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ÖÖNN SSÖÖZZ 
 
 

İİnnssааnnıınn  mməənnəəvvii  ssiimmааssıınnıı  iiffааddəə  ееddəənn 
ssöözz ооnnuunn  şşəəххssiiyyyyəətt kkiimmii ffооrrmmааllааşşmmааssıınnddаа 
mmüühhüümm rrооll ооyynnааyyıırr.. MMəənnаа ççааllааrrllааrrıınnаа ggöörrəə 
ssöözzlləərriinn kkəəmmiiyyyyəətt vvəə kkееyyffiiyyyyəətt ggöössttəərriicciilləərrii 
ssооnnssuuzzdduurr.. 

ААddii ddааnnıışşııqqddаа əəххllааqq ааnnllааyyıışşıı ççооххssааyyllıı 
ssiinnооnniimm ssöözzlləərrddəə iiffааddəəssiinnii əəkkss ееttddiirriirr.. SSöözz 
əəххllааqq  ttəərrbbiiyyəəssiinnddəə  öözz   hhааqqqqıı   iilləə  ssəəcciiyy-- 
yyəəlləənnəərrəəkk ааddааmmıınn öözzüünnəə,, bbааşşqqааllааrrıınnаа,, vvəə-- 
ttəənnəə,, əəmməəyyəə,, ddöövvlləəttəə vvəə ss.. ооllааnn mmüünnааssiibbəə-- 
ttiinniinn şşüüuurrlluu ssuurrəəttddəə iiffааddəəssiinnii ееhhttiivvаа ееddiirr.. 
BBəəşşəərr ttааrriiххiinnddəə şşiiffааhhii vvəə yyааzzııllıı əəddəəbbiiyyyyаа-- 
ttıımmıızzаа ddааххiill ооllааnn ssöözzlləərr hhəəyyааtt hhааddiissəəlləərriinn-- 
ddəənn qqiiddааllааnnааrrааqq iinnssааnnllааrrıı ddüüzzllüüyyəə,, əəddааlləəttəə,, 
mməənnəəvvii ssааffllıığğаа ssöövvqq ееttmmiişşddiirr.. BBüüttüünn nnəəcciibb 
əəххllааqqii ssiiffəəttlləərriinn ttəərrbbiiyyəə ооlluunnmmааssıınnddаа hhəərr 
ssöözzüünn  ppааyyıı  vvааrrddıırr..  YYааzzııçç ııllааrrıınn,,  şşааiirrlləərriinn,, 
qqəəlləəmm  vvəə  ssöözz  ssааhhiibblləərriinniinn  bbiizzəə  əərrmməəğğааnn 
ееttddiikklləərrii ddəəyyəərrllii ffiikkiirrlləərriinnddəə ssöözzüünn ddəəyyəərriinnii 
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ddəərrkk ееddiibb ccəəmmiiyyyyəəttddəə ххееyyiirrххааhh əəmməəlllləərrii iilləə 
nnüüffuuzz ssааhhiibbii ооllmmааqqddааnn mməənnəəvvii uuccааllııqq yyоохх-- 
dduurr.. BBuu bbааххıımmddааnn ççооххssааyyllıı hhееkkааyyəəlləərriinn mmüü-- 
əəlllliiffii  ооllааnn  ŞŞəəddddааtt  CCəəffəərrооvvuunn  yyааrrааddııccııllıığğıı 
mmааrrааqqllııddıırr..  ААzzəərrbbааyyccааnnıınn iillkk ppооlliiqqrrааffçç ıı 
ааlliimmii  ––  ŞŞəəddddааtt  mmüüəəlllliimm ееllmmii,, iissttееhhssааllааtt-- 
ppееddааqqооjjii ffəəааlliiyyyyəəttii iilləə yyааnnааşşıı,, üüzzlləəşşddiiyyii,, mmüü-- 
şşааhhiiddəə  ееttddiiyyii,,  hhааmmıınnıınn  ddiiqqqqəəttiinnddəə  ооllааnn,, 
ххааrrааkkttееrrlləərrii iiffааddəə ееddəənn,, bbüüttüünn ddöövvrrlləərr üüççüünn 
ssəəcciiyyyyəəvvii ggöörrüünnəənn hhааddiissəəlləərrii  uussttааllııqqllаа,, 
yyıığğccааmm şşəəkkiillddəə qqəəlləəmməə ааllmmааqq bbааccааrrıığğıınnаа 
mmааlliikkddiirr.. KKiiççiikk hhееkkааyyəəlləərriinnddəə iiffааddəə ееttddiiyyii 
ооbbrrааzzllааrrddаа ееyynnii ааddааmmıınn mməənnəəvvii kkееyyffiiyyyyəəttlləə-- 
rriinniinn iiccttiimmааiiyyyyəəttddəə –– iinnssааnnllааrrаа ооllааnn mmüünnаа-- 
ssiibbəəttlləərriinn  ssüünnii  ssuurrəəttddəə  nnееccəə  ddəəyyiişşddiiyyiinnii 
qqəəhhrrəəmmааnnıınn ddiillii iilləə iiffааddəə ееddiirr.. ÖÖzzüünnüüttəərrbbii-- 
yyəənnii öönnəəmməə ggəəttiirriirr.. 

QQllооbbааllllааşşааnn ddüünnyyааddаа iinnffооrrmmааll ttəəhhssiilləə 
ssооnn ddəərrəəccəə cciiddddii ееhhttiiyyааcc vvааrrddıırr.. BBiizz uuzzuunn 
iilllləərr şşəəххssiiyyyyəəttiinn ffооrrmmааllааşşmmааssıınnddаа iikkii ttəərrəəffiinn 
qqааrrşşııllııqqllıı ffəəааlliiyyyyəəttiinnəə ((ööyyrrəəddəənn ––  ööyyrrəənnəənn)) 
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ggееnniişş yyееrr vvееrrmmiişşiikk.. MMüüааssiirr ddöövvrrddəə ddəəyyəərrllii 
əəssəərrlləərriinn bbəəlləəddççiilliiyyiinnddəənn ffааyyddааllааnnааrrааqq hhəərr 
bbiirr  iinnssааnn  öözz   ttəəddqqiiqqааttççııllııqq  qqааbbiilliiyyyyəəttiinnii 
iinnkkiişşааff   ееttddiirrəərrəəkk     iinnffооrrmmааll   yyооllllаа 
ttəəhhssiilllləənnmməəllii,, ttəərrbbiiyyəəlləənnmməəllii vvəə iiddrrааkk bbаа-- 
ххıımmıınnddааnn iinnkkiişşааff ееddəərrəəkk şşəəххssiiyyyyəəttəə ççееvvrriill-- 
mməəlliiddiirr.. HHааqqqqıınnddаа ssööhhbbəətt ааççddıığğıımmıızz yyааrrааddıı-- 
ccıı ааlliimm ŞŞəəddddааtt CCəəffəərrооvvuunn iişşııqq üüzzüü ggöörrmmüüşş 
ddəəyyəərrllii hhееkkааyyəəlləərriinnddəə ttəəssbbiitt ооlluunnааnn hhəəyyааtt 
hhааddiissəəlləərriinnddəənn ddüüzzggüünn nnəəttiiccəə çç ııххааrrmmааqqddаа 
bbəəlləəddççii kkiimmii ffааyyddааllааnnmmааğğıınn ssəəmməərrəəllii 
yyооllllааrrıınnıı   ооххuuccuullааrrаа ççааttddıırrmmааğğıı  mməəqqssəə-- 
ddəəuuyyğğuunn  ssааyyıırrııqq.. MMüüəəlllliiffiinn ««BBааllааmmiirrzzəə 
yyааzzааnnddıı»»,, ««MMəəddəənnii ааddааmm»»,, ««QQооvvааqq ааğğааccıı»»,, 
««YYааххşşııssıı bbuudduurr,, ddöözzəəkk»»,, ««HHəəbbiibb ddааyyıı vvəə mmüü-- 
ddiirr bbəəyy»»,, ««ААrrааyyıışş»»,, ««İİmmttааhhааnn»»,, ««BBəəss,, ttəəhhqqiirr 
ооlluunnmmuuşş qqааllааqq??»»,, ««ÜÜ ççüünnccüü ааddааmm»»,, ««VVəədd»» 
hhееkkааyyəəlləərriinnddəə ccəərrəəyyааnn ееddəənn hhааddiissəəlləərrlləə bbiizz 
hhəərr zzааmmааnnüüzzlləəşşiirriikk,,nnааrrааhhааttçç ııllııqq kkееççiirriirriikk.. 

ООххuuccuuddаа ppееddааqqооjjii--ppssiiххооllооjjii ddüüşşüünn-- 
ccəənnii  ffооrrmmааllааşşddıırrmmааqq,,  bbааşş  vvееrrəənnlləərriinn  mmаа-- 
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hhiiyyyyəəttiinnəə   ddüüzzggüünn   mmüünnааssiibbəətt   ggöössttəərrmməəkklləə 
ccəəmmiiyyyyəəttiinn  ssааffllааşşmmааssıınnddаа  hhəərr  bbiirr  ffəərrddiinn 
şşəəххssii nnüümmuunnəəyyəə ssааhhiibb ооllmmааssıı,, ddüünnyyаа mməə-- 
ddəənniiyyyyəəttiinnəə  llааyyiiqqllii  ttööhhffəəlləərr  vvееrrmməəssii  ааrrzzuu 
ооlluunnuurr.. BBuunnаа ggöörrəə ddəə hhəərr bbiirr hhееkkааyyəə mməəttnniinn 
mməəzzmmuunnuunnаа uuyyğğuunn ооllааrrааqq ddüüşşüünnddüürrüüccüü 
ttааppşşıırrııqqllааrr,, ççааllıışşmmааllааrr,, ttееsstt nnüümmuunnəəlləərrii ddаа-- 
ххiill ееddiilliirr.. HHееkkааyyəəlləərr yyааххıınn kkееççmmiişşddəənn bbəəhhss 
ееttddiiyyiinnddəənn,, hhəəmmiinn ddöövvrrəə mməəххssuuss ооllааnn iiffаа-- 
ddəəlləərr ооlldduuğğuu kkiimmii ssааххllааnnııllıırr.. TTааrriiххiilliikk bbааххıı-- 
mmıınnddааnn zzəənnnn ееddiirriikk  kkii,, bbееlləə yyааnnааşşmmаа 
mməəqqbbuulldduurr.. 

 
 

ŞŞ..ААĞĞААYYЕЕVV 
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iirr  ggüünn  eeşşiittddiimm  kkii,,  kkeeççmmiişş  mməəkkttəəbb 
yyoollddaaşşıımm CCəəffəərrqquulluu RRааyyооnn IIccrrааiiyyyyəə 

KKооmmiittəəssiinniinn ssəəddrrii ""sseeççiilliibb"".. BBəərrkk sseevviinnddiimm 
vvəə öözz--öözzüümməə ddeeddiimm kkii,, əə,, nnəə yyaaxxşşıı oolldduu,, llaapp 
yyeerriinnəə ddüüşşddüü.. QQooyy bbiirr aazz vvaaxxtt kkeeççssiinn,, ggeeddiibb 
xxaahhiişş eeddəəccəəyyəəmm,, bbiizziimm bbəərrbbaadd ggüünnəə ddüüşşmmüüşş 
hhəəyyəəttiimmiizzii   aabbaaddllaaşşddıırrmmaaqqddaa   bbiizzəə  kköömməəkk 

eelləəssiinn..  AAxxıı,,  oonnuunn  ddaa  uuşşaaqqllıığğıı  bbuu  hhəəyyəəttddəə 
kkeeççmmiişşddii.. 

EElləə  bbeelləə  ddəə  eelləəddiimm..  BBiirr  aayyddaann  ssoonnrraa 
ggeeyyiinniibb--kkeeççiinniibb  bbööyyüükk  üümmiiddlləə  yyoollllaannddıımm 
ddoossttuummuunn  qqəəbbuulluunnaa..  UUzzuunn  bbiirr  ddəəhhlliizzddəənn 
kkeeççiibb ""RRaayyoonn IIccrraaiiyyyyəə KKoommiittəəssiinniinn ssəəddrrii"" 
ssöözzlləərrii  yyaazzııllmmıışş  bbiirr  qqaappıınnıınn  qqəənnşşəərriinnddəə 
ddaayyaannddıımm.. BBiirr aazz öözzüümmüü yyıığğıışşddıırrııbb oottaağğaa 
ggiirrddiimm.. QQəəbbuull oottaağğıı,, ssəənn ddeemməə,, bbiirr yyeekkəə zzaall 
iimmiişş.. SSəəddrriinn qqааppııssıınnаа yyааххıınn yyееrrddəə ggöözzəəll bbiirr 
kkaattiibbəə qqıızz ddаа oottuurruubbkkiittaabb ooxxuuyyuurrdduu.. 

SSaallaamm vveerrddiimm.. BBaaşşıınnıı qqaallddıırrmmaaddaann 
""əəlleeyykküümm"" ddeeddii.. IInncciimməəddiimm.. FFiikkiirrlləəşşddiimm kkii,, 
yyəəqqiinn kkiittaabbddaa öözzüünnəə əənn mmааrrааqqllıı ggəəlləənn yyееrrii 
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ооххuuyyuurr..  BBiirr  aazzddaann  yyeennəə  qqıızzccıığğaazzıı  nnaarraahhaatt 
eettmməəllii oolldduumm.. 

