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باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا، چــاوەڕوان دەکرێــت ببێتــە 

گەورەتریــن زیانــی ئابــووری بــۆ ســەر بــازاڕی پشــکەکان لــە 

ــەوە. ترســە گەورەکــە ســەبارەت  ــە دوای ســاڵی 2008ـ ــدا ل جیهان

ــۆنگەیەوە  ــەو س ــی، ل ــازاڕی جیهان ــە ب ــەکە ل ــورزی ڤایرۆس ــە گ ب

ــۆی  ــەدا، خ ــەم کات ــان ل ــی جیه ــە ئابووری ــوە، ک ــەرچاوەی گرت س

لێکەوتــە  دڵنیاییــەوە  بــە  لەرزۆکدایــە.  و  الواز  دۆخێکــی  لــە 

ئابوورییەکانــی ئــەم ڤایرۆســە، دەبێتــە مایــەی پووچەڵبوونــەوەی 

هێنــدەی  هــاوکات  پشــکەکان.  بەهــای  لــە  دۆالر  ملیارەهــا 

ــرت  ــەکان قووڵ ــوان چین ــی نێ ــی و گاپ ــبوونی چینایەت ــە دابەش دیک

دەکاتــەوە و نەخۆشــییەکی کوشــندە ڕووبــەڕووی ئابــووری جیهــان 

دەکاتــەوە.

ــەڕووی  ــەم ڤایرۆســە ڕووب ــەوەی ئ ــن کێشــە، کــە باڵوبوون یەکەمی

ــە  ــە مەســەلەی »کار«. زۆرێــک ل ــە ل ــەوە، بریتیی ــی دەکات ئابووری

واڵتــان، کــە دەوامــی کارمەندانــی فەرمانگــە دەوڵەتییــەکان و 

کرێکارانــی کارگەکانیــان ڕاگرتــوە، موچەکانیشــیان ڕاگرتــوە، ئەمەش 

سەریکێشــاوە بــۆ ســەرهەڵدانی ناڕەزایەتــی و زیادبوونــی ڕێــژەی 

ڕۆژانــەی هاواڵتییــان.  بوونــی گوزەرانــی  و خــراپ  هەژاریــی 

هەندێــک واڵتــی دیکــە، لەگــەڵ ڕاگرتنــی دەوام و کارکردنــدا، 

و  کارمەنــدان  بــە  دەیــدەن  هــەر  و  ڕانەگرتــوە  موچەکانیــان 

ــێ  ــە ب ــک واڵت ب ــا، هەندێ ــا جی ــێوەی جی ــەاڵم بەش ــکاران، ب کرێ

هیــچ مــەرج وەک پێشــرت موچەکــە دەدات، لــە هەندێــک جێگــەی 

ــردن و دەوام  ــەاڵم کارک ــت، ب ــۆی دەدرێ ــە وەک خ ــە موچەک دیک

بــە تــەواوی ڕانەگیــراوە، بەڵکــوو لــە هەفتەیەکــدا چەنــد ڕۆژێــک 

کارکــردن  دیکــە  واڵتــی  هەندێــک  لــە  بکرێــت،  کار  دەبێــت 

ڕاگیــراوە بــە تەواوەتــی، بــەاڵم موچــە و کــرێ وەک خــۆی نەمــاوە 

ــت. ــێ دەبڕێ ــێکی ل و بەش

ئــەم قەیرانــە داراییــەی بــە بۆنــەی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی 

کۆرۆنــاوە ســەری هەڵــداوە، زۆر جیاوازتــرە لە هەمــوو قەیرانەکانی 

دیکــە. خاڵــی جیاکــەرەوەی ســەرەکی، بابەتێکــی گرینگــە، ئەویــش 

ئەوەیــە، کــە ئەگــەر پێشــترت قەیرانــەکان بە هــۆی دابەزینــی نرخی 

ــی  ــەوەی نرخ ــووتەمەنییەوە بووبــن، یــان بەرزبوون ــەوت و س ن

کەرەســتە خاوەکانــەوە، ئــەوا هەرچۆنێکبێــت بــە زیادکردنــی کار و 

بەرهەمهێنانــی کااڵی زیاتــر توانــراوە ئەگــەر پڕاوپڕیــش نەبێــت، تــا 

ڕادەیــەک قەبــارەی زیانــەکان پــڕ بکرێتــەوە، بــەاڵم قەیرانــی ئــەم 

ــەوە،  ــەی کارکردن ــتانی پڕۆس ــودی ڕاوەس ــە خ ــتە ب ــارە پەیوەس ج

ــەش  ــە ئەم ــەوە، ک ــەی کارگەکان ــتانی زۆرین ــە ڕاوەس ــتە ب پەیوەس

ــەوت و  ــەر ن ــە س ــت ل ــەوەی خواس ــەر کەمبوون ــە س کاری کردۆت

ــەوەی ســەرچاوەی  ــان کەمبوون ــە ســەر نەمــان ی وزە، کاری کردۆت

ــەرچاوانەی  ــەوە س ــە ئ ــاکان، کەوات ــان و کۆمپانی ــی دەوڵەت داهات

ــە  ــان ڕادەوەســن، هــەر بۆی ســەرمایە بەرهــەم دەهێنــن، زۆرینەی

ــی  ــە تەواوەت ــش ب ــکاران و کارمەندانی ــی کرێ ــەرچاوەی داهات س

ناچــارن  حکومەتــەکان  دیکەشــەوە  الیەکــی  لــە  نامێنێــت. 

ــەو  ــوو ئ ــۆ هەم ــوی ب ــەرچاوەی بژێ ــان و س ــتییەکانی ژی پێداویس

کەســانە دابیــن بکــەن، کــە لــە ماڵــەوە دەمێننــەوە، حکومەتیــش 

ــە  ــەوە. ب ــە دەبێت ــەم دۆخ ــەڕووی ئ ــەوە ڕووب ــتی بەتاڵ ــە دەس ب

ــی گــەورەی  ــەوەی قەیران ــی تەقین ــە چاوەڕوان کــۆی گشــتی ئەمان

ــت. ــێ دەکرێ ــووری ل ئاب

کاتێــک ســاڵی 2003 ڤایرۆســی ســارس باڵوبــوەوە، کــە دوای 

ــەم  ــە، ئ ــۆ منوون ــن ب ــی چی ــوو، واڵت ــەورە ب ــیی گ ــای ڤایرۆس پەت

تەنهــا  دەم چیــن  ئــەو  نەبــوو.  ئێســتای  گەورەیــەی  بایەخــە 

پێکهێنــەری ڕێــژەی )%4(ی ئابــووری جیهــان بــوو، بۆیــە ئــەو کات 

کاریگەرییــەکان وەک ئێســتا نەبــوون و جیاوازیــی گــەورە هەیــە. 

ــران  ــەڕووی قەی ــەی ڕووب ــە گرینگان ــە ئابووریی ــەو کەرت ــک ل یەکێ

دەبێتــەوە لــە جیهانــدا، بریتییــە لــە پیشەســازیی ئوتۆمبێــل. 

بەشــێک  ئوتۆمبێلــی  بەشــەکانی  لــە  دروســتکردنی هەندێــک 

ــت،  ــام دەدرێ ــەک کارگــەدا ئەنج ــە ی ــا ل ــاکان، تەنه ــە کۆمپانی ل

ــی  ــە، بەرهەمهێنان ــەو کارگەی ــی ئ ــە ڕاوەســتانی کارکردن ــە ب کەوات

ئوتۆمبێــل لــە کۆمپانیــا ســەرەکییەکە پەکــی دەکەوێــت، ئەمــەش 

)هۆبــی(ی  هەرێمــی  کــە  ڕوویــدا،  کاتێــک  دیاریکــراوی  بــە 

ســەرچاوەی باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەکە، کارگەیەکــی دروســتکردنی 

ــە  ــەم کارگەی ــی ئ ــک کارکردن ــوو، کاتێ ــدا ب ــی تێ ــەی ئوتۆمبێل بۆی

ڕاوەســتا، بەشــێک لــە کۆمپانیاکانــی بەرهەمهێنانــی ئوتۆمبێــل 

لــە کۆریــای باشــوور پەکیــان کــەوت. بــە هەمــان شــێوە کۆمپانیــا 

ئەورووپییەکانــی وەک )فیــات کرایزلــەر، ڕینــۆ، بــی ئێــم دەبلیــو، 

هــۆی  بــە  دەبنــەوە  گــەورە  قەیرانــی  ڕووبــەڕووی  بیجــۆ(، 

تەشــەنەکردنی ڤایرۆســەکە لــە باکــووری ئیتالیــا، چونکــە بەشــێک 

ــە  ــت، ک ــەم دێ ــا بەره ــی ئیتاڵی ــە کارگەیەک ــان، ل ــە پێکهاتەکانی ل

ــراوە. ــە ک ــتا کەرەنتین ــەوە و ئێس ــە گوندێک دەکەوێت

بارودۆخــی دەوڵەمەنــدەکان لــە ســەردەمی کۆرۆنــادا 
بــە ژمــارە

ــی  ــە بارودۆخ ــاس ل ــەوە، ب ــی کورت ــد زانیارییەک ــەی چەن ــە ڕێگ ل

ــن،  ــان دەکەی ــی جیه ــدەکان و پارەدارەکان ــایەتییە دەوڵەمەن کەس

کــە هەندێکایــن قازانجــی زۆریــان کــردوە، هەندێکیشــیان تووشــی 

زیــان بــوون:
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ــەک و  ــد کۆمپانیای ــی چەن ــرۆس؛ قازانج ــا ڤای کۆرۆن
ــان کــەس ــی ملیۆن بێکاری

ــی  ــتا حوکم ــەی ئێس ــتمە ئابووریی ــەم سیس ــایەی ئ ــر س ــە ژێ ل

ــی و  ــە ســەر نەهامەت ــاکان ل ــان دەکات، هەمیشــە کۆمپانی جیه

ژیانــی تراژیدیــی ئەوانــی دیکــە، قازانجــی خۆیــان زیــادە دەکەن، 

لــە ســەر هەژارکەوتنــی ئەوانــی دیکــە، خۆیــان دەوڵەمەنــد 

ــۆ کۆکردنــەوەی  ــە ب دەکــەن. دۆخــی قەیرانــەکان باشــرتین هەل

قازانجــی زیاتــر لــە الیــەن بەشــێک لــە کۆمپانیاکانــەوە. بێگومــان 

الی هەمــوان ئاشــکرایە کەرتــی تەندروســتی زۆرتریــن قازانجــی 

بــە دەســت هێنــاوە.

