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Azərbaycan filoloji fikrinin inkişafı tarixində özünəməxsus 
yer tutan alimlərdən biri də Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyası Dil İnstitutunun ilk direktoru olmuş, 

filologiya elmləri namizədi Miryusif Mirbabayevdir. 

Miryusif Mirabbas oğlu Mirbabayev 
1889-cu ildə İrəvan şəhərində anadan 
olmuş, orada rus-tatar məktəbində və 
gimnaziyada təhsil almışdır. 1916-cı 
ildə Moskva Universitetinin Hüquq 
fakültəsini bitirdikdən sonra İrəvana 
qayıdan Miryusif uzun müddət təhsil 
sistemində çalışmışdır. Şəhər Duma-
sının üzvü olmuş atası Mirabbas Mir-
babayev İrəvan ziyalılarının tanınmış 
nümayəndələrindən idi. Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti qurulduqdan sonra 

isə cümhuriyyətin İrəvandakı diploma-
tik nümayəndəliyində öncə katib əvəzi, 
sonra katib işləmişdir. Azərbaycanın 
İrəvandakı diplomatik nümayəndəsi 
Məhəmməd xan Təkinski 1919-cu 
ilin yayında “persona non qrata” elan 
olunduqdan sonra Miryusif Mirbaba-
yev bir müddət diplomatik nümayəndə 
vəzifəsini icra etmişdir.

Miryusif Mirbabayev 1918– 1920-ci 
illərdə həm İrəvandakı diplomatik 
nümayəndəliyin əməkdaşı, həm də 
İrəvan Müsəlman Milli Şurasının üzvü 
kimi, ermənilərin İrəvan quberniyasın-
da törətdikləri qırğınların qarşısının 
alınması üçün həm Azərbaycanın, 
həm Ermənistanın xarici işlər 
nazirliklərinə, həm də Cənubi Qaf-
qazdakı müttəfiq qoşunların ko-
mandanlığına çoxsaylı müraciətlər 
göndərmişdir.

Ermənistanda sovet hakimiyyəti 
qurulduqdan sonra M.Mirbabayev 
Ermənistan İnqilab Komitəsinin Hərbi 
Tribunalında, Xalq Maliyyə Komissar-
lığında məsul vəzifələrdə çalışmış, 
İrəvan Pedaqoji Texnikumunda tədris 
hissə müdiri, fəhlə fakültəsinin rəhbəri 
vəzifələrində işləmişdir. Miryusif Mir-
babayev Ermənistan EA Tarix İnstitu-
tunda və Ölkəşünaslıq muzeyində elmi 
işçi olmaqla yanaşı, Xalq Maarif Ko-
missarlığı nəzdindəki Milli Azlıqlar Şu-
rasının, Yeni Türk Əlifbası Komitəsinin 
üzvü kimi də ictimai işlərdə yaxından 
iştirak etmişdir.

Miryusif Mirbabayev 1933-cü ildə 
Bakıya köçmüşdür. Əvvəlcə SSRİ 
EA Zaqafqaziya filialının Azərbaycan 
şöbəsində işləməklə yanaşı, ali 
məktəblərdə dərs demişdir.  1938-ci 
ildən 1944-cü ilə qədər isə SSRİ 
Elmlər Akademiyası Zaqafqaziya 
filialının Azərbaycan bölməsində 
işləmişdir. Lüğətçilik İnstitutunun elmi 
katibi, sonra isə müdiri olmuşdur. 
1944–1945-ci illərdə M.Mirbabayev 
Moskvada Dil və Təfəkkür İnstitu-
tunda, Şərqşünaslıq İnstitutunda, 
 MDU-nun filologiya fakültəsinin 
şərqşünaslıq şöbəsində Azərbaycan 
dilinin müxtəlif problemlərindən bəhs 
edən məruzələrlə çıxış etmişdir. 