–– XXaannıımm qqıızz,, ssəəddrrii ggöörrmməəkk iissttəəyyiirrəəmm.. 
LLааqqееyyddccəə  bbaaşşıınnıı  qqaallddıırrııbb  ""mməəşşğğuulldduurr"" 

ddeeyyiibb kkiittaabbıı ооххuummааğğаа ddааvvааmm ееttddii.. 
MMəənn ssttuullllaarrıınn bbiirriinnddəə oottuurruubb ggöözzlləəmməəyyəə 

bbaaşşllaaddıımm.. AAzz kkeeççmməəmmiişş bbeeşş--oonn aaddaamm 
nnöövvbbəəyylləə  ssəəddrriinn  qqaappııssıınnıı  aaçç ııbb  iiççəərrii  kkeeççddii.. 
HHəərr  ddəəffəə  ddəə  kkaattiibbəə  qqıızz  bbaaşşıınnıı  qqaallddıırrııbb 
aaddaammllaarrıı ssüüzzüürr vvəə yyeenniiddəənn öözz mmüüttааlliiəəssiinnii 
ddааvvааmm ееttddiirriirrddii.. AAxxıırrıınnccıı aaddaamm ssəəddrriinn yyaa-- 
nnıınnddaann  çç ııxxaannddaa  mməənn  ddəə  üürrəəkklləənniibb  aayyaağğaa 
qqaallxxddıımm,, iissttəəddiimm iiççəərrii kkeeççəəmm.. QQıızz ttееzz bbааşşıınnıı 
qqааllddıırrııbbyyaaşşıınnaa uuyyğğuunnoollmmaayyaannkkoobbuuddlluuqqllaa:: 

–– DDeeddiimm kkii,, ssəəddrr mməəşşğğuulldduurr,, –– ddееddii.. 
QQıızzıınn bbuu hhəərrəəkkəəttii hheeçç xxooşşuummaa ggəəllmməəddii,, 

““lləənnəətt şşeeyyttaannaa”” ddeeyyiibb eevvəə qqааyyııttddıımm.. YYooll 
bbooyyuu ddoossttuummllaa ggöörrüüşşəə nnaaiill oollmmaaqq üüççüünn bbüü-- 
ttüünn mmüümmkküünn vvaarriiaannttllaarrıı ggööttüürr--qqooyy eettddiimm.. 
BBeelləə qqəərraarraa ggəəllddiimm kkii,, yyaaxxşşııssıı bbuudduurr,, ssəəhhəərr 
tteezzddəənn bbiinnaannıınn qqaabbaağğıınnddaakkıı qqoovvaaqq aağğaaccıınnıınn 
yyааnnıınnddаа ddaayyaannıımm,, ssəəddrr ggəəlliibb iiççəərrii kkeeççəənnddəə 
mmüüttlləəqqmməənnii ggöörrüübbооttааğğıınnаа ddəəvvəətt eeddəərr.. 
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SSəəhhəərrii  ggüünn  ddüüşşüünnddüüyyüümm  kkiimmii  eelləəddiimm.. 
XXeeyyllii ggöözzlləəyyəənnddəənn ssoonnrraa ggöörrddüümm kkii,, bbuudduu hhaa,, 
bbiirr qqaarraa ""VVoollqqaa"" ggəəllddii ddaayyaannddıı iiccrraa-- kkoommuunn 
ggiirrəəccəəyyiinniinn ddüüzz qqaabbaağğıınnddaa.. MMəəkkttəəbb ddoossttuumm 
mmaaşşıınnddaann ddüüşşüübb,, hheeçç nnəəyyəə əəhhəəmmiiyy-- yyəətt 
vveerrmməəddəənn ccəəlldd bbiinnaayyaa ggiirrddii.. EElləə ssüürrəəttlləə 
yyaannıımmddaann kkeeççddii kkii,, hheeçç oonnuu ssəəsslləəmməəyyəə bbeelləə 
mmaaccaall  ttaappmmaaddıımm.. KKoorr--ppeeşşiimmaann  ggeerrii 
qqaayyııttddıımm.. ÖÖzz--öözzüümməə ttəəsskkiinnlliikk vveerrddiimm,, ""yyəə-- 
qqiinn  ооnnuunn   bbuu   ggüünn  ççоохх vvaacciibb  iişşlləərrii  vvaarr"".. 
SSaabbaahh ggəəlləərrəəmm.. SSaabbaahhıı ggüünn ddəə,, oo bbiirrii ggüünnlləərr 
ddəə  eeyynnii ssəəhhnnəə ttəəkkrraarrllааnnddıı.. SSaannkkii CCəəffəərrqquulluu 
üüççüünn mməənn aaddllıı mməəkkttəəbb yyoollddaaşşıı yyooxx iimmiişş.. 
ÖÖzzüümmüü  əəlləə  aallmmaağğaa  ççaallıışşddıımm..  ««SSaayyaannıınn 
qquulluuyyaamm,,  ssaayymmaayyaannıınn  aağğaassıı»»  mməəssəəllii  iilləə 
öözzüümməə ttəəsskkiinnlliikk vvееrrddiimm..   VVəə bbiirr ddaahhaa 
CCəəffəərrqquulluunnuunn qqəəbbuulluunnаа ddüüşşmməəyyəə ccəəhhdd 
ееttmməəddiimm.. 

ÜÜ ssttüünnddəənn nneeççəə iilllləərr kkeeççddii.. GGüünnlləərriinn bbiirr 
ggüünnüü ssaahhiill bbaağğıınnddaa ggəəzziişşiirrddiimm.. GGöörrddüümm kkii,, 
hhəərriiff aassttaa--aassttaa  mməənnəə  ttəərrəəff  ggəəlliirr..  YYааххıınnllаа-- 
şşааnnddаа ççooxx mmeehhrriibbaannccaassıınnaa ggöörrüüşşüübb hhaall--əəhh-- 
vvaall ttuuttdduu.. BBiirr qqəəddəərr bbiirrlliikkddəə vvaarr--ggəəll eelləəyyiibb 
oolluubb kkeeççəənnlləərrii yyaaddaa ssaallddııqq.. SSoonnrraa ssööhhbbəəttii 
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hhəərrlləəyyiibb--ffıırrllaayyııbb oo hhааddiissəənniinn  üüssttüünnəə 
ggəəttiirrddiimm..   AAnndd   eelləəddii   kkii,,   ddооğğrruussuu,,   ggöörr-- 
mməəmmiişşəəmm.. DDeeddiimm,, əəddəə,, nneeccəə ggöörrmməəmmiissəənn,, 
yyааnnıınnddаа ddaayyaannddıığğıımm qqoovvaaqq aağğaaccıı ddüüzz qqaappıı-- 
nnıınn ggiirrəəccəəyyiinnddəə iiddii.. YYəənnii oo bbooyyddaa aağğaaccıı ddaa 
ggöörrmmüürrddüünn?? DDəərriinnddəənn  kköökkssüünnüü ööttüürrüübb 
yyaannııqqllıı--yyaannııqqllıı ddeeddii:: 

–– VVааllllааhh,, hhəəmmiinn oo nnəəhhəənngg qqoovvaaqq ааğğааccıınnıı 
aannccaaqq vvəəzziiffəəddəənn çç ııххааnnddааnn ssооnnrrаа ggöörrmmüüşşəəmm.. 
SSəənnii ооnnuunn yyааnnıınnddаа nnееccəə ggöörrəə bbiilləərrddiimm??!! 

 
** ** ** 

**  CCəəffəərrqquulluu  şşəəkkiillddəəkkii  ssəəhhnnəəddəə  öözzüünnüü 
nnееccəə ааppааrrıırr?? 

** SSiizziinn CCəəffəərrqquulluu kkiimmii mməəkkttəəbb yyооllddааşşıınnıızz 
vvəə yyаа ttааnnıışşıınnıızz vvааrrmmıı?? ООnnuu nnееccəə 
ххааttıırrllааyyıırrssıınnıızz?? 

** YYааşşааddıığğıınnıızz mməəhhəəlllləəddəə CCəəffəərrqquulluu kkiimmii-- 
lləərrəə iişşiinniizz ddüüşşüübbmmüü?? 

**  SSiizz  ddооssttllааrrıınnıızzıınn  qqəəbbuulluunnddаа  ооllааrrkkəənn 
nnееccəə qqааrrşşııllааnnıırrssıınnıızz?? 

**  CCəəffəərrqquulluullааrrllаа  rrааssttllааşşıırrssıınnıızzmmıı??  MMüü-- 
nnааssiibbəətt bbiillddiirriinn.. 

** BBiizz nnəə vvааххtt ««lləənnəətt şşееyyttааnnаа»» iiffааddəəssiinnii 
iişşlləəddiirriikk?? 
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**  CCəəffəərrqquulluu  mməəkkttəəbb  ddооssttuunnuu  nnəə  üüççüünn 
ggöörrəə bbiillmmiirrddii?? ООnnаа mmааnnее ооllааnn nnəə iiddii?? 

**  KKааttiibbəə  qqıızz  öözz  vvəəzziiffəə  bbооrrccuunnuu  nnееccəə 
yyееrriinnəə yyееttiirriirrddii?? 

**  ÇÇ оохх  ssооnnrrааllааrr  CCəəffəərrqquulluunnuunn  ggöörrmməə 
qqааbbiilliiyyyyəəttii nnəə ssəəbbəəbbddəənn ««ааrrttddıı»»?? 

** ** ** 
 

CCəəffəərrqquulluu  nnəəhhəənngg  qqооvvааqq  ааğğааccıınnıı  nnəə 
üü ççüü nn ggöörrmmüü rrddüü ?? 
аа)) iişşəə ttəəlləəssddiiyyiinnəə ggöörrəə;; 
bb)) vvəəzziiffəəddəə ооlldduuğğuu üüççüünn;; 
cc)) ttəənnhhааllıığğаа ggöörrəə.. 

 
VVəəzziiffəə ssiizziinn üü ççüü nn nnəəddiirr?? 
аа)) şşааnn--şşööhhrrəətt;; 
bb)) ssəərrvvəətt ttооppllааmmааqq;; 
cc)) ххiiddmməəttii bbооrrcc.. 
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xxıırr vvaaxxttllaarr ааrrааqq iiççmməəkkddəənn ööttrrüü 
""üüççüünnccüü aaddaamm»»ıı ttaappmmaaqq HHəəssəənn üüççüünn 

bbiirr mmüüşşkküülləə ççeevvrriilliibb.. AArraağğıınn qqiiyymməəttiinniinn kkəəll-- 
lləə--ççaarrxxaa qqaallxxddıığğıı iinnddiikkii ddöövvrrddəə oonnuu 
qqıınnaammaallıı ddаа ddeeyyiill.. 

LLaapp bbuu ggüünnlləərrddəə bbaaşşıınnaa bbiirr mməəzzəəllii əəhh-- 
vvaallaatt ggəəlliibb..  DDeeyyiirr,,  ssəəhhəərr--ssəəhhəərr  mmaağğaazzaannıınn 
qqaabbaağğıınnddaa  ddaayyaannmmıışşddıımm  kkii,,  öözz  hhəərriifflləərriimmii 
ttaappııbb  bbiirr  bbaallaaccaa  bbaaşşıımmıı  ddüüzzəəllddiimm..  IIkkiinnccii 
aaddaamm əəllüüssttüü ttaappııllddıı.. QQaabbaaqqllaarr oonnuunnllaa tteezz--tteezz 
yyaarrıımmlliittrr bbooşşaallddааrrddııqq.. NNəəddəənnssəə,, üüççüünnccüü 
aaddaamm ççooxx ggeecc ttaappııllddıı.. BBəəxxttiimmddəənn bbaaşşddaann ddaa 
bbiirr aazz xxaarraabb aaddaammaa ooxxşşaayyıırrddıı.. SSöözzüünn ddüüzzüü,, 
iillkk  bbaaxxıışşddaann  ggöözzüümm  ssuu  iiççmməəddii  oonnddaann.. 
KKoossttyyuummddaa iiddii.. BBooyynnuunnddaann ddaa  bbüürrüüşşmmüüşş,, 
nniimmddaaşş bbiirr qqaallssttuukk ssааllllааnnmmıışşddıı.. ƏƏllqqəərrəəzz,, ppuull 
qqooyyuubb bbiirr aarraaqq aallddııqq.. EElləə mməənn bbuuttuullkkааnnıı 
aaççmmaaqq iissttəəyyiirrddiimm kkii,, qqaallssttuukklluu ddeeddii:: 

–– BBəəss ssttəəkkaann?? 
DDeeddiimm:: 
–– AA kkiişşii,, şşüüşşəəddəənn aayyrrıı lləəzzzzəəttii vvaarr.. 
DDeeddii:: 
––  YYaaxxşşıı  ddeeyyiill,,  bbaaxxaann  nnəə  ddeeyyəərr,,  ggeeddəəkk 

ssttəəkkaann ttaappaaqq.. 
BBiirr hhəəyyəəttəə ggiirrddiikk.. QQaallssttuukklluu aaddaamm ttaannıışş-- 

llaarrıınnıınn  bbiirriinniinn   eevviinnəə   ggiirriibb   ssttəəkkaann   ааllddıı.. 
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TTəəlləəmm--ttəəlləəssiikk  şşüüşşəənniinn  aağğzzıınnıı  aaççmmaaqq  iissttəə-- 
yyiirrddiimm  kkii,,  zzaattıınnaa  lləənnəətt  oollmmuuşş  ""üüççüünnccüü"" 
ddiilllləənnddii.. 

–– BBəəss zzaakkuusskkaa?? ZZaakkuusskkaassıızz öölləərriikk.. 
BBəəllii,, iinnddii ddəə ggeettddiikk,, zzaakkuusskkaa aaxxttaarrmmaağğaa.. 
TTəərrəəvvəəzz mmaağğaazzaassıınnıınn qqaabbaağğıınnddaa bbiirr qqooccaa 

aarrvvaadd dduuzzlluu xxiiyyaarr ssaattıırrddıı.. DDuuzzlluu xxiiyyaarr,, nnəə 
xxiiyyaarr,, pprroossttoo,, mməəccuunn!! 

NNəə  iissəə,,  oonnddaann  ddaa  bbiirriinnii  ggööttüürrddüükk..  BBuu 
ddəəffəə  ddəə   ttəəzzəə   ddoossttuummuuzz  ccıığğaallllıığğıınnıı   yyeerrəə 
qqooyymmaaddıı.. ААyyaaqq üüssttəə yyaaxxşşıı ddeeyyiill,, ––  ddееddii.. 
GGəəlliinn bbiirr sskkaammyyaa ttaappaaqq,, aaddaamm kkiimmii iiççəəkk.. 
AAxxıı,,  bbiizz  mməəddəənnii  aaddaammllaarrııqq..  DDaahhaa  ggöörrddüükk 
eettiirraazzıınn yyeerrii yyooxxdduurr,, ccəəhhəənnnnəəmməə kkii,, ddeeyyiibb 
ggeettddiikksskkaammyyaa aaxxttaarrmmaağğaa.. 

