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Səməd AĞAOĞLU
(Əv və li ötən say la rı mız da)

Esen dal 1943-cü il se çim lə ri üçün 
par ti ya dan na mi zəd lər ax tar ma ğa 
baş la dı. Ax tar dı ğı kəs lə ri tap maq 
üçün şair, he ka yə çi, qə zet çi, pro-
fes sor, mü hən dis, kənd tə sər rü fa tı 
mü tə xəs si si – xü la sə, hər pe şə dən, 
hər sə nət dən bir xey li gən ci həf-
tə nin müəy yən gün lə rin də Xalq 
evin də və ya baş qa bir yer də ba şı na 
top la yır dı. Be lə gö rüş lə rin ke çi ril-
mə sin də məq səd mil lət və ki li se çi-
lə cək na mi zəd lə rin fi  kir, dü şün cə 
və me yil lə ri ni öy rən mək idi. La kin 
par ti ya nın baş ka ti bi ma raq lan dı ğı 
sual la ra ca vab tap maq üçün çox qə-
ri bə me tod dan is ti fa də edir di. Mə-
sə lən, or ta lı ğa be lə bir möv zu atır dı:

“Qərb li, yox sa şərq li ol ma lı yıq?”
Tür ki yə üçün bu qə dər bə sit, köh-

nəl miş, sə viy yə si ni, ca zi bə dar lıq və 
can lı lı ğı nı itir miş mə sə lə nin gün də-
mə gə ti ril mə si ni, mü za ki rə yə çı xa-
rıl ma sı nı eşi dən lər əv vəl cə du ru xur-
du lar. Son ra isə, tə bii ki, ək sə riy yət 
qərb li ol maq fi k ri nə üs tün lük ve rir-
di. O za man Esen dal sö zə baş la yıb 
Qər bin, Qərb mə də niy yə ti nin əley-
hi nə elə sərt və kəs kin da nı şır, elə 
mə na sız, mən tiq siz, də lil siz id dialar 
irə li sü rür dü ki, top lan tı ya gə lən lər 
bu söz lə rin in qi la bın ye tir mə si olan 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı Baş 
ka ti bi nin di lin dən eşi dil di yi ni heç 
vəch lə dərk et mək is tə mir di lər. 

Ö zü mün də iş ti rak et di yim top-
lan tı lar dan bi rin də Məm duh Şöv-
kət ey nən aşa ğı da yaz dı ğım söz lə-
ri de di:  

“Qərb mə də niy yə ti ni bü tün qu-
ru luş və müəs si sə lə ri ilə bir lik də 
öl kə miz dən ta mam rədd et mə li-
yik. Son ra eh ti ya cı mız olan mə-
də niy yə ti özü müz ye ni dən ya rat-
ma lı yıq. İn san lar mik rob la ra qar şı 
vak sin lər və di gər müali cə üsul la rı 
ol ma dan da ya şa yıb  lar. Qərb mə-
də niy yə ti nin bəh rə si ki mi bu gün-
kü vak sin lə rin, di gər dər man la rın 
ye ri nə özü müz tam ye ni lə ri ni tap-
ma ya na qə dər on la rın is ti fa də sin-
dən vaz keç mə li yik”. 

Bu söz lər qar şı sın da ha mı mı zın 
ağ zı açı la qal mış dı. Pro fes sor Şöv-
kət Əziz Qan su1 özü nü sax la ya bil-
mə di, uca səs lə, az qa la ba ğı ra raq 
“Bun lar nə bi çim fi  kir lər dir, nə dü-
şü nül mə miş söz lər dir? – de yə eti-
ra zı nı bil dir di: “Qu laq la rı ma ina na 
bil mi rəm. Əgər za ra fat edir si niz sə, 
bu ra be lə za ra fat la rın ye ri de yil. 
Yox, söz lə ri niz, hə qi qə tən cid di dir-
sə, o za man de dik lə ri ni zin mə na sı-
nı an la maq da aciz qal dı ğı mı eti raf 
edi rəm”.

E sen dal ha lı nı poz ma dan ca vab 
ver di:

“Qə tiy yən za ra fat et mi rəm. Ha-
mı sı sə mi mi fi  kir lə rim dir. Əgər 
bü tün bun la rı elə mə sək, mil lə ti mi-
zin məhv gü nü çox ya xın da dır”.

