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Sözügedən avtomobil 
yolunun en və uzunluq profilləri 
tikinti norma və qaydalarına 
uyğun olmaması, torpaq və 
çınqıl örtüklü olması isə yük 
və sərnişin daşınmasına maneə 
yaratdığı üçün əsaslı şəkildə 
yenidən qurulmasına ehtiyac var 
idi. Azərbaycan Avtomobil Yol-
ları Dövlət Agentliyi tərəfindən 
sözügedən yolun yenidən qurul-
ması üçün əraziyə lazımi sayda 
canlı qüvvə və texnika cəlb 
edilməklə işlərə başlanılıb.

Layihə çərçivəsində yolun 
normativ eninin alınması 

məqsədiylə torpaq 
yatağının bərpası üçün 
yararsız qruntun və 
deformasiyaya uğra-
mış hissələrin qazılıb 

çıxarılması, çınqıl materialı ilə 
yolun eninin 6-7 metrdən 10 
metrə qədər genişləndirilməsi 
və profilə salınması işləri 
aparılır. Yolun asfalt hissəsinin 
eni 6 metr olmaqla ümümi eni 
10 metrdir. Yeni yol yatağının 
tikintisi bitən ərazilərdə optimal 
qum-çınqıl qarışığından istifadə 
edilərək yol əsasının inşası işləri 
aparılır. Yol birləşmələri ilə 
kəsişmələrdə 9 yeni suötürücü 
boru qoyulub. Kənd ərazisində 
sakinlərin istifadəsi üçün hesab-
lanmış əlavə ötürücü boruların 
qoyulması nəzərdə tutulur.

Layihənin sonuncu 
mərhələsi üzrə hərəkətin normal 
təşkili üçün yol boyu zəruri 

yerlərdə kilometr göstəricisi, yol 
nişanı və siqnal dirəyi quraşdırı-
lacaq, xətlənmə işləri aparılacaq. 
Yolun yenidən qurulması 3369 
nəfər əhalinin yaşadığı 2 yaşayış 
məntəqəsinin Şamaxı şəhəri 
ilə nəqliyyat əlaqəsini daha da 
yaxşılaşacaq, yük və sərnişin 
daşıması asanlaşacaq. Həmçinin 
əhalinin Bakı –Şamaxı--Yevlax 
avtomobil yolu vasitəsilə 
respublikanın digər şəhər və 
rayonlarına rahat çıxışı təmin 
olunacaq.

Avtomobil yolunun bu ilin 
dekabr ayınadək istifadəyə 
verilməsi planlaşdırılır.

İlqar HƏSƏNOV, 
“Xalq qəzeti”nin  

bölgə müxbiri

Şamaxı rayonunun Kələxana 
kəndinin yolu yenidən qurulur

Yol infrastrukturunun yenidən 
qurulması istiqamətində apa-
rılan işlər çərçivəsində Şamaxı 
rayonunun Kələxana kəndinə 
gedən avtomobil yolunun yeni
dən qurulması işləri aparılır. 
Başlanğıcını BakıŞamaxıYev-
lax avtomobil yolunun 119cu 
kilometrindən götürən yerli 
əhə miyyətli Kələxana yolunun 
uzunluğu 8 kilometrdir və 4cü 
texniki dərəcəlidir.
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Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 
noyabr tarixli 500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, id-
xal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük  rüsumlarının 
dərəcələri”ndə dəyişiklik edilməsi barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin 
səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2017-ci il 17 noyabr 
tarixli 500 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2017, № 11, maddə 2164; 2018, № 3, maddə 586, № 9, maddə 
1904, № 10, maddə 2169, № 11, maddə 2427; 2019, № 1, maddə 148,    
№ 2, maddə 332, № 4, maddələr 747, 748, 759, № 5, maddə 939, № 7, 
maddələr 1314, 1323, № 8, maddə 1473, № 12, maddələr 2047, 2055, 
2061; 2020, № 1, maddə 84, № 2, maddələr 185, 195, 219,   
№ 3, maddələr 345, 375, № 4, maddə 488) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenkla-
turası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumları-
nın dərəcələri”ndə aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:

1. 5603 11 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiya-
da verilsin: 
5603 11 900 – – – digərləri
5603 11 900 1 – – – – tibbi (cərrahiyyə 

əməliyyatı və ya prosedur 
üçün) maskaların istehsalı 
məqsədilə

– 15
(31.12.2022-ci il 
tarixinədək 0%)

