ti nəq  liy  yat va  si  tə  lə  ri üçün alov sön  dür  mə sis-
 te  mi  nin is  teh  sa  lı  na baş  la  yıb. Tank, zi  reh  li trans  port  yor və di  gər hər  bi 
nəq  liy  yat va  si  tə  lə  ri  nin da  xi  li yan  ğın  dan mü  ha  fi  zə  si üçün nə  zər  də tu  tu  lan 
bu sis  tem ən ye  ni tex  no  lo  gi  ya  lar əsa  sın  da is  teh  sal edi  lir. Sis  te  mə təh  lü  kə-
 ni ult  ra sü  rət  lə tə  yin et  mə  yə im  kan ve  rən op  tik de  tek  tor  lar, ida  rəet  mə 
blo  ku və plaz  ma tə  yin edi  lən  də çox sü  rət  lə reak  si  ya ve  rə bi  lən yan  ğın -
sön  dür  mə ka  sa  la  rı da  xil  dir. TEK  SAV şir  kə  ti  nin baş di  rek  to  ru Sər  dar Ak  du-
 ra  kın söz  lə  ri  nə gö  rə, Pa  kis  ta  nın IICS şir  kə  ti ilə bir  lik  də test  lər  dən ke  çi  ril  miş 
sis  te  min Pa  kis  tan Or  du  su  nun “Əl Xa  lid” tank  la  rı  na, Tür  ki  yə  də 
isə “Al  tay” tank  la  rı  na, “Cob  ra” və di  gər zi  reh  li trans  port -
yor  la  ra qu  rul  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər apa  rı  lır. 

Tür  ki  yə  də nəq  liy  yat va  si  tə  lə  ri üçün yan  ğın  sön  dür  mə 
va  si  tə  lə  ri ha  zır  la  yan ye  ga  nə fir  ma ol  duq  la  rı  nı de  yən S.Ak -
du  rak ye  ni sis  te  min Tür  ki  yə is  teh  sa  lı olan hər  bi nəq  liy  yat 
va  si  tə  lə  rin  də tət  biq olu  nan Ame  ri  kan sis  tem  lə  ri  nin ye  ri  ni 
ala  ca  ğı  nı bil  di  rib. Sis  te  min özəl  lik  lə  ri ba  rə  də da  nı  şan 
şir  kət rəh  bə  ri  nin söz  lə  ri  nə gö  rə, sis  tem bey  nəl  xalq 
ba  zar  da  kı ana  loq  la  rın  dan fərq  li ola  raq təh  di  də da  ha 
sü  rət  lə - 5 mil  li sa  ni  yə ər  zin  də reak  si  ya ve  rir. Di  gər 
üs  tün  lü  yü isə onun da  ha ucuz ol  ma  sı  dır. Yan  ğın -
sön  dür  mə sis  te  mi tank  lar və zi  reh  li trans  port  yor  lar 
üçün iki fərq  li tip  də is  teh  sal olu  nur.

STM Qa  za  xıs  tan  
və Azər  bay  can  la  
gö  rüş  mə  lə  rə baş  la  dı

TEk  SAV tank  la  rı da  ha eti  bar  lı qo  ru  ya  caq



may - iyun  2014     27

REPORTAJ

Qaf  qaz və Or  ta Asi  ya 
döv  lət  lə  ri  nin son il  lər se  çi -
min  də yer alan “Oto  kar” şir -
kə  ti KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də 
“Kəs  kin” dö  yüş mo  du  lu ilə 
si  lah  lan  dı  rıl  mış “Cob  ra” və 
“Miz  rak” dö  yüş mo  du  lu ilə 
si  lah  lan  dı  rıl  mış “Ar  ma” 8x8 
zi  reh  li ma  şın  la  rı  nı ta  nı  dıb. 
Şir  kə  tin baş di  rek  to  ru Sər  dar 
Gör  gü  cün söz  lə  ri  nə gö  rə, bu 
gün dün  ya  nın 30 öl  kə  sin  də 
50-dən ar  tıq is  ti  fa  də  çi tə  rə -
fin  dən “Oto  kar”ın zi  reh  li 
trans  port  yor  la  rı is  ti  fa  də olu -
nur: “Qa  za  xıs  tan Or  du  sun  da 
da zi  reh  li trans  port  yor  la  rı  mız 
yer alır. Bu sər  gi ilə Qa  za  xıs -
tan  la da  vam edən əmək  daş -
lı  ğı  mı  zı ge  niş  lən  dir  mə  yi 
plan  laş  dı  rı  rıq. Ay  rı  ca, fərq  li 
əmək  daş  lıq für  sət  lə  ri  ni də 
də  yər  lən  di  ri  rik”.

Sər  gi  də mə  lu  mat ve  ri  lib 
ki, mo  dern or  du  lar üçün nə -
zər  də tu  tu  lan “Ar  ma” ge  niş 
da  xi  li həc  mə və yük  sək dö -
yüş im  kan  la  rı  na ma  lik  dir. Zi -

reh  li trans  port  yo  ra eh  ti  yac -
la  ra uy  ğun ola  raq 7.62 
mm-dən 105 mm ça  pa  dək 
fərq  li si  lah sis  tem  lə  ri qur  maq 
müm  kün  dür. “Ar  ma” 6x6 ver-
 si  ya  sı sü  rü  cü və ko  man  dir 

da  xil ol  maq  la 10 he  yət da  şı -
ma qa  bi  liy  yə  ti  nə və 18500 
kq çə  ki  yə ma  lik  dir. “Ar  ma”nın 
bu kon  fi  qu  ra  si  ya  sı C-130 da -
xil ol  maq  la bü  tün nəq  liy  yat 
təy  ya  rə  lə  rin  də da  şı  na bi  lir. 

“Ar  ma” 8x8 kon  fi  qu  ra  si  ya  sı 
isə sü  rü  cü və ko  man  dir da  xil 
ol  maq  la 12 he  yət da  şı  ma 
qa  bi  liy  yə  ti  nə və 24000 kq 
dö  yüş çə  ki  si  nə sa  hib  dir. 

Azər  bay  can xü  su  si  
tə  yi  nat  lı  la  rı  na YDS çək  mə  lə  ri

Dün  ya  nın ən bö  yük hər  bi çək  mə is  teh  sal  çı  la  rın  dan olan “Ya  ku  poğ  lu” 
(YDS) şir  kə  ti  nin sa  tış ba  za  rın  da türk  dil  li öl  kə  lər önəm  li yer tu  tur. YDS nü  ma-
 yən  də  lə  ri  nin ver  dik  lə  ri mə  lu  ma  ta gö  rə, ha  zır  da böl  gə  də on  la  rın əsas müş  tə-
 ri  si Azər  bay  can  dır. Azər  bay  can  da hər  bi və iş təh  lü  kə  siz  li  yi çək  mə  lə  rin sa  tı  şı  nı 
hə  ya  ta ke  çi  rən şir  kət bir müd  dət əv  vəl Azər  bay  can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin xü  su-
 si tə  yi  nat  lı  la  rı üçün “Go  re-Tex” ge  yim  lər də tə  da  rük edib. YDS Or  ta Asi  ya 
re  gionun  da isə Qır  ğı  zıs  tan, Türk  mə  nis  tan və Mon  qo  lus  tan  la ça  lı  şır.

YDS-in Tür  ki  yə Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri üçün is  teh  sa  lı  na baş  la  dı  ğı ye  ni çək  mə  lər 
ba  rə  də da  nı  şan şir  kət nü  ma  yən  də  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə gö  rə, Tür  ki  yə or  du  su  nun 
ka  mufl  ya  jı  na uy  ğun - ya  şıl rəng  li bu çək  mə  lər  də iki  qat kauçuk da  ban tət -
biq olu  nur. Test  lə  ri uğur  lu alın  mış bu çək  mə  lər “Go  re  Tex” iç  li  yə ma  lik ola -
caq. Memb  ran  lı çək  mə  lər su ke  çir  mə  yə  cək və bü  tün möv  süm  lər  də is  ti  fa  də 
edi  lə  cək. 

HA  VEL  SAN 
böl  gə  dən ümid  li

HA  VEL  SAN-ın Qaf  qaz və Mər  kə  zi Asi  ya re -
gionu ba  za  rı  na ümid  li ya  naş  dı  ğı  nı de  yən şir  kə  tin 
baş di  rek  to  ru Sa  diq Ya  mac KA  DEX sər  gi  si çər  çi -
və  sin  də Qa  za  xıs  tan HDQ-nin ko  man  da  nı ilə gö -
rüş  də si  mul  ya  tor  lar və gə  mi  lər üçün ko  man  da 
ida  rəet  mə sis  tem  lə  ri (GE  NE  SİS) ilə bağ  lı mü  za  ki -
rə  lər apa  rıl  dı  ğı  nı bil  di  rib. S.Ya  ma  cın söz  lə  ri  nə 
gö  rə, Qa  za  xıs  tan  dan də  niz si  mul  ya  tor  la  rı ilə bağ-
 lı bö  yük is  tək  lər var. Bu  nun  la pa  ra  lel ola  raq Qa  za-
 xıs  tan HDQ-nin iki gə  mi  si  nə GE  NE  SİS sis  te  mi  nin 
qu  rul  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də mü  za  ki  rə  lər apa  rı  lır.

Qa  za  xıs  tan  dan Ar  til  le  ri  ya Atış Si  mul  ya  to  ru  na 
(AFOS) da bö  yük ma  ra  ğın ol  du  ğu  nu söy  lə  yən Ya -
mac ha  zır  da AFOS-un böl  gə  də Azər  bay  can və 
Türk  mə  nis  tan or  du  la  rı  nın is  ti  fa  də  sin  də yer al  dı  ğı  nı 
bil  di  rib. Şir  kət rəh  bə  ri Azər  bay  ca  nın əla  və bir ne  çə 
AFOS sis  te  mi al  maq niy  yə  tin  də ol  du  ğu  nu və bu 
is  ti  qa  mət  də mü  za  ki  rə  lə  rin get  di  yi  ni də vur  ğu  la  yıb: 
“Biz ha  zır  da Azər  bay  can  la Pir  saat hər  bi aerod  ro -
mu  nun mo  dern  ləş  di  ril  mə  si, Hər  bi Ha  va Qüv  və  lə -
ri  nin in  for  ma  si  ya sis  te  mi  nin qu  rul  ma  sı, Azər  bay -
can HDQ-nin ala  ca  ğı ye  ni gə  mi  lə  rin GE  NE  SİS ilə 
təc  hi  zi, ha  be  lə T-72 tank si  mul  ya  to  ru  nun ha  zır  lan-
 ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də mü  za  ki  rə  lər apa  rı  rıq”.

“Oto  kar” re  giona “Cob  ra” və “Ar  ma” ilə çı  xır



Sər  gi  lə  di  yi müx  tə  lif çap  lı atı  cı si  lah  lar, 
JNG-90 “Bo  ra” snay  per tü  fən  gi, T-50 pi -
ya  da tü  fən  gi, MP-5 tip  li ta  pan  ça pu  lem-
 yot və müx  tə  lif çap  lı dö  yüş sur  sat  la  rı ilə 
KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də diq  qə  ti çə  kən 
MKE şir  kə  ti ilk də  fə ola  raq MPT-7.62 
mil  li pi  ya  da tü  fən  gi haq  qın  da bil  gi  lə  ri 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də pay  la  şıb. Mo  dern 
Pi  ya  da Tü  fən  gi la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də is -
teh  sal olun  muş Mil  li Pi  ya  da Tü  fən  gi  nin 
(MPT-76) 200 ədəd  lik ilk par  ti  ya  sı bu 
ya  xın  lar  da Qu  ru Qo  şun  la  rı  na təh  vil ve  ri-
 lib. Si  la  hın tex  ni  ki xü  su  siy  yət  lə  ri Tür  ki  yə 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən ha  zır  lan  mış 
əmə  liy  yat kon  sep  si  ya  sı və və  zi  fə eh  ti -
yac  la  rı nə  zə  rə alın  maq  la müəy  yən olu -
nub. Si  lah NA  TO stan  dart  la  rı  na uy  ğun 
şə  kil  də test  lə  ri ba  şa vu  rub. Ta  ma  mi  lə 

türk mü  hən  dis  lə  ri tə  rə  fin  dən di  zayn 
olun  muş MPT-76 tü  fən  gi  nə 
bey  nəl  xalq pa  ten  tin alın -
ma  sı üçün mü  ra  ciət 
edi  lib. Tü  fən  gin 

se  ri  ya  lı is  teh  sa -
lı  na dair mü  qa  vi  lə  nin 

ca  ri il için  də im  za  lan  ma  sı 

plan  laş  dı  rı  lır. 
Böl  gə  də JNG-

90 “Bo  ra” snay  per tü  fən -
gi  nə bö  yük ma  ra  ğın ol  du  ğu  nu 

ifa  də edən MKE rəs  mi  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə 
gö  rə, ar  tıq bu si  lah Tür  ki  yə ilə ya  na  şı 
Azər  bay  can si  lah  lı qüv  və  lə  ri  nin si  lah  lan-
 ma  sın  da yer alır. Prak  tik ola  raq özü  nü 
doğ  rult  muş si  la  hın di  gər böl  gə öl  kə  lə  ri-
 nə ix  ra  cı is  ti  qa  mə  tin  də iş apa  rı  lır.
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Tür  ki  yə Mo  dern Pi  ya  da Tü  fən  gi  ni or  du  ya ver  di

İs  railin hər  bi sə  na  ye nə  həng-
 lə  rin  dən olan IMI (Is  rael Mi  li  tary 
In  dust  ries) şir  kə  ti KA  DEX-2014 
sər  gi  sin  də müx  tə  lif çap  lı ra  ket -
lər, ar  til  le  ri  ya va  si  tə  lə  ri, tank  lar 
və mi  naatan  lar üçün ye  ni dö  yüş 
sur  sat  la  rı  nı və ilk də  fə ola  raq 
uzaq mə  sa  fə  li hə  dəf  lə  ri yük  sək 
də  qiq  lik  lə məhv et  mək üçün 
ha  zır  lan  mış “Pre  da  tor Hawk” 
tak  tik ra  ke  ti  ni nü  ma  yiş et  di  rib. 
IMI mü  tə  xəs  sis  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə 
gö  rə, 200 ki  loq  ram  lıq qəl  pə  li-
fu  qas dö  yüş baş  lı  ğı da  şı  yan 370 
mm çap  lı “Pre  da  tor Hawk” rə  qi-
 bin 250 km uzaq  lıq  da  kı nə  za  rət 
mən  tə  qə  lə  ri  ni, hər  bi mər  kəz  lə -
ri  ni, lo  gis  tik ba  za  la  rı  nı və baş  qa 
inf  rast  ruk  tur  la  rı  nı yük  sək də -
qiq  lik  lə məhv et  mək gü  cün  də -
dir. GPS/GLO  NASS/INS na  vi  qa -
si  ya sis  te  mi  nə ma  lik “Pre  da  tor 
Hawk”ın də  qiq  li  yi 10 metr  dir. 
Sı  naq  la  rı ba  şa çat  mış bu sis  tem 
ar  tıq si  lah  lan  ma  ya qə  bul olu -
nub. Ra  ke  tin tak  ti  ki-tex  ni  ki gös-
 tə  ri  ci  lə  ri ba  rə  də əla  və mə  lu  mat 
ve  ril  mə  yib. 

IMI sər  gi  də EXT  RA və AC -
CU  LAR uzaq  vu  ran ra  ket  lə  ri  ni 
də nü  ma  yiş et  di  rib. Qeyd olu -
nub ki, EXT  RA ra  ke  ti  nin atış 
uzaq  lı  ğı 20-150 km, də  qiq  li  yi 
isə mak  si  mum 10 metr təş  kil 
edir. Ha  zır  da bu ra  ket post  so -
vet coğ  ra  fi  ya  sın  da Azər  bay  can 
da da  xil ol  maq  la cə  mi bir ne  çə 
öl  kə  nin si  lah  lan  ma  sın  da yer 

alır. GPS baş  lıq  lı yük  sək də  qiq -
lik  li AC  CU  LAR ra  ket  lə  ri isə 
14-40 km uzaq  lıq  da  kı hə  dəf  lə-
 ri məhv et  mək üçün nə  zər  də 
tu  tu  lur. Müx  tə  lif tip  li dö  yüş 
baş  lıq  la  rı da  şı  yan bu ra  ket  lər 
LAR-160 komp  lek  si  nin bü  tün 
bu  ra  xı  cı plat  for  ma  la  rı  na bir  ləş -
di  ri  lir.  

KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də IMI 
tə  rə  fin  dən nü  ma  yiş et  di  ri  lən 
120 mm çap  lı mi  naatan  lar 
üçün nə  zər  də tu  tu  lan GMM-
120 yük  sək də  qiq  lik  li dö  yüş 
sur  sa  tı sur  sa  tı GPS və ya la  zer 
baş  lıq  lı ida  rəet  mə  yə ma  lik  dir. 
Mi  na  nın ida  rə  si “ut  ka” aero  di -
na  mik sxe  mi üz  rə ye  ri  nə ye  ti  ri-
 lir və atış uzaq  lı  ğı 9 km təş  kil 
edir. 

Tank  lar üçün nə  zər  də tu  tu -
lan 125 mm çap  lı HE-MP-T 
M710 uni  ver  sal qəl  pə-fu  qas 
mər  mi  si bun  ker  lə  rin, səh  ra is -
teh  kam  la  rı və yün  gül zi  reh  li 
tex  ni  ka  la  ra qar  şı tət  biq olu  nur. 
Mər  mi  nin proq  ram tə  mi  na  tı 
ona ya  va  şı  dıl  mış tə  sir, çox cəld 
və ha  va  da part  la  yış im  ka  nı qa -
zan  dı  rır. İkin  ci nə  sil zi  reh  də  lən 
mər  mi  lər sin  fi  nə aid olan və 
APFSDS-T (MK-2) mər  mi  sin  də 
isə volf  ram  dan is  ti  fa  də olu  nub. 
Çə  ki  si 20 kq olan mər  mi  nin 
uzun  lu  ğu 984 mm, baş  lan  ğıc 
sü  rə  ti 1660 m/sa  ni  yə təş  kil edir. 
Hər iki mər  mi T-72 tank  la  rın  da 
is  ti  fa  də  yə uy  ğun  dur.

