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Sesavali

samSoblos dacva TiToeuli moqalaqis valia!

(azerbaijanis respublikis konstitucia, muxli 76)

ra movaleobebi gakisriaT samSoblos dacvis saqmeSi?

სამშობლოს დაცვა - მთელი ერის საქმეა, მაგრამ სამშობლოს დაცვის ძირითადი 
მოვალეობა აკისრია შეიარაღებულ ძალებს. თუ იქნება ჩვენი სამშობლოს სუვერენიტეტის, 
ტერიტორიული მთლიანობის, მისი ხელშეუხებლობისა და ღირსების შეიარაღებული 
თავდასხმის, სახელმწიფოზე შეიარაღებული თავდასხმის მცდელობა, მისი მოგერიება 
არის მათი ვალი, როგორც დადგენილია აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონით “აზერბაი-
ჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების შესახებ”.

მე-10 კლასის პროგრამიდან თქვენ უკვე იცით გაწვევამდე მომზადების საგნის 
მიზნები და ამოცანები, ხოლო მიმდინარე წელს თქვენ დაეუფლებით ახალ ცოდნას მისი 
ამოცანების შესახებ. 

ჩვენი სახელმწიფოს მიერ გატარებული წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკის შე-
დეგად, ჩვენი ჯარი დღითი-დღე აღიჭურვება თანამედროვე იარაღითა და ტექნიკით და 
იზრდება სამხედრო მოსამსახურეების კეთილდღეობა. გატარებული წარმატებული რე-
ფორმების ლოგიკური გაგრძელების შედეგად, 2016 წლის აპრილში მედგრად იქნა აღკვე-
თილი მტრის პროვოკაციული ქმედება და საპასუხო დარტყმაც განხორციელდა. 

თანამედროვე ბრძოლებში იმარჯვებს ის, ვინც უსაზღვრო სიყვარულით არის განმს-
ჭვალული თავისი ერისა და სამშობლოს მიმართ, ვისაც გააჩნია მაღალი საბრძოლო, მორა-
ლური და ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ვინც ღრმად არის დარწმუნებული თავისი ხალ-
ხის სიმართლეში, ვინც ჯანმრთელია ფიზიკურად, ვისაც შეუძლია იარაღისა და ტექნიკის 
ოსტატურად გამოყენება.
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ჩვენი ჯარის თანამედროვე საბრძოლო ტექნიკითა და იარაღით აღჭურვასთან დაკავ-
შირებით საგრძნობლად გართულდა ახალგაზრდა ჯარისკაცების წვრთნა. არც ისე იოლია 
მცირე დროის მანძილზე თანამედროვე იარაღისა და ტექნიკის სრულყოფილად შესწავლა. 
ამიტომაც ყოველმა ახალგაზრდამ უნდა მოამზადოს საკუთარი თავი სამხედრო საქმი-
სათვის, მან უნდა აღიქვას მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობა საკუთარი ერისა და 
ქვეყნის წინაშე. სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებაში თქვენ დაგეხმარებათ გაწ-
ვევამდე მომზადების კურსის ათვისება.

გაწვევამდე მომზადება ხორციელდება აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციის, 
აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის ბრძანებულების “განათლების შესახებ”, “სამ-
ხედრო მოვალეობებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ” აზერბაიჯანის რესპუბლიკის 
კანონების, მინისტრთა კაბინეტის გადაწყვეტილებების და სხვა ნორმატიული საკა-
ნონმდებლო აქტების შესაბამისად. მისი პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდა 
ჯარისკაცის მომზადების პროგრამის ჩარჩოში სამხედრო საქმის შესწავლას.

ამ პროგრამის ათვისების შემდეგ სამხედრო სამსახურში გამოძახების შემთხვევაში 
თქვენ მოკლე დროის მანძილზე შეძლებთ თანამედროვე იარაღისა და საბრძოლო ტექნი-
კის ათვისებას.

როგორც მე-10 კლასში, მე-11 კლასშიც ამ საგანს შეისწავლით სამი მიმართულებით, 
სახელმწიფო უსაფრთხოების ისტორიული და კანონიერი საფუძვლები, სიცოცხლისა და 
საქმიანობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, სამედიცინო ცოდნა და პირველადი სამე-
დიცინო დახმარების წესები.

სახელმწიფო უსაფრთხოების ისტორიული და კანონიერი საფუძვლების მიმარ-
თულებით თქვენ დაეუფლებით აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების დაარსების, ის-
ტორიული განვითარების, სტრუქტურის, ჯარის სახეობების საბრძოლო საშუალებებს, 
სამხედრო წესდებების ზოგად დებულებებს, (შიდა სამსახური, დისციპლინა, გარნიზო-
ნისა და ყარაულის მომსახურება და სამწყობრო წესდებები) მოთხოვნილებების გამოყენე-
ბასა და აღსრულების მიხედვით ცოდნასა და უნარებს აითვისებთ. 

სიცოცხლის აქტიობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით:
� თანამედროვე საერთო საჯარისო ბრძოლა, ბრძოლის უზრუნველყოფა, მოტო-

მსროლელთა გუნდის ორგანიზება, დავალებები თავდასხმისა და თავდაცვის დროს და 
საბრძოლო მოწყობები, სვლა;

� ცეცხლსასროლი იარაღების გამოყენების წესები და მათი ტექნიკური მომსახუ-
რების შესახებ; 

� საინჟინრო ბარიერების შესახებ, ნაღმსატყორცნი დანადგარების ზოგადი აგებუ-
ლებისა და გამოყენების ხერხები, თანამედროვე საიჟინრო ტექნიკის შესახებ; 

� ჯავშნოსან საბრძოლო ტექნიკასთან ბრძოლის ხერხების შესახებ;
� ტოპოგრაფიული რუკებისა და მათი გამოყენების შესახებ; 
� საგანგებო მოვლენების დროს სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზების შესახებ; 
� დაეუფლებით სხვადასხვა ინდივიდუალური დამცავი საშუალების რადიაციის 

კონტროლს და ქიმიური სადაზვერვო მოწყობილობების გამოყენების შესახებ ცოდნას.
სამედიცინო ცოდნისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების წესების მიმართულებით:
� ჯანმრთელობის დაცვა და პირველადი სამედიცინო დახმარება; 
� რადიაციული გამოსხივების და ქიმიური დაზიანებების დროს პირველადი სამე-

დიცინო დახმარება;
� დაეუფლებით ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკას და მათთან ბრძო-

ლის შესახებ ცოდნასა და უნარებს..



azerbaijanis respublikis SeiaraRebuli Zalebi

 1.  აზერბაიჯანის რესპუბლიკის არმიის სტრუქტურა

 2.  აზერბაიჯანის არმიის საჯარისო სახეობები

 3.  აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების 
საერთო საჯაროსო წესდებების ზოგადი დებულებები

 4.  აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების 
შინაგანი სამსახურის წესდება

 5.  აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების 
სამწყობრო წესდება

saxelmwifo usafrTxoebis 

istoriuli da samarTlebrivi 

safuZvlebi
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azerbaijanis respublikis SeiaraRebuli Zalebi

1. azerbaijanis respublikis armiis struqtura

ერის, ხალხის სიდიადე არ არის დამოკიდებული მათ სიმრავლეზე. მსოფლიო 
მოსახლეობის რაოდენობა 7 მილიარდზე მეტია, ეს ხალხი ლაპარაკობს 6900 ენაზე 
და ცხოვრობს 200-მდე ქვეყანაში. ისტორიის მანძილზე მხოლოდ დიდმა და 
მებრძოლმა ერებმა შეძლეს თავიანთ ქვეყანაში ცხოვრება და ლაპარაკი საკუთარ 
დედა ენაზე. საბედნიეროდ, ჩვენც ამ ხალხთაგან ერთ-ერთს წარმოვადგენთ.

riT ganisazRvreba jaris roli saxelmwifos arsebobis xangrZlivobasa da 

siZliereSi?

აზერბაიჯანი არის მსოფლიო კულტურის ერთ-ერთი უძველესი ცენტრი. ჩვენმა 
ხალხმა ჩვენს ისტორიულ მიწაზე შექმნა მდიდარი კულტურა, სახელმწიფოებრიობისა და 
სამხედრო ტრადიციები. ამ ტერიტორიებზე არსებობდა მანას, მიდიას, ათროპატენის, ალ-
ბანეთისნაირი ძლიერი სახელმწიფოები. ამ სახელმწიფოებმა მნიშვნელოვანი როლი 
ითამაშეს აზერბაიჯანის სახელმწიფო მმართველობის კულტურის განვითარებაში, ეკო-
ნომიკურ-კულტურულ ისტორიაში და ერთიანი ხალხის ჩამოყალიბების პროცესში.

ჰეროდოტე თავის ნაწარმოებში “ისტორია” წერდა თუ როგორ განახორციელა სამ-
ხედრო რეფორმები მიდიის მბრძანებელმა კიაქსარმა (625-585 ჩვ. წ. აღ-მდე) მან დაყო 
ჯარი შუბოსან და მშვილდოსანთა ჯგუფებად, ცხენოსანთა ჯგუფი გამოყო ქვეითები-
საგან. ცნობილმა ისტორიკოსმა, ეთნოგრაფმა, პროფესორმა კიასადინ გეიბულაევმა 
ნაწარმოებში “აზერბაიჯანის ტოპონომია” კიაქსარს უწოდა “პირველი დიდი თურქი”.

შუა საუკუნეებში შირვანშაჰების, ათაბეგების, თეთრბატკნიანთა და შავბატკნიანთა 
სახელმწიფოებში სახელმწიფოებრიობის ტრადიციები, ჯარის ჩამოყალიბება გრძელდე-
ბოდა და ვითარდებოდა. 

XV საუკუნის ბოლოს XVI საუკუნის დასაწყისში აზერბაიჯანის ყველა მიწების გაერ-
თიანებით დაარსდა ძლიერი სეფიანთა სახელმწიფო. დედა ენა სახელმწიფო დონეზე იქნა 
აყვანილი, იგი გამოიყენებოდა სახელმწიფო საქმეებში, ჯარში და ნაწილობრივ დიპლო-
მატიურ მიმოწერებში.

სეფიანთა სახელმწიფოს დაშლის შემდეგ ხელისუფლებაში მოსულმა მეთაურმა 
ნადირ შაჰმა ყოფილი სეფიანთა იმპერიის საზღვრები 1739 წელს დელის ჩათვლით გაა-
ფართოვა ჩრდილოეთ ინდოეთამდე.

● ბრძოლებში გამბედაობის გამო ზოგიერთმა ისტორიკოსმა მას აღმოსავლეთის 
“ნაპოლეონი” და მეორე “ალექსანდრე მაკედონელი” უწოდეს. 

● ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ნადირ შაჰ ეფშარმა პირველად წამოაყენა კასპიის 
ზღვაზე სამხედრო ფლოტის შექმნის იდეა და ამ გზაზე საკმაო შედეგებს მიაღწია. 
ინგლისიდან სპეციალისტები მოიწვია და ორი სამხედრო კრეისერი ააგო.
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1918 წლის 26 ივნისს დამოუკიდებელმა აზერბაიჯანმა გარეშე ძალების ჩარევისაგან 
თავდაცვის მიზნით შიდა არაკეთილმოსურნე ძალების გაუვნებელყოფისათვის დაიწყო 
ორგანიზებული ჯარის ჩამოყალიბება. ახლადშექმნილ კაბინეტში აზერბაიჯანის მთავ-
რობის სამხედრო მინისტრის თანამდებობაზე დაინიშნა ხოსროვ ბეი სულთანოვი...

მეფის რუსეთის პერიოდში შეიქმნა.“Дикая.дивизия”-ად (“ველური დივიზია”) წოდე-
ბული თათრების ცხენოსანთა ბატალიონის ჯარისკაცებისაგან ფორმირებული მუსლიმთა 
კორპუსის საფუძველზე 5000 კერძო პირისაგან შემდგარი “დამოკიდებული აზერბაიჯა-
ნელთა კორპუსი”. 1918 წლის 11 ივლისს გაიცა ბრძანება ჯარში გაწვევის შესახებ და მობი-
ლიზაცია გაუკეთდა 24-29 წლის ბიჭებს. იმავე წლის 25 დეკემბერს სამხედრო მინისტრის 
თანამდებობაზე მოყვანილ იქნა არტილერიის სრული გენერალი სემედ ბეი სადიკ ბეი 
ოღლი მეჰმანდაროვი. მან ხალხს მიმართა და აცნობა, რომ ქვეყნის ყველა მოქალაქემ, 
მდიდარი იქნება თუ ღარიბი, უნდა გაიაროს სამხედრო სამსახური.

rogor ganmartavT azerbaijansa da TurqeTs Soris dadebuli baTumis xel-
Sekrulebis mniSvnelobas da yarabaRSi arsebuli TurqeTis samxedro Zalebis 

ukan TurqeTSi (mudrosis xelSekruleba) dabrunebas?

ეროვნული სამხედრო კადრების მომზადების მიზნით დაარსდა სამხედრო, გამ-
ნაღმველების, სამხედრო რკინიგზელების, სამხედრო მედდების სკოლა.

ჯარისკაცებისა და ოფიცრებისათვის დაინერგა წოდებები. მოკლე დროის მანძილზე 
აზერბაიჯანის სახალხო რესპუბლიკა უკვე ფლობდა 30 ათასკაციან ქვეით და 10 ათას-
კაციან ცხენოსანთა ორგანიზებულ ჯარს.

ჯარის ჩამოყალიბების წარმატებების ძირითადი მიზეზი იყო მისი დაყრდნობა 
ეროვნულ ღირებულებებზე.

1-ლი ქვეითი 
დივიზია

სამხედრო მინისტრის კანცელარია აზერბაიჯანის ჯარის გენშტაბი მომარაგების სამმართველო

samxedro ministri

1-ლი 
ჯავანშირის 

ქვეითი პოლკი

მე-2 ზაქათალის 
ქვეითთა პოლკი

განჯის მე-3 
ქვეითთა 
პოლკი

მე-4 კუბას 
ქვეითთა 
პოლკი

მე-5 ბაქოს 
ქვეითთა 
პოლკი

გიოიჩაის 
მე-6 ქვეითთა 

პოლკი

შირვანის მე-7 
ქვეითთა პოლკი

საარტილერიო 
ბრიგადა

ჯავშნოსანი 
მატარებლები

თვითმფრი- 
ნავების რაზმი

ცხენოსანთა 
დივიზია

თათრების 1-ლი 
ცხენოსანთა 

პოლკი

ყარაბაღის 1-ლი 
ცხენოსანთა 

პოლკი

შექის მე-3 
ცხენოსანთა 

პოლკი

ჯავშნოსანი 
ავტომობილების 

ოცეული

აღდაშის მე-8 
ქვეითთა პოლკი

მე-2 ქვეითი 
დივიზია

azerbaijanis demokratiuli respublikis jaris struqtura
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brZolis gza

1918 წლის ივნისში კავკასიის ისლამურმა ჯარმა გიოიჩაის მიდამოებში გაანადგურა, 
ბოლშევიკ-დაშნაკებისაგან შემდგარი 18-ათასიანი “ბაქი სოვეტის” ჯარები და დაიწყო 
განმათავისუფლებელი მოძრაობა ბაქოს მიმართულებით. 20 ივლისს განთავისუფლებულ 
იქნა შემახი, ხოლო 15 სექტემბერს ბაქო. 

1919 წელს ლენქორანის მხარეში არსებული რუსების სამხედრო დანაყოფები დანე-
ბდნენ ჰაბიბ-ბეი სალიმოვის ძალებს. 

1920 წლის მარტში ყარაბაღის აზერბაიჯანისაგან მოწყვეტის მიზნით სომხებმა ასკე-
რანის გადასასვლელი ჩაკეტეს და ყარაბაღის მთლიანი ნაწილი მოაქციეს ბლოკადაში. 
ჩვენი ჯარის 1-ელმა ქვეითმა დივიზიამ და დახმარების მიზნით გაგზავნილმა ძლიერმა 
სამხედრო ძალებმა მტერი გაანადგურეს და თავიანთი მაღალ ბრძოლისუნარიანობის დე-
მონსტრირება მოახდინეს. 

1920 წლის 28 აპრილს აზერბაიჯანის სახალხო რესპუბლიკა ოკუპირებულ იქნა რუსე-
თის იმპერიის მიერ და აზერბაიჯანის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა 
გამოცხადდა. 

დაპყრობილი რუსეთის იმპერიის მიერ შექმნილ სსრკ-ში აზერბაიჯანელმა ხალხმა  
თავის საბრძოლო სულს დიდი დემონსტრირება გაუკეთა მეორე მსოფლიო ომის წლებში. 
ისინი სსრკ-ის 77-ე, 223-ე, 396-ე, 402-ე და 416-ე ეროვნული მსროლელი დივიზიების 
შემადგენლობაში იბრძოდნენ. 

● მეორე მსოფლიო ომის დროს ბერლინში პირველად 
შესულთა შორის  აზერბაიჯანელებისაგან შემდგარი 
416-ე ტაგანროგის დევიზიის სამხედრო მოსამსა-
ხურეებმა მამედოვმა და ეჰმედზადემ ლეიტენანტ 
რეშიდ მეჯიდოვის ხელმძღვანელობით 1945 წლის 2 
მაისს გამარჯვების დროშა ბერლინის სიმბოლოს - 
ბრანდენბურგის კარებზე ჩამოკიდეს, რეიხსტაგის 
აღებისას გამოჩენილი მამაცობისათვის დივიზიის 
სხვა მებრძოლს იუსუფ სადიკოვს საბჭოთა კავშირის 
გმირის წოდება მიენიჭა.

●  “Turqmeni varskvlavi”

1900 წელს შუშაში დაბადებული იაკუბ ალაჰკულუ ოღლუ 
კულიევი დიდი სამამულო ომის წლებში გენერალ-მაიორის 
უმაღლესი სამხედრო წოდების მიმღები პირველი აზერბაი-
ჯანელი გახდა. ეს უმაღლესი სამხედრო წოდება 1942 წლის 11 
თებერვალს მიენიჭა. მეოთხე ცხენოსანი კორპუსის მეთაურის 
მოადგილე გენერალი კულიევი 1942 წლის 22 დეკემბერს 
ფელდმარშალ პაულიუსის ჯარების ალყიდან ხსნისათვის შეტე-
ვაზე გადმოსულ გენერალ-ფელდმარშალ ერიხ ფონ მანშტეინის 
“დონის” დაჯგუფებასთან ბრძოლისას გმირულად დაიღუპა. 
თურქმენეთის ქალაქ მერვში ქალაქის პარკში მას ბრინჯაოს 
ძეგლი დაუდგეს და ქუჩას მისი სახელი ეწოდა. ამ გმირ 

აზერბაიჯანელს, გულითადად მოყვარულმა თურქმენმა ხალხმა “ჩვენი ვარსკვლავი” 
“თურქმენი ვარსკვლავი” საპატიო სახელი უწოდა. ახალგაზრდა ჯარისკაცები მისი ძეგლის 
წინ სამხედრო ფიცს დებენ. მისი სახელი თურქმენი ხალხისათვის სიმამაცის სიმბოლოა.
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მეორე მსოფლიო ომის წლებში 123 აზერბაიჯანის მოქალაქე გმირობისა და სიმამა-
ცისათვის დაჯილდოვდა სსრკ-ის გმირის წოდებით. მათ შორის არიან ისეთებიც, 
რომლებმაც ორჯერ მიიღს ეს ჯილდო. ეს კი ჩვენი თანამემამულეების სამხედრო საქმეში 
პროფესიონალიზმის თვალსაჩინო ნიმუშია.

azerbaijanis meore saxelmwifo damoukidebloba

1991 წელს აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ აღადგინა სახელმწიფო დამოუკიდებლობა 
და ტერიტორიული მთლიანობის შენარჩუნებისათვის დაიწყო ეროვნული არმიის ჩამო-
ყალიბება.

ჩვენი დამოუკიდებლობის პირველ წლებში, ისე როგორც მთელი ისტორიის მან-
ძილზე. ამჯერადაც სომხებმა ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ წამოაყენეს ტერიტორიული 
პრეტენზიები. შედეგად მთიან ყარაბაღში ჩვენი ზოგიერთი რაიონი და სოფელი 
საზიზღარი მეზობლების მიერ იქნა დაპყრობილი. თუმცა 1992 წლის 12 ივნისს ჩვენმა 
არმიამ ფართომასშტაბიანი წარმატებული შეტევითი ოპერაციის განხორციელების შე-
დეგად ესკერენის რაიონის ჩრდილოეთითა და სამხრეთით ზოგიერთ საცხოვრებელ 
პუნქტზე კონტროლი მოიპოვა. 

1994 წელს ჩვენს სამხედრო ისტორიაში “ჰორადიზის ოპერაციის” სახელით შესულ  
ამ ბრძოლაში თავდაცვის სამინისტროს N სამხედრო ნაწილი, სასაზღვრო ჯარების, 
შინაგანი ჯარებისა და სპეცდანიშნულების მილიციის რაზმებისაგან შემდგარმა ძალებმა 
დაბა ჰორადიზში შესვლით გარკვეული საცხოვრებელი პუნქტები გაათავისუფლეს 
დამპყრობლებისაგან.

მსოფლიოში 15-მდე სახელმწიფოა, რომლებსაც ჯარი არ გააჩნიათ. ესენი 
ძირითადად ჯუჯა სახელმწიფოებია. ვატიკანის დაცვა იტალიის ჯარის მიერ 
ხდება. პოლიციის საქმიანობა კი XVI საუკუნიდან დაწყებული შვეიცარიის 
გვარდიელების მიერ ხორციელდება.

სან-მარინოც იტალიის არმიის მომსახურებას იყენებს. ლიხშტეინი, შვეიცარიას 
მონაკოს კი საფრანგეთის სამხედროები იცავენ. ზოგიერთი დიდი ქვეყანა თავის 
პატარა მეზობელთან ერთად ახორციელებს დაცვას. მაგალითად, ანდორის 
სუვერენიტეტის უსაფრთხოებას ფრანგები და იტალიელები იცავენ. კოსტა-
რიკაში ჯარი საერთოდ კონსტიტუციით არის აკრძალული. ესპანეთში 
შეიარაღებული ძალები არსებობს, მაგრამ იქ მხოლოდ ამერიკელები მსახურობენ. 
ჰაიტში ბოლო 10 წლის განმავლობაში ჯარი არ ყოფილა, თუმცა 2005 წლის 
მორიგი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ოპოზიციის ლიდერმა გამოაცხადა 
ჯარის აღდგენის აუცილებლობა.

ვინაიდან ჩვენი არმია დღითი-დღე ძლიერდებოდა და ატარებდა წარმატებულ საბრ-
ძოლო ოპერაციებს, სომხებმა 1994 წლის მაისში  მიაღწიეს ცეცხლის შეწყვეტას.

ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ დაიწყო ჯარის ჩამოყალიბების ახალი ეტაპი. გაძლიერდა 
არმიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მიღებულ იქნა ეროვნული კადრების მომზადების 
გადაწყვეტილებები, გადაიდგა აუცილებელი ნაბიჯები თავდაცვის გაძლიერების მიმარ-
თულებით. მშვიდობისათვის პროგრამის ჩარჩოში დაიწყო NATO-სთან თანამშრომლობა. 
აზერბაიჯანის მშვიდობისმყოფელი ძალები მონაწილეობენ კოსოვოს, ავღანეთსა და 
ერაყის საერთაშორისო ოპერაციებში.
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Bödidi dabrunebis dasawyisi

2016 წლის აპრილის ბრძოლებში ჩვენი ჯარის მიერ მოპოვებული წარმატებები 
სამხედრო ისტორიაში ჩაიწერა როგორც მნიშვნელოვანი მოვლენა. ჩვენი არმიის 
დანაყოფების წინაშე დასმული საბრძოლო ამოცანების მოკლე დროში წარმატებით 
შესრულებით ფრონტის ხაზის კონფიგურაცია და ფსიქოლოგიური უპირატესობა ჩვენს 
სასარგებლოდ შეიცვალა. ფიზულის მიმართულებით ხალხს შორის “ლელეთეფედ” 
წოდებული ლელეილაჰის მთის ხელში ჩაგდებით უზრუნველყვეს ჩვენი თანამე-
მამულეების საცხოვრებელ პუნქტ ჯოჯუკ მერჯანლიში დაბრუნება. ქალაქი ჰორადიზი 
და გარშემო მყოფი სოფლები მტრის არტილერიისათვისაც კი ხელმიუწვდომელი გახდა. 
არაქსის გასწვრივ ტერიტორიები და ჯაბრაილის რაიონის მიმართულებით მაგის-
ტრალური გზა ჩვენი გმირი ჯარისკაცების კონტროლქვეშ გადავიდა.

სოფელ თალიშის გარშემო მყოფი სიმაღლეების გათავისუფლებით ჩვენი პოზიციები 
რელიეფის მიხედვით მტერთან ერთსა და იმავე დონეზე, ზოგიერთ ადგილებში კი უფრო 
მეტ სიმაღლეებზე ყოფნით ფრონტის ხაზი ჩვენს სასარგებლოდ შეიცვალა. სოფელ 
თალიშის სამხრეთით ვრცელი ტერიტორიები ჩვენს ჯარის კონტროლის ქვეშ გადავიდა. 
სოფელი თაფკარაკოინლუ მტრის ცეცხლისაგან დაცული გახდა. ამ მიმართულებით ჩვენი 
ჯარის მსხვილმასშტაბიანი შეტევისათვის ხელსაყრელი პირობები შეიქმნა.

1. მოამზადეთ პრეზენტაცია ჩვენი წინაპრების სამხედრო ტრადიციების შესახებ.
2. ისაუბრეთ კავკასიის ისლამური არმიის შესახებ.
3. მოამზადეთ პრეზენტაცია რესპუბლიკის გენერლების შესახებ.
4. თქვენი აზრით, რომლებია აზერბაიჯანის არმიის ძლევამოსილ ორგანიზე-

ბულ არმიად გადაქცევის ფაქტორები?
5. მოამზადეთ პრეზენტაცია საბჭოთა კავშირის აზერბაიჯანელი გმირების შესახებ.
6. რა იმედებს ბადებს თქვენში აპრილის ბრძოლები?

kiTxvebi da davalebebi
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2.  azerbaijanis armiis sajariso saxeobebi

შეიარაღებული ძალებისა და სხვა შეიარაღებული გაერთიანებების ბრძოლის-
უნარიანობის მუდმივად მაღალ დონეზე შენარჩუნებისათვის ისინი აღიჭურვება 
ყველაზე თანამედროვე იარაღითა და ტექნიკით. თანამედროვე იარაღისა და 
საბრძოლო ტექნიკის მეშვეობით საფუძვლიანად შეიცვალა ჩვენი არმიის საბრძოლო 
ტაქტიკა.
Tqveni azriT, ra gavlenas axdens Tanamedrove iaraRi da teqnika 

sabrZolo taqtikaze?

saxmeleTo jarebi არის აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების ყვე-
ლაზე მრავალრიცხოვანი ჯარის სახეობა. ნებისმიერ შეიარაღებულ დაპირისპირებაში 
(ომში) ძირითადი დატვირთვა მოდის მათზე. მათი დანიშნულება არის აზერბაიჯანის 
რესპუბლიკის სუვერენიტეტის, დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობისა და 
ერთიანობის შეიარაღებული დაცვა. ორგანიზებული ოცეული, ასეული, თაბორი, ბრიგადა, 
არმიის კორპუსი, ცალკეული სპეციალური ნაწილების ჩათვლით ემორჩილება თავდაცვის 
სამინისტროს.

შეიარაღებული ძალების საბრძოლო ტექნიკის დახელოვნება აისახება სახმელეთო 
ჯარების მთავარი დამრტყმელი ძალის მქონე სატანკო ჯარებზე. ჩვენი ჯარი აღჭურვილია 
დიდი საბრძოლო უნარის მქონე T90C მარკის ტანკებით, არსებული T-72 მარკის ტანკები 
მოდერნიზებულია ახლებური სროლის, თავდაცვის სისტემითა და ღამით ხედვის მოწყო-
ბილობით. ამ ყველაფერმა თავის მხრივ ღამით, დღისით და ძნელ პირობებში საგრძ-
ნობლად მოუმატა ბრძოლის წარმოების უნარს.

სახმელეთო ჯარების მთავარ საცეცხლე ძალას წარმოადგენს სარაკეტო-საარტილერიო 
ჯარების ნაწილები და დანაყოფები, რომლებსაც შეუძლიათ მტრისთვის სარაკეტო 
დარტყმებით, ასევე საარტილერიო ცეცხლით ზიანის მიყენება.

TOС-1A  tipis cecxlmfrqvevi
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სარაკეტო ჯარებს უბრალო რაკეტების გარდა გააჩნია მასიური განადგურების 
იარაღების გამოყენების საშუალება. ჯარის რიგებში არსებულ ამ სახის იარაღებს 
მიეკუთვნება «Точка». (toCka) ტაქტიკური სარაკეტო სისტემები, 220 მმ-იანი «Ураган».
(uragan)-ი, ცეცხლმფრქვევი და 300 მმ-იანი «Смерч». (smerC)-ი რეაქტიულ-საარტილერიო 
დანადგარები.

saartilerio jarebi შედგება რეაქტიული, ტანკსაწინააღმდეგო არტილერიისა- 
გან, ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსებისაგან, ნაღმსატყორცნის, საარტილერიო 
სადაზვერვო ნაწილისაგან და დანაყოფებისაგან.

300 მმ-იან მსხვილკალიბრიან სარაკეტო-საარტილერიო დანადგარს «Смерч»-ს 
აქვს უნარი 20-90 კმ. მანძილზე გაანადგუროს 70 ჰექტარი ტერიტორია. ამ 
დანადგარს აქვს 800 კგ-იანი ნამსხვრევფუგასიანი ჭურვი, ყოველ მათგანს გააჩნია 
96 მზა მძიმე ნამსხვრევები და შედგება 72 საბრძოლო ელემენტისაგან. მას 
შეუძლია გაანადგუროს დიდი რაოდენობით მტრის ცოცხალი ძალა და მსუბუქი 
ჯავშნოსანი სამიზნეები.

სახმელეთო ჯარების პირადი შემადგენლობა მზად არის თავისი მაღალი პროფე-
სიონალური მომზადებით, მორალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობით, თანამედროვე 
იარაღისა და ტექნიკის ვრცელი შესაძლებლობების ფარგლებში წლის ნებისმიერ სეზონზე, 
დღე-ღამის სასურველ დროს, ძნელ პირობებში და ძნელად დასაძლევ ტერიტორიებზე მათ 
წინაშე დასახული ყველა საბრძოლო დავალების შესრულებისათვის. ამის ნათელი მაგალი-
თია 2016 წლის აპრილის ბრძოლებში მტრის მიერ წლების განმავლობაში მომზადებული 
თავდაცვითი სისტემის, სიღრმეში არსებული სათვალთვალო პუნქტისა და სათადარიგო 
ძალების  განადგურება.

სარაკეტო-საარტილერიო ჯარების შემად-
გენლობაში მყოფი ტანკსაწინააღმდეგო და-
ნაყოფების “სპაიკის” მარკის ტანკსაწინააღ-
მდეგო სარაკეტო კომპლექსებით აღჭურვა 
გვაძლევს მტრის სამიზნის უჩინარ პოზი-
ციებზე დამალვის მიუხედავად თანამგზავ-
რის ან საფრენი უპილოტო აპარატის სა-
შუალებით განადგურების საშუალებას.

sainJinro jarebi. სხვადასხვა საინჟინრო საბრძოლო მასალის და მათი გამოყენე-
ბის საშუალებების მოდერნიზებამ თანამედროვე პირობებში გამნაღმველი საინჟინრო 
ჯარების შესაძლებლობები გაზარდა 4-5 ჯერ. საინჟინრო დაბრკოლებებსა და ნანგრევებში 
გადასასვლელების გახსნისათვის გათვალისწინებულ ახალ საინჟინრო გამნაღმველ 
მანქანებს, ხიდებს, ასევე სხვა გამნაღმველ ტექნიკას საინჟინრო ჯარების საშუალებები  
შეუდარებლად  გაზარდა.
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TММ-6

samxedro sahaero Zalebi

აზერბაიჯანის სახალხო რესპუბლიკის ისტორიაში სამხედრო საჰაერო ძალების ორ-
განიზების აუცილებლობის გათვალისწინებით სამხედრო სამინისტრომ სამხედრო მფრი-
ნავის სპეციალობის დაუფლებისათვის 9 ოფიცერი საქართველოში მიავლინა. გარდა 
ამისა იგივე სამინისტრომ ეროვნული კადრების მომზადებისათვის 1920 წელს აზერბაი-
ჯანში გახსნა სამხედრო მფრინავთა სკოლა. ავიაციის სკოლაში სწავლის მაღალ დონეზე 
ორგანიზების მიზნით ინგლისიდან და იტალიიდან მოიწვია გამოცდილი სპეციალის-
ტები. თუმცა რუსეთის იმპერიის მიერ ჩვენი ახალგაზრდა რესპუბლიკის ოკუპაციამ, 
როგორც სხვა სფეროები, სამხედრო-საჰაერო ძალების გაძლიერებაც დატოვა დაუმ-
თავრებელი.

აზერბაიჯანის მეორედ დამოუკიდებლობის პერიოდში - 1992 წლის 8 აპრილს უფ-
როსმა ლეიტენანტმა ვაგიფ ყურბანოვმა ყოფილი საბჭოთა არმიის სითალჩაის აეროდრო-
მიდან “Su 25” ტიპის საბრძოლო თვითმფრინავი მოუტანა აზერბაიჯანის ჯარს. ამით 
აზერბაიჯანის საჰაერო ძალების არსენალში მიღებული იქნა პირველი გამანადგურებელი 
თვითმფრინავი. 

azerbaijanis 
erovnuli gmiri 
vakif kurbanovi

azerbaijanis samxedro-sahaero Zalebis 

pirveli aviagamanadgurebeli
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ცოტა ხნის შემდეგ ჰ.ზ. თაღიევისა და დელლერის დაბებში განთავსებული სამ-
ხედრო ავიაციის ბაზებში საბჭოთა ავიაციის კუთვნილი თვითმფრინავები აზერბაიჯანის 
არმიის დაქვემდებარებაში გადავიდა. 1992 წლიდან ამ მიმართულებით დაიწყო რეფორ-
მები. იმავე წელს მოხდა ამ ორგანიზაციის სტრუქტურის ნაციონალიზაცია და ცოტა ხნის 
შემდეგ სსძ-ი შეუერთდა საჰაერო თავდაცვის ჯარებს.

ყოველწლიურად გრძელდება სსძ-ის ავიაპარკის მოდერნიზება თანამედროვე საბრ-
ძოლო თვითმფრინავების ხარჯზე. NATO-ს სტანდარტების შესაბამისად შეიქმნა ცენტრა-
ლური მმართველობის სისტემა. ასევე ჩვენი თვითმფრინავები და ვერტმფრენები მტრის 
საჰაერო თავდასხმის საშუალებების წინააღმდეგ აღიჭურვა თანამედროვე მოწყობილო-
ბებით. ჩვენს მფრინავებს ძირითადად აზერბაიჯანის უმაღლეს სამხედრო მფრინავთა 
სასწავლებელში ამზადებენ, უკრაინაში, თურქეთში, აშშ-სა და სხვა ქვეყნებში კი გადიან 
წვრთნებს და დახელოვნების კურსებს, ხოლო თურქეთის სამხედრო-საჰაერო ძალებთან, 
ყოველწლიურად გადიან “TurAz Qartalı” ტექნიკურ-საფრენ წვრთნებს. დამზადებულია, 
ასევე ამ ერთობლივი წვრთნების სიმბოლოც.

“TurAz Qartalı” erToblivi 

wvrTnebis simbolo

ვისლა-ოდერისა და ბერლინის ოპერა-
ციებში გმირობის ნიმუშების გამომვლენი 
რეიხსტაგის სვეტზე “მე ბაქოელი თოფიკი 
ვარ” წარწერის გამკეთებელი, საბჭოთა ჯარში 
კორპუსის მეთაურის თანამდებობაზე მიმ-
ღწევი, ვარშავის ხელშეკრულების სახელმწი-
ფოების გაერთიანებული შეიარაღებული ძა-
ლების მთავარი ხელმძღვანელობის წარმო- 
მადგენელი ჩეხოსლოვაკიაში, გენერალ-პოლ-
კოვნიკის წოდების მიმღები პირველი აზ-
ერბაიჯანელი თოფიკ აღაჰუსეინოვი საჰაერო 
თავდაცვის ოფიცერი იყო.

“TurAz Qartalı” wvrTnebis monawileebi
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სამხედრო საჰაერო ძალებს – როგორც შეიარაღებულ ძალებს, უაღრესად მაღალი 
მანევრების სახის მტრის საავიაციო გაერ-თიანებების, სახმელეთო და საზღვაო დაჯ-
გუფებების ჰაერში განადგურების, მნიშვნელოვანი სახელმწიფო და სამხედრო ობი-
ექტების განადგურების, სახმელეთო 
და სამხედრო საზღვაო ძალების ავ-
იაციის მფარველობის, საჰაერო დე-
სანტის გამოყვანის, საჰაერო გზებით 
მატერიალური საშუალებების გადა-
ზიდვის, საჰაერო დაზვერვის წარმო-
ების და ასევე სხვა დავალებების 
წარმატებით განხორციელების საშუ-
ალება გააჩნია.

შეიარაღებაში. “Buk-MB”,. S-300.
“Favorit”,. “Barak-8”. და სხვა ტიპის 
თანამედროვე სისტემების მქონე სა-
ჰაერო თავდასხმისაგან Cvens Tav-
dacvis jarebs შეუძლია საჰაერო 
თავდასხმის ინფორმირება, პოლი-
ტიკური, ადმინისტრაციული, საწარ-
მოო და ეკონომიკური ცენტრების, 
შეიარაღებული ძალების საჯარისო 
შენაერთების, მნიშვნელოვანი სამხე-
დრო და სახელმწიფო ობიექტების 
მტრის ავიაციისა და სარაკეტო დარ-
ტყმებისაგან თავდაცვის უზრუნველ-
ყოფა.

samxedro sazRvao Zalebi

აზერბაიჯანის სახალხო რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში სამხედრო საზღვაო 
ძალების (სსძ) შექმნისა და ტექნიკური მომარაგების გაუმჯობესების მიზნით შეკვეთილ 
იქნა 6 წყალქვეშა ნავი, სხვადასხვა ტიპის საბრძოლო კატარღები, საზღვაო საარტილერიო 
იარაღები. 1920 წელს რუსეთის იმპერიის მიერ აზერბაიჯანის სახალხო რესპუბლიკის 
დაპყრობასთან დაკავშირებით საშუალება არ მოგვცა შეგვექმნა ძლიერი სამხედრო საზღ-
ვაო ფლოტი. 

ხელახლა დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ აზერბაიჯანის რესპუბლიკამ 1992 
წლის 26 ივლისს დაიწყო სამხედრო საზღვაო ძალების ჩამოყალიბება.

სამხედრო საზღვაო ძალების პირადი შემადგენლობა თურქეთისა და აშშ-ის 
მეზღვაურებთან ერთად მონაწილეობას იღებს ერთობლივ წვრთნებში. ოფიცრების 
პროფესიული მომზადების ამაღლებისათვის რიგ ქვეყნებთან ხდება გამოცდილების 
ურთიერთგაცვლა, ხდება უზრუნველყოფილი მათი სხვადასხვა ღონისძიებებში 
მონაწილეობა. პირადი შემადგენლობის საბრძოლო მომზადების ამაღლების მიზნით 
კასპის აუზის პასუხისმგებლობის ზონაში ხელსაყრელი საოპერაციო რეჟიმის შე-
ნარჩუნების, წყალქვეშა საექსპორტო ნავთობ-გაზსადენებისა და პლატფორმების დაცვის 
უზრუნველყოფისათვის ყოველწლიურად ტარდება ფართომასშტაბიანი წვრთნები.

“Barak-8” tipis sahaero Tavdasx-
misagan dacvis sistema
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ამ ღონისძიებების ლოგიკური შედეგი არის ის, რომ სამხედრო საზღვაო ძალები 
კასპიის ზღვაში ნავთობ-გაზის მოპოვების რაიონებისა და ზღვაში გამავალი საექსპორტო 
მილსადენების, ასევე წყალქვეშა ნაწილების დაცვას უზრუნველყოფს. ზღვის სამძებრო-
სამაშველო გემი ახორციელებს ნავთობ-გაზის პლატფორმისა და ზღვის აკვატორიის 
თვალთვალს.. უზრუნველყოფილია აზერბაიჯანის კუთვნილ სექტორში საიმედო დაც-
ვის ორგანიზება, ზღვაში სამხედრო აგრესიისა და ტერორის აღკვეთა.

სამხედრო საზღვაო ძალების საბრძოლო საშუალებების კიდევ უფრო გაზრდისათ-
ვის გრძელდება ახალი გემების მშენებლობა, სხვადასხვა ტიპის გემებისა და კატარღების 
მოდერნიზება.

sameTvalyureo gemi

1. ჯარის რომელ სახეობას ეძლევა უპირატესობა საბრძოლო ოპერაციების 
დროს? (დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება)

2. უფრო მეტად ჯარის რომელი სახეობა თამაშობს მნიშვნელოვან როლს 
ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საქმეში?

3. ჯარის რომელ სახეობას აირჩევდით იმ შემთხვევაში, თუ ისურვებდით 
გახდეთ სამხედრო მოსამსახურე?

4. უფრო მეტად ჯარის რომელი სახეობა აყენებდა თავბრუდამხვევ დარტყ-
მებს აპრილის ბრძოლების დროს?

5. მოამზადეთ პრეზენტაცია თემაზე “მსოფლიოში მიმდინარე ბოლო 
ომებში საინჟინრო და ქიმიური მომარაგების როლი”

kiTxvebi da davalebebi
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3.  azerbaijanis respublikis SeiaraRebuli Zalebis 

saerTo sajariso wesdebebis zogadi debulebebi.

1994 წლის 23 სექტემბერს აზერბაიჯანის რესპუბლიკის კანონით დამტკიცებული 
სადისციპლინო, გარნიზონისა და ყარაულის სამსახურის, შინაგანი სამსახურისა და 
თავდაცვის მინისტრის 2014 წლის 24 დეკემბრის გადაწყვეტილებით ძალაში შე-
სული სამწყობრო წესდებები აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების 
საერთო საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის ძირითადი სახელმძღვანელო დო-
კუმენტებია.

შინაგანი წესრიგის დაცვა. დანაყოფის შეიარაღების, საბრძოლო მასალის, შენობე-
ბისა და ქონების დაცვისათვის სადღეღამისო განწესი ინიშნება.

rogor gesmiT, "danayofebSi wesrigis SenarCunebiT" warmoTqmisas?

Sinagani samsaxuris wesdeba

სამხედრო მოსამსახურეებს შორის მორიგი განაწესის (ნარიადი) რაოდენობა შეძლე-
ბისდაგვარად ტოლად იყოფა. სადღეღამისო განწესისათვის განსაზღვრულები, დანიშ-
ნული დღიდან წინა ღამე ყველა მეცადინეობისაგან და საქმეებისაგან თავისუფლდებიან.

განწესის დაწყების წინ გამზადებისა და დასვენებისათვის (დაწოლისათვის) არა-
ნაკლებ 3 საათისა დრო ეძლევათ, სადღეღამისო განწესიდან გამოსულები ამ დღეს სამუ-
შაოდან და მეცადინეობებისგან თავისუფლები არიან.

ასეულის სადღეღამისო ნარიადს ასეულის მორიგე და ასეულის დღის მორიგეები 
უზრუნველყოფენ.

ასეულის მორიგე სერჟანტებისა და გამონაკლის შემთხვევებში უფრო მომზადებული 
ჯარისკაცებისგან ინიშნება. ეს ასეულში შინაგან წესრიგზე და დღის ქცევის წესების ზუს-
ტად შესრულებაზე, იარაღის, ასეულის ქონების, ჯარისკაცებისა და სერჟანტების პირადი 
ნივთების დაცვაზე და დღის მორიგეების სწორ სამსახურზე არის პასუხისმგებელი. 
ასეულის მორიგე სამხედრო ნაწილის მორიგესა და მის დამხმარეს, ასეულში შინაგანი 
სამსახურის წესდებით კი ასეულის მეთაურისა და ასეულის უფროს სერჟანტს ექვემ-
დებარება. ასეულის დღის მორიგეები კი უშუალოდ მას ექვემდებარებიან.

sadisciplino wesdeba

მეთაური თავის დაქვემდებარებაში მყოფ სამხედრო მოსამსახურეებისათვის აზერ-
ბაიჯანის რესპუბლიკის კონსტიტუციისა და კანონების აღსრულებაში, სამხედრო ფიცისა 
და სამხედრო წესდებების მოთხოვნების, ბრძანებისა და განკარგულებების ზუსტ და 
უსიტყვოდ შესრულების საქმეში მუდამ სამაგალითო უნდა იყოს.

მეთაურმა სამშობლოს დასაცავად დაქვემდებარებაში მყოფი სამხედრო მოსამსახუ-
რეებისგან სამხედრო წესდებებისა და კანონების შესრულება მტკიცედ უნდა მოითხოვოს.
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თითოეული მეთაურის წესდების თანახმად, მისთვის მონიჭებული უფლების ფარგ-
ლებში დაქვემდებარებაში მყოფი სამხედრო მოსამსახურეები ჭკვიანური ინიციატივი-
სათვის, მცდელობისათვის, მამაცობისათვის და კარგი სამსახურეობრივი მაჩვენებლები-
სათვის უნდა წაახალისოს.

ra roli akisria aTeulis meTaurs samxedro disciplinis ganmtkicebaSi?

ათეულის მეთაურისა და ოცეულის მეთაურის მოადგილეს მადლობის გამოცხადებისა 

და თავის მხრიდან ადრე მიცემული საწესდებო სასჯელების მოხსნის უფლებები აქვთ.

მეთაურებს დაქვემდებარებაში მყოფი სხვადასხვა სამხედრო მოსამსახურეებისა და 
დანაყოფის მთელი პირადი შემადგენლობისათვის წახალისების გამოყენება შეუძლიათ.

ვადიანი სამსახურის პერიოდში წახალისების მიზნით ჯარისკაცებს, მატროსებსა და 
სერჟანტებს ერთხელ, მოკლევადიანი შვებულება ეძლევათ.

ფრიადოსნის სამკერდე ნიშნით მხოლოდ ორი სასწავლო პერიოდის განმავლობაში 
უწყვეტად  ფრიადოსანი ჯარისკაცი, მატროსი და სერჟანტი ჯილდოვდებიან.

სამხედრო მოსამსახურეების წახალისების შესახებ ბრძანების გამოცხადების დროს, 
მათ, როგორც წესი, პრემიებიც გადაეცემათ, ამასთან სამხედრო მოსამსახურის მიერ 
საკუთრი სამხედრო მოვალეობის სანიმუშოდ შესრულების შესახებ საცხოვრებელ 
ადგილას ან წინა სამუშაოს ადგილას  გაგზავნილი წერილის ტექსტი იკითხება.

სამხედრო მოსამსახურის სახელის ნაწილის sapatio wignSi ჩაწერის გამოც-
ხადებისას, მას ამის შესახებ ნაწილის მეთაურის ხელმოწერილი ქების სიგელი წა-
რედგინება.

თუ სამხედრო მოსამსახურე სამხედრო წესდებას, ან საზოგადოებრივ წესრიგს დაარ-
ღვევს, მეთაურმა მას თანამდებობრივი მოვალეობა უნდა შეახსენოს, საჭიროების შემთხ-
ვევაში, დისციპლინარული სასჯელი უნდა მისცეს.

მეთაურმა საკუთარ დაქვემდებარებაში მყოფ უღირსი ქმედების ჩამდენ სამხედრო 
მოსამსახურეს მისი აზრით, უფრო მეტი სააღმზრდელო გავლენის მომხდენი რაიმე სას-
ჯელი შეიძლება მისცეს.

ჯარისკაცების ან მატროსების უღ-
ირსი ქმედებები-ასეულების, ბატალიონე-
ბის, პოლკებისა და მათი შესაბამისი და-
ნაყოფების პირადი შემადგენლობების 
შეკრებებზე, სერჟანტების უღირსი საქ-
ციელი კი პოლკების, დივიზიების და შე-
საბამისი დანაყოფების სერჟანტების შეკ-
რებებზე განიხილება.

garnizonisa da yaraulis samsaxuris wesdeba

გარნიზონი საცხოვრებელ პუნქტში ან მის გარეთ მდებარე სამხედრო ნაწილები, სამ-
ხედრო სკოლებისაგან და საწარმოებისაგან შედგება.

Tqveni azriT Tu ar moxdeba garnizonisa da yaraulis samsaxuris orga- 

nizeba, ra moxdeba?

თითოეულ გარნიზონში ხდება გარნიზონისა და ყარაულის სამსახურის ორგანიზება.

ერთი და იგივე უღირსი საქციელის 
გამო რამდენიმე სასჯელის მიცემა 
და უშუალოდ დამნაშავის ნაცვლად 
მთელი პირადი შემადგენლობის 
დასჯა აკრძალულია.
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garnizonis samsaxuri გარნიზონის პირად შემადგენლობას შორის მაღალი სამ-
ხედრო დისციპლინის უზრუნველყოფას, ძალების ყოველდღიური ცხოვრებისა და 
მზადყოფნისათვის საჭირო პირობების შექმნას, მათი მონაწილეობით გარნიზონის ღო-
ნისძიებების განხორციელებას ისახავს მიზნად.

გარნიზონის საზღვრები მისი მთელი პირადი შემადგენლობისათვის კარგად უნდა 
იყოს ცნობილი.

თითოეულ გარნიზონში სამხედრო მოსამსახურეთა შორის წესრიგისა და მაღალი სამ-
ხედრო დისციპლინის შენარჩუნებისათვის საზოგადოებრივ ადგილებში, ვაგზლებზე, 
პორტებში, აეროპორტებში პატრულები ინიშნება. პატრულად ცხოვრებაში დისციპლი-
ნირებული, მომთხოვნი, კარგი სამწყობრო მომზადების მქონე, ფიზიკური თვალსაზ-
რისით ჯანმრთელი და სანიმუშოდ მომსახურე სამხედრო მოსამსახურეები ინიშნებიან.

patruli, პატრულის უფროსისა და ორი-სამი პატრულისაგან შედგება.
პატრულის პირად შემადგენლობას მარცხენა მკლავზე თეთრი საღებავით სიტყვა 

“PATRUL” (პატრული) დაწესებული წითელი მასალისაგან სამკლაური ექნება. 
ყარაულის სამსახურის შესრულებისათვის ინიშნებიან  ყარაულები. ყარაული შე-

იძლება იყოს გარნიზონისა და შინაგანი. გარნიზონის ყარაული საკუთარი დაცვის 
დანაყოფების არ მქონე საერთო-საგარნიზონო მნიშვნელობის ობიექტების, ერთმანეთ- 
თან ახლო მანძილზე მდებარე რამდენიმე სამხედრო ნაწილის, შინაგანი ყარაული კი 
ერთი სამხედრო ნაწილის ობიექტების დაცვისათვის ინიშნება.

კარაულის შემადგენლობაში მყოფ პირებს უღირსი ქმედებების ჩადენისას ად-
მინისტრაციული სასჯელი კარაულის მორიგეობის ან მათი სხვა სამხედრო მოსამ-
სახურეებით ჩანაცვლების შემდეგ ეძლევათ.

იარაღი პოსტებზე წასვლის წინ და ყა-
რაულის ოთახში დაბრუნებისთანავე, ყა-
რაულის ოთახის წინ სპეციალურად გამ-
ზადებულ და განათებულ ადგილას, ყა- 
რაულის უფროსისა და მისი დამხმარის 
(შემცვლელების) ბრძანებებითა და მათი 
უშუალო კონტროლის ქვეშ ივსება და 
იცვლება. 

guSagebis Secvla

გუშაგები ყოველ ორ საათში ერთხელ, წყვილი ან კენტი საათების დასაწყისში იცვ-
ლებიან. თუ ჰაერის ტემპერატურა -20°C ან უფრო დაბალია, ჩრდილში +30°C და 
მასზე მაღალია, მაშინ გუშაგები ყოველ ერთ საათში ერთხელ იცვლებიან.

მორიგე გუშაგთან 10-15 ნაბიჯზე მიახლოებისას შემცვლელი: (“morige-sdeq”) ბრძა-
ნებას იძლევა და ყარაულებიდან ერთს პოსტისა და მისი შესასვლელი ადგილების 
გაკონტროლებას უბრძანებს. მორიგის მიახლოებისას გუშაგი სახით მოსულების მხარეს 

სამხედრო ფიცის მიუღებელი, ახალ-
გაზრდა ჯარისკაცის მომზადების პროგ-
რამის აუთვისებლად, დაავადებული, 
საჭიროებისას გამოძიებაში მყოფი და 
დისციპლინარული სასჯელის სახით 
სამხედრო მოსამსახურეების ყარაულში 
დანიშვნა აკრძალულია.
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დგება და დამოუკიდებელი სახით ავტომატს (“qamarze”) მდგომარეობაში იღებს. 
შემცვლელი გუშაგს (“smena”) ყარაულში მოსულს  (“jariskaco veliev, postze 
nabijiT iar”) ბრძანებას იძლევა. გუშაგი ერთი ნაბიჯით მარჯვნივ იწევს, სამორიგო 
პირი უახლოვდება და სახით გუშაგისაკენ მის ადგილას ჩერდება. შემცვლელის (“გუშაგო 
პოსტი ჩააბარე”) ბრძანებით გუშაგი და ყარაულის პირი ერთმანეთისკენ შეტრიალდებიან. 
გუშაგი ამბობს პოსტის ნომერს. პოსტის ტაბელის საფუძველზე ყველაფერს დასაცავს 
ჩამოთვლის და ამავე დროს მორიგეობისას პოსტის სიახლოვეს რაც დაინახა იტყვის. 
შემდეგ შემცვლელის (“yaraulis piro, posti Caibare”) ბრძანებით ყარაულის 
პირი შემცვლელის მონაწილეობით დასაკვირვებელი ობიექტის შემოვლით შემოღობვის, 
საწყობების ფანჯრებისა და კედლების მთლიანობის, მანქანების, საბრძოლო ტექნიკის 
რაოდენობის შესამოწმებლად მოვალეა. 

პოსტის მიღება-ჩაბარების დამთავრების შემდეგ გუშაგი და პოსტის მიმღები 
ყარაულის პირი სახით დაცვის ქვეშ მყოფი ობიექტის მოპირდაპირე მხარეს ჩერდებიან და 
მორიგეობით იძლევიან ინფორმაციას. მაგალითად: “amxanago serJanto, jaris-

kacma kulievma esa da es nomeri posti Cavabare, “amxanago serJanto. 

jariskacma velievma esa da es nomeri posti Cavibare”..

გუშაგის მომსახურე პოსტთან მალული გზებით მოახლოება, გუშაგისათვის 
იარაღის წართმევის მცდელობის საშუალებით და სხვა ხერხებით შემოწმება 
აკრძალულია.

guSagis Secvla



25

ინფორმაციის მიცემის შემდეგ შემცვლელის (jariskaco kuliev, postidan 
nabijiT-iar) ბრძანებით შეცვლილი ყარაულის პირი მორიგეების უკან ჩერდება.

გუშაგი კი შემცვლელისაგან მითითების მიღების შემდეგ იწყებს პოსტზე მოვალეობის 
შესრულებას. ამის შემდეგ შემცვლელს (“morige, Cems ukan nabijiT-iar") ბრძანე-
ბით მორიგე სხვა პოსტთან მიჰყავს.

samwyobro wesdeba
მეთაურის მოწყობის წინა და სამწყობრო მოვალეობები:

�  მოწყობის ადგილის, დროის, წესის, სამოსის ფორმის და სხვ.

� მწყობრში დანაყოფის პირადი შემადგენლობის, მათი შეიარაღებისა და სხვ. 

არსებობის ცოდნა და შემოწმება;

� სამხედრო ჩასაცმელი ფორმის აკურატულობის, თმების მოკლედ და 

აკურატულად შეჭრის შემოწმება;

� მწყობრში წესრიგის დაცვის შემოწმება და პირადი შემადგენლობისაგან 

მწყობრში თანამდებობრივი მოვალეობების ზუსტად შესრულების მოთხოვნა;

� ბრძანების გაცემისას (“smena”) მდგომარეობის მიღება.

� მოძრაობის დროს დადგენილი მანძილის დაცვის შემოწმება და სხვ.

1. თქვენი აზრით, რაში მდგომარეობს უფროსი მორიგის სერჟანტებისაგან და გამო-
ნაკლის შემთხვევებში უფრო მომზადებული ჯარისკაცებისაგან დანიშვნის მიზეზი?
2. რატომ არის აკრძალული დაქვემდებარებაში მყოფების თანდასწრებით მეთაუ-
რობისათვის დისციპლინარული სასჯელის გამოცხადება?
3. თქვენი აზრით, რაში მდგომარეობს მიზეზი იმისა, რომ სადღეღამისო ნარიადის 
შემადგენლობაში მყოფ პირებს სამსახურის დროს ჩადენილი უღირსი საქციელის 
გამო დისციპლინარული სასჯელი ელევა ნარიადის დასრულების ან კიდევ მათი 
შეცვლის შემდეგ?
4. პრაქტიკულად შეასრულეთ ათეულის მეთაურისა და ოცეულის მეთაურის მოად-
გილის როლში დაქვემდებარებაში მყოფთა წახალისებისა და ადმინისტრა-ციული 
სასჯელის გამოცხადება.
5. შეიძლება თუ არა, ერთი და იგივე უღირსი საქციელისათვის ორ სამხედრო მო-
სამსახურეს სხვადასხვა სასჯელის მიეცეს? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.
6. პრაქტიკულად შეასრულეთ გუშაგების შეცვლა.

kiTxvebi da davalebebi
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4.  azerbaijanis respublikis SeiaraRebuli 

Zalebis Sinagani samsaxuris wesdeba 

“„არმია ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი ხალხის, ჩვენი სახელმწიფოსა და ჩვენი დამოუკიდებ-
ლობის საყრდენია!

heidar alievi

rogor warmogidgeniaT samxedro nawilSi axlad mosuli jariskacis 
samsaxuri?

სამხედრო ნაწილში ახლად მოსული პირადი შემადგენლობა 14 დღის განმავლობაში 
ცალკე ბინაში მოთავსდება. ამ დროის განმავლობაში გადის სამედიცინო გამოკვლევას, 
აიცრება. მათ მიეცემათ ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი და მოხდება ზომებთან შესაბამისო-
ბაში მოყვანა. პირად შემადგენლობას მეცადინეობები უტარდება.

გაწვეულთა პირადი ნივთები, ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი ცალკე თავსდება, 
სამხედრო ნაწილის მხრიდან ისინი მიცემულ მისამართებზე ფოსტით უფასოდ 
იგზავნება.

samxedro mosamsaxureTa ganTavseba

ვადიანი სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეები ყაზარმებში განთავსდებიან. თითო-
ეული  ასეულის განთავსებისათვის გაითვალისწინება შემდეგი:
�  საზოგადოებრივ-პოლიტიკური და კულტურულ-საგანმანათლებლო საქმეთა ოთახი;
�  პირადი შემადგენლობის საძინებელი ოთახი;
� ასეულის საკანცელარიო ოთახი;
� იარაღის შესანახი ოთახი;
� იარაღის გასაწმენდი ოთახი (ადგილი);
� ასეულის ქონებისა და სამხედრო მოსამსახურეთა პირადი ნივთების შესანახი ოთახი;
� პირსაბანი ოთახი;
� სიგარეტის მოსაწევი და ფეხსაცმლის გასაწმენდი ოთახი (ადგილი);
� საყოფაცხოვრებო მომსახურების ოთახი;
� ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის გასაშრობი ოთახი (ადგილი).

პირადი შემადგენლობის საძინებელ ოთახებში განთავსებისთვის თითოეულ 
სამხედრო მოსამსახურეს 2,5-4 მ2-ის ანგარიშით ფართი გამოეყოფა, ამასთან ერთად, 
თითოეულ პირზე მოსული ჰაერის მოცულობა 9-12მ3-ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.

საწოლები კედლიდან 50 სმ-ის მოშორებით, წრფივად უნდა განთავსდეს. საძინებელ 
ოთახებში საწოლების განთავსება შეიძლება იყოს ერთი და ორიარუსიანი.

საწოლთან მდებარე უჯრაში ტუალეტის საჭიროებები, საყელოები, ხელსახოცები, 
წიგნი-რვეული და სხვა პირადი სარგებლობის ნივთები ინახება.

ყაზარმაში მოთავსებული სამხედრო მოსამსახურეების საწოლი, საბნის, ლეიბის, 
ბალიშის, ზეწარისა და ბალიშისპირისაგან უნდა შედგებოდეს. ლოგინები ერთი და იგივე 
წესით უნდა აიკეცოს.
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pirsabani oTaxisazogadoebriv-politikuri da 
kulturul-saganmanaTleblo 
samuSaoebis oTaxi

piradi Semadgenlobis sawoli oTaxi

სამხედრო მოსამსახურე დაწოლისას 
ყოველდღიურ სამოსს და ქამარს აკუ-
რატულად ახვევს და ტაბურეტზე, ფეხ-
საცმელს კი საწოლის ფეხის მხრიდან  
ძირს დგამს.

დანაყოფებში არსებული სასროლი იარაღი და საბრძოლო მარაგი რკინის გისო-
სებიანი ფანჯრების მქონე ცალკე ოთახში ინახება. 

ხელ-პირსაბანი ყოველ ხუთ-შვიდ კაცზე ერთი ონკანი და ყოველ ასეულზე 
არანაკლებ ორი სატუალეტე წერტილის გაანგარიშებით დაიდგმება.

სამოსი მხოლოდ სამრეცხაოებში, ან ამ 
მიზნით გამოყოფილ ოთახებში (ადგილ-
ებში) ირეცხება.

თამბაქოს მოწევა სპეციალურად გა-
მოყოფილ და გამზადებულ ოთახებში (ადგილებში) არის ნებადართული.

საყოფაცხოვრებო მომსახურების ოთახი ტანსაცმლის გასაუთოვებელი მაგიდებით, 
სარკეებით მარაგდება.

საწოლზე ტანსაცმლიანად, ფეხსაც-
მლიანად ჯდომა და დაწოლა აკრძა-
ლულია.

ტანსაცმლის ყაზარმაში გარეცხვა და 
მის სიახლოვეს გაშრობა აკრძალულია.
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samxedro mosamsaxureebis janmrTelobis dacva

თითოეულმა სამხედრო მოსამსახურემ მკაცრად უნდა დაიცვას piradi და sazo-
gadoebrivi ჰიგიენის წესები და თავისი ორგანიზმი ყოელდღიურად გააკაჟოს.

პირადი ჰიგიენის წესებს მიეკუთვნება შემდეგი:
●   დილით ხელ-პირის დაბანა, კბილების გახეხვა, ზედატანის ცივი წყლით გაკაჟება.
● ყოველი საჭმლის მიღების წინ ხელების დაბანა;
● ძილის წინ ხელ-პირის, ფეხების დაბანა და კბილების გახეხვა;
● დროული პირის მოპარსვა და თმების შეჭრა, ფრჩხილების დაჭრა;
●   აბანოში დროული ბანაობა, ქვედა და საწოლის საცვლების, წინდების შეცვლა;
● სამხედრო ტანსაცმელის, ფეხსაცმელისა და საწოლის სუფთად მოვლა.

საზოგადოებრივი ჰიგიენის წესებს კი მიეკუთვნება: 
●   საძინებელ ოთახებში, ტუალეტ-

ებსა და სხვა საერთო დანიშ-
ნულების ოთახებში სისუფთა-
ვის დაცვა;

● ოთახების ჰაერის დროული განიავება;
●   საზოგადოებრივ ადგილებში, მათ შორის სამხედრო ნაწილის განთავსების 

ტერიტორიაზე სისუფთავის დაცვა.

drois danawileba da yoveldRiuri disciplinis wesebi

სამხედრო ნაწილებში განისაზღვრება დღის დისციპლინის წესები.
დღის დისციპლინის წესებში დილის ვარჯიში, დილის დათვალიერება, 6 საათიანი 

სასწავლო მეცადინეობები, საკვების მიღება, შეიარაღება, საბრძოლო ტექნიკის მომსახუ-
რება, დამოუკიდებელი მომზადება, სააღმზრდელო საქმე, სამხედრო მოსამსახურეთა 
პირადი ტუალეტი, საღამოს გასეირნება და შემოწმება, 8 საათიანი ძილისთვის დრო არის 
გათვალისწინებული.

