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صمد وورغون آذربايجانين چاغداش ماهنيسينين بايراقچيسيدير، 
او ١٩٠٦ نجي ايلين مارس آينين ٢١اينده قازاخ شهرين صيالحلي 
ـــاهي يامياشــيل  كندينـده دونيايـا گـؤز آچـدي . شـاعيرين زادگ
ــينه  داغالرين اتهيينده و كور چاينين صفالي قيراغيندا يئرلهشمهس
ــاالرينين  گوره ، بير زامان  يوردوالريني قوروماغا صمد وورغونون آت

قارامانليقالرينا و جاندان كئچمهلهرينه شاهيدييدير. 
ــينده  بونا گؤره اونالرين تؤرهمهلري بو اؤلكهده ياشايانالرين ايچرهس

درين بير حورمتلره صاحيبديلر . 
صمـد آلتـي ياشـيندايدير كـي سـئويملي آنـانين سـئوگيســيندن 
ـاغيندا ال  پايسيز قالدي ، آناسي محبوبه خانيم ياشايشدان گنج چ
ــاقين دويوجـو(١) اورهگينـده دهريـن  اوزوب و آنانين اولومو بو اوش
ــن  تـأثيرلر بوراخيـب عومرونـون سـونونا دك سـيلينمهدير، صمدي
يانديريجي ماهنيالري كي سئويملي آنانين يادينا قوشوب بو ســؤزه 

شاهيددير. 
او اونايكي ياشيندا بير دولتي چاغال(٢) اوخولوندا (سميناريا) كــي 
ــــون  او ايلــده شــهير اديبيــن و آذربايجــانين يئنــي كولتورون
باشـالنغيجي(٣) «فريـدون بـك كـؤچرلـي» نيـن همتيلـه قــازاخ 

شهرينده قورولموشدور تحصيلينه داوام وئردي.    
ــير طرفـدهن و كؤنلـو كـؤورهك و دولـو  شاعيرين داشار چيخاري ب
ــري  اويرهتمـهنلرينين كؤمكـي ده بـير طرفـدهن آذربايجـانين و آي
ميللتلرين ادبي ميراثالرين و كولتورلرين اؤيرهنمهكده بــير اؤنملـي 

رولو واريدير . 
ــده اوغورلـو اوزده باشـا وئريـب ،  صمد چاغال اوخولو ١٩٢٤ نجو ايل
شيخلي كندينده اويرهتمهنليگ بهلگهسينه يئتيشيب و بو بهلگــهده 
، كولتور و اؤيرهتيم قوللوقونا باشالدي . و بو بير حالدادير كي صمد 
وورغونون تــورك ، سـاوت و تـاجيك ادبياتينـا كـاميل تانيشـليغي 
ــاعيرين جوشـار دويغوسـونو  واريدير . و بو كولتور و ادبيات يوكو ش

تزراخ بويا باشا چاتماسينا آيدين كؤمكليك ائدير . 
صمد وورغون بيرينجي گنجليق شعريني كي اون سهكگيز ياشيندا 
قوشدي ، گئنيش و زنگين ، گــؤزهل و صميمـي خـالق ادبيـاتين ، 
ــدا يازماغـا باشـالميش ،  عاشقلرينين طراوتلي و خيرلي تأثير آلتين
سـونرا فضولـي و واقـف غنـايي كيمـــي ربــايي و عرفــاني شــعر 
اوستادالرينين صنعتكارانه اثرلريني سـئوهـ سـئوه منيمسـهميش و 
اونالرين او لياقتلي و قابيليتلي بير اويرهنجيسي و خلفي او قيمتلي 

ارثدهن مهارتله استفاده ائتميشدير . 

