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Күн менен адилетсиз атаандаштык

Ой жүгүртүү үчүн суроо: Саясатчылар арзан импорт экономика үчүн зыян экенин
тез-тез айтып келишет. Бул чыгарманы окуп жатканда, ушул пикир жөнүндө
ойлонуп көрүңүз.

«Мырзалар, сиздер туура жолдо бара жатасыздар. Сиздер абстракттуу
теорияларды четке кагып, арзанчылык менен молчулукка анча маани
бербейсиздер. Сиздер өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгын гана башкы орунга
коёсуздар. Сиздер аны чет элдик конкуренциядан коргоп, улуттук рынокту
улуттук өнөр жай үчүн сактап калгыңыздар келет.

Биз жарык жабдууларын өндүрүү боюнча бизден алда канча жогору турган
чет элдик атаандаштын киши чыдагыс атаандаштыгынан жапа чегип жатабыз,
ал биздин улуттук рынокту укмуштуудай арзандатылган баадагы товарлары
менен каптатып жатат. Ал пайда болору менен биздин соода токтоп калат:
бардык керектөөчүлөр ага кайрылышат; ал эми ата мекендик өнөр жайдын
бүтүндөй тармагы дароо стагнация абалына түшөт. Бул атаандаш (албетте,
Күндөн башка эч ким бизге мындай атаандаштык кыла албайт) биз менен аёосуз
согушуп жатат жана биз аны бузуку Албион чыгарган деп шектенип жатабыз
(азыркы заман үчүн жакшы саясат); анткени ал ошол текебер аралга этияттык
менен мамиле кылат, ал эми бизге андай мамилеси жок.

Биз сиздерден бардык терезелерди, айнек чатырларды, тыңдоочу
терезелерди, сырткы жана ички терезе капкактарын, пардаларды, жалюздарды,
жашыруун көзөнөктөрдү, бир сөз менен айтканда, күндүн жарыгын үйгө киргизе
турган бардык тешиктерди, жылчыктарды, көзөнөктөрдү жабууну
милдеттендирген мыйзамды кабыл алууңуздарды суранабыз жана өлкөнүн
жыргалчылыгы үчүн иштеп жаткан биздей өндүрүүчүлөрдү ушундай оор күндө
жалгыз таштап койбойт деп сиздерге ишенебиз.

Фредерик Бастиаттын “Шамчылардын петициясы” аттуу чыгармасынын

кыскартылган варианты



2

Мырзалар, сиздер биздин бул өтүнүчүбүздү сатира деп эсептебейсиздер
жана биздин жүйөлүү себептерди укпай туруп, өтүнүчүбүздү колдоодон баш
тартпайсыздар деп ишенебиз.

Биринчиден, табигый жарыктын бардык мүмкүнчүлүктөрүн мүмкүн
болушунча жаап, жасалма жарыкка талап жаратсаңыздар, бул биздин француз
өндүрүүчүлөрдүн кимисине жакпасын?

Биз сиздердин каршы пикириңиздерди алдын ала сезип турабыз,
мырзалар, бирок биз билебиз, сиздер бизге эркин соода тарапкерлеринин
болбогон иштеринен тандап алган жүйөөлөрдөн башка эч нерсе айта
албайсыздар. Бизге каршы айтылган ар бир сөз ошол замат өзүңүздөргө жана
бүткүл саясатыңыздарга каршы болуп калат деп ишендиребиз.

Сиздер эгерде каалап жаткан коргоого ээ болсоңор, өлкө мындан зыян
тартат, анткени чыгымдар керектөөчүнүн моюнуна түшөт деп каршы
чыгасыздар.

Биз ага мындай деп жооп беребиз:
«Сиздер керектөөчүнүн кызыкчылыгын талап кылууга укугуңуздар жок,

анткени анын кызыкчылыгы өндүрүүчүнүн кызыкчылыгына карама-каршы келген
сайын, сиз акыркысын курмандыкка чаласыздар. Сиздер муну жумушчуларды
жана жумуш издегендерди шыктандыруу максатында жасадыңыздар. Ошол эле
себеп менен азыр дагы ушундай кылышыңыздар керек.

Сиздер өзүңүздөр эле бул каршылыкты жоюп салдыңыздар. Сиздерге
керектөөчү темирди, көмүрдү, жүгөрүнү, кездемелерди эркин ташып келүүгө
кызыкдар экендигин айтышканда, «албетте» деп жооп бересиздер, бирок
өндүрүүчү аларды четтетүүгө кызыкдар. Мейли, ошондой болсун; керектөөчүлөр
табигый жарыктын бекер берилишине кызыкдар болсо, жасалма жарык
өндүрүүчүлөр да ага тыюу салууга ошондой эле кызыкдар.