BBəəllii,, oo ggüünn bbuu qqaallssttuukklluu nnааddааnn aazz qqaallaa 
bbuurrnnuummuuzzddaann ggəəttiirrddii aarraağğıı.. 

YYoollddaa kkööhhnnəə şşüüşşəə ddoossttllaarrıımmddaann bbiirrii rraass-- 
ttıımmıızzaa çç ııxxddıı.. KKiişşiinniinn ooğğlluu mmööhhkkəəmm vvuurruubb 
uuzzaannmmıışşddıı,, öözzüüyyççüünn ççəəmməənnlliikkddəə.. BBaallaa--bbaallaa 
xxoorrnnaa  ççəəkkiirrddii.. LLaapp ppaaxxııllllıığğıımm ttuuttdduu.. HHiirrss 
vvuurrdduu ttəəppəəmməə,, nnəə  vvuurrdduu.. ÇÇ eevvrriilliibb hhiirrssiimmii 
ttöökkddüümm qqaallssttuukklluuyyaa.. 

–– ƏƏ,, mməəddəənnii aaddaammllaarr,, bbuuddeeyy,, bbuunnuunn kkiimmii 
ççооххddааnn  iissttiirrааhhəətt  ееddiirrlləərr,,  bbiizz  iissəə  hhəəlləə  ddəə 
ооttuurrmmааğğаа yyееrr ааххttааrrıırrııqq.. 
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VVəə eelləə oo ssaaaatt şşüüşşəənniinn aağğzzıınnıı aaççddıımm.. 
** ** ** 

** ««GGöözzüümm ооnnddааnn ssuu iiççmmiirr»» nnəə ddееmməəkkddiirr?? 
** İİççkkiiyyəə qquurrşşааnnааnnllааrrıınn ttааllееyyii nnееccəə ооlluurr?? 

FFiikkrriinniizzii əəssааssllааnnddıırrааrrkkəənn şşəəkkllii nnəəzzəərrəə ааllıınn 
vvəə mmüüqqааyyiissəə ееddiinn.. 

** ««ZZааkkuusskkаа»»,, ««mməəccuunn»» ssöözzlləərriinnii 
mməənnааllааnnddıırrıınn.. 

** ««GGəəlliinn bbiirr sskkaammyyaa ttaappaaqq,, ааddааmm kkiimmii 
iiççəəkk.. ААххıı,, bbiizz mməəddəənnii ааddааmmllааrrııqq»» –– 
ccüümmlləəlləərriinnii mməənnааyyаа ggöörrəə mmüüqqааyyiissəə ееddiinn.. 

** ««QQааllssttuukklluu zzıırrrrааmmаа»» iiffааddəəssiinnəə mmüünnаа-- 
ssiibbəətt bbiillddiirriinn.. 

** DDооssttuunn kkööhhnnəəssii vvааrrmmıı?? 
** ««KKööhhnnəə ааrrааqq ddооssttllааrrıı»» kkiimmlləərrəə ddееyyiilliirr?? 

** ** ** 
 

MMəəddəənnii ааddааmm kkiimmddiirr?? 
аа)) ssəəlliiqqəəllii,, qqааllssttuukklluu ggееyyiinnəənn;; 
bb)) ааzz ddааnnıışşааnn;; 
cc)) ddааvvrrааnnıışşıı iilləə nnüümmuunnəəvvii ооllааnn.. 

 
İİnnssааnnıınn ааğğllıınnıı kkооrrllааyyааnn nnəəddiirr?? 
аа)) şşiirriinn ssöözz;; 
bb)) ssppiirrttllii iiççkkii;; 
cc)) yyuuххuussuuzzlluuqq.. 
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əənn BBaallaammiirrzzəənnii uuşşaaqqllııqqddaann ttaannııyyıırr-- 
ddıımm.. QQoonnşşuu  iiddiikk..  ЕЕyynnii  mməəkkttəəbbddəə 

ooxxuummuuşşdduuqq.. OO  mməənnddəənn 88--99 yyaaşş bbööyyüükk iiddii.. 
ƏƏssggəərr  ggeeddiibb  qqaayyııttmmıışşddıı..  MMəənn  iissəə  oonnddaann 
ssoonnrraa bboorrccuummuu yyeerriinnəə yyeettiirrmmiişşddiimm.. EErrmməə-- 
nniilləərr  bbiizziimm  rreessppuubblliikkaayyaa  bbaassqqıınn  eeddəərrkkəənn 

mməənn hhaazzıırrllaaşşddıımm ccəəbbhhəəyyəə ggeettmməəyyəə.. BBaallaa-- 
mmiirrzzəə əəkkiillddii.. SSoorraaqqllaaşşddııllaarr,, ttaappııllmmaaddıı.. DDee-- 
ddiilləərr   qqoonnşşuu  kkəənnddddəə  iişşəə   ddüüzzəəlliibb,,   hhəərrbbii 
mmüüəəlllliimm iişşlləəyyiirr.. AAnnccaaqq kkəənnddddəə kkiimm aayyaağğıınn 
yyaann  qqooyyaann  kkiimmii qqooyyuurr qqəəlləəmmiinniinn  uuccuunnaa,, 
yyaazzıırr  yyuuxxaarrıı ttəəşşkkiillaattllaarraa,, yyaarrıı  ddooğğrruu,,  yyaarrıı 

hhaapp--ggoopp,,  aannccaaqq,, yyaazzıırrddıı..  ÖÖzzüü  üüççüünn  qqəərriibbəə 
bbiirr aadd ddaa qqaazzaannmmıışşddıı:: ""BBaallaammiirrzzəə yyaazzaannddıı"".. 
BBaallaammiirrzzəə oo qqəəddəərr mməəşşhhuurrllaaşşmmıışşddıı kkii,, kkəənndd-- 
ddəə   rrəəhhbbəərr   kkoollxxoozz   vvəə  ssoovveett   iişşççiilləərriinnddəənn 
nnaarraazzııllıığğıı oollaannllaarr ddaa BBaallaammiirrzzəənnii bbeelləəlləərriinnəə 
qqoorrxxuu ggəəlliirr vvəə ççooxx zzaammaann ffüürrssəətt ttааppııbb ffaakkttıı 
ооnnаа ddeeyyiirrddiilləərr,,  BBaallaammiirrzzəə ddəə  yyaazzıırrddıı.. 
KKəənnddiinn rraabbiittəə şşööbbəəssii    ddəə    hhəərr ggüünn bbuu 
mməəkkttuubbllааrrıı rrааyyооnn ppооççttuunnаа ааppааrrıırrddıı.. 
DDооğğrruussuu,,  mməənn  bbeelləə  ssöözz--ssööhhbbəəttlləərrəə  iinnaann-- 
mmıırrddıımm..  DDeeyyiirrddiimm  kkii,,  kkiişşiinniinn  ааddıı  ççııxxııbb.. 
HHaavvaayyıı  yyeerrəə  ddeeyyiillmməəyyiibb  kkii,,  ""kkiişşiinniinn  ааddıı 
çç ııxxıınnccaa ccaannıı çç ııxxssaa yyaaxxşşııddıırr"".. KKəənndd yyeerriinnddəə 
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kkiimmiinn kkiimmddəənn aaccıığğıı ggəəlliirr,, ggüünnaahhıı yyııxxıırrllaarr 
BBaallaammiirrzzəənniinn  üüssttüünnəə..  XXüüssuussiilləə,,  kkoollxxoozzuunn,, 
ssoovvxxoozzuunn  rrəəhhbbəərr  iişşççiilləərrii..  BBəəzzəənn  bbiirr--bbiirrii-- 
lləərriinnddəənn  aaccııqqllaarrıı  ggəəlliirr,,  öözzlləərrii  yyaazzddıırrıırrllaarr,, 
iimmzzaannıı qqooyyuurrllaarr ««BBaallaammiirrzzəə»».. BBeelləəlliikklləə,, kkii-- 
şşiinniinn  bbööyyüükk  bbiirr  ddeemmaaqqooqq  kkiimmii  mməəşşhhuurr-- 
llaaşşddıırrııbbllaarr –– ddeeyyəə ffiikkiirrlləəşşiirrddiimm.. IInnddiikkii 
ddeemmookkrraattiiyyaa,,  ssöözz  aazzaaddllıığğıı  ddaa   bbiirr  bbaayyrraaqq 
oollmmuuşşdduu  aaddaammllaarrıınn  əəlliinnddəə..  BBeelləə  mmüühhaa-- 
kkiimməəlləərrəə uuyymmaağğıı yyeerrssiizz hheessaabb eettddiimm.. IIşşlləə-- 
rriimmii ssaahhmmaannaa ssaallııbb hhəərrbbii kkoommiissssaarrllıığğaa ggeett-- 
ddiimm.. XXaahhiişş eettddiimm kkii,, mməənnii QQaarraabbaağğaa ggöönn-- 
ddəərrssiinnlləərr.. IIssttəəyyiirrddiimm öözzüümmüü eerrmməənniilləərrəə ggööss-- 
ttəərriimm.. AAxxıı,, ddooğğrruuddaann ddaa kkiişşiilliikk ddeeyyiill bbuu,, 
ddiinncc əəhhaalliiyyəə hhüüccuumm eett,, aarrvvaadd uuşşaağğıı əəssiirr eelləə,, 
eevv--eeşşiiyyiinnii ddəə  ttaallaann eelləə,, aappaarr.. HHəəmm ddəə  öözz 
ggüüccüünnlləə yyooxx,, bbaaşşqqaassıınnıınn,, zzəənncciilləərriinn vvəə ddiiggəərr 
əəccnnəəbbii mmuuzzddlluullааrrıınnhheessaabbıınnaa.. 

HHəərrbbii  kkoommiissssaarrllııqqddaa  mməənnii  yyaaxxşşıı  qqaarrşşıı-- 
llaaddııllaarr..  AAmmmmaa  hhəəmm  ddəə  mməənnəə  ddeeddiilləərr  kkii,, 
BBaallaammiirrzzəə aaddllıı bbiirr ааddaamm ssəənnddəənn əərriizzəə yyaazzııbb.. 
GGuuyyaa  mməənn  hhəərrbbii  kkoommiissssaarraa  rrüüşşvvəətt  vveerriibb 
öözzüümmüü əəssggəərrlliikkddəənn ssaaxxllaattddıırrmmıışşaamm.. 
IInnaannmmaaddıımm,, nneeccəə iinnaannaayyddıımm kkii,, mməənn 
kköönnüüllllüü,, öözz aayyaağğıımmllaa ggəəlliibb əəssggəərr ggeeddiirrddiimm.. 
BBuurrddaa  mməəlluummaattaa,, əərriizzəəyyəə hheeçç bbiirr eehhttiiyyaacc 
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yyooxxdduurr.. ƏƏhhəəmmiiyyyyəətt vveerrmməəddiimm.. QQooşşuulluubb 
kköönnüüllllüülləərrlləə  ggeettddiimm QQaarraabbaağğaa.. LLaaçç ıınn 
iissttiiqqaamməəttiinnddəə ddööyyüüşşlləərrddəə iişşttiirrааkk ееttddiimm.. MMəənn 
mmüüəəyyyyəənn  ddööyyüüşş  ttəəccrrüübbəəssiinnəə  mmaalliikk  iiddiimm.. 
KKoommaannddiirr mməənnddəənn rraazzıı iiddii.. ÜÜ çç  aayyddaann ççooxx 
ddööyyüüşşddüümm.. DDööyyüüşşlləərriinn bbiirriinnddəə ççiiyynniimmddəənn 
yyaarraallaannddıımm..  MMəənnii  ççooxx   ççəəttiinnlliikklləə  hhəərrbbii 
hhoossppiittaallaa yyoollaa ssaallddııllaarr.. YYaarraammıınn ssааğğааllmmааssıı 
xxeeyyllii ççəəkkddii.. ÇÇ üünnkkii mməənnii yyааrrааllааyyааnn ааddii 
ggüülllləə ddееyyiillmmiişş,,  bbaaşşqqaa  ttəərrzzddəə
 hhааzzıırrllааnnııbbmmıışş.. NNəəhhaayyəətt,, mməənn iiccaazzəə 
aallııbb bbiirr nnееççəə ggüünnllüüyyəə eevvəə 
ggəəllddiimm..KKəənnddyyeerriinnddəə hhааmmıı bbiirr--bbiirriinnii ttаа-- 
nnııddıığğıı üüççüünn ddəərrhhааll ggəəlliişşiimmddəənn ххəəbbəərr ttuuttааrrааqq 
bbüüttüünnqqoohhuumm--əəqqrrəəbbаа mməənnii qqaarrşşııllaaddıı..QQuurrbbaann 
kkəəssiillddii..  AArraaddaann ççоохх  kkeeççmməəmmiişş  hhəərrbbii 
kkoommiissssaarrllııqqddaann yyaannıımmaa ggöörrüüşşəə bbiirr   zzaabbiitt 
ggəəllddii.. OO,, əəlliinnddəə yyaazzııllıı mməəlluummaatt ggəəttiirrmmiişşddii.. 
MMəəlluummaattddaa yyaazzmmıışşddııllaarr kkii,, gguuyyaa mməənn öözzüümm-- 
öözzüümmüü  yyааrrааllааmmıışşaamm  kkii,,  əəssggəərrlliikkddəənn  ggeerrii 
qqaayyııddıımm.. IImmzzaa:: BBaallaammiirrzzəə.. HHəəmmiinn oo  ggüünn 
xxooşş   ttəəssaaddüüffddəənn  BBaallaammiirrzzəə  ddəə   bbiirr  nneeççəə 
aaddaammllaa mməənniimmlləə  ggöörrüüşşmməəkk üüççüünn   bbiizzəə 
ggəəllmmiişşddii.. IIşş bbeelləə ggəəttiirrddii kkii,, hhəərrbbii kkoommiiss-- 
ssaarrllııqqddaann ggəəlləənn zzaabbiitt əəhhvvaallaattıı ggiizzlləəttmməəddii.. 
HHaammıı  ttəəəəccccüübb  eettddii..  MMəəlluummaatt  bbiirr  yyaannaa 
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qqaallssıınn,, ааddaamm öözzüünnüü  ççiiyynniinnddəənn nneeccəə vvuurrаа 
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bbiilləərrddii?? MMəəlluummааtt əəllddəənn--əəlləə ggəəzzddii vvəə hhəəttttаа 
BBааllааmmiirrzzəə öözzüü ddəə bbааххddıı vvəə aarrssıızz--aarrssıızz ggüüllüübb 
ddeeddii:: 

––  MMəənn  yyaazzmmıışşaamm,,  iimmzzaa  ddəə  mməənniimmddiirr.. 
AAnnccaaqqssəənn ssüübbuutt eett kkii,, ddüüzz yyaazzmmaammıışşaamm.. 