საკვების მიღების შუალედებს შორის დრო არ აღემატება 7 საათს, საკვების მიღების 
შემდეგ 30 წუთის განმავლობაში მეცადინეობა და მუშაობა არ მიმდინარეობს.

მეცადინეობებისაგან თავისუფალ დროს და დასვენების დღეებში პირად შემადგენ-
ლობასთან მასობრივი ღონისძიებები, კულტურულ-საგანმანათლებლო სამუშაოები, სპორ-
ტული თამაშები და შეჯიბრებები ტარდება.

Yadgoma dilis daTvaliereba da saRamos Semowmebaışı

დილით (“adeqi”) სიგნალზე 10 წუთით ადრე ასეულის მორიგე ოცეულის მეთაურის 
მოადგილეებსა და ასეულის უფროს სერჟანტს, (“adeqi”) სიგნალით კი მთელ ასეულს 
აღვიძებს. შემდეგ დილის ვარჯიში, ოთახებისა და ტერიტორიის დასუფთავება, 
საწოლების ალაგება, დაბანა და დილის დათვალიერება ტარდება.

 სამხედრო მოსამსახურემ თავისი 
ავადმყოფობა არ უნდა დამალოს.
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დილის დათვალიერების დროს ადამიანების ადგილზე ყოფნა, გარეგნული შეხედუ-
ლება და პირადი ჰიგიენის წესების დაცვა მოწმდება. ასეულის მორიგე სამედიცინო დახმა-
რებაზე საჭიროების მქონეებს ბრიგადის სამედიცინო პუნქტებში გასაგზავნად “ავადმყო-
ფების სარეგისტრაციო წიგნში” წერს.

ფეხებისა და ქვედა ჩასაცმელების მდგომარეობა, როგორც წესი, დაწოლის წინ მოწმ-
დება.

დღის დისციპლინის წესების მიხედვით განსაზღვრულ დროს საღამოს გასეირნება, 
შემდეგ კი საღამოს შემოწმება ტარდება. ასეულის უფროსი სერჟანტი (“სმენა”) ბრძანებას 
იძლევა და ატარებს შემოწმებას. შემოწმების დაწყებისას ის, გამოჩენილი გმირობისათვის 
ასეულის სიაში სამუდამოდ სახელშეტანილთა სახელებს იძახებს.

ამ სახელების ამოკითხვისას პირველი ოცეულის მეთაურის მოადგილე იძლევა 
ინფორმაციას: “azerbaijanis erovnuli gmiri, (samxedro wodeba da gvari) 

samSoblos TavisuflebisaTvis brZolaSi gmirulad daiRupa”..ამის შემდეგ ასეუ-
ლის უფროსი სერჟანტი პირად შემადგენლობის სიის მიხედვით ამოწმებს.

გვარამოკითხული პიროვნება “me” პასუხს იძლევა. ვინც ადგილზე არ არის მათ ნაცვ-
ლად ათეულის მეთაური აძლევს პასუხს, მაგალითად: “mivlinebaSia”, “SvebulebaSia”.

საღამოს შემოწმების დამთავრების შემდეგ ასეულის უფროსი სერჟანტი ხვალინდელი 
დღისათვის ნარიადს “ganwesi” აცხადებს. განსაზღვრულ საათზე “daweqi” სიგნალი 
მოიცემა.

saswavlo mecadineobebi
სასწავლო მეცადინეობებში და წვრთნებში მთელმა  პირადმა შემადგენლობამ უნდა 

მიიღოს მონაწილეობა. მეცადინეობებიდან მხოლოდ მომსახურების განწესში მყოფები 
თავისუფლდებიან. ავადმყოფობის გამო საველე მეცადინეობებისაგან გათავისუფლე-
ბული ჯარისკაცებისა და სერჟანტებისათვის ხდება საკლასო მეცადინეობების ორგა-
ნიზება. მეცადინეობები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ საათებში იწყება და მთავრ-
დება.

მეცადინეობებზე წასვლის წინ ათეულის მეთაური და ოცეულის მეთაურის მოად-
გილეები დაქვემდებარებულთა ფორმის შესაბამისად სამოსისა და იარაღის სრულყო-
ფილებას ამოწმებენ. 

მეცადინეობებისა და სროლების დამთავრების შემდეგ გამოუყენებელი საბრძოლო მა-
სალა და ვაზნები უკან ბარდება, იარაღები იწმინდება.

sauzme, sadili da vaxSami

ჯარისკაცები და სერჟნტები სასადი-
ლოში ტანსაცმელისა და ფეხსაცმლის გა-
სუფთავების შემდეგ, ასეულის უფროსი 
სერჟანტის ან მისი მითითებით თაკიმის 
მეთაურის ერთ-ერთი მოადგილის ბრძა-
ნების საფუძველზე მწყობრად მოდიან.. სასადილოში საკვების მიღების დროს უნდა 
დაიცვან წესრიგი..

თავსახურით, შინელითა და სპე-
ციალური ტანსაცმლით საკვების 
მიღება აკრძალულია

დილის დათვალიერებისა და საღამოს შემოწმების შემდეგ, ასეულის მორიგე 
სამხედრო ნაწილის მორიგის დათვალიერების (შემოწმებისას) არმყოფთა შესახებ 
აწვდის ინფორმაციას.
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Hsamxedro nawilis mdebareobis adgilidan gaSveba

ჯარისკაცები სამხედრო ნაწილის მდებარეობის ადგილიდან სამხედრო ფიცის მიღე-
ბის შემდეგ შაბათობით 24 საათამდე, კვირა დღეს კი დაძინების დრომდე გაიშვებიან. 
ამავე დროს ასეულიდან პირადი შემადგენლობის 30%-ზე მეტის გაშვება არ არის ნება-
დართული.

გაშვებულ ჯარისკაცებსა და სერჟანტებს სამხედრო ბილეთი თან უნდა ჰქონდეთ. 
გაშვების ფურცელი მხოლოდ თავის  გარნიზონში გაიცემა.

სამხედრო მოსამსახურეები გაშვებიდან დაბრუნების შემდეგ ამის შესახებ ატყობინე-
ბენ ასეულის მორიგეს, გაშვების ფურცელს მას აბარებენ და უშუალო უფროსსაც აწვდიან 
ინფორმაციას.

ასეულის მორიგე გაშვების წიგნში აღნიშნავს მათი უკან დაბრუნების დროს.

Sexvedraze mosulebis miReba

სამხედრო მოსამსახურეებთან შეხვედრისათვის მეცადინეობებიდან თავისუფალ 
დროს, საღამოს შემოწმებამდე, ამ მიზნისათვის გამოყოფილ ოთახში (ადგილას) ეძლევათ 
უფლება.

თან სპირტიანი სასმელების მქონე ან კიდევ ნასვამ მდგომარეობაში მყოფი 
პირები შეხვედრაზე არ დაიშვებიან. არც ერთ გარეშე პირს ყაზარმაში ღამის 
გათენების უფლება არ ეძლევა.

1. თქვენი აზრით, რასთან არის დაკავშირებული ის, რომ პირადი შემადგენლობის 
საწოლ ოთახებში განთავსებისათვის თითოეულ სამხედრო მოსამსახურეზე 2,5-4მ2 
ფართი უნდა გამოიყოს და ამასთან ერთად, თითოეულ პირზე მოსული  ჰაერის 
მოცულობა უნდა იყოს არანაკლებ 9-12მ3?

2. “დანაყოფიდან პირადი შემადგენლობის ერთდროულად 30%-ზე მეტის გაშვება 
არ შეიძლება”  გამოიკვლიეთ ამ აკრძალვის მიზეზი.

3. თქვენი აზრით, კიდევ რა უნდა გააკეთოს სამხედრო მოსამსახურემ თავისი ორ-
განიზმის ყოველდღიურად გაკაჟებისათვის?

4. რა მოხდება, თუ სამხედრო მოსამსახურე დამალავს თავის ავადმყოფობას?

5. როგორ განმარტავდით აკრძალვას: “არც ერთ გარეშე  პირს არ ეძლევა ყაზარმაში 
ღამისთევის უფლება” 

6. რა მოხდება, თუ სასწავლო მეცადინეობებსა და წვრთნებში  მთელი პირადი შე-
მადგენლობის მონაწილეობა არ იქნება უზრუნველყოფილი?

kiTxvebi da davalebebi

გაშვება ხდება რიგის მიხედვით. ამ რიგს ათეულში ათეულის მეთაური, 
თაკიმში თაკიმის მეთაურის მოადგილე აწესრიგებს.
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5.  azerbaijanis respublikis SeiaraRebuli 

Zalebis samwyobro wesdeba

სამწყობრო მომზადება გაწვევამდე მომზადების საგნის მნიშვნელოვანი შემა-
დგენელი ნაწილია. ის ახალგაზრდების დისციპლინირებულობას, ორგანიზებუ-
ლობას, აკურატულობასა და თავშეკავებლობას უზრუნველყოფს. ეს საგანი მოს-
წავლეებში უფროსებს მიმართ ზრდილობიანობასა და პატივისცემის გრძნობას 
აღვივებს, სიმკვირცხლის, გაძლეობის, დავალების სწრაფად და ზუსტად შესრუ-
ლების უნარებს აყალიბებს. 

სამწყობრო მომზადებაში მოპოვებული ცოდნა და უნარები მნიშვნელოვან 
როლს თამაშობს ტაქტიკური მომზადების, საცეცხლე მომზადებისა და სხვა საგნე-
ბის ათვისებაში.

ra roli akisria samwyobro wesebsa da moZraobebs sabrZolo mom-
zadebaSi?

mobrunebebi moZraobaSi

ნაბიჯით მოძრაობისას მობრუნებები (“marjvnisa-ken“), (“naxevrad marjvnisa-ken“), 
(“marcxnisa-ken“),  (naxevrad marcxnisa-ken“),  (“zurgisa-ken”)  ბრძანებებით  სრულდება.

მარჯვნივ და ნახევრად მარჯვნივ მობრუნებისათვის შესრულების ბრძანება მარჯვენა 
ფეხის ძირს დადგმასთან ერთად ეძლევა. ამ ბრძანებით მარცხენა ფეხით ერთი ნაბიჯის 
გადადგმით მარცხენა ფეხისგულზე მობრუნებით იმავდროულად მარჯვენა ფეხის წინ 
გადადგმით ახალი მიმართულებით უნდა იმოძრაოს.

მარცხნივ და ნახევრად მარცხნივ მობრუნებისათვის შესრულების ბრძანება მარცხენა 
ფეხის ძირს დადგმასთან ერთად ეძლევა. ამ ბრძანებით მარჯვენა ფეხით ერთი ნაბიჯის 
გადადგმით მარჯვენა ფეხის გულზე მობრუნებით იმავდროულად მარცხენა ფეხის წინ 
გადადგმით ახალი მიმართულებით იმოძრავებს.

ზურგისაკენ მობრუნებისათვის შესრულების ბრძანება მარჯვენა ფეხის ძირს დად-
გმასთან ერთად ეძლევა. ამ ბრძანებით მარცხენა ფეხით ერთი ნაბიჯი კიდევ გადაიდ- 
გმება, მარჯვენა ფეხი ნახევარი ნაბიჯით წინ და გარკვეულად მარცხნივ დადგმით ორ- 
ივე ფეხისგულზე, მკლავების ფეხებთან ახლოს მიჭერით, მარცხენა მხარით წინ სწრა- 
ფად მობრუნდება, მარცხენა ფეხით მოძრაობას ახალი მიმართულებით აგრძელებს. 
მობრუნებების დროს მკლავების მოძრაობა ნაბიჯის ტაქტის შესაბამისი უნდა იყოს..

 samwyobro xerxebi da moZraobebi iaraRiT

iaraRiT mwyobrSi dgoma ისეთივეა, როგორც უიარაღოდ მწყობრში დგომა. 
იარაღით დგომისას ავტომატის “qamarze” მდგომარეობაში ლულის პირი ზევით, დასაკეც 
კონდახიანი ავტომატის ლულა პირი ქვევით უნდა იყოს. მარცხენა ხელის თითები მიდგ-
მულ მდგომარეობაში და შუათითი შარვლის ნაკერზე დაიდება, ხელის მუჭი ფეხზე 
მიიდგმება.
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suraTi 1. avtomatis "qamarze" mdgomareobidan “"mkerdze" mdgomare-

obaSi gadatanis xerxebi

ავტომატი “qamarze” მდგომარეობიდან მკერდზე (“avtomati mkerdze miiRe”) 
ბრძანებით სამ თვლაზე გადაიტანება.

pirveli. მარჯვენა ხელი დაკავებული მდგომარეობიდან ცოტა ზემოთ უნდა აი-
წიოს, ავტომატი მხრიდან მოიხსნას; მარცხენა ხელით ლულის საფარზე და ლულის ტიბ-
ჟირის ქვევიდან დაჭერით, მას მკერდზე ვერტიკალურ, სავაზნე მარცხნივ, ლულისპირი 
ნიკაპის სიმაღლეზე დაყენდენა (სურათი 1-b)..

meore. მარჯვენა ხელით ქამარი მარჯვნივ იწევა, მისი ქვევიდან დაჭერა, ხელის თი-
თები ნახევრად მოხრილი თავის მხარეს მიმართული უნდა იყოს. იმავდროულად მარჯვენა 
იდაყვი ქამრის ქვეშ უნდა გატარდეს. ამ შემთხვევაში ავტომატი დიაგონალურ მდგომა-
რეობაში იქნება (სურათი 1-g).

mesame. ქამარი უნდა აიწიოს თავს ზემოდან უკან უნდა გავიდეს. მარჯვენა ხელით 
ავტომატის კონდახი ნაპირიდან დაიჭირება. მარცხენა ხელი სწრაფად ქვევით დაეშვება 
(სურათი 1-d). 

 ავტომატი “mkerdze” მდგომარეობიდან ( “qamarze”) მდგომარეობაში (“qamarze”) 
ბრძანებით 3 სვლაზე გადაიტანება. 

pirveli. მარცხენა ხელით ავტომატი ლულის საფარზე და ლულის ტიბჟირის 
ქვევიდან დაიჭირება. იმავდროულად ავტომატის ოდნავ წინ და მაღლა აწევით მარჯვენა 
მკლავი ქამრის ქვევიდან უნდა გამოვიღოთ, მარჯვენა ხელით კონდახის ნაპირიდან 
დაჭერით ავტომატი დიაგონალურ მდგომარეობაში იქნება. (სურათი 2-a).

meore. ავტომატი მაღლა აიწევა ქამარი თავზე წინ  გადმოტარებით მარცხენა ხელით 
ლულის საფარისა და ლულის ტიბჟირის  დაჭერით ავტომატი ვერტიკალურად; მჭიდით 
მარცხნივ, ლულისპირი ნიკაპის დონეზე იქნება (სურათი 2, b)..

a) b) g) d)
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mesame. მარჯვენა ხელით ქამრის ზედა 
ნაწილზე დაჭრით ავტომატი მარჯვენა მხარზე 
“qamarze” მდგომარეობაში უნდა გადავიდეს, 
მარცხენა ხელი სწრაფად დაბლა დაეშვას და ია-
რაღით სამწყობრო დგომის მდგომარეობა მი-
იღოს.

იარაღი “qamarze” მდგომარეობიდან “ukan” 
მდგომარეობაზე “iaraRi ukan” ბრძანებით ორ 
თვლაზე ხდება..

pirveli. მარცხენა ხელით მარჯვენა მხა-
რეზე ცოტა ქვევით ქამრით, მარჯვენა ხელით 
იმავდროულად კონდახით უნდა დავიკაოთ..

meore. მარჯვენა ხელი იარაღის ზევით 
აწევა,  მარცხენა ხელით ქამრის თავის ზემოდან 
მარცხენა მხარეზე გადავა და იარაღზე ხელების 
გაშვებით, ხელები ცოცხლად გვერდებზე დაეშ-
ვება (სურათი 3).

ავტომატი “ukan” მდგომარეობაზე მხოლოდ 
შტიკ-დანის გარეშე აიღება. 

suraTi 3. iaraRis "ukan" mdgomareoba

იარაღი “ukan” მდგომარეობიდან “qamarze” მდგომარეობაში (“iaraRi qamarze 
miiReba”) ბრძანებით ორ თვლაზე ხდება (სურათი 3).

pirveli. პირველი. მარცხენა ხელით მარცხენა მხარზე ცოტა ქვევით ქამრით, 
მარჯვენა ხელით იმავდროულად კონდახით (ლულით, მილძაბრათი) უნდა დაჭერა..

suraTi 2. avtomatis “mkerdze 

 mdgomareobidan “qamarze” mdgo- 

mareobaSi gadayvanis xerxebi. 

a) b)
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meore. მარჯვენა ხელით იარაღი უნდა აიწიოს, მარცხენა ხელით ქამარი თავის 
ზემოდან მარჯვენა მხარზე გადავიდეს, ქამარი მარჯვენა ხელით სურათი 4 a b-ზე 
ნაჩვენებივით დაიკავება, მარცხენა ხელი სწრაფი მოძრაობით ძირს დაეშვება.

suraTi 4. adgilze jariskacis misalmeba

mxedruli misalmeba, mwyobridan gamosvla da ufrosTan 
miaxloeba

uiaraRod adgilze da moZraobaSi mxedruli misalmeba. მხედრული 
მისალმება უნდა იყოს ზუსტი და სწრაფი. იგი სამწყობრო დგომისა და მოძრაობის წესე-
ბის სწორედ შესრულებით მიიცემა.

მხედრული სალამის მიცემისას მარჯვენა ხელის შუათითის წვერო მარჯვენა წარბის 
მარჯვენა წვეროს უნდა მიუახლოვოს, თითები ერთად, ხელისგული სწორად, იდაყვი 
მხარის სიმაღლეზე უნდა იყოს თავით უფროსისაკენ შებრუნებისას ხელის მდგომარე- 
ობა  არ  იცვლება (სურათი 5).

მწყობრის გარეთ მხედრული მისალმებისას უფროსთან მისაახლოვებლად 5-6 
ნაბიჯზე მისკენ შებრუნება, “smena”-ზე დგომა, უფროსისათვის შეხედვის პირობებში 
მარჯვენა ხელის შუა თითის წვეროს მარჯვენა წარბის, მარჯვენა წვეროსთან მიახლოვება, 
უფროსის ჩავლის შემდეგ ხელის დაბლა ჩამოშვებაა საჭირო (სურათი 4 g, d).

mxedruli misalmeba moZraobaSi. მწყობრის გარეთ მოძრაობისას უფროსთან 
მიახლოებისას სამწყობრო ნაბიჯებით მოძრაობის გაგრძელებით, უფროსამდე 5-6 ნა-
ბიჯის დარჩენისას, თავის მის მხარეს მობრუნება და იმავდროულად მარჯვენა ხელის  
შუა თითის წვეროს მარჯვენა წარბის მარჯვენა წვეროსთან მიახლოება, მარცხენა ხელის 
უძრავად შენარჩუნება (სურათი 5) უფროსის გავლის შემდეგ, სახის წინ მოტრიალება  
და  მარჯვენა  ხელის  ძირს  დაშვებაა  საჭირო.

სამხედრო მოსამსახურის ხელში ტვირთის (ნივთის) არსებობის შემთხვევაში, ჯარის-
კაცი მისალმებისათვის უფროსის  მოახლოებისას მის მხარეს უნდა შებრუნდეს, მიიღოს 
“smena” ბრძანების მდგომარეობა, უფროსზე შეხედვით თავის უფროსის მოძრაობის 
მიმართულებით  უნდა  შეაბრუნოს..

a) b) g) d)
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suraTi 5. mxedruli misalmeba moZraobaSi

iaraRiT adgilze mxedruli misalmeba. იარაღით მწყობრის გარეთ მხედ-
რული სალამი უიარაღოდ ადგილზე მდგომარეობის მსგავსად ეძლევა. იარაღის “ukan” 
მდგომარეობაში ყოფნისას კი მხედრული სალამი უიარაღოდ მისალმების წესით 
სრულდება.

mwyobridan gamosvla da ufrosTan miaxloeba. სამხედრო მოსამსახურის 
მწყობრიდან გამოსვლისათვის მიეცემა ბრძანება. მაგალითად, “jariskaci mamedli 
mwyobridan 1-2-3 nabijiT gamodi” ან კიდევ “jariskaci mamedli CemTan”  
სამხედრო მოსამსახურე თავის გვარის გაგებისას “me” მწყობრიდან გამოსვლის შესახებ 
ბრძანებისას (გამოძახებისას) კი “aris” პასუხს იძლევა.

პირველი ბრძანებით სამხედრო მოსამსახურე სამწყობრო ნაბიჯებით პირველი 
რიგიდან დათვლით ნათქვამი რაოდენობის ნაბიჯით მწყობრიდან გამოდის, ჩერდება და 
სახით მწყობრისაკენ ბრუნდება.

მეორე ბრძანებაზე სამხედრო მოსამსახურე პირველი რიგიდან ორ ნაბიჯს პირდაპირ 
აბიჯებს და მოძრაობის გაგრძელებით უფროსის მხარეს ბრუნდება, შემოკლებული გზით 
სამგზავრო ნაბიჯებით (თუ უფროსსა და სამხედრო მოსამსახურეს შორის მანძილი 15 
ნაბიჯზე მეტია - სირბილით), უფროსამდე 5-6 ნაბიჯის დარჩენისას გადადის სამწყობრო 
ნაბიჯებზე. უფროსისგან 2-3 ნაბიჯზე ჩერდება და მოხსენებას აკეთებს.

სამხედრო მოსამსახურე მეორე რიგიდან გამოსვლისას, ის მარცხენა ხელს წინა რიგში 
მდგომ სამხედრო მოსამსახურეს ადებს მხარზე, წინა რიგში მდგომი ერთ ნაბიჯს დგამს 
წინ,  მარჯვენა ფეხით  ერთ ნაბიჯს მარჯვნივ დგამს, მწყობრიდან გამომავალ სამხედრო 
მოსამსახურეს ატარებს და შემდეგ თავის ადგილს იკავებს. სამხედრო მოსამსახურის 
წინმდგომი რიგიდან გამოსვლისას, მის ადგილს უკან მდგომი სამხედრო მოსამსახურე 
იკავებს..
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სამხედრო მოსამსახურეს მწყობრში დაბრუნებისათვის ეძლევა ბრძანება. მაგალი-
თად, “jariskaci mamedli, Cadeqi mwyobrSi” ან კიდევ “Cadeqi mwyobrSi”  
ბრძანებით სახით მწყობრისკენ მდგომი სამხედრო მოსამსახურე თავისი გვარის გაგე-
ბისას უფროსისკენ შეტრიალდება “me” პასუხს აძლევს. როდესაც სამხედრო მოსამ- 
სახურე უიარაღოა, ან კიდევ იარაღი “უკან” მდგომარეობაშია, “Cadeqi mwyobrSi” 
ბრძანებით, ის მხედრულ სალამს და “ukan” პასუხს იძლევა. უკან შემობრუნდება, პირ-
ველი ნაბიჯით ხელს დაბლა უშვებენ, სამგზავრო ნაბიჯებით (სირბილით) უმოკლესი 
გზით მწყობრში თავის ადგილს იკავებს. თუ ჯარისკაცის გვარის დაუსახელებლად 
გაიცემა ბრძანება “Cadeqi mwyobrSi” სახით მწყობრისკენ მდგომი სამხედრო 
მოსამსახურე “me” თქმისა და უფროსის მხარეს შებრუნების  გარეშე დგება მწყობრში.

სამხედრო მოსამსახურე მწყობრის გარეთ გამოძახებით უფროსთან მოახლოებისას 2-3 
ნაბიჯზე ჩერდება, იმავე დროს მარჯვენა ხელის შუათითის წვერს მარჯვენა წარბის მარ-
ჯვენა წვეროს უახლოვებს და მოახსენებს. მაგალითად, “amxanago leitenanto, 
jariskaci elibeili Tqveni brZanebiT movida”  მოხსენების დამთავრებისას  
ხელს დაბლა უშვებს. სამხედრო მოსამსახურისათვის უფროსის მიერ ნებართვის მი-
ცემისას, ის მარჯვენა ხელის შუათითის წვეროს მარჯვენა წარბის მარჯვენა წვეროს- 
თან მიახლოებით იძლევა პასუხს: “aris“, ბრუნდება მოძრაობის მიმართულებით, 
პირველი ნაბიჯით (მარცხენა ფეხის ადგილზე დადგმით), ხელს დაბლა უშვებს და 
მოძრაობას  სამგზავრო  ნაბიჯებით  აგრძელებს.

"Cajeqi" "sabrZolvelad" "adeqi" xerxebi, xtomebi da xoxvebi

იარაღით ჩაჯდომისათვის ეძლევა ბრძა-
ნება “Cajeqi“,  ამ ბრძანებით იარაღი აიღება 
მარჯვენა ხელში დაიჭირება “Tavisuflad” 
მდგომარეობა, მარცხენა ფეხი  ერთი ნაბიჯით 
წინ გადაიდგმება, იარაღი მარცხენა ფეხის 
ქუსლის დონეზე ვერტიკალურად, ლულით 
ზემოთ მდგომარეობაში მოიყვანება, მარჯვენა 
მუხლზე უნდა ჩაჯდეს, მარჯვენა ხელით ია-
რაღის ლულა მარჯვენა მხარის სიცარიელეს 
მიაყრდნოს, მკლავსა და ტანზე მიიკრას, მარც-
ხენა ხელი მარცხენა მუხლზე უნდა დაიდოს. 
(სურათი 6).

“Camjdari” მდგომარეობიდან ადგომი-
სათვის ეძლევათ ბრძანება “adeqi”  ამ ბრძა-
ნებით კი მარცხენა ხელის მარცხენა მუხლზე 
დაყრდნობით კონდახი მიწიდან უნდა აიწიოს, 
მარცხენა ფეხზე წინ წამოდგეს, მარჯვენა ფეხი 

მარცხენა ფეხის ახლოს დაიდგას, იარაღი ქამარზე აიღება, “Tavisuflad” მდგომარეო-
ბაზე გადაისვლება.

“Cajeqi” ბრძანება მეცადინეობების, წვრთნებისა და დასვენების დროს სამხედრო 
მოსამსახურეებს შეიძლება მიეცეთ უიარაღო დროსაც. ასეთ შემთხვევებში მარჯვენა ხელი 
მარჯვენა მუხლზე დაიდება, მოძრაობის დროს “Cajeqi” ბრძანება მარჯვენა ფეხის ძირს 
დადგმისას ეძლევა..

suraTi 6. Cajdoma iaraRiT
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“sabrZolvelad” ბრძანებით იარაღი აიღება მარჯვენა ხელში, მარჯვენა ფეხით წინ 
ოდნავ მარჯვნივ მთელი ნაბიჯი გადაიდგმება, იმავდროულად ტანი წინ გადაიხრება, 
მარცხენა მუხლზე დაიხაროს, მარცხენა ხელი თავის წინ თითები მარჯვნივ მიწაზე უნდა 
დადოს. (სურათი 7 a).

suraTi 7. "sabrZolvelad" xerxis Sesruleba

შემდეგ მიმდევრობის სახით მარცხენა ბარძაყზე, მარცხენა წინა მხარზე დაყრდნობით 
მარცხენა გვერდზე დაწვეს და სწრაფად მუცელზე გადატრიალდეს, ფეხის ქუსლების 
გარეთ გადაწევით, ცოტა დაშორებით უნდა დაწვეს (სურათი 7 b). “sabrZolvelad” 
ბრძანებით, ამის გარდა, ცეცხლის წარმოებისათვის უნდა გაემზადოს (სურათი 7 g).

“adeqi” ბრძანებით მარჯვენა ხელში იარაღი დაიკავება, ორივე ხელი მკერდამდე 
აიწევა, იმავდროულად ფეხები ერთად მიიდგმება (სურათი 8 a). შემდეგ მკლავები 
გაიმართება, მკერდი ადგილიდან აიწევა და მარჯვენა (მარცხენა) ფეხი წინ გადაიდგმება 
(სურათი 8 b), მკვირცხლად ადგება, მარცხენა (მარჯვენა) ფეხი მეორეს მიუახლოვდება, 
იარაღიანად სამწყობრო მდგომარეობა მიიღება..

 suraTi 8. "sabrZolvelad" mdgomareobidan "adeqi" xerxis Sesruleba

საბრძოლო მოედანზე ადგილმონაცვლეობა სწრაფი ნაბიჯებით, ან სირბილით, ნახ-
ტომებითა და ხოხვით ხორციელდება..

b)

a)

g)

a) b)
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ნახტომი “jariskaci mamedli, sangarSi, naxtomiT-win” ბრძანებით სრულ-
დება. გამაფრთხილებელი ბრძანებით წინსვლის გზები, შუალედში დასვენებისათვის 
დაფარული ადგილები უნდა იყოს გათვალისწინებული, შესრულების ბრძანებაზე 
დროულად უნდა გადასვლა. ტერიტორიისა და მტრის ცეცხლზე დამოკიდებულებით 
ამოსასუნთქ ადგილებს შორის ნახტომებით დასაფარავი მონაკვეთის სიგრძე დაახლო-
ებით 20-40 ნაბიჯია. სირბილით დასასვენებელ ადგილზე მიღწევისას დაწვეს და გარ-
კვეული ადგილი ხოხვით უნდა გაიაროს. ნაჩვენებ ადგილას მიღწევისას გარდა ამისა 
ცეცხლის  გასახსნელად  უნდა  მოემზადოს.

ხოხვა “jariskaco mamedli, calke mdgomiT xemde xoxviT-iar” ბრძანე-
ბით იდაყვებზე, ცოცვით, ან გვერდული ხერხით ხორციელდება.

idayvebze xoxvisaTvis miwaze სრულად დაწოლა, მარცხენა ხელით იარა- 
ღის დიბჟირის სიახლოვეს ქამრით დაჭერა, ის მარჯვენა წინამხარზე უნდა დაიდოს. 
მარჯვენა (მარცხენა) ფეხი მოიკეცება, იმავდროულად მარცხენა (მარჯვენა) მკლავი 
შეძლებისდაგვარად წინ გაიწოდება; მოკეცილ ფეხზე თავის ბიძგებით სხეული წინ 
წასწიოს; მეორე ფეხი მოკეცოს, მეორე მკლავი წინ გაიწოდოს და მოძრაობა ამ წესით 
გააგრძელოს. ხოხვისას თავი ძალიან მაღლა არ უნდა აიწიოს.

cocviT xoxvisaTvis muxlebze მდგომი, წინამხარზე ან ხელებზე დაეყრდ-
ნოს. მოკეცილი მარჯვენა (მარცხენა) ფეხი მკერდის ქვეშ გასწიოს იმავდროულად 
მარცხენა (მარჯვენა) მკლავი წინ გაიწოდოს. მარჯვენა (მარცხენა) ფეხი სრულ გასწო-
რებამდე ტანით წინ უნდა მიაწვეს, იმავდროულად მეორე მოხრილი ფეხი თავის ქვეშ 
შესწიოს, მეორე მკლავი წინ გაიწოდოს და მოძრაობა ამ წესით გააგრძელოს. წინა 
მკერდზე მიყუდებით ხოხვისას იდაყვებზე  ხოხვის მსგავსად ხელებზე დაყრდნო-
ბით ხოხვის დროსაც იარაღი მარჯვენა ხელში დაიკავება. ხოხვისას თავი ძალიან 
მაღლა არ უნდა აიწიოს.
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gverdze xoxvisaTvis marcxena 
გვერდზე უნდა მოხდეს დაწოლა; მუხლ- 
ზე მოკეცილი მარცხენა ფეხი წინ გაიწევა 
მარცხენა წინა მხარზე დაყრდნობით, 
მარჯვენა ფეხის ქუსლი სხეულის შეძ-
ლებისდაგვარად ახლო ადგილას მიწას 
დაეყრდნობა. მარჯვენა ფეხი გაიშლება 
მარცხენა ფეხის მდგომარეობის შეუცვ-
ლელად სხეული წინ წაიწევა და შემდეგ 
მოძრაობა იმავე წესით უნდა გაგრძე-
ლდეს. იარაღი მარცხენა ფეხის ბარძაყზე 
დადებით მარცხენა ხელში დაიკავება.

1. შეასრულეთ მოქმედებები ნაბიჯით მოძრაობაში.

2. შეასრულეთ იარაღით სამწყობრო დგომა.

3. შეასრულეთ ავტომატის “ქამარზე” მდგომარეობიდან მხარზე გადაღება.

4. შეასრულეთ უიარაღოდ ადგილზე და მოძრაობაში მხედრული მისალმება;

5. შეასრულეთ წყობიდან გამოსვლა და უფროსთან მიახლოება;

6. შეასრულეთ “ჩაჯექი” და “ადექი” ბრძანებები.

7. შეასრულეთ ავტომატის “მხარზე” მდგომარეობიდან “ქამარზე” მდგომარეო-
ბაზე გადასვლა.

8. შეასრულეთ ავტომატის “ქამარზე” მდგომარეობიადნ “უკან” მდგომარეო-
ბაზე გადასვლა.

9. შეასრულეთ ავტომატის “უკან” მდგომარეობიდან “ქამარზე” მდგომარეო-
ბაზე გადასვლა.

10. შეასრულეთ ხერხი “საბრძოლველად” 

11. შეასრულეთ “საბრძოლველად” მდგომარეობიდან “ადექი” ხერხი.

kiTxvebi da davalebebi
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taqtikuri momzadeba

...6..საერთო-საჯარისო ბრძოლა და მისი წარმოება

...7..საბრძოლო მომარაგება

...8..მოტომსროლელი ოცეულის (თაკიმის) სტრუქტურა

  .9..მოტომსროლელი ოცეული (თაკიმი) შეტევაში

.10..მოტომსროლელი ოცეული (თაკიმი) დაცვაში

.11...მოტომსროლელი ოცეულის (თაკიმის) ბრძოლის წინა და საბრძოლო 
მოწყობა. მოტომსროლელთა ოცეული მსვლელობისას

sabrZolo saSualebebi

.12..მეათასედის ფორმულა

.13..სასროლ იარაღთან ქცევისა და უსაფრთხოების წესები

.14..სასროლ იარაღების ტექნიკური მომსახურების გაწევა

.15..ქვეითთა საწინააღმდეგო ფუგასური ნაღმები

.16..ქვეითთა საწინააღმდეგო მსხვრევადი ნაღმები

.17..ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმები

.18..ბრძოლა ტანკებითა და ჯავშანტექნიკით

samxedro topografia

.19..ტოპოგრაფიული რუკების წაკითხვა

.20..რუკებზე გეოგრაფიული და მართკუთხა კოორდინატების განსაზღვრა

.21..რუკების გამოყენება ხმელეთზე მოძრაობის დროს

piradi Semadgenlobis 

saqmianobis usafrTxoebis 

uzrunvelyofa
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samoqalaqo Tavdacva

.22..სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანები და ორგანიზება

.23...მოსახლეობის დაცვის ორგანიზება სხვადასხვა სახის საგანგებო 
შემთხვევების დროს

.24...საგანგებო შემთხვევების დროს გამაფრთხილებელი სიგნალები და 
მოსახლეობის ევაკუაციის წესები

.25..კოლექტური დაცვის საშუალებები

.26.რადიაციული, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური დაზვერვის ორგანიზება

.27...ბუნებრივი კატასტროფები, მათი ტერიტორიების მიხედვით 
დახასიათება და შედეგების მიახლოებითი პროგნოზირება

.28..მოსახლეობის ქმედებები გადარჩენის ღონისძიებების დროს

.29..მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენების შედეგების აღმოფხვრა

.30..ინდივიდუალური თავდაცვის საშუალებების გამოყენების წესები

.31...ქიმიური დაზვერვისა და რადიაციის მაკონტროლებელი 
მოწყობილობების გამოყენების წესები
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taqtikuri momzadeba

6. saerTo sajariso brZola da misi warmoeba 

საერთო საჯარისო დანაყოფების ომებში და შეიარაღებულ კონფლიქტებში გა-
მოყენება მათი ტაქტიკური ქმედებებში მონაწილეობით ხორციელდება.

ra gesmiT saerTo-sajariso danayofebis taqtikuri qmedebebis 
warmoTqmisas?

ტაქტიკური ქმედების ძირითადი ფორმა - brZolaa.
ბრძოლა - მცირე დროის განმავლობაში მტრის განადგურების, მისი შეტევების მოგე-

რიებისა და სხვა დავალებების შესრულებისათვის დანაყოფების დავალების, ადგილისა 
და დროის მიხედვით შეთანხმებული dartyma,.cecxlis gaxsna და manevria.

dartyma – მტრის შეიარაღებული დაჯგუფებებისათვის, სახმელეთო, საჰაერო და 
საზღვაო ობიექტებისათვის ცოცხალი ძალით, ხელთარსებული ყველა საშუა-
ლებებით ერთდროულად ზიანის მიყენებაა. გამოყენებულ ძალასა და საშუა-
ლებებზე დამოკიდებულებით დარტყმა შემდეგია: ცოცხალი ძალით დარტყ- 
მა და ცეცხლით დარტყმა. ცეცხლით დარტყმები, თავის მხრივ, მიღწევის სა-
შუალებების მიხედვით შეიძლება იყოს: სარაკეტო, საავიაციო და საარტი-
ლერიო დარტყმაში მონაწილე საშუალებებისა და ობიექტების რაოდენობის 
მიხედვით შეიძლება იყოს: მასიური, ჯგუფური და ცალკეული.

cecxli – სხვადასხვა სახის იარაღიდან მტრის დაზიანებაა. იგი მტრის განად-
გურების, ჩაჩუმების, დაუძლურებისა და ობიექტების დანგრევის მიზნით 
იხსნება, საერთო საჯარისო ბრძოლაში მტრის განადგურების ძირითადი 
ხერხია.

manevri – ტაქტიკური ქმედებებისათვის მზადების დროსა და მისი მსვლელობისას 
ჯარების (დანაყოფების ან მისი გარკვეული ნაწილის) მასიური სახით ახალ 
დონეზე ან რაიონში მოძრაობა (ადგილმონაცვლეობა), დარტყმისა და ცეცხ-
ლის გადატანა ან კიდევ ხელახალი მიმართულების მიცემაა (შეერთება, და-
ყოფა). მონაწილე ძალასა და საშუალებებზე დამოკიდებულებით მანევრები - 
ჯარებით (დანაყოფებით, დარტყმითა და ცეცხლით შეიძლება იყოს.

manevri danayofebiT – მტრის მიმართ უფრო ხელსაყრელი მდგომარეობის და-
კავების, საჭირო დროსა და ადგილას ძალისა და საშუალებების მნიშვნელოვანი დაჯგუ-
ფებების შექმნის, დანაყოფების დარტყმის ქვეშა მდგომარეობიდან გამოყვანის მიზნით 
ხორციელდება..



43

ძვირფასო მოსწავლეებო, სქემები წაკითხვისას, პირველი შეხედვით თქვენთვის შეიძლება 
გაუგებარი აღმოჩნდეს, ეს ბუნებრივია. ასეთ შემთხვევაში, კიდევ ერთხელ გადაავლეთ თვალი 
“ტაქტიკის ანბანს”, დარწმუნებული ვართ, რომ მოკლე დროის განმავლობაში ამ საქმეს დასძლევთ.

manevri 
danayofebiT

შემოვლა

პოზიციის შეცვლა

გვერდის ავლა

SeniSvna:როცა ტაქტიკური ნიშნები წითელი ფერისაა, მტერს უჩვენებს.

ტანკსაწინააღმდეგო 
ნაღმტყორცნები

მოტომსროლელი განყოფილება 
ავტომობილზე
მოტომსროლელი განყოფილება 
ჯავშანტრანსპორტიორზე

მექანიზირებული განყოფილება

სატანკო განყოფილება

 მოტომსროლელთა 
ოცეულის საყრდენი 
პუნქტი

 ტანკსაწინააღმდეგო 
თხრილი

ესკარპი ექს-ესკარპი

 ზღარბისებრი წინაღობა

ნაკლებად თვალში-
საცემი წინაღობა

1-ლი ოცეულის 
შემაჯამებელი ცეცხლი

ტანკსაწინააღმდეგო 
ნაღმი

ქვეითთა საწინააღმდეგო 
ნაღმი

ნარევი ნაღმის ფართობი

ცეცხლის ხაზის 
(სექტორის) საზღვრები:
1 – ძირითადი ზოლი
2 – სარეზერვო სექტორი

ხშირად 
ადგილმონაცვლე ტანკი

samxedro pirobiTi niSnebi (samxedro mosamsaxureebi amas urTierTSoris 

saubrisas “taqtikis anbans” uwodeben

ტანკი

ქვეითთა საბრძოლო 
მანქანა

ჯავშანტრანსპორტიორი

ავტომობილი

მექანიზირებული 
ოცეული მსვლელობაში

სასროლი იარაღი

სნაიპერული იარაღები

მცირე- 

კალიბ- 

რიანი

საშუა- 

ლოკალიბ- 

რიანი

მსხვილ- 

კალიბ- 

რიანი



44

 Semovla   mtris dartmis Semcirebis mizniT mis flangze (flangebze) 

gasasvlelad gakeTebuli manevria. 

1 mma2 mma 3 mma

ტაქტიკური ნიშნების (ტაქტიკური ანბანი) თქვენს მიერ შესწავლის გამო ამის შემ-
დგომი სქემების მათი გამოყენებით დავხატავთ.

gverdis avla 
mtrisaTvis zurgidan 

dartymis ganxorci-

elebisaTvis Sesru-

lebuli ufro Rrma 

manevria.

შემოვლა და გვერდის ავლა. ფრონტიდან შემტევი ძირითადი ძალებთან, ზოგჯერ კი 
ტაქტიკურ საჰაერო დესანტთან ტაქტიკურ და საცეცხლე ურთიერთკავშირში სრულდება. 
შემოვლა შეიძლება განხორციელდეს როგორც მიწიდან, ისე ჰაერიდანაც.
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poziciis raionis Secvla ufro xelsayreli poziciis dakavebisa da jarebis 

(ganyofilebebis) dartymis qveSidan gamosvlisaTvis Sesrulebuli manevria.

manevri cecxliT–მტრისათვის ერთდროულად ან მიმდევრობით ზიანის მიყენების 
მიზნით ცეცხლის მნიშვნელოვან მიზნებზე კონცენტრირება, რამდენიმე მიზნისათვის 
ზარალის მისაყენებლად საშუალებების დაყოფისათვის, ასევე ახალ მიზნებზე მიმარ-
თულების აღებისათვის გამოყენება..

დარტყმა და მანევრი ცეცხლით მტრის მნიშვნელოვანი დაჯგუფებისა და ობიექ-
ტებისათვის უფრო ეფექტიანი ზიანის მიყენება მიზნით ხორციელდება.

cecxlis gadatana axal obieqtzececxlis dayofa
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taqtikuri qmedebis xerxi – მოცემული დავალებების შესრულებისას ძალისა 
და საშუალებების გამოყენების შერჩეული ვარიანტი, წესი და მიმდევრობაა. ტაქტიკური 
ქმედების ხერხის შერჩევა მიღებულ დავალებაზე, მტრისა და საკუთარი დანაყოფების 
შემადგენლობაზე, გამოყენებულ შეიარაღებაზე მათ საბრძოლო შესაძლებლობებზე, 
მოქმედების რაიონის თავისებურებებზე, წლის სეზონზე, დღე-ღამის დროზე და ამინდის 
პირობებზეა დამოკიდებული.

უძლიერესი ზიანმიმყენებელი სა-
შუალებაა. მას მიეკუთვნება ყვე- 
ლა სახის ბირთვული იარაღი და 
მათი მიღწევის საშუალებები.

საავიაციო, საარტილეტიო, სასროლი 
და საინჟინრო საბრძოლო მასალების 
გამომყენებელი დამრტყმელი და სა-
ცეცხლე საშუალებები, რაკეტები, 
დამწველი საბრძოლო მასალა და 
ნაერთია. ჩვეულებრივ იარაღებს შო-
რის ყველაზე ზუსტი და ეფექტური 
დამზიანებელი საშუალება - maRali 
sizustis iaraRebia, ამ სახის 
იარაღს მიზნის პირველი გასროლით 
განადგურების ძალის შემწევი და 
მართული სარაკეტო კომპლექსები 
მიეკუთვნება.

birTvuli iaraRi Cveulebrivi iaraRi 

taqtikuri qmedebebi birTvuli iaraRisa da Cveulebrivi iaraRis 

gamoyenebiT SeiZleba ganxorcieldes.

1. გააკეთეთ მოხსენება თანამედროვე ომებში გამოყენებული სარაკეტო და 
საავიაციო დარტყმების შესახებ.

2. როგორ გესმით სროლის ხერხებს შორის “მაზღალიდან სროლა 
(სათოფურიდან)“?

3. ჩამოთვალეთ დანაყოფებით მანევრის წარმატებისათვის მნიშვნელოვანი  
ფაქტორები.

4. პრაქტიკის ადგილას შეასრულეთ დანაყოფებით მანევრის შემოვლის სახე.
5. პრაქტიკის ადგილას შეასრულეთ დანაყოფებით მანევრის გვერდის ავლის 

სახე.
6. პრაქტიკის ადგილას შეასრულეთ დანაყოფებით მანევრის პოზიციის (რაი-

ონის) შეცვლის სახე.

kiTxvebi da davalebebi
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7.  sabrZolo uzrunvelyofa

დაზვერვა და საინჟინრო მზადყოფნა - საბრძოლო უზრუნველყოფის უმნიშვნე-
ლოვანესი სახეებია. დაზვერვა მტრისა და ტერიტორიის შესახებ ინფორმაციის 
მოპოვების მიზნით ყველანაირ პირობებში წარმოებს.

თუ საინჯინრო მზადყოფნის დონე მაღალია, ბრძოლაში ჩვენი ძალების დანა-
კარგები უფრო ნაკლები, ქმედებები უფრო ეფექტიანი იქნება..

ra miekuTvneba brZolaSi dazverviT uzrunvelyofasa da sainJinro 
mzadyofnas?

ძვირფასო ახალგაზრდებო, ამ გაკვეთილზე თქვენს მიერ აგებულებაშესწავლილი 
ოცეულის (თაკიმ) დაზვერვისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის საქმიანობას გაეცნობით.

dazverva – საბრძოლო უზრუნველყოფის ძირითადი სახეა.

dazverva Casafreba

motomsroleli oceulis dazvervaSi Sesrulebuli davalebebi 

Tavdasxma Zebna

dazvervis (SemommvlelTa, mzveravTa) aTeuli მტრის დროული გამოვ-
ლენისა და ტერიტორიის დაზვერვისათვის გაიყვანება. მზვერავთა ათეული დაზვერვით 
ინფორმაციებს ადგილიდან, მოძრაობაში, გაჩერებებზე მოსმენითა და ადგილობრივი მო-
სახლეობის გამოკითხვით მოიპოვებს..

შემომვლელთა ათეული მისი გამომგზავნი დანაყოფის მოძრაობის შეუფერხებლად 
დაკვირვებისათვის ხელსაყრელ პუნქტებში ერთიდან მეორისაკენ მოძრაობს. მოძრაობის 

motomsrolelTa aTeuli Semovlaze
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სვლაგეზზე, მთელ ტერიტორიაზე, ადგილობრივ ნივთებზე ხდება დაკვირვება. ტერიტო-
რიები, სადაც მტრის დამალვის შესაძლებლობა არსებობს განსაკუთრებული ყურადღე-
ბით წარმოებს. მოძრაობის მიმართულება ორიენტირებითა და ადგილობრივი ნივთებით, 
ღამით კი აზიმუტის საფუძველზე განისაზღვრება. 

თუ მტერი არ გამოვლინდება, მაშინ განყოფილების მეთაური იძლევა “gza gax-
snilia” სიგნალს და ასრულებს დავალების შესრულებას. მტრის გამოვლენის შემთხ-
ვევაში ამის შესახებ აწვდის ინფორმაციას. დაფარული ქმედებით აგრძელებს დაკვირვებას 
მტერთან მოულოდნელი შეხვედრისას დაზვერვის განყოფილება მას ცეცხლს უხსნის, 
გადაუვლის და აგრძელებს მოცემული დავალების შესრულებას.

მტრის ზურგში დაზვერვის წარმოებისათვის დანიშნული მეთაურის სამუშაო 
რუკაზე თავიანთ ძალების შესახებ რაიმე ინფორმაციის, პირად შემადგენლობას 
კი პირადი და სამსახურეობრივი საბუთების არსებობა ეკრძალება..

დაზვერვითი ინფორმაციების შეგროვების ერთ-ერთი ხერხი Casafrebaa. ჩასაფ-
რება ტყვეების, საბუთების, შეიარაღებისა და ტექნიკის ნიმუშების მოპოვების მიზნით 
სპეციალურად განსაზღვრული განყოფილების (ჯგუფის) მიერ ხორციელდება.

ჩასაფრების ორგანიზების დროს ამ დანაყოფის შემადგენლობიდან ინიშნებიან 
damkvirveblebis, xelSi Cagdebis da uzrunvelyofis ჯგუფები.

damkvirveblebis movaleoba მტრის დროული გამოვლინება და მეთაურისათ-
ვის მოხსენებაა..

xelSi Cagdebis jgufis movaleoba ტყვეების, საბუთების, იარაღისა და ტექნი-
კის ნიმუშების ხელში ჩაგდებაა. ამ ჯგუფში დანიშნულმა მოტომსროლელთა ათეულმა 
შეიძლება იმოქმედოს საბრძოლო მანქანის გარეშეც.

uzrunvelyofis jgufis movaleoba კი მტრის შეჩერება, მისი მოახლოების (უკან 
დახევის) აღკვეთა და საბრძოლო დავალების შესრულების შემდეგ უკან დაბრუნებისას 
დანაყოფებისათვის ცეცხლით მხარდაჭერაა.

მტრის საბრძოლო ტექნიკაზე არსებული პირობითი ნიშნები (ემბლემები) დაიმახ-
სოვრება ან სურათები გადაიღება. ტყვეები, 
მტრისაგან აღებული საბუთები, ახალი იარაღის 
ნიმუშები და ტექნიკა აღირიცხება სად, როდის 
და რა პირობებში იქნა მოპოვებული და ხელ-
მძღვანელობას გაეგზავნება..

სადაზვერვო ინფორმაციების მოპოვების ერთ-ერთი ხერხი Tavdasxmaa.
მტრის მნიშვნელოვანი ობიექტების განადგურებისათვის (მწყობრიდან გამოყვანი-

სათვის) თავდასხმის აღსრულების მიზნით ათეულის შემადგენლობიდან, როგორც წესი 
gamanadgurebelTa jgufi გამოიყოფა.

თავდასხმის დროს ათეული ობიექტის ფარულად შეძლებისდაგვარად უახლოვდება, 
უხმოდ ან მოულოდნელი ცეცხლით თავს ესხმის. შემდეგ სწრაფი შეტევით მტერს ცეცხ-

ჩამორთმეულ საბუთებზე 
რაიმეს წარწერა და შენიშვ-
ნების გაკეთება აკრძალულია.
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ლით ან ხელჩართული ბრძოლით ანადგურებს (ტყვედ აჰყავს), გამოვლენილ საბუთებს 
იღებს. ახალი შეიარაღების და ტექნიკის ნიმუშებს იპყრობს, დანარჩენს კი ანადგურებს 
(მწყობრიდან გამოყავს). თავდასხმის შემდეგ ათეული წინასწარ განსაზღვრული შეკრე-
ბის რაიონში უკან იხევს.

Zebna da tyved ayvana – სადაზვერვო ინფორმაციების შეკრების კიდევ ერთი 
ხერხია. მისი ორგანიზება ხდება თავდაცვის ან კიდევ თავდასხმისათვის მზადებისას.

ძებნისა და ტყვედ აყვანის მიზანი ტყვეების, საბუთების, ახალი იარაღისა და ტექნი-
კის ნიმუშების მოპოვებაა. დატყვევებულის წასაყვანად, როგორც წესი მოტომსროლელი 
ათეული ინიშნება, როგორც წესი, საინჟინრო - გამაგრების დანაყოფებით (განაღმვის სა-
შუალებებით გამაგრებული) ძლიერდება, მხარდაჭერისათვის კი საბრძოლო საშუალე-
ბები  გამოიყოფა.

xelSi Cagdebis jguf – მტრის ცოცხალ ძალას, ახალი შეიარაღებისა და 
ტექნიკის ნიმუშებს, ასევე საბუთებს მოიპოვებს. ათეულის მეთაური, 
როგორც წესი, ამ ჯგუფში არის ხოლმე.

uzrunvelyofis jgufi – ხელში ჩაგდების ჯგუფის ქმედებასა და უკან 
დაბრუნებას უზრუნველყოფს.

gadasasvlelis gaxsnis jgufi – ხელში ჩაგდების ჯგუფე-
ბის მტრის საინჟინრო წინაღობების გავლას უზრუნველყოფს.

ძებნისა და ტყვედ 
აყვანის დანაყო-

ფების შემადგენლო-
ბიდან ხელში ჩაგდე-
ბის, გადასავლელის 

გახსნის და 
უზრუნველყოფის 
ჯგუფები იქმნება.

rogor miexmara specialuri samsaxuris organoebs 1945 wels sabWoTa 
moswavleebis mier amerikis elCisaTvis micemuli saCuqari?

1945 წელს საბჭოთა მოსწავლეებმა ამერიკის ელჩს ზედ aSS-ის გერბ-
გამოსახული, ძვირფასი ხისაგან დამზადებული პანო აჩუქეს. არც მოს-
წავლეებმა და არც ელჩმა არაფერი იცოდნენ პანოზე დაყენებული 
მოსასმენი მოწყობილობის შესახებ.

მოწყობილობა იმდენად კარგად იყო დამალული, რომ ამერიკის 
სპეციალური სამსახურის ორგანოებმა იგი დიდი ხნის მანძილზე ვერ 
გამოაშკარავეს. ამის ნაცვლად კი საბჭოთა მზვერავებმა 8 წლის 
განმავლობაში ელჩის კაბინეტში მომხდარი საუბრების მოსმენა 

შეძლეს. მისი გამოაშკარავების შემდეგ ssr კავშირის სადაზვერვო საქმიანობის ნივთ-
მტკიცებად gaeros წარედგინა თუმცა, მისი მუშაობის პრინციპის საიდუმლო რამდენიმე 
წელი გაუხსნელი დარჩა.
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sainJinro uzrunvelyofa

საინჟინრო უზრუნველყოფა: დანაყოფების თავისდროული და საიდუმლო მოქმედე-
ბის, მანევრების, საბრძოლო დავალების წარმატებით შესრულების, მათი დაცვის უნარე-
ბის ამაღლების უზრუნველყოფის, მტრის ქმედებების გართულებისა და მისთვის დანა-
კარგების მიყენების მიზნით ხორციელდება.

sainJinro uzrunvelyofis ZiriTadi davalebebi

fortifikaciis 
momarageba 

 sainJinro 
dazverva

Seferxebisa da 
nangrevebisagan 
gadasasvlelebis 

gaxsna

sainJinro 
Seferxebebis 

Seqmna

wylis mopoveba

mtris 
dazvervisagan 

damalva
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sainJinro dazverva:მტრის მდებარეობის რაიონებისა და პოზიციების 
საინჟინრო მომარაგების; მტრის საინჟინრო შეფერხებების; ტერიტორიის გადა-
ლახვის შესაძლებლობის; გზებისა და ხიდების მდგომარეობის; ნანგრევების, წყალ-
მოვარდნებისა და სხვა შეფერხებების ადგილის, მათი მოგერიებისა და გვერდის 
ავლის მიმართულებების; წყლის შეფერხებების ხასიათის და მათი ბრძოლით 
გადალახვის პირობების; ტერიტორიის შენიღბვისა და დამცავი (დაცვა) თავისე-
ბურებების განსაზღვრისათვის ხორციელდება.

fortifikaciis momarageba ბრძოლების მიმდინარეობისას ტერიტორიის 
შენიღბვისა და დამცავი თავისებურებების გამოყენებით, საინჟინრო ტექნოლო-
გიების, ნაგებობების, კონსტრუქციებისა და ახალი მასალების გამოყენებით მუდ-
მივად ხორციელდება.

sainJinro Seferxebebi:ყველა სახის საბრძოლო ოპერაციებში მტრისათვის 
დანაკარგების მიყენება, მისი ქმედებების შეფერხება, მანევრების შეზღუდვა, მათი 
ჩვენი ჯარებისათვის ხელსაყრელი მიმართულებით მიმართვა და საცეცხლე საშუა-
ლებების ეფექტიანობის ამაღლებისათვის ეწყობა.

Seferxebebisa da nangrevebisagan gadasasvlelebis gaxsna:საინ-
ჟინრო ჯარების დანაყოფების მხრიდან, ასევე ნაღმების ტრალებით მომარა-
გებული საბრძოლო მანქანებით ხორციელდება.

mtris dazvervisagan damalvisaTvis (შენიღბვა) საინჟინრო შეიარაღების 
საშუალებების გამოყენებაში შედის შემდეგი: იარაღისა და სამხედრო ტექნიკის 
შემნიღბავად შეღებვა; შემნიღბავი ფარდების დაყენება (მოხსნა), ადგილობრივი 
მასალების მიბაძვისმაგვარი (იმიტაცია) გამოყენება.

wylis mopovebisTanave განისაზღვრება მისი ხარისხი. საჭიროების შემთხვე- 
ვაში ნორმის მაჩვენებლების მიღწევის მიზნით ხორციელდება ტექნოლოგიური 
პროცესები. წყალი განაწილების წინ დალექვისა და გაფილტვრის გზით იწმინ- 
დება, თხევადი ქლორით, ქლორიანი კირითა და ოზონით ხდება გაუვნებელყოფა.
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1. როგორ გესმით გამოთქმა: “ტერიტორიის დაზვერვა“?
2. თქვენი აზრით, რატომ არის აკრძალული, რომ სადაზვერვო ჯგუფის მეთაუ-

რის სამუშაო რუკაზე იყოს ინფორმაცია თავისი რაზმის შესახებ?
3. პრაქტიკულად შეასრულეთ ჩასაფრების ორგანიზების დროს დანაყოფის შე-

მადგენლობიდან შედგენილი ჯგუფების ქმედებები.
4. რომელი საბუთების აღება შეიძლება მანქანებიდან და ობიექტებიდან თავ-

დასხმის დროს?
5. რომლებია საინჟინრო უზრუნველყოფის ძირითადი დავალებები?
6. როგორ გესმით გამოთქმა “საინჟინრო შეფერხებები“?
7. განასხვავეთ ფორტიფიკაციის მომარაგება და მტრის დაზვერვისაგან და-

მალვა.
8. რატომ ხდება “ძიება და ტყვედ აყვანა“-ს ორგანიზება სწორედ ბრძოლი-

სათვის მზადების დროს?

kiTxvebi da davalebebi

8. motomsrolelTa oceulis (Takimis) struqtura

სამხედრო ნაწილის ტერიტორიასა და საბრძოლო დავალებაზე დამოკიდე-
ბულებით მოტომსროლელი ოცეული შეიძლება განთავსდეს ქვეითთა საბრძოლო 
მანქანაზე, ჯავშანტრანსპორტზე ან ავტომობილზე.

rogor gesmiT motomsroleli oceulis struqturis gavlena misi 
sabrZolo davalebis Sesrulebaze?

ძვირფასო ახალგაზრდებო, გასულ წელს თქვენს კლასში ოთხებზე და ხუთებზე რომ 
სწავლობდნენ და იყვნენ დისციპლინირებული მოსწავლეები, მათგან შეირჩა ოცეულისა 
და ასეულის მეთაურები. სასწავლო წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით კი სამხედრო 
სპორტის დღესასწაულის დროს გაეცანით მათ საქმიანობას. გაკვეთილების მსვლე-
ლობისას, უმცირესი დანაყოფის - ათეულის სტრუქტურა და საბრძოლო შესაძლებ-
ლობები შეისწავლეთ. წლეულს კი ათეულზე 1 საფეხურით მაღალი დანაყოფის, 
ოცეულის სტრუქტურას შეისწავლით.

მოტომსროლელი ოცეულის (თაკიმ) მართვისა და ცეცხლით მხარდაჭერის ჯგუფი-
საგან და სამი მოტომსროლელი ათეულისაგან (მანგა) შედგება. რადგან მოტომსროლელი 
ათეულის სტრუქტურა მე-10 კლასში შეისწავლეთ, თუ ამ გაკვეთილზე მართვისა და 
ცეცხლით მხარდაჭერის ჯგუფის სტრუქტურას შევისწავლით, უკვე თაკიმიც შესწავ-
ლილი გვექნება.

მართვისა და ცეცხლით მხარდაჭერის ჯგუფის შემადგენლობაში ოცეულის მეთაური, 
მეთაურის მოადგილე, სნაიპერი, უშუალოდ მეთაურის დაქვემდებარებაში მყოფი სა-
ცეცხლე საშუალებები და ბრძანებაში მოცემული დანაყოფები შედის..es jgufi mtris 
cocxal Zalas, msubuqjavSnian da ujavSno teqnikas anadgurebs, amasTan 
sxva sabrZolo davalebebs asrulebs.   
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მოდით მათ სტრუქტურას ცალკ-ცალკე გა-ვეცნოთ.

TK  – თაკიმის მეთაური

TKM  –  თაკიმის მეთაურის 

მოადგილე

SN  – სნაიპერი

AS  – მსროლელი სნაიპერი

MK  – მანგის (ათეულის) მეთაური

TO – მემიზნე-ოპერატორი

SM  – მძღოლი-მექანიკოსი

P  – მეტყვიამფრქვევე

Q  – ყუმბარმტყორცნელი

AQK  –  მსროლელი ყუმბარმტყორც-

ნელის დამხმარე

BA  – უფროსი მსროლელი

A  – მსროლელი

iaraRebis raodenoba

5,45 (7,62) მმ-იანი  АК-74 (akm) ტიპის 
ავტომატები

23

5,45 მმ-იანი РПК-74 ტიპის ხელის 
ტყვიამფრქვევი

3

7,62 მმ-იანი სნაიპერის შაშხანა 1

TƏQ-7V ტიპის ყუმბარმტყორცნები 3
იარაღის რაოდენობა БМП-2 ტიპის 
ქვეითთა საბრძოლო მანქანა

3

Şpiradi Semadgenlobis 

raodenobaı

ოფიცერი 1
გიზირი (პროპორშჩიკი) 1
ჩავუშ (სერჟანტი) 3
ჯარისკაცი 25
სულ 30

meqanizirebuli Takimis struqtura 
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TK – თაკიმის მეთაური

TKM –  თაკიმის მეთაურის 

მოადგილე

AS – მსროლელი-სნაიპერი

MK – მანგის მეთაური

P – მეტყვიამფრქვევე

Q – ყუმბარმტყორცნი

AQK –  მსროლელი-ყუმბარ-

მტყორცნის დამხმარე

SN – სნაიპერი

BA – უფროსი მსროლელი

A – მსროლელი

T – მემიზნე

S – მძღოლი

iaraRebis raodenoba

5,45 (7,62) მმ-იანი  АК-74 (akm) ტიპის 
ავტომატები

21

5,45 მმ-იანი РПК-74 ტიპის ხელის 
ტყვიამფრქვევი

3

7,62 მმ-იანი სნაიპერის შაშხანა 3

TƏQ-7V ტიპის ყუმბარმტყორცნები 3

БТР-80 (БТР-80A) ტიპის 

ჯავშანტრანსპორტიორები
3

Şpiradi Semadgenlobis 

raodenobaı

ოფიცერი 1
გიზირი (პროპორშჩიკი) 1
ჩავუშ (სერჟანტი) 3
ჯარისკაცი 25
სულ 30

javSantransportiorze motomsroleli 
Takimis organizaciuli struqtura
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iaraRebis raodenoba

5,45 (7,62) მმ-იანი  АК-74 (akm) ტიპის 
ავტომატები

21

5,45 მმ-იანი РПК-74 ტიპის ხელის 
ტყვიამფრქვევი

1

7,62 მმ-იანი სნაიპერის შაშხანა 1

TƏQ-7V ტიპის ყუმბარმტყორცნები 3

მსხვილკალიბრიანი ტყვიამფრქვევები 2

ავტომობილი 1

piradi Semadgenlobis 

raodenoba

ოფიცერი 1
გიზირი (პროპორშჩიკი) 1
ჩავუშ (სერჟანტი) 3
ჯარისკაცი 23
სულ 28

TK  – თაკიმის მეთაური

TKM  –  თაკიმის მეთაურის 

მოადგილე

S  – მძღოლი

MK  – მანგის (ათეულის) მეთაური

BA  – უფროსი მსროლელი

SN  – სნაიპერი

T  – მემიზნე

HNA  – შემადგენლობის პირი- 

 მსროლელი

A  – მსროლელი

Q  – ყუმბარმტყორცნელი

AQK  –  მსროლელი ყუმბარ-

მტყორცნელის დამხმარე

P  – მეტყვიამფრქვევე

AS  – მსროლელი სანიტარი

avtomobilze motomsroleli Takimis 

organizaciuli struqtura



56

БМП-2 tipis qveiTTa sabrZolo manqana

პირადი შემადგენლობის, დესანტისა და მოწყობილობების დარტყმის ტალღისაგან, 
რადიაციის შეღწევისაგან, ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღისაგან თავდაცვისათვის 
sabrZolo manqanaSi მასობრივი განადგურების იარაღისაგან თავდაცვის სისტემა 
გამოიყენება. მანქანა შენიღბვის მიზნით კვამლის ფარდის გაკეთებისათვის თერმო-
კვამლის მოწყობილობა და კვამლის გაშვების სისტემა აქვს დაყენებული. საბრძოლო 
მანქანაში ხანძრის ჩასაქრობი მოწყობილობაც არის გათვალისწინებული. მანქანაზე ტრია-
ლის მოწყობილობის დაყენება შესაძლებელია. საბრძოლო მანქანას წყლის წინაღობის გა-
ცურვით გადასვლა შეუძლია.

