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پێشەکیى وەرگێڕ:

کە  نایابانەى  کتێبە  لەو  یەکێکە  کتێبە  ئەم 
زۆر بەوردى پێشبینیى قەیرانى داراییی ساڵى 
لە  سیستەمەکەى  پاشانیش  کرد،  2008ى 
ئاگادار  دارایی  توندى  قەیرانێکى  مەترسیى 
کردوە و ئەو ماسکانەى البرد، کە سەرمایەدارى 
دواتریش  دابوو،  حەشار  خۆى  پشتییەوە  لە 
بە  و  دەبات  ڕیشەیییەکانى  گرفتە  بۆ  دەست 
ئەو  تەواوى  شڕۆڤەى  ڕەخنەیی  زمانێکى 
جومگانە دەکات، کە لەو سەردەمەدا وەک خاڵى 

دەستپێکى قەیران تەماشایان کردوە. 
ئێستا  دەبینەوە،  وەهاى  نووسەرەکان 
نییە،  پڕۆژەیەک  هیچ  خاوەنى  سەرمایەدارى 
پڕۆژەیەکى  لە  ناکەن  وەبەرهێنان  کاتێکدا  لە 
بەڵکوو  بێت،  دوورمەودا  کە  گرینگدا 
پڕۆژە  لە  پارەکانیان  خەرجکردنى  خەریکى 
گەڕانەوەى  ماوەى  چونکە  مەوداکورتەکاندا، 
کاتێکدا  لە  دەوێت.  کەمى  کاتێکى  پارەکە 
ئەمانە ڕوو دەدەن کە ڕێژەى بێکارى بەرزە، 
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بۆ  ڕۆژ  دواى  بە  ڕۆژ  تریش  قەیرانى  دەیان 
سیستەمەکە زیاد دەبن. لە بەرانبەر ئەم قەیرانە 
چارەسەرکردنى  بۆ  هەوڵێک  مەترسیدارانەدا 
کاتیى  چارەسەرێکى  تەنها  بەڵکوو  نادەن، 
نووسەرەکە  دوو  هەر  دەکەن.  سیستەمەکە 
داهاتوو  بۆ  کار  سەرمایەدارى  وایە،  پێیان 

ناکات.
بۆ  ئابوورییە  خوێندنەوەیەکى  ئەمە 
پێناو  لە  تەنها  کە  سیستەمێک  قەیرانەکانى 
قازانجدا کار دەکات، دەکرێت لە دەیان ڕەهەندى 
ترەوە ئەم مەترسییانە شرۆڤە بکرێن، بەاڵم لەم 
کتێبەدا زیاتر ڕەهەندە ئابوورییەکانى بەوردى 
شیکار دەکرێن، دواى سێ ساڵ لە باڵوکردنەوەى 
ئەو  تووشى  دارایی  قەیرانێکى  کتێبە،  ئەم 
سیستەمە هات کە )پاتریک ئارتۆ و ماری پۆڵ 
ڤیرار( هەوڵیان دا جیهانى لێ ئاگادار بکەنەوە. تا 
ئێستایش شوێنەواری ئابوورى و کۆمەاڵیەتیی 
ئەو قەیرانە هەر ماوە، هەندێک لە شارەزایانى 
بوارى ئابوورى ئاگادارمان دەکەنەوە لە قەیرانى 
قەیرانانەیش  ئەم  دارایی!  و  ئابوورى  ترى 
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ماوەیەک  پاش  و  دەبنەوە  دووبارە  بەردەوام 
سەرمایەدارى وەک سیستەمێکى جیهانى خۆى 
بەاڵم  دەگونجێنێتەوە،  بارودۆخەکەدا  لەگەڵ 
چارەسەرێکى  هێشتا  سیستەمەکە  بیرمەندانى 
کە  ئەوەیە  لەبەر  هەر  نییە،  پێ  یەکجارییان 
بەشێک لە ئابووریناسان پەیتاپەیتا لە هەرەسى 
سیستەمى سەرمایەدارى بە ئاگامان دەهێننەوە. 
زۆر جار وتار و نووسین و کتێبى هاوشێوە 
دەبینین کە باس لە کۆتاییی سەرمایەدارى و 
داڕمانى ئەم سیستەمەدا دەکەن، ئەویش بە 
هۆى ئەو کردارە مەترسیدارانەى کە لە ناو 
ئابوورییەکان،  مامەڵە  جیهانییەکان،  بۆرسە 
لەم  هەن.  شاراوەکاندا  بۆندە  و  گرێبەست 
مامەاڵنەدا کرێکار دەبێتە زیانمەندى یەکەم، 
کێبڕکێوە  هۆى  بە  جار  زۆرینەى  چونکە 
دەبنەوە،  زۆر  پەستانى  تووشى  کرێکاران 
و  کارکردن  ماوەى  زیادکردنى  وەک 
درێژکردنەوەى  یان  کرێ،  کەمکردنەوەى 

تەمەنى کارکردن. 
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جیهان،  ئاستى  سەر  لە  لەوەیش  جگە 
و  دەکات  حکومڕانی  ئێستا  سیستەمە  ئەم 
بگرە  بکات،  گرفتەکان  چارەسەرى  ناتوانێت 
سیستەمە  ئەم  کە  دەبینرێت  ئەوە  ڕۆحیدا  لە 
جیهانییە پێویستى بە گرفت و کارەسات هەیە 
بۆ ئەوەى کە زیاتر بژى. لە کارەساتەکانەوە 
بهێنێت،  دەست  بە  قازانج  زیاتر  کەمێک 
بکاتەوە،  باڵو  زیاتر  مەترسیدارەکانى  پڕۆژە 
بوارى  لە  پڕۆژەکانیەوە  هۆى  بە  دەرئەنجام 
پیشەسازی، تەندروستى و سروشت و ژینگە 
و هەموویان پێکەوە کەوتوونەتە ناو قەیرانەوە، 
قەیران،  لە  پڕە  مرۆڤایەتییش  داهاتووى 
ڕزگاربوون لە قەیرانێک چوونە ناو قەیرانێکى 
ترە، هەر بۆیە هەر دوو نووسەرى ئەم کتێبە 
ئەوەن سەرمایەدارى  )لیبڕاڵیزمن(، خوازیارى 
لەو  خۆی  بکات،  خۆیدا  بە  پێداچوونەوەیەک 
بارودۆخە ناجێگیر و ناتەندروستە ڕزگار بکات. 
گشتى  ئاستى  سەر  لە  ڕەخنەکانیان  ستایلی 
پشتئەستورە بە کۆمەڵێک بەڵگە کە لە هەناوی 
سەرمایەدارییەوە  ئابوورییەکانى  پرۆسە 
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ئەکادیمى  زۆر  بە شێوەیەکى  هێناوە.  دەریان 
سیستەمە  ئەو  دونیایی  شرۆڤەى  زانستى  و، 

دەکەن.
کتێبەکە بە زمانى فەڕەنسى لە الیەن هەر 
و  ئارتۆ  )پاتریک  فەڕەنسى  نووسەرى  دوو 
ماری پۆڵ ڤیرار( لە ساڵى 2005دا لە دەزگاى 
کرایەوە.  باڵو   )La Decouerte( چاپى 
فەڕەنسى  زمانى  بە  کتێبەکە  ناونیشانى 
 Le capitalisme est en train de(
زمانى  لە الیەن وەرگێڕى   )s’autoetreuire
عەرەبى )سەعید تەویل( لە ساڵى 2008دا کرا 
بە زمانى عەرەبى: )الرأسمالیة فی طریقها لتدمیر 
نفسها(، ناونیشانى کتێبەکە بە زمانى فەڕەنسى 
ناونیشانى  بەاڵم  شتە،  یەک  هەر  عەرەبى  و 
)سەرمایەدارى  ناونیشانە  ئەم  بۆ  کتێبەکەم 

خەریکە خۆى وێران دەکات( گۆڕى.
بەم  کتێبێکى  وەرگێڕانى  بڵێم  دەمەوێت 
ئابوورى  ئەبستراکتى  زمانێکى  بە  کە  چەشنە 
هێشتا  چونکە  نییە،  سانا  کارێکى  نووسراوە 
زاراوە  ئەو چەمک و  ئاشنایی  زمانى کوردى 
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زانستییە ئابوورییانە نییە، کە بتوانێت بەسانایی 
بۆیە  بیانگونجێنێت،  کوریدا  زمانى  لەگەڵ 
بە  پێویستى  لەم شێوەیە  کتێبێکى  وەرگێڕانى 
ماندووبوونێکى زۆر هەیە، هەمدیس نووسینى 
چەمکى  و  زاراوە  لە  پڕە  خۆى  بۆ  ئابوورى 
زانستى، ڕەنگە کارێکى تا ڕادەیەک دژوار بێت 
ڕادەیەک  تا  بۆیە  بگات،  تێ  لێى  خوێنەر  کە 
پەراوێزەکان دەتوانن هاوکار بن لە ئاسانکردنى 

تێگەییشتن لە دەقەکان.
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پێشەكی 

ڕێگای  لەسەر  كاپیتاڵیزم  ئایا 
دەربكەوێت  وا  لەوانەیە  خۆوێرانكردنە ؟ 
بگرە  بێت،  سەرسوڕهێنەر  پرسیارە   ئەم 
كە  كاتێكدا  لە  ورووژێنەریشە،  پرسیارێكی 
بەشێكی زۆری كۆمپانیاكانی جیهان -لە پێش 
هەموویانەوە كۆمپانیا فەڕەنسییەكان- خەریكی 
ئاشكراكردنی ئەو قازانجە زەبەالحانەن  كە بە 
دەستی دەهێنن و قازانجێكی پێوانەیی بە سەر 
خاوەن پشكەكانیاندا دابەش دەكەن، لە كاتێكدا 
كەشوهەوایەكی  لە  كرێكاران  كڕینی  تواناییی 
پڕ لە نیگەرانی و نادڵنیاییدا بەرەو نزمبوونەوە 
بە  كارگەكان  گواستنەوەی  پڕۆسەی  دەچێت، 
شێوەیەكی بەرفراوان ڕوو لە زیادبوون دەكەن، 
پەراوێزخستن  بەرزدایە،  ئاستێكی  لە  بێكاری 
زۆربوون  بەرەو  جۆرەكانیەوە  هەموو  بە 
دەچێت. لە کاتێکدا قازانج بە شێوەیەكی بەهێز 
گەشەی  بەردەم  ئاستەنگەكانی  هاوكات  و 
کەواتە  دەكەن،  زیادبوون  لە  ڕوو  ئابووری، 
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گومانى تێدا نییە وتووێژ دەربارەی شەرعیەتی 
زیادی كردوە.  لە سامان  ئەم »دابەشکردنە » 
سەرمایەداری  ساتەدا  لەم  ئەوەیشدا  لەگەڵ 
خەریكی ڕابواردن و خۆشگوزەرانیی خۆیەتی، 
بە جۆرێك كە پێشتر نموونەیەكی لەم شێوەیەی 
لەم  ئا  نەبوە،  سنورەوە  بێ  دەسەاڵتێكی  بە 
كاتەدا پێمان وایە، سەرمایەداری ڕووبەڕووی 
نەدا  ڕووی  پێشتر  كە  دەبێتەوە  مەترسییەك 
ڕووبەڕووی  لەگەڵيدا  ئێمەیش  بێگومان  بێت، 

ئەو مەترسییە دەبینەوه. 
بەردەم  لە  خۆمان  ئەمڕۆ  ئێمە 
دەبینینەوە،  پڕۆژەدا  بێ  سەرمایەداريیەكی 
سەرمایەداریيەك كە ملیارەكانی خۆی له  شتی 
ناكات،  وەبەرهێنان  ناکات،  خەرج  بەسووددا 
هیچ ئامادەكاریيەكی پێویستی بۆ داهاتوو نییە. 
ئابووریی  بە  ڕووبار  و  جۆگەلە  وەك  پارە 
نێودەوڵەتییدا دێت و دەڕوات، بەاڵم بە دەگمەن 
بە ئاڕاستەیەكی تەندروستدا بە كار دەهێنرێت، 
تایبەتی لە واڵتانی ئەورووپای كیشوەریدا  بە 
نییە،  ئاوییان  سنوورێکی  هیچ  واڵتانەی  ]ئەو 
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بە جۆرێك  هەیە[،  کەمیان  یاخود سنوورێکی 
لە  ئابووری،  گونجاندنی  بۆ  بێت  هاوكار  كە 
ڕێگای وەبەرهێنان لە بەكارهێنانی كۆمپيوتەردا 
ئابووری،  ژێرخانی  و  كارگە  و دروستكردنی 
توێژینەوه و پێشخستن، بەڵکوو لە بریى ئەوەى 
کە بۆ ئەو مەبەستە بە کار بهێنرێت، کراوە بە 
هۆكارێك بۆ زیاتر چڵێسبوونی وەبەرهێنەران، 
بۆ  تونددان  پێشبڕكێیەكی  لە  ئەوانیش 
مەودایەکی  لە  دارایی  قازانجی  بەدەستهێنانی 

كورتدا.
و  بوەتەوە  باڵو  كە  شیزۆفرینیایەکە  ئەوە 
زیاتر  قسەكردنی  نەبووتە  هۆكاری  هەرگیز 
دەربارەی گەشەسەندنی بەردەوام، لە كاتێكدا 
كورتمەودا  دیدگایەكی  دیلی  بووینەتە  كە 
هاوکات  و  دارایی  سامان(ی  )خوڵقاندنی  و 
ئاسان  خراپڕەوتيیە  و  الدان  ئەم  جیهانگیری، 
بۆ  پاساوێك  دەیكاتە  جۆرێك  بە  دەكات، 
چاوبرسێتيی وەبەرهێنەران، بەاڵم ئەم الدانانە 
سەرمایە  گەشەی  مسۆگەریی  واقيعدا-  -لە 
درێژدا  مەودای  لە  سەرمایە  قازانجی  و 
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بەمەیش  دەكەنەوە،  مەترسی  ڕووبەڕووی 
ئابووريی جیهان بەرەو قەیران پاڵ دەنێت.

بنەماكانی  شڕۆڤەی  دەدەین،  هەوڵ  لێرەدا 
بگەین  تێ  لەوەیش  و  بكەین  میكانیزمانە  ئەو 
خۆیان  بیناییی  دارایییەكان  بازاڕە  بۆچی  كە 
بەرانبەر بە قازانجداریی ماوەكورت لە دەست 
بۆچی  دەربخەین،  ئەوەیش  هەروەها  داوە، 
وەبەرهێنەران له پڕۆژە  ماوه درێژەکان هەڵدێن، 
لەگەڵ ئەوەدا ئەو پڕۆژانەی مەترسی و ئەگەری 
لە  نوێیان  )قەیرانی(ی  و  كارەسات  ڕوودانی 
هەموویشی  لە  هەڵگرتوه،   خۆیاندا  هەناوی 
گرینگتر  قوربانیدانە –و پاڵنانی كۆمپانیاكان بە 

قوربانیدان– بە داهاتوو.
نێودەوڵەتیدا،  ئابووريی  لە  دارایی  ژینگەی 
ماوەكورتی  تێڕوانینێكی  كە  ژینگەیەك  بوەتە 
داوای  دواتریش  هەیە،  دارایی  وەبەرهێنانی  بۆ 
قازانجێكی بەرزی سەرمایەی دەکات. جیهانگیريی 
دەبینێت.  الدانانە  ئەم  بۆ  )ئاسانكاری(  ڕۆڵی 
جیهانگیری ڕێگەی داوە بە گواستنەوەی كارگەكان 
نین،        پێشكەوتوو  زۆر  كە  واڵتانەی  ئەو  بۆ 
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سەوداگەریی  توانای  نزمكردنەوەی  لەگەڵ 
ئەوەیش  پێشكەوتوەكاندا،  واڵتە  لە  كرێكاران 
قازانجی  ئاستى  بەرزترین  چنگخستنی  بە 
سەرمایەیە، بەاڵم وەهمە باوەڕ بەوە بكرێت كە 
ئەم كارە بە شێوەیەكی هەمیشەیی بەردەوام 

دەبێت.
هۆی  دەبێتە  پێشكەوتنە  ئەم  واقیعدا،  لە 
کاتێکدا  لە  سەرمایەداری،  خودی  داڕووخانی 
جەوهەری  -تەنانەت  پاشەكەوت  فەلسەفەی 
بۆ  ئامادەكاری  لە  بریتییە  فەلسەفەكەیش- 
گەرەنتیی  واتە  دوورمەوداکان،  پێداویستییە 
توانای  دابینکردنى  مووچە،  پارەداركردنی 
لەگەڵ  خانەنشینبووندا.  كاتی  لە  بەكاربردن 
ناسراوە،  بەوە  سەرمایەداری  ئەوەیشدا 
دابەشكردنی  لە  لێهاتوە  زیاتر  سیستەمێكە  
گرینگترینیان  لە  دەگمەنەكاندا،  دەرامەتە 
دوای  بە  ڕاکردن  پەتای  بەاڵم  پاشەكەوت، 
سیستەمەكە  تەواوی  ماوەكورتدا،   قازانجی 
گەندەڵ دەكات )بەو شێوەیەیش بیانوو دەدات بە 
دەست دوژمنانی سیستەمەكەوە(. كۆمپانیاكان 
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بیركردنەوە  بۆ  نییە  هاندەرێكيان  هیچ 
گەشەكردن  هۆیەوە  بە  كە  پڕۆژانەی  لەو 
دەست  بە  ماوەدرێژدا  لە  قازانجداری  و 
خستوەتە  چاویان  وەبەرهێنەرەكان  دەهێنن، 
هیچ  ڕاستیدا  لە  كورتمەودا،  بڕیاری  سەر 
وەبەرهێنان  بڕیاردانی  لە  نییە  پسپۆڕییەكیان 
ئەم  پێچەوانەوە.  بە  بەڵكوو  ماوەدرێژدا،  لە 
لۆژیكە بۆ قازانجداریی ماوەكورت كۆتایییەكی 
نزیكی بۆ سیستەمەكە هەڵگرتوە؛ لەبەر ئەوەى 
قەرزارباری  ئێمە  داهاتوو.  بە  قوربانیدانە  کە 
زەنگی  چونكە  نین،  سەرمایەداری  سیستەمی 

ئاگاداریمان بۆ هەڵكردوە. 
لەگەڵ ئەوەیشدا، هەستێكی قووڵی دوودڵی 
هەروەها  گشتیدا ،  ڕای  بە سەر  كێشاوە  باڵی 
هەست  هاواڵتییانیش  بگرە  و  بەرپرسەكان 
بدرێت،  ئەنجام  كارێك  دەبێت  دەکەن،  بەوە 
قازانجی  تا  بكرێت  چی  پێویستە  کەواتە 
خۆشگوزەرانیی  خزمەت  بخرێنە  كۆمپانیاكان 
هەلی  فەراهەمكردنی  و  گەشەکردن   و  گشتى 
كار بڕەخسێنن؟ لە ژێر پەستانی ئارگۆمێنتێكی 
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سەرۆكایەتی  هەڵبژاردنی  كە  كاتێك  تووڕەدا، 
هەوڵ  فەڕەنسا  حكوومەتی  دەبێتەوە،  نزیك 
بە  بكات،  نەخۆشیيەكە   چارەسەری  دەدات 
تایبەتی لە ڕێگەی هاندانی دابەشكردنی باشترى 
زۆركردنی  و  بەرهەمهێنراوەكان  سامانە 
ویالیەتە  -و  فەڕەنسا  لە  كڕینەوە.  توانای 
یەكگرتوەكان و هەندێك واڵتی تری جیهاندا- 
هەندێك ڕێوشوێن دەگرنە  بەر بۆ باشتركردنی 
بوونى  و  دارایی  بەڕێوەبردنی  شێوازەكانی 
شەفافیەت و خۆالدان لە دووباره بوونەوەی ئەو 
تەقینەوەی  كاتی  لە  كە  دارایییانەی  كارەساتە 
باڵۆنەكانی ئەنتەرنێتدا)1( )یان قەیرانى ئانرۆن، 
كە  زانراوە،  ئەوە  دا  ڕوویان  وۆرلدكۆم(  یان 
بەاڵم  بەسوودن،  ڕێوشوێنانە  ئەم  تەواوی 
بەم شێوەیە  ئێمە  كراون،  دیاری  مەوداكانیان 

1- قەیرانى باڵۆنەکانى ئەنتەرنێت هەروەها بە )باڵۆنى دۆت-
قەیرانێک  ئەمە  ناسراوە،  تەکنۆلۆژیا(یش  )باڵۆنى  و  کۆم( 
بوو کە لە ساڵى 2001 تووشى بۆرسە جیهانییەکان هات. 
داڕما  زانیارى  تەکنۆلۆژیاى  کۆمپانیاکانى  پشکى  نرخى 
پێداویستییەکانى  هێندەى   12 گەییشتبوە  بەرهەمەکەى  کە 

بازاڕى ئەمریکى لە ئامێرى ئەلیکترۆنیدا. 
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هۆكاری  چارەسەری  -كە  ڕوو  دەیخەینە 
نییە  شتێك  ناكات،  نەخۆشییەكە  سەرەكیی 
جگه  لە بەیەکگەییشتنى ڕوئیای مەوداکورت و، 
زیادبوونی چڵێسيی وەبەرهێنەرە پیشەگەرەکان. 
زەرووریەتى  بۆ  بوو  هۆكارێک  ئەمە 
خێراکردن و چاكسازیيەكی قووڵ لە سیستەمى 
یاسای  دانانی  و  پاشەكەوت  بەڕێوەبردنی 
ئەو  پێویستە،  كارگێڕیدا.  بواری  لە  نوێ 
بسەپێنرێت  خاوەنكارەكاندا  سەر  بە  یاسایانە 
بگونجێت  کە  بن،  قازانج  ئاستێكی  ملكەچی  و 
هەندێك  و  ئابووریدا  عەقاڵنیەتی  لەگەڵ 
بێت  جیاواز  دابنێن،  قازانجداری  بۆ  ئامانج 
وەبەرهێناندا.  مەودای  جیاوازیی  لەگەڵ 
بدەن  ڕێگە  یاسایانە  ئەم  پێویستە  هەروەها 
بە كۆمپانیاكان كە بگەڕێنەوە بۆ وەبەرهێنانی 
)ئاسایی( و پرۆژەی گەشەسەندنی ماوەدرێژ.  ئەو 
گریمانەیە دەكرێت -کە لە ناو هەندێك داواكاریی 
ئاڕاستەى  لە  جەوهەریی   گۆڕانكاریيەكی  تردا- 
گریمانەى  ئەمە  بکرێت.  تێدا  نوێیەکانەدا  یاسا 
هۆشیاربوونەوەی پاشەكەوتكاران, وەبەرهێنەران, 
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سەرپەرشتیارانی  كۆمپانیاكان،  و  بەڕێوەبەر 
کە  مەترسییانەیشى  ئەو  دارایییە -  بازاڕی 
ئێستاوە،  خراپڕەوتییەکانى  بە  پەیوەستن 
پێویستە لە سەر سیستەمى سەرمایەداری، ئەو 

بەرپرسیارێتییانەیش لە ئەستۆ بگرێت.
تاكە ڕێگا بۆ گەرەنتیكردنى بەردەوامبوونی 
ئابووريی نێودەوڵەتی، لە سەرەتای ئەم سەدە 
خاوەن  بەشداریكردنی  لە  بریتییە  نوێیەدا 
بڕیارە  چاودێریكردنی  لە  پاشەكەوتەكان 
كۆمپانیاكان،  و  قەرزداران  دوورمەوداكانی 
كە  دارایییانەی  بەرپرسە  ئەو  هەروەها 
دەكەن  پاشەكەوتانە  ئیدارەی  ئەو   پشتیوانیی 
كە ئامانجێكی دوورمەودایان هەیه. ئەگەر ئەمە 
یان  نێودەوڵەتی  ئابووريی  نەهات،  دەست  بە 
دەبێت،  نوێ  داراییی  قەیرانێكی  ڕووبەڕووى 
ئەمە لە کاتێکدایە کە  ئەو مەترسییە شاراوانە 
قازانجداريیەکى  بە  ڕێگە  كە  دێن،  دەست  بە 
بەرز دەدەن، یان كەمكردنەوەی یەک لە دوای 
گەشەکردنیان  و  كۆمپانیاكان  قازانجی  یەکى 
لەو کاتەدا، کە وەبەرهێنان لە بەرزكردنەوەی 
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بەرهەمداری لە داهاتووی دووردا دەوەستێت. 
مەترسی  ڕووبەڕووی  سەرمایەداری  گەر 
-ئەم  بوو  دەرئەنجامەكەی  ئەمە  بوو بێتەوە، 
خودی  لە  دەبوەوه-  دووبارە  بەردەوام  كارە 

خۆی زیاتر زیادەڕەوی كردوە.
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بەشی یەكەم

جیهانگیری؛ كارگەیەك بۆ 
دروستكردنی قازانج
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ئەوەی  پێشبینیی  هەرگیز  بیكار  فیبرۆنیك 
له  یەكەم  دەركەوتنی  شەرەفی  كە  نەكردبوو 
ئەمریكیی  بەناوبانگی  ڕۆژنامەیەكی  الپەڕەی 
بە  تریبیون«  هیرالد  »ئینتەرناشیۆناڵ  وەك 
ئەپرێڵی  11ی  لە  ڕۆژنامەكە  بهێنێت،  دەست 
ساڵی 2005دا دەرچوو. فەرمانبەری گەنجینەی 
كۆمپانیای كارفۆر )فیبرۆنیك بیكار( پێشنیاری 
بارودۆخی  باسكردنی  بۆ  ڕۆژنامەنووسەكەی 
ژیانی خۆی و كارەكەی قەبووڵ كرد، هەروەها 
ڕێگەی دا بە ڕۆژنامەنووسەكە كە لە بەردەم 
تێری(  )شاتۆی  لە  كۆمپانیاكەدا  فرۆشگاكانی 
دوانزە  نزیكەی  ماوەی  بۆ  كە  بگرێت،  وێنەی 
ئەو  دەكات،  تێدا  كاری  بەردەوامی  بە  ساڵ 
شەرمنانەى  بزەیەکى  کە  فەرمانبەرە،  کچە 
بارودۆخى  کە  دا  ڕێگەى  بوو،  ڕوو  سەر  لە 
خۆى بۆ خەڵکى باس بکات، ئەمە گوزارشتێكە 
کە  فەڕەنسی  كرێكاری  ملیۆنان  هەستی  بۆ 
بێبەشبوون  و  نائومێدی  هەستی  دەكەن:  كار 
داڕمانی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  دادوەری  لە 

بەردەوامی تواناییی كڕین.
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فەرمانبەری گەنجینە و
سەرۆكی ئەنجوومەنی كارگێڕی/بەڕێوەبەری گشتی

یان ئەو سەرمایەدارییەی كە لە سەر سەری خۆی دەڕوات
ئایا ئەمە دڵۆپێك ئاوە  لە دەریادا؟ كارفۆر 
سەرەمووچەیەكی كەم كە بە ڕێژەی 1.79% 
لە  مابوونەوە  الی  كە  كڕێكارانەی  بەو  دەدا 
ساڵى 2004دا، ئەو سەرەمووچەیەیش كەمتر 
بوو لە ڕێژەی هەڵئاوسانی سااڵنە. فیبرۆنیك 
بیكار بە ڕۆژنامەنووسەكەی گوت: »بە هەزار 
حاڵ مووچەى مانگانەكەی دەگاتە نزیكەی 800 
پێداویستییەكانی  كڕینی  بەشی  ئەویش  یۆرۆ، 
بیكڕێت  كۆگایەیش  لەو  و  بێت  ئەگەر  ناكات، 
كە خۆی كاری تێدا دەكات«،  هەروەها گوتی: 
خاوەن  ئەوە  بەاڵم  دەکەین،  کار  »)ئێمە 
لە  دەچننەوە(«.  قازانجەكەی  كە  پشكەكانن 
ساڵی 2005دا، ئەم گوزارشتە بەردەوام وەک 
پانتاییی ملمالنێی  لە  ئاگادارکردنەوە  زەنگێکى 

كۆمەاڵیەتیدا دووبارە دەبێتەوە.
ئەوەی كە لە كۆبوونەوەی دەستەی گشتیی 
خاوەن پشكەكانی كارفۆردا لە 20ی ئەپرێڵی 
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دڵنیابوونەوه  بوو  ڕاگەیەنرا،  2005دا  ساڵی 
هەمان  لە  بیكار،  فیرۆنیك  هەستەكانی  لە 
بڕی  دابەشكردنی  بە  درا  بڕیار  كۆبوونەوەدا 
پشكێكدا،  هەر  سەر  بە  یۆرۆ   0.94 قازانجی 
بە   27% ڕێژەی  بە  بەرزبوونەوەی  قازانج 
خۆیەوە دیبوو لە چاو ساڵی ڕابردوودا، هەروەها 
فیبرۆنیك بیكار گوتی: »كارفۆر دەرئەنجامێكی 
نەبوو  ئەمە  بەاڵم  نەهێناوە،  دەست  بە  باشی 
كە  )سەرەمووچەیەك(  پێدانی  لە  ڕێگری  بە 
كە  هەواڵێك  سەرەڕای  %27بوو«.  بڕەكەی 
وەك بۆمبێكی بچوك دانرابوو -نەك بە تەنها 
بۆ مەرجەکانی خانەنشینكردنی  كارفۆردا-   له 
ئەنجوومەنی  سەرۆكی  برنار(ـی  )دانییل 
كارگێڕی/بەڕێوەبەری پێشوو. چەند هەفتەیەك 
پێش ئەوە بە هۆی ڕازینەبوونیان بەو ئەنجام 
هێنابوو،  بەدەستى  دانییل  دەستکەوتانەی  و 
دەستەی  لە  ئاڕاستە  كرد.  تەنها سوپاسێكیان 
گشتیدا ئەوە ڕاگەیەنرا -گەر برنار بەڵێن بدات 
كە لەگەڵ ڕكابەرەكانی كۆمپانیادا كار نەكات- 
ئەوا پاداشتی كۆتایی خزمەتەكەی یەكسانە بە 
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بەهای مووچەی سێ ساڵی، ئەو بڕە پارەیەی لە 
ماوەی چوار ساڵدا پێی دەدرێت )كۆی گشتیی 
پاداشتەكەی 9.39 ملیۆن یۆرۆ بوو، لە ساڵی 
2005دا بڕی 4.9 ملیۆن یۆرۆی پێ دەدرێت(، 
سەرەڕای خانەنشینكردنی بە بڕی %40ی دوا 
 29 بڕی  مەبەستە  ئەم  بۆ  كارفۆر  مووچەى، 
ملیۆن یۆرۆی لە هەژماری خۆیدا بۆ تەرخان 

كرد.
وەك  بیانوویەک  هیچ  بێ  بە  زۆرینە 
ڕێزێك تەماشای ئەمە دەكەن -نەك بە تەنها 
كە  كارفۆردا،  فرۆشگاكانی  كرێكارانی  ناو  لە 
ئاستی  لە سەر  كەسە   هەزار   420 ژمارەیان 
دەکات،  شۆکیشیان  تووشی  بەڵکوو  جیهان- 
شۆكێك كە )لۆك فاندفیلت(ـی سەرۆكی نوێی 
لە  لێدوانێك  خێرایی  بە  كرد  ناچار  كارفۆری 
سەر ئەوە بدات، كە ئەو هەرگیز ئارەزووی ئەم 
جۆرە کارانەی نییە، هەروەها گوتی: )بە تەنها 
خۆی بۆ كاركردن تەرخان كردوە، ئارەزووی 
كۆمەڵێك  وەستاندنی  بۆ  دا  نیشان  خۆی 
کاتى  لە  خانەنشینكردنی  مامەڵەی  شێوازی 
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ئەنجوومەنى  خانەنشینبوونیدا وەک سەرۆکى 
تەواوی  بە  پاشان  داهاتوودا(.  لە  کارگێڕى 
مووچەكەی خۆی ئاشكرا كرد: كە بریتی بوو لە 
600 هەزار یۆرۆى سااڵنە لەگەڵ زیادەیەك بە 
بڕی 150 یۆرۆ هەزار بەرانبەر بە ئامادەبوونی 
تایبەتكردنی  بێ  بە  بەاڵم  كۆبوونەوەكاندا،  لە 
تایبەت   سااڵنەی  پاداشتی  و  خوایشت  پشكی 
لە  وازهێنان  كاتی  لە  بەرانبەرێك  هیچ  بێ  و 
وا  زیادە.  مووچەیەكی  هیچ  بێ  و،  كارەكەیدا 
دیار بوو گوشارى کەناڵەکانى ڕاگەیاندن زۆر 
ناچار  فاندفیلت«ـی  »لوك  کە  بووبێت،  بەهێز 
هەروەها  بدات،  شێوەیە  لەو  بڕیارێکى  کرد 
فاندفیلت بە وردی شارەزای ئەو  ڕەنگە لوك 
بە  بوون  پەیوەست  کە  نەبووبێت،  بابەتانە 

کرێوە.
ڕووبەڕووبوونەوەیەك   ،2005 ساڵی 
سەرۆكی  و  گەنجینە  كارمەندانی  نێوان  لە 
ڕووبەڕووبوونەوەكە  دا،  ڕووی  كارگێڕیدا 
گوزارشتێك  ئەمە  هەبوو،  زۆری  گرینگییەكی 
بوو لەوەی كە سەرمایەداری لە سەر سەری 
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خۆی دەڕوات ]سەرمایەدارى لە بارودۆخێکى 
کوردى[.  وەرگێڕى  دژواردایە.  و  خراپ  زۆر 
ڕاگەیاندنی ئەو چەند فیشەكە ئاگرینانەی ئەو 
قازانجە  پێوانەیییانەی كە كۆمپانیا گەورەكانی 
هێنا  دەستیان  بە   )CAC40( ئاماژەی  ناو 
کە  ئاماژەیەى  لەو  بریتییە   ])CAC40(
گوزارشت لە نێوەندى پشکى چل گەورەترین 
کۆمپانیای فەڕەنسى دەکات کە پەیوەستن بە 
کوردى[،  وەرگێڕى  فەڕەنسییەوە.  بۆرسەى 
لەگەڵ مووچەی زەبەالحی بەڕێوەبەرەكانی ئەم 
بە هۆكاری دروستبوونی  بوون  كۆمپانیانەدا ، 
داهاتی  تێكڕای  فەڕەنسادا،  لە  ناڕەزایی. 
خێزانەكان بە بڕی %1.7 بەرز بوەوە، ئەم بڕە 
یەكسان بوو بەوەی كە فیبرۆنیك بیكار و هاوڕێ 
دەهێنا.  دەستیان  بە  كارفۆر  لە  كرێكارەكانی 
داڕمانێكی  بەرەو  كار  دەستی  بازاڕی  بەاڵم 
بەردەوام دەچوو، ساڵی 2005 تێكڕای بێكاری 
مانگی  لە  بەاڵم  تێپەڕاند،  %10ی  بەربەستی 
یۆنیۆی ساڵی 2005دا دابەزی بۆ %9.9، ئەم 
ئاستە لە بێكاری لە پێنج ساڵی پێشوودا ڕووی 
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نەدابوو، كۆی توێژینەوەكان ئاماژەیان بۆ ئەوە 
دەكرد، ئەو كارانەی پێویستیان بە لێهاتوویيەكی 
بە  ناجێگیرن،  كارانە ی  ئەو  یاخود  هەیه،  كەم 

شێوەیەكی بەرفراوان باڵو دەبنەوە.
بەراوردكردنی قازانجی كۆمپانیاكان لەگەڵ 
 ،2004 ساڵی  سەرسوڕمانە.  جێگای  یەكتردا 
ئەو   ،)CAC40( ئاماژەی  ناو  كۆمپانیاكانی 
قازانجە پوختەی بە دەستیان هێنابوو، كەمێك 
زیاتر بوو لە 60 ملیار یۆرۆ، بە زیادەیەك كە 
ڕێژەكەی %55 بوو لە چاو ساڵی ڕابردوودا. 
)تێكڕای(  پەترۆڵ  بۆ  »تیۆتاڵ«  كۆمپانیای 
بڕەكەی  هێنابوو،  دەستی  بە  قازانجەی  ئەو 
بەرزترین  كە   )+23%( بوو  یۆرۆ  ملیار   9.4
ئاستی قازانجی بوو لە مێژووی خۆیدا، دواتر 
قازانجەكەی  دەرمان  بۆ  »سانۆ«  كۆمپانیای 
 BNP 5.25 ملیار یۆرۆ بوو، پاشان »بانكی
بوو.  یۆرۆ  ملیار   4.67 قازانجەكەی  باریبا« 
كۆمپانیا  چل  كە  قازانجەی  ئەو  گشتیی  كۆی 
گەورەكە بە سەر خاوەن پشكەكانیاندا دابەشیان 
2003دا،  ساڵی  لە  بوو  یۆرۆ  ملیار   25 كرد 
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ملیار   3.3 تیۆتاڵ  كۆمپانیای  هەمان ساڵدا  لە 
یۆرۆ لەگەڵ زیادەیەك بە بڕی %27 بە سەر 
بانكی  بەاڵم  كرد،  دابەش  پشكەكانیدا  خاوەن 
باریبا نزیكەی 1.77 ملیار یۆرۆ و زیادەیەكی 
بە بڕی %38 دابەش كرد. كۆمپانیای دڵنیایی 
دابەش  یۆرۆی  ملیار   1.16 لە  زیاتر  ئاكسا 
كرد، كە یەكەم جاری بوو لە مێژووی خۆیدا لە 
ساڵی 2003دا قازانجەكەی لە ملیارێك یۆرۆ 
تێ بپەڕێت، لەگەڵ زیادەیەكدا بە بڕی 61%. 
)هنری دی كاستریس(ـی بەڕێوەبەری كارگێڕیی 
كۆمپانیای دڵنیایی ئاكسا لە لێدوانێكدا گوتی: بە 
باش  زۆر  ئەم ساڵ  دەرئەنجامەكانی  ڕاستی، 

بوون.
لە  زۆریان  جیاوازیيەكی  كۆمپانیاكان    
ئەمە  نییە،  پشكەكانیاندا  كڕینەوەی  دووبارە 
پڕۆسەیەكی دارایی ئەبستراكتە كە دەبێتە هۆی 
بەرزكردنەوەی بەهای پشكەكان لە بۆرسەدا، 
تێدا  بچوكەكانى  و  گەورە  پشكدارە  هەروەها 
 2004 ساڵی  شێوەیە  بەم  دەهێنن.  كار  بە 
كۆمپانیای تیۆتاڵ بە بەهای نزیكەی 3.5 ملیار 
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یۆرۆ پشكەكانی كڕیيەوە، كە یەكسان بوو به 
 %3.4ى سەرمایەكەی، هەروەها یەكسان بوو 
بە %38ى قازانجەكەی. كڕینەوەی پشكەكان، 
بەشێكی گەورەی پالنی وەبەرهێنانی كۆمپانیای 
تیۆتاڵی دەردەخست  لە نێوان سااڵنی 2004-
دەكرد  ئەوەیان  پێشبینیی  هەروەها   ،2008
 8 بۆ   7 بوارەدا  لەم  سااڵنە  وەبەرهێنانى  كە 
ملیار یۆرۆ بێت، بەاڵم بانكی باریبا كڕینەوەی 
پشكەكانی گەییشتە نزیكەی 1.6 ملیار یۆرۆ، 
بە  قازانجەكەی.  سێیەكی  لە  بوو  زیاتر  واتا 
دەچنەوە،  دواوە  بەرەو  بازاڕەكان  كورتی، 
پشكەكانیان بۆ كۆمپانیاكان خۆیان دەگەڕێنەوە 
قازانجەكانیان،  سێیەكی  لە  زیاترە  تێكڕا  -بە 
لە سەروو هەموویانەوە هەر دوو كۆمپانیای 
 60% بڕی  بە  كە  سویس«  و  »ئاكۆر 
پشكەكان  كڕینەوەی  گەڕاندەوە-  پشكەكانیان 
ئەم  زیاترە .  زیادكردنی سەرمایه  لە خواستی 

دیاردەیە هەرگیز پێشتر ڕووی نەدابوو.
ئەگەر كۆمپانیا گەورەكان خاوەن پشكەكان 
لە خۆ بگرن، ئەوە بەڕێوەبەری كۆمپانیاكانیان 
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لە بیر ناكەن، لە سااڵنی ڕابردوودا ڕێوشوێنی 
ساڵی  بەر،  گیرابوە  )گەییشتنەوه-اللحاق ( 
2004 بەشێنەیی بوو بە هۆی بەرزبوونەوەی 
بەاڵم   ،)CAC40( بەڕێوەبەرەكانی  مووچەی 
مووچەكانیان  بەڕێوەبەرانه  -تێكڕای  ئەو 
سەرەڕای  یۆرۆ-  ملیۆن   2.2 دەگەییشتە 
دەستیان  بە  كە   9.8% بڕی  بە  زیادەیەك 
بە  دا   2003 ساڵی  لە  زیادەیە  )ئەم  هێنابوو 
ئاشكرا  بە  زیادەیە  ئەم  بوو(،   14% ڕێژەی 
لە ڕێژەی %1.79 زۆرتر بوو، كە فیبرۆنیك 
هاندەرێکى  ئەمانە  هێنابوو!  دەستی  بە  بیكار 
بانکیى  هەژمارى  تەقینەوەی  بۆ  بوون  باش 
کە  کاتەى  ئەو   .)CAC40( بەڕێوەبەرەکانى 
هیچ  بێ  بە  بوو،  بەڕێوەبەر  برنار«  »دانییل 
کارە  ئەم  ڕاگەیاندنەکاندا  لە  دەنگدانەوەیەک 
بە ئاسانى تێپەڕى. لەگەڵ ئەوەیشدا، پێویستە 
ئاماژه  بەوە بكەین، بەشێك لە بەڕێوەبەرەكان 
بە هۆی ئەوەی هەندێك سامان و بڕێك هەلی 
دەستکەوت  وەک  كردبوو،  فەراهەم  كاریان 

خەریکى شانازیکردن بوون بە خۆیانەوە!
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لە سەروو ئەمانەوە   -ئەم كارە دەگەڕێتەوە 
)لیندسای   2004 ساڵی  بەڕێوەبەرەکان-  بۆ 
ئۆین جۆنز(ی سەرۆكی كارگێڕیی كۆمپانیای 
جوانكاری،  كەرەستەی  و  عەتر  بۆ  ڕوویاڵ 
سەرەڕای  یۆرۆی  ملیۆن   6.596 نزیكەی 
هەرگیز  کە  هێنا،  دەست  بە  خواییشت  پشكی 
هیچ یەكێك لەوان زیادەیەكی لەوە بەرزتریان بە 
دەست نەهێنابوو، ڕەنگە مووچەكانیان لە هەمان 
سنوری ساڵی 2003دا وەستا بێت، ئەمەیش 
بە مانای نزمبوونەوەی هێواشی مووچەی ئەو 
بەڕێوەبەرانەی كە هەمیشە لە سەر مووچەی 
بەرز ڕاهاتبوون. زیاتر لە دە بەڕێوەبەری چل 
كۆمپانیا گەورەكە زیادەیەكیان بە بڕی 20% 
لە مووچەكانیاندا بە دەست هێنا. ئەوانەی كە 
خەاڵتی »چڵە خورمای زێڕێن«یان بە دەست 
هێنا: جان فیلیب تییری، سەرۆكی )+80.3%(
AGF و ویلیە جیی دول، سەرۆكی كۆمپانیای 
ئاسیلۆر بۆ تەنی ڕەق )+%61.4(، مووچەكەیان 
لە  بوو  یۆرۆ  ملیۆن   1.26 و   1.56 بڕی  بە 
بەشی سەرەوەی لیستی چل كۆمپانیاكە دانران، 
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شتی  هەندێك  شاییستەی  خۆیان  خەیاڵی  بە 
تریش بوون... لە واقیعدا بڕەکە گەورەتر بوو 
)ڕزگاركەری(  لە بەشی »جان الینیە فورتو« 
كۆمپانیای فیفیندی بۆ ئاو، كە مووچەكەی لە 
بڕەكەی    52.9% ڕێژەی  بە  2004دا  ساڵی 
3.45 ملیۆن بوو،بەرز بوەوه سەرباری بڕێكی 

گەورە لە پشكی خواییشت. 
بە شێوەیەكی گشتی، چل كۆمپانیاكە لە ساڵی 
داراییی ڕابردوودا سوودیان لە جێبەجێكردنی 
پێودانگی ژمێریاری-داراییی نوێ وەرگرت، كە 
بە پێودانگی نێودەوڵەتی بۆ ڕێگەپێدانی دارایی 
تایبەتكراوە  پشكە  ئەوەی  بۆ  دەبرێت،  ناو 
دابەش  بەڕێوەبەرەكاندا  بە سەر  مەزنەكانیان 
كۆمپانیاكە،  چل  چواری  سەر  لە  سێ  بکەن. 
ملیۆنان پشكی تایبەتیان بۆ بەڕێوەبەرەكانیان 
لە بودجەی ساڵی 2004دا دانا، بەم شێوەیە 
قەرەبووی »لندسای ئۆین جۆنز« كرایەوە كە 
2004دا  ساڵی  مووچەی  لە  زیادەیەكی  هیچ 
خواییشتیان  پشكی  ملیۆن  یەك  نەبوو، 
»لندسای  تایبەتی  هەژماری  بۆ  كرد  تایبەت 
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دی  »هنری  شێوە  هەمان  بە  جۆنز«.  ئۆین 
بۆ  ئاكسا  كۆمپانیای  كاستریس«ـی سەرۆكی 
دەستی  كە  فورتو«،  ڕینیە  »جان  و،  دڵنیایی 
بەشی  لە  هەڵگرتبوو  بەرپرسیارێتییەكەی  لە 
جێبەجێكردنی كۆمپانیای فیفیندی لە مانگی مایۆ 
ساڵی 2005دا، بڕی 850 بۆ 800 هەزار پشكی 
درا،  پێ  ڕێكوپێك  شێوەیەكی  بە  خواییشتیان 
لەبەر ئەوەى بە بەردەوامى نرخى پشکەکانیان 
پشكەكان   بەهای  دەبوەوە،  بەرز  بۆرسەدا  لە 
بە ڕێژەی 29%  لە ماوەی یەک ساڵدا  تەنها 
بەرز بوەوە، یەكسان بوو بە 5.6 ملیۆن یۆرۆ 
مووچە  بەاڵم  2005دا.  مەی ساڵی  مانگی  لە 
زیادەكان، وەك بارودۆخی »دانییل برنار« بە 
هیچ پێودانگێك هەرگیز شتێكی ناوازە نەبوون. 
هەڵاڵی ڕاگەیاندن كاریگەرییەكی توندی لە سەر 
بارودۆخی برنار هەبوو، بە شێوەیەك گوشاری 
لە سەر »جان ڕینیە فورتو« دروست كرد بۆ 
بەڕێوەبەری  وەك  ڕابگەیەنێت،  ئەوە  ئەوەی 
دەستبەرداری  فیفیندیم  كۆمپانیای  پێشووی 
)قوربانیدانه(   ئەم  دەبێت.  زیادەكەی  مووچە 
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زیانێكی گەورەی نەبوو؛ لە كۆمپانیای ئافتس 
مووچەیەك  كۆمپانیاكە  سەرۆكی  سیفەتی  بە 

وەردەگرێت بڕەكەی 1.6 ملین یۆرۆیە!
بەڕێوەبەرەکانى  زۆرینەى  دوودڵی  بێ 
داهاتوودا  لە  پێشووی چل كۆمپانیا گەورەکە  
هیچ  ئەوەى  بێ  بە  دەكرێن،  خانەنشین 
ڕاگەیاندندا  دەزگاکانى  لە  دەنگدانەوەیەک 
لە  )یاسای  پێشكەوتنێك  تاكە  بکات.  دروست 
پێناو پێشكەوتن و نوێكردنەوەی ئابووریدا( بوو، 
كە لە 26ی یۆلیۆی ساڵی 2005دا دەرچوو، 
مووچەیەكی  هەر  سەپاند،  ئەوەی  یاساكە 
)پاداشتی  كۆمپانیاكان  بەڕێوەبەری  نائاسایی 
جگە  زیادە،  مووچەی  یان  كار،  لە  وازهێنان 
لە ساڵوی ئاڵتوونی، یان پاداشتی دەستكردن 
بەرز  كارگێڕی  ئەنجوومەنی  بۆ   دەبێت  كار( 
بكرێتەوە و دەستەی گشتیی خاوەن پشكەكان 
پەسەندی بكات. یاسای شەفافیەت توانیی ببێتە 
لیژنەی  هەمواركراوەكانی  خاڵە  تەواوكەری 
بڕیاریان  و  نیشتیمانیدا  دەستەی  لە  یاسایی 
کە  کۆمپانیایانەى  ئەو  دەبێت ،.  ئەوە  سەر  لە 
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پەیوەستن بە بۆرسەوە، پێویستە ئەو پاداشتەى 
کە لە بودجەکانیاندا دیارییان کردوە بۆ ئەوەى 
بیدەن بە بەڕێوەبەرەکانیان، لە بەردەم دەستەى 

گشتیی خاوەن پشکەکانیاندا ئاشکرای بکەن.

كاتێك گەشە الواز بوو قازانجەكان تەقینەوە
زوهرە  هەسارەی  لە  سادە  كەسێكی  هەر 
یان مەریخەوە دابەزێتە سەر خاكی فەڕەنسا، 
لێی  تێگەییشتن  کە  دەدۆزێتەوه  جیاوازییەك 
گرانە : كاتێك كە بارودۆخ سەبارەت بە گەشە 
بارودۆخی  یان  كڕین،  تواناییی  یان  خراپە، 
كرێكاران، ئەوا قازانجی كۆمپانیاكان زەبەالحتر 
دەبن. ئەمە ڕاستيیەكی گرینگە بۆ لێپرسینەوە 
ئەمە  دەتوانرێت  خودكاری.  شێوەیەكی  بە 
تردا  جیاوازیی  هەندێک  )لەگەڵ  بگشتێنرێت 
کە دواتر دەگەڕێینەوە سەرى( بە سەر كۆی 
واڵتەكانی ڕێکخراوی هاریکاری و گەشەپێدانی 

ئابووری.
لە حەوت واڵتە گەورەكەدا، ڕێژەی قازانجى 
تێكڕای بەرهەمی ناوخۆییی ئەو بەها بەرزەی 
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ئێستای بە دەست نەهێناوە، لە سەرەتای هەر 
حەفتاوە،  ساڵەكانی  نەوتییەكەی  شۆكە  دوو 
لە   14% گەییشتە   2004 ساڵی  ڕێژەیە  ئەم 
سەرەتای  لە  تەنها  ناوخۆیی،  داهاتی  كۆی 
لە  بوو.   10% ڕێژەیە  ئەم  هەشتادا  سااڵنی 
تایبەت،  شێوەیەكی  بە  یەكگرتوەكان  ویالیەتە 
-لە  باجەكان  داشكاندنی  دوای  قازانج  ڕێژەی 
سامانی نەتەوەيی گەییشتە بەرزترین ئاست لە 
دوای قەیرانی جیهانی ساڵی 1929ـوە، ساڵی 
بۆرسەی  ئاماژەی  ناو  كۆمپانیاكانی   2004
قازانجیان  ڕێژەی   ، بۆرز500  ئاند  ستاندارد 
بەرز بوەوە و گەییشتە ڕێژەی %20، ساڵى 
بە  هاوشێوەیان  بەرزبوونەیەکى  یش   ٢٠٠٣
دەست هێنابوو، بەاڵم كۆمپانیا ئەورووپییەكانی 
ساڵی   ،350 بۆر  ئاند  ستاندارد  ئاماژەی  ناو 
 78% ڕێژەی  بە  بەرزبوونەیەكیان   2004
بە دەست هێنا، پێشبینیی ئەوەیشیان کرد  كە 
بە  نوێ  بەرزبوونەوەیەكی  ساڵی2005دا  لە 

ڕێژەی %30 بە دەست بهێنن.
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بە شێوەیەكی بنەڕەتی، ئەم كارە شاییستەی 
سەرسوڕمان نییە، لە كۆتاییی قەیرانەكاندا، بۆ 
نموونە وەك باڵۆنەكانی ئەنتەرنێت كە لە ساڵی 
2000دا تەقییەوە، وەك هەمیشە بوو بە هۆی 
بەرزبوونەوەیەكی گەورە لە قازانجدا، بەاڵم بە 
بووژاندنەوەی  قۆناغەكانی  بە  بەراوردكردن 
كە  دەدۆزینەوە  ئەوە  ئابووری،  پێشووی 
قۆناغە  هەموو  سەروو  لە  بەرزبوونەوەكە 
هاوشێوەکانەوەیە لە دوای ساڵی 1945ـەوە، 
هاوسەنگيی  نەمانی  لە  گوزارشتە  ئەمەیش 
قازانج  نێوان  )دابەشكردنی(  لە ڕێژەی  گەورە 
كۆمپانیاكان  قازانجی  كە  كاتێكدا  لە  كرێدا.  و 
بەرز دەبێتەوە، لە پشت ئەو بەرزبوونەوەیەوە، 
باشترین  لە  دەبێتەوە...  نزم  كرێكاران  كرێی 

بارودۆخدا ئەمە ڕوو دەدات.
واڵتە  -لە  ڕابردوودا  سەدەی  كۆتاییی  لە 
کە  دەكرێت،  ئەوە  تێبینیی  پیشەسازییەكاندا- 
بەشى كرێ لە سەر بەهای زیادە نەوەستابوو،  
بەاڵم لە كۆتاییی حەفتاكانى سەدەى ڕابردوودا 
بە   .70% گەییشتە  پاشەکشەیە  ڕێژەی  ئەو 
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دە ساڵی  ماوەی  لە  دیاردەیە  ئەم  پێچەوانەوە 
ڕابردوودا خێراتر زیادی كرد، پاشەكشەكردن  
كەوتە ژێر ڕێژەی %65 لە سەرەتای سەدەی 
نوێدا، ئەمەیش بە گوێرەی ئامارەكانی ڕێكخراوی 
هاریکاری و گەشەپێدانی ئابووری. بەاڵم پشكی 
پێچەوانەدا ڕۆیشت و  ئاڕاستەیەكی  بە  قازانج 
ڕێژەی %30 تێپەڕ كرد و نزیك بوەوە لە 40%. 
قازانجانە  نزمبوونەوەى  و  بەرزبوونەوە  ئەو 
بە  کە  کاریگەرییانەوە  بەو  نەبوون  پەیوەست 
هۆى سووڕە )خولە( ئابوورییەکانەوە دروست 
دەبن ]بەڵکوو هۆکارى ترى هەیە[ هەر چۆنێک 
بێت ڕۆژێک ئەو بارە دەگەڕێتەوە بۆ ئاراستە 

بنەڕەتییەکەى خۆى. 
جیهانگیری لە سەر بنەڕەتى ئەم خێرایییە 
بازرگانی،  ئاڵوگۆڕی  كرانەوەی  دەوەستێت ، 
ئەو  سەر  بە  سەرمایەکانى  لێشاوی  ئازادیی 
واڵتە  دەگوترێت  پێیان  كە  سەپاند،  واڵتانەدا 
گەشەسەندوەکان(  واڵتە  )یان  دەركەوتوەكان 
ئەورووپای  و  ئاسیا  واڵتانی  تایبەتی  بە 
بە  پەیوەستبوونیان  لەگەڵ  ئەمە  خۆرهەاڵت، 
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پێشكەوتنی تەكنۆلۆژیای پێوەندیی مۆدرێنەوە . 
لە واقیعدا جیهانگیری وەك میكانیزمێكی بااڵی 
دەركەوت،  قازانج  دروستكردنی  لێهاتووى 
بەاڵم قازانجەكە بۆ كۆمپانیا گەورەكانی واڵتە 
دوو  ڕێگەی  لە  ئەمە  دەبێت.  پێشكەوتوەكان 
دیار دەی تایبەتەوە ڕوو دەدات: یەكەم بریتییە 
كە  مانیفاكتۆرە،  پڕۆسەی  گواستنەوەی  لە 
دەبێتە هۆی نزمكردنەوەی تێچوونی یەكەیەكی 
لە  بریتییە  گرینگترە-  دوەم-  و،  بەرهەم 
تێكچوونی ڕێژەی دابەشكردنی داهات لە واڵتی 
توانای  الوازیی  هۆی  بە  كۆمپانیادا،  خاوەن 
مانایەكی  بە  كرێكارەكانەوە.  سەوداگەریی 
بۆ  دەكات  كار  بەهێز  میكانیزمێكی  وەك  تر، 

نزمكردنەوەی كرێ.
مانیفاكتۆر...  پرۆسەكانی  گواستنەوەی 
ئەمە زەنگێکى مەترسیدارە، هەوڵ دەدەین لەم 
دەوڵەمەندەکاندا  واڵتە  لە  هەڵبێین،  گوزارشتە 
گەورە  مەترسيیەكی  لە  گوزارشت  ئەمانە 
گواستنەوەى  پێچەوانەوە  بە  بەاڵم  دەکەن، 
پرۆسەکانى مانیفاکتۆر دەبێتە وزەیەکى بەهێز 
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ئابووریی  گەورەی  بەرزبوونەوەیەكی  بۆ 
واڵتە تازە دەركەوتوەكان، بە تایبەتی چین و 
هیندستان، هەروەها بۆ ئەو واڵتانەی كە نزیكن 
لێمانەوە لە کیشوەرى ئەورووپادا وەک واڵتانى 
ناوەڕاست و خۆرهەاڵتى ئەورووپا، پڕۆسەی 
ورد  مانایەكی  بە  مانیفاكتۆر  گواستنەوەی 
لە  دیاریكراو  چاالكییەكی  گواستنەوەی  یانی 
واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی تر: بۆ نموونە داخستنی 
كارگەیەك لە فەڕەنسا و كردنەوەی كارگەیەكی 
دەهێنێت،  بەرهەم  کااڵ  هەمان  كە  چین  لە  تر 
پاشان بەشێک لەو بەرهەمە هاوردەی فەڕەنسا 
مانای  بە  گشتی  شێوەیەكی  بە  دەكرێتەوە. 
ئەو  بەشێكی  یان  چاالكییەك  گواستنەوەی 
دەركەوتوەكان  تازە  واڵتە  بۆ  دێت  چاالكییە 
ڕێگەی  لە  نزمە،  واڵتانەدا  لەو  كرێ  كە 
كردنەوەی لقێكی كۆمپانیاكە، یان مامەڵەكردن 
یان  واڵتانەدا،  ئەو  ناو  لە  بەڵێندەرێك  لەگەڵ 
بێ  بە  دەرەوە  لە  چاالكییەك  بە  دەستكردن 
وەستاندنی هەمان چاالكی لە فەڕەنسادا، بەاڵم 
بە  پێویستمان  بابەتە   ئەم  ڕوونکردنەوەى  بۆ 
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نموونەیەك هەیە، بۆ نموونە کڕیارێک خواستى 
لە سەر کااڵیەک هەیە بەاڵم بە نرخێکى کەم، 
گەر کااڵکە لە فەڕەنسادا بەرهەم بهێنرێت ئەوا 
ناتوانرێت نرخەکەى کەم بکرێتەوە. بۆ کۆمپانیا 
بازرگانییەکان ئەمە بەو مانایە دێت کە دەبێت 
ئەو  کە  بکەن،  هاوردەکارێکدا  لەگەڵ  مامەڵە 
کااڵیە لە واڵتێکى تازە دەرکەوتوەوە هاوردەى 

ناوخۆ بکات. 
گواستنەوەی  بارودۆخەكاندا،  هەموو  لە 
دامەزراوەكان  قازانجی  مانیفاكتۆر،  پڕۆسەی 
بەرز دەكاتەوە؛ لەبەر ئەوەی ئامانجی بنەڕەتی 
لە پڕۆسەكەدا  بریتییە لە نزمكردنەوەی تێچوونی 
گواستنەوەی  بە  ئەوەیش  بەرهەم ،  یەكەیەكی 
كە  واڵتانەی  ئەو  بۆ  مانیفاكتۆر  پڕۆسەی 
كە  دروستە  ئەوە  نزمە.  تێیاندا  كرێكار  كرێی 
لە دە كۆمپانیا گەورەكان پڕۆسەكانی  حەوت 
چوونە  مەبەستى  بە  دەگوێزنەوە  مانیفاكتۆر 
ناو بازاڕى واڵتە دەركەوتوەكان، بەاڵم هەوڵی 
كەمكردنەوەی كرێی كرێكارەكانیان دەدەن. بە 
گوێرەی توێژینەوەكەی نووسینگەی ڕاوێژكاری 
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کە  نزمبوونەوەی  تێكڕای  بیرجیە()2(  )ڕۆالن 
بەاڵم  ـیه،   30% ڕێژەی  دەهێنن  دەستی  بە 
جیاوازییەكە  دەبێت.  زیاتر  ڕێژەكە  جار  زۆر 
كە  ئەوەی  وەك  دەبێت  گەورەتر  واقیعدا  لە 
تێچوونی  كە  كاتێكدا  لە  دەیزانن.  هەموان 
كاتژمێرێك كاركردن لە ئەڵمانیادا 24 دۆالرە 
)کە ژمارەی پێوانەییی جیهانە( و لە ویالیەتە 
یەكگرتوەكان 21 دۆالرە و، لە یابان 19 دۆالر 
لە  نزیكەی 17 دۆالر، بەاڵم  لە فەڕەنسادا  و، 
پۆڵەندا و كۆماری چیك تێچوونی كاتژمێرێك 
كاركردن ناگاتە 5 دۆالر،  لە چین 0.6 دۆالر 
كاتژمێرێك  كرێی  تێچوونی  ناكات.  تێپەڕ 
ئەوەندە  سی  نزیكەی  واڵتانەدا  لەو  كاركردن 
كەمترە لە فەڕەنسا، چل ئەوەندەیش كەمترە لە 

ئەڵمانیا!