بێگومــان ئەمــە هاوکێشــەیەکی ئاســانە و هەمــوو کەســێک 

تێــی  جیهــان  تەندروســتییەی  دۆخــە  ئــەم  کــە  دەزانێــت، 

کەوتــوە، قازانجێکــی زۆری بەخشــیوەتە ئــەو کۆمپانیایانــەی لــە 

ــدا کار  ــکی و خۆپارێزی ــی پزیش ــتی و کەلوپەل ــواری تەندروس ب

دەکــەن. بــۆ منوونــە لــە ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی ئەمریــکا نرخی 

ــدە،  ــە ســێ هێن ــەی بۆت ــەم نرخەک ــی ک ــزی الن ماســکی خۆپارێ

هــەر ئەمــەش وای کــرد کۆمپانیــای )ئەمــازۆن( دەســتبەجێ 

لــە ترســی لەدەســتدانی ســومعەی خــۆی، ئاگادارینامەیــەک 

ــادە  ــە زی ــەی، ک ــەر ماڵپەڕەک ــیارانی س ــۆ فرۆش ــەوە ب ــاڵو بکات ب

ــان  ــە هەم ــەی ڕێســاکانییەتی. ب خســتنە ســەر کااڵکان، پێچەوان

شــێوە ئــەم زیادبوونــی نرخــە، بــۆ دەستکێشــی پزیشــکی و 

جێڵــی پاکژکــەرەوەی دەســت و مــادە پڕژێنــەرە کحولــی و 

کلۆرییەکانیــش ڕاســتە. بــۆ منوونــە هــەر لــە واڵتــی ژاپــۆن، 

کۆمپانیــای )فوجــی فیلــم(ی بەناوبانــگ، پشــکەکانی بــە ڕێــژەی 

بارودۆخی دەوڵەمەندەکان لە سەردەمی کۆرۆنادا بە ژمارە
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نزیــک )%10( بــەرز بوونەتــەوە لــە بــازاڕی پشــکەکاندا، چونکــە 

ئــەم کۆمپانیایــە دەستپێشــخەریی کــردوە بــۆ دروســتکردنی 

ــە  ــا و ئاشــکراکردنی ئەنجامەکانــی ل ئامێرێکــی پشــکنینی کۆرۆن

ــردا. ــە دوو کاتژمێ ــرت ل ــاوەی کەم م

ــەم  ــی ئ ــی و ئابوورییەکان ــە دارای ــەی کاریگەریی ــی دیک الیەنێک

ئاڵوگۆڕانــە، بریتییــە لــە قوتدانــی کۆمپانیــا بچوکــەکان لــە 

الیــەن کۆمپانیــا گەورەکانــەوە، کــە ســااڵنێکی زۆر ڕکابەریــی 

لــە نێوانیانــدا هەبــوە. بــۆ منوونــە کۆمپانیــا زەبەالحەکانــی 

بــواری گواســتنەوەی وەک )Maersk( و )Cosco(، کــە خاوەنــی 

هەزارەهــا کۆنتاینــەری زەبەالحــن، چەندیــن کۆمپانیــای بچوکــی 

هاوپیشــەی خۆیــان کڕیوەتــەوە، کــە بەرگــەی ئــەم دۆخــە 

ئابوورییەیــان نەگرتــوە. ئەمــەش حاڵــی هەمــوو قەیرانێکــی 

ئابوورییــە.

بێکاری
کارەســاتی ڤایرۆســی کۆرۆنــا، ڕووناکییەکــی زیاتــری خســتە ســەر 

ئــەو قەیرانــە ئابوورییــە قووڵــەی ئــەم سیســتمە تێــی کەوتــوە، 

کەواتــە ئــەوەی ئێســتا ڕوو دەدات دروســتبوونی قەیــران نییــە، 

بەڵکــوو دەرخســتنی ئــەو قەیرانەیــە، کــە چەندیــن ســاڵە هەیــە، 

ــە  ــی گەیشــن ب ــەوە، ڕەوت ــرتی کردۆت ــا قووڵ ــا تەنه ــەاڵم کۆرۆن ب

ــی  ــردوە، داڕمان ــر ک ــەی خێرات ــەم قەیران ــندەکانی ئ ــرە کوش زەب

بــازاڕی پشــکە جیهانییەکانــی قورســرت کــردوە.

کرێــکار  ملیۆنــان  دەبــن،  مایەپــووچ  کۆمپانیــاکان  کاتێــک 

ئیشــەکانیان لــە دەســت دەدەن. پێشــبینیی ئــەوە دەکرێــت 

ڕێــژەی بێــکاری لــە ئەمریــکا بۆ ســەروو )%20( بەرز ببێتــەوە، لە 

کاتێکــدا قەیرانــە داراییــە گەورەکــەی جیهــان لــە ســاڵی)2008(، 

ــە  ــدە )%10(. کەوات ــا گەیان ــکا تەنه ــە ئەمری ــی ل ــژەی بێکاری ڕێ

ــایی  ــی ئاس ــی ئابووری ــا قەیرانێک ــن تەنه ــی دەکەی ــەی باس ئەم

نییــە، بەڵکــوو داکشــانەوە و داڕمانێکــی هاوشــێوەی ســییەکانی 

ســەدەی بیســتەمە. داکشــانەوەی ئابــووری و برســێتی گــەورەی 

ســییەکان، بەرئەنجامی کۆمەڵێک شــۆڕش و دژەشــۆڕش و جەنگ 

بــوو، لــە کاتێکــدا ئەمــڕۆ ئێمــە لــە دۆخــەی جەنگــدا نییــن بــە 

مانــا ســەربازییەکەی، بــەاڵم گشــت ســەرکردە سیاســییەکان 

ئــەوەی ڕوو دەدات بــە جەنگــی هەژمــار دەکــەن. لــە ســەرەتای 

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەکەدا حکومەتەکانــی جیهــان خۆیــان 

لــێ گێــل دەکــرد، چینــی فەرمانــڕەوا ئامانجــی نەبــوو پارێــزگاری 

تاکــە  بەڵکــوو  بــکات،  ژیانــی خەڵــک  و  تەندرووســتی  لــە 

ــا  ــوو، ج ــان ب ــەی بەرهەمهێن ــی پڕۆس ــەو بەردەوامی ــی ئ ئامانج

بــە هــەر نرخێــک بێــت. ئامانجیــان ڕزگارکردنــی ژیانــی مــرۆڤ 

ــەکان و  ــی بانک ــتنی قازانج ــردن و پاراس ــوو ڕزگارک ــوو، بەڵک نەب

ــوو. ــان ب کۆمپانیاکانی

ــکا  ــی ئەمری ــە یەکگرتوەکان ــە ویالیەت ــەکان، ل ــرەی کەرت بەگوێ

کەرتــی چێشــتخانە و ڕیســتورانەتاکان گەورەتریــن بێکارییــان 

ســەرەتای  لــە  هــەر  جۆرێــک  بــە  دەبێتــەوە،  ڕووبــەڕوو 

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســەکەوە لــەو واڵتــە، پێشــبینیی ئــەوە کــرا، 

کــە تــا ناوەڕاســتی هاوینــی ئــەم ســاڵ نزیکــەی )5 تــا 7 ملیــۆن( 

کــەس لــەو کەرتــەدا کارەکانیــان لــە دەســت دەدەن. هەروەهــا 

کۆمەڵــەی گەشــتیاریی ئەمریکــی ڕای گەیانــدوە، کــە چــاوەڕوان 

ــە  ــەم کەرت ــەر ئ ــان ب ــۆن دۆالر زی ــەی ســەدان ملی دەکات نزیک

ــن. ــکار ب ــد بێ ــکار و کارمەن ــەزاران کرێ ــت و ه بکەوێ

واڵتــی چیــن پێــش ئــەوەی کۆتایــی بــە ڤایرۆســەکە بێنێــت 

لــە واڵتەکــەی و بــە ســەریدا ســەر بکەوێــت، لــە چارەکــی 

یەکەمــی ئــەم ســاڵدا بــەرەو ئاســتێکی گــەورەی داکەوتنــی 

ئابــووری ڕۆیشــت و کــۆی بەرهەمــی ناوخۆیــی واڵت بــە ڕێــژەی 

)%31.7( دابەزینــی بــە خۆیــەوە بینیــوە، کــە دابەزینێکــی 

لەمجــۆرە، پێشــرت بــە خەیاڵیــش بیــری لــێ نەکراوەتــەوە. هــۆکارە 

سەرەکییەکەشــی ئــەوە بــوو، کــە لــە یــەک کاتــدا پێکــەوە هــەر 

دوو کەرتــی هــاوردە و هەنــاردەی ڕاوەســتاوە بــە ئاســتێکی 

ــە ســاڵی)2008(،  ــدا ل ــی پێشــووی جیهان ــە قەیران ــورس. ل زۆر ق

حکومەتــی پەکییــن دەســتی کــرد بــە هاوکاریکردنــی ئابووریــی 

جیهــان تاوەکــو دانەتەپێــت بــە تــەواوی و زیندوو ببێتــەوە، بەاڵم 

لــە قەیرانــی ئــەم ســاڵدا ناتوانێــت ئــەو ڕۆڵــە ببینێــت، چونکــە 

ــەر  ــورزەی ب ــەم گ ــە ئ ــش هــەر واڵتێکــی دیک خــودی خــۆی پێ

ــکات، هەڵســاندنەوەی  ــت بی ــەوەی دەتوانێ ــوو ئ ــوە، هەم کەوت

ــی. ــی خۆیەت ئابووری

ــن  ــی بەهێزتری ــە خاوەن ــکا، ک ــی ئەمری ــە یەکگرتوەکان ویالیەت

ئابووریــی جیهانــە، بــەرەو داڕمانێکــی حەمتیــی دەڕوات. )دویــچ 

بانــک( پێشــبینی ئــەوە دەکات لــە چارەکــی دوەمــی ئــەم ســاڵدا 

بــە ڕێــژەی )%12.9( ئابــووری ئەمریــکا بــەرەو داکشــانەوە 

دەڕوات، کــە ئەمــەش لــە مــاوەی )80( ســاڵە ئــەو ڕێژەیــە تۆمــار 

نەکــراوە.



