
Dünya Bankı Azərbaycanda 
aparılan islahatları dəstəkləyir

Azərbaycanın Dünya Bankı ilə 
əməkdaşlığının 30 ili ərzində ölkə iq-
tisadiyyatı üç dəfədən artıq böyüyüb, 
yoxsulluq səviyyəsi minimuma endiri-
lib, insanların sosial rifahı yaxşılaşdı-
rılıb. Bu maliyyə qurumu ilə birgə icra 
edilən “Azərbaycanda Məşğulluğa 
Dəstək” (2020–2025-ci illər), “Regi-
onal yollar və inkişaf” (2020–2026-cı 
illər), “Mütərəqqi Ədliyyə Xidmətləri 
və müasir məhkəmə infrastruk-
turu” (2020–2024-cü illər) kimi 
layihələrin yerinə yetirilməsi əhalinin 
sosial rifahının yüksəlməsinə, 
əmək münasibətlərinin, habelə 
beynəlxalq idxal və ixrac 
proseslərinin qanunvericiliyə uy-
ğun tənzimlənməsinə mühüm təsir 
göstərib. 

Dünya Bankı Azərbaycanla 
əməkdaşlıq etdiyi ötən illər ərzində 
ölkəmiz bu beynəlxalq maliyyə 
qurumundan texniki, maddi, 
ümumiyyətlə, hərtərəfli dəstək alıb. 
Bank ilə ölkəmizin uzunmüddətli 
və davamlı əməkdaşlığının 
əsasını ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən qoyulub. Dahi 
şəxsiyyətin rəhbərliyi ilə liberal bazar 
iqtisadiyyatının seçilməsi bank 
tərəfindən dəstəklənib. Struktur 
islahatlarının dərinləşdirilməsi, 
sosial-iqtisadi infrastrukturun bərpası 
və inkişafı, yoxsulluğun azaldılması 
Azərbaycanın Dünya Bankı ilə 
əməkdaşlığının başlıca istiqamətləri 
olub. 

Yuxarıdakı fikri bir qədər də 
konkretləşdirib deyə bilərik ki, Dünya 
Bankı Azərbaycanda təhsil və səhiyyə 
sisteminin yaxşılaşdırılması, nəqliyyat 
və su kanalizasiya sisteminin 
təkmilləşdirilməsi, kənd təsərrüfatının, 
enerji sektorunun inkişafı, ətraf 
mühitin, habelə mədəni irsin qorun-
ması kimi bir sıra sahələrdə həyata 
keçirilən layihələrə dəstək verib, neft 
sektoru üzrə iri layihələr hökumətlə 
birgə həyata keçirilib. Bu maliyyə 
qurumunun Azərbaycan üçün strateji 
layihələrə, o cümlədən, Cənub Qaz 
Dəhlizi layihəsinə verdiyi dəstək 
ölkəmiz üçün mühüm önəm daşıyıb. 

Yeri gəlmişkən, burada bir 
məqama da toxunmaq istərdik. 
Azərbaycanın Dünya Bankı ilə 
əməkdaşlığı dövründə müvafiq kredit 
layihələri əsasında böyük maliyyə 
vəsaiti qaçqın və məcburi köçkünlər 
üçün infrastrukturun qurulmasına, 
bu sahədə mövcud potensialın 
gücləndirilməsinə yönəldilib.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev çıxışlarının birində adı çəkilən 
beynəlxalq maliyyə qurumu ilə 