IMI “Pre  da  tor Hawk”ı post  so  vet ba  za  rı  na çı  xa  rır



İs  railin “Aeora  nautics De  fen  se Sys -
tems” şir  kə  ti KA  DEX-2014 sər  gi  sin  də ilk 
də  fə ola  raq “Or  bi  ter-3” pi  lot  suz uçuş 
apa  ra  tı  nı (PUA) və “Skys  tar-300” aeros  ta-
 tı  nı Qaf  qaz və Mər  kə  zi Asi  ya ba  za  rı  na 
təq  dim edib. Ha  va  da 7 saat uçuş ye  ri  nə 
ye  ti  rən “Or  bi  ter-3” PUA-nın qa  nad  la  rı  nın 
uzun  lu  ğu 3.6 metr, mak  si  mal qalx  ma çə -
ki  si 20 kq, uçuş ra  diusu 100 km-dən çox, 

uçuş sü  rə  ti 55-130 km/saat, mak  si  mal 
qalx  ma hün  dür  lü  yü isə 6000 metr təş  kil 
edir. PUA “Or  bi  ter-2” sis  tem  lə  rin  dən fərq-
 li ola  raq rəng  li la  zer ka  me  ra  sı  na ma  lik  dir. 
Şə  hər yer  lə  rin  də və sər  həd  lər  də mü  şa  hi -
də apar  maq üçün nə  zər  də tu  tu  lan “Skys-
 tar-300” aeros  ta  tı ha  va  da 72 saat mü  şa -
hi  də apar  ma  ğa im  kan ve  rir. Ha  va şa  rı 
sent  yabr ayın  da Ba  kı  da ADEX-2014 sər -

gi  sin  də də nü  ma  yiş et  di  ri  lə  cək. Sər  gi  də 
Azər  bay  can  da is  teh  sal olu  nan “Or  bi  ter-2” 
PUA-nı da nü  ma  yiş et  di  rən şir  kət  dən bil-
 di  ri  lib ki, “Or  bi  ter-2” PUA Azər  bay  can Si -
lah  lı Qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən ge  niş şə  kil  də 
is  ti  fa  də olu  nur. Azər  bay  can Mü  da  fiə Sə -
na  ye  si Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən PUA-nın fü  zel-
 ya  jı da da  xil ol  maq  la mü  hüm ele  ment  lə -
ri  nin is  teh  sa  lı mə  nim  sə  ni  lib. 

Türk  mə  nis  tan Mü  da  fiə Na  zir  li  yi Be  la-
 rus Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın Fi  zi  ka-
Tex  ni  ka İns  ti  tu  tu ilə “Bu  sel-M” PUA-la  rı-
 nın al  ğı-sat  qı  sı  na dair mü  za  ki  rə  lə  rə baş-
 la  yıb. Ha  zır  da tə  rəf  lər ara  sın  da da  nı  şıq -
lar mər  hə  lə  sin  də olan ilk PUA si  fa  ri  şi  nin 
3 komp  lekt (15 ədəd) ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir. 
“Bu  sel” PUA-la  rı hər  bi ilə ya  na  şı to  poq -
ra  fi  ya, kənd tə  sər  rü  fa  tı, ener  ge  ti  ka, föv -
qə  la  də hal  lar sa  hə  sin  də tət  biq olu  na 
bi  lir. PUA-lar mo  di  fi  ka  si  ya  sın  dan ası  lı 
ola  raq uçuş müd  də  ti 50-150 də  qi  qə  dir. 
PUA-nın “Bu  sel” (çə  ki  si 6 kq, qa  nad 
açıq  lı  ğı 2335 mm, ha  va  da qal  ma müd -
də  ti 50 də  qi  qə), “Bu  sel-M” (çə  ki  si 10 kq, 
qa  nad açıq  lı  ğı 2414 mm, ha  va  da qal  ma 
müd  də  ti təq  ri  bən 90 də  qi  qə) və “Bu  sel-
M50” (çə  ki  si 12 kq, qa  nad açıq  lı  ğı 3300 
mm, ha  va  da qal  ma müd  də  ti təq  ri  bən 
150 də  qi  qə) mo  di  fik  si  ya  la  rı möv  cud  dur. 
PUA-lar ha  va  ya əl  lə və ya ka  ta  pult va  si -
tə  si ilə atıl  maq  la hə  rə  kə  tə gə  ti  ri  lir. “Bu -
sel-M” mo  di  fi  ka  si  ya  sı xa  ri  ci gö  rü  nüş  cə 
Tür  ki  yə  nin “Bay  kar Ma  ki  na” şir  kə  ti  nin 
“Göz  cü” PUA-la  rı  na bən  zə  yir.
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“Aero  nautics” “Or  bi  ter-3” PUA-nı ta  nı  dır

Türk  mə  nis  tan Be  la  rus “Bu  sel”ini seç  di



- Cə  nab Ti  le  bal  di  nov, “ka  zakhs -
tan En  gi  neering” şir  kə  ti və 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri ba  rə  də 
mə  lu  mat ver  mə  ni  zi xa  hiş edi  rik. 
Şir  kə  ti  niz nə vaxt  dan fəaliy  yət 
gös  tə  rir? 

- “Ka    zakhs    tan En    gi    neering” Mil    li Şir   -
kə    ti 2003-cü il    də Qa    za    xıs    tan Res    pub    li   -
ka    sı pre    zi    den    ti Nur    sul    tan Na    zar    ba    ye    vin 
tap    şı    rı    ğı ilə 10 ma    şın    qa    yır    ma şir    kə    tin 
bir    ləş    di    ril    mə    si yo    lu ilə ya    ra    dı    lıb. 

Bu gün şir    kət    lər qru    pu    na ma    şın    qa   -
yır    ma və hər    bi-sə    na    ye sa    hə    lə    rin    də ça    lı   -
şan 15 tö    rə    mə və 12 ası    lı müəs    si    sə da   -
xil    dir. 2006-cı il    dən Şir    kət “Sam    ruk-Ka    zı-
   na” SC şir    kət    lər qru    pu    na da    xil    dir və 
2010-cu il    dən Mü    da    fiə Na    zir    li    yi    nin eti   -
bar    lı ida    rəet    mə    sin    də    dir. 

Şir    kət    lər qru    pu    nun fəaliy    yə    ti    nin əsas 
is    ti    qa    mət    lə    ri    nə ma    şın    qa    yır    ma, mü    da    fiə 
tə    yi    nat    lı məh    sul    la    rın is    teh    sa    lı və ser    vis 
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xid    mət    lə    ri, mü    hən    dis    lik, neft-qaz, də    mir 
yo    lu, aq    ro    sə    na    ye və ya    na    caq-ener    ge    tik 
komp    leks    lər    də is    ti    fa    də olu    nan məh    sul   -
la    rın is    teh    sa    lı və xid    mət    lə    rin gös    tə    ril    mə-
   si da    xil    dir “Ka    zakhs    tan En    gi    neering” 
MŞ-nə da    xil olan müəs    si    sə    lər is    teh    sa    lat, 
tex    ni    ki və ma    liy    yə po    ten    sialı    nı sta    bil şə -
  kil    də ar    tı    rır. Şir    kət ça    lış    dı    ğı re    gion    lar    da 
təx    mi    nən 6000 nə    fə    ri iş    lə tə    min edir. 

2013-cü il    də Şir    kət özü    nün 10 il    li    yi    ni 
qeyd edib. Düz    gün st    ra    te    ji qə    rar    lar və 
ef    fek    tiv ida    rəet    mə Şir    kə    ti    mi    zə 2013-cü 
il    də yük    sək is    teh    sa    lat gös    tə    ri    ci    lə    ri    nə yi   -
yə    lən    mə    yə və gö    zəl ma    liy    yə nə    ti    cə    lə    ri 
gös    tər    mə    yə im    kan ve    rib.

Ha    zır    da Qa    za    xıs    tan Azər    bay    can da 
da    xil ol    maq    la MDB-nin bir çox öl    kə    lə    ri ilə 
məh    sul    la    rın ix    ra    cı sa    hə    sin    də bağ    lı əmək   -
daş    lıq edir. Azər    bay    can    la Qa    za    xıs    tan ara-
   sın    da əmək    daş    lıq si    ya    si, iq    ti    sa    di, ener    ji və 
di    gər sa    hə    lər də da    xil ol    maq    la müx    tə    lif 
is    ti    qa    mət    lər    də uğur    la in    ki    şaf edir. Ca    ri ilin 
ap    rel ayın    da Qa    za    xıs    ta    nın mü    da    fiə na    zi    ri 
Se    rik Ax    me    to    vun Ba    kı    ya rəs    mi sə    fə    rin    də 
mü    da    fiə sə    na    ye    si sa    hə    sin    də əmək    daş    lıq 
mə    sə    lə    lə    ri də mü    za    ki    rə olun    du. Mə    lum 
ol    du    ğu ki    mi, si    zin öl    kə    ni    zin mü    da    fiə sə   -
na    ye    si komp    lek    si uğur    la in    ki    şaf edir. İs   -
railin “Aero    nautics” şir    kə    ti ilə Azər    bay    can 
pi    lot    suz uçuş apa    rat    la    rı    nın yı    ğıl    ma    sı, “Pa -
  ra    mount Group” (CAR) şir    kə    ti ilə zi    reh    li 
tə    kər    li ma    şın    la    rın ya    ra    dıl    ma    sı ilə bağ    lı la -
  yi    hə    ni real    laş    dı    rır. Be    lə    lik    lə, Azər    bay    ca    nın 
mü    da    fiə sə    na    ye    si komp    lek    si ha    zır    da öz 
pro    se    sin lo    kal    laş    dı    rıl    ma    sı nöq    te    yi-nə    zər   -

dən in    ki    şaf edir. Qa    za    xıs    tan da bu mə    na-
   da öz ma    şın    qa    yır    ma sə    na    ye    si    nin in    ki    şa   -
fın    da ma    raq    lı    dır və bu    nun ən əsas me   -
yar    lar    dan bi    ri of    set si    ya    sət    dir. Biz he    sab 
edi    rik ki, xa    ri    ci məh    sul    la    rın əvəz    lə    mə    si ilə 
ya    na    şı biz öz məh    su    lu    mu    zun da ix    ra    cı    na 
diq    qət yö    nəlt    mə    li    yik. 

Ma    yın 22-dən 25-dək As    ta    na    da ke    çi-
   ri    lən KA    DEX-2014 üçün    cü bey    nəl    xalq 
si    lah və hər    bi-tex    ni    ki əm    lak sər    gi    sin    də 
28 öl    kə    dən olan 208 xa    ri    ci şir    kət, 54 
rəs    mi nü    ma    yən    də he    yət iş    ti    rak et    di. 
Sər    gi pa    vil    yon    la    rın    da və açıq sa    hə    lər    də 

beş te    ma    tik is    ti    qa    mət üz    rə si    lah    la    rın və 
tex    ni    ka    la    rın 300-dən çox tə    bii nü    mu    nə-
   lə    ri nü    ma    yiş olun    du. Bu, Qu    ru Qo    şun    la-
   rı    nın və Hər    bi-Də    niz Qüv    və    lə    rin si    lah    la    rı 
və tex    ni    ka    sı, aviasi    ya və aviasi    ya si    lah   -
lan    ma    sı, ha    va    dan mü    da    fiə sis    tem    lə    ri və 
va    si    tə    lə    ri, xü    su    si tə    yi    nat    lı va    si    tə    lər və 
əm    lak, İT-tex    no    lo    gi    ya    la    rı, ra    bi    tə sis    tem-
   lə    ri və va    si    tə    lə    ri, qo    şun    la    rın ar    xa və tex-
   ni    ki tə    mi    na    tı ilə bağ    lı ol    du. Sər    gi    də Qa   -
za    xıs    ta    nın 91 müəs    si    sə    si hər    bi tə    yi    nat    lı 
məh    sul    la    rı    nı təq    dim edib. İlk də    fə ola   -
raq KA    DEX-də biz    ne    sin mü    va    fiq seq   -
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men    tin    də li    der yer    lə    rə sa    hib olan 
“Boeing”, “Si    korsky”, “Ge    ne    ral Ato    mics” 
şir    kət    lə    ri də təm    sil olu    nub    lar. Sər    gi çər   -
çi    və    sin    də Şir    kə    ti    miz Ame    ri    ka    nın “Ge    ne   -
ral Ato    mic Aero    nauti    cal Sys    tems”, Çi    nin 
“Poly Tech    no    lo    gies” və di    gər    lər iri xa    ri    ci 
şir    kət    lər ilə əmək    daş    lıq ba    rə    də uzun   -
müd    dət    li me    mo    ran    dum    la    rı im    za    la    dı. 
Xü    su    si qeyd et    mək is    tə    yər    dim ki, me   -
mo    ran    dum    la    rın və sa    ziş    lə    rin bağ    la    nıl   -
ma    sı za    ma    nı Şir    kə    ti    miz əsas mə    qam ki   -
mi tex    no    lo    gi    ya    la    rın trans    fe    ri    ni və is    teh   -
sa    la    tın Qa    za    xıs    tan    da lo    kal    laş    dı    rıl    ma    sı    nı, 
in    tel    lek    tual mül    kiy    yə    tin    dən is    ti    fa    də et   -
mək hü    qu    qu    nu (nou-hau, pa    tent    lər    lə, 
ti    ca    rət ni    şan    la    rı da da    xil ol    maq    la) əsas 
gö    tü    rüb. Tə    bii ki, məh    sul in    no    va    si    ya    lı və 
ix    ra    ca yö    nə    lik ol    ma    lı    dır.

Ha    zır    da Şir    kə    ti    miz tə    rə    fin    dən Qa    za   -
xıs    tan    da mü    da    fiə sə    na    ye    sin    də uçuş 
apa    rat    la    rın yı    ğıl    ma    sı ilə bir    lik    də bir sı    ra 
uğur    lu la    yi    hə    lər ic    ra olu    nur. “Air    bus De   -
fen    ce and Spa    ce” şir    kə    ti    nin tö    rə    mə şir   -
kə    ti olan “Air    bus He    li    cop    ters” ilə 2010-
cu il    də “Euro    cop    ter Ka    zakhs    tan En    gi   -
neering” müəs    si    sə    si ya    ra    dı    lıb və ora    da 
EC-145 he    li    kop    ter    lə    rin yı    ğı    mı ke    çi    ri    lir.

Ya    ran    mış gö    zəl əla    qə    lə    rin əsa    sın    da 
əmək    daş    lıq və li    sen    zi    ya sa    ziş    lə    ri ilə ya   -
na    şı bi    zim tə    rəf    da    şı    mız ilə dist    ri    bu    to    ru  
sa    zi    şi də im    za    la    nıb. Onun əsa    sın    da ola   -
raq dist    ri    bu    tor    luq əra    zi    si ge    niş    lə    nib və 
ora MDB-nin bir çox öl    kə    lə    ri və Mon    qo-
   lus    tan da da    xil olub.

Bu gün, “Euro    cop    ter Ka    zakhs    tan En   -
gi    neering” is    teh    sal im    kan    la    rı    nı ge    niş   -
lən    dir    mə    yə plan    laş    dı    rır, bu da ye    ni sa    tış 
ba    zar    la    rı    na çı    xı    şı tə    min edə    cək. Pers   -
pek    tiv    li is    ti    qa    mət    lər    dən bi    ri ki    mi biz 
qon    şu qar    daş döv    lət olan Azər    bay    ca    nı 
gör    mək is    tə    yər    dik. Für    sət    dən is    ti    fa    də 
edə    rək, mən EC-145 he    li    kop    te    rin ki    çik 
bir təq    di    mat et    mək is    tə    yər    dim. Bu ef   -
fek    tiv, çox    funk    si    ya    lı yün    gül he    li    kop    ter   -
lər    dən bi    ri    dir və onun çə    ki    si 3-4 ton 
ara    sın    da    dır. EC-145 yük    sək dağ    lıq əra    zi-
   lər    də uça bi    lər və is    tə    ni    lən ha    va    da is    tə   -
ni    lən uçuş    la    rı    nı ye    ri    nə ye    ti    rə bi    lər. 
EC-145 mar    ka    lı he    li    kop    te    rin üs    tün    lük   -
lər    dən bi    ri onun qə    naət    li ol    ma    sı    dır: ya   -
na    caq sər    fi saat    da təx    mi    nən 200 litr 
təş    kil edir. Uçuş uzun    lu    ğu – 715 km-dir. 
İki pi    lot    dan əla    və ola    raq, he    li    kop    te    rin 
gö    yər    tə    sin    də yed    di si    lah    lan    mış xü    su    si 
tə    yi    nat    lı dəs    tə    nin dö    yüş    çü    lə    ri və ya iki 
xə    rək və həm    çi    nin əla    və tib    bi ava    dan    lıq 
yer    ləş    di    ri    lə bi    lər. He    li    kop    te    rin ya    ra    dıl   -
ma    sı za    ma    nı təh    lü    kə    siz    lik sis    te    mi yax    şı 
dü    şü    nü    lüb. EC-145 he    li    kop    te    ri dün    ya    da 
ən təh    lü    kə    siz he    li    kop    ter    lər    dən sa    yı    lır. 