საბრძოლო მანქანის 30 მმ-იანი ავტომატური ქვემეხი მტრის 1500 მ-მდე მანძილზე 
მსუბუქი ჯავშანიან, 4000 მ-მდე მანძილზე უჯავშნო ტექნიკისა და ცოცხალ ძალასთან 
საბრძოლველად, ასევე 2000 მ-მდე სიმაღლეზე და 2500 მ-მდე მანძილზე ხმის სიჩქარეზე 
დაბალი სიჩქარით მფრინავ საჰაერო მიზნებზე ცეცხლის გახსნისათვის არის გათვალის-
წინებული..

საბრძოლო მანქანების გვერ-
დებზე არსებული ამბრაზურე-
ბიდან სადესანტო დანაყოფში 
არსებულ პირად შემადგენ-
ლობას ინდივიდუალური ია-
რაღიდან ცეცხლის გახსნა შე-
უძლია. 
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BTR-80 5-9 მმ-იანი ჯავშნით პირად შემადგენლობას იცავს ტყვიისა და ნაღმის 
ნამსხვრევებისგან. მძღოლი-მექანიკოსი და ტრანსპორტიორის მეთაურისაგან შემდგარი 
მართვის განყოფილება წინა მხარეს, მათ უკან კი საბრძოლო და სადესანტო გან-
ყოფილებები თავსდება. სადესანტო განყოფილება ცენტრის გასწვრივ თითოეულ მხარეს 
სამი დესანტი სახით გამოსასვლელისაკენ განთავსდება. მძღოლი-მექანიკოსისა და 
მეთაურის სამუშაო ადგილების ზევით ორი ინდივიდუალური ნახევარწრიული ლუქია. 
ტრანსპორტიორში ჩასხდომა-ამოსხვლა ორი დიდი ორნაწილიანი კარებით ხორ-
ციელდება. კარების ნახევარი მოძრაობის მიმართულებით წინ, ნახევარი კი ქვევით 
იხსნება. ზედა ნაწილი დესანტის ჩასხდომა-ჩამოსვლის დროს დესანტს იცავს მტრის 
ტყვიისაგან, ხოლო ქვედა ნაწილი კი კიბის როლს ასრულებს.

ტრანსპორტიორი გზატკეცილზე 90 კმ/სთ, წყალში კი 10 კმ/სთ სიჩქარეს ავითარებს, 
ხმელეთზე სამოძრაო მარაგი 600 კმ-ია, წყალში ცურვა კი 12 სთ-ს შეუძლია.

1. განიხილეთ მოტომსროლელი თაკიმის სტრუქტურა.

2. განმარტეთ მოტომსროლელი თაკიმის სხვადასხვა საბრძოლო და საავტო-
მობილო ტექნიკაზე ყოფნის გავლენა მათ საბრძოლო შესაძლებლობებზე.

3. თქვენი აზრით, რა გავლენას  ახდენს ტერიტორია მოტომსროლელთა თაკი-
მის დავალების შესრულებაზე?

4. თქვენი აზრით, რა როლი აკისრიათ საბრძოლო მანქანებს მოტომსროლელთა 
თაკიმის დავალების შესრულებაში?

5. რომელ მოტომსროლელ თაკიმში და რომელი მოვალეობის შესრულებას 
ისურვებდით? მოსაზრება დაასაბუთეთ.

6. დახატეთ ქვეითთა საბრძოლო მანქანის, ჯავშანტრანსპორტიორისა და ავტო-
მობილის ტაქტიკური ნიშნები.

7. დახატეთ ქვეითთა საბრძოლო მანქანაზე არსებული მოტომსროლელთა თა-
კიმის ტაქტიკური ნიშანი.

8. დახატეთ ჯავშანტრანსპორტიორზე არსებული მოტომსროლელთა თაკიმის 
ტაქტიკური ნიშანი.

9. დახატეთ ავტომობილზე არსებული მოტომსროლელთა თაკიმის ტაქტი-
კური ნიშანი.

kiTxvebi da davalebebi
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9. motomsroleli oceuli (Takimi) SetevaSi

მოტომსროლელთა ოცეული ასეულის შემადგენლობაში გადადის შეტევაზე. 
ბატალიონის ან ასეულის რესურსების ორგანიზება, საბრძოლო დაზვერვის ქმე-
დებით შეიძლება განხორციელდეს. 

rogor warmogidgeniaT motomsrolelTa oceulis qmedebebi SetevaSi?

შეტევის საბრძოლო მომზადების მსვლელობაში ოცეულის საბრძოლო მანქანები 
მტრის შემჩნეული საცეცხლე წერტილების გასანადგურებლად შეიძლება გამოიყოს.

პირობებსა და საბრძოლო დავალებებზე დამოკიდებულებით მოტომსროლელთა 
ოცეულს ნაღმმტყორცნი, ტანკსაწინააღმდეგო დანაყოფი და სხვა საბრძოლო საშუალე-
ბები ეძლევა. დამოუკიდებლად დავალების შესრულებისას კი საინჟინრო განყოფილე- 
ბაც გამოიყოფა. ეს დანაყოფი საინჟინრო დაზვერვის წარმოების, შეფერხებებიდან გა-
დასასვლელების გახსნის და ა.შ. მიზნით გამოიყენება.

ოცეულის შეტევაში შედის ქვემოთ მოცემული ტაქტიკური დავალებების მიმდევ-
რობითი შესრულება: 

�  შეტევაზე გადასასვლელი პოზიციების დაკავება;
� წინსვლა შეტევაზე გადასვლის დროს;
� საინჟინრო და ბუნებრივი წინაღობების აღმოფხვრა;
� განსაზღვრული შეტევის ობიექტზე თავდასხმა და მისი დაკავება;
� თავდაცვის სიღრმეში მტრის დევნა.

siRrmidan winsvliT moZraobiT Setevaze gadasvla მტრის მოუმ-
ზადებელი თავდაცვისათვის დანაყოფების მოქმედებების შეტევის გახსნით იწყება.

დანაყოფების ორგანიზებული წინსვლა და მტერზე იმავდროულად შეტევის მიღწე-
ვისათვის განისაზღვრება შემდეგი:

�  წინსვლა სვლაგეზი;

�  გასასვლელი პუნქტი, მოქმედების დრო;

�  შეტევაზე გადასვლის დრო.

მოტომსროლელთა ოცეულის შეტევაში თავდასხმის ობიექტი და შეტევის 
შემდგომი მიმართულება განისაზღვრება.

ოცეული 300m-mde ფრონტზე გადადის შეტევაზე. ბატალიონისა და ასეულის სარე-
ზერვო ოცეულს შეტევის მსვლელობისას მოძრაობის მიმართულება და მოძრაობის წესები 
მიეთითებაა.
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motomsrolelTa oceulis sabrZolo 

davaleba SetevaSi

მოტომსროლელთა ოცეულის შეტევის ობიექტი, როგორც წესი მტრის სანგრებსა და 
სხვა საინჟინრო ნაგებობებში შემჩნეული ცოცხალი ძალა, ტანკები, ქვემეხები, ტანკსა-
წინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსები, ტყვიამფრქვევები და სხვა საცეცხლე საშუალე-
ბებია.

ოცეულის შედეგის შემდგომი მიმართულება ისეთი ანგარიშით განისაზღვრება, რომ 
ასეულის ახლო დავალების შესრულებას შეუწყოს ხელი.

motomsrolelTa Takimis sabrZolo wyoba, როგორც წესი მოტო-
მსროლელთა ათეულების (მანგების),  მართვისა და ცეცხლით მხარდაჭერის 
ჯგუფისაგან შედგება.

დავალებებზე და პირობებზე დამოკიდებულებით მოტომსროლელთა თაკიმი სწორ 
ხაზზე, უკან (წინ) კუთხით ან კუთხური (მარჯვნივ და მარცხნივ)წყობით გადადის შე-
ტევაზე.

ათეულებს შორის ფრონტის ხაზზე და სიღრმეში ინტერვალი 50 მ-მდე შეიძლება 
იყოს.
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motomsrolelTa Takimis swori xazis gaswvriv sabrZolo mowyoba

win kuTxiT sabrZolo mowyoba

50 მ-მდე

50 მ-მდე

50
 მ

-მ
დ

ეr
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50 მ-მდე

50 მ-მდე

marjvena kuTxiT sabrZolo mowyoba

მოტომსროლელთა თაკიმის საბრძოლო მოწყობა შეტევაში. მართვისა და ცეცხლით 
მხარდაჭერის ჯგუფი შეტევის მსვლელობისას დანაყოფების (საცეცხლე საშუალებების) 
მართვისა და ცეცხლით მხარდაჭერისათვის ინიშნება, ისინი ათეულების საბრძოლო 
წყობიდან 50 მ-მდე უკან ან უშუალოდ მათ საბრძოლო წყობაში მოქმედებენ. საბრძოლო 
მანქანებს (ტანკებს) შორის მანძილი 100 მ-მდე შეიძლება იყოს.

1. როგორ გესმით მტერზე ერთდროულად შეტევის აუცილებლობა?
2. თქვენი აზრით, მტრის მოუმზადებელ თავდაცვაზე სიღრმეში წინსვლის 

მოძრაობით რატომ გადადიან შეტევაზე?
3. როგორ გესმით ბატალიონის (ასეულის) შემადგენლობაში მყოფი თაკიმის 

(ოცეულის) საბრძოლო დავალებები?
4. როგორ გაანადგურებდით შეტევის ობიექტზე შემჩნეულ ცოცხალ ძალას, 

ტანკებს, ქვემეხებს და სხვას?
5. თქვენი აზრით, თაკიმს საინჟინრო დანაყოფი რატომ ეძლევა სწორედ დამოუ-

კიდებელი ქმედების დროს?
6. დახატეთ მოტომსროლელი თაკიმის მარცხენა კუთხით საბრძოლო წყობის 

სქემა.
7. დახატეთ მოტომსროლელი თაკიმის უკანა კუთხით საბრძოლო წყობის სქემა.

kiTxvebi da davalebebi
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10. motomsroleli oceuli (Takimi) TavdacvaSi

მოტომსროლელი თაკიმი შეიძლება იყოს ასეულის პირველ ან მეორე ეშელონის 
დაცვაში, ბატალიონის რეზერვში, საბრძოლო დაზვერვის დოზორში და საცეცხლე 
დაცვაში.

rogor warmogidgeniaT, motomsroleli Takimis sabrZolo amocanebi 

TavdacvaSi?

pirveli eSelonis ოცეული მტრის შეტევაზე გადმოსვლისას მისთვის ზიანის მი-
ყენების, შეტევის მოგერიებისა და საყრდენი პუნქტის ხელში ჩაგდებისათვის ინიშნება.

meore eSelonis ოცეული პირველი ეშელონის ოცეულებს ცეცხლით მხარს უჭერს, 
მტერს დანაკარგებს განაცდევინებს, მისი დაცვის გაღრმავებისა და ფლანგებზე გაშლას 
აღკვეთს, თავდაცვის სიღრმეში შეჭრილ მტერს ანადგურებს.

ბატალიონის (ასეულის) რეზერვში მყოფი მოტომსროლელი ოცეული თავდაცვის 
სიღრმეში შემოჭრილი მტრის შეტევას იგერიებს, პირველი ეშელონის დანაყოფებს აძლიე-
რებს (ცვლის) და მოულოდნელად წამოჭრილ დავალებებს წყვეტს.

მოტომსროლელ ოცეულს საყრდენი პუნქტი, ცეცხლის ხაზი, დამატებითი შეტევითი 
სექტორები, ერთი-ორი შეტევის არე განესაზღვრება. რეზერვის ოცეულს, გარდა ამისა ერ-
თი-ორი შეტევის მიზანი და მოძრაობის მარშრუტი შეიძლება უჩვენონ.

მოტომსროლელი ოცეულის საყრდენი პუნქტი ფრონტის გასწვრივ 300მ-მდე (ავტო-
მობილებზე მყოფი ოცეულისათვის 200მ-მდე), სიღრმე კი 200მ-მდე შეიძლება იყოს. ტე-
რიტორიის თავისებურებების გათვალისწინებით მისი ზომების გაზრდა-შემცირება შე-
საძლებელია.

Takimis sabrZolo 

wyoba

sayrdeni 

punqti
cecxlis sistema

motomsroleli Takimis wyoba TavdacvaSi

თავდაცვის მოწყობამ უნდა უზრუნველყოს მტრის შეტევის მოგერიება ცოც-
ხალი ძალისა და ტანკების განადგურება.

საბრძოლო დავალებასა და ტერიტორიაზე დამოკიდებულებით თაკიმის ათე-
ულებიდან ერთ-ერთის საბრძოლო პოზიცია საყრდენი პუნქტის სიღრმეში 1-ლი სან- 
გრის 100-200 მ-ის უკან შეიძლება განლაგდეს. ფლანგებიდან შეტევის საფრთხის 
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წარმოქმნისას მოტომსროლელი თაკიმის საბრძოლო წყობის მარჯვენა და მარცხენა 
კუთხით წყობაა შესაძლებელი.

მოტომსროლელი თაკიმი შეიძლება მიმოსვლაში მყოფი ქვეითთა საბრძოლო მანქა-
ნით იქნას უზრუნველყოფილი.

მიმოსვლაში მყოფი ქვეითთა საბრძოლო მანქანა ატარებს მიზანს, რომ მტერს 
თაკიმის საცეცხლე საშუალებების რაოდენობისა და მათ განლაგების შესახებ 
შეექმნას მცდარი წარმოდგენა. მიმოსვლაში მყოფი ქვეითთა საბრძოლო მანქა-
ნის საცეცხლე პოზიცია საბრძოლო დავალებისა და ტერიტორიის მხედვე-
ლობაში მიღებით შეირჩევა.

მიმოსვლაში მყოფი ქვეითთა საბრძოლო მანქანა საცეცხლე პოზიციების შეცვლით მტერს 
ცეცხლს უხსნის. საბრძოლო დავალების შესრულების შემდეგ, ის იკავებს ძირითად საბრ-
ძოლო პოზიციას ან თაკიმის მეთაურის მითითების საფუძველზე ასრულებს მოქმედებას..

თაკიმის საყრდენი პუნქტი, ათეულების საბრძოლო პოზიციებისაგან, თაკიმის 

სამეთაურო-სამეთვალყურეო პუნქტისაგან, დანაყოფების საცეცხლე პოზიციე-

ბისაგან და საბრძოლო მანქანების ჯგუფის განთავსების რაიონისაგან შედგება.

motomsroleli Takimis sabrZolo wyoba

mteri
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ოცეულების საყრდენი პუნქტების შუალედი 300 მ, ათეულების საბრძოლო პოზიცი-
ებს შორის  კი 50 მ -მდე შეიძლება იყოს. ყოველთვის ხდება ამ შუალედებზე დაკვირ- 
ვება, წარმოებს საცეცხლე და საინჟინრო შეფერხებების დაცვა. ეს მანძილები შეიძლება 
შეიცვალოს ტერიტორიის თავისებურებებისა და პირობების მიხედვით.

მოტომსროლელი ოცეულის საყრდენი პუნქტის ფრონტის გასწვრივ მთლიანი სან-
გარი ითხრება. ეს ათეულების საბრძოლო პოზიციების შეერთებისათვისაა. სანგრებიდან 
საბრძოლო მანქანებამდე და თავდაცვის სიღრმეში დასაკავშირებელი გზები გაითხრება, 
პირადი შემადგენლობისათვის თავშესაფრები აიგება.

მტრის საარტილერიო ცეცხლისაგან და ავიაციის დარტყმებისაგან დანაკარგების 
შესამცირებლად სანგრებსა და კავშირის გზებზე დაფარული ფართობები, ბლინდაჟები 
და თავშესაფრები აიგება..

ერთ მიზანზე ან მტრის საბრძოლო წყობის ერთ ნაწილზე დანაყოფის ყველა 
საცეცხლლე საშუალებით ერთდროულად გახსნილ ცეცხლს Tavmoyrili 

cecxlis ეწოდება. ოცეულს 1-2 თავმოყრილი ცეცხლის არე დაენიშნება.

cecxlis sistema ოცეულის ყველა საცეცხლე საშუალების ორგანიზება წინაღობებ-
თან მჭიდრო კავშირში ხდება. ამ დროს საინჟინრო და ბუნებრივი წინაღობები ყოველ 
მხრივ დაკვირვებისა და ცეცხლის ქვეშ უნდა იმყოფებოდეს.

საცეცხლე სისტემამ წინა ხაზის, ათეულების შუა სიცარიელეების, საყრდენი პუნქ-
ტების ფლანგების განადგურება უნდა უზრუნველყოს.

იმისათვის, რომ თავდაცვაში ცეცხლი იყოს ეფექტური, ის უნდა იყოს ზუსტი 

და მასიური, მოულოდნელად უნდა იქნას გამოყენებული და გონივრულად 

უნდა იმართებოდეს. 

ყველა საცეცხლე საშუალება დღისით და ღამით და სხვა შეზღუდული ხილვადობის 
პირობებში მზად უნდა იყოს ცეცხლის გახსნისა და ცეცხლით მანევრირებისათვის 
საცრცხლე სისტემების ეფექტიანობა საცეცხლე პოზიციების სწორად შერჩევით მიიღწევა. 
თითოეული საცეცხლე საშუალებისათვის მზადდება ძირითადი და ორი-სამი სარეზერვო 
საცეცხლე პოზიცია.

საცეცხლე პოზიციები ტერიტორიული პირობების შესაბამისად ისე შეირჩევა, რომ 
მტერზე დაკვირვება, საცეცხლე საშუალებებიდან მაქსიმალურად შორს ცეცხლის წარ-
მოება უზრუნველყოს.

ქვეითთა საბრძოლო მანქანებმა და ჯავშინტრანსპორტიორებმა თაკიმის საყრდენ 
პუნქტებში ისეთ ადგილებზე უნდა დაიკავონ პოზიცია, რომ ფლანგებსა და შუალედურ 
ცალკეულ ადგილებზე ცეცხლის გახსნა შეძლონ.

თაკიმის და ათეულების ცეცხლის ზოლები მარჯვენა და მარცხენა საზღვრებით 
განისაზღვრება. თითოეული საზღვრის ორი წერტილით (ორიენტირით) ჩვენება ხდება. 
ქვეითთა საბრძოლო მანქანებისა (ჯავშანტრანსპორტიორისათვის) და ტყვიამფრქვე-
ვისათვის განისაზღვრება ძირითადი და სარეზერვო საცეცხლე სექტორები. საცეცხლე 
ზოლებმა (ცეცხლის სექტორებმა) ერთმანეთი უნდა დაფარონ.
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ოცეულის მეთაური ქვეითთა საბრძოლო მანქანის (ჯავშანტრანსპორტიორის) სა-
ცეცხლე პოზიციებს თვითონ განსაზღვრავს. ის ბრძოლას სამეთაურო-სადამკვირვებლო 
პუნქტიდან მართავს..

თავდაცვაში ოცეული მტრის შეტევების მოგერიებისათვის მუდმივად მზად 

უნდა იყოს. დაზვერვის მწარმოებელი, შეფერხებებიდან გამოსავალის მოძებნის 

მცდელი მტერი, როგორც წესი მორიგი საცეცხლე საშუალებებისა და სნაიპე-

რების მხრიდან განადგურედება.

საცეცხლე მზადების დროს მტრის შემოტევის დროს ოცეულის პირადი შემად-
გენლობა დაფარულ სამალავებში, ქვეითთა საბრძოლო მანქანებში (ტანკებში), თხრილ-
ებში, სანგრებში ძირს იმალება. ისინი მოკლე დროში თავიანთ პოზიციებს იკავებენ და 
მტრის შემოტევის მოგერიებისათვის მზად არიან. ოცეულის მეთაური და დამკვირვებლე- 
ბი მტრის შეტევაზე გადმოსვლის დროის გამოაშკარავებისათვის დაკვირვებას აწარმოებენ.

წინ მოქმედი დანაყოფების უკან დახევისას ოცეული თავისი ცეცხლით მათ მხარს 
უჭერს. დაცვის წინაშე მდგომი დაბრკოლებების გადალახვისათვის გამზადებული გადა-
სასვლელებით ხდება მათი გატარების უზრუნველყოფა. ამის შემდეგ კი გადასასვლელები 
დაუყოვნებლივ იკეტება.

ოცეულის იარაღითა და ბრძანება მიცემული საცეცხლე საშუალებებით ეფექტიან სა-
ცეცხლე მანძილზე მიახლოებისას მტერს ცეცხლი გაეხსნება.

მტრის მეთაურის მანქანები და ნაღმის ტრალით მომარაგებული ჯავშანტექნიკა პირ-
ველ რიგში ნადგურდება.

მტრის თავდაცვის წინა ხაზთან მოახლოებისას ცეცხლის დაძაბულობა უმაღლეს 
დონეს აღწევს.

ყველა შემთხვევაში მტრის თავდაცვის წინა ხაზიდან გაუსვლელად ოცეულმა მისი 
შეტევის შეწყვეტას უნდა მიაღწიოს.

მტრის მიერ დაცვის წინა ხაზის წინაშე არსებული წინაღობების გადასასვლელების 
გამოაშკარავებისას ცეცხლის საშუალებებით ამ მიმართულებით მანევრი ხორციელდება.

ოცეულის საყრდენ პუნქტებში შემოჭრილი მტერი ყუმბარების, ახლოდან ცეცხლისა 
და ხელჩართული ბრძოლით, სანგარზე გადავლილი ტანკები კი უკნიდან და ფლან-
გებიდან ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარებით ნადგურდება.

მტრის საყრდენი პუნქტის გვერდის გავლისას ოცეული წრიულ თავდაცვაზე გადა-
დის, დაკავებული პოზიციების მტკიცე შენარჩუნებით ძირითადი და სათადარიგო პოზი-
ციებიდან ცეცხლის გახსნით ანადგურებს მათ.

მეორე ეშელონის მოტომსროლელი ოცეულიც, პირველი ეშელონის ოცეულის მსგავ-
სად ამზადებს საყრდენ პუნქტს და იცავს მას.

მტრის საბრძოლო მანქანების ტანკსაწინააღმდეგო საცეცხლე საშუალებების ეფექტურ 
საცეცხლე მანძილზე მოახლოებისას ცეცხლის იხსნება, მას წინა ხაზის წინ გასვლის 
შესაძლებლობა არ ეძლევა.
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ბატალიონის რეზერვის შემადგენელი ოცეული დაცვაში შემოჭრილი მტრის შემო-
ტევის მოგერიებისათვის, ბრძოლის უნარდაკარგული პირველი ეშელონის დანაყოფების 
გასაძლიერებლად (შესაცვლელად) და შემოჭრილი მტრის გასანადგურებლად არის მზად.

Semotevis mogeriebis Semdeg:

● ოცეულის საბრძოლო და რაოდენობრივი შემადგენლობის, საბრძოლო 
მარაგისა და სხვა მატერიალური საშუალებების რესურსები და მდგომარეობა 
მოწმდება;

● დაჭრილებს აღმოეჩინება დახმარება, გატარდება ღონისძიებები მძიმედ 
დაჭრილების გასაყვანად;

● საინჟინრო წინაღობები და გამაგრებით ნაგებობებში, ცეცხლის სისტემა 
აღდგება, სარაკეტო და შეიარაღებითი რესურსები აღდგება;

● იარაღები წესრიგში მოიყვანება, საჭიროების შემთხვევაში საცეცხლე 
საშუალებების პოზიციები შეიცვლება;

● ბრძოლის შედეგების შესახებ გაკეთდება მოხსენება.

ჩინგიზ სალმან ოღლუ კურბანოვი დაიბადა 1994 
წლის 24 ნოემბერს კუსარის რაიონის სოფელ ჰეზრეში. 
2016 წელს დაამთავრა აზერბაიჯანის ტექნიკური უნი-
ვერსიტეტი. იმავე წლის ივნისში გაწვეული იქნა სა-
ვალდებულო სამხედრო სამსახურში. 

სამშობლოს წინაშე ვალის მოხდისას ჯარისკაცი ჩ. 
კურბანოვი 2016 წლის 29 დეკემბერს სომხების სა-
დაზვერვო-დივერსიული ჯგუფის დივერსიული ქმე-
დებების აღკვეთის დროს გმირულად დაიღუპა. დაკრ-
ძალულია ქალაქ კუსარში, სამშობლოსათვის მსხვერ- 
პლად შეწირულთა ხეივანში. 

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის, აზერ-
ბაიჯანის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდლის 
ილჰამ ალიევის 2017 წლის 7 თებერვლის განკარგულებით აზ-
ერბაიჯნის რესპუბლიკის ტეროტორიული მთლიანობის დაცვაში 
განსაკუთრებული სამსასახურისა და საბრძოლო დავალების შეს-
რულებისას გამოჩენილი პირადი გმირობისათვის ჯარისკაც ჩინგიზ 
სალმან ოღლუ კურბანოვს სიკვდილის შემდეგ “აზერბაიჯანის 
ეროვნული გმირის” წოდება მიენიჭა.

აზერბაიჯნის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 
დაღუპული ჯარისკაცის მამას სალმან კურბანოვს “ოქროს ვარ-
სკვლავის” მედალი გადასცა.
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1. თქვენი აზრით, სანგრებსა და საურთიერთობო გზებზე ყოველ 20-30 მეტრზე 
მოსახვევების არსებობის აზრი რაში მდგომარეობს? (დაასაბუთეთ მოსაზრება)

2. როგორ გესმით გამოთქმა: “პირველი ეშელონის დანაყოფების გაძლიერება 
(ჩანაცვლება)“?

3. შეადარეთ პირველი და მეორე ეშელონის, ამასთან სარეზერვო ოცეულების 
დავალებები.

4. განმარტეთ ტერიტორიის თავისებურებების გავლენა ოცეულის საყრდენი 
პუნქტის ზომებზე.

5. დახაზეთ ოცეულის საყრდენი პუნქტის მარჯვენა (მარცხენა) კუთხით 
საბრძოლო წყობის სქემა.

6. რა მიზანი აქვს თითოეული საცეცხლე საშუალებისათვის 2-3 სარეზერვო 
საცეცხლე პოზიციის შერჩევას?

7. დახაზეთ mmT-ის საყრდენი პუნქტის სქემა.
8. როგორ გესმით გამოთქმა: “საცეცხლე ზოლებმა (სექტორებმა) ერთმანეთი 

უნდა დაფარონ“?
9. თქვენი აზრით, რატომ უნდა განადგურდეს პირველ რიგში მტრის მეთაურის 

მანქანები და ნაღმის ტრალიანი მანქანები?

kiTxvebi da davalebebi
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11.  motomsroleli oceulis (Takimi)  
brZolis–wina da sabrZolo wyoba. 
motomsroleli oceuli msvlelobisas

ოცეულმა (ათეულმა) განსაზღვრული ობიექტზე შეტევისა და მისი ხელში ჩაგ-
დებისათვის წინასწარ რამდენიმე ტაქტიკური დავალება თანმიმდევრობით უნდა 
შეასრულოს. ესენია გამოსასვლელი პოზიციიდან შეტევაზე გადასვლის ზღვრული 
წინსვლა, საბრძოლო წყობის ელემენტების გახსნა და მტერთან მიახლოება. 

როგორ გესმით: “motomsroleli oceulis winasabrZolo da sabrZolo 

wyoba?”

samgzavro wyoba – დანაყოფების მიმდევრობით კოლონებად მოძრაობი-

სათვის წყობაა. ის მსვლელობისას, დევნისას მანევრის შესრულებისას გამოი-

ყენება. სამგზავრო წყობა უზრუნველყოფს მოძრაობის მაღალ სიჩქარეს. წინა-

საბრძოლო და საბრძოლო წყობის სწრაფ გახსნას, მტრის ცეცხლისგან უფრო 

ნაკლები ზარალის ნახვას; მტკიცე მართვას.

sabrZolo wyoba    დანაყოფების საბრძოლველად წყობაა. ის 
უზრუნველყოფს შემდეგს:

–  საბრძოლო დავალების წარმატებით შესრულებას;

–  დანაყოფების საბრძოლო შესაძლებლობების სრულ გამოყენებას;

–  ძალისხმევის არჩეული მიმართულებით დროულ შეჯამებას;

–  მტრის ცეცხლით დაზიანების შედეგებიდან და ხელსაყრელი 
ტერიტორიული პირობებიდან სწრაფ სარგებლობას;

–  ბრძოლის მსვლელობაში მანევრის განხორციელებას;

–  მტრის დარტყმისა და ცეცხლისაგან უფრო ნაკლები ზიანის ნახვას;

–  მართვის უწყვეტ შენარუნებას.

winasabrZolo wyoba დანაყოფების ფრონტის გას-

წვრივ და სიღრმეში გავრცელებით კოლონებად მსვლე-

ლობისათვის წყობაა. ის საბრძოლო წყობაზე სწრაფ 

გახსნას, წინაღობების გადალახვასა და მტკიცე მართვას 

უზრუნველყოფს.

დავალებების 
შესრულების დროს 
პირობებზე დამოკი-

დებულებით 
motomsroleli 

oceulis 
sabrZolo 
wyoba
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მოტომსროლელი ოცეულის საბრძოლო წყობაში motomsroleli aTeulebi 
შედის. 

საბრძოლო დავალებებზე, ტერიტორიაზე და სხვა პირობებზე დამოკიდებუ-
ლებით მოტომსროლელი ოცეულის საბრძოლო წყობაში საბრძოლო მანქანები, 
გასავლელის გახსნისა და ხელთგდების (შეპყრობის) ჯგუფებიც შეიძლება შე-
დიოდეს.

msvleloba
მსვლელობა მოტომსროლელი ოცეულის ძირითადი მოძრაობის წესია. ამის გარდა 

ოცეული რკინიგზით, წყლისა და ჰაერის ტრანსპორტის საშუალებით შეიძლება იქნას გა-
დაყვანილი. ოცეული ნებისმიერ პირობებში მსვლელობისათვის მუდამ მზად უნდა იყოს.

ოცეულის ასეულის შემადგენლობაში მსვლელობა ან სამგზავრო დაცვის შემადგენ-
ლობაში ყოფნა შესაძლებელია.

ოცეული საავიაციო დარტყმის, საჰაერო დესანტისა და სადაზვერვო-დივერსიული 
ჯგუფების გამოყენების, გზების დანგრევის პირობებში მსვლელობისათვის მუდამ მზად 
უნდა იყოს. ეს პირადი შემადგენლობისაგან მაღალ უნარებს მოითხოვს.

oceuli msvlelobaSi

 msvleloba – მითითებულ რაიონში განსაზღვრულ დროს სრული შე-

მადგენლობითა და მოცემული დავალების შესასრულებლად მზა მდგომარეო-

ბაში გამოსვლისათვის ჯარების ორგანიზებული ადგილმონაცვლეობაა.

msvleloba, rogorc wesi RamiT da sxva SezRuduli xedvis pirobebSi, 
sabrZolo operaciebis msvlelobaSi, jarebis Sors siRrmeSi ki dRisiT xdeba. 
is frontis mimarTulebiT, frontis gaswvriv da frontidan zurgis mimar-
TulebiT SeiZleba ganxorcieldes.

მოტომსროლელი ოცეული ერთ მწკრივად, მანქანებს შორის 25-50 m მანძილის დაც-
ვით მსვლელობას ახორციელებს. ღია ადგილებში, მტრის მაღალი სიზუსტის იარაღის 
გამოყენების საფრთხის არსებულ პირობებში, მტვრიან გზებზე, შეზღუდული ხედვის 
პირობებში, მკვეთრი აღმართის, მკვეთრ მოსახვევებიან გზებზე, ასევე მაღალი სიჩქარით 
მოძრაობის დროს საბრძოლო მანქანებს შორის დისტანცია 100-150 m-mde შეიძლება იყოს.

მსვლელობის დროს ოცეულის მოძრაობის საშუალო სიჩქარე ქვეითთა საბრ-

ძოლო მანქანებზე 20-25 კმ/სთ, ავტომობილებზე 25-30კმ/სთ, (მთიან ტერიტო-

რიაზე 15:20კმ/სთ), ქვეითად 4-5 კმ/სთ არის დადგენილი.

მსვლელობის დროს საშუალო მოძრაობის სიჩქარე ხელმძღვანელის მხრიდან საგზაო 
პირობების, ძალისა და ტექნიკის შესაძლებლობების მხედველობაში მიღებით განისაზღვ-
რება. ყველა შემთვევაში მსვლელობა პირობების შესაბამისად მაქსიმალური სიჩქარით 
უნდა განხორციელდეს.
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პირადი შემადგენლობის კვება, დასვენება, ტექნიკის ტექნიკური მომსახურება, შეკე-
თება, ტექნიკის საწვავით გამართვისათვის დასვენების რაიონები განისაზღვრება.

მსვლელობისათვის მომზადების დროს მანქანების, იარაღის, ღამის ხედვის მოწყო-
ბილობების, კავშირგაბმულობის საშუალებების გამართულობა მოწმდება.

● მსვლელობის დროს განსაზღვრული წესები მკაცრად უნდა იქნეს დაცული. 
გადასასვლელებზე, უღელტეხილებზე, ვიწრო ხეობებში, გვირაბებში და 
საცხოვრებელ პუნქტებში შენელება არ უნდა მოხდეს. 

● სვლაგეზის ღია ნაწილებში მანქანების გაჩერება და თავმოყრა დაუშვებე-
ლია, მოძრაობის სიჩქარე და მანქანებს შორის მანძილი იზრდება.

თაკიმის მეთაური, მსვლელობისას, როგორც წესი თაკიმის კოლონას წინ მიუძღვის. 
მსვლელობისას თაკიმის მართვა განსაზღვრული სიგნალებითა და ბრძანებების საშუალე-
ბით ხორციელდება. რადიოსადგურები მხოლოდ მიღების რეჟიმში მუშაობს.

ღამით მანქანები ღამის ხედვის ხელსაწყოების, ან კიდევ სინათლის შენიღბვის სა-
შუალებების გამოყენებით მოძრაობენ.

მტრის საჰაერო თავდასხმის დროს ოცეული მოძრაობის სიჩქარესა და მანქანებს შორის 
მანძილს ზრდის და წინ მოძრაობას აგრძელებს.

საჰაერო მიზნებზე ცეცხლის გახსნისათვის გამოყოფილი საცეცხლე საშუალებები 
ცეცხლის გასახსნელად ემზადება. საჰაერო მტრის თავდასხმა თაკიმის მეთაურის ბრძანე-
ბით ან დამოუკიდებელი წესით გახსნილი ცეცხლით მოიგერიება.

ქვეითად მოძრაობისას მოტომსროლელი ოცეული მეთაურის ბრძანებით ოცეულის 
ახლომდებარე თავშესაფარში იკავებს ადგილს და სასროლი იარაღიდან საჰაერო მიზანს 
ცეცხლს უხსნის.

cecxlsasroli iaraRidan 

sahaero mizanze cecxlis gaxsna
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მტრის ჩასაფრებული თავდასხმის დროს საბრძოლო მანქანების შემადგენლობა 
ცეცხლს ხსნის, აეროზოლის (კვამლის) ფარდას ქმნის, სხვა მანქანების განადგურების ზო-
ნიდან გაყვანას, პირადი შემადგენლობის მანქანიდან ჩამოყვანასა და თავდასხმის აღკვე-
თას უზრუნველყოფს. მანქანების განადგურების ზონიდან გაყვანის შეუძლებლობისას. 
პირადი შემადგენლობა მანქანებიდან ჩამოდის, საცეცხლე პოზიციებს იკავებს, გამოაშ-
კარავებულ კერებს ცეცხლს უხსნის და თავდასხმას იგერიებს.

მოძრაობის სვლაგეზზე არსებული მოწამვლის ზონებს გვერდს აუვლიან. როცა ამის 
გაკეთება შეუძლებელია, ასეთი მონაკვეთები ნაკლები დასხივების მქონე მიმართულე-
ბით ინდივიდუალური თავდაცვის საშუალებებისა და მანქანებზე არსებული მასობ- 
რივი განადგურების იარაღების თავდაცვითი სისტემების გამოყენებით მაღალი სიჩ- 
ქარით მოიგერიება.

დასვენებისას მანქანებს გზის მარჯვენა მხარეს, ერთმანეთისაგან არანაკლებ 10 მ მან-
ძილზე აჩერებენ.

საბრძოლო მანქანებს შეძლებისდაგვარად ხეების ქოლგის ქვეშ აჩერებენ, ღია ტერი-
ტორიებზე კი შენიღბვის საშუალებებით ან ადგილობრივი მასალებით ინიღბება..

1. თქვენი აზრით, მსვლელობისას გადასასვლელებზე, უღელტეხილებზე, 
ვიწრო ხეობებში, გვირაბებში და საცხოვრებელ პუნქტებში რატომ არის დაუშვე-
ბელი შენელება?

2. რატომაა, რომ მსვლელობისას რადიოსადგურები მხოლოდ მიღების რეჟიმში 
მუშაობს. ოცეული კი სიგნალებით იმართება?

3. განმარტეთ სვლაგეზის ღია ნაწილებში მანქანების გაჩერებისა და თავმოყრის 
დაუშვებლობის, მოძრაობის სიჩქარისა და მანქანებს შორის მანძილის მომატების 
მიზეზი.

4. განმარტეთ დასვენების საბრძოლო მანქანების შეძლებისდაგვარად ხეების 
ქოლგის ქვეშ გაჩერების მიზეზი.

5. პრაქტიკულად შასრულეთ ქვეითად მოძრაობისას ოცეულის მეთაურის 
ბრძანებით ცეცხლსასროლი იარაღებიდან საჰაერო მიზნებზე ცეცხლის გახსნის 
იმიტაცია.

kiTxvebi da davalebebi
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12. meaTasedis formula

მარტივი წრფივი და კუთხური ზომები დედამიწის ზედაპირზე ორიენტაციის, 
საგნებამდე მანძილის განსაზღვრაში და ცეცხლსათვის ინფორმაციის მომზადებაში 
ფართოდ გამოიყენება. 

rogor warmogidgeniaT maTematikis codnis samxedro samsaxurSi 

gamoyeneba?

როგორც თქვენთვის ცნობილია, ჩვეულებრივ შემთხვევაში კუთხეები გრადუსებით 
იზომება. ეს კუთხის გაზომვის სისტემა კუთხისა და მიმართულების ზუსტი გაზომ-
ვებისთვის ხელსაყრელი კი არის, მაგრამ გამოთვლებისათვის რთულია, სამხედრო 
საქმეში გრადუსული სისტემის ნაცვლად მარტივი და ხელსაყრელი არტილერიული 
სისტემა გამოიყენება. ამ სისტემაში კუთხის ზომის ერთეულად მთელი რკალის გას-
წვრივ, 1: 6000-ის ტოლი წრეწირის ცენტრული კუთხეა მიღებული. ამ ერთეულს kuT- 
xis gazomvis danayofi an meaTasedi  ეწოდება..

თქვენ უკვე იცით, რომ წრეწირის სიგრძე არის 2πR, რადგან π≈3,14. ჩვენ ეს 6,28 R 
(R-წრეწირის რადიუსია) სახით შეგვიძლია ჩავწეროთ.

თუ წრეწირის სიგრძეს 6000 ტოლ ნაწილად დავყოფთ, მაშინ თითოეული ნაწილი 
6 28
6000

1
955

, R R= ,.თუ ამას დამრგვალებით ჩავწერთ  
1

1000
R-ის ტოლი იქნება.

kuTxis gamzomis erTi 

danayofis toli AOB 
kuTxe:

 AB rkalis sigrZe 

AB R
=

955

1/6000

0–01
A

B

O R

ამ ცენტრული კუთხის შესაბამისი რკალის სიგრძე წრეწირის რადიუსის 1:955 (დამრ-
გვალებისას 1:1000) ნაწილის ტოლია. სწორედ ამ მიზეზით კუთხის გამზომის დანაყოფს 
meaTasedi ეწოდება. დამრგვალების შედეგად მიღებული ფარდობითი ცდომილება 
4,5%-ს შეადგენს. პრაქტიკაში ეს ცდომილება მხედველობაში არ მიიღება. 

1 meaTasedi ეწოდება ისეთი ცენტრული კუთხის მნიშვნელობას, რომლის 
წრეწირიდან გამოყოფილი რკალის სიგრძე ამ წრეწირის სიგრძის 1:6000 ნაწი-
ლის ტოლია.

sabrZolo saSualebebi
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კუთხის გაზომვის დანაყოფი (მეათასედი) კუთხის ზომებიდან წრფივ ზომებზე და 
საპირისპირო დამოკიდებულებით გადასვლის საშუალებას იძლევა. ასე რომ, კუთხის გა-
ზომვის დანაყოფის შესაბამისი რკალის სიგრძე მთელ მანძილში საცეცხლე მანძილის 
ტოლი წრეწირის რადიუსის სიგრძის ერთ მეათასედ ნაწილს შეადგენს.

ერთი მეათასედის ტოლი კუთხის რკალი 1000 მ მანძილზე 1 მ-ის (1000:1000), 500 
მეტრ მანძილზე 0,5 მ-ის (500:1000) და ა.შ. ტოლია.

1000
M

AC xazis gazomva

O
B

C

A

H

M

ერთი მეათასედის ტოლი რკალის სიგრძე R/1000 რომ არის უკვე ვიცით, ჩავთვალოთ 
რადიუსის სიგრძედ მიზნამდე არსებული მანძილი და ავღნიშნოთ “M” ასოთი. მაშინ ამ 
რკალის სიგრძე M/1000 იქნება, რადგან ორ ერთსა და იმავე მანძილზე მდებარე საგნებს 
შორის კუთხე B-ჯერ აღემატება ათასეულს, H რკალის სიგრძეც M/1000 რკალზე B-ჯერ 
მეტი იქნება. ამრიგად 

1000
BMH ⋅

=

თუ აქედან M-ს ვიპოვით,

B
HM 1000⋅

=
 
 მივიღებთ.

ამ ფორმულაში H-მიზნის (ნივთის) სიმაღლე ან სიგანე (მეტრებში იზომება), M- მიზ-
ნამდე (ნივთამდე) არსებული მანძილი (მეტრებში იზომება), B-მიზნის (ნივთის) რომელი 
კუთხის ქვეშ დანახვა ხდება (მეათასედებით იზომება).

მიღებულ ამ ფორმულას მეათასედების ფორმულა ეწოდება და მსროლელებში ფარ-
თოდ გამოიყენება..

მოდით, ათასეულის ფორმულის გამოყენებითამოვხსნათ ქვემოთ მოცემული 
დავალებები . 

amocana 1. 2,8 მ სიმაღლის მტრის ტანკი 0,05 კუთხის ქვეშ ჩანს, განსაზღვრეთ მიზ-
ნამდე არსებული მანძილი (M). 

amoxsna. ამოცანის პირობებიდან ცნობილია, რომ H=2,8მ, B=0,05, ამრიგად,

M H
B

=
⋅

=
⋅

=
1000 2 8 1000

5
560

,
 m
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amocana 2. დაკვირვების პუნქტებიდან 
დანახულ ორ ხეს შორის მანძილი 0-40 კუთ-
ხის ქვეშაა. დაკვირვების პუნქტიდან ხეე-
ბამდე მანძილი 1200 მ-ის ტოლია. განსაზღვ-
რეთ მანძილი ხეებს შორის..

amoxsna. ამოცანის პირობებიდან ცნობი-
ლია, რომ M=1200მ , B=0-40, ამრიგად,

H MB
=     =

⋅
=

1000
1200 40

1000
48 m

კუთხეების გაზომვა არტილერიული 
ბუსსოლის, ბინოკლის, ასევე სხვა საარტილე-
რიო ხელსაწყოების და სხვადასხვა ინსტრუ-
მენტების საშუალებით შეიძლება შესრულ-
დეს.

ხელთ არსებული ნივთებით კუთხეების 
გაზომვისათვის ჯერ მათი კუთხის ზომების 
განსაზღვრაა საჭირო. ამისათვის ხელთ არსე-
ბული ნივთის თვალის დონეზე 50 სმ მან-

ძილზე დაჭერით საგნის გარეთ მდებარე ზედაპირზე არსებული რაიმე ერთ წერტილთან 
შეფარდებითი ადგილის აღნიშვნა, შემდეგ რაიმე კუთხის მზომი ხელსაწყოს (ბინოკლი, 
ბუსილი და სხვ) ბადეზე არსებული სკალის საშუალებით ამ წერტილებს შორის არ-
სებული კუთხის გაზომვაა საჭირო.

0–30

kuTxeebis TiTe-

bis saSualebiT 

gazomva

kuTxeebis 

binokliT 

gazomva

ბინოკლის ხედვის არეში ორი ურთიერთმართობული სკალაა განთავსებული, მათ 
შორის ერთი ჰორიზონტალური, მეორე კი ვერტიკალური კუთხეების გაზომვისათვის 
გამოიყენება. ერთი დიდი დანაყოფის მნიშვნელობა 0-10, მცირე დანაყოფის მნიშვნელობა 
კი 0-05-ია. რომელიმე მიმართულებებს შორის კუთხის განსაზღვრისათვის ბინოკლის 
ხედვის არეში არსებული დანაყოფებიდან ერთი მოცემულ ერთ-ერთ მიმართულებას 

0–40

A
B

12
00

 მ

12
00

 მ

teritoriaze AB xazis gazomva
OA = OB = 1200 m

O
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უნდა დავამთხვიოთ. მეორე მიმართულებამდე კუთხე გაზომვის სკალის დანაყოფების 
საშუალებით გამოითვლება. შედეგის ერთი დანაყოფის მნიშვნელობაზე გამრავლებით 
გასაზომი კუთხის ზომის მიღება შეიძლება.

მაგალითად, მტრის ტყვიამფრქვევი ორიენტირიდან (ხე) მარჯვნივ 0-55 კუთხის 
მნიშვნელობაზე მდებარეობს.

კუთხეების ზომების განსაზღვრა სახაზავის საშუალებითაც შესაძლებელია. ამისათ-
ვის საგნის მილიმეტრებით გაზომილი სიგანე (სიმაღლე) 0-02 მეათასედზე მრავლდება. ეს 
იმით აიხსნება, რომ დამკვირვებლის თვალიდან 50 სმ-ზე მდებარე სახაზავის 1მმ 0-02 
ათასეულის ტოლ კუთხეს შეესაბამება. ხერხის სიზუსტე სახაზავის თვალიდან 50 სმ-მდე 
ზუსტ განთავსებაზეა დამოკიდებული. ამის მიღწევისათვის ძაფის ერთი ბოლოს კალამზე 
მიბმა, მეორე წვეროს კი კბილებით დაჭერაზე ვარჯიში არის საჭირო.

saxazaviT horizontaluri da vertikaluri kuTxeebis gazomva. boZebs 

Soris kuTxis manZili 0-34; xis simaRle 0-20.

34
20

50 sm

xelis 50 sm manZilze 

daSorebis varjiSi da 

Semowmeba.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მეათასედის ფორმულით განსაზღვრული ზოგიერთი 
ნივთის ზომებია ნაჩვენები:
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სამიზნის სიგანე 0–02 (2 ათასეული)

ცერა თითის ზომა (ცალ-ცალკე) 0–40 (40 ათასეული)

ასანთის ღერის სისქე 0–03 (3 ათასეული)

ასანთის ყუთის ზომები; სიგრძე 
სიგანე 
სისქე.

0–90 (90 ათასეული)
0–60 (60 ათასეული)
0–30 (30 ათასეული)

ათასეულით გამოსახული კუთხეები ხაზის საშუალებით გამოყოფილი სახით იწე-
რება და ცალ-ცალკე იკითხება. ჯერ ასეულები, შემდეგ ათეულები და ერთეულები. თუ 
ასეულები ან ათეულები არ არსებობს, ნული იწერება და იკითხება. 

მაგალითად: 
 1705 ათასეული. –.17-05.იწერება,. “ჩვიდმეტი ნული ხუთი” იკითხება;
 130 ათასეული.. –.1-30.იწერება,. “ერთი ოცდაათი” იკითხება;
 100 ათასეული.. –.1-00.იწერება,. “ერთი ნული ნული” იკითხება;
 1 ათასეული.. –.0-01.იწერება,. “ნული ნული ერთი” იკითხება. 

საცეცხლე ამოცანების ამოხსნისას კუთხეები გრადუსული ზომების ათასეულის ზო-
მაზე და პირიქით გადაყვანა ხდება საჭირო..

რადგან წრეწირი 360° ან კიდევ კუთხმზომით  6000 დანაყოფისაგან (მეათასედისა-

გან) შედგება, ამიტომ კუთხმზომის ერთი დანაყოფია 3,6′. 360 60
6000

21600
6000

3 6⋅ ′
=

′
= ′






,

, ანუ 0–01 = 3,6′.ტოლია. მაშასადამე,.1° ≈.0–17 და ა.შ. 

1. შეადარეთ მეათასედი და რადიანული კუთხეები.

2. განსაზღვრეთ მიზნამდე არსებული მანძილი სხვა მათემატიკური ხერხით.

3. განსაზღვრეთ თქვენი დგომის ადგილიდან სხვადასხვა საგნებამდე 
არსებული მანძილი.

4. განსაზღვრეთ თქვენი თითის ზომები.

5. განსაზღვრეთ თქვენი დგომის ადგილიდან დაკვირვების ქვეშ მყოფ ორ 
საგანს შორის მანძილი.

6. ივარჯიშეთ კალმის (თითის, სახაზავის დაისხვ.) თვალიდან 50 სმ მანძილზე 
დაჭერა.

7. განსაზღვრეთ მანძილი თქვენი დგომის ადგილიდან დაკვირვების ქვეშ მყოფ 
მიზნამდე.

kiTxvebi da davalebebi
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13.  sasrol iaraRTan qcevisa da  

usafrTxoebis wesebi

ალბათ, თითოეულს სიცოცხლეში, თუნდაც ერთხელ მაინც რომელიღაც იარა-
ღიდან გაუსვრია. მაგრამ პირველი გასროლისას მიზანში გარტყმას ყველა ვერ ახერ-
ხებს. ამის მიღწევისათვის წესიერად დამიზნების სწავლაა საჭირო.

rogor warmogidgeniaT sworad damizneba?

სროლისათვის 
მომზადება

ნიშანში ამოღება

sasroli iaraRebidan srolis wesebi 

სასხლეტის 
გამოკვრა

სუნთქვის სწორად 
ორგანიზება

სროლისათვის სწორად მომზადებისას იარაღის სტაბილურობა უზრუნველყოფილია. 
ეს კი თავის მხრივ გავლენას ახდენს სროლის სიზუსტეზე.

სროლისათვის მომზადება სროლისათვის მდგომარეობის მიღებისაგან, იარაღის 
დატენვისაგან და იარაღის კონდახის მხარზე მიყრდნობისაგან შედგება..

sxvadasxva mdgomareobidan cecxlis gaxsnisaTvis mdgomareoba

ავტომატის მიზანში სწორად დამიზნებისათვის მისი მარცხენა ხელით ტიბ-
ჟირით ან მჭიდით, მარჯვენა ხელით კი სასხლეტის მიდამოს დაკავება, მიზნისათვის 
თვალის მოუცილებლად, კონდახის მხარზე მიყრდნობა, მარჯვენა ხელის საჩვენე-
ბელი თითის  სასხლეტზე დადებაა საჭირო.
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თავის ოდნავ წინ დახრა და მარჯვენა ლოყის კონდახზე მსუბუქად მიყრდნობაა 
საჭირო. ამ დროს მარჯვენა თვალი უკანა სამიზნის დონეზე მისგან 25-30 სმ, ან კიდევ ისეთ 
მანძილზე უნდა იყოს, რომ მსროლელმა უკანა და წინა სამიზნეების  ყოველთვის ნათლად 
დანახვა შეძლოს. კონდახის უკანა მხრის ცენტრალური ნაწილი მხარზე მყარად მიყრდნო-
ბილ მდგომარეობაში უნდა იყოს. 

მსროლელმა შესაბამისი მდგომარეობის მისაღებად ტანი ოდნავ წინ ან უკან უნდა და-
ხაროს. სწორად დამიზნება მსროლელის ტანის, ფეხების, ხელების და თავის მდგომა-

რეობაზეა დამოკიდებული, იარაღის 
სტაბილურობა კი თავის მხრივ სწორ 
დამიზნებაზეა დამოკიდებული. ამის 
შემოწმებისათვის დამიზნების შემდეგ 
მარჯვენა ხელის მხარის სიმაღლეზე 
გვერდზე აწევაა საჭირო. თუ კონდახი 
მხარზე სწორად და მყარად არ არის 
მიბჯენილი, ხელის აწევისას ის ზევით ან 
ქვევით მოცურდება.

ტყვიის საჭირო მიმართულებითა და განსაზღვრულ მანძილზე ფრენისათვის 
იარაღის ლულისათვის საჭირო მდგომარეობის მიცემასთან დაკავშირებულ 
მსროლელის მოქმედებებს ნიშანში ამოღება ეწოდება. ეს მოძრაობა წინა და 
უკანა სამიზნეების საშუალებით ხდება. 

მთელი სროლის განმავლობაში იარაღის დამიზნებისა და სროლისათვის მზადყოფნის 
ერთნაირად შენარჩუნებისათვის სამიზნეზე დამიზნების წინა მდგომარეობა ხელების კი 
არა, ტანის განძრევის ხარჯზე უზრუნველყოფაა საჭირო. თუ იარაღი ქვევითაა დამიზ-
ნებული, ტანისაკენ, ხოლო თუ ზევითაა დამიზნებული,  წინ დახრაა საჭირო.

ნიშანში ზუსტად ამოღებისათვის მარცხენა თვალის დახუჭვა, მარჯვენით უკანა 
სამიზნიდან წინა სამიზნეზე ისე გახედვაა საჭირო, რომ ის უკანა სამიზნის შუაში, სიმაღლე 
კი მიზნის სიმაღლეზე იყოს. ასეთ დამიზნებას სწორი დამიზნება ეწოდება.

Tvali

 mizani

ukana samizne

wina samizne

wesieri wina samizne

sworad niSanSi amoReba da sasxletis gamokvra

iaraRis stabilurobis 

Semowmeba
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დამიზნებისათვის სუნთქვის შენელება სამიზნის მიზანზე მოტანა, იმავდროულად 
მარჯვენა ხელის საჩვენებელი თითის პირველი სახსრით სასხლეტის მოჭერით მისი 
ნეიტრალური მოძრაობის მანძილის განსაზღვრაა საჭირო. სუნთქვის შეკვრა და სასხლე-
ტის ცეცხლის გახსნამდე ზომიერად უნდა გამოიწვიოს. cecxlis gaxsna msrole-

lTaTvis moulodneli unda iyos. 

Secdomebi damiznebis dros

სამიზნის მიზნისგან შუა ადგილიდან მარცხნივ-მარჯვნივ, ან კიდევ მისი ნაპირე-
ბიდან ქვემოთ. ზემოთ მოცურებისას სროლა ზუსტი არ არის. ამ დროს წინა სამიზნე მი-
ზანთან შედარებით რამდენადაც მოცურებულია, იმდენადაც ტყვიები სამიზნე წერტილს 
ასცდება. 

ყველა შემთხვევაში ტყვიები წინა სამიზნის მოცურების მხარეს იფანტებიან

patara samizne samizne marjvni-

vaa dakavebuli

samizne marcxni-

vaa gadaweuli

 didi samizne

tyviebi qveviT 

wava

 tyviebi marjv-

niv wava

tyviebi marcxniv 

wava
tyviebi zeviT wavlen

 swori samizne

avtomatidan srolis xerxi da wesebi

 სროლისათვის 
მომზადება

ცეცხლის გახსნა ცეცხლის შეწყვეტა

avtomatidan srolas miekuTvneba
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მსროლელი ადგილიდან ცეცხლის გახსნისას ტერიტორიის რელიეფისა და მტრის 
ცეცხლზე დამოკიდებულებით ფეხზე, მუხლზე და მწოლიარე მდგომარეობაში ცეცხლის 
გახსნისათვის იკავებს მდგომარეობას. ის ცეცხლის ხერხების მოთხოვნებისა და საკუთარ 
ინდივიდუალურ თავისებურებების გათვალისწინებით ირჩევს ყველაზე ხელსაყრელ 
მდგომარეობას. 

cecxlis gaxsna

● სამიზნის დაყენება;

● დამცავის საჭირო სროლის სახეზე დაყენება;

● მიზანში ამოღება;

● სასხლეტის გამოკვრისა და სროლის დროს იარაღის სწორად 
დაკავებისაგან შედგება.

samiznis 
dayeneba

seleqtoris saWi-
ro srolis saxeze 

dayeneba:

АВ – автома
тический огонь 

(avtomaturi cecxli)
ОД – одиночный 
огонь (saTiTao 

cecxli)

ცეცხლი დროებით ან სრულიად შეიძლება შეწყდეს “sdeq” ან “cecxli Sewyvite” 
ბრძანებაზე მსროლელი თითს იღებს სასხლეტიდან და იარაღს სელექტორზე აჩერებს. 
ცეცხლის სრულიად შეწყვეტისას ამის შემდეგ ეძლევა “dacale” ბრძანება. 

მსროლელი იარაღის დაცლისათვის მჭიდს მოხსნის, იარაღი სელექტორიდან 
გამოაქვს. ჩახმახის ჩარჩოს უკან გამოსწევს და გაუშვებს (ვაზნას სამიზნე ბუდიდან 
ამოიღებს). სასხლეტს გამოსწევს და იარაღს კვლავ სელექტორზე აყენებს.

დათვალიერების ჩატარებისათვის ეძლევა ბრძანება “iaraRi Semowmebaze” ამ 
ბრძანებით მსროლელი  ავტომატს მარცხენა ხელით დიბჟირით დაიკავებს, მარჯვენა 
ხელით მჭიდს ავტომატისაგან აცალკევებს და ამოზნექილ ნაწილს თავის მხარეს, 
გადამცემი ნაწილის ზემოთ ყოფნით მარცხენა ხელის თითებით ტიბჟირზე იკავებს, 
მარჯვენა ხელით იარაღი სელექტორიდან გამოყავს, ჩახმახის ჩარჩოს უკან ეწევა და 
ავტომატს ოდნავ მარცხნივ შეაბრუნებს.

სროლის ხელმძღვანელი ვაზნის ბუდესა და მჭიდს აკონტროლებს, შემდეგ ის ჩახმახს 
უშვებს, სასხლეტს გამოსწევს, ავტომატს სელექტორზე აყენებს, მჭიდს უერთებს და 
იარაღს “qamarze” მდგომარეობაში იღებს.
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usafrTxoebis zomebi iaraRis eqspluataciis dros:

●  უსაფრთხოების წესების არმცოდნე პიროვნებებისათვის იარაღის ექსპლუ-
ატაცია დაუშვებელია;

● იარაღის დათვალიერების, დაშლის დაწყების წინ დარწმუნება იმაში, რომ ის 
ცარიელია;
● სროლის დროს შეფერხებისას სროლის დაუყოვნებლივი შეწყვეტა, იარაღის 
დაცლა, შენელების მიზეზის გამოკვლევა და აღმოფხვრა;
● სროლის დროს იარაღის მოძრავი ნაწილებისაგან დაცვა და გილზის 
ნასროლი მიმართულებით გაუჩერებლობა;
● ყუმბარმტყორცნებიდან სროლის დროს მის უკან 30-მ-მდე მანძილზე 
ადამიანები არ უნდა იყვნენ.

Asasroli iaraRebis eqspluataciis dros qvemoT CamonaTvali 
kategoriulad dauSvebelia;

●  იარაღის სელექტორზე ყოფნის დროსაც, დატენვისა და დაცლის დროს, 
შეფერხების აღმოფხვრისას, ასევე ავსების შემდეგ მათ წინ გაჩერება; 

●  ლულაში მიწის, შესქელებული ზეთის და სხვა გარე ნივთების არსებო-
ბის შემთხვევაში იარაღის დატენვა და ცეცხლის გახსნა.

1. პრაქტიკულად შეასრულეთ სროლისათვის მდგომარეობის მიღება.
2. პრაქტიკულად შეასრულეთ სროლისათვის მზადება;
3. შეასრულეთ სწორად დამიზნების შემდეგ იარაღის სტაბილურობის 

შემოწმება;
4. პრაქტიკულად სურათზე ნაჩვენების მსგავსად შეასრულეთ ზუსტ ნიშანში 

ამოღება;
5. პრაქტიკულად შეასრულეთ იარაღის დაცლა;
6. პრაქტიკულად შეასრულეთ დათვალიერების ჩატარება;
7. პრაქტიკულად შეასრულეთ სხვადასხვა მანძილზე არსებული მიზნები-

სათვის სამიზნის დაყენება;
8. დააყენეთ სელექტორი ცეცხლის საჭირო სახეზე.

kiTxvebi da davalebebi
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14.  sasroli iaraRebisaTvis teqnikuri 

momsaxurebis gaweva

იარაღის გამართულობის შემოწმებისა და მათთვის მომსახურების გაწევისათვის 
დროულად და ხარისხიანად უნდა ჩაუტარდეთ ტექნიკური მომსახურება.

Tqveni azriT riT SeiZleba dasruldes sabrZolo operaciis dros 

iaraRis mwyobridan gamosvla?

საბრძოლო იარაღების მუდმივად საბრ-
ძოლველად მზა მდგომარეობაში შენახვა, 
ექსპლუატაციის დროს წარმოშობილი რაიმე 
გაუმართაობის დროულად გამოვლენისა და 
აღმოფხვრისათვის ტარდება. teqnikuri 

momsaxureba. 
სასროლი ტექნიკის გამართულობისა და სისუფთავის შემოწმება, მათი საცხები 

მასალით დამუშავებასა და ცეცხლისათვის mzadebis mizniT ტარდება ტექნიკური 
დათვალიერება. ეს ტარდება ქვემოთ მოცემულ შემთხვევებში:

�  დღიურად;
� სამეცადინოდ და ნარიადში წასვლის წინ;
� გასუფთავებისას; ბრძოლის პირობებში;
� დღის განმავლობაში და საბრძოლო დავალების შესრულების წინ.
საკონტროლო დათვალიერების ჩატარების დროს გამოვლენილი ნაკლოვანებები 

ადგილზევე აღმოიფხვრება.
გარდა ამისა სასროლ იარაღებს გაეწევა მიმდინარე ტექნიკური მომსახურება.
ეს მომსახურება აწყობილ და არასრულად დაშლილი იარაღების საკონტროლო 

დათვალიერებისაგან და გაწმენდა შეზეთვისაგან შედგება.
 მიმდინარე ტექნიკური მომსახურება ტარდება ქვემოთ მოცემულ შემთხვევაში: 
�  უცეცხლო მეცადინეობების შემდეგ;
� იარაღების საბრძოლო მომზადების  დროს; 
� საცეცხლე მეცადინეობების შემდეგ; 
� საბრძოლო პირობებში შესვენებების დროს; 

� თუ იარაღი ოთახში ინახება, არანაკლებ კვირაში ერთხელ.

sasroli iaraRebis gawmenda

იარაღის გაწმენდა ამისათვის გამოყოფილ ადგილებში უნდა განხორციელდეს. 
დაშლისა და გაწმენდისათვის გამოყენებული ინსტრუმენტები და საშუალე-
ბები გამართული, შეზეთვისა და გაწმენდის მასალები კი სუფთა და ხარის-
ხიანი უნდა იყოს.

