ئێمە کۆمەڵگایەکی پتەو دروست دەکەین :پێویستە دەسەاڵت لە بازارگانان وەربگرینەوە
بەرنامەی سیاسەتی پارتی چەپ لە هەرێمی سکۆنا
لە مەرجەکانی ئازادی مرۆڤ ،بە دەست هێنانی کۆمەڵگایەکی یەکسانە .هەتا جیاوازی نادادپەروەرانە لە نێوان کەس و
گروپەکاندا هەبێت ،خەڵک ناتوانێت ئازادانە بڕیار بدات یان ئازادانە کۆنترۆڵی ژیانی خۆی بکات.
ئەمڕۆ دەبینین کە ڕێرەوی کۆمەڵگا بە ئاراستەیەکی هەڵەدا دەڕوات .نایەکسانی گەشە دەکات کە دەوڵەمەندەکان
دەوڵەمەندتر دەبن .کرێی خانوو بەرە زۆر زیاد دەکات لەو ناوچانەی کە دانیشتوانی کەم دەرامەتیان زیاترە ،یاخود لە
گەڕەک و ناوچەکانی هەرێمی سکۆنا کە شارنشینەکان ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی بیانی پێکهاتوون .بژێوی ژیان
گرانتر بووە بۆیە گرنگە ژیان ئاسانتر بکرێت بۆ کەم دەرامەتەکان و کرێی خانووبەرە کەم بکرێتەوە.
لە ڕێگای سیاسەتەوە ئەو کۆمەڵگایەی ئەمڕۆ هەمانە بنیات نرا .یاساکانی ،کاریگەرییەکانی ،جیاکارییەکانی .دواتر
سیاسەت  -ئێمە پێکەوە  -هەروەها دەتوانین گۆڕان دروست بکەین.
لە ڕێگای سیاسەتی یەکسانی ،ئێمە دەتوانین کۆمەڵگایەک بنیات بنێین کە خۆمان دەمانەوێت وەک :کۆمەڵگایەکی
دادپەروەرانە .ئێمە هەوڵی بنیاتنانەوەی هەرێمێک دەدەین کە کار بۆ ماوەیەکی درێژ دەکات ،بۆ ئەوەی خەڵک هەست بە
ئارامی بکات ،بتوانێت لە ژیانی ڕۆژانەیاندا هەڵبژاردنی کارا ئەنجام بدات و ژیانێکی باش بژیت .ئێمە کار دەکەین بۆ
سیستەمێکی بەهێزی خۆشگوزەرانی کە جیاکاری دروست نەکات ،بازاڕێکی کرێکاریی لەگەڵ چەندین دەروازە،
هەرێمێک کە دەکرێت لە شوێنە جیاوازەکاندا بژین و کار بکەین ،هەرێمێک کە گواستنەوەی کۆمەاڵیەتی بەجدی و بۆ
ئایندەیەک دەبات کە پێکەوە دەسەاڵتمان بەسەر ژیانی خۆماندا سەپاندبێت.

چاودێری تەندروستی
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
نێوان کەرتی تەندروستی لەالیەن مەسەلەی داهات و مووچە لە نێوان کەرتی گشتی و تایبەتی ،ئەمەش نایەکسنایەکی
زۆر دروست دەکات و مەسەلە مرۆڤایەتییەکان پێشێل دەکات و پێداویستی کۆمەڵ دوادەخات .سەرەڕای داواکارییە
یاساییەکان بۆ مەرجەکانی یەکسانی و پێداویستیەکانی بنکەکانی تەندروستی ،کارەکان بەشێوەیەکی ناڕەوا بەردەوامە.
پارتی چەپ بۆ هەموو کەسێک لە خەباتدایە ،بۆ ئەوەی مافی تەندروستی ڕەوای هەبێت .چین و توێژەکانی کۆمەڵگاش
لە بواری چاودێریدا کاریگەری خۆی هەبێت وەک :چین ،ڕەگەز ،ناسنامەی جێندەر ،تەمەن ،ڕەچەڵەک ،ئاراستەی
سێکسی ،کەمئەندامی و ئایین ڕۆڵیان هەیە لە چ ئەزموونێک ،تەنانەت لە بواری تەندروستیشدا گرنگی پێدەدرێت.
بەشێک لە جیاوازییەکان بەشێوەیەکی بەرفراوان بەرچاو دەکەون ،وەک ڕەگەزپەرستی یان سێکسیزم کە زۆر
ڕاستەوخۆیانە جیاوازییەکن لە مامەڵەکردندا دەبینرێ .بەشێکی ترلەکاتی چارەسەرکردندا جیاوازییەکان بەدی دەکرێت،
کارکردن بۆ تەندروستی باش و بایەخدان بە یەکسانی ئەوەیە کە تیشک بخرێتە سەر ئەو پێکهاتانەی کە هەیە و کار بۆ
گۆڕینیان بکرێت.