ئەو کەرتانەی کۆرۆنا گورزی گەورەیان لێ دەدات
»بە ڕاگرتنی خولی یانە نایابەکانی ئینگلتەرا بۆ ماوەی یەک هەفتە

نزیکەی )100 ملیۆن( دۆالر زیانی بەر دەکەوێت«
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گواستنەوە و بازرگانی
ــەورەی  ــی گ ــی، بارگرانی ــۆڕی بازرگان ــتنەوە و ئاڵوگ ــی گواس کەرت

ڕووبــەڕوو دەبێتــەوە. لــە بنەڕەتــدا ســاڵی)2019(، ســاڵێکی بــاش 

نەبــوو بــۆ بازرگانیــی جیهانــی، لــە دوای ســاڵی)2009(وە، یەکــەم 

جــار بــوو قەبــارەی بازرگانیــی جیهانی هێنــدە کەم ببێتەوە، بەشــی 

زۆری ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ جەنگــە بازرگانییەکانــی ترەمــپ و 

تێوەگالنــی ئابووریــی ئەورووپــا. چــاوەڕوان دەکــرا ســاڵی)2020(، 

ســاڵی بووژانــەوەی ئاڵوگــۆڕی بازرگانــی و گواســتنەوە بێــت، پــاش 

ئــەوەی یاداشــتێکی نــوێ لــە نێــوان ئەمریــکا و چینــدا ئیمــزا 

کــرا، بــەاڵم هــەر لــە ســەرەتای ئــەم ســاڵەوە، هەڕەشــەکانی 

ــک  ــووی زۆرێ ــرد، داهات ــەی لەبارب ــەم خەون ــا، ئ ــی کۆرۆن ڤایرۆس

لــە کۆمپانیاکانــی گواستنەوەشــی خســتۆتە بــەردەم مەترســییەکی 

بازرگانیــی  یەدەگــی  ئەوانــەی  گــەورەکان،  کۆمپانیــا  گــەورە. 

گەورەیــان هەیــە، دەتوانــن بــە ســەر ئــەم بــارە ئابوورییــەدا 

ســەر بکــەون، بــەاڵم کۆمپانیــا بچوکــەکان ناتوانــن دەربازیــان 

ــتە  ــش، پەیوەس ــا گیرۆدەکانی ــەکان و کۆمپانی ــارەی زیان ــت. قەب بێ

بــە مــاوەی درێژەکێشــانی ئــەم دۆخــەوە. بــە هەمــان شــێوە 

کۆمپانیاکانــی گواســتنەوەی ناوخۆیــی )پاســەکان و تەکســییەکان( 

ــن. ــەورە دەب ــی گ ــدا، تووشــی زیان ــەی واڵتان ــە زۆرین ل

گەشتوگوزار
ــی  ــن زیان ــە زۆرتری ــت، ک ــە بێ ــەو چاالکیی ــتوگوزار ئ ــە گەش ڕەنگ

ئەگــەر واڵتێکــی  باردۆخــەوە.  ئــەم  بــە هــۆی  بەردەکەوێــت 

ــی  ــەر ژمارەیەک ــەک ه ــن، ن ــە وەربگری ــە منوون ــن ب ــوو چی وەک

ــۆن  ــە، کــە ســاڵی )2019( نزیکــەی )300 ملی زۆر گەشــتیاری هەی

کــەس( لــە چینــەوە ســەردانی واڵتانــی جیهــان دەکــەن و بــە 

پێچەوانەشــەوە، بەڵکــوو گەشــتیارە زۆرتریــن خەرجیشــیان هەیــە. 

بــۆ منوونــە ئامارەکانــی ســاڵی )2018( ئەوەمــان پــێ دەڵێــن، 

ــن  ــن و زۆرتری ــەم دێ ــەی یەک ــە پل ــەکان ب ــتیارە چینیی ــە گەش ک

خەرجییــان هەبــوە لــە ســەر ئاســتی تــەواوی گەشــتیارانی جیهــان، 

کــە بــڕی خەرجیییەکانیــان لــەو ســاڵەدا گەیشــتبوە )277.3 ملیــار 

دۆالر(، کــە یەکســانە بــە دوو هێنــدەی خەرجــی گەشــتیارانی 

ئەمریــکا و دەکاتــە )%20(ی ســەرجەمی خەرجیــی گەشــتیاری لــە 

جیهانــدا. ســاڵی پــار داهاتــی واڵتــی چیــن لــە بــواری گەشــتیاریدا 

ــی  ــۆن یوان ــادی کــرد و گەیشــتە )6.63 ترلی ــژەی )%11( زی ــە ڕێ ب

چینــی( بــەاڵم ئــەم دۆخــە نوێیــەی پەتــای کۆرۆنــا، ســەرجەم 

ــان،  ــن زی ــۆن، زۆرتری ــات. واڵتێکــی وەکــوو ژاپ ــاو دەب ــە لەن ئەوان

ــی  ــەم کەرت ــی گەشــتیاریدا و یەک ــە کەرت ــت ل ــەری دەکەوێ ــە ب ک

ئابــووری کــە مایەپــووچ دەبێــت، بریتییــە لــە هۆتێلــەکان و 

شــوێنەکانی حەوانــەوەی گەشــتیاران. ترســی خەڵکــی جیهــان لــەم 

نەخۆشــییە، دووریــان دەخاتــەوە لــە گەشــتکردن و گرتنــی هۆتێــل 

ــدا. ــەری جیهان ــە سەرانس ــتیارییەکان ل ــە گەش و کابین

ژمــارەی  دەکات  پێشــبینی  جیهــان  گەشــتوگوزاری  ڕێکخــراوی 

ــە  ــاڵی )2020(ب ــە س ــتیاری ل ــی گەش ــی کەرت ــتیاران و داهات گەش

ڕێــژەی )%20 - %30( کــەم بــکات، ئەمــە لــە کاتێکــدا ســەرەتای 

ــژەی )1%  ــا ڕێ ــرا تەنه ــبینیی دەک ــەکە پێش ــەرهەڵدانی ڤایرۆس س

ــە ژمــارەی  ــەوە بەرچــاوەش ل ــەو کەمبوون ــکات. ئ ــا %3( کــەم ب ت

گەشــتیاران، ســەر دەکێشــێت بــۆ لەدەســتدانی )300 بــۆ 450 

ملیــار( دۆالری ئەمریکــی لــە الیــەن کەرتــی گەشــتوگوزارەوە. 

لــە کاتێکــدا قازانجــی ئــەم کەرتــە لــە ســاڵی )2019(نزیکــەی 

)1.5 ترلیــۆن( دۆالر قازانجــی کــردوە. ئەمــە لــە کاتێکــدا بــەراورد 

لــە  کۆرۆنــا  کاریگەرییەکانــی   ،)2009 و   2003( ســااڵنی  بــە 

ــە هــۆی  ــوون. ســاڵی 2003 ب ــر ب ــک زیات ــە گەلێ ــەم کەرت ســەر ئ

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی سارســەوە، ژمــارەی گەشــتیارانی جیهــان 

بــە ڕێــژەی )%0.4( دابــەزی، لــە کاتێکــدا ســاڵی )2009( بــە هــۆی 

کاریگەرییەکانــی قەیرانــی دارایــی جیهانــەوە، ژمــارەی گەشــتیاران 

ــرد. ــی ک ــژەی )%4( کەم ــە ڕێ ب

بێکاری لە کەرتی گەشتیاریدا
باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی )کۆڤیــد- 19(، وێــڕای کەمکردنــەوەی 

ژمــارەی گەشــتیاران، ژمــارەی کارمەنــدان و کرێکارانــی کەرتــی 

هــەر  جیهــان  کیشــوەرەکانی  دەکاتــەوە،  کــەم  گەشــتیارییش 

ــە  ــەم کەرت ــی ئ ــەڕووی بێکاری ــا ڕووب ــژەی جیاجی ــە ڕێ ــان ب یەکەی

دەبنــەوە، کــە پێشــبینی دەکرێــت بــە کــۆی گشــتی زیاتــر لــە )75 

ــدەن: ــت ب ــە دەس ــەکانیان ل ــەس ئیش ــۆن( ل ملی

ژمارەی بێکارانی کەرتی گەشتیاری بە هۆی کۆرۆناوە
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ئــەوەی زیانــی بــەر دەکەوێــت هــەر تەنهــا کەرتــی گەشــتوگوزاری 

کات بەســەربردن و گــەڕان نییــە، بەڵکــوو زیانێکــی زۆر گــەورەش 

بــەر کەرتــی گەشــتوگزاری ئایینــی )الســیاحة الدینیــة( دەکەوێــت. 

ــە  ــت، چونک ــعوودیە دەکەوێ ــەر س ــە ب ــەم زیانەک ــەی یەک ــە پل ب

ســااڵنە چەنیــن ملیــار دۆالری لــەم ڕێگەیــەوە دەســت دەکەوێــت. 

بــۆ منوونــە ســاڵی ڕابــردوو، داهاتــی ئــەو واڵتــە بــە هــۆی وەرزی 

ــە  ــوە، کــە دەکات ــاڵ ب ــار( ڕی ــە )40 ملی ــر ل حــەج و عەمــرەوە زیات

ــار دۆالر(. هەمــوو ســاڵێک نزیکــەی )2 ملیــۆن(  نزیکــەی )11 ملی

ــە مەبەســتی عەمــرە  ــۆ حــەج و )18-20 ملیــۆن( کــەس ب کــەس ب

ســەردانی ئــەو واڵتــە دەکــەن، لــەم ژمارەیــەش نزیکــەی )%60( لــە 

ناوخــۆی واڵتــەوە عەمــرە دەکــەن، ئەوانــی دیکــەش لــە دەرەوەی 

ســعوودیە.، کــە بــە هەمــان شــێوە دەیــان ملیــار دۆالر بــوە. 