Əgər Azər    bay    can ma    raq    lı ol    sa, biz 

mü    va    fiq he    li    kop    ter    lə    rin ix    ra    cı ba    rə    də 
da    nı    şıq    la    rı apar    ma    ğa ha    zı    rıq. Ey    ni za   -
man    da vur    ğu    la    maq is    tə    yər    dim ki, Bir    gə 
Müəs    si    sə ya    nın    da Təd    ris Aka    de    mi    ya    sı 
möv    cud    dur və o ən ya    xın za    man    da va   -
hid aviasi    ya tə    ləb    lə    ri ilə bir    gə Av    ro    pa 
Aviasi    ya Təh    lü    kə    siz    li    yi Agent    li    yi    nin tə   -
ləb    lə    ri    nə uy    ğun ola    raq ser    ti    fi    kat    laş    dı    rı   -
la    caq. Rus di    lin    də ola    caq təd    ri    sə aşa    ğı   -
da    kı da    xil    dir:

- nə    zə    riy    yə və prak    ti    ka – yük    sək sə   -
viy    yə    də ha    zır    lıq; 

- müasir mul    ti    me    dia va    si    tə    lə    ri və tex-
   ni    ki sə    nəd    ləş    mə is    ti    fa    də    si ilə ke    çi    ri    lən 
kurs    lar; 

- təd    ris va    si    tə    lə    ri (he    li    kop    ter ka    bi    nə    si-
   ni gös    tə    rən stend    lər, tre    na    jor). 

Qa    za    xıs    tan və Mər    kə    zi Asi    ya re    gional 
tə    lə    bat    lar üçün uçuş və tex    ni    ki he    yə    tin 
təd    ris mər    kə    zi EC-145 he    li    kop    te    rin tex   -
nik    lə    rin və pi    lot    la    rın təd    ri    si    ni rus di    lin    də 
ke    çi    rən az    say    lı mər    kəz    lər    dən bi    ri    dir.

- Azər  bay  ca  na he  li  kop  ter  lə  rin ix -
ra  cı ilə bağ  lı prob  lem  lə  rin mey -
da  na çıx  ma eh  ti  ma  lı var  mı?

- Dü  şü  nü  rəm ki, Azər  bay  can tə  rə  fi -
nin he  li  kop  ter  lə  rin alın  ma  sı  na ma  ra  ğı 
ol  du  ğu hal  da, biz fran  sa  lı tə  rəf  da  şı  mız  la 
bu he  li  kop  ter  lə  rin Azər  ba  ca  yan ix  ra  cı ilə 
bağ  lı mə  sə  lə  ni mü  za  ki  rə edə  rik. He  li -
kop  ter  lə  rin Qa  za  xıs  tan  da ser  vis xid  mə -
ti  nin ol  ma  sı, bi  zə və Azər  bay  ca  na da  ha 
sər  fə  li olar. Çün  ki biz xa  ri  ci za  vod  lar  dan 
fərq  li ola  raq, da  ha ya  xı  nıq. Ona gö  rə, 
dü  şü  nü  rəm ki, bu mə  sə  lə gə  lə  cək  də 
mü  za  ki  rə olu  na bi  lər.

- Şir  kə  ti  ni  zin ma  şın  qa  yır  ma la  yi -
hə  lə  ri, “Re  nault”, “Nex  ter”, “Pa -
ra  mount Group” və Uk  ray  na ilə 
bir  gə zi  reh  li tex  ni  ka is  teh  sa  lı la -
yi  hə  lə  ri ba  rə  də nə  lə  ri söy  lə  yə 
bi  lər  si  niz?



- “Ka  zakhs  tan En  gi  neering” şir  kə  ti 
ic  ti  mai şir  kət  dir. “Moody’s” bey  nəl  xalq 
rey  tinq agent  li  yi şir  kə  tin kre  dit rey  tin  qi-
 ni Ba2 sə  viy  yə  sin  də qiy  mət  lən  di  rib. 
“Fitch Ra  tings” xa  ri  ci və mil  li val  yu  ta  da 
olan uzun  müd  dət  li sər  ma  yə emi  tent 
rey  tin  qi  mi  zi mü  va  fiq ola  raq BBB- və 
BBB sə  viy  yə  sin  də qiy  mət  lən  di  rib. Bu -
nun  la ya  na  şı qeyd et  mək la  zım  dır ki, 
hər iki müs  tə  qil rey  tinq agent  li  yi “Ka -
zakhs  tan En  gi  neering” şir  kə  ti  nin gə  lə -
cək proq  no  zu  nu “sta  bil” ola  raq qiy  mət -
lən  di  rib  lər.

Ana  lo  ji kre  dit rey  tinq  lə  ri aşa  ğı  da  kı 
ma  şın  qa  yır  ma li  der  lə  rə ve  ri  lib:

- “Bom  bar  dier Inc.” trans  mil  li şir  kət 
(təy  ya  rə  lə  rin və lo  ko  mo  tiv  lə  rin is  teh  sal -
çı  sı)

- A  me  ri  ka  nın “Mec  ca  ni  ca Hol  dings” 
(mü  da  fiə-sə  na  ye komp  lek  si).

Əl  də olu  nan rey  tinq  lər Qa  za  xıs  ta  nın 
mil  li ma  raq  la  rı nöq  te  yi-nə  zər  dən tə  ləb 
olu  nan şərt  lə  rə get  mə  yə ha  zır olan is  tə-
 ni  lən xa  ri  ci şir  kət  lər ilə əmək  daş  lıq et -
mə  yə im  kan ve  rir. Məh  sul is  teh  sa  lı  na 
gə  lin  cə, bil  di  yi  niz ki  mi, bu sa  hə spe  si  fik-
 dir və mü  da  fiə tə  yi  nat  lı məh  sul  la  rın is -
teh  sa  lı ilə bağ  lı olan hər mə  sə  lə ilə 
bağ  lı qə  rar  la  rı Mü  da  fiə Na  zir  li  yi qə  bul 
edir. Ona gö  rə tə  da  rük  çü  nün müəy  yən 
edil  mə  si ilə bağ  lı bü  tün da  nı  şıq pro  se  si-
 ni Mü  da  fiə Na  zir  li  yi apa  rır, özü tex  ni  ka -
nı, tə  da  rük  çü  nü se  çir.

- Si  zin Tür  ki  yə ilə yax  şı əmək  daş -
lı  ğı  nı möv  cud  dur. ASEL  SAN ilə 
bir  gə is  teh  sal et  di  yi  niz məh  sul -
la  rın MDB öl  kə  lə  ri  nə sa  tı  şı plan -
laş  dı  rı  lır  mı?

- Tür  ki  yə ilə bi  zim şir  kə  ti  miz aşa  ğı  da-
 kı is  ti  qa  mət  lər üz  rə əmək  daş  lıq edir:

- elekt  ro-op  tik ci  haz  la  rın bir  gə is  teh -
sa  lı;

- zi  reh  li av  to  mo  bil  lə  rin bir  gə is  teh  sa -
lın ya  ra  dıl  ma  sı;

- zi  reh  li tex  ni  ka  nın mo  dern  ləş  dir  mə  si 
üz  rə bir  gə iş  lər;

Bu  ra  da, tə  rəf  daş  la  rı  mız  la lo  kal  laş  dı -
ra  ca  ğı  mız bü  tün is  teh  sa  lat əv  vəl  cə  dən 
ef  fek  tiv  li  yə gö  rə təh  lil edi  lir və tə  bii ki, 
bir tə  rəf  daş  la  rı  mı  za la  yi  hə  nin həm ma -
liy  yə  ləş  di  ril  mə  si və dist  ri  bu  tor  lu  ğun  da 
iş  ti  rak edil  mə  si ilə bağ  lı şərt  lər qo  yu  ruq. 
Tə  bii ki, biz, həm tə  rəf  daş, həm də 
müəy  yən məh  sul nö  vü  nün is  teh  sal  çı  sı 
ola  raq, ix  rac ba  za  rı  na çı  xa  ca  ğıq və Qa -
za  xıs  tan  da is  teh  sal olu  na  caq məh  su  lu 
qo  ru  ya  ca  ğıq. 

Sa  tış  la  rın zə  ma  nə  ti  nə gə  lin  cə, Tür  ki -
yə özü Qa  za  xıs  tan  da is  teh  sal olu  na  caq 
məh  su  lun müəy  yən miq  da  rı  nı ala  caq. 

Bu, Tür  ki  yə or  du  su  nun gə  lə  cək si  lah  lan-
 dı  rıl  ma  sı üçün məh  su  lun yük  sək key  fiy -
yə  tə ma  lik ola  ca  ğı  nın da  ha bir də  lil  dir.

- “Oto  kar” şir  kə  ti ilə “Cob  ra”la  rın 
bir  gə is  teh  sa  lı ilə bağ  lı la  yi  hə  ni 
real  laş  dı  ra  caq  sı  nız  mı?

- Yu  xa  rı  da de  di  yim ki  mi, əgər Mü  da-
 fiə Na  zir  li  yi si  ma  sın  da olan si  fa  riş  çi de  sə 
ki, məh  sul bu və ya di  gər nö  vün  də ola -
caq, biz ef  fek  tiv  lik nöq  te  yi-nə  zər  dən bu 
ba  rə  də fi  kir  lə  şə  cə  yik. 

- Şir  kə  ti  ni  zin ix  rac po  ten  sialı ba -
rə  də mə  lu  mat ver  mə  ni  zi xa  hiş 
edi  rik.

- İx  rac ba  rə  də onu de  yə bi  lə  rəm ki, 
bi  zim SS  Rİ da  ğıl  maz  dan əv  vəl is  teh  sal 
et  di  yi  miz məh  sul  la  rı  mız da bu gü  nə qə -
dər öz ba  za  rı  na ma  lik  dir. Ha  zır  da is  teh -
sal et  di  yi  miz məh  sul  la  rı əv  vəl  cə  dən ix -
rac priz  ma  sın  dan nə  zər  də ke  çi  rir və bu 
mə  sə  lə  yə diq  qət  li ya  na  şı  rıq. 

- Ha  zır  da Azər  bay  can siz  dən hər 
han  sı bir məh  sul id  xal edir  mi? 
Ya  xud ək  si  nə...

- Siz, yə  qin, bi  lir  si  niz ki, Qa  za  xıs  tan 
Ümum  dün  ya Ti  ca  rət Təş  ki  la  tı  na da  xil 
ol  maq ərə  fə  sin  də  dir, ona gö  rə, ÜTT-də 
möv  cud olan prin  sip  lə  ri qə  bul edir. Biz, 
key  fiy  yət  li və tə  ləb olu  nan məh  su  lun 

ol  ma  sı hal  da bü  tün öl  kə  lər ilə əmək  daş-
 lıq  da ma  raq  lı  yıq. Ma  şın  qa  yır  ma müəs  si-
 sə  si ola  raq, biz məh  su  lun ya  ra  dıl  ma  sın -
da is  ti  fa  də olu  nan əla  və his  sə  lə  ri id  xal 
edə bi  lə  rik. Bi  zim məh  sul  la  ra gə  lin  cə, 
tö  rə  mə şir  kət  lə  ri va  si  tə  si ilə məq  səd -
yön  lü mar  ke  tinq işi  mi  zi apa  rı  rıq.

- Xə  zər də  ni  zi iki öl  kə  ni bir  ləş  di  rir. 
Də  niz sa  hə  sin  də hər  bi-sə  na  ye 
əmək  daş  lıq ba  rə  də nə dü  şü  nür -
sü  nüz?

- Bu  ra  da, mən  cə, mə  sə  lə əla  və araş -
dır  ma tə  ləb edir. Bir  cə onu de  yə  rəm ki, 
Xə  zər də  niz qa  pa  lı su höv  zə  si  dir və təh-
 lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si  ni tə  ləb 
edir. Xə  zər də  ni  zi  nə çı  xı  şı olan 5 öl  kə var 
və on  la  rın hər bi  ri Xə  zər  də gə  mi  qa  yır  ma 
sa  hə  sin  də tam tə  min olun  maq is  tə  yir  lər. 
Ru  si  ya  da yax  şı gə  mi  qa  yır  ma var, Azər -
bay  can  da da yax  şı gə  mi  qa  yır  ma tər  sa -
nə  lə  ri möv  cud  dur. Qa  za  xıs  tan da in  di öz 
gəm  qa  yır  ma müəs  si  sə  lə  ri  ni in  ki  şaf et  di-
 rir. Dü  şü  nü  rəm ki, bu sa  hə  də bi  zim öl -
kə  lə  ri  miz ara  sın  da sə  mə  rə  li əmək  daş  lı -
ğa ma  lik ola bi  lər.

- kay  rat Ra  xa  to  viç, ma  raq  lı və 
hər  tə  rəf  li mü  sa  hi  bə  yə gö  rə tə -
şək  kür edi  rəm. 

- Si  zə də tə  şək  kür edi  rəm, sə  mə  rə  li 
əmək  daş  lı  ğı  mı  za ümid edi  rəm. AD
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Tür  ki  yə  nin TAI şir  kə  ti tə  rə  fin  dən is  teh-
 sal edi  lən ilk yer  li zər  bə he  li  kop  te  ri T-129 
ATAK Si  lah  lı Qüv  və  lə  rə təh  vil ve  ri  lib. He -
li  kop  ter  lə  rin Si  lah  lı Qüv  və  lə  rə təh  vil ve -
ril  mə  si mü  na  si  bə  ti ilə ke  çi  ri  lən təd  bir  də 
pre  zi  dent Ab  dul  lah Gül, baş na  zir Rə  cəp 
Tay  yip Ər  do  ğan, Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin 
səd  ri Cə  mi Çi  çək, Baş Qə  rar  gah rəisi, or -
du ge  ne  ra  lı Nec  dət Özəl, elə  cə də hö  ku-

 mət üzv  lə  ri iş  ti  rak edib  lər. Təd  bir  də qeyd 
olu  nub ki, 2007-ci ilin sent  yabr ayın  da 
Mü  da  fiə Sə  na  ye  si Ka  tib  li  yi ilə TAI ara  sın -
da im  za  lan  mış mü  qa  vi  lə çər  çi  və  sin  də 
Qu  ru Qo  şun  la  rı  nın eh  ti  yac duy  du  ğu hü -
cum və kəş  fiy  yat tə  yi  nat  lı 50 ədəd T-129 
ATAK he  li  kop  te  ri  nin tə  da  rü  kü plan  laş  dı -
rı  lır. 2010-cu il  də mü  qa  vi  lə  yə edil  miş 
də  yi  şik  lik  lə la  yi  hə  yə da  ha tez təh  vil ve  ri -

lə  cək kon  fi  qu  ra  si  ya  da 9 he  li  kop  ter əla  və 
olu  nub. Hə  min he  li  kop  ter  lər  dən ilk üçü -
nün qə  bu  lu pro  se  si ta  mam  la  na  raq Qu  ru 
Qo  şun  la  rı  nın in  ven  ta  rı  na da  xil olub. He -
li  kop  te  rin 42 fərq  li avioni  ka və si  lah sis -
te  mi Tür  ki  yə şir  kət  lə  ri tə  rə  fin  dən is  teh  sal 
olu  nur. Ha  zır  da Tür  ki  yə ATAK-ın xa  ri  cə 
ix  ra  ca  tı is  ti  qa  mə  tin  də də gö  rüş  mə  lə  ri 
da  vam et  di  rir.

İran hər  bi sə  na  ye  si tə  rə  fin  dən is  teh  sal 
edil  miş ye  ni ra  ket sis  tem  lə  ri ic  ti  maiy  yə  tə 
təq  dim olu  nub. May ayı  nın ilk gün  lə  rin  də 
təq  di  ma  tı ke  çi  ril  miş “Ya Əli” ad  lı ye  ni bal-
 lis  tik ra  ket 700 km-dən çox uçuş uzaq  lı  ğı-
 na ma  lik  dir. Sə  ləf  lə  ri ilə mü  qa  yi  sə  də iki 
də  fə  dən ar  tıq uçuş uzaq  lı  ğı  na ma  lik olan 
bu ra  ket müx  tə  lif dö  yüş baş  lıq  la  rı da  şı  ya-
 caq. 

Müx  tə  lif dö  yüş təy  ya  rə  lə  ri  nin si  lah  lan-
 ma  sın  da yer ala  caq “Qa  der” ad  lı qa  nad  lı 
ra  ket  lə  rin test  lə  ri 2013-cü ilin de  kabr ayı-
 nın son  la  rın  da ye  kun  la  şıb. Ve  ri  lən mə  lu -
ma  ta gö  rə, “Qa  der” 200 ki  lo  metr  dən ar -
tıq uzaq  lıq  da hə  dəf  lə  ri məhv et  mək qa -
bi  liy  yə  ti  nə sa  hib  dir. 

İran mü  tə  xəs  sis  lə  ri  nin so  vet S-200 sis-
 tem  lə  ri  nin əsa  sın  da ha  zır  la  dı  ğı “Xor  dad” 
ze  nit-ra  ket komp  lek  si isə ey  ni an  da dörd 
hə  də  fi iz  lə  mə  yə və bu hə  dəf  lə  rə qar  şı 
sək  kiz ra  ket bu  rax  ma  ğa im  kan ve  rir. Mən-
 zi  li 200 km olan “Xor  dad” ra  ke  ti 25000 
metr yük  sək  lik  də dö  yüş təy  ya  rə  lə  ri  ni və 
bal  lis  tik ra  ket  lə  ri məhv et  mə  yə qa  dir  dir. 