هەرچەندە ئەمڕۆ بە دەستهێنانی چاودێری تەندروستی بەپێی پێویست ،باری شارستانی دەستووری ڕەچاو ناکرێت،
بەشێوەیەکی ئاسانێش بە دەستناهێنرێ .ئەمڕۆ مافی چاودێری تەندروستی قورسترە بۆ ئەو کەسانەی کە بێ جێگە و
شووێنن ،لە پرۆسەیەکی پەنابەریدان یان ئەو کەسانەی مۆڵەتی نیشتەجێبوونی هەمیشەییان نییە.
مافی وەرگێڕ لە کۆبوونەوەیەکی چاودێریدا سەرەکییە :ئەگەر تۆ وەک نەخۆشێک ناتوانیت لە زمانەکە بگەیت و
زانیاری تەواو وەرنەگریت ،ئەوا پێویستیت بە وەرگێڕ هەیە و مافی خۆتە ،بەاڵم لە زۆربەی کەرتەکاندا زانیارییەکان
ڕوون ناکرێتەوە و مافەکانت پێشێل دەکرێت .گرینگە وەرگێڕانەکە لەالیەن وەرگێڕە ڕاهێنراوەکانەوە ئەنجام بدرێت -
هاوڕێ و خزمان دەتوانن وەک پاڵپشتییەکی سۆزداری بێن ،بەاڵم نابێت ناچار بکرێن زانیاری دەرمانسازی وەربگێرن.

هەرێمەکە پێویستی بە دروستکردنی چوارچێوەی خۆی هەیە لە وەرگێڕان لە بواری تەندروستی و زانینی مافی
چاودێری ،پێویستە کەسانی پسپۆڕی لە بواری تەندروستی بەهێز بکرێت.
ئەو کەسانەی کە هەست دەکەن دوو ڕەگەزن ،ئەمڕۆ لە مەترسی زیاتردان ،ترسی ئەوەیان هەیە بە خراپی مامەڵەیان
لەگەڵ بکرێت لە کاتی چاودێری تەندروستیدا .بۆ ئەو گروپەی کە دیسفۆری جێندەریان هەیە ،کاتەکانی چاوەڕێکردن بۆ
هەڵسەنگاندنی دووبارە گۆڕینی ڕەگەزەکان و چارەسەرکردن بە شێوەیەکی زانستیانە زۆر دوور و درێژن ،ئەو کەسانە
پێویستیان بە دەروونسازی هەیە ،دەرفەتی بینینی پزیشک و پسپۆران زۆر کەمە .دەبێت لە ڕێگەی پالنی گونجاو
زیادکردنی ژمارەی کارمەندان لەم بوارەدا لە هەرێمدا کاری زیاتری بۆ بکرێت.
کاتێک بیمەی تەندرووستی لە کەرتە تایبەتەکان ڕێگە بە خەڵک دەدات کە لە پێشەوەی ڕیزەکە بن ،بنکە تەندروستییە
تایبەتەکان خۆیان لە ناوچە ئاوەدانەکاندا دادەگرن بۆ ئەوەی هەلی زیاتریان بۆ بڕەخسێ لە بواری وەرگرتنی
کۆمپانیاکانی دەرمان و پێداویسیتییەکانیان بە نەخۆشەکان بە شێوەیەکی گرانتر بفرۆشن ،کەواتە ئەو نایەکسانییە رێگەی
پێدراوە ،ڕۆژانە لە گەشە کردند دایە .ئەمڕۆ بەشێکی زۆری پارەی باجی هەرێمەکەمان بۆ قازانجی کەرتە تایبەتەکانی
چاودێری تەندروستی دەچێت ،بازرگانی کردن بە چاودێری تەندروستی ،دارایی و کارمەند ،ئەم کارە نایەکسانییانە
لەالیەن ئێمەوە قبوڵ ناکرێت ،بەڵکو دەمانەوێت
پارەی باجی هەرێم زیاتر بۆ قازانجی کەرتە تایبەتەکاندا نەچێت .پێویستە هەموو چاودێرییە تەندروستییەکان
بگەڕێندرێنەوە بۆ کەرتە گشتییەکان.
هەموو چاودێرییە پزیشکییەکان بە تەواوی بە خۆڕایی بن بۆ کەسانی نەخۆش.
لەهەرێم دا پێویستەژمارەی بنکەی چاودێری زیاد دەکات .
چاودێری تەندروستی پێویستە بەردەست بێت لە سەرانسەری سکۆنا بۆ گەرەنتی کردنی چاودێری یەکسان
لەسەرانسەری هەرێمەکە.
