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Möhsün Zellabdin oğlu Nağısoylu 
1946-cı ilin sentyabrında Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Şərur rayonu-
nun Xok kəndində anadan olmuşdur. 
O, 1963–1971-ci illərdə Azərbaycan 
Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq 
fakültəsinin İran filologiyası şöbəsində 
təhsil almış, ali məktəbi fərqlənmə 
diplomu ilə bitirmişdir. Gənc 
şərqşünas 1961–1970, 1972–1975, 
1982–1987-ci illərdə Əfqanıstanda 
fars dili tərcüməçisi kimi çalışmışdır. 

1972-ci ildə AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutun-
da (keçmiş Respublika Əlyazmalar 
Fondu) elmi fəailiyyətə kiçik elmi 
işçi kimi başlayan Möhsün Nağısoy-
lusponrakı illərdə böyük elmi işçi, 
farsdilli əlyazmalrın tədqiqi şöbəsinin 
müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 
İranşünas tədqiqatçı 1979-cu ildə 
“XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsəri 
“Şühədanamə” (paleoqrafiya, or-
foqrafiya və tərcümə məsələləri)” 
mövzusunda namizədlik, 1994-cü ildə 
“XV–XVI əsrlər Azərbaycan tərcümə 
abidələri (tekstoloji tədqiqi və dil 
xüsusiyyətləri)” mövzusunda doktor-
luq dissertasiyası müdafiə etmişdir. 

2012-ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti yanında Ali Attesta-
siya Komissiyasının qərarı ilə alimə 
“Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisası üzrə 
professor elmi adı verilmişdir. Möhsün 
Nağısoylu 2014-cü ildə AMEA-nın 
müxbir üzvü, 2017-ci ildə isə həqiqi 
üzvü seçilmişdir. Tanınmış dilçi alim 
2016-cı ildən AMEA Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutunun direktorudur.

Möhsün Nağısoylu Əlyazmalar 
İnstitutunda işlədiyi 44 il ərzində, 
əsasən, farsdilli və türkdilli 
əlyazmalarının tədqiqi sahəsində 
çalışmış, hazırladığı elmi təsvirlər 
farsdilli əlyazmalar kataloqunun I, 
II və III cildlərinə daxil edilmişdir. 
Onun mühüm elmi naliyyətləri sıra-
sında orta əsrlərə aid Azərbaycan 
tərcümə ədəbiyyatı nümunələrindən 
bir neçəsinin ilk dəfə olaraq aşka-
ra çıxarılması, ədəbiyyatşünaslıq, 
mətnşünaslıq və dilçilik aspektindən 
sistemli şəkildə araşdırılması xü-
susi qeyd olunmalıdır. Möhsün 

müəllimin səmərəli elmi axtarışları 
nəticəsində Şirazinin “Gülşəni-raz” 
(1426) və Həzininin “Hədisi-ərbəin” 
əsərlərinin (1524) tərcümələri ilk 
dəfə Azərbaycan elmi ictimaiyyətinə 
təqdim edilmiş və geniş elmi 
tədqiqata cəlb olunmuşdur. Bun-
dan əlavə, ədəbi dil tarixinin dəyərli 
nümunələrindən olan “Şeyx Səfi 
təzkirəsi” onun rəhbərliyi ilə nəşrə 
hazırlanmışdır.

Professor Möhsün Nağısoylunun 
əsas tədqiqat obyekti olan orta əsr 
Azərbaycan yazılı tərcümə abidələri 
milli ədəbiyyatımızın ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. Bu baxımdan onun araş-
dırmaları klassik ədəbiyyatımızın 
hərtərəfli tədqiqi üçün mühüm 
əhəmiyyət daşıyır. Xatırladaq ki, 
AMEA-nın nəşr etdiyi “Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi” kitabının III cildində 
(B. 2009) onun tədqiqatlarından da 
istifadə edilmişdir.