İlk ATAk-lar silahlanmaya qəbul edildi

İra  nın ye  ni ra  ket  lə  ri təq  dim olun  du
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“FLIR Sys  tems” şir  kə  ti snay  per  lər üçün 
2000 metr mə  sa  fə  də in  san boy  da hə  də  fi 
müəy  yən et  mə  yə və ta  nı  ma  ğa im  kan ve -
rən ye  ni HISS-XLR ter  mal si  lah ni  şan  ga -
hı  nı təq  dim edib. Əv  vəl  ki mo  del  lər  dən 
25% da  ha yax  şı gös  tə  ri  ci nü  ma  yiş et  di -
rən bu ni  şan  gah  da ki  çik öl  çü  lü so  yu  dul -
muş 640x480 İnSb FLİR sis  te  mi is  ti  fa  də 

olu  nub. MWIR sen  sor  dan is  ti  fa  də edil -
mə  si atı  cı  ya tam qa  ran  lıq  da, tüs  tü  də, 
du  man  da və bir çox ma  neələr  də hə  də  fi 
gör  mək im  ka  nı ve  rir. Ni  şan  gah sta  bil  ləş -
di  ril  miş f2.29° h x 1.72° v gör  mə bu  ca  ğı-
 na ma  lik  dir. La  zer mə  sa  fə öl  çən və bal  lis-
 tik kom  pü  ter  lə bir  gə ana  lo  qu ol  ma  yan 
ni  şan  gah həl  li  nə ma  lik HISS-XLR sis  te  mi-

 nə bun  lar  la bə  ra  bər rə  qəm  sal maq  nit 
kom  pas da  xil  dir. Yük  sək öl  çü  lü disp  ley 
isə mət  ni və sim  vol  la  rı da  ha də  qiq gös -
tə  rir, gö  rün  tü  nü kor  la  ma  dan 25 də  fə ya -
xın  laş  dır  ma  ya im  kan ve  rir. Ni  şan  gah  dan 
in  for  ma  si  ya da  xi  lin  də  ki SD kar  ta ya  zı  la 
bi  lər ki, bu da əmə  liy  yat  dan son  ra təh  lil 
apar  ma  ğa im  kan ve  rir.

Gür  cüs  ta  nın “Del  ta” Hər  bi-El  mi Mər  kə  zi İor  da  ni -
ya  nın pay  tax  tı Am  man şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən SO  FEX-
2014 xü  su  si tə  yi  nat  lı qüv  və  lər sər  gi  sin  də özü  nün bir 
sı  ra məh  sul  la  rı  nı bey  nəl  xalq nü  ma  yi  şə çı  xa  rıb. Sər  gi-
 də “Del  ta” tə  rə  fin  dən is  teh  sal olun  muş “La  zi  ka” ad  lı 
pi  ya  da  la  rın dö  yüş ma  şı  nı, “Did  go  ri” ad  lı kəş  fiy  yat-
dö  yüş ma  şı  nı, GG-122 reak  tiv ar  til  le  ri  ya sis  tem, müx-
 tə  lif çap  lı mi  naatan  lar, pi  lot  suz uçuş apa  rat  la  rı, atı  cı 
si  lah  lar və on  la  rın dö  yüş sur  sat  la  rı nü  ma  yiş et  di  ri  lib. 
Mə  lu  mat ve  ri  lib ki, gür  cü mü  tə  xəs  sis  lər tə  rə  fin  dən 
“Qrad” reak  tiv atəş sis  te  mi əsa  sın  da di  zayn olun  muş 
GG-122 sis  te  mi KrAZ-63221 mar  ka  lı zi  reh  li ma  şı  nın 
şas  si  si üzə  rin  də yer  lə  şir. Ma  şı  nın zi  re  hi he  yə  ti qəl  pə -
lər  dən, nü  və, bak  te  riolo  ji və kim  yə  vi hü  cum  lar  dan 
qo  ru  ma  ğa im  kan ve  rir. Bu sis  te  min atış uzaq  lı  ğı 40 
km təş  kil edir. GG-122-də atə  şin ida  rə edil  mə  si pro -

se  si kom  pü  ter  ləş  di  ri  lib.
Sər  gi  də nü  ma  yiş olu  nan Gür  cüs  tan si  lah  la  rı ara -

sın  da diq  qət çə  kə  ni isə xü  su  si tə  yi  nat  lı  lar üçün ha  zır-
 lan  mış GNM-60 “Mkud  ro” ad  lı 60 mm çap  lı səs  siz 
mi  naatan olub. Xü  su  si əmə  liy  yat  lar üçün iş  lə  nib ha -
zır  lan  mış bu mi  naatan hərb  çi  lə  rə giz  li qal  maq  la düş-
 mə  nə atəş aç  maq im  ka  nı ve  rir. Uzun  lu  ğu 395 mm, 
çə  ki  si 2,5 kq, atış tem  pi də  qi  qə  də 30 atəş təş  kil edən 
“Mkud  ro” ilə 85° bu  caq al  tın  da atəş aç  maq müm -
kün  dür. Mi  naatan  da tət  biq olu  nan 1.5 kq çə  ki  yə ma -
lik mi  na  nın ef  fek  tiv 
tə  sir ra  diusu 25 metr, 
atış mə  sa  fə  si 450 
metr, atış za  ma  nı səs 
sə  viy  yə  si 69 db təş  kil 
edir.

Xü  su  si tə  yi  nat  lı  lar 
üçün səs  siz mi  naatan

FLIR-dən snay  per  lər 
üçün ye  ni ter  mal ni  şan  gah



may - iyun  2014     37

TEXNOLOGİYA

Di  zayn və mis  si  ya ba  xı  mın  dan he  li -
kop  ter  dən cid  di fərq  lən  mə  yən VTOL 
PUA-la  rın ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də son 
onil  lik  də dün  ya  da bir sı  ra mü  hüm la  yi  hə-
 lər real  laş  dı  rı  lıb. İlk dövr  lər  də hü  quq-mü-
 ha  fi  zə or  qan  la  rı, sər  həd pat  rul və xi  la  set -
mə əmə  liy  yat  la  rı üçün nə  zər  də tu  tu  lan 
bu PUA-lar ha  zır  da Hər  bi Də  niz Qüv  və  lə-
 ri, Qu  ru Qo  şun  la  rı, me  şə yan  ğın  la  rı  nın 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  si, ət  raf mü  hi  tin mo  ni -
to  rin  qi, elekt  ri  kö  tür  mə xət  lə  ri  nin müayi -
nə  si, ax  ta  rış-xi  la  set  mə əmə  liy  yat  la  rı, sər -
həd pat  ru  lu və yol və  ziy  yə  ti  nin öy  rə  nil -
mə  si, həm  çi  nin ra  dio elekt  ron mü  ba  ri  zə, 
kəş  fiy  yat ki  mi müx  tə  lif əmə  liy  yat  lar  da 
ge  niş is  ti  fa  də olun  maq  da  dır. Xü  su  si  lə də 
gə  mi  lə  rə ba  za  laş  ma im  kan  la  rı ba  xı  mın -
dan VTOL PUA-lar Hər  bi Də  niz Qüv  və  lə  ri 
üçün ən mü  na  sib həll sa  yı  lır. Ki  çik əra  zi -
lər  dən qal  xa və enə bi  lən bu uçuş apa  rat-
 la  rı  nın si  lah  lı ver  si  ya  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
üzə  rin  də də iş  lər da  vam et  di  ri  lir. 

VTOL PUA-la  rın bir ço  xu  nun əsa  sın -
da da  ya  nan İs  ve  çin “Cy  bAero” şir  kə  ti  nin 

APİD-55 apa  ra  tı ben  zin  lə iş  lə  yən “Hirth 
E18H” mü  hər  ri  ki  nə sa  hib  dir. PUA-nın 
uzun  lu  ğu 3.20 m, hün  dür  lü  yü 1.20 m, 
ro  to  run diamet  ri 3.30 m, boş çə  ki  si 95 

kq, fay  da  lı yü  kü ya  na  caq da  xil ol  maq  la 
50 kq təş  kil edir. İs  teh  sal  çı fir  ma  nın 
açıq  la  dı  ğı mə  lu  ma  ta gö  rə, APİD-55-in 
ye  ni bu  ra  xı  lış  la  rın  da PUA 3 km hün  dür -

Helikopter 
PUA-lar

ŞamilƏlibəyli

Müasirtəhlükəsizliktəhdidlərivəyenimüharibəkonsepsiyalarıpilotsuzuçuşaparatlarına(PUA)ehtiyacla-
rıartırmaqlayanaşı,bu,sistemlərinyeninövlərininmeydanaçıxmasınıvətətbiqinişərtləndirməkdədir.Bu
kontekstdə bazara standart təyyarə tipli PUA-larla yanaşı vertikal qalxma və enmə xüsusiyyətinəmalik
PUA-lar(VTOLvəyahelikoptertipliPUA-lar),həmçininquadrokoptertipliçoxmotorluPUA-lardaxilolur.



38     AZERI  DEFENCE

TEXNOLOGİYA
lü  yə qal  xır və 60 km/saat sü  rət yı  ğır. 
Ha  va  da 7 saat  dan ar  tıq qa  lan PUA-nın 
uçuş ra  diusu 50 km-dir. Möv  cud proq -
ram tə  mi  na  tı sa  yə  sin  də apa  rat uçuş za -
ma  nı da  xil edi  lən bil  gi  lər əsa  sın  da hə  rə-
 kət tra  yek  to  ri  ya  sı  nı də  yi  şir. Rə  qəm  li ra -
bi  tə ka  na  lı va  si  tə  si ilə gö  rün  tü  nü real 
vaxt re  ji  min  də 200 ki  lo  met  rə qə  dər 
uzaq  lı  ğa ötü  rü  lə bi  lir.

İs  railin “Steadi  cop  ter” şir  kə  ti  nin 116 
at gü  cün  də ben  zin mü  hər  ri  kə ma  lik 
“Black Eag  le-50” PUA-nın uzun  lu  ğu 2.3 
metr, çə  ki  si 35 kq, fay  da  lı yü  kü 3 kq, ha -
va  da qal  ma müd  də  ti 3 saat  dır. Qə  za 
və  ziy  yə  tin  də PUA-nın av  to  pi  lot proq  ra -
mı onun ilk nöq  tə  yə dön  mə  si  ni tə  min 
edir. “Black Eag  le-50” 126 km/saat sü  rə-
 tə sa  hib  dir. Ha  zır  da bu apa  rat İs  rail da  xil 
ol  maq  la bir sı  ra öl  kə  lər  də hər  bi və mül-
 ki məq  səd  lər üçün is  ti  fa  də olu  nur.

İs  ve  çin SAAB şir  kə  ti  nin po  pul  yar  lı  ğı 
ilə ta  nı  nan “Skel  dar” PUA-ı “Cy  bAero” 
şir  kə  ti  nin APID-55 PUA-nın ba  za  sın  da 
ya  ra  dı  lıb. “Skel  dar”ın fü  zel  ya  jı  nın st  ruk -
tur his  sə  lə  ri  ni kom  po  zit, plas  tik küt  lə, 
ti  tan və alü  mi  nium ərin  ti  lə  rin  dən olan 
ele  ment  lər təş  kil edir. Ha  zır  da bey  nəl -
xalq ba  zar  da Ame  ri  kan MQ-8 “Fi  re 
Scout” və Avst  ri  ya  nın “Cam  cop  ter 
S-100” PUA-la  rı ilə rə  qa  bət apa  ran 
“Skel  dar” di  zel ya  na  caq  la iş  lə  yən, 55 at 
gü  cün  də mü  hər  ri  kə ma  lik  dir. Ha  va  da 6 
saata ya  xın qa  la bi  lən PUA-nın sü  rə  ti 
130 km/saat, uçuş ra  diusu 100 km-ə ça -
tır. PUA-nın iki - qu  ru və də  niz mo  di  fi -
ka  si  ya  la  rı möv  cud  dur. Də  niz kon  fi  qu  ra -
si  ya  sı 4 ba  la qə  dər dal  ğa  lı şə  rait  də gə -

mi  nin gö  yər  tə  si  nə en  mə  yi ba  ca  rır. Ro -
to  ru  nun diamet  ri 5.2 met, hün  dür  lü  yü 
1.3 metr, çə  ki  si 235 kq, uçuş hün  dür  lü  yü 
3500 metr təş  kil edən “Skel  dar”ın bort 
avioni  ka  sı  nın tər  ki  bi  nə eh  ti  yat kom  pü -
ter, qlo  bal peyk na  vi  qa  si  ya qə  bu  le  di  ci -
lə  ri, iner  si  ya  lı öl  çü qur  ğu  su, ha  va mə  lu -
mat sis  te  mi və maq  nit kom  pa  sı da  xil 
edi  lib. Fay  da  lı yü  kü 40 kq-dan çox olan 
“Skel  dar”a açıq as  ma  da mü  şa  hi  də və 
kəş  fiy  yat üçün müx  tə  lif ava  dan  lıq  lar 
yer  ləş  dir  mək müm  kün  dür. Ca  ri ilin fev -
ral ayın  da SAAB fir  ma  sı “Skel  dar” üzə -
rin  də MSIC (Mul  ti-Sen  sor In  tel  li  gen  ce 
Cell) apa  ra  tı  nın sı  naq  la  rı  nı ye  kun  laş  dı -
rıb. MSIC sis  te  mi müx  tə  lif kəş  fiy  yat tən-
 zim  çi  lə  rin  dən fa  si  lə  siz mə  lu  mat  la  rın iş -
lən  mə  si  ni apa  rır və mux  tar kəş  fiy  yat 
mər  kə  zi  nin funk  si  ya  la  rı  nı ye  ri  nə ye  ti  rir.  

“Skel  dar”a hər  bi də  niz tex  ni  ka  sı ba -
za  rın  da bö  yük ma  ra  ğın ol  du  ğu  nu de -

yən SAAB yet  ki  li  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə gö  rə, 
İs  pa  ni  ya və İs  veç  lə ya  na  şı 2013-cü il  də 
Ru  si  ya  nın Fe  de  ral Sər  həd Xid  mə  ti “Skel-
 dar V-200” sis  te  mi  ni si  lah  lan  ma  ya qə -
bul edib.  

Fran  sa, İta  li  ya, Vyet  nam, BƏƏ və Ru -
si  ya Hər  bi Də  niz Qüv  və  lə  ri  nin si  lah  lan -
ma  sın  da yer alan Avst  ri  ya  nın “Sc  hiebel” 
şir  kə  ti  nin “Cam  cop  ter S-100” sis  te  mi 
ge  cə və gün  düz 200 ki  lo  metr ra  dius  da, 
is  tə  ni  lən əl  ve  riş  siz ha  va şə  raitin  də qu  ru-
 da və də  niz üzə  rin  də iş  lə  mək im  kan  la  rı-
 na sa  hib  dir. Bir ədəd “Aust  ro AE50R 
Wan  kel” (41 kW) mü  hər  ri  ki ilə təc  hiz 
olun  muş “Cam  cop  ter” 5486 metr yük -
sək  li  yə  dək qalx  ma  ğı ba  ca  rır. Stan  dart 
komp  lekt  ləş  mə  də tam ya  na  caq  la və 34 
kq fay  da  lı yük ilə 6 saat  dan çox uçuş 
ye  ri  nə ye  ti  rir. PUA-nın bu uçuş müd  də -
ti  ni əla  və ya  na  caq çə  ni ilə 10 saata qə -
dər ar  tır  maq müm  kün  dür. “Cam  cop  ter” 
Sa  kit okean  da, Hind okeanın  da, Ara  lıq 
və Xə  zər də  niz  lə  rin  də ke  çi  ril  miş test  lər -
də 5 bal gü  cün  də dal  ğa  lı şə  rait  də və 20 
mil sü  rət  lə əsən kü  lək  də be  lə gə  mi  lə  rə 
enib-qalx  maq qa  bi  liy  yə  ti  ni təs  diq  lə  yib.

“Cam  cop  ter”in ilk müş  tə  ri  si Bir  ləş  miş 
Ərəb Əmir  lik  lə  ri (BƏƏ) olub. Ha  zır  da 
BƏƏ-nin is  ti  fa  də  sin  də bu PUA-dan 40 
ədəd möv  cud  dur. 2009-cu il  də Li  vi  ya 
Avst  ri  ya  dan 4 ədəd “Cam  cop  ter” alıb. 
2011-ci il  də isə İor  da  ni  ya L-3 Wes  cam 
MX-10EO-IR fay  da  lı yü  kü ilə təc  hiz 
olun  muş iki PUA-nı si  lah  lan  ma  ya qə  bul 
edib. 2010-cu il  də Çin Də  niz Qüv  və  lə  ri -
nin 18 ədəd “Cam  cop  ter S-100” al  dı  ğı 
açıq  la  nıb.

Ru  si  ya Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin  də isə bu öl -
kə  də “Shiebel” ilə bir  gə is  teh  sal olu  nan 
“Cam  cop  ter”lər “Qo  ri  zont Eyr S-100” 
in  dek  si ilə is  ti  fa  də  yə qə  bul edi  lib. Ru  si -
ya Fe  de  ral Sər  həd Xid  mə  ti  nin açıq  la  ma-
 la  rı  na gö  rə, “Ru  bin” tip  li sər  həd gö  zət  çi 
ka  ter  lə  ri  nin ha  mı  sı  nı bu PUA-lar  la 
komp  lekt  ləş  di  ril  mə  si plan  laş  dı  rı  lır. 
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Qu  ru və də  niz üzə  rin  də kəş  fiy  ya  tın 

apa  rıl  ma  sı, qüv  və  lə  rə eh  ti  yac du  yu  lan 
atəş dəs  tə  yi  nin tə  min olun  ma  sı üçün 
“North  rop Grum  man” şir  kə  ti tə  rə  fin  dən 
ya  ra  dıl  mış MQ-8C “Fi  re Scout” PUA-la  rı 
ən müasir avioni  ka  ya əsas  la  nır və hət  ta 
ra  dioelekt  ron ma  neələr şə  raitin  də ça  lı -
şır. “Sch  weizer 330” he  li  kop  te  ri  nin əsa -
sın  da ya  ra  dıl  mış dün  ya  nın bu ən bö  yük 
bu he  li  kop  ter PUA-ı FA  DEC elekt  ron 
ida  rəet  mə  yə ma  lik Rolls-Roy  ce 250-
C47B (313 kW) mü  hər  ri  ki ilə təc  hiz olu -
nub. PUA-nın ro  to  ru  nun uzun  lu  ğu 8.4 
metr, boş hal  da çə  ki  si 940 kq, fay  da  lı 
yü  kü 272 kq, mak  si  mum sü  rə  ti 213 km/
saat, krey  ser sü  rə  ti 200 km/saat təş  kil 
edir. Ha  zır  da ha  va  da 5 saat  dan çox qa  la 
bi  lən “Fi  re Scout”un dö  yüş ra  diusu 110 
də  niz mi  li  dir (203 km). PUA tam yük  lə 
6100 m yük  sək  li  yə qal  xa bi  lir.