زیاد  ئەورووپادا  لە  خزمەتگوزارییەکان  »گواستنەوەى    -2
نێوان  هاوبەشى  توێژینەوەیەکى  ناونیشانى  ئەمە  دەکات« 
گەشەسەندن  و  بازرگانى  بۆ  نەتەوەیەکگرتوەکانە  کۆنفرانسى 
)ئەنگتاد( و ئۆفیسى ڕۆالن بیرجیە بۆ کارى ڕاوێژکارى ستراتیژى، 
ئەم توێژینەوە لە مانگى یۆنیۆى ساڵى 2004دا لە سەر بنەماى 
نموونەیەک کراوە کە نزیکەى پەنجا کۆمپانیاى گەورەى ئەورووپى 

لە خۆ دەگرێت. 
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شوێنەواری گواستنەوەی پرۆسەكانی مانیفاكتۆر
كرێی  تێچوونی  كرێیانە،  ئەم  سەرەڕاى 
یەكەیەكی بەرهەم دادەبەزێت بۆ ئەو كۆمپانیا 
مانیفاكتۆر  پڕۆسەکانى  كە  ئەورووپییانە 
دەگوێزنەوە بۆ واڵتانی ئەورووپای خۆرهەاڵت 
دەبێتەوە،  نزم   50% ڕێژەی  بە  تێچوونیان 
پرۆسەکانى  کە  کۆمپانیایانەى  ئەو  بەاڵم 
چین،  واڵتى  بۆ  دەگوێزنەوە  مانیفاکتۆر 
دەبێتەوە  نزم   85% ڕێژەی  بە  تێچوونیان 
ئەڵمانیا  لە  هاوشێوەكانیان  بە  بەراورد  بە 
پشەسازیيە  واڵتە  نێوان  لە  گرانترینیانە  ئەمە 
كارێكی  دڵنیایییەوە  بە  ئەوەیش  گەورەكاندا. 
دەبێت  هاوکار  پڕۆسەیە  ئەم  فریودەرانەیە... 
هەڵسەنگاندنى  بگەین،  تێ  لەوە  ئەوەى  بۆ 
لە  گواستنەوە  پرۆسەکانى  شوێنەوارەکانى 
سەر ئاستى ئابووریى هەمەکى کارێکى قورسە، 
چونکە دەبێتە هۆى لە دەستچوونى هەلى کار، 
ڕاستەوخۆ  وەبەرهێنانی  كە  ئەوەی  لەبەر 
بەشێكی  لە  جگە  گەورەیییەكەیدا-  -لەگەڵ 
نانوێنێت،  تر  شتێکى  دیاردەیە  ئەم  بچوكی 
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دەتوانێت  فەڕەنسی  كۆمپانیایەكی  نموونە  بۆ 
هاوردەكارێك ڕابسپێرێت لە ناو واڵتێكی تازە 
کۆمپانیاکە  کە  ئەوەى  بێ  بە  دەركەوتوودا، 
خۆى هیچ وەبەرهێنانی ڕاستەوخۆ بکات ، یان 
مافی بەكارهێنانی ماركە تۆماركراوەكەی خۆی 
پێ بدات، بەاڵم كااڵ بۆ هەندێك لە كڕیارەكانی 
دەکات،  هاوردە  دەركەوتوەكانەوە  واڵتە   لە 

چونکە كرێ و نرخى کااڵ تێیاندا نزمە.
دەرئەنجامەی  ئەو  هۆكارە  ئەم  لەبەر 
شێوەیەكی  بە  دەگەن  پێی  توێژینەوەكان  كە 
توێژینەوەیەی  لەو  جیاوازە  هەستپێكراو 
ساڵی 2005 پەیمانگای نەتەوەیی بۆ ئامار و 
بەاڵم  كردەوە،  باڵوی  ئابووری  توێژینەوەی 
گواستنەوەى  شوێنەوارەکانى  کەمى  بە  زۆر 
پرۆسەکانى دروستکردن –لە سەر کرێکاران- 
کردوە،  بابەتە  ئەم  بۆ  کەمى  هەڵسەنگاندێکى 
كۆمپانیا  دیاریكراودا  بارودۆخێكی  لە  واتە 
كەم  ناوخۆیییان  بەرهەمی  فەڕەنسییەكان 
كردەوە و بە بەرهەمی هاوردە جێگایانگرتەوە)3(. 
3- باتریک ئاوبیر و باتریک سیار )گواستنەوەى پڕۆسەى 
کارگەکانى  لە  کرێکاران  ژمارەى  کەمیى  و  مانیفاكتۆر 
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كە  گەییشتوە  دەرئەنجامێك  بە  توێژینەوەكە 
بوە  دروستكردن  پڕۆسەكانی  گواستنەوەی 
بە  كاركردن  هەلی  كەمكردنەوەی  هۆی  بە 
بڕی 13500 لە ساڵێكدا، لە هەمان كاتدا بڕی 
6500 هەلی كاركردنی  لە بەرژەوەندیی واڵتە 
دەركەوتوەكان دروست كردوە، یاخود بە تێكڕا 
لە ماوەی  نزیكەی 40 هەزار هەلی كاركردن 
توێژینەوەكەدا )1995-2001( بە فیڕۆ چوە، 
شەپۆلە  ئەم  ڕابردوودا  لە  بێت  چۆنێک  هەر 
بەهێزە گواستنەوەى کارگە گەورەکان بوو بۆ 
ئەو واڵتانەى کە کرێ تێیاندا نزمە، بەاڵم هێشتا 
گواستنەوەی  ژمارەكانی  كۆی  ژمارەیە   ئەم 
پڕۆسەكانی دروستكردن بە گشتگیری لە خۆ 

ناگرێت.
)ناوەڕۆكی  بیرۆکەى  تر،  توێژینەوەكانی 
كار( لە بازرگانيی دەرەكیدا بۆ گەییشتن بەو 
سەرەتای  لە  كە  دەهێنن،  كار  بە  دەرئەنجامە 
 500 بۆ   300 نزیکەى  هەشتادا  سااڵنی 
هۆی  بە  بوە  دروست  كاركردن   هەلی  هەزار 
توێژینەوەى  و  ئامار  بۆ  نەتەوەیی  پەیمانگای  فەڕەنسادا(، 

ئابوورى، پاریس، ساڵى 2005.
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هەرزانی  بەرهەمی   هاوردەكردنی  زیادبوونی 
واڵتە دەركەوتوەكانەوە یان ئەو واڵتانەی كە  
كرێ تێیاندا نزمە، بەاڵم بەرزبوونەوەی توانای 
كڕین بە هۆی دابەزینی نرخی ئەو بەرهەمانەوە 
لە بەر چاو ناگرن، ئەم بەرزبوونەوەیە دەبێتە 
و  كاركردن  هەلی  بەرزكردنەوەی  هۆی 
زیادكردنی بەكاربردنی هەندێك خزمەتگوزاریی 
شاییستەی  و  فەڕەنسادا  لە  بەرهەمهێنراو 

گواستنەوە بۆ دەرەوەی واڵت نییە. 
ئەم كارە هەر چۆنێك بێت، گەشەی بەرهەمی 
جیهاندا،  جیاوازەكانی  ناوچە  لە  پیشەسازی 
قەبارەی  لە  جیاوازە  ڕێژەكەیشی  هەروەها 
ئاماژەیەكی  ئەمە  نێودەوڵەتیدا،  بازرگانيی 
ساڵی  نێوان  لە  دەدات.  ئاڕاستەیە  بەم  ڕوون 
بە  پیشەسازی  بەرهەمی  2004دا،  و   1994
ڕێژەی %10 لە یابان بەرز بوەوە، لە ناوچەی 
یۆرۆ بە ڕێژەی %25 و بە ڕێژەی %40 لە 
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، لە هەمان كاتدا 
خۆیەوە  بە  بەرزبوونەوەی   80% ڕێژەی  بە 
بینی لە واڵتانی ئەورووپای خۆرهەاڵت و واڵتە 
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دەركەوتوەكانی ئاسیا -بێجگە لە چین- لە چین 
ڕێژەكە بە بڕی %300 لە هەمان ماوەدا بەرز 
بووەوە، بەاڵم پشكی دەوڵەتە دەركەوتوەكان لە 
بازرگانیی نێودەوڵەتیدا، بە تەنها بە بڕی 20% 
بۆ %30 لە هەمان ماوەدا بەرز بوەوە )بەاڵم 
بە ڕێژەی %30 بۆ %40 بەرزبوونەوە هەبوو 

لە هاوردەكردنی واڵتە پێشكەوتوەكاندا(.
لە  دەکەین  بەردەوامه  جووڵە  ئەو   تێبینیى 
لە زۆرینەی  2003ـوە و خێرایییەكەی  ساڵی 
كەرتە چاالكەكاندا زیادی كردوه. ساڵی 2004 
ئەلیكترۆنی(  ئامێری  )بۆ  فیشای  كۆمپانیای 
هەڵبەستنی  گواستنەوەی  بە  دا  بڕیاری 
مەجەر،  و  چین  بۆ  )نیوەگەیەنەرى-دایۆ( 
 ،2005-2003 سااڵنی  نێوان  لە  هەروەها 
و  ئەلیكترۆنیس  مایكرۆ  سان  كۆمپانیاكانی 
تۆسۆن جنلس و سیدیفەر و سۆنی كە هەموویان 
ئەلیكترۆنیدا كار دەكەن، هەر وەك  لە بواری 
)پیشەسازیی   MIC و  فاكۆم  كۆمپانیاكانی 
میكانیك(، لقیان لە واڵتانی ئاسیادا كردەوە، لە 
هەموو بارودۆخێكدا بوون بە هۆی لە دەستدانی 
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سەدان هەلی كاركردن لە فەڕەنسا. لە بواری 
لە  تایبەتی  بە  ناوخۆیییەكانیدا  پیشەسازیی 
و،  ڤالیۆ  كۆمپانیای  ئۆتۆمبێلدا،  پیشەسازیی 
ئانۆفلكس و سنابوون لە واڵتانی خۆرهەاڵتی 
ئەورووپادا کەوتنە كار، ئەمانە هەموویان تەنها 

نموونەن لە ناو چەندین نموونەى تردا.
خۆی  جووڵەیە  ئەم  ئەمانە ،  سەرباری 
خزاندە نێو هەندێك بواری چاالكیی ترەوە، كە 
پێش ده  ساڵ لەوەو بەر بیری لێ نەدەكرایەوه،  
بە تایبەتی لە بواری خزمەتگوزاریدا. لە نێویاندا 
كۆمپيوتەر،  بەرنامەسازیی  بواری  بێگومان 
بێجگە لە پێشکەشکردنى ڕاوێژكاریی هونەری 
لە هەموو بوارەكانی: یاسایی، باج و ژمێریاری، 
هەروەها شرۆڤە و زانیارییە دارایییەكانیش لە 
بیر ناكەین، بۆ نموونە ساڵی 2005 ئاژانسی 
خزمەتگوزاریی  هەندێك  ڕۆیتەرز  هەواڵى 
چل  گواستەوە.  سەنگافوورە  و  هیندستان  بۆ 
خەریكی  بنگاڵۆن  لە  هیندی  ڕۆژنامەنووسی 
چارەسەركردنی ئەو ڕاپۆرتانەن كە لە كۆمپانیا 
بچوكەكانی ئەمریكاوە دێن. هەر چی پەیوەستە 
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ئەرشیفییەكاندا  وێنە  لەگەڵ  مامەڵەكردن  بە 
كاتێكدا  لە  سەنگافوورە.  بۆ  گواستراونەتەوە 
خزمەتگوزاریی گرافیكیی تایبەت بە ئەمریكای 
التین  ئەمریكای  بۆ  میامییەوە  لە  التین،  
گواستنەوانەیش  ئەم  هەموو  گواسترایەوە... 
دەچنە خانەی پڕۆگرامى فەراهەمکردنەوە، كە 
بۆ   200( نێوان سااڵنی  لە  ئاژانسی ڕۆیتەرز 
2005 جێبەجێی کرد، بە شێوەیەك پێشبینیی 
ئەوە دەكرا، پاشەكەوتێك بە دەست بهێنێت، کە  

بڕەكەی بگاتە 800 ملیۆن دۆالر.

گوشاركردن بۆ كەمكردنەوەی كرێ
كۆمپانیانەی  بەو  سەبارەت  ئاشكرایە 
ئەو  بەهای  گەورەی  ڕێژەیەكی  كار،  دەستی 
بەرهەمانە پێك دەهێنن كە پێشكەشی دەكەن، 
گواستنەوەی پڕۆسەی بەرهەم -ئەگەر بکرێت- 
ڕاستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  قازانج  زیادەیەكی 
دیاردەیە  ئەم  بەاڵم  دەهێنێت،  دەست  بە 
دەكرێت كۆمپانیاكانی تر بە كاری بهێنن، وەك 
)هەڕەشەكردن(، هەتا ئەو كۆمپانیایانەیش كە 
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بە  مانیفاكتۆر  گواستنەوەی  پڕۆسەی  ناتوانن 
جێ بهێنن، بەاڵم بەڕێوەبەرەكانیان سیاسەتی 
بە  كرێكارەكانیان  بە  بەرانبەر  )ڕووتاندنەوە( 
وەک  دەهێنن،  كار  بە  جیهانگیری  بیانووی 
گوشارێك بۆ كەمكردنەوەی کرێ، بەاڵم كۆمپانیا 
ناهێنن،  كار  بە  سیاسەتە  ئەم  فرەڕەگەزەكان 
لە سەر داهاتەكانی  چونكە دەوڵەمەندبوونیان  
)وەك كۆمپانیاكانی  ماددە خاوەكان وەستاوە 
چاوسوورکردنەوەیە   لە  جۆرە  ئەم  نەوت(، 
زۆرێك لە كۆمپانیاكانی بواری بانك و دڵنیایی 
لە  دەهێنن،  كاری  بە  دەرمان  پیشەسازیی  و 
بە  سیاسەتە   ئەم  كە  كۆمپانیایانەی  ئەو  نێو 
چل  هەموویانەوە  سەروو  لە  دەهێنن،  كار 

كۆمپانیاكەی بۆرسەی فەڕەنسایە. 
کار  بە  مەترسیداریان   میكانیزمێكی   ئەوان 
هەموو  فەراهەمكردنی  تەنها  بە  ئەمە  هێنا: 
شتێكە لە الیەكی تری گۆی زەوی، كرێكاران 
ئەم  بەر  دەكەونە  دەوڵەمەندەكاندا  واڵتە  لە 
جۆرە لە گوشار بۆ كەمكردنەوەی كرێكانیان. 
قازانج/ دابەشكردنی  تێكچوونی  شێوەیە  بەم 
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توانای  کەمبوونەوەى  بە  دەبێت  زیاتر  كرێ 
بێكاری  لە  ترسان  كرێكاران ،  سەوداگەریی 
تەنها  ئەمە  دەكات،  ڕۆحی شۆڕشگێڕی الواز 
ترساندنى کرێکاران نییە، بەڵکوو گواستنەوەى 
پرۆسەکانى دروستکردنە، تاکە هەڵوێستێک کە 
بۆ کرێکاران نموونەیی بێت، بریتییە لە دۆخى 

بەرەنگارى.
2004دا  ساڵی  بەهاری  لە  ڕاستيیە  ئەم 
لە  بۆش  كۆمپانیای  كارگەی  كرێكارانی 
پێ  هەستیان  لیۆن  شاری  نزیك  لە  فینیسییە 
كاتێك  بوون،  كەس   820 ژمارەیان  کە  كرد، 
فینیسییە( )داهاتووی  ناوی  بە  پڕۆژەیەكیان 
سەوداگەریی  ڕێگەی  لە  كرد  پێشنیار  ـوە 
نێوان كارگێڕیی كارگەكە و نوێنەری ئەو سێ 
بوون.  ئەندام  تێیدا  كرێكاران  كە  سەندیكایەی 
گرینگترین پرسى ئەم سەوداگەرییە چی بوو؟ 
سەندیکایانە  ئەو  بڵێن،  دەتوانین  کورتى  بە 
کرێکارەکان تێیدا ئەندام بوون، هەستیان بەوە 
بەرهەم  دیزڵ  پێکهاتەکانى  کارگەکە  دەکرد، 
دەهێنێت، بەاڵم لە سەروبەندى لە کارکەوتنیدا، 
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ماکینە  بریى  لە  پێشکەوتوویان  ماکینەى 
بەرهەمەکانیان  ئەمە  لەبەر  هێنا،  کۆنەکان 
جیاواز بوو و قەبووڵیان كرد دانوستان لەگەڵ 
زیادكردنی  بۆ  بكەن  كۆمپانیاكەدا  كارگێڕیی 
كاتژمێر   36 بۆ  كاتژمێرەوە   35 لە  كاركردن 
لە هەفتەیەكدا بە بێ هیچ زیادەیەك لە كرێدا، 
سەرەڕای گەرەنتیی سێ ساڵ بە بێ خواستێكی 
تایبەت بە كرێ. له  بەرانبەر ئەم ڕازیبوونانەى 
ئەڵمانییەكە  كۆمپانیا  كارگێڕیی  كرێكاراندا، 
بەڵێنی دا ترۆمپایەکى وەبەرهێنان بە بڕی 12 
ملیۆن یۆرۆ زیاد بكات بۆ كارگەی فینیسییە، 
بۆ جێگیركردنی هێڵی بەرهەمهێنان بۆ ترۆمپای 
سووتەمەنیی پێشكەوتوو بۆ ماكینەكانی دیزڵ، 
كۆماری  لە  بوو  بەرهەمداریدا  پالنی  لە  كە 
چیك. ئەم ڕێككەوتنە لە كۆتاییدا بوو بە هۆی 
کرێى  نزمبوونەوەى  و  كرێكاران  ڕازیبوونی 
و   12% ڕێژەی  بە  كاتژمێرێكدا  لە  کرێکاران 

ڕزگاركردنی دووسەد هەلی كار.
بە دوای ئەم ڕێكەوتنەدا هەندێك ڕێككەوتنی 
هاوشێوەی تر لە فەڕەنسا و هەندێك واڵتی تری 
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ئەڵمانیادا  لە  ئەنجام درا.  ئەورووپا و جیهاندا 
شێوەیەكی  بە  »سیمنز«  كۆمپانیای  سەرەتا 
دوو  هەر  لە  كرێكارەكانی  لە  داوای  ئاسایی 
كارگەی تەلەفۆن لە شاری ڕاین و ستافالیایی 
باكوور كرد كە ژمارەیان 4500 كرێكار بوو 
 40 ماوەی  بۆ  هەفتەیەكدا  لە  كاركردن  بۆ 
لە  كاركردن(،  كاتژمێر   35 بریی  )لە  كاتژمێر 
بۆ  كارگەكە  گواستنەوەی  هەڕەشەی  ژێر 
و  گەورەكان  پیشەسازیيە  پاشان  مەجەر، 
پڕۆسەیان  ئەم  پێوەندیكردن  هۆكارەكانی 
كرێكار  هەزار   12 سەر  بە  كردەوە  دووباره 
بەاڵم  چاكسازی،  خزمەتگوزاریی  بەشی  لە 
سەربەخۆكان  كۆمپانیا  بە  سەر  كە  ئەوانەی 
بوون ]یان بەڵێندەرەكان لە ناوخۆدا-وەرگێڕى 
بیانخەنەوە  دووبارە  بەرانبەردا  لە  عەرەبى[، 
سەر كاركردن لە ناو كرێكارانی ئەو كۆمەڵەدا. 
لە سەرەتای مانگی ئەپرێڵی ساڵی 2005دا 8 
ئەوەی  بۆ  وەرگرت  زیادەی  كرێكاری  هەزار 
مەرجێك  بە  چاكسازیدا  بەشی  لە  بكەن  كار 
كە بۆ ماوەی دوو كاتژمێر كاری زیادە بكەن 
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بە  هەفتەیەكدا  لە  بكەن  كار  كاتژمێر   37 یان 
مۆڵەتكردن  کرێکاران و  پاداشتی  بەاڵم  تێکڕا، 
كرا  پەیوەست  و  هات  سەردا  بە  گۆڕانكاریی 
بەها جێگیرەی  ئەو  بەرهەمهێنانەوه،  دوای  بە 
لە  كەوتبوون،  ڕێك  سەری  لە  پێشتر  كە 
بە  دا  بەڵێنی  »سیمنز«  كۆمپانیای  بەرانبەردا 
كەمنەكردنەوەی فەرمانبەرەكان و دانەخستنی 
هەندێك لە كارگەكان و نەگواستنەوەیان تا پێش 
سەندیكای   ،2009 ساڵی  سێبتەمبەری  30ـی 
IG میتاڵ ڕەزامەندیى نیشان دا بۆ زیادکردنى 
زیادبوونی  بێ  بە  و  كاركردن  كاتژمێرەكانی 
هەندێك  لەگەڵ  جار  هەندێك  بەڵكوو  كرێ، 
بەرانبەر  لە  كڕیندا  توانای  نزمبوونەوەی 
گەرەنتیی بەردەوامبوونی كاركردنی دا بە بێ 

كەمكردنەوەی كرێكاران.
لە ئەڵمانیادا ئارگۆمێنتی توند زۆر بوو لە 
سەر ئەوەی كە » فرانتس مونتفیرینج« سەرۆكی 
نابوو  لێ  ناوی  ئەڵمانی  سۆسیالیزمی  پارتی 
)الدانی سەرمایەداری( هەروەها وتى: )ئەمە هیچ 
كات شەرمنانە نییە كە بەراوردی هەندێك لە 
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»سندووقەكانی وەبەرهێنانی ئەنگلۆساكسۆنی« 
بكرێت بە پۆلە كوللەیەك كە هێرشیان كردوەتە 
سەر كۆمپانیا ئەڵمانییەكان(. ئەمە لە كاتێكدا بوو 
ئەمریكیی  »دیلمر/كرایزلەری«  كۆمپانیای  كە 
گواستنەوەی  كۆتاییی  بیرۆکەی  ئەڵمانی، 
چین،  بۆ   بوو  ئۆتۆمبیلەكانی  هەڵبەستنی 
پێناو  لە  بەڵكوو  چیندا،  بازاڕی  پێناو  لە  نەك 
هەناردەكردنی بۆ بازاڕەكانی كەنەدا و ویالیەتە 
بەرەنگابوونەوەی  بۆ  ئەمریكا.  یەكگرتوەكانی 
لە  هەبوو  كاریگەریی  كە  پەرچەكردارانە  ئەو 
سەر ئەم ئایدیایە، كارگێڕیی كۆمپانیای دیلمر/
كرایزلەر لە شتوگارت بەخێرایی هەوڵیان دا كە 
مەترسییەكانی ئەم ئایدیایە كەم بكەنەوە، پاشان 
ئاماژەیان بۆ ئەوە كرد، ئەم كارە پەیوەستە بە 
بیركردنەوەی مەودادرێژەوە، بەاڵم هەر چۆنێك 
بێت دەرگای گفتوگۆكردن لە ئەڵمانیادا لە سەر 
شرۆڤەكاران  لە  هەندێك  كرایەوە.  بابەتە  ئەم 
وەهای دەبینن كە ئەم تەشەنەکردنە  مەبەستدارە 
تردا- گوشاركردنی  ئامانجێكی  ناو چەند  -لە 
سەندیكاكانی پیشەسازیی ئۆتۆمبیلی ئەمریكی، 
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خستنەئەستۆی  بۆ  دانوستانێكدا  پێناو  لە 
دڵنیاییی چارەسەری كرێكاران و مووچە، كە 
بەشێكی گەورەى گرفتەکانى دەنواند، دەكەوێتە 
سەرشانی كارگەكانی ئۆتۆمبیل. ئارگۆمێنت لە 
پرسەكە  ئەوە  لەبەر  بوو،  بەردەوام  ئەڵمانیادا 
لە كرۆكدا پەیوەستە بە واڵتێكەوە كە شەست 
بازاڕی  )ئابووریی  مۆدێلی  دەبێت  ساڵ 

سۆسیالیستیی داهێناوه( .
ئێستا کارەکە بوو بە هۆى دڵنیاکردنەوەى 
ئەوەى کە گوشارکردن بۆ کەمکردنەوەى کرێ 
دەبێتە هۆکارى بەرەنگاربوونەوەى بۆ کرێکاران، 
بگوێزرێنەوە،  ناكرێت  كە  كەرتانەدا  لەو  هەتا 
بە  گوشاركردن  كە  دەكەین  ئەوە  تێبینیی 
تایبەتی  بە  مووچەدایە،  خشتەی  ئاڕاستەی 
یان  نزمە،  لێهاتوويییان  كە  كرێكارانەی  ئەو 
نەشارەزان، نموونەی فیبرۆنیك بیكارمان هەیە، 
كارفۆر  كارگەی  ناتوانرێت  كە  دروستە  ئەوە 
سبەی بۆ وارشۆ یان شەنگەهای بگوازرێتەوە، 
دوای  بە  كرێكارانەی  ئەو  زۆرینەی  بەاڵم 
ڕۆژێكدا  هەر  لە  دەتوانن  دەگەڕێن،  كاردا 



پاتریک ئارتۆ - ماری پۆڵ ڤیرار 60

بێت جێگایان بگرنەوە، بە تایبەتی لە واڵتێكدا 
كەس  ملیۆن   2.7 بگاتە  بێكاری  ڕێژەی  كە 
كاری  نووسینگەی  پێودانگەكانی  گوێرەی  )بە 
كارەكانیان  ئەوانەی  زۆرینەی  نێودەوڵەتی(، 
كاردا  دوای  بە  ئەوانەی  -یان  مەترسیدایە  لە 
دەگەڕێن- كاركردن و ئیشێكی )نزم( قەبووڵ 
دەكەن، ئەگەر كار بگاتە  ئەوەی كە گوشاركردن 
پێویست بێت- گەر بە هۆشیارییەوە بێت یان 
تاكە  واقیعدا،  لە  ڕاستەقینە-  هۆشیاریی  بێ 
كڕین،  توانای  بەرزبوونەوەی  سەركورتكاری 

بێکارییە.

تێكچوونی بەردەوامی دابەشكردنی قازانج/كرێ
كار  کڕین   تواناییی  الوازیی  شێوەیە،  بەم 
هەروەها  سەوداگەری،  توانای  سەر  دەكاتە 
کاریش دەکاتە سەر ئەو الیەنەیش کە هەڕەشەى 
گواستنەوەى کارگەکان دەکات. دەرئەنجام هەلی 
كاركردن لە پیشەسازیدا نزم بوەوە )بە ڕێژەی 
%15 لە ویالیەتە یەكگرتوەكان و ئەڵمانیا و لە 
فەڕەنسا بە ڕێژەی %7.5(، تێكڕای بێكاری بەرزە 
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)نزیكەی %10 لە ژمارەی ئەو دانیشتوانانەی كە 
لە تەمەنی كاركردندان، لە فەڕەنسا و ئەڵمانیا(، 
لە سەر ئاستی ئابووریی هەمەكی. لە پێش دە 
ساڵەكانی  سەرەتای  )هەتا  یابان  لە  ساڵەوە 
ویالیەتە  لە  كردوە  تێبینیمان  یاباندا( ،  لە  نەوەد 
دوایییانەیش  -بەم  ئەڵمانیا  و  یەكگرتوەكان 
قازانج/ دابەشكردنی  تێكچوونی  فەڕەنسا-  لە 
ئاماژە  توێژینەوەكەمان  دیارە.  ئاشكرا  بە  كرێ 
قازانجدا  لە  زیادەیە  ئەو  نیوەی  دەكات،  بەوە 
لە  داهاتە  دابەشكردنی  تێكچوونی  دەرئەنجامی 
بەرژەوەندیی سەرمایە و دژی بەرژەوەندییەكانی 
نیوەكەی تری دەگەڕێتەوە بۆ  كرێكارانە، بەاڵم 

نزمبوونەوەی تێچوون بە هۆی جیهانگیریيەوە.
هەمیشە  بۆ  بارودۆخە  ئەم  دڵنیایییەوە  بە 
هۆی  دەبێتە  ــوودا  ــات داه لە  نابێت،  بــــەردەوام 
لــە واڵتــە  ــەوەی تەمەنی كــاركــردن  ــوون ــەرزب ب
ــــارە  ــە مــەبــەســتــى دووب پــێــشــكــەوتــوەكــانــدا، ب
ــەڕووی كـــار.  ــن هــاوســەنــگــكــردنــەوەی خــســت
ــایــبــەت، هـــەر دەبــێــتــە هــۆی  ــە شــێــوەیــەكــی ت ب
ــە  ــە واڵت ــكــاران ل بـــەرزبـــوونـــەوەی كــرێــی كــرێ
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نزم  نرخەکان  كە  ئەوەی  دەركەوتەوەكاندا، وەك 
دەبنەوە بە قەبارەی دابەزینی تێچووی یەكەیەكی 
كۆتاییدا،  لە  پێشكەوتوەكاندا.  واڵتــە  لە  بەرهەم 
سوودەكانی  ســەر  لە  دەبێتەوە  کــەم  كێبڕكێکان 
قۆناغی  بەاڵم  مانیفاكتۆر،  پڕۆسەی  گواستنەوەی 
بە  هەیە،  درێــژ  كاتێكی  بە  پێویستی  گواستنەوە 
پڕۆسەكانی  دەرناكەوێت  وا  ئاسیادا.  لە  تایبەتی 
گەییشتنەوە )اللحاق( بە تێچوونی كرێ بە ماناداری 
دەستی پێ كردبێت مەگەر تەنها لە دوای وەستاندنی 
كۆچكردن لە گوندەكانەوە بۆ شار بۆ پڕكردنەوەی 
پێداویستییەكانی كۆمەڵەكانی پیشەسازی. لە چیندا 
ڕێژەی دانیشتوانی گوندەكان لە ڕێژەی %70 لە 
بۆ  1995دا  ساڵی  لە  دانیشتوان  ــارەی  ژم كۆی 
ڕێژەی %60 دابەزی لە ماوەی دە ساڵدا، هێشتا 
ئەم جووڵەیە  بەردەوامە، بەاڵم بە ڕیتمێکى تایبەت: 
گوشاركردن لە سەر بازاڕی كار لەوێ چاوەڕوان 

ناكرێت لە  ماوەیەكی نزیكدا ببینرێت.
ئەمانە كەی ڕوو دەدەن؟ بەاڵم جیهانگیری 
لە  -دواتر  قازانج  سەر  لە  هەبوو  كاریگەریی 
سەر تێكچوونی دابەشكردن- جیهانگیری خۆی 

پاڵپشتیی دەكات.
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فەڕەنسادا  لە  كاركردن  هەلی  لەدەستدانی 
دروست  گەشەكردن  هەلی  سەر  لە  پەستان 
كۆمپانیاكان  هاندەری  نابێتە  دواتر  دەكات، 
بە  بەڵكوو  بەرهەم،  زیادەی  وەبەرهێنانی  بۆ 
پێچەوانەوە دەبێتە هۆی زیادبوونی گواستنەوەی 
بازاڕە  ئەو  پاراستنى  و  مانیفاكتۆر  پڕۆسەی 
ئەمەیش  هەیە.  ئێستا  کە  بەکاربردن  گەورەى 
قازانجە  زیاتری  ڕاگەیاندنی  بۆ  هاندەر  دەبێتە 
لە  پارە  شاخەکانى  شێوەیە  بەم  ناڕاستەكان. 
هەموو جێگایەكدا زیاد دەكەن، بەاڵم وەبەرهێنان 
تێكچوونی  ناكات.  زیاد  شێوە  هەمان  بە 
باشكردنی  هۆی  نابێتە  داهات  دابەشكردنی 
گەورەی  زیادبوونی  یان  كرێكاران،  بارودۆخی 
وەبەرهێنانی كۆمپانیاكان. وەبەرهێنانی كۆمپانیا 
نادارایییەكان بە جێگریی مانە وە  بە ڕێژەی 10% 
لە  جگە  ناوخۆیی،  بەرهەمی  تێكڕای  بەهای  لە 
هەندێك بارودۆخی نائاسایی )دابەزینی تێكڕای 
پاشەكەوتی خێزانە فەڕەنسییەكان لە داهات بە 
ڕێژەی  بۆ  2002دا،  لە ساڵی   16.8% ڕێژەی 
%14.9 لە ساڵی 2004دا، بەكارهێنانی هەندێك 
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هاندەری باج بۆ پشتگیریكردن لە وەبەرهێنانی 
بە  خێزانەكان  خواستی  نیشتەجێبووندا( 
داهاتەوە.  دابەزینی  هۆی  بە  مایەوە  الوازی 
سەرەڕای الیەنی دادوەری لە پرسی تێکچوونی 
نێوان  لە  ناوەندی  چارەسەری  دابەشكردندا، 
سەرمایە/كاردا بوو بە هۆى سی ساڵ شكۆداری 
]دواتر جەنگى جیهانیى دوەم-وەرگێڕى عەرەبى[ 
و ئارامى نەگرت، ئەوەی لە ساڵەكانی داهاتوودا 
بریتییە  گرینگەكان،  پرسە  لە  یەكێك  بە  دەبێت 
نوێ.  ناوەندی  چارەسەرێكی  بە  گەییشتن  لە 
ئەم كارە پێویستی بە توێژینەوە هەیە لە سەر 
پرسی لێهاتوويی ئابووریدا. بەم شێوەیە خۆمان 
تەڵەی گەشەی الوازدا،  بەردەم  لە  دەدۆزینەوە 
ئەمە بریتییە لەوەی كە ئێمە دەمانەوێت شرۆڤەی 

بكەین.
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بەشی دوەم

لە ناو داوی گەشەی الوازدا
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ئەو  دەكەین،  پێ  دەست  ئاڵۆز  واقیعێکی  بە 
واڵتانەى کیشوەرى ئەوروپا كە ئابوورییەكەیان بە 
شێوەیەكی زۆر باش بەڕێوە دەچێت، ئەو واڵتانەن 
كە تێیاندا دابەشكردنی نێوان قازانج و كرێ تێك 
نەچوە. لە كۆتایی )بەڵكوو لە ناوەڕاستی( ساڵەكانی 
دەدۆزییەوە  واڵتمان  سێ  تەنها  بە  نەوەددا، 
-ئەوانیش شانشینی یەكگرتوو، سوید، ئیسپانیا- 
کردارى  شێوەیەكی  بە  گەشەیان  تێكڕای  کە 
زیادی كردوە لە تێكڕای نێوەندى گەشەی واڵتە 
بە  نییە  پەیوەست  كارە  ئەم  ئەورووپییەكاندا. 
بارودۆخێكی كاتییەوە، ئەم ئاڕاستەیە بۆ ماوەی 
10 ساڵ جێگیر بوە )جگە لە بارودۆخێكی تایبەت 
دڵنیایییەوە  بە  2001دا(.  ساڵی  لە  سوید  لە 
ئاماژەیان  زۆرن ،  جیاوازیانە  ئەم  هۆكارەكانی 
دابەزینی  هەڕەمەكی-  بە  -بەاڵم  دەكەین  پێ 
توانایەكی  و  سوود  نرخی  ڕاستەقینەی  تێكڕای 
ئیسپانیا،  لە  بەرهەمهێنان  پسپۆڕیی  لە  گەورە 
لەگەڵ چاودێریكردنی توێژینەوە و پێشكەوتن لە 
سوید، نەرمیی بازاڕی كار لە شانشینی یەكگرتوو 
لە  كار  هەلی  گەشەپێدانی  سوید،  و  )بەریتانیا( 

كەرتی خزمەتگوزاریی ئیسپانیادا.
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شانشینی یەكگرتوو )بەریتانیا( و سوید و ئیسپانیا
دژەنموونەى بازنەی دۆزەخئاسای دابەزینی كرێن

بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرسوڕمانە ئەوەیە، 
ساڵ  دە  ماوەی  بۆ  گەشە  بەردەوامبوونی 
خواستی  چاالكیی  بەردەوامبوونی  شرۆڤەی 
سااڵنی  نێوان  ماوەی  لە  دەكات،  خێزانەكان 
ڕێژەی  بە  خواستە  ئەم   2004 هەتا   1996
بوەوە، بەاڵم  بەرز  ناوچەی یۆرۆدا  لە   16%
 22% ڕێژەی  بە  سوید  لە  ماوەدا  هەمان  لە 
ئیسپانیا  لە   32% ڕێژەی  بە  و  بوەوە  بەرز 
هەمان  بە  یەكگرتوو.  شانشینی  لە   35% و 
نیشتەجێبووندا  بواری  لە  وەبەرهێنان  شێوە 
-کە لە ناوچەی یۆرۆدا تا ڕادەیەك بە جێگیری 
شانشینی  لە   40% ڕێژەی  بە  مابوەوە - 
هەمان  لە  بەاڵم  بوەوە،  بەرز  یەكگرتوو 
 60% ئیسپانیادا  و  سوید  لە  ڕێژەكە  ماوەدا 
)سەرباری گەشەی  بوو. خواستی خێزانەكان 
سویددا(  بارودۆخی  لە  دەرەكی  بازرگانیی 
شرۆڤەی جیاوازیی تێكڕای گەشە دەكات، ئەم 
بەرز  كرێ  كاتێكدا،  لە  بەردەوامە،  ئاڕاستەیە 
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بوەوە،  لەگەڵیدا لە شانشینی یەكگرتوو و سوید 
ئیسپانیادا  لە  بەاڵم  بوەوە،  بەرز  بەرهەمداری 
لەگەڵ  بوەوە  بەرز  ڕاستەقینە  كرێی  تەنها  بە 
ڕەخساندنی هەلی كاری نوێ لەو بوارانەدا كە 
نزمە وەك: دروستكردن  تێیاندا  بەرهەمداریی 
و  تاكەکان  خزمەتگوزاریی  بونیادنان،  و 

گەشتوگوزار.
لێرەدا تەنها سێ واڵت هەن كە دابەشكردن 
لە سەر حسابی كرێ تێك نەچوە و خواست 
تێكچوونی  واقیعدا،  لە  نەبوەتەوە .  نزم  تێیاندا 
دابەشكردنی داهات دەبێتە هۆی نزمبوونەوەی 
خواستی ناوخۆییی ئەو واڵتانەی كە ئاڕاستەی 
تێدا  سەرمایەی  داهاتەكانی  خەرجیی 
بارودۆخی  زۆربەی  ئەمەیش  کە  دادەبەزێت، 
واڵتانی ئەورووپایە، بۆ نموونە فەڕەنسییەكان 
بە درێژاییی مێژوو بەوە ناسراون كە بەشێكی 
زۆر لە داهاتی سەرمایەیان پاشەكەوت بكەن، 
كرێی  بەرزبوونەوەی  پێچەوانەیشەوه  بە 
ڕاستەقینەی تاك -هاوکات لەگەڵ جێگیربوونی 
دەبێتە  داهات-  دابەشكردنی  تێکڕای  ڕێژەی 
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وەك  خواست،  پاڵپشتیكردنی  بۆ  هۆکارێک 
ئەوەی لە بارودۆخی ئەو سێ واڵتەدا بینیمان. 
تێكچوونی دابەشكردن لە داهاتدا، به شێوەیەکی 
الوازدا  گەشەی  تەڵەی  لە  بەشداری   كرداری 
دەكات، كە دەبێتە هۆی ئیفلیجكردنی گەشەی 

واڵتانى ئەورووپا.
كاریگەرەكان،  میكانیزمە  لە  تێگەییشتن  بۆ 
بازنە  ئەم  بنەڕەتییەكانی  ڕەگەزە  بۆ  باشترە 
ئەورووپادا  لە  بگەڕێینەوە،  دۆزەخئاسایە 
زیادكردنی  پێناو  لە  وەبەرهێنان،  پاڵپشتیی 
تواناییی بەرهەمداریدا بە ڕادەی الوازیی خواستی 
ناوخۆیی، کێبڕکێیان لەگەڵ واڵتە دەرکەوتوەکاندا 
دابەزیوە، بەاڵم خواستی ناوخۆیی بە جێگیری 
نەماوەتەوە، لە كاتێكدا كە ڕێژەی هاوردەكردن 
لە واڵتانی دەركەوتوەوە  لە ماوەی نێوان سااڵنی 
بە جۆرێک  كردبوو،  زیادی   2004 بۆ   1996
کۆی  لە   32% ببوە  ـەوە   24% لە  ڕێژەكە 
هاوردەی ناوچەی یۆرۆدا، هەروەها ئەم ڕێژەیە 
لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا لە %34 بۆ 
%37 بەرز بوەوە. لە هەمان ماوەدا ئابووریی 
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گەشەی  لە  نەبوو  سوودمەند  زۆر  فەڕەنسا 
بتوانێت  کە  بە جۆرێک  واڵتانەدا،  ئەو  خێرای 
هەناردەی خۆی بۆیان زیاد بکات ]لەبەر ئەوەی 
پێویستیان  و  گەشەدان  لە  تر  واڵتانەی  ئەو 
بە  ئەوەیش  ترەوە[،  واڵتانی  لە  هاوردەیە  بە 
هاوسازنەبوونی  هۆی  بە  شێوەیەکی  تایبەتی 
)جیا  بەرهەمداریدا  لەگەڵ  پسپۆڕییەکانە 
ئەو  پێداویستییەكانی  لەگەڵ  ئەڵمانیا(  لە 
دەوڵەتانەدا. دواتر دەگەڕێنەوە سەر ئەم بابەتە.
جیهاندا،  نوێی  جوگرافیای  سایەی  ژێر  لە 
گواستنەوەی  پڕۆسەی  كاریگەرییەكانی 
هەلی  هەندێك  دەستدانی  لە  و  پیشەسازی 
هەناردەكردن بۆ زیادکردنی هەناردەکراوەکان. 
لە  شێوە  هەمان  –بە  یۆرۆدا  ناوچەی  لە 
تێكڕای  ئەمریکایش-  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 
بەكارهێنانی وزەی بەرهەمداری دابەزیوە )ئەم 
تێكڕایە لە ویالیەتە یەكگرتەوەكان دەگاتە 77% 
و لە ناوچەی یۆرۆیشدا دەگاتە %81.5(. ئەو 
كۆمپانیایانەی پێویستیان بە زیادكردنی وزەی 
بەرهەمدارییان لە ناو واڵتەكەیاندا نییە، بەڵكوو 
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زیاتر  بەرهەمداریی  وزەیەکی  باشە  پێیان 
لەبەر  بکەن،  دەركەوتوەكان  واڵتە  ڕەوانەی 
بەرهەمدارییە[  وزە  بەم  ]سەبارەت  ئەوەی 
تێچووی وەبەرهێنان )و دەستی كار( لە چاو 

واڵتەكانی خۆیاندا کەمترە.
ئەمە بارودۆخی پیشەسازیی ئۆتۆمبێلە بۆ 
نموونه، لە ماوەی سااڵنی نەوەدەكاندا بەشێك 
لە خۆرئاوا  ئۆتۆمبێل  گەورەكانی  كۆمپانیا  لە 
كۆمپانیای  بازرگانیی  ئاڕمی  لە  هەندێك 
)سكۆدا  وەك  كڕی،  ناوخۆیییان  ئۆتۆمبێلی 
ئەورووپای  واڵتانی  زۆربەی  لە  داشیا(،   و 
لەگەڵ  و  دامەزراند  كارگەیان  خۆرهەاڵتدا 
ڕێكکەوتن.  ئۆتۆمبیلدا  پێكهاتەكانی  دابینكەری 
كە  دا  بڕیاری  »ڕینۆ«  ئۆتۆمبیلی  كۆمپانیای 
ڕۆمانیا  لە  )لۆگان(  مۆدێلی  لە  ئۆتۆمبیلەكانی 
بە  یان  بهێنێت،  بەرهەم  ئێران  و  ڕووسیا  و 
بۆ  هەڵبەستنیان  پڕۆسەی  كەمەوە  الیەنی 
بەم  ڕینۆ  پالنی  دوا  بگوێزێتەوە.  واڵتانە  ئەو 
ئاڕاستەیەدا، دروستكردنی كارگەی هەڵبەستنی 
ئۆتۆمبیلەكانی بوو لە مۆسكۆ لە مانگی ئەپڕێڵی 
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نەبوو  یەكەم  ڕینۆ  تەنها  بە  2005دا،  ساڵی 
لەم بارەدا، كۆمپانیای فۆڕد و جەنڕاڵ مۆتۆرز 
كرایزلەر،  دیلمەر  و  فۆلگسڤاگن  و  نیسان  و 
كردەوه.  واڵتانە  لەو  پڕۆژەیان  هەموویان 
لە  كرۆالی  مۆدێلی  یەكەی  تۆیۆتا  كۆمپانیای 

سانپترسپۆرگ جێگیر کرد.
واڵتە  كۆمپانیای  بەرانبەردا،  لە 
بۆ  ماوەدا-  هەمان  -لە  پێشكەوتوەكان 
خۆیاندا  واڵتانی  لە  بەرهەمداری  زیادكردنی 
وەبەرهێنانی گەورەیان کرد، ئەمە گوزارشت بوو 
لە ناچاربوون بۆ بەرەنگاربوونەوەی کێبڕکێى 
بە  وەبەرهێنانە  ئەم  دەركەوتوەكان.  دەوڵەتە 
شێوەیەكی سروشتی بوە  هۆی بەرزكردنەوەی 
دەکەین  تێبینیی  ئێمە  ئەوەى  بەرهەمداری. 
ساڵى  لە  کارە  ئەم  یەکگرتوەکان  ویالیەتە  لە 
ئەڵمانیا  لە  و  کردوە  پێ  دەستی  2001ـەوە 
بازنەى  ـوە.  لە ساڵى 2003  فەڕەنسایشدا  و 
هەڵبەزودابەزى  بەرهەمداریدا  لە  زیادەیە  ئەم 
دەکرد لە ساڵی 2004دا بە ڕێژەی %2 بوو 
لە ئەڵمانیا و فەڕەنسا و شانشینی یەكگرتوو 
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)بەریتانیا( و، لە ویالیەتە یەكگرتوەكان و یابان 
2004دا  ساڵی  لە  بەاڵم  %4بوو،  ڕێژەی  بە 
و  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  لە  %5ی  ڕێژەكە 

یاباندا تێپەڕاند.
لەبەر ئەوەى بەرزبوونەوەی بەرهەمداریی 
زۆرو،  كاری  هەلی  خوڵقاندنی  هۆی  نابێتە 
هیچ  كار  بازاڕی  ئەوەى  لەبەرچاوگرتنى 
لە  جگە  نەدی  خۆیەوە  بە  باشبوونێكی 
بەرەوپێشچوونێكی هێواش و خاو نەبێت –کە 
هیچ باش نەبوو- كرێ جگە لە بەرزبوونەوەیەكی 
كەم هیچ بەرزبوونەوەیەكی بە خۆیەوە نەدیبوو. 
بەریتانیا-  لە  گەورەكەدا -جگە  پێنج واڵتە  لە 
بە  ڕاستەقینە  كرێی  تێكڕای  تر،  جارێكی 
ڕێژەیەكی كەمتر لە ڕێژەى بەرهەمداری بەرز 
بوەوە. ئەم ڕێژەیە لە ویالیەتە یەكگرتوەكان و 
یابان لە ساڵی 2004دا گەییشتە %2 )لە تێكڕای 
بەرهەمی نەتەوەیی، لە ناویاندا بەشداریكردنی 
کۆمەاڵیەتییان  بیمەى  کە  خاوەنكارانەى  ئەو 
فەڕەنسادا  لە  ڕێژەیە  ئەم  دەگرت(.  ئەستۆ  لە 
لە  2004دا  ساڵی  لە  بەاڵم   ،1% گەییشتە 
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بە  كەمبوونەوەی  كەم  ڕێژەیەكی  بە  ئەڵمانیا 
خۆیەوە بینی، لە دوا ڕۆژەکاندا بە شێوەیەكی 
بەریتانیا  یەكگرتوەكان و  لە ویالیەتە  ڕێژەیی 
كرێ بەرز بوەوە، بەاڵم بە ڕێژەكی كەمتر لە 
فەڕەنسادا،  كەمتر لەوەیش لە ئەڵمانیا و یابان.

وەك ئەوەی بینیمان، كرێ تەنها بە ڕێژەیەكی 
كەم بەرزبوونەوەی بە خۆیەوە بینی، لەبەر ئەوەی 
كۆمپانیاكان هەوڵی پاراستنی قازانجەكانیان دەدەن، 
لە بارودۆخى  بەرەنگاربوونەوەی کێبڕکێیەکى ڕوو 
لە زیادبووندا، هێزەكانی خۆی بە كار دەهێنێت بۆ 
دروستكردنی فشار لە سەر  بازاڕی كار لە پێناو 
كەمكردنەوەی تێچوونی كرێدا بە گوێرەی توانا. 
بە  پێشكەوتنێكی  هیچ  ڕاستەقینە  كرێی  تێكڕای 
خۆیەوە نەبینی لە ناوچەی یۆرۆدا، لەبەر ئەوەی 
كە هیچ زیادەیەك لە دەستی كاردا نەهاتە ئاراوە. 
دۆزەخی  سووڕی  ڕەگەزەكانی  شێوەیە  بەم 
ڕوون دەبێتەوە: نزمبوونەوەی داهاتی خێزانەكان، 
دەبێتە هۆی نزمبوونەوەی بەكاربردن و نەمانی 
زیادكردنی  و  وەبەرهێنانێك  هەر  بە  پێویستی 

توانای بەرهەمداری.
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بەم  ئێستا  هاوسەنگییەکە  شێوەیە  بەم 
شێوەیە دەبێت: گەشەی الواز، لەگەڵ نائامادەیی 
و  كرێكاران  بارودۆخی  چاکكردنی  هەلی 
تواناییی كڕین و زیادبوونێكی خێرا لە قازانجدا 

سەرەڕای كێبڕكێی واڵتە دەركەوتوەكان. 
ئەم هاوسەنگبوونە بەردەوام دەبێت،  چونكە 
سیستەم بە شێوەیەكی دینامیكی خۆی بەهێز 
تواناییی  قازانج  بەرزبوونەوەی  دەكاتەوە. 
زیاتر دەدات بە كۆمپانیاكان بۆ بەرزكردنەوەی 
خواستی  نزمبوونەوەی  و  بەرهەمدارییان 
كەمكردنەوەی  هۆی  دەبێتە  ناوخۆیی 
و  سەوداگەری  بەئەنجامگەیاندنى  تواناییی 
بە  بەرهەمداری.  زیادكردنی  ڕەتكردنەوەی 
پێچەوانەی  ڕاستیدا  لە  گشتی،  شێوەیەكی 
ڕوویان  ڕابردوودا  قەیرانەكانی  لە  ئەمانە 
ئێستا  قەیرانەكانی  کاریگەرەکان  كۆمپانیا  دا، 
ناكەوێتە سەر شانیان )سەیری نووسینی ناو 
الكێشەكە بكە(. بەڵگەنەویستە كە دەرئەنجامی 
خوڵقاندنی  هۆی  نابێتە  هاوسەنگییە  ئەم 

خواست و خستنەڕوو. 
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كێ قەیرانەكان لە ئەستۆ دەگرێت؟
پاشەكشه  تووشی  واڵتێك  ئابووریی  چاالكیی  كاتێك 
دەبێت، یان نرخی دەرامەتی خاو بەرز دەبێتەوە، بە تیۆری 
كۆمپانیاكان  و  خێزانەكان  نێوان  داهاتی  لە  )دابەشكردن( 
نوێ  مێژووی  دەبێت.  كەموكورتی  تووشی  دەوڵەتدا  و 
بنەمای  سەر  لە  دابەشكارییە  ئەم  دەكات،  بەوە  ئاماژە 
بازاڕە  لە  وەستاوە  الیەنانەوە  ئەم  سەوداگەریی  تواناییی 
سیاسەتی  لە  بێگومان  كار(،  و  كااڵ  )بازاڕی  جیاوازەكان 
پێشوو  قەیرانەکەى  لە سێ  تێڕامان  هەنووكەیدا.  ئابووریی 
بە  بوو  دواتر  كە  پەتڕۆڵی  )شۆكی  سوودبەخشە  کارێکى 
لە سەرەتای ساڵەكانی هەشتا  ئابووریی  پاشەكشەی  هۆی 
و، قەیرانی سەرەتای ساڵەكانی نەوەد و، قەیرانی ماوەنزیكی 
پێشوو(، توێژینەوە لەو ڕێگایەی كە ئەم دابەشكردنەی پێدا 

تێپەڕیوە لە فەرەنسادا هەمووی لەم سێ حاڵەتەدایە:
هەشتاكان:  سەرەتای  و  حەفتا  سااڵنی  قەیرانی   .1
ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  دەرئەنجامی  بە  ماوەیە  ئەم 
جیا  پەترۆڵ  نرخی  یەكی  دوای  لە  یەك  بەرزبوونەوەی 
لەم  پرێنت  پەترۆڵی  بەرمیل  یەك  )نرخی  دەكرێتەوە 
ماوەیەدا گەییشتە 60 دۆالر(. داتای ئاماری لە بارودۆخی 
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فەڕەنسا لەم ماوەیەدا لە بەر دەستدا نییە. سەبارەت بە 
ئاماژە  داتایانە  ئەم  شۆكی پەتڕۆڵیی دوەم. شرۆڤەكردنی 
)بە  هەبوو  كاریگەریی  توندی  بە  شۆكەكە  دەكات،  بەوە 
و  كۆمپانیاكان  قازانجی  سەر  لە  بەردەوام(  شێوەیەكی 
وەبەرهێنانیان، ئەمە بە هۆی نەبوونی تواناییی وەستاندنی 
بەرزبوونەوەی كرێی ڕاستەقینە لە كاتی شۆكەكەدا، بەاڵم 
تواناییی سەوداگەری زۆر بەهێز بوو، بە شێوەیەك ڕێگەی 
سەرەتای  لە  ئیسمی  كرێی  خێرای  بەرزبوونەوەی  بە  دا 
خواستی  دواتر  -و  كار  دەستی  بەاڵم  هەشتادا،  سااڵنی 
شان.  سەر  کەوتە  دواتریان  دەرئەنجامەكانی  خێزانەكان- 
لە هەمان كاتدا تێچوونی خزمەتگوزارییە گشتییەكان بەرز 

بوەوە، دواتر تێچوونە گشتییەكان بەرز بوەوە.
ئەم  بنەڕەتی  نەوەد:  سااڵنی  سەرەتای  قەیرانی   .2
قەیرانە دەگەڕێتەوە بۆ واڵتە ئەورووپییەكان بە شێوەیەكی 
بوو ،  سوودەوه  ڕێژەی  بەرزبوونەوەی  هۆی  بە  گشتی 
قەیرانی  و  ئەڵمانیا   یەكگرتنەوەی  بە  بوو  پەیوەست  کە 
سیستەمی نەختینەی ئەورووپاوە. لە بارودۆخی فەڕەنسادا 
كرێی ڕاستەقینە و داهاتی كرداریی خێزانەكان بە شێوەیەكی 
گەورە نزم بوەوە لە كۆتاییی ساڵی 1990 و سەرەتای 
ساڵی 1991دا بێكاری زیادی كرد، بەاڵم زۆر كاریگەریی 
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سااڵنی  نێوان  لە  نەبوو،  كۆمپانیاكان  قازانجی  سەر  لە 
1991 بۆ 1993 كورتهێنان لە بودجەی دەوڵەتدا بەرز 

بوەوە.
قەیرانە  ئەم   :)2001-2004( نزیك  قەیرانی   .3
قەرزی  زیادبوونی  دەیزانین-  كە  -ئەوەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
بە  بۆرسەدا،  لە  پشكەكان  نرخی  داڕمانی  و  كۆمپانیاكان 
ساڵی  سەرەتای  لە  تەكنۆلۆژیا  كۆمپانیاكانی  تایبەتی 
خاو.  کەرەستەی  نرخی  بەرزبوونەوەی  2002دا- 
کاریگەرییەکانى قەیرانەکەى کەم کردەوە، لە هەموو واڵتاندا 
سیاسەتە  وێنای  و  بودجەكان  كورتهێنانی  زیادبوونی  -بە 
زیادبوونی  بە  دا  ڕێگەی  بوو  ،  فراوان  زۆر  ئابوورییەکان 
قەرزی خێزانەكان. لە فەڕەنسادا پاشەكشەیەكی گەورە لە 
كرێی ڕاستەقینە و داهاتی ڕاستەقینەی خێزانەكاندا ڕووی 
دا، بەرزبوونەوەی قازانجی كۆمپانیاكان لە سەرەتای ساڵی 
گەورە  شێوەیەكی  بە  بەرهەمداری  هاوشانی  2003دا، 
بەرز بوەوە بە بەراورد بە بەرزبوونەوەی كرێ، ئەمە لە ناو 
گەورە  جێگیربوونی  دواتر  دا.  ڕووی  تردا  واڵتەکەى  پێنج 
ڕووی  بەرهەمدا  یەكەیەكی  تێچوونی  لە  كرێ  پشكی  لە 
شێوەیەكی  بە  گشتیدا،  بودجەی  لە  كورتهێنان  بەاڵم  دا، 
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گەورە بەرز بوەوە، لە كاتێكدا، پێداویستیی پارەداركردنی 
لە سەرەتای ساڵی 2001دا بە شێوەیەكی  كۆمپانیاكان 

گەورە دابەزیبوو. 