Alim Azərbaycan filologiya 
elmində yeni bir sahə olan linqvistik 
mətnşünaslıq üzrə ciddi və sanballı 
araşdırmalar müəllifi kimi tanınır. 
Onun XV–XVI əsrlərə aid tərcümə 
abidələri üzərindəki mətnşünaslıq və 
dilçilik aspektində apardığı araşdır-
malar həmin əlyazmalarda işlənən 
ayrı-ayrı söz və ifadələri ilk dəfə 
yazılı ədəbi dilimizə məhz klassik 
mütərcimlərin gətirməsi faktlarını üzə 
çıxarmışdır. Bundan əlavə, klassik 
tərcümə mətnlərində işlənən bir sıra 
nadir türk mənşəli sözləri də ilk dəfə 
Möhsün Nağısoylu aşkar etmiş və 
araşdırmışdır. Onun bu sahədəki 
fəaliyyəti gələcəkdə Azərbaycan 
dilinin tarixi lüğətinin hazırlanmasına 
töhfədir.

Akademik Möhsün Nağısoy-
lu Azərbaycanda tərcümə tarixi 
məsələləri üzrə ardıcıl tədqiqat 
aparan görkəmli mütəxəssislərdən 
biri sayılır. Onun bu istiqamətdə 
apardığı tədqiqatlarda tərcümə tarixi, 
klassik tərcümənin özünəməxsus 
xüsusiyyətləri ilə yanaşı, 
mətnşünaslıq, ədəbiyyat tarixi və 
dilçilik məsələləri də əsas yer tutur və 
bu yöndə gələcəkdə aparılacaq araş-
dırmalar üçün əsas yaradır, yön açır.

Alimin dilçiliyə və mətnşünaslığa 

dair elmi tədqiqatlarının nəticələri 
indiyədək çap etdirdiyi 31 kitabda, 
o cümlədən 8 monoqrafiyada, 16 
tərtibat və tərcümə işində, 2 lüğətdə, 
5 dərs vəsaitində öz əksini tapmış-
dır. Fədakar tədqiqatçının “Orta 
əsrlərdə Azərbaycanda tərcümə 
sənəti” (2000), Məhəmməd Füzuli-
nin “Hədiqətüs-süəda” əsəri (2002), 
“XVI əsr Azərbaycan tərcümə 
abidəsi “Şühədanamə” (2003), 
“Şirazinin “Gülşəni-raz” tərcüməsi” 

(2004), “Əhmədinin “Əsrarnamə 
tərcüməsi” (2005), “A.Bakıxanovun 
“Riyazül-qüds” əsəri klassik tərcümə 
nümunəsi kimi” (2006), “Həzinin 
“Hədisi-ərbəin” tərcüməsi (2008), 
“XVI əsr Azərbaycan tərcümə əsəri 
“Kəvamilüt-təbir” (2011) monoqra-
fiyaları, eləcə də Möhsün Nəsirinin 
“Lisanüt-teyr” (2001), Şeyx Mah-
mud Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” 
(2005), “Şeyx Səfi təzkirəsi” (2006) 
və başqa kitabları Azərbaycan 
ədəbiyyatşünasları və dilçiləri 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir.

Alim bir sıra beynəlxalq elmi 
konfranslarda aktual məruzələrlə 
çıxış etmişdir. Məqalələri Tehran, 
Kabil, Sankt-Peterburq, İrəvan, 
Qazan, Ankara, Konya şəhərlərində 
nəşr olunan elmi toplularda çapdan 
çıxmışdır. Tərtibçisi olduğu “Nizami: 
İncilər” kitabı Türkiyədə, “Farsca 
əlyazmalar kataloqu”toplusu İranda, 
“Şühədanamə”nin tərcümə və dilçilik 
xüsusiyyətləri monoqrafiyası isə 
Almaniyada rus dilində nəşr olunmuş-
dur. 

Dilçi akademikin əsas xidməti 
mətnşünaslığın nəzəri və təcrübi 
məsələləri, Məhəmməd Füzuli-
nin, Şirazinin, Əhmədinin, Möh-
sün Nəsirinin, Şeyx Mahmud 
Şəbüstərinin, Həzininin, Abbasqulu 
ağa Bakıxanovun tərcümə irsinin 
öyrənilməsi ilə əlaqədardır. Farsdilli 
yazılı abidələrin kataloqlaşdırılması, 
onların Azərbaycan dilinə tərcüməsi 
və nəşrə hazırlanması, eləcə də 
türkdilli tərcümə əsərlərinin tədqiqi 
sahəsində alimin ciddi nailiyyətləri 
vardır. Möhsün müəllimin fars dilindən 
tərcümə etdiyi Sədrəddin Bəlağinin 
“Quran qissələri” və Şeyx Mahmud 
Şəbüstərinin “Gülşəni-raz” məsnəvisi 
onun peşəkar və bacarıqlı bir 
mütərcim olduğunu sübut edir. 