پێویستە چاودێری تەندروستی دوور بێت لە جیاوازی و ڕەگەزپەرستی ،خەڵک بە شێوەیەکی یەکسان بایەخی پێ بدرێت.

گواستنەوەی گشتی
گواستنەوەی گشتی ،شێوازی هاتووچۆی داهاتووە و ڕێگایەکی گرنگە بۆ کەمکردنەوەی فڕێدانی گازە لە ڕێگاوبانەکان
کە پێویستە لە گواستنەوەدا ئەنجام بدرێت .باشترین هاتووچۆ ئەوەیە کە دەتوانین کاریگەری گونجاو لەسەر ژینگە و
کەش و هەوا ئەنجام بدەین .بۆ ئەوەی گواستنەوەی گشتی زیاتر بەکار بهێنرێت بۆ خەڵکی زیاتر ،پێویستی بە باشبوون و
گەشەکردنی زیاتر هەیە ،هەرلەو شوێنەت دەست بە گەشت دەکات ،چەند جار دەڕوات و چەندی تێدەچێت .ئێمە
دەمانەوێت
گواستنەوەی گشتی بەخۆڕایی بێت بۆ هەموو گەشتیارێک.
گواستنەوەی گشتی و ڕێگاکانی خوالنەوە بەر فراوان بکرێن .
تۆڕی شەمەندەفەر نوێ دەکرێتەوە و فراوان دەکرێت .
هەموو ئۆپراسیۆنەکانی گواستنەوەی گشتی دەگێڕدرێنەوە بۆ ناو ناوچەکە.
گواستنەوەی گشتی دەبێت بە یەکسانی پالنی بۆ دابنرێت و یەکسان بێت بەپێی پێویستی هەموو دانیشتوان .

گەشەسەندنی هەرێم
ئەرکی گەشەپێدانی هەرێمی سکۆنا فراوانە و لە نێو بابەتەکانی تر ،گەشەسەندنی کەژ و ژینگە لە ناوچەکەدا،
گەشەسەندنی بازاڕی کار و ژێرخانی بەردەوام بۆ داهاتوو دەگرێتەوە .کێشەیەکی زیادەڕۆیی پێویستی گواستنەوەی
ڕاستەوخۆی کەژو ژینگەیە بۆ کۆمەڵگا وەک هەموو ئەو شوێنەی کە ئێمە کاروبارەکان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە
دابەش دەکەین .بەرپرسیارییەتی کێشەی کەژ ناتوانرێت چاوپۆشی لێبکرێت ،کاتێک هەڵبژاردن دەکرێت لە پەرەسەندنی
گواستنەوە ،دابینکردنی وزە ،پاراستنی ژینگە ،ئامادەبوونی چارەسەری کێشەکان یان پشتگیری کردن لە بازرگانی .کە
بەرژەوەندییەکان لە پڕۆسەی پڕۆژە گەورەکاندا بە پلەی یەکەم بێن.
لە هەرێمی سکۆنا ،پێوانەکانی کەمکردنەوەی گازدەرکردن زۆر جار لە بواری سیاسیەوە وەک دژە خاڵێک بۆی دەچن،
بۆ نمونە ،بەرژەوەندیەکانی کۆمەڵگەی بازرگانی .وەک هەڕەشەیەک بۆ گەشەپێدانی هەرێمەکە بۆ گۆڕینی ئامانجەکانی
گەشەپێدان و پشتیوانیکردنی کۆمپانیا هەرێمییەکان وەک هاوتای نەبوونی "بەخشین" بەبەندەکانی پاراستنی ژینگە
دەبینرێت ،ئەمە دیمەنێکە کە پێویستە بە شێوەیەکی بنچینەیی بگۆڕدرێت .گەشەکردن پێویستە لە ڕێگەی گواستنەوەی
چاالکەوە ڕوو بدات  -نەک لە رێگەی نکۆڵیکردن لە جدییەتی کێشەی کەژ یان هیوا بۆ چارەسەرە تەکنەلۆجیەکان کە
هێشتا دانەهێنراون یان ئامادە نین بۆ بەکارهێنانی بە پێوەرێکی گەورە .گۆڕانکاری لە کەژ و ئاووهەوا پارەی تێدەچێت،
بەاڵم ئەمانە نرخێکی کەمن بە بەراورد لەگەڵ ئەوەی کاریگەرییەکانی بەرزبوونەوەی خراپی کەژو ژینگە چ لە ڕووی
ئابووری و بۆ ژیان و ئاسایشی کۆمەڵگا .ئێمە دەمانەوێت
هەرێم ببێتە پێشەنگ و پێشڕەو بێت لە بەردەم خستنی کێشە ژینگەییەکان و کەش و هەوادا.