ტექნიკური მომსახურების გაწევის 
გარეშე იარაღის მეცადინეობებზე, 
წვრთნებზე და საბრძოლო სრო-
ლებში გამოყენება აკრძალულია.
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სასროლი იარაღებისა და მათი ნაწილების ძველი ზეთისა და ჟანგისაგან გასუფ-
თავებისათვის TeTri navTi გამოიყენება. ნაწილები და მექანიზმები თეთრი ნავთით 
გაწმენდის შემდეგ გამშრალდება და დაიზეთება.

სასროლი იარაღების გაწმენდის, გასუფთავებისა და 
შეზეთვისათვის bambis qsovili ან სპეციალური ქა-
ღალდი გამოიყენება. ნახეთქების, ღარების, ჩაღრმავე-
ბულობების, ჭრილების გაწმენდის მიზნით სხვადასხვა 
სიგრძისა და დიამეტრის მაგარი ხის ჯიშებისაგან დამ-
ზადებული ჯოხების კომპლექტი გამოიყენება.

სასროლი იარაღების გაწმენდისათვის 
ჯერ გასაწმენდი და შესაზეთი მასალები 
მომზადდება, შემდეგ იარაღი დაიშლება, 
მოხდება ინსტრუმენტებისა და მოწყობი-
ლობების დათვალიერება, მომზადდება, 
ლულის არხი გაიწმინდება.

ლულის არხი, როგორ, როგორც წესი ლულა მოუცილებელ იარაღებში ლულის პირის 
მხრიდან, ხოლო იმ იარაღებში, რომლებსაც ლულა სცილდება მეორე მხრიდან იწმინდება.

ლულის არხის კედლების ზუმბით დაზიანების დაუშვებლობისათვის ზუმბაზე 
მიმმართველი (penalis saxuravi) უკეთდება..

lulis SeiaraRebis Txevadi 

zeTiT gawmendisaTvis ზედწასმული 
ტილო გადაევლება. ამ დროს ნაჭრის წვე-
როების სისქე ისეთი უნდა იყოს, რომ ლუ-
ლის არხში გარკვეული ძალის გამოყენებით 
გაიაროს. (ნაპირების გაწმენდა უზრუნ-
ველყოს). იარაღის დანარჩენი მეტალის ნა-
წილები და მექანიზმებიც გაწმენდის შემ-
დეგ გაზეთილი ნაჭრით იზეთება. 

იარაღის ფიცრისა და პლასტმასის ნაწილები არ იზეთება.

იარაღის ნაწილებისა და მექანიზმების გაზეთვის შემდეგ ისინი აიწყობა, ნაწილებისა 
და მექანიზმების მუშაობა მოწმდება, იარაღის კომპლექტში შემავალი საშუალებები 
იწმინდება და იზეთება. 

ყინვიდან თბილ ოთახში მოტანილი იარაღი 10-20 წუთის შემდეგ (იარაღის 
“დაორთქლის” შემდეგ) გაწმენდას საჭიროებს.

სასროლი იარაღების გაწმენდისათვის 
ზუმფარას ქაღალდის, ქვიშის და სხვ. 
გამოყენება სასტიკად აკრძალულია.

lulis arxis gawmendisaTvis damzade-

buli saSualeba (zumba)
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5,45 mm-iani AK74 mm-iani tipis avtomatebisa da РПК74 tipis tyviamfrqvevebi-
saTvis mimagrebuli Semadgenlobis mxridan sakontrolo daTvalierebis wesi.

Semowmebis dasaxeleba teqnikuri moTxovnebi da Sesrulebis 
meTodika

dRiuri sakontrolo daTvaliereba

1...ავტომატის გარე ხედის ნახვა ავტომატის ყველა ნაწილი და მექანიზმი თავის 
ადგილას უნდა იყოს და მასზე მექანიზმების მუ-
შაობაზე გავლენის მომხდენი ჭუჭყის, ჟანგის, 
ნაჭყლეტების, ნაკაწრების, ნახეთქების და სხვა 
დაზიანების არ არსებობას ექცევა ყურადღება.

2...უნდა შემოწმდეს ზუმბას დამაგ-
რება

ზუმბა ლულის ქვეშ საიმედოდ უნდა დამაგრ-
დეს.

3...ავტომატის დაუშლელად მის 
ხილულ ნაწილებში ზეთის არ-
სებობა- არ არსებობის შემოწმება

ავტომატის ხილულ ნაწილებსა და მექანიზმებზე 
უნდა იყოს თხელი ზეთის ფენა.

vaznebis srolisa da saguSagoze gasvlis win xdeba daTvaliereba. 
daTvalierebisas mowmdeba Semdegi:

●  გილზებზე ჟანგის ნიშნები, დაზიანებები, ტყვიის გილზის სხვა ნაკლოვა-
ნებები არ უნდა იყოს.

●  საბრძოლო ვაზნებს შორის საწვრთნელი ვაზნები არ უნდა იყოს.

თუ ვაზნები დაბინძურებულია და უმნიშვნელოდ დაჟანგებულია, ისინი სუფთა ნაჭ-
რით უნდა გაიწმინდოს..

ზეთიანი ნაჭრით ვაზნების გაწმენდა და შიდა ნაწილები ძალიან დაზეთიანებუ- 
ლი მჭიდებში ვაზნების ჩაწყობა აკრძალულია.

1. “სასროლი იარაღების გაწმენდისათვის ზუმფარა ქაღალდის, ქვიშის და სხვ 
გამოყენება რატომ არის აკრძალული” როგორ გესმით აკრძალვა?

2. როგორ გესმით, ლულა ცალკევდება და ლულა არ ცალკევდება წარმოთქ-
მისას?

3. დაამზადეთ ზუმბა ლულის გასაწმენდად.
4. პრაქტიკულად შეასრულეთ ლულის თხევადი იარაღის ზეთით გაწმენდა.
5. თქვენი აზრით, ლულაში მიწის , ნაგვის, არეული ზეთის და სხვა გარე ნივთე-

ბის არსებობისას, რით შეიძლება დასრულდეს გასროლა?

kiTxvebi davalebebi
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15.  qveiTTa sawinaaRmdego fugasuri naRmi 

თანამედროვე საერთო საჯარისო ბრძოლაში ჯარების სახეების დავალებების 
წარმატებით შესრულებაში საინჟინრო უზრუნველყოფა მნიშვნელოვან როლს თამა-
შობს..ის ბრძოლების ყველა სახეობაში ხორციელდება.

rogor warmogidgeniaT qveiTTa sawinaaRmdego fugasuri naRmebis gamo-

yenebis Sedegebi?

 მოქმედებაში მოყვანის პრინციპის მიხედვით ქვეითთა საწინააღმდეგო ნაღმები 

იყოფა: დაჭერის გავლენიანი (ზედ დაჭერისას ნაღმი მოდის მოქმედებაში), დაჭიმვის გავ-

ლენიანი (მავთულის დაჭიმვის შედეგად ნაღმი მოდის მოქმედებაში), გაწყვეტის (გაჭრის) 

გავლენიანი (ადამიანის ფეხის წამოკვრის შემდეგ, წვრილი მავთულის გაწყვეტის შედე-

გად ნაღმი მოდის მოქმედებაში), სეისმურ გავლენიანი (ადამიანის მოქმედების დროს მი-

წის რხევის შედეგად ნაღმი მოდის მოქმედებაში).

ნაღმები მართულ ვარიანტშიც შეიძლება დაიდგას. ამ დროს ისინი გამტარების 
საშუალებით, ელექტრული ხერხით ფეთქდებიან.

ПМД-6 naRmis gauvnebelyofa akr-

Zalulia. ისინი აფეთქების ხერხით ან და-
ნაღმულ ფართობზე მრავალჯერ ტრალიანი 
ტანკების გავლით ნადგურდება. 

muSaobis principi. ნაღმის 
სახურავზე დაჭერისას, ის ქვე-
ვით ჩადის. სახურავის წინა კე-
დელი ფეთქებად საბრძოლო 
მდგომარეობაში მოჰყავს და ნაღმი 
ფეთქდება. 

1

3

2

1. saxuravi; 2. feTqebadi;  
3. korpusi; 4. trotili

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

tipi fugasuri

მასა 460 გრ
ასაფეთქებელი ნივთიერების 
(ტროტილი) მასა 200 გრ

 სიგრძე 190 მმ
სიგანე 90 მმ
სიმაღლე, 45 მმ
მოქმედებაში მოყვანისათვის საჭირო 
ძალა 1–12 გრ

საყენების ხერხი ხელით

ПMД-6 ნაღმი მტრის ცოცხალი ძალის წინააღმდეგ ტერიტორიის  დანაღმვისათვის 
არის გათვალისწინებული. ნაღმის კორპუსი ფიცრისაა და გასახსნელი სახურავი აქვს.

4
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ПМН naRmis gauvnebelyofa akrZalulia. ის დაყენებულ ადგილზე 

ნადგურდება.

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

naRmis tipi fugasi

მასა 550 გრ

ასაფეთქებელი 
ნივთიერებების მასა, 200 გრ

დიამეტრი, 110 მმ

სიმაღლე, 53 მმ

მოქმედებაში 
მოსაყვანად საჭირო 
ძალა, 

8–25 კგ

დაყენების ხერხი ხელით

muSaobis principi:დამცავის მოცილების შემდეგ ნაღმი გადადის საბრძოლო 
მდგომარეობაში, ნაღმზე დაჭერისას სახურავი და შტოკი დაბლა ჩადის, შტოკის 
საბრძოლო ნაწილი დამრტყმელს ედება, დამრტყმელი თავისუფლდება, საბრძოლო 
ისრის გავლენით კაფსულ-დეტონატორს გახვრეტს. კაფსულ-დეტონატორი ფეთქ-
დება და ნაღმს აფეთქებს.

ქვეითთა საწინააღმდეგო ПМН 
naRmi ტერიტორიის მტრის ცოც-
ხალი ძალის წინააღმდეგ დასანაღ-
მად არის გათვალისწინებული. ის 
კორპუსის, ასაფეთქებელი ნივთიე-
რების მასის, დასაჭერი მოწყობი-
ლობის, დამრტყმელი მექანიზმისა 
და ასაფეთქებელი დეტონატორი-
საგან  შედგება.

1 - korpusi; 2 - asafeTqebeli nivTie-

reba; 3 - dasaWeri mowyobiloba;  

4 - damrtymeli meqanizmi; 5 - ama-

feTqebeli

1
3

245

მსოფლიოში ყველაზე მეტად დანაღმული ქვეყანა კამბოჯაა. ვიეტნამთან 30 წლამ- 
დე გაგრძელებული ომისა და სამოქალაქო კონფლიქტების დროს ამ ქვეყნის ტე-
რიტორიაზე მილიონობით ნაღმი ჩაიმარხა. 1979 წლის შემდეგ მოხდა 57 000 კამ-
ბოჯელის ქვედა კიდურების ამპუტაცია. 2010 წელს არსებული ინფორმაციით 
ქვეყნის ტერიტორიაზე ჯერ კიდევ 6 მილიონამდე აქტიური ნაღმია.
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ქვეითთა საწინააღმდეგო ПMН-2 
naRmi პლასტმასის კორპუსის, ასა-
ფეთქებელი ნივთიერების, დასაჭერი 
მიზანგადამცემის, ამაფეთქებელისა 
და პნევმატური ტიპის შემდეგ სა-
ბრძოლო მდგომარეობაში მომყვანი 
მექანიზმისაგან  შედგება.

ПМН-2 naRmis amoReba da gauvnebelyofa akrZalulia. ПМД-6-იც 
დაყენებულ დგილზე ფეთქდება.

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

naRmis tipi fugasi srulad uzrunvelyofili

საერთო მასა 0,4.კგ

ასაფეთქებელი ნივთიერება (ТГ-40) მასა 0,1.კგ

ზედაპირის მასალა პლასტიკა

გაბარიტის ზომები

დიამეტრი 120 მმ

სიმაღლე 54 მმ

ამაფეთქებლის ტიპი მექანიკური, შემდგომ საბრძოლო 
მდგომარეობაში მოსაყვანი მექანიზმი 

მოქმედებაში მოსაყვანად საჭირო ძალა 5–25 კგ

დროებით დამცავისაგან გათავისუფლების 
ვადა 30–300 წამი

გამოყენებული ტემპერატურის 
დიაპაზონი – 40°.C-დან +50°.C-მდე

დაყენების წესი ნაღმზე გასვლისას აცდენილი  
შტოკი ქვევით აჭერს

გარანტირებული შენახვის ვადა 10 წ.

muSaobis principi. ნაღმზე გასვლისას ამცდენი შტოკი ქვევით აწვება. შტოკის 
ქვევით ჩასვლით დამრტყმელი თავისუფლდება. დამრტყმელი ზამბარის გავ-
ლენით დეტონატორს ხვრეტს. დეტონატორის აფეთქებით ნაღმი ფეთქდება.
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ПФM ტიპის ნაღმი და მისი მოდი-
ფიკაცია ПФM-1C ქვეითთა საწინააღმ-
დეგო ფუგასური ტიპის ნაღმი კასე-
ტების სროლით ტერიტორიის დის- 
ტანციიდან დანაღმვით მტრის ცოც-
ხალი ძალის მწყობრიდან გამოყვანი-
სთვისაა გათვალისწინებული.

muSaobis principi:ნაღმზე დაჭერისას ზედაპირის შიგნით არსებული სითხე 

ასაფეთქებელი მასის წნევას წარმოქმნის კაფსულ-დეტონატორი ასაფეთქებელ ნივ-

თიერებას აფეთქებს. 

ПФM naRmis gauvnebelyofa akrZalulia. ნაღმი განსაზღვრული ვადის 
გასვლის შემდეგ ავტომატურად ინადგურებს საკუთარ თავს.

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi 

naRmis tipi fugasi

masa 
– ნაღმი
–ასაფეთქებელი ნივთიერება

0,08.კგ
0,04.კგ

ნაღმის გაბარიტული,.mm 119 × 64 × 20

ნაღმის ზედაპირის მასალა პოლიეთილენი

ამაფეთქებელი ტიპი
ჰიდრომექა-
ნიკური, დაჭერის 
ტიპის

მოქმედებაში მოყვანისათვის 
საჭირო ძალა

5–25 კგ

ПФМ-1С ნაღმის თვითგანად-
გურების ვადა

1-40 საათი 
(გარემოს 
ტემპერატურაზე 
დამოკიდებუ- 
ლებით

გარანტირებული შენახვის ვადა 10 წელი

kaseta naRmebis gan-
Tavsebis, Senaxvis, 

tarebisa da sroli-
saTvis.

1 - amafeTqebeli meqanizmi;  
2 - siTxis moculoba; 3 - frTa.3 1

2
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1. შეადარეთ პლასტმასის კორპუსიანი და ფიცრის კორპუსიანი ქვეითთა საწი-
ნააღმდეგო ნაღმები.

2. თქვენი აზრით რატომ არ შეიძლება ПМД-6б ПМНб ПМН-2 ნაღმების გაუვ-
ნებელყოფა?

3. განმარტეთ ПМФ ნაღმის სხვა ქვეითთა საწინააღმდეგო ნაღმებისაგან განსხ-
ვავება.

4. თქვენი აზრით, ბრძოლის რომელ სახეობაში უფრო მეტად გამოიყენება ПФМ 
ნაღმი? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.

kiTxvebi da davalebebi

16.  qveiTTa sawinaaRmdego msxvrevadi naRmebi

საინჟინრო წინაღობების სისტემა ყველა პერიოდში არსებობდა. მათი მიზანია 
მტრის მოძრაობის შეფერხება, წინაღობების გართულება, დანაკარგებისათვის ხელის 
შეშლა, მისი ყველა სახის შეიარაღების განადგურებისათვის ხელსაყრელი პირობების 
შექმნას ისახავს მიზნად.

raSi xedavT gansxvavebas qveiTT sawinaaRmdego fugasur da msxvrevad 
naRmebs Soris?

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

tipi

msxvrevadi, 
wriuli 

safrTxeSem-
cveli 

კორპუსის მასა 1,2.მმ
ასაფეთქებელი ნივთიერების მასა 0,075.კგ
კორპუსის დიამეტრი 60 მმ
კორპუსის სიმაღლე 107 მმ
სრული საფრთხეშემცველობის რადიუსი 4 მ
დაყენების წესი ხელით

მსხვრევად ПOMЗ-2М naRmi ტერიტორიის 
მტრის ცოცხალი ძალის წინააღმდეგ დანაღმვი-
სთვისაა. ნაღმის კორპუსი თუჯისაა. შიგნით ასა-
ფეთქებელი ნივთიერების მოსათავსებელი და 
მიწაში ჩასასობი ლურსმნის გასატარებელი სიცა-
რიელე აქვს.

1 – korpusi; 2 – asafeTqebeli niv-

Tiereba - 75 gr-iani trotili; 

3 – amfeTqebeli; 4 – lursmani;  

5 – falia (zapali)

1

3

2

4

5
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muSaobis principi. გასაწევი მავთულის დაჭიმვის შედეგად ამფეთქებლის საბრ-
ძოლო ნაწილი გამოდის, ამფეთქებელი კი ჩავარდნით ზეპალსა და ასაფეთქებელ ნივ-
თიერებას აფეთქებს. აფეთქების შედეგად კორპუსის ნამსხვრევებად იშლება და ცოც-
ხალ ძალას ანადგურებს.

ПОМЗ-2М naRmis gauvnebelyofa akrZaluli. ის დადგმულ ადგილზევე სა-
ფარიდან გაწეული მავთულზე მოწყობილი ანკესის გაწევით ნადგურდება.

ОЗМ-72 naRmis gauvnebelyofa akrZalulia. ის ხელით გამოსაწევი ანკე-
სით ან კიდევ ზედ ტანკის მრავალჯერ გადასვლით ნადგურდება. გასაწევი ანკესის 
სროლა და მისი აფეთქება საფარიდან უნდა შესრულდეს.

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

tipi

sxvrevadi, 
wriuli 
safrTxis- 
Semcveli

მასა 5 კგ

ასაფეთქებელი ნივთიერების 
(ტროტილის) მასა

0,66.კგ

განასროლის (კვამლიანი დენთი) მასა 7 გრ

დიამეტრი 108 მმ 

სიმაღლე (ამფეთქებლის გარეშე) 172 მმ 

მზა ნამსხვრევების რაოდენობა 2400 ცალი

სრულად საფრთხის შექმნის 
რადიუსი

25 მ

საფრთხის შემქმნელი ძალის მქონე 
ნამსხვრევების გაფრენის მანძილი

50 მ-მდე

საფრთხეშემცველი ფართობი 2124 მ2 

აფეთქების სიმაღლე მიწის დონიდან 0,6–0,9.მ

დაყენების წესი ხელით

ქვეითთა საწინააღმდეგო ОЗМ-72 (ozm) naRmi ტერიტორიის მტრის ცოცხალი 
ძალის საწინააღმდეგოდ დასანაღმად არის გათვალისწინებული. მსხვრევადი, წრი-
ული განადგურების უნარის მქონე 03М-72 ნაღმი მიმმართველისგან, კორპუსისაგან, 
გასროლისა და დამრტყმელი მექანიზმისაგან შედგება.

muSaobis principi. გასაწევი მავთულის დაჭიმვის დროს ამფეთქებელი იწყებს 
მუშაობას. ნაღმის კორპუსი მიმართველს სცილდება, ასაფეთქებელი ნივთიერების 
აფეთქებით კორპუსში დაწნეხილი ნამსხვრევები მაღალი სიჩქარით გარემო მი-
მოიფანტება.

გამსროლი

მიმმართ-
ველი

კორპუსი

კამერა
ტროსი

დამრტყმელი 
მექანიზმი

ასაფეთქებელი 
ნივთიერება
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МОН-50 naRmis agebuleba:

1 – korpusi; 2 – asafeTqebeli 

nivTiereba.

1 2

muSaobis principi. МОН-50 ნაღმი მიწის 
ზედაპირზე ფეხებზე იდგმება ან ადგილზე 
მყარად მდგარ საგნებზე (ხეზე, კედელზე) 
მაგრდება. ნაღმი შეიძლება დაიდგას მართულ 
და უამრავ ვარიანტში, ნაღმის აფეთქებისას 
ნამსხვრევები 54°-ხის ქვეშ ფრენით ცოცხალ 
ძალას ანადგურებს. განადგურების სექტორის 
სიგრძე 50 მ, სიმაღლე კი ნაღმის სიახლოვეს  
15 სმ, ყველაზე განაპირას 4 მ-ია. 

54 0

4 m

50
 m

15 sm

ქვეითთ საწინააღმდეგო MOH-50 (mon) naRmi 

ტერიტორიის მტრის ცოცხალი ძალის წინააღმ-

დეგ დანაღმვისათვის გათვალისწინებული 

მსხვრევადი მიმართული გავლენის ნაღმია. “50” 

ნაღმის წინ საფრთხეშემცველი რადიუსს უჩვენებს 

(ანუ 50 მ ).

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

tipi

msxvrevadi, 

mimarTuli 

safrTxeSemqmneli

მასა 2 კგ

ასაფეთქებელი ნივთიერების მასა 0,7.კგ

სიგრძე 226 მმ

სიგანე 66 მმ
სიმაღლე (შებმული ფეხებით) 155 მმ

ნამსხვრევების რაოდენობა

ცილინდრული ნამსხვრევებით მომარაგებისას 485 ცალი
ბურთულის ფორმიანი ნამსხვრევებით მომარაგებისას 540 ცალი 

სრული საფრთხის შექმნის რადიუსი 50–58 მ
საფრთხის შექმნის ფართობი 1514–1910 მ2

სამგზავრო სატვირთო მანქანების მწყობრიდან 
გამოყვანისა და მათზე არსებული ცოცხალი 
ძალისატვის საფრთხის შემცველი (განადგურები) 
მანძილი

30 მ-მდე

კორპუსიდან უკან და გვერდით მიმართულებით 
ნამსხვრევების გაფრენის მანძილი

40 მ-მდე

 დადგმის ხერხი ხელით

მართულ ვარიანტში დადგმულ МОН-50 ნაღმის გაუვნებლობა ნებადართულია. 
umarTavi МОН-50 naRmis gauvnebloba ki akrZalulia. ამ სახით დადგ-
მული ნაღმი ОЗМ-72 ნაღმივით დამაგრებული ანკესის საშუალებით განადგურდება.
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60–80 m

0,
1 
m

1,
5 
m

ნაღმის მიზანში დამიზნებისათვის მის-

გან 60-80 მ დაშორებით დაყენებული და 

1,5 მ სიმაღლის პატარა პალო გამოყენება. 

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

tipi

msxvrevadi, 
mimarTuli 
safrTxe-
Semcveli

მასა 12,1.კგ

სასროლის მასა 6,2.კგ

გაბარიტის ზომები

სიგრძე 345 მმ

სიგანე 153 მმ

სიმაღლე 202 მმ

 ნამსხვრევების რაოდენობა 2000 ცალი

საფრთხეშემცველი ნამსხვრევების 
ფრენით გაფანტვის კუთხე 

120°

90მ მანძილზე სრულად 
საფრთხეშემცველი ზონის სიგანე

60 მ

კორპუსისა და დამაგრების კვანძი 
ნამსხვრევების უკან და გვერდითი 
მიმართულებით ფრენა-გაფანტვის 
მანძილი

100 მ-მდე

დაყენების ხერხი ხელით

ქვეითთა საწინააღმდეგო მსხვრევადი, მი-
მართული МОН-90 naRmi ხიდებისა და წყლის 
გადასასვლელების სიახლოვეს გზების, საზღ-
ვაო დესანტის გადმოსხმის ადგილების, საც-
ხოვრებელ პუნქტებში არსებული ქუჩების, 
მთებში არსებული, ტყეებში არსებული ბილი-
კებისა და სხვათა დასანაღმავად, “90” ნაღმის წინ 
საფრთხეშექმნის რადიუსს უჩვენებს (ანუ 90მ).

muSaobis principi. МОН-90 ნაღმი მართულ და უმართავ ვარიანტში შეიძლება 
დაიდგას. ნაღმის ასაფეთქებელ ნივთიერების აფეთქების შედეგად ნამსხვრევები 
მონიშვნის კორპუსზე არსებულ ღერძის ნაჩვენები მიმართულებით გაფრენით 
მიმოიფანტება. ნამსხვრევების უმრავლესობა ჰორიზონტალური კუთხე 50°-ის 
მქონე ზონაში ხვდება. განადგურების სექტორის სიგრძე 90 მ,  სიმაღლე კი ნაღმის 
სიახლოვეს 30 სმ, ყველაზე განაპირას 8 მ-ია.

МОН-90 ნაღმის დადგმა, მუშაობის პრინციპი და გაუვნებელყოფა МОН-50 ნაღმის 
მაგვარია.
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muSaobis principi. სადენებით დენის იმპულსის გადაცემით ზაპალი აფეთქებს 
ბუდეზე მიბმულ ელექტროდეტონატორს. ამ დროს ნამსხვრევები დამიზნებული 
მიმართულებით გაფრენით გაიბნევა. 

МОН-100 და МОН-200 ნაღმების საფრთხეშემქმნელი ზონა 1, 0,9; 0,5 და 0,1 რიცხვე-
ბით საფრთხისშექმნის ალბათობის დონეს უჩვენებს. საფრთხეშემცველი ზონა 
წყვეტილი ხაზებით შემოისაზღვრება და იშტრიხება.

ქვეითთა საწინააღმდეგო МОН-100 და МОН-200 naR-
mebi ტერიტორიის მტრის ცოცხალი ძალის წინააღმდეგ 
დანაღმვისათვის გათვალისწინებული მსხვრევადი, მიმარ-
თული გავლენის ნაღმებია. МОН-100 და МОН-200 ნაღ-
მების დადგმები ერთნაირია. ისინი მზა ნამსხვრევებითა 
და ასაფეთქებელი ნივთიერებით მომარაგებული კორპუ-
სისაგან, ელექტროდეტონატორისაგან დადგმის დამაგრე-
ბის მოწყობილობისაგან შედგება..

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

dasaxeleba МОН-100 МОН-200

tipi
msxvrevadi, mimarTuli 

safrTxeSemcveli

მასა 5 კგ 25 კგ

ასაფეთქებელი ნივთიერების (ტროტი-
ლი) მასა

2 კგ 12 კგ

კორპუსის დიამეტრი 236 მმ 434 მმ

ნამსხვრევების რაოდენობა 400 ცალი 900 ცალი

მთელი საფრთხეშემცველი ზონის 
სიგანე

6,5–9,5.
(100 მ-მან- 

ძილზე)

10,5–14,5.
(200მ-მან- 
ძილზე)

საფრთხეშემცველი ფართობი 1270 მ2 2870 მ2

შესაძლო საფრთხეშემცველი 
ნამსხვრევების გაბნევის მანძილი

160 მ-მდე 240 მ-მდე

გაფრენის მანძილი (დადგმის ხერხზე 
დამოკიდებულებით უკანა მხარეს 
300-400 მეტრ მანძილზე შეიძლება 
იფრინოს)

30 მ 50 მ

დაყენების ხერხი ხელით

1

2
3

4
5
6

7
8

1 – qanCi; 2 – konusi; 3 – daxrilTa-

viani lursmani; 4 – asafeTqebeli 

nivTiereba;  5 – kospusi; 6 – namsx- 
vrevebi; 7 – EDP-r eleqtrode-

tonatori; 8 – Sualeduri deto-

natori.
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ნაღმების გაუვნებლობისათვის საჭიროა:

–  მართვის პუნქტში დენის წყაროს ელექტრო-ასაფეთქებელი ქსელიდან გა-
მორთვა და სადენების წვეროების იზოლაცია;

– მათი სათითაოდ შეჭრა;

– ნაღმის ზაპალის ბუდიდან ელექტროდეტონატორის ამოღება;

– ნაღმისა და დაყენების ინსტრუმენტების დაყენების ადგილიდან გატანა.

1. შეადარეთ ПОЬЗ-2М და ОЗМ-72  ნაღმები

2. თქვენი აზრით რაშია ОЗМ-72 ნაღმის დამაგრების ანკესით გაუვნებლობის სა-
ფარიდან განხორციელების მიზეზი?

3. რაშია ქვეითთა საწინააღმდეგოდ მიმართული ნაღმების დადგმის ადგი-
ლების მიხედვით სხვა მსხვრევადი ქვეითთ საწინააღმდეგო მინებისაგან განსხ-
ვავება?

4. ისურვებდით მონაწილეობას ნაღმების დაყენებაში? დაასაბუთეთ თქვენი მო-
საზრება.

kiTxvebi da davalebebi

17. tanksawinaaRmdego naRmebi 

ნაღმიან-ასაფეთქებელი შეფერხებები საინჟინრო შეფერხებების საფუძველს შე-
ადგენს. ისინი დანაღმული ფართობების, ნაღმის ჯგუფებისა და ცალკეული ნაღმის 
სახით გამოიყენება. დანაღმულ-ასაფეთქებელი შეფერხებები ტანკებისა და ქვეითთა 
საწინააღმდეგო ნაღმებისაგან აიგება.

rogor warmogidgeniaT tanksawinaaRmdego naRmebis gamoyeneba?

tanksawinaaRmdego naRmebi ტერიტორიის მტრის ტანკებისა და სხვა საბრძოლო 
ტექნიკის (თვითმავალი სარაკეტო და საარტილერიო დანადგარების ჯავშანტრანსპორ-
ტიორების და სატვირთო ავტომობილების) წინააღმდეგ დანაღმვისათვის რომ არის 
გათვალისწინებული, ეს უკვე მე-10 კლასში შისწავლეთ..
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TM-62M naRmis agebuleba

 1 – korpusi; 2 – plastmasis an polieTi-
lenis sacobi; 3 – rezinis Suasadebi;  
4 – asafeTqebeli nivTiereba; 5 – fskeri;  
6 – damatebiTi detonatori.

amfeTqebeli mowyobiloba

korpusi plastmasisaa, mis 

qveda nawilSi naRmze dasab-

melad gare kuTxvili aqvs.

asafeTqebeli mowyobilobis muSaobis principi. დამცავის ამოცლის 
და გამშვების ღილაკის დაჭერის შემდეგ იგი ავტომატურად გადადის საბრძოლო 
მდგომარეობაში, საათის მექანიზმი იწყებს მოქმედებას. 30-120 წამის შემდეგ ნაღმი 
მოდის საბრძოლო მდგომარეობაში. ტანკის მუხლუხის (ავტომობილის საბურავის) 
ასაფეთქებლის დაფაზე გასვლის შედეგად ნაღმი ფეთქდება.

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

maCveneblebi ТМ-62 TM-57
ტიპი მუხლუხის საწინააღმდეგო ფუგასი

კორპუსის მასალა მეტალი მეტალი

მასა 9,5-10 კგ 9,0-9,5 კგ
ასაფეთქებელი მასალის 
მასა

7,0-7,5 კგ 6,5-7,0 კგ

დიამეტრი 320 მმ 320 მმ
სიმაღლე 128 მმ 128 მმ
მოქმედებაში მოყვანი-
სათვის საჭირო ძალა

ასაფეთქებელი 
განისაზღვრება 150–550 კგ

მოწყობის ხერხი
მექანიკური საშუალებებითა 

და ხელით

ამფეთქებელი მოწყობილო-
ბის საბრძოლო მდგომა-
რეობიდან გადასატან მდგო-
მარეობაში გადაყვანა სპე- 
ციალური გასაღების დახ-
მარებით ხორციელდება. 
ამისათვის გასაღების საა-
თის ისრის მიმართულე-
ბით ¾ პერიოდით გადა-
ტრიალებაა საჭირო.

muxluxis sawinaaRmdego naRmebi.

muxluxis sawinaaRmdego naRmebze საბრძოლო ტექნიკის მუხლუხის (ავტო-
მობილების საბურავების გადასვლისას, ისინი ფეთქდებიან).

TM-57, ТМ-62М naRmebi კორპუსისა და ასაფეთქებელისაგან შედგება. კორპუსი 
ფოლადისაა, ზედა ნაწილში კუთხვილი ცენტრული ჭიქა გააჩნია.

1 2 3 4

56
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fskersawinaaRmdego naRmebi

ფსკერსაწინააღმდეგო ნაღმებზე ტანკის (ავტო-
მობილის) კორპუსის ან ტანკის მუხლუხის (ავტომო-
ბილის საბურავი) გადასვლისას ნაღმი ფეთქდება და 
შედეგად ტანკის ფსკერი იხვრიტება (ავტომობილი 
ჰაერში ავარდება). პირადი შემადგენლობა იღუპება. 
მოძრაობის უზრუნველმყოფი ნაწილი და მექანიზმები 
მწყობრიდან გამოდის. ამ ნაღმებს ТМК-2 ТМ-72 ნაღ-
მები მიეკუთვნებიან.

ТМК-2 ნაღმის ტანკის ქვეშ აფეთქების შედეგად 
საწვავისა და საბრძოლო კომპლექტი ფეთქდება. საწვა-
ვისა დასაბრძოლო კომფლექტის აფეთქება ნაღმის 
აფეთქებით გამოწვეულ საფრთხეს კიდევ უფრო 
ზრდის.

amafeTqeblis milaki moRunul mdgomareobaSi yofnisas TMK-2 
naRmis gauvnebelyofa akrZalulia..
ასეთი ნაღმები გვერდებზე 1,5-2 კგ ტროტილის დადებით ნადგურდება.

amafeTqeblebis muSaobis principi. ტანკის ნაღმზე გასვლისას ამფეთქებ-
ლის მილაკი და ბორბლები გვერდით გადაიხრება და დამრტყმელი გათა-
ვისუფლდება 0,3-0,45 წამის შემდეგ, ანუ ნაღმის ტანკის კორპუსის დაახლოებით 
ცენტრში ყოფნისას ფეთქდება. 

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

naRmis tipi kumuliativi

მასა 12 კგ

ასაფეთქებელი მასა 6,5.კგ

დიამეტრი 307 მმ

კორპუსის სიმაღლე 265 მმ

სიმაღლე ასაფეთქებელთან ერთად, 1130 მმ

მოქმედებაში მოყვანისათვის საჭირო ძალა 8–12 კგ

 ნაღმის აფეთქებისათვის  მანჭვალის 
დახრის კუთხე 

24–36°

ჯავშნის გახვრეტის უნარი 110 მმ 

1
2

3

4
5

6

1 – vinti; 2 – gamagrZelebe- 
li; 3 – amafeTqebeli; 
4 – detonatoris gadamcemi; 
5 – asafeTqebeli nivTier- 
eba; 6 – korpusi
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TM-72 naRmi მტრის ბანაკების, თვითმავალი სარაკეტო 
და საარტილერიო დანადგარების, ჯავშანტრანსპორტიო-
რებისა და ავტომობილების მწყობრიდან გამოყვანისათვის 
გათვალისწინებული ფსკერსაწინააღმდეგო ნაღმია.ნაღმი 
ტანკის კორპუსის ქვეშ აფეთქებისას ტანკის პირად შე-
მადგენლობას ანადგურებს, საწვავს და საბრძოლო შეიარა-
ღებას აფეთქებს. ТМ-72 ნაღმის კორპუსისაგან, შუა დეტონა-
ტორთან ერთად ასაფეთქებელი ნივთიერებისაგან და 
უკონტაქტო MVN-72 ამაფეთქებლისაგან შედგება.

asafeTqeblis SeniRbvis feniT dafaruli, dazianebuli naRmis gauvne-

belyofa (amoReba) akrZalulia. ნაღმის მძებნელ და მის გამნაღმველს თან 
არ უნდა ჰქონდეს იარაღი, ნიჩაბი, დანა და სხვ. რეკომენდირებულია ზაფხულში 
რეზინის, ზამთარში კი ნაბდის ჩექმის ჩაცმა.

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi.

naRmis tipi kumulativi

დიამეტრი სიმაღლე 
ამაფეთქებლებთან ერთად

250 მმ

128 მმ
ნაღმის მასა ამაფეთქებელთან 
ერთად

6 კგ

ასაფეთქებლის წონა 2,5.კგ

 კორპუსის მასალა ფოლადი

 განადგურების უნარი ცხოვრებას უქმნის საფრთხეს, ტანკის აგრეგატები 
და მუხლუხები გამოჰყავს მწყობრიდან.

 ჯავშნის გახვრეტის უნარი
100 მმ სისქის ჯავშანს 0,25-0,5მ-მდე მანძილიდან 

ხვრეტს, გახსნილი ადგილის დიამეტრი 50-60 
მმ-ს შეადგენს; 

 დაყენების ხერხი გრუნტზე ხელით და ავტომობილზე მოწყობილი 
შემამცირებელი ლოტოკის საშუალებით 

დაყენდება.

amafeTqeblis muSaobis principi. მაგნიტური პრინციპის უკონტაქტო 
რეაქციის მიმცემი მოწყობილობა ამაფეთქებლის ტანკის, ჯავშანტრანსპორტიორის 
ან კიდევ ავტომობილის ძრავის მექანიზმების შექმნილი მაგნიტური ველის 
გავლენის შედეგად მოქმედებაში მოყვანას (აფეთქებას) უზრუნველყოფს.

1 – korpusi; 2 – Suafena; 3 – sacobi;  
4 – foladis salte; 5 – PM asafeTqebeli; 
6 – linza; 7 – Sua detonatori (tet-
rilis koWi); 8 – kuTxvili Wiqa.
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TM-83 naRmi მტრის მუხლუხიანი და 
საბურავიანი ტექნიკის მწყობრიდან გამოყვანის 
დანიშნულების ბორტსაწინააღმდეგო ნაღმია.

ნაღმის აფეთქებისას წარმოშობილი კუმუ-
ლატიური დარტყმა ტანკის ბორტს ხვრეტავს, 
შედეგად პირადი შემადგენლობა და მოწყობი-
ლობა ნადგურდება. 

umarTavi da nawyvetebiani sadeniT dayenebuli naRmebis amoReba da 
gauvnebelyofa akrZalulia. მართულ მდგომარეობაში დაყენებული ნაღმის 
ამოღების ნება ეძლევათ. თუ მართულ ვარიანტში დაყენებული ნაღმი მართვის 
პულტით უსაფრთხო მდგომარეობაში მოყვანა შესაძლებელი არ იქნება, მაშინ ეს 
ნაღმი განადგურდება. განადგურება არანაკლებ 50 მ მანძილზე მდებარე 
საფარიდან, ან კიდევ ჯავშნიანი მანქანიდან მსხვილკალიბრიანი ტყვიამფრქვე-
ვიდან ცეცხლის გახსნით სრულდება. misi ganadgurebisaTvis mzadebisas 
naRmis damiznebis xazis gavla akrZalulia.

taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

tipi bortsawinaaRmdego damrtymeli birTvis principiT

ამფეთქებელი უკონტაქტო ორარხიანი - სეისმური და ინფრაწითელი 
მიზნის გადამცემით

მასა 20,4.კგ
სიგრძე 455 მმ
მიზნის განადგურების 
მანძილი 50 მ-მდე

გამოყენების 
ვარიანტები

მართული და უმართავი (მართული სადენის სიგრძე 
-100მ)

განადგურების უნარი კგ-დან 50 მ- მდე მანძილზე 100 მმ სისქის ჯავშანზე 80მმ-
მდე დიამეტრის ნახვრეტს ხსნის.

დაყენების ხერხი ხელით

muSaobis principi. ტექნიკის მიახლოებისას მიზნის გადამცემს ნაღმი მოყავს 
საბრძოლო მდგომარეობაში. ზაპალი აფეთქებისას ნაღმს აფეთქებს. სამიზნის 
ოპტიკური მიზანგადამცემის ხედვის არეში ნაღმი 3 წუთის შემდეგ მოლოდინის 
რეჯიმში გადადის. აფეთქების დროს კომპაქტური საფრთხისშემცველი ელემენ-
ტი - dartymis burTula წარმოიქმნება და ეს ბურთულა მიზანს ანადგურებს. 

1

2
3

4

1 – naRmis korpusi; 2 – optikuri mizanga-
damcemi; 3 – zapali; 4 – naRmis terito-
riaze dayenebisaTvis saWiro saSualebebi
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1.  შეადარეთ მუხლუხ და ფსკერ საწინააღმდეგო ნაღმები.
2.  თქვენი აზრით, რატომ არ არის ნებადართული ამაფეთქებელი მოწყო-

ბილობის კედლის დახრილ მდგომარეობაში მყოფი ТМК-2 ნაღმის გაუვნებელყოფა?
3. განმარტეთ ფსკერსაწინააღმდეგო ნაღმების გამოყენების ხერხები.
4. განმარტეთ ბორტსაწინააღმდეგო ნაღმების გამოყენების ხერხები.
5. ჩამოთვალეთ ბორტსაწინააღმდეგო ТМ-83 და ქვეითთა საწინააღმდეგო 

ПОМЗ-2М და ОЗМ-72 ნაღმების მსგავსი და განმასხვავებელი ნიშნები.
6. თქვენი აზრით, ТМ-83 ნაღმის განადგურებისათვის მზადებისას, რატომ არის 

აკრძალული მისი დამიზნების ხაზის გადაკვეთა?

kiTxvebi da davalebebi

18. brZola tankebiTa da javSanteqnikiT

ტანკების პირველი მსოფლიო ომში გამოყენება ომის მწარმოებელთა მხრიდან 
მოკლე დროში იქნა დაფასებული და მათ მეტ-ნაკლები მნიშვნელობის მქონე ყველა 
ჯარში ფართო ადგილის დაკავება დაიწყეს. იმ დროიდან დაწყებული, ტანკების 
როგორც კონსტრუქცია, ისე გამოყენების ტაქტიკა საკმაოდ განვითარდა. XX 
საუკუნის მეორე ნახევრიდან დაწყებული შეიარაღებული კონფლიქტების დიდ 
უმრავლესობაში ტანკები გამოიყენება. ახლაც კი ჯავშნიანი სატანკო ძალები დიდი 
არმიების ძირითად დამრტყმელ ძალად რჩება.

rogor warmogidgeniaT omSi tankebiT brZola?

ტანკების ბრძოლაში გამოყენების 
ტაქტიკის განვითარებაში ორგზის 
საბჭოთა კავშირის გმირს ჰეზი ეჰმედ 
ოღლუ ასლანოვს დიდი დამსახურება 
მიუძღვის. მისი აღმოჩენილი “flan-

gis taqtika” დღესაც ისწავლება 
წამყვან ქვეყნების სამხედრო სკო-
ლებში.

ტანკების კონსტრუქციული და 
საბრძოლო გამოყენებით ტაქტიკასთან 
ერთად, ათეულობით ბრძოლის ხერ-
ხიც განვითარდა. თუმცა პირველი ბრძოლის ხერხებიდან
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არსებული ტანკსაწინააღმდეგო თხრილები, ესკარპი, ექს-ესკარპი, ტანკსაწინააღმდე- 
გო ზღარბი, სხვადასხვა გროვები და სხვა დღესაც ინარჩუნებენ თავის აქტუალურობას.

ტანკებით თანამედროვე ბრძოლის პრინციპები მსოფლიო ომების დროინდე-
ლებისაგან საფუძვლიანად განსხვავდება. ამჟმად “ტანკების სათითაოდ განადგურება” 
ძირითად ხერხად ითვლება.

სამხედრომ ბრძოლაში მტრის ტანკებისა და სხვა ჯავშანმანქანებთან ბრძოლაში წარ-
მატების მოპოვებისათვის კარგად უნდა იცოდეს მათი ძლიერი და სუსტი ადგილები, 
თავისი შეიარაღების საბრძოლო შესაძლებლობები სრულყოფილად უნდა ჰქონდეს ათ-
ვისებული და უნარიანად უნდა იყენებდეს მათ,

მტრის ჯარის ძირითადი ტანკი Т-72-ია. ისინი მოტომსროლელ დანაყოფებსა და 
ჯავშნიან საბრძოლო მანქანებთან ერთად, ან კიდევ დამოუკიდებელი ბრძოლის წარ-
მოების უნარს, მაღალი მანევრის შესაძლებლობას და კარგ ჯავშანს ფლობენ.

ამ ტანკების ზოგიერთი მოდიფიკაცია კუმულატიური ჭურვისაგან დამცავი ბორტის 
ამწევები (ეკრანები) და ჩამოსაკიდი დინამიური დამცავი კონტეინერებით არის 
აღჭურვილი.

1 2

3

6

5

4

tankis susti adgilebi:
1. qvemexisa da tyviamfrqvevis lula; 2. dakvirvebis xelsawyoebi da 

samizneebi; 3. korpusis borti; 4. korpusis ukana mxare;  5. moqmedebis 

nawili;  6. koSkurisa da korpusis SeerTebis adgili.

დამპყრობი არმიის ნაწილებისა და დანაყოფების შეიარაღებაში ქვეითთა საბრძოლო 
მანქანებსა ჯავშან ტრანსპორტიორებს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავიათ. ამ მანქანების 
ჯავშანი პირად შემადგენლობას იცავს ტყვიისა და ნამსხვრევებისაგან. რაც არ უნდა 
თანამედროვე, რაც არ უნდა მტკიცე ჯავშნიანი იყოს ტანკი, მას კონსტრუქციული 
ნაკლოვანებები და სუსტი ადგილები აქვს. ქვემეხის დაბლა დაწევისას, მკვდარი ზონის 
შექმნას, შეზღუდული დაკვირვებასა და შეფერხების აღმოფხვრის შესაძლებლობების და 
სხვ. მისი ნაკლოვანებების მაგალითად მოყვანა შეიძლება.

საჭიროა იმის ცოდნა, რომ დაკვირვების ხელსაწყოების ხელთ არსებული 
საშუალებებით დაფარვისას ტანკი “ბრმავდება”  
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მტრის ტანკებსა და ჯავშანმანქანებთან ბრძოლის წარმოებისათვის მოტომსროლელ 
ოცეულებს მანქანებში ტანკსაწინააღმდეგო მართული სარაკეტო კომპლექსი, ქვეითთა 
საბრძოლო მანქანის ქვემეხი, ტანკსაწინააღმდეგო ხელის ყუმბარმტყორცნი და 
ტანკსაწინააღმდეგო კუმულატიური ხელყუმბარები გააჩნია. ბორტის ამწევები (ეკრანები) 
და დაკიდებული დინამიკური დამცავი კონტეინერებით მომარაგებულ ტანკებთან 
ბრძოლის წარმოებისათვის, მოტომსროლელ ოცეულში 40 მმ-იანი ტანკსაწინააღმდეგო 
ხელის ყუმბარმტყპრცნების საბრძოლო კომპლექტში ПГ-7ВР ტიპის ცეცხლშემკრებები 
შედის. ამ ნაკრების პირველი თავდაცვის მოწყობილობებს, ძირითადი კი თვით ტანკს 
ანადგურებს.

მაღალი საბრძოლო მზადყოფნის დონის მქონე პირად შემადგენლობას საცეცხლე 
იარაღების ცეცხლით დაკვირვებისა და დამიზნების ხელსაწყოები გამოყავს მწყობრიდან, 
ტანკისა და ჯავშანმანქანის დატოვების მცდელობისას ანადგურებს პირად შემადგენ-
ლობას..
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ამ ტანკსაწინააღმდეგო საშუალებების საბრძოლო შესაძლებლობები, უპირველეს 
ყოვლისა, მათი ჯავშანგახვრეტის შესაძლებლობით, სროლის მანძილითა და სი-
ზუსტით, სროლის ტემპით განისაზღვრება.

მოტომსროლელ ოცეულში არსებულ ტანკსაწინააღმდეგო რაკეტების, საბრძოლო 
მანქანებს, ტანკსაწინააღმდეგო ხელის ყუმბარმტყორცნებს ნებისმიერი თანამედროვე 
ტანკის  განადგურება  შეუძლიათ.

РКГ-3 (RKQ) კუმულატიური ხელყუმბარა მიზანში მორტყმისთანავე დაუყოვნებ-
ლივი აფეთქებით ჯავშანს ხვრეტს, მუხლუხს ანგრევს, იარაღებსა და მოწყობილობებს 
ანადგურებს, ასევე საწვავს აალებს. გარდა ამისა, ავტომატებისა და ტყვიამფრქვევების 
ცეცხლით ტანკებისა და ჯავშნიანი მანქანების დაკვირვების საშუალებებისა და სა-
მიზნეების  მწყობრიდან  გამოყვანაა  შესაძლებელი.

ტანკებითა და ჯავშნიანი მანქანებით წარმატებული ბრძოლა ძირითადად პირადი 
შემადგენლობის მორალურ-ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე, პროფესიულ მომზადებაზე, 
ბრძოლაში მონაწილე ძალისა და საშუალებების ურთიერთკავშირზე, ტერიტორიის  მახა-
სიათებლებზე, ამინდზე, დღე-ღამისა და წლის დროზეა დამოკიდებული.

2016 წლის აპრილის ბრძოლებში ფიზულის მიმართულებით მტრების ტანკების 
განადგურებაში აზერბაიჯანელი სამხედროების მაღალმა მორალურ-ფსიქოლოგიურმა 
მდგომარეობამ, პროფესიულმა მომზადებამ, პატრიოტულმა განცდამ, გმირულმა სულის-
კვეთებამ და თანამედროვე შეიარაღებამ გადამწყვეტი როლი შეასრულა.

თანამედროვე ომში მტრის ტანკებსა და ჯავშანმანქანებთან ბრძოლა ძირითადად 
ტანკსაწინააღმდეგო არტილერიის, ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექსების, ჯავშ-
ნიანი მანქანების, ტანკების, ტანკსაწინააღმდეგო ყუმბარმტყორცნებისა და საინჟინრო 
შეფერხებების საშუალებით ხორციელდება. თუმცა მტრის ცალკეული ტანკებისა და 
ჯავშანმანქანების დაცვის წინა ხაზთან გამოსვლა არ არის გამორიცხული. ისინი ტანკსა-
წინააღმდეგო ხელყუმბარებით უნდა განადგურდეს. ახლო მანძილზე ტანკი მამაცი და 
უნარიანი სამხედროსათვის განსაკუთრებულ საფრთხეს არ წარმოადგენს.

T–34 meore msoflio omis saukeTeso tanki.

Т-34 ტანკი ხარკოვის ორთქმავალმშენებელ 
ქარხანაში კონსტრუქტორი მიხაილ ილიჩ 
კოშკინის ხელმძღვანელობითიქნა წარმოე-
ბული. კონსტრუქტორმა ორი საცდელი ნი-
მუში დაამზადა, 3000 კმ მანძილის გავლით 
ისინი გამოსცადა. კოშკინს ტანკით მოსკოვში 
მისვლა უბრძანეს. 1940 წლის 17 მარტს 
კრემლის ივანოვის მოედანზე იგი საბჭოთა 
მთვრობას წარედგინა. მოსკოვის გარეუბ-
ანშიც გამოცდა წარმატებით გაიარა. მ.ი. 
კოშკინმა თავისი სიცოცხლე და ჯანმრ-
თელობა ტანკს შესწირა. ექვსი თვის შემდეგ 
ის გარდაიცვალა.

- ა.ჰიტლერმა Т-34 ტანკის მახასიათებლების გაცნობის შემდეგ, უკვე გარდაცვლილი 
კოშკინი პირად მტრად გამოაცხადა.
- 1941 წელს გერმანელი მფრინავები მ.ი. კოშკინის საფლავის გასანადგურებლად 
ბომბავენ იმ სასაფლაოს, სადაც იყო იგი დაკრძალული.
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ტანკის სანგართან მიახლოებისას ჯა-
რისკაცი უცდის მის 15-20 მ მანძილზე 
მიახლოებას, მკვდარი ზონიდან ტანკსაწი-
ნააღმდეგო ყუმბარას ტანკს ესვრის. თუ ამ 
დროს ტანკს არ მოხვდება და ის გააგრძე-
ლებს მოძრაობას, ჯარისკაცი სანგრის ფსკერ- 
ზე წვება. ტანკის გადასვლისთანავე ცოცხ-
ლად წარმოდგება და მას სუსტი ადგილე-
ბიდან ანადგურებს. თუ დაზიანებული ტან-
კის პირადი შემადგენლობა შეეცდება ტანკის 
დატოვებას, იგი ავტომატის ცეცხლით გა-
ნადგურდება.

xmliT tankebze Seteva

არა, ეს არ არის ლეგენდა. დამპყ-
რობელთა ტანკებზე შეტევა 1939 
წლის 1 სექტემბერს ვერმახტის “პო-
ლონეთის კამპანიის” დროს კროი-
ანტამას სიახლოვეს მოხდა. გერმა-
ნელების სატანკო კორპუსის შეტე- 
ვის აღკვეთისათვის პოლონელები 
ხმალითა და შუბით ეტაკნენ ტან-
კებს. მართალია მათ ამ ბრძოლაში 
დიდი დანაკარგები განიცადეს, მაგ-
რამ გერმანელების შეტევის, თუნ-
დაც დროებით შეჩერება შეძლეს.

1.  მოამზადეთ მოხსენება ტანკების პირველ მსოფლიო ომში გამოყენების 
შესახებ.

2.  როგორ გესმით, დაკვირვების ხელსაწყოების ხელთარსებული საშუალებით 
დაფარვისას ტანკის “დაბრმავება“?

3.  ტანკებით ბრძოლისას მოტომსროლელი ოცეულის შემადგენლობაში, 
რომელი მოვალეობის შემსრულებლობას ისურვებდით? დაასაბუთეთ თქვენი 
მოსაზრება.

4. თქვენი აზრით, როგორ შეიძლება თავის დაცვა РКГ-3 კუმულატიური 
ხელყუმბარის აფეთქების მომენტში წარმოქმნილი დარტყმის ტალღისაგან?

5. თუ ტანკს ყუმბარს არ მოხვდება და ის გააგრძელებს მოძრაობას, ჯარისკაცი 
სანგრის ფსკერზე წვება, ტანკის გადასვლისთანავე ცოცხლად წამოდგება და მას 
სუსტი ადგილებიდან ანადგურებს. რას ფიქრობთ მისი “დაბრმავებით” ხელში 
ჩაგდების შესახებ?

6. მოამზადეთ მოხსენება გმირი ტანკისტების შესახებ. 
7. ფიზიკის საგანში შესწავლილ რომელ კანონთან შეადარებდით ტანკების 

განვითარებისა  და ტანკებით ბრძოლას? (დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება).

kiTxvebi da davalebebi

tankis  ganadgureba xelyumbariT
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samxedro topografia 

19. topografiuli rukebis wakiTxva

დედამიწის რუკებისა და გეგმების შექმნას დიდი ხნის ისტორია აქვს. ხმე-
ლეთზე დაზვერვის წარმოება, საბრძოლო ოპერაციების დაგეგმვისა და მართვის 
წარმოდგენა ტოპოგრაფიული რუკების გარეშე შეუძლებელია. ამ რუკებზე დე-
დამიწის ფიზიკური ზედაპირი და იქ არსებული ყველა ობიექტი ერთ დონეზე 
აისახება. ასახვის სრულყოფილება, სისრულე რუკის მასშტაბზეა დამოკიდებული.

Tqveni azriT, sabrZolo operaciebis dagegmvisas, ra roli akisriaT 

topografiul rukebs? 

დიდმასშტაბიანი რუკები ძირი-
თადად დედამიწის ზედაპირის 
სრულყოფილ შესწავლაში, 
ზუსტი გამოთვლებისა და 
გაზომვების სამუშაოების  
წარმოებაში, არტილერიაში 
საცეცხლე მომზადებაში, 
სამხედრო საინჟინრო დანადგა-
რების მოცულობის შესწავლაში, 
სამხედრო დავალებების 
შესრულებაში გამოიყენება.

საშუალომასშტაბიანი 
ტოპოგრაფიული 
რუკები ძირითადად 
სამხედრო 
მსვლელობების, მტერზე 
დაკვირვებისა და 
ხმელეთზე 
ორიენტაციისათვის 
გამოიყენება.

მცირემასშტაბიანი 
ტოპოგრაფიული 
რუკები სამხედრო 
შტაბებში, ავიაციის 
ჰაერში ორიენტაციაში 
და სხვა სპეციალური 
საკითხების 
გადაწყვეტაში 
გამოიყენება.

didmasStabiani – 
1:25000, 1:50000

saSualo 
masStabiani–

1:100000,
1:200000

wvrilmasStabiani – 
1:500000,
1:1000000

samxedro operaciebSi Sedgenili rukebi masStabis 

mixedviT iyofa Semdeg jgufebad:
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topografiuli rukebis Sinaarsi

ტოპოგრაფიული რუკების შინაარსს ბუნებრივი და სოციალურ-ეკონომიკური ელე-
მენტები მიეკუთვნება. ბუნებრივ ელემენტებს ჰიდროგრაფიული ობიექტები, რელიეფი, 
მცენარეული საფარი და გრუნტი; სოციალურ-ეკონომიკურ ელემენტებს კი საცხოვ-
რებელი პუნქტები, გზები და კავშირგაბმულობის საშუალებები, პოლიტიკურ-ადმინის-
ტრაციული ელემენტები, ეკონომიკური და კულტურული ობიექტები მიეკუთვნება.

hidrografiul obeqtebs მიეკუთვნებიან ზღვები, ტბები, წყალსაცავები, 
მდინარეები, არხები, ჭები და წყაროები. ტოპოგრაფიულ რუკებზე ეს ობიექტები ლურ-
ჯად ან ცისფრად სხვადასხვა ტონებში (შეფერილობებში) აისახება. ტოპოგრაფიულ რუ-
კებზე მდინარეების რიგი მაჩვენებლები, მდინარის სიგანე, გადასასვლელები (სიღრმის 
ჩვენებით), მდინარის ფსკერზე გრუნტის მახასიათებლები და სხვა, პირობითი ნიშნებით, 
წარწერით აისახება.

reliefsa da hidrografias შორის  უშუალო კავშირი და ურთიერთდამო-
კიდებულება არსებობს. .

mcenareuli safari arsebobs როგორც ბუნებრივი (ტყეები, ბუჩქნარები, საძოვ-
რები, მდელოები, ჭაობები და სხვა), ისე კულტურული (ბაღები, პლანტაციები, ვენახები 
და სხვ).

grunts ქვიშნარი, თიხნარი, ქვიანი ზედაპირი, მსხვილი მონოლითური ქანების 
ზედაპირზე გამოსული ფართობები და სხვა მიეკუთვნება.

topografiuli rukebis pirobiTi niSnebi

ტოპოგრაფიული რუკების პირობითი ნიშნები სხვადასხვა მასშტაბების მიხედვით 
სპეციალური წიგნების სახით გამოიცემა.

ტოპოგრაფიული გეგმებისა და რუკების პირობითი ნიშნები მრავალნაირია და მათი 
რაოდენობა მასშტაბზე დამოკიდებულებით იცვლება, მაგალითად, 1:25000, 1:50000 და 
1:100000 მასშტაბიან ტოპოგრაფიულ რუკებზე 350-მდე გრაფიკული პირობითი ნიშანი და 
400-ზე მეტი შემოკლებული განმარტებითი ჩანაწერი გამოიყენება. პირობითი ნიშნების 
დამახსოვრება, ერთმანეთისაგან განსხვავება, მათი დახმარებით რუკებისა და გეგმების 
წაკითხვა ძნელი არაა.

ტოპოგრაფიული პირობითი ნიშნები konturuli (farTobiTi), წრფივი, 
უმასშტაბო და განმარტებითია.

konturuli pirobiTi niSnebi ფორმისა და ზომების რუკის მასშტაბის სა-
ფუძველზე ნაჩვენები ობიექტების ასახვისათვის გამოიყენება. ამ ნიშნებს რუკის გან-
საზღვრული ნაწილის დაკავების გამო, ზოგჯერ ზედაპირის პირობით ნიშნებსაც 
უწოდებენ. ტყე, ბაღი, ბამბის პლანტაციები, მდელოები, ტბა და სხვა ობიექტები რუკაზე 
კონტურებით გამოისახება, შემდეგ კი კონტურში ნიშნები განთავსდება. ეს ნიშნები 
ზოგჯერ ასახულ ობიექტებს (ლელქაში, ვენახი და სხვ.) გვაგონებს, ზოგჯერ კი მარტივი 
გეომეტრიული ფორმისაა (მაგალითად, ბუჩქნარის გამოსახვით პატარა წრეები,ქვების 
გამომსახველი სამკუთხედები და სხვ.)..

wrfivi pirobiTi niSnebi დედამიწის ზედაპირზე სიგანის არამქონე ვიწრო 
ზოლის სახით გაგრძელებული სხვადასხვა ობიექტისა (გზები, მდინარეები, არხები და 
სხვ) და ხაზების ( ზონის, რაიონის საზღვრები და სხვ.) ასახვისათვის გამოიყენება. ზო-
ლის სახის ობიექტების სიგანე რუკის მასშტაბზე დამოკიდებულებით ზოგჯერ მასშტა-
ბით, ზოგჯერ კი უმასშტაბოდ აისახება.
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masStabgareSe pirobiTi niSnebi ეკონომიკური და სხვა თვალსაზრისით სპე-
ციალური მნიშვნელობის მქონე, თუმცა ფართობის სიმცირის გამო რუკაზე ასახვის 
შესაძლებლობის არამქონე ობიექტების ასახვისათვის გამოიყენება (საგზაო მაჩვენებ-
ლები, ჭები და სხვ).

ganmartebiTi pirobiTi niSnebi რუკაზე ასახული ობიექტების დამატებით 
თვისებებს უჩვენებს. მაგალითად, ტყის კონტურში ხის სახეობის მაჩვენებლი ნიშანი 
(ჩანაწერი), მდინარის დინების მიმართულებისა და დინების სიჩქარის მაჩვენებელი 
ღერძი, ციფრი და სხვ..

informacia dedamiwis reliefis ZiriTadi formebis Sesaxeb.

დედამიწის ზედაპირის რელიეფი ტოპოგრაფიულ რუკებზე სრულყოფილად და 
ზუსტად აისახება. მისი ადვილად წაკითხვა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა. 
დედამიწის ფიზიკური ზედაპირის ამსახველ ერთიან ფორმას რელიეფი ეწოდება.

ინფორმაცია დედამიწის რელიეფის ძირითადი ფორმების შესახებ. 

ცალკე მდებარე და გარშემო მყოფი ტერიტორიებისაგან უმრავლეს შემთხვევაში 

კონუსისებრი ფორმით ამაღლებული რელიეფის ფორმას mTa (zegani) ეწოდება.. მთის 

(ზეგანის) უმაღლეს წერტილს მწვერვალი, გვერდით ზედაპირს - ferdobi ეწოდება. 

მთის (ზეგანის) გარშემო მყოფ ზედაპირთან შემაერთებელ ხაზს მისი kalTa ეწოდება.

Rrante 

(qvabuli)

 მთის (ზეგანის) მომცავ შეკრულ დაბლობს Rrante ეწოდება. ღრანტეს გვერდითი ზედა-

პირი უღელტეხილებს ქმნის. ქვაბულის გარშემო მყოფ ფართობთან შემაერთებელ ხაზს 

კაში (წარბი) ეწოდება.

qedebi

განსაზღვრული მიმართულებით გაგარძელებულ თანდათანობით დადაბლებულ 

მაღლობებს qedebi ეწოდება. ქედების ორი უღელტეხილი მის უმაღლეს ნაწილში 

შეერთებით წყალგამყოფს ქმნის.

xeoba

ქედების საპირისპიროდ განსაზღვრული მიმართულებით გაგრძელებულ და თანდა-

თანობით დადაბლებულ მოგრძო ფორმის დაბლობს xeoba ეწოდება. უმრავლეს შემთხ-

ვევაში ხეობები მდინარეების კალაპოტები ხდებიან. კალთებთან ციცაბო ნაწილებში წარ-

მოიქმნება მთის კლდეები (xramebi). ბალახითა და ბუჩქოვანი მცენარეებით დაფარულ ხრამებს 

ხევები ეწოდება. ზეგანის კალთებზე ან ზღვის სანაპიროების გასწვრივ გაგრძელებულ ნაკლებ-

დახრილ საფეხუროვან ფართობებს ტერასები ეწოდება. ძალიან ციცაბო ადგილებს kldeebi ეწო-

დება.

gadasas-

vleli

ორი მეზობელი მთის უღელტეხილის შემაერთებელ ადგილს gadasasvleli ეწოდება. 