Alim rus dilində nəşr olunmuş 
“Fars əlyazmaları kataloqu”nun I, 
II, III cildlərinin həmmüəlliflərindən 
biri və elmi redaktorudur. Onun 
rəhbərliyi və bilavasitə iştirakı ilə 
tərtib edilmiş “Farsca–azərbaycanca 
lüğət” 25 min tirajla nəşr olunmuş-
dur. “Azərbaycanca–farsca lüğət” 

isə və bu yaxınlarda işıq üzü gör-
müşdür. Möhsün müəllimin müəllifi 
olduğu “Azərbaycan dili” dərs vəsaiti 
indiyədək 12 dəfə kütləvi şəkildə nəşr 
edilmişdir. Həmin kitabı Azərbaycan 
Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə 
Dövlət Komissiyası dərs vəsaiti kimi 
tövsiyə etmişdir və məktəbələrdə on-
dan dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. 
O, 230-dan çox elmi və elmi-kütləvi 
məqalənin müəllifidir. 

Möhsün müəllim 1993-cü ildən 
başlayaraq pedaqoji fəaliyyətlə 
də məşğul olur. O, müxtəlif illərdə 
Bakıdakı Qafqaz Universitetində 
və Sumqayıt Dövlət Universitetində 
Azərbaycan dili və ədəbiyyatı 
fənlərini tədris etmişdir. Bakı Slavyan 
Universitetində tərcümə ədəbiyyatı 
tarixi üzrə ixtisas kursunda da dərs 
demişdir. 

Görkəmli şərqşünas-mətnşünas 
alim kimi tanınan akademik Möhsün 
Nağısoylu Əlyazmalar İnstitutunda 
işlədiyi 44 il müddətində özünə qarşı 
tələbkar elmi işçi, səmimi insan, 
zəhmətkeş və təvazökar alim kimi 
kollektivin hörmətini qazanmış, gənc 
elmi kadrların hazırlanmasında 
əməyini əsirgəməmişdir. Hazırda 
o, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun 
direktoru vəzifəsini daşımaqdadır.

Akademik Möhsün Nağı-
soylunu bir tədqiqatçı alim kimi 
səciyyələndirdikdə, hər şeydən 
öncə, xalqımızın mənəvi sərvəti olan 
əlyazmalar – qədim və orta əsrlərin 
mənəvi sərvəti olan yazılı abidələr 
yada düşür. Axı o, mənalı ömrünün 
böyük bir hissəsini bu xəzinənin 
qapılarının xalqın üzünə açılmasına 
həsr etmiş və bu sahədə görkəmli bir 
tədqiqatçı kimi tanınmışdır.

AMEA-nın həqiqi üzvü, profes-
sor Möhsün Nağısoylu elmi yara-
dıcılığının ən yetkin və məhsuldar 
mərhələsini yaşamaqdadır. İnanırıq 
ki, Möhsün müəllim bundan sonra 
hələ çox dəyərli əsərlərə imza atacaq, 
milli dilçilik elmimizin yeni uğurlar qa-
zanmasına da öz töhfəsini verəcəkdir. 
Yubiliyar akademikin 75 yaşını təbrik 
edir, ona möhkəm cansağlığı və yeni 
elmi nailiyyətlər arzulayırıq.

Paşa ƏLİOĞLU,  
AMEA Əlyazmalar İnstitutunun 

direktor müavini, filologiya 
elmləri doktoru

Akademik Möhsün Nağısoylu–75

 Klassik yazılı abidələrimizin 
fədakar tədqiqatçısı 

Azərbaycanın elmi-mədəni ictimaiyyəti tanınmış 
dilçi alim, fədakar mətnşünas, yazılı abidələrimizin 
yorulmaz tədqiqatçısı, filologiya elmləri doktoru, 

professor, AMEA-nın həqiqi üzvü Möhsün Nağısoylunun 
75 illik yubilyini böyük sayğı və qədirbilənliklə qeyd edir.

