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كۆیی ،شاعیر و
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چاكساز

زیاد ڕەشاد قادر

كتێبــی (حاجــی قــادری كۆیــی  -شــاعیر و زانــا و بیرمەنــدی
چاكســاز) لــە نووســینی (عومــەر ئیســماعیل ڕەحیــم) ،لــە دووتوێــی
( )288الپــەڕەدا ســاڵی ( )2021چــاپ و بــاو كراوەتــەوە ،كتێبەكــە
لــە دوو بەشــی ســەرەكی پێكهاتــووە .لــە بەشــی یەكەمــدا ،نووســەر
جگــە لــە قســەكردن لــە ســەردەمی ژیانی حاجی ،باســی ســەربوردەی
ژیــان و ناســۆرییەكان و كەســایەتیی حاجــی قــادری كۆیــی دەكات،
هەرچــی بەشــی دووەمــی كتێبەكەیــە ،بــۆ مەڕجەعیــەت و ڕەهەنــدە
فیكــری و تایبەتمەندییــە فیكرییەكانــی حاجــی تەرخــان كــراوە ،هــەر
لــەو بەشــەدا مــژاری پــڕۆژەی دەوڵەتــی كــوردی لــەالی (حاجــی
قــادری كۆیی)یــەوە لێــی كۆڵراوەتــەوە.
نووســەر لــە بەراییــدا ڕەخنــە لــەوە دەگرێــت ،كــە ئــەوەی پێشــتر
لەســەر ژیــان و لێكدانــەوە شــیعرییەكانی حاجــی نووســراون ،زۆربەیان
ێ
جگــە لــەوەی دووبارەبوونــەوەی زۆریــان تێدایــە ،هەروەهــا بــە هەنــد 
دیــد و تێڕوانینــی پێشــوەختەوە نووســراون ،هــەر لــە چوارچێــوەی
هەڵســەنگاندنی ئــەو باســانەی پێشــتر لەســەر حاجــی نووســراون،
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،
ئــەوە پیشــان دەدات بەهــۆی لێكچوونــی هزرییــان و بەهــۆی
ئــەوەی هەردووكیــان لــە یــەك ســەردەمدا لــە ئەســتەنبوڵ ژیــاون،
هەردووكیشــیان هــەم ئــاوارە بــوون و هــەم الی دەســەاڵتدارانی ئــەو
ســەردەمە ڕێزلێگیــراو بــوون ،بۆیــە دەبــێ هــەر یەكــە لــە حاجــی
ێو
قــادری كۆیــی و ســەید جەمالەددینــی ئەفغانــی یەكدیــان دیبــ 
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ئاڵوگــۆڕی بیروڕایــان لەگــەڵ یــەك كردبــێ ،هــەر
بەهــۆی ئــەوەی ئــەو ســەردەمەی شۆڕشــەكەی
شــێخ عوبەیدوڵــای نەهــری تێــدا هەڵگیرســاوە،
حاجــی لــە ئەســتەنبوڵ ژیــاوە ،هەروەهــا بەهــۆی
لەیەكچوونــی زۆر لەنێــوان گوتــاری شۆڕشــەكەی
شــێخ و ناوەرۆكــی شــیعرەكانی حاجــی كــە وەك
ئــەو نــاوی دەنێت گوتــاری هەردووكیــان ،گوتارێكی
ێ هــەر
نەتەوەیــی  -ئیســامییە ،كەواتــە دەبــ 
یەكــە لــە حاجــی و نەهــری پێوەندییــان لەنێوانــدا
ێ و ڕۆڵــی (حاجــی)ش لــە جوواڵندنــی
هەبووبــ 
شۆڕشــەكەی شــێخ ،بەرچــاو بووبێــت ،ئەگەرچــی
نووســەر وەك خۆیشــی باســی دەكات ســەبارەت بە
هەبوونــی پێوەندیــی لەنێــوان حاجــی و ئەفغانــی
لەالیــەك و حاجــی و نەهــری لەالیەكــی دیكــەوە،
هیــچ بەڵگــە و دۆكیومێنتێكــی لەبەردەســتدا نییــە،
وەلـێ بــەوە خوێنــەر قایــل دەكات كــە ناكرێــت لــە
یــەك ســەردەم و ناوچــەدا ژیــا بــن و ئاراســتەی
فیكرییــان لــە یەكــەوە نێزیك بووبێــت و پێوەندییان
بەیەكــەوە نەبووبێــت.
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 جەمالەددینــی ئەفغانــی ،هــەر یەكــە لــە
عەبدوڕڕەحمــان كەواكبــی و محەمــەد عەبــدە
و چەنــد كەســایەتییەكی دیكــەی ئاینیــی ئــەو
ســەردەمە پێشــەوایەتییان دەكــرد ،بــۆ ئەمــەش
لــە چەنــد خاڵێكــدا لێكچوونــە هزرییەكانــی حاجــی
لەگــەڵ قوتابخانــەی ئەفغانــی بــەراورد دەكات كــە
خــۆی دەبینێتــەوە لــە :ئاوێتەكردنــی پرســی ئایینی
و نەتەوەیی ،تێگەیشــتنی مەقاســیدیانە لە ئیســام،

