ئه ندامان بڕیارئه ده ن

یانه ی ئایدیاڵ دیموکراسییه .به الی که م ساڵی یه ک جاریانه کۆبونه وه ی هه یه ،که هه مو
ئه ندامان ،واتا ئه وانه ی ئابونه ی سااڵنه یان داوه ،به یه که وه گفتو گۆ ئه که ن وبڕیارئه ده ن
که یانه که یان خه ریکی چی بێت وچۆن پاره کان به کاربێن .له کۆبونه وه ی سااڵنه هه مو
ئه ندامان هه ر یه که و ده نگی خۆی هه یه ،له وێ تۆ وه ک ئه ندامێک ئه توانیت هه ڵبژێریت
که چ که سانێک ببن به ئه ندامانی ده سته ی کارگێری یانه که .دوای ئه وه رده سته ی کارگێر
به رپرسیاره له چۆنییه تی به ڕێوه چونی یانه تاوه کو کۆبونه وه ی سااڵنه ی داهاتو .هه روه ها
ئه رکی ده سته ی کارگێڕه که دڵنیا بێت که وا یانه که له سه ر په یڕه وی ناوخۆیی خۆی
ئه ڕوات ،که ڕێسای هاوبه شی ئه ندامانه بۆچۆنییه تی کار .کردنی یانه

وه رزش هاوبه شی ئه خوڵقێنێت

هه مو که سێک به خێر هاتنی ئه کرێت له یانه ی وه رزشی .به بێ له چاو گرتنی کوڕیان کچ،
یان مرۆڤ خه ڵکی کامه وواڵته ،بڕوای ئایینی هه یه یان نا ،یان پێشینه ی پیشه یی چی بووه
ویان له چ ناوچه یێک ئه ژێت .له یانه ی وه رزشی هه مو مرۆڤان یه ک ئه گرن به پله ی یه که م
له سه رئاره زووکانیان وخواسته کانیان بۆ خوڵقاندنی هاوبه شی له نێوانیان
جگه له وه ش زمانی وه رزشی نێو ده وڵه تییه :تۆپ به هه مان شێوه هه ڵئه به زێت به سویدی
.وسیربی ،وه رزشی بازدانی درێژ به هه مان درێژییه ئه گه ربه سواحیلی بێت یان به سویدی
وه رزش په یوه ندی به زۆر که سه وه هه یه وبابه تی هاوبه ش ئه به خشێت که له سه ری .
بدوێن

سوید خستنه به ر ده ستێکی ده وڵه مه ندی هه یه له یانه وه رزشییه کان

له سوید یانه ی وا هه یه ته مه نیان سه ت ساڵه ،وهی واش هه یه تازه دامه زراوون ،به بێ له
چاووگرتنی ته مه نی یانه کان هه موویان وه رزشی جۆراوجۆر پێشکه ش ئه که ن .لێره
وه رزشی تاکه که سی هه یه وهه روه ها وه رزشی تیپی ،ووه رزشی جۆراوجۆری کاتی هاوین-
وزستان .شیانی هه ڵبژارده کان زۆرن به پێی ئه وه ی که مناڵه که ت حه زی له چییه ،بۆ نموونه
وه رزشی خۆڕاگری ،دۆخی ته ندروستی جه سته یی ،سه رنجدان وهێز
زۆرله یانه وه رزشییه کان ڕێگا ئه ده ن که وه رزشی جۆراوجۆروژینگه ی یانه که ئه زموون
بکرێن پێش ئه وه ی داوای مزێک بکه ن .ئینجا ڕێگا بده به مناڵه که ت ئه زموون بکات چی
جۆره وه رزشێک پێشکه ش ئه کرێت له ناوچه که ت

وه ره ناوو هاوبه شێتی وه رزشی
ئه زمونی دڵ خۆشی بکه له جواڵنه وه،
ویاری وپێش بڕکێ بکه

ئیزنی پێشبڕکێ ویارمه تی ئابوری وبۆ هیچ مه به ستێکی تر به کار نایێت له ده ره وه ێ باری
وه رزشی .
نهحکومه ت ونه شاره وانی بڕیار نادا له سه روه رزش .وه رزش گه وره ترین بزوتنه وه ی
میللییه له سوید وبه ته واوه تی له الیه ن ئه ندامانی به ڕێوه ئه برێت

