
ەوەنیربگرەو رگانانبازا ەل پێویستە دەسەاڵت: نەیکەدروست د یەکی پتەوگاەڵمۆک ەمێئ  

 بەرنامەی سیاسەتی پارتی چەپ لە هەرێمی سکۆنا
 

و  سەک وانێن ەل ەرانەروەنادادپ یاوازیج تاەهلە مەرجەکانی ئازادی مرۆڤ، بە دەست هێنانی کۆمەڵگایەکی یەکسانە. 
.بکات ۆیخ یانیژ ۆڵینترۆک ەئازادان انیبدات  ارڕیب ەئازادان تێناتوان کەڵخ ت،ێبەه کانداەگروپ  

 ەکانندەمڵەوەد ەک کاتەد ەشەگ یکسانیە. ناواتەڕد داەڵەه یکەیەئاراست ەب ڕێرەوی کۆمەڵگا ەک نینیبەد ڕۆمەئ
یاخود لە  ،ەاتریز دەرامەتیاندانیشتوانی کەم  ەک ەیناوچان وەل کاتەد ادیز رۆز ی خانوو بەرەێ. کرنبەد ندترەمڵەوەد

 بژێوی ژیان. پێکهاتوون یانیب یشتوانیدان ەل رۆز یکەیەژمار کانەنیشارنش گەڕەک و ناوچەکانی هەرێمی سکۆنا کە
و کرێی خانووبەرە کەم بکرێتەوە. ئاسانتر بکرێت بۆ کەم دەرامەتەکان انیژ یە گرنگەۆب ەگرانتر بوو  

. دواتر یکانییەاکاریج ،یکانییەرەگیکار ،یاساکانی .ارن اتیبن ەمانەه ڕۆمەئ یەیگاەڵمۆک وەئ ەوەتەاسیسلە ڕێگای 
گۆڕان دروست بکەین. نیتوانەد هاەروەه - ەوەکێپ ەمێئ - تەاسیس  

 یکیەگاەڵمۆ: کدەتوانین کۆمەڵگایەک بنیات بنێین کە خۆمان دەمانەوێت وەک ەمێئ ،یکسانیە یتەاسیس لە ڕێگای
 ەب ستەه کەڵخ ەیوەئ ۆب ،کاتەد ژێدر یکەیەماو ۆکار ب ەک دەینەد کێمێرەه ەیوەاتنانیبن هەوڵی ەمێئ .ەرانەروەدادپ

 ۆب کار دەکەین ەمێ. ئتیبژ باش ێکیانیبدات و ژ نجامەکارا ئ یبژاردنەڵه انداەیژانڕۆ یانیژ ەل تێبکات، بتوان ئارامی
 ،ەروازەد نیندەچ ەڵگەل ییکارێکر یکڕێبازا ،دروست نەکات یاکاریج ەک یرانەشگوزۆخ یزێهەب یکێمەستیس
 ۆو ب یجدەب یتیەەاڵمۆک ەیوەگواستن ەک کێمێرەه ،نیەو کار بک نیبژ کانداەاوازیج ەنێشو ەل تێکرەد ەک کێمێرەه
سەپاندبێت. مانداۆخ یانیژ رەسەب تمانەاڵسەد ەوەکێپ ەک باتەد کەیەندیئا  

 

یندروستەت یرێچاود  

بۆ ماوەی چەندین ساڵ دەچێت، کەرتەکانی خۆشگوزەرانی فرۆشراون بە کەرتە تایبەتەکان و بازرگانی پێکراوە. ئەمەش 
کاریگەریەکی نا یەکسانانەی لە کەرتی تەندروستی لە هەرێمەکەدا دروست کردووە ، پێشبڕکێیەکی نا دروست هەیە لە 

چە لە نێوان کەرتی گشتی و تایبەتی، ئەمەش نایەکسنایەکی نێوان کەرتی تەندروستی لەالیەن مەسەلەی داهات و موو
پێداویستی کۆمەڵ دوادەخات. سەرەڕای داواکارییە  دەکات و پێشێلزۆر دروست دەکات و مەسەلە مرۆڤایەتییەکان 