هانــدان لەســەر كاراكردنــی الیەنــی عەقڵــی ،كار بــۆ
یەكڕیزی موســڵمانان ،وەســتانەوە دژی ئیســتیبداد،
باوەڕبــوون بــە دەوڵەتــی ناوچەیــی ،هەروەهــا
ســوود وەرگرتــن لــە پێشــكەوتنە زانســتییەكانی
ێ دیــاردەی
ڕۆژئــاوا و ڕەخنەگرتــن لــە هەنــد 
ئایینــی و داوودەزگاكانــی دەوڵەتــی عوســمانی .بــۆ
پشتبەســتن بــەم بۆچوونــەی نووســەر بەشــێك لــە
شــیعرەكانی حاجــی وەك بەڵگــە هێناوەتــەوە.
لــە پرســی مەڕجەعیەتــی فیكریــی حاجی قــادردا،
نووســەر ئامــاژە بــۆ ئــەوە دەكات كــە حاجــی چ
ئــەو كاتــەی لــە كۆیــە بــووە و چ ئــەو كاتەشــی لــە
ێ
ئەســتەنبوڵ ژیــاوە ،ڕەخنــەی تونــدی لــە هەنــد 
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،
هەروەهــا ئــەوەش پیشــان دەدات كــە حاجــی
لــە ژیانــی ڕۆژانــەی خۆیشــیدا كەســێكی پابەنــد
بــووە بــە ئەركــە ئایینییــەكان ،تەنانــەت دەگاتــە
ئــەوەی نووســەر هــۆكاری نەچوونــە حەجــی حاجــی
قــادری كۆیــی بــۆ ئــەوە دەگەڕێنێتــەوە كــە توانایــی
ێ ئــەوەی ئــەو
دارایــی یارمەتیــدەر نەبــووە ،ئەمــە بـ 
پرســیارە لــە خــۆی بــكات ،كــە ئەگــەر توانایــی
دارایــی نەبووبێــت بــۆ چوونــە حــەج ،ئــەدی
بۆچــی توانایــی دارایــی ئــەوەی هەبــووە بچێتــە
ئەســتەنبوڵ؟
عومــەر ئیســماعیل ڕەحیــم لــەم كتێبــەدا ،حاجــی
قــادر وەك بیرمەندێكــی چاكســاز نــاو دێنێــت و
بــاوەڕی وایــە ڕەهەندەكانــی چاكســازی لــە بیــری
حاجــی قــادردا ،پێكدێن لە چاكســازی لــە بوارەكانی:
ئایینــی ،كۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری ،ڕۆشــنبیری،
پــەروەردە ،سیاســی ،زمــان و كولتــووری نەتەوەیــی،
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پاشــان كــە دێتــە ســەر تایبەتمەندییەكانــی فیكــری
حاجــی ،هــەر وەك چــۆن هەندێــك هــەوڵ دەدەن
حاجــی بكەنــە دۆســتی پرۆلیتاریــا ،هەندێكیــش
دەیانەوێــت بیكەن بە هەڵگری هزری ناسیۆنالیســتی،
هەندێكــی دیــش وەهــا وێنــای دەكــەن كــە حاجــی
گوێــزەرەوەی مۆدێرنــەی ڕۆژئاوایــە ،بــەم جــۆرە هــەر
یەكــە بەگوێــرەی پاشــخانی فیكــری و ئاراســتەی
هــزری خــۆی ڕاڤــەی دەكات ،بــە هەمــان شــێوە،
نووســەری ئــەم كتێبــەش هــەوڵ دەدات بــاوەڕ بــە
خوێنــەر بێنێــت كــە حاجی وەك شــاعیرێكی چاكســاز
خودانــی گوتارێكــی نەتەوەیــی و ئایینــی بــووە و
مەڕجەعیەتــی هزریشــی ئیســام و شــەریعەت بــووە.
نووســەر كــە دێتــە ســەر پرســی دەوڵــەت الی
حاجــی قــادری كۆیــی ،پێــی وایــە هاوبەشــییەكی
زۆر لەنێــوان گوتــار و هەنگاوەكانــی شــێخ
عوبەیدوڵــای نەهــری و گوتــارە شــیعرییەكانی
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
بەدیلــی تــورك لــە ڕێبەرایەتــی كردنــی ئوممــەت
و دەوڵەتــی ئیســامی .نووســەر زێتــر پ ـێ لەســەر
ئــەوە دادەگرێــت كــە حاجــی بــاوەڕی وا بــووە
كــورد دەتوانێــت ئەزموونێكــی تــری دەوڵەتــداری
و ڕێبەرایەتــی كردنــی ئوممەتــی ئیســامی جیــاواز
لــەوەی فــارس و عوســمانییەكان پیشــان بــدات.
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 بەدواداچوونــن ،چەنــدە لەگــەڵ بۆچــوون و

ئەنجامگیرییــەكان كۆكیــن ،یــان نــا ،خــراپ نییــە،
ێ ئــەوەی كــە زۆر باشــە ئەوەیــە ،یەكێكــی دی
وەلـ 
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
ێ وەك ژێدەرێكــی
قــادری كۆیــی كــراون كــە دەكــر 
پــڕ زانیــاری و خوێندنــەوەی تــازە لــە مەیدانــی
ێ وەربگیرێــت.
(حاجیناســی)دا كەڵكــی ل ـ 
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