Zeyqəm Vüqar 1953-cü ildə Şahbuz rayonunun Külüs
kəndində

anadan

olub.

Istedadlı

şairin

müxtəlif

qəzetlərdə, jurnallarda ədəbi almanaxlarda onlarla şeiri ,
poeması çap olunub.
Şairin “Öyrət məni ayrılığa” və “Sevgim ürəyim olar”
Şeirlər kitabı nəşr olunub .”Vətən dərdi olmaya” müəllifin
oxucularla üçüncü göruşüdür.
Z.Vüqar 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin
üzvüdür. Zeyqəm Vüqar əsl dağlar oğludur.Bunu onun
bütün şeirlərindən , poetik sözlərinin dağ bulaqları kimi
zümzüməsindən duymaq olar. “Vüqar” təxəllüsü də ona
yaraşan bir epitetdir. O, doğulduğu Şahbuz rayonunun
vüqarlı dağları ilə əhatə olunmuş Külüs

kəndinin həm

poezyada həm də həyatda yetirməsidir. Naxçıvan MR-nın
heç bir rayonunda aşıq seiri , aşıq musiqisi şahbuzda
olduğu qədər geniş yayılmamışdır. Bəlkə elə buna görədir
ki, böyük Məmməd Arazdan tutmuş digər

şairlərimizə

qədər , o cümlədən Zeyqəm Vüqarın da poeziyasına milli
şeirimiz , heca vəzninin ruhunu , özəyini təşkil edən aşıq
qoşmalarının ahəngi və vəzni hopmuşdur. Zeyqəm Vüqar
yaradıcılığında dünya haqqında çox sərrast , çox mənalı
deyilmis “Yaşanmali dunyadı” şeiri diqqəti xususilə cəlb

edir. Zeyqəm Vuqarın şeirlərində dünya haqqinda çox
düşündürücü mühakimələr var. O ,ədalətsizliklə nahaqla
barışmayan şairdi. O dunyadan çox yazmasını belə
əsaslandırır:
Onun qanunları əzəl haqdırsa,
Mənim bu dunyayla nə işim qalıb?!
Dostluğu saxtasa , sözü saxtasa,
Mənim bu dünya ilə nə işim qalıb?!
Çaqqalı şir edib, aslanı tülkü ,
Dağı çən yatağı , aranı bürkü,

Dünyanın qulağı hay haraydadı ,
Mən nə haraydayam, o nə haydadır.
Oddan kül törəyər, bu bir qaydadır,
Küldən dönüb od olanda qorxuram.
Şair Zeyqəm Vuqaın lirik şeirlərinin əksəriyyətində ürək
odunun hərarətini hiss edirik. Ona görə də bu qələm
sahibini “ürək şairi” “ürəkdən yazan şair” adlandırsaq,
daha ədalətli olar.

O , ürəyinin çırpıntılarını misralara düzür. Harada ürək ,
qəlb, varsa, orada da od kəlməsi, sevgi- məhəbbət
ehtirası var.

Yansam oduna belə ,
Külüm küləyin olar.
At qəlbinin küncünə ,
Sevgim gərəyin olar.
Şairin “İtirib gedirəm” ,”Çıxar yadından” , “Bilmirəm” ,
“Yandırdın ,ay qız, məni” , “Bacarırsan sev məni” şeirləri
məhz sevən-sevilən bir şairin poetik nəğmələridir.
Zeyqəm Vüqar şeirləri ilə artıq Naxçıvan Muxtar
Respublikasının sərhədlərindən çox-çox uzaqlarda tanınır
və tanınmağa da layiqdir.
Təbiət saldığı naxışlar gözəl,
Gözlər can alandı, baxıslar gözəl,
Əliboş gəlmişəm bağışla gözəl,
Qəlbimdə bir çələng söz gətirmisəm.

Zeyqəm Vuqarin

Məmməd Araza cavab olaraq yazdığı

“Bu dünya düzəlməz” şeirini də həyacansız oxumaq
mümkün deyil.
Zəhərdi dünyanın abı havası
Gedir din davası ,millət davası ,
Qaçqın çadırlarda tutanmır yası ;
Bir aylıq gəlinin saçları bəyaz ,
Bu dünya düzəlməz ay Məmməd Araz.
Babək rayonunda Zeyqəm Vüqarın “bu bulaq mənimdir”
və “kişi adı şərəfdir” adlı şeirləri də maraqla oxunur .
Zeyqəmin axtarışları , yazılarındakı ayrı –ayri maraqlı
tapıntılar xüsusilə diqqətə layiqdir.
Nə çətinmiş qana –qana yaşamaq,
Bütün ömrü yana-yana yaşamaq
Qılınc kimi girib qına yaşamaq,
Kişilərə kişi adı şərəfdir.
Haqq büdrədi , düzəlincə il ötdü,
Bulud gəldi , şimşək çaxdı il ötdü,

Şair sözü nəsihətdi öyüddü,
Kişilərə kişi adı şərəfdir…
Zeyqəm Vüqarın şeirlərində təravətli misralar nəzəri cəlb
edir. Zeyqəm klassik poeziyadan faydalanmaqla forma
rəngarəngliyinə , misraların axıcı və rəvan olmasına ,fikir
və məna dolğunluğuna çalışır. Onun “Vurgun yaşar” ,
“Kəşf eyləyirəm” adlı şeirləri maraqla oxunur .Müəllif
“Kəşf eyləyirəm” şeirində Vətən torpağına tükənməz
məhəbbət bəsləməklə ana yurdun tarixini , zənginliklərini
öyrənməyə , torpağı yazılmamış əsrarlı kitablar kimi
oxumağa , dərk etməyə çağırır.
Hər yerdə iz qoyub hicri,milady,
Gör hansı tarixdi bu yazılı daş.
Demə ki ,bu saxsı ,bu dəmir nədi ,
O dəmir çarıq da tarixdi,qardaş.
Hazır dərsliklərə əl atma dayan,
Tarixin kitabı torpaqdı, daşdı
Torpağa yazılan ,daşa yazılan ,
Qalın kitablara yazılmamışdır.

Zeyqəm Vüqar sıxıla-sıxıla yazan ,lakin həmişə öz dəyərli
şeirləri ilə həqiqətin tərəfində duran,mərdi qova qova
namərd edənləri tənqid atəşinə tutan şairlərdəndir.
Haqqa, ədalətə sığınan , təlatümlü qəlbini sözünən
ovundurub

sakitləşdirən

müəllifin

son

dövr

cəmiyyətimizdə baş verən hadisələrlə bağlı bir çox şeirləri
müxtəlif qəzetlərdə dərc olunmuşdur. Onun qəlbindən
həmişə bir ağrı keçir .Vətən ağrısı . Vətənin daşına dəyən
güllə onun qəlbini yaralayıb keçir.
Zeyqəm Vüqar imzası hamımıza artıq tanışdır. O “öyrət
məni ayrılığa “ şeirlər kitabinin müəllifidir. Azərbaycan
yazıçılar birliyinin üzvüdür.rayonun tanınmış ziyalılarından
biri olan Zeyqəm Vüqar
məktəbinin

direktoru

yaradıcılıq

üslubu

uzun illər qoşadizə kənd orta

olmuşdur.

vardır.

Şairin

Onun
qəlbi

özünəməxsus
bu

günkü

dünyamızın ağrılı acılı dərdləri ilə yüklənmişdir. Zeyqəm
Vüqar həyat hadisələrinə biganə qala bilməyən , duyan –
düşünən , tələsən və hara tələsirik ? sualı ilə yaşayan
qələm sahibidir.

