
149 ژ )٢٩٧/ ٢٩٨( ٥/ ٧ - ٨/ ٢٠٢٢

حاجی قادری 
كۆیی، شاعیر و 
زانا و بیرمەندی 

چاكساز

زیاد ڕەشاد قادر

كتێبــی )حاجــی قــادری كۆیــی - شــاعیر و زانــا و بیرمەنــدی 
چاكســاز( لــە نووســینی )عومــەر ئیســماعیل ڕەحیــم(، لــە دووتوێــی 
)288( الپــەڕەدا ســاڵی )2021( چــاپ و بــاو كراوەتــەوە، كتێبەكــە 
لــە دوو بەشــی ســەرەكی پێكهاتــووە. لــە بەشــی یەكەمــدا، نووســەر 
جگــە لــە قســەكردن لــە ســەردەمی ژیانی حاجی، باســی ســەربوردەی 
ــان و ناســۆرییەكان و كەســایەتیی حاجــی قــادری كۆیــی دەكات،  ژی
ــدە  ــۆ مەڕجەعیــەت و ڕەهەن ــە، ب هەرچــی بەشــی دووەمــی كتێبەكەی
فیكــری و تایبەتمەندییــە فیكرییەكانــی حاجــی تەرخــان كــراوە، هــەر 
ــی  ــەالی )حاج ــوردی ل ــی ك ــڕۆژەی دەوڵەت ــژاری پ ــەدا م ــەو بەش ل

قــادری كۆیی(یــەوە لێــی كۆڵراوەتــەوە.
نووســەر لــە بەراییــدا ڕەخنــە لــەوە دەگرێــت، كــە ئــەوەی پێشــتر 
لەســەر ژیــان و لێكدانــەوە شــیعرییەكانی حاجــی نووســراون، زۆربەیان 
جگــە لــەوەی دووبارەبوونــەوەی زۆریــان تێدایــە، هەروەهــا بــە هەنــدێ  
ــوەی  ــە چوارچێ ــەر ل ــی پێشــوەختەوە نووســراون، ه ــد و تێڕوانین دی
ــراون،  ــی نووس ــەر حاج ــتر لەس ــانەی پێش ــەو باس ــەنگاندنی ئ هەڵس
نووســەر پێــی وایــە تەنانــەت م. مەســعوود محەمەدیــش بەشــێك لــە 
ئامانجــی نووســینی لەســەر حاجــی، بەئامرازكردنــی حاجــی بــووە بــۆ 

گەورەكردنــی بنەماڵەكــەی خــۆی.
عومــەر ئیســماعیل ڕەحیــم لــە مــژاری ســەردەمی حاجــی قــادردا، 
بەهــۆی  و  هزرییــان  لێكچوونــی  بەهــۆی  دەدات  پیشــان  ئــەوە 
ــاون،  ــە ئەســتەنبوڵ ژی ــەك ســەردەمدا ل ــە ی ــان ل ــەوەی هەردووكی ئ
هەردووكیشــیان هــەم ئــاوارە بــوون و هــەم الی دەســەاڵتدارانی ئــەو 
ــی  ــە حاج ــە ل ــەر یەك ــێ  ه ــە دەب ــوون، بۆی ــراو ب ــەردەمە ڕێزلێگی س
ــێ  و  ــان دیب ــی یەكدی ــی ئەفغان ــەید جەمالەددین ــی و س ــادری كۆی ق
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ــەر  ــێ ، ه ــەك كردب ــەڵ ی ــان لەگ ــۆڕی بیروڕای ئاڵوگ
بەهــۆی ئــەوەی  ئــەو ســەردەمەی شۆڕشــەكەی 
شــێخ عوبەیدوڵــای نەهــری تێــدا هەڵگیرســاوە، 
ــا بەهــۆی  ــاوە، هەروەه ــە ئەســتەنبوڵ ژی حاجــی ل
لەیەكچوونــی زۆر لەنێــوان گوتــاری شۆڕشــەكەی 
ــە وەك  ــی ك ــیعرەكانی حاج ــی ش ــێخ و ناوەرۆك ش
ئــەو نــاوی دەنێت گوتــاری هەردووكیــان، گوتارێكی 
هــەر  دەبــێ   كەواتــە  ئیســامییە،   - نەتەوەیــی 
یەكــە لــە حاجــی و نەهــری پێوەندییــان لەنێوانــدا 
هەبووبــێ  و ڕۆڵــی )حاجــی(ش لــە جوواڵندنــی 
ــت، ئەگەرچــی  شۆڕشــەكەی شــێخ، بەرچــاو بووبێ
نووســەر وەك خۆیشــی باســی دەكات ســەبارەت بە 
ــی  ــی و ئەفغان ــوان حاج ــی لەنێ ــی پێوەندی هەبوون
ــەوە،  ــی دیك ــری لەالیەك ــی و نەه ــەك و حاج لەالی
هیــچ بەڵگــە و دۆكیومێنتێكــی لەبەردەســتدا نییــە، 
وەلــێ  بــەوە خوێنــەر قایــل دەكات كــە ناكرێــت لــە 
ــتەی  ــن و ئاراس ــا ب ــەدا ژی ــەردەم و ناوچ ــەك س ی
فیكرییــان لــە یەكــەوە نێزیك بووبێــت و پێوەندییان 