5603 11 900 9 – – – – digərləri – 15
2. 5603 12 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiya-

da verilsin: 

5603 12 900 – – – digərləri

5603 12 900 1 – – – – tibbi (cərrahiyyə 
əməliyyatı və ya 
prosedur üçün) 
maskaların istehsalı 
məqsədilə

– 15
(31.12.2022-ci il 
tarixinədək 0%)

5603 12 900 9 – – – – digərləri – 15
3. 5603 13 900 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiya-

da verilsin: 

5603 13 900 – – – digərləri
5603 13 900 1 – – – – tibbi (cərrahiyyə 

əməliyyatı və ya prosedur 
üçün) maskaların istehsalı 
məqsədilə

– 15 
(31.12.2022-ci il 
tarixinədək 0%)

5603 13 900 9 – – – – digərləri – 15

4. 6307 90 980 0 alt yarımmövqeyinə aid sətir aşağıdakı redaksiya-
da verilsin:

6307 90 980 – – – – digərləri   

6307 90 980 1

– – – – – tibbi 
(cərrahiyyə əməliyyatı 
və ya prosedur üçün) 
respiratorlar

əd
15 

(31.12.2021-ci il 
tarixinədək 0%)

6307 90 980 2

– – – – – tibbi 
(cərrahiyyə əməliyyatı 
və ya prosedur üçün) 
maskalar

əd

15 
(31.12.2021-ci il 

tarixinədək 1 ədəd 
- 0,03 

ABŞ dolları)
6307 90 980 9 – – – – – digərləri – 15

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
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“Bəzi malların ölkə ərazisindən 
aparılmasının müvəqqəti olaraq 
məhdudlaşdırılmasına dair tədbirlər haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər 
Kabinetinin 2020-ci il 14 fevral tarixli 42 
nömrəli Qərarında dəyişiklik edilməsi 
barədə

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-
sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq, “Azərbaycan Respublikası 
Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haq-
qında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiqi barədə” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 
nömrəli Fərmanının  28.5-ci bəndinə əsasən 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır:

“Bəzi malların ölkə ərazisindən aparılma-
sının müvəqqəti olaraq məhdudlaşdırılmasına 
dair tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respub-
likası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 14 fevral 
tarixli 42 nömrəli Qərarında (Azərbaycan 
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2020, 
№ 2, maddə 193, № 4, maddə 498; Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 
30 iyun tarixli 230 nömrəli Qərarı) aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. 3-cü hissədə “sentyabrın 1-dək” sözləri 
“noyabrın 1-dək” sözləri ilə əvəz edilsin.

2. Həmin Qərara əlavə – “Yeni koronavirus 

(COVID-19) infeksiyası ilə mübarizədə ehti-
yacların təmin edilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikasının gömrük ərazisindən aparılma-
sı məhdudlaşdırılan malların Siyahısı” üzrə:

2.1. 5-ci sətrin “Malın adı” sütununda 
“3001 və 3006 mal möv-qelərində” sözləri 
“3001, 3006 mal mövqelərində və 3005 90 
100 0 alt yarımmövqeyində” sözləri ilə əvəz 
edilsin;

2.2. 12-ci sətrin “Malın adı” sütunundan 
“maskalar və” sözləri çıxarılsın.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
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“Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası 
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış siste-
minin istismarının təşkili Qaydaları”nın 
və “Giriş-çıxış və qeydiyyat” idarələrarası 
avtomatlaşdırılmış məlumat-axtarış sistemi 
daxilində dövlət orqanlarının informa-
siya resurslarından istifadəyə buraxılış 
dərəcəsi”nin təsdiq edilməsi barədə” 
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2012-ci il 12 yanvar tarixli 5 nömrəli 
Qərarında dəyişiklik edilməsi haqqında

Azərbaycan Respublikası Konstitusiya-

sının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını 
rəhbər tutaraq Azərbaycan Respublikasının         
Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti-
nin 2012-ci il 12 yanvar tarixli 5 nömrəli Qərarı 
(Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2012, № 1, maddə 29; 2013, № 8, 
maddələr 999, 1033; 2014, № 5, maddə 561, № 6, 
maddə 747; 2016, № 8, maddə 1453, № 9, maddə 
1585; 2017, № 1, maddə 122, № 5, maddə 
963, № 10, maddə 1880, № 11, maddə 2185; 
2018, № 3, maddə 616, № 11, maddə 2449; 

2019, № 1, maddə 163, № 12, maddə 2070) 
ilə təsdiq edilmiş 1 nömrəli əlavə - “Giriş-çıxış 
və qeydiyyat” idarələrarası avtomatlaşdırıl-
mış məlumat-axtarış sisteminin istismarının 
təşkili Qaydaları”nın 3.6.4-cü və 6.5.2.6-cı 
yarımbəndlərində “bəndində” sözü “, 7.4-1-ci və 
7-1.0-cı bəndlərində” sözləri ilə əvəz edilsin.

