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پێشەكی

نوسەران  دەسپێكی  ــەی  وت بابەتەكاندا،  زۆربـــەی  لە 
ئاڕاستەی  راستیدا  لە  و  دەنوسرێت  كە  شتێكە  دوایین 
و  نوسین  لەكاتی  كە  ــەی  روداوانـ ئەو  و  گۆڕانكاریەكان 
بۆ  رادەیــەك  تا  ــداوە،  رووی لێیان  كتێبەكەدا  پێداچونەوەی 
خوێندنەوەیان،  بە  ئەوان  تاكو  رووندەكەنەوە  خوێنەرانی 
زۆرتر لەگەڵ میتۆدی كاری نوسەراندا ئاشنا ببن. هەربۆیە 
پێش  كە  ئەوەیە  داخوازیمان  ئەو  كتێبە  نوسەرانی  وەك 
ئەوەی دەست بە خوێندنەوەی كتێبەكە بكەن، ئەم  بەشە بە 

وردی بخوێننەوە. 
لە ماڵپەڕێكدا لە زمانی یەكێك لە دەرهێنەرە ئێرانیەكانەوە 
خوێندمەوە كە رۆژێك مۆسۆلینی بڕیاردەدات بۆ بانگەشە 
ــەروەردە  پ دەرهێنەر  كۆمەڵێك  جەنگ،  پڕوپاگەندەی  و 
بكات. پێیدەڵێن بۆ ئەوە ی لە چوارساڵی داهاتوودا، بیست 
بۆ  پڕوپاگەندە  بتوانن  كە  هەبێت  باشمان  دەرهێنەری 
ئامانجەكانی ئێوە بكەن، سێ  شت پێویستە: یەك، كۆلێژێك 
پێویستە تا فێری سینەمایان بكەین. دوو، ستۆدیۆیەك كە 
تێیدا فیلم بەرهەمبێنن و  سێ، كۆمپانیایەكی باڵوكردنەوەی 
لەسەرتاسەری  بەرهەمهاتوون،  فیلمانەی  ئەو  كە  فیلم 
ئیتالیادا باڵوبكاتەوە. بۆ ئەم  مەبەستە "كۆلێژی سینەمایی 
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رۆما" و "شارۆچكەی سینەمایی چینەچیتا" و "ئەنیستیتیوی 
ــاوەنــدی بــاڵوكــردنــەوە، دێــنــەكــایــەوە و  تــولــوچــە" وەك ن
كۆمەڵێك گەنجی لێهاتوو هەڵدەبژێردرێن كە لەئەزموونی 
مۆسۆلینی  بۆ  وەفادارییان  سەرەتاییدا،  هەڵسەنگاندنی 
سەلمێندرابو. چەندساڵ دواتر، زۆربەی ئەو  خوێندكارانە 
بە  ببون  ئاشنا  سینەمادا  هونەری  لەگەڵ  ئیتر  تــازە  كە 
سینەمادا  لە  جیهانی  رەوتێكی  تر،  گوروپێكی  هاوڕێیی 
ناوزەد  ئیتالیا  نیو ریالیزم"ی  بە "شەپۆلی  دێننەئاراوە كە 

دەكرێت.
ــون تاكو  پــەروەردەكــراب ئــەو  دەرهــێــنــەرانــە كــە  هەمو 
هــونــەری  ــە  ب مۆسۆلینی  ســتــراتــیــژەكــانــی  و  هــەڵــوێــســت 
بە  راگەیەنن،  بەهەموانی  و  بەرچاو  بخەنە  پڕوپاگەندە 
مۆسۆلینیان  سیستمی  نیوڕیالیستی،  فیلمگەلی  دەرهێنانی 
لــەوەش،  سەیرتر  تەنانەت  و  كــرد  بێئابڕووتر  و  ریسوا 
جیهانبینیەكی تازەشیان بە هونەری سینەما زیادكرد. ساڵی 
1945 تا ساڵی 1948 نزیك لە پانزە دەرهێنەر، چل فیلمی 
بەناوبانگترینیان  و  بەرچاوترین  كە  خوڵقاند  سینەماییان 
نــاوی  بــە  و  دەرهــیــنــانــی"دێــســیــكــا"یــە  لــە  پاسكیل"  "دزی 
رۆژێك  مۆسۆلینی  دەڵێن  بەناوبانگن.  ئیتالیا  نیوریالیزمی 
چیمان  راستی  "بە  وتــووە:  بەخۆی  دانیشتبو،  بەتەنیا  كە 

دەویست و چی رویدا"
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بــازاڕكــردن  بــە  لــە  ئێمە  هــەڵــەی  تێگەیشتنی  ــار  زۆرجـ
كە  ــات  دەب شوێنێكمان  ــەرەو  ب ریكالم  و   )marketing(
نەبوە،  ئەوێمان  بە  گەیشتن  مەبەستی  كلۆجێك  بەهیچ 
لە  راستمان  و  بــاش  فامكردنێكی  لەبەرئەوەی  كە  بــەاڵم 
ئامڕاز نەبوە، ئامڕازمان بە هەڵە بەكارهێناوە. بۆئەوەی  كە 
ئامڕازی بە بازاڕكردن دروست بەكاربهێنین دەبێت سەرەتا 

باش بیناسین.
ــەو چەند  ــژەی ئـ ــ ــە درێـ ــــردن زانــســتــێــكــە ل ــازاڕك ــ ــە ب ب
كۆڕە  و  پیشەكان  خاوەن  لەنێو  توانیویە  دواییەدا  دەیەی 
تایبەت بە دەستبێنێت. ماوەیەكی  ئەكادیمیەكاندا پێگەیەكی 
زۆرە كە بەبازاڕكردنی زانستی هاتۆتە نێو بواری كارەوە. 
هاتنی بەبازاڕكردن بۆ نێو كار لەواڵتانی پێشكەوتودا زۆر 
زووتر و خێراتر لەو واڵتانەی كە لە گەشەدان، روویداوە 
و توانیویەتی كاریگەریی ئەرێنی زۆری لەسەر ئەو واڵتانە 
هەبێت. سەرەڕای ئەوە، لەو سێ دەیەی دواییەدا دەبینین، كە 
بەبازاڕكردن هاتۆتە نێو بواری رامیاری و دەسەاڵتیشەوە، 
ئەگەر  هەیە.  تایبەتیشی  دژی  یان  هــاوڕا  زۆركەسی  كە 
بمانەوێ دیدوبۆچونی هاوڕا یان دژ سەبارەت بە زانستی 
بەبازاڕكردن چ لە بواری بازرگانی و چ لە بواری سیاسەت 
پوختە  شێوازێكی  بە  پۆڵێنبكەین،  تــردا  بوارێكی  هــەر  و 

ئەوانەی خوارەوەمان بۆ ئاشكرا دەبێت:
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توێژێك بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئاسایی یان پسپۆڕبونیان، 
ــواری  ــواری كـــارو چ لــە ب لــەمــەڕ بــەبــازاڕكــردن، چ لــە بـ
سیاسەتیشدا، روانگەیەكی تەواو نەرێنیان هەیە. ئەو  چینە 

بەبازاڕكردن بە فێڵ و فریودانی خەڵك دەزانن.
هەندێك كە زۆربەریان خەڵكی ئاسایی و نەخوێندەوارن، 
یان  فرۆشتن  ــەزۆر  ب و  ڤیزیتۆری  لەگەڵ  بــەبــازاڕكــردن 
چەرچیگەری دا كە بەردەوام دەیانەوێت بە زۆر و دەمبازی 
و فڕوفێڵ كااڵی خۆیان بە خەڵك بفرۆشن، یەكسان دەزانن.
پڕوپاگەندەیەكی  لەگەڵ  بــازاڕكــردن  بە  دەستەیەكیش 
یەكسان  بە  كوشندەدا  و  نالۆژیكی  و  بریقەدار  و  لۆكس 

دەزانن.
توێژێكی دیكەش بەبازاڕكردن لە كار و بازرگانیدا زۆر 
بەكەڵك و پێویست دەزانن، بەاڵم هاتنی بۆ بواری رامیاری 
فڕوفێڵی  بە  جاروبار  و  نابەجێ  بێواتا،  زۆر  دەســەاڵت  و 

دەزانن.
چینێكیش تێڕوانینیان بۆ بەبازاڕكردن لە هەمو دۆخێكدا 
ئەرێنیە، هەم لە پیشە و كاردا زۆر بە كەڵكی دەزانن، هەم 

لە سیاسەتیشدا زۆر كارامە و بە پێویستی دەزانن.
كە  هەیە،  دیكەش  بیروبۆچونی  نێوەندەدا  لەم  هەڵبەت 
بەاڵم  پێیە،  بۆخۆیان  هۆكارگەلێكیان  شوێنكەوتووانییان 
لەم   كە  نیە،  ئەوەندە  شوێنكەوتوانیان  و  بۆچون  پانتایی 
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پێشەكیەدا باسیان بكەین. بۆ نمونە تاقمێك بڕوایان وایە كە 
بەبازاڕكردن بۆ رێكخراوە قازانجنەویستەكان و ئەوانەی كە 
بەمەبەستی كاری خێر و خوداپەسەندی نەك بەمەبەستی 
قازانجكردن )رێكخراوی نابازرگانی( پێكهاتوون، رەوانیە و 
تەنیا بۆ رێكخراوە قازانجخوازەكان )رێكخراوی بازرگانی( 
دەبێت بەكارببرێت. بەاڵم بەمەبەستی پوختەبێژی و بێئەوەی 
 كە لەم  بەشەدا ئەو روانگە ئاماژەپێكراوانە هەڵبسەنگێنین، 
هەیە،  كەمتریان  شوێنكەوتوی  كە  بۆچونانە  لەمجۆرە 

دەبوێرین.
بــاســەكــەوە،  نێو  بچینە  بــێــئــەوەی  بــمــانــەوێــت  ئــەگــەر 
ئاماژەیەك بە پانتایی تێڕوانینە جۆراوجۆرەكان سەبارەت 
بە بە بازاڕكردن بكەین، ئەو شێوەیەی خوارەوە دەتوانێت 

یارمەتیدەر بێت:
ئەو كەسانەی بە تووندی دژی بەبازاڕكردنن لە هەمو 
هەمو  لە  بەبازاڕكردنن  الیەنگری  كەسانەی  ئەو  بوارێكدا، 
بوارێكدا، هەر بەو جۆرەی كە لەم چارتەدا دەبینن لەالیەكی 
چارتەكەوە ئەوانە جێیانگرتووە، كە بەبازاڕكردن لە هەمو 
بوارێكدا لە بازرگانی بگرە تا كاری خێر و خوداپەسەندانە 
بــەرژەوەنــدی  قــازانــج و  بۆ  كــارانــەی كە  ئــەو  تەنانەت  و 
كەسین، ئەوقاف، سیاسەت و هتد...، بەكەڵك دەزانن. ئەو  
و  خوێندویانە  بەبازاڕكردندا  لەبواری  زۆربەیان  كەسانە 
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پێیانوایە، كە بەبازاڕكردن ئەو شتە نیە كە خەڵك دەیزانن 
روو  بەبازاڕكردن  بنچینەی  و  بنەما  بەڵكو  وێنایدەكەن،  و 
فریودانی  و  درۆ  لەگەڵ  دەیــەوێــت  زانستێكە  و  ڕاستییە 
خەڵك و كڕیار و... دژ بوەستێت و ستانداردێكی باشتری 
ژیان بخاتە بەردەم بەكارهێنەران. ئەوانە بڕوایان وایە، كە 
بەبازاڕكردن زانستێكی كردەیی و بە كەڵكە ئەگەر بە باشی 
بەكاربهێنرێت دەتوانێت لە بەرزبونەوە و گەشەی واڵتێكدا 
ئەوەی  كە  پێیانوایە  گروپە  ئەو   ببینێت.  رۆڵێكی سەرەكی 
لە  و  ئەنجامدەدرێت  بازاڕكردن  بە  نێوی  بە  لەوێ  لێرەو 
كلۆجێك  بەهیچ  كڕیاران،  دەبێتە هۆی خەڵەتاندنی  ئاكامدا 
شوێنكەوتوانی  نیە.  بــەبــازاڕكــردن  راستەقینەكەی  ــا  وات
لــە نێوان  بــڕوایــە دەڵــێــن: دەبــێــت جــیــاوازی دابنێین  ئــەو  
واقعیدا  جیهانی  لە  ئەوەی  كە  و  راستەقینە  بەبازاڕكردنی 
هەمو  لە  ئەو  چینە  ئەنجامدەدرێت.  بەبازاڕكردن  ناوی  بە 
كتێب و لێدوان و وتارەكانی خۆیاندا بە دوای ئەوەوەن، كە 
بیركردنەوە و تێڕوانینی جەماوەر سەبارەت بە بەبازاڕكردن 
بەبازاڕكردن  بێگەردی  و  راستەقینە  بگۆڕن و روخساری 
پەیڕەوانی  بە  لەم  كتێبەدا  تاقمە  ئەو   بدەن.  نیشانی خەڵك 

راستەقینەی بە بازاڕكردن ناوزەدكراون.
لە الیەكی تــری چــارتــەكــەوە دژبــەرانــی بــەبــازاڕكــردن 
چ   بــازرگــانــی،  چ    - دۆخێكدا   هەمو  لە  كە  جێیانگرتووە 
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بە  ــازاڕكــردن  ب بە  ــردا –  ت بــوارەكــانــی  لە  سیاسەت و چ 
ناپێویست و بێكەڵك دەزانن. سروشتیە كە ئەوانە خوێندنەوە 
بازاڕكردنەوە  بە  لــەبــارەی  ئەكادیمییان  لێكۆڵینەوەی  و 
كاریگەریی  لەژێر  بــەبــازاڕكــردن  لە  تێگەیشتنیان  و  نیە 
واتە  دەوروبــەریــانــدایــە.  جیهانی  لەگەڵ  پەیوەندیەكانیان 
ئەگەر ریكالم یان پڕوپاگەندەیەكیان لەالیەن كۆمپانیا یان 
پاڵێوراوێكەوە بینیوە، بەاڵم لەدواییدا بەپێی كار و كارنامە 
پاڵێوراوە  یان  كۆمپانیا  ئەو  كە  ئاكامەی  ئەو  گەیشتونەتە 
بەڕێوەنەبردووە،  جۆرە  بەو  خۆی  بەڵێنەكانی  و  پەیمان 
كۆمپانیا  بەو  ئەوا  باسیانكردبو،  راگەیاندنەكەیاندا  لە  كە 
ئــەو  دەستەیە  ــڕوای  ب بە  ــن.  دەب پــاڵــێــوراوە رەشبین  یــان 
بەبازاڕكردن جگە لە فێڵ و فریو شتێكی تر نیە و هەر كەس 
كە لەم ئامرازە سوود وەردەگرێت، مەبەستی خەڵەتاندنی 

خەڵكە.
دیكە  كەسانی  چــارتــەكــەوە  ســەری  دوو  ــەودای  مـ لــە 
جێدەگرن كە لە هەندێك بواردا هاوڕای بەبازاڕكردن و لە 

هەندێ بواریشدا دژی بەبازاڕكردنن.
مرۆڤ  ئێمەی  كە  وایە،  بڕوایان  كتێبە  ئەم  نوسەرانی 
بە  زانــســتــێــك،  ــەر  ه پێگەی  قـــەدر و  ــی  ــردن ــك بــۆ داوەری
دواتر  و  بیناسین  وردی  بە  و  باش  دەبێت  پلەی  یەكەم 
هەوڵدەدەین  یەكەمدا  لەبەشی  ئێمە  هەربۆیە  بینرخێنین. 
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خاڵی  بكەین.  پێناسە  ورد  بەشێوازێكی  بــەبــازاڕكــردن 
لەبەرچاو بگیردرێت ئەوەیە،  كە ئەگەر  دووەم كە دەبێت 
كەڵك  شیاودا  و  باش  رێگەیەكی  لە  زانستێك  لە  هاتوو 
بۆمەبەستی  و  ناشیاودا  رێگەیەكی  لە  یان  وەرنەگیرێت 
ناشیاو كەڵكی لێوەربگیردرێت، ئەوا لە قەدر و نرخی ئەو 
زانستە كەم نابێتەوە. زانستی زۆرمان هەیە كە مرۆڤ لە 
رێگەی هەڵە و ناڕەوادا بەكاریبردوون. ئایا ئەوە بە واتای 
بێگومان  زانستانەیە؟  ئەو  بێكەڵكی  و  بێڕێزی  یان  خراپی 
رەخنەگرێكدا  پێگەی  لە  ئێمە  دەبێت  كە  سروشتییە  نا. 
بەكارهێنانی  و  نەشیاو  ئامرازی  لەنێوان  بكەین  جیاوازی 
نەشیاو لە ئامراز. بەداخەوە زۆرجار ئەو  جیاوازییە لەمەڕ 
ئێمەدا  واڵتــی  وەك  واڵتانێكی  لە  نابینین،  بەبازاڕكردن 
جاروبار  بازاڕكردن  بە  لەمەڕ  تێڕوانینەكان  و  داوەری 

نەرێنیتریش دەبێتەوە.
بە داخەوە وشەگەلێكی وەك بەبازاڕكردن و راگەیاندن 
لە واڵتی ئێمەدا هێندە بە شێوازێكی نەرێنی بەكارهێنراوە، 
كە هەر بە راستەقینە لە زەینی زۆرێكدا نەرێنی دەنوێنێت 
لەمەڕ  پۆزەتیڤیان  تێڕوانینێكی  ناتوانن  بە هیچ كلۆجێك  و 
بــەبــازاڕكــردن  نمونە  بــۆ  هەبێت.  ــە  ــاردان دی و  وشــە  ــەو  ئ
خەڵك،  فریودانی  زیادەڕۆیی،  ناڕاست،  راگەیاندنی  لەگەڵ 
فرۆشتنی زۆرەملێ و رووگیرانەی كااڵی زڕ و...، یەكسان 
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لە قەڵەمدەدرێت. بەاڵم بە حەقیقەت كام تیۆری یان بنەمای 
زانستی بەبازاڕكردن و راگەیاندن ئەوە پشتڕاستدەكاتەوە 
هاتوو  ئەگەر  تێدادەگونجێت؟  ناڕاستانەی  رێبازە  ئەو  و 
پڕوپاگەندەی خۆیدا  و  راگەیاندن  لە  پاڵێوراوێكی سیاسی 
هۆكارێكەوە  بەهەر  و  خەڵكدا  بە  جــۆراوجــۆری  بەڵێنی 
تاوانباری  بەبازاڕكردن،  داخۆ،  جێبەجێنەكرد،  بەڵێنەكانی 
پلەیەك و زانستێكی قەڵب و درۆینەیە؟، یان ئەوەی  كە ئەو 
لەم  زانستە كەڵكاوەژوی كردووە؟  تاوانبارە كە  پاڵێوراوە 
فێری  سیاسی،  پاڵێوراوێكی  بەبازاڕكردندا،  كتێبی  كام  لە 
مەبەستی  بــە  نــاڕاســت  بەڵێندانی  و  درۆیــنــە  میتۆدگەلی 
كۆكردنەوەی دەنگی زۆرتر، كراوە؟ بە حەقیقەت هیچ كتێبێكی 
بەبازاڕكردن بەدوای راهێنانی ئەو جۆرە میتۆدانەوە نیە و 
هەڵبەت هەر بەو جۆرەی، كە لەم  كتێبەدا دەیبینین، هەندێك 
خوێنەران  ئەوەی  بۆ  پێدەكرێت،  ئاماژەیان  شێوازانە  لەم 
كەڵكی  ركابەر  ئەگەر  و  ببنەوە  بەرەنگاری  چۆن  بزانن 
شیاو  پەرچەكرداری  و  بزانن  شێوازەكەی  لە  لێوەگرتن، 
تەكنیكەكانی  و  بنەما  كتێبگەلی  وەك  نیشانبدەن.  لەخۆیان 
وتووێژ، كە هیچكات وتووێژێكی فێڵبازانە و ناتەندروست 
ركابەر  ناڕاستەكانی  و  فێڵبازانە  شێوە  بەاڵم  راناسپێرن، 
ئەوانەدا  لەگەڵ  روبەڕووبونەوە  شێوەی  و  شرۆڤەدەكەن 

پێشكەشدەكەن.
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نوسەران لەم  كتێبەدا هەوڵدەدەن تێڕوانینێكی زانستییان 
لەبارەی وتەزای بە بازاڕكردنی سیاسییەوە هەبێت و قەدر 
و نرخی زانستیانەی بەبازاڕكردن تاوتوێبكەن. لە درێژەدا 
بەبازاڕكردندا  لە  بەكاربراو  و دروستی  ئامرازگەلی شیاو 
داڕشتنی  زانستیەكانی  میتۆدە  هەروەها  تاوتوێدەكرێت. 
الیەنە  لەكۆتاییدا  و  باسدەكرێت  سیاسیەكان  كەمپینـە 

تاریكەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی تاوتوێدەكرێت.
بەبازاڕكردنی  بابەتی  لەسەر  نوسەران  كە  لەوكاتەدا 
سیاسی دەستبەكاربون، پێدەچوو كە نوسینی ئەم كتێبەش 
و  دیاریكراوو  كاركردنی  شێوەی  پێشوو  كتێبەكانی  وەك 
تایبەتی هەبێت، بەتایبەت كە من ئەو  بابەتەم چەندینجار لە 
هۆڵی خوێندنی جۆراوجۆردا گوتبوەوە. بەاڵم لە میانەی كار 
و كۆكردنەوەی داتا و زانیاریەكاندا لەگەڵ رەهەندگەلێكی 
ئاڵۆزیی  حەقیقەت  بە  كە  روبــەڕوودەبــویــنــەوە،  كــارەكــەدا 
ئەگەر  نیە  خۆهەڵكێشان  دەكــردەوە.  قوڵتر  نوسینەكەمانی 
لە  زیاتر  كۆكرایەوە  كە  زانیاریانەی،  و  داتــا  ئــەو  بڵێین 
كتێبێكی هەزار الپەڕەیی دەبێت، كە دیارە دەقاودەق هەمو 
كۆكراوەكانمان لەالیە، بەاڵم پێشكەشكردنیان بۆ یەكەمجار 
فارسی  كتێبێكی  هیچ  لە  پێشتر  بابەتەكەی  كە  كتێبێكدا  لە 
دیكەدا ئاماژەیپێنەكراوە، كەمێك پڕزەحمەت بو. بە تایبەت 
كە رێژەی خوێنەرانی كتێبەكە نادیارە. بەاڵم ئەگەر كتێبەكە 
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تەواوكەرەكانی  بابەتە  خێرا  دەتوانین  لێبكرێت،  پێشوازی 
تێبینیەك  چەند  ئــەم  كتێبەدا  نوسینی  لە  زیادبكەین.  بۆ 

لەبەرچاوگیراوە، كە پێویستە ئاماژەیان پێبكەین:
فۆرمێكی  بە  و  جوانتر  نــاوی  بە  دەكــرا  ئەم  كتێبە   )1
گشتیتر  و  زۆرتـــر  خوێنەرێكی  پانتایی  بــۆ  و  بــازاڕیــتــر 
رێكبخرێت، بەاڵم بەئەنقەست لەو ڕێگەیەدا هەوڵمانداوە كە 
كتێبەكە بە روخسارێكی ئەكادیمیانە و بۆ خوێنەری تایبەتی 

خوێندكار رێكبخرێت.
بــەبــازاڕكــردنــی سیاسی  تــاكــو  2( هــەوڵــی زۆرمـــانـــدا 
بەوجۆرەی كە دەبێت وابێت، واتە تەندروست و ئەخالقی 
بێت. چونكە بڕوامان وایە كە لە پێگەی مامۆستایەكدا ئەركی 
شیاو  و  تەندروست  زانستیی،  شێوازگەلی  سەرشانمانە 
و  بێكەڵك  زانستی  بۆی  نیە  هیچكات  مامۆستا  فێربكەین. 
زیانبەخش و ناتەندروست فێری فێرخواز بكات. ئێمە لەسەر 
ئەو بڕوایەین كە زانستی بە بازاڕكردنی سیاسی زانستێكی 
بە كەڵكە و لەوانەیە وەك هەر زانستێكی تر لەالیەن هەر 
زانایەكی ناپاكەوە كەڵكئاوەژو بكرێت و سوودی ناڕەوای 

لێوەربگیرێت.
بەداخەوە  كە  تاكوتەرا،  شێوازێكی  چەند  ناساندنی   )3
بەكاردەبرێن،  سیاسی  بەبازاڕكردنی  نێوی  بە  جاروبار 
ئەگەر  تاكو  فڕوفێاڵنەیە  ئەو  ناسینی  بەهۆی  تەنیا  تەنیاو 
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ركابەر بەكاریبەرێت ئامادەیی و وشیاری و ناسینەوەیەكتان 
بۆ روبەڕووبونەوە لەالبێت، هەرگیز بە واتای ئەوە نیە، كە 
شێوازە  ئەو  راسپێرین  ئێوە  لەم  كتێبەدا  دەمانەوێت  ئێمە 
ناڕاستانە بەكاربەرن. چونكە ئەگەر ئەو مەبەستە ناڕەوا و 
نادروستەمان هەبێت، دەمانتوانی هەمو ئەو شێوازە ناڕەوا 
و ناڕەوشتییانە كۆبكەینەوە و كتێبەكەمان بكەینە كتێبێكی 
بازاڕی و پڕفرۆش و بە تاڵ لە زانست. سروشتییە كە ئەرك 
كارێكی  رێگەی  مامۆستایەك،  ئەخالقی  بەرپرسایەتی  و 
قۆناغێكی  لە  تەنانەت  نادات.  مامۆستایە  بەو  شێوەیە  لەو 
كارەكەدا گەیشتمە ئەو ئاكامەی، كە هەمو ئەو رێبازە پڕ 
لە فرتوفێڵە و ناڕاستانە لە كتێبەكە بسڕمەوە، بەاڵم پاش 
تێڕامان و لێكدانەوەیەكی زۆرتر گەیشتمە ئەو باوەڕەی كە 

پێویستە ئاماژە بە هەندێكیان بكەم.
مەبەستی  بە  ئێمە  و  زانستییە  كتێبێكی  ئەم  كتێبە   )4
كەڵكوەرگرتنی ئەكادیمیانە و زانستی، یان سوودوەگرتنی 
هۆگران دامانڕشتووە و هیچ جۆرە الیەنگری لە هیچ  الیەن 
نیە. چونكە سروشتییە  تێدا  ئایدیۆلۆژیایەكی سیاسی  یان 
زانكۆ(  مامۆستای  بەتایبەت  و  )بەگشتی  مامۆستا  كــە 
تێڕوانینێكی  نابێت  كتێبێكدا  داڕشتنی  و  گەاڵڵەكردن  لە 
الیەنگرانەی سەبارەت بە بابەتەكان هەبێت. الیەنگری، قەدر 

و نرخی بابەتەكە دادەبەزێنێت.
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لە  ناڕاستەوخۆ  یان  راستەوخۆ  لەجێیەكدا  ئەگەر   )5
دژبە  یان  قازانج  بە  خوێندنەوەیەك  تایبەت،  رستەیەكی 
دەكرێت  سیاسی  الیەنێكی  یــان  پــارت  بەرژەوەندیەكانی 
بۆ  دەیڵێمەوە.  بەراشكاوی  لێرەشدا  و  نەبوە  بەئەنقەست 
كتێبێك  هیچ  بڵێم  كە  تــەواوە  بانگەشەیە  ئەو  سەلماندنی 
)نوسراوی خۆم نەك ئەوانەی كە وەرمگێڕاون( نابینن كە 
نمونەی ئێرانیم نەهێنابێتەوە، جگە لەم  كتێبە نەبێت، كە تێیدا 
لە  خودا  یارمەتیی  بە  كەمە،  زۆر  ئێرانی  نمونەهێنانەوەی 
هەڵوێستەكانی  و  كاردانەوە  ئــەوەی  پاش  دووەمــدا  چاپی 

بازاڕمان بۆ دەركەوت نمونەكانی بۆ  زیاددەكرێت.
6( بابەتگەلێكی وەك شەڕی دەروونی یان شەڕی سپی، 
ناتەندروستی  فڕوفێڵی  میدیایی،  هاروهاجیی  و  بــزۆزی 
بۆ  نــاتــەنــدروســت  خــۆراكــی  فەراهەمكردنی  هــەواڵــنــێــری، 
جەماوەر و هەڵخزاندنیان و بابەتی لەوجۆرە، تەوەری باس 
و ئەرگیومێنتەكانی ئەم كتێبە نین. هەڵبەت رەنگە نوسەران 
بوارانەش.  ئەو  بیانپەرژێتە سەر  داهاتویاندا  كتێبەكانی  لە 
چاالكی  و  ستراتیژ  ســەر  دەپــەرژێــتــە  زۆرتــر  كتێبە  ئــەم  

بەبازاڕكردنی پاڵیوراوە سیاسیەكان و بەرنامەكانیان.
واڵتانی  بــۆ  هەوڵەكانمان  زۆربـــەی  كتێبەدا  ــەم   ل  )7
پێشكەوتوو تەرخانكردووە، كە بانگەشە و ریكالمی سیاسی 
لەوێدا هەم لەباری رەهەندە نەرێنی و هەم لەباری رەهەندە 
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واتای  بە  ئەوە  بەاڵم  گەشەیكردووە،  زۆرتر  ئەرێنیەكانیدا 
پێناسەكردنی  پۆزەتیڤ  یان  نەرێنی  و  پشتڕاستكردنەوە 
كردەوەكانی  بەرپرسی  خۆی  هەركەسەو  نییە.  هیچكەس 
خۆیەتی، چ ئەوەی  كە مەبەستی نەرێنی هەبوبێت و چ ئەوەی  
كە مەبەستی ئەرێنی. كەوابو دەبێت بزانین كە هێنانەوەی 
لە قەڵەمدانی كردەوەكان یان   نمونەیەك بە واتای ئەرێنی 
لە  كە  سروشتیە  نیە،  هەمویان  لەقەڵەمدانی  نەرێنی  بە 

نمونەهێنانەوەدا هیچ گفتوگۆ و دژایەتیەك نیە.
سەركەوتوی  كتێبی  چەندین  پێكهاتەی  هەرچەند   )8
سیاسیدا  پڕوپاگەندەی  و  بانگەشە  لــەبــواری  جیهانمان 
بەخۆی  تایبەت  پێكهاتەی  ئەم  كتێبە  بەاڵم  تاوتوێكردووە، 
بە  رۆژئاواییەكان  كتێبە  پێكهاتەی  لەبەرئەوەی  كە  هەیە. 
هەربۆیە  نەبو.  هاوشێوەكردن  یان  كۆپی  جێگای  تەواوی 
دەكرێت ئەو  كتێبە بە كتێبێكی گونجاو لەگەڵ هەلومەرجی 
خوێنەردا بزانین. بەڕای من كتێبە وەرگێڕدراوەكان پێویست، 
بەاڵم ناتەواون و بەدڵنیاییەوە پێویستمان بە كتێبی نوسراو 

بەپێی هەلومەرجی واڵتەكەمان هەیە.
لــەبــوارە  كــە  كەسانەی  ئــەو  بــۆ  رەنــگــە  كتێبە  ئــەم   )9
شایانی  نیە،  خوێندنەوەیەكیان  جــۆرە  هیچ  سیاسیەكاندا 
كتێبێكی  هیچ جۆرە  كە  كەسێك  بۆ  بەاڵم  بێت،  تێگەیشتن 
بە بازاڕكردنی نەخوێندبێتەوە كەمێك نامۆ و دژوارە، بۆیە 
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پێشنیاردەكەین بەر لە خوێندنەوەی ئەو  كتێبە، كتێبێكی باشی 
وەهاكارێكتان  دەرفەتی  ئەگەر  بخوێنرێتەوە.  بەبازاڕكردن 
نیە، پێشنیاردەكەم كتێبی "چەشنەكانی فرۆش" لە نوسینی 
نوسەری ئەم كتێبە بخوێننەوە. چونكە بەوجۆرە كەڵكێكی 

باشتر لەم  كتێبە وەردەگرن.
بانگەشە و  ئەوەی ، كە پرسی  لەبەرچاوگرتنی  بە   )10
پڕوپاگەندەی سیاسی زۆر بەرباڵو و پانتابەرینە و نەدەكرا 
بپەرژێینەسەری،  كتێبەدا  لەم   بێكەموكوڕی  و  بەتەواوی 
وێبلۆگی  لەڕێگەی  ــر  دوات تــەواوكــەرەكــان  باسە  دەتــوانــن 

نوسەران یان كتێبێكی جیاوازی دیكەوە وەرگرن.
11( نوسەران خاوەنی ماڵپەڕ و دوو وێبلۆگی فارسی و 
ئینگلیزین، كە لەوێدا سەبارەت بە بابەتگەلی جۆراوجۆری 
نووسین  سیاسی  پڕوپاگەندەی  تایبەت  بە  پڕوپاگەندە 
دادەنێن، ئەگەر خوازیاری سەردانی ئەو ماڵپەڕ و وێبلۆگانەن 
یان بۆچونێكی تایبەتتان سەبارەت بەم كتێبە هەیە، دەتوانن 

بەم ناونیشانانەی خوارەوە سەردانمان بكەن:

moc.naidammahomrd.www 
moc.golbnahim.puorgamgis.www 
moc.topsgolb.puorg-amgis.www
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كاتی  ــە  ك ئــەوەیــن  ــاری  ــوازیـ خـ هەمیشە  ئێمە   )12
سودمەندبون لە هەر زانستێك، بەردەوام وتەزای ئەخالق 
لەبەرچاو بگیردرێت. هەر كەسێك كە كەڵكێكی ئەخالقی لەم  
بەردەوامتر  و  سورتر  رێبازە  لەم  ئێمە  وەربگرێت،  كتێبە 

دەكات.
كە  وردبینیەی  و  تێڕامان  هەمو  بەو  دەڵێین  لەكۆتاییدا 
كەموكوڕی  بێگومان  بەاڵم  داوە،  بەخەرجمان  كتێبەدا  لەم 
و ناتەواوی تێدایە. لەم رووەوە داوا لە خوێنەرانی بەڕێز 
خۆیان  كەڵكەكانی  بە  و  بونیاتنەر  بۆچوونە  كە  دەكەین، 
لەڕێگەی ئەو كەنااڵنەی سەرەوە بگەیەننە دەستمان و ئێمە 
لە بۆچوونە بێالیەن و دڵسۆزانەكانی خۆیان بێبەری نەكەن.

مەحمودی محەممەدیان
جەعفەری شەمسی
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بەشی یەكەم
بەبازاڕكردنی بازرگانی و سیاسەت
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ئەویش  هــەبــو،  ــازاڕكــردن  ــەب ب بــۆ  وێنایەكی  كەسێك 
كۆمەڵێك فێڵ و فریو بو، بۆ فرۆشتنی شتانێكی ناپێویست 
بۆ  راستەقینەی  بەبازاڕكردنی  هەوڵمدا  زۆر  خەڵك.  بە 
وێناكەم. دواتر كە بەبازاڕكردنی راستەقینەی ناسی، زۆرتر 

هۆگری بو.
لەق و الوازی  بینەری  دیموكراسییە كۆنەكانی جیهان، 
دابەزینی  واتــە  بــون،  خــۆیــان  سەرەكیەكانی  پرەنسیبە 
لــە هــەڵــبــژاردنــەكــانــدان.  ــژەی بــەشــداریــكــردنــی گشتی  رێـ
ئەو  ناكامیی  و  نــاتــەواوی  بە  دەتوانین  ئــەوەش  هۆكاری 
لەمەڕ  گشتی  پشتیوانی  راكێشكردنی  لە  دیموكراسیانە 
بینەری  پڕۆسە سیاسیەكاندا بزانین. لەم سااڵنەی دواییدا 
دابەزینی بەشداربون لە هەڵبژاردن، گرنگیپێنەدانی خەڵك بە 
پرسی ئەندامێتی لە پارتە سیاسیەكان، ساردی بەشداربون 
بڕوایان  لێكۆڵەران  زۆربەی  داین.  مەدەنیەكان  چاالكیە  لە 
وایە كە پێشكەوتنە تازەكان هەڕەشە و مەترسین لەسەر 
خەڵكی  هەنوكە  دیموكراتیەكان،  سیستمە  سەقامگیریی 
بە  پێشوو  لە  كەمتر  پارتی دەسەاڵتدار،  واڵتانی رۆژئــاوا، 

نوێنەری راستەقینەی خۆیان دەزانن.
سەرەڕای ئەوەی  كە تاقمێكی كەم لەتوێژەران تێڕوانینێكی 
لە  بەشداریكردن  دابەزینی  بە  ســەبــارەت  گەشبینانەیان 
پێشوازینەكردن  كە  وایە  بڕوایان  هەیە،  هەڵبژاردنەكاندا 
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و  بێهودەیی  بەواتای  هەڵبژاردنەكان  لە  بەشداربون  بۆ 
گرنگینەدان بە پرۆسە مەدەنیەكان نیە، هاوتەریبی گۆڕانكاری 
رێكخستنی  وەك  تازە  رێگەگەلی  سیاسیەكاندا،  بازاڕە  لە 
كۆڕ و كۆبونەوەكان، خۆپیشاندان و بەڕێوەبردنی دیالۆگ 
زۆربەی  ئەوەشدا  لەگەاڵ  سەریانهەڵداوە.  بەشداربون  بۆ 
بە  گرنگیان  نالەبارە،  دۆخــە  لەم  پەڕینەوە  بۆ  تــوێــژەران 
بابەتی وەك كەڵكوەرگرتن لە تەكنیكەكانی بەبازاڕكردن و 
بازاڕە سیاسیەكان و كاروباری میدیا و  پڕۆفیشناڵكردنی 

ئابوریی سیاسیی راگەیاندنەكان، داوە.
ئایا پارتە سیاسیەكان بۆ واڵمدانەوە و رێككەوتن لەگەڵ 
ئەو  گۆڕانكاریانەدا خەریكن دەبنە رێكخراوگەلی پرۆفیشناڵی 
بۆ  چارەسەرێك  دەتوانێت  بەبازاڕكردن  ئایا  بازاڕخواز؟ 
توشیهاتوون،  دیموكراسیەكان  كە  تازەیە  نەخۆشیە  ئەو 

پێشكەشبكات؟

پەرەسەندنی قەڵەمڕەوی بەبازاڕكردن بۆنێو بازاڕی سیاسەت
كەناڵێكی  هــەبــونــی  بــە  پێداویستی  لــە  ــردن  ــازاڕك ــەب ب
كڕیاراندا  و  بازرگانیەكان  كۆمپانیا  لەنێوان  پەیوەندیگرتن 
بەرهەمەكانی  دەبوایە  بازرگانیەكان  كۆمپانیا  هاتەئاراوە. 
ــە هەبونی  ل ــان  ــی ــاران كــڕی ــازاڕ و  ــ ب ــە  ــەت ــاردای ــن ب ــان  خــۆی
ــەو  كۆمپانیانە  ئ ئــاگــاداربــكــردایــەتــەوە.  بەرهەمەكانیان 
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بەرهەمەكانی  شازێتی  و  رواڵەتی  ناساندنی  لە  دەبوایە 
خۆیان، لەبەرامبەر ركابەراندا توانا و لێهاتویی پێویستیان 
كڕینی  الی  بەرەو  كڕیارانیان  سەرنجی  و  بەدەستبهێنایە 

بەرهەمەكانی خۆیان رابكێشایە. 
ئەمریكا،  بــەبــازاڕكــردنــی  ئەنجومەنی  ســـاڵـــی0691، 
هەڵوێستی فەرمی خۆی سەبارەت بە بەبازاڕكردن بەمجۆرە 
راگەیاند: )بەبازاڕكردن ئاكامی ئەو چاالكییە بازرگانیانەیە 
لە  خزمەتگوزاری  و  كــااڵ  وەگەڕكەوتنی  دەبێتەهۆی  كە 

بەرهەمهێنەرەوە بۆ بەكارهێنەر(.
تەنیاوتەنیا  بەبازاڕكردنی  رێكخراوە  ئەو  بەمشێوەیە 
وەك بەشێك لە بازرگانی لەبەرچاوگرت، لەكاتێكدا زۆربەی 
لەبواری  نابێت  بەبازاڕكردن  كە  وابو،  بڕوایان  لێكۆڵەران 
كاری بازرگانیدا قۆرخبكرێت، بەڵكو دەبێت گشتگیربكرێت 
و سنورەكانی بواری بازرگانی تێپەڕێنێت و خۆی بكات بە 

هەمو بوارێكدا، بە تایبەت بواری سیاسەت.
كە  توێژەرانەن  ئەو  یەكەمی  لەڕیزی  "لێڤی"  و  "كاتلێر" 
توانای پەرەپێدانی قەڵەمڕەوی بەبازاڕكردنیان بەرەو بوارە 
لەوتارێكدا  دووتوێژەرە  ئەو  دركاندووە.  نابازرگانیەكان 
ــی چــەمــكــی بـــەبـــازاڕكـــردن«  ــدن ــەرەســەن لــەژێــرنــاوی »پ
توانای  و  پێداویستی  هۆكارگەلی  ســەر  پەرژاندویانەتە 
دیكەی  بــوارەكــانــی  و  ــەرە  ب بــەبــازاڕكــردن  پەرەسەندنی 
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نابازرگانیەكان  رێكخراوە  ئــەوان  بــڕوای  بە  نابازرگانی. 
رێكخراوە  هــاوشــێــوەی  كارێكی  نەویستەكان(  ــازانــج  )ق
رێكخراوی  هەردووجۆر  چاالكی  و  هەیە  بازرگانیەكانیان 
بە  لەئاكامدا  كە  پەیوەندیگەلێكە،  بنچینەی  لەسەر  ناوبراو 
قوتاردەبێت.  بــەرژەوەنــدی  بەدەستهێنانی  و  قازانجبردن 
بــەو جــیــاوازیــەوە، كە ئــەو بــەرژەوەنــدیــەی كە رێكخراوە 
نابازرگانیەكان بەدوایدان ناتوانین لە چوارچێوەی خشتە و 
"كاتلێر" بڕوای وابو،  كڵێشە ژمێریاریەكاندا ئەژماریبكەین. 
وەك  نەویستەكان  قازانج  رێكخراوە  كــاری  دەتوانین  كە 
و  لەبەرچاوبگرین  خزمەتگوزاری  یان  كااڵ  بەرهەمهێنانی 
فرۆشتنی  بۆ  كە  شێوازانەی،  لەو  دەكرێت  پێیە  بەو  هەر 
ئەوجۆرە كااڵ و خزمەتگوزاریانە كەڵكیان لێوەردەگیردرێت، 
نابازرگانیەكانیش  رێكخراوە  بەرهەمەكانی  فرۆشتنی  بۆ 

كەڵك وەربگیردرێت.
ــەرە نــاتــوانــیــن لــەمــە زیــاتــر  ــكــۆڵ ــێ بـــەبـــڕوای ئـــەو دوول
بەبازاڕكردن بۆ رێكخراوە بازرگانیەكانەوە پاوان و بەرتەسك 
داواكاریەی  ئەو   سەلماندنی  بۆ  لێڤی  و  كاتلێر  بكەینەوە. 
كە  ئاماژەپێكردووە،  نابازرگانیان  رێكخراوی  سێ   خۆیان 
بەبازاڕكردن  تەكنیكەكانی  و  میتۆد  لە  كەڵكوەرگرتن  بە 
ئەو  هەبێت.  سەركەوتویان  و  بــاش  كارێكی  توانیویانە 
پۆلیس،  بەڕێوەبەرایەتیی  لە  بریتیبون  سێ  رێكخراوە 
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عەنتیكەخانەی هونەریی پایتەخت، قوتابخانە دەوڵەتیەكانی 
بەكارگرتنی  ناوبراودا،  رێكخراوی  هەرسێ  لە  ئۆكالهۆما. 
ستراتیژە كالسیكەكانی بەبازاڕكردنی بازرگانی، پەیوەندیی 
نێوان ئەو رێكخراوانە و جەماوەری بەگشتی، باشتر كردبو.
ئەو  بۆچونە لە كۆڕەكانی بەبازاڕكردندا رەواجی هەیە، 
لەئارادایە.  كۆڕایی  لەبارەیەوە  بڵێین  ناتوانین  هێشتا  بەاڵم 
بیرداڕێژگەلێكی  تـــوێـــژەرە،  دوو  ئـــەو  پــێــچــەوانــەی  ــە  ب
)ئایدیۆلۆژی( وەك"دەیڤید الك" بڕوایان وایە، كە هەرجۆرە 
بەبازاڕكردن  میتۆدەكانی  و  تەكنیك  لە  كەڵكوەرگرتنێك 
لوك  بەبڕوای  هەڵەیە.  كارێكی  نابازرگانیەكاندا  بوارە  لە 
و  كااڵ  كە  بازرگانیەكانن  كۆمپانیا  )تەنیا   "David  luck"
نافرۆشن.  ئایینزا  كڵێسەكان  دەفــرۆشــن.  خزمەتگوزاری 
بەڵێنی  وەك  خزمەتگوزاریەكی  جگەلە  سیاسیەكان  پارتە 
نادەن.(  بەخەڵك  شتێكیتر  داهاتودا،  لە  كارێك  ئەنجامدانی 
لێهاتوویی  و  شایستەیی  نابازرگانیەكان  ــوارە  ب كــەوایــە 
پێویست بۆ ئەنجامدانی وەهاكارێكیان نیە و كەڵكوەرگرتن 

لەم میتۆدانە دەبێتەهۆی سەرلێشێواوی و ناكارامەییان.
بە هەبونی هەمو ئەو رەخنانەشەوە، كاتلێر لە بۆچون 
و هەڵوێستی خۆی پاشگەز نەبوەوە و باسی لە پێداویستی 
بەبازاڕكردن  پێناسەیەكی هەمەالیەنەی  پێشكەشكردنی  بۆ 
باسی  بەمشێوەیە   1972 ساڵی  سەرەنجام  ئەو  دەكــرد. 
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ــازاڕكــردن  ــەب )ب كـــرد:  ــردن  ــازاڕك ــەب ب گشتگیری  چەمكی 
و  دانوستانەكان  ئاسانكاریی  هاندان،  خوڵقاندن،  چۆنێتیی 
نوێیەدا  لەم چەمكە  هەروەها  دانوستانەكان(.  بۆ  نرخدانانە 
نرخ  ئاڵوگۆڕی  لە  بریتییە  )هەردانوستانێك  كە  دەبینرێت، 
قەڵەمڕەوی  دەكرێت  كاتلێر  بەبڕوای  دووگروپدا(.  لەنێوان 
بەبازاڕكردن تا هەرشوێنێك كە ئاڵوگۆڕێك تێیدا روودەدات 
تەنیا  كاتلێر  بەبازاڕكردنی  نوێی  چەمكی  پەرەیپێبدرێت. 
نیە،  بازرگانیەكان  كۆمپانیا  بــەبــازاڕكــردنــی  لــەخــۆگــری 
شوێنەكانیش  و  كەسەكان  ئایدیاكان،  بەبازاڕكردنی  بەڵكو 

لەخۆدەگرێت .
بەبازاڕكردنی  لە  كاتلێر،  هاوبیری  توێژەرانی  بەبڕوای 
بازرگانیدا كۆمەڵێك ئامراز هەیە، كە كۆمپانیا بازرگانیەكان 
خۆیان  ئامانجەكانی  بەدیهێنانی  و  ــوون  ــەدواداچـ بـ بــۆ 
زوربەیان  لێوەردەگرن.  كەڵكی  مەبەستیاندا  لەبازاڕەكانی 
ئەو  ئامرازانە لە چوار دەستە بەناوی )P4(دا ناوزەددەكەن. 
)بەرهەم، نرخ )نرخی بەرهەم(،  ئەو چوار)P(یە بریتین  لە 
لە  وشەكە  )هــەرچــوار  بــاڵوكــردنــەوە  شوێنی  پێشخستن، 
و  ئاوێتەكردن  وەرگێڕ(.   - دەستپێدەكەن   Pبە ئینگلیزیدا 
كۆمپانیا  قازانجی  بتوانێت  دەبێت  )P4(یە  ئەو  پێكەوەنانی 
هەركام  بەكاربەرەوە  لەڕوانگەی  ئاست.  بەرزترین  بباتە 
نواندنی چەندین  بۆ  بــەبــازاڕكــردن  ئــامــرازەی  چــوار  لــەم 
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بەها  ئەو  گەاڵڵەكراون؛  بەكڕیار  شازێتیی  و  بەرز  بەهای 
بەرزانەی كە لە ئاكامدا بە)C4(ی كڕیار یان بەكارهێنەر، 
وەاڵمدەدرێنەوە، )هەركام لەم )C4(یەش پێشاندەری یەك 
)C4( ئەو .)پێداویستی یان یەك كێشە و فشاری كڕیارە

یەش بریتین  لە:
پێداویستیی  و  ــاری  داواك بۆ  وەاڵم  یان  چارەسەر   )1

كڕیار، كە بەرهەمەكە وەاڵمدەرەوەیەتی.
و  بەرگەیبگرێت  دەتــوانــێــت  كــڕیــار  كــە  ــەك  ــارەی پ  )2
)توانای دارایی كڕیار(، كە نرخی بەرهەمەكە  خەرجیبكات 

وەاڵمدەرەوەیەتی.
دامودەزگای  بەدواوەیەتی،  كڕیار  كە  ئاسودەییەك   )3

باڵوكردنەوە و پێشكەشكار وەاڵمدەرەوەیەتی.
فرۆشیار  و  كڕیار  نێوان  )پەیوەندیی  پەیوەندیەكان   )4
ئــەوە  وەاڵمـــدانـــەوەی  بــۆ  پێشخستن  كــە  كۆمپانیا(،  یــان 

هاتووەتەئاراوە.
كۆتایدا  ــەی  دەی چەند  لــەم  النیكەم  كە  بــوارانــەی  لــەو 
دوابەدوای ناساندی چەمكی گشتی كاتلێر لە بەبازاڕكردن، 
بواری  گرنگیپێدراوە،  بەبازاڕكردنەوە  توێژەرانی  لەالیەن 
سیاسەت و هەڵبژاردنە. بەبڕوای كاتلێر لە بازاڕی سیاسەتدا 
پاڵێوراوان و پارتە سیاسیەكان بەدوای ئەوەوەن، كە ئایدیا و 
باوەڕەكانی خۆیان بە كڕیاران یان دەنگدەران بفرۆشن. لەم 
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بازاڕەشدا))P4 و C4( بونیان هەیە.(. هەرچەند دواتر زیاتر 
دەچینە سەر ئەو  بابەتە، بەاڵم دەبێ بزانین، كە لە دونیای 
سیاسەتدا ئەگەر پاڵێوراو هاوتا بكەین لەگەڵ فرۆشیار لە 
لە  بریتییە  بەرهەم  بڵێین  دەتوانین  بازرگانیدا،  فەزایەكی 
پەیمان و بەڵێن و هیوا و ئومێدگەلێك كە لەالیەن پاڵێوراو 
یان  نرخ  ــت؛  دەدرێ دەنــگــدەران  بە  پارتی سیاسییەوە  یان 
پارەیەك كە دەنگدەران لەمەڕ ئەو بەڵێنانەدا خەرجیدەكەن، 
ئەو داكۆكی و پشتیوانیكردنەیە كە بۆ هەركام لەو پاڵێوراوانە 
ئەنجامیدەدەن یان خەرجكردنی مافێكە، كە دەستور وەك 
هاوواڵتیەك و كەسێك، كە دەتوانێت لەهەڵبژادندا بەشدارببێت 
بۆ كڕیاران )دەنگدەران( دیارییكردووە. لە فەزای سیاسیدا 
دەتوانین دەنگدەر بە هاوتای كڕیار، پێشكەوتن بە هاوتای 
بەڕێوەبردنی  پڕوپاگاندە،  و  بانگەشە  وەك  چاالكیگەلێكی 
میتینگ و كۆبونەوەكان، بەڕێوەبردنی دیمانەی تەلەفیزیۆنە، 
هەڵواسینی تابلۆكانی سەرشەقام، پالیەر، هەڵمەتی ماڵبەماڵ 
و... بزانین. لە شكڵی ژمارە)2(دا فەزای سیاسی و فەزای 
بازرگانی لەگەڵ یەكدیدا بەراوردكراون و هاوچەشنەكانی 
ئەو دوو بوارە وێناكراوە. ئەو شتەی كە كڕیار لەبری كااڵ 
و خزمەتگوزاریدا دەیداتە فرۆشیار پارەیە؛ لە روبەڕوودا، 
ئەو شتەی كە دەنگدەر لەبری بەڵێنەكانی دەیداتە پاڵێوراو 
پاڵێوراو  بازرگانیدا،  و  سیاسی  فەزای  هەردوو  لە  دەنگە. 
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و  بەدەستدێنن  زانیاری  دەنگدەر  و  كڕیار  لە  فرۆشیار  و 
لەگەڵیدا پەیوەندیان هەیە.

تاڕادەیەكی  هەرپاڵێوراوێك  "نیومەن" ستراتیژی  بەڕای 
تێكەڵەی  لە  كە  توخمەیە،  چــوار  ئــەو  رەنــگــدانــەوەی  زۆر 
تیۆری  خــوارەوەدا  لەشكڵی  ئاماژەیانپێكرا.  بەبازاڕكردندا 
بۆ   )P4( هــاوتــای  و  بـــەراوردكـــراو  مۆدیلی  كــە  نیومەن 
بەمەبەستی  پێنوێن  بــەشــێــوازی  سیاسیەكانە،  كەمپینە 
)P4(یەی  مۆدیلە  لەم  پێشاندراوە.  راستەوخۆ  تێگەیشتنی 
بەدیدەكرێت:  چوارتوخمە  ئــەو  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی 
پاڵێوراو، بەبازاڕكردنی پاڵپێوەنان، بەبازاڕكردنی راكێشان، 

راپرسی. 
ــای پــاڵــێــوراو و  ــەوات لــە مۆدیلی نــیــومــەن دا بــەرهــەم ب
بە  ئــامــاژە  پاڵپێوەنان  بــەبــازاڕكــردنــی  سیاسەتەكانیەتی. 
هەوڵی ئەندامانی پلەخواری كەمپینی هەڵبژاردن دەكات، ئەو 
خۆبەخش  كەسانی  لە  رایەڵەیەك  پێكەوەنانی  بۆ  هەواڵنە 
پێویستن.  جـــۆراوجـــۆرەكـــان  چــاالكــیــە  ئــەنــجــامــدانــی  ــۆ  ب
لە  كەڵكوەرگرتن  بۆ  تێكۆشانە  راكێشان  بەبازاڕكردنی 
و  ئینتەرنێت  رۆژنامە،  رادیــۆ،  تەلەڤیزیۆن،  وەك  میدیای 
پێشكەوتن  خاڵی  هاوشێوازی  و  هاوتا  ڕووەوە  لەم  هتد، 
)لێرەدا(  راپرسی  بازرگانیدایە.  بەبازاڕكردنی  تێكەڵەی  لە 
شرۆڤە  ــر  دوات و  توێژینەوەگەلێك  ئەنجامدانی  بــەواتــای 



33بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

تازەكان  ئایدیا  تاقیكردنەوەی  بۆ  داتــاكــان  راڤــەكــاری  و 
ئایدیانەیە.  ــەو  ئ ســەركــەوتــنــی  چۆنێتی  دیــاریــكــردنــی  و 
واڵتە  پاڵێوراوانی  زۆربـــەی  لــەالیــەن  مۆدیلگەلێك  وەهــا 
رۆژئاواییەكانەوە وەك پێشەنگانی كەڵكوەرگرتن لە میتۆدە 
زانستییەكان لە هەڵبژاردندا، كەڵكیان لێوەرگیراوە، لەڕێگەی 

جێبەجێكردنیاندا خەرجی زۆریشیان كردووە.
)p.106-1994( سەرچاوە: نیومەن

پسپۆڕانی  ــە  ل كــۆمــەڵــێــك  ــڕوای  ــ ب رەچـــاوكـــردنـــی  ــە  ب
چەمكی  پەرەپێدانی  بــە  كاتلێر  بەتایبەت  بــەبــازاڕكــردن 
بەبازاڕكردن بەرەو بوارەكانی دیكە، سەرەنجام »ئەنجومەنی 
بەبازاڕكردنی ئەمریكا« ساڵی1985 بە زیادكردنی وشەی 
»ئایدیا« لە پێناسەی بەبازاڕكردندا، چەمكی بەبازاڕكردنی 
بەبازاڕكردن  رێكخراوە،  ئەو   ناسی.  فەرمی  بە  سیاسیی 
نرخ  چەمكدانان،  و  جێبەجێكردن  پالندانان،  پرۆسەی  بە 
و  كااڵ  ئایدیا،  باڵوكردنەوەی  و  بەرزكردنەوە  دیاریكردن، 
دەزانێت،  ئاڵوگۆڕگەلێك  خوڵقاندنی  بۆ  خزمەتگوزاریەكان 
و  كەسی  ئامانجە  بەدیهاتنی  دەبنەهۆی  ئاكامدا  لە  كە 

رێكخراوەییەكان.
چەمكی  لــە  كــە  گــۆڕانــكــاریــانــەشــەوە،  ــەو  ئ بەهەبونی 
و  بەاڵم هێشتا سیاسیەكان  هاتونەتەئاراوە،  بەبازاڕكردندا 
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پاڵێوراوان زۆرجار حەزیان لە ئاشكراكردنی كەڵكوەرگرتنیان 
هەڵبژاردندا  كەمپینەكانی  لە  بەبازاڕكردن  میتۆدەكانی  لە 
واڵتێكی  سیاسیەكانی  لەناو  هەنوكەش  )بەبازاڕكردن  نیە. 
وەك بەریتانیا )النكی بەبازاڕكردنی سیاسیی نوێ( هێندە 
بە  بەبازاڕكردن  لەبەریتانیا،  نیە(.  خۆشەویست  چەمكێكی 
فێڵ و فریوی بازرگانی لەقەڵەمدەدرێت، فریوێك كە رەنگە 
تەنانەت  و  میدیاكان  زۆربــەی  لە  بەكاریبهێنین.  ناچاربین 
بە  سیاسی  بەبازاڕكردنی  ئەكادیمیەكانیشدا،  لێدوانە  لە 
ئایدیۆلۆژیەكان  بەرپرسیارێتییە  و  پرەنسیپ  ئەنتی  تێزی 
زاڵبونی  و  سەركەوتن  حاڵەتدا  لەباشترین  كە  دەزانرێت، 
پراگماتیسم بەسەر هەستەكان و لەخراپترین حاڵەتیشدا بە 

هەڕەشەیەك بۆسەر دیموكراسی گریمانە كراوە.
دەبێت دان بەوەدا بنێین، كە بەبازاڕكردن چ چەمكێكی 
ئەدەبیاتی  نێو  هاتووەتە  نەبێت،  چ  و  بێت  خۆشەویست 
پڕوپاگەندە و ریكالمی سیاسی و هەڵبژاردنەوە و زۆربەی 
ئەو   لێوەردەگرن.  كەڵكی  جیهان  سیاسیەكانی  سەرۆكە 
كەسانی  رێــژەی  لەبارەی  تۆماركراو  ئاماری  بانگەشەیە 
چاالك لەم بوارەدایە. )لە كۆتایی دەیەی 1990ی زایینیدا، 
ئیشیانكردووە.  پیشەیەدا  ــەم  ل كــەس   7000 لــە  نــزیــك 
داواكـــارە  ئەمریكا«  سیاسی  »راوێــژكــارانــی  رێكخراوی 
بەڕێوەبردنی  بۆ  فەرمانبەر   800 زایینیدا  لــە1990ی  كە 
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رێكخراوە  ئەو   هەروەها  بەكاربێنێت.  هەڵبژاردن  كەمپینی 
دەڵێت، بازاڕێكی یەك میلیار دۆالری هەبوە(.

)بەكارهێنانی  كە  وایە  بڕوایان  شارەزایان  لە  هەندێك 
بەبازاڕكردن دەرفەتی  ئەوە دەداتە پارتەكان كە دڵخوازی و 
پێداویستییە جۆراوجۆرەكانی دەنگدەران لەڕێگەی شیكاریە 
و  جێبەجێكردن  هەروەها  و  پالنڕێژی  بەبازاڕكردنەكان، 
كۆنتڕۆڵی كەمپینەكانی هەڵبژاردن و سیاسیەكانەوە باشتر 
لەپێشوو بناسن.( بە بڕوای ئەو  كەسانە )ئامانجی سەرەكیی 
و  پارتە سیاسیەكان  كارامەكردنی  و  لێهاتو  بەبازاڕكردن، 
هەروەها دەنگدەرانە بۆ هەڵبژاردنی باشترین و پێخۆشترینی 
و  كــارا  بەكارهێنانی  بەبازاڕكردن  هەروەها  بڕیارەكان(. 
زانیاریگەلێكی  بەردەستدەكات،  سەرچاوەكان،  پراكتیكی 
بەنرخ بۆ پاڵێوراوان و دەنگدەران ئامادەدەكات، دەبێتەهۆی 
بەرزتربونەوەی ئاستی وەاڵمدانەوە لە پرۆسە سیاسیەكاندا.
"ئۆ-كاس" لەو بەكارهێنەرانەی بەبازاركردنی سیاسیەیە، 
بۆ  ئەو  پێشكەشكردووە.  زۆری  وتــاری  لەمبارەیەوە  كە 
پێناسەكردنی بەبازاڕكردنی سیاسی لە مۆدیلێكی ئاڵوگۆڕی 
)Exchange model(  سوودوەردەگرێت. بەبڕوای ئەو 
دەدەن،  بەكەسێك  دەنــگ  دەنــگــدەران  كە  كاتێك   توێژەرە 
بەتەما  دەنگدەر  دەنگە  ئەو  لەبری  روویــداوە.  ئاڵوگۆڕێك 
سیاسەتگەلێكی  و  دەوڵـــەت  پاڵێوراو،  ــارت،  پ كە  دەبــێــت، 
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لە  دەتوانێت  بەبازاڕكردن  )كەوابو  كار.  سەر  بێنە  باشتر 
باس  زانستێكە،  چونكە  كاریگەربێت،  سیاسیەكاندا  پرۆسە 
و  ئاڵوگۆڕ  نرخاندنی  و  هاندان  ئەنجامدان،  چۆنێتیی  لە 

دانوستانەكان دەكات.(
"لێس مەرشمێنت" بەبازاڕكردنی سیاسی بە كۆتاهاتنی 
بـــەبـــازاڕكـــردن و سیاسەت  ــوان  ــێ ن نــزیــكــی  پــەیــوەنــدیــی 
دەزانێت، بڕوای وایە، كە بەبازاڕكردنی سیاسی گۆڕەپانی 
بەشەكانی  و  لق  هەمو  لەسەر  بەبازاڕكردنە  كارتێكردنی 
سیاسەت. بەبڕوای ئەو، تێكەڵكردنی بەبازاڕكردن و زانستە 
سیاسیەكان، دەتوانێت یارمەتیدەر بێت لە تێگەشتن و بینینی 

وێنەیەكی تەواوتر لە ئاكاری پارتە سیاسیەكاندا.
بەكارهێنانی  الیەنگری  كــە  كەسانەی  ئــەو  بــەبــڕوای 
تەكنیكەكانی  )ناساندنی  سیاسەتدا،  لــە  بــەبــازاڕكــردنــن 
ــەهــۆی  ــوەت ــژاردن، ب ــبـ ــەڵـ ــای هـ ــیـ بـــەبـــازاڕكـــردن بـــە دونـ
گۆڕانكاریەكی بنەڕەتی لە شێوازی خستنەڕوو و ناساندنی 
سیاسیەكان و پارتەكان بە جڤاتی دەنگدەران.(، بەجۆرێك 
تر  واتایەكی  بە  یان  بابەتەكان،  دركاندنی  )شێوازی  كە 
گرنگترین  بوەتە  سیاسی  پەیامی  راگەیاندنی  شــێــوازی 
سەركەوتن  سیاسیدا.  پڕوپاگەندەی  و  بانگەشە  لە  پرس 
پالنگەلی  و  ــەواو  ت زانیاریی  بەهۆی  تەنیا  دیمانەكان  لە 
باشەوە سەرناگرێت، بەڵكو پێویستی بە توانا و لێهاتویی لە 



37بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

دیاریكردن و گواستنەوەی چەمكە گرنگەكان بۆ دەنگدەران، 
هەروەها پێویستیشی بەوە هەیە كە ستایلێكی هەڵبژاردنی 

شیاوی هەبێت(.
بازرگانی  و  رامیاری  نێوان  لێكچوونەكانی  هەرچەند 
یەكدی  لەیەكچووی  بەتەواوی  دووە  ئەو  بەاڵم  ئاشكرایە، 
نین. جیاوازی سەرەكی و گرنگی نێوان ئەو دوانە ئەوەیە، 
خزمەتگوزاریەكان  یان  )كااڵ(  بەرهەم  بەرهەمهێنەری   كە 
كۆنتڕۆڵێكی زۆرتری هەیە بەسەر گواستنەوەی چەمكێكەوە، 
كە دەیەوێت رایبگەیەنێت، بەاڵم سیاسیەكان زۆر گرێدراو 
و  زانیاریەكان  باڵوەپێكەری  وەك  میدیاكانن  ناچاری  و 
هەربۆیە كۆنتڕۆڵێكی كەمتریان بەسەر بەرهەمی خۆیانەوە 
كە  ئەوەیە  سیاسەتمەدار  بۆ  گرنگ  خاڵی  كەوابو  هەیە. 
بۆی دەركەوێت و تێبگات كە دەنگدەران چ بیركردنەوە و 
ئەوەوە  )كاندیداتۆری(  پاڵێوراوێتی  لەبارەی  تێڕوانینێكیان 
هەیە؛ لە زانیاریەكانی بەردەمی بۆ بەهێزتركردنی تێڕوانینی 
پۆزەتیڤ لەبارەی خۆیەوە یان خۆئامادەكردنەوە بۆ گۆڕینی 
وێنەیەك، كە خەڵك هەیانە بۆی )ئەگەر پێیوابو كە ئەو وێنەیە 
وێنەیەكی نەرێنیە( كەڵكوەربگرێت. "كاتلێر" بڕوای وایە، كە 
تەنیا هونەری كەمپینە هەنوكەییەكان، راكێشانی دەنگدەران 
لە  )بینین  )نەك زانست(.   )intuition( بینینەوەیە لەڕێگەی 
فەلسەفە و لۆژیكدا بە واتای ناسین و تێگەشتنی راستەوخۆ 
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هــەســتــەوەرەكــانــەوەیــە  ئــەنــدامــە  و  هەستەكان  لــەڕێــگــەی 
بێ  و  كتوپڕ  تێگەیاندنی  واتــای  بە  لێرەدا  چــاو،  بەتایبەت 
روونكردنەوەیە- وەرگێڕ(. بەواتایەكی تر لەم كەمپینانەدا، 
هەوڵدەدرێت دەنگی خەڵك لەسەر بنچینەی هەست بزواندن 

و ئەزمونەوە بەدەستبێت، كە دیارە وەك پێویست  نیە.
دەتوانێن  سیاسی  بەبازاڕكردنی  ئەوەوە،  بەپێچەوانەی 
ناكرێت  چیتر  ئــەژمــاربــكــەیــن.  زانــســتــی(  ــردەوەی  ــ )كـ بــە 
بەبازاڕكردن وەك هونەر ئەژماربكرێت، بەڵكو بە یارمەتیی 
ئەو پێشكەوتنە بنچینەییانەی كە لە میتۆدەكانی لێكۆڵینەوەی 
بازاڕدا روویانداوە )كە لە بەبازڕكردنی سیاسیدا دەتوانێت 
فـــرۆش،  شیكارییەكانی  ــت(،  ــرێ ــك نــاوزەدب ــرســی  راپ ــە  ب
دامەزراوەكانی بەبازاڕكردن و لەكۆتاییدا سەرنجڕاكێشی و 
دڵڕفێنی ئەو میتۆدانە لە بواری سیاسەتدا، دەبێت بە زانست 

لە قەڵەمبدرێت.
تێكەڵەی  »كارگێڕیی  نمونەی  گۆشەنیگای  لە  ئێستا  تا 
بەبازاڕكردن  سەیری  تیۆری)P4(یەوە  و  بەبازاڕكردن« 
لەجیهانی سیاسەت و هەڵبژاردنمان كردووە. لەم روانگەوە، 
تێكەڵەی  توخمەكانی  لەگەڵ  سیاسەت  دنیای  فاكتەرەكانی 
هەوڵدەدرێت  گونجێنراوە،  و  هاوتاكراوە  بەبازاڕكردندا 
سیاسەتدا  دنیای  لە  بەبازاڕكردن  تەكنیكەكانی  و  میتۆد 
ئەو  تایبەتمەندیی  گرنگترین  لێوەربگیردرێت.  كەڵكیان 
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روانگەیە گریمانكردنی پاڵێوراو و بەڵێن و بەڵێنەكانی كاتی 
هەربۆیە  كاردایە.  بــازاڕی  لە  بەرهەم  لەجێی  هەڵبژاردن 
وەها وێنادەكرێت كە ئەو شتەی لە بازاڕەكانی هەڵبژاردندا 
تایبەتمەندی  بەرهەمێكی  دەفــرۆشــرێــت،  ــگــدەران  ــەدەن ب
دەبێت  كە  لەكاتێكدایە  ئەوە  بازرگانیەكانە.  كااڵ  بە  تایبەت 
بەناوی  تر  پارادایمێكی  خستنەڕووی  بە  بزانین  ئــەوەش 
دەخاتەسەر  تیشك  كە  تەوەر«  پەیوەندی   »بەبازاڕكردنی 
بازاڕی خزمەتگوزاریەكان و تێیدا بە گریمانەی فرۆشتنی 
بە  پــاڵــێــوراوەوە  لــەالیــەن  بــەرهــەم(  )نــەك  خزمەتگوزاری 
دەنگدەران، هەوڵدراوە كارتێكردنی بەبازاڕكردن لەسیاسەتدا 
بەهێزتر بكرێت و چارەسەرێك بۆ كێشەی دابەزینی رێژەی 

بەشداربون لە هەڵبژاردنەكاندا بخرێتەڕوو.

بەبازاڕكردن و قەیرانی بەشداربون لە هەڵبژاردن
هەرچەند زیاتر لە سی ساڵ بەسەر بەكارهێنانی وشەی 
بەبازاڕكردن لە رێكخراوە نابازرگانیەكاندا تێدەپەڕێت، بەاڵم 
بازرگانی  دنیای  زۆركــەســدا  لەزەینی  ئــەو  وشەیە  هێشتا 
خەڵك  زۆربــەی  خوێندنەوەی  و  تێگەیشتن  بەرچاو.  دێنێتە 
لە بەبازاڕكردن، فرۆشتنی كااڵ و خزمەتگوزارییە لە بازاڕە 
تێكەڵەی  كارگێڕیی   «MMM( پارادایمی  بازرگانیەكاندا. 
ــردن« كــە لــە كــۆڕەكــانــی بــەبــازاڕكــردنــدا بوەتە  ــازاڕك ــەب ب
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بــەبــازاڕكــردن  تیۆریی  ــای  هــاووات ــرەودار،  ــ ب روانگەیەكی 
-كاتێك   1960 نزیكەی  لە  ئەو  پارادایمە  گریماندەكرێت. 
كە لەالیەن "جرۆم مەك كارتی"ـیەوە خرایەڕوو- دوای ئەوە 
پارادایمی  زاڵبوە.  بەبازاڕكردندا  میتۆدی  و  تیۆر  بەسەر 
 )P4(تیۆری و  چەمك  بە  بەبازاڕكردن  تێكەڵەی  كارگێڕیی 
دەستیپێكرد و بە شێوازێكی بەرچاو مۆدیلەكانی پێشووتر 
ئاڕاستە  سیستمی  ئۆرگانیكەكان،  )كاركردخوازە  خۆی  لە 
)گەراكان(، تیۆری پارامەتر( خستەژێر كاریگەریی خۆیەوە. 
ئەرێنیانەی كە  ئەو الیەنە باش و  ئەو  مۆدیالنە ســەرەڕای 
پێگەیەكیان  بەبازاڕكردندا  تازەكانی  لەكتێبە  ئێستا  هەیانبو، 
نیە و جێگای خۆیان داوەتە پارادایمی تێكەڵەی بەبازاڕكردن 
بەبازاڕكردنی  ئەنجومەنی  پێناسەی   .)P4( هــەمــان  یــان 
MMM پارادایم  بنەمای  لەسەر  بەبازاڕكردن،  بۆ  ئەمریكا 
ــە. ئەو ئەنجومەنەی بەبازاڕكردن بەواتای كەڵكوەرگرتن لە 
میتۆد و ئامڕازە شیاوەكان بۆ مەبەستی گواستنەوەی كااڵ و 
خزمەتگوزاری بۆ بازاڕ دەزانێت. لەم روانگەوە، بەبازاڕكردن 
بە واتای بەڕیوەبردنی كۆمەڵێك ئەرك و چاالكی بە مەبەستی 
رازیكردنی كڕیار بۆكڕینی بەرهەمە، ئەو كەسانەی لە بەشی 
بەبازاڕكردنی كۆمپانیا یان رێكخراودا ئیشدەكەن، ئەنجامدانی 
پارادایمەدا  لەو  بەبازاڕكردن  ئەستۆیە.  لە  ئەركانەیان  ئەو 

)Profession( .جۆرێك لە شارەزایی و پسپۆڕێتییە
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)بەبازاڕكردنی  دەســتــەواژەی  لەگەڵ   ،MMMتیۆریی
ــارە ئەو  ئـــەوەی دیـ ئــاوێــتــەكــراوە، چونكە  ــوگــۆڕی(دا  ــاڵ ئ
)و  تاكفرۆشی  بۆ  ئاسانكاری  دەداتــە  ناوەندێتی  تیۆرییە 
لەگەڵ  پەیوەندی  بەردەوامیی  بە  نەك كۆفرۆشی(، گرنگی 
كەسانەی  )ئــەو  بەبازاركارەكان  كەوابو  ــادات.  ن كڕیاردا 
لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  لەئەستۆیە(  بەبازاڕكردنیان  ئەركی 
ئەوەی  كە ئایا كڕیار پێشتر شتی لێكڕیون یان نا، دەیانەوێت 
بەرەوخۆیان رایكێشن. واتە لەم تیۆریەدا پالنڕێژیی تایبەت، 
ئەوەیە  گرنگتر  لەوەش  دەكرێت.  كڕین،  یەكجار  تەنیا  بۆ 
كە ئەو  تیۆرە لەسەر بنەمای بەرهەمهێنانی كااڵ سەقامیگر 
بوە. كەوابو بەپێی ئەو  تیۆری یان پارادایمە، چاالكیەكانی 
شوێنەوە،  و  كــات  ــەڕووی  ل بەكارهێنان  و  بەرهەمهێنان 
كەلێنێكە  و  بۆشایی  هەمان  لەڕاستیدا  ئــەوە  و  لێكجیان 
پڕۆسەی  و  پڕیكاتەوە  دەیەوێت  نوێ  بەبازاڕكردنی  كە 

بەرهەمهێنان و بەكارهێنان لێكدی نزیك بكاتەوە.
پارادایمیMMM، بۆ وەاڵمدانەوە بە بازاڕی »كااڵكانی 
كە خێرا بەرهەم دێن و خێرا بەكاردەبرێن« و لە دەیەی 
بو،  پەرەسەندن  خەریكی  باكوریدا  ئەمریكای  لە   1950
ئەدەبیاتی  زۆری  هــەرە  بەشی  لەئێستادا  ــاراوە.  ــەئ هــات
روداوە  ئەو  رەنگە  داگیركردووە.  سیاسیی  بەبازاڕكردنی 
جێی سەرسوڕمان بێت لەبەر ئەوەی  كە سیاسەت زۆرتر 
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هاوچەشنی پیشە خزمەتگوزاریەكانـە تاكو پیشەی كااڵكان، 
كە زوو بەرهەم دێن و زوو بەكاردەهێنرێن. كەوایە، ئاساییە 
سیاسەتدا،  ــەبــواری  ل  MMM چەمكی  بەكارهێنانی  كــە 

كۆمەڵێك پارادۆكس )دژوازی( و تێكچون دروستدەكات.
بەبازاڕكردنی  لە سەرەتاكانی دەیەی 1970ی زایینیدا 
و  چەمك  بە  فیكری،  بوارێكی  وەك  خزمەتگوزاریەكان 
شێوازە  ئەو  سەریهەڵدا.  بەخۆیەوە  تایبەت  مۆدیلەكانی 
دروستكردنی  بە  گرنگیدان  بەهۆی  كە  بــەبــازاڕكــردن  لە 
یان  تـــەوەر«  پەیوەندی   »بــەبــازاڕكــردنــی  بە  پــەیــوەنــدی، 
لە توێژەرە  ناوبانگی دەركــرد و دراوەتــە گروپێك   )RM(
بــەبــازاڕكــردنــی  پــارادایــمــی  بەپێی  ئەسكەندەناڤییەكان. 
رێكخراوەكە،  بــەڕێــوەبــەرانــی  نابێت  ــەوەر،  پــەیــوەنــدی  تـ
تەنیاوتەنیا  و  هەاڵوێر  خزمەتگوزاریەكان،  بەبازاڕكردنی 
قۆرخكراوە،  بەبازاڕكردندا  لەكەرتی  كە  چاالكیەك  وەك 
تەماشایبكەیت. بەڕای ئەو  بەشە لەتوێژەران، بەبازاڕكردن 
چیتر پڕۆفیشناڵ یان شارەزایی نیە، بەڵكو ئەركـێكە، كاتێك 
دەكرێت،  بازاڕ  هەناردەی  خزمەتگوزاری  یان  بەرهەم  كە 
هەمو  و  رێكخراوەكەیە  بەشەكانی  هەمو  ئەستۆی  لــە 
ئەندامانی رێكخراوەكە لەخۆدەگرێت. كەوایە لەم روانگەوە 

بەبازاڕكردن واتە )هەبون لەناخی كاردا(.
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لە الیەنە ئەكادیمیە خاوەن سەنگەكانی ئەمریكای باكوردا، 
هێشتا زۆربەی توێژینەوەكانی پەیوەست بە بەبازاڕكردنی 
 MMMپارادایمی چوارچێوەی  بەپێی  خزمەتگوزاریەكان 
ــبــازی نــوردیــك )ئــەســكــەنــدەنــاڤــی( بە  بــەڕێــوەدەچــێــت. رێ
خــزمــەتــگــوزاریــەكــان  چۆنێتیی  چــەمــكــی  خــســتــنــەڕووی 
»بەبازاڕكردن  هەروەها  و  كڕیار  لەروانگەی  )كوالیتی( 
بەبازاڕكردندا  لەبواری  تازەی  دانوستان« چەمكی  لەكاتی 
بە  ئاماژە  دانوستان«  لەكاتی  »بەبازاڕكردن  دركاندووە. 
كاریگەریدانان لەسەر كڕیار دەكات لە ئانوساتی بەكارهێنانی 
بەكارهێنانی  ئانوساتی  لە  كڕیار  كــڕاودا.  خزمەتگوزاری 
لەگەڵ  دانوستان  لە  گشتی  بەشێوەیەكی  خزمەتگوزاریدا، 
فەرمانبەرانی  و  هەستپێكراوەكان  سەرچاوە  سیستمەكان، 
جۆرە  ئەو  زۆربەی  دەبینرێت.  خزمەتگوزاریدا  كۆمپانیای 
پەیوەندییانە لەنێوان كڕیارو فەرمانبەرانێكدا دێتەگۆڕێ كە 
چ لەالیەن خۆیانەوە و چ لەالیەن بەڕێوەبەرانیانەوە، وەك 
فەرمانبەری  و  ئەژمارناكرێن  بــەبــازاڕكــردن«  »كەسانی 
ئەو  بەو پێیە،  هەر  نین.  بەبازاڕكردن  یان  فرۆشتن  بەشی 
بە  تایبەت  دروستدەبێت  كڕیاردا  لەگەڵ  كە  پەیوەندیەی 
ئەندامانی  نیە. رێبازی نوردیك هەمو  بەبازاڕكردن  بەشی 
رێكخراو یان كۆمپانیا بە بەبازاڕكەری نیوە كات، دەزانێت. 
ــامــادەكــاری خــزمــەتــگــوزاری،  لــەواقــیــعــدا فــەرمــانــبــەرانــی ئ
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ــەســەر بــڕیــارەكــانــی  ــر ل ــ ــار كــاریــگــەریــەكــی زۆرت ــ زۆرجـ
و  تایبەت  ئەندامێكی  نمونە  بۆ  دادەنــێــن،  كڕیار  داهاتوی 
پسپۆڕی بەشی فرۆشتن یان راگەیاندن. لەڕاستیدا ئەوان 
و  بكەن  تۆمار  گۆڵ  دەبێت  و  رێكخراوەكەن  هێرشبەرانی 
سەركەوتنەكانی رێكخراوەكە بەدییبهێنن. ئەگەر ئەو  كەسانە 
بەسەریاندا  و  ئاشنا  بــەبــازاڕكــردنــدا  چەمكەكانی  لەگەڵ 
شكست  و  ناكامی  روبـــەڕووی  رێكخراوەكە  نەبن،  زاڵ 
دەبێتەوە. قوتابخانەی نوردیك توانی گرنگترین جیاوازیی 
خزمەتگوزاریەكان  بەبازاڕكردنی  و  كــااڵ  بەبازاڕكردنی 
رێبازە،  ئــەو  بەپێی  دابنێت.  بۆ  چەمكی  و  بكات  ئاشكرا 
و  بەرهەمهێنان  پرۆسەی  خزمەتگوزاریەكاندا  پیشە  لە 
یەك  لە  بەشێك  بە  هــەردووكــیــان  بەكارهێنان  پرۆسەی 
پڕۆسە ئەژماردەكرێن. كڕیار وەك هاوكاری وەبەرهێنەری 
دەستەی  لــەگــەڵ  كــە  لێدەكرێت،  چــاوی  خــزمــەتــگــوزاری 
ئامادەكاری خزمەتگوزاری كاتی وەبەرهێناندا پەیوەندی و 
دانوستانی هەیە. ئەو بۆچونە پێچەوانەی ئەو ڕوانگەیە، كە 
دەزانێت،  ناچاالك  و  پاسیڤ  فاكتەرێكی  وەك  بەكارهێنەر 
قوتابخانەی  بەپێی  تێكدەدات.  بەرهەمهێنان  زنجیرەی  كە 
بەهادا  وەبەرهێنانی  زنجیرەی  لە  بەكارهێنەر  نوردیك، 
سەیردەكرێت.  ئەكتیڤ  و  چــاالك  بەشداریكەرێكی  وەك 
پێشكەشكەرانی خزمەتگوزاری و كڕیاران وەك هاوكارانی 



45بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

هاوكارانی  تەنانەت  و  بەڕێوەبەر  هاوكارانی  وەبەرهێنان، 
پێشكەشكەرانی  كەوایە  ئەژماردەكرێن.  بەها  خوڵقێنەری 
بەرپرسیارێتیەكی  هەردوكیان  كڕیاران  و  خزمەتگوزاری 
بەپێی  هەیە.  بەدەستهاتوودا  ئاكامی  لەمەڕ  هاوبەشیان 
بەبازاڕكردن  پەیوەندی  تەوەر(،  )بەبازاڕكردنی  پارادایمی 
MMMلــەپــارادایــمــی ــە  )ك بــەهــا  بــاڵوەپــێــكــردنــی  لەجیاتی 
خوڵقاندنی  لەسەر  جەخت  لەسەركراوەتەوە(  جەختی  ـدا 
داكۆكیكردن  بۆ  ئاسانكاری  بەواتای  ئەوە  دەكاتەوە،  بەها 
باڵوكردنەوەی  لەجێی  بەها  دروستكردنی  پڕۆسەی  لە 
بەدەستی  گەیاندنی  و  ئامادەكراو  و  بەرهەمهاتوو  بەهای 
ــەو بــەهــایــەی كــە كڕیار  ــە. شــایــەنــی ئــامــاژەیــە ئ ــاران كــڕی
ناگرێتەوە  خۆی  بەرهەمدا  لە  تەنیا  ــات،  دەك چــاوەڕوانــی 
ئاسانكەری  تەنیا  تەنیاو  بەرهەم  بەرهەمە.  لە  گەورەتر  و 
بۆ  خوڵقێندراو  بەهای  كڕیارە.  بۆ  بەهایە  گواستنەوەی 
نێوان  دانوستانی  و  پەیوەندی  لەڕێگەی  زۆربــەی  كڕیار، 
كڕیار و ئامادەكاری خزمەتگوزاریدا دەخوڵقێت. كەواتە لە 
و  بۆشایی  هیچ  خزمەتگوزاریەوە  بەبازاڕكردنی  روانگەی 
كەلێنێك لەنێوان بەرهەمهێنان و بەكارهێناندا نیە و هەر بۆیە 
پێویست بە پڕكردنەوەی وەهاكەلێنێك لەڕێگەی هەنگاو و 
كردەوەگەلێكی جیاوازەوە نیە. هەر بەو  پێیە، بەبازاڕكردن 
پرۆسەكە  هەڵنەگری  جودایی  و  دانەبڕاو  بەشێكی  دەبێتە 
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بەگشتی. گریمانەكردنی كڕیار وەك هاوكاری وەبەرهێنان 
لە پرۆسەی خوڵقاندنی نرخ و بەهادا، پەیوەندی درێژخایەنی 
نێوان ئامادەكارانی خزمەتگوزاری و كڕیاران دەكاتە ئەرك. 
ئەو  بابەتە بەئاشكرا لەگەڵ تاكفرۆشی و دانوستانەكانی 
تاوتوێكردنی  دژە.  و  نەگونجاو  ــدا  MMMــ پچڕپچڕی 
بەبازاڕكردنی  و  كااڵ  بەبازاڕكردنی  نێوان  جیاوازییەكانی 
لەبارەی  داهاتو  شیكاریەكانی  و  راڤە  بۆ  خزمەتگوزاری، 
لە  بێت.  گرنگ  زۆر  دەتوانێت  سیاسییەوە  بەبازاڕكردنی 
ئــەوەی  كە  ســەرەڕای  خزمەتگوزاریەكاندا  بەبازاڕكردنی 
و  روبەڕووبونەوە  ئاكار،  پێشكەشدەكەین،  خزمەتگوزاری 
زۆر  كڕیارانیش  لەگەڵ  پەیوەندی  دروستكردنی  شێوازی 
ـدا   MMM لەپارادایمی كە  لەكاتێكدایە  ئەوە  گرنگە.  زۆر 
گرنگیەكی كەمتر بەو  بابەتە دەدرێت. هەرچەند هێشتا هەندێك 
بەبازاڕكردن  تیۆریی  هاوتای  بە   MMM پارادایمی كەس 
دەزانن، بەاڵم لە بیست ساڵی رابردودا پێگەی ئەو  پارادایمە 
لەگەڵ ملمالنێ و پرسیارە جددییەكاندا روبەڕوو بوەتەوە. 
و  تەكنیكی  زۆر  زۆر  ئــەو  پارادایمە  چوارچێوەی  یــەك: 
پسپۆڕانەیە، بەاڵم ناتەواوە، بەجۆرێك كە تەنیا بە كۆمەڵێك 
ئامڕازی تایبەتەوە دەتوانێت كاربكات. دوو: ئەو  پارادایمە 
پێناسەیەكی كۆنتڕۆڵی و یەك الیەنەیە و تەنیا لە روانگەی 
بەرهەمهێنەرانەوە سەیری بەبازاڕكردنی كردووە و لەجێی 
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گرنگیدان بە دڵخوازیەكانی كڕیار )وەك كەسێك كە كارەكان 
بەیارمەتیی  كارەكان  هەوڵدەدات  ئەنجامدەدرێت(  ئەو  بۆ 
 )P4( رێبازی  "گۆمێسۆن":  بەبۆچونی  ئەنجامبدات.  ئەو 
پەیوەندیی  وەك  وەاڵمدانەوە(ـیە.  )وروژێنەر-  مۆدیلێكی 
باشتری  تۆڕێكی  ماسیگر  ئەگەر  ماسی،  و  ماسیگر  نێوان 
فرۆشیار  دەبێت.  زۆرتر  ماسیش  گرتنی  گریمانی  هەبێت، 
دانوستانەكەیە  ئەكتیڤی  و  چاالك  الیەنی  پێشكەشكار  یان 
پەیوەندییەدا  لــەم  نــاچــاالك.  و  پاسیڤ  الیــەنــی  كــڕیــار  و 
رەتبكاتەوە  پێشكەشكراو  بەرهەمی  كڕیار  جاروبار  رەنگە 
و بەرهەمهێنەر تێبگەیەنێت كە تۆڕێكی خراپ و ناشیاوی 

بەكارهێناوە. بە بڕوای گۆمێسۆن:
بێگومان بەبازاڕكردنی كااڵ بەرخۆریەكان، ئامڕازگەلێكی 
بەهێزی پێگەیاندووە و پەروەردەكردووە. بەاڵم كاتێك كە 
ئەو  ئامڕازانە لەبوارێكی جیا لە بواری كااڵ بەرخۆریەكاندا 
كە  ئاشكرادەبێت،  بەرچاو  شێوازێكی  بە  بەكاردەهێنرێن، 
تەنانەت  هەیە،  كەمی  جێباوەڕییەكی  و  متمانە  ئەو  تیۆرە 
تایبەتمەندییە  ئەو  تیۆرە  لەبەرئەوەی  كە  هەندێكجاریش 
ــگــوزاری و  ــی خــزمــەت ــردن ــازاڕك ــەب ــەرە تــایــبــەتــەكــانــی ب هـ
دەتوانێت  ناگرێت،  لەبەرچاو  پیشەسازی  بەبازاڕكردنی 

كاولكەر و روخێنەریش بێت.
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لەباری  بــەبــازاڕكــردن  كــە  وایـــە،  بـــڕوای  "گۆمێسۆن" 
لە  میتودۆلۆژیای توێژینەوە و زانستدا دەوڵەمەندە، بەاڵم 
مۆدیلەكانی  و  تیۆر  لەبەرئەوەی  الوازە.  تیۆریەوە  رووی 
 ،)MMMــی ــمـ ــارادایـ )پـ پێكدێنن  بـــەبـــازاڕكـــردن  چــەمــكــی 
زۆر  الیــەن  هەندێك  هەیە.  تەسكیان  زۆر  قەڵەمڕەوێكی 
پێشێلدەكەن.  دیكەش  الیەنی  هەندێك  و  بــەرزدەكــەنــەوە 
جێگەی  نــوێ،  چەمكێكی  دەبێت  ئــەو  لێكۆڵەرە  بــەبــڕوای 
تێڕوانینی  هەڵبەت  بگرێتەوە.  بەبازاڕكردن  كۆنی  چەمكی 
تاڕادەیەك   MMMبەبازاڕكردنی پارادایمی  بۆ  گۆمێسۆن 
نەرێنی دێتە بەرچاو، چونكە حەقیقەتی كارەكە كەمێك لەم 

بۆچونە جیاوازە.
ئەوەیە، كە   MMMپــارادایــمــی گرنگی  دواهــاتــی  یەكەم 
كاری بەبازاڕكردن بەشێوازێكی نەخوازراو لە چاالكیەكانی 
دەیسپێرێتە  و  هـــەاڵوێـــردوە  ــەی  ــخــراوەك ــك رێ ــەی  ــك دی
بەبازاڕكردن،  پالندانانی  بــازاڕ،  لەشیكاریی  كە  كەسانێك 
نرخدانان، باڵوكردنەوە و  راگەیاندن، چەشنەكانی فرۆش، 
بەستەبەندیكردندا شارەزان. بۆ بەدەستەوەگرتنی كارەكانی 
بەبازاڕكردن  بەشی  رێكخراوێكدا،  هەر  لە  بەبازاڕكردن 
بنیاتدەنرێت، كە جاروبار بە هاوكاریی پسپۆڕانی ناوخۆی 
دیكەی  بەشەكانی  لەئاكامدا  و  بەڕێوەدەچێت  دەرەكــی  و 
نائاشنا  بەبازاڕكردندا  چاالكییەكانی  لەگەڵ  رێكخراوەكە 
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دەمێننەوە. "گرونڕووس" لەمبارەوە دەڵێت:
ــی(  )دەرون سایكۆلۆژیی  كاریگەریی  "لەدرێژخایەندا، 
لەسەرو  بەبازاڕكردن  بە  تایبەت  جیاوازی  بەشێكی  بونی 
بەشەكانی دیكەی رێكخراوەكانەوە، كاریگەریەكی كاولكەر 
و روخێنەری بەهێزی لەسەر چەمكی كڕیار تەوەری یان 
بازاڕ تەوەری هەیە. لەوانەیە لە رێكخراوی وەهادا، بەرنامەی 
پڕخەرجی ریكالم و راگەیاندن بەڕێوەبچێت، بەاڵم ئەوكارە 
بازاڕگەریی رێكوپێك  ئیرادەی  بەواتای هەبونی  هەموكات 
راستەقینەكانی  پێداویستیە  بە  گرنگیدان  و  وردبونەوە  و 

كڕیاران نیە."
بەڕای "گرونڕووس" پسپۆڕانی بەبازاڕكردن كە لەبەشی 
بەبازاڕكردنی رێكخراوەكەدا ئیشدەكەن، لەوانەیە وردەوردە 
لەگەڵیاندا  دەرونــیــەوە  لەباری  و  دووركــەونــەوە  لەكڕیاران 
پێیانوابێت كە زۆر بەباشی كڕیاران  نامۆ بن، بەاڵم خۆیان 
دەناسن. كارگێڕیی تێكەڵەی بەبازاڕكردن واتە دروستنەبونی 
بەشێوەیەكی  رێكخراوەكان،  لە  بەبازاڕكردن  تایبەتی  بەشی 
نەخوازراو، بە واتای پشتبەستن بە )بەبازاركردنی ئاپۆڕەیی(
لێی  بەتوندی  ئــەو  زانستە  كە  ئەوشتەیە  هــەر  ــەوەش  ئ ـــە، 
دووركەوتۆتەوە. كەوایە كڕیاران بۆ پسپۆڕانی بەبازاڕكردن 
تەنیاو تەنیا دەبن بە كۆمەڵێك ژمارە، ئەوانە ئەو پسپۆڕانەن 
كە  كــاردەكــەن،  رووكــەشــی  زانــیــاریــی  هەندێك  بەپێی  كــە 
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ئــەوجــۆرە  بــەدەســتــهــاتــوون.  بــــازاڕدا  لێكۆڵینەوەكانی  لــە 
كڕیارانی  لەگەڵ  پەیوەندیەكیان  بچوكترین  بەبازاڕكارانە، 
راستەقینەدا نیە. روانگەی ئاڵوگۆڕی، رەنگە كاتێك كە رێكخراو 
پێویستی بە كڕیارانی تازە هەیە كاریگەربێت، بەاڵم لەكاتێكدا 
كە )بەبازاڕكردنی ئاپۆڕەیی( بەهۆی فراوانیی كااڵ، هەروەها 
و  قازانجسازی  لــەبــازاڕدا،  جۆراوجۆر  ركابەرانی  هەبونی 
كارامەیی خۆی لەدەستداوە، پەیداكردنی كڕیارانی تازە رۆژ 
بەڕۆژ دژوارتر دەبێت، ئەو روانگەیەش ئیدی ناتوانێت كاریگەر 
پاراستن و  لە وەها دۆخێكدا، گرنگی  بێت.  و وەاڵمــدەرەوە 
چەندقات  كۆمپانیا  هەنوكەییەكانی  كڕیارە  لەدەستنەدانی 
بۆ  هەنوكەییەكان  كڕیارە  نەتۆراندنی  و  پاراستن  دەبێتەوە. 
)بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر(، خاڵێكی گرنگ و سەرەكییە، 
هەر ئەو  بابەتەش ئەوە دەردەخات، كە برەو و ناوبانگی ئەو 
ئەو  پارادایمە  سەرچاوەدەگرێت.  كوێوە  لە  نوێیە   پارادایمە 
خزمەتگوزاریەكان  بەتەواوی  كە  نیە،  بەشانە  ئەو  بۆ  تەنیا 
لەخۆدەگرن، بەڵكو لە بەشەكانی دیكەشدا )نا خزمەتگوزاری( 
كار  و  ئیش  هەمو  سەلمێندراوە  چونكە  بەكاردەهێنرێت. 
خزمەتگوزاریەوە  بە  پەیوەندییان  كــەمــوزۆر  پیشەكان  و 
رەهەندی  كە  ناوببەین  دەتوانین  پیشەیەك  كەمتر  هەیە، 
خزمەتگوزاریشی نەبێت. شایەنی ئاماژەیە رۆژ بەڕۆژ ژمارەی 
ئەو توێژەرانە زیاد دەبێت كە بڕوایان وایە پارادایمی ناوبراو 
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واتە )بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر(، دەبێتە پارادایمی گشتی 
و سەرەكیی بەبازاڕكردن.

چاالكیە  ســەرەكــیــی  نـــاوەنـــدی  و  ــەوەر  ــ ت ــاران،  ــڕیـ كـ
پــارادایــمــی  كــە  ــەن،  ــخــراوان ــك رێ ئـــەو  سیستماتیكەكانی 
ئیتر  هەڵبژاردووە،  تەوەر(ـیان  پەیوەندی   )بەبازاڕكردنی 
دەرەكیی.  یان  ناوخۆیی  بن  ئەو  كڕیارانە  نیە  جیاوازیی 
مەبەست لە كڕیارانی ناوخۆیی، كارمەندان و فەرمانبەرانی 
رێكخراوەكەیە، كە ئەگەر گرنگیان پێبدرێت )لەباری ئابوری 
خزمەتگوزاری  باشترین  ــن  ــوان دەت ــەوە(  ــان ژی بــژێــوی  و 
ــی بـــكـــەن. ئــەو كــەســانــە  ــ ــ پــێــشــكــەشــی كـــڕیـــارانـــی دەرەك
ئەرێنی  خاڵی  و  دارایــی  فیكری،  سەرمایەی  )كارمەندان( 
لەو  خزمەتگوزاریەكاندا.  پیشە  لەبەشی  رێكخراوێكن  هەر 
)لەبواری بەبازاڕكردنی   رووەوە، هەر رێكخراوێكی بەهێز 
سیاسیدا، هەرپارتێكی سەركەوتوو لە بەدەستهێنانی دەنگی 
ناوەندێتی  نا  هەیە:  گرنگی  تایبەتمەندی  دوو  جــەمــاوەر( 
سڕینەوەی  بـــازاڕدا.  لەگەڵ  نزیكی  و  )ناوەندسڕینەوە( 
لەگەڵ  نزیك  پەیوەندی  دروستكردنی  و  ناوەندگەرایی 
كەلێنی  دەكرێت  لەڕێگەیەوە  كە  شێوەیەكە  تەنیا  بــازاڕدا، 
نێوان بەرهەمهێنان و بەكارهێنان )بەرخۆری( كەمبكرێتەوە، 
لەئاكامدا مۆڵەت بە كڕیاران بدرێت لە پرۆسەی وەبەرهێناندا 
باس  خزمەتگوزاریەكاندا  لەبازاڕە  كاتێك  بەشداریبكەن. 
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پرۆسەكە  هەم  ئەو  چەمكە  دەكرێت،  )بەرهەم(  لەچەمكی 
)بەرهەم(  ئاكامەكەشی  هــەم  و  وەبەرهێنان(  )پــرۆســەی 
ــازاڕەوە  ب ناو  بێتە  نەیەوێت  كڕیار  ئەگەر  لەخۆدەگرێت. 
)بەشدارینەكات( یان نەیەوێت رۆڵی )هاوكاری وەبەرهێنان( 

ببینێت، ئەوا كێشە سەرهەڵدەدات.
زۆرجــار  رێكخراودا،  لە  بەبازاڕكردن  بەشی  هەبونی 
لەسەر  فــراوان  نەرێنی  كاریگەریی  هەیە  ئــەوەی  ئەگەری 
بەشەكانیەوە(  هەمو  )بە  ریكخراوەكە  هەمو  بازاڕگەرایی 
دابنێت، دەشێت هەبونی ئەو  بەشە، تێكدەربێت لەجێبەجێكردنی 
ــردن و  ــازاڕك ــەب یــەكــپــارچــەیــی )دور لــە چــەنــدبــەرەیــی( ب
دەتوانێت  بابەتە  ئەو  رێكخراوەكەوە.  لەالیەن  بازاڕگەرایی 
فەرمانبەرانەی  و  كارمەند  ئەو  بۆ  بێت  پاساوێك  و  بیانو 
كە كڕیارانیان لەبیردەكەن و گرنگی بە ئەركەكەی خۆیان 
دەرەوەی  لە  كە  فەرمانبەرانەیە  ئــەو  )مەبەست  دەدەن 
و  ئیشدەكەن  رێكخراوەكەدا  بەبازاڕكردنی  بەشی  بازنەی 
یان  بفرۆشرێت  رێكخراوەكە  بەرهەمی  نیە  گرنگ  بۆیان 
تایبەتی  نا، تەنیا خاڵی گرنگ بۆ ئەوان تێپەڕاندنی ئەركی 
خۆیان و وەرگرتنی موچەی مانگانەیانە- وەرگێڕ(. كەوابو، 
داوێكی  ببێتە  دەتوانێت  لــەمــەودادا  بــەبــازاڕكــردن  بەشی 
تەوەریی  بەكردەوە دەبێتە رێگری كڕیار  رێكخراوەیی كە 
دەیەوێت  رێكخراوێك  ئەگەر  رێكخراوەكە.  )كڕیارگەرایی( 
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پلۆراڵی  فەزایەكی  )وەك  ئاڵۆزدا  و  قەرەباڵغ  بازاڕێكی  لە 
بەبازاڕكردن  فەلسەفەی  سیاسی( سەركەوتووبێت، دەبێت 
هەمو  بنەمای  بكاتە  گشتی،  و  یەكپارچە  چەمكێكی  وەك 
چاالكیەكانی خۆی و هەمو فەرمانبەرانی بە قوڵی لەچەمكی 
بەبازاڕكردن تێبگەیەنێت، نەك تەنیا بەشێكی بەبازاڕكردن 
ئەوبەشە  بەئەركی  تەنها  بەبازاڕكردن  كاری  دروستبكات، 
گرنگیدان  بەبێ  رێكخراوەكە  دیكەی  بەشەكانی  بزانێت، 
بەكڕیاران، بەس بە تێپەڕاندنی ئەركە رۆژانەكانی خۆیانەوە 
خــەریــك بــن. ئــەو  بابەتە دەتــوانــێــت دواهــاتــی خــراپــی بۆ 

پێكهاتەكانی دەسەاڵت لەنێو رێكخراوەكەدا بەدواوە بێت. 
"پین" لەبارەی ئەو دواهاتە خراپانەوە بڕوای وایە:

پێشتر، بەهۆی كاریگەریی الواز و كەمی بەبازاركردنەوە 
بە  درێژە  دەیانتوانی  پیشەكان  و  كار  گرنگیپێدانی(  )بەبێ 
گەشە و چاالكیی خۆیان بدەن. بەهۆی زۆرتربونی ئاڵۆزی 
بایەخی  و  گرنگی  لە  ئاگابونەوە  هەروەها  ركابەریەوە،  و 
فاكتەری وەك پەیوەندیی نزیك لەگەڵ كڕیار بۆ سەركەوتن 
و  گرنگی  نزیكدا  داهاتویەكی  لە  بڵێین  دەتوانین  لەبازاڕدا، 
و  رێكخراو  لەالیەن  بەبازاڕكردن  چەمكی  بە  سەرنجدان 
كۆمپانیا بازرگانیەكانەوە قبوڵدەكرێت و جێی هیچ باس و 

گومانێكی تێدا نامێنێتەوە.
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یەكێك لە شێوەكانی )نزیكبونەوە لە كڕیار(، دروستكردنی 
بە  سەرنج  و  گرنگی  كە  ناناوەندگەرانەیە،  رێكخراوە  ئەو 
شوێنە دیاریكراوەكانیان یان هەرێمە ناوچەییەكانی خۆیان 
ئاپۆڕەیی(  )بەبازاڕكردنی  تیۆری  بۆ  بابەتە  ئەو   دەدەن. 
بەبازاڕكردن  چونكە  دێنێتەئاراوە،  نەگونجاوی  و  ناكۆكی 
دەسەاڵتی  جیاوازی  و  جۆراوجۆری  پێكهاتەی  دەیەوێت 
ناوەندیی هەبێت. واتە لەم حاڵەتە تازەیەدا، ئێمە دەبێت بۆ 
بەشە جیاجیاكانی بازاڕ، چاالكی تایبەت بنوێنین، كارمەندان 
تـــەوەری  بــە كــڕیــار  فــەرمــانــبــەران گرنگی و ســەرنــج  و 

)كڕیارگەرایی( و بەبازاڕكردن بدەن.
هەر كارمەند و فەرمانبەرێك، راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ، 
كڕیار  و  رێكخراو  نێوان  پەیوەندی  لەسەر  كاریگەری 
دادەنێت، بەجۆرێك لەجۆرەكان لەكاری بەبازاڕكردندایە و 
دەتوانێت بەبازاڕكاری نیوە كات بێت. بەگشتی، لە زۆربەی 
نیوە  بەبازاڕكارە  ژمارەی  خزمەتگوزاریەكاندا  رێكخراوە 
كە  بەبازاڕكردنە،  پسپۆڕانی  ژمــارەی  چەندقاتی  كاتەكان 
سەرمایەی  كەوایە،  عەقاڵنیە.  و  ئاسایی  شتێكی  هەڵبەت 
فیكریی سەرچاوە مرۆییەكان لە )بەبازاڕكردنی پەیوەندی 
سەرمایەی  گرنگە.  هــەرە  و  سەرەكی  خاڵێكی   تـــەوەر(دا، 
فیكری بەواتای كارمەندان و فەرمانبەران، لقە هاوبەشەكانی 
رایەڵەكە، كڕیاران و كەلتور و یاساو رێساكانی كۆمپانیا، 
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هەروەها دوو رەهەندی بەبازاڕكردنی خزمەتگوزاری واتە 
خاڵی  دۆستانە(یە.  )پەیوەندیی  پەیوەندیەكان  و  مەعریفە 
كڕیارێك  یان  كارمەند  كاتێك  سەرنجە  جێگای  و  گرنگ 
لە  گرنگ  و  گـــەورە  بەشێكی  بەجێدێڵێـت،  رێكخراوەكە 
سەرمایەی فیكریی رێكخراوەكەش لەگەڵیدا دەچێتەدەرەوە. 
بەواتایەكی تر، بەشی هەرە گەورەی سەرمایەی فیكری لەناخ 
ئەو بابەتە  هەژماركراوە.  كارمەنداندا  و  مرۆڤ  هەناوی  و 
تایبەتی هەیە،  لە رێكخراوە خزمەتگوزاریەكاندا گرنگیەكی 
چونكە تەنیا بااڵیی و لەپێشتربونی ئەو رێكخراوانە لەبواری 
بەرهەمهێناندا كارمەندان و كڕیارانن. بەرزبونەوەی رێژەی 
و  )كڕیاران  دووگروپەدا  لەو  هەركام  لە  كار  بەجهێشتنی 
پێشكەشكردنی  لەسەر  نەرێنی  كاریگەریی  كــارمــەنــدان( 
ئــەوەی  كە  لەبەرچاوگرتنی  بە  دادەنــێــت.  خزمەتگوزاری 
هەمو  بــە  پێویستە  و  ــت  ــرێ دەك بـــەوە  هــەســت  هەمیشە 
ئامادەبیت،  ناوچەییەكاندا  و  نزیك  لــەبــازاڕە  هێزێكەوە 
كۆمپانیا خزمەتگوزاریەكان هاندەدرێن بەشێوەیەكی باشتر 
لە راگەیاندن و ریكالمی زیندووی )دەم بە دەم و زارەكی( 
نیوە كاتـەكان كەڵك وەربگرن. ئەو روانگە و  بەبازاركارە 
بەردەم  دەخاتە  تازە  ملمالنیەكی  بــازاڕ،  لەمەڕ  بۆچوونە 
رێكخراوو  كارمەندانی  بەتاكی  تــاك  و  بەشەكان  هەمو 
بەرەو گەیشتن و سوودوەرگرتن لە چەمكی بەبازاڕكردنی 
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ناوخۆی رێنماییان دەكات، كە ئەوەش بەواتای سەرنج و 
گرنگیدانی تایبەت بە كارمەندانی رێكخراوەكەیە.