მთიან ადგილებში გზები გადასასვლელებზე გადის. ამიტომაც მთებში ასეთ ადგილს 

mTebis gadasasvlelsac უწოდებენ.

vake
უმნიშვნელო დახრილების მქონე მოსწორებული რელიეფის ფორმას vake ეწოდება.  

200 მ-ზე ნაკლები სიმაღლის მქონე ვაკეს dablobi ეწოდება.

mTa

(zegani) 
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gadasasvleli
mwvervali xeoba

borcvi
qvabuli veli

 wvero

kldemTis kalTa

reliefis ZiriTadi formebi

topografiul rukebze reliefis asaxva, 
horizontalebis xerxi, gadakveTis simaRle

სამხედრო ოპერაციებისათვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს რელიეფის 
წაკითხვას. რუკებზე რელიეფის ასახვის არსი რელიეფის სამგანზომილებიანობის, ანუ 
მოცულობის სიბრტყეზე ჩვენებაში მდგომარეობს.

horizontalebis sibrtyeze dagegmareba da asaxva
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რელიეფის რუკაზე ასახვის შედეგად შესაძლებელია განისაზღვროს:
- წერტილების აბსოლუტური და ფარდობითი სიმაღლეები:
- უღელტეხილების მიმართულება, დახრილობა და რაოდენობრივი მაჩვენებლები.
ამჟამად ყველაზე მეტად გამოყენებული ხერხი horizontalebis ხერხია. 

რელიეფის რუკებზე ასახვისათვის ჰორიზონტალები მათემატიკური თვალსაზრისით 
ზუსტ ხერხად ითვლება.

ერთნაირი სიმაღლეების მქონე წერტილების შემაერთებელ გლუვ მრუდ წირს 
horizontali  ეწოდება. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ჰორიზონტალები ადგილის 
დონის ზედაპირზე პარალელური ზედაპირებით რელიეფის გადაკვეთის ხაზებია. ასეთ 
სიბრტყეს mkveTi sibrtye ეწოდება.

რელიეფის რუკაზე ჰორიზონტალებით გამოსახვისათვის ერთი ჰორიზონტალი არ 
არის საკმარისი. ორ მეზობელ მკვეთ სიბრტყეს (დონის სიბრტყე)  შორის დარჩენილ 
ვერტიკალურ მანძილს kveTis simaRle ეწოდება.

zogierTi reliefuri formebis horizontalebiT asaxva

რუკებზე ზოგიერთი ჰორიზონტალის სიმაღლე ფერდობის ამაღლების  მიმართუ-
ლების პირობით იწერება. გადაკვეთის სიმაღლის ცოდნისას, ერთი ჰორიზონტალის 
სიმაღლის მიხედვით, მეორე ჰორიზონტალის სიმაღლის განსაზღვრა შეიძლება.

ჰორიზონტალებით გამოსახული რუკა სხვადასხვა სამხედრო ოპერაციაში ფართოდ 
გამოყენება. რელიეფის კიდევ უფრო სრულყოფილად ასახვის მიზნით ტოპოგრაფიულ 
რუკებზე ჰორიზონტალებთან ერთად მახასიათებელი წერტილების სიმაღლეები იწერება.

რუკაზე ტერასების, კლდეების, ბორცვების სიმაღლეებიც იწერება. ამ ელემენტების 
ჰორიზონტალებით ასახვა შეუძლებელია.
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1. განსაზღვრეთ დამოკიდებულება რელიეფისა და ჰოდროგრაფიას შორის.
2. თქვენი აზრით, სამხედრო საქმეში ტყის კონტურში ხის სახეობის აღ-

მნიშვნელი ნიშანი, მდინარის დინების მიმართულებისა და სიჩქარის მაჩვენებელი 
ღერძი და ციფრი რამდენად არის სასარგებლო?

3. თქვენი აზრით, მთიან ტერიტორიაზე გასავლელ ადგილს რატომ ეწოდება 
მთაზე გადასასვლელი?

4. რისი გათვალისწინება არის საჭირო ხეობიან ტერიტორიაზე საბრძოლო 
ოპერაციის დაგეგმვისას?

5. მოტომსროლერი ოცეულის (თაქიმი) მეთაური რომ იყოთ, სად მო-
ამზადებდით ოცეულის დასაბანაკებელ ადგილს? დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრება.

kiTxvebi da davalebebi

20. rukebze geografiuli da marTkuTxa 

koordinatebis gansazRvra

ტერიტორიაზე ან კიდევ რუკაზე მოცემული რაიმე წერტილის (მიზნის) სათავედ 
მიჩნეული წრფეებით ან სიბრტყის მიმართ განსაზღვრას კოორდინატთა სისტემა 
ეწოდება. ეს წრფეები საკოორდინატო  ღერძების, სიბრტყეები კი საკოორდინატო 
სიბრტყეების მოვალეობებს ასრულებენ. კოორდინატთა სისტემაში წერტილის 
სიბრტყეზე ან კიდევ სივრცეში ადგილის განსაზღვრის კუთხეს ან წრფივ სიდიდეებს 
კოორდინატები ეწოდება.

ra informaciebi arsebobs topografiul rukebze geografiuli da 
marTkuTxa koordinatebis Sesaxeb?

დედამიწის ზედაპირზე არსებული წერტილების ადგილს გადასაწყვეტი ამოცანის 
ხასიათიდან და მოთხოვნილ სიზუსტეზე დამოკიდებულებით სხვადასხვა კოორდინატთა 
სისტემებში განსაზღვრავენ. ამ გაკვეთილზე სამხედრო ტოპოგრაფიაში ყველაზე ვრცლად 
გამოყენებულ გეოგრაფიულ და მართკუთხა კოორდინატთა სისტემებს გავეცნობით.

დედამიწის ზედაპირზე არსებული წერტილების ადგილის კუთხური კოორდი-
ნატებით (განედი და გრძედი) გამოსახვის ხერხი ასტრონომ ჰიპპარქეს (ჩვ. წ. აღ-მდე 
150-100 წლები) მიერ იყო შემუშავებული. XIX საუკუნის ბოლომდე მსოფლიო 
რუკებზე ეკვატორის ხაზი ნულოვანი განედის წრეხაზად იყო მიღებული, საწყისი 
მერიდიანი სხვადასხვა ქვეყნებში სხვადასხვა იყო. 1884 წლიდან ყველა ქვეყნისათვის 
გრინვიჩის მერიდიანი საწყისად იქნა აღებული.
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geografiul koordinatTa sistemaSi დედამიწის ზედაპირის ნებისმიერი 
წერტილის კოორდინატის სათავის მიმართ მდებარეობის კუთხური ზომებით განსაზღვრა 
ხდება.

გეოგრაფიულ კოორდინატთა სისტემა ერთმანეთისაგან ძალიან შორს მანძილზე 
მდებარე ობიექტების ურთიერთმდებარეობის განსაზღვრასთან დაკავშირებული ამ-
ოცანების გადაწყვეტისათვის მარტივია. ამიტომაც ამ კოორდინატთა სისტემის ძი-
რითადად შორს მანძილზე საბრძოლო საშუალებების (ბალისტიკური რაკეტების, ავიაციის 
და სხვ.)  გამოყენებასთან დაკავშირებული გამოთვლების სამუშაოებში გამოიყენება.

გეოგრაფიული კოორდინატთა სისტემის 
ელემენტები, გეოგრაფიული განედისა და 
გეოგრაფიული გრძედის წრეხაზებისგან 
შედგება. ქალაქ ლონდონის სიახლოვეს არ-
სებული გრინვიჩის ობსერვატორიაზე გამა-
ვალი მერიდიანი საწყის ანუ ნულოვან მე-
რიდიანად არის მიღებული.

დედამიწის ზედაპირზე მოცემულ წერ-
ტილზე (M) გამავალ ვერტიკალურ ხაზსა  
და ეკვატორის სიბრტყეს შორის დარჩენილ 
კუთხეს geografiuli ganedis wrexazi 
(ϕ) ეწოდება. განედი მერიდიანის რკალზე 
ეკ-ვადორიდან ორივე პოლუსის მიმართუ-
ლებით გამოითვლება და 0-90° მნიშვნე-
ლობებს იძენს. ეკვატორის ჩრდილოეთით 
მდებარე წერტილების განივ წრეებს ჩრდი-
ლოეთი განედი, ხოლო სამხრეთით მდე-

ბარეებს კი სამხრეთი განედი ეწოდება.
საწყისი (გრინვიჩის) მერიდიანის სიბრტყესა და მოცემულ წერტილზე (M) გამავალი 

მერიდიანის სიბრტყეს შორის დარჩენილ ორწახნაგა კუთხეს geografiuli grZedis 
wrexazi (λ) ეწოდება. გრძედის წრეხაზი ეკვატორის ან პარალელურ რკალთან სათავის 
მერიდიანიდან აღმოსავლეთის ან დასავლეთის მიმართულებით იზომება და შესაბამისად 
აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გრძედის სახელს იღებს. მისი მნიშვნელობა 0-180°-ს 
შორის იცვლება.

marTkuTxa koordinatTa sistema ზონალურია. დედამიწის ზედაპირის რუ-
კის შედგენისათვის, იგი ექვსრადიუსიან ზონებად იყოფა. თითოეულ ზონაში კო-
ორდინატთა სისტემა აიგება. კოორდინატთა სათავე ზონის შუა მერიდიანისა და 
ეკვატორის ხაზის გადაკვეთაა. თითოეული ზონა სიბრტყედ არის მიჩნეული. ვინაიდან 
წრფივ სიდიდეებზე მუშაობა გეოგრაფიული კოორდინატთა სისტემის კუთხურ 
სიდიდეებზე მუშაობასთან შედარებით მარტივია, მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა 
ტერიტორიაზე და რუკაზე პრაქტიკული ამოცანების გადაწყვეტაში უფრო ვრცლად 
გამოიყენება.

geografiuli koordinatebis gansazRvra. განედური და გრძედური გრა-
დუსები თითოეული რუკის ფურცლის კუთხეებში იწერება. მაგალითად, სურათზე 
მოცემული ფურცლის სამხრეთი და ჩრდილოეთი მხარეების (პარალელების) განედი 
შესაბამისად 54°45´ და 54°50, დასავლეთი და აღმოსავლეთი მხარეების (მერიდიანების) 
გრძედი 18°07´30˝.და 18°15´-ის ტოლია.

რუკაზე გეოგრაფიული კოორდინატების განსაზღვრისათვის 1:25000 და 1:50000 
მასშტაბიან რუკის ფურცლებზე დამატებითი წუთობრივი ჩარჩო არსებობს. ამ ჩარჩოებში 

koordinatTa sistema sibrtyeze
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მერიდიანები და პარალელები მონაცვლეობითი 1´-იანი თეთრ და შავ მონაკვეთებად 
იყოფა, წუთობრივი დანაყოფები კი წერტილების საშუალებით 10˝ ნაწილებადაა 
დაყოფილი.

18o15o

50o
18o 43 16

18o
45o
54o

07o30o 43 15 16
54o

15o

A

54o45o20

5

60
74

5

B

3o

60
74

18
o 0
8
50

9

8

10

გა
ნე
დ
ი

გრძედი

18o08 03=
=54o4535

18o08 58=
=54o4529

54o

45o
18o

54o
07o30o

50o

wertilebis geografiuli koordinatebis gansazRvra (A wertili) da geogra-

fiuli koordinatebis safuZvelze wertilebis rukaze datana (B  wertili) 

ერთი რაიმე წერტილის, მაგალითად, სურათზე მოცემული A წერტილის გეო-
გრაფიული კოორდინატების განსაზღვრისათვის წერტილის სამხრეთი და აღმოსავლეთი 
მხრიდან ერთი და იგივე ათწამიანი წერტილების შემაერთებელი პარალელისა და 
მერიდიანის ხაზები გაივლება (სურათზე შესაბამისად 54°45´20˝ და 18°08´50˝). 
გავლებულ ხაზებსა და წერტილს შორის  მონაკვეთების სიგრძისა და სიგანის ჩარჩოში 
მოცემულ ათწამიან დანაყოფებზე განსაზღვრით (სურათზე შესაბამისად 9˝ და 8˝ ) ამ 
ხაზების (მერიდიანისა და პარალელის) განედისა და გრძედის მნიშვნელობებთან 
ჯამდება. მაშასადამე, A წერტილის გეოგრაფიული კოორდინატებია:  

განედი:   λ.=.54°45´20˝.+.9˝.=.54°45´29˝,
გრძედი:  ϕ.=.18°08´50˝.+.8˝.=.18°08´58˝
გეოგრაფიული კოორდინატების მიხედვით წერტილის რუკაზე გადატანისათვის 

(სურათზე B წერტილი) ჯერ ამ წერტილის განედის მნიშვნელობა ჩარჩოს დასავლეთ- 
ისა და აღმოსავლეთის მხარეს, გრძედის მნიშვნელობა კი სამხრეთისა და ჩრდილოეთის 
მხრიდან მცირე ზომის ხაზებით აღინიშნება. შემდეგ  ამ ხაზების სახაზავით შეერთებით 
პარალელისა და მერიდიანის ხაზები გაივლება. პარალელისა და მერიდიანის გავლებით 
განისაზღვრება წერტილის ადგილი რუკაზე.
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marTkuTxa koordinatTa sistema

topografiuli rukebis proeqcia. დედამიწის ზედაპირის რუკაზე დაუმა-
ხინჯებლად ასახვისათვის დედამიწა ყოველ 6°-ზე ერთხელ გავლებული მერიდიანებით 
60 ზონად იყოფა. გრინვიჩის მერიდიანიდან დაწყებული 1-დან 60-მდე არაბული 
ციფრებით ინომრება. თითოეული ზონის შუა მერიდიანს RerZuli meridiani 
ეწოდება.

ზონა.№
გრინვიჩი

0º 6º 12º 18º 24º 30º 36º 42º 48º 54º

ზონის 
ღერძული 
მერდიანი

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dedamiwis zedapiris eqvs-
gradusian zonebad dayofa

dedamiwis zonebis  
saxiT asaxva

marTkuTxa koordinatebi. ტოპოგრაფიაში წერტილის მდებარეობის სიბრტყეზე 
(რუკაზე) განსაზღვრულ წრფივ სიდიდეებს – აბსცისა  (x) და ორდინატა  (y)  marTkuTxa 
koordinatebi ეწოდება. ეს კოორდინატები მათემატიკაში მიღებული კოორდინატები-
საგან რამდენადმე განსხვავდება.

მართკუთხა კოორდინატთა სისტემის  ზონის ღერძული მერიდიანისა და ეკვატორის 
ურთიერთმართობული წრფეების სახით ასახვის გამო ეს წრფეები საკოორდინატო 
ღერძებად მიიღება: ღერძული მერიდიანი - X აბსცისა, ზონაში არსებული ეკვატორის 
მონაკვეთი კი Y ორდინატთა ღერძია. კოორდინატების მნიშვნელობა ჩრდილოეთითა და 
აღმოსავლეთით იზრდება. ღერძების გადაკვეთის წერტილი კოორდინატთა სათავედ 
ითვლება.

საკოორდინატო ღერძები ექვსგრადუსიან ზონას ოთხ მეოთხედად ყოფს. მეოთხედები 
X აბსცისთა ღერძის დადებითი მიმართულებიდან საათის ისრის მოძრაობის მიმარ-
თულებით გამოითვლება.

ზონაში არსებული ნებისმიერი M წერტილის კოორდინატთა სათავის მიმართ 
მდებარეობა საკოორდინატო ღერძებამდე უმოკლესი (მართობების მიხედვით) მანძილით 
განისაზღვრება. როგორც სურათიდან ჩანს, აბსცისისა და ორდინატის მნიშვნელობები 
აბსოლუტური მნიშვნელობით ერთი და იგივეც რომ იყოს, ნიშნისაგან დამოკი-
დებულებით M წერტილი საკოორდინატო ზონის ოთხ სხვადასხვა მეოთხედში იკავებს 
ადგილს.

ნებისმიერი საკოორდინატო ზონის სიგანე ეკვატორზე დაახლოებით 670 კმ, 
მე-40 განედური წრისა და კი 510 კმ-ია.
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koordinatTa zona marTkuTxa koordinatTa sistema
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რუკაზე გაზომვისა და გამოთვლის სამუშაოების გამართულებელი უარყოფითი 
ორდინატის მნიშვნელობებისაგან გასანთავისუფლებლად ზონის ღერძული მერიდიანი 
პირობითად 500 კმ დასავლეთით იქნა გადაწეული. ანუ თითოეულ ზონაში 
კოორდინატთა სათავე x = 0 და y = 500 მიიღება. ამის შემდეგ ყველა წერტილის 
ორდინატი 500 კმ-ით გაზრდილია. ამიტომაც ღერძული მერიდიანიდან დასავლეთით 
მდებარე წერტილების ორდინატები 500 კმ-ით ნაკლები, აღმოსავლეთით მდებარე 
წერტილების ორდინატები კი 500 კმ-ით მეტი იქნება

მართკუთხა კოორდინატთა სისტემაში წერტილის მდებარეობა მხოლოდ ზონის 
შიგნით განისაზღვრება. ორდინატის მნიშვნელობების თითოეულ ზონაში გამეორების 
გამო, იმის შესატყობინებლად, თუ რომელ ზონას მიეკუთვნება, ორდინატის მნიშ-
ვნელობის წინ ზონის ნომერი ემატება. წერტილის კოორდინატების ასეთ ჩანაწერს. 
sruli koordinati ეწოდება.

nimuSi 1. წერტილის სრული მართკუთხა კოორდინატებია x =.4485365,.y =.9394775. 
ეს ნიშნავს იმას, რომ წერტილი ეკვატორიდან 4 485 კმ 365 მ ჩრდილოეთით, მე-9 ზონის 
ღერძული მერიდიანიდან 105 კმ 225 მ დასავლეთით მდებარეობს (394775 – 500000 = 
–105225).

nimuSi 2. სრული მართკუთხა კოორდინატები x =.4536185,. y = 28617440-ის მქონე 
წერტილი ეკვატორიდან 4536 კმ 185 მ ჩრდილოეთით, 28-ე ზონის ღერძული სიმა-
ტრიიდან 117 კმ 440 მ აღმოსავლეთით მდებარეობს  (617440.–.500000.=.117440).
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marTkuTxa koordinatebis gansazRvra rukaze

wertilis marTkuTxa koordinatebis gansazRvra rukaze. წერტილის 
რუკაზე ადგილის მიახლოებითი ჩვენებისათვის საკმარისია იმ კვადრატის ჩვენება, 
რომელშიც ის მდებარეობს. ამისათვის კვადრატის  სამხრეთ-აღმოსავლეთ კუთხის 
შემდგენი ჰორიზონტალური და ვერტიკალური კილომეტრების ხაზების წვეროებში 
დაწერილი ციფრების - ჯერ აბსცისის, შემდეგ ორდინატის წაკითხვაა საჭირო. 
მაგალითად, სურათზე გამოსახული განცალკევებული ქვის ადგილის საჩვენებლად ასე 
უნდა ითქვას: “კვადრატი სამოცდა თოთხმეტი თხუთმეტი, განცალკევებული ქვა”  
ჩანაწერის წესი ასეთია: “განცალკევებული ქვა (7415)”.

ზოგჯერ მიზნის ჩვენებისას კვადრატი წარმოსახვა-ში 9 
ადგილას იყოფა, ციფრებით აღინიშნება. მიზნის ჩვე-
ნებისათვის ჯერ ასახელებენ წინა კვადრატის ნომერს, 
შემდეგ კი მას მიზნის კვადრატში ადგილის მაჩვენებელი 
ციფრი დაემატება. მაგალითად, სურათზე მოცემული M 
წერტილის ადგილი ასე იქნება ნაჩვენები: კვადრატი 7614-4, 
მიზანი M (სამხედრო მოსამსახუ-რეები ამას, თავიანთ წრე-
ში საუბრისას lokokinas უწოდებენ).

რაიმე წერტილის ადგილის ზუსტი ჩვენებისათვის მისი 
კოორდინატების განსაზღვრა არის საჭირო. ამისათვის 
წერტილის მდებარე კვადრატის სამხრეთი და აღმოსავლეთი  

მხარეებიდან განსაზღვრულ წერტილ-ამდე გაზომილი მანძილები შესაბამისად ამ 
წირების X აბსცისისა და Y ორდინატის მნიშვნელობებს ემატება. მაგალითად, A 
წერტილის კოორდინატების განსაზღვრისათვის ამ წერტილიდან მისი მდებარე 
კვადრატის სამხრეთი და დასავლეთი მხარეების მართობული m და n მანძილების 
სახაზავით (ფარგლით, კოორდინატმზომით) გაზომვით მასშტაბის შესაბამისად ტე-
რიტორიაზე სიგრძეები გამოითვლება (m = 560 მ,.n = 410 მ)..შემდეგ m და n მანძილები A 

M
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წერტილის მდებარე კვადრატის სამხრეთ-დასავლეთ კუთხეზე გამავალი ჰორი-
ზონტალური და ვერტიკალური კილომეტრ წირების წვეროში დაწერებულ რიცხვებთან 
იკრიბება, მაშასადამე,. A. წერტილის აბსცისას (X) და ორდინატას (Y) მნიშვნელობები 
ქვემოთ მოცემული სახით მიიღება:  

X = 74 კმ + 560 მ = 74560 მ
Y = 15 კმ + 410 მ = 15410 მ
A წერტილის ამ წესით მოძებნილ კოორდინატებს მისი mokle koordinatebi  

ეწოდება. მცირე ტერიტორიაზე, მაგალითად, მხოლოდ რუკის ფურცელზე მუშაობის 
დროს შემოკლებული კოორდინატები გამოიყენება. კოორდინატების მოკლე ჩანაწერი 5 
ციფრით გამოისახება. კილომეტრების რაოდენობას ათეულებისა და ერთეულების, ხო-
ლო მეტრების რაოდენობის ასეულების, ათეულების და ერთეულების თანრიგამდე 
უჩვენებენ. 

წერტილების sruli koordinatebis ჩაწერისათვის კილომეტრის წრფეების ეკ-
ვატორიდან და ღერძული მერიდიანიდან არსებული მანძილის სრულად ჩაწერაა საჭი-
რო. ვინაიდან..A. წერტილის მდებარე კვადრატის სამხრეთ-დასავლეთი წვეროს სრული 
კოორდინატები არის X = 6074000,. Y = 4315000,. ამიტომ წერტილის სრული კოორ-
დინატები X = 6074560,.Y = 4315410 იქნება. 

marTkuTxa koordinatebis mixedviT wertilis rukaze datana. კო-
ორდინატების X = 6074930,. Y = 4316825 მქონე B წერტილის რუკაზე დატანაა საჭირო. 
(სურათი 7.9.) ჯერ საჭიროა მოვძებნოთ კვადრატი, რომელშიც ეს წერტილი მდებარეობს. 
კოორდინატების ბოლო სამი ციფრის ჩამოცილების  შემდეგ დარჩენილი კილომეტრების 
მიხედვით ვპოულობთ კვადრატს - ეს 7416 კვადრატია.

კვადრატის შიგნით წერტილის ადგილი ასე განისაზღვრება: წერტილის აბსცისას 
გამოაკლდება 6074 კმ, მიღებული მანძილი (930 მ) კვადრატის მარცხენა და მარჯვენა 
მხარეს ქვემოდან ზემოთ რუკის მასშტაბის მიხედვით გაზომვით წრფესთან შეერთდება. 
იმავე წესით, ორდინატას მნიშვნელობიდან 4316 კმ-ის გამოკლებით მიღებული მანძილი 
(825 მ ) გავლებულ წრფეზე მარცხნიდან მარჯვნივ რუკის მასშტაბის შესაბამისად იზომება 
და აღინიშნება. მაშასადამე, კოორდინატები მოცემული წერტილის რუკაზე გადატანა 
შესაძლებელია.

1. მოცემული რუკის ჩარჩოს მიხედვით განსაზღვრეთ ნებისმიერი წერტილის 
გეოგრაფიული კოორდინატი.

2. მოცემული რუკის ჩარჩოს მიხედვით განსაზღვრეთ ნებისმიერი წერტილის 
მართკუთხა კოორდინატი.

3. თქვენი აზრით, სამხედრო საქმეში საჭიროა ნებისმიერი წერტილის 
კოორდინატების ზუსტი განსაზღვრა?

4. რუკაზე გადაიტანეთ წერტილი, რომლის მართკუთხა კოორდინატებია: 
(X = 6658725, Y = 7363375).

5. რუკაზე გადაიტანეთ წერტილი, რომლის გეოგრაფიული კოორდინატებია: 
(φ = 54°30′40′′; λ = 45°02′00′′).

kiTxvebi da davalebebi
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21.  rukebis gamoyeneba xmeleTze moZraobis dros

მოძრაობის დროს მიმართულების შენარჩუნება ძირითადად რუკაზე ორიენტა-
ციის მზადყოფნაზეა დამოკიდებული.

Tqveni azriT, dedamiwis zedapirze moZraobisaTvis mzadebisa da 

moZraobis dros ruka saWiroa?

დედამიწის ზედაპირზე მოძრაობისათვის მზადებისა და მოძრაობაში ყოფნის დროს 
საჭიროა ქვემოთ მოცემული ღონისძიებების განხორციელება და წესების დაცვა:

gzis gaswvriv moZraobis დროს წინასწარ შეისწავლება რუკის მიხედვით მოძრაო-
ბის სვლაგეზი და სვლაგეზის გასწვრივ გზების დახასიათება, გზის გასწვრივ და-
ნადგარებით, გზის ნაპირას ორიენტაციები, პირობების შესაბამისი საერთო მიმარ-
თულება, საკუთარი და მტრის მდებარეობის მდგომარეობა. 

ამის შემდეგ სვლაგეზის გასწვრივ შემოწმების მიზნით აღინიშნება ძირითადი 
ორიენტირები. ამ შემთხვევაში დანგრევის ნაკლები საფრთხის მქონე ობიექტები: საცხოვ-
რებელი პუნქტები, გზაჯვარედინები, ქვის ნაგებობები, რელიეფის მახასიათებელი ფორ-
მები უნდა შეირჩეს. ორიენტირების შერჩევასთან ერთად, იზომება და აღინიშნება მათ 
შორის მანძილები. შემდეგ გამოითვლება მთელი სვლაგეზის საერთო მანძილი. სვლა-
გეზის შერჩევაში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საქმეა გზაჯვარედინებისათვის ყუ-
რადღების მიქცევა, რაც მოძრაობის დროს მოძრაობის მიმართულების სწორად შერჩევის 
პირობას ქმნის. მოძრაობის დროს სისტემატიურად ორიენტირების სისწორე - მიმ-
დევრობა მოწმდება. ტყეში და ნაკლები ორიენტაციის მქონე ადგილებში დროის აღნიშვ-
ნით სიჩქარის მიხედვით არსებული ადგილის განსაზღვრა შეიძლება.

rodesac moZraoba ugzoobis pirobebSi ხდება, რუკაზე წინასწარ სვლაგეზი 
აღინიშნება ძირითადი მოსახვევების ჩვენებით და აირჩევა ორიენტირები. ამ 
შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება წრფივ ორიენტირებს. მაგალითად, კავშირ-
გაბმულობის ხაზებს, თხრილებს, ტყის ნაპირებს და სხვ. ფერადი ფანქრით სვლა-
გეზი იხაზება და ორიენტირები აღინიშნება. მცირე ორიენტირებისა და მხედვე-
ლობის შეზღუდულ პირობებში აზიმუტით მოძრაობა შეიძლება. მოძრაობის დროს 
ორიენტირები ხშირ-ხშირად შედარდება რეალურთან და რუკა ყოველთვის ყუ-
რადღების ქვეშ უნდა იყოს.

dacul teritoriaze tyeSi moZraobisas გამოიყენება კომპასი, აზიმუტებით 
მოძრაობა რუკაზე მზადდება. ამ დროს შეიძლება გამოყენებული იქნას ტყის 
გზები, მინდვრები, რელიეფის მახასიათებელი ფორმები, ტბები და სხვ. მოძრაობის 
დროს ტარდება გაზომვითი სამუშაოები და აღინიშნება მანძილები..
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RamiT moZraobisas orientirebi ახლო-ახლო მანძილზე შეირჩევა და კარგად 
უნდა ჩანდნენ, ანუ სიბნელეში მათი გარჩევა შესაძლებელი უნდა იყოს (პატარა 
მაღლობები შეიმჩნევა). ღამით მოძრაობისას უგზოობის პირობებში, როგორც-წესი 
აზიმუტით ხდება მოძრაობა. ორიენტირად ციურ სხეულებზე (მთვარე, 
ვარსკვლავები) ხდება დაკვირვება. რუკა ფანარით ან ასანთით ნათდება (ერთი 
პირობით, რომ მტერმა შუქი არ უნდა დაინახოს). 

rukis mixedviT 

moZraobis 

dros svla-

gezis SerCeva 

TvalnaTlivaa 

naCvenebi
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avtomobiliT moZraobis დროს შეირჩევა სვლაგეზი, რომელზეც მანქანამ შეიძლება 
გაიაროს. ავტომობილიდან დაკვირვების დროს ხედვის არის შეზღუდვისათვის 
სისტემატიურად დაკვირვება სწარმოებს: ცალკეულ შემთხვევაში მოძრაობის 
შემოწმების მიზნით კომპასი გამოიყენება. 

ოცეულის  მეთაურს ხმელეთზე ფოლადლი - მეტყევის სახლი - სამხედრო ნაწილი - 
წყარო - ზეგანი - წყალმარჩხი გადასასვლელი - ხიდი სვლაგეზი ჰქონდა შერჩეული. ვი-
ნაიდან სვლაგეზი ჯერ ტყის ნაპირზე, შემდეგ ტყეზე გადის, აზიმუტით მოძრაობა იყო 
გათვალისწინებული. შემდეგ სვლაგეზში კი წყარო, პატარა ტყე (მარცხნივ), წისქვილი 
(მარჯვნივ) ორიენტირებია მოცემული. მთელი სვლაგეზის გასწვრივ ორიენტირებში 
ფერადი ფანქრით აღინიშნებოდა. ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით მოძრაობის დროს 
ნებისმიერი მიმართულებით სვლაგეზის შერჩევა შესაძლებელია და ყველა შემთხვევაში 
მეთაურს რუკის გამოყენება უნდა შეეძლოს.

1.  თქვენი აზრით, რუკის მიხედვით მოძრაობის სვლაგეზის წინასწარ 
შესწავლისას, რაზე ყურადღების გამახვილება არის საჭირო? დაასაბუთეთ თქვენი 
მოსაზრება.

2. რუკაზე მოამზადეთ მოძრაობა აზიმუტის მიხედვით.

3.  როგორ დაასაბუთებდით ღამით მოძრაობისას ორიენტირების ერთმანეთთან 
ახლოს შერჩევის საჭიროებას?

4.  პრაქტიკულად შეასრულეთ რუკის მიხედვით მოძრაობის დროს სვლაგეზის 
მომზადება.

5. მიგაჩნიათ თუ არა, რომ ხართ მზად რუკის მიხედვით მოძრაობისათვის?

kiTxvebi da davalebebi

kavkasiaSi samxedro topografiis dargSi 
general-maioris wodebis mflobeli 

erTaderTi pirovneba

ტოპოგრაფ-გენერალი იბრაჰიმ აღა ვექილოვი ამიერკავ-
კასიაში ერთადერთია. არც მანამდე და არც მას შემდეგ, არც 
თანამედროვეთა შორის ამ სფეროში ასეთი უმაღლესი სამ-
ხედრო წოდების სპეციალისტი არ ყოფილა.

Semistan nezirli
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 samoqalaqo Tavdacva

22. samoqalaqo Tavdacvis amocanebi da organizeba

სამოქალაქო თავდაცვა - მოსახლეობისა და სახალხო მეურნეობის ავა-
რიებისაგან ბუნებრივი კატასტროფების შედეგებისაგან, ასევე თანამედროვე 
მოსპობის საშუალებებისაგან დაცვის მიზნით მშვიდობიან და ომის პერიოდში 
ცხოვრებაში გასატარებელი ერთ-ერთი ღონისძიებათაგანია.

Tqveni azriT, raSi mdgomareobs mosaxleobis roli samoqalaqo 

Tavdacvis organizebaSi?

თანამედროვე შეიარაღებისა და საბრძოლო ტექნიკის გამოყენებით წარმოებულ 
ომებში ქვეყნის მთელი ტერიტორია საჰაერო თავდასხმის, მრეწველობის, სოფლის 
მეურნეობის ობიექტები, ენერგეტიკა და სატრანსპორტო ორგანიზაციები შეიძლება 
მტრის დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდეს.

მშვიდობიან პერიოდში სამოქალაქო თავდაცვის საქმეები ცოტა როდია სამეცნიერო-
ტექნიკური პროგრესის დაჩქარებასთან დაკავშირებით წარმოებაში არსებული ტექნიკა და 
ტექნოლოგიური პროცესები განუწყვეტლივ რთულდება. სახალხო მეურნეობაში 
იზრდება მოწამვლის, ხანძრის, აფეთქების საფრთხის მქონე საწარმოების  რაოდენობა. 
ასეთ საწარმოებში რთული ტექნოლოგიური პროცესები ზოგჯერ გამოდის მუშაკის 
კონტროლიდან, რის შედეგადაც ადამიანებისათვის საფრთხე იქმნება. ჩერნობილის, 
ფუკუსუმას ატომურ-ელექტრო სადგურებზე, მაგისტრალური გაზსადენებზე, ასევე სხვა 
ობიექტებზე მომხდარი ავარიები და კატასტროფები კიდევ ერთხელ ამტკიცებენ ამას. 
სხვადასხვა ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღმოფხვრისათვის საჭირო 
სამუშაოებმაც თავისი ასახვა ჰპოვეს სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანებში. ისინი შეიძლება 
დაიყოს ქვემოთ მოცემულ ძირითად ჯგუფებად:  

mosaxleobis 

usafrTxoebis 

organizeba

marTvisa 
da sawarmoebis 

Seuferxebeli saqmia-
nobis uzrunvelyofis 
mizniT gatarebuli 

RonisZiebebi

avariebisa da 

bunebrivi ka-

tastrofebis Sede-

gebis aRmofxvra

marTvisa da sawarmoebis samoqalaqo Tavdacvis organizeba.

სამრეწველო საწარმოები, სამმართველოები, ორგანიზაციები და განათლების კერები 
მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ სამოქალაქო თავდაცვის საქმეების აღსრულებაში. სამოქა-
ლაქო თავდაცვის ყველა ამოცანა  პრაქტიკულად სწორედ ამ ადგილებში ხორციელდება.
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Taviseburebaze damokidebulebiT samoqalaqo  

Tavdacvis ZiriTadi amocanebia:

1.   ობიექტზე მომუშავეებისა და მათი ოჯახის წევრების ავარიებისაგან, ბუ-
ნებრივი კატასტროფის შედეგებისაგან დაცვა. ამ მიზნით კოლექტიური 
და ინდივიდუალური თავდაცვითი საშუალებების რეზერვების შექმნა, 
გასატარებელი ღონისძიებათა დაგეგმვა და დროულად შესრულება;

2.   საგანგებო შემთხვევებში ობიექტზე მუშაობის უწყვეტობის უზრუნველ-
ყოფისათვის ღონისძიებათა მომზადება და განხორციელება;

3.   ობიექტებზე ავარიებისა და ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების აღ-
მოფხვრისას გადარჩენის სამუშაოების შესრულება;

4.  ობიექტზე არსებული სასურსათო საქონლის, სოფლის მეურნეობაში 
ცხოველების, წყლის მიწოდების წყაროების, რადიოაქტიური, ქიმიური 
და ბაქტერიოლოგიური მოწამვლისაგან დაცვა;

5.   მტრის შეტევის საფრთხის, თანამედროვე მოსპობის იარაღის გამოყენე-
ბის, ავარიების, ბუნებრივი კატასტროფების შედეგების შესახებ მოსახ-
ლეობის გაფრთხილება;

6.   საგანგებო შემთხვევების შექმნის დროს საქმიანობის განხორციელე-
ბისათვის სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფების შექმნა, საჭირო მოწყობი-
ლობებით მომარაგება და სამუშაოდ მომზადება;

7.   ობიექტის ყველა მუშაკისათვის საგანგებო შემთხვევებში თავდაცვისა და 
საქმიანობის განხორციელების მეთოდებით სწავლება.

ობიექტის ხელმძღვანელი სამოქალაქო თავდაცვის უფროსია და მასთან დაკ-
ავშირებული ყველა ღონისძიების დროულად ორგანიზებაზე და განხორციელებაზე აგებს 
პასუხს.

ობიექტებზე თავდაცვისა და გადარჩენის სამუშაოების ჩატარების მიზნით ხდება 
არაგასამხედროებული სამოქალაქო თავდაცვის რაზმების შექმნა, მათ იმიტომ ეწოდებათ 
არასამხედრო რაზმები, რომ ისინი ობიექტებზე მომუშავეებისაგან, ანუ არა სამხედრო 
მოსამსახურე ადამიანებისაგან ყალიბდება.. საერთოდ სამოქალაქო თავდაცვის რაზმებში 
შეჰყავთ მამაკაცები 18 წლიდან 62 წლამდე და ქალები 18 წლიდან 55 წლამდე. არ 
მიიწვევიან I და II ჯგუფის ინვალიდები, ფეხმძიმე და 8 წლამდე ბავშვებიანი ქალები. 
ამასთან 3 წლამდე ბავშვების მყოლი საშუალო და უმაღლესი განათლების მქონე ქალები.

სამოქალაქო თავდაცვის ჯგუფებში გაერთიენბული ყველა მოქალაქე მოვალეა  
მიიღოს აქტიური მონაწილეობა ამ რაზმის საქმიანობაში (მეცადინეობებში, 
წვრთნებში, სწავლებაში) ამ ღონისძიებებში მონაწილეობას არავინ უნდა 
აარიდოს თავი. 
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სამოქალაქო თავდაცვის რაზმები, როგორც წესი იქნება იმ ობიექტზე, სადაც მომუ-
შავეთა რაოდენობა 50 კაცზე მეტია. მათი პირადი  შემადგენლობა მეთაურის ხელმძღვა-
ნელობით სპეციალური პროგრამების საფუძველზე მეცადინეობების ჩატარებით სწავ-
ლობენ მოვალეობებს. მიუხედავად იმისა,ამ რაზმებში არიან თუ არა ჩარიცხულები, 
ყველა მოქალქე უნდა მოემზადოს სამოქალაქო თავდაცვის სამუშაოების შესრულე-
ბისათვის.

moqalaqeTa movaleobebi samoqalaqo Tavdacvis organizebaSi. 

სამოქალაქო თავდაცვის ღონისძიებებში მონაწილეობა თითოეული მოქალაქის ვა-
ლია. ამ მიზნით თითოეულისაგან საჭიროების შემთხვევაში მოითხოვება, როგორც იარა-
ღით ხელში სამშობლოსათვის ფრონტზე ბრძოლა, ასევე ზურგში თავდაცვის მიზნით გან-
ხორციელებულ ღონისძიებებში აქტიური მონაწილეობა. 

ქალაქებში -ხიროსიმასა და ნაგასაკში ჩამოგდებული ატომური ბომბების საში-
ნელი შედეგები - ათი ათასობით დაღუპული ადამიანი, ასი ათასობით დასახიჩ-
რებული ადამიანი, ყველასთვისაა ცნობილი ატომური დაბობმვის კატასტრო-
ფული შედეგები მრავალი წლის შემდეგ კვლავ იჩენს თავს. სპეციალისტების 
აზრით, თუ ამ ქალაქების მოსახლეობას ეცოდინებოდა სამოქალქო თავდაცვის 
წესები და სწორედ მოხდებოდა თავდაცვის ორგანიზება, დანაკარგები ბევრჯერ 
უფრო ნაკლები იქნებოდა.

mosaxleobis samoqalaqo Tavdacvis  
konkretuli movaleobebi Semdegia:

1.   მოსახლეობამ ავარიებისა და ბუნებრივი კატასტროფების დროს სწორად 
მოქცევა, ასევე მასობრივი მოსპობის იარაღისაგან თავდაცვის წესები 
უნდა შეისწავლოს, უნდა შეეძლოს თავდაცვის ღონისძიებების კარგად 
განხორციელება.

2.   მოსახლეობამ ზუსტად უნდა შეასრულოს მასობრივი მოსპობის იარაღი-
საგან, ავარიებისა და ბუნებრივი კატასტროფის შედეგებისაგან თავდაც-
ვის წესები. 

3.   ყველამ უნდა   მიიღოს შეგნებული მონაწილეობა სამოქალაქო თავდაცვის 
ყველა ღონისძიებებში.

4.   მოსახლეობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვალეობათაგანია - საკუ-
თარ თავში და ამხანაგებში მაღალი მორალურ-ფსიქოლოგიური თვისე-
ბების ჩამოყალიბება.
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 მოსახლეობა თანამედროვე მოსპობის იარაღებისაგან, ავარიების, კატასტროფების 
შედეგებისაგან თავდაცვის შესწავლისა და სამოქალაქო თავდაცვის მოვალეობების 
ღირსეულად შესრულებით ხელს უწყობს ჩვენი სამშობლოს თავდაცვის სიმტკიცის 
ზრდას. ამ მიზნით სხვადასხვა პროგრამის საფუძველზე ტარდება მეცადინეობები, ანუ 
ხდება მოსახლეობის სამოქალაქო თავდაცვისათვის მზადყოფნის ორგანიზება.

yvelam unda icodes da yvelas unda SeeZlos!!
1.  თანამედროვე იარაღების დამაზიანებელი გავლენა;

2. საცხოვრებელი რაიონისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი კატასტროფების 
ხასიათი და მოსალოდნელი შედეგები, ასეთ პირობებში სწორი ქცევები;

3. საცხოვრებელ რაიონში არსებულ საწარმოებში, მაგისტრალურ გზებზე სა-
ტრანსპორტო ავარიების დროს შესაძლო საფრთხეები, გარემოზე ძლიერი 
გავლენის მქონე მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყოფის შემთხვევაში, მათგან 
თავდაცვა;

4. კოლექტიური და ინდივიდუალური თავდაცვის საშუალებები;

5. ქცევის წესები გადასახლების დროს;

6. სამოქალაქო თავდაცვის გამაფრთხილებელი სიგნალების მიცემისას შესასრ-
ულებელი ქმედებები;

7. მტრის თავდასხმის, ბუნებრივი კატასტროფებისა და ეკონომიკური ავარიების 
შედეგების ლიკვიდაციის სამუშაოებში მონაწილეობის მიღება.
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mosaxleobis dacvisaTvis samoqalaqo Tavdacvis  
mier gatarebuli RonisZiebebi 

მოსახლეობის თანამედროვე მოსპობის იარაღებისაგან, ძლიერი ავარიების და 
ბუნებრივი კატასტროფების შედეგებისაგან თავდაცვისათვის მზადება უაღრესად 
მნიშვნელოვანია. ამისათვის საჭირო ცოდნა და პრაქტიკული ჩვევები საერთო 
მომზადებით იწყება. მოსახლეობის თავდაცვის მიზნით  სამოქალაქო თავდაცვის გატა-
რებულ ღონისძიებებში ყველა მოქალაქის აქტიური და უნარიანი მონაწილეობით დადე-
ბითი შედეგები მიიღწევა. ამრიგად, სამოქალაქო თავდაცვის სწავლების მიზანი - მტრის 
შემოსევის საფრთხის წარმოქმნისას გამაფრთხილებელი სიგნალებით დაზიანების 
კერებში, ბუნებრივი კატასტროფებისა და ავარიების რაიონებში ადამიანების რწმენით 
ქმედებებისათვის მომზადებისაგან შედგება. მზადყოფნის საფუძველს საწარმოებში, 
ორგანიზაციებში სამოქალაქო თავდაცვის ხელმძღვანელი შემადგენლობის მიერ ყველა 
მომუშავე მოსახლეობასთან ერთად ყოველ წელს ჩატარებული მეცადინეობები და 
წვრთნები წარმოადგენს.

სამოქალაქო თავდაცვისათვის საჭირო ცოდნის მისაღებად ქვეყნის მთელი 
მოსახლეობა პირობითად ქვემოთ მოცემულ ჯგუფებად იყოფა:

–  სამოქალაქო თავდაცვის ხელმძღვანელი და სამეთაურო შემადგენლობა;

–  სამოქალაქო თავდაცვის არაგასამხედროებული რაზმების შემადგენლობა;

–  სამოქალაქო თავდაცვის რგოლებში (მანგა) ჩართული მუშა-მოსამსახურეები;

–   წარმოებისა და მომსახურების სფეროში დაუსაქმებელი მოსახლეობა;

–  სასკოლო ახალგაზრდობა (უმაღლესი სკოლებისა და კოლეჯების სტუდენტები, 
პროფესიულ-ტექნიკური და ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მოსწავლეები).
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  მომზადებულია თითოეული ამ რგოლის შესაბამისი სასწავლო პროგრამები, 
განსაზღვრულია ძირითადი მიზნები და ხერხები.

სამოქალაქო თავდაცვის რგოლის წევრები რგოლის შემადგენლობაში სწავლობენ 
საკუთარი მოვალეობების შესრულების წესებს, ხელმძღვანელ-მეთაურთა საბჭო კი 
სპეციალური პროგრამების მიხედვით გადის მომზადებას.

წარმოებისა და მომსახურების სფეროში დაუსაქმებელი მოსახლეობის თავდაცვის 
ცოდნის სწავლების ორგანიზებას ახდენს ქალაქის სამოქალაქო თავდაცვის შტაბი, 
საცხოვრებელ ადგილებზე - საბინაო სამმართველოებისა და სხვათა მეშვეობით.

საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო და პროფესიულ-ტექნიკური სკოლების მოს-
წავლეები, უმაღლესი სასწავლებლებისა და კოლეჯების სტუდენტები სამოქალაქო თავ-
დაცვაში შესაბამისი პროგრამების საფუძველზე სასწავლო დაწესებულებებში ემზადებიან.

მოსახლეობის თავდაცვის მზადების საქმეში უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ენიჭება 
სამოქალაქო თავდაცვის პროპაგანდას. პროპაგანდის ერთ-ერთი ძირითადი ამოცანაა 
მოსახლეობის ამ სფეროში ცოდნის ამაღლება, მისი სოციალურ-ფსიქოლოგიური მზად-
ყოფნის უზრუნველყოფა. ეს სამუშაო ადგილობრივი აღმასრულებელი ხელისუფლების 
ორგანოების ხელმძღვანელობის ქვეშ სრულდებაა. ამ მიზნით საჭიროა “სამოქალაქო 
თავდაცვის დღეების” ორგანიზება, რგოლების მეცადინეობების, შეჯიბრებებისა და სხვა 
მასობრივი ღონისძიებების ჩატარება.

msoflio samoqalaqo Tavdacvis dRe – 1972 წლის 1 მარტს საერთაშორისო 
სამოქალაქო თავდაცვის ორგანიზაციის შექმნის პატივსაცემად აღნიშნული დღეა. 
აზერბაიჯანი ამ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ორგანიზაციის შემადგენლობაში 
შევიდა 1993 წლიდან. საერთაშორისო სამოქალაქო თავდაცვის დღე ყოველწლიუ-
რად ერთ კონკრეტულ პრობლემას ეძღვნება.

1.  მოამზადეთ მოხსენება სამოქალაქო თავდაცვისა და მისი მნიშვნელობის 
შესახებ.

2.  თქვენი აზრით, არსებობს ობიექტებზე სამოქალაქო თავდაცვის ორგა-
ნიზების აუცილებლობა?

3.  მოამზადეთ მოხსენება თქვენს სასწავლებელში სამოქალაქო თავდაცვის 
რგოლების საქმიანობის შესახებ.

4.  თქვენი აზრით, სამოქალაქო თავდაცვის საქმეების შესრულებაში. რისგან 
შედგება მოქალაქეთა მოვალეობები?

5.  რა ცოდნა და უნარები გაგაჩნიათ სამოქალაქო თავდაცვის ამოცანების 
შესრულებისათვის?

6.  საცხოვრებელ რაიონებში (ტერიტორიაზე), როგორ ხდება სამოქალაქო თავ-
დაცვის სამუშაოების ორგანიზება?

kiTxvebi da davalebebi
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23.  mosaxleobis dacvis organizeba sxvadasxva 

saxis sagangebo SemTxvevis dros 

მოსახლეობის სამოქალაქო თავდაცვა საერთო მომზადების თანამედროვე პი-
რობიდან გამომდინარე აუცილებლობაა. სანამ სამხედრო კონფლიქტების საფრთხე, 
საწარმოო ავარიების, ბუნებრივი კატასტროფების ალბათობა არსებობს, თითო-
ეულმა უნდა იცოდეს თავდაცვის წესები და შეეძლოს თავდაცვა.

rogor gesmiT: sxvadasxva saxis sagangebo SemTxvevis dros mosax-

leobis dacva” ras niSnavs?

მოსახლეობის დაცვა - სახელმწიფო მართვის ორგანოებისა და მთელი მოსახლეობის 
მხრიდან გატარებულ ღონისძიებათა სისტემაა. ძირითადი მიზანია მოსახლეობისათვის 
ზიანის მიყენების თავიდან აცილება და მიყენებული ზიანის (ზარალის) მინიმუმამდე 
შემცირება.

საგანგებო შემთხვევებში მოსახლეობის დაცვის უზრუნველყოფისათვის უნდა გატარ-
დეს ქვემოთ მოცემული ღონისძიებები:

mosaxleobis dacvis organizeba

mosaxleobis 
gafrTxileba

მოსახლეობის 
ევაკუაცია

ბიოლოგიური 
ინფექციებისაგან დაცვა

გადარჩენა და დაჭრილების 
პირველადი დახმარება

 რადიაციული და ქიმიური 
მოწამვლისაგან დაცვა

დაცვით ნაგებობებში 
მოთავსება

mosaxleobis gafrTxilebis organizeba

 წინასწარ იქმნება ცენტრალიზებული რესპუბლიკური და ტერიტორიული ავტომა-
ტური გამაფრთხილებელი სისტემები და ყოველთვის მზა მდგომარეობაში იმყოფებიან.

 ალბათობის მქონე საფრთხის მატარებელ ზონებში რადიაციისა და ქიმიური მოწამვ-
ლის სახიფათო საწარმოები დაკვირვებისა და კონტროლის სისტემებს უერთდება; 

 რადიო, ტელეგადაცემები და სხვა ტექნიკური საინფორმაციო საშუალებები გამოიყე-
ნება ცენტრალიზებული წესით გაფრთხილებისათვის.
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mosaxleobis evakuaciis organizeba 

საფრთხის შემცველი რაიონებიდან ხდება მთელი მოსახლეობის ან მოსახლეობის 
სხვადასხვა ჯგუფის (ასაკის, საქმიანობის მიხედვით) ევაკუაცია.  ომის პერიოდში სამობი-
ლიზაციო ფურცლის მქონე პირების ევაკუაცია არ ხდება. ისინი აზერბაიჯანის რესპუბ-
ლიკის სამობილიზაციო და სამხედრო სამსახურის გაწვევით სახელმწიფო სამსახურის 
განკარგულებაში გადადიან. მოსახლეობა დროის მცირე  მონაკვეთში მასიური სახით, ან 
კიდევ ეტაპ-ეტაპ შეიძლება იქნას ევაკუირებული. ევაკუაცია შეიძლება განხორციელდეს 
ტრანსპორტით ან ქვეითად.

მოსახლეობის განსათავსებელი რაიონები და ევაკუაციის წესები სამხედრო მე-
თაურობის ორგანოებისა და ასევე შესაბამის სამმართველოებსა და საწარმოებს შორის 
შეთანხმებით განისაზღვრება.

radiaciuli da qimiuri mowamvlisagan dacvis organizeba.

 წინასწარ იქმნება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების, რადიაციული და ქიმიუ- 
რი დაზვერვისა და დიზომეტრიული საკონტროლო ხელსაწყოების რეზერვი;

 მტრის მიერ მასობრივი განადგურების საშუალებების გამოყენების, მათი მასშტაბისა 
და შედეგების შეფარდებისათვის ყველაზე თანამედროვე საშუალებები და ხერხები 
გამოყენება. ტერიტორიაზე ჰაერიდან რადიაციის დაზვერვის წარმოებისათვის სამო-
ქალაქო ავიაციის თვითმფრინავები (ვერტმფრენები) გამოიყენება;

 რადიოაქტიური და ქიმიური მოწამვლის კერები დროულად გაუქმდება, მომწამვ-
ლელი ნარჩენები  სპეციალურ ადგილებში დაიმარხება.

biologiuri Sesamowmebeli saSualebebiT dacvis organizeba.

 გამოიყენება კოლექტიური  და ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები;

 იქმნება კარანტინისა და ობსერვაციის რეჟიმები;

 ინფორმაციის კერის გაუვნებელყოფა;

 სამედიცინო დაწესებულებებისა და მოსახლეობის მხრიდან ეპიდემიის საწინააღმ-
დეგო რეჟიმის დაცვის უზრუნველყოფა.

dacvis nagebobebSi moTavseba.

 ქალაქებსა და სხვა საცხოვრებელ პუნქტებში არსებული მიწისქვეშ მოწყობილობების 
ერთი ნაწილი საგანგებო შემთხვევების დროს მოსახლეობის დაცვისათვის არის 
გათვალისწინებული;

 თავდაცვისათვის გამოსადეგი მიწისქვეშ და მიწისზედა შენობები, ნაგებობები, მაღა-
როები მოწმდება და აღირიცხება;
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 სარდაფები და მიწისქვეშა ნაგებობები გამოიყენება  როგორც საფარი; 

 აიგება მარტივი საფარი;

 მთვრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე წინასწარ აშენდება თავშესაფრები და 
რადიაციული საფრები.

ქონებრივ-ფორმისაგან დამოუკიდებლად, ყველა არსებული თავდაცვითი ნაგე-
ბობა განსაზღვრული წესით სამეურნეო, საყოფაცხოვრებო და კულტურული 
მიზნებისათვის გამოიყენება. მათი ხელახალი აგებისათვის ნებართვა არ გაიცემა.

gadarCena da daWrilebis pirveladi daxmareba

 ხდება დაზარალების კერებისა და კატასტროფების რაიონების გამოკვლევა;

 დაზარალების კერა შემოისაზღვრება;

 გატარდება საძიებო  და გარადჩენის ღონისძიებები;

 დაზარალებულებს აღმოეჩინებათ დახმარება;

 სახიფათო რაიონებიდან მოხდება მოსახლეობის გასახლება;

 საკარანტინო-ობსერვაციული ღონისძიებების, გადარჩენის სამუშაოების მიმდინარე 
რაიონებში მოხდება საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფა..

დაცვის ხერხებისა და საშუალებების გამოყენება, დაჭრილებისათვის პირველადი 
დახმარების აღმოჩენა, გადარჩენა და სხვა გადაუდებელ საქმეებში აქტიური მონა-
წილეობის უნარებს მოსახლეობას საწარმოებში, სამმართველოებსა და ორგანიზაციებში, 
ასევე საცხოვრებელ ადგილებში ასწავლიან. ამ დროს მოსახლეობისათვის საჭირო 
რჩევებისა და რეკომენდაციების მიღებისათვის იქმნება ყველა პირობა.

ადგილებზე მოსალოდნელი საგანგებო შემთხვევების დროს საქმიანობისა და ქცევის 
წესები წინასწარ მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით მიეწოდება მოსახლეობას.

mSvidobian periodSi arsebul sagangebo SemTxvevebSi 
mosaxleobis dacvis organizebis Taviseburebebi

მშვიდობიან პერიოდში მოსახლეობის დაცვის საფუძველს შეადგენს შემდეგი:

– საგანგებო შემთხვევების აღმკვეთი ღონისძიებების გატარება;

– მოსახლეობის დროული გაფრთხილება და სახიფათო ზონიდან გაყვანა;

– არსებული დაცვითი საშუალებების გამოყენება;

– საგანგებო შემთხვევების შექმნილ რაიონებში გადარჩენისა და სხვა გადაუდებელ 
სამუშაოთა წარმოებისათვის ძალისა და საშუალებების მომზადება.
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ამ მიზნით:
– აზერბაიჯანის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ სხვადასხვა ობიექტებზე 

მუშაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის განისაზღვრება ერთიანი მოთხოვნები;
– საფრთხის პოტენციალის ობიექტებზე ნაკლოვანი კვანძების გამოაშკარავების მიზ-

ნით გამოიკვლევა წარმოების უსაფრთხოება;
– ნაკლოვანებების აღმოფხვრისათვის დგება სამოქმედო ღონისძიებების გეგმა და 

ხდება მისი განხორციელება;
საგანგებო შემთხვევებში დაცვის ღონისძიებები მშვიდობიანი პერიოდისათვის გან-

საზღვრული სპეციალური კრიტერიუმების მხედველობაში მიღებით ხორციელდება.
მოწამვლის ალბათობის მქონე ზონებში მცხოვრებ მოსახლეობას მუდმივი სარგებ-

ლობისათვის, მთავრობის გადაწყვეტილების საფუძველზე უფასოდ შეიძლება გადაეცეს 
ინდივიდუალური თავდაცვითი საშუალებები. ამ მიზნით, ომის პერიოდისათვის გათ-
ვალისწინებული საშუალებების ერთი ნაწილის გამოყენება შეიძლება.

omis dros  mosaxleobis dacvis organizebis Taviseburebebi

ომის პერიოდში მოსახლეობის დაცვის საფუძველს თავდაცვითი ნაგებობების, სამე-
დიცინო დანადგარების რესურსების შექმნა, საფრთხის შემცველი რაიონებიდან მოსახ-
ლეობის ევაკუაციის ღონისძიებების წინასწარი მომზადება და განხორციელება წარმოად-
გენს.

“მიზანმიმართულებისა და საკმარისობის” პრინციპის საფუძველზე მოსახლეობის 
დაცვის ღონისძიებების ერთი ნაწილი წინასწარ, დანარჩენი კი სამხედრო ოპერაციების 
დაწყებისას ხორციელდება..

 

1. როგორ წარმოგიდგენიათ, საგანგებო შემთხვევების დროს მოსახლეობის 
დაცვა?

2. როგორ ხდება რადიაციისა და ქიმიური მოწამვლისაგან დაცვის ორგანიზაცია?
3. განმარტეთ მოსახლეობის ევაკუაციის მნიშვნელოვანი ფაქტორები.
4. განმარტეთ უბრალო მოქალაქეების როლი გადარჩენისა და დაშავებულთა 

პირველადი დახმარების დროს.
5. განასხვავეთ მშვიდობიან და ომის პერიოდში საგანგებო შემთხვევებში 

მოსახლეობის დაცვის ორგანიზების თავისებურებები.

kiTxvebi da davalebebi
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24.  sagangebo SemTxvevebis dros gamafrTxilebeli 

signalebi da mosaxleobis evakuaciis wesebiK

მოსალოდნელი, ან კიდევ მომხდარი ბუნებრივი კატასტროფისა და მოვლენების 
მასშტაბის, გავრცელების სიჩქარის მხედველობაში მიღებით განისაზღვრება შეტყო-
ბინების წესი. ყველა შემთხვევაში საფრთხის შესახებ შეტყობინების ძირითადი ხერხი 
ადგილობრივი რადიოთი, ტელევიზიითა და ინტერნეტის საშუალებით ინფორმა-
ციის მიწოდებაა. 
ra gavlenas axdens zaralis gawevis doneze mosaxleobis gafrTxileba?

gafrTxileba bunebrivi katastrofisa da avariebis Sesaxeb

ადამიანების ყურადღების სწრაფი მიქცევისათვის, ასევე მათ მიერ რადიოსა და ტელე-
ვიზორის დაუყოვნებლივ  ჩართვის მიღწევისათვის საგანგებო შემთხვევაში სირენებით, 
საწარმოების, სატრანსპორტო საშუალებების გამახმოვანებლების გამოყენებით ხმოვანი 
სიგნალები მიიცემა. ასეთი სიგნალი “yuradReba! yuradReba!” სიგნალია. ამ სიგნალის 
გაგებისას დაუყოვნებლივ ინტერნეტის, რადიოს ან ტელევიზორის ჩართვით ადგი-
ლობრივი მთავრობის ორგანოების, სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის მოცემული ინფორ-
მაციების ყურადღებით მოსმენაა საჭირო. საფრთხის შესახებ ამბებთან ერთად (საფრთხის 
სახე, ადგილი, მასშტაბი და სხვ) მოსახლეობის სწორი ქცევების შესახებ მოკლე, კონკრე-
ტული რჩევები და მითითებებიც იქნება მოცემული..

ამ სიგნალის გაგებისას საჭიროა:
1. დაუყოვნებლივ რადიომიმღები, ტელევიზორი და 
რადიო ხმის გამაძლიერებლების ქსელში ჩართვა;
2. შექმნილი მდგომარეობის შესახებ სასწრაფო ინფორ-
მაციისა და მოქმედების წესების ყურადღებით მოსმენა;
3. ავარიის ან ბუნებრივი კატასტროფის შედეგების სრულ 
აღმოფხვრამდე საჭიროა ამ საშუალებების სამუშაო მდგო-
მარეობაში შენახვა.

gafrTxileba

განგაშის სიგნალის (სირენის) ხმა ნიშნავს: “ყველას საყურადღებოდ!“
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მაგალითად: 

„yuradReba! yuradRba! laparakobs samoqalaqo Tavdacvis Stabi!
მოქალაქეებო! საღებავის კომბინატში მომხდარი ავარიის შედეგად გარე-

მოში ძლიერი გავლენის მავნებელი ნივთიერებები დაიღვარა. მოწამლული ჰა-
ერის ღრუბლები დაბა ბაქიხანოვის მხარეს ვრცელდება. დაბის ტერიტორიაზე 
ქიმიური მოწამვლის ზონა შეიქმნა. მშვიდობისა და ახალგაზრდობის ქუჩებზე 
მცხოვრები მოსახლეობა სახლებიდან გარეთ არ გამოვიდნენ, ბინები დახურეთ 
და იქ შეეფარეთ.

ს. მეჰმანდაროვისა და მ. ფეთელიევის ქუჩების მოსახლეობამ დაუყოვნებ-
ლივ დატოვოს ბინები, საწარმოებისა და ორგანიზაციების შენობები და გამო-
ვიდეს “ოლიმპიური სტადიონის” ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ თქვენ მოგეთ-
ხოვებათ იმოქმედოთ სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის მითითებების შესაბა- 
მისად.“

ზოგიერთი სტიქიური უბედურებების შესახებ წინასწარ  შესაძლებელია ინფორ-
მაციის მიწოდება. გაზაფხულზე და შემოდგომაზე მოსალოდნელი წყალმოვარდნების  
ხანგრძლივობისა და მასშტაბის  ცოტა ადრე განსაზღვრა შეიძლება: ღვარცოფის საფრ-
თხის შესახებ მხოლოდ 10-20 წუთით, ზოგჯერ კი 1-2 საათით ადრე გაფრთხილება 
შესაძლებელია.

