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Biri var imiş , biri yox imiş.
Bir meşədə cürbəcür heyvanlar birlikdə yaşayırmışlar.
Meşə səssiz və sakit idi və heyvanlar birbirini sevirdilər.
Bir gün bir vəhşi aslan meşəyə daxil olub və başqa heyvanların
şirin həyatını pozur.
Bəyəncil aslan başlayır heyvanları incitməyə.

. ﺑﻴﺮی ﻳﻮخ اﻳﻤﻴﺶ،ﺑﻴﺮی وار اﻳﻤﻴﺶ
. ﺑﻴﺮ ﻣِﺌﺸﻪدﻩ ﺟُﻮرﺑﻪ ﺟ ُﻮر ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﺑﻴﺮﻟﻴﮑﺪَﻩ ﻳﺎﺷﺎﻳﻴﺮﻣﻴﺸﻼر
.ﻣِﺌﺸﻪ ﺳَﺲ ﺳﻴﺰ و ﺳﺎﮐﻴﺖ اﻳﺪی و ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﺑﻴﺮ ﺑﻴﺮﻳﻨﯽ ﺳﺌﻮﻳﺮدﻳﻠﺮ
ﺑﻴﺮ ﮔﻮن ﺑﻴﺮ وﺣﺸﯽ ﺁﺳﻼن ﻣِﺌﺸﻪﻳَﻪ داﺧﻴﻞ اوﻟﻮب و ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺣﻴﻮاﻧﻼرﻳﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺣﻴﺎﺗﻴﻨﯽ
.ﭘﻮزور
.ﺑَﻪﻳﻨﺠﻴﻞ ﺁﺳﻼن ﺑﺎﺷﻼﻳﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻼری اﻳﻨﺠﻴﺘﻤَﻪﻳَﻪ

2

Bu aslan çox tənbəl idi və öz rahatçılığına görə heyvanları
qorxudub və məcbur edirdi ona yemək gətirsinlər.
O bir neçə müddət meşədə qalıb və heyvanları azar etdi.
Yazıq heyvanlar qorxularından onun bütün dediklərini yerinə
gətirirdilər.
Əvvəlcə ona ev tikdilər. Aslan evində dincələrkən gündə bir ilan
da onu gözetçilik edirdi.

ﺑﻮ ﺁﺳﻼن ﭼﻮخ ﺗَﻨﺒﻞ اﻳﺪی و اؤز راﺣﺎﺗﭽﻴﻠﻴﻐﻴﻨﺎ ﮔﺆرﻩ ﺣﻴﻮاﻧﻼری ﻗﻮرﺧﻮُدوُب و ﻣﺠﺒﻮر
.اﺋﺪﻳﺮدی اوﻧﺎ ﻳﺌﻤَﮏ ﮔﺘﻴﺮﺳﻴﻦﻟﺮ
.او ﺑﻴﺮ ﻧﺌﭽﻪ ﻣﺪت ﻣِﺌﺸﻪدَﻩ ﻗﺎﻟﻴﺐ و ﺣﻴﻮاﻧﻼری ﺁزار اﺋﺘﺪی
. ﻳﺎزﻳﻖ ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﻗﻮرﺧﻮُﻻرﻳﻨﺪان اوﻧﻮن ﺑﻮﺗﻮن دﺋﺪﻳﮑﻠﺮﻳﻨﯽ ﻳﺌﺮﻳﻨﻪ ﮔﺘﻴﺮﻳﺮدﻳﻠﺮ
ﺁﺳﻼن اﺋﻮﻳﻨﺪﻩ دﻳﻨﺠَﻪﻟﺮﮐﻦ ﮔﻮﻧﺪﻩ ﺑﻴﺮ اﻳﻼن دا اوﻧﻮ ﮔﺆزَﻩﺗﭽﻴﻠﻴﮏ.اوَﻟﺠﻪ اوﻧﺎ اﺋﻮ ﺗﻴﮑﺪﻳﻠﺮ
.اﺋﺪﻳﺮدی
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O vaxtdan ki zülümkar aslan meşəyə daxil olmuşdu, kiçik
heyvanlar qorxudan yuvalarından eşiyə çıxammırdılarar. Çünki
aslan onları görüncə tutub yeyirdi.