دەرئەنجامی یەكەم:
یەكەم  پەتڕۆڵیی  شۆكی  پاشماوەكانی  فەڕەنسادا،  لە 

كەوتە ئەستۆی كۆمپانیاكان و دەوڵەت.
دەرئەنجامی دوەم:

گەورەی  بەرزبوونەوەی  پاشماوەكانی  فەڕەنسادا،  لە 
سەرەتای  و  هەشتا  سااڵنی  له  سەرەتای  سوود  تێكڕای 

نەوەدەكاندا كەوتە ئەستۆی دەوڵەت و خێزانەكان. 
دەرئەنجامی سێیەم:

باڵۆنەكانی  قەیرانی  پاشماوەكانی  فەڕەنسادا،  لە 
یابان(  و  ئەڵمانیا  لە  دا  ڕووی  شت  ) هەمان  ئەنتەرنێت 
پێچەوانەوە،  بە  خێزانەكان.  و  دەوڵەت  ئەستۆی  كەوتە 
بەاڵم هەڵوێستی كۆمپانیاكان باش بوو بە هۆی تێكچوونی 
دابەشكردنی داهات )هەمان شت لە ویالیەتە یەكگرتوەكان و، 
یابان و، ئەڵمانیا ڕووی دا(. شاییستەی سەرنجدانە بە بەراورد 
بە حاڵەتەكانی پێشوو، كۆمپانیاكان هیچ دەرئەنجامێكیان لە 

ئەستۆ نەگرت، كە بە هۆی قەیرانەكەوە ڕووی دابوو.
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بێبەشكردنی كرێكاران
لە دەستكەوتەكانی بەرزبوونەوەی بەرهەمداری

بەڕێوەبەری  لەگەڵ  گفتوگۆ  كاتێكدا  لە 
دەكرا،  كرێ  پرسی  دەربارەی  كۆمپانیاكاندا 
كە  دەكردەوە،  دووپات  ئەوەیان  زۆرینەیان 
دابەزاندنی كرێ كارێكی زۆر پێویستە بۆ ئەوەى  
توانایییەكانیان بۆ بەرەنگاربوونەوەی كێبڕكێی 
ناچار  تا  بێت،  ئامادە  دەركەوتوەكان  واڵتە 
یاخود  بكەنەوە،  كەم  كارگەكاندا  لە  كار  نەبن 
بەاڵم  ببەن،  كارگەكان  گواستنەوەی  بۆ  پەنا 
ئەم كارە بوو بە هۆی تووڕەبوونی زۆربەیان، 
كرێكارەكانیان  بە  تر  گوزارشتێكی  بە  یان 
دەگوت: ناتوانن لەوە )چاوبرسیتر بن( لە سەر 
لە  ناكەن  بەشداری  و، كرێكاران  پرسی كرێ 
بەرپرسیارێتیی پالنی كۆمەاڵیەتی، ناچار دەبن 
هیچ  كارگەكان...  گواستنەوەی  پرۆسەی  بە 
ئاستی  سەر  لە  بیركردنەوەیەی  ئەم  كامیان 
بە  پێویستە  بەاڵم  نەبوو،  هەمەكی  ئابووریی 
كە  بوەستینەوە،  بەرانبەریان  حەقیقەت  سێ 

شاییستەی لێپرسینەوەن:
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واڵتانەی  ئەو  دەكەین  تێبینی  یەكەم: 
بە  دەركەوتوەكانیان  واڵتە  بازاڕی  بەشەكانی 
دەست هێناوە، ئەو واڵتانانەن كە كرێی كرێكار 
بەهێزن،  دراوێكی  خاوەنی  و،  بەرزە   تێدا 
وەك بارودۆخی یابان و ئەڵمانیا. ئەو واڵتانە 
نرخ الوازە  بە  ڕكابەرییان سەبارەت  تواناییی 
و، تێكڕای بەهای دراوەكەیان بەرزە و، تێكڕای 
واڵتە  تەواوی  وەك  دەكات،  زیاد  تاك  کرێی 
لە  یابان(.  بارودۆخی  )وەك  پێشكەوتوەكان 
كێبڕكێدا  لە  سەركەوتنیان  هۆكاری  واقیعدا، 
پیشەسازیدا،  لە  پسپۆڕییان  بۆ  دەگەڕێتەوە 
دەست  بە  بازرگانییان  گەورەی  زیادەیەكی 
هۆكارەكانی  و  پیشەسازی  ئامێری  لە  هێنا 
ئەڵمانیا  2003دا،  ساڵی  لە  گواستنەوەدا 
و  ئامێر  بازرگانیی  تەرازووی  لە  زیادەیەكی 
بە  هێنا  دەست  بە  گواستنەوەدا  هۆكارەكانی 
ڕێژەی %7.9 لە تێكڕای بەرهەمی نەتەوەییدا، 
هەروەها یابان ڕێژەی %6ی بە دەست هێنا. لە 
بەرانبەردا ئەم زیادەیە لە فەڕەنسادا گەییشتە 
ڕێژەی %1.3 لە تێكڕای بەرهەمی نەتەوەیی، 
كورتهێنانێكی  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  لە  بەاڵم 
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تێكڕای  لە  هێنا  دەست  بە   1.6% ڕێژەی  بە 
بەرهەمی نەتەوەییدا لەم بوارەدا. ئەمە ئاماژە 
نێودەوڵەتی،  پسپۆڕی  جۆرێتیی  بە  دەكات 
لە  پێشكەوتن  و  توێژینەوە  بارودۆخی  دواتر 
چاالك  زیاتر  فەڕەنسادا(  هاوشێوەكانی  واڵتە 
نرخەكاندا  كێبڕكێی  بواری  لە  دەركەوت 
سەبارەت بە هەناردە بۆ واڵتە دەركەوتوەكاندا.
کێبڕکێ  لەو  توند  لێکدژییەکى  گەر  دوەم: 
هەبێت  دەرکەوتوەکان  واڵتە  نێوان  توندەى 
)هەروەها گەر ئەوە بە سەر واڵتە گەورەکانى 
گەشەپێدانى  و  هاریکارى  ڕێکخراوى 
نزم  فرۆشتن  نرخى  کە  بسەپێنرێت  ئابوورى 
دەکەنەوە(، لەگەڵ ئاستى کرێدا، ئەوا پێشبینیی 
بە  بەاڵم  دەکرێت،  نرخەکانیش  نزمبوونەوەى 
قازانجەکان  كە  كرا   ئەوە  تێبینی  پێچەوانەوە، 
جیاوازیى  زیادبوونى  هۆى  بە  دەبن  زیاد 
و،  بەرهەمدارى  بەرزبوونەوەکانى  نێوان 
ئاستى ڕاستەقینەى کرێ، ئەمە  لە سەر ئاستی 
ئابووری بە شێوەیەكی گشتی، به  هەمان شێوە 
لە سەر ئاستی پیشەسازییش ڕووی داوە، جگە 

لە ویالیەتە یەکگرتوەکان. 
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كۆتایی
ئەم كارە بە تەنها بە سەر بە دەستنەهێنانی 
بەرزبوونەوەی  دەستكەوتەكانی  بەشی 
بەرهەمداریدا كورت ناكرێـتەوە، بەاڵم قازانجی 
كار  بە  وەبەرهێناندا  زیادەی  لە  زیادەكان 
نەبێت،  كەم  پلەیەکى  بە  مەگەر  ناهێنرێت 
سەر  بە  یاخود  دەكەن،  پاشەكەوت  زۆرینەی 
)ئەوانە  دەكەن  دابەشی  پشكەكانیاندا  خاوەن 
لە زۆربەی بارودۆخەكاندا پاشەكەوت دەكەن 
سوودەكەی  بۆیە  ئەورووپادا(،  لە  تایبەتی  بە 
زیاتر دەبێت ئەگەر بەشێك لەم دەستكەوتانە 
بۆ بەرزكردنەوەی بەرهەمداری بە كار بهێنرێت 
بەرهەمداریی  تێكڕای  كە  دەوڵەتانەدا  لەو 
كۆمپانیاكان تێیدا بەرزە و قازانجەکان ڕێگە بەم 
وەبەرهێنانە دەدات )لە ویالیەتە یەكگرتوەكان 
و بەریتانیا و یابان و ئەڵمانیا و، تا ڕادەیەك 
فەڕەنسا(. لە كاتی ئێستادا، تەنیا لە شانیشنی 

یەكگرتوو نەبێت، ئەمە ڕووی نەداوە.
 گەر زیادەی قازانج بەرزتر نەبێت لە خواست، 
ئەوە نابێتە هاندەری وەبەرهێنانی زیادە، بەاڵم 
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پێش ئەوەی ببێت بە بابەتی گفتوگۆ، وا باشترە 
ڕەهای  سیفەتێكی  كە  بكەین  دیاری  ئەوە 
بوونی  داهاتدا  دابەشكردنی  لە  پەسەندكراو 
نییە. لێرەدا هەندێك ماوە هەیە، كە تێكچوونی 
لە  بوە.  قازانج  بەرژەوەندیی  لە  دابەشكردن 
شۆكی  نموونە،  بۆ  حەفتادا  سااڵنی  ماوەی 
كاریگەریی  مەترسیدار  شێوەیەكی  بە  پەتڕۆڵ 
بەاڵم  هەبوو،  كۆمپانیاكان  بودجەی  سەر  لە 
ڕوودانی  بۆ  زەروورەتێك  بە  بوو  دواتر 
تێكچوونی دابەشكردن لە بەرژەوەندیی قازانج 
یاخود  بكرێت،  له  وەبەرهێنان  پارێزگاری  تا 
پاراستنی هەندێك كۆمپانیا لە مایەپووچبوون. 
بەكارهێنانی  چۆنێتیی  سەر  لە  كارە  ئەم 
قازانجەكان لە الیەن كۆمپانیاكانەوە وەستاوە، 
ناكرێت جیاوازیی نێوان بارودۆخی ئێستا بكرێت 
كە كۆمپانیاكان بەشێكی گەورەی قازانجەكانیان 
و  دەکەن  دابەش  پشكەكاندا  خاوەن  سەر  بە 
قازانجەكانیان  كە  تردا  بارودۆخی  هەندێك  لە 
ئەو  وەك  دەهێنن،  كار  بە  وەبەرهێناندا  لە 

بارودۆخەی لە كۆتاییی نەوەدەكاندا بینیمان.
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تێبینی دەكرێت لە سەرەتای ساڵی 2000دا ، 
هیچ قازانجێكی زیادە وەبەر نەهێنراوە، بەڵكوو 
تێكڕای وەبەرهێنان بە شێوەیەكی بەڵگەنەویست 
بێت،  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  لە  جا  دابەزیوە، 
یان ئەڵمانیا، یان فەڕەنسا. لە ساڵی 2000دا لە 
ویالیەتە یەكگرتوەكان بەهایەكی بەرز بە ڕێژەی 
%13 لە تێكڕای بەرهەمی نەتەوەیی بە دەست 
 12.5% گەییشتە  ڕێژەكە  ئەڵمانیادا  لە  هات، 
گەییشتە11.5%،  ڕێژەكە  فەڕەنسادا  لە  و، 
بەاڵم ئەم دیاردەیە دووبارە نەبوەوە، لە ساڵی 
تێپەڕاند  2004دا، ئەم ڕێژەیە بە حاڵ 10% 
لەو سێ واڵتەدا، دواتی تەقینەوەی باڵۆنەكانی 
ئەنتەرنێت دوو ساڵ هەوڵ درا بۆ ڕزگاربوون 
لەو قەرزانە. ئەمە شرۆڤەی تێكڕایەكی بەرزی 
سەروو  بۆ  كە  دەكات   )4( خۆپارەداركردن 
کۆمپانیاکان  تواناییى  لە  دەکات  گوزارشت  خۆپارەدارکردن،    -4
بە  پێویستیان  ئەوەى  بە بێ  پارەدارکردنى وەبەرهێنانەکانیان  بۆ 
ئەوە  مانای  ئەمە  ترەوە.  سەرچاوەکانى  لە  هەبێت  سەرمایەکان 
دەدات، تواناییى کۆمپانیاکان لە ڕێکخستنى نەخت بۆ پارەدارکردنى 
دەرئەنجامانەى  بەو  یەکسانە  ئەمە  گەشەکردن.  و  بەکارخستن 
و  بەکاربردنەکان  و  پسپۆڕییەکان  پێش  هاتوون  دەست  بە  کە 

یەدەکەکان، بەاڵم دواى باجەکان.
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ویالیەتە  لە  بەرزبوونەوە    100%  ڕێژەی 
یەكگرتوەكان و ئەڵمانیا و بەریتانیا و یابان )لە 
سنوری %85 بوو لە فەڕەنسادا(. تێبینیی ئەوە 
ناوخۆیی  پارەداركردنی  تێكڕای  كە  دەكەین 
بووژاندنەوەی  كە  كاتێكدا  لە  كردوە،  زیادی 
ئابووری لە سەرەتای ساڵەكانی نەوەدەکانەوە 

هەبوو.
بەم شێوەیە بەشی قازانج لە داهاتدا بەرز 
بوەوە و هیچ سوودێكی بۆ خستنەڕوو نەبوو، 
هەروەها زیانی بە خواست گەیاند لەبەر ئەوەی 
و  ئەورووپا  لە  تایبەتی  بە  بووە،  نزم  كرێی 
پاشەكشەی  واڵتانەدا  ئەم  تەواوی  لە  یابان. 
ڕاستەقینەدا  كرێی  سەرجەمی  لە  ئابووریی 
ڕووی دا كە خێزانەكان پێی گەییشتبوون، بەاڵم  
لە ئەڵمانیایشدا کرێی ڕاستەقینە نزم بوەوە، بەم 
شێوەیە بارودۆخەکە بەرەو داوی گەشەیەکى 

الواز  ڕۆیشت.
گۆڕانكارییانە  ئەم  ئەگەر  دەدات  ڕوو  چی 
و   بن  بەردەوام  كۆمپانیاكاندا  هەڵوێستی  لە 
لە  بێت  بەردەوام  دابەشكردنیش  تێكچوونی 
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بەرژەوەندیی قازانجدا، لەگەڵیشیدا کۆمپانیاکان 
و  بکەن  ڕا  بەرزدا  زۆر  قازانجێکى  دواى  بە 
بۆ  ببێتەوە  بەرز  خۆپارەداركردن  تێكڕای 
سەروو ڕێژەی سەد لە سەد؟ ئایا ئەمە بە تەنها 
لە سەر ئاستی ئابووریی هەمەكی دەبێتە هۆی 

گەشەیەكی بەردەوام؟
ــی  ــان ــەك ــەوت ــك دابــــــەش نـــەكـــردنـــی دەســت
بەرزبوونەوەی بەرهەمداری لە چاالکییەکاندا و 
دووبارە وەبەرنەهێنانەوەی قازانجەكان، بەاڵم 
پشكەكانیاندا  خــاوەن  ســەر  بە  دابەشكردنی 
یاخود پارێزگاریكردن پێوەی لە شێوەی نەختدا، 
پاشەكەوت  لە  ترە  جۆرێكی  سەپاندنی   مانای 
گوزارشتێكی  بە  یان  نەختینەییدا،  شێوەی  لە 
تر، گەر كۆمپانیاكان پارێزگارییان نەكردایە بە 
ناوخۆیییەكانەوە،  دەرامەتە  بەرزی  ئەدایەكی 
دەبوەوە  نزم  پاشەكەوت  ئەدای  تێكڕای  ئەوە 
لە بەرانبەردا، لەبەر ئەوەی بەشێكی گەورەیان 
دارایی  بۆ وەبەرهێنانی  یان  بە نەخت،  دەکرد 
ـــەی حــكــوومــەت یـــان خـــانـــووبـــەرە...(  )قـــەواڵ
ــنــەر نــابــێــتــە هــۆی  ســـەرمـــایـــەی بــەرهــەمــهــێ
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دروستكردنی گەشە و هەلی كاری نوێ. ئەم 
لە  ــی  دوودڵ دروستبوونی  هۆی  دەبێتە  كــارە 
سەر ئاستی ئابووریی هەمەكی یان هەندەكی، 
وزەی  لە  بەشێك  سڕكردنی  مانای  ئەمەیش 
گەشەی داهاتوو دەگەیەنێت كە لە دەستماندایە.
تایبەتی  –بە  وەبەرهێنەرەكان  بەاڵم 
وا  بەریتانییەكان-  و  ئەمریكی  وەبەرهێنەرە 
بن،  ڕازی  بارودۆخە  لەم  كە  دەردەكەوت 
زۆرینەی  وەك  كردبوو،  پەسەندیان  ئەوەیان 
چاالكەكانی بازاڕ، ئاستى قازانجیان بە سروشتی 
ئاستی  كەمترین  هەروەها  بەرزە،  خۆیان 
دواتر  هەیە،  زەرەرمەندبوونیان  مەترسیی 
ناوخۆیییەكان  قەرزکردن/دەرامەتە  تێكڕای 
پاساوی  ئەوانەی  بوو.  نزم  توانا  گوێرەی  بە 
پێویستی بە  ئەوە دەهێننەوە كە ئەم خواستە 
پلەیەكی بەرزی بارودۆخێكی سەقامگیر هەیە، 
دەكەونەوە  دوور  ڕەزامەندییەوە  چاوی  بە 
شێوەی  بەو  قازانجەكانیان  وەبەرهێنانی  لە 
دەكەنەوە  بیر  ڕێكەوتوون،  سەری  لە  كە 
لەو  بوون  شۆك  وانەكانی  فێری  ئەوان  كە 
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دوور  خۆیان   ،1990 ساڵی  ڕووداوەی 
مەترسیدارن،  كە  پڕۆژانەی  لەو  دەخەنەوە 
تێكەڵكردن/دەستبەسەرداگرتن  پڕۆسەی  یان 
زیادەڕەوییەوە.  تێچوونی  بە  پەیوەندیدارە  كە 
بە كورتی، كۆمپانیاكان لە سەر مەترسییەكی 
توند  وەستاون و تیشكیان خستوەتە سەر كارە 
هۆی  نابێتە  ئەمە  واقیعدا،  لە  بنەڕەتییەكانیان. 
مەترسییە  دەستپێشخەریی  لە  ڕێگیریكردن 
وەبەرهێنەرەكان،  ڕەزامەندیی  بۆ  شاراوەكان 
بەاڵم وەبەرهێنەرەکان  كارێكی نەبینراویان لە 
چونکە  هەڵبژاردوە،  کورتمەودادا  ڕوئیایەکى 

ئەو مەترسییانە هەن.
هۆی  بە  بوو  قازانج  زیادەی  دەرئەنجام 
کەمکردنەوەى  سیاسەتى  وەڕسکردنى 
قەرزەکان لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا، 
زیادكردنی  وە  فەڕەنسا،  و  ئەڵمانیا  یابان، 
هەبوە دارایییەكانی كۆمپانیاكان لە پێنج واڵتە 
گەورەكەدا بێجگە لە فەڕەنسادا، بە تایبەتی لە 
بوارى نەختینەییدا پەرەى سەند. بەم شێوەیە 
هەبوە   كە  یابان  لە  تایبەتی  بە  دەركەوت 



پاتریک ئارتۆ - ماری پۆڵ ڤیرار 90

نەختینەیییەكانی كۆمپانیا نادارایییەكان لە 2000 
كڕینەوەی  دووبارە  یان  زیاترە،  دۆالر  ملیار 
پشكەكانی كۆمپانیاكان لە فەڕەنسا و ویالیەتە 
دابەشكردنی  یاخود  یابان،  و  یەكگرتوەكان 
قازانجە زیادەكانیان بە سەر پشكەكاندا. ئەمە 
قازانجى  بۆ  وەبەرهێنان  بە  نەبوو  واقیعدا  لە 
کۆمپانیاکان، ئەوانە نەبوون بە هۆی پاراستنی 
هەر  بەاڵم  كۆمپانیاكاندا،  بودجەی  لە  نەخت 
ئەوەی  لەبەر  لێیان.  ڕزگاربوون  هۆی  دەبێتە 
لە  ناوخۆیییەكان  دەرامەتە  لە  پارێزگاریكردن 
شێوەی نەخت )یان پارە( بە دڵنیایییەوە قازانجی 
ئەم دەرامەتە ناوخۆیییانە كەم دەكاتەوه،) 5(بۆیە 
بە سەر خاوەن پشكەكاندا  بە خێرایی  دەبێت 

دابەشی بكەن.

ئەوە  سەرمایەدا،  دەستکەوتى  هەژمارى  لە  ئەوە  5- لەبەر 
ناوخۆیییەکان  دەرامەتە  و  قازانج  نێوان  ڕێژەى  لە  گوزارشتێکە 
)تەماشاى بەشى چوارەم بکە( بەهاکان بەرز دەبنەوە لە حاڵەتى 
سەرى  لە  سەرمایەکانیان  کە  قازانجەکانەوە  بە  پارێزگاریکردن 

ڕانەهاتوون لە بودجەدا لە بریى دابەشکردنی.
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سەرمایەداری بە بێ پڕۆژەی وەبەرهێنان
مەحكوومە  بە وێرانكردنی خۆی

هیچ ڕێگرییەک نییە لە بەردەم شرۆڤەكردنی 
ئەم  كرد،  ئەوەمان  تێبینیی  كارەدا،  ئەم 
پەرۆشییە دەربارەی وەبەرهێنان بە شێوەیەكی 
پیر  ئەورووپای  دەوڵەتەكانی  بە  زیان  تایبەت 
سەرەڕای  دەگەیەنێت.  كیشوەرەكەدا(  )لە 
لە  ئەمە  بەرهەمداریدا،  لە  چاكسازی  هەندێك 
نیسبەت  بە  نوێدا  تەكنۆلۆژیای  وەبەرهێنانی 
بە  هەتا  بوو،  نوێ  یەكگرتوەكانەوە  ویالیەتە 
یابانیشەوە.  و  یەكگرتوو  شانشینی  نیسبەت 
ویالیەتە یەكگرتوەكان لە تەكنۆلۆژیای نوێدا بە 
شێوەیەكی گەورە وەبەرهێنانی كرد )بە پلەیەكی 
كەمتر لە شانشینی یەكگرتوو( لە نیوەی دوەمی 
سااڵنی نەوەددا، زیاتر بە شێوەیەكی ڕوون لە 

یابان و دەوڵەتەكانی ئەورووپای كیشوەریدا.
ئەمریکادا،  یەکگرتوەکانى  ویالیەتە  لە 
لە  مودێرن  تەکنۆلۆژیای  وەبەرهێنانى 
)بە  نیوە  لە  بوەوە  نزیک  2000دا،  ساڵى 
نرخی  دابەزینی  لەبەرچاوگرتنی  بە  قەبارە، 
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ئەو  وەبەرهێنان،  تەکنۆلۆژییەکان(ی  ئامێرە 
 5% لە  بوو  زیاتر  ڕێژەکەى  وەبەرهێنانە 
ئەمەیش  كە  ناوخۆیی،  بەرهەمی  تێكڕای  لە 
یەكسان بوو بە 500 ملیار دۆالر. فیگەرەكان  
یەكێتیی  بارودۆخی  لە  بوون  هاوشێوە 
ئەورووپادا ئەویش بریتی بوو لە ڕێژەی 28% 
لە وەبەرهێنان و %2.9 لە تێكڕای بەرهەمی 
ناوخۆیی، جیاوازییەكە ئاشكرایە. بە پێودانگی 
ئاشكرا  ئەوەمان  ناوخۆیی،  بەرهەمی  تێكڕای 
ئامێرەكانی  وەبەرهێنان  لە  سەرجەمى  كرد، 
زانیاریدا لە ویالیەتە یەكگرتوەكاندا بە ڕێژەی 
یەكێتیی  لە  بەاڵم هاوشێوەكانی  بوو،   )12%(
ئەورووپا الوازترە، چونكە ڕێژەكە 5 بۆ 6%. 
لە ئەمریكادا ڕێژەی %74  ی سێ سەد كۆمپانیا 
بواری  لە  جیهاندا  ئاستی  سەر  لە  یەكەمەكە 
ڕێژەی  بە  دەكەن،  كار  زانیاری  تەكنۆلۆژیای 
بودجەی  گەورەكە  كۆمپانیا  %46 سێ سەد 
پێشكەوتن  و  توێژینەوە  بواری  بۆ  تایبەتیان 
داناوە. تێكڕای هەناردەی یەكێتیی ئەورووپا لە 
بەرهەمی تەكنۆلۆژیادا كەمترە لە هاوشێوەكانی 
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هەمان  هەروەها  یەكگرتوەكان،  ویالیەتە  لە 
ئامێرە  بەرهەمی  بە  هەیە سەبارەت  بارودۆخ 
گەر  جا  تیك(،  )های  بەرزەكان  تەكنۆلۆژییە 
ژمارەی  یاخود  بێت  زیادەبەها  بە  سەبارەت 

كرێكارەكانی ئەو كەرتە.
ئەورووپا بە سەردەمێكی درێژ دەناسرێتەوە 
زانیاریدا،  ئابووریی  خێرای  پێشكەوتنێكی  لە  
گەر چی لەم بوارەدا لە الیەن ئاسیا و ویالیەتە 
یەكگرتوەكانەوە تووشی هەندێك تەگەرە بوەوە، 
بەدەستهێنانی  بۆ  دا  زۆری  هەوڵێكی  بەاڵم 
  )cutting edge( یەكالكەرەوه  تەكنۆلۆژیای 
پارێزگاری  و  دەدات  پێشكەوتنی  بە  ڕێگە  كە 
لە پێشكەوتنی لە بەرانبەر ئەوانی تردا دەكات، 
بۆیە ڕەزامەندە بە قەرەبووكردنەوەی دەوڵەتە 
هەموویانەوە  پێش  -لە  ئەورووپییەكان 
بوو.  دواكەوتوو  بوارەدا  لەم  كە  فەڕەنسا- 
تێبینی دەكرێت سەرەڕای پرۆسەی »لیشبۆنه«  
2000دا  ساڵی  لە  ئەورووپییەكان  كە 
قەیرانی  ڕۆژگاری  لە  پێی،  بوون  ڕەزامەند 
ئێمە  هێشتا  گەورەدا،  ئەنتەرنێتی  باڵۆنەكانی 
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پالنە  ئەم  بگوترێت  دەكرێت  دوورین)6(  لەوە 
ئەورووپا  ئابووریی  ڕیفۆرمی  بۆ  هیوایەکە  
كە شكستی هێنابوو لە بەدەستهێنانی ئامانجە 
بنەڕەتییەكاندا، بە تایبەت لە بواری توێژینەوه 
پیشەسازیدا)7(.  نوێكردنەوەی  دەستەبەری  و 
لەتەك ئەوەدا كە پەیوەست بوو بە توێژینەوە 
لە  واڵت  دوو  تەنها  لێرەدا  پێشكەوتنەوە،  و 
ئەورووپادا هەن: فینلەندا و سوید، كە ڕێژەی 
تایبەت  نەتەوەیییان  بەرهەمی  تێكڕای  %3ی 
و  )گشتی  پێشكەوتن  و  توێژینەوە  بۆ  كردوە 
ئامانجە بوو، كە پڕۆسەی  تایبەت(، ئەمە ئەو 
لیشبۆنە لەگەڵ پێشكەشكردنی تا ساڵی 2010 

دیاریی كردبوو. 

لە   2000 کە ساڵى  بااڵدا وەرگیرا  دانیشتنى  لە  بڕیارە  ئەو    -6
بەسترا،  گەورەکەدا  دەوڵەتە  پێنج  نێوان  لە  پرتوگال  پایتەختى 
وردى  بەرنامەى  پێویستیى  -بە  ساڵ  دە  ماوەى  دیاریکردنى  بە 
و  یەکگرتوەکاندا  ویالیەتەیە  بە  گەییشتنەوە  و  ژمارەیی- 
گواستنەوە بۆ )هێزى زیاتر کێبڕکێکار و زیاتر دینامیکی، لە بوارى 

زانیارییەکاندا لە سەرانسەرى جیهاندا(.
هەڵسەنگاندنى  تەماشاى  زیاتر،  زانیاریى  وەرگرتنى  بۆ    -7
تێکڕاى بۆچوونەکانەوە  لە الیەن  بکە  لیشبۆنە  کۆتاییی پرۆسەى 
لە لەندەن )سەنتەرى چاکسازیى ئەورووپى(، بە ناونیشانى پێگەى 

.www.cer.org.uk:ئەلیکترۆنى
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-بەڵكوو  نەبوو  ورد  زۆر  ئەوە  بەر  لە 
هیچ  کە  بوو  ئەوە  داواکە  بوو-  دامرکاندنەوە 
)دەرچەیەک( نەبوو بۆ واڵتێكی وەك فەڕەنسا 
بۆ دەستگرتن بە سەر ئەو بارودۆخەدا جگە لە 
)هەڵهاتن بەرەو خوارەوە نەبێت(، یان گوشاركردن 
لە  بەردەوامبوون  یاخود  كرێ،  و  تێچوون  لە 
لەم  داهات.  دابەشكردنی  پێوەندیی  تێكچوونی 
و  ئیتاڵیا  بارودۆخی  بەراوردكردنی  بوارەدا، 
بە  واڵتە  دوو  ئەم  سوودبەخشە،  فەڕەنسا 
هاوشێوە  كە  دەردەکەون   وەها  سەیركردنێك 
بن. هەر دوو واڵتەكە بەشێكی زۆری زەوییان 
لە سەر ئاستی بازاڕی ناوخۆ لە دەست داوه)8( ، 
ئەمە بە شێوەیەكی تایبەت بۆ هەژماری واڵتە 
دەركەوتوەكان. بازرگانیی نێودەوڵەتی لە هەر 
دوو واڵتەكەدا زیادەیەكی نێگەتیڤیی گەشەیان 
بە دەست هێنا، بە تایبەتی بە بەراوردكردنیان 
بە ئەڵمانیا لە بابەتى هەناردەکردن بە ئاڕاستەى 

8-  لە ماوەى دە ساڵدا، لە نێوان ساڵى 1994 بۆ ساڵى 2004، 
ڕێژەى هاوردەکردن\خواستى ناوخۆیی لە ئیتاڵیادا گۆڕا، لە ڕێژەى 
بۆ  وە   20% لە  فەڕەنسایش  لە  و   ،28% ڕێژەى  بۆ   % 21.5

نزیکەى ڕێژەى %30 گۆڕا.
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لەم  دوورە  فەڕەنسا  بارودۆخی  جیهاندا، 
دیاردەیەوە، ئیتاڵیا زیاتر لەم بارودۆخە دوورە. 
لە كۆتاییدا تێبینیی پاشەكشەی ئەو بارودۆخە 
دەكەین بە بەراوردکردن بە واڵتەکانى دەرەوە 
تایبەتی سەبارەت  بە  ئەم دوو واڵتەدا،  لەگەڵ 
بە بازاڕی ئەورووپی )لە كاتێكدا كە ئەڵمانیا لە 
155ملیار  بڕی  بە  زیادەیەكی  2004دا  ساڵی 
یۆرۆ بە دەست هێنا(. بەوردی، تێبینی دەكەین 
كە تەرازووی بازرگانی لە كەرتی كشتوكاڵ و 
بە  فەڕەنسا زیادەیەكی كەمی  لە  خواردەمەنی 
بوارەدا تووشى  لەم  ئێتاڵیا  دەست هێنا، بەاڵم 
كورتهێنانێكی گەورە هاتبوو. لە كەرتی كااڵی 
دوو  هەر  دا  تەواونەکراودا(  )کااڵى  نێوەندیدا 
واڵتەكە كورتهێنانیان هەبوو، هەر دوو واڵتەكە 
دوا كەوتوون بە بەراورد بە ئەڵمانیا لە كەرتی 
ئامێری قورس و گواستنەوەدا، بەاڵم ئەو پەیكەرە 
تیۆرەیەکى  تەنها  واڵتەدا  دوو  ئەو  نێوان  لە 
ئەبستراکتە ، هەروەها هۆكارەكانی داڕووخانیان 
لە بازرگانیی دەرەكیدا دەشارێتەوە، هەر چەندە 

ئەم دوو دەوڵەتە  بە تەواوی لێك جیاوازن.
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لە  هەناردەکردن   خراپەكانی  دەرئەنجامە 
ئیتاڵیادا بەرزبوونەوەیەکى بەرچاوى تێچوونی 
ئەڵمانیا  بە  بەراورد  )بە  دەكەن  شیکار  كرێ 
ئەورووپا()9(  یەكێتیی  دەوڵەتەكانی  تەواوی  و 
كرێدا  بەرزبوونەوەی  لە  بەردەوامبوونە  ئەم 
بە  یۆرۆ،  دروستبوونی  پێش  بۆ  دەگەڕێتەوە 
لە  ڕیفۆرمێک  هیچ  نەبوونی  هۆی  بە  تایبەتی 
پرۆسەى بەرهەمداریدا، ئەم كارە بە پێچەوانەوە 
گرفتی  دا.  فەڕەنسادا)10(ڕووی  و  ئەڵمانیا  لە 
ئیتاڵیا تا ڕادەیەك ڕوونە، كارەكە پەیوەستە بە 
گرفتە ئابوورییەكانەوە لە سەر ئاستی هەمەكی، 
كێبڕكێكردنى  ماوەدرێژەی  داڕمانێكی  ئەمە 
بۆ  ناگەڕێتەوە  داڕمانەكە   پیشەسازییە ، 
دابەزاندنی  بۆ  ڕێوشوێنەکان  گرتنەبەرى 

9- بە ڕەچاوکردنى نێوەندى کرێى کرێکار لە پیشەسازیى ئیتاڵیادا 
بەر  ژمارەیەمان  ئەم   ،1994 ساڵى  یەکەمى  چارەکى  لە   100
چاو دەکەوێت کە بەرز بوەتەوە دواى دە ساڵ بۆ 122 )لەگەڵ 
90 ى  و  یۆرۆ،  ناوچەى  100ى سەرجەمى  ژمارە  لە  مانەوەى 

ئەڵمانیا، و 88ى فەڕەنسا(.
دەربڕینى  بۆ   100 بنەڕەتى  ژمارەى  وەرگرتنى  بە    -10
ژمارەى  ئەم  1994دا،  ساڵى  یەکەمى  چارەکى  لە  بەرهەمدارى 
لە  ساڵ  دە  دواى   110 گەییشتە  حاڵ  هەزار  بە  و  کرد  تێپەڕ 
ئیتاڵیادا )بە بەراوردکردنى ژمارە 150 لە فەڕەنسا و ژمارە 140 

لە ئەڵمانیا، ژمارە 135 لە تەواوى واڵتەکانى ناوچەى یۆرۆدا(.
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بەهای دراوەكە ]چونكە دراوی یۆرۆ دراوێكی 
ناتوانێت  تەنها  بە  دەوڵەتێك  هیچ  یەكگرتوە، 

فەڕمانڕەوایی بكات_وەرگێڕی عەرەبى[. 
ناكرێت  فەڕەنسادا،  بارودۆخی  لە   بەاڵم 
هەناردە  بازاڕی  بەفیڕۆچوونی  شیكاری 
بكرێت وەک داڕمانی كێبڕكێ لە سەر ئاستی 
لە  دەکەین  جیاوازی  كاتێكدا  لە  نرخەكان. 
جیاوازى  یان  جوگرافیادا،  دابەشبوونی 
بەرهەمە  جۆرێتیی  ڕێكخستنی  لە  دەکەین 
هەناردەكراوەكاندا لە نێوان فەڕەنسا و ئەڵمانیادا 
بە  بوو  ئەڵمانیا  پێشكەوتنی  )گرینگترینیان 
دەركەوتوەكانی خۆرهەاڵتی  واڵتە  ئاڕاستەی 
ئەورووپا و ئاسیا( قەبارەكەیان جیاوازە، بەاڵم 
گرفتی فەڕەنسا جیاوازە، بازرگانیی دەرەكی 
بە  بەراورد  بە  بە كرداری هەرەس دەهێنێت 
هەروەها  جیهان،  تەواوی  و  ناوچەكان  كۆی 
بە  بەراورد  بە  بازاڕدا  لە  فەڕەنسا  پشكی 
ئەڵمانیا پاشەكشەی كردوە، جگە لە بەرهەمە 
لە  دڵنیابوونەوەیە  ئەمەیش  كشتوكاڵییەكانی، 
ڕەگەكانی )نەخۆشیی فەڕەنسی( کە بۆ ئاستی 

ئابووریی هەندەكی دەگەڕێتەوە.
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بەهای  نێوان  لە  گەورە  جیاوازییەكی 
هەناردەكردنی فەڕەنسا و ئەڵمانیادا لە تەواوی 
كەرتەكاندا هەیە -جگە لە بەرهەمی كشتوكاڵی-
ئەوەیش بەرزیی كوالێتیی جۆرەكەی دەردەخات 
 -كە بە كۆكراوەی پێشكەشی دەكات- باشیی 
جۆریی بەرهەمەكە ڕێگەی دەدات كە بە ئاشكرا 
كوالێتیی  گەر  بیفرۆشێت.  بەرز  نرخێكی  بە 
دەگەڕێتەوە  ئەمەیش  هۆكارە،  بەرهەمەكان 
بۆ ئەو كۆششە گەورەیە  لە بواری توێژینەوە 
گوزارشتكردن  بۆ  ئەڵمانیادا.  لە  پێشكەوتن  و 
ساڵی  لە  وەردەگرین:  ژمارەیەك  تەنها  لەمە 
2001دا -كە تازەترین ژمارەیە لەم بوارەدا- 
یاخود  داهێناننامە(-  )جۆرەکانى  ژمارەی 
ویالیەتە  و  ئەورووپا  لە  كە  داهێناننامە  كۆی 
تۆمار  بێت  لەگەڵدا  یابانیشى  و  یەكگرتوەكان 
كراون- گەییشتە 69.4 بۆ هەر ملیۆنێك كەس 
لە ژمارەی دانیشتوانی ئەڵمانیا، لە هەمان كاتدا 
و،   37.1 گەییشتە  فەڕەنسا  لە  ژمارەیە  ئەم 
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دەكەین  تێبینی  كۆتاییدا،  لە  ئیتاڵیا)11(.  لە   3.7
كە كۆمپانیا ئەڵمانییەكان پارێزگاری دەكەن لە  
كێبڕكێكردنی تێكڕای كرێی تاك لە پیشەسازیدا 
بە پەنابردنە بەر ڕێژەیەكی گەورە لە كارپێكردن 
گواستنەوەی  جێبەجێكردنی  )یان  دەرەوە  لە 
بەشی  نموونە  بۆ  دەرەوە،  بۆ  بەش  هەندێك 
كارگێڕی(،  خزمەتگوزاریی  و  زانیارییەكان 
بەرزیی  بریتی بوو  ئەم شێوازە  تایبەتمەندیی 
كوالێتیی بەرهەمەكان كە ڕێگرە لە هەرەسهێنان، 
توانای  نزمبوونەوەی  هۆی  نابێتە  دواتر 
دەكرێت  گشتی،  شێوەیەكی  بە  كێبڕكێكردن. 
فەڕەنسا  هەناردەی  ئەدای  الوازیی  شرۆڤەی 
بكرێت -بەتایبەتی بەراوردكردنی بە ئەڵمانیا- 
الوازیی  و  بەرهەمەكانی  كوالێتیی  نزمی  بە 
سوودوەرنەگرتن  نوێكردنەوە،  بۆ  هەوڵدان 
لە  بەاڵم  دەرەوە  لە  بەگەڕخستن  فرسەتى  لە 

ئاستێکى باشدا.

11- وەرگیراوە لە: خشتەى ژمارە 65، لە ئاماژە سەرەکییەکانى 
زانست و تەکنۆلۆژیا لە ساڵى 2004دا، لە ڕێکخراوى هاریکارى 

و گەشەکردنى ئابوورى.
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هەندێك  بەراوردكارییەدا  لەم  وانانە  ئەو 
بە  ئیتاڵیا  بەاڵم  دەدەن،  فەڕەنسا  بە  هیوا 
ئابووریی  ئاستی  )لەسەر  نەخۆشییەك  دەست 
هەمەكی( دەناڵێنێت كە لە واقیعیشدا بە دەست 
بە  بارودۆخەكە  چارەسەركردنی  نایەت، 
هەمواركردنەوەیەك دەبێت لە خوارەوە )یاخود 
گوشاركردن لە سەر كرێ، یان بەرزكردنەوەی 
بەرهەمداری لە پیشەسازیدا( بۆ بووژاندنەوەی 
تواناییی كێبڕكێكردن. لە بەرانبەردا -لە حاڵەتی 
فەڕەنسادا- تواناكانی )دەرچوونی بەرەو سەر( 
لە  نەبێت  تەمەڵ  کە  مەرجێک  بە  هەیە،  هێشتا 
بە  ئەمە  بوارەکاندا.  دانانی  و  چارەسەرەكان 
كۆمپانیا  لە  داوا  كارە  ئەم  دێت،  ئەوە  مانای 
فەڕەنسییەكان ناكات كە كاركردن و كرێكی كەم 
وا  كاره  ئەم  كەرتدا  هەندێك  لە  )هەتا  بكەنەوە 
دەخوازێت بە شێوەیەكی كاتی هەلی كاركردن و 
كرێ كەم بكرێتەوە(، بووژاندنەوەى هەندێک لە 
بازاڕەکان بە هۆى سوودوەرگرتن لەو موڵکانەوە 
بەرهەمەکانیان،  کوالێتیی  دەرئەنجامى  ئەویش 
یاخود نوێكردنەوەیانەوە. بۆ بەدەستهێنانی ئەم 
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کە  پرۆژانەى  ئەو  بەرهەمهێنانەوەى  خواستە ، 
قازانجێکى بەرز دروست دەکەن لە داهاتوویەکى 

درێژدا دەبێتە زەرووریەت.
دەڵێت:  ناوبانگەی  بە  وتە  ئەو  بۆ  دەگەڕێینەوە 
بە  سبەی  وەبەرهێنانەكانی  ئەمڕۆ  قازانجی   ئەگەر 
دی نەهێنێت لەگەڵ دەرفەتەكانی كاری دوو سبەی، 
ئیتر سوودیان چییە؟ لە كاتێكدا كە »بیڵ گیتس« لە 
مانگی یۆلیۆی ساڵی 2004دا ئەوەی ئاشكرا كرد، 
بە  دۆالر  ملیار   75 بڕی  مایكرۆسۆفت  كۆمپانیای 
سەر خاوەن پشكەكانیاندا دابەش دەكات، هەروەها 
بڕی 32 ملیار لە سەرەتای ساڵی 2005دا بە سەر 
خاوەن پشکەکاندا دابەش دەکات )كە نزیكە لە داهاتی 
ئەم  ڤێتنام(  یان  ئۆكرانیا  وەك  واڵتێكی  سااڵنەی 
ڕاگەیاندنەی »بیڵ گیتس« نەبوو بە هۆی جوواڵندنی 
كۆمپانیای  پشكەكانی  نرخی  بەڵكوو سەرەتا  بازاڕ، 
خاوەن  لە  هەندێك  بوونەوە.  نزم  مایكرۆسۆفت 
مانای  بە  بڕیارە  ئەم  دەبینی،  وەهایان  پشكەكان 
بلیمەتیی خاوەنی كۆمپانیاكە دێت، هەر چەندە هیچ 
پرۆژەیەكی نوێی نییە بۆ وەبەرهێنان لە داهاتوودا، 
لە  جۆرە  ئەم  نموونەى  كەمەوە،  الیەنی  بە  یان 

لێپرسینەوەیە دەبێتە پرسیارێک لەم توێژینەوەدا.
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ساڵی  مایۆی  مانگی  لە  دەرئەنجام  هەمان 
و  بەریتانی  فۆدافۆنی  كۆمپانیای  لە  2005دا 
IBM ی ئەمریكی ڕووی دا، سەرەڕای ئەوەی 
دەرئەنجامی نوێیان لە كۆتاییی ساڵدا ڕاگەیاند، 
هۆكاری  بە  بوو  تەنها  بە  ڕاگەیاندنە  ئەم 
پشكەكان  دەستكەوتی  چەندجارەبوونەوەی 
سەرمایەی  %5ی  كڕینەوەی  دووبارە  و 
كۆمپانیاكە، کە 6.8 ملیار یۆرۆ بوو، هەروەها 
پشكەكانی  نرخی  نزمبوونەوەی  هۆی  بە  بوو 
شێوەیەكی  بە  پاشانیش  فۆدافۆن،  كۆمپانیای 
زەبەالح لە كۆمپانیای مۆبایلدا. لە بەرانبەردا وۆڵ 
ستریت بە شێوەیەكی سارد پالنێكی زەبەالحی 
 IBM زانستیی بۆ دووبارە بنیاتنانەوەی هەیكەلی
داڕشت، ئەویش بە دابەزاندنی دەستی كار بە 
بڕی 10 بۆ 13 هەزار كارمەند، كە یەكسان بوو 
بە 3 بۆ %4ی قەبارەی كرێكارە جیهانییەكانی، 
بە تایبەتی لە ئەورووپادا. ئەمه ئاماژەیەكە بۆ 
)هەندێك  وەبەرهێنەرەكان  لە  هەندێك  ئەوەی، 
جار( گرینگی بە قەبارەی خواستی كڕین لەگەڵ 
قازانجى زیاد دەدەن، ئەویش بە هۆى کەمکردنى 

تێچوونى داهێنان.
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فەڕەنسییەکان  -وەک  وەبەرهێنەرانە  ئەو 
هەیە-  گەورە  متمانەى  بە  ئومێدیان  هەمیشە 
گوارشتە  ئەم  گوێبیستی  هەیە  بەوە  پێویستیان 
دەهێنین  كار  بە  قازانجەكانمان  لە  )بەشێك  بن: 
تووشی  ئێستا  بەاڵم  داهاتوو(،  ئامادەكاریی  بۆ 
متمانە  كەمبوونەوەی  بە  نابن  نامۆبوون 
وەك  ڕادەیەك  )تا  قازانج(  )ڕاستگۆییی  بە 
سەرۆكی  شفایتزری«  »لوەی  گوزارشتەكەی 
گرفتە  ئەم  بەاڵم  ڕینۆ(،  كۆمپانیای  پێشووی 
نابێتە هۆی كەمبوونەوەی بەدەستهێنانی قازانجە 
چۆنێتیی  لە  گرفتەكە  كۆمپانیاكان،  گەورەكانی 
بەكارهێنانی قازانجەكاندایە . دابەشكردنی قازانجە 
دووبارە  و  ساڵ  دوای  لە  ساڵ  چەندبارەكانیان 
كڕینەوەی پشكی كۆمپانیاكان بۆ خوڵقاندنی سامان 
هەرگیز زەرووریەت نییە، هەر وەك بینیمان. بۆ 
بەرزبوونەوەیەکى  هۆی  نابێتە  ئەمە  بەدبەختی 
گشتیی كرێ و دروستكردنی سامان، هەر چەندە 
هەندێك سوودی هەبوو  -لە هەندێك بارودۆخدا- 

بۆ بەرزكردنەوەی تواناییی كڕینی كرێكاران.
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بەشی سێیەم

بەرزكردنەوەی توانای كڕین
ناچارییە بەاڵم بەش ناكات
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بۆ  بگەڕێتەوە  كڕین  تواناییی  دەبێت   
فەڕەنسییەكان! لە ساڵى 2005دا گفتوگۆكردن 
دەربارەی ئەم بابەتە باڵى بە سەر فەڕەنسادا 
کێشابوو. هەموو الیەک بە گرینگەوە باوەڕیان 
بە دیاردەی كارفۆر هێنا ]ئێمە پێشتر لێی دواین[، 
زۆرینەیش وەك فیبرۆنیك بیكار و هاوڕێكانی 
بڕوایان وابوو كە جیهانگیری لە بەرژەوەندیی 
وەک  ئەوان  دەكات،  كار  پشكەكان  خاوەن 
بەرزكردنەوەی  داوای  خۆیان  ڕەوای  مافێکى 
ئەو  گوێرەى  بە  دەكرد.  كڕینیان  تواناییی 
بێ  کرا،  فەڕەنسا  لە  ڕاپرسییەى  ساڵی2005 
جیاوازی زۆرینەی سیاسییەکان بە ئاشكرا- چ 
پشتیوانیی  چەپڕەوەكان-  چ  و  ڕاستڕەوەكان 
»نیكۆال  لە  سەرەتا  دەكرد.  خواستەیان  ئەم 
]بنكەی  بیرسی  لە  كە  ساكۆزی«ـیەوە، 
وەزارەتی داراییی فەڕنسا[ هەڵمەتێكی دەست 
لە  نرخەکان  دابەز اندنی  بە مەبەستى  پێ كرد 
بەهاری ساڵی 2004دا، بەاڵم دەرئەنجامەکان   
بازرگانەکانى  كە  دەكردەوە  دووپات  ئەویان  
دابەشکردن سوودیان لە پڕۆسەى گواستنەوەى 
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بەکارهێنانى یۆرۆ وەرگرتوە بۆ بەرزکردنەوەى 
نرخەکان و خراپ بەکارهێنانى سیستەمەکە )بە 
بەرهەمهێنەرەكاندا(  گەورە  لەگەڵ  هاوبەشی 
کە  سیستەمەکە  پەراوێزانەى  ئەو  سەربارى 

هێشتا ماون)12(.

ئایا پەیماننامەی )گرینیڵ( بۆ كرێ نوێیە؟
ئەوە ڕوون دەبێتەوە  کە  نیگایەك  تاكە  بە 
داوای  کاتێک  حەقن،  سەر  لە  خەباتکارەکان 
دەڵێن:  ئەوانە  دەکەن؛  کرێ  بەرزکردنەوەى 
تێكچوونی دابەشكردنی داهات لە بەرژەوەندیی 
لە  كۆسپى  کردارى  بە شێوەیەكی  و  قازانجە 
بەردەم پێشكەوتنی داهاتی ڕاستەقینەدا دروست 
مانگى  لە  كرێ[یە.  داهاتەیش  ]ئەو  كردوە 
پەیمانگای  ڕاپۆرتێكی   2005دا  یۆنیۆى ساڵى 
نێودەوڵەتی بۆ ئامار و توێژینەوەی ئابووری 
کرایەوە،  باڵو  فەڕەنسادا  لە  كرێ  دەربارەی 

12-  یاخود هەر زیادەیەک لە جیاوازیى ئاڵوگۆڕکردنى نرخەکاندا 

دروستى  ژمارەى  نزیکترین  بە  گەییشتن  بۆ  یۆرۆوە  فرانکى  لە 
یۆرۆ )وەرگێڕى عەرەبى(.
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تواناییی  دەكاتەوە،  دووپات  ئەوە   ڕاپۆرتەکە 
نێوان  ماوەی  لە  تاك(  كرێی  )نێوەندی  كڕین 
لە   1.2% ڕێژەی  بە   2001-1998 سااڵنی 
ساڵێكدا بەرزبوونەوەی بە خۆیەوە دیوە، بەاڵم 
لە ساڵی 2002دا ئەم ڕێژەیە پاشەكشەی كرد 
ڕێژەی  بە  دواتر  )%0.2+(، ساڵی  ڕێژەی  بۆ  
)%0.3-( كەمی كرد، بەاڵم ساڵی 2004 بەرز 
ئەم بەرزبوونەوەیە  بە ڕێژەی 0.4%،  بوەوە 
جێگاى دڵخۆشى نەبوو. لە كاتێكدا شارەزایانی 
ساڵی  دەکرد،  ئەوەیان  پێشبینیی  پەیمانگاكە 
ببێتەوە،  بەرز  کەمێک  کڕین  تواناییی   2005
سەرەڕای ئەوەى لە بودجەى ساڵى 2005دا 
مەبەستى  بە  دانرابوو  پەراوێز  هەندێک 
ئەمە  داهات)13(.  سەر  باجى  نزمکردنەوەى 

ــــارە  ــە کــاتــى دووب ل ــراک بــەڵــێــنــى دا  13- ســــەرۆک جـــاک شــی
داهات  باجى  کە  بــەوەى  2002دا  ساڵى  لە  خۆهەڵبژاردنەوەیدا، 
بە مەرجى  پێنج ساڵ،  بۆ ماوەى   30% بە ڕێژەى  بکاتەوە  کەم 
 3% ڕێژەى  بە  سااڵنە  گەشەى  تێکڕاى  زیادەى  بەردەوامبوونى 
پێشبینیى  کۆتاییدا،  لە  سەرۆکایەتییەکەى.  مــاوەى  درێژاییى  بە 
ئەوەى دەکرد کە نزمبوونەوەى باجى داهات -نزیکەى %23 لە 
2002 و  نێوان سااڵنى  لە   9% داهاتەکانى دەوڵەت- بە ڕێژەى 
نێوەندى  و  یۆرۆ،  ملیار  پێنج  لە  بوو  کەمتر  زۆر  یاخود   ،2005
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سەرەمووچەیەكی  لەگەڵ  دەبێت  بەرجەستە 
زیادەدا بە مەبەستى هاندان بۆ دروستكردنی 
هەلی كار -کە سەرچاوەیەکى كەمە بۆ هاندانی 
كەمدەرامەتەكان  فەڕەنسییە  خێزانە  داهات- 
سوودمەند نەبوون لە و بەخشینانەی باج )ئەمە 

نزیكەی نیوەی پاڵنەری باجی دەنواند(.
نەتوانرا  2002یشدا  ساڵی  كۆتاییی  لە 
پارێزگاری لە تێكڕای بەكاربردن بكرێت، بەاڵم 
تێکڕای پاشەکەوتى خێزانەکان پاشەکشەیەکى 
بۆ  فەڕەنسییەكان  خێزانە  کرد،  گەورەى 
بكەن،  بژێویییان  ئاستی  لە  پارێزگاری  ئەوەى 
پاشەكەوتەكانیان کشاندەوە، زیاتریش پەنایان 
چارەكی  كۆتاییی  )لە  قەرزكردن  بەر  بردە 
قەزری  تێكڕای  2005دا،  ساڵی  یەكەمی 

زیادەى چاالکییەکان لەو ماوەیەدا، ڕێژەى %1.3ى تێ نەپەڕاند. 
سەرجەمى  لە  داهــات  باجى  نزمکردنەوەیەى  ئەم  پاشماوەکانى 
بەرهەمى نەتەوەییدا 0.12 خاڵى تێپەڕ نەکرد لە ساڵى 2002دا، 
خاڵى   0.08 و  2003دا،  ساڵى  لە  نەکرد  تێپەڕ  خاڵى   0.04 و 
تێپەڕ نەکرد لە ساڵى 2004دا، هەروەها دواى گەییشتنى وەزیرى 
ئابوورى و داراییی نوێ »تییرى بریتون« بە بنکەى پۆستەکەى 
لە بەهارى ساڵى 2005دا، بە ماوەیەکى کەم، ئەوەى ڕاگەیاند کە 

نزمکردنەوەکانى باجى داهات لە ساڵى 2006دا بەردەوام نابێت.
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داهاتی  لە   62% ڕێژەی  گەییشتە  خێزانەكان 
بەكاربردن  ئەمە ،  سەرەڕای  دەست(.  بەر 
كااڵی  فرۆشتنی  قەبارەی  و  كرد  پاشەكشەی 
بەكاربردن بە شێوەیەكی گەورە نزم بوەوە لە 
داتاكانی  بە گوێرەی  2004دا )1.4%-  ساڵی 
توێژینەوەی  و  ئامار  بۆ  نەتەوەیی  پەیمانگای 
ئابووری( بۆ یەكەم جار دوای جەنگی جیهانیی 
لە  ئاڕاستە  هەمان  گەییشت.  ئاستە  بەم  دوەم 
نیوەی دوەمی ساڵی 2005دا دووبارە بوەوە،  
بە گوێرەى ئامارە تایبەتییەکانى پەیمانگای ئامار 
لە سەرەتاى مانگى ئۆگستیندا ڕۆحی مەعنەویی 
لە  کە  دابەزی  ئاست  نزمترین  بۆ  خێزانەكان 

سەرەتای ساڵی 1996وە بەم شێوەیە نەبوە.
 لێرەوە زیاتر برەو درا بە بیرۆکەى زیادکردنى كرێ 
بە مەبەستى هاندانی بەكاربردن، بەاڵم بە بێ زیانگەیاندن 
بە وەبەرهێنانی كۆمپانیاكان، سەربارى ئەوەى کە قازانجى 
کۆمپانیاکان نابێتە  هۆی دووبارە وەبەرهێنانەوە. هەموویان 
دووپاتیان كردوە  -ڕاستڕەوەكان و چەپڕەوەكان- كە هەر 

دەبێت: پەیمانامەی گرنینل شتێکى نوێ بێت بۆ كرێ)14(.
14- «ڕێکەوتننامەى گرینیل« کە لە 27ى مایۆى ساڵى 1968دا 
بەرزترین  بۆ  کرێ  بەرزکردنەوەى  هۆى  بە  بوو  کرابوو  ئیمزا 
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ئەم گفتوگۆیە هەر چەندە بنەمایەکى سیاسی 
لە فەڕەنسادا هەبوو، بەاڵم فراوانبوو، پاشانیش 
هۆى  دەبێتە  داهات  باشترى  دابەشکردنێکى 
هەموومان  مەعنەوی.  ڕۆحی  بەرزكردنەوەی 
كاریگەرییە گەورەكانی بەرزكردنەوەی )ڕۆحی 
مەعنەوی( لە سەر ئابووری دەزانین. بە ڕای 
بەر  پەنابردنە  بەرپرسەكان،  زۆری  بەشێكی 
دابەشكردنی  بۆ  گونجاو  میكانیزمی  هەندێك 
بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  دەبێت  هاوكار  داهات 
ئاڕاستەی دژەلیبڕاڵی كە لە ناو ڕای گشتیدا لە 
گەشەسەندا بوو. لێرەدا گوتارێكی )هێرشبەرانە( 
لە الیەن حكوومەتەكەی ڕاڤاران )ساڵى 2002-
2005(ـەوە دروست بوو، ڕێوشوێنەكان )زیاتر 
ڕوون بوون( لە الیەن حكوومەتەكەی دی فیلبان 
بەرزكردنەوەی  بۆ   )2007-2005 )ساڵى 

تواناییی كڕین.
ئابوورییانەی  بنەمایەكی  گفتوگۆیانە  ئەم 
لە سەر  گفتوگۆی  بوو  پێویست  كە  هەبوو، 
دابەشكردنی  فیكرەی  كاتدا  لە هەمان  بكەن. 