 მაგალითად:

„yuradReba! yuradReba! laparakobs raionis samoqalaqo Tav-

dacvis Stabi

მოქალაქეებო! მდინარე  ალაზანში წყლის დონის აწევის შედეგად მოსა-
ლოდნელია  ბულაღლის, ჩაილაგის ქუჩებისა და ბაღების დაბის წყალმოვარდნა. 
ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებმა მოსახლეობამ აიღოს საბუთები, აუცილებელი 
ნივთები, გამორთოს გაზის, დენის ხელსაწყოები და ქსელები და შესაკრებ 
პუნქტში (N 1 საშუალო სკოლის შენობაში) რეგისტრაციაში გადასცეს, 
უსაფრთხო ადგილას ევაკუირებისათვის “ზემო სოფლად” წოდებულ ადგილას 
მოვიდეს. ამის შესახებ მეზობლებსაც შეატყობინეთ. მოწვდილი ინფორმაციები 
ყურადღებით მოისმინეთ, მითითებები ზუსტად შეასრულეთ.“

ასეთი ამბების გადმოცემისას თითოეული უნდა იყოს მშვიდად, ორგანიზებულად 
მოიქცეს. ადგილობრივი მთავრობის ორგანოების, სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის 
მითითებებით სტიქიურ უბედურებასთან ბრძოლაში და მისი შედეგების აღმოფხვრაში 
ყველამ უნდა მიიღოს აქტიური მონაწილეობა.

gafrTxileba mtris Semotevis Sesaxeb 

მტრის შემოტევის შესახებ ადგილობრივი აღმასრულებელი ორგანოების მხრიდან 
მოსახლეობას გაფრთხილება ეძლევა. სტიქიური უბედურებისა და ავარიების შემთხვევის 
მსგავსად ინტერნეტის, რადიოსა და ტელევიზიის, ასევე სხვადასხვა ბეჭდვითი ორ-
განოების საშუალებით ხდება მოსახლეობის ინფორმირება..
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evakuacia
ავარიის, ბუნებრივი კატასტროფის, საგანგებო შემთხვევების დროს ან ომის დროს  

ხორციელდება.

Senobis datovebis win:
-.განათებისა და გამათბობელი მოწყობილობები გამორთეთ;
-.ყველა ფანჯარა, საჰაერო, გაზისა და წყლის ხაზები დაკეტეთ;
-.ჩართეთ დაცვის სისტემა (თუ არის); 
-.ბინის ყველა კარი ჩაკეტეთ.

ევაკუაციის სვლაგეზი _________________
___________________________________
__________________________________
სქემა

ევაკუაციის შესაკრები პუნქტის ადგილი: __
___________________________________
________________________________
სსც-ში მოსვლის დრო:________________

მტრის შემოტევის საფრთხის შექმნის დროს შეიძლება მდგომარეობა ძალიან რთული 
იყოს. შემოტევის საფრთხის შექმნის მომენტიდან, მტრის რეალური შემოტევის მომენ-
ტამდე ეხლანდელ პირობებში წინასწარ განსაზღვრა ძნელია. ყველა შემთხვევაში, ყვე-
ლაზე მცირე დრო უნდა იქნას გათვალისწინებული და ეს დრო ეფექტიანად უნდა იქნას 
გამოყენებული. თითოეული უნდა მოემზადოს საკუთარი თავის, ოჯახისა და ბინის დასა-
ცავად, სამუშაო ადგილზე საწარმოს, საცხოვრებელ ადგილზე კი საცხოვრებელი პუნქტის 
დასაცავად მომზადებისათვის შესასრულებელ სამუშაოებში აქტიური მონაწილეობა 
უნდა მიიღოს. თითოეული მოქალაქე უნდა იყოს მოწესრიგებული, ორგანიზებული, 
იმოქმედოს უნარიანად..

gafrTxileba gadasaxlebis (evakuaciis) Sesaxeb 

გადასახლების დაწყების შესახებ განკარგულების  მიღებისთანავე სამოქალაქო თავ-
დაცვის ხელმძღვანელები ყველა საწარმოს,  ორგანოზაციის  და საშინაო  ექსპლუატაციის 
სფეროების ხელმძღვანელებს აწვდის ინფორმაციას,  აზუსტებენ ობიექტების მიხედვით 
მოსახლეობის შეკრება. გადასახადების პუნქტებში როდის გაიგზავნოს.

გადასახლებული ყველა მოქალაქის ევაკუაციის შესახებ ინფორმაციის მიღებისთანავე 
ზუსტად უნდა შეისწავლონ შეკრება-გადასახადების პუნქტში როდის უნდა მოვიდეს და 
როგორ უნდა მოხდეს ევაკუაცია ( ტრანსპორტით თუ ქვეითად).

შეკრების პუნქტში მოსვლის წინ ბინაში ყველა ელექტროხელსაწყო ქსელიდან გაცალ-
კევდება. გაზი, წყალი, ასევე ფანჯრები და ფანჯრის საჰაეროები  დაიხურება - ჩაიკეტება. 



132

ფანჯრის ფარდები მოიხსნება, მალაალებადი საგნები ჩრდილში შეგროვება. თუ სახლში 
ავადმყოფი ადამიანია, ამის შესახებ მაშველებისათვის შეტყობინება არის საჭირო. ხოლო 
შემდეგ წასაღები საგნები უნდა აიღონ, კარები დაკეტონ და ერთი გასაღები მაშველთა 
წარმომადგენელს ჩააბარონ და ნაჩვენებ დროს შეკრების პუნქტში გამოცხადნენ.

mosaxleobis evakuacia.

ევაკუაცია - ადამიანების სიცოცხლისა და საქმიანობისათვის საფრთხის შემქმ-
ნელი რაიონებიდან მოსახლეობის ორგანიზებული სახით გაყვანისა ( ტრანს-
პორტით ან ქვეითად) და უსაფრთხო რაიონებში (ზონებში) განთავსების ღონის-
ძიებათა კომპლექცია.

ევაკუაცია - laTinurad “evacuatio” სიტყვისაგანაა აღებული. “evacuare” – 
“დაცლა” ,  “გამოტანა” - ს ნიშნავს.

evakuaciis RonisZiebebi მშვიდობიან პერიოდში მომხდარ საგანგებო შემთხვევებში 
(ბუნებრივი კატასტროფების, ავარიების დროს) და ომის პერიოდში (მასობრივი განადგუ-
რების საშუალებების გამოყენებისას) მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათ-
ვის ხორციელდება.

evakuaciis arsi მოსახლეობის მსხვილი ქალაქებიდან, მნიშვნელოვანი ობიექტები-
დან და სახიფათო  ქალაქებიდან წინასწარ გაყვანასა და ქალაქგარეთ ზონაში არსებულ, 
ნაკლები საფრთხის შემცველ რაიონებში განთავსებისაგან შედგება. ევაკუაციის შედეგად 
მსხვილი ქალაქების მოსახლეობის რაოდენობა  მრავალგზის მცირდება. ქალაქებში 
დარჩენილი ადამიანებისათვის  დაცვით ნაგებობებში საფარის შექმნის საქმე მარტივდება, 
იქმნება შესაძლებლობა. თანამედროვე მოსპობის საშუალებების გავლენისაგან შესაძლო 
მსხვერპლი მაქსიმალურად შემცირდეს.

lokaluri evakuacia ქალაქის მიკრორაიონებსა და მცირე 
საცხოვრებელ პუნქტებში ხორციელდება. ამ ევაკუაციებისას 
მოსახლეობის რაოდენობა 1000 კაცამდე შეიძლება იყოს. ისინი 
უახლეს საცხოვრებელ პუნქტებში ან ქალაქის დაუზიანებელ 
რაიონებში განთავსდებიან.

adgilobrivi evakuacia დიდი ქალაქების მიმდებარე რაიო-
ნებში და ქალაქში ხორციელდება. ასეთ შემთხვევაში ევაკუირე-
ბული მოსახლეობის რაოდენობა რამდენიმე ათასიდან 100 000-მდე 
შეიძლება იყოს. ევაკუირებულები კი უფრო შორს ქალაქებს და 
ზონებში განთავსდებიან.

მასშტაბისაგან და-
მოკიდებულებით 

სახიფათო ზონიდან 
ევაკუაცია ორად იყოფა:

usafrTxo zona – მტრის შემოსევის მოსალოდნელი ქალაქებისა და 
ობიექტების გარშემო შესაძლო ნგრევის ზონებისაგან და სხვა სახიფათო 
რაიონებისაგან გარეთ. მოსახლეობის მიღების, განთავსებისა და საცხოვ-
რებლად ვარგისი ტერიტორიაა.
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ბაქოს ბაილის დასახლებაში, ასევე შამახის რაიონში მომხდარი მეწყერების დროს, 
საბირაბადსა და სალიანში წყალმოვარდნებისას, ასევე სხვა საგანგებო შემთხვე-
ვებში განხორციელდება ევაკუაციის ღონისძიებები.

Köçümosaxleobis qcevebi evakuaciis drosışı

yuradReba!

ევაკუაციის დროს საჭიროა იყოთ ორგანიზებული, მოწესრიგებული, თავშეკავე-
ბული, ტრანსპორტში ასვლისას დაიცვათ წესრიგი. ჯერ ბავშვების, ინვალიდე-
ბის, მოხუცების გატარება და მათთვის დახმარების აღმოჩენაა საჭირო.

evakuirebulebma Tan unda iqonion:

●  ყველა საბუთი და ფული; 
● ყველაზე აუცილებელი ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი, ძილის საშუალებები; 
● ინდივიდუალური წამლების ყუთი, შესახვევი მასალა და საჭირო წამლები; 
● ორი-სამი დღის სურსათისა და წყლის მარაგი; 
● ჯიბის დანა, ასანთი,ჯიბის ფანარი; 
● საპონი, პირსახოცი, კბილის ჯაგრისი.

მშვიდობიან და ომის პერიოდში საგანგებო შემთხვევებში აზერბაიჯანის  
რესპუბლიკაში მოსახლეობის ევაკუაციის შესახებ წესდება მინისტრთა კაბინეტის 1993 
წლის 6 აგვისტოს N 438 გადაწყვეტილებითაა დამტკიცებული.

omis periodSi თავდაცვის მინისტრის, ან შესაბამისი ტერი-
ტორიული აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაურის შეთავა-
ზების საფუძველზე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ან 
პრემიერ-მინისტრი.

mSvidobian periodSi ტერიტორიაზე საგანგებო  შემთხვევე-
ბის შექმნილი ქალაქის (რაიონის) აღმასრულებელი) აღმასრულე-
ბელი ხელისუფლების მეთაურის შეთავაზების საფუძველზე აზ-
ერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ან პრემიერ-მინისტრი.

ქალაქებიდან, 
რაიონებიდან და 
სხვადასხვა საც-

ხოვრებელი პუნქ-
ტიდან მოსახლეო-

ბის ევაკუაციის 
შესახებ გადაწყვე-
ტილებას იღებენ 
ქვემოთ ნაჩვენები 
თანამდებობების 

პირები.
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1. როგორ მიეწოდება მოსახლეობას ინფორმაცია ბუნებრივი კატასტროფებისა 
და  ავარიების შესახებ?

2. როგორ ხდება მოსახლეობის გაფრთხილება მტრის შემოსევის საფრთხის 
შესახებ?

3. რაში მდგომარეობს საევაკუაციო ღონისძიებების არსი?
4. განმარტეთ ევაკუაციის ძირითადი ხერხები.
5. ვინ უნდა მისცეს მოსახლეობის შეტყობინება ევაკუაციის დაწყებასთან 

დაკავშირებით, რა უნდა გააკეთონ ადამიანებმა ამ დროს?
6. თან რა უნდა იქონიონ იმ პირებმა, რომელთა ევაკუაციაც ხდება?

kiTxvebi da davalebebi

25. koleqtiuri dacvis saSualebebi

მოსახლეობის მტრის მასობრივი მოსპობის იარაღისაგან დაცვის ძირითადი და 
სანდო ხერხი მათი კოლექტიური დაცვის ნაგებობებში საფარების ორგანიზებაა.

Tqveni azriT, rogor SeiZleba imis uzrunvelyofa, rom adamianebma 

TavSesafrebi da safrebi gamoiyenon efeqtianad?

TavSesafari
radiaciuli 

safari martivi safari

dacvis  nagebobebi Tvisebebis mixedviT: 

მე-10 კლასში თქვენ შეისწავლეთ ბირთვული იარაღით დაზიანების ფაქტორები.

TavSesafari

TavSesafari – არის ნაგებობა , რომელიც გათვალისწინებულია ადამიანების ბირთ-
ვული იარაღის დარტყმის ტალღისაგან, სინათლის დასხივებისაგან. შემღწევი რადია-
ციისა და რადიოაქტიური მოწამვლის გავლენისაგან, მომწამვლელი ნივთიერებებისა და 
ბაქტერიალური საშუალებებისაგან დაცვისათვის.

თავშესაფრის ძირითადი თავისებურება - დარტყმის ტალღის განსაზღვრული ჭარბი 
წნევისათვის გაძლება, ჰერმეტულობა, შიგნით მიწოდებული ჰაერის გამსუფთავებელი 
მფილტრავი დანადგარის არსებობა და იქ ადამიანების რამდენიმე დღით დარჩენისათვის 
შექმნილი პირობები. როგორც წესი, თავშესაფრები მიწის ქვეშ აიგება.
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თავშესაფარი ძირითადი ოთ-
ახებისა და დერეფნებისაგან, 
გამწოვგამნიავებელი კამერისა-
გან და სანიტარული კვანძისა-
გან შედგება. დიდ თავშესა-
ფრებში სამედიცინო ოთახი, 
საწყობი, დამოუკიდებელი ელ- 
ექტრული ენერგიის წყარო, 
წყლის რესურსების შესანახი 
ჭურჭლები, ნარჩენების ჭურჭე-
ლიც შეიძლება იყოს. თითოეულ 
თავშესაფარში აკეთებენ ორ შესასვლელ გზას, შენობასთან ერთად აგებულ თავშესაფარში 
კი გარდა ამისა ავარიულ გამოსასვლელ გზასაც აწყობენ.

ავარიული გამოსასვლელი გზის პირი უახლოესი შენობის სიმაღლის ნახევარზე 
3 მ-ით მეტ მანძილზე განთავსდება.

თავშესაფრის ჰერმეტიულობის უზრუნველყოფისათვის კარებსა და ჩარჩოს შორის 
რეზინები მაგრდება. გამწოვ-გამნიავებელი საშუალებით თავშესაფარში შეიქმნება ჰაერის 
წნევის სიჭარბე. შიგნით ჰაერის შეწოვის შესაძლებლობა არ იძლევა.

TavSesafarSi qcevis wesebi. თავშესაფარში არ შეიძლება შინაური ცხოვე-
ლების, მსხვილი საგნები სწრაფაალებადი ნივთების მოტანა. აქ არ შეიძლება საჭიროების 
გარეშე სიარული, სიგარეტის მოწევა, ხმაური, ელექტრონათურის ანთება-ჩაქრობა, აგრე-
გატებისა და ქსელების, კარების თვითნებურად გახსნა-დახურვა, სანთლის ანთება. აქ 
არსებული ხელსაწყოების უნებართვოდ ხმარება, სურსათისა და ნარჩენების უადგილო 
ადგილას გადაყრა, სპეციალური მითითების გარეშე თავშესაფრიდან გამოსვლა არ შე-
იძლება.

თავშესაფარში ადამიანების მორიგეობით, ბავშვებმა, მოხუცებმა და ინვალიდებმა კი 
რიგის გარეშე უნდა დაისვენონ - თავშესაფრის დაზიანებისას დაუყოვნებლივ აირწინაღი 
უნდა გაიკეთონ და ავარიული მდგომარეობის აღმოფხვრაში დაეხმარნონ. ადამიანების 
თავშესაფარში დარჩენის ხანგრძლივობა შექმნილ მდგომარეობაზე დამოუკიდებულებით 
სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის მიერ განისაზღვრება. ყველა შემთხვევაში, თავშესაფარში 
მყოფებს მხოლოდ მომსახურე ათეულის მეთაურის მითითებით შეუძლიათ დატოვონ 
იქაურობა.

TavSesafris momarageba. თავშესაფარში სურსათისა და წყლის რესურსები (ერთ 
კაცზე დღეში 2 ლიტრი, სანიტარია-ჰიგიენისათვის 5 ლიტრი) , წამლები და სხვ. უნდა იყოს. 
გარდა ამისა არის ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები, სხვადასხვა ინსტრუმენ-ტები, 
რადიაციული და ქიმიური დაზვერვის ხელსაწყოები და სხვა საჭირო საშუალებები. თავშე-
საფარში ასევე არის ელექტროობა, კანალიზაცია, გათბობის სისტემა, რადიო და ტელეფონი.

შენობისაგან ცალკე აგებული თავშესაფარი სრულად ან ნაწილობრივ მიწისქვეშ, 
მტკიცე სამშენებლო მასალებისაგან აიგება. მისი ზედა და გვერდითი მხარეები მიწით 
დაიფარება. შესასვლელ და გამოსასვლელ კარებზე თავშესაფარის ნომერი, ბის (რომელ 

miwisqveSa

TavSesafari
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ქარხანას, საამქროს, სამმართველოს) ეკუთვნის, გასაღებები სად და ვისთან ინახება 
(პასუხისმგებელი პირის თანამდებობა და ტელეფონის ნომერი) თვალშისაცემი მსხვილი 
ასოებით იწერება. 

თავშესაფარი ადამიანების სამუშაო (საცხოვრებელი) ადგილიდან არაუშორეს 400 მ 
მანძილისა, ისეთ ადგილებზე შენდება, სადაც წყალი არ შეიძლება მოვარდეს. მის 
სიახლოვეს ხანძრისა და ფეთქებადსაშიში ნივთიერებების განთავსება დაუშვებელია.

თავშესაფრები მშვიდობიან პერიოდში სამეურნეო რესურსებისათვის, ომის პერი-
ოდში კი ადამიანების საფარის დაცვის მიზნით გამოიყენება..

radiaciis sawinaaRmdego safari

radiaciis sawinaaRmdego safari – რადიაციის საწინააღმდეგო საფარი - ადა-
მიანების რადიოაქტიური ნივთიერებებით მოწამვლისაგან ბირთვული აფეთქების სინ-
ათლის სხივებისაგან, თხევადი წვეთების სახით არსებული ბაქტერიალური და ქიმი- 
ური მომწამვლელი ნივთიერებებისაგან დაცვისთვისაა.

radiaciis sawinaaRmdego safari

რადიაციული საფრები სოფლებსა და პატარა ქალაქებში მოსახლეობის დაცვისათვის 
არის გათვალისწინებული. აქ სახლებისა და სხვა შენობების სარდაფები, ბოსტნეულის 
საწყობები, ქვითნაშენი სახლების პირველი სართულები შეიძლება რადიაციულ საფარად 
მოეწყოს. მიწის ქვეშ აგებული რადიაციული საფრები უფრო სანდოა. რადიაციულ 
საფარში უნდა მოხდეს რადიაციული მტვერის შეღწევის შეფერხება, მისი იონიზირებული 
გამოსხივება 10-50 - ჯერ უნდა შესუსტდეს და ადამიანების ორი დღით დარჩენა უნდა 
უზრუნველყოს. ასეთი საფრები ადამიანების საცხოვრებელი და სამუშაო ადგილების 
უშუალო სიახლოვეს უნდა მოეწყოს. 
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რადიაციული საფარის მუდმივი მოწყობილობა შემდეგია:
– ადამიანების დასაჯდომი და ყოველი 5-დან ერთისათვის დასაწოლი ერთი ან ორ 

სართულიანი ტახტები. 
– ერთ პირზე დღეში 2 ლ-ის გათვლით 2 დღის სამყოფი წყალისა და სურსათის 

რესურსების შესანახი ჭურჭელის ადგილი. 
– მოწყობილობებისა და ინსტრუმენტების შესანახი ადგილი.

ელექტროქსელისა და საკანალიზაციო სისტემის მქონე შენობებში არსებული 
რადიაციული საფრები ამ ქსელებს უერთდება.

საცხოვრებელი შენობებიდან რადიაციული საფარისათვის გამოყენება სქელი (სულ 
მცირე 40 სმ) კედლებისა და ნაკლები კარ-ფანჯრების მქონე ქვის შენობების შიგა ოთახები. 
ასეთი შენობების დაცვითი თვისებების მომატებისათვის ფანჯრების  ადგილას კედლის 
სისქის დაწვნა, სახლის სხვენზე 30-40 სმ სისქეზე მიწის დაყრაა საჭირო. იმისათვის, რომ 
შიგნით რადიოაქტიურმა მტვერმა არ შეაღწიოს უნდა მოხდეს კარების შეჭედვა, საჭიროა 
ჩარჩოს მთელ სიგრძეზე რეზინი, ბრეზენტი ან ქეჩა გაეკრას. შიდა მხრიდან  კარებზე 
სქელი მასალით შეკერილი ფარდა უნდა დაიკიდოს. ჰაერის შესაცვლელად შენობაში 
არსებული საკვამურით, როგორც ჰაერგამწოვი მილით სარგებლობა შეიძლება.

Txrilis tipis radiaciuli safari

სოფელ ადგილებში ადგილობრივი და არამკვიდრი მოსახლეობისათვის როდესაც 
რადიაციული საფრები არ არის საკმარისი რაოდენობით, შენობების გარეთ რადიაციული 
საფრების აგებაა საჭირო. მათ თხრილის ტიპის რადიაციული საფარი ეწოდება. ასეთი 
საფრების დაცვითი თვისიებები კიდევ უფრო საიმედოა..
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martivi safari

martivi safari უმოკლეს დროში მოწყობილი ზემოდან ღია ან დაფარული 
თხრილებისაგან, სანგრებისაგან შედგება. ამ სახის საფარი მასობრივი განადგურების 
იარაღი ის დამაზიანებელ  გავლენას ამცირებს. მტრის შემოტევის საფრთხის დროს  ეს 
სამუშაო მოსახლეობის დახმარებით უმოკლეს ვადებში ხორციელდება.

თხრილის ტიპის მარტივი საფარის დროებით საცხოვრებლად გამოყენება შეიძლება.
თუმცა მომწამვლელი და ბაქტერიალური ნივთიერებებისაგან დაცვა ასეთ სანგრებში 

შეუძლებელია. ასეთ შემთხვევაში სანგრებში შეფარებისას ინდივიდუალური დაცვის 
საშუალებები - სასუნთქი ორგანოებისა და სხეულის ზედაპირის დამცავი საშუალებები 
უნდა იქნას გამოყენებული.

საჭიროა იმის გათვალისწინება, რომ თხრილები, სანგრები და სხვა მარტივი ტიპის 
საფრები მოსახლეობის დაცვისათვის არ ითვლება ძირითად საშუალებად, ისინი 
მხოლოდ დამხმარე საშუალებებია. ისინი ძირითადი დაცვითი ნაგებობების უკმარისობის 
შემთხვევაში მოკლე დროში მოეწყობა.

საგანგებო შემთხვევათა სამინისტროს უწყვეტად მიმდინარე წვრთნების გამოცდი-
ლება გვიჩვენებს, რომ 10 კაციანი სანგარი ხელის ინსტრუმენტებით 30-36 კაცით  
1 საათის განმავლობაში მზადდება.

სანგრის აგებისათვის უნდა გათვალისწინებულ იქნას რელიეფის ხასიათი. თავსხმა 
წვიმების დროსა და თოვლის დნობისას წყალმოვარდნების მოსალოდნელ ადგი- 
ლებში, მეწყერის ჩამოწოლის ალბათობის მქონე ტერიტორიებზე, მაგისტრალური გაზ, 
თბო, წყალსადენების სიახლოვეს სანგრის აგება არ შეიძლება. სანგრები ერთმანეთისაგან 
სულ მცირე 10 მ მანძილზე უნდა მოეწყოს.

1. სამოქალაქო თავდაცვის დაცვითი ნაგებობების რომელი სახეები არსებობს 
დამცავი თვისებების მიხედვით?

2. როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები თავშესაფარში?
3. როგორ შეიძლება მოეწყოს რადიაციული საფრები სარდაფებსა და სხვა 

მიწისქვეშა ოთახებში?
4. როგორ შეიძლება მოეწყოს რადიაციული საფრები მიწისზედა ოთახებში 

(ბინებში)?
5. როგორ აგებენ თხრილის ტიპის მიწისქვეშა რადიაციულ საფრებს?
6. მოამზადეთ მოხსენება მარტივი საფარის მოწყობის შესახებ.
7. როგორ უნდა მოიქცნენ ადამიანები რადიაციულ საფარში?

kiTxvebi da davalebebi
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26.  radiaciuli, qimiuri da baqteriologiuri 

dazvervis organizeba

რადიაცია, ქიმიური და ბაქტერიოლოგიური დაზვერვა სამოქალაქო თავდაცვის 
ძალების საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის გატარებული ერთ-ერთი ძირითადი 
ღონისძიებეთაგანია.

Tqveni azriT, radiacia, qimiuri da baqteriologiuri dazverva, ra 

gavlenas axdens samoqalaqo Tavdacvis organizebaze?

სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში ჩატრებული დაზვერვის მიზანი ძლიერი საწარ-
მოო ავარიების, ბუნებრივი კატასტროფებისა და მტრის შემოტევის შემდეგ შექმნილი 
მდგომარეობის შესახებ ზუსტი ინფორმაციის შეგროვებაა.

ყველაზე ზუსტი, 
უფრო სრული 
დაზვერვის სახედ 
ითვლება და ყველა 
სამოქალაქო 
თავდაცვის შტაბის 
მიერ ხდება 
ორგანიზება.

დაზიანების კერებზე, 
სტიქიური უბედურე-
ბისა და ავარიების 
რაიონებში საერთო 
მდგომარეობის სწრა-
ფად გამოაშკარავები-
სათვის თვითმფრი-
ნავიდან ან ვერტ- 
მფრენიდან წარმოებს.

სანაპიროებზე, პორ-
ტებში, აქ არსებულ 
ნაგებობებში მდგო-
მარეობის შესწავლის 
მიზნით ხდება, მაღა-
ლსიჩქარიანი გემების 
და კატერების საშუა-
ლებით სრულდება.

მიწისზედა დაზვერვა ჰაერიდან დაზვერვა
ზღვიდან 

(მდინარიდან) 
დაზვერვა

samoqalaqo dazverva

samoqalaqo Tavdacvis dazvervis ZiriTadi amocanebi:

mSvidobian periodSi: 
– საარსებო გარემოში ჰაერის, წყლისა და ნიადაგის, ასევე მეცხოველეობისა და 

მემცენარეობის პროდუქციის რადიოაქტიური, ქიმიური და ბიოლოგიური 
ნივთიერებებით დაბინძურების დროგამოშვებით დაკვირვება და ლაბორატო-
რიული კონტროლის წარმოება;
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– ინფექციური დაავადებების ალბათობის მქონე რაიონებში ეპიდემიური*, ეპი-
ზოოტიკური** და ეპიფიტოტიკური*** მდგომარეობის სისტემატიური გაკონ-
ტროლება..

omis periodSi:

– გამოყენებული იარაღის სახის, დარტყმის განხორციელების დროსა და ად-
გილას, ბირთვული აფეთქების ძალისა და კოორდინატების განსაზღვრა;

– რადიაციის დონის, მომწამვლელი ნივთიერებების კონცენტრაციისა და მო-
წამლული ჰაერის ღრუბელის გავრცელების მიმართულების განსაზღვრა;

–  დაზიანების კერის საზღვრების დადგენა;
– გადარჩენისა და სხვა სამუშაოების მიმდინარე რაიონებში დაზიანების პი-

რობების შეცვლაზე განუწყვეტელი დაკვირვება..

 samoqalaqo Tavdacvis dazvervis organizeba da warmoebis wesebi

დაზვერვის ორგანიზება ყველა სამოქალაქო თავდაცვის ხელმძღვანელის, შტაბებისა 
და მეთაურების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანათაგანია.

დაზვერვის კონკრეტულ მიზნებს, ამისათვის გამოსაყენებელ ძალებს, პირველ რიგში 
შესაგროვებელ ინფორმაციებსა და მათ ვადებს განსაზღვრავს სამოქალაქო თავდაცვის 
ხელმძღვანელი.

დაზვერვის ორგანიზებისათვის სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის უფროსი პასუხს 
აგებს. ამ სამუშაოს უშუალო ორგანიზატორი კი შტაბის უფროსის მოადგილეა.

*epidemiur – adamianebs Soris
**epizootikuri – cxovelebs Soris
***epifitotikuri – mcenareebs Soris
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ის სამოქალაქო თავდაცვის ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებისა და შტაბის უფრო-
სის კონკრეტული მითითებების შესაბამისად გეგმავს დაზვერვის ღონისძიებებს, სამოქ-
მედოდ ამზადებს ჯგუფებსა და ათეულებს (მანგებს),  აგზავნის დაზვერვაზე, ახდენს 
მათგან მიღებული ინფორმაციის შეკრებას, გაანალიზებასა და განზოგადებას.  

შექმნილი მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციებს დაუყოვნებლივ წარუდგინს სამო-
ქალაქო თავდაცვის ხელმძღვანელსა და ზემდგომ შტაბს, დაქვემდებარებაში მყოფ შტა-
ბებს მიაწვდის.

გეგმას დაერთვის ობიექტის სქემა. მასზე მართვის პუნქტები, დაცვის ნაგებობები და 
დაზვერვის დანაყოფების ადგილები, მათი საქმიანობის სვლაგეზები, მოვალეობების შეს-
რულების შემდეგ დასაბრუნებლად შესაკრები პუნქტები პირობითი ნიშნებითაა ნაჩვე-
ნები. სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის უფროსი განყოფილების მეთაურებს დაზვერვის 
წარმოების შესახებ ზეპირ განკარგულებას სწორედ ამ სქემის საფუძველზე აძლევს. გან-
კარგულებაში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ გაიცემა მოკლე ინფორმაცია, ზუსტად 
არის ნაჩვენები, რა მიზნით ტარდება დაზვერვა, კონკრეტული ამოცანები და შესრუ-
ლების ვადები, სვლაგეზზე მოქმედების დროს კავშირის შექმნა და შედეგების შესახებ 
ინფორმაციის მიწოდების წესები..

დაზვერვის განყოფილებები რადიოაქტიური მოწამვლის კერებზე დაზვერვის 

სამუშაოებს დაზვერვის ჯგუფებში და რადიაციულ-ქიმიური დაკვირვების 

პოსტებზე ახორციელებენ.

mzveravTa რაზმი ბუნებრივი კატასტროფის ან ავარიის შედეგად  უშუალოდ 
ობიექტზე, ასევე მტრის თავდასხმის შემდეგ დაზარალებულ კერაზე და მოძრაობის 
სვლაგეზებზე შექმნილი მდგომარეობის შესწავლის მიზნით იგზავნება. მზვერავთა რაზმი 
შედგება მეთაურისა და რამდენიმე განყოფილებისაგან (მანგა). თითოეული განყოფილება 
ერთმანეთისაგან 500 მ დაშორებით, 800 მ-მდე ზოლზე, ან კიდევ ქალაქის 2-3 კვარ-
ტლისაგან შემდგარ ფართობზე დაზვერვის წარმოებისათვის არის გათვალისწინებული. 
მზვერავთა განყოფილება მარაგდება ინდივიდუალური დაცვის საშუალებით, რადია-
ციული და ქიმიური დაზვერვის ხელსაწყოებით, დაზვერვის ჟურნალით, კალამით, 
საზღვის ნიშნების კომპლექტითა და დოზიმეტრით. საქმიანობის დაწყებისას მას 
ტრანსპორტი და კავშირგაბმულობის საშუალებები, ასევე მოძრაობის სვლაგეზის სქემა, 
ობიექტზე დაკვირვების წარმოების დროს კი ობიექტის სქემა ეძლევა.

დაზიანებული რაიონებში დაზვერვის წარმოებისას თუ რადიაციის დონე  0,5 
რენდგენ-საათზე მეტია, ან კიდევ ქიმიური დაზიანების გამოვლენილი ზონის 
შემოსაზღვრულობა შემომსაზღვრელი ნიშნების საშუალებით ინიშნება.

დაზიანების გაზომვის შემდეგ მზვერავი ტოვებს ზღვრის ნიშანს და ნიშანში აღნიშ-
ნავს დაზიანების სახეს, დონესა და გაზომვის დროს. ზღვრის ნიშანი გზის ნაპირას, კარ-
გად გამოსაჩენ ადგილას უნდა დაიდგას. მანგის მეთაური აგრძელებს მოძრაობას, 
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სვლაგეზის სქემის მოწამვლის გაზომვის ადგილს, მოწამვლის სახეს, გაზომვის დროს 
აღნიშნავს დაზვერვის ჟურნალში და ამის შესახებ ობიექტის სამოქალაქო თავდაცვის 
შტაბს აწვდის ინფორმაციის.

დაზვერვის დასრულების შემდეგ მანგა მოდის შტაბში, მეთაური მოვალეობების 
შესრულების შესახებ იძლევა ინფორმაციას და წარადგენს დაზვერვის სქემას. ამის 
შემდეგ, ის, საჭირო შემთხვევაში პირადი შემადგენლობისა და ავტომობილის მოწამვლის 
დონეს ამოწმებს, თუ არის აუცილებლობა, სპეციალური სანიტარი ახდენს გასუფთავების 
სამუშაოების ორგანიზებას და ჯგუფი ახალი ამოცანების შესასრულებლად ემზადება.

radiaciuli da qimiuri dakvirvebis postebi  – იქმნება ყველა ობიექტზე 
და საფრთხის წარმოქმნისას დაუყოვნებლივ იწყებს საქმიანობას. მათი ძირითადი 
ამოცანებია რადიოაქტიური და ქიმიური მოწამვლის დროული გამოვლენა, დაკვირვების 
ზონაში მდგომარეობის სამოქალაქო თავდაცვის დაზვერვის ცვლილებაზე განუწყვეტელი 
თვალ-ყურის დევნება და შტაბისათვის სისტემატური სახით ინფორმაციის მიწოდება. 
ბუნებრივი კატასტროფებისა და საწარმოო ავარიების დროს პოსტებს შეიძლება სხვა 
ამოცანებიც დაეკისროთ. პოსტი უნდა დაიდგას ისეთ ადგილას, რომ იქიდან ყველა 
მხარეზე დაკვირვება იყოს შესაძლებელი და თვით პოსტი სამოქალაქო თავდაცვის 
მართვის პუნქტის სიახლოვეს განთავსდეს. დამკვირვებლების საფარქვეშ ყოფნისა და 
მორიგეობის შემდეგ დასვენებისათვის აქ მაშინვე ზემოდან დაფარებული სანგარი ეწყობა. 
დამკვირვებლის  დგომის ადგილას პირობების მაჩვენებელი ნიშნები იდგმება. პოსტის 
შემადგენლობაში შედის უფროსი და ორი დამკვირვებელი. ქიმიური დაკვირვების 
პოსტის ძირითადი მიზნები შემდეგია:

- რადიაციული, ქიმიური, ბაქტეოროლოგიური (ბიოლოგიური) და მეტეოროლო-
გიური დაკვირვებების წარმოება;

- მოსახლეობის რადიაციული, ქიმიური და ბაქტერეოლოგიური (ბიოლოგიური) 
დაბინძურების შესახებ გაფრთხილება;

- დაბინძურებული ტერიტორიების საზღვრების დადგენა;
- ტერიტორიაზე რადიაციისა და ჰაერის მომწამვლელი ნივთიერებებით დაბინძურე-

ბის დონის ცვლილებაზე კონტროლის წარმოება;
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- ჰაერიდან, წყლიდან, ნიადაგიდან და მცენარეული საფარიდან ნიმუშების აღება,  
მათ გამოკვლევისათვის ლაბორატორიაში გაგზავნა.

რადიაციული და ქიმიური დაზვერვის განყოფილება ქმნის ერთ ერთიან ქიმიური 
დაკვირვების პოსტს. განყოფილება დაკვირვებას, როგორც წესი ქიმიური სადაზვერვო 
ავტომობილით აწარმოებს. ქიმიური დაკვირვების პოსტები უნდა იყოს კარგად გამოსაჩენ 
ადგილას და დაიფაროს. ისინი ტყის ნაპირას ან გამოსაჩენ ორიენტირების ახლოს არ 
უნდა დაიდგას. ცალკეულ შემთხვევებში დამკვირვებლები სანგრებში ან სპეციალურ 
მომარაგებულ დამკვირვებლის სანგრებში უნდა მოთავსდნენ.

ქიმიური დაკვირვების პოსტებზე ხელმძღვანელობა განყოფილების მეთაურის მიერ 
ხორციელდება. დაზვერვის დროს მეთაურთან კავშირი კავშირგაბმულობის საშუალე- 
ბით მყარდება.

თუ რაიმე რადიაციული ან ქიმიური დაზიანება გამოვლინდება, განყოფილების მე-
თაური სპეციალურ საგანგაშო სიგნალს იძლევა და ამის შემდეგ მეთაურს (უფროსს) 
მოახსენებს. ამის შემდეგ დამკვირვებელს ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები 
მოჰყავს მზადყოფნაში და რადიაციის დონეს, მომწამვლელი ნივთიერების სახეს 
განსაზღვრავს და შედეგების შემდეგ განყოფილების მეთაურს აცნობებს. ასევე ხდება 
რიგგარეშე მეტეოროლოგიური გაზომვების წარმოება. მორიგეობის გადაბარებისას 
ახლად მოსული დამკვირვებელი გაეცნობა დაკვირვების შედეგებს, მიეთითება, რას მი-
აქციოს განსაკუთრებული ყურადღება და დაკვირვების პოსტის მოწყობილობა გა-
დაებარება.

განყოფილების მეთაურმა უნდა შეამოწმოს დამკვირვებლის მოცემული ინფ-
ორმაციები და მოახსენოს ქიმიური სადამკვირვებლო პოსტის შემქმნელ მეთაურს. შემ-
დეგ ამ შედეგებს განყოფილების მეთაური აღნიშნავს დაკვირვების ჟურნალში. კონ-
ტროლირებად რაიონში მოწამლული ტერიტორიისა და ჰაერის დაზვერვა, რადიაციის 
დონეზე კონტროლი ხორციელდება..

radiaciuli da qimiuri dakvirvebis JurnalSi asaxvas povebs 
qvemoT mocemuli parametrebi:

●   გაზომვის დრო; 

● რადიაციის დონე; 

● გაზომვის ადგილის კოორდინატები; 

● მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყენების (გამოვლენის) დრო; 

● მომწამვლელი ნივთიერების ტიპი; 

● გამოყენებული საშუალებები; 

● მომწამვლელი  ნივთიერების გამოყენების (გამოვლენის) ადგილი და კოორ- 
დინატები; 

● მოწამლული ტერიტორიის ფართობი; 

● ვის და როდის მოახსენეს (დრო, გვარი და ინიციალები).
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1. რა ძირითადი ღონისძიებები ხორციელდება სამოქალაქო თავდაცვის ძა-
ლების საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის?

2. განასხვავეთ სამოქალაქო თავდაცვის დაზვერვის ძირითადი ამოცანები 
მშვიდობიან და ომის პერიოდში.

3. როგორ ხდება სადაზვერვო  რაზმების ორგანიზება?
4. რა ძირითადი მოვალეობები აკისრია რადიაციულ-ქიმიურ დაკვირვების 

პოსტებს?
5. შეადგინეთ რადიაციული და ქიმიური დაკვირვების ჟურნალი.

kiTxvebi da davalebebi

27.  bunebrivi katastrofebi, maTi teritoriebis 

mixedviT daxasiaTeba da Sedegebis 

miaxloebiTi prognozireba

ბოლო ერთი საუკუნის განმავლობაში ადამიანებმა ბუნებრივი გარემო მნიშვ-
ნელოვან დონეზე შეცვალეს. ეს, პირველ რიგში, მსოფლიო მოსახლეობის რაოდე-
ნობის ზრდით აიხსნება. ანგარიშგებების თანახმად, 2050 წლისათვის დედამიწის 
მოსახლეობის რაოდენობა 10 მილიარდს მიაღწევს. ეს კი ბუნებრივ რესურსებზე  
(წყალი, მცენარეული და ნიადაგის  საფარი, ცხოველთა სამყარო, სითბური რესურ-
სები და სხვა) მოთხოვნილების ზრდის მიზეზი იქნება.

Tqveni azriT, rogor SeiZleba Seicvalos bunebrivi katastrofis 
Sedegebi teritoriebis mixedviT?

ბუნებრივი კატასტროფების ხასიათსა და რაოდენობრივი თვალსაზრისით ზრდაზე 
მოსახლეობის მიერ სახიფათო ადგილებში საცხოვრებელი პუნქტების შექმნამაც მოახ-
დინა გავლენა.

დედამიწაზე ბუნებრივი კატასტროფების ზრდის ერთ-ერთი მიზეზიც გლობალური  
კლიმატური ცვლილებაა. ეს კი დედამიწის სხვადასხვა რეგიონებში ამინდის ტემპე-
რატურის, ქარის, ნალექის საშუალო წლიური მაჩვენებლების განსხვავებულობით სრულ-
დება.

წარსულში კლიმატი ბუნებრივი მიმდევრობითა და დინამიური პროცესების შედე-
გად იცვლებოდა..
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bunebrivi katastrofebis ZiriTadi saxeebis sia

bunebrivi 
katastroda 

ZiriTadi 
kriteriumi 

gavlenis momxdeni faqtori da 
Sedegebi 

მიწისძვრა
ძალა და ინტენსივობა 
12 ბალამდე

 ქანების ზანზარი, ბზარები, ხანძრები, 
აფეთქებები, ნანგრევები, ადამიანების 
მსხვერპლი;

ღვარცოფი, 
მეწყერი; 

დინების მასა, სიჩქარე
ქვა-ტალახის ჩამოდინება, ადამიანების 
მსხვერპლი, მატერიალური სიმდიდრის 
მოსპობა

ძლიერი ქარი 
(ქარიშხალი); 
გრიგალი 

ქარის სიჩქარე
ქარის ძალა, მატერიალური დოვლათის 
მოსპობა, ადამიანების მსხვერპლი

 მოყინვა, თოვა, 
ნალექის რაოდენობა 12 
სთ-ში 20 მმ-ზე მეტი

თოვლის საფარის დონე, სადენების 
დაწყვეტა, ადამიანების მსხვერპლი 

მტვრის 
ქარბორბალა

ქარის სიჩქარე
ქარის ძალა, ნათესებისა და ნაყოფიერი 
ნიადაგების მოსპობა

წყალდიდობა წყლის დონის აწევა
წყალმოვარდნა ხმელეთზე, ნგრევები, 
ადამიანების მსხვერპლი 

ცუნამი
ტალღების სიმაღლე და 
სიჩქარე

ხმელეთის წყლით დაფარვა, ნგრევები, 
ადამიანების მსხვერპლი

miwisZvra

მოტანილი ზიანის, მსხვერპლისა და დამანგრეველი გავლენის მიხედვით მიწისძვრას 
ტოლი არ გააჩნია. ის ტექტონიკური, ვულკანური წარმოშობის, ბუნებრივი მეტეორიტების 
ჩამოვარდნის შედეგად ან ზღვის წყლის ქვეშ შეიძლება მოხდეს. dsT-ში წლის განმავ-
ლობაში საშუალოდ 500, მხოლოდ იაპონიაში კი 7500 მიწისძვრა აღინიშნება.

მიწისძვრა დიდი რაოდენობის თავისუფალ ენერგიასთან დაკავშირებული დედა-
მიწის ქანების სიღრმეში მომხდარი დაშლისა და გადანაცვლების შედეგად მოუ-
ლოდნელად წარმოშობილი მიწისქვეშა ბიძგები, ან დედამიწის ზედაპირის რხევაა.

miwisZvris Sedegad momxdari ngrevebi. სეისმური ტალღები მიწისძვრის ცენ-
ტრიდან ძალიან დიდ მანძილზე ვრცელდება, ნგრევებსა და კომბინაციური გავლენის 
კერებს წარმოქმნის. მიწისქვეშა დარტყმის წარმოშობის ტერიტორიას მიწისძვრის კერა, 
კერის ცენტრში მდებარე წერტილის (ჰიპოცენტრი) დედამიწის ზედაპირზე არსებული 
პროექციას კი ეპიცენტრი ეწოდება. ძლიერი მიწისძვრების დროს ირღვევა ქანის მთლია-
ნობა, შენობები ინგრევა, კომუნიკაციები, ენერგეტიკული ობიექტები გამოდის მწყობრი-
დან, ჩნდება ხანძრები და იწვევს ადამიანთა მსხვერპლს. მიწისძვრები, როგორც წესი, 
სხვადასხვა ინტენსიობის მახასიათებელი ხმების თანხლებით ხდება, ისინი ჭექა-
ქუხილის, გრუხუნისა და აფეთქების ხმების მსგავსია. ამ შემთხვევაში მომზადებული 
ადამიანებისათვის პირველი წამები შეიძლება გადამრჩენი აღმოჩნდეს. საცხოვრებელ 
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რაიონებში და ტყის მასივებში ხდება ჩახერგვები, დიდ ტერიტორიებზე მეწყერი შე-
იძლება მოხდეს, საავტომობილო და რკინიგზები დაინგრეს, ან კიდევ დეფორმაცია გა-
ნიცადოს.

მიწისძვრის წყალქვეშ მოხდენისას წარმოიშვა დიდი ტალღები (ცუნამი), რაც განაპირა 
რაიონებში ძლიერი ნგრევებისა და წყალმოვარდნების მიზეზი ხდება. 

მიწისძვრამ ასევე შეიძლება გამოიწვიოს მთებისა და თოვლის ზვავები, მეწყერები  
და წყალმოვარდნები.

●  1201 წელს ხმელთაშუა ზღვის აღმოსავლეთით მომხდარი მიწისძვრის დროს  
1 მილიონზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.

● 2011 წელს იაპონიაში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დედამიწის ბრუნვის 
სიჩქარე გაიზარდა, შედეგად დღე 1.8 მიკროწამით შემცირდა.

● 2015 წელს ნეპალში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად ევერესტის სიმაღლე  
2,5 სმ-ით შემცირდა.
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miwisZvrebi Senobebis dazianebis xasiaTi 

სუსტი (3 ბალამდე), 
ზომიერი (4 ბალამდე), 

კედლებზე დიდი ბზარები,  ბათქაშის ჩამოცვენა, 
საკვამურების ჩამოშლა, მინების მსხვრევა.

ძლიერი (5-6 ბალი), 
ძალიან ძლიერი (7 ბალი), 

არასეისმური ბინების გარე კედლებზე გაჩენილი ბზარები, 
კონსტრუქციების ჩამოშლა, კარების ჩაჭდვა.

დამანგრეველი (8-10 
ბალი)

სეისმურად გამძლე ბინების სუსტი ნგრევა, დანარჩენების 
ჩამოშლა.

ავარიული (11-12 ბალი).
გარე კონსტრუქციების ჩამოშლა და შენობების სრული 
დანგრევა

vulkanis amofrqveva

სიტყვის “ვულკანი” ძველი რომაული მითოლოგიის საფუძველზე ცეცხლის ღმერ-

თის ვულკანის სახელიდანაა აღებული. მეცნიერების, რომელიც ვულკანებს შეისწავ-

ლის vulkanologia ეწოდება.

ვულკანების კლასიფიკაცია ხდება ფორმის (მყვირალა და სტატოვულკანები), აქტიუ-
რობისა (მოქმედი და ჩამქრალი) და ადგილის (ხმელთაშუა, წყალქვეშ, ყინულქვეშა) მი-
ხედვით.

დედამიწის 100 კმ-ის სიღრმეში, დაახლოებით 1000-1300°С ტემპერატურაა. ამ სიც-
ხის გავლენით გამდნარი ქვის ნარევი მაგმად იქცევა. წნევის ზრდის კვალობაზე მაგმა ლი-
თოსფეროში შემოდის. ამ გზით დედამიწის ზედაპირზე ამოსული მაგმას ლავა ეწოდება. 
ვულკანის ამოფრქვევის დროს ამოდუღებულ სითხესთან ერთად გარეთ გამოდის მყარ და 
გაზისებრ მდგომარეობაში მყოფი ნივთიერებები. ამოფრქვევის შემდეგ ვულკანის აქ-
ტივობა და წყდება, ან კიდევ ის ხანგრძლივად “იძინებს”  ამ დროს თვით ვულკანში და 
გარშემო მაგმური გულის გაციებასთან ერთად აღნიშნული აქტიურობა გრძელდება.

ვულკანის ამოფრქვევის შედეგად ნიადაგისათვის მდიდარი საკვები ელემენ-
ტებისა და მინერალების გარემოში გავრცელების გამო, ამ ტერიტორიაზე არ-
სებული ნიადაგები პლანეტის ყველაზე ნაყოფიერ ნიადაგებად ითვლება.
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●  დედამიწაზე 760-მდე მოქმედი ვულკანი არსებობს, მათი ამოფრქვევის შედე- 
გად ბოლო 400 წლის განმავლობაში 300 ათასზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. 
ვულკანები მიწისძვრასთან შედარებით ნაკლები ხდება, თუმცა უზარმაზარი 
კატაკლიზმებით სრულდება.

●  კუნძულ სანტორინიზე (ეგეოსის ზღვა, ჩვ. წ. აღ-მდე 1470 წელს) ხმელთაშუა 
ზღვაში არსებული ცივლიზაციის მოსპობის მიზეზი გახდა. ვეზუვის ამოფრ-
ქვევა კი (ჩვ. წ. აღ-მდე 79 წელს) ქალაქ პომპეის განადგურებით დასრულდა. 
კუნძულ სუმატრაზე (ვულკანიდან 40 კმ მანძილზე) ასეულობით ადამიანი 
ცოცხლად დაიწვა, სტრატოსფეროში 20 კმ3 ფერფლი მოისროლა (ვულკანის 
მტვერმა დედამიწის გარშემო დაახლოებით ორჯერ შემოიარა.)

ძალიან ძლიერ და დიდი ვულკანებს “სუპერ ვულკანს” უწოდებენ. მათი შედეგები 
ხანგრძლივად მოქმედებს, ხდება გლობალური კლიმატური ცვლილებების მიზეზი, 
ბუნება, ცხოველთა სამყარო  დიდ დანაკარგებს განიცდის.

ვულკანების ამოფრქვევის რაიონებში მოქმედებს ეპიდემიური კონტროლი.

lava

krateri

magma

vulkanis yeli

mtveri ferfli da gazi

vulkanis warmoqmnis sqema

mewyeri

miwis mocureba (მეწყერი) გეოლოგიური კატასტროფებიდან ერთ-ერთი ყველაზე 
მეტი საფრთხის შემცველთაგანია, მეურნეობებს, შენობა-ნაგებობებს, გარემოს დიდ ზიანს 
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აყენებს, დანაკარგების მიზეზი ხდება. ძირითადი დამზიანებელი ფაქტორები მოქმედი 
მთის ქანებია.

მათი გავლენის შედეგად შენობაში, ნაგებობები ინგრევა, სოფლის მეურნეობის 
ობიექტები, ტყის მასივები ქანებით იფარება, მდინარეების კალაპოტების შეცვლისა და 
მრავალრიცხოვან ადამიანთა მსხვერპლის მიზეზი ხდება. ხშირ შემთხვევაში ეს გეო-
ლოგიური მოვლენები მთიან ტერიტორიაზე მიწისზედა ტრანსპორტისათვის საფრ- 
თხეს ქმნის, ხიდების ბურჯებს, რელსებს, საავტომობილო გზებს ანგრევს, ელექტრო  
და კავშირგაბმულობის ხაზები, ნავთობსადენები და საცხოვრებელი პუნქტები გამო- 
ყავს მწყობრიდან.

1911-წელს პამირის მთებში მომხდარი მიწისძვრა დიდი მეწყერის მიზეზი გახდა. 
შედეგად, უსოის საძოვრები მოსახლეობასთან ერთად მიწის ქვეშ აღმოჩნდა. მეწყე-
რის მიერ მდინარე მურკაბის ჩაკეტვის შედეგად კი ახლოსმდებარე სარაზის საძ-
ოვრები ახლად წარმოშობილმა ტბამ დაიკავა..

მეწყერის მასშტაბი ხასიათდება პროცესის მიმდინარე ფართობის მიხედვით. მას-
შტაბის მიხედვით ხდება მეწყერის შედეგი კლასიფიკაცია: uzarmazari - 400 ჰა და 
უფრო მეტი, Zalian didi - 200-400 ჰა, didi - 100-200 ჰა, saSualo - 50-100 ჰა, mci- 
re 5-50 ჰა, Zalian mcire 5 ჰა-მდე.

İmexi

მეხი ატმოსფერული მოვლენაა. 
წვიმის ღრუბლებსა და დედამიწას 
შორის ძლიერი ელექტრული გან-
მუხტვები მეხს წარმოქმნიან. ასეთ 
განმუხტვებისას ძაბვა მილიონ ვოლ-
ტამდე აღწევს. ერთი მეხის დროს და-
ხარჯული ელექტროენერგია ერთი 
პატარა ქალაქის წლის განმავლობაში 
ელექტრობით უზრუნველსაყოფად 
საკმარისი იქნება. განმუხტვის სიჩ-
ქარე 100 000 კმ/წმ-ია, დენის ძალა კი 
180 ათას ამპერს აღწევს. მეხის არხში 
ტემპერატურა მზის ზედაპირზე არ-
სებულ ტემპერატურაზე 6-ჯერ მე-
ტია, ამიტომ მეხი რასაც დაეცემა 
ყველაფერი იწვის. განათებული გან-
მუხტვის არხის სიგანე 70 მ-მდე აღ-
წევს. არხში გაცხელებული ჰაერის 
სწრაფი გაფართოების შედეგად ის-
მის მეხის ხმა.

დედამიწაზე წელიწადში 44 ათასამდე მეხი ეცემა. მათი ხანგრძლივობა 1 საათამდე 
აღწევს. მეხი, როგორც წესი მაღალ ადგილებზე, ცალკე მდგომ ხეებს, ტექნიკას ეცემა. 
წყალში ან მის სიახლოვეს დგომა არ შეიძლება..
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●  კუდსის წმინდა სალოცავს სპილენძით დაფარული მაღალი გუმბათები გარს 
შემოარტყეს. მიუხედავად იმისა, რომ პლანეტის ყველაზე მეხსაშიშ ზონაში 
მდებარეობს, ათწლიანი ისტორიის განმავლობაში, თუნდაც ერთხელ მე-
ხისაგან ზარალი არ განუცდია.

●  ადამიანის მიერ გამოყენებული პირველი მინა ბუნებრივი წარმოშობისაა. 
მეხის ქვიშიან ადგილას დაცემისას ქვიშა დნება და მინის მილაკად იქცევა.

●  1998 წელს კონგოში მოედანზე მეხის დაცემის შედეგად 11 ფეხბურთელი 
გარდაიცვალა.

Zlieri Tova, Tovlis grovebi, yinva da zvavi

მთიან ადგილებში თოვლის დაგროვება ზვავის წარმოშობის მიზეზი ხდება, მათი 
მოწყვეტა თოვლის დიდი მასისა და ქვების ადგილგადანაცვლების მიზეზი ხდება. 
მოძრავი მასა თავის გზაზე ყველაფერს წალეკავს, რაც მსხვერპლით ან კომუნიკაციების 
მწყობრიდან გამოსვლით სრულდება. 

ესენი ძირითადად ზამთრის სეზონის ბუნებრივი მოვლენებია. თუ ძლიერი თოვა 
რამდენიმე დღეს გაგრძელდება გზებზე, საცხოვრებელი პუნქტები თოვლით დაიფარ- 
ება თანამედროვე ტექნოლოგიების მეშვეობით ხდება ბუნებრივი მოვლენების ზუსტი 
პროგნოზირება და როგორც წესი ხდება საფრთხის მოსალოდნელი რაიონების დრო- 
ული  გაფრთხილება.
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1938  წელს იაპონიაში ზვავის შედეგად საცხოვრებელი შენობა 800 მ-მდე მანძილზე 
მოცურდა და კლდეებზე შეჯახების შედეგად დაინგრა. 2017 წელს კი იტალიის 
პესკარას ოლქში სასტუმროს შენობა ზვავის ქვეშ აღმოჩნდა. 

გართულებების აღმოფხვრისათვის მაქსიმალური რაოდენობის სატვირთო ტრან-
სპორტი და ტვირთამდები საშუალებები დასაქმდება. მაგისტრალების გასუფთავება და 
ძირითადი სასიცოცხლო საწარმოების (პურსაცხობი, წყალკანალი, კანალიზაცია) მუ-
შაობის უწყვეტობის უზრუნველყოფისათვის ტარდება ღონისძიებები..

1. რით ახსნიდით ბუნებრივი კატასტროფების თავისებურებებისა და რაოდე-
ნობრივი თვალსაზრისით ზრდას?

2. მოამზადეთ წარდგენა ბუნებრივი კატასტროფების გავლენის მომხდენი ფაქ-
ტორებისა და შედეგების შესახებ.

3. განმარტეთ მიწისძვრები და ნაგებობების დაზიანების ხასიათი.
4. რატომ ხდება ვულკანების ამოფრქვევის რაიონებში ეპიდემიური კონტ-

როლის დანიშვნა?
5. როგორ წარმოიქმნება მეხი და რა სირთულეებს იწვევს ის?
6. შეიძლება ძლიერი თოვის, თოვლის გროვების შექმნის, ყინვისა და ზვავის 

პროგნოზირება? განმარტეთ ნიმუშების ჩვენებით.

kiTxvebi da davalebebi

28.  mosaxleobis qmedebebi gadarCenis RonisZiebebis 

dros

მსოფლიოში როგორც ბუნებრივი კატასტროფების, ისე ტექნოგენური ავა-
რიების ზრდის დროს საგანგებო შემთხვევების თავიდან აცილება, შესაძლო მოსახ-
დენი მოვლენების დროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ყველასათვის გასაგები 
თემა უნდა იყოს. თითოეულ მოქალაქეს უნდა შეეძლოს დაიცვას საკუთარი თავი, 
ოჯახი და დახმარება აღმოუჩინოს სხვებსაც. ამ მიზნით მოსახლეობაში ავარიებისა 
და კატასტროფების დროს წინამსწრებ ღონისძიებებში მონაწილეობის მიღება და 
მარჯვე მოქცევა ძალიან მნიშვნელოვანია  ჩვევების ფორმირებისათვის.

riT SeiZleba dasruldes sagangebo SemTxvevebisaTvis gansazRvruli 

wesebisadmi gulgriloba?
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გადარჩენის სამუშაოები მოიცავს შემდეგს:
●  მოძრაობის სვლაგეზებზე და სამუშაო ადგილებზე (ობიექტებზე) ხანძრების 

გავრცელების შემოფარგვლა და ჩაქრობა.
●  დაშავებული ადამიანების მოძებნა და მათი ზვავიდან, დანგრეული და 

დამწვარი შენობებიდან, გაზით, წყლითა და კვამლით სავსე ოთახებიდან 
გამოყვანა;

●  დანგრეული და დაზიანებული დაცვითი ნაგებობების გახსნა, ადამიანების 
გადარჩენა;

●  ზვავის ქვეშ დარჩენილებისა და მფილტრავ-საჰაერო სისტემა დაზიანებუ- 
ლი დაცვითი ნაგებობებისათვის ჰაერის მიწოდება;

●  დაშავებული ადამიანების პირველადი სამედიცინო დახმარება და პირ-
ველადი საექიმო დახმარების აღმოჩენა, მათი სამკურნალო დაწესებუ-
ლებებში გადაყვანა;

●  მოსახლეობის საფრთხის შემცველი ქალაქებიდან უსაფრთხო რაიონებში 
გაყვანა;

●   მოსახლეობის სანიტარული დასუფთავება, ტანსაცმლის, ტექნიკის, ტრანს-
პორტის, თავდაცვის საშუალებების, ტერიტორიის, დანადგარების, ასევე 
სასურსათო პროდუქციისა და წყლის გაუვნებელყოფა.
საგანგებო შემთხვევების დროს თქვენი ოჯახის უსაფრთხოების უზრუნ-

ველყოფისა და მღელვარების აღკვეთის მიზნით რეკომენდირებულია ოჯახე-
ბისათვის გეგმის მომზადება.
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Aojaxis sagangebo SemTxvevebisaTvis mzadyofnis gegma:

  წინასწარ განსაზღვრეთ თქვენი საცხოვრებელი ზონისათვის დამახასიათებელი 
საგანგებო შემთხვევები;

  შეისწავლეთ, ამ საგანგებო შემთხვევებისათვის მომზადების, მათი აღკვეთისა 
და შედეგების აღმოფხვრის შესახებ ქცევის წესები, დარწმუნებული იყავით, 
რომ ოჯახის თითოეულმა წევრმა იცის იგი;

  თქვენს ადგილებზე (სამუშაო ადგილი, სკოლა, ბაღი და სხვა) საგანგებო 
შემთხვევის გეგმას (საევაკუაციო გეგმას) გაეცანით;

  თქვენი ოჯახის წევრებთან განსაზღვრეთ სხვაგან შეხვედრის ადგილი. დარ-
წმუნებული იყავით, რომ სხვადასხვა ადგილას აღმოჩენის შემთხვევაში, ყვე-
ლამ იცის როდის და როგორ დაამყაროს კავშირი;

  სათანადო ორგანიზაციების გარდა, საგანგებო შემთხვევების დროს განსაზღვ-
რეთ კავშირის დამყარების შესაძლებელი ერთი ახლობელი ადამიანი. ოჯახის 
ყველა წევრმა უნდა იცოდეს იმ პიროვნების მისამართი და ტელეფონის ნომ-
ერი. საგანგებო შემთხვევის შემდეგ დაურეკეთ იმ პიროვნებას, ესაუბრეთ 
ადგილსამყოფელისა და იმის შესახებ, ყველაფერი წესრიგშია თუ არა.

  თუ შინაური ცხოველი გყავთ, განსაზღვრეთ საგანგებო შემთხვევების დროს, 
როგორ უნდა უზრუნველყოთ მისი უსაფრთხოება. რადგან შინაური ცხო-
ველები. ასეთი შემთხვევების დროს შექმნილ თავშესაფრებში არ დაიშვებიან.

გეგმის მომზადების შემდეგ უნდა განხორციელდეს შემდეგი:
– თქვენს ოჯახთან ერთად განიხილეთ საგანგებო შემთხვევებისათვის მზადყოფნა  

და დარწმუნდით, რომ ყველამ იცის თავისი როლი;
– თქვენი გეგმით სისტემატიურად იმეცადინეთ, თქვენი ოჯახის წევრების ცოდნა 

გეგმის შესახებ მუდამ შეამოწმეთ.
– სარეზერვო ჩანთა დროგამოშვებით შეამოწმეთ, სარგებლობის ვადაგასული 

პროდუქტები განაახლეთ.

daimaxsovreT!

–  ბავშვებს ასწავლეთ, რომ საგანგებო შემთხვევის მოხდენის დროს დარეკონ 
“112” ცხელ ხაზზე და ისიც, თუ რომელი ინფორმაციები მიაწოდონ;

–  ყველამ შეისწავლოს და დაიმახსოვროს გაზისა და ელექტროენერგიის ქსე-
ლიდან გამორთვა;

–  თქვენი მნიშვნელოვანი საბუთები შეინახეთ უსაფრთხო ადგილას, მათი ერ- 
თი ასლი მიეცით სანდო პიროვნებას.
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sagangebo SemTxvevebisaTvis mzadyofnis CanTa (sarezervo CanTa) 

მზადყოფნის ჩანთა - საგანგებო შემთხვევების დროს გამოყენებისათვის გამზადე-
ბული და მასში გადაუდებელი საჭიროების საშუალებების მქონე სარეზერვო ჩანთაა. ეს 
ჩანთა ნებისმიერ დროს მზა მდგომარეობაში ხელქვეშ უნდა გქონდეთ.

mzadyofnis CanTisadmi rekomendirebuli moTxovnebi:

ჩანთის ქსოვილი უნდა იყოს მტკიცე, სინათლეგაუმტარი ზოლებიანი, წყალგაუმ-
ტარი და მსუბუქი, ქამრები კი თქვენი სიმაღლის შესაბამისად, სატარებლად ადვილი 
უნდა იყოს. 