Miryusif Mirbabayev 1946– 1949-cu 

illlərdə Azərbaycan SSR Elmlər 
Akademiyasının Dil İnstitutuna (in-
diki Nəsimi adına Dilçilik İnstitutuna) 
direktor təyin edilir. Həmin dövrdə 
alimin elmi fəaliyyəti, əsasən, müxtəlif 
lüğətlərin tərtibinə və redaktəsinə həsr 
olunur. Miryusuf müəllim lüğətçilik 
sahəsində tanınmış dilçilərimizdən biri 
idi. Alim ömrünün 18 ilini məhz elmin 
bu sahəsinə həsr etmişdir.  Akademik 
Heydər Hüseynovun rəhbərliyi altında 
hazırlanmış (1940–1946) dörd cildlik 

“Rusca-azərbaycanca lüğət”ə görə 
1948-də Stalin mükafatına layiq 
görülən alimlərdən biri də Miryusif 
Mirbabayev olmuşdur. 

Azərbaycanda ilk dəfə 
“Azərbaycanca-rusca frazeoloji lüğət” 
də Miryusif Mirbabayev tərəfindən ha-
zırlanmışdır. Alim “Türk (Azərbaycan) 
dilinin erməni dilinə təsiri” mövzusunda 
dissertasiya müdafiə edərək filologiya 
elmləri namizədi alimlik dərəcəsini 
almışdır. İrəvan sözünün mənşəyinə 
toxunan alim qeyd edir ki, Urartu çarı 
1-ci Argiştinin eramızdan əvvəl 782-ci 
ildə tikdirdiyi Erebuni qalası yaxınlı-
ğında salınmış və uzun zaman "Çuxur 
səd" adlandırılan yaşayış məntəqəsi 
Şah İsmayılın sərkərdələrindən olan 
Rəvan xanın şərəfinə “Rəvan” adlan-
dırılmışdır. Azərbaycan türkcəsində "r" 
səsi ilə başlanan sözləri tələffüz etmək 
üçün sözün əvvəlinə "i" artırılmış və 
"İrəvan" deyilmiş, 1936-cı ildən sonra 
rəsmi sənədlərdə "Yerevan" yazılmış-
dır. İrəvan xanlığının idarəçiliyində 
bəylərbəyi, kələntər, yüzbaşı və s. 
vəzifələr mövcud idi. Ermənilər həmin 
titulları və sənətkarlıq terminlərini 
sonradan özlərinə soyadı kimi 
qəbul etmişlər. Məsələn, Bəyləryan, 
Kələntəryan, Yüzbaşyan, Mirzəyan, 
Dəmirçiyan, Çilingəryan və s. 

Miryusif Mirbabayev Azərbaycan 
dilinin erməni dilinə təsirini xalqımızın 
tarixi ilə əlaqələndirirdi. Zira, qədim 
Dərbənddən başlayaraq, Təbrizə 
və Bağdada qədər olan ərazidə 
türklər (azərbaycanlılar) yaşayırdı-
lar. Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə 
Azərbaycan türkcəsinin rəsmi 
dövlət dili səviyyəsinə qaldırılması 
nəticəsində ana dilimizin başqa dillərə, 
o cümlədən erməni dilinə təsirini 
daha da artırması faktları alimin 
tədqiatlarında öz əksini tapmışdır. 
Nəzərə almaq lazımdır ki, bu fikirləri 
görkəmli alim Miryusif Mirbabayev 
hələ sovet dövrünün ən çətin zaman-
larında qələmə almışdır. 

Alimin 1945-cü ildə “Müxtəsər 
rusca-farsca-azərbaycanca lüğət”i çap 
olunmuşur. Lüğət 9000-ə yaxın sözü 
ehtiva edirdi.

