مهرحووم ئهحمهد سامبهگێ
ئهحمهد سامبهگی کوڕی مهرحووم حهسهن بهگی سامبهگی بۆکانی ساڵی  ١٣١٩ی ھهتاوی له شاری
بۆکان له دايك بووە و قۆناغی خوێندنی سهرەتايی له قوتابخانهی قهاڵی سهرداری بۆکان تهواو کهردوە
و بۆ قۆناغی ناوەندی دەچێته شاری سهقز و پاش وەرگهرتنی سيکل واته کالسی نۆ ) (٩بۆ درێژه
پێدان به خوێندن روو دەکاته شاری تهوڕێز و له دانشسهرای ئهم شارە دەرێژە به خۆێندەن دەدا .پاش
دو ساڵ مانهوە له تهۆڕێز دەگوازرێتهوە بۆ دانشسهرای ورمێ و له ساڵی  ١٣٣٩ی ھهتاوی بهڵگه ی
ديپڵۆمی دانشسهرا وەردەگرێت.

کاك ئهحمهد ھهر له تهمهنی منداڵييهوه خۆليای وهرزش و به تايبهت واليبال و مهله کهردن بوو .جا
ھهر ئهو خۆگرييهی وای کرد که کاتی خوێندن له شاری سهقز لهگهڵ وهرزشۆانی زۆرانبازی و
کهسايهتی بهنێوبانگی شاری سهقز مهرحووم عهباس خاکی ئاشنا بێ و ئهم دۆستايهتيه ساڵيانی زۆر
بهردەوام بێت .دوای کۆتايی خۆێندەن و وەرگرتنی ديپڵۆم بۆ يارمهتيدانی باوکێ که دەست تهنيا مابۆوە،
و ھهروهھا برا گهورەی کاك ئهحمهد به نێوی کاک عهباڵ سامبهگی که به ھۆی چاالکی سياسی گيرا
بوو و له زيندانی فهلهک ئهل ئهفالك له شاری خورهم ئابادی لۆرستان دەست به سهر کرابوو ،گهراوە
بۆکان .باوکی کاک ئهحمهد زەوی و مهزرا و باغاتێکی زۆری بوو که به ناوچهی حهسهن بهگ
دەناسرا .ئهو زهويه له حهمامی مهڕمهڕ و ھوتێل مهڕمهڕی ئێستاوه ھهتا بهر پردی ميراوای گرتبۆوه.
کاک ئهحمهد لهگهڵ ئامۆزايهکی به ناوی يۆنس عهلی ميرەبهگ و خوشکهزايهکی به نێويی عومهر مام
مهحموودی )سامبهگی( يارمهتی باوکی دەدا.
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دەستی راست :سێزدەبهدەر لهگهڵ دۆستان ،دەستی چهپ:قوتابخانهی قهاڵ کێبهرکێی واليبال

له ساڵی  ١٣٤١ھهتاوی به بێ رەزامهندی باوکی بوو به کارمهندی ئێدارەی ئاموزش و پهروەرش ،له
گۆندەکانی قورميش و حهماميان و قهرەموسالی خزمهتی خهڵکی ئهو ناوچانهی دەکرد .له ساڵی١٣٤٢
ی ھهتاوی له اليهن کاک قادر دانشيار که بهرپرسی وهرزشی بۆکان بوو داوای لێ دەکرێت ببێته
مامۆستای وهرزش له قوتابخانهکانی بۆکان .پاشان کاک حوسێن عهبدواڵھی وەک مامۆستای وهرزش
دەبێته ھاوکاری کاک ئهحمهد و پاش چهند مانگێك کاک قادر دانشيار راگوێزی مهھاباد دەکرێتهوە و له
جێی ئهو ڕێزدار ،مهحـمود حيسامی دەبێته بهرپرسی وهرزشی بۆکان.