“Air  bus De  fen  se” şir  kə  ti tə  rə  fin  dən 
ötən il sı  naq  la  rı  na baş  la  nan “Ta  nan-300” 
(Block 2) apa  ra  tı da İs  ve  çin “Cy  bAero” 
şir  kə  ti  nin APID-55 konst  ruk  si  ya  sı  na əsas-
 la  nır. Baş  qa söz  lə, “Ta  nan-300” APID-55-
in də  rin tək  mil  ləş  di  ril  miş ver  si  ya  sı da 
he  sab olu  na bi  lər. İs  teh  sal  çı şir  kə  ti  nin 
mə  lu  ma  tı  na gö  rə, mak  si  mal uçuş çə  ki  si 
2350 kq olan “Ta  nan-300” Block-2 kon  fi-
 qu  ra  si  ya  sı Block-1 kon  fi  qu  ra  si  ya  sın  dan 
təx  mi  nən 2 də  fə bö  yük  dür. PUA-nın fay-
 da  lı yü  kü 80 ki  loq  ram  dır. Uçuş müd  də  ti 
isə yük  lən  mə  sin  dən ası  lı ola  raq 8-12 saat 
təş  kil edir. PUA-nın mak  si  mal su  rə  ti 150 
km/saata, hə  rə  kət ra  diusu 180 ki  lo  metr, 
prak  tik ta  va  nı 4000 met  rə çat  dı  rı  lıb. Müx-
 tə  lif öl  kə  lər  dən hər  bi də  niz qüv  və  lə  ri  nin 
“Ta  nan-300” Block-2 ver  si  ya  sı  na bö  yük 
ma  raq gös  tər  di  yi  ni de  yən “Air  bus” nü -
ma  yən  də  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə gö  rə, bu sis -
tem ey  ni za  man  da qu  ru qüv  və  lə  rin  də, 
hü  quq mü  ha  fi  zə or  qan  la  rın  da, sər  həd 

təh  lü  kə  siz  lik qüv  və  lə  rin  də, həm də mül  ki 
məq  səd  lər üçün is  ti  fa  də olu  na bi  lə  cək. 
Uçuş sı  naq  la  rın  dan son  ra “Ta  nan-300” 
yük  sək ayır  det  mə də  qiq  li  yi  nə ma  lik (full 
HD) vi  deoka  me  ra  lar, həm  çi  nin inf  ra-qır -
mı  zı tən  zim  çi  lə  rə və IFF sis  te  mi ilə təc  hiz 
olu  na  caq. 

Tür  ki  yə  nin TAI şir  kə  ti  nin üzə  rin  də iş -
lə  di  yi R-300 VTOL PUA sis  te  mi isə tam 
av  to  ma  tik qalx  ma, en  mə və hə  rə  kət im -
ka  nı  na ma  lik  dir. PUA-nın proq  ram tə  mi-
 na  tı əv  vəl  cə  dən plan  laş  dı  rıl  mış hə  rə  kət 
tra  yek  to  ri  ya  sı  nı uçuş za  ma  nı də  yiş  dir -
mə  yə im  kan ve  rir. “Mos  quito XE” he  li -
kop  te  ri  nin ba  za  sın  da ha  zır  lan  mış R-300 
PUA-nın çə  ki  si 320 kq təş  kil edir. Fay  da-
 lı yü  kü isə 80 kq ci  va  rın  da  dır. R-300 
PUA-nın sü  rə  ti saat  da 72 mil, ha  va  da 
qal  ma müd  də  ti 3-4 saat, ta  va  nı 10 min 
fut təş  kil edir. Apa  ra  tın fay  da  lı yü  kü  nə 
EO/IR ka  me  ra  lar və siq  nal kəş  fiy  ya  tı sis-
 te  mi da  xil edi  lə  cək. PUA-ya gə  lə  cək  də 
müx  tə  lif si  lah sis  tem  lə  ri  nin in  teq  ra  si  ya  sı 
da plan  laş  dı  rı  lır.

Be  la  ru  sun “In  de  la” şir  kə  ti  nin bir ne  çə 
il ön  cə ba  za  ra çı  xar  dı  ğı HUSKY-II he  li -
kop  ter PUA 5 saat fa  si  lə  siz uçuş hə  ya  ta 
ke  çir  mə im  ka  nı  na sa  hib  dir. PUA-nın ro -
to  ru  nun diamet  ri 4.8 m, hün  dür  lü  yü 
1.53 metr, mak  si  mal uçuş çə  ki  si 255 kq, 
sta  tik ta  va  nı 2100 metr, krey  ser sü  rə  ti 
100 km/saat  dır. Fay  da  lı yü  kü  nə “In  de  la” 
OGD-20  HIR inf  ra-qır  mı  zı ka  me  ra  sı və 
la  zer mə  sa  fəöl  çən  li elekt  ro-op  tik sis  tem 
da  xil edi  lib. Şir  kə  tin baş mü  hən  di  si Vla -
dimr Çu  da  kov HUSKY-II apa  ra  tı  nın test-
 lər  də 10 metr sa  ni  yə sü  rət  li kü  lək  də 
qalx  ma və en  mə  ni ye  ri  nə ye  tir  di  yi  ni bil-
 di  rib. Adı  çə  ki  lən şir  kə  tin IN  DE  LA-I.N.SKY 
ad  lı di  gər PUA-nın sü  rə  ti 70 km/saat, 
sta  tik ta  va  nı 1500 metr, fay  da  lı yü  kü 30 
kq təş  kil edir. İda  rəet  mə sis  te  mi isə bu 

PUA-ya 60 ki  lo  met  rə qə  dər uzaq  lıq  dan 
real vaxt re  ji  min  də in  for  ma  si  ya  nın gön -
dər  mək im  ka  nı qa  zan  dı  rır. V. Çu  da  ko -
vun söz  lə  ri  nə gö  rə, qiy  mət ba  xı  mın  dan 
“Cam  cop  ter S-100” sis  te  min  dən 4 də  fə 
ucuz olan bu PUA qu  ru qo  şun  la  rın  da, 
də  niz  də, mül  ki iş  lər  də, o cüm  lə  dən 
elekt  rik ötü  rü  cü xət  lə  ri  nin mo  ni  to  rin -
qin  də, ax  ta  rış  la  rın apa  rıl  ma  sın  da is  ti  fa -
də edi  lə bi  lər. In  de  la-I.N.SKY konst  ruk  si-
 ya  sı ona müx  tə  lif mü  şa  hi  də-kəş  fiy  yat 
apa  rat  la  rı qur  ma  ğa və pi  lo  taj-na  vi  qa  si -
ya ava  dan  lı  ğı  nı ye  tiş  dir  mə  yə ica  zə ve  rir. 

2013-cü ilin sent  yabr ayın  da MS  PO-
2013 sər  gi  sin  də Pol  şa  nın WZL-1 Hər  bi 
Aviasi  ya Za  vo  du tə  rə  fin  dən nü  ma  yi  şə 
çı  xa  rıl  mış ILX-27 PUA-ı hü  cum və mü -
da  fiədə olan qüv  və  lə  rə atəş dəs  tə  yi  nin 
tə  min olun  ma  sı, kəş  fiy  yat apa  rıl  ma  sı, 
ya  ra  lı  la  rın dö  yüş mey  da  nın  dan təx  li  yə  si 
ki  mi ge  niş spektr  lər  də is  ti  fa  də üçün nə -
zər  də tu  tu  lur. Çə  ki  si 1100 kq təş  kil edə-
 cək he  li  kop  ter PUA 300 kq yük da  şı  ya 
bi  lə  cək. Ha  zır  da ya  ra  dıl  ma mər  hə  lə  sin -
də olan PUA-nın mak  si  mum 4240 metr 
yük  sək  lik  də 215 km/saat sü  rət  lə hə  rə -
kət im  ka  nı  na sa  hib ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir.

Ame  ri  kan “Bell He  li  cop  ter Text  ron” 
şir  kə  ti  nin “Eag  le Eye” tilt  ro  tor PUA-sı 
he  li  kop  ter PUA-lar  dan özü  nün xa  ri  ci di -
zay  nı və iş prin  si  pi ilə fərq  lə  nir. “Pratt & 
Whit  ney 207D” mü  hər  ri  ki ilə təc  hiz 
olun  muş PUA-nın uzun  lu  ğu 5.1 metr, 
hün  dür  lü  yü 1.7 metr, boş çə  ki  si 827.8 
kq, sü  rə  ti 360 km/saat, uçuş müd  də  ti 6 
saat təş  kil edir. Tam yük  lə 6100 metr 
yük  sək  li  yə qalx  ma  ğı ba  ca  ran PUA EO/ 
inf  ra-qır  mı  zı ka  me  ra, ra  dar, EW, NBC 
kəş  fiy  yat sen  sor  la  rı, mux  tar uçuş proq -
ra  mı, rə  qəm  li xə  ri  tə, GPS/INS na  vi  qa  si -
ya  sı ilə təc  hiz olu  nub. PUA-nın fay  da  lı 
yü  kü 90 kq-dır. AD

R-300



40     AZERI  DEFENCE

HƏRB

Artilleriya 
təsbit sistemləri
ŞamilƏlibəyli

Düş  mə  nin cəb  hə xət  ti  nin də  rin  lik  lə -
rin  də yer  lə  şən ar  til  le  ri  ya va  si  tə  lə  ri  nin 
ye  ri  ni aş  kar  la  yan ye  rüs  tü atəş təs  bi  ti 
sis  tem  lə  ri  nin (ATS) ya  ra  dıl  ma  sı iş  lə  ri  nə 
1970-ci il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də baş  la  nıb. 
1986-cı il  də isə Fran  sa, Al  ma  ni  ya və 
Bö  yük Bri  ta  ni  ya bir  lik  də rə  qi  bin ar  til  le -
ri  ya ba  ta  re  ya  la  rı  nın ye  ri  ni yük  sək də -
qiq  lik  lə təs  bit edə  cək sis  te  min ha  zır -
lan  ma  sı pro  se  si  nə start ver  di. Bir ne  çə 
il son  ra bu sis  tem COun  ter Bat  tery RA -
dar (COB  RA) AESA Sys  tem adı ilə xid -
mə  tə qə  bul olun  du. Son  ra  kı dövr  də 
COB  RA əsas gö  tü  rül  mək  lə Nor  veç və 

İs  veç ART  HUR ra  da  rı  nı ha  zır  la  dı  lar. Xid-
 mə  tə 1999-cu il  də qə  bul edil  miş so -
nun  cu sis  tem ha  zır  da 7 NA  TO öl  kə  si və 
Cə  nu  bi Ko  re  ya or  du  sun  da is  ti  fa  də olu-
 nur. NA  TO öl  kə  lə  ri  nin İraq və Əf  qa  nıs -
tan  da  kı əmə  liy  yat  la  rın ge  di  şin  də 360 
də  rə  cə əha  tə  ni tə  min edən və da  ha 
asan is  ti  fa  də olu  nan, hət  ta qum  ba -
raatan  la  rın atəş nöq  tə  lə  ri  ni təs  bit edən 
sis  tem  lə  rə eh  ti  ya  cı mey  da  na çı  xar  dı. Bu 
kon  tekst  də Ame  ri  ka Or  du  su 2020-ci ilə 
qə  dər səh  ra ar  til  le  ri  ya  sı  nın mo  dern  ləş-
 di  ril  mə  si st  ra  te  gi  ya  sı çər  çi  və  sin  də 
HMMWV ma  şın  la  rı  nın üzə  rin  də qu  raş -
dı  rıl  mış, yün  gül, mi  naatan  la  rı və qum -
ba  raatan  la  rı hə  rə  kət ha  lın  da be  lə təs -
bit edən AN/TPQ-50 LCMR və yük 
ma  şı  nı üzə  rin  də qu  raş  dı  rı  lan sü  rət  li 
AN/TPQ-53 QRCR ar  til  le  ri  ya təs  bit ra -



da  rı  nı si  lah  lan  ma  ya qə  bul et  mə  yi plan-
 laş  dı  rır. AM/TRQ-53 sə  lə  fi AN/TPQ-37 
ra  da  rı ilə ey  ni im  kan  la  ra ma  lik ol  sa da, 
is  tis  mar xərc  lə  ri azal  dı  lıb. Bu ra  dar 90 
və 360 də  rə  cə sek  to  run  da atı  lan mər -
mi  lə  rin və ra  ket  lə  rin müəy  yən edil  mə  si, 
iden  ti  fi  ka  si  ya  sı və iz  lən  mə  si  ni tə  min 
edir. Sis  te  min fəaliy  yət uzaq  lı  ğı 500 
metr  dən 60 ki  lo  met  rə qə  dər  dir. Bu ra -
dar  lar ba  ta  re  ya atə  şi za  ma  nı tam ra -
kurs  lu (360 də  rə  cə) tə  yi  net  mə ilə ya  na-
 şı rə  qi  bin ra  ket  lə  ri, ar  til  le  ri  ya mər  mi  lə  ri 
və qum  ba  raatan atəş  lə  ri ba  rə  də mə  lu -
mat ve  rir. Ra  dar  lar atəş tap  şı  rıq  la  rı  nın 
ope  ra  tiv emal olun  ma  sı üçün rə  qəm  sal 
tak  tik ra  dios  tan  si  ya  lar va  si  tə  si ilə səh  ra 
ar  til  le  ri  ya  sı  nın tak  ti  ki mə  lu  mat  la  rın tək-
 mil  ləş  di  ril  miş sis  te  mi  nə (AFATDS) qo -
şu  lur.

Dün  ya ça  pın  da ge  niş ya  yıl  mış ar  til  le-
 ri  ya təs  bit ra  dar  la  rı ara  sın  da COB  RA 
(Coun  ter Bat  tery Ra  dar) xü  su  si yer tu -
tur. C3 şə  bə  kə  si ilə AD  LER si  lah ko  man-
 da-nə  za  rət mər  kə  zi  nə bağ  la  nan, müasir 
yük  sək qə  bu  le  di  ci-ayı  rı  cı an  te  na  ya ma -
lik COB  RA sis  te  mi ilə həm iri çap  lı ra -
ket  lə  rin, həm də mi  naatan  la  rın yer  ləş -
di  yi nöq  tə  lə  ri tə  yin et  mək müm  kün  dür. 
OC  CAR-ın nə  za  rə  ti al  tın  da CAS  SI  DIAN 
tə  rə  fin  dən ha  zır  da is  teh  sa  lı da  vam et  di-
 ri  lən COB  RA 40 km ra  dius  da düş  mə  nin 
ra  ket, ar  til  le  ri  ya, mi  naatan ba  ta  re  ya  la  rı-
 nı yer  lə  ri  ni yük  sək də  qiq  lik  lə təs  bit 
edə  rək, hə  dəf nöq  tə  lə  rin koor  di  nat  la  rı -
nı ön  cə  dən he  sab  la  yır, dö  yüş mey  da  nı 
ba  rə  də kəş  fiy  yat mə  lu  mat  la  rı  nı tə  min 
edir. Bu ra  dar  lar va  si  tə  si ilə rə  qi  bin 
elekt  ron mü  ba  ri  zə va  si  tə  lə  ri  nin də ye  ri-
 ni tə  yin et  mək müm  kün  dür. C-band  da 
ça  lı  şan, ak  tiv fa  za  lı an  te  na  ya sa  hib, 
nəq  liy  yat va  si  tə  si üzə  rin  də yer  lə  şən sis-
 te  min də  qiq  lik xə  ta  sı 20 km üçün təq  ri-
 bi 10 metr  dir. 

Ame  ri  kan “Rayt  heon” şir  kə  ti  nin köh-
 nə AN/MPQ-4 ra  dar  la  rı  nı əvəz et  mək 
üçün ha  zır  la  dı  ğı AN/TPQ-36 ra  da  rı və 
da  ha uzaq mən  zi  lə ma  lik AN/TPQ-37 
ra  dar  la  rı 90 də  rə  cə bu  caq al  tın  da əra  zi-
 ni sa  ni  yə ər  zin  də bir ne  çə də  fə skan 
edə  rək, düş  mə  nin ar  til  le  ri  ya sis  tem  lə  ri -
nin ye  ri  ni av  to  ma  tik ola  raq tə  yin edir. 
Tə  yin olu  nan düş  mən atış nöq  tə  lə  ri  nin 
ye  ri ope  ra  to  run mo  ni  to  run  da gö  rün  tü -
lə  nir. Bu sis  tem özü  nün sü  rət  li tə  yi  net -
mə im  kan  la  rı  na gö  rə ana  loq  la  rın  dan 
fərq  lə  nir və atəş nöq  tə  si  ni mər  mi ha  va-
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 da ol  du  ğu müd  dət  də təs  bit elə  yir. I 
ban  dın  da ça  lı  şan AN/TPQ-36 ra  da  rı  nın 
aş  ka  ret  mə mə  sa  fə  si 24 km, E/F ban  dın-
 da ça  lı  şan AN/TPQ-37 ra  da  rı  nın isə 50 
ki  lo  metr  dir.