Hmzadyofnis CanTaSi unda iyos Semdegi:
  მშრალი  კვების პროდუქტები და წყალი 
(მინიმუმ 3 დღის კვებისათვის მსუბუქი, 
ნაკლები ადგილის დასაკავებელი 
პროდუქტები);

  სამედიცინო დახმარების ყუთი; 

 ფული და საბუთები; 

 აუცილებელი სამოსი; 

 მრავალფუნქციური დანა; 

 ასანთი ან სანთებელა; 

 სანთელი;

 ნემსი და ძაფი;

   ერთჯერადი გამოყენების ჭურჭელი; 

  სასტვენი (დახმარების 
გამოძახებისათვის); 

  ჰიგიენური საშუალებები (სველი და 
მშრალი სალფეტკი, საპონი და სხვ.); 

  პატარა ბლოკნოტი და ფანქარი; 

  კომპასი; 

  ფანარი და ბატარეები; 

  ტელეფონი და კვების ბლოკი; 

  თუ შესაძლებელია საძილე ტომარა.

daimaxsovreT, rom მზადყოფნის ჩანთა უნდა იყოს საცხოვრებელი ადგილისა და 
ინდივიდუალური თავისებურებების შესაბამისი, შესაძლოა გასაფუჭებელი პროდუქტი და 
ინსტრუმენტები სისტემატიურად უნდა განახლდეს.



155

1. რას მოიცავს გადარჩენის სამუშაოები?

2. განმარტეთ ოჯახის საგანგებო შემთხვევებისათვის მზადყოფნის გეგმა.

3. რა უნდა იყოს მზადყოფნის ჩანთაში?

4. რა გესმით აუცილებელი სამოსის ცნებაში?

5. რისთვის არის საჭირო მზადყოფნის ჩანთაში პატარა ბლოკნოტი და ფანქარი? 
დაასაბუთეთ თქვენი მოსაზრებები.

6. თქვენი საცხოვრებელი ადგილის ინდივიდუალური თავისებურებების შესა-
ბამისად ჩაალაგე მზადყოფნის ჩანთა.

7. თქვენს საცხოვრებელ ადგილში საგანგებო შემთხვევებისათვის, მათი 
აღკვეთისა და შედეგების აღმოფხვრისათვის გამოიჩინეთ მზადყოფნა. 

kiTxvebi da davalebebi

29.  masobrivi ganadgurebis iaraRis gamoyenebis 

Sedegebis aRmofxvra

რაიმე მოვლენის თავიდან აცილება მისი შედეგების აღმოფხვრაზე უფრო 
ადვილია. 

heidar alievi

masobrivi mospobis iaraRiT Seqmnili problemebis aRmofxvra riT 

gansxvavdeba bunebrivi warmoSobis nangrevebis aRmofxvrisagan?

NübirTvuli dazianebis kerağı

birTvuli dazianebis kera – ბირთვული აფეთქების დამზიანებელი ფაქტო-
რების შედეგად უამრავი შენობის, ნაგებობის დანგრეული, ხანძრებიანი და რადიო-
აქტიურად მოწამლული ტერიტორიაა. აქ დაუცველი მოსახლეობა მასობრივი სახით 
შეიძლება დაზიანდეს. 

ბირთვული დაზიანების ზონის კერები, აქ არსებული ნგრევის შედეგები და 
მსხვერპლი - ბირთვული იარაღის ძალაზე, აფეთქების სახეზე, საცხოვრებელ პუნქტში 
არსებული ნაგებობების თავისებურებებზე, ადგილის რელიეფსა და სხვა ფაქტო- 
რებზეა  დამოკიდებული.

ნგრევის ალბათობის მქონე ხასიათის, ჩასატარებელი გადარჩენის სამუშაოების 
მოცულობისა და პირობების განსაზღვრის მიზნით ბირთვული დაზიანების კერა  ოთხ 
ზონად - სრული, ძლიერი, საშუალო და სუსტი ნგრევების ზონებად იყოფა. 



156

დაზიანების კერის ფართობის 
13% სრული, 10%-ს ძლიერი, 15%-ს 
საშუალო, 62%-ს სუსტი ნგრევების 
ზონა შეადგენს.

ამ ზონებში ჩასატარებელი გადარჩენის სამუშაოები:
sruli ngrevebis zonaSi გადარჩენის სამუშოების ჩასატარებელ ადგილებზე 

გადასავლელი გზის მოწყობა და იქ არსებული ხანძრების ჩაქრობა; ნანგრევების  
ქვეშ მოყოლილი თავშესაფრებისა და საფრებისათვის ჰაერის მიწოდების უზ-
რუნველყოფა; იქიდან ადამიანების გამოყვანა, მათთვის სამედიცინო დახმარების 
გაწევა და სხვ.

Zlieri ngrevebis zonaSi – ხანძრის ჩქრობა; ნანგრევების ქვეშ და დამწვარ შენო-
ბებში დარჩენილი ადამიანების გადარჩენა; ნანგრევების ქვეშ დარჩენილი თავშესაფ-
რების გახსნა, იქ ჰაერის მიწოდება; გადარჩენის სამუშაოებისათვის საფრთხის 
წარმომქმნელი დაზიანებული შენობებისა და ნაგებობების დანგრევა და სხვ..

saSualo donis nangrevebis zonaSi ძლიერი ხანძრების ჩქრობა, დაცვის ნაგე-
ბობების გამოსასვლელი ადგილების გახსნა, აქედან და ხანძარგაჩენილი შენობე-
ბიდან ადამიანების გადარჩენა და სხვ.

susti ngrevebis zonaSi სხვადასხვა ხანძრების ჩაქრობა; ხანძარგაჩენილი ბინები- 
დან ადამიანების გადარჩენა, სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა და სხვ..
radioaqtiuri mowamvlis zonebSi gasatarebeli RonisZiebebi:აქ რადი-

აციის დონის განსაზღვრისათვის ტარდება დაზვერვითი სამუშაოები, გამოითვლება 
დაავადებულთა და დაღუპულთა რაოდენობა, განისაზღვრება ჩასატარებელი სამუშა-
ოების (ვეტერინალური სამუშაოები, ცხოველების მკურნალობა ან მოსაპობა, ნაგებო-
ბების, საკვებისა და წყლის დეზაქტივიზაცია და სხვ.) მოცულობა. რადიოაქტიური 
მოწამვლის ზონაში დიდი მნიშვნელობა აქვს ცხოველების დაცვისა და შენახვის რეჟიმის 
სწორად შერჩევას.

დახურულ პირობებში შენახული ცხოველების რადიოაქტიური ნივთიერებებისაგან 
საიმედო დაცვა ხდება. სანამ ნაგებობის გარეთ საფრთხე არ მინელდება, ხდება მათი 
ნაგებობებში შენახვა.

qimiuri mowamvlis kera

ქიმიური იარაღის გამოყენებულ ტერიტორიებზე ქიმიური მოწამვლის კერა წარ-
მოიქმნება.

qimiuri mowamvlis kera ქიმიური იარაღის მომწამვლელი ნივთიერებების (mn) ან 
ძლიერი გავლენის მქონე მომწამვლელი ნივთიერებების (Zgmn) შედეგად ამ ტერიტო-
რიაზე მოსახლეობის, ცხოველებისა და მცენარეების დაზიანების მომხდარ ტერიტორიას 

dazianebis kera
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ეწოდება. ქიმიური მოწამვლის კერის ზომები მომწამვლელი ნივთიერებების გამოყე-
ნების მასშტაბზე, სახეზე, გამოყენების ხერხზე, მეტეოროლოგიურ პირობებზე და 
დედამიწის რელიეფზეა დამოკიდებული. ქიმიური მოწამვლის კერა ორ ზონად - mn-ით 
უშუალოდ მოწამლულ ძირითად ზონად, mn-ის ორთქლის ან აეროზოლების გავრცე-
ლების მეორე ზონად იყოფა. Zgmn-ისაგან დაცვისათვის სამრეწველო აირწინაღები და 
სპეციალური  რესპირატორები  გამოიყენება.

ტერიტორიის, ასევე სასოფლო-სამეურნეო ცხოველების შენახვის ადგილის მომ-
წამვლელი ნივთიერებებისაგან გასუფთავებას დიდი ძალისა და საშუალებების გა-
მოყენება სჭირდება. მაგალითად, 1 ჰექტარ ფართობზე დეგაზაციის სამუშაოების წარ-
მოებისათვის 10 ტონა დეგაზაციის ნაჯერი გამოიყენება. ამიტომაც გაუვნებელყოფა 
მხოლოდ ადამიანების საცხოვრებელ და სამუშაო, ცხოველებისა და სურსათის შესანახ 
ტერიტორიებზე ტარდება. დანარჩენი ტერიტორიები კი სპეციალური შემზღუდავი 
ნიშნებით აღინიშნება და თვითგაუვნებელყოფისათვის შეინახება. დამანგრეველი ფაქ-
ტორის სახეზე დამოკიდებულებით ტერიტორიის, საკვების, წყლისა და სხვა საგნებ- 
ის გაუვნებელყოფას დეზაქტივიზაცია, დეგაზაცია და დეზინფექცია ეწოდება. სასოფ-
ლოსამეურნეო ცხოველების შენახვის ადგილის, ტერიტორიის სასოფლო-სამეურნეო 
ტექნიკის, სურსათის, წყლის გასუფთავება სხვადასხვა მექანიკური, ფიზიკური, ქიმი-
ური, ფიზიკა-ქიმიური და კომბინირებული მეთოდებით შეიძლება მოხდეს.

biologiuri dazianebis kera

ბიოლოგიური იარაღის გამოყენებით ბიოლოგიური დაზიანების კერა წარმოიქმნე- 
ბა. ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) დაზიანების კერაში ინფექციური დაავადების 
გავრცელების აღკვეთისათვის სპეციალური რეჟიმი - საკარანტინო რეჟიმი შემოიტანება.

karantini – ბაქტერიალური დაზიანების კერის სრული იზოლაცია, ინფექციური 
დაავადების გავრცელების აღკვეთისა და გავრცელებულის აღმოფხვრის მიზნით გატა-
რებული ეპიდემიის საწინააღმდეგო რეჟიმიანი პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა სის-
ტემაა. კარანტინის მიზანი დაზიანების კერის სრული იზოლაცია და დაავადების 
აღმოფხვრაა. რეჟიმიან ღონისძიებებს მიეკუთვნება: დაზიანების კერის იზოლაცია, 
მოსახლეობის დაყოფა წვრილ ჯგუფებად, საკომენდანტო სამსახურის შექმნით ტე-
რიტორიაზე. შესვლისა და გამოსვლის აკრძალვა, სახლის ნივთებისა და ცხოველების 
ტერიტორიიდან გატანის (გაყვანის) აკრძალვა, კერაში მოძრაობის შეზღუდვა.

epidemiis sawinaaRmdego RonisZiebebi: 

●  სასწრაფო პროფილაქტიკა; 

●  დაავადებულებისა და დაავადებულებაში ეჭვმიტანილების განსაზღვრა და 
იზოლაცია; 

●  მათი ჰოსპიტალში გაგზავნა და მკურნალობა; 

●  მოსახლეობის სანიტარული დასუფთავება; 

●  ტერიტორიის, ტრანსპორტის, საგნე-ბისა და ბინების დეზინფექცია.
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საკარანტინო ტერიტორიის ყველა საწარმოში სამუშაოები, სასწავლო დაწესებუ-
ლებებში გაკვეთილების ჩატარება წყდება, ბაზრები და მოსახლეობის მასობრივი 
თავშეყრის ადგილები იკეტება. ხდება მუშა-მოსამსახურეთა პროფილაქტიკურ სანი-
ტარული დასუფთავება. კარანტინის ზონაში მხოლოდ სამოქალაქო თავდაცვის შტაბის 
უფროსის მხრიდან სპეციალური ნებართვის მქონენი შეიშვებიან. ობიექტები, რომლებიც 
სამუშაოს აგრძელებენ გადაიყვანება სპეციალურ რეჟიმზე. თანამშრომლები იყოფიან 
წვრილ ჯგუფებად. მათ შორის კავშირი მცირდება კვებისა და დასვენებისათვის 
გამოიყოფა სპეციალური ოთახები, მოსახლეობას ეძლევა რეკომენდაცია, რომ ნუ 
გამოვლენ სახლებიდან. სურსათი და წყალი საჭიროების შემთხვევაში სპეციალური 
რაზმების საშუალებით სახლებში მიეწოდებათ. კარანტინის ვადა ბოლო ავადმყოფის 
იზომაციით, პირადი შემადგენლობის სრული სანიტარული გასუფთავებითა და დაავა-
დება გავრცელებული ობიექტების დეზინფექციის დასრულების შემდეგ უქმდება..

მასობრივი დაავადების საფრთხის არ არსებობისას შემოიტანება ობსერვაციის 
რეჟიმი.

observacia – ეპიდემიის კერაში გადამდები დაავადებების გაუვრცელებლობის 
მიზნით განხორციელებული იზოლაცია - შეზღუდვისა და სამკურნალო-პროფი-
ლაქტიკურ ღონისძიებათა სისტემას ეწოდება.

ობსერვაციის დროს სრულდება ქვემოთ მოცემული სამუშაოები
1. შესვლა-გამოსვლის შეზღუდვა;
2. ინფექციურ დაავადებულების განსაზღვრა, იზოლაცია და ჰოსპიტალიზაცია, მო-

სახლეობის სანიტარული გასუფთავება;
3. სასწრაფო პროფილაქტიკურ ღონისძიებათა გაციება, სანიტარულ-ჰიგიენური და 

ეპიდემიის საწინააღმდეგო ღონისძიებათა გაძლიერება.
ობსერვაციის დროს ყველა სამკურნალო-პროფილაქტიკური ღონისძიებათა როგორც 

იყო ისე ტარდება, მხოლოდ იზოლაციის სამუშაოები შემსუბუქდება. ინფექციური და-
ზიანების კერაში მოსახლეობა სამედიცინო სამსახურის მიერ დაყენებულ ყველა 
ღონისძიებას მკაცრად იცავს. არავინ უნდა თქვას უარი პროფილაქტიკური აცრების 
ჩატარებაზე და წამლის მიღებაზე. ობსერვაციის ვადა ბოლო ავადმყოფის იზოლაციის, 
დეზინფექციის სამუშაოების დასრულების შემდეგ უქმდება. დაკვირვებული პირები ამ 
მიზნით შექმნილ ობსერვაციის პუნქტებში მოთავსდებიან, მუდმივი კონტროლის ქვეშ 
იმყოფებიან. ზოგჯერ დაკვირვების დროს ტარდება პროფილაქტიკური აცრები. და-
კვირვების ქვეშ მყოფ პიროვნებებს შორის ავადმყოფები თუ გამოვლინდებიან, მოხდე- 
ბა მათი იზოლაცია, ხოლო დანარჩენები გაივლიან ხელახალ სანიტარულ დასუფთა-
ვებას, მოხდება ოთახების დეზინფექცია, ობსერვაციის ვადები გაგრძელდება. ამ ვადის 
გასვლის შემდეგ დაკვირვების ქვეშ მყოფი პირები ტოვებენ კარანტინის ზონას და  
მათ შორის შრომის უნარიანობის დაკარგვის ფურცელი ეძლევათ, ობსერვაციის პუნ-
ქტებში ბოლო სადეზინფექციო სამუშაოები სრულდება. კარანტინისა და ობსერვაციის 
ზონებში მოსახლეობა პროფილაქტიკის ოთახში ანტიბიოტიკებსა და სხვა პრეპარა- 
ტებს იღებს. კარანტინისა და ობსერვაციის განხორციელების შემდეგ ამ ტერიტორი- 
აზე ხდება  დეზინფექცია,  დეზინსექცია  და  დერატიზაცია.
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1. რაზე არის დამოკიდებული ბირთვული დაზიანების კერის ზომები?
2. რომელი ნგრევების ზონა შეადგენს დაზიანების კერის ფართობს?
3. განმარტეთ ბირთვული დაზიანების კერაში გასატარებელი გადარჩენის სა-

მუშაოები.
4. რა მდგომარეობა იქმნება ქიმიური იარაღის გამოყენებულ ტერიტორიაზე?
5. რა ღონისძიებები ხორციელდება რადიოაქტიური მოწამვლის ზონებში?
6. განმარტეთ კარანტინისა და ობსერვაციის რეჟიმი.

kiTxvebi da davalebebi

30.  individualuri dacvis saSualebebis 

gamoyenebis wesebi

ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები მათი გამომყენებელი პიროვნებების 
გარემოში არსებული რაიმე მომწამვლელი ნივთიერებებისაგან და სხვა მსგავსი 
საფრთხეებისაგან დაცვისათვის გამოიყენება. თუმცა ისინი დაცვის დროს ბოლო 
საიმედო საშუალებად უნდა იქნეს მიჩნეული. ინდივიდუალური დაცვის საშუა-
ლებებს კოლექტიური დაცვის ნაგებობის სრულად ჩანაცვლება არ შეუძლია. ამავე 
დროს, ინდივიდუალური სახით გამოყენების გამო ისინი საერთო დაცვის სისტე-
მებისათვის შემცვლელ საშუალებად არ უნდა იყოს მიღებული.

Tqveni azriT, individualuri dacvis saSualebebis gamoyenebas 

mTeli mosaxleobis usafrTxoebis  uzrunvelyofa SeuZlia?

filtriani saerTo sajariso airwinaRi

“ფილტრიანი საერთო საჯარისო 
აირწინაღი "radon" პირადი შემად-
გენლობის სასუნთქი ორგანოების, თვა-
ლებისა და სახის ჰაერში გაზის, ორთქ-
ლისა და აეროზოლის სახით არსებული 
მომწამვლელი ნივთიერებებისაგან, რა-
დიოაქტიური მტვრისგან დაცვისთვი-
საა  შექმნილი.

აირწინაღის მუშაობის პრინციპი სა-
სუნთქი ორგანოების გარემოსგან დაც-
ვისა და მიღებული ჰაერის მომწამვ-
ლელი აეროზოლისა და ორთქლისაგან 
ფილტრის საშუალებით გასუფთავება- 
ში მდგომარეობს.

“radon” filtriani 
airwinaRi
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მისი სახის ნიღაბის უმცირესი, მცირე, საშუალო და დიდი ზომები არსებობს. პი-
რობითი ზომები სახის ნიღაბზე ქვემოთ მოცემული ფორმით იწერება:

airwinaRis 

zomebis 

SerCeva
horizon-
taluri

vertikaluri

gazomvis Sedegi
saWiro 

zoma

121 სმ-მდე 1

121,5–126 სმ-მდე 2

126,5–131 სმ და უფრო 
მეტი

3

აირწინაღის სახის ნაწილის საჭირო ზომის 
მოძებნისათვის ჰორიზონტალური და ვერტი-
კალური ზომის სიდიდეები (სმ-ობით) ჯამდე- 
ბა და საჭირო ზომა ცხრილით განისაზღვრება.

ჰორიზონტალური ზომა: წარბებს ზევით, 
ყურების ზედა მხარეს და კისრის უკან გამავა- 
ლი წრიული ხაზია.

ვერტიკალური ზომა: ქალა - ლოყა - ნიკაპ-
ქვეშა წრიული ხაზია.

filtriani airwinaRiT sargeblobis wesebi. პირობებზე დამოკიდე-
ბულებით ფილტრის ტიპის აირწინაღი “svla“, “მზა” და საბრძოლო” მდგომარეობაში 
დააქვთ. “სვლა” მდგომარეობაში აირწინაღის ჩანთა ქამრის მარცხენა მხრიდან გადაღე-
ბით მარცხენა მხარეს დაიკიდება, ზედა ნაწილი ქამრის დონეზე, თავსახური გარეთ  
და ჩაკეტილია. მსვლელობისას მარცხენა ხელის მოძრაობას ხელი რომ არ შეეშალოს 
ჩანთა უკან გადაიწევა, აირწინარი “mza” მდგომარეობაში “airwinaRi moamzade” 
ბრძანებით გადაიყვანება. ამ ბრძანებით აირწინაღი წინ გადმოიწევა, ზონარით წელის 
მიდამოზე  მაგრდება,  ჩანთის  სახურავი  იხსნება.

აირწინაღი “sabrZolo” მდგომარეობაში “gazi”, “qimiuri gangaSi„ ბრძანებე- 
ბით და კიდევ დამოუკიდებლად, რადიოაქტიური დაბინძურების, მომწამვლელი 
ნივთიერებების, ბაქტერიოლოგიური (ბიოლოგიური) საშუალებების გამოვლენის დროს 
გადაიყვანება. ამისათვის სუნთქვა შეიკვრება, თვალები დაიხუჭება, თავსახური იხსნება, 
ორივე ხელის ოთხივე თითით შლემ-ნიღაბის ქვედა ნაწილის გასქელებული ნაწილი 
ნაპირიდან დაიკავება (ცერა თითი გარეთ რჩება) შლემ-ნიღაბი ნიკაპზე, ხელების ზევითა 
და უკან მკვეთრი მოძრაობით თავზე დაიფარება (ამ დროს შლემ-ნიღაბში ნაოჭები არ 
უნდა იყოს, სათვალეების კვანძი თვალების წინ უნდა იყოს), ამოისუნთქება, თვალები  
აიხილება და სუნთქვა აღდგება.

აიწრინაღი “qimiuri gangaSi moixsna”, ან კიდევ “airwinaRi moixseniT” 
ბრძანებით მოიხსნება.
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respiratoris gamoyenebis wesebi

რესპირატორების დანიშნულება მე-10 კლასის პროგრამიდან უკვე ვიცით.
სამი ზომის რესპირატორების გამოშვება ხდება. მისი რომელიმე პიროვნებისათვის 

შერჩევა ამ პიროვნების შუბლისა და ცხვირის შემაერთებელი წერტილისა და ნიკაპის 
ყველაზე ქვედა წერტილს შორის მანძილის გაზომვით წარმოებს..

gazomvis Sedegebi saWiro zoma

109 მმ-მდე 1

110 მმ-დან 119 მმ-მდე 2

120 მმ და მეტი 3
რესპირატორის შერჩევის შემდეგ, გაკეთების დროს მისი ჰერმეტულობის შემოწმება 

ხდება. ამისათვის:
- ნახევარნიღაბი სახეზე აიფარება, ამ დროს ცხვირი და ნიკაპი ნახევარნიღაბში უნდა 

იყოს.
- თავსახური ისე უნდა დაიხუროს, რომ ზონარი თავის ზედა ნაწილზე იყოს, თუ 

საჭირო იქნება ნახევარნიღაბის მოხსნა და ზონარის სიგრძის დარეგულირება შე-
საძლებელია.

- მომჭრი ცხვირზე უნდა უჭერდეს.
ნახევარნიღაბის ჰერმეტიულობის შემოწმებისათვის სუნთქვაგამტარი კლაპანის 

დამცავი ეკრანის ნახვრეტების მუჭით დაფარვა და მსუბუქად ამოსუნთქვა არის საჭი- 
რო. თუ ამ დროს რესპირატორის ნაპირებიდან ჰაერი არ გამოდის და ის მცირედ იბე- 
რება მაშასადამე, რესპირატორი სწორად იყო აფარებული. თუ ცხვირის ნესტოების 
გვერდით ჰაერი  გამოდის, მაშინ ცხვირის მომჭერი ცოტა მაგრად უნდა მოეჭიროს. თუ  
ამ დროს კვლავ ჰერმეტულობა ვერ მიიღწევა, მაშინ ზომის შეცვლა, შემოწმების შემდეგ  
კი  მისი  ჩანთაში  ჩადებაა  საჭირო.

პირადი შემადგენლობა მას “respiratori aifareT” ბრძანების შემდეგ აიფარებს. 
ამისათვის თავსაფარი მოიხდება, რესპირატორი ჩანთიდან ამოიღება-აიფარება, პაკეტი 
ჩანთაში ჩაიდება და თავსაფარი დაიხურება.

respiratoris 

zomebis 

SerCeva
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რესპირატორის მოხსნა აირწინაღის მოხსნისათვის მიცემული ბრძანებით ხორციელ-
დება.

რესპირატორის მოხსნის შემდეგ ნახევარნიღაბის გაბერტყვით მისი გარე ნაწილიდან 
მტვერის ჩამოცილებით დეზაქტივაცია ხდება. ნახევარნიღაბის შიდა ზედაპირი სველი 
ტამპონით სუფთავდება, შემდეგ შრება, პაკეტში ჩაიდება და ჩანთაში შეინახება.

kanis damcavi saSualebebi

აზერბაიჯანის რესპუბლიკის შეიარაღებულ ძალებში შეიარაღებაში არსებული 
თანამედროვე mdk-1 msubuqi dacvis kostiumi პირადი შემადგენლობის კანის ზედა-
პირის, ტანსაცმლისა და ფეხსაცმლის მომწამვლელი ნივთიერებებისაგან, რადიაციული 
მტვრისაგან, ქიმიური და ბაქტერეოლოგიური საშუალებებისაგან დაცვის დანიშ-
ნულებითაა შექმნილი.

mdk-1 კოსტიუმი სპეციალურ დაცვით ტანსაცმელს მიეკუთვნება. ის დაბინძუ-
რებული ზონების რადიაციული, ქიმიური და ბაქტერეოლოგიური დაზვერვის, 
ხელთ არსებული ნაგებობებისა და ქონების სპეციალური დაზვერვის, ექსპერ-
ტიზის ჩატარების დროს გამოყენებისათვის არის გათვალისწინებული.

mdk-1 კოსტიუმის მასალა კამუფლიაჟებული, სუნთქვისათვის ვარგისი, წყალგაუმ-
ტარი დამცავი ქსოვილისაა. მომწამვლელი ნივთიერებებით მოწამლული მდკ-1 კოსტი-
უმის სპეციალური დამუშავება (გასუფთავება) ხორციელდება, შემდეგ კი კვლავ საქმეში 
გამოიყენება.

mdk-1 შედგენა ქურთუკისაგან, შარვლისა და ქამრისაგან, მაღალყელიანი რეზინის 
ჩექმისაგან, ხუთთითიანი რეზინის ხელთათმანისაგან და 2 ცალი ჩანთისაგან.

mdk-1 კოსტიუმი (ქურთუკი და შარვალი) მზადდება სამი ზომის (სიმაღლის)

პირველი სიმაღლე 165 სმ-მდე
მეორე სიმაღლე 165 სმ-დან 172 სმ-მდე
მესამე სიმაღლე 172 სმ-ზე მეტი

რეზინის ჩექმები 42; 44; 46 და 48 ზომებისა მზადდება.
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1. განმარტეთ ფილტრიანი აირწინაღის “რადიონ“-ის დანიშნულება.

2. პრაქტიკულად უჩვენეთ ფილტრიანი აირწინაღის გამოყენების წესები.

3. განსაზღვრეთ საკუთრი თავისათვის რესპირატორის ზომები.

4. განმარტეთ mdk-1 მსუბუქი დაცვის კოსტიუმის დანიშნულება.

5. შეასრულეთ აირწინაღის ან რესპირატორის აფარების ნორმატივები.

6. შეასრულეთ mdk-1 კოსტიუმის ჩაცმის ნორმატივები.

kiTxvebi da davalebebi

individualuri dacvis saSualebebis Cacmis zogierTi 
normativi

N ნორმატივის 
დასახელება

ნორმატივის შესრულების პირობა 
(წესი)

შემსწავლელ-
თა კატეგორია 
(განყოფილება)

შეფარდება დროის 
მიხედვით

“ფრიადი” “კარგი”
“დამაკ-

მაყოფი-

ლებელი”

F.1 აირწინაღის ან 
რესპირატო-
რის გაკეთება

მოულოდნელად გაიცემა ბრძანება 
“გაზები” ან “რესპირატორი 
გაიკეთეთ”  ორი ბრძანების 
მიცემის მომენტიდან თავსახურის 
დახურვამდე გამოითვლება. 
SeniSvna: მრიცხველში აირწინაღის, 
მნიშვნელში კი რესპირატორის 
აფარების დრო არის ნაჩვენები.

სამხედრო 
მოსამსახურე

შემადგენლობა 
ათეული 

ოცეული

7 წმ.
11 წმ.

8 წმ.
12 წმ.

9 წმ.
13 წმ.

8 წმ.
12 წმ.

9 წმ.
13 წმ.

10 წმ.
14 წმ.

10 წმ.
14 წმ.

11 წმ.
15 წმ.

12 წმ.
17 წმ.

N ნორმატივის 
დასახელება

ნორმატივის შესრულების 
პირობა (წესი)

შემსწავლელ-
თა კატეგორია 
(განყოფილება)

შეფარდება დროის 
მიხედვით

“ფრიადი” “კარგი”
“დამაკ-

მაყოფი-

ლებელი”

F.5 მსუბუქი დამცავი 
კოსტიუმის 
(მდკ-1) ჩაცმა 
და აირწინაღის 
გაკეთება.

„მსუბუქი დამცავი კოსტიუმი 
ჩაიცვით“, “გაზები” ბრძანების 
მიღებისთანავე იცვამენ მსუბუქ 
დამცავ კოსტიუმს, იკეთებენ 
აირწინაღს.

სამხედრო 
მოსამსახურე

4 წთ. 4 წთ. 
20 წმ. 

5 წთ.  
10 წმ.
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31.  qimiuri dazvervisa da radiaciis makontro-
lebeli xelsawyoebis gamoyenebis wesebi

მომწამვლელი და ჩვეულებრივი ქიმიური ნივთიერებების გამოვლენისათვის 
გამოიყენება ქიმიური დაზვერვის ხელსაწყოები, თანამედროვე მომწამვლელი 
ნივთიერებების შეგრძნების ორგანოების საშუალებით გამოაშკარავება ყოველთვის 
როდია შესაძლებელი. მათ უმრავლესობას სუნი, ფერი, გამაღიზიანებელი თვისე-
ბები არ გააჩნია. რიგი ნივთიერებების მოწამვლის დონე იმდენად მაღალია, რომ 
მათი სუნის ან გამაღიზიანებელი გავლენის მიხედვით გამოვლენის მცდელობა მო-
წამვლით შეიძლება დასრულდეს.

Tu qimiuri dazvervis organizeba da Catareba ar moxdeba, ras ga-
moiwvevs es?

Kqimiuri dazvervis xelsawyoebiı
დაკვირვების გზით, ანუ საგნის ზედაპირზე არსებული მომწამვლელი ნივთიე-

რებების წვეთებისა და ლაქების, წარმოქმნილი ღრუბელისა და მოწამლული მცენარეების 
ფოთლების ფერის ცვლილების მიხედვით შესაძლებელია მათგან ზოგიერთის ვარაუდით 
გამოვლენა.

ВПХР sajariso qimiuri dazvervis xelsawyo 
daniSnuleba da agebuleba. ВПХР (ქდსნ) ქიმიური დაზვერვის საჯარისო 

ხელსაწყო ჰაერში, ტერიტორიაზე, სხვადასხვა ტექნიკის (ობიექტების) ზედაპირზე მომ-
წამვლელი ნივთიერებების გამოვლენისათვისაა. იგი ჰაერში, ტერიტორიაზე სხვადასხვა 
ტექნიკის (ობიექტის) ზედაპირზე ზარინის, ზომანის, იპრიტის, V-აიერების, ფოსგენის, 
დიფოსგენის, ციანიდის მჟავის, ქლორსიანის ტიპის მნ-ის არსებობას განსაზღვრავს. 

  
ВПХР qimiuri dazvervis 
sajariso xelsawyo: 

ერთ დღეს იტალიელმა ქიმიკოსმა საფრანგეთის მეფეს - ლუდოვიკო XIV-ს მიმართა 
თხოვნით, რომ თავისი შექმნილი ბაქტერეოლოგიური იარაღი შეიარაღებულიყო.
მეფემ არა მხოლოდ ამ შეთავაზებაზე თქვა უარი, არამედ იარაღის საიდუმლოს სხვა 
ქვეყნებში გაუვრცელებლობისათვის მას სამუდამო პენსია დაუნიშნა.
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İindikatoris milakebi – mn-ის და-
დგენისათვისაა. ის შიგნით ნივთიერებებისა  
და რეაქტივიანი ამპულებმოთავსებული, ნაპ-
ირებამოღებული მინის მილაკებისაგან შედ-
გება. მილაკები ფერადი სახის ზოლებითაა 
აღნიშნული. ეს ზოლი უჩვენებს, ამ მილაკის  
საშუალებით რომელი მომწამვლელი ნივთი-
ერებაა, იმის დადგენა ხდება. ხელსაწყოს კომ-
პლექტში სამი სახის ინდიკატორის მილაკია. ერთი- წითელი ზოლითაა და წითელ 
წერტილებიანი მილაკი - ზარინის, ზომანის, V-გაზის ტიპის mn; ნაპირებმწვანე ზო-
ლებიანი მილაკები-ფოსგენის, დიფოსგენის, ციანიდის მჟავის, ქლორციანის, ერთი 
ყვითელზოლიანი მილაკი კი - იპრიტის დადგენისთვისაა. თითოეული ქაღალდის 
კასეტაში ერთნაირნიშნიანი 10 ცალი ინდიკატორის მილაკია მოთავსებული.

indikatoris milakebis wveroebis qvemoT  
mocemuli wesiT gansxvavebaa saWiro. 

● მარცხენა ხელით ნასოსი, მარჯვენა ხელით კი ინდიკატორის მილაკის აღებაა 
საჭირო;
● ინდიკატორის მილაკის წვერო ნასოსში არსებული დანის საშუალებით დასერვა;
● მილაკის დასერილი წვერო ნასოსის თავის ჩაღრმავებულ ადგილში დაჭირებით 
უნდა მოიტეხოს, ამ წესით მილაკის მეორე წვეროც უნდა გაიხსნას და ნასოსი ამუ-
შავდეს.

ნასოსის ამუშავების (დარტყმის) სიჩქარე 1 წუთში 50-60 მოძრაობის ტოლია).

radiaciis makontrolebeli xelsawyoebi
სამოქალაქო თავდაცვის სისტემაში დოზიმეტრიის ძირითადი ამოცანაა - სხვადა- 

სხვა რადიაციის პირობებში მოსახლეობის, სამოქალაქო თავდაცვის ჯარისა და არა-
გასამხედროებული რაზმების საქმიანობის უზრუნველყოფის მიზნით იონიზირებუ- 
ლი დასხივების გამოვლენა და ამ დასხივების მიერ მათთვის შექმნილი საფრთხის დო-
ნის შეფასება.

დოზიმეტრიის საშუალებით სრულდება ქვემოთ მოცემული სამუშოები:
- დაზიანების კერებში გადარჩენის, სხვა გადაუდებელი სამუშაოების უსაფრთხოებ- 

ისა და მოსახლეობის საქმიანობის უზრუნველყოფისათვის დასხივებების გამოაშკარა-
ვება და გაზომვა;

- დეზაქტივაცია და სანიტარული დასუფთავების ჩატარების აუცილებლობა, მათი 
ხარისხის განსაზღვრა, ასევე მოწამლული სასურსათო პროდუქციის გამოყენების შე-

indikatoris milakebi
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საძლებლობის, ნორმების განსაზღვრისათვის სხვადასხვა ობიექტების მოწამვლის დო- 
ნის გაზომვა;

- რადიაციის თვალსაზრისით მოსახლეობისა და ცალკეული ადამიანების შრომის-
უნარიანობის განსაზღვრის მიზნით დასხივების დოზების გაზომვა;

- სურსათისა და წყლის რადიოაქტიური ნივთიერებებით მოწამვლის დონის ლა-
ბორატორიებში გაზომვა.

დოზიმეტრიული ხელსაწყოების დანიშნულების, გადაცემის ტიპის, გაზომილი 
დასხივების სახის და ხელსაწყოს სქემის გარდაქმნილი ელექტრო სიგნალების ხასიათის 
მიხედვით კლასიფიკაცია შეიძლება.

Target Identifinder speqtruli dakvirvebis xel-

sawyos daniSnuleba da teqnikuri maCveneblebi. Tar-
get. Identifinder სპექტრული დაკვირვების ხელსაწყო ხელით 
სატარებელი დეტექტორია. მისი დანიშნულებაა გამა და ნეიტრო-
ნული რადიოაქტიური წყაროების ადგილის განსაზღვრა და რა-
დიოაქტივობის სპექტრული ანალიზის ჩატარება.

xelsawyos samuSod momzadeba. ხელსაწყოს ამუშავე-
ბისათვის ელექტროხელსაწყოს ღილაკის გამოყენებით “LED” 
წითელი “განგაშის” ნიშნის განათებამდე ვაჭერთ ღილაკს, ამ 
დროს ტაბლოზე უნდა გამოჩნდეს წარწერა “ON”. ხელსაწყოს 
ჩაქრობისათვის კი ხმოვანი სიგნალების გაგებისას და ინდი-
კატორის ტაბლოზე “POWER OFF” (ენერგიის მომარაგება შეწყ-
ვეტილია) თქმამდე ღილაკს ვაჭერთ. ამ შემთხვევაში ტაბლოზე 
“OFF” უნდა გამოჩნდეს.. დოზის დონის გაზომვისათვის წყარო 

“Deso Rate Mode” რეჟიმში თავსდება. წყაროს ადგილის განსაზღვრისათვის “FINDER 
MIOD” რეჟიმით, წყაროს შემადგენლობის განსაზღვრისათვის კი “IDENTIFICATION 
MODE” რეჟიმით სარგებლობენ.

polimaster DKQ RM1621A tipis individualuri dozometris da 

rentgenuli dasxivebis ekvivalenturi dozis, ასევე ეკვივალენტური დო- 
ზის ძალის გაზომვისათვის არის შექმნილი. ხელსაწყოს სამუშაოდ მომზადებისათვის 
მხოლოდ 2 ღილაკი გამოიყენება. 

1
2

3 4 5

6

7

          

polimaster DKQ RM1621A ti-
pis individualuri dozometri

1 – deteqtori; 2 – infrawiTeli 

sxivebis mimReb-gadamcemi; 

3 – Txe-vadi kristaluri dafa; 

4 – xmo-vani gangaSis signali; 

5 – “LIGHT”/”SET”” Rilaki; 
6 – MODE (muSa reJimi) Rilaki; 

7 – kvebis wyaro

xelsawyo Target 
Identifinder  
1 - sinTiliatori;  
2 - indikatoris 
tablo;  
3- maregulirebeli. 

wona 1,25 kg-ia.



167

xelsawyos samuSaod momzadeba da gamoyenebis wesebi
პირველ რიგში ხელსაწყოს სამუშაოდ გამზადებისათვის დაყენების რეჟიმში  

“LİGHT/SET” ღილაკით შესვლაა საჭირო. ამისათვის “Set” ღილაკს 5 წამით ვაჭერთ 
ვჩერდებით, შემდეგ კი ნორმა-ზღვრების დაყენებაა საჭირო. დოზის რეჟიმი; დოზის 
დონის რეჟიმი და თითოეულისათვის ორი ნორმა-ზღვარი.

“SET” (დაყენება) რეჟიმის გამოყენებისას საჭიროა:
- ამჟამად ასახული რეჟიმით “SET” (დაყენება) ღილაკის 5 წამით დაჭერილ მდგო-

მარეობაში ყოფნით პირველი ნორმის ზღვარის გააქტიურება;
- მოციმციმე (ანთება-ჩაქრობა) მნიშვნელობების შეცვლისათვის “MODE” (რეჟიმი) 

ღილაკის გამოყენებით “SET” ღილაკზე მცირედი დაჭერით მორიგი მნიშვნელობის 
შერჩევა;

- “SET” ღილაკზე 5 წამით დაჭრით 1-ლი ნორმის ზღვარის დაყენების დასრულება.
- მეორე ნორმის ზღვარის დაყენებისათვის “SET” ღილაკზე სწრაფად დაჭერით 

ერთეულების, ციფრებისა და ათეულების შერჩევა;
- მოციმციმე ციფრების მნიშვნელობის გაზრდისათვის “MODE” ღილაკის გა-

მოყენების შემდეგ, “SET” ღილაკის ხელახლა 5 წამით დაჭრილი შენახვით “Display 
Mode” (ინდიკატორის რეჟიმი) რეჟიმზე (დაყენების დასასრული) დაბრუნება.

- დოზის დონის ხელახალი დაყენებისა და ტაიმერის ნულოვან დონეზე 
დაყვანისათვის “SET” და MODE” ღილაკების ერთდროულად 5 წამით ვაჭერთ ხელს.

განგაშის სიგნალის ხმის შეწყვეტისათვის ნებისმიერი ღილაკის დაჭერა შეიძლება, 
თუ მნიშვნელობის ნორმა, ძალიან დაბლა ჩამოვა, მაშინ ხმა შეწყდება.

1. რატომ არის სახიფათო თანამედროვე მომწამვლელი ნივთიერებების 
მგრძნობელობის ორგანოების საშუალებით გამოვლენა?

2. მოამზადეთ მოხსენება მომწამვლელი ნივთიერებების დადგენის ხერხების 
შესახებ.

3. ВПХР-ის დახმარებით მოახდინეთ მომწამვლელი ნივთიერებების დადგენა.

4. რატომ არის აუცილებელი პირადი შემადგენლობის მიღებული დასხივების 
დოზების სისტემატიური გაზომვა?

5. გამოთქვით თქვენი მოსაზრება იონიზირებული დასხივების დადგენის 
ხერხების შესახებ.

6. მოამზადეთ მოხსენება დოზიმეტრიული ხელსაწყოების შესახებ.

kiTxvebi da davalebebi
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samxedro samedicino momzadeba

.32.. ჯანსაღი ცხოვრების წესის ფორმირება

.33....პირველადი სამედიცინო დახმარება საგანგებო 
მოვლენების დროს

.34...პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენა 
რადიაქტიური და ქიმიური დაზიანებების დროს

.35....რადიაქტიური და ქიმიური დაზიანების სამედიცინო 
პროფილაქტიკა

.36..ბრძოლა გადამდები დაავადებების წინააღმდეგ

samedicino ganaTleba da 

pirveladi samedicino 

daxmarebis wesebi
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32. jansaRi cxovrebis wesis formireba

ჯანსაღი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში დიდია ადამიანის ჯანმრთელო-
ბაზე დადებითი გავლენის მქონე ფაქტორების, განსაკუთრებით დღეს რეჟიმის, 
სასარგებლო კვებისა და სპორტით დაკავებულობის გავლენა.

romeli faqtorebi ganapirobeben jansaRi cxovrebis wess?

ძვირფასო ახალგაზრდებო, შიდსის (შეძენილი იმუნოდეფიციტური სინდრომი), 
პემოფილიის (თალასემია), ნარკომანიის, ალკოჰოლიზმის, სიმსივნისა და სხვა დაავადე-
ბების ფართოდ გავრცელებული პერიოდში ვცხოვრობთ. ჯანმრთელობის შესახებ გა-
ნათლების მიღება და წესების დაცვა თითოეული ჩვენგანის ერთ-ერთი ძირითადი 
მოვალეობაა.

ჯანსაღი ცხოვრების წესი თითოეული მოზარდის , ახალგაზრდის პირადი არჩევანის 
გზა და ინდივიდუალური ქცევის სისტემაა. მოსწავლეებში მის ჩამოყალიბებაში მშობ-
ლებისა და მასწავლებლების პირადი მაგალითი განსაკუთრებულ როლს თამაშობს.

თქვენ “სამყაროს შემეცნების“, “ბიოლოგიის“, “გაწვევამდე მომზადების” საგნების შეს-
წავლისას ეკოლოგიური განათლების ათვისებასთან ერთდ, ეკოლოგიური აზროვნების და 

კულტურის მფლობელ პიროვნებად ყალიბდებით. თავისუფალი დროის ეფექტიანი ორგა-
ნიზება დაგიცავთ საზიანო ქცევებისგან და ჯანსაღი ცხოვრების წესისკენ გიბიძგებთ. რამ-
დენადაც ზრუნავთ გარემოზე,  მით უფრო მეტად ფიქრობთ საკუთარ ფიზიკურ და მო-
რალურ ჯანმრთელობაზეც.
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თქვენ გაეცანით მიწისძვრის, ღვარცოფის, წყალმოვარდნის, მეწყერის, ხანძრის, ასევე 
დანარჩენი ბუნებრივი კატასტროფების დროს ქცევისა და გადარჩენის  წესებს. ისიც კარ-
გად იცით, რამდენად დიდ მნიშვნელობას ატარებს ბუნებრივი კატასტროფის დროს ადა-
მიანების პირველადი დახმარება. ახლა კი ბუნებრივი დაზიანებების დროს დაზარალე-
ბული ადამიანების გადარჩენა და მათთვის დახმარების გაწევის მსგავსი ჩვევების ათ- 
ვისების დროა.

სასწავლო დაწესებულებაში, რომელშიც თქვენ სწავლობთ, ორგანიზებულ ეკოლო-
გიურ დაფებზე გაეცანით ინფექციური დაავადებების, ინფიცირების წყაროების და ამ 
დაავადებებით ინფიცირების საწინააღმდეგო პროფილაქტიკურ ღონისძიებებს.

Zvirfaso axalgazrdebo, jansaRi cxovrebis wesis uzrunvelsayofad  

sakuTar TavSi aucileblad unda CamoayaliboT qvemoT mocemuli 

Tvisebebi:

საკუთარი თავის 
რწმენა

rwmena imisa, rom 
dadebiT Sedegebs 

miiRebT

yoveldRiuri 
sixaruli imisa, 
rom arsebob

reJimiT Sroma da 
dasveneba

warmatebebiT 
gamowveuli 
sixarulia

მავნე ჩვევებისაგან 
განდგომა 

რეჟიმითა და 
სანიტარული წესის 

მიხედვით კვება 

წარუმატებლობი- 
სადმი ოპტიმისტ- 

ური მიდგომა

ar dagaviwydeT rom, patara warmatebiT gamowveuli sixaruli 

gibiZgebT didi warmatebisaken.

 თუ თავს კარგად გრძნობ, ეს ჯანმრთელობაა.

 არაფერი თუ არ გტკივა - ეს ჯანმრთელობაა.

 ცხოვრებაში სიხარულს თუ არაფერი არ გიშლის - ეს ჯანმთელობაა.

 დილის ძილიდან თუ კარგ გუნება-განწყობამდე იღვიძებ, ეს ჯანმრთელობაა.
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საზოგადოებაში ჯანმრთელი ახალგაზრდა თაობის აღზრდის ხელისშემშლელ პრობ-
ლემათა რიგში სიგარეტის მოწევა, ნარკომანია და ალკოჰოლური სასმელების მოხმარების 
მსგავსი ჩვევები უფრო ფართოდ არის გავრცელებული. თუ რამდენად დიდ ზიანს აყენებს 
სიგარეტის მოწევა ადამიანის ორგანიზმს, ეს სიგარეტის მწეველებმა არა მწეველებზე 
უფრო კარგად იციან. სიგარეტის მოწევით, ალკოჰოლური სასმელის მიღებით, ნარკო-
ტიკული ნივთიერებისადმი დამოკიდებულებით ცხოვრების გატარება ჯანმრთელობის-
ათვის ლახვრის ჩასობაა.

ახალგაზრდების მიერ ალკოჰოლური სასმელებისადმი მიდრეკილება ერთის მხრივ,  
ასუსტებს მათ აზროვნების განვითარებას, ხოლო მეორე მხრივ სპორტის, განათლების, 
შრომისადმი სურვილს უქრობს..

ალკოჰოლურ სასმელებს უძველესი დროიდან, “ ჭკუის ქურდს” უწოდებდნენ. ცნო-
ბილი მათემატიკოსი პითაგორა ალკოჰოლური სასმელებისადმი დამოკიდებულებას 
ამ სიტყვებით ახასიათებდა: “სიმთვრალე უჭკუობის მეცადინეობაა” .

ჯანმრთელად აღზრდის ყოველმხრივ განვითარებულ პიროვნებად აღზრდისათვის 
საკუთარ თავში ადრეული ასაკიდან   ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესაბამისი ჩვევები  
უნდა ჩამოიყალიბოთ. ამ მიზნით მოქმედ სპორტულ წრეებში (სექციებში), ბავშვთა და 
ახალგაზრდულ სპორტულ სკოლებში, თქვენი ინტერესების მიხედვით სპორტით უნდა 
დაკავდეთ. დღე დილის ტანვარჯიშით უნდა დაიწყოთ, დღის გარკვეულ მონაკვეთებში 
კროსის სირბილი უნდა განახორციელოთ..
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ბუნებრივი წიაღისეულებით სწორად სარგებლობის წესების სწავლაც დაგეხმარე- 
ბათ ჯანმრთელი სულის, საღი აზროვნების, ერთი სიტყვით ფიზიკური და მორალური 
თვისებების მხრივ ზრდასრულ მოქალაქედ ჩამოყალიბებაში.

მასწავლებელი - მოსწავლე კოლექტივის მიერ თამაშის ფორმაში  ერთად ორგანი-
ზებული ღონისძიებები, ღირშესანიშნავი კალენდარული დღეებისადმი მიძღვნილი 
სპარტაკიადები თქვენ ჯანსაღი ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში მნიშვნელოვან  
როლს  თამაშობს..

●  31 დეკემბერი - მსოფლიო აზერბაიჯანელების სოლიდარობის დღისადმი 
მიძღვნილი კლასებს შორის ესტაფეტური შეჯიბრებების;

●  5 აპრილი - ფიზიკური კულტურის და სპორტის დღისადმი მიძღვნილი 
თანმიმდევრული სპორტული ღონისძიებების;

●  7 აპრილი - მსოფლიო ჯანმრთელობის დღისადმი;

●  სასწავლო წლის დამთავრების აღსანიშნავად სამხედრო სპორტის დღესასწაუ-
ლისადმი. ჩატარების მთავარი მიზანი ადამიანის ორგანიზმისათვის დიდი 
მნიშვნელობის მქონე ჯანმრთელობის განმტკიცებისადმი ინტერესის შექმნაა.

 
ჯანმრთელობის დღეს ორგანიზებული “რა არის ჯანმრთელი ცხოვრების წესი“, “ ეკო-

ლოგია და ადამიანის ჯანმრთელობა” და სხვა. თემებში ვიქტორინებში, მრგვალ მაგი-
დასთან თემებზე აქტიური მონაწილეობა როგორც ფიზიკურად, ასევე მორალურად  
ჯანმრთელ მოქალაქედ ჩამოყალიბებაში  მთავარ როლს თამაშობს.

მობილური ტელეფონები, კომპიუტერები და მჯდომარე ცხოვრების წესი თქვენს 
ჯანმრთელობაზე უარყოფითად მოქმედებს.
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ძვირფასო ახალგაზრდებო, თქვენი ჯანსაღი  ცხოვრების წესის ჩამოყალიბება თი-
თოეული ოჯახის, მოქალაქის, განათლების მუშაკის მოვალეობაა. ამ საქმეში თქვენც 
დაეხმარეთ მათ. არ დაივიწყოთ, ქვეყნები ჯანსაღი აზროვნების, მაღალი ინტელექტის 
მქონე და პატრიოტი ახალგაზრდების ანგარიშზე ვითარდებიან.

1. გაქვთ თუ არა ეფექტიანად ორგანიზებული თავისუფალი დრო?

2. ხართ თუ არა გაცნობილი ინფექციური დაავადებების გავრცელების წყა-

როებთან და ამ დაავადებებისაგან თავდაცვის მთავარ ღონისძიებებთან? დაასა-

ბუთეთ თქვენი მოსაზრება.

3. განმარტეთ მასწავლებლებისა და მშობლების პირადი მაგალითები ჯანსაღი  

ცხოვრების წესის ჩამოყალიბებაში.

4. მოამზადეთ მოხსენება ორგანიზმზე სიგარეტის მოწევის, ნარკომანიის, 

ალკოჰოლური სასმელის მიღებით მიყენებული ზიანის შესახებ.

5. მოამზადეთ მოხსენება მობილური ტელეფონების, კომპიუტერების და 

მჯდომარე ცხოვრების მიერ ჯანმრთელობაზე უარყოფითი მოქმედების შესახებ.

kiTxvebi da davalebebi
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33.   pirveladi samedicino daxmareba sagangebo 

movlenebis dros

ნებისმიერი საგანგებო მოვლენის დროს დაზარალებული პირის სიცოცხლის 
გადარჩენისა და ჯანმრთელობის აღდგენის მიზნით მისთვის გაწეულ პირველად 
სამედიცინო დახმარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. მოვლენის ადგილას  ზოგიერთი 
ღონისძიებების დაუყოვნებლივ შესრულებით შესაძლებელია მძიმე გართულებე-
ბისა და არასასიამოვნო შედეგების აღკვეთა.

ris codnas moiTxovs sagangebo movlenebis dros pirveladi 

samedicino daxmareba?

ნებისმიერ დროს და ადგილას შესაძლო მოსახდენი საგანგებო მოვლენის დროს, შე-
საძლოა, სიახლოვეს მედიცინის მუშაკი არ იყოს და ამ დროს დანარჩენი პირები მოვა-
ლენი არიან, რომ დაზარალებულს პირველადი დახმარება გაუწიონ. დაბნევამ და 
უუნარობამ დაზიანებულის მდგომარეობა შეიძლება უფრო გაართულოს. ამიტომაც, 
პირველადი სამედიცინო დახმარების წესები ყველამ უნდა შეისწავლოს და საჭიროების 
შემთხვევაში ექიმის მოსვლამდე უნდა შეასრულოს.

ბუნებრივი კატასტროფის დროს ადამიანებში აზროვნების და მოქმედების შეც- 
ვლის, ემოციის, დეპრესიის, ნერვიულობის, ტირილის, თავის ტკივილების, ძილის მოგ-
ვრის, დამხმარის მიმართ უნდობლობის, დახმარების მიუღებლობის და სხვა მსგავსი 
შემთხვევები იქმნება. იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს თითოეულის განათლებას, სხვა-
დასხვა საგანგებო მდგომარეობისათვის წინასწარ მზადყოფნა აუცილებელია. საგანგებო 
ზონაში მოხვედრილმა პირმა თავი ხელში უნდა აიყვანოს და უნდა ეცადოს, რომ 
თავშეკავებული იყოს.

pirveladi Sesasrulebeli gadaudebeli RonisZiebebi  
sam ZiriTad jgufad iyofa:

pirveli, დაზიანებულის გარე დამაზიანებელ ფაქტორების (ელექტრული დენი, 
დაბალი და მაღალი ტემპერატურა, მძიმე საგნის ქვეშ მოყოლა და სხვა) 
მოქმედების დაუყოვნებლივ აღმოფხვრა, მისი არახელსაყრელ პირობებისაგან 
ჩამოცილება (წყლისაგან, დამწვარი ან კიდევ აირით სავსე ადგილიდან გაყვანა 
და სხვა.).

meore, მეორე: მიღებული დაზიანების სახეობის და ხასიათზე დამოკიდებუ-
ლების მიხედვით დაუყოვნებლივი სამედიცინო დახმარების გაწევა (სისხლდე-
ნის შეჩერება, ხელოვნური სუნთქვის ჩატარება, ჭრილობების შეხვევა და სხვა).
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mesame, ფრთხილად მოქცევით, ან კიდევ მოვლენის მოხდენის ადგილას სასწრაფო 
სამედიცინო დახმარების გამოძახებით დაზიანებულის უმოკლეს დროში ახლო-
მდებარე სამედიცინო დაწესებულებაში გადაყვანა.

პირველადი დახმარების გაწევისას მოვლენის მოხდენის ადგილი ყურადღებით უნ- 
და იქნას დათვალიერებული და პირობა უნდა იქნას შეფასებული. ისეა საჭირო მოქცევა 
რომ, დამხმარე პირი თვითონაც არ დაზარალდეს (ელექტრული დენი, ზვავი და სხვა). 
იმისათვის, რომ დამატებითი ტრავმა არ იქნას მიღებული, აუცილებელია, დაზარალე-
ბულის მოქცეული არახელსაყრელ პირობიდან ფრთხილად იქნას გამოყვანილი. მისი 
წყნარ ადგილას დაწვენა, ქამრის შეხსნა, გულმკერდის შეხსნა, გადაფარება და სა-
მედიცინო დახმარების გამოძახებაა საჭირო. დაზარალებულის სამედიცინო პუნქტში 
დროული გადაყვანა მისი სიცოცხლის გადასარჩენად ძალიან მნიშვნელოვანია. ამ დროს 
ნებისმიერი გამვლელი ტრანსპორტით სარგებლობა შეიძლება.

უმეტეს შემთხვევებში დაზიანებულის დახმარების დროს მისი ტანსაცმლის გახდა 
საჭირო ხდება. ასეთ დროს პირველ რიგში ტანსაცმელი ორგანიზმის დაუზიანებელ 
მხრიდან გაიხდება. ძლიერი სისხლდენისა და დამწვრობის დროს ყველაზე კარგი ხერხი 
ტანსაცმლის გაჭრა გადაგდებაა. დამწვარ და კანზე მიკრული ტანსაცმლის ძალის დატა-
ნებით მოცილება სასტიკად აკრძალულია. მისი ფრთხილად გაჭრა და მოცილებაა საჭირო. 

მაშინ, როცა დაზიანებული უგონო მდგომარეობაშია, მისი თავის გვერდზე გადაწევაა 
საჭირო, იმიტომ, რომ გულისრევის შედეგად ამოსულმა მასამ სასუნთქი გზები არ 
დაახშოს. 

თუ გულის და სუნთქვის მოქმედებები შეჩერებულია, ეს სრულებითაც არ ნიშნავს 
მის სიკვდილს. გულისა და სუნთქვის შეჩერება დიდი რაოდენობით სისხლის დაკარგვის, 
სასუნთქ გზებზე უცხო სხეულის მოხვედრისას, ელექტროტრავმით, წყალში დახრჩო-
ბით, მწვავე მოწამვლით, ნანგრევების ქვეშ მოყოლის შედეგად არის გამოწვეული, და-
უყოვნებლივ გულის დახურული მასაჟის და ხელოვნური სუნთქვის დაწყებაა საჭირო.
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დაზარალებული ზურგზე იატაკზე ან კიდევ  მყარ ზედაპირზე უნდა მოთავსდეს. 
დამხმარე პირი უნდა მიუდგეს გვერდიდან, ხელები მოათავსოს ერთი მეორეზე და  
ავადმყოფის გულმკერდის ქვედა ნაწილზე დააწყოს, თავისი სხეულის სიმძიმით 
გულმკერდის რითმულად (წუთში 80-100-ჯერ) ხერხემლის მიმართულებით უნდა 
დააწვეს. როდესაც დამხმარე მარტოა ყოველი 10 რიტმული მოძრაობის შემდეგ და-
ზიანებული ფილტვებისაკენ მიმართულებას “პირიდან პირში” ან კიდევ “პირიდან 
ცხვირში” 2-ჯერ ჰაერი უნდა ჩაბეროს. დამხმარეთაგან  ერთ-ერთი გულის დახურულ 
მასაჟს აკეთებს, ხოლო მეორე ხელოვნურ სუნთქვას უტარებს. გულის დახურული მასა- 
ჟი და ხელოვნური სუნთქვა სუნთქვის აღდგენამდე გრძელდება. ამ დროს დაზა-
რალებულის საძილე არტერიაზე პულსი აღდგება. სახეზე და ტუჩებზე სილურჯე 
კლებულობს, გუგის რეფლექსი აღდგება, სისხლის წნევა მატულობს. 

ხელოვნური სუნთქვის ჩატარებისათვის წინასწარ დაზარალებულის პირის ღრუ და 
ცხვირი სილისაგან, მიწისაგან, ქვიშისაგან და სხვ. უნდა განთავისუფლდეს, კბილის პრო-
ტეზი თუ აქვს უნდა მოეხსნას. შემდეგ ავადმყოფს თავი უკან უნდა გადაეწიოს, პირზე 
სუფთა მარლა ან კიდევ პირსახოცი გადაეფარება, ცხვირზე ხელი მოეჭირება, ჰაერის 
სისწრაფით დაზიანებულის პირში ჩაბერვაა საჭირო. ამ დროს გულ-მკერდის გაფართო-
ება ჰაერის ფილტვებამდე მიღწევის მაჩვენებელია, ხელოვნური სუნთქვა ავადმყოფის 
სუნთქვის აღდგენამდე გრძელდება.
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ნებისმიერი დაზიანების დროს სისხლძარღვების დაზიანება სისხლდენის მიზეზი 
შეიძლება გახდეს. თუ სისხლი ორგანიზმის სიცარიელეში ჩაედინება შინაგანი სისხლ-
დენა ეწოდება. სისხლდენის დროს გასატარებელი ღონისძიებები თქვენ უკვე 10 კლასი-
დან იცით.

ფილტვიდან სისხლდენის დროს (ამ დროს ქაფიანი ალისფერი წითელი სისხლი 
მოდის) დაზიანებულის ნახევრადმჯდომარე მდგომარეობაში დასმა, გულ-მკერდზე 
ყინულის დაწყობა, ხველის შემამცირებელი წამლების მიცემაა საჭირო. სისხლის 
ღებინების შემთხვევაში (ამ დროს ამოღებუნებული მასა ყავის ნალექს ჰგავს), ავადმყოფს 
სიწყნარის პირობები უნდა შევუქმნათ, მუცელზე ყინული უნდა დავადოთ, საკვებისა და 
სითხის მიღების უფლება არ უნდა მივცეთ.

დაჟეჟილობის, ღრძობის, ამოვარდნის 
დროს დაზიანებული მიდამოს სიმშვიდის 
უზრუნველყოფა, ყინულის დადება და 
ავადმყოფობისათვის ტკივილგამყუჩებე- 
ლი წამლის მიცემაა საჭირო.

დროული და სწორი აღმოჩენილი 
პირველადი დახმარება უმრავლესობის 
სიცოცხლის გადარჩენა შეუძლია, ეს კი 
თითოეულის ადამიანური მოვალეობაა.
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sxvadasxva travmebis, moulodneli daavadebebis niSnebi da 
gaweuli pirveladi daxmareba

dazianebebi, 

moulodneli 

daavadebebi.

niSnebi İ pirveladi daxmareba 

ჭრილობები ტკივილი, კანისა და ლორწო-
ვანი გარსების ზოგჯერ უფრო 
ღრმა ფენების და ორგანოების 
დაზიანება, სისხლდენა 

ჭრილობის ზედაპირის ანტისეპ-
ტიკურ საშუალებით (იოდი, 
სპირტი, იზოსოლი და სხვა) 
დამუშავება, სისხლდენის შეჩე-
რება.

სახსრების 
დაძაბულობა, 
დაჭიმულობა, 

ტკივილი, სახსრების შესიება, 
მოძრაობის დროს სახსარში 
ტკივილი 

სახსრის მომჭერი ნახვევის, ყინუ-
ლის დადება. კიდურის სხეულზე 
უფრო მაღალ ადგილას მოთავ-
სება.

ამოვარდნილო- 
ბები.

სახსრის ნორმალური მდგომა-
რეობისაგან განსხვავებით სახს-
რისგარშემო ძვლების მოძ-
რაობა, ძლიერი ტკივილი, 
სახსარში მოძრაობის შეუძ-
ლებლობა

სახსრისათვის მაქსიმალური ხელ-
საყრელი პირობის შექმნა (ბინ-
ტით, ზეწარით, ქამრით დაყე-
ნება). არასამედიცინო მუშაკის 
მიერ ამოვარდნილობის თავის 
ადგილას დაბრუნება აკრძა-
ლულია. დაზიანებულის დაუყოვ-
ნებლივ სამედიცინო დაწესებუ-
ლებაში გადაყვანა.

მოტეხილობები ძვლის მთლიანობის დარღვევა, 
ტკივილი, დაზიანებული კი-
დურის მოძრაობის შეუძ-
ლებლობა, კიდურის ღერძის 
შეცვლა, კიდურის დამოკლება 

ფიცრისაგან, ფანერისაგან მუყაო-
საგან  არტახის დადება ღია მოტე-
ხილობის დროს ჭრილობის შეხ-
ვევა. კიდურის მოტეხილობაზე 
ეჭვის ნაკლებობისაც კი კიდურის 
იმობილიზაცია აუცილებელია. 

მუცლის ღრუს 
ორგანოების ღია 
ჭრილობები

მუცლის ღრუს ნახვრეტი ჭრი-
ლობები მუცლის კედლის, კუ-
ჭის, კუჭქვეშა ჯირკვლის, 
ელენთის, ნაწლავების, ღვიძ-
ლის და სხვა ორგანოების 
დაზიანებები, დაზიანების სიმ-
ძიმე ხშირად მომხდარ შოკზე, 
შინაგან სისხლდენაზე და მუც-
ლის კედლის ანთებაზეა (პერი-
ტონიტი) დამოკიდებული. 
მუცლის ძლიერი და მაგარი 
ტკივილი, გამჭოლი და მტკივ-
ნეული მუცელი, შოკი ვლინ-
დება.