ــدي) آدي ايلـه  صمد وورغونون بيرينجي شعر توپلومو (شاعيرين آن
ــاييلدير . و ايكـي ايلـدهن سـونرا  ١٩٣٠ نجو ايلده باكي شهرينده ي
ايكينجي شعر توپلومو چاپا يئتيردير  و اوندان سونرا شاعيرين دولو 
ــعرلري دال بـا دال يـاييلدي كـي اوخوجوالرينـي  زنگين و آخار ش

شاشيغدا(حيرتده) قويوردور . 
صمد وورغونون اؤلچولو سؤزلري 
ــا چـاغدا نئچـه ديلـه  بير قيسس
ــــــاييلدير و  چئوريلديــــر و ي
تئزليقجــان شــــاعيرين آدي و 
ـــري  ســاني اؤز يوردونــدان آي
ــو  اؤلكهلره گئدهرهك اونو چوخل

آدالنديردي.  
ــانين بـير  صمد وورغون آذربايج
ــنامه يـازانالريندان  آدليم نمايش

بيريدير. 
اونون بيرينجي منظوم نماشنامهسي «واقــف» آدينـدا ١٩٣٧ نجـي 
ــاخيجيالرين و اوخوجوالريـن شـورلو  ايلده صحنهيه قويولموش و ب

ايستيقبال الري ايلن اوزبهاوز اولدور. 
ــيرين ايلـن فرهـاد» و  و اوندان سونرا صمد وورغون «خانالر» ، «ش
«اينسان» منظوم نمايشنامهلريني يارادير و دئمهك چوخلو منظــوم 

نمايشنامهلر ده يارالديب كي بورادا بيز اونالردان آد اپارميريق . 
صمـد ايكينجـي دونيـا محاريبـه سـينده فاشيسـت و شوونيســت 
ــالميش و او بـو شـانلي مبارزهيـه  جالدالرين عليهينه مبارزهيه باش
ـــو سارســيلماز  حصـر ائتديگـي آالولـي شـعرلرينده خـالقالرين ب

بيرليگيني بير گؤزل اوزده تجسم ائتديردي . 
صمد وورغون دونيانين آدليم شــاعيرلرينين مـاهنيالريني ترجومـه 
ائتمكده ده چوخ دهيرلــي قوللـوق ائديـب ، نظـامينين قـاالرگيـن 
ــر  اثرلرينيـن ترجومهسـي و شوتاروسـتاوينين و پوشـكينين و ديگ
آدليم شاعيرلرين اثرلري صمد وورغونون چاليشيقي ايله آذربايجان 

اوخوجوالرينين ايتخيارالريندا قرار تاپيب . 
اما بونا گؤره كي آذربايجانين ميللي شاعير صمد وورغونون عومــورو 
ــن مـه آيينيـن ٢٧  اللي ايلدهن چوخ اولمادي و او ١٩٥٦ نجي ايلي
ــاراتديغي  سينده ياشايشدان ال اوزدو ،ايهر اونون چاليشيقالرينا و ي
اثرلره باخاق بونو گرك دييهك كي گرچكده بو اللي ايلده يوز ايلين 

آليشيق ائلسس
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يولونو گئديبدير . و بو دهيرلي اثرلرينه گؤره اونون آدي هر زامــاندا 
پارالق بير اولدوز كيمي ايشيقين دونيايا ساچاجاق .  

ــر فارسـي شـعرينين عرصهسـينده حـافظ ، سـعدي و  گومانسيز اي
ـــدوز كيمــي فــارس  مولـوي كيمـي شـاعيرلرين آدالري بـير اول
ادبياتينين گؤيونده ايشــيلديرالر ، تـورك ادبيـاتينين سماسـيندادا 

ـــي اولــدوزالر دا   صمـد وورغـون، فضولـي ، و صـابر و معجـز كيم
باتماياجاقالر . 

