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Yaz gələndə təbiət oyanır, 
torpaq canlanır, ağaclar yeni ilin 
barına, toxumlar ruzi-bərəkətə doğru 
qədəm açır. Baharda insanın qanı 
da təzələnir, canına yeni təpər gəlir, 
dizlərinin taqəti artır. Bütün bun-
lar gur bir coşğuya çevrilib insanı 
yeni həvəslə qurub-yaratmağa 
qanadlandırır. Təbiətin cəmiyyətə 
bəxş etdiyi bu yüksək əvhal zaman-
zaman  Novruz şənlikləri şəklində 
qəliblənərək bugünümüzədək gəlib 
çatıb. Bu baxımdan, Novruz bayra-
mı həm də milli mədəniyyətimizin, 
elmimizin, uzaq keçmişimizin əks-
sədasıdır.

Bütün bunlar barədə milli var-
lığımızın basqılara məruz qaldığı, 
Novruzun milli düşüncə daşıyıcısı 
kimi təqib olunduğu zamanlardan 
başlayaraq çox deyilib və yazılıb. 
Xalqımız ictimai həyatda yasaq-
lanmış ən əziz bayramını öz evinin 
divarları arasında yaşatmaqla bu 
yad-yabançı niyyətləri puç edib. Milli 
varlığa bağlı ziyalılar isə Novruzun 
elmi dünyagörüşə uyğun bir təqvim 
hadisəsi olduğunu sübut etməyə 
çalışıblar.

XX əsrin son onilliyində xalqı-
mızın ərazi bütövlüyünü qorumaq 
uğrunda mübarizəsi böyüyüb 
milli istiqlal mücadiləsinə çevriləndə 
Novruz bayramını da ictimai 
həyatda dirçəldərək ümummilli 
təntənə ilə qeyd edilməyə başladıq. 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə 
qovuşması isə Novruza rəsmi status 
gətirərək, onu dövlət bayramları 
sırasına çıxardı.

Milli varlığımızın ən qədim 
və tutumlu özünəməxlusluqlarını 
yaşadıb-zənginləşdirmiş Novruz 
bayramı barədə bu bilgilərimizin ilkin 
qaynağı haradan başlanır? Oxucular 
hər il Novruz gələndə bu bayramın 
necə meydana gəlməsi barədə yeni 
bir fikir eşitmək, daha əsaslı yazı 
oxumaq ehtiyacı duyurlar. Onların 
bu sualını cavablandırmaqda tarixçi 
və etnoqraflardan da əvvəl, keçmiş 
münəccimlərin ibtidai qənaətləri 
və çağdaş astronomların elmi 
mülahizələri düzgün və yetərli bilgi 
verir.

Novruz bayramının ilkin 
qaynağı və təyinedici mahiyyəti 
barədə sualımızın cavabında 
ölkəmizdə bu sahədə ən nüfuz-
lu və salahiyyətli elmi qurum 
olan AMEA Şamaxı Astrofizika 
Rəsədxanasının icraçı direktoru, 
Beynəlxalq Astronomiya İttifaqının 
üzvü, professor Nəriman İsmayı-
lov aşağıdakıları bildirdi:

– Hər xalqın həyatında bay-
ramlar önəmli yer tutur. Onların 
içərisində eləsi var ki, min illərdən 
keçib gələrək milli varlığın bir çox 
dəyərlərini özündə cəmləşdirib, 
müqəddəsləşdirib. Azərbaycan xalqı-
nın belə bayramı hər il baharın gəlişi 
ilə bağlı böyük coşqu və ümumxalq 
təntənəsi ilə qeyd etdiyimiz Nov-
ruzdur. Nə üçün ulu babalarımız bu 
günü əsrlər boyu yeni il kimi bayram 
etmişlər? 