İslam İnkişaf Bankı Azərbaycanla 
əməkdaşlığı genişləndirməkdə maraqlıdır

İqtisadiyyat Nazirliyindən verilən 
məlumatda bildirilir ki, bankın prezidentinə 
fəaliyyətində uğurlar arzulayan nazir müavi-
ni Azərbaycanın İslam İnkişaf Bankı, eləcə 
də İİB Qrupuna daxil olan digər qurumlarla 
əlaqələrə xüsusi önəm verdiyini, bankın özəl 
sektorun inkişafı istiqamətində göstərdiyi 
dəstəyin yüksək qiymətləndirildiyini vurğula-
yıb. Elnur Əliyev tarixi və əzəli Azərbaycan 
torpaqlarının işğaldan azad edilməsinin yeni  
reallıqlar yaratdığını qeyd edib, Qarabağda 
“ağıllı şəhər” və “ağıllı kənd” konsepsiyaları-
nın reallaşdırılması və “yaşıl enerji zonası”nın 
yaradılması üzrə əməkdaşlıq imkanlarını 
diqqətə çatdırıb.

Bankın prezidenti Məhəmməd Süley-
man Əl-Casir Azərbaycanla əlaqələrin 
genişləndirilməsi istiqamətlərinə dair fikirlərini 

bölüşüb, bankın Azərbaycanda həyata 
keçirilən layihələrdə iştirakda maraqlı olduğu-
nu ifadə edib.

Görüşdə Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti, 
Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi ilə 
tərəfdaşlıq imkanları, Qarabağ Dirçəliş Fondu 
və İslam İnkişaf Bankının Birgə Fondu-
nun yaradılması və işğaldan azad edilmiş 
ərazilərimizin bərpası, həmçinin dayanıqlı 
inkişafı istiqamətində Fondun imkanlarından 
istifadə etməklə birgə layihələrin həyata 
keçirilməsi, bankın əhatə etdiyi ölkələr 
üzrə potensial sərmayədarlara Azərbaycan 
şirkətlərinin investisiya layihələrinin təqdimatı 
məqsədilə tədbirlərin təşkili və s. məsələlər 
barədə fikir mübadiləsi aparılıb.

Samirə ƏLİYEVA, “Xalq qəzeti”

 İqtisadiyyat nazirinin müavini Elnur Əliyev Özbəkistanın paytaxtı 
Daşkənd şəhərində keçirilən İslam İnkişaf Bankı (İİB) Qrupunun 46-cı 
İllik Toplantısı çərçivəsində Bankın yeni seçilmiş prezidenti Məhəmməd 
Süleyman Əl-Casir və həmkarları ilə görüşüb.

Azərbaycan və Türkiyə sualtı 
hücum və sualtı müdafiə qruplarının 

birgə təlim-məşqləri davam edir 

Müdafiə Nazirliyindən 
bildiriblər ki, təlimin növbəti 
mərhələsində Hərbi 
Dəniz Qüvvələrinin xüsusi 
təyinatlıları qardaş ölkənin 
hərbi qulluqçuları ilə birlikdə 
əməliyyatların planlaşdı-
rılması, şərti düşmənin 

terror-diversiya qrupunun 
zərərsizləşdirilməsi və 
onların müvəqqəti bazasının 
məhv edilməsi üzrə döyüş 
atışlı təlim tapşırıqlarını 
yerinə yetiriblər.

Katerlərin də cəlb 
olunması ilə keçirilən təlim-
məşqlərdə şərti düşmənin 
hədəfləri məhv edilərək 
qarşıya qoyulan tapşırıqlar 
uğurla icra olunub.

“Xalq qəzeti”

Azərbaycan və Türkiyə 
Respublikalarının sualtı hücum və sualtı 
müdafiə qruplarının iştirak etdiyi birgə 
təlim-məşqləri davam edir.

T ərtər rayonunun Evoğlu–Aşağı Qapanlı–Azad Qaraqoyunlu–İlxıçılar–Köçərli avtomo-
bil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
Sərəncamına əsasən, Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi tərəfindən aparılan 
tikinti işləri sürətlə və keyfiyyətlə həyata keçirilərək başa çatdırılıb. 