بودجەی دووەم ئۆکسیدی کاربۆن لەگەڵ شارەوانییەکانی سکۆنا و کۆمەڵگەی بازرگانی و نوێنەرانی تر بخرێنە بەردەم
بۆ گفتوگۆ کردن.
بۆ جێگرتنەوەی هێڵی شەمەندەفەر بۆ بەندەرەکان و گواستنەوەی کەنارەکان بۆ فراوانکردن ،ئەو کاتە ئۆتۆمبێلی
بارهەڵگردابین بکرێت.
خودی هەرێم هەڵدەستێت بە بەرهەمهێنانی ناوخۆیی وزەی نوێ
پێویستە هەرێم خۆی خاوەنی باڵەخانەکان و زەوی بێت بۆ ئەوەی ببێتە بەشێکی چاالک لە چاودێری کەژو ژینگە لە
ناوچەکەدا
گواستنەوەی گشتی بەهێز دەکات ،دەستگەیشتن بە چاودێری تەندروستی و وەبەرهێنان لە ناوچە الدێییەکان •
کاریگەری نیشتەجێبوون لە پالنی الدێیی و شارستانیدا •
ئاستی باڵوبوونەوەی ئینتەرنێت پێویستە بەرز بێت لە سەرانسەری هەرێمەکە •

هەرێم وەک خاوەنکار و گەوهەری کار
هەرێمی سکۆنا گەورەترین خاوەنی کارە لە هەرێمەکەدا ،کە زیاتر لە  ٣٦٠٠٠فەرمانبەری هەیە .فەرمانبەرانی هەرێم
دەبێت مافی هەموو کات و ڕێکەوتنی گرێبەست و پارەدانی یەکسانی هەبێت ،بە دڵنیاییەوە دابەشکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی
هەرێم بۆ کەرتی تایبەت مانای ئەوەیە کە ڕێکخراوەکە پارچە پارچە بووە ،ئەمەش بۆتە هۆی دروست بوونی نالەباری
ژینگەی کار و نەبوونی مافە مرۆڤایەتییەکان بۆ ستافەکە.
بۆ باشترکردنی دۆخی کارکردن بۆ کارمەندانی چاودێری تەندروستی ،پێویستە کۆمەڵێک شت بگۆڕدرێن ،پێویستە
کەمکردنەوە لەکاتەکانی کارکردندا دابین بکرێت و بەردەوامبوونی خوێندن و ڕاهێنانی پسپۆڕانە هەبێت و بتوانێت
لەکاتی کاردا ئەنجام بدرێت.

مووچەی فەرمانبەران زیادبکرێت لە کاتی تەنگانەدا ،کارمەندان زۆربەی کات قوربانیان داوە ،زیاترلە پێویست کاریان
کردووە بۆ ئەوەی کاری تەندروستی بە باشی ئەنجام بدەن .ئەو چاودێر و پەرستاریەی کە ئەنجامی دەدەن وەک هەر
بەرهەمێکی تری کااڵ مامەڵەی لەگەڵ دەکرێت.
ئامانجەکە بودجەیەکی الوازە لە هاوسەنگیدا ،دەبێت بەردەوام بەرهەمی فەرمانبەران زیاد بکرێت و کۆنترۆڵ بکرێت،
بەاڵم جێگرەوە هەیە بە پشت بەستن بە لێهاتوویی ستافەکە و ئارەزوو و توانای باش بۆ نەخشەکێشان و جێبەجێکردنی
کارەکانی خۆیان و کۆنترۆلکردنی کەمتر و زیادبوونی کاریگەری ستافەکە ،دەتوانرێت ژینگەی کار باشتر بکرێت ئێمە
دەمانەوێت
بەهێزکردنی خاوەنکار و بەرپرسیارێتی بۆ ژینگەی کار بۆ هەموو فەرمانبەران.
مووچە کەمەکان بەرزبکرێنەوە و هەڵوەشاندنەوەی ڕۆژە شیاوەکان.
بە هەمان مووچە ،بەاڵم سەعاتی کارکردن کەم بکرێتەوە بۆ  ٣٠سەعات لە هەفتەئەکدا.
بەرەو پێشەوەبردنی گرووپەکانی کارکردن ،رۆژانی پشوودان و پارە بەخشین لە کاتی کاری زیاتر.
کەمکردنەوەی پەیوەندی کردن لەگەڵ کەرتی تایبەت لە کاتی زۆر کار کردندا .هەوڵدان جێگرتنەوەی کارمەندان لە
ناوەخۆ بێت.
ڕۆڵێکی چاالک وەک خاوەنکار لە بەرەنگاربوونەوەی ڕەگەزپەرستی و سێکسیزم و شێوەکانی تری جیاکاری لە شوێنی
کاردا.