HHaammıı  ssuussdduu,,  hheeyyrrəətt  eettddii..  AAmmmmaa  BBaa-- 
llaammiirrzzəə iissəə ххəəbbiiss--ххəəbbiiss hhееyy ggüüllüürrddüü.. 

 
 
 

** ** ** 
 

** BBааllааmmiirrzzəənniinn ххааrrааkkttееrriikk ххüüssuussiiyyyyəəttlləərrii 
hhааnnssııllааrrddıırr?? 

** ООnnаа vvəəttəənnppəərrvvəərr ddееmməəkk ооllааrrmmıı?? 
FFiikkrriinniizzii əəssааssllааnnddıırrıınn.. 

** SSiizziinn BBааllааmmiirrzzəə kkiimmii ttааnnıışşıınnıızz vvааrrmmıı?? 
** BBааllааmmiirrzzəənniinn əəssааss ppееşşəəssii nnəə iiddii?? 
**  ААzzəərrbbааyyccааnnıımmıızzıınn  uuğğuurrlluu  ggəəlləəccəəyyiinnəə 

ssееvviinnmməəyyəənnlləərrii kkiimməə bbəənnzzəəddəərrddiinniizz?? 
** BBааllааmmiirrzzəəddəənn ssööhhbbəətt ааççааnn ааddssıızz iinnssааnnıı 

nnееccəə ааddllааnnddıırrааrrddıınnıızz?? 
** ««BBааllааmmiirrzzəə yyааzzааnnddıı»» hhееkkааyyəəssiinnddəə ххее-- 

yyiirrххааhhvvəə bbəəddххааhh ffiikkiirrlləərrii ssееççiinn.. 
** BBiirr ttооrrppааğğıınn öövvllааddıı ооllааnn,, ssuuyyuunnuu iiççəənn,, 

hhааvvааssıınnıı uuddааnn iikkii ооbbrrааzzıı ssəəcciiyyyyəəlləənnddiirriinn.. 
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**  ŞŞəəkkiillddəəkkii  ppееrrssооnnааjjllааrrаа  ddiiqqqqəətt  ееddiinn,, 
ооnnllааrrıı ggöörrddüüyyüünnüüzz ffооrrmmааyyаа əəssааssəənn ххааrrааkk-- 
ttееrriizzəə ееttmməəkklləə,, kkееyyffiiyyyyəətt bbааххıımmıınnddааnn ttəəhhlliill 
ааppааrrıınn.. 

 
** ** ** 

 
LLааçç ıınn  ххааiinn  ddüü şşmməənnlləərr  ttəərrəəffiinnddəənn  nnəə 

vvааххtt iişşğğааll ооlluunnmmuuşşdduurr?? 
аа)) 1188 mmааyy 11999922--ccii iill;; 
bb)) 2200 iiyyuunn 11999922--ccii iill;; 
cc)) 1166 mmааyy 11999922--ccii iill.. 

 
BBааllааmmiirrzzəə kkiimmddiirr?? 
аа)) vvəəttəənnppəərrvvəərr;; 
bb)) ssааttqqıınn;; 
cc)) yyааllааnnçç ıı.. 
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əənniimm ddoossttuumm CCəənnuubbii KKrrıımmıınn ssaa-- 
nnaattoorriiyyaallaarrıınnıınn bbiirriinnddəə yyaaxxşşııccaa iiss-- 

ttiirraahhəətt eeddiibb BBaakkııyyаа qqaayyııttmmaaqq üüççüünn SSiimm-- 
ffeerrooppooll   şşəəhhəərriinnəə   ggəəlliirr..   TTəəyyyyааrrəə   ggееcciikk-- 
ddiiyyiinnddəənn  ааееrrооppооrrttddаа  bbiirr  ххееyyllii  ggəəzziişşiirr  vvəə 
iissttəərr--iissttəəmməəzz   ооrrааnnıınn   ttuuааllееttiinnddəənn   iissttiiffааddəə 
ееttmməəllii  ооlluurr..  YYeerrllii  kkooooppeerraattiivvlləərr  aaeerrooppoorr-- 
ttuunn   ttuuaalleettiinnii   eelləə   bbəəzzəəyyiibbmmiişşlləərr   kkii,,   hhəərr 
hhaannssıı bbööyyüükk ttəəşşkkiillaatt bbuunnaa hhəəssəədd aappaarraa bbii-- 
lləərrddii..   BBiilllluurr   vvааzzааllааrrddаа   qqəərrəənnffiilllləərr,,   ddöörrdd 
ttəərrəəffii ggüüzzggüü,, gguurr yyааnnааnn çç ıırrааqqllааrr ееlləə ggöözzəəll 
ggöörrüünnüürrmmüüşş   kkii......   BBiirr   ssöözzlləə,,   iiççəərrii   ddaaxxiill 
oollmmaaqq  üüççüünn  vveerrddiiyyii  1155  qqəəppiiyyəə  hheeçç  hheeyyffii 
ggəəllmmiirr.. 

......AAmmmmaa  ssuussuuzzlluuğğuunnuu  yyааttıırrmmааqq  üüççüünn 
bbuuffeettəə   ggəəlləənnddəə   vvəə   bbiirr   ssttəəkkааnn   ççааyyıınn   33 
qqəəppiiyyəə  ssааttııllddıığğıınnıı  ggöörrəənnddəə  bbuu  ttəəmmttəərrааğğıınn 
ааrrххааssıınnddаа   ddааyyааnnааnn   hhiiyylləənnii   ddəərrhhааll   bbааşşаа 
ddüüşşüürr   vvəə   öözz--öözzüünnəə   aanndd   iiççiirr   kkii,,   mməənn 
kkooooppeerraattiivvlləərriinn  hhiiyylləəssiinnəə  uuyymmaarraamm..  OOnnaa 
ggöörrəə ddəə ççaayy iiççmməəkkddəənn iimmttiinnaa eeddiirr.. IImmttiinnaa 
eeddiirr kkii,, ttəəzzəəddəənn 1155 qqəəppiikk xxəərrcclləəmməəssiinn.. VVəə 
yyооll yyооllddааşşıınnаа ddаа mməəsslləəhhəətt ggöörrüürr kkii,, 
yyааххşşııssıı bbuudduurr,, ddöözzəəkk!! 
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** ** ** 
**   SSiizziinn   şşəəkkiillddəəkkii   ооbbrrааzzllааrrıınn   hhааllıınnаа 

ddüüşşəənn vvааххttıınnıızz ооlluubbmmuu?? 
** KKrrıımm ddüünnyyаа ххəərriittəəssiinnddəə hhааrrааddаа 

yyееrrlləəşşiirr?? 
**  ООnnllааrr  nnəə  üüççüünn  SSiimmffееrrооppооll  ааееrrоо-- 

ppооrrttuunnddаа ggəəzziişşiirrddiilləərr?? 
** KKооооppееrrааttооrr kkiimmlləərrəə ddееyyiilliirr?? 
**  BBiizziimm  BBааkkıınnıınn  ggöözzəəlllliikklləərriinnddəənn  nnəə 

ddееyyəə bbiilləərrssiinniizz?? 
** BBааkkııddаа ssооnn iilllləərr ddiiqqqqəəttii ççəəkkəənn hhааnnssıı 

qquurruuccuulluuqq iişşlləərriinnii nnüümmuunnəə ggəəttiirrəərrddiinniizz?? 
 

** ** ** 
 

ООnnllааrr nnəə üü ççüü nn ççааyy iiççmməəddiilləərr?? 
аа)) ххiiddmməəttiinn zzəəiifflliiyyiinnəə ggöörrəə;; 
bb)) ttəəlləəssddiikklləərrii üüççüünn;; 
cc)) ssооnnrrааkkıı ххəərrcclləərriinnəə ggöörrəə.. 

 
RRееssppuubblliikkааmmıızzıınn hhааnnssıı şşəəhhəərriinnddəə 

ddüü nnyyаа ssttааnnddааrrttllааrrıınnаа ccааvvааbb vvееrrəənn hhааvvаа 
lliimmааnnıı ttiikkiilliirr?? 
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аа)) QQuubbааddаа;; 
bb)) LLəənnkkəərrааnnddаа;; 
cc)) QQааzzааххddаа.. 
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ddaarrəənniinn mmüüddiirrii hhəərr  ddəəffəə ""yyeennii-- 
ddəənnqquurrmmaa"" ssöözzüünnüü eeşşiiddəənnddəə bbiirrttəəhhəərr 

oolluurrdduu..   SSaaaattllaarrllaa  ddüüşşüünnüübb--ddaaşşıınnıırr,,  llааkkiinn 
bbiirr nnəəttiiccəəyyəə ggəəlləə  bbiillmmiirrddii.. YYüüzz ööllççüübb bbiirr 
bbiiççiirrddiissəə  aallıınnmmıırrddıı  kkii,,   aallıınnmmıırrddıı..  YYeennii-- 
ddəənnqquurrmmaa bbaarrəəddəə iişşddəə bbiirr şşeeyy  ttəəttbbiiqq eeddəə 
bbiillmmiirrddii.. LLaakkiinn oo,, vvəəzziiffəəddəə hhəəmmiişşəə qqaabbaaqq-- 
ccııll ssıırraallaarrddaa aaddddıımmllaammaağğıı xxooşşllaayyıırrddıı.. ÇÇ ooxxlluu 
mmüüllaahhiizzəəlləərr    ssööyylləəmməəyyii,,   uuzzuunn--uuzzaaddıı 
mmüübbaahhiissəə eettmməəyyii,, ççooxxlluu ааddaamm  ddəəvvəətt 
eettmməəkklləə tteezz--tteezz iiccllaassllaarr kkeeççiirrmməəyyii vvəə əənn 
əəssaassıı,,  yyuuxxaarrıı ttəəşşkkiillaattllaarraa tteezz--tteezz ggöörrddüü yyüü 
iişşlləərr  hhaaqqqqıınnddaa   mməəlluummaatt  vveerrmməəyyii  üüssttüünn 
ttuuttuurrdduu.. AAnnccaaqq eelləə bbiill  bbuu zzəəhhrriimmaarr yyeennii-- 

ddəənnqquurrmmaa iilləə ççəəttiinnlliiyyəə  ddüüşşmmüüşşddüü.. EElləə bbiill 
ttiillssiimməə ssaallıınnmmıışşddıı.. HHeeçç nnəəyyii yyeenniiddəənn qquurraa 
bbiillmməəddiiyyiinnddəənn  yyuuxxaarrıı  ttəəşşkkiillaattllaarraa ddaa 
mməəlluummaatt vveerrəə bbiillmmiirrddii..  MMaatt--mməəəəttttəəll qqaall-- 
mmıışşddıı..  OOvvqqaattıı  bbəərrkk  qqaarrıışşmmıışşddıı..  IIşş  ggəəttiirr-- 
mməəyyəənnddəə ggəəttiirrmmiirr ddəə...... 
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NNöövvbbəəttii  iişş  ggüünnlləərriinniinn  bbiirriinnddəə  iişş  oottaa-- 
ğğıınnddaa oo  yyaann--bbuu  yyaannaa ggəəzziişşəərrkkəənn,, əəttrrааffddааkkıı 
əəşşyyaallaarr  oonnuunn  ddiiqqqqəəttiinnii  ccəəllbb  eettddii..  VVəə  qqəəttii 
qqəərraarraa ggəəllddii kkii,, oottaaqqddaakkıı mmeebbeelllləərriinn yyeerriinnii 
ddəəyyiişşssiinn,,   bbiirr   bbaaşşqqaa   ccüürr   yyeerrlləəşşddiirrssiinn   vvəə 
bbeelləəlliikklləə  ddəə  iişş  oottaağğıınnıı   yyeenniiddəənn  qquurrssuunn.. 
OOnnuunn  ffiikkrriinnccəə,,  bbuu  ttəəddbbiirrii  ççooxx  xxooşşaa  ggəəlləərr,, 
bbəəyyəənniilləərr vvəə bbuu,, yyeenniiddəənnqquurrmmaannıınn 
bbüünnöövvrrəəssii,, əəssaassıı oollaa bbiilləərr...... 

