ئەحمەد شوكری ،یان
دوكتۆر شۆ كێیە؟

د .ئازاد هیدایەت دەلۆ
(زانکۆی سۆران  -کۆلێژی ئاداب)

بــەم ناوونیشــانەی ســەرەوە زیاتــر لــە بیســت
ســاڵ دەبێــت دەسنووســێكم لــە الیــە و لــە دووتوێی
پــەڕە كــۆن و زەرد هەڵگەڕاوەكانــی كتێبخانەكەمــدا
لەگــەڵ چەنــدان دەسنووســی تــر پارێــزراون،
ئەمەیــان بــە خەتێكــی زۆر جــوان و شــاش و
گــەورە نووســراوەتەوە و هــەر خەتــی خوالێــی
خوشــبێت ئەحمــەد شــوكری خۆیەتــی ،چونكــە زۆر
بــە ڕاشــكاوانە بــاس لــە خــۆی و بەرهەمەكانــی
دەكات و لــە كۆتاییشــدا ئیمــزای خــۆی كــردووە،
وا ئێمــەش دەقــاودەق بــە ئەمانەتــەوە وەك خــۆی
دەینووســینەوە و بــە ئومێــدی زیاتــر ناســینی
ناوبــراو لەگــەڵ بەرهەمەكانــی دەیخەینــە پێــش
چــاو.
 ئەحمــەد شــوكری كــوڕی حاجــی شــێخ محەمەدیحاجــی شــێخ عەبدولســەمەدە ،بــە ڕەگوڕیشــە
ئەچێتــەوە ســەر (شــێخ عەلییــە كۆســەی دۆڵ
پەمــوو).
دۆڵ پەمــوو گوندێكــە لــە قــەزای شــارباژێڕ
ناونــدەی ســرۆچك (بەرزنجــە) پارێزگای ســلێمانی.
ئەحمــەد شــوكری لەســاڵی  1330ی كۆچــی لــە
شــارە خنجیالنــە بچكۆالنەكــەی (هەڵەبجــە)
پارێــزگای ســلێمانی پێــی ناوەتــە جیهانــی پــڕ
مەینەتییــەوە ،لــە تەمەنــی پێنــج ســااڵنیدا لــە
الی دایكــی (حەلیمــە) دەســتی كــردووە بــە
خوێندنــی ئەلــف و بــێ ،تــا چــاوی بــە خوێنــدن
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و نووســین ڕاهاتــووە هــەر لــە الی دایــك و باوكــی
خوێندوویەتــی.
ئەحمــەد شــوكری ئینجــا چووەتــە حوجــرەی
فەقێیــان لــەم شــار و دێهاتانــە كــە ناویــان ئەبەیــن
خوێندوویەتــی (هەڵەبجــە ،ســلێمانی ،كەركــووك،
هەولێــر ،كفــری ،خانەقیــن ،كۆیــە) ،گونــدەكان
(بیــارە ،وارمــاوە ،واتــە فەقــێ جنــە ،كــەالر،
قەرەبــاغ ،كوڵەجــۆ).
ئەحمــەد شــوكری لــە قوتابخانــەی میــری
نەیخوێنــدووە ،بــەاڵم بــە ئاوەكــی (خارجــی)
شــەهادەی ســەرەتایی و ســێی ناوەندی وەرگرتووە.
ئەحمــەد شــوكری نامیلكــە عەرەبییەكانی حوجرەی
بەشــی زۆریانــی خوێنــدووە وەك نەحــوو ،ســەرف،
بەالغــە و مەنتیــق و تادوایــی .ئەحمــەد شــوكری
كەشــمەكەش و بەســەرهاتی خــۆی نووســیوەتەوە،
زیاد لە هەزار الپەڕەیە ،لە ســاڵی  1928پێنووســی
ئەحمــەد شــوكری كەوتووەتــە نووســین ،لــە پێشــان
بــە فارســی نووســیویە ،چونكــە نووســینی كــوردی
بــاو نەبووبــووەوە .لــە خانەقینــەوە نووســینی
نــاردووە بــۆ ڕۆژنامــە و گۆڤارەكانــی ئێــران بــە
تایبــەت ڕۆژنامــەی (شــوورا) كــە لــە تــاران
دەردەچــوو.
ئەحمــەد شــوكری هــەر لــە منداڵییــەوە خولیــای
نووســینی هۆنــراوە لــە مێشــكیدا خولــی خــواردووە
و هــەر خــول ئەخــوات تــا ئەچێتــە گــۆڕەوە.
ئــەم نامیلكانــەی لــە ســەر شــانی خۆی خســتووەتە
پێــش چاو خوێنــدەواران:
(- 1شــەڕی پشــیلە و مشــك) بەرگــی یەكــەم كــە
1958دادا
دوو بەرگــە كــە  20الپەڕەیــە ،لــە شــوباتی 1958
لــە كەركــووك لــە چاپخانــەی شــیمال چاپ كــردووە
 )1000دانــە ،یەكــی بــە  50فلــس.
(()1000
( - 2ئامــۆژگاری) بەرگــی یــەك كــە پێنــج بەرگــە
 1958لــە چاپخانــەی كامەرانــی لــە
لــە 1958//9/25