əməkdaşlıq barədə ətraflı danışıb. 
Dövlətimizin başçısı deyib: “Bizim 
inkişafımızın çox vacib sahələrinə, 
infrastruktura göstərdiyiniz dəstəyə 
görə sizə minnətdarlığımı ifadə 
etmək istəyirəm. Eləcə də,  TANAP-ın 
maliyyələşdirilməsi ilə bağlı ver-
diyiniz dəstəyə görə sizə xüsusi 
təşəkkürümü bildirirəm. Bu da 
maliyyə baxımından, həm də digər 
maliyyə institutlarına müəyyən siqna-
lın verilməsi baxımından çox önəmli 
idi. Çox şadam ki, artıq layihənin açı-
lışı olmuşdur. Cənub Qaz Dəhlizi tam 
olaraq fəaliyyət göstərir və bu, yalnız 
başlanğıcdır”. 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
ölkədə artıq yeni islahatlara start 
verilib. Növbəti 10 il üçün milli 
prioritetlər müəyyən edilib. Bu islahat-
lar məzmununa görə məqsədyönlü, 
habelə konkret strateji hədəflərin 
reallaşmasına, ölkədə dayanıqlı 
artan rəqabətqabiliyyətli iqtisadiy-
yatın formalaşmasına, inklüziv və 
sosial ədalətə əsaslanan cəmiyyətin 
qurulmasına, rəqabətli insan kapita-
lının, eyni zamanda, müasir inno-
vasiyalar məkanının yaradılmasına, 
Azərbaycanın təmiz ətraf mühit və 
“yaşıl artım” ölkəsinə çevrilməsinə 
yönəldilib. 

Bu gün respublikada 
özünüməşğulluq proqramının 
genişləndirilməsində Dünya Bankının 
“Azərbaycanda Məşğulluğa Dəstək 
Layihəsi” də əhəmiyyətli rola 
malikdir. Belə ki, beş il müddətində 
22 min işsiz şəxsin cəlb ediləcəyi 
layihənin iştirakçılarının kiçik biznes 
qurması üçün fəaliyyət sahələri artıq 
müəyyənləşdirilib. Layihədə iştirak 
etmək üçün müraciət edənlərin sayı 
isə artıq 3 minə çatıb.

Prezident İlham Əliyevin 
tapşırığına əsasən, sosial müdafiə 
və fəal məşğulluq proqramlarının 
genişləndirilməsi, həssas əhali 
qruplarının həmin proqramlarla əhatə 
olunması istiqamətində hazırda 
aparılan sosial islahatlara xüsusi 
önəm verilir. Əmək qanunvericiliyinin 
və əlilliyin qiymətləndirilməsi 
sisteminin qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübə əsasında təkmilləşdirilməsi, 
əlilliklə bağlı siyasət, habelə 
prosedurların inkişaf etdirilməsi üzrə 
yeni əməkdaşlıq təcrübəsinin də 
formalaşdırılması diqqət mərkəzində 
saxlanılır. 

Göründüyü kimi, Azərbaycanın 
əməkdaşlığa böyük önəm verdiyi 
Dünya Bankı ilə əlaqələri çoxşaxəlidir. 
Bankla özəl sektorun diaqnostikası, 

innovasiyalar, rəqəmsal inkişaf, 
idarəetmə texnologiyalarının inkişafı 
və digər sahələrdə əməkdaşlıq 
Azərbaycanda qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübənin tətbiqi, müasir texnologiya, 
eyni zamanda, yeniliklərin ölkəmizə 
gətirilməsi baxımından xüsusi önəm 
kəsb edir.

Prezident İlham Əliyev sentyabrın 
14-də Dünya Bankının Avropa və 
Mərkəzi Asiya üzrə regional vitse-
prezidenti Anna Byerdeni qəbul 
edərkən, adı çəkilən beynəlxalq 
maliyyə qurumu ilə respublikamız 
arasında 30 illik əməkdaşlığın uğurla 
həyata keçirildiyini bildirib. 

Görüşdə gələcək layihələr və Dün-
ya Bankının Azərbaycan hökumətinə 
dəstəyi ilə bağlı məsələlər müzakirə 
olunub, strateji istiqamətlərdə, 
o cümlədən enerji, kommunika-
siya sahələrində və Qarabağın 
bərpasında Dünya Bankının iştirakı 
və tərəfdaşlığın daha gücləndirilməsi 
ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Yeri gəlmişkən, son 30 il ərzində 
bank milli prioritetlərin və ehtiyacların 
dəstəklənməsi üçün geniş spektrli 
bilik mübadiləsi, potensialın yaradıl-
ması və texniki yardım fəaliyyəti ilə 
yanaşı, 4,5 milyard ABŞ dollarından 
çox məbləğdə 50-dən artıq investisiya 
layihəsini maliyyələşdirib.