Bu bayramın tarixi çox qədimlərə 
gedid çıxır. Novruz təbii əsasına 

və mədəni köklərinə görə, xüsusilə 
Türk və İran xalqları arasında geniş 
yayılmış bayramdır. Bayramın çox 
möhtəşəm və gözəl təbii əsası var: 
göy sferinin yaradılmış müxtəlif koor-
dinat sistemlərində Novruzun gəlişi 
xüsusi astronomik hadisə kimi qeyd 
olunur. Bu hadisə hətta ən qədim sa-
yılan Maya təqvimində (e.ə.3-cü mi-
nillik) və Ömər Xəyyamın (1079-cu il) 
tərtib etdiyi “Cəlali” günəş təqvimində 
də əksini tapıb. 2009-cu ildə isə 
Novruz bayramı Azərbaycanın 
təşəbbüsü ilə UNESCO-nun qeyri-
maddi mədəni irsi kimi qeydiyyata 
alınıb. 2010-cu ildə BMT-nin Baş 
 Assambleyasının 65-ci sessiyasında 
21 Mart Beynəlxalq Novruz Günü 
təsis edilib. 

Əvvəla, bu bayram Azərbaycan 
xalqının qədim elmi və mədəni 
səviyyəsindən xəbər verir. Dünyanın 
müxtəlif xalqları, tarixən, yeni ili bir 
sıra hallarda heç bir elmi əsas olma-
dan hesabladığı halda, ulu babala-
rımız ilin başlanğıcını dəqiq astro-
nomik hadisədən – yaz bərabərliyi 
anından, fəsillər dövrəsinin 
əvvəlindən götürmüşlər.

Astronomiyadan məlumdur ki, 
Yer kürəsi öz oxu ətrafında fırlan-
maqla yanaşı, Günəş ətrafında da 
dolanır. Lakin yerdəki müşahidəçiyə 
elə gəlir ki, hərəkət edən Yer yox, 
Günəşdir. Sanki, Günəş ulduzlar ara-
sında Qərbdən Şərqə doğru hərəkət 
edir və bir ildən sonra o, ulduzlar 
arasında əvvəlki yerinə qayıdır. Yerin 
Günəş ətrafında illik dolanması za-
manı Günəş zodiak bürcləri arasında 
yerini dəyişərək mart ayında Qoç 
bürcündə görünür. 

Günəş ekliptika boyunca illik 
zahiri hərəkəti zamanı 12 ulduz 
bürcündən keçir və onların hər 
birində, təxminən, bir ay olur. Bu 
bürclərə zodiak bürcləri (“heyvan 
bürcləri”) deyilir. Bu bürclər aşağıda-
kılardır: Qoç, Buğa, Əkizlər, Xərçəng, 
Şir, Qız, Tərəzi, Əqrəb, Oxatan, 
Oğlaq, Dolça və Balıqlar. Astponom-
lar Günəşin ekliptika üzrə illik zahiri 
hərəkətində 4 səciyyəvi anı müəyyən 
etmişlər.

Günəş il ərzində göy sferində 
ulduzlara nəzərən ekliptika adla-
nan qapalı xətt (ellips) üzrə dövri 
hərəkət edir. Ekliptika il ərzində göy 
sferinin ekvatorunu iki nöqtədə – 
yaz bərabərliyi (21 mart) və payız 
bərabərliyi (21 sentyabr) adlanan 
nöqtələrdə kəsir. Ekliptika müstəvisi 
ilə ekvator müstəvisi arasındakı 
bucaq ekliptikanın meyli adlanır və 

bu bucaq təqribən 23°26’ təşkil edir. 
Günəşin yaz bərabərliyi nöqtəsindən 
keçməsi zamanı o, il ərzində ilk dəfə 
göy sferinin cənub yarımkürəsindən 
şimal yarımkürəsinə “adlayır”. Məhz 
bu an baharın gəlişi hesab olunur. 