ژیانی یانه یی ئایدیاڵه

زۆربه ی یانه وه رزشییه کان به ڕێوه ئه برێن له الیه ن که سانێک که به شێوه یێکی ئایدیاڵی
کارئه که ن ،واتا ئه وان یارمه تی یانه که ئه ده ن به بێ قه ره بویێکی ئابوری ،جارێک یان
جه ند جارێک له هه فته یان زۆربه ی جاره به ئێواران .ئه م که سانه هه ندێ جاردایک وباوکی
هه ندێ مناڵن که وه رزش ئه که ن له یانه که ،به اڵم له وانه یه ش که سانێک بن که خۆیان
ته رخان ئه که ن له به رئه وه ی حه زیان له وه رشه که ویانه که یه
هیچ یانه یێک ناتوانی به ڕێوه بچێت به یارمه تی ته نها چه ند که سێک ،به ڵکو له سه رئه وه
ماوه که هه موو ئه ندامان ،ودایک وباوکان ،وگه وره سااڵنی تر وگه نجان ،جار وبار یارمه تی
بده ن وخۆیان ته رخان بکه ن .به گوێره ی توانایان

ڕابه ری هۆده ر

وه رزشی چاک له سه ر ئه وه ئاوه دان ئه کرێت که ڕابه ر ومه شقکه رڕێنوێنی بده ن ،هۆده ر
بن وپشتگیری وه رشکاری گه نج بکه ن ،هه روه ها ئه وان نموونه ی گرینگن .به رپرسێتیێکی
گه وره یان له سه رشاندایه وبه شێکی کاتی به تاڵی وپشووی خۆیان ته رخان ئه که ن بۆمنااڵنی
خۆیان ومنااڵنێ که سانی تروگه نجان

وه رزش گرینگه

له سوید بۆچونێکی زۆر به هێز هه یه که وا یانه وه رزشییه کان گرینگن .بۆیه زۆربه ی
کۆمه کی ئابورییان له شاره وانیه کانی خۆیان وله ده وڵه ته وه بۆدێت .زۆر جارئه و کۆمه که
به ش ناکا بۆهه مو خه رجه کانی کاتی مه شق ،کۆرسی فێربوون وڕابه ری ،وکه ره سته ی
وه رزشی ،وسه فه ر وشتی تر .بۆیه ئه ندامان ئه توانن زیاتر پاره به ده ست بهێنن به فرۆشتنی
بلێتی یانه سیب/لۆتۆ ،قاوه فرۆشتن ،سه نده ویج وشتی تر ،هه روه ها به ڕێگای دانی مزی
چااڵکی جۆراوجۆر وئابونه ی سااڵنه .

سۆرانی
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وه رزش -سه ره تایێکی
چاک له ژیاندا
وه رزش شیانی جواڵنه وه به مناڵ وگه وره ساڵ
ئه دات ،ته حه ددای خۆی بکا یان یه کتروکاتێکی
خۆش به سه ربردن .بوون به
ئه ندام له یانه ی وه رزشی شیانی ئه وه ئه دات که
زۆر زوو هاوڕێی تازه په یدا بکرێت وهه روه ها
چونه ناوو ژیانی هاوبه شی کۆمه اڵیه تی.
سه ره تایێکی چاک ئه به خشێت به منااڵن و
گه نجان له ژیانیاندا
وه رزش -هه ڵبژاردنێکی باشه

ئه م ئاگادارییانه شێوه ی به ڕێوه چونی وه رزش
ڕون ئه کاته وه له سوید وچۆن تۆ ومناڵه کانت به
ئاسانی بتوانن بچنه ناووهاوبه شێتی وه رزش

بۆهه مووان کراوه یه

نزیکه ی  ٢.٠٠٠٠یانه ی وه رزشی له سویددا هه یه.
ئه ندامێتی له یانه یێکی وه رزشی کراوه یه بۆهه
مووان وله وێ ئه توانن هاوبه شی ئه زموونه
کان بن ،دڵخۆشی وهاوبه شێتی کۆمه اڵیه تی
له گه ل که سانی تر.
دامه زراندن وبوون به ئه ندام له یانه یێکی
وه رشی مافێکه پارێزراوه له یاسای بنه ڕه تی
سویددا .زۆرکه س هه ست به دڵ خۆشی و
سه ربه رزی ئه که ن ده رباره ی ئه ندامێتیان
له یانه ی وه رزشی ،به اڵم ئه مه شتێک نییه
که باسکردنی ئه رک بێت یان ئه بێ باس
بکرێت بۆ که سانی تر .ئه وه ی که بیه وێت
ببێ به ئه ندام له یانه ی وه رزشی ،هه ندێ
جار داوای لێ ئه کرێت که ژماره ی که
سی خۆی بدات .ئه مه ش پێویسته بۆ بیمه،