کاك ئهحمهد سامبهگی ،کاك حوسێن عهبدواڵھی و کاك مهحموود حيسامی

ئهوکات بهھۆی نهبوونی شوێنی تايبهت بۆ وهرزش و وهرزشوانان زۆربهی جم و جۆڵی وهرزشيی
وەک واليبال و بهسکتبال و زۆرانبازی و رشتهکانيتر له حهساری قوتابخانهکان يان له ھۆڵی کالسهکان
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بهڕێوه دهچوو .بۆ ياڕيی فوتباڵ تهنيا زەويهک له دەرەوەی شار وله پشت نهخۆشخانهی ئێسا ھهبوو.
دەشتێکی پان و بهرين و دو دەروازە)گووڵ( و دور له ھهر ياسايهکی وهرزشی .نه جێگای دانيشتن
ھهبوو که خهلهک بتوانن لێی دانيشن و نه جێگای خۆ گۆڕين بۆ وهرزشوانان ھهبوو .تهواوی ھهوڵ و
تهقهالی کاک ئهحمهد ئهوە بوو که شوێنێکی ڕێک و پێک که بتوانرێ ناوی وهرزشگای لێبنرێت،
دروست بکات .ساڵی  ١٣٤٩ی ھهتاوی کاتێک که ئيدارەی تهربيهت بهدەنی سهربهخۆ بوو ،کاک
ئهحمهد بوو به بهرپرس و داوايان لێ کرد که ھهوڵ بدا بۆ سازکردنی بينا بۆ وهرزشگا و ئێدارەی
تهربيهت بهدەنی .کاک ئهحمهد لهگهڵ ڕێزدار سولهيمان کهريمی شوێنهکهيان دياری کرد و زەويهکهيان
له مهرحوومی حاجی ئهبووبهکرئاغای موھتهدی کڕی .بهشی پێشهوە ميتری به شهش قڕان و بهشی
پشتهوە ميتری به سێ قڕان .حاجی ئهبوبهکرئاغا سێ سهد) (٣٠٠ميتری پێشکهش دەکا به خودی کاک
ئهحمهد ،بهاڵم کاک ئهحمهد ئهويش دەخاته سهر ئيدارەکه .بهم شێوهيه مهيدانی فوتباڵ دهبێته خاوهنی
شوێنێکی خۆگۆڕين بۆ وهرزشوانان و ھهروهھا بهھۆی لوولهکهشی ئاو ،وهرزشوانان لێره بهوالوه
دهتوانن ھهر لهوێ ئاو بخۆنهوه يا دوای ياری خۆيان بشۆنهوه .پاشان به پێی بارودۆخی ماڵيی ،بهرە
بهرە شوێن بۆ رشتهکانيتر سازکرا ،وەك :ھۆڵی زۆرانبازی و واليبال و بهسکتبال و پێنگ پۆنگ و
ئاسن ھهلهێنان ،و ھهروهھا له سالهکانی  ٦٠دا له پهناوە دەفتهر و شوێن بۆ کارمهندان ساز کرا و
زەوييه خاک و خۆاڵوييهکهی فوتباڵ ،بوو به چيمهن ) .چهند ۆێنه له کاتی سازکردن و نوێ کردنهوە ی
مهيدانی فوتباڵ( :

ئهوهی که کاک ئهحمهد وەک مڕۆڤێکی دلهسۆز و چاالکی شارەکه الی ھهموو خهڵکی شاری بۆکان
ناسراوە ،گومانی تێدا نييه .جگه له بواری وهرزش اليهنی ھونهريهکهشی بۆ خهڵکی شارهکه ناسراو
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بوو .چه له باری نووسين و چه له باری رۆڵ گێڕان ،زۆر جار له بۆنهکانی ئهوکات دا يارمهتی
شانۆکارانی دەدا .جگه لهوانهش كاک ئهحمهد مرۆڤێکی خۆش مهشرەف و ھهڤاڵ دۆست و ئهھلی
گهڕان بوو و له نێو ھهڤالهانی دا به قهسه خۆش و ھهڤاڵی سهفهر و دڵکراوه و رووح سووک
بهناوبانگ بوو .ھيچ کات به نێوچاو گرژی نهدەبينرا ،ئهگهر جار و باريش ناو چاوی خۆی تێکدهنا
ھۆيهکهی دۆڕاندنی تێمی بۆکان بووە ) .چهند ۆێنه لهگهڵ ھهڤاالنی(:

وێنهی سهرەوە دەستی راست :له ڕاستهوە:موحسين حوسهينی ،ڕەحمان محهممهديان ،ئهحمهد
سامبهگی ،و عوسمان قزڵجی دەستێ چهپ :کاک ئهحمهد ،تهھا تهحريريان ،ۆينهی خوارهوه دەستی
راست :کاک ئهحمهد ،رەحمان محهمهديان ،ئهنوەر سولهتانی،
وێنهی خوارهوه دەستی چهپ :له راستهوە ،ئهنوەر سولهتانی ،نهناسرا ،دۆکتهر حهبيب زادە ،رەحمان
محهمهديان ،محهمهد فهرنيا ،دانيشتوو ،کاک ئهحمهد سامبهگی
مهرحووم کاك ئهحمهد سامبهگی له بواری پێشاھهنگێش دا چاالك بوو ،له زۆربهی قوتابخانهکان دا به
يارمهتی بهڕێزان ئاغای يهکشهوە و ئاغای عهراقی ،عهلی حهبيب زادە و جهعفهر قزلهجی ،گرووپی
پێشاھهنگيان له ژێر ناوی سازمانی پێشاھهنگ ،پێک ھێنا بوو که له زۆربهی بۆنهکان دا ،ڕێژە
دەڕۆيشتن و زۆر جار بۆ پاک و خاوێن کردنهوه ی حهساری قوتابخانهکان ،يان شهقامهکانی شار
يارمهتێان دهکرد .له گهلێک رێ و رهسمهکاندا به چهقاندنی دار و گوڵ به ھاواری ژينگهوە دەھاتن .له
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سالی  ١٣٥٦ھهتاوی دا له بهری گوندی ميراوا تهنيشت باغی دوکتور شێخی له زەويهکی نه زۆر
گهورە به يارمهتی بهرپرسانی شارەداری و ئاموزش و پهروەرش و خهڵکی شارهکه و الوانی
پێشاھهنگ قۆڵيان لێ ھهڵدهماڵی و دەستيان دهکرد به چهقاندنی داری ميوەجات و ،...و ناوی ئه و
جێگايهيان نا باغی پێشاھهنگی.