Bundan sonra Günəş günbəgün 
üfüqdən daha hündürə qalxır, yerin 
şimal yarımkürəsi daha çox günəş 
şüaları qəbul edir və havalar tədricən 
isinir. Bu gediş yay günəşduruşu 
adlanan nöqtəyə, yəni iyun ayının 
22-nə kimi bu qaydada davam edir 
və həmin gün günorta vaxtı Günəş 
üfüqdən maksimum hündürlükdə olur 
(məsələn, Bakıda 73°04’). 

Bu vaxtdan başlayaraq mak-
simal hündürlük günbəgün azal-
mağa başlayır və payız bərabərliyi 
nöqtəsində, yəni 22 sentyabrda 
Günəş ekliptika ilə ekvator xəttinin 
kəsişmə nöqtəsindən keçərək göy 

sferinin cənub yarımkürəsinə “adla-
yır”. Həmin gündən sonra Günəşin 
üfüqdən günlük maksimal hündürlüyü 
tədricən azalır. Beləliklə, Yerin şimal 
yarımkürəsinə daha az enerji gəlir. 
Nəticədə, havalar tədricən soyumağa 
başlayır və bu gediş dekabr ayının 
22-nə qədər davam edir. Bu halda 
Günəşin Bakıda günorta üfüqdən 
maksimal hündürlüyü 26°12’ olur. 

Ümumiyyətlə, astronomiyada göy 
cisimlərinin hərəkətini göy mexanika-
sı bölməsində öyrənirlər. Bu zaman 
Nyuton qanunları, ümumidünya 
cazibə qanunu, Kepler qanunları 
geniş istifadə olunur. Bu hesablama-
lar kifayət qədər mürəkkəbdir, ona 
görə bu işlə hətta bütöv elmi-tədqiat 
institutları və şöbələri məşğul olur. 

Qeyd edək ki, göy mexanika-
sında istifadə olunan fiziki qanunlar 
çərçivəsində çox uzun müddət üçün 

göy cisimlərinin koordinatları qabaq-
cadan müəyyən müddət üçün hesab-
lana bilər. Məsələn, Günəş sistemi 
panetlərinin və onların peyklərinin, bir 
çox kometlərin, asteroidlərin hərəkət 
trayektoriyaları və koordinatları 
hesablanmış və kataloqlaşdırılmışdır. 
Oxucular, yəqin ki, Günəş sistemi 
cisimlərinin hərəkətini təsvir edən 
kompüter proqramlarına da rast 
gəlmişlər. Göy sferində Günəşin, 
Ayın, digər planetlərin hərəkəti göy 
mexanikası qanunları üzrə baş verir. 
Ona görə də, yeni ilin gəlişi, Novruz 
bayramı kmi astronomik hadisələrin 
baş verməsi əvvəlcədən hesablana 
bilər. 

Birinci yaxınlaşmada Yer Günəş 
ətrafında müstəvi orbit üzrə hərəkət 
edir. Ay da Yer ətrafında ekliptika 
müstəvisinə nisbətən bucaq altında 
yerləşən müstəvidə fırlanır. Belə 

hərəkət müəyyən həyəcanlanma 
yaratdığından, Günəşin həqiqi yeri 
həmişə ekliptika ilə üst-üstə düşmür 
və ondan bir neçə saniyə fərqlənə 
bilir. Digər planetlərdən gələn 
həyəcanlandırıcı təsirlər də Günəşin 
vəziyyətinə təsir edir. 

Bundan başqa, ekliptika 
özü elliptik olduğundan, həqiqi 
Günəş ekliptika boyunca müxtəlif 
sürətlərlə hərəkət edir. Presessiya-
nın (sürüşmə) səbəblərindən biri 
də ekliptika ilə ekvator müstəviləri 
arasındakı bucağın 26 min il periodla 
dəyişməsidir. Bütün bunlar sonda 
Günəşin yaz bərabərliyi nöqtəsindən 
keçmə vaxtının müxtəlif olmasına 
səbəb olur və beləliklə, baharın 
gəlmə anı müxtəlif illərdə mart ayının 
20-nə, yaxud 21-nə düşür. 