MMüüddiirr  öözz  ««kkəəşşffiinnddəənn»»  ххееyyllii  ххооşşhhааll-- 
llааnnааrrааqq yyееrriinnddəə ооttuurruubb ddəərriinnddəənn nnəəffəəss ааllddıı 
vvəə kkrreessllooyyаа   yyааyyххааnnııbb   yyaavvaaşş--yyaavvaaşş   oo 
ttəərrəəff--bbuu  ttəərrəəffəə  ххееyyllii  bbааххddıı,,  oottaaqqddaakkıı  əəşş-- 
yyaallaarrıınn  yyeerriinnii  nneeccəə  ddəəyyiişşəəccəəyyiinnii  ttəəssəəvvvvüü-- 
rrüünnddəə ccааnnllааnnddıırrııbb ««əəttrrааffllıı»» ggööttüürr--qqooyy eettddii.. 
BBüüttüünn  ddəəyyiişşiikklliikklləərr  oonnuunn  bbeeyynniinnddəə  hhaazzıırr 
oollaannddaann  ssoonnrraa  ttəəssəərrrrüüffaatt  mmüüddiirriinnii  yyaannıınnaa 
ççaağğıırrddıı..  ОО,,  əəlliinnddəə  qqəəlləəmm--kkaağğzz  iiççəərrii  ggii-- 
rrəənnddəə mmüüddiirr ddiilllləənnddii:: 

–– IIşş oottaağğıımmıı yyeenniiddəənn qquurrmmaaqq llaazzıımmddıırr.. 
KKiittaabb şşkkaaffıı,, bbaaxx,, bbuu ddiivvaarrıınn yyaannıınnddaa,, sseeyyff 
ооrraaddaa,,  mmaassaa  ddаа  bbuurraaddaa  ооllmmaallııddıırr..  MMəənniimm 
ffiikkrriimmccəə,,   hhəərr   yyeerrddəə   yyeenniiddəənnqquurrmmaa   iillkk 
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nnöövvbbəəddəə iişş oottaağğıınnddaann bbaaşşllaannmmaallııddıırr.. –– OO 
öözz  ssöözzüünnddəənn  lləəzzzzəətt  aallıırrmmıışş  kkiimmii  ddaavvaamm 
eelləəddii..   ––   BBəəllii,,   bbəəllii,,   bbuu   bbööyyüükk   kkəəşşffddiirr.. 
MMəənniimm kkəəşşffiimmddiirr.. YYeenniiddəənnqquurrmmaa öözzüüllddəənn 
bbaaşşllaannmmaallııddıırr..   BBiizziimm   öözzüüll   ddəə   iiddaarrəəddiirr.. 
MMəənniimm oottaağğıımmddıırr.. BBuurrddaann bbaaşşllaassaaqq,, 
ddeemməəllii,, bbaaşşqqaa iişşlləərriimmiizzii ddəə bbuu ccüürr yyeenniiddəənn 
qquurraarrııqq..   MMəənn   nnaazziirrlliiyyəə   ddəə   bbuu   bbəərraaddəə 
mməəlluummaatt vveerrəəccəəyyəəmm.. 

TTəəssəərrrrüüffaatt  mmüüddiirrii  uuzzuunn  mmüüddddəətt  iiddaarrəə 
rrəəhhbbəərrii  iişşlləəmmiişş  yyaaşşllıı  kkiişşii  HHəəbbiibb  ddaayyıı  iiddii.. 
HHəəbbiibb  ddaayyıınnıınn  ttəəqqaaüüddüü  oonnuu  ttəəmmiinn  eettmməə-- 
ddiiyyiinnddəənn  bbuurraaddaa  iişşlləəyyiirrddii,,  yyeenniiddəənnqquurrmmaa 
hhaaqqqqıınnddaa   oonnuunn   mmüüddiirriinniinn   bbuu   ccüürr   bbəəssiitt 
ddüüşşüünnmməəssii   vvəə   bbееlləə   ssəərrəənnccaamm   vveerrmməəssii,, 
hhəəttttaa   yyuuxxaarrııyyаа   ––   nnaazziirrlliiyyəə   ddəə   mməəlluummaatt 
vveerrmməəyyəə hhaazzıırrllaaşşddıığğıınnıı eeşşiiddəənnddəə öözz--öözzüünnəə 
ddaaxxiilləənn ggööttüürr--qqooyy  eettddii..  GGöözzlləərriinnii 
nnaamməəlluumm bbiirr nnööqqttəəyyəə ddiikkəərrəəkk ddeemməəyyəə bbiirr 
ssöözz   ttaappmmaaddıı..   AArraallaarrıınnddaa   ssüükkuutt   ççöökkddüü.. 
MMüüddiirr   ffıırrllaannaann   kkrreesslloossuunnddaa   hhəərrlləənnddiikkccəə 
HHəəbbiibb ddaayyıı ddаа ffiikkiirrlləəşşiirrddii:: ""IIllaahhii,, ggöörrəəssəənn,, 
yyeenniiddəənnqquurrmmaannıı bbuu ccüürr bbaaşşaa ddüüşşəənn 
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mmüüddiirriinn aaxxıırrıı nneeccəə oollaaccaaqq.. GGöörrəəssəənn,, nnaa-- 
zziirrlliikk bbuu mməəlluummaattaa nneeccəə bbaaxxaaccaaqq……"" 

ООnnuunn  ggeecc  ddiilllləənnddiiyyiinnii  ggöörrəənn  mmüüddiirr 
ggöözzlləərriinnii  qqııyyııbb  bbuu  yyaaşşllıı  kkiişşiiyyəə  mməənnaallıı-- 
mməənnaallıı bbaaxxddıı:: 

–– HHəə,, ddaarrııxxmmaa,, HHəəbbiibb ddaayyıı.. BBiilliirrəəmm ssəənn 
nniiyyəə   ttəərrəəddddüüdd   eeddiirrssəənn..   NNaazziirr   ddəə   bbiizziimm 
aaddaammddıırr.. NNəə  ddeeyyəəccəəkk.. MMəənnii aallqqıışşllaayyaaccaaqq.. 
BBiizzddəənnddiirr  ddəə,,  bbəəyyddiirr,,  bbəəyy..  BBaaxxmmaa  nnaazziirr 
ssttoolluunnddaa əəyylləəşşiibb.. BBiirr vvааххttllааrr mməənniimm 
ssüürrüüccüümm  oolluubb..  AAğğzzıı  nnəəddiirr  eettiirraazz  eelləəssiinn.. 
HHəə,, iişşiinnddəə ooll.. 

HHəəbbiibb ddaayyıı xxeeyyllii ssuussaannddaann ssoonnrraa ccaavvaabb 
vveerrddii:: 

––  NNaazziirr  ssiizzlləərrddəənnddiirr,,  ddeemməəllii,,  bbəəyyddiirr.. 
OOnnaa ggöörrəə aarrxxaayyıınnssıınnıızz...... 

 
** ** ** 

** HHəəbbiibb ddааyyıınnıınn ccəəssааrrəəttllii dduurruuşşuu,, 
mmüüddiirriinn bbааххıışşıı bbааrrəəddəə nnəə ddееyyəə bbiilləərrssiinniizz?? 

**  ««YYееnniiddəənnqquurrmmаа»»  ssöözzüünnüü  ааyyddıınnllааşş-- 
ddıırrıınn.. 
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**  İİddааrrəənniinn  mmüüddiirrii  yyuuххааrrıı  ttəəşşkkiillааttllааrrаа 
nnəəyyəə ggöörrəə mməəlluummааtt vvееrrəə bbiillmmiirrddii?? 

**   MMüüddiirrəə  ggöörrəə  yyееnniiddəənnqquurrmmаа   nnееccəə 
ооllmmааllııddıırr?? 

** HHəəbbiibb ddааyyıı kkiimmddiirr?? 
** YYееnniiddəənnqquurrmmаа ddöövvrrüünnddəə mmüüddiirriinn 

nnааzziirrii kkiimm ооlluubb?? 
**  MMüüddiirr  nnааzziirriinnəə  qqааrrşşıı  nnəə  ssəəbbəəbbddəənn 

əərrkkyyааnnааllııqq ееddiirr?? 
** ««NNааzziirr bbiizzddəənnddiirr»» iiffааddəəssii nnəə 

ddееmməəkkddiirr?? 
 

** ** ** 
 

NNааzziirr nnееccəə ооllmmааllııddıırr?? 
аа)) ddəərriinn bbiilliikkllii vvəə bbааccааrrııqqllıı;; 
bb)) qqооhhuummccааnnllıı;; 
cc)) ааğğssааqqqqааll.. 

 
HHəəbbiibb ddааyyıınnıı ttəəəəssssüü fflləənnddiirrəənn nnəə iiddii?? 
аа)) ssəəmməərrəəllii ffiikkiirrlləərr;; 
bb)) mməənnttiiqqssiizz hhəərrəəkkəəttlləərr;; 
cc)) uuzzааqqggöörrəənnlliikk.. 
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şşddəənn ggeecc ggəəllmmiişşddiimm.. UUşşaaqqllaarr ""GGee-- 
ccəənniizz  xxeeyyrrəə  qqaallssıınn,,  bbaallaallaarr""  vveerrii-- 

lliişşiinnəə bbaaxxııbb yyaattmmıışşddııllaarr.. DDoossttuumm ƏƏhhmməədd-- 
ggiilləə  zzəənngg  eettddiimm..  HHəəyyaatt  yyoollddaaşşıı  FFiirrəənnggiizz 
xxaannıımm ccaavvaabb vveerrddii:: 

–– AAll\\oo,, kkiimm llaazzıımmddıırr?? 
–– ƏƏhhmməədd eevvddəəddiirr?? 
––  XXeeyyrr,,  ƏƏhhmməədd  eevvddəə  yyooxxdduurr..  HHəəlləə 

iişşddəənn qqaayyııttmmaayyııbb.. 
––  NNeeccəə??  ––  ddeeyyəə  mməənn  ttəəəəccccüübblləə  ssoo-- 

rruuşşdduumm.. –– IInnddiiyyəəddəəkk iişşddəənn ggəəllmməəyyiibb?? 
HHaaççaannddaann--hhaaççaannaa 
–– YYaaxxşşıı,, oo iişşddəənn ggееcc ggəəlləənnddəə aarraayyıışş ggəə-- 

ttiirriirrmmii?? –– ddeeddiimm.. 
––  YYooxx!!  ––  ddeeyyəə  FFiirrəənnggiizz  xxaannıımm  öözzüü-- 

nnəəmməəxxssuuss nnəəzzaakkəəttlləə ccaavvaabb vveerrddii.. 
–– YYooxx,, bbaaccıımm,, bbuu oollmmaaddıı kkii.. MMəənn eevvəə 

llaapp  bbiirr  ssaaaatt  ggeecc  ggəəlləənnddəə  ddəə  yyeennəə  iişşddəənn 
aarraayyıışş ggəəttiirriirrəəmm.. 

––  LLaapp  mmööhhüürrllüü??  ––  FFiirrəənnggiizz  xxaannıımm 
ttəəəəccccüübblləə ssoorruuşşdduu.. 

–– BBəəllii,, mmööhhüürrüü ddəə üüssttüünnddəə.. YYaaxxşşıı ssaağğ 
oolluunn,,  bbaaccıımm..  ƏƏhhmməədd  eevvəə  ggəəlləənnddəə  mməənnəə 
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zzəənngg eelləəssiinn,, –– ddeeyyiibb tteelleeffoonnuunn ddəəssttəəyyiinnii 
yyeerriinnəə qqooyydduumm.. 

BBuu ssööhhbbəəttddəənn ssoonnrraa aarrvvaaddıımm mməənnii ddaann-- 
llaaddıı  kkii,, nniiyyəə bbeelləə  eettddiinn  kkii,,  aaxxıı  FFiirrəənnggiizz 
xxaannıımm zzaarraaffaatt ggööttüürrmmüürr.. 

SSəəhhəərr  tteezzddəənn  hhəəmmiişşəəkkii  kkiimmii  iişşəə  tteezz 
ggeettddiimm..   SSttoolluunn   üüssttüünnüü   yyıırr--yyıığğıışş   eettmməəkk 
iissttəəyyiirrddiimm kkii,, tteelleeffoonn zzəənngg ççaallddıı.. DDaannıışşaann 
aarrvvaaddıımm   iiddii..   DDeeddii   kkii,,   iinnddiiccəə   ƏƏhhmməədd 
mmüüəəlllliimm eevvəə zzəənngg eelləəmmiişşddii.. MMəənnddəənn 
ssoorruuşşdduu  kkii,,  EEllmmiirraa  bbaaccıı,,  SSaabbiirr  eevvəə  ggeecc 
ggəəlləənnddəə  aarraayyıışş  ggəəttiirriirr,,  yyaa  yyooxx??  MMəənn  ddəə 
oonnaa  ccaavvaabb  vveerrddiimm  kkii,,  ƏƏhhmməədd  qqaarrddaaşş,,  nnəə 
aarraayyıışş,, ggöörrüünnüürr,, ssəənn zzaarraaffaatt eeddiirrssəənn.. DDeeddii 
kkii,, hhəəqqiiqqii ssöözzddüürr.. GGöörrddüünn,, ssəənnəə ddeemməəddiimm 
kkii,, FFiirrəənnggiizz xxaannıımm zzaarraaffaatt ggööttüürrmmüürr?? 

BBiirr  aazz  kkeeççmməəmmiişş  tteelleeffoonn  zzəənngg  ççaallddıı.. 
DDəəssttəəyyii   qqaallddıırrddıımm..   ƏƏhhmməədd   iiddii..   SSaallaamm-- 
kkəəllaammssıızz mməəttlləəbbəə kkeeççddii.. 

–– MMəəggəərr ssəənn eevvəə ggeecc ggeeddəənnddəə aarraayyıışş 
aappaarrıırrssaann?? 

–– BBəəss nneeccəə!! 
YYaaxxşşıı,, oonnuu ssəənnəə kkiimm vveerriirr?? 
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–– KKiimm vveerrəəccəəkk,, əəllbbəəttttəə kkii,, kkaaddrrllaarr şşöö-- 
bbəəssii.. 

ƏƏhhmməəddddəənn ssəəss ggəəllmməəddii,, oodduurr kkii,, 
ttəəzzəəddəənn ""hhüüccuummaa"" kkeeççddiimm.. 

–– AAyyııbb ddeeyyiill ssəənniinnççüünn,, eevvəə ggeecc 
ggeettmməəyyiinn  bbəəss  ddeeyyiill,,  hhəəlləə  eevvəə  aarraayyıışş  ddaa 
aappaarrmmıırrssaann!!.... 