مەخابن لە ئەدەبیاتی بەبازاڕكردنی سیاسیدا گرنگی بە 
بەبازاڕكردنی ناوخۆی نەدراوە، لەكاتێكدا كە بە بازاڕكردنی 
ناوخۆی دەتوانێت لەپرۆسەی سیاسیدا فاكتەرێكی ئەرێنی 
ــەوە، ســەرنــجــدان بــە باسی  ــەرەڕای ئـ و گــرنــگ بــێــت. ســ
پاراستنی  بــۆ  گرنگە  خاڵێكی  ــاوخــۆی،  ن بــەبــازاڕكــردنــی 
ناوخۆی  بەبازاڕكردنی  رێكخراوەكاندا.  لە  ناناوەندێتی 
دەتوانێت رێخۆشكەر و پێشمەرجی بەبازاڕكردنی دەرەكی 
بێت. كەوابو كارمەندان دەتوانن یەكەم بازاڕی رێكخراوەكان 
كۆمپانیاكەی  لە  كارمەندان  ئەگەر  وتەنی،:  "بارێنز"  بن. 
خۆیان شت نەكڕن، ئیتر چاوەڕێی چی لەكڕیاران دەكرێت؟
بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو  پرسیارە دەبێت ئەوە بیربێنینەوە، كە 
دروستكردنی بەها لە پیشە خزمەتگوزاریەكان، ئاكامی پەیوەندی 
درێژخایەنی نێوان كڕیاران و پێشكەشكارانی خزمەتگوزاریە. 
ئەو شتەی كە رێكخراوێكی خزمەتگوزاری پێشكەشی كڕیارانی 
دەكات، سەرەتا لەرێگەی كارمەندان و ئەندامانی رێكخراوەكەوە 
بەڵێنی  بە  بــاوەڕ  كارمەندان  و  بێت  ئەگەر  هەستیپێدەكرێت. 
رێكخراوەكە و هەمو بەڵێنەكانی قبوڵنەكەن، ئەوا خزمەتگوزاریە 
كەوابو  و  بەكارناهێنن  رێكخراوەكەیان  پێشكەشكراوەكانی 
كات  نیوە  بــەبــازاڕكــاری  وەك  دەیانەوێت  نە  و  دەتــوانــن  نە 
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كاریگەریی ئەرێنیان هەبێت یان وەك هاوكارانی وەبەرهێنان 
دیدی  لە  خزمەتگوزاریەكان  كوالێتی  بەوپێیەش،  و  كاربكەن 
و  دڵخواز  شێوازی  بە  النیكەم  یان  دەبینێت  زیان  كڕیارەوە 
ئەركەی  ئــەو  پێشكەشناكرێت.  تـــەواودا  كارامەیی  لەئاستی 
بەبازاڕكردنی ناوخۆی لە سەركەوتنی گشتیی رێكخراوەكەدا 
نیە.  هەڵكەوتەوە  و  شانس  بە  پەیوەندیی  و  كاریگەرە  زۆر 
رێكخراوێك،  هەر  بەبازاڕكردنی  چاالكیەكانی  دەبێت  كەوابو 
سەرەتا چاوی لەسەر ئەندامە هەنوكەییەكان بێت و گرنگییان 
پێبدات، چونكە بڕوای زاڵ لەمبارەوە ئەوەیە، كە كارمەندانی 
لەڕێگەی  و  شیاون  و  كاریگەر  ئــامــڕازی  رێكخراوێك  هــەر 
بازاڕ  پێشكەشی  باشتر  دەكرێت خزمەتگوزاریەكان  ئەوانەوە 
لەگەڵ  دانوستانیان  پەیوەندی و  بەردەوام  كارمەندان  بكرێن. 
كڕیاراندا هەیە و رەنگە هەر ئەو بابەتەش گرنگترین كێشە و 
چاالكتركردنی  و  ئەكتیڤ  بۆ  بێت  رێكخراوێك  هەر  ملمالنێی 
كەمی  و  كۆتایی  )كارمەندان(.  بەبازاڕكردنە  ئەو سەرچاوەی 
كار لەو بوارەدا واتە بایەخنەدان بەم سەرچاوەیە و گرنگیدان 
باشترین  دەتوانێت  ئــەوە،  لەجیاتی  میدیایی  راگەیاندنی  بە 
بەڵگەی هەڵبژاردنی ڕێگەیەكی زەحمەت و پڕدەردیسەرتر بێت 
سیاسیەكاندا  بازاڕە  لە  خزمەتگوزاریەكاندا.  بەبازاڕكردنی  لە 
ئەو  بابەتە پارت و ئەندامانی پارتمان بیردێنێتەوە كە رۆڵێكی 
لەرێگەی  )هەم  دەبینن  بەبازاڕكردندا  پرۆسەی  لە  سەرەكی 
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كەمپینە كورتخایەن و هەم كەمپینە درێژخایەنەكانیشەوە، واتە 
هەم كاتێك كە پارت دەسەاڵتی بەدەستەوەیە و هەم كاتێك كە 

ئۆپۆزیسیۆنە(.

چوارچێوە و فۆرمی هەنوكەیی ئەدەبیاتی بەبازاڕكردنی سیاسی
هەرچەند هەندێك لە راڤەكارانی بەبازاڕكردنی سیاسی، 
پارتەكان بە رێكخراوی خزمەتگوزاری دەزانن، بەاڵم بەهۆی 
پێگەی زاڵی پارادایمی MMM لەم سااڵنەی دواییدا، زۆربەی 
و  هزر  سیاسی،  بەبازاڕكردنی  توێژەرانی  و  راڤــەكــاران 
توێژینەوەكانی خۆیانیان لەقاڵبی ئەو پارادایمەدا گونجاندووە. 
هۆی مانەوە و هەمەگیربونی روانگەی »كارگێڕیی تێكەڵەی 
بەبازاڕكردن« بە بەراورد لەگەڵ »بەبازاڕكردنی پەیوەندی 
تەكنیكی  رەهەندگەلی  روانگەیە  ئەو  ئەوەیە،  كە   تەوەر«دا 
هەستپێكراو و كەمتر ئاڵۆزی هەیە و هەموكەس دەتوانێت 
و  مانۆڕ  جێگای  تیۆریەوە  لەباری  پارادایمە  ئەو   تێیبگات. 

تاقیكردنەوەی زۆری هەیە.
بااڵیی  و  بازرگانی، گرنگی  دنیای  لە چاالكانی  زۆرێك 
پارادایمی »بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر« لە سەرنج و 
گرنگیدان بە كڕیار، گرنگیدان بە هەمو كارمەندانی پرۆسەی 
ناناوەندیی دەسەاڵتدا  پێكهاتەكانی  و  بەبازاڕكردن  گشتیی 

دەزانن كە لەم پارادایمەدا پێویستن.
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خــوێــنــدنــەوە و وردبـــونـــەوە لــە ئــەدەبــیــاتــی پــارادایــمــی 
بەمرۆڤ  ئەوە  بەبازاڕكردن« هەستی  تێكەڵەی  »كارگێڕیی 
دەدات، كە بەبازاڕكردن زانستێكە لەبارەی هاوئاهەنگكردن و 
رێكخستنی رێكخراوەكان لەگەڵ گۆڕانكاریە كۆمەاڵیەتیەكان 
و گۆڕانەكانی بازاڕدا، بەمەبەستی بەدیهێنان و جێبەجێكردنی 
سیاسیەكان  پارتە  زۆربــەی  بەاڵم  كڕیاران.  پێویستیەكانی 
لەگەڵ  هــاوئــاهــەنــگــی  و  خــۆگــونــجــانــدن  خـــوازیـــاری  تەنها 
لە  هەندێك  وەك  دەیانەوێت  بەڵكو  نین،  گۆڕانكاریەكاندا 
گۆرانكاریەكان  لەسەر  كاریگەری  بازرگانیەكان،  رێكخراوە 
دابنێن. كەوایە، بەبازاڕكردنی سیاسی بەرەو ئەو ئاراستەیە 
خزمەتگوزاریەكان  پیشە  راستەقینەی  حەقیقەتی  كە  چووە 
و  بەرهەمهێنان  چەمكەكانی  لەنێوان  چونكە  بنێتەالوە، 
ناتوانین  و  بەدیناكرێت  دابڕانێك  و  كەلێن  بەكارهێناندا، 
لەیەكتر جیایان بكەینەوە. خوێندنەوەی وەها بۆ بەبازاڕكردنی 
سیاسی، گرنگی بەشداری كڕیارانی لەبیركردووە. لەبواری 
سیاسەتدا، لەبیركردن و گرنگینەدان بە بەشداربونی جەماوەر، 
كێشەساز  و  مەترسیدار  تر  بوارەكانی  لە  زۆرتر  دەتوانێت 
دەنگدەران  هاوبەشی  بەرپرسیارێتیی  هەستی  چونكە  بێت، 
زۆر  پرۆسانەدا  ئەو  دواهاتی  و  دیموكراتیەكان  پرۆسە  لە 
تا  ئەو هەستە هاواڵتیان هاندەدات  پێویستە.  زۆر گرنگ و 
خۆیان وەك كڕیارانێك ببینن، كە خواستی كڕینی خۆڕسك 
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دیسكۆرسی  تریشەوە  لەالیەكی  هــەڵــقــواڵوە،  لەناخیاندا 
ئەو  و  دەكات  بەهێزتر  بازاڕە سیاسیەكاندا  لە  رەخنەگرانە 
كە  كەسانێك،  بونەتە  دەنگدەران  كە  دروستدەكات  دڵنیاییە 
بەگیان و دڵ بۆ پاڵیوراوان و پارتە سیاسیەكان كاردەكەن.

پەیوەندییە  لەسەر  زۆر  جەختكردنەوەی  و  پێداگری 
پەیوەندیانەی  )ئەو  میدیاكانەوە  لەڕێی  ناڕاستەوخۆكان، 
بواری  تری  كێشەیەكی  نیە(  تێیاندا  رۆڵیان  كارمەندان  كە 
ئەو  هەر  هەڵقواڵوی  و  سیاسیەكانە  گروپە  بەبازاڕكردنی 
روانگە كۆن و دێرینەیە كە لەمەڕ بەبازاڕكردنی سیاسیدا 
نێوان سیاسەتمەدار  لە  فلتەرێك  میدیا وەك  هەیە، چونكە 
و  زیــاتــر  نێوانیان  كەلێنی  و  كــاردەكــات  دەنــگــدەرانــدا  و 
گەورەتر دەكات. زۆربەی توێژەرانی بەبازاڕكردنی سیاسی 
بەهەڵە بڕوایان وایە كە تەكنۆلۆژیا بوەتە هۆی پەیوەندیی 
ئەندامانیان. بەڕای  پارتەكان و  راستەوخۆ و ئاسانكراوی 
ئەو توێژەرانە، پەیوەندیی راستەوخۆ و روبەڕووی پارت 
لێوەردەگیردرێت،  كەڵكی  زۆر  لەئێستادا  كە  ئەندامانی،  و 
نیە،  دەنگدەراندا  بەشداریكردنی  لە  ئەوتۆی  كاریگەریەكی 
چەندین  بۆچوونە  ئــەو  كە  بزانین  ــەوەش  ئ دەبێت  بــەاڵم 
پەیوەندی  تەوەر(  )بەبازاڕكردنی  تیۆریی  بۆ  پارادۆكس 
ــەوەر(دا  دروســتــدەكــات. لــە )بــەبــازاڕكــردنــی پــەیــوەنــدی  تـ
لە  پارادایمە  ئەو  گرنگیی  لەسەر  زۆر  جەختی  ئەمڕۆ  كە 
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دونیای سیاسەتدا دەكرێتەوە و كارمەندان لە سەركەوتن و 
پێشڤەچونی رێكخراوەكەیاندا رۆڵێكی گرنگیان هەیە، كەوابو، 
سیاسیەكان  پارتە  بۆ  روبــەڕوو  و  راستەوخۆ  پەیوەندیی 
خاڵێكی گرنگە. لەكاتێكدا كە بۆچوونی زاڵ لە بەبازاڕكردنی 
لە  هەندێك  خاڵەیە.  ئەو  بەپێچەوانەی  ئیستادا،  سیاسیی 
توێژەرانی بەبازاڕكردنی سیاسی، وەك هۆكاری گەشە و 
پەرەسەندنی بەبازاڕكردنی سیاسی و تەنانەت بازاڕگەرایی 
پەیوەندیەك  هەر  )یان  دەكەن  میدیایی  پەیوەندیی  لە  چاو 
ئایدیا  ببێت(.  بەرقەرار  سێیەم  الیەنێكی  بەنێواندارێتی  كە 
ــازاڕكــردنــی خــزمــەتــگــوزاری،  ــەب و بــۆچــونــی روانــگــەی ب
بەتەواوی پێچەوانەی »كارگێڕیی تێكەڵەی بەبازاڕكردن«ە. 
پێداگری  خزمەتگوزارییەوە،  بەبازاڕكردنی  لەروانگەی 
ناراستەوخۆ،  پەیوەندیی  لــەڕادەبــەدەری  پەرەپێدانی  و 
ــی  ــون الوازب دەبــێــتــەهــۆی  گشتییەكانە،  میدیا  بەپێی  كــە 
لە  دووركەوتنەوەیان  و  سیاسیەكان  پارتە  بازاڕگەرایی 
دووریـــان  جــەمــاوەر  لــە  وردەش  وردە  و  بــازاڕەكــانــیــان 
راسپێرییەكانی  رێكوڕاست دژی  كە  روداوێك  دەخاتەوە- 
زانستی بەبازاڕكردنە.- هەروەها، ئەدەبیاتی بەبازاڕكردنی 
باس  لە  پڕە  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  لەپرۆسەی  سیاسی 
لەبەرئەوەی  ستراتیژیك؛  و  بەڕێوەبەرانە  ئەرگیومێنتی  و 
ئەو وانە   كە زۆركەس بڕوایان وایە ستراتیژ و كارگێڕی 
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زانستی  لە  دەتوانێت  سیاسەت  كە  گرنگانەن  ئەزمونە  و 
بەبازاڕكردن فێریانببێت. هەڵبەت ساڵەهای ساڵە بیرۆكەی 
ستراتیژیانە هاتۆتە نێو دنیای  سیاسەتەوە، بەكارهێنانی ئەو 
بیرۆكەیە بەواتای پێوەری هەڵسەنگاندنی بازاڕگەرابون یان 
بازاڕگەرا نەبون نیە. بەداخەوە، بەهۆی ئەوەی  كە روانگەی 
MMM زۆر دەمێكە بەسەر بەبازاڕكردنی سیاسیدا زاڵبوە، 
زۆرتــر  ــگــدەران  دەن و  سیاسیەكان  پارتە  نێوان  كەلێنی 
و زۆرتــر دەبــێــت، هــەر ئــەوەش بەشی بــەبــازاڕكــردن لە 
بەشەكانی دیكەی رێكخراوەكان جیادەكاتەوە. لە روانگەی 
»بەبازاڕكردنی خزمەتگوزاریەكان«ەوە، ئەو بابەتە جیا لە 
ئاستەنگ و كۆسپی سەرڕێی بەبازاڕكردن شتێكی تر نیە. 
جگە لەوە، سەرنجی ستراتیژیانە لە بەبازاڕكردنی سیاسیدا، 
زۆرتر دراوە بە پێگە دۆزینەوە لەبازاڕدا و بازاڕەكان وەك 
دەبێتەهۆی  دەناسێنێت،  كڕیاران  و  ركابەر  لە  كۆمەڵێك 
بچوكترەكاندا.  بــازاڕە  لە  رێكخراوەكان  بەهێزتركردنی 
دابەزینی رێژەی  لەگەڵ  پەیوەندیی  ئەو  بابەتە  رەنگە هەر 

بەشداریكردن لە هەڵبژاردنەكاندا هەبێت.
جەخت  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  ئێستای  ئــەدەبــیــاتــی 
بازاڕ  لێكۆڵینەوەكانی  لە  دەكاتەوە، كە كەڵك  ئەوە  لەسەر 
)راپرسی و دروستكردنی گروپە تایبەتەكانی كۆكردنەوەی 
لە  جــەخــت  و  بگیردرێت  هــەڵــبــژاردنــەكــان  بــۆ  زانــیــاری( 
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و  سیاسەتەكان  داڕشــتــنــی  لــە  لێكۆڵینەوانە  ــەو  ئ رۆڵـــی 
لەوە  باس  رەخنەگران  لە  هەندێك  دەكاتەوە.  رێبازەكاندا 
چۆن  بازاڕ  لێكۆڵینەوەكانی  كە  روونیدەكەنەوە  و  دەكەن 
لەدیدی  یەكگرتویی سیاسی؟  ببنەهۆی الوازبونی  دەتوانن 
بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەرەوە، تەنیا كەڵكوەرگرتن لە 
لێكۆڵینەوەكانی بازاڕ ناتوانێت بازاڕگەرایی دەستەبەر بكات. 
لەپیشە خزمەتگوزاریەكاندا، بازاڕگەرایی بە واتای پەیوەندی 
و ئاڵوگۆڕ لەگەڵ بازاڕە. لە پیشە خزمەتگوزاریەكاندا تەنیا 
ســەرەڕای  و  ناكرێتەوە  بــازاڕ  لێكۆڵینەوەكانی  لە  جەخت 
كە  زانیاریانەش  ئەو  دەدرێتە  گرنگیش  و  ئەوەش سەرنج 
كارمەندانی  لەبەرئەوەی  كە  كۆدەكرێتەوە،  كارمەندان  لە 
هەر رێكخراوێك رۆچنە و كەناڵی سەرەكی هاتنە ناوەوەی 
زانیارین بۆ رێكخراوەكەیان، ئەوان بەشێوەیەكی ئەكتیڤ و 
روانگەوە،  لەم  هەیە.  پەیوەندییان  كڕیاراندا  لەگەڵ  رۆژانە 
لەگروپە  كە  پرسیارەوە  ژێر  دەچنە  سیاسیانە  پارتە  ئەو 
بۆ  ــازاڕ  ب لێكۆڵینەوەی  تــری  شێوازەكانی  و  تایبەتەكان 
كۆكردنەوەی زانیاری سوود وەردەگرن و كەناڵی ئەندامانی 
كە  گرنگییەكەوە  هەمو  بە  ئەو بابەتە  لەبیردەكەن.  پارتەكە 
هەیەتی، لە ئەدەبیاتی بەبازاڕكردنی سیاسیی ئێستادا كەمتر 
باسیكراوە، چونكە لەم  بوارەدا، لۆژیكی بەبازاڕكردنی كااڵ 

بەرهەمیەكان )تولیدی( زۆرتر جێگرتو و چەسپیوە.
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كــیــشــەیــەكــی تــر كــە بـــەبـــازاڕكـــردنـــی ســیــاســی ئێستا 
دەستەویەخەی بوەتەوە ئەوەیە،  كە ئەو  بوارە لێوانلێو بوە 
دەنگدەران  بۆقایلكردنی  كە  پەیوەندیگرتن،  تەكنیكەكانی  لە 
پێتان  پێویستن.  سیاسی  بەرهەمی  بەستەبەندیكردنی  و 
»كارگێڕیی  پارادایمی  )p(ی  تاقە  بڵێین  گەر  سەیرنەبێت 
ــیــای سیاسەتدا  دن ــەگــەڵ  ل كــە  بـــەبـــازاڕكـــردن«  تــێــكــەڵــەی 
دەگونجێت، پێشكەوتنە )باڵوەپێكردن و برەوپێدان(. هەربۆیە 
بڕوامان وایە رێبازی كۆن و نەریتی بەبازاڕكردن ناتوانێت 
لە بەبازاڕكردنی سیاسیدا كارامەبێت. چونكە نرخ و شوێنی 
باڵوكردنەوە یارمەتیەكی ئەوتۆی ئێمە و ئەوچەمكەی باسی 
لێدەكەین نادات. ئەو )P(ەكەی دیكە )واتە بەرهەم(، ئەوەندەی 
دەتــوانــێــت  بــەبــازاڕكــردن«  تێكەڵەی  بــۆ »كــارگــێــڕیــی  كــە 
سیاسەتدا  لە  دەتوانێت  پێودانگەش  بەو  هەر  بەكەڵكبێت، 
كێشەساز بێت. یەك: توخمەكان و پێناسەی چەمكی بەرهەمی 
یەكالیی  و  هــەیــە  زۆری  بــاســی  جێگای  هێشتا  سیاسی 
نەبوەتەوە. دوو: بەرهەمێكی سیاسی پێشتر بەرهەمهاتووە 
پــارادایــمــی  بەپێی  بكرێت،  خــەڵــك  پێشكەشی  بــڕیــارە  كــە 
»بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر« ئەو كێشەیە دێنێتەكایەوە 
كە پێشكەشكردنی خزمەتگوزاری بەبێ بەشداربونی كڕیاران 
جێبەجێنابێت و كڕیار دەبێت لەهەمو قۆناغەكانی پرۆسەی 

خوڵقاندنی خزمەتگوزاریدا بەشداریبكات.
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سێ  قۆناغی  بەبازاڕكردن  كە  وایە،  بڕوایان  توێژەران 
ئەو  بازاڕگەرایی.  و  فرۆشتن  وەبەرهێنان،  تێپەڕاندووە: 
ئایدیایە لە خولە ئەكادیمیەكانی بەبازاڕكردندا جێیگرتووە، 
ــازاڕكــردنــی پــەیــوەنــدی  ــەب ــەالیــەن الیــەنــگــرانــی »ب بـــەاڵم ل
بــوەتــەوە، چونكە   تـــەوەر«ەوە روبـــەڕووی رەخنەی زۆر 
ئەو  كە  نەگیراوە،  لەبەرچاو  ئەو  حەقیقەتە  ئایدیایەدا  لەو 
سێ  قۆناخە لەالیەن رێكخراوە بازاڕگەراكانەوە گرنگیەكی 
بازاڕگەراییە  جۆرە  ئەو  جگەلەوە،  پێدەدرێت.  یەكسانیان 
دەیگرێتەبەر،  سێیەمدا  لەقۆناخی  ڕێكخراوێك  هــەر  كە 
پەرچەكردارانە  پرۆسەیەكی  دەكاتە  بەگشتی  بەبازاڕكردن 
رێكخراوە  بۆ  بەڵكو  سیاسیەكان،  پارتە  بۆ  تەنیا  نەك  كە 

خزمەتگوزاری– بازرگانیەكانیش كێشەسازە.
هــاوچــەرخــی  ئــەدەبــیــاتــی  بڵێین  ــیــن  دەتــوان بــەكــورتــی 
یەكەمدا  لەپلەی  چونكە  ناتەواوە،  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
زۆربەی شیكار و لێكدانەوەكانی بواری بەبازاڕكردنی سیاسی 
سەرنج و گرنگی بە بنەما و كارمەندانی رێكخراوەكە نادات: 
لەگۆشەنیگای كارمەندان و سیستمی رێكخراوەكەوە  واتە 
سیاسی  بەبازاڕكردنی  باسەكانی  نەخراوەتەسەر  تیشك 
لەم  نــاوخــۆی  بــەبــازاڕكــردنــی  بــە  گرنگیدان  هــەروەهــا  و 
ئــەدەبــیــاتــەدا رەچــاونــەكــراوە. زیــاتــر لــە بیست ســاڵــە لە 
بەبازاڕكردندا كۆدەنگی لەسەر ئەو بڕوایە هەیە كە رێكخراو 
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فاكتەری سەرەكی سەركەوتنن.  رێكخراوەكە  ئەندامانی  و 
بە  رێــكــخــراوەكــان  ستراتیژی  و  روانــگــەیــی  سەرنجدانی 
بۆ  سەرەكیە  خاڵێكی  فیكری  سەرمایەی  بایەخی  پرسی 
لە  )بەتایبەت  بازاڕگەرایی  چەمكی  پەرەپێدانی  و  پاراستن 
هاوچەرخی  ئەدەبیاتی  دوو:  خزمەتگوزاریەكاندا(.  پیشە 
كااڵ  بنەمای  لــەســەر  كــەمــوزۆر  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی 
بەرهەمهێنان  پرۆسەكانی  واتە  دەجوڵێتەوە،  بەرهەمیەكان 
گرنگی  كــەوایــە،  و  دەزانــێــت  لەیەكتر  جیا  بەكارهێنان  و 
چەمكی وەك بەشداری و هاوكاریكردن بۆ بەرهەمهێنان، 

لە بازاڕەكانی خزمەتگوزاریدا لەبەرچاو ناگرێت. 

پارادایمەكانی بەبازاڕكردن لە دونیای سیاسەتدا
بەبازاڕكردنی  میتۆدی  و  تیۆر  كە  دەردەكەوێت  وەها 
سیاسیی مۆدێرن، توشی كورتبینیەكی سەرسامكەر بوبێت، 
چونكە مەبەستی بەبازاڕكردنی سیاسی تەنیا بە سەركەوتن 
ــار بەبەهای  لــەهــەڵــبــژاردنــدا قـــۆرخ بــوەتــەوە، كــە زۆرجــ
نەریتیی  بیرۆكەی  لە  تەواوبوە.  بازاڕ  گشتیی  لەناوچونی 
بەبازاڕكردندا، گرنگ نیە لەبری سەركەوتن لەهەڵبژاردندا، 
كە  دەكرێت  گریمانە  چونكە  لەدەستبچێت؛  بازاڕ  تــەواوی 
هەمیشە كەس و بەش و سێكتەری نوێ هەیە كە دەكرێت 
لەدەستدانی  بەهای  بە  سەركەوتن  سەروەختیان.  بچیتە 
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خزمەتگوزاریدا  بەبازاڕكردنی  مۆدێرنی  زانستی  لە  بازاڕ، 
لەژێر  هەر  نەك   بەرهەم  بەبازاڕكردنی  گرنگە.  بابەتێكی 
كاریگەریی دەسەاڵتی )برەند( یان )ماركە(ی بەرهەمەكەدایە 
)بەبەراورد لەگەڵ ركابەران(، بەڵكو لەژێر كارتێكردنی پلەی 
هەمان  تری  هاوجۆرەكانی  بەرهەمە  لەنێو  بەرهەمە  ئەو 
ئەوكااڵیەی  كە  كۆمپانیاشدایە،  بەشەی  ئەو  و  كۆمپانیا 
تێدا بەرهەمهاتووە. كەوابو رەشبینی دەنگدەر و دابەزینی 
بەشداریكردن، كێشەیەكە كە هەمو پارت و سیاسەتمەدارە 
رۆژئاواییەكان لەگەڵیدا دەستەویەخەن. لەدنیای بازرگانیدا 
رێــكــخــراوە بــازرگــانــیــەكــان لــەرێــگــەی شــیــاوەوە وێنەی 
بازاڕیەكان  دوژمنكارییە  لە  ساغدەكەنەوە،  باشتر  خۆیان 
تەندروست  ركابەریی  بۆ  فــەزایــەك  تا  دووردەكــەونــەوە 
دروستبكەن. بەپێی ئەوەی  كە دیوكراسییە پەرلەمانیەكان، 
پرۆسە  لــە  هــاوواڵتــیــان  بەشداریكردنی  بنەمای  لــەســەر 
ئاكامگیری  وەها  دەتوانین  هاتوونەتەئاراوە،  سیاسیەكاندا 
بكەین كە دنیای سیاسەت لەگەڵ دنیای بازرگانیدا جیاوازیی 
هەیە. هەنوكە، بەشداریكردنی سیاسی لە رۆژئاوادا الوازبوە 
پرسیارەوە.  ژێر  سیاسی خستووەتە  رەوایی سیستمی  و 
و  كێشە  لەگەڵ  روبەڕووبونەوە  بۆ  وایــە  باشتر  كەوابو، 
هــەردوو  دیموكراتیك،  سیاسەتی  بــەردەم  ئاستەنگەكانی 

پارادایمەكان تاوتوێبكەین.
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 )MMM( بەبازاڕكردن  تێكەڵەی  كارگێڕیی  پارادایمی 
روانگەی  بەكاربردنی  دواهــاتــی  گرنگترین  سیاسەتدا  لە 
بەبازاڕكردنی كااڵ بەرهەمیەكان لەدونیای سیاسەتدا، ئەوەیە 
دەسەاڵت.  پێكهاتەكانی  زۆرتــری  كۆجێیی  دەبێتەهۆی   كە 
هەربەم هۆیەوە پارتە سیاسیەكان لەڕۆژئاوادا وردە وردە لە 
دەنگدەرانی خۆیان دووردەكەونەوە، دەوڵەتە ناوچەییەكان 
پارتەكان  ئەندامانی  لەدەستدەدەن،  خۆیان  سەربەخۆیی 
قورسایی و كاریگەریی خۆیان لەسەر سیاسەتەكانی پارت 
و  داڕێــژەران  لەدەستدەدەن،  پاڵێوراوەكان  هەڵبژاردنی  و 
چاوپۆشیكردن  بە  هەڵبژاردن  كەمپینەكانی  بەڕێوەبەرانی 
ــەجــاران پشت  ل ــر  لــە ســەرمــایــەی فیكری خــۆیــان، زۆرتـ
دەبەستنە پەیوەندییە میدیاییەكان. گەر بمانەوێت بە وشە 
سەرهەڵدانەوەی  قسەبكەین،  بازرگانیەكان  دەستەواژە  و 
و  بەدیدەكەین  بەكارهێنان  و  بەرهەمهێنان  نێوان  كەلێنی 
)بەبازاڕكردنی  بەبازاڕكردن  لە  ئەوجۆرە  بڵێین  دەتوانین 
هەیەتی،  كە  تایبەتەوە  كورتبینی  بەو  بەرهەمیەكان(،  كااڵ 
مەترسیدارتر  و  قووڵتر  و....(  )بەشدارینەكردن  كێشەكان 
ئــەوێ هاندەدرێن، كە  بــەرەو  دەكــات. كەوابو دەنــگــدەران 
رۆڵی  و  ببینن  )بەكاربەر(  بەرخۆر  و  كڕیار  وەك  خۆیان 
ئەوان وەك هاوكاری وەبەرهێنان لەبیركراوە. هاوكاریكردن 
بۆ وەبەرهێنان لێرەدا دەتوانێت لە بەرهەمهێنانی سیاسەت 
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هەڵبژاردندا  لە  بەشداریكردن  بۆ  دەنــگــدەران  هاندانی  و 
بێبەشدەبێت  فەزایەكدا جەماوەر  وەها  لە  ببینێتەوە.  خۆی 
بەرپرسیار  سیاسیەكاندا  ئاكامە  و  دواهــات  لە  لەوەی  كە 
كە  سەرهەڵدەدات،  جــەمــاوەردا  لەنێو  بڕوایە  ئەو   و  بێت 
لەجێی  و  سیاسەتمەدارەكانە  بەرپرسیارێتی  سیاسەت 
رەچاوبكرێن،  كۆمەڵگا  هاواڵتیانی  وەك  خەڵك  ئەوەی  كە 
بەخۆیان  تایبەت  زەوقی  و  دڵخوازی  كە  كڕیارانێك  وەك 
خزمەتگوزاری  وەرگرتنی  بۆ  تا  بانگهێشتدەكرێن  و  هەیە 
لــە پرسی  بــێــنــەدەرێ.  لــەمــاڵ  دەنــگــدان  بڵێین  باشتر  یــان 
رەچاوكردنی جەماوەر وەك كڕیاردا، خاڵی سەرەكی ئەوەیە 
لەسەر  پرۆسەكە  كۆی  سیاسەتدا،  لەبواری  بەڕاستی   كە 
كەم  بەشداری  ئەگەر  بنیاتدەنرێت.  بەشداریكردن  بنەمای 
و الواز بێت، پێدەچێت شتێكی واتادار بۆ بەكارهێنان بونی 
 نەبێت و رەوایی ئاكامە سیاسیەكان بكەوێتە مەترسییەوە. 
ئەوەش دەتوانێت ببێتەهۆی قبوڵنەكردنی ئاكامەكان لەالیەن 
هاواڵتیان و هەر بەو  پێیەش دروستبونی كێشە بۆ دەوڵەت. 
بگەڕێینەوە  دەبێت  قەومانی روداوی وەها  لە  بەرگری  بۆ 
پارادایمی  هاوبەش.  بەرپرسیارێتیی  هەبونی  حاڵەتی  بۆ 
ئەو  لەخۆگرتنی  بۆ  كــردەیــی  و  تیۆری  چەمكی   MMM
 رەهەندە داناڕێژێت یان قبوڵ ناكات. بەڵكو بە پێچەوانەوە 
لە  سیاسیەكان  پارتە  بەڕۆژ  رۆژ  لەبنەمادا  روانگەیە  ئەو 
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ئەوەندەی  لەبەرئەوەی  كە  دووردەخــاتــەوە،  دەنــگــدەران 
بەشداریكردن  چەمكی  پێویست(  )بەپێی  بێت  پێویست 
لەپرۆسەی  سەرنجدانە  لە  حەزی  زۆرتــر  و  لەخۆناگرێت 
و   پاسیڤ  توخمێكی  بەكارهێنەر  پارادایمەدا،  لەو  سیاسی. 
بێ كردەوەیە و ئازادیی كڕیار و توانای پاشگەزبونەوەی 
رەچاودەكرێت.  كەمتر  داویەتی،  كڕین  بۆ  كە  بڕیارێك  لە 
نەكڕین )نەسەندن( لە بازاڕە سیاسیەكانی ئەمڕۆدا بەواتای 

دەنگنەدان و دوورەپەرێزی و بێالیەنیە.
لە دیدی پارادایمی »كارگێڕیی تێكەڵەی بەبازاڕكردن«ەوە، 
بازاڕی سیاسیی ناوەندگەرا، بە سوودوەرگرتنی زۆرتر لە 
راوێژكارانی پسپۆڕ و لێكۆڵینەوەكانی بازاڕ مسۆگەردەبێت. 
سروشتییە كە ئەو  بابەتە كێشە دروستدەكات، چونكە هەر 
بەو جۆرەی كە باسمانكرد لەو دۆخەدا كاركرد و چاالكیی 
رێكخراوەكان  دیكەی  بەشەكانی  لە  بەبازاڕكردن  بەشی 
جیادەبێتەوە، كە ئەوەش بەرە و ناوەندگەرایی و ئاڵۆزتربونی 
كێشەكانمان دەبات. پشتبەستن بە راوێژكارانی پسپۆڕیش 
پەیوەندیی  بە  گرنگیدان  رەوتی  لە  ترازان  وەك  دەتوانێت 
راستەوخۆ و رۆیشتن بەرەو رەوتی پەیوەندیی نێواندارانە 
و میدیایی لە قەڵەمبدرێت. كەوابو فرۆشیارانی بەزەبر وەك 
ئەندامان كە پارتەكان دەتوانن بەشێوەیەكی ئەكتیڤ و كارا بۆ 
فرۆشتن و دروستكردنی بەشداری لە بازاڕە ناوچەییەكانی 
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لێهەڵدەبژێردرێت(،  نوێنەریان  كە  شوێنانەی  )ئەو  خۆیاندا 
لە  كــە  وەرچــەرخــانــە  ئــەو  بــەهــۆی  لێوەربگرن،  كەڵكیان 
رادەگــرن  چاالكیەكانیان  رودەدات،  ستراتیژیدا  سەرنجی 
لەدەستدەدەن.  بزوێنەری دەروونی خۆیان  و گوڕوتین و 
لەبارەی  ناتەواویان  زانیاریی  كە  پارتانە  ئــەو  زۆربــەی 
بەبازاڕكردنی  بۆ  تێڕوانینیان  و  هەیە  بــەبــازاڕكــردنــەوە 
سیاسی لەگەڵ بەبازاڕكردنی كااڵ بەرهەمیەكاندا یەكسانە، 
بەبازاركارە نیوە كاتەكانی خۆیانیان )تاك بەتاكی ئەندامانی 
پارتەكە( لەبیركردووە و ئەوانیان گۆڕیوەتەوە بە پەیوەندییە 
بەبازاڕكردن  لە پسپۆڕانی  نێواندارانەكان )سوودوەرگرتن 
پەرەپێدان  و  جێگیركردن  لەجێی  پارتەكەیان  دەرەوەی  لە 
ئەوەی  حیزبەكەدا،  لەتەواوی  بەبازاڕكردن  كەلتوری  بە 
كات(  نیوە  بەبازاڕكاری  ببنە  پارتەكە  ئەندامانی  هەمو   كە 
بەمجۆرە، كەلێنی نێوان دەنگدەران و پاڵێوراوانیان زۆرتر 
رادەبەدەر  كەڵكوەرگرتنی  جگەلەوە،  كردووە.  گەورەتر  و 
دابەزینی  ببێتەهۆی  رەنگە  بازاڕیش  لێكۆڵینەوەكانی  لە 
بوێری لە رێبەریی سیاسیدا؛ لە وەها دۆخێكدا، زۆرێك لە 
رێبازێكی  لەوانەیە  رۆژئاوا  هەلخوازەكانی  سیاسەتمەدارە 
دووڕوانە و ماستاوكەری و فریودەرانە بەرامبەر بە رای 
 گشتی بگرنەبەر. ئەو  بابەتەش گرنگی پەیوەندیی راستەقینە 
لەگەڵ دەنگدەران و وتووێژ و بەرهەمهێنانی سیاسەت بە 
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لەناودەبات.  پارتەكە  پشكتیوانانی  و  ئەندامان  هاوكاریی 
هەربەو هۆیەوە، هەركاتێك كە لەرۆژئاوادا، بەبازاڕكردنی 
سیاسی بەپێی پارادایمی MMM بەكاردەهێنرێت: دەتوانین 
گاڵتە و  بێكەڵك، كە  ناپراكتیك و  بڵێین دەبێتە كۆششێكی 

رەخنە و تەنانەت دوورەپەرێزیشی لێدەكرێت.
ستراتیژیەكانی  ئاكامە  و  دواهـــات  بە  چاوێك  ئەگەر 
پارادایمی دێرینی بەبازاڕكردندا )MMM( بخشێنین، رێمان 
لە وشەیەكی گرنگ دەكەوێت بە ناوی كـۆنـتــڕۆڵ. كاتێك 
و  توند  ركابەریی  روبــەڕووی  بازرگانی  رێكخراوێكی  كە 
كەمبونەوەی بەشی لەبازاڕ دەبێتەوە، ئەو رێكخراوە دوو 
لەخۆی  پەرچەكردار  یەكەم:  دەستدایە:  لەبەر  چارەسەری 
نیشانبدات و تێچوو و كارمەندانی خۆی كەمبكاتەوە. دوو: 
ئەوە  مۆڵەتی  و  بكرێت  كارامەتر  و  بەهێزتر  رێكخراوەكە 
بدرێت، كە لەكورتخایەندا خەرجیەكان فرەتر ببێتەوە. بەپێی 
كە  دەردەكەوێت  وەها   ،MMM پارادایمی  بیركردنەوەی 
واتە  هەڵبژاردووە،  یەكەمیان  رێگەی  پارتەكان  زۆربــەی 
بـــە)داوی كارگێڕیی  ــڕووس"  ئــەوكــارانــەی كە "گــرون هــەر 
ئەو   هەڵبژاردنی  لەسیاسەتدا،  دەبات.  ناویان  ستراتیژیانە( 
رێگەیە زۆرتر لەوەی  كە بەواتای كەمكردنەوەی خەرجیەكان 
رێكخراوەكەدایە.  لە  نــاوەنــدی  كۆنتڕۆڵی  بــەواتــای  بێت، 
تیۆری  بەكاربردنی  تــرەوە،  هۆكارێكی  چەند  و  هۆیە  بەم 
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زۆر  بۆ سیاسەت  تیۆریكەوە  و  ئەخالقی  لەڕوی   MMM
بەسەر  خــۆی  بەجۆرێك  چوارچێوەیە  ئــەو  كێشەسازە. 
دووەم  رێگەی  هەڵبژاردنی  كە  دەسەپێنێت،  سیاسەتدا 
وەك  تەنها  لەكورتەخایەندا(  خەرجەكان  )فرەتركردنی 
رەفتارێكی پەرچەكردارانە دێتەبەرچاو، كەوابو بەڕووكەش 
ئیدانەی سیاسەتی پشتبەستوو بە راپرسین، نەبونی رێبەر 
و هەلخوازی، هەروەها ناوەندگەرایی و كێشەكانی بەردەم 
كە  بۆنەوە  بەو   MMMپارادایمی دەكــات.  بەشداریكردن 
دەبێتەهۆی ناوەندگەرایی -)رەهەندێك كە زۆر نەگونجاوی 
دیموكراسییە  بــەشــداریــكــردنــی  ــی  ــان ــدەك رەهــەن ــەگــەڵ  ل
بەشداریكردن  بنەمای  لەسەر  كە  هەیە  پەرلەمانیەكاندا 
هاتونەتە ئاراوە(- كەلێنی نێوان دەسەاڵتداران و جەماوەر 
گەورەتر دەكات. كەوایە لە وەها دۆخێكدا، پارادایمێكی نوێ 
پێویستە تا بتوانێت بە هانای پارت و پاڵێوراوەكانەوە بێت، 
پارادایمی  پێدراوە،  گرنگیی  كەمتر  كە  پارادایمە  ئەو  ناوی 

بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەرە.

پارادایمی بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر لە سیاسەتدا
و  بەشەكان  هەمو  واقیعدا  لە  كە  رێكخراوێك  بۆچونی 
كارمەندانی دەبێت سەرنج بە پرسی بەبازاڕكردن و كڕیار 
بەبازاڕكردنی  پارادایمی  دەگەیەنێتە  ئێمە  بدەن،  تــەوەری 
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كاتێك  دەڵــێــت:  ــڕووس"  ــرون "گ  .)RM( پەیوەندی  تــەوەر 
دوو  دەبنە  رێكخراو  و  بەبازاڕكردن  بەكاردێنی،   )RM(
پارادایمی  سیاسیەكاندا،  بازاڕە  لە  هاوواتا.  دەستەواژەی 
بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر دەرفەتی  ئەوە دەڕەخسێنێت 
لەبەرچاو  بەش  یەك  وەك  رێكخراوەكە  كۆی  بتوانی  كە 
چاودێری  ئاڵوگۆڕدا  كۆمەاڵیەتیی  لەفەزایەكی  و  بگریت 
بەكارببەن،  ئەو  روانگەیە  ئەگەر  سیاسیەكان  پارتە  بكات. 
بەدەستبێنن.  دیسانەوە  خۆیان  گرنگی  پێگەی  دەتــوانــن 
ئەو پارادایمە جەخت لەسەر گرنگیی تاك بەتاكی كارمەندان 
و ئەندامانی رێكخراوەكان دەكاتەوە، چ  وەك بەبازاڕكارانی 
نیوە كات )كە بانگەشەی بەها و ئایدیاكانی پارت دەكەن( 
پێشكەشكەری  و  وەبــەرهــێــنــان  ــی  هــاوكــاران وەك  چ   و 
سیاسەتەكان،  داڕشتنی  و  )بەرهەمهێنان  خزمەتگوزاری 
بۆ  ــگــدەران  دەن هاندانی  و  ــازە  ت نوێنەرانی  دیاریكردنی 
بەبازاڕكردنی  پارادایمی  هــەڵــبــژاردن(.  لە  بەشداریكردن 
پەیوەندی  تەوەر تەنیا بانگهێشتی كڕیاران و كارمەندان بۆ 
پێشمەرجی  بە  بەشداریكردن  بەڵكو  ناكات،  بەشداریكردن 
پرۆسەی بەرهەمهێنان دەزانێت. ئەو  پارادایمە سڕینەوەی 
وەك  رێكخراوەكاندا  لە  دەســەاڵت  پێسپاردنی  و  ناوەند 
مەرجی نزیكبونەوە لەبازاڕ دادەنێت. هەر بەو جۆرەی كە 
پەیوەندیی  لە  جەخت  زۆر  )RM(دا،  لەپارادایمی  باسكرا 
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راستەوخۆی كارمەندان لەگەڵ كڕیاراندا كراوەتەوە و كەمتر 
گرنگی بە شێوازەكانی پەیوەندیی ناڕاستەوخۆ و میدیایی 
پەیوەندی و ریكالمی   بەو پێیە، چەمكەكانی وەك  دەدرێت. 
هەرەگرنگن.  و  پێویست  چەمكی  دەمــاودەم،  یان  زیندوو 
ریكالمی  زیندوو یان دەم بە دەم و پەیوەندیی روبەڕوو 
نیشانەن  ئەوانە  نیە.  تــازە  شتێكی  سیاسیەكان  پارتە  بۆ 
ئامرازی  و  ئەندێشە  و  هزر  كۆمەڵێك  بیرهێنانەوەی  بۆ 
ئامرازانەی  ئەو  لەبیركراون،  كە  بەبازاڕكردن  جەوهەریی 
كە بەردەوام پارتە سیاسیەكان بەكاریان بردوون، بەاڵم لە 
رەوتی مۆدێرنیتی و ناوەندگەراییدا بزربون. سەرەڕای ئەوە، 
پارادایمی )RM(، گرنگی و سەرنج دەداتە بەرقەراركردن 
و پاراستنی پەیوەندییە دورمەودا ناوخۆی و دەرەكیەكان، 
پارتەكە  )ئەندامانی  كارمەندان  پاراستنی  بەواتای  ئەوەش 
)كڕیاران  دووانــە  ئەم  )دەنــگــدەران(.  كڕیاران  و  بەگشتی( 
ئەژمار  دێنە  وەبەرهێنان  سەرەوەیی  وەك  كارمەندان(  و 
دەبێتەهۆی  هەركامیانەوە  لەالیەن  كــار  بەجێهێشتنی  و 
چونەدەرەوەی زانیاری، الوازبونی پێگەی رێكخراوەكە لە 
خزمەتگوزاریەكاندا  پیشە  لە  بەگشتی  ئەو بابەتە،  بــازاڕدا. 
جەختی لێدەكرێتەوە و هەر بەو پێودانگەش پەیوەندیی بە 
پارتە سیاسیەكانەوە هەیە. كەوابو پاراستن و پەرەپێدانی 
سەركەوتن  بۆ  هەرەگرنگە  خاڵێكی  فكریەكان  سەرمایە 
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لەبازاڕدا. ئەو رەهەندە تاڕادەیەكی زۆر بەستراوە بەوەی، كە 
رێكخراوەكان چەندە دەتوانن لە ناخی خۆیاندا بەبازاڕكردن 
بكەن، واتە چۆن و لە چ  رێگەیەكەوە  بەرامبەر بە كارمەندان 
و ئەندامان بەبازاڕكردن بۆ خودی رێكخراوەكە دەكەن و 
چ  رادەیــەك  تا  )ئەندامان(  ئەواندا  لەچاوی  رێكخراوەكان 
پارادایمی  لەچوارچێوەی  دەنوێنن.  دڵــخــواز  و  راستبێژ 
خاڵەیە  ئەو  هەر  ناوخۆی(  )بەبازاڕكردنی  ئەوە  )RM(دا 
و  دەستپێدەكات  لــەوێــوە  بــەبــازاڕكــردن  چاالكیەكانی  كە 
پێشمەرجی بەبازاڕكردنی دەرەكییە. بۆ چاالكوانانی سیاسی، 
ئەوە بەواتای پێویستی بە گرنگی و سەرنجدانی چاالكیەكانی 
بەبازاڕكردن بە ئەندامان و پشتیوانە سەرەكیەكانە، هەربۆیە 
وردبینی  زۆر  دەبێت  تــازەدا  ئەندامانی  وەرگرتنی  لەكاتی 
وەفادار  كەسانی  كە  دروستببێت،  ئەوە  دڵنیایی  تا  بكرێت 
دەبن بەئەندام لە پارتەكەدا. ئەو  كارە دەبێتەهۆی ئەوەی، 
 كە رێكخراوێكی ناناوەندگەرا و پانتاییفراوان )چەندبەشی( 
و  یەكگرتو  ئەكتیڤ،  بەئەمەك،  داهێنەر،  كە  دروستببێت 
بەردەوام لە بەرهەمهێناندایە. پارادایمی )RM( بۆ گەڕانەوە 
رێگەیەكی  رابــردو  تەندروستەكانی  و  بەكەڵك  میتۆدە  بۆ 
بــڕوای  و  دەكــاتــەوە  سیاسیەكاندا  پارتە  لــەبــەردەم  بــاش 
لە  دەتوانن  هێشتا  نەریتیانە  و  كۆن  ئەو میتۆدە  كە  وایــە 
دیموكراسیدا كارامە بن. بەڵگە هەیە كە نیشاندەدات كەمپینە 
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ناوچەییەكانی هەڵبژاردن، پەیوەندیی زیندوو و روبەڕوو و 
دیداری راستەوخۆ لەگەڵ دەنگدەران، كاریگەریی ئەرێنییان 

لەسەر ئاستی بەشداریكردن لەهەڵبژاردندا هەیە.
چەمكی بەبازاڕكردنی پەیوەندی تەوەر حیزبە سیاسیەكان 
هاندەدات بەدیدێكی تایبەت و تازەوە چاو لە بەهێزتركردنی 
وێنەی  باشتركردنی  بە  گرنگیدان  بكەن.  رێكخراوەكەیان 
خاڵی  بەبازاڕ،  نزیكی  و  كۆمەاڵیەتی  لەفەزای  رێكخراوەكە 
پێچەوانەی ناوەندگەرایی پارتەكانە و دەتوانێت ناوەندگەراییش 
و  نەریتی  حیزبە  ئەوەیە كە  خاڵی سەرنجڕاكێش  لەناوببات. 
لەبازاڕ  نزیك  پارتی  بە  كە  رۆژئــاوایــی،  واڵتانی  كۆنەكانی 
مۆدێرنەكان،  رێكخراوە  لە  بازاڕگەراترن  زۆر  بەناوبانگن، 
بەبازاڕكاری  لە  كەڵكوەرگرتن  لەبواری  ئەوان  هەرئەوەش 
نیوەكات كاراتر دەكات و دەبێتەهۆی هاوكاری لە بەرهەمهێنانی 
سیاسەتەكان و بەرزبونەوەی ئاستی بەشداری لەهەڵبژاردن. 
تایبەتمەندیی رێكخراوەیی پارادایمی بەبازاڕكردنی پەیوەندی 
نیوەكاتـەكان  بەبازاركارە  دەتوانین  چۆن  ئەوەیە  كە   تەوەر 
نزیكییان  بـــازاڕدا  لەگەڵ  چەندە  رێكخراوەكان  رێكخەین؟ 
لــە چ  رێگەیەكەوە  و  هــەیــە؟ و چــۆن  نــزیــك(  )پــەیــوەنــدی 
رێكخراوەكان دەتوانن بەپێی بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر 
چاالكیەكانی وەبەرهێنان و بەبازاڕكردنی خۆیان هاوئاهەنگ و 
یەكپارچە بكەنەوە؟ ئەو  پارادایمە گرنگی دەداتە بەبازاڕكردنی 
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ناوخۆی و تاك بە تاكی ئەندامانی بەالوە گرنگە. كەوابو پارتە 
سیاسیەكان دەبێت بەپێی بیرۆكەی بەبازاڕكردنی پەیوەندی 
 تەوەر سەرنجی  تەواو بدەنە ئەندامانی هەنوكەیی پارتەكەیان، 
ئەو كارە دەتوانێت ببێتە هۆی راكێشانی ئەندامانی تازە و لە 
رێكخراوەكە  و  یارمەتیدەربێت  سیاسەتدا  و  پالن  داڕشتنی 
كە   MMM پارادایمی بەپێچەوانەی  بەهێزتربكات.  بەگشتی 
لەبنەمادا لەبارەی سەركەوتن لەبەشێكی دیاریكراو لە جەنگ 
دایە، زەینی پارادایمی )RM()بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر( 
بە سەركەوتنی لە جەنگەكەدا سەرقاڵە )نەك تەنها بەشێك 
بە  پەرەپێدان  و  پاراستن  بەواتای  پارادایمە  ئەو  لەجەنگ(. 
بازاڕە، واتە شوێنێك كە جەنگەكە تێیدا روودەدات. كێشەی 
سەرەكیی دیموكراسیە هاوچەرخەكانی رۆژئاوا ئەوە نیە كە 
نەتوانن تێبگەن چ  فاكتەرێك دەنگی هاواڵتیەك دیاریدەكات، 
ناتوانن هۆكاری نەكڕین لەالیەن  بەڵكو كێشەكە ئەوەیە كە 
كڕیارانەوە یان بەواتایەكی تر هۆكاری دەنگنەدانیان بدۆزنەوە. 
بەرە و  تەوەر رێگەیەك  پەیوەندی   بەبازاڕكردنی  پارادایمی 
ئەگەر  دەكــاتــەوە،  هابرماسی  راوێــژكــارانــەی  دیموكراسیی 
لەسەر  كێشە  بەبازاڕكردندا  و  زانستە سیاسیەكان  لەنێوان 
هاوچەرخدا  دیموكراتیكەكانی  پرۆسە  شرۆڤەی  و  شیكار 
دروست ببێت، ئەو پارادایمە دەتوانێت ببێتە پردێك لەنێوان 
ئەو دووانە. لەم رووەوە، بەكورتی دەتوانین بڵێین رێگەچارەی 
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بونەتەهۆی  كە  ئــەمــڕۆ،  دونــیــای  لەكێشەكانی  رزگــاربــون 
لەرۆژئاوادا،  جەماوەر  سیاسی  بەشداریی  ئاستی  دابەزینی 

پەنابردنە بۆ پارادایمی بەبازاڕكردنی پەیوەندی  تەوەر.

ئەو رەخنانەی روبەڕووی بەبازاڕكردنی سیاسی دەبنەوە  
بەبازاڕكردن  چەمكی  كە  نیە  زۆر  ماوەیەكی  هەرچەند 
ــەدا رەخــنــە و  ــاوەكــورت ــەم م پــێــنــاســەكــراوە، بـــەاڵم هــەر ل
تەكنیك  بەكارهێنانی  توانای  لەبارەی  زۆر  ئەرگیومێنتی 
لەدنیای سیاسەتدا  بازرگانی  بەبازاڕكردنی  میتۆدەكانی  و 
ئەو  متمانەی  لەبارەی  تر  بەواتایەكی  یان  خــراوەتــەڕوو 

چەمكەوە، زۆر رەخنەی لێدەگیردرێت.
زانستە  وەك  بــواری  بــیــروڕای  خــاوەن  و  بیرمەندان 
بە  بەرامبەر  زۆریـــان  سەرنجیكی  و  حــەز  سیاسیەكان، 
نیشانداوە.  سیاسی  بەبازاڕكردنی  ئامرازەكانی  و  تەكنیك 
جگە لە پەراوێزكەوتن و لەبیركردنی بەبازاڕكردنی سیاسی 
كەمی  زۆر  ئەدەبیاتی  كە  سیاسەتدا،  لە  )بــەبــازاڕكــردن 
تریش  رەهەندێكی  داواكــاریــەیــە(،  ئــەو  بەڵگەی  ئــەوبــوارە 
و  سیاسەت  بۆ  بــەردەوام  بەبازاڕكردن  ئاماژەیە:  جێگەی 
ئەخالقیی  بەاڵیەكی  بۆ  قەڵغانی  زانستە سیاسیەكان رۆڵی 
كالسیكی بینیوە. رەنگە بتوانین "براون" و "كاوتێز" بە یەكەم 
 كەسانێك بزانین كە بیروڕاكانیان لەمێژە نوێنەری ئەوجۆرە 
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بەرامبەر  خــۆیــان  ــاڕەزایــی  ن ئـــەوان  بێت.  بیركردنەوەیە 
بەبازاڕكردن وەها دەردەبڕن:

دەبێت  كە  كااڵیەك  بوەتە  مۆدێرندا  لەدنیای  )سیاسەت 
لێكۆڵینەوەی  دوای  و  بكرێت  بەستەبەندی  بێت،  بەرهەم 
پەیوەندییە  و  پڕوپاگەندە  پسپۆڕانی  لەالیەن  بازاڕ  وردی 
ــەوە  كە  ــارەی ــەوب ل ــاری  ــی زان بەدەستهاتنی  و  گشتیەكان 
دیمەنێكی  و  وێنە  بە  ئەوكاتە  دەوێــت،  چییان  جــەمــاوەر 

شیاوەوە رەوانەی بازاڕ بكرێت.(
جۆری  كە  فاكتەرەی  ئەو  پێیانوایە  توێژەرە  دوو  ئەو 
پێویستیی  و  خــواســت  دیــاریــدەكــات،  سیاسی  بەرهەمی 
جەماوەرە، كەواشبو دەبێت پرەنسیپە پارتی و سیاسیەكان 
لەپێناو ویست و خواستە گشتیەكاندا بنرێنەالوە. بەبڕوای 
ــە كە  ــەوەی ــات و ئــاكــامــی ئ ــ ــەوە دواه ئـــەو دووكـــەســـە، ئـ

بەبازاڕكردن هاتووەتە نێو سیاسەتەوە.
بانگەشەیكرد،  دڵگرانیەوە  بە  بێڤین"  "ئانیۆرین  جارێك 
كە بەبازاڕكردن، رێكوپێكی و دیسپلینی سیاسەتی تێكداوە. 
تێڕوانینێكی  ئــەوە  ئەو كتێبە(،  )نوسەرانی  ئێمە  بەبڕوای 
لەگەڵ  ئێمە  بــەبــازاڕكــردن.  چەمكی  بۆ  نــادادپــەروەرانــەیــە 
بۆچونی "هاریس" و "لۆك"دا هاوڕاین كە بەبڕوای ئەوان، 
لە  رێكوپێك  و  ورد  بەبازاڕكردن  نەریتیەكانی  چوارچێوە 
فۆرمی بەبازاڕكردنی سیاسیدا ناگونجێن و دەبێت پشت بە 
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چوارچێوەی نوێ و روڕاستانە ببەستین.
هەندێك لە توێژەرانی زانستەسیاسیەكان، بەئەنقەست و 
وشیارانە دەیانەوێت رۆڵی بەبازاڕكردن لە سیاسەتدا بێبایەخ 
بنرخێنن. هەر بەوجۆرەی كە پێشتر ئاماژەیپێكرا، زۆرێك 
رێبازی  لە  بەبازاڕكردن، خەریكن  گرنگەكانی  لەسەرچاوە 
نەریتی ئاڵوگۆڕ تەوەر وازدێنن و بەرە و رێبازی فەلسەفی 
بەبازاڕكردنی  ئێمە  بەبڕوای  دەچن.  پەیوەندی  تەوەرەكان 
ئامرازی  میتۆدو  دوایــیــەدا  دەیــەی  لەم  پەیوەندی  تــەوەر 
تیۆریە  پراكتیزەكردنی  بۆ  پێشكەشكردووە  شیاوتری 
لەبواری سیاسەتدا و بەمجۆرەش،  تازەكانی بەبازاڕكردن 
سەركەوتوانە وەاڵمی ئەو رەخنانەی داوەتەوە، كە لەبارەی 

رۆڵی ئەو پارادایمە لەسیاسەتدا خراونەتەڕوو.
ئەدەبیاتی سیاسی چ  لەڕوی ستراتیژ و چ  لەڕوی تاكتیكەوە 
پڕە لە بەڵگەهێنانەوە و ئاماژەی ئاشكرا و ناڕاستەوخۆ بە زانستی 
بەبازاڕكردن. لێرەدا هەوڵدەدەین ئاماژە بە هەندێك لەو بابەتانە 
ڕەخنانەی  ئەو  هەرچەند،  دووپاتدەبنەوە،  بەردەوام  كە  بكەین 
روبەڕووی بەبازاڕكردن دەكرێنەوە، بەهیچ شێوەیەك خاوەنی 
لیست و پێڕستێكی گشتگیر و ورد نیە. یەكەم رەخنە دەگەڕێتەوە 
بازاڕ:  لێكۆڵینەوەكانی  لە  وەرگرتنی سیاسەتمەداران  كەڵك  بۆ 
سۆسیۆلۆژیەوە  روانگەی  لە  رەخنەیەكە  "ریتزێر"  رەخنەی 
دەگرێت،  پاڵێوراوانە  لەو  رەخنە  بەتوندی  ئەو،  )كۆمەڵناسی(. 
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لە راپرسیەكاندا دابەزێت،  پلەیان  كە هەمیشە نیگەرانی ئەوەن 
بەردەوام بەپێی ئەو شتەی كە راپرسیەكان و راوێژكاران دەڵێن، 
)لە راپرسیەكاندا(  پاڵێوراوانە  ئەو  پلەی  كە كاریگەریی لەسەر 

هەیە، هەڵوێستی خۆیان دەگۆڕن.
جورێك  دروستبونی  بە  ئــامــاژە  "كاوتێز"  و  ــراون"  "بـ
لە  كە  دەكـــەن،  نــاڕاســت  و  هەڵە  زانستی  و  مەعریفە  لە 
بەبازاڕكردنەوە  بازاڕ و  لێكۆڵینەوەی  تەكنیكەكانی  رێگەی 
هاتونەتەئاراوە. بەبڕوای ئەو دوو توێژەرە، ئەو مەعریفە و 
زانستە هەڵەیە بەهۆی بەكارهێنانی ئامرازی پەیوەندیەكانی 
كاتێك  ئەو رەخنانە  قووڵتر و خراپتربوە.  بەبازاڕكردنەوە 
توندتردەبن، كە پشتبەستنی كەمپینە مۆدێرنەكانی هەڵبژاردن 
بە پەیوەندیەكانی بەبازاڕكردنیش دەبەنە ژێر پرسیارەوە. 
سااڵنەی  ئــەو  تەوەرەكانی  ریكالم  هەڵبژاردنە  چییەتیی 
دوایی رۆژئاوا، ئەو پارادۆكسە دروستدەكات كە هەرچەند 
تر  هەرزەمانێكی  لە  زۆرتــر  ئێستا  دەنگدەرانی  ــەی  زۆرب
لە  لەبەردەستدایە، بەاڵم بەشداربونیان  داتایان  زانیاری و 
پرۆسە سیاسیەكان، كەمترە لە هەر زەمانێكی تر. "كرۆفت" 
و "دین" بڕوایان وایە بەكارهێنانی ئامرازەكانی پەیوەندییە 
پرۆسەی  بە  ســەبــارەت  ناخۆش  هەستێكی  گشتییەكان، 
سیاسی لە دەنگدەراندا دروستدەكات. "ئارۆنـۆڤیـتــز" بڕوای 
وایە كە سیاسەتی كۆیی نیشانەی كۆتاییهاتنی ئەرگیومێنتە 
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بــەڕۆژ  رۆژ  دیموكراسی  پــروســەی  كــەوایــە  گشتیەكانە، 
الوازتردەبێت.

بە  خۆیان  رەخنەییەكانی  باسە  "كاوتێز"  و  ــراون"  "بـ
بوەتە  ئەمڕۆدا  لەدنیای  گشتییەكان،  )پەیوەندییە  رستەی 
لێدوانە  "ریــتــزێــر"یــش  هــەمــو شــتــێــك(، دەســتــپــێــدەكــەن و 
قسەی  بــەواتــای  ئینگلیزیەكەی  ــەواژە  )دەســت كورتـەكان 
پالرئامێزە، بەاڵم لێرەدا مەبەست لێدوانی كورت و تەنانەت 
بە  هــتــدە..(  و  سیاسی  ریكالمی  و  سیاسیەكان  دروشمە 
بیركردنەوەی  كــە  ــت،  ــێ دەزان كاولكەر  رەوتێكی  هێمای 
لەگەڵ  ئەویش  هەربۆیە  لەناودەبات،  تاكەكان  داهێنەرانەی 
بڕوایان  "سكمێڵ"  و  "وێڵتۆن"  هاوبیروڕایە.  "ئارۆنۆگیتز"دا 
هونەری  داگــیــركــردنــی  خەریكی  ــازاڕكــردن  ــەب ب كــە  وایــە 
بێخەوشی ئەرگیومێنتە سیاسیەكانە و خەریكە ئەو هونەرە 

بێخەوشە دەگۆڕێتەوە بە ریكالمی رەها.
ــەزای تــوێــژیــنــەوە  ــەفـ ــەو ڕەخــنــانــەی كــە زۆرتــــر لـ ئـ
)بەئەمریكی  بۆ  دەگەڕێنەوە  بەدیدەكرێن،  ئەوروپیەكاندا 
توانای  لە  رەخنە  چەندین  سیاسیەكان.  ــازاڕە  ب كــردن(ی 
گیراوە.  دەنگدەرانیشەوە  قایلكردنی  كۆیی  بەبازاڕكردنی 
خــەرجــی قــورس و ســەمــەرەی هــەڵــبــژاردن لــە ویالیەتە 
سەرمایەگوزاریی  بۆ  دەگێڕنەوە  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی 
سەسوڕهێنەر لە پەیوەندیەكانی بەبازاڕكردن لەو واڵتەدا. 
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كە  بسەلمێنێت  ئــەوە  نەیتوانیوە  كەسێك  هێشتا  بــەاڵم 
دەنگێكی  بەبازاڕكردندا،  لە  زۆرتــر  سەرمایەگوزاری  بە 
هەیە،  نیشانەگەلێك  هەڵبەت  دەبێت.  مسۆگەر  زۆرتریش 
ــوزاری بۆ  ــەگ ــای كــە بــەكــەڵــكــبــون و ســودمــەنــدیــی ســەرم
ویالیەتە  سەرەتاییەكانی  هەڵبژاردنە  لــە  بــەبــازاڕكــردن 
یەكگرتوەكانی ئەمریكا ئاشكرادەكات. "دین" دەڵێت، جێگای 
بەبازاڕكردنی  بانگەكانی  بەناو  توێژەرە  كە  سەرسوڕمانە 
سیاسی، ئەو سەركەوتنانە دەكەنە بەڵگە و پێوەری باس و 
تاوتوێكردنەكانی خۆیان كە بەقیمەتی خەرجكردنی زۆری 

سەرمایە لەالیەن حیزبە گەورەكانەوە بەدەستهاتوون.

رێبازەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی
بەبازاڕكردن نەك  هەر لەسیاسەتدا چاوپۆشیی لێكراوە، 
لەنوسەراندا  هەندێك  )دێوناسی(  دێمۆنۆلۆژیای  لە  بەڵكو 
و  شەیتان  وەك  نوسەرانە  ئەو  چەسپیوە.  و  جێیگرتووە 
سیاسەتدا.  لــەبــواری  ــەن  دەك بــەبــازاڕكــردن  دێــو سەیری 
بەبازاڕكردنی  رێبازەكانی  لەچوارچێوەی  هــەوڵــدەدەیــن 
سیاسیدا، ئەو ڕەخنانە تاوتوێبكەین، كە روبەڕووی رۆڵی 
بەشی  لە  دەكرێنەوە.  سیاسەتدا  لــەبــواری  بــەبــازاڕكــردن 
دواتردا لەڕوانگەیەكی دیكەوە و لەژێرناوی »بەبازاڕكردن 
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لە سیاسەتدا« ئەو ڕەخنانە تاوتوێدەكەین.
بەبڕوای"لۆك" و "هاریس" سێ  رێبازی گشتی لەبارەی 
بونی بەبازاڕكردن لە سیاسەتدا لەئارادیە. ئەو سێ  رێبازە 

بریتین لە:
- بەبازاڕكردن بەشێوازی ئاڵوگۆڕ  
- سیناریۆی )بەبازاڕكردن جیاوازە( 

- سیناریۆی )سیاسەت جیاوازە(
لێرەدا بەكورتی باس لە هەركام لەو سێ  ڕێبازە و ئەو 
روبەڕووی  هەركامێكیانەوە  لەالیەن  كە  دەكەین،  ڕەخنانە 

بەبازاڕكردن دەكرێنەوە.

بەبازاڕكردن بەشێوازی ئاڵوگۆڕ
بەبازاڕكردن  روبەڕووی  روانگەوە  لەم  كە  رەخنەیەك 
پرۆسەی  دەیەوێت  بەبازاڕكردن  كە  ئەوەیە  دەكرێتەوە 
تا  هــەڵــبــژاردن  چاالكیەكانی  و  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی 
نمونەی  نزمبكاتەوە.  یەك  پاكەت ساون  فرۆشتنی  ئاستی 
لــەبــارەی  تیۆریی"كاتلێر"ـە  بۆچونە،  ئــەو   بەرجەستەی 
سیاسی  بەبازاڕكردنی  "كاتلێر"  بەبڕوای  بەبازاڕكردنەوە. 
و  پیشەیی  بــەبــازاڕكــردنــی  لەگەڵ  نزیكی  پەیوەندییەكی 
كەموزۆر  بەبازاڕكردن  حەقیقەتەكانی  و  هەیە،  كااڵییدا 
بۆچونی"كاتلێر"  بەكارببرێن.  هەربوارێكدا  لە  دەتــوانــن 
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سەبارەت بە بەبازاڕكردن بەهیچ كلۆجێك پەسەندی هەمو 
ئەدەبیاتی  بە  روكەشی  چاوپێداخشاندنێكی  نیە.  توێژەران 
كەم  گرنگییەكی  كە  بۆدەردەخات،  ئەوەمان  بەبازاڕكردن 

دەدرێتە پرەنسیپەكانی كاتلێر.
روانگەی "نیفنگێر" لەمەڕ بەبازاڕكردنی سیاسی، نیشانەی 
هەوڵدانە بۆ پۆلێنكردنی رەهەندە جۆراوجۆرەكانی كەسایەتیی 
پاڵێوراوەكان و گونجاندنی كەمپینەكانی هەڵبژاردن لەقاڵبی 
بەشبەشكردنی  روانگەیە،  ئەو  دیكەی  كاراییەكانی  )P4(دا؛ 
بۆ  مۆدیلێكی  "ریــنــگ"  لەخۆدەگرێت.  ــگــدەران  دەن بـــازاڕی 
بەشبەشكردنی )پۆلێنبەندی( بازاڕە سیاسیەكان دروستكردووە 
و پێناسەیەكی روونتر و شەفافتری بەبازاڕكردنی سیاسی 
لەسەر شرۆڤە  پێناسەیەدا جەخت  لەو  كە  پێشكەشدەكات، 
لەكاتی  بــازاڕ  توێژینەوەكانی  و  ناوچەییەكان  شیكارییە  و 

داڕشتنی كەمپینەكاندا كراوەتەوە.
لەم روانگەیەدا  فاكتەری دیكەش هەن كە رۆڵی گرنگ 
دەبینن، "ئـۆ- سۆلیڤان " بڕوای وایە كە سیاسەت بۆچونێكی 
بۆ  )مــاركــدانــان  برەندینگ  بە  ســەبــارەت  تایبەتی  و  دیــار 
شتەكان( نیە و ئەو چەمكە )برەندینگ( دەتوانێت لەرێگەی 
لە     وایە  بڕوای  "بێل"  سیاسەتەوە.  نێو  بێتە  رێبازەوە  ئەو 
لەبازاڕدا  برەندانەی  ئەو  بە  پەرەپێدان  بەریتانیا،  واڵتــی 
بونیان هەیە، لەالیەن هیچكام لە دوو پارتە سەرەكیەكەوە 
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كە  ئــەوەیــە  گرنگتر  خاڵی  پــێــنــەدراوە.  گرنگی  و  سەرنج 
پارتە سیاسیەكان و پاڵێوراوانیان تەنها لەناو كەمپینەكانی 
هەڵبژاردندا ئامرازەكانی تێكەڵەی بەبازاڕكردن بەكاردەبەن 

و گرنگی بە روانگە ستراتیژییە درێژخایەنەكان نادەن. 
ئەوانە بەشێك لەو توێژینەوانە بون، كە لەالیەن توێژەرانی 
وەك  بەبازاڕكردن  لەڕوانگەی  و  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
هەوڵدەدات  كە  روانگەیەی  ئەو  ئەنجامدراون،  ئاڵوگۆڕەوە 
و  كەموكوڕی  بەبێ  بازرگانی،  بەبازاڕكردنی  ئامرازەكانی 

بەهەمانشێوە لە بەبازاڕكردنی سیاسیدا بەكاربهێنرێن.

سیناریۆی )بەبازاڕكردن جیاوازە(
ئەو روانگەیە لەسیاسەتدا جەختی زۆر لەسەر ئامرازە 
پەیوەندیەكانی بەبازاڕكردن دەكاتەوە، كە لە الیەن "شی"، 
دەتوانین  ئاخۆ  "فریدێنبێرگ"ەوە خراونەتەڕوو.  و  "ترەنت" 
بڵێین روانگەیەكی گشتێنراو و هەمەالیەنەی بەبازاڕكردن، 

بۆ سیاسەت باشترە و زۆرتر بەكەڵكی سیاسەت دێت؟
"هێرووس" بروای وایە كە بەبازاڕكردن بەبەراورد لەگەڵ 
هیناوەتەئاراوە.  نوێی  شتانێكی  كۆندا،  سیاسیی  زانستی 
یەكەم: گرنگی و سەرنجی زۆرتر بە وێنەی پارت بدرێت 
پێدانی  قورسایی  و  گرنگی  دووەم:  سیاسەتەكان،  بە  تا 
پارتەكە  و  دەنگدەران  هاوبەشی  بەرژەوەندیی  بە  زۆرتر 
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"هــێــرووس"  نێوانیان.  ناتەباییەكانی  و  ناكۆكی  لەجێی 
)وێنە  دەڵێت:  كە  هاوبیروڕایە  بۆچونی"شومپتێر"دا  لەگەڵ 
لە  "هــێــرووس"  ئەندێشەی  شتە(.  گرنگترین  تێڕامان  و 
فۆرمی  و  "كاتلێر"  تــەوەری  ئاڵوگۆڕ  بەڕەهایی  روانگەی 
بە  "كۆلینز"ـیش  و  "باتلێر"  بــەرزتــرە.  "نیفنگێر"  ســادەی 
شیكردنەوەی چەمكی »جیاوازیی برەند« و »پۆلێنبەندی 
ــان وایــە كــە بــەبــازاڕكــردن  ــان بــەشــبــەشــكــردن«، بــڕوای ی
پێشكەشی  ستراتیژیانە  و  كردەیی  ــەردەوام  ب رێگەیەكی 

كەمپینەكانی هەڵبژاردن دەكات.

سیناریۆی )سیاسەت جیاوازە(
"هاریس"  و  هەڵوێستی"لۆك"  روانگەیە،  ئــەو  بەپێی 
كــەدەڵــێــن ســیــاســەت بــوارێــكــی جـــیـــاوازە، تــاڕادەیــەكــی 
دەڵێن  ــژەرە  ــوێ دووت ئــەو  دەبــێــتــەوە.  پاساوهەڵگر  زۆر 
پارت  پەیوەندیی  بناغەی  لەسەر  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
داراییەكان  پشتیوانیە  وەرگرتنی  میدیا،  ئــەنــدامــان،  و 
ــەردەوام دەبــێــت، هەر  ــ ــدەران دادەمــەزرێــت و ب ــگ و دەن
بەو پێیەش سەرنج و گرنگی دەدەنە پەیوەندییە ناوخۆی و 
دەرەكیەكان. "بینێز" و هاوكارانی ئەو  روانگەیە لەبازنەی 
رەهەندێكی  زیــادكــردنــی  بــە  و  دەربـــازدەكـــەن  كولتور 
ــێــدەدەن. مــیــتــۆدی"هــێــرووس" بۆ  ــپ بــان كــەلــتــوری پــەرەی
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سیاسی، خۆی  بەرهەمی  روتەڵی  چییەتیی  تاوتوێكردنی 
وەرگیراوە.  بەبازاڕكردنی خزمەتگوزاری  لە چەمكەكانی 
كە  دەدرێت  ئەوە  هەوڵی  ئەو،  بۆچونی  بەپێی  هەرچەند 
بەبازاڕكردنی سیاسی لەگەڵ بەبازاڕكردنی بەكارهێنەردا 
لــەوەدایــە  كێشە  بــەاڵم  گونجاوبكرێت،  و  هاوئاهەنگ 
و  سەیركردن  لەرێگەی  تەنها  كڕیار  یــان  دەنــگــدەر  كە 
هەڵسەنگاندنی كارنامە و رابردوی پارتەكانەوە دەتوانێت 
)لەكاتێكدا  تاوتوێبكات  پارتیك  بە  دەنــگــدان  پێشنیاری 
ــادات(.  ن رابــردو  رەفــتــاری  بە  گرنگی  پارادایمە  ئــەو   كە 
چەندساڵ  بۆماوەی  پاڵێوراوان  لەسیاسەتدا  جگەلەوە، 
هەڵدەبژێردرێن، ئەو سااڵنەی كە هەڵسەنگاندنی رەفتاری 
دوای كڕین )دەنگدان( لەو ماوەیەدا ئەنجامدەدرێت. كاتێك 
كە زۆركەم بەڵگەی هەستپێكراو لەبەردەستدایە و نیشانەی 
پشتیوانیكردن لە بەڵێنە پارتیەكان بێت، دەنگدەر بەپێی چ 
 شتێك بڕیاردەدات؟ "لۆك" و "هاریس" بڕوایان وایە، كە 
ناسینی جیاوازییە بنەماییەكانی نێوان بەرهەمی سیاسی و 
بەرهەمی بەرخۆری، بوەتە هۆی گرنگی زۆرتری چەمكی 
بواری  مێژوییەكانی  روانگە  لە  هەندێك  ئەوان  ئاڵوگۆڕ. 
بە  پەیوەندییان  كە  نیشاندەدەن،  سیاسیەكان  زانستە 

تێگەیشتن لە رەوتی بڕیاردانی دەنگدەرەوە هەیە.
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وەاڵمدانەوەی رەخنەكان
ئەو داواكاریە كە سیاسەتمەدارەكان هەڵوێستی خۆیان 
هاوسەنگدەكەن  راپرسیەكان  ــای  دات گۆڕانی  بەگوێرەی 
)دەگۆڕن(، رەنگە راست بێت، بەاڵم بەڵگەیەك كە مۆدێرنبونی 
ئەو  دیاردەیە بسەلمێنێت، لەبەردەستدا نیە. ئەوەی تازەبێت 
داتاكانی  بەیارمەتی  ئێستا،  سیاسەتمەدارانی  كە  ئەوەیە 
و  نرخاندن  ئەو  بخەمڵێنن.  رای  گشتی  دەتوانن  راپرسی 
خەماڵندنانەی كە دەتوانن لە رووی زەمانەوە بەكاتی شیاو 
و لەڕووی پەیوەندییەوە هاوپەیوەند و هەندێكجاریش ورد 

بن.
وەرگرتنی  هەڵوێست  پرسی  ــار  زۆرجـ رەخــنــەگــران، 
كە  ــۆرەی  جـ ــەو  ب ــەر  ه لــەبــەرچــاونــاگــرن.  دیموكراتیانە 
ــووە، پــارتــە  ــخــســت ــی"داون" دەری ــك ــالســی ــەوەی ك ــن ــژی ــوێ ت
سیاسیەكان توانا یان زانستی پێویستیان نیە بۆ بواردن لە 
هەڵوێستی هەنوكەیی و وەرگرتنی هەڵوێستێكی تازە. ئەوەش 
دەتوانێت ببێتە هۆی دابەزینی ئاستی وەفاداریی دەنگدەران. 
پارتە سیاسییە مۆدێرنەكان بۆ بەرەنگاری لەگەڵ دیاردەی 
ناوەڕاستی  بەرەو  هەڵبژاردنەكان،  لە  بەشداری  دابەزینی 
دەستەی سیاسی دەجوڵێنەوە تا زۆرترین ژمارەی دەنگدەر 
لەئاكامدا  دەتوانێت  كە  خاڵێك  راكێشن،  پارتەكە  بــەرەو 

ببیتەهۆی چاوپۆشیكردن لە ئایدیۆلۆژیا پارتیەكان.
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"وێڵتـۆن" دژی ئەو رەخنانە، كە بەكارهێنانی پەیوەندییە 
كەمبایەخیی  و  پــەراوێــزكــەوتــن  دەبێتەهۆی  گشتییەكان 

پرۆسەی سیاسی، دەوەستێت و دەڵێت:
نە  سیاسەتدا،  ــەبــواری  ل ــازاڕكــردن  ــەب ب بەكارهێنانی 
دەبێتەهۆی خراپ نواندنی سیاسەت و نە دەبێتە هۆی ئەوەی 
بەڵكو  بەبازاڕكردنەوە،  بەیداخی  ژێر  بچێتە  سیاسەت   كە 
دیموكراسیەكی  لە  سیاسەتكردن  ئــەوەی  كە  دەبێتەهۆی 

پلۆراڵدا كاریگەریی ئاوەژوو و پێچەوانەی هەبێت.
و  رێكوپێكی  بەبازاڕكردن  كە  رەخنەدا  ئەو   لەوەاڵمی 
"هاریس"  و  "لــۆك"  سڕیوەتەوە،  سیاسەت  لە  نەرمونیانی 
دەڵێن، وێنەی رابردویەكی سیاسیی بێگەرد و دوور لە هەڵە 
زۆرتر لەئەفسانە دەچێت تا حقیقەت، ئەو بابەتە لەڕێگەی 
وتارەكانی"سویفت"، رۆمانەكانی"چارلز دیكنز" و تابلۆكانی 

"هوگارت"ەوە پشتڕاست دەكرێتەوە.
سەروكاریان  خوێنەرانێكدا  لەگەڵ  سیاسەتمەدارەكان 
بڕوای   " "ماكیاڤیلی  دەناسن.  میدیاكان  بەباشی  كە  هەیە 
وایە: )ئێمە وەك كڕیار بڕوامانوایە كە ریكالم لە جەوهەری 
خۆیدا بێنرخە و دەزانین مەبەستی تەنیا قایلكردنی خەڵكە(. 
نیە بۆئەوەی ئێمە وەها گریمانە بكەین كە  هیچ پاساوێك 
بۆ  بازرگانیەكان،  بەرهەمە  لەگەڵ  بەراورد  بە  دەنگدەران 



92 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

بەرهەمە سیاسیەكان لە كۆمەڵێك پێوەر و هەڵسەنگاندنی 
بڕوای"كۆلیگان"  بە  وەردەگـــرن.  كەڵك  جیاواز،  ئەخالقی 
بەكارهینەران رۆژ بەڕۆژ زۆرتر دەگەنە ئەوباوەڕەی، كە 
هیچكەس دڵی پێیان ناسوتێت، متمانەیان بە رێكخراوەكان 
هەیە.  لەگەڵیاندا  پەیوەندییان  كە  نامێنێت  ئەوكەسانە  و 
جەماوەر وەك رابردو تێكەڵەیەك لە كەسانی پاسیڤ و نا 
ئاگا نین، تایبەتمەندی بەكارهێنەرانی ئەمڕۆ ئەوەیە كە وەك 
هەنوكە،  دوژمنكارانە.  زەینیەتێكی  بە  دژبــەرن  توخمێكی 
)و  پەسەندە  بــەالوە  ریكالمانەیان  ئەو  تەنیا  خوێنەرەكان 
بیری لێدەكەنەوە( كە سەرگەرمیان بكات، را را و گێژییان 
بكات و بیانگەیەنێتە ئەو ئاكامەی، كە جیاوازییەك لەنێوان 

حەقیقەت و خەیاڵدا نیە.
ــەواڵ و ریكالمە  دەنـــگـــدەران لــە جــیــاوازیــی نــێــوان هـ
بەاڵم  تێگەیشتون،  پارتەكان  رادیۆییەكانی  و  تەلەفزیۆنی 
رێگەیەكەوە  لە  ریكالم(  و  )هەواڵ  پەیامەكانی هەردوكیان 
)بەكارهێنەران  كە  وایە  بڕوای  "ئشتێڕن"  هەڵدەسەنگێنن. 
وەك  نەك  میدیاییەكان  و  ریكالمی  بەرنامە  پێیانخۆشە 
پڕوپاگەندە، بەڵكو وەك لێدوانێكی خەیاڵی لەبەرچاوبگرن. 
تا  لەقەڵەمدەدەن  شانۆنامە  و  فیلم  وەك  ئەوانە  زۆربــەی 

ئامڕازێك بۆ بەدەستهێنانی زانیاری.(.



93بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

ئایا بەبازاڕكردن توانیویە داواكاریە)خواست( سیاسیەكان 
بەدیبهێنێت؟

روانگە سەرەتاییەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی لەسەر ئەو 
بڕوایە خۆیانگرتووە، كە دەتوانین بەبازاڕكردن لە كەمپینە 
سیاسیەكاندا بەكارببەین بێئەوەی،  كە پێویست بەوە بكات 
كە  لێكۆڵینەوەیەك  بیگونجێنین.  كۆمەڵگادا  و  فەزا  لەگەڵ 
ئەنجامدراوە،  "كۆلینز"ەوە  و  "باتلێر"  لەالیەن  دواییانە  بەم 
پیشانیدەدات كە بەكاربردنی بێ  تێفكرین و بیركردنەوەی 
ــیــڕۆدانــی  ــەف ــەهــۆی ب ــت ــێ ــی« دەب ــ ــەرای ــ ــازاڕگ ــ چــەمــكــی »ب
بەبازاڕكردن،  تەكنیكەكانی  كە  ئایدیایە  ئەو  سەرچاوەكان. 
هەڵبژاردندا  كەمپینەكانی  لە  دەتــوانــن  كەموكوڕی  بەبێ 
ئەو  النیكەم،  ناخۆشە،  زۆركەسەوە  لەدیدی  بەكارببرێن، 
كە  دەردەچێت،  دروســت  كەسانەوە  ئەو  لەبارەی  هەستە 
لە  بەرزتر  و  بااڵتر  مەبەستێكی  سیاسەت  وایــە  بڕوایان 
توێژەرانیش  لە  هەندێك  هەیە.  بازرگانیی  قازانجكردنی 
بەكارببرێت،  لەسیاسەتدا  بــەبــازاڕكــردن  كــە  ــەوەن،  ــ دژب
لەسیاسەتدا،  بەبازاڕكردن  بونی  پێیانوایە  لەبەرئەوەی  كە 
جۆرێك تێكۆشانە بۆ كۆنتڕۆڵكردنی دەنگدەران و زاڵبون 

بەسەریاندا.
بــەبــازاڕكــردن  كە  گرفتانەوە  و  كیشە  ئــەو  هەمو  بە 
دنیای  لە  بــوەتــەوە،  لــەم سااڵنەی دوایــیــدا روبــەڕوویــان 
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قبوڵكراوە،  بەبازاڕكردنەوە  لەبارەی  شتێك  بازرگانیدا 
پرسیار  بــەاڵم  داواكــاریــیــە.  بزوێنەری  بــەبــازاڕكــردن  كە 
داواكارییە،  بزوێنەری  بــەبــازاڕكــردن  ئەگەر  كە  ئەوەیە 
لەسیاسەتدا،  بەبازاڕكردن  بەكارگرتنی  سەرەڕای  بۆچی 
كەم  بەڕۆژ  رۆژ  هەڵبژاردن  لە  جەماوەر  بەشداریكردنی 

دەبێتەوە؟
بەكارهێنانی چەمكی پارادایمی بەبازاڕكردنی پەیوەندی  
لە رێگەكانی بەدیهێنانی داواكاری  تەوەرمان وەك یەكێك 
سێ   بــەشــەدا  ــەم  ل ئاماژەپێكرد.  دەنــگــدەر  ــاری  خــوازی و 
هۆكاری سەرەكی لەبارەی ناسەركەوتویی و شكستهێنانی 
لــە هاندانی جــەمــاوەر بــۆ بــەشــداربــون لە  بــەبــازاڕكــردن 
بەیارمەتی  كە  تاوتوێدەكەین،  وردتر  و  زۆرتر  هەڵبژاردن 
ــەنــجــامــدراوە،  ــارەوە ئ ــب ــەم ئــاكــامــی تــوێــژیــنــەوەیــەك و ل
ئەو  كتێبە  نوسەرانی  بەبێئەوەی  كە وەك  بەدەستهاتوون، 

رای خۆمانیان لەبارەیانەوە دەربڕین:
كەمپینەكانی  لــەگــەڵ  ــردن  ــازاڕك ــەب ب نەگونجاویی   -

هەڵبژاردندا.
- بازاڕە سیاسیەكان بازاڕی ئازاد و كراوە نین.

بــەبــازاڕكــردن  چەمكەكانی  ناشیاوی  بەكارهێنانی   -
لەالیەن چاالكانی كەمپینە سیاسیەكان.
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نەگونجاویی بەبازاڕكردن لەگەڵ كەمپینەكانی هەڵبژاردندا
هەیە(  لەبازرگانیدا  كە  واتایەی  )بەو  بەبازاڕكردن  ئایا 

لەگەڵ كەمپینە سیاسیەكاندا گونجاوە؟
بڕوایان  سیاسی  بەبازاڕكردنی  چاالكوانانی  زۆربــەی 
بەبازاڕكردنی  و  سیاسی  بەبازاڕكردنی  لەنێوان  كە  وایە 
بازرگانیدا، جیاوازی بنەڕەتی هەیە و رێگردەبن لەبەردەم 
بــەبــازاڕكــردن  تەكنیكەكانی  بەكارگرتنی  و  گواستنەوە 
پیشاندەدەن  توێژینەوەكان  هەڵبژاردن.  كەمپینەكانی  بۆ 
ــەگــەڵ  ــژاردن، یـــان ل ــبـ ــەڵـ ــك لـــە راوێـــژكـــارانـــی هـ ــ زۆرێـ
یان  نەبون  ئاشنا  سیاسی"دا  دەستەواژەی"بەبازاڕكردنی 
دەردەكەوێت  وەها  نەبو.  ئاكامەكانی  بە  هیوایان  و  ئومید 
بەبازاڕكردن  بەكارهێنانی  نیگەرانی سەرەكی رەخنەگرانی 
ــر  ــردن زۆرت ــازاڕك ــەب ــە، كــە ب ــەوەی ــواری ســیــاســەت ئ ــەب ل
دەیەوێت سەرنج و ناوەندێتی بە "وێنە" و "زەینیەت" بدات 
تا باس و ئەرگیومێنتە راستەقینەكان. كەوایە، بەبازاڕكردن 
پەیامە گرنگەكانی تا ئاستی رستە یان لێدوانی پەرتەوازە 
ــدووە و بــەشــێــوازێــكــی هــێــزەكــی عــەقــاڵنــیــەت و  ــ ــەزان ــ داب
لۆژیكگەرایی لە پڕۆسەی بڕیاردانی دەنگدەران سڕیوەتەوە.
وتووێژ  دەرئەنجامی  داتاكانی  كە  توێژینەوەدا  لــەم 
سەرجەم  هــەڵــبــژاردنــە،  و  سیاسی  راوێــژكــارانــی  لــەگــەڵ 
بەبازاڕكردن  تەكنیكەكانی  بەكارهێنانی  لەگەڵ  راوێژكاران 
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لە كەمپینەكاندا دژ و بەرهەڵست نەبون. بەبڕوای ئەو چینە 
لەتوێژەران، بەرهەم یان خزمەتگوزاریی بازاڕی سیاسەت 
لەچاو هاوتاكەی لەبازاڕی بازرگانیدا شتێكی سەمەرە نیە. 

یەكێك لەو راوێژكارانە دەڵێت:
و  بازرگانی  بــەبــازاڕكــردنــی  لەنێوان  جــیــاوازیــەك  من 
بەرهەمی  كە  جگەلەوەی  نابینم،  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی 
بەبازاڕكردنی سیاسی گەلێك گرنگتر و بااڵتر لە بەرهەمی 

بەبازاڕكردنی بازرگانیە.
هەرچەند زۆربەی ئەو راوێژكارانە، دانیان بە لێهاتویی 
بەرچاو  دێتە  وەها  بەاڵم  دەنا،  بەبازاڕكردن  كارامەیی  و 
لەنێوان تێگەیشتن و حەقیقەتدا هەیە.  كە كەلێنێكی گەورە 
لە  سیاسیی  بەبازاڕكردنی  كە  لێدوانانەدا  لەو  كەلێنە  ئەو  
رەنگیداوەتەوە.  جیاكردبۆوە،  بازرگانی  بەبازاڕكردنی 
ــان وایــە  ــڕوایـ پــســپــۆڕانــی كــەمــپــیــنــەكــانــی هـــەڵـــبـــژاردن بـ
بازرگانیدا  بەبازاڕكردنی  لەگەڵ  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
بێتەناو  بیەوێت  بەبازاڕكردن  ئەگەر  كە  جیاوازە  ئەوەندە 
بواری سیاسەتەوە، پێویستە خۆی لەگەڵ ئەو چوارچێوەدا 
)ژینگەی سیاسەت( بگونجێنێت. ئەو وتانەی خوارەوە ئەو 

بابەتە پشتڕاست دەكاتەوە:
ئیشدەكەن  "مەكدۆناڵد"دا  لەكۆمپانیای  كە  كاتێك  ئێوە 
و دەتوانن ریكالمی تەلەفزیۆنی بە نرخ بەندیی 100 یان 
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بەدرێژایی  ئێوە  چونكە  بكڕن؛   200 150و  ئەوپەڕەكەی 
ساڵ بەردەوام ریكالم باڵودەكەنەوە. كەمپینە سیاسیەكان 
دەبێت لە ماوەیەكی كورتی زەمەنیدا بەجەماوەر بناسرێن. 
تا 700 خاڵیان  دەبێت 600  كەمپینە سیاسیەكان  كەوابو 
ئەو  چاالكوانانی  تەلەفزیۆنی  ریكالمی  )پێویستە  هەبێت 

بوارە لە نرخ بەندیدا لەو ئاستە دابن(.
لەنێوان چیەتی  لە راوێژكاران بەراوردكارییان  زۆرێك 
بەبازاڕكردنی سیاسی و بەكارهێنانی بەبازاڕكردن لەبازاڕە 
وێنا  زۆری  بەشی  بەگشتی،  ئەنجامداوە.  بازرگانیەكاندا 
ئەو  هــەر  ــوە،  ب جــیــاواز  یەكتری  لە  خوێندنەوەكانیان  و 
بۆ  ــاوازیــان  زۆرجــی ئاكامی  دەتــوانــن  كــە  خوێندنەوانەی 
هەڵبژاردن  چاالكوانانی  بەدواوەبێت.  كەمپین  پالندانانی 
جەخت لەئەو حەقیقەتە دەكەنەوە، كە كەمپینەكانی هەڵبژاردن 
لە ماوەیەكی كەمدا دەگەنە ئەنجام، بە بودجەیەكی كەمترەوە 
بەخۆی  تایبەت  چییەتیەكی  بەرهەمەكەیان  بەڕێوەدەچن، 
هەیە و ركابەری لە كەمپینەكانی هەڵبژاردندا توندوتۆڵترە. 
پشك  گەورەترین  بەدەستهێنانی  كە  وایە  بڕوایان  ئــەوان 
لەبازاڕ واتە زۆرترین دەنگ، پێویستیی حەتمی و مسۆگەری 
بازرگانیەكاندا  لەبازاڕە  كە  لەكاتێكدا  سیاسیەكانە،  بازاڕە 

وەها نیە.
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راوێــژكــارانــی  لــەگــەڵ  بــەوتــووێــژ  كــە  بۆچونانەی  ئــەو 
كە  دەكەنەوە  پشتڕاست  ئەوە  بەدەستهاتوون  هەڵبژاردندا 
دەبێت  سیاسیەكاندا  كەمپینە  لە  بەبازاڕكردن  بەكارهێنانی 
ئەو  هەرچەند  بازرگانیەكاندا،  كەمپینە  لەگەڵ  جیاوازبێت 
رەخنەیەش راستە كە زۆرجار لەبارەی ئەو جیاوازییانەوە 
قسەی زۆر و لە رادەبــەدەر كراوە و رەنگە زیادەڕۆییش 

كرابێت.
چیەتی و ناوەڕۆكی بەبازاڕكردنی سیاسیش لەبەرامبەر 
گرنگی  كە  خااڵنەیە  لەو  بازرگانیدا  بەبازاڕكردنی  چیەتی 
سیاسیەكان  راوێــژكــارە  لە  یەكێك  لــێــدراوە.  سەرنجی  و 

لەمبارەوە بڕوای وایە:
ناچارین لە ریكالمی سیاسیدا لەچاو ریكالمی بازرگانی 
ریكالمە  لە  )نابێت(  ناتوانین  ئێمە  كاربكەین؛  تەندروستتر 
دەبێت  وەربگرین؛  كەڵك  سێكس  پرسی  لە  سیاسیەكاندا 
وشیار بین؛ ناتوانین )نابێت( لە گەمە و گاڵتە و گەپ كەڵك 
بۆ  هــەوڵ  زۆركــەمــەوە  كاتی  و  سەرچاوە  بە  وەربگرین. 

بەدەستهێنانی )51%( لە بازاڕ دەدەین.
راوێژكارێكی دیكە دەڵێت:

گێل وگەوجانە  ناتوانن  هەڵبژاردندا  كەمپینی  لە  ئێوە 
بۆ  لەوانەیە  ئێوە  بازرگانیەكاندا  كەمپینە  لە  رەفتاربكەن. 
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ئەو كەمپینە  پێدەچێت  و  تێبكۆشن  بەرهەم  نمایشكردنی 
من  بــەاڵم  ئێوەبێت،  پێگەی  جێگیركردنی  و  ناساندن  بۆ 
جۆرێكیتر  هەڵبژاردنەوە  كەمپینی  لەبارەی  خەڵك  پێموایە 
و  هەوڵ  بە  هەڵبژاردن  كەمپینی  جەماوەر  بیردەكەنەوە. 
تێكۆشانێكی جددی و گرنگ دەزانن كە كاریگەریی بنچینەیی 

لەسەر ژیانی خۆیان و خێزانیان دەبێت.
جددی  زۆر  رەنگە  جیاوازییانە  ئەو  ئەوانەوە  بەهەمو 
بەالی  كە  ئەندازەیە  بەو  هەر  بەكارهێنەر  زیزبونی  نەبن. 
ئەندازە  هەمان  بە  گرنگە،  بازرگانیەكانەوە  بەبازاركارە 
دەركردنی  گرنگە.  سیاسیەكانیشەوە  بەبازاركارە  بەالی 
كۆمپانیای  ریــكــالمــەكــانــی  لــە  ئەمریكی  گۆرانیبێژێكی 
ئەخالقیی  ریسوایی  هەواڵی  باڵوبونەوەی  دوای  پیپسی 
بەرنامە  ــە  ل ــل"  ــادێ ه "گلێن  ــی  ــردن الب گــۆرانــیــبــێــژە،  ئــەو 
ریكالمیەكانی كۆمپانیای Weetabix دوای باڵوبونەوەی 
بەڵگەبن  دەتوانن  هاوسەرەكەی،  لە  جیابونەوەی  هەواڵی 
ویستی  و  حەز  بە  بازرگانیەكان  كۆمپانیا  گرنگیدانی  بۆ 
بەكارهێنەر. لەالیەكی تریشەوە، پارتی دیموكراتی ویالیەتە 
باڵوبونەوەی  و  نــاوزڕان  دوای  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 
هەواڵی ریسوایی ئەخالقیی بێل كلینتۆن، ئەوی لەپۆستەكەیدا 
هێشتەوە و میتۆدێكی دیكەی بەكارهێنا. لەبەشێكی دیكەی 

ئەم كتێبەدا دەچینە سەر ئەو  بابەتە.
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بازاڕە سیاسیەكان بازاڕی ئازاد و كراوە نین
تەكنیكەكانی  لە  زۆرتر  كەڵكوەرگرتنی  خاڵە  ئەو  بەپێی 
بەبازاڕكردن، بەو پێیەش رۆیشتنی زۆرتر بەرە و ئاڕاستەی 
دەنگدەر تەوەری، لە چەند ڕێگایەكەوە سنوردار و توشی 

دژواری دەبێتەوە.
كێبڕكێی  پێكهاتەی  و  هــەڵــبــژاردن  سیستمی  چیەتی 
تێیدا  پارتەكان  لە  زۆركــەم  ژمارەیەكی  تەنها  )كە  پارتی 
وەكو  ــارت  پ بەناوبانگترین  هەمیشە  و  بــەشــداریــدەكــەن 
دەوڵەت هەڵنابژێردرێت( دەتوانن لەسەر دەنگدەرتەوەرێتی 
سیاسی  گــروپــێــكــی  یـــان  پـــارت  ــی  ــژاردن ــب هــەڵ كەمپینی 
كاریگەرییان هەبێت. چیەتی و چۆنێتی یاساو رێسا دارایی 
و دەستورییەكان، سنوردارێتی میدیایش كاریگەری زۆریان 
لەسەر ئەو پرۆسەیە هەیە. لەئاكامدا دەتوانین بڵێین پێكهاتە 
روانگەی  لەسەر  كاریگەری  میدیاكان  خاوەندارێتی  و 

پارتەكان و الیەنگریان هەیە.
شكستهێنانی بەبازاڕكردن لەسیاسەتدا دەتوانێت بەهۆی 
بازاڕی  لەگەڵ  سیاسیەكان  بــازاڕە  جیاوازیی  و  دژایەتی 
یاساو  تێیدا  كە  بازاڕێكە  بازاڕی سیاسی  واتە  بێت؛  ئازاد 
بــازاڕ  سەرۆكەكانی  و  رێــبــەران  قازانجی  بــە  رێساكان 
بونیان  برەندی سیاسی  دادەڕێژرێن، ژمارەیەكی زۆركەم 
هەیە. بەبازاڕكردن بەبۆنەی جیاوازیی چیەتی كێبڕكێ لەم 
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بازاڕەدا، ناتوانێت لەبازاڕی سیاسەتدا بەباشی كاربكات. لە 
میدیاكان  بە  بازاڕ  رێبەرانی  گەیشتنی  سیاسەتدا،  بازاڕی 
ئەوەندە زۆرە كە لەخەون و خەیاڵی هاوتا بازرگانیەكانیاندا 
كەسی  چــەنــد  الیـــەن  لــە  بـــازاڕە  ــەو  ئ چیەتی  ناگونجێت. 