Beləliklə, bu il baharın gəlişi 
Azərbaycanda bu gün martın 20-də 

saat 19:33-də baş verəcəkdir.
Astronomiya elminə görə, Günəş 

təqvimlərinin əsasını Günəşin yaz 
bərabərliyi nöqtəsindən iki ardı-
cıl keçməsinə sərf olunan zaman 
fasiləsi təşkil edir. Bu fasiləyə tropik il 
deyilir. Tropik ilin uzunluğu 365,2422 
gün və ya 365 gün 5 saat 48 dəqiqə 
46 saniyəyə bərabərdir. Göründüyü 
kimi, tropik il tam sayda günlərdən 
ibarət deyil. Təqvim ili isə tam sayda 
günlərdən ibarət olmalıdır. Ona görə 
təqvimə arabir "visokos" və ya uzun il 
daxil edilir. Özü də elə visokos siste-
mi seçilir ki, müəyyən dövrdə təqvim 
ilinin orta uzunluğu mümkün qədər 
tropik ilə yaxın olsun.

İndi dünyanın əksər ölkələrində 
istifadə olunan Günəş təqvimində 
400 illik dövr 303 adi (365 gün) və 97 
visokos (366 gün) ildən ibarətdir. Ona 
görə təqvim ilinin 400 illik dövrdə orta 

uzunluğu 365,2425 günə bərabərdir. 
Bu da tropik ilə çox yaxındır.

– Lakin tarixin müxtəlif 
dövrlərində və dünyanın  
müxtəlif yerlərində fərqli 
təqvimlərdən istifadə olunmuşdur. 
Bu təqvimlərdə ilin başlanğıcı eyni 
fəsilə və günə düşmür.

– Əlbəttə, ilin başlanğıcı şərti 
qəbul olunur, şübhəsiz ki, Günəş 
təqvimində yeni ili Günəşin illik 
hərəkətindəki 4 səciyyəvi anın 
birindən başlamaq daha təbii olardı. 
Onların içərisində də yaz bərabərliyi 
(21 mart) daha məqsədəuyğundur. 
Çünki martın 21-də gecə gündüzə 
bərabərdir, fəsillərin gözəli olan 
baharın ilk günüdür. Martın 21-də 
həm də Günəşin ekvatorial koor-
dinatları sıfıra bərabər olur. Başqa 
sözlə, Günəş koordinat başlanğıcın-
da olur. Məhz ona görə də müdrik 
babalarımız yeni ilin başlanğıcı kimi 
yaz bərabərliyi gününü götürmüş və 
onu Novruz bayramı adlandırmışlar. 
“Novruz” sözü özü də “yeni gün” 
mənasını verir.

Astpofizik, professor Nəriman 
İsmayılovun Novruzun təbii-elmi 
əsasları barədə söylədiklərinə bu 
bayramın tarixi köklərindən soraq 
verən tarixi məlumatları da əlavə 
edirik.

Tarixçi və etnoqraf alimlərimiz 
göstərirlər ki, Azərbaycanda Nov-
ruzun bayram edilməsinin dərin 
kökləri var. Hələ Zərdüşt dini əmələ 
gəlməzdən əvvəl (yeni eradan əvvəl 
1500–1200-cü illər) bu bayram 
Azərbaycan torpağında təmtəraqla 
keçirilmişdir. Zərdüşt peyğəmbər ba-
harın gəlməsinin bayram edilməsini 
öz təlimində 7 əsas bayramdan 
biri kimi daxil etmişdir. Zərdüştlərin 
təqvimində yeni il yaz bərabərliyi 
günü, yəni martın 2-də bayram 
edilmişdir. Bunları əsas götürərək, 
hesab etmək olar ki, lap qədimlərdən 
odlar diyarı sayılan Azərbaycanda 
Novruzun bayram edilməsinin tarixi 3 
min 500 ildən çoxdur.