ჭრილობაზე ნახვევის დადება, 
ამოვარდნილი შინაგანი ორგანოს 
მუცლის ღრუში დაბრუნების 
მცდელობა. ორგანოებზე სტერი-
ლური მასალის ნაჭრის დაფარება 
და ავადმყოფის დაუყოვნებლივ 
საავადმყოფოში გადაყვანაა სა-
ჭირო. ექიმამდე პირველადი დახ-
მარების გაწევა აუცილებელია 
(შოკის საწინააღმდეგო და სხვა 
ღონისძიებები).
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მხუთავი აირით მოწამლვა თავის ტკივილი, თავის გა-
ბრუება, ყურებში შუილი, 
გულმკერდის არეში ტკი-
ვილი, მშრალი ხველა, 
ცრემლდენა, კანის ზედა-
პირის შეწითლება გულის-
ცემის გახშირება, გონების 
დაკარგვა

გაზის მოქმედების შეწყ-
ვეტა. სუფთა ჰაერის მიწო-
დება, თავზე ცივი წყლის 
დასხმა, ნიშადურის სპირ-
ტის დაყნოსვინება, გონების 
დაკარგვისა და გულის მოქ-
მედების დარღვევის დროს 
ხელოვნური სუნთქვისა და 
გულის დახურული მასაჟის 
განხორციელება.

ცოფიანი ცხოველების და 
მწერების ნაკბენი. 

ნაკბენ ან ნაჩხვლეტ მიდა-
მოში სიწითლე, შესიება და 
ტკივილი, გულის მოქმე-
დების შესუსტება სუნქვის 
გაშხირება 

დაზიანებული კიდურის 
სხეულზე მაღალ დონეზე 
მოთავსება და ავადმყოფის 
დაწვენა. დასალევად ბევრი 
სითხის მიცემა. აუცილე-
ბელი დახმარების გაწევის 
მიზნით (შრატის გაკეთება), 
დაზიანებულის დაუყოვ-
ნებლივ ახლომდებარე სა-
მედიცინო დაწესებულე-
ბაში გადაყვანა.

1. დაასაბუთეთ ნებისმიერი საგანგებო მოვლენის დროს დაზიანებულისათვის 

გაწეული პირველადი სამედიცინო დახმარების მნიშვნელობა.

2. თქვენი აზრით, რა არის პირველ რიგში განსახორციელებელი გადაუდებელი 

ღონისძიებების გარკვეული თანმიმდევრობით შესრულების მიზეზი? 

3. პრაქტიკულად შეასრულეთ დაზარალებულის ხელთარსებული საშუალ-

ებებით ევაკუირება.

4. პრაქტიკულად შეასრულეთ ხელოვნური სუნთქვის წინ ჩასატარებელი 

ღონისძიებები.

5. პრაქტიკულად შეასრულეთ ხელთ არსებული საშუალებებით სისხლდენის 

შეჩერება.

kiTxvebi da davalebebi
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34.  pirveladi samedicino daxmarebis aRmoCena 

radioaqtiuri da qimiuri dazianebebis dros 

ინდივიდუალური სამედიცინო დამცავი საშუალებები საგანგებო მოვლენის 
დროს პირველადი სამედიცინო დახმარების აღმოჩენისათვის აუცილებელი მარ-
ტივი საშუალებებია. მათი გამოყენების წესები ყველამ უნდა იცოდეს.

ra mniSvneloba gaaCnia, individualur samedicino damcav saSuale-

bebs garkveuli sagangebo movlenebisa da avariebis dros?

ტექნოგენური ავარიების, ბუნებრივი კატასტროფების დროს ადამიანები დაზიანებუ-
ლები აღმოჩნდებიან, მომწამლავი და რადიოაქტიური გავლენით ზიანდებიან. ყველა 
ასეთ შემთხვევაში სამედიცინო დამცავი საშუალებები თქვენი პირველი, ყველაზე შესაბა-
მისი სანდო დამხმარე იქნება.

individualuri Sexvevis paketi

ინდივიდუალური შეხვევის პაკეტი ჭრილობის ზედაპირზე პირველადი ნახვევის 
დადების მიზნით გამოიყენება. ის, ბინტის (10 სმ სიგანის, 7 მ სიგრძის) და ორი ცალი 
ბამბის პატარა ბალიშისაგან შედგება. ერთ-ერთი  პატარა ბალიში ბინტის ერთ ნაპირზე 
მყარადაა მიკერებული, ხოლო მეორე პატარა ბალიში ბინტის სიგრძივ მოძრავია. როგორც 
წესი, ბინტი და პატარა ბალიშები გასანთლულ ქაღალდში გახვეულ მდგომარეობაში 
ცელოფნის ან კიდევ პერგამენტული ქაღალდისაგან შემდგარ შალითაში თავსდება. 
პაკეტში იმავდროულად სამაგრიც (ქინძისთავი) უნდა იყოს. შალითაზე პაკეტის 
მოხმარების წესები იწერება.

individualuri 

Sexvevis 

paketi

individualuri 

medikamentebis 

yuTi

medikamentebis 

yuTi 

saxlisaTvis

momwam-
vleli qi-
miuri nivTi-
erebebis 

sawinaaRmdego 
paketi

individualuri samedicino damxmare 
saSualebebi
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პაკეტით სარგებლობისას მას მარცხენა ხელში ვიკავებთ,  მარჯვენა ხელით შალი- 
თის მონიშნული ადგილიდან ამოვწევთ, მიკრობილ ნაწილს ვაძრობთ და მასში მყოფი 
გასანთლული პაკეტი და სამაგრი (ქინძისთავი) ამოგვაქვს. გახვეული ქაღალდიდან სა-
მაგრი (ბულავკა) ამოიღეთ და დროებით თვალწინ ტანსაცმელზე მიამაგრეთ. გასანთ-
ლული ქაღალდის შესახვევი ფრთხილად  გახსენით მარცხენა ხელით ბინტის ბამბის 
პატარა ბალიშმიკერებულ ნაპირიდან დაიკავეთ და მარჯვენა ხელით ბინტი გახსენით.  
ამ დროს მეორე პატარა ბალიში თავისუფლად იხსნება ისე, რომ მთელი ბინტის სიგრ- 
ძივ ამოძრაოთ. ბალიშების ცალი მხარე წითელი ძაფებითაა დაკერილი. აუცილებლო- 
ბის შემთხვევაში დამხმარე ხელი მხოლოდ ბალიშის ამ მხარეს უნდა შეეხოს.

ბალიშის მეორე, უნაკერო მხარე ჭრილობის ზედაპირზე იდება. პატარა ჭრილობების 
დროს ერთ-ერთი ბალიში ჭრილობაზე იდება.  დიდი ზომის ჭრილობების, დამწვრობების 
დროს კი ორივე ერთდროულად გამოიყენება. გახვრეტილი ორმხრივი ჭრილობების 
დროს ერთი ბალიში ჭრილობის შესასვლელზე ხოლო მეორე გამოსასვლელ ნაწილზე 
იდება. შემდგომ წრიული მოძრაობით ჭრილობა ბინტით იხვევა და სამაგრით მაგრდება. 
პაკეტის ჩეხოლის შიდა მხარეც სტერილურია, ამიტომაც მათ ჰერმეტული შეხვევისათვის 
ვიყენებთ. პაკეტი აირწინაღის სპეციალურ ჩანთაში ან ტანსაცმლის ჯიბეში ინახება.
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individualuri wamlebis yuTi

ინდივიდუალური წამლების ყუთში დამწვრობის ჭრილობების შემთხვევაში 
(ტკივილის მოხსნის მიზნით) საკუთარი თავისათვის და ურთიერთდახმარებისათვის, 
რადიოაქტიური, შხამიანი და ავარიული საფრთხის მქონე ქიმიური ნივთიერებების 
მოქმედების შესამცირებლად, მოსახსნელად და ინფექციური დაავადებების წინსწრების 
მიზნისათვის გამოსაყენებელი საშუალებები უნდა იდოს.

ინდივიდუალური წამლების ყუთი დანაყოფების მქონე, 90X100X20 მმ ზომის, 130 გრ 
წონის პლასტმასის ყუთია. იმისათვის, რომ ცივ ამინდში თხევად მდგომარეობაში მყოფი 
მედიკამენტები არ გაიყინოს, მისი ტანსაცმლის შიდა ჯიბეში შენახვაა საჭირო. წამლის 
ყუთის დანაყოფებში ქვემოთ ნაჩვენები მედიკამენტები მოთავსდება.

danayofi №1: ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება შპრიც-ტუბში გამზადებული 
უნდა იდოს. მოტეხილობების დროს, დიდი მოცულობის მქონე ჭრილობების, 
დამწვრობებისას გამოიყენება. სასწრაფო შემთხვევაში ინექცია ტანსაცმლის ზემოდანაც 
შეიძლება გაკეთდეს.

danayofi №2: ფოსფოროვანი ორგანული ნივთიერებებით მოწამვლის შემთხვევაში 
გამოიყენება ანტიდოტი. მოწამვლის საფრთხის შემთხვევაში ანტიდოტი მიიღება და ამის 
შემდეგ აირწინაღი კეთდება.

danayofi №3: ანტიბაქტერიული საშუალება. ეს პრეპარატი რადიაციის 
ზემოქმედე-ბით გამოწვეული კუჭ-ნაწლავის აშლილობისა  და ინფექციური 
დაავადებების პროფილაქტიკის მიზნით გამოიყენება.

danayofi №4: რადიაციისაგან დამცავი საშუალება. რადიაციის საშიშროების 
შემთხ-ვევაში მიიღება.

danayofi №5: ფართო მოქმედების სპექტრული ანტიბაქტერიალური საშუალება. 
ინფექციური დაავადებების გავრცელების საშიშროების დროს, ან კიდევ ინფიცირების 
დროს, დიდი ზომის დამწვრობის და ჭრილობების სასწრაფო პროფილაქტიკის საშუალე-
ბად გამოიყენება.

ინსტ
რ

უ
ქციის მიხედ

ვით
 მიღ

ება

ტკივილგამაყუჩებელი

მოწამვლის საწინააღმდეგო საშუალება

ბაქტერიის საწინააღმდეგო 
საშუალება N 2

რადიაციის საწინააღმდეგო საშუალება  N1

რადიაციის საწინააღმ-

დეგო საშუალება  N2
ღებინების საწინააღმ-
დეგო საშუალება

ბაქტერიის საწინააღმდეგო საშუალება  
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danayofi №6: რადიაციისგან დამცავი საშუალება. პრეპარატი ატომის ელექტრო-
სადგურებში მომხდარი ავარიების შემდეგ რადიაციულ ტერიტორიაზე ნაძოვარი ძროხის 
ახალი რძის დალევის შემდეგ 10 დღის განმავლობაში მიიღება. პრეპარატი ორგანიზმში 
რძესთან ერთად მოხვედრილი რადიოაქტიური იოდის ფარისებრი ჯირკვლის მხრიდან 
მიზიდვას წინააღმდეგობას უწევს.

danayofi №7: ღებინების საწინააღმდეგო საშუალება. თავის დაზიანების, ტვინის 
შერყევების დროს, ამავდროულად რადიოაქტიური დასხივების დროს ღებინების პროფი-
ლაქტიკის მიზნით გამოიყენება.

individualuri wamlebis yuTidan ყველაზე მეტად გამოყენებადი აბის 
ფორმის ცისტამინად წოდებული ნივთიერება იონიზირებული დასხივების 
მოქმედების დონეს ასუსტებს. ამ აბები დასხივებამდე 30-40 წუთით ადრე მიღებაა 
რეკომენდირებული.

 wamlis yuTi saxlisaTvis

ყოველდღიურ ცხოვრებაში, კერძოდ საგანგებო შემთხვევების დროს დროგამოშვებით 
დამაზიანებელი ფაქტორების ზემოქმედებას ვაწყდებით. ასეთ დროს ზოგიერთი ადა-
მიანი ჭრილობებს, მოტეხილობებს იღებს, ზოგიერთებს კი თავისტკივილი, გულისცემის 
გახშირება, კუჭის ტკივილი ან სხვა დაავადებები ემართებათ. უნდა გვახსოვდეს, რომ პა-
ტარა ჭრილობებსაც კი ადამიანისათვის დიდი საფრთხის შექმნა შეუძლია.

wamlebis yuTi saxlisaTvis
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პროფილაქტიკისა და პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის დროს, პირვე-
ლად გასატარებელი ღონისძიება ჭრილობის შეხვევაა. ამ მიზნით წამლის ყუთი, რომ-
ელშიც შესახვევი მასალები აწყვია სახლისათვის აუცილებელია.

ზოგადად, ყველა შემთხვევაში გამოსაყენებელი მედიკამენტები და საშუალებების 
მქონე ყუთის დაკომპლექტება შეუძლებელია. უბრალოდ, ოჯახის წევრებში არსებული 
დაავადებების, რაიონის, ქალაქის სანიტარ-ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვა-
ლისწინებით ოპტიმალური შემადგენლობის შექმნა შეიძლება. სახლისათვის მედიკა-
მენტების ყუთში პირველადი სამედიცინო დახმარებისათვის საჭირო მინიმალური საშუა-
ლებები აუცილებლად უნდა იყოს. მისი დაახლოებითი შემადგენლობა ქვემოთა მო- 
ცემული:

● validolis abebi  გულის მიდამოში ძლიერი ტკივილისას გამოიყენება.
● nitroglicerini სტენოკარდიული შეტევების დროს გამოიყენება.
● korvaloli, valokordini გულის ტკივილის, გულისცემის აჩქარებისას 

გამოიყენება.
● aspirini გაციების დროს, სიცხიან მდგომარეობაში ანთების საწინააღმდეგო 

საშუალება.
● analginis abebi ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინაამდეგო, სიცხის 

დამწევად გამოიყენება.
● baralginis, pentalginis abebi  ტკივილგამაყუჩებელია.
● spazmalgonis abebi  თავის ტკივილებისას გამოიყენება
● aqtivirebuli naxSiris abebi კუჭ-ნაწლავის სისტემის აირების მომატების 

დროს გამოიყენება.
● besaloli  მუცლის ღრუს ორგანოებში ტკივილგამაყუჩებლის ეფექტს იძლევა.
● natrium hidrokarbonatis fxvnili  კუჭის გაღიზიანების დროს და პირის 

ღრუს გამოსავლებად გამოიყენება.
● kaliumis permanganati წყალში გახსნილი ნაწერით ჭრილობების დაბანი-

სათვის და პირის გამოსავლებად გამოიყენება.
● baqteriociduli leikoplastiri ნაკაწრისას, პატარა ჭრილობების 

სამკურნალოდ გამოყენება.
● ubralo leikoplastiri  ნახვევების დასაფიქსირებლად გამოიყენება.
● iodis spirtSi 5%-iani xsnari ანტისეპტიკური საშუალება გარეგანი 

გამოყენებისათვის.
● amoniakis najeri (niSaduris spirti) მხუთავი აირით მოწამვლისას, გულ-

ისწასვლის დროს სუნთქვის აღდგენის მიზნით გამოიყენება. ხველის საწინააღმდეგო 
აბები - ზედა სასუნთქი გზების ანთებითი დაავადებების დროს ინიშნება.

● sisxlSemaCerebeli Jgutis სისხლდენების დროებითი შეჩერების მიზნით 
გამოიყენება. როგორც წესი დაზიანებული მიდამოს ზემოთ იჭირება.

● sintomicinis malamo დამწვრობებისა და მოყინვის დროს გარეგანად 
გამოიყენება.

● Termometri.

Termometri



186

momwamvleli qimiuri nivTierebebis sawinaaRmdego paketi

მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერებების საწინააღმდეგო პაკეტის ადამიანის ტან-
საცმელზე, სხეულზე, ინდივიდუალურ დამცავ საშუალებებსა და ინსტრუმენტებზე 
მოხვედრილ წვეთურსითხოვან მდგომარეობაში მყოფი შხამიანი, ქიმიური საფრთხის 
შემცველი ნივთიერებების გაუვნებელყოფის მიზნით გამოიყენება. პაკეტი შუშის ფლა-
კონში მყოფ მადეგაზაციებელ საშუალებას და 4 ბამბა-მარლის ტამპონს შეიცავს. პაკეტი 
ცელოფნის პატარა ტომსიკაში არის მოთავსებული. 

12

momwamvleli qimiuri 
nivTierebebis sawinaaRmdego 
paketi:

1 – 125–135 ml SuSis flakoni;

2 – 4 bamba-marla

მოხმარების დროს პაკეტს ვხსნით, ტამპონებით ერთ-ერთ ფლაკონში მყოფი ხსნარით 
ვატენიანებთ. დატენიანებული ტამპონით კანის ღია ნაწილების და აირწინაღის შლემ-
ნიღაბს ვასუფთავებთ. ხელახლა დასველებულ ტამპონით ტანსაცმლის საყელოსა და 
მანჟეტებს ვასუფთავებთ. სითხე კანს მოკლევადიანად აღიზიანებს. მაგრამ ეს შრომის 
უნარზე არ მოქმედებს. უნდა გვახსოვდეს, რომ პაკეტში არსებული სითხე შხამიანია და 
თვალებისათვის საფრთხის შემცველია. ამიტომაც თვალების ირგვლივ მშრალი ტამპონის 
გაწმენდა და 2% სოდის ნაჯერით გასუფთავებაა საჭირო.

1. მოამზადეთ მოხსენება ინდივიდუალური სამედიცინო დამცავი საშუალე-

ბების შესახებ.

2. განმარტეთ შესახვევი პაკეტის გამოყენების წესი.

3. განმარტეთ ინდივიდუალური წამლების ყუთის დანაყოფები.

4. მოამზადეთ მოხსენება სახლისათვის წამლების ყუთის შესახებ.

5. უჩვენეთ მომწამვლელი ქიმიური ნივთიერებების საწინააღმდეგო პაკეტის 

გამოყენების წესები.

kiTxvebi da davalebebi
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35.  radioaqtiuri da qimiuri dazianebebis 

samedicino profilaqtika

რადიოაქტიური და ქიმიური დაზიანებების კერების გართულებების შესამ-
ცირებლად ტერიტორიის, ტექნიკის, მოწყობილობების, ზედა ჩასაცმლის, ამასთა-
ნავე სხეულის ღია ნაწილების გაუვნებელყოფის მიზნით კომპლექსური ღონის-
ძიებების განხორციელება უაღრესად მნიშვნელოვანია. ამისათვის მთლიანი და 
ნაწილობრივი გასუფთავება გამოიყენება.

romeli pirveladi daxmarebebi aris aucilebeli radioaqtiuri da 

qimiuri dazianebebis dros?

რადიოაქტიური, ქიმიური და ბიოლოგიური საფრთხის შემცველ ობიექტზე ავა-
რიების მოხდენის დროს და მასობრივი განადგურების იარაღის გამოყენებისას ადა-
მიანებს ტანსაცმელები, ტექნიკური საშუალებები და ტერიტორიები რადიოაქტიური, 
ქიმიური და ბიოლოგიური საშუალებებით შეიძლება მოიწამლოს.

რადიოაქტიური ნივთიერებების გავლენა რამოდენიმე დღის განმავლობაში, 
წვეთოვანი სახის მქონე მომწამლავი ნივთიერებების გავლენა რამოდენიმე დღეს, ცივი 
ამინდების დროს კი რამოდენიმე კვირა, ერთი თვე გრძელდება. 

ბიოლოგიური საშუალებების გავლენის პერიოდი რამოდენიმე დღე და ერთი თვე 
შეიძლება იყოს.

ადამიანების დაზიანების დროს სანიტარული ტერიტორიული, მოწყობილობების, 
ბინების, ტექნიკური საშუალებების გასუფთავება უნდა ჩატარდეს. სანიტარული გა-
სუფთავება ადამიანების სხეულისა და ტანსაცმელების მოწამვლის გასუფთავებისაგან 
შედგება.

ეს გასუფთავება mTliani an nawilobrivi შეიძლება იყოს.
ნაწილობრივ გასუფთავება - დაზიანების კერებში ან კიდევ იქიდან გამოსვლის 

შემდეგ მცირე დროის ქონის დროს სხეულის ღია ნაწილების დამოუკიდებელი გა-
სუფთავებით მთავრდება.

რადიოაქტიური ნივთიერებებით დაზიანების დროს ნაწილობრივი სანიტარული 
გასუფთავება ამ თანმიმდევრობით ტარდება.

- აირწინაღის (რესპირატორი) მოცილებამდე ზედა ტანსაცმელს იხდიან წმენდენ, 
გვიან და ფერთხავენ;

- ფეხსაცმელს სველი ტილოთი წმენდენ ან კიდევ რეცხავენ;
- აირწინაღის (რესპირატორი) ჩანთას, მილაკს და ყუთს სველი ტილოთი წმენდავენ;
- აირწინაღს (რესპირატორი), ხელთათმანებს იცილებენ, სახეს, კისერს, ხელებს, სუ-

ფთა წყლით იბანენ, პირის ღრუსა და ყელს გამოივლებენ.
ადამიანების კანისა და ტანსაცმლის წვეთოვანი- სითხის მდგომარეობაში მყოფი 

ნივთიერებებით მოწამვლის დროს ნაწილობრივი სანიტარული გასუფთავება დაუ-
ყოვნებლივ სრულდება. ამისათვის ქიმიის საწინააღმდეგო პაკეტი ან კიდევ სითხით 
დასველებული მარლის პირსახოცით კანის, ტანსაცმლის და აირწინაღის ზედა მხარეს 
წასმაა საჭირო.

მთლიანი გასუფთავება - მეტი დროის ქონის შემთხვევაში  დაზიანებული კერებიდან 
გამოსვლის შემდეგ სანიტარული რეცხვის პუნქტში მიმდინარეობს. ამ დროს ადამიანე-
ბის სხეულის თბილი წყლით, საპონით და აბანოს ღრუბლით დაბანვა ხდება.
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gansakuTrebuli gasufTaveba - დეგაზაცია, დეზინფექცია და დეზაგტივა-
ციისაგან  შედგება.

gansakuTrebuli 
gasufTaveba

degazacia

dezaktivacia

dezinfeqcia

degazacia

დეგაზაცია ქიმიური, ფიზიკურ-ქიმიური და ფიზიკური მეთოდებით შეიძლება 
ჩატარდეს.

  ფიზიკურ-ქიმიური მეთოდით მომწამვლელი ზედაპირულად გამრეცხავი ხსნა-
რები, ან კიდევ გამხსნელების საშუალებით მომწამლავი საშუალებების გარეცხ-
ვას ეფუძნება.

   ფიზიკური მეთოდის მაღალი ტემპერატურის გაზის მიმოქცების მოქმედების 
პირობაში მომწამვლელი ზედაპირებისაგან მომწამლავი საშუალებების აორთქ-
ლებასა და ნაწილობრივ განაწევრებას ეფუძნება. ეს მეთოდი სითბური მანქა-
ნების საშუალებით ტარდება.

dezinfeqcia
დეზინფექცია და ინფექციური დაავადებების გამომწვევების განადგურება გარემოში 

ინფექციური დაავადებების გამომწვევი მიკრობების განადგურებისაკენ მიმართული 
ღონისძიებებია.

dezinfeqciis saxeebi

profilaqtikuri

ინფექციური დაავადებების 
შემთხვევაში ან კიდევ 

საერთოდ გამოყენებული 
ნივთების საშუალებით 

დაავადების გავრცელების 
შესაძლებლობებისათვის 
წინააღმდეგობის გაწევის 

მიზნით გამოიყენება.

mimdinare

ავადმყოფის საწოლის 
ახლოს დაავადების 
გავრცელებისათვის 

წინააღმდეგობის გაწევის 
მიზნით გამოიყენება.

bolo

ავადმყოფის იზოლაციის, 
საავადმყოფოში 
მოთავსებისა და 

გამოჯანმრთელების შემდეგ 
გავრცელების კერების 

დაავადების გამომწვევის 
სრულად აღმოფხვრის 

მიზნით ტარდება.
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amis codna aucilebelia!

ქლორიანი კირ-წყალი ხელების, ჭურჭლის, ოთახის, საპირფარეშოსა და სხვა- 
თა სადეზინფექციოდ 0,2-0,5 პროცენტიანი, 2-3 პროცენტიანი. 5-10 პროცენტიანი 
წყლის ხსნარის სახით და მშრალი სახით გამოიყენება.

ქლორიანი კირის 10 პროცენტიანი გაჯერებული ხსნარის მოსამზადებლად 1 
კგ ქლორიან კირს და 10 ლიტრ (1 სათლი) წყალს იღებენ. ამ რაოდენობის ქლო-
რიან კირს თავდაპირველად მცირე რაოდენობით წყალს ურევენ, ყველა ნამტვ-
რევს მოზელვით აქუცმაცებენ და დანარჩენ წყალს ნელ-ნელა დამატებით კირში 
ურევენ. ასეთი ხსნარი დამზადებისთანავე გამოიყენება.

ქლორამინის 0,2- 0,5 პროცენტიანი ხსნარი წვეთოვანი გადამდებლობის დროს 
ბინების დეზინფექციისათვის, 0,2-3 პროცენტიანი ხსნარი ნაწლავური ინფექ-
ციების დროს საცვლების გარეცხვამდე ჩასალბობად გამოიყენება. ლოიზოლი 3-5 
პროცენტიანი ხსნარის სახით გამოყოფილი სითხის , ბინების, ტყავისა და რეზინი 
ნაწარმის, ფეხსაცმლის, ხელების გასაწმენდად, ქვედა და ზედა ტანსაცმლის 
ჩასალბობად გამოიყენება.

 ფორმალინ ფორმალდეპიდინი 40 პროცენტიანი წყალხსნარია. დეზინფექციის 
კამერებში ტყავისა და ბეწვეულის გასაუვნებელყოფად გამოიყენება.

dezaqtivacia

დეზაკტივაცია მოწყობილობების, ტანსაცმლების, წყლის, საკვები სურსათის და სხვ. 
რადიაქტიური ნივთიერებებისაგან გასუფთავებაა.

რადიოაქტიური გავრცელების ზონიდან გამოსვლის შემდეგ დაუყოვნებლივ რადიო-
აქტიური მტვერის მოცილებაა საჭირო. ადამიანის სხეულიდან რადიოაქტიური ნივთიე-
რებების მოცილება სანიტარული გასუფთავების საშუალებით ხორციელდება. ტანსაცმ-
ლის ყველაზე უბრალო დეზაკტივაციის მეთოდი  მტვრის დაფერთხვა, მტვერსასრუტის 
გამოყენებით გასუფთავება, ამ მეთოდის ნაკლები ეფექტიანობის დროს სარეცხი საშუა-
ლებებით სპეციალურ სამრეცხაოებში უნდა გაირეცხოს. წყლის დეზაკტივაციისათვის 
ბიოლოგიური საწური გამოიყენება. კარგად შეფუთული საკვების დეზაკტივაციისათვის 
კი მათ ზედა ნაწილს აცლიან. დაბალ ფასიან და ცოტა რაოდენობის საკვებს ანადგურებენ.

დეზაქტივაციის განხორციელებაზე დაკვირვება დოზომეტრიული და რადიომე-
ტრიული საშუალებებით სრულდება.
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tansacmlis nawilobrivi dezaqtivacia

1. განმარტეთ რადიოაქტიური და ქიმიური ნივთიერებების გაუვნებელყოფის 

მეთოდები.

2. როგორ წარმოგიდგენიათ ტანსაცმლის გაფერთხვის დროს ქარის მიმართუ-

ლებით სარგებლობა.

3. პრაქტიკულად აჩვენეთ დეგაზაციის მეთოდები.

4. მოამზადეთ წარდგენა დეზინფექციის სახეების შესახებ.

5. რა მიზნით ტარდება მიმდინარე დეზინფექცია?

6. როგორ ხორციელდება დეზაქტივაცია?

kiTxvebi da davalebebi
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36. brZola infeqciuri daavadebebis winaaRmdeg 

ინფექციური დაავადებები არაა შემთხვევითი, არამედ კაცობრიობის ისტო-
რიასთან ერთად გავრცელებული და ცვალებადი კანონზომიერებაა. ერთ ინფექციას 
სხვა ინფექცია ანაცვლებს და ამითაც მათი პროფილაქტიკის ახალი პრობლემები 
ჩნდება.

ra unda movimoqmedoT infeqciuri daavadebebis Tavidan acilebis 
mizniT?

ამინდების გაუარასებასთან ერთად ინფექციური დაავადებების რაოდენობაც 
მატულობს. ინფექციური დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით გამოყენებული 
მეთოდები, მათი შემცირების, ზოგიერთი გამომწვევის მთლიანად განადგურების  
მიზეზი ხდება.

ინფექციური დაავადებების შესახებ პროფილაქტიკური ღონისძიებები ზოგად და 
სპეციალურ - ორ ჯგუფად იყოფა. ზოგადი პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჯგუფს 
მოსახლეობა მატერიალური კეთილდღეობის ასამაღლებლად, სამედიცინო მომარაგების, 
შრომის და დასვენების პირობების გაუმჯობესებისაკენ მიმართული სახელმწიფო ღო-
ნისძიებები, ასევე საცხოვრებელი პუნქტების მშენებლობისა და ეფექტიანი დაგეგმვის 
ღონისძიებები, ინფექციური დაავადებების პროფილაქტიკაში და განადგურებაში წარ-
მატების მისაღწევად შესაძლებლობის შემქმნელი და სხვა ღონისძიებები მიეკუთვნება. 

რეჟიმიანი ღონისძიებების კომპლექსში ავადმყოფის ჭურჭლის, თეთრეულის, ოთახის 
და გამოყენებით ინსტრუმენტების კომპლექსის დეზინფექცია მთავარ ადგილს იკავებს.

ჰოსპიტალში მოთავსებული ავადმყოფების სასარგებლო კომპექსური თერაპია ინ-
ფექციური დაავადებების შესახებ ჩატარებული პროფილაქტიკური ღონისძიებებიდან 
ერთ-ერთად ითვლება. ავადმყოფი მთლიანად კლინიკური გამოჯანმრთელების და თი-
თოეული ინფექციით თავიდან ინფიცირების ალბათობის გარკვეული დროის გავლის 
შემდეგ სტაციონარიდან  გამოიყვანება.

specialuri jgufze 
mimarTuli mTliani 

profilaqtikuri RonisZiebebi 
sam ZiriTad jgufad iyofa

sanitarul-higienuri

dezinfeqciis 

RonisZiebebi

dezinfeqcia
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ინფექციური 
დაავდებების მატა-

რებლებთან  კონტაქტის 
შეწყვეტა.

sanitarul 
higienuri 
wesebi

კონტაქტის შემდეგ 

აუცილებლად ხელების 

საპნით დაბანა

ჰიგიენური წესების 
მიმართ 

სერიოზული 
დამორჩილება.

დამცავი ნიღაბის 

გამოყენება

ოთახის ხშირ-

ხშირი განიავება

გარემოს სველი ტი-ლოთი 
ხშირ-ხშირად გაწმენდა

სუფთა ჰაერზე 

ყოფნა

ინფექციის წყაროს გავრცელების გზებზე გავლენის მომხდენი პროფილაქტიკური 
ღონისძიებები, ინფექციური დაავადებების კერებში, საზოგადო ადგილებში (ვაგზლებში, 
ტრანსპორტში, სკოლებში და სხვა) გაწეული სამუშაო dezinfeqcias მიეკუთვნება.

სასუნთქი გზების ინფექციების (წითურა, წითელა, დიფტერია, ქუნთრუშა, გრიპი და 
სხვა) დროს გამომწვევი მიკრობის გავრცელების გზების აღმოფხვრის ღონისძიებების 
გატარება ნაწლავურ ინფექციებთან შედარებით დიდ სიძნელეებს ქმნის. სასუნთქი 
გზების გამომწვევი მიკრობების მქონე, გარე პირობებში ნაკლებვადიანი ინფექციების 
დროს (წითელა, ჩუტყვავილა, წითურა, ეპიდემური პაროტიტი) დეზინფექცია თითქმის  
არ გამოიყენება. დეზინფექცია ძირითად ქუნთრუშას და დიფტერიის დროს გამოიყენება.

ტრანსმისიური ინფექციებისათვის წინააღმდეგობის გაწევისათვის გამომწვევი 
მიკრობების გავრცელება სისხლისმწოვი ტკიპების, მწერების განადგურებისაკენ მი-
მართული dezinfeqciis საშუალებები დიდ მნიშვნელობას იძენს. ამასთან ინფი-
ცირებლების კბენისაგან და შეტევისაგან  კოლექტიური და ინდივიდუალური დაცვის 
ღონისძიებები  გამოიყენება. ხელოვნური აქტიური იმუნიტეტის გამომუშავების მიზნით 
აცრითი პროფილაქტიკა უნდა ჩატარდეს. ამისათვის იმუნური გადასხმები გამოიყენება. 
აცრები მხოლოდ სამედიცინო სამმართველოებში ტარდება.

ხელოვნური აქტიური იმუნიტეტი ვაქცინების გადასხმისთანავე დაუყოვნებლივ კი 
არა, გარკვეული დროის გასვლის შემდეგ გამომუშავდება. როგორც წესი ეს რამოდენიმე 
კვირა გრძელდება.
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infeqciuri daavadebebiT dainficireba da maTgan Tavis dacvis 
gzebi

infeqciuri daa-

vadebis saxeli 
adamianis daavadebiT 
inficirebis gzebi

adamianis infeqciuri 
daavadebebisagan dacvis gzebiı

გრიპი
ვირუსული დაავადებაა. 
ჰაერ-წვეთოვანი გზით 

ვრცელდება.

პირადი ჰიგიენის წესებისათვის 
დამორჩილებით თავის 
დაცვა შეიძლება. ჰიგიენის 
წესების სერიოზული დაცვა, 
გარემოდან მოსვლისას, ჭამის 
წინ, ავადმყოფებთა კონტაქტის 
შემდეგ დაუყოვნებლივ ხელების 
საპნით სუფთად დაბანაა საჭირო. 
რეჟიმის მიხედვით ბანაობა. 
დამცავი პირბადით სარგებლობა 
(მათი ყოველ 4 საათში ერთხელ 
გამოცვლა),  ვიტამინით მდიდარი 
საკვების მიღება, ფიზიკური 
აქტივობის მომატება, ჰაერზე 
ყოფნა აუცილებელია.

ვირუსული ჰეპატიტი 
(სიყვითლე ან კიდევ 
ბოტკინის დაავადება

წყლით, საკვები საშუა-
ლებებით და ჰიგიენის 
წესების დარღვევით 

გადაედება.

შავი ჭირი 
თაგვის, წრუწუნისა და 
სისხლისმწოვი მწერე-

ბისაგან გადაედება.

მუნი
მუნის ტკიპის 
საშუალებით 
გადაედება.

infeqciuri daavadebebis niSnebi da maTTan brZolis meTodebi

infeqciuri 

daavadebis 

saxeli, 

infeqciuri daa-

vadebis Sedegebi

 infeqciuri daavadebebiT Sepy-

robili adamianebis daavadebebTan 

brZolis meTodebi

გრიპი

კანკალი, მაღალი 
ტემპერატურა, ხველა, 

ყელის ტკივილი, 
ზოგადი სისუსტე.

ვიტამინებით მდიდარი საკვების მიღე-
ბა. სიცივისგან თავის დაცვა. დამცავი 
ნიღბით სარგებლობა, ოთახის ხშირ-
ხშირად განიავება. სველი ტილოთი 
ოთახის ხშირ-ხშირად დაწმენდა.

ვირუსული 
ჰეპატიტები 
(სიყვითლე 

ან კიდევ 
ბოტკინის 

დაავადება)

ზოგადი სისუსტე, 
უმადობა, მაღალი 

ტემპერატურა, კანისა 
და თვალის თეთრი 

ნაწილის გაყვითლება, 
ღვიძლის დაზიანება.

წოლითი რეჟიმის, დიეტის და ინდი-
ვიდუალური ჰიგიენის წესების დაცვა. 
ოთახის ხშირ-ხშირი განიავება. სველი 
ტილოთი ოთახის ხშირ-ხშირად დაწ-
მენდა. 
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მალარია, შავი 
ჭირი

მაღალი ტემპერატურა, 
შეციება, თავისა და 

კუნთების ტკივილი, 
დაღლილობა, 

გულისრევა, კუჭის 
აშლილობა.

ექიმის დანიშნული წამლების 
საშუალებით, სერიოზული და 
ხანგრძლივი მკურნალობა. შავი 
ჭირით შეპყრობილი ავადმყოფების 
სერიოზული იზოლაცია და იძულებით 
ჰოსპიტალში მოთავსება.

ინფექციური დაავადებისაგან  დამცავ საშუალებად ხშირად პირბადე გამოიყენება.  
ის, ადამიანს მხოლოდ ჰაერ-წვეთოვანი გზით გადამდები დაავადებებისაგან იცავს. 
მაგრამ გამონაყარიანი ტიფის, მალარიისაგან, შავი ჭირისაგან და სხვა ინფექციური 
დაავადებებისაგან ვერ იცავს.

1. განმარტეთ ზოგადი პროფილაქტიკური ღონისძიებების ინფექციური 
დაავადების თავიდან აცილება.

2. განმარტეთ სანიტარულ-ჰიგიენური პროფილაქტიკური ღონისძიებების 
სარგებლიანობა.

3. კიდევ რას შემოგვთავაზებდით ინფექციური დაავადებისაგან დაცვის 
მიზნით?

4. თქვენი აზრით, რა არის აცრების ჯანდაცვის დაწესებულებებში  ჩატარების 
მიზეზი?

5. როგორ გესმით მოსაზრება “ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლაში ყველა 
საკუთარი თავის ექიმი უნდა იყოს“?

kiTxvebi da davalebebi
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Aazerbaijanis samxedro mrewvelobis saministros mier warmoebuli

iaraRi

danarTebi

9х19 მმ-იანი “ZƏFƏR”, “ZƏFƏR-K”, “ZƏFƏR-P” და “İNAM” ტიპის რე-
ვოლვერები, როგორც ინდივიდუალური შეტევისა და თავდაცვის იარაღი, 
მტრის ცოცხალი ძალის ახლო მანძილიდან დაზიანებისათვის არის გათვალის-
წინებული..

“ZƏFƏR”,. “ZƏFƏR-K” და “ZƏFƏR-P” ტიპის რევოლვერებზე განთავსე- 
ბული “Pikatini” ტიპის მიმმართველი სხვადასხვა სახის ტაქტიკური მოწყო-
ბილობების განმტკიცებას უზრუნველყოფს. 

რევოლვერებიდან ცეცხლის გახსნისათვის NATO-ს სტანდარტების შე-
საბამისი ყველა სახის 9 × 19 მმ-იანი რევოლვერის ვაზნების გამოყენებაა შესა-
ძლებელი.
revolverebis ZiriTadi taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

დახასიათების დასახელება ZƏFƏR ZƏFƏR-K ZƏFƏR-P İNAM

კალიბრი, mm; 9 × 19
დამიზნებით სროლის მანძილი, m; 75 50
სავაზნე კოლოფის ტევადობა, vazna 15
 რევოლვერის წონა ცარიელი სავაზნე 
კოლოფით, gr; 950 940 595 860

რევოლვერის სიგრძე, mm; 204,5 193 174 191
ლულის სიგრძე, mm; 117 102 110
ტყვიის საწყისი სიჩქარე, m/wm; 370 340 350
რევოლვერის გამოყენების 
ტემპერატურის დიაპაზონი; –40°C-დან +50°C-მდა

 ლულის გარანტირებული გასროლის 
რაოდენობა (ცვეთამედეგობა), gasrola

10 000 
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5,45х39 მმ-იანი АК74М ტიპის ავტომატი 
მტრის ცოცხალი ძალის განადგურებისა და 
საცეცხლე საშუალებების დაზიანებისათვის 
არის გათვალისწინებული.

ხელჩრთულ ბრძოლაში მტრის ცოცხალი 
ძალისათვის ზიანის მისაყენებლად ავტომატს 
ხიშტ-დანა უერთდება.

ავტომატის დამრტყმელი ჩახმახის მექა-
ნიზმი ავტომატიური და ერთეულოვანი გას-
როლის შესაძლებლობას იძლევა.

სროლის დროს 30 ვაზნის ტევადობის 
მქონე პლასტიკური ან გამჭვირვალე სექტო-
რული სავაზნე კოლოფი გამოიყენება.

ავტომატის აკრეფილი კონდახი, რევოლვერის ტარი და ხელის კონდახი 
მაღალი სიმტკიცის მქონე პლასტიკური მასალებისგანაა დამზადებული.

ავტომატის ლულის ყუთის მარცხენა კედელზე დამაგრებული კრონშტეინი 
სხვადასხვა სახის ოპტიკური, ღამისა და კოლიმატორული ტიპის სამიზნეების 
დამაგრების უზრუნველყოფს.

ავტომატზე 40 მმ-იანი ლულისქვეშ ყუმბარმტყორცნის დამაგრება შეიძლება
ავტომატიდან სროლის წარმოებისათვის 5,45 × 39 მმ-იანი, ჩვეულებრივი, მა-

ღალი დარტმის უნარის მქონე, მგეზავი, ჯავშანგამტანი ტყვიებიანი და ცარიელი  
ვაზნები გამოიყენება.

avtomatis ZiriTadi taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

daxasiaTebis dasaxeleba parametri

დამიზნებით სხეულის მანძილი, m 1000
ტყვიის საწყითი სიჩქარე, m/wami. 900
კალიბრი, mm 5,45 × 39
ლულის სიგრძე, mm 415
ავტომატის სიგრძე: 

ღია კონდახითა და შეერთებული ხიშტ-დანით, mm 1089
დაკეცილი კონდახით, mm 705

სწრაფსროლა, srola/wuTi 600
საბრძოლო სწრაფსროლა,  

ერთეულოვანი სროლისას, gasrola/wuTi 40
ავტომატური სროლის დროს, gasrola/wuTi 100

ავტომატის წონა:
 ცარიელი მჭიდით, kg 3,4
 სავსე მჭიდით, kg 3,7

ავტომატის გამოყენების ტემპერატურის დიაპაზონი, °C ±50
ავტომატის გარანტირებული გასროლის რაოდენობა 
(ცვეთამედეგობა) gasrola. 10 000
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ახლო მანძილიდან ბრძოლაში მტრის ცოცხალი ძალის განადგურებისა და 
საცეცხლე საშუალებების დაზიანებისათვის არის გათვალისწინებული. 7,62 х 54 
mm-iani HP-7,62 tipis SeteviTi tyviamfrqvevidan ცეცხლი ორფეხა ან 
სხვადასხვა კონსტრუქციის სამფეხა და საბრძოლო მანქანებზე დაყენებული და-
ნადგარებიდან შეიძლება იქნას წარმოებული.

ტყვიამფრქვევის კონსტრუქციაში ლულაზე დამაგრებული სითბოსგამფანტავი 
ფარი, ახალი ტიპის ორფეხა, ლოყისა და მხარის მისადები ტელესკოპური კონდახი 
და ხელის კონდახი გამოიყენება. ტყვიამფრქვევის ხელის კონდახის ქვედა და გვერ-
დითი მხარეებზე, მათ შორის ლულის ყუთის სახურავზე მოთავსებული “პიკა-ტინის” 
ტიპის მიმმართველები სხვადასხვა სახის ოპტიკური და კოლიმატორული ტიპის 
სამიზნეების, ამასთან ტყვიამფრქვევის ტაქტიკური შესაძლებლობების გამზრდელი 
საბრძოლო ფანარის, დამატებითი მხარდამჭერი, ლაზერული მიზან-მაჩვენებლისა  
და სხვა სპეციალური მოწყობილობების დამაგრებას უზრუნველყოფს.

ცეცხლის დროს ვაზნები ტყვიამფრქვევის მიმღებში 100, 200 და 250 ვაზნის 
ტევადობის არამფრქვევი მეტალის ლენტის საშუალებით გადაეცემა. ტყვიამფრქვე-
ვებიდან ცეცხლის გახსნისათვის 7,62 X 54 მმ-იანი  ჩვეულებრივი, მგეზავი, ჯავშან-
გამტანდამწველი, დამწველ-მიზანმაჩვენებელი ტყვიებიანი და ცარიელი ვაზნები 
გამოიყენება.

tyviamfrqvevis ZiriTadi taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

daxasiaTebis dasaxeleba parametri

დამიზნებით სხეულის მანძილი, m 1000
ტყვიის საწყითი სიჩქარე, m/wami. 825
კალიბრი, mm 7,62 × 54
ტყვიამფრქვევის სიგრძე.:

ღია კონდახითა და შეერთებული ხიშტ-დანით, mm 1080
დაკეცილი კონდახით, mm 980

სწრაფსროლა, gasrola/wuTi 650–750
საბრძოლო სწრაფსროლა, gasrola/wuTi 250
 ტყვიამფრქვევის წონა, kg 8,8
 ტყვიამფრქვევის გამოყენების ტემპერატურის დიაპაზონი, °C ±50
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7,62х54 mm-iani UP-7,62 tipis universaluri da TP-7,62 tipis tankis 
tyviamfrqvevebi მტრის ცოცხალი ძალის განადგურებისა და საცეცხლე საშუა-
ლებების დაზიანებისათვის არის გათვალისწინებული.

7,62 X 54 მმ-იანი  UP-7, 62 ტიპის ტყვიამფრქვევიდან ცეცხლი  ორფეხა ან სხვა-
დასხვა კონსტრუქციის სამფეხა და საბრძოლო მანქანებზე დაყენებული დანად-
გარებიდან შეიძლება იქნას წარმოებული. ტყვიამფრქვევზე სხვადასხვა სახის ოპ-
ტიკური და ღამის კოლიმატორული ტიპის სამიზნეების დამაგრებაა შესაძლებელი.

ელექტრული ჩახმახით დაკომპლექტებული 7,62 × 54 მმ-იანი  TP-7,62 ტიპის 
ტყვიამფრქვევის სხვადასხვა ტიპის საბრძოლო მანქანებზე დაყენება ხდება.

ცეცხლის დროს ვაზნები ტყვიამფრქვევის მიმღები 100, 200 და 250 ვაზნის ტე-
ვადობის არამფრქვევი მეტალის ლენტის საშუალებით გადაეცემა. ვაზნების ლენ-
ტები სხვადასხვა ტევადობის ვაზნების ყუთებში თავსდება.

ტყვიამფრქვევებიდან ცეცხლის გახსნისათვის 7,62 × 54 მმ-იანი ჩვეულებრივი, 
მგეზავი, ჯავშან-გამტან-დამწველი, დამწველ-მიზანმაჩვენებელი ტყვიებიანი და 
ცარიელი ვაზნები გამოიყენება.

tyviamfrqvevebis ZiriTadi taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

daxasiaTebis dasaxeleba UP7,62 TP7,62
დამიზნების მანძილი, m 1500 1500–2200
ტყვიის საწყისი სიჩქარე, m/wm 825 855
კალიბრი, mm 7,62 × 54
ტყვიამფრქვევის სიგრძე, mm 1173 1098
სწრაფსროლა, gasrola/wuTi 650–750 700–800 
საბრძოლო სწრაფსროლა,  gasrola/wuTi 250
ტყვიამფრქვევის წონა, kg 7,8 10,5
ტყვიამფრქვევების გამოყენების ტემპერატურის დიაპა-
ზონი, °C ±50
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7,62x51 mm-iani kalibris snaiperuli SaSxana ST-308“"ialkuzak"”  
სნაიპერის ინდივიდუალური იარაღი 1000 მ-მდე მანძილზე სხვადასხვა სახის მხედ-
ველობის არეში მყოფ, მოძრავ, ღია და შენიღბული ცალკეული მიზნების განად-
გურებისათვის არის გათვალისწინებული.

სნაიპერული შაშხანა არა-ავტომატური იარაღია. ავსება, ცეცხლის გახსნა, ცეცხ-
ლის შემდეგ გილზის გამოტანა და ახალი ვაზნის ლულის ვაზნის ბუდეში გადაცემა 
მსროლელის მიერ ხელით სრულდება.

სნაიპერული შაშხანის მიზანში ამოღება ხდება ოპტიკური და მექანიკური სა-
მიზნით. ცეცხლის ზუსტად განხორციელებისათვის სნაიპერი შაშხანას სასხლეტის 
მარეგულირებელი მექანიზმი, სიმაღლისა და სიგრძის დამარეგულირებელი კონ-
დახის, სიმაღლის დამრეგულირებელი ორფეხა და კონდახში დამაგრებული და-
მატებით საყრდენი გააჩნია.

სნაიპერული შაშხანა სხვადასხვა ექსპლუატაციის პირობებში, ჰაერის 93-97% 
ფარდობითი ტენიანობის, გარემოს ±50°C ტემპერატურაზე, წვიმის, მტვერისა და 
თოვლის პირობებში საიმედოდ მუშაობს. ის, სხვადასხვა რთულ პირობებშიც მწო-
ლიარე, მჯდომიარე და ფეხზე დგომის მდგომარეობიდან, სპეციალურად გამზა-
დებული სანგრიდან, ნახევარსანგრიდან ან სროლისათვის ხელსაყრელი პოზიციე-
ბიდან სროლის შესაძლებლობას იძლევა.

snaiperuli SaSxanis ZiriTadi taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

teqnikuri Tvisebebi parametrebi

კალიბრი, mm 7,62 × 51
ოპტიკური სამიზნით მიზანში ამოღების მანძილი, m 1000
საბრძოლო სწრაფსროლა, m/wm 8–10
ტყვიის საწყისი სიჩქარე, m/wami-1 790±15
სნაიპერის შაშხანის მასა ცარიელი სავაზნე კოლოფით, kg 7
სნაიპერის შაშხანის სიგრძე დაკეცილი კონდახით, mm 953,5
სნაიპერის შაშხანის სიგრძე ღია კონდახით, mm 1174,5 
ლულის სიგრძე, mm 660 
კონდახის დარეგულირების სიგრძე, mm 75 
სავაზნე კოლოფის ტევადობა, vazna 10
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40x46 mm-iani qveiTTa sawinaaRmdego xelis yumbarmtyorcni  
RBG40 mm/6M11 მტრის ღია ტერიტორიაზე, საგანგებო, სიმაღლეების უკანა მხა- 
რეში, დაბლობებში, ხეობებში და სხვ. ადგილებში მდებარე ცოცხალი ძალის 
განადგურებისა და მსუბუქი საჯავშნო სამიზნეებთან ბრძოლის წარმოებისათვის 
არის გათვალისწინებული.

ყუმბარმტყორცნით მიზანში ამოღება კოლიმატინის ტიპის სამიზნით სრუ-
ლდება.

ყუმბარმტყორცნი სხვადასხვა  საექსპლუატაციო პირობებში. ჰაერის ±50°C 
ტემ-პერატურაზე, წვიმის, მტვრისა და თოვლიან პირობებში საიმედოდ მუშაობს.

ყუმბარმტყორცნიდან ცეცხლის გახსნისათვის მსხვრევადი, კუმულიატივ - 
მსხვრევადი კვამლგამშვები და გამნათებელი პარაშუტიანი ყუმბარები გა-
მოიყენება.

ყუმბარმტყორცნიდან ცეცხლის გახსნისათვის ყველა სახის 40 × 46 მმ-იანი 
ყუმბარმტყორცნის საბრძოლო საშუალებების გამოყენება ხდება.

yumbarmtyorcnis ZiriTadi taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

Tvisebis dasaxeleba parametrebi

კალიბრი, mm 40 × 46 
საცეცხლე მანძილი, mm 1600 
ყუმბარის საწყისი სიჩქარე, m/wm 76 
ლულის სიგრძე, mm 300 
პატრონის ბუდის სიგრძე, mm 140 
სიგრძე, mm 953,5 
ცეცხლის სიხშირე, gasrola/wuTi 4–6 
ყუმბარმტყორცნის მასა სამიზნის გარეშე ცარიელ მდგო-
მარეობაში. kg 5,9 
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120 mm-iani naRmtyorcni “SƏFİYAR” ნაღმტყორცნი დახრილი ტრაექ-
ტორიით ცეცხლის გამხსნელი ქვემეხია.

- ღია ტერიტორიაზე, სანგრებში, სიმაღლეების უკანა მხარეში, დაბლობებში, 
ხეობებში და უდაბნოს სიმაგრეების ტიპის ნაგებობებში არსებული ცოცხალი ძა-
ლისა და საცეცხლე საშუალებების განადგურების, მავთულხლართების დანგრე-
ვისა და საცეცხლე საშუალებების ჩაჩუმებისათვის;

- ჯარების მტრის ცეცხლისაგან და დაკვირვებისაგან დაცვის მიზნით კვამლის 
ფარდების შექმნისათვის

- ტერიტორიის განათებისათვის არის გათვალისწინებული.
ნაღმტყორცნიდან ცეცხლის გახსნისათვის 120 მმ-იანი ნამსხვრევებიან-ფუგა-

სიანი, დამწველი, კვამლგამშვები და გამანათებელი ნაღმიანი საცეცხლე საშუალე-
ბები გამოიყენება. მისი საშუალებით ცეცხლის გახსნისათვის NATO-ს სტანდარ-
ტების შესაბამისი გლუვლულიანი ნაღმტყორცნებისათვის გათვალისწინებული 
ყველა სახის 120 მმ-იანი ნაღმის გამოყენება შეიძლება.

naRmmtrorcnis ZiriTadi taqtikur-teqnikuri maxasiaTeblebi

daxasiaTebis dasaxeleba parametrebi

კალიბრი, mm 120 
 ნაღმის მაქსიმალური საწყისი სიჩქარე, m/wm 325 
 ნამსხვრევებიან-ფუგასიანი ნაღმით ცეცხლის მანძილი; 

მაქსიმალური, m 7100 
მინიმალური, m არანაკლებ 450 მ-ისა 

ორფეხის ადგილის შეცვლით მილის დამიზნების 
კუთხეები: 

ვერტიკალური, 45 – 85°
ჰორიზონტალური; 360°

ნაღმტყორცნის საბრძოლო მდგომარეობაში მოყვანის დრო არაუმეტეს 3 წუთისა
მიზნის შეუსწორებლად მაქსიმალური სროლის სიხშირე, 
gasrola/wuTi 10 
ნაღმმტყორცნის საბრძოლო მდგომარეობაში (ოპტიკური 
სამიზნის გარეშე) მასა, kg 

210  

ნამსხვრევებ-ფუგასიანი ნაღმის მასა, kg 16,1 
პირადი შემადგენლობა, kaci 5 
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es sainteresoa!

ras yvirian amerikeli desantebi TviTmfrinavidan gadmoxtomisas?

ინდიელი სახელად ჯერონიმო, ერთ ჯგუფ მამაც 
მებრძოლებთან ერთად XIX საუკუნის მეორე ნახე-
ვარში ამერიკისა და მექსიკის ჯარებისათვის მუდ-
მივ პრობლემად იყო ქცეული. მან სახელი გაითქვა 
სიმამაცითა და შეუპყრობლობით. 1939 წელს ჯერო-
ნიმოს შესახებ  გადაღებული ფილმის გმირი დევნი-
საგან გადარჩენის მიზნით თავისი სახელის ხმამა-
ღალი ყვირილით დიდი კლდიდან მდინარეში 
ხტება. ფილმის მნახველმა ამერიკელმა დესანტებმა 
მიიღეს გადაწყვეტილება, თვითმფრინავიდან გად-
მოხტომისას წარმატებისათვის “ჯერო-ნიმო” დაე-
ყვირათ. ეს ტრადიცია დღემდე გრძელდება.

snaiperi

ტერმინი “სნაიპერი” ბრიტანული 
წარმოშობისაა. პატარა ღალღა ფრინ-
ველს ინგლისურად “Snipe” ეწოდება. 
ჭაობიანი ტერიტორიისათვის შესა-
ბამისი კამუფლიაჟის ფერი. მცირე 
ზომა და რთული ფრენის ტრაექ-
ტორია მის მონადირებას ძალიან 
ართულებს. მონადირეებს, რომლე-
ბიც ამ ფრინველის ჩვეულებრივ სანა-
დირო თოფით მონადირება შეუძ-

ლიათ “სნაიპერს” უწოდებენ.

romeli avtomobilis saxeli ewodeba oms?

1986-1987 წლებში ჩადსა და ლივიას შორის 
არსებულ ვიწრო სასაზღვრო ზოლზე კონტ-
როლის მოპოვებისათვის შეიარაღებულ კონფ-
ლიქტში ჩადის ჯარები ტექნიკური თვალსაზ-
რისით უფრო სუსტად იყო მომარაგებული, 
მაგრამ ბოლოს გამარჯვება მოიპოვეს. საფრან-
გეთის მიერ ჩადის ტყვიამფრქვევებითა და 
ტანკსაწინააღმდეგო სარაკეტო კომპლექტებით 
მომარაგებასთან ერთად 400 ცალი “ტოიოტა” 
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მარკის უგზოობის  ავტომობილის ჩუქება ამ ომში გამარჯვების ერთ-ერთ ძირითად გა-
დამწყვეტ ფაქტორად ითვლება.

ეს შეიარაღებული კონფლიქტი ისტორიაში შევიდან როგორც “Toyota War” . ეს, 
საავტომობილო მარკის სახელდებული ერთადერთი შეიარაღებული კონფლიქტია.

rodis da sad warmoiSva mxolod  

qalaqebisagan Semdgari gaerTianeba? 

ამაზონკების შესახებ ლეგენდა ყველასთვის არის ცნო-
ბილი. მაგრამ დაკომეა დასავლეთ აფრიკის სამეფოში მხო-
ლოდ ქალებისგან შემდგარი ნამდვილი სამხედრო გაერ-
თიანება შეიქმნა. “დაგომეელი ამაზონკების” რიგებში ძირი- 
თადად ქცევის გამო მეფესთან საჩივარშესული ქალები და 
გოგონები შეჰყავთ. მოხალისედ მებრძოლად ყოფნის მსურ-
ველებიც ცოტა არ იყო. ამ გაერთიანებებმა აფრიკის კოლო-
ნიად ქცევის დროს, საფრანგეთ-დაგომეას ომში მნიშვნელო-
ვანი როლი შეასრულა. თავიდან ფრანგი ჯარისკაცების მიერ 
ამაზონკებისათვის ცეცხლის გახსნაზე უარის თქმის გამო 
დიდი დანაკარგები განიცადეს, მაგრამ შემდეგ ისინი 
სრულად გაანადგურეს.

ratom uwodebdnen ruseTSi pirvel tankebs “Лохань” (taSti)?

პირველი ტანკების ფრონტზე გაგზავნისას ინგლისის კონტრდაზვერვამ გაავრცელა 
ხმები, რომ რუსეთის მთავრობამ ინგლისს სასმელი წყლისათვის ავზები შეუკვეთა. 
ტანკების რკინიგზით ცისტერნის სახელის ქვეშ გაიგზავნება. (პირველი ტანკების ზომა 
და ფორმა ამ ვერსიას სრულად შეესაბამებოდა). ინგლისურად “Tank” – “ავზი, ცისტერნა” 
აზრის გამო ამ ტექნიკას “ტანკი” ეწოდა. 

რუსეთში კი მანამდე ტანკს “Лохань” – “ტაშტს” (ლაგანი) უწოდებდნენ. 
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meore msoflio omSi traqtorebis, rogorc  

sabrZolo teqnikis gamoyeneba 

მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში საბჭოთა ჯარში ტანკების უკმარისობა მწვავე 
სახით იგრძნობოდა. ამასთან დაკავშირებით საგანგებო შემთხვევებში ტრაქტორებით, 
როგორც ტანკით მომარაგების შესახებ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება. ოდესის დაცვის 
დროს რუმინული ნაწილების წინააღმდეგ 20 ასეთი “ტანკი” ბრძოლაში ჩაება. ძირითადი 
მიზანი მოწინააღმდეგე მხარეზე ფსიქოლოგიური გავლენის მოხდება იყო. ბრძოლები 
ტრაქტორების სინათლეებითა და სირენების თანხლებით ღამ-ღამობით ხდებოდა. ამის 
მნახველმა რუმინელებმა გაქცევა დაიწყეს. ტრაქტორებზე მსხვილკალიბრიანი ქვემეხე-
ბის მაკეტის დაყენების მიხედვით ჯარისკაცებმა ამ “ტანკს” НИ-1 (Nİ) (На испуг-ნა 
ისპუგ) უწოდეს.
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rogor warmoiqmna molotovis koqteili?

საბჭოთა კავშირი - ფინეთის ომის დროს სსრ კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა 
მოლოტოვმა განაცხადა, რომ საბჭოთა ჯარი ბომბებს კი არა, მშიერ ფინელ ხალხს 
სურსათის ფუთებს ესვრის. ფინელები ამ ბომბებს “მოლოტოვის პურის კალათებს”  
უწოდებდნენ მათ საბჭოთა ტანკების წინააღმდეგ გამოყენებულ ცეცხლგამჩენ ნაჯერს, 
ჯერ “ კოქტეილი მოლოტოვისათვის“, შემდეგში კი უბრალოდ “მოლოტოვის კოქტეილი” 
უწოდეს. 
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ganmartebiTi leqsikoni

РКГ-3.–.ручная.кумулятивная.граната.(კუმულატიური ხელყუმბარა)
ПКС –.пулемет.Калашникова.станковый.(დაზგური კალაშნიკოვის ტყვიამფრქვევი)
Крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 –მსხვილკალიბრიანი HCB-12,7 ტყვიამფრქვევი 

თავის დასახელებას ავტორების - კ.ი. ნიკიტინის, ი.მ. სოკოლოვის და ვ.ი. ვოლკოვის 
გვარების პირველი ასოებისაგან იღებს 

MPT 76 – ეროვნული ქვეითთა შაშხანა
ПМН.–.противопехотная.мина.нажимная.(ქვეითთა საწინააღმდეგო დასაჭერი ნაღმი)

ПMД-6М – ქვეითთა საწინააღმდეგო ხის ნაღმი,. М-მოდერნიზებული. (PMD. –. ქვეითთა 
საწინააღმდეგო ფიცრის ნაღმი,.6-მოდიფიკაცია,.M-სრულყოფილი

ПФМ-1.–.противопехотная.фугасная.мина.(ქვეითთა საწინააღმდეგო ფუგასის ნაღმი)
ПОМЗ-2. –. Противопехотная. осколочная. мина. заграждения. (ქვეითთა საწინააღმდეგო 

ტერიტორიის შემომსაზღვრელი მსხვრევადი წრიულად მომსპობი გავლენის ნაღმი)
ОЗМ-72. –. осколочная. заградительная. мина. (მსხვრევადი, მიმართული მოქმედების 

ნაღმი)
MON-50 (MOH-50).–.мина.осколочнайа.направленного.действийа.(მსხვრევადი, მიმარ- 

თული გავლენის ნაღმი)
ТМ-57, ТМ-62М.–.противотанковая.мина.(ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმი)
ТМК-2. –. мина. противотанковая. противоднищевая. (ტანკსაწინააღმდეგო ფსკერსაწინა-

აღმდეგო ნაღმი)
ТМ-83. –. противотанковая. противобортовая. мина. (ტანკსაწინააღმდეგო ბორტსაწინა-

აღმდეგო ნაღმი)
NATO.–.(ing..North Atlantic Treaty Organization,.ჩრდილო ატლანტიკური ხელშეკრულების 

ორგანიზაცია
kréyser.:[holl].–ძალოვანი იარაღის მქონე ძალიან სწრაფი სამხედრო გემიi
“Smerç” (BM-30) – რეაქტიული ცეცხლმფრქვევი სისტემაა
TOC-1 – тяжёлая.огнемётная.система.(მძიმე ცეცხლმფრქვევი სისტემაა
ТММ-6.–.тяжелый.механизированный.мост.(მძიმე მექანიზირებული ხიდი)
БМП.–.боевая.машина.пехоты.(ქვეითთა საბრძოლო მანქანა)
БТР.–.бронетранспортёр.(ჯავშანტრანსპორტიორი)
КПВТ.–. крупнокалиберный.пулемет.Владимирова.танковый. (ვლადიმიროვის მსხვილ-

კალიბრიანი ტანკის ტყვიამფრქვევი)
ПКТ.–.пулемет.Калашникова.танковый.(კალაშნიკოვის ტანკის ტყვიამფრქვევი)
Revolver – ინგლისურ ენაზე relvolve სიტყვიდანაა აღებული, აზრია ტრიალი
Sumbata – მინის, მეტალის, ქვის გახეხვის ან კიდევ გაპრიალებისათვის გამზადებული, 

გამოსაყენებელი მინერალი
koordinatometri – სახაზავი კოორდინატების გაზომვისათვის
hermetuli – სითხისა და აირების გასვლის შესაძლებლობის არმქონე გარემო
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