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“İqtisadiyyat” qəzeti hər zaman 
ölkəmiz üçün əlamətdar günlərə, 
milli bayramlara xüsusi diqqətlə 
yanaşır, öz səhifələrində bu möv-
zuda məqalələr dərc etməyi, işıq-
landırmağı bir ənənəyə çevirərək 
yaşatmağa çalışır. Bu ənənəyə sa-
diq qalaraq Novruz bayramı ərə-
fəsində bayramla əlaqədar sil silə 
məqalələr oxucularımızın diq-
qətinə çatdıracağıq. 
Xalqımızın mədəniyyətini, mənəvi 
dəyərlərini özündə əks etdirərək, 
dünyaya tanıtdıran bayramlar 
içərisində Novruzun xüsusi yeri 
var. Yalnız milli və bəşəri ideyalar 
daşıyan bayramlar minilliklərin 
süzgəcindən uğurla keçir. Bu cür  
bayramlardan olan Novruz da 
insanlara öz  tarixini, folklorunu 
xatırlatdığı, sevinc, sülh, əmin-a-
manlıq aşıladığı, təbiət və insanlığa 
müsbət duyğular bəxş etdiyi üçün 
ümumbəşəri dəyərlər sistemində 
ön mövqe tutmağa  layiqdir. Xalqı-
mız tərəfindən yüksək səviyyədə 
qeyd olunan Novruz hələ qədim  
zamanlarda insanlar arasında bir-
lik və  mehribanlığın möhkəmlən-
məsi, təbiətin  oyanışı ilə ürəklərdə 
saf niyyətlərin, xoş arzuların yaran-
ması, insanla təbiətin bütünləşməsi 
bayramı kimi qeyd  edilmişdir. 
Xalqımız milli-mənəvi dəyərlər baxı-
mından ağır sınaqlardan keçsə də, 
heç bir qadağa ona Novruzu unut-
dura bilməyib. Bu bayramı müqəd-
dəs milli irs hesab edən  dövlət başçısı 
İlham Əliyev də:  “Novruz bayramı 
Azərbaycan xalqının ən əziz və se-
vimli bayramlarından biridir. uzun 
illər, əsrlər boyu biz başqa ölkələrin 
tərkibində yaşamışıq. Ancaq milli 
xüsusiyyətlərimizi itirməmişik. As-
similyasiyaya düçar olmamışıq, öz 
dilimizi, adət-ənənələrimizi,  milli 
bayramlarımızı qoruyub saxlamı-
şıq”, -  demişdir.
Milli ruh və yaddaşımızı bütün 
zənginliyi ilə əks etdirən Novruz 

bayramının özünəməxsus adətlə-
ri, ənənə və inacları mövcuddur. 
Azərbaycan xalqı dünya  mədə-
niyyətinin möhtəşəm bayramla-
rından olan Novruzun əsas ya-
radıcı və aparıcı qüvvəsidir. Bu 
bayramın tarixinə nəzər saldıqda, 
ona aid mərasim və əlamətlərə 
ən incə özəlliklərinə qədər yalnız 
ölkəmizdə əməl olunduğunun şa-
hidi oluruq. Bütün bunların icrası 
isə zahiri yenilənmə, ilin uğurlu 
keçməsi, hər şeyin daha yaxşı ola-
cağına inamla bağlıdır. Bayramda 
Keçəl qış, Kosa isə şər qüvvələri 
təmsil edir. Təzə paltar geyinmək 
təmizlik, küsülülərin barışması 
cəmiyyətdə birlik, tonqaldan tul-
lanma ağırlıqdan qurtulma anla-
mına gəlirsə, yumurta döyüşdü-
rülməsi qış və yazdan ibarət iki 
dünyanın toqquşması, səməni 
cücərtmək təbiətin canlanması, 
“qulaq falı” isə yeniliklər eşit-
məyə ehtiyac mənasını ifadə edir. 
Novruzun xalqımızın milli bir-
lik və adət-ənənələrinin vahidliyi 
ideyasında əks olunmasında bay-
ram şirniyyatlarının da  mühüm 
rolu var və onlar da rəmzi məna 
daşıyırlar. Belə ki, paxlava dörd 
ünsürü, şəkərbura Ayı, şorqoğalı, 
şəkərçörək isə Günəşi ifadə edir. 
Novruz şirniyyatları qədər bay-
ram  süfrəsindəki yeməklər də 
önəmlidir. Hər süfrədə aşın yer 
alması düyünün, çəltiyin xalqımı-