 
بورادا صمد وورغونون تايسيز اســتعداديندان بـير مثـال گهتيرمگـه 
گؤره اونون « يانديريالن كيتابالر » ماهنيســيني گـهتيريريك ، بـو 

ماهني ١٣٢٦ نجي گونش ايلينده باكي شهرينده دئييليب : 
 

جالد ! سنين قاالقـقاالق يانديرديغين كتابالر 
مين كمالين شهرتيدير ، مين اورگين آرزوسي 
بيز كؤچوروك بو دونيادان ، اونالر قالير يادگار 
هر ورقه نقش اولونموش نئچه انسان دويغوسي 
مين كمالين شهرتيدير ، مين اورگين آرزوسي 

 
يانديرديغين او كيتابالر آلوالنير... ياخشي باخ 
او آلوالر شعله چكيب شفق سالير ظلمته … 
شاعيرلرين نجيب روحي مزاريندان قالخاراق 

آلقيش ديير عشقي بويوك ، بير قهرمان ميللته 
او آلوالر شعله چكيب شفق سالير ظلمته … 

 
جالد منيم ديليمدهدير باياتيالر ،قوشماالر 

دي ، اونالري هئچ دويدومي سنين او داش اورگين ؟ 
هر گرايلي پردهسينده مين آنانين قلبي وار… 
هر شكستهم اوالدي در بير مقدس ديلگين، 

دي ، اونالري هئچ دويدومي سنين او داش اورگين ؟ 
 

سويله ، سنمي خور باخيرسان منيم شعر ديليمه ؟ 
قوجا شرقين شهرتي در فضولينين غزلي ! 

سنمي « تركه خر » دييرسن اولوسوما ، ائليمه ؟ 
داهيلره سوت وئرميشدير آذربايجان گؤزهلي… 

قوجا شرقين شهرتي در فضولينين غزلي ! 
 

جالد ! يانيب اود اولسادا ، كوله دؤنمز آرزوالر . 
طبيعتين آنا قلبي قول دوغماميش انساني ! 

هر اورگين ئوز دونياسي بير سعادت آرزوالر ، 
قانالر ايله يازيلميشدير هرآزادليق داستاني… 

طبيعتين آنا قلبي قول دوغماميش انساني ! 
 

ازل باشدان دشمنيمدير اوزي مردار قارانليق… 
هر تورپاغين ئوز عشقي وار ، هر ملتين ئوز آدي . 

كائناته دگيشمهرم شهرتيمي بير آنليق 
منم اودالر اؤلكهسينسن گونش دونلي اوالدي ! 

هر تورپاغين ئوز عشقي وار ، هر ملتين ئوز آدي ! 
 

نه دير او دارآغاجالري ، دي ، كيملردير آسيالن! 
اويونجاقمي گلير سنه وطنيمين حق سسي ؟ 

دايان!… دايان ! اوياق گزير هر اوركده بير اسالن 
بوغازيندان ياپيشاجاق اونون قادر پنجهسي، 
اويونجاقمي گلير سنه وطنيمين حق سسي ؟ 

 
جالد ! سنمي دي ، قيريرسان فدائيلر نسليني  ؟ 

ميللتيمين صاف قاني دير قورت كيمي ايچديگين قان ! 
زمان گلير… من دويورام اونون اياق سسيني ، 
شهيدلرين قيام روحي ياپيشاجاق يخهندن . 

ملتيمين صاف قاني دير قورت كيمي ايچديگين قان ! 
 

بير ورقله تاريخلري ، اوتان منيم قارشيمدا ، 
آنام تومريس كسمهديمي كيخسروين باشيني ؟ 
كوراوغلينين ، ستارخانين چلنگي وار باشيمدا ، 
نسللريم قويماياجاق داش اوستونده داشيني ، 

آنام تومريس كسمهديمي كيخسروين باشيني ؟ 
 

سوز آتيني، دؤرت ناال چاپ ! ميدان سنيندير… آنجاق، 
من گؤرورم آل گيينيب گلن بهار فصليني… 

قوجا شرقين گونشيدير يارانديغيم بو تورپاق، 
من يتيرديم آل بايراقلي انقالبالر نسليني ، 
من گؤرورم آل گيينيب گلن بهار فصليني ! 

 