.، کارەکان بەشێوەیەکی ناڕەوا بەردەوامەنکەکانی تەندروستیب ەکانیویستیداو پێ ییەکسان ەکانییاساییەکان بۆ مەرج  

هەبێت. چین و توێژەکانی کۆمەڵگاش  ڕەوایپارتی چەپ بۆ هەموو کەسێک لە خەباتدایە، بۆ ئەوەی مافی تەندروستی 
: چین، ڕەگەز، ناسنامەی جێندەر، تەمەن، ڕەچەڵەک، ئاراستەی بێت وەکلە بواری چاودێریدا کاریگەری خۆی هە

پێدەدرێت. یتەنانەت لە بواری تەندروستیشدا گرنگسێکسی، کەمئەندامی و ئایین ڕۆڵیان هەیە لە چ ئەزموونێک،   

بەشێک لە جیاوازییەکان بەشێوەیەکی بەرفراوان بەرچاو دەکەون، وەک ڕەگەزپەرستی یان سێکسیزم کە زۆر 
ڕاستەوخۆیانە جیاوازییەکن لە مامەڵەکردندا دەبینرێ. بەشێکی ترلەکاتی چارەسەرکردندا جیاوازییەکان بەدی دەکرێت، 

سەر ئەو پێکهاتانەی کە هەیە و کار بۆ  رێتەئەوەیە کە تیشک بخ یەکسانیتەندروستی باش و بایەخدان بە کارکردن بۆ 
.بکرێتگۆڕینیان   

،  ڕەچاو ناکرێت باری شارستانی دەستووری ،هەرچەندە ئەمڕۆ بە دەستهێنانی چاودێری تەندروستی بەپێی پێویست
جێگە و قورسترە بۆ ئەو کەسانەی کە بێ  مافی چاودێری تەندروستی بەشێوەیەکی ئاسانێش بە دەستناهێنرێ. ئەمڕۆ

، لە پرۆسەیەکی پەنابەریدان یان ئەو کەسانەی مۆڵەتی نیشتەجێبوونی هەمیشەییان نییە.شووێنن  

مافی وەرگێڕ لە کۆبوونەوەیەکی چاودێریدا سەرەکییە: ئەگەر تۆ وەک نەخۆشێک ناتوانیت لە زمانەکە بگەیت و  
زانیارییەکان  بە وەرگێڕ هەیە و مافی خۆتە، بەاڵم لە زۆربەی کەرتەکاندا یتاو وەرنەگریت، ئەوا پێویستزانیاری تەو

 -ڕوون ناکرێتەوە و مافەکانت پێشێل دەکرێت. گرینگە وەرگێڕانەکە لەالیەن وەرگێڕە ڕاهێنراوەکانەوە ئەنجام بدرێت 
م نابێت ناچار بکرێن زانیاری دەرمانسازی وەربگێرن. هاوڕێ و خزمان دەتوانن وەک پاڵپشتییەکی سۆزداری بێن، بەاڵ



هەرێمەکە پێویستی بە دروستکردنی چوارچێوەی خۆی هەیە لە وەرگێڕان لە بواری تەندروستی و زانینی مافی 
 چاودێری، پێویستە کەسانی پسپۆڕی لە بواری تەندروستی بەهێز بکرێت.

بە خراپی مامەڵەیان ئەوەیان هەیە مەترسی زیاتردان، ترسی ئەو کەسانەی کە هەست دەکەن دوو ڕەگەزن، ئەمڕۆ لە  
لەگەڵ بکرێت لە کاتی چاودێری تەندروستیدا. بۆ ئەو گروپەی کە دیسفۆری جێندەریان هەیە، کاتەکانی چاوەڕێکردن بۆ 

کەسانە هەڵسەنگاندنی دووبارە گۆڕینی ڕەگەزەکان و چارەسەرکردن بە شێوەیەکی زانستیانە زۆر دوور و درێژن،  ئەو 
لە ڕێگەی پالنی گونجاو  دەبێتپێویستیان بە دەروونسازی هەیە، دەرفەتی بینینی پزیشک و پسپۆران زۆر کەمە. 

