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Səməd AĞAOĞLU

(Əv və li ötən say la rı mız da)

Onun ya nın da isə türk mil lə-
ti nin na mə lum qəh rə ma nı, Qas-
ta mo nu kənd lə rin dən gəl miş adi 
in san gün lə rin bi rin də ata ma ya-
xın laş mış, qa ba ğı na bir ovuc şə kər 
qo yub “Çox çay iç di yi ni zi gör-
düm, mən ça yı o qə dər də xoş la-
mı ram, ona gö rə də şə kər pa yı mı 
top la dım, si zə gə tir dim” - de miş-
di. Və bu nun la o şəx sin dəh şət li 
eqoiz mi qar şı sın da möh tə şəm nə-
cib lik nü mu nə si gös tər miş di. 

Ye nə xey li vaxt par ti ya nın mə-
sul iş lə rin də ça lış mış, bö yük mad-
di im kan la ra ma lik di gər itt  i had çı 
hər ay ün va nı na gön də ri lən pul-
la rı eh ti yac la rı na gö rə həbs xa na-
da kı ka sıb yol daş la rı nın ara sın da 
pay la yır dı. Hər ge cə dö şək, yor-
ğan və yas tıq dan iba rət əş ya la rı nı 
məh bus dost la rın dan bi ri nin ya-
nı na sü rü yüb apa rır, bu və si lə ilə 
özü və baş qa la rı ara sın da kı fər qi 
or ta dan qal dır ma ğa, unut dur ma-
ğa ça lı şır dı. 

Da ha bir ib rə ta miz mi sal:
 Ana do lu və Mus ta fa Ka mal Pa-

şa nın əl lə rin də olan in gi lis əsir lə-
ri ni ge ri qay tar maq və di nin qar-
şı lı ğın da in gi lis lər də Mal ta dan 
çıx ma la rı na qə rar ver dik lə ri türk 
əsir lə ri nin bə zi lə ri ni ki çik Bri ta ni-
ya hər bi gə mi si ilə ge cə ya rı sı ital-
yan li man la rı nın bi ri nə gə tir miş 
və sər bəst bu rax mış dı lar. On la rın 
ara sın dan pu lu, im ka nı olan lar 
dər hal yol la rı nı da vam et dir mək 
üçün va si tə lər tap mış, qa lan la rı 
“Al lah ama nın da!” - be lə de mə-
dən Av ro pa nın bö yük şə hər lə ri nə 
üz tut muş du lar. Yol la rı na da vam 
edə bil mə yən lə rin cib lə rin də beş 
qa ra qə pik də yox idi. Ət rafl  a rı nı 
bü rü müş ital yan la rın is teh za lı ba-
xış la rı al tın da qu ru yub qal mış dı-
lar. Son da Ro ma da kı Ana do lu nü-
ma yən də si Ca mi bə yə1 mü ra ciət 
et mək qə ra rı na gəl miş di lər. Ca mi 
bəy qı sa müd dət ər zin də pul gön-
dər miş di və ək sə riy yə ti tez lik lə 
Mil li Mü ca di lə də öz yer lə ri ni tut-
maq üçün məm lə kə tə dön müş dü. 
Qə ri bə iş dir! Bi rin ci lər Zə fər qa-
za nı la na qə dər Av ro pa da ra hat, 
qay ğı sız hə yat sür dü lər, yal nız 
bun dan son ra Tür ki yə yə qa yıt dı-
lar. Hətt  a tək ra rən ye ni döv lə tin 
ba şı na keç mək id diasın dan da 
çə kin mə di lər. 

Göz hə ki mi pa şa haq qın da aşa-
ğı da da nı şa ca ğım he ka yə də əsa rət 
hə ya tın da kı nə cib lik lə bağ lı mi sal-
lar dan bi ri dir. 