Qədim Romada yeni il martın 
1-də keçirilirmiş. Bizim eradan əvvəl 
153-cü ildən başlayaraq yeni seçilmiş 
konsullar, ənənəyə görə, yanvarın 
1-dən işə başlayırmışlar. Ona görə 
yeni eradan əvvəl 46-cı ildə impera-
tor Yuri Sezarın vaxtında yeni il mar-
tın 1-dən yanvarın 1-nə keçirilmişdir. 
Rusiyada da yeni il əvvəllər martın 
1-də, sonralar isə sentyabrın 1-də 
bayram edilirmiş. 1700-cü ildə Böyük 
Pyotrun əmri ilə yeni il yanvarın 1-nə 
keçirilmişdir.

Görkəmli astrofizik, mərhum 
professor Cəfər Quluzadə bildi-
rirdi ki, yanvarın 1-i Günəşin illik 
hərəkətində heç bir səciyyəvi ana, 
təbiət hadisəsinə uyğun gəlmir. Ona 
görə yeni ili yanvarın 1-də bayram 

etməyin heç bir elmi əsası yoxdur. 
Novruzun bahar bayramı, yeni ilin 
gəlişi kimi qeyd edilməsinin isə 
dəqiq astronomik əsası vardır. Bizim 
era tarixə Roma rahibi Dionisey 
tərəfindən daxil edilmişdir. O, Roma-
nın əsası qoyulma erasının 1285-ci 
ilindən başlayaraq yeni bir dövr üçün 
pasxa bayramını hesablayarkən 
heç bir əsası olmadan elan etmişdir 
ki, İsa peyğəmbər 532 il əvvəl, yəni 
Romanın əsası qoyulduğu eranın 
753-cü ilində anadan olmuşdur. Ra-
hib Dionisey eranı İsa peyğəmbərin 
anadan olduğu ildən başlamağı təklif 
etmişdir. Həmin era ilə indi 2011-ci 
ildir. Buna miladi tarix deyilir.

Dionisey 532 rəqəmini haradan 
götürmüşdür? Alimlər bunu belə 
izah edirlər:

– Sonralar aydın olmuşdur ki, 
532 rəqəmi üç rəqəmin hasilidir: 
4x7x 19. Burada 4 visokos dövrüdür, 
7 həftənin günlərinin sayıdır və 19 
Ay dairəsidir. Hər 19 ildən bir Ayın 
fazaları həftənin eyni gününə və eyni 
təqvim gününə düşür. Rahib hesab 
etmişdir ki, İsa peyğəmbər kimi ilahi 
bir insan bu 3 dövrün başlanğıcının 
üst-üstə düşdüyü gündə anadan 
olmalıdır. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, eranın belə başlanması 
pasxa bayramını hesablamağı xeyli 
asanlaşdırır.

Tarixdən bəllidir ki, hələ XII əsrin 
əvvəllərində böyük şair və astronom 
Ömər Xəyyamın başçılığı ilə İranda 
ən dəqiq Günəş təqvimlərindən biri 
tərtib olunmuşdur. Bu təqvimdə ilk 
dəfə olaraq Günəşin illik hərəkətinin 
qeyri-bərabərliyi nəzərə alınmışdır. 
Təqvimdə yeni il yaz bərabərliyindən, 
yəni martın 21- dən başlanır.

Ömər Xəyyamın tərtib etdiyi 
Günəş təqvimində era Məhəmməd 
peyğəmbərin Məkkədən Mədinəyə 
köçdüyü gündən, yəni bizim era ilə 
16 iyul 622-ci ildən hesablanır. Bu 
tarixə Günəş hicri və ya Şəmsi hicri 
tarix deyilir.

1952-ci ildən C.Nehrunun 
göstərişi ilə məşhur fizik, Nobel 
mükafatı laureatı Mehnad Sa-
xanın sədrliyi ilə yeni vahid hind 
təqvimi tərtib etmək üçün xüsusi 
komissiya təşkil edilmişdir. Bu 
komissiyanın tərtib etdiyi milli hind 
Günəş təqvimində də yeni il yaz 
bərabərliyindən, yəni martın 21-dən 
hesablanır. 