Dünya Bankının Azərbaycana 
dəstəyi dövlət sektoru, maliyyə 
və özəl sektorun inkişafı, kənd 
təsərrüfatı və kənd yerlərinin inkişa-
fı, enerji, sosial müdafiə, təhsil və 
səhiyyə, nəqliyyat və bağlantılar və 
sair kimi bir çox sektorları əhatə edib.

Azərbaycanın Dünya Bankı ilə 
əməkdaşlığı 5 prioritet istiqamətində 
nəzərdə tutulur. Onlardan ən 
vacibi Qarabağa Böyük Qayıdışla 
bağlıdır. Azərbaycan Dünya Bankı 
ilə Qarabağın infrastrukturunun 
bərpasına yönəlmiş layihələr, o 
cümlədən bərpaolunan enerji 
mənbələrinin yaradılması və “yaşıl” 
iqtisadiyyata keçid layihələri üzrə 
əməkdaşlıq edir.

Dünya Bankı Azərbaycan 
iqtisadiyyatına 4,5 milyard ABŞ 
dollardan çox investisiya yatırıb. Bu 
maliyyə qurumu kənd təsərrüfatı, 
infrastruktur, enerji, ətraf mühit və 
regionların inkişafı daxil olmaqla, 
bütün fəaliyyət sektorlarında 50-yə 
yaxın layihə həyata keçirib. Həssas 
təbəqədən olan şəxslər üçün bankın 
dəstəyi ilə 55 min mikro və kiçik 
biznes yaradılıb.

V.BAYRAMOV, 
“Xalq qəzeti”

Dünya Bankı beynəlxalq aləmdə qlobal iqtisadi inkişaf 
məqsədlərinə xidmət edən və maliyyə resurslarının bölgüsü 
ilə məşğul olan ən böyük donor təşkilatlarından sayılır. İnkişaf 
edən ölkələrə çox aşağı faiz dərəcəsi ilə, hətta bəzən faizsiz 
uzunmüddətli kreditlər və qrantlar verən Dünya Bankı BMT-nin 
ixtisaslaşmış qurumlarından biridir. Hazırda 184 üzvü olan bu 
qurumun əsas məqsədi imkansız dövlətlərə struktur islahatla-
rının həyata keçirilməsi və yoxsulluğun azaldılmasında yardım 
göstərməkdir.

“Şuşa – Qarabağın dünəni, bu 
günü, sabahı” layihəsi davam edir

Şuşanın ənənəvi qadın baş və ayaq 
geyimləri çeşidlərinin müxtəlifliyi, yüksək 
bədii tərtibatı və bəzək harmoniyası, 
başlıcası isə öz mühafizəkarlığı ilə digər 
geyim tiplərindən daha çox fərqlənmiş, 
Azərbaycan qadınlarının estetik zövqünü 
aydın əks etdirmişdir.

Qadın baş geyimləri geymə (qoyma) 
və bağlama (örtmə) olmaqla iki qrupa 

bölünürdü. Birinci qrup baş geyimlərinə 
tac, təsək, çutqu, araqçın, dingə, ikinci 
qrup baş geyimlərinə isə müxtəlif ölçülü və 
adlı ləçəklər, çalmalar, kələğayılar, şallar, 
örpəklər, eləcə də rübənd, papaqqabağı, 
çadra, çarşab, duvaq və s. aid idi.

Təsək (araqçın) tipli qadın baş 
geyimləri XIX–XX yüzilliyin əvvəllərində 
Azərbaycanın Gəncəbasar, Şirvan, Qara-

bağ, Şəki-Zaqatala və Qərb bölgələri üçün 
daha xarakterik olmuşdur. Şuşada əsas 
təsək növü araqçın adlanırdı.