پرسیارلێكراوەوە ئاماژەیپێكراوە:
بەپێچەوانەی بازاڕی بازرگانی، لەبازاڕی سیاسیدا ئێوە 
یان هەمو شت دەبەنەوە یان هەمو شتێك دەدۆڕێنن. لەم 
بازاڕەدا ئێوە ناچارن كە )51%(ی دەنگەكان بەدەستبهێنن. 
دژوارتر  بازرگانیەكی  ئێمە روبەڕووی  كە  دەبینن  كەوابو 
بوینەتەوە. كۆمپانیایەك لەدنیای بازرگانیدا رەنگە بەدوای 

2 یان 3%ی بازاڕەوە بێت.
راوێژكارێكیتر بڕوای وایە:

لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا كۆمپانیای بەكرێدانی 
لە  )ئێمە  دەڵێت:  ریكالمەكانیدا  لە  )ئیڤیس(  ئۆتۆمۆبیلی 
ئەگەر  بازرگانیدا  لە  دووەمداین(.  لەپلەی  خۆماندا  پیشەی 
ئێوە لەڕووی بەشداری لەبازاڕ لەپلەی دووەمدا بن واتای 
ئەوەیە كە زۆر سەركەوتوون، بەاڵم لەبازاڕی سیاسەت و 

كەمپینە سیاسیەكاندا تەنها یەك براوە بونی هەیە.
هەڵبژاردندا  كەمپینەكانی  بەڕێوەبردنی  لە  هەرچەند 
بەئاشكرا لە تەكنیكەكانی بەبازاڕكردن كەڵك وەردەگیردرێت، 
بەاڵم جێگۆڕكێ و هاتنەناوەوە و چوونەدەرەوەی بەربژار 
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)كاندید(، بۆ بواری دەسەاڵت زۆر زەحمەتە. چونكە كاتێك 
بەشێوەیەكی  دەسەاڵتدار  بە  بو  پارتێك  یان  كەسێك  كە 
و  بااڵیی  خاوەنی  دەبێتە  داهاتوو  كەمپینی  بۆ  سروشتی 
روونكەرەوەی  خــوارەوە  وتانەی  ئەو  فــراوان.  دەسەاڵتی 
لەكاتی  كە  پاڵێوراوێكە  دارایــی  دەسڕۆیشتویی  و  بەرزی 

كەمپیندا دەسەاڵتی بەدەستەوەیە:
جەماوەر زۆر حەزیان لە مل لەچەقۆ سوین نیە. بەهۆی 
دەسەاڵتتان  و  خەڵكن  هــەڵــبــژێــردراوی  ئێوە  ئـــەوەی  كــە 
ــەوان  بــەدەســتــەوەیــە جــەمــاوەر ئــێــوەیــان خــۆشــدەوێــت. ئ
لە  )جگە  تر  لە كەسێكی  پشتیوانیكردن  نایانەوێت ریسكی 
ئێوە( قبوڵبكەن؛ ئەوان لە گۆڕان دەترسن. پاڵێوراوێك كە 
هەنوكە دەسەاڵتی بە دەستەوەیە، بااڵیی و قازانجی دارایی 

زۆری بەنسیب دەبێت.
یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لە  دەســەاڵتــدار  پاڵێوراوانی 
راگەیاندنەكان  و  میدیا  كە  هەیە  بااڵییەشیان  ئەو  ئەمریكا 
و  كۆنفرانس  بــە  دەدەن  زۆرتـــر  گرنگییەكی  و  ســەرنــج 
هەواڵەكانی پەیوەندیدار بە ئەوان؛ لەبەرئەوەی  كە پێیانوایە 
دەســەاڵتــدارە  هەنوكە  كە  )پاڵێوراوێك  پاڵێوراوانە  ئــەو 
كاریگەریی  هــەڵــبــژاردووە(،  داهــاتــووش  بۆخولی  خۆی  و 
لە  هەیە.  خەڵك  رۆژانـــەی  ژیانی  لەسەر  راستەوخۆیان 
بێت،  پڕخەرج  و  گــران  ریكالمكردن  كە  كەشوهەوایەكدا 
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خاڵی ئاماژەپێكراو دەتوانێت بااڵییەكی هەرە گەورە بێت:
پاڵێوراوانی  لە  )یەكێك  نیۆیۆرك  شارەوانی  سەرۆكی 
ویالیەتە  9002ی  ســاڵــی  ســەرۆكــایــەتــیــی  هــەڵــبــژاردنــی 
هەركە  لەخزمەتدایە؛  گەورەی  بڵندگۆیەكی  یەكگرتوەكان( 
شتێك دەڵێت، خێرا هەمو میدیا و راگەیاندنەكان وتەكانی 
ئەوە  كە  پێتانوانیە  دۆخێكدا  وەهــا  لە  دەكـــەن.  روومـــاڵ 

دەتوانێت بااڵییەكی دارایی هەرەگەورە بێت؟
ئەزموونداریشەوە  لەڕووی  دەسەاڵتدارەكان  پاڵێوراوە 
زۆربەیان  لەبەرئەوەی  كە  دیكەوەن؛  پاڵێوراوانی  لەپێش 
هەڵبژاردندا  كەمپینەكانی  بەڕێوەبەریی  پرۆسەی  لەگەڵ 
ئاشنان. لەبارەی ئەوەی  كە چ  شتێك دەتوانین بەدەستبهێنین 
و چ  شتێك بەدەستنایەت، درك و تێگەیشتنێكی باشتریان 

لەچاو ئەوانی دیكەدا هەیە:
بەدەستەوەیە،  دەسەاڵتی  هەنوكە  كە  پاڵێوراوێك،  هەر 
جارێك  چونكە  ئــەژمــاردەكــات؛  پسپۆڕێك  وەك  خــۆی 
ئایدیای  خــۆیــان  ئەو كەسانە  بـــردووەتـــەوە.  كێبڕكێكەی 
چ  بەدەستهێنانی  بـــەدوای  كە  پێیە،  بـــارەوە  لــەو  باشیان 
شتێكەوەن. ئەگەر پاڵێوراوێك بۆ یەكەمجارە لەهەڵبژاردندا 
بەشداریدەكات، ئەو پرۆسەیە بۆ ئەو زۆر ئاستەم و دژوار 

دەبێت. 
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بەكارهێنانی نەشیاوی چەمكەكانی بەبازاڕكردن لەالیەن 
چاالكانی كەمپینە سیاسیەكان

یەكێكی تر لەو بابەتانەی كە لەئەدەبیاتی بەبازاڕكردن 
پێنەدراوە،  بایەخی  و  بەها  هەڵبژاردندا  كەمپینەكانی  و 
لە  هەڵبژاردنە  راوێــژكــارانــی  كەڵكوەرگرتنی  چۆنێتیی 
چەمكەكانی  دروستی  بەكارهێنانی  بەبازاڕكردن.  چەمكی 
ــواری ســیــاســەتــدا كــارێــكــی ئــاســان و  ــەب ــردن ل ــازاڕك ــەب ب
بەرهەم،  سەرخستنی  بۆ  بەبازاڕكردن  توانای  نیە.  سادە 
پرۆسە  بۆ  چوارچێوەدیاریكردن  و  فۆرموڵە  لەبەرامبەر 
سیاسیەكان )پەیوەستكردنی پرۆسە سیاسیەكان بە یاساو 
هۆكارەكانی  لە  یەكێك  زۆرەوە  بەگریمانەیەكی  رێسا( 
هەڵسەنگاندن  هەرچەند  چەمكانە.  لەم  هەڵەیە  تێگەیشتنی 
كارا  ئەندازەگرتنی چۆنێتیی كەڵكوەرگرتنی دروست و  و 
سیاسیەكان  راوێژكارە  بۆ  بەبازاڕكردن  تەكنیكەكانی  لە 
كارێكی دژوارە، بەاڵم بەپێی ئەوبەڵگانەی لەبەردەستدان، 
بۆ  كــە  ــردن  ــازاڕك ــەب ب تەكنیكەكانی  لــە  كــەڵــكــوەرگــرتــن 
سیاسیەكان  پــاڵــێــوراوە  بــەرزكــردنــەوەی  و  سەرخستن 
لەسەر  ئەرێنی  كاریگەریی  نەیتوانیوە  بــەكــاردەبــرێــت، 
)هەنوكە  هەبێت  هەڵبژاردندا  لە  جەماوەر  بەشداریكردنی 
لەهەڵبژاردنی سەرۆكایەتیی كۆمار  رێژەی بەشداریكردن 
لە ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا نزیكەی 05%ی كۆی 
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ئەو  ئەڵبەت  دەنگبدەن(.  هەیە  بۆیان  كە  كەسانەیە  ئەو 
خااڵنەش كەم نین، كە كاریگەریی تەكنیكەكانی بەبازاڕكردن 
لە قایلكردنی كەسانی جێسەرنجی كەمپینەكانی هەڵبژاردن 
مەدەنیەكانیان  پرۆسە  لە  بەشداریكردن  بۆ  هاندانیان  و 
ــی  ــاران ــژك ــە هــەنــدێــك لـــەم  خـــااڵنـــەدا راوێ پــێــوەدیــارە. ل
لەسەر  تەكنیكانە  ئەو  كە  بانگەشەدەكەن  پرسیارلێكراو، 

ئاگایی و وشیاربونەوەی خەڵك كاریگەرییان داناوە.
بێمەیلیی  و  بێمتمانەیی  و  رەشبینی  سەرەكی؛  كێشەی 
خودی  رەفــتــاری  بەهۆی  كە  كێشەیەی  ئــەو  جــەمــاوەرە؛ 
لەبەرئەوەی،  سەرهەڵدەدات،  دەسەاڵتدارانەوە  و  پاڵێوراو 

 كە دەیانەوێت دیسانەوە براوەی هەڵبژاردن بن.
)كەمپینی  بــەكــارهــێــنــانــی  كــە  ــە  ــەوەی ئ گشتی  ــڕوای  ــ ب
بەشداریكردنی  ئاستی  دابەزینی  لە  هەیە  نەگەتیڤ(، رۆڵی 
بــەاڵم  ــاوەرەوە.  ــەمـ لــەالیــەن جـ هــەڵــنــەبــژاردن  سیاسی و 
زۆربەی لێكۆڵینەوەكان ئەوە دەردەخەن كە ئەگەر مەبەست 
پەرەپێدانی بازاڕ لە رێگەی ریكالمەوە بێت، رەنگە ناردنی 
پەیامێكی پۆزەتیڤ لە ریكالمێكی نەرێنی، كاریگەرتر بێت. 

نەبونی )گەردەپڕژێنی دووالیەنە( لەنێوان بەبازاڕكردن 
و سیاسەت، توانای بەكارهێنانی چەمكەكانی بەبازاڕكردن 
روانگەوە  لەم  الوازدەكـــات؛  لەپێشوو  زیاتر  لەسیاسەتدا، 
بۆ  گرنگیدان  و  ســەرنــج  بــەبــێ  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی 
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بەكاردەهێنرێن  دیكەدا  لەبەشەكانی  كە  تەكنیكانەی  ئەو 
گەشەیسەندووە.

بەكارهێنانی  روبــــەڕووی  كــە  رەخــنــانــەی  ــەو  ئ هەمو 
تەكنیكەكانی بەبازاڕكردن لە سیاسەت دەكرێنەوە، تازە ئیتر 
ناتوانین نكۆڵی لە هەبونی ئەو  زانستە لەبواری سیاسەتدا 
ئەوە  كاتی  دایبەزێنین؛  هونەرێك  تائاستی  تەنها  و  بكەین 
ئەو  سەری  لەسایەی  سیاسی  بەبازاڕكردنی  كە  هاتووە 
پێشكەوتنانەی كە لە میتۆدەكانی لێكۆڵینەوەی بازاڕ )وەك 
راپرسی(، راڤەكارییەكانی فرۆش و راكێشەری و پێخۆشیی 
بە زانست  بەدیهاتوون،  بواری سیاسەت  بۆ  ئەو  میتۆدانە 

ئەژماربكرێت.
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بەشی دووەم
شیكردنەوەی بەبازاڕكردنی سیاسی
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ئایا  ئەمریكا!  جەماوەری  )ئەی  دەیــوت:  ریگان  رۆناڵد 
ئێوە ئێستا لەچاو چوارساڵ لەمەوپێش رەوشتان باشترە؟(، 
ئــەو كــارەی  هێنا.  كــارتــەر  بەجیمی  شكستی  بەمشێوەیە 
لە  نغرۆبون  ئەمریكیەكان  دیاربو كە  ئاشكرا  بە  لەوكاتەدا 
دەریای رەنج و دەردە كۆمەاڵیەتیەكان، تەواو لەرەوشێكی 
تەڵەكەیەك  و  فێڵ  وەك  دەبــەن،  بەسەر  ژیــان  نالەباردا 
ئەنجامدا و لەو رێگەوە ئەتەكێتی ئەوەی لە كارتەر دا، كە 

كەسێكە ئەندێشەی تازە و هیچ چارەسەرێكی پێنیە....
سیاسی  بەبازاڕكردنی  باسی  دەمانەوێت  بەشەدا  لەم 
پێمانوایە  هەربۆیە  تاوتوێبكەین،  وردتر  و  زۆرتر  كەمێك 
سەرلەنوێی  چاوپێداخشاندنێكی  بە  باسەكەمان  باشترە 

مێژوی بەبازاڕكردن و كەمپینە سیاسیەكان دەستپێبكەین.

مێژوی بەبازاڕكردن و كەمپینە سیاسیەكان
زۆر  هەڵبژاردنیەكان  و  سیاسی  كەمپینە  پێشینەی 
ئەو  یەكەم  نمونەی  سیاسی.  بــەبــازاڕكــردنــی  لە  كۆنترە 
ئەوكاتەی  و  كەونارا  بۆ سەردەمی  دەگەڕێتەوە   كەمپینانە 
دووســەدە  گراچووس"  پاشان"گائووس  و  كە"تیبەریۆس" 
لە  خۆیان  پێگەی  پاراستنی  بۆ  مەسیح  لەدایكبونی  پێش 
بەواتا  سیاسی  كەمپینی  رێكخستنی  بە  دەستیانكرد  رۆما 
ئەمڕۆییەكەی. بەاڵم )دیاردەی بەبازاڕكردنی سیاسی( تەنها 
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ئەگەر  لەخۆناگرێت.  هەڵبژاردنیەكان  و  سیاسی  كەمپینە 
بەبازاڕكردنی سیاسی بە كێوێكی سەهۆڵی سەرئاوكەوتوو 
بەراوردبكەین دەتوانین بڵێین كەمپینەكانی هەڵبژاردن تەنها 

ئەوبەشەیە كە لەدەرەوەی ئاوەكەدایە.
)بەبازاڕكردنی  كە  وایە  بڕوایان  لەتوێژەران  هەندێك 
بەڕێوەبردنی  سەربە  ئەدەبیاتی  لە  یەكەمجار  سیاسی 
)پرسی  و  دەركەوتووە(  ئەمریكا  هەڵبژاردنەكانی  كەمپینی 
بەكارهێنانی بەبازاڕكردن لە كەمپینە سیاسیەكانی ویالیەتە 
جێگای  و  دڵخواز  بابەتی  بوبە  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی 
توێژەرانی  لــەوانــە  نائەمریكیەكان،  تــوێــژەرە  سەرنجی 
و  بەبازاڕكردن  توێژەرانی  لە  هەندێك  بەاڵم  بەریتانیش(. 
زانستە سیاسیەكانی سەرهەڵدانی كۆنوسكراو و نمایشگای 
واڵتی  دەدەنەپاڵ  سیاسی  بەبازاڕكردنی  ئەرگیومێنتەكانی 
بەریتانیا و ساڵەكانی دەسپێكی سەدەی بیستەم. بەبڕوای 
تەكنیكەكانی  لە  ئاشكرا  كەڵكوەرگرتنی  توێژەرانە  ئــەو  
بەبازاڕكردن لە سیاسەتدا، كە ئەمڕۆ بەبازاڕكردنی سیاسیی 
پێدەڵێن، دەگەڕێتەوە بۆ دەیەی )1920( و واڵتی بەریتانیا، 
بانگەشەی "ساچی و  ئەو سەردەمەی كە كۆمپانیای  واتە 
چاپ  ناكەن(،  كار  )كرێكاران  بەناوی  پۆستەرێكی  ساچی" 
بڵێین،  دەكرێت  كە  بــەدواوەیــە  كاتە  لــەو  بــاڵوكــردەوە.  و 
بەبازاڕكردنی سیاسی كەوتە سەرزاری خەڵك و زۆرێك 



110 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

لە بەبازاركارەكان قبوڵیانكرد، كە پەیوەندییەكی راستەوخۆ 
لەنێوان چەمك و ئامرازەكانی بەبازاڕكردن لەگەڵ سیاسەتدا 

هاتووەتەئاراوە .
هەڵبژاردنی ساڵی )1906(، یەكەم پۆستەری كالسیكی 
كە  بەخۆوەبینی،  بەریتانیای  كرێكاری  پارتی  ریكالمی 
بەدیدێن(  ئــاواتــەكــان  كرێكار  پارتی  )لــەگــەڵ  لــەژێــرنــاوی 
كرێكار  پارتی  ســاڵــی)1910(دا  لەهەڵبژاردنی  بــاڵوبــۆوە. 
كەڵكی لە هونەرمەندانی بەناوبانگی وەك"جراڵد ئسپەنسەر 
پرایس" بۆ دروستكردنی دەستكاری هونەری وەرگرت، كە 
بۆ نمونە دەكرێت ئاماژە بە پۆستەرێك بكەین كە بەئاشكرا 
بۆ هێرشكردنە سەر ئەنجومەنی لۆردەكان گەاڵڵەكرابو. ئەو  
پۆستەرە لێی نوسرابو )كرێكارەكان رێگا روون و هەموار 
خەریكبون  كە  پێشاندەدا،  كرێكاری  كۆمەڵێك  دەكەنەوە( 
بانگەشەی  رێكخراوی  دەڕوخاند.  بەریتانیایان  پەرلەمانی 
پارتی كرێكارانی بەریتانیا بەتوندی چوبونە ژێر كاریگەری 
ئەو چەمكەی كە )هەر یەك پۆستەر دەبێت وەك دەمانچەیەكی 
كەڵكوەرگرتن  لە  جەختی  هەربۆیە  كاربكات(.  هەڵبژاردن 
لە هونەری كەسانێكی وەك پرایس دەكــردەوە. ئەو پارتە 
لەهەڵبژاردنی ساڵی)1923( پۆستەری كالسیكی زۆرتری 
بە  ئاماژە  دەتوانین  لەوانە  كە  بــاڵوكــردەوە،  و  گەاڵڵە  دا 
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پۆستەرێك بكەین كە لەسەری نوسرابو )بەخێرهاتنی گزنگ 
بكە، ئەو دەرفەتەش بە كرێكاران بدە(.

زیادكردنی لەڕادەبەدەر و نەبینراوی ژمارەی دەنگدەران 
لە ساڵی )1918( و سەرهەڵدانی تەكنۆلۆژیای پەیوەندییە 
گشتییەكان بوەهۆی ئەوەی،  كە تێڕوانینی سیاسەتمەداران 
بەسەردا  بنەڕەتیی  گۆڕانێكی  هەڵبژاردن  كەمپینەكانی  بۆ 
بێت. پێشتر كەمپینەكانی هەڵبژاردن زۆربەیان لە شێوازی 
باڵوكردنەوەی  دەنگدەران،  راستەوخۆی  بەسەركردنەوی 
و  قووڵ  لێدوانی  و  وتار  پێشكەشكردنی  بانگەشە،  كارتی 
نێوان  ساڵەكانی  تا  هەرچەند  دەبینیەوە.  خۆی  پڕشكۆدا، 
دووشەڕی جیهانی، كاری وەك دیدار و بەسەركردنەوەی 
لكاندنی  و  هەڵواسین  هەروەها  دەنگدەران،  راستەوخۆی 
هەر  هێشتا  لەوشێوەیە  كــاری  ریكالمییەكان،  پۆستەرە 
هەڵبژاردنی  كەمپینەكانی  چاالكیی  لە  سەرەكی  بەشێكی 
تەنها  كەمپینەكان  بڵێین  بتوانین  رەنگە  )یان  لەخۆدەگرت 
زەمــەن  تێپەڕبونی  بــەاڵم  ــون(،  ب ئەوكارانە  قۆرخكردنی 
و  پالندانەران  گرنگیدانی  و  كە سەرنج  دەرخست،  ئەوەی 
فیلم،  وەك  ئامرازی  بە  گەورەكان   حیزبە  ستراتیژیستی 
ریكالمی رادیۆ - تەلەفزیۆنی و ئەو دەرفەتانەی كە لەئاكامی 
رۆژبەڕۆژ  دەڕەخسا،  بۆیان  ئامرازانەدا  ئەو  بەكارهێنانی 

رووی لەزیادبون دەكرد.
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پێناسەی بەبازاڕكردنی سیاسی
زانستە  ــە  ل )چ  لــەســیــاســەتــدا  بـــەبـــازاڕكـــردن  ــی  ــارای ك
و  لەبەرچاونەگیراوە  بــەبــازاڕكــردنــدا(  لە  چ  سیاسیەكان 
لێكۆڵینەوە  هەرچەند  لێكراوە.  چاوپۆشی  زۆر  تاڕادەیەكی 
و تاوتوێكردنی هەڵبژاردن بۆ زانایانی زانستە سیاسیەكان 
گرنگییەكی ئێجگار زۆری هەیە، بەاڵم ئەوان زۆرتر سەرنج 
كە  لەوبابەتەی  دوورە  تاڕادەیەك  كە  دەدەن،  باسانە  بەو 
جەخت  پتر  ئــەوان  پێیانخۆشە.  بــازاركــارەكــان  و  دڵخواز 
یاسادانان،  پــرۆســەی  رێكخراوەییەكان،  پەیوەندییە  لە 
و  سیاسی  دیــاردە  زانستیانەی  شرۆڤەی  و  سیاسەتدانان 
هەڵبژاردنیەكان دەكەنەوە، كەمتر گرنگی و سەرنج دەدەنە 
بانگەشەكردن.  كەمپینەكانی  بەڕێوەبەریی  و  ستراتیژەكان 
لەڕاستیدا زۆرێك لەم زانایانە لەدیدێكی سوكایەتی ئامێزەوە 
سەیری بەبازاڕكردن دەكەن و بە كردەوەیەكی سووك و 

نائەخالقی ئەژماریدەكەن.
لەو رووەوە كە بەبازاڕكردن كۆكراوەیەك لە زانست و 
قایلكردنی  و  شیكردنەوە  بۆ  پێویست  تەكنیكی  پسپۆڕێتی 
ئەو  بڵێین  دەكرێت  لەبەردەستدایە،  جــەمــاوەری  ئابوری 
 زانستە دەتوانێت یارمەتیدەربێت بۆ تێگەیشتن و فامكردنی 
رەهەندە جۆراوجۆرەكانی سیاسەت و زانستە سیاسیەكان. 
لەگەڵ ئەوەشدا پێویستە ئەوە قبوڵبكەین، كە لەبواری وەك 
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ئابوریدا  و  ئیشوكار  كۆمەڵناسی،  سیاسی،  جوگرافیای 
و  سیاسی  گــۆڕانــكــاریــیــە  بــە  بــەرامــبــەر  ــوێ  ن تێڕوانینی 
تەنگەژانەی  ئەو كێشە و  ئاراوە.  هەڵبژاردنەكان هاتووەتە 
كە راوێژكارانی سیاسی و هەڵبژاردن روبەڕووی دەبنەوە، 
تاڕادەیەكی زۆر هاوچەشنی ئەو شتانەیە كە بەڕێوەبەری 

كۆمپانیا بازرگانیەكان لەگەڵیاندا بەرەوڕوون.
بازرگانی(،  و  )سیاسەت  بــازاڕانــەدا  ئەو  هــەردوو  )لە 
كڕیاران  وەفاداریی  بەدەستهێنانی  بۆ  رێكخراو  كۆمەڵێك 
لەگەڵ یەكدیدا ركابەری دەكەن؛ بەكارهێنەران یان هاواڵتیان 
بڕیاردەری سەرەكین؛ هەڵبژاردن و پەسەندكردن لەالیەن 
پەیوەندیی  زۆر  تاڕادەیەكی  سەرەكیانەوە  بڕیاردەرە  ئەو 
و  پەیوەندیگرتن  كەناڵەكانی  هەیە؛  پەیوەستبونیانەوە  بە 
دەنگدەران  یان  كڕیاران  قایلكردنی  بۆ  كە  كەنااڵنەی  ئەو 

بەكاردەهێنرێن، تاڕادەیەكی زۆر هاوشێوەی یەكدین(.
دەتوانێت  سیاسی  بەبازاڕكردنی  لە  پێناسەی"كێلێمێنتە" 
خاڵێكی دەستپێكی شیاوبێت بۆ شیكردنەوە و ناسینی ئەو  

چەمكە. بەڕای ئەو، بەبازاڕكردنی سیاسی بریتیە لە:
بەبازاڕكردنی ئەو بیروڕا و ئایدیانەی كە یان پەیوەندیی 
و  هــەاڵوســان  )وەك  سیاسیەكانەوە  و  گشتی  باسە  بــە 
ئامانجی  هەبێت.  پاڵێوراوەوە  بە  پەیوەندیی  یان  بێكاری( 
بەبازاڕكردنی  سیستمێكی  و  پالن  داڕشتنی  لە  سەرەكی 
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هەڵبژاردن  بۆ  دەنگدەران  لەسەر  كاریگەریدانانە  سیاسی، 
و پەسەندكردن.

لەئارادان،  كە  شیكردنەوانەی  و  خوێندنەوە  ئەو  هەمو 
جــیــاوازە  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  كــە  بگوترێت  دەبــێــت 
بــەرهــەم و  بــەبــازاڕكــردنــەی كــە بۆفرۆشتنی  لــەو جــۆرە 
سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  لە  تێدەكۆشێت.  خزمەتگوزاری 
سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  ــەاڵم  ب دەفــرۆشــرێــن.  چەمكەكان 
وەك  بازرگانی  بەبازاڕكردنی  تەكنیكەكانی  لــەزۆربــەی 
ریكالم و پەیوەندییە گشتییەكان كەڵكوەردەگرێت. هەروەك 
برەوپێدان و پێشخستنی بەرهەمێكی نوێ و دەستپێكردنی 
جۆرە  بــەو  هــەر  بازرگانیدا،  لەدنیای  تــازە  پرۆسەیەكی 
ئــەوە  هــاوشــێــوەی  هەڵبژاردنیش  كەمپینەكانی  دەكــرێــت 
وایــە:  بــڕوای  ــد"  "ری بەمپێیە  بكرێن.  كارگێڕی  و  تاوتوێ 
)پرسی سەرەكی لە پەسەندكردنێكی سیاسیدا، پرسێكە كە 

پەیوەندیی بە بەبازاڕكردنەوە هەیە(.
كــردەی  كۆمەڵێك  بە  سیاسی  بەبازاڕكردنی  "كاڤانا" 
پێویست بۆ قایلكردنی دەنگدەران بۆ دەركردنی بڕیارێكی 
تایبەت پێناسە دەكات. ئەو  كردارانە دەتوانێت كۆكراوەیەكی 
تەكوز و رێكوپێك لە توخمی وەك كەمپینەكانی بانگەشەكار، 
دانانی  سیاسیەكان،  لێدوانە  و  كۆنفرانس  بەڕێوەبردنی 
ــەدواداچــون  ب بــۆ  ئامرازگەلێك  دابینكردنی  و  ستراتیژ 
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لەگەڵ  هــاوكــات  و  )پێشتر  رای گــشــتــی  لێكۆڵینەوەی  و 
كاریگەریی  ئاستی  خەماڵندنی  مەبەستی  بە  هەڵبژاردن( 

شێوازە بەكارگیراوەكان، لەخۆدەگرێت.
ئاڵۆز  پرۆسەیەكی  بە  سیاسی  بەبازاڕكردنی  "مائارك" 
فاكتەرەكانی  هەمو  لەسەر  دەاللـــەت  كە  لــەقــەڵــەمــدەدات، 
ئەو  دەكـــات.  سیاسەتمەدارێك  هــەر  گشتی  پەیوەندیی 
میتۆدی گشتیی  بەبازاڕكردنی سیاسی  كە  جەختدەكاتەوە 
لەئامرازەكانی  یەكێك  هاوكات  و  سیاسیەكان  پەیوەندییە 
هاتنەناوەوەی  و  پێناساندن  ــەو،  ئ پەیوەندییانەیە.  ئــەو 
بەبازاڕكردن لەبواری سیاسەت بە دواهات و دەرئەنجامی 
دەزانێت؛  سیاسیەكان  پەیوەندییە  بەرباڵویی  و  ئاڵۆزی 
جیهانی  ستراتیژێكی  بەبازاڕكردن،  تازەیەی  فۆرمە  ئەو 
گواستنەوەی  و  )عاقاڵندن(  بەعەقاڵنیكردن  داڕشتن،  بۆ 

پەیوەندییە سیاسییە مۆدێرنەكان دەخاتەڕوو.
تێرمینۆلۆژی"مائارك" دەتوانین بەشێوازی ئەو شكڵەی 

خوارەوە وێنابكەین:
مائارك بەرهەمە بەرخۆرییەكانی كۆمپانیایەكی بازرگانی 
لەگەڵ پەیوەندییە سیاسیەكانی پارتێكدا بە یەكسان دادەنێت. 
لەباتی  دەبینین  داهاتوودا  لەالپەڕەكانی  كە  جــورەی  بەو 
باشتر  سیاسیەكان،  پەیوەندییە  و  بەرهەم  بەراوردكردنی 
سیاسیەكانی  پڕۆپۆزەڵە  كۆی  و  ئایدیۆلۆژیا  كە  ئەوەیە 
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و  فەرمییەكان  هەڵسوڕاوە  پاڵێوراو،  سەرۆكایەتی،  پارت، 
بەگشتی ئەندامانی پارتەكان وەك بەرهەم لەبەرچاو بگرین.
چەمكی  بە  سیاسی  بەبازاڕكردنی  "هاریس"،  و  "الك" 
كەناڵەكانی  میدیاكان،  ــارت،  پ ئەندامانی  بۆ  پەیوەندیدار 
راكێشانی  و  دارایــی  پشتیوانیی  راكێشانی  و  كۆكردنەوە 

جڤاتی دەنگدەران دەزانن.
پێناسە  بەمجۆرە  سیاسی  بەبازاڕكردنی  "رینگ"یش 

دەكات:
توێژینەوەكانی  لــە  پــارت  یــان  كاندید  كەڵكوەگرتنی 
هەمەالیەنەی  شیكردنەوەی  و  ئانالیز  ڕاپرسی،  یان  بازاڕ 
پێشخستنی  بەمەبەستی وەبەرهێنان و  بازنەی هەڵبژاردن 
ــێــت لــە مــســۆگــەركــردنــی  ــیــدەرب بــەرهــەمــێــك كــە یــارمــەت
و  پێداویستی  جێبەجێكردنی  و  رێكخراوەكە  ئامانجەكانی 
داواكاریی دەنگدەران لەبەرامبەر راكێشان و بەدەستهێنانی 

دەنگی ئەواندا.
"هاروپ" بەبازاڕكردنی سیاسی تەنیا قۆرخ بە ریكالمە 
میدیاییە  بەرنامە  یان  سیاسیەكان  لێدوانە  سیاسیەكان، 
سیاسیەكانی پارت نازانێت. بەڵكو ئەو چەمكە هێندە فراوان 
دەزانێت، كە هەمو پرسەكانی پەیوەست بە مسۆگەركردنی 
پێگە بۆ پارت و گروپ لە بازاڕی هەڵبژاردن، لەخۆدەگرێت.
بە بڕوای "ئۆكاس"، بەبازاڕكردن بواری ئەوە دەداتە پارتە 
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سیاسیەكان كە دڵخوازی و پێداویستییە جۆراوجۆرەكانی 
پالندانان،  بــازاڕ،  شیكردنەوەكانی  بەیارمەتیی  دەنگدەران 
بەڕێوەبردن و كۆنتڕۆڵی كەمپینە سیاسی و هەڵبژاردنیەكان 
باشتر بناسن. ئەو توێژەرە، توانا و كارامەكردنی دەنگدەران 
بۆ دەركردنی باشترین و شیاوترین بڕیارەكان بە ئامانجی 
لە  ئۆكاس  ــێــت.  دادەن سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  سەرەكیی 
بــەبــازاڕكــردنــی  پێناسەكردنی  بــۆ  ئــاڵــوگــۆڕی  مۆدیلێكی 
كە  كاتێك  ــە  وای بـــڕوای  ئــەو  كــەڵــكــوەردەگــرێــت.  سیاسی 
روویــداوە.  ئاڵوگۆڕێك  بەكەسێك،  دەنگدەدەن  دەنگدەران 
لەبری ئەو دەنگە كەسی دەنگدەر دەتوانێت چاوەڕوان بێت 
كە دەوڵەتێكی باشتر و سیاسەتی باشتر دوای هەڵبژاردن 

ببێتە سەركار.
دەتوانێت  بەبازاڕكردن  بیرمەندە،  ئەو  بەبڕوای  كەوابو 
بۆ پرۆسە سیاسیەكان بەكەڵك بێت؛ چونكە لە بابەتی وەك 
نرخاندنیاندا  و  هاندان  ئاڵوگۆڕەكان،  ئەنجامدانی  شێوازی 

پسپۆڕە.
یان  ــی  ــ )دەروون رۆحــی  كڕینێكی  بــە  دەنگێكیان  هــەر 
سایكۆلۆژیك( پێناسەكردووە و خۆشناوی و پێگەی كەسی 
پاڵێوراو، هەروەها بەرنامەی كاری خۆبەخشانەی پاڵێوراوە 
و  دەبینرێت  زۆرجار  هەڵبژاردنەكاندا  لە  )كە  سیاسیەكان 
نمونەی زۆرە( لەو ستراتیژانە لەقەڵەمدەدەن كە پەیوەندیدارە 
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بە بەبازاڕكردنەوە. هاروپ لە بەراوردكردنی بەبازاڕكردنی 
بە  ئاماژە  خزمەتگوزارییەكاندا  بەبازاڕكردنی  و  سیاسی 
چییەتی نەست و هەستپێنەكراوی بەرهەمی سیاسی دەكات. 
و  بەبازاڕكردن  بــواری  نێوان  سەرەكییەكانی  جیاوازییە 
ستراتیژییەكانەوە  دواهاتە  لــەڕووی  دەبێت  كە  سیاسەت 
گرنگییان پێبدرێت؛ كە لەالیەن "ماوسێر"ەوە تاوتوێكراون. 
هەرچەند تێڕوانینەكانی تاڕادەیەكی زۆر لەژێر كاریگەریی 
تایبەتمەندییە هەرە تایبەتەكانی سیستمی سیاسیی ویالیەتە 
لەو  هەندێك  بە  ئاماژە  بەاڵم  دان،  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 
فاكتەر و بنەمایانەش دەكات، كە لەوانەیە بكرێت بە كەمێك 
گۆڕان و دەستكارییەوە لە هەمو كەلتورەكاندا بەكارببرێن. 
بەڕای ئەو، بەگشتی كۆمپانیای بازرگانی زۆروزەوەندە لە 
بازاڕە بازرگانیەكاندا هەن لەكاتێكدا كە زۆربەی سیستمە 
گروپە  و  ــارت  پ لــە  كــەم  ژمــارەیــەكــی  تەنها  سیاسیەكان 
هەمیشە  گشتی  بە  بــازاڕەكــان  لەخۆدەگرن؛  سیاسیەكان 
لەكاتێكدا كە هەڵبژاردن  بەردەوام و كراوەن،  بەرقەرار و 
دیاریكراودا،  لەماوەیەكی  و  ناوبەناو  و  خول  بەشێوازی 
كاریگەریی  لەژێر  سیاسیەكان  رێكخراوە  بەڕێوەدەچێت؛ 
نین.  قازانجخوازانەكاندا  پەیوەستییە  و  نابێت  و  دەبێت 
لە  ــاروپ"  "هـ كە  ئاكامانەی  ئــەو  لــەبــارەی  "ئۆشاگنێسی" 

لێكۆڵینەوەكەیدا پێیانگەیشتووە دەڵێت:
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بەرهەم  كاندیدەكان  بابەتەی  كە  ئەو  دووپاتكردنەوەی 
و دەنگدەران كڕیار یان بەكارهێنەرن، چیتر پێویست نیە. 
پرۆسەی  و  بازاڕگەرایی  بە  ناوەندێتی  و  سەرنج  دەبێت 

بەبازاڕكردن بدرێت.
سەرەكی  شوێنی  دەڵێت:  "مــائــارك"  تــردا  لەشوێنێكی 
ــەســازی و  ــن ــی ســیــاســی، وێ ــردن ــازاڕك ــەب بــەكــارهــێــنــانــی ب
ئاكامی  پێیە"دێنتۆن"  بەم   هەر  هەڵبژاردنە.  كەمپینەكانی 
ریگان  رۆناڵد  هەڵبژێردرانی  توێژینەوەی  و  لێكۆڵینەوە 
بەمشێوەیە  یەكگرتوەكان  ویــالیــەتــە  سەرۆكایەتیی  بــۆ 

لێكدەداتەوە:
بەمەبەستی  شتێك  هەمو  پێش  سەركەوتو  كەمپینێكی 
دروستكردنی پێگە بۆ بەرهەم دادەمەزرێت، )ئەو بابەتەی 
كە لە بەبازاڕكردنی بازرگانیدا بە پێگەدۆزینەوە )پێگەسازی( 

ناوبانگی دەركردووە(.
تیۆری  كۆدەنگیی  لەئێستادا  ــە  وای بـــڕوای  "ئسكامێڵ" 
نیە.  ئارادا  لە  سیاسییەوە  بەبازاڕكردنی  پێناسەی  لەبارەی 
بەڕای ئەو، بەبازاڕكردنی سیاسی لەو ڕووەوە، كە حەزی 
لەگەڵ  سیاسیەكانە،  رێبەرە  رەفتاری  روونكردنەوەی  لە 
مێژودا خاڵی هاوبەشی فراوانیان هەیە؛ لەڕووی حەزكردن 
سیاسیەكانەوە  پرۆسە  لە  تێگەیشتن  و  روونكردنەوە  لە 
ــەڕووی  ل و  هەیە  سیاسیەكانەوە  زانستە  بــە  پەیوەندیی 
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حەزكردن و پەیوەندی هونەری رازیكردن لەگەڵ پەیوەندییە 
سیاسیەكاندا، پەیوەندی نزیكە.

»ئەنجومەنی  باسكرا  پێشتریش  كە  جــۆرەی  بەو  هەر 
لە  )ئایدیا(  وشەی  زیادكردنی  بە  ئەمریكا«  بەبازاڕكردنی 
سیاسیی  بەبازاڕكردنی  چەمكی  بەبازاڕكردندا،  پێناسەی 
پێناسەیەی  ئـــەو  و  نــاســی  ــەرمــی  ــەف ب  )1985( ســاڵــی 

پێشكەشكرد:
و  جێبەجێكردن  پــالنــدانــان،  پــرۆســەی  ــازاڕكــردن  ــەب ب
ئایدیا،  چەمكدانان، نرخدانان، پێشخستن و باڵوكردنەوەی 
كااڵ و خزمەتگوزارییەكان بۆ هێنانەئارای ئەو ئاڵوگۆڕانەیە 

كە ئامانجە كەسی و رێكخراوەییەكان بەدیدێنێت.
بەئاكامی  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  مەرشمێنت"،  "لــێــس 
و  بەبازاڕكردن  نێوان  لە  )دەستەملكردن(  نزیك  پەیوەندیی 
سیاسی  بەبازاڕكردنی  كە  وایــە  بــڕوای  دەزانــێــت،  سیاسەت 
و  بــەش  هەمو  لــەســەر  بــەبــازاڕكــردنــە  كارتێكردنی  شوێنی 
جومگەكانی سیاسەت. بەبڕوای ئەو بەبازاڕكردنی سیاسی وێنە 
و دیمەنێكی تەواوتر لەڕەفتاری پارتە سیاسیەكان دەخاتەڕوو.
بـــواری سیاسەت  ــان وایـــە  ــڕوای "كــاتــلــێــر"و"كــاتــلــێــر"، ب
پەیوەندی  زۆر  تاڕادەیەكی  بازرگانی  دنیای  بەپێچەوانەی 
بە ئایدیاكان، سۆزەكان، ناكۆكی و بەشداریكردنەوە، هەیە. 

"ئێشاگنێسی"یش لەمبارەوە دەڵێت:
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زۆر  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  لە  كە  نەگەتیڤ  ریكالمی 
نیە  بەبازاڕكردنی كالسیكدا جێگایەكی  لە  بەكاردەهێنرێت، 

و بەكارنایەت.
بەبڕوای"كاتلێر و كاتلێر"، زانستی بەبازاڕكردن، توانای 
هێزەكی كاندیدەكان لە بەكارهێنانی تەكنیكە ستانداردەكانی 
پەرەپێدەدات.  هەڵبژاردن  كەمپینەكانی  بۆ  بەبازاڕكردن 
پالندانانی  كە  دڵنیادەكەنەوە  كاندیدەكان  تەكنیكانە  ئەو 
كەمپینەكەی ئەوان سیستماتیك، كارامە و بەپێی ناوەندێتیی 

دەنگدەران  بێت.
دانسقەكان  سەرچاوە  بەكارهێنانی  هەلی  بەبازاڕكردن 
زانیاریی زۆر  كارامەترین جۆری شیاو دەڕەخسێنێت،  بە 
دەبێتەهۆی  دەخاتەڕوو،  دەنگدەران  و  پاڵێوراو  بۆ  بەنرخ 

وەاڵمدانەوەی زۆرتر لە پرۆسەی سیاسیدا.
الك و هاریس بەبازاڕكردنی سیاسی هێشتا بە پەیڕەوێك 
بۆچوونی  ئەوان  دەزانن.  پێگەیشتندا  و  فێربون  لەقۆناغی 
گواستنەوەی راستەوخۆی چەمكەكان لەنێوان بەبازاڕكردنی 
بازرگانی و بەبازاڕكردنی سیاسی رەتدەكەنەوە. بەبڕوای 
ئەو دوو توێژەرە، بەبازاڕكردنی سیاسی دەبێت چوارچێوەی 
لەگەڵ  هاوتاكردن  و  گونجان  لەڕێگەی  خــۆی  سەرەكی 
ئەدەبیاتی بەبازاڕكردن و گەشەپێدانی مۆدیلی رێگەپێدراو 

و پێشبینیكەرەوە پەرەپێبدات.
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كارامەیی بەبازاڕكردنی سیاسی
الك و هاریس، بڕوایان وایە زانایانی زانستە سیاسیەكان، 
بەبازاڕكردنی سیاسی لە شوێنی پەیوەندییە سیاسیەكان و 
لەماوەی بەر لە هەڵبژاردندا وێنادەكەن، ئەو دوانە پێیانوایە 
بەبازاڕكردنی سیاسیی زۆر الواز و  زانستە سیاسیەكان، 

بەرتەسك پێناسەكردووە.
زانستە  توێژەرانی  بــەڕای  كە  بیردێنێتەوە  "ئسكامێڵ"، 
ئەو  بــواری  لە  تەنها  سیاسی  بەبازاڕكردنی  سیاسیەكان، 
لێكۆڵینەوانەدا بەكەڵك دێت، كە پەیوەندییان بە كەمپینەكانی 
تــوێــژەران،  لە  تاقمە  ئــەو  بــەبــڕوای  هەیە.  هەڵبژاردنەوە 
بازنەیەكی وشەیی شیاو  بەبازاڕكردنی سیاسی  هەرچەند 
بۆ  شیاو  تیۆریی  چوارچێوەیەكی  بەاڵم  هەیە،  بەپێزی  و 
بەاڵم  نادات.  بەدەستەوە  هەڵبژاردن  پرۆسەی  تێگەیشتنی 
هاروپ، بڕوای وایە بەبازاڕكردن دەتوانێت گۆشەنیگایەكی 
بخاتە  هەڵبژاردن  گۆڕانكارییەكانی  لە  تێگەشتن  بۆ  نوێ 
بەردەم. بەبڕوای ئەو، تەكنیكەكانی بەبازاڕكردن، توانیویانە 
كوالێتی پەیوەندییە سیاسیەكان لە واڵتێكی وەك بەریتانیا 
دەتوانێت  سیاسی  بەبازاڕكردنی  ئەو،  بەڕای  باشتربكەن. 
ــدازەی  ــەن ــە خــەمــاڵنــدنــی ئ بــەكــەڵــك و یــارمــەتــیــدەربــێــت ل
بڕیاردانی  شــێــوازی  لە  ــارت  پ وێنەی  ــی  رۆڵ كاریگەریی 
سیاسیەكانەوە  زانستە  لەالیەن  رەهەندە  ئەو  دەنگدەراندا. 
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كە بەگشتی تەژی لە ئایدیۆلۆژیا و رێچكە و پەیڕەوەكانە، 
بە  سیاسیەكان  زانستە  هەروەها  لێدەكرێت.  چاوپۆشیی 
جەختكردن لەئەو بەرژەوەندییانەی كە ناكۆكییان لەسەرە، 
هاوبەش  بەرژەوەندییە  ئەرگیومێنتی  لە  چاوپۆشیدەكات 
لە  كە  سیاسیەكان،  پارتە  و  دەنگدەران  دووالیەنەكانی  و 

بەبازاڕكردنی سیاسیدا شایانی لێكۆڵینەوە و تاوتوێكردنە.
"ئۆشاگنێسی"، بیرماندەخاتەوە كە هەندێك لە توێژەرانی 
نەگەتیڤیان  تــەواو  و  رەش  دیدێكی  سیاسیەكان،  زانستە 
بەشێكی  بــەاڵم  هەیە.  سیاسیەوە  بەبازاكردنی  لەئاست 
لەبەرچاوگرتنی  بە  چەمكەیان  ئــەو  تــوێــژەران  لە  بچوك 
بەهێزی و بەرزی و سودمەندییەكانی بە ئامێزی ئاواڵەوە 
كە  جـــۆرەی  بــەو  هــەر  مەرشمێنت"،  "لێس  قــبــوڵــكــردووە. 
پێشتریش ئاماژەمانپێدا، بڕوای وایە )بەبازاڕكردنی سیاسی 
شتێكی بەكەڵكە لەو سۆنگەیەوە،  كە راڤە و شیكردنەوەكانی 
لە  یــارمــەتــیــدەربــێــت  دەتــوانــێــت  ــازاڕكــردنــی سیاسی  ــەب ب
روونكردنەوەی رەفتاری پارت و پێشبینیی ئەنجامەكانیدا(. 
زۆری  هێزەكیی  توانایەكی  سیاسی  بەبازاڕكردنی  كەواتە 

لەالیە بۆ تێگەیشتن لە رەفتاری سیاسی.
جەخت  سیاسیەكان  زانستە  دەڵێن:  "كۆلینز"  "باتلێر"و 
پرۆسەی  و  )ئەنستیتۆیی(  رێكخراوەیی  پەیوەندیی  لە 
سیاسی  بەبازاڕكردنی  كەوابو  دەكــاتــەوە،  سیاسەتدانان 
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دەتوانێت لەڕێگەی بەناوەندكردنی ستراتیژ و بەڕێوەبردنی 
هەنوكەیی  كۆكراوەی  سودمەندبێت.  بانگەشەوە،  كەمپینی 
دەتوانێت  بــەبــازاڕكــردن  تەكنیكی  پسپۆرێتی  و  زانست 
تێگەیشتنی رەفتار و شێوازی وروژاندنی سیاسی بەهێزتر 

بكات.

رۆڵی نوێی بەبازاڕكردنی سیاسی:
كەمپینە هەمیشەییەكانی هەڵبژاردن 

سنورەكانی  ئاڵۆزیی  و  نــادیــاری  دەڵــێــت:  "ئسكامێڵ" 
دەســـــەاڵت و پـــڕوپـــاگـــەنـــدەی بـــــــەردەوام دەبــێــتــەهــۆی 
هەبونی  تاڵی  حەقیقەتی  ئــەو،  ركابەریكردن.  ئەندازیاری 
بیردەخاتەوە.  دەوڵــەتــەكــان  لەنێو  سیاسی  راوێــژكــارانــی 
لەوانەیە  لەسیاسیەتدا  بەبازاڕكردن  بەكارهێنانی  دەڵێت: 
قبوڵكردنی  ــەرەو  ب سیاسی  ــەزای  ف رۆیشتنی  ببێتەهۆی 
دەتوانێت  سیاسی  )بەبازاڕكردنی  دیموكراتییەكان.  بەها 
زانیارییانەی  ئەو  باشتركردنی چۆنێتی و چەندێتی  لەگەڵ 
كە لەالیەن دەنگدەرانەوە بۆ پارت و كاندیدەكان هاتوون، 
پارت و كاندیدەكانیش بەرامبەر بە پێداویستی و داواكاریی 
بەرپرسیارتر  و  وەاڵمــدەرتــر  هەستەوەرتر،  ــگــدەران  دەن
بكات. هاوكات بەبازاڕكردنی سیاسی دەتوانێت كەناڵەكانی 
بۆ  و  دەنــگــدەران  بۆ  سیاسەتمەدارەكانەوە  لە  پەیوەندی 
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دەنــگــدەران  تایبەتەكانی  سێكتەرە  و  بــەش  لە  كــام  هــەر 
كە  ئاكامەی  ئــەو  گەیشتووەتە  ئسكامێڵ،  بكات(.  باشتر 
عەقاڵنی  و  لۆژیكی  شێوەیەكی  سیاسی  )بەبازاڕكردنی 
ئەوشێوەیە  بەپێی  كە  دەخاتەڕوو،  گروپەكان  و  پارت  بۆ 
كاندیدەكان دەتوانن لە كەشوهەوای "دیموكراسی ئاپۆڕەیی" 

)فرەالیەن(دا ركابەریبكەن(.
"ئــۆشــاگــنــێــســی" دەڵـــێـــت:  لــەڕێــگــەی چــەمــكــی چــاالكــی 
بوەتە  سیاسی  بەبازاڕكردنی  هەڵبژاردنەوە،  هەمیشەیی 
كۆمیتەیەكی رێكخەر كە سیاسەتەكانی )پاڵێوراو یان پارت( 
لەسەر ئەو بنەمایە بنیاتدەنرێن. بەڕای"سمیت" و "هارێست"، 
بە  سیاسی  بەبازاڕكردنی  گەیشتنی  بەواتای  ئەو  بابەتە 
قۆناغی بەبازاڕكردنی ستراتیژیانە، لەوەدوا تەنیا ئامرازێكی 
تاكتیكیی كورت ماوە نابێت، كە بەزۆری بۆ كۆكردنەوەی 
هەڵبژاردندا  لە  نزیك  مــاوەی  و  كورتەخایەن  لە  زانیاری 
بەكاربهێنێت، بەڵكو پڕۆسەیەكی هەمیشەیی درێژخایەنە كە 

دڵنیایی مانەوە دەبەخشێتە دەسەاڵت.
بەناوی  بەرینتر  تیۆری  چەمكێكی  مەرشمێنت"،  "لێس 
پێیوایە  پێشنیاردەكات.  هەمەگیر(  سیاسیی  )بەبازاڕكردنی 
ئەو  چەمكە نوێیە، بەبازاڕكردنی سیاسی والێدەكات كە بۆ 
بەشێوەیەكی  سیاسیەكان  رێكخراوە  رەفتارەكانی  هەمو 
هەمەگیر  سیاسیی  )بــەبــازاڕكــردنــی  بێت:  لــەكــردن  كــارا 
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چۆنێتی  یان  پارتەكان  هەڵبژاردنی  چاالكی  لەبارەی  تەنیا 
چۆنێتی  لــەبــارەی  بەڵكو  نیە،  كاندیدەكانەوە  رێكخستنی 
گروپە  و  پــارت  لــەالیــەن  بــەرهــەم  )دیــزایــن(  گەاڵڵەكردنی 
سیاسیدا،  بەبازاڕكردنی  لە  لەمجۆرە  سیاسیەكانیشەوەیە. 
شیكردنەوەی ورد لەبارەی رەفتاری رێبەران، پەرلەمانتاران 
هێماكان،  كارمەندان،  پارت،  هەڵسوڕاوانی  كاندیدەكان،  و 
یاسا و كاری كۆنوسكردنی سیاسەتەكانی پارت )لە سەرەتا 
كەمپینی  لەكاتی  هەر  نەك  هەڵبژاردن،  كۆتایی خولێكی  تا 

هەڵبژاردندا( ئەنجامدەدرێت(.

جیاوازییەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی و بەبازاڕكردنی بازرگانی
بەبازاڕكردنی سیاسی پەیوەندیی بە شێوازی دانوستان 
هێزەكییەكانی  سەرچاوە  میدیا،  پــارت،  ئەندامانی  لەگەڵ 
خوێندنەوە  هەیە.  دەنگدەرانەوە  و  داراییەكان  یارمەتییە 
بەواتای  سیاسی  بەبازاڕكردنی  پلۆراڵەكانی  و  هەمەجۆر 
لەكردنهاتنی ئەو خاڵەهاوبەش و لێكچوونە فراوانانەیە كە 
دەتوانێت لە نێوان بەبازاڕكردنی سیاسی و بەبازاڕكردنی 
زۆربەی  لە  هەبێت.  بونی  نەویستەكاندا  قازانج  رێكخراوە 
ناتوانین  ــیــدا  بــازرگــان ــی  ــردن ــازاڕك ــەب ب ــی  ــان ــارودۆخــەك ب
)ناكرێت( هاوواتایەكی دروست بۆ چەمكی وەك ئەندامان، 
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كۆكردنەوەی پیتاك و دەنگ بدۆزرێتەوە. "الك"و "هاریس"، 
و  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  سەرەكیی  جــیــاوازیــی  حــەوت 

بەبازاڕكردنی بازرگانی بەمجۆرە دەخەنەڕوو:
)دەنــگــدان(  كڕین  بــڕیــاری  دەركــردنــی  لەهەڵبژاردندا   
یان  كــااڵ  لەكڕینی  كە  لەكاتێكدا  روودەدات.  ڕۆژێــكــدا  لە 

خزمەتگوزاریدا هەمیشە بەوجۆرە نیە.
لەهەڵبژاردن هەمێشە  تێچوو و خەرجی بەشداریكردن 
لەپێوان نایەت )شیاوی ئەندازەگرتن نیە(. هەندێك پێیانوایە 
لە دەركردنی بڕیاری هەڵبژاردندا تێچوو یان پەشیمانیەكی 
كەسیی درێژخایەن لە ئارادایە. ئەو حەقیقەتەی كە بەشێوازی 
ئابوریی  نرخێكی  ناكرێت  ناڕاستەوخۆ  یــان  راستەوخۆ 
لە  بەشداری  بۆ  )ئەندازەگیری(  پێوان  شایەنی  و  تایبەت 
تایبەت  كاندیدێكی  یان  پارت  پەسەندكردنی  و  هەڵبژاردن 
كە  وەهابیربكەینەوە  ئەوەی  كە  دەبێتەهۆی  دیاریبكرێت، 
پرۆسەی بەشداریكردن جیاوازیی هەبێت لەگەڵ پرۆسەی 
پارادایمانەی  ئەو  لەتوێژەران،  چینە  ئەو  بەبڕوای  كڕیندا. 
و  دەســتــكــورتــی  كــە  ــامــراز  ئ بەكارهێنانی  باشتركردنی 
سنوردارییە بودجەییەكان لەبەرچاوناگرن، ناتوانن كارامەیی 

ئەوتۆیان بۆ هەڵبژاردن و بڕیاردانی سیاسی هەبێت.
)لــە  قــبــوڵــبــكــات.  زۆریــنــە  بــڕیــاری  ــاك،  تـ پێویستە   -

بەبازاڕكردنی سیاسیدا(.
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- براوە دەبێتە خاوەنی هەمو شتێك. )لە بەبازاڕكردنی 
سیاسیدا(.

- پەرەپێدان بە برەند یان پارتی سیاسیی نوێ كارێكی 
ئاسان نیە.

بەبازاڕكردندا  هەلومەرجەكانی  و  دۆخ  زۆربـــەی  لە 
لەپێشەوەی  پێیانخۆشە  بــرەنــد  رێــبــەرانــی  ــی(،  ــازرگــان )ب
لە بەبازاڕكردنی سیاسیدا، پارتی  كۆمپانیاكانی دیكەوەبن. 
دەسەاڵتدار لەوانەیە لە چەند هەڵبژاردنی یەك لەدوای یەكدا 
بیباتەوە، بەاڵم بەگشتی وەها دەردەكەوێت، كە ئەو پارتانە 
دەیانەوێت لەماوەی نێوان هەڵبژاردنەكاندا لە راپرسییەكاندا 
بەدەستەوەیە  دەســەاڵتــیــان  كە  مــاوەیــەدا  ــەو  )ل دواكـــەون 
هەڵبژاردنی  بۆ  خۆیان  و  كابینەدان  تەمەنی  نیوەی  لە  و 
پێخۆشییە  و  ویست  ئەو  هۆكاری  ئامادەدەكەن(.  داهاتوو 
زەمانەی  لەو  دەیانەوێت  پارتەكان  كە  ئەوەبێت،  دەتوانێت 
كە تا هەڵبژاردنی داهاتوو لە بەردەمیاندایە ئەوپەڕی كەڵك 
وەربگرن. لەم ماوەیەدا ئەوان دەتوانن بەپێچەوانەی بەڵێن 
ئامانجە  بە  گەیشتن  بۆ  و  بانگەشە  كاتی  دروشمەكانی  و 
ئایدیۆلۆژیەكان كاربكەن و كاتێك كە لەوادەی هەڵبژاردن 

نزیكبونەوە، ئەو وێنە ناشیرینە ساغبكەنەوە.
شیكردنەوەی  شایەنی  بەرهەم  بەپێچەوانەی  كاندید 
ورد نیە. پاڵێوراو یان پارتی سیاسی بەرهەمێكی ئاڵۆز و 
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بیكاتەوە  و  لێكیبداتەوە  ناتوانێت  دەنگدەر  كە  سەربەستە، 
پارت  یان  پاڵێوراو  تایبەتمەندییەی  ئەو  تاوتوێیبكات.  و 
و  داوەری  دەنــگــدەران  ــەی  زۆرب ــەوەی،  كە  ئ دەبێتەهۆی 
و  پەیام  یان  چەمك  لەبارەی  گشتییان  هەڵسەنگاندنێكی 
راگەیەندراوی هەڵبژاردنی پارت یان پاڵێوراوانەوە هەبێت.

ئەو جیاوازییە سەرەكیانەی نێوان فەزا و هەلومەرجی 
پەسەندكردنی سیاسی و پەسەندكردن لە كڕینی رۆژانەدا، 
گرنگیی ئەوتۆیان پێنەدراوە و زۆركەم سەرنجیان لێدراوە.

شەقامی دووالیەنەی بەبازاڕكردنی سیاسی و
بەبازاڕكردنی بازرگانی

راپــرســی دەزگــاكــانــی تــوێــژیــنــەوەی بـــازاڕ، كــە لەژێر 
كاریگەریی میتۆدەكانی توێژینەوەی بازاڕدا هاتونەتەئاراوە 
بەرجەستەكانی  تایبەتمەندییە  لــە  یەكێك  بــوەتــە  ئێستا 
دەدەنە  ئەوە  دەرفەتی  راپرسیانە  ئەو  سیاسی.  گۆڕەپانی 
پاڵێوراوەكان كە زانیاریان لەبارەی دەنگدەرەوە زۆرتر بێت 
و كۆكراوەیەك لە داتاكان بۆ كەڵك لێوەرگرتن لەداهاتوودا 
سیاسیەكان  راپرسییە  تــرەوە،  لەالیەكی  بــەردەم.  دەخەنە 
تەكنیكەكانی  گــەشــەپــێــدانــی  ــە  ل بـــون  یــارمــەتــیــدەر  زۆر 
وەك  تەكنیكی  فكریی  سەرچاوەی  ــازاڕدا.  ب لێكۆڵینەوەی 
شیكارییانەی  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە   Mosais و   Acron
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بازاڕ  كەرتكردنی  كــەرت  میتۆدەكانی  پەرەپێدانی  بۆ  كە 
راپرسیی"گالوپ"  دەزگای  ئاماژەیە  شایەنی  بەكارهاتبون. 
كۆمەڵێك  دوورانت"  سەرپەرشتیی"هنری  بە  یەكەمجار  بۆ 
)وێست  نێوان  دەورەی  هەڵبژاردنی  لــەبــارەی  پێشبینی 
ئەو مەبەستە  بۆ  خستەڕوو،  1938دا  ساڵی  لە  فولهام( 
ئاپۆرەییەكان  گروپە  بیركردنەوەی  شێوازی  و  میتۆد  لە 
سەرتاسەری  گشتی  رای  لە  راپرسی  بۆ  )حەشیمەتەكان( 
سیاسیەكان  پرۆسە  ــرت.  وەرگـ كەڵكی  جیهانیدا  شــەڕی 
بوارەكانی  لە  زۆرێك  لە  دەبینن  گرنگ  رۆڵێكی  هەروەها 
نێوان  بازرگانیەكانی  پەیوەندییە  بەتایبەت  بەبازاڕكردن، 
كە  بابەتانەیە  ــەو  ل یەكێك  كـــردن(  )لــۆبــی  كۆمپانیاكان. 
هەرچەند لە رێكخراوە بازرگانیەكاندا زۆر بەكاردەهێنرێت، 
بەاڵم لە ئەدەبیاتی بەبازاڕكردندا هێندە نەپەرژاونەتە سەری 
لە  ئەو بابەتە  كە  ئاشكرایە  پێنەدراوە.  ئەوتۆی  بایەخی  و 
بواری  نێو  هاتووەتە  سیاسیەوە  بەبازاڕكردنی  ئەدەبیاتی 
لە  بازرگانیەكان.  كۆمپانیا  بــەبــازاڕكــردنــی  و  بازرگانی 
)لۆبیگەری(،  لۆبی  كردن  چەمكەكانی دیكە كە هاوشێوەی 
دەتوانن  و  پێدراوە  پەرەیان  سیاسیدا  لەفەزای  بــەزۆری 
جــۆراوجــۆرەكــانــی  لــەبــوارە  و  فرۆشتن  پرۆسەكانی  بــۆ 
وتووێژ،  بە  ئاماژە  دەتوانین  بن،  بەكەڵك  بەبازاڕكردندا 
گروپی فشار، گروپی هاوقازانج، رایەڵەكانی سیاسەتدانان 
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بڕیاری  و  رەفتار  هەڵسەنگاندنی  لە  بابەتانە  ئەو  بكەین. 
شیاو  شیكاریی  ئــامــرازی  و  روانــگــە  و  بەكەڵكن  كڕیندا 
بەدەستهێنانی  ئەو كەسانە كە خوازیاری  بەردەم  دەخەنە 
لەبارەی شێوازی داڕشتنی ستراتیژ و كارگێڕیی  زانیاری 

بەبازاڕكردنن.

جەوهەر و سنورەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی
وتارێكی زۆركەم چوونەتە سەر پێناسەكردنی كۆتایی 
یان روونكردنەوەی چوارچێوەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی. 
تەنانەت "باتلێر" و "كۆلینز"، لەكارێكی لێكۆڵینەوەیی گەورە كە 
لەبارەی بەبازاڕكردنی سیاسی لەڕوانگەی بەبازاڕكردنەوە 
پێكهاتەییەكانی  تایبەتمەندییە  ــارەی  ــەب ل ئەنجامیاندا، 
روونیان  و  ئاشكرا  پێناسەیەكی  سیاسیەوە  بەبازاڕكردنی 
نەخستووەتە بەردەم. پسپۆڕانی زانستە سیاسیەكان وشەی 
پەیوەندییە  چێوەی  لە  بەگشتی  سیاسیان  بەبازاڕكردنی 
هەڵبژاردن  لە  بەر  هەرەنزیكی  مــاوەی  بۆ  و  سیاسیەكان 
بەكارهێناوە. بەاڵم توێژەرانی وەك "هیملۆیت"، لەڕوانگەی 
رەفتاری  هاوچەشنیەكانی  بە  ئاماژەیان  بەبازاڕكردنەوە 
دەنگدەر لەگەڵ رەفتاری بەكارهێنەردا كردووە. "هارووپ" 
پێشكەشدەكات  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  لــە  پێناسەیەك 
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ئاسانكاریی  بــۆ  چەمكێك  وەك  ــازاڕكــردن،  ــەب ب كەتێیدا 
ــدا  ــەری دەوروب دنیای  و  رێكخراو  نێوان  دانوستانەكانی 
بەبازاڕكردنی  لەبارەی  هــارووپ  بۆچونی  ئەژماردەكات. 
سیاسی و خوێندنەوەی ئەو بۆ ئەو چەمكە دەچێتە خانەی 
روانگە ئاڵوگۆڕەكانەوە. روانگەی ئاڵوگۆڕی، یەك: ئاڵوگۆڕ 
وەك بالك بۆكس )سندوقی رەش كە لە فڕوكەكاندا داتاو 
تــۆمــاردەكــات(  ــار  دی بۆماوەیەكی  ــان  ــ روداوەك زانــیــاریــی 
ــەر  دەوروب فــەزای  كۆمپانیا،  لەنێوان  كە  دەكــات  گریمانە 
)بەتایبەت كڕیاران(، دەوڵەت و دەزگای یاساداناندا دانراوە. 
هــۆكــاری رەچــاوكــردنــی دەوڵـــەت/دەزگـــای یــاســادانــان لە 
تیۆرە ئاڵوگۆڕییەكاندا ئەوەیە كە لەبەبازاڕكردنی سیاسیدا 
ناتوانین وەك توخمێكی بێبەرژەوەندی و پاسیڤ سەیری 
رۆڵێكی سەرەكی  بكەین، چونكە سیاسەتمەداران  دەوڵەت 
لە ئاڵوگۆڕەكانی بەبازاڕكردنی سیاسیدا دەبینن، كۆنتڕۆڵی 
دەوڵەت لە پرۆسە سیاسیەكاندا ئامانجی سەرەكیی ئەوانە 
هەمواركردنی  و  داڕشتن  لە  كەواتە  )سیاسەتمەدارەكان(. 
چێوە  لــەچــاو  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  یاساوڕێساكانی 
نەریتییەكانی بەبازاڕكردنی بازرگانی، دەبێت بەبازاڕكردنی 

سیاسی زۆرجار بە بەشێك لە ئاڵوگۆڕەكان بزانین.
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پێكهاتە و پرۆسەی بەبازاڕكردنی سیاسی
بەبازاڕكردنی  پرۆسەییەكانی  و  پێكهاتەیی  توخمە 
پێكهاتەیی  توخمە  لەگەڵ  هەیە  زۆریان  جیاوازیی  سیاسی 
وەك  بەبازاڕكردن،  دیكەی  بوارەكانی  پرۆسەییەكانی  و 
بەبازاڕكردنی بازرگانی و بەبازاڕكردنی قازانج نەویستدا. 
بەرینتر  پرۆسەیەكی  لە  دەبێت  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
پێدەگوترێت  سیاسیی  فــەزای  كە  شوێنەی  لەو  باڵوتر  و 
تاوتوێبكرێت، فەزایەك كە میدیاكان تێیدا بەشدارن، چینی 
ئلیت یان نوخبەكان ئایدیاكانیان، لەوێدا دەخەنە بەردەم و 

دەنگدەران لەوێدا بڕیاردەدەن.
بـــــەردەوام و  پــڕۆســەیــەكــی  ــی سیاسی  ــازاڕكــردن ــەب ب
دیكەی  رەهەندەكانی  لە  جیا  بە  ناكرێت  كە  بێبڕانەوەیە، 
پلەی  و  پۆست  بگیردرێت. وەرگرتنی  لەبەرچاو  سیاسەت 
كەسانەدا،  ئــەو  لــەگــەڵ  دیـــدار  یــان  و سوپا  واڵت  ــااڵی  ب
روبەڕووی  یان  تەلەفزیۆن  لە  پرسیارەكان  وەاڵمدانەوەی 
پرسیار بونەوە بەگشتی، خۆ بە ئەكتیڤ و چاالك نواندن، 
بە  خۆ  گشتیدا  دۆخــی  و  شوێن  هەندێك  لە  تەنانەت  یان 
لە  بەشێكن  هــەمــویــان  ــدن،  ــوان ن دەســتــەپــاچــە  و  تێكچوو 

وێنەسازی یان دروستكردنی زەینیەت بۆ دەنگدەران.
پێویستە كەمپینەكانی هەڵبژاردن وەك پرۆسەی بەردەوام 
سەرەتاییەكانی  هەفتە  بگیردرێن.  لەبەرچاو  هەمیشەیی  و 
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دەستپێكردنی فەرمی هەڵبژاردن لەو كاتانەن كە دەبنەهۆی 
سیاسیەكان.  بەبازاركارە  زۆرتــری  جموجوڵی  و  چاالكی 
بـــەاڵم هــەمــو رۆژێـــك دەبــێــت وەك رۆژانـــی هــەڵــبــژاردن 
لەقەڵەمبدرێن. ماوەی فەرمی كەمپین، ماوەیەكی كورت و 
سنوردارە. دەبێت هەمو رەهەندە فەرمی و نافەرمییەكانی 

یاسای كایەكە لەبەرچاوبگیردرێن.
ئەوروپی،  واڵتانی  لە  زۆرێــك  و  باكور  ئەمریكای  لە 
هەڵبژاردن لەژێر كاریگەری و گەمارۆی فاكتەری بەهێزی 
دابونەریتی  )ئــایــیــنــزا(،  ئایین  كــۆمــەاڵیــەتــی،  چینی  وەك 
حاشاهەڵنەگر  كاریگەری  فاكتەرانە  ئەو   بنەماڵەكانەوەیە. 
ــگــدەران  ــاردان و هــەڵــبــژاردنــی دەن ــڕی لــەســەر شــێــوازی ب
یەكێك  بە  لەمجۆرە واڵتانەدا دەنگدان  لەڕاستیدا،  دادەنێن. 
)رەوایەتی  كۆمەاڵیەتی  پشتڕاستكردنەوەی  لەشێوازەكانی 
لە  نابێت  لــەم واڵتـــانـــەدا  لــەقــەڵــەمــدەدرێــت.  وەرگـــرتـــن(، 
ستراتیژەكانی بەبازاڕكردن چاوەڕوانی پەرجو و كارامەیی 
ڕەچاوكردنی  بەبێ  سیاسی  بەبازاڕكردنی  بكرێت.  ئەوتۆ 
ئەو  فاكتەرانە، ناتوانێت كاریگەریی بنەڕەتی لەسەر بیروڕا 
و دەنگی جەماوەر دانێت. بەم حاڵەشەوە بەپێی زیادبونی 
هەڵچوونە سیاسیەكان، ئەگەری سەركەوتنی بەبازاڕكردنی 
بەبازاڕكردنی  زیادبونە.  لە  رووی  بەڕۆژ  رۆژ  سیاسیش 
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سیاسی زۆرتر لە هەمو شتێك گرنگی و ناوەندێتی بەسەر 
ئەو  كارە  دەیەوێت  و  دەدات  دەنگدان  كــردەی  و  مەشق 
سمبولی  و  دیــداری  پەیوەندیی  بەرقەراركردنی  لەڕێگەی 

لەنێوان دەنگدەران و پارتەكانەوە جێبەجێبكات.
تایبەتمەندییە  تاوتوێكردنی  سەر  دەچینە  بەشەدا  لەم 
پێكهاتەیی و پرۆسەییەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی. بەرهەم، 
بەبازاڕكردنی  پێكهاتەییەكانی  توخمە  بــازاڕ  و  رێكخراو 
سیاسی لەخۆدەگرن. بابەتی وەك رێچكە )ستایل( لەبەرامبەر 
ناوەڕۆك، ستانداردەكانی پەیوەندی، سەرنج و گرنگیدان بە 
هەواڵ و میدیاكان، راپرسییە سیاسیەكان و دەنگدانی تاكتیكی 
پرۆسەییەكانی  تایبەتمەندییە  تاوتوێكردنی  نــاوی  لەژێر 

بەبازاڕكردنی سیاسی تیشكیان دەخرێتەسەر.

تایبەتمەندییە پێكهاتەییەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی 
تاوتوێكردنی تایبەتمەندییە پێكهاتەییەكانی بەبازاڕكردنی 
سیاسی پێویستی بە سەرنجدان و شیكردنەوەی سێ بابەت 

هەیە كە لەخوارەوەدا ئاماژەیانپێكراوە:
- بەرهەمی سیاسی

- رێكخراوی سیاسی و پارتی
- بازاڕی سیاسی
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بەرهەمی سیاسی
بەرهەمی سیاسی لەڕوانگەی بەبازاڕكردنەوە دەتوانێت 

لە سێ الیەنەوە بخرێتەبەرچاو:
كاندید/ یان  )تــاك  بەرهەم  توخمەی  چەند  چییەتی   -

پارت/ئایدیۆلۆژیا(
- وەفاداری بە بەرهەم

- چییەتیی بگۆڕ و ناجێگیری بەرهەم

تاك)كاندید(/پارت/ ئایدیۆلۆژیا
لە فەزای هەڵبژاردنی سیاسیدا بەرهەمێك كە پێشكەش 
جۆراوجۆر  و  جیاواز  توخمی  لە  دەكرێت  دەنگدەران  بە 
پێكهاتووە، توخمی كەموزۆر دابەش هەڵنەگر و نەشیاوی 
كەرتكردن كە لەخۆگری پاڵێوراو یان تاك، پارت یان گروپی 
دەبێت  هەڵبژاردن  كاندیدەكانی  ئایدیۆلۆژییە.  و  سیاسی 
خۆیان، سەرچاوەكانی  شایستەیی  لەبارەی  پرسیارگەلێك 
ئەو  ــارت،  پ لە  سەربەخۆییان  ئاستی  رابـــردو،  پشتیوان، 
بەڵێنانەی كە بڕیارە لەپێناو داهاتوودا بەجەماوەری بدەن، 

وەاڵمبدەنەوە.
هــەڵــبــژاردنــی،  و  سیاسی  ــەزای  فـ تایبەتمەندییەكانی 
پارادۆكسی  تەنانەت  هەبونی سەرلێشێواوی و شڵەژان و 
پاڵێوراو/ یان  )تاك  بەرهەمە  جیاوازەكانی  توخمە  نێوان 
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لەكاندیدی  پشتیوانی  لەوانەیە  دەنگدەر  پارت/ئایدیۆلۆژیا(. 
لە  حــەزی  خــۆی  بۆ  كە  لەكاتێكدا  بكات  دڵــخــوازی  پارتی 
خودی  كاندیدەكە نەبێت. بەپێچەوانەوە، لەوانەیە ئەو  كەسە 
 )دەنگدەر(  هەڵوێستی كاندیدێكی لەبارەی پرسێكی گرنگەوە 
و  سەركەوتن  بــەاڵم  لێبكات،  پشتیوانیشی  و  پێخۆشبێت 
هەڵبژاردنی سەرەكیدا  لە  كاندیدەی  ئەو  پارتی  بردنەوەی 

پێخۆش نەبێت.
یەكێك لە دواهاتەكانی فرە توخمەبونی بەرهەم  )لەڕووی 
تایبەتمەندیەكانی بەبازاڕكردنەوە(  ئەوەیە كە ئەو توخمانە 
ئەو  بەردەم.  بخرێنە  بەتاك(  )تاك  بەشێوازی جیا  ناتوانن 
تێچوون  لەنێوان  ئاڵۆز  گۆڕینەوەیەكی  دەبێتەهۆی  دۆخە 
كە  ئاكامێك  بــەرهــەم.  خستنەڕووی  قازانجی  و  ــەرج(   )خ
لەم  باسە بەدەستدێت ئەوەیە كە دەبێت لە پێشكەشكردنی 
بەرهەمدا، سەرنج و گرنگییەكی تایبەت بدرێتە تایبەتمەندی 
بازنەیەكی  یــان  ــروپ  گ هــەر  تایبەتەكانی  دڵخوازییە  و 
هەڵبژاردن. لەوانەیە گروپێك لەمەڕ وێنەی كەسی  پاڵێوراو 
بە  گرنگی  تر  گروپێكی  كە  لەكاتێكدا  بن،  هەستیار  زۆرتر 
كردەوەی پارت بدەن. بۆ نمونە توێژەرێك بەناوی"بین"، لە 
شیكردنەوەی بەراوردكارانەی خۆی بۆ فاكتەری جیاجیای 
كاریگەری پرۆسەكانی هەڵبژاردن لە ئوسترالیا و نیوزیلەندا، 
بە  پێویستیان  سیاسی  بەبازاڕكەرانی  كە  دەیسەلمێنێت 
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دەنگدەران  دژیەكەكانی  تایبەتمەندییە  لە  زۆرتــر  ئاگایی 
هەیە. بۆ نمونە دەنگدەرانی نیوزلەندی لەچاو دەنگدەرانی 
ئوسترالیایی، گرنگییەكی زۆرتریان بە وێنەی )مەبەست لە 

وێنەی قەاڵفەت و پۆترێت نیە( سەرۆكی پارت دەدا.

وەفاداری
كاندیدەكان  و  سیاسیەكان  گروپە  و  پــارت  پێویستە 
ئاگایان  ئاستێكی بەرزی وەفاداری دابین و كۆنتڕۆڵبكەن، 
لە رەنجان و وازهێنانی الیەنگرانی خۆیان بێت. یەكێك لە 
بەتایبەت  سیاسی،  بەبازاڕكردنی  زەقەكانی  تایبەتمەندییە 
لەئەوروپا، بەردەوامی و درێژەكێشانی پشتیوانی جەماوەر 
لە پارت یان كاندیدە، سەرەڕای بونی بەڵگەی زۆروزەوەند 
كە بەرزونزمی و هەڵكشان  و  داكشانی زۆری ئەو هەڵبژاردنە 
هەڵبژاردنێكدا  لە  بەتایبەت  وەفادارییە  ئەو  نیشاندەدەن. 
بەدیدەكرێت كە زانایانی زانستە سیاسیەكان بە هەڵبژاردنی 
ئەولەویەتی یەكەم، ناوی دەهێنن. نمونەیەك لە هەڵبژاردنی 
بۆ  وەفــاداری  پەرلەمانە.  هەڵبژاردنی  یەكەم،  ئەولەویەتی 
و  هەڵكشان  دووەمــدا  ئەولەویەتی  هەڵبژاردنی  لە  پــارت 
ئەو   سەلماندنی  بۆ  دەبینێت.  بەخۆوە  زۆرتر  بەرز و نزمی 
بابەتە )كە وەفاداری بۆ پارت لە هەڵبژاردنی ئەولەوییەتی 
دەنگ  كە  دەریانخستووە  توێژینەوەكان  كەمترە(  دووەمدا 
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)vote( لە هەڵبژاردنی ئەولەویەتی دووەمدا زۆرتر دەنگی 
نەك  پارتێكە  كردەوەی  ناڕەزایی  گێڕانەوەی  كە  ناڕازییە، 
بە  )دەنگدان  پارتە  ئەو  بۆ  وەفــاداری  دەربڕین  داكۆكی و 

پارتی ركابەر(.
كە  ــبــژاردن  هــەڵ كــارگــێــڕانــی  بــۆ  پــۆزەتــیــڤ  ئاكامێكی 
ئەوەیە  هەیە،  خۆیان  پارتی  بۆ  فراوانیان  وەفادارییەكی 
دەتوانن لە بەرنامە و ئەجنداكانی خۆیاندا چەمك هەڵگر و 
نەرمو نیان بن، واتە بەهۆی ئەو وێنایەی كە لە پشتیوانیی 
دروستبوە،  لەالیان  پارتەكەیان(  لە  )یان  خۆیان  لە  خەڵك 
توانای گۆڕین و پێداچونەوەی پالنەكانی خۆیان، زۆرترە. 
بەاڵم پرسی وەفاداری بەرامبەر بەپارت، لەمپەرێكی گەورە 
لەپارتیكەوە بۆ پارتیكی  دەبێت بۆ گواستنەوەی جەماوەر 

دیكە، یان بەئەندامبون لە پارتیكی تردا.

چییەتی بگۆڕ و ناجێگیری بەرهەم
یەكێك لە تایبەتمەندیەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی ئەوەیە 
كە كڕین )شتی كڕاو(، تەنانەت لە شوێنی )كەش و فەزا(ی 
پاش كڕینیشدا شیاوی گۆڕینە. هەرچەند لە بەریتانیادا ئەو 
واڵتانی  زۆربــەی  لە  بەاڵم  پێشكەشناكرێت،  تایبەتمەندییە 
پاش  دەتــوانــن  پارتەكان  كە  تر  شوێنەكانی  و  ئــەوروپــا 
هەڵبژاردن بچنە ناو هاوپەیمانیەكەوە، برەوی زۆری هەیە.
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ــە لە  ــازاڕكـــردن ك ــەبـ ــۆ بـ ــێــكــی ســتــراتــیــژیــانــە ب دواهــات
راكێشانی  سەرچاوەدەگرێت،  بەرهەمەوە  تایبەتمەندیەكانی 
هۆكار(  و  )هۆ  لۆژیكی  پێشكەشكردنی  بەگوێرەی  خەڵك 
باسەكان و كێشەكانی بەردەم، بە شێوازی جودا و جیاواز 
)بێ سەرنجدان لەتایبەتمەندیەكانی دیكەی ئەو باسانە(، بە 
گریمانەیەكی زۆرەوە سەركەوتوو نابێت. پاڵێوراوەكان بەپێی 
داوەرییان  و  هەڵدەسەنگێندرێن  رێبازەكانیان  و  سیاسەت 
لەسەر دەكرێت و سیاسەتەكانیش بەپێی ئەوەی  كە لەالیەن 
دەكرێت.  بۆ  هەڵسەنگاندنیان  خرابنەڕوو،  كەسانێكەوە  چ  
بەشێوازێكی  بــەرهــەم  توخمانەی  لــەم  هیچكام  ناتوانین 
سەركەوتووانە بۆ راكێشانی بیروڕا و هاوڕاكردنی جەماوەر 
بەكاربهێنین. كەوابو دەبێت لەكاتی پۆلێنبەندی و دیاریكردنی 
و  گرنگی  ــازاڕدا،  ــ ب جــۆراوجــۆرەكــانــی  پێگە  و  هەڵوێست 
سیاسەتەكان،  نێوان  پەیوەندیی  بدرێتە  پێویست  سەرنجی 
پارتەكان، كاندیدەكان و ئەو پەیامانەی كە پێشكەشیدەكەن.

بابەتی وەفاداری كە وەك یەكێك لە توخمەكانی بەرهەمی 
كە  كەسانەی  ئەو  راكێشانی  گرنگیی  خرایەڕوو،  سیاسی 
پیشاندەدات،  لەپێشوو  زۆرتـــر  ــدەدەن  ــگ دەن یەكەمجارە 
لەبەرئەوە ی  كە لێكۆڵینەوەكان پیشانیانداوە زۆرجار یەكەم 
هەڵبژێردراوی تاكەكان، زۆر زۆر بەردەوام دەبێت و وەك 

پەسندی هەمیشەیی ئەو كەسە دەمێنێتەوە.
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رێكخراوی سیاسی و پارت
لێرەدا مەبەست لە رێكخراوی سیاسی، ئەو رێكخراوانەن 
ببنە  هــەڵــبــژاردنــەوە  پــرۆســەی  لەڕێگەی  دەیــانــەوێــت  كــە 
تایبەتەكانی  هەرە  تایبەتمەندییە  پێگە.  و  پۆست  خاوەنی 
پارتە سیاسیەكان كە پەیوەندیی بە بەبازاڕكردنەوە هەیە، 

بریتین  لە:
بەسەر  )ناپسپۆڕ(  ئاماتۆر  ئەندێشەیەكی  زاڵبونی   -

پارتەكاندا
- بۆچونێكی نەرێنی لەمەڕ بەبازاڕكردن

پشتبەستنی  بــەهــۆی  پــرۆســەكــە  كۆنتڕۆڵنەكردنی   -
توندوتۆڵی پارت و پاڵێوراوان بە كەسانی  خۆبەخش.

رێكخراوە  سێ  تایبەتمەندیەی  لــەم  هــەركــام  كــەوایــە، 
هەوڵدەدەین  و  تاوتوێدەكەین  بەیەكە  یەكە  سیاسیەكان  
و  پــارت  بۆ  تایبەتمەندییانە  ئــەو  ئاكامەكانی  و  دواهـــات 

پاڵێوراوەكان بخەینەڕوو.

ئاماتۆریسم )ئاماتۆرگەرایی(
كۆی  لــە  بریتییە  )پــەســنــدكــردن(  هــەڵــبــژاردن  ــای  واتـ دوا 
هەڵسەنگاندنەكانی دەنگدەران. پاڵێوراوان و پارتەكان لە بڕیارەكانی 
خۆیاندا، راوێژی تەكنیكی )لەالیەن بەبازاركارە سیاسیەكانەوە( 
بــەاڵم رۆڵێكی ژیــاری و گرنگی بۆ  ــن،  بە سوودبەخش دەزان
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دانانێن. كەوابو دەتوانین بڵێین لە ناوەند و چەقی بەبازاڕكردنی 
سیاسیدا واتە لە پارتە سیاسیەكاندا، مەیل و ئاراستەگیرییەكی 
پۆزەتیڤ بەرەو نەبونی پسپۆڕێتی )ئاماتۆرگەرایی( لەئارادایە. 
بەبازاڕكردنی سیاسی بە هەڕەشەیەكی ناڕاستەوخۆ و شاراوە 
لەمەڕ نەریتەكانی پارت ئەژماردەكرێت؛ هەمان ئەو نەریتانەی 

كە ئاماتۆرگەرایی لەناخیاندا جێگیر بوە.
پراگماتیزمی پارتی )شێوازی لەمێژینەی كردەوەی پارت، 
كە هەنوكەش بەردەوامە و وەرگێڕی ئاماتۆریزمە( بەدرێژایی 
یاسادانانی  كۆبونەوەكانی  پــارت،  دانیشتنەكانی  و  ســااڵن 
پارت و لەنێوان هەڵبژاردنەكاندا چەسپیوە و سروشتییە كە 
هەرجۆرە گۆڕانكارییەك لەم نەریتانەدا، روبەڕووی بەرخودان 
ئەكتیڤەكانی  ئەندامە  لەدیدی  دەبێتەوە.  بەرگریی  تووند  و 
چاالكییە  لە  بەرچاویان  رۆڵــی  كە  كەسانەی  ئــەو  و  پــارت 
زانیاریی  و  زانست  هەیە،  كاندیدەكاندا  هەڵبژاردنیەكانی 
بەنرخ دەستكەوتی بەشدارییە نەك بەبازاڕكردنی پرۆفیشناڵ. 
سیاسیەكاندا  رێكخراوە  لە  گــۆڕان  بە  بەرامبەر  خۆڕاگرتن 
نێوان  پارادۆكسی  و  ناكۆكی  بێگومان  بــەاڵم  نیە،  كارایی 
رێكخراوانەدا  لەمجۆرە  ئاماتۆرگەرایی  و  پرۆفیشناڵگەرایی 
بەگشتی  واتە  بازرگانیدا.  لەدونیای  تا  هەیە  برەوی  زۆرتر 
سەرنج و گرنگییەكی كەم دەدەنە زانست و شارەزایی و تەنیا 

پشت بە ئەزموونەكانی خۆیان دەبەستن.
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زەینیەتی نەرێنی سەبارەت  بە بازاڕكردن
و  پـــارت  جــەوهــەری  و  چییەتی  لەبەرچاوگرتنی  بــە 
رێكخراوە سیاسیەكان، هۆكاری ئەندامێتی لە پارت، نەریتە 
لە  خۆبەخشەكان  و  ئاماتۆر  بااڵی  پێگەی  و  مێژوییەكان 
بڵێین  ئەگەر  نیە  سەمەرە  بانگەشەدا،  گروپەكانی  و  پارت 
بــەبــازاڕكــردن  ســەبــارەت  بە  سیاسیەكاندا  رێكخراوە  لە 
جەماوەر  زۆرینەی  رای  ئارادایە.  لە  نەرێنی  زەینیەتێكی 
سەبارەت  بە بەبازاڕكردن ئەوەیە كە بە نائەخالقی و بێبایەخی 
بەبۆچونی  بەبازاڕكردن،  بەرامبەر  رەشبینیە  ئەو  دەزانن. 
زۆركەس  ئێمە  دەڵێت:  دەستیپێكرد.  توێژەر  "شێرمان"ی 
پێمانوایە كەسانێك شارەزایی فرۆشتنی بەرهەمێكیان هەیە 
)بۆنمونە ساون(، دێنینە ناو رێكخراوەكەوە و ئەوان تەنیا 
ساونەكان دەفرۆشن. بەبڕوای شێرمان بەشی بەبازاڕكردن 
بۆ  ئــەوتــۆ  بەهایەكی  و  ــەدر  ق دێپارتمێنت(  )ماركێتینگ 
بەدواوە  بەرچاوی  دەستكەوتی  و  زیادناكات  رێكخراوەكە 
نیە و ئەركێكی هاكەزایی و بێنرخ رادەپەڕێنێت. دوو توێژەر 
بەناوەكانی"سمیت" و "ساندێرس"، ترس و رەشبینی خۆیان 

لە بەبازاڕكردن بەمجۆرە باسد ەكەن:
ســیــاســەتــمــەدارەكــان  كــە  ــە  ــارادای ــەئ ل ئـــەوە  مەترسیی 
بۆئەوەی  كە لەالی جەماوەر خۆشەویست بمێننەوە، رۆژ 
بەڕۆژ پتر روو لە ئەرگیومێنتی بێبایەخ و رووكەشی بكەن.
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كە  كــارێــك  لێكۆڵەرە  دوو  ئــەو  بــەبــڕوای  لەڕاستیدا، 
كاندیدەكان  كە  ئــەوەیــە،  دەیكات  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
ــەوەی دواهـــاتـــەكـــانـــی ئــەو  ــئ ــێ ــەب ــات ب ــك خــۆشــەویــســت ب
كەوایە  لەبەرچاوبگرێت.  لەدرێژخایەندا  خۆشەویستییە 
بەبازاڕكردنی سیاسی زۆرتر لەوەی كە بۆ زۆرینەی خەڵك 
سوودبەخش و بەكەڵك بێت، دەتوانێت زیانبەخش و نەرێنی 
بێت. "هارووپ" لە توێژینەوەكانی خۆیدا گەیشتووەتە ئەو 
كە  ترسانەی  و  نیگەرانی  ئــەو  زۆربـــەی  هــۆی  ئاكامەی 
كاریگەری  لەبارەی  ئەوەیە  لەئارادان  بەبازاڕكردن  لەمەڕ 
بەواتایەكیتر،  دەكــرێــت،  ــادەڕەوی  ــ زی دواهاتەكانیەوە  و 
بەبازاڕكردنیان زۆرتر لەوەی كە هەیە گەورە و لەخۆگری 

كاریگەریی جۆراوجۆر ناسیوە.
لە  سیاسی  بەربژارێكی  یان  پارت  لەوانەیە  هەرچەند 
بنەماو  زۆربــەی  لە  هەڵبژاردنیدا  چاالكیەكانی  تێپەڕاندنی 
تەكنیكە سەرەكیەكانی بەبازاڕكردن كەڵك وەربگرێت، بەاڵم 
بەهۆی وێنایەك كە لە فرەپارچەیی و نایەكڕایی پرۆسەی 
سیاسی لەئارادایە، پێدەچێت تەنانەت بەكارهێنانی وشەكانی 
بەبازاڕكردنیش لەنێوان ئەو گروپانەدا لەگەڵ ترس و بڤەدا 
هاوڕێ بێت. بەبڕوای توێژەرێك بەناوی "بلویس"، ئەندامانی 
رێكخراوە قازانج نەویستەكان وەك رێكخراوە خێرخوازەكان، 
بەگشتی دیدێكی نەرێنییان لەبارەی بەبازاڕكردنەوە هەیە. 
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هۆكاری ئەو رەشبینیەش رەنگە ئەوەبێت، كە ئەندامانی ئەو 
 رێكخراوانە پێیانوایە زۆر باشتر لەپسپۆڕانی بەبازاڕكردن 
لەگەڵ  هەیە.  كڕیارەكانیان  لە ویست و خواستی  ئاگاییان 
زانستێكە  بەبازاڕكردن  كە  مكوڕبین،  پێویستە  ئەوەشدا 
سیاسیەكاندا  و  بازرگانی  رێكخراوە  و  گــروپ  لەنێوان 
ئەڵبەت  نەگیراوە.  لەبەرچاو  گرنگییەكەی  یان  نەناسراوە 
هۆی ئەو نەناسینە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو ئاڵۆزییانەی كە لە 

جەوهەر و سروشتی بەبازاڕكردندا شاراوەن.
وێنای نەگەتیڤ لە بەبازاڕكردن تەنیا لەڕێگەی سەلماندنی 
ئەوەی  كە بەبازاڕكردن هەمیشە كارێكی ناڕەوشتی و ناكارا 
نیە، دەتوانێت بسڕێتەوە. سەلماندنی رەهەندە ئەخالقیەكانی 
بەبازاركردن كارێكی ئەستەمە و دەبێت لەڕێگەی بەڵگەی 
لەپێشینەوە )بورهانی خولف( بۆی بچین تابتوانین زەینیەتی 
خستنەڕووی  بسڕینەوە.  بــەبــازاركــردن  لەمەڕ  نەگەتیڤ 
بەبازاركردن  میتۆدەكانی  بەكارهێنانی  سودمەندییەكانی 
لە  دەتوانێت  كە  رێگانەیە  لەو  تر  یەكێكی  كورتخایەندا،  لە 
كەمكردنەوەی ئەو وێنا نەرێنیەدا كاریگەر بێت. بۆ نمونە 
لە  كەڵكیان  بەئاشكرا  كە  هەڵبژاردنانەی  ئەو  پیشاندانی 
پەیوەندیەكانی  و  بەبازاركردن  پرۆفیشناڵەكانی  توێژینەوە 
لە  یارمەتیدەربێت  دەتوانێت  وەرگــرتــووە،  بــەبــازاركــردن 
قایلكردنی چاالكوانانی سیاسی بۆ دانپێدان بە رێز و بایەخی 
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كەسانی  لــە  هەندێك  سیاسی.  بــەبــازاركــردنــی  پــرۆســەی 
و  كاندیدەكەیە  لە  حەزیان  بەتایبەتی  كە  هەن  خۆبەخش 
دەتوانن وەك هێزە خۆبەخشەكان كەڵكیان لێوەربگیردرێت. 
و  پەرەپێدان  بۆ  وەربگیردرێت  كەڵك  لەو هێزانە  دەكرێت 

باڵوكردنەوەی ئەندێشەی بازاڕگەرایی )بازاڕگەرابون(.
ئەو تایبەتمەندییەی بەبازاركردنی سیاسی )واتە هەبونی 
رێكخراوانەدا(  لەم  بەبازاركردن  لەمەڕ  رەشبینی  و  ترس 
دەتوانێت ئاكامی ئەزمونی جۆراوجۆر بێت. لەو پەندانەی كە 
دەكرێت )دەبێت( بیگرین ئەوەیە، كە دەبێت لەكاتی ناساندنی 
چەمكە تازەكانی بەبازاڕكردندا، وشیاری و توانای تایبەت 
ئەو  وردەكارییەوە  و  هەستەوەریی  بە  و  بدەین  بەخەرج 

میتۆدانە بە رێكخراوە سیاسیەكان بناسێنین.

پشتبەستن بە كەسانی خۆبەخش
مەبەست لە خۆبەخش ئەو كەسەیە كە بەبێ ئەوەی بەتەمای 
وەرگرتنی حەقدەست  بێت )الیكەم حەقدەستی راستەوخۆ و 
كورتخایەن(، ئامادەیە بۆ سەركەوتنی پاڵێوراو یان پارتێكی 
وەك  سیاسیەكانیش  گروپە  و  پارت  تێبكۆشێت.  سیاسی 
زۆرێك لە رێكخراوە قازانج  نەویستەكان، لە هەمو ئاستێكدا 
خۆبەخشەكان  هێزە  بــە  پشتبەستوو  زۆر  تــاڕادەیــەكــی 
هەرچەند  خــۆبــەخــشــن.  كــارگــێــڕیــی  تیمێكی  ــار  ــ زۆرج و 
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كەسانی  ئامادەبونی  كە  دەبینین،  دوایــیــدا  سااڵنەی  لــەم 
خۆبەخش الواز و كاڵبوەتەوە و بەو پێیەش پشتبەستویی 
پارتە سیاسیەكان بەكەسانی خۆبەخشیش كەمبوەتەوە. لە 
دیاردەیەك  سەرهەڵدانی  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 
كۆتاییهاتنی  بوەتەهۆی  سیاسی  بەبازاڕكردنی  بەناوی 
چەمكی خۆبەخش و سەرهەڵدانی راوێژكارانی سیاسی لە 

چاالكییەكانی هەڵبژاردندا.
داراییەكان  سەرچاوە  راكێشانی  پێویستی  لەئەمریكا 
ئەوەی   بوەتەهۆی  سیاسیەكان  كەمپینە  جێبەجێكردنی  بۆ 
كە پارتەكان زیاتر پشت بە بەبازاڕكاران و فەرمانبەرانی 
پرۆفیشناڵ ببەستن. لە وەها دۆخێكدا رۆڵی خۆبەخشەكان 
كەمدەبێتەوە و ئەو  كەسانە زۆرتر كاری نزم و ئەو فەرمانانە 
بڕیاریان  پڕۆفیشناڵەكانەوە  لەالیەن  كە  جێبەجێدەكەن، 
لەسەر دراوە، لە سیاسەتدانان یان دیاریكردنی بنەماكاندا 
كۆنتڕۆڵی  پەشیمانەوە  دۆخێكدا  وەها  لە  بەشدارناكرێن. 

رەفتار و چاالكییەكانی كەسانی خۆبەخش ئاسانترە.
بە  كاندیدەكان  پشتبەستویی  دواهاتەكانی  لە  یەكێك 
ناچاردەبن  كاندیدەكان  كە  ئــەوەیــە،  كەسانی خۆبەخش 
كەسانە  ئەو   مەیلی  و  گوڕوتین  راگرتنی  و  پاراستن  بۆ 
دەتوانێت  گوڕوتینە  ــەو  ئ تێبكۆشن.  )خــۆبــەخــشــەكــان( 
ــەی جــــۆراوجــــۆرەوە لــە كــەســانــی خــۆبــەخــشــدا  ــگ ــەڕێ ل
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بخوڵقێندرێت. یەك لەو رێگانە ئەوەیە كە لەئەواندا هەستی 
نزیكی بە دەسەاڵت دروستبكەین، رێگایەكی تر، ئەوەیە كە 
بەنرخ  هەرە  كارێكی  كە  مێشكیانەوە  بخەینە  هەستە  ئەو 
سیاسیەكان  پارتە  و  پاڵێوراو  ئەنجامدەدەن.  پیرۆز  و 
لەگەڵ  كۆبونەوە  و  كۆڕ  سازكردنی  لەڕێگەی  دەتوانن 
لەال دروستبكەن.  ئەو هەستانەیان  گروپە خۆبەخشەكاندا 
ــە یــان  ــەوەی ــەدەســت ــە دەســەاڵتــیــان ب ــەی ك ــان ــروپ ئـــەو گ
ئەژماردەكرێن،  بــااڵدەســت  پارتی  وەك  تر  بەواتایەكی 
یارمەتی  بۆ  هەیە  تر  پارتەكانی  لەچاو  زۆرتریان  توانای 
دارایی و دابەشكردنی سەرچاوە داراییەكان لەناو گروپە 

خۆبەخشەكاندا.

بازاڕی سیاسی
مۆڵەتمان بدەن بازاڕ بەمجۆرە پێناسە بكەین؛: كۆمەڵێك 
مرۆڤ كە چەندین سەرچاوەیان بەدەستەوەیە و ئامادەن 
لەبری دانوستانێكی بەسود و پڕقازانجدا ئەو  سەرچاوانە 
دەكرێت  پێناسەیە،  ئەو   بەپێی  بگۆڕنەوە.  ئەویدیدا  لەگەڵ 
)دەتوانین( دەنگدەران بە بازاڕێكی سیاسی بزانین. بازاڕی 
سیاسی )دەنگدەران( تایبەتمەندیی تایبەت بەخۆی هەیە كە 

لەخوارەوە ئاماژەیان پێدەكرێت:
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- لەباری ئایدیۆلۆژیایەوە بارگاویكراون.
پشتڕاستكردنەوە  كاریگەریی  لەژێر  بەتوندی  دەنــگ 

)رەوایەت و رەوایی پێدان(ی كۆمەاڵیەتیدایە.
- لە دەنگدەراندا دژەدەنگ بەدیدەكرێت.

لەخوارەوە بە پۆختی باسی ئەو تایبەتمەندییانە دەكەین:

لەباری ئایدیۆلۆژیاییەوە بارگاویكراون
هەڵبژاردن تایبەتمەندیی بنەمایی و سەرەكی كۆمەڵگای 
راپرسییەكانی  لــەئــاكــامــی  كــە  ــەی  ــان ــای دات ئــەو  مــەدەنــیــە. 
دیموكراسییە تازە سەرهەڵداوەكانی ئەوروپای خۆرهەاڵتی 
و ناوەندی بەدەستهاتوون، دەریانخستووە كە دڵخوازی و 
ویستی جەماوەر بۆ دەنگدان ناچێتە ژێركاریگەریی ئاستە 
كورتخایەنەكانی ناڕەزایی. بۆ زۆربەی خەڵكی ئەو  ناوچانە، 
گرنگی بونی مافی دەنگدان زۆر زۆرترە لە تێبینی و روانگە 
سیاسیەكان.  كاراكتەرە  و  سیاسەتەكان  كورتخایەنەكانی 
گرنگی هەڵبژاردن گرێدراوی شێوازی بەڕێوەچونی هەڵبژاردن 
و رێكخراوە دەوڵەتییە بەشدار و تێوەگالوەكانە، هاوكات هەم 
پرۆسە و هەم دوائاكامیشە. لە ئەدەبیاتی بەبازاڕكردندا ئەو  
تایبەتمەندییە دەبێتەهۆی ئەو وێنایەی كە بەوردی سەیری 
كەمپین و بە رێزەوە سەیری رێكخراوە سیاسیەكان بكرێت. 
بەاڵم ئەو پارادۆكسە هەردەمێنێتەوە كە پرۆسەیەك دەبێت 
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بە وردی و تەندروستییەوە بەڕێوەبچێت، بێبایەخ و ناگرنگ 
لەبەرچاو دەگیردرێت. بە لەبەرچاوگرتنی ئەو بابەتە، ئەوەمان 
بۆ دەردەكەوێت كە بەبازاڕكارێكی سیاسی تەنیا لەڕێگەی 
تێگەیشتنێكی گشتگیر لە گروپی دەنگدەران، كەلتوری ئەوان، 
دەتوانێت  داواكارییەكانیانەوە  و  چــاوەڕوانــی  و  بەهاكان 

رێگری لە هەڵە روخێنەرەكان بكات.
ــەوەی كــۆمــەاڵیــەتــی)شــەرعــیــەت و  ــردن ــك ــڕاســت ــشــت پ

رەواییپێدان(
بەكاربەربێت،  چاالكییەكی  لـــەوەی  زۆرتـــر  ــگــدان  دەن
)رەوایەتدان( پشتڕاستكردنەوە  بە  پەیوەندیی  كە  كارێكە 
و  ئــاكــام  دەنـــگ  بەلجیكا،  لــە  هــەیــە.  كۆمەاڵیەتییەوە  ی 
نیشتمان  )دامــەزرانــدن(،  كــار  وەك  پرسی  رەنــگــدانــەوەی 
بێگومان  زمانە.  و  شوناس  بە  پەیوەندیدار  باسەكانی  و 
پرسە كەسی و یەكالیەنەكان و بارودۆخی كۆمەڵگا نابێت 
جیاوازیە  بــەاڵم  سەیربكرێن،  بێبایەخ  و  پشتگوێبخرێن 
كۆمەاڵیەتییە سەرەكیەكان )پرسە گشتی و جەماوەریەكان( 
پەیوەندی  ــەی  زۆرب لێوەدەكرێت.  باسیان  لەهەڵبژاردندا 
بە  بەڵێنەكان  و  ئــەرك  پێیانباشە  سیاسیەكان  مامەڵە  و 
گروپە  پێشمەرجەكانی  پێدابنێن.  دانــیــان  و  بزانن  رەوا 
دەنگدەرەكان. توانای مانۆڕ و چاالكی بەبازاڕكردنی پارت 

و گروپە سیاسیەكان كەمدەكەنەوە.
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دژە دەنگ
ــەك كــە لــەبــوارەكــانــی دیــكــەی بــەبــازاڕكــردنــدا  ــاردەی دی
ئەزموونكراوە بریتییە لەگروپی دژەدەنگ. لەناخی گروپێكی 
لە  نەك هەر حەز  كە  لەوانەیە گروپێك هەبێت  دەنگدەردا 
سەركەوتنی كاندیدی دڵخوازی خۆی لە هەڵبژاردن دەكات، 
دیكەش  گروپی  چەندین  یان  یەك  نەبێت  پێیخۆش  بەڵكو 
لەڕێگەی  ئەو مەبەستە دەتوانێت  بەدەستبێنن.  سەركەوتن 
چاالكیەكانی  خولێكی  درێـــژای  لــە  نەگەتیڤ  پەیوەندیی 
تاكتیكییەوە  دەنگدانی  لەڕێگەی  یان  هەڵبژاردن،  پرۆسەی 
كاتێك  لەڕاستیدا  دژەدەنگ  گروپی  دەنگی  ببێت.  مسۆگەر 
هاندەدرێت كە بڕیار نیە پشتیوانی لە سەركەوتنی كاندیدێك 
واڵتانی  لە  دەنگدانە  لەمجۆرە  فـــراوان  نمونەی  بكرێت. 

جۆراوجۆردا بەدیكراوە.
ئاكام و دواهاتی ئەو تایبەتمەندییە ئەوەیە كە پێویستمان 
شێوازەكانی  و  هەڵبژاردن  كە  دەبێت  بەبازاڕكارانێك  بە 
هەڵوێستی  دۆخــدا  هەندێ  لە  بناسن،  بەباشی  دەنــگــدان 
بەرگریكارانە بگرنەبەر. لەم سیناریۆیەدا ركابەریی تەنیا بۆ 
ركابەردا  كاندیدی  لەبەرامبەر  كاندیدی خۆی  سەركەوتنی 
نیە، بەڵكو تێكۆشانە بۆ بەالوەنان و لەمەیدان بەدەركردنی 

كاندیدێك كە بەرژەوەندیی هاوبەشی لەگەڵماندا نیە.
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تایبەتمەندییە پرۆسەییەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی
دەكرێت تایبەتمەندییە پرۆسەییەكانی شوێنی بەبازاڕكردنی 
شوێنە  ئەو  تایبەتی  بــازاڕی  چاالكیی  ناوی  لەژێر  سیاسی 
پێناسە بكرێت. وەك دەبینرێت، دەستەواژەی چاالكی بازاڕ 
یان كۆی ئەو چاالكیانەی كە بە كردەیی ئەنجامدەدرێن، واتای 
لێرەدا  لەبەبازاڕكردنی سیاسیدا پێكدێنن.  سەرەكیی پرۆسە 
تاوتوێبكەین،  پرۆسەییانە  تایبەتمەندییە  ئەو  تەنها  بەنیازین 
دیكەی  هەلومەرجەكانی  لەگەڵ  تایبەت  بەشێوازێكی  كە 
تایبەتمەندییە  دەتوانین  هەیە.  جیاوازییان  بەبازاڕكردندا 
ناوزەدبكەین.  كایەكە  رێساكانی  و  یاسا  بە  پرۆسەییەكان 
ئەو تایبەتمەندییانە سەبارەت بەو میتۆد و سیستمانەن كە 
تایبەتمەندییە  ئەو  زاڵن.  بەبازاڕكردندا  بەسەر چاالكییەكانی 

پرۆسەییانە كە لێرەدا دەچینە سەریان بریتین لە:
جوڵە و رۆیشتنی لەسەرخۆ لە ناوەڕۆك بەرەو ستایل 

لە كەمپینەكانی هەڵبژاردندا.
لەوانەی  كە  پەیوەندییانەی  و  ریكالمی  ستانداردە  ئەو 

رابردو جیاوازن و هەنوكە بەكاردەهێنرێن.
دیاردەی راپرسییە سیاسیەكان.