AAYDA-dan verilən məlumatda bildirilir ki, 
Evoğlu-Aşağı Qapanlı-Azad Qaraqoyunlu-
İlxıçılar-Köçərli kəndlərinə gedən və ümu-
mi uzunluğu 11 km olan avtomobil yolları 
7 minə yaxın əhalinin yaşadığı 5 kəndin 
rahat gediş-gəlişini təmin edəcək. Bundan 
öncə uzun müddət əsaslı şəkildə yenidən 
qurulmadan istismarda olması səbəbindən 
sözügedən yaşayış məntəqələrində yaşayan 
vətəndaşların istər rayon mərkəzinə, istərsə 
də qonşu rayonlara çıxışında xüsusən payız-
qış mövsümündə problemlər yaşanırdı. Artıq 
bu problem  aradan qaldırılıb. 

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyi tərəfindən texnoloji ardıcıllıqla IV 
texniki dərəcəyə uyğun yenidən qurulan 
yollar 10 metrə qədər genişləndirilib. Bura 6 
metr hərəkət hissə və 2 metr çiyinlər daxildir. 
Aparılan genişləndirmə işləri öz növbəsində 
bütün hərəkət iştirakçılarının normal və 
təhlükəsiz hərəkətinə hesablanıb. 

 Layihəyə uyğun olaraq yolun torpaq ya-
tağının bərpası üçün yararsız qrunt müxtəlif 
dərinliklərdə qazılaraq çıxarılıb, əvəzinə 
lazımi qrunt tökülərək kipləşdirilib. Yolun 
relyefdən aşağı olan hissələrində torpaq 
yatağının qaldırılması üçün yararlı qrunt 
tökülərək yayılıb, yolun genişləndirilməsi işləri 
aparılıb, yeni torpaq yatağı və yol əsası inşa 

edilib. 
Yolun altından suların ötürülməsini təmin 

etmək məqsədi ilə mövcud boruların yeniləri 
ilə əvəz olunaraq zəruri yerlərdə yenilərinin 
inşa edilməsi layihə üzrə icra edilib.  

Sadalanan işlərin ardınca “İnşaat Norma 
və Qaydaları”nın tələblərinə əsasən, yollara 
iri və xırda dənəli olamaqla yeni asfalt-beton 
örtüyünün döşənməsi işləri aparılıb.   

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət 
Agentliyinin rəhbərliyinin birbaşa nəzarəti al-
tında yüksək keyfiyyətlə icra olunan layihənin 
sonuncu mərhələsində yollar boyu zəruri 
yerlərdə avtobus dayanacaqları, yol nişanı, 
km göstəricisi və siqnal dirəkləri quraşdırılıb, 
hərəkətin normal təşkili üçün üfüqi nişanlama 
xətləri çəkilib. 

Təbii ki, bir-neçə yaşayış məntəqəsinə 
gedən yolların bərpası, inşası, müasir 
tələblər səviyyəsində yenidən qurulması 
vətəndaşlarımızın birbaşa olaraq sosi-
al rifah halına müsbət təsir göstərməklə, 
avtomobillərin hərəkətinin təhlükəsizliyinə 
zəmin yaradır, yük və sərnişin daşımasını 
asanlaşdırır, kənd təsərrüfatının inkişafına 
təkan verir, məhsulun tez bir zamanda isteh-
salçıdan istehlakçıya çatdırılmasına hərtərəfli 
şərait yaradır.

Samirə ƏLİYEVA,  “Xalq qəzeti”

Tərtər rayonunda 5 yaşayış 
məntəqəsini əhatə edən avtomobil 
yolu yenidən qurulub

“TurAz Şahini - 2021” 
birgə taktiki-uçuş 

təlimləri davam edir 

Müdafiə Nazirliyindən bildiriblər ki, uçuşlardan öncə 
əməliyyatın planı, hava şəraiti və digər texniki məsələlərlə 
bağlı brifinq təqdim edilib.

Plana uyğun olaraq Azərbaycan və Türkiyə hərbi 
təyyarəçiləri birgə əməliyyat çərçivəsində havadan hücumla 
şərti düşmənin hava hücumundan müdafiə vasitələrini, strateji 
obyektlərini və bu obyektləri müdafiə edən təyyarələrini məhv 
etmək tapşırığını uğurla icra ediblər.