A ta mın sağ gö zü gənc li yin dən 
xəs tə idi. Uzun müd dət fi  kir ver-
mə di yin dən, nə ha yət, gör mə qa bi-
liy yə ti ni itir miş di. Mal ta da hə min 
gör mə yən göz bir dən-bi rə çox şid-
dət lə ağ rı ma ğa baş la yır. Sol göz də 
də gör mə nin zəifl  ə di yi aş ka ra çı xır. 
Həbs xa na nın hə kim lə ri kə nar dan 
ta nın mış, tə cü bə li mü tə xəs sis gə ti ril-
mə si ni töv si yə edir lər. Də vət olu nan 
dok tor xəs tə nin gör mə yən gö zü nün 
dər hal çı xa rıl ma sı nın la zım gəl di yi-
ni, əks-təq dir də o bi ri gö zü nün də 
gör mə qa bi liy yə ti ni iti rə cə yi ni söy-
lə yir. Həbs xa na hə kim lə ri be lə ağır 
əmə liy ya tın mə su liy yə ti ni öz üzər-
lə ri nə gö tür mək is tə mir lər. Kə nar-
dan gə lən dok tor isə əl li in gi lis li rə si 
zəh mət haq qı tə ləb edir. Atam məs-
lək, pe şə ba xı mın dan özü nə ən ya-
xın say dı ğı zən gin dos tun dan hə min 
məb lə ği aşa ğı da kı şərt lər lə is tə yir:

“Bu ra dan qur ta rar-qur tar maz, 
əli mə ilk im kan dü şən ki mi bor-
cu nu ödə yə cə yəm. Mən öl səm, 
uşaq la rım hə min pu lu sə nə qay ta-
ra caq lar. İki miz də öl sək, mə nim 
öv lad la rım pu lu sə nin uşaq la rı na 
ve rə cək lər. Bü tün bu şərt lə ri də yol-
daş la rı mı zın hü zu run da, on la rın 
şa hid li yi və im za la rı ilə bir sə nəd də 
ya zıb im za la rı mı zı ata ca ğıq”. 

Mü ra ciət et di yi adam ata ma 
“Xeyr, Əh məd bəy, - de yə ca vab 
ve rir. – İn san əsa rət də nə borc is tə-
yər, nə də borc ve rər”.

A tam mə sə lə ni göz dok to ru pa şa ya 
da nı şır. Dok tor “Bu əmə liy ya tı mən 
də edə bi lə rəm, am ma la zı mi alət lə ri 
tap ma lı yıq” - ca va bı nı ve rir. Alət lər 
ta pıl dı. Həbs xa na rəh bər li yi hə kim-
dən və atam dan, apa rı la caq cər ra hiy-
yə əmə liy ya tı nın eh ti mal olu nan fə-
sad la rı ilə bağ lı mə su liy yə ti öz lə ri nin 
da şı dıq la rı ba rə sin də il ti zam al dıq-
dan son ra ica zə ve ril di. Hə kim məh-
bə sin ki çik xəs tə xa na sın da ata mın 
xəs tə gö zü nü tam mü vəff  ə qiy yət lə çı-
xar dı və onu kor ol maq dan xi las et di. 