Qədim tariximizdən müqəddəs 
bir yol alıb gələn daha bir Novru-
zumuzun – təbiət təqviminin Yeni 
ilinin qədəmləri sayalı olsun! Bu təbii 
yeniləşmə xalqımıza bol ruzi-bərəkət 
gətirsin!

Hazırladı: Tahir AYDINOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Novruz bayramının  
elmi və tarixi qaynaqları
Azərbaycana builki yaz bu gün saat 19:33-də daxil olacaq

Novruz bayramı xalqımızın mədəni keçmişindən 
əzəmətli bir yadigardır. Ulu babalarımız ilkin düşüncə ilə 
hər il yazın gəlişinin onların həyatını yeniləşdirdiyini yəqin 
etdiklərindən bu hadisəni həmişə sevinclə qarşılayıblar. 
Zaman keçdikcə təbiətə bu həssas münasibət öz ifadəsini 
çeşidli ayin və mərasimlərdə tapıb. Beləliklə, Novruz min 
illər boyu saflıq, yeniləşmə, xoş amallar və arzu-diləklər 
bayramı kimi formalaşıb.

Zəfər qanadlı bayram ovqatı

Zəfər yolu ilə həmin müqəddəs yurd 
yerlərinə vaxtaşırı səfərlər təşkil olunur, 
hətta hər kəs avtobusa bilet alaraq Şuşaya 
və Ağdama səfər edə bilər. Zəngilanın Ağalı 
kəndində “ağıllı kənd” layihəsi çərçivəsində 
görülən işlərin sayəsində tezliklə orada 
məskunlaşma reallaşacaq.Digər bölgələrdə 
həyata keçirilən layihələr də bizi hədsiz 
sevindirir.

Yazın gəlişi ilə əlaqədar Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında milli 
iqtisadiyyata sürətli inteqrasiya üzrə görülən 
işlər daha geniş vüsət alacaq. Hamı və 
hər kəs bu vətənpərvərlik amalı naminə 
əlindən gələni etməli və layiqli töhfələrini 
əsirgəməməlidir. Bizim “AzTERMOİZOL” 
ASC-nin kollektivi də bu işlərdən kənarda 
qalmır. Dəfələrlə beynəlxalq miqyasda 
keyfiyyətli iş sertifikatlarına layiq görülmüş 
müəssisəmizin mütəxəssisləri oradan 
aldıqları sifarişləri vaxtında və layiqincə 
yerinə yetirmək əzmindədirlər. Bir sözlə, 
hamımızın qəlbi doğma Qarabağımızla 

bir vurmaqdadır. Müzəffər Ali Baş 
Komandanımızın rəhbərliyi ilə həmin ulu 
yerləri mənfur düşməndən təmizləmiş 
hərbçilərimiz bir növ estafeti zəhmət 
cəbhəsinin hünərvər insanlarına ötürmüşlər. 
Biz də gərək elə edək ki, tezliklə Qarabağın 
və Şərqi Zəngəzurun yaraları tamamilə 
sağalsın, orada həyat yenidən öz əvvəlki 
axarına düşsün.

Cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi 
sayəsində Qarabağın dünyanın cənnət 
diyarına çevriləcəyi vaxt uzaqda deyl. 
Bu, hazırkı iqtisadi siyasətimizin əsas 
prioritetlərindən biridir. Novruz bayramını 
sevinclə qeyd etdiyimiz bu günlərdə 
Ermənistanla sərhəddə qulluğunu davam 
etdirən əsgər və zabitlərimizi, eyni 
zamanda ezam olunduqları Qarabağ və 
Şərqi Zəngəzurda hünər göstərən zəhmət 
adamlarımızın hamısını təbrik edir, yeni-yeni 
nailiyyətlər arzulayıram. 