بە  تایبەتدا  کەرتى  لە  تریشى  کرێکانى  هەروەها   ،35% ئاست 
ڕێژەى %10 بەرز کردەوە.
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قازانجەكان  نێوان  لە  داهاتەكان  )گونجاو(ی 
پێشكەوتوو  و  ورد  بیرۆکەیەکى  كرێدا  و 
نێوان  پێوەندییەکانى  ئەوە  لەبەر  بوو. 
و  بەرهەمداری  ئاستى  بەرزبوونەوەی 
بەرزبوونەوەی كرێی ڕاستەقینەی دیاردەکە  
بە  ببێتەوە  بەرز  ڕاستەقینە  كرێی  -گەر 
بەرهەمداری  بەرزبوونەوەی  هەمان  ڕێژەی 
دابەشكردنی  جێگیربوونی  مانای  بە  ئەمە 
گوزارشتی  ناو  دەچێتە  دێت -  داهاتەكان 
زۆرێك لە میكانیزم و ئامانجە لێكدژەكان لە 
گوێرەی  بە  بەاڵم  بارودۆخەكاندا،  زۆرینەی 
زۆر  کارێکى  جیاوازە.  چاالكەكان  كەرتە 
پێویستە لە پراکتیکدا پەنا ببرێتە بەر هەوڵدان 
تەماحێکى  نێوان  لە  ئەویش  سەرکەوتن  بۆ 
توانای كڕیندا،  بەرزكردنەوەی  لۆژیكییانە و 
ئەم پێشكەوتنە پەیكەرییانەی دەبێتە هاندەر 
بۆ نزمكردنەوەی كرێ –بە الیەنی كەمەوە- 
لەو كەرتانەدا كە زۆرتر دەكەونە بەر كێبڕكێ 
بە  پێویستیان  ئەمانە  نێودەوڵەتییەکانەوە ، 

كرێكاری كەم شارەزا هەیە.
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ئەم  سەر  بگەڕێنەوە  تر  جارێكی  پێویستە 
پێشكەوتنانە  ئەو  بێگومان  یەكەم  بابەتە، 
پەیوەستە بە كێبڕكێی واڵتە دەركەوتەوەكانەوە. 
)ئاڕاستەیەكی  بە  ئاماژە  ئاشكرا  بە  ژمارەكان 
دەوڵەتە  بەشی  پاشان  دەكەن،  مێژوویی( 
فەڕەنسادا  هاوردەكردنی  لە  دەركەوتەوەكان 
لە زیادبووندایە، بە تایبەتی لە سەرەتای ساڵی 
ئەم  بوەوە(.  بەرز  یۆرۆ  كە  )كاتێك  2000دا 
ڕێژەی  گەییشتە  2004دا  ساڵی  لە  هاوردانە 
ڕێژەی  بە  هاوردەدا،  تێكڕای  لە   12.5%
دەرەوەی  واڵتەكانی  لە  هاوردەی   35%
یەكێتیی ئەورووپادا. لە هەمان كاتدا بە ناچاری 
فەڕەنسا  بازرگانیی  تەرازووی  لە  كورتهێنان 
لەگەڵ واڵتە دەركەوتوەكاندا زیادی كرد. ئەم 
كورتهێنانە گەییشتە نزیكەی 40 ملیار دۆالر لە 
ساڵی 2004دا، ئەمە گەورەترین الوازی بوو 
لە پێش دە ساڵەوە لە بەهای هاوردەكەیدا. بە 
پێچەوانەوە لە ئەڵمانیادا ڕووی دا )تەرازووی 
و  بەرهەمهێنان  ئامێرەكانی  لە  بازرگانی 
گواستنەوەدا زیادەیەكی بە قەبارەی 200 ملیار 
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داڕمانە زۆرینەی  ئەم  هێنا(،  بە دەست  دۆالر 
لەگەڵ  و  گرتەوه  فەڕەنسای  كەرتەكانی 
بەرهەمەكانیدا، وەك ئەوەی كە پێشتر بینیمان.

دواتر پەرچەكرداری كۆمپانیاكان كاریگەریی 
لە سەر ئەم كێبڕكێیە هەبوو، بێگومان هەوڵدانەکە 
كرێیە،  یەكەیەكی  تێچوونی  نزمكردنەوەی 
بەرزبوونەوەی  سەر  بە  تەنها  بە  ئەمە  بەاڵم 
لە  تایبەتی  )بە  ناكرێتەوە  كورت  بەرهەمداریدا 
ئەورووپادا كە -هەر وەك بینیمان- بە گوێرەی 
وەبەرهێنانی  نوێدا  تەكنۆلۆژیای  لە  پێویست 
بە  بە الیەنی كەمەوە  ئەمە  ناكرێت(، بەاڵم  تێدا 
كە  دەکرێت  گریمانە  كۆمپانیایانەدا  ئەو  سەر 
زیاتر دەكەونە بەر نزمكردنەوەی یەكەی كرێ. 
بەكورتی، هەندێك كەرت هەیە پێشبینیی ئەوەی 
لێ ناكرێت كە بەرزبوونەوەی گشتیی كرێ تێیدا 
ڕوو بدات، جگە لە تووشبوونمان نەبێت بە بارێكی 
و  كارگەكان  گواستنەوەی  پڕۆسەی  نالەباری 

دواتر پووچەڵكردنەوەی هەلی كاركردن.
پەیكەری  دوەمی  پێشكەوتنی  پێویستە 
پەیوەستە  ڕاستەوخۆ  چونكە  بكرێت،   ڕەچاو 
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زۆرینەی  لە  تایبەت(یەوە   )سروشتی  بە 
ئەمە  پیردا(،  )ئەورووپای  ئەورووپادا  واڵتانی 
كورتهێنانێكی گەورەیە  لەو كارانەی كە پێویستی 
بوارەكانی  )لە  هەیە  كەم  شارەزایییەكی  بە 
بیناسازی... و  دابەشكردن  و  خزمەتگوزاری 
كیشوەرییەكان،  ئەورووپییە  واڵتە  هتد( 
دەست  بە  -دەناڵێنێـت  فەڕەنسا  تایبەتی  بە 
كورتهێنان لە بواری خزمەتگوزاریدا، بە تایبەتی 
لە  كەسیدا.  خزمەتگوزاریی  و  دابەشكردن  لە 
كۆی واڵتە ئەورووپییەكاندا )بێجگە لە ئیسپانیا( 
هەلی كاری نوێی بە گوێرەی پێویست نییە لەو 
كەرتانەی كە پارێزراون لە ڕكابەری نێودەوڵەتی 

بە ئامانجى بەرەنگاربوونەوەی بێكاری.
ئەو هۆكارانەی كه شیکارى پێشكەوتنی ئەم 
)كورتهێنانەی( هەلی كار دەكەن وەرگێڕاونەتە 
سەر هەموو زمانەکان ، ئەمە  كەمیی داینامیكیەتی 
دەستی كار و كەموكورتیی خێراییی دەورانی 
دەستی كار ڕوون دەکاتەوە ئەویش  بە هۆی 
)پارێزگاریی زیادە(ی  دەستی كار)15(، هەبوونی 

ئابوورى  گەشەى  و  هاریکارى  ڕێکخراوى  گوێرەى  15- بە 
پێودانگەکانى  هێزى  کە  ئاماژەیەکە  دا،  کار(  )هەلى  ڕاپۆرتى  لە 
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بەشداریکردنى زۆرینەی  بەردەم  لە  ئاستەنگ 
دابەشكردنه)16( -  -یەكەمیان  كەرتەكاندا 
نوێ  كۆمپانیای  دامەزراندنی  بەرەنگاریی 
وەاڵمدانەوەیان  تواناییی  دواتر  و  دەبێتەوه 
)خستنەڕووی  نییە  پێویست  گوێرەی  بە 
سەروو  لە  نییە(،  واڵمدانەوەی  تواناییی  كار 
كرێكاری  كرێی  بەرزبوونەوەی  هەموویانەوە 

ڕانەهێنراو.
لە كەرتی خزمەتگوزاریی تاکەكەسیدا -بۆ 
ژمارەی  )یان  كار  دەستی  تێكڕای  نموونە- 
كرێكارەكان بە نیسبەت تێكڕای دانیشتوانەوە( 
%5.5ـە لە فەڕەنسا، لە بەرانبەردا لە ویالیەتە 
كەرتی  لە  %8ـە.  ڕێژەكە  یەكگرتوەكان 
شەش  بۆ  سفرەوە  لە  دەکات،  دیاری  جێگیر  دەستى  پاراستنى 
هێزى  زیادبوونى  لەگەڵ  هەڵسەنگاندنەکان  دەکات،  پێ  دەست 
لە ساڵى  لە ڕاپۆرتى کۆتاییدا  پارێزگاریدا زیاد دەکەن، هەروەها 
و   ،2.8 ئەڵمانیا  هێنا:  دەست  بە   2.3 نمرەى  فەڕەنسا  2002دا 

شانشینى یەکگرتوو 0.8، و ویالیەتە یەکگرتوەکان 0.2 بوو.
چوارچێوەى  -لە  ڕێکخراوەکە  چاودێریکردنى  16- هەروەها 
دابەشکردندا.  بازرگانیى  کەرتى  لە  کۆتوبەندەکان  توێژینەوەدا- 
ئەو  پێش  کەوتە  هێنا،  دەست  بە  4،7ى  ڕاپۆرتەدا  لەم  فەڕەنسا 
دەوڵەتانەى تر: ئیتاڵیا 3،1، و شانشینى یەکگرتوو 2,6، و ئیسپانیا 

2,5، و ئەڵمانیا 1,3.
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لە   8% گەییشتە  ڕێژەیە  ئەم  دابەشكردندا، 
ویالیەتە  لە   9.25% )له  بەرانبەردا  فەڕەنسا 
ڕێژەی  چی  ئەگەر  ئەمریكا(.  یەكگرتوەكانی 
كاركردن لە هەر دوو كەرتەكەدا ئاستەكەی لە 
ویالیەتە یەكگرتوەكان بەرزترە، بەاڵم تێكڕای 
بە  كار  دەستی  تێكڕای  فەڕەنسادا  لە  بێكاری 
بڕی 3.8 پۆینت بەرز نابێتەوە، یاخود بە مانای 
بەرزبوونەوەی دەستی كار بە بڕی 2.5 ملیۆن! 
ئەمە جیاوازییەكی گەورەیە لە ژمارەكەدا، بەاڵم 
لە  مەترسیداری  سەقامگیریی  بەرانبەردا  لە 
دەست دا بۆ ئەم جۆرە لە دەستی كار لە ویالیەتە 
كەلتووری  لەگەڵ  كارە  ئەم  یەكگرتوەكان، 
بەم  ناگونجێت.  ئەورووپادا  كۆمەاڵیەتیی 
شێوەیە دەگەڕێینەوە بۆ سووڕی دۆزەخییانە: 
بەاڵم كاركردن ناسەقامگیرە و كرێیەكی كەمی 
هەیە، بێكاری دەبێت لەوە ڕزگاری بێت. دواتر 

دەگەڕێینەوە سەر ئەم بابەتە.
كەمترین ئاستی كرێی مانگانە لە فەڕەنسادا 
لە  بەاڵم   ،2004 ساڵی  بوو  یۆرۆ   1173
كە  بوو،  یۆرۆ   537 ئیسپانیا  لە  بەرانبەردا 
زیاتر بوو لە تێكڕای كرێی مانگانە، لە كاتێكدا 
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لە ویالیەتە یەكگرتوەكان بە ڕێژەی %33 یە، 
كەمترین كرێی مانگانە 727 یۆرۆیە. سەرەڕای 
لەئەستۆگرتنی  كەمكردنەوەی  سیاسەتی 
1993دا.  ساڵی  لە  پەیڕەوكراو  كۆمەاڵیەتیی 
نەشارەزا  كرێكارانی  كرێی  بەرزبوونەوەی 
واڵتە  زۆرینەی  لە  وەك  -هەر  فەڕەنسادا  لە 
لە  یەكێكە  ئەوە  ئەورووپییه كیشوەرییەكاندا- 
ئەو  نێوان  لە  بێكاری  سەرەكییەكانی  هۆكارە 
-ئەمە  2002دا  ساڵی  لە  كرێكاراندا.  توێژەی 
بێكاری  ڕێژەی  هەبێت-  ئامار  كە  ساڵە  دوا 
فەڕەنسادا  لە  ناڕاهێنراو  كرێكارانی  نێوان  لە 
لە  بوو   10.2% بەرانبەردا  لە  %11.8بوو، 
ویالیەتە یەكگرتوەكان)17(ئەو كەرتانەی كە هەلی 
خزمەتگوزاریی  )كەرتی  نزمە  تێیدا  كاركردن 
تاکەكەسی و دابەشكردن(، ئەمە ئەو كەرتانەیە 
كار  تێیدا  نەشارەزاكان  كە زۆرینەی كرێكارە 
دەكەن بە كرێیەك كە نزیكە لە نزمترین ئاستی 
كرێ... ئەو كەرتانەن كە بە شێوەیەكی گشتی 
ناتوانرێت كرێ تێیاندا بەرز بكرێتەوە، مەگەر 

ئابوورى،  گەشەى  و  هاریکارى  ڕێکخراوى  لە:  17- وەرگیراوە 
ڕاپۆرتى هەلى کارکردن لە ساڵى 2004دا.
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تەنها لە ژێر مەترسیدا نەبێت، یان بۆ مەبەستى 
دروستكردنی هەلی كار نەبێت.

دابەزاندنی  پێویستیی  مانای  بە  ئەمەیش 
لە  كە  نایەت،  توێژە  ئەم  كرێكارانی  كرێی 
دەناڵێنن،  كرێوە  كەمیی  دەست  بە  بنەڕەتدا 
بەاڵم لە سەرەتادا پێویستە بە دوای میكانیزمی 
تردا بگەڕێن بۆ بەرزكردنەوەی توانای كڕین بە 
شێوەیەكی بەردەوام، بە بێ هێنانەخوارەوەی 

دروستکردنى هەلی كاركردن لەم كەرتانەدا.

سوود و سنورەكانی میكانیزمی هاندان و بەشداریكردن
پرسیارە  گشتی،  شێوەیەكی  بە 
دەتوانرێت  چۆن  ئەمەیە:  پێشنیاركراوەكە 
وا  كاتێكدا  لە  بهێنرێت  دەست  بە  سەركەوتن 
دیارە سەركەوتن ئەستەمە؟ سەرەتا لە ڕێگەی 
بە  قازانج  دابەشكردنەوەی  دووبارە  هاندانی 
كۆمپانیانەی  ئەو  و  كەرت  كرێكارانی  سەر 
كات  هیچ  کاتدا   هەمان  لە  بەرزە،  قازانجیان 
دەركەوتوەوە  واڵتانی  كێبڕكێی  دەست  بە 
نەناڵێنن. لە هەر بارودۆخێكدا بێت ئەوە ڕوونە، 
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هێنان  پەراوێزی  لە  نییە  خاوەنداری  دەوڵەت 
و بردنی ئەو بودجەیەی خۆی پێی هەستاوە. 
كە  تایبەت  كەرتی  نیسبەت  بە  تایبەتی  بە 
نییە،  كاتەكەی كاتی )سیاسەتی دەستوەردان ( 
بوو  كرێی  دەربارەی  سەوداگەرییەكان  بەاڵم 
سەر  )لە  گەورە  ئاستێکى  تا  المەركەزی  بە 
ئاستی كۆمپانیا، لق و، یەكەكانی بەرهەم(، بە 
بارودۆخی  هەڵسەنگاندنی  لەبەرچاوگرتنی 
)پەیوەست  میكانیزمەكانی  بەاڵم  ناوچەیی، 
پلەى  بە  خۆ،  ناگرێتە  هەمەكی(  ئابووریی  بە 
كرێكاران  دانوستانی  تواناییی  لە سەر  یەکەم 

دەوەستێت.
هاندەر  ڕێوشوێنی  هەندێك  لێرەدا  پاشان 
بێ  بە  بەكاربردن  چاالككردنی  بۆ  هەیە 
دەستكاریكردنی كرێ، بۆ نموونە میكانیزمەكانی 
هاندان، ئەوانەی تریش كە لە پالنی پاشەكەوتی 
الكێشەكە  ناو  نووسراوی  )سەیری  كرێدان 
بەر  کە  دەکەین  ئەوە  تەماشاى  ئێستا  بكە (. 
حەقیقەت دەکەوێت، ئەویش بریتییه لە لێکدژى  
پێوانەیییەكان  قازانجە  ئاشكراكردنی  نێوان   له 
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بۆچی  بەاڵم  كرێدا،  زیادکردنانەى  ئەو  و 
ناهێنرێن  كار  بە  بەرجەستەكان  میكانیزمە 
بۆ  بەرهەمی كۆمپانیادا(  لە  بەشداریكردن  )لە 
دووبارە دابەشكردنەوەی بەشێك لە قازانجەكە 

بە سەر كرێكاراندا؟
حكوومەتە  نوێ،  سەدەی  سەرەتای 
هەموو  بە  فەڕەنسا  یەكەكانی  دوای  لە  یەك 
كۆتاییپێهێنانی  بۆ  كرد  كاریان  توانایەكیانەوە 
لە ژێر  بەشدارییان كرد  بڕە كرێكارانەی  ئەو 
بەندی بەشداریكردندا، لەگەڵ هاندانی كۆمپانیا 
پێشخستنی  بۆ  ناوەندییەكان  و  بچوكەكان 
سیستەمی هاندان. هەموو دەستپێشخەرییەكانیان 
)ڕۆحی  بەرزكردنەوەی  هۆی  بە  بوو 
بەاڵم  بنەمایییەوە،  ڕووی  لە  مەعنەویەت( 
كاریگەرییەكانی لە ڕووی ئابوورییەوە كەم بوو. 
لە واقیعدا سوود وەرنەگیرا لەو ڕێکەوتننانەى 
کە بە مەبەستى هاندان بوون تەنها بە بڕێكی 
تەنها  بوو  بە جۆرێک  ئەویش  كە  نەبێت  كەم 
وەرگرت،  سوودیان  كرێكاران  دە  لە  یەك 
پاشەكەوتی كۆمپانیاكاندا،  پڕۆگرامی  لە  بەاڵم 
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لە فەڕەنسادا كرێكاران تەنها بە ڕێژەی 31% 
بەشدارییان كرد )لە كەرتی تایبەتدا( لە ساڵی 
2002دا، هاوبە شیكردن تەنها بە ڕێژەی 22% 
بوو ئەوانەى کە سوودیان لێ وەرگرت )3 بۆ 4 
ملیۆن كەس بوو(، لە 31ی دیسەمبەری ساڵی 
2002دا تێكڕای پاشەكەوتی تاك لە 11400 
سوودمەندی  ئەمە ،  سەرەڕای  بوو،  یۆرۆ 
یەكەم لەم پڕۆگرامە ئەوا نەبوون كە خاوەنی 
كرێیەكی بەرز بوون، بە تەنها بە ڕێژەی 42% 
سااڵنە  و  كرد  پڕۆگرامەدا  لەم  پاشەكەوتیان 
زیاتر لە 30 هەزار یۆرۆیان دەدا. لە بەرانبەردا، 
زیاتر لە ڕێژەی %5.5 خێزانەكان بەشداریوان 
نەكرد، پاشەكەوتەكەیان كەمتر بوو 15 هەزار 

یۆرۆ لە پڕۆگرامی پاشەكەوتدا.)18( 

18- لێکۆڵینەوەکانى پەیمانگاى نەتەوەیی بۆ ئامار و لێکۆڵینەوەى 
ئابوورى دەربارەى بارودۆخى خێزانەکان لە ساڵى 2002دا ئەم 
ئاستانەیان بە شێوەیەکى گشتى دووپات دەکردەوە. هەروەها ئەو 
ى   3.8% ڕێژەى  تەنها  بە  کە  دەکاتەوە  دووپات  ئەوە  ڕاپۆرتە 
بەشدارییان  یۆرۆ   3000 لە  کەمترە  کە  داهاتانەى  ئەو  خاوەنى 
بەشداریکردنەوە،  ڕێگەى  لە  پاشەکەوتدا  بەرنامەى  لە  کردوە 
سەرجەمى  خاوەنى  کە  ئەوانەن   46.8% ڕێژەى  بەرانبەردا  لە 

داهاتێکن کە زیاترە لە 105 هەزار یۆرۆ.
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هاوبەشیكردن و هاندان و
پڕۆگرامی پاشەكەوتی كۆمپانیاكان

بە  لە فەڕەنسادا هەندێك میكانیزم هەن کە ڕێگە   
كە  پوخت  داهاتێكی  بەدەستهێنانی  بۆ  دەدن  كرێكاران 
لە سەر دەرئەنجامی ئابووریی كۆمپانیاكانیان وەستاوە، 

ئەویش بریتییە لە: 
- پشكداریكردنی كرێكاران لە بەرهەمى كۆمپانیادا: ئەمە 
بە شێوەیەكی زۆرەملێیانەیە لە سەر ئەو كۆمپانیایانەی، 
لەو  لە 50 كرێكاریان هەیە، دەكرێت ڕێك بخرێن  زیاتر 
بە  ڕێگا  ئەمە  بچوكترە.  قەبارەكەیان  كە  كۆمپانیایانەدا 
قازانجەكە  دیاریكراوی  ڕێژەیەكی  دابەشكردنەوەی  دووبارە 
دەدات بە سەر كرێكاراندا، بە گوێرەی ئەو سیستەمەی كە بە 
شێوەیەكی دەستەجەمعی لە سەری ڕێک كەوتبوون. ئەم بڕە 
بە شێوەیەكی خێرا نەدرا، بەاڵم لە هەندێك كاتدا بلۆک كران 
)بە شێوەیەکى تیۆرى بۆ ماوەی پێنج ساڵ(، هەتا كۆمپانیا 
دەتوانێت ئەم بڕەیە بخاتە ناو چاالكیی بەرهەمهێنەوە . ئەم 
بڕە لە سندووقی هاوبە ش بۆ وەبەرهێنان دادەنرێت، یان لە 

)پرۆگرامی پاشەكەوتی كۆمپانیا( دادەنرێت.
سیستەمی  كۆمپانیاكان:  پاشەكەوتی  سیستەمی   -
پاشەكەوتی دەستەجەمعییە كە ڕێگە دەدات بە كرێكاران 
بۆ  پێكێهانی جانتای كاغەزیی دارایی. كۆمپانیا ئەم جانتایە 
ڕێک دەخات، دەگونجێت كە پاشەكەوتی خواییشت بدەن 
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ئەم  هەمیشە  وەك  گونجاودا.  كاتی  لە  كرێكارەكان  بە 
لە  بۆ ماوەی پێنج ساڵ وەك  بلۆك دەكەن  پاشەكەوتانە 
بارودۆخی ڕێكخستنی پشكداریدا، هەروەها دەتوانن خەرجی 
بكەن پێش ئەم ماوەیە لە ژێر سێبەری هەندێك مەرجدا، یان 
بە گوێرەی هەندێك یاسای تایبەت )وەك یاسای ساكۆزی(.
- هاندانی كرێكاران بۆ پەیوەستبوون بە بەرهەمەکانى 
چۆنێك  هەر  دەدرێت،  ڕاستەوخۆ  بڕە  ئەم  كۆمپانیاوە: 
كرێكارەكان ئەوە پەسەند بكەن، كە پارەكە لە پڕۆگرامی 

پاشەكەوتی كۆمپانیا دابنێن.
- دوا جار فەراهەمكردنی یاسای 19ی فبرایەری ساڵی 
سیستەمی  و  كرێكاران  پاشەكەوتی  دەربارەی   2001
بە  بە كرێوە.  پەیوەستن  پاشەكەوتانەی  ئەو  و،  هاندان 
بەم  پەیوەستن  كە  توێژینەوەكان  لە  هەندێك  گوێرەی 
ڕێژەی %52ی  كۆتاییی ساڵی 2002دا  لە  بابەتەوە 
ئەو كرێكارانەی كە لە كەرتی بازرگانیدا بوون پەیوەست 

بوون بەم جۆرە لە بەشداریكردنی دارایی.

کە  كاتێكدا  لە  ئاشكرایە،  دەرئەنجامەكە 
ــنــەوە، هەتا  لــەگــەڵ خــۆیــانــدا بــــەراورد دەکــرێ
ــەر وەك  تــا دوا ئــەنــدازە گــوشــاریــان كــرد )ه
ــــردی، ئــەو  ــە نــیــكــۆال ســـاكـــۆزی ك ــــەوەی ك ئ
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كاتەی پۆستی وەزارەتــی ئابووری و داراییی 
ــارە  بــەاڵم دووب لە ساڵی 2004دا وەرگـــرت( 
سەر  لە  کاریگەریى  قازانج  دابەشكردنەوەی 
میكانیزمەكانی هاندان و بەشداریكردن هەبوو 
دواتریش  و  بەكاربردن  ســەر  لە   -هــەروەهــا 
گەشەکردن - پاشان بە ناچارى بچوک بوەوە، 
هەڵسەنگاندنیشی كارێكی گران بوو. لە ساڵی 
پێشوو  وەزیرانی  سەرۆك  جێگری  2004دا، 
ــدوار بــــالدۆر( هــەمــواركــردنــەوەیــەكــی بۆ  ــی )ئ
لەگەڵ  كرد،  پێشكەش   2005 بودجەی ساڵی 
دوو ڕێوشوێن بۆ خوڵقاندنی میكانیزمی نوێ 
بە مەبەستى دابەشكردنی پشكی بێ بەرانبەر 
و زیادكردنی ئەو بەخشینەی كە كۆمپانیاكان 
پاشەكەوت  بە سیستەمی  كردوە  پێشكەشیان 
ڕێوشوێنانەیش  ئەو  بەاڵم  پشكدا،  شێوەی  لە 
كاتێكدا  لە  هەیە.  چاالكییەكانیاندا  لە  گومان 
وەزارەتی ئابووری و دارایی لە مانگی مارسی 
ساڵی 2005دا دەستبەکار بوو ، تییری بریتون 
تر  ڕێوشوێنی  هەندێك  كــرد،  ئاشرا  ئــەوەی 
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هەن بۆ هاندان و پشكداریكردن، كە بە مانای 
ئەمانە  نــایــەت،  بــەشــداریــكــردن  )فیستڤاڵ(ی 
لە  ـــوون  ب ــەوە  ــردن ــوارك ــەم ه هــەنــدێــك  تەنها 
هەندێك  ڕەنگە  گەرچی  کردارییەکاندا،  پالنە 
دەست  بە  داهاتدا  دابەشكردنی  لە  چاكسازی 
چاكسازی  ڕێوشوێنانە  ئەم  ڕەنگە  بهێنرێت، 
كارە  ئەم  بەاڵم  کرێکاران  ،  تێڕوانینی  بە  بێت 
هەرگیز ئاسان نییە و زۆر كورت كراوەتەوە 
ئەو  بــەرەنــگــاربــوونــەوەی  بــە ســەر خواستی 

كێشمەكێشمانەی ئێستا.
باجێكی نێگەتیڤ لە سەر ڕێگای فەڕەنسادا

بە  نەشارەزا  كاری  دەستی  بە  سەبارەت 
تر  ڕێگەی  بە  دەكرێت  تایبەت،  شێوەیەكی 
چارەسەر بكرێت، بە ئاڕاستەیەكدا كە پاڵنەری 
بێت،  كار  هەلی  دروستكردنی  و  كڕین  هێزی 
بە  نێگەتیڤ  باجی  بەكارهێنانی سیستەمی  بە 
شارەزایی  بوارەدا،  لەم  فراوان.  شێوەیەکى 
گوزارشت دەكات لە )دابەزاندنی باجی شاییستە(
كە  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  لە  جێبەجێكراو  ى 
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ئەمریكی  ملیۆن  پەنجا  باسكردنە.  شاییستەی 
داهاتێكی  كەوت،  دەست  نزمبوونەوەیان  ئەم 
پوختیان دەست كەوت كە گەییشتە 35 ملیۆن 
باجى شاییستە   ڕێساكانی  گوێرەی  بە  دۆالر. 
)سەیری نووسراوی ناو چوارالكێشە  بكە(، ئەو 
دەستكەوتە گەییشتە زیاتر لە ڕێژەی %40ـی 
بە  باجە  مانای گەییشتنی  بە  ئەمەیش  داهات، 
ڕێژەكەی  كە  داهات  سەر  لە  ئاست  كەمترین 
%25.8- )%14.2+%40- بەهای باجەكانی 

تر(.

چۆن )سیستەمی باجی شاییستە(
لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا جێبەجێ كرا؟ 
ئەم سیستەمە دەرئەنجامی گفتوگۆیەكە  لە كۆتاییی 
سااڵنی شەست و سەرەتای سااڵنی حەفتا لە ویالیەتە 
وەك  كرا،  نێگەتیڤ  باجی  دەربارەی  یەكگرتوەكان 
بێ  بە  هەژاری،  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  میكانیزمێك 
نزمترین  سیستەمى  ناڕوونەکانى  خاڵە  بۆ  دەستبردن 
ئاستى داهات )كە بریتییە لە كاریگەریی دژی هاندەر، 
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بەدەستهێنانی  ئەوەی  لەبەر  نێگەتیڤە(؛  یان هاندەری 
شێوەیەكی  بە  كارەوە  ئەنجامدانی  بە  بوو  پەیوەست 

پراكتیكی.
باجی  لە سەر  کە  ڕەسیدەى  لەو  گوزارشتە  ئەمە 
ئەو  بۆ  كرد  پاڵپشتیی  فیدڕاڵی  و حكوومەتی  داهاتە 
تاك و خێزانەی، كار دەكەن بەاڵم داهاتەكانیان نزمە. 
ئەمە بەخشرا بەو تاك و خێزانانەی كار دەكەن، بەاڵم 

داهاتەكانیان كەمترە  لە:
ئەو  بۆ  دۆالر   12490( دۆالر   11490  -
خێزانانەی كە بڕیاریان داوە كە باجی هاوبەش قەبووڵ 

بكەن( و منداڵیان نییە.
ئەو  بۆ  دۆالر   31338( دۆالر   30338  -
خێزانانەی كە بە بڕیاری باجی هاوبەش ڕازین( و تەنها 

یەك منداڵیان هەیە.
ئەو  بۆ  دۆالر   35458( دۆالر   34458  -
و  بوون(  ڕازی  یەك  باجی  بڕیاری  بە  كە  خێزانانەی 

زیاتر لە منداڵێكیان هەیە.
پێویستە  باجە،  لەم  ڕەسیدەی  سوودوەرگرتن  بە 
هەموو كەسێك كارێكی ڕاستەقینەی هەبێت )یان هیچ 
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هاوكارییەك لە سۆسیاڵ وەرنەگرێت، یان ڕاهێنان( و 
پشكداریكردنیان كەمتر نەبێت لە وەبەرهێنانی دارایی 
بە بڕی 2650 دۆالر و داهاتەكانی خۆی ڕا بگەیەنن، 
هەتا گەر كەمتر بێت لەو بڕەی پێویستە ڕای بگەیەنن. 
گەر ئەم ڕەسیدە لە باجى شاییستە زیاتر ببێت، ئەوا 
بە  ئەویش  بیدەن  باجدەرەکان  جیاوازییە  ئەو  ڕەنگە 

گوێرەى خواستەکانیان.
سەر  لە  كاریگەریی  باجەكان   نزمبوونەوەی 
نەبوو،  كۆمەاڵیەتییەكان  خزمەتگوزارییە  لە  هەندێك 
هۆی  بە  نەبوو  باج  ڕەسیدەی  ئەم  پاڵپشتیكردنی 
خزمەتگوزارییانە:  لەم  سوودوەرگرتن  لە  ڕێگیرکردن 
و  باج  دڵنیاییی  داهاتی  و  تەندروستی  دڵنیاییی 
فۆڕمی خۆراك و پاڵپشتیكردنی نیشتەجێبوونی كرێ، 
هەروەها زۆرینەی هاوكارییە فریاگوزارییەكان بۆ خێزانە 

هەژارەكان.
كاریگەریی بنەڕەتیی باجی نێگەتیڤ بریتیی 
بوو لە بەرزكردنەوەی داهاتی ئەو كرێكارانەی 
كە كرێیەكی كەمیان هەیە، بە تایبەتی كرێكارە 
ڕێژەی  بە  داهاتەكانیان  )ئەوانە  هەژارەكان 
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%40 بەرز بوەوە(. هەروەها بەشدارییان كرد 
لە زیادكردنی خستنەڕووی دەستی كاری ئەو 
پێشكەش  داواكارییەكیان  هیچ  كە  توێژانەی 
بێ  بوونی هاندەر.  بە  بۆ كاركردن  نەكردبوو 
بە  یەكگرتوەكاندا،  ویالیەتە  بارودۆخی  لە 
شێوەیەكی تایبەت ئەمە جێبەجێ كرا بە سەر 
ئەو ژنانەدا کە سەرۆكی خێزان بوون و منداڵیان 
هەبوو،  سیاسیی  ڕەهەندێكی  بەاڵم  هەبوو، 
ئەم  کە  بتوانن  ئەوەى  بۆ  هەبوو  ڕێگەیەک 
هاوکارییانە بە دەست بهێنن )جیانەبوونەوەی 
ئەم  خێزان،  سەرۆك  تاكی  یان  پیاو  و  ژن 
هاوكارییە تیشكی خستە سەر ئەو خێزانانەی 
كە دوو منداڵ یان زیاتریان هەبوو( ئاڕاستەی 
ئاماژەی  بنەڕەتی  شێوەیەكی  بە  هاوكارییەكە  
بۆ ئەو توێژە دەكرد. دەكرێت ئەم  مەرجانە لە 
لە  کە  بشارێتەوە،   نێگەتیڤدا  باجی  سیستەمی 
تر  مەرجێكی  هیچ  بێ  بە  داهات  ئاستی  سەر 

بنیات نراوە.
باجی  )دابەزاندنی  سیستەمی  دەكرێت   
شاییستە( بە ڕێگە فەڕەنسییەكەی -کە بە هیچ 
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شێوەیەک پەیوەست نییە بە جۆرى خێزان و 
ژمارەی منداڵەوە- بەم شێوەیە بە دەست دێت: 
لە الیەكەوە، زیادبوونی خستنەڕووی دەستی 
دیاریكراوانە   توێژە  ئەو  تا  ناڕاهێنراو  كاری 
و  كەمەكان  داهاتە  خاوەن  بن:  سوودمەند 
ڕێگەی  لە  ئەمە   شارەزاكان،  كەم  كرێكارە 
دەبێت  ؛  وەاڵمدانەوەکانەوە  تێكڕای  زیادبوونی 
جێگرەوە  چارەسەری  ترەوە،  الیەنێكی  لە 
ئامانجی  بە  كرێ  ئاستی  كەمترین  لە  بریتییە 
كرێكارانەی  ئەو  لە سەر  زیادكردنی خواست 
داهاتی  نزمكردنەوەی  بێ  بە  نەشارەزان،  كە 
جێبەجێكردنی  پسپۆڕ.  كرێكارانی  گشتیی 
سیستەمی باجی نێگەتیڤ  جیاكاری دەكات لە 
)ئەمە  كرێكارانەدا   ئەو  داهاتی  زیادەی  نێوان 
كارێكی پۆزەتیڤە( و لە نێوان كەمترین ئاستی 
ئەم  سەرەتا  نێگەتیڤە(.  كارێكی  )ئەمە  كرێ 
كاتی  لە  كرداری  بە  فەڕەنسادا  لە  سیستەمە 
دانانی سیستەمی )زیادەی كار(دا)19( دەركەوت.

دا   2001 ساڵى  مایۆى  مانگى  لە  جۆسیان  19- حکوومەتى 
سیستەمە  ئەم  ڕوونى  ئامانجى  دانا،  زیادە(ى  )کارى  سیستەمى 
بریتییە لە هاندان بۆ گەڕاندنەوەى کار یان چاالکى: یاساى 30ى 
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لیۆنیل  حكوومەتەكەی  كە  كاتێكدا  لە 
2001دا  ساڵی  لە   )2002-1997( جۆسبان 
ئەم سیستەمەی دانا، بڕی 13.63 ملیار یۆرۆی 
لە  سیستەمە  ئەم  بۆ  هەر  كردوە،  تایبەت  بۆ 
ساڵی 2005دا حکوومەت 3.37 ملیار یۆرۆی 
دابەش كرد )یان%0.31 لە تێكڕای داهاتی بەر 
دەست(، بە هەر ڕێگایەك ئەم سەرەمووچەیە 
هەژمار دەكرێت، كاریگەرییەكانی لە سەر گەشە 
بە الوازی دەمێنێـتەوە  )لە ئاستی0.15 پۆینت( 
بڕەكەی  گەییشتە  كە  پوختی  تێچوونێكی  بە 
نزیكەی یەك ملیار یۆرۆ، بەاڵم سەرەمووچەی 
كار دەرئەنجامێكی دەرەكیی پۆزەتیڤی هەبوو، 
و  كار  گەڕانەوەی  بۆ  هاندانیانەوە  ڕێگەی  لە 

مانگى مایۆى ساڵى 2001، بەندى 200. ئەمە ڕەسیدى باج دەدات 
–بە گوێرەى هەندێک مەرج- بۆ هەموو ئەو تاکانەى کە داهاتێک 
بە دەست دەهێنن لە کاردا لە نێوان 0.3 بۆ 1.4 لە بەهاى نزمترین 
کرێ. هەروەها لە مانگى سێبتەمبەرى ساڵى 2005دا، حکوومەتى 
فلیپین دووبارە بەهاى زێدەى لە بەر چاو گرتەوە، لەگەڵ جیاوازى 
لە نێوان کرێکارەکان لە هەموو کاتێکدا یاخود لە هەندێک کاتدا و 
بڕى  بە  هێناوە. سەرەمووچە  بە دەست  کرێیان  ئاستى  نزمترین 
%2.2 بەرز بوەوە لە ساڵى 2001دا بۆ بڕى %6.2 لە هەموو 
کاتێکدا لە ساڵێکدا 2007، وە بۆ %11.5 بۆ کرێکاران بۆ هەندێک 

کات.
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دابەشكردنەكە  چاالكییەكی ،  بەردەوامبوونی 
چاالكییەكاندا.  لە  بوو  داهات  بنەمای  لە سەر 
ئاڕاستەیە بە شێوەیەكی گەورە  پێویستە ئەم 

بڕوات.

چاالککردنى کێبڕکێ بە ئامانجی
كەمكردنەوەی نرخەكان

لە كۆتاییدا میكانیزمە نوێیەكە تاقی كرایەوە، 
نزمكردنەوەی  بۆ  لە هەوڵدان  بوو  بریتیی  كە 
كرێ... هەموان دەزانن، گەشەی بەهێز دەست 
و  كااڵ  چاالكیی  بازاڕی  لەگەڵ  دەست  بە 
بازاڕێکى  لە  دەڕوات،  خزمەتگوزارییەكاندا 
قەبارەی گەورەدا ئەمە بە دەست دێت، کە ئازادیى 
ئاڵوگۆڕ و شەفافیەتى تێدا بێت. ئەوە ئاشكرایە 
كە بازاڕی فەڕەنسا -بۆ كااڵ و خزمەتگوزاری 
و دڵنیایی، بۆ كێبڕكێ گونجاو نییە، ئەم كارە 
هەروەها  دەگەیەنێت،  بەكاربەران  بە  زیان 
كە  دەگەیەنێت  كۆمپانیاكانەیش  بەو  زیان 
هیواى فراوانكردنی ئەم پێوەدانگانەیان هەیە لە 
بارودۆخی قۆرخکاریدا، هەروەها كرێكارانیش. 



پاتریک ئارتۆ - ماری پۆڵ ڤیرار 134

دەستەكانی  چاالكیی  پەسەندكردنی  بە 
کەس  هەموو  تریش،  ئەوانی  و  بەكاربەران 
پێویستە  هەیە  زۆرینەیەك  لەوێ  كە  دەزانێت 
كارێك بكەن بۆ بەرەنگاربوونەوەی كارتێالتە 
-لە  جۆرەكانیەوە  هەموو  بە  قۆرخكارییەكان 
بواری پێوەندی و گواستنەوە و خزمەتگوزاری 
گەورەكانی  تۆڕە  بانكییەكان،  و  دارایی 
دابەشكردن- هەروەها پێویستە بە وریایییەوە 
لە یاسا و گرێبەستە فۆرمۆلەكراوەكان دەربچن 
بە  و  كڕیاران  بەستنەوەی  مەبەستى  بە 
ئامانجی ئازادكردنی ڕكابەری لە دیكتاتۆریەتی 

بارودۆخی قۆرخكاری.
)ئەنجوومەنى  2005یدا  ڕاپۆرتى ساڵى  لە 
خستوەتە  تیشکى  جیاوازى  بێ  بە  ڕکابەرى( 
سەر هەموو جۆرە گرێبەستە قۆرخکارییەکان، 
لە نێویشیاندا قۆرخکارییەکانى بوارى گەیاندن 
لە ناو شارەکاندا، کۆمپانیای )ڕۆیاڵ کانین( و 
خواردنى  دابەشکارانى  لەگەڵ  ڕێکەوتنەکانى 
سەگدا، جۆن کلۆد دیکۆ، کە لە بوارى کەلوپەلى 
یان  پۆستە  فەرمانگەى  بااڵدەستە،  ناوماڵدا 
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پێگەى  بەکارهێنانى  خراپ  هۆى  )بە   SFR
هەروەها  بااڵدەستە(،  دەسەاڵتەکەیەوە-کە 
لە  کردوە  پاڵپشتیی  تیلیکۆمیش  فرانس 
ڕێوشوێنەکانى  و  بااڵدەستەکان  ناوەندە 
پەیوەندیکردنى بەکاربەرەکان پێوەیەوە، لەگەڵ 
سەپاندنى گرێبەستە قۆرخکارییەکانى بە سەر 

دابەشکارەکاندا. 
کۆمپانیاکانى  تایبەتى  –بە  گەیاندن  کەرتى 
خاوەنى  بە  بوون  فردوس  وەک  مۆبایل- 
موڵکانە، ئەوانە دەسەاڵتێکى بە هێزیان هەبوو. 
ڕاپۆرتەكانی دەسەاڵتی چاودێریی پێوەندیكردن 
كورتهێنانەیان  ئەو  2005دا  ساڵی  لە 
نهێنیی  ئیدانەكردنی  ڕێكەوتنی  بۆ  نەدۆزییەوە 
بورگیس  و SFRو  ئۆرانج  كۆمپانیای  نێوان 
تیلیكۆم بۆ پارێزگاریكردن لە نرخه بەرزەكانی 
تەلەفۆنی مۆبایل. ئەم كۆمپانیانە  بەكارهێنانی 
 15 مۆبایل  بە  نامەیەكیان  ناردنی  نرخی 
سەنت لە سەر بەكاربەر دانا، بەاڵم تێچوونی 
نامەیەك لە سەر كۆمپانیا تەنها 2.2سەنت بوو، 
ڕادەی  بەشداربوویەك   هەر  بۆ  شێوەیە  بەم 
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لە  هەندێك   .80% لە  بوو  زیاتر  قازانجەكەی 
بازاڕی  دەكەن،  بەوە  ئاماژە  توێژینەوەكان 
كەمترین  فەڕەنسادا  لە  مۆبایل  كۆمپانیاكانی 
بە  بەراورد  بە  له  نێوانیاندا  هەیە  ڕكابەری 
پێنج  لە  ئەمەیە كە نرخەكان  لەبەر  ئەورووپا؛ 

ساڵی ڕابردوودا نزم نەبوونەتەوە.
لە  ناڕازین  چاودێری  دەسەاڵتەكانی 
كە  گریمانەیییەكان(  )ئیشكەرە  بارودۆخی 
سێیەكی تۆڕە قۆرخکارەكانیان بە کرێ گرتوە، 
پێشكەش  تایبەتیان  خزمەتگوزارییەكی  بەاڵم 
كردوە. لە مانگی مایۆی ساڵی 2005دا، »پۆڵ 
چاودێری  دەسەاڵتی  سەرۆكی  شامسور« 
)ئیشكەرە  ژمارەی  كردبوو،  ئەوەی  تێبینیی 
هۆى  بە  ئەویش  زۆره  گریمانەیییەكانیان( 
بنەڕەتییەكان  كۆمپانیا  پەراوێزی  کە  ئەوەى 
ڕێگایان  بەاڵم  جوواڵندنیان،  بە  دەدات  ڕێگە 
نادات بە بازاڕ بۆ ئەوەى شێوەیەكی پێویست 
شێوازێكی  تێبینییە  ئەم  گەر  بجووڵێنن. 
)دۆكترین( وەربگرێت، ئەوا دەبێتە ئاگادارییەكی 
ئاشكرا، لە سەرەتای ساڵی 2005دا، دەسەاڵتی 
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چاودێریی گەیاندن تێبینیی ئەوەیان كرد، سێ 
كۆنتڕۆڵكراوی  )بارودۆخێكی  كۆمپانیاكە 
بۆچوونە  ئەم  هێناوە.  دەست  بە  هاوبەشیان( 
ڕاپۆرتی كارگێڕیی گشتیی كێبڕكێ و بەكاربردن 
و بەرەنگاربوونەوەی فریودان لە سەری كۆك 
بوون، لە كۆتاییی مانگی ئۆگستی ساڵی 2005 
دا، لە ڕۆژنامەكاندا باڵو كرایەوە و بە بەڵگەوە 
ئەوەیان سەلماند، كە سێ كۆمپانیاكە جۆرێك 
لە ڕێكەوتنیان کردوە بە ناوی )ڕێكەوتنی یاڵتا 
بۆ دابەشكردنی بازاڕ(. ئەوه ڕێگیری دەکات لە 
نزمبوونەوەی نرخەکاندا. لە مانگەکانى کۆتاییی 
ساڵى 2005دا ئەنجوومەنی ڕكابەری بڕیارێكی 
لە سەر ئەو ڕاپۆرتە دەرکرد، کە بریتی بوو لە 
سەپاندنی سزایەک بە سەر هەر سەرپێچییەكدا 
جیهانیی  كاری  قەبارەی  لە  %10ی  بڕی  بە 

كۆمپانیا دیاریكراوەكان.
  ئەم بارودۆخە پێویستی بە بەرزكردنەوەی 
تواناییی كڕین هەیە-بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ 
بە  یان  نرخەكانەوە،  دابەزاندنی  ڕێگەی  لە 
ڕێگەیەكی ناڕاستەوخۆ بە لەخۆگرتنی بێكاری 
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کێبڕکێ  كاراكردنی  بە  پێویستى  -ئەویش 
یاسای  جێبەجێكردنی  توندكردنەوەی  و 
كرانەوەی بازاڕی خزمەتگوزاری )دابەشكردن 
تایبەت و دڵنیایی(. ئەمەیش  و خزمەتگوزاری 
كە  دێت،  كەرتانە  ئەو  چاالككردنی  مانای  بە 
كەموكورتییەکانى  لە  سەرەکییان  بەشێكی 

دروستکردنى هەلی كاركردنیان تێدایە.
هەمان  »كامدیسۆ«دا  ڕاپۆرتی  لە  هەروەها 
2004دا  ساڵی  سێبتەمبەری  لە  کە  هاتوە،  شت 
بارەی بەربەستەكانی بەردەم  لە  باڵو كراوەتەوە ، 
گەشەکردن  لە ژێر ناونیشانى )پارێزگاریکردن لە 
كرێكار و بەكاربەران و هەندێك لەو پیشەسازییانەی 
ڕێگیرییەكان  لە  هەندێك  سەرە(،  لە  مەترسییان 
گونجاو نەبوون بۆ هاندانی ئەو موڵكانەی  كە ئەوانە 
دەستیان بە سەر یدا گرتوە و دەستیان دەكەوێت، 
لە هەمان کاتدا دژی بەرژەوەندیی ئەوانەیە كە ئەو 
موڵکانەیان لە بوارەکانى تردا دەست ناكەوێت. ئەمە 
پرۆسەكانی  بەردەم  لە  ڕێگیر  دەبێتە  كردارى  بە 
و  نوێكردنەوە  و  دەستپێشخەری  و  وەبەرهێنان 
بەرهەمداریدا،  بەرزكردنەوەی  و  هەمەجۆری 
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پاشان دەبێتە هاندەری بەرزكردنەوەی نرخەكان، 
بەكرێدانیش.  و  نیشتەجێبوون  نرخی  تەنانەت 
دەرئەنجام هەلی کار دروست دەکات و زیان 
بە بەكاربەر دەگەیەنێت. )ڕاپۆرتەكە بەردەوام 
دەبێت و هەندێك ڕێوشوێن بۆ پاڵپشتیکردنی 
داوای  دەكات،  پێشنیار  كەرتی خزمەتگوزاری 
خزمەتگوزارییە  گەشەسەندنی  دیاركردنی 
پاڵپشتیی  داوای  هەروەها  دەكات،  تایبەتەكان 
سێ جۆر ئازادی دەكات بۆ بازرگانی: ئازادیی 
دیاریكردنی ڕۆژەكانی كار، ئازادیی دیاریكردنی 
دیاریكردنی  ئازادیی  و  ڕێککارى  مێژوەکانی 
دیاریكردنی  و  دامەزراوەكان  نیشتەجێكردنی 

نرخەكان()20(.
دەربارەی خاڵی كۆتایی، هەر دوو حكوومەتی 
ڕاڤاران و دى فیلبان هەوڵیان دا، چاكسازی لە 
یاسای )جاالن(ی بەناوبانگ بكەن كە دادوەرى 
پێوەندیی نێوان هێنەران و دابەشكارانی دەكرد، 
بەرزکردنەوەى  هۆی  بە  بوو  یاسایە  ئەم 
20- بۆ زیانیاریى زیاتر سەیرى بەشى شەشەمى ڕاپۆرتى میشیل کامدیسو بکە 
بە ناونیشانى )دووپاتکردنەوەى چاالکیی بازاڕى کااڵ و خزمەتگوزارییەکان.

La Documentation Francaise, paris, septembre 2004
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هەڵئاوسان )پەراوێزێك بۆ دواوە( كە گەییشتە 
بریی  لە  بەرهەم،  نرخی  لە   40% ڕێژەی 
ئەوەی پاڵپشتی بێت بۆ ڕكابەریكردن لە ڕێگەی 
ئەم  بەاڵم  نرخەكانەوە)21(،  نزمكردنەوەی 
زیادەیە لە بەهای پەراوێزدا بۆ دابەشكارەكان، 
نرخەكان  زیادكردنی  هۆی  بە  بوو  بێگومان 
بەوە  ئاماژە  توێژینەوەكان  بەكاربەران.  بۆ 
زیادانە،  ئەم  تێچوونی  هەڵسەنگاندنی  دەكەن، 
هەڵئاوسانە  تێكڕای  بەرزبوونەوەی  هۆكاری 
بە ڕێژەی %0.1 بۆ %0.2 لە ساڵێكدا، بەاڵم 
ئەو زیانانە ی كە دەكەوێتە ئەستۆی بەكاربەر، 
بڕەكەی لە نێوان 0.7 بۆ 1.3 ملیار یۆرۆدایە 
لە ساڵێکدا، بەاڵم یاسای چاكسازیی الجان كار 
دەرامەتە  نیوەی  نزیكەی  نواندنی  -بۆ  دەكات 

21-  سەپاندنی ئەو یاسایەى کە ناسراو بوو بە )یاسای جاالن(-
ڕێکخستنى  ئامانجى  بە  دەرچوە،  1996دا  ساڵى  لە  یاسایە  ئەم 
زیاتر  دابەشکارەکان-ڕێگاکە  و  هاوردەکاران  نێوان  پێوەندیى 
زیان،  بە  فرۆشتن  ئاستى  نزمترین  هەژمارکردنى  بۆ  توندترە 
کە  وەرنەگرت  نزمکردنەوەى  وەرنەگرتنى  تەنها  بە  یاساکە 
دابینکەرەکان دەیدەن بە دابەشکارەکان لە ژێر ناوى )هاریکاریى 
بازرگانى( ناسراوە بە )پەراوێزەکانى پشتەوە(-لە لەبەرچاوکردنى 

لە هەژمارکردنى نزمترین ئاستدا.
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كە  یاسانەدا  پڕۆژە  لەو  گەرەنتیكراوەكان 
دەربارەی كۆمپانیا بچوكەكان و ناوەندییەكانن- 
بۆ  تردا  ئامانجی  هەندێك  لەخۆگرتنی  لەگەڵ 
زیان  بە  فرۆشتن  نوێ  ئاستی  دیاریكردنی 
لەئەستۆگرتن  ڕێكەوتنی  قەدەغەكردنی  و 
دەگەیەنێت،  نرخەكان  سیاسەتی  بە  زیان  كە 
بەڵكوو هەڕەشەكردن زۆر لە كۆمپانیا بچوك 
كارەكە  ئەم  بەاڵم  گرتەوە،  ناوەندییەكانى  و 
كۆمەڵەكانی  پاشان  كۆتایی  نەگەییشت،  بە 
خاوەن بەرژەوەندیی )لۆبی( مومارەسەی ئەم 

گۆشارانەیان دەكرد دەربارەی ئەم پرسەیە.
گەر كارێكیان هەبێت لەم بەرەیەدا بۆ دووبارە 
دابەشكردنەوەی قازانجەكان، ئەوا بەرەی نرخەكان 
و تواناییی كڕینى هەندێك توێژی دیاریكراوە، لە 
هەلی  دروستكردنی  هاوكاریی  بۆ  كاتدا  هەمان 
لەگەڵ  دارایی  الیەنەكانی  ناكات  پێویست  كار. 
لەم بوارەدا فەرامۆش بكرێن،  الیەنی دەروونی 
بەو  سەبارەت  هەیە  وریاكردنەوە  بە  پێویستی 
سەرەتای  لە  هەیە،  ناڕاستدا  بەرەی  لە  جەنگە 
بە  ناوخۆیی  خواستی  تێكڕای  2002دا  ساڵی 
شێوەیەكی ئاشكرا زیادی كرد، زیاتر لە تێكڕای 
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بە  هاوردەكان  ناوخۆیی،  بەرهەمی  زیادەی 
شێوەیەكی ڕێكوپێك جێگای بەرهەمی ناوخۆیی 
بازاڕە  زیانی  گوتمان،  وەك  هەر  گرتەوه. 
لە  هاوبەشیكردنیش  بوو،   گەورە  دەرەكییەكان 
ئابووریى  گەشەى  بۆ   نێودەوڵەتیدا  بازرگانیی 
گرفتی  كە  سەلماند  ئەوەی  ئەمە  نێگەتیڤە)22(. 
فەڕەنسا )هەر چەندە بە پێچەوانەوە لە ئەڵمانیادا 
پێویست  تواناییی  خواستی  نەبوونی  دا(  ڕووی 
تواناییی  نەبوونی  هۆی  بە  ئەمە  بوو،  زیادە  و 
پاشان  بوو ؛  خواستەكانەوە  وەاڵمدانەوەی 
بە  كڕین  تواناییی  بەرزكردنەوەی  سیاسەتی 
چارەسەركردنی  مانای  گشتی  شێوەیەكی 
هۆكارە  بۆ  دەستبردن  بێ  بە  نەخۆشییەكانە 
نادیارەكان، كە تەگەرە بوون لە بەردەم گەشەی 
مەترسیی   بە  بوو  ئەمە  بەڵكوو  فەڕەنسادا، 
گرژكردنەوەی نەخۆشییەكە بە پاڵپشتیكردن لە 

پڕۆسەی بەفیڕۆچوونی تواناییی ڕكابەری.

 ،2004 لە سەرەتاى ساڵى  تەنها ساڵێکدا-یاخود  22- لە ماوەى 
بەرز  فەڕەنسا  ناوخۆى  2005-خواستى  ساڵى  سەرەتاى  هەتا 
بوەوە بە ڕێژەى %3.1، لە کاتێکدا کە تێکڕاى بەرهەمى ناوخۆیی 
بە ڕێژەى %1.5 بەرز بوەوە، جیاوازیى نێوان ئەو دوو ڕێژەیە 

دەگەڕێتەوە داڕمانى تەرازووى بازرگانیى دەرەکى.
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سیاسەتێك  پەیڕەكردنی  بڵێن:  دەتوانین 
داهاتە  دابەشكردنەوەی  دووبارە  ئامانجی  كه 
بەرزكردنەوەی  و  كرێكاران  بەرژەوەندیی  لە 
زیاتر  كە  توێژانەی  ئەو  كڕینی  تواناییی 
و   متمانە  گێڕانەوەی  دووبارە  لە  بوون  بێبەش 
دیاریكراو،  نمرەیەكی  بە  گەشە  پاڵپشتیكردنی 
درێژی   ماوەیەكی  )لە  نییە  ماقووڵ  ئەمە  بەاڵم 
مەترسیداردا( هەوڵدان بۆ چاالکكردنی خواست 
بە ڕێوشوێنە تیۆرییەكانی كینز. جگە لەوەی كە 
بكات  كارانە  ئەو  پاڵپشتی  دەمانەوێت  تەنها  بە 
گواستنەوەی  و  هاوردەكردن  ئاڕاستەی  بە 
تواناییی  گشتیی  بەرزكردنەوەی  كارگەكاندا! 
كڕین هەرگیز پێشەكییەك نییە بۆ دەرچوون لە 
داوی گەشەی الواز، بەاڵم دەبێت دەرئەنجامێكی 
دڵخۆشكەری هەبێت بۆ داخستنی سوڕێكی باش.
ژمارەیەك  كۆكردنەوەی  بە  پێویستی  ئەمە 
پێش هەموویانەوە -جەوهەری  لە  هەیە،  مەرج 
بەكارهێنانی دراو كە وەك ڕووبار لە ئابووریی 
پێشكەوتنە  پێناو  لە  دەڕوات  نێودەوڵەتیدا 
ئابوورییەكان و وەبەرهێنان لە بواری كۆمپیوتەر 
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و كارگەكان و ژێرخانی ئابووری و توێژینەوە و 
پێشكەوتن، نەك بۆ پاڵپشتیكردنی كورتكردنەوەی 
دارایییە  دەستكەوتە  ئەو  دوای  بە  هەناسەدان 
هەن،  زیان  كورتدا  ماوەی  لە  كە  گەورانەی 
تەواوی  و  كرێكاران  و  كۆمپانیاكان  لە  دەدات 
گەر  مەترسی  دەبێتە  داهاتوودا  لە  ئابوورییش. 
هەژماری  لە  بهێنرێت(  كار  )بە  جیهانگیری 
دوای  بە  كە  ئەوانەی  وەبەرهێنەرەكاندا 
دەستكەوتە  تایبەتییەكانیانەوە ڕا دەكەن ، ئەوانە 
هەندێك شتیان بە سەر ئەو كۆمپانیایانەدا سەپاند 
دەرامەت  لە  زەبەالحیان  قازانجێكی  تێكڕای  كە 
ئامانجی  یەكەم  ئەمە  هەیە.  ناوخۆیییەكاندا 
سەرەتای  لە  سەرمایەداری  كە  چەوتەڕێیە 
سەدەی بیستویەكەمدا تووشی مەترسی دەكات.
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بەشی چوارەم

ئەو مەترسییە شاراوانەی
كە بە دوای قازانجەوەن
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گواستنەوەی  كە  نییە،  جیهانگیری  ئەوە   
كارگەكان و هەندێك شتی تریش وەك گوشار 
دروستكردن لە سەر كرێ پەیڕەو دەکات، ئەو 
بیانوەی كە كۆمپانیاكان بە كاری دەهێنن كارێكی 
بە  ڕاكردنە  لێى  مەبەستیان  کە  فریودەرانەیە 
بە  سەرمایەدا،  زەبەالحی  دەستكەوتێکى   دوای 
خواستی  كە  گەورەوەبەرهێنەرەكان  تایبەتی 
پرسیارێكی  ئەمە  دەكەن؟  قازانجە  جۆرە  ئەم 
پێشنیار كراوە ، پرسیارەکە ئەم خێرایییە زیاتر 
كۆمپانیا  كۆی  كە  كاتێك  تایبەتی  بە  دەكات، 
خاوەندارێتییە  ئەو  لێدانی  كەوتنە  جیهانییەكان 
نیسبەت   بە  )بەها  بە  دەبرێت  ناو  كە  نوێیەی 
لە  بەردەوامبوون  ئایا  پشكەكانەوە(.  خاوەن 
زەبەالحی  دەستكەوتى  دوای  بە  ڕاكردن  سەر 
سەرمایەی وەبەرهێنەراندا کە ماوەیەکى درێژە 
لە  زەبەالحانە  قازانجە  ئەو  بۆ  خۆیان  بیناییی 
کارى سەرەکیی  پێناوییشدا  لە  و  داوە  دەست 
خۆیان لە بیر کردوە، لە ئێستایشدا تەنها خەریکى 
گەڕانن بە دواى ئەو پڕۆژانەى گەشەسەندندا کە 

سامان دەخوڵقێنن، هەلى کار دروست دەکەن؟
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ئەفسانەی ڕێژەى %15قازانجدارى و
دیكتاتۆریەتی )دەستكەوتی پشکەکان(.