A ta mın bu dos tu da Mal ta dan 
dö nər-dön məz An ka ra ya get di. 
Ora da şə hər dən xey li uzaq bir ma-
li ka nə də ya şa yır dı. Hə min ma li-
ka nə in di Baş Hər bi Qə rar gah bi-
na sı nın ol du ğu yer də dir. Tez-tez 
ora ya ge dir dik. Pa şa evin dən az- az 
çı xır dı. Mil li Mü ca di lə nin ba şın-
da da ya nan la rın ək sə riy yə ti ni ya-
xın dan ta nı dı ğı hal da ara la rın da 
sıx tə mas, de mək olar ki, yox də-
rə cə sin də idi. Bu nun sə bəb lə rin-
dən bi ri Ana do lu nun o za man lar 
müəy yən mü la hi zə lə rə əsas la na-
raq ta nın mış itt  i had çı la ra eh ti yat-
lı mü na si bət bəs lə mə si idi. Baş qa 
sə bəb lər də yox de yil di. De yə sən, 
çox əs ki za man lar dan ta nı dı ğı Qa-
zi ilə ara la rın da ye nə əs ki za man-
lar dan qal ma bir an la şıl maz lıq da 
var dı. Göz dok to ru An ka ra da qə-
ti qə ra rı nı ver miş di – bir da ha si-
ya sə tə qa rış ma ya caq dı! Zə fər dən 
son ra ona da və zi fə lər tək lif olun-
du. La kin heç bi ri ni qə bul et mə di. 
İtt  i had və Tə rəq qi Par ti ya sı nı ye ni-
dən dir çəlt mə yə ça lı şan köh nə əqi-
də yol daş la rı pa şa ya ya xın laş ma ğa 
can atır dı lar. On la ra da üz gös tər-
mə di. İtt  i had və Tə rəq qi nin və zi fə-
si nin, öm rü nün ar tıq so na çat dı ğı 
qə naətin də idi. İs tan bu la get di, 
Ka dı köy də, öz evin də müali cə xa-
na aç dı, sa də, mü tə va zi bir hə yat 
ya şa ma ğa baş la dı. Keç miş şöh-
rə ti unu dul muş du. Xəs tə lə ri az 
idi, hətt  a onu iti rib-ax ta ran be lə 
ol mur du. Am ma heç vaxt ağ lı na 
bir də mey da na atıl maq, tək ra rən 
“Mən va ram” – de mək gəl mir di. 

A ta mın bu dos tu nu so nun cu 
də fə ki çik müayi nə ota ğın da gör-
düm. Lap uşaq vaxt la rım da kı ki mi 
mə nə “Gəl ya nı ma!” - de di. – Son-
ra qu la ğı ma tə rəf əyi lib “Çox qo-
cal dım, elə de yil mi?” - de yə so ruş-
du. Ca vab göz lə mə dən özü əla və 
et di: “Bə li, elə dir. Nə qə dər tez 
qur tar sa, o qə dər yax şı dır”.

 Bizim Sent Jüst 
Bu ya ra şıq lı si ma nı ilk də fə gör-

dü yüm za man göz lə ri min önü-
nə fran sız in qi la bı nın sehr li üzü 
- Sent Jüs tün2 rəsm lə ri gəl di. O 
gün dən son ra da onu dü şün dük-
cə, ey ni rəsm lə ri xa tır la yı ram. 

Sent Jüst və o!
Bə li, bir-bir lə ri nə hə qi qə-

tən də bən zə yir di lər. İki si də 
mən sub ol duq la rı mil lə tin in-
qi lab la rın da rol oy na dı lar. İki-
si də gənc yaş la rın da öl dü lər. 
Bi ri nin ba şı nı gil yo tin qo par dı, 

o bi ri nin ki ni şa hə qal xan eh ti-
ras la rın ağır lı ğı dü şür dü. Fə qət, 

ta le Sen Jüs tü yal nız fran sız in qi-
la bı nın de yil, dün ya ta ri xi nin yad da-

qa lan xa ti rə si nə çe vir di. Bi zim ki ni 
isə in qi la bın dal ğa la rı ara sın da 

bir az gös tə rən dən son ra 
unu dul ma ğa məh-

kum et di. 

O nun bir dən-bi rə si ya sət səh nə-
si nə atıl ma sı nı be lə an la dır lar. 