––  ƏƏşşii,,  aayyııbb  mməənniimmççüünn  oollssuunn??!!  AAyy 
ssəənnii!!....–– ddeeyyiibb uuğğuunndduu..–– SSaabbiirr,, ssəənniinn 
ccaannuunnççüünn,, aarrvvaadd ppiişşiiyyiimmii aağğaaccaa ddıırrmmaaşşddıı-- 
rrııbb,, mməənnii bbuu ggeeccəə yyaattmmaağğaa qqooyymmaayyııbb.. EElləə 
hheeyy ddeeyyiirr kkii,, hhaannıı ssəənniinn aarraayyıışşıınn,, ddeeyyiirrəəmm 
kkii,, aayy aarrvvaadd,, SSaabbiirr zzaarraaffaatt eeddiibb,, ttaannıımmıırrssaann 
oonnuu,, iitt ooyynnaaddaannıınn bbiirriiddiirr.. IInnddii oonnuu bbaaşşaa ssaall 
ggöörrüümm nneeccəə ssaallıırrssaann.. 

YYəəqqiinn eettddiimm kkii,, ddoossttuummuunn aarrvvaaddıı 
zzaarraaffaatt bbaaşşaa ddüüşşmmüürr.. 
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** ** ** 
**  ЕЕvvəə  vvааххttıınnddаа  ggəəllmməəyyəənnddəə  şşəəkkiillddəəkkii 

kkiimmii qqааrrşşııllааnnıırrssıınnıızzmmıı?? 
**  ААrrааyyıışş  nnəə  vvааххtt  vvəə  hhааnnssıı  mməəqqssəəddlləə 

llааzzıımm ооlluurr?? 
** SSiizz ааrrааyyıışşddааnn iissttiiffааddəə ееttmmiissiinniizzmmii?? 
** SSааbbiirriinn ffiikkrriinnccəə,, ddооssttuu ƏƏhhmməədd iişşddəənn 

ееvvəə  qqааyyııddааnnddаа  nnəə  üüççüünn  ааrrааyyıışş  ggəəttiirrmməəllii 
iiddii?? 

** SSааbbiirriinn ƏƏhhmməəddlləə ««ааrrааyyıışş»» əəhhvvааllааttıınnıı 
nnееccəə ddəəyyəərrlləənnddiirrəərrssiinniizz?? 

** SSiizz iişşddəənn ееvvəə nnəə vvааххtt qqааyyııddıırrssıınnıızz?? 
**  ЕЕvvəə  vvааххttıınnddаа  qqааyyııttmmааmmааğğıınn  ssəəbbəəbb-- 

lləərriinnii ssааddааllааyyıınn.. 
** ЕЕvvəə vvааххttıınnddаа qqааyyııttmmааyyааnnddаа ааiilləəddəə 

nnааrrааhhааttçç ııllııqq  ооlluurrmmuu??  FFiikkrriinniizzii  əəssааssllааnn-- 
ddıırrıınn.. 

 

 
** ** ** 

 
 

ЕЕvvəə ggееcc qqааyyııttmmааqq ооllааrrmmıı?? 
аа)) ооllmmааzz;; 
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bb)) ооllааrr;; 
cc)) ооllааrr vvəə ооllmmааzz.. 

 
 

««ААrrааyyıışş»» əəhhvvааllааttıınnаа iinnааmm nnəə iilləə 
bbааğğllııddıırr?? 
аа)) ttəəssааddüüfflləə;; 
bb)) ssааddəəllöövvhhllüükklləə;; 
cc)) iinnааmmssıızzllııqqllаа.. 
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əənn  iinnssttiittuuttddaa  ddəərrss  ddeeyyiirrddiimm  vvəə 
iillddəə  iikkii  ddəəffəə  iimmttaahhaann  ggööttüürrüürr-- 

ddüümm..  IImmttaahhaann  ggööttüürrmməə  pprroosseessii  ggeettddiikkccəə 
ssaaddəəlləəşşiirrddii.. BBuu iişşddəə mməənnəə ggeett--ggeeddəə ççooxxaallaann 
ttaannıışşllaarrıımm kköömməəkk eeddiirrddiilləərr.. IImmttaahhaannaa 1100–– 
1155  ggüünn  qqaallmmıışş,,  tteelleeffoonn  zzəənngglləərriinniinn  aarrddıı-- 
aarraassıı kkəəssiillmmiirrddii.. ZZəənngglləərr ssəəhhəərr bbaaşşllaayyıırr vvəə 
ggeeccəə  yyaarrııssıınnaa  qqəəddəərr  ddaavvaamm  eeddiirrddii..  BBaazzaarr 
ggüünnlləərrii iissəə hheeçç iissttiirraahhəəttiimm oollmmuurrdduu.. BBüüttüünn 
zzəənngg eeddəənnlləərr mməənnəə iimmttaahhaann vveerrəənn 
ttəəlləəbbəəlləərrəə  ggüüzzəəşşttəə  ggeettmməəkk  hhaaqqqqıınnddaa  xxaahhiişş 
eeddiirrddiilləərr..   IIllddəənn--iilləə   ggüüzzəəşşttlləə  iimmttaahhaann  vvee-- 
rrəənnlləərriinn  ssaayyıı  ççooxxaallıırrddıı..  BBuu  ddаа  mməənnii  ççooxx 
nnaarraahhaatt eeddiirrddii.. MMəənn cciiddddii qqəərraarr qqəəbbuull eeddiibb 
ççııxxıışş   yyoolluu   ttaappmmaallıı   iiddiimm..   IImmttaahhaann   ggüünnüü 
bbüüttüünn  ttəəlləəbbəəlləərrii  ааuuddiittооrriiyyааyyаа  ddəəvvəətt  eettddiimm.. 
HHaammıı  oottuurrdduu  vvəə  ddiiqqqqəəttlləə  mməənnəə  bbaaxxıırrddııllaarr.. 
MMəənn qqrruupp nnüümmааyyəənnddəəssiinnəə ddееddiimm:: 

–– ZZaaççoott kkiittaabbççaallaarrıınnıı yyıığğııbb mməənnəə vveerriinn.. 
SSiizz hhaammıınnıızz iimmttaahhaannıı ««əəllaa»»   qqiiyymməəttlləə 
vveerrmmiissiinniizz.. 



____________________MMiillllii KKiittaabbxxaannaa____________________

4411

 

 

 
 
 
 
 
 
 

HHəəmmiişşəə  bbüüttüünn  ddəərrsslləərrddəənn  ««əəllaa»»  qqiiyy-- 
mməəttlləərr   aallmmıışş   qqrruupp   nnüümmааyyəənnddəəssii   mməənnəə 
ttəəəəccccüübblləə bbaaxxıırrddıı.. 

–– BBəəllii,, bbəəllii,, ssiizz hhaammıınnıızz ««əəllaa»» qqiiyymməətt 
ааllmmııssıınnıızz –– ddeeyyəə mməənn qqəəttiiyyyyəəttlləə ddeeddiimm.. 

–– ААuuddiittооrriiyyааddаа eelləə ssaakkiittlliikk ççöökkmmüüşşddüü 
kkii,,  ssaannkkii  əəttrraaffddaa hheeçç  kkəəss yyooxx iiddii.. HHaammıı 
bbaaşşıınnıı  aaşşaağğıı  ddiikkmmiişşddii,,  uuttааnnıırrmmıışşllааrr  kkiimmii 
ssааnnkkii hhееçç  nnəəffəəss ddəə ааllmmıırrddııllааrr.. HHееyyrrəəttddəənn 
qqaaşşllaarrıı yyuuxxaarrıı ddааrrttııllmmıışş qqrruupp nnüümmааyyəənnddəəssii 
yyaavvaaşşccaa ssoorruuşşdduu:: 

–– NNəə oollmmuuşşdduurr,, mmüüəəlllliimm?? 
––  HHeeçç   nnəə,,  ––  ddeeyyəə  mməənn  ddiilllləənnddiimm.. 

QQrruuppuunnuuzzddaa 2288 nnəəffəərr ttəəlləəbbəə vvaarr.. 2266 nnəəffəərr 
üüççüünn   mməənnddəənn   xxaahhiişş   oolluunnuubb   kkii,,   oonnllaarraa 
iimmttaahhaann vvaaxxttıı ggüüzzəəşştt eeddiimm.. IIkkiissiinnii ddəə mməənn 
öözzüümm  ttaappşşıırraarraamm..  IInnddii  iissəə  hhaammıı  bbəərraabbəərr 
vvəəzziiyyyyəəttddəəddiirr.. –– BBiirr aannllııqq ppaauuzzaaddaann ssoonnrraa 
əəllaavvəə   eettddiimm..   ––   MMəənn   bbееlləə   ggöörrüürrəəmm   kkii,, 
vvааlliiddееyynnəə,,   ttəəlləəbbəəyyəə   bbiilliikk   llааzzıımm   ddееyyiill,, 
qqiiyymməətt  llааzzıımmddıırr..  BBееlləə  ооlldduuqqddаа  bbiizziimm  bbааşş 
ççааttddааttmmааğğıımmıızz   nnəə   üüççüünnddüürr??!!   ААххıı,,   bbiizz 
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mmüüttəəххəəssssiiss hhааzzıırrllааyyıırrııqq..  DDооğğrruudduurrmmuu?? 
BBааşşqqаа  mmiilllləəttlləərr  bbuu  yyооllllаа  ggееttmmiirrlləərr..  BBuu 
yyооllllаа  KKuurrççааttооvvllааrr,, MMееnnddееllееyyееvvlləərr,, 
ЕЕyynnşşttееyynnlləərr  yyееttiişşddiirrmməəkk  ооllааrrmmıı??!!  QQəəbbuull 
iimmttааhhааnnıınnddаа   ggüüzzəəşştt,,   ssееmmееssttrr 
iimmttааhhааnnllааrrıınnddаа  ggüüzzəəşştt,,  zzааççооttllааrrddаа  ggüüzzəəşştt,, 
bbəəss  ttəəhhssiill,,  bbiilliikk  nnееccəə  ооllssuunn,,  əəzziizzlləərriimm??!! 
FFiizziikkаа  ееllmmddiirr,,  bbuunnuu  ööyyrrəənnmməəkk  üüççüünn  ccааnn 
qqооyymmааqq  llааzzıımmddıırr..  DDааhhаа  ttааppşşıırrmmааqq  üüççüünn 
ааddааmm ааххttааrrmmааqq yyоохх!! KKiimm zzəənngg ееlləəyyiirr,, qqооyy 
ееlləəssiinn!! BBiilliikkssiizz ttəəlləəbbəəyyəə  ggüüzzəəşştt ооll-- 
mmааyyааccааqq!!  IInnddii  hhəəqqiiqqii  iimmttaahhaannllaarraa  bbaaşşllaa-- 
yyaaqq..  BBiirriinnccii  ssəənn  öözzüünn  bbiilleett  ççəəkkmməəyyəə  ggəəll,, 
qqaallaannllaarrıı  ddаа  жжuurrnnaall  ssiiyyaahhııssıı  üüzzrrəə,,  ––  ddееyyəə 
qqrruupp nnüümmааyyəənnddəəssiinnəə mmüürrааcciiəətt ееttddiimm.. 

QQrruupp nnüümmааyyəənnddəəssii bbiirr ssöözz bbееlləə ddееmməə-- 
yyiibb ggöözzlləərriinnii yyееrrəə ddiikkddii.. 

HHəəqqiiqqii iimmttaahhaann ggööttüürrddüükkccəə öözzüümmddəə bbiirr 
yyüünnggüüllllüükk hhiissss eeddiirrddiimm.. 
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** ** ** 
 

**  ŞŞəəkkiillddəə  ttəəlləəbbəənniinn  iinnааmmssıızz  ооttuurrmmаа-- 
ssıınnıınn ssəəbbəəbbii nnəəddiirr?? 

** SSiizz hhəəyyааttddаа hhааnnssıı iimmttааhhааnnllааrrllаа 
üüzzlləəşşmmiissiinniizz?? 

** MMüüəəlllliimmlləərriinniizzəə mmüünnааssiibbəəttiinniizz 
nnееccəəddiirr?? 

** MMüüəəlllliimmiinn ««ddооssttllааrrıınnıınn»» ssааyyıınnıınn 
iillddəənn--iilləə ааrrttmmааssıı nnəə iilləə bbааğğllııddıırr?? 

**  SSiizzddəənn  iimmttааhhааnn  ggööttüürrmmüüşş  mmüüəəlllliimm-- 
lləərriinniizzddəənn rrааzzııssıınnıızzmmıı?? FFiikkrriinniizzii əəssааssllааnn-- 
ddıırrıınn.. 

** MMüüəəlllliimmiinn ааrrzzuussuu nnəəddiirr?? 
**  KKuurrççааttооvvllааrr,,  MMееnnddееllееyyееvvlləərr,,  ЕЕyynnşş-- 

ttееyynnlləərr  yyееttiişşddiirrmməəkk  üüççüünn  nnəə  ееttmməəkk  llааzzıımm-- 
ddıırr?? 

** SSiizz vvееrrddiiyyiinniizz iimmttааhhааnnllааrrıı nnееccəə 
ххааrrааkkttееrriizzəə ееddiirrssiinniizz?? 
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** ** ** 
 

İİmmttааhhааnn nnееccəə ооllmmааllııddıırr?? 
аа)) ssəətthhii;; 
bb)) şşəəffffааff;; 
cc)) yyооххllааyyııccıı.. 