كێ  نازانێت   دیاریكراوی  بە  كەس  هیچ 
ئەفسانەی قازانجدارى لە سەدا پانزە )%15( ى 
دروست كردوە لەگەڵ دەستكەوتی هەر پشكێكدا 
ئەوە  زۆرینەمان  بەاڵم  پشكدارەكان(.  )مافی 
دەزانین، ئەمە خەیاڵی هەر دوو ئابووریناسی 
میلر  میرتۆن  و،  مودیلیانی  فرانكۆ  ئەمریكی: 
)هەروەها چەند كەسێكی تر( بوون لە كۆتاییی 
بیرۆکەى  ڕابردوودا  سەدەی  پەنجای  سااڵنی 
)دروستكردنی بەها(یان باڵو كردەوە، هەموان 
دەزانن لە كۆتاییی سەدەی ڕابردوودا ئامانجی 
بریتی  قازانجداریی سەرمایەی خۆی(   15%(
بوو لە ئاسۆیەك كە )نا(كرێت هیچ كۆمپانیایەك 

ئەم بەربەستە ستراتیژیە تێ بپەڕنێت.
سەردەمێك  )هەر  كە  سروشتییە  ئەوە 
گوێچكەی خۆی هەیە( هەر وەك ئەوەى دەڵێن، 
ئامانجی سااڵنی شەست بریتی بوو لە قەبارەی 
و،  األصول(  )إجمالى  هەبوەكان  )سەرجەمی 
ئامانجەكە  حەفتادا،  سااڵنی  لە  كار(؛  قەبارەی 
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و،  پوخت  قازانجی  بوو:  ژمێریاری  قازانجی 
سااڵنی  لە  بەاڵم  پشكەكان،  پوختی  قازانجی 
هەشتادا ئامانجەکە فەراهەمکردنى نەخت بوو: 
نەختینەی  لێشاوی  و،  نەختینەیی  لێشاوی 

بەکارخستن و لێشاوی نەختینەی ئازاد.
هەموو  نەوەددا،  سااڵنی  ناوەڕاستی  لە 
بیرۆکەى  جیهاندا  تەواوی  لە  بەڕێوەبەرەكان 
ڕۆشناییی  ژێر  لە  بەهایان  دروستكردنی 
قازانجداری سەرمایەی وەبەرهێنان دانا )سەیری 
نووسراوی ناو الكێشەكە بكە(. ئەمە یەكێكە لەو 
ژمارانەی، خاوەنی سروشتێكی جادووگەرانەیە ، 
ئابوورین و بەهایەكی  ئاگاداریی  كە زۆرینەی 
ڕەمزییان پێ دەبەخشن –بە بێ هیچ لۆژیكێك- 
خاوەن  تەنها  بە  هەڵگیراو،  بەهایەکى  دەیکەنە 
پەسەندكراوی  پاڵەوانی  بە  دەبن  پشكەكان 
پڕۆسەی دابەشكردنی زێدەبەها، هەروەها داوا 
لە بەڕێوەبەرەكان كراوە ڕەچاوی قەبووڵكردنی 
یۆزیف  نموونە،  بۆ  بكەن.  یەكەم  سەرەتای 
ئاكركمان، سەرۆكی »دویتشە بانك« سەرەتاى 
ئەو  لە سەر  هەبوو  کاریگەریی   2005 ساڵى 
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هەڵاڵیە، لەو  كاتەدا كە بەڵێنی دابوو بە خاوەن 
پشكەكان ڕێژەی %25 وەك دەستكەوتی هەر 
پشكێك لە هەمان ساڵدا بە دەست بهێنێت، ئەمە 
بە  قازانجێك  كۆمپانیا  دەهات،  ئەوە  مانای  بە 
دەست دەهێنێت كە ملكەچی باج دەبێت بە بڕی 
6ملیار یۆرۆ! ئەمە مایەی سەرسوڕمانێکى زۆر 
بوو، ناتوانین لەوە تێ بگەین كە بانك بتوانێت 
قازانجێكی وەها بە دەست بهێنێت بە بێ هیچ 
خولێکى دارایی و پیشەسازی )دەستكەوتی هەر 
پشكێك كە بانك بە دەستی هێنابوو لە ساڵی 
2004دا لە ڕێژەی %10 تێپەڕی(. بەاڵم ئەم 
لێدوانەی سەرۆكی بانك کاریگەریى هەبوو لە 
سەر ئەو تووڕەبوونە گەردەلوولییەى ڕاوێژكار، 
جیرهارد شرویدەر كە بانگەشەی بیرۆکەیەکى 
بەرانبەر  کرێکاران  )ئەرکى  ناونیشانى  بە 
بەڵێنەی  ئەم  ئاكرمان  دەکرد.  بانکەکان(  بە 
بوو  بریتیی  كە  دا،  تری  بە ڵێنێكی  كرد،  تەواو 
 10% گواستنەوەی  یان  پووچەڵكردنەوەی  لە 
كارمەندەكانی بانك، یان 6400 هەلی كاركردن 

كە سێیەكی ئەو كرێكارانە بوو لە ئەڵمانیا!
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پێودانگەكانی قازانجداری بە نیسبەت
دەستكەوتی پشكەکانەوە

لە  ژمارەیەك  سەر  دەخەینە  تیشك  سەرەتا 
پێودانگەكانی قازانج: بۆ نموونە دەرئەنجامی بەكارخستن 
دەستكەوتی  )یان  ناوخۆیییەكان  پارە  دەستكەوتی  و 
و  وەبەرهێنەرەكان(  گوتاری  گوێرەی  بە  پشكەكان 
دەستكەوتی سەرمایەی پێشكەشكراو )یان دەستكەوتی 
سەرمایە وەگەڕخەر )رأس المال العامل(. ئەو پێودانگەی 
كه زیاتر بە كار دەهێنرێت ئێستا بریتییە لە دەستكەوتی 
پشكەکان. ئەم پێودانگە تا ڕادەیەك خاوەنی سروشتێكی 
بۆ  كۆمپانیایەك  داشكاندنی  وەك  نموونە  بۆ  خودییە، 
هەندێك لە پشكەكانی بەرانبەر بە قەرز، پاشان دەرامەتە 
ناوخۆیییەكانی دادەبەزێت و دەستكەوتی پشكەكانی زیاد 
دەبێت. لە واقیعدا بە شێوەیەكی گەورە لە ناوەڕاستی 
سااڵنی نەوەددا ئەمە ڕووی دا، بەهای دەستكەوتی پشك 
بەرز بوەوە بە ڕێژەیەكی زۆر دەرئەنجامی یاریكردن بوو 
بە پڕۆسەی قەرزكردن، بەم شێوەیە بوون بە خاوەنی 
بە  ئێستا  شێوازە  ئەم  بەناوبانگە...  دەرئەنجامە  ئەو 
شێوەیەکى فراوان بە كار دەهێنرێت، هێرشەكانیش لە 
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ئەورووپادا بۆ بەرزكردنەوەی دەستكەوتی هەر پشكێكن 
بە مەبەستى گەییشتنەوە بە هاوشێوەكانی لە ویالیەتە 

یەكگرتوەكان بەردەوامە.
حساب  ڕێژەیە  ئەم  پشکەکان:  دەستکەتى   -
نێو  لە  كۆمپانیایەك  تاکە  سەر  بە  بەاڵم  دەکرێت ، 
كۆمەڵەیەکدا، دواتر بە سەر تەواوی كۆمەڵەكەدا. ئەمە 
مەرجى ئەندامێتییە لە كۆمەڵەیە كدا، ئەو قازانجە پوختەى 
بە  کۆمەڵەکەوە  ئەندامانى  تایبەتى  سەرمایەى  لە  کە 
دەست دێت، بۆ ئەندامانی هەمان كۆمەڵە لە ساڵێکى 
داراییی دیاریكراودا تەرخان دەكرێت، بەاڵم لە حاڵەتی 
تەواوی كۆمەڵەكەدا، قازانجە پوختە  گشتییەكە تەرخان 
كەمترین  كە  الیەنانەی  ئەو  بەشی  )تەنانەت  دەكرێت 
سەرمایەی  دیاریكراوی  ساڵێكی  بۆ  هەیە(  پشكیان 
گشتیی كۆمەڵەكە )تەنانەت بەشی كەمترین پشكیش( 

لە یەكەم ساڵی داراییی دیاریكراودا.
دەستكەوتی سەرمایەی وەگەڕخەر )الرأسمال   -
العامل(: لێرەدا بە شێوەیەكی تایبەت پرسی دیاریكردنی 
پڕ  دەكرێت  دیاری  پێ  كە  سەرمایەی  بنەمایانەی  ئەو 
پسپۆڕییانە  ئەو  دیاریكردنی  تایبەتی  بە  دەکرێتەوە، 
بۆ  دەکرێن...  حساب  وەگەڕخەردا  سەرمایەی  ناو  لە 
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سەرمایەی  هەژماری  دەكرێت  گرفتە.  ئەم  تێپەڕاندنی 
وەگەڕخەر بكرێت بە هەبوەكانی )نموونەیی و نانموونەیی( 
تایبەتكراوەكان+ داراییی بەكارخستن )بریتییە لە بەهای 
كااڵی گەنجینە+ كڕیارەكان-هێنەرەكان(. ئەم سەرمایە بە 
شێوەیەكی هەمیشەیی بۆ دەرئەنجامەكانی بەكارخستنی 
جۆرێك  لە  بریتییە  ئەمە  دەكرێت.  تەرخان  باج  پێش 
لە  چاودێری  دەستەكانی  كە  وەگەڕخەر  سەرمایەی  لە 
ئاو و، گاز و، كارەبادا بە  كەرتەكانی پێوەندیكردن و 

كاری دەهێنن.
دوور  دارایییەكان  هەبوە  كە  دەكرێت  تێبینی 
وەبەرهێنانەكان(  و،  بەشداربوون  )پشكی  دەخرێنەوە 
و بەرهەمەكان و ئەو لەئەستۆگرتنانەى كە پەیوەستن 
پێوەی، ئەمەیش مانای وایە، ئێمە بە كرداری ڕوومان 
كردوەتە بەكارهێنانی. جیاوازییەكان دەردەكەوێت لەگەڵ 

هەژماری كۆكراوەدا.

وەسفییەكان  پێكهێنەرە  وردی  بە  ئێمە 
نازانین، كە دكتۆر ئاكرمان بە كاری هێنا، بەاڵم 
لە بەهاری  ئاشكرایە كە چاالكە، ئەوەى زانی 
پێش  بانك  دەستكەوتەكانی  2005دا  ساڵی 
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لە   25% ڕێژەی  گەییشتە  باج  لێدەركردنی 
ئامانجە  لەگەڵ  ساڵەدا،  ئەو  دوەمی  چارەكی 
دیاریكراوەكاندا پێكەوە دەگونجان بەدرێژاییی 
سەرۆكی  یۆنیۆدا   14 )لە  تەواو  ساڵێكی 
دویتشە بانك پاداشتێكی دەستكەوت لە بریى 
تایمز  ڕۆژنامەى  کە  پێداهەڵدانەى  الپەڕە  ئەو 
ماوەی  لە  بەڵكوو  کردەوە(.  باڵوى  لە سەرى 
دەستكەوتی  ساڵەدا  ئەو  یەكەمی  نیوەی 
بوەوە،  بەرز   29% ڕێژەی  بە  پشكێك  هەر 
لە  دا  بەڵێنی  ئاكرمان  یۆزیف  بۆنەیەوە،  بەم 
لە  گەورەتر  زیادەیەكی  یۆلیۆ  مانگی  كۆتاییی 
لە  بهێنێت  دەست  بە  پشكەكاندا  دەستكەوتی 
بوو  بریتی  نوێیەكەی  پالنە  2005دا،  ساڵی 
ئەمە  بانك،  پشكەكانی  كڕینەوەی  دووبارە  لە 
بوو،  یەك  دوای  لە  یەك  پڕۆسەی  چوارەم 
كڕییانەوە،  دووبارە  كە  پشكانەی  ئەو  ڕێژەی 
لە 31ی  لە سەرمایە  گەییشتە ڕێژەی 10% 

ئۆكتۆبەری ساڵی 2005دا!
ئەڵمانیا،  بانكی  لەگەڵ ئەوەیشدا، سەرۆكی 
نموونەی  جێبەجێكردنی  سەر  لە  بوو  سوور 
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هاوڕێ بەریتانی و ئیسپانی و فەڕەنسییەكانی. 
ساڵی 2004، ئاژانسی فیتش بۆ هەڵسەنگاندنی 
نێوان  لە  لە 32 کۆمپانیا  ئەداكان)23(  سوودى 
سەد كۆمپانیا یەكەمەكەی ئەورووپادا وەرگرت 
و ئەوەی ئاشكرا كرد، ئەو دەستكەوتی پشکانەى 
كە بە دەستیان هێناوە لە ڕێژەی%15 تێپەڕی 
دەست  بە  وەبەرهێنانیان  ترۆپكی  و  كردوە 
قازانجە  نوێدا،  سەدەی  سەرەتای  لە  هێناوە 
یۆرۆ.  100ملیار  گەییشتە  كۆكراوەكەیان 
ئەمەیش بە مانای بازدانە بە سەر ڕێژەی 30% 
ى قازانج لە ماوەی ساڵێكدا، پاشانیش بە ڕێژەی 
بانكە  نێوان  لە  ساڵدا.  دوو  ماوەی  لە   70%
پشكێكی  هەر  دەستكەوتی  بڕی  یەكەمەکاندا 
»دبفای ئێرلەندی« بە ڕێژەی %32.92 بوو و 
هەر دوو بانكی بەریتانی »ئاالیانس ولیستەر« 
%25.37 و »لویدز« %23.79، ئەم سێ بانكە 
لە سەروو بانكە ئەورووپییەكانەوە بوون، بەاڵم 
بانكە فەڕەنسییەكان، ئەوانەی كە لە سەرەوە 
و   16.48% جنڕاڵ«  »سوسیتیە  بانكی  دێن 
11ى  ڕێکەوتى  لە  لیزیکۆ،  ڕۆژنامەى  لە  ئەمە  23- هەروەها 

یۆلیۆى ساڵى 2005دا باڵو کراوەتەوە.
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ڕێژەی  بەرەنگاری   ،16.37% دكسیا«  »یلیە 
%15 بوونەوه و دواتر بانكی« BNP باریبا« 
دێت بە ڕێژەی %14.28 کە بە ئەستەم توانیى 
ئەم ڕێژەیە بە دەست بهێنێت و بە زنجیرەی35 

لە نێوان بانكە ئەورووپییەكاندا.
تێكڕای  لە  بوو  كەمتر  بانكانە  ئەم  ئەدای 
ئەدای ئەو چل كۆمپانیایەی كە پەیوەست بوون 
2004دا  ساڵی  لە  پاریسەوە،  بۆرسەی  بە 
بە  كە  ئەو دەستكەوتی پشكە  تێكڕای ڕێژەی 
دەستیان هێنا بە بڕی %15.4بوو، یان بەرزتر 
بوو لە ڕێژەی %15، ئەوە سەركەوتن بوو لە 
ماوەی سااڵنی 2005 بۆ 2006دا بە دەستیان 
جاك  نووسینگەی  پێشبینییەكانی  ئێمە  هێنا، 
شاهین بۆ مامەڵەی دارایی-مان ڕەچاو كرد. كە 
نووسینگەیەكی دەاڵڵییە پێشبینیی ئەوەی ڕێژەی 
تێكڕای  كردبوو،   2005 ساڵی  بۆ   15.6%
ڕێژەی %15.3 بوو بۆ ساڵی 2006 كارەكە 
بارودۆخی  سەرەڕای  ئاشكرایە،  تەواوی  بە 
لە  كەمەوە  الیەنی  -بە  وەستاو  ئابووریی 
ئەورووپادا- هیچ وەبەرهێنەرێك ئامادەییی نییە 
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هەبوە  دەستكەوتی  ڕێژەی  پەسەندكردنی  بۆ 
بێت  كەمتر  كە  كۆمپانیاكان  بۆ  ناوخۆیییەكان 
بەرزركردنەوەی  بۆ  گوشاركردن   .15% لە 
بۆ  پێشبینییەكان  بەاڵم  نەوەستا،  ڕێژەیە  ئەم 
ڕێژەیەكی بەرز بوو، تەنانەت زەبەالحیش بوو، 
بە تایبەتی لە كاتی بەراوردكردنیان بە تێكڕای 

سوود لە داهاتوویەكی درێژدا.

تێكڕای قازانجداریی دەرامەتە ناوخۆیییەكان
بە مانای مەترسییەكی شاراوە دێت

دەستكەوتی  ئاستەی  ئەو  ساڵێکە  چەند 
دەیانویست  وەبەرهێنەرەكان  كە  پشكەكان 
بەاڵم  کرد،  دروست  زۆرى  گفتوگۆیەکى 
لە  كە  كاتێكدا  لە  وەرگرت  نوێی  ڕەهەندێكی 
جیهاندا تێكڕای سوود زۆر نزم باڵوبوو. چۆن 
دەتوانرێت بە شێوەیەكی بەردەوام هاوشێوەی 
دەرامەتە  قازانجداریی  تێكڕایانەی  ئەم 
ناوخۆیییەكان بە دەست بهێنرێت، لە كاتێكدا كە 
سوودی هەبوەكان دەمێنێتەوە و ڕووبەڕووی 
قەواڵەكانی  نموونە  )بۆ  نابێتەوە  مەترسی 
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دەوڵەت(، لە %4 تێ ناپەڕێنێت؟ ئەمە بە ئاشكرا 
بە مانای ئەوە دێت كە كۆمپانیایەك قازانجەكانی 
لە دەرامەتە ناوخۆیییەكانی ئاشكرا دەكات بە 
سەرەمووچەیەك  نموونە  بۆ   20% ڕێژەی 
هەر  نێوان  )جیاوازیی   16% بڕی  بە  دەدات 
كە  مەترسییانەى  ئەو  بەرانبەر  تێكڕاكە(  دوو 
وەك  دەبێتەوە،  سەرمایەكەی  ڕووبەڕووی 
هەمیشە ئەمە سەرەمووچەیەكی زۆر بەرزە بۆ 
ئەو مەترسییانەی كە لە سەر پشكەكانی هەیە، 

ئەمە گرفتی ڕاستەقینەیه. 
یەكێك لەو هۆكارانەی كە بەڕێوەبەرەكان 
بە كاری دەهێنن بۆ زیادكردنی قازانجداریی 
بینیمان-  -وەك  ناوخۆیییەكان  دەرامەت 
بێبەشكردنی كرێكارەكانیانە لە وەرگرتنی بەشی 
بەرهەمدارى)24(.  بەرزبوونەوەی  لە  خۆیان  
ئەمە لە سەرەتای ساڵەكانی نەوەددا  لە یابان 
لە  نوێوە  سەدەی  سەرەتای  لە  كرا،  تێبینی 
لە  2003ـوە  ساڵی  لە  و  ئەڵمانیا  و  ئەمریكا 
لەگەڵ  كرا،  تێبینی  شت  هەمان  فەڕەنسادا 

24- سەیرى بەشى دوەم بکە.
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دەكەوێتە  بەرهەمداریدا  لە  بەرزبوونەوە 
سەروو بەرزبوونەوەی كرێی ڕاستەقینەوە.

هەندێك میكانیزمی تر هەیە كە كۆمپانیاكان 
دەرامەتە  بەرهەمداریی  ڕێگەیەوە  لە  دەتوانن 
ناوخۆیییەكانی پێ بەرز بكەنەوە، بەاڵم ناچار 
هەندێك  كۆكردنەوەی  دووبارە  بە  دەبن 
کە  ناکرێت  تیۆرى  بە  دیاریكراو.  مەرجی 
بەرزە  بەها  بەم  مەترسییەكان  زیادەی 
لە  )%16 بدرێت لە حاڵەتی گریمانەیدا( جگە 
شێوەی  بە  دیاریكراودا،  بارودۆخێكی  چەند 
كاتی  لە  نموونە  بۆ  ئاسایی،  پەڕینەوەیەكی 
یان  مۆدێرنەدا  تەكنۆلۆژیای  نوێكردنەوەی 
عەقاڵنییەکان  چاالكییە  شێوازى  بەكارهێنانی 
گەورە  بەرزبوونەوەیەكی  بەدەستهێنانی  یان 
سێ  بارودۆخی  لە  ئەمە  بەرهەمداریدا،  لە  
كۆكراوەكدا ڕوو دەدات. ئەمە ئەو دیاردەیە بوو 
كە لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا لە نیوەی 
هەمان  كرا،  تێبینی  نەوەددا  سااڵنی  دوەمی 
بەرفراوان  شێویەكی  بە  ئەمریكا  كە  ماوەیە 
كرد.  مۆدێرنەدا  تەكنۆلۆژیای  لە  وەبەرهێنانی 
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بێگومان ئەمە بوو بە پاڵنەری گەشەی ئابووریی 
ئەمریكا و لەگەڵیشیدا قازانج و وەبەرهێنان و 
بەرزبوونەوەی بەرهەمداری، بە هەمان شێوە 
لە  ژمارەیەك  بەرهەمداری  بەرزبوونەوەی 

كۆمپانیا ئەمریكییەكان.
دیاریكراو  كۆمپانیایەكی  كە  دەكرێت   
)ئاگاداری( دەستكەوتی پشكەكانی بێت كاتێك، 
دەستكەوتی  بۆ  بێت  گونجاو  بارودۆخەكەی 
چەند  كە  بازاڕێك  یان  )قۆرخكاری  موڵكانەى 
دەتوانێت   هەبێت(؛  دیاریکراوى  فرۆشیارێكی 
نرخەكانی دیاری بكات گەر نرخەكانیشی بە دڵ 
نەبێت، ئەم بارودۆخە بە شێوەیەكی گشتی لەو 
واڵتانەدا بە دەست دێت كە ڕكابەریی شمەك 
و خزمەتگوزارییەكانیان الوازە )وەك فەڕەنسا 
ئەورووپا(،  باشووری  واڵتانی  و  ئەڵمانیا  و 
كااڵكانی ڕێكخراوی  ئاماژەكانی  لە  هەر وەك 
ئابووریدا  گەشەسەندنی  و  هەرەوەزی 
نمرەیه)25(  شەش  خاوەنی  خشتەكەیان  دیارە. 
شارەزایانی ڕێكخراوەكە -لە كۆتاییی سااڵنی 

25- سەیرى بەشى سێیەم بکە.
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کردبوو،  دیارییان  شێوەیە  بەم  نەوەدەكاندا- 
ئیسپانیا  و   3.9 فەڕەنسا  و  4.3نمرە  ئیتاڵیا 
كاتدا  هەمان  لە  هەبوو،   2.3 ئەڵمانیا  و   3.2
تەنها  بە  بەاڵم  درا،  پێ  نمرەی   1.4 ئەمریكا 
ئەمەیش  درا.  پێ  یەکەمى  نمرەی  بەریتانیا 
ئەوە  مانای  بە  و  بەڵگەنەویستە  واقیعێكی  لە 
و  فەڕەنسا  و  ئیتاڵیا  كۆمپانیاكانی  كە  دێت 
ئیسپانیا -دەكرێت كە كارگەكانیان بگوازنەوە 
یان نەیگوێزنەوە- هەندێك لە كەرتەكان دەبن 
ئەوەی  لەبەر  سەرنەكەوتوو،  کەرتێکى  بە 
گوێرەی  بە  ناكەنەوە  نزم  كااڵكانیان  نرخی 
كەمتری  یان  تێچوون  بەهای  نزمبوونەوەی 

بكەنەوە بە ڕێژەیەی كەمتر.
هەر وەك بینیمان، فەڕەنسا پلەی 3.9ی لە 
ڕێزبەندییەكەدا بە دەست هێنا، بەاڵم  لە نێوان 
کێبڕکێیەکى  خاوەنی  كە  نەبوو  واڵتانەدا  ئەو 
كراوەن لە كیشوەرە پیرەكەدا. لە مانگی یۆنیۆی 
ساڵی 2005دا، سندووقی نەختی نێودەوڵەتی، 
تاوانبار  بەوە  فەڕەنسای  بانكیی  سیستەمی 
بەدەستهێنانى  نرخى  نزمکردنەوەى  کە  كرد، 
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بە  ئەورووپا  ناوەندى  بانکى  کە  دڵنیایی 
کردارى دەستی پێ کردبوو لە فەڕەنسادا هیچ 
ڕەنگدانەوەیەكى نەبووه)26(. بە ڕای سندووقی 
تێكڕای  نێوان  جیاوازیی  نێودەوڵەتی،  نەختی 
بەكاربردن  بۆ  بەخشراو  دڵنیاییی  سوودی 
پارەداركردنەوەی  دووبارە  مەرجەكانی  و 
بانكەكان بەردەوامە، بەدرێژاییی ئەو ماوەیەی 
سوودی  نرخی  ئەورووپا  ناوەندی  بانكی 
دابەزاند لە ساڵی 2002 و، 2003، دەرئەنجام 
ئەم كەموكورتییە لە بەكاربردندا كە سندووقی 
نەختی نێودەوڵەتی بە بڕی %3.75 لەو ماوەیەدا 
دەستكەوتی  بەرانبەردا،  لە  كرد.  مەزەندەی 
فەڕەنسییە  دارایییە  دامەزراوە  پشكی 
باشیى  لەبەر  ئەویش  بوەوە،  بەرز  گەورەكان 
بە  )پارێزگاری(  بۆ  نزیك  ئاڕاستەكردنێكی 
نیسبەت بە نزمكردنەوەی نرخەكان. هەر وەك 
دەستكەوتی  بەرزبوونەوەی  چۆنێتیی  پێشتر 
پشكی كۆمپانیاكانی تەلەفونی فەڕەنسامان بینی 

داراییی  و  بانک  سیستەمى  بارەى  لە  هونەری  26- یاداشتێکى 
فەڕەنسییەوە، سندووقى نەختى نێودەوڵەتى، مانگى یۆنیۆى ساڵى 

.2005
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پێوەندیکردنیان  نرخى  کە  ئەوەى  سەربارى 
زۆر گران بوو )و ئەوانی تریش(.

ئەو  بکەینەوە  دڵنیای  ئەوەى  كۆتاییدا،  لە 
شیکارییەیە، کە بریتییە لەو دەستكەوتە بەرزەی 
دەرامەتە ناوخۆیییەكان كە بە لۆژیكی دەستی بە 
سەردا دەگرێت، لەگەڵ ئەوەیشدا مەترسییەكانی بە 
هەمان نمرە بەرزن. گەر گریمانەی بارودۆخێكی 
بازاڕی یۆتیپایی بكەین، ئەمە كتومت پێناسەكردنی 
كۆمپانیاکانە   ناوخۆیییەكانی  دەرامەتە  مەترسیی 
مەترسی  )زیادەی  پێشوو(.  ئەوەی  وەك   16%(
مەترسییانەى  ئەو  هەمیشە  پشكەكان(  سەر  لە 
بارگۆڕانەكانی بۆرسه لە داهاتووی درێژدا قەرەبوو 
بارگۆڕانانە  ئەم  كە  زانراوە  ئەوە  دەكرێتەوە. 
گەر  دەسووڕێنەوە،  %6دا  بۆ   4% نێوان  لە 
كۆمپانیایەكی دیاریكراو دەرامەتە ناوخۆیییەكانی 
بەخش بێت قازانجەكەی زیاترە لە %10 بۆ 12% 
)هەر وەك لە نموونەكەماندایە( ئەمە دەبێتە هۆی 
دەرئەنجامێك لەبەر ئەوەی ڕووبەڕووی جۆرێكی 
گوزارشتێكی  بە  یان  دەبێتەوە.  مەترسی  تر 
نائاسایی  مەترسییەكی  ڕووبەڕووی  ئەوانە  تر، 
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بۆ  )كارەساتاوی(،  مەترسییەكی  یان  دەبنەوە ، 
نموونە پڕۆسەیەك زۆر )یان زۆرترین( مەترسی 
كە  دەر  بە  ڕادە  لە  قەرزپێدانێكی  یان  هەبێت، 
هەندێك  بە  كۆمپانیا  تووشبوونی  هۆی  دەبێتە 
ناڕەحەتی و بارگۆڕانی باروردۆخی مەترسیدار. 
ڕوو  كاتێك  ئەمە  داراییدا،  كەرتی  بارودۆخی  لە 
لە  بکرێت  دی  بە  گەورە  مەترسییەكی  دەدات، 
ئەوەدا  لەگەڵ  )بازرگانیدا( هەژمارە خودییەكاندا. 
پێشبینیى   وەبەرهێنەرەكان  ئەوەیە،  مەترسییەكە 
مەترسیی )كارەسات( شاراوە ناكەن، ئەوان هەوڵ 
بە  بهێنن،  بە دەست  بەرز  دەستكەوتێكی  دەدەن 
بگرن   دوور  بە  لێپرسینەوە  لە  خۆیان  نمرەیەك 
دەستكەوتە  ئەم  ڕاستەقینەى   بنەڕەتى  سەر  لە 

بەرزانە.

ئابڕووچوونە دارایییەكان و دەركردنی
سەرۆكەكانی ئەنجوومەنی كارگێڕی

بۆ  كۆتایییە  )ڕێگەی (  ئەمە  بێگومان 
)بە  پشكەكان  دەستكەوتی  بەرزكردنەوەی 
شێوەیەكی دروستكراو( لە هەمان کاتدا شیكاری 
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كۆمپانیا  قەرزی  ناماقووڵی  زیادبوونێكی 
ئەمریكی و ئەورووپییەكانى دەکرد لە سااڵنی 
)باڵۆنەكانی  قۆناغی  لە  تایبەتی  بە  نەوەددا، 
كۆمپانیا  قەرزی  ماوەیەدا  )لەم  ئەنتەرنێت(دا 
ئەورووپییەكان بەرز بوەوە بۆ ڕێژەی %85 لە 
تێكڕای بەرهەمی ناوخۆیی لە ئەڵمانیادا، 70% 
لە فەڕەنسا و %45 لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی 
تەقینەوەیەكی  باڵۆنەكان  تەقینەوەی  ئەمریكا(. 
هاوشێوەی بە دوای خۆیدا هێنا لە بارودۆخی 
كۆمپانیاكان  كە  ئەوەی  پێش  )وەستاندا(، 
بە  قەرزەكانیان  کەمکردنەوەى  بۆ  بگەڕێنەوە 
شێوەیەكی گەورە. لە واقیعدا )تێكڕای وەستان(
%20ی  ڕێژەی  قۆناغەدا،  لەم  تەقییەوه   )27(

تێپەڕاند لە ساڵەكانی 2002-2003 )بە ڕێژەی 
%10 لە ویالیەتە یەكگرتوەكان(، لەگەڵ ئەوەدا 
ئەم تێكڕایە لە بارودۆخێكی ئاساییدا لە ڕێژەی 
%2 بۆ %3 دەوەستێت. لەم ماوەیەدا، هەندێك 
لە كۆمپانیاكانی دوودڵ نەبوون لە بەكارهێنانی 

27- ئەوە بە ماناى ئەوە دێت کە فەرمانگە دارایییەکان، گەییشتە 
ڕێژەى ئەو کۆمپانیانەى کە لە چاالکییەکانیدا وەستابوون، یاخود 

مایەپووچبوونەکانیان ڕاگەیاند.
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لە شەرعیەتیاندایە  ئەو هۆكارانەی كە گومان 
بە  سەرمایەكانیان  قازانجداریی  پاراستنی  بۆ 
گەر  پشكدارەكان،  كێشكردنی  و  نرخێك  هەر 
و  هەژماركردن  پرۆسەكانی  لە  فێڵكردنیش 

شاردنەوەی بەشێك لە قەرزەكان هەبێت.
 كۆی ئابڕووچوونەكان لە سەرەتای سەدەی 
ئەنتەرنێتدا  شەپۆلی  قۆناغی  لە  بیستویەكدا 
ڕووی دا،  پاشان زیانە درێژكراوەكانى تەقیەوە . 
ئاشكرای  سەربەخۆ  ژمێریاریی  شێوەیە  بەم 
كۆمپانیای  مایەپووچبوونی  دوای  كرد- 
دیسەمبەری  مانگی  لە  ئیتاڵی  )بارماالت(ی 
پوختەی  كۆمپانیایە   ئەم  2003دا-  ساڵی 
قەرزەكانی گەییشتبوە 14.3 ملیار یۆرۆ )بەاڵم 
قەرزەكانی  تەواوی  كۆمپانیاكە  بەرانبەردا  لە 
نزیكەی  دوای  بەاڵم  ڕاگەیاند(،   1.8 بڕی  بە 
هەژمارەكانەوە،  بە  یاریكردن  لە  ساڵ   10
ئەمریكی  كۆمپانیای  هەژماری  نموونە،  بۆ 
زەبەالحە  لە  کۆمپانیایەکى  کە  كۆم(  )وورلد 
بواری پێوەندیدا لە ئەمریكا- زۆر خراپ بوو، 
كارە  ئەم  دۆالر،  ملیار  دە  نزیكەی  گەییشتە 
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بوو بە هۆی ئەوەی كە خاوەن پشكەكان كرد 
داوای  هەروەها  گەورە،  سامانێكی  خاوەن  بە 
چەندین ملیار دۆالری لە فەرمانبەرەكانی كرد 
پشكی  لە  كارمەندەكان  پاشەكەوتانەی  لەو 
كۆمپانیان و بانكەكانیش كە مامەڵەیان لەگەڵ 
دەكرد داوای 6 ملیار دۆالریان دەكرد )بەهای 
تەواوی زیانەكانی بانك تا نیوەی ساڵی 2005 
ئینرون  نەكرابوو( هەروەها كۆمپانیای  دیاری 
فێڵكردنەوە  هۆی  بە  مایەپووچبوون  بەرەو 
پشكەكانی  2001دا خاوەن  لە ساڵی  دەچوو، 
بوون،  كەس  هەزار  پەنجا  كۆمپانیایە  ئەم 
و  كەوت  بەر  زیانیان  دۆالر  ملیار   40 بڕی 
تەنها بەشێكی بچوكی نەبێت، هیچیان دەست 

نەكەوتەوە.
بەم شێوەیە لە وۆڵ ستریت ورد دەبینەوە، 
تێكچوو  ئابووریی  مودێڵكی  هاندەری  كە 
شاراوەیه  قەرزێكی  و  قەڵب  هەژمارێكی  و 
بەڕێوەبەرى  هێشتا  کەچى  بەڕەدا،  ژێر  لە 
ڕاگەیاندنەوە  کەناڵەکانى  لە  کۆمپانیاکان 
ئەو  هەمان  ئەمانە  خۆنمایشکردنن،  خەریکى 
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بەڕێوەبەرانەن کە زۆرینەیان گەندەڵن. ناکرێت 
سەرپەرشتیکردن  و  چاودێرى  دەزگاکانى 
دەستیان  ئابڕووچوونانەدا  ئەم  بەرانبەر  لە 
نوێیان  یاسای  هەندێك  بەخێرایی  بەسرابێت، 
داراییی  كارگێڕیی  باشكردنی  و  كاركردن  بۆ 
یەكگرتوەكانى  ویالیەتە  لە  دانا.  كۆمپانیاكان 
بڕیار  2002دا  ساڵى  بەهارى  لە  ئەمریکا 
کە  درا،  )ساربان/ئوكسلی(  یاسای  سەر  لە 
یاسای  ڕیشەیی  گۆڕانێكی  لە  بوو  بریتی 
ئەمریكییەكان  كۆمپانیا  بۆ  دارایی(  )كارگێڕی 
بەم  بكە(.  ناو الكێشەكە  نووسراوی  )سەیری 
هەیە  ڕێكەوتن  ژمارەیەك  )لەگەڵیدا  یاسایە 
ویالیەتە  دیاریكراودا(  پیشەی  هەندێك  لەگەڵ 
یەكگرتوەكان چوارچێوەیەكی چاودێریی توندی 
دیاری کرد، لە هەمان کاتدا واژۆ کرا لە سەر 
چەند سزایەک لە کاتى سەرپێچیكردنی یاسادا 
)كە ماوەكەی دەگەییشتە نزیكەی بیست ساڵ لە 
بارودۆخی پێشكەشكردنی بودجەیەكی خراپدا(. 
لێرەدا هەوڵدانێك دەبینین بۆ دووركەوتنەوە لە 
فێڵكردن و سزادانیان بە بێ دەستبردن بۆ ئەو 
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هەوڵدانێكیش  و  هاندەریەتى   كە  بارودۆخەی 
دەبینین بۆ چارەسەكردنی نەخۆشییەكە بە بێ 

دەستبردن بۆ ڕیشەكەی.
بارودۆخی  لە  پلەیە  بەم  گەییشتن  بێ  بە 
گوزارشتە كان  هەموو  فێڵكردن ،  و  فریودان 
پاڵنەری بەڕێوەبەرن بۆ یاریكردن بە كاغەزە 
هەر وەها  سەرمایە،  قازانجی  گرینگەکانى 
هاندەریانن بۆ بەدەستهێنانی بااڵترین دەرئەنجام 
لە نزیكترین كاتدا. ئەم گوزارشتانە ، دەركردنی 
و  سااڵنەیە  قازانجی  پێشبینیی  و  دەرئەنجام 
ماوەی  هەتا  نوێیەکان،  ژمێریارییە  پێودانگە 
مانەوەیان لە سەنتەرەكانیاندا كورت كرایەوە، 
هەموویان ملكەچی ئەو گوشارە بوون كە لە 
سەریان بوو، بەڵكوو هەندێك لە بەڕێوەبەرەكان، 
ئەوانەی كە  لە پۆستەكانیان البران، لەبەر ئەوە 
بوو كە نەیانتوانی دەرئەنجامێكی شاییستە بە 
دەست بهێنن، كە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاد بکات. 
بە گوێرەی توێژینەوەی سەنتەری ڕاوێژكاریی 
ئەمریكی )بۆز ئالین هامیلتۆن(، لە نێوان 2500 
لە   354 ساڵێكدا،  لە  كۆمپانیاكاندا  گەورە  لە 
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ساڵی  لە  كارگێڕی  ئەنجوومەنی  سەرۆكی 
لەو سەرۆكانە  یانزە   111 گۆڕیوە،  2004دا 
كردن)28(.  ئاڕاستە  سوپاسێكیان  تەنها  بە 
پەسەند:  بۆچوونێكی  بە  دەگات  ڕاپۆرتەكە 
لە  ناو سەردەمێك  كۆمپانیایانەی چوونە  ئەو 
و  تێپەڕ  كارگێڕیی  ئەنجوومەنی  سەرۆكی 
كاتی، تێكڕای مانەوەیان لە سەنتەرەكانیاندا لە 
ئەمڕۆدا بوە بە 6.6 ساڵ ، لە كاتێكدا ناوەندی 
مانەوەیان لە سەنتەرەكانیاندا لە ساڵی 1995دا 

نزیكەی نۆ ساڵ بوو.

پرانسیپە  سەرەكییەكانی یاسای ساربان-ئاوكسلی
2002دا  ساڵی  یۆلیۆی  30ـی  لە  یاسایەی  ئەو 
دوو  هەر  پێشنیاری  سەر  لە  ئەمریكا  كۆنگریسی 
مایك  و  )كۆماری(  ساربان  پۆڵ  ئەمریكی:  سیناتۆری 
ئاوكسلی )دیموكرات( پەسەندی كرد، ئەم بڕیارانەی كە 
پەیوەستن بە كارگێڕیی كۆمپانیاكانەوە لە خۆ دەگرێت:

سەردەم،  کۆتاییی  کارگێڕى:  ئەنجوومەنى  28- )سەرۆکەکانى 
توێژینەوەیەکە دەربارەى گۆڕانکاریی سەرۆکەکانى ئەنجوومەنى 
 Booz Allen Hamilton. ،)2500 گەورەترین کۆمپانیاى جیهانى

New York، مانگى مایۆى ساڵى 2005.



پاتریک ئارتۆ - ماری پۆڵ ڤیرار 170

- دامەزراندنی ئامێرێكی نوێ بۆ چاودێری و پشكنین 
كۆمپانیا  هەژماری  چاودێریی  )ئەنجوومەنی  ناوی:  بە 
دوو  هاتبێت،  پێك  ئەندام  پێنج  لە  كە  گشتییەكان( 
دانەیان زۆر شارەزای بواری ژمێریاری بن و تەرخان کرابن 
یاسایەك  )دانانی  یاسایییەكان  ژمێریارە  بۆ چاودێریی 
كۆمپانیاكان- پشكنینی  و  پیشەیی   پێودانگێكى  و 

نووسینگەكان- هەژمارەكان(.
و  كارگێڕیدا  ئەنجوومەنی  سەرۆكی  سەر  بە   -
بن  پەیوەست  بسەپێنرێت،  ئەوە  دارایی  بەڕێوەبەری 
له  كە  ئەوەی  دروستیی  سەر  لە  سوێندخواردنەوە، 

 ڕاپۆرتە دارایییەكاندا پێشكەشی دەكەن. 
- زیادكردنی تاوانێكی نوێ بۆ یاسای سزادان لە ژێر 
ناونیشانی )بەكارهێنانی هەر هۆكارێك یان گزیكردن بە 

ئامانجی فێڵكردن لە هاوبەشەكان(.
بڕێكی  کە  کۆمپانیاکان  لە  بکرێت  قەدەغە  ئەوە   -
)نووسینگەكان( بە  بکەن  پێشکەش  ڕاوێژكار  لە  زۆر 
ی ژمێریاری بۆ ئەو كۆمپانیانەی كە بە پێداچوونەوەی 

هەژمارەكانیان هەڵدەستن. 
- هەر پێنج ساڵ جارێك نووسینگەكانی پێداچوونەوه 

بگۆڕێت . 
-  لە بەڕێوەبەری كۆمپانیاكان بەدەستهێنانی قەرزی 
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ئاسان قەدەغە بكرێت كە لە كۆمپانیاكانیان دەستیان 
دەكەوێت. 

- بانكە بازرگانییەكان )سزادان(ی شرۆڤەكارەكانیان 
لێ قەدەغە بكرێت، ئەوانەی كه ڕەخنە لە كڕیارەكانی 

كۆمپانیا دەگرن.
لە  یاسایییەكان  كارگێڕییە  لە  بکرێت  داوا   -
كۆمپانیاکاندا هەر ڕێوشوێنێكی نایاسایی ڕابگەیەنن بە 

كارگێڕیی بااڵی نووسینگەی پێداچوونەوە.
- دانانی هەندێك ڕێوشوێنی نوێ بۆ پارێزگاریكردن 
ئاشكرا  هەڵخەڵەتاندن  و  نایاسایی  لەوانەی  مومارەسە 

دەكەن.
ئەو  بۆ  پێداچوونەوە  ئەوانەی  ناچاركردنی   -
لە  پشكەكانیان  كە  دەكەن  نائەمریكییا نە  كۆمپانیای 
بۆرسەی ئەمریكادا تۆمار كراوە، ملكەچی چاودێرییەكانی 
ئەنجوومەنی چاودێریی دامەزراوەكان بن بە گوێرەی ئەم 

یاسایە.
 دوای دەرچوونی ئەم یاسایە، هەندێك لە كۆمپانیا 
مامەڵەكردن  و  كاركردن  ئارەزووی  لە  ئەورووپییەكان 
لەگەڵ بۆرسەی ئەمریكادا دوور كەوتنەوە )ناوەكانیان 
له لیستی ئەو كۆمپانیایانەدا كوژاندەوە كە پەیوەستن 
بە بۆرسەوە(؛ بە پێی جێبەجێكردنی یاساكە بە سەر 
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ئەو كۆمپانیایانەدا كە بنكەكانیان لە دەرەوەی ویالیەتە 
بە شێوەیەكی  پرانسیپەكان  لە  یەكێك  یەكگرتوەكانە. 
دەگەیاند،  ئەورووپییەکان  كۆمپانیا  بە  زیان  تایبەت 
زەرووریەتى بینیى سەرۆکەکانى ئەنجوومەن و ئەوانەى 
بە چاالکییەکان و چاودێرییە  پێداچوونەوە دەکەن  کە 
ناوخۆیییەکانى حساباتەکانى کۆمپانیا )بەشی 404(. 
سەرەڕای ئەوە ، ئەو كۆتوبەندانەی كە یاساكە سەپاندبووی 
بە سەریاندا لە بواری پێودانگ و پرانسیپەكاندا-جیاواز 
بوو- و داوای لە هەموو كۆمپانیاكان دەكرد كە پەیوەست 
بن بە بۆرسەكانی ئەمریكاوە. لەگەڵ ئەوەیشدا، دەرچوون 
لە بازاڕی دارایی ئەمریكا هەرگیز كارێكی ئاسان نەبوو ، 
ئەو یاسایەی لە ساڵی 1934دا دەرچوو، ئەوەی بە 
سەر كۆمپانیا پاشەكشەكەرەكاندا دەسەپاند كە دەبێت 
لیژنەی  كۆتوبەندەكانی  و  پڕانسیپ  ملكەچی  بەردەوام 
بن؛  ئەمریكا  بۆرسەی  سەرپەرشتیكردنی  و  چاودێری 
خاوەن  ناو  لە  ئەمریكی  سەد  سێ  تەنها  ئەوە  لەبەر 

پشكەكاندا مانەوە.
ولیام دوناڵدسۆن، سەرۆكی ئەم لیژنەیە- لە مانگی 
یەنایەری ساڵی 2005دا ئاماژەی بۆ ئەوە كرد. لیژنەكە 
بۆ  دەكاتەوە  ئاسان  چارەسەرێكی  دۆزینەوەی  لە  بیر 
ئەو كۆمپانیانەی، لە بازاڕی ئەمریكا دەردەچن، هەروەها 
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داوای لە و گروپی كاركردنە کرد كە لەگەڵیدا بوو بۆ ئەوەى 
سەیری دواخستنی جێبەجێكردنی بەندێكی تایبەت بكەن 
بە ئیمزای سەرۆكی سەرۆكی ئەنجوومەن و بەڕێوەبەری 
دارایی بۆ ماوەی چەند مانگێك )گفتوگۆ لە سەر ئەوە 
وەك  یۆلیۆی ساڵی 2005  ڕێکەوتی 15ـی  كە  كرا 
لە  بكرێت (.  دیاری  بڕیاره  ئەم  جێبەجێكردنی  وادەی 
كۆتاییدا، لیژنەكه  بیریان لە سوکكردنی كۆتوبەندەكانی 
دەردەكەوێت  وا  كردەوە  ئەورووپییەكان  كۆمپانیا   سەر 
ئێستا ملكەچی سیستەمی پێودانگی نێودەوڵەتی بن بۆ 
ڕاپۆرتە دارایییەكان )سەیری بەشی شەشەم  بكە(. لە 
ڕۆژی یەكەمی مانگی مارسی ساڵی 2005دا، لیژنەی 
ساڵێك  تەنها  ڕاگەیاند،  ئەوەیان  پشكنین  و  چاودێری 
یاسا  ئەم  كە  بیانییەكان،  كۆمپانیا  بە  دەدرێت  ماوە 

نوێیانه جێبەجێ بكرێت .

لێرەدا تێبینییەکى گرینگ هەیە، توێژینەوەکە 
]ئەم کتێبە[ ئاماژە بەوە دەکات، زۆرینەى ئەو 
پۆستى  تاکەکەسێک  کە  ئەوەیە  مەترسییانە 
سەرۆکى ئەنجوومەنى کارگێڕیى کۆمپانیاکانى 
یەکگرتوەکان  ویالیەتە  لە  هەیە  ئەورووپای 
ئەمریکادا، لە هەمان کاتدا تێکڕایی دەرکردنى 
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لە   %٤٢  ( بوەوە  بەرز  بەڕێوەبەرەکان 
ویالیەتە  لە   %٣٢ بەرانبەردا  لە  ئەورووپادا، 
ماوەی  ئەمە،  سەرەڕای  یەکگرتوەکاندا(. 
مانەوەی سەرۆكەكانی ئەنجوومەنی كارگێڕییە 
دووساڵونیوە  ئەورووپادا  لە  دوورخراوەكان 
بە تێكڕا )لە بەرانبەردا 5،2 ساڵە لە ویالیەتە 
و  كەمە  زۆر  ماوەیەكی  ئەمە  یەكگرتوەكان(. 
ڕێگە بە تاك نادات بۆ ئەوەی تواناكانی خۆی 
ئەورووپییە  تایبەتمەندییە  ئەم  بسەلمێنێت، 
بۆچی؟ بێگومان ئەمە دەگەڕێتەوە  بۆ الوازیی 
قازانجی  دواتر  پیرەكەدا،  كیشوەرە  لە  گەشە  
كۆمپانیاكان كەمترە ، لێرەدا ئاڕاستەی خاوەن 
سەرۆكی  دوورخستنەوەی  بەرەو  پشكەكان 
شێوەیە  بەم  كارگێڕییە.  ئەنجوومەنەكانی 
لە  پانزە  ڕێژەی  بۆ  گەڕاینەوە  تر  جارێكی 

سەدای داواكراو.
ئەوەی  سەرەڕای  لێرەدایە :  هۆكارەكە 
گەورەی  ڕێژەی  لە  كۆمپانیاكان  زۆرینەی 
چل  )قەرزی  بوو  ڕزگاریان  قەرزەكانیان 
كۆمپانیاكەی بۆرسەی فەڕەنسا نزم بوەوە لە 
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2001دا  ساڵی  كۆتاییی  لە  یۆرۆ  ملیار   240
كۆمەڵە  2005دا(،  ساڵی  لە  ملیار   150 بۆ 
شیاویان  بارێكی  كۆتاییدا  لە  گەورەكان 
دۆزییەوە بۆ دەستبەرداربوون لە هەندێك پالنی 
لەوە  گوزارشتى  توێژینەوە،  و  گەشەسەندن 
ڕێژەى  لەو  کەمترە  قازانجدارییان  کە  دەکرد 
ئەوەمان  ئەگەر  ئێمە  دەیانەوێت،  خۆیان  کە 
جێبەجێ بكردایە، یان ڕەنگە كۆمپانیاكان ئاستی 
قازانجداری ماقووڵیان هەبوایە- گەر پاڵنەرەكانی 
گواستنەوەی ئەم بەشە له  بەرهەمهێنان ڕەچاو 
كەمترین  كە  واڵتانەی  ئەو  بۆ  یان  نەكەین، 
لە  بریتییە  بێت،  خراپتر  یان  هەیە،  تێچوونی 
شرۆڤەكاران  ڕەزامەندیی  بە  پارێزگاریكردن 
هەندێك  كۆمپانیاكان  پشكەكان-  -خاوەن 
مەترسیی توێژینەوە لەسەرنەکراو  وەردەگرن، 

دواتر دەرئەنجامەكانیشی زیانبەخشە. 
ئەوە ئاشكرایە، ئامانجەكانی تێكڕای قازانجی 
گشتی  بە شێوەیەكی  ناوخۆیییەكان  دەرامەتە 
دەبێتە هۆی هەندێك هەڵسوكەوت كە زیان بە 
ئابووری و خودی كۆمپانیاكانیش لە داهاتووی 
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نیسبەت خاوەن  بە  )یان  بگەیەنێت  مامناوەندا 
پشكەكانیانەوە یان كرێكارەكانیان(. لە كۆتاییدا، 
دەبێتە هۆی ڕاكردن بە دوای تێكڕای قازانجێكی 
ناسروشتی و تێکچوونى دابەشكردنی داهات لە 
دژی بەرژەوەندیی كرێكاران و نزمكردنەوەی 
زۆری  هۆی  بە  سروشتییەكان  دەرامەت 
كۆمپانیا  پشكەكانی  كڕینەوەی  دووبارە  لە 
هەبوونی  و  وەبەرهێنان  نزمكردنەوەی  و 
كە  پڕۆژانەی  دژی  لە  زۆر  هەستیارییەكی 

ماوەدرێژن .
پێشكەوتنی  كە  دەکەینەوە ،  دووبارە  ئەوە 
بێت  )بەرهەم(دا  ئاڕاستەی  بە  سەرمایەداری 
بە  قازانجداری  وەبەرهێنانی  و  قازانج  ئەوا 
نابێت  کاریگەریى  هەروەها  ناهێنێت،  دی 
جێگای  ئەمە  ناكات،  چاالك  بەكاربردن  و 
بەهاری  سەرەتای  لە  كە  دروستە  دوودڵییە. 
لە گروپە گەورەكان  2005دا، هەندێك  ساڵی 
تیلیكۆم و، سان  وەك: برنۆ ڕیكار و، فرانس 
جۆبان و، سویس لە فەڕەنسادا، گەڕانەوە بۆ 
دەستبەسەرداگرتنى  تێكەاڵوكردن/  پڕۆسەی 
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خاوەن  كە  ئەوەی  لەبەر  گەورە؛  چاالكیی 
)دەرچەی  دروستكردنی  داوای  پشكەكانیان 
گەشە(یان دەكرد، بەاڵم ڕەگەزی یەكالكەرەوەی 
بەرهەمهێنان بۆ بەرهەم دەمێنێتەوە )پرۆسەی 
بە  هیچی  دەستبەسەرداگرتن  تێكەڵكردن/ 
لە  پارە  گواستنەوەی  لە  جگە  نەهێنا  دەست 
نەبێت(،  تر  كۆمپانیایەكی  بۆ  كۆمپانیایەكەوە 
ئەم جۆرە لە وەبەرهێنان هێشتا بەس نییە بۆ 

مسۆگەركردنی داهاتوو.
کێیە  ئەوە  ڕاستگۆیی:  بە  گواستنەوەیان 
کە گەمژەیە -لە ماوەدرێژدا وەهمە- هەوڵدان 
سەرمایەكان  قازانجداریی  بەرزكردنەوە  بۆ 
لە ڕێگەی پێشبڕكێیەكی تاودراوەوە بە دوای 
ئەوەدا  لەگەڵ  پشكەكان(دا.  )دەستكەوتی 
بە  وەبەرهێنان  سندووقەكانی  و  بەڕێوەبەر 
بەاڵم  نابن،  تێر  كۆمپانیاكان  لە  پەستانكردن 
ئەوانە بەردەوامن لە پەیڕەكردنی هەندێك لەو 
شێوازانەی كارگێڕی كە زیاتر مەترسیدارن بۆ 
بەرەنگاربوونەوەی ڕكابەری پارێزراو . یەكێك 
لە نموونەكان تیشك خراوەتە سەری مانگ بە 
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مانگ، ئەوانی تر تیشكیان خستوەتە  سەر ئەدای 
دەراوسێكانیان. ئەمە دەبێتە هۆی هێرشەكانیان 
- لە هەمان كاتدا- لە سەر )كاغەزە(كان خۆیان، 
و  كۆمپانیا  لە  ئاژاوە  دەبێتە  گشتی  بە  ئەمە 
بازاڕ و ئابوورییەكاندا. ئەمە الدانی دوەمە كە 
كە  كاتێكدا  لە  زیانەكانە  لە  زۆرێك  هۆكاری 
جیهان دەناڵێنێت لە ژێر قورساییی شاخەكانی 

پارەدا كە بە دواى بەرهەمهێناندا دەگەڕێن.
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بەشی پێنجەم

ڕاكردنێكی توند بە دوای 
دەستكەوتدا
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وەك  جیهاندا  سەرانسەرى  لە  پارە  گەر 
ئەم  ئەوا  بڕوات،  داراییدا  بازاڕی  بە  ڕووبار 
شاخه پارە بێسوودانە هاندەری سەرەكین بۆ 
لەو  هەرگیز  وەبەرهێنەرانەى  ئەو  تاوانەکانى 
قازانجانە  تێر نابن، ڕەنگە ئێمە نەتوانین كۆی 
بارودۆخە  ئەم  ڕێكخراوانەی  مەترسییە  ئەو 

ئاشكرا بكەین. 