. کاری زیاتری بۆ بکرێتزیادکردنی ژمارەی کارمەندان لەم بوارەدا لە هەرێمدا   

تەندروستییە  بنکەلە کەرتە تایبەتەکان ڕێگە بە خەڵک دەدات کە لە پێشەوەی ڕیزەکە بن،  کاتێک بیمەی تەندرووستی
 ۆ بڕەخسێ لە بواری وەرگرتنیهەلی زیاتریان بتایبەتەکان خۆیان لە ناوچە ئاوەدانەکاندا دادەگرن بۆ ئەوەی 

 یۆشن، کەواتە ئەو نایەکسانییە رێگەفرب رکۆمپانیاکانی دەرمان و پێداویسیتییەکانیان بە نەخۆشەکان بە شێوەیەکی گرانت
قازانجی کەرتە تایبەتەکانی  بۆپارەی باجی هەرێمەکەمان  یڕۆژانە لە گەشە کردند دایە. ئەمڕۆ بەشێکی زۆر، پێدراوە

ئەم کارە نایەکسانییانە ، کارمەندچاودێری تەندروستی دەچێت، بازرگانی کردن بە چاودێری تەندروستی، دارایی و 
قبوڵ ناکرێت، بەڵکو دەمانەوێت لەالیەن ئێمەوە  

پێویستە هەموو چاودێرییە تەندروستییەکان نەچێت.  بۆ قازانجی کەرتە تایبەتەکاندا پارەی باجی هەرێم زیاتر
 بگەڕێندرێنەوە بۆ کەرتە گشتییەکان.

.هەموو چاودێرییە پزیشکییەکان بە تەواوی بە خۆڕایی بن بۆ کەسانی نەخۆش  

. چاودێری زیاد دەکات بنکەیلەهەرێم دا پێویستەژمارەی   

چاودێری تەندروستی پێویستە بەردەست بێت لە سەرانسەری سکۆنا بۆ گەرەنتی کردنی چاودێری یەکسان 
 لەسەرانسەری هەرێمەکە.

ەکی یەکسان بایەخی پێ بدرێت.دوور بێت لە جیاوازی و ڕەگەزپەرستی، خەڵک بە شێوەی پێویستە چاودێری تەندروستی  

 

یگشت ەیوەگواستن  

 لە ڕێگاوبانەکان فڕێدانی گازە یکەمکردنەوە ە بۆگرنگ ڕێگایەکیداهاتووە و  هاتووچۆیشێوازی  ،گواستنەوەی گشتی
لەسەر ژینگە و  وگونجا ئەوەیە کە دەتوانین کاریگەری هاتووچۆکە پێویستە لە گواستنەوەدا ئەنجام بدرێت. باشترین 

کەش و هەوا ئەنجام بدەین. بۆ ئەوەی گواستنەوەی گشتی زیاتر بەکار بهێنرێت بۆ خەڵکی زیاتر، پێویستی بە باشبوون و 
 ئێمە ، چەند جار دەڕوات و چەندی تێدەچێت.دەکات لەو شوێنەت دەست بە گەشتهەر ،زیاتر هەیە شەکردنیگە

 دەمانەوێت

ێک.گەشتیار هەموو بۆگواستنەوەی گشتی بەخۆڕایی بێت   

بکرێن فراوان بەرگواستنەوەی گشتی و ڕێگاکانی خوالنەوە  .  

 تۆڕی شەمەندەفەر نوێ دەکرێتەوە و فراوان دەکرێت .

ناوچەکە.هەموو ئۆپراسیۆنەکانی گواستنەوەی گشتی دەگێڕدرێنەوە بۆ ناو    

. بەپێی پێویستی هەموو دانیشتوان بێتو یەکسان پالنی بۆ دابنرێت گواستنەوەی گشتی دەبێت بە یەکسانی   

  



 