Qa zi Mər sin sə fə rin də ol du ğu 
za man qar şı sı na çı xan bir gənc, 
hö ku mət iş lə ri ilə bağ lı gö rüş lə-
ri ni sə mi mi və hə yə can lı şə kil də, 
çə kin mə dən ona söy lə yir. Qa zi 
özü də fər qi nə var ma dan bu ya-
ra şıq lı, zə rif in sa nın tə si ri al tın da 
qa lır. On da bə zi mə ziy yət lər gö-
rür. Kim li yi ilə ma raq la nır. Türk 
Ocaq la rı na bağ lı bir dok tor muş. 
Adı nı dəf tə rə ya zır. An ka ra da ba-
rə sin də da ha ət rafl  ı mə lu mat is tə-
di yi Ocaq la rın rəisi gənc dos tu nu 
hə ra rət lə tə rifl  ə yir. Bir idealist ol-
du ğu nu, Ümu mi hərb də (Bi rin ci 
Dün ya mü ha ri bə si nə zər də tu tu-
lur - V.Q.), ha be lə Mil li Mü ca di lə 
za ma nı bir ne çə həm ka rı ilə bir lik-
də məm lə kət qar şı sın da gös tər di yi 
xid mət lər dən da nı şır. Qa zi ar tıq 
qə ra rı nı ver miş di: bu gənc An ka-
ra ya, ya nı na gə lə cək!

Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li sin-
də mil lət və ki li ki mi özü nü gös-
tər mə yə baş la dı ğı an dan eti ba rən 
çox la rı üçün bir müəm ma ya çev ril-
di. Az gü lən, hər möv zu ya ən cid-
di tə rəfl  ər dən ya na şa raq üzə rin də 
uzun-uzun ça lı şan, par ti ya, döv lə ti 
baş çı la rı nı ad dım-ad dım, la kin öz 
şə rəf və vü qa rı nı da bir an unut-
ma dan tə qib edən gənc hər tə rəf-
dən özü nə hey ran lıq, qıs qanc lıq, 
düş mən çi lik qa zan ma ğa çox ge cik-
mə di. Gö zəl nitq qa bi liy yə ti var dı. 
Və zi fə yə gə ti ril di yi ilk gün lər dən 
xi ta bət kür sü sü nə ha kim ol ma ğı 
ba car mış dı. Sə si ürə yin də rin li yin-
dən gə lird, uca və hə yə can lı idi. 

Dost la rın dan bir ne çə nə fər 
ona hə lə lik az da nış ma ğı, özü nü 
az gös tər mə yi töv si yə edir di lər. 
Uğur lar dan ba şı gi cəl lə nə bi lər di, 
ayaq la rı al tı na atı lan hə səd daş la-
rın dan bi ri qüv vət li çı xıb onu tut-
du ğu yol dan vax tın dan əv vəl sa-
pın dı ra, yı xa bi lər di. 

Fə qət, hey hat! Mər si nin ilıq ha-
va sı için də, ya şıl-sa rı işıq lı por-
ta ğal ağac la rı al tın da gö zəl üzü, 
tə va zö kar xa siy yə ti, ca zi bə dar 
söh bət lə ri ilə özü nü xal qa çox 
asan lıq la sev di rə bi lən gənc adam 
mil lət və kil lə ri nin san ki bir köl gə 
ki mi gö rü nüb-yox ol duq la rı, göz-
qaş işa rə lə ri, əl-qol hə rə kət lə ri, 
qu la ğa pı çıl da nan söz lər lə da nış-
dıq la rı ya rı qa ran lıq Məc lis ko ri-
dor la rın da qə fə sə sa lın mış qur da 
dön müş dü! Üzü get dik cə sa ra lır, 
da xi li eh ti ras la rı nın ay na sı na çev-
ri lən sə si get dik cə bo ğuq la şır dı. 
Düş dü yü və ziy yə ti gö rən təc rü bə-
li rəis lər mə qam və qüd rət sa hi bi 
ol maq la bağ lı is tə yin ilk də fə onun 
öz di lin dən eşi dil mə si ni is tə yir di-
lər. Yax şı ba şa dü şür dü lər ki, mən-
sə bə yük sə lən lə rin ha mı sı nın keç-
di yi yo lu qət edən, və ka lət, məc lis, 
qrup rəh bər li yi kür sü lə rin də özü-
nə əzə mət lə yer elə mək də olan bu 
ye ni hə vəs li də tez-gec on lar dan 
“mil li və zi fə” di lə yə cək. Gənc 