ئەحمەد شوکری

ســلێمانی چــاپ كــردووە ،كــە  24الپەڕەیــە و نرخــی
 50فلســە.
( - 3پێبكەنــە) بەرگــی یــەك كــە دوو بەرگــە،
1959دا پێشــكەش بــە
لــە  20كانونــی دووەمــی 1959دا
خونــەرەوان كــردووە كــە  46الپەڕەیــە بــە 60
فلســە.
( - 4مــژدە) بەرگــی یەكــەم كــە دوو بەرگــە
1959دا لــە چاپخانــەی
لــە  29تشــرینی یەكەمــی 1959دا
كامەرانــی لــە ســلێمانی چاپكــردووە 15 ،الپەڕەیــە،
دانــەی  30فلســە.
( - 5هەمــە جــۆر) بەرگــی یــەك كــە  2بەرگــە لــە
ســلێمانی لــە چاپخانــەی كامەرانــی چــاپ كــردووە،
دانــەی بــە  100فلســە 74 ،الپەڕەیە ،لە 1961//2/2
1961
كەوتووەتــە بــەر چــاوی خوێنــدەواران ،وە وێنــەی
هەنــدێ لەوانــەی كــە مێــژووی دوا كۆچــی لــە ســەر
ژمــارەی ئەبجــەدی بــۆ دانــاون وێنەیانــی تیایــە و
ئــەوەش ناوەكانیــان:
 - 1شاعیری نەمر پیرە مێرد حاجی تۆفیق.
 - 2شێخ عەالئەددین نەقشبەندی.
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 - 3شــێخ نــووری شــێخ ســاڵح شــاعیری شــیرین
وتار.
 - 4بێخــود مــەال مەحمــوود شــاعیری كــوردی
فارســی.
 - 5شێخ مەحموودی نەمر ،شۆڕشگێڕ.
 - 6بەبۆنــەی جەژنــی نــەورۆزەوە وێنــەی كاوەی
ئاســنگەر.
18ی تشــرینی یەكەمــی 1957
 - 7الفاوەكــەی 18ی
باســی كارەســاتەكە.
ئــەم نامیلكانــەی كــە چاپــی كــردوون پــارەی
چاپكــردن لــە گیرفانــی خــۆی دەرچــووە ،لەســەر
کاغــەزی ڕۆژنامــە ،چونكــە کاغــەزی ڕۆژنامــە وەك
مــژۆك وایــە زوو وشــك ئەبێتــەوە و پیتەكانــی
جــوان دەرئەكــەون.
( - 6پێنجینــەی شــۆڕش) بەرگــی یەكــەم كــە
 2بەرگــە لــە چاپخانــەی كامەرانــی ســلێمانی،

 65الپەڕەیــە ،نرخــی  120فلســە ،لــە 1970//7/5
1970
كەوتــە بــازاڕەوە.
ئەحمــەد شــوكری خاوەنــی  119هــەزار هۆنــراوە
 1400چیرۆكــە ،چیرۆكــی وای هەیــە ((10
10
و ((1400
الپەڕەیــە) كــە هینــی واشــی هەیــە زیــاد لــە 40
الپەڕەیــە .ڕۆژ بــە ڕۆژیــش چ هۆنــراوە چ چیــرۆك
لــە زیــاد بوونایــە ،پەیمانــی داوە كــۆڵ نــادات لــە
نووســین تــا دەس و پەنجــە و چــاوی كار بــكات.
ڕەنگــە هەنــدێ كــەس بڵێــن ئــەوە ئەحمــەد
شــوكری بۆچــی نامیلكەكانــی وا ورد و بچووكــە،
بۆچــی گــەورە نیــن؟ ئــەی ئــەو كەســەی كــەوا
ئەڵێــت بــە ڕای ئەحمــەد شــوكری ئــەوی خۆشــی
بێــت لــە خوێندنەوەی نامیلكــە و گۆڤار و ڕۆژنامەیە
بەشــی زۆریــان گیرفانیــان پــۆت و پووچــە ،ئەگــەر
نامیلكەیــەك لــە چواریەكــە دینارێــك زیاتــر بــوو
ناتوانــێ بیكڕێــت ئــەو گیرفــان پووچــە.
خــاوەن ســامان بــە دەگمــەن حــەز لــە خوێندنــی
نامیلكــە و گۆڤــار و ڕۆژنامــە ئــەكات ،هــەر ئەیــەوێ
پــارە كۆكاتــەوە خوێندنــەوەی بــۆ چییــە؟.
جــا ئەگــەر بەشــی دڵدارییەكانــی كــە كردوویەتــی
بــە  8بەشــەوە بــە جارێــك چاپــی كــە كردایــە
زیــاد لــە  500الپەڕەیــە ،ئەبــێ نرخــی لــە دیناریــش
زیاتــر بێــت.
جــا ئەمــە بــۆ گیرفــان پــووت دەس نــادات
ناتوانــێ بیكڕێــت ،ئەبــێ هــەردەم بتەقێنــێ و بڵێــت
خۆزگــە پــارەم ئەبــوو ئــەو نامیلكەیــەم ئەكــڕی،
بــەاڵم بــە چواریەكــە دینارێــك بێــت ئەتوانــێ هــەر
چۆنــی بێــت بیكڕێــت.
ئەنجــا لــە بــەر ئــەم هۆیەیــە ئەحمــەد شــوكری وا
پارچــە پارچــە چاپیــان ئــەكات.
ئیمزا  :د .شۆ
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