وهرزشی ژيمناستيك
به دوای کاک سولهيمان کهريمی يهکهم جيلی الوی تازە پێ گهييشتوو ھاتنه گۆڕهپانی وهرزشی ژيمناستيك به راھێنهری
قوتابيانی کاک سولهيمان ،واته مينه ميرزايی و فهتاح ئيسماعيل پوور .ئهو خۆشهويستانه دەستيان به کار و چاالکی
خۆيان کرد .ڕێزدار مينه ميرزايی خهڵکی شاری بۆکان و ژيمناستکاری بهتوانا و راھێنهر و مامۆستای دڵسۆزی الوانی
بۆکان له ساڵهکانی پهنجا توانی الوانی شارەکه له دەوری خۆی کۆ کاتهوە و تيمێکی باش پێک بێنێت .ھهر له ژێڕ
راھێنهری ئهم بهڕێزەدا الوانی بۆکان تۆانييان خهاڵتی باش و پلهی بهرز بۆ شار و ناوچهکه تۆمار بکهن.

تيمی الوانی ژيمناستکاری بۆکان له ژێڕ راھێنهری مينه ميرزايی
کراس ڕهشهکه کاک مينه و مهرحوومی فهتاح ئيسماعيل پوور وهك راھێنهری تيم ،تا ماوهيهك له خزمهتی وەرزەش و
کار کردن لهگهڵ الوانی ژێمناستکار دا بوون .پاشان چی بهسهر الوانی وەرزەشوان و چ ئاڵ و گۆڕێک بهسهر
وهرزشی ژيمناستيك دا ھات ،سرنجتان بۆ وت و وێژيك لهگهڵ ژێمناستکار و راھێنهر کاک عوسمان عهبدواڵزادە که
به تهلهفوون تۆمار کراوە رادەکێشم.

)له چهپهوه :نهفهری يهکهم کاک عوسمان(
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عوسمان عهبدواڵزادە
من عوسمان عهبدواڵزادە ساڵی  ١٣٣٩ی ھهتاوی له شاری بۆکان له دايك بووم و قۆناغی خوێندنی سهرەتاييم له
قوتابخانهکانی کهشاوەرزی و قوتابخانهی قهاڵ و قۆناغی راھنمايی و دەبيرستان له قوتابخانهی ئبنی سينا تهواو کردووە.
پاشان له زانستگای تهورێز وەرگيرام .له رشتهی کهشاوەرزی مهدرەکی ليسانس ی مکانيزاسيۆنی کهشاوەرزيم
وەرگرت .دوای خزمهتی سهربازی له ئيدارهی کهشاوەرزی بۆکان دامهزرام و تا ئێستا ماوەی  ٢٣ساڵه لهم شوێنه ئيش
دەکهم .چاالکيی وهرزشی من دەگهڕێتهوە بۆ ساڵی  ١٣٥١ی ھهتاوی که پۆلی يهکهمی راھنهمايی بووم .ئهوکات له ژێر
راھێنهريی ڕێزدار مينه ميرزايی دەستم کرد به ژيمناستيك .ئهودهم له بهر بێ ئيمکاناتی تهربيهت بهدهنی تهنيا يهک
ساڵۆن يان بوو ،رۆژێک بۆ زۆرانبازی و رۆژيکيش بۆ ئيمه تهرخان کرابوو .پاش رۆيشينی کاک مينه وکاک فهتاح
ئيسماعيل پوور ،ساڵی ١٣٥٤ی ھهتاوی بووم به راھێنهری تيمی ژيمناستيكی بۆکان و تا ساڵهکانی  ١٣٦٤و ١٣٦٥
ھهتاوی بهردەوام بووم.