دار چاندن له اليهن پێشاھهنگ دولبهر فهتحی ،له پهنايهوه کاك عهبدواڵ فهتحی
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کاک ئهحمهد ساڵی  ١٣٤٧ی ھهتاوی ژيانی ھاوسهری پێک دێنێت و بهرھهمی ئهو ھاوسهريه ،شهش
مناڵ )دو کوڕ و چوار کچ( دهبێ .جگه له مندالهکانی خۆی سهرپهرەشتی بنهماڵهی رهوان شاد کاک
عهواڵی بڕاشی که بێ سهر و شوێن دهبێت ،دەکهوێته سهر شانی .جگه له اليهنی وهرزشی و
ھونهری ،کاک ئهحمهد مرۆڤێکی کوردپهروەر بوو ،له ساڵی  ١٣٥٨ی ھهتاوی ھاوکات لهگهڵ
ھێرشی کۆماری ئيسالمی بۆ سهر کوردستان نهتهنيا مهيدانی فوتباڵ ،بهڵکوو مالهکهشی له ئيختياری
ئاوارە کوردەکان دادهنێيت و خۆی شهوانه له ئيدارە دەمێنێتهوە .له کاتی شهڕی نێوان ئێران و عيراق
دەبێته بهرپرسی کهمپی کوردە ئاوارەکانی ئهم شهڕە و له ئاوبهندی بۆکان که ژومارهيان زياتهر له ٣٠
ھهزار کهس دەبن،به بێ ھيچ چاوهڕوانييهك خهزمهتيان دەکات.
کاک ئهحمهد تهعهسوبێکی يهکجار زۆری له سهر وهرزشی بۆکان ھهبوو ،ھهمێشه ھهوڵی ئهوەی دەدا
تا ئهو جێهی ئيمکانی بێت وهرزشی بۆکان له کێبهرکێ لهگهڵ شارەکانی ديکه به رادەيهکێ باش پهره
بگرێت .داوای يارمهتی له ھهموو کهس دەکرد .بۆ وێنه کاتێک له سهقز لهگهڵ مهرحوومی عهباس
خاکی ئاشنا دەبێيت داوای لێ دەکات که سهر و سامانێک به زۆرانبازی بۆکان بدات يان ئهو کهسانهی
که له شارەکانی ديکهوە بوو خزمهت دھاتنه بۆکان ،ئهگهر اليهنی تهکنيکی وهرزشێان تێدا بووايه،
داوای ھاوکاری لێ دەکهردن .له ساڵهکانی پهنجا بهوالوه به يارمهتی ھاوکاران و ھهڤااڵنی وهرزشی
توانی رشتهکانی ھهاڵتن ،پينگ پۆنگ ،زۆران ،ژيمناستيك ،فوتباڵ ،واليباڵ ،بهسکتباڵ ،لهش جۆانی،
وهرزشی رەزمی و ...به شێوهيهکی رێك و پێك پهره پێبدهن.

تێمی ھهاڵتهنی بۆکان له شاری مهھاباد

تێمی ژيمناستيکی بۆکان
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کێبهرکێی پينگ پۆنگی ئوستان له بۆکان

کێبهرکێی زۆرانبازی له بۆکان
14

يهکهمين کێبهرکێی بۆکس له بۆکان

پێشوازی خهڵکی بۆکان له وهرزش

مهرحوومی کاک ئهحمهد له ناو فهرھهنگيان و ئهسنافی بۆکان دا ڕێز و ئيحتڕامێکی زۆری لێ
دەگيرا .له زۆريهك له بۆنهکان دا به ھانايانهوە دەھات و يارمهتی دەدان و کاتێک که وهرزشوانێک
کێشهيهکی له ناوقوتابخانه يان ناو بازاڕ بۆ دەھاته پێش ،کاک ئهحمهد به ھانايهوە دهھات و خۆی پێوه
ماندوو دهکرد و ھهميشهش رێگاچارهيهکی دهدۆزييهوه و تهنانهت به پێی ئهم خۆشهويستيهوە که لهناو
خهڵك و ئيداراتی دهولهتی ھهيبوو ،ھێندێک له وهرزشوانانی له سهر کاری دهولهتی دامهزراندبوو.