Miryusif Mirbabayev 1946– 1949-cu 
illərdə Azərbaycan SSR EA-nın 
müstəqil Dil İnstitutuna rəhbərlik etdiyi 
dövrlərdə bir sıra kitabların redak-

toru olmuşdur. Dördcildlik “Rusca-
azərbaycanca lüğət”in nəşri təkcə 
Azərbaycanda deyil, ümumən, Sovet 
İttifaqında ikidilli lüğətçiliyin inkişafı 
sahəsində mühüm addım hesab edi-
lirdi. Sözügedən lüğət 100 minə qədər 
sözü əhatə edirdi. Hələ 1941-ci ildə 
M.Mirbabayev bu lüğətin tərtib qayda-
ları və prinsipləri haqqında Moskvada 
keçirilən konfransda məruzə etmişdi. 

Miryusif müəllim “Azərbaycan 
dilinin izahlı lüğəti”nin ilkin layihəsinin 
hazırlanmasında da (1945–1950) 
mühüm rol oynamış, kitabın redaktoru 
olmuşdur.

Azərbaycan dilçilik tarixində daha 
çox lüğətçi kimi tanınan M.Mirbabayev 
bir sıra sanballı elmi məqalələrin 
də müəllifidir. Elmi məqalələrində 
Azərbaycan və erməni dillərinin gene-
tik qohum olmadığını təsdiq edən alim 
“Azərbaycan və erməni dillərinin qar-
şılıqlı əlaqəsi haqqında” məqaləsində 
bu məsələyə geniş toxunur və erməni 
dilində ərəb-fars və Azərbaycan 
mənşəli sözlərin işləndiyini qeyd edir. 
Alimin fikrincə, İrəvan ermənilərinin 
nitqində bu tip sözlər getdikcə azal-
sa da, Bakıda yaşayan ermənilərin 
dilində onlara tez-tez rast gəlmək olur. 
İrəvanda yaşayan ermənilərin dilində 
bu cür təsirin azalmasını alim haqlı 
olaraq, məktəb şəbəkəsinin inkişaf 
etməsi ilə bağlayırdı. M.Mirbabayev 
Azərbaycan dilinin erməni dilinə 
təsirini Azərbaycan xalqının bu 
arealda yayılması və qədim tarixi ilə 
əlaqələndirirdi. Əlbəttə, yaşadığı dövrü 
nəzərə alsaq, alimin bu cür cəsarətli 
fikirləri bu gün də öz aktuallığını saxla-
maqdadır. 

Azərbaycan dilçilik tarixində 
lüğətşünas – alim kimi yadda qalan 
Miryusif Mirbabayev 1951-ci il avqus-
tun 25-də 62 yaşında vəfat etmişdir. 
Həmkarları onu sadə, səmimi və 
təvazökar bir insan kimi xatırlayırlar. 

Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Rəyasət Heyətinin 28 aprel  1999-cu 
il tarixli qərarına əsasən, Miryusif 
Mirbabayevin həyat və fəaliyyətinə 
həsr edilmiş sessiya keçirilmişdir. 
Qərarda alimin yaşamış olduğu 
evə xatirə lövhəsinin vurulması və 
Bakı küçələrinin birinin onun adına 
verilməsi ilə bağlı məsələ qaldırılmış-
dır. Hazırda Bakıda küçələrdən biri 
görkəmli alimin adını daşıyır. 

Görkəmli alim Miryusif Mirbaba-
yevin haqqında görkəmli dilçi alimlər 
yüksək fikirlər söyləmiş, müxtəlif 
dövrlərdə haqqında kitab və məqalələr 
yazmışlar. 

Filologiya üzrə elmlər doktoru 
Əsgər Zeynalovun “İrəvan ziyalıla-
rı” (1999) kitabında İrəvanın köklü 
nəsillərindən olan Mirbabayevlər 
haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. 
M.Mirbabayevin İrəvandakı diplomatik 
nümayəndəlikdə göstərdiyi fəaliyyət 
tarixçi alim Nazim Mustafanın “İrəvan 
quberniyasında azərbaycanlıların soy-
qırımı. (1918–1920)” kitabında (2017) 
ətraflı bəhs edilmişdir. 