ــە هــۆی  ــەم ســاڵ ب ــۆ ســعوودیە، ئ ــە ب ــەوەی جێگــەی نیگەرانیی ئ

فراوانکردنــی بەشــەکانی مزگەوتــی مەکــە و حەرەمــی کەعبــە، 

چاوەڕوانــی دەکــرد پێشــوازی لــە زۆرتریــن ژمــارەی حاجــی بــکات 

لــە مێــژووی خۆیــدا، چونکــە لــە ســاڵی)2019(وە بــە ڕێــژەی 

ــاوە  ــاد کــرد. پالنــی ئەوەشــی دان )%20( ژمــارەی حاجییەکانــی زی

ــا ســاڵی)2030(، داهاتــی حــەج هێنــدە زۆر ببێــت و بگاتــە )50  ت

ملیــار( ڕیاڵــی ســعودی، کــە وەک یەکێــک لــە داهاتــە هــەرە 

ســەرکی و جێگیــرەکان لێــی بڕوانێــت و چیــرت ترســی لــە دابەزینــی 

ــەوت نەبێــت. نرخــی ن

لــە  دەبێــت  زەرەمەنــد  کــە  واڵتــە،  دوەم  عێراقیــش  واڵتــی 

ــزگای  ــەر دوو پارێ ــە ه ــتەکان، چونک ــی گەش ــی ڕاگرتن لێکەوتەکان

دیکــە،  شــارێکی  چەنــد  و  تایبەتــی  بــە  کەربــەال  و  نەجــەف 

ســااڵنە دەبنــە جێگــەی ســەردانی )4-6 ملیــۆن( کــەس لــە تــەواوی 

جیهانــەوە، بــە تایبــەت لــە واڵتــە شیعەنشــینەکانەوە، چونکــە 

ــارەکان  ــرەی ئام ــە گوێ ــە. ب ــەرە شــیعییەکانی لێی ــەی ڕاب جێمەزارگ

ــەس  ــەزار ک ــە )50( ه ــڕا ڕۆژان ــە تێک ــەف، ب ــارێکی وەک نەج ش

ســەردانی دەکات، ئەمــە لــە کاتێکــدا لــە دەمــی بۆنــە ئاینییەکانــی 

ــۆن  ــۆ ملی ــەوە ب ــەرز دەبێت ــە ب ــەم  ژمارەی ــە شــیعەدا، ئ ــەت ب تایب

ــەورە  ــی گ ــەم گەشــتانەش، زیان ــان ڕاوەســتانی ئ ــک. بێگوم و نیوێ

ــە )%90(ی  ــت، چونک ــراق دەگەیەنێ ــی نەجــەف و عێ ــە ئابووری ب

هۆتێلــەکان داخــراون و ئــەو هۆتێالنــەش کــە هێشــتا دانــەزراون، 

ژمــارەی کرێــکاران و کارمەندەکانیــان کــەم کردوەتــەوە. کــۆی 

داهاتــی ســااڵنەی واڵتــی عێــراق لــە گەشــتوگوزاری ئایینیــدا، 

بریتییــە لــە )7-8 ملیــار دۆالر(.

ساڵی )2019( سعوودیە لە 

وەرزی حەج و عەمرەدا زیاتر لە 

)40 ملیار( ڕیاڵ داهاتی هەبوە، 

کە دەکاتە نزیکەی )11 ملیار 

دۆالر(، بەاڵم لە )2020( ئەم 

داهاتە دووبارە نابێتەوە

هیچ کات بە ڕادەی ئێستا گەشتە جیهانییەکان پەکیان نەکەوتوە
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فڕۆکەوانی و گەشتە ئاسمانییەکان
بــەر  گــەورەی  زۆر  زیانــی  جیهانــدا  لــە  فڕۆکەوانــی  کەرتــی 

لــە  ئاســامنییەکان  گەشــەتە  زۆری  هــەرە  زۆرینــەی  کەوتــوە، 

جیهانــدا ڕاوەســتاوون. ئەمــەش بۆتــە مایــەی لــە دەســتدانی 

ــۆی  ــی هاتوچ ــرگ و باج ــی گوم ــەن بەش ــە الی ــەورە ل ــی گ داهات

ــتنی  ــی و فرۆش ــی فڕۆکەوان ــا کۆمپانیاکان ــەکان، هەروەه حکومەت

بلیــت و نووســینگەکانیان. هەڵبــەت زیانــە گەورەکــە، یاخــود باجــە 

ــەم  ــی ئ ــدان و کرێکاران ــە ســەر شــانی کارمەن قورســەکە دەکەوێت

کەرتــە، بــۆ منوونــە بەشــی هــەرە زۆری کۆمپانیاکانــی فڕۆکەوانــی 

مۆڵەتــی بێموچــەی ناچارییــان داوە بــە کارمەندەکانیــان، بــە هــۆی 

ــەوە. ــی داهات نەبوون

دەســتەی نێودەوڵەتــی گواســتنەوەی ئاســامنی، کــە لــە )290( 

ــی گواســتنەوەی  ــد، کــە کۆمپانیاکان ــوە، ڕای گەیان ــا پێکهات کۆمپانی

ــە  ــا ل ــە تەنه ــوون، ک ــەورە ب ــی گ ــی زیانێک ــینەکان، تووش سەرنش

مانگــی شــوباتدا، زیاتــر لــە )63 ملیــار( دۆالر زیانیــان لــێ کەوتــوە. 

لەگــەڵ باڵوبوونــەوەی زیاتــری ڤایرۆســەکە لــە واڵتانــی جیهانــدا، 

ــار( دۆالر.  ــە مانگــی مارســدا گەیشــتە )252 ملی کــۆی زیانــەکان ل

ــە مانگــی شــوباتدا  ــر بــوون کــە ل ئــەم زیانانــە زۆر لــەوە گەورەت

چــاوەڕوان دەکــرا، ئــەو کات پێشــبینی دەکــرا تەنهــا )113 ملیــار( 

ــاڵی  ــە س ــە گرینگ ــەم کەرت ــە ئ ــەی باس ــەن. جێگ ــان بک دۆالر زی

)2019(، وێــڕای ئــەوەی بــە ســاڵێکی کــەم داهــات دادەنــرا، 

بــەاڵم )838 ملیــار( دۆالر قازانجــی هەبــوە. لــە مــاوەی )20( 

ســاڵی ڕابــردوودا، ئەمــە دوەم جــارە داهاتــی ئــەم کەرتــە هێنــدە 

دابەزێــت، جــاری یەکــەم ســاڵی )2001( و بــە هــۆی کاریگەریــی 

هێرشــەکانی یانــزەی ســێپتەمبەر و جــاری دوەمیــش ســاڵی )2008( 

ــی جیهــان. ــی دارای ــە هــۆی قەیران ب

ــی( ــالی ب ــە: )ف ــن ل ــوەکان بریتی ــا زیانلێکەوت ــن کۆمپانی دیارتری

ی بەریتانــی؛ )ســاوز وێســت(ی ئەمریکــی، کــە هــەر یــەک 

لــەم دوو کۆمپانیایــە لــە نێــوان )200 بــۆ 300 ملیــۆن( دۆالردا 

تووشــی زیــان بــوون؛ هەروەهــا کۆمپانیــای )نەرویجیــان ئێــر 

ــوەکان.  ــا زیانلێکەوت ــە کۆمپانی ــە ل ــش، یەکێک ــاتێڵ(ی نەرویجی ش

ــدا، پشــکی  ــە قازانجەکانیان ــە ل ــەم کۆمپانیایان ــی ئ ــڕای زیانەکان وێ

کۆمپانیاکانیــش دابەزینــی بەرچاویــان بەخــۆوە دیــوە لــە بۆرســەی 

ــن  ــە زۆرتری ــت ک ــی ناوەڕاس ــەی خۆرهەاڵت ــەو واڵتان ــدا. ئ جیهانی

کــە  ئیــامرات،  و  ســعودیە  لــە  بریتیــن  بەرکەوتــوە،  زیانیــان 

یەکەمیــان )7.2 ملیــار( و دوەمیشــیان )6.8 ملیــار( دۆالر زیانیــان 

ــەم  ــەکان ل ــا فڕۆکەوانیی ــی کۆمپانی ــە گشــتی زیان ــوە. ب ــەر کەوت ب

ــەوە: ــان دەبینن ــەدا خۆی بواران

زیانی کۆمپانیا فڕۆکەوانییەکان
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وەرزش
بەشــێوەیەکی  وەرزشــییەکان،  پێشــبڕکێ  و  وەرزش  بــواری 

ــە بوارەکانــی دیکــە زەبرێکــی قورســی بــەر  ــر ل زۆر کاریگەرت

ــە  ــی نیی ــا بریت ــواری وەرزش تەنه ــااڵنێکی زۆرە ب ــوە. س کەوت

ــی  ــی و چێژبینین ــەی وەرزش ــتەیی و جووڵ ــی جەس ــە چاالک ل

ــی و قازانجــی  ــەورەی بازرگان ــاوەر، بەڵکــوو بوارێکــی گ جەم

کۆرۆنــاوە  ڤایرۆســی  باڵوبوونــەوەی  هــۆی  بــە  داراییــە. 

