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Yel çərşənbəsi
Novruz bayramı ərəfəsində ke-
çirilən üçüncü çərşənbə yel çər-
şənbəsidir.  Əgər torpaq və su 
insan yaradılışının materialını, 
maddi əsasını təşkil edirsə, od 
və yel bu materialın yaradılma-
sında kənar vasitəçi statusunda 
çıxış edir. Yaradılış mifologiya-
sında torpaqla suya daha çox 
statiklik, donuqluq, yellə oda 
isə dinamiklik, hərəkət xasdır. 
Yelli çərşənbə, küləkli çərşənbə, 
hava çərşənbəsi, külək oyadan 
çərşənbə də adlandırılan yel çər-
şənbəsi yelin təzəcə çıxmış otları 
oyadaraq, Novruzun gəlişi barə-
də xəbərdar etməsi ilə bağlıdır. 
Yel çərşənbəsində, adətən hava 
təmizlənir. Bu çərşənbədə əsən 
soyuq və isti küləklər yazın gəli-
şindən xəbər verir. Qədim adətə 
görə, yel çərşənbəsində qəfəsdə 
saxlanılan quşları və heyvanları 
azadlığa buraxmaq lazımdır.

Torpaq çərşənbəsi
Sonuncu, ilaxır çərşənbə torpaq 
çərşənbəsidir. Torpaq insan ya-
radılışının maddi əsası olmaq 
etibarilə bu prosesdə son dərəcə 
əhəmiyyətli bir mövqeyə malik-
dir. Yazda torpağın oyanmasının 
mifik kökləri dirilmə, canlanma 
anlayışı ilə əlaqədardır. Sonun-
cu çərşənbə artıq yazın gəlmə-
sinə daha az vaxtın qaldığına 
işarədir. Bu çərşənbə torpağın və 
özündən əvvəlki 3 mühüm ünsü-
rün - su, od və yelin oyanmasına, 

əkinçik həyatının başlanmasına 
işarədir.  

Novruz atributları
Novruz bayramının əsas atribut-
larından biri yumurtadır. Çox qə-
dimdən yumurtanı həyatın, canlı-
lığın rəmzi hesab etmişlər. İbtidai 
təsəvvür və etiqada əsasən, yu-
murta ulu tanrının bəşəriyyətə 
bəxş etdiyi dörd əsas maddi 
nemət olan hava, su, torpaq  və 
odla mənalandırılır. Yumurta-
nın dairəviliyi və qabığı torpağı, 
pərdəsi havanı, ağı suyu, sarısı 
isə odu simvollaşdırır. Məhz bu 
əlamətlərinə görə  yumurtadan 
bir çox bayram və mərasimlərdə 
istifadə etmişlər.
Novruz bayramının ən maraq-
lı simvollarından biri də səmə-
nidir. Yazın ilk müjdəçisi olan 
səməni, bir növ təbiətin yenidən 
canlanmasını göstərir. 
Əvvəllər səmənini yazda səpilə-
cək toxumun yaxşı olub-olmadı-
ğını yoxlamaq üçün göyərdirlər-
miş. İnanırdılar ki, səməni yaxşı 
cücərsə, məhsul bol olacaq. 
Hətta bəzi müəlliflər öz əsərlərin-
də «səməni» sözünü "çəmən" və 
«saman» sözüylə əlaqələndirirlər. 
Bu qəbildən olan sözlərə hindlilə-
rin «sumani» - buğda sözünü, rus-
ların «semena» - toxum sözlərini 
də aid etmək olar. 
Novruz bayramı ərəfəsində, xü-
susilə çərşənbələrdə tonqallar 
da yandırılır və “ağırlığım-uğur-
luğum odda yansın” deyilərək 