ــت. ــەوە نەبووبێ بەیەك
نووســەر هەمــوو ئــەو خوێندنەوانــەی كــە لــە 
چوارچێــوەی بزاڤــی ســەرهەڵدان و پێشــكەوتنی 
هــزری نەتەوەییــەوە بــۆ حاجــی قــادر كــراون، 
بــە ناڕاســت دەزانێــت و بۆچوونــی وەهایــە كــە 
پێویســتە حاجــی لــە چوارچێــوەی ئــەو بزاڤــە 
ئایینــی و سیاســییەوە بخوێنرێتــەوە، كــە جگــە 
لــە  یەكــە  هــەر  ئەفغانــی،  جەمالەددینــی  لــە 
عەبــدە  محەمــەد  و  كەواكبــی  عەبدوڕڕەحمــان 
ئــەو  ئاینیــی  دیكــەی  كەســایەتییەكی  و چەنــد 
ســەردەمە پێشــەوایەتییان دەكــرد، بــۆ ئەمــەش 
لــە چەنــد خاڵێكــدا لێكچوونــە هزرییەكانــی حاجــی 
ــەراورد دەكات كــە  ــی ب ــەی ئەفغان لەگــەڵ قوتابخان
خــۆی دەبینێتــەوە لــە: ئاوێتەكردنــی پرســی ئایینی 
و نەتەوەیی، تێگەیشــتنی مەقاســیدیانە لە ئیســام، 

هانــدان لەســەر كاراكردنــی الیەنــی عەقڵــی، كار بــۆ 
یەكڕیزی موســڵمانان، وەســتانەوە دژی ئیســتیبداد، 
هەروەهــا  ناوچەیــی،  دەوڵەتــی  بــە  باوەڕبــوون 
ســوود وەرگرتــن لــە پێشــكەوتنە زانســتییەكانی 
دیــاردەی  هەنــدێ   لــە  ڕەخنەگرتــن  و  ڕۆژئــاوا 
ئایینــی و داوودەزگاكانــی دەوڵەتــی عوســمانی. بــۆ 
پشتبەســتن بــەم بۆچوونــەی نووســەر بەشــێك لــە 

شــیعرەكانی حاجــی وەك بەڵگــە هێناوەتــەوە.
لــە پرســی مەڕجەعیەتــی فیكریــی حاجی قــادردا، 
ــی چ  ــە حاج ــەوە دەكات ك ــۆ ئ ــاژە ب ــەر ئام نووس
ئــەو كاتــەی لــە كۆیــە بــووە و چ ئــەو كاتەشــی لــە 
ــدێ   ــە هەن ــدی ل ــەی تون ــاوە، ڕەخن ئەســتەنبوڵ ژی
دیــاردەی ئایینــی و هەندێــك لــە ڕەمــزە ئاینییــەكان 
و دەســەاڵتدارانی عوســمانی گرتــووە، بــەاڵم هەرگیز 
ڕەخنــەی لــە ئاییــن نەگرتــووە وەك ئاییــن، ئەمەش 
دەیكاتــە بەڵگــەی ئــەوەی كــە ســەرچاوەی فیكریــی 
حاجــی ســەرچاوە ســەرەكییەكانی ئیســام بوونــە، 
حاجــی  كــە  دەدات  پیشــان  ئــەوەش  هەروەهــا 
ــد  ــێكی پابەن ــیدا كەس ــەی خۆیش ــی ڕۆژان ــە ژیان ل
ــە  ــەت دەگات ــەكان، تەنان ــە ئایینیی ــە ئەرك ــووە ب ب
ئــەوەی نووســەر هــۆكاری نەچوونــە حەجــی حاجــی 
قــادری كۆیــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێنێتــەوە كــە توانایــی 
دارایــی یارمەتیــدەر نەبــووە، ئەمــە بــێ  ئــەوەی ئــەو 
ــی  ــەر توانای ــە ئەگ ــكات، ك ــۆی ب ــە خ ــیارە ل پرس
ئــەدی  بــۆ چوونــە حــەج،  نەبووبێــت  دارایــی  
بۆچــی توانایــی دارایــی ئــەوەی هەبــووە بچێتــە 