زۆرینــەی هــەرە زۆری چاالکــی و پێشــبڕکێ وەرزشــییەکان 

ــە  ــی ب ــەی ئابووری ــن لێکەوت ــەش چەندی ــە ئەم ــراون، ک ڕاگی

دوای خۆیــدا هێنــاوە، بــۆ منوونــە ڕاگرتنــی چاالکییــەکان بۆتــە 

مایــەی دوورکەوتنــەوەی جەمــاوەر لــە یاریــگا وەرزشــییەکان، 

ئەمــەش پــارە و داهاتێکــی زۆر زیــان بــەر یانــەکان کەوتــوە، 

یاریــگاکان  ســەردانی  و  نافرۆرشێــن  بلیتــەکان  چونکــە 

لــە ســەرچاوەکانی  دیکــەش  یەکێکــی  ناکــەن. هەروەهــا 

ــی وەرزشــی  ــە فرۆشــی کەلوپەل ــە ل ــەکان، بریتیی ــی یان داهات

ــە  ــردوە. ل ــکی ک ــەواوی وش ــە ت ــەکان، ب ــی یاریزان و جلوبەرگ

الیەکــی دیکەشــەوە یانــەکان پــارەی ڕیکالمــی کۆمپانیاکانیــان 

ڕاوەســتانی  بابەتــی  جگەلــە  ئەمــە  دەچێــت.  کیــس  لــە 

چاالکییــە  و  یــاری  بــۆ  ڕاگەیانــدن  کەناڵەکانــی  پەخشــی 

وەرزشــییەکان، کــە ئەمــەش ســامانێکی زۆری بەرهــەم دەهێنــا 

ــووتردا. ــە پێش ل

تەنهــا بــە ڕاگرتنــی خولی یانــە نایابەکانی 

ئینگلتــەرا بــۆ مــاوەی یــەک هەفتــە، ئــەو 

ــۆن  ــەی )75 ملی ــە گشــتی نزیک ــە ب خول

بــەر  زیانــی  ئیســتەرلینی(  جونەیهــی 

ــە  ــە ب ــەر وەرزەک ــۆ ئەگ ــت. خ دەکەوێ

ــەی  ــەوا نزیک ــێتەوە، ئ ــەواوی هەڵوەش ت

)1 ملیــار جونــەی ئیســتەرلینی( زیــان 

هەروەهــا  دەکەوێــت.  خولەکــە  بــەر 

لــە ئیتاڵیــا، لــە هەمــوو هەفتەیەکــدا 

یانــەکان نزیکــەی )28 ملیــۆن یــۆرۆ( 

ــتی  ــۆی گش ــت. ک ــەر دەکەوێ ــان ب زیانی

دەگاتــە  خولــەش  ئــەو  زیانەکانــی 

نزیکــەی )110 ملیــۆن یــۆرۆ(. هەروەهــا 

ــی  ــاندنەوەی خول ــەری هەڵوەش ــە ئەگ ل

ئیســپانیدا، زیاتــر لــە )700 ملیــۆن یــۆرۆ( زیــان ڕووبــەڕووی 

خولەکــە دەبێتــەوە. ئەمــە لــە کاتێکــدا تەنهــا بــواری وەرزش 

)%1.5(ی کــۆی داهاتــی ناوخۆیــی ئیســپانیا پێــک دەهێنێــت.

ــەوەی  ــۆ ڕووبەڕووبوون ــی وەک بەرشــەلۆنە ناچــارە ب یانەیەک

ئــەم دۆخــە خەرجییەکانــی یانەکــەی کــەم بکاتــەوە، ئــەوەش 

ــەی،  ــی یانەک ــەی یاریزانان ــەوەی مووچ ــەی کەمکردن ــە ڕێگ ل

کــە لــە ڕاســتیدا لەگــەڵ موچــەی کارگێڕانــی دیکــەی یانەکــە، 

ــۆ تەرخــان  ــان ب ــژەی )%61(ی بودجــەی یانەکەی گشــتیان ڕێ

کــراوە هەمــوو وەرزێــک، کــە دەکاتــە )507 ملیــۆن یــۆرۆ(.

مامەڵــەی یانەکانــی خولــی ئینگلیــزی لــەم بارەیــەوە جیــاواز 

بــوو، ســەرەڕای ئــەوەش ڕووبــەڕووی چەندیــن کێشــە و گرفت 

ــەکان.  ــی یاریی ــە بلیت ــەبارەت ب ــەت س ــە تایب ــەوە، ب بوونەت

ــەی  ــڕی )350 جون ــاری داوە ب ــد بڕی ــەی مانچســتەر یونایت یان

ــی  ــە بلیت ــەوە، ک ــک بگێڕێت ــەر هاندەرێ ــۆ ه ــتەرلینی( ب ئیس

ــەی  ــدا یان ــە کاتێک ــە ل ــوە، ئەم ــاوەی کڕی ــی هەڵوەش یارییەک

چێڵســی ئــەو هەنــگاوەی نەنــاوە، ئەمــەش هاندەرانــی ئــەو 

ــوڕە کــردوە. ــەی ت یانەی

ئەو یانانەی زۆرترین زیانیان بەرکەوتوە



کۆرۆنا و قەیرانی کۆمپانیا پشکدارەکان
»لە پاش قەیرانە گەورەکەی ساڵی )2008(ـەوە،

زیانی وەها گەورە بەر پشکی کۆمپانیاکان نەکەوتوە«
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زۆرینــەی ئامــاژەکان، چاوەڕوانــی قەیرانێکــی زۆر قووڵــرت لــە قەیرانــی 

دارایــی ســاڵی 2008ی جیهــان دەکــەن، چونکــە قەیرانــی ئــەم جــارە 

ــان  ــوو، ی ــوو ئابووریناســەکان ب ــی هەم ــە دەرەوەی چاوەڕوانییەکان ل

بــە مانایەکــی دیکــە هــۆکاری ئــەم قەیرانــە ڕێوشــوێنە ئابوورییــەکان 

فاکتەرێکــی  بەڵکــوو  ئابــووری،  قەیرانێکــی  ببنــە  تــا  نەبــوون 

ئــەم  بــوو،  نائابــووری، کــە باڵوبوونــەوەی پەتایەکــی ڤایرۆســی 

ــدوە. ــەی خوڵقان قەیران

)ڕای دالیــۆ( یەکێکــە لــە ملیاردێــرە جیهانییــەکان و بــە دێڕێــک 

ــی  ــی جیهان ــەی ئابووری ــە یەخ ــە دەکات، ک ــەم قەیران ــت ل گوزارش

گرتــوە و دەڵێــت: »هــەر وەک چــۆن ڤایرۆســەکە بــەرە بــەرە لــە نــاو 

جیهانــدا باڵودەبێتــەوە و تەشــەنە دەکات، بــە هەمــان شــێوە قەیرانــە 

ــان  ــی جیه ــەن و واڵتان ــەنە دەک ــەرە تەش ــەرە ب ــش ب ئابوورییەکانی

بەڕێوەبــەری  )ئەنــدرۆ ســۆلیڤان(  گیــرۆدە دەکــەن«. هەروەهــا 

ــە  ــی ل ــی دارای ــۆ نێوەندگیری ــەرز« ب ــج پارتن ــرڵ بری ــای »پی کۆمپانی

هۆنــگ کۆنــگ دەڵێــت: »خەڵــک تۆقیــون، کەواتــە کەرتــی ئابــووری 

ــت«. ــراپ دەبێ ــک خ ــی گەلێ دۆخ

پشــکەکان لــە ئەورووپــا لــە ســەرەتای نیــوەی یەکەمــی مانگــی 

مارســدا، زۆر بــە خێرایــی دەســتیان کــرد بــە پاشەکشــە و داکەوتــن، 

فۆتســی  ئاماژەکانــی  دابەزینــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  سەرەتاکەشــی 

)FTSE-100( لــە لەنــدەن بــە ڕێــژەی )%7.7(، کــە ئەمــەش بــە 

قورســرتین گــورز دادەنرێــت بــەری کەوتبێــت لــە دوای ســاڵی)2008(

ـــەوە. هەروەهــا لــە واڵ ســرتیتیش )S&P-500( ســەرەتا بــە ڕێــژەی 

)%7( دەســتی بــە دابەزیــن کــرد، کــە ئەمــەش ڕووداوێکــی دەگمەنــە 

و ڕاســتەوخۆ بــۆ مــاوەی چەنــد ســەعاتێک هەمــوو الیەکــی تووشــی 

شــۆک کــرد و هەمــوو مامەڵەیــەک ڕاگیــرا، کــە ئەمــەش بــە هەمــان 

ــا  ــوو. هەروەه ــار ب ــەم ج ــەوە یەک ــاڵی )2008(ـ ــە دوای س ــێوە ل ش

بــە ڕێــژەی )6%(  )Dax(ی ئەڵامنــی و )Cac-40(ی فەڕەنســیش 

دەســتیان بــە دابەزیــن کــرد، بێگومــان ئەمــە تەنهــا دەســتپێکی 

دابەزینەکــە بــوو، دواتــر ڕێژەکەیــان زۆر زیاتــر ڕووی لــە دابەزیــن کــرد.

ــەوەی  ــەوە بەرزبوون ــاڵی )2008(ـ ــە دوای س ــەکان ل ــەرزە حکومیی ق

بەرچاویــان بــە خــۆوە بینیــوە لــە سەرانســەری جیهانــدا، بــە جۆرێــک 

ــە  ــتیدا و ل ــی ئاش ــە کات ــز ل ــە هەرگی ــا، ک ــتێکی وەه ــتبوە ئاس گەیش

ــوە. یەکێــک  ــە خــۆوە نەدی ــەو ئاســتەی ب کاتــی نەبوونــی جەنگــدا، ئ

لــە شــیکەرەوە ئابوورییــەکای )دویــچ بانــک( بــاس لــەوە دەکات کەرتــە 

ــەرز  ــە ق ــانەیی ل ــتێکی ئەفس ــان، ئاس ــەرەکییەکانی جیه ــە س ئابووریی

تۆمــار دەکــەن، کــە لــە مــاوەی )150( ســاڵی ڕابــردوودا یەکــەم جــارە 

ــەو جــۆرە تۆمــار بکرێــت. ئاســتی ل

لێکەوتە ئابوورییە کورتمەوداکان:
ــی  ــتییەکان، وەک خەرجییەکان ــوێنە تەندرووس ــی ڕێوش 1. خەرجی

کەرەنتینــە، پشــکنین، کەلوپەلــی تایبــەت، کاتــی زیــادەی کارکردنی 

کارمەنــدە تەندرووســتییەکان.

2. ڕێوشــوێنە خۆپارێزییە تەندرووســتییەکان، وەک پاکژکەرەوەکان، 

ماســک، دەســتکێش و جلوبەرگی پزیشــکی.