تيمی الوانی ژێمناستکار له بۆنهی چواری ئابان

له راستهوە :فهتاح ئيسماعيل پوور ،جهعفهر
مهردان بهگی ،مهحمود ئازەری

پێويسته ئهوەش بڵێم که ساڵی  ١٣٥١ی ھهتاوی ھهڵبژێردرام بۆ کێبهرکێی ئوستان که ھهتا ساڵی  ١٣٥٧ی ھهتاوی
درێژهی بوو و له رهدهی ئوستانيش پلهی چوارەمم بهدەست ھێناوە و کاتی خۆی راھێنهری ئهم خۆشهويستانه بووم که
پێم خۆشه بۆ ڕێز لێنانيش ئهگهر بێيت ،ناويان بێنيم :ئهو بهڕێزانه بريتی بوون له برايم مهالمهحموودی ،سمائيل
سوڵتانی ،رەحيم عهبدواڵزادە ،فارووق حوسێنی ،عهزيز دەباغی ،فهتاح حوسێنی ،ئهنوەر حوسێنی ،سهالح مهجيدی،
فارووق مهجيدی ،محی الدين مهجيدی ،کهماڵ خۆسرەوی ،قادەر سهرشين ،قادەر رەحيمی ،مهنسور حهق پوور ،عهلی
دھبهندی ،مينه بهردفهرووشان و زۆر الوانی تر که بۆ ماوەيهکی کورت روويان لهو وهرزشه دهکرد.
ئهو کهسانهی که له پێش ئێمهدا ئهم رەچهيان شكاندوه و ناويان له ئارشيڤی ژيمناستيکی بۆکان دا ھاتووە بريتين له:
راھێنهر سولهيمان کهريمی ،عومهر چابوک ،فهتاح رەشيدی ،حوسێن دھبهندی ،قادەر قادەرزادە ،ئهنوەر عهبدواڵھی،
محی اڵدين کهريمی ،عهزيز مهردانبهگی ،عهزيز فهرامهرزی ،کهريم فهرامهرزی ،مينه ميرزايی ،جهعفهر شهکهرانی،
حوسێن سهرکار ،عومهر عهبدواڵزادە ،فهتاح ئيسماعيل پوور.
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چهند وێنه له چاالکی و تێکۆشانی الوانی ژيمناستکاری بۆکان له ساڵهکانی پهنجا دا

له سهر بار و دۆخی ئێستای ژيمناستيکی بۆکان ھهر چهند به ھۆی کێشهی ژيان و ئيشی زۆر ،ئاگادارييهکی ئهوتۆم
نييه ،بهاڵم به پێويستی دەزانم که ئاماژە به شتێك بکهم :ماوەيهک لهمهو بهر له اليهن ئيدارەی تهربيهت بهدەنی بۆکان بۆ
ڕێزگرتن له کۆنه وەرزشوانان بانگھێشتنيان کردين و له رێ و رهسمێکی رێك و پێك دا خهاڵتيان بهسهردا دابهش
کردين و پاشان له اليهن تيمی ژيمناستکاران چهند حهرەکاتی نمايشی نيشان درا .زۆر پێی شاد بووم که الوانی شارەکهم
تا ئهم رهدهيه بهرهوپێش چوون بينی .گهلێك به المهوە گرينگ بوو و زۆری پێ خۆشحاڵ بووم که ديتم يهکێك له
قوتابيانی ئهوکاتم به ناوی کاک فارووق مهجيدی بۆته راھێنهری تيمی ژيمناستکارانی کوڕ له بۆکان.
ھهروەھا خوشکێکی دەڵسۆز که ئهويش بۆکانيه راھێنهری کچانی به ئهستۆ گرتووه .جار وبار لهگهڵ کاک فارووق که
يهکتر دەبينين له کهم و کۆڕيی و له چاالکی کوڕان و کچان بووم باس دەکا .بهڕاستی جێی شانازيه و زۆری پێ
خۆشحاڵم که الوانی بۆکانی خۆيان راھێنهری تيمهکان دەکهن .با ئاماژە به ئهوەش بکم که تيمی ژيمناستيکی بۆکان چ
کيژان و چ الوان له حاڵی حازر دا نه ھهر له رهدهی ئوستان بهڵکوو له رهدهی ئێرانيش دا چاالکن و زۆر خهاڵت و
ناوی باشيان بۆ بۆکان و ناوچهکه تۆمار کردووە .له کۆتاييدا داوای سهرکهوتوويی زۆرتريان بۆ ئاواتهخوازم و به
ھيوای داھاتوويهکی رووناک و پڕ له شانازی بۆ ھهموو وەرزەشوانان.
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