İ ran şa hı Rza Pəh lə vi nin2 “bə-
ra də ri-xa si-əzi zi Məm duh Şöv kət 
bə yi Teh ran da tək rar türk sə fi  ri ki-
mi gör mək is tə mə si nin və mo nar-
xın ar zu sun da kı is rar not la rı nın 
əsl sə bə bi ni hə min ge cə an la dım. 

O sı ra da da xi li iş lər və ki li olan 
Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı əs ki 
baş ka ti bi ilə ye ni si ara sın da kı fərq 
tam bu qə dər bö yük idi!

Cüm hu riy yət Xalq Par ti ya sı 
Baş ka tib li ki mi Mah mud Şöv kət 
Esen dal dan ya di gar qa la caq bəl kə 
də ye ga nə işıq lı xa ti rə çox az in-
sa nın xə bər dar ol du ğu aşa ğı da kı 
ha di sə dir:

Ni hal At sı zın3 ya zı la rı nə ti cə-
sin də baş la nan “19 May həbs lə ri” 
ar tıq tam bir ter ror mən zə rə si nə 
çev ril mək də idi. Döv rün ha kim lə-
ri “Bu in san la rın əsl qa yə lə ri bi zi 
de vir mək dir!” – de yib uzaq dan-
ya xın dan mil liy yət çi ki mi ta nı dıq-
la rı hər kə si həb sə at maq is tə dik-
lə ri za man qar şı la rın da Esen da lı 
gör dü lər. “Mən də mil liy yət çi yəm. 
Əgər qə ra rı nız be lə isə, o za man 
mə ni də həbs edin!” Onun dər viş 
tə biəti ni, mis ti ka ilə do lu bey ni ni, 
əs ki dövr lə rin təc rü bə si nə əsas la-
na raq hər şe yə be lə tə ci li reak si-
ya ver mə di yi ni göz önü nə gə ti rib 
göz lə nil məz hə rə kə ti nə əv vəl cə 
təəc cüb lən di lər. Am ma son ra so-
yuq baş la dü şü nüb gör mək is tə-
dik lə ri işin yal nız məm lə kət, öz lə ri 
üçün də zə rər li ola ca ğı qə naəti nə 
gəl di lər. Və tə şəb büs lə rin dən vaz 
keç di lər. 

Xalq Par ti ya sı nın keç miş və ye ni 
baş ka tib lə ri ara sın da kı rə qa bət za-
ma nı hər iki tə rəf gə lə cək də iş lə ri-
nə ya ra ya caq ün sür lə rin Məc lis də 
təm sil çi li yi ni tə min et mək üçün 
çox ça lış dı lar. Son da tə rəfl  ə rin iki-
si nin də niy yət lə ri nə az-çox nail 
ol du la rı nı söy lə mək müm kün dür.

Yed din ci və Sək ki zin ci Mil lət 
Məc lis lə rin də hə min tə rəf dar la rın 
bir- bi rin dən ma raq lı ma cə ra la rı 
ol du. Am ma diq qə ti çə kən bir mə-
qam da var idi: Xalq Par ti ya sı nın 
“Müs tə qil qru pu” da ha çox keç-
miş da xi li iş lər və ki li nin möv qe yi-
ni mü da fi ə edir di!

1944-cü il də nəşr et dir di yim 
“Qüv və yi-Mil liy yə ru hu” ki ta bım-
dan Məm duh bə yə də gön dər miş-
dim. Göz lən ti lə ri mə rəğ mən, bu 
ba rə də tək bir sə tir də yaz ma dı. O 
yay Bö yük ada da kı klub da rast laş-
dıq. So yuq tərz də sa lam ver dik dən 
son ra “Ki ta bı nı oxu dum. Bə yən-
mə dim. Bə zi in san la rı heç la yiq 
ol ma dıq la rı hal da, çox yük sək lə rə 
qal dır mı san” - de yib uzaq laş dı. 

Yed din ci Bö yük Mil lət Məc li si-
nin fəaliy yə ti nin ikin ci ilin də Bi rin-
ci Məc li sin əs ki Baş ka ti bi Cüm hu-
riy yət Xalq Par ti ya sı nın da xi lin də 
özü nü az qa la mü xa li fət qru pu nun 
rəh bə ri ki mi apa rır dı. Xi ta bət kür sü-
sün də o qə dər də gö zə dəy mir di. Fə-
qət alt dan-alt dan qur du ğu təb li ğat 
iş lə ri nin, adam la rı inan dır maq üçün 
əl at dı ğı təl qin lə rin nə ti cə lə ri ar-
tıq gö rün mək də idi. Məc lis də cid di 
təd bir lər iş lə nib hə ya ta ke çi ril mə si 
yo lu ilə məm lə kə tin in ki şaf zə ru rə ti 
ba rə sin də hə qi qi mü za ki rə lər baş-
lan mış dı. Bu yol da önə atı lan la rın 
ar xa sın da kim da ya nır? - sualı mey-
da na çı xan da dər hal ca vab ve ri lir di:

- O!