zın təsərrüfat həyatındakı  əvəzsiz 
rolu və çəkisi ilə əlaqədardır. Bay-
ram  süfrəsinə “S” hərfilə başla-
yan 7 növ qidanın qoyulması da 
Novruzla bağlı inanclardandır. 

Novruz çərşənbələri
Novruz bayramının özəllikləri sı-
rasında çərşənbələr də xüsusi yer 
tutur. İnsanın, kainatın yarandığı 
4 ünsürün çərşənbələr şəklində 
qeyd olunması Novruzdan, yəni 
gecəylə gündüzün bərabərləş-
məsindən əvvəl həyata keçirilir. 
Bahara doğru buzların əriyərək 
çaylara tökülməsi, torpağın ya-
vaş-yavaş  islanmağa başlaması 
xüsusiyyətləri ilk çərşənbə olan 
Su ÇƏRşƏNBƏSİNƏ aiddir. 
İkinci OD ÇƏRşƏNBƏSİDİR ki, 
bu da günəşin yavaş-yavaş torpağı 
isitməsi anlamını ifadə  edir. Aza-
cıq oyanmış torpağı, təzə çıxmış 
gülləri titrədən YEL ÇƏRşƏN-
BƏSİNDƏN sonra  da son olaraq 
TORPAQ ÇƏRşƏNBƏSİ gəlir. 
Dördüncü çərşənbəyə həm də 
İLAXıR ÇƏRşƏNBƏ deyilir. İlk 
yaz əkininə məhz bu çərşənbədə 
başlayırlar. Bəzi mənbələrdə Nov-
ruz çərşənbələrinin sayının dörd 
yox,  yeddi olduğu qeyd olunur. El 

arasında  “oğru çərşənbələr” adla-
nan ilk üç çərşənbə kiçik çilləyə 
düşdüyü üçün və geniş yayılma-
dığından, yalnız “doğru çərşən-
bələr” adlanan son dörd çərşənbə 
qeyd  olunur. 
Əsrlər boyu bəzi din xadimləri, 
müxtəlif təriqət nümayəndələri bu 
bayramı tarixi köklərindən ayır-
mağa çalışmış, ona dini, mövhümi 
libas geyindirməyə cəhd göstər-
mişlər. Onlar Novruzu IV Xəlifə 
Əlinin hakimiyyətə gəldiyi günlə 
əlaqələndirmişlər. Lakin İmam Əli-
nin iyulda hakimiyyətə  gəlməsi, 
Novruzun isə yazda qeyd olunması 
bunun heç də dini ehkamlarla bağlı 
olmadığını bir daha təsdiqləyir. Bu 
bayramı atəşpərəstlik və Zərdüşt-
lüklə bağlayanlar da olur. Lakin bu 
bayram Zərdüştlükdən əvvəl də 
qeyd olunub. Tanınmış folklorşü-
nas, professor Məhərrəm Osmanlı 
da  tədqiqatlarında bu məsələyə 
diqqət yetirmiş, onlar arasındakı 
kəskin fərqləri nəzərə çatdırmışdır: 
“Atəşpərəstlər öz nəfəslərinin belə 
od-atəşə toxunmasını yasaq saydı-
ğı halda, Novruz mərasimində od-
tonqal üstündən atılan mərasim iş-
tirakçıları: “ağrım-acım tökülsün, 
bu odda yansın”, - deyərək, öz çil-
lələrini, ağırlıqlarını, dərd-bəlala-
rını odun üstünə töküb, odda yan-
dırmaq istəyirlər. Deməli, Novruz 
mərasimindəki od ünsürü “Aves-
ta” və  atəşpərəstliklə bağlı deyil”.  