سەرنج و گرنگیدانی میدیاكان بە پرۆسەكە.
بۆ  نەرێنی   كڕینی  دەرفــەتــی  كــە  تاكتیكی  دەنــگــدانــی 

دەنگدەران دەڕەخسێنێت.
لەخوارەوە ئەو تایبەتمەندییانە جیا بەجیا رووندەكەینەوە.
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رێچكە )ستایل( لەبەرامبەر ناوەڕۆك 
بە خستنەڕوو و  پەیوەندیی  تاڕادەیەكی زۆر  سیاسەت 
بەرهەمهێنانی ئایدیایەكەوە هەیە. هەڵبژاردن میكانیزمێكە كە 
لەئاكامدا بیروبڕوا و ئایدیای هەندێك كەس بەسەر بیروبڕوا 
و ئایدیای هەندێ كەسی دیكەدا سەردەكەوێت. بەاڵم هاوكات 
و  ئایدیۆلۆژیی  ئەرگیومێنتە  كە  بیربكەینەوە،  وەها  نابێت 
تەنیاوتەنیا  سیاسیەكان  زانستە  تایبەتەكانی  ناوەڕۆكیە 
ئەرگیومێنتێكن كە جێگای سەرنج و فۆكەسی بەبازاركردنی 
پەیوەندییەكی  سیاسی  بەبازاڕكردنی  لەڕاستیدا  سیاسین. 
ئەوتۆی بە ئەرگیومێنتە ناوەڕۆكی و ئایدیۆلۆژیاییەكانەوە 
نیە. هەنوكە زۆرێك لە توێژەرانی میدیا و زانستە سیاسیەكان 
زۆرتر لە پێشوو گرنگی بە ئەو گۆڕانكارییانەی دەدەن، كە 
لە ناوەڕۆكی ئەرگیومێنتە سیاسییە رۆژانەكانی جەماوەردا 
هاتونەتەئاراوە. زۆربەی ئەو توێژەرانە گرنگی بە ناوەڕۆكی 
ئەرگومێنت و باسە رۆژانەكانی كۆمەڵگا نادەن، بەڵكو زۆرتر 
گرنگی بە بابەت و مژارەكان دەدەن. مەبەست لە گرنگیدان 
بەم مژارانە، ئەوەیە كە ئەرگیومێنتە ئاڵۆزە گشتییەكان بە 
شێوازی پوختە و روون و لەچوارچێوەی رستەی جێگای 
تێگەیشتندا بۆ جەماوەر باسبكرێن، تاكو بەمجۆرە سەرنجی 
"رۆنــاڵــد  راكــێــشــن.  مەبەست  كــانــدیــدی  ــەرەوالی  ــ ب گشتی 
پشتیوانی  زۆرترین  ئەمریكا  پێشووی  سەرۆكی  ریگان" 
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ناوەندێتی  رێگەی  لە  هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی كۆماردا  لە 
پێدان بە مژارەكانەوە بەدەستهێنا؛ واتە گرنگیدانی قوڵ بە 
جڤاكی جەماوەر بە كەڵكوەرگرتن لە سمبولیزم و بزواندنی 
یان  تایبەت،  و  تۆكمە  پالنێكی  هەبونی  نــەك  ســۆزەكــان، 
جیاوازییەكی تایبەت لەگەڵ كاندیدەكانی دیكەدا. بەگریمانەی 
جەماوەر،  بۆ  ئاشنا  سمبولی  لە  كەڵكوەرگرتن  زۆرەوە 
پشتیوانیی كەسایەتییە بەناوبانگەكان توانای باش قسەكردن 
بەدەستهێنانی  لە  زۆرتــری  كاریگەریی  وتـــاردان(،  )بــاش 
دەنگدا هەیە وەك ئەوەی لە خاڵی هەبونی سیاسەت و پالنی 
داواكارییەش  ئەو  بەڵگەی  پێویستە  هەیە.  تۆكمەدا  و  قوڵ 
و  تەلەفزیۆنی  بەرنامە  و  دیمانە  لە  زۆرێــك  كە  ئەوەبێت، 
بیروڕای  یان  كاندیدەكان  پالنی  بارەی  لە  كە  رادیۆییەكان 
ئابوری،  وەك  سەرەكییەكانی  پرسە  بە  سەبارەت  ئــەوان 
كەلتور و هتدن، بینەرییان زۆر نیە، ئەوەش لەكاتێكدایە كە 
دەڵێن:  وەك  و  پەراوێزەكان  لەبارەی  كە  بەرنامانەی  ئەو 
دەنگۆ و قسە و باسەكانن، الیەنگری )بینەر( زۆر بەرەوالی 
لەبارەی رۆژنامە  بابەتە دەقاودەق  خۆیان رادەكێشن. ئەو  
و گۆڤارەكانیشەوە دروستە. واتە لە رۆژنامە و گۆڤارەكاندا 
ناوەڕۆكی الوازەوە دەخرێنە بەرباس و  بە  بابەتی  زۆرتر 
دەرخواردی خەڵك دەدرێن و بابەتی خاوەن كوالیتی هەندێك 
لە رۆژنامەكان روبەڕووی پشتگوێخستن و گرنگی پێنەدان 
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دەبنەوە. بە زمانێكی ساناتر ئەوەی دەبێتەهۆی سەركەوتنی 
كاندیدێك، بەرنامەی ئەو كاندیدە نیە، بەڵكو شێواز و ستایلی 
بــەداخــەوە  پرسە  ئــەو   كە  بەرنامەكانیەتی  خستنەڕووی 
لە  بەبازاڕكردن  بەگریمانەوە  و  پەرەدەستێنێت  رۆژبەڕۆژ 
فۆرمی ئامانجگەرایانەیدا دەتوانێت لە گۆڕینیدا كاریگەربێت.
لەم سااڵنەی دواییدا، رێژەیەكی ئێجگار زۆری زانیاریی 
بە  گشتییەكانەوە  میدیا  لەڕێگەی  سیاسی  و  هەڵبژاردن 
بڵێین  بتوانین  رەنگە  كــەوابــو  رادەگــەیــەنــرێــت.  جــەمــاوەر 
ناوەڕۆكی زانیاری و راپۆرتی لەوچەشنە زۆرتر لەپێشوو 
ئایا  بــەاڵم  بــون.  پۆلیسی  تەنانەت  و  كەسی  ــۆزداری،  سـ
ــدی عــەقــاڵنــی و لــۆژیــكــی تێیدا  ــەن هــەڵــبــژاردنــێــك كــە رەه
سەركەوتووی  هەڵبژاردنێكی  دەتوانێت  هەبێت،  رۆڵیان 
)تـــەنـــدروســـت(ی لــێــدەربــچــێــت؟ هــــارووپ لــەمــبــارەیــەوە 
بەبازاڕكردنی  بەبێ  هــەیــە:  سەرنجڕاكێشی  بۆچونێكی 
سیاسی، بەمەزەندە كەمپینەكان دەبنە دیمانەی راستەقینە و 
تەندروست، بەاڵم ئەو دیمانانە سەرنجی بەشێكی هەرە كەم 
لەخەڵك بەرەوالی خۆیان رادەكێشن. زۆربەی دەنگدەران 
پێیانخۆشە هەراوهۆریا و گاڵەگاڵی هەڵبژاردن ببیستن، ئەو 
شتێكی  نەك  بكەن،  رەچــاو  تێكهەڵچونێك  وەك   پرۆسەیە 

سەروی ئەوە.
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ستایل  لە  ــەدوای  رۆژ  ل رۆژ  جەختكردنەوەی  ئاكامی 
تایبەتی  گرنگیەكی  خــســتــنــەڕوو،  ــوازی  شــێ كــە  ــە  ــەوەی ئ
و  مانیفێست  بــۆ  گـــەڕانـــەوەی جــاروجــار  ــردووە.  ــداك ــەی پ
خۆی.  گرنگی  ئاستی  نزمترین  گەیشتووەتە  سیاسەتەكان 
دەتوانین وەها ئاكامگیری بكەین، كە بەئامانجكردنی سۆز 
بە بەراورد لەگەڵ بەئامانجكردنی هزر و عەقڵدا دەتوانێت 

سەركەوتنی زۆرتری بەدواوەبێت.

ستانداردە نوێكانی ریكالم و راگەیاندن
سیاسی  بەبازاڕكردنی  پرۆسەییەكانی  تایبەتمەندییە 
لەگەڵ  میدیاییەكانەوە  و  ریكالمی  ستانداردە  رووی  لە 
بەبازاڕكردنی  نمونە  )بۆ  بەبازاڕكردندا  دیكەی  بوارەكانی 
زۆرتر  نەگەتیڤ  ریكالمی   نمونە  بۆ  جیاوازە.  بازرگانی( 
بــوارەدا  لــەو  و  سیاسی  بەبازاڕكردنی  بــواری  بە  تایبەتە 
پاوانكراوە. ئەڵبەت بە تۆزێك چاوپۆشییەوە دەتوانین بڵێین 
ریكالمی بەراوردكارانە نزیكترین شێوازی ریكالمكردنە بە 
ریكالمی  نەگەتیڤ. رێكخستنی پەیوەندیی نەگەتیڤ تەنانەت 
لەئاستی كەسی و وشەی ناشیاو، لەدنیای سیاسەتدا، شتێكی 
دەتوانێت  نەرێنی  راگەیاندنی  بەاڵم  نیە.  دانسقە  سەمەرە و 
كاندید  پۆزەتیڤی  وێنای  و  پێگە  لەسەر  نەرێنی  كاریگەریی 
كۆماری  سەرۆكایەتی  لەهەڵبژاردنی  بابەتە  ئــەو   دانێت. 
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هێرشەكانی  كە  كاتێك  بەدیكراوە.   ،)1990( ساڵی  ئیران، 
هەرە  هەڵوێستی  هۆی  بوە  ركابەرەكەی  سەر  بۆ  كەسێك 
توانای  هێرشبەر.  گروپی  بە  بەرامبەر  جەماوەر  نەگەتیڤی 
دەتوانێت  زویری  و  دودڵی  و  گومان  ترس،  دروستكردنی 
رووماڵكردنە  و  تەلەفزیۆن  بێوێنەی  تــوانــای  لــەڕێــگــەی 
یان  بەرگری  دەرفەتی  كە  بێتەئاراوە،  هەواڵنێرییەكانەوە 
كەسی  نــاداتــە  شایستەیی  سەلماندنی  بۆ  پێویست  كاتی 

بەئامانجكراو یان هێرش كراوەسەر.
بەڵگەیەكی دیكە كە بونی ستانداردە نوێكانی ریكالم و 
راگەیاندن لە بەبازاڕكردنی سیاسی پشتڕاست دەكەنەوە، 
بۆ  یاسایی  سنوردارێتی  و  لەمپەر  دانــانــی  لە  بریتین 
پڕوپاگاندەی سیاسی لە زۆربەی واڵتانی دنیادا، هەبونی 
و  سیاسی  ریكالمی  ــەوەی  ــاڵوكــردن ب كــاتــی  بــۆ  ســنــور 
سنوردارێتی  و  ئاستەنگ  بودجەییەكان.  سنوردارێتییە 
بەبازاڕكردنی  قەڵەمڕەوی  بە  تایبەتن  زۆرتر  جۆرە  لەو 
بازرگانیدا  بــەبــازاڕكــردنــی  لــە  قبوڵكردنیان  سیاسی، 
ــەاڵم لــەگــەڵ ئــەوەشــدا نــوســەران لەبەشی  زەحــمــەتــە. ب
بەرباس  دەخــەنــە  روونــكــردنــەوە  كۆمەڵێك  ــوودا  ــات داه
بازرگانی  و  سیاسەت  بواری  ریكالمی  دەریدەخەن  كە 

زۆریش لێكدی دوورنین.
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گرنگی و سەرنجدان بە هەواڵ و میدیاكان
گرنگی و سەرنجێك كە میدیا و رۆژنامەكان دەیدەنە 
رۆژانی  لە  )بەتایبەت  هەڵبژاردن  و  سیاسیەكان  پرسە 
ــدا( بــەهــیــچ شــێــوەیــەك لــەگــەڵ بــوارەكــانــی  ــژاردن ــب هــەڵ
ــااڵو  ك بــەبــازاڕكــردنــی  بـــەبـــازاڕكـــردن وەك  ــەی  ــك دی
جۆرە  ئەو  نیە.  بەراوردكردن  شایانی  خزمەتگوزاریدا، 
ئەرگیومێنتە  و  پرس  بە  تایبەت  سەرنجدانە  و  گرنگی 
و  بانگەشە  لــە  ــەدەر  بـ كــاتــی  تــەنــانــەت  ســیــاســیــەكــان، 
هــەڵــبــژاردنــیــشــدا بـــەرچـــاوە. هــەر ئــەو روومــاڵــكــردنــە 
كەمپینی  چەمكی  كە  سیاسیەكانە  پرسە  بەردەوامەی 
شوێنێكی  لە  كە  باسێك  بەرباس؛  هێناوەتە  هەمیشەیی 
تردا وردتر دەچینە سەری. رووماڵی تەلەفزیۆنی باسە 
دیكەدا  میدیاكانی  لەچاو  هەڵبژاردنەكان  و  سیاسی 
كاریگەرییە  ئەو   بەرچاوی  ئاكامی  زۆرترە.  كاریگەریی 
بڕیاری  كە  ببینین  كەسانە  ئــەو  ــڕوای  ب لە  دەتوانین 
لەبارەی  بێبنەمایان  و  وشــك  الیەنگری  یــان  یەكالیی 

نیە. تایبەتەوە  كاندیدێكی 
كاریگەریی  هــەوڵــدەدەن  پڕۆفیشناڵ  بەبازاڕكەرانی 
هەڵسەنگێنن.  دەنگدەران  لەسەر  میدیاییەكان  رووماڵە 
تایبەتی  یــارمــەتــیــی  ــە  ل ــەوە  ــارەی ــب ــەم ل بــكــرێــت  ــە  ــگ رەن
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راگەیاندن  لێكۆڵەرانی  و  كۆمەاڵیەتی  زانستی  توێژەرانی 
ــتــەبــەرچــاو كە  ــا دێ ــەاڵم وەهـ ــت، بـ ــردرێ ــی ــگ كــەڵــك وەرب
ئەوانیش خۆشیان لەبارەی چیەتی و رێژەی كاریگەریی 
دژوارێتی  هۆكاری  نیین.  كۆدەنگ  گشتییەكان،  میدیا 
ئەندازەگرتنی رێژەی كاریگەری میدیاكان لەسەر دەنگی 
جگە  ئەڵبەت  ئاشكرایە.  و  روون  كــەمــوزۆر  جــەمــاوەر، 
دەتوانن  كە  هەن  دیكەش  فراوانی  فاكتەری  میدیاكان  لە 
لەسەر راكێشانی دەنگ و بۆچونی جەماوەر كاریگەرییان 
هەبێت. لەو فاكتەرانە دەتوانین ئاماژە بە ئایین )ئایینزا(، 
ئەوەشمان  دەبــێــت  هــاوكــات  بكەین.  هتد  و  پـــەروەردە 
لــەبــەرچــاوبــێــت كــە جــیــاوازیــی مــرۆڤــەكــان لــە زۆربـــەی 
دەبێتە  الیەنە سایكۆلۆژی، كەسایەتی و ژینگەییەكانەوە، 
جۆراوجۆر  شێوازی  بە  پەیامێك  تاكە  ئەوەی  كە  هۆی 
بۆ  جیاجیای  لێكدانەوەی  و  شرۆڤە  و  وەربگیردرێت 
بكرێت؛ كەواتە ناكرێت هیوایەكی زۆرمان بە كارتێكردنی 
تاكەكان هەبێت.  لەسەر  میدیایی  پێشبینیكراوی رووماڵی 
كاریگەریدانانی  توانای  لــەبــارەی  ئەرێنی  روانگەیەكی 
و  لەئارادایە  سیاسیدا  بارودۆخی  لە  گشتییەكان  میدیا 

لەم كاریگەرییە بكرێت. ناكرێت نكۆڵی 
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راپرسییە سیاسییەكان
كە  بازاڕیانەی  توێژینەوە  ئەو  زۆربــەی  بەپێچەوانەی 
سیاسیەكان  راپرسییە  ئەنجامدەدرێن،  بازرگانیدا  لەبواری 
بونەتە پرۆسەیەكی هەمیشەیی، بەپێی باسی گەرمی رۆژ. 
هەڵبژاردندا  رۆژەكانی  نێوان  لە  گشتی  بە  راپرسییەكان 
و  جێبەجێبون  لە  خێراییە  ئەو   باڵودەبنەوە.  و  جێبەجێ 
بەدەستهێنانی  و  خستنەڕوو  لە  رێگردەبێت  باڵوبونەوەدا، 
و  پێشینە  سەرەكیەكان  خواستە  ــەاڵم  ب ــوڵ،  ق زانــیــاریــی 
بە  راپرسییانەدا  لەم  دەتوانن  بنەماییەكان  تایبەتمەندییە 
هەند وەربگیردرێن. راپرسییەكان مەبەست و پاڵنەرەكانی 
و  دەكــەن  ــاڵ  رووم هەنوكەییدا  هەلومەرجی  لە  دەنــگــدان 
سەرنج  پارت،  رێبەرانی  خوێندنەوەكانی  ئەوە،  سەرەڕای 
لە كارنامەی دەوڵەت و باسە گەرمەكانی رۆژیش دەدەن و 
هەڵیدەسەنگێنن. ئەو راپرسییانە لەو ڕووەوە كە دەخرێنە 
دیكەی  جۆرەكانی  لە  بەرهەمهێنەرانەوە،  و  بازاڕ  بەردەم 

توێژینەوە بازاڕییەكان جیاوازن.
ــەو بــاســانــەی كە  ــەوەی راپــرســیــیــەكــان و ئ ــردن ــاڵوك ب
رەهەندە  لەسەر  كاریگەری  دێن،  راپرسییەكاندا  بــەدوای 
بۆنمونە،  دادەنــێــن.  سیاسی  پرۆسەی  جۆراوجۆرەكانی 
ــەبــارەی  ــمــارك  ل ــی ــە رێــفــرانــدۆمــی ســـاڵـــی)1992(ی دان ل
"ئەسڤنس"  و  "ســڤــنــس"  مــاســتــرێــخــت،  رێــكــكــەوتــنــنــامــەی 
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ئاكامی  راگەیاندنی  كــاردانــەوەی  كــەچــۆن  دەریانخست 
لــەســەر  زۆری  ئــیــجــگــار  ــی  ــەری ــگ ــاری ك ــان،  ــەك ــی ــرســی راپ
هەڵبژاردن  كلیلییەكانی  و  گرنگ  خاڵە  لە  جەختكردنەوە 
)بەڵێ(  دەنــگــی  بەدەستهێنانی  بــۆ  كــە  كەسانێك  هــەبــوە. 
هەوڵیاندەدا، بە ئاگایی لە ئاكامی ئەرێنی باسە ئابورییەكان 
لەرابردو، جەختكردنەوەیان لە پرسە سیاسیەكان گۆڕی بۆ 

پرسە ئابوریەكان.
بەخۆیی  متمانە  ریـــژەی  راپرسییەكانەوە  لــەڕێــگــەی 
كارتێكەری  یــان  گــۆڕان  سیاسەتیش  داڕشتنی  و  ــارت  پ
بەخۆوە دەبینێت. چاالكانی پارت و كەسانی خاوەن بڕیار 
روانــگــەی  كــە  هــاوبــیــرەوە،  كەسانی  لــەالیــەن  پێیانخۆشە 
و  پڕببێتەوە  دەوروبــەریــان  هەیە،  هاوچەشنیان  سیاسی 
گشتییەكان  راپرسییە  بــدەن،  گەمارۆیان  هاوبیرەكانیان 
بەردەم  دەخەنە  باوەڕ  جێگای   تاڕادەیەك  سەرچاوەیەكی 
ــەمــوزۆر شایەنی  ــاش و ك ــاری ب ــی ــەوەی زان بــۆ كــۆكــردن
دیاریكردنی  لە  )راپرسییەكان(  دەتــوانــن  پشتپێبەستنن؛ 
چوارچێوەكان،  ــارت،  پ گرنگەكانی  ئەرگیومێنتە  و  پــرس 
پەیوەندیەكان و شێواز و رەوتی گشتی كەمپینی هەڵبژاردن 

بەكەڵك بن.
"كراو" بڕوای وایە جیاكردنەوەی كاریگەریی راپرسییەكان 
لە كاریگەریی بەشەكانی دیكەی كەمپینی هەڵبژاردن، كارێكی 
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نەشیاوە، بەاڵم بەڵگەكان دەریدەخەن كە ئەو كاریگەرییە نە 
ئەوەندە بەهێز )قوڵ( و نە ئەوەندەش یەكالیی و نەگۆڕە؛ 
لە ئەدەبیاتی بەبازاڕكردنیشدا هێندە ناپەرژێنە سەر روو لە 
زیادبون یان روو لەالوازبونی كاریگەریی راپرسی، داكۆكی 
كە  گرنگ  ئاكامگیرییەكی  لێنەكراوە.  ئەوتۆی  جەختێكی  و 
دەتوانین  سیاسی  بەبازاڕكردنی  و  راپرسی  بە  سەبارەت 
لــە رێگەی  ــاری  ــی زان كــۆكــردنــەوەی  كــە  ــە،  ــەوەی ئ بیكەین 
راپرسییە درەنگوەختەكانەوە دەنگدەر بۆ دەنگدانی تاكتیكی 

ئامادەدەكات.

دەنگدانی تاكتیكی 
ئەگەر بمانەوێت خاڵێكی جیاواز بۆ بەبازاڕكردنی سیاسی 
ئەو  دیاریبكەین،  بەبازاڕكردن  دیكەی  جۆرەكانی  لەچاو 
خاڵە دەنگدانی تاكتیكییە. لە حەقیقەتدا ئەو جۆرە دەنگدانە 
بەبازاڕكردنی سیاسی لە بوارەكانی دیكەی بەبازاڕكردن 
هاوتای  و  هاوچەشن  تاكتیكی  دەنگدانی  جیادەكاتەوە. 
كااڵ و خزمەتگوزاریدا.  بەبازاڕكردنی  لە  نەگەتیڤە  كڕینی 
دەنگدانی تاكتیكی كاتێك روودەدات كە دەنگدەر بەمەبەستی 
كاندیدێكی  بە  دەنگ  پاڵێوراوان،  لە  یەكێك  دەنگنەهێنانی 
دیكە دەدات، كە ئاشنایی و زانیاری زۆریشی لەبارەیەوە 
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تاكتیكی  دەنگدانی  كاریگەری  ئاستی  ئەندازەگرتنی  نیە. 
دیاریبكەین،  بەڕوونی  ناكرێت  واتــە  ئەستەمە؛  كارێكی 
لە  دەتوانێت  چەندە  تاكتیكی  دەنگدانی  بە  پشتبەستن  كە 
سەركەوتنی كاندیدی مەبەستی ئێمەدا كاریگەریی هەبێت؛ 
دەنگدانی  بۆ  جەماوەر  هاندانی  كە  بزانین  ئــەوە  دەبێت 
كاریگەریی  هەڵبژاردندا  ناوچەییەكانی  بازنە  لە  تاكتیكی 
زۆرتری دەبێت. لەم  بازنانەدا )بازنە هەرێمییەكان( بەهۆی 
بچووكی سنور و كۆمەڵگاكەوە، هێزی زیاتر بۆ هەبونی 
تایبەتدا  كاندیدێكی  و  خەڵك  لەنێوان  كەسی  دوژمنایەتی 
بابەتە  ئەو   گەورەكاندا  شارە  لە  كە  لەكاتێكدا  لەئارادایە؛ 
تاكتیكی  دەنگدانی  بۆ  هاندان  دەبێت  كاڵدەبێتەوە.  زۆر 
ناوچەیی  بەبازاڕكردنی  پالنی  سەرەكی  بەشێكی  وەك 
دەبێت  سیاسیەكان  بــەبــازاركــارە  بگیردرێت.  لەبەرچاو 
بگەن  دەنگدانە  جۆرە  ئەو  رازەكانی  رەمزو  و  لەئاڵۆزی 
دیاریكردنی شێوازی  لە  دەتوانن  كە  زانیاریانەی،  ئەو  و 
جۆراوجۆری  لەكەناڵی  بن،  بەكەڵك  تاكتیكیدا  دەنگدانی 
بەبازاڕكەرانی  ئەگەر  بەدەستبێنن.  راپرسییەكان  وەك 
سیاسی دەیانەوێت ئاكامی ئەرێنی لە هاندان بۆ دەنگدانی 
ئامانجگیرییەكی  و  پالندانان  پێویستە  وەرگــرن،  تاكتیكی 

وردیان هەبێت.
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هــەنــوكــە  وتــمــان  پێشتر  كــە  جــــۆرەی  ــەو  بـ ــەر  هـ
كۆمەڵگا،  گرنگەكانی  پرسە  و  باس  لەگەڵ  بەبەراورد 
فۆڕم  بە  واتە  دەدرێــت؛  رێچكە  بە  زۆرتر  گرنگییەكی 
و شێوازی راگەیاندنی پەیام. ئەو  بابەتە ئاشكراكەری 
ستایل  بەرەو  ناوەڕۆكەوە  لە  سەرنجە  وەرچەرخانی 
ــوازی دركــانــدنــی بــابــەتــەكــان(. لــە هــەڵــبــژاردنــدا،  )شــێ
میدیاكان زۆرتر هاوچەشنی و لێكچونەكان دەوروژێنن 
نەك جیاوازییەكان. بۆ نمونە، "سمیت" لەبارەی گرنگی 
وتار  و  لێدوان  كە  كەسانەی  )ئەو  لێدواننوسەكانەوە 
دەڵێت:  دەنوسن(  لیدەرەكان  و  كاندید  ســەرۆك،  بۆ 
تا  بنوسن  كێشەكانەوە  لەبارەی  پێیانخۆشە  زۆرتــر 
دەتوانێت  ستراتیژیەت  كە  وانــەیــەك  چــارەســەریــان. 
فێری  سیاسیە  بــەبــازاڕكــردنــی  تایبەتمەندییەی  لــەم 
ببێت ئەوەیە، كە دەبێت گرنگیەكی زۆرتر بە شێوازی 
دەنگی  گــیــرایــی  هــەرچــەنــد،  ــت.  ــدرێ ب پێشكەشكردن 
پارتەكان  كۆنفرانسی  پەردەی  رەنگی  یان  وەزیرەكان 
دەبێت  بەاڵم  نین،  هەڵبژاردن  ئاكامی  یەكالییكەرەوەی 
لە  ناعەقاڵنیەكان  توخمە  تــەواوی  بە  كە  وشیاربین 
و  نەزانین  بێبایەخ  دەنــگــدەرانــدا  دەنگدانی  رەفــتــاری 

چاوپۆشیی تەواویان لێنەكەین.
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بۆ  واڵتێكدا  لەهەر  كە  ســتــانــداردانــەی  و  یاسا  ئــەو 
بــەبــازاركــارەكــانــیــان  هــەیــە،  بــونــیــان  ریــكــالمــی سیاسی 
ــ  )تەلەفزیۆنی  هەواڵی  بەرنامەكانی  كە  ملكەچكردووە 
رادیۆیی( بۆ راگەیاندنی پەیامی خۆیان هەڵبژێرن، چونكە 
بەرنامە  لەچاو  كەمتریان  سنوردارێتیی  بەرنامانە  ئەو 
تەلەفزیۆنیەوە  رووماڵی  لەبارەی  هەیە.  ریكالمییەكان 
هەواڵی  لەبەرنامەی  بكەین؛  بەخاڵێك  ئاماژە  پێویستە 
زیرەكانە  وشەی  زۆرەوە  بەگریمانەیەكی  تەلەفزیۆنیدا 
ــگــیــر و  ــە دڵ ــاڵ و وشـــیـــارانـــە یـــان بــەواتــایــەكــی تـــر خ
ئایدیا  نەك  باڵودەبنەوە  لێدوانەكان  سەرنجراكێشەكانی 
تەواو  كەڵكی  دەمانەوێت  ئەگەر  بۆیە  هەر  بنەماییەكان. 
ئامرازی  دەبێت  وەرگرین،  تەلەفزیۆنیەكان  بەرنامە  لە 

تەواوكەری دیكەش لەگەڵیدا بەكاربێنین.
ئەو ستراتیژەی بەبازاڕكردن كە بۆ كەمپینێكی سیاسی 
دەیگرینەبەر، دەبێت بەتەواوی پشت بە زانیاری و داتاكانی 
بەدەستهاتوو لە راپرسییەكان ببەستێت. ئەگەر هاتوو بەپێی 
ئاكامی بەدەستهاتوو لە راپرسی )یان بەهەر شێوازێكی تر( 
بەرهەمێكدا،  لەبەرامبەر  بەكارهێنەر  كە  دەركەوت،  بۆمان 
دەخرێتە بەردەستی خۆڕاگری دەكات و قبوڵی ناكات، دەبێت 

خێرا بیرلە بوژانەوەی پێگەی كاندید یان پارت بكەینەوە.
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بەشی سێیەم
ئامرازەكانی پەیوەندیگرتن لە 

بەبازاڕكردنی سیاسیدا
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ئابوری  بنەمای وتووێژی لەسەر  لە)1992(دا كلینتۆن 
دانا. جۆرج بۆش پێیوابو كە ئەو و ریگان رەوشی ئابوریان 
هەوڵیدەدا  ڕووەوە  لەو  كــردووە.  سەقامگیر  و  رێكوپێك 
بەباسكردنی شتی دیكە، خۆی لەالی جەماوەر خۆشەویست 
لە  زۆرێـــك  هێشتا  كــە  تێگەیشتبو  ــەوە  ل كلینتۆن  بــكــات. 
ئابوریدان.  فشاری  لەژێر  ناوەڕاست  چینی  ئەمریكیەكانی 
هەڵبژارد.  ئابوریە(ی  سەرەكی  )نەزانیی  دروشمی  كەوابو 
رەوشێكی  لە  بنەماڵەتان  و  ئێوە  ئەگەر  كە  ئەوەبو  واتای 
بگۆڕێت.  بارودۆخەكە  ئەوەیە  باشتر  نین،  باش و شیاودا 
شارەزایان بڕوایان وایە كە هەر ئەو  هەڵوێستە بوە هۆی 

سەركەوتنی كلینتۆن لە هەڵبژاردنی )1992(دا.
سیاسی  بەشداریكردنی  ئاستی  دابەزینی  دوابـــەدوای 
هەڵبژاردن،  لەڕێگەی  سیاسی  چارەنوسی  دیاریكردنی  و 
ــی پــێــشــكــەوتــودا دەبــیــنــیــن ویــســت بۆ  ــان لـــەزۆربـــەی واڵت
بزواندنی  بەمەبەستی  جۆراوجۆر  تەكنیكی  بەكارهێنانی 
جەماوەر بەرەو بەشداریی زۆرتر لەئارادایە. هەر بەو جۆرەی 
دەتوانین  چاالكییە  ئەو   بینیوتانە،  لەم  كتێبەدا  تائێستا  كە 
لەم  لەقەڵەمبدەین.  سیاسیەكان  ئایدیا  بەبازاڕكردنی  وەك 
سەرهەڵدانی  و  دەركــەوتــن  بینەری  نوێیەدا،  بــارودۆخــە 
كۆمەڵێك ئامرازی تازەشین كە بەكارهێنانیان ئاكامی باشی 
فراوانی بەدوادا بوە. بۆ نمونە، لە ئینتەرنێت وەك ئامرازێكی 
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ریكالمكردن كەڵك وەردەگیردرێت و ریكالمی دیجیتاڵی لە 
فۆرمی جۆراوجۆردا و زۆربەی لەڕێگەی پەیامی كورتەوە 
واڵتانی  لە  ــی  دوای سااڵنەی  لــەم  هاوكات  سەریهەڵداوە. 
راپرسی  لە  كەڵكوەرگرتن  لەجاران  زۆرتــر  پێشكەوتودا 
زۆرتر  ریكالمێكی  و  بەدیدەكرێت  ناوەندییەكان  گروپە  و 
لەڕێگەی كەناڵە ئاسمانی و تەلەفزیۆنی و رادیۆییەكانەوە 

باڵودەبێتەوە.
وەها  بــەاڵم  سیاسەتمەدارەكانە،  دایكی  مێژو  دەڵێن 
دێتەبەرچاو كە هێزە هەزارپارچەكانی بازاڕ جێگەی مێژویان 
گرتبێتەوە. جیا لە راست و درۆی ئەو  وتەیە، دەبێت ئەوە 
پێگەی  بەتواناكان  سیاسەتمەدارە  زۆربەی  كە  قبوڵبكەین 
بەبازاڕكردنی،  و  ناساندن  لە  خەمساردی  بەهۆی  خۆیان 

خۆیان و ئایدیاكانیان لەدەستداوە.
دژوارتر  هەلومەرجەكە  ئەوەی  كە  لەبەرچاوگرتنی  بە 
بەكارهێنانی  ســەرەڕای  بانگەشەكار  تیمەكانی  بوەتەوە، 
ئاساییەكانی  كەناڵە  و  ریكالمییەكان  میتۆدە  و  ئــامــڕاز 
پەیوەندیگرتن، دەبێت بۆ سەركەوتن گرنگی و سەرنجێكی 
زۆر بە بەكارهێنانی ئامڕاز و میتۆدە نوێ و خوڵقێنەرەكانیش 

بدەن.
بــەردەم دەرخــەری ویست و حەزی گروپە  بەڵگەكانی 
تازەكانی  تەكنیكە  و  میتۆد  بەكارهێنانی  بۆ  سیاسیەكان 
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بەبازاڕكردن و ریكالمن. پاڵێوراوان زۆرتر لەپێشوو خۆیان 
بە هەڵگری تاكە پەیامێك لە رێگەی ئایدیا و تەنها نیشانەیەك 
بە زمانێكی سادە و شیاوی تێگەیشتن بۆ جەماوەر پابەند 
دەزانن، واتە پێكهێنانی كەمپینێك كە تاكە پەیامێك بە تاك 

بەتاكی دەنگدەرەكان راگەیەنێت.
بەبڕوای پسپۆڕان، بەبازاڕكردن و ریكالمی تەندروستی 
سیاسی میكانیزمێك بۆ پەسەندكردنێكی ئازاد و دادپەروەرانە 
دەستاودەستكردنی  لە  یاریدەردەبێت  كە  پێشكەشدەكات، 
لەم بوارەدا  پارە و هەوڵێك كە  دیموكراتیانەی دەسەاڵت. 
بۆ  پێویستە، كە  پارەیەكی  بڕە  یان  تێچوو  خەرجدەكرێت، 

بەرقەراركردنی پرۆسەیەكی سیاسی خەرجدەكرێت.
زۆرجار پسپۆڕانی بەبازاڕكردن كە نیازی تاوتوێكردنی 
برەوپێدان  هەمان  یان  بەبازاڕكردن  پەیوەندیی  سیستمی 
پێنج  لە  پێكهاتوو  سیستمێكی  بە  سیستمە  ئەو   دەكــەن، 
 بەش دەزانن. یان بەزمانێكی تر، پسپۆڕانی بەبازاڕكردن 
بڕوایان وایە كە رێكخراوەكان دەتوانن لە فۆرمی یەكێك 
پەیوەندی  كۆمەڵگادا  لەگەڵ  خــوارەوە،  پالنەی  پێنج  لەو 
خوێنەرەكانی  بەگوێی  پەیامەكانیان  و  بكەن  بــەرقــەرار 
پەیوەندیگرتن  ئامڕازی  پێنج  دەستە  ئەو  بگەیەنن.  خۆیان 

بە كۆمەڵگا بریتین لە:
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ناكەسی  پێشخستنی  و  خستنەڕوو  هەرجۆرە  ریكالم: 
ــەالیــەن  ــوزاری ل ــگ ــەت ــااڵ یـــان خــزم ــا، كـ ــدی ــای ــەن( ئ ــالی ــێ )ب
تێچوونی  كــارە  ئەو   جێبەجێكردنی  كە  ریكالمكارێكەوە، 

هەبێت و پێویستی بە خەرجكردنی پارە هەبێت.

پەیوەندیی گشتی: هاندانی ناكەسی خواست بۆ بەرهەم، 
خزمەت، یان یەكەیەكی بازرگانی لە رێگەی باڵوكردنەوەی 
كە  بەبێئەوەی  میدیاكانەوە،  لە  گرنگ  و  ئەرێنی  هەواڵی 

پارەیەكی زۆر خەرج بكرێت.

فرۆشتنی راستەوخۆ: پێشكەشكردنی زانیاری لەبارەی 
بەرهەم، خزمەتگوزاری، ئایدیا و شتی لەو جۆرە بەشێوازی 
بـــەرەوڕوو،  ئــامــادەو  كڕیارانی  روبـــەڕووی  راستەوخۆو 

بەمەبەستی فرۆشتنی خزمەتگوزاری یان بەرهەم.

ئامڕازە  لە  كەڵكوەرگرتن  راستەوخۆ:  بەبازاڕكردنی 
لەگەڵ  پەیوەندی  بەرقەراركردنی  بۆ  پەیوەندی  نوێیەكانی 
تاقمێكی گەورە لە خوێنەران بەشێوازی راستەوخۆ و بەبێ 

نێوانگیری.
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ئــامــڕازی  كۆمەڵێك  )پێشخەر(:  ــرۆش  ف چەشكەكانی 
بزوێنەری جۆراوجۆر و جیاواز و زۆرجار كورتخایەن كە 
بەمەبەستی بزواندنی بەكارهێنەران یان كڕیاران بۆ كڕینی 
خێراتر یان فراوانتری كااڵ یان خزمەتگوزاری بەكاردەبرێن.
ــامــڕازە و هەمو  ــەو پێنج ئ لــە بــەبــازاڕكــردنــی نــوێــدا ئ
كەناڵەكانی پەیوەندیگرتنی ناوخۆی و دەرەكی رێكخراوەكان 
بەبازاڕكردن«  یەكپارچەی  »سیستمی  بەناوی  بەگشتی، 
ناوزەددەكرێن. ئەو دەستەواژەیە لەرابردودا زۆرتر بەناوی 

برەوپێدان ناوی دەهێنرا.
لە  ئــامــرازانــە  ئــەو   كەمی  جــیــاوازیــی  لەبەرچاوگرتنی  بــە 
رەنگە  بازرگانیدا،  بەبازاڕكردنی  و  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
نەتوانین بەوردی دیاریبكەین، كە هەر ئامرازێكی پەیوەندی لە 
بەبازاڕكردنی سیاسیدا، لەكام لەم پێنج  دەستەیەدا جێیدەبێتەوە، 
هەرئەوەش دەرفەتی ئاوێتەبون و تێكەاڵویی نێوان ئەو پێنج  
پۆلێنكردنە  ئــەو  كە  ئــەوەیــدا  لەگەڵ  دێنێتەكایەوە.  دەستەیە 
لەبواری  هەرگیز  پابەندین،  پێوەی  و  دەزانــیــن  دروســت  بە 
بەبازاڕكردنی سیاسیدا الیەنگریی توند و دەمارگیریمان بەرامبەر 
بەوانە نیە. هەر بۆیە رەنگە ئێمە لێرەدا میتۆد یان ئامڕازێكمان لە 
دەستەی پەیوەندیی گشتیدا دانابێت، بەاڵم لە كتێبەكانی دیكەدا 
لە دەستەیەكی تردا، ئاماژەمان پێكردبێت. لێرەدا هەوڵدەدەین 

ئەو  ئامرازە پێنجییانە و لقوپۆكانیان تاوتوێبكەین.
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ئامرازەكانی پەیوەندی لە بەبازاڕكردنی سیاسیدا
لەم بەشەدا هەندێك لە میتۆدەكانی پەیوەندیی سیاسی 
ــەئــەوروپــا و ئــەمــریــكــادا بــەفــراوانــی  ــەڕوو كــە ل ــن دەخــرێ
ــەوەی لـــەم  بــەشــەدا بــاســدەكــرێــت،  ــ بــەكــاردەهــێــنــرێــن. ئ
پەیوەندییە  لەبواری  لەمێژە  كە  ئامڕازانەی  لەو  بریتییە 
سیاسیەكاندا كەڵكیان لێوەرگیراوە. باسەكە لەسەرەتادا بە 
ریكالم وەك یەكەم بەشی سیستمی یەكپارچەی پەیوەندی 

دەستپێدەكەین.

ریكالم
پێویستە بەمشێوەیەی خوارەوە پێناسەی ریكالم بكەین: 
)بێالیەن(  ناكەسی  پێشخستنی  و  خستنەڕوو  جۆرە  هەر 
ریكالمكارێكەوە،  لەالیەن  خزمەتگوزاری  یان  كااڵ  ئایدیا، 
كە جێبەجێكردنی ئەو  كارە تێچونی هەبێت و پێویستی بە 

خەرجكردنی پارە بێت.
سنوری  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  لە  ناتوانین  هەرچەند 
دیاریبكەین،  بــەوردی  گشتی  پەیوەندیی  و  ریكالم  نێوان 
بەاڵم بە چاوپۆشیەوە دەتوانین ئەو  خااڵنەی خوارەوە وەك 

گرنگترین ئامڕازە ریكالمیەكان ئەژماربكەین:
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ریكالمی چاپكراو )نوسراو(
- ریكالمی سەر شەقامی )ئینڤایرۆنمێنتاڵ(

- ریكالم لە رادیۆ و تەلەفزیۆندا )بینین و بیستن(
ــە  ــوازان ــام لـــەم  شــێ ــەركـ لــــەخــــوارەوە بـــە پــوخــتــی هـ

رووندەكەینەوە.
و  رۆژنامە  بەكارهێنانی  )نوسراو(:  چاپكراو  ریكالمی 
كاندیدەكانی  دروشمی  و  وێنە  چاپكردنی  بۆ  گۆڤارەكان 
هەڵبژاردن، لە زۆربەی واڵتانی دونیادا شتیكی باوە. هەروەها 
باڵوكردنەوەی فالیەر و هەڵواسینی پۆستەری نەخشێندراو 

بە وێنەی كاندیدەكان، بەردەوام بەكاردەهێنرێت.
بە  سەر  زۆرتــر  كە  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  ئەدەبیاتی  لە 
واڵتانی بەریتانیاو ئەمریكای باكورە، چاپی پۆستەر و رەسمی 
بونی  هەیە. خاڵی  كەمتر  ریكالمی  میتۆدێكی  كاندیدەكان وەك 
گرنگی تاوتوێكردنی كاری چاپكردنی پۆستەر و وێنە ریكالمیەكان 
بۆ راكێشانی سەرنجی جەماوەرە. لەزۆربەی واڵتانی پێشەنگی 
لە  بــەكــارهــاتــوو  كۆنەكانی  میتۆدە  سیاسی،  بــەبــازاڕكــردنــی 

هەڵبژاردن، وردە وردە جێگای خۆیان دەدەنە میتۆدی نوێ.
لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ساڵی )1860(ی ویالیەتە 
لینكۆڵن"  دۆســتــانــی"ئــەبــراهــام  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی 
پێشنیاریانپێكرد وێنە ریكالمیەكەی بەجۆرێك مۆنتاژ بكات 

كە گەنجتر و ئەستۆی كورتتر بنوێنێت.
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ــەرم ئامێرە  ــت لــەڕێــگــەی نـ ــرێ ــەمــڕۆ دەك ــای ئ ــی ــە دن ل
سازبكرێت.  دڵخواز  ڤیدیۆیی  فیلمی  و  وێنە  گرافیكییانەوە 
فیلم  مۆنتاژەوە،  تەكنیكەكانی  لەڕێگەی  دەكرێت  تەنانەت 
ئەڵبەتە ئەو  لەدژی كاندیدەكانی تر دروستبكرێت.  و وێنە 
كەسانەی كە كاری دوور لە ئەخالقی لەو جۆرە ئەنجامدەدەن، 
دەبێت لە رەهەندە ناڕەوشتیەكان و ئەو مەترسییانەی كە 
دێنەكایەوە،  كارانەوە  جۆرە  ئەو  گشتیی  رسوایی  بەهۆی 
میتۆدە  ئــەو   بەكارهێنانی  ئاگاداربكرێنەوە.  و  وشیاربن 
لەزۆربەی واڵتاندا هێندە بوە بە باو و برەوی پەیداكردووە، 
كە كەمتر كەسێك بیر لەپیسی و نائەخالقێتی ئەنجامدانی 
كاندیدی  وێنەی  ئەوەی  كە  بارەی  لە  بڕیاردان  دەكاتەوە. 
خۆمان جوان و دڵخواز بكەین، رەنگە رەوشتی بێت، بەاڵم 
رەوشتییە؟  بەرامبەرەكەش  وێنەی  ناشیرینكردنی  ئایا 
لە  ئەمریكا،  سەرۆكایەتی  ئەو  دواییانەی  هەڵبژاردنی  لە 
وێنەكانی خاتوو هیالری كلینتۆندا ئەو جۆرە دەستكاری و 

ناشیرینكردنانە بەدیكرا.
ریكالمی سەر شەقامی )ئینڤایرۆنمێنتاڵ ریكالم(: ریكالمی 
یۆنانیەكان  راگەیاندنە.  شێوازی  كۆنترین  شەقامی  سەر 
ریكالمی سەر شەقامییان )5000( ساڵ لەمەوپێش كاتێك، 
كە ناو و دەستكەوتەكانی پادشاكانی خۆیان لەسەر دیواری 
شەقامی  ســەر  ریكالمی  داهێنا.  هەڵدەكەند،  ئارامگەكان 
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ئاسەوارەكانی  و  بەڵگە  پێشخستنە.  شــێــوازی  كۆنترین 
بەر  ئەشكەوتەكانی  لە  دەتوانین  شەقامی  سەر  ریكالمی 
لەمێژو و لەسەر ئێسك و بەردەكاندا لە رۆژهەاڵتی ناوین 
شەقامی  ســەر  ریكالمی  كــۆنــدا  میسری  لــە  بــدۆزیــنــەوە. 
و  گشتییەكان  پەیامە  راگەیاندنی  بۆ  دڵخواز  ئامڕازێكی 
لە  پەیامانە  جۆرە  ئەو  ئەژماردەكرا.  فرۆشتن  پەیامەكانی 
شەقامە قەرەباڵغ و پڕهاتوچۆكاندا دادەكوتران و هەنوكەش 
لە شەقامە سەرەكی و پڕهاتوچۆ و مۆدێرنەكاندا یەكەمن.

لە  دەتوانین  شەقامی  سەر  ریكالمی  بنەڕەتی  و  بنەما 
بكەین.  شوێندۆزی  سەرەتاییەكاندا،  و  كۆن  شارستانیەتە 
ئەستوونێكی  لە  میسرییەكان  لەمەوپێش  ساڵ  هــەزاران 
رێكەوتننامەكان  و  یاسا  راگەیاندنی  بۆ  بــەرز  بەردینی 
بۆجەماوەر كەڵكیان وەردەگرت. بێگومان فۆرم و شێوازی 
ریكالمیەكانی  ئایدیا  هـــەروەك  شەقامی  ســەر  ریكالمی 
دیكەی هاوتای، راوەستاو و نەگۆڕ نەماوەتەوە و بەردەوام 
بڕیووە. ریكالمی سەر شەقامی هێشتا  پێگەیشتنی  رێگای 

لەژیانماندا بونی  هەیە و لەناونەچووە.
ریكالمی سەر شەقامی میدیایەكە بە تێچوونی زیاترلە 3/6 
ملیارد دۆالر. هەرچەند ریكالمی سەر شەقامی بەجۆرێك 
بەاڵم  ئەژماربكرێت،  دەتوانێت  چاپكراویش  ریكالمی  وەك 
سەربەخۆ  شــێــوازی  بە  لــێــرەدا  گرنگییەوە  زۆر  بەهۆی 

)جیاواز لە ریكالمی چاپكراو(، تاوتوێیدەكەین.
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هۆی  بــوەتــە  شەقامی  ســەر  ریكالمی  جــۆراوجــۆریــی 
ئەوەی  كە كاری پۆلێنكردنی جۆرە جیاجیاكانی ئەو  میدیایە 
كۆمەڵێك  ریكالمی سەر شەقامی  نمونە،  بۆ  بێت.  ئاستەم 
راگەیاندنی وەك پۆستەر، ریكالمی  گەڕۆك، شێوەكاریی 
لەیزەری، ریكالم لە وێستگەكانی  كۆمپیوتەری، مۆنیتەری 
پاس و هتد، لەخۆدەگرێت. هەرچەند رێژەی كەڵكوەرگرتن 
لەچاو  تابلۆكان(  و  )بیلبۆرد  ناوماڵ  لە  بەدەر  لە ریكالمی 
بەاڵم  زۆرترە،  شەقامی  ریكالمی سەر  دیكەی  جۆرەكانی 
رێژەی بەكارهێنانی شێوازەكانی دیكەش لە بەرز بونەوەیە.
و  جـــۆراوجـــۆر  زۆرزۆر  شــەقــامــی  ــەر  سـ ریــكــالمــی 
هەمەڕەنگە. ئەو فۆرمە جۆراوجۆرانە بریتین لە: ریكالمی 
 8 پۆستەری  پۆستەرییەكان،  تابلۆ  )كە  ناوماڵ  لە  بــەدەر 
الپەڕەیی، پۆستەری 30 الپەڕەیی، بولتەن و ئسپێكتێكیولەر 

لەخۆدەگرێت.(.
- ریكالمی هەوایی

- بیلبۆردی گەڕۆك
لــە گـــوزەر و شوێنی  ــكــالم  - ریــكــالمــی گـــەڕۆك )ری

هاتوچۆی خەڵك(
- نیشانە )تابلۆ( بازرگانیەكان

- ریكالم لە فرۆشگا یان بنكەكانی هەڵبژاردن
- ریكالم لە هۆڵەكانی نمایش
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- ریكالم لە كاتی گەشتی ئاسمانی لە فڕۆكەكاندا
پێڕستە  لەو   هەر  دەڤەری.  ریكالمی  دیكەی  جۆرەكانی 
درێژەوە بەباشی دەتوانین درك بە جۆراو جۆریی ریكالمی 
سەر شەقامی بكەین )رەنگە دەستەواژەی ریكالمی دەڤەری 

شیاوتربێت(.
ریكالمی  ــە  ل ــراوان  ــ ف ــرەو  فـ سیاسەتیشدا  لـــەبـــواری 
هەڵبژاردنە  لە  كە  وەردەگــیــردرێــت،  كەڵك  شەقامی  سەر 

سیاسیەكاندا ئەوە بەڕوونی دەبینرێت.

ریكالم لە رادیۆ و تەلەفزیۆندا
هەر لەكۆنەوە یەكێك لە میتۆدە ریكالمیەكانی كاندیدەكانی 
جۆراوجۆرەكان  میدیا  لە  ئامادەبون  سیاسی  هەڵبژاردنی 
بــەهــۆی كۆمەڵێك   - )ئــێــران  ئێمەشدا  ــی  لــە واڵت كــە  بــوە 
كوردستانیش-  هەرێمی  بڵێین  دەتوانین  هاوچەشنیەوە 
لە چەند ساڵی  وەرگێڕ( بەشێوازێكی وردتر و رێكوپێكتر 
رابردودا، بە تایبەت لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتیی كۆماردا 
بەكاردەبرێت. هەبونی زمانێكی پاراو و گیرا، توانای بەڵگاندن 
شكستهێنانی  یان  سەركەوتن  لە  دەتوانێت  وەاڵمدانەوە  و 

پاڵێوراوێكدا رۆڵی سەرەكی ببینێت.
خۆیاندا  توێژینەوەی  لە  "كاچییۆپۆ")1980(،  و  "پێتی" 
سەرچاوە  دوو  لەنێوان  كە  دەرەنــجــامــەی  ئــەو  دەگــەنــە 
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خوێنشیرینتر  كە  ئەوەیان  متمانەدا،  جێگای  كاندید(،  )یان 
جەماوەری  زۆرتــر  بێت،  لەبەرداڵن(  )راكێش-  قۆزتر  و 
پێرازیدەكرێت )قایلكەرترە(. ئەوان لەمبارەوە ئاماژەیان بە 
هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ئەمریكا لەنێوان جۆن كەنەدی و 
نیكسۆن كردووە كە تێیدا، دیمانەی تەلەفزیۆنی نێوان ئەو 
دوو كەسە لە دیاریكردنی چارەنوسی هەڵبژاردندا، رۆڵێكی 
پاراو  پاڵێوراو  هەردوو  دیمانەیەدا  لەم  هەبو.  سەرەكیی 
زانیاریی  پرسەكانەوە  لەبارەی  دەكرد،  قسەیان  گەرم  و 
هەڵوێستەكانی  ــی  رەوای سەلماندنی  لە  و  هەبو  باشیان 
بەاڵم  دەخستەڕوو.  باشیان  لۆژیكیی  پاساوی  خۆیاندا، 
لە  دڵخوازتر  و  سوكتر  ئێسك  جەماوەر  لــەالی  كەنەدی 
و  قەاڵفەت  یەكەم  ئــەوەش  هۆكاری  و  نواندی  نیكسۆن 
دووەم شێوازی قسەكردنی بو. بۆ نمونە، كەنەدی لەكاتی 
و  زاڵ  و  دادەنیشت  كامێراكە  بـــەرەوڕووی  قسەكردندا 
سەیری  دەتــوت  كامێراكە،  دەبڕیە  چاوی  سەركەوتوانە 
جەماوەر  لەالی  ئەوی  ئــەوەش  هەر  و  دەكــات  جەماوەر 
نیكسۆن  لەبەرامبەردا،  دەنــوانــد.  جێباوەڕتر  و  گرنگتر 
سەری بەرەو ئەوالوئەوال دەچەرخاند و تاكوتەرا سەیری 
كامێرای دەكرد. لەم رووەوە، كەنەدی كێبڕكێیەكی نزیك 
و هاوئاستی هەڵبژاردنی تاڕادەیەك بەهۆی بااڵدەستی لە 

دیمانەی تەلەفزیۆنیدا بردەوە.
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كلیپی درێـــژی  لـــەواڵتـــانـــدا، ســـــەرەڕای  هــەنــدێــك  ــە  ل
باوە  بەتەواوی  كورتیش  كلیپی  دروستكردنی  ریكالمی، 
لە  بێت.  سوودبەخش  و  كەڵك  بە  زۆریــش  دەتوانێت  كە 
كەڵك  فراوان  تەكنیكی  لە  بەگشتی  بەربژارەكاندا  ریكالمی 
نمونەیەكیان  چەند  بە  ئاماژە  لێرەدا  كە  وەردەگیردرێت، 

دەكەین. تەكنیكەكان ئەمانەی خوارەوەن:

تەكنیكی پشتڕاستكردنەوە )پشتگیری(
دەدرێتە  پارە  و خزمەتگوزاریدا،  كااڵ  بەبازاڕكردنی  لە 
لە  داكــۆكــی  و  پشتگیری  ــەوەی  ئ بۆ  بەناوبانگ  كەسانی 
بەرهەمی كۆمپانیا بكات. لەو میتۆدەدا مەبەست ئەوەیە كە 
بەناوبانگ  بەرزی كەسی  بەهای  كوالێتی و جێباوەڕیی و 
و  ئەمریكی  سیاسەتمەدارانی  كــااڵكــە.  بۆ  بگوازرێتەوە 
لە  لەزۆرێك  كەڵكوەرگرتن  لەڕێگەی  ــەردەوام  ب بەریتانی 
بە  خۆیان  هــەوڵــدەدەن  وەرزش  و  سینەما  ئەستێرەكانی 
نیشتمانی  سیاسەتمەدارە  واڵتانەدا  لەو   بناسێنن.  كۆمەڵگا 
وەردەگــرن.  كەسانە  لەو   كەڵك  زۆرترین  ناوچەییەكان  و 
زۆربێت،  ئەگەری سەركەوتن  كە  شوێنانەدا  لەو  بەگشتی 
ــرە. لــەڕاســتــیــدا،  ــ ــ ــەش زۆرت ــەســان ــەو ك ــكــوەرگــرتــن ل كــەڵ
ئەگەری  كە  لەشوێنێكدا  پــارە  و  كات  وزە،  خەرجكردنی 
سەركەوتن الوازبێت، بەكەڵك نایەت و باشترە چاوپۆشی 
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دەتوانێت  كەسانە  ئەو   یارمەتی  بكرێت.  ناوچانە  لەوجۆرە 
ریكالمی  خوێندنەوەی  وەك  بێت،  جۆراوجۆر  بەشێوازی 
چاپكراو،  ریكالمی  لە  وێنەیی  ئامادەبونی  یان  رادیۆیی، 
و  میتینگ  لە  بەشداربون  تەلەفزیۆنی،  و  رادیۆیی  لێدوانی 
لە  پشتیوانی  راگەیاندنی  دەگاتە  تا  ریكالمیەكان،  دانیشتنە 

كاندیدی مەبەست.
بە پێچەوانەی زۆربەی واڵتانی جیهان، سوودوەرگرتن 
ئەستێرەكانی  و  ــان  وەرزشــوان پشتیوانیی  و  داكۆكی  لە 
خزمەتگوزاریی  و  كااڵ  ریكالمی  بۆ  تەلەفزیۆن  سینەماو 
بازرگانی لەواڵتی ئێمەدا تەمەنێكی دوورودرێژی نیە. بەاڵم 
لەبواری سیاسەتدا، كەڵكوەرگرتن لە پشتیوانیی كەسایەتییە 
ناودارەكان پێشینەیەكی درێژتری هەیە؛ بۆ نمونە دەكرێت 
پشتیوانی  بەناوبانگ،  كەسانی  پشتیوانی  بە  ئاماژەبكرێت 
تایبەت،  كاندیدێكی  لــە  خۆشەویستەكان  وەرزشـــوانـــە 
پارتێك،  لە  پێگە  خــاوەن  وەرزشـــی  یانەیەكی  پشتیوانی 

داكۆكی هونەرمەندێك لە كاندیدێكی تایبەت.
كەسایەتیە  پشتیوانی  كە  لەبیربێت  ئــەوەمــان  دەبێت 
خۆشەویست و ناودارەكان هەمیشە سەركەوتنی بەدواوە 
نیە. لەكاتی دیاریكردنی كەسانێكدا كە مەبەستی قازانجبردن 
لە پشتیوانیان لەئارادایە، دەبێت بە وردی و رامانەوە كەسە 
كە  لەبەردەستدایە  زۆر  نمونەی  هەڵبژێرین.  نــاودارەكــان 
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نیشانیدەدات بەهۆی هەڕەمی و خەمساردی لە بەكارهێنانی 
شیاو،  ستراتیژی  نەبونی  و  كەسایەتیەكان  پشتیوانی 
و  پــارت  بۆ  كاولكەری  و  كــارەســات  ئامێز  دەرئەنجامی 

كاندیدی پارتی لێكەوتووەتەوە.

تەكنیكی بەراوردكردن
خاڵە  سەر  هێرشدەكەینە  بــەراوردكــردنــدا  تەكنیكی  لە 
بەرجەستە  خۆمان  بەهێزییەكانی  و  ركابەر  الوازەكــانــی 
دەكەینەوە. ئەگەر ریكالمی بەراوردكارانە و كاركردن لەسەر 
راستگۆیانە،  بەرامبەر،  )كاندید(  كەسی  فریوەكانی  و  فێڵ 
وەك  دەتوانێت  جێبەجێبكرێت،  بەویژدانەوە  و  دروســت 
ئەژماربكرێت.  سیاسی  تەندروستی  كەموزۆر  ریكالمێكی 
تۆمەتباركردن  و  بوختان  درۆ،  بە  تێكەڵ  ئەگەر  ــەاڵم  ب
بەڵكو  پێشنیارناكەین،  ریكالمە  جۆرە  ئەو  هەر  نەك  بێت، 

بەكارهێنانیشی لەڕووی ئەخالقیەوە رەوانیە.
لە هەندێك لە شێوازەكانی ریكالم لە واڵتانی رۆژئاوادا، 
ــان الیــەنــی ركــابــەر بەئاشكرا  خــاڵــە الوازەكـــانـــی كــەس ی
پەالماریدەدرێت و دەكرێتە ئامانج. ئەو جۆرە ریكالمكردنە 
ئەڵبەتە  بێت.  رووخێنەر  بەرامبەر  كەسی  بۆ  دەتوانێت 
و  قــەدەغــە  ركــابــەر  ســەر  هێرشكردنە  ــدا  واڵت هەندێك  لە 
زیرەكانە  بەشێوازێكی  واڵتانەشدا  لەو  بەاڵم  سنوردارە. 
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ریكالمی لەو جۆرە دروستدەكرێت. ئەو جۆرە ریكالمانە كە 
زۆربەیان سۆزدارین و لەسەر بنەمای سۆز و وروژاندن 
)یان  ناتەواوی  بەرجەستەكردنی  بۆ  هەوڵ  دروستدەبن، 
خاڵێكی الواز(، یان تایبەتمەندیەكانی كەسایەتی ركابەرەكە 
راوێژكارە سیاسیەكاندا  لەناو  ریكالمە  ئەو جۆرە  دەدەن. 
بەبازاڕكارە  بایەخپێدانی  هۆكاری  هەیە.  زۆری  الیەنگری 
سیاسیەكان بە ئەو جۆرە ریكالمە، دەگەڕێتەوە بۆ ویست 
و داخوازییەكانی جەماوەر. دەنگدەران بەڕووكەش دەڵێن 
حەزیان لەمجۆرە ریكالمە نیە، لەحاڵێكدا كە لێكۆڵینەوەكان 
پەیامی  بۆدیتنی  )دەنگدەران(  ئەوان  كە  دەردەخــەن  ئەوە 
بە  باشتر  و  هەیە  تامەزرۆیان  نەرێنی(  )ریكالمی  نەرێنی 
زەینیان دەسپێرن. سەرەڕای، ریكالمی گێچەڵخوڵقێن زۆرتر 

دەبێتە جێگای سەرنجی میدیاكان.
ریكالمی  بەكارهێنانی  كە  فاكتەرانەی  لەو  تر  یەكێكی 
نەرێنی لەو  واڵتانە پەرەپێدەدات، ئەو بنەمایەیە كە دەڵێت 
بۆ بەرەنگاربونەوەی ركابەرێكی نەرێنی دەبێت رێگەیەكی 
ریكالمی  بەكارهێنانی  پێشینەی  بگریتەبەر.  نەرێنی 
نەرێنی لە واڵتێكی وەك كەنەدا دەگەڕێتەوە بۆ ساڵەكانی 
)1935(. لەو ساڵەدا، پارتی پارێزگاران )دەستی راست(، 
ریكالمێكی دروستكرد كە كەسانی وەك"میستەر سەیج" 
رۆڵی تێدا دەگێڕا. لەم شانۆنامە رادیۆییەدا میستەر سەیج 
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پرسیارێك  ناشیریندەكرد.  لیبراڵی  دەسەاڵتداری  پارتی 
كە لەبارەی ئەو جۆرە ریكالمەوە لەئارادایە ئەوەیە، كە 
ئایا ئەو جۆرە ریكالمە سەرنجی جەماوەر رادەكێشێت؟ 
كەسایەتیی  ناشیرینكردنی  و  هێرشكردن  جەماوەر  ئایا 
ــەوخــۆ یـــان نــاڕاســتــەوخــۆ  ــوازی راســت ــەشــێ ركـــابـــەر ب
لەبارەی  راپرسییەكان  لە  هەندێك  ئاكامی  قبوڵدەكەن؟ 
بــەراوردكــاریــەوە  ریكالمی  لەمەڕ  جــەمــاوەر  بۆچوونی 
تەنها  ریكالمانە  جــۆرە  ئــەو  كە  ــدەكــاتــەوە،  روون ــەوە  ئ
كاتێك ئامانجەكان دەپێكێت كە راستیی ئەو بانگەشانەی 
جەماوەر  بۆ  پێدەكرێت،  ئاماژەیان  ریكالمانەدا  لەم   كە 
دەبێت  ریكالمانە  جــۆرە  ئــەو  بێت.  سەلماندن  جێگای 
راستەقینە، ویژدانانە و راستگۆیانە بن؛ چونكە لەمجۆرە 
ریكالمانەدا بەنیازی سەلماندنی ناڕاستگۆیی و نەشیاویی 
بێت  ئەگەر  لەهەڵبژاردندا.  ركابەرەكانین  بێقەدریی  و 
ئەو  ریكالمانە  كە  هەیە  ئەوە  مەترسیی  وەهانەبێت،  و 
ئاكامی پێچەوانەی لێبكەوێتەوە؛ واتە لەباتی رووخاندنی 
ركابەر خۆمان بڕووخێین. راوێژكارێكی سیاسی لەبارەی 
بــەراوردی  ریكالمی  دەڵێت:  بەراوردكارییەوە  ریكالمی 
فریو  و  فێڵ  لە  بەدەر  و  راستگۆیانە  بەشێوازی  ئەگەر 
بێت، دەبێتە هۆی ئەوەی  كە سیاسەتمەداری خۆیی جێی 

 متمانە و راستگۆ بنوێنێت.
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هەڵبژارد  كەسانێكیان  خەڵك  ئەگەر  ــەو،  ئ ــڕوای  ب بە 
بەڵێنەكانیان  ــردران  ــژێ ــب ــەڵ ه ئــــەوەی  دوای  ئــــەوان  و 
جێبەجێنەكرد، )چیدی ئێمە هیچمان پێناكرێت و ناتوانین بە 
ریكالمی درۆینەی تەلەفزیۆنی متمانە و هاوڕایی جەماوەر 
راستگۆیانە،  و  دروســت  بەڵێنی  پێدانی  بەدەستبهێنین(. 
كەناڵی  لە  ركــابــەر  تەشەنەكردنی  و  كاریگەری  رێگەی 

ریكالمی نەرێنیەوە دادەخات.
وایــە  ــان  ــڕوای ب سیاسیەكان  راوێـــژكـــارە  لــە  هــەنــدێــك 
پڕوپاگەندەی  وردی  و  تێڕامان  رێكخستنی  بە  پێویست 
ناكات؛ چونكە فشاری دەنگدەران بۆخۆی دەبێتە  سیاسی 
كە  سروشتییە  سیاسەتمەدارەكان.  خۆڕێكخەریی  هــۆی 
جێبەجێكردنی وەها بانگەشەیەك )چ بەشێوازی تەندروست 
پەنابردنی  بۆ  بــوار  ناتەندروست(  بەشێوازی  چ  و  بێت 
ئەو   و سەرەنجام  دەڕەخسێنێت  ئامڕازە  بەو  ركابەرانیش 

بابەتە بۆ الیەنەكان ئاكامی خراپی دەبێت.
شێوازێك لە ریكالمی بەراوردی هەیە كە زۆر ورد و 
ناگرێت  لەبەرچاو  جەماوەر  پاكی  هەستی  و  زیرەكانەیە 
و بەرەنگاربونەوەی زۆر دژوارە. سەرنجبدەنە ئەو چەند 

نمونە راستەقینەیەی خوارەوە:
پێشبڕكێی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پیرانی ئەمریكا، ساڵی 
گەرموگوڕترین  لە  یەكێك  باكور،  كارۆالینای  لە   )1990(
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بوە.  واڵتــە  ئەو  سیاسیەكانی  ركابەرییە  پڕخەرجترین  و 
گانت"  "هـــاروی  ركابەرییەدا  ئــەو  هەفتەكانی  دوایــیــن  لە 
)كاندیدی رەشپێست لەپارتی دیموكرات(، لە راپرسییەكاندا 
تۆزێك لە "جێسی هۆڵمز" )سیناتۆری سپیپێست لە پارتی 
كۆماری( لەپێشتر بو. هەشت  ڕۆژ بەر لە هەڵبژاردن، هۆڵمز 
ئەو  سپییەكان(.  )دەستە  بەناوی  باڵوكردەوە  ریكالمێكی 
گرتەیە دوودەستی سپی پێشاندەدا كە نامەی داواكارییەكی 
دامـــەزرانـــدنـــی گــڵــمــۆچــەی رەتــــدەكــــردەوە. نــوســراوەی 

ژێرنوسەكە ئەوە بو:
بەشی  بەهۆی  ــەاڵم  ب هەیە،  ــارە  ك بــەو  پێویستت  )تــۆ 
رەگەزەكانەوە دەبێ بدرێت بە كەسێكی كەمینە. ئایا ئەوە 

دادپەروەرییە؟(
هەرچەند رابردوی گانت نیشانیدەدا كە ئەو دژ بە ئەو 
كاریگەریی  ئاماژەپێكراو  ڤیدیۆی  بەاڵم  دانانەیە،  بۆ  بەش 
زۆروزەوەنـــدەی  دەنگی  بەپشتیوانی  هۆڵمز  و  دانــا  خۆی 
پیران  ئەنجومەنی  بۆ  دیسانەوە  نشینەكان،  سپی   ناوچە 

هەڵبژێردرا.

تەكنیكی رستە كاریگەرەكان
بەكارهێنەر(  )سایكۆلۆژیای  پسپۆڕانی  لە  كەس  دوو 
لەسەر  پەیام  رستەبەندیی  كاریگەریی  لێكۆڵینەوەیەكدا  لە 
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دروستبونی تێڕوانینی بەكارهێنەرانی گۆشتی قیمەكراویان 
كە  كــە، گۆشتێك  ــدەركــەوت  ــان ــۆی ب ئـــەوان  تــاوتــوێــكــرد. 
بەالی  نــوســراوە  لەسەر  بێچەوری(ی   %75( پێكهاتەی 
پێكهاتەی  كە  گۆشتێك  لە  لەپێشترە  بەكار هێنەرانەوە 
)25% چەوری( لەسەر نوسرابێت )هەرچەند هەردوكیان 
نیە  سەرسوڕمان  جێگای  بەمپێیە  هەر  یەكێكن-وەرگێڕ(. 
كە فرۆشگاكانی خواردەمەنی، ئەو ماسییە بەستووەی كە 
ناوی  بەستوو(  بە)تازە  دایدەنێن  تازەدا  گۆشتی  لەبەشی 
ڕاكێشترە.  چــەوری  وشەی  لە  بێچەوری  وشەی  دەبــەن. 
ماسییەكە  كــە  دەشــارێــتــەوە  راستییە  ئــەو  ــازە  ت وشــەی 
)ئاڵۆزكردنی  بە  دیاردەیە  ئەو   "وركمەیستر"   بەستووە. 
بانگەشەكار  كەسی  كاتانەدا  لەم  ناودەبات.  بەسۆزوكوڵ( 
ئەرێنی  رەهــەنــدی  هەڵگری  كە  بەكاردەبات  وشەگەلێك 
لە  هەندێك  بەكارهێنرابن.  ئاڵۆزدا  واتایەكی  لە  بەاڵم  بن، 
نمونەكانی لە سیاسەتدا ئەوانەن: )ئەمریكیەكی دلۆڤانتر و 
لەسەرخۆ تر(، )رابن با دیسانەوە ئەمریكا بەهێزبكەینەوە( 
و )باشترین شتێك كە بەپارە دەتوانین بیكڕین(. سروشتییە 
لەسەرخۆتر،  دلۆڤانتر،  وشەی  لەگەڵ  ناتوانێت  كەس  كە 
بەهێز و باشترین ــ دژ و ناكۆك بێت، هەرچەند لە هەندێك 
دۆخی تایبەتدا كەسانێكی كەمتر لەسەر واتای ئەو وشانەدا 

كۆدەنگ و هاوڕا دەبن.
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ریكالمی هەڵبژاردنی ریچارد نیكسۆن لە ساڵی 1968 
لە  و شیاو(  )ئاشتییەكی سەربەرزانە  دەستەبەركردنی  بۆ 
ئەو  وشانە چی  لەبەرچاوبگرن. واتای ڕاستەقینەی  ڤێتنام 
 بو؟ بۆ تاقمێك ئاشتی سەربەرزانە بە واتای چوونەدەرەوەی 
بۆ  بو؛  نابەرامبەر  بە شەڕێكی  كۆتاییهێنان  و  دەستبەجێ 
بەدەستهێنانی  تا  شەڕ  بە  درێـــژەدان  واتــای  بە  چینێكیتر 
سەركەوتنێكی رەها و بێئەمالوال بۆ ئەمریكا بو. مەبەستی 
بۆ  دەگەڕایەوە  سەربەرزانە،  ئاشتیی  لە  نیكسۆن  ریچارد 
خوێندنەوە و تێگەیشتنی خودی هەركام لە بیسەران. بەاڵم 
بە تەواوی روونكرابوەوە كە نیكسۆن ئامانجێكی )خێر(ی 
لەبارەی ڤێتنامەوە هەیە. ئەوە دروستكردنی ئاڵۆزییەكە، كە 
بە رواڵەت شتێكی ئاڵۆزی تێدا نیە و رستەیەكی گونجاوە 

كە كاریگەریی ئەرێنی لەسەر دەنگدەر دادەنێت.

تەكنیكی دروستكردنی ترس و تۆقان لەنێو جەماوەر
یەكێك لەو میتۆدانەی كە لە ریكالمی سیاسیدا بەكاردەبرێت، 
كەڵكوەرگرتن لە ریكالمێكە كە راكێشەریەكەی لە ترسێنەریەكەیدا 
بێت )ریكالمێك كە هاوكات هەم راكێشەربێت و هەم ترسیش 
بەگوێیدا  مەترسی  زەنــگــی  و  دروستبكات  ــگــدەر  دەن لــەالی 
بزرینگێنێتەوە(. كەڵكوەرگرتن لە راكێشەری ترس لە ریكالمی 
ریكالمی  لە  هاوكات،  و  بوە  باو  لەكۆنەوە  هەر  بازرگانیشدا 
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سیاسیشدا بە رێژەیەكی بەرچاو بەكارهاتووە. نمونەی بەرچاوی 
ساڵی  لە  بو  ئەمریكا  سەرۆكایەتیی  هەڵبژاردنی  ئەو بابەتە، 
)1964(. "لیندۆن جانسۆن" لە زنجیرە ریكالمێكی تەلەفزیۆنیدا، 
پشتیوانی  بە   گۆڵدواتەر"ی  "بێری  واتــە  خۆی  ركابەرەكەی 
دروستكردنی  بە  ئەو  پێناسەكرد.  ئەتۆمی  بەكارهێنانی چەكی 
ــەرەوالی خۆی  ب دەنــگــدەران  توانی  تۆقاندن  و  ترس  هەستی 
پەڕەی  گەنجێك  كچە  جێگای باسدا،  ریكالمێكی  لە  رابكێشێت. 
گوڵێكی پەڕ پەڕ هەڵدەوەراند و لە 1 تا 10ی دەژمارد؛ ساتێك 
شاشەی  ئەتۆمی  بۆمبێكی  كارگ ئاسا،  ــەوری  ه ئــەوە  دوای  
لەمجۆرە  جانسۆن  كەڵكوەرگرتنی  دادەپۆشی.  تەلەفزیۆنەكەی 
شەڕی  لە  ترس  جانسۆن  بــەدواوەبــو؛  سەركەوتنی  ریكالمە 
ئەتۆمی بە "گۆڵدواتەر"ەوە گرێدەدا، دواتر جەماوەری رادەسپارد 

كە بۆ دوری لەم  مەترسییە دەبێت دەنگ بە ئەو بدەن.

فرۆشتنی راستەوخۆ
دەتوانین  راستەوخۆ  فرۆشتنی  یان  كەسی  فرۆشتنی 

وەها پێناسەبكەین:
پێشكەشكردنی زانیاری لەبارەی بەرهەم، خزمەتگوزاری، 
ئایدیاو شتی لەو جۆرە بەشێوازی راستەوخۆ و روبەڕوو 
خزمەتگوزاری،  فرۆشتنی  بەمەبەستی  ئامادە  بەكڕیارانی 

بەرهەم یان ئایدیاكان.
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تا پێش چەندساڵ لە ئەمریكای باكور و هەندێك لەواڵتانی 
ئەوروپی، رۆیشتن بۆ ماڵی دەنگدەران و خستنەڕوی بۆچون 
و ئایدیاكانی كاندیدی مەبەست، كارێكی ئاسایی بو، بەاڵم 
ئێستا بۆ ئەو  مەبەستە كەڵك لە تەلەفۆن وەردەگیردرێت؛ 
لەبەرئەوەی  كە، یەكەم: رۆیشتن بۆ ماڵی هەمو دەنگدەرانی 
دووەم:  نیە،  گونجاو  كاتەوە  و  تێچوون  لــەڕووی  زیندوو 
كە  بێت  بــەدواوە  كەسەی  ئەو  نــاڕەزایــی  رەنگە  ئەو كارە 

دەچنە ماڵی.

پەیوەندیی گشتیی یان بەكۆمەڵكردن
بەمشیوەیە  بــەكــۆمــەڵــكــردن  ــان  ی گشتیی  پــەیــوەنــدیــی 

پێناسەدەكرێت:
یان  خزمەت،  بەرهەم،  بۆ  خواست  ناكەسی  هاندانی   
هەواڵی  بــاڵوكــردنــەوەی  لەڕێگەی  بــازرگــانــی  یەكەیەكی 
پۆزەتیڤ و گرنگ لە میدیاكانەوە، بەبێئەوەی كە پارەیەكی 

زۆر خەرجبكرێت.
كە  بازنەیەكە  لەڕاستیدا  گشتیی  پەیوەندیی  بــازنــەی 
ناڕاستەوخۆ و ئەڵبەتە بە تێچوو و بودجەیەكی زۆرترەوە بە 
ریكالمی ناڕاستەوخۆوە خەریك دەبێت. پەیوەندیی گشتیی 
بنیشێتە  خۆشنەوادا  سرودێكی  لەنێوان  لەوانەیە  سیاسی 
سەرلێوی منداڵێكی باخچەی ساوایان، یان زەینی ملیۆنەها 
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لە  تەلەفزیۆنیەوە  فیلمێكی  سەیركردنی  رێگەی  لە  ئینسان 
بڕوا نەگۆڕەكانی خۆیان دودڵ یان بەتاڵ بكاتەوە. ئەڵبەت 
لەبواری بەبازاڕكردنی سیاسیدا هەر بەو جۆرەی كە پێشتر 
وترا، سنوری نێوان پەیوەندیی گشتی و ریكالم زۆر روون 

نیە.
گشتاندنی  یان  گشتی  پەیوەندیی  بتوانین  كەمتر  رەنگە 
سیاسی لەگەڵ پەیوەندیی گشتی بازرگانیدا بەراوردبكەین، 
)بەگشتیكردن(  گشتاندن  برەودارەكانی  میتۆدە  لە  بەاڵم 
لەبواری بەبازاڕكردنی سیاسیدا، دەتوانین ئاماژە بەوانەی 

خوارەوە بكەین:
- رێكخستنی گەشتی هەڵبژاردن

- لێدوان
- رێخۆشكەری بۆ هەڵبژاردن )كەمپینی پێشوەخت(

- ئاشكراكردن
- دروستكردنی وێنەی ئەرێنی

- راپرسی
)puorG lacoF( گروپە ناوەندییەكان -

- چاالكوانانی هەمیشە ئامادە
- دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ رێبەرە فیكرییەكان

- لۆبی كردن.
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رێكخستنی گەشتی هەڵبژاردن
كارێكی  بوەتە  هەڵبژاردن  گەشتەكانی  جێبەجێكردنی 
ئاسایی و باو لە سەرتاسەری دونیادا، لەواڵتی ئێمەشدا زۆر 
باوە و جێی  خۆی كردووەتەوە. بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی 
 كە یەكێك لە كاراییە سەرەكییەكانی گەشتەكانی هەڵبژاردن 
رووەوە  لەم  زیندوو(؛  )وتاردانی  لێدوانە  پێشكەشكردنی 

روونكردنەوەی زیاتر لەبەشی )لێدوان(ـدا دەخەینەڕوو.

لێدوان
یەكێك لە كۆنترین میتۆدەكان كە هێشتا لە بانگەشەی 
ــاوە،  ب پــێــشــكــەوتــوودا(  لــە واڵتــانــی  )تــەنــانــەت  سیاسیدا 
ئاپۆڕەی  لەنێوان  هەڵبژاردن  كاندیدەكانی  ئامادەبونی 
خەڵكە.  بۆ  بەسۆزوكوڵ  وتــاری  وتنەوەی  و  جەماوەر 
دەبێت ئەوە بزانین كە ئەو  میتۆدە هەرچەند نەریتییە، بەاڵم 
هێشتا لە هەمو واڵتاندا بە رێژەی بەرچاو بەكاردەبرێت.

لــەم مــیــتــۆدەدا، پــاڵــێــوراوی هــەڵــبــژاردن لــەگــەڵ گــروپ 
لە  و  جــۆراوجــۆرەكــان  شــارە  دەچێتە  گوتاربێژەكانیدا  و 
و  پاركەكان  مەیدانەكان،  هۆڵەكان،  گشتییەكان،  كۆبونەوە 
ناوەندەكانی كۆبونەوەدا وتاردەدەن و لە لێدوانەكانی خۆی 

بۆ میدیا جۆراوجۆرەكان راپۆرت ئامادەدەكات.
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تیمی هەڵبژاردنی رۆناڵد ریگان بۆ دەرخستن و ناساندنی 
سەرۆك كۆمار و سیاسەتەكانی بۆ خەڵكی ئەمریكا، زۆرتر 
لە هەموان كەڵكی لە بەبازاڕكردن وەرگرتووە. ئەو  گروپە 
لێدوانەكانی  لێكۆڵینەوەی مەیدانیەوە،  لەڕێگەی راپرسی و 
ریگانی بەر لە پێشكەشكردن هەڵدەسەنگاند و تاقیدەكردەوە. 
دیاریكردنی بابەت و مژاری لێدوانەكان، بەردەوام یەكێك 
لەبنەماكانی رێبازی بەبازاڕكردنی ئەو بو. تیمی ریگان چەند 
پوختە  بەشێوازی  لێدوانێكدا  لەچەند  بەرچاویان  مژارێكی 
دەخستەڕوو، دواتر هەر ئەو  بابەتانە دووپاتدەبونەوە. ئەو 
جۆرە جەختكردنەوە لەسەر بابەتی شیاوی باسكردن لەبازاڕ، 
لەگەڵ پالندانانی ورد و خستنەڕووی پەیام و دەركەوتن لە 
دابینكردنی خۆراك  یارمەتیدەر دەبو بۆ  میدیا گشتییەكان 
بۆ راگەیاندنەكان )ئەو بابەتانەی كە دەیانخستنە بەرباس( 
و هەروەها بۆ كۆنتڕۆڵكردنی ئەو بابەتانە. ریگان تەنانەت 
لە بەبازاركارە ناوچەییەكانیش یارمەتیی وەردەگرت و بۆ 
ئەو  مەبەستە، لێدوانەكان بەپێی ویست و پێداویستییەكانی 

خوێنەرە ناوچەیی و لۆكاڵەكان رێكدەخران.
ــدا، هــەمــو  ــیـ ــەتـ ــایـ ــەرۆكـ ــوان هـــەشـــت  ســــاڵ سـ ــێـ ــەنـ لـ
پاراستنی  بۆ  وشیارانە  بەشیوازی  ریگان  هەڵسوكەوتێكی 
بازاڕدا ئەنجامدەدرا. لەو ماوەیەدا  لە  رێباز و پێگەی ئەو 
پسپۆڕانی  بــەبــازاڕكــردن،  تــوێــژەرانــی  لــە  لەشكر  ــەك  ی
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لێدوان،  تێكستی  نوسەرانی  راوێژكارانی سیاسی،  ریكالم، 
و  رۆژنامە  سەرنوسەرانی  گشتییەكان،  میدیا  داڕێژەرانی 
باڵڤۆكەكان و تەنانەت رازێنەران بۆ دیاریكردنی بەشەكانی 
بازاڕ، دۆزینەوەی پرس و بابەتە بنەماییەكان و دابینكردنی 
پێگەیەكی هەرەباش و شیاو بۆ ریگان هەوڵێكی بێوچانیان 
بەگەڕخست. نوسینگەی ریگان بەڕێژەیەكی فراوان كەڵكی 

لە توێژینەوەكانی بازاڕ وەردەگرت.
شایەنی ئاماژەیە هیتلەریش بەشیوازێكی جدی و وشیارانە 
ریكالمی لە بەرنامەی كاری خۆیدا جێكردبوەوە. یەكێك لە 
ئامڕازە هەرەكارامەكانی هیتلەر، وتاردان بو. ئەو وتاربێژێكی 
بە دەستوبرد و هەرەتوانا بو، كە بەپێی راسپێرییەكانی گوبێڵز 
)وەزیری راگەیاندنی خۆی(، زۆر سادە و سانا لەگەڵ خەڵكدا 

دەدوا. گوبێڵز لە بیرەوەرییەكانیدا نوسیویەتی:
ئێمە  كە  لەوەن  سەرەتاییتر  زۆر  جەماوەر  )زۆرینەی 
لەسەر  سەرەكی  كاریگەریی  لەدرێژخایەندا،  بۆی  دەچین. 
بە  پرسەكان  بتوانێت  كە  دایدەنێت  كەسێك  جــەمــاوەر، 
سادەترین زمان بخاتە بەرباس و ئازایەتیی دوپاتكردنەوەی 
)هەرچەند  سادەكراوەوە  شێوازە  بەو  هەر  پرسانەی  ئەو 

رەخنە و ناڕەزایی رۆشنبیرانی لەسەربێت( هەبێت.
و  بەئیرادە  جــدی،  لێدواندا  لەكاتی  هیتلەر  روومــەتــی 
نیلی  ئاسمانێكی  و  تیشك  لە  )زەمینە(  تیمێك  بە  زۆرجــار 
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هەراو  و  دروشــم  و  تیشك  و  رەنگین  ئــااڵی  پێشاندەدرا. 
ئــەوی  فیلمەكانی  و  خۆپێشاندان  دیمەنەكانی  ــورای  هـ
من(  )خەباتی  كتێبەكەیدا  لە  خــۆی  هیتلەر  ــدەوە.  ــ دەڕازان

لەبەشی )ریكالمی  جەنگی(ـیدا دەڵێت:
زۆر  جــەمــاوەر  ئــاپــۆڕەی  وەرگرتنی  و  درك  )تــوانــای 
الیەكی  لە  الوازە.  و  كەم  زۆر  تێگەیشتنیان  و  بەرتەسك 
شتێكیان  هەمو  خێرا  جەماوەر(،  )ئاپۆرەی  ئەوان  تــرەوە، 
كارسازدەبێت  ریكالمێك  هــەربــەم  پێیە  لەبیردەچێتەوە. 
جێیەی  ئــەو  تــا  لەخۆبگرێت،  گرنگەكان  خاڵە  تەنها  كــە 
دەكرێت ئەو خاڵە گرنگانە لە دووتوێی فورمی كڵێشەیی و 

چەندپاتكراوەكاندا باسبكات.(
ئێستا دەگوترێت چیتر ناتوانین تەنیا بە لێدوانی شكۆمەند و 
بەكارهێنانی وشەی جوان و روون كاریگەری لەسەر رای  گشتی 
دانێین. هەر بۆیە هەنوكە باڵوكردنەوەی پوختەی زۆركورت 
لێكۆڵینەوەكان  پەیداكردووە.  زۆرتری  برەوی  لێدوانەكان  لە 
رادەگەیەنرێت  دەنگدەر  بە  كە  پەیامێك  ئەگەر  سەلماندویانە 
پوختە، روون و وردبێت، كاریگەریی زۆرتری دەبێت. سیاسی 
بخوڵقێنن  ئایدیاگەلێك  و  روانگە  بتوانن  كە  پاڵێوراوانێك  و 
دەتوانن  لەئەوانی  دیكە  باشتر  بێت،  رای  گشتی  شیاوی  كە 
دەنگەكانی جەماوەر بۆالی خۆیان رابكێشن و زانیاریی باشیان 

لەبارەوە بەدەستبێنن و وەاڵمی پرسیارەكانیان بدەنەوە.
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و  رەگـــەز  تــەمــەن،  سیاسیەكان  ــارە  ــژك راوێ پێویستە 
دانیشتوانی  چڕبونەوەی  ئاستی  بەپێی  دەنگدەران  پیشەی 
لەگەڵ  دەبێت  هەروەها  لەبەرچاوبگرن.  ناوچەیەك  هەر 
ئاستی  )دیمۆگرافی(،  دانیشتوانناسی  تایبەتمەندییەكانی 
تایبەتمەندییە  و  وەبــەرهــێــنــان  چاالكییەكانی  ــوری،  ــاب ئ
باشتر  تا  هەبێت؛  ئاشناییان  جەماوەردا  كۆمەاڵیەتییەكانی 

بتوانن كاریگەری لەسەر گروپی مەبەست دانێن.
وەك  مەبەستەكان  گروپە  سیاسیەكانی  تایبەتمەندیە 
پارتی  كاریگەریی  و  سەنگ  ئایینی،  و  فیكری  ئاراستەی 
دانیشتوان  پێكهاتەی  و  رێــژە  و  دەســەاڵتــدار  و  سیاسی 
دەبێت  كە  شتانەیە  لەو  تر  یەكێكی  گوندی(،  یان  )شــاری 
زانیارییەكی تەواو لەبارەیانەوە لەبەر دەستبێت. پاڵێوراو و 
پارتە سیاسیەكان دەبێت لەبارەی باسی وەك هەاڵوسان، 
جەماوەر  كە  دامــەزرانــدنــەوە  و  پـــەروەردە  پاكوخاوێنی، 
بەگشتی گرنگییان پێدەدەن، رامانێكی زۆرتریان هەبێت و 
هەڵوێستی خۆیان لەبارەی هەركام لەم حاڵەتانەوە بەڕوونی 
ناوچەییدا،  و  نیشتمانی  لەئاستی  پاڵێوراوان  دیاریبكەن. 
جــۆراوجــۆرەكــانــی  ئــامــڕازە  لــەبــارەی  زانیارییان  دەبــێــت 
بەكارهێنانیانەوە  شــیــوازی  و  ــدن(  ــان ــەی )راگ پــەیــوەنــدی 
هۆڵەكان،  دەتوانێت  پەیوەندیگرتن  كەنااڵنەی  ئەو   هەبێت. 
كەلوپەلەكان، رێكخراوە ناوچەییەكان و تەنانەت چاخانەكان 
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)قاوەخانە( بێت كە دەتوانن وەك تەواوكەرێك بۆ رۆژنامە، 
رادیۆ، گۆڤار و تەلەفزیۆنەكان كاربكەن.

دەبێت بزانین توخمە زارەكییەكانی پەیوەندیگرتن زۆرتر 
جەستە  زمانی  هەروەها  پێدەدرێت.  گرنگییان  پێشوو  لە 
دەتوانن  ناوشەییەكان  پەیوەندییە  و  لــەش(  بە  )ئاخاوتن 
خۆشەویستی  ئاستی  بــەرزكــردنــەوەی  لە  یارمەتیدەربن 
كاندید لەالی جەماوەر. لە هەلومەرجی ئێستادا، كاندیدەكان 
دەبێت توانای نوسراوەیی و راگەیاندنی خۆیان بەرزبكەنەوە 
وتارداندا  شیوازی  و  ئاخاوتن  جۆرەكانی  فێربونی  لە  و 

شارەزایی بەدەستبێنن.
پسپۆڕانی بەبازاڕكردن لە رۆژئاوا، جەختی زۆر لەسەر 
توانای وتاردانی پاڵێوراو دەكەنەوە. ئەوان بڕوایانوایە بۆ 
بتوانیت  دەبێت  بیت،  سەركەوتوو  وتاربێژێكی  ئەوەی  كە 
لێدوانەكە  تاكۆتایی  بابەتەكە  بەهێزەكانی  و  گرنگ  خاڵە 
و  هاندەر  لــەو  ڕایگریت.  خۆتا  لەزەینی  و  لەبیرنەكەیت 
بەها  لە  واتــە  هەیە،  گرنگیان  رۆڵێكی  كە  وروژێنەرانەی 
و  نیشتمان  بە  عەشق  دایكانەكان،  بەها  بنەماڵەییەكان، 
هەستوسۆزی  بــزوانــدنــی  بــۆ  لەئایین،  ــووڵ  ق ڕێزگرتنی 
ئەوان  كەڵكوەرگرێت.  سەرنجیان  راكێشانی  و  جەماوەر 
پەیوەندییە  لە  دەبێت  دەڵێن:  سیاسیەكان(،  )راوێــژكــارە 
راستەوخۆ و كەسیەكان و باڵوكردنەوەی دەنگۆ، بەمەبەستی 
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گواستنەوەی چەمكەكانی خۆتان كەڵكوەرگرن. دواجار، لە 
بەكاربراوەكانی  میتۆدە  هەڵسەنگاندنی  بۆ  ئامڕازگەلێك 
لەم  كتێبەدا  ئەڵبەت  ــرن.  وەرگ ســوود  هەڵبژاردن  مــاوەی 
ئەوە  بەواتای  ئــەوە  بــەاڵم  دەكرێت،  میتۆدانە  بەو  ئاماژە 
دوو  لە  ئەو  ئامڕازانە  دەزانین.  بەباش  هەمویان  كە  نیە 
جیاكراونەتەوە،  ناتەندروستدا  و  تەندروست  دەســتــەی 
بۆ  تەندروست  ئامڕازێكی  پێدەچێت  لەبەرئەوەی  كە  بەاڵم 
بەو  ئاماژە  لێرەدا  بەكارببرێت،  ناتەندروست  مەبەستێكی 
رەهەندی  تەنیا  هەردۆخێكدا  لە  و  دەكەین  جیاكردنەوە 

ناڕەوشتیی پەیوەندیدار بەو دۆخەمان روونكردۆتەوە.

لێكۆڵینەوەی ركابەر
پرەنسیبە  لەبەرچاوگرتنی  بــە  ركــابــەر  لێكۆڵینەوەی 
زۆر  بەبازاڕكردن  كە  راسپێرییانەیە  لەو  ئەخالقییەكان، 
گونجاودا  لەكاتی  دەتوانین  چونكە  لێدەكاتەوە.  جەختی 
پەرچەكردارمان  ئەواندا  تەكنیكەكانی  و  میتۆد  لەبەرامبەر 
ــەاڵم مــیــتــۆدێــكــی جـــاروبـــار نـــاڕەوشـــتـــی كە  ــ ــت. ب ــێ هــەب
هەیە،  بـــرەوی  كــەمــوزۆر  سیاسیدا  ــی  ــازاڕكــردن ــەب ب ــە  ل
لێكۆڵینەوەی ركابەر بەشێوازە ناڕەوشتییەكەیەتی. ئەڵبەت 
نائەخالقێتیەكەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی  كە لە چ رێگەیەكەوە 
و بە چ شێوازێك دەمانەوێت ئەو  زانیارییانە كۆبكەینەوە، 



199بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

چۆن دەمانەوێت ئەو  زانیاریانە بەكاربهێنین، یان دەمانەوێت 
ئەو  زانیاریانە بخەینە بەردەستی چ كەسانێك.

لە كەمپینە ركابەریەكانی هەڵبژاردندا، هەندێك لە گروپەكان 
لێكۆڵێنەوەی  بە  هەڵدەستن  ركابەرەكەیانەوە  لــەبــارەی 
نەرێنی. ئەو لێكۆڵینەوانە بەمەبەستی بەدەستهێنانی زانیاری 
و بەكارهێنانی لە ریكالمی بەراوردكارانە )نەرێنی(، یان بۆ 
ئەنجامدەدرێن.  ركابەر  گشتیی  ناشرینكردنی  و  روخاندن 
كۆڵینەوەی نەرێنی، بەو توێژینەوانە دەوترێت كە ئامانجی 
لە  گشتییە  رای   فــریــودانــی  ئەنجامدانیان  لــە  ســەرەكــی 
چوارچێوەی شیوازێكی رەوا و رێگەپێدراو، واتە لە شێوازی 
دۆخدا  هەندێك  لە  تەنانەت  و  ورد  لێكدانەوەی  راپرسیدا. 
پشكنینیی ژیانی كەسی ركابەر كە بەoppoناوی دەبرێت، 
جێبەجێكردنی  ركــابــەرە.  كۆڵینەوەی  دیكەی  شێوازێكی 
توێژینەوەی  بە  هەیە  پێویستی  جــۆرە  لەو  لێكۆڵینەوەی 
پێشینەكان  هــەواڵ،  ئەرشیفەكانی  لە  ناڕەوشتی  جاروبار 
گشتیەكانی  رادەربڕینە  رابردو،  هەڵبژاردنەكانی  ئاكامی  و 
ركابەر لەبارەی پرسە سیاسیەكان، كۆڵینەوە لە ژیانی كەسی 
ركابەرەكان، پێشینەی پەیوەندیدار بە خزمەتی سەربازیی 
كاندیدی ركابەر و زانیاری پەیوەندیدار بە چاالكیە دارایی 
خۆرئاوا  لەواڵتانی  كە  ركــابــەر،  كەسی  ئابوریەكانی  و 
بەتەواوی  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لە  بەتایبەت 
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باو و ئاساییە. لە ئەمریكا، ئەو  میتۆدە هێندە برەوی هەیە 
پاڵێوراوان بۆ بەدەستهێنانی زانیاریی كەسی  كە جاروبار 
ركابەرەكەیان سیخوڕی تایبەت بەكرێدەگرن. راوێژكارێكی 
دەشوبهێنێت  كەسانێك  بە  پاڵێوراوانە  جۆرە  ئەو  سیاسی 
باكور  ئەمریكای  لە  چڵكاو.  نێو  تــووڕدەدەنــە  خۆیان  كە 
بەكارهێنانی میتۆدی كۆڵینەوەی ركابەر رۆژ بەڕۆژ روو 
لە زیادبونە، بۆ نمونە بینراوە كە هەندێك لە رۆژنامەكان 
كەسانێكیان بەمەبەستی كۆكردنەوەی زانیاری لە ژیان و 
ئەپریلی  لە  بەكرێگرتووە.  كاندیدەكان  كەسی  كاروباری 
)2001(دا، جەنابی"دی ئستاكوڵ" سەرۆكی پارتی یەكێتیی 
كەنەدا پشتڕاستیكردەوە كە كۆمەڵێك سیخوڕ و زێرەوانی 
تایبەتی بۆ توێژینەوە لەژیانی ركابەرەكانی بەكرێگرتووە. 
خۆی  وتەكانی  خێرا  ئــەو  كە  ئاماژەیە  شایەنی  ئەڵبەت 
رەتكردەوە؛ چونكە لە كاردانەوە و هەستی نەرێنی گشتی 
لەمەڕ ئەو كارە بەئاگاهاتبو. شێوازی كار وەهایە كە دوای 
دۆستانە  بەشێوازێكی  پێویست،  زانیاریی  كۆكردنەوەی 
گشتیی  بە  میدیاكانیش  باڵویاندەكەنەوە،  میدیاكاندا  لە 

تامەزرۆی بەدەستهێنانی هەواڵی لەوجۆرەن.
خاڵی الوازی میتۆدی ئاماژەپێكراو ئەوەیە، ئەگەری ئەوە 
كــردەوە  نهێنیی  لە  پــەردە  دواتــر  ئەو سیخوڕانە  كە  هەیە، 
شاراوەكانی خۆیان الدەن و ببنەهۆی رسوایی و ناوزڕاندنی 
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كاندیدی خۆیان )كە هەروا دەبێت(. دەبێت ئەوە بزانین هەر 
بەكاریدەبەین،  ركابەرەكانمان  لەمەڕ  كە  نەرێنی  میتۆدێكی 
كارە  ئەو   ئەنجامدانی  و  میتۆدە  ئەو   بەكارهێنانی  بۆ  بوار 
سەرەڕای  خۆمان.  بە  دژ  دەڕەخسێنین،  ئەوانەوە  لەالیەن 
ئەوەش كە رەوشتیی  بونی ئەو  میتۆدە لە زۆربەی دۆخەكاندا 

جێگای گومانە.

رێخۆشكەری بۆ هەڵبژاردن
)كەمپینی پێشوەخت-یان-قۆناغی بەر لە كەمپین(

ماوەی  لە  تەنها  كەمپینەكان  لەمەوپێش  چەندساڵ  تا 
لەسایەی  ئێستا  بەاڵم  ئەنجامدەدرا،  هەڵبژاردندا  فەرمیی 
چاالكیی بەبازاركارە سیاسیەكان، كەمپینەكانی هەڵبژاردن 
فەرمییە  ماوە  لەو  درێژتر  و  بەرینتر  زۆر  ماوەیەكی  بۆ 

پەرەیانسەندووە.
پەیوەندی  هەبونی  و  دارایـــی  یارمەتی  بــە  پێویستی 
هەڵمەتی  كە  هۆكارانەیە،  لــەو  حیزب  الیەنگرانی  لەگەڵ 
پێویست.  كارێكی  دەكاتە  هەڵبژاردن  لە  بــەر  بانگەشەی 
لەڕاستیدا، هەوڵەكانی پێش هەڵبژاردن وەك رەنوەبەفرێك 
وایە كە لەڕۆژانی هەڵبژاردندا لەپڕ هەڵدەنیشێت و دەبێتە 
فەرمیی  وادەی  هەڵمەتەكانی  بۆ  هەرەبەهێز  تەواوكەرێكی 

بانگەشەكردن.
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لە  یەكێك  هەمیشەیی  كەمپینی  پێشكەوتوودا  لەواڵتانی 
تایبەتمەندیە بەرجەستەكانی فەزای سیاسیە. بەاڵم مەبەست 
لە چاالكیەكانی پێش هەڵبژاردن كۆمەڵێك جیاوازیی لەگەڵ 
ئەو  زۆری  زۆربەی  هەیە.  هەمیشەی(دا  )كەمپینی  چەمكی 
چاالكییانەی كە لەم ماوە دیاریكراوەدا بەڕێوەدەچێت، هەر 
نێو  دەكەونە  كە  سەرەكیانەن  رێكخراوەیە  ئەركە  هەمان 
لە واژۆكردنی  بریتین  لەم چاالكیانە  ئەو گەڕەوە. هەندێك 
تیمی  ئــامــادەكــردنــی  و  رێكخستن  میدیایی،  گرێبەستی 
هەڵبژاردن،  )مەكۆ(  نوسینگەكانی  دیاریكردنی  هەڵبژاردن، 
بۆ  پێویست  ئامادەكاریی  پێویست،  كەلوپەلی  دابینكردنی 
سەفەر و گەشتەكانی بانگەشە، دابینكردنی خۆراكی ریكالمی 
بۆ  خــۆمــان  ستراتیژەكانی  كۆنوسكردنی  میدیاكان،  بــۆ 
هەڵبژاردن. سروشتییە كە هەر پارتیك كە پێشتر ئامادەكاری 
و كاری پێویستی باشتر جێبەجێكردبێت لەدرێژەی هەڵمەتی 
درەنگ  كە  پارتێك  هەر  دەبێت،  سەركەوتوتر  هەڵبژاردندا 

تێبگات و دەستپێبكات دۆڕاوی كێبڕكێی هەڵبژاردنە.

ئاشكراكردن )ناوزڕاندن(
ركــابــەران  ناجوامێرانەكانی  میتۆدە  لــە  پــــەردەالدان 
دەبێت  كە  گرنگانەیە  خاڵە  لەو  هەڵبژاردن،  بوارەكانی  لە 
روخانی  لــەگــەڵ  ــەداخــەوە  ب بــەاڵم  لەبەرچاوبگیردرێت، 
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ناڕەوشتیەكانیش  و  نادروست  ئامڕازە  ئەخالقدا،  دیواری 
لە  شێوەیەك  بەهیچ  میتۆدانە  ئەو  بەكاردەبرێن.  زۆرتــر 
و  نازانین  رەوا  و  دروســت  بە  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی 
بەو  ئاشنابون  بــەاڵم  ناكەین،  بەكارهێنانیشی  راسپێریی 
میتۆدانە دەتوانێت پەردە لەسەر روومەتی پیسی ئەو كەسانە 
البدات كە ئامادەن بە هەر نرخێك دەسەاڵت بەدەستبهێنن. 
ئاشكراكردن ئەگەر لە راستیەكەوە سەرچاوەی نەگرتبێت 
)دەچێتە  ناڕەوشتیە  بێگومان  و  دێتەئەژمار  بوختان  بە 

خانەی ناوزڕاندنی ناڕاست و بە ناحەق(.
جاری وا هەیە دەنگۆكە بەشێوازی خۆڕسك و بەهەڵكەوت 
لە  كە  كاتێكدایە  لە  ئــەوە  باڵودەبێتەوە،  و  دروستدەبێت 
خۆشەویستی و سۆزداری یان بێزاری و وەڕەزیی كەسان 
یان چەند گروپێك بەرامبەر بە كەسان یان رێكخراوەكانەوە 
پالن  بەشێوازی  هەیە  واشی  جاری  گرتبێت؛  سەرچاوەی 
بۆداڕیژراو و رێكخراو لەالیەن ركابەرانەوە دروستدەكرێت 
باڵودەبێتەوە.  ركابەرانەوە  بە  سەر  میدیای  لەڕێگەی  و 
وێرانكەر  زۆر  قسەڵۆكەكان  قسەو  لە  هەندێك  دواهاتی 
شكست.  بە  بكات  سەركەوتن  دەشێت  چارەنوسسازە،  و 
رونــكــردنــەوەی  و  گونجاو  لەكاتی  ــەوە  ــدان وەاڵم بەمپێیە 
دەستبەجێ، دەتوانێت لە پووچەڵكردنەوەی دواهاتە خراپ و 
روخێنەرەكانیدا كاریگەر بێت یان هیچ  نەبێت كەمیبكاتەوە. 
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لە مێژوی ركابەریەكانی هەڵبژاردن لە رۆژئاوادا، دۆخی وا 
هەبوە كە پاڵێوراوێك سەركەوتنی چاوەڕوانكراو بوە، بەاڵم 
بوەتەوە، كە  دەنگۆیەك  لەناكاوی  باڵوبونەوەی  روبەڕوی 
پێشینە و رەفتار و بڕواكانی خستووەتە ژێر پرسیارەوە و 
بەخێرایی دواهاتە خراپەكانی  نەیتوانیووە  لەبەرئەوەی  كە 
لەگۆڕەپانی  یان  بەناچاری  پووچەڵبكاتەوە،  دەنگۆیە  ئەو 
دەنگی  بەدەستهێنانی  لە  یان  چووەتەدەرەوە  ركابەریەكە 

پێویستدا سەركەوتوو نەبوە.