Qalın və qiymətli parçadan tikilən araq-
çının alın hissəsinə bəzək elementi kimi 
iki cərgədə qızıl pullar tikilirdi. Araqçının 
altından isə bir neçə kiçik və iki iri hörük 
buraxılır, birçək düzəldilirdi.

Azərbaycanın hər yerində olduğu 
kimi, Şuşada da araqçın yüksək zövqlə 
işlənmiş, üzəri müxtəlif asma və tikmə 
bəzəklərlə zəngin olmuş, qadın gözəlliyini 
bir qədər də tamamlamışdır. Bölgədə 
araqçının üstündən, bir qayda olaraq, 
kəlağayı bağlayırdılar.

Naxçıvan və Qarabağ bölgələrində 
“aygün”, “ulduz”, “buta”, “qönçəçiçək”, 
“zəncirə” və s. bəzəklər salınmış araqçın-
lara üstünlük verilirdi.

Araqçınların möhkəmliyini təmin etmək 
üçün onlar, əsasən, tirmə parçadan tikilir, 
quşgözü və güləbətin tikmə üsulu ilə 
bəzədilirdi. Bəzi hallarda muncuq tikmə 
üsulu ilə bəzədilən araqçınlara da rast 
gəlinirdi.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, 
“Xalq qəzeti”

"Şuşa ili" ilə əlaqədar Azərbaycan İstiqlal Muzeyi tərəfindən 
həyata keçirilən "Şuşa – Qarabağın dünəni, bu günü, sabahı" adlı 
layihə çərçivəsində müxtəlif mövzular üzrə təqdimatlar davam edir. 
Növbəti təqdimat mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın qadın baş geyimi-
nin elementlərindən biri olan araqçına həsr olunur. Şuşanın ənənəvi 
qadın geyim kompleksi içərisində baş geyimləri həmişə xüsusi yer 
tutub. Abır-həya, ismət, qadın gözəlliyinin ülviyyət meyarı sayılan baş 
geyimləri Şərq qadınlarının daim milli ləyaqət göstəricisi olub.

TÜRKPA-nın Baş katibi: Türk dünyasının 
birliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir

Türkdilli Ölkələrin Parlament 
Assambleyasının (TÜRKPA) 
Baş katibi Mehmet Süreyya 
Er Bakının azad edilməsinin 
104-cü ildönümü münasibətilə 
keçirilən tədbirdə qeyd edib ki, 
bu gün çox əhəmiyyətli bir tarixi 
qeyd edirik. Çünki sentyabrın 
15-də Nuru paşanın rəhbərliyi 
ilə Qafqaz İslam Ordusu Bakını 
erməni-daşnak dəstələrindən 
azad edib.

Müştərək tariximizin qürurlu hədislərlə 
zəngin olduğunu bildirən Baş katib  deyib: 
“Türk dövlətləri dünyada böyük gücə 
sahibdirlər. Onlar bir-birinə dəstək verərsə, 
böyük güc formalaşdıra bilərlər. Hazırda Türk 
dünyasının birliyi böyük əhəmiyyət kəsb edir”.

Mehmet Süreyya Er diqqətə  
çatdırıb ki, hazırda daha çox Türkiyə–
Azərbaycan əməkdaşlığı gündəmdədir. 
İstərdik ki, digər türk dövlətləri də bu birliyə 
daxil olsun.

“Xalq qəzeti”

Dünya və ənənəvi din liderlərinin  
VII Qurultayı davam edir

Dünya və ənənəvi din liderlərinin VII Qurultayında iştirak üçün 
Qazaxıstan Respublikasında səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları 
İdarəsinin (QMİ) sədri şeyxülislam Allahşükür Paşazadə sentyabrın 
15-də Qurultayın ikinci iş günündə iştirak edib.

QMİ-nin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, ikinci plenar icla-
sın sonunda VII Qurultayın yekun sənədi – 
Bəyannamə oxunub və qəbul olunub. QMİ 
sədri A. Paşazadənin Bəyannaməyə dair 
verdiyi təkliflər nəzərə alınıb. 