Müasirlərinin xatirələrindən. 
Akademik Məmmədağa Şirəliyev: 

– “Azərbaycan Elmlər Akademiyası 
Dil İnstitutunun müavini və sonra-
dan direktoru vəzifəsində çalışmış 
Mir-Yusif ağa (Akademiyada onu 
hörmət əlaməti olaraq belə çağırır-

dılar) dəfələrlə müxtəlif aktual möv-
zularda məruzələr etmişdi. Məsələn, 
"Azərbaycan dilinin tarixinin yaradıl-
ması", "Azərbaycan SSR-nin yafət 
və İran (fars) dillərinin öyrənilməsi 
üzərində işin təşkili", "Qafqaz Albani-
yası tarixinin, Alban mədəniyyətinin və 
dilinin dərindən öyrənilməsi", "Fransız-
Azərbaycan, alman-Azərbaycan və 
ingilis-Azərbaycan lüğətlərinin tərtib 
edilməsi" və s.” (“Sovet türkologiyası” 
jurnalı, 1989, № 4, s.122).

Azərbaycan SSR Elmlər Akademi-
yasının müxbir üzvü, professor Zərifə 
Buqadova: – “1949-cu ildə Azərbaycan 
SSR Elmlər Akademiyasının Dil İnsti-
tutunun aspiranturasına daxil oldum. 
O vaxtkı direktor Mirbabayevlə tanış 
oldum. Çöhrəsində yorğunluq izləri 
sezilən ağıllı, nəcib üzünü hələ də 
xatırlayıram. O dövrdə Elmlər Akade-
miyasında (həm də ölkədə) vəziyyət 
gərgin idi – bir şübhə mühiti hökm 
sürürdü. Daha sonra aspirant olarkən 
və institutda işləyərkən həmişə elmi 
fəaliyyətini böyük maraqla izləyirdim” 
(“Elm” qəzeti, аprel, 1989, s. 4).

Filologiya üzrə elmlər doktoru, 
professor Rəhilə Məhərrəmova: – “O, 
sadə və əlçatan idi. Rəhbərlik etdiyi 
institut komandasında bütün işlərin 
və problemlərin ortaq olduğu isti, az 
qala ailə mühiti yaratmağı bacardı. 
Mən aspirant, kiçik elmi işçi kimi 
çalışırdım. İnstitut yenicə yaradılırdı, o 
dövrdə elmi dərəcəsi olan çox az milli 
kadrımız vardı və Mir-Yusif müəllim 
onları çox diqqətlə böyüdür, əsl alim 
olmalarına kömək edirdi. O, əsl ziyalı, 
anlayışlı insan idi, hər kəsə kömək 
etməyə çalışırdı. Uzun illər yanımızda 
olmasa da, biz onu belə xatırlayırıq və 
gənclərin də onu tanımasını istəyirik, 
çünki onun kimi insanlar xalqımızın 
əsl milli sərvətidir” (“Bakinski raboçi” 
qəzeti, 2 iyun 1999-cu il).

Görkəmli dilçi alim, xeyirxah və 
nəcib insan Miryusif Mirbabayevin 
xatirəsi qəlblərdə daim yaşayacaqdır. 

Nərmin ƏLİYEVA,  
AMEA Nəsimi adına Dilçilik 
İnstitutunun Nəzəri dilçilik 
şöbəsinin baş elmi işçisi, 

filologiya üzrə elmlər doktoru

BMT-nin rəhbəri Antonio Quterreş COVID –19 əleyhinə 
vaksinlər sahəsində əməkdaşlıq üzrə Çinin təşkil 
etdiyi Beynəlxalq Forumda bildirib ki, hazırda dünya 

əhalisinin 70 faizini koronavirusa qarşı peyvənd etmək və beləliklə 
də pandemiyaya və ya ən azı onun kritik mərhələsinə son qoymaq 
üçün əlavə 11 milyard doza vaksin tələb olunur. Baş katib, həmçinin 
vurğulayıb ki, vaksinlərin istehsalını ən azı iki dəfə artırmaq və COVAX 
mexanizmi bazasında onların ədalətli paylanmasını təmin etmək üçün 
Qlobal vaksinasiya planı hazırlanmalıdır. Eyni zamanda, həmin planın 
həyata keçirilməsini əlaqələndirəcək G20 səviyyəsində Fövqəladə 
Məqsəd Qrupuna da ehtiyac var.