 
 

ƏƏssll iimmttааhhааnn nnəəyyəə əəssааssllааnnıırr?? 
аа)) iimmkkааnnllааrrаа;; 
bb)) rrüüttbbəəyyəə;; 
cc)) rrееааll bbiilliiyyəə.. 
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rrookkuurroorr mmüühhüümm ttaappşşıırrııqq aallmmıışşddıı.. 
OO,, yyuuxxaarrııllaarrıınn əəmməəllii iişşiinnəə kköömməəkk 

eettmməəkk  üüççüünn  aarraayyıışş  hhaazzıırrllaammaallıı  iiddii..  OOnnaa 
ggöörrəə  ddəə  hheeçç  kkiimmii  qqəəbbuull  eettmmiirrddii..  MMəənn  ddəə 
vvaacciibb   bbiirr   hhüüqquuqqii   mməəsslləəhhəətt   üüççüünn   oonnuunn 
yyaannıınnaa ggeettmməəllii vvəə oonnuunnllaa ggöörrüüşşmməəllii iiddiimm.. 
KKaattiibbəəddəənn  xxaahhiişş  eettddiimm  kkii,,  mməənnəə  kköömməəkk 
eettssiinn..  KKaattiibbəə  ssöözz  vveerrddii  vvəə  mməənnəə  ddeeddii  kkii,, 
ggöözzlləə.. ÖÖzzüü dduurruubb iiççəərrii ggiirrddii.. 

––  YYoollddaaşş  pprrookkuurroorr,,  bbiirr  vvəəttəənnddaaşş  iikkii 
ggüünnddüürr kkii,, ssiizziinn qqəəbbuulluunnuuzzaa ddüüşşmməəkk üüççüünn 
bbəərrkk xxaahhiişş eeddiirr.. MMüümmkküünnssəə...... 

–– DDəəvvəətt eeddiinn iiççəərrii,, –– ddeeyyəə ççooxx yyoorrğğuunn 
hhaallddaa pprrookkuurroorr kkaattiibbəəyyəə ccaavvaabb vveerrddii.. 

MMəənn bbuu eehhttiirraammaa ggöörrəə kkaattiibbəəyyəə ttəəşşəəkkkküürr 
eeddiibb  iiççəərrii  ddaaxxiill  oolldduumm..  SSaallaammllaaşşııbb  ssttoollaa 
yyaaxxıınnllaaşşddıımm..  OO,,  yyoorrğğuunn  ggöörrüünnüürrddüü..  SSttuulluu 
ggöössttəərriibb oottuurrmmaağğıımmaa iişşaarrəə eettddii vvəə ddeeddii:: 

––  ƏƏyylləəşşiinn,,  ssööyylləəyyiinn  ggöörrüümm  ddəərrddiinniizz 
nnəəddiirr?? 

MMəənn bbuu rrəəffttaarrddaann mməəmmnnuunn oolldduumm vvəə 
ddeeddiimm:: 

––  YYoollddaaşş  pprrookkuurroorr,,  mməənnii  bbiirr  ааddaamm 
mmööhhkkəəmm ttəəhhqqiirr eeddiibb.. EElləə ttəəhhqqiirr eeddiibb kkii,, 
hheeçç  ddaannıışşııllaassıı  ddeeyyiill..  NNəə  ggeeccəəmm  vvaarr,,  nnəə 
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ggüünnddüüzzüümm.. ÖÖzzüümmüü əəlləə aallaa bbiillmmiirrəəmm.. 
OOnnaa ggöörrəə   ddəə   ggəəlliibb   ssiizzddəənn   mməəsslləəhhəətt   
aallmmaaqq iissttəəyyiirrəəmm.. MMəənn bbiillmmiirrəəmm
 nnəə eeddiimm?? IIssttəəyyiirrəəmm  
hhəəmmiinn  aallççaağğıı  mməəhhkkəəmməəyyəə  vvee-- rrəəmm.. 
BBəəllkkəə ssiizz ddaahhaa ddüüzzggüünn yyооll ttааppmmааqqddаа 
mməənnəə kköömməəkk eeddəəssiinniizz.. 

–– ŞŞaahhiiddiinn vvaarr?? 
–– YYooxx,, hheeçç kkiimm.. DDüübbəəddüü oollmmuuşşuuqq.. 
PPrrookkuurroorr qqaaşşllaarrıınnıı ççaattııbb əəlliinnii ttəəzzəə aağğaarr-- 

mmaağğaa  bbaaşşaallyyaann  bbıığğllaarrıınnddaa  ggəəzzddiirrddii..  ÜÜ zz-- 
ggöözzüünnüü ttuurrşşuuttdduu:: 

–– SSəənn iikkiilliikkddəə ttəəhhqqiirr oolluunnmmuussaann.. BBuunnuu 
ssəənn  bbiilliirrssəənn,,  bbiirr  ddəə  ttəəhhqqiirr  eeddəənn..  IInnddii  ddəə 
mməənn  bbiillddiimm..  MMəəhhkkəəmməəyyəə  vveerrssəənn,,  bbüüttüünn 
ааlləəmm bbiilləəccəəkk.. YYaaxxşşııssıı bbuudduurr kkii,, ggeett eevviinnəə,, 
öözzüünnüü yyoorrmmaa,, yyааddddааnn ççııххааrrtt bbuu hhааddiissəənnii,, –– 
ddeeddii.. 

ОО,,  bbiirr  nnееççəə  ааnn  ffiikkrrəə  ggееddəənnddəənn  ssооnnrrаа 
yyааzzııqqccааssıınnаа ssооrruuşşdduu:: 

–– BBəəss iinnddii ttəəhhqqiirr oolluunnmmuuşş qqaallıımm??!! 
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** ** ** 
**  ŞŞəəkkiillddəə  ttəəssvviirr  ооlluunnmmuuşş  ttəəhhqqiirr  ооlluunn-- 

mmuuşşuunnggöörrkkəəmmii bbааrrəəddəə nnəə ddееyyəə bbiilləərrssiinniizz?? 
**  VVəəttəənnddааşş  nnееççəə  ggüünn  iiddii  kkii,,  qqəəbbuullаа 

ggəəlliirrddii?? 
**  ««TTəəhhqqiirr»»  ddееddiikkddəə,,  nnəə  bbааşşаа  ddüüşşüürr-- 

ssüünnüüzz?? 
**   SSiizzii   kkiimmssəə   ((vvəə   yyаа   əəkkssiinnəə))   ttəəhhqqiirr 

ееddiibbmmii?? SSəəbbəəbbiinnii əəddааlləəttlləə ааçç ııqqllааyyıınn.. 
** ŞŞааhhiiddiinn vvəəzziiffəəssii nnəəddiirr?? 
** PPrrооkkuurrооrr nnəə üüççüünn əəlliinnii ttəəzzəə ааğğааrrmmıışş 

bbıığğllааrrıınnddаа ggəəzzddiirriirrddii?? 
**  TTəəhhqqiirriinn  üümmuummiilləəşşmməəssiinnəə  mmüünnааssiibbəətt 

bbiillddiirriinn.. 
 

** ** ** 
 

««YYaaxxşşııssıı bbuudduurr kkii,, ........ yyааddddааnn çç ııххааrrtt bbuu 
hhааddiissəənnii»» nnəə ddееmməəkkddiirr?? 
аа)) hhааddiissəənnii ggiizzlləəttmməəkk;; 
bb)) hhааddiissəənnii uunnuuttmmааqq;; 
cc)) hhааddiissəənnii yyааddddаа ssааххllааmmааqq.. 

 
TTəəhhqqiirr ооlluunnmmuuşş qqааllmmааqq ооllааrrmmıı?? 
аа)) ооllmmааzz;; 
bb)) ооllааrr--ооllmmааzz;; 
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cc)) ооllааrr.. 
 

ÜÜ ÇÇ  ÜÜ NN CC 
ÜÜ AA DD AA 
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ddaarrəəmmiizziinn   yyaaxxıınnllıığğıınnddaa   bbiirr   kkaaffee 
vvaarr..  YYaaxxıınn oollssaa ddaa,, oorraa ççooxx nnaaddiirr 

hhaallllaarrddaa ggeeddiirrəəmm.. ÇÇ üünnkkii bbuurraaddaa aayyaaqqüüssttüü 
dduurruubb  qqəəllyyaannaallttıı eeddəənnlləərr oo qqəəddəərr ppaappiirrooss 
ççəəkkiirrlləərr kkii,, ttüüssttüüddəənn nnəəffəəss aallmmaaqq oollmmuurr,, bbiirr 
ddəə kkii,, iiççkkii iiççmməəyyii ççooxx ddaa xxooşşllaammıırraamm.. BBuu 
ggüünn  vvaaxxttıımm  aazz  oolldduuğğuunnddaann  ffaassiilləə  zzaammaannıı 
eevvəə   ggeettmməəyyii   ttəəxxiirrəə   ssaallııbb   hhəəmmiinn   kkaaffeeddəə 
nnaahhaarr eettmməəyyii qqəərraarraa aallddıımm.. IIddaarrəəddəənn ççııxxııbb 
yyoollaa ddüüzzəəllddiimm.. GGeeddəənnddəə hheeyy ffiikkiirrlləəşşddiimm kkii,, 
kkaaffeeddəə  ttaannıışş  aaddaamm  rraasstt  ggəəllmməəssiinn,,  ççüünnkkii 
mməənn  ttəəlləəssiirrddiimm..  KKaaffeeyyəə  yyaaxxıınnllaaşşaannddaa  iikkii 
nnəəffəərriinn  ddaayyaannddıığğıınnıı  ggöörrddüümm..  SSaannkkii  oonnllaarr 
kkiimmii iissəə aaxxttaarrıırr vvəə ggöözzlləəyyiirrddiilləərr.. 
YYaaxxıınnllaaşşaannddaa mməənnəə eelləə ggəəllddii kkii,, ttaannıışşddııllaarr,, 
oonnaa  ggöörrəə  ddəə  ggöözzlləərriinnii  mməənnddəənn  ççəəkkmmiirrlləərr.. 
OOnnllaarrıınn  mməənnəə  bbaaşş  əəyymməəlləərrii  ((ssaallaamm  əəvvəəzzii)) 
ssaannkkii  hhəərr  şşeeyyii  ttəəssddiiqq  eettddii..  MMəənn  ddəə  şşəəssttlləə 
oonnllaarrıınn ssaallaammıınnıı aallddıımm.. OOnnllaarr mməənniimmlləə bbiirr 
yyeerrddəə   kkaaffeeyyəə   ggiirrddiilləərr..   BBooşş   bbiirr   ssttoolluunn 
yyaannıınnddaa üüççüümmüüzz ddəə üüzz--üüzzəə ddaayyaannddııqq.. 

MMəənnəə ttaannıışş ggəəlləənn aarrııqq,, ggööyyggöözz kkiişşii:: 
–– IIkkii mmaannaatt vveerr ,, –– ddeeddii.. 
MMəənnəə  eelləə  ggəəllddii  kkii,,  oo,,  nnaahhaarr  eelləəmməəkk 

üüççüünn mməənnddəənn ppuull iissttəəyyiirr.. 
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CCiibbiimmddəənn  iikkii  ttəəkklliikk  ççııxxaarrııbb  oonnaa  vveerr-- 
ddiimm..  HHəəmmiinn  aaddaamm  ccəəlldd  bbuuffeettddəənn  bbiirr  aarraaqq 
vvəə  qqaallıınn  şşüüşşəəddəənn  ddüüzzəəllddiillmmiişş  üüçç  bbööyyüükk 
ssttəəkkaannıı  aallııbb  ssttoolluunn  üüssttüünnəə  qqooyydduu..  OO  bbiirrii 
iissəə  cciibbiinnddəənn  kkaağğıızzaa  bbüükküüllmmüüşş  kkiiççiicciikk  bbiirr 
qquurruu  bbaallııqq  ççııxxaarrııbb  oorrttaayyaa  qqooyydduu..  AArraağğıı 
ssttəəkkaannllaarraa  ssüüzzüübb  yyuuxxaarrıı  qqaallddıırrddııllaarr..  MMəənn 
ddəə  öözzüümmüü  ssıınnddıırrmmaayyııbb  ssttəəkkaannıı  ggööttüürrddüümm.. 
MMəənnddəənn  ppuull  aallaann  kkiişşii  ""BBuunnuu  iiççəəkk  mmüüəəll-- 
lliimmiinn  ssaağğllıığğıınnaa"",,  ––  ddeeyyiibb  iikkiissii  ddəə  aarraaqqllaa 
ddoolluu   ssttəəkkaannıı   bbaaşşllaarrıınnaa   ççəəkkiibb   oovvccuunnuunn 
aarrxxaassııyyllaa  aağğıızzllaarrıınnıı  ssiilləə--ssiilləə  ddəərriinnddəənn  nnəə-- 
ffəəss  aallddııllaarr..  MMəənn  ddəə  bbiirr--iikkii  qquurrttuumm  iiççiibb 
ssttəəkkaannıı  yyeerrəə  qqooyydduumm..  SSttoolluunn  üüssttüünnddəəkkii 
bbaallıığğıı   ggööttüürrüübb   aağğzzıımmaa   aappaarrııbb   ddааddmmааqq 
iissttəəyyəənnddəə  ssaağğllııqq  ddeeyyəənn  kkiişşii  ооnnuu  bbiirr  ggöözz 
qqıırrppıımmıınnddаа əəlliimmddəənn qqaappddıı vvəə ddeeddii:: 

–– AAccllııqqddaann ççııxxmmııssaann?? EElləə bbiill kkii,, 
yyeemməəyyəə ggəəllmmiişşiikk.. 

SSoonnrraa ddaa hhəəmmiinn bbaallıığğıı əəlliinnddəənn bbuurraaxx-- 
mmaaddaann   əəvvvvəəllccəə   yyoollddaaşşıınnıınn   bbuurrnnuunnaa   yyaa-- 
xxıınnllaaşşddıırrааrrааqq  iiyylləəttddii,,  ssооnnrrаа  ddаа  öözzüü  hhəəmmiinn 
hhəərrəəkkəəttii  ttəəkkrrааrrllааddıı,,  ssооnnrrаа  bbааllıığğıı  ttəəzzəəddəənn 
kkaağğıızzaa bbüükküübb cciibbiinnəə qqooyyaa--qqooyyaa yyoollddaaşşıınnaa 
ddeeddii:: 
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––  GGeeddəəkk..  SSəənnəə  ddeemməəddiimm  mmüüəəlllliimmddəənn 
üüççüünnccüü aaddaamm ççııxxmmaazz.. 