Qurultay çərçivəsində şeyxülis-
lam Allahşükür Paşazadə Səudiyyə 
Ərəbistanının İslam işləri, dəvət və irşad 
naziri Əbdüllətif Al əş-Şeyx  ilə görüşüb. 

Səmimi söhbət zamanı ölkələrimiz 
arasında əlaqələr, xüsusilə, dini-mənəvi 
sahədə qarşılıqlı münasibətlər, əməkdaşlıq 
səviyyəsi yüksək dəyərləndirilib. Bildirilib 
ki, İslami birlik istiqamətində həqiqi dini 
dəyərlərin təbliği və təşviqi böyük önəm 

kəsb edir. Xüsusilə, mötədillik yönündə 
İslami irşad məsələlərində müsəlman 
ölkələrinin işbirliyinin vacib əhəmiyyəti 
vurğulanıb. Azərbaycan dövlətinin dünya 
miqyasında İslami həmrəylik ideyasının 
ardıcıl tərəfdarı olaraq fəal çıxış etməsi, 
dəyərli əməli səyləri rəğbətlə qeyd olunub. 

Şeyxülislam A. Paşazadə Səudiyyə 
Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasında 
müxtəlif platformalarda əməkdaşlığın 
səviyyəsindən məmnunluğunu bildirib, din 
xadimlərinin beynəlxalq forumlarda birgə 
iştiraklarının əhəmiyyətini vurğulayıb. 
O, Səudiyyə Ərəbistanının İslam işləri, 
dəvət və irşad naziri Əbdüllətif Al əş-
Şeyxi Azərbaycana dəvət edib. Səudiyyə 

Ərəbistanının rəsmisi öz növbəsində 
şeyxülislam A.Paşazadəni ölkəsinə təşrif 
buyurmağa dəvət etdi. 

Görüşdən sonra şeyxülislam Allahşü-
kür Paşazadə və Səudiyyə Ərəbistanının 
İslam işləri, dəvət və irşad naziri Əbdüllətif 
Al əş-Şeyx Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının 
televiziyasına müsahibə veriblər.

Dövlət İmtahan Mərkəzində 
hakimliyə namizədlərlə  
yazılı imtahan keçirilib

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin “Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatların dərinləşdirilməsi haqqında” 2019-cu il 3 aprel tarixli Fərmanına 
uyğun olaraq məhkəmə fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən 
məhkəmələrə əlçatanlığın yaxşılaşdırılması, ədalət mühakiməsinin 
səmərəliliyinin və şəffaflığın artırılması üzrə ardıcıl tədbirlər görülüb. 

Həmçinin hakimlərin iş yü-
künün azaldılması, işlərə daha 
keyfiyyətlə və çevik baxılması 
məqsədilə hakim ştatlarının 
sayı 200 vahid artırılıb. Bununla 
əlaqədar açıq müsabiqə elan olu-
naraq namizədlərin sənədlərinin 
qəbulu fasiləsiz xarakter alıb. Se-
çim prosesi zamanı hər cür şəffaf 
və əlverişli şəraitin yaradılması, 
sualların müasir texnologiyaların 
tətbiqi ilə fərdi qaydada, kompü-
ter vasitəsilə cavablandırılması, 
nəticələrin dərhal elan edilməsi 
təmin olunub. 

Ötən dövrdə yeni nəsil hakim 
korpusunun formalaşdırılması 
məqsədilə 1200-dək hakimliyə 
namizədlə şəffaf prosedurlarla seçim keçirilib. 
Bu çoxmərhələli prosesi, o cümlədən Ədliyyə 
Akademiyasında uzunmüddətli tədris və 
məhkəmələrdə təcrübəni uğurla başa vurmuş 
83 nəfər müxtəlif hakim vəzifələrinə təyin 
edilib. 210-dək hakimliyə namizəd isə seçim 
prosesinin müxtəlif mərhələsindədir. Onlardan 
109 nəfəri test imtahanında müvəffəqiyyət 
qazanaraq müsabiqənin növbəti mərhələsinə – 
yazılı imtahana keçib. Sentyabrın 15-də Dövlət 
İmtahan Mərkəzində həmin namizədlərlə yazılı 
imtahan keçirilib.