A.Quterreş bildirib ki, planetin 
sakinlərinin əksəriyyətinin vaksinasiyası 
səhiyyə tarixində ən böyük əməliyyatdır. 
Bu, sadəcə, ədalət məsələsi deyil. Kütləvi 
immunitet, eyni zamanda, hazırda mövcud 
olan vaksinlərə davamlı ola biləcək və 
əhalinin immunizasiyası üzrə səylərə xələl 
gətirə biləcək virusun yeni variantlarının 
ortaya çıxmasının qarşısını almağa imkan 
verəcək. O, deyib ki, mən “Sinopharm” və 
“SinoVac” şirkətlərinin COVAX təşəbbüsü 
ilə imzaladığı müqavilələri alqışlayıram. 
Bu müqavilələr 500 milyondan çox doza 
vaksinin tədarükünü təmin etməyə imkan 
verəcək. O, vaksin istehsalının artırılma-
sının, texnologiya və elmi bilik mübadiləsi 
də daxil olmaqla, daha fəal beynəlxalq 
əməkdaşlıq tələb etdiyini vurğulayıb: “Bu, 
COVID –19 əleyhinə vaksinlər sahəsində 

əməkdaşlıq üzrə Beynəlxalq Forumun ilk 
iclasıdır – bu sahədə qlobal əməkdaşlığı 
gücləndirmək üçün vaksin istehsalı üzrə 
böyük gücə malik olan ölkələri, əczaçı 
şirkətləri və istehsalçıları bir araya 
gətirmək üçün bir fürsətdir".

Baş katib dövrümüzün ən aktual 
problemi olan, problemin – inkişaf etməkdə 
olan ölkələr üçün peyvəndlərə ədalətli çıxış 
məsələsinin həllində liderlik etdiyi üçün Çin 
hökumətinə təşəkkür edib.

Hazırda vətəndaşları bir sual daha 
çox düşündürür: təbii yolla virusa yoluxub 
sağalmaq yaxşıdır, yoxsa peyvəndlənmək? 
İmmunoloqlar bildirirlər ki, bu suala cavab– 
təbii ki, peyvənd olunmaqdır. Bunun iki 
əsas səbəbi var. Birinci səbəb bundan 
ibarətdir ki, əgər bir insan koronavirusa 
yoluxursa, bunun bir ştammına və ya bir 

mutasiyasına yoluxur. Lakin vaksinasiya-
dan keçirsə, orqanizm peyvənd istehsal 
olunan tarixə qədər aşkarlanan bütün 
mutasiyaları peyvənd vasitəsilə qəbul edir. 
Yəni bir neçə mutasiya və ya ştamma 
qarşı orqanizmin davamlı immuniteti ya-
ranır. İkincisi, əgər bir vətəndaş təbii yolla 
yoluxub sağalandan sonra onda immunitet 
yaranacağını düşünürsə, səhv edir. Çünki 
ayrı-ayrı fərdlərin orqanizminin xəstəliyə 
necə reaksiya verə biləcəyini təxmin etmək 
mümkün deyil. Nümunə üçün demək olar 
ki, yaşlı insanların bəzilərində koronavi-
rusa yoluxma normal keçdiyi halda, bir 
qismində ağır fəsadlar verir. Bir müddət 
əvvəl mütəxəssislər COVID – 19-un 
uşaqlarda və cavanlarda çox rahat keç-
diyini deyirdilər. Lakin “Delta” ştammında 
bunun əksini görürük. Xüsusən, Almaniya 
təcrübəsinə istinad edib demək olar ki, son 
dövrlərdə “Delta” ştammına yoluxanlar ara-
sında gənclər daha üstünlük təşkil edirlər. 
Bu da bir daha onu göstərir ki, virusa yolu-
xub sağalmaqdansa, vaksinasiyadan keçib 
davamlı immunitet əldə etmək daha etibarlı 
və ağıllı yoldur.