üzərindən tullanırlar. İlaxır çər-
şənbədə süfrədə şamların qoyul-
ması mütləqdir. Yeməklərin şahı 
plov  da süfrədə mütləq olmalı-
dır, çünki düyü bərəkət rəmzi-
dir. Axır çərşənbəyə bir neçə gün 
qalmış evlər təmizlənər, küsü-
lülər barışar. Deyilənə görə, bu 
bayramda təzə paltar geyinmək 
uğur gətirər. Axır çərşənbə gü-
nünün ertəsi günü ev sahibi bir 
ovuc buğda götürüb evin da-
mına atar və bununla da evinə 
bərəkət, bolluq arzu etmiş olar. 
İlaxır çərşənbədə niyyət edib 
qapı pusar, niyyətləri ilə evdən 
eşitdikləri sözlər arasında müəy-
yən uyğunluqlar tapmağa çalı-
şarlar. Bu uyğunluq tapılarsa, 
o zaman arzularının reallaşaca-
ğına inanarlar. Düzdür, tez-tez 
fala inan, faldan qalma desək də, 
Novruz  bayramında belə adət-
ənənələr hər kəsə maraqlı gəlir. 
Ümumiyyətlə, Novruz əsrlə-
rin dərinliyindən bugünümüzə 
qədər gəlmiş ən şən və gözəl 
bayramlardan biridir. Novruz 
bayramının xalqımızın mənəvi 
varlığında böyük rolunu yüksək 
qiymətləndirən Prezident İlham 
Əliyev də bu bayramın qədimli-
yi və mədəni mahiyyəti haqqın-
da demişdir: “Milli varlıq və 
mənəviyyat xəzinəsi olan Bahar 
bayramı müdrik əcdadlarımızın 
bugünkü nəsillərə misilsiz yadi-
garıdır. Kainatın dəyişməz ahən-
gi və əbədi qanunları ilə bağlı bu 
el bayramı zamanın sınaqların-
dan çıxmış çoxəsrlik mədəniy-
yətimizin parlaq təcəssümüdür. 
Novruz ənənələri dəyərlər siste-
mimizdə müstəsna yer tutmuş, 
xalqımızın təfəkkürünün ayrıl-
maz tərkib hissəsinə çevrilmiş-
dir. Cəmiyyət üzvləri arasında 
qarşılıqlı ünsiyyətə çağırması, 
səmimiyyəti gücləndirməsi və 
yüksək əxlaqi keyfiyyətlər for-
malaşdırması onu ən ali insani 
xüsusiyyətlərin daşıyıcısı kimi 
ümumbəşəri mədəni sərvətlər 
sırasına daxil etmişdir”.

Mətanət

Bu bahar bayram gələr, toy gələr, nişan gələr, 
Novruzun görüşünə el gələr, oba gələr. 

Novruz bayramınız mübarək olsun! 2018

“Mətanət A” Şirkəti öz ənənəsinə sadiq qalır. Bu 
dəfə də Şirkət peşəkar ustalar üçün özünəməx-
sus maarifləndirici tədbir təşkil edib. “Qayğımıza 
qalan FasNatural” adlı təlimdə Azərbaycanın ilk 
“Ustalar Klubu”nun fasad üzrə ixtisaslaşmış 100-
ə yaxın üzvü iştirak edib. Ustalara “Mətanət A” 
Şirkətinin istehsal etdiyi və dünyanın 150-yə yaxın 
ölkəsində patentləşdirilmiş “FasNatural”məh-
sulu ilə bağlı məlumat verilib. Bildirilib ki, “Fas-
Natural”dan hazırlanmış bloklar və ornament-
lər binaların fasadının örtülməsi və paduqaların 
hazırlanması üçün istifadə edilir. “FasNatural” 
aqlay daşını əvəz edir, su hopmur, şaxtada çat-
lamır, məhsulun müqaviməti təbii daşa nisbətən 
daha yüksəkdir, fasadın yükünü 11 dəfəyə kimi 
azaldır, vizual görüntü baxımından təbii daşdan 
seçilmir, ən əsası isə daha ucuz başa gəlir.
“İlin ixtirası” nominasiyası üzrə “Uğur” Milli 
Mükafatına layiq görülmüş  “FasNatural” məh-

sulunun tətbiqi prosesi tədbir iştirakçılarına əya-
ni nümayiş etdirilib, ustaların suallarını “Mətanət 
A”-nın peşəkar mütəxəssisləri cavablandırıb. Bu 
tədbirdə Şirkət daha bir İLKƏ imza atıb - ustalara 
“FasNatural” BONUS KARTları  təqdim olunub. 
Bu kartlar ustalara xüsusi bonuslardan yararlan-
maq imkanı verir. Təlimi uğurla başa vuran usta-
lar isə sertifikatlarla təltif ediliblər. 
Qeyd edək ki, ”Mətanət A” Şirkəti inşaat sahə-
sində çalışan ustaların bilik və bacarıqlarının 
inkişaf etdirilməsinə daim böyük diqqət yetirir 
və bu sahədə çoxşaxəli fəaliyyəti ilə seçilir. Bu-
nun bariz nümunələrindən biri 14 ildir uğur-
la fəaliyyət göstərən “Mətanət A”-nın “Ustalar 
Klubu”dur. Klubun əsas məqsədi  ustaların bilik 
və bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların işlə tə-
min olunmasına dəstək göstərməkdir. Şirkət bu 
sahədə fəaliyyətini bundan sonra da davam et-
dirmək niyyətindədir. 