Qeyd edək ki, Azərbaycan hərbi təyyarəçiləri təlimə Su-25 
hücum və MİQ-29 qırıcı təyyarələri ilə qatılıblar.

Təlimlər sentyabrın 17-dək davam edəcək.
“Xalq qəzeti”

Türkiyə Respublikasının Konya şəhərində 
keçirilən “TurAz Şahini - 2021” birgə taktiki-
uçuş təlimləri davam edir. Təlimin planına 
uyğun olaraq Azərbaycan və Türkiyə hərbi 
təyyarəçiləri gündüz döyüş uçuşları həyata 
keçiriblər.

Üç bacının üçü də eyni vaxtda  
tibb universitetinə daxil oldu...

G əncədə Əhmədovlar ailəsi sevincli 
günlərini yaşayır. Qohumlar, qonum-
qonşu, dost-tanış xoşbəxt ailəyə 

gözaydınlığı verir, onların bu sensasiyalı 
uğurları ilə maraqlanırlar.

Üç bacı – Sofiya, Nilufər və İnarə bu 
il Bərdədəki Zərifə Əliyeva adına Texniki 
Təmayüllü Məktəb-Litseyi bitirib. Üçü də Qırmızı 
attestatla. Qərara alıblar ki, üçü də sənədlərini 
Azərbaycan Tibb Universitetinə versin və belə 
də ediblər. Adlarını universitetin müalicə işi 
fakültəsinin siyahısında görəndə özlərinin və 
valideynlərinin nə hisslər keçirdiklərini yəqin 
ki, sözlə ifadə etmək çətindir. Bu bəlkə də tibb 
universitetinin tarixində yeganə belə hadisədir.

Qeyd edək ki, ailədə üç qız böyüdən Cey-
hun Əhmədov və Lamiyə Alıyeva övladlarının 
həkim olmaq arzularını bilirdilər və onların 
istəklərlərinin həyata keçməsi üçün əllərindən 
gələni edirdilər. Lamiyə Alıyeva özü həkimdir, 
Mərkəzi klinikanın Gəncə filialında təcili yardım 
şöbəsinin müdiridir. Ceyhun Əhmədov hazırda 
işləməsə də Azərbaycan Texnologiya Univer-
sitetini bitirib, satış meneceridir. Elə qızların 
orta təhsili Bərdədə başa vurması da atalarının 
vaxtilə həmin rayonda işləməsi ilə əlaqədardır.

Bu sevinc yağışına qərq olan bir nəfər 
haqqında da məlumat verməyimiz yəqin ki, 
oxucular üçün də maraqlı olar. Qızların ba-
bası Rövşən Alıyev uzun illərdir Goranboyun 
Hazırəhmədli kənd bələdiyyəsinin sədridir. 
Rayonda sayılıb-seçilən insanlardandır.

Sofiya 2003-cü ildə, İnarə və Nilufər 
isə 2004-cü ildə anadan olublar, əkizdirlər. 
Valideynlər onların 3-nün də eyni vaxt da 
məktəbə getməsinə qərar verib və övladlarının 
bugünkü uğur təməlinin elə o vaxtdan düzgün 
qurulduğuna hədsiz sevinirlər və qürurludurlar.

Qızlardan “nə qədər bal toplayıb daxil 

oldunuz?” deyə soruşanda yarızarafat- yarıciddi 
“1785 bal” deyə cavab verirlər. Məlumat üçün 
deyək ki, İnarə 625 balla pulsuz təhsil alacaq. 
Bir də ki, bacılar bir-birləri ilə o qədər mehriban, 
yaxındırlar ki, onları ayrı-ayrılıqda təsəvvür 
etmək mümkün deyil. Hətta hər üçü indidən 
neyrocərrah olacağını bildirir.

Bu günlər bacılara yönələn təbrik cümlələri 
arasında çoxluq təşkil edən bilirsiniz hansıdır? 
“Xoşbəxt olsunlar!” 

Bəli, bu bacılar valideynlərinin başlarını uca 
etdilər. Özlərinin gələcək xoşbəxt həyatlarını 
qurdular. Ailə xoşbəxtliyi də bura qoşulsa bu 
xoşbəxtliyin əvəzi yoxdur!

Hamlet QASIMOV,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri
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