İs  veç SAAB şir  kə  ti  nin C-band  da ça  lı-
 şan ART  HUR (AR  til  lery HUn  ting Ra  dar) 
ar  til  le  ri  ya təs  bit sis  te  mi  nin ART  HUR 
Mod A ver  si  ya  sı adi si  lah  la  rı 15-20 km, 
120 mm çap  lı mi  naatan  la  rı 30-35 km 
mə  sa  fə  dən 0,45% səhv  lə tə  yin et  mə  yə 
im  kan ve  rir. Tək  mil  ləş  di  ril  miş ART  HUR 
Mod B ver  si  ya  sı isə adi si  lah  la  rı 20-25 
km, 120 mm çap  lı mi  naatan  la  rı 35-40 
km mə  sa  fə  dən 0.35% ya  nıl  ma ilə, bö -
yük an  te  na  lı ART  HUR Mod C ver  si  ya  sı 
ki  çik çap  lı si  lah  la  rı 31 km, mi  naatan  la  rı 
55 km və ra  ket  lə  ri 50-60 km mə  sa  fə  dən 
tə  yin et  mə im  ka  nı  na sa  hib  dir. Sis  tem 

ma  neələ  rə qar  şı yük  sək qo  ru  ma sə  viy -
yə  si ilə se  çi  lir.

İs  rail Aero  kos  mik Sə  na  ye  si (Is  rael 
Aeros  pa  ce In  dust  ries - IAI) tö  rə  mə şir -
kə  ti olan “EL  TA Sys  tems”in ELM-2311 
C-RAM ar  til  le  ri  ya təs  bit ra  da  rı ca  ri ilin 
fev  ral ayın  da ke  çi  ril  miş test  lər  də ey  ni 
za  man  da bir ne  çə ar  til  le  ri  ya qur  ğu  su -
nun atə  şi  ni ta  pıb, iz  lə  yib, atəş nöq  tə  si  ni 
və atə  şə tu  tu  lan ye  ri də  qiq  lik  lə müəy -
yən edib. Şir  kə  tin açıq  la  dı  ğı bil  gi  lə  rə 
gö  rə, ELM-2311 kom  pakt, mo  bil çox -
funk  si  ya  lı ar  til  le  ri  ya atəş ra  da  rı C ban -
dın  da ça  lı  şır və 360 də  rə  cə mü  şa  hi  də 
et  mə sek  to  ru  na ma  lik  dir. Ra  dar 3D for -
mat  lı elekt  ron da  ra  ma  nı tə  min edən 
an  te  na  la  ra (AESA) ma  lik  dir və iki ope  ra-
 tor tə  rə  fin  dən ida  rə olu  nur.

İs  railin RA  DA şir  kə  ti  nin RPS-40 ra  da-
 rı isə ar  til  le  ri  ya va  si  tə  lə  ri, ra  ket  lər, həm-
 çi  nin tank əley  hi  nə ra  ket  lər və RPQ 
atış  la  rı da  xil ol  maq  la çox say  da mər  mi -
nin atış ye  ri  ni tə  yin et  mək im  kan  la  rı  nı 
özün  də cəm  ləş  di  rir. Bu sis  tem nəq  liy  yat 
va  si  tə  lə  rin  də, sta  sionar ob  yekt  lər  də, 
ha  be  lə təy  ya  rə  lər  də be  lə qu  ru  la bi  lir. 
Ötən il se  ri  ya  lı is  teh  sa  lı  na baş  la  nı  lan ra -
dar AESA (Ac  ti  ve Elekt  ron Ska  ner Ar  ray) 
an  te  na  ya sa  hib  dir. RPS-40 qı  sa ra  dius -
da - 5-10 km mə  sa  fə  də 90° və 70° bu -
caq al  tın  da hə  dəf  lə  ri iz  lə  yə  rək ye  ri  ni 
tə  yin edir. Eh  ti  yac ya  ran  dıq  da stan  dart 
Et  her  net ka  na  lın  dan is  ti  fa  də edə  rək, di -
gər mü  da  fiə sis  tem  lə  ri və sen  sor  lar ilə 
in  teq  ra  si  ya olu  na bi  lir.

AN/TPQ-37 əsas gö  tü  rül  mək  lə Hin -
dis  ta  nın “Bha  rat Elect  ro  nics Li  mi  ted” 
şir  kə  ti tə  rə  fin  dən ya  ra  dıl  mış BEL Si  lah 
Ye  ri Ra  da  rı (WLR) 90 də  rə  cə bu  caq al -
tın  da hün  dür  lük  də və 360 də  rə  cə bu -
caq al  tın  da ət  ra  fı skan edə  rək ar  til  le  ri  ya 
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və mi  naatan möv  qe  lə  ri  ni təs  bit edir. 
Aş  kar  lan  mış hə  dəf  lə  rin ye  ri mo  ni  tor  da 
3D rə  qəm  sal xə  ri  tə üzə  rin  də qeyd olu -
nur. Ra  dar iri çap  lı mər  mi  lə  rin ye  ri  ni 30 
km-ə qə  dər, ida  rə olun  ma  yan ra  ket  lə  rin 
ye  ri  ni isə 40 km ra  dius  da də  qiq  ləş  di  rir. 
Sis  tem elekt  ron mü  ba  ri  zə şə  raitin  də, 
hət  ta yük  sək atəş sıx  lı  ğın  da ça  lı  şa  raq 
ey  ni an  da 7 hə  də  fi təs  bit edə  rək iz  lə -
mə  yi ba  ca  rır. C ban  dın  da ça  lı  şan BEL 
WLR 81 mm çap  lı mi  naata  nın atəş nöq-
 tə  si  ni 2-20 km, 105 mm çap  lı to  pu 2-30 
km, ida  rə olun  ma  yan ra  ket  lə  ri 4-40 km 
mə  sa  fə  dən müəy  yən  ləş  di  rir. 

ASEL  SAN tə  rə  fin  dən 2013-cü il  də 
IDEF mü  da  fiə sər  gi  sin  də nü  ma  yiş et  di -
ril  miş “Ser  hat” mi  naatan təs  bit ra  da  rı 
müx  tə  lif nəq  liy  yat va  si  tə  lə  ri üzə  rin  də və 
sta  sionar şə  kil  də tət  biq edi  lə bil  mə xü -
su  siy  yə  ti  nə sa  hib  dir. Ra  dar gör  mə xət -
tin  də  ki mi  naatan mər  mi  lə  ri  ni təs  bit 
edir, iz  lə  yir, mər  mi  lə  rin təx  mi  ni çıx  ma 
və düş  mə yer  lə  ri  ni he  sab  la  yır. 360° bu -
caq al  tın  da dairə  vi mü  şa  hi  də  ni tə  min 
edən ra  dar mo  dul  yar di  zay  na sa  hib  dir. 

L band  da ça  lı  şan ra  da  rın müəy  yən et -
mə mə  sa  fə  si 6 km təş  kil edir. Elekt  ron 
ak  tiv an  te  na  ya ma  lik “Ser  hat” ey  ni an  da 
bir  dən çox atı  şın ye  ri  ni təs  bit et  mə  yi 
ba  ca  rır.

Ya  ra  dıl  ma  sı  na SS  Rİ-nin son dövr  lə -
rin  də baş  la  nıl  mış və Ru  si  ya tə  rə  fin  dən 
tək  mil  ləş  di  ril  miş “Zoopark-1” (1L219M) 
atəş kəş  fiy  yat və təs  bit ra  da  rı  ar  til  le  ri -
ya, reak  tiv atəş sis  tem  lə  ri və mi  naatan 
möv  qe  lə  ri  ni, tak  tik ra  ket  lə  rin işə  sal  ma 
qur  ğu  la  rı və Ha  va Hü  cu  mun  dan Mü  da-
 fiənin komp  leks  lə  ri  nin möv  qe  lə  ri  ni 
müəy  yən  ləş  dir  mək, mər  mi  lə  rin və ra -
ket  lə  rin tra  yek  to  ri  ya  la  rı  nın he  sab  la  ma  sı 
ki  mi müx  tə  lif funk  si  ya  la  rı ye  ri  nə ye  ti  rir. 
“St  re  la” El  mi-Təd  qi  qat İns  ti  tu  tu tə  rə  fin -
dən müasir  ləş  di  ril  miş ye  ni komp  leks 
1L219M in  dek  si ilə ilk də  fə 2002-ci il  də 
təq  dim edi  lib. 2013-cü ilin av  qust ayın-
 da isə “Al  maz-An  tey” Kon  ser  ni ra  ket  lə -
rin və ar  til  le  ri  ya va  si  tə  lə  rin möv  qe  lə  ri  ni 
tə  yin et  mək im  ka  nı  na ma  lik “Zoopark-
1M” (1L260) müasir  ləş  di  ril  miş ra  diolo -
ka  si  ya komp  lek  si  ni nü  ma  yiş et  di  rib. Ru -

si  ya  lı eks  pert  lə  rin söz  lə  ri  nə gö  rə, RLS-
nın və he  sab  la  yı  cı komp  lek  sin yük  sək 
məh  sul  dar  lı  ğı rə  qi  bin bü  tün atəş va  si -
tə  lə  ri  nin koor  di  nat  la  rı  nı çı  xar  ma  ğa və 
atış za  ma  nı məhv et  mə  yə im  kan ve  rir. 
“Zoopark” çox  funk  si  ya  lı RLS-ı xa  ri  ci 
ana  loq  la  rın  dan fərq  li ola  raq, rə  qi  bin 
hər  bi və mül  ki aviasi  ya va  si  tə  lə  ri  ni be  lə 
mü  şa  yiət et  mək im  kan  la  rı  na ma  lik  dir.

MT-LB ma  şı  nı  nın şas  si  si üzə  rin  də 
yer  lə  şən 1L259 üç koor  di  nat  lı RLS azi -
mut üz  rə 40-90 də  rə  cə bu  caq al  tın  da 
əra  zi  ni av  to  ma  tik da  ra  yır, mər  mi  lə  ri 
mü  şa  yiətə gö  tü  rə  rək, atış ye  ri  ni təs  bit 
edir. “Zoopark-1” dö  yüş və  ziy  yə  tin  də 
yay  lım atəş  dən 20 sa  ni  yə son  ra də  qi  qə-
 də 70 müx  tə  lif ar  til  le  ri  ya va  si  tə  si  nin 
möv  qe  yi  nin koor  di  nat  la  rı  nı çı  xa  rır, 12 
mər  mi  ni iz  lə  mə  yə gö  tü  rür. Komp  leks 
81-120 mil  li  metr mi  naatan  la  rın möv  qe-
 lə  ri  ni 20-22 km, 105-155 mm çap  lı top-
 la  rın ye  ri  ni 15-20 km, 122-240 mm 
çap  lı reak  tiv atəş sis  tem  lə  ri  nin ye  ri  ni 
30-35 km, tak  tik ra  ket  lə  rin atəş möv  qe-
 lə  ri  ni 40 km mə  sa  fə  dən tə  yin et  mə qa -
bi  liy  yə  ti  nə sa  hib  dir. 

Ra  dar  lar  la ya  na  şı akus  ti  ka  dan ya  rar -
lan  maq  la rə  qi  bin atəş nöq  tə  lə  ri  nin ye  ri-
 ni təs  bit et  mə  yə im  kan ve  rən ye  ni ATS-
lə  ri də mey  da  na çıx  maq  da  dır. Bun  la  rın 
ara  sın  da son dövr  lər  də üzə  rin  də da  ha 
çox da  ya  nı  lan Ni  der  lan  dın “Mic  rof  lown 
AVI  SA” şir  kə  ti  nin or  ta və iri çap  lı si  lah -
la  rın, mi  naatan və ar  til  le  ri  ya sis  tem  lə  ri -
nin ye  ri  ni tə  yin edən Akus  tik Çox  funk  si-
 ya  lı Sen  sor (AMMS) sis  te  mi  dir. 2012-ci 
il  dən Ni  der  land Or  du  su tə  rə  fin  dən ra -
ket, mi  naatan və ki  çik çap  lı si  lah yer  lə -
ri  nin təs  bi  ti məq  sə  di ilə is  ti  fa  də edi  lən 
bu sen  sor  lar yer üzə  rin  də qu  ru  lur. Şir -
kət nü  ma  yən  də  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə gö  rə, 
AMMS hə  dəf təs  bi  ti və təs  ni  fi üçün tək 
və ya şə  bə  kə ha  lın  da is  ti  fa  də olu  na bi  lir. 
Sis  tem RAM-LOC və RAM-SCO  RE ad  lı 
iki ay  rı sis  tem  dən iba  rət  dir. RAM-LOC 
sər  həd  lə  rin qo  run  ma  sı, atəş nöq  tə  lə  ri -
nin təs  bi  ti və məhv edi  lə  cək nöq  tə  lə  rin 
koor  di  nat  la  rı  nın müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si  nə 
im  kan ve  rir. Nə  ti  cə  lər real vaxt re  ji  min -
də is  ti  fa  də  çi  nin  dö  yüş mey  da  nı  nı ida  rə 
et  mə sis  te  mi  nə ötü  rü  lür. RAM-SCO  RE 
isə tə  lim  lər  də ra  ket, top və mi  naatan  la-
 rın ye  ri  nin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si üçün 
nə  zər  də tu  tu  lur. Pas  lan  maz də  mir  dən 
ha  zır  lan  mış və 12V ba  ta  re  ya ilə qi  da  la -
nan AMMS 81 mm çap  lı mi  naata  nın 
atəş nöq  tə  si  ni 20 km, 155 mm çap  lı to -
pun 30 km, 5.56 və ya 7.62 mm çap  lı 
tü  fən  gin 5 km, .50 çap  lı pu  lem  yo  tun isə 
7 km mə  sa  fə  dən tə  yin et  mək qa  bi  liy  yə-
 ti  nə ma  lik  dir. 
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ASEL   SAN-ın ADS-lə   ri bir bi   ri ilə in  -
teq   rə şə   kil   də ça   lı   şa bi   lən mo   dul   yar di  -
zay   na sa   hib   dir. Sö   zü   ge   dən sis   tem   lə   rin 
bir ara   ya gə   ti   ril   mə   si ön mü   şa   hi   də və si -
 lah   lar   dan ta   bor, alay, bri   qa   da və kor   pus 
sə   viy   yə   si   nə qə   dər uza   nan tak   tik eh   ti  -
yac   la   ra uy   ğun Ko   man   da-Kont   rol Sis  -
tem   lə   ri   ni təş   kil edir.
ASELSAN tərəfindən hazırlanan

ADS-ləriaşağıdakılardır:

n Ba   ta   re   ya Atəş İda   rəet   mə Kom   pü  -
ter Sis   te   mi (BAİKS),
n Mi   naatan Atəş İda   rəet   mə Kom   pü  -

ter Sis   te   mi (MAİKS),
n Tak   tik Atəş İda   rəet   mə Kom   pü   ter 

Sis   te   mi (TAİKS),
n Reak   tiv Ra   ket   lə   rin Atəş İda   rəet   mə 

Sis   te   mi 
n Hə   dəf Təs   bit Sis   tem   lə   ri

l Ön Mü   şa   hi   də Ma   şı   nı (ADES   TİM)

l Da   şı   na bi   lən Mü   şa   hi   də Sis   te   mi 
(İG   MÜ)
l Ye   rüs   tü Mü   şa   hi   də və atəş tən-
  zim   lə   mə Ra   da   rı (ARS-2000)

n Dəs   tək Sis   tem   lə   ri -
l ASEL   SAN Me   teoro   lo   ji Sis   te   mi 
l Yer Ölç   mə Sis   te   mi (YİTP)
l Sur   sat Ötür   mə Sis   te   mi
l Baş   lan   ğıc Sü   rə   ti Ölç   mə Ra   da   rı 

(BSÖR)

ASEL  SAN atəş 
dəs  tək sis  tem  lə  ri

AtəşDəstəkSistemlərinin(ADS)yaradılmasısahəsində25ildənartıqtəcrübəyəsahibolanASEL-
SAN-ınbusahədəgenişməhsulçeşidlərimövcuddur.Buməhsullarsırasınamüştərinintələblə-
rinəuyğunolaraqdüzənlənəbilənçoxsaydatəchizatvəsistemdaxildir.Sistemlərkorpussəviy-
yəsindəatəşdəstəyininbütüntaktikvətexnikiehtiyaclarınıqarşılamaqdadır.
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Ba   ta   re   ya Atəş İda   rəet   mə
kom   pü   ter Sis   te   mi

ASEL   SAN Ba   ta   re   ya Atəş İda   rəet   mə 
Kom   pü   ter Sis   te   mi (BAİKS) düş   mən hə  -
dəf   lə   ri   ni sü   rət   li və ilk atış   da vu   rul   ma   sı, 
də   qiq atəş al   tın   da sax   la   ma   sı məq   sə   di 
ilə ya   ra   dı   lıb. BAİKS ümu   mi   lik   də ba   ta   re  -
ya sə   viy   yə   sin   də ko   man   da, atəş ida   rəet  -
mə və ra   bi   tə ele   ment   lə   ri   ni özün   də bir  -
ləş   di   rən tex   ni   ki atəş ida   rəet   mə və ra   bi   tə 
sis   te   mi   dir.