ترادیشناڵی عەقاڵنیی وەبەرهێنەران
لەگەڵ ئەوەدا كه ئەمە شاییستەی سەرسوڕمانە، 
بەاڵم وا دەردەكەوێت وەبەرهێنەران بە تەواوی 
تێر نەبووبن لەوەی كە پێی دەڵێن )نیشانەكانی 
كورتبینیی ئیسمی(. لە سەرەتاى ئەو ماوەیەوە 
کە زۆر دوور نییە، تێكڕای هەڵئاوسان زۆر بەرز 
 بوو بە پلەیەك پاڵی نا بە تێكڕای سوودی ئاشكرا 
)ئیسمی(یەوە بۆ ئاستێكی بەرزتر: لە ناوەڕاستی 
سااڵنی نەوەددا، لە نێوان %12 بۆ %13 بوو 
لە ئیتاڵیا و لە ئیسپانیایشدا هاوشێوە بوو، بەاڵم 
هەڵئاوسان  ڕێژەی  ئێستاماندا  ڕۆژگارەی  لەم 
زۆر دابەزیوە -هێشتا زۆرێك لە وەبەرهێنەران 
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دەستكەوتی  لە  بیر  زیاتر  هۆشیاریی  بێ  بە 
ڕاستەقینە  دەستكەوتی  نەك  دەكەنەوە،  ئیسمی 
)ئەمە بریتییە لە جیاوازیی نێوان تێكڕای سوودی 
ئیسمی و، تێكڕای هەڵئاوسان(، هێشتا لە هەوڵ 
دەستكەوتی   ئاستی  دوای  بە  گەڕان  بۆ  دان 

ئاشكرا لەم ڕۆژگارەدا.
سەرەڕای ئەمە، زۆرینەیەك هێشتا -ڕەنگە 
كاریگەریی  ژێر  لە  بێت-  ناهۆشیاری  بە 
ئاستی  بن،   ئەنتەرنێتدا  باڵۆنەكانی  دیاردەی 
بەرز  شێوەیەك  بە  پشكەكان  دەستكەوتی 
بوەوە پێشتر ڕووی نەدابوو. لە نیوەی دوەمی 
بە  قازانجێك  نەدەگونجا  نەوەددا،  سااڵنی 
ساڵێكدا  ماوەی  لە  ڕێژەكەی  بهێنرێت  دەست 
بگاتە %100، ئەمە كارێكە زۆر دەگمەنە ڕوو 
پشكی  کە  »نازداك«)29(،  ئاماژەكانی  بدات! 
پشکى  ڕاستەقینەى  نرخى  دیارکردنى  )سیستەمى  نازداک   -29
ناوەندەکانى  نەتەوەییی  دامەزراوەى  بە  سەر  کە  کۆمپانیاکانە 
ساڵى  لە  ئەمریکییە  داراییی  بازاڕى  نازداک  دارایییە(،  ئەوراقى 
نیویۆرکە،  شارى  لە  سەرەکیی  بنکەى  دامەزراوە،  1971دا 
گەورەترین بۆرسەیە کە لە سەر بنەمای شاشە ئەلیکترۆنییەکان 
لە ویالیەتە یەکگرتوەکانى ئەمریکادا لەگەڵ 3200 کۆمپانیادا کار 

دەکات.
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كۆمپانیاكانی تەكنۆلۆژیای نوێی ئەمریكا لە خۆ 
دەگرێت، لە نێوان ساڵی1998 بۆ مانگی مارسی 
ساڵی 2000 بەهاى پشکەکانى چوار هێندە بەرز 
بوەوە، دوای ئەو ئاماژەكانی »یۆرۆستۆكس” 
ئەورووپییەكانی  كۆمپانیا  پشكی  كە   -IT
دەگرێت،  لە خۆ  زانیاری  تەكنۆلۆژیای  بواری 
بەرز  ئەمریكا  ڕێژەى   هەمان  بە  ڕادەیەک  تا 
بوەوە. ئەمە وەك مادەی هۆشبەرى )بەچێژە(  ، 
زۆرینەی وەبەرهێنەرەكان لە ئەمڕۆدا ناتوانن 

دەستبەرداری ببن.
مووچە  سندووقەكانی  هەموو  كۆتاییدا،  لە 
كۆمپانیاكانی  و  وەبەرهێنان  سندووقەكانی  و 
بۆ  كێبڕكێكردنن  خەریكی  ژیان،  دڵنیاییی 
بازاڕی  پانتاییی  گەورەترین  بەدەستهێنانی 
دارایی. لەبەر ئەوەیە کە الدانی سێیەم تێبینی 
دەكەین )دوای تێكچوونی دابەشكردنی داهات، 
هەناسەبڕكێی ڕاكردن بە دوای قازانجدا(، ئەمە 
عەقاڵنی(  )ترادیشناڵی  بنێن  ناوی  دەكرێت 
وەبەرهێنەران کە ئەمە  هەرگیز  مەترسییەكەی 
وەبەرهێنەرە  كە  دەكرێت  تێبینی  نییە،  كەمتر 
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جیاوازەكان بڕیاری خۆیان دەدەن، لە هەمان 
یاخود  بەرزبوونەوە  هۆی  دەبێتە  ئەمه  كاتدا، 
نزمبوونەوەی بەهای پشكەكانیان بە ڕێژەیەكی 
گەورە؛ لەبەر ئەوە وەبەرهێنەران بڕیاری كڕین 
و فرۆشتن لە یەك كاتدا دەدەن، ئەم دیاردەیە 
کاریگەریى ڕاكردن بە دوای قازانجدا چەند بارە 
دەكاتەوە. لەو واقیعەی ئێمە ئێستا تێیدا دەژین، 
سندووقە  بەڕێوەبەرەكانی  گەورە  سیستەم 
كە  -ئەوانەن  دەكات  دیاری  دانپێدانراوەكان 
هەمیشە پەلەیانە لە دەركردنی هەر بڕیارێکدا، 
فرۆشتنی  و  كڕین  بە  بێت  پەیوەست  کە 

پشكەكان پێكەوە- لە بارودۆخی بازاڕدا.
و  بچوكەكان  پشكە  خاوەن  ئەفسانەی 
پاڵەوانانی دیموكراتیی ئابووری، كە بەڕێز »ج 
نیویۆرك  كیس فنستون« سەرۆكی بۆرسەی 
لە سااڵنی پەنجای سەدەی ڕابردوودا دای هێنا، 
بوو بە مێژوو. بەاڵم دەستتێوەردان لە دەزگاکانى 
زیادبوون  لە  ڕووی  پاشەكەوتدا  كارگێڕیی 
شوێنپەنجەكانی  دەستێوەردانانە  ئەو  کردوە، 
بازاڕە  لە  ڕابردوودا  ساڵی  بیست  ماوەی  لە 
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تەنها  بە  دیارە،  ئاشکرا  بە  دارایییەكاندا 
خاوەندارێتیى ئسوڵە داراییەکانى تاک )پشک و 
قەواڵە( بەهێواشى گۆڕانى بە سەردا هاتووە و، 
گواستراوەتە بۆ خاوەندارییەکى تر )لە ڕێگەى 
و  وەبەرهێنان  )سندووقەكانی  دەاڵڵەکانەوە( 
سندووقەكانی مووچە و كۆمپانیاكانی دڵنیایی(. 
توانیویەتى  وەبەرهێنان  ئیدارییەکانى  توانا 
کاغەزە  خاوەنى  جیاوازەکانى  هێزە  جێگای 
هەمیشە  کە  بگرێتەوە.  پێشوو  دارایییەکانى 
ویالیەتە  داراییەوە،  کاروبارى  بە  پەیوەستن 
پێشكەوتنانەدا  ئەم  ترۆپكی  لە  یەكگرتوەكان 
)یاخود شۆڕش(ەدا وەستاوە و لەوانەیە )خاوەن 
ماوەیەکى  لە  واڵتەدا،  لەو  بچوكەكان(  پشكە 
لە واقیعدا 40%  نەمێنن.  بەر چاو  لە  کورتدا 
لە  ئەمریكییەكان  خێزانە  دارایییەكانی  هەبوە 
ڕێگەی سندووقەكانی مووچە و، سندووقەكانی 
هاوبەشی و دڵنیاییی ژیان وەبەر هێنراون، کە 

ڕێژەیان لە ساڵی1980دا نزم بوەوە. 
بەڕێوەبەرە  هەڵسوكەوتی  ئاشكرایە، 
لە  جیاوازە  تەواوی  بە  دانپێدانراوەكان 
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خۆیان  كە  تاكەكەسانەی  ئەو  هەڵسوكەوتی 
سامانەكانی خۆیان وەبەر دەهێنن. تاك بڕێكی 
و  بكات  پێوە  وەبەرهێنانی  هەیە  دیاریكراوی 
جیاوازەكانی  جۆرە  سەر  بە  دەكات  دابەشی 
هەبوەكانی  و،  قەواڵە  و،  پشك  هەبوەكاندا: 
خانووبەرە، قەرز... بە گوێرەی ئەو پێشبینییانەی 
دەستكەوت  بەدەستهێنانى  بۆ  هەیەتی  كە 
ئەو  تێكڕای  و  وەبەرهێنانەکاندا  هەموو  لە 
سەركەشییانەیش هەڵدەسەنگێنێت كە لە هەموو 
هەبوەكاندا هەیە، لە سەر ئاستی تاك ئامادەگیی 
لەبەرچاوگرتنی  بە  هەیە.  مەترسییەكانیش  بۆ 
بۆ  بڕیاری جیاواز  ئەوانە  تاكەكان،  جیاوازیی 
دەدەن،  جیاوازەكانیان  سامانە  وەبەرهێنانی 
کاریگەریى  هەڵبژاردندا  لە  جیاوازییە  ئەم 
سەر  دەکاتە  کار  سروشتى  بە  و  هەیە 
هەندێك  دیاریكراودا  كاتێكی  لە  سەقامگیرى. 
هەندێك  كە  دۆزییەوە  پاشەكەوتكارمان  لە 
جۆری دیاریكراوى هەبوەكانیان دەفرۆشت و 
لە هەمان كاتدا هەندێكی تر دەیانكڕی، ئەم كارە 

نرخی هاوسەنگیی هەبوەكانی جێگیر كرد.
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دانپێدانراوەكان،  بەڕێوەبەرە  بەرانبەردا  لە 
بەڕێوەبردنێكی گونجاو بۆ بەڕێوەبردنى سامانە 
بۆ  كار  ئەوانە  دەکەن،  پەیڕەو  دیاریكراوەکان 
گشتیی  بازاڕی  لە  پشكەكانیان  زیادکردنى 
وەك  بەشێكیان  )یاخود  دەكەن  پاشەكەوتدا 
دڵنیاییی ژیان، یان سندووقەكانی وەبەرهێنانی 
پشك، یان سندووقەكانی مووچە...(، ئەم كارە بە 
تەواوی جیاوازە. لە هەمان کاتدا دەبێتە پاڵنەری 
هەندێك هەڵسوكەوت كە بە تەواوی جیاوازە، 
بەردەوامى  بە  بەراوردكردن  بنەمای  سەر  لە 
ئەمە  دەوەستێت،  جیاوازەكان  هەبوە  ئەدای 
دەگونجێت لەگەڵ بونیادنانی )ئاماژەكانی ئەدا(
ی پشكەكان، یاخود جانتا دارایییەکان لە كاتێكی 
كرداریدا. ئەمە سەرەتای یەكەمە كە دەكەوێتە 

سەروو هەموو ئامانجەكانی ترەوە.
دەستبەسەرداگرتنی  سەر  لە  ملمالنێیە  ئەم 
كاریگەریی  و  بازاڕە  دیاریكراوی  بەشێكی 
جووڵەی  سەر  لە  دەبێت  یەكالكەرەوەی 
سزادانى  بۆ  پاڵنەرە  ئەمە  هەروەها  سیستەم، 
کەمترە  دەستکەوتەکانیان  بەڕێوەبەرانەى،  ئەو 
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بەڕێوەبەر  كە  دەستكەوتەی  ئەو  تێكڕای  لە 
یان  دەهێنن،  دەستی  بە  تر  پارێزگارەكانی  و 
تێكڕایەی  لەو  بێت  كەمتر  دەستكەوتێك  هەر 
بەفیڕۆدانی  دەبێتە هۆی  گەورە  بە شێوەیەكی 
هەندێک  لە  بازاڕ،  قەبارەی  لە  گەورە  بەشێكی 
حاڵەتى تردا پێچەوانەى ئەمە ڕووی دا، لە كاتێكدا 
كە دەبێتە بنەڕەتى )بەرزترین ئەدا(. لەم جیهانەدا 
بەڕێوەبەرە دانپێدانراوەكان بە هەر نرخێك بێت 
خۆیان لە مەترسییەكان دوور دەخەنەوە لەگەڵ 
هەر نزمبوونەوەیەک لە ئەداکاندا -هەتا ئەگەر 
زۆر كەمیش بێت- لە تێكڕای ئەدای ئەوانەیشدا 
كە لە بازاڕدا دانپێدانراو نین. ئەمە بە ڕۆڵى خۆى 
پارێزگاریکردن  ڕێکخستنى  دەبێتە شێوەپێدانى 
بەڕێوەبەرەکاندا  هەموو  نێو  لە  هەبوەکان  لە 
وەبەرهێنان،  لە جۆرەکانى  هەموو جۆرێک  بۆ 
ڕێکخستنى  لەم  دووركەوتنەوە  شێوەیەك  بە 
تێكڕایییە، زیان بەوانە دەگەیەنێت كە زیاتر لێی 

دوور دەكەونەوە.
ترادیشناڵی  لە  نییە  جۆرێك  هەرگیز  ئەمە 
الساییی  بەڕێوەبەرانە  ئەو  كە  گەمژانە، 
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لە  ناكەنەوە  یەكتری  كەموكورتییەكانی 
ئەمە  نوێیەكاندا،  ئایدیا  لە  یاخود  دەرککردندا 
الساییكردنەوەیەكی كورتبینی نییە کە بە هۆی 
بە  ئەمە  بەڵكوو  بێت،  زانیارییەكانەوە  كەمیی 
پێچەوانەوەیە ، زیرەكانەترین جۆری ترادیشناڵە 
)لەبەر ئەوە ئێمە پێی دەڵێن عەقاڵنی(، لە جیهانێكدا 
كە بەڕێوەبەرەكان کێبڕکێ لە سەر بەدەستهێنانى 
دەکەن،  کورتدا  ماوەیەکى  لە  بازاڕ  بەشێکى 
الساییكردنەوەی  دەبێتە  تەواوى  بە  عەقاڵنى 
كارەكانی دراوسێ، یاخود هەر كردەوەیەكی تر 
دەبێتە هۆی خۆكوژی. دەرئەنجامی ئەم شێوەیە 
لەوێدا  ڕوونە،  تەواوی  بە  بازاڕ  ڕێكخستنی  لە 
پارێزگارانەى  ئەو  هەموو  بۆ  هەیە  هاندەرێك 

وەبەرهێنان کە هاوشێوەى هەموویەتى.
هەڵسوکەوتى  زیاتر  ئاڕاستەیەدا  لەم 
لەگەڵ  دەدرێت.  هان  دارایییەكان  شرۆڤەكارە 
وەك  دەرچوو  نوێ  یاسایەكی  كە  ئەوەیشدا 
)یاسای ساربان/ئاوكسلی( یاساکە وەها گریمانە 
دەكات، كە جیاكاری بكرێت لە نێوان توێژینەوە 
بانكەكانی  و،  كۆمپانیاكان(  شرۆڤەی  )یاخود 
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بەوە  کە  الیەنەى  ئەو  )یاخود  وەبەرهێنان 
و  پشك  بە خستنەڕووى  هەڵدەستێت  ناسراوە، 
پڕۆسەی  جێبەجێكاری  و  كۆمپانیاكان  قەواڵەی 
تێبینی  ئەوە  دەستبەسەرداگرتن(،  تێكەڵكردن/ 
نێوان  لە  هەیە  گشتی  ڕێكەوتنێكی  كە  كراوە 
كۆمپانیایانەی  ئەو  دەربارەی  شرۆڤەكاراندا 
توێژینەوەیان لە سەر دەكەن، ئەوانە بە شێوەیەكی 
لە  ئەدایانەن.  ئەو  پێداهەڵدانی  خەریكی  گشتی 
ڕا  شرۆڤەكاران  لە  ئەوە  وەبەرهێنەران  واقیعدا 
دەبینین كە بەیەكگەییشتن ڕێك بخرێت لە نێوان 
كۆمپانیانەدا  ئەو  بەڕێوەبەری  و  شرۆڤەكاران 
كە وەبەرهێنانی تێدا دەكەن، بە دڵنیایییەوە ئەوە 
ئاسان دەبێت كە شرۆڤەكاران هەڵسەنگاندنێكی 
بکەن.  دیاریكراو  كۆمپانیایەكی  بۆ  هاندەرانە 
شرۆڤەكاران  كە  ئەوەی  سەر  لە  بەڵگەیه  ئەوە 
نییە،  ورد  شێوەیەكی  بە  چاودێرییان  دەورێكی 
ئاماژە بەو ڕاپۆرتە دەكەین كە لە مانگی یۆلیۆی 
ساڵی 2005دا دەستەی سەرپەرشتیاری بازاڕە 
دارایییەكانی فەڕەنسا باڵوی كردەوە، لە ڕاستیدا 
ئێجگار سادەی سیاسی  زمانێكی  بە  ڕاپۆرتەكە 
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چەند  دەگاتە  كۆتاییدا  لە  بەاڵم  دەدوێت،)30( 
دەرئەنجامێكی ڕوون: لە دەیەی نەوەدەکاندا کە 
جیا دەکرێتەوە بە باڵۆنە دارایییەکاندا، شرۆڤەکارە 
دارایییەکان لە الیەن وەبەرهێنەرەكانەوە تووشى 
پەستانە  )ئەم  بووبوون،  توند  گوشارێكی 
شرۆڤەكارانی دارایی ناچار دەكات كە پەیوەستن 
پشت  دواتر  و  بازاڕەوە  باوەكانی  پێشبینییە  بە 
هاوكاریی  ببەستن(.  ماوەكورت  تێڕوانینی  بە 
ئاماژەكان(  )بەڕێوەبردنی  پڕۆسەی  پێشخستنی 
ئەم  پشتگیریكردنی  بۆ  ماوەدا  هەمان  لە  بکەن 
ئاڕاستەیە. ئەمڕۆ، ڕێژەی ئەو سندووقانەی كە 
بە  دەسووڕێننەوە،   ئەورووپادا  لە  ئاماژەكان 

ڕێژەی %20 )31( زیادی كردوە.
پێناو  )لە  فەڕەنسا،  داراییی  بازاڕى  چاودێریى  دەستەى   -30
بازاڕى  سەربەخۆى  داراییی  شیکارى  نوێى  بووژاندنەوەیەکى 
دیدون  دیمالدولکس  جادى  سەرپەرشتیى  بە  گروپێک  فەڕەنسا(، 

دەریان کرد، پاریس، یۆلیۆى ساڵى 2005.
پێکهێنانى  نێگەتیڤ-سەیرى  شێوەیەکى  بە  کە  ئەوانەى  یان   -31
 CAC 40، FTSE( جانتاکانیان دەکەن، ئەداى ئاماژەکانى بۆرسە
100، و یۆرۆستۆکس 50، و داو جۆنز، و نازداک، و هتد(. بەم 
نموونە  بۆ   CAC 40 ئاماژەى  کە  سندووقانەى  ئەو  شێوەیە 
پێک دێت لە ئەو چل کۆمپانیایەى کە لە ناو ئەم ئاماژەیەدا هەن، 
کە  سندووقانەى  ئەو  هەڵسەنگاندنەیان.  ئەو  ڕێژەى  بە  هەروەها 
ئاماژەیان هەیە بە شێوەیەکى گشتى و بەو تایبەتمەندییەى کە )کە 

دەکرێت بفرۆشرێن یاخود لە ماوەیەکى کورتدا بکڕرێن.
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ڕاسپاردەى  قۆڵی  شیکارکردنى  بە 
شرۆڤەكاران لە سەر پشکى  ئەو چل كۆمپانیا 
گەورەى كە لە ناو ئاماژەی بۆرسەی پاریسدا 
)CAC 40( –لە ماوەی نێوان مانگی یەنایەری 
ساڵی  ئەپرێڵی  مانگی  هەتا   ،2000 ساڵی 
-2005 زۆر شت ئاشكرا بوو. بە شێوەیەكی 
گشتی -بە درێژاییی ئەو ماوەیە- شرۆڤەكاران 
ڕێكەوتن  فرۆشتن  ڕاسپاردەکانى  سەر  لە 
ئەویش لە سێیەكی كۆمپانیاكاندا )لە بەرانبەر 
ڕاسپاردەی )پارێزگاریكردن( لە حاڵەتی سێیەكی 
ئەو كۆمپانیانەی كە ماون(، بەڵكوو دەاللەتێكی 
زیاترە لەمەیش، لە كاتێكدا كە ئاماژەی بۆرسە 
ڕاسپاردەكان  بوو،  ئاستدا  بەرزترین  لە 
ڕوویان  كۆمپانیاكان-  سەرجەمى  -نزیكەی 
بارودۆخی 34 كۆمپانیا  )لە  كردبوە فرۆشتن 
سەر  لە  توێژینەوەیان  كە  كۆمپانیا   38 لە 
كردبوو، لەگەڵ ڕاسپاردەی )پارێزگاریكردن( لە 
بارودۆخی ئەو چوار كۆمپانیایەی كە مابوون(، 
زۆر نیشانەی سستبوونی ناوخۆیی دەركەوتن، 
دواى  تا  نەبوو  جووڵەیەكی  هیچ  ڕێكەوتنەكە 
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ساڵێك لە تێپەڕبوونى بەهای ئاماژەكە. پاشان 
سەرنجەکە گەییشت بە دەرئەنجام: )شرۆڤەكە 
لە  بازاڕ  لە گرفتەكانی  بکات  بەشداری  ڕەنگە 
پاشان  ئەنتەرنێتدا،  باڵۆنەكانی  قەیرانی  كاتی 
سروشتی  حاڵەتی  لە  نەبوو  كەم  ژمارەكه 
پاڵپشتی  ئەوانە  )یان  سووڕەكەدا  پاڵنەری 
بارودۆخی  لە  جا  دەكرد،  بازاڕی  ئاڕاستەی 
نزمبوونەوەدا  حاڵەتی  یاخود  بەرزبوونەوەدا 
سەبارەت  گەر  جا  نووسەرەکان(،  -تێبینیی 
بە هەڵسەنگاندنی كۆی بازاڕ بێت، یاخود ئەو 
كاغەزە  بە  بوون  پەیوەست  كە  ڕاسپاردانەی 
جیا(.  جیا  شێوەیەکى  بە  جۆراوجۆرەكانەوە 
لە  دیاردەیە  ئەم  كە  كرد  ئەوەمان  )تێبینیی 
خودی ئەمریكادایە، هەر وەك ئەو توێژینەوەی 
كە كۆمپانیای »زاكس ئینفێستمنت«)32( کردی، 
تێبینیی ئەوەیان كردبوو كە لە ساڵی 2000دا 
-كاتێك كە باڵۆنەكانی ئەنتەرنێت تەقینەوە- بە 
گەرەنتیكراوەكان  كاغەزە  لەو   95% ڕێژەی 

11ى  لە  توێژینەوەیە ڕۆژنامەى وۆڵ ستریت جۆرناڵ  ئەم   -32

ئەپرێڵى ساڵى 2005دا ئەنجامى دا. 
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هیچ  ئاندبور500دا  ستاندارد  ئاماژەی  لە 
ڕاسپاردەیەكیان سەبارەت بە كڕین دەرنەكرد(.
»دەستەی  تێبینییە  ئەم  بنەمای  سەر  لە 
)ڕۆح(  بۆ  کرد   گەڕانەوەى  پێشبینیى  كار« 
وەها  كارەكە  سەربەخۆ،  داراییی  شرۆڤەی 
گریمانە دەكرێت -لە ناو هەندێك شتی تردا- 
بەڕێوەبردنی  ستراتیژیەتی  بۆ  بگەڕێنەوە  )كە 
ئەو هەبوانەی كە بەهای چەند بارەیان هەیه،  
نەك بە تەنها هەر بە بەڕێوەچوونێكی نێگەتیڤ 
پلەی  بە  ئەمە  بەڵكوو  ئاماژەكانەوە،  پشت  لە 
قووڵی  هەڵسەنگاندنێكی  بە  پێویستی  یەكەم 
گوزارشتێكی  بە  یان  دەكات(،  كۆمپانیاكان 
شرۆڤەكاریی  كۆمپانیاكان  بەڕێوەبەری  تر، 
شیاویان دەست كەوت، یاخود بە پێچەوانەوە.

ئەمە هاوشێوەی ڕاسپاردەكانە -دواتریش 
ڕەگەزی  كە  وەبەرهێنان-  بڕیارەكانی 
بەرزكردنەوەی  لەگەڵ  بازاڕ  ناسەقامیگریی 
نرخە هاوسەنگەكاندا دەنوێنێت، بە پێچەوانەی 
نائامادەییی نموونەیی حاڵەتی پارێزگاریكردنی 
بە  دارایییەكانیان  هەبوە  لە  پاشەكەوتكاران 
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شێوەیەكی ڕاستەوخۆ لە ژێر دەستی خۆیاندا. 
لە كاتێكدا كە هەموو بەڕێوەبەری پارێزگاكان 
دەكڕنەوە،  هەبوەكان  كاتدا  هەمان  لە  خۆیان 
ناچاری  ئەوا  دەیفرۆشتنەوە،  لەگەڵیدا  یاخود 
هاوسەنگیی  نرخی  لە  گۆڕانكاریی  كە  دەبێت 
گەر  ببێت.  دروست  گەورانەدا  كاغەزە  ئەم 
تێبینیی ئەم شرۆڤەیە بكەین تا كۆتایی، دەگەین 
لە  تەنها یەك وەبەرهێنەر  بارودۆخێك كە  بە 
بە  ئەوا  بكڕن  هەبوویەک  گەر  هەیە،  بازاڕدا 
گەر  بەاڵم  ئاست،  دوا  دەگاتە  بەهایەكانیان 
ڕوو  بەهاكانیان  ئەوا  بفرۆشن،  هەبوویەک 

دەكاتە سفر!

دەرئەنجامە تێكدەرەكانی ترادیشناڵ
حاڵەتی قەیرانی ئاسیا لە ساڵی 1998/1997دا

دوای  ترادیشناڵە،  ئەم  دەرئەنجامەكانی 
قەیرانی ئابووریی دەوڵەتە تازە دەركەوتوەكان لە 
ساڵی 1998/1997 دا ملكەچی توێژینەوەیەكی 
قووڵ بوون، ئەم قەیرانە شاییستەی ئەوەیه لە 
ئەو  قەبارەی  ئەوەی  لەبەر  بوەستین؛  سەری 
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زیانانە دەركەوتن كە دەرئەنجامی ئەم شێوازە 
لە ترادیشناڵە بوون لە الیەن وەبەرهێنەرانەوە 
و  تێپەڕاند  دارایییەكانی  كاغەزە  بەهای  و  
هەروەها تووشی تێكڕای ئاڵوگۆڕیی دراوەكان 

و جووڵەی سەرمایەكانیش بوو.
کەمبوونەوەى  بە  ماوەیەک  دوای  پاشان 
کە  دەناسرایەوە،  مەترسییانەدا  ئەو  ئاشکراى 
بوو،  نێودەوڵەتییەکان  وەبەرهێنەرە  سەر  لە 
بەاڵم بە شێوەیەکى تایبەتییش بەو جیاوازییە 
کاغەزە  نێوان  لە  کە  دەناسرایەوە  بچوکانەدا 
واڵتى  هەندێک  گەرەنتیکراوەکانى  دارایییە 
بە  بەراوردکردن  هەبوو،  دەرکەوتوودا  تازە 
هاوشێوەى ئەو کاغەزە دارایییانە، لە ئەمریکادا، 
سەری  ١٩٩٧دا  ساڵى  بەهارى  لە  قەیرانەکە 
بوو  هۆکارانەوە  ئەو  هۆى  بە  ئەویش  هەڵدا، 
کە لە ڕۆژگارى ئەمڕۆماندا ئاشکران. تێکڕای 
ئەوەیش  بوو،  ناواقیعى  دراوەکان  ئاڵوگۆڕى 
دەرئەنجامى ئەو تێکڕا ڕاستەقینانەى ئاڵوگۆڕی 
دراوەکان بوو کە نەدەتوانرا بە هۆى کورتهێنان 
لە ئاڵوگۆڕدا پارێزگارییان لێ بکرێت؛ هەروەها 
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و  گەورەکان  ئاڵوگۆڕە  سەختە،  کارێکى 
سەرمایەى ماوەکورت لە خۆ بگرێت، کە دەبێتە 
هۆى کێشکردنى پێشبینییەکى قازانجداریى بەرز، 
بەاڵم پارەدارکردن لە واقیعى وەبەرهێناندا دەبێتە 
هۆکارى زیادکردنى مەترسییەکان ڕۆژ لە دوای 
مەترسییەکانى  کۆنتڕۆڵکردنى  هەروەها  ڕۆژ؛ 
بە  نیییە  پێویست  گوێرەى  بە  بانکەکان  سەر 
تایبەتى لە بارودۆخى گەرەنتییەکى نەبینراودا 
)یان گریمانەییدا( لە الیەن دەستەاڵتى چاودێرى 

و سەرپەریشتیکردنەوە.
تایالند،  سەر  كەوتە  گوشار  گەورەترین 
واڵتە  ئەم  داراییی  كەرتی  كەموكورتییەكانی 
كە  ئەوەی  تایبەتی  بە  بوەوە  بارە  چەند 
تێكڕای  جێگیركردنی  گومانی  بە  پەیوەستبوو 
ئاڵوگۆڕی دراو و جێگیركردنی بەهای دراوی 

ناوخۆیی )ئەلبات( ئەو واڵتە. 
ئەلبات   1997 مایۆی  مانگی  سەرەتای 
]دراوى ناوخۆیی تایالندا[ تووشی گوشارێکى 
زیاتر هات ] بوو بە هۆى نزمبوونەوەى بەهاى 
بە  یۆلیۆدا، هێرشەکان  لە 2ی مانگی  ئەلبات[ 
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پلەیەك بوون كە دەسەاڵتی داراییی ئەو واڵتەی 
بێت  بەرگریکردن  دەستبەرداری  كرد  ناچار 
بەخێرایی  ئەلبات.  دیاریكراوی  بەهایەكی  لە 
بوەوە،  باڵو  ناوچەكەدا  واڵتانی  لە  قەیرانەكە 
فلیپین.  لە ئەندۆنیسیا و مالیزیا و  تایبەتی  بە 
دواتر سندووقەكانی مووچە و سندووقەكانی 
بەشەی  لەو  شتێكدا  هەر  كڕینی  لە  تریش 
ئەمە  بوون،  هەرەسهێنان  تووشی  جیهاندا 
لە  هەتا  وەستابوو،  تەواو  شێوەیەكی  بە 
لە  تێكچوونێك  هیچ  كە  واڵتانەیشدا  ئەو  ناو 
دەرنەكەوتبوو.  هەمەكیدا  ئابووریی  تەرازوی 
خوێنبەربوونێكی  هۆی  بە  بوو  پرۆسەیە  ئەم 
كورتدا،  داهاتووی  لە  سەرمایە  مەترسیداری 
لەگەڵ نزمبوونەوەی بە پلەیەكی هاوشێوە لە 
بەهای دراو و نزمبوونەوەیەكی مەترسیداری 
درمەكە  بەخێرایی  دارایییەكان.  هەبوە  بەهای 
كاریگەریی نەبوو لە سەر ئابووریی كۆریا و 
بیركردنی  لە  بێ  بە  ڕووسیا،  پاشان  و  یابان 
گەییشت،  كاتێك  كارەكە  التینی.  ئەمریكای 
وەبەرهێنانی  ترۆپكی  گەییشتە  قەیرانەكە  كە 
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پشكی  كڕینی  بۆ  قازانجداری  چاوبرسیی 
هیچ  بە  ڕێگەی  كە  بەڕازیلییەكان  كۆمپانیا 
بە  قەرز  پێشكەشكردنی  یاخود  نەدەدا،  كەس 
نەخشەیش  سەر  لە  كە  ڕووسییەكان  ناوچە 
جێگاكانیان نەدەزانی. ئەمانە هەمووی لە سەر 
هۆشیاری  بێ  بە  كە  بوون  بچڕاوەكان  هێڵە 

بەرەو كەناری دۆزەخ دەڕۆیشتن.
-یان  بۆرسە  نرخی  توندەكانی  جووڵە 
تێكڕای ئاڵوگۆڕی دراوەكان- بێگومان بە توندی 
دەبێتە هۆی جوواڵندنەوەى سەقامگیری، بەاڵم 
دەرئەنجامە نێگەتیڤەكانی ئەم هەڵبەزودابەزە بە 
هیچ دەرئەنجامێكی تری ترادیشناڵەكە بەراورد 
بۆ  بیانییەكان  سەرمایە  )گوژمەی  ناكرێت 
وەبەرهێنانی لە واڵتە دەركەوتوەكاندا، پاشان 
زیانە  بەاڵم  هەموویان(،  زەرەرمەندبوونی 
بۆ  كوتوپڕانە(  )ڕاوەستانە  ئەم  الوەكییەكانی 
پارەداركردنی بیانی لە ماوەی قەیرانی ئاسیای 

ساڵی 1997/ 1998بە تەواوی ئاشكرا بوو.
ئەم كارە بە پلەی یەكەم پەیوەست بوو بە 
قەرزی ماوەكورت و قەرزی نێوان بانكەكانەوە. 



199سەرمایەدارى خەریکە خۆى وێران دەکات

پێش قەیران، داهاتی ئەم قەرزانە )كە قازانجی 
قەرزی ئەو واڵتانەی بەرز كردەوه و تێكڕای 
ئاڵوگۆڕی دراوەكانی لەگەڵ دۆالردا جێگیر كرد( 
بوو بە هۆی دەركەوتنی زیادەى نەخت )پارە(، 
هەروەها هاندەر بوو بۆ فراوانكردنی بەرچاوی 
دڵنیایی؛ لەبەر ئەوەی كە داهاتی سەرمایە بوو 
بانكەكان،  الی  نەخت  بووژاندنەوەی  هۆی  بە 
ئەمانە بوون بە پاڵنەرێك بۆ زیادكردنی خستنە 
ڕەگەزی  قەرزدار  الیەنی  ئەوەی  بێ  بە  ڕوو، 
مەترسی لە بەر چاو بگرێت، بۆ نموونە لە تایالند 
دڵنیاییی ناوخۆیی بۆ دوو هێندە  لە ماوەی پێنج 
ساڵدا بەرز بوەوە بە ڕێژەی %65 لە تێكڕای 
 .130% بۆ  بوەوە  بەرز  نەتەوەیی  بەرهەمی 
ئابووریی  جێگیربوونی  متمانەی  كاتێكدا  لە 
دەوڵەتە دەركەوتوەكان بارگۆڕانیی بە سەردا 
گێڕانەوەی  تواناییی  لە  تایبەتی  بە  هات، 
ئاڵوگۆڕ  تێكڕای  جێگیركردنی  و  قەرزەكانیان 
هەموو  عەقاڵنییەوە(-  )ترادیشناڵی  هۆی  -بە 
هەموو  و  ماوەكورت  پارەداركردنی  هێڵەكانی 
هێڵە نێودەوڵەتییەكانی لەگەڵ بانكەكانی واڵتە 
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تێكڕای  قەیرانی  بچڕاند.  دەركەوتوەكانیشدا 
ئاڵوگۆڕ بۆ قەیرانی نەختینەیی و قەیرانی بانكی 
گۆڕا، لەبەر ئەوەی قەرزی بانكەكان ماوەكەی 
پارەداركردنەكە،  سەرچاوەی  لە  بوو  درێژتر 
بانكەكان تووشی كورتهێنان هاتن لە گۆڕینی 
تووشی  دواتریش  و  نەخت  بۆ  هەبوەكانیان 
ئەو  وەاڵمدانەوەی  بۆ   هاتن  كورتهێنان 
خواستانەی لە سەریان كەڵەكە بووبوو )ئەمە 
بانكە  كردارییەکەی  خۆماڵیكردنە  سەر  لە 
بانكەكانی   70% خرابوو،  ڕێك  كۆرییەكان 

تایالند یان ئەندۆنیسیایش دیار نەمان(.
سەرمایە  دەرچوونی  به  لەبەرچاوگرتنی 
بەهەداردانى  و  واڵتانەدا  لەم  نێوەدەوڵەتەكان 
هاوسەنگیی  سەپاندنی  و  نەختینەیی  یەدەكی 
كورتهێنانێكی  ڕوودانی  و  پێدان  تەرازووی 
لە  )یاخود  ڕۆیشتوودا  هەژماری  لە  گەورە 
دەگوترێت  پێی  ئەوە  بازرگانیدا(،  تەرازووی 
ڕۆیشتوودا(.  تەرازووی  لە  )هەڵگەڕانەوەی 
جووڵێنەری ئەم هەڵگەڕانەوەیە -بە شێوەیەكی 
زۆری  نزمبوونەوەیەكی  لە  بریتییە  گشتی- 
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نرخی ئاڵووێری دراو، یاخود نزمبوونەوەیەكی 
توندی بەهای دراو. بەم شێوەیە لە ماوەی تەنها 
ساڵێكدا -لە هاوینی ساڵی 1997ـەوە  تا هاوینی 
ساڵی 1998دا- بەهای دراوی تایالند )ئەلبات( 
دۆالر  بەرانبەر  بەهاكەی  %50ی  نزیكەی  بە 
لە دەست دا و )ڕوپێ(ی ئەندۆنیسیا بە ڕێژەی 
%70 بەهاكەی بەرانبەر دۆالر دابەزی. ئەمە 
بوو بە هۆی هەژارخستنێكی قورسی هاواڵتییان، 
بەرز  زۆر  ڕێژەیەكی  بە  هاوردەكردن  بەهای 
بوەوە لەگەڵ دابەزینی بەهای دراوەكانیاندا )لە 
تایالند، ئەمە بوو هۆی بەرزبوونەوەی نرخی 
هەندێك دەرمان بۆ چوار ئەوەندە( و تواناییی 
ناچار  خێزانەكان  زۆرینەی  دابەزی،  كڕین 
پاشان  بەكاربردن،  كەمكردنەوەی  بە  بوون 
بوو  بوو،  باش  كەمێك  بازرگانی  تەرازووی 
لە  زیادەیەك  ڕوودانی  زەرووریەتی  هۆی  بە 
بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  بازرگانیدا  تەرازووی 
پاشەكشەكردنی گشتیی سەرمایەی بیانی لەو 
واڵتە تازە دەركەوتوانەی كە زۆر هەژار بوون 
وەك )كۆریا و، تیالند و، ڕووسیا(، بە الیەنی 



پاتریک ئارتۆ - ماری پۆڵ ڤیرار 202

ئاستی  سەر  لە  یەكەمدا.  قۆناغی  لە  كەمەوە، 
لە  بوو،  قورس  زۆر  شۆكەكە  كۆمەاڵیەتی 
كۆتاییی ساڵی 1998دا یەكێتیی سەندیكاكانی 
 40 نزیكەی  بە  بێكارانی  ژمارەی  ئەندۆنیسیا 
ملیۆن كەس هەڵسەنگاند، یان بە ێژەی %44ی 

ژمارەی دانیشتوان لە تەمەنی كاركردندا.
وەها دەردەکەوێت کە ئەم قەیرانە سروشتێکى 
)پاڵنەرى سووڕەکەى( هەبێت  وردوخاشکەرى 
ناو واڵتە  لە  بیانییەکان  بۆ گوژمەى سەرمایە 
)الوازى  سروشتێکى  نەک  دەرکەوتوەکاندا، 
ئابووریی  كە  كاتێكدا  لە  هەبێت.  سووڕەکەى( 
واڵتێك لە بارودۆخێكی تەواو تەندروستدا بێت، 
بەدەستهێنانی  بە  گەشبینن  وەبەرهێنەرەكان 
كاتدا  یەك  لە  ترادیشناڵەكە  بەچێژ.  قازانجێكی 
لەو  پاڵنەری هەموویان دەبێت بۆ وەبەرهێنان 
جێگایەدا، لەوێدا گوژمەی سەرمایەكان، دەبێتە 
پاڵنەری زیادكردنی دڵنیایی و گەشە، بەاڵم لە 
كاتێكدا پێشبینییەكان ئاوەژوو دەبنەوە  ، هەموو 
وەبەرهێنەرەكان قەرزەكانیان و وەبەرهێنانەكانیان 
پێكەوە پاشەکشە دەکەن  ، ئەمانە بە هۆی قەیرانی 
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بانكی و قەیرانی نەختینەیییەوه بوو ، پاشان بوو 
چەند  و  دڵنیایی  بەرتەسكردنەوەی  هۆی  بە 
ژێر  لە  قەیرانەكان.  قووڵی  جارەبوونەوەی 
ڕۆشناییی ئەوەی كە ڕووی دا لە كۆتاییی سااڵنی 
دەركەوتوەكاندا،  تازە  واڵتە  قەیرانی  نەوەددا، 
كە  ئەوەن  شاییستەی  دەرئەنجامەكانی 
توێژینەوەی لە سەر بكرێت. ئێستا ئەوە بەوردی 
دەزانین، لە كۆیدا دەرئەنجامەكانی ترادیشناڵی 
قازانجی  دوای  بە  كە  دەردەكەوێت،  عەقاڵنی 
ماوەكورتەوەن: ئەمە دەبێتە هۆی لەدەستدانی 
سەقامگیریی ئابووری و كۆمەاڵیەتیی بەشێكی 

زۆری واڵتەكان.

هەژاركەوتنی بانكە ناوەندییەكان
لە هەستی بەرپرسیاریدا

خاڵی  دوو  بە  ئاماژە  دەمانەوێت  لێرەدا 
تەواوكاری بکەین: لە الیەنە میكانیكییەكانەوە، 
بوون،  یەك  دوای  لە  یەك  ڕووداوانە  ئەم 
بێ  بە  بکرێت  پێ  ئاماژەیان  ناتوانرێت 
ڕوویەكی  لە  ناوەندییەكان،  بانكە  )پیالنگێڕی( 



پاتریک ئارتۆ - ماری پۆڵ ڤیرار 204

ترەوە وەك هەمیشە بە كارەساتێكی ئابووری 
لە  كە  ئەوەی  وەك  دێت  كۆتایی  داراییی  و 

بارودۆخی یاباندا دەركەوت.
جا  جامبازی-  )باڵۆنەكانی(  دروستكردنی 
)لە  بێت  بۆرسە  نرخەكانی  نیسبەت  بە  گەر 
بە  یاخود  نەوەددا(،  سااڵنی  دوەمی  نیوەی 
نیسبەت نرخەكانی خانووبەرە بێت )لە زۆرینەی 
واڵتەكاندا لەم ماوەی دواییدا(، یان بە نیسبەت 
بەرزبوونەوەیەكی گەورەی دڵنیایی بێت )وەك 
كۆتاییی  لە  دا  ڕووی  یاباندا  لە  كە  ئەوەی 
ساڵەكانی هەشتادا(-بێگومان دەرئەنجامی ئەو 
نێو پۆلی وەبەرهێنەران و  لە  ترادیشناڵە بوو 
لە پشت تاكە پاشەكەوتكەرەكانەوە دەگوزەرا. 
بانكە  هەڵسوكەوتی  دەرئەنجامی  لە  ئەمە 
ناوەندییەكانەوە بوو كە باڵۆنەكانی هەڵئاوسانیان 
دەستتێوەردانێك  هیچ  بێ  بە  پشتگوێ خست 
بۆ  قەرزەكان  تێكڕای  لە  دەستبەرداربوون  و 
نرخەکەیان  کە  دیاریكراوەكان  هەبوە  كڕینی 
بۆ  ئامادەکارى  ئەوەى  بێ  بە  دەبێتەوە  بەرز 

بەرزکردنەوەى نرخەکەیان بکرێت. 
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بە بێ هیچ )پالنگێڕی(یەكی بانكی ناوەندی 
عەقاڵنی  ترادیشتناڵی  )ئاسانكارییەكانیان(  و 
هەبوەكان  بەهای  ناتوانێت  وەبەرهێنەرەكان 
وەك  هەر  ئاستێك،  بگاتە  تا  بكاتەوە،  بەرز 
هۆی  دەبێتە  پێشكەوتنانە  ئەم  بینیمان، 
كارەسات. لە بارودۆخی یاباندا، بانكی ناوەندیی 
نەوەدەكاندا  سەرەتاكانی  لە  سوودی  تێكڕای 
بەرز کردەوە -سەرباری هەندێك هەڵئاوسان 
هەبوەكان  نرخی  داڕمانی  ماوەیەدا-  لەم 
بۆ  نزیكەی  دا،  ڕووی  باڵۆنەكان(  )تەقینەوەی 
كرێ  و  بوو  الواز  گەشە  ساڵ  پانزە  ماوەی 
نزم بوەوە و قەرزی كۆمپانیاكان دابەزی. بەم 
نەشارەزایی  خراپەكانی  دەرئەنجامە  شێوەیە 
ئەمانە  بوەوە  جارە  چەند  ناوەندییەكان  بانكە 
بەڕێوەبەری  هەڵسوكەوتی  دەرئەنجامی 

پارێزگارە دانپێدانراوەكان بوو.
دەركەوتوەكان  تازە  واڵتە  قەیرانی  بەاڵم 
گەو رەترین  نەوەددا  سااڵنی  كۆتاییی  لە 
یەکەم جار، هەروەها  بۆ  بوو  ئاگاداركردنەوە 
لەگەڵ  بوو  ئاشكرا  وێرانكردانەیش  ئەو 
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هەموو ئەوانەدا کە ئەگەرى ڕوودانیان هەبوو 
نەبوونی  و  وەبەرهێنەراندا  ترادیشناڵى  لە 
لەو  ناوەندییەكان  بانكە  هەڵسەنگاندنی 
بەرپرسیارێتییەدا. لەگەڵ ئەوەیشدا لە نموونەی 
زۆرتردا ، ئێمە دەبینین ئەم )گوژمەی ( هەموو 
هەبوویەكی  ئاڕاستەی  به  وەبەرهێنەران 
كە  ئەوەدا  لەگەڵ  دەکات ،  دیاریكراودا شرۆڤە 
كردەوە  ڕەت  ئەمەیان  بەرزە،  زۆر  نرخیان 
بە  بوو  تایبەت  کە  بارودۆخدا  هەندێك  لە 
نزمبوونەوەی  سەرەڕای  تر،  هەبووى  كڕینی 

نرخەكانیان زیاتر لە بەها ڕاستەقینەكانیان.
لە نێوان جۆرەكانی یەكەمدا، ئاماژە بە نموونەی 
مۆدێرین  تەكنۆلۆژیای  كۆمپانیاكانی  پشكی 
نەوەددا؛  سااڵنی  دوەمی  ماوەی  لە  دەكەین 
یاخود هەڵسەنگاندنێكی بەرزی دراوی واڵتەكانی 
دا؛  ساڵی2004  لە  ناوەڕاست  ئەورووپاى 
بەرزبوونەوەیەكی گەورە لە ساڵی 2003 و، 2004 
دەركەوتوەكاندا. جۆری  تازە  واڵتە  بۆرسەی  لە 
دوەم ئاماژە بە پشكى کۆمپانیا ئەورووپییەكانی 
دەکات لە ئەمڕۆدا، كە وەبەرهێنەرەكان سوورن لە 
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سەر فەرامۆشکردنى- تەنانەت لەوێدا جووڵەیەكی 
لە  گەییشتنەوە  پرۆسەى  بۆ  هەبوو  بچوك 
سەرەڕای  2005دا-  ساڵی  سەرەتاكانی 
نزمبوونەوەی تێكڕای بەهاكانیان بە توندی )چەند 
نەكرد  تێپەڕی  پشكەكان  قازانجداری  جارەی 
بەرانبەردا  لە  لە 13 پشكی یۆرۆ ستۆك 500، 
لە  پشك   18 گەییشتە  قازانجی  چەندجارەی 
لە  تر  نموونەیەکى  ئاندبۆر500()33(،  ستاندارد 
سەر پارێزگاریكردن بە ترادیشناڵەكەوە، بریتییە لە 
گواستنەوەی چڕی وەبەرهێنەرەكان لە دەستەكانی 
وەبەرهێنانی پشكەكانەوە بۆ قەواڵەكان، لە ماوەی 
نێوان سااڵنی 2000 بۆ 2004، جا لە ناوچەی 
یۆرۆدا بێت یان ویالیەتە یەكگرتوەكان، یان یابان، 
ئەم هەناسەبڕكێیە لە هەموو بارودۆخەكاندا هیی 

ڕاكردنە بە دوای دەستكەوتێكی بەرزەوە.

33- چەند جارەى قازانجدارى پشکەکان )بە تیۆرى( ڕێگە دەدات 
بە هەڵسەنگاندنى قازانجى کۆمپانیایەک کە لە چاالکییەکانیەوە بە 
دەستى هێناوە. بە نیسبەت کۆمپانیاکانەوە، ئەوانەى کە پەیوەستن 
بە بۆرسەوە، ڕێژەیەک وەردەگرن لە نرخى پشکەکان لە بۆرسەدا 
و پاشان دواى لێدەرکردنى باج بە سەر تاکە پشکێکدا لە قازانجى 

کۆمپانیاکەدا دابەشى دەکەن.
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ڕەگەزێكی  لێرەدا  پێویستە  ئەوەدا  لەگەڵ 
ئابووریی  ئەویش  بكەین،  ڕەچاو  نوێ 
گریمانەیەكەوە  ناو  چوەتە  كە  نێودەوڵەتییە 
لە  درێژدا-  داهاتوویەكی  ماوەیەكی  لە  -و 
قۆناغی قازانجداری الوازی هەبوە دارایییەكان 
لە  بكەین.  وەسفی  )نۆرماڵ(  بە  دەكرێت  كە 
ڕاستیدا لەگەڵ ئەوەدا كە نرخی پەتڕۆڵ بەرز 
دەرامەتە  نرخی  بەرزبوونەوەی  لەگەڵ  بوەوە 
پەتڕۆڵ چەند  بەرمیلێك  )نرخی  تر  خاوەكانی 
و   2004 ساڵی  یەنایەری  لە  بوەوە  جارە 
لە  پەترۆڵ  ]نرخی   )2005 ساڵی  ئۆگستی 
بەرز  دووبارە  2008دا  ساڵی  مایۆی  مانگی 
دەكرد،  ئەوەیان  باسی  جامبازەكان  بوەوە، 
بوو  دۆالر   150 كە  تێپەڕاند  بەربەستەكەیان 
بۆ هەر بەرمیلێك_وەرگێڕی عەرەبی[ تێكڕای 
هەڵئاوسانی نێودەوڵەتی بە ناوەندی مایەوە بە 
هۆی پەستانی ڕكابەرییەوە )ناوخۆیییەکان لە 
تەنیشت واڵتە تازە دەركەوتوەكانەوە( و نرخی 
نرخی  كە  كاتێكدا  لە  پێشكەوتوەكان.  واڵتە 
بەكاربردن لەو واڵتە پێشكەوتوەكاندا بە تێكڕای 
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%3.5 لە ماوەی نێوان 1987 و 1996دا بەرز 
بوەوە، هەروەها تێکڕایی بەرزبوونەوەى نرخى 
بەکاربردن لە نێوان سااڵنی 1997و 2006دا 
هاتە خوارەوە، ئەم نزمبوونەوەیەیش بە ڕێژەی 
%1.8 بوو  لە ساڵێكدا. هیچ گومانی تێدا نییە، 

پێشتر ئێمە بە كارمان هێناوە.
ئاسایییەدا،  هەڵئاوسانە  ئەم  لەگەڵ 
و  بەهێزە  نێودەوڵەتی  نەختینەی  سیاسەتی 
بەرەو  ئابوورییەكان  چاالكییە  ئاڕاستەی  بە 
فراوانبوون دەچوو )گەشەی هێواشی ناوچەی 
تێكڕای  لە  پارێزگاریكردن  و  یابان(  و  یۆرۆ 
ڕێگەی  لە  دۆالردا،  لەگەڵ  ئاڵوگۆڕکردنی 
دەستتێوە ردانی بانكە ناوەندییەكانەوە لە نرخی 
ئاڵوگۆڕدا، ئەم دەستتێوەردانە پشكدار دەبێت 
لە دروستكردنی نەختیی جیهانیدا. لە سەرەتای 
زیادی  نەختینەی()34(  )یاسای  2003دا،  ساڵی 

بە  کە  دراوانەى  )ئەو  شل  دراوى  بەردەست،  دراوى  34- بڕى 
مەرکەزییەکان  بانکە  کە  دەکرێن(  ئاڵووێر  تر  دراوى  بە  خێرایى 
دەرى دەکەن، سەربارى ئەو یەدەکانەى الى بانکى مەرکەزى هەن، 

یاخود تێکڕاى نەختینەى جیهان. 
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 20% بۆ   15% تێكڕای  بە  جیهاندا  لە  كرد 
لە  ناتوانرێت  ئاڕاستەیە  ئەم  ساڵێكدا.  هەر  لە 
ماوەی درێژدا پارێزگاریی لێ بكرێت، لە كاتێكدا 
بەرهەمی  گەشەی  سەرجەمی  تێكڕای  كە 
ناوخۆیی لە ساڵێكدا بۆ سێیەكی تێكڕاكەی نزم 
پێچەوانەی  بە  پێشبینیكردن  بەاڵم  دەبێتەوە، 
ڕووی  ئەمە  كەی  قورسە.  ئاڕاستەیەدا  ئەم 
لە  حكوومەت  قەواڵەكانی  دەستكەوتی  دا، 
هەندێك كاتدا بە نزمی دەمێننەوە )لە 1.25% 
لە یابان. و%4.5 لە ویالیەتە یەكگرتوەكان و 
شانشینی یەكگرتوو(، هەروەها دەستكەوتەكانی 
بۆرسەیش بە هەمان شیوە دەمێنێتەوە -لەگەڵ 
زیادەى  هەمیشەیی  مەترسییەكی  هەبوونی 
پشكەكاندا- لە نێوان %5 و %6 لە ساڵێكدا. 
بە  گەڕان  كە  بارودۆخەدا  لەم  دەكرێت  چۆن 
دەگاتە  سەرمایە  سااڵنەی  دەستكەوتی  دوای 
زیاتر  بەڵكوو   ،20% یان   15% ڕێژەی 

لەمەیش؟
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مەترسیی دەركەوتنی میكانیزمە نوێیەکانى دارایی
هەندێک  بۆ  وەبەرهێنەرەکان  گەڕانەوەى 
خووى خراپ، لێهاتوویی دارایییان نیشان دەدات 
داراییی  میکانیزمى  هەندێک  دروستکردنى  لە 
وەبەرهێنەرەکان  بە  دەدات  ڕێگە  کە  ئاڵۆزدا 
بە  گەر  كەمەوە  الیەنی  )بە  دەستكەوتێكی  بۆ  
تەنها بە دیاردەیش بێت( بەرز كە بەرزتر بێت 
لێ  ناومان  كە  هەبوانەی  ئەو  دەستكەوتی  لە 
ئەم  ماوەی  لە  شێوەیە  بەم  )ترادیشناڵ(.  نان 
چەند ساڵەی كۆتاییدا ژمارەیەك لە میكانیزمی 
بنیاتنانی  و  دەركەوتن  دارایی  )كاغەزی( 
پێشتر  كە  شێوەیەك  بە  ئاڵۆز  وەبەرهێنانی 
ناو  لە  نموونەكە  نەبوە.  هاوشێوەیەكی  هیچ 
)نووسراوی ناو الكێشەكە (دایە، )سندووقەكانی 
ئەوانەی  ئاوێتەكان،  بەرهەمە  خۆپارێزی(، 
بە  دەستەبەركراو(،  قەرزی  )سندووقی  تریش  
بێ لە بیركردنی ئەوانەی كە پێیان دەگوترێت 
كە  هەبوویەك  هەر  ناشلەكان(-یان  )هەبوە 
داهاتوویەکى  لە  مەگەر  بفرۆشێت  ناتوانرێت 
داهاتوویەكی  لە  دەكرێت  یان  نەبێت،  درێژدا 

كورتدا بفرۆشرێت بەاڵم بەهاكەی نزم بێت.
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ئاوێتەکان  دارای��ی��ی��ە  )ك���اغ���ەزە(  میكانیزمەكانی 
پێی  هەروەها  خۆپارێزی()35(  )سندووقەكانی 
دەگوترێت )سندووقەكانی كارگێڕیی شارەوانی(، 
بریتیین لەو سندووقی وەبەرهێنانی سەرمایەكان 
ــجــە  ــازان ــی ق ــان ــن ــێ ــه ــەدەســت ــجــی ب ــان ــام ـــە ئ ك
)وەبەرهێنەران تێیدا( لە ڕێگەی فرۆشتنی هەبوە 
دارایییەكانەوەی: پشك و قەواڵە و دراوەكانی 
هەندێك وەبەرهێنەر لەبەر دروستی پێشبینیی 
كارامەی ئەدای كارگێڕیی كۆمپانیایەكەوە، یان 
سەر  لە  گــۆڕاوەكــان   لە  هەندێك  پێشخستنی 
لە  هەندێك  یــان  هەمەكی،  ئابووریی  ئاستی 
مانای  بـــازاڕدا(.  لە  )نائاسایی  شێوازەكانەوە  
)نائاسایی( بریتییە لەوەی كە هەندێك لە هەبوە 
دارایییەكان نرخەكانیان كەم دەكات لە بازاڕدا 
هەبوە  بەرانبەردا  لە  نائاسایی  شێوەیەكی  بە 
ـــی  ـــە هــــۆی جـــۆراوجـــۆری بـــیـــنـــراوەكـــانـــدا ب
35-  سندووقەکانى خۆپارێزى، بریتییە لە جۆرێک لە جۆرەکانى 
بە  هەڵدەستێت  سندووقە  ئەم  وەبەرهێنان،  سندووقەکانى 
کە  لەوەى  جگە  هەبوەکان،  هەمەجۆرى  کۆمەڵێکى  وەبەرهێنانى 
بازاڕى  لە  شلەکان  دارایییە  کاغەزە  بە  دەکات  ئاڵوگۆڕ  هەمیشە 
گشتیدا، بەهاى پوختى هەندێک لە سندووقەکانى خۆپارێزى دەگاتە 