او واﺧﺖدان ﮐﯽ ﻇﻮﻟﻮﻣﮑﺎر ﺁﺳﻼن ﻣﺌﺸﻪﻳﻪ داﺧﻴﻞ اوﻟﻤﻮﺷﺪو ﮐﻴﭽﻴﮏ ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﻗﻮرﺧﻮدان
. ﭼﻮﻧﮑﯽ ﺁﺳﻼن اوﻧﻼری ﮔﺆروﻧﺠﻪ ﺗﻮﺗﻮب ﻳﺌﻴﻴﺮدی.ﻳﻮاﻻرﻳﻨﺪان اﺋﺸﻴﮕﻪ ﭼﻴﺨﺎﻣﻤﻴﺮدﻳﻼر
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Heyvanlar bu vəziyətdən çox rahatsiz idilər.
Düşünürdülər necə aslanın əlindən qurtarsınlar.
Aslan gündə onlardan yemək istəyirdi və heyvanlar məcbur
idilər balalarını ona qurban etsinlər.
Bir gün heyvanlar meşədə bir yerə yığışırlar saki başlarına bir
çarə görsünlər.
Hay fikirləşirlər və hamı öz fikrini söyləyir.
Biri deyir: “aslanı yuxudaykən öldürək” .
Başqası “xörəyinə zəhr tökək”,deyir.
Nəhayət hərəsı sözünü deyəndən sonra bir meymunun ağlına
gözəl bir fikir gəlir...

.ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﺑﻮ وﺿﻌﻴﺖ دﻩ ن ﭼﻮخ راﺣﺎت ﺳﻴﺰ اﻳﺪﻳﻠﺮ
.دوﺷﻮﻧﻮردوﻟﺮ ﮐﯽ ﻧﺌﺠﻪ ﺁﺳﻼﻧﻴﻦ اﻟﻴﻨﺪﻩ ن ﻗﻮرﺗﺎرﺳﻴﻦ ﻻر
ﺁﺳﻼن ﮔﻮﻧﺪﻩ اوﻧﻼردان ﻳﺌﻤﮏ اﻳﺴﺘﻪ ﻳﻴﺮدی و ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﻣﺠﺒﻮر اﻳﺪﻳﻠﺮ ﺑﺎﻻﻻرﻳﻨﯽ اوﻧﺎ
.ﻗﻮرﺑﺎن اﺋﺘﺴﻴﻦﻟﺮ
.ﺑﻴﺮ ﮔﻮن ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﻣﺌﺸﻪدﻩ ﺑﻴﺮ ﻳﺌﺮﻩ ﻳﻴﻐﻴﺸﻴﺮﻻر ﺳﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﻼرﻳﻨﺎ ﺑﻴﺮ ﭼﺎرﻩ ﮔﺆرﺳﻮﻧﻠﺮ
. هﺎی ﻓﻴﮑﻴﺮﻟﻪ ﺷﻴﺮﻟﺮ و هﺎﻣﯽ اؤز ﻓﻴﮑﺮﻳﻨﯽ ﺳﺆﻳﻠﻪ ﻳﻴﺮ
.«  » ﺁﺳﻼﻧﯽ ﻳﻮﺧﻮداﻳﮑﻦ اؤﻟﺪورﻩ ک:ﺑﻴﺮی دﺋﻴﻴﺮ
.ﺑﺎﺷﻘﺎﺳﯽ » ﺧﺆرﻩ ﮔﻴﻨﻪ زهﺮ ﺗﺆﮐَﮏ « دﺋﻴﻴﺮ
.ﻧﻬﺎﻳﺖ هﺮﻩ ﺳﯽ ﺳﺆزوﻧﻮ دﺋﻴﻨﺪﻩ ن ﺳﻮﻧﺮا ﺑﻴﺮ ﻣﻴﻤﻮﻧﻮن ﺁﻏﻠﻴﻨﺎ ﮔﺆزﻩ ل ﺑﻴﺮ ﻓﻴﮑﻴﺮ ﮔﻠﻴﺮ
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Meymunun fikri belə imiş:
Onlar bir gün yeməksiz aslanın yanına getdilər.
Aslan onları əliboş göruncə qəzəblənib soruşdu : “bəs mənim
xörəyim hanı ?”
Dovşanların biri titriyə-titriyə :”biz yeməyi gətirəndə sizə bir
aslana rast gəldik ki sizə bənzəyirdi ...”cavab verib davam etdi:
“ aslan yeməyi bizdən alıb yedi”.
Aslan bunu eşidən kimi guruldayıb soruşdu: “deyiz görüm o
aslan hardadır?”
Yenidən dovşan cavab verdi : “o bizdən yeməyi qapınca
yaxinlarda olan bir çayın içinə atıldı”.
Aslan heyvanlarla birlikdə gölə sarı yola düşdülər.