ــە وەک  ــۆ منوون ــتییەکان؛ ب ــە ناتەندرووس ــوێنە خۆپارێزیی 3. ڕێوش

ــاو  ــە ن ــود ل ــنوورەکان، یاخ ــەر س ــە س ــەکان ل ــوێنە ئەمنیی ڕێوش

شــارەکان، بــۆ جێبەجێکردنــی قەدەغــەی هاتوچــۆ و پاراســتنی 

تەندرووســتییەکان. دامــەزراوە 

4. ســەعاتە لــە دەســتچوەکانی کاری تووشــبوانی کۆرۆنــا، کــە 

ئەمــەش بــە هــۆی هەندێــك ڕێوشــوێنی خۆپارێزییــەوە زۆرێکیــان 

ماڵــەوە،  نێردرانەتــەوە  کارەکانیــش  و  ئیــش  ڕاگرتنــی  پێــش 

و  ئیشــوکارەکان  دەســتپێکردنەوەی  پــاش  شــێوە  هەمــان  بــە 

ــەر  ــەوە س ــت نەچن ــا ماوەیــەک دەبێ ــان، ت ــاییبوونەوەی ژی ئاس

کارەکانیــان.

لێکەوتە ئابوورییە درێژمەوداکان:
ــە  ــە، ڕەنگ ــەم بارودۆخ ــبینینەکراویی ئ ــڕی و پێش ــۆی کتوپ ــە ه ب

درێژمــەوداکان  ئابووریــی  لێکەوتــە  پێویســت  وەک  هێشــتا 

دەرنەکەوتــن، بــەاڵم لــە حاڵەتــی بەردەوامبوونــی قەیرانەکــەدا و 

نەگرتنەبــەری سیاســەتی دارایــی و نەختینەیــی بۆ چارەســەرکردنی، 

ئــەم  ڕووبــەڕووی  جیهــان  ئابووریــی  دەکرێــت  چــاوەڕوان 

پێشــهاتانە ببێتــەوە:

ئیلتیزامــە  ناتوانــن  کۆمپانیایانــەی  ئــەو  مایەپووچبوونــی   .1

بکەنــەوە. پــڕ  داراییەکانیــان 

قەرزەکانیــان  ناتوانــن  تاکەکەســانەی  ئــە  مایەپووچبوونــی   .2

ئوتۆمبێــل. و  خانووبــەرە  قــەرزی  وەک  بدەنــەوە، 

لــەو  کارمەندانــەی  ئــەو  ناردنەوەماڵــەوەی  و  بێکاربــوون   .3

مووچــەی  ناتوانــن  چیــرت  کــە  دەکــەن،  کار  کۆمپانیایانــە 

بــدەن. کارمەندەکانیــان 

4. داڕمانــی سیســتمی دارایــی بــە هــۆی پاڵەپەســتۆ لــە ســەر 

ــیولە. س

بەرزبوونــەوەی  و  پیشەســازی  جیهانگیریــی  لــە  پاشکەشــە   .5

ــدا  ــی خۆیان ــە ئابووری ــەی ل ــەت و کۆمپانیایان ــەو دەوڵ ــژەی ئ ڕێ

ــوو  ــی هەم ــۆ دابینکردن ــن ب ــان دەبەس ــودی خۆی ــە خ ــت ب پش

پێداویســتییەکانی زنجیــرەی بەرهەمهێنانــی کااڵ و بەرهەمەکانیــان.
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کۆرۆنــا  ڤایرۆســی  کــە  پێدانــە  ئامــاژە  جێگــەی  گشــتی  بــە 

ــدا،  ــە جیهان ــانی ل ــەوەی نایەکس ــۆ کەمکردن ــێت ب ــەر دەکێش س

ــر  ــدەکان، زیات ــە دەوڵەمەن ــدەکان و تاک ــە دەوڵەمەن ــە واڵت چونک

مێــژوو  درێژایــی  بــە  دەبنــەوە.  نەخۆشــییەکان  ڕووبــەڕووی 

هــەژاران  یەخــەی  پەتــاکان  و  نەخۆشــییەکان  کــە  دەبینیــن، 

و نەدارانیــان گرتــوە، بــەاڵم ئەمــڕۆ دەبینیــن، بــە تایبــەت لــە 

دەرەوەی چیــن، دەوڵەمەنــدەکان زیاتــر ڕووبــەڕووی ئــەم پەتایــە 

دەبنــەوە، بــۆ منوونــە ئەوانــە تــووش دەبــن، کــە لــە ســەر کەشــتییە 

گەشــتیارییەکان لــە خۆشــی و گەڕانــن، سیاســییە دیــارەکان و 

کارەکتــەرە دیــارەکان و بزنســامنە گەورەکانــن. دەوڵەمەنــدەکان و 

دەســتبەژێرەکان زیاتــر مەترســیی تووشــبوونیان لــە ســەرە، چونکــە 

زیاتــر دەگەڕێــن و گەشــتی زیاتــر دەکــەن و لــە دامــەزراوە پــڕکار 

و تێکەڵەکانــدا کار دەکــەن.

ــە ســەرە،  ــر مەترســییان ل ــدەکان زیات هــاوکات ســامانی دەوڵەمەن

چونکــە نرخــی پشــکی بــازاڕە داراییــەکان زۆر دابەزیــوون، کەواتــە 

ــاکان  ــاوەن کۆمپانی ــەم خ ــکەکان و ه ــاوەن پش ــودی خ ــەم خ ه

کۆکــراوەی  ســامانی  دەبنــەوە.  مەترســییە  ئــەم  ڕووبــەڕووی 

دەوڵەمەندتریــن )500( کەســی جیهانیــش بــە نزیکــەی )500( 

ملیــار دۆالری ئەمریکــی دابەزیــوە، لــەم نێوەندەشــدا ســێ کــەس 

زۆرتریــن زیانیــان بــەر کەوتــوە، کــە بریتیــن لــە )جێــڤ بیــزۆس، 

ــۆ(. ــارد ئارن ــس، بێرن ــڵ گەیت بی

بودجەی تەرخانکراوی واڵتان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا



کاریگەرییە ئابوورییەکانی کۆرۆنا 
لە نێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوادا

»ئەگەر نەبوونی نەوت کێشەیەک بێت، هەبوونی دوو جار کێشەیە«
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ــی ســاڵی )2018(وە  ــی کۆتای ــە دوای ــی ل ئاســتی پڕۆســەی بازرگان

خــۆی لــە بارێکــی شــڵۆقدا بــوو، نەیتوانــی ســاڵی )2019( بارێکــی 

جێگیــر بــە خۆیــەوە ببینێــت، هەمــوو چــاوەکان لــە ســاڵی 

ــێ  ــتی پ ــەوە دەس ــاڵەش ب ــەم س ــەاڵم ئ ــی، ب ــان دەڕوان )2020( ی

کــرد، کــە هەمــوو الیــەک دەیبینــن. تەنانــەت پێــش ســەرهەڵدان 

)کریســتالینا  کۆرۆنــاش  ڤایرۆســی  پەتــای  باڵوبوونــەوەی  و 

جۆرجێڤــا(، بەڕێوەبــەری ســندوقی دراوی نێودەوڵەتــی، باســی 

ــەوە قۆناغێکــی قورســی  ــێ دەنێت ــان پ ــی جیه ــرد ئابووری ــەوە ک ل

داکشــانەوەوە، کاتێکیــش ڤایرۆســەکە بەمجــۆرە بــە جیهانــدا بــاڵو 

بەڕێوەبــەری  ئەیزیڤیــدۆ(ی  )ڕۆبێرتــۆ  پێشــبینییەکانی  بــوەوە، 

ڕێکخــراوی بازرگانیــی جیهانــی، هێنــدەی دیکــە ڕەشــبینانە بــوون 

ــاڵی )2020(. ــی س ــتی ئابووری ــە ئاس ــەبارەت ب س

وێــڕای ئــەوەی ئەزیڤیــدۆ بــە هــۆی پێگــە و پۆســتەکەیەوە، 

نەیدەویســت ڕاســتەوخۆ هاوکێشــە و ژمــارەکان بخاتــەڕوو، تەنهــا 

پێشــبینیی ئــەوەی دەکــرد، کــە لێکەوتــە ئابوورییەکانــی ئــەم 

ــەو  ــەاڵم ئ ــن، ب ــر دەب ــەوەی ســاڵی)2008( بەهێزت ــە، زۆر ل قەیران

ــی و  ــرەی بازرگان ــە کۆنگ ــەوە دەرەوە ل ــان کردۆت ــەی دزەی ژماران

گەشــەپێدانی جیهانیــدا، ئامــاژە بــەوە دەدەن، کــە هەناردەکــراوە 

ملیــار  ســاڵدا،)48(  ئــەم  شــوباتی  مانگــی  لــە  جیهانییــەکان 

ــاردە  ــتانی هەن ــۆی ڕاوەس ــە ه ــەش ب ــردوە، ئەم ــان ک دۆالر کەمی

پیشەســازییەکانی چیــن بــۆ دەرەوەی واڵتەکــەی.