Qeyd etməliyik ki, son dövrlər 
Azərbaycanda bəzi məhdudiyyətlərin 
götürülməsindən sonra COVID – 19-a 
yoluxanların sayındakı artım gözlənilən 
idi. Çünki iyunun 29-dan etibarən hər gün 
müntəzəm olaraq koronavirusa yoluxan-

ların sayının xəstəlikdən sağalanlardan 
daha çox olduğu müşahidə edilirdi. Toy 
şənliklərinə icazə verilməsi və istirahət 
mövsümü fonunda belə bir artımın olmalı 
idi. Lakin peyvəndləmə siyasətində iki 
mühüm addım atıldı. Birincisi, mayın 
sonlarında “COVID” pasportu mövzusu-
nun gündəmə gəlməsi oldu. İkinci mühüm 
addım iyulun sonlarında atıldı və istirahət 
mərkəzləri, ictimai iaşə obyektləri, resto-
ranlar, kafelərə girişin mütləq dərəcədə 
“COVID” pasportu ilə mümkün olacağı 
qərarı açıqlandı. Bu iki addım nəticəsində 
epidemioloji durumun çox da sərt olma-
yacağı payız mövsümü gözlənir. Bun-
dan əlavə, infeksionistlər indiki yoluxma 
saylarını əvvəlkindən daha şəffaf hesab 
edirlər. Çünki əvvəlki dövrlərdə vətəndaşlar 
test olunmaqdan müəyyən qədər 
çəkinirdilər. “COVID” pasportu və immun 
sertifikatı məsələlərinin gündəmə çıxma-
sı vətəndaşların koronavirus əlamətləri 
hiss edən, yoluxan kimi dərhal PZR test 
olunmasına səbəb oldu. Test nəticəsi 
müsbət çıxanlar altı aylıq immun sertifikatı 
əldə edirlər. Ona görə də demək olar ki, 
bugünkü rəqəmlər şəffaf rəqəmlərdir, lakin 

qorxulu deyil. Yoluxma sayının artmasına 
baxmayaraq, yanaşı olaraq peyvəndləmə 
də getdiyindən hospitalizasiya olunan 
və reanimasiya şöbəsində müalicə alan 
xəstələrin sayında ciddi artım olduğunu 
demək olmaz.

İyulun 26-da verilən qərardan son-
ra peyvəndləmədə ikinci dalğanın sürət 
götürdüyünü görürük. Gündəlik peyvənd 
olunanların sayı 70 minə çatır, bəzən 
ondan yuxarı da olur. Bazar günləri 
yalnız mobil peyvənd mərkəzləri fəaliyyət 
göstərdiyindən vaksinasiya olunanların 
sayının az olduğunu müşahidə edirik. 
Ümumiyyətlə, gündəlik vaksin olunanların 
sayı 80 min olarsa, avqustun sonuna 2,4 
milyon əlavə peyvəndlənmə görə bilərik. 
Bu da çox yaxşı nəticədir. Ölkəmizdə 18 
yaşdan yuxarı vətəndaşların sayı təqribən 
7 milyondur. Onlardan 3 milyondan çoxu 
birinci dozanı qəbul edib. Bu da yavaş 
– yavaş 50 faizlik limitə yaxınlaşdığımızı 
göstərir. Ümumi peyvənd olunanların sayı 
isə 5 milyonu ötüb. Peyvəndləmə tempi bu 
sürətlə davam edərsə, avqustun sonunda 
epidemioloji vəziyyətdə bir sakitləşmə 
gözlənilir. O cümlədən qarşıdan gələn 