چەندین ملیار دۆالر.
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هۆكارەكانەوە، بۆ نموونە تێكڕای سوودی ئەو 
پشكانەى کە ماوەیەكی دیاریكراوی هەیە، یان 
زۆر بەرزە یان زۆر نزمە، یان هەبووی كۆمپانیا 
شێوەیەكی  بە  كە  نیشتەجێكانەوە  هاوشێوە 
بە شێوەیەكی  نزم  هەڵسەنگاندێكی  یان  هەڵە ، 
گران،  بێ هیچ بیانووییەكی ئەو كۆمپانیایەی كە 
بە تەنگانەدا تێدەپەڕێت. خاڵی هاوبەشی نێوان 
ــزی( ئـــەوانـــەی كە  ــارێ )ســنــدووقــەكــانــی خــۆپ
)میكانیزمی قەرزپێدان( بە كار دەهێنرێن، ئەوەیە 
ــدا قـــەرز دەدەن بە  کــە لــە مــاوەیــەكــی كــورت
دەستكەوتەكانی  چەندبارەبوونەوە  مەبەستى 
ـــە ســـەر  ـــن ئـــــەو ســـتـــراتـــیـــژیـــیـــانـــەی دەخـــرێ
کە  ئەوانەى  وەبەرهێنەران،  خزمەتگوزاریی 
ــەنــە  ــان هـــەیـــە، بــــەاڵم لـــە الی ــی ــێ ــمــانــەى پ مــت
تیۆرییەكەیەوە، ئەم میكانیزمانە بە سەربەخۆی 
لە ئەداى بازاڕدا دەمێننەوە )یان هەر نرخێكی 
بۆڕسە و، تێكڕاکانى سوود(، بەاڵم ئەمە زۆر 
بــدات.  ڕوو  واقــیــعــدا  ــە  ل كــە  لـــەوەی  دوورە 
لەو  بریتییە  گەرەنتیكراو(  قەرزی  )قەواڵەکانى 
ــەی كە  ــەوااڵن ــەو ق ــارانــەى وەبــەرهــێــنــراون ل پ
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حاڵەتی  لە  ــان  )ی دەكــەن  دەری  كۆمپانیاكان 
قــــەواڵــــەی قــــــەرزە گـــەرەنـــتـــیـــكـــراوەكـــان –
دروســتــكــراوەكــان- دا كە وەبــەرهــێــنــراون لە 
كاغەزە داتاشراوەكاندا -ئاڵوگۆڕی ڕەسید- كە 
پەیوەستە بە قەواڵەی كۆمپانیاكانەوە(. ئامانجی 
لە  بریتییە  دارایییەكان  كاغەزە  لە  جۆرە  ئەم 
مەترسی:  جیاوازەكانی  ئاستە  فەراهەمكردنی 
توێژی AAA)یــان توێژی بااڵ( وەك هەمیشە 
)یــان  نــاگــرێــت  ئەستۆ  لــە  مەترسییەك  هیچ 
لەو  هەندێك  ئەگەر  هەتا  ناگۆڕێت  بەهاكانیان 
قەواڵەیان  سندوقەکانى  کە  کۆمپانیایانەیش 
دەکڕییەوە بوەستن لە پێدانى ئەو پارەیە( بەاڵم 
ئەو توێژانەى پێیان دەگوترێت چینی )ناوەندی( 
ئەوا مەترسیی ناوەندی دەنوێنن، كە نزیكترە لە 
نزمبوونەوە؛ بەاڵم توێژی )ئاسایی( بەخێراییی 
دەبێت،  سەریان  لە  كاریگەریی  وەستانە  ئەم 
ئەگەر هەر كۆمپانیایەك لە پێدان بوەستێت. بەم 
شێوەیە وەبەرهێنەر دەتوانێت ئاستی مەترسییە 
تێبینیكردنی  لەگەڵ  هەڵببژێرن،  جیاوازەكان 
مەترسی  كە  دەكرێت  )گریمانە  )بــااڵ(  ئاستی 
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نەبێت( دەستكەوتێكی بەرز پێشكەش دەكەن لە 
كاغەزە ئاسایییەكاندا بە بێ هیچ مەترسییەك 
بــەرهــەمــى  ـــەاڵم  ب ـــــەت(.  قــــەرزی دەوڵ )وەک 
ــە شــێــوەدا  ــیــە ئــاوێــتــەكــان ل ــی )كـــاغـــەزە ( دارای
وەســتــاون،  ئایدیایەك  ســەر  لە  هــەمــەجــۆرن، 
وەبەرهێنەر دەستكەوتێك دەبەخشێت ئەویش 
كاتی ڕوودانــی چەند ڕووداوێكی  لە  تەنها  بە 
دیاریكراودا، لێرەدا وەبەرهێنەر گرەو لە سەر 
بانكەكانی  ــە دەكــات.  ئەم ڕووداوان ڕوونەدانی 
بەرزە  دەستكەوتە  ئەم  دەتوانن  وەبەرهێنان 
)خواییشتە(  دڵنیایییە  ئەم  ئەوەی  لەبەر  بدەن؛ 
كــارەســاتــێــكــی  ڕوودانــــــی  دژی  ـــرۆشـــن  دەف
ئەو  پێدانی  لە  ڕێگر  دەبێتە  كە  گریمانەكراو 
نموونە  بۆ  وەبەرهێنەر،  بــەرزەی  دەستكەوتە 
بەرهەمی ئاوێتە هەیە كە دەستكەوتێكی بەرز 
دەدات و ئەم جیاوازییە لە دەستكەوتی سووددا 
دەمێنێتەوە،  دیاریكراوەوە  هڵێكی  ســەروو  لە 
ــكــی  ــوگــۆڕی دراوێ ــاڵ ــاخــود هــەتــا تــێــكــڕای ئ ی
نرخی  یان  دەمێنێتەوە،  دیاریكراو وەك خۆی 
ژێر  لــە  ــۆرســەدا  ب لــە  دیــاریــكــراو  كاغەزێكی 
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یاخود  دەمێنێتەوە،  ــراودا  ــك ــاری دی ئاستێكی 
هەبوە  بەاڵم  ئاستەوە.  ئەو  دەكەوێتە سەروو 
لە  تەنها  هــە بــوانــەی  ــەو  ل بریتییە  ناشلەكان 
بفرۆشێن،  ناتوانرێت  نەبێت  درێژدا  ماوەیەكی 
یان دەكرێت لە ماوەیەكی كورتدا بفرۆشرێن، 
یان  بكرێنەوە،  نــزم  بەهاكەیان  دەبێت  بــەاڵم 
شێوەیەکى  بە  وەبەرهێنەر  دیکە،  بەمانایەکى 
ـــت کە  ـــرێ ســروشــتــى دەســتــکــەوتــێــک وەردەگ
بەرزترە لە دەستکەوتى ئاسایی لە بەرانبەر ئەو 
قەرزانەدا کە ماوەکورتن، ئەویش بەرانبەر بەو 
ماوەیەى کە قەرزوەرگر لە دانەوەى قەرزەکە 
دوا کەوتوە، نموونەى ئەم جۆرە لە وەبەرهێنان 
)ئەو سەرمایەیە کە مەترسییان لە سەرە(، ئەمە 
لە  وەبەرهێنراوانە  سەرمایەیەی  جــۆرە  ئــەو 
هەندێک کۆمپانیای بچوکدا، ئەمە دەرئەنجامى 
ئەوەیە کە زیاتر و زیاتر کۆمپانیا گەورەکان لە 
بازاڕى بۆرسە دێنە دەرەوە، یاخود لە ناو ئەو 
وەبەرهێنانەى خانووبەرەدا کە پەیوەستنین بە 
بۆرسەوە )وەبەرهێنەرى یەکەى نیشتەجێبوون، 
بە  ڕاكــردن  پیشەسازى(.  یان  بازرگانى،  یان 



217سەرمایەدارى خەریکە خۆى وێران دەکات

دوای قازانجی بەرزدا لە واقیعدا دەبێتە هۆی 
زیادبوونی گەورەی میكانیزمەكانی ئەم جۆرە 
نزیكەی  دەگاتە  قەبارەكەی  وەبەرهێنان ،  لە 
1000ملیار دۆالر، قەبارەی مامەڵەكردن دەگاتە 
مامەڵەكردنی  قەبارەی  سێیەكونیوی  نزیكەی 
بــۆرســەی نیویۆرك و  لــە هــەر دوو  ـــە  ڕۆژان
لەندەن، بۆ نموونە )سندووقەكانی خۆپارێزی( 
بــازاڕە  نەختیی  ــەورەی  گ سەرچاوەیەكی  كە 
خاوەنی  كاتدا  هەمان  لە  بــەاڵم  دارایییەكانن، 
كاریگەرییەكن كە هیچ گرینگییەکییان لە سەر 
بازاڕ و تەندروستیی ئەو بانكانەی كە مامەڵەیان 
لەگەڵدا دەكەن، نییە، بۆ نموونە )قەواڵەی قەزری 
ئەو  ناویاندا  ]لە  كرایەوە  باڵو  گەرەنتیكراو( 
ئەمریكییەكان  بانكە  كە  دارایییانەی  كاغەزە 
دەری دەكەن بە گەرەنتیی ڕەهنكردنی هەزاران 
خانوو كە تاكەكان كڕیبوویان، هەر چەندە لە 
توانا دارایییەكانیشیان تێپەڕی كردبوو، دواتر 
ــە پــێــدانــەوەی  ــیــان ل ــن بــوو بــە هــۆی دواكــەوت
ئەو  هــۆى  بە  بــوو  دەرئەنجام  قەرزەكانیان، 
ساڵى  لــە  ئەمریکا  مــەتــرســیــدارەى  قــەیــرانــە 
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بانكی ئەمریكی  2008دا، كە بە هۆیەوە دوو 
بودجەی ساڵی  لە  دۆالر  ملیار   100 نزیكەی 
2007دا زەرەریان كرد، هەروەها بە هۆیەوە 
مانگی  لە  خانووبەرە  قەرزەكانی  لە  كۆمەڵێك 
بــەركــەوت،  زیانیان  2008دا  ساڵی  یۆنیۆی 
سەرۆك بۆش بڕیاری دا بە پشتیوانیكردنیان 
بە پارەی دەوڵــەت، ئەوەیش لەبەر ئەو ترسە 
بوو لە ئابووریی ئەمریكا-وەرگێڕی عەرەبی[ 
كە بە شێوەیەكی تایبەت لە ماوەیەكی نزیکدا 
2004دا  ساڵی  لە  كە  پلەیەك  بە  ـــران،  دەرك
بەهاكەی بە بڕی 265ملیار دۆالر بەرز بوەوە. 
ــەی مــەتــرســیــدار( بە  ــای ــە كــۆتــایــیــدا )ســەرم ل
شێوەیەكی گەورە ڕزگاری بوو، کە بەهاكەی لە 
100ملیار  نزیكەی  گەییشتە  ــی2004دا  ســاڵ
دۆالر لە بازاڕەكانی ویالیەتە یەكگرتوەكان و 
میكانیزمە  ئەم  دەرکەوتنى  بەاڵم  ئەورووپادا، 
ئاوێتانە  هیچ كات دەستبەرداری مەترسییەكان 
بەکارهێنراوە  سیستەمە  ســەر  لــە  كــە  نــابــن، 
ـــارودۆخـــی  ـــان وەســــتــــاون. لـــە ب ـــاوازەك جـــی
ــائــاســایــیــی بـــــــازاڕ(دا هیچ  بــەکــارهــێــنــانــى )ن
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دەرئەنجامی  كــە  نییە  بــوونــی  مەترسییەك 
سروشتی سیستەمەكە بێت، یان كارەساتێكی 
پارانە   ئەو  پێچەوانەوە،  بە  بێت،  گریمانەكراو 
سوودمەند دەبن لەم بارودۆخە نائاسایییه كە 
لێهاتوویی بازاڕ بەرزتر دەكەنەوە، بەاڵم لەگەڵ 
سەرمایەیەكی  گەر  گـــەورەدا،  مەترسییە  ئەم 
زۆر بە كار بهێنرایە لە باری نائاساییی بازاڕدا 
لەم كاتەدا بۆ شاردنەوەی ئەم بارە نائاسایییە، 
بە  نەدەمان.  دیار  دەستكەوتەكان  لەگەڵیشیدا 
گوێرەی ڕایەكی دیاریكراو، دەتوانرێت شرۆڤەی 
ئـــاڕاســـتـــەی نـــزمـــبـــوونـــەوەی دەســتــكــەوتــى 
ئەو  بۆ  بكرێت  خــۆپــارێــزی(  )سندووقەكانی 
ــیــان هێناوە  ــە دەســت ــە ب گــەشــە خــێــرایــەی ك
)قەبارەكەی لە 210 ملیار لە ساڵی 1995دا تێ 
نەپەڕی(. دواتر دەستكەوتێكیان له ماوەی نێوان  
كە  هێنا  دەست  بە  1999دا  1995و  سااڵنی 
ڕێژەكەی %20یان تێپەڕاند، )بە جیا لە ساڵی 
1998(، ئەم دەستكەوتە لە سێ ساڵی سەرەتای 
ــوەوە،  ئــەم ســەدەیــەدا بە ڕێــژەی %5 نــزم ب
پاشان گەڕایەوە بۆ بارودۆخێكی باش لە ساڵی 
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2003دا كە ڕێژەكە %15.4، بە پلەیەكی كەمتر 
لە ساڵی 2004 دا )%9.6(، پاشان نزمبوونەوە 
دەســتــكــەوتــی  پــاشــان  2005دا.  ــی  ســاڵ لــە 
لەبەر  بوەوە  نزم  خۆپارێزی(  )سندووقەكانی 
هەندێك هۆكار كە دەگەڕێتەوە بۆ بارودۆخی 
ژێرخانی  هــۆكــاری  كۆتایییشدا  لــە  و  بـــازاڕ 
ئابوورى بوو. لە بارودۆخی بەرەنگاربوونەوەی 
بــە هۆی  ــوو  ب بێگومان  پــــارەدا،  زیــادبــوونــی 
پاشەكشەی دەستكەوت و تەنها سندووقەكان 
كۆنتڕۆڵیان لە دەست دا، هەر وەك دەڵێن، بەاڵم 
ئەم ترسە پاڵی بە كارگێڕیی سندووقەكانەوە نا 
لەو  ــدەن.  ب مەترسیدارتر  بڕیاری  ــەوەی  ئ بۆ 
بـــارودۆخـــەی كــە دەســتــكــەوت تێیدا بـــەرزە، 
دەرئەنجامی بڕیاردانێکى مەترسیدارە لە بارەى 
هەمەکى،  ئابوورییەکى  گــۆڕاوى  پێشکەوتنى 
یاخود دەربارەی پێشكەوتنی بازاڕێكی داراییی 
دیاریكراو، یان بارودۆخی داراییی كۆمپانیایەك 
بە هۆشیاری )ئەم بارودۆخە هەمیشەیییە وەک 
ــان بە  بـــارودۆخـــی بــەرهــەمــە ئــاوێــتــەكــانــە (، ی
وەبەرهێنەری  ــارودۆخــی  ب لــە  نــاهــۆشــیــاری، 
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بەدەستهێنانی  لــێــرەدا  گرفتەكە  كــۆتــایــیــدا)36(، 
لەم  كـــرداری.  شێوەیەكی  بە  مەترسییەكەیە 
ــــــوارەدا هـــەمـــوان تــیــشــكــیــان خــســتــە  ســەر  ب
مایەپووچبوونی سندووقی LTCM )کارگێڕیى 
ماوەدرێژی سەرمایە( لە ساڵی 1998دا، پاشان 
مایەپووچبوونی ئەم سندووقە بە هۆی قەیرانی 
واڵتــە تــازە دەركــەوتــوەكــان و ڕوســیــاوە  بوو 
گەنجینەی  قەواڵەكانی  بەنیسبەتی  )وەستاندن 
ڕووسیا(، ئەمە بوو بە هۆى بەرزبوونەوەیەکى 
گەورە لە )دووریى دەستکەوتەکان()37(، یان بە 

36-  دەکرێت ئەم کارە بکرێت ئەویش لە ڕێگەى ئەو مەترسییانەوە 
لە  جۆرێک  ناو  لە  یان  خۆپارێزیدان،  سندووقەکانى  ناو  لە  کە 
ئابووریى هەمەکى، کە بە )هەمەکیى جیهانى( ناو دەبرێت، یاخود 
پێکهێنانى جانتایەک بۆ دامەزراندنى )قەواڵەى قەرزى گەرەنتیکراو(
ى کۆمپانیایەکى دیاریکراو ئەویش بە گریمانەى بارودۆخە دارایییە 
ئاسایییەکەى لە کاتێکدا، کە هەرگیز نابێت بەم نمرەیە ئاسایی بێت.
سوود  تێکڕاى  گۆڕانى  ماناى  بە  دەستکەوتەکان،  37- دووریى 
دێت. دەکرێت کە بە مانای ئەو جیاوازییە بێت کە لە نێوان تێکڕاى 
سوودى قەرزارە هاوتاکاندا هەیە و جیاوازن لە ماوەى گەڕانەوەى 
ماناى  بە  یاخود  دەستکەوت(،  )جیاوازیى  قەرزەکەدا  دانەوەى 
ماوەدا،  و  سوود  لە  دێت  هاوتاکە  قەرزە  دوو  نێوان  جیاوازیى 
بەاڵم بۆ دوو واڵتى جیاواز )جیاوازیى واڵتەکان(، یان جیاوازیى 
نێوان ئەو قەرزەى کە یەکێک لە بانکەکان دەری دەکات و قەرزى 

یەکسان کە حکوومەت دەری دەکات: جیاوازیى واژۆکردن.
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گوزارشتێكی تر بەرزبوونەوەی تێچوونی پارە، 
ڕووســیــا،  قـــەرزی  زیانەكانی  داپۆشینی  بــۆ 
ڕێککارى  کە  بــوو  ناچار   LTCM سندووقی 
شێوەیەكی  بە  بكات،  تــری  وەبەرهێنانەكانی 
بۆ  نا  بــازاڕەكــانــەوە  بە  پاڵی  ئەمەیش  كتوپڕ 
نزمبوونەوە. ترسان لە كاریگەرییە خراپەكانی 
بارودۆخی ئەم سندووقانە لە سەر بارودۆخی 
فیدڕاڵی  یەدەكی  سندووقی  جیهانی،  داراییی 
ئەمریكا ناچار بوو كە دەستتێوەردان بكات بۆ 
بە سەر  ئەوەی  و  ڕزگاركردنی سندووقەكان 
دۆالر  ملیار  چەندین  كە  سەپاند،  بانكەكاندا 
بەم  پشتبەستن  پێكهێنانی  بۆ  بكەن  پێشكەش 
ــەی ئــەم  ــمــوون ئــەمــانــجــە. هــەلــی ڕوودانـــــی ن
لە  كــرداری  بە  گرفتە  ئــەم  چییە؟  سیناریۆیە 
–بە  كــرا  چــارەســەر  2005دا  ساڵی  بەهاری 
وردی ڕۆژی 5ی مایۆ- لە كاتێكدا ئەو قەوااڵنە 
و  فۆرد  بانكی  دوو  هەر  كە  كرابوون،  پۆلێن 
جنێراڵ مۆتۆرز دەریان كردبوو )قەرزی گشتی 
)وەبەرهێنانی  لــە  بـــوو(  دۆالر  ملیار   211
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ــــەن ئــاژانــســەكــانــی  ــــازی()38(دا لـــە الی جــــامــــب
هەڵسەنگاندنەوە )كە بە بەردەوامی چاودێریی 
كۆمپانیاكان  قەرزەكانی  گێڕانەوەی  تواناییی 
پێشبینییه  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئەمە  دەكــەن(، 
داهاتوویییە ئاشكراکان بۆ کارگەكانی ئۆتۆمبێل. 
ـــوو لە  ــی ڕاســتــەوخــۆ بــریــتــی ب ــجــام ــەن دەرئ
دەستكەوتەكان( )دووریــى  تێكڕای  تەقینەوەی 
لە  ســوود(،  تێكڕای  نێوان  جیاوازیی  )یان   )39(

كاتێكدا هەر دوو گەورە كۆمپانیای دەرکەرى 
قەواڵەی كەرتی تایبەت و قەواڵەكانیان بەشێكی 
كاریگەر بوون لەو هەبوانە زۆرانەى پارێزگاكان 
بەخێرایی  گەرەنتیكراوەكان(.  قەرزە  )قەواڵەی 
و  زۆر  مەترسییەکى  کە  قەوااڵنەى  ئەو  بۆ  وەسفە  ئەم   -38
دەستکەوتێکى بەرزیان هەیە بە کار دێت )بە شێوەیەکى گشتى بە 
بڕى %3 بۆ %4 زیاد دەکات بە بەراورد بە قەواڵە هاوشێوەکانى.
نێوان  -لە  بوو  بەرز  فۆرد  کۆمپانیانى  سوودى  دووریى    -39
 2005- ساڵى  ئەپڕێڵى  مانگى  و   2004 ساڵى  یەنایەرى  مانگی 
بە بڕى 700 خاڵ، و بە نیسبەت کۆمپانیاى جێنڕاڵ مۆتۆرزەوە 
زیاتر بوو لە 500 خاڵ، »دووریى سوود« بریتیە لە جیاوازیى 
لە  دەکات  دەری  قەرزدەر  کە  قەوااڵنەى  ئەو  دەستکەوتى  نێوان 
کەرتى تایبەتدا و لە نێوان دەستکەوتى قەواڵەکانى حکوومەتدا کە 
دانەوەى  لە  نییە  مەترسییەکى  هیچ  ئەوەى  لەبەر  دەکات  قەرزى 
بە  پەیوەستە  کە  سوودە  مەترسیی  پێودانگى  ئەوە  قەرزەکەدا. 
گوزارشتێکى  بە  یان  قەرزەکەوە،  دانەوەى  وەستانى  مەترسیى 
تر، مایەپووچبوونى هەمەکى یاخود هەندەکى ئەو کۆمپانیایەى کە 

قەواڵەکان دەردەکات.
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)سندووقەكانی  لــە  یەكێك  كــە   ـــوەوە  ب ــاڵو  ب
بەر  بــردە  پەنای  كارگێڕییەكەی  خۆپارێزی( 
بــــارودۆخــــی  ــە   ــوەت ــشــت ــی جـــامـــبـــازی و گــەی
مایەپووچبوون، زۆرینەی هەڵسەنگاندنەكان بۆ 
ئـــەو ســنــدووقــانــەی كـــە هــەڵــســەنــگــێــنــراوە، 
كرد،  ئــەوەیــان  پێشبینیی  كــار  فەرمانگەكانی 
ــاچــار بــن هــەبــوەكــانــیــان بۆ  ســنــدووقــەكــان ن
داپۆشینی زیانەكانیان بە نرخێكی كارەساتاوی 
نرخی  دابەزینی  هۆی  بە  بوو  ئەمە  بفرۆشن، 
زنجیرەی  بەخێرایی  دارایــیــیــەكــان.  كــاغــەزە 
دۆزەخی دەستی پێ كرد، ئەمه بوو بە پاڵنەر ی 
پرۆسەی ڕزگاربوون لە هەبوەكانیان لە سەر 
ــدا، لــە الیــەن  ــەك كــات ــــراوان، لــە ی ئاستێكی ف
بە  كە  ئەوانەی  سندووقەكانەوە  بەڕێوەبەری 
شێوەیەكی ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ تووشی 
ئەو ئاماژانەی هەڵسەنگاندن دەبوونەوە،  كە بە 
سەریاندا دەسەپێنرا بۆ ئەوەی كە هیچ كات نزم 
نەبنەوە لەو سنورەی كە بۆیان دیاریكراوە و 
فۆرد/  پڕۆسەی  نــەدەن.  دەست  لە  متمانەیش 
جینڕاڵ مۆتۆرز وەك تیشكێكی سووری بچوك 
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بۆ  ڕاستەقینە  مەترسیی  دەدا.  لێی  پێویست 
ــــــەوت كــاتــێــك كە  وەبـــەرهـــێـــنـــەرەكـــان دەرك
)سندووقەكانی خۆپارێزی( گۆڕا بۆ )سندووقی 
ڕەش( كە پێكهاتەكانی پارێزگاکەى نازانرێت، لە 
هەڵدەسەنگێنرا.  بەوردی  یەكەمییەوە  دەرگای 
بە تایبەتی ئەو سندووقانەی كە كار دەكەن بە 
جامبازی وەبەرهێنان بە شێوەیەكی گەورە بەو 
خۆی  ئاڵۆزەكەی  سروشتە  بە  كە  هەبوانەوە 
زیاد دەكات، بۆ نموونە )داتاشراوەی قەرزەكان(
)40(. ئەمە بریتی بوو لە )دۆزینەوەیەکى( گەورە 

ئــەوە  تێبینیی  نــــەوەددا.  ســااڵنــی  كۆتاییی  لــە 
ــوە نــیــن و،  ــە هــاوشــێ ــە ئـــەم پــۆل دەكـــرێـــت ك
لە  وردییەوە  بەوپەڕی  ئاڵووێر  سندووقەكانی 
خۆ دەگرێت، ئەوانی تر بە ڕێگەیەكی هەڕەمەكی  
سووڕ دەخۆن. لە كاتێكدا گرفتەكە بە نیسبەت  
وەبەرهێنەرانەوە وەك )جیاکردنەوەى گەنم و 

کە  داراییەى  بەرهەمە  لەو  بریتییە  سوود،  داتاشراوەى    -40
حاڵەتى  لە  بێت  قەرەبوو  کە  ئەوەى  بۆ  کڕیار  بە  دەدات  ڕێگە 
هەڵسەنگاندنە  داڕمانى  یاخود  قەواڵە،  سەرچاوەى  وەستانى 
پێشبینیکراوەکانى )لە حاڵەتى قەرزاردا لە کەرتى تایبەت، یان واڵتە 

تازە دەرکەوتوەکان(.
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خۆپارێزی  سندووقەكانی  ئەگەر  پۆڵکەیە()41( 
ــەر ئـــەوەیـــە وا  ــەب ــت ل ــەوێ ــان ن ــی ــاوچــوون ــەن  ل
دەردەكەوێت كە تواناییی بەرزیان لە شەفافیەتدا 
هەیە، مەگەر بە گەڕانەوە بۆ قەبارەی نەختی 
نەبێت كە گەورەتر بێت لەوەی بە كرداری بە 
ـــەوەیـــشـــدا، بە  دەســـتـــی دەهــێــنــن. لـــەگـــەڵ ئ
شەفافیەتی  نــائــامــادەیــیــی  لــەبــەرچــاوگــرتــنــی 
لە  ــگــر  نــابــێــتــە ڕێ هــیــچ شتێك  ــە،  بــەرجــەســت
ئەو  ســەر  مەترسییەكانی  تیشكخستنەسەر 
وەبەرهێنەرانەی كە خۆیان ڕەهن دەكەن، ئەمە 
گریمانەیەكی زۆر نزیكە لە واقیعەوە لە جیهانی 
لە  باوە  شتێكی  عەقاڵنی  ترادیشناڵی  داراییدا، 
زۆرینەی دەز گاكانی فێركردندا، كارەكە هێشتا 
جێگای دوودڵییە، بە تایبەتی الی سندووقەكانی 
جامبازی، ئەوانەی كە زیاتر و زیاتر پەنایان بۆ 
سەر  دەگەڕێینەوە  -دواتــر  بــردوە  قەرزكردن 
خەریكی  بانكەكانیش  لەگەڵیدا  بابەتە-  ئــەم 
و  دەستكەوتدا(  )تێكڕای  دوای  بە  ڕاكــردنــن 

لێدانەکەى  نموونەى  لە  وەرگیراوە  چوێنراوەکە  41- لێرەدا 
-وەرگێڕى  هاتوە  پیرۆزدا  ئینجیلى  لە  مەسیح  عیساى  پێغەمبەر 

عەرەبى.
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كاتێكدا وەبەرهێنەران  لە  سەركەیشی دەکەن، 
)سندووقەكانی  دەدەن  دەستەكان  بە  بەڵێن 
بڕی  كــە  دڵنیایی(  كۆمپانیاكانی  و،  مــووچــە 
وەبەرهێنانەكانیان زیاتر بكەن.ئەم بابەتە ئێستا 
پێ  دارایییەكاندا  دەزگا  لە  زۆری  گرینگییەكی 
دەدرێت، لێپرسینەوەیەکى زۆر کرا لە کاتێکدا 
دارایییەکان ڕەگــەزى جێگیرکردنى  بــازاڕە  کە 
سیستەمى دارایییان نەنواند، ئەوانە گوزارشتیان 
و  ئاڵۆزكردن  بۆ  ــرد،  دەك ــراو  دان بۆمبێكی  لە 
لەناوبردنی شەفافیەت. لەم بوارەدا بەڵگە هەیە، 
ــە بــانــكــەكــانــی وەبــەرهــێــنــان  ــە كــۆمــەڵــێــك ل ك
كوریگان‹  كە  ›جیرالد  ئەوانەی   -  CRMPG
ساكس  گۆڵدمان  بانكی  گشتیی  بەڕێوەبەری 
نوێنەری گەورەی  بەڕێوەی دەبردن، كە دوو 
دامەزراوە دارایییە تایبەتییەكانی جیهانی لە خۆ 
2005دا  ساڵی  ئۆگستی  مانگی  لە  دەگــرت- 
داوای  كــــە  كــــــــردەوە  بـــــاڵو  ـــكـــی  ـــێ ـــۆرت ڕاپ
)پێویستییە  گــرفــتــی  بـــەرەنـــگـــاربـــوونـــەوەی 
دارایییەكانی  داتــاشــراوە  ــیــەكــانــی(  زەرووری
دارایییە  میكانیزمە  لەگەڵ  هــەروەهــا  دەكــرد، 
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ڕاسپاردەیان   47 كۆمەڵە  تریشدا.  ئاوێتەكانی 
پێشكەش كرد، لە نێوانیاندا زیادكردنی باشترین 
خۆپارێزی(  )سندووقەكانی  ڕۆڵی  چاودێریی 
بانك  ــەوت، گەوره  پیاوانی  وا دەردەك هەبوو. 
خۆیان هەستیان بە مەترسییەكانیان كرد بێت.

 
ئەو مەترسییانەی پەیوەستن بە سیاسەتی قەرزەوە

لە كۆتاییدا، كاتێك سندووقەكان میكانیزمی 
كورت(،  ماوە  )قەرزی  دەهێنن  كار  بە  قەرز 
یان هەبوەكانیان لە جانتاكانیاندا بلۆك دەكەن 
ماوه  هەبوە  لە  هەندێك  بە  پارێزگاری  )یان 
لە  پاشان  دەكەن  جانتاكاندا  لە   درێژەكانەوە 
باشكردنی  بۆ  دەیفرۆشن(  گونجاودا  كاتێكی 
نەختدا  قەیرانی  كاتی  لە  بەاڵم  دەستكەوت، 
قەیرانی  بوو.  دروست  سەر  لە  مەترسییان 
نەخت ئەو ڕۆڵەی لە هەرەسهێنانی سندووقی 
بەفیڕۆچوونى  هۆكارى  بە  بوو  گێڕا،   LTCM
پێوە  پارێزگاریی  بانكەكە  هەبوانەی،  ئەو 
كردبوو بۆ كورتهێنان لە پێدانەوەی قەرزە ماوە 
بانكەكانی ترەوە بە دەستی  لە  كورتەكاندا كە 
هێنابوو، ئەم كارە بوو بە مەترسی بۆ ڕوودانی 
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هۆكارە  ئەم  لەبەر  گشتی.  نەختی  قەیرانێكی 
بانكی یەدەكی فیدڕاڵیی ئەمریكا ناچار بوو كە 
دەستتێوەردان بكات  لە ڕێكخستنەوەى پرۆسەی 
سندووقەكاندا،  پارەداركردنەوەی  دووبارە 
گشتیی  نەختی  لە  هەڕەشەكانی  ئەمە  بەاڵم 
سیستەمی داراییدا زیاتر كرد، هەر وەك ئەوەی 
پێشكەوتنی  لە  دەردەكەوێت  كرداری  بە  كە 
كە  نەختەی  لەو  )بریتییە  نەختینەییدا  یاسای 
ویالیەتە  لە  كرد(  دروستی  ناوەندی  بانكی 
یەكگرتوەكان، لەو ماوەیەدا. لە واقیعدا، بانكەكان 
بە  دیارە  پێوە  ئاگادارییان  زیاتر  ئەمڕۆدا  لە 
بە  پەیوەستن  كە  سیاسەتانەیاندا  لەو  تایبەتی 
چاودێریكردنی بەهای ئەو سندووقانەی ڕۆژ بە 

ڕۆژ هێڵی دڵنیایییان پێ دەبەخشن.
ئەم پێشكەوتنانە لە كەرتە دەرکەوتوەکاندا 
)LBO( )بۆ فرۆشتن لە ڕێگەی قەرزەوە()42( باڵو 
نەبوەوە بە قازانجێكی زیاتر. زیادبوونی نەخت 
پشکى  فرۆشتنى  واتا  قەرزکردنەوە،  ڕێگەى  لە  42- فرۆشتن 
لە  قەرزکردن  بە  زۆر  ڕادەیەکى  تا  هاوکارییەک  بە  کۆمپانیایەک 
قەرزار  کۆمەڵەیەکى  پڕاکتیکیدا،  واقیعى  لە  هەروەها  بانکەکان، 
سوودەکانى  و  دیاریکراو  کۆمپانیایەکى  لە  کڕین  بە  هەڵدەستن 
قەرزەکە بە قیست دەدەنەوە لە قازانجى پشکى کۆمپانیا کڕیارەکە.
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دەبێتە هۆی زیادبوونی قەرز )ئەمە بریتییە لە 
میكانیزمی ئەم پرۆسەیە( لە واقیعدا -هەر وەك 
ڕووبار  وەك  دراو  دەبنەوە ،  بەرز  نرخەكان- 
دروستکردنى  پاشان  دەڕوات؛  كەرتەدا  بەم 
ئاڕاستەیەك  بەڵكوو  دەبن،   زۆر  سندووقەكان 
سەرۆكی  الی  زۆر  مەیلێكی  كە  دەنوێنن 
سندووقەكان هەبێت. لە بەهاری ساڵی2005دا 
»سێرگ فاینبرگ« سەرۆكی پێشووی كۆمەڵەی 
)بینو -برنتان- ڕیدوت( لە ماوەی چەند مانگێكدا 
سەركەوتنی بە دەست هێنا کە  تێكڕاكەی 380 
ملیۆن یۆرۆ بوو بۆ سندووقی فاینرگ كاپیتاڵ 
لەم  زۆر  كارەكە  كە  ئاشكرایە  ئەوە  بارتنرز. 
خەریكی  بوو،  سەركەوتوو  تایبەتییەدا  كەرتە 
لەگەڵ  بوون،  زۆر  پارەیەكی  كۆكۆدنەوەی 
زۆر  پارەداركردنی  پڕۆسەیەكی  پێكهێنانی 
)قەواڵەكانی  لە جۆری  هەمیشە  ئاڵۆزدا، وەك 
قەرزی گەرەنتیراو( و بەرزبوونەوەی ڕێژەیی 
خێراییی  بووژاندنەوەی  دووبارە  و  قەرز 
ڕێگەی  لە  »كڕین  پڕۆسەی  )دوای  سەرمایە 
قەرزەوە« جارێكی تر قەرز وەك میكانیزمێك 
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بازاڕی  لە  نرخەكان  دواتر  هێنرا(،  كار  بە 
كێبڕكێدا تەقینەوە.

لە ماوەی هاوینی ساڵی 2005دا، هەر دوو 
كۆمپانیای وەبەرهێنانی »یورازیو و كارالیل« 
كارگەی پرۆسلین و خشتی تریالی كۆمپانیای 
ملیۆن   470 بڕی  بە  كڕی،  جۆبان(یان  )سان 
یۆرۆ و فرۆشتییانەوە بە وەبەرهێنەری سێیەم 
LBO France )فەڕەنسا بۆ كڕین لە ڕێگەی 
قەرزەوە( بە بڕی 860 ملیۆن یۆرۆ، بە مەرجی 
پێویستە  كە  پارەی  ئەو  بڕی  كەمكردنەوەی 
پارە زۆر  كە  دەبنین  لێرەدا  بدرێت.  پێشەكیی 
سەرۆكەكان  دەست  لێشاو  بە  ئاسانی  بە 
دەكەوێت، بەڕێوەبەر و ئەم سندووقانەی كڕین 
لەوە ناترسن، كە پارەی زیاتر لە پڕۆسەكانیاندا 

بە دەست بهێنن.
زۆرینەی جار ئەم گوژمانەی بە ئاڕاستەی 
دووبارە  ئاڵۆزانەدا  دارایییە  میكانیزمە  ئەو 
پڕۆسە  ئەو  ئاڕاستەی  بە  یاخود  دەبنەوە، 
دارایییانەدا كە میكانیزمی قەرز بە شێوەیەكی 
لێشاو بە كار دەهێنن، لەگەڵ كۆنترۆڵ نەكردنی 
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دەگەڕێتەوە  ئەمە  یەكەم  پلەی  بە  نرخەكاندا، 
بۆ نزمبوونەوەی تێكڕای سوود بە بەردەوامی 
لەگەڵ  ناگونجێت  نزمكردنەوەیە  ئەم  و 
وەبەرهێنانەی  ئەو  زیادەی  ئارەزووكردنی 
هەیە،  بەرزیان  دەستكەوتێكی  تێكڕای  كە 
لە  ڕێكخراوانە  مەترسییە  ئەم  ئاشكراكردنی 
بارودۆخی ئێستادا پێویستییان بە زیرەكییەكی 
بەردەوامی  بەرزبوونەوەی  نییە،  زۆر 
نرخەكانی سوود كە بانكی یەدەكی ئەمریكی)43( 
بەرزكردنەوەیەكی  هۆی  بە  بوو  سەپاندی 
كە  قەرزكردن  )میكانیزمی(  تێچوونی  زۆری 
و  دەهێنن  كاری  بە  سندووقەكان  زۆرینەی 
كەم  میكانیزمانەی  ئەم  قازانجداری  دواتر 
كرد  ناچار  وەبەرهێنەرەكانی  پاشان  كردەوە ، 

فیدڕاڵى  یەدەکى  بانکى  2005دا  ساڵى  ئۆگستى  مانگى  لە   -43
نرخى سوودى لە ویالیەتە یەکگرتوەکان بەرز کردەوە بۆ جارى 
دەیەم بە بڕى %3.5، سەیر بکە ئەم ڕێژەیە کەمتر بوو لە 4% 
ساڵى  لە  کرد  تێپەڕی  ڕێژەیە  )ئەم  2005دا  ساڵى  کۆتاییی  لە 
2006دا بۆ %5ـ و پاشانیش لە ساڵى 2007دا بۆ %3 دابەزى 
بە  کە  بوو  نەختینەیی  قەیرانى  بەرەنگاربوونەوەى  مەبەستى  بە 
دواى قەیرانى ڕەهنى خانووبەرەدا هات لە ویالیەتە یەکگرتوەکان 
و زیانى بە دوو بانک گەیاند بە بڕى زیاتر لە سەد ملیار دۆالر 
و پاشان تێکڕاى سوودى ئەمریکى دابەزییەوە بۆ %2 لە مانگى 

مایۆى ساڵى 2008دا- وەرگێڕى عەرەبى(.
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بۆ ئەوەى کە هەبوەکانیان بفرۆشن، بەاڵم لە 
لە هەبوەكانی )سندووقەكانی  كاتێكدا هەندێك 
خۆپارێزی(، وەك هەبوە )ئاسایییەكان(، یاخود 
كە  خانووبەرە  موڵكەكانی  سندووقانەی  ئەو 
ئەمە  ناشلن،  و  بۆرسەوە  بە  نییە  پەیوەست 
ناچاریی  فرۆشتنی  پڕۆسەی  پاڵنەری  بە  بوو 
درێژەكاندا،  ماوە  هەبوە  كاتی  لە  پێشوەخت 
كارەكە بوو بە هۆكاری داڕمانی نرخەكان. دوای 
دەستكەوتێكی  بەدەستهێنانی  مەترسیی  ئەوە 
دەستكەوتێكی  بەدەستهێنانى  بۆ  گۆڕا  بااڵ 

نێگەتیڤیی گەورە!
بوون  ڕێنماییكەر  بارودۆخانە  ئەم  هەموو 
بۆ سیناریۆیەكی كارەساتاوی: توندكردنەوەی 
گشتیی سیاسەتەكانی نەختینەی- ئەم كارە لە 
ڕۆژێكدا ڕووی دا  كە یاسای نەختینەیی جیهانی 
زۆر زەبەالح بوو- تێچوونی دەرامەتە شلەكانی 
ماوە كورتەكان(  قەرزە  )یاخود  بەرز كردەوە 
كەم  وەبەرهێنانەكانی  هەموو  دەستكەوتی  و 
كردەوە كە بە كار دەهێنرێت وەك میكانیزمی 
بوو  وەبەرهێنەرەكان  پاڵنەری  و  قەرزكردن 
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بۆ كڕین لە بارودۆخی )ترس(دا. ئەمە دەبێتە 
هەبوەكان.  نرخی  داڕمانی  زەرووریەتی  هۆی 
بوو  بارودۆخدا  هەندێك  لە  كاتدا،  هەمان  لە 
پێشبینی  پێدانەوە( كە  لە  بە هۆی )وەستاندن 
و  كۆمپانیاكان  گەورە  لە  هەندێك  بۆ  كرابوو 
وەبەرهێن  توێژی  هەندێك  زیانمەندبوونی 
گەرەنتیكراو(  قەرزی  )قەواڵەكانی  نموونە  بۆ 
ئەو  هەتا  بوو  گەرەنتیكراو  دانپێدانراوی  كه 
)سندووقەكانی  بۆ  پاڵنەر  بە  بوو  ساتەیش، 
بۆ  كۆتایییەكان  وەبەرهێنەرە   و  خۆپارێزی( 
لە هەمان كاتدا  بیكڕن،  ئەوەی كە بە خێرایی 
پاڵنەر بوو  بۆ داڕمانی نرخی قەواڵەكانی كەرتی 

تایبەت.
لە  هەندێک  بەر  پەنابردنە  دەرئەنجام: 
باشە،  زۆر  کارێکى  ئاوێتەکان  هەبوە  جۆرى 
بەتایبەتى لە کاتێکدا کە کارەکە پەیوەست بێت 
بە چەوساندنەوەیەکى نائاساییی بازاڕەکانەوە، 
فرۆشتنە  نائامادەییی  حاڵەتى  لە  یاخود 
درێژخایەنەکاندا لەگەڵ ئەو پرۆسەى کڕینانەى 
کە  کاتێکدا  لە  یان  هەن،  داراییدا  بازاڕى  لە 
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پەڕى  بەو  دەدەن  بڕیارێک  وەبەرهێنەرەکان 
بڕیارانەیش  ئەو  چەندە  هەر  هۆشیارییەوە، 
مەترسییان تێدایە، ئەمە لە پێناو بەرزبوونەوەى 
دەستکەوتى هەبووى ناو جانتا دارایییەکاندایە. لە 
بەرانبەردا، پەنابردن بۆ بڕێك قەرز لەو كاتانەی 
بڕیاردان  یاخود  دادەبەزێت،  نرخی سوود  كە 
ئەو مەترسییانەی كە ماوە درێژترن  لە سەر 
و تەحەكومی پێوە دەكەن، یان دەكرێت ببێتە 
هۆكاری مەترسییەكی جەستەیی. كێ دەتوانێت 
پێشبینیی بارودۆخی ئەم كۆمپانیایە یان ئەوانی 
یان  سوود،  نرخەكانی  تێكڕای  یان  بكات،  تر 
دوای  دراوەكان  دەستاودەستكردنی  تێكڕای 
ئەمەدا،  لەگەڵ  ساڵ؟  بیست  یان  ساڵ  دە 
هەندێك لە وەبەرهێنەكان ئامادەیییان هەیە بۆ 
ناكرێت  بە كرداری  مەترسیی دواخراو، بەاڵم 
كە تەحەكومیان پێوە بكرێت بۆ بەدەستهێنانی 

دەستكەوتێكی بااڵ لە داهاتوویەكی كورتدا.
جیهانی  پاشەكەوتی  تێکڕاى  بكرێت،  گەر 
بخرێتە بەرهەمهێنانەوە )ئەوەى ساڵی 2005 
قەبارەكەی  نێودەوڵەتی  نەختی  سندووقی 
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بە  خەماڵند(  دۆالر  ملیار  هەزار   11 بڕی  بە 
بگوترێت،  دەكرێت  باش،  زۆر  شێوەیەكی 
سەدەیەكی  سەرەتای  لە  جیهان  ئابووریی 
ئەو  بەاڵم  گۆڕا،  سامان  خوڵقاندنی  بۆ  نوێدا 
سەر  لە  بەڵگەن  كە  كردوە  زیادیان  نیشانانە 
هاندەری  و  شل  پارەی  پاشەكەوتكردنی 
زیان  دەردەكەوێت  وا  کە  ڕەفتارێكن،  كۆمەڵە 
بە ئابووریی نێودەوڵەتی بگەیەنێت. لە كاتێكدا 
ئەو ئارەزوانەی كە تاودەرن بۆ بەدەستهینانی 
چەندجارە  كورتبینی  ترادیشناڵیی  قازانجێكی 
بوەتەوە لە الیەن ئەوانەی كە خواستی شاخی 
ئێمەیە  مافی  دەوێت؛  دۆالریان  ملیار  چەندین 
پاشەڕۆژی  لە  بووبین  دوودڵ  بنەڕەتدا  لە 
ئەم  ئەگەر  تایبەتی  بە  سەرمایەداری، 
هەڵسوكەوتانە قەبووڵ نەكرایە نەك ئەوەی كە 
ڕێگەی پێ بدرێت لە الیەنی سیستەمی ئێستاوە 
لە چاودێریكردنی بازاڕەكاندا، بەاڵم لە كۆتاییدا 

دەبێت بە پشتیوانییان.
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بەشی شەشەم

ئەو یاسایانەى کە بۆ کارگێڕیی 
بازاڕە دارایییەكان دانراون
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هاندانی الدانە ئیدارییەکان لە ماوەی كورتدا
سەرپەرشتیارانی بازاڕی دارایی لە زۆرینەی 
واڵتاندا هاندەری سیاسەتی ماوەكورتن، ئەمە 
و  دەستەوەیە  بە  كارگێڕییان  نە  كاتێكدایە  لە 
نە هیچ ئازایەتییەكیان هەیە بۆ جیاكردنەوەی 
ماوەى  بنەمای  سەر  لە  یاساكان  و  پێودانگ 
سروشتیی خۆیان. ئەو دەستانەی كە یاساكان 
دیاری دەكەن، پێویستیشە لە سەر وەبەرهێنەر 
یاخود  بن،  ملکەچى  بانکەکان  بەڕێوەبەر و  و 
نموونە  )بۆ  بن  ژمێریاری  یاساكانی  ملكەچی 
دارایی  ڕێگەپێدانی  نێودەوڵەتییەكانی  پێودانگە 
ژمێریاری(،  نیودەوڵەتییەكانی  پێودانگە  و 
جیاوازیی  دەستبەرداری  ئەمانە  واقیعدا  لە 
دارایییەكان  دەاڵڵە  و  وەبەرهێنەران  نێوان 
ماوەی  سروشتی  بنەمای  سەر  لە  بوون، 
یاسایان  هەروەها  دووكیان،  هەر  زەمەنیی 
دانا -و بەردەوامیشن لە سەر دانانی- یاسای 
كە  پێودانگانەی  ئەو  یاخود  وریاكردنەوە، 
بە  هیچ جیاكارییەك  بێ  بە  دەكرێت  جێبەجێ 

سەر كۆی كرێكاران لە بازاڕدا.
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ئەو یاسا دارایییانەی كە زیان
بە وەبەرهێنانی ماوەدرێژ دەگەیەنن

لەگەڵ ئەوەیشدا، وەبەرهێنەرەكان ئەو كارە 
جیاوازدا  زەمەنیى  ماوەى  لە  مەترسیدارانە 
و  خۆپارێزی  سندووقەكانی  پاشان  دەکەن، 
ئەو  نموونە  )بۆ  وەبەرهێنان  سندووقەكانی 
هەیە،  گۆڕاویان  سەرمایەیەكی  سندووقانەی 
یاخود سندووقەكانی زەمالە ئەوانەی، لە هەر 
كاتێكدا بێت ڕووبەڕووی پڕۆسەی كێشانەوە 
توانایەكی  خاوەنی  ئەمانە  پێویستە  دەبنەوە، 
نەختینەى هەمیشەیی بن( و لە ماوەی كورتدا 
لە ماوەیەكی  دڵنیایی  بكەن؛  كۆمپانیاكانی  كار 
سندووقەكانی  بەاڵم  دەكەن،  كار  مامناوەندا 
زیاتر   ماوەكەی  درێژدا،  ماوەیەكی  لە  مووچە 
درێژە )بیست یان سی یان چل ساڵە(؛ لە بەر 
پێودانگەكە،  یاخود  یاساكە  سروشتییە،  ئەوە 
بخات،  ڕێك  سندووقە  ئەو  چاالكییەکانی 
یاسایانە  ئەو  ڕەچاوى  پێویستە  هەروەها 
بكرێت لە پێكهاتەی بودجەكانیاندا، یاخود ئەو 
پوختەكانیان  هەبوە  تووشی  مەترسییانەی، 



پاتریک ئارتۆ - ماری پۆڵ ڤیرار 240

بۆ  تایبەتییەكانیان( دەبنەوە،  )یاخود دەرامەتە 
نموونه، پێویستە یاساكان لە ماوەی سروشتی 
تایبەتی  بە  بكرێن،  ڕەچاو  وەبەرهێنەراندا 
ماوەی  لە  وەبەرهێن  كارەكەیاندا،   ئەدای  لە 
كورتدا پێویستی بە نەختێکى بەردەوام هەیە بۆ 
پارێزگاریكردن لە جانتا داراییەکانى، پێویستى 
بەو هەبوانە هەیە کە زوو دەفرۆشرێن، یاخود 
سەرمایەكەی  بەهای  كە  تر  هەبوویەكی  هەر 
كاتیشدا  هەمان  لە  نابێت،  مەترسی  تووشی 
وەبەرهێنەری  بەاڵم  دەفرۆشرێن،  بەخێرایی 
ماوە مامناوەند )حەوت بۆ دە ساڵ( دەتوانێت 
ڕێژەی پشك بۆ جانتاكەی زیاد بكات، لەگەڵ 
ڕێژەیەكی  بە  پارێزگاری  پێویستە  ئەوەدا 
كاتێكی  كە  بكات  هەبوانەوە  ئەو  شاییستەى 
شاییستەی گونجاویان هەیە، بەاڵم وەبەرهێنەری 
ماوەدرێژ، دەتوانێت پارێزگاری بە زۆرێك لە 
پشكەكانیانەوە لە جانتاكانیاندا بكەن. پشكەكان 
لە ماوەی كورتدا تووشی زۆرێك لە گۆڕانكاری 
كورتمەودا  وەبەرهێنەرانی  بەاڵم  دەبنەوە، 
نالەبار  بارودۆخێكی  تووشی  ڕێژەیەك  بە 



241سەرمایەدارى خەریکە خۆى وێران دەکات

دیاریكردنی  تواناییی  لە  تایبەتی  بە  دەبنەوە 
لە  پشكانەی،  ئەو  فرۆشتنی  بۆ  شیاو  كاتێكی 
بەم  كردوە،  پێوە  پارێزگارییان  جانتاكانیاندا 
شێوە لە سەرمایەكانیاندا تووشی زیان دەبن 
)ئەمە ڕووی دا كاتێك لە مانگی ئەپرێڵی ساڵی 
2000 ناچار بوون بە فرۆشتنی پشكەكانیان، 
باڵۆنەكانی  قەیرانی  تەقینەوەی  دوای  ڕۆژێك 
ئەنتەرنێت(.  لە بەرانبەردا، سندووقەكانی مووچە 
بە نەرمییەكی زۆرەوە توانییانم،  لەبەر درێژیی 
هەندێك  فرۆشتنی  كاتی  مامەڵەكەی  ماوەی 
شێوەیە  بەم  بكەن.  دیاری  پشكەكانیان  لە 
ئەو ڕەگەزی مەترسییانەی كە هەیانە الوازە، 
بە شێوەیەك ڕێگەیان پێ دەدات لە بۆرسەدا 
وەبەرهێنان بكەن، بۆ ئەوەی دەستكەوتی ئەو 

هەبوانە بەرز بكەنەوە كە هەیانە.
مامەڵەكردنە  ئاڕاستەكە  ئەمەیشدا،  لەگەڵ 
لەگەڵ هەموو وەبەرهێنەراندا بە هەمان ڕێگەدا، 
ڕۆژ  سێ  وەبەرهێنانەكەی  ماوەی  ئەگەر  جا 
بێت یان سی ساڵ، بەاڵم ئەم )ڕێگەیە( بەرانبەر 
بە سێ ڕۆژ وەك سی ساڵ زیاتر هەستیارە. 
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بەم شێوەیە دەستەكانی لەگەڵ سندووقەكانی 
ئەو  وەك   دەکەن  مامەڵە  چاودێریی  مووچەدا 
ماوەكورت  وەبەرهێنانى  وەبەرهێنەرانەى، 
دەکەن، هەروەها شارەزا نین لە پاراستنی ئەو 

پشكانەدا كه مەترسییەكی گەورەیان نییە.
تەنها  بابەتە،  ئەم  بۆ  نموونەیەك  وەک 
ئەوە بەسە كه چاوێك بخشێنین بە یاساكانی 
لە  كە  یاسایەى  ئەو  وەک  سەرپەرشتیاریدا، 
هۆڵەندا لە ساڵی 2005دا بە سانایی گفتوگۆی 
لە سەر كرا، وەبەرهێنەران ڕوویان کردە ئەم 
بەهای  كە  دەسەپاند  ئەوەی  چونكە  یاسایە، 
دەبێت  زیاتر  بۆرسەی هەبووی سندووقەكان 
لە بەهای داشكاندنی دواكراو لە سندووقەكان 
)یان ئەو مووچانەی كە پێویستە بیدەن(، بەم 
نزمكردنەوەی  بارودۆخی  لە  هەتا  شێوەیە 
گەورە،  شێوەیەكی  بە  بۆرسەدا  نرخەكانی 
دەنێت  مووچەوە  سندووقەكانی  بە  پاڵ  ئەمە 
بۆ پارێزگاریكردن لەو قەوااڵنەی كە مێژووی 
شیاوی درێژیان هەیە و هیچ مەترسییەكیشیان 

نییە.
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یاساكانی  پێشكەوتنی   دەبینین،  وەهای 
كەمترین  بە  و   نییە  گونجاو  ڕێكخستن 
پێچەوانە،  هەڵسەنگاندن دەبێتە دەرئەنجامێكی 
لەبەر ئەوەی نابێتە هاندەر بۆ پارێزگاریكردن لە 
هەبوە ماوە درێژەكان، یان لە ئەستۆگرتنی بڕێك 
وەبەرهێنەرەكانەوە  الیەن  لە  مەترسییانە  لەو 
دەکەن  وەبەرهێنان  کە  وەبەرهێنانەى  ]ئەو 
لەكارخستنی  ئەمە  دووردا[،  داهاتووی  لە 
لە  كۆمپانیاكانە،  درێژی  ماوە  پارەداركردنی 
هەمان كاتیشدا كەمكردنەوەی دەستكەوتەكانی 
دەرامەتەكانی  كەمكردنەوەی  و  پاشەكەوت 
كەمكردنەوەی  و  مووچە  سندووقەكانی 

دواتریشی لە داهاتی خاوەن مووچەكانە.
ئەمە یەكەم جار نەبوو كە یاسا نوێیەكان 
دارایی  پارێزگاریی  پێكهاتەی  لە  گۆڕانكارییان 
كە  هەبوانەی  ئەو  بەرژەوەندیی  لە  كرد 
كەمترین مەترسییان هەیە و هەروەها كورترین 
كۆتاییی  لە  جووڵەیە  ئەم  هەیە.  ماوەیشیان 
یەكگرتوەكان  ویالیەتە  لە  نەوەد  سااڵنی 
دەركەوت، لە ماوەی چەند ساڵێكدا بوو بە هۆی 
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پارێزگای  پێكهاتەی  لە  گەورە  گۆڕانكارییەكی 
جانتای  لە  پشك  ڕێژەی  ئەمڕۆ  داراییدا. 
كۆمپانیاكانی دڵنیایی و سندووقەكانی مووچە 
لە ڕێژەی %60 بۆ %40 كەم كردوە. ئەمە بە 
تەواوی گۆڕانكارییەكی گەورەیە له هەژماری 
لە  دواتر  و  تایبەتدا  كەرتی  قەرزی  قەواڵەی 
ویالیەتە یەكگرتوەكان و ئەورووپا و دواتریش 

بە شێوەیەكی ڕوو لە زیاد فراوان بوو.
ئامێرەكانی  الیەن  لە  هەواڵنە  ئەم 
لە  ڕێگریكردن  بۆ  بوون  گرینگ  چاودێرییەوە 
سندووقەكانی  هەبوانەی  ئەو  پارێزگاریكردنی 
مووچە و لە ئەستۆگرتنی لێپرسینەوە لەوەی 
درێژەكان  ماوە  دارایییە  مەترسییە  كێ  كە 
هەموو  كە  یاسایەی  ئەو  دەگرێت.  ئەستۆ  لە 
وەبەرهێنەرەكان مامەڵەی پێوە دەكەن، ئەوانە 
بە تەنها ئەو كارانە دەكەن كە ماوەیان كورتە 
كە  دەسەپێنرێت،  سەردا  بە  ئەوەیشیان  و 
دەستبەرداری توێژینەوە و شیكاری پڕۆژەی 
دەرئەنجام  بن.  ماوەدرێژ  وەبەرهێنانی 
پێچەوانەی ئامانجەكە دەبێت، بۆ دووركەوتنەوە 
كە  گریمانەكراوانەی  مەترسییە  لەو 
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بەرجەستەن -پەیوەستن بە خاوەنداریی پشكە 
پارێزگاریكردن  بۆ  پاڵنەرە  ماوەدرێژەكانەوە- 
بەو هەبوانەی كە مەترسییەكی گەورەیان هەیە.
وەبەرهێنەرە  سەر  لە  پێویستە  كاتێكدا  لە 
دوورمەوداکان كۆمپانیاكان دوور بخەنەوە لە 
بەدەستهێنانی دەستكەوتێكی بەرزی دەرامەتە 
تایبەتییەكانیان لە ماوەی كورتدا، ئەمەیش بە 
مانای ئەوەیە -هەر وەك بینیمان- شاردنەوەی 
ڕوو  دواتر  كە  )كارەسات(  مەترسییانەی  ئەو 
بە  وەبەرهێنەرانە  ئەو  ئەگەر  بەاڵم  دەدەن، 
درێژ  هەبوە  وەبەرنەهێنانی  لە  بێنەوە  خەبەر 
مەوداكاندا )پشكەكان( و هاندەری هەڵبژاردنی 
ئەو هەبوانە بن كە كورتترین مەودایان هەیە 
)ئەوە لە كۆتاییی كارەكەدا مەترسیی شاراوە 
واتە  سادەیی  بە  ئەمەیش  دەگرن(،  ئەستۆ  لە 
دووركەوتنەوە لە زەرووریەتی چاودێریكردنی 
مەترسییەكانی كۆمپانیا لەگەڵ هەموو ئەوانەدا 

كە مانای ئەم زیانانە دەگەیەنن.
كیشوەرییەكاندا  ئەورووپییە  واڵتە  لە 
سندووقەكانی  فینلەندا...(  و  سوید  و  )هۆڵەندا 
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سندووقانە  ئەم  كردوە،  گەشەیان  مووچە 
)مووچە  سیستەمی  گشتیی  شێوەیەكی  بە 
بەڵێن  یاخود  دەكەن،  پەیڕەو  دیاركراوەكان( 
لەو  كاتێكدا  لە  پارەیە  ئەو  پێدانی  به  دەدەن 
تەمەنەدا كە لە سەری ڕێكەوتوون بۆ مووچە بە 
شێوەیەكی پێشەكی. لەم بارەدا، سندووقەكانی 
لە  دارایییەكان  مەترسییە  هەموو  وەبەرهێنان 
دەستەكانی  ئاڕاستەی  ئەمە  دەگرن،  ئەستۆ 
سندووقەكان  بەئاگاهاتنەوەی  بۆ  چاودێرییە 
بە  پارێزگاریكردن  لە  دووركەوتنەوە  بۆ 
هەڵدەگرێت.  مەترسی  كە  هەبوویەكەوە  هەر 
كە  گەورانەی  گرفتە  ئەو  دوای  تایبەتی  بە 
كۆمپانیایەكی  چەند  مووچەی  سندووقەكانی 
دەستییەوە:  بە  دەینااڵند  دیاریكراو  ئەمریكی 

ئەمە دوای تەقینەوەی باڵۆنەكان بوو.
كە  نرخەكان  نزمبوونەوەی  دوای 
ئەنتەرنێت  باڵۆنەكانی  تەقینەوەی  دەرئەنجامی 
كاتێكدا  لە  بوونەوە  نزم  پشكەكان  )نرخی  بوو 
كە باڵۆنەكان لە ترۆپكدا بوون لە مانگی مارسی 
ساڵی2000 و مانگی فێبرایەری ساڵی 2003 دا                   
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نزم   40% ڕێژەی  بە  پشكەكان  نرخی 
سندووقانە  ئەم  سەرمایەی  بەهای  بوونەوە( 
لە  تایبەتی  بە  دابەزی،  گەورە  ڕێژەیەكی  بە 
هەندێك لەو كەرتانەدا كە ڕووبەڕووی كێشە 
و  ئۆتۆمبێل  پیشەسازیی  وەك  بووبوونەوە، 
یەكێك  كە  پلەیەك  بە  ئاسمانی،  گواستنەوەی 
لە دادگاكانی شیكاگۆ لە ڕێکەوتی 10ی مانگی 
دەركرد،  بڕیارێكی   2005 ساڵی  مایۆیی 
یونایتد  كۆمپانیای  بە   بوو  ڕێگەدان  ئەویش 
كارمەندەكانی  مووچەی  پێدانی  كە   ئێرالین 
 120 ژمارەیان  کە  ڕابوەستێنێت،  پێشووتری 
حاڵەتی  گەورەترین  ئەمە  بوو.  كەس  هەزار 
مێژووی  لە  بوو  مووچە  سندووقی  وەستانی 
ویالیەتە یەكگرتوەكاندا. لە كاتێكدا هاوشێوەی 
لە  مووچەدا  سندووقەكانی  لە  وەستانانە  ئەم 
ئامێری  یەكگرتوەكان ڕوو دەدەن و  ویالیەتە 
گەرەنتیی مووچە هەڵدەستێت بە لە ئەستۆگرتنی 
مووچە -ئەو ئامێرەیە كە پاشكەوتەی كەرتی 
بۆ  دەمەزرا-  ساڵی1974دا  لە  و  گشتییە 
كۆمپانیاكان  جێگاگرتنەوەی  چارەسەركردنی 
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لە كاتی مایەپووچبووندا. بەم شێوەیە لە ساڵی 
سندووقی   192 جێگای  ئامێرە  ئەم  2004دا 
مووچەی گرتەوە، مووچەی شاییستەی زیاتر 
لە یەك ملیۆن كەسی گرتە ئەستۆ و دابەشی 
پێشووی  فەرمانبەرانی  نێوانیاندا  لە  كرد، 
 TWA و  PANAMA فڕۆكەوانی كۆمپانیای 
و  الینز  ئێر  ئێسترن  و  ئێرالینر  یۆنایتد  و 
كۆمپانیای بیسلهم بۆ تەنی ڕەق. ئەمەیش مانای 
تێچوونەكانی  مووچە  وەستانانەی  ئەم  وایە، 
دەكەن،  زیاد  فیدڕاڵى  حكوومەتى  سەرشانی 
نەگەییشتبوونه  كە  كۆمپانیانە  ئەو  بەاڵم 
بارودۆخی یۆنایتد ئێر الینز، پێویست بوو لە 
سەریان ئەم كەموكورتییانەیان پڕ بكەنەوە بەو  
سەرمایه دارایییانەی سندووقەكانی مووچە كە 
تایبەتن بە كرێكارەكانیان، دوای چەند ساڵێك 
لە دواكەوتنی زیادكردنی وەبەرهێنانی نوێ)44(. 
فەراهەمكردنی ئەم ڕێژانە كاریگەرییان لە سەر 
كۆمپانیایانە  ئەو  ئابوورییەكانی  دەرئەنجامە 

لە  مووچە  سندووقەکانى  پارەدارکردنى  کورتهێنانى   -  44
ویالیەتەیەکگرتوەکان بە بڕى 450 ملیار دۆالر دەخەمڵێنرێت.



249سەرمایەدارى خەریکە خۆى وێران دەکات

پارەداركردنی  لە  تواناكانیانی  دواتر  هەبوو، 
پڕۆژەكانی وەبەرهێناندا كەم كردەوە.

لە  دەكەین،  تێبینی  هۆیە  ئەم  بەر  لە 
ئەمریكا  لە  نەوەدەكاندا  ساڵی  ناوەڕاستی 
ئەو  بەرەو سیستەمى  تەدریجى  ئاڕاستە یەكی 
)بەشداریكردنێكی  کە  دەڕۆیشت  مووچانە 
ئەوە  مانای  بە  ئەمە  هەبوو،  دیاریكراو (یان 
دەهات كە هیچ هۆکارێکیان بە دەستەوە نەبوو 
پارێزگاریكردنی  كە  یاسایانە  ئەو  دانانی  بۆ 
ئەوەی  وەك  هەر  دەكرد،  دیاری  پشكەكانیان 
لە هۆڵەندا ڕووی دا، بەاڵم ئەمە بە ئاڕاستەی 
سیستەمێك  بەرەو  دەڕۆیشت  پلەی  بە  پلە 
ئەستۆ  لە  مەترسییەكان  خۆیان  كرێكاران  كە 
بگرن، ئەوە هەرگیز چارەسەرێكی باش نەبوو؛ 
بە شێوەیەك كە وەبەرهێنەران لە دەستەكاندا 
-قەبارەیەکى باشیان هەبوو - لەگەڵ توانایەکى 
كە  سەریان  لە  بوو  پێویست  بەاڵم  باشدا، 
ڕۆڵی خۆیان بگێڕن لە دابەشكردنی مەترسییە 
بە شێوەیەك  لەمڕۆدا  كارە  ئەم  دارایییەكاندا. 
تەنها دوو ڕێگە  دەگوزەرێت وەك ئەوەی كە 
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بێت و ڕێگەی سێیەمی نەبێت، توندكردنەوەی 
بە  وەبەرهێنەراندا  ئاڕاستەی  بە  یاساكان 
شێوەیەك كە پاڵیان پێوە بنێت بۆ وەبەرهێنانی 
پشكانە  ئەو  ڕێژەی  كرداری  بە  كە  ماوەدرێژ 
ئەو  یاخود  بكەنەوە،  كەم  جانتاكانیاندا  لە 
مەترسییانەی تایبەتن بە مووچەی كرێكارانەوە 

خۆیان لە ئەستۆی بگرن.

ئەو ڕەگەزەی کە بارودۆخە خراپەکان
زیاد دەکات؛ پێودانگە نوێیەكانی ژمێریاری

بەم شێوەیە یاسا كورتمەوداکان كار دەكەن، 
هەندێك لە بنەمای ژمێریاریی نوێ دەدۆزینەوە 
كە لە ساڵی 2005 دا لە ئەورووپادا جێبەجێ 
بۆ  نێودەوڵەتییەكان  )پێودانگە  وەك  كران 
ڕێگەپێدانی دارایی و پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی 
دەڕوات  ئاڕاستە دا  هەمان  بە  ژمێریاری( 
)سەیری نووسراوی ناو الكیشەكە بكە(. ئەمە لە 
بنەڕەتدا پێویستی بە هەڵسەنگاندێكی بەردەوام 
و  هەبوەكان  بازاڕی  نرخی  گوێرەی  بە  هەیە 
دارایییەكان،  دەاڵڵە  و  كۆمپانیاكان  داشكاندنی 
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دروستی  هەڵسەنگاندنێكی  لێرەدا  بەاڵم 
ئەم  جێبەجێكردنی  هەمەكییەكانی  شوێنەوارە 
یاخود  نییە،  ژمێریاری  نوێیانەی  پێودانگە 
بە  كۆمپانیاكان  هەژماری  باڵوكردنەوەی  بۆ 
لێرەدا  تەنها  ئێمە  بەاڵم  وەرزی،  شێوەیەكی 
سەیری پاڵپشتیكردنی ئەم كارڕایییانە دەكەین 
لە  كە  كات  هەر  ماوەكورتدا،  ئاڕاستەی  بە 

بارەیەوە دەدوێن.

پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاری
پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی ڕێگەپێدانی دارایی

ئەنجوومەنی پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاری، 
لیژنەی پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاریی لە ساڵی 
1973دا دامەزراند كە نوێنەری كۆمەڵەی ژمێریارانی 
كۆمەڵێك  دانانی  ئامانجیان  گرتبوو،  لە خۆ  واڵتی  دە 
بە  كرانەوە  باڵو  كاتێك  بوو،  ژمێریاری  پێودانگی  
شێوەیەكی نێودەوڵەتی قەبووڵ بكرێن و لە ژمێریاریدا 
لە سەر ئاستی نێودەوڵەتی مومارەسە بكرێن، بەاڵم لە 
یاساكانیان  لیژنەیە  ئەم  بیست ساڵدا  لە  زیاتر  ماوەی 
و  نێودەوڵەتی  سیاسییە  ڕێكخراوە  لە  دوور  دانا، 
ژمێریاریی  )پێودانگی  سی  نزیكەی  نەتەوەیییەكان، 
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نێودەوڵەتی( یان دانا، كە لە زۆربەی جارەكاندا گوزارشتی 
لە چارەسەرێكی ناوەندی دەكرد، ڕێگەی بە هەڵبژاردن 
دەدات بۆ چارەسەركردنی گرفتە ژمێریارییەكانی خۆیان. 
سەرەڕای ئەمە، ئێستا ئەندامەكانی لیژنە هیچ كامیان 
سەر بە دەوڵەت نین، یاخود سەرپەرشتیاری نەتەوەیی 
نین بۆ كاروباری ژمێریاری، ئەو پێودانگانەی دایان ناون، 

هیچ دەوڵەتێك ناچار نەكراوە پێوەی پەیوەست بێت.
گەییشت  لیژنەكە   ،1995 ساڵی  كۆتاییدا،  لە   
بكات،  نێودەوڵەتی  دەستەی  لە  داوا  كە  بەوەی 
بۆرسە    لیژنەكانی  بۆ  نێودەوڵەتییە  ڕێكخراوی  كە 
بۆ  نەتەوەیی  لیژنەی  كۆمەڵێك  لە  پێكهاتبوون 
سەرپەرشتیكردنی بۆرسەی كاغەزە دارایییەكان، داوایان 
)یاخود  هەمواركردنەوەی  بە  هەستێت  لیژنەكە  دەكرد 
زۆر جار ڕەتكردنەوەی هەڵبژاردنەكان( و تەواوكاریكردنی 
پێودانگە بەرجەستەكان، پێش كۆتاییی ساڵی 2002، 
بە ئامانجی بەكارهێنانیان لە ناوەندە نێودەوڵەتییەكاندام 
پێ  ئاماژەی  ئاشكرا  بە   - بوو  سەرەكی  ئامانجی  كە  
نەكرابوو-بریتی بوو لە ڕێگەدان بەو كۆمپانیا بیانییانەی 
پێودانگە  كە  ئەمریكاوە،  بۆرسەكانی  بە  پەیوەستن 
نێودەوڵەتییەكانی ژمێریارییان بە كار دەهێنا بۆ ئەوەی 
و  پێودانگانە  ئەم  نێوان  لە  هەبێت  گونجاندنێك  كە 
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تێڕوانینە ئەمریكییەكاندا. لە ماوەی پێنج ساڵدا لیژنەكە 
پێودانگی  هەندێك  دانانی  بۆ  گەورەیان  كارێكی  چەند 
خواستراو کرد، بەاڵم هیچ گونجاندنێكی لە گەڵ واقیعدا 
سەر  بە  ئەوە  جیهاندا  لە  بۆرسەیەك  هیچ  نەبوو، 
كۆمپانیاكاندا ناسەپێنێت كە بودجەكانیان باڵو بكەنەوە 
بە گوێرەی پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاری، بەاڵم 
هەتا  ئەمریكا،  بۆرسەكانی  سەرپەر شتیارەكانی  لیژنە 
ئێستایش ڕێگە نادات كۆمپانیا بیانییەكان ئەم پێودانگە 
و  خۆیان  نێوان  لە  ڕێكەوتنێك  بێ  بە  بهێنن  كار  بە 

پێودانگە ئەمریكییەكاندا.
پێودانگە  بە  دا  هەلێكی  ئەورووپا  كۆتاییدا،  لە 
نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاری )لیژنەكە لە ساڵی 2001دا 
نێودەوڵەتییەكانی  پێودانگە  ئەنجوومەنی  بۆ  گۆڕا 
ئەنجوومەنە  ئەم  كە  پێودانگانەی  ئەو  ژمێریاری(، 
بۆ  نێودەوڵەتی  پێودانگی  دەگوترێت  پێیان  نان،  دای 
ڕێگەپێدانی دارایی. لە مانگی مایۆی ساڵی 2001 دا، 
لیژنەكەی ئەورووپا بڕیاری دا بە هەڵبژاردنی پێودانگی 
هاوبەش  سەرچاوەیەكی  وەك  ژمێریاری  نێودەوڵەتیی 
بڕیارێكی  و  ئەورووپا  یەكێتیی  ئەندامەكانی  هەموو  بۆ 
 2002 ساڵی  سێپتەمبەری  11ـی  لە  ئەورووپییان 
كۆمپانیانەدا  ئەو  هەموو  سەر  بە  ئەوەیان  دەكرد،  دا 
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و  ئەورووپاوە  بۆرسەكانی  بە  پەیوەستن  كە  سەپاند 
دەبێت پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاری/ پێودانگە 
نێودەوڵەتییەكان بۆ ڕێگەپێدانی دارایی لە كاری بودجەدا 
بە كار بهێنن، پێش 1ی یەنایەری ساڵی 2005، هەتا 
ئێستا هەموو ئەو كۆمپانیانەی پەیوەستن بە بۆرسەی 
پێشكەش  ژمێریارییەكانیان  داتا  پێویستە  ئەورووپاوە، 

بکەن، بە شێوەیەك قەبووڵیان بکەن.
- فەلسەفەی پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاری/ 
ئەم  دارایی،  ڕێگەپێدانی  نێودەوڵەتییەكانی  پێودانگە 
پێودانگانە وێنایەكی نوێی پێشكەش كرد بۆ ڕاگەیاندنی 
دارایی، هەروەها ئاڕاستەیەكی جیاوازی دەنواند كە بە 
تەواوی جیاواز بوو بە كەلتوورەكانی ژمێریاریی فەرەنسی.
ڕاگەیاندنی  بە  گرینگیدان  تیشکخستنەسەر   -
تایبەت  شێوەیەكی  بە  ئاڕاستەیە  ئەم  وەبەرهێنەران، 
دەبێتە هۆی لەخۆگرتنی بودجەی هەندێك ڕەگەز )لە 
دەرەوەی بودجە( لە شێوەكانی ئێستایدا )وەك كاغەزە 
پابەندبوونی  توندكردنەوەی  و  داتاشراوەكان(  دارایییە 

كۆمپانیاكان بە ڕاگەیاندنی دارایییەوە.
شێوەی  لە  ئابوورییەكان  ڕاستییە  گەورەکردنى   -
یاسایییەکاندا، لە كاتێكدا كە یاسای ژمێریاریی فەرەنسی 
تیشك دەخاتە سەر شێوەی یاساییی پرۆسەكانی دارایی 
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وەك مەرجێك بۆ دانانی لە ناو بودجەدا، بەاڵم پێودانگە 
نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاری/ پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی 
ڕێگەپێدانی دارایی، گوزارشت لە دووپاتكردنەوەی ڕاستییە 
ئابوورییە دیاریكراوەكان دەكەنەوە، بۆ نموونە هەندێك لە 
هەبوەكان )ئاماژەپێكراوەكان(، یان دانراوەكان لە ئەدا 
تایبەتییەكانی یاسای كۆمپانیاكاندا، پێویستە بخرێنە ناو 
)كڕینی  سیستەمی  بە  هەبوانەی  ئەو  وەك  بودجەوە؛ 
كرێنامە( كڕاون )یاخود ئەوەی كە بە شێوەیەكی یاسایی 
گوزارشت لە موڵكەكانی كۆمپانیا ناكات(، پێویستە ئەو 

كڕراوانە بە گوێرەی قەرز هەژمار بكرێن.
-بنەمای بەهای هاوسەنگ )یان بازاڕی(، پێودانگە 
نێودەوڵەتییەكانی ژمێریاری/پێودانگە نێودەوڵەتییەكانی 
بەهای  بنەمای  کە  دا  بڕیاریان  دارایی  ڕێگەپێدانی 
هاوسەنگیى هەبوەکان جێگاى بەهاى مێژووى یان بەهاى 
ئەو  گوێرەی  بە  بەهایانە  ئەم  بگرێتەوە.  دەفتەری)45( 
پێودانگانە دیاری دەكرێن لە سەر )ئەو بڕەی كە پێویستە 
بە دەست بهێنرێت بەرانبەر بەو هەبوە دیاریكراوانەی كە 
لە مامەڵەكردنی نێوان الیەنە جیاوازە ناسراوەكانی بازاڕ 
و بە ڕەزامەندیی هەر دوو ال، لە بارودۆخی كێبڕكێیەكی 
ڕامكراودا( ئەمە دەرئەنجامێكی لۆژیكییە بۆ بنەماكانی 
پەیڕەو  فەڕەنسیدا  ژمێریارى  لە  سیستەمەى  لەو  45- بریتییە 

دەکرێت.
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گەورەكردنی ڕاستییە ئابوورییەكان لە شێوەی یاسادا، 
پاشان بە تێپەڕبوونی كات دەكرێت كە بەها مێژووییەكەی 
هەبوویەكی  بۆ  ببێتەوە(  كەم  بەكاربردنی  )بەهای 
دیاریكراو كە زۆر جیاواز بێت لە بەهای سوودوەرگرتن 
و/ یاخود بەهای ئاڵوگۆڕی )هاوسەنگ( یاخود بازاڕی، 
چركەیەكی  لە  كۆمپانیا  بە  دڵنیا  زۆر  وێنایەكی  ئەمە 
كۆمپانیاكە  بكرێ  ئەگەر  دەبەخشێت.  دیاریكراودا 
ئابووری  مۆدێلی  گوێرەی  بە  بارودۆخدا  هەندێك  لە 
هەنووكەیی  هەڵسەنگاندنێكی  یاخود  هەڵبسەنگێنرێت، 
لێشاوە دارایییە سەربەخۆكان، كە دەكرێت بەرانبەر بە 
بەاڵم  بهێنرێن،  دەست  بە  دیاریكراو  هەبوویەكی  چەند 
ئەم بنەمایە بە سەر هەموو هەبوەكان و داشكاندنەكاندا 
جێبەجێ ناكرێت بە هۆی ئەوەی كە بە پراكتیكی كارێكی 
قورسە و، هەروەها بە هۆی ئەو ناڕەزایییە زۆرانەی لە 

دژی بەرز بوونەتەوە.
كاریگەرییەكانی  لە  باس  ئەوەی  پێش 
پێودانگە نوێیەكانی ژمێریاری بكەین، پێویستە 
بەكورتی ئاماژە بەوە بكەین، بۆچی ئەورووپا 
ئەمە  چۆن  هەڵبژاردوە؟  پێودانگانەی  ئەو 
ڕووی دا؟ ئەورووپا بۆ ماوەیەكی دوورودرێژ 
بەشداریكردنی  هەر  لە  بوو  دوورەپەرێز 
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چوارچێوەیەكی  دەربارەی  گفتوگۆیەك 
ڕێكخراوى ژمێریاری. ئەو دوو دەقە یاسایییەى 
یەكێتیی  پاشان  و  ئەورووپی  كۆمەڵەی  كە 
ئاڕاستەی  هەروەها  هەستان،  پێی  ئەورووپا 
ئەوانە   ،)1983( حەوتەم  و   )1978( چوارەم 
ژمێریاریی  كاری  بۆ  بنەڕەتییان  یاسایەكی 
كۆمپانیاكان  كەڵەكەبوەكانی  بودجە  و  سااڵنە 
دانا. ئەم ئاڕاستانە سەرەڕای گرینگییان، بەاڵم 
بە  ئەوەی  لەبەر  نەبوون،  پێویستدا  ئاستی  لە 
تەنها بە دانانی یاسایەكی گشتی پڕ كرابوونەوە. 
دەزگاكانی سەرپەرشتیاریی نەتەوەیی حەقیان 
بوو، پێودانگی تایبەت بۆ هەموویان دابنێن، كە 
جیاوازییەكی زۆر لە نێوانیاندا هەبوو، هەتا هیچ 

ناڕەزایییەكیش دژی ئەم ئاڕاستانە نەبێت.
ژمێریاران[  ]یەکێتیى  یەکێتییە  بەاڵم 
کارى بۆ گەییشتن بە تەواوکاریى ئەورووپا 
هەیکەلێکى  دانانى  ڕێگەى  لە  ئەویش  دەکرد 
یەکێتى  بە  تایبەت  ژمێریاریى  یەکگرتووى 
هەڵبژاردەی  دوو  لەوێدا  بەاڵم  ئەورووپا. 
یەكێك  هەڵبژاردنی  یان  هەبوو :  گریمانەی 



پاتریک ئارتۆ - ماری پۆڵ ڤیرار 258

سەر  لە  بەرجەستەكان  پێداچوونەوە  لە 
پێودانگە  یاخود  نێودەوڵەتی،  ئاستی 
ژمێریاری/پێودانگە  نێودەوڵەتییەكانی 
دارایی،  ڕێگەپێدانی  نێودەوڵەتییەكانی 
قەبووڵكراوی  ژمێریاریی  )پێودانگی  یاخود 
ناو  نووسراوی  )سەیری  گشتی(-ئەمریكی 
الكێشەكە بكە( یان دانانی سیستەمێكی نوێ 
بژاردەیەی  ئەم  پشتیوانیی  پێودانگەكان.  بۆ 
چوارچێوەیەكی  ناو  لە  ئەورووپای  كۆتایی، 
بەاڵم  كرد،  گۆشەگیر  خۆی  بە  تایبەت 
تەنها  ئەمریكییەكان  پێودانگە  هەڵبژاردنی 
نەبوو،  خۆشەویست  سیاسییەوە  ڕووی  لە 
بارودۆخی  بۆ  هاوڕێیەتییەكیان  ئەوانە 
بێ  دامەزراند  ئەمریكییەكان  كۆمپانیا 
ئەمە  تر، سەرەڕای  ڕەچاوكردنی واڵتەكانی 
سەركەوتنی لە ڕێگریكردن لە ئابڕووچوونی 
بە  وۆرلدكۆن  ئینرون،  وەك  كۆمپانیاكاندا 

دەست نەهێنا.
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)پێودانگە ژمێریارییە قەبووڵكراوە گشتییەكان(
 )GAAP( لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا

ویالیەتە  لە  کە  ژمێریارییانەى  پێودانگە  ئەو 
ڕێكخستنێكی  هیچ  مابوونەوە   ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 
پراكتیكییان بۆ نەکرابوو، هەتا ساڵی 1930 ئەمانە 
پێودانگی یاریدەدەر بوون، بە جۆرێك زۆرێك لە مامەڵە 
ژمێریارییەكانی ئەو سەردەمە لە ئەمڕۆدا وەها بۆ ئێمە 
دەردەكەوێت، كە مایەی گاڵتەجاڕی بوون )بە شێوەیەكی 
تایبەت دووبارە هەڵسەنگاندنەوەی هەبوە مەعنەوییەكان 
یان نانموونەیییەكانە لە بودجەدا( كە زۆر باڵو بوو. ئەم 
لە وەبەرهێنەران دەدا بۆ  هاوکارییە ڕێگەی بە زۆرێك 
ئەوەی قازانجێكی وەهمی ئاشكرا بكەن، بە تێڕوانینێک 
هۆكارەكانی  لە  یەکێک  وەک  کە  دەسەاڵتەكان  لە 
دەبینرێن.   1929 ساڵی  بۆرسەى  هەرەسهێنانی 
دارایییەكان  كاغەزە  بازاڕی  یاسای   1934 ساڵی 
دارایییەكانەوە  كاغەزە  بازاڕی  كۆمسیۆنی  الیەن  لە 
دەرچوو، كارەكانى کۆمسیۆن دانانی یاسای ژمێریاری و 

چاودێریكردنی بازاڕی كاغەزە دارایییەكان بوو.
دارایییەكان  كاغەزە  بازاڕی  كۆمسیۆنی  بەخێرایی 
داوای لە كۆمەڵەی ژمێریارانی ئەمریكا كرد -لیژنەیەكی 
لەم  سەرەتایی  پێودانگی  و  بکەن-  دروست  پسپۆڕ 
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قۆناغەدا دابنێن بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو سكااڵیانەى 
کە دووبارە دەبوونەوە لەگەڵ سەربەخۆیییەكی زۆرى ئەم 
دەستەیەدا، بەاڵم ساڵی 1973 دەسەاڵتی چاودێریكردن 
بۆ دەسەاڵتی )ئەنجوومەنی پێودانگی ژمێریاری دارایی( 
گواسترایەوە، كە پاشەکەوتەی ئەو دەستەی ژمێریارانی 
دارایی(ـی  ژمێریاریی  )پێودانگە  كە  نەبوو  ئەمریكا 
دەركرد. دەستەكانی چاودێریی كۆنیش نزیكەی حەفتا 
یاسایان دەركرد، کە هەندێك لەو یاسایانە ئێستا كار 
هەتا  دارایی،  ژمێریاریی  ئەنجوومەنی  بەاڵم  دەكەن، 
ئەمڕۆ بە تەنها چوارچێوەیەكیان بۆ چەمكی ژمێریاری 
كۆمەڵە  ئەم  دەبێت.  یاسا   150 نزیكەی  كە  داناوە، 
قەبووڵكراوە  ژمێریارییە  )پێودانگە  دەگوترێت  پێیان 

گشتییەكان( لە ویالیەتە یەكگرتوەكان.
ئەنجوومەنی پێودانگی ژمێریاریی دارایی لە حەوت 
ئەندام پێك هات، بڕیارەكانیان بە زۆرینەی پێنج ئەندام 
دەردەچوو، ئەندامەكانی ئەنجوومەنەكە تایبەتمەند بوون 
و پلەیان پێ دەدرا و دەستەبەرداری هەر پلە و پۆستێكی 
كۆبوونەوەكانى  هەموو  دەبوون.  پێشوویش  هونەریی 
ئەنجوومەنەكە ئاشكرا بوو ، سیستەمێكی دیاریكراویان بۆ 
هەڵسەنگاندنی هەر یاسایەك -یاخود هەر پێودانگێكی- 

نوێ پەیڕەو دەكرد:
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1. دەستنووسی پڕۆژەكه.
الیەن  لە  تێبینییەكان  پەسەندكردنی  قۆناغی   .2

هەموو الیەنە پێوەندیدارەكانەوە.
3. بڕیاردان لە سەر کڵێشەى کۆتاییی یاساکە.

پاشان هەڵبژاردنی ئەندامانی ئەنجوومەنەكە و پێدانی 
مووچەكانیان بە گوێرەی تواناییی سندووقە تایبەتییەكان 
بوو، كە بریتی بوو لە )سندووقی ژمێریارییە دارایییەكان( 

وەک گەرەنتیی سەربەخۆیەتی. 
 یەكێك لە تایبەتمەندییە گرینگەكانی ئەو سیاسەتەی 
ئەمریكا پەیوەستە بە بارودۆخی دامەزراندنییەوه، ئەویش 
بریتییە لەو  دڵنیایییەى کە پەیوەستە به بەهای مێژوویی 
هەر هەبوویەكەوە بە سیفەتی بەهای بااڵی قەبووڵكراو. 
ئەنجوومەن،  سەربەخۆییی  سەرەڕای  كۆتاییدا،  لە 
كاغەزە  بازاڕی  كۆمسیۆنی  چاودێریی  ملكەچی  بەاڵم 
دارایییەكان دەبێت و دەگەڕێتەوە بۆ یاسای دەسەاڵتی 
ناچار  ئەنجوومەن  جار  زۆرینەی  ژمێریاری.  چاودێریی 
دەبێت بە هەمواركردنەوەی هەندێك پڕۆژە یاسا، بەڵكوو 
بە پێچەوانەیشەوە یاخود ڕەتكردنەوەیان لە ژێر گوشاری 
سیاسیدا. دواتر بوو بە هۆی گفتوگۆیەكی زۆر دەربارەی 
مامەڵەكردنی ژمێریاری لەگەڵ )پشكە خواییشتەكان(ی 
كۆمپانیاكان  كۆكردنەوەی  و،  كۆمپانیاكان  بەڕێوەبەری 
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بەهای  هەڵسەنگاندنی  لەگەڵ  تیكەڵكردنیان  یاخود 
بەهای  نێوان  جیاوازیی  كۆمپانیاكاندا:  مەعنەویی 
لەگەڵ  دیاریكراودا  ساتێكی  لە  كۆمپانیاكان  هەمەكیی 

بەهای پوختی هەبوەكانیاندا.
لیژنەی  سەرەكیی  ئامانجی  بەم  شێوەیە 
بریتی  ژمێریاری  نێودەوڵەتییەكانی  پێودانگە 
بوو لە دروستكردنی سیستەمێكی نێودەوڵەتیی 
بنەمای  سەر  لە  ژمێریاری،  هاوبەشى 
بەرجەستەکان،  سیستەمە  بەیەكگەییشتنی 
بەاڵم پێویستە لە سەرمان تێبینیی ئەوە بكەین، 
زۆرینەی ئەندامانی مەكتەبی لیژنەكە ئەوانەن 
ساكسۆنی(ین،  )ئەنگلۆ  خولگەی  ئەندامی  كە 
كاریگەریی  یاسادانەرەکانەوە   بەنیسبەت  ئەمە 
هەبوو  گفتوگۆكردنەكە  سەر  لە  گەورەیان 
ناوبانگی  یان  مەعنەوی  بەهای  )بەكاربردنی 
هاوسەنگ(،  بەهای  بابەتی  یاخود  كۆمپانیاكە، 
وەك تێڕامانی برا ئەمریكییەكان وەرگیرا، ئەگەر 
بەڕێوەبەر و كۆمپانیاكان )بەتایبەتی بانكەكان و 
كۆمپانیاكانی دڵنیایی( گومانیان لە دەرئەنجامە 
ئەم  جێبەجێكردنی  لە  هەبێت  ناماقووڵەكان 
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گەورە  )هەمەجۆریی  نوێیانەدا  پێودانگە 
پڕۆسەی  وەرنەگرتنی  و  ئەنجامەكاندا  لە 
داپۆشینی مەترسییەكان  لە لەبەرچاوگرتندا و  
دارایییانەی  هەبوە  لە  هەندێك  هەڵسەنگاندنی 
دەكەن  پێوە  پارێزگاریی  كۆمپانیاكان  كە 
ئەمە  بازاڕ(،  نرخی  بە  درێژدا  ماوەیەكی  لە 
توانایییەكی  بە  كە  ئەوانەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
سەر  لە  ڕێكەوتن  لە  بەشدارییان  پێویستەوە 

ئەم پێودانگانە نەكردوە.
لە یەكەم جاردا بە دڵنیایییەوە ناوەڕۆكێكی 
ئەمەدا  دواى  بە  بێگومان  بەاڵم  بوو،  گونجاو 
هەندێك  و  ئەنتەرنێت  باڵۆنەكانی  تەقینەوەی 
ڕووداوی تریشی بە دوادا هات، پێویستییەكی 
چاوخشاندنەوە  دووبارە  بۆ  هەبوو  كتوپڕی 
بە  كۆمپانیاكاندا  كارگێڕیی  شێوازی   به 
پێداچوونەوەی  شێوازی  و  گشتی  شێوەیەكی 
تایبەت.  شێوەیەكی  بە  ژمێریارییەكان 
بەوە  بڕوایان  سەرپەرشتی  دەسەاڵتەكانی 
ڕەچاوكردنێكی  ڕێگەی  لە  ئەمه  كە  هێنا 
بە  كۆمپانیاكەوە  ئابووریی  بارودۆخی  وردی 
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دیاریكراودا-  حاڵەتێكی  -لە  دەهێنرێت  دەست 
بنەماوه  ڕوانگەی  لە  هەژمارەكانیاندا.  لە 
ڕەت  هاوسەنگ(  )بەهای  چەمكی  كە  ناكرێت 
بكرێتەوە كە جەوهەری )پێودانگە نێودەوڵەتییە 
نێودەوڵەتییەكانی  پێودانگە  ژمێریارییەكان/ 
ڕێگە پێدانی دارایی( دەنوێنێت، لەبەر ئەوەی وا 
دەردەكەوێت، كە مامەڵەی هەبوە ژمێریارییەكان 
بە بەهای كردارییان دەكرێت، نەك بە بەهای 
گفتوگۆیەدا  ئەم  ناوجەرگەی  لە  مێژووییان. 
بە  نیودەوڵەتییەكانە،  پێودانگە  دەربارەی  كە 
مانای وشە گرینگییەكی گەورە هەڵدەگرێت، كێ 
دەتوانێت دژی گوزارشتی بەهای )هاوسەنگ( 
بێت و ڕاگەیاندنی ئابووری و دارایی )باشترین( 
بێت، بە تایبەتى ئەوانەیش كە )ڕاستییەكان(ی 

جیهانی سەردەم ڕەچاو دەكەن؟
دەردەكەون  گرفتەكان  ئەمەدا،  لەگەڵ 
كە  كاتێكدا  لە  لێپرسینەوەكان(  )لەگەڵیشدا 
هاوسەنگ(  )بەهای  دەكەین  ئەوە  تێبینیی 
خودییه  چەمكێكی  حاڵەتەكاندا  زۆرینەی  لە 
بەرئەوەی  لە  ئاڵۆزە؛  هەژماردا  لە  دواتر  و 
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كار  ئایدیالیستیدا  جیهانێكی  لە  كۆمپانیاكان 
ناكەن، كە بازاڕەكان شەفاف بن و بە هێواشی 
کار بکەن بەلێهاتووییەكی تەواوەوە، لە بواری 
هەژمارەكانی تردا دەكرێت كە ببێت بە ڕێگەیەک 
بەرەو دۆزەخ و دووریشە لە هەر ئامانجێكی 

باش.
نوێیانە  پێودانگە  ئەم  گشتاندنی  یەكەم 
چاالكەكان  كۆمەڵەی  تیشكخستنەر  پاڵپشتى 
دەکات )لە كۆمپانیاكان و وەبەرهێنەران( لە سەر 
هەڵسەنگاندنی  پاشان  ماوەى  كورتدا،  ئاستی 
دەكرێت  كە  هاوسەنگ  بەهای  بە  هەبوەكان 
وێنایەکى متمانەپێكراو بدات بە سامانی داراییی 
چاالكییە ئابوورییەكان لە كاتێكی دیاریكراودا، 
سەقامگیریی  نەبوونی  مانای  بە  ئەمە  بەاڵم 
)دەرئەنجامەكانی  دێت  تایبەتەكان  دەرامەت 
هەندێك حاڵەت بە گوێرەی شێوازی ژمێریاریی 
نییە  ئاسان  كارێكی  لێرەدا  بەكارهێنراو(، 
كۆمپانیا  ئابووریی  ئەدای  شرۆڤەی   بتوانرێت 
بكرێت و جیاوازیی نێوان ئەو ئەدایانە  بكرێت 
بەڕێوەبەرەکانەوە  ڕەفتاری  بە  پەیوەستن  كە 
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ئەوانەدا  نێوان  لە  ناوخۆیی(.  ئەدای  )یاخود 
دەرەكییەكان  هۆكارە  بۆ  دەگەڕێنەوە  كە 
)پێشكەوتنی بازاڕ(. بەڕێوەبەرەكان بەرهەڵستی 
دەكەن  بڕانە  ئەو  تیشكخستنەسەر  گریمانەی 
كە كاریگەرییەكی نزیكی لە سەر بڕیارەكانیان 
سەر  بخەنە  تیشك  ئەوەی  بریی  لە  دەبێت، 
و  مامناوەند  ماوە  ستراتیژیەتی  هەڵبژاردنی 

ماوەدرێژدا، كە یەكێكیان خوڵقێنەری بەهان؟
ئەو  بیانووی  پێشكەوتنەكان  زۆرینەی 
دەهێننەوە كە مادام بازاڕ بە خێرایی تووشی 
بارگۆڕان دەبێت، ئەوە لۆژیكە كە دەستكەوتە 
ژمێریارییەكانیش تووشی بارگۆڕان دەبنەوە... 
كە  دەكەین  ئەوە  تێبینیی  بەرانبەردا  لە 
بارگۆڕانەكانی ئەم دەرئەنجامانە زیاتر و زیاتر 
دارایییەکان  میكانیزمە  گۆڕانی  گوێرەی  بە 
دیاری دەکرێن، کە كەمتر و كەمتر بە گوێرەی 
كۆمپانیاكان.  كارپێكردنی  ڕاستییەكانی 
بە  پەیوەستە  هاوسەنگ(  )بەهای  چەمكی 
گرینگیدان  پاشان  هەنووكەیییەوە،  چەمكێكی 
بە بەهای هەنووكەیی بە تەنها بۆ كۆمپانیایەك 
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ئەو  پێداویستییەكانی  گونجاندنی  )یاخود 
وەبەرهێنەرانەی گرینگی دەدەن بە مەعریفەی 
بەهای هەنووكەیی ئەو هەبوانەی هەڵی دەگرن، 
یاخود ئەو هەبوانەی بیر لە كڕینیان دەكەنەوە( 
دەبێتە هاندەری بەڕێوەبەرەكان بۆ ئەوەی ئەو 
وەبەرهێنانە هەڵبژێرن كە دەستكەوتی خێرایان 
وەبەرهێنانانەی  لەو  بكەنەوە  جیایان  و  هەیە 
دەستكەوتێكی هێواش بە دەست دەهێنن، یان 
دەكەن  بەشداری  ئەوانە  تر،  گوزارشتێكی  بە 
لە هەڵبژاردنەكانیاندا لە ئێستادا و دەرئەنجامە 
پشتگوێ  بڕیاردانەكانیشیان  دوورمەوداكانی 

دەخەن.
هەڵسەنگاندا  لە  لۆژیكە،  ئەم  گوێرەی  بە 
سەیری كۆمپانیا ناكرێت  وەك كیانێكی تەواو 
كە كاریگەریی لە سەر هەموو چاالكییەكانی تر 
چاالكییەكان  سەرجەمى  وەك  ئەوانە  هەبێت، 
دەكرێت بە جیا دابەش بكرێن، هەروەها چەمكی 
)بەهای هاوسەنگ(، کە ڕەگەزی كات فەرامۆش 
تەواوكاریی  سەرەكیی  بنەمای  و  دەكات 
هەبووی  بە  دەكاتەوە،  ڕەت  كۆمپانیاكانیش 
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بە  ئەمەیش  دەگرێتەوە،  جێگایان  دارایی 
مانای ئەوە دێت كار دەكاتە سەر بڕیارەكانی 
بۆ  بەردەوامە  ئارەزوو  بەڕێوەبەرەكانیان)46(. 
سەرمایەی  دەستكەوتی  تێكڕای  دەرهێنانی 
وەبەرهێن لە هەموو چركەیەكدا كە هەر دەبێت 
ئەو  ئاڕاستەی  بە  بگۆڕێت  وەبەرهێنان  بۆ 
دەست  بە  خێرا  دەستكەوتێكی  كە  كەرتانەی 
دەهێنن، جگە لەو كەرتانەیش كە گەشەسەندنیان 

لە داهاتوویەكی درێژدا دەبێت.
ئەم  جێبەجێكردنی  ئەمە،  سەرەڕای 
دروستبوونی  هۆی  نابێتە  نوێیانە  پێودانگە 
شەفافیەت لە هەژماری كۆمپانیاكاندا كە زۆر 
هەژماری  دەبێتە  پاشان  دەكەن،  داوای  جار 
كۆمپانیایەکى دیاریکراو و بەهای سەرمایەکەى  
بە زیادكردن یان كەمكردن دەگۆڕێت و لەگەڵ 
دەرئەنجامەكانی بەكارخستنیشدا تێكەڵ دەبێت، 
بەرهەمی  ئەدای  كە  دەبێت  قورس  كاتە  ئەو 

دى  کریستیان  و  میسترال،  جاڵ  سەیرى  ئەمە  دەربارەى   -46
 Les norms comptable ،بواسییە، و جان هیر فیە لورنزى بکە
 et le monde post Enron, Les Rapports du CAE,

.No42, La Documentation francaise, paris,2003
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یاخود  هەڵبسەنگێنرێت،  ئاسایی  كۆمپانیایەكی 
لە  جیاواز  كۆمەڵەیەكی  چەند  كۆمپانیایەك 
هەژمارەكان ڕادەگەیەنێت: هەندێكیان هەژماری 
هەندێكی  و  وەردەگرن  هاوسەنگ(  )بەهای 

تریشیان وەری ناگرن.
شاییستە  ناوەڕۆكێكی  لێرەدا  تر  جارێكی 
بریتییە  ئەویش  هەیە،  تیۆری  شێوازێکى  بە 
هەڵسەنگاندنی  ڕەگەزەكانی  فەراهەمكردنی  لە 
دارایی كە زیاتر لە الیەنی تیۆرییەوە )پوخت(ن، 
بەاڵم لە الیەنی پراكتیكییەوە، چۆن دەكرێت دڵنیا 
بین لەوەی بەڕێوەبەر و شرۆڤەكارانی دارایی 
دەتوانن بە نەرمییەكی زیاترەوە ستراتیژیەتی 
شێوەیەكی  بە  هەڵبسەنگێنن،  كۆمپانیاكە 
ڕووبەڕووی  تێگەییشتندا  لە  ئەوانە  تایبەت 
گرانیی  هۆی  بە  نەبوونەتەوە  گەورە  گرفتی 
هەبوەكانەوە  لە  هەندێك  هەڵسەنگاندنی 
كام  نەناسراوەكان(،  یان  )نادروستكراوەكان 
ئابووریی  )مۆدێلی  دەهێنێت  كار  بە  جۆرە 
هەنووكەیی  هەڵسەنگاندنێكی  یاخود  پێوانەیی ، 

بۆ لێشاوی نەختینەی داهاتوو.(.
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دەرئەنجامەكان  بارگۆڕانی  كۆتاییدا،  لە 
هەر  و  زیادبوونە  لە  ڕوو  كۆمپانیاكان 
هەبێت،  ئابوورییشی  دەرئەنجامێكی  دەبێت 
نەرم  شێوەیەكی  بە  كۆمپانیاكان  بەكرداری 
شۆكە  بەرەنگاربوونەوەی  لە  دەكەن  مامەڵە 
دارایییەكاندا، لەوێدا هەمیشە فریودان هەیە كە 
پالنەكانی  و  كرێكارەكان  ئەستۆی  دەكەوێتە 
مەترسیدارە  ئاڕاستەیەكی  ئەوە  وەبەرهێنان! 
سەبارەت بە دروستكردنی بەها لە مەودایەکى 
بەنیسبەت  مەترسیداریشە  هەروەها  دووردا، 
مەترسییەكی  لێرەدا  ئەوە  لەبەر  ئابوورییەوە؛ 
كە  هاوسەنگ(دا  )بەهای  لە  هەیە  بنەڕەتی 
دەرئەنجامی  ئەویش  هێناوە  دەستیان  بە 
جێبەجێكردنی پراكتیكی )پاڵنەری سووڕەكەیە(.
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كۆتایی
هۆكارە  ئەو  تەواوی  لەپێشتردا 
سەر  بە  كە  كرد  ئاشكرا  ڕیشەیییانەمان 
دەیانکات  )یاخود  دەسەپێنرێن  كۆمپانیاكاندا 
جێبەجێیان  خۆیان  ئەوەى  بۆ  ئامێرێک  بە 
بکەن( بۆ بەدەستهێنانی دەستكەوتێكی بەرزی 
دەبێتە  كارە  ئەم  ناوخۆیییەكانیان،  دەرامەتە 
بۆ  تر-  شتی  هەندێك  -لەخۆگرتنی  هۆی 
بەرژەوەندیی  لە  داهات  دابەشكردنی  تێكدانی 
بینیمان، بۆچی بڕیارەكانی  خۆیان. هەر وەك 
دامەزراوەكانی وەبەرهێنان بەوە جیا دەكرێنەوە 
و  هەیە  یان  ماوەكورتن(  )تێڕوانینێكی  كە 
ڕەچاوی ئەوە دەكەن، هەمان ئەو هەبوانە بكڕن 

و لە هەمان كاتدا بیانفرۆشنەوە.
كارگێڕیی پاشەكەوت لە ڕێگەی دەاڵڵەكانەوە 
بوو بە هۆکارى شەڕێك لە نێوان دامەزراوەكانی 
وەبەرهێنان لە سەر پشكەكانیان لە بازاڕدا و، 
ڕێكخستنیان بە شێوازی )ترادیشناڵیی عەقاڵنی(، 
هەڵبژاردنەكان  هاوشێوەی  مانای  بە  ئەمەیش 
ئەوانەی  وەبەرهێنەرەكاندا،  نێوان  لە  دێت 
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کە  لەوەى  بگرن  دوور  بە  خۆیان  دەیانەوێت 
ئەدای هەر یەكەیان كەمتر بێت لە ناوەند.

چاودێریكردنی  نوێیەكانی  پێودانگە  بەاڵم 
دارایی )بۆ نموونە ئەو یاسایانەی كە بە سەر 
یاخود  سەپێنراون(،  مووچەدا  سندووقەكانی 
پێودانگە  نموونە  )بۆ  ژمێریارییەكان  پێودانگە 
پێودانگە  یان  ژمێریاری/  نێودەوڵەتییەكانی 
نێودەوڵەتییەكانی ڕێگەپێدانی دارایی(، بە سەر 
بە  جا  كراوەتەوە،  كورت  پالنەكەدا  ماوەی 
یان كۆمپانیاكان،  بێت  سەر وەبەرهێنەرەكاندا 
بۆ  نابوو  پاڵ  یەكەمەكەی  کۆمپانیا  دوو  هەر 
مامەڵەكردنێكی دەستەجەمعی وەك وەبەرهێن 
لە ماوەی كورتدا و پاشان دوانەكەی تریشی 
تیشكخستنەسەر  ئاڕاستەی  بە  نابوو  پاڵ 
پڕۆژەى  دەرئەنجامی  كە  پێشكەوتنانەی  ئەو 
پێشكەوتنەی  ئەو  گەر  تەنانەت  كورتمەودان، 
بەهای سەرمایەكانیشیان بە زیان دەبێت یاخود 

كەمبوونەوە.
بۆچی  دەگەین،  تێ  لەوە  لێرەدا 
دەستبەرداری  وەبەرهێنان  دامەزراوەكانی 
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دەبن،  كۆمپانیاكان  ماوەدرێژی  شرۆڤەی 
هەندێك  كۆمپانیاكان،  بە  سەبارەت  بەاڵم 
پێودانگی نوێی ژمێریاری دروست كران، لەگەڵ 
دەرئەنجامەكان  باڵوكردنەوەی  سیاسەتی 
زیاتر  هۆی  بە  لێكنزیکدا -بوو  ماوەی  لە 
تیشكخستنەسەر دەرئەنجامی هەنووكەیی- بۆ 
دەكەن  كار  كە  بەڕێوەبەرەكانیان  )باشترین(  
بۆ بەدەستهێنانی دەرئەنجامی بەرز لە ماوەی 
بە  تووشبوونیان  ئەگەری  لەگەڵ  كورتدا، 
یاخود  تردا،  كاتێكی  لە  جەستەیی  مەترسیی 
خۆدوورخستنەوە لە پڕۆژەكانی گەشەسەندن 

لە ماوەی درێژدا.
بوون  هەڵسوكەوت  لە  جۆرە  دوو  ئەم 
بینیمان-  كە  دەرئەنجامانەی  -ئەو  هۆی  بە 
كە  تر،  زیانبەخشی  دەرئەنجامی  زنجیرەیەك 
بەردەم  لە  تەگەرە  دروستكردنی  لە:  بریتین 
بە  كرێ  نزمكردنەوەی  و  كااڵكان  خواستی 
شێوەیەكی زیانبەخش و وەرگرتنی مەترسیی 
دوای  بە  ڕاكردن  و  جەستەیی  )شاراوە(ی 
هەڵبەزودابەزی  قۆرخكاریدا،  موڵکانەى 
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سەقامگیریی بازاڕە دارایییەكان، بەڵكوو ڕەنگە 
ئابووریی نیشتیمان ئەم دەوڵەتانە یان ئەوانی 
ڕاستكردنەوەیەكی  وەهایە  باوەڕمان  ئێمە  تر. 
پێویستیدا  ئاستی  لە  الدانانه  ئەم  هەندەكی 
كەمكردنەوەی  سیاسەتی  نموونە  )بۆ  نییە  
ئازادیی  سنوری  یاخود  داهات،  دابەشكردنی 
پێویستیان  ئەمانە   سەرمایەكان...(،  لێشاوی 
بەوە هەیە كە بە دوای هۆكاره ڕیشەیییەكانیان 

و چارەسەرەكانیاندا بگەڕێین.
كارەكە گەییشتە  كۆتایی، ئەویش  جۆرێكە لە 
پڕۆسەی خۆوێرانكردن كە سەرمایەداری خۆی 
پێی هەستاوە. پاشان هەڵسوكەوتی بەڕێوەبەری 
دامەزراوەكانی وەبەرهێنان، كە ئێمە ناومان ناوە 
)ترادیشناڵی عەقاڵنی( بوو بە هۆی بارگۆڕانێكی 
توند لە بازاڕە دارایییەكاندا، هەروەها بوو بە 
ئەو  خاوەندارێتیی  لە  وازهێنان  بۆ  هاندەرێك 
ئسواڵنەی كە سەقامگیریی واڵتەكان دەلەرزێنن 
)بۆ نموونە لە كاتێكدا كە ئەم كارە پەیوەستە 
پاڵنەری  هەروەها  و  دراوەوە(  ئاڵوگۆڕی  به 
پاشەكەوتكارەكان بوو، بە شێوەیەكی دەوری 
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بۆ مایەپووچبوون دوای ئەوەی كە وێنایەكی 
درۆزنانەی پێ دابوون بۆ دەوڵەمەندبوونێكی 
ڕووكاری و هەڵبژاردنی هێزی ئێستا، كە دەبێتە 
)هەڵوێستەكانی  هۆكارەكان  لە  زۆرێك  هۆی 
و،  ژمێریاری  یاساكانی  و،  بازاڕ  چاودێرانی 
مومارەسەی شرۆڤەكارانی دارایی...( خواستی 
بە دەستهێنانی دەستكەوتێكی بەرزی دەرامەتە 
ئەگەر  هەتا  كورتدا،  ماوەی  لە  ناوخۆیییەكان 
مەترسی  تووشی  درێژدا  ماوەی  لە  نرخەكان 
ببنەوە، دەستبەرداری پڕۆژەكانی وەبەرهێنان و 
توێژینەوە لە ماوەی درێژدا و، زۆرێك لە الدانە 
داهات  دابەشكردن  )تێكچوونی  ئابوورییەكان 
دەستەیە  ئەم  موڵكانەدا(.  دوای  بە  ڕاكردن  و 
)بە  گەشە  الوازكردنی  هۆی  دەبێتە  بێگومان 
هۆی الوازیی خواست و خستنەڕوو كە نابێتە 
ماوەدرێژ،  وەبەرهێنانی  جێبەجێكردنی  هۆی 
هەتا  بێسوود(،  كرێی  نزمكردنەوەی  هەروەها 
مایەپووچبوونی )ئەگەر مەترسیی كارەساتاوی 
كۆتایییشدا  لە  هەتا  نەهێنا(،  دەست  بە 
سەرمایەداری  گشتیی  ڕای  ڕەتكردنەوەی 
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داهات  دابەشكردن  تێكچوونی  كە  كاتێكدا  )لە 
دەبێتە هۆی دابەشكردنی پارە بە سەر خاوەن 

پشكەكاندا(.
بەرپرسیارێتیی ڕاستكردنەوەی ئەم الدانانە 
هەموو  دەستەجەمعییە ،  بەرپرسیارێتییەكی 
داراییدا،  بازاڕی  -لە  چاالكن  كە  ئەوانەی 
خۆیان-  پاشەكەوتكاران  و  وەبەرهێنان 
ڕۆڵە  ئەو  پێویستە  و  هەیە  ڕۆڵیان  هەموویان 
بگێڕن، بە بێ ئەوەی كە خواستی دەستتێوەردانی 

دەسەاڵتی گشتی زەرووری بێت.
باسمان  ئێمە  پێشكەوتنەی  ئەم  نموونەی 
ئەو  و  پاشەكەوتكاران  بەرژەوەندیی  لە  كرد 
كرێكارانەیشدا نییە كە لە كۆتایی كاردا خانەنیشن 
دەكرێن؛ لەبەر ئەوەی، تێڕوانینێكی ماوەكورت 
دەبێتە هۆی زۆرێك  )ترادیشناڵی عەقاڵنی(  و 
لە بارگۆڕانێكی گەورە لە سامانەكانیاندا. ئەمە 
بۆ  وەبەرهێنەكانەوە  بە  پاڵنان  هۆی  دەبێتە 
خراپەكان،  فیكرەی  لە  زۆرێك  پەسەندكردنی 
واڵتە  لە  چڕ  وەبەرهێنانی  نموونە  بۆ 
كۆمپانیاكانی  كاغەزی  تازەدەركەوتوەكان، 
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سااڵنی  ناوەڕاستی  لە  نوێ  تەكنۆلۆژیای 
نەوەددا. ترادیشناڵی عەقاڵنی لە واقیعدا لەگەڵ 
ئایدیای كینزدا دەگونجێت کە دەڵێت: ڕۆیشتن 
باشترە  هەمواندا  لەگەڵ  هەڵەدا  ڕێگەی  بە 
ئەمە  تەنها.  بە  ڕاستدا  ڕێگای  بە  ڕۆیشتن  لە 
ترادیشناڵی عەقاڵنیی خۆیەتی كە ئەمڕۆ هەیە، 
بێگومان پاڵ بە زۆرێك لە وەبەرهێنەرەكانەوە 
دارایییە  هەبوە  لە  دووركەوتنەوە  بۆ  دەنێت 
كالسیكییەكان كە لە بەرژەوەندیی ئەو هەبوانەیە 
و پێیان دەگوترێت: )شارەوانییەكان، سندووقە 
لەبەر  مەترسدار،  سەرمایەی  و  ئاوێتەكان 
پاشەكەوتكاران  كە  دێت  نزیك  ڕۆژێكی  ئەوە 
تێیدا دەبن بە بنەڕەت و بە شێوەیەكی گەورە 
بەكارهێنانی  چۆنێتیی  بە  فەرمانڕەوایی 
پارەكانەوە دەكەن، یاخود سیستەمی كارگێڕی 
بە گوێرەی )دەستكەوتی ڕەها( پێش دەكەوێت، 
كە ڕێگە دەدات بە بەڕێوەبەری وەبەرهێنانەكان 
خۆیان  تاكەكەسیی  باوەڕی  گوێرەی  بە  كە 
بەو  گرینگیدان  بێ  بە  بكەن  هەڵسوكەوت 

كارانەی ئەوانی تر دەیكەن.
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تێكڕای  بەكارهێنانی  ئەمە،  سەرەڕای 
كۆمپانیاكاندا  هەنووكەیی  بەهای  لە  بەرز 
كورتدا-  ماوەی  -لە  بڕیاردان  هۆی  دەبێتە 
كە مەترسیی جەستەیییان هەیە، شاردنەوەی 
هەڵبژاردنی  نموونە  )بۆ  مەترسییانەیش   ئەم 
ستراتیژیەتی چاالكی و توێژینەوە و قەرزكردنی 
زیادە...(، كە دەكرێت لە ماوە ناوەندیدا قسەیان 
كە  ئەوانەی  بەرژەوەندیی  بكرێت.  سەر  لە 
خانەنشین دەكرێن لە داهاتوودا بێگومان نابێتە 
هۆی تووشبوونیان بەم جۆرە مەترسییانەوە ، 
کە  وەبەرهێنان  دامەزراوەیەكی  هەر  یاخود 
)چاودێریی(  وردى  بە  پێویستە  تەمەندرێژە 
بکرێت،  کۆمپانیایانە  ئەو  هەڵسوکەوتى 
هەروەها کەمبوونەوەى دەستکەوتى دەرامەتە 

ناوخۆیییەکانیش قەبووڵ بکرێت. 
لە كۆتاییدا، ئەوە گریمانە كراوە كه زۆرێك 
دەرامەتە  دەستكەوتی  لە  بەڕێوەبەرەكان  لە 
ناوخۆیییەكان تێر بن،  ئەمە دەگونجێت  لەگەڵ 
كە  وەبەرهێنان  پڕۆژانەی  ئەو  بەدەستهێنانی 
ئەوە  وێنای  دەكرێت  دواتر  درێژن.  ماوەی 
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بكەین كە تەواوی كاراكتەرەكان بە شێوەیەکى 
لە  هەڵسوکەوتانەیان  ئەو  سەر  لە  خودکارى 
پاشەكەوتكاران   ، کەون  ڕێ  داراییدا  بازاڕى 
ئەو  الدانانەی  ئەو  بەڕێوەبەرەكان،  و 
لە  كە  دەكاتەوە  ڕاست  هەڵسوكەوتەکانیان 

سەرەوە ئاماژەمان پێ کردوە. 
بكات  چی  دەوڵەت  پێویستە  دەرئەنجام، 
کاتێک کە ناچار دەبێت دەستتێوەردان بكات؟ 
جگە لە هەوڵەكانی چاکسازیکردن لە پێودانگە 
مامەڵەی  كارێكە  )ئەمە  نوێیەكاندا  ژمێریارییە 
كۆمسیۆنی  ئاستی  سەر  لە  دەكرێت  لەگەڵدا 
ئەورووپا(، ئەوە وتەیەكی پێشینانە كە گوزارشت 
دەكات لە هێڵی بەرەنگاربوونەوەی جووڵەكانی 
بدات بۆ ماوەی  پێویستە هەوڵ  دەسەاڵت كە  
وەبەرهێنەران،  جۆرەكانی  هەموو  زەمەنی 
باڵوكردنەوەی  دووبارە  بە  پەیوەستە  ئەمە 
شرۆڤەكردنیان.  و  ئەداکردن  ڕاپۆرتەكان، 
سندووقەكانی  ئەدای  بەراوردكردنی  پێویستە 
ئەدای  هەنگاوی  هەمان  بە  بوەستێت  مووچە 
كە  ئەوانەی  وەبەرهێنان  سندووقەكانی 
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سەرمایەی گۆڕاویان هەیە )sicav( هەروەها  
بۆڕێكخستنی  یاسا  سەپاندنی  كە  پێویستە 
پارێزگای هەبوە شیاوەكانی وەبەرهێنەران لە 
ماوەی كورتدا بوەستێنرێت، هەروەها بە سەر 
فەراهەمكردنی  یاخود  مووچە،  سندووقەكانی 

نەختی هەمیشەیی بە سەریاندا.
جارێكی تر، ئێمە ئەوە دووپات دەكەینەوە 
سیستەمى  سەرمایەداری،  له  نین  ناڕەزا  كە 
بەاڵم الدانە باوەكانى ئێستا   هەڕەشه لە ئاستی 
گەشەکردن  و دەستكەوتی سەرمایەی  ماوەدرێژ 
سەرمایەداری  پاڵنەری  دەبێتە  ئەمە  دەكەن، 
بەرەو قەیران و كێشكردنی زیانی سیاسی و 
كۆمەاڵیەتی. لێرەدا هەموو ڕەگەزە چاالكەكان 

بەشێك لە بەرپرسیارێتییان دەكەوێتە ئەستۆ.
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