قســە و بــاس لــە ســەر داهاتــووی پڕۆســەی بازرگانــی لــە جیهانــدا، 

پــاش قەیرانــی کۆرۆنــا، هــەر تەنهــا پەیوەســت نابێــت بــە ڕادەی 

ــە دۆخــی داکشــانەوە، بەڵکــوو  ــی ل ــی جیهان ــی ئابووری دەرچوون

ــیپی  ــەر پڕەنس ــە س ــتکردن ل ــیار دروس ــۆ پرس ــەوە ب ــژ دەبێت درێ

ــی. ڕەنگــە  ــی جیهان ــی ڕێکخــراوی بازرگانی ــازاد و ڕۆڵ ــی ئ بازرگانی

ــە  ــە پێشــرت، چونک ــرتە ل ــەاڵم قووڵ ــت، ب ــازە نەبێ ــتێکی ت ــە ش ئەم

ــکا،  ــەرۆکی ئەمری ــە س ــە ب ــپ بوەت ــد ترەم ــەوەی دۆناڵ ــەو دەم ل

بــەردەوام کێشــەی بازرگانــی هەبــوە لــە نێــوان چیــن و ئەمریــکا، 

ــکادا. ــا و ئەمری ــی ئەورووپ یەکێتی

ــی  ــی جیهان ــەی ڕێکخــراوی بازرگانی ــەم الوازیی ــر ســایەی ئ ــە ژێ ل

لــە ســەردەمی کۆرۆنــادا، واڵتــان ناچــار دەبــن پەنــا بــۆ ڕێوشــوێنی 

ــی  ــان کاریگەری ــە هەندێکیی ــە ڕەنگ ــەرن، ک ــان ب ــی خۆی تایبەتی

گــەورە بکەنــە ســەر سیســتمی خــۆراک و کەمبوونــەوەی لــە 

جیهانــدا. بــۆ منوونــە واڵتــی میــر، کــە یەکێکــە لــە واڵتــە 

بەهێــزەکان لــە بــواری پیشەســازیی خۆراکــە لــە قوتونــراوەکان، لــە 

کۆتاییەکانــی مانگــی مارســەوە بڕیاریــدا بــۆ مــاوەی ســێ مانگــی 

لە ئێستادا ڕۆژانە تەنها )810 

هەزار( بەرمیل نەوت بەکار 

دەبرێت. لە کاتێکدا ئەگەر 

ساڵی )2019( بە تێکڕا 

وەربگرین، ڕۆژانە )100 ملیۆن( 

بەرمیل نەوت بەکار براوە

کۆرۆنا هەر مرۆڤی گیرۆدە نەکرد، بەڵکوو نەوتیش
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داهاتــوو، هەمــوو جــۆرە هەناردەیەکــی بەرهەمــە پاقلەمەنییــەکان 

بــۆ دەرەوەی واڵتەکــەی ڕابگرێــت. هەروەهــا ڤێتنــام، کــە ســێیەم 

گەورەتریــن هەناردەکــەری برنجــە لــە جیهانــدا، دەســتیکردوە 

ــی  ــان و هەناردەکردن ــە ڕادەی بەرهەمهێن ــاندنەوە ب ــە چاوخش ب

برنجــدا. هەروەهــا واڵتــی کازاخســتان لــە نۆیــەم گەورەتریــن 

ــە  ــگاوی گرتۆت ــان هەن ــدا، هەم ــە جیهان ــە ل ــەری گەمن هەناردەک

دەکات  دەســت  و  هەناردەکراوەکانــی  بــە  پەیوەســت  بــەر 

ــوێنی  ــان ڕێوش ــە هەم ــە ئەم ــۆ منوون ــە ب ــەوەی، ک ــە کەمکردن ب

ڕووســیایە لــە ســاڵی)2007(، کــە بــە هــۆی تەنگــەژەی گۆڕانکارییە 

ــردەوە. ــەم ک ــی ک ــراوی گەمن ــەوە هەناردەک ژینگەییەکان

زیانە گەورەکە بۆ واڵتە عەرەبییەکانە:
ئــەو ڕێوشــوێنانەی ســەرەوە و چەندیــن ڕێوشــوێنی دیکــەش 

کــە جێبەجــێ دەکرێــن، زەرەرمەنــدی یەکــەم لێــی دەوڵەتــە 

عەرەبییەکانــن، چونکــە بــە پلــەی یەکــەم بــۆ زۆرینــەی زۆری 

ــە دەرەوە  ــی ل ــە هاوردەکردن ــت ب ــان پش ــتە خۆراکییەکانی کەرەس

ــی  ــی عەرەب ــی ئابووری ــی ڕاپۆرت ــرەی ئامارەکان ــە گوێ دەبەســن. ب

یەکگرتــوو بــۆ ســاڵی)2019(، کورتهێنانــی خــۆراک بــۆ واڵتــە 

ــار  ــە ســاڵی )2019( گەیشــتبوە نزیکــەی )35( ملی عەرەبییــەکان ل

دۆالر. )مەبەســت لــە کورتهێنانــی خــۆراک، ڕادەی کەمــی خۆراکــە 

ــتواندا(. ــارەی دانیش ــەر ژم ــە بەرانب ل

ــەی  ــە گەورەک ــا، نەهامەتیی ــی ســەردەمی کۆرۆن ــی ئابووری قەیران

ــە  ــن، وات ــی نیی ــی نەوتی ــە واڵت ــە، ک ــە عەرەبییانەی ــەو واڵت ــۆ ئ ب

ــە  ــوو ڕەنگ ــە، بەڵک ــەوت نیی ــەرەکییان ن ــەم و س ــاردەی یەک هەن

داهاتــی کەرتــی گەشــتیاری بێــت یــان هــەر داهاتێکــی دیکــە. لــە 

هەمــان کاتــدا حاڵــی دەوڵەتــە نەوتییەکانیــش هێنــدە بــاش نییــە، 

ــەوە،  ــی نەوت ــە نرخ ــرتاوەتەوە ب ــش بەس ــی ئەوانی ــە داهات چونک

ــەم جــارەی  ــی ئ ــرەی هەمــوو پێشــبینییەکان دابەزین ــەاڵم بەگوێ ب

دابەزینەکــەی  ئــەوەی  لەبــەر  نــەوت کاتــی دەبێــت.  نرخــی 

پەیوەســتە بــە ڕاوەســتانی کاری کارگــەکان و هاتوچــۆی ئوتۆمبێــل 

ــوتەمەنی  ــە س ــەی ب ــر و ئامڕازان ــەو ئامێ ــەرجەم ئ ــە و س و فڕۆک

کار دەکــەن، هــەر بۆیــە لــە گــەڵ کەوتنــەوەکاری ئەوانــە، نرخــی 

ــەوە دەکات. ــە بەرزبوون ــش ڕوو ل نەوتی

داتەپینی نرخی نەوت و کاریگەرییەکانی
جگــە لــە هەڵبەزودابــەزە بەردەوامەکانــی بــازاڕی نەوتــی جیهانــی 

بــە بەردەوامــی، بــەاڵم ڤایرۆســی کۆرۆنــاش هــۆکارە ســەرەکییەکە 

بــوو. ڕەنگــە زۆر خەڵکانــی ئاســایی پرســیاری ئەوەیــان ال دروســت 

ــەر  ــە س ــی دەکات ــە کاریگەری ــەم ڤایرۆس ــی ئ ــە بۆچ ــت ک بووبێ

ڤایرۆســی کۆرۆنــا؟ هۆکارەکــەی بریتییە لــە ڕاوەســتانی جمووجوڵە 

پیشەســازی و بازرگانــی و گەشــتیارییەکانی جیهــان. زۆرینــەی 

هــەرە زۆری کارگەکانــی جیهــان لــە کارکــردن ڕاوەســتاون، ئەمــەش 

بوەتــە مایــەی کەمبوونــەوەی بەکاربردنــی ســووتەمەنی و وزە. 

زۆرینــەی هــەرە زۆری گەشــتە ئاســامنییەکان ڕاوەســتاون، ئەمــەش 

وەهــای کــردوە پێویســتییەکی ئەوتــۆ بــە دروســتکردنی بەنزینــی 

ــاو.  ــی خ ــی نەوت ــە بەرهەمەکان ــە ل ــە یەکێک ــت، ک ــە نەبێ فڕۆک

بەشــێکی زۆری جووڵــەی بازرگانیــی نێــوان واڵتــان و ناوخــۆی 

ــل و گازیــش  ــی ئوتۆمبێ ــە بەنزین واڵتانیــش ڕاوەســتاوە، هــەر بۆی

ئەوانشــەوە  هەمــوو  ســەروو  لــە  دەهێرنێــن.  بــەکار  کەمــرت 

ــتی  ــە گش ــل ب ــەی ئوتۆمبێ ــتی و جووڵ ــە گش ــک ب ــەی خەڵ جووڵ

ڕاوەســتاون، کــە ئەمــەش بەکارهێنانــی بەنزینــی کــەم کردوەتــەوە. 

ــان  لەگــەڵ چەندیــن فاکتــەری دیکــە، کــە هەمــوو ئەوانــە وەهای

کــردوە بەرهەمەکانــی نەوتــی خــاو زۆر کــەم ببنــەوە و خواســت 

لــە ســەریان کــەم بێتــەوە. لــە ئێســتادا ڕۆژانــە تەنهــا )810 هــەزار( 

بەرمیــل نــەوت بــەکار دەبرێــت. لــە کاتێکــدا ئەگــەر ســاڵی 2019 

ــل  ــۆن( بەرمی ــە )100 ملی ــڕا ڕۆژان ــە تێک ــن، ب ــڕا وەربگری ــە تێک ب

دیــزڵ  ســووتەمەنی  نێوەندەشــدا  لــەم  بــراوە.  بــەکار  نــەوت 

کەمرتیــن بەکارهێنانــی هەیــە و بەرهەمهێنانــی زۆر دابەزیــوە. 