Am ma ye nə bu sı ra lar da Məc lis-
də Xalq Par ti ya sı nın da xi lin də ye-
ni bir cə rə yan baş lan mış dı.

İ kin ci Dün ya mü ha ri bə si nin 
so nu ya xın la şır, aqi bət ya vaş-ya-
vaş bəl li olur du. De mok rat la rın 
(ABŞ-ın De mok rat Par ti ya sı nə-
zər də tu tu lur - V.Q.) seç ki lə ri qa-

za na ca ğı şüb hə do ğur mur du. 
De mə li, qa lib lə rin, bu da 
müm kün ol ma sa, ən azı on-
la rı mü da fi ə edən lə rin sı ra sı-
na düş mək və San-Fran sis ko 
konf ran sı4 səh nə sin də gö rü-

nə bil mək üçün Tür ki yə də 
tək par ti ya lı re ji min də yiş di ril-

mə si, di gər si ya si par ti ya la rın 
fəaliy yə ti nə im kan ya ra dıl ma sı 
və bu yol la da de mok ra tik ida-

rə çi lik sis te mi nin tət bi qi tə-
ləb olu nur du. Za tən türk 

mil lə ti də bu nu 
is tə yir di. 

Çox par ti ya lı sis te min tə rəf dar la-
rı çox qı sa za man da mey da na çıx-
ma ğa tə rəd düd et mə di lər. 

Bu da Bö yük Mil lət Məc li sin də 
Xalq Par ti ya sı nın qru pun dan iba-
rət mü xa li fə tin tə şək kü lü ilə özü-
nü gös tər di. 

İn di əs ki baş ka ti bin qar şı sın da 
iki yol da ya nır dı: ya mü xa li fə tin 
tə rə fi  nə ke çib açıq şə kil də or ta lıq-
da gö rü nə cək və bu yol la mü ba ri-
zə yə da ha ön cə baş la yan lar la bir-
lə şə cək, ya da on la ra qar şı cəb hə 
açıb Xalq Par ti ya sı nın qa lan üzv lə-
ri ni öz ət ra fı na top la ya caq. 

Əs ki baş ka tib mü xa li fə tin li de ri 
ol ma ğa ha zır la şır dı. Am ma ge cik-
miş di. Be lə olan təq dir də iq ti da-
rın li der lə rin dən bi ri ki mi or ta ya 
çıx maq dan baş qa yol qal mır dı. 
Odur ki, ilk ba xış dan çox cəl be di ci 
gö rü nən iba rə pər daz lıq, fi  kir kən-
dir baz lı ğı elə di: bir müd dət əv vəl 
va hid mü xa li fət cəb hə si ya rat maq 
is tə di yi si lah daş la rı nı ba şı na top-
la yıb “İş lə rin ge di şi xo şu ma gəl-
mir. Tə ci li və ziy yə ti dü zəlt mək 
la zım dır. Am ma bi zim mü xa li fət 
hə mi şə ya xa sı nı kə na ra çə kib tə-
miz gö rün mək is tə yir. Mən tə miz 
gö rün mək is tə mi rəm” - de yib ha-
ki miy yə tə qo şul du. 

An caq he sab la rı nın ən mü hüm 
nöq tə sin də ya nı lır dı. Tut du ğu yo-
lun tez lik lə özü nü Xalq Par ti ya sı-
nın li der li yi nə gö tü rə cə yi ni dü şü-
nür dü. Hə qi qət də isə bu yol onu 
tam ək si nə, par ti ya nın ba şın da 
olan la rın, da ha də qiq de sək, par ti-
ya nın tək baş çı sı nın qu ca ğı na at mış 
ol du. Qar şı tə rə fi n he sab la ma la rı 
də qiq çıx dı. Rə qi bi bi lir di ki, öl kə də 
de mok ra tik ni zam tez-gec qu ru la-
caq. Sa də cə, bü tün baş ve rən lər dən 
özü nün zə rər gör mə mə si la zım dır!