Эгерде сиздер Күндүн жарыгы – жаратылыштын айкөл белеги, мындай
белектерден баш тартуу - байлыктын өзүнөн баш тартуу, ага ээ болууну
кубаттайбыз дей турган болсоңуздар, анда биз сиздерди өз саясатыңыздарды
өлтүрүп албаңыздар деп эскертебиз. Эсиңиздерде болсун, буга чейин сиздер
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чет элдик өнүмдү четке кагып келгенсиздер, анткени алар өлкө өнүмдөрүнө
салыштырмалуу бекер белектерге окшошуп кетет.

Жаратылыш менен кишинин эмгеги товарларды өндүрүүдө (өлкөгө жана
климатка жараша) ар кандай катыштарда кызматташат. Табият берген бөлүгү -
өзгөчө бекер; ал эми киши эмгеги менен табылган бөлүгү - наркты түзөт жана ага
акы төлөнөт.

Лиссабондун апелсини Париждин апелсининин жарым баасына сатылат,
анткени ал - табигый, демек, бекер жылуулук башкалар үчүн кымбат болгон
жылуулуктун ишин жасайт.

Бизге Португалиядан апелсин келгенде, биз ал жарым-жартылай бекер,
жарым-жартылай чыгымы менен келди деген тыянакка келишибиз мүмкүн;
башкача айтканда, Париждикине салыштырмалуу ал бизге жарым баасына
келет.

Ал эми биздин ырасташыбызча, бүтүндүн дал ошол беп-бекер (бул сөз
үчүн кечирип сурайм) жартысы эске алынбоого тийиш. Сиз деле: “Өлкөнүн ички
жумушчу күчү бүткүл ишти аткарган, чет өлкөлүк жумушчу күчү ал иштин
жартысын эле жасап, калганын Күн нуру камсыздаган чакта, деги кантип өлкөнүн
жумушчу күчү чет өлкөлүк жумушчу күчүнө атаандаштыкта туруштук бере
алсын?” – деп айтасыз да. Бирок жарымы бекер болгондуктан, атаандаштыкка
туруштук бере албай жатсак, анда жарымы бекерге келген бүтүн бизди
атаандашууга кантип мажбурламак эле?

Эгерде сиздер ырааттуу болсоңуздар, анда ата мекендик өнөр жайга зыян
келтирүүчү жарым-жартылай бекер нерсени жокко чыгармаксыздар, ал эми
таптакыр бекер болгон нерсени мурун эле жок кылмаксыздар.

Дагы бир нерсе: көмүр, темир, жүгөрү же текстил кездемелери сыяктуу
өнүмдөр бизге чет өлкөдөн келип, биз аларды өзүбүз жасаганга караганда
азыраак эмгек менен сатып алсак, айырмасы бизге берилген бекер белек болот.
Айырма канчалык чоң болсо, белек ошончолук олуттуу болот. Чет элдиктер
бизден төлөшүбүз керек болгон баанын төрттөн үчүн, жарымын же төрттөн
бирин гана сураганда, бул - товар наркынын төрттөн бир, жарым же төрттөн үч
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бөлүгүн түзөт. Эгер демөөрчү (Күн бизге жарык берген сыяктуу) бизден эч нерсе
сурабаса, анда белек ойдогудай жана телегейи тегиз болот. Так кесер суроо, -
жана биз аны расмий түрдө беребиз, - төмөнкүчө: Сиздер биздин өлкөбүз үчүн
бекер керектөөнүн пайдасын каалайсыздарбы, же түйшүктүү өндүрүштүн жалган
артыкчылыктарын эп көрөсүздөрбү?

Тандаңыздар, бирок ал акылга сыйгыдай болсун; эгер сиздер көмүр,
темир, жүгөрү, чет элдик кездемелерге алардын баасы нөлгө жакын болгон
катышта тыюу салсаңыздар, - негизи, ушинтип жатасыздар, - анда баасы күнү
бою нөлгө барабар болгон Күн жарыгын кабыл алууңуз ырааттуулукка жатпай
калат го!»

Корутунду суроолор: Тарифтер жана квоталар сыяктуу соода чектөөлөрү
ички жумуштуулукту көбөйтөбү? Чектөөлөр кирешенин жогорку деңгээлине
жетүүгө жардам береби? Ооба же жок деген жообуңузду далилдеңиз.
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