AZƏRTAC xəbər verir ki, imtahandan əvvəl 
Hakimlərin Seçki Komitəsi həmin binada, qapalı 
iclasında imtahanda istifadə edilməsi üçün 
cinayət və mülki sahələr üzrə kazus xarakterli 

suallar hazırlayıb və onlar dərhal imtahan zalına 
gətirilib. Namizədlər həmin suallar sırasından, 
təsadüfi yolla biri cinayət, biri isə mülki sahəyə 
aid suallar seçiblər. 

Dörd saat davam edən imtahanda hakimliyə 
namizədlərə həmin sualları cavablandırmaqla, 
kazusları həll etmək, qoyulmuş məsələlərə 
düzgün qiymət vermək, qanunun məzmununu 
dolğun açmaqla onun səlis izahını vermək 
bacarıqlarını nümayiş etdirmələri üçün zəruri 
şərait yaradılıb. 

İmtahan prosesi müşahidəçilər tərəfindən 
şəffaf prosedur kimi yüksək dəyərləndirilib.

Anonimləşdirilmiş cavab vərəqələri ikiqat 
yoxlama üsulu ilə qiymətləndirilməklə nəticələr 
elan olunacaq. 

Dövlət Komitəsi: Şəhidlərin dəfn mərasimlərindən 
özlərinin məkrli əməlləri üçün istifadə etmək 

istəyənlər heç nəyə nail ola bilməyəcəklər
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi Ermənistan silahlı qüvvələrinin dövlət 
sərhədində genişmiqyaslı təxribatları ilə əlaqədar həlak olmuş 
şəhidlərimizin dəfn mərasimləri ilə bağlı açıqlama yayıb. 

Komitənin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a daxil olan açıqlamada 
bildirilib ki, sentyabrın 12-dən etibarən 
Ermənistan tərəfinin beynəlxalq 
hüququn fundamental norma və 
prinsiplərini, habelə Azərbaycan, 
Ermənistan və Rusiya liderləri arasın-
da imzalanmış üçtərəfli bəyanatların 
müddəalarını və Brüssel danışıq-
larında əldə edilmiş razılaşmaları 
kobudcasına pozaraq Azərbaycana 
qarşı törətdiyi növbəti hərbi təxribat 
Ermənistanın sülh müqaviləsi bağ-
lamaqdan yayınmağa çalışdığını və 
bu ölkədə revanşist meyillərin daha 
da gücləndiyini, rəsmi İrəvanın sülhə 
hazır olmadığını bir daha təsdiqləyir. 
Prezident, müzəffər Ali Baş Koman-
dan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 44 
günlük Vətən müharibəsində olduğu 
kimi, Azərbaycan Ordusu bu dəfə də 
canı-qanı bahasına bu xain hücumun 
qarşısını aldı, düşmənə layiqli cavab 
verərək ona növbəti dəfə sarsıdıcı 
zərbələr vurdu.

Son təxribatlar nəticəsində 
Vətənimizin bölünməzliyi uğrun-
da canından keçən şəhidlərimizin 
dəfn mərasimlərində dini şüarların 
səsləndirilməsinə gəlincə, müşahidələr 
onu göstərir ki, müəyyən kənar 
dairələrin təlimatlarını yerinə yetirdikləri 
şübhə doğurmayan bu təxribatçı 
qaragüruhçular qrup halında hərəkət 
edir, ictimai–asayişi pozmağa cəhd 
edir, nümayişkaranə şəkildə özlərini 
əsl “dindar” kimi göstərmək istəyirlər. 