مێرەه یندنەسەشەگ  

 دا،ەکەناوچ ەلو ژینگە  کەژ یندنەسەشەتر، گ بابەتەکانی وێن ەو ل ەفراوان ۆناسک یمێرەه یدانێپەشەگ یرکەئ
 ەیوەگواستن یستیوێپ ەڕۆییادیز یکەیەشێ. کەوەتێگرەداهاتوو د ۆب وامەردەب یرخانێکار و ژ ڕیبازا یندنەسەشەگ
 ەرانەروەدادپ یکەیەوێش ەب کاروبارەکان ەمێئ ەک ەینێشو وەئ مووەه کەو گاەڵمۆک ۆب و ژینگەیەکەژ ۆیوخەاستڕ

 یندنەسەرەپ ەل تێکرەد بژاردنەڵه کێکات ،تێبکرێل یشۆچاوپ تێناتوانر کەژ ەیشێک یتییەاریرپرسە. بنەیکەد شەداب
 ە. کیبازرگان کردن لە یریپشتگ انی چارەسەری کێشەکان یبوونەئاماد ،ەنگیژ یپاراستن ،ەوز ینکردنیداب ،ەوەگواستن

. بە پلەی یەکەم بێن کانداەورەگ ەژڕۆپ ەیسڕۆپ ەل کانییەندەوەرژەب  

 ،دەچن ۆیب کڵێخا ەدژ کەو ەویەاسیس یبوار ەجار ل رۆز رکردنەدەی گازوەمکردنەک یکانەوانێپ ،ۆناسک یمێرەه ەل
 یکانەئامانج ینۆڕیگ ۆب ەکەمێرەه یدانێپەشەگ ۆب کەیەشەڕەه کە. ویبازرگان ەیگەڵمۆک یکانیەندەوەرژەب ،ەنمون ۆب
 ەنگیژ یپاراستن یکانەندەبە" بنیخشە"ب یبوونەن یهاوتا کەو کانییەمێرەه ایمپانۆک یکردنیوانیو پشت دانێپەشەگ
 ەیوەگواستن ەیگڕێ ەل ەستیوێپ کردنەشە. گتێدرۆڕبگ ەیینیبنچ یکەیەوێش ەب ەستیوێپ ەک ەکێنەمید ەمەئ ،تێنریبەد

 ەک کانەیجۆلەکنەت ەرەسەچار ۆب وایه انی کەژ ەیشێک یتییەجد ەل کردنۆڵینک ەیگێر ەل کەن -بدات  ووڕ ەوەچاالک
 ت،ێچەدێت ەیپار واەئاووه کاری لە کەژ وناگۆڕ. ەورەگ یکێرەوێپ ەب ینانێکارهەب ۆب نین ەئاماد انی نراونێهنەدا شتاێه
 یووڕ ەچ ل و ژینگەخراپی کەژ ەیوەرزبوونەب یکانییەرەگیکار ەیوەئ ەڵگەل راوردەب ەب منەک یکێنرخ ەمانەئ مەاڵب

تێوەمانەد ئێمە .گاەڵمۆک یشیو ئاسا انیژ ۆو ب یئابوور  

 

.واداەو ه شەو ک کانەییەنگیژ ەشێک خستنیبەردەم  ەل بێت و پێشڕەو نگەشێپ ببێتە مێرەه  

بەردەم  بخرێنەتر  نوێنەرانیو  یبازرگان ەیگەڵمۆو ک ۆناسک یکانییەوانەشار ەڵگەل نۆکاربدووەم ئۆکسیدی  ەیبودج
 بۆ گفتوگۆ کردن.

 ، ئەو کاتە ئۆتۆمبێلیفراوانکردن ۆب کانەنارەک ەیوەو گواستن کانەرەندەب ۆب رەفەندەمەش ێڵیهبۆ جێگرتنەوەی 
.بکرێتدابین گرەڵباره  

  ێنو ەیوز ۆییناوخ ینانێمهەرهەبهەڵدەستێت بە  مێرەهخودی                                                          

لە  و ژینگەدێری کەژچاو ەچاالک ل یکێشەب ەتێبب ەیوەئ ۆب ێتب یوەز باڵەخانەکان و ینەخاوخۆی  مێرەه ەستیوێپ
 ناوچەکەدا

کانێییەالد ەناوچ ەل نانێرهەبەو و یندروستەت یرێچاود ەب شتنەیستگەد کات،ەد زێهەب یگشت ەیوەگواستن •  