dok tor Məc li sin top lan tı sın da 
o za man ye ni cə baş la yan Şərq 

üs ya nı3 ilə bağ lı hö ku mə tin üzə-
ri nə kəs kin hü cu ma ke çib üs ya nın 
qan və atəş lə ya tı rıl ma sı nı is tə yən-
də baş da otu ran lar bu söz lə rin ar-
xa sın da kı mə na və hə də fi  dər hal 
sez di lər. O, çı xı şı ilə can at dı ğı ilk 
və zi fə nin ün va nı nı şəx sən özü ni-
şan ver miş di. 

Na mi zəd li yi nin İs tiq lal Məh kə-
mə si üzv lü yü nə irə li sü rül dü yü nü 
eşi dən dost la rın dan bi ri be lə tək li-
fi n ne cə ağ la gəl di yi ni rəis lər dən 
so ru şan za man eşit di yi ca vab bu 
ol du: “Nə edə bi lər dik, özü is tə di”. 

Mə sə lə nin bu tə rə fi n dən ha li ol-
ma yan di gər dost la rı isə ona və zi fə 
tək li fi  ni qə bul et mə mə yi məs lə hət 
gö rür dü lər: “Sən hə kim sən, ye-
rin in qi la bın öl dü rü cü qüv və lə ri 
ara sın da de yil, sağ lam laş dı rı cı, 
ya şa dı cı səfl  ə rin də ol ma lı dır”, - 
de yir di lər. Gənc adam on la ra yu-
xa rı dan- aşa ğı bax dı: “İn di nə de-
yir si niz? İn qi la bın mü da fi əsin də 
bir və zi fə al ma yım?”

Son ra da çev ri lib get di.
Onu in qi la bın ya şa dı cı səfl  ə rin-

də yer al ma ğa səs lə yən lər sı ra sın-
da atam da var dı. Ey ni bağ lar da 
- Ke çiörən də ya şa yır dıq. Ək sər 
ax şam lar bi zə gə lir di. Bu ge cə top-
lan tı la rın da İs tiq lal Məh kə mə si 
üzv lü yü nün ya rat dı ğı hey bət li 
qor xu nu bir tə rə fə bu ra xır, bi zim lə 
ürə yi nə ya xın in san ki mi ədə biy-
yat dan, ta rix dən, fəl sə fə dən, sə-
nət dən da nı şır dı.

1 Əb dül qa dir Ca mi Bay kurt 
(1877-1949) – türk hərb çi si, 
si ya sət çi və dip lo mat. 1920-
ci il də qı sa müd dət ər zin də 
TBMM hö ku mə ti nin da xi liy-
yə və ki li olub. 1921-1922-ci 
il lər də Ro ma da dip lo ma tik 
nü ma yən də ki mi ça lı şıb.

2 Lui An tuan Sen-Jüst (1767-
1794) – Bö yük Fran sa in qi la-
bı nın si ya si və hər bi xa di mi. 
Mil li Kon ven tin ən gənc üz vü 
və ilk Fran sa Res pub li ka sı nın 
rəh bər lə rin dən bi ri. 1794-cü il-
də dos tu Ro besp yer lə bir lik də 
gil yo tin də edam edi lib.

3 Şərq üs ya nı – Di yar bə kir və 
çev rə sin də Seyx Səidin rəh bər-
li yi al tın da baş la nan və əsa-
sən kürd lə rin qa tıl dı ğı üs yan 
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.