ــان  ــی نەوتەی ــی نرخ ــی دابەزین ــەم هەل ــان ئ ــە واڵت ــک ل هەندێ

ــۆ  ــەوت، ب ــە ن ــی کــۆگا ســرتاتیژییەکانیان ل ــۆ پڕکردن قۆســتۆتەوە ب

ــەی  ــد واڵتاک ــپ( ڕای گەیان ــد ترەم ــە )دۆناڵ ــکا، ک ــە ئەمری منوون

ــی کــۆگا  ــۆ پڕکردن ــەوت تەرخــان دەکات ب ــل( ن ــۆن بەرمی )75 ملی

ــەی. ــرتاتیژییەکانی واڵتەک س



ئەو کۆمپانیایانەی کۆرۆنا بوو بە خێر بۆیان
مایەپووچبوونی چەند ملیاردێرێک و هەڵتۆقینی چەندین ملیاردێری دیکە



ساڵی چوارەم ژمارە )10(  حوزەیرانی  542020 FOCUS

 ،)Netflix( ــس ــای نێتفلێک ــی پەخــش: کۆمپانی 1. کۆمپانیاکان
خزمەتگوزاریــی  بــواری  پێشــەنگەکانی  کۆمپانیــا  لــە  یەکێکــە 

ــەی  ــەو کۆمپانیایان ــدا. یەکێکــە ل ــە جیهان ــی ل پەخشــی تەلەفزیۆن

لــەم ماوەیــەدا قازانجێکــی زۆری کــردوە و بەهــای پشــکەکانی زۆر 

بــەرز بۆتــەوە، ئەمــە لــە کاتێکــدا ئامــاژەی پشــکەکان لــە تــەواوی 

کەرتەکانــی دیکــەی جیهانــدا، لــە دابەزیندایــە بــە هــۆی ڤایرۆســی 

ــانە:  ــەکان ئاس ــپۆڕانی بۆرس ــەش الی پس ــۆکاری ئەم ــاوە. ه کۆرۆن

ــە ترســی  ــەوە ل ــان دەمێنن ــە ماڵەکانی ــک ل ــەی خەڵ ــک زۆرین کاتێ

باڵوبوونــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆنــا، ڕێــژەی تەماشــاکردنی فیلمــەکان 

ــردوە. ــوون ک ــە زیادب ــرە پەخشــکراوەکان ڕووی ل و زنجی

2. وەرزشــی دەســتەجەمعی لــە دوورەوە: کۆمپانیــای پیلۆتۆن 
)Peloton(ی، تایبــەت بــە پاســکیل و ئامێــری ڕاهێنانــی جەســتەیی 

ــەوەی  ــا و مان ــەوەی ڤایرۆســی کۆرۆن ــە هــۆی باڵوبوون ــاڵ، ب ناوم

ــی لەشــجوانی  ــە هۆڵەکان ــن بچن ــە ناتوان ــەوە، ک ــە ماڵ ــەکان ل تاک

و وەرزش، بۆیــە خواســت لــە ســەر داواکردنــی ئــەم ئامێرانــە زۆر 

بــوە، بــەاڵم ئــەوەی ئامێرەکانــی ئــەم کۆمپانیایــە جیــا دەکاتــەوە، 

ئەوەیــە کــە شاشــەیەکی لــە ســەر جێگیــر کــراوە و دەتوانرێــت بــە 

شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ ڕووبــەڕوو لــە گــەڵ ڕاهەێنەرانــدا لــە ســەر 

هێــڵ بێــت.

3. کۆرۆنــا چەندیــن ملیاردێــری دروســتکرد: )ســتیڤان 
ــدا  ــە ماوەیەکــی کورت ــا« ل ــای »مۆدێرن بانســێل( ســەرۆکی کۆمپانی

چــوە ڕیــزی دەوڵەمەندەکانــی جیهانــەوە، ئەمــەش پــاش ئــەوەی 

ــە  ــەوەی ب ــاو بەرزبوون ــی بەرچ ــە ڕێژەیەک ــکەکانی ب ــای پش بەه

خۆیــەوە بینــی، داخوازیــی پێشــکەش کــردوە بــۆ هەوڵدانــی 

یەکێکــی  کۆرۆنــا.  ڤایرۆســی  بــە  دژ  ڤاکســینێک  دۆزینــەوەی 

دیکــەش لــەو کەســانەی هاتــە پــاڵ ئــەم کۆمپانیایــە، بریتییــە لــە 

)وی چــای(، کــە خاوەنــی زۆرتریــن پشــکەکانی کۆمپانیــای »تــۆپ 

ــکی. ــی پزیش ــە دەستکێش ــەت ب ــۆف«ی تایب گل

4. کۆبوونــەوە ســەرهێڵەکان: هــەر لــەم ماوەیەدا پشــکەکانی 
کۆمپانیــای )Zoom( بــە رێژەیەکــی بەرچــاو بەهــای بــەرز بــوەوە، 

کــە خزمەتگوزاریــی پەخشــکردنی کــۆڕ و کۆبوونــەوەکان پەخــش 

دەنگدانــەوەی  شــوباتەوە  مانگــی  کۆتاییەکانــی  لــە  و  دەکات 

ئەمــەش  هــۆکاری  بێگومــان  جیهانــدا.  لــە  هەبــوە  گــەورەی 

ــی  ــی کۆمپانیاکان ــە کارمەندان ــک ل ــەوەی زۆرێ ــۆ ئ ــەوە ب دەگەڕێت

کەرتــی تایبــەت، لــە ماڵــەوە و بــە شــێوەیەکی ســەرهێڵ کار 

دەکــەن، تەنهــا لــە مــاوەی ئــەم چەنــد مانگــەی ئــەم ســاڵدا 

ــردوە،  ــدا ک ــازەی پەی ــو بەشــداربووی ت ــۆن و نی نزیکــەی دوو ملی

کــە ئــەم ژمارەیــەش زیاتــرە لــە کــۆی بەشــداربوە تازەکانــی 

ســەرجەم ســەرتاپای ســاڵی 2019.

5. کۆرۆنــا و هامســتەر؛ بەتاڵبوونــەوەی مارکێتــەکان: 
هەڵمەتێکــی زۆر و خواســتێکی کتوپــڕ بــۆ کڕینــی کەرەســتەی 

ــەی  ــەوەی ڕەف ــەی خاڵیکردن ــوە مای ــراو، ب ــە قوتوون ــی و ل خۆراک

)Carrefour( ی ئەڵامنی و)REWE( مارکێتــە زەبەالحەکانــی وەک

ی فەڕەنســی. ئــەم دیاردەیــە بــە »کڕیــارە هامســتەرەکان« نارساوە، 

وەک ئاماژەیــەک بــۆ ئاژەڵــی هامســتەر، کــە ئــەم ئاژەڵــە زیــاد لــە 

پێویســتیی خــۆی خــۆراک هــەڵ دەگرێــت. ئەمــەش جارێکــی 

ــەوە.  ــەرز دەکات ــەکان ب ــا خۆراکیی ــکی کۆمپانی ــای پش ــە بەه دیک

لــە الیەکــی دیکەشــەوە کۆمپانیاکانــی »ئەمــازۆن« و »عەلــی بابــا« 

برەوێکــی گەورەیــان پەیــدا کــردوە بــۆ کڕینــی ســەرهێڵ، بــە هــۆی 

ــەی  ــی قەدەغ ــە دەرەوە و ڕاگەیاندن ــە چوون ــان ل ــی هاواڵتیی ترس

ــدا. ــە زۆر واڵت هاتوچــۆ ل

6. کۆمپانیــای )3M(: لــە ژێــر ســایەی ئــەم دۆخــەدا، کــە 
خواســتێکی گــەورە لــە ســەر ماســک و دەســتکێش و کەرەســتەی 

ــە  ــا ل ــت هێن ــە دەس ــی ب ــن قازانج ــوو، گەورەتری ــکی هەب پزیش

ویالیەتــە یکگرتووەکانــی ئەمریــکا.

ــی  ــای )TeamViewer(ی ئەڵامن ــەڕۆک: کۆمپانی 7. ئۆفیســی گ
قازانجــی گــەورەی بــە دەســت هێنــاوە لــە مــاوەی چەنــد مانگێکی 

لــە مــاوەی دوو ڕۆژدا پشــکەکانی  کەمــدا، بەجۆرێــک تەنهــا 

کۆمپانیاکــە بــە ڕێــژەی )%20( بەرزبوونەوەیــان بــە خــۆوە بینیــوە.

سەرچاوەکانی بەشی بابەتە ئابوورییەکان:
http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/article/1206217
https://www.aljazeera.net/home/search
https://www.aa.com.tr/ar/
https://aawsat.com/home/article/2193966/
https://marxy.com/?p=3720
https://www.dw.com/ar/
https://beirut-news.com/sport/138672
https://arabic.cnn.com/business/video/202012/04//v87624-forbes-
arab-worlds-richest-2020
https://www.albayan.ae/economy/last-deal/20201.3829363-13-04-





لە باڵوکراوە تازەکانی دەزگای ئایدیا بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

پڕۆژەی 
كتێب 

لەباڵوکراوەکانی  دەزگای ئایدیا
بۆ فکر و لێکۆڵینەوە

زنجیرە )    (

ئەم  ئایدیایە،  ــای  ــی دەزگـ ــەردەوام ب هــەمــەالیــەن و  پــڕۆژەیــەكــی 
پڕۆژەیە بە گوێرەی ئەو هێڵەی دەزگاکە کاری لەسەر دەکات، خزمەت 
کتێبی  چاپکردنی  بە  گرنگیی  زیاتر  گشتی  بە  دەکــات.  خوێنەران  بە 
و  )فیکر  بوارەکانی  لە  دەدات،  کــوردی  زمانی  بۆ سەر  وەرگــێــڕراو 
فەلسەفە، سیاسەت، ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی، هزری چەپ و 
مارکسیزم و ئایدیا مرۆڤدۆستەکان، پرسی ژن، پرسی کورد، ئابووری 
و وزە( تاوەکوو لەم ڕێگەیەوە ئاسۆیەکی نوێ لە بەردەم خوێنەرانی 
کوردزماندا بکاتەوە بۆ ئاشنابوون و بیرکردنەوە لە ناو فەزای فیکریی 
جیهانییدا. ئامانجی دەزگای ئایدیا ئاشناکردنی خوێنەری کوردزمانە 
بە فیکر و فەلسەفەی جیهانی و فراوانکردنی دونیابینیی خوێنەرەکانی، 
ئایدیا دەیەوێت چیتر فەلسەفە لە چوارچێوەی نوخبەیەکی بچووکدا 
هەتا خوێنەری  الیەک،  هەموو  بۆ  بابەتێک  ببێتە  بەڵکوو  نەمێنێتەوە، 
ڕووداوەکانی  و  دیــاردە  بۆ  قووڵتر  خوێندنەوەیەکی  بتوانێت  کورد 
ئایدیا باڵوکردنەوەی  ئامانجێکی دیکەی دەزگای  بکات.  دەوروبــەری 
کتێبە لە بواری سیاسەتدا، تا لەم ڕێگەیەوە سیاسەت مانایەکی دیکەی 
زانستی و کۆمەاڵیەتی وەربگرێتەوە و لەو مانە ناجۆرە دەرچێت کە 

پێی بەخشراوە.
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