Be lə ol du ğu təq dir də za man qa-
zan maq məc bu riy yə tin də idi. Ya-
ran mış fa si lə za ma nı mü xa li fə tin 
hü cum la rı nı tam da yan dır ma ğı 
ba car ma sa da, zəifl  ə də bi lər di. 
Di gər tə rəf dən, Xalq Par ti ya sı da-
xi lin də o, baş da ol maq la qar şı 
çı xa bi lə cək in san la rı nü fuz dan 
sa lar, xal qın nə zə rin də hör mət-
siz, eti bar sız edib si ya si səh nə dən 
uzaq laş dı rar dı. 

Xalq Par ti ya sı nın şe fi  pla nı nı hə-
ya ta ke çi rər kən par ti ya nın əs ki baş 
ka ti bi ni əv vəl cə mü xa li fə tin önü nə 
çı xa ra caq dı. Onun əli ilə gör dü yü 
sərt təd bir lər nə ti cə sin də mü xa-
lif qüv və lə ri bir qə dər ge ri otur-
da caq dı. Son ra isə özü ha di sə lə rə 
mü da xi lə edə rək ar tıq si ya si rə qib-
lə ri nə qar şı sərt və aman sız mü na-
si bət tə rəf da rı ki mi ta nı nan, bu nun 
da nə ti cə sin də xal qın, par ti ya nın 
gö zün dən ta mam dü şən si lah da-
şı nı sı xış dı rıb ye nə ar xa pla na ke-
çi rə cək di. Bu yol la da bir gül lə ilə 

iki, hətt  a üç dov şan vu ra caq dı.
Dü şü nül müş plan əsa sən 

uğur la ic ra edil di. Əs ki baş ka-
tib ar tıq öl kə nin baş və ki li idi. 
Ürə yin də tut du ğu hə də fə çox ya-
xın laş mış dı. Hö ku mət və par ti ya 
de mək olar, ov cu nun için də idi. 
İn di hə ya ta ke çi rə cə yi təd bir lər-
lə məm lə kət də sa bit lik və hü zu ru 
qo ru yub sax la ya caq, “də mir pən-
cə li baş və kil” adı nı qa zan dıq dan 
son ra isə hər şe yə qeyd-şərt siz ha-
kim ola caq dı!

1 Şöv kət Əziz Kan su (1903-
1983) – tibb və ant ro po lo gi ya 
sa hə sin də ta nın mış türk ali-
mi. An ka ra Uni ver si te ti nin 
ilk rek to ru. Türk Dil Qu ru mu 
və Türk Ta rix Qu ru mu nun, 
ha be lə bir sı ra nü fuz lu bey nəl-
xalq el mi cə miy yət lə rin üz vü 
olub. De mok ra tik ba xış la rı ilə 
se çi lib.

2 Rza şah Pəh lə vi (1878-1944) – 
İran şa hı (1925-1941-ci il lər), 
Pəh lə vi sü la lə si nin qu ru cu su. 
Öz öl kə sin də hə ya ta ke çir di-
yi is la hat lar da “Ata türk il kə-
lə rin dən” əhə miy yət li şə kil də 
ya rar lan mış dı. Xü su si lə 1933-
cü il də Tür ki yə yə bir ay lıq sə-
fə rin dən son ra is la hat la rı da-
ha da ge niş lən dir miş di və bu 
mə sə lə lər də türk sə fi  ri Esen da lı 
özü nün ən ya xın məs lə hət çi lə-
rin dən bi ri sa yır dı. 

3 Ni hal At sız (1905-1975) – türk 
ya zı çı sı, şair və fı kir ada mı. 
Cüm hu riy yət döv rün də türk-
çü lük fi k ri nin ar dı cıl tə rəf dar-
la rın dan bi ri ki mi ta nın mış dı. 
1944-cü il, ma yın 19-da cüm-
hur baş qa nı İs mət İnö nü nün 
baş da Ni hal At sız və ara la rın-
da Al pars lan Tür keş ol maq la 
bir qrup şəx si “irq çi lik-Tu ran-
çı lıq” yay maq da itt  i ham et-
mə sin dən son ra 34 nə fər həbs 
edil miş di. İki il dən çox da vam 
edən məh kə mə pro se si son da 
mütt  ə him lə rin bə raət al ma la rı 
ilə ba şa çat mış dı.