Sis   tem Atəş İda   rəet   mə Mər   kə   zi və 
Top Ko   man   di   ri Sis   tem   lə   rin   dən iba   rət   dir. 
Atəş İda   rəet   mə Mər   kə   zin   də sü   rət   li və 
düz   gün bir şə   kil   də he   sab   la   nan atış ko  -
man   da   la   rı ra   dios   tan   si   ya və ya na   qil   li 
ra   bi   tə mo   dem   lə   ri va   si   tə   si ilə Top Ko  -
man   di   ri Sis   te   mi   nə gön   də   ri   lir. BAİKS bir 
ar   til   le   ri   ya ba   ta   re   ya   sı   nın bü   tün atəş və   zi-
  fə   si   ni ye   ri   nə ye   ti   rir. Ay   rı   ca ola   raq, BAİKS 
ba   ta   re   ya   nın sur   sat in   ven   ta   rı   nın ha   zır  -
lan   ma   sı   na qə   dər, bir ba   ta   re   ya   nın hə   ya   ta 
ke   çi   rə   cə   yi di   gər müx   tə   lif və   zi   fə   lə   ri də 
av   to   ma   tik şə   kil   də hə   ya   ta ke   çi   rir.

BAİKS Ön Mü   şa   hi   də Ma   şı   nı (ADES  -
TİM), Mo   bil Ön Mü   şa   hi   də   çi   lər, Me   teoro-
  lo   ji Sis   te   mi (TO   MES) və Üst Ko   man   da 
Sis   tem   lə   ri (TAİKS) ilə rə   qəm   sal mə   lu   mat 
mü   ba   di   lə   si   ni tə   min edir.

Mi   naatan Atəş İda   rəet   mə
kom   pü   ter Sis   te   mi

Mi   naatan Atəş İda   rəet   mə Kom   pü   ter 
Sis   te   mi (MİKS) mi   naatan qrup   la   rı   nın və -
 zi   fə   lə   ri   ni da   ha sü   rət   li və da   ha də   qiq bir 
şə   kil   də hə   ya   ta ke   çir   mə   lə   ri   ni, di   gər atəş 
dəs   tək bir   lik və va   si   tə   lə   ri ilə uyum   lu şə  -
kil   də rə   qəm   sal mə   lu   mat mü   ba   di   lə   si   ni 
tə   min edən sis   tem   dir. 

MAİKS Mi   naatan Atəş İda   rəet   mə 
Mər   kə   zi və Mi   naatan Ko   man   di   ri Sis  -
tem   lə   rin   dən iba   rət   dir. Mi   naatan Atəş 
İda   rəet   mə Mər   kə   zin   dən sü   rət   li və doğ  -
ru şə   kil   də he   sab   la   nan atəş ko   man   da   la   rı 
hər   bi stan   dart   lar   da qu   ru   lan ra   bi   tə inf  -
rast   ruk   tu   run   da, rə   qəm   sal ra   dios   tan   si   ya 
və ya na   qil   li ra   bi   tə va   si   tə   si ilə Mi   naatan 
Ko   man   di   ri Sis   te   mi   nə gön   də   ri   lir. Sis   tem 
mi   naatan qrup   la   rı   nın bü   tün atış tap   şı  -
rıq   la   rı   nın hə   ya   ta ke   çi   ril   mə   si   ni tə   min et  -
mək   lə ya   na   şı, sur   sat in   ven   ta   rı   nın ha   zır  -
lan   ma   sı da   xil ol   maq   la qru   pun bü   tün 
tap   şı   rıq   la   rı   nı av   to   ma   tik şə   kil   də hə   ya   ta 
ke   çi   rir.

MAİKS Ön Mü   şa   hi   də Ma   şı   nı, Mo   bil 

Ön Mü   şa   hi   də   çi   lər, Me   teoro   lo   ji Sis   tem 
ve TAİKS ilə rə   qəm   sal mə   lu   mat mü   ba   di-
  lə   si im   ka   nı   na ma   lik   dir.

Tak   tik Atəş İda   rəet   mə
kom   pü   ter Sis   te   mi 

Tak   tik Atəş İda   rəet   mə Kom   pü   ter Sis  -
te   mi (TAİKS) atəş dəs   tə   yi   nin plan   laş   dı  -
rıl   ma   sı və tət   bi   qin   də is   ti   fa   də olu   nan 
ko   man   da, kont   rol, ra   bi   tə və mə   lu   mat 
sis   te   mi   dir. Sis   tem ta   bor   dan or   du kor   pu-
  su   na   dək bü   tün st   ruk   tur   lar   da möv   cud 
olan atəş dəs   tək koor   di   na   si   ya mər   kəz  -
lə   rin   də və tak   tik əmə   liy   yat mər   kəz   lə   rin-
  də is   ti   fa   də olu   na bi   lir.

TAİKS ko   man   di   rin niy   yə   ti   nə və kri   te  -
ri   ya   la   rı   na, əl   də   ki bü   tün atəş dəs   tək va   si-
  tə   lə   ri   nin du   ru   mu   na (si   lah, sur   sat, ha   zır  -
lıq, atış mən   zi   li, və s.), tak   tik du   ru   ma, 
dö   yüş mey   da   nı   nın şərt   lə   ri   nə, dost və 
düş   mən bir   lik   lə   ri   nin və   ziy   yə   ti   nə və ey   ni 
za   man   da atəş dəs   tək koor   di   na   si   ya təd  -
bir   lə   ri   nə gö   rə hə   dəf   lə   rin ana   li   zi   ni apa   rır. 
TAİKS hə   dəf   lə   rin vax   tın   da, ən uy   ğun si  -
lah və sur   sat   la atəş al   tı   na alın   ma   sı   nı tə  -
min edir.

ASEL  SAN atəş 
dəs  tək sis  tem  lə  ri
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ASEL   SAN Me   teoro   lo   ji 
Sis   te   mi 

Me   teoro   lo   ji şə   rait   lər top, mi   naatan 
mər   mi   lə   ri   nin və ra   ket   lə   rin hə   dəf   lə   ri yük-
  sək də   qiq   lik   lə məhv et   mə   sin   də önəm   li 
ro   la ma   lik   dir. Bu sə   bəb   dən atış ko   man  -
da   la   rı he   sab   la   nar   kən me   teoro   lo   ji mə   lu  -
mat   lar müt   ləq bal   lis   tik he   sab   la   ma   la   ra 
da   xil edil   mə   li   dir. ASEL   SAN Me   teoro   lo   ji 
Sis   te   mi top   la   rın və mi   naatan   la   rın tən  -
zim atı   şı   na eh   ti   ya   cı   nı ara   dan qal   dı   ra   raq, 
hə   də   fi vur   ma də   qiq   li   yi   ni ar   tır   maq üçün 
eh   ti   yac du   yu   lan həs   sas me   teoro   lo   ji mə -

 ru   zə   lə   ri ha   zır   la   yır. Bu mə   lu   mat   lar rə  -
qəm   sal şə   bə   kə va   si   tə   si ilə BAİKS, MAİKS 
və üst ko   man   da sis   tem   lə   ri   nə gön   də   ri   lir.

Ön Mü   şa   hi   də Ma   şı   nı 

Ön Mü   şa   hi   də Ma   şı   nı (ADES   TİM) ön 
xət   də   ki mü   şa   hi   də   çi   lə   rə te   les   ko   pik yük  -
sə   lə bi   lən di   rək üzə   ri   nə qu   rul   muş elekt-
  ro-op   tik sen   sor   lar ilə gün   düz və ge   cə 
(ter   mal) hə   dəf təs   bi   ti, ko   man   da, kont   rol 
və ra   bi   tə qa   bi   liy   yə   ti qa   zan   dı   ran bir sis  -
tem   dir. Sis   tem əra   zi   ni mü   şa   hi   də edə   rək 
atəş açı   la   caq hə   dəf   lər ba   rə   də bil   gi   lə   ri 
Ta   bor Atəş Dəs   tək Ko   man   da Mər   kə   zi, 

Ar   til   le   ri   ya Ta   bo   ru Atəş İda   rəet   mə Mər  -
kə   zi, Ba   ta   re   ya Atəş İda   rəet   mə Mər   kə   zi 
və MAİKS-ə yö   nəl   dir.

Yer Ölç   mə Sis   te   mi

Yer Ölç   mə Sis   te   mi top, mi   naatan və 
ra   ket sis   tem   lə   ri   nin tap   şı   rıq   la   rın ic   ra   sı 
üçün eh   ti   yac duy   du   ğu yer və is   ti   qa   mət 
bil   gi   lə   ri   ni yük   sək də   qiq   lik   lə əl   də et   mə   si 
üçün   dür. Əl   də olun   muş in   for   ma   si   ya ra  -
bi   tə va   si   tə   si ilə ba   ta   re   ya atəş ida   rəet   mə 
mər   kəz   lə   ri   nə (BAİKS, MAİKS, TAİKS), 
top   la   ra, mi   naatan   la   ra və ra   ket   lə   rə gön  -
də   ri   lir.



ANALİZ

Bu ba  xım  dan son il  lər  də həm Azər -
bay  can, həm Gür  cüs  tan, həm də Er  mə -
nis  ta  nın snay  per ha  zır  lıq  la  rı  na xü  su  si 
diq  qət ye  tir  dik  lə  ri, bu məq  səd  lə ye  ni 
si  lah  la  rın, mü  şa  hi  də ava  dan  lıq  la  rı  nın, 
ni  şan  gah  la  rın, an  tis  nay  per sis  tem  lə  ri  nin 
alın  ma  sı diq  qət cəlb edir. Elə  cə də hər 
üç öl  kə  nin hər  bi sə  na  ye  si snay  per tü -
fəng  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı müx  tə  lif 
la  yi  hə  lər real  laş  dır  maq  da  dır. 

Ermənistan 
Er  mə  nis  ta  nın si  lah  lan  ma  sın  da əsas 

ye  ri keç  miş So  vet və Ru  si  ya is  teh  sa  lı 
olan snay  per tü  fəng  lə  ri - SVD (7.62x54 
mm), SV-98 (.338 La  pua Mag  num), 
OSV- 96 “Vz  lom  şik” (12.7 mm) tut  sa da, 
son 5 il  də Er  mə  nis  tan Mü  da  fiə Na  zir  li  yi-
 nin Ru  si  ya  dan, Ser  bi  ya  dan, İn  gil  tə  rə  dən 

və CAR-dan ye  ni snay  per tü  fəng  lə  ri al -
ma  sı  na dair mə  lu  mat  lar or  ta  ya çı  xır. Əl -
də edil  miş mə  lu  mat  la  ra gö  rə, Er  mə  nis -
tan Bö  yük Bri  ta  ni  ya  nın “Ac  cu  racy In  ter -
na  tional” şir  kə  tin  dən açıq  lan  ma  yan say-
 da “Arc  tic War  fa  re” (.338 La  pua Mag -
num (8.6x70)), CAR-ın “Tru  ve  lo” şir  kə -
tin  dən CMS (12.7x99 mm), Fran  sa  nın 
“PGM Pre  ci  sion” şir  kə  tin  dən PGM .338 
LM (La  pua Mag  num (8.59×70 mm)), 
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Cənubi Qafqaz ordularında 
snayper tüfəngləri

AzadHüseynov

CənubiQafqazregionundamövcudşərtiatəşkəsanlaşmalarınabaxmayaraqhərbimünaqişə
tərəflərinkiçikvəortagərginliklidöyüşəməliyyatlarıilə20ildənartıqdırdavamedir.Bitmə-
miş bumünaqişənin aparıcımexanizmləri arasında tərəflərin snayper birlikləri xüsusi yer
tutur.Qarşıtərəfincanlıqüvvəsininməhvedilməsi,sabotajlar,rəqibsəflərindəpsixolojigər-
ginliyinyaradılmasındasnayperlərinüzərinəmühümyükdüşür.
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Fin  lan  di  ya  nın “Sa  ko” şir  kə  tin  dən fərq  li 
snay  per tü  fəng  lə  ri əl  də edib. Bun  dan 
baş  qa, BMT Adi Si  lah  lar Re  gist  rin  də 
açıq  lan  mış in  for  ma  si  ya  ya əsa  sən, Er  mə-
 nis  tan 2007-ci il  də Ser  bi  ya  nın “Zas  ta  va 
Arms” şir  kə  tin  dən 250 ədəd M-93 “Black 
Ar  row”, 2008-ci il  də Ru  si  ya  dan 52 ədəd 
SV-98, 2009-cu il  də 3 ədəd VSS “Vin  to-
 rez”, 2010-cu il  də Uk  ray  na  dan 50 ədəd 
mo  dern  ləş  di  ril  miş SVD, 2012-ci il  də Ru -
si  ya  dan açıq  lan  ma  yan say  da “Or  sis” 
T-5000 snay  per tü  fəng  lə  ri sa  tın alıb. 

1996-cı il  dən öl  kə  də  ki müəs  si  sə  lər  də 
so  vet atı  cı si  lah  la  rı  nın üzə  rin  də müəy -
yən də  yi  şik  lik  lər apar  maq  la snay  per tü -
fəng  lə  ri  nin nü  mu  nə  lə  ri  ni ya  rat  ma  ğa ça -
lı  şan Er  mə  nis  ta  nın K-11 (5.45x39 mm), 
K-8 (7.62 mm), K-11M və K-15 (12.7 
mm çap  lı) snay  per tü  fəng  lə  ri ya  ra  dı  la -
raq is  ti  fa  də  yə qə  bul edi  lib. Si  lah  lan  ma -
ya 1996-cı il  də qə  bul edil  miş K-11 tü -
fən  gi  nin uzun  lu  ğu 920 mm, onun 
7.62x54 mm çap  lı K-8 kon  fi  qu  ra  si  ya  sı -
nın uzun  lu  ğu 1140 mm, lü  lə  lə  ri  nin 
uzun  lu  ğu isə mü  va  fiq ola  raq 415 və 620 
mm təş  kil edir. Si  lah  la  rın ef  fek  tiv atış 
mə  sa  fə  si K-11 üçün 600, K-8 üçün 800 
metr, mak  si  mal atış mə  sa  fə  si isə mü  va -
fiq ola  raq 1000 və 1300 metr  dir. 

RPK-74 əl pu  lem  yo  tu 
və SVD tü  fəng  lə  ri  nin 
sin  te  zi nə  ti  cə  sin  də 
mey  da  na gə  lən bu 
snay  per tü  fəng  lə  ri 
30 (K-11) və 10 
(K-8) pat  ron tu  tum -
lu da  raq  la komp -
lekt  ləş  di  ri  lir. Op  tik ni -
şan  gah  sız və boş hal  da si -
lah  la  rın çə  ki  si 4.5 kq təş  kil edir. Er  mə  nis-
 tan Or  du  su tə  rə  fin  dən is  ti  fa  də  yə qə  bul 
edil  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, ef  fek  tiv ol  ma -
dı  ğın  dan hər iki tü  fən  gin is  teh  sa  lı 2002-
ci il  də da  yan  dı  rı  lıb. Bun  dan son  ra, K-11 
və K-8 tü  fəng  lə  ri  nin ba  za  sın  da tək  mil -
ləş  dir  mə iş  lə  ri apa  rıl  maq  la K-11M tü -
fən  gi ha  zır  la  na  raq 2012-ci ilin okt  yabr 
ayın  da Er  mə  nis  tan hər  bi sə  na  ye məh -
sul  la  rı sər  gi  sin  də nü  ma  yiş et  di  ri  lib. Mət-
 buat  da ya  zıl  dı  ğı qə  dər si  la  hın er  qo  no -
mi  ka  sı sə  lə  fi ilə mü  qa  yi  sə  də xey  li yax  şı -
laş  dı  rı  lıb. Si  la  hın qun  da  ğı  na təp  mə  ni 
azalt  maq üçün amor  ti  za  si  ya ya  ra  dan 
ba  lış, ya  naq tən  zim  çi  si yer  ləş  di  ri  lib, 
qun  daq ya  ta  ğı  nın for  ma  sı də  yiş  di  ri-
 lib. Tü  fən  gin lü  lə  si  nə səs 
bo  ğu  cu bir  ləş  dir  mək im -
ka  nı ya  ra  dı  lıb. 

Er  mə  nis  tan müəs  si  sə -
lə  rin  dən bi  rin  də 2010-
2012-ci il  lər  də ha  zır  lan -

mış 12.7x108 mm çap  lı K-15 snay  per 
tü  fən  gi  nin uzun  lu  ğu 1500 mm, lü  lə  si  nin 
uzun  lu  ğu 1100 mm təş  kil edir. Tü  fəng 
uzun sü  rü  şən çax  maq və əl  lə dol  dur  ma 
– “bolt ac  tion” prin  si  pi ilə iş  lə  yir. Rəs  mi 
mə  lu  mat  la  ra gö  rə, K-15 tü  fən  gi  nin atış 
tem  pi də  qi  qə  yə 16 atəş, gül  lə  nin baş -
lan  ğıc sü  rə  ti 810 metr/sa  ni  yə, ef  fek  tiv 
atış uzaq  lı  ğı 1600 metr, ni  şan  gah  la atış 
uzaq  lı  ğı 2000 metr təş  kil edir. Si  lah 6 

də  fə bö  yüt  mə  yə ma  lik op  tik ni  şan  gah  la 
komp  lekt  ləş  di  ri  lib və çə  ki  si (ni  şan  gah  sız 
və da  yaq  sız) 18 ki  loq  ram  dır. 

Kol  lek  tiv Təh  lü  kə  siz  lik Mü  qa  vi  lə  si 
Təş  ki  la  tı  nın (KTMT)2012-ci il  də Er  mə -
nis  tan  da ke  çi  ril  miş tə  lim  lə  ri za  ma  nı bu 
öl  kə  də fəaliy  yət gös  tə  rən “AS  PAR Arms” 
şir  kə  ti tə  rə  fin  dən is  teh  sal olun  muş üç 
snay  per tü  fən  gi nü  ma  yiş olu  nub. Şir  kə -
tin rəs  mi say  tın  da yer alan mə  lu  mat  la  ra 

gö  rə, “AS  PAR Arms”ın 7.62x35 mm çap-
 lı pat  ron  dan is  ti  fa  də edən üç fərq  li 
snay  per tü  fən  gi möv  cud  dur. Bu dö  yüş 
sur  sa  tı səs  siz və alov  suz atış ci  haz  la  rı ilə 
təc  hiz olun  muş tü  fəng  lər üçün nə  zər  də 
tu  tu  lur. Pat  ron  da gül  lə  lər 14.3 qram çə -
ki  də ol  maq  la iki tip  dir - zi  reh  de  şən və 
HPBT (Hol  low Point Boat Tail). Gül  lə  lə  rin 
ilk sü  rə  ti 320 m/sa  ni  yə təş  kil edir ki, bu -
nun sa  yə  sin  də atə  şin səs aza  lır. 