Novruz türk xalqlarının 
bayramıdır

Novruz şənlikləri yalnız Azər-
baycanda deyil, soydaşlarımı-
zın yaşadıqları ən müxtəlif xarici 
ölkələrdə, o cümlədən türk xalq-
ları arasında geniş şəkildə qeyd 
olunur.  Bura İran, Türkmənistan, 
Tacikistan, Özbəkistan, Pakis-
tan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və s. 
ölkələr daxildir. Türk xalqları ara-
sında təmizlik işlərinin görülmə-
si, tonqal qalanması, qapıpusma, 
müxtəlif bayram şirniyyatlarının 
bişirilməsi kimi ümumi adətlər ol-
masına baxmayaraq, bir sıra fərqli 
cəhətlər də mövcuddur. 
Ümumilikdə, əhalisinin yarıdan 
çoxunun türk olduğu və ərazisin-
də 8 türk xalqının yaşadığı İran-
da Novruz bayramı 13 gün qeyd 
edilir. Burada əsas fərq bayram 
günündə dərd-bəladan xilas ol-
maq məqsədilə qadınların, uşaqla-
rın  saçından bir neçə tük  kəsərək, 
havaya və ya çay  sularına atması 
ilə bağlıdır. Bundan başqa, süfrə-
də müqəddəs Quran, güzgü və  
şamlar, qızılbalıq və  piyalələr 
olması təmizlik əlaməti kimi mü-
hüm əhəmiyyət daşıyır. 
Bayramın 3 gün qeyd edildiyi  
Türkmənistanda isə Novruz yeni 
ilin başlanğıcı hesab olunur: “İlin  
gəlişi Novruzdan bəlli” atalar sözü 
də məhz bununla bağlıdır. Türk-
mənistanda bayramın ilk günü 
Həzrət Əmirin müqəddəs qırmızı 
bayrağı göyə qaldırılır. Bayrağın 
yavaş,  maneəsiz və fasiləsiz  qal-
dırılması isə Yeni ilin uğurlu ola-
cağına işarədir. Özbəkistanda isə 
ailə qurmaq istəyən  qızlar sinələ-
rinə qıfıl asaraq, küçəyə çıxır və bu 
qıfılın  açılması səadətə qovuşmaq 
əlaməti kimi qeyd olunur. Burada 
yeni ilin bərəkətli olması məqsə-
dilə öküzlərin buynuzu da yağla-
nır. Özbəkləri digər türk xalqların-
dan fərqləndirən əsas xüsusiyyət 
isə Novruz günü bir-birini qucaq-
lamaq və  danışmağa başlamaz-
dan əvvəl 3 qaşıq bal yeməkdir. 
Qazaxıstanda isə fərqli Novruz 
adətlərinə köhnə ilin pisliklərin-
dən,  xəstəliklərindən uzaq olmaq 
məqsədilə evlərin divarlarına, 
müxtəlif əşyalar üzərinə gil qab-
ların atılıb sındırılması daxildir. 
Türk xalqlarının milli bayramı olan 
Novruz tarixin ağır sınaqlardan 
keçərək yaşasa da, əfsuslar olsun 
ki, hazırda  bəzi ənənələr unudul-
maqdadır. Lakin hazırda  bütün 
bayramların, o cümlədən Nov-
ruzun dövlət səviyyəsində qeyd 
olunması sevindirici haldır. Bolluq, 
hərəkət və xeyirxahlıq rəmzi olan 
Novruz bayramı YUNESCO tərə-
findən beynəlxalq səviyyədə qeyd 
edilir. Bu bayram Mehriban Əli-
yevanın təşəbbüsü ilə 2009-cu ilin 
sentyabrından YuNESCO-nun 
qeyri-maddi mədəni irs siyahı-
sına daxil edilmiş və  martın 21-i 
BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən 
Novruz günü kimi qeyd edilir. 
Ulu nənə və babalarımızın za-
man-zaman qoruyub bizlərə ər-
mağan etdiyi bu  dəyərləri biz də 
eyni şəkildə gələcək nəslə ötür-
məyə çalışmalıyıq. 