payız mövsümü çox çətin keçməyə bilər.
Onu da qeyd etməliyik ki, bəzi insan-

lara peyvənd əks-göstərişdir. Yeni növ 
koronavirus əleyhinə vaksinasiya üçün 
əks -göstəriş olan allergik xəstəliklər 
dedikdə, xüsusilə, dərman preparatları-
na qarşı allergiya nəzərdə tutulur. Güclü 
qida allergiyası da əks-göstəriş ola bilər. 
Bütün hallarda allerqoloq müayinəsindən 
keçmək məsləhətdir. İnfeksionistlərə görə, 
hamilə qadınlar, süd verən analar, allergi-
yadan əziyyət çəkənlər, həmçinin xərçəng 
xəstəliyinin kəskin dövrünü yaşayan və 
kimyaterapiya müalicəsi alan xəstələr 
koronavirus əleyhinə vaksinasiya üçün 
əks-göstəriş hesab edilirlər. Eyni zaman-
da, səpki elementi ilə müşayiət edilən və 
autoimmun xəstəliklərə tutulanlar da koro-
navirusa qarşı peyvənd vurdura bilməzlər. 
Uzun müddət hormon qəbul edən, xroniki 
bronxitin allergik formasından əziyyət 
çəkənlər üçün də vaksin təhlükəlidir. 
Əks-göstəriş bir sıra allergik reaksiyanın 
dərəcəsindən asılıdır. Yəni, bəzi allergik 
xəstələr həkim məsləhəti ilə COVID –19 
əleyhinə peyvəndlənmədə iştirak edə 
bilərlər.

Burada bir nüansı xatırlatmaq yerinə 
düşər. Belə ki, “Əks-göstəriş sertifikat”ına 
uyğun gələnlər özlərini koronavirusdan qo-
rumaq üçün kütləvi toplantılarda mütləq tib-
bi maska taxmalı, sosial məsafəni qoruma-
lı və dezinfeksiya məhlullarından istifadə 
etməlidirlər. Qeyd edək ki, avqustun 9-dan 
etibarən Azərbaycanda istifadəsinə icazə 
verilən vaksinlərə qarşı əks-göstərişləri 
olan şəxslərə “Əks-göstəriş sertifikat”ının 
verilməsinə başlanılır. “Əks-göstəriş 
sertifikat”ı almaq üçün ərazi üzrə poliklini-
kalara müraciət edilməlidir. Poliklinikalar 
həmin şəxslərin məlumatlarını Səhiyyə 
Nazirliyi tərəfindən yaradılmış xüsusi 
komissiyaya təqdim edəcək. Komissiyanın 
rəyi əsasında vətəndaşa “Əks-göstəriş 
sertifikat”ı veriləcək.

Zərifə BƏŞİRQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Unutsaq, unudularıq

Görkəmli alim, dəyərli ziyalı

Vaksinasiya ictimai səhiyyə 
tarixində ən böyük kampaniyadır

“Azercell”in rəqəmsal  
xidmətləri rahatlığı təmin edir

Ölkənin müştəri baxımdan lider 
şirkəti “Azercell Telekom” MMC 
rəqəmsal həllərdən istifadəni 

daha asan və rahat etmək məqsədilə 
“Kabinetim”, “ABB Mobile”, “Umico” 
platformaları üzərindən xidmətlərin 
çeşidini genişləndirir. 

İndi ABB Mobile tətbiqinə “Azercell”in 
NNTV, Bookmate, BluTv, “IVI” rəqəmsal 
həlləriylə yanaşı “SberZvuk” xidmətinə 
abunəlik də əlavə olunub. “SberZvuk”la 
istənilən əhvala, şəraitə və məkana uyğun 
musiqini tapmaq, dünya hitlərindən tutmuş 
klassikaya qədər müxtəlif növ musiqini 
dinləmək mümkündür. 50 milyon mahnı, 
podkast, fərdi tövsiyə və musiqini özündə 
cəmləşdirən rəqəmsal məhsulun ağıllı 
alqoritmləri seçiminizi sizin üçün avtomatik 
olaraq fərdiləşdirir. 