دایو شارستان ێییالد یپالن ەل بوونێجەشتین یرەگیکار •  

ەکەمێرەه یرەرانسەس ەل تێب رزەب ەستیوێپئاستی باڵوبوونەوەی ئینتەرنێت  •  

 

گەوهەری کارو  نکارەخاو کەو مێرەه  

 مێرەه یرانەرمانبە. فەیەه یرەرمانبەف ٣٦٠٠٠ ەل اتریز ەک هەرێمەکەدا، خاوەنی کارە لە نیترەورەگ ۆناسک یمێرەه
 یکانەنیۆراسەپۆئ یشکردنەداب ەوییەاینڵد ەب ،تێبهە یکسانیە یدانەو پار گرێبەست یوتنەکڕێکات و  مووەه یماف تێبەد
 نالەباری دروست بوونیئەمەش بۆتە هۆی  ،ەبوو ەپارچ ەپارچ ەکەکخراوڕێ ەکیە ەوەئ یمانا تەبیتا کەرتی ۆب مێرەه
.ەکەستاف ۆب ە مرۆڤایەتییەکانمافنەبوونی  کار و  ەینگیژ  

 ەستیوێپ ،نێدرۆڕشت بگ کەڵێمۆک ەستیوێپ ،یندروستەت یرێچاود یندانەکارم ۆکارکردن ب یخۆد یباشترکردن ۆب
 تێو بتوان هەبێت ەانۆڕپسپ ینانێاهڕو  ندنێخو یوامبوونەردەو ب دابین بکرێتکارکردندا  یکانەکاتەل ەوەمکردنەک
. تێبدر نجامەئ کاردا یکاتەل  



ویست کاریان پێ لەاتریز ،ەداو انیکات قوربان ەیربۆز ندانەکارم ،تەنگانەدا یکات ەل تێادبکریزفەرمانبەران مووچەی  
 رەه کەو نەدەد ینجامەئ ەک یەیرستارەو پ رێچاود وە. ئباشی ئەنجام بدەنبە  یندروستەت یکار ەیوەئ ۆب کردووە

.تێکرەد ەڵگەل ەڵەیمام اڵکا یتر یکێمەرهەب  

 ،تێبکر ۆڵنترۆو ک تێبکر ادیز رانەرمانبەف یمەرهەب وامەردەب تێبەد ،داینگەهاوس ەل ەالواز یکەیەبودج ەکەئامانج 
 یکردنێجەبێو ج شانێکەخشەن ۆباش ب یو توانا زووەو ئار ەکەستاف ییهاتووێل ەب ستنەپشت ب ەب ەیەه ەوەگرێج مەاڵب

 ەمێئ تێکار باشتر بکر ەینگیژ تێتوانرەد ،ەکەستاف یرەگیکار یادبوونیو ز مترەک یلکردنۆنترۆو ک انۆیخ یکانەکار
تێوەمانەد  

 

.رانەرمانبەف مووەه ۆکار ب ەینگیژ ۆب یتێاریرپرسەو ب نکارەخاو یزکردنێهەب  

هەڵوەشاندنەوەی ڕۆژە شیاوەکان.مووچە کەمەکان بەرزبکرێنەوە و   

سەعات لە هەفتەئەکدا. ٣٠بە هەمان مووچە، بەاڵم سەعاتی کارکردن کەم بکرێتەوە بۆ   

، رۆژانی پشوودان و پارە بەخشین لە کاتی کاری زیاتر.بەرەو پێشەوەبردنی گرووپەکانی کارکردن  

کارمەندان لە هەوڵدان جێگرتنەوەی پەیوەندی کردن لەگەڵ کەرتی تایبەت لە کاتی زۆر کار کردندا. کەمکردنەوەی 
 ناوەخۆ بێت.

 ینێشو ەل یاکاریج یتر یکانەوێو ش زمیکسێو س یرستەزپەگڕە ەیوەنگاربوونەرەب ەل نکارەخاو کەچاالک و یکڕۆڵێ
.کاردا  

                                                                                           

 

 