Şakir HƏSƏNOV, 
“AzTERMOİZOL” ASC-nin rəisi 

Qədim və gözəl Novruz bayramını 
 xaqımız ictimai, siyasi və mədəni 
həyatda yeni uğurlarla qarşılayır. 

44 günlük Vətən müharibəsində qazanılan 
möhtəşəm zəfərin doğurduğu yüksək ovqat 
həyatımızın bütün sahələrinə dərindən 
nüfuz etmiş və bizi böyük qələbələrə 
ruhlandırmışdır. İndi Doğma Qarabağımızın 
hər bir guşəsində – Şuşada, Laçında, 
Ağdamda, Füzulidə, Zəngilanda böyük 
bərpa-quruculuq işləri gedir və yerli əhalinin 
oraya “Böyük Qayıdış”ı sürətləndirilir. 

Milli-mənəvi dəyərlərimizi 
yaşadan Novruz bayramı

Məlumdur ki, sovet hakimiyyəti 
illərində həyata keçirilən siyasət digər 
milli-mənəvi dəyərlərimiz kimi, Novruzu 
da Azərbaycan xalqının şüurundan silə 
bilmədi. Bütün həyatını Azərbaycan 
xalqının rifahına və ölkəmizin 
çiçəklənməsinə həsr edən ümummilli 
lider Heydər Əliyevin sovet hakimiyyəti 
illərində Azərbaycana birinci rəhbərliyi 
dövründə imperiyanın sərt qadağalarına 
baxmayaraq, xalqımızın yaddaşında 
kök salmış Novruz bayramı qeyd 
edilmişdir. Belə ki, ulu öndərin müdrik 
siyasəti nəticəsində ümumi mədəni 
hərəkatın tərkib hissəsi kimi milli 
bayramımız Novruz ötən əsrin 70-80-ci 
illərində əvvəlki dövrlərlə müqayisədə 
daha geniş qeyd olunmağa başladı. 

Ulu öndər çıxışlarının birində qeyd 
etmişdi: “Vaxt var idi ki, bu bayram 
bəzi səbəblərdən qadağan olunmuşdu. 
Ancaq həmin onillikləri biz hamımız 

bir yerdə yaşamışıq və hamımız da 
bilirik ki, heç kim bu qadağaya fikir 
verməyibdir və öz bayramını edibdir. Bu 
bayram elə bayramdır ki, özünün maddi 
vəziyyətindən asılı olmayaraq, hər bir 
insan – zəngin adam da, orta yaşayan 
da, lap kasıb şəraitdə yaşayan insan 
da onu bayram edir. O illər ki, bizim bu 
ümumxalq bayramının keçirilməsinə 
imkan yox idi, hər kəsin evində mütləq 
səməni də, rənglənmiş yumurtalar da, 
plov da var idi”.

Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini 
əldə etdikdən sonra, xalqın təkidi ilə 
hakimiyyətə qayıdan ümummilli lider 
Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində 
Novruz rəsmi bayram elan olunmuş, 
şəxsən ulu öndərin iştirakı ilə ümumxalq 
şənlikləri çərçivəsində, yüksək 
təmtəraqla qeyd edilmişdir.

Heydər Əliyevin adət-ənənələrimizin 
və milli-mənəvi dəyərlərimizin 

qorunması sahəsində fəaliyyətini uğurla 
davam etdirən Prezident İlham Əliyevin 
göstərişi və tapşırığı əsasında hər il 
dövlət və milli bayramlarımız, xüsusilə, 
Novruz bayramımız daha yüksək 
coşqu ilə qeyd edilir. Həmin şənliklərdə 
dövlət başçısının iştirak etməsi bayram 
təntənələrinə xüsusi rəng qatmaqla 
yanaşı, eyni zamanda, hakimiyyət 
– cəmiyyət münasibətlərinə müsbət 
təsirini göstərir.