OOnnllaarr bbiirr--bbiirriinniinn qqoolluunnaa ggiirriibb kkaaffeeddəənn 
ççııxxddııllaarr.. UUttaannddıığğıımmddaann ddааhhаа oorraaddaa ddaayyaann-- 
mmaayyııbb mməənn ddəə iişşəə qqааyyııttddıımm.. 

 
** ** ** 

 

** ŞŞəəkkiillddəə ttəəssvviirr ооlluunnааnn vvəəzziiyyyyəəttii 
ххааrrааkkttееrriizzəə ееddiinn.. 

** KKааffее nnəə ddееmməəkkddiirr?? 
** KKааffееddəənn iissttiiffааddəə ееddiirrssiinniizzmmii?? 
** SSiizz ttəəssааddüüffii rrааssttllааşşddıığğıınnıızz ааddааmmllааrrllаа 

kkааffееddəə bbiirr ssttооllddаа yyееmməəkk yyееyyəərrssiinniizzmmii?? 
**  İİllkk  ddəəffəə  ttааnnıışş  ооlldduuğğuunnuuzz  ааddааmmddааnn 

ppuull ааllmmааqq nnəə ddееmməəkkddiirr?? 
**  ÜÜ ççüünnccüü   ааddааmm   vvəə  ооnnuunnllаа  kkааffееddəə 

ооttuurrааnnllааrr kkiimmlləərrddiirr?? 
 

** ** ** 
 

KKааffееddəə bbааşş vvееrrmmiişş hhааddiissəəddəə 
mməəssuulliiyyyyəətt kkiimmiinn üü zzəərriinnəə ddüü şşüü rr?? 
аа)) üüççüünnccüü ааddааmmıınn;; 
bb)) ««ttааnnıışşllааrrıınn»»;; 
cc)) hhəərr üüççüünnüünn.. 
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ıışşddаа bbiizziimm ееvv ssооyyuuqq ооlluurr.. 
ƏƏlliimmiizz nnəə ооdduunnаа ççааttıırrddıı,, nnəə ddəə 

mmееşşəəyyəə...... ƏƏzziiyyyyəətt ççəəkkiirrddiikk,, mməəccbbuurr ооlluubb 
mmüüххttəəlliiff   ttəəşşkkiillааtt   rrəəhhbbəərrlləərriinnəə   mmüürrааcciiəətt 
ееttmməəyyiimməə  bbааххmmааyyааrrааqq,,  hhееçç  kkiimm  kköömməəkk 
ееttmməəddii..  ААmmmmаа  bbооll--bbооll  vvəədd  vvееrrddiilləərr..  VVəədd 
ееttddiilləərr   kkii,,   kköömməəkk   ееddəəccəəkklləərr..   YYааğğıışşddааnn 
ssооnnrrаа  ееvviimmiizz  ddааmmmmааğğаа  bbааşşllааddıı..  VVəəzziiyy-- 
yyəəttiimmiişşzz  ddааhhаа  ddаа  ааğğıırrllааşşddıı..  DDааmmddааnn  ssuu 
üüssttüümmüüzzəə   ddааmmccıı--ddааmmccıı   ttöökküüllüürrddüü..   MMəənn 
bbuu  ddааmmccııllааrrıınn  ааllttıınnаа  bbiirr  vvееddrrəə  qqооyydduumm.. 
GGееttddiimm  iiccrrаа  hhааkkiimmiiyyyyəəttii  bbааşşççııssıınnıınn  yyааnnıı-- 
nnаа.. BBööyyüükk nnöövvbbəə vvааrr iiddii..   ÇÇ əəttiinnlliikklləə 
qqəəbbuulluunnаа  ddüüşşddüümm..  ÇÇ оохх  bbööyyüükk  ооttааğğıınn  bbаа-- 
şşıınnddаа  ggüücclləə  ggöörrüünnəənn  bbiirr  şşəəххss  ооttuurrmmuuşşdduu.. 
ООnnuunn   ооttuurrdduuğğuu   mmааssааyyаа   yyааххıınnllааşşddıımm..   ОО 
dduurruubb mməənniimmlləə ggöörrüüşşddüü,, ооttuurrmmааqq üüççüünn yyееrr 
ggöössttəərrddii..  QQааrrşşııssıınnddаа  əəyylləəşşddiimm..  ОО  iissəə  hhəəlləə 
ооttuurrmmааmmıışş   ttееllееffооnnllааrrıınn   bbiirrii   zzəənngg   ççааllddıı.. 
YYееrriinnddəə əəyylləəşşiibb ttееllееffооnn ddəəssttəəyyiinnii  ggööttüürrddüü 
vvəə ddааnnıışşmmааğğаа bbааşşllааddıı:: 
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–– DDiinnlləəyyiirrəəmm.. BBəəllii...... bbəəllii...... bbiizz bbiilliirriikk,, 
ttəəddbbiirr  ggöörrəərriikk..  NNəə??  YYааzzmmııssıızz??  HHааrrааyyаа?? 
BBiizzəə??  LLааpp  yyааххşşıı.. MMüüttlləəqq ttəəddbbiirr ggöörrəərriikk –– 
ddееyyiibb ddəəssttəəyyii yyееrriinnəə qqооyydduu.. 

MMəənn   öözz vvəəzziiyyyyəəttiimm   bbааrrəəddəə yyееnniiccəə 
ddааnnıışşmmааqq  iissttəəyyiirrddiimm  kkii,,  ttееllееffооnn  yyееnniiddəənn 
zzəənngg ççааllddıı.. ОО yyееnnəə ddəəssttəəyyii ggööttüürrüübb ccааvvааbb 
vvееrrddii:: 

–– ЕЕşşiiddiirrəəmm.. BBəəllii...... bbəəllii...... bbiizz ddəə bbiilliirriikk,, 
hhəəllll ееddəərriikk,, mmüüttlləəqq nnəəzzəərrəə ааllааrrııqq.. SSааğğ ооll,, –– 
ddееyyiibb ddəəssttəəyyii yyееrriinnəə qqооyydduu.. 

MMəənn   yyееnnəə   ddəə   ееvviimmiinn   ddааmmddıığğıınnddааnn 
ddааnnıışşmmааğğаа bbааşşllааmmıışşddıımm kkii,, yyееnnəə ddəə 
ttееllееffооnn zzəənngg ççааllddıı.. 

–– ЕЕşşiiddiirrəəmm.. BBəəllii...... bbəəllii...... NNəə,, ssiizz 
üüççüünnccüü  ddəəffəə  yyааzzıırrssıınnıızz??  HHааrrааyyаа??  BBiizzəə?? 
LLааpp   yyааххşşıı..  NNəə??  TTəəddbbiirr  ggöörrmmüürrüükk??  NNəə 
ddааnnıışşıırrssıızz!!  SSiizziinn  ddааmmıı  ttəəmmiirr  ееttmməəkk  üüççüünn 
bbuu ggüünn qqəərrааrr qqəəbbuull ееddəərriikk.. NNəə?? SSiizzəə qqəərrааrr 
llааzzıımm  ddееyyiill,,  ddааmmıınn  ttəəmmiirrii  llааzzıımmddıırr??  DDüüzz 
ddееyyiirrssiinniizz..   SSiizzəə   ddааmmıınn   ttəəmmiirrii,,   bbiizzəə   iissəə 
qqəərrааrr  llааzzıımmddıırr,,  qqəərrааrr..  HHəərr  şşееyy  yyааххşşıı  ооllааrr.. 
ААddааmmllааrr  iilllləərrlləə  ggöözzlləəyyiirrlləərr..  SSiizz  iissəə  ccəəmmii 
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ааllttıı ааyyddıırr yyааzzmmııssıınnıızz.. ААyyllааrrllаа,, iilllləərrlləə 
ggöözzlləəyyəənnlləərr vvааrr,, nnəə ееddəəkk,, –– ddееyyəə ddəəssttəəyyii 
yyееrriinnəə qqооyydduu.. TTəəzzəəddəənn zzəənngg ооlldduu.. BBuu ddəəffəə 
iiccrrаа  hhааkkiimmii hhəəlliimm  ddааnnıışşddıı.. DDееyyəəssəənn 
ееvviinnddəənn   hhəəyyааtt   yyооllddааşşıı   zzəənngg   vvuurrmmuuşşdduu.. 
ЕЕvvlləərriinnəə ttəəzzəə rrəənngg ççəəkkddiirrmməəkk üüççüünn uussttааyyаа 
ppuull  vvееrrmməəkk  bbааrrəəddəə  ddааnnıışşıırrddııllааrr..  ––  ЕЕyybbii 
yyооххdduurr,, vvееrr оо mməəbblləəğğii.. ААnnccааqq ddее kkii,, rrəənnggii,, 
bbəəzzəəyyii  bbiizz  ddееyyəənn  kkiimmii  ооllssuunn......  ––  ddееyyəə 
ddəəssttəəyyii   yyееrriinnəə   qqооyyuubb   mməənnii   uunnuudduubbmmuuşş 
kkiimmii   öözz--öözzüünnəə ««vvааllllааhh--bbiillllааhh,,  bbuu 
ssəənnəəttkkааrrllааrr  ааddааmmıı  llааpp  ssооyyuurrllааrr......»»  MMəənnəə 
ttəərrəəff ççееvvrriillddii:: 

–– ЕЕşşiiddiirrəəmm ssiizzii......-- оо,, ssааааttıınnаа bbааххddıı vvəə 
ssöözzüünnəə ddааvvааmm ееttddii.. --  DDааhhаа ssiizzii ddiinnlləəmməəyyəə 
vvааххttıımm   yyооххdduurr,,   mməənn   iiccllааssаа   ttəəlləəssiirrəəmm.. 
HHəəmmiinn  iiccllааssddаа  ssiizziinn  mməəssəəlləəlləərrii  ddəə  hhəəllll 
ееddəərriikk..   HHааmmııssıınnıı   mməənnəə   yyааzzıınn..   BBiizz   iissəə 
əəttrrааffllıı  qqəərrааrr  qqəəbbuull  ееddəərriikk..  SSооnnrrаа  qqəərrааrrаа 
əəssааssəənn  iişşəə  bbааşşllааyyааrrııqq  vvəə  ееvviinniizzii  ddəə  ttəəmmiirr 
ееddəərriikk...... 

MMəənn rrааzzııllааşşmmааddıımm vvəə ddееddiimm kkii,, ееvv bbuu 
ssааааtt ssuuyyuunn iiççiinnddəəddiirr.. 
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–– ЕЕyyiibb ееttmməəzz,, bbiizz qqəərrааrr qqəəbbuull ееddəərriikk,, 
ssооnnrrаа iişşəə bbааşşllааrrııqq,, –– ddееyyiibb mməənnii uuzzuunn ddəəhh-- 
lliizzddəə ssааххllааddıı,, öözzüü  iissəə ggееttddii.. MMəənn ddəəhhlliizzddəə 
ddааyyааnnııbb   ооnnuunn   ddааllıınnccаа   ххееyyllii   bbааххddıımm..   ОО 
mməənnddəənn   uuzzааqqllааşşddııqqccаа   bbuu   bbооyylluu--bbuuххuunnlluu 
rrəəhhbbəərr  iişşççiinniinn  hhееyykkəəllii  ggöözzüümmüünn  öönnüünnddəə 
əərriiddii,, kkiiççiilliibb hhееççəə ddöönnddüü.. ÖÖzz--öözzüümməə 
ddüüşşüünnddüümm::  ееvviinn  ddааmmmmааssıı  bbiirr  yyааnnаа,,  bbееlləə 
rrəəhhbbəərrlləərriinn əəlliinnəə ddüüşşmmüüşş yyüüzzlləərrlləə,, mmiinnlləərrlləə 
ееhhttiiyyааccıı ооllааnn vvəəttəənnddааşşıınn ttааllееyyii nnееccəə ооllааccааqq 
ggöörrəəssəənn??!! 

 

 
** ** ** 

** ŞŞəəkkiillddəə ttəəssvviirr ееddiillmmiişş ооbbrrааzzllааrrıı 
mmüüqqааyyiissəə ееddiinn.. 

** VVəədd ееttmməəkk nnəəddiirr?? 
** SSiizz hhəəyyааttddаа vvəədd ееttmmiissiinniizzmmii?? NNəəttiiccəəssii 

nnееccəə ооlluubb?? 
** MMəəmmuurruunn qqəəbbuulluunnddаа ооllааnn vvəəttəənnddааşşıınn 

ххааhhiişşii nnəə iiddii?? 
** VVəəttəənnddааşş nnəəlləərriinn şşааhhiiddii ооlldduu?? 
**  VVəəttəənnddааşşаа  mməəmmuurruunn  ccааvvааbbıı  nnееccəə 

ооlldduu?? 
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** SSiizz hhəəmmiinn vvəəttəənnddааşşıınn yyееrriinnddəə 
ооllssааyyddıınnıızz hhааnnssıı ааddddıımmıı ааttааrrddıınnıızz?? 

** SSiizz mməəmmuurr ооllssааyyddıınnıızz vvəəttəənnddааşşllааrrllаа 
nnееccəə rrəəffttааrr ееddəərrddiinniizz?? 

**  VVəəttəənnddааşş  nnəə  üüççüünn  ssооnnddаа  mməəmmuurruunn 
ttəəkklliiffii iilləə rrааzzııllааşşmmааddıı?? 

** MMəəmmuurruunn vvəəttəənnddааşşıınn ggöözzüü qqааrrşşııssıınnddаа 
kkiiççiillmməəssiinniinn ssəəbbəəbbii nnəəddiirr?? 

 
 

** ** ** 
 
 

İİnnssааnnıı uuccааllddааnn nnəəddiirr?? 
аа)) ttəəhhssiillii;; 
bb)) ddüüzzllüüyyüü;; 
cc)) vvəəddlləərrii.. 

 
 

VVəədd nnееccəə ооllmmааllııddıırr?? 
аа)) bbооşş--bbооşşuunnаа;; 
bb)) ttееzz--ttееzz;; 
cc)) ddооğğrruu--ddüüzzggüünn.. 
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