:ﻣﻴﻤﻮﻧﻮن ﻓﻴﮑﺮی ﺑﺌﻠﻪ اﻳﻤﻴﺶ
.اوﻧﻼر ﺑﻴﺮ ﮔﻮن ﻳﺌﻤﮑﺴﻴﺰ ﺁﺳﻼﻧﻴﻦ ﻳﺎﻧﻴﻨﺎ ﮔﺌﺪﻳﺮﻟﺮ
 » ﺑﺲ ﻣﻨﻴﻢ ﺧﺆرﻩ ﮔﻴﻢ:ﺁﺳﻼن اوﻧﻼری اﻟﯽ ﺑﻮش ﮔﺆروﻧﺠﻪ ﻏﻀﺐ ﻟﻪ ﺷﻴﺐ ﺳﻮروﺷﻮر
« هﺎﻧﯽ ؟
 ﺑﻴﺮ ﺁﺳﻼﻧﺎ راﺳﺖ ﮔﻠﺪﻳﮏ،دووﺷﺎن ﻻرﻳﻦ ﺑﻴﺮی اَﺳﻪ اَﺳﻪ » ﺑﻴﺰ ﻳﺌﻤﻪﻳﯽ ﮔﺘﻴﺮﻩ ﻧﺪﻩ ﺳﻴﺰﻩ
 » ﺁﺳﻼن ﻳﺌﻤﻪﮔﯽ ﺑﻴﺰدﻩن ﻗﺎﭘﻴﺐ: « ﺟﺎواب وﺋﺮﻳﺐ داوام اﺋﺪﻳﺮ... ﮐﯽ ﺳﻴﺰﻩ ﺑﻨﺰﻩ ﻳﻴﺮدی
« .ﻳﺌﺪی
 » دﺋﻴﻴﺰ: ﮔﻮروﻟﺪاﻳﻴﺐ ﺳﻮروﺷﻮر.ﺁﺳﻼن ﺑﻮﻧﻮ اﺋﺸﻴﺪﻩن ﮐﻴﻤﯽ داﻣﺎرﻻرﻳﻨﺎ ﻗﺎن دوﻟﻮر
« ﮔﺆروم دﺋﺪﻳﮕﻴﺰ ﺁﺳﻼن هﺎردادﻳﺮ؟
 » او ﺑﻴﺰدﻩ ن ﻳﺌﻤﮕﯽ ﻗﺎﭘﻴﻨﺠﺎ ﻳﺎﺧﻴﻨﻼردا اوﻻن ﺑﻴﺮ:ﻳﺌﻨﯽ دﻩ ن دووﺷﺎن ﺟﺎواب وﺋﺮدی
« .ﭼﺎﻳﻴﻦ اﻳﭽﻴﻨﻪ ﺁﺗﻴﻠﺪی
.ﺁﺳﻼن ﺣﻴﻮاﻧﻼرﻻ ﺑﻴﺮﻟﻴﮑﺪﻩ ﮔﺆﻟﻪ ﺳﺎری ﻳﻮﻻ دوﺷﺪوﻟﺮ
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Çaya çatınca aslan özünə bənzər birini suda gördü.
“ !Dovşan həmən dedi : “ bu elə o dur aslan bəy
Aslan o qədər ki, qəzəbli idi gözləmədən bir nə`rə çəkib çayın
içinə atıldı. Saki sudaki aslanı tutub boğsun.

ﭼﺎﻳﺎ ﭼﺎﺗﻴﻨﺠﺎ ﺁﺳﻼن اؤزوﻧﻪ ﺑـﻨﺰر ﺑﻴﺮﻳﻨﯽ ﺳﻮدا ﮔﺆرور.
دووﺷﺎن هَﻤﻦ دﺋﻴﻴﺮ » :ﺑﻮ اﺋﻠﻪ اودور ،ﺁﺳﻼن ﺑَـﯽ !«
ﺁﺳﻼن او ﻗـﺪر ﮐﯽ ﻏــﻀﺐ ﻟﯽ اﻳﺪی ﮔﺆزﻟـــﻪ ﻣﻪ دﻩ ن ﺑﻴﺮ ﻧﻌﺮﻩ ﭼﮑــﻴﺐ ﭼﺎﻳﻴﻦ اﻳﭽﻴﻨﻪ
ﺁﺗﻴﻠـﻴﺮ ﺳــــــﺎﮐﯽ ﺳﻮداﮐﯽ ﺁﺳـــﻼﻧﯽ ﺗﻮﺗﻮب ﺑﻮﻏﺴﻮن.
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O suya düşən kimi var gücü ilə başlayır döyüşməyə. Amma
demə suda ondan başqa ayrı kimsə yox imiş.
Aslanın başına böyük börk keçmişdi. Heyvanların dediyi aslan
elə onun öz şəkli imiş ki, suya düşmüşdü.