Qloballaşma şəraitində aparılan 
işlər milli-mənəvi dəyərlərin dünyaya 
inteqrasiyasına yol açır. Belə bir 
şəraitdə respublikanın birinci xanımı, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
UNESCO-nun və ISESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü və təşkilatçılığı 
ilə həyata keçirilən tədbirlər xalqımızın 
maddi-mənəvi irsinin, milli adət-
ənənələrinin təbliği sahəsində atılan 

ciddi addımlardır. 2010-cu il fevralın 
23- də BMT Baş Assambleyasının 
64-cü sessiyasının iclasında 21 
mart “Beynəlxalq Novruz Günü” 
elan edilmişdir. Novruz bayramının 
UNESCO-nun Qeyri-Maddi Mədəni 
İrs üzrə reprezentativ siyahısına daxil 
edilməsi və Beynəlxalq Novruz Günü 
elan edilməsi milli adət-ənənələrimizin 
dünyəviliyini, bəşəriliyini, irqindən, 
dinindən asılı olmayaraq, bütün 
millətlərin ona maraq göstərməsini 
təsdiqlədi. Bu, Azərbaycanın 
tarixiliyinin, özünəməxsusluğunun 
dünyada işıqlandırılması və irsin 
bəşəriliyini ifadə edən amil kimi ortaya 
qoyulması ilə səciyyələndi.

Artıq ikinci ildir ki, işğaldan 
azad olunan ərazilərimizdə, 
əzəli torpaqlarımızda Novruz 
tonqalı yandırılır. 44 günlük Vətən 
müharibəsində qazandığımız tarixi 
zəfərimiz bizi arzularımıza, böyük 
məsləkimizə qovuşdurdu. İşğaldan 
azad olunan əzəli torpaqlarımızda 
Novruz bayramımızı milli adət-
ənənəmizə uyğun qeyd edirik. 
Novruz ənənələri yenidən 30 ilə 
yaxın həsrətində olduğumuz doğma 
torpaqlarımızda yaşadılır, tonqallar 
qalanır. 

Ötən il Prezident İlham Əliyevin 
Şuşada Cıdır düzündə bayram 
tonqalını alovlandırması hər birimizi 
qürurlandırıb. Dövlət başçısı xalqa 
müraciətində bildirmişdi: “2004-cü ildən 
başlayaraq, hər il mən Azərbaycan 
xalqını Novruz bayramı münasibətilə 
təbrik edərkən deyirdim ki, biz öz 
doğma torpaqlarımıza qayıdacağıq... 
Bu gün biz Novruz bayramını qədim 
şəhərimizdə, Azərbaycanın mədəniyyət 
paytaxtı Şuşada qeyd edirik. Bu, tarixi 
hadisədir. Bu, böyük xoşbəxtlikdir”.

Azər SÜLEYMANOV, 
Yeni Azərbaycan Partiyası Nəsimi 

rayon təşkilatının sədri

Novruz xalqımızın milli-mənəvi irsini təcəssüm etdirən, xalqın 
tarixi kökünü, yaddaşlardan süzülüb gələn ənənələri yaşadan, 
keçmişimizi və gələcəyimizi bir-biri ilə bağlayan milli bayramımızdır. 
Bu, bayram həyatın əsas ünsürləri – su, od, yel və torpaq ilə bağlı 
xüsusiyyətləri özündə saxlamaqla yanaşı, cəmiyyətdə humanist 
münasibətlərin məntiqini ifadə edir. Xalqımız üçün əziz olan bu 
bayram haqqında ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: “Dünyada olan 
bütün xalqların bayramlarından fərqi odur ki, bu, təbiətlə, kainatla 
əlaqədardır, bunun elmi əsasları var. Bu bayram min illər boyu 
xalqımızın qəlbinə daxil olub və çox dərin köklər salıbdır. Ona görə 
də bu bayramı hər bir azərbaycanlı öz doğma bayramı kimi keçirir”.
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