4 İkin ci Dün ya mü ha ri bə si nin 
son ay la rın da, 1945-ci il, ap re-
lin 25-dən iyu nun 26-na qə dər 
ABŞ-nın San-Fran sis ko şə hə-
rin də 50 döv lə tin iş ti ra kı ilə 
ke çi ri lən və Bir ləş miş Mil lət lər 
Təş ki la tı nın (BMT) ya ra dıl-
ma sı ilə nə ti cə lə nən bey nəl xalq 
konf rans nə zər də tu tu lur.

Davamı gələn sayımızda
Tərcümə edən:

Vilayət QULİYEV, professor

Azər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın  gör kəm li 
nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu-

cu la ra təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX 
əs rin ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə-
ya tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun 
(1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min-
də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi-
yi nə ad dım la dı ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 
ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

Be lə ol du ğu təq dir də za man qa-
zan maq məc bu riy yə tin də idi. Ya-
ran mış fa si lə za ma nı mü xa li fə tin 
hü cum la rı nı tam da yan dır ma ğı 
ba car ma sa da, zəifl  ə də bi lər di. 
Di gər tə rəf dən, Xalq Par ti ya sı da-
xi lin də o, baş da ol maq la qar şı 
çı xa bi lə cək in san la rı nü fuz dan 
sa lar, xal qın nə zə rin də hör mət-
siz, eti bar sız edib si ya si səh nə dən 
uzaq laş dı rar dı. 

Xalq Par ti ya sı nın şe fi  pla nı nı hə-
ya ta ke çi rər kən par ti ya nın əs ki baş 
ka ti bi ni əv vəl cə mü xa li fə tin önü nə 
çı xa ra caq dı. Onun əli ilə gör dü yü 
sərt təd bir lər nə ti cə sin də mü xa-
lif qüv və lə ri bir qə dər ge ri otur-
da caq dı. Son ra isə özü ha di sə lə rə 
mü da xi lə edə rək ar tıq si ya si rə qib-
lə ri nə qar şı sərt və aman sız mü na-
si bət tə rəf da rı ki mi ta nı nan, bu nun 
da nə ti cə sin də xal qın, par ti ya nın 
gö zün dən ta mam dü şən si lah da-
şı nı sı xış dı rıb ye nə ar xa pla na ke-
çi rə cək di. Bu yol la da bir gül lə ilə 

iki, hətt  a üç dov şan vu ra caq dı.

uğur la ic ra edil di. Əs ki baş ka-
tib ar tıq öl kə nin baş və ki li idi. 
Ürə yin də tut du ğu hə də fə çox ya-
xın laş mış dı. Hö ku mət və par ti ya 
de mək olar, ov cu nun için də idi. 
İn di hə ya ta ke çi rə cə yi təd bir lər-
lə məm lə kət də sa bit lik və hü zu ru 
qo ru yub sax la ya caq, “də mir pən-
cə li baş və kil” adı nı qa zan dıq dan 
son ra isə hər şe yə qeyd-şərt siz ha-
kim ola caq dı!

zər bay can əsil li gör kəm li türk ya zı çı sı, si ya sət çi və 
döv lət xa di mi Sə məd Ağaoğ lu (1909-1982) çağ-
daş Tür ki yə də me muar ədə biy ya tı nın  gör kəm li 
nü ma yən də lə rin dən bi ri ki mi ta nı nır. Onun oxu-

cu la ra təq dim olu nan “Ata mın dost la rı” ki ta bın da ata sı, XX 
əs rin ilk onil lik lə rin də Azər bay ca nın və Tür ki yə nin fi kir hə-
ya tın da müs təs na xid mət lər gös tər miş Əh məd Ağaoğ lu nun 
(1869-1939) türk çü lük hə rə ka tın da, sə nət və si ya sət alə min-
də, ye ni Tür ki yə nin qu rul ma sı uğ run da mü ba ri zə də çi yin-çi-
yi nə ad dım la dı ğı bir sı ra gör kəm li şəx siy yət lə rin port ret lə ri 

Esen dal 1943-cü il se çim lə ri üçün 
par ti ya dan na mi zəd lər ax tar ma ğa 
baş la dı. Ax tar dı ğı kəs lə ri tap maq 
üçün şair, he ka yə çi, qə zet çi, pro-
fes sor, mü hən dis, kənd tə sər rü fa tı 
mü tə xəs si si – xü la sə, hər pe şə dən, 
hər sə nət dən bir xey li gən ci həf-
tə nin müəy yən gün lə rin də Xalq 
evin də və ya baş qa bir yer də ba şı na 

ya ra dı lıb. Müəl li fin ad çək mə dən son də rə cə sə ciy yə vi ciz-
gi lər lə rəsm et di yi bu port ret lər öz lə ri nin, elə cə də Əh-
məd Ağaoğ lu nun hə ya tı nın, mü ba ri zə və ideal la rı nın bir 
sı ra xü su siy yət və key fiy yət lə ri ni aş ka ra çı xa rır.

kim ola caq dı!