Halbuki onların bu kimi daha çox şou 
təəssüratı yaradan davranışlarının nə 
hüquqi, nə də dini baxımdan əsası 
yoxdur. Digər tərəfdən, “Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
qarnizon və qarovul xidmətləri 
Nizamnaməsi”nin XVIII fəslində (“Dəfn 
mərasiminin təşkili və keçirilməsi 
zamanı hərbi ehtiramın göstərilməsi”) 
şəhidlərimizin dəfn mərasiminin hansı 
formada keçirilməli olduğu açıq şəkildə 
göstərilib və bu qaydalarda hər han-
sı başqa hərəkətlərə yol verilməsi 
nəzərdə tutulmayıb. İslam dininə görə, 
dəfn mərasimləri mümkün qədər sükut 
içərisində keçirilməli, hətta zikrlər 
belə uca səslə söylənilməməlidir. 
Bununla bağlı İslam mənbələrində 
kifayət qədər faktlar vardır. Dəfn 
mərasimində bu cür qışqırıq salan-
ların əməlləri, eyni zamanda, xalqı-
mızın formalaşmış adət-ənənələrinə 
də ziddir. Ancaq həm hüquqa, həm 
də dini ehkamlara məhəl qoymadan 
dəfn mərasimlərində dini şüarlar 
səsləndirən həmin adamlar məlum 
məsələdir ki, din adından istifadə 
edərək idarə olunduqları dairələrin 
tapşırıqlarını yerinə yetirməyə çalışır-
lar. Əslində, bu cür din pərdəsi altında 
şəhidlərin dəfn mərasimindən istifadə 
edən qaragüruhçuların əməllərində 
başqa məqsəd gizlənir. Onlar hətta 
şəhid valideynləri və yaxınlarının çağı-
rışlarına fikir vermədən öz mənhus və 
qanunazidd əməllərini davam etdirirlər. 
Azərbaycan xalqı bu kimi təxribatçı 

qrupları yaxşı tanıyır və birmənalı 
olaraq qətiyyətlə rədd edir. Şəhidlərin 
dəfn mərasimlərindən özlərinin məkrli 
əməlləri üçün istifadə etmək istəyənlər 
heç bir şeyə nail ola bilməyəcəklər.

Daxili İşlər Nazirliyinin də bu cür ne-
qativ hallarla bağlı açıqlamasında qeyd 
olunduğu kimi, şəhidlərimizin dəfni za-
manı ərazidə ictimai asayişin qorunma-
sını həyata keçirən polis əməkdaşları 
hər hansı bir insidentin baş verməməsi 
üçün yersiz səs-küy qaldıran həmin 
adamları oradan uzaqlaşdırmır, ancaq 
mərasimlər başa çatdıqdan sonra qeyd 
olunan təxribatçıların ətrafında müva-
fiq araşdırmalar aparılaraq tədbirlər 
görülür.

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Dini 
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi bu 
istiqamətdə müvafiq dövlət qurumları 
ilə koordinasiyalı fəaliyyət göstərir. 
Belə ki, Dövlət Komitəsi yerli icra 
hakimiyyətləri ilə birlikdə şəhidlərimizin 
dəfn mərasimləri üçün din xadimlərinin 
iştirakını təmin etməklə yanaşı, bu 
istiqamətdə maarifləndirmə işini 
daima diqqət mərkəzində saxlayır və 
əməkdaşlarımız mərasimlərdə iştirak 
edir.

Unutmamalıyıq ki, şəhidlərimiz 
təkcə öz ailələri üçün deyil, hər bi-
rimiz üçün doğmadır, əzizdir. Çünki 
onlar canlarını Vətənimizin ərazi 
bütövlüyü, suverenliyi, təhlükəsizliyi, 
vətəndaşlarımızın xoşbəxtliyi, sahib 
olduğumuz milli-mənəvi dəyərlərimizi 
yaşatmaq uğrunda fəda etmişlər. On-
lara layiq olduqları ehtiramı göstərmək 
isə hər birimizin borcudur!

Allahdan bütün şəhidlərimizə 
rəhmət diləyir, ruhları qarşısında baş 
əyirik.
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