Or  du xü  su  si tə  yi  nat  lı  la  rı və po  lis qüv-
 və  lə  ri üçün nə  zər  də tu  tu  lan 7.62x35 

mm çap  lı ASS-300 
ya  rı  mav -
to  ma  tik 
snay  per 

tü  fən  gi  nin uzun -
lu  ğu 920 mm, lü  lə  si  nin uzun  lu  ğu isə 
250 mm, çə  ki  si 4.3 kq, atış uzaq  lı  ğı isə 
200 metr təş  kil edir. Tü  fəng 10 pat  ron 
tu  tum  lu da  raq və “Sch  midt & Ben -
der” op  tik ni  şan  ga  hı komp  lekt  ləş  di  ri -
lib. “Ka  laş  ni  kov” av  to  ma  tı  nın konst -

ruk  si  ya  sı əsa  sın  da ha  zır  lan  mış tü  fəng 
tən  zim  lə  nən qun  daq, səs  bo  ğu  cu və Pic-
 ca  ti  ni rel  si ilə təc  hiz olu  nub. Si  la  hın 
qun  da  ğın  da bü  kü  lən da  yaq möv  cud -
dur. AS  PAR Arms şir  kə  ti  nin ASR-300 
ad  lı baş  qa bir snay  per tü  fən  gi isə ASS-
300-dən özü  nün qun  da  ğı  nın yı  ğıl  ma 
im  ka  nı və nis  bə  tən bö  yük öl  çü  süı ilə se -
çi  lir. Si  la  hın ümu  mi uzun  lu  ğu 950 mm 
ol  sa da lü  lə  si ASS-300-də ol  du  ğu ki  mi 
250 mm-dir. Çə  ki  si 4.5 kq təş  kil edən bu 
tü  fəng də “Sch  midt & Ben  der” op  tik 
ni  şan  ga  hı və 7 pat  ron tu  tum  lu da  raq  la 
komp  lekt  ləş  di  ri  lib. ASR-300 tü  fən  gi  nin 
ASR-300C kon  fi  qu  ra  si  ya  sı da  ha uzaq 



mə  sa  fə  də hə  dəf  lə  rə qar  şı atəş aç  maq 
üçün nə  zər  də tu  tu  lur. Bu si  la  hın lü  lə  si -
nin uzun  lu  ğu 450 mm, gül  lə  si  nin baş -
lan  ğıc sü  rə  ti 700 m/sa  ni  yə  dir. 

Gür  cüs  tan 
Er  mə  nis  tan  dan fərq  li ola  raq, Gür  cüs-

 tan Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin  si  lah  lan  ma  sın -
da əsas ye  ri Av  ro  pa və Ame  ri  ka is  teh  sa-
 lı olan snay  per tü  fəng  lə  ri tu  tur. Gür  cüs -
tan Or  du  su tex  no  lo  ji ye  ni  lən  mə proq  ra-
 mı  na uy  ğun ola  raq si  lah  lan  ma  sın  da  kı 
keç  miş So  vet is  teh  sa  lı olan si  lah  la  rı qərb 
si  lah  la  rı ilə əvəz  lə  mək  də da  vam edir.

Ha  zır  da Gür  cüs  tan Or  du  su  nun si  lah -
lan  ma  sın  da ABŞ is  teh  sa  lı olan M8  2A1 
“Bar  rett”, M95 “Bar  rett”, Mc  Mil  lan TAC-
50, “Re  ming  ton 700”, DT SRS, M-24, İs -
veç  rə is  teh  sa  lı olan OM-50 “Ne  me  sis”, 
Brug  ger & Tho  met APR .308, Brug  ger & 
Tho  met APR .338, Çe  xi  ya is  teh  sa  lı olan 
OP-99 “Fal  con”, Ser  bi  ya is  teh  sa  lı olan 
M-93 “Black Ar  row”, İs  rail is  teh  sa  lı olan 
GA  LATZ, Fin  lan  di  ya is  teh  sa  lı olan Sa  ko 
TRG-22, Sa  ko TRG-42, So  vet, Ru  si  ya, 
Uk  ray  na is  teh  sa  lı olan SVD və VSS “Vin-
 to  rez” snay  per tü  fəng  lə  ri yer alır.

Snay  per tü  fəng  lə  rin önəm  li qis  mi 
ABŞ tə  rə  fin  dən “Öy  rət və Təc  hiz et” 
proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də Gür  cüs  tan Mü -
da  fiə Na  zir  li  yi  nə ba  ğış  la  nıb.

Gür  cüs  tan 2007-ci il  də İs  rail  dən ABŞ 
is  teh  sa  lı olan 20 ədəd 12.7 mm çap  lı 
M-82A “Bar  ret”, Uk  ray  na  dan 100 ədəd 
SVD, 2008-ci il  də İn  gil  tə  rə  dən 5 ədəd 
“Arc  tic War  fa  re” (.338 La  pua Mag  num) 

mar  ka  lı snay  per tü -
fən  gi sa  tın alıb.

Bu  nun  la ya  na  şı, 2013-cü ilin or  ta-
 la  rın  da Gür  cüs  tan mü  hən  dis  lə  ri tə -
rə  fin  dən “Bor  ba  lo-213” ad  lı an  ti  ma-
 te  rial snay  per tü  fən  gi ic  ti  maiy  yə  tə 
təq  dim edi  lib. Si  lah mü  hən  di  si A. 
Xi  ta  raş  vi  li tə  rə  fin  dən ya  ra  dıl  ma  sı -

na 2003-cü il  də baş  lan  mış bu tü  fəng 
bull  pap di  zay  na ma  lik  dir və “bolt ac -
tion” prin  si  pi ilə ça  lı  şır. Uzun-sü  rü  şən 
çax  maq  la təc  hiz edil  miş si  la  hın qo  ru  yu-
 cu  su sağ  da, yu  xa  rı his  sə  də, dəs  tə  yin 
ar  xa  sın  da yer  lə  şir. Tü  fən  gə müx  tə  lif op -
tik ni  şan  gah  la  rın bər  ki  dil  mə  si üçün lü  lə 
qu  tu  su  nun üzə  rin  də pic  ca  ti  ni rel  si yer -
ləş  di  ri  lib. Qun  daq xü  su  si ayaq  lıq va  si  tə-
 si ilə möh  kəm  lən  di  ri  lir. Uzun  lu  ğu 1200 
mm, lü  lə  si  nin uzun  lu  ğu 800 mm olan 

si  la  hın lü  lə  si ge  ri təp  mə  nin azal  dıl  ma  sı 
üçün ağız əy  lə  ci ilə təc  hiz olu  nub. Si  la -
hın çə  ki  si 11.5 kq, atış uzaq  lı  ğı 1800 
metr  dir. Hər  bi fo  rum  lar  da ya  yı  lan mə  lu-
 ma  ta gö  rə, ha  zır  da bu tü  fən  gin 12.7x108 
və 12.7x99 çap  lı pat  ron  la  ra uy  ğun  laş  dı -
rıl  mış mo  del  lə  ri möv  cud  dur. Bu  nun  la 
ya  na  şı gür  cü mü  hən  dis  lə  ri tə  rə  fin  dən 
14.5x114 mm və 20x102 mm çap  lı ver -
si  ya  la  rı  nın üzə  rin  də iş  lər apa  rı  lır.

AzərbAycAn
Azər  bay  ca  nın or  du snay  per  lə  ri öz 

ha  zır  lıq sə  viy  yə  si  nə və təc  hi  za  tı  na gö  rə 
re  gion  da ilk yer  də da  ya  nır. Ha  zır  da 
Azər  bay  can or  du snay  per  lə  ri dün  ya  nın 
ən müasir snay  per tü  fəng  lə  ri, atış he -
sab  la  ma sis  tem  lə  ri, an  tis  nay  per sis  tem -
lə  ri ilə təc  hiz olu  nub.

Azər  bay  can  da snay  per ha  zır  lı  ğı ilə 
or  du ilə ya  na  şı Sə  fər  bər  lik və Hər  bi Xid-
 mə  tə Ça  ğı  rış üz  rə Döv  lət Xid  mə  ti  nin 
“Hər  bi Və  tən  pər  vər  lik və Mü  tə  xəs  sis 
Ha  zır  lı  ğı” MMC nəz  din  də xü  su  si kurs  lar 
təş  kil olu  nur. Bu kurs  lar  da hər  bi xid  mət 
çağ  rı  la  caq gənc  lə  rə tre  na  jor  lar  da və dö -
yüş si  lah  la  rın  dan prak  tik vər  diş  lər aşı  la -
nır. On  la  ra Azər  bay  can Or  du  su  nun si -
lah  lan  ma  sın  da yer alan snay  per tü  fəng-
 lə  ri ba  rə  də bil  gi  lər aşı  la  nır. 

Azər  bay  can snay  per  lə  ri  nin əsas si  la  hı 
keç  miş So  vet is  teh  sa  lı olan SVD və 
onun Ru  mı  ni  ya ana  lo  qu olan PSL tü  fən-
 gi  dir. Bu  nun  la ya  na  şı or  du  nun si  lah  lan -
ma  sın  da si  lah  lan  ma  sın  da ABŞ is  teh  sa  lı 
olan M8  2A1 “Bar  rett”, M95 “Bar  rett”, 
“Re  ming  ton 700”, Ser  bu BFG-50A, CAR-
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ANALİZ
ın “Tru  ve  lo” şir  kə  ti  nin is  teh  sa  lı olan CMS 
(12.7x99 mm), CMS .338 La  pua, “De  nel” 
şir  kə  ti  nin is  teh  sa  lı olan NTW-20 (20x82 
mm), İs  ve  çin “Sig Sauer” şir  kə  ti  nin is -
teh  sa  lı olan SSG-3000, SIG-50, TAC-2, 
İs  veç  rə is  teh  sa  lı olan OM-50 “Ne  me  sis”, 
Ser  bi  ya is  teh  sa  lı olan M-93 “Black Ar -
row”, İs  rail is  teh  sa  lı olan GA  LATZ, Fin -
lan  di  ya is  teh  sa  lı olan Sa  ko TRG-22, Sa -
ko TRG-42, Ru  si  ya is  teh  sa  lı olan OSV-
96, VSS “Vin  to  rez”, Tür  ki  yə is  teh  sa  lı olan 
KNT-308 və JNG-90 “Bo  ra” snay  per tü -
fəng  lə  ri yer alır. Xü  su  si  lə də son il  lər  də 
or  du Tür  ki  yə is  teh  sa  lı olan JNG-90 “Bo -
ra” snay  per tü  fəng  lə  ri  ni da  ha ge  niş is  ti-
 fa  də et  mək  də  dir.

Tür  ki  yə  nin BMT-yə təq  dim et  di  yi he -
sa  ba  ta gö  rə, 2013-cü il  də Azər  bay  ca  na 
100 ədəd JNG-90 “Bo  ra-12” snay  per tü -
fən  gi  nin sa  tı  şı ger  çək  ləş  di  ri  lib.

Azər  bay  can yer  li hər  bi müəs  si  sə  lə -
rin  də də bir sı  ra ye  ni snay  per tü  fəng  lə  ri 
ya  ra  dı  la  raq is  teh  sa  lı  na baş  la  nı  lıb. Yer  li 
mü  hən  dis  lə  ri tə  rə  fin  dən 2008-ci il  də 
təq  dim olun  muş IST-14.5 “İs  tiq  lal” an  ti-
ma  te  rial snay  per tü  fən  gi  nin əsa  sın  da 
son  ra  kı il  lər  də 12.7 mm çap  lı “Mü  ba  riz”, 
7.62x51 mm çap  lı “Yal  qu  zaq” ad  lı di  gər 
snay  per tü  fəng  lə  ri ha  zır  la  nıb. 

“İs  tiq  lal” snay  per tü  fəng  lə  ri ailə  si  nin 
il  ki – İST-14.5 Azər  bay  can Or  du  su tə  rə -
fin  dən ha  zır  da cəb  hə xət  tin  də prak  ti  ki 
tət  biq olu  nur. İST-14.5 tü  fən  gi yün  gül 
zi  re  hə ma  lik trans  port  yor  la  ra, hər  bi 
nəq  liy  yat va  si  tə  lə  ri  nə, aerod  rom  da  kı 
təy  ya  rə  lə  rə, ki  çik gə  mi  lə  rə qar  şı ef  fek  tiv 
tət  biq olu  nur. Tü  fəng  də qu  rul  muş xü  su-
 si əy  ləc İST-14.5-ə ana  loq  la  rı ilə mü  qa -
yi  sə  də de  mək olar ki, mi  ni  mal təp  mə 
qa  bi  liy  yə  ti qa  zan  dı  rıb. Si  la  hın ana  loq  la -
rın  dan di  gər fər  qi isə ya  rı av  to  ma  tik 
atəş re  ji  mi  dir. İST-4.5 tü  fən  gi -50, +50 
də  rə  cə ha  va şə  raitin  də, 93-97% rü  tu -
bət  li ha  va  da, həm  çi  nin ya  ğış  da, qar  da, 

qum və toz  lu şə  rait  lər  də is  ti  fa  də olu  na 
bi  lir. 2012-ci il  də bu si  la  hın üzə  rin  də bir 
sı  ra tək  mil  ləş  dir  mə iş  lə  ri apa  rı  la  raq “İs -
tiq  lal-T” ad  lı ye  ni nü  mu  nə  si ha  zır  la  nıb. 
Tək  mil  ləş  dir  mə nə  ti  cə  sin  də si  la  hın çə  ki-
 si 35 kq-dan 28 kq-a en  di  ri  lib, bir sı  ra 
tex  ni  ki gös  tə  ri  ci  lə  ri yax  şı  laş  dı  rı  lıb. İST-
14.5 tü  fən  gin  dən B-32 və MDZ tip  li pat-
 ron  lar  dan atəş aç  maq müm  kün  dür. Tü -
fəng POSP 8x42D (2000) tip  li op  tik ni -
şan  gah  la təc  hiz olu  nub. 

“İs  tiq  lal” ailə  si  nə məx  sus 12.7 mm 
çap  lı - Azər  bay  ca  nın Mil  li Qəh  rə  ma  nı 
Mü  ba  riz İb  ra  hi  mo  vun xa  ti  rə  si  nə “Mü  ba-
 riz” ad  lan  dı  rıl  mış baş  qa bir snay  per tü -
fən  gi sə  lə  fin  dən ka  lib  ri  nə və çə  ki  si  nin 
yün  gül  lü  yü  nə gö  rə fərq  lə  nir. Bu tü  fəng 
de  mək olar ki, İST 14.5 ilə ey  ni tə  sir gü -
cü  nə ma  lik  dir. Si  la  hın 12.7x108 mm ça  pı 
tex  ni  ki hə  dəf  lə  ri vur  maq üçün güc  lü im -
kan  lar ve  rir. Av  to  ma  tik atəş re  ji  mi  nə 
ma  lik “Mü  ba  riz” hər cür ha  va şə  raitin  də 
is  ti  fa  də olu  na bi  lir. Tü  fəng -50, +50 
tem  pe  ra  tur  da, ha  be  lə ya  ğış  da, qar  da, 
qum və toz  lu şə  rait  lər  də tət  biq olu  na 

bi  lər. “Mü  ba  riz”in çə  ki  si 16 kq, op  tik 
mə  sa  fə  si 2000 metr təş  kil edir və da  ra  ğı 
7 gül  lə tu  tur. “Mü  ba  riz” B-32 tip  li gül  lə 
ilə 20 mm qa  lın  lı  ğın  da zi  re  hi deş  mə qa -
bi  liy  yə  ti  nə ma  lik  dir. Snay  per tü  fən  gi 
Azər  bay  can is  teh  sa  lı olan STON op  tik 
ni  şan  ga  hı ilə komp  lekt  ləş  di  ri  lib.

MSN mü  hən  dis  lə  ri tə  rə  fin  dən 2012-
ci ild’ ya  ra  dıl  mış, 7.62x51 mm çap  lı “Yal-
 qu  zaq” ad  lı snay  per tü  fən  gi  nin atış mə -
sa  fə  si 1000 metr, da  ra  ğı  nın tu  tu  mu 10 
pat  ron, çə  ki  si isə 7.1 kq-dır. Snay  per tü -
fən  gi “bolt ac  tion” (atış za  ma  nı tək-tək 
dol  du  ru  lur) prin  si  pi  nə ma  lik  dir. “Yal  qu -
zaq” test  lər  də yük  sək nə  ti  cə  lər gös  tə  rib 
və snay  per tü  fən  gi prak  tik is  ti  fa  də  yə 
ha  zır  dır. Tü  fən  gin üzə  rin  də  ki pic  ca  ti  ni 
rel  si ona müx  tə  lif op  tik ci  haz  la  rı əla  və 
et  mə  yə im  kan ve  rir. Si  lah qun  da  ğı atı  cı-
 nın ana  to  mi  ya  sı  na uy  ğun (qol və ya  naq) 
tən  zim  lə  nə bi  lir. Mü  da  fiə Sə  na  ye  si Na -
zir  li  yi  nin mü  tə  xəs  sis  lə  ri  nin söz  lə  ri  nə gö -
rə, ar  tıq hər  bi qu  rum  la  rın bi  rin  dən “Yal-
 qu  zaq” üçün ilk si  fa  riş alı  nıb. AD
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