Mətanət HÜSEYNOVA

Ölkənin lider mobil operato-
ru Azercell Telekom özünün 
Azercell Plus xidmətləri çərçi-
vəsində musiqisevərlər üçün 
Azercell Plus Musiqi xidmə-
tini yenidən təkmilləşdirərək 
abunəçilərinin istifadəsinə təq-
dim edib. Artıq Azercell abunə-
çiləri Azercell Plus Musiqi xid-
mətini aylıq yox, günlük sifariş 
edə, 28 000 000 mahnı dinləyə, 
eləcə də öz fərdi musiqi siyahı-
larını yarada bilərlər.  
Xidmətə qoşulmaq üçün *701#YES 
kodunu yığmaq və SMS ilə 
gələn  mobil əlavəni yükləmək 
kifayətdir ki, bu zaman abunəçi 
7 gün ərzində Premium xidmə-
tindən pulsuz istifadə imkanı 
qazanır. Azercell Plus Musiqi 

xidməti Google Play və AppS-
tore sistemlərində Zvooq xid-
məti tərəfindən təmin olunur. 
Qeyd edək ki, xidmətin günlük 
abunə haqqı 0,25 qəpik təşkil 
edir.  Zvooq xidməti abunəçi-
nin istifadə etdiyi internet pa-
ketin trafikindən hesablanacaq. 

Xidmətə Azercell Plus ilə qo-
şulmağın bir çox üstünlükləri 
var. Bunlar arasına xidmətdən 
günlük istifadə imkanı daxildir 
ki, bu isə mobil xərclərə qənaət 
deməkdir, Azercell Müştəri 
Xidmətləri tərəfindən 24/7 tam 
dəstək, kartsız ödəniş imkanı 
və s. 
Qeyd etmək lazımdır ki, Azer-
cell Plus Musiqi xidmətində  
istənilən zövqə, əhval-ruhiy-
yəyə, eləcə də janrlara uyğun 
olan müxtəlif musiqi siyahıları 
cəmlənib.  Bu xidmətin kömə-
yilə abunəçilər öz zövqlərinə 
uyğun musiqi siyahılarını yük-
ləyib sonradan onları istənilən 
qədər offlayn rejimdə dinləyə 
bilərlər. 

Azercell Telekom MMC ölkə-
mizdə təhsilin və tələbələrin 
inkişafına dəstəyini davam et-
dirir. Şirkət əməkdaşları II dəfə 
təşkil olunan SABAH Karyera 
Qış Məktəbi layihəsində Quba-
da tələbələrə təlimlər keçiblər. 
Qeyd edək ki, tədbirdən əvvəl 
təlimçilər Təhsil Nazirliyin-
də nazir müavinin qəbulunda 
olublar. 100-ə yaxın tələbənin 
iştirak etdiyi Qış Məktəbin-
də Azercell şirkətinin peşəkar 
təmsilçiləri Vahida Orucova, 

Sevinc Teymurova və Ceyhun 
Suleymanov karyera planla-
ması, CV və rezume yazılışı, 
müsahibəyə hazırlıq, təqdimat 
bacarıqları mövzsunda bilik 
və təcrübələrini tələbələrlə bö-
lüşüblər. İki gün davam edən 
təlimin sonunda iştirakçılara 
sertifikatlar verilib. Təlimlərin 
keçirilməsində məqsəd sonun-
cu kursda təhsil alan SABAH 
tələbələrinə uğurlu karyera 
başlanğıcı üçün lazım olan ba-
carıqları aşılamaqdır.