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının  

Baş Naziri
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“Azərbaycan Respublikası ərazisində 
dövlət mühafizəsinə götürülmüş daşın-
maz tarix və mədəniyyət abidələrinin 
əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünün 
təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci 
il 2 avqust tarixli 132 nömrəli Qərarında 
dəyişiklik edilməsi barədə

“Beşbarmaq dağı” Dövlət Tarix-
Mədəniyyət və Təbiət Qoruğunun yaradıl-
ması haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2020-ci il 8 iyun tarixli 2083 
nömrəli Sərəncamının   3.3-cü bəndinə əsasən 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 
qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabi-

netinin 2001-ci il 2 avqust tarixli 132 nömrəli 
Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanun-
vericilik Toplusu, 2001, № 8, maddə 555; 
2005, № 11, maddə 1065; 2006, № 12, maddə 
1161; 2007, № 7, maddələr 737, 738; 2008,  
№ 1, maddə 36, № 2, maddə 104, № 6, 
maddələr 582, 584, 586, № 7, maddələr 680, 
681, 682; 2009, № 7, maddə 609,  
№ 10, maddə 848; 2010, № 6, maddə 566,  
№ 7, maddə 704, № 8, maddə 760; 2012,  
№ 3, maddə 264, № 6, maddə 636; 2013,  
№ 3, maddə 338, № 4, maddə 440, № 6, 
maddə 727, № 10, maddələr 1201, 1213; 
2014, № 1, maddə 57, № 5, maddə 586,  
№ 7, maddə 911; 2015, № 4, maddələr 460, 
480, № 7, maddələr 887, 900, № 10, maddə 

1216; 2016, № 5, maddə 956; 2018, № 5, 
maddə 1123, № 10, maddə 2144; 2019,  
№ 6, maddə 1151, № 8, maddə 1449; 2020, 
№ 5, maddə 637; Azərbaycan Respublika-
sı Nazirlər Kabinetinin 2020-ci il 23 iyun 
tarixli 218 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
2 nömrəli əlavə - “Ölkə əhəmiyyətli daşınmaz 
tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı”nın 
“Arxeoloji abidələr” bölməsi üzrə 1697-ci 
bənddən sonra “Beşbarmaq dağı” Dövlət 
Tarix-Mədəniyyət və Təbiət Qoruğu” hissəsi 
əlavə edilsin.  

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri
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“Azərbaycan Respublikasının vahid büdcə təsnifatının təsdiq 
edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2018-ci il 11 oktyabr tarixli 440 nömrəli Qərarında dəyişiklik 
edilməsi haqqında

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Res-
publikasının 1999-cu il 25 iyun tarixli Qanunu ilə təsdiq edilmiş 
Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsinin tətbiq edilməsi 
barədə” 1999-cu il 4 avqust tarixli 176 nömrəli və “Azərbaycan 
Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, 
qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 29 iyun tarixli 392-IVQ 
nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” 2012-ci il 4 sentyabr tarixli 695 
nömrəli fərmanlarında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 22 may tarixli 1034 nömrəli 
Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikası-
nın Nazirlər Kabineti qərara alır:

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2018-ci il 11 oktyabr 
tarixli 440 nömrəli Qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik 
Toplusu, 2018, № 10, maddə 2155; 2019, № 3, maddələr 528, 534, 
544, 563, 566, 568, № 4, maddə 753, № 5, maddələr 935, 945, 971, № 
7, maddə 1325, № 8, maddə 1475, № 10, maddə 1677, № 11, maddə 
1878, № 12, maddələr 2091, 2095; 2020, № 3, maddə 344, № 4, maddə 
479, № 5, maddə 643; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabine-
tinin 2020-ci il 8 iyun tarixli 194 nömrəli Qərarı) ilə təsdiq edilmiş 
“Azərbaycan Respublikasının büdcə gəlirlərinin təsnifatı”nda aşağıdakı 
dəyişikliklər edilsin:

1. 1.4.2.5.9.3-cü yarımmaddəsi aşağıdakı redaksiyada verilsin:

1 4 2 5 9 3 Azərbaycan 
Respublikasının Şəhərsalma 
və Tikinti Məcəlləsinin 
11.5-ci maddəsinə əsasən 
tikinti fəaliyyəti sahəsində 
göstərilən xidmətlərdən 
daxilolmalar

2. 1.4.2.5.9.4-cü yarımmaddəsindən sonra aşağıdakı məzmunda 
1.4.2.5.9.5-ci yarımmaddəsi əlavə edilsin:

1 4 2 5 9 5 Sair xidmətlər üzrə 
daxilolmalar

3. 1.4.3.8.0.0-cı paraqrafdan sonra aşağıdakı məzmunda 1.4.3.9.0.0-
cı paraqraf əlavə edilsin:

1 4 3 9 0 0 Şəhərsalma və tikinti 
qanunvericiliyinin 
pozulmasına görə tətbiq 
edilən cərimələrdən 
daxilolmalar

Əli ƏSƏDOV 
Azərbaycan Respublikasının Baş Naziri

Milli Cəbhə Partiyası və Respublikaçı Alternativ 
Partiyası dövlət qeydiyyatına alınıb

Ədliyyə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, Milli Cəbhə Partiyası (MCP) və 
Respublikaçı Alternativ (REAL) Parti-
yasının dövlət qeydiyyatına alınması 
üçün Ədliyyə Nazirliyinə ünvanlan-
mış müraciətlərinə əsasən təsis 
sənədlərinin qanunvericiliyin tələblərinə 

uyğunluğu məsələsi öyrənilib və partiya-
ların qeydiyyata alınması barədə nazirlik 
tərəfindən qərar qəbul edilib.

Sentyabrın 1-də Ədliyyə naziri-
nin müavini Toğrul Musayev partiya 
sədrləri ilə görüşü zamanı onlara dövlət 
qeydiyyatı haqqında şəhadətnamələr 
təqdim edərək dövlətimizin başçısının 

iradəsi ilə ölkəmizdə siyasi sistemin 
və vətəndaş cəmiyyətinin inkişa-
fı istiqamətində önəmli addımların 
atılmasını xüsusi vurğulayıb, son aylar 
artıq bir neçə partiyanın qeydiyyatdan 
keçdiyini qeyd edib.

Partiya rəhbərləri Razi Nurullayev 
(MCP) və İlqar Məmmədov (REAL) siya-
si islahatların aparılmasını, demokratik 
təsisatların inkişaf etdirilməsi sahəsində 
görülən işləri, başlanmış siyasi dialoqu 
dəstəklədiklərini, bunların dövlətimizin 
tərəqqisinə müsbət təsir edəcəyinə dair 
əminliklərini bildiriblər.

Konstitusiya Məhkəməsi Palatasının növbəti iclası
 � Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi 

Palatasının növbəti iclası keçirilib.

Konstitusiya Məhkəməsinin mətbuat 
xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər 
ki, iclasda Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 130-cu maddəsinin VI 
hissəsinə və “Konstitusiya Məhkəməsi 
haqqında” Qanunun 7.1-ci maddəsinə 

əsasən, Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasının 60-cı maddəsinin, 
Azərbaycan Respublikası Mülki 
Məcəlləsinin 1243.2-ci maddəsinin, 
Azərbaycan Respublikası Mülki Proses-
sual Məcəlləsinin 307.2.9-cu maddəsi 

baxımından şərh edilməsinə dair 
Sumqayıt Apelyasiya Məhkəməsinin 
müraciətinə baxılaraq, icraata qəbul 
olunması haqqında qərardad çıxarılıb.

Müraciətə mahiyyəti üzrə, tərəflərin 
iştirakı ilə Konstitusiya Məhkəməsi Ple-
numunun sentyabrın 16-na təyin edilmiş 
iclasında baxılacaq.

Ukraynalı politoloq: Azərbaycanın işğal edilmiş 
ərazilərinin süni şəkildə məskunlaşdırılması siyasəti 

tarixin saxtalaşdırılmasına yönəlib

Ukraynadakı “Doktrina” siyasi araş-
dırmalar mərkəzinin rəhbəri, politoloq 
Yaroslav Bojko qeyd edib ki, belə 
tədbirlər, həmçinin etnik təmizləmələr 
və yerli əhaliyə təzyiq barədə informa-
siya Azərbaycanın bu region üzərində 
nəzarətini bərpa edə bilməməsi üçün 
orada sərt monoetniklik siyasəti 
deməkdir.