کاك ئهحمهد له نێوان خهڵکی بۆکاندا

کهسێک له دۆستانی زۆر نزيک به کاک ئهحمهد دەڵێ :کاک ئهحمهد له ژيانی دا نهحهساوە و ھهميشه
لهژێر گوشار دابوو ،له راستيدا بۆ پاراستنی بنهمالهکهی دەژيا .له رژيمی پێشوو بهھۆی چاالکی
سياسی کاک عهواڵی برای ،زۆر تهنگ و چهڵهمهی ھاته سهر رێی .ھهموو کات ديگووت له بهر
خۆشهويستی بۆکان و دۆستان ئهم کارانه دەکهم .زۆر جار بو ھهاڵتن له خهمهکانی پهنای بۆ
مهشرووب دەبرد .به ھاتنی حکوومهتی ئيسالمی ،له ساڵی  ١٣٦٢له پۆستی بهرپرسی تهربيهتبهدهنی
بۆکان اليان برد و له جێی ئهو پاسدارێک به نێۆی ياسر قاسمی بۆ سهرپهرشتی وهرزشی بوکان
دياريکرا .کاک ئهحمهد زۆر بهم روداوە تێک چوو و زۆرتر کهوته ژێر گوشارەوە .له اليهکيترهوه
بهھۆی برازاکانيهوە واته کوڕەکانی کاک عهۆالش له عهزابدا بو .سهالح کوڕی گهورەی کاک عهباڵ،
به دەست کۆماری ئيسالمی له ناو بهنهنديخانه دا ئيعدام کرا ! برا بچووکهکهی سهاڵح به ناوی بهھمهن
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له ناو ڕێزەکانی پێشمهرگهی حدکا له ھێزی بهيان سهر به ناوچهی بۆکان دا پيشمهرگايهتی دەکرد ،که
بهداخهوە له ھێرەشێکی دوژمهندا گيانی له دەست دەدا و دەچێته رێزی شهھيدانی گهل و نيشتمان .ئهم
دوو روداوە ،دەبێته ھۆی ئهوه که کاک ئهحمهد زۆرتر بکهوێته ژێر گۆشاری ناحهزان و نهيارانی
حکومهتی ئيسالمی ئێران .به ھێنان و بردن و پرسياری دوور و درێژ ،ماوەی شهش ساڵ وەک
مووچهخۆڕێکی ساکار دهمێنێتهوه ،بهاڵم دانامرکێت و له بهربهرهکانی بۆ وەرگرتنهوەی کارەکهی،
ناوەستی ،تا ئهو کاتهی که له ساڵی  ١٣٦٨ی ھهتاويدا پۆستهکهی وەردەگرێتهوە و تا کاتی خانهنهشين ی
واته تا ساڵی  ١٣٧٣ی ھهتاوی بهرپرسی ئيدارەی تهربيهت بهدەنی دەمێنێتهوه.

وێنهی کاك ئهحمهد لهگهڵ سوپاھيانی دانش

کاك ئهحمهد لهگهڵ ھهڤااڵنی

بنهماڵهی عهباڵ سامبهگی

لهسهر کاک ئهحمهد ھهرچی بڵێين کهممان گوتووە ،بهڕاستی ژيانی مرۆڤێکی وەک کاک ئهحمهد به
چهندين کتێبيش تهواو نابێت .کاک ئهحمهد دوای  ٣٣ساڵ وشهش مانگ کار و چهرمهسهری له ساڵی
 ١٣٧٣ی ھهتاويدا خانهنشين دەکرێت و له ساعهت 12ی شهوی  ١٣٨٩-٥-١٥ی ھهتاوی لهتهمهنی
حهفتا ساڵيدا مااڵوايی لهبنهماڵه و گشت خزم و دۆستان دەکات و جێمان دێڵێت .رۆحی شاد  ،ديسان
رۆحی شاد.
لێرهدا جێی خۆيهتی سپاسی کوڕهکانی کاك ئهحمهد سامبهگی بهڕێزان کاك ئيقباڵ و کاك سيامهك بکهم
که به ناردنی وێنه و زانياريی لهسهر باوکيان ،ئهو بابهتهيان رهنگينتر کرد.
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