Qeyd edək ki, Azercell-in SA-
BAH qrupları ilə geniş əmək-
daşlığı var. 
Ötən il ilk dəfə təşkil olunan 
SABAH Karyera Qış Məktəbi 
layihəsində də Azercell təm-
silçiləri iştirak ediblər. Bundan 
əlavə, Azercellin Tələbə Təqa-
üd proqramı çərçivəsində Bakı 
şəhəri üzrə elan olunmuş yer-
lərin 50%-i Sabah Qruplarına 
ayrılıb. Barama İnnovasiya və 
Sahibkarlıq mərkəzi ilə əmək-
daşlıq nəticəsində 6 ay müddə-
tində davam edən inkubasiya 
proqramına seçilən 5 koman-
dadan biri məhz SABAH qrup-
larının tələbələri olub. 2017-ci 
ildə SABAH qrupları tələbələri 
üçün Azercell Plazada tanışlıq 
səfəri təşkil edilib, onlar üçün 
“GSM Texnologiyası ilə tanış-
lıq”, “Məhsulların idarə olun-
ması”, “Öz Brendini Yarat” 
mövzularında qısa sessiyalar 
keçirilib. 

Bakcell şirkəti Novruz bay-
ramı münasibətilə öz abunə-
çilərinə pulsuz dəqiqə, SMS 
və meqabaytlar təqdim edə-
cək.
Abunəçilər hər dəfə nöm-
rənin balansını artırdıqda 
şirkətdən müxtəlif hədiy-
yələr alacaq. 
Azərbaycanın İlk Mobil 
Operatoru və Aparıcı Mobil 
İnternet Provayderi Bakcell 
şirkəti hər il olduğu kimi, 
bu il də öz abunəçilərini Azər-
baycan xalqının ən sevimli 
bayramlarından biri olan Nov-
ruz bayramında bol-bol hədiy-
yələrlə sevindirir. 
Qonşunun qapısına papaq atıb 
bayram şirniyyatı payını almaq 
ən sevimli Novruz adət-ənənə-
lindən biridir ki, həmin gözəl 
ənənəyə sadiq qalan Bakcell öz 
abunəçilərini qapısına virtual 
papaq atıb pulsuz dəqiqələr, 
SMS və meqabaytlar qismində 
Novruz hədiyyələrini alma-
ğa dəvət edir. Belə ki, Novruz 

bayramı ərəfəsində nömrənin 
balansını ən azı 2 AZN məb-
ləğində artıran hər bir əvvəlcə-
dən ödənişli (prepaid) Bakcell 
abunəçisini gözəl təsadüfi hə-
diyyə gözləyir. 
Fevralın 26-dan martın 31-dək 
davam edəcək hədiyyə kam-
paniyasına qoşulmaq olduqca 
asandır. Bunun üçün sadəcə 
“papaq” sözünü yazıb pulsuz 
SMS vasitəsilə 7777 nömrəsinə 
göndərmək kifayətdir. Kam-
paniyaya qoşulandan sonra 
abunəçi balansına hər dəfə ən 
azı 2 AZN məbləğində vəsa-

it yükləyəndə “Bakcell”dən 
təsadüfi hədiyyə alacaq. Bu 
misilsiz hədiyyə kampaniyası 
çərçivəsində abunəçilər 100-
ə qədər pulsuz şəbəkədaxili 
zəng dəqiqəsi, 100-ə qədər 
pulsuz ölkədaxili SMS və hət-
ta 500 Mb-ə qədər pulsuz in-
ternet paketi və digər gözəl 
hədiyyələri qazana biləcəklər.
Qeyd edək ki kampaniya ər-
zində balans artımı və hədiy-
yələrin sayına görə heç bir 

məhdudiyyət yoxdur. Kampa-
niyada yalnız əvvəlcədən ödə-
nişli (prepaid) Bakcell tarifləri-
nin abunəçiləri iştirak edə bilər. 
Odur ki, siz də “Bakcell”ə pa-
paq atın və Novruz hədiyyələ-
rinizi alın!  
Azərbaycanın İlk Mobil Ope-
ratoru “Bakcell” şirkəti bütün 
Azərbaycan xalqını Novruz 
bayramı münasibətilə səmimi 
qəlbdən təbrik edir, bu əziz 
bayram günlərində bahar əh-
val-ruhiyyəsi, cansağlığı və 
səadət arzulayır! 
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