دروستكردنی وێنەی ئەرێنی
پاڵێوراوێك  هەر  كە  كارانەی  ئەو  گرنگترین  لە  یەكێك 
دروستكردنی  پێیهەڵدەسێت،  و  خۆیەوە  رۆژەڤی  دەیخاتە 
پارتەكەیەتی  یان  خۆی  دڵخوازی  و  پۆزەتیڤ  وێنەیەكی 
لە  چەندە  پاڵێوراوەكەی  یان  پارت  جەماوەردا.  زەینی  لە 
دروستكردنی ئەو وێنەیە یان وێنای پۆزەتیڤ، سەركەوتوتر 
خۆی  بۆ  جەماوەر  دەنگەكانی  دەتوانێت  باشتریش  بێت، 

مسۆگەربكات.
سەرەڕای كەمپینەكانی هەڵبژاردن كە پێشتر ئاماژەیان 
پۆزەتیڤدا  لەدروستكردنی وێنەی  دەتوانن  )هەمویان  پێكرا 
كۆمەڵێك  خەریكی  سیاسیەكان  پاڵێوراوە  هەبێت(  رۆڵیان 
پەیوەندیی  خــانــەی  دەچێتە  كــە  دەبــن  دیــكــەش  چاالكیی 



205بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

ئــەوانــەدا  ئەرێنی  وێنەی  دروستكردنی  لە  و  گشتییەوە 
كاریگەر دەبێت.

كۆبونەوە  لــە  جــەمــاوەر  ــۆڕەی  ــاپ ئ لەنێو  ئــامــادەبــون 
گشتییەكان، قسەكردنی راستەوخۆ لەگەڵ خەڵك، تەوقەكردن 
پێشبڕكێ  لە  ئامادەبون  مندااڵن،  راموسانی  خەڵك،  لەگەڵ 
مێرمندااڵن  لەگەڵ  یاریكردن  و  ناوچەییەكان  وەرزشــیــە 
كاندیدەكانی  كە  كــارانــەن  لــەو  هەمو  ئــەوانــە  گەنجان،  و 
هەڵبژاردن پێیانهەڵدەستن تا وێنەیەكی جەماوەری لەخۆیان 

بنوێنن.

راپرسی
ئەنجامدانی راپرسی بەشێوەیەكی سیستماتیك و یەك 
و  رەوشی خۆمان  لە  زۆرباش  زانیاریی  یەك،  لەدوای 
ركابەرەكانمان دەخاتەڕوو. لەڕاستیدا یەكێك لە ئامڕازە 
سەرەكیەكان كە بۆ خۆی جۆرێكە لە توێژینەوەی بازاڕ، 
هەمان )راپرسی(یە كە زۆریش پێویستە. بەاڵم هەر ئەو  
ئامڕازە شیاو و دروستە زۆرجار بەشێوازی ناڕەوشتی 
بەكاردەبرێت، كە ئەو دیاردەیە بە »راپرسیی ئاڕاستەدار« 
راپرسییانە  جۆرە  ئەو  لەم  میتۆدەدا  دەكرێت.  نــاوزەد 
ئەنجامدەدرێت كەتیایاندا لە پرسیارنامەی نازانستی بۆ 
وەاڵمێكی  دانــەوەی  الی  بەرەو  دەنگدەر  ئاراستەپێدانی 
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پرسیارنامەكە  ناو  پرسیاری  بۆ  دیاریكراو  و  تایبەت 
ناڕاست  زانیاریی  لەئەنجامدا،  كەڵكوەردەگیردرێت. 
لەڕێگەی ئەو پرسیارنامانەوە كۆدەبێتەوە و بەجەماوەر 
رادەگەیەنرێت. لەئەنجامی زیادەگۆیانە و تێكەڵ بە درۆی 
ئەو جۆرە راپرسییانە بۆ مەبەستی وەك كۆكردنەوەی 
یارمەتی دارایی و كارتێكردنی رۆحی و دەرونی لەسەر 

جەماوەر كەڵك وەردەگیردرێت.
»راپرسیی  ئــاڕاســتــەدار،  راپــرســی  جــۆری  خراپترین 
پەشیمانكەرەوە«یە. مەبەست لەم  راپرسییانە هاندانی خەڵكە 
لەبارەی كاندیدەكانەوە  لەمیتۆدێكی دیكەدا،  بۆ دەنگنەدان. 
كاریگەریی  تا  دەدرێـــت  جــەمــاوەر  بە  نــاڕاســت  زانیاریی 
ــی  ــدەرانـ ــەســەر بــۆچــونــی وەاڵمـ ــی نـــاڕاســـت- ل ــاری ــی -زان

پرسیارنامەكان ببینن و هەڵبسەنگێنن.
ئاماژە  دەكرێت  میتۆدە،  ئەو   بەكارهێنانی  نمونەكانی  لە 
)1999(ی  بانگەشەی  لەماوەی  كە  بكرێت  پرسیارێك  بە 
ئەنتاریۆی كەنەدا لە دەنگدەرەكان پرسیار كرابو. پرسیارەكە 
ئەوەبو كە داخۆ ئێوە ئامادەن دەنگ بە كوڕی جولەكەیەك 
بدەن، كە لە هۆڵۆكۆست رزگاریی بوە؟ ئەگەر لە ناوەڕۆكەكەش 
كە  پرسیارانەیە  لــەو  ئــەوە  بڵێین  دەبێت  چاوپۆشیبكەین، 
ئاراستەپێدەرە. خاڵێكی گرنگ كە دەبێت لەبەرچاو بگیردرێت، 

ناڕەوشتیبونی بەكارهێنانی ئەو میتۆدانەیە.
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)puorG lacoF -گروپە ناوەندییەكان )گروپی چەق
كەڵكوەرگرتن لە گروپە ناوەندییەكان، یەكێك لە شێوازە 
هەرە كاریگەرەكانی بەبازاڕكردنە و لەڕاستیدا »ئامرازێكی 
زانیاری  بەدەستهێنانی  بۆ  كە  توێژینەوەیی«ـە  كلیلیی 
لەبارەی ئەندێشە و ئایدیا بنەمایی و نەگۆڕەكانی جەماوەر 

بەكاردەبرێت.
سیاسەتدا  لەبواری  )گروپی چەق(  ناوەندیەكان  گروپە 
بەزۆری لە 10 تا 20 كەس پێكدێن، كە لەنێوان چەندین 
دانیشتندا، لەبارەی پرسەكانەوە بیروڕا دەگۆڕنەوە و پرسە 
گروپەكە،  سكرتێری  دەخــەنــەبــەربــاس.  جــۆراوجــۆرەكــان 
ئاراستە  ئەرگیومێنتەكە  و  بەڕێوەدەبات  بەرباس  بابەتی 
بــەبــازاڕكــارە سیاسیەكان  دڵــخــوازی  مــژاری  پــێــدەدات و 
ئەو  جاروبار  و  بازاڕكارەكان  بە  باسەكەوە.  ناو  دەخاتە 
بۆ  كاریان  بەبازاڕكەرانە  ئەو  كە  سیاسیانەی  پاڵێوراوە 
كە  )ئاوێنەیەك  یەكالیەنەوە  ئاوێنەیەكی  لەپشتی  دەكــەن 
ئەمدیو  ــەودیــوەوە  ل ــەاڵم  ب دیاربێت،  ئــەودیــو  لــەمــدیــوەوە 
شاراوە  بەشێوازی  و  حەشاردەدەن  خۆیان  نەبێت(  دیار 
لێهەڵدەگرن.  یاداشتی  و  دەكەن  وتووێژانە  ئەو   چاودێریی 
بابەتەكەیان  كە  هەڵدەگیردرێن  شتانە  لــەو  یاداشتەكان 
پاڵێوراو  یان  پارت  بۆ  گرنگی  یان  بەرژەوەندی  زۆرترین 
گروپەكە  كە  دەگیردرێت  لەبەرچاو  خاڵەش  ئەو  هەبێت؛ 
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لەمەڕ هەركام لەم  بابەتانە چجۆرە هەست و هەڵوێستێكی 
بۆ  دەستەواژەیەك  یان  رستە  جۆرە  چ  ئەندامان  و  هەیە 
دركاندنی روانگەی خۆیان بەكاردەبەن. دواتر ئەو كۆكراوە 
ركابەریە  پراكتیزەكردنی  یــان  گەاڵڵەكردن  بۆ  زانیاریە 
سیاسیەكان بەكاردەبرێت، بەجۆرێك كە بۆ دەستڕاگەیشتن 
بەجەماوەر و دروستكردنی پەیوەندی جەماوەری كەڵكیان 

لێوەردەگیردرێت.
بەواتایەكی تر، گروپە ناوەندییەكان دانیشتن رێكدەخەن 
بۆ ئەوەی  كە ئایدیا، رستە و دەستەواژەی شیاو بدۆزنەوە 
كەڵكیان  تایبەتدا  هەلومەرجی  لە  دەتوانێت  پاڵێوراو  كە 
بە  بكەن  خــۆیــان  بتوانن  رێــگــەیــەوە  لــەم  تــا  لێوەرگرێت، 

)كەسێكی وەك هەموان(.
نیە كە زانیاری بەمەبەستی  ئامانجی گروپی چەق ئەوە 
پاڵێوراو  كاری  بەرنامەی  لە  تەواو  هاوئاهەنگی  و  تەبای 
بۆ  زانیاری  كە  ئەوەیە  زۆرتــر  ئامانج  بەڵكو  كۆبكاتەوە؛ 
كە  خاڵەیە  ئــەو  هــەر  و  ریكالمە  توندوتۆڵی  و  داڕشــتــن 

دەبێتەهۆی هاتنەئارای پرسیاری زۆرتر.
ــەش وەردەگـــیـــردرێـــت  ــان هـــەروەهـــا كــەڵــك لـــەو گــروپ
دەنــگــدەران  زەینی  ــر  زۆرت بابەتانە  كــام  دیاریبكرێت  كە 
بەخۆیانەوە خەریك دەكەن؛ سەرەنجام ئەوەی  كە لەڕێگەی 
بابەتە  لەبارەی  گشتی  هەستی  دەتوانین  گروپانەوە  ئەو 
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جەماوەر  خوێندنەوەی  لە  و  بناسین  جۆراوجۆرەكانەوە 
بۆ  سیاسیەكاندا  ركابەریە  لە  كە  دەستەواژانەی  ئەو  بۆ 

بەبازاڕكردنی پاڵێوراو بەكاردەبرێن، ئاگادارببینەوە.
بەاڵم بەداخەوە هەنوكە یەكێك لە خراپترین تەكنیكەكانی 
بەبازاڕكردنی سیاسی لە ئەمریكا، كەڵكوەرگرتن لە گروپی  
ــان هــەمــان )دامـــودەزگـــا كــۆمــەاڵیــەتــی، ئــابــوری و  چــەق ی
لەئێستادا گروپی  ئێمە(ـیە. چونكە  سیاسیەكانی سەردەمی 

چەق وەك ئامڕازێكی ملمالنێی سیاسی بەكاردێت. 
"یۆنییۆن  لــە  كــە  رۆژنامەنوسێكە  بــارابــاك"  ــارك  "مـ
)هــونــەری  بــە  ئەو تەكنیكە  ــەو،  ئ دەنــوســێــت.  تریبیۆن"ـدا 
ــڕوای وایـــە هــونــەری  كــۆنــتــڕۆڵــكــردن( نـــاوزەد دەكـــات، بـ
كۆنتڕۆڵكردن بوە بە بەشێك لە كەلتوری سیاسی ئەمریكی.
بۆ  تەنیا  ــڕن،  مــۆدێ سیاسی  ــەری  ــاب رك تەكنیكەكانی 
بەڵكو  بــەكــارنــابــرێــن،  پــاڵــێــوراو  پەیامی  )گــواســتــنــەوەی( 
خوڵقێنەری پەیامن. دەتوانین بڵێین گروپی چەق سەرچاوەی 
تەكنیكەكانی  لــە  زۆرێـــك  دەسپێكی  خــاڵــی  و  زانــیــاری 

بەبازاڕكردنی سیاسیە.
هونەری  وایــە،  بــڕوای  كەنەدایی  نوسەری  ها"  "توتان 
ئاڵۆز و دژواری ركابەریەكانی هەڵبژاردن پشتبەستووە بە 
راپرسی و وتووێژ لەگەڵ گروپی  چەق )گروپە ناوەندیەكان(، 
تاكو بەوردی و بەشێوازی شارەزایانە هەڵمەتەكانی )وێنە 
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دروستكردن( بكەونەگەڕ و وێنە )وێنەی ئەرێنی( بخوڵقێت 
و بپارێزرێت.

»بەبازاڕكردنی گروپی  چەق« كە لەئەدەبیاتی ئێستادا 
بەناوی )فرۆشیاری كاندیدەكان( بەناوبانگە، لەو رووەوە 
وروژان  ــدەران،  ــگ دەن هۆشیاری  و  وریــایــی  لەباتی  كــە 
رەخنە  روبـــەڕوی  ئامانج،  دەكــاتــە  هەڵچوونەكانیان  و 
ئــەوەی  لەجیاتی  ئەمڕۆ  سیاسەتمەدارەكانی  دەبێتەوە. 
بەو  پەیوەندیان  كە  باسانەوە  ئەو  نێو  بكێشنە  خەڵك   كە 
پەیوەندیەكی  كاندیدەكان  خــودی  كە  هەبێت  پرسانەوە 
قووڵترینی  دۆزینەوەی  بەدوای  هەیە،  لەگەڵیاندا  تۆكمەی 
هەیە،  بونیان  دەنــگــدەرانــدا  لەدڵی  كە  هەستانەوەن  ئــەو 
ئاستەمی  كاری  بۆ  زانیاریانە  لەم  بتوانن  ئــەوەی  كە  بۆ 

راكێشانی دەنگەكان كەڵك وەربگرن.
لەكالیفۆڕنیا،  ساكرامێنتۆ  لەڕۆژنامەی  واڵتەرز"  "دان 
ئەوە بیردێنێتەوە كە زانیاریەكانی گروپی چەق، بەمەبەستی 
ــگــدەر  ــە ســـۆز یـــان دوژمــنــایــەتــی دەن ــكــوەرگــرتــن( ل )كــەڵ
لەبارەی  خــۆی  نامیلكەكەی  لە  "بــارۆنــز"  كــۆدەكــرێــنــەوە. 
سەرگەرمیە پیشەسازیەكان، ئەوە بیردێنێتەوە كە چاوەڕوانی 
بە  )بفرۆشرێت(  سابون  وەك  دەنگدەران  دەنگی  ناكرێت 
كاندیدێك. ئەوە دروست )رەوشتی( نیە كاتێك خەڵك گرنگی 
بە بابەتە سیاسیەكان دەدەن، بەرەوالی ئەو بابەتانە )راكێش 
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بخرێنە  كااڵیەك  بەمەبەستی سنورداركردن وەك  بكرێن(، 
ژێر چاودێرییەوە. سیاسیەكان نابێت تەنها لەسەر هەست 
كۆمەڵێك  لەسەر  بەڵكو  كاربكەن،  جەماوەر  سۆزەكانی  و 
كە  بابەتانەی  بەو  سەبارەت  راستگۆیانە  و  پاك  هەستی 
سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  لە  فۆرمە  ئــەو  دژن.  لەگەڵیاندا 
رەخنە  روبــەڕوی  خۆرئاواییەكانیشەوە  نوسەرە  لەالیەن 
بوەتەوە. وتارێك كە ماوەیەك لەمەوپێش لە "ئابزێروێر"دا 
ــد( و  ــڕوامــەن بـــاڵوبـــوەوە، لــەنــێــوان )ســیــاســەتــمــەدارانــی ب
دادەنێت  جیاوازی  لەبەریتانیا،  پیشەیی(  )سیاسەتمەدارانی 
و دەستەی دووەم وەك كەسانێك وەسفدەكات، كە بڕوایان 
و  بەردەست  رێوشوێنێكی  هەر  لە  دەبێت  پارتەكان  وایە 
كەڵكوەرگرن.  رای  گشتی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  كاریگەر، 
كە  دەكەین  هەڵبژاردن  ركابەریەكی  بە  ئاماژە  نمونە،  بۆ 
لە هەر هەفتەیەكدا شەش  شەو  ناوەندیەكان  تێیدا، گروپە 
كۆبونەوەیان دەكرد و تێچووی ئەو دانیشتنانە بەبڕی )22( 
ملیۆن پاوەندی بەریتانیا راگەیەنرا. لە كەنەدا، نوسەرێكی 
دەڵێت  هەڵبژاردن  لەبارەی ركابەریەكانی  "تۆرەنتۆ ستار"، 
ئەو چاالكیانە تائاستی )كردەی میكانیكی بۆ كۆنتڕۆڵكردنی 
كە  گوتراوە  تایمز"دا  "لەندەن  لە  و  دابەزیون  رای گشتی( 
لە  دوودڵی  و  راڕایی  دەبێتەهۆی  گروپی چەق(،  )فاشیزمی 

كەڵكوەرگرتن لە تەكنیكەكانی ركابەریدا.
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تەنها  گروپی چەق  حاڵەتەكاندا  لــەزۆربــەی  بــەداخــەوە 
وەك ئامڕازێكی توێژینەوە بۆ وێنەسازی ناڕاست و دوور 

لەواقیع بەكاردەبرێت.

چاالكانی هەمیشە ئامادە )ئانكاڵ ئەكتیویستەكان(
)بــەرزكــردنــەوە(ی  پێشخستن  شێوازەكانی  لە  یەكێك 
یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  كەمپینەكانی  لە  كە  كاندیدەكان 
یارمەتی  لە  سودمەندبون  بەكاردەبرێت،  فــراوان  ئەمریكا 
كــاری  رێكخستنی  و  دەســتــپــێــكــردن  ــە  ل كــە  كەسانێكە 
لەم  دەتوانن  كەسانە  ئەو  هەیە.  سەرشەقامدا شارەزاییان 

حاڵەتانەی خوارەوەدا یارمەتی كاندیدەكان بدەن:
بەڕێوەبردنی كۆنفرانس و دانیشتنە گشتیەكان، رێكخستنی 
كۆبونەوەی گەورەی جەماوەری و دابینكردنی شوێنی كاتی بۆ 
بەڕێوەبردنی كۆنسێرتی میوزیكی، دەربڕینی پشتیوانی لە پرێس  
كۆنفرانسەكاندا، كۆكردنەوەی واژۆ، تەلەفۆنكردن بۆ دەنگدەران، 
یارمەتیدان لە كۆكردنەوەی پارەدا، ناڕەزایی دەربڕین لە بەرامبەر 
چاالكیەكانی ركابەرەكان، خۆپیشاندان و... . هەرچەندە ژمارەی 
ئەو  كەسانە زۆرتربێت، كاندیدی خۆی زۆرتر و باشتر دەتوانێت 
دروستبكات.  پەیوەندی  جــەمــاوەردا  گــەورەی  چینێكی  لەگەڵ 
هەروەها، هەرچەندە ئەو كەسانە لەالی جەماوەر خۆشەویست و 

راكێشتربن، ئەگەری سەركەوتنیان زۆرتردەبێت.
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دروستكردنی پەیوەندی لەگەڵ رێبەرە فیكرییەكان
كە  هەن  كەسانێك  جۆراوجۆرەكاندا  گروپە  لە  هەمیشە 
قورسایی  و  سەنگ  و  دادەنێن  گروپەكە  لەسەر  كاریگەری 
و  زانكۆ  و  قوتابخانە  مامۆستایانی  وەك  هەیە.  بەرچاویان 
كەسانی گرنگ و گەورەی دیكە كە بەناوی رێبەرانی فیكری 
دەناسرێن. بەڕێوەبەرانی كەمپین دەتوانن نامە بۆ رێبەرانی 
فیكری بنێرن )كە لێرەدا مەبەست ئەو كەسانەیە كە زۆرترین 
كاریگەرییان لەسەر گروپەكانی دەنگدەر هەیە(. ئەڵبەت دەبێت 
رەزامەندییان  و  دیاریبكەین  بەدروستی  ئەو كەسانە  پێشتر 
لەبارەی بەرنامەكانەوە بەدەستبهێنین، چونكە ئەگەر رێبەرانی 
روخێنەری  و  خراپ  دواهاتی  هەڵبژێردرێن،  بەهەڵە  فیكری 
بەدواوە دەبێت. بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی  كە پەیوەندیكردن بە 
رێبەرانی فیكری دەچێتە خانەی )لۆبیكردن(ەوە، رونكردنەوەی 

زیاتر لەمبارەوە لەبەشی لۆبیكردندا دەخەینەروو.    

لۆبیكردن
گرنگەكانی  نــاوخــۆیــە  توخمە  لــە  یەكێكە  لۆبیكردن 
كۆكراوەیی توخمەكانی پەیوەندیی بەبازاڕكردن، كە زۆرجار 
بە تێكۆشانی كۆمپانیا یان گروپە هاوبەرژەوەندییەكان بۆ 
یاساوڕێساكان  یان  سیاسەتەكان  لەسەر  كاریگەریدانان 

پێناسە دەكرێت. 
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لۆبیگەری بە باسێكی پەیوەندیدار بە پەیوەندیی گشتیی 
 ،)1994( دادەنێن. رێكخراوی پەیوەندیی گشتیی بەریتانیا 

لۆبیگەری بەمجۆرە پێناسەدەكات:
دەوڵەتی،  بڕیاردانی  لەسەر  كاریگەریدانان  بۆ  هــەوڵ 
یان  سیاسەتەكان  گۆڕینی  بەمەبەستی  فشارو  لەڕێگەی 

رێگری لە سەرهەڵدانی ئەو جۆرە گۆڕانكارییانە.
ــە كــۆمــەڵــێــك رێچكە  لــەمــیــتــۆدی لــۆبــیــكــردنــدا كــەڵــك ل
وەدەگیردرێت كە لەوانەیە هەندێكیان لەڕوانگەی پیشەییەوە 
"هانت"   و  "گرانیگ"  نەبن.  قبوڵكردن  شیاوی  یــان  رەوا 

لۆبیكردن بەمجۆرە پێناسەدەكەن:
یاسادانان،  لیژنەیەكی  بۆ  پێویست  داتای  كۆكردنەوەی 
ــەوەی بــەر لە دەركــردنــی بڕیار )پــرۆژەیــاســا( هەمو  بۆ ئ

راستییەكانی بۆ روونبوبێتەوە.
بۆچون  ــەردەوام  بـ كە  چەمكێكە  لۆبیكردن  گشتی  بە 
دوای  بــە  )دووانـــە-پـــارادۆكـــس(  ــەی  ــاق دووف زەینیەتی  و 
بۆ  كۆمەاڵیەتی  هەلی  رەخساندنی  یەكەم  هێناوە.  خۆیدا 
كە  رەوایــی  یــان  خۆشەویستی  زۆرتــریــن  بەدەستهێنانی 
بەبازاڕكردن  لەمەڕ  ئەرێنی  تێڕوانینی  بە  ئەوە  دەتوانین 
دابنێین و دووەم كڕینی دەنگ بە پارە و پێدانی شیرینی، 

وەك رەهەندی نەرێنی لۆبیكردن.
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بەبڕوای "كاتلیپ" لۆبیكردن بریتیە لە ئەو بەشە تایبەتە 
خوڵقێنەر  خۆگر،  لە  كە  گشتی  پەیوەندی  پرۆفیشناڵەی 
بەمەبەستی  ــەت  ــ دەوڵ لــەگــەڵ  پــەیــوەنــدی  پـــارێـــزەری  و 
كاریگەریدانان لەسەر دەركردنی یاسا و رێساكانە. بەبڕوای 
لەناخی توانایی بەرقەراركردنی پەیوەندیی  ئەو، لۆبیكردن 
ئەندامانی  و  حكومیەكان  فەرمیە  بەرپرسە  لەگەڵ  قایلكەر 
پەیوەندیانە  ئەو جۆرە  دەبینرێتەوە؛  یاساداناندا  لیژنەكانی 
دەتوانێت بەئاشكرا یان قڕوقەپ و وەك دەڵین بەشێوازی 

)پشتی پەردە(، بێت.
"سەیب" و "فیتز پاتریك" وشەی لۆبیكردن بە وشەیەكی 
قووڵ و خاوەنی پۆتانسییەڵی فراوان دەزانن كە چەمكێكی 
دەستكاریكردنی  ئاقارێكیان  رەنگدەداتەوە؛  تیایدا  دووفاقە 
دیكەش  ئــاقــارەكــەی  سیاسی،  پــرۆســەی  لەسەر  یاسایی 
ئەوە  دەرفــەتــی  كە  دیموكراسیە  ئاستی  بــەرزكــردنــەوەی 
بە  باشتریان  دەستڕاگەیشتنێكی  كە  شارۆمەندان  دەداتــە 

دەوڵەت هەبێت.
لە بەریتانیا سەرەڕای بڕوای گشتیی بە نەبونی كاریگەری 
سێبەری  نێو  بازرگانیەكی  بــە  لۆبیكردن،  ــی  ــاڕەوای ن و 
)هاوتەریب( دەزانن كە بەشێوازی شاراوە جێبەجێدەبێت و 
لە تخوبی تاریك و ئاڵۆزی رەوایی و ناڕەواییدا روودەدات.
دەیەم كۆنگرەی جیهانیی پەیوەندیی گشتی لە ئەمستەردام 
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بینەری پێشكەشكردنی چەندین وتار سەبارەت بە لۆبیكردن 
بو كە، لۆبیكردنیان بە بەشێكی جیایی هەڵنەگری پرۆسەی 
دیموكراسی دەزانی. "النگین"  لۆبیست )لۆبیكەر-كەسێك كە 
هەڵدەسێت بە لۆبیكردن(، بە توخمێكی سەرەكی و كلیلی بۆ 
یارمەتیدانی دیسكۆرسی دیموكراتیانە دەزانێت كە بونێكی 

كارای لە سنوری یاساداناندا هەیە.
نێوان  پەیوەندیی  تاوتوێكردنی  لە  "هــاریــس"  و  "الك" 
ــە هــاوتــای  لــۆبــیــكــردن و بـــەبـــازاڕكـــردنـــدا، لــۆبــیــكــردن ب
بە  ئــەو  چەمكە  ــن،  دەزانـ ماكیاڤێلیستی(  )بــەبــازاڕكــردنــی 
پارادایمێكی شیاو بۆ تاوتوێكردنی بەرژەوەندیی دووالیەنەی 

تاكەكان، پارتەكان و هاوپەیمانیەكان دادەنێن.
و  لۆبیكردن  هاوبەشی  ئامانجی  ــە  وای بــڕوای  "مــاك" 
كااڵ،  فرۆشتنی  فرۆشتن؛  بۆ  قەناعەتپێكردنە  بەبازاڕكردن، 
جۆر  سێ   ئــەو  بــەبــڕوای  سیاسەت.  یــان  خزمەتگوزاری 

لۆبیكردن هەیە:
1- لۆبیكردن بەشێوازی بەبازاڕكردن 

2- لۆبیكردن بەشێوازی پەیوەندی گشتی 
3- لــۆبــیــكــردن بــەشــێــوازی كــاریــگــەریــدانــان لــەســەر 

دەركردنی بڕیار 
بەپێی ئەو ئامانجەی كە گیراوەتەبەر، دەكرێت لە شێوازە 

جۆراوجۆرەكانی لۆبیكردن كەڵك وەربگیردرێت.
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ئەو رێچكە و میتۆدانەی كە لە كەمپینەكانی لۆبیكردندا 
بەبازاڕكردن  لەگەڵ  چەمكە  ئەو  پەیوەندیی  بەكاردەبرێن، 
تاكتیك  ئەو  هاوچەشنی  تاكتیكانە  ئەو  پشتڕاستدەكەنەوە. 
و میتۆدانەن كە لەكەمپینەكانی بەبازاڕكردندا بەكاردەبرێن. 
ریكالمی   و  بیلبۆرد  بــە  ئــامــاژە  دەتــوانــی  ــەم  تاكتیكانە  ل
پۆستكردنی  تەلەفزیۆنی،  و  ــۆی  رادی ریكالمی  شەقامی، 
هەواڵ  )srettelswen-نــاردنــی  هەواڵەكان،  راستەوخۆی 
لەدوای  یەك  بەشێوازی  كە  وێبسایتێك  زانیارییەكانی  و 
بەكارهێنەر  بۆ  ئەندامێتیدا  لەبەرامبەر  ــەردەوام  ب و  یەك 
دەنێردرێت(، سودمەندبون لە پشتیوانی كەسانی بەناوبانگ 
ئامادەكردنی  میدیاكان،  بەڕێوەبەریی  خۆشەویست،  و 
پۆستەر،  وەك  یــارمــەتــیــدەر  بابەتی  میدیایی،  كــورتــەی 
تاكتیكە  ئەوانە  بكەین.  هتد..  و  بانر  لۆگۆ،  راگەیەندراو، 

هاوچەشنەكانی لۆبیگەری و بەبازاڕكردنن:
لۆبی؛ بەنهێنی یان ئاشكرا 

بەبڕوای"چارلز میلەر"، دوو روانگە لەبارەی لۆبیكردنەوە 
هەیە:

روانگەی یەكەم، لەسەر بنەمای لێكۆڵینەوەی مەیدانی و 
بازاڕییە، كە بەگشتی لەڕێگەی وتووێژەوە بەدواداچون و 
پشتیوانیی لێدەكرێت. بەكورتی دەتوانین بڵێین ئەو  روانگەیە 

بریتیە لە دانوستان و كاركردن لەگەڵ سیستم.
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روانگەی دووەم، هاوڕا و كۆدەنگكردنی رای  گشتی و 
سەرەكی  ناوەڕۆكی  فشارهێنان  بەكورتی،  رای  میدیاییە. 

ئەو میتۆدەیە.
ناوزەدبكرێن،  بەمجۆرە  دەتوانن  روانگەیە  دوو  ئەو 
روانگەی یەكەم، بە لۆبیكردنی ئاشكرا و روانگەی دووەم، 
بە لۆبیكردنی نهێنی )یان پشتی پەردە و شاراوە(. ئامانجە 
لەڕێگەی  دەتــوانــێــت  لۆبی  هەڵمەتێكی  دیــاریــكــراوەكــانــی 
ــراوەوە  ــاوب ن ــگــەی  روان ــەردوو  هـ یــان  یــەك  بەكارهێنانی 

مسۆگەرببێت.
"میلەر" بڕوای وایە لۆبی  ئاشكرا كاتێك كاریگەر دەبێت 
نەتوانێت  و  نەبێت  كــارا  پشتی پەردە  یان  نهێنی  لۆبی  كە 
پرسی  لە  "ئــەنــدرۆوز"  بەاڵم  هەبێت.  پێویستی  كاریگەری 
نیشانیبدات  ئـــەوەی  بــۆ  ــت  ــرێ وەردەگ كەڵك  ــۆرت(  ــپ )دۆن
ئاشكرا(،  )لــۆبــی  رای گــشــتــی  هــاوڕاكــردنــی  و  رێكخستن 
ســەرەڕای،  لۆبیكردنە.  پرۆسەی  هەڵنەگری  جیایی  بەشی 
دەتوانێت  لۆبیكردن  لەبازرگانیدا  وایە  بڕوای  "ئەندرۆوز" 
كە  بێت،  بەبازاڕكردن  پەیوەندیەكانی  پڕۆفیشناڵی  فۆرمی 
)كەمپین  سەرخستنە  كەمپینی  بەڕێخستنی  لێی  مەبەست 
بەوە  ئاماژە  باسەكەدا  درێــژەی  لە  میلەر  پێشخستن(.  بۆ 
دەكات كە لۆبی پشتی پەردە لەمەڕ لۆبی ئاشكرادا سەروترە 
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و بەبڕوای "گرانینگ" و "هانت"، لۆبیستەكان كاتێك كە بۆ 
خەڵك دەركەون و لەالیەن جەماوەرەوە بناسرێن، لەڕاستیدا 

كارامەیی و كاریگەریی خۆیان لەدەستدەدەن.
لەپیشەی  پیشاندەدات  لێكۆڵینەوەیەكیدا  لە  "جــۆردەن" 
زیــادە  پتەوكاریی  و  هەماهەنگی  بازرگانیدا،  لۆبیكردنی  
كە  هەركەسێك  بۆ  كە  لەئارادایە  ویستە  ئەو  و  دەكرێت 
كاردەكەیت دەبێت )باشتروایە( بێدەنگ بیت. لۆبی بەمەبەستی 
بەدەستهێنانی بااڵدەستی و سەرەوەیە ركابەریەكان زۆرتر 
و  بەكاردەبرێت  گەورەكانەوە  رێكخراوە  لەالیەن  لەجاران 
پاڵپشتیكردن  پاراستن و  بۆ  لەو كارە  رێكخراوی بچوكتر 
لە پێگەی خۆیان كەڵك وەردەگرن )ئەڵبەتە جاروباریش بە 

پێچەوانەوە(.
بەپێی توێژینەوەكان، هەر ئەندازە ئامانجەكانی كەمپینی 
ــازاڕكــردن  ــەب ب وەك  بتوانین  كــە  بێت  بــەجــۆرێــك  لــۆبــی 
لۆبی  ئەوا  بێت(،  بەبازاڕكردن  )هاوشیوەی  سەیریبكەین 
لەكاتێكدا  هەبێت؛  زۆرتــری  كاریگەریی  دەتوانێت   ئاشكرا 
ئاڕاستەی  بــەرەو  چاالكیەكە  لۆبی  كەمپینی  ئامانجی  كە 
لۆبی  بدات، كەمپینەكانی  بڕیارەكان  لەسەر  كاریگەریدانان 

پشتی پەردە كارامەترن و كاریگەریی زۆرتریان دەبێت.
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لۆبیگەریی ماكیاڤیلیستی
توانای ركابەریی زۆرتر بەواتای توانای فشارخستنەسەر 
دەوڵەتە بەمەبەستی بااڵدەستی و سەرەوەییە ركابەریییەكان. 
ئاماژەكردن بە نمونەیەك لەو لۆبیگەرییانەی كە لەئەوروپا 
ناسینی  و  دەركەوتن  بۆ  یارمەتیدەربێت  دەتوانێت  كراوە 
هەندێك لە رەهەندەكانی لۆبیگەری. نمونەی ئەو لۆبیگەرییانە 
ئۆتۆمۆبیلە  وەبەرهێنەرانی  لۆبیكردنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
ئەڵمانی و فەڕەنسییەكان كە لۆبیگەریەكی سەركەوتووانەیان 
لەگەڵ یەكێتی ئەوروپادا كردووە، بۆ ئەوەی  كە ئەو  یەكێتیە 
بۆ جۆرەكانی سوتەمەنی  دیاریكراو  كۆمەڵێك ستانداردی 
بكات.  قبوڵ  بەرهەمدێن،  لەئەوروپا  ئۆتۆمۆبیالنەی  ئەو 
بەقازانجی  كە  ستانداردانە  ئەو  پەیڕەوكردنی  و  سەپاندن 
و  واگــۆن  ڤولێكس  ــوودی،  ئ مێرسێدس،  وەك  كۆمپانیای 
بیجۆ بو، خەساری ئێجگار زۆری بۆ كۆمەڵێك كۆمپانیای 
نائەوروپی بەدواوە بو. كۆمپانیا ئەمریكایەكانی "فۆرد" یەك 
لەسەر  پاوند  ملیارد  نیو  رۆڤێر"  "ئاستین  و  پاوند  ملیارد 
كۆمەڵێك تەكنۆلۆژیای دیكە كە بە پێشكەوتوتریان دەزانی، 
سەرمایەگوزارییان كردبو. هەم فۆرد و هەم ئاستین  رۆڤێر 
یەكێتی  لە  یاسایە  ئەو  چەسپینی  و  پەسەندكردن  دوای 
ئەوروپا، سەرمایەگوزارییەكەیان لە بەشیR&D لەدەستدا 
پارەی  ئەوروپیەكان  ستانداردە  بەپێی  زەرەرمەندبون  و 
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بكەن.  سەرمایەگوزاری  دیسانەوە  دیكە،  زۆروزەوەنـــدی 
كۆمپانیای ئاستین  رۆڤێر لەئاكامی ئەو ستانداردە نوێیەدا، 
نەیتوانی  قــەد  لەدەستداو  سەرمایەگوزارییەكەی  هەمو 
هەنوكە  بــو.  مایەپووچ  و  ڕاستبكاتەوە  ســەر  دیسانەوە 

خاوەندارێتیی ئاستین  رۆڤێر لەدەستیBMW دایە.
لە ئاكامی ویستی كۆمپانیا بازرگانی و نادەوڵەتییەكان 
بۆ كاریگەریدانان لەسەر سیاسەت و بڕیاری دەوڵەتەكاندا 
پێیەش  بــەم   هــەر  كـــردووە؛  زۆری  گەشەی  -لۆبیگەری- 
ئەو  رێگای  و  وەرگرتن  ئاڕاستە  هەوڵیانداوە  دەوڵەتەكان 
كۆمپانیا یان رێكخراوە نادەوڵەتیانە و بەرژەوەندیەكانیان 
پــەیــڕەوەوە  رێساو  چەسپاندنی  و  یــاســادانــان  لەڕێگەی 
دیاریبكەن. لەڕاستیدا، چارەكی كۆتایی سەدەی بیستەم و 
بەشی دەسپێكی سەدەی بیستویەك بینەری ئەوە بوە، كە 
دەوڵەتەكان لەهەمو ئاستێكدا یاساوڕێساكانیان پەرەپێداوە. 
ببێتەهۆی  دەتوانێت  یاسانە  ئــەو  لەسەر  كاریگەریدانان 
بۆ  ستراتیژیانە  سەرەوەیی  و  بااڵدەستی  بەدەستهێنانی 
بتوانێت  رێكخراوێك  یان  كۆمپانیا  ئەگەر  رێكخراوەكان. 
پێبدات(  )فۆرم  بكات  دەستكاری  خۆی  قازانجی  بە  بازاڕ 
لۆبیگەری  بابەتی  و  بێت  سەركەوتو  و  بــراوە  دەتوانێت 
خوارەوە  شكڵەی  ئەو  ڕێسانە.  ئەو  یاساو  بە  فۆرمپێدانە 
بەناوی پێنوێنی ماكیاڤیلیستی، دەریدەخات هەركات دەوڵەت 
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یاساو رێساكان پەرەپێبدات، لۆبیگەری لەبواری پەیوەندیی 
گشتی و دەوڵەتی بۆ فۆرمپێدان و گۆڕینی ئەو یاسانەش 

پەرەدەستێنێت.
لۆبیگەری گەشەیكردووە؛ چونكە  لەم سااڵنەی دواییدا 
هاوكات كە دەوڵەت لە رۆڵی خاوەندارانەی خۆی لەبواری 
هەوڵیداوە  بەو جۆرەش  هەر  پاشەكشەیكردووە،  ئابوریدا 
و  رێكخستن  و  رێــســا  یــاســاو  دەركـــردنـــی  بــە  هەستێت 
ئامادەكردنی فەزای بازرگانی )كە كۆمپانیاكان تێیدا خەریكی 
و  ركابەریەكان  كۆمپانیا  بەم  حاڵەشەوە،  بەاڵم  چاالكین(. 
بااڵیی  )بەبۆنەی  یاساوڕێسانە  ئەو  لەسەر  )NGO(كــان 

ركابەریی خۆیانەوە( كاریگەری دادەنێن.
هەنوكە )28(هەزار )NGO( لە برۆكسل، واتە ناوەندی 
بااڵیی  تاقە سودمەندی و  تۆماركراوە كە  ئەوروپا  یەكێتی 
شــارە،  ــەو  ل كۆمپانیانە  ــەو  ئ ــۆكــردن(  ــاپ )ت تــۆمــاركــردنــی 
كاریگەریدانان لەسەر سیاسەتە ئەوروپیەكانە. بەڕاستی بۆ؟
مۆدێرنەكان.  سیاسیە  پەیوەندیە  لە  بەشێكە  لۆبیكردن 
و  تەریك  ــەڕۆژ  ب رۆژ  سیاسەتمەدارەكان  كە  بەوپێیەی 
بێبەری لە داتا و زانیاری شیاو و خاوەن كوالیتی دەبنەوە، 
لۆبیگەریی كارا و كاریگەر ئەو بۆشایە زانیاریە پڕدەكاتەوە 
و دەرفەتی بڕیاردانی شیاو و تەندروست)و ئەڵبەتە جاروبار 

بڕیاردانی خراپ و ناشیاو( دەڕەخسێنێت.
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بەدەستهێنانی  بەواتای  )گڵۆباڵیزەیشن(،  بەجیهانیبون 
بااڵیی ركابەری لە چوارچێوەی نێودەوڵەتیدا ، لەم دۆخەدا 
ئەوروپا،  یەكێتیی  لەسەر  كاریگەریدانان  بۆ  لۆبیگەری 

رێكخراوی بازرگانی جیهانی و هتد بەكاردەبرێت.

چەشكەكانی فرۆشتن
یان  خــەاڵت  وەرگرتنی  ئەزمونی  هەمومان  پێدەچێت 
لە فرۆشگا و دوكانە جۆراوجۆرەكان  تایبەتمان  داشكانی 
هەبوبێت. هەروەها بیرەوەری بینین یان وەرگرتنی خەاڵتی 
لە  بانكەكان  جۆراوجۆری  خەاڵتی  بەتایبەت  جۆراوجۆر، 

تیروپشكە جۆراوجۆرەكانیاندا لەمێشكدا هەیە.
خۆیان  كــااڵكــانــی  فرۆشگاكان  لــە  هەندێك  لــەوانــەیــە 
تاقیكردنەوە  بەمەبەستی  بەخۆڕایی  و  كــەم  رێژەیەكی 
پێشكەش بە كڕیار بكەن، بۆ ئەوەی كڕیار بە تاقیكردنەوەی 
كڕینی  بۆ  بەخۆڕایی،  نمونەیەك  وەرگرتنی  یــان  كااڵكە 
وەك  نوسین  ئامڕازی  وەرگرتنی  هانبدرێت.  كااڵیە  ئەو 
پێنوس،CD، نامیلكە، ئەڵقەی جێگەی سویچ یان كلیل و شتی 
جۆراوجۆرەكاندا  كۆبونەوە  و  كۆڕ  لە  جۆرە  لەو  دیكەی 

كەموزۆر بۆ هەمومان بە شتێكی ئاسایی دێتەبەر چاو.
لەو  حاڵەتی  یــان  و  كڕین  شــێــوازی  زۆرێــك  ئەڵبەت 
نــەكــردووە  ئــەزمــوونــمــان  جـــۆرەش هــەبــوە كــە هیچكات 
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یان  پیشە  خــاوەن  كەسانی  كە  ئەوەیە،  هۆكارەكەشی  و 
دامودەزگای باڵوكردنەوە لەواڵتی ئێمە، ئەو شیوازانەیان 
تۆزێك  ئەگەر  كە  بێگانەن،  لەگەڵیاندا  یان  بەكارنەبردووە 
لەبارەیانەوە زانیارییان هەبێت و بەكاریان ببەن، دەتوانێت 
كورتخایەندا  لــە  النــیــكــەم  فرۆشتنیان  ــی  ــادكــردن زی لــە 

كاریگەریی هەبێت.
لەم سااڵنەی دواییدا لەسەرتاسەری دونیا و هەروەها 
لەواڵتی ئێمەشدا بەكارهێنانی ئەو جۆرە تەكنیك و ئامڕازانە 
لەنێو خاوەن پیشە و خاوەن فرۆشگاكاندا برەوی زۆری 
تاڕادەیەك  كاریگەریی  ئــەوەش  هۆكاری  و  پەیداكردووە 

خێرای ئەو فاكتەرانەیە لەسەر راكێشانی كڕیارەكان.
زانستی  لــەبــواری  پاڵنەرانە  یــان  ئامڕاز  تەكنیك،  ئــەو 

بەبازاڕكردندا بەچەشكەی فرۆشتن ناوزەددەكرێن.
خـــوارەوە  بــەشــێــوازی  دەتــوانــیــن  فرۆشتن  چەشكەی 

پێناسەبكەین:
ــە ئـــامـــڕازی پــاڵــنــەر و  ــۆر ل ــۆراوجـ ــەكــی جـ كــۆكــراوەی
بەكارهێنەر  هاندانی  بەمەبەستی  كە  كورتخایەن،  بەزۆری 
یان  كااڵ  زۆرتــری  یان  خێراتر  كڕینی  بۆ  كڕیارەكان  یان 

خزمەتگوزاری بەكاردەبرێت.
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كەڵكوەرگرتن لەمجۆرە چەشكانە )پێشخۆراك- چەشە( 
كە  سەرسوڕهێنەرانەیە  و  نەریتی  میتۆدە  لــەو  یەكێك 
سیاسیەكانەوە  بــەربــژارە  لەالیەن  دورەوە  رابـــردوی  لە 
واڵتــانــدا  ــەی  ــەزۆرب ل هێشتا  ئــەو  میتۆدە  بــەكــاردەبــرێــت. 
لە  دەنــگ  كڕینی  لە  جۆرێكە  لەڕاستیدا  و  بەكاردەبرێت 
دوایی  لەم  هەڵبژاردنەی  نمونە  بۆ  داهــات،  كەم  كەسانی 
لەئاستێكی  كاندیدەكان  لە  یەكێك  بەڕیوەچوو،  لەئیتالیا  كە 
فراواندا هەستا بە دابەشكردنی چیپس و پەشمەك و ساردی 
لەنێو جەماوەر. دابەشكردنی خۆراك، پارە و بلیت لەڕیزی 
چەشكەكانی فرۆشتن و یەكێك لە ئامڕازەكانی بەبازاڕكردنی 
ــاڕەوا هــاتــووەتــە نێو بــەبــازاڕكــردنــی  ــەن بــازرگــانــیــە، كــە ب
سیاسیەوە. شێوازێكی دیكەی كەڵكوەرگرتن لە چەشكەكانی 
فرۆشتن، دابینكردنی ئامڕازەكانی گواستنەوەی گشتیە بۆ 
كۆكردنەوە و ڕاگواستنی دەنگ )دەنگدەر( لە شارێكەوە بۆ 

شارێكی تر كە جاروبار بینراوە.
ئاساییە كە میتۆدەكان خەرج و تێچوونیان زۆرە، دەبێت 
داراییەكانیەوە  پشتیوانە  یان  كەسە  ئەو  خــودی  لەالیەن 
دابینبكرێت؛ بودجەی ئاساییش دەرەقەتی نایەت؛ سەرەڕای، 
ئەڵبەتە  نیە.  ئەو میتۆدانە  بۆ وەاڵمدانەوەی  گرەنتیەك  هیچ 
دەبــێــت ئـــەوەش بزانین كــە )بــنــەمــای ســەرچــاوەكــان( لە 
بەبازاڕكردندا ئەوەمان بیردێنێتەوە كە هەڵمەتی بەبازاڕكردن 
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بە  وەك  نیە.  ئەوتۆی  كاریگەریەكی  سەرچاوەكان  بەبێ 
بازاڕكاران دەڵێن، كەسێك كە دەیەوێت بۆ ڕاوی نەهەنگ 
بچێت، بە سواری بەلەم ناچێت، راوكردنی نەهەنگ پێویستی 
بە كەشتییە و هەروەها ئامڕازی شیاو و تایبەتیشی دەوێت، 
بە بازاڕكردنیش لەم  یاسایە بەدەر نیە. رەنگە حەقیقەتێكی 
دۆخەكاندا  زۆربــەی  لە  بەبازاڕكردن  بەاڵم  بێت،  ناخۆش 
كەسانێك  و  داراییەكانە  سەرچاوە  و  پــارە  بە  پێویستی 
دەبێت  بەكارببەن،  چەشكانە  جــۆرە  ئــەو  دەیانەوێت  كە 

سەرچاوەی دارایی پێویستیان لەبەردەستدابێت.

بەبازاڕكردنی راستەوخۆ
پێناسەی بە بازاڕكردنی راستەوخۆ بریتییە لە:

بۆ  پــەیــوەنــدی  نوێیەكانی  ئــامــڕازە  لــە  كەڵكوەرگرتن 
بەستنی پەیوەندی لەگەڵ تاقمێكی گەورە لە خوێنەرەكان بە 

شێوازی راستەوخۆ و بەبێ ناوبژیوان.
بــە بــازاڕكــردنــی راســتــەوخــۆ لــە میتۆدە تــازەكــانــی بە 
ئەو  نەریتییەكانی  فۆرمە  ــەاڵم  ب سیاسییە،  بــازاڕكــردنــی 
 میتۆدە زۆر لەكۆنەوە بەكارهێنراوە، كە لێرەدا دەچینە سەر 
گرنگترین دۆخی )واتە پۆستی راستەوخۆ(، دواتر شێوازە 

تازەكانی رووندەكەینەوە.



227بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

پۆستكردنی راستەوخۆی نهێنی
پۆستی راستەوخۆ یان بەواتایەكی تر، ریكالمی نهێنی 
یان ژێربەژێر بە مەبەستی دورەپەرێزی و خۆدزینەوە لە 
ركابەران  بەتایبەت  و  رۆژنامەوانان  گشتی،  رای   فشاری 
ئەخالقییەكان  پــرســە  تیایدا  ئــەگــەر  كــە  گــەاڵڵــەدەكــرێــت، 
بایەخ  و جێی   گرنگ  تێبینی  و  و خاڵ  لەبەرچاوبگیردرێت 
سودمەندبێت.  زۆر  دەتوانێت  بنێردرێت،  خوێنەرەكان  بۆ 
جگە لە پۆستی راستەوخۆ لەو چاالكییانەی كە كاندیدەكان 
لەگەڵ  لۆبیكردن  بە  ئاماژە  دەتوانین  دەیكەن،  نهێنی  بە 
دارایی  یارمەتیی  كۆكردنەوەی  فەرمییەكان،  كاربەدەستە 
بە  نهێنی  پەیوەندیی  دەوڵەمەندەكان،  گروپە  و  كەس  لە 
پێشتر  كە  بكەین،   ... هتد  و  ركابەران  دارایــی  پشتیوانانی 

لەبارەیانەوە رونكردنەوەمان پێشكەشكرد.
لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتیی ساڵی )1980(ی ویالیەتە 
یەكگرتوەكانی ئەمریكا، زۆرتر لە هەركاتێكی تر لە میتۆدی 
كاریگەربو.  زۆر  كــە  كەڵكوەرگیرا  راســتــەوخــۆ  پۆستی 
لەبارەی  زانــیــاری  بەناوەڕۆكی  زۆر  نامەی  لەوخولەدا، 

كاندیدەكانی ركابەرەوە راستەوخۆ بۆ خەڵك نێردرا.
ــەو جـــۆرە ریــكــالمــەدا وتـــەی ناشیرین و  ل ــار  ــاروب ج
ئەوەیە  ئەو  تەكنیكە  تایبەتمەندیی  بەكاردەهێنرێت.   توند 
ئەڵبەت  نا  هێڵێتەوە.  ركابەر  بۆ  وەاڵمــدانــەوە  دەرفەتی  كە 
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كات وساتی ناردنی نامەكانیش زۆر گرنگە. وەها دەبینرێت 
ساتەكانی  دوایــیــن  لــە  نــامــەكــان  پۆستكردنی  ئــەگــەر  كــە 
ئەنجامبدرێت،  ئامانجگیری  بەبێ  بانگەشەی هەڵبژاردندا و 

ناتوانێت ئاكامێكی باشی بەدواوەبێت.
داواكردنی یارمەتی دارایی و ناردنی نامە بەناوەڕۆكی 
سوپاس و داوای لێبوردن، كە دوای كۆتاییهاتنی بانگەشە 
میتۆدی  كاریگەری  دەتوانێت  دەنێردرێت،  دەنگدەران  بۆ 

پۆستكردنی راستەوخۆ زیاتربكات.
نامەی  مەترسیی  كە  لەئارادایە  بۆچوونە  ئەو  بەگشتی 
ــاوەڕۆكــی نــەرێــنــی كــەمــتــرە لــە ریكالمی  ــەن پــۆســتــكــراو ب
ئەگەر  وشیاربن،  دەبێ  بەاڵم  بەراوردكارانە.  تەلەفزیۆنی 
ناوەڕۆكی ئەو نامانەی كە بۆ خەڵك دەنێردرێن بێبنەما و 
ناڕاست بێت، روبەڕووی لۆمە و ئیدانەیەكی گشتی لەالیەن 
نازانیت  دەڵێن  )وەك  دەبنەوە  نادیارەوە  سەرچاوەیەكی 

لەكوێوە لێتدراوە(.
دەبێت  پرسیارە.  جێگای  میتۆدەش  ئەو  ئەخالقی  بونی 
ئەوە بزانین، كە بە بازاڕكردنی سیاسی تەندروست تەنیاو 
میتۆدە  و  پەسەندە  بــەالوە  ئەخالقییەكانی  میتۆدە  تەنیا 
ناڕەوشتییەكان بە رەوا نازانێت. ئەمڕۆ پۆستی ئەلكترۆنی 

جێگای ئەو میتۆدانەی گرتۆتەوە.
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بەبازاڕكردنی تەلەفۆنی یان بانكی تەلەفۆن 
لەڕابردو و لە واڵتانی پێشكەوتودا )بە تایبەت ویالیەتە 
یەكگرتوەكانی ئەمریكا( هەندێك لە گروپە سیاسیەكان بۆ 
ریكالمی زارەكی )زارەكی – نەنوسراوی( لە تەلەفۆنكردن 
بۆ ماڵی خەڵك كەڵكیانوەردەگرت. بەاڵم لەم ساڵە دواییانەدا 
بەكرێدەگرن،  تەلەفۆنی  تایبەتی  كۆمپانیایەكی  كاندیدەكان 
یان لەبەشی تەلەفۆنی پارتەكەیان داوای یارمەتی دەكەن بۆ 
ئەوەی رێوشوێنی پێویست بۆ تەلەفۆنكردن بۆ ماڵی خەڵك 
بگرێتەبەر. لەمجۆرە بانكی تەلەفۆنەدا، كەسانێك ئیشدەكەن 
كە پسپۆڕێتی جۆراوجۆری وەك كارگێڕیی كات، كارگێڕیی 
و  وشــە  فیلتەركردنی  و  پــااڵوتــن  هــەروەهــا  و  تێچوون 

دەستەواژەی زیادە و ناشیاویان هەیە.
ناوەندەكانی  ئۆپشنەكانی  لە  كەڵكوەرگرتن  پڕۆسەی 
تەلەفۆنی كرێ بەم جۆرەیە كە سەبارەت بە نرخی هەر 
لەو  كە  ئەوەیە  تــەواو  لە  )مەبەست  تــەواو  وتووێژێكی 
مەبەستی  كە  تێبینییانەی  و  خاڵ  ئەو  هەمو  وتووێژەدا 
مشتومڕ  بكرێت(،  باس  خوێنەردا  لەگەڵ  كاندیدەكەیە 
تەلەفۆنیان  دەبێت  كە  كەسانێك  دەكرێت؛  رێككەوتن  و 
لە  ــان  ــراوەك ــۆك ك زانــیــاریــیــە  ــاریــدەكــرێــن،  دی بۆبكرێت 
سۆفت  كــە  ئەلكترۆنیدا،  داتــای  دۆســیــەیــەك  دووتــوێــی 
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ــدیــدەكــەیــە،  كــان ریــكــالمــیــەكــەی   )erawtfos( ــرە  ــ  وێ
پێشكەشیدەكرێت.

گروپەكانی  خۆبەخشی  كەسانی  ژمـــارەی  دابــەزیــنــی 
لەپێشینەیی  و  بااڵیی  دوایــدا،  سااڵنەی  لەم  بانگەشەكار 
بەكارهێنانی ئەو میتۆدە زۆرتر لەپێشوو ئاشكرادەكات. تاقە 
كەسێك دەتوانێت لەڕێگەی تەلەفۆنەوە پەیوەندی بكات بە 
دیداری  كە  لەحاڵێكدا  دەنگدەرانەوە،  لە  زۆر  ژمارەیەكی 
بە  پێویستی  و  پڕخەرجە  و  كات گر  لەگەڵیان  راستەوخۆ 

هاوكاریی ژمارەیەكی زۆر لەكەسانی خۆبەخش هەیە.
بە  پێویستی  ئەو میتۆدە،  سەركەوتووانەی  بەكارهێنانی 
دامەزراندن و بەكارخستنی كەسانێك هەیە كە بتوانن بەرێز و 
لەسەرخۆ و بەشێوازی تەواو پیشەییانە لەگەڵ خوێنەرەكاندا 
خۆیان  كاندیدەكەی  بۆچونەكانی  و  روانگە  وتووێژبكەن، 
بەباشی بناسن و بۆچونەكانی بە كەسانی ئەودیوی هێڵی 
تەلەفۆنەكە رابگەیەنن، ئاكام و دەنگدانەوەیەكی شیاو لەم 
بگەڕێننەوە.  خۆیان  هەڵبژاردنی  گروپی  بۆ  پەیوەندیانە 
ئەمڕۆ لە واڵتانی رۆژئاوادا هەبونی ناوەندێكی پەیوەندیی 
بكەن  پێوە  پەیوەندیی  بتوانن  خەڵك  هەم  كە  )تەلەفۆنی( 
و هەمیش بكرێت لە رێگەی ئەو ناوەندەوە پەیوەندیی بە 

دەنگدەرانەوە بكرێت، شتێكی زۆر ئاساییە.
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تەلەفۆنی پێشتر تۆماركراو 
بیستووە  تۆماركراویان  پەیامی  ئەمریكیەكان  زۆربەی 
لە  كەسێك  یان  بەناوبانگ  كەسێكی  كاندید،  بەدەنگی  كە 
پەیامە  ئەو   باڵودەبێتەوە.  بانگەشەكار  گروپی  ئەندامانی 
دەنــگــدەران  بــۆ  تــەلــەفــۆنــەوە  لــەڕێــگــەی  ئۆتۆماتیكیانە، 
لە  دەتوانێت  تۆماركراو  تەلەفۆنی  پەیامێكی  دەنێردرێت. 
 كاتژمێرێكدا بۆ )80( كەس بنێردرێت. پێویستە ئەو پەیامە 
تەلەفۆنیە بۆ بیرهێنانەوەی نامەی پێشتر پۆستكراو، هاندانی 
دەنگدەران بۆ بەشداری لە هەڵبژاردن و راگەیاندنی بابەتی 
ریكالمی بۆ دەنگدەران بێت. جاروبار دەكرێت لەم  میتۆدە 
الیەنی  یان  كەس  ریكالمیەكانی  هێرشە  وەاڵمدانەوەی  بۆ 

ركابەریش سوود وەربگریت.
بە بڕوای زۆرێك لە راوێژكارانی رۆژئاوایی، جەماوەر 
نیە  پێیان خۆش   نیەو  بەگشتی حەزیان لەمجۆرە پەیامانە 
دەنگی شتێكی بێگیان لەپشتی تەلەفۆنەوە ببیستن كە ئەوان 
ئەو  تەكنۆلۆژیایە  كە  كاتانەی  لەو  هاندەدات.  دەنگدان  بۆ 
بەكارببرێت  لەسەركەوتنێك  و  زیان  هیچ  بەبێ  دەتوانێت 
بانگەشەییەكانی  كـــۆڕە  ــارەی  ــەب ل ــاری  ــی زان كــە  ــە  ــەوەی ئ
بەخەڵك  تەكنۆلۆژیایەوە  ئەو   لەڕێگەی  پارتەكان  كاندید و 

رابگەیەنرێت.
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ناردنی فایلی دەنگ بەهۆی ئامڕازە نوێكانی پەیوەندی، 
بەم  نزیكی  پــەیــوەنــدی  كــە  دۆخــانــەیــە  لــەو  دیكە  یەكێكی 
بە  دەتوانێت  هەموكەس  لەم  میتۆدەدا،  هەیە.   میتۆدەوە 
پارەیەكی كەم ببێتە ئابونەی ئەو كۆمپانیانەی كە بەردەوام 
پەیامی دڵخواز بە درێژایی شەوو رۆژ بۆ خەڵك دەگوازنەوە. 
گرێبەست  واژۆكــردنــی  لەڕێگەی  سیاسیەكانیش  گروپە 
كە  داوایانلێدەكەن  بوارەوە  ئەو   چاالكی  كۆمپانیای  لەگەڵ 
خەڵك  بۆ  ریكالمی  بابەتی  هەڵگری  تەلەفۆنی  پەیوەندیی 
بنێرن. لەمبارەوە یەكێك لە راوێژكارە سیاسیەكان دەڵێت: 
بەكارهێنانی  بكەن؛  ماڵەكان  هەمو  سەردانی  ناتوانن  ئێوە 
پەیوەندیی  و سیستمەكانی  كۆمپیۆتەر  وەك  تەكنۆلۆژیای 
دەنگدەرانێكدا،  لەگەڵ  پێدەدەن  ئەوەتان  توانای  تەلەفۆنی 
پەیوەندی  لێنەكردووە،  بیرتان  رۆژان  لە  قەت رۆژێك  كە 

دروستبكەن.

ئینتەرنێت؛ میدیای نوێ
ئینتەرنێت میدیایەكی نوێیە كە هاوكات بژاردە و كوالێتی 
دەنگی، وێنەی و نوسراوەی بە تێچوونێكی كەمەوە دەخاتە 
سەرنجڕاكێش  تایبەتمەندییە  ئەو   بەكارهێنەرانی.  بەردەم 
قووڵ  گۆڕانكاریەكی  پێدەچێت  ئینتەرنێت،  بێوێنانەی  و 
بانێری  كڕینی  بێنێتەئاراوە.  هەڵبژاردندا  كەمپینەكانی  لە 
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ریكالمی   لەو ماڵپەڕانەی كە سەردانی زۆریان دەكرێت، 
ناردنی ئیمەیل بۆ دەنگدەران )لە رێگەی ئەو دیسكانەی كە 
ئیمەیلی ئێجگار زۆر بۆ بەكارهێنەران دەنێرن بەبێ ناسین 
لەو دیسكانەی كە  پێناسەیان(، كەڵكوەرگرتن  لە  ئاگایی  و 
دەرفەتی وەرگرتنی یارمەتیی دارایی ئۆنالین دەڕەخسێنن، 
لەگەڵ  ئۆنالین  پەیوەندیی  بۆ  وێبلۆگ  لە  كەڵكوەرگرتن 
لە  ئینتەرنێتن  كاراییكانی  لە  دەنــگــدەران  و  كارپێكەران 

دونیای نوێی هەڵبژاردندا.
میتۆدە  جێگای  واڵتاندا  لەزۆربەی  ئینتەرنێت  هەنوكە، 
لەمجۆرە  گرتۆتەوە.  پەیوەندیی  پڕخەرجەكانی  و  نەریتی 
بۆ  )ئینتەرنێت(  لــەم  میدیایە  ــت  ــدەدرێ ــەوڵ ه واڵتـــانـــەدا 
راكێشانی دەنگی كەسانێك كەڵك وەربگیردرێت، كە ویستی 
دەنگدانیان نیە. سەرەڕای، بەكارهێنانی ئینتەرنێت دەتوانێت 
بۆ كۆمەڵەی دەنگدەران نیشانەی سەردەمیبونی كاندید و 
هێمای مۆدێرنبون و رەتكردنەوەی هزر و بیروڕا و میتۆدە 

كۆنەكان بێت.
لە  یەكێك  وەك  ئینتەرنێت  بااڵییەكانی  دێالنی"  "كۆلین 
ئامڕازە گرنگەكانی پەیوەندی لە بازاڕی سیاسەتدا بەمجۆرە 

ئەژماردەكات:
ئینتەرنێتی  كــەســێــك  ئـــەگـــەر  ئــاســانــی:  و  ــووك  ســ
وێبسایتێك  بــەئــاســانــی  دەتــوانــێــت  ــێــت  ــداب ــەردەســت ــەب ل
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دروستبكات یان كەمپینێك لە نامەی ئەلكترۆنی بەڕێخات. 
تەنها كەمی كات و نەبونی شارەزایی و لێزانین دەتوانێت بۆ 
لەمپەربێت. ئەڵبەت ئاشكرایە  ئینتەرنێت  چوونەناو دونیای 
كە هەرچەندە گیرفانتان پڕتربێت، بەوپێیەش دەتوانن كار و 
چاالكیی زۆرتر بەڕێوەببەن. بەاڵم رەنگە ئینتەرنێت لەنێوان 
میدیاكانی دیكەدا لەوڕووەوە بێوێنە بێت، كە دەرفەتی  ئەوە 
بێ جیاوازی  یەكسان و  بەشێوازی  دەدات  بە هاوواڵتیان 
بەشداریكەرانەدا  گروپی  و  هــاوقــازانــج  گروپی  لەنێوان 
ئەندامێتی و بونیان هەبێت. بەواتایەكی تر ئینتەرنێت زۆرتر 
لە هەر میدیایەكی دیكە بۆ هەركەسێك )تاكێك( یەك دەنگ 
دەنگێك  مافی  هەركەسێك  بۆ   - دابیندەكات  )دەنگێك( 
دەڕەخسێنێت - كەسانی بچووك و كەم  دەسەاڵت لە دنیای 
ئۆنالیندا دەتوانن وەك كەسانی گەورە و خاوەن دەسەاڵت 
بەرنامەیەكی  لە  ماوەیەك  هەبێت.  قورساییان  و  سەنگ 
سەرەكییەكەی  كــاراكــتــەرە  كــە  )ئەنیمەیشن(  كارتۆنیدا 
سەگێك بو رستەیەكی وەها نوسرابو: )كاتێك كە دەچیتە 
نێو ئینتەرنێتەوە كەس نازانێت كە بەرامبەرەكەی سەگێكە(.
خێرایی: هەر رێكخراو یان چاالكێكی سیاسی دەتوانێت 
هەر لە بەرەبەیاندا لەناوەڕۆكی یاسایەك كە تازە دانراوە 
ئۆنالین  بەشێوازی  نــیــوەڕۆ  بۆ  تاكو  ببێتەوە،  خــەبــەری 
دیكە  گروپەكانی  تێبینیی  و  رادەربــڕیــن  لە  )لەسەرهێڵ( 
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بەئاگاببێتەوە، لەكاتی خواردنی چای عەسرانەدا بە هەزاران 
لە  بەر  بنێرێت،  دیكە  سیاسیەكانی  بۆ  ئەلكترۆنی  نامەی 
كۆتاییهاتنی دەوامی ئاسایی فەرمانگەكان، خۆراكی هەواڵی 
بالگەر و رۆژنامەنوسان دابینبكات. نابێ ئەوە لەبیر بكەین 

كە ركابەرانیش هەر خەریكی وەها كارێكن.
تر  هەرشتێكی  لە  زۆرتــر  ئینتەرنێت  بەردەستدابون:  لە 
بەدونیادا باڵوبوەتەوە. ئەو تایبەتمەندییە نەك هەر دەرفەتی 
دەستڕاگەیشتن بە سندوقێكی سیحراوی لە زانیارییەكان بە 
بالگەرەكان داوە، بەڵكو یارمەتی كاندید و پارتەكانیش دەدات، 
بەزۆری بەپێی بابەتی دڵخواز و نەك شوێنی نیشتەجێی، لە 
هەر شوێنێكی جیهاندا یارمەتی دارایی بۆخۆیان كۆبكەنەوە. 
ئینتەرنێت دەتوانێت سنوری كەمپینی هەڵبژاردن تا كەسانێك 

باڵوبكاتەوە كە نەیبینیون و نەیناسیون.
پەیوەندی دووالیەنە: لینك  پێدان دەتوانرێت بە تەكنۆلۆژیا 
لەسەردەمی  هەر  ئەژماربكرێت.  وێب  بنچینەیی  بااڵیی  و 
یەكەم دەركەوتنەكانی الپەڕە ئینتەرنێتیەكان لەسەر یەكێك 
لە كۆپیەكانی ASCNciasoM تا ئێستا كە دواین بەرەی 
تەكنۆلۆژیا و ئامڕازەكانی وێب بەچاو دەبینین، ئەو راستیە 
پەیوەندیی دووالیەنە  لە  كە  دەركەوتووە  وێبەوە  لەبارەی 
بۆ  گشتیەكان  ئایدیا  نێوان  پەیوەندیی  بەرقەراركردنی  و 

بەهێزكردنی پێگەی  خۆی كەڵكی وەرگرتووە.
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سەرەڕای هەمو ئەو بااڵیی و سودمەندیە جۆراوجۆرانەی، 
ئامڕازێكی  وەك  ئینتەرنێت  بەكارهێنانی  ــارەی  ــەب ل كــە 
رەخنەی  چەندین  ئاماژەمانپێكرد،  هەڵبژاردن  كەمپینەكانی 
رەواشی روبەڕووە. یەكەم رەخنە لەبارەی كەمی ژمارەی 
بۆ  تایبەتیان  كاندیدێكی  هێشتا  كە  سەردانیكەرانەیە  ئەو 
دەنگپێدان دیارینەكردووە )واتە زۆربەی ئەو كەسانەی كە 
سەردانی ئینتەرنێت دەكەن پێشتر كاندیدێكیان بۆ دەنگپێدان 
دیاریكردووە، مەبەستیان لە سەردان، كۆكردنەوەی زانیاری 
زۆرتر لەبارەی هەمان كاندید، بینینی رەخنە و هێرشەكانی 
الیەنی بەرامبەر و هتدە – وەرگێڕ(. دووەم رەخنە لەبارەی 
كارتێكەری بانێرە ریكالمیەكانە. رەخنەی دیكە كەمی خێرایی 
دەكاتەوە.  ئاستەنگ  روبەڕوی  بەكارهێنانی  كە  ئینتەرنێتە 
دروستكردنی  لەكاتی  سیاسی  بازاڕكارانی  بە  پێیە،  بەم 
ئایتێمە ئینتەرنێتیەكاندا دەبێت خێرایی ئینتەرنێت لەبەرچاو 
بگرن. فایلی نوسراوەیی، دەنگ و ئەنیمەیشن لەچاو فایلی 
دەرفەتی  و  دەكرێن  )دابەزاندن(  داونلۆد  ڤیدیۆییدا خێراتر 
بەكارهێنان بە ژمارەیەكی زۆرتر لە بەكارهێنەران دەدەن.

نەبونی ئامڕازەكانی ئینتەرنێت بەپێی  پێویست، بەتایبەت 
لەواڵتانی كەمتر پێشكەوتوودا، بوەتە هۆی پێشوازینەكردنی 
راوێژكارە ریكالمیەكان لەمجۆرە میتۆدانە. رەنگە زۆرترین 
بێت كە  كاندیدانە  ئەو گروپ و  بۆ  ئینتەرنێت  سودمەندی 
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كەمترە؛  ركابەرەكانیان  لەچاو  ماڵییان  و  دارایــی  توانای 
كەم  پارەیەكی  بڕە  خەرجكردنی  بە  دەتوانن  گروپانە  ئەو 
لەگەڵ  كاریگەر  پەیوەندیەكی  وێبسایتێك  دروستكردنی  و 
پشتیوانان، كاندیدەكان، دەنگدەران و رێكخراوەكانی دیكەدا 
پەیوەندییە  تێچوونی  توانیویە  ئینتەرنێت  بەرقەراربكەن. 
بەرچاو  تاڕادەیەكی  نوسراوەییەكان  و  وێنەیی  دەنگی، 
كەمبكاتەوە. ئەو میدیایە )ئینتەرنێت( توانای ركابەریی گروپە 
تواناكاندا  بە  و  بەهێز  لەگەڵ گوروپە  الواز و چكۆلەكانی 

بەشێوازێكی بێوێنە زیادكردووە.

وێبسایتەكان لە بەبازاڕكردنی سیاسیدا
بەكارهێنانی وێب وەك سەرەكیترین بەرنامەی كردەیی 
چەندین  سیاسی  بازاڕكردنی  بە  مەبەستی  بۆ  ئینتەرنێت، 
و  تەكنۆلۆژیا  وێب  یەكەم،  لەگەڵدایە.  ئاستەنگی  و  كێشە 
پاڵپێوەنان.  تەكنۆلۆژیایەكی  نــەك  راكێشانە  میدیایەكی 
پشت  میدیایەك  وەك  ئینتەرنێت  تایبەتمەندیی  لەڕاستیدا 
ئەستوور بە تەكنۆلۆژیای راكێشان )راكێشەر(، پشتبەستن 
وێبسایتەكانەوەن  دۆزیــنــەوەی  بــەدوای  كە  كەسانێكە  بە 
وەرگرتنی  لەمەڕ  كە  كارپێكەرانەی  ئەو  نەك  )ئەكتیڤ(، 
هەواڵە سیاسیەكان ناكردەوە و ناچاالكن )پاسیڤ(. كەوابو 
دەتوانین بڵێین یەكەم كێشەی وێبسایتەكان ئەوەیە كە دەبێت 
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كڕیارەكان بدۆزنەوە. كێشەی دووەم دەسڕاگەیشتنی تەسك 
وێبسایتەكانە.  و  ئینتەرنێت  بە  كارپێكەران  سنورداری  و 
نەگات،  ئینتەرنێت  بە  ئەگەر جەماوەر دەستییان  ئاشكرایە 
كێشە  سێیەم  نابێت.  وێبسایتەكانیان  سەردانی  دەرفەتی 
گشتی  بێهیوایی  و  دڵــســاردی  بــە  پەیوەندیی  دەتــوانــێــت 
مەدەنی  بەشداری  نەبونی  و  سیاسیەكان  پرسە  لەبارەی 
سەر  پەلدەهاوێتە  بابەتە  ئــەو  كە  هەبێت،  جــەمــاوەرەوە 

بەكارهێنانی وێبسایتە هەڵبژاردنیەكانیش.
ــەوەی گــروپــێــكــی  چــەق  ــنـ ــژیـ ــوێـ راپـــۆرتـــێـــك لـــە تـ
لەمەڕ  نەرێنییان  هەستێكی  خەڵك  كە  وایــدەردەخــســت 
ناوەخنی وێبسایتی پارتە سیاسیەكانەوە هەبوە؛ زۆربەی 
وێبسایتەكان  ــاو  ن بــابــەتــی  تێكستی  پێیانوابو  خــەڵــك 
ئاماتۆرن  روانگەوە  و  ئاراستەگیری  لــەڕووی  قورسە، 
)ناپسپۆڕ( و تەنیا ریكالمی  سەپێندراوو و زۆرەملێیانە 
لەخۆدەگرن. لەگەڵ هەمو ئەوانە، بەكارهێنانی ئینتەرنێت 
و وێبسایتەكان )ماڵپەڕ(، دیاردەیەكە كە بەخێرایی رووی  
لە گەشەیە و شێوازێكی جیاواز بۆ بەشداریی چاالكانە و 
كۆكردنەوەی زانیاریی پەیوەندیدار بە پرۆسەی سیاسی 
بەرچاوەكانی  سودمەندییە  لە  هەندێك  پێشكەشدەكات. 
وەها  دەتوانین  سیاسی،  بەبازاڕكردنی  بۆ  وێبسایتەكان 

پوختە بكەینەوە:
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تایبەتمەندییانەی  بەو  و  وێبسایتێك  دروستكردنی  بە 
قەڵەمڕەوی  دەتــوانــن  پــارتــەكــان  هەیبێت،  دەتــوانــێــت  كــە 
بەبازاڕكردنیان پەرەپێبدەن. پارتەكان دەتوانن بەیارمەتیی 
ئینتەرنێت پەیوەندی بە پشتیوانان و دەنگدەرانی خۆیانەوە 
رێگا،  دووریــی  وەك  جۆراوجۆری  هۆكاری  بە  كە  بكەن، 

پەیوەندیی لەگەڵیان زەحمەتە.
زانیاریی  ســەرچــاوەیــەكــی  وەك  دەتــوانــێــت  وێبسایت 
فرەمیدیایی كاربكات، ئەو بابەت و شتانەی كە لە رێگەی 
لەرێگەی  بەئاسانی  دەستناكەوێت،  دیــكــەوە  میدیاكانی 
لە  نمونە  بــۆ  كارپێكەر.  ــەردەســت  ب دێتە  ئینتەرنێتەوە 
گوێ  دەتوانی  هەم  ببینی،  فیلم  دەكرێت  هەم  ئینتەرنێتدا 
بابەتە  دەتــوانــی  هەمیش  و  بگریت  دەنگییەكان  فایلە  لە 

نوسراوەییەكان بخوێنیتەوە.
وێبسایتەكان  دەكرێت  بەئاسانی  )گەرماوگەرم(:  كتوپڕ 
)ئەپدەیت( بكرێنەوە. كەوابو وێبسایت وەك یەكەم  بەڕۆژ 
لەالیەن  تێدایە  رۆژی  بە  و  تــازە  زانیاریی  كە  میدیایەك 
وێبسایتەكان  گەرماوگەرمی  بەكاردەبرێت.  كارپێكەرانەوە 
بۆچوون  دانــانــی  یــان  كــاردانــەوە  دەربڕینی  بۆ  كــڕیــاران 
)كۆمێنت( هاندەدات؛ كە ئەوەش یارمەتی پارت دەدات كە 

پەڕگەیەكی )فایلێكی(، داتاكانی پشتیوانان دروستبكات.
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تەكنۆلۆژیای ئینتەرنێت دەرفەتی بەئامانجكردنی گروپە 
لەڕێگەی  دەتوانێت  كــارە  ئەو  دەڕەخسێنێت،  تایبەتەكان 
پسپۆڕانەوە  و  تایبەت  ناوەڕۆكی  بە  الپەڕە  دروستكردنی 
بگرە تا بابەتی كەسی و پەیوەندیدار بە جەماوەری گشتی 

بچێتە قۆناغی جێبەجێكردنەوە.
لەو ڕووەوە كە ئینتەرنێت بەر لەوەی تەكنۆلۆژیایەكی 
پاڵپێوەنیان بێت، تەكنۆلۆژیایەكی راكێشانە، دەتوانین بڵێین 
كەسانێك كە بابەتەكانی وێب بۆ بینین هەڵدەبژێرن، گریمانەی 
ئەوبابەتانەوە.  ژێركاریگەریی  بچنە  زۆرتــر  ئەوەدەكرێت 
كۆنتڕۆڵكردنی  تایبەتمەندیی  لەخۆگری  وێبسایتەكان 
بەكارهێنەرن و دەتوانن بەشداریی ئینتەرنێتی ئەوان بخەنە 

ژێر كۆنتڕۆڵی خۆیانەوە.
دووالیەنە  پەیوەندی  بەشێوازی  دەتوانن  وێبسایتەكان 
كاربكەن و مۆڵەتی ئەوە بە كارپێكەرەكان بدەن بەشێوازی 
راستەوخۆ لەگەڵ ئەو كەسانەدا كە بابەتەكان كۆدەكەنەوە، 
بكەن،  دانوستان  لەگەڵیاندا  و  بەرقەراربكەن  پەیوەندی 
بەمشێوەیە، زانیاری لەبارەی پێداویستی و ئەزموونەكانی 
دەتوانێت  كارە  ئەو  وێبسایتەكە.  بخەنەبەردەم  خۆیانەوە 
یارمەتیدەر بێت لە پەرەپێدانی خزمەتگوزاریی دەنگدەرتەوەر 

یان كڕیارتەوەر.
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پێوەرەكانی وێبسایتێكی كارامە 
ئینتەرنێت و وێب بە خێرایی خەریكە دەبێتە ئامڕازێكی 
گرنگی دنیای بازرگانی و ئیشوكار. بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا، 
بێت.  گۆترە  و  بەهەڵكەوت  وێــب  كاریگەری  لەوەناچێت 
بەكارهێنانی وێب وەك ئامڕازێكی بەبازاڕكردن، پێویستی بە 
پالنداڕشتنی ورد و هەبونی تێڕوانینێكی روونی ستراتیژی 
لەبارەی هاوئاهەنگكردن و گونجاندنی ئەو ئامڕازە لەگەڵ 
هەیە.  رێكخراوەكەدا  چاالكییەكانی  و  دیكە  ئامرازەكانی 
بۆئەوەی  كە ئەو ئامڕازە بەتەواوی كاریگەر و كارامە بێت 
و كۆمپانیا و رێكخراوە بازرگانیەكان بێنەناو دنیای وێبەوە، 

پێویستە بە كەلتوری رێكخراوەیی خۆیاندا بچنەوە.
و  ــارت  پ كە  پێشنیاردەكرێت  شێوازێك  لــەم  بــەشــەدا 
گروپە سیاسیەكان دەتوانن لە گەاڵڵەكردنی وێبسایتەكانی 
تایبەتمەندیەكانی  نمونەیە  ئەو  لێوەربگرن.  كەڵكی  خۆیاندا 

وێبسایتێكی كارامە و كاریگەر دەخاتەڕوو:
ئاگاداركردنەوە. بەواتای داڕشتنی  لە  كارایی وێبسایت 
ئەو ستراتیژانەیە كە دەنگدەرەكان لە هەبونی وێبسایتەكە 
بە  ئــامــاژە  دەتوانین  ستراتیژانە  لــەو  دەكــاتــەوە.  ئــاگــادار 
نوسراوە  و  نامە  هەمو  لە  وێبسایتەكە  ناونیشانی  دانانی 
رێكخراوەیی و ریكالمیەكانی وەك پۆستەر و بیلبۆردەكان 
وێبسایت،  لەبارەی  ئاگاداركردنەوە  لە  بەشە  ئەو   بكەین. 
واتە  دەكــات؛  نائینتەرنێتی  ئــاگــاداركــردنــەوەی  بە  ئاماژە 
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لەڕێگەی  وێبسایتەكە  خوێنەرەكانی  ئــاگــاداركــردنــەوەی 
ئامڕازەكانی جیهانی راستەقینە )دنیای دەرەوەی ئینتەرنێت(. 
لە دنیای بازرگانیشدا دەبینین، كە وێبسایتە گەورەكان وەك 
یاهو )oohay( بەشێوازی جۆراوجۆری وەك یارییەكانی 

تۆپی پێ، هەڵدەستن بە ریكالمكردن بۆ خۆیان.
راكێشەری، لەبارەی ئەو بەشە لە كارایی وێبسایتەكانە 
كە بتوانێت سەرنجی ئەو كەسانە رابكێشێت كە لەدونیای 
خزمەتگوزاریی  ــر،  ت بــەواتــایــەكــی  ــەوە.  ــن دەســوڕێ وێــبــدا 
الپەڕەیەكی  گەاڵڵەكردنی  و  گەڕان  دەرفەتی  و  ئینتەرنێتی 

ئینتەرنێتی سەرنجڕاكێش مسۆگەر ببێت.
كارایی لە پەیوەندیگرتن: ئاماژە بەوە دەكات كە پێویستە 
)كاتی(  هەڵكەوت  بە  سەردانیكەری  بتوانن  وێبسایتەكان 
لەوانەیە  بە سەردانیكەری هەمیشەیی. كارپێكەرێك  بكەن، 
لە وێبسایتێكدا دابەزێت )راوەستێت(، بەاڵم بونی هەمیشەیی 
نەبێت )نەمێنێتەوە(. سەردانیكەری هەمیشەیی كەسێكە كە 
لە زانیاری و سەرچاوەكانی وێبسایتەكە كەڵكوەردەگرێت.

بتوانێت  كە  كارادەبێت  وێبسایتێك  گۆڕین:  لە  كارایی 
ئەوەی  بەبێ  ئایا  )بگۆڕێت(.  كڕیار  بە  بكات  سەردانیكەر 
بزانێت وێبسایتەكە چ شتێك دەفرۆشێت،  كە سەردانیكەر 
بتوانێت  دەبــێــت  وێبسایت  لێبكڕێت؟  شتێكی  قایلدەبێت 

خوێنەر بكاتە كڕیارێكی تۆكمە و هەمیشەیی.
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وەهــا  كــە  وێبسایتێك  ــار:  ــڕی ك راگــرتــنــی  ــە  ل ــی  ــارای ك
كە  بكات،  كارێك  بتوانێت  دەبێت  هەبێت  تایبەتمەندیەكی 
كــڕیــاران بـــەردەوام ســەردانــی بكەن و بـــەردەوام وریــای 
و  بمێننەوە  سەردانیدەكەن  كەسانەی  ئەو  كە  ئەوەبێت، 

رایانگرێت.
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا یەكەم واڵتێكە كە تێیدا 
كەڵك  هەڵبژاردن  ئامانجەكانی  بۆ  وێــب  و  ئینتەرنێت  لە 
وەرگیراوە. كەمپینی گروپی بانگەشەكاری كلینتۆن/ئەلگۆڕ 
بۆ هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ساڵی )1992(، گوزارشت لە 
یەكەم دەركەوتنی سیاسی وێب دەكات. لە ساڵی )1996( 
وێبسایتەكان  سەرۆكایەتیدا،  و  كۆنگرێس  هەڵبژاردنی  لە 
ئامڕازێكی ناسراوبون لە كەمپینی هەڵبژاردنی كاندیدەكاندا. 
بەاڵم بەهۆی ئەوەی كە فاكتەری جۆراوجۆر كاریگەرییان 
رێژەی  دیاریكردنی  و  هەبو  دەنــگــدەران  بڕیاری  لەسەر 
كارتێكردنی ئەو فاكتەرە )ئینتەرنێت - وێب( ئاستەم بو. بەاڵم 
كارپێكەرانەوە،  لەالیەن  )كۆمێنت(  بۆچوون  دانانی  كەمی 
كەمتوانایی  و  الوازی  بــۆ  بێت  نیشانەیەك  دەیــتــوانــی 
وێبسایتەكان لە تیوەگالندنی كارپێكەران. لەوانەیە هۆكاری 
ئەو   خـــودی  بــۆ  تەنیا  ئینتەرنێت  بەكارهێنانی  كەمیی 
الوازی  بەهۆی  دەیتوانی  بەڵكو  نەگەڕێتەوە،  تەكنۆلۆژیایە 
كاندیدەكان لە كەڵكوەرگرتن لەو  ئامڕازە، یان دڵساردی و 
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بێهیوایی جەماوەر لەبارەی پرسە سیاسیەكان بێت.
لە هەڵبژاردنی سەرۆكایەتیی ساڵی )2000(ی ئەمریكا، 
بەڕوونی ئەوە دەبینرا كە پێشكەوتنی قووڵ لە تەكنۆلۆژیای 
وێبسایتی  لــەمــەڕ  ستراتیژیی  تێڕوانینی  و  ئینتەرنێت 
كاندیدەكاندا هاتووەتە ئاراوە. هەم بۆ جۆرج بۆش لە پارتی 
كۆماری، هەمیش بۆ ئەلگۆر لەپارتی دیموكرات وێبسایت و 

ئینتەرنێت ببوە پێداویستییەكی گرنگ.
كۆمپانیای  زۆر  ژمــارەیــەكــی  لــە  كاندیدەكە  هـــەردوو 
پەرەپێدانی  و  دروســتــكــردن  بۆ  پرۆفیشناڵ  و  بازرگانی 
وێبسایتی خۆیان كەڵكیان وەرگرت. دروستكردنی وێبسایتی  
www.GeorgeWBush.com بەرهەمی تێكۆشانی )12( 
كۆمپانیا بو، كە لەوانە دەتوانین بە مایكرۆسۆفت و ستافێكی06 
كەمپینی  بكەین.  ئاماژە  كۆمپیوتەر  پسپۆڕانی  لە   كەسی 
ئۆنالینی بۆش پەسندی زۆری میدیاكارانی بەدواوەبو و هەر 
بەو هۆیەشەوە ئاگاداركردنەوەشی لەچاو وێبسایتی ئەلگۆر    
www.goreliberman2000.com زۆرتر بو. سەرەڕای، 
كەمپینی بۆش / چێینی یەكەم كەمپینێك بو كە بۆ وێبسایتی 
هەڵبژاردنیی خۆی ریكالمی  باڵودەكردەوە؛ هەرئەو  ریكالمانە 
بووە هۆی بەرزبونەوەی )522%(ی ئەو سەردانیكەرانەی 
كە رێكوڕاست مەبەستییان بینینی ئەو  وێبسایتە بو )بەس بۆ 

بینینی ئەو وێبسایتە دەهاتنە نێو وێبەوە(.
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ــە شــوێــنــی شــیــاو و  ــۆمــاركــردن ل ــە خــۆت ســـەبـــارەت ب
تۆماربون لە مۆتۆڕەكانی گەڕانی ئینتەرنێتی، هەردوو تیمی 
بۆ  جــۆراوجــۆر  شێوازی  لە  ئەلگۆر  و  بۆش  ئینتەرنێتیی 
ئاسانكاریی دۆزینەوە و دەسڕاگەیشتن بە وێبسایتەكانیان 
لەالیەن كارپێكەرەوە كەڵكیان وەرگرت. بۆ ئەو مەبەستە لە 
دەالقەی پۆپ ئاپ بگرە تا ریكالمی ئۆنالین و بەكارهێنانی 
ــەوت  دەردەكـ وەهــا  كەڵكوەرگیرابو.  ئەلكترۆنی  پۆستی 
كــاری  ســەركــەوتــوتــر  ــوارەدا  ــ ب ــەم   ل ئەلگۆر  كەمپینی  كــە 
وێبسایتە  بە  سەرنجی  و  گرنگی  لەبەرئەوەی  كە  كردبو؛ 
دەوڵەتییەكان دابو كە لەڕووی لۆكاڵییەوە لەو وێبسایتانە 
ناسراوتربون، كە كەمپینی بۆش تیشكی خستبوە سەریان.

بازاڕكردنی  بە  لە  قۆناغ  كلیلیترین  و  گرنگترین  رەنگە 
سیاسیی ئۆنالیندا بگەڕێتەوە بۆ كارامەیی لە پەیوەندیگرتن 
و كارامەیی لە گۆڕین، كە بریتییە لە پێویستیی تیوەگالندنی 
بۆ  كاتی  و  بەهەڵكەوت  سەردانێكی  گۆڕینی  و  كارپێكەر 
سەردانی هەمیشەیی، دواتر گۆڕینی كەسی سەردانیكەر بە 
پشتیوانێكی وەفادار. وێبسایتی بۆش كۆمەڵێك تایبەتمەندیی 
هەبو كە نیشانی دەدات ئەو سەرنجە تایبەتە لەمەڕ بازاڕ لەو 
وێبسایتی  پەیوەندیگرتنی  كارامەیی  هەیە.  بونی   كەمپینەدا 
ئۆپشنانەی  ئەو  دەبــو:  ئاشكرا  رێگایەكەوە  لەچەند  بۆش 
سەرنجی  راكێشانی  و  دەربایستی  دروستكردنی  بۆ  كە 
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شوێنێك  دانانی  وەك  گەاڵڵەكرابون،  سەردانیكەر  كەسی 
بۆ گەڕان و دۆزینەوەی ناوی ئەو كەسانەی كە یارمەتی 
كەمپینەكەیان دابو، یان داڕشتنی ژمێریارێكی )پێوانە( باج 
بە كارپێكەر دەدا  بەشێوازی ئۆنالین كە دەرفەتی ئەوەی 
كە رێژەی دابەزینی باجی خۆی لە ئەگەری بەسەرۆكبونی 

بۆشدا بپێوێت.
بەدروستكردنی  ئەلگۆر  وێبسایتی  لەبەرامبەریشدا، 
دەیویست  )نــاڕاســتــەقــیــنــە(  ئینتەرنێتی  شــارۆچــكــەیــەكــی 
ئینتەرنێتیەدا  شارۆچكە  لەم  تێوەگلێنێت.  كارپێكەرەكان 
هاندەدران  سەرۆكایەتیەوە  كاندیدی  لەالیەن  دەنگدەران 

پرسیارەكانی خۆیانی ئاراستە بكەن.
)7ی  رۆژی  بــە  ــك  ــزی ن و  هــەفــتــەكــانــدا  دوایـــیـــن  لــە 
تیمی  هـــەم  هـــەڵـــبـــژاردن(  )رۆژی  نـــۆڤـــەمـــبـــەری2000( 
ئەلگۆر /  لیبرمان  هەڵبژاردنی  تیمی  هــەم  و  بۆش / چێینی 
ئەلكترۆنییان  پۆستی  دەنگدان  بە  كارپێكەران  هاندانی  بۆ 
دروستكردنی  لــە  كۆمارییەكان  ستراتیژی  بەكارهێنا. 
لە  وێبسایتەكەیان  كارایی  ئەلكترۆنی،  پۆستی  تێرمیناڵێكی 
راگرتنی كڕیار و توانای دیسانەوە راكێشانی كارپێكەرەكان، 
پەیوەندی  تــەوەر  بــازاڕكــردنــی  بە  روانــگــەی  هەمان  یــان 
)فێركاریی   niarT-E بە  كە  ئــەوان  كەمپینی  دەردەخــات. 
ئەلكترۆنی( ناونرابو، دوای تێوەگالندن و بەشداریپێكردنی 
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بۆ  ئــەوان  وروژانــدنــی  لەڕێگەی  بو  حیزبەوە  الیەنگرانی 
باڵوكردنەوەی  و  كەمپینەكە  وێبسایتی  لە  خۆتۆماركردن 
هێزەكیدا.   دەنگدەرانی  لەنێو  ئامادەكراو  پێشتر  دەقێكی 
پەیوەست  كارایی  یەكەم  هەبو:  كاریگەریی  دوو  ئەو كارە 
دووەم،  زیــاددەكــرد،  وێبسایتەكەی  ئاگاداركردنەوەی  بە 
دەرفەتی بەئامانجكردنی دەنگدەری لە ویالیەتە بچوكەكان 

بۆ كەمپینەكە دەڕەخساند.
لە  خەزێنەیەك  وەك  وێبسایتەكان  لە  كەڵكوەرگرتن 
كە  ئەلكترۆنیانەی  پۆستە  لــەو  كەڵكوەرگرتن  زانــیــاریــی، 
راستەوخۆ بۆ دەنگدەران دەنێردرا، لە هەندێ شوێندا دڵگرانی 
و ناڕەزایی لێدەكەوتەوە. ئەوەش دەریدەخات كە هەرچەند 
لە  بــەدەر  و  بێالیەن  لەوانەیە  بــازاڕكــردن  بە  ستراتیژێكی 
ئاراستەگرتنی پارتی و سیاسی بێت، بەاڵم بەكردەوە لەوانەیە 
وەهانەبێت. بە بازاڕكردنی سیاسی تەنها كاتێك دەتوانێت لە 
دنیای ئینتەرنێتدا سەركەوتووبێت كە بەپێی  پێویست سەرنج 

بە پێداویستیەكانی كارپێكەرەكان بدات.

وێبسایتە هەڵبژاردنەكانی بەریتانیا لەساڵی )1996(
كاتێك كە سێ  پارتی سەرەكیی بەریتانیا وێبسایتەكانی 
دروستكرد،  ــدا  1993و1995ــ ساڵەكانی  لەنێوان  خۆیان 
پارتەكانی لیبراڵ دیموكرات و كرێكار هاوئاهەنگی ستراتیژیی 
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نێوان وێبسایتە هەڵبژاردنیەكانی پارت و توخمەكانی دیكەی 
كەمپینی هەڵبژاردنی پارتەكەیان دەستپێكردبو، بەاڵم وەها 
دەردەكەوت كە پارێزگارەكان بیریان لەم كارە نەكردبوەوە 
دەتوانین  بەبازاركارەكانەوە  تێڕوانینی  لە  بەجێمابون.  و 
وەها ئاكامگیری بكەین كە پارتەكان لەو توانا هێزەكییەی 
تەواوی  بە  رەخساندبون،  بۆی  ئینتەرنێت  كە  )ماتەوزە( 

كەڵكیان وەرنەگرت.
ساڵی )1997( پارتی كرێكاران بانگەشەی كرد 1/25 ملیۆن 
كردووە.  وێبسایتەكەیانی  كاتی سەردانی  بەشێوازی  كەس 
چونكە  لەڕاستی؛  دوربێت  ئەو  ئامارە  وەهادیارە  هەرچەند 
هەر الپەڕەیەك كە لەالیەن بەكارهێنەرانەوە سەیركرابێت، بە 
سەردان ئەژماركرابو. لۆژیكی ئەو ئامارە بەوپێیە بوە كە ئەگەر 
كەسێك چوبێتە نێو الپەڕەی یەكەمی وێبسایتەكە و لەوێوە 
باشترین  سەردانكراوە.  دووجار  دیكە  الپەڕەیەكی  چوبێتە 
كردەوەی وێبسایتی پارتە بەریتانیەكان دەتوانین لە بەشی 
ئاگاداركردنەوەی ئینتەرنێتی  بەكارهێنەراندا ببینین؛ پارتەكان 
توانیبویان بەباشی لە خزمەتگوزاری وێبسایتەكانی گەڕان و 
كۆمپانیا خزمەتگوزارییە ئینتەرنێتیەكان كەڵكوەرگرن. بەاڵم 
بەداخەوە هیچكام لە پارتەكان ناوێكیان بۆ وێبسایتەكەیان 
ناوی  بۆی  بچن،  بەئاسانی  كارپێكەران  كە  هەڵنەبژاردبو 
conservative-party. وێبسایتی پارتی لیبراڵ دیموكرات
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org.uk و بۆ پارتی پارێزگاران Libdems.org.uk و بۆ 
پارتی كرێكاران abourwin97.org.uk بو. ناوی دووپارتی 
كارپێكەر  و  نەبو  شیاو  هێندە  كرێكاران  و  پــارێــزگــاران 
بەئاسانی نەیدەتوانی بەگومانی خۆی بیزانێت و رێتێنەچوو 
بون. دۆزینەوەی ناونیشانی وێبسایتی ئەو پارتانە پەیوەست 
بو بە وێبسایتەكانی گەڕان یان ئاگایی پێشتر لە ناونیشانی 

وردی ئەو  وێبسایتانە.
سنوردار  تەكنیكێكی  چەند  لە  باسكران  پارتانەی  ئــەو 
وێبسایتەكەیان  لــە  كارپێكەرەكان  ــری  زۆرتـ ســەردانــی  بــۆ 
بەكارهێنەرانی  زۆربـــەی  كە  ــەوڕووەوە  ــ ل كەڵكیانوەرگرت. 
ئینتەرنێت گەنجن، ئەوان لەو تایبەتمەندییانەی كە بۆ گەنجان 
ئەو  ســـەرەڕای  كەڵكیانوەگرتبو.  زۆرتــر  بو،  سەرنجڕاكێش 
ئامانج  گروپی  بە  تایبەت  ــاوەڕۆكــی  ن بە  بابەتیان   پارتانە 
بە  و  كــۆكــردبــوەوە  هــەڵــبــژاردن  دیــاریــكــراوی  بازنەیەكی  و 
وێبسایتەكە  ناوەڕۆكی  و  بابەت  رۆژبــەڕۆژی  ئەپدەیتكردنی 
هەوڵیاندەدا سەرنجی بەكارهێنەران راكێشن و كارێك بكەن كە 
بەكارهێنەر دیسانەوە سەردانی وێبسایتەكە بكاتەوە. هەرچەند 
كارایی  بەهێزكردنی  بەمەبەستی  وێبسایتەكان  و  ئینتەرنێت 
دیموكراسی هاتبونەئاراوە، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا وێبسایتەكان، 
لەالیەن  پتر  كە  زانیاری  ببونە خەزێنەی وەستاوی  بەگشتی 

رۆژنامەنوسانەوە بەكاردەهات تا زۆرینەی جەماوەر.
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بــەبــازاڕكــردن  ــەوەری  لــەســەر  تـ كــە  كۆمپانیایەك  بــۆ 
كڕیار  بە  سەرنجدان  تــەوەر(،  )بــەبــازاڕكــردن  ئیشدەكات 
)ناوەندێتی كڕیار(، گرنگترین شتە. تایبەتمەندیەكی گرنگی 
پەیوەندیەكی  دەرفەتی  كە  ئەوەیە  ئینتەرنێت  تەكنۆلۆژیای 
زۆرتر، بەخێرایەكی زۆرتر )لەچاو شێوازەكانی دیكەی نا 
پارتە  وێبسایتی  دەخاتەبەردەم.  كڕیاران  بۆ  ئینتەرنێتی( 
كارپێكەرەكان  بەشداریی  دەرفەتی  بەریتانیەكان  سیاسیە 
و تێوەگالنی چاالكانەیان لەڕێگەی دابینكردنی ئاسانكاریی 
زیادیكردبو.  تــاڕادەیــەك  ئەلكترۆنی(  )پۆستی  ئیمەیلەوە 
وەها دێتەبەرچاو كە هیچجۆرە هەوڵێكی رێكخراو لەالیەن 
پارتەكانەوە بۆ چاودێری و كەڵكوەرگرتن لەو داتایانەی، كە 
نەدرابو.  بەكارهێنەرانەوە  )كۆمێنت(  رادەربڕینی  لەڕێگەی 
لەگەڵ ئەوەشدا كە ئەو پارتانە كەموزۆر ئاگایان لە توانای 
ئینتەرنێت بۆ كاریگەریدانان لەسەر گەنجان و كەسانێك كە 
دەنگدانیان بەالوە گرنگ نیە هەبو، بەاڵم وەها دەردەكەوت 
ئەوتۆیان  كەڵكێكی  ئینتەرنێت  سودمەندییەی  ــەم  ل كــە 
و  تێوەگالندن  لــە  كــەمــوكــوڕی  ــەڕووی  لـ وەرنەگرتبێت. 
بەشداریپێكردنی دەنگدەران یان كەڵكوەرنەگرتنی تەواو لە 
ئینتەرنێتی )كەمپینە  داتا كۆكراوەكان، ناكرێت هەڵبژاردنی 
ئینتەرنێتیەكان(، ساڵی )1996( وەك "بە بازاڕكردن تەوەر" 

لەقەڵەمبدەین.
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كەڵكوەرگرتنی پارتە سیاسیەكانی بەریتانیا
لە وێب لە هەڵبژاردنی )1002( 

دوو  ــە  ب بــەریــتــانــیــا،  )2001(ی  گشتی  ــبــژاردنــی  هــەڵ
كەمترین  هەڵبژاردنە  ئەو  دەمێنێتەوە.  لەمێژودا  هۆكارەوە 
لەسەدی   )%59( تەنیا  بینی.  بەخۆوە  بەشداریی  ئاستی 
لــەو  هەڵبژاردنەدا  دەنگبدەن  هەبو  بۆیان  كەسانەی  ئــەو 
كە  ســاڵــەوە  لــەو  ــە  وات  ،)1918( لەساڵی  بەشدارییانكرد. 
هەڵبژاردن بەمشێوەیە بەڕێوەدەچێت ئەوە نزمترین ئاستی 
بەشدارییە لە هەڵبژاردندا. هەروەها یەكەمجار بو كە پارتی 
كرێكاران دیسانەوە لە هەڵبژاردندا سەركەوتنی بەدەستدەهێنا. 
تا ئەو كاتە رووینەدابو كە پارتی كرێكار دووخولی یەك لە 
هەڵبژاردنە  ئەو  ئەڵبەت  بمێنێتەوە.  لەدەسەاڵتدا  یەك  دوای 
تایبەتمەندییەكی دیكەشی هەبو كە لە هەڵبژاردنەكانی دیكە 
جیای دەكردەوە. لەو هەڵبژاردنەدا هەمو پارتە سیاسیەكان و 
زۆرێك لە پارتە بچوكەكانیش لە ئینتەرنێت بۆ ئامانجەكانی 
كە  خولەوەبو  لــەم  كەڵكیانوەرگرت؛  خۆیان  هەڵبژاردنی 
دەتوانین بڵێین ئینتەرنێت بەشێوازی جدی هاتەنێو سیاسەت 
و هەڵبژاردنەوە. هەرچەند ئەو  هەڵبژاردنە یەكەم هەڵبژاردنێك 
نەبو كەتێیدا پارتە سیاسیەكان لە وێب كەڵكیان وەردەگرت، 
بەاڵم لەم  خولەوە پارتەكان جدیتر لەهەمیشە لە ئینتەرنێت 

وەك ئامڕازێكی بەبازاڕكردنی سیاسی كەڵكیانوەرگرت.
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پێویستە پارتەكان تێڕوانینی ستراتیژییان لەمەڕ وێبسایت 
وێبسایت  لەبارەی  ستراتیژیانە  روانگەی  هەبونی  هەبێت. 
بەواتای ئەوەیە كە ئەو وێبسایتانە دەبێت لەگەڵ بەهاكانی نێو 
برەند هەروەها بەڕێوەبەری میدیاو كەمپینەكانی هەڵبژاردندا 
هاوئاهەنگ بكرێت و بگونجێندرێت. هەرچەند هێشتا رێگایەكی 
كە  نیشانیانداوە  بەریتانیەكان  پارتە  بەاڵم  لەپێشە،  زۆری 
ئاگایان لە تایبەتمەندیە جیاوازەكانی ئینتەرنێت بە بەراورد 
لە  ئەو پارتانە  دروستبوە.  لەال  دیكە  باوەكانی  میدیا  لەگەڵ 
سنوردارەكانی  ئەڵبەتە  و  جیاواز  لەجۆرە  وێبسایتەكانیاندا 
كەڵكوەردەگرن،  پەیوەندیگرانە  و  وتووێژی  تایبەتمەندیی 
بە  بەهێزەكانی  )خاڵە  بــەبــازاڕكــردن  هێزەكیی  توانای  كە 
بازاڕكردن(، لە وێبسایتەكاندا فراوانتردەكەن. پارێزگارەكان، 
كۆمەڵێك توێژینەوەیان بۆ پەرەپێدان بە ناوەڕۆكی وێبەكانی 
پارتی  ئەزمونەكانی  لە  رێگەیەشدا  لەم  ئەنجامدا،  خۆیان 
ئەمریكا كەڵكیان وەرگرت. چەقی ستراتیژیی  كۆماریەكانی 
لەسەر  ئۆپۆزیسیۆن،  پارتی  پارێزگارەكان وەك  وێبسایتی 
دروستكردنی وێنە و زەینیەتێكی جێگای  پەسەند چڕبوەوە. 
هەوڵیدەدا  كە  لــەوەدابــو  وێبسایتەكە  ناوبانگی  هەربۆیە 
دەنگدەراندا  زەینی  لە  كە  هەستێنێتەوە  پارتێك  دیسانەوە 
كارامە و پێشكەوتوو )مۆدێرن( بێت. هەڵوێست و كاردانەوەی 
دەنگدەران وەك بەشێكی پێویست لە پرۆسەی وێنەسازی و 
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هەروەها بەشێك لە ستراتیژی پارت لەبارەی بەرقەراركردنی 
پەیوەندیی تاك بە تاك لەگەڵ كارپێكەرەكان دەهاتەئەژمار. 
گرنگیدانی پارت بە بیروڕای كارپێكەرەكان دەتوانێت نیشانەی 
بازاڕ  كەڵكوەرگرتنی رێكخراوی پارت لە هۆش و هەستی 

یان هەمان پەیڕەوكردنی چەمكی بازاڕگەراییە.
پەیڕەوبكات، كە  پارتی كرێكاران هەوڵیدەدا ستراتیژێك 
بەهێز  كارپێكەر  لەگەڵ  پەیوەندیەكان  ستراتیژە  ئەو  بەپێی 
دەبو. بەزاڕگەرایی پارت بە كەڵكوەرگرتن لە توێژینەوەكانی 
بازاڕ بەر لە دروستكردنی وێبسایتەكە داكۆكی لێدەكرا؛ بەاڵم 
دەبێت بزانین بۆ بازاڕگەرابون نابێت تەنها بە كاتی هەڵبژاردن 
قەناعەت بكرێت، بەڵكو دەبێت ئەو پرۆسەیە بە پرۆسەیەكی 
بــەردەوام و بێپچڕان بزانین. هەرچەند وێبسایتی ئەو پارتە 
بەشێوەیەك گەاڵڵەكرابو كە وایدەربخات روانگەیەكی كراوە 
پەیڕەودەكات، بەاڵم وەاڵمدانەوەی الواز بەو كەسانەی كە 
واتە  ئەوە،  پێچەوانەی  دانابو،  بۆچوونیان  لە وێبسایتەكەدا 

گرنگینەدان بە وەها روانگەیەكی دەردەخست.
ئینتەرنێتیەكان  كەمپینە  بۆ  ــازاڕكــردن  ب بە  روانــگــەی 
كاتی  لە  سەرچاوەكانیشە.  گــرێــدراوی  زۆر  تاڕادەیەكی 
وێبسایت زۆرتر وەك سەرچاوەیەكی  كەمی سەرچاوەدا، 
زانیاری  لە  بەكاردێت، كە كارپێكەرەكان دەتوانن  زانیاری 
و داتای پێشتر دابینكراو كەڵكوەرگرن. وێبسایتی لەمجۆرە 



254 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

دەتوانێت وەك روانگەی فرۆشتن  تەوەر بۆ بەبازاڕكردنی 
ئینتەرنێتی كاربكات.