او ﺳﻮﻳﺎ دوﺷﻮن ﮐﻴﻤﯽ وار ﮔﻮﺟﻮ اﻳﻠﻪ ﺑﺎﺷﻼﻳﻴﺮ دؤﻳﻮﺷﻤﻪﻳﻪ  .ﺁﻣﻤﺎ دﺋﻤﻪ ﺳﻮدا اوﻧﺪان ﺑﺎﺷﻘﺎ،
ﺁﻳﺮی ﮐﻴﻤﺴﻪ ﻳﻮخ اﻳﻤﻴﺶ.
ﺁﺳﻼﻧﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﻨﺎ ﺑﺆﻳﻮک ﺑﺆرک ﮐﺌﭽﻤﻴﺸﺪی .ﺣﻴﻮاﻧﻼرﻳﻦ دﺋﺪﻳﮕﯽ ﺁﺳﻼن اﺋﻠﻪ اوﻧﻮن اؤز
ﺷﮑﻠﯽ اﻳﻤﻴﺶ ﮐﯽ ﺳﻮﻳﺎ دوﺷﻤﻮﺷﺪو.
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Nadan aslan ki çabalamaqdan bərk yorulmuşdu az qalmışdı
boğulsun ki bobaşlayır yalvar yaxara: “lütfən yardım edin...
Boğuluram... qutarın məni ”
Lakin artıq gec idi. Heyvanlar başladılar gülməyə.
Çayın suyu bir dərədən axırdı. Aslanı götürüb apardı.

: ﻧﺎدان ﺁﺳﻼن ﮐﯽ ﭼﺎﺑﺎﻻﻣﺎﻗﺪان ﺑﺮک ﻳﻮروﻟﻤﻮﺷﺪو ﺁز ﻗﺎﻟﻴﺮ ﺑﻮﻏﻮﻻ ﺑﺎﺷﻼﻳﻴﺮ ﻳﺎﻟﻮار ﻳﺎﺧﺎرا
. ﻗﻮرﺗﺎرﻳﻦ ﻣﻨﯽ! « ﻻﮐﻴﻦ ﺁرﺗﻴﻖ ﮔﺌﺞ اﻳﺪی،  ﺑﻮﻏﻮﻟﻮرام... » ﻟﻮﻃﻔﺎ" ﻳﺎردﻳﻢ اﺋﺪﻳﻦ
. ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﺑﺎﺷﻼدﻳﻼر ﮔﻮﻟﻤﻪﻳﻪ
. ﺁﺳﻼﻧﯽ ﮔﺆﺗﻮروب ﺁﭘﺎردی. ﭼﺎﻳﻴﻦ ﺳﻮﻳﻮ ﺑﻴﺮ درﻩدن ﺁﺧﻴﺮدی
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Ondan belə artıq heyvanlar xoş günün rəngin görə bildilər.
Balacalar yuvalarından eşiyə çıxıb yenidən oynamağa
başladılar. Və meşə əvvəl ki sakit günlərinə qayıtdı. Meymunu
da bundan belə meşənin ən ağıllı heyvanı adlandırdılar.

 ﺑﺎﻻﺟﺎﻻر ﻳﻮواﻻرﻳﻨﺪان.اوﻧﺪان ﺑﺌﻠﻪ ﺁرﺗﻴﻖ ﺣﻴﻮاﻧﻼر ﺧﻮش ﮔﻮﻧﻮن رﻧﮕﻴﻦ ﮔﺆرﻩ ﺑﻴﻠﺪﻳﻠﺮ
. و ﻣﺌﺸﻪ اول ﮐﯽ ﺳﺎﮐﻴﺖ ﮔﻮﻧﻠﺮﻳﻨﻪ ﻗﺎﻳﻴﺘﺪی.اﺋﺸﻴﮕﻪ ﭼﻴﺨﻴﺐ ﻳﺌﻨﯽ دﻩ ن اوﻳﻨﺎﻣﺎﻏﺎ ﺑﺎﺷﻼدﻳﻼر
.ﻣﻴﻤﻮﻧﻮدﻩ ﺑﻮﻧﺪان ﺑﺌﻠﻪ ﻣﺌﺸﻪ ﻧﻴﻦ ان ﻋﺎﻗﻴﻠﻠﯽ ﺣﻴﻮاﻧﯽ ﺁدﻻﻧﺪﻳﺮدﻳﻼر
Son
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