Y.Bojko daha sonra vurğulayıb: 
“Ayrı-ayrı regionlarda silahın gücü 
zəifləyəndə və regionda hakimiyyətin 
şübhə altına alına biləcəyi təqdirdə 

demoqrafik dəyişikliklər siyasəti 
həmişə ehtiyat ssenari yaratmaq 
cəhdidir”.

O bildirib ki, Dağlıq Qarabağda 
yürüdülən köçürmə siyasəti beynəlxalq 
hüququn norma və standartlarının po-
zulmasıdır və tarixin saxtalaşdırılmasına 
yönəlib.

Ukraynalı politoloq sonda deyib: 
“Beynəlxalq təşkilatlar, münaqişənin 
həllində fəal iştirak edən ATƏT-in 
Minsk qrupu işğal edilmiş ərazilərin 
süni şəkildə məskunlaşdırılması 

fəaliyyətinə münasibətdə özlərinin 
konkret mövqelərini bildirməlidirlər”.

Emil HÜSEYNLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Kiyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çoxpartiyalı 
sistemin inkişafı, siyasi partiyaların ölkəmizin ictimai həyatında 

əhəmiyyətinin artırılması, bu sahədə münasibətlərin sağlam zəmində və 
qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında qurulmasına dair səsləndirdiyi fikirlər daim 
diqqət mərkəzində saxlanılır.

Əslində, Dağlıq Qarabağdan sıxışdırılıb çıxarılmış Azərbaycan vətəndaşlarının 
əmlak hüquqları və hazırda Livandan olan köçkünlərin məskunlaşdırıldığı 

torpaqlar üzərində bütün qanuni hüquqları qüvvədə qalır. Bu siyasət son nəticədə 
beynəlxalq hüquqa ziddir və hətta Yerevanın bu regiona təsiri zəifləyəcəyi halda da 
münaqişənin dərinləşməsinə şərait yaradacaq.

Ön xətt bölmələrimiz qışa tam hazırdır 

Müdafiə Nazirliyinin mətbuat 
xidmətindən verilən məlumatda bildirilir 
ki, ön xətdə xidmət edən hərbi qulluqçu-
lar daha çox sayıqlığı və peşəkar döyüşçü 
keyfiyyətləri ilə seçilirlər. Hər biri yenilməz 
Vətən müdafiəçisi olan əsgərlərimiz ayıq-
sayıq döyüş növbətçiliyi aparmaqla bərabər 
ən çətin tapşırıqları da yerinə yetirməyə 
qadirdirlər.

Qartallar məkanı olan uca zirvələrdə 
qış daha sərt keçdiyindən birinci eşe-
lon bölmələrimiz qışa hazırlıq tədbirləri 
çərçivəsində isti geyim, yanacaq, içməli 

su, ərzaqla, eləcə də digər zəruri ehtiyat-
larla qabaqcadan və ilk növbədə tam təmin 
edilir. Hər bir şəraitə malik əsgəri-məişət 
komplekslərində isti geyim və keyfiyyətli 
ərzaqla təmin olunan əsgərlərimiz dövlət 
qayğısından və xalq-ordu birliyindən güc 
alaraq Vətənimizin müdafiəsində peşəkar 
döyüşçü kimi dayanırlar. Hərbi qulluqçulara 
dövlət qayğısı ordu quruculuğu işinin tərkib 
hissəsidir. Hər bir hərbi qulluqçu da bu 
diqqət və etimadı yüksək döyüş hazırlığına 
yiyələnməklə doğrultmağa çalışır.

Göründüyü kimi Naxçıvan Muxtar 

Respublikasında dövlət-ordu-xalq birliyinin 
möhkəm təməli yaradılıb. Bütün bunların 
nəticəsidir ki, dövlətin və xalqın dəstəyini 
üzərində hiss edən şəxsi heyətin döyüş ruhu 
günbəgün artır, Vətənimiz etibarlı müdafiə 
olunur.

“Xalq qəzeti”

Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun çətin dağlıq şəraitdə yerləşən və hər bir 
müdafiə mövqeyi alınmaz qalaya çevrilən bölmələrində müasir əsgəriməişət 
kompleksləri tikilərək şəxsi heyətin istifadəsinə verilib. Yaradılan müasir şərait 
heç şübhəsiz ki, xalqordu birliyinin, dövlət qayğısının və nümunəvi xidmətin 
bəhrəsidir.
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