Yayın əvvəlində “SberZvuk” xidmətinə 
Hi-Fi musiqisi üçün dəstəyin əlavə olun-
ması nəticəsində indi milyonlarla mahnı 
istifadəçilər üçün itkisiz (lossless) –sıx-
laşdırma və təhrif olmadan təqdim olunur. 
Bu yeniliklər əlavə ödəniş tələb etmədən 
standart abunə paketinə daxildir. Qeyd 
edək ki, Hi-Fi keyfiyyəti musiqini yaradı-
cıları tərəfindən ilk düşünüldüyü və ya-
zıldığı şəkildə dinləməyə imkan verir. Bu 
funksiya iOS və Android əməliyyat siste-
mini dəstəkləyən bütün mobil cihazlarda 
istifadə oluna bilər. Bunun üçün “SberZvuk” 

tətbiqində Hi-Fi işarəsi olan istənilən kom-
pozisiyanı seçmək və ya pleyerdə, istifadəçi 
profilində Hi-Fi keyfiyyətinə keçid etmək 
kifayətdir. Eyni zamanda, trekləri keyfiyyətini 
itirmədən onlayn şəkildə dinləmək və ya 
mobil cihazın yaddaşına yükləmək də müm-
kündür. 

Həmçinin ABB Mobile-də təqdim olunan 
BluTV mobil kinoteatrına Discovery+ striminq 
xidməti əlavə edilib. Yeni proqram sayəsində 
bu kanalın sənədli və əyləncəli kitabxana-
sına üzv olmaq mümkündür. Bu paketdə 
Discovery Channel, TLC, Animal Planet, ID, 
Discovery Science, Food Network, Travel 
Channel, həmçinin Eurosport kimi populyar 
kanalların təqdim etdiyi ən məşhur şoular, 
seriallar, idmançılar haqqında proqramlar 
təqdim olunur. 

“Xalq qəzeti” 

Tovuzlular vaksinasiyada 
fəallıq göstərirlər

Tovuz rayonunda da hazırda yaşı 18-dən 
yuxarı olan vətəndaşların peyvəndlənməsi, 
həmçinin ikinci doza vaksinin vurulması 
prosesi icra olunur. Avqust ayının 4-dək 
Tovuz rayonu üzrə yaşı 18-dən yuxarı olan 
vətəndaşlara ümumilikdə 87min 22 doza 
vaksin vurulub. Bunlardan 52min 590 nəfəri 

koronavirus infeksiyasına qarşı birinci doza 
peyvənd olunanlardır.

Qeyd edək ki, rayonda vaksinasiya işi 
yaxşı təşkil olunub. Adamlar könüllü şəkildə 
tibb müəssisələrinə gəlir və peyvənd olu-
nurlar. Təbii ki, rayon icra hakimiyyətinin, 
müvafiq strukturların bu sahədə səfərbəredici 
fəaliyyəti , apardığı ideoloji iş də öz 
səmərəsini verir. İcra hakimiyyətinin facebo-
ok səhifəsində “Əziz tovuzlular! Özümüzün, 
ailəmizin və yaxınlarımızın sağlamlığının qo-
runması üçün, peyvənd olunmağa çağırırıq” 
sözləri tez-tez təkrar olunur.

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Azərbaycan Respublikası 
Nazirlər Kabinetinin 2021-ci 
il 16 yanvar tarixli sərəncamı 

ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 
Respublikasında COVİD-19 
xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər 
üçün Vaksinasiya Strategiyası”na 
uyğun olaraq regionlarda əhalinin 
peyvənd olunması prosesi uğurla 
davam etdirilir.
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