Azərbaycanın İlk Mobil Operatoru və Aparıcı Mobil 
İnternet Provayderi Bakcell Qərbi Kaspi Universite-
tinin təşkil etdiyi əmək yarmarkasında iştirak edib.
Özünün genişmiqyaslı korporativ sosial fəaliyyətinə 
görə seçilən Bakcell şirkəti Azərbaycan gənclərinin 
təhsili və peşəkar inkişafını  diqqət mərkəzində sax-
layır. Bu fəaliyyətin davamı olaraq Bakcell mart ayı-
nın 10-da Qərbi Kaspi Universitetinin təşkil etdiyi 
əmək yarmarkasında iştirak edib. Müxtəlif sahələ-
ri təmsil edən 50-dən artıq nüfuzlu şirkətin iştirak 
etdiyi əmək yarmarkasında universitetin tələbə və 
məzunlarına Bakcell şirkətinin satış və marketinq 
departamentlərində mövcud olan vakansiya və təc-
rübə imkanları barədə məlumat verilib. Həmçinin, 
gənclər Bakcell şirkətinin  öz müştərilərinə və xid-
mətlərinə  innovativ yanaşma üsulları barədə geniş 
məlumatla tanış olublar. Karyera sərgisindəki Bak-
cell stendi iştirakçılar tərəfindən böyük maraqla qar-
şılanıb.
Qeyd etmək lazımdır ki, Bakcell və Qərbi Kaspi Uni-
versiteti arasında 14 dekabr 2017-ci il tarixində im-
zalanmış Anlaşma Memorandumuna əsasən, tərəf-
lər arasında elm, təhsil, kadr məsələləri və qarşılıqlı 

maraq kəsb edən digər sahələrdə əməkdaşlığın qu-
rulması nəzərdə tutulur. Bu əməkdaşlıq çərçivəsin-
də görüləcək işlər ölkəmizdə təhsil və iqtisadiyyatın 
inkişafı üçün faydalı olmaqla yanaşı, Azərbaycan 
gənclərinin əmək bazarına uyğun mütəxəssis olaraq 
yetişdirilməsinə töhfə verəcək. 
Bakcell şirkətinin  gənclərin  təhsil almasına və kar-
yera qurmasına dəstək göstərir və beləliklə Azərbay-
can gənclərinin parlaq gələcəyinə öz töhfəsini verir.

Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti və Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İn-
formasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstə-
yi Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə fərdi jurnalist 
yazıları müsabiqəsi elan edilmişdir.
Mövzusu "Suraxanı rayonunun sosial-iqtisadi 
inkişafı: görülmüş işlər, real vəziyyət və pers-
pektivlər" olan müsabiqənin məqsədi Suraxanı 
rayonunun sosial-iqtisadi və ictimai həyatındakı 
proseslərin ictimaiyyətə daha yaxından çatdırıl-
masında peşəkar jurnalist yaradıcılığını stimul-
laşdırmaqdır.
Müsabiqəyə təqdim olunan yazılara aid tələblər, 
yazıların qəbulu qaydaları, tələb olunan sənəd-

lər, qiymətləndirmə meyarları ilə www.kivdf.
gov.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Müsabiqədə ı  yer üçün 1 nəfər (1000 manat);   

ıı yer üçün 2 nəfər (800 manat);  
ııı yer üçün 3 nəfər (600 manat)

yazı qaliblərinin mükafatlandırılması nəzərdə 
tutulmuşdur.  
Bundan əlavə, 10 yazı müəllifinə (hər biri 200 
manat) həvəsləndirici mükafatlar veriləcəkdir.
Qaliblər, həmçinin Suraxanı Rayon İcra Haki-
miyyəti və Azərbaycan Respublikasının Prezi-
denti yanında  Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin 
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun  xüsusi dip-
lomu ilə təltif olunacaqlar.