Fə qət, hey hat! Mər si nin ilıq ha-
va sı için də, ya şıl-sa rı işıq lı por-
ta ğal ağac la rı al tın da gö zəl üzü, 
tə va zö kar xa siy yə ti, ca zi bə dar 
söh bət lə ri ilə özü nü xal qa çox 
asan lıq la sev di rə bi lən gənc adam 
mil lət və kil lə ri nin san ki bir köl gə 
ki mi gö rü nüb-yox ol duq la rı, göz-
qaş işa rə lə ri, əl-qol hə rə kət lə ri, 
qu la ğa pı çıl da nan söz lər lə da nış-
dıq la rı ya rı qa ran lıq Məc lis ko ri-
dor la rın da qə fə sə sa lın mış qur da 
dön müş dü! Üzü get dik cə sa ra lır, 
da xi li eh ti ras la rı nın ay na sı na çev-
ri lən sə si get dik cə bo ğuq la şır dı. 
Düş dü yü və ziy yə ti gö rən təc rü bə-
li rəis lər mə qam və qüd rət sa hi bi 
ol maq la bağ lı is tə yin ilk də fə onun 
öz di lin dən eşi dil mə si ni is tə yir di-
lər. Yax şı ba şa dü şür dü lər ki, mən-
sə bə yük sə lən lə rin ha mı sı nın keç-
di yi yo lu qət edən, və ka lət, məc lis, 
qrup rəh bər li yi kür sü lə rin də özü-
nə əzə mət lə yer elə mək də olan bu 
ye ni hə vəs li də tez-gec on lar dan 
“mil li və zi fə” di lə yə cək. Gənc 

dok tor Məc li sin top lan tı sın da 
o za man ye ni cə baş la yan Şərq 

üs ya nı
ri nə kəs kin hü cu ma ke çib üs ya nın 
qan və atəş lə ya tı rıl ma sı nı is tə yən-
də baş da otu ran lar bu söz lə rin ar-
xa sın da kı mə na və hə də fi  dər hal 
sez di lər. O, çı xı şı ilə can at dı ğı ilk 
və zi fə nin ün va nı nı şəx sən özü ni-
şan ver miş di. 

Na mi zəd li yi nin İs tiq lal Məh kə-
mə si üzv lü yü nə irə li sü rül dü yü nü 

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 

Onun ya nın da isə türk mil lə-
ti nin na mə lum qəh rə ma nı, Qas-
ta mo nu kənd lə rin dən gəl miş adi 
in san gün lə rin bi rin də ata ma ya-
xın laş mış, qa ba ğı na bir ovuc şə kər 
qo yub “Çox çay iç di yi ni zi gör-
düm, mən ça yı o qə dər də xoş la-
mı ram, ona gö rə də şə kər pa yı mı 

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.

top la dım, si zə gə tir dim” - de miş-
di. Və bu nun la o şəx sin dəh şət li 
eqoiz mi qar şı sın da möh tə şəm nə-
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mə di yin dən, nə ha yət, gör mə qa bi-
liy yə ti ni itir miş di. Mal ta da hə min 

A ta mın bu dos tu da Mal ta dan 
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 Bizim Sent Jüst 
Bu ya ra şıq lı si ma nı ilk də fə gör-

dü yüm za man göz lə ri min önü-
nə fran sız in qi la bı nın sehr li üzü 
- Sent Jüs tün2 rəsm lə ri gəl di. O 
gün dən son ra da onu dü şün dük-
cə, ey ni rəsm lə ri xa tır la yı ram. 

Sent Jüst və o!
Bə li, bir-bir lə ri nə hə qi qə-

tən də bən zə yir di lər. İki si də 
mən sub ol duq la rı mil lə tin in-
qi lab la rın da rol oy na dı lar. İki-
si də gənc yaş la rın da öl dü lər. 
Bi ri nin ba şı nı gil yo tin qo par dı, 

o bi ri nin ki ni şa hə qal xan eh ti-
ras la rın ağır lı ğı dü şür dü. Fə qət, 

ta le Sen Jüs tü yal nız fran sız in qi-
la bı nın de yil, dün ya ta ri xi nin yad da-

qa lan xa ti rə si nə çe vir di. Bi zim ki ni 
isə in qi la bın dal ğa la rı ara sın da 

bir az gös tə rən dən son ra 
unu dul ma ğa məh-
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mil lət və kil lə ri nin san ki bir köl gə 
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