ئەســتەنبوڵ؟
عومــەر ئیســماعیل ڕەحیــم لــەم كتێبــەدا، حاجــی 
قــادر وەك بیرمەندێكــی چاكســاز نــاو دێنێــت و 
ــری  ــە بی ــازی ل ــی چاكس ــە ڕەهەندەكان ــاوەڕی وای ب
حاجــی قــادردا، پێكدێن لە چاكســازی لــە بوارەكانی: 
ڕۆشــنبیری،  ئابــووری،  كۆمەاڵیەتــی،  ئایینــی، 
پــەروەردە، سیاســی، زمــان و كولتــووری نەتەوەیــی، 
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پاشــان كــە دێتــە ســەر تایبەتمەندییەكانــی فیكــری 
حاجــی، هــەر وەك چــۆن هەندێــك هــەوڵ دەدەن 
هەندێكیــش  پرۆلیتاریــا،  دۆســتی  بكەنــە  حاجــی 
دەیانەوێــت بیكەن بە هەڵگری هزری ناسیۆنالیســتی، 
ــە حاجــی  ــەن ك ــای دەك ــا وێن ــش وەه ــی دی هەندێك
گوێــزەرەوەی مۆدێرنــەی ڕۆژئاوایــە، بــەم جــۆرە هــەر 
یەكــە بەگوێــرەی پاشــخانی فیكــری و ئاراســتەی 
هــزری خــۆی ڕاڤــەی دەكات، بــە هەمــان شــێوە، 
ــە  ــاوەڕ ب ــەوڵ دەدات ب ــەش ه ــەم كتێب ــەری ئ نووس
خوێنــەر بێنێــت كــە حاجی وەك شــاعیرێكی چاكســاز  
ــووە و  ــی ب ــی و ئایین ــی  نەتەوەی ــی گوتارێك خودان
مەڕجەعیەتــی هزریشــی ئیســام و شــەریعەت بــووە.
ــەت الی  ــی دەوڵ ــەر پرس ــە س ــە دێت ــەر ك نووس
ــە هاوبەشــییەكی  ــی وای ــی، پێ ــادری كۆی حاجــی ق
شــێخ  هەنگاوەكانــی  و  گوتــار  لەنێــوان  زۆر 
شــیعرییەكانی  گوتــارە  و  نەهــری  عوبەیدوڵــای 
حاجــی قــادردا هەیــە، پاشــان لەڕێگــەی هێنانەوەی 
چەنــد دەقێكــی )حاجی(یــەوە، وای دەبینێــت كــە 
تێڕوانینــی حاجــی بــۆ مەســەلەی دەوڵــەت، فیكــر 
و پرۆژەیەكــی ناسیۆنالیســتی نەبــووە، بەڵكــوو 
حاجــی لــە بیــری ئــەوەدا بــووە كــورد ببێتــە 
ــەت  ــی ئومم ــی كردن ــە ڕێبەرایەت ــورك ل ــی ت بەدیل
و دەوڵەتــی ئیســامی. نووســەر زێتــر پــێ  لەســەر 
ئــەوە دادەگرێــت كــە حاجــی بــاوەڕی وا بــووە 
ــداری  ــری دەوڵەت ــی ت ــت ئەزموونێك ــورد دەتوانێ ك
و ڕێبەرایەتــی كردنــی ئوممەتــی ئیســامی جیــاواز 
ــدات. ــان ب ــارس و عوســمانییەكان پیش ــەوەی ف ل
ئــەم كتێبــەی عومــەر ئیســماعیل ڕەحیــم، جگــە 
لــە ناوەرۆكــی شــیعرەكانی حاجــی قــادری كۆیــی، 
بــە پشتبەســتن بــە زێتــر لــە هەشــتا ســەرچاوەی 
كــوردی و عەرەبــی نووســراوە، ڕســتێك بۆچــوون و 
ئەنجامــی تــازە هەڵێنجــراون كــە جێــگای مشــتومڕ 
و  بۆچــوون  لەگــەڵ  چەنــدە  بەدواداچوونــن،  و 

ئەنجامگیرییــەكان كۆكیــن، یــان نــا، خــراپ نییــە، 
وەلــێ  ئــەوەی كــە زۆر باشــە ئەوەیــە، یەكێكــی دی 
لــەو باســانەی كە زۆرێك لــەو مەرج و چوارچێوانەی 
بــۆ هــەر توێژینەوەیەكــی ورد و زانســتی پێویســتە 
هەبــن، لــەم كتێبــەدا هەیــە، بۆیــە بــە لــە چاپدانــی 
ئــەم كتێبــە، مەڵۆیەكــی دی دەچێتــە ســەر شــارای 
ئــەو توێژینــەوە و بەدواداچوونانــەی لەســەر حاجــی 
قــادری كۆیــی كــراون كــە دەكــرێ  وەك ژێدەرێكــی 
پــڕ زانیــاری و خوێندنــەوەی تــازە لــە مەیدانــی 

)حاجیناســی(دا كەڵكــی لــێ  وەربگیرێــت.