1lə cək na mi zəd lə rin fi  kir, dü şün cə 
və me yil lə ri ni öy rən mək idi. La kin 
par ti ya nın baş ka ti bi ma raq lan dı ğı 

Esen dal 1943-cü il se çim lə ri üçün 
par ti ya dan na mi zəd lər ax tar ma ğa 
baş la dı. Ax tar dı ğı kəs lə ri tap maq 

fes sor, mü hən dis, kənd tə sər rü fa tı 
mü tə xəs si si – xü la sə, hər pe şə dən, 

tə nin müəy yən gün lə rin də Xalq 
evin də və ya baş qa bir yer də ba şı na 

Am ma ye nə bu sı ra lar da Məc lis-
də Xalq Par ti ya sı nın da xi lin də ye-
ni bir cə rə yan baş lan mış dı.

İ kin ci Dün ya mü ha ri bə si nin 
so nu ya xın la şır, aqi bət ya vaş-ya-
vaş bəl li olur du. De mok rat la rın 
(ABŞ-ın De mok rat Par ti ya sı nə-
zər də tu tu lur - V.Q.) seç ki lə ri qa-

za na ca ğı şüb hə do ğur mur du. 
De mə li, qa lib lə rin, bu da 
müm kün ol ma sa, ən azı on-
la rı mü da fi ə edən lə rin sı ra sı-
na düş mək və San-Fran sis ko 
konf ran sı4 səh nə sin də gö rü-

nə bil mək üçün Tür ki yə də 
tək par ti ya lı re ji min də yiş di ril-

mə si, di gər si ya si par ti ya la rın 
fəaliy yə ti nə im kan ya ra dıl ma sı 
və bu yol la da de mok ra tik ida-

rə çi lik sis te mi nin tət bi qi tə-
ləb olu nur du. Za tən türk 

mil lə ti də bu nu 
is tə yir di. 

Be lə ol du ğu təq dir də za man qa-
zan maq məc bu riy yə tin də idi. Ya-
ran mış fa si lə za ma nı mü xa li fə tin 
hü cum la rı nı tam da yan dır ma ğı 
ba car ma sa da, zəifl  ə də bi lər di. 
Di gər tə rəf dən, Xalq Par ti ya sı da-
xi lin də o, baş da ol maq la qar şı 
çı xa bi lə cək in san la rı nü fuz dan 
sa lar, xal qın nə zə rin də hör mət-
siz, eti bar sız edib si ya si səh nə dən 
uzaq laş dı rar dı. 

Xalq Par ti ya sı nın şe fi  pla nı nı hə-
ya ta ke çi rər kən par ti ya nın əs ki baş 
ka ti bi ni əv vəl cə mü xa li fə tin önü nə 
çı xa ra caq dı. Onun əli ilə gör dü yü 
sərt təd bir lər nə ti cə sin də mü xa-
lif qüv və lə ri bir qə dər ge ri otur-
da caq dı. Son ra isə özü ha di sə lə rə 
mü da xi lə edə rək ar tıq si ya si rə qib-
lə ri nə qar şı sərt və aman sız mü na-
si bət tə rəf da rı ki mi ta nı nan, bu nun 
da nə ti cə sin də xal qın, par ti ya nın 
gö zün dən ta mam dü şən si lah da-
şı nı sı xış dı rıb ye nə ar xa pla na ke-
çi rə cək di. Bu yol la da bir gül lə ilə 

iki, hətt  a üç dov şan vu ra caq dı.

tib ar tıq öl kə nin baş və ki li idi. 
Ürə yin də tut du ğu hə də fə çox ya-
xın laş mış dı. Hö ku mət və par ti ya 
de mək olar, ov cu nun için də idi. 
İn di hə ya ta ke çi rə cə yi təd bir lər-
lə məm lə kət də sa bit lik və hü zu ru 
qo ru yub sax la ya caq, “də mir pən-
cə li baş və kil” adı nı qa zan dıq dan 
son ra isə hər şe yə qeyd-şərt siz ha-
kim ola caq dı!
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