لە  كەڵكوەرگرتن  بەدڵنیایەوە  ــوودا،  داهــات سااڵنی  لە 
ئینتەرنێت و تەكنۆلۆژیای دیجیتاڵ گەشەی زۆرتر دەكات. 
كە  دەبــێــت،  بــەوە  پێویستیان  سیاسیەكان  پارتە  كــەوابــو 
بەبازاڕكردنی  بۆ  تەكنۆلۆژیایە  ئــەو  بــەرزی  تــوانــای  لە 
زیادبونی  لەگەڵ  هاوتەریب  كەڵكوەرگرن.  پارتەكەیان 
ترافیكی ئینتەرنێتی و ركابەری وێبسایتەكان بۆ راكێشانی 
خوێنەر، پارتەكان پتر پێویستیان بە لەبەرگرتنی ستراتیژی 

نوێ و بەكارهێنەرتەوەر دەبێت.
پــارتــە  ســێ   وێبسایتەكانی  مــەیــدانــی  تــاوتــوێــكــردنــی 

سەرەكیەكەی بەریتانیا
ــارایـــی وێــبــســایــتــەكــانــی پــارتــە  ــی كـ ــكــردن ــوێ ــاوت بـــۆ ت
بەریتانیەكان، لێكۆڵینەوەیەك ئانجامدراوە كە لەخوارەوەدا 
ــەم  تــوێــژیــنــەوەدا لە  ــتــەوە. ل ــدەكــرێ ــەكــانــی رون وردەكــاری

دووجۆرە داتا كەڵكوەرگیراوە:
- كۆمەڵێك وتووێژ كە لەگەڵ ستافی ئینتەرنێتی وێبسایتی 

پارتەكاندا لەكاتی كەمپینی هەڵبژاردندا ئەنجامدرابو.
بەرپرسانی  لە  كە  ئۆنالین  پرسیارنامەی  كۆمەڵێك   -

وێبسایتی پارتەكان پرسیاركرابون.
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وتووێژ لەگەڵ ستافی وێبسایتی پارتەكان
وەك  ــون،  كــراب پرسیار  كۆمەڵێك  ــەدا  ــژان ــووێ وت ــەم  ل
وێبسایت،  چــاالكــیــەكــانــی  لــە  ــەگــوزاری  ــای ســەرم رێـــژەی 
بەڕێوەبەری وێبسایت و هەروەها ئەو تایبەتمەندیانەی كە 
بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی كارایی وێبسایتەكە گەاڵڵەكراون. 
لەو پرسیارانەی كە لەبارەی بەڕێوەبەری وێبسایت و كاری 
وێبسایتەوە )چ لەكەسانی دەرەوەی پارت و چ لەكەسانی 
لەم  كە  كەسانێك  بو:  بەمشێوەیە  خرابونەڕوو،  ــاوەوە(  ن
 وێبسایتەدا كاردەكەن ژمارەیان چەندكەس دەبێت؟ ئایا پارت 
لەبەردەستدا  ئینتەرنێتەوە  لەبارەی  كارئاسانی  و  یارمەتی 
لە سودمەندیەكانی وێبسایت  ئێوە  بوە؟ وێنای سەرەتایی 
بۆ چاالكیەكانی هەڵبژاردنی پارت بە چ  شێوەیەك بوە؟ ئەو 
زیانانەی كە پێتانوابو لەالیەن وێبسایتەكەتانەوە تووشتان 
دەبێت كامانەن؟ ئامانجی سەرەكیی وێبسایتەكەتان چییە؟ 
لەگەڵ شێوازەكانی  بــەراورد  بە  وێبسایت  رێژەیی  گرنگی 

دیكەی پەیوەندی چۆن بوە؟

تاوتوێكردنی ئەلكترۆنی  لەبارەی پارتە سیاسیەكانەوە
ئەو پرسیارانەی كە بەشێوازی ئەلكترۆنی پرسیاركرابون 
بەپێی پێنج  فاكتەری پەیوەندیدار بە كارایی بەبازاڕكردن بو 
كە پێشتر ئاماژەیان پێكرا. ئەو پرسیارانە، لە چینێكی تایبەت 
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واتە كەسانی سەرەكی وێبسایتی هەر پارتێك لەبارەی هەر 
كران.  پرسیار  وێبسایتەكەیانەوە  تایبەتمەندیەكانی  لە  كام 
دەیتوانی  وێبسایتەكە  تایبەتمەندیەكانی  هەمو  رەچاوكردنی 
كۆمەڵێك  بێت.  وێبسایتە  ئــەو  گشتی  كارامەیی  نیشانەی 
لە  هەركام  وێبسایتی  بۆ  ئیمەیلەوە  لەڕێگەی  پرسیاریش 
وەك  داڕێژرابون  بەجۆرێك  پرسیارەكان  نێردرا.  پارتەكان 
رامان  كردبێت.  پرسیارانەی  ئەو  دەنگدەران  لە  یەكێك  بڵێی 
پێوەرەكانی  وەاڵمــدانــەوە،  لە  خێرایی  و  وردەكــاریــەكــان  لە 
هەڵسەنگاندنی رێژەی گرنگی و سەرنجپێدانی وێبسایتی پارت 
بەكڕیار بون. چوار پرسیار بەشێوازی ئەلكترۆنی لە چەندین 

بەرواری جیاوازی كەمپین بۆ وێبسایتی پارتەكان نێردران:
نێردراو لە )8ی مەی  2001(: )تكایە بڵێن كە بەرنامەی 
توندوتیژ  تاوانە  پرسی  چارەسەركردنی  بۆ  ئێوە  پارتی 

ئامێزەكان چیە؟(.
لــەبــارەی  ــن  )مـ  :)2001 ــەی   مـ )15ی  لــە  ــردراو  ــێـ نـ
لە   )HYGIENE( تەندروستی  پاراستنی  ستانداردەكانی 
چ   لەوبارەیەوە  پارتەكەتان  بەپەرۆشم،  نەخۆشخانەكاندا 

دەكات؟(.
روونكردنەوە  )تكایە   :)2001 مەی   )24ی  لە  نێردراو 
بدەن، كە ئایا پارتی ئێوە لە كەرتی پەروەردەدا ستانداردەكان 

بەرزدەكاتەوە؟(.
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زۆر  میدیاكاندا  )لــە   :)2001 جونی  )2ی  لە  نــێــردراو 
باسی دەنگدانی تاكتیكی كراوە، پشتگیری و هاوڕایی دەكەن 
ركابەرەكەتان  تا  بــدەم  بەئێوە  دەنــگ  بەمشێوەیە  من  كە 

دەنگنەهێنێت؟(.
بەدەستهاتن.  لێكۆڵینەوەیە  لەم  كە  زانیارییەكان  یەكەم 

تایبەت بە بەڕێوەبەری وێبسایت و كاری وێبسایت:
ببنە  ئـــەوەی  بـــەرەو  پــارتــەكــان  پێگەیشتنی  و  جــوڵــە 
رێكخراوێكی پیشەیی )پرۆفیشناڵ( هەڵبژاردن، بوەتە هۆی 
بازرگانیەكان  لە رۆڵــی پسپۆڕە  ئــەوان جەخت   ئــەوەی  كە 
بكەنەوە لە پێكهاتە پارتیەكاندا. ئەو  بزوتنەوەیە لەسەردەمی 
ئۆنالیندا خێراتر بوەتەوە. هەر سێ پارتی سەرەكی بەریتانیا 
لە شێوازی  بۆ هەڵبژاردنی تیمی وێبسایت و بەڕێخستنی، 
شتێك  نرخی  داشكاندنی  بۆ  كێبڕكێ   - )تــەنــدەر  داشكان 
كە  بەڵێندەرێك  بە  ئیش  سپاردنی   - خزمەتگوزاریەك  یان 
بۆ  وەرگـــرت.  كەڵكیان  جێبەجێیدەكات(  نــرخ  كەمترین  بە 
ئەو مەبەستە هەم پارێزگارەكان و هەم لیبراڵ دیموكراتەكان 
تەنیا لە یەك  كۆمپانیا هاوكاری و یارمەتیانوەرگرت. پارتی 
كرێكاران لە دروستكردن و سەرپەرشتی وێبسایتەكەی لە دوو 
كۆمپانیا یارمەتی وەرگرت. )28( كەس كە ستافی وێبسایتی 
پارتی پارێزگارانیان پێكهێنابو، زۆربەیان لەئەندامانی خودی 
وێبسایتی  دیموكراتەكان  لیبراڵ  هەڵبژێردرابون.  پارتەكە 
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)2(كەسی  و  بەڕێوەدەبرد  خۆبەخش  )2(كەسی  بە  خۆیان 
ئاژانسی  لەالیەن  تایم(  )فول  بــەردەوام  بەشێوازی  دیكەش 
وێبسایتەدا  لەم  ئەوەی  بۆ  دامەزرابون  پارتەوە  ئینتەرنێتی 
هاوكاربن. ئاشكرایە كە ئەو  ژمارانە لەچاو )12(كۆمپانیا و 

)60(كەس كارمەندی وێبسایتی جۆرج بۆش زۆر كەمە.
ئەو سێ  پارتە سیاسیە سەرەكیە لەڕووی رێژەی ئەو 
وێبسایتی  بەكارهێنەرانی  ناسینی  بۆ  كە  توێژینەوانەی، 
كاریانكردبو.  جیاواز  بەشێوازی  ئەنجامیاندابو،  خۆیان 
رێكخراوی  بۆ  نارد  كەسانێكی  پارێزگار  پارتی  وێبسایتی 
لە  ئەوان  ئەزمونەكانی  و  میتۆد  لەبارەی  تا  كۆماریەكان 
بەبازاڕكردنی ئینتەرنێتیدا شتانێك فێرببن. پارتی كرێكاران 
تەنیا پارتیك بو كە بە كەڵكوەرگرتن لە سێ  گروپی  چەق، 
دوو  بەڕێخست.  وێبسایتەكەیدا  لە  ــازاڕی  ب توێژینەوەی 

گروپی الوان و گروپێكی كەسانی )40 تا50( سااڵن.
بەبازاڕكردنی وێبسایتی  كارامەیی  زانیاریەكان:  دووەم 

پارتەكان
ئامانجی سەرەكی لێكۆڵینەوەی ئاماژەپێكراو، دەستنیشان 
و پەیڕەوكردنی مۆدێلێكی بازرگانی بەبازاڕكردنی ئینتەرنێتی 
بۆ پۆلێنبەندی و تاوتوێكردنی تایبەتمەندیەكانی وێبسایتی 
پارتە سیاسیەكان بو. بۆ هەڵسەنگاندنی كارایی ئەو پارتانە 

لە پێنج فاكتەر كەڵكوەرگیرا، كە ئاماژەمان پێكردن.
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كارایی وێبسایت لە ئاگاداركردنەوە
رەنگە گەورەترین ئاستەنگ بۆ هەر وێبسایتێك ئەوەبێت، 
كە بەكارهێنەران لە بونی خۆی ئاگاداربكاتەوە. لەمبارەوە، 
دڵنیابونەوە  كۆڵرابۆوە،  لێیان  كە  ناوبراو  پارتی  هەر سێ 
كە ناوی ئینتەرنێتی ئەوان لە )off-line( )دنیای دەرەوەی 
مەبەستە،  ئەو   بۆ  كــراوە.  ریكالم  باشی  بە  ئینتەرنێت(دا 
نوسراوەكانی  و  نامە  هەمو  لە  وێبسایتەكانیان  ناونیشانی 
هەروەها  نوسرابو.  بیلبۆردەكاندا  و  پۆستەر  وەك  پارت 
هەوڵدرا لە میدیاكان و ریكالمی تەلەفزیۆنیشدا ناونیشانی 

وێبسایتەكان ریكالم بكرێن.
ئەو شێوازانەی كە هەر كام لەم سێ  پارتە لەبەریانگرتبو 
جیاواز بو: پارتی كرێكار لە باڵوكردنەوەی دوو رۆژنامە 
 )24( تەلەفزیۆنی  كەناڵێكی  پــارتــە  ئــەو   كەڵكیوەرگرت. 
بۆ  ریــكــالم  ــەردەوام  ــ ب كەتێیدا  بەڕێخستبو  كاتژمێرەی 
لەسەر  دیموكراتەكان  لیبراڵ  ــرا.  دەك پارتەكە  وێبسایتی 
فــڕۆكــەی ســەرۆكــی پــارت )چــارلــز كــەنــەدی( و هەروەها 
وێبسایتەكەیان  ناونیشانی  ئــەو،  هەڵبژاردنیەكەی  پاسە 
بەگەورەیی چاپكردبو. لە )دونیای ئۆنالین(دا، ئەوە پارتی 
كرێكار بو كە زۆرترین خوێنەری بۆ الی خۆی راكێشابو. 
ئەو پارتە بۆ راكێشانی دەنگدەری زۆرتر، داوای لە خەڵك 
دەكرد كە ئەو بابەتانەی خوێندویانەتەوە بۆ دۆستێكیشی 
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لیبراڵەكان كارتی ئەلكترۆنیان وەك  بنێرن. كرێكارەكان و 
شێوازێك بۆ هاندانی بەكارهێنەران و پشتیوانانی پارت بۆ 
پەیوەندیكردن بە دۆستان بەكاردەهێنرا. لەسەر ئەو كارتانە 
سەردان  بۆ  بانگهێشت  و  پارت  پێگەی  لەبارەی  زانیاری 
كۆمەڵێك  كرێكار  پارتی  چاپكرابو.  پــارت  وێبسایتی  لە 
پەیامی بۆ مۆبایلی خەڵك دەنارد. لەم  پەیامانەدا سەرەڕای 
هاندان بۆ دەنگدان بە پارتی كرێكار، ناونیشانی ویبسایتی 
پارتەكەش دەنێردرا، كە خەڵك دەیانتوانی زانیاری زۆرتر 
بەپێچەوانەی  بەدەستبهێنن.  لەوێدا  پەیامەكەوە  بارەی  لە 
ئەو دووپارتە، پاریزگارەكان دژی ناردنی پەیام بۆ مۆبایلی 
كارایی  لە  بەجۆرێك  كــارەیــان  ئــەو   چونكە  بــون،  خەڵك 
شوینی  لە  خۆتۆماركردن  و  راكێشەری  بە  پەیوەندیدار 

شیاو.

سەركێشانە ژیانی خەڵك و بە ئازاردان دەزانێت
ئەو پێوەرە تیشكدەخاتەسەر ئەو میتۆدانەی كە ئامانجیان 
هەمیشەیی  سەردانیكەری  بە  وێبگەڕە  كەسانی  گۆڕینی 
بۆ  ئــەوان  هۆگریی  دەیــەوێــت  خــۆیــان،  وێبسایتەكەی  لە 
لە  لێكۆڵینەوەیەك  بورووژێنێت.  وێبسایت  دروستكردنی 
ئــەوەی  بۆ  بەڕێوەچوو  گــەڕان  سەرەكیەكانی  وێبسایتە 
سێ   لەو  هەركام  وێبسایتی  دۆزینەوەی  كە  دیاریبكرێت 
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ژمارە)1(  خشتەی  ئاسانە.  بەكارهێنەران  بۆ  چەندە  پارتە 
وێبگەڕانەدا  ئەو  هەمو  لە  پارتەكان  كە  دەردەخــات،  ئەوە 
پلەی هەرەباشیان بەدەستهێناوە، جگە لە پارتی كرێكار لە 
وێبگەڕی لیكۆس و لیبراڵ دیموكرات لە وێبگەڕی ئاڵتاویستا. 
لە وێبگەڕە سەرەكیەكانی دیكەدا ناوی وێبسایتی ئەو  پارتانە 
ناونیشانی  ئەو پارتانە  هەمو  دەبینرا.  یەكەمدا  لەالپەڕەی 
شوێنەی  ئــەو  تا  ئــەوەی  بۆ  تۆماركردبو  جێگرەوەشیان 
پێیاندەكرا لە چوونی بەكارهێنەران بۆ ناو ئەو وێبسایتانە 
كە بۆ بەالڕێدابردن دروستكرابون، رێگریبكەن. وێبسایتی 
ترازێنەر یان ئسپوف، ئەو وێبسایتانەن كە بە هەڵبژاردنی 

ناوی هاوچەشن هەوڵی راكێشانی بەكارهێنەران دەدەن.
 راكێشەریی وێبسایتی پارت لەڕێگەی شەش  فاكتەرەوە 
هەوڵیاندابو  لەپارتەكان  كام  هەر  بۆكرا.  هەڵسەنگاندنی 
بەكارهێنەران  كە  بكەن  گەاڵڵە  بەجۆرێك  وێبسایتەكەیان 
هەستێكی ئەرێنیان لەال دروستببێت. بۆ نمونە پارێزگارەكان 
لە وێبسایتێك كەڵكیان وەردەگرت كە بەتەواوی لەگەڵ توانای 
بەكارهێنەر  كە  وێبسایتێك  بو؛  گونجاو  بەكارهێنەرەكاندا 
خەرجكردنی  بە  و  دوگمە  كەمترین  لێدانی  بە  دەیتوانی 
بگات.  بابەتەكانی  و  هــەواڵ  بە  دەستی  كــات،  كەمترین 
لە خشتەی  پێوەری راكێشەریی وێبسایت دەتوانن  شەش 
الپــەڕەی  لە  بریتیبون  فاكتەرانە  ئەو   ببینن.  )1(دا  ژمــارە 
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گەڕۆكەكان،  ئایكۆنە  وێبسایت،  مینۆی  وێبسایت،  یەكەمی 
گواستنەوەی  وێنەیەكان،  و  دەنــگــی  فایلە  بەكارهێنانی 
)بردنی( خێرا و ئاسان بۆ الی بابەتی دڵخواز و دەقاودەقی 

بابەتەكان لەگەڵ شاشەی )سكرین( كۆمپیۆتەرەكە.
الپەڕەی سەرەكی وێبسایتی پارێزگارەكان بەشێوەیەك 
گەاڵڵەكرابو كە لەگەڵ بەهاكانی برەندی پارتەكەدا گونجاو 
بو؛ برەندێك كە لەالیەن ئاژانسی بانگەشەكاری پارتەكەوە 
بە )M(ی زەرد دەستنیشاندەكرا. الپەڕەی سەرەكی پارتی 
و  ستانداردەكان  برەندە  و  ریكالم  لەخۆگری  كرێكاریش 

لەگەڵ بابەتە ریكالمیەكانی دیكەدا گونجاو بو.
ــەو  ــام ل ــەركـ ــی هـ ــەرەكـ بـــە چـــوونـــەنـــاو الپــــــەڕەی سـ
دەنگی  فایلی  بەكارهێنانی  بۆ  بەكارهێنەران  وێبسایتانەوە، 
كرێكاران  پارتی  بانگهێشتدەكران.  جۆراوجۆر  وێنەیی  و 
كۆنفرانسەكانی  و  لێدوان  بۆ  )زیندو(  راستەوخۆی  لینكی 
بەشێوازی  زیندووانە  لینكە  ئەو  دواتر  بەكارهێنابو،  پارت 
تایبەتمەندی  رێكخرا.  رۆژنــامــەوانــان  بۆ  كاتژمێرە   )24(
بیستەنیەكانی  یاداشتە  كرێكاران  پارتی  وێبسایتی  دیكەی 
ریكالمی  گروپی  ڕۆژەی  هەر  شیاوی  بیستن(،   - )دەنگی 
پرێسكات"  "جۆن  بەناوی  پارت  سەركردەكانی  لە  یەكێك 
بو. بانگهێشتكردنی بەكارهێنەر بۆ وتووێژی زیندوو لەگەڵ 
وێبسایتی  لە  كە  شتێكبو  پــارت  سەرەكیەكانی  وتەبێژە 
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بونی  كرێكاراندا  وێبسایتی  لە  بەاڵم  هەبو،  پارێزگارەكاندا 
 نەبو. لیبراڵ دیموكراتەكانیش دەرفەتی دیمانەی زیندوویان 
)كەنەدی(  چارلز  )لە  لەژێرناوی  پــارت  سەرۆكی  لەگەڵ 

بپرسن( گەاڵڵەكردبو.

كارایی لە پەیوەندیگرتن
شەش  پێوەر بۆ هەڵسەنگاندنی كارایی وێبسایت لەڕووی 
لە  بریتیبون  ئەو شەش  پێوەرە  بەكاربراوە.  پەیوەندییەوە 
زانیاری  وتووێژ،  ئاسانكەرەوەی  پەیوەندی،  ئۆپشنەكانی 
یان مانیفێستی سیاسەتەكان، ئایتمی سەرگەرمكەر، زانیاری 
سەرچاوەكانی  بە  پەیوەستبون  بۆ  لینك  كاندید،  لەبارەی 
دیكە و وێب كاست. ئەو تایبەتمەندیانە لە وێبسایتی هەمو 
ئۆپشنی  نەبونی  ناوازە،  خاڵی  تەنیا  بەدیدەكرا،  پارتەكاندا 

سەرگەرمكەر لە وێبسایتی پارتی لیبراڵ دیموكرات بو.

كارایی لە گۆڕین
لــەســەر  ئینتەرنێتی  كـــارامـــەی  وێــبــســایــتــی  نــمــونــەی 
ــەرەو  ب بۆیەكەمجار  كــە  ــژراوە  ــ داڕێـ كەسانێك  بنەمای 
و  گەڕان  بڕیاری  و  راكێشراون  ئینتەرنێتیەكان  وێبسایتە 
كۆمەڵێك  هــەوڵــدەدات  هەربۆیە  داوە،  شوێندۆزینەوەیان 
پشتیوانی  كــە  وێبسایتەكان  ببەخشێتە  تایبەتمەندی 
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وێبسایتەكە،  لــە  دووبـــارەیـــان  ســەردانــی  و  بەكارهێنەر 
سایتەكەیاندا  لەسەرتاسەری  پارتەكان  هەمو  فراوانبكات. 
دەخستەڕوو.  ڕەهــەنــدە  ئــەو   بەهێزكردنی  بۆ  دەرفەتیان 
ستراتیژی  كە  بانگەشەیكرد  كرێكاران  پارتی  وێبسایتی 
بەرەوپێش  جەماوەرە  پاڵپێوەنانی  پارتەكەی،  وێبسایتی 
واتە  ئاڵوگۆڕیتر؛  فەزایەكی  دروستكردنی  بۆ  هاندانیانە  و 
ئەگەر بەكارهێنەران خوێنەری سەرپێین، ئەوا دەیانكات بە 
پشتیوان، ئەگەر ئەندامن دەیانكات بە چاالك. لە سەرەوەی 
بەدیدەكرا:  ئەو ڕستەیە  پارێزگارەكاندا  الپەڕەیەكی  هەر 
لەم كەرتەدا  دەرفەتی جۆراوجۆر  بخوڵقێنە.  جیاوازییەك 
پارتەكە  لە  خۆیان  پشتیوانی  تا  بەكارهێنەرەكان  ــە  درای
راگەیەنن، لەو دەرفەتانە دەتوانین ئاماژە بە بژاردەگەلێك 
بكەین لەژێرناوی پەیوەستبون )ئەندامبون(، خۆبەخشبون، 
كەسانەی  ئەو  راستەقینەی  ژمــارەی  پــارت.  یارمەتیدانی 
وەرگرتبو  كەڵكیان  لەپارت  ئەندامبون  بۆ  بژاردانە  لەم   كە 
بەوردی روون نیە. بەاڵم لیبراڵ دیموكراتەكان بانگەشەیان 
لەمەودای  و  ئۆنالین  بەشێوازی  ئەندامان  )1/5%(ی  كرد 
بە  پەیوەندیان   ،)2001( حوزەیرانی  تا  دووەم  كانونی 

ریزەكانی پارتەوە كردووە.
نــاردنــی  ــی  ــان ــژاردەك ب الوان،  بــە  تــایــبــەت  وێبسایتی 
داراییەكان،  یارمەتییە  پێشكەشكردنی  بژاردەكانی  بۆچون، 
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لە یارمەتی كەسانی خۆبەخش،  بژاردەكانی كەڵكوەرگرتن 
ئاسانكاریی ئەندامبون لە پارت، ناوی حیزب

پارتی كرێكار تەنیا پارتیك بو، كە بەشێوەیەكی پیشەیانە 
هەوڵیدا وێبسایتێك بۆ راكێشانی پشتیوانی الوان و كەسانی 
یەكەم  دەنگ دروستبكات. ئەو وێبسایتە گێم و پیشبڕكێ، 
هەروەها  و  پارت  گەنجانی  جاڕنامەی  لەبارەی  زانیاری 
داكۆكیان  كە  بەناوبانگ  كەسانی  لەبارەی  ورد  زانیاریی 

لەپارت كردبو، لەخۆدەگرت.

كارایی ڕاگرتنی كڕیار
ــرد، كە  ــ ئـــەوەیـــان دەك لــەپــارتــەكــان داوای  هـــەر كـــام 
چەند  رۆژێ  النیكەم  وێبسایتەكەیان  هەواڵی  بەشەكانی 
ئەوەی  بانگەشەی  كرێكاران  پارتی  نوێدەكرێتەوە.  جارێك 
وێبسایتەكەی  بابەتی  و  هەواڵ  هەركاتژمێرێك  كە  دەكرد، 
نوێدەكاتەوە. هەرسێ پارتەكە دڵنیایان دەدا كە تایبەتمەندیی 
زیــادكــردنــی  هـــەواڵ،  بـــەردەوامـــی  ئەپدەیتی  وەك  نــوێــی 
تایبەتمەندیی تازە بە درێژایی كەمپین و بەڕۆژكردنەوەی 
وێبسایتەكەیاندا  سەرتاسەری  لە  ئیمەیڵەكانیان  )ئەپدەیت( 

چەسپاندووە.
تەنانەت  كە  بانگەشەیدەكرد،  دیموكرات  لیبراڵ  پارتی 
مۆبایلی  بۆ  كە  نوێدەكاتەوە  ــەردەوام  بـ بابەتانەش  ئــەو 
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دواین  لە  خوێنەر  ئاگاداركردنەوەی  بۆ  دەنێرێت.  خەڵكی 
ناوەڕۆكی  كەڵكوەردەگیردرا.  ئیمەیل  لە  نوێكردنەوەكان 
بابەتی  بــە  زۆر  دیــمــوكــرات  لیبراڵ  پــارتــی  ئیمەیلەكانی 
یــەكــەم  دەنــگ  كەسانی  بانگهێشتكردنی  و  رۆژنــامــەكــان 
)واتە ئەو كەسانەی یەكەمجارە بۆیان هەیە دەنگبدەن(، بۆ 
بەدەستهێنانی زانیاری زۆرتر لەڕێگەی سەردانی وێبسایتی 
ئەپدەیتكردنی  لە  كرێكاران  پارتی  لــەخــۆدەگــرت.  پارتی 
كەمپینی  ستراتیژی  تەواوكەری  وەك  سەرەتا  ئیمەیلەكان 
بۆ  ئیمەیل  وەرگــێــڕانــی  بانگهێشتی  بــۆ  پــاشــان  و  خــۆی 

سەردانی وێبسایتی پارت كەڵكی وەردەگرت.
كارایی  ئەلكترۆنی  تاوتوێكردنی  زانیارییەكان.  سێیەم 

واڵمدانەوەی وێبسایتی پارت
ئینتەرنێت  كلیلیەكانی  و  گرنگ  تایبەتمەندیە  لە  یەكێك 
پێچەوانەی  بە  ــە  وات وتووێژییە؛  میدیایەكی  كە  ئــەوەیــە 
دەرفەتی  ــامــە،  رۆژن و  تەلەفزیۆن  رادیـــۆ،  وەك  میدیای 
پەیوەندیی دووالیەنە دەڕەخسێنێت. لە گەاڵڵەكردنی هەمو 
ستراتیژێكی بەبازاڕكردنی سیاسیدا دەبێت ئەو تایبەتمەندیە 
لەبەرچاو بگیردرێت. ئەو توانایەی ئینتەرنێت سودمەندیی 
زۆری تێدایە. لەو سودمەندیانە دەتوانین ئاماژە بە ناسینی 
باشتری پێداویستیەكانی بەكارهێنەران لەڕێگەی هەڵوێست 
و كاردانەوەكانیان، هەربەو پێیەش پەیوەندی باشتر لەگەڵیان 
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دروستبكەین. هەر سێ پارتەكە لە وێبسایتەكانیاندا دەرفەتی 
هەڵوێست،  دەربــڕیــنــی  بــۆ  بەكارهێنەر  بانگهێشتكردنی 
رەچاوكردبو.  بەكارهێنەریان  بۆچوونی  و  پرسیاركردن 
ئەو سێ  پارتە، چەند گروپێكیان بۆ وەاڵمدانەوەی نامە و 
دیاریكردبو.  ئیمەیلەكان  و  تەلەفۆن  فاكس،  پرسیارەكان، 
كە سیستمێكی  دەكرد  ئەوەی  بانگەشەی  كرێكاران  پارتی 
ئیمەیلەكان  بۆ  كاتژمێری   )24( ئۆتۆماتیكی  وەاڵمدانەوەی 
بانگەشەیاندەكرد  دیموكراتەكانیش  لیبراڵ  دروستكردووە. 
لەقاڵبی  )چ  كاتی شیاودا  لەكەمترین  پرسیارەكانی  وەاڵمی 
ــەوە(  ــكــردن وشــەیــەكــدا و چ بــەشــێــوازی شــرۆڤــە و روون

داوەتەوە.
پارتەكان،  وەاڵمــدانــەوەی  رێــژەی  هەڵسەنگاندنی  بۆ 
پێشتر  كە  نێردرا  وێبسایتەكەیان  بۆ  پرسیار  كۆمەڵێك 
پــارتــی  كــە  دەریــخــســت  لێكۆڵینەوەكە  ئــامــاژەیــانــپــێــكــرا. 
پرسیاری  چــوار  لــە  پرسیار،  دوو  وەاڵمـــی  پــارێــزگــاران 
ئاڕاستەكراو، لەماوەی رۆژێك لەكاتی پرسینی پرسیارەكە 
و كەمووزۆر بەشێوەی روونكردنەوە، وەاڵمدابوەوە. بەاڵم 
پارتی  دوو پرسیارەكەی دیكە، هیچكات وەاڵم نەدرانەوە. 
پرسیارەكانی  لە  سێ  وەاڵمــی  رۆژێكدا  لەماوەی  كرێكار 
ئۆتۆماتیكی  بەشێوەی  وەاڵمــانــە  ئــەو  هەرچەند  ــەوە.  دایـ
ناوەڕۆكی  نەخوێندراونەتەوە.  كە  ئاشكرابو  و  درابونەوە 
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بۆچوونەكانی  لە  رێــز  ئێمە  بــو:  بەمشێوەیە  وەاڵمــەكــان 
پرسیارەكانی  هەمو  كە  دڵنیاتاندەكەینەوە،  و  ئێوەدەگرین 
ئێوە خوێندراونەتەوە و دەگەنە دەستی الیەنی پەیوەندیدار. 
پرسیارەكانیان  نیوەی  وەاڵمــی  پارێزگارەكان  هەرچەند 
دایەوە، بەاڵم جۆری وەاڵمەكانیان )كە ئاشكرابو ئۆتوماتیكی 
هەستێكی  نوسیویە(،  خــۆی  پەیوەندیدار  كەسی  و  نین 
پێخۆش و باشتری لەالی كەسی  پرسیاركەر دروستدەكرد. 
پارتی كرێكارانیش بە وەاڵمە ئۆتۆماتیكییەكانی دەریخست 
كە لەپەیوەندی و دانوستان لەگەڵ بەكارهێنەرەكاندا خاڵی 
كە  دروســتــكــرد  ئـــەوەی  هەستی  و  ــووە  ــرت وەرگ نەرێنی 

كڕیارتەوەر نیە.
هاتنی وێبلۆگ بۆ نێو دونیای بەبازاڕكردنی سیاسی 

تەقینەوە  بــەشــێــوازی  وێبلۆگەكان  ــی  ــادەڕۆی زی بەبێ 
هاتنەنێو دنیای میدیاكانەوە و هەربەو خێراییەش جەماوەر 
هاتنە  ئــەو  ئاگاداركرابونەوە.  نوێیە  میدیا  ئــەو  لەگرنگی 
تەقینەوەئاسایە بە دروستبونی یەك وێبلۆگ لە چركەیەكدا 
ماوەیەكی  لە  وێبلۆگەكان  ــارەی  ژم دێــت.  بــەدی  خەریكە 
لە  )واتــە  زیــادیــكــردووە  دووقـــات  لە  نزیك  مانگەدا  پێنج 
مارسی )2005(ەوە لە7/8ملیۆن گەیشتووەتە 14/2ملیۆن 
وێبلۆگ(. وێبلۆگەكان دواین ملمالنێن لەبارەی زاڵبونی میدیا 
پەیوەندیە سیاسیەكاندا؛ ئەو دنیا نوێیە  گشتیەكان بەسەر 



269بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

دونیای  لە  كە  پێناسەكردووە  بلۆگەر  بەناوی  كەسانێكی 
بۆنیە.  هاوواتایەكیان  ئینتەرنێت(  )دەرەوەی  راستەقینەدا 
پرسی گرنگتر لە هاتنی وێبلۆگەكان بۆنێو دونیای میدیایی 
ئەوەیە، كە ئەو ئامڕازە فۆرمێكی نوێی پەیوەندیی میدیایی 
بە كارپێكەرەكان ناساندووە. پەیوەندییە سیاسیەكان تائێستا 
بەزۆری بەشێوازی ستونی و لەسەرەوە بۆ خوارەوە بوە؛ 
بابەتێك كە بوەتەهۆی بەهێزبونی پارت و نوخبە سیاسیەكان 
لە زاڵبون بەسەر جەماوەردا. بەاڵم وێبلۆگەكان دەروازەی 
پەیوەندیی ئاسۆییان بەڕووی دنیای سیاسەتدا كردۆتەوە 
و تای تەرازویان لەبەرژەوەندیی جەماوەر و دیموكراسی 
ئازاد  پەیوەندیی  دەرفەتی  رەخساندنی  ــردووە.  ك قــورس 
لەنێوان هاوواڵتیان دا دەتوانێت كۆنتڕۆڵی پارتە سیاسیەكان 
توشی  جۆراوجۆرەكان،  سیاسیە  گروپە  زایەڵەی  لەسەر 
كێشە و ملمالنێ بكاتەوە و یارمەتیدەری ئازادیی رادەربڕین 

بێت.
هەرچەند پەرەسەندنی دنیای بلۆگ سەرەتا لەسەرەوە 
یەكەمجار  كە  كەسانێك  راستە  چونكە  بو،  ــوارەوە  خ بۆ 
بەاڵم  بون،  ئاسایی  بەكارهێنەرانی  پەرەپێدا  بلۆگەكانیان 
سیاسیەكان  چــاالكــە  و  زەبــەالحــەكــان  كۆمپانیا  هەنوكە 
لەم  ئامرازە  سوودوەرگرتن  لە  بیر  دیكە  لەوانی  زۆرتــر 
)2005( لە دەسپێكی هەڵبژاردنی گشتی  نوێیە دەكەنەوە. 
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لەژێر  سەرەتا  بلۆگەكان  بە  سەرنجپێدان  بەریتانیادا  ی 
كــاریــگــەری ئــەو ریــكــالمــەدا بــو، كــە لــەبــارەی كاریگەری 
سەرۆكایەتی  )2004(ی  هەڵبژاردنی  لەكاتی  وێبلۆگەوە 
بەربژاری  دین"  "هــاوارد  بەتایبەت  كرابو؛  بۆی  ئەمریكادا 
جێگا هیوای دیموكراتەكان لەهەڵمەتی یەكەمی هەڵبژاردنی 
سەرۆكایەتیدا بەتوندی بڕوای بە كەڵكوەرگرتنی داهێنەرانە 
بەدەستهێنانی  لە  ئــامــڕازە  ئــەو  كاریگەری  و  وێبلۆگ  لە 
سەرچاوە و كۆكردنەوە و رێكخستنی پشتیوانیەكاندا هەبو.
ــە لــێــكــۆڵــیــنــەوەكــەی خــۆیــانــدا  "بــلــوم" و "كــەربــێــل"  ل
هێندە  ــادا  ــەرەتـ ــەسـ لـ ــان  ــۆگــەك ــل ــب )وێ پــێــشــبــیــنــیــانــكــردبــو 
سەركەوتوبون، كە لە هەڵبژاردنی 2008ی سەرۆكایەتیدا 
پەیوەندیی  كەناڵی  گرنگترین  بلۆگەكان  پێشبینیدەكرێت 
كاندیدەكان لەگەڵ دەنگدەران بن(، بەاڵم ئەزموونی تەسك 
و سنورداری بەریتانیا لە وێبلۆگ ئەوە  دەردەخات، كە لەو 

واڵتەدا هەوڵی زۆرتر لە بەكارهێنانیدا بەخەرجدراوە.

چاوخشاندنێك بە چەمكی وێبلۆگدا
وێبلۆگەكان  لە  "فارێل"  و  تەكنیكی"درێزنەر"  پێناسەی 
ناسینیان:  بــۆ  شیاوبێت  دەسپێكی  خاڵێكی  دەتــوانــێــت 
)الپەڕەیەكی ئینتەرنێتی كە بابەتەكانی خاوەن وێبلۆگەكان 
دەرەكــی  پێداچوونەوەی  و  هەڵەبڕی  رێگەی  دەینوسن، 
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رێگەی  وێبلۆگ  ــاوەن  خـ )بـــەس  نیە  بــابــەتــەكــان  لــەســەر 
پەیوەندی  دەرفەتی  سانایی  بە  و  هەیە(  گۆڕانكاریكردنی 
بابەتەكانی  نوێدەبێتەوە،  بەردەوام  دەڕەخسێنێت،  ئۆنالین 
لە  دانراو  بابەتی  )دوایین  دەبینرێت  پێچەوانە  كاتی  بەپێی 
)لینك(  پردی  دەتوانێت  بابەت(،  یەكەم  و  یەكەم  الپــەڕەی 

راستەوخۆی بۆ سەرچاوە و وێبسایتەكانی دیكە هەبێت.(
كۆمەڵێك  بــاڵوكــردنــەوەی  بۆ  ئامڕازێكن  وێبلۆگەكان 
بۆ  گرنگ  پەیامی  ناردنی  و  وەرگرتن  دەرفەتی  و  بابەت 
ئاڵۆز  چییەتیەكی  وێبلۆگەكان  دەڕەخسێنن.  دیكە  ئەوانی 
لە  پێكهاتەییەوە  لــەڕووی  كەوابو  و  هەیە  پێچاوپێچیان  و 

وێبسایتەكان جیاوازن.
رەنگە باشترین بەراوردی وێبلۆگ لەگەڵ میدیاكانی دیكە 
رۆژانە  كە  ئینتەرنێتیە،  بابەتێكی  وێبلۆگ  بڵێین  كە  ئەوەبێت 
باڵودەبێتەوە. "بلود" بڕوای وایە كە دووجۆرە وێبلۆگ هەیە: ئەو 
وێبلۆگانەی كە لەسەر دانانی بۆچون و یاداشتە رۆژانەییەكان 
و  لینك  دانانی  لەسەر  كە  وێبلۆگانەی  ئەو  جەختدەكەنەوە، 
كەناڵی پەیوەندی لەگەڵ وێبسایتەكانی دیكە جەختدەكەنەوە. 
كاریگەریدانان  ــەدوای  بـ لــەوانــەیــە  جــۆری  یــەكــەم  وێبلۆگی 
لەسەر رای  گشتی و ناساندنی كەسێكەوەبن، كە وێبلۆگەكەی 
دامەزراندووە. وێبلۆگی جۆری  دووەم وەك فیلتەر ئیشدەكەن 
دڵخوازی  دەتوانێت  پێیانوایە  كە  دەگەڕێن  بەدوای شتێكدا  و 
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بتوانێت  لەوانەیە وێبلۆگێك هەم  بەاڵم  بێت.  بەكارهێنەرەكان 
لەخۆگری بۆچوونی تاكەكەسی بێت، هەمیش هەڵگری كۆمەڵێك 
دامــەزرێــنــەری  كە  وێبلۆگانەی  بــەو  پەیوەستبون  بۆ  لینك 
وێبلۆگەكە بەدڵیبێت. ئەو وێبلۆگانەی كە تێكەڵەیەك لە وێبلۆگی 
رۆژانە و وێبلۆگی پاڵێوەر )فیلتەركەرەوە( یان لینك دانەرن، 
لەچاو وێبلۆگەكانی دیكە ژمارەیان زۆرترە. بوێرانە دەتوانین 
بڵێین بلۆگەكان هەم لەئاستی تاكەكەسی و هەم لەئاستی كۆییدا 

دەتوانن میدیایەكی كاریگەربن.
بەهۆی جۆراوجۆریی لەڕادەبەدەری بلۆگەكان ناتوانین 
دیاریبكەین.  بۆ  یان ستانداردیان  زاڵ  ستایل و شێوازێكی 
زانیاری  دابەشكردنی  لە  وێبلۆگەكان  تایبەتمەندی  بــەاڵم 
توانای  بێت.  وێبلۆگ  دەتوانێت خاڵی هاوبەشی جۆرەكانی 
زانیاری،  ئازادانەی  ئاڵووێری  و  دابەشكردن  لە  بلۆگەكان 
بەكارهێنەرەكانی لەبارەی لێهاتوویانەوە وروژاندووە. ئەگەر 
بەكارهێنەرەكان ئازادانە دەستییان بە زانیاری بگات، رەنگە 
بتوانن دژ بە پاوانكردنی هیراركییانەی زانیاری كە لەئارادایە 
تێبكۆشن. وەها دەردەكەوێت، كە ئەو تایبەتمەندیەی وێبلۆگ 
كەمپینەكاندا  لە  سیاسیەكان  پارتە  پێداویستی  پێچەوانەی 
زانیاری  دەخــوازن  زۆرتــر  كە  پارتانەی  ئەو  هەمان  بێت، 
نەك  قایلیانبكەن،  و  بكەن  پێشكەشی خوێنەرەكانی خۆیان 

زانیاریەكانی خۆیان لەگەڵیاندا بەشبكەن.
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كورتە مێژوی بلۆگەكان
لەدنیای   )1996( ساڵی  لــە  بۆیەكەمجار  بلۆگەكان 
میدیاكاندا دەركەوتن. لە سێ  ساڵی دەسپێكی پێناسەكردنیاندا 
بەخۆوە  كەمیان  گشتی  پێشوازی  و  گەشە  وێبلۆگەكان 
بینی. لەساڵی )1999(دا تەنها ژمارەیەكی زۆركەم وێبلۆگ 
لەساڵی  بــون.  ــەوەر  ت لینك   بـــەزۆری  بلۆگانە  ئــەو   هەبو. 
)1999( بەدواوە نەك هەر ژمارەی بلۆگەكان بەشێوازێكی 
بەڵكو چیەتی و جەوهەریشیان  زیادیكرد،  سەرسوڕهێنەر 
بە  ــرەو  ب ــەدا  لــەم  مــاوەی بلۆگەكان  بــەگــۆڕان.  دەستیكرد 
)2004( نۆڤەمبەری  لە  بەڕێكەوتبون.  وتــووێــژی  بــون 
وەها  هەنوكە  هەبو.  بونی   بلۆگ  ملیۆن   )4/2( نزیكەی  دا 
دەخەمڵێندرێت، كە ڕۆژانە )4000( وێبلۆگ دروستدەبێت؛ 

وێبلۆگەكان بەڕاستی بونەتە دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی.
زیادكردنی سەرسوڕهێنەری ژمارەی وێبلۆگەكان لەم 
جۆراوجۆری  هۆكاری  دەتوانێت  رابــردودا،  چەندساڵەی 
فاكتەری  هــۆكــار،  گرنگترین  رەنــگــە  و  یــەكــەم  هەبێت. 
كەسانێك  تەنها   )1999( ساڵی  تاكۆتایی  تەكنۆلۆژیایە. 
دەیانتوانی وێبلۆگیان هەبێت، كە لە دیزاینی )گەاڵڵەكردن( 
بەدواوە   )1999( بەاڵم ساڵی  هەبێت،  وێبدا شارەزاییان 
بەردەستی  كەوتنە  هــەرەســادە  نەرمئامێری  كۆمەڵێك 
بۆ  وێبلۆگی  دروستكردنی  دەرفەتی  كە  جــەمــاوەرەوە، 
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و  ســادەتــر  وێبلۆگ  دروستكردنی  رەخساند.  هــەمــوان 
ئاسانتر لە دروستكردنی وێبسایتی لێهات بەجۆرێك، كە 
تەنانەت كەسانێكیش ترس و خۆفیان لە تەكنۆلۆژیا هەبو 
)11ی  روداوی  ئینتەرنێتەوە.  دونیای  بێنەنێو  توانیان 
سێپتەمبەر( و هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ساڵی )2002(ی 
ئەمریكاش، دوو ڕوداوی هەواڵنێریی گرنگ بون، كە وەك 
وێبلۆگەكاندا  گەشانەوەی  و  پەرەسەندن  لە  داینەمۆیەك 
رۆڵیان هەبو. دەتوانین بڵێین هۆكاری سێیەم كە لەگۆڕان 
و دینامیكیەتی وێبلۆگەكاندا كاریگەریی هەبوە، بریتیە لە 
گوگڵ.  و  یاهوو  وەك  ئینتەرنێت  گەڕانی  وێبسایتەكانی 
وێبلۆگەكان  بۆ  زۆریــان  سودمەندیەكی  ئەو  وێبسایتانە 
ناساندنی وێبلۆگەكان  ئامڕازێك بن بۆ  هەبو، دەیانتوانی 
ــا وەك  ــای بــلــۆگــەكــان ســەرەت ــی بــۆ كــەســانــی  دیــكــە. دون
بزاوتێكی ژێرزەمینی )داخراو( دەستیپێكرد؛ بزوتنەوەیەك 
پەیوەندی  خەریكن  دیكە  كەسانی  زۆربــەی  هەنوكە  كە 

پێوەدەكەن.
هەنوكە هیچ  بەشێك لەكۆمەڵگا نابینیت، كە نوێنەرێكی 
لەدونیای بلۆگەكاندا نەبێت. كەرتەكانی پەروەردە، راهێنان، 
پزیشكی، دەرونناسی، بە بازاڕكردن و پەیوەندیە گشتیەكان 
زۆرتر  كەرت  سێ   كە  دەردەكەوێت  وەها  بەشانەن.  لەو 
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چاوەڕوانكراوەكانی  سودمەندیە  هۆگری  دیكە  لەوانی 
بازرگانی  كەرتی  سیاسەت.  و  میدیا  بازرگانی،  وێبلۆگن: 
لەڕیگەی  وێبلۆگەكانە  راوێژكارانەی  رەهەندی  هۆگری 
بەكارهێنەرانەوە.  كــاردانــەوەی  و  هەڵوێست  وەرگرتنی 
وەك  دەتوانێت  وێبلۆگ  سیاسی  یــان  بازرگانی  بەشی 
هەروەها  وێبلۆگەكان  كاربكات.  ئینتەرنێتی  گروپی  چەقی 
ئامڕازێكی رەواندنەوەی قەیرانیشن. میدیا گشتیە باوەكان 
بەخێرایی بۆ وەاڵمدانەوە و بەرەنگاربونەوەی ئەو  ركابەرە 
و سەركەوتنی دەستبەكاربونە؛ سەركەوتنیك كە لەبارەی 

بەدیدەكرا. ئینتەرنێتیشەوە 
میدیاكارە سیاسیەكان، واتە ئەو كەسانەی كە "سینگر" 
ناوزەدیان  رۆژنامەوان   - بلۆگەر  یان   J-Blogger بە 
دەكات، بەدوای ئەوەوەبون كە كاریگەری لەسەر لەپێشینە 
رێكخراوە  دانــێــن.  وێبلۆگەكان  دنــیــای  هەواڵنێریەكانی 
لەئەمریكا گرنگی  بەتایبەت  پارتەكان(،  )وەك  سیاسیەكان 
و سەرنجی زۆرتریان داوە بەو هەالنەی، كە وێبلۆگەكان 
ــن  ــوان دەت وێــبــلــۆگــەكــان  بــەردەمــیــان.  بیخەنە  دەتـــوانـــن 
)ئــەولــەویــیــەت(،  سیاسیەكان  لەپێشینە  فۆرمپێدانی  لــە 
پشتیوانی  ئامادەكردنی  و  سەرچاوەكان  بەدەستهێنانی 

گشتیدا یارمەتی پارتە سیاسیەكان بدەن.
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بەهای سیاسی وێبلۆگەكان 
هاوبەشیكردنی  بــۆ  كــە  گــوڕوتــیــنــێــك  و  وروژانـــــدن 
وروژبــو  ئەو  بەقەدەر  هاتەئاراوە،  وێبلۆگەكان  زانیاری 
ئەو  بەبڕوای  ئارا.  هاتبوە  ئینتەرنێتدا  لەسەرهەڵدانی  كە 
گرنگیان  رۆڵی  بلۆگەكاندا  گەشەپێدانی  لە  كە  كەسانەی، 
پێشتر  هــەروەك  وێبسایت  و  وێبلۆگ  جیاوازیی  بینیوە، 
فۆرمی  وەك  بلۆگ  دونیای  كە  ئەوەیە  ئاماژەمانپێكرد، 
پەیوەندی.  و  وتووێژ  بۆ  هاندەرە  پەیوەندیەكان،  ئاسۆیی 
لە  دەتوانن  كە  بەكارهێنەرانەی  ئەو  بلۆگەكان  زۆربــەی 
دابەشكردنی زانیاری و ئایدیاكاندا رۆڵیان هەبێت، هاندەدەن 
بۆ دانانی كۆمێنت )بۆچوون( یان بەواتایەكی تر دەربڕینی 
وەك  دەتوانن  بلۆگەكان  كەواتە  كاردانەوە،  و  هەڵوێست 
ئایدیای  راگەیاندنی  و  باڵوكردنەوە  بۆ  شیاو  شێوازێكی 
لە  كە  هۆیەوەبێت،  هــەربــەم   رەنگە  رەچاوبكرێن.  نــوێ 
لێكۆڵینەوەیەكدا كە لەسەر )3474( بەكارهێنەر ئەنجامدرا، 
دەركەوت كە وێبلۆگەكان سەرچاوەیەكی جێگای متمانەن، 
پێشكەشبكەن.  روناكبیرانە  و  قوڵ  شیكاریی  دەتوانن  كە 
تا  بدەن  پارتەكان  یارمەتی  دەتوانن  وێبلۆگەكان  هەربۆیە 
خۆیان  سیاسەتەكانی  هەڵبژاردندا،  كەمپینەكانی  لەكاتی 

لەڕێگەی رایەڵەی ئینتەرنێتی بلۆگەرەكانەوە رابگەیەنن.
ئیكۆی  ژورێكی  وەك  وێبلۆگەكان  بەبڕوای"سانستین" 
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كەسی وەهان، كە دەكرێت بەشە خراپ و نەخوازراوەكانی 
بیروڕاكانی  و  ئایدیا  دەتوانێت  بلۆگەر  لێجیابكەیتەوە. 
خۆی لەبارەی باسەكانەوە بگەیەنێتە گوێی سەردانیكەران 
هەربەم  هۆیەشە  بۆبكات.  شیكردنەوەشیان  و  شرۆڤە  و 
دیكە  هەرگروپێكی  لە  پتر  شارەزایان  و  شیكارەكان  كە 
وێبلۆگەكان  هەبێت.  وێبلۆگیان  كە  ئەوەبون  خوازیاری 
میدیا  جێگرەوەی  وەك  دەتــوانــن  سەردانیكەرەكان  بۆ 
تاوتوێ  كۆنتڕۆڵ،  بۆ  كە  ئاڵتەرناتیڤێك  بن؛  نەریتییەكان 
دیكە  میدیاكانی  هەواڵی  و  ــۆرت  راپ هێرشكردنەسەر  و 
لــەڕێــگــەی ژورێــكــی ئیكۆی وەهـــاوە كە  بــەكــاردەبــرێــت. 
لەبارەیانەوە  )شایر(و  هاوبەشبكرێن  دەتوانن  ئایدیاكان 

بۆچوون و هەڵوێست دەرببڕێت.
لە رێگەی دروستكردنی  پارتە سیاسیەكان هەوڵدەدەن 
ژوری ئێكۆی كۆییەوە، هەڵسن بە برەوپێدان و سەرخستنی 
ئــەوەشــدا  لــەگــەڵ  ــەاڵم  ب خــۆیــان.  ئایدیاكانی  و  سیاسەت 
بەدیهێنانی  بــۆ  ئایدیالێك  وەك  بلۆگەكان  دنــیــای  نابێت 
دیموكراسی سەیربكرێت، كە دەتوانێت بێالیەنانە كاربكات. 
دەریدەخەن  ئەنجامدراون  ئەمریكا  لە  توێژینەوانەی  ئەو 
ــەن،  دەك وێبلۆگەكان  ســەردانــی  كەسانەی  ئــەو  )2\3(ی 
خۆیان بە پارێزگاران دەزانن. هۆكاری ئەو بابەتە ئەوەیە كە 
رێبەری پێشووی پارێزگارەكان واتە "یان دونكان سمیت" 



278 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

بڕوای وابو، كە وێبلۆگەكان دەتوانن رۆحیەتی پارێزگاری 
پارێتۆ  بەپێی یاسای دەسەاڵتی  بەهێزبكەنەوە. ســەرەڕای، 
لەبارەی وێبلۆگەكان، دەتوانین بڵێین هەمو بلۆگەكان ناتوانن 
بەڕێژەیەكی یەكسان كاریگەر بن. گریمانەی ئەوە دەكرێت، كە 
زۆربەی بلۆگەكان تەنیا لەالیەن بنەماڵە و دۆستانی خاوەن 
بلۆگی  كەمی  ژمارەیەكی  تەنها  و  دەخوێنرێنەوە  بلۆگەوە 
كەسانی بلیمەت هەن كە رێژەیەكی زیاد لە بەكارهێنەرەكان 
لە  دەتوانن  بلۆگەكان  دەڵێین  كە  كاتێك  دەكــەن.  سەردانی 
یان  جێگرەوە  ئایدیاكاندا  )گشتگیركردن(ی،  هاوبەشكردن 
ئالتەرناتیڤی میدیا باوەكان بن، مەبەست ئەوەیە ژمارەیەكی 
كەم لە بلۆگەكان لەالیەن ئەو  كەسە بلیمەتانەوە بەڕێوەدەبرێن. 
هەر بەم  پێیە، پارتە سیاسیەكان دەبێت تێبكۆشن ئەو بوارە 
باسی  لە  بابەتە  ئەو  خۆیانەوە.  ركێفی  ژێر  بخەنە  چكۆلە 

رێبەرە فیكریەكاندا ئاماژەیپێكرا.

دەرهاوێشتە و جێپەنجەی بلۆگەكان
ویست و هۆگریی سیاسەتمەدارەكان بۆ بلۆگ، لەوێوە 
جێگرەوەیەكی  بــە  بلۆگەرەكان  كــە  ســەرچــاوەدەگــرێــت، 
نازناوی  بۆیە  هەر  زانیووە،  نەریتیەكان  میدیا  بۆ  بەهێز 
پاسەوانی دەروازەی زانیاری و هەواڵیان پێدراوە. نمونەی 
بــاڵوكــردنــەوەی  لــە  بلۆگەكان  خێرایی  بــۆ  جــۆراوجــۆر 
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دەردەكەوێت  وەها  هەیە.  دیكەدا  میدیاكانی  لەچاو  هەواڵ 
لەپێشینەی  دیاریكردنی  و  ئاراستەپێدان  لە  بلۆگەكان  كە 
هەواڵنێری بۆ میدیاكانی دیكەدا زۆر كاریگەرییان هەبێت. 
كاتێك كە بلۆگەكان دەرفەتی یەكسانیان لە دەسڕاگەیشتن 
لە  توانایان  هەبێت،  هــەواڵ  سەرەتایەكانی  سەرچاوە  بە 
لەگەڵ  دەبــێــت.  زۆرتــر  بەسەردانیكەران  ئاڕاستەپێدان 
ئەوەشدا دەبێت ئەوە لەبیرنەكەین كە هەمو ئەو نمونانەی 
پێدەكرێت،  ئاماژەیان  لەبارەی كارتێكردنی وێبلۆگەكانەوە 

بەگشتی ئەمریكاین.
بلۆگە سیاسیەكان پەیوەندی بەو كەسەوە  كاریگەریی 
كاریگەریەكانی  زۆربــەی  بەڵكو،  دروستیكردون،  كە  نیە 
ڕاكێشانی  تــوانــای  بــۆ  ــەوە  ــت دەگــەڕێ سیاسی  وێبلۆگی 
كەسانەی  لــەو  بــەرز  رێژەیەكی  لەئەمریكا  بەكارهێنەر. 
سەردانی بلۆگە سیاسیەكان دەكەن ریپۆرتەرە سیاسیەكان، 
واتە  لەخۆدەگرێت؛  داڕێژەرەكان  سیاسەت  سیاسیەكان، 
دەتوانێت  بابەتە  ئەو   كلیلیەكان.  و  سەرەكی  ئایدیاسازە 
بەبێ لەبەرچاوگرتنی ژمارەی سەردانیكەرەكان، دەرفەتی 
كەوابو،  بدات،  سیاسیەكان  بلۆگەرە  بە  زیاد  كارتێكردنی 
بن،  خاڵێك  دەتــوانــن  هەڵكەوتوەكان  و  بلیمەت  بلۆگەرە 
لــەدەوری  سەنگەكان  خــاوەن  و  گرنگ  سەردانیكەرە  كە 
و  سیاسەتمەدار  سیاسیدا  كەمپینی  لەكاتی  خڕدەبنەوە. 
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سەردانی  ناتوانن  كە  سەرقاڵن  هێندە  سیاسەتدانەرەكان 
هەمو بلۆگە سیاسیەكان بكەن.

دیاریكردنی  لــە  بــااڵیــان  تــوانــای  بــەهــۆی  وێبلۆگەكان 
لەپێشینەیە هەواڵنێریەكان، شوێنەوارێكی جێگیر و درێژخایەن 
لەخۆیان دادەنێن. بلۆگەرەكان لەروی جەوهەر و چییەتیەوە 
بە چاالكە تەكنیكیەكان ناوزەددەكرێن؛ چونكە ئەوان بەگشتی 
و نەك بەحەتمی كەسانێكی سیاسین. ئەو تایبەتمەندیە توانای 
دەوترێت  بەرزدەكاتەوە.  زۆر  گروپە  ئەو  خۆئامادەكردنی 
لەهەڵبژاردنی سەرۆكایەتی )2004(ی ئەمریكادا و بەهۆی 
سەركەوتویی بلۆگەكان لە كۆكردنەوەی یارمەتیە داراییەكان 
و مسۆگەركردنی داكۆكی جەماوەریدا، بلۆگ و بلۆگەرەكان 
گەیشتونەتە ئاستی پێگەیشتوی. بلۆگەرەكان توانای ئەوە بە 
كارگێڕ یان نوێنەرە سیاسیەكان دەدەن، كە بتوانن لە دوو 
یەكەم: ئەوەی  پەیوەندی بەرقەرار بكەن.  ئاستی جیاوازدا 
 كە دەتوانن تیشك بخەنەسەر ژمارەیەكی كەم، كە خاوەن 
لەپێشینەی  لەسەر  كاریگەریدانان  بەمەبەستی  ئایدیاكانن 
زۆرینەی  لەگەڵ  دەتوانن  ئەوەی  كە  دووەم:  سیاسیەكان، 
رێتێچووی تاكەكاندا پەیوەندی بەرقەراربكەن بۆ ئەوەی كە 
سیاسیەكان  پارتە  دانێن.  بیروڕاكانیان  لەسەر  كاریگەری 
دەتوانن گەیشتنیان بە چینێكی بەرین لە دەنگدەران هەبێت، 

كە سەردانی بلۆگەكان دەكەن.
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بەكارهێنانی بلۆگەكان لە كەمپینە سیاسیەكاندا
وێبلۆگەكان لە ویالیەتە یەكگرتوەكاندا رۆڵێكی گرنگیان 
)2004( و هەڵبژاردنی  لەهەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ساڵی 
كاتی  جدیترین  پێیانوایە  شــارەزایــان  بینی.  كۆنگرێسدا 
دەستپێكردنی بەكارهێنانی وێبلۆگ بۆ چاالكیە سیاسیەكان، 
دەگەڕێتەوە بۆ كەمپینی هەڵبژاردنی "هاوارد دین" لەساڵی 
رەوتــەیــان  ئــەو  دواجـــار  دیكەش  كاندیدەكانی   .)2004(
هەرچەند  بەڕێخست؛  خۆیان  وێبلۆگەكانی  و  گرتەبەر 
هیچكامیان بەباشی و بەهێزیی وێبلۆگی هاوارد دین نەبون. 
لە كەمپینەكانی هەڵبژاردنی ساڵی )2004(دا، وێبلۆگەكان 

بۆ سێ  مەبەست بەكارهاتن:
- باڵوكردنەوەی زانیاری لەناو خوێنەرەكان

- دروستكردنی دەستەیەك لە كەسانی  خۆبەخش
- ئاڕاستەپێدان بە رەوتی زاڵی میدیایی

وێبلۆگەكان  هەستدەكرا  هــۆیــەی  كــە  بــەو  پێدەچێت 
نین،  داراییەكان  پشتیوانیە  راكێشانی  بۆ  ئامڕازێكی شیاو 
مەبەستە  ئەو  بۆ  وێبلۆگیان  كەمتر  وێبسایتەكان،  لەچاو 

بەكارهێنا.
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لێكۆڵینەوەی تایبەتی هەڵبژاردنی ساڵی )2005(ی بەریتانیا 
بە  بەریتانیا  )2005(ی  ســاڵــی  گشتی  هــەڵــبــژاردنــی 
جۆراوجۆر  گروپی  و  پارت   )107( كێبڕكێی  و  ملمالنێ 
دەستیپێكرد، كە لەم نێوەندەدا تەنیا )24( لەوانە خاوەنی 
هــەڵــبــژاردنــی  چــاالكــی  نــیــشــانــەی  كــە  بـــون  وێبسایتێك 
جۆرێك  پــارت   )5( تەنیا  پارتە   )24( لــەم  پێوەدیاربێت. 
كرێكاران،  پارتی  پارێزگاران،  بەكارهێنابو:  وێبلۆگیان  لە 
پارتی  و  ئینگلیزیەكان  دیموكراتە  دیموكراتەكان،  لیبراڵ 
ڤێریتاس. جگەلەوەش، دووپارتی ناپەرلەمانیش -واتە ئەو 
پارتانەی كە لە پەرلەماندا خاوەنی كورسی نین- بڕیاریاندا 
وێبلۆگ  ئەوەی  كە  لەبەرچاوگرتنی  بە  هەبێت.  وێبلۆگیان 
لێدەكرا،  چاوی   نوێ  دیاردەیەكی  وەك  پارتەكان  لەالیەن 
دەتوانین گومانی ئەوە بكەین كە شێوازی جۆراوجۆر بۆ 

بەكار هێنانی وێبلۆگ لەالیەن ئەوانەوە پەیڕەوكرابێت.
واتە  ــارت،  پ سەرۆكی  بڕیاریدا  پــارێــزگــاران  پارتی 
ئــەو،  لەباتی  ــەاڵم  ب نەبێت،  وێبلۆگی  ــوارد"   هـ "مایكڵ 
خــۆی  كــە  هــەبــو  وێبلۆگێكی  هــاوســەری  ــدرا"ی  ــانـ "سـ
ئەو  وێبلۆگە سەرنجی  ستایلی  تێدادەنوسی.  بابەتەكانی 
وێبلۆگەكەی  راكێشابو.  خــۆی  بــۆالی  پارێزگارەكانی 
لــەبــارەی  كــە  رادەربــڕیــنــانــەی  ئــەو  لەئاكامی  ــدرا،  ســان
ركــابــەرەكــانــی  لــەپــارتــە  یەكێك  ــاوســەری ســەرۆكــی  ه
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دیكەوە دەیكرد، ناوبانگێكی میدیایی باشی بەدەستهێنابو. 
بلۆگی"ساندرا هوارد" بە ئاشكرا كۆمەڵێك لە میدیاكانی 
كاریگەریەكی  گشتی  بە  بەاڵم  راكێشابو،  خۆی  بۆالی 
پارتی  لــەوانــەیــە  هــەبــو.  ئۆنالیندا  كەمپینی  لــە  كــەمــی 
راكێشانی  بۆ  وێبسایتەكەی  لە  ویستبێتی  پارێزگاران 
سەرنجی گشتی بەرەو هەندێك لە وێبلۆگی كاندیدەكانی 
جانسۆن"،  "ئستانلی  جانسۆن"،  "بــۆریــس  وەك  خــۆی 
ستراتیژی  گرنگی  بەشی  كەڵكوەربگرێت.  دیــل"  "ییان 
ــدەران هانبدات  ــگ پــارتــی پــارێــزگــاران ئــەوەبــو، كــە دەن
سەرنج بە چاالكییە ناوچەییەكانی )لۆكاڵ( ئەو  كاندیدانە 
و  گرنگ  كورسیە  لەبارەی  بابەتە  ئەو  بەتایبەت  بدەن، 
ئەوەی  هۆكاری  لەبەرچاودەگیرا.  زۆرتر  كلیلیەكانەوە 
 كە بۆچی پارێزگارەكان وێبلۆگێكیان بەناوی هاوسەری 
ــەرەو  ب ترافیكیان  و  دروســتــكــرد  ــەوە  ــارت پ ســەرۆكــی 
وێبسایتی كاندیدەكان ئاڕاستەپێدا، ئەوەبو كە وێبسایتە 
و  بــڕوا  كــەس  كە  ماڵپەڕێك  ببونە  پــارت  فەرمیەكانی 

متمانەی بە قسەیان نەدەكرد.
نوێیە  كەناڵە  ئەو  بۆ  خۆی  هۆگریی  كریكاران  پارتی 
پارێزگارەكان  كــە  ــەوت  ــادەردەكـ وەهـ ــەاڵم  ب نیشاندەدا، 
بڕوایان وابو كە ئەوە ناهێنێت مایكڵ هوارد كاتی خۆی بۆ 

نوسینی بابەتی وێبلۆگێك تەرخانبكات.
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شێوازی لیبراڵ دیموكراتەكانیش لەوەی پارێزگارەكان 
پێچەوانەی  بــە  وێبلۆگ  ــو  واب بــڕوایــان  چونكە  ــوو؛  دەچـ
تێكۆشانێكی  بە  ناتوانێت  سیاسی  وتــاردانــی  و  لــێــدوان 
نابێت  بلۆگ  بڕوایانوابو  ئەوانیش  واتە  بێتەئەژمار؛  كۆیی 
بەرهەمی نوسراو و هزریی كەسێك جگە لەخودی كاندیدو 
لەبەرئەوەی  كە  بەم پێیەش  بێت.  بلۆگەكە  دامەزرێنەری 
بۆ  پێویستی  كاتی  پێدەچوو  كەنەدی"  "چارلز  پێیانوابو 
بڕیاریاندا  نەبێت،  وێبلۆگدا  لە  رۆژانــە  یاداشتی  نوسینی 
بلۆگێك لەژێر ناوی )بلۆگی كەمپینی كەنەدی( دروستبكەن. 
لەو بلۆگەدا بەڕاشكاوی رایانگەیاندبو كە بابەتەكان لەالیەن 
هەروەها  دەنــوســرێــن.  پــارتــەوە  ئەندامانی  لە  دووكـــەس 
سەرنجی بەكارهێنەریان بەرەو بلۆگی كاندیدەكانی دیكەی 
فێزرستۆن"  و  "لین  بلۆگی "ساندرا گیدلی"،  خۆیان وەك 

"پیتر بالك"  رادەكێشا.
دیكە  لەوانی  تۆزێك  كرێكاران  پارتی  شێوازی  رەنگە 
گرنگەكانی  كەسایەتییە  لە  دووكەس  بوبێت.  باسهەڵگرتر 
شتێكی  بلێر"،  "تــۆنــی  و  پرێسكات"   "جــۆن  ــە  وات پـــارت، 
بابەتە  رۆژانــە  واتە  پێشكەشكردبو؛  بلۆگیان  هاوچەشنی 
ئەوەشدا  لەگەڵ  ــەوە.  ــرای دەك نــوێ)ئــەپــدەیــت(،  نوێیەكان 
بابەتەكانی  كە  كرد،  بانگەشەیان  میدیاكاران  لە  كۆمەڵێك 
ئەو بلۆگانە لەالیەن ئەو دوو سیاسەتمەدارەوە نانوسرێت. 
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لەبارەی ئەوەی كە چ   هەر ئەو بابەتە كۆمەڵێك پرسیاری 
كەسانێك نوسەری بابەتەكانی ئەو بلۆگانەن هێنایەئاراوە، 
لە  كە  كەسانێك  و  بلۆگەرەكان  كە  لەكاتێكدابو  ئــەوەش 
بەڕێوەبەری  كە  پێیانوابو،  دادەنا  بۆچوونیان  بلۆگەكاندا 
بلۆگ ئەركی تاكە كەسیە و نابێت بدرێت بە كەسانی دیكە.
هەندێك  بەریتانیا  سەرەكی  سێ  پارتی  چاوەڕواندەكرا 
هەڵبژاردنی  هــەردوو  لە  بەكارببەن.  وێبلۆگ  جۆرەكانی  لە 
كەڵكوەرگرتن  بۆ  پارتانە  ئەو  )2001(دا،  )1997(و  ساڵی 
لەئینتەرنێت كۆمەڵێك هەوڵیاندابو، هاوتەریبی ئەوەی  كە لە 
هەڵبژاردنی )2004(ی سەرۆكایەتی ئەمریكادا بلۆگەكان بونە 
خاڵێكی گرنگ بۆ وتووێژ و رادەربڕین، كەموزۆر بەكارهێنانی 
پارێزهەڵنەگر؛  و  بێئەمالوال  شتێكی  بوە  لەبەریتانیا  بلۆگ 
وێبلۆگیان  پارتە سەرەكیە  لەم سێ   یەكێك  ئەگەر  لەوانەیە 
پارت،  ئەندامانی  توندی  رەخنەی  روبــەڕووی  بەكارنەهێنابا 
پارتە سیاسیەكانی دیكە و میدیاكاران بونایەتەوە و تۆمەتبار 
بكرانایە كە مۆدێرن )سەردەمیانە( نیە. هەرچۆنێك بێت ئەگەر 
و  كاریگەری  تەنیا  چەندحاڵەتە  ئەو  كە  بیربكەینەوە  وەها 
شوێنەوارەكانی بلۆگەكانن، هەڵەمانكردووە. بۆ نمونە، پارتی 
پرێسكات  جۆن  و  بلێر  تۆنی  بۆ  بلۆگ  بڕیاریدا  كرێكاران 
دەیانویست  ــارت  پ سەركردەكانی  لــەبــەرئــەوەی   بكاتەوە؛ 
بابەتە  ــەو  ئ نواندبێت،  وێــبــدا  لــە  چاالكیەكیان  بەتەنیایی 
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 ،)2001( هەڵبژاردنی  بەپێچەوانەی  كە  دەردەخست  ئەوەی 
سەركردەكان و رێبەرانی بااڵ تاڕادەیەك لە گرنگی ئینتەرنێت 
پارتە  لــەالی  وێبلۆگ  دروستكردنی  پاڵنەری  تێگەیشتبون. 
بەر  دروست  نمونە،  بۆ  دەبینرێت.  جیاواز  ناپەرلەمانیەكان 
لە كەمپینی هەڵبژاردن، پارتی دیموكراتە ئینگلیزیەكان بلۆگی 
هەواڵنێری )دیموكراتە ئینگلیزیەكان(ی بەگەڕخست كە سەرەتا 
لەالیەن دوو كەس لە ئەندامانی پارتەوە ئەپدەیت دەكرایەوە. 
جیاواز  رێكخراوەیی  هۆكاری  ئینگلیزیەكان  دیموكراتە  بۆ 
بۆ دروستكردنی وێبلۆگ لەئارادابو. ئەو وێبلۆگە یارمەتیی 
ئۆنالینەكانی  خزمەتگوزاریە  بەرپرسی  ئانجێڵ"   "ئستیڤ 
كە  كۆمێنتانەی  ئــەو  و  ــەواڵ  ه ــار،  وت بتوانێت  دەدا  پارتی 
گریمانەدەكرا دڵخوازی ئەندامانی پارت بێت، بە ئاسانی بۆیان 
پۆست بكات؛ واتە وێبلۆگەكان توانای ئەوەیان بە پارت دابو 
چاالكیە  كاروباری  بەڕیوەبەری  سیاسی  كەسایەتیەكی  كە 
ئۆنالینەكانی پارت بگرێتەدەست. بۆ ئەو پارتە ناپەرلەمانیە 
)بەشێوەیەك  وێبلۆگەكان  ئاسانی  كارپێكردنی  تایبەتمەندی 
كە ئەو تایبەتمەندیە واتە ئاسانی كارپێكردن لەساڵی 1999 
بەدواوە لە گەشەكردنی گشتی بلۆگەكاندا كاریگەری بەرچاوی 

هەبو(، زۆر سەرنجڕاكێش بو.
ــدە رێـــژەی  ــە هــەرچــەن ــەن ك ــ ــ بــەڵــگــەكــان ئـــەوە دەردەخ
سەرچاوەكانی پارت زۆرتربێت، ئەگەری دروستكردنی بلۆگیش 
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ئایا  پارتانەوە زۆرتردەبێت. پرسیار ئەوەیە كە  لەالیەن ئەو 
هەبونی سەرچاوەی دارایی و كەسانی پسپۆڕ بۆ بەڕێخستنی 
زۆربــەی  بۆچی  بەڵێیە،  وەاڵمــەكــە  ئەگەر  تـــەواوە؟  وێبلۆگ 
پارتەكان سەرەڕای هەبونی ئەو دوو مەرجە وێبلۆگیان نەبو؟ 
سەر چاوەی  نەبونی  نەبو،  وێبلۆگیان  پارتانەی  لەو  هیچكام 
هــەردوو  نەزانیوە.  وێبلۆگ  نەبونی  هــۆكــاری  بە  دارایــیــان 
پارتی )سەوز( و )پالید سایمرۆ(، چەند كاندیدێكیان هەبو كە 
وێبلۆگی تایبەتیان دروستكردبو. ئەو بابەتە ئەوەدەردەخات 
چەند  هەڵبژاردن  بلۆگێكی  بزانن  دەیانویست  ئەو پارتانە  كە 
دەتوانێت جێگای  رەزامەندی بێت. هەروەها ئەو بابەتە ئەوەش 
دەردەخات كە رەنگە بەهۆی  ئەوەی  كە چاوەڕوانی زۆریان لە 
بلۆگ نەبو، لە ئاستی نیشتمانیدا بەو كارە هەڵنەستان. پارتی 
)رێگای سێیەم(یش، بیری لە دروستكردنی وێبلۆگ كردبوەوە، 
بەاڵم دواجار بڕیاریدا ئەو كارە نەكات؛ چونكە وەك یەكێك لە 
ئەندامانی پارت وتەنی )ئەو كارە لە هەلومەرجی ئێستادا زۆر 
مندااڵنەیە و ئێمە نەگەیشتوینەتە ئەو بڕوایەی كە بلۆگەكان 
پارتی  هەبێت(.  ئێمەدا  لەبەرژەوەندیی  قازانجێكیان  دەتوانن 
)UKIP( بیرۆكەی دروستكردنی وێبلۆگی رەتكردەوە؛ چونكە 
پێیوابو بلۆگ لەوانەیە بە راگەیاندنی هەڵوێست و كاردانەوەی 
كاریگەریی  دیكە،  خەڵكی  بە  بەكارهێنەرەكان  لە  كۆمەڵێك 

نەرێنی و خراپی زۆری هەبێت.
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چۆنێتیی كەڵكوەرگرتنی سیاسی لە وێبلۆگ
بلۆگی  )2005(دا،  ســاڵــی  هــەڵــبــژاردنــی  كەمپینی  لــە 
دەكرایەوە.  ئەپدەیت  رۆژانــە  هــوارد(،  )ساندرا  هەڵبژاردنی 
شرۆڤەی سەفەرەكانی ساندرا و مایكڵ هواردی هاوسەری 
رۆژێك  هەمو  پارت،  سەرۆكی  هەڵبژاردنی  گەشتەكانی  لە 
تاڕادەیەك  ئەو  یاداشتانە  كەواتە  دەنوسرا.  وێبلۆگەدا  لەو 
ریپۆرتاژئاسایی و بێالیەن كاریدەكرد. ئەو بابەتانە لەالیەن 
و  دەنوسران  یاداشتی كەسی  بەشێوازی  و  هوارد  ساندرا 
بۆ دانانی بۆچون و پرسیاركردن هیچ بژاردە و دەرفەتێكی 
بە سەردانیكەر نەدەدا. لە وێبلۆگی )پرێسكات ئێكسپرێس(
جۆن  لەالیەن  بابەتەكان  كە  نــەدەكــرا  ئــەوە  بانگەشەی  دا 
پرێسكاتەوە دەنوسرێن. بەاڵم تیمی هەڵبژاردنی ئەو، بابەتە 
وێبلۆگی  وەك  وێبلۆگە،  ئــەو  ــردەوە.  ــۆدەك ك رۆژانــەكــانــی 
رۆژانەی ساندرا هوارد ئەو پێشهاتانەی شرۆڤە دەكرد، كە 
رۆژانە بۆ گروپی سەفەری پارتی كرێكاران لە گەشتەكانی 
سەرۆكدا، روویدەدا. هەر بەو جۆرەی كە چاوەڕوان دەكرا، 
لەم بلۆگەدا هێرش و رەخنەی فراوان بەدیدەكرا؛ جاروبار 
لەبارەی پشتیوانی كەسی سێیەمەوە بابەت دادەنرا. هەروەك 
وێبلۆگی هوارد لێرەشدا دەرفەتێك بۆ پەیوەندی لەئارادا  نەبو.
كۆمەڵێك  بلێر  تۆنی  رۆژانــەكــانــی  یاداشتە  وێبلۆگی 
وەاڵمی  لەبەرئەوەی  كە  پێوەدیاربو؛  پەیوەندی  رەهەندی 
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هێشتا  ئەڵبەت  بــاڵودەكــرایــەوە.  ئیمەیلەكان  لە  هەندێك 
یان  بون  پــارت  ئەندامی  پرسیاركارەكان  ئایا  نیە  روون 
)10(پرسیاری  بلێر وەاڵمی  نا؟ رۆژی دەسپێكی كەمپین، 
كرێكار  پارتی  بە  دەنــگ  )بۆچی  وەك  لــەجــۆری  دایـــەوە 
پارەیەی  ئەو  لەبارەی  دەوڵــەت  )سیاسەتەكانی  بدەین؟(، 
چۆن  بیدات  دەبێت  كۆرسێك  هــەر  بۆ  خوێندكارێك  كە 
)ئایا پارتی كرێكاران جگەرەكێشان لە شوێنە  دەبێت؟( و 
گشتیەكان قەدەغە دەكات یان نا؟(. جگە لەمانە خاڵێك كە 
بەدینەدەكرا.  پێوەدیاربێت  ئینتەرنێتی  پەیوەندی  نیشانەی 
هەندێكجار بابەتەكانی وێبلۆگەكە بەشێوازی كەسی  یەكەم 
بۆئەوەی  دەنوسرا،  كەسی  یەكەم(  جێناوی  )بەكارهێنانی 
بۆخۆی  بلێر  كە  دروستببێت،  خوێنەر  الی  هەستە  ئــەو 
نوسەری بابەتەكانە. یاداشتە رۆژانەكانی بلێر پتر خەریكی 
دركاندنی روانگە سیاسیەكان دەبو و پشتیوانی لەو پەیامە 
گرنگانە دەكرد كە بە شێوازی جۆراوجۆر لە شوێنەكانی 

دیكەشدا باسیان  لێوەكرابو.
بلۆگی كەمپینی كەنەدی بە خاوەندارێتی سەرۆكی لیبراڵ 
لەالیەن  رۆژێــك  هەمو  كەنەدی-  -چارلز  دیموكراتەكان 
پارتەوە  ســەرۆكــی  هەڵبژاردنی  گەشتەكانی  ئەندامانی 
ئەپدەیت دەكرایەوە. هاوشێوەی یاداشتە رۆژانەكانی دیكە، 
گەشتی  كە  روومــاڵــدەكــرد،  ئەوشوێنانەی  بلۆگەش  ئــەو  



290 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

پارتی  سەرۆكی بۆ رۆیشتبو، هەوڵیدەدا سەركەوتنەكانی 
سێیەم واتە لیبراڵ دیموكراتەكان ریكالم بكات. ئەو  بلۆگە 
هەڵبژاردن  بازنەكانی  پشتیوانی  خەریكە  پارت  رایگەیاند 
بانگەشەی  كەنەدی  كەمپینی  وێبسایتی  مسۆگەردەكات. 
و  راستەقینەیە  وێبلۆگێكی  ئەوان  وێبلۆگەكەی  كە  دەكرد 
تەنیا بەنوسینی یاداشتی رۆژانەوە خۆی خەریك ناكات. ئەو  
وێبلۆگە بۆچوون و كاردانەوەی لە بینەرەكانی وەردەگرت. 
لە  )كەمپینەكە  ئــەوەی  كە  لەبارەی  سەردانیكار  كەسانی 
پرسیاریاندەكرد  پێشدەكەوێت؟(  چۆن  و  رەوشێكدایە  چ  
و  دەردەبـــڕی  ــان  روداوەكـ لەبارەی  خۆیان  بۆچوونی  و 

پرسیاریان لەبارەی سیاسەتەكانی پارتەوە دەپرسی.
هەڵگری  وێبلۆگەكەیان  كە  ئینگلیزەكان  دیموكراتە 
درێژەی  لە  بڕیاریاندا  نەبو،  كارا  پەیوەندی  تایبەتمەندی 
ــدی كـــارای  ــوەن ــەی ــدا رەهـــەنـــدی پ ــژاردن ــب ــەڵ هــەڵــمــەتــی ه
دەرفــەتــی  و  الوازبــكــەن  بــیــنــەرەكــان  بــۆ  وێبلۆگەكەیان 
وێبسایتەكەیان  كە  لەكاتێكدایە  ئەوە  نەدەنێ.  پەیوەندیان 
خۆی  پەیوەندیكارانەی  رەهەندی  هێشتا  وێبلۆگ(،  )نەك 
لــەدرێــژەی  پــارتــە  ئــەو  وێبلۆگی  بابەتەكانی  پاراستبو. 
هەڵبژاردندا زۆرتر لە بارەی ئەو هەوااڵنەی میدیاكان بو 
ئەو  كەواتە  كاندیدەكەیانەوە؛  و  بەپارت  بون  تایبەت  كە 
 وێبلۆگە یەكەمجار ئامڕازێكی سەرخستن بو، هاوبەشكردنی 
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زانیاری تیایدا لە ئەولەوییەتەكانی دواتردا جێی دەگرت.
وێبسایتی  لەڕێگەی  هەرچەندە  ڤێریتاس  پارتی  بلۆگی 
الیەن  لە  بــەاڵم  بەكارهێنەر،  بـــەردەم  دەخــرایــە  پــارتــەوە 
یەكێك لە پشتیوانانی پارتەوە دروستكرابو و بە وێبلۆگی 
وێبلۆگی  لە  ئەو  وێبلۆگە  ئەژمار.  نەدەهاتە  پارت  فەرمی 
ئەو  كــە  ڕووەوە  لــەو  دەچـــوو،  ئینگلیزەكان  دیموكراتە 
نوسەرەكەی  كە  بــاڵودەكــردەوە  هــەوااڵنــەی  و  چیرۆك 
هەستیدەكرد خوێنەرەكانی پارتی ڤێریتاس هۆگری بن. ئەو  
وێبلۆگە شرۆڤە و شیكردنەوەی بۆ چیرۆكە هەواڵنێریەكان 
دەكرد و رەخنەیەكی نەرمیشی لە ركابەرەكان دەگرت. نە 
بینەران دەدا و نە خۆی لەقەرەی  دەرفەتی پەیوەندی بە 
هاوبەشكردنی زانیاری دەدا. لە راستیدا ئەو  وێبلۆگە رەنگ 

و بۆیاخ و قەپاخێكی داپۆشەر بو بۆ وێبسایتی پارت.
سێ   پارتەكان  لەالیەن  وێبلۆگ  بەكارهێنانی  شێوازی 
لەو  چییە؟  وێبلۆگ  لەڕاستیدا  دێنێتەپێشەوە.  پرسیار 
روانگەكان  دەربـــڕی  بلۆگەكان  ــەرەوەدا  ســ پێناسەیەی 
هەواڵنێریەكانی  بابەتە  لینكی  دانــانــی  بــۆ  شوێنێكن  و 
كە  دەكرێت  لەبلۆگەكان  ئەوەش  چاوەڕوانی  بەاڵم  دیكە. 
یەكێك  بــن.  كـــراوە(ش   - الیەنە  )دوو  پەیوەندیگرانەیان 
لەبلۆگەكان تەنیاوتەنیا هانی كاردانەوە )هەڵوێست دەربڕین( 
 .)kennedycampaign.org )واتــە  دەدا  وتووێژی  و 
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پارتەكانی  وێبلۆگی  بڵێین  دەتوانین  هۆیە  بەم   هەر  بگرە 
دیكە، وێبلۆگی راستەقینە نەبون. دووەم پرسیار ئەوەیە  كە 
وێبلۆگەكان بۆچی   مەبەستێك بەكاردەبرێن؟ بەپێچەوانەی 
ئەو وێبلۆگانەی كەلەالیەن "بلۆم" و "كەربێل"ەوە لەئەمریكا 
تاوتوێ  و شرۆڤەكران، ئەوە نابینرێت كە پارتە بەریتانیەكان 
باڵوبكەنەوە،  ناوخۆیی  بۆ خوێنەری  زانیاری  ویستبێتیان 
یان هەوڵبدەن خۆبەخشەكان ئامادەبكەن. بلۆگی دووپارتی 
لەسەر  كاریگەریدانان  بۆ  تێكۆشان  لەبری  ناپەرلەمانی 

دەنگدەر، خەریكی گێڕانەوەی چیرۆكی میدیایی بون.

سودی وێبلۆگەكان
وەها دەبینرێت كە كاریگەریی بلۆگەكان لەئاستی لۆكاڵدا 
ئەزمونی  نیشتمانی.  ئاستی  لە  بێت  زۆرتــر  )ناوچەیی(، 
سێ پارتی پارێزگاران، لیبراڵ دیموكرات و پارتی سەوز 
دەریخست كە بلۆگی كاندیدەكان یارمەتیدەرە لە ناساندنی 
هەبونی  بچوكتر،  پارتی  بۆ  كە  دەبینرێت  وەهــا  ئــەوانــدا. 
وێبلۆگ سودی ئاشكراتر و هەستپێكراوتری هەیە، تەنانەت 
پارت  كاندیدەكانی  لە  یەكێك  هی  تەنیا  بلۆگە  ئەو  ئەگەر 
دەتوانن  لۆكاڵەكان  بلۆگە  سەلماندی  سەوز  پارتی  بێت.. 
یارمەتی فراوانی بەهێزكردنی وێنەی پارت لەالی جەماوەر 
)واتە  سەوز  پارتی  كاندیدەكانی  لە  یەكێك  بلۆگی  بــدەن؛ 
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كەیت تایلۆر( هەم ریكالمی  بۆ كاندیدەكە دەكرد و هەمیش 
وەاڵمی ئەو هێرشانەی دەدایەوە كە دەكرایە سەر پارتەكە. 
رەهەندی  لەسەر  جەختی  ئینگلیزەكان  دیموكراتە  پارتی 
سەرخستن و سودەكانی گەاڵڵەكردن دەكردەوە. وێبلۆگی 
ئەوان یارمەتی ئەوەی دان، كە هەواڵ و زانیاریەكانی ئەو 
پارتە لە وێبسایتەكانی گەڕاندا لەپێشتر بێت و بەوپێیەش 

پەیامی خۆیان باشتر بگەیەننە گوێی خەڵك.
وەها دەبینرێت كە قەبارەی پارت )گەورەیی و بچووكی 
وێبلۆگدا  دروستكردنی  لە  زۆری  كاریگەریی  پارتەكان(، 
هەبێت. پارتە گەورەكان لەچاو پارتە بچوكەكان وێبلۆگی 
هۆیەوە  بەو  گەورەكان  پارتە  پێدەچێت  هەیە.  زۆرتریان 
بەخزمەتگرتنی  تــوانــای  كە  وەربــگــرن  وێبلۆگ  لە  كەڵك 
شــارەزایــی  و  حــەز  زانــســت،  كە  هەبێت  كەسانەیان  ئــەو 
پێویست بۆ دروستكردنی وێبلۆگیان لەالبێت. بەاڵم رەنگە 
هۆكاری سەرەكی ئەوەبێت كە پارتە گەورەكان جگە لەوە 
بژاردەیەكی دیكەیان لەبەردەستدا نیە. لەساڵی )2004(دا 
بەهۆی ئەو وێنایەی كە لە سودەكانی وێبلۆگ لەئارادابو، 

بەتوندی رەخنە لەو پارتانە دەگیرا كە وێبلۆگیان نەبو.
وێبلۆگەكانی پارت، چ لەالیەن سەرۆكەوە بخرێنەگەڕ 
كەمپینی  لە  بەشێك  بە  دیــكــەوە،  كەسێكی  لەالیەن  یــان 
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دەتوانێت  وێبلۆگ  كاراییەكانی  لە  دێنەئەژمار.  پارتەكە 
پارتی  یــان  كاندید  رۆژانــەكــانــی  رووداوە  كە  ئەوەبێت 
ــنــەران بــاڵوبــكــاتــەوە؛ یــان رەهــەنــدی  ســیــاســی بــۆ خــوێ
دابینبكات.  كارپێكەرەكان  بۆ  راكێشەر  و  سەرگەرمكەر 
زۆربەی ئەو بلۆگانەی كە گەاڵڵەدەكرێن بەگشتی گرنگی 
بەكارهێنەر  لەگەڵ  پەیوەندیگرتن  بە رەهەندی  و سەرنج 
گەاڵڵەكردنیاندا  لەكاتی  رەهــەنــدە  ئــەو  دەبێت  و  ــادەن  ن

لەبەرچاو بگیردرێت.
خوێنەرەكان  لــەالی  )زەینیەت(،  وێنایە  ئەو   ئەگەر 
ــە خـــاوەنـــی وێــبــلــۆگــەكــە بــابــەتــەكــان  دروســتــبــبــێــت، ك
لە  وێبلۆگێك  وەهــا  زیانی  نەبونی  لەوانەیە  نانوسێت 
ئەگەر  پارت  رێبەرانی  كەمتربێت.  بەڕێخستنی  زیانی 
باشتروایە  نیە،  وێبلۆگدا  لە  بابەتیان  نوسینی  كاتی 
لەالیەن  وێبلۆگەكە  نێو  بابەتەكانی  بڵێن  راشكاوی  بە 
شیاو  ئامڕازێكی  بلۆگەكان  نــوســراوە.  چ  كەسێكەوە 
كە  لەكاتێكدا  نین.  ــی  دارای یارمەتی  كۆكردنەوەی  بۆ 
بەڕێخستنی  بۆ  خۆیان  تامەزرۆیی  پارتەكان  زۆربەی 
وێبلۆگ  بەكارهێنانی  لەوانەیە  نیشاندەدەن،  وێبلۆگ 
لەالیەن خودی كاندیدەكانەوە كاریگەرتربێت لەوەی  كە 

وێبلۆگەكە لەالیەن پارتەوە بەڕێخرێت.
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كەڵكوەرگرتنی باش لە وێبسایتەكانی گەڕانی ئینتەرنێت 
 ئەو میتۆدە كە بە پێگەدۆزینەوەی سیاسی )پێگەسازی( 
و  هونەر  دەركــردووە،  ناوبانگی  گەڕاندا  مۆتۆڕەكانی  لە 
زانستی زیادكردنی لەبینینهاتنی )بینین هەڵگری(، وێبسایتە 

لەڕێگەی وێبسایتەكانی گەڕانەوە.
هەنوكە زیاتر لە )50( ملیار الپەڕەی ئینتەرنێتی بونی  
هەیە، ژمارەی ئەو الپەڕانە بەنزیكەی )7(ملیۆن لە رۆژێكدا 
ئینتەرنێت  بەكارهێنەرانی  رۆژانە  بەرزبونەوەیە.  لە  روو 
زیاتر لە )25( ملیۆن وشە یان دەستەواژەی گرنگ و كلیلی 

بۆ پرسە سیاسیەكان، هەواڵ و هتد بەكاردێنن.
میدیا  الیــەن  لــە  ــیــانــەدا  دوای ــەم   ل كــە  لێكۆڵینەوەیەك 
سیاسیەكانەوە بەڕێوەچووە دەریدەخات، كە وێبسایتەكانی 
رێنوێنی  دیكەی  شیوازەكانی  پێشی  كەوتووەتە  گــەڕان 
بەكارهێنەر بۆ بینینی وێبسایتەكان، بەجۆرێك كە )%77(
بۆ  گەڕان  وێبسایتەكانی  لە  ئینتەرنێت  بەكارهێنەرانی  ی 
ئاكامەكانی  بەپێی  كەڵكوەردەگرن.  وێبسایتەكان  بینینی 
لە  ئــەگــەر  بــەكــارهــێــنــەران  )78%(ی  توێژینەوەیە  ــەو  ئ
دەستنەكەوێت  خۆیان  وەاڵمــی  ســەرەتــادا  ــەڕەی  الپ سێ  
)%33( كە  ئەوەیە  سەرنجڕاكێشتر  دێنن.  گەڕان  لە  واز 
كە  سیاسەتمەدارانەی  ئەو  پێیانوایە  بەكارهێنەرەكان  ی 
كەسانێكی  جێدەگرن،  گەڕانەكاندا  خشتەی  لەسەرەوەی 
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كە  لۆژیكی  دەرهاوێشتەیەكی  زیرەكن.  و  متمانە  جێگای 
ئەوەیە،  دەستماندەكەوێت  ئاكامە  ئەو سێ   پێكەوەنانی  لە 
وەك  گــەڕان،  وێبسایتەكانی  لە  بــەرز  پلەی  هەبونی  كە 
نیشانەی كوالێتی بەرزی سیاسەتمەدارەكان دەخوێنرێتەوە 
و بەو پێیەش وێبسایتی سیاسەتمەدارەكان دەبێت بەردەوام 
سروشتیە  گەڕاندابێت.  مۆتۆڕەكانی  ســەرەوەی  ریزی  لە 
ئینتەرنێتن،  گەڕانی  خەریكی  بەكارهێنەرەكان  كە  كاتێك 
لــەســەری  ــر  ــ زۆرت ــەوە  ــدۆزن ــی ب كــە  وێبسایتێك  ــەكــەم  ی
رادەوەستن و زۆرتر دەیخوێننەوە و كەمتر بەدوای ئەوانی 

دیكەدا دەگەڕێن.
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بەشی چوارەم
بنەماكانی پالندانان لە كەمپینی سیاسیدا



298 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

كەنەدی لەكاتی قسەكردنیدا روو لە كامێراكە دانیشتبو 
دەبڕییە  چــاوی  متمانەوە  بە  و  زاڵ  زۆر  بەدۆخێكی  و 
لێنزەكەی، وەك بڵێی چاوی بڕیبێتە جەماوەر و هەرئەوەش 
بە  دەنواند.  جێباوەڕتر  بەنرخترو  جەماوەر  لەالی  ئەوی 
بەراود، نیكسۆن سەری بەرەو ئەمالوئەوال دەچەرخاند و 
بەدەگمەن سەیری كامێراكەی دەكرد. هەر بەم  پێیە، كەنەدی 
تاڕادەیەك  هەڵبژاردنی،  نزیكی  و  ركابەرییەكی شانبەشان 

بەهۆی بااڵیی لە دیمانەی تەلەفزیۆنیدا بردەوە.
سەرەڕای پێشوازی و گرنگیپێدانی رۆژ لە دوای  رۆژی 
پرۆسەكانی  و  چەمك  بــە  سیاسیەكان  گــروپــە  و  ــارت  پ
ــدانــان و  بـــەبـــازاڕكـــردن، وەهــادەبــیــنــرێــت كــە بــاســی پــالن
بە  ئەدەبیاتی  لە  ستراتیژیەكان  توخمە  بە  سەرنجپێدان 
بازاڕكردنی سیاسی و كەمپینەكانی هەڵبژاردندا لەبیركراوە.
بە لەبەرچاوگرتنی گرنگی پرسی پالندانان لە سەركەوتنی 
دەچێنە  كتێبەكەدا  بەشەی  لەم   بانگەشەكار،  كەمپینەكانی 
سەر خستنەڕوو و تاوتوێكردنی چوار نمونەی سەرەكی، 
كە كارامەیان لە چەندین هەڵبژاردندا سەڵمێندراوە. هەركام 
لەم چوار نمونەیە دەتوانن چاالكیەكانی پارتە سیاسیەكان 
یەكگرتوی  و  یەكپارچە  فۆڕمێكی  و  رێكبخەن  لە  قاڵبێكدا 
لە  كــەڵــك  ئـــەوپـــەڕی  كــە  یــارمــەتــیــانــبــدەن  و  پێببەخشن 

سەرچاوەكانیان وەربگرن. 



299بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

دەكرێن،  تاوتوێ  لەم   بەشەدا  كە  نمونەیەی  چوار  ئەو 
بریتین لە:

- روانگەی لۆكاڵی )ناوچەیی(، لەمەڕ پالندانانی هەڵبژاردن
- نمونەی بازاڕە فرەڕەهەندەكان )هەمەڕەنگ(، بە تێڕوانین 
بۆ ئەو توخمە ناوخۆی و دەرەكیانەی كە كاریگەریان بەسەر 

رەفتاری بەشداریكردنەوە هەیە.
ــەی  ــ ــگ ــ ــە روان ــ ــی بــــــازاڕتــــــەوەر ب ــ ــارت ــ - نـــمـــونـــەی پ

بەبازاڕكردن گەرایی.
- روانگەی كار و بەرپرسیارانە.

قبوڵكردنی هەركام لەو چوارمۆدیلەی سەرەوە، بەواتای 
رەتكردنەوەی ئەوانی  دیكە نیە. هەركام لەو مۆدیالنەی كە 
شیكردنەوەیان بۆ دەكەین، بەواتای گۆشەنیگایەكی جیاواز 
ئەو  لەڕاستیدا  دێــت.  بەبازاڕكردنی  سیاسی  پالندانانی  بە 
چوار نمونەیە دەتوانن لە رۆڵی تەواوكەریشدا دەركەون و 
لە ئاكامدا روانگەیەكی فرەڕەهەندی بخەنە بەردەم كاندید و 

گروپە سیاسیەكان.
بۆ راكێشان و بەرقەراركردنی پەیوەندی لەگەڵ دەنگدەران، 
ئەگەری  زۆرتــریــن  كە  لــەدەنــگــدەران  بەشە  ئــەو  بەتایبەت 
ستراتیژە  پێویستە  هەیە،  بیروبۆچونیاندا  لە  گۆڕانكاری 
بۆداڕێژراو  پالن   و  رێكخراو  روانگەیەكی  لە  سیاسیەكان 
چوارمۆدیلە  لــەو  هــەریــەك  لـــەخـــوارەوەدا  كەڵكوەربگرن. 

تاوتوێدەكەین.
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نمونەی یەكەم: روانگەی لۆكاڵی )ناوچەیی(،
لەمەڕ پالندانانی هەڵبژاردن

كۆمەڵەی  بەشانەی  ئەو  رێكوڕاستی  ئامانجكردنی  بە 
دەنگدەران، كە رۆڵی سەرەكی لە دیاریكردنی چارەنوسی 
گروپە  پــارت،  بۆ  زۆری  گرنگییەكی  دەبینن،  هەڵبژاردندا 
مەبەستیان  كــە  ــە،  هــەی كــانــدیــدانــە  ئـــەو  و  ســیــاســیــەكــان 
بەدەستەوەگرتن و پاراستنی دەسەاڵتە. پاراستنی ئەو وێنە و 
زەینیەتە ئەرێنیەی كە لە كاندیدی براوە لەنێوان جەماوەردا 
و  لەبیردەكرێت  زۆرجـــار  كە  خااڵنەیە،  لــەو  دروستبوە 
ئەو  بۆ  نــەخــوازراوی  دواهاتی  و  لێكەوتە  لەدەرئەنجامدا 
بە  درێــژەپــێــدان  و  بــەردەوامــی  لێدەكەوێتەوە.  كاندیدانە 
خاڵە  لە  دەسەاڵتێش  بەدەستەوەگرتنی  پاش  وێنەسازی 
گرنگەكانی دیكەی پالندانانی هەڵبژاردنە كە لەم نمونەیەدا 

تیشكی دەخرێتەسەر.
بۆدەكرێت  رونكردنەوەی  لەم  بەشەدا  كە  نمونەیەك 
ــن  ــوان ــە ســیــاســیــەكــان چـــۆن دەت ــارت ــە پ ــات، ك ــدەخــ ــ دەری
ریكالمیەكانی  سەرچاوە  و  هــەوڵ  كاریگەر  بەشێوازێكی 
خۆیان لە ئاستی ناوچەیی و نیشتمانیدا رێكبخەن، بەجۆرێك 
یەك  و  یەكدەنگ  بە  ریكالمی  گروپی  ئەندامانی  هەمو  كە 
 شكڵ بانگەشەبكەن. بەواتایەكی تر، هەمان ئەو دەنگەی كە 
لە  دەنگە  ئەو  هەمان  دەبیسرێت  نیشتمانیەكاندا  لەكەمپینە 
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كەمپینە ناوچەیەكانیشدا )لۆكاڵ(، بگاتە گوێ. هۆی گرنگیدان 
كە  باندۆرەیە،  و  كاریگەری  ئەو  ناوچەییەكان  كەمپینە  بە 
دەتوانن لەسەر رێژەی دەنگی پارت دایبنێن، بەاڵم بەگشتی 

گرنگیان پێنادرێت و بەزۆری چاوپۆشیان لێدەكرێت.
بردنەوەی  یارمەتیدانی  مەبەستی  بە  كە  نمونەیە  ئەو 
هەڵبژاردن و پاراستنی وێنەی ئەرێنی لەدوای سەركەوتن 

گەاڵڵەكراوە، ئەو چوارقۆناغەی خوارەوە لەخۆدەگرێت:
- كۆكردنەوە و شرۆڤەی داتا و زانیاری پەیوەندیدار بە 

بازنەی هەڵبژاردن.
- ناسین و دیاریكردنی سەرچاوەكان، رێژەی ركابەری 

و گروپی جۆراوجۆری دەنگدەران.
- پێگەدۆزینەوە )پێگەسازی( بۆ پارت و بەئامانجكردنی 

گروپی جۆراوجۆری دەنگدەران.
ــبــژاردن  هــەڵ دوای  شــیــكــاریــەكــانــی  و  لێكۆڵینەوە   -
هەڵبژاردنی  لە  كە  خااڵنەی  ئەو  دیاریكردنی  بەمەبەستی 

داهاتودا دەبێت پێداچونەوەیان بۆبكرێت.
هەڵبژاردن  پالندانانی  بەمەبەستی  كە  نمونەیەك  هەر 
لەسەر بنەمای بەبازاڕكردن دادەڕێژرێت، دەبێت رەچاوی 
واقیعەكانی دەوروبەر و ئەو گۆڕانكاریانەی كە بەخێرایی 
خەریكن روودەدەن، بكات. لەو گۆڕانكاریانە دەتوانین ئاماژە 
بە گۆڕان لە روانگە و بیروڕای جەماوەر، نەمان و پچڕانی 
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داراییەكانی  پشتیوانە  لەالیەن  بكەین،  داكۆكی  لەناكاوی 
ــەرەڕای گــۆڕانــكــاریــەكــانــی  ــ ــەوە.، هــەوڵــدەدرێــت سـ ــارتـ پـ
تاكتیكی،  دەنگدانی  وەك  سیاسیەكانی  دیاردە  دەوروبــەر، 
كەمكردنی  الوەكی،  هەڵبژاردنی  گرنگی  كەسی،  و  نەریتی 

دەنگ و هەروەها دۆخی كۆچبەری لەبەرچاوبگیردرێت.

كۆكردنەوە و شرۆڤەی داتا و زانیاری
پەیوەندیدار بە بازنەی هەڵبژاردن

لە قۆناغی یەكەمدا، بازنەكانی هەڵبژاردن و گروپەكانی 
ــەشــداری  ب خــەمــاڵنــدنــی  مۆدیلێكی  بــەپــێــی  دەنـــگـــدەران، 
لەو  یــەك  دیاریدەكرێن.  و  دەخەمڵێندرێن  لەهەڵبژاردن، 
هەیە  زۆری  ئێجگار  گرنگیەكی  ناسینیان  كە  گروپانەی 
دەنگیاندا  لــە  ــۆڕان  گـ ــەگــەری  ئ ــن  ــری زۆرت كــە  گروپێكە، 
لەئارادایە. بەپێی ئەو لێكۆڵینەوانەی كە لەبارەی ئەو بەشە 
ئەم  لە دەیەی  بڵێین  ئەنجامدراوە، دەتوانین  لە دەنگدەران 
و  زیادیكردووە  گروپە  ئەو  ئەندامانی  ژمارەی  دواییانەدا 
بەوپێیەش كاریگەری و سەنگ و قورسایشیان زیادیكردووە. 
ئاكامی ئەو لێكۆڵینەوانە دەریدەخات كە كاندیدەكان دەبێت 
ئەو  گروپە  بۆ  كاراتر  بەشێوازێكی  سەرچاوەكانی خۆیان 
تەرخانبكەن. كەوابو دەتوانین هیوامان بە پاشەكەوتكردنی 

پارە و كاتی كاندیدەكان هەبێت.
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داتا مێژوییەكان 
گروپی  دیــاریــكــردنــی  و  ناسین  بــۆ  یــەكــەم  هــەنــگــاوی 
جۆراوجۆری دەنگدەران بریتیە لە دروستكردنی پەڕگەیەك 
لە داتاكانی هەڵبژاردنی رابردو. بۆ ئەم مەبەستە ئاگایی لە:
لە خولەكانی پێشووی  پارت  كاندید و  - بەشە دەنگی 

هەڵبژاردن.
- بازنەكان و سەرچاوە سەرەكیەكانی ركابەریی.

گرنگییەكی زۆری هەیە. لەكاتی بەئامانجكردنی هەركام 
لە بازنەكانی هەڵبژاردن و دیاریكردنی چۆنێتی قایلكردنی 

دەنگدەرەكاندا، گرنگی ئەو داتایانە پتر ئاشكرادەبێت.

ئامارەكانی سەرژمێری 
پێكهاتەی  لــەگــەڵ  سیاسیەكان  ســتــراتــیــژە  پێویستە 
و  هەبێت  ئاشناییان  هەڵبژاردندا  بازنەكانی  دیمۆگرافی 
دەستدەكەون،  سەرچاوانە  لەم  داتایانەی  ئەو  بــەردەوام 
پێویستە  هاوكات  تاوتوێكردنەوە.  و  ژێر چاودیری  بخەنە 
دەنــگــدەرە  جوگرافی  شوێنی  بــە  پــەیــوەنــدیــدار  زانــیــاریــی 
گرنگ و كلیلییەكان، هەروەها ئەو هاوواڵتیانەی كە نیازی 

بەشداریكردنی هەڵبژاردنیان نیە، كۆبكرێتەوە.
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پلەبەندی بازنەكانی هەڵبژاردن
ــارت و كاندیدەكان  پ لــە هــەڵــبــژاردن،  بــۆ ســەركــەوتــن 
بــازنــەكــانــی  ــە  ل پێویست  ــەكــی  ــارەی ژم ــگــی  دەن پێویستە 
پێویستە ژمارەی  هەڵبژاردن بەدەستبێنن. بۆ ئەو مەبەستە 
تا  بگۆڕدرێت  دەبێ  دەنگیان  كە  دیاریبكرێت  كەسانە  ئەو 

زۆرینەی پێویست پێكبێت.
راپرسی لە بازنەكانی هەڵبژاردن، رۆشتنی راستەوخۆ 
لیكۆڵینەوە  ــی(،  ــدان ــەی م )ئـــامـــاری  ــدەران  ــگـ دەنـ الی  ــۆ  ب
نەریتی  و  كەسی  تاكتیكی،  دەنگدانی  ــژەی  رێ لــەبــارەی 
دەتوانێت یارمەتیدەربێت لە ناسین و دیاریكردنی رێژەی 
خوێنەری هەر پارتێك لە هەر بازنەیەكی هەڵبژاردندا. لە 
هەڵبژاردندا،  بازنەكانی  گرنگی  لەپێشینەدانانی  پرۆسەی 
ــەو مــیــتــۆدانــەی ســـەرەوە ژمـــارەی  ســەرەتــا لــەڕێــگــەی ئ
ئەگەر  دیاریدەكرێت.  پارت،  پشتیوانەكانی  خەمڵێندراوی 
ئەو ژمارە دەنگدەرە زۆرتربێت لەو ڕێژەیەی كە پارت بۆ 
مسۆگەركردنی زۆرینە پێویستی پێیەتی، ئەوا پێویست بەوە 
ئەگەر  بەاڵم  بدرێت.  ئەو بازنەیە  بۆ  فراوان  هەوڵی  ناكات 
بگۆڕدرێت  دەنگەكان  لە  زۆر  ژمارەیەكی  بێت  پێویست 
زۆرینە  هەڵبژاردندا  دیاریكراوی  بازنەیەكی  لە  پارت  تا 
خەرجكردنی  دیــســانــەوە  كــە  ئاشكرایە  بەدەستبهێنێت، 
سەرچاوەكان بۆ ئەو بازنەیە دەشێت بێكەڵك بێت. بەپێی 
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لەكاتێكدا  ســەرچــاوەكــان  خەرجكردنی  توێژینەوەكان 
بازنانەدا  لەو  سەرچاوەكان  كە  دەبێت،  رۆڵی  زۆرترین 
خەرجبكەین كە نایەكالییە و لە لێواردایە و گۆڕان تیایدا 

چاوەڕوان دەكرێت.
راپرسی و توێژینەوە لە بازنەی هەڵبژاردندا 

پێگەی  لە  تێگەیشتن  و  درك  بۆ  راپرسیە  جــۆرە  ئەو 
دیاریكراوی  بازنەیەكی  لە  كاندید  یــان  پــارت  هەنوكەیی 
هەڵبژاردن پێویستە، چونكە داتای مێژویی لەبارەی پێشینەی 
ورد  زانیاریی  ناتوانێت  گشتی،  بەشداریكردنی  شێوازی 
بەتازەیی  كە  بەدەستەوەبدات  گۆرانكاریانە  ئەو  لەبارەی 
پــارتــەوە  سیاسی  پێگەی  لــەمــەڕ  جــەمــاوەر  بۆچونی  لــە 
هاتونەتەئارا. ئەو راپرسیانەی كە لە هەركام لە بازنەكانی 
ئەو  رەچاوی  بەوردی  دەبێت  ئەنجامدەدرێن،  هەڵبژاردندا 

خااڵنەی خوارەوە بكەن:
- ئاستی هەنوكەیی پشتیوانی لە پارت یان كاندید.

- تایبەتمەندی ئەو كەسانەی كە پشتیوانی لە گروپێك 
دەكەن.

- تایبەتمەندی ئەو كەسانەی كە دەنگی خۆیان گۆڕیووە 
)لەكاندید یان پارتێكەوە بۆ كاندید یان پارتێكی تر(.

وەك  گرنگی  پرسی  لــەبــارەی  دەنــگــدەران  بۆچونی   -
هەاڵوسان، بێكاری و هتد.
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- رێژەی دەنگدانی نەریتی و تاكتیكی.
- رێژەی دەنگدانی سەربەخۆ یان كەسی. 

توێژینەوەش  كۆمەڵێك  دەبێت  پارتەكان  و  كاندید 
)بەئامانجكراو(  مەبەست  هــەڵــبــژاردنــی  بازنەكانی  لــە 
ئەو  لــەســەر  توێژینەوانە  ئــەو  پێویستە  ئەنجامبدەن. 
بازنەكانی  راكێشترین  دیــاریــكــردنــی  بــێــت:  تــەوەرانــە 
ئاماژەیان  كەپێشتر  پێوەرانەی  ئەو  )بەپێی  هەڵبژاردن 
زیادكردنی  و  كەمكردن  رێــژەی  دیاریكردنی  پێكرا(، 
پشتیوانی دەنگدەران لە بازنە جیاوازەكاندا، دیاریكردنی 
پارت یان كاندیدێك كە زۆرترین یان كەمترین پشتیوانی 
ئەو  گرنگەكانی  ئاكامە  لــە  یەكێك  هــەیــە.  جــەمــاوەری 
توێژینەوانە بەرهەمهێنانی پەیامێكە كە بتوانن بەباشترین 
بە  كە  )كەسانێك  خۆڵەمێشی  دەنگدەرانی  لەگەڵ  شیواز 
پەیوەندی  نین(  وەفــادار  دیاریكراو  پارتێكی  یان  گروپ 

دروستبكەن.
وەهــا  كــە  كــانــدیــدێــك  یــان  ــارت  پـ ــارەی  ــ ژم تائێستا 
هۆكاری  بوە.  كەم  زۆر  ئەنجامدابێت،  توێژینەوەیەكیان 
بە  سیاسیەكان  گروپە  گرنگیپێنەدانی  دەتوانێت  ئەوەش 
چەمكی بازاڕگەری بوبێت. ئەو ڕەوتە دەبێت وردەوردە 

بگۆڕدرێت.
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دەنــگــدەران  الی  بۆ  راستەوخۆ  رۆشتنی  ئامارەكانی 
)ئاماری مەیدانی( 

ئامارێك كە لێرەدا باسیدەكەین زۆربەی پەیوەستە بەو 
دیدار  و  ڕاستەوخۆ  پەیوەندی  لەئاكامی  كە  زانیاریانەی، 
ئاراستەی  كە  )كەسانێك  سەربەخۆ  دەنگدەرانی  لەگەڵ 

پارتی و رێكخراوەیان نیە( دەستدەكەون.
و  ناسین  بەمەبەستی  تایبەتانە  چاوپێكەوتنە  ــەو  ئ
ــی  ــگــدەران دەن ــە  ــەوان ل ــارت،  ــ پ پشتیوانانی  دیــاریــكــردنــی 
خۆڵەمێشی، بەڕیوەدەچێت و دەرفەتی  ئەوە دەڕەخسێنێت، 
تایبەت  پەیامی  كۆمەڵێك  دەنگدان،  بازنەیەكی  هەر  بۆ  كە 

ئامادەبكرێت.
پێكەوەنان و تێكەڵكردنی شیوازگەلێكی وەك توێژینەوە 
ئامارەكانی  تاوتوێكردنی  هەڵبژاردن،  بازنەكانی  لەبارەی 
بۆالی  راستەوخۆ  رۆشتنی  و  چاوپێكەوتن  سەرژمێری، 
دەنگدەران، كۆكردنەوەی داتا مێژوییەكان، دەرفەتی  ئەوە بە 
ستراتیژە سیاسیەكان دەدات، كە ركابەری سەرەكی و ئەو 
گروپانەی كە دەبێت زۆرتر لە هەموان تیشكیان بخرێتەسەر 
و  )پێكەوەنان  دیاریبكەن.  زۆرتــرەوە  راستیی  و  بــەوردی 
داتا  دیمۆگرافیەكان،  توێژینەوە  هاوكاتی  بەكارهێنانی 
پێشو،  هەڵبژاردنی  بە  پەیوەندیدار  داتــای  و  پێوانەیەكان 

چەكێكی بەهێز دێنێتەئاراوە(.
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دیاریكردنی گروپی جۆراوجۆری دەنگدەران و ركابەر 
و  سەرەكی  ركابەری  دیاریكردنی  لەبارەی  ئەو قۆناغە 
پۆڵینبەندی گروپە جیاوازەكانی دەنگدەرانەوە دەدوێت. بۆ 
ئەو مەبەستە لەو داتایانە كەڵكوەردەگیردرێت كە لەڕێگەی 
شێوازەكانی هەنگاوی یەكەمی ئەو نمونانەوە بەدەستهاتبون.

ركابەرێتی سەرەكی لەنێوان چ كەسانێكدایە؟
كە  دیاریبكەن،  ــەوە  ئ دەبــێــت  سیاسیەكان  ستراتیژە 
گەورەترین هەڕەشە لەالیەن كام لە ركابەر و گروپەكانەوەیە، 
پاشان سیاسەتێكی شیاو بۆ بەرەنگاربونەوەی ئەو گروپانە 
لە  دەكــرێــت  سیاسەتێك  وەهــا  دیاریكردنی  بــۆ  ــژن.  داڕێـ
داتاكانی پەیوەندیدار بە نمونەی بەشداریكردن و ئاكامەكانی 

هەڵبژاردنی پێشوو كەڵك وەربگیردرێت.
سیاسیەكان  ستراتیژە  بە  توانای  ئەوە  زانیاریانە  ئەو 
دەدەن، كە كۆمەڵێك وردە بازنە )مەڵبەند( لەنێو هەركام لە 
بازنەكانی هەڵبژاردندا دیاریبكەن، كە بە گریمانەی زۆرەوە 
دیاریكردنی  گرنگی  دەدەن.  دیاریكراو  پارتێكی  بە  دەنگ 
بازنەیەكی  بێگومان  كە  ئەوەیە  وردەبازنانە  لەم  هەركام 
كە  بازنانەی  ئەو  پێدەچێت  و  نین  هەڵبژاردن  یەكدەستی 
تێدابێت  گروپیان  كۆمەڵێك  بێبایەخن،  پارتەوە  لەڕوانگەی 

كە دەنگ بەپارت بدەن.



309بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

پۆلێنبەندی گروپەكانی دەنگدەر
دیاریكردن و پۆلێنكردنی دەنگدەران بەپێی سەرچەشنی 
بەشداریكردن خاڵێكی گرنگە، كە لە پالندانانی هەڵبژاردندا 
سێكتەربەندیانە  لەم  یەكێك  لەبەرچاوبگیردرێت.  دەبێت 

دەتوانێت دابەشكردنی گروپەكانی دەنگدەربێت بە:
یەك: پشتیوانانی وەفادار

دوو: كەسانێك كە بەگریمانەیەكی زۆرەوە دەنگی خۆیان 
دەچنەپاڵ سەرەكیترین  و  دەگۆڕن  هەڵبژاردندا  لەدرێژەی 

گروپی ركابەر.
بە بەكارهێنانی ئامڕازەكانی تاوتوێكردن و لێكۆڵینەوەی 
بازنەكان  باشترین  شێوە  بە  دەبێت  هەڵبژاردن،  بازنەی 
پۆلێنبەندی بكرێن. دەبێت ئەوەمان لەبیربێت كە راگەیاندنی 
پەیام بە باشترین  شێوە بە هەركام لە بەشەكان پێویستی 
بە بەكارهێنانی میدیایەكی گونجاو لەگەڵ ئەوبەشەدا هەیە.

پێگەدۆزینەوە )پێگەسازی( بۆ كاندید و
بە ئامانجكردنی گروپەكانی دەنگدەر

دوو  بچنەسەر  ستراتیژەكان  قۆناغەدا  لــەم   پێویستە 
بابەت: یەكەم ئەوەی  كە چ ئەرگیومێنت و پرسێك بە بڕوای 
ــەوەی  كە چۆن  ئ دووەم  دادەنــرێــت،  بەگرنگ  دەنــگــدەران 

پەیامی گونجاو بۆ گروپە جیاوازەكان بگوازرێتەوە.
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بەئامانجكردنی دەنگدەران 
بازنەیەكی هەڵبژاردن  كاتێك كە پاكێجی ریكالمی هەر 
دیاریكرد،  ئامانجەكانی  سیاسی  ستراتیژی  و  تــەواوبــو 
دەتوانین بڵێین كاتی ئەوە هاتووە كە گروپ و ریكخراوە 
لۆكاڵەكان دەست بە كارەكانیان بكەن. لەم كاتەدا رێكخراوی 
تایبەت بە هەربازنەیەكی هەڵبژاردن دەتوانێت پەیامی خۆی 
بەشێوازی  بە ماڵ،  مــاڵ   گەڕانی  و  راستەوخۆ  لەڕێگەی 
میتینگی  بەڕێوەبردنی  و  راستەوخۆ  پۆستی  تەلەفۆنی، 
دیسانەوە  راگەیەنن.  بازنانە  ئەو  دانیشتوانی  بە  ناوچەیی 
ــوازی راگــەیــانــدنــی پــەیــام بە  جــەخــتــدەكــەیــنــەوە، كــە شــێ
هەربازنەیەكی هەڵبژاردن دەتوانێت بەپێی هەلومەرجی وەك 
بودجە و تایبەتمەندیە دیمۆگرافیەكان جیاوازبێت. بۆ نمونە 
لەوانەیە بۆ ناوچە گوندنشینەكان شێوازی بەسەركردنەوەی 
راستەوخۆ و چاوپێكەوتن لەگەڵ دەنگدەران لە راگەیاندنی 

پەیامدا كاریگەرتربێت.

پێگەسازی )پێگەدۆزینەوە( بۆ پارت 
هزریەكان  ئەرگیومێنتە  ئایدیۆلۆژیا،  سیاسەتەكان، 
ئەرگیومێنتانە،  ئــەو  خستنەڕووی  شێوازی  هــەروەهــا  و 
ــی  ــدەران ــگ ــی دەن ــردنـ ــەراوردكـ ــۆ بـ ــە ب ئـــەو تــوخــمــانــەن ك
پێگەسازی  دادەنرێن.  بەبنەما  كاندیدەكانیان  و  پارتەكان 
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لەگەڵ  پەیوەندی  بەرقەراركردنی  بۆ  تێكۆشان  لە  بریتیە 
تیم  )مژار-  تەوەرێكی  بە  پەرەپێدان  لەڕێگەی  دەنگدەران 
تــەوەرە  ئــەو  هــەڵــبــژاردن.  ــار- چوارچێوە(  وت  - بابەت   -
بە سیاسەتەكان،  هەڵوێستی سیاسی سەبارەت  لەخۆگری 
پارتە.  هەنوكەیەكانی  باسە  و  پــرس  و  ئایدیۆلۆژیاكان 
هەر  لۆژیكی  دەكــات:  پێناسە  بەمجۆرە  تــەوەر  "برادشاو" 
تاكێك بۆ هەڵبژاردنی كاندیدێك كە بیریلێدەكاتەوە. تەوەر، 
تەنیا ئایدیایەكە كە كەمپینی بانگەشەكار دەیگوازێتەوە بۆ 
بەراوردكردنی وردی كاندیدەكانی  تا دەرفەتی  دەنگدەران 
كاندیدەكە  لەگەڵ  دەنگدەران  پەیوەندی  و  پێبدات  دیكەیان 

بگەیەنێتە بەرزترین ئاست.
پێگەسازی یەكێك لە رەهەندە هەرەگرنگەكانی پرۆسەی 
بەبازاڕكردنی سیاسیە، چونكە دەرفەتی  ئەوە بە ستراتیژە 
سیاسیەكان دەدات كە سیاسەتگەلێك داڕێژن و دەنگدەران 
كە  ئاماژەیە  شایەنی  قایلبكات.  لــەوان  پشتیوانیكردن  بە 
ئەوان  كە  هەڵبژێرن  تەوەرێك  دەبێت  كاندیدەكان  پارت و 
ئەو تەوەرە  هەڵبژاردنی  دەنگدەرانەوە.  بە  بكات  پەیوەست 
)هەر لە دەسپێكدا(، بابەتی زۆرگرنگ دەبێت بۆ پارتەكان، 
چونكە پارتەكان ناتوان جاربەجار دەست بە گۆڕینی بكەن و 
بیانەوێت تەوەرێكی پێچەوانەی سیاسەت و رێبازی بنەمایی 
دەتوانێت  وەهاكارێك  بگرنەبەر.  خۆیان  ئایدیۆلۆژیای  و 
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ئەو  بەخودی  دژ  و  ركابەرەكان  پارتە  بۆ  بیانویەك  ببێتە 
پارتە بەكارببرێت. ئەو رەوتە بە دەستەواژەی )رەتكردنی 

خێرا(، ناوزەددەكریت.
پلەبەندی و پۆلێنكردنی گروپی دەنگدەر، بەئامانجكردنیان 
و دواجار پێگەسازیی شیاو بۆ كاندید یان پارتی سیاسی 
سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  باسەكانی  لە  كە  قۆناغانەن،  ئەو 
سەرنجی زۆریان راكێشاوە و بە گرنگیەوە سەیریاندەكرێت. 
لەبواری  بەبازاڕكردن  چەمكی  پەرەسەندنی  هاوتەریبی 
سیاسەت و هەڵبژاردن، ئەو چەمكانەش لەالیەن راوێژكارە 

سیاسیەكان و توێژەرانەوە بەهەند وەردەگیرێن.
روانگەیSTP )پۆلێنبەندی، بەئامانجكردن و پێگەسازی(
لــەبــارەی  توێژینەوەكان  ــردودا  ــ راب چەندساڵەی  لــەم 
بەڕێژەی  لەسیاسەتدا  بەبازاڕكردن  كارایی  و  پەیوەندی 
ــۆرەی كــە چەمكی  ــەو جـ ــردووە. هــەر ب ــك ــادی بــەرچــاو زی
بەبازاڕكردنی بازرگانی لە قۆناغەكانی پێگەیشتنیدا، قۆناغی 
قۆناغی  گەیشتوەتە  و  بڕیوە  فرۆشتنی  و  بەرهەمهێنان 
بەبازاڕكردنی  بەهەمانشێوە  كۆمەاڵیەتی،  بەبازاڕكردنی 
سیاسیش دەرفەتی ئەوەی پەیداكردووە لە قۆناغی فرۆشتن 
بەرەو  ریكالمیەكانەوە(،  بەرنامە  باڵوكردنەوەی  )لەڕێگەی 
بنێت  هەنگاو  بــەبــازاڕكــردنــی  سیاسی  نوێی  ســەردەمــی 
نوێی  سەردەمی  راگــەیــەنــدراوی  و  مانیفێست  پێبگات.  و 
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وەك  چاالكییەكانی  لە  دەتوانین  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
وردی  كاتبەندیی  دەنگدەران،  بەئامانجكردنی  وێنەسازی، 
هەڵبژاردن )دابەشكردنی هەڵمەتی هەڵبژاردن بەسەر چەند 

ماوەیەكی كاتیدا( و داڕشتنی رێبازدا ببینینەوە.
ــگــەكــان قــۆنــاغــێــكــمــان بــۆ دەردەخــــــەن كــە تێیدا  بــەڵ
قۆناغە  ئەو  هەنگاودەنێت؛  سیاسەت  مەیلەو  بەبازاڕكردن 
بە )سەردەمی ستراتیژیانەی بەبازاڕكردن( ناوزەددەكرێت. 
لەم  قۆناغەدا بەكارهێنانی بەبازاڕكردن لە سیاسەتدا تەنیا 
بۆ  سەرەتا  كە  نیە  كورتخایەن  تاكتیكی  ئامڕازێكی  وەك 
بەڵكو  بەكارببرێت،  هەڵبژاردندا  لە  زانیاری  كۆكردنەوەی 
وەك چاالكیەكی درێژخایەن و بەردەوام بۆ مسۆگەركردنی 
دەسەاڵتدارێتی )دەوڵەتداری( بەردەوام و هەمیشە لەبەرچاو 
بە  ستراتیژیانە  ســەردەمــی  كــە  ــەوەی   ــۆئ ب دەگــیــردرێــت. 
تەواوەتی سیاسەت لەخۆبگرێت، پێویستە پەرە بە چەمكی 

پۆلێنبەندیی ستراتیژیانە  بدرێت.
میتۆدەكانی  پــەرەپــێــدانــی  )1990(ەوە،  ــەی  ــ دەی ــە  ل
لە  میتۆدانە  ئــەو  بینیوە.  بــەخــۆوە  گــەشــەی  پۆلێنبەندی 
پۆلێنبەندیی  نەریتیەكانی  شــێــوازە  لــەســەر  جەختكردن 
میتۆدانەی  ئەو  بۆ  دیمۆگرافیانە(، گۆڕاون  و  )جوگرافیایی 
دەرونی/میتۆدۆلۆژیەكان  بنەما  لەسەر  زۆرتر  كە جەختی 

دەكەنەوە.
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ــەڕ پــۆلــێــنــبــەنــدی، دەبــێــت  ــەم ــگـــەی ســتــراتــیــژی ل روانـ
سێ  لەنێوان  و  هەبێت  بۆكڕیار  درێژخایەنی  تێڕوانینێكی 
 ،)STP( پێگەسازی  و  بەئامانجكردن  پۆلێنبەندی،   توخمی 
یەكێتی و لێكئااڵن و هاوئاهەنگی بەرقەرار بكات. زۆربەی 
سادە  ئامڕازێكی  وەك  پۆلێنبەندی  سیاسیەكان  رێكخراوە 
كارگێڕیە  بڕیاردانە  یارمەتیدانی  و  بازاڕ  دابەشكردنی  بۆ 

كورتخایەنەكان لێكدەدەنەوە.
یان  دیاریكردن  بە  ستراتیژیانە  پۆلێنبەندیی  پرۆسەی 
شیاوەوە  پێوەری  لەڕێگەی  بازاڕ  كەرتەكانی  دۆزینەوەی 
كەرتە  كــە  ئــەوەیــە،  قۆناغە  ئــەو  گرنگی  دەستپێدەكات. 
كە  جیاواز  بنەمای  كۆمەڵێك  لەسەر  لەوانەیە  جیاوازەكان 
پەیوەندییان بەیەكەوە نیە هاتبێتنەئاراوە. لە دووەم قۆناغدا 
گرنگی  بــازاڕ  كەرتەكانی  لە  كام  كە  بڕیاربدرێت  دەبێت 
تەواویان بۆ بەئامانجكردن هەیە؛ بۆنمونە رەنگە باشتربێت 
ــاڵوەكــان چاوپۆشییان  ب ــان  ی بــچــووك  كــە كــەرتــە هـــەرە 
لێبكرێت. لە قۆناغی سێیەمدا پێویستە لەمەڕ ئەو كەرتانەی 
تێگەیشتنێكی  و  درك  دیاریمانكردووە  ئامانج  وەك  كە 
ناسینێكدایە  و  درك  وەها  لەسایەی  بەدەستبهێنین.  باشتر 
بكەن.  پێگەسازی  باشتر  دەتوانن  كاندیدەكان  و  پارت  كە 
كەرتەكاندا  لە  هەندێك  لە  باسەكان  و  پرس  لە  هەندێك 
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تێكەڵەی  ــر  دوات تێوەخزانن.  و  رۆچــوون  جێگای  ــر  زۆرت
بەبازاڕكردنی شیاو دەبێت بەگوێرەی باس و سیاسەتەكان 
بۆ هەركەرتێكی دیاریكراو و لە رێگەی میتۆدی پەیوەندی 

شیاوەوە بگوازرێتەوە.
پێگەسازی  و  بەئامانجكردن  پۆلێنبەندی،  روانــگــەی 
)STP(، هیوای پێشكەشكردنی سیاسەتی باشتر بۆ هەركام 

لە كەرتە راكێش و گرنگەكانی بازاڕ دەبەخشێت.

شیكردنەوە و راڤەكاریەكانی دوای هەڵبژاردن
جەوهەر و چییەتی پالنێكی باشی بەبازاڕكردن ئەوەیە 
پەندوەربگرێت،  رابــردو  دۆڕانەكانی  و  سەركەوتن  لە  كە 
داهاتوو  ستراتیژیانەی  پالندانانی  بۆ  پەندانە  و  وانە  لەو 
كەڵكوەرگرێت. پارت یان كاندید دەبێت لەوە دڵنیابێتەوە كە 
ئەو وێنە پۆزەتیڤەی لە هەڵمەتی هەڵبژاردندا دروستكراوە، 
ــدا  ــدەران ــگ لــەزەیــنــی دەن دوای هــەڵــمــەتــی هــەڵــبــژاردنــیــش 

دەمێنێتەوە.
ئەو شیكارییانە لەوەدا بەكەڵكن، كە دواتر دەریدەخەن ئایا 
بازنەكانی هەڵبژاردن بەجۆرێكی دروست و سەركەوتوانە 
بەئامانجكرابون یان نا. بۆ ئەو  مەبەستە پێویستە لێكۆڵینەوەی 
زۆرتر لەبارەی هۆی بەشداریكردن و سەرمەشقی دەنگدانی 

هەنوكەیی دەنگدەرانەوە ئەنجامبدرێت.
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ئاكامی دیكەی ئەو توێژینەوانە یارمەتیدانە بۆ پلەبەندیی 
راستیدا  ــە  ل ــژاردن.  ــب ــەڵ ه بــازنــەكــانــی  ــی  دروســت و  ورد 
كام  بە  دەنگیان  زۆرتــریــن  بازنانە  كــام  بزانین  دەكــرێــت 
كاندید داوە. هەروەها دەكرێت لەئاكامی ئەو توێژینەوە و 
تاوتوێكردنانەوە بگەین بە بنەمایەكی وردتر بۆ پۆلێنبەندی 
بازنەكانی هەڵبژاردن، چونكە لێكدانەوەكانی پاش هەڵبژاردن 
بەشێوازێكی  ناوچەكان  پۆلێنبەندی  ئایا  كە  دەریــدەخــەن 
)كەرتانە(  بەشانە  لەم  هەركام  ئایا  ئەنجامدراوە،  دروست 

پەیامەكانیان وەرگرتووە یاخود نا.
یەكێك لە كەموكوڕی و خاڵە الوازەكانی ئەو مۆدیلەی 
كە باسكرا، نادیدەگرتنی كاریگەری فەرهەنگی بەشداریكردن 
ئەو  بەبازاڕكردنە.  پالندانانی  لەسەر  سیاسی  سیستمی  و 
بەریتانیەكانە،  توێژەرە  توێژینەوەی  دەرئەنجامی  مۆدیلە 
واڵتــە  لــەو  لۆكاڵیدا  و  گشتی  هەڵبژاردنی  لەئاكامی  كــە 
واڵتانی  بۆ  دەرئەنجامەكانی  گشتاندنی  بەدەستهاتووە، 
بەشداریكردنیان  فەرهەنگی  و  سیاسی  كە سیستمی  دیكە 
جیاوازبێت، پێویستی بە سەرنج و رامان و وردبونەوەی 

زۆرتر هەیە.
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پارادایمی دووەم: بازاڕە چەندڕەهەندەكان 
بۆئەوەی  كە تێگەیشتنێكی باشترمان لەم مۆدیلە هەبێت، 
باشتروایە كە جارێكی تر چاوێك بە بنەماكانی بەبازاڕكردنی 
یەكەم  بەشەكانی  لە  كە  بخشێنینەوە،  پەیوەندی  تــەوەردا 
بدەینە  تایبەت  پێكرابو و سەرنجێكی  ئاماژەی  و دووەمدا 
چونكە  كڕیاردا.  لەگەڵ  پەیوەندییان  و  كارمەندان  گرنگی 
بــەبــازاڕكــردنــی  چەمكی  بــنــەمــای  ــەســەر  ل نمونەیە  ئــەو  
چەند  بەبازاڕكردنی  نمونەی  بنیاتنراوە.  پەیوەندی تەوەر 
كردنەوە(  گروپ  )گروپ   گروپبەندی  لە  جەخت  رەهەندی 
كە  دەكاتەوە،  )پشكدار(  هاوقازانجانە  ئەو  دیاریكردنی  و 
كاریگەریان لەسەر رێكخراوە بازرگانیەكان هەیە و بەالی 
ئەو رێكخراوانەوە گرنگن. بێگومان گروپی كڕیاران )وەك 
رێكخراوەكان  بۆ  چــەنــدڕەهــەنــدەكــان(  بـــازاڕە  لە  یەكێك 
لە  مۆدیلە  ئــەو  جــیــاوازی  خاڵی  هەیە.  سەرەكیان  رۆڵــی 
مۆدیلەكانی بەبازاڕكردنی ئاڵوگۆڕ دەگەڕێتەوە بۆ فراوانی 
جــۆراوجــۆریــی  و  جــیــاوازی  و  بــازاڕەكــان  چەمكسازیی 
بازاڕەكان. لە مۆدیلی بازاڕە فرە رەهەندەكاندا، كارمەندان 
بازاڕ  رێبەرانی  و  پێویستەكان  سەرچاوە  دابینكەری  بە 
و  ناوزەددەكرێن  )كاریگەریدانەر(  كاریگەری(  )خاوەن  بە 
جەخت لە رۆڵی سەرەكی بازاڕە ناوخۆییەكان وەك بازاڕی 
ناوخۆیی  بازاڕی  بەڕێوەبەری وردی  چوارەم دەكرێتەوە. 
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بەشە  لەنێوان  كارا  پەیوەندیی  بەرقەراركردنی  بە  بەندە 
هەركام  پێشینەبەندیی  و  رێكخراوەكە  جۆراوجۆرەكانی 
لەو پەیوەندیانەیە. ئەو كارە دەتوانێت دڵنیایی ئەوەبدات كە 
رێكخراوەكە بەدوای كۆكراوەیەك لە ئامانجە ستراتیژییەكان 

كەوتووە.
دەتوانێت  هــۆكــارەوە  دوو  بــە  ــازاڕ،  شــەش  بـ مۆدیلی 
بە  پرۆسەكانی  پالندانانی  بۆ  شیاوبێت  دەسپێكی  خاڵێكی 
بازاڕكردنی سیاسی؛ یەكەم: ئەو مۆدیلە دەتوانێت سەرنج 
ئەو مۆدیلە  دووەم:  سیاسیەكان،  بازاڕە  راستیەكانی  بداتە 
سیاسیەكان.  پارتە  بۆ  بێت  كردەیی  مۆدیلێكی  دەتوانێت 
و  روونــكــردنــەوە  بۆ  ئەو مۆدیلە  دەكرێت  كاتێك  هەڵبەت 
هەندێك  كە  بەكارببرێت،  سیاسیەكان  پرۆسە  شرۆڤەی 
لەگەڵ  گونجان  بۆ  بـــازاڕ،  شــەش   مۆدیلی  بەشەكانی  لە 
هەلومەرجی فەزای سیاسەتدا سەرلەنوێ پێناسەبكرێنەوە. 
ئەو  دەبێت  پارت  و  كاندید  لەم  مۆدیلە،  كەڵكوەرگرتن  بۆ 

خااڵنەی خوارەوە رەچاوو بەوردی تاوتوێ بكەن:
- كارمەندان و فەرمانبەرانی پارت وەك بازاڕی ناوخۆی

- سپۆنسەرەكان و یەكێتیە بازرگانیەكان
- دەنگدەران

- گروپە ركابەرەكان
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- میدیا و راگەیاندنەكان
- گروپەكانی فشار

بــازاڕە  نمونەی  بنەمای  وەك  شــەش  بـــازاڕ  مۆدیلی 
تێڕوانین  و  سەرنج  كە  مۆدیالنەیە  لەو  فرەڕەهەندەكان، 
لەبنەمای ئاڵوگۆڕی مۆدیلەكانی هەڵبژاردنی لۆژیكی رەفتاری 
دەنگدانەوە، بەرەو الی ئەو مۆدیالنە ئاڕاستەدەكات، كە بە 
رونكردنەوە و شیكاری پەیوەندیەكانی نێوان دەنگدەران و 
پارتەوە خەریكن. ئەو مۆدیلە تیشك دەخاتەسەر پەیوەندی 
جۆراوجۆرەكانی  گروپە  چەندڕەهەندەكانی  توێژە  و  چین 
مۆدیلە  ئەو  پــارت.  دەرەكیەكانی  و  ناوخۆی  ــازاڕە  ب نێو 
هەروەها چەمكێكی بەرباڵو و بەرینتر لە بازاڕ پێشكەش بە 
پارتە سیاسیەكان دەكات )چەمكی بازاڕ و پێناسەی بازاڕ 
كە  بــازاڕەی  ئەو  هەمان  دەكاتەوە(.  بەرینتر  پارتەكان  بۆ 

"هانتینگتۆن" لە )1967(دا وێنایكردووە:
بكات،  رێكخراو  بەشداریكردن  كە  ئەوەیە  پارت  كاری 
بەرژەوەندیەكان كۆ و یەكانگیر بكاتەوە و وەك نێوانگیری 

نێوان هێزە كۆمەاڵیەتیەكان و دەوڵەت كاربكات.
توخمەكانی  )پێناسەكردنی(،  ناونانەوەی  سەرلەنوێ 
زەحمەتە  سیاسی  بەبازاڕكردنی  بۆ  شەش بازاڕ  مۆدیلی 
و كێشەی زۆری لەگەڵدایە. وەك پێشتر وتمان گونجاندن 
كێشەی  سیاسەتدا  فەزای  لەگەڵ  مۆدیلە  ئەو  كۆكردنی  و 
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دەخاتە  زۆر  خەرجی  و  تێچون  كە  هەیە  بەخۆی  تایبەت 
سەرشانمان، بەتایبەت لە بواری میتۆدۆلۆژیای دۆزینەوەی 
ــوێ بــۆ بــەبــازاڕكــردنــی سیاسی.  ــگــەی ن ئــاڕاســتــە و روان
لەگەڵ  مۆدیلە  ئەو  گونجاندنی  تەنگەژەكانی  و  كێشە  لە 
و  خەمساردی  بە  بكەین  ئاماژە  دەتوانین  سیاسی  فەزای 
كەموكوڕی لە گرنگیدان بە پەیوەندیەكانی نێوان بازاڕەكان 
كە  بــەجــۆرێــك  پــارتــەكــان،  رێــكــخــراوەیــی  هیراركیەتی  و 
لەسەر  پارتەكان  كۆنتڕۆڵی  رێژەی  دیاریكردنی  تەنانەت 
و  ئاڵۆزی  ــەڕوی  روب پارت  خودی  ناوخۆییەكانی  بــازاڕە 
بازاڕەكان  پەیوەندیەكانی  دیاریكردنی  كردۆتەوە.  نادیاری 
بێت  لەبیرمان  كە  گرنگە  ڕووەوە  لەو  پارتی  پێكهاتەی  و 
بنەمای  فەلسەفەی  وەك  پەیوەندی  تــەوەر  بەبازاڕكردنی 
ئەو  تۆكمەكردنی  نیازی  چەندڕەهەندەكان  بازاڕە  نمونەی 
بەمەبەستی  كە  پەیوەندیانەی  ئــەو  هەیە؛  پەیوەندیانەی 
شكڵ  هەتاهەتایی(،  )دەنــگــدەرانــی  كلوپی  دروستكردنی 
بازاڕەوە  لە مۆدیلی شەش   دەگرن. مۆدیلی شكڵی )3-4( 
مۆدیلی  فرەڕەهەندەكان، وەك  بازاڕە  نمونەی  وەرگیراوە. 
بۆ  چەمكدانان  چونەتەسەر  هاوكارانی،  و  "كریستۆڤەر" 
پەیوەندیی پارت و خوێنەرەكانی، بەو جیاوازیەوە كە پێشتر 
هەنوكە  دەدرا،  كڕیار/دەنگدەر  پەیوەندیەكانی  بە  گرنگی 
ئەو گروپانەش دەگرێتەبەر كە دەتوانن كاریگەری لەسەر 
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بڕیاری دەنگدەران دانێن. ئەو نمونەیە هەروەها پێشاندەری 
پەیوەندیی نێوان ئەو گروپانەشە كە "هانتینگتۆن" كاراییەكانی 
پارت دەخاتە ئەستۆی ئەوان. تایبەتمەندی دیكەی نمونەكە 
گرنگیدانە بە رێژەی لەكۆنتڕۆڵهاتنی ئەو پەیامەی كە لەكاتی 
هەڵمەتی هەڵبژاردن یان بەدەستگرتنی حكومەتدا مەبەستی 

گواستنەوەی دەنگدەر لەئارادایە.

ئەو بازاڕانەی لەكۆنتڕۆڵكردن دێن )بازاڕی شیاوی 
كۆنتڕۆڵكردنن( بازاڕە ناوخۆییەكان

سیاسەتدا  لــە  ناوخۆییەكان  ــازاڕە  بـ ئــاڵــۆزی  رێـــژەی 
بازرگانیدا.  لە  ناوخۆییەكان  بـــازاڕە  لــەوەی  نیە  كەمتر 
پرسی گرنگ لەبارەی بازاڕی ناوخۆیی پارت و رێكخراوە 
توخمانەیە  ئەو  سەربەخۆی  بــەرزی  ئاستی  سیاسیەكان 
كێشەی  بڵێین  دەكــرێــت  كــەوابــو  ناوخۆییەكان(.  ــازاڕە  )بـ
پارتێكی  سەركردایەتیكردنی  و  بەڕێوەبەری  لە  سەرەكی 
ئەندامانەوە  لەالیەن  چاالكییەكان  كە  ئەوەیە  دیموكراتیكدا 
تەختی  و  هاوڕێك  پێكهاتەی  ئاڕاستەدەكرێت.  و  رێنوێنی 
ناوخۆییەكان  خوێنەرە  بەپێی  كە  پارتەكان  رێكخراوەیی 
بە  )پلە  هیراركییانەی  پێكهاتەی  لە  جیاوازی  گەاڵڵەكراوە، 
سەرۆكێكی  كە  بازرگانیەكان  رێكخراوە  بە  تایبەت  پلە(، 
پارتدا  سیستمی  لە  هەروەها  هەیە.  دیاریكراوی  )رێبەر(، 
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كۆمەڵێك كێشە لەبارەی جێباوەڕی و كارامەیی پەیوەندی 
رێكخراوەیی )وێبێری(، سەرهەڵدەدات. لە دەزگا وێبێریەكاندا 
لۆژیك، سەپاندنی زۆرەملی  بەپێی  رێكخراوەكە  یاساكانی 
یان كاریزما قبوڵدەكرێن. لە دەزگا پارتیەكاندا ناكرێت بۆ 
قایل یان پێملكردنی كارمەندان بۆ تێپەڕاندنی ئەركەكان لە 
زۆر )سەپاندن( كەڵكوەرگرین و دوو فاكتەرەكەی دیكەش 
هێندە جێگای پشتپێبەستن نین. كەواتە لە رێكخراوی وەهادا 
بەتوندی  كارمەندان  بە  كارەكان  جێبەجێكردنی  كێشەی 

هەستیپێدەكرێت.
گروپە  و  پــارت  ناوخۆیی  بـــازاڕی  ستراتیژی  ئەركی 
سیاسیەكان بریتییە لە دروستكردنی دڵنیایی لە گواستنەوەی 
پەیامێكی یەكپارچە و یەكە بۆ دەنگدەران. جەوهەر و چییەتی 
پەیوەندی بازاڕی ناوخۆی و دەنگدەرەكان لەكورتخایەندا 
هەڵبژاردنی  لــە  بــەشــداریــكــردن  بــۆ  دەنــگــدەرانــە  هاندانی 
ئەوانە  وەفاداری  مسۆگەركردنی  درێژخایەندا  لە  هەنوكە، 

بۆ پشتیوانیكردنی پارت لە داهاتوودا.
و  دەنگدەران سۆز  دەریدەخات  كە  هەیە  زۆر  بەڵگەی 
پەرچەكرداری ئەرێنیان لەمەڕ ئەو پارتانە هەیە كە بەالیانەوە 
گروپەكانی  لەچاو  باشتریان  یەكێتیەكی  و  یەكپارچەیی 
ــزادەدەن  سـ پــارتــانــەش  ئــەو  پێچەوانەوە  بــە  هــەیــە،  دیكە 
نایەكپارچە  بەالیانەوە  كە  وەرگــێــڕ(   - دەنگپێنەدان  )بــە 
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هەڵبژاردنی  ئاكامەكانی  تاوتوێكردنی  نایەكگرتوون.  و 
دەیلی  لەڕۆژنامەی  كە  بەریتانیا،  )1997(ی  ساڵی  گشتی 
تەلەگرافدا باڵوكرایەوە، دەریخست كە چۆن پارتی كرێكاران 
پرسی  ــەبــارەی  ل پۆاڵینی  یەكدەنگیەكی  و  هاوئاهەنگی 
پەیوەستبون بە یەكێتی ئەوروپا پەیڕەوكردبو، لەكاتێكدا كە 
دەنگدەران شپرزەیی و نایەكپارچەیان لەپارتی پارێزگاراندا 
سیاسی  شارەزایانی  لە  هەندێك  بەدیكردبو.  لــەوبــارەوە 
لە  یەكێك  ئەوروپا  یەكێتی  لە  ئەندامێتی  بابەتی  پێیانوایە 

فاكتەرە سەرەكیەكانی دابەزینی پارتی پارێزگاران بوە.
دەمێنێتەوە،  ناڕوونی  و  لێڵی  بە  پــارت  بۆ  كە  خاڵێك 
چۆنێتیی خستنەڕووی بەرهەمێكە، كە هەم بتوانێت وەاڵمی 
خوێنەرە هەمەجۆرەكانی پارت وەك ئەندامان، چاالكوانان 
و كاندیدەكان بداتەوە )پێشكەشكردنی پەیام بە گروپەكانی 
بێت  یەكپارچە  پەیامێكی  هــاوكــات  و  كۆنتڕۆڵ(  شیاوی 
)یەكێتیە  نین  كۆنتڕۆڵكردن  جێگای  كە  گروپانەش  ئەو  بۆ 
بازرگانیەكان، گروپەكانی فشار، گروپەكانی هاوتا و هتد..(.

بازاڕی دەنگدەرەكان
رەهەندی  دەتوانێت  پارت  و  دەنگدەران  نێوان  پەیوەندی 
جۆراوجۆر لەخۆبگرێت. لەنمونەی بازاڕی فرەڕەهەندەكان كە 
)شتێكە  دەنگدانە  سەروی  شتێكی  بەشداریكردن  باسمانكرد، 
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زیاتر لەدەنگدان( هەر بەو جۆرەی، كە لەبارەی چاالكوانان یان 
ئەندامانی گروپی فشاریشەوە، دەكرێت ئەو بابەتە راست بێت.
بازاڕەكانی  لە  یەكێك  وەك  دەنگدەران  لەبەرچاوگرتنی 
نمونەی فرەڕەهەند بەواتای قبوڵكردنی گریمانەی یەكدەست 
و یەكپارچە بونی ئەو گروپە )دەنگدەرەكان( نیە. بەرژەوەندییە 
و  بێكاری  هــەاڵوســان،  وەك  گەرمی  پرسی  گروپییەكان، 
ئایدیۆلۆژیاكان فاكتەری كاریگەرن لەسەر دەنگی ئەو گروپانە، 
پێویستی خۆگونجاندن لەگەڵ ئەو چینە لە خوێنەرەكان بەهۆی 
ئەو فاكتەرانەوە و كاریگەرییان لەسەر دەنگی دەنگدەران دەبێتە 
بابەتێكی هەرەپێویست. هەبونی ئەو جیاوازیە بنەماییانە، كە 
لە نێوان دەنگدەراندا هەیە )و ئاماژەیانپێدرا(، وادەكات پرسی 
بە مەبەستی هاوڕاكردن  داڕشتنی ستراتیژێكی درێژخایەن 
دەنــگــدەر  جــۆراوجــۆرەكــانــی  گــروپــە  تیشكخستنەسەر  و 
زۆرتر لەپێشو پێویست بكات. بابەتێك كە لەبارەی بازاڕی 
لەئامڕازی  پارتەكانە  كەڵكوەرگرتنی  گرنگە  دەنگدەرانەوە 
ــگــدەر.  بــە دەن پــەیــامــی كــۆنــتــڕۆڵــكــراو  شــیــاو بــۆ گەیاندنی 
تەكنیكەكانی بەبازاڕكردنی راستەوخۆ لەو ئامڕازە گرنگانەن 
كە دەتوانن لە تایبەتیكردنی پەیامدا )داڕشتنی پەیامی تایبەت 
بە هەر گروپێك(، كاریگەربن. لەبەرامبەریشدا پشتبەستن بە 
ئامڕازەكانی پەیوەندی گشتی رێژەی كۆنتڕۆڵ لەسەر پەیامی 

نێردراو بۆ گروپە جۆراوجۆرەكان دادەبەزێنێت.
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میدیاكان
كە  پەیوەندی  ئامڕازەكانی  لە  یەكێك  وەك  میدیاكان 
لە  زۆریان  كاریگەری  بەكاردەبرێت،  زۆرتر  لەهەموشیان 
هەیە.  دەنگدەران  بە  زانیاری  گەیاندنی  و  وشیاركردنەوە 
فاكتەری  ژمـــارەی  كـــراوە.  میدیا  كاریگەری  باسی  زۆر 
كاریگەر لەسەر رەفتاری دەنگدان هێندە زیادە كە ناكرێت 
میدیا وەك بگۆڕی سەرەكی كاریگەر لەسەر ئەو ڕەفتارە 
ئەژماربكرێت. بەاڵم بە لەبەرچاوگرتنی پەیوەندی میدیاكان 
لەگەڵ گروپی دەنگدەران و خوێنەری ناوخۆی و دەرەكی، 
زانیاری  راگەیاندنی  لە  میدیا  سەرەكی  رۆڵــی  بەئاشكرا 

بەدەنگدەرەكان دەتوانین ببینین.
ــێــت  بــابــەتــێــكــی گــرنــگ كـــە لـــەبـــارەی مــیــدیــاوە دەب
میدیا  پەیوەندیەكانی  كە  ئــەوەیــە،  لەبەرچاوبگیردرێت 
پارت  الیەنەیە.  دوو  سیاسیەكان  گروپە  و  پارت  لەگەڵ 
پشتی  پاراستنی،  و  بەهێز  برەندێكی  بەرهەمهێنانی  بۆ 
خۆراكی  بەدەستهێنانی  بۆ  میدیاش  و  بەستووە  بەمیدیا 
هەواڵنێری پشت بەپارت و سیاسەتمەدارەكانی دەبەستێت. 
بە  درك  وردە  وردە  سیاسیەكان  پارتە  بەڕێوەبەرانی 
میدیاكان  لەگەڵ  خۆیان  پەیوەندی  پتەوكردنی  و  گرنگی 
و كاریگەری ئەو پەیوەندییانە لەسەر بەهای ئاڵوێرەكانی 

خۆیان دەكەن.
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چییەتی گشتی پەیوەندی نێوان پارت و میدیا ئاڵۆزە 
پەیوەندی  ئەدەبیاتی  لەباسی  و  پێشوودا  لەبەشی  و 
گشتی و لۆبیگەری سیاسیدا بە تێروتەسەلتر تاوتوێكرا. 
رۆڵی  سەرنجدەداتە  چەندڕەهەندەكان  بــازاڕە  نمونەی 
سەرەكی میدیا لە شكڵگرتنی زەینیەت و وێنە زەینیەكانی 

دەنگدەر.

ئەو بازاڕانەی كە كۆنتڕۆڵ ناكرێن )جێگای كۆنتڕۆڵكردن نین(
نین  كۆنتڕۆڵكردن  جێگای  بازاڕانەی  ئەو  گروپبەندی 
جۆراوجۆرەوە  لەڕێگای  دەتوانێت  سیاسیدا،  لەنەخشەی 
دەنگدەر  )بــە  دەنــگــدەر  هەمان  كە  مەبەست،  خاڵی  بگاتە 
كۆتایی پێبێت(. ئەو پەیامەی كە بە دەنگدەر رادەگەیەنرێت 
لەوانەیە پەیامێك بێت كە تێكەڵی شتانێكی تر )ناڕاستەوخۆ 
و لە دووتوێی شتانێكی دیكەدا( ئەندامانی بازاڕی ناوخۆیی 
و  تێبگات  لێی  دەنگدەر  و  دەنگدەر  الی  بگاتە  هیواداربن 
گروپە  ناكۆكی  لەخۆگری  دەتوانێت  ئەو پەیامە  وەریگرێت. 
هتد  و  داراییەكان  پشتیوانە  میدیاكان،  وەك  دەرەكیەكانی 
یەكێتیە  لە  بریتین  لەكۆنتڕۆڵنەهاتو  ــازاڕی  چــوارب بێت. 
ركــابــەر،  گروپەكانی  فــشــار،  گروپەكانی  بازرگانیەكان، 

كارمەندەكانی كەرتی حكومی )دەوڵەتی(.
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یەكێتیە )سەندیكا( بازرگانیەكان
پەیوەندیە  لە  گرنگ  رۆڵێكی  هێزی  كــار  و  سەرمایە 
یەكێتیە  پەیوەندی  پــردی  یــەكــەم،  دەبینن:  سیاسیەكاندا 
بۆ  ئــەوان  پشتیوانی  دووەم،  پارتەكانن،  و  بازرگانیەكان 
ئەو سیاسەتمەدارانەی كە دەیانەوێت كاریگەری بكەنەسەر 

دەنگدەرانی نایەكالیی و دوودڵ پێویستە.
لە چەمكی پەیوەندیەكاندا، پارتە سیاسیەكان پێویستیان 
لــەگــەڵ ســەرۆكــە سیاسیەكان  بــە وتــووێــژ و دانــوســتــان 
)رێبەرە  گــروپ  هــەردوو  هەیە.  بازرگانیەكان  یەكێتیە  و 
سیاسیەكان و یەكێتیە بازرگانیەكان(، توانای پێویستیان بۆ 
بەڕێوەبردنی پەیوەندی میدیایی بەمەبەستی مسۆگەركردنی 
ئامانجەكانی خۆیان هەیە و بەردەوام لەالیەن میدیاكانەوە 
ــارەی  ــەب ل ــان  خــۆی بــیــروبــۆچــونــی  كــە  بانگهێشتدەكرێن 
بابەتە  ئەو   دەربــڕن.  پارتەكانەوە  و  دەوڵــەت  چاالكیەكانی 
كاریگەری لەسەر بازاڕی سەرەكی نمونەی جێگای باسمان 
دادەنێت. لەڕاستیدا جێباوەڕی سیاسەتێكی نوێ دەتوانێت بە 
پشتیوانی كۆمیتەكان )گروپی كار( یان سەرۆكی یەكێتیەكان 
فراوانتر ببێت. دەكرێت پێچەوانەی ئەو دۆخەش رووبدات.

كارنامەی  و  كـــردەوە  بـــەردەوام  دەبێت  دەوڵــەتــەكــان 
خۆیان و گروپەكانی ژێردەسەاڵتیان شەفافانە و بەڕوونی 
لەو  تا  بخەنەڕوو،  تایبەت  كەرتی  و  داراییەكان  بازاڕە  بۆ 
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رێگەیەوە پشتیوانی لە پارەی نیشتمانی )یەكەی پارە( بكەن 
"هوتۆن"  بەهێزبكەن.  نێودەوڵەتیەكان  داراییە  پشتیوانیە  و 
ئەو  بابەتە كێشەسازە بۆ سیاسەتمەداران و دەوڵەتەكانی 

داهاتویان پێشاندەدات:
توانا و سەربەخۆیی سیاسی و ئابوری زۆرتر لە هەمو 
جیهانیەكان  داراییە  بازاڕە  چونكە  بایەخە،  جێگای  كاتێك 
ــی،  دارای سیستمی  رێكخستنی  توانای  گەشەیانكردووە. 
نەتەوەیی  ئابوری  كارگێڕی  و  كۆمەاڵیەتیەكان  ستانداردە 

زۆرتر لەپێشوو سنوردار بوە.
نــەك  هەر  پەیوەندیەكان  دروســتــی  و  كــارا  كارگێڕی 
ئەرێنیشی  ــگــەری  ــاری ك بــەڵــكــو  ــە،  ــوری ــاب ئ پێویستیەكی 
لە  گالوپ  رێكخراوی  هەیە.  دەنــگــدەران  بۆچونی  لەسەر 
توێژینەوەیەكدا كە ساڵی )1996( بەڕیوەیبرد، دەریخست 
بڕوایان  ــەوە،  داوەتـ وەاڵمــیــان  ئــەوانــەی  )%5050(ی  كە 
ئابوریەكانی  كێشە  بلێر  تۆنی  كرێكارانی  پــارتــی  وایــە 
دەكات.  كارگیڕی  باشتر  دیكە  پارتەكانی  لەچاو  بەریتانیا 
)كاتێك   )1992( مارسی  لە  كە  هاوشێوە  توێژینەوەیەكی 
كە پارتی كرێكاران دۆڕا( بەڕێوەچوو، دەریخست كە تەنیا 
دابوەوە  راپرسیەكەیان  وەاڵمی  كەسانەی  ئەو  )30%(ی 
بڕوایان وابو، كە پارتی كرێكاران واتە "نیل كیناك" دەتوانێت 

دەرەقەتی ئابوری واڵت بێت.
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گروپەكانی فشار
لەسەر  كاریگەریدانانە  فــشــار،  گروپەكانی  ئامانجی 
ئەو  ــۆرەوە.  ــۆراوجــ جــ لــەڕێــگــەی  گشتیەكان  سیاسەتە 
یەكێتیە  یان  دەوڵەت  لەسەر  راستەوخۆ  دەتوانن   گروپانە 
فشار  میدیاكان  لەسەر  ناڕاستەوخۆش  و  بازرگانیەكان 
و  بن  سەربەخۆ  دەتوانن  فشار  گروپەكانی  دروستبكەن. 
سەر بە پارتە سیاسیەكان نەبن و دەشتوانن بەشێكبن لە 
سیاسیدا  پێكهاتەی  لە  و  سیاسی  بازاڕی  گروپبەندیەكانی 
فشار  گروپەكانی  كە  لەبەردەستدایە  بەڵگە  بەشداربن. 
ئەو   دەبینن.  رابردو  لەوەی  جیاواز  خۆیان  ئەركی  ئەمڕۆ 
گروپانە لە گرنگی هەبونی پەیوەندی لەگەڵ میدیاكان وەك 
پیشەكان  و  دەوڵــەت  لەسەر  كاریگەریدانان  بۆ  شێوازێك 

بەباشی ئاگادارن.

سەرۆكە جێبڕواكان
لەبارەی  تائێستا  توێژینەوانەی  ئەو  هەمو  كەموزۆر 
كە  دەردەخـــەن  ــەوە  ئ ئەنجامدراون  دەنــگــدانــەوە  كــردەی 
دەنگی  لەسەر  ــان  زۆری كاریگەریی  جێبڕواكان  سەرۆكە 
كەسانی دیكە هەیە. حیزبە سیاسیەكان دەبێت بە تەواوی 
بازاڕەكانی  و  )سیاسەت(  بازاڕە  ئەو  پەیوەندیی  ئاگاداری 
دیكە بن و دڵنیاببنەوە كە داخۆ ئەو ئامڕازانەی پەیوەندیگرتن 
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كە بونیان هەیە و كاریان پێدەكرێت، كاریگەریان بەسەر ئەو 
گروپەوە هەیە یاخود نا؟ سەروكە جێبڕواكان ئەو پەیامانەی 
كە بۆ گروپەكانی دیكە، چ بازاڕە ناوخۆیەكان و چ بازاڕە 
"راجێرز"  دەگــات.  بەدەستیان  دەنــێــردرێــت،  دەرەكــیــەكــان 
لەساڵی )1983(دا هەستا بە لێكدانەوەی هەڵبژاردنی ساڵی 
بێهودەبون  ئەمریكا.  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  )1940(ی 
كە  ئاپۆڕەیی،  بەبازاڕكردنی  تەكنیكەكانی  ناكاریگەری  و 
بەگشتی  دەنــگــدەران  لەسەر  كاریگەریدانان  بەمەبەستی 
هــەمــوان سەلمێندرا.  بــۆ  هــەڵــبــژاردنــەدا  ــەو  ل داڕێـــژرابـــو 
لەبەرامبەردا پالنەكانی پارت بۆ بەرقەراركردنی پەیوەندی، 
كاریگەری لەسەر گروپێك دانابو كە راجێرز بە )وەرگرانی 
چینە  ئەو  كە  وابو  بــڕوای  راجێرز  ناوزەدیكردن.  یەكەم( 
دەتوانن بڕواكانی خۆیان بگوازنەوە بۆ گروپێكی گەورەتر 

لە دەنگدەران كە هێشتا بڕیاری یەكالییان نەداوە.

نمونەی سێیەم: پارتی بازاڕتەوەر
توخمەكانی  بەشەدا  لەم   كە  بازاڕتەوەر  پارتی  مۆدیلی 
لەبارەی  كە  وەرگیراوە  توێژینەوانە  لەو  رووندەكەینەوە، 
ساڵی  لــە  پــارێــزگــارەكــان  و  تاتچەر  مارگرێت  رەفــتــاری 
و  بلێر  تۆنی  رەفتاری  لەگەڵ  بەراوردكردنیان  )1979(و 
كرێكاران لە ساڵی )1997( ئەنجامدراون. دەبینین كە بەچ  
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شێوەیەك تاتچەر لەم نمونەی بە بازاڕكردن بۆ داڕشتنی 
سیاسەتەكان كەڵكی وەرگرت، نمونەیەك كە تۆنی بلێریش 
ئاكامانە  ئەو  لەسەر  جەختی  زۆرتــر  بــەاڵم  پەیڕەویكرد، 
دەكردەوە كە لە هۆشی بازاڕ بەدەستهاتبون. ئەو هەوڵیدا بە 
كەڵكوەرگرتن لەو زانیاریانەی كە لەڕێگەی هۆشی بازاڕەوە 
بەدەستهاتبون، كۆمەڵێك گۆڕانكاری لە بابەتی )چڕبونەوەی 
دەسەاڵت(، بێنێتەئاراوە و پێكهاتەیەكی رێكخراوەیی تیوار 

لەپارتدا دروستبكات.
بەبازاڕكردن شێوازێك لە بەڕێوەبەری و روانگەیەكە كە 
زۆرتر جێگای سەرنجی كۆمپانیا بازرگانیەكانە. چەمكەكانی 
گەاڵڵەكردن و پێشخستنی بەرهەم لەو باسانەن كە لەجاران 
زیاتر لە بەبازاڕكردندا پێگەیشتوون و گەشەیانكردووە و 
و  كڕیار  بەرهەمی جێگای  خواستی  وەبەرهێنانی  دەتوانن 
لەوانە  رێكخراوەیەكان،  ئامانجە  مسۆگەركردنی  دواجــار، 
لەبارەی  تەنیا  بەبازاڕكردن  بكەن.  گەرەنتی  قازانجكردن، 
كەمپینكردن،  واتە  سیاسیەكەی  دەستەواژە  یان  فرۆشتن 
نیە. فرۆشتن سەرنج لە پێداویستیەكانی فرۆشیاران دەدات، 
پێداویستیەكانی  بە  ناوەندێتی  بەبازاڕكردن  كە  لەكاتێكدا 
بە  راســتــەوخــۆی  پەیوەندیی  فرۆشتن  دەدات.  كــڕیــاران 
كۆمپانیا  بەرهەمی  گۆڕینەوەی  لە  فرۆشیاران  پێویستی 
لەبارەی  بــەبــازاڕكــردن  بــەاڵم  هەیە،  نەختەوە  ــارەی  پ بۆ 
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دابینكردن و رەواندنەوەی پێویستیەكانی كڕیاران لەڕێگەی 
بەرهەم، هەمو ئەو شتانەیە، كە پەیوەستن بە بەرهەمهێنان، 

گەیاندن بەدەستی كڕیار و دواجار بەكارهێنانی بەرهەم.
میتۆدە  كاراترین  بازاڕگەریی  فەلسەفەی  پەیڕەوكردنی 
تەنیاوتەنیا  لــەوەی  بەرزتر  ئامانجەكان،  مسۆگەركردنی  بۆ 
فرۆشتنی بەرهەم و خزمەتگوزاریەكانی كۆمپانیاكەی مەبەست 
بێت. ئەگەر كۆمپانیا بەرهەمی مەبەست یان جێگای خواستی 
زۆرەوە  بەگریمانەی  بێت(،  ــازاڕگــەرا  )ب بخاتەڕو  كــڕیــاران 
بەرهەمەكانی دەفرۆشرێن و قازانجێكی زۆرتری بەردەكەوێت. 
چەمكی  لەبەرگرتنی  بـــارەی  لــە  رەخــنــە  كۆمەڵێك  هەڵبەت 
بازاڕگەریەوە بەرەوڕوی پارت و گروپەسیاسیەكان دەبێتەوە، 
كە رەخنەی دروستن و لەجێی خۆیاندان و پێشتر باسیانكراوە.
تیۆریەكانی  بنەما  هەوڵیانداوە  كە  لێكۆڵینەوانەی  لەو 
بەبازاڕكردنی بازرگانی بۆ سیاسەت بەكاربهێنن، دەتوانین 
ئاماژە بە توێژینەوەكانی "نیفنگێر"، "نیومەن"، "ئۆشاگنێسی" 
و "رینگ" بكەین. ئەو لێكۆڵینەوانە ئاماژە بەو كۆمەڵە كارانەی 
بەبازاڕكردن دەكەن كە لەبارەی پەیوەندی و فرۆشتنەوەن. 
ئێمە دەمانەوێت لەبارەی لێهاتویی پارت بۆ جێبەجێكردنی 
فەلسەفەی بەبازاڕكردن و كاریگەریەكانی لەسەر جەوهەر 
گشتیتر  بەشیوازێكی  یــان  سیاسی  بەرهەمی  چییەتی  و 

خودی پارت باس بكەین.
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ــەو  مــەبــەســتــە تــێــدەكــۆشــیــن دەســتــەواژەكــانــی  بــۆ ئـ
هاوتا  سیاسەتدا  دنیای  چەمكەكانی  لەگەڵ  بەبازاڕكردن 
و گونجاو بكەین و بە كەڵكوەرگرتن لە بنەما تیۆریەكانی 
زانستی سیاسی و كارگێڕی، دەستەواژەی نوێ بخوڵقێنین.
سیاسی  پارتێكی  ئەگەر  كە  لەبەرچاوبێت،  ئــەوەتــان 
ئەوەیە  بــەواتــای  جێبەجێبكات،  بــەبــازاڕكــردن  فەلسەفەی 
خواستەكانی  و  پێداویستی  مسۆگەركردنی  بــەدوای  كە 
هەمو  كە  پارتێكە،  ــازاڕتــەوەر   ب پارتی  دەنــگــدەرانــەوەیــە. 
خواستەكانی  رەوانـــدنـــەوەی  بەمەبەستی  رەفــتــارەكــانــی 
دەبێتەهۆی  دواجــار  كــارە  ئەو   پێناسەدەكات،  دەنــگــدەران 
پارتی  پــارتــەكــەش.  خــودی  ئامانجەكانی  مسۆگەربونی 
بازاڕتەوەر نایەوێت بیركردنەوەی جەماوەر بگۆڕێت، بەڵكو 
شوێنكەوتوی  و  پەیڕەوبكات  ئــەوان  بــیــروڕای  دەیــەوێــت 
بیروڕای ئەوان بێت. وەهاپارتێك لەباتی سەرمایەگوزاری 
قورس لە پالنی ریكالمی بەمەبەستی قایلكردنی دەنگدەران 
و سەلماندنی )باشترین پارتین(، یان راكێشانی دەنگدەران 
ئەوەوەیە  بەدوای  ئایدیۆلۆژیانەوە،  ئەرگیومێنتی  لەڕێگەی 
هاوتەریبی چەمكی هەڵبژاردنی لۆژیكی "داونز"، هەڵسوكەوت 
بكات و بەرەوپێش بچێت. بەبڕوای داونز، ئەگەر پارتەكان 
دەبێت  بەدەستبهێنن،  لەهەڵبژاردندا سەركەوتن  دەیانەوێت 

پێگەیەكی )هەڵوێستێكی(، مامناوەند هەڵبژێرن.
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تاوتوێكردنی توخمەكانی ئەو نمونەیە
ــدەدات لە  چــوار كــاری ســەرەكــی بۆ پارتێك كە هــەوڵ
بەبازاڕكردن بۆ پێناسەكردنی هەمو رەهەندە رەفتاریەكانی 
ئەو  دەگیردرێت.  لەبەرچاو  نمونەیەدا  لەم  كەڵكوەربگرێت، 

چواركارە بریتین لە:
- كەڵكوەرگرتن لە هۆشی بازاڕ

- گونجاندنی رەفتار لەگەڵ داواكاری و تایبەتمەندیەكانی 
پشتیوانی  بەدەستهێنانی  بەدوای  پارت  كە  كەسانەی  ئەو 

ئەوانەوەیە.
ــە هــەمــو ئاستە  ل نـــوێ  ــتـــاری  ــی رەفـ ــردن ــڕەوك ــەی پ  -

رێكخراوەییەكانی پارتدا
ــان بۆ  ــازەك ــارە ت ــت - گــواســتــنــەوە و راگــەیــانــدنــی رەف

دەنگدەران
شایەنی بیرهێنانەوەیە كە ئەو چوار قۆناغە دەبێت یەك 
لەدوای یەك تاوتوێ و جێبەجێ بكرێن، كۆتایی دواقۆناغ 

دەسپێكی گەڕێكی نوێ دەبێت.

كەڵكوەرگرتن لە هۆشی بازاڕ
دەبێت هەوڵێكی  بێت،  بازاڕتەوەر  دەیەوێت  كە  پارتێك 
فراوان خەرجبكات بۆ ناسینی پێداویستییەكان، داواكارییەكان، 
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پێویستی  كە  دەنگدەرانە،  ئەو  و خواستەكانی  رەفتارەكان 
و  پێداویستی  بە  پەیوەست  زانیاریی  هەیە.  پشتیوانیان  بە 
داواكاریەكانی دەنگدەران دەتوانێت لە سەرچاوە و ڕێگەی 
جۆراوجۆرەكانی  میتۆدە  بەدەستبێت.  جــۆراوجــۆرەوە 
چۆنایەتی،  و  چەندایەتی  نافەرمی،  و  فەرمی  لێكۆڵینەوەی 
یەكەم و دووەم، دەتوانن لەمبارەوە یارمەتیدەری پارت بن.

پارتی بازاڕتەوەر
ــارت دەتــوانــێــت كــۆمــیــتــە و هێزی  ــ پ ــی  ــەت ــای ســەرۆك
پرسانە  ئەو  تاوتوێكردنی  بۆ  تایبەت  ئەركپێسپێردراوی 
پسپۆڕانی  لەخۆگری  دەتوانن  كۆمیتانە  ئەو   دروستبكات. 
بەبازاڕكردن )ئاژانسەكانی راپرسی و ریكالم، راوێژكارانی 
ئاماریی  لێكدانەوەی  و  شرۆڤە  راستەوخۆ(،  پۆستكردنی 
بن.  پــارت  جۆراوجۆرەكانی  بەشە  لە  كەسانێك  و  بــازاڕ 
ئەندامانی  بەشداریپێكردنی  و  ئاگاداركردن  گرنگ  خاڵی 
كە  لێكۆڵینەوانەیە  لەو  بەدەستهاتوو  ئاكامەكانی  لە  پارت 
لەالیەن پسپۆڕانی بەبازاڕكردنەوە بەڕێوەچوون، چونكە لە 
قبوڵدەكەن  ئاكام و سیاسەتانە  ئەو  ئاسانتر  وەهادۆخێكدا 

كە بەپێی ئەو توێژینەوانە داڕێژراون.
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گۆڕینی رەفتار
و  هەڵسوكەوت  ــارت  پ كــە  ئــەوەیــە  دووەم  هەنگاوی 
بگۆڕێت  هۆشی  بــازاڕ  ئاكامەكانی  بەپێی  رەفتارەكانی 
دەڵێت،  بەبازاڕكردن  وەك  بگرێتەبەر.  نوێ  رەفتارێكی  و 
لەم  قۆناغەدا، پارت بەرهەمی تازەی خۆی گەاڵڵە دەكات. 
بەرهەمی پارت شتێك زیاتر لە ئسلۆگان و ئەو پۆستەرانەیە 
بەرهەمە  ئەو  بەرهەمدێن.  هەڵبژاردندا  كەمپینێكی  لە  كە 
ــارت(،  پ رەفتاریەكانی  رەهــەنــدە  )هەمو  هەڵگری  دەبێت 
)نەك هەر  )بەدرێژایی هەمو ماوەی چاالكیە سیاسیەكان( 
لەكاتی هەڵبژاردن( و لەهەمو )ئاستێكی پارتی( )نەك هەر 

لەئاستی سەركردایەتی( بێت.
سیاسی  پارتێكی  دەگوترێت،  كە  ئەوشتانەیە  هەمو  بە 
كۆكراوەیەكە ئاڵۆزتر لە كاری بازرگانی، كەوایە نەك  هەر 
بۆ  دەبێت  بەڵكو  بێت،  دەنــگــدەران  شوێنكەوتوی  دەبێت 
پارتی  رەفتاری  )دیاریكردنی  نوێ  بەرهەمی  گەاڵڵەكردنی 
پارت  سەرەتا  لەبەرچاوبگرێت.  ــر  زۆرت فاكتەری  نــوێ(، 
دەبێت لەبارەی رێتێچوونی پێشكەشكردنی بەرهەمی نوێ 
)بەڵێنەكانی هەڵبژاردن( بە دەنگدەران، دڵنیاببێتەوە. پارتێكی 
بازاڕتەوەر ناتوانێت بەڵێنی گۆی زەوی بەدەنگدەران بدات، 
ئەو  كە  پێبدات  ئەوەیان  دڵنیایی  بتوانێت  دەبێت  لەجیاتی 
لەكاتێكدا  بەتایبەت  پێشكەشیبكات؛  بەڵێنیداوە  بەرهەمەی 
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كە ئەو بەڵێنانە پەیوەستبن بە سیاسەتەكان و رێبازەكانی 
پــارت دەبــێــت كـــاردانـــەوەی گریمانەیی  ــەوە. دواتـــر  ــارت پ
لە  گۆڕانكاریانەی  ئــەو  لــەمــەڕ  كارمەندانی  و  ئــەنــدامــان 
رەفتاری پارتدا )بەرهەمی نوێ( هاتونەتەئارا، پێشبینیبكات؛ 
هەرچەند ئامانجی سەرەكی پارت بەدەستهێنانی پشتیوانی 
دەنگدەرانە، بەاڵم بۆ دڵنیابونەوە لە جێبەجێكردنی بەرهەمی 
پشتیوانی  لە  دەبێت  ئاستەكاندا،  هەمو  لە  نوێ  )رەفتار( 
بۆچونی  پارت  سەرۆكایەتی  كەوابو  دڵنیابێت.  ناوخۆیی 
ئەندامانی ناوخۆی بەباشی بناسێت و لە ئەگەری ئەوەدا، كە 
داڕشتنی بەرهەمی نوێ پێویستی بە رەوایی و قبوڵكردنی 
زۆرتر هەبێت گۆڕانكاریی تێدا دروستبكات )لەگەڵ بۆچونی 
بەرهەمی  گەاڵڵەكردنی  لەقۆناغی  بیگونجێنێت(.  ئەنداماندا 
ركابەری  لە  وردی  شیكردنەوەیەكی  دەبێت  پارت  تازەدا، 
ئارادایە هەبێت. توانا و الوازیەكانی  لە  و پشتیوانیەك كە 
پارتە ركابەرەكان بناسێت و گروپەكانی الیەنگر و ناحەز 
بە تەواوی تاوتوێبكات. ئەگەر بەرهەمی تازەپێشكەشكراو 
هاوشێوازی بەرهەمی ركابەرەكان بێت یان پارتی ركابەر 
دەبێت  هەبێت،  بەرهەمەی  ئەو  روبــەڕوبــونــەوەی  توانای 
كۆمەڵێك گۆڕانكاری لە گەاڵڵەی بەرهەمەكەدا بكرێت. وەك 
دەڵێن، دەبێت بەرهەمی پێشكەشكراو جیاواز لەبەرهەمەكانی 

پارتەكانی دیكە بێت.
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 هــەروەهــا پـــارت دەبــێــت بــەڕەچــاوكــردنــی رێــژەی 
سەركەوتن  بــۆ  كــە  بخەمڵێنێت  هەنوكەیی،  پشتیوانی 
ئەگەر  هەیە.  دیكە  پشتیوانی  چ  رێژەیەك  بە  پێویستی 
پابەندی  بەهۆی  نمونە  بۆ  دەنگدەران  جڤاتی  لە  بەشێك 
ــارت هــەیــە، دەكــرێــت لە  ــایــان بــۆ پ ئــایــدیــۆلــۆژیــەوە وەف
لەبەرچاو  كەمتر  گروپە  ئــەو   بەرهەمدا،  گەاڵڵەكردنی 
بگیردرێت و زۆرتر سەرنج بە خواستی گروپێك بدرێت 
ئەوان  پشتیوانی  و  نەبونە  پارت  الیەنگری  تائێستا  كە 
لەم  كــارەدا  پێویستە  ئەڵبەت  پێویستە.  سەركەوتن  بۆ 
ئەو  پشتیوانیكردنی  لە  گۆڕان  كە  هەنگاوبنرێت  ئەوەندە 
گروپانەدا نەقەومێت، كە هەنوكە دۆست و پشتیوانن. لە 
بەبازاڕكردندا ئەو كارە بەناوی )پالنی تایبەت بۆ كەرتی 

بەئامانجكراو(، ناوزەددەكەن.

جێبەجێكردنی رەفتاری نوێ لە رێكخراوەكەدا
لە قۆناغی سێیەمدا پارت دەبێت دڵنیابێتەوە كە بەرهەمی 
مەرجی  جێبەجێدەكرێت.  پارتدا  ئاستەكانی  هەمو  لە  نوێ 
ئەوەیە  دەنگدەران  پشتیوانی  دەستەبەركردنی  و  كارابون 
هەمو  لە  رەفتارە  ئەو  جێبەجێكردنی  و  قبوڵكردن  لە  كە 
ئاستێكی پارتیدا دڵنیایی  تەواو هەبێت. ئەوەش پێویستی بە 
كارگێڕیی وردی رێكخراوەیی هەیە. لەكاتێكدا كە پێویست 
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بە گۆڕانكاریی زیاد لە رەفتاردا هەبێت كاری رێبەر دژوارتر 
لەبەرگرتنی  رەهەندەكانی  بە  گرنگی  تەنیا  ئەگەر  دەبێت. 
ئایدیای بازاڕگەریی و پەیرەویكردن لە رای  گشتی بدەین و 
هەوڵێك بۆ قبوڵكردن و جێخستنی گۆڕانكاریە پێویستەكان 
"ئەنجومەن"  دەبینەوە.  فراوان  دژایەتی  روبەڕوی  نەدەین، 
كۆمپانیاكان  كە  ئــەو بــاوەڕە  ــاردا،  ك لەدنیای  وایــە  بــڕوای 
هاتوونەتە ئاراوە بۆئەوەی تەنیاوتەنیا پێداویستی كڕیاران 
دابینبكەن، لەزۆربەی كۆمپانیاكاندا جێگای باسە. ئەو پرسە 
لەوانەیە بۆ پارتە سیاسیەكان كێشەی زۆرتر دروستبكات، 
ئایدیای جیاوازی فراوان  پارتەكاندا  لەناو  لەبەرئەوەی  كە 
لەبارەی رەفتاری پارتی و چەمكی وەك دیموكراسی بونیان 
هەیە، كە كۆدەنگی و هاوڕایی لەسەر ئەوانە زۆر زەحمەت 
و دژوار دەبێت. سەرۆكایەتی پارت دەبێت لەو كێشانەی، 
ئاگاداربێت  سەرهەڵبدەن،  ــوارەدا  ب لەم  هەیە  ئەگەری  كە 
ئەو  ئامادەی روبەڕوبونەوە و وەاڵمدانەوەی  و هەرسات 
دروستبونی  لە  كە  بێت،  كارانە  بەو  هەستان  و  كێشانە 
ئەو كێشانە رێگریدەكات. ئەو )سەرۆك - سەركردایەتی( 
دەبێت دڵنیابێتەوە كە ئەندامانی پارت )بەتایبەت ئەندامانی 
و  رەفتاردەكەن  تازە  بەرهەمی  گەاڵڵەی  بەگوێرەی  بااڵ(، 

قبوڵیانكردووە.
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راگەیاندنی گشتی رەفتاری نوێ
نوێیەكەی  رەفــتــارە  دەتــوانــێــت  ــارت  پ بەمجۆرە  تەنیا 
بۆ  بگوازێتەوە  ئەرێنی  بەشێوازێكی  نــوێ(،  )بەرهەمی 
شێوازەكانی  هەمو  دەبێت  مەبەستە  ئەو  بۆ  دەنــگــدەران. 
دەكرێت  كە  ئەوجێیەی  تا  بگیردرێت،  لەبەرچاو  پەیوەندی 
ئەو پەیوەندیانە هاوتەریب یان بەر لە هەڵبژاردن دەستپێبكات. 
لە  هەربەشێك  وایــە  ــان  ــڕوای ب "ئــانــدرەســێــن"  و  "كاتلێر" 
رێكخراوەكە )بەرهەم، كارمەندان، ئاسانكاری و كارەكان( 
شتێك دەگوازێتەوە. نەك تەنیا جەوهەر و چییەتی رێبەر، 
بەڵكو رەفتار و تەنانەت موچەی ئەندامانی پارتیش دەتوانێت 
هەبێت  كاریگەریی  دەنگدەراندا  تۆراندنی  یان  راكێشان  لە 
لە  كرێكاران  پارتی  دەڵێت،  "شــاو"  كە  جــۆرە  بەو  هەر  و 
هەڵبژاردنی ساڵی )1992(دا دۆڕا، لەبەرئەوەی  كە )لەنێو 
و  سیاسەت  گۆڕینی  ســەرەڕای  جــۆراوجــۆردا(  فاكتەری 
كاتی  پــارت(  كاتەی  ئەو  )سەرۆكی  "كیناك"  رێبازەكانی، 
لەناوبردبو.  گۆڕانكاری  بۆ  پێویست  پشتیوانی  و  پێویست 
هەوڵدەدات  كەڵكوەردەگرێت  بەبازاڕكردن  لە  كە  پارتێك 
لە  تازە  بەرهەمی  گەاڵڵەكردنی  هاوتەریبی  نوێی  رەفتاری 

هەمو ئاستەكان و لە هەمو كاتەكاندا دەربخات.
كەمپینی هەڵبژاردن دوایین چانسی پارتە بۆ راگەیاندنی 
ــارە كاتێك بە  ــەو ك ــوێ بــۆ دەنــگــدەرەكــان. ئ بــەرهــەمــی ن
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ئاستە  ئــەنــدامــانــی  كــە  جێبەجێدەبێت  باشترین  شــێــواز 
كەمپین  بەرهەمی  لــە  ــارت  پ رێكخراوەیەكانی  جــیــاوازە 
ئاگاداربن و بتوانن بەشێوازێكی سەرنجڕاكێش رایگەیەنن 
پسپۆڕان  یارمەتی  لە  دەبێت  رێگەیەدا  لەم  بیخەنەڕوو.  و 
كەڵكوەربگیردرێت، نابێ لە یارمەتی چاالكیە ناوچەییەكان 
چاوپۆشیبكرێت، دەبێت هەمو هیراركییەتی )هەر لە ئەندامانی 
تا دەگاتە سەركردایەتی و سەرۆك( رێكخراوەكە  ئاسایی 
بەكارهێنانی  لەم  قۆناغەدا  بەكاربهێندرێت.  رێگایەدا  لەم 
بەاڵم  هەیە،  زۆری  گرنگیەكی  بەبازاڕكردن  تەكنیكەكانی 
چییەتی و جەوهەری بەرهەمێك كە بڕیارە بفرۆشرێت لەو 
كە  بڕەپارانەی  ئەو  لەبەر  تەنها  نابێت  گرنگترە.  تەكنیكانە 
بۆ بەهێزكردنی پەیوەندیەكانی بەبازاڕكردن خەرجدەكرێت، 
بەرهەمی الواز، بە تۆكمە و گەورە پێشانبدرێت. "شاپیرۆ" 
ناتوانێت  بـــەبـــازاڕكـــردن  پــەیــوەنــدیــەكــانــی  ــە  وایـ ــڕوای  ــ ب
سەركەوتوانەی  خستنەڕوی  لە  ئــەوتــۆی  كاریگەریەكی 
بەرهەمێكی الوازدا هەبێت. لەكۆتاییدا، ئەوە لەبیرنەكەین كە 
سیاسەت،  فەزای  لەوانە  نابازرگانیەكاندا،  فەزا  لەزۆربەی 
بەرهەمی پێشكەشكراو راكێشەریی و قازانجێكی كەمی بۆ 

تاكەكان تێدایە.
ئەگەری  جێبەجێبكات،  رەفتارە  چوار  ئەو  پارت  ئەگەر 
بــازاڕگــەرابــێــت  پــارت  ئــەگــەر  دەبــێــت.  زیــاد  سەركەوتنی 
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دەكات  دەنگدەر  پێشكەشی  بەرهەمەكەی  بێت  هەرچۆنێك 
و كاتێكیش كە دەسەاڵت بە دەستەوە دەگرێت، بەڵێنەكانی 

جێبەجێدەكات.

نمونەی چوارەم: نمونەی كاریی یان ئەركدارانە
كاراییە گشتیەكانی كارگێڕی بەبازاڕكردنی سیاسی 

ئامڕازەكانی  لە  سیاسیەكان  گروپە  و  پــارت  تائێستا 
هەڵبژاردنی  هەوڵەكانی  لە  بەشێك  بۆ  بەس  بەبازاڕكردن 
وەرگرتووە.  كەڵكیان  ریكالمیەكان،  كەمپینە  وەك  خۆیان، 
ئەو ئامڕازانە بەزۆری لەژێر كاریگەریی چەمكی تێكەڵەی 
لەڕیزی  كە  چەمكێك  )4P(دان؛  و   )MMM( بەبازاڕكردن 
بەبازاڕكردندا  تیۆری  كارگێڕی  قوتابخانەی  چەمكەكانی 
دێتەئەژمار. لەم سااڵنەی دوایدا بەكارهێنانی ئەو ئامڕازانەی 
رەخنەی  روبەڕوی  وەرگیراون،  بەبازاڕكردن  تێكەڵەی  لە 
ڕەخنانەدا،  ئەو  كاریگەریی  لەژێر  هەر  بوەتەوە.  بنچینەیی 
دیكە  )مەفهومی(  بــۆدانــراوی  چەمك  روانــگــەی  كۆمەڵێك 
سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  سەركەوتنی  گەرەنتیكردنی  بۆ 
خراونەتەڕوو كە لەم بەشەدا و لەژیرناوی پارادایمی كاردا 
نوێیە،  روانگە  و  بۆچون  ئەو  دەناسێنین.  لەوانە  یەكێك 

شیكردنەوەیەكی كارایی و ئەركدارانەیە.
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بەبازاڕكردنی  بۆ  گشتی  )8(كـــاری  مەبەستە  ئــەو  بۆ 
كە  نیە  ــەوە  ئ مەبەست  هەرچەند  دیــاریــكــراوە.  سیاسی 
بەشێوازی رێكخراو هەركام لەو كارانە پراكتیزە بكەینەوە، 
و  زنجیرەیی  ــدی  رەهــەن كۆمەڵێك  ــدەدرێــت  هــەوڵ بـــەاڵم 
پێكەوەگرێدراو بخەینەڕوو كە دەتوانن لەشرۆڤەی ئامراز و 
چاالكیەكانی بەبازاڕكردنی سیاسیدا بەكەڵك بن. سەرنجی 
ئەو مۆدیلە لەسەر كارگێڕیی تەنیا بەشێك لە بەبازاڕكردنی 

سیاسی واتە كەمپینەكانی هەڵبژاردن دەبێت.
كارایی  روانگە  لە  گشتی  تاوتوێكردنێكی  بە  ئەو بەشە 
دەستپێدەكەین.  بەبازاڕكردن  تیۆریی  بۆ  ئامرازییەكان  و 
جــیــاوازەوە،  ــگــە  ڕوان دوو  ــەم  ل هــەركــام  لەگۆشەنیگای 

شیكردنەوە بۆ كارگێڕیی بەبازاڕكردنی سیاسی دەكرێت.

ئامرازەكان و كاراێكان لە تیۆری بەبازاڕكردندا
كاریگەریی  لەژێر  بەبازاڕكردن  هەنوكەیی  ئەدەبیاتی 
تیۆریی  بەبازاڕكردندایە.  تیۆریی  ئامرازیانەی  روانگەی 
بەرهەم،  ئامڕازەكانی  لەخۆگری  كە   )4Ps( بەناوبانگی 
نرخ، باڵوكردنەوە و پێشخستنە، هەروەها چەمكی تێكەڵەی 
تیۆریی  بیرۆكەی  بنەڕەتی  و  بناغە  بــەردی  بەبازاڕكردن 
بەبازاڕكردن  كالسیكی  ئەدەبیاتی  بەمپێیە  بەبازاڕكردنن. 
لە ئاڕاستە یان قوتابخانەیەك پەیڕەویدەكات، كە دەتوانین 
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بەناوی قوتابخانەی كارگێڕی یان ئامرازیانە ناوزەدی بكەین. 
جێگای سەرسوڕمان نیە ئەگەر بڵێین كە ئەو توێژینەوانەش 
رێبازی  بــەڕێــوەچــوون،  سیاسیدا  بــەبــازاڕكــردنــی  لــە  كــە 
كارگێریی بەبازاڕكردنیان بە روانگەی میتۆدۆلۆژی خۆیان 
و  ئامڕازیانە  روانگەی  و  كارگێڕی  رێبازی  بەاڵم  دانــاوە. 
تێكەڵەی بەبازاڕكردن لە سااڵنی رابردودا، بەهۆی هەندێك 
ئەو  بونەتەوە.  رەخنە  روبــەڕوی  چەمكییەوە،  كەموكوڕی 

رەخنانە لە سێ  بەرەوە راست و لەجێی خۆیاندا بون:
كارگێڕی  رێبازی  كە  ــراوە  وت قــەڵــەمــڕەودا،  ئاستی  لە 
كەواشبو  دەدات.  بەرخۆریەكان  كااڵ  بە  ناوەندێتی  زۆربە 
خــزمــەتــگــوزاریــەك كـــە بـــە تــایــبــەتــمــەنــدی جـــەوهـــەری 
هاوكاتبونی  و  )هەستپێنەكراوی(  دەرهــەســتــبــون  وەك 
بەرهەمهێنان و بەكارهێنان دەناسرێتەوە، بەگشتی ناتوانێت 
بەرهەمە  لە  ئــەوەی  )وەك  ئاڵوگۆڕیدا  هاوكێشەیەكی  لە 
بەرخۆریەكاندا هەیە( جێی ببێتەوە. تێكەڵەی بەبازاڕكردن، 
فرۆشیار بە توخمێكی چاالك و بەكارهێنەر بە بونەوەرێكی 
بەرهەمی  سەربە  تێكەڵەیە  ئەو  دەكــات؛  گریمانە  پاسیڤ 
و  ئاڵوگۆڕیەكانە  پەیوەندیە  و  )هەستپێكراو(  بەرهەست 
بداتەوە.  خزمەتگوزاریەكان  ئاڵوگۆڕی  وەاڵمــی  ناتوانێت 
هەرچەند كۆمەڵێك هەوڵ بۆ بەكارهێنانی )4P( لە بواری 
خزمەتگوزاریدا دراوە )بۆ نمونە چەمكی 7P(، بەاڵم زۆرێك 
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بونیان  هەیە  هەر  هێشتا  ناتەواویانە  و  كەموكورتی  لەو 
)كەوایە ناكرێت پرسی خزمەتگوزاریەكان لە چوارچێوەی 

تیۆریەكانی )4P(و هتددا بگونجێنین(.
رێبازی كارگێڕی دەتوانێت بەهۆی كۆمەڵێك تایبەتمەندی 
لەو  بكرێتەوە،  زۆرتریش  رەخنەی  روبــەڕوی  دیكەشەوە 
ئەو  رێبازە  بكەین  بــەوە  ئاماژە  دەتوانین  تایبەتمەندیانە 
ناتەواوە لەوەی كە چاالكیە گشتیەكانی بەبازاڕكردن بخاتە 
ژێر چەتری پشتیوانی و كاریگەریی خۆیەوە. ئاڵوگۆڕەكانی 
پەیوەندی  وەك  تایبەتمەندی  بــە  زۆرجـــار  كــە   )B2B(
ئاڵۆز، ركابەرانە و هاوكارانە لەنێوان ئەكتەرانێكی )الیەن( 
جۆراوجۆردا كە پەیوەندی راستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆیان 
لەنێواندایە، دەناسرێنەوە، ناتوانن بە ئاسانی لەچوارچێوەی 
قوتابخانەی كارگێڕیدا جێیان ببێتەوە. پەیوەندی الیەنەكانی 
ئاڵوگۆڕەكە و ناڕونی سنورەكانی نێوان ئەكتەرانی چاالك 
كە  پێملكردووە  )B2B(ی  بەبازاڕكردنی  تیۆری  لەبازاڕ، 
رایەڵەیی  نمونەی  وەك  جێگرەوەی  ئاڕاستەی  دوای  بە 
بەبازاڕكردنی پیشەسازی و گروپی  كڕینەوە )IMP(، بێت.

لەبەرچاوگرتنی  بە  رەخنەش  كۆمەڵێك  بڵێین  دەكرێت 
گەشەی مێژویی قوتابخانەی كارگێڕی روبەڕوی ئەو ڕێبازە 
دەكرێتەوە، كە لەجێی خۆیدایە. لەم ڕووەوە دەكرێت بڵێین 
قوتابخانەی كارگێڕی نەیتوانیوە بەتێپەڕبونی كات هەندێك 
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لە چەمكە سەرەكی و كلیلیەكانی خۆی لەگەڵ گریمانەكانی 
ئابوری بەرفراواندا )ئابوری گەورە( بگونجێنێت و لەهەندێك 
بوە. )4P( وەك  ئەو چەمكانە خەمسارد  لەمەڕ  دۆخیشدا 
بەم  فۆرمە  بەبازاڕكردن،  كارگێڕیی  تێكەڵەی  لە  بەشێك 
نوێیەی، یەكەمجار لەالیەن "مەك  كارتی"یەوە خراوەتەڕوو. 
بەاڵم پۆلێنكردنی ئەو لە )4( ئامڕازی سەرەكی بەبازاڕكردن 
پێكەوەدەنرێن،  تێكەڵەیەكدا بەشێوازێكی هاوئاهەنگ  لە  كە 
تەنیا یەكێك لەو تیۆریە زۆر و زەوەندانەیە كە سەبارەت 
بە چەمكی هاوئاهەنگی ئامڕازەكان لە بەبازاڕكردندا بونیان 
هەیە )تەبایی ئامڕازەكان لە بەبازاڕكردندا(. "بۆردن" باس لە 
)12( بگۆڕی جیاواز )دەستەی بگۆڕە ئامڕازەییەكان( دەكات. 
تێكەڵەیەكدا(  لە  )بگۆڕەكان  پێكەوەنانی  ئایدیای  لەڕاستیدا 
كە لەالیەن "كۆلیتن"ـەوە خراوەتەڕوو ئایدیایەكە كە پێشتر 
هەبوە و بەبازاڕكردنی وەك تێكەڵكەری توخمی جۆراوجۆر 

)یەكدەستكەرەوەی توخمی جیاواز( لەبەرچاوگرتووە.
لەكۆتایدا، پێناسە و تێگەیشتنی "مەك  كارتی" و پاشان 
"كاتلێر" لە تێكەڵەی بەبازاڕكردن، بەهۆی لەبەرچاونەگرتنی 
گرتنەبەری  پێكهاتە(،  )میتافۆری  تێكەڵە  خوازەی  ئاڵۆزیی 
ســادەیــی  پــۆلــێــنــكــردن،  ــۆ  ب زانــســتــی  ــەی  هــەڵ میتۆدێكی 
لەڕادەبەدەر و نەبونی توانای راڤە و.... بەردەوام بەتوندی 

رەخنەی لێدەگیردرێت.
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 )4P( ــۆری ــی ــەڕوی ت ــ ــەی روبـ ــان هــەنــدێــك لـــەو رەخــن
هەیە.  چەمكیەكانەوە   باسە  بە  پەیوەندیان  دەكرێنەوە، 
بنەماكانی  بەبازاڕكردن  كارگێڕی  قوتابخانەی  دەوترێت 
یەكێك لە تایبەتمەندیەكانی تیۆری بەبازاڕكردن روبەڕوی 
دژبەری دەكاتەوە: ئەو تایبەتمەندیە سەرەكیە كڕیارتەوەریە؛ 
كڕیارتەوەری بە واتای دیاریكردن و پاشان رەواندنەوەی 
پێداویستی و داواكاریەكانی كڕیارەكان )ئامانج(، بەئاشكرا 
)كڕیارتەوەری(  ئەو چەمكە  بەبازاڕكردنە.  تیۆری  بنەمای 
لەگەڵ چەمكەكانی وەك فرۆشیارتەوەری، یەك ئاڕاستەیی، 
)كە وەهادەردەكەویت هەر    push-oriented پارادایمی
ئەو شتەیە كە قوتابخانەی كارگێڕی دەیەوێت روونیبكاتەوە(، 

لە بەبازاڕكردندا دژایەتی تەواوی هەیە.
سەرەڕای هەمو ئەو رەخنانەی كە بەرەوڕوی قوتابخانەی 
كارگێڕی و ئامڕازیانەی بەبازاڕكردن دەكرێتەوە بۆ هەندێك 
سیاسی،  بــەبــازاڕكــردنــی  وەك  بنیادنراوی  ــازە  ت بـــواری 
رەهەندە  لەگەڵدایە:  سودمەندی  كۆمەڵێك  ئەو  روانگەیە 
كردەییەكانی جێگای جێبەجێكردن و تێگەیشتنی زۆرتریان 
هەیە، فێركاری بابەتەكانی بەبازاڕكردن لەڕێگەی روانگەی 
ئامرازیانە و كارگێڕیەوە بۆ هۆگرانی بەبازاڕكردنی سیاسی 
چەمكەكانی  گواستنەوەی  بــەم  هــۆیــەوە  هــەر  ئاسانترە، 
بەبازاڕكردن بۆ سیاسەت ئاسانتر جێبەجێدەبێت. بەم  پێیە 
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راسپاردەی ئەوەیە كە بۆ پەرەپێدانی بنەما میتۆدۆلۆژیەكانی 
تیۆری بەبازاڕكردنی سیاسی و هەروەها تەبایی تیۆریەكەی 
)بەبازاڕكردنی سیاسی( لەگەڵ ئەو پێشڕەویە چەمكییانەی 
لە تیۆری بەبازاڕكردندا هاتونەتەئارا، قوتابخانەی كارگێڕی، 

ئامڕازی بەبنەما وەربگیردرێت.
بۆ سازان لەگەڵ ئەو لێكدژانە، لەم  بەشەدا هەوڵدراوە 
شرۆڤەی  لەجیاتی  ــارا  ك یــان  ئــەركــدارانــە  شرۆڤەیەكی 
كارگێڕی بخرێتەڕوو. كارەكانی بەبازاڕكردن پەیوەندیدارن 
پێداویستیە رێكخراوەییانەی،  و  پابەندی  لە  بەو دەستەیە 
ڕێكخراوێك  هــەر  ــازاڕكــردنــەوە،  ــەب ب بــە  پەیوەستن  كــە 
ئەو  هەیە.  ئەوانە  هەبونی  بە  پێویستی  سەركەوتن  بۆ 
كاركردانە ئامانجە ستراتیژیەكانی رێكخراوەكان بەپێی ئەو 
ئامڕازە  پێشاندەدات.  بەڕێوەبچن،  دەبێت  كە  چاالكیانەی 
بەبازاڕكردن كەرەستەی جێبەجێكردنی ئەو  جیاوازەكانی 

چاالكیانەن.
نەبێت(،  راســت  هێڵێكی  )لەسەر  ناڕێك  پەیوەندیەكی 
بونی   بەبازاڕكردندا  ئامڕازەكانی  و  كاراییەكان  لەنێوان 
كــارە  پشتیوانی  دەتــوانــن  ئــامــڕازەكــان  بــەم  پێیە  هــەیــە؛ 
كارایی  پێداویستیەكانی  دەكرێت  بــن،  جــۆراوجــۆرەكــان 
باسی  بڕەوێنەوە.  ئامڕازەكانەوە،  لەڕێگەی  دیاریكراو، 
ــاكــام دەبــێــتــەهــۆی  ئ بـــەبـــازاڕكـــردن وەك  كــارایــیــەكــانــی 
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ــۆ نــمــونــە ئــاگــایــی لە  ــان، ب ــەك ــە كــەرەســت ئـــاگـــاداربـــون ل
كارایی  قوتابخانەی  هەم  ئــەوەشــدا،  لەگەڵ  ئامڕازەكان. 
سەرنج  كە  ڕووەوە  لــەو  ئــامــڕازی  قوتابخانەی  هــەم  و 
)پەیوەندی(  دانوستانەكان  و  بازرگانیەكان  ئاڵوگۆڕە  بە 
دەدەن، پەیوەندیان بە یەكترەوە هەیە. كەوابو، ئەدەبیاتی 
ــت لە  ــێ ــوان ــی ســیــاســی دەت ــردن ــازاڕك ــەب ــی ب ــردن ــوەب ــەڕێ ب
بەبێئەوەی  بەدەستبێت،  كــارایــی  وشــیــاری  تێگەیشتنی 
چەمكە  لە  ئامڕازییەكان،  شیكردنەوە  لە  بێت  پێمل  كە 
بەڕێوەبردنی  كاراییەكانی  دەستهەڵگرێت.  بنەمایەكانی 
زۆرتر  دەبێت  كە  ئەرگیومێنتێكە،  سیاسی  بەبازاڕكردنی 

لێكدانەوەی بۆ بكرێت.

تاوتوێكردنی توخمەكانی روانگەی كارایی
)8( كارایی یان ئەرك كە لەخوارەوە باسییان دەكەین، 
بە كاراییە گشتیەكان ناوزەد دەكرێن، چونكە ئەو  كاراییانە 
پەیوەندیدارن بە پەیوەندیە ئاڵوگۆڕیەكانی پارت یان كاندید 
لەنمونەی  سیاسیەكاندا.  پەیوەندیە  ئاڵۆزی  رایــەڵــەی  لە 
ــەوەی  ــكــردن ــوارەوە دەچــیــنــەســەر رون ــەخـ ــیــدا كــە لـ كــارای
دەنگدەران  جڤاتی  و  پارت  نێوان  پەیوەندیی  توخمەكانی، 
و  ئاڵۆز  پەیوەندیە  لەو  نمونەیەك  وەك  هەڵبژاردندا،  لە 

جۆراوجۆرانە لەبەرچاو دەگیردرێت.
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كارایی بەرهەم )ئەركی بەرهەم( 
هەبونی  دانوستانێك  مسۆگەربونی  بۆ  سەرەكی  مەرجی 
شتێكە كە بكرێت بۆ ئەویدی بیخەیتەڕوو، ئەو )شتە( سەرەتا 
"فیلیپ  یەكەمجار  هەبێت.  بەها ی  )دەنــگــدەر(،  كڕیار  بۆ  دەبێت 
كاتلێر" لەوتارێكدا سەبارەت بە قەڵەمڕەوی بەبازاڕكردن، بابەتی 
بەرهەمی پارت و كاندیدە سیاسیەكانی تاوتوێكرد و بەبازاڕكردنی 

بە شایستەی ئەوە زانی كە لەم بوارەدا بونی هەبێت.
پەیوەندیی  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  لە  بەرهەم  چەمكی 
كاندیدەكاندا  لە  كە  هەیە  زەینیەتێكەوە  و  وێنە  بە  زۆری 
ســەرەداوانــەن  ئــەو  كاندید  تایبەتمەندیەكانی  لــەئــارادایــە. 
لەبەرچاویان  بڕیارداندا  لەكاتی  دەنــگــدەر  كە  )ســەرتــاڵ( 
"كۆلینز"  و  "باتلێر"  بــەاڵم  پــێــدەدات.  گرنگییان  و  دەگرێت 
توخمی  چەند  لە  پێكەوەنراو  سیاسی،  بەرهەمی  چییەتی 
جیاواز دەزانن. ئەو توخمانە دەتوانن خودی كاندید، پارت 
نێوان  پەیوەستیی  ــەرەڕای  سـ بێت.  ئایدیۆلۆژیاكانی  و 
توخمەكانی بەرهەمی سیاسی، دەكرێت هەركامەیان بەجیا 
یەكێكە  مەرشمێنت"یش  "لیس  خاتوو  كارگێڕی.  بكرێنە 
سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  بــواری  لە  چــاالك  توێژەرانی  لە 
سیاسی  بەرهەمی  لە  رەفتارگەرایانەتر  تێگەیشتنێكی  كە 
پێشكەشدەكات: )بەرهەمی سیاسی هەڵگری چاالكی هەمو 

ئەكتەرانی پەیوەندیداری ناو پارتە(.
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"بێرنان" توخمە جۆراوجۆرەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی 
بــەرژەوەنــدیــە  و  بەها  سیستمەكانی  بە  پەیوەستدەكات 
بنەماییەكانی كۆمەڵگا و دانوستانی دینامیكی ئەوان لەگەڵ 
ئەزموونی  بە  و  جیاواز  وەفاداریی  پلەی  بە  دەنگدەرانێك 

جۆراوجۆری دەنگدانەوە تاوتوێدەكات.
بەڵێنێك  وەك  سیاسی  بەرهەمی  بكرێت  رەنگە  تائیرە 
دەچــێــت.  خــزمــەتــگــوزاری  لــە  ــر  زۆرتـ كــە  لەقەڵەمبدەین، 
لەالیەن  سیاسی  بەرهەمی  خزمەتگوزاریانەی  رەهەندی 
تایبەتمەندیی  بەم  پێیە  تاوتوێكراوە.  توێژەرێكەوە  چەند 
ئەو  بەرهەمە هەڵگری تایبەتمەندیی كەسایەتی كاندیدەكان، 

باسە گەرمەكان، چوارچێوە ئایدیۆلۆژییەكانە.
توخمانە  ئــەو  هــەمــو  تێبكۆشن  پــارتــەكــان  پێویستە 
بتوانن  تا  كۆبكەنەوە  هەمەگیردا  برەندێكی  چەتری  لەژێر 
كارگێڕی  كــارا  بەشێوازێكی  دەنــگــدەران  داواكــاریــەكــانــی 
چەتری  ژێر  لە  بەرهەم  توخمەكانی  خڕكردنەوەی  بكەن. 
بەرهەمدا  دابینكردنی  لەكاتی  كە  گرنگە  بابەتێكی  برەند، 
دەبێت رەچاوبكرێت. ئەو  بابەتە بڕیاردانە لەسەر قورسایی 
توخمی چەمك هەڵنەگر )ئایدیۆلۆژیا(، چەمك هەڵگر )پێشینە 
كاندید(  )تایبەتمەندیەكانی  هەڵگر  نیوەچەمك  سیاسیەكان(، 

یان رێنوێنیكردن یان پەیڕەویكردن لە دەنگدەر.
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لەكۆتایدا رەنگە بكرێت وەها ئاكامگیری بكەین، كە كارایی 
بەرهەم شتێك زیاتر لە دابینكردنی بەڵێنێكی هەڵبژاردن نیە، 
كە دەبێت لەداهاتوودا و لەهەلومەرجێكی تایبەتدا لەرێگەی 
كارایی دامودەزگای باڵوكردنەوەوە رابگەیەندرێت. تێبینیی 
تایبەتمەندیەكانی  هــەڵــبــژاردن  بەڵێنی  كە  ئــەوەیــە  گرنگ 
گروپەكانی  لەالیەن  هەر  نەك   كە  هەیە،  گشتی  كااڵیەكی 

ئامانج بەڵكو لەالیەن هەر كەسێكی دیكەوە بەكارببرێت.

كارایی باڵوكردنەوە 
پرۆسەی  لــە  بەشێك  وەك  بــاڵوكــردنــەوە  ئــامــڕازەكــانــی 
بەبازاڕكردنی سیاسی، زۆرتر پەیوەندی بە ئەندامانی پلەنزمی 
پارت و كەسانێكەوە هەیە، كە تازە هاتوونەتە ناو سیاسەت 
پۆستەر  هەڵواسینی  دەنگدەران،  ماڵی  بۆ  ئەركی رۆیشتن  و 
لە  بەشە  ئەو  لەئەستۆیە.  ناوچەییان  پشتیوانی  راكێشانی  و 
كارایی باڵوكردنەوە كە پەیوەندی بە كاندیدەوە هەیە، بریتیە 
گــەورەكــان،  میتینگە  بــەرێــوەبــەری  لــێــدوان،  وەك  كــاری  لە 
بەشداری لە پرێس  كۆنفرانسەكان و هتد. كارایی باڵوكردنەوە 
الیەنی  بۆ  خستنەڕوی  و  سیاسی  بەرهەمی  بە  ســەبــارەت 
بەرامبەر، بریتیە لە ئاڵوگۆڕ. ئەو كاراییە دوو ڕەهەندی هەیە: 
بەڕێوەبردنی  سیاسی؛  بەرهەمی  پێشكەشكردنی  و  ئامادە 

كەمپینی ریكالمی بەشێوازێكی رێكوپێك و یەكگرتوو.
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بەواتای  ریكالمی  كەمپینی  بەڕێوەبردنی  رەهــەنــدی 
خستنەڕووی هەمو توخمەكانی بەرهەمی سیاسی بۆ الیەنی 
بەرامبەر، واتە دەنگدەران. ئەو بابەتە راگەیاندنی رێبازەكانی 
پارت سەبارەت بە پرسە گرنگەكان، خستنەڕووی خودی 
كاندید لەڕێگەی كەناڵی شیاو )وەك ریكالمی تەلەفزیۆنی، 
chat showسەردانی راستەوخۆ، كۆنفرانسەكانی پارت و
میدیاكانی  تەبایی  و  گونجاوێتی  لە  دڵنیابونەوە  و  ەكــان( 
باڵوكەرەوە لەگەڵ چەتری ئایدیۆلۆژی پارت لەخۆدەگرێت. 
 webTVوەهادەردەكەوێت كە بەهاتنی میدیای نوێی وەك

و كەمپینە ئەلكترۆنیەكان ئاڵۆزی ئەو كاراییە زۆرترببێت.
بە  باڵوكردنەوە كە سەبارەت  كارایی  دیكەی  رەهەندی 
بەرهەمی سیاسیە ئاماژە بە جێبەجێكردنی بەڵێنە سیاسیەكان 
دەكات، كە پێشتر بە دەنگدەران دراون. ئەو كاراییە كاتێك 
دێتە ناو كایەكەوە كە پارت یان كاندیدی سیاسی، ئامڕازی 
سیاسی و یاسایی پێویست بۆ دابینكردن و مسۆگەركردنی 
رەهەندی  چاالكبونی  كەوابو  هەبێت.  خۆیان  بەڵێنەكانی 
روودەدات،  كاتێك  بەزۆری  باڵوكردنەوە  كارایی  دووەمی 
"ورتمەن"  بگرێتەدەست.  دەسەاڵت  پارتەكەی  و  كاندید  كە 
خزمەتگوزاری  یان  بەرهەم  پێشكەشكردنی  وایــە  بــڕوای 
لە  كە  جەوهەریانەوە  تایبەتمەندیە  ئەو  بەهۆی  سیاسی، 
ئەگەر  دەبێتەوە.  فرەوفراوان  ئاڵۆزی  روبــەڕوی  ناخیدایە، 
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لە  شــیــاوی  خستنەڕوو  سیاسی  ئایتمێكی  دانێین  وای  
لە  بەگشتی  بەو جۆرەی كە  )هەر  جۆری خزمەتگوزارییە، 
ئەدەبیاتی بەبازاڕكردنی سیاسیدا وای  دەبینن(، لەو ڕووەوە 
دەنگدەران  لەالیەن  هاوبەش  بەشێوازی  هەرخزمەتێك  كە 
و  سیاسەت  بەوپێیەش  و  بــەرهــەمــدێــت  پــارتــەكــانــەوە  و 
رێبازەكانیش بەشیوازی هاوبەشی گەاڵڵە و كۆنوس دەكرێن، 
خزمەتگوزاری  رادەستكردنی  و  چــاودێــری  ئیتر  كــەواتــە 
ئەو  هەیە.  زۆری  هــەرە  گرنگیەكی  سیاسی  )بــەرهــەم(ی 
رادەستكردنی  تێبگەین  كە  دەبێتەوە  ئاڵۆزتر  كاتێك  پرسە 
بەرهەمێكی سیاسی، بوەتە بەشی سەرەكی لە چاوەڕوانیی 

و داواكاریەكانی دەنگدەران لەو بەرهەمە.
پێبكەین  ئاماژەی  دەبێت  لەكۆتایدا  كە  گرنگ  خاڵێكی 
پەیوەندیدار  گرنگەكانی  بگۆڕە  لە  زۆرێــك  كە  ئــەوەیــە، 
بــە كــارایــی رادەســتــكــردنــی بــەرهــەم و كــاریــگــەر لەسەر 
لە  خزمەتگوزاریەكان،  ســەركــەوتــوانــەی  جێبەجێكردنی 

دەرەوەی كۆنتڕۆڵی دەوڵەت یان پارتدایە.

كارایی تێچوو 
دیاریكردنی نرخ و تێچووی بەرهەم یان خزمەتگوزاری 
ئــامــڕازی  ئاڵۆزترین  و  ناڕوونترین  بــە  هێشتا  سیاسی 
بەبازاڕكردنی سیاسی دێنەئەژمار. لە ئاڵوگۆڕە بازرگانیەكاندا 
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هەیە،  لــەڕادەبــەدەری  گرنگیەكی  نرخدانان  و  تێچووەكان 
بەگشتی  دیاریكراو  بەرهەمێكی  نرخی  لــەبــەرئــەوەی  كە 
بەهای  ــی  درك بــۆ  كــڕیــار  كــە  لــەخــۆبــوردەیــیــە،  گرنگترین 
لە  وایە  بڕوایان  لەتوێژەران  هەندێك  دەیكات.  بەرهەمەكە 
نمونەی  )پێوەر-  هاومانایەك  نرخ  بۆ  سیاسیدا  ئاڵوێرێكی 
كە  لێكۆڵینەوەیەك  بەپێی  نیە.  بونی   هاوواتا(   - هاوشێوە 
سایكۆلۆژی  چەمكێكی  وەك  نرخ  ئەنجامیداوە،  "نیفنگیر" 
دەنگدەر  كە  تێچوونێك  یان  نرخ  توخمەكانی  وێناكراوە. 
نیشتمانپەروەرانە،  هەستی  دەتوانێت  خەرجیبكات،  دەبێت 
بێت.  ــیــەكــان  دەرون نائەرخەیانیە  و  ئــابــوریــەكــان  پرسە 
لەبەرهەمی  بەشێك  وەك  كاراییە  ئــەو  كارگێڕیكردنی 
سیاسی خاڵێكی ئاڵۆز و ناڕوونە، كە هێشتا رێگەچارەیەكی 

دیاریكراوی بۆ نەخراوەتەڕوو.
بە  ئاماژە  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  لە  تێچوو  كارایی 
راستەقینە  كەسێتیی  و  رەفتاری  لەمپەری  كارگێڕیكردنی 
كەمكردنەوەی  دەكــات.  دەنگدەران  لەالیەن  وێناكراو  یان 
دەنگدەرەكان،  بۆ  بڕیاردان  پرۆسەی  ماوەی  تێچووەكانی 
پرۆسەی  ئاسانكردنی  لە  تێچوو  كارایێكانی  لە  یەكێك  بە 
ئاڵوگۆڕی سیاسی لەقەڵەمدەدرێت. ئەو بابەتە واتە دابەزینی 
بەرزبونەوەی  بەواتای  دەنگدەر  بۆ  دەتوانێت  تێچووەكان 
بــەشــداریــی سیاسی و  ــی( ســودمــەنــدیــەكــانــی  ــردن ــادك )زی
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تێچووەوە  كارایی  لەڕوانگەی  بێت.  هەڵبژاردن  پرۆسەی 
بەڕێوەبەرایەتی كەمپین دەبێت هەوڵبدات تێچووە دارایی و 
ناداراییەكان )پارەیی و ناپارەیی( كە دەنگدەر بۆ سەرقاڵبون 
بە تاوتوێكردنی زانیاریە سیاسیەكان، قبوڵكردنی یەك بڕوا، 
دواجار  و  )جێگرەوەكان(  ئاڵتەرناتیڤەكان   هەڵسەنگاندنی 
پێیەتی،  پێویستی  سیاسی  پــرۆســەی  لــە  بــەشــداریــكــردن 

دابەزێنێت بۆ كەمترین ئاست.

كارایی پەیوەندیەكان )راگەیاندن(
زانیاری  گەیاندنی  بەمەبەستی  پەیوەندیەكان،  كارایی 
بــەرهــەمــی سیاسی  ــە  ب ــەوە ســـەبـــارەت  ــردن ــارك و وشــی
گرێدراویەكی توندی بە هاوبەشەكانی ئاڵوگۆڕەكە )الیەنی 
بە  پەیوەندیەكان  هەیە.  دەنگدەرانەوە  بە  واتە  دووەم(، 
پێناسە  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی  جــەوهــەری  و  چییەتی 
تــەوەری  )راگــەیــانــدن(،  پەیوەندیەكان  هەرچەند  دەكــەن. 
كە  روانــگــە  ــەو  ئ الوازی  بـــەاڵم  كەمپینەكانە،  زۆربـــەی 
بەبازاڕكردنی سیاسی  )هاوواتا(،  پەیوەندیەكان هاومانای 
بــەبــازاڕكــردنــی  لــە  بــەرتــەســك  پێناسەیەكی  و  ــێــت  دادەن
هــەڵــگــرتــووە.  بــاســی زۆری  پــێــشــكــەشــدەكــات،  ســیــاســی 
دابینكردن  واتای  بە  سیاسیەكان  پارتە  بۆ  پەیوەندیەكان 
و  سیاسیەكانە  هێما  و  وێــنــە  ــاوەڕۆك،  ــ ن پێكهێنانی  و 
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دەتوانێت لە شرۆڤە و تێگەشتنی دنیای ئاڵۆزی سیاسەتدا 
دەگەڕێتەوە  پەیوەندیەكان زۆرتر  كارایی  یارمەتیدەربێت. 
رونترین  بــە  سیاسیەكان:  پەیامە  ســادەكــردنــەوەی  بــۆ 
شێوازی بەردەست هەڵوێست بگرن و لەزەینی چاودێراندا 
وێنەسازی بكەن، ئەوكات بەهەر شێوازێك دەتانەوێت وتار 
و لێدوان بدەن. كارایی پەیوەندیەكان لەگەڵ ئەو ڕەهەندە 
پێشكەشكردنی  بۆ  ئاماژەیە  كە  باڵوكردنەوە،  كارایی  لە 
باڵوكردنەوە  كارایی  هەیە.  دانوستانی  ریكالمی  كەمپینی 
پێناسە  ناوەڕۆك  پەیوەندیەكان  دابیندەكات، كارایی  میدیا 
پەیوەندیەكان  كارایی  كە  رەچێتانەی  لەو  یەكێك  دەكات. 
دەینوسێت )رێگەی پێدەدات(، وتووێژ لەگەڵ هاوبەشەكانی 
وتووێژ  ئەو  نمونەی  دەنگدەرەكانە.  واتــە  ئاڵوگۆڕەكە، 
چارەسەری  هاوبەشی  رێكخستنی  دەتوانێت  دیالۆگە  و 
كێشەكان لە دانیشتنەكان و هەوڵدان بۆ بنیاتنانی شەپۆلی 
ئەو  دروستكردنی  هەرچەند  بێت.  چەندالیەنە  زانــیــاری 
ئامڕازەكانی  لەڕێگەی كۆمەڵە  دیالۆگانە هەنوكە و  جۆرە 
بەبازاڕكردنی سیاسیەوە جێگای مسۆگەركردن نیە، بەاڵم 
دەتوانێت  ئینتەرنێتیەكان  و  ئەلكترۆنی  میدیا  سەرهەڵدانی 
بەهێزبكات.  پەیوەندیەكان  هاوبەشكەرەی  رەهەندە  ئەو 

ئەو بابەتە لەبەشی سێیەمدا بەتێروپڕی باسكرا.
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كارایی كارگێڕیكردنی هەواڵ 
پەیوەندیەكانە.  كارایی  دیكەی  شێوازێكی  كاراییە،  ئەو  
دووەمەكانی  هاوبەشە  بە  پەیوەندی  كاراییە  ئــەو  بــەاڵم 
ئەو  "ریــنــگ"  هــەیــە.  میدیاكانەوە  لــەوانــە  ئــاڵــوگــۆڕەكــەوە، 
گشتیەكان  ریكالمە  كارگێڕی  بــە  پــەیــوەنــدیــدار  كاراییە 
ئەوتۆیان  كۆنتڕۆڵێكی  كاندید  یــان  ــارت  پ كــە  ــێــت،  دەزان
و  راڤــە  گشتی،  پەیوەندی  وەك  چاالكی  نیە.  بەسەریەوە 
ئەولەویەتە  ئامادەكردنی  و  زانیاریەكان  شرۆڤەكردنی 
كارگێڕیی  كارایی  نمونەكانی  بە  هەواڵنێریەكان  )لەپێشینە( 
هەواڵ دێنەئەژمار. چەندە رۆڵی میدیاكان لە گواستنەوەی 
پەیام بۆ پارتەكان، بەرجستەتر ببێتەوە، بەهەمان پێودانگ 
لەڕووی كارایی كارگێڕیكردنی هەواڵەوە گرنگی زۆرتریان 
كەناڵەكانی  بەكارهێنانی  هەواڵ  كارگێڕی  بەگشتی  دەبێت. 
هەواڵ  كارگێڕیكردنی  كارایی  لەخۆدەگرێت.  باڵوكردنەوە 
دەتوانێت نێواندار یان پردی پەیوەندیی نێوان گروپی وەك 

رۆژنامەوانان و سەرۆكە جێبڕواكان بێت.

كارایی كۆكردنەوەی یارمەتیە داراییەكانی هەڵبژاردن 
بازرگانیدا  لەدنیای  دارایــیــەكــان  یارمەتیە  راكێشانی 
چوارچێوەی  لە  تێچووە.  كــارایــی  لە  دانــەبــڕاو  كارایێكی 
نێوان  ئاڵوگۆڕی  پەیوەندی  )وەك  نائابوریەكان  ئاڵوگۆڕە 
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پەیوەندیەكی  هیچ  سیاسەتدا،  لەدنیای  دەنگدەر(،  و  پارت 
بۆ  كــەواتــە،  ــە بونی  نیە.  ــەن پــارەیــی دووالی دیــاریــكــراوی 
بۆ  شــیــاو  و  پێویست  ــارەی  پـ ســەرچــاوەی  دابینكردنی 
چاالكیەكی سیاسی، پێویستە كاراییەكی جیاواز بۆ راكێشان 
پارتی  رەچاوبكرێت.  داراییەكان  یارمەتیە  كۆكردنەوەی  و 
سیاسی و كاندیدەكان، كەموزۆر پشتبەستوو بە یارمەتی 
هەندێك  لە  هتدن.  و  خۆبەخشانە  خزمەتی  جــەمــاوەری، 
راكێشان  كــردەی  ئەمریكا،  لە  نمونە  بۆ  پارتیدا  سیستمی 
كاری  گرنگترین  دارایــیــەكــان،  یارمەتیە  كــۆكــردنــەوەی  و 

سیستمێكی پارتی پێكدێنن.

كارایی كارگێڕیكردنی كەمپینی هاوتەریب 
ئەو كاراییە جەخت لە پێویستی دروستكردنی هاوئاهەنگی 
و گونجاندن لەنێوان چاالكیەكانی پارت و چاالكی رێكخراوە 
چاالكیە  هاوئاهەنگكردنی  دەكـــاتـــەوە.  هــاوتــەریــبــەكــانــی 
ڕێكخراوانە  ئەو  هەوڵەكانی  لەگەڵ  پــارت  كارگێڕیەكانی 
دەرفەتی بەكارهێنانی كاراتری سەرچاوەكان دەڕەخسێنێت. 
سەرەڕای، كەڵكوەرگرتن لە كەمپینی هاوتەریب و پشتیوانی 
رێــكــخــراوەكــانــی دیــكــە، دەتــوانــێــت بــەهــای جــەوهــەری و 
الی  كاندید  و  پــارت  سیاسیەكانی  پەیامە  نــاوەڕۆكــانــەی 
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چاالكیەكانی  لە  ریكالمی  هاوئاهەنگی  زیادبكات.  جەماوەر 
هەڵبژاردن، بەهۆی بونی رایەڵەیەك لە كاریگەریەكان، كە لە 
ئامادەبونی ئەكتەران و فاكتەرە جۆراوجۆرەكان لە فەزای 
سیاسیدا سەرچاوە دەگرن، دەبێت وەك كاراییەكی گشتی 

سەیربكرێت.

كارایی كارگێڕیی ناوخۆیی 
جگە لە ئاڵوگۆڕە دەرەكیەكان، پێكهاتە و یەكگرتویی و 
تەبایی ناوەوەیی پارت و گروپی سیاسیش دەبێت كارگێڕی 
بكرێت. ئەو كاراییە سەرنج بە پەیوەندی نێوان ئەندامانی 
پارت، چاالكان و سەركردەكان دەدات. دەكرێ ئەو كاراییە 
ناوبنرێت بەبازاڕكردنی ناوخۆیی و دەتوانێت رۆڵێكی گرنگ 
لە گەرەنتیكردنی سەقامگیری ناوخۆیی و بەرزكردنەوەی 
وێنەی دەرەكی پارت بگێڕێت. گرنگترین پێوەری وێنەیەكی 
لە  گرنگی  ئاكامی  كە  لــەپــارت،  كوالێتی  خــاوەن  و  بــاش 
نرخاندنی دەنگدەران لەمەڕ پارت دەبێت، بریتیە لە رستێكی 

یەكپارچەی پارت )یەك هەڵوێستی پارت( .

كارایێكان و ئامرازەكان: تێكەڵەی بەبازاڕكردنی جیاواز
ئامڕازەكانی  نــێــوان  تەبایی  و  هاوئاهەنگی  گرنگی 
خۆی  الی  بۆ  كەمی  سەرنجێكی  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
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راكێشاوە. ئەوەی تائێستا لەالیەن لێكۆڵەرەوانەوە جەختی 
كە  ئــامــڕازانــەیــە،  ــەو  ل بێكەڵك  پێڕستێكی  و  لێكرایەوە 
پێوەدیارە.  سیاسیان  بەبازاڕكردنی  تێكەڵەی  كاریگەری 
تێكەڵەی  بۆ  سەرلەنوێ  چەمكدانانی  بۆ  هەوڵ  كۆمەڵێك 
هەواڵنە،  ئەو  رەهای  وەسفی  بەاڵم  دراوە،  بەبازاڕكردن 
لە  ــازاڕكــردنــی  ــەب ب چەمكەكانی  گونجاندنی  ــی  ــەت دەرف
دژواركــردۆتــەوە.  ئامڕازیدا  لەئاستی  النیكەم  سیاسەتدا، 
بەبازاڕكردن  تێكەڵەی  كارایی،  بەپێی شیكردنەوەی  بەاڵم 
و  كــارایــی  دەكـــات.  گریمانە  زیــادە  رەهــەنــدی  كۆمەڵێك 
ئامڕاز بەیەكەوە گرێدراون و زۆر بەیەكدیەوە پەیوەستن. 
بە  ناوەندێتی  دەبێت  كارگێڕی  پێماندەڵێن  كاراییەكان 
زانستیەكانی  میتۆدە  ئــامــڕازەكــان،  ــدات،  ب خاڵگەلێك  چ 
مــســۆگــەركــردنــی كــارایــیــەكــانــمــان بــۆ دابــیــنــدەكــەن. بەم 
بۆ  هـــەوڵ  سیاسیدا  بــەبــازاڕكــردنــی  لــەئــەدەبــیــاتــی   پێیە 
لەم  ــت.  ــ دەدرێ تێكەڵكراو  روانــگــەیــەكــی  دروســتــكــردنــی 
بــارەی  لە  هــەر  نــەك   بــەبــازاڕكــردن  تێكەڵەی  روانگەیەدا 
هێنانەئارای هاوئاهەنگی و تەبایی نێوان ئامڕازەكانە، بەڵكو 
واجبە  لەگەڵ  ئامڕازەكان  پەیوەندی  سەر  دەشپەرژێتە 
تێكەڵەیی  روانگەی  هەروەها  )ئەركەكانیان(.  كارایەكانیان 
نێوان  دەتوانێت بەهۆی بەڕێوەبردنی باشتری پەیوەندیی 
پێچەوانەیان  پەیوەستەیی  جاربەجار  كە  ئامڕازانەی  ئەو 
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واتە  پێچەوانە  ئاڕاستەی  بە  بــەاڵم  هەیە،  ــەردەوامــی  )ب
دیكەی  ئــەوی  كەمكردنی  یەكێكیان  زیادبونی  نمونە  بۆ 
جۆراوجۆرەكاندا  كاراییە  مسۆگەركردنی  لە  بەدواوەیە( 

هەیە، جێگای گرنگیپێدانی فراوان بێت.

كاراییەكان و بازاڕە سیاسیەكان
ئاڵوگۆڕیانە،  پەیوەندیە  ئەو  هەمو  دەبێت  كاراییەكان 
كە لە بازاڕە سیاسیە بچوكەكاندا بونیان هەیە و هەروەها 
)دەاڵڵەكانی دەسەاڵت( لەالیەن  پەیوەندیانە  ئەو  كارگێڕی 
پەیوەندی  و  تــەوەر  وەك  پــارت  ئەگەر  لەخۆبگرن.  ەوە 
سەرەكی  پەیوەندی  وەك  دەنــگــدەران  كۆمەڵەی  لەگەڵ 
ــازاڕی  وردەبـ سێ  دەتوانین  پێیە  بــەم   لەبەرچاوبگرین، 

سیاسی جیاواز دیاریبكەین:
یەكەم، وردەبازاڕی هەڵبژاردن: كە پەیوەندی سەرەكی 
و  كاندید(  )یــان  پــارت  لەنێوان  بـــازاڕەدا،  لەم  ئاڵوگۆڕی 
وردەبــازاڕەدا،  لەم  ئەڵبەت  دەبێت.  دەنگدەران  كۆمەڵەی 
داراییەكاندا  پشتیوانە  و  چاالكان  ئەندامان،  لەگەڵ  پارت 
نێوان  دانوستانی  ئاماژەیە  شایەنی  دەبێت.  لەپەیوەندیدا 
پارت و دەنگدەران، بە ئاڵوگۆڕی راستەوخۆ واتە پێدانی 
دەنگ لە دەنگدەرەوە بۆ كاندید سنوردار نابێتەوە، بەڵكو ئەو 
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پەیوەندیە دەتوانێت لەڕێگەی شێوازی ناڕاستەوخۆشەوە، 
لەوانە میدیاكان، بونی هەبێت.

ئاڵوگۆڕی  پەیوەندی  ــەت:  دەوڵ ــازاری  وردەبـ دووەم، 
ــان لــەالیــەكــی  ــی ــاوواڵت ــەوە و ه ــەك ــەالی ــەت ل ــ ــوان دەوڵ ــێ ن
دامودەزگا  لەڕێگەی  پەیوەندیە  ئەو  لەخۆدەگرێت.  ترەوە، 

یاسایەكانەوە بەرقەرار دەبێت.
سێیەم، وردەبازاڕی سیاسی: دەكرێت بەناوی بازاڕی 
چاالكیە سیاسیەكان پێناسەبكرێت. گروپی خاوەن قازانجی 
هاوبەش لەم بازاڕەدا بۆ راكێشانی سەرچاوەكانی چاالكیە 
پەیوەندیە  ــازاڕەدا  ــ ب ــەم  ل  . كێبڕكێدەكەن  سیاسیەكان 
ئاڵوگۆڕیەكان لەنێوان پشتیوانە داراییەكان، میدیا، دەوڵەت 

و پارتەكاندا دروستدەبێت.
كارگێڕی بەبازاڕكردنی سیاسی شتێكی زیاترە لە تەنیاو 
تەنیا كارگێڕیكردنی دانوستانە راستەوخۆكان لە كەمپینێكی 
و  لەالیەكەوە  كاندیدەكان  و  پارت  لەنێوان  كە  سیاسیدا، 
دەنگدەران لەالیەكی ترەوە روودەدەن. وێنەیەكی تەواوتر 
)وێنەیەكی  سیاسیەكان  چاالكە  رایەڵەی  لە  گشتگیرتر  و 
رایەڵەیی(، پێویستە تا پێشمەرجە جۆراوجۆرە كارایەكان 

بۆ كارگێڕیی بەبازاڕكردنی سیاسی مسۆگەرببێت.
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بەشی پێنجەم 
سەرمەشقی رەفتاری دەنگدانی
هەندێك لە گروپەكانی ئامانج
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ــە، بــەاڵم  ــان ــەدارەك ــم ــاســەت ــژو دایــكــی ســی ــێ دەڵــێــن م
سیاسەت  هــەزارپــارچــەكــانــی  هــێــزە  ــەبــەرچــاو  ــت وەهــادێ
درۆی  و  راســت  لــە  جگە  گرتبێتەوە.  مێژویان  جێگەی 
سیاسەتمەدارە  لە  زۆرێك  قبوڵبكەین  دەبێت  وتەیە،  ئەو 
لە  كەمتەرخەمی  بەهۆی  خۆیان  پێگەی  بەدەستوبردەكان 
پێناسە و بەبازاڕكردنی خۆیان و ئایدیاكانیان، لەدەستداوە.
سنورداربونی سەرچاوەكان وەك پرسێكی هەرەگرنگ 
پرسیارە  ئــەو   هــەڵــبــژاردن،  كەمپینەكانی  لە  كاریگەر  و 
بەبازاڕكردن  چاالكیەكانی  كە  قوتدەكاتەوە،  لەمێشكدا 
بەتایبەت ریكالمەكان دەبێت لەسەر كام گروپ یان بازاڕ 
چڕبكرێنەوە )ناوەندێتی بدەنە كام گروپ یان كام بازاڕ( تا 
سەرمەشقی  ناسینی  بەدەستبێت.  بەرژەوەندی  زۆرترین 
واتە  تایبەت،  ئامانجی  دووبـــازاڕی  دەنگدانی  رەفــتــاری 
یان  گـــروپ  بــۆ  ئــایــدیــۆلــۆژی  وەفــــاداری  كــە  كەسانێك 
دەنگدەرانی خولەكی  بە  )لێرەدا  نیە  دیاریكراو  كاندیدێكی 
ساتەكانی  لەدواین  لەبەرئەوەی  كە  دەكەین،  9ناوزەدیان 
هەڵبژاردندا بڕیاردەدەن دەنگ بە چ كەسێك بدەن( و گروپی 
سەرچاوەكانی  ناوەندێتی  لە  دەتوانن  ژن،  دەنگدەرانی 
لەمبارەوە  باش  رێگایەكی  و  كاریگەربن  بەبازاڕكردندا 
ئەو  چونكە  سیاسیەكان.  گروپە  و  كاندید  بەردەم  بخەنە 
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كاریگەریەكی  زۆرە،  بەرێژە  ژمــارەیــان  كە  گروپە  دوو 
هەیە  هەڵبژاردنێكەوە  هەر  چارەنوسی  بەسەر  زۆریــان 
هەیانە  فراوانەی  گرنگیە  ئەو  ســەرەڕای  جاروباریش  و 

لەبیردەكرێن و بەهەند وەرناگیرێن.

گروپی یەكەم: دەنگدەرانی خولەكی90
بەریتانیا و لەم سااڵنەی دوایدا ویالیەتە یەكگرتوەكانی 
ئەمریكا، ئەو واڵتانەن كە لەبواری بەكارهێنانی میتۆدەكانی 
بەبازاڕكردن لە سیاسەتدا پێشڕەوبون و رەنگە بەبوێریەوە 
بتوانین بڵێین هێشتا واڵتێكی سێیەم بەڕوونی و دیاریكراوی 
پێی نەناوەتە ئەو  بوارەوە. پێشەنگایەتی پارتە سیاسیەكانی 
بەریتانیا لە كەڵكوەرگرتن لە میتۆدە بازرگانیەكان، پێشینەی 
دەرفەتی  لە واڵتە  پارتی  دورودرێــژی سیستمی سیاسیی 
ئەوەی هێناوەتەئاراوە، كە ئامار و زانیاری وردتر لەبارەی 
هەڵبژاردن، شێواز و رێژەی بەشداریكردنی جەماوەر، رەفتار 
و سەرمەشقەكانی بەشداریكردنی خەڵك لەبەردەستدابێت. 
لەو واڵتەدا لەبارەی رەفتاری سەر بە هەڵبژاردن، گروپەكانی 
بەشداریكەر لە هەڵبژاردن، رەوتەكانی هەڵبژاردن و هەروەها 
لەوانە  دیكە  زانستەكانی  میتۆدەكانی  لە  كەڵكوەرگرتن 
بەبازاڕكردن لەهەڵبژاردندا توێژینەوەی زۆر ئەنجامدراوە. 
سودمەندی  ئاكامی  دەتوانێت  میتۆدانە  ئەو  بەكارهێنانی 
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كارامەیی  و  سەركەوتن  ببێتەهۆی  و  لەگەڵدابێت  فراوانی 
كەمپینەكانی هەڵبژاردن و ریكالمیەكان. ئەڵبەت ئاشكرایە كە 
سەرمەشقەكانی هەڵبژاردن و بەشداریكردنی هیچ واڵتێك 
ویستە  رەچاوكردنی  بەبێ  تردا  لەواڵتێكی  ناكرێت  نابێت، 
گرنگی  لەگەڵ  بەكارببرێت.  و  قبوڵبكرێت  كەلتوریەكان 
لێكۆڵینەوانەدا  ئەوجۆرە  لەدەرەنجامی  كە  ئاكامانەی  ئەو 
بە  ئاماژەمانپێكرد  كە  جۆرە  بەو  هەر  و  بەدەستهاتوون 
كە  شتانەی  )ئــەو  كەلتوریەكان  ویستە  لەبەرچاوگرتنی 
كەلتوری واڵتی مەبەست دەیخوازێ(، ئەو ئاكامانە دەتوانن 
چاالكیەكانی  كارامەیی  زیادكردنی  لە  زۆریــان  كاریگەری 
خستنەڕوی  لــە  لــێــرەدا  ئێمە  ــەاڵم  ب هەبێت،  هــەڵــبــژاردنــدا 
مەبەستە.  ترمان  شتێكی  توێژینەوانە  جــۆرە  ئەو  ئاكامی 
دەمانەوێت میتۆد و روانگەی زاڵ لەو واڵتەدا بەمەبەستی 
تازە  روانگەی  داڕشتنی  و  بەدەستهێنان  بۆ  یارمەتیدان 
بدەین.  نیشان  روون  بەشیوازێكی  هەڵبژاردن  لــەبــواری 
مەبەستی دیكەی ئێمە تاوتوێكردنی سەرمەشقە هزریەكانی 
و  سیاسی  بەبازاڕكردنی  بواری  لێكۆڵەرانی  و  توێژەران 
بۆ  كە  وەهادێتەبەرچاو  بوارەدایە.  لەم  دەستكەوتەكانیان 
گروپە سیاسیە چاالكەكان و هەروەها ئەو كاندیدانەی كە 
بەنیازن بێنەنێو بواری سیاسەتەوە، ئەنجامدانی توێژینەوەی 

لەوجۆرە شتێكی پێویست و بێئەمالوئەوال بێت.
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رێبازانەی  و  ڕوانگە  ئەو  هەوڵدەدەین  ئەو مەبەستە  بۆ 
ئەو  بەپێی  هــەیــە،  بــونــیــان  سیاسیدا  بــەبــازاڕكــردنــی  لــە 
ئەنجامدراون،  لەبەریتانیا   )1992( تاساڵی  توێژینەوانەی 
هەڵبژاردنی  بەشداریكردنی  رەفتاری  سەرمەشقی  بابەتی 
ــوگــۆڕ و  ــاڵ ــاس، كــە ئ ــەربـ ــان خــســتــۆتــە بـ ــەی ــەو كــەســان ئـ
كاندیدەكان  پارت و  بە  لە دەنگدان  ئەمالوئەوالی زۆریان 
هەیە، باشتر بناسین. هیوادارین بەپێچەوانەی وێنای گشتی 
كە بەبازاڕكردن لە خزمەتی دەسەاڵت و بۆ فریودانی رای  
بۆچوونە  دوو  ئەو  گۆڕینی  بۆ  هەنگاوێك  دەزانــن،  گشتی 

بهاوێژین.
هەستپێكراو  بەشێوازێكی  بــەبــازاڕكــردن  میتۆدەكانی 
پارتە  و  هــەڵــبــژاردنــەوە  ئەرگیومێنتەكانی  نــاو  هاتونەتە 
ــر هــەســتــیــان بە  ــە هــەركــاتــێــكــی ت ــر ل ــ ســیــاســیــەكــان زۆرت
خۆیان  سیاسیەكانی  بەرهەمە  خستنەڕووی  پێویستبونی 
چییەتی  دەبێت  هەر  نەك   كاندیدەكان  و  پــارت  كــردووە. 
دیاریبكەن،  بەدروستی  خۆیان  بەرهەمی  جــەوهــەری  و 
میتۆدی  كارامەترین  كە  هەیە  بــەوەش  پێویستیان  بەڵكو 
ــی پــەیــوەنــدی بــۆ نــاســانــدنــی )فــرۆشــتــن(،  ــەراركــردن ــەرق ب
و  بناسنەوە  بەئامانجكراو  خوێنەری  بە  بەرهەم  باشتری 
دەستنیشانیبكەن. بابەتی پێشكەشكردنی بەرهەمی سیاسی 
و  وێنە  راگەیاندنی  و  پەیوەندیەكان  پرسی  دەنگدەران  بۆ 
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پێگەسازییان )پێگە دۆزینەوە(، گرنگتر لە پێشوو كردۆتەوە.
سەرەڕای ئەوەی  كە هەنوكە زیاتر لە هەر كاتێكی تر بۆ 
لێكۆڵینەوەی بازاڕەكانی هەڵبژاردن سەرنج لە پرەنسیپ و 
شێوازەكانی بەبازاڕكردن دەدرێت و بابەتی پەیوەندیەكان 
و بەبازاڕكردن لەهەڵبژاردندا زیاتر لەجاران گرنگە، بەاڵم 
تەكنیكەكانی  و  پرەنسیپ  بــەكــاربــردنــی  بڵێین  دەكــرێــت 
بەبازاڕكردن بەزۆری بەشێوازی ناشارەزایانە بوە. رەنگە 
یەكێك لە هۆكارەكانی نەبونی گرنگیپێدانی جدی بە باسی 
كەڵكوەرگرتن لەشێوازە بازرگانیەكان لە دنیای سیاسەتدا، 
تەنانەت  و  جــەمــاوەر  نەرێنی  زەینیەتی  و  بیركردنەوە 
سیاسەتمەدارەكانیش لەبارەی ئەو دیاردەیە بوبێت. زۆربەی 
سیاسی  بەبازاڕكردنی  ئامانجی  پێیانوایە  هێشتا  خەڵك 
كۆنتڕۆڵكردن و زاڵبونە بەسەر بیركردنەوە و هەستوسۆزە 
گشتیەكاندا و رێنوێنیكردنیان بە ئاڕاستەی بەرژەوەندیەكانی 
گروپ یان چەندگروپی دیاریكراوە. سەرەڕای تۆماركردنی 
كاندیدەكان  هەڵبژاردنیەكانی  تێچووە  لە  نــوێ  پێوانەی 
لە  نــیــشــانــەیــەك  ــان،  ــۆرەكـ ــۆراوجـ جـ سیاسیە  ــە  گــروپ و 
بەدیناكرێت.  بەبازاركردن  نوێی  ستراتیژی  سەرهەڵدانی 
بەڕوونی  بتوانێت  كە  بەو ستراتیژانەی،  پێویستی  هەنوكە 
)بەشە  مەبەستەكان  ــازاڕە  ب و  سیاسی(  )پارتی  بەرهەم 
لەو  هەركام  بۆ  بناسێت،  دەنــگــدەران(  جۆرەكانی  جــۆراو 
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بازاڕانە بەگونجاوی، بەرهەمێكی شیاو بخاتەڕو، بە رونی 
هەستیپێدەكرێت. بەاڵم پارتە سیاسیەكان هێشتا تاڕادەیەكی 
زۆر وەهابیردەكەنەوە، كە ئەو شتەی دەبێتەهۆی قایلكردنی 
جەماوەر و هاندانیان بۆ داكۆكیكردن لە پارتێكی دیاریكراو 

)جیاوازیە ئایدیۆلۆژیەكان(ی ئەو پارتانەیە.
هەرچەند ئەو وێناو ناسینە ساویلكانەیە لە دەنگدەران، 
پۆزەتیڤی  ئاكامی  توانیویەتی  ئێستاش  و  لـــەڕابـــردودا 
بەدواوەبێت، بەاڵم توێژینەوەكانی ئەو دواییانە دەریدەخەن، 
ئایدیایە  ئەو  كارامەیی  لەسەر  هیوا  نابێت  زیاتر  لەمە  كە 
ــەوە  ــەوردی ب زۆر  پێویستە  ســەركــەوتــن  بــۆ  و  هەڵچنین 
شیكردنەوە بۆ رەفتاری هەڵبژاردن و سیاسی دەنگدەران 
 بكەین. بەچەند هۆوە دەتوانین ناكارامەیی وێنا و بۆچونی 
پیشانبدەین:  جەماوەر  هەڵبژاردنی  رەفتاری  لە  پارتەكان 
 )1960( دەیـــەی  لــە  توێژینەوانەی  ئــەو  لــەكــۆی  یــەكــەم، 
بەدواوە بەڕێوەچوون، كەمكردنەوەی ژمارەی ئەو كەسانە 
دەردەخەن، كە پەیوەندیان لەگەڵ گروپ و پارتە سیاسیەكان 
كێبڕكێی  دووەم،  ئایدیۆلۆژیەكانە.  پرسە  بنەمای  لەسەر 
هەڵبژاردن زیاتر لەهەمو كاتێك لە ئایدیۆلۆژیە سیاسیەكان 
ئایدیۆلۆژیی  جــیــاوازی  ــردو  رابـ وەك  و  بەتاڵبونەتەوە 
ئەوتۆیان لەگەڵ یەكدیدا نیە و ناكرێت بەپێی ئەو جیاوازیانە 
)بونەوەرێكی  لەدوایدا، سەرهەڵدانی  جیابكرێنەوە.  لەیەكتر 
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پــڕگــۆڕانــكــاری(،  ــی  ــدەران ــگ )دەن بــەنــاوی  نـــوێ(  سیاسیی 
دێرینی  روانــگــەی  بێكەڵكی  و  بێهودەی  پشتڕاستكەری 
پارتەكان لەمەڕ دەنگدەرانە. ئەو تاقمە لە دەنگدەران زۆرتر 
و  هەڵبژاردنی  بەبازاركارە  سەرنجی  تر  تاقمێكی  هەر  لە 
كێبڕكێ و مشتومڕی  راكێشاوە.  بۆخۆیان  ریكالمیەكانیان 
كاندیدەكان بۆ ئەوەی،  كە بەشێك لە سەرنجی دەنگدەرانی 
دەچێت،  تێكۆشانە  لەو  راكێشن  خۆیان  بۆ  پڕگۆڕانكاری 
بەدەستهێنانی  بۆ  بەرخۆریەكان  كااڵ  بەرهەمهێنەرانی  كە 

بەروپێشچوونی لەپڕی سوپەرماركێتەكان دەیكەن.
كەمبونەوەی پەیوەستییە ئایدیۆلۆژیەكانی نێوان دەنگدەر و  
كاندید، پارت و گروپە سیاسیەكان، كە پێشتر ئاماژەمانپێكرد 
بیرۆكەی گرنگی روو لەزیادبونی دەنگدەرانی پڕگۆڕانكاری 
خەرجكردنی  ســـەرەڕای  بــەاڵم  بەهێزكردووە.  ــەڕۆژ  رۆژبـ
هــەڵــبــژاردنــدا،  چاالكیەكانی  لــە  فـــراوان  هــەوڵــی  و  تێچوو 
كارتێكردنی  لەبارەی  زۆركــەم  لێكۆڵینەوەی  و  خویندنەوە 
بەبازاڕكردنی سیاسی لەسەر دەنگدەرانی پڕگۆڕانكاری یان 
هەمان ئەو دەنگدەرانەی پەیوەستیی ئایدیۆلۆژیان بەپارتەوە 
و  میتۆد  دیارینەكراوە،  بەتەواوی  هێشتا  ئەنجامدراوە.  نیە، 
تەكنیكەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی چەندە لەسەر دەنگی ئەو 
گروپە كاریگەریان هەیە. لێكدانەوەی سەرمەشقی بڕیاردان و 
فاكتەرەكەی كاریگەر لەسەر شێوازی بیركردنەوەی ئەو گروپە 
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دەتوانێت گرنگی زۆری هەبێت. چونكە بەپێی ئەو بەڵگانەی 
لەدەنگدەران  تاقمە  ئەو  بەڕۆژ ژمارەی  لەبەردەستدان رۆژ 
زیاد دەكات. لەم دەقەدا دەستەواژەكانی پڕگۆڕانكاری، راڕایی 
گریمانە  وەهــا  بەكاردەبرێن.  واتــا  بە  یەك   90 خولەكی  و 
لە  دوودڵــی  بەهۆی  پڕگۆڕانكاری،  دەنگدەرانی  كە  دەكرێت 
پەسەندكردنی دوابژاردەدا، بەگشتی بڕیاری خۆیان دوادەخەن 

بۆ كۆتا خولەكەكان.

پۆلێنبەندیی بازاڕ 
پۆلێنبەندیی بازاڕ بەگوێرەی ئەو ئایدیایەیە كە كۆمەڵەی 
كڕیارانی بازاڕێكی دیاریكراو، لەمەڕ بەرهەمێكی دیاریكراو، 
سێ   لەسەر  بازاڕ  پۆلێنبەندیی  نیە.  یەكسانیان  كــردەوەی 
بنەما دامەزراوە: یەكەم، كڕیاران لەیەكتر جیاوازن، دووەم، 
ئەو جیاوازیانە لەسەر خواستی ئەوان كاریگەری دادەنێت، 
جڤاتی  جۆراوجۆرەكانی  )كەرتە(  بەشە  دەكرێت  دواجــار 
بكرێتەوە.  دیاریكراو  و  جیا  لەیەكتر  بەتەواوی  كڕیاران 
دابەشكردنی  پرۆسەی  بــازاڕ  پۆلێنبەندیی  تر  بەواتایەكی 
بازاڕە بەسەر گروپی جیاجیای كڕیارانێك كە پێداویستی و 

داواكاریی هاوچەشنیان هەیە.
هەیە:  بــازاڕ  پۆلێنبەندیی  بۆ  سەرەكی  روانگەی  دوو 
شێكاری  و  كــۆكــردنــەوە  لــە  بــەر  كــە  پێشینە،  روانــگــەی 
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داتاكان، بەش و كەرتە جۆراوجۆرەكانی بازاڕ دیاریدەكات. 
میتۆدە  ــەو  ئ بەپێی  كــە  پۆلێنبەندیی  شــێــوازانــەی  ــەو  ل
بەڕێوەدەچن، دەكرێت ئاماژە بە پۆلێنبەندیی جوگرافیی و 
دیمۆگرافییانە بكەین. بەگشتی لە بازاڕە بەرخۆریەكاندا لە 
 - كۆمەاڵیەتی  و  دیمۆگرافی  جوگرافی،  بگۆڕی  كۆمەڵێك 
ئابوری بۆ پۆلێنبەندیی بازاڕ كەڵكوەردەگیردرێت. بگۆڕی 
ژمارەی  ئاینزا،  رەگــەز،  ئیشوكار،  داهــات،  تەمەن،  وەك 
بگۆڕانەن.  لەو  خوێندەواری  ئاستی  و  بنەماڵە  ئەندامانی 
روانگەی دیكە بۆ پۆلێنبەندیی بازاڕ بریتیە لە پۆلێنبەندیی 
لەسەر بنەمای هێشویی كە تێیدا كەرتە جۆراوجۆرەكانی 
ئاڵۆزەكانی  ئامارییە  تەكنیكە  لە  كۆمەڵێك  لەڕێگەی  بازاڕ 
بۆ  لێكدانەوەیان  و  هێشوو، شیكاری  وەك شیكردنەوەی 
لێكچوون و  ئەو  بەپێی  تاكەكان  لەم  روانگەیەدا  دەكرێت. 
)كەرت-گروپ(  هێشوی  دەخرێنە  هەیانە  هاوچەشنیانەی 

هاوچەشنەوە.
بەریتانیا  ــە  ل ســیــاســیــانــەی  ریــكــالمــە  ئـــەو  ــەی  ــ زۆربـ
مۆدیلە  واتە  پێشینە،  مۆدیلەكانی  بەگوێرەی  باڵودەبنەوە 
واڵتەدا  لەو  بەڕێوەدەچن.  بازاڕ  پۆلێنبەندیی  نەریتیەكانی 
كۆنانەوە  و  نەریتی  میتۆدە  ئەو  لەڕێگەی  هەوڵدەدرێت 
گروپی دەنگدەران بەسەر كەرتی هاوچەشندا دابەشبكەن، 

بۆ هەر كامیان ریكالمێكی تایبەت ئامادە و باڵوبكرێتەوە.
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هەڵبژاردنی  بــەشــداریــی  سەرمەشقی  تاوتوێكردنی 
دەنگدەرانی پڕگۆڕانكاری لە روانگەی چەمكی پۆلێنبەندیی 
بازاڕەوە لە دوو رەهەندەوە گرنگی هەیە. یەكەم، بمانەوێ 
پڕگۆڕانكاری(  )دەنــگــدەرانــی  كەسانە  ئــەو  نەمانەوێ  و 
بەشێك لەبازاڕ پێكدەهێنن و ئەگەر بڕوامان بە كارامەیی 
بە  زیاترمان  هیوای  دەتوانین  ئیتر  هەیە،  پۆلێنبەندیی 
گریمانەبكەین  دەتوانین وەها  هەبێت. دووەم،  سەركەوتن 
بەهۆی  ــگــدەران  لــەدەن چینە  ئــەو  كــۆتــایــی  ــاری  ــڕی ب كــە 
ــە پــەســەنــدكــردنــی  ــاری و نــادڵــنــیــایــی ل ــك ــۆڕان هــەبــونــی گ
بەڕۆژی  رۆژ  زیادبونی  و  لەالیەكەوە  مەبەست  كاندیدی 
ژمارەی ئەو جۆرە دەنگدەرانە لەالیەكی ترەوە، دەتوانێت 
كاریگەریی لەسەر ئاكامی هەڵبژادن هەبێت. وەهادەبینرێت 
كە بەپلەی  یەكەم پارت و كاندیدەكان دەبێت بەشی زۆری 
سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  لەبواری  خۆیان  وزەی  تواناو 
گروپی  گریمانەدەكەین  لــێــرەدا  دابنێن.  گروپە  ئــەو  بۆ 
بە  كەمتریان  پێویستی  پـــارت،  ــاداری  ــ وەف دەنــگــدەرانــی 
پارتە  و  كاندید  هەبێت.  هەڵبژاردن  بانگەشەی  و  ریكالم 
لە كەمپینەكانی هەڵبژاردنیاندا هەوڵی زۆرتر  سیاسیەكان 
بۆ بەئامانجكردنی ئەو گروپانە خەرجدەكەن، كە ئەگەری 
ئــەوان  ــدی  ــەرژەوەن ب لــە   دەنگی خۆیان  هەیە  زۆرتـــری 

بگۆڕن.
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بەبازاڕكردنی سیاسی لەهەڵبژاردنی )1992(ی بەریتانیا
بۆ  گرنگ  دەیــەیــەكــی  بــە   ،)1980( دەیـــەی  بەریتانیا 
كاتێك  دێتەئەژمار.  سیاسی  بەبازاڕكردنی  پەرەسەندنی 
ریكالمی   ئاژانسی   ،)1978( ساڵی  پارێزگاران  پارتی  كە 
ــرت، ئــەو بــابــەتــە بــو بە  ســاچــی و ســاچــی بــەخــزمــەت گـ
سەردێڕی هەواڵی میدیاكان. نزیكەی دەساڵ دواتر، ئەگەر 
پیشەیی  كۆمپانیایەكی  دوورگەیە  ئەو  گەورەكانی  پارتە 
خۆیان  ئامانجەكانی  بەرەوپێشبردنی  بۆ  بەبازاڕكردنیان 
لەكۆتایی  دەبــو.  سەرسوڕمان  مایەی  نەگرتبا،  بەخزمەت 
بەبازاڕكردن  تەكنیكەكانی  لە  كەڵكوەرگرتن  دەیەیەدا  ئەو 
بەرچاو  شێوازێكی  بەریتانیاوە  پارتەكانی  هەمو  لەالیەن 
دیاردە.  بە  بوبو  لەحاڵەتەوە  و  بەخۆگرتبو  هەمەگیری  و 
و  پێشكەوتن  نیشانەی   )1992( هەڵبژاردنی  كەمپینی 
لە  بەبازاڕكردن  تەكنیكەكانی  بەكارهێنانی  پەرەسەندنی 

سیاسەتدا بو.
لەهەڵبژاردنی ساڵی )1992(دا، سێ پارتە سەرەكیەكەی 
لیبراڵ دیموكرات،  پارێزگاران و  بەریتانیا، واتە كرێكاران، 
نەك  هەر لە یارمەتی ئاژانسەكانی ریكالم كەڵكیان وەرگرت، 
بەڵكو بەگوێرەی بەڵگەكانی بەردەست ئەو پارتانە ماوەیەكی 
هەڵبژاردن،  كەمپینی  فەرمی  دەستپێكردنی  لە  بەر  زۆر 
سیاسیان  بەبازاڕكردنی  تاكتیكەكانی  و  تەكنیك  زۆربــەی 
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ئەو   - پێش وادە  )كەمپینی  كەمپینەكان  پێش  بەكارهێنابو. 
دەستپێكردنی  لە  بەر  ریكالمیانەی  و  هەڵبژاردنی  چاالكیە 
ماوەی فەرمی هەڵبژاردن ئەنجامدەدرێن(، لە زۆر رووەوە 
)ئۆتۆمبیلی  لە  پارت  تەلەفزیۆنی  ریكالمی  دەستیپێكردبو. 
چەكی  بــبــوە  ــدا،  پــارتــەكــان(ـ پەیوەندیەكانی  شــەڕكــەری 
سەرەكییان. سەرەڕای ژمارەیەكی زۆر لە پسپۆڕانی میدیا  
و ریكالم، راپرسیەكان و راوێژكارانی پەیوەندیی گشتی بۆ 

یارمەتیدانی پارتە گەورەكان هاتبونە مەیدان.
ئەو چاالكیانە دەیتوانی فشارێكی زۆر بخاتە سەرشانی 
ــۆ و  ــەوت ــەكــی داهــاتــی ئ ــە ســەرچــاوەی ــەی ك ــان ــارت ئـــەو پ
دیاریكراویان نەبو. بەاڵم تێچووی پێشبینیكراو بۆ كەمپینی 
)1987( ساڵی  پێوانەیی  ــارەی  ژم  )1992( هەڵبژاردنی 
پارتەكان  هەڵبژاردنی  تێچووی  لەم  ساڵەدا  تێپەڕاند،  ی 
جارێكی تر تێپەڕێندرا. پارێزگاران تەنیا بەدرێژایی ماوەی 
فەرمی كەمپینەكە بڕی )10/1( ملیۆن پاوەندیان خەرجكرد. 
لەكاتێكدا كە ئەو پارتە لەهەڵبژاردنی پێشووتردا، 9 ملیۆن 
پاوەندیان لە چاالكی ریكالمیدا خەرجكردبو. كرێكاران بڕی 
)7/1( ملیۆن و لیبراڵ دیموكراتیش )2/1( ملیۆن پاوەندیان 
لەو ساڵەدا خەرجكردبو، كە بەبەراورد لەگەڵ ساڵی 1987 
بۆ  پاوەند  ملیۆن   )1/9( و  كرێكاران  بۆ  ملیۆن   )4/2( بە 
كەوابو  پیشاندەدات.  بەرزبونەوە،  دیموكراتەكان  لیبراڵ 



378 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

 )1992( ساڵی  هەڵبژاردنی  كەمپینی  پارتەكە،  هەرسێ  بۆ 
دەتوانین بە پڕخەرجترین كەمپین، بەدرێژایی هەمو مێژوی 
ئەو  بۆچی  كە  ئــەوەیــە  پرسیار  ئەژماربكەین.  چاالكیان 
خەرجكردنی  پێویستبونی  بە  هەستیان  سیاسیانە  گروپە 
بۆ ریكالمی سیاسی و  ــارە زۆروزەوەنـــدەیـــە  پ بــڕە  ئــەو 
ئایا  كە  ــەوە  ئ گرنگتری  كــردبــو؟  هــەڵــبــژاردن   بانگەشەی 
كۆتایی  ئەنجامی  لەسەر  كاریگەری  قورسانە  ئەو خەرجە 
بودجانەی  ئەو  سیاسیەكان  پارتە  ئایا  هەبو؟  هەڵبژاردن 
یان  خەرجیانكرد  كاریگەر  و  كــارا  بەشێوازێكی  هەیانبو 
گروپە  دروســتــی  ناسینی  نەبونی  بەهۆی  بودجانە  ئــەو 
كــاریــگــەرەكــان بــەدروســتــی خــەرجــنــەكــران؟ هــەوڵــدەدەیــن 
لەبەریتانیا   ،)1992( لێكۆڵینەوەیەكەوە كە ساڵی  لەڕێگەی 

بەڕێوەچوو، وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەینەوە.

پەرەسەندنی گۆڕانكاری لەهەڵبژاردندا 
گۆڕانكاری  هــەر  نــەك   ــەدواوە،  ــ ب  )1970( دەیـــەی  لــە 
بە  لەهەڵبژاردنێكدا  كە  )كەسانێك  پارتەكان  وەفـــاداری 
پارتێك و لە هەڵبژاردنێكی دیكەدا بە پارتێكی تر دەنگدەدەن( 
زیادیكردووە، بەڵكو ژمارەی ئەو كەسانەش زیادیكردوە كە 
رای خۆیان لە  هەڵبژاردنێكدا گۆڕیووە. لە دەیەی )1980(
دا، نیوەی ئەو كەسانەی كە بۆیان هەبو لە دوو هەڵبژاردنی 



379بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

دەنگیان  هەردوجاریان  بەشداریبكەن،  یەكدا  لەدوای  یەك 
بە  پارتێك دابو. رەوشێكی كەموزۆر هاوچەشن دەتوانین 
دەنگی  هەڵبژاردنێكدا  لە  كە  ببینین  كەسانێكەوە  لەبارەی 
مافی  ئەوانەی  دەیەی )1980(دا،  لە  واتە  خۆیان گۆڕیبو، 
دەنگدانیان هەبو، نیوەیان لە درێژەی  هەڵبژاردنێكدا دەنگی 
خــۆیــان گــۆڕیــبــو. ئــامــارەكــان دەریــانــدەخــســت )24%(ی 
دەنگ  ئەوەی  )بڕیاری  دەنگدانیان  بڕیاری  بەریتانیەكان، 
فەرمی  دەستپێكردنی  كاتی  بۆ  هێشتبوەوە  بــدەن(  بەكێ 
هەڵمەتی هەڵبژاردن )لە ساڵی 1946 ئەو ژمارەیە %17 
دەنــگــدەرانــی  بــە  بەریتانیەكان  25%ی  نزیكەی  و  ــو(  ب
پارتی  یان  كاندید  بــەردەوام  كە  )كەسانێك  پڕگۆڕانكاری 

پەسەندكراویان دەگۆڕی( دەهاتنە ئەژمار.
شكڵی 5-1  )بەداخەوە شكڵەكە لە كتێبە فارسییەكەدا 
بكەین(  گەاڵڵەی  كوردیەكەدا  تایپە  لە  ناتوانین  و  وێنەیە 
لەماوەی چەند  هەڵبژاردن  گۆڕانكاریی  زیادكردنی  رێژەی 
ساڵێك بەر لە هەڵبژاردنی )1992( پیشاندەدات. هەرچەند 
دەستپێكردنی  لە  بەر  دووســاڵ  دەنگدەرانەی  ئەو  رێژەی 
دەیەی  لە  دابــو،  خۆیان  دەنگی  لەسەر  بڕیاریان  كەمپین 
)1960( بەدواوە وردەوردە كەمیدەكرد )لە 77% لەساڵی 
1964 گەیشتبوە 60% بۆ ساڵی 1992( بەاڵم دەتوانین 
بڵێین ژمارەی دەنگدەرانی خولەكی نەوەت، واتە كەسانێك 
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دەنگی   لەسەر  بڕیاریان  هەڵبژاردندا  كەمپینی  لەكاتی  كە 
خۆیان دابو نەك پێشتر، بەڕێژەیەكی بەرچاو زیادیكردبو. 
كەواتە لەكاتێكدا كە تا بەر لە دەیەی )1970( لە هەر )10(
لە  10كــەس(  لە  )1كــەس  كەسی دەنــگــدەر، یەك كەسیان 
سەروبەندی هەڵبژاردندا بڕیاریدەدا دەنگی خۆی بداتە كێ، 
بەاڵم شوباتی )1974(، ئەو  رێژەیە بۆ یەك )1( لە چوار 
لەبارەی  بەاڵم كزتر  زیادیكرد. رەوشێكی هاوچەشن،   )4(
كەسانێكەوە دەبینرا، كە ئەوپەڕی دووساڵ بەر لە كەمپین 
بڕیاریاندابو دەنگ بەكێ بدەن. رێژەی ئەو كەسانە لە )%11( 
 .)1992( )1964(، گەیشتبوە )18%( بۆ ساڵی  بۆ ساڵی 
ئاكامی لێكدانەوەكان دەریدەخست رۆژبەڕۆژ ژمارەی ئەو 
كەسانە لە دواین رۆژەكانی هەڵبژاردندا بڕیاریاندەدا دەنگ 
تر  بەواتایەكی  بو.  لەزیادكردن  روو  بدەن،  كەسێك  چ   بە 
كاریگەری هێزەكی ئەو  گروپە رۆژ بەڕۆژ زیادیدەكرد و 
بە  ئەوەبو سەرنج و گرنگی زۆرتر  بەوپێیەش شایستەی 

رەفتار و چییەتی ئەو گروپە بدرێت.
هۆكاری زیادكردنی كەسانێك كە بەمجۆرە دەنگدەدەن 
ــبــژاردن  ــی هــەڵ ــانـ ــن رۆژەكـ ــ ــۆ دوای )بـــڕیـــاری دەنـــگـــدان ب
دوادەخەن( دەتوانێت چی بێت؟ ئەو توێژینەوانەی تا ئەمڕۆ 
نادەنەوە.  پرسیارە  ئەو  وەاڵمــی  بەڕوونی  بەڕێوەچوونە 
خستۆتەسەری،  تیشكمان  ئێمە  كە  لێكۆڵینەوەیەش  ئــەو 
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تێدەكۆشێت وەاڵمی ئەو پرسیارە لەژێر سێبەری دابەزینی 
ژمارەی ئەو كەسانە، كە بۆ پارت وەفاداربون، بدۆزێتەوە.

دەنــگــدەران  پۆلێنبەندیی  سودمەندیەكانی  لە  یەكێك 
كــە لــەســەرەوە ئــامــاژەمــانــپــێــكــرد، خــەرجــكــردنــی كــارایــی 
هەڵبژاردنە.  كەمپینی  و  ریكالم  بۆ  تەرخانكراو  بڕەپارەی 
وەهادێتەبەرچاو كە زۆربەی بودجەی ریكالمی دەبێت بۆ 
تاقمێك لە دەنگدەران خەرجبكرێت، كە تا دواین رۆژەكان 
هێشتا نازانن دەیانەوێت دەنگ بەكێ بدەن. بەپێی باوەڕی 
ریكالمێك  راگەیاندن،  و  بەبازاڕكردنی سیاسی  توێژەرانی 
بەپارت  وەفــادار  ئەندامانی  بە  گرنگیدان  مەبەستی  بە  كە 
هەبێت.  بەهێزكەرەوەی  رەهەندی  دەبێت  دروستدەكرێت، 
سیاسی  ریكالمی   ،90 خولەكی  دەنــگــدەرانــی  بــۆ  بــەاڵم 
و  ــاوات  ئ بــوژێــنــەرەوەی  دەبێت  كەمپینەكە  ستراتیژی  و 

هیواكانی ئەو جۆرە كەسانە بێت.
پڕگۆڕانكاری  دەنگدەرانی  بەبازاڕكردنەوە،  لەڕوانگەی 
ــد  پێناسە  ــرەن ــاداری بــە ب ــاوەفـ دەكــرێــت بــە كــڕیــارانــی نـ
بكرێن. هەرچەند ئەو گروپە لە دەنگدەران لە دیاریكردنی 
ریكالمی  گرنگن،  یەكجار  هەڵبژاردنەكاندا  چارەنوسی 
بكاتە  دەنگدەران  جڤاتی  لە  ئەو بەشە  تەنیا  نابێت  سیاسی 
ئامانج. مەبەست لە ریكالمی سیاسی قایلكردنی دەنگدەرانە 
ــەوان  ــەوە بــۆ ئ ــارت ــەن پ ــەالی بــۆ كڕینی بــەرهــەمــێــك كــە ل
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پالندانانی  رێتێچوونی  بۆ  پێویست  خاڵی  پێشنیاركراوە. 
لەبار بۆ داڕشتنی ریكالمی گونجاو بۆ بەشێكی تایبەت لە 
و  یەكدەست  گروپە  ئەو  كە  ئەوەیە   دەنگدەران،  كۆمەڵەی 
لێكچو و هەروەها شیاوی دیاریكردن و دركپێكردن بێت. 
لە بازاڕی سیاسی بەریتانیادا جگە لەوەی  كە دەنگدەرانی 
پڕگۆڕانكاری بە گروپێكی یەكدەست و لێكچو وێنادەكەن، 
بەهۆی نەبونی وەفاداری پارتی، لەچاو گروپەكانی دیكە ئەو 
گروپە بە خاوەنی توانای زیاتر بۆ قایلبون و كارتێكەریش 
پڕگۆڕانكاری  دەنگدەرانی  قەدەر  بە  هیج گروپێك  دەزانن. 
گومان لێكراو یان لەالیەكی ترەوە جێگای هیوا بۆ گۆڕینی 
ئاكامگیریەكی  ئەوە  بەڕاستی  ئایا  نیە.  سیاسیەكان  دەنگە 
راست و دروستە؟ راست و درۆی ئەو بانگەشەیە بەپێی 
ئاكامەكانی هەڵبژاردنی )1992(ی بەریتانیا تاوتوێدەكەین.

دەنگدەرانی خولەكی90
نیوەی  لە  لەبەریتانیا،  خولەكی90  دەنگدەرانی  هەرچەند 
دەیەی )1970( بەمالوە بەشێوازێكی بەرچاو زیادیكردووە، 
بەاڵم هۆكاری ئەو دیاردەیە بوەتە مژاری ژمارەیەكی یەكجار 
كەم لە توێژینەوەكان. ئەو لێكۆڵینەوە زۆركەمانەش كە لەبارەی 
بەڕێوەچوون   90 خولەكی  دەنگدەرانی  تایبەتمەندیەكانی 
دەنگدەر  دیكەی  گروپەكانی  لەچاو  گروپە  ئەو  دەریدەخەن، 
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لە  دیكە  ئەوانی  لە  كەمتر  هەیە،  كەمتریان  زانیاری سیاسی 
ئایدیۆلۆژیەوە هاوسەنگ و  لەڕووی  تێوەدەگلێن،  سیاسەتدا 
میانڕەوتر و لەڕووی تەمەنەوە كەم  تەمەن و گەنجترن. كەواتە 
وادەردەكەوێت كە تەمەن و رێژەی ویستی پارتی  پێوەری 
شیاون بۆ دیاریكردن و ناسینەوەی دەنگدەرانی خولەكی 90.
گروپە  ئەو  وەهادێتەبەرچاو  دیمۆگرافیەوە  ــەڕووی  ل
گەنجتر  و  تەمەنتر  كەم  ئەوانی  دیكە،  لەچاو  لەدەنگدەران 
بەریتانیا،  )1992(ی  لەهەڵبژاردنی   .)2-5 )شكڵی  بــن 
ــا24(  )18ت تەمەن  ژنانی  )41%(ی  و  پیاوان  )37%(ی 
سااڵن، لە درێژەی كەمپین و لە خولەكی90ی هەڵبژاردندا 
لەو  بــدەن.  پارتێك  یان  چ كەسێك  بە  دەنــگ  بڕیاریاندابو 
سااڵن   45 تەمەنی  پۆلی  بۆ  رێژەیە  ئــەو  هەڵبژاردنەدا، 
گەنجان  واتــە  بو؛   )%23( ســااڵن  پۆلی50  بۆ  و   )%22(
لەڕووی چەندایەتیەوە نزیكەی )2( ئەوەندەی بەسااڵچوان، 

دەنگدەری خولەكی90ی بون.
فارسییەكەدا  كتێبە  لە  شكڵەكە  )بەداخەوە   2-5 شكڵی 
بكەین(  گەاڵڵەی  كوردیەكەدا  تایپە  لە  ناتوانین  و  وێنەیە 
پیاوی  و  ژن  دەنگدەرانی  ژمــارەی  دەریدەخات  هەروەها 
بەدەربێت-  لێ   سااڵنی  ــا34(  )25ت -تەمەن   ،90 خولەكی 
كەموزۆر یەكسانن. ئەو ئاكامانە دەریدەخەن پێوەری تەمەن 

یەكێك لە خاڵەكانی جیاوازی دەنگدەری پڕگۆڕانكاریە.
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جۆری  دەریدەخست  لێكۆڵینەوەكە  ئاكامی  هەروەها 
ویستی پارتی دەنگدەران )هۆگری و الیەنگری دەنگدەر بۆ 
پارتێكی دیاریكراو( پەیوەندی راستەوخۆی لەگەڵ رەفتاری 
)شكڵی  هەیە  هەڵبژاردندا  خولەكەكانی  لەكۆتا  دەنــگــدان 
فارسییەكەدا وێنەیە و  كتێبە  لە  )بەداخەوە شكڵەكە   )3-5
ناتوانین لە تایپە كوردیەكەدا گەاڵڵەی بكەین(. تەنیا )%6(
ی ئەو دەنگدەرانەی كە ویستی پارتی توندوتۆڵیان هەبو،  
)دواخــولــەكــەكــان(  كەمپین  كاتی  بۆ  دەنگدانیان  بــڕیــاری 
تێڕوانینی  كە  كەسانێك  واتە  ناپارتیەكان  بۆ  دواخستبو. 
كەمتر ئایدیۆلۆژیان هەبو ئەو ڕێژەیە )47%( بو. رەوشێكی 
هاوچەشن بۆ ئەو دەنگدەرانەش، كە زیاتر لە دووساڵ بەر 
الیەنێك  یان  چ كەس  بە  دەنگ  بڕیاریاندابو  هەڵبژاردن  لە 
بە  خۆیان  كە  كەسانەی  ئەو  ــەی  زۆرب بەدیدەكرا.  بــدەن، 
خوازیار و الیەنگری توندی پارتێك دەزانی )89%( بەر لە 
كەمپین بڕیاریاندابو دەنگ بە چ  كەسێك بدەن، لەكاتێكدا كە 
ئەو  تەنیا  بڕیارێكیاندابو.  ناپارتیەكان وەها  نزیكەی )1/3( 
گروپی دەنگدەرانەی وابەستەیی پارتیان الوازبو، بەڕێژەی 
خولەكی  )راڕایـــی-  دوودڵ  دەنگدەرانی  بەسەر  یەكسان 
و  بڕیاریاندابو  كەمپین  لە  بەر  ئەوانەی   - پێداگر  و   )90
گروپە  ئەو  دابەشببو.  سووربون(  بڕیار  هەمان  لەسەری 
لەخۆگری )37%( دەنگدەرانی پێداگرو )40%( دەنگدەرانی 
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خولەكی90 بو. رێژەی ئەو دوو چینە لە گروپەكانی دیكەدا 
بكەین  ئاكامگیری  وەهــا  دەكرێت  بــو.  جیاواز  بــەتــەواوی 
كەسانێك كە پەیوەستبون و ویستی پارتی الوازیان هەیە، 
بە  دەنگ  بڕیاربدەن  خولەكەكاندا  كۆتا  لە  زۆرە  ئەگەری 

چ كەس یان الیەنێك بدەن.
بەپێی  خــولــەكــی90  دەنــگــدەرانــی  پێدەچێت  هەرچەند 
تایبەتمەندی وەك تەمەن و نەبونی ویستی پارتی، بەبەشێكی 
بەاڵم  وێنابكرێن،  دەنگدەران  جڤاتی  لەناو  لێكچوو  یەكڕاو 
دودڵی  هۆكاری  فاكتەرانە  ئەو  دەریدەخەن  توێژینەوەكان 
و راڕایبونی ئەو گروپە لە دەنگدەران نیە و ئەو فاكتەرانە 
تەنیا بە تایبەتمەندی دەنگدەرانی خولەكی 90 دێنەئەژمار، 
لەرونكردنەوەی  نایەكالیبونیان.  و  دوودڵی  هۆكاری  نەك 
ئەو  بابەتەدا دەتوانین بڵێین كە گەنجان لەچاو كەسانی دیكە 
زانیاری سیاسی كەمتریان هەیە، زانیاری سیاسی زۆركەم 
لە ژیانی رۆژانەیاندا كۆدەكەنەوە و رایەڵە كۆمەاڵیەتیەكانی 
ئەوان هێندە گەورە و بەرباڵو نیە، كە بتوانن لەڕێگەیانەوە 
زانیاری سیاسی شیاو بەدەستبهێنن. هەروەها دەنگدەرانێك 
كە ویستی پارتییان لەچاو ئەوانی  دیكە الوازە، بۆ شرۆڤەی 
زانیاریە سیاسیەكان بەشیوازێكی واتادار، ئامرازی چەمكی 
پێویستیان لەبەردەستدا نیە و كەواشبو، هەست و سۆزی 

ئایدیۆلۆژیان بەهێز نیە.
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دەنگدەرانی  سیاسی  زانیاری  و  شارەزایی  هەرچەند 
خولەكی90 كەمترە لە گروپەكانی دیكە، بەاڵم بە واتای 
ئەوە نیە كە كاریگەریدانان لەسەر ئەو جۆرە دەنگدەرانە 
ئاسان بێت. "فیلیپ كانڤێرس" سێ  دەیە لەمەوپێش بڕوای 
زانیاریان  لەڕوی سیاسیەوە  كە  دەنگدەرانەی،  ئەو  وابو 
و  سیاسیەكان  زانیاریە  دەدەنــە  سەرنج  كەمتر  كەمترە، 
لەئاكامدا لەچاو كەسانی دیكە كەمترین دەرفەتی پەیوەندی 
لەگەڵ ئەو جۆرە كەسانەدا بونی  هەیە. شیمانەكراوترین 
تەنانەت  ئــەوەیــە  دەگــیــردرێــت  لــەمــبــارەوە  كــە  ئاكامێك 
هەڵبژاردنیەكاندا  ریكالمە  لە  گروپە  ئەو  كە  كاتێكیش، 
دەكرێنە ئامانج، نابێت هێندە هیوامان بەگۆڕینی ژمارەیەكی 
زۆر لەمجۆرە كەسانەو بەوپێیەش كاریگەریدانان لەسەر 

ئاكامی هەڵبژاردن هەبێت.

دواهاتەكانی هەڵبژاردن
دەنگدەران  قایلكردنی  لە  سیاسی  ریكالمی  كاریگەری 
بابەتێكە كە دوای تێپەڕبونی سااڵنێكی زۆر هێشتا لە زۆر 
كە  ئاكامێك  و  لێكدانەوە  و  بەرباس  دەخرێتە  رەهەندەوە 
جێگای پەسەندی هەمو پسپۆڕان و چاالكانی بوارەكە بێت، 
پارتیەكان و پسپۆڕانی  بەدەستنەهاتووە. ستراتیژە  هێشتا 
هــەڵــبــژاردنــدا  كەمپینی  لــەدرێــژەی  وایـــە  ــان  ــڕوای ب میدیا 
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ژمارەیەكی زۆر لەدەنگدەران، بۆچونی هەڵبژاردنی خۆیان 
ئەو  لەگەڵ  هێندە  ئەكادیمیەكان  لێكۆڵەرە  بەاڵم  دەگــۆڕن، 
كە  دەردەخـــەن،  ئــەوە  توێژینەوەكان  هاوڕانین.  بــاوەڕەدا 
ریكالمی سیاسی تەنیا لە بەهێزكردنی بیروڕا هەنوكەیەكانی 
توێژینەوانەی  ئــەو  هــەروەهــا  كــاریــگــەردەبــن.  ــگــدەردا  دەن
دەریدەخەن  بەڕێوەچوون،  گشتیەكانەوە  میدیا  لەبارەی 
وشیارتر  بەشی  لە  رۆژنامەكان  و  تەلەفزیۆن  كاریگەریی 
)لەبارەی زانیاری سیاسیەوە( و پەیوەستتری دەنگدەراندا 
قۆرخ  دەبێتەوە. بەواتایەكی تر ئەو ریكالمە هەڵبژاردنیانەی 
لەڕێگەی ئەو جۆرە میدیانەوە باڵودەكرێنەوە، كاریگەریەكی 
و  الوازە  زانیاری سیاسیان  گروپانەی  ئەو  لەسەر  ئەوتۆ 
دەردەكەوێت  وەها  دانانێت.  نیە،  پارتییان  پەیوەستبونی 
پێدانەگر  دەنگدەرانی  لــەبــارەی  توێژینەوانە  ئــەو   ئاكامی 
)دوودڵ- نایەكالیی- كە لە دواین خولەكەكاندا بڕیاردەدەن( 
و ڕاڕاییشەوە راست  دەربچێت. هەرچەند لەوانەیە ریكالمی 
دەرهاویشتەی  و  بابەت  كۆمەڵێك  لــەبــارەی  هەڵبژاردن 
هــەڵــبــژاردنــەوە كــاریــگــەری لــەســەر دەنــگــدەرانــی دوودڵ 
سۆزی  و  هەست  لە  كارتێكەری  یــان  دانێت  پێدانەگر  و 
بەاڵم  هەبێت،  پارتەوە  رێبەرانی  لەمەڕ  دەنگدەرانە  ئەو 
سەلمێندراوە كە ئەو جۆرە ریكالمانە كاریگەریی زۆركەمیان 

لە بڕیاری كۆتایی ئەواندا هەیە.
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تەنانەت كاتێكیش كە ریكالم بتوانێت گۆڕانكاری لە رای 
 گشتی و بۆچوونی دەنگدەراندا دروستبكات، ئەو گۆڕانكاریانە 
ئەوەندە زیاد نابێت، كە بتوانێت ئاكامی هەڵبژاردن بگۆڕێت. 
چونكە رەوشێكی گواستنەوەی دووالیەنەی هاوچەشن لە 
هاتن و چوونی دەنگدەر لەنێو پارتەكاندا هەیە و پارتەكان 
ناتوانن لەم ڕێگایەوە بەرژەوەندی ئەوتۆ بەدەستبهێنن. واتە 
كاریگەری  دەتوانێت  پارتێك  ریكالمی  كە  پێودانگەی  بەو 
خۆی  بـــەرەوالی  و  دانێت  دەنــگــدەران  لە  بەشێك  لەسەر 
لە  ركابەر  پارتی  ریكالمی  پێودانگی  بەهەمان  رایانكێشێت 
راكێشانی دەنگدەرانی ئەو پارتەدا كاریگەر دەبێت و كەواتە 
ركابەرەوە  پارتی  لەالیەن  پارتێك  ریكالمی  كارتێكەریی 
لەوەها  دەنــگ  بااڵنسی  و  دەكرێتەوە  نــەزۆك  و  پووچەڵ 

رەوشێكدا بەردەوام دەكات و السەنگ نابێت.
سەرمەشقی  تاوتوێكردنی  لــە  هــاوكــارانــی  و  "میلەر" 
ساڵی  هەڵبژاردنی  لە  ــدان(،  ــگ )دەن هــەڵــبــژاردن  بــەشــداری 
كە  گۆڕانكاریانەی  ئەو  ئەنجامە:  ئەو  گەیشتنە  )1987(دا، 
لە دەنگی دەنگدەران لە درێژەی كەمپینی فەرمیدا دێنەئارا، 
نەبوە.  هــەڵــبــژاردن  ئاكامی  لەسەر  زۆریـــان  كاریگەریی 
چەندێڕی  لە  كە  بوە  ئەوشتە  هەمان  ئەو بابەتە  هۆكاری 
دووالیــەنــەی  گواستنەوەی  )رەوشــی  بەناوی  ســـەرەوەدا 

هاوچەشن لەنێوان الیەنگرانی دووپارت( ئاماژەمانپێكرد.
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ــی خــولــەكــی90،  ــدەران ــگ لــە ســۆنــگــەی ئـــەوەی  كــە دەن
پەیوەستبون و ئەمەكداری كەمتریان بۆ پارت و كاندیدەكان 
هەیە، بەو پێیە ئەو فاكتەرانەش كە كاردەكەنە سەر بڕیاری 
كۆتایی ئەوان، زۆرجار نادیار و بەهەڵكەوت دەبن. پرسیار 
و  پێشبینی  جێگای  كاردانەوەیەكی  نەبونی  ئایا  ئەوەیەكە 
كە  ئەوەیە  بەواتای  گروپەوە  ئەو  لەالیەن  سەرمەشقدار  
گۆڕینی  لە  بەرچاو  دەستكەوتێكی  ناتوانێت  پارتێك  هیچ  
باوەڕی ئەواندا بەدەستبهێنێت؟ بەواتایەكی تر داخۆ دەكرێت 
بگوترێت لەم  گروپە وەك دەڵێن خێرێك بە كەس ناگات و 

دواجار سەرمایەگوزاریكردن لەسەر ئەوان بێهودەیە؟
ئاكامەكانی ئەو توێژینەوەیەی لەبارەی هەڵبژاردنی ساڵی 
)1992(وە بەڕێوەچووە، دەریدەخات كە ئەگەر پێمانوابێت 
دەنگدەرانی خولەكی 90 هەردەبێت قازانجیان هەبێت، رەنگە 
بۆ  بكەوێت.  كەمینەكان  پارتە  بەر  لەكۆتایدا  قازانجە  ئەو 
ئاكامەكانی  بە  دەكرێت چاوێك  بانگەشەیە  ئەو  سەلماندنی 
ــردو  راب 25ســاڵــی  لە  بەریتانیا  دیموكراتی  لیبراڵ  پارتی 
دیموكراتەكان  لیبراڵ  دەنگی  رێــژەی  هەرچەند  بخشێنین. 
دوو  لە  بەاڵم  دابەزیووە،   )%17/8( بۆ   )1992( لە ساڵی 
هەڵبژاردنی دەیەی )1980(دا، نێوەنجی دەنگی ئەوان )%24( 
 ،)1960( ــەی  دەی هەڵبژاردنی  لەگەڵ  بـــەراورد  بە  كە  بــو، 
بەرزبونەوەیەكی زۆری پێوەدەبینرێت. رێژەی قازانجبردنی 
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لیبراڵ دیموكراتەكان لە دەنگدەرانی خولەكی90 لە خشتەی 
)5-1( پێشاندراوە. نزیكەی )40%(ی كە دەنگیان بە لیبراڵ 
بە  سەر  دەكرێت  كە  بون  كەسانێك  داوە،  دیموكراتەكان 
گروپی دەنگدەرانی خولەكی 90 ئەژماربكرێن. لەكاتێكدا كە 
خولەكی 90ی پارتی كرێكاران )17%( و خولەكی 90 ی 
پارتی پارێزگاران )22%( بون. خاڵی سەرنجڕاكێش ئەوەیە 
كە ژمارەی دەنگدەرانی خولەكی90ی پارتی لیبراڵ دیموكرات 
زیاتربو لەو كەسانەی كە ماوەیەك لەمەوپێش بڕیاریاندابو. 
ئەڵبەت كۆی ئەو دەنگانەی كە هەرپارتیك بەدەستیهێناوە، 
لەئەنجامدا پرسی گۆڕانكاریی دەنگی دەنگدەرانی داپۆشیوە.

دەنگدەرانی  لەالیەن  كە  بــەرژەوەنــدیــەی  ئــەو  بەهەمو 
گەیشتووە،  دیموكرات  لیبراڵ  پارتی  بە  )90(ەوە  خولەكی 
لە ئاكامی  ئەو قازانج پێگەیشتنە هێندە نەبوە، كە بتوانێت 
سەركەوتن  ببێتەهۆی  و  كاریگەریدانێت  هــەڵــبــژاردنــدا 
و بــراوەیــی ئــەو پــارتــە. هــەر بــەو جـــۆرەی كــە پێشتریش 
چوونەنێو  و  پشتیوانی  لــە  ــون  ــ دەرچ ئــامــاژەمــانــپــێــكــرد 
 90 خولەكی  لەالیەن  بەگشتی  )كــە  لەپارتێك  پشتیوانی 
ئەو  هــاوئــەنــدازەیــە.  و  یەكسان  كــەمــووزۆر  روودەدات( 
ژمارانەی لەخشتەی )5-1(دا هاتوون، پێشاندەری رێژەی 
هەڵبژاردنەكانی  لــە  هــەركــام  لــە  كــە  دەنــگــدەرانــەیــە  ــەو  ئ
)1987و1992(دا دەنگیان بە پارتە بەریتانیەكان دابو. لەو 
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خشتەیەدا رێژەی كەسانێك، كە لەنێوانی دوو هەڵبژاردنی 
پارتێك  پشتیوانیكردنی  لــە  دەســتــیــان  ئــامــاژەپــێــكــراودا 
هەڵگرتبو، هەروەها رێژەی كەسانێكیش كە هەستابون بە 
پشتیوانیكردنی پارتێك هاتووە. ئەو ژمارانە لەبارەی كاتی 
بڕیاردان بۆ دەنگدانیشەوە بەشێوازی جیاواز پیشاندراوە. 
لیبراڵ دیموكراتەكان بەرژەوەندی دەنگی رەهای  بەگشتی 
)4%( چوونەدەرەوە  ئاكامی  كە  بەدەستهێناوە،  )3%(یان 
و )7%( هاتنەناوەوە بو )4-7=3(. پارتی كرێكاران )%1( 
قازانجی رەهای لەئاكامی ئەو گواستنەوانە هەبو و پارتی 
بەركەوتووە.  )4%(ی  رەهــای  خەساری  پارێزگارانیش 
هەرچەند لیبراڵ دیموكراتەكان قازانجی رەهای )3(لە سەدیان 
بەهۆی ئەو گوزارانەوە و هاتوچۆیانەوە ئەزموونكرد، بەاڵم 
وەهادەبینرێت كە ئەگەر سەرنج و گرنگی بەو كەسانە بدایە، 
كە لەماوەی ئەو دوو هەڵبژاردنەدا دەستیان لە پشتیوانی 
)لەبازنەی  هەڵگرتبو  پارێزگاران  و  كرێكاران  پارتی  دوو 
دەیتوانی  ــون(  دەرچــوب پــارتــە  دوو  ئــەو  پشتیوانیكردنی 
بەرژەوەندی زۆرتر لەو رووەوە بەدەستبهێنێت. هەر بەو 
جۆرەی كە خشتەی )5-2( دەریدەخات رێژەی كەسانێك كە 
لەماوەی ئەو دوو هەڵبژاردنەدا دەستیان لە پشتیوانیكردنی 
پارتی دڵخوازی خۆیان لە هەڵبژاردنی پێشوتردا هەڵگرتبو، 

كۆی )17%(ی دەنگدەران پێكدەهێنن.
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ئەوە دەردەخــەن، كە رێژەی  ئەو خشتەیە،  ژمارەكانی 
كەسانێك  و  خولەكی90  چــونــەدەرەوەی  و  هاتنەناوەوە 
دابو،  دەنگدانیان  چۆنێتی  بڕیاری  لەوەوپێش  ساڵێك  كە 
)32%(ی  لــە  بــۆ نمونە  نــاكــۆكــە.  تــر  لــەچــاو گــروپــەكــەی 
چەندساڵ  كە   ،)1987( لەساڵی  پارێزگاران  دەنگدەرانی 
لەوەوپێش بڕیاری خۆیان بۆ دەنگدان دابو، تەنیا )3%(یان 
لەنێوانی ئەو دوو هەڵبژاردنەدا بۆچوونی خۆیان گۆڕیبو. 
بەبەراورد، لەگەڵ خولەكی 90، زیاتر لە نیوەی، لە نێوانی 
دوو هەڵبژاردنی )1987 و1992(دا، دەنگی خۆیان گۆڕی. 
بەوپێیە ئاشكرایە كە توانایەكی هێزەكی بەرچاو بۆ پارتەكان 
هەیە، كە لە دەنگدەرانی خولەكی90 قازانج ببەن؛ بەاڵم بەو 
مەرجەی بتوانن ئەو كەسانە راگرن كە چوونەتەپاڵیان و تا 
ئەو ڕادەیەی بۆیان دەكرێت لە چوونەدەرەوەی ئەو جۆرە 

كەسانە رێگریبكەن.
بە دواوە، كەمپینەكانی هەڵبژاردنی   )1960( لە دەیەی 
ــڕای  ــ ــكـــخـــراون و وێ ــاران رێـ ــەجــ ــ ــا زۆرتـــــر ل ــی ــان ــت ــەری ب
پرسە  لــەبــارەی  پیشەیان  روانگەیەكی  رێكخراوكردنیان 
پارتە  بەمالوە  كاتە  لەو  لەبەرچاوگرتوو.  میدیایەكانەوە 
هــەڵــبــژاردن  كەمپینەكانی  گــەاڵڵــەكــردنــی  بــۆ  گــەورەكــان 
كەڵكوەرگرتن  و  بەكارهێناوە  ریكالمیەكانیان   راوێژكارە 
لە ئامرازە پیشەیەكانی بەبازاڕكردن وەك وێنەگرتن لەگەڵ 
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لەنێوان  پیاسەكردن  رالی،  خەڵك و كەسایەتیە گرنگەكان، 
بوەتە  وەرزشوانان  و  هونەرمەندان  پشتیوانی  جەماوەر، 
شتێكی باو لەو پارتانەدا. وێڕای ئەو پارە زۆرانەی كە بۆ 
كەڵكوەرگرتن لە میتۆدە ریكالمییەكان خەرجدەكرێت، هێشتا 
هەستپێكراوی  كاریگەری  كە  لەبەردەستدایە  كەم  بەڵگەی 
پشتڕاست  كۆتایی  ئاكامی  لەسەر  هەڵبژاردن  ریكالمی 
كەمپینە  هەرچەند  دەریــدەخــات  توێژینەوەكان  بكاتەوە. 
زیــاددەكــەن،  ــگــدەران  دەن سیاسی  وشــیــاری  سیاسیەكان 
بیروڕا  بەهێزكردنی  لە  كەمپینانە  ئــەو  كاریگەری  بــەاڵم 

هەنووكەیەكانی دەنگدەراندا قۆرخ دەبێتەوە.
بابەتێكی دیكە كە ئاماژەیپێكرا، دابەزینی رۆژ بەڕۆژی 
ئەو كەسانەیە، كە ویستی توندی پارتیان هەیە و هەر بەو 
ڕێژەیەش زیادكردنی ژمارەی كەسانێكە، كە بڕیاری خۆیان 
بۆ كۆتاخولەكاكان دوادەخەن. هەر بۆیە وەهادەبینرێت كە 
تەنانەت  و  هەیە  گرنگی  گروپە  ئەو  هەڵبژاردنی  رەفتاری 
پێیانوایە گروپی دەنگدەرانی پڕگۆڕانكاری ئەمڕۆ  هەندێك 

بوەتە گرنگترین گروپی دەنگدەران.
لەڕوانگەی بەبازاڕكردنەوە پرسی سەرەكی كەمپینەكانی 
بەئامانجكردنی دروستی ریكالمە سیاسیەكانە.  هەڵبژاردن 
گروپێك  بۆ  هەڵبژاردن  ریكالمی  دەبێت  تر  بەواتایەكی 
و  كاریانتێبكات  بتوانێت  لەئەنجامدا  كــە  گەاڵڵەبكریت، 
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قایلیانبكات. كەمپینەكانی هەڵبژاردن زۆربەی هەوڵی خۆیان 
بۆ راكێشانی سەرنجی دەنگدەرانی دوودڵ )ناپێداگر(، كەمتر 
وشیار و بە پەیوەستبونی پارتی الوازەوە چڕدەكەنەوە. واتە 
بەهۆی  و  توێژینەوەكان(  ئاكامی  )بەگوێرەی  كە  گروپێك 
هەبونی هاوكێشەی گواستنەوەی دوو الیەنەی هاوچەشن 
بەو  قایلكردنیان  پێچوونی  ریكالمەوە،  كارتێنەكردنی  و 
میتۆدانە بە بازاڕكردن كە هەنوكە لەبەردەستدان، زۆر لە 
وتمان  كە  جۆرەی  بەو  هەر  ئاستەمترە.  دیكە  گروپەكانی 
فاكتەرە  كاریگەری  لەژێر  بەزۆری  دەنگدەرانە  جۆرە  ئەو 
دروستی  بە  درێژخایەندا  لە  ناتوانین  و  شانسییەكانەوەن 

پالنێكی ریكالمی لەباریان بۆ داڕێژین.
ئەوجۆرە  بەئامانجكردنی  بەبازاڕكردنەوە  لەڕوانگەی 
)النیكەم  نابێت  ــەدواوە  ب ئاكامێكی  هەر  نەك   دەنگدەرانە 
زیان  پێدەچێت  تەنانەت  كارە  ئەو  بەڵكو  لەكورتخایەندا(، 
بە وەفاداری پارت لەدرێژخایەندا بگەیەنێت. جگە لە هەمو 
ئەوانە پارت بە خەرجكردنی تێچووی فراوان بۆ دەنگدەرانی 
و  لەبیربكات  دیكە  دەنگدەرانی  هەیە  ئەگەری  خولەكی90 

چاوپۆشیان لێبكات.
خولەكی90  دەنگدەرانی  دیــاردەی  دەتوانین  گشتی  بە 
وەها شرۆڤەبكەین: رۆژبەڕۆژ ژمارەی كەسانێك كە لەژێر 
زیاددەكات.  بڕیاردەدەن  شانسیەكاندا  فاكتەرە  كاریگەری 
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ــان  زۆرم هــیــوای  ناكرێت  لێكۆڵینەوەكان  ئاكامی  بەپێی 
ئەنجامی  لەسەر  لــەدەنــگــدەران  چینە  ئــەو  كارتێكەری  بە 
هەڵبژاردن هەبێت. زیادكردنی رۆژ لە دوای  رۆژی ئەو جۆرە 
دەبێت،  دیكە  گروپەكانی  كەمكردنی  واتای  بە  دەنگدەرانە 
لەوانە كەسانێك كە وابەستەیی توندوتۆڵ یان وابەستەیی 
ئاكامگیری  وەهــا  دەكرێت  هەیە.  پــارت  بۆ  مامناوەندیان 
بكەین كە رۆژ لە دوای  رۆژ ژمارەی كەسانێك كە دەنگیان 
بۆ سەركەوتن  زیاددەكات و  نیە  لەهەڵبژاردندا  كاریگەری 
لەهەڵبژاردن دەبێت سەرنج و ناوەندێتی بە گروپێك بدرێت 
ئەو  ئاكامەكانی  ئەڵبەت  دەبێتەوە.  بچوكتر  رۆژبــەڕۆژ  كە 
توێژینەوەیە گرنگی ماوەی فەرمیی كەمپینەكانی هەڵبژاردن 
)نەك ماوەی درێژخایەنی وەك ماوەی چەندساڵێك بەر لە 
 90 خولەكی  راكێشانی  بۆ  كەمپین(  فەرمی  دەستپێكردنی 
رۆژی  لە  بەر  هەفتەیەك  دوو   ماوەی  واتە  بۆدەردەخات. 
راكێشانی  بــۆ  چارەنوسساز  كاتی  دەتــوانــێــت  ــگــدان،  دەن
بڕیاریان  هێشتا  كە  بێت  لەكەسانێك  زۆرتــر  ژمارەیەكی 
نەداوە دەنگ بە چ  كەس یان الیەنێك بدەن. وەها دێتەبەرچاو 
كە دەبێت سەرنجی زۆرتر لەو پرسیارە كە )ئایا گرنگیدان 
بە گروپی ناوەندیی دەنگدەران، واتە كەسانێك كە لەسااڵنی 
بەدواوە  بۆپارت  قازانجی زۆرتری  بڕیاریانداوە،  رابردودا 
بەتوندی  لەبەردەستدان  بەڵگانەی  ئــەو  بدرێت.  نابێت؟( 
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ئاڕاستەی پشتڕاستكردنەوەی ئەو بۆچوونەیان پێوە دیارە.
بەڕێوەچوون  لەئەمریكا  توێژینەوانەی  ئــەو  ئاكامی 
قەاڵفەت،  )نــەك  پــارت  رێبەرانی  وێنەی  كە  دەریــدەخــەن، 
بەڵكو سیمای كۆمەاڵیەتی سەركردەكانی پارت(، دەتوانێت 
دەنــگــدەرانــی  پــارتــی  ویستی  لــەســەر  زۆری  كــاریــگــەری 
گروپە  ئەو  بیركردنەوەی  و  زەینیەت  هەبێت.  ناوەڕاست 
لەدەنگدەران لەمەڕ سەرۆكی پارت زۆرتر لەژێر كاریگەری 
و  پشتپێبەستن  شایستەی  وتــاری،  یــەك  و  سەقامگیری 
سیاسی  ئاگایی  كە  دەنگدەرانەی  ئەو  ئەودایە.  هێژایەتی 
كە  لــەوەی   زۆرتــر  دەكرێت  گریمانە  هەیە،  مامناوەندیان 
ئاڕاستە پارتیەكان، پێگەی كۆمەاڵیەتی و گروپەكانی هاوتا 
و هاوچەشنی خۆیان كاریانتێبكات، لەژێر كارتێكەری ئەو 
فاكتەرانە دان كە لەسەر بیركردنەوەی ئەوان سەبارەت بە 
سەرۆكی پارت كاریگەریان هەیە. ئەگەر پارتە سیاسیەكانی 
بەرهەمی  پارتانە  ئەو  كەمپینی  بەڕێوەبەری  و  بەریتانیا 
شیاو  وێنەسازی  بناغەی  لەسەر  گروپە،  ئەو  بۆ  خۆیان 
دەستكەوتی  رەنگە  بكردبا،  گەاڵڵە  پارت  سەرۆكایەتی  لە 
باشتریان لەو سەرچاوانەی خەرجیانكردبو بەدەستبهێنابا. 
و  ــبــژاردن  هــەڵ كەمپینی  بــەڕێــوەبــەرانــی  وەهــادەبــیــنــرێــت 
لەباتی  وابــو  باشتر  هەڵبژاردن  ریكالمی  دروستكەرانی 
دەنگدەرانی خولەكی 90، ناوەندێتی بەم  گروپە لەدەنگدەران 
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ئەرگیومێنتێك  گرنگی  بە  درك  دەتوانین  هەروەها  بــدەن. 
باسی  هەڵبژاردندا(،  لە  )وێنەسازی  لەژێرناوی  كە  بكەین 
لێوەدەكرێت و بوەتە جێگای حەز و سەرنجی توێژەران و 

گروپە چاالكەكانی نێو كەمپینەكانی هەڵبژاردن. 

گروپی دووەم: ژنان و گۆڕانكاریەكانی هەڵبژاردن
سیاسی  بەبازاڕكردنی  تەكنیكەكانی  خــراپ،  یان  چاك 
لەبەریتانیا.  هەڵبژاردن  كەمپینەكانی  بناغەی  بەردی  بوەتە 
ــگــەی بــەكــارهــێــنــانــی  ــەڕێ ــەر ل ــاران نـــەك هـ ــك ــرێ ــی ك ــارت پ
بەبازاڕكردنی تەلەفۆنی، راپرسی، هەروەها كەڵكوەرگرتنی 
بەرباڵو لە  گروپە ناوەندیەكانـەوە )گروپی  چەق(، بەردەوام 
بەڵكو  دەكات،  دەنگدەران  جڤاتی  بۆچوونەكانی  چاودێری 
بەشێوازی  چاودێری،  جۆراوجۆرانەی  فۆرمە  ئەو   هەمو 
پڕگۆڕانكاریش   دەنــگــدەرانــی  كۆمەڵەی  لــەبــارەی  تایبەت 
لەسەر  فراوان  بەڕێژەیەكی  كرێكاران  پارتی  بەكاردەبات. 
هێزەكی  بەشێوازی  كە  دەنگدەرانێك،  بە  پەیوەندیكردن 
سەرمایەگوزاری  لەئارادایە،  بۆچوونیان  گۆڕینی  ئەگەری 
دەكات. پارتی كرێكار بۆ هەڵبژاردنی 1997، لەسەرەتای 
نمونەی  راســتــەوخــۆی  سەردانیكردنی  بــە  )1994(ەوە 
هەڵبژێردراو، نەك  هەر هەستاوە بە ناسین و دیاریكردنی 
ئۆكتۆبەری  تا  بەڵكو  پڕگۆڕانكاری،  هێزەكیی  دەنگدەرانی 
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ــەوە كـــردووە،  ــان ــە)80%(ی 1996 پــەیــوەنــدی بــە زیــاتــر ل
لە سەنتەری  وردەكاریە سیاسی و كۆمەاڵیەتیەكانیشیانی 

كۆمپیوتەریی میل بانكدا تۆماركردبو.
كرێكار  پارتی  )مـــەی( دا،  مانگی  یەكەمی  سێشەممەی  لە 
بەكۆی )419( كورسی، دەسەاڵتی گرتەدەست. ئەوە باشترین 
پارتایەتیدا.  مێژوی  لەهەمو  بو  كرێكاران  پارتی  سەركەوتنی 
بەزۆرینەی  بون  ئۆپۆزیسیۆن  هــەژدەســاڵ  پاش  پارتە  ئەو 
تا  كە  زۆرینەیەك  سەردەسەاڵت،  گەڕایەوە  كورسی   )179(
ئەوكاتە پێشینەی نەبوە و لەڕاستیدا لەساڵی )1935( بەدواوە 
سەركەوتنی  بــوە.  بێوێنە  زۆرینەیەك  وەهــا  بەدەستهێنانی 
بۆ  پێشكەوتنێكیش  بە  هەروەها  كرێكاران  پارتی  هەژێنەری 
ژنان دەهاتەئەژمار، لەبەرئەوەی  كە ژمارەی ئەو ژنانەی لەو 
خولەدا بونە ئەندامی پەرلەمان گەیشتە )120( كەس، كە لەو 
كرێكاران  پارتی  لیستی  لەسەر  كەسیان   )101( ژمارەیەش 
گەیشتبونە ئەندامێتیی پەرلەمان. بەر لە هەڵبژاردنی )1997( 
تەنیا )169( ژن بە كۆی  گشتی بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی بەریتانیا  
هەڵبژێردرابون. لەنێو ئەو ژنانەی كە لەساڵی )1997( ببون بە 
ئەندامی پەرلەمان، )48( كەسیان لەخولی پێشوشدا ئەندامی 
پەرلەمان بون، سەیر ئەوەیە كە )72( كەسیان، كەسانێك بون 
كە یان بۆ یەكەمجار بو دەبونە ئەندامی پەرلەمان یان لەخولی 

پێشوودا ئەندامی پەرلەمان نەبون.
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ئەو سەركەوتنەی پارتی كرێكاران بە تایبەت لەناو ژناندا 
چۆن دەكرێت روونكردنەوەی بۆ بكەین؟ بۆچی ژمارەیەكی 
زۆر لەژنان دەستیان لە پشتیوانی نەریتی خۆیان لە پارتی 
كرێكاران  پارتی  لە  پشتیوانیان  و  هەڵگرتبو  پارێزگاران 
شێوازی  گۆڕانكاری  لە  رۆڵی  )زایەند(،  رەگەز  ئایا  كرد؟ 
دەنگداندا هەبو؟ لەم بەشەدا لە رێگەی داتاكانی لێكۆڵینەوە 
دەچینەسەر   ،)1997( ساڵی  لە  بەریتانیا  هەڵبژاردنیەكانی 
گۆڕانكاری  لەسەر  رەگـــەزی  جــیــاوازی  كاریگەریەكانی 
سەرمەشقەكانی  بۆ  دواهاتەكانی  و  دەنگدان  شێوازەكانی 

بەشداریكردنی ژنان.

ژنان و كەمپینەكانی هەڵبژاردن
هەرچەند كەمپینی فەرمی، بەیاسایی و فەرمی لە )15(
ی مارسدا واتە راست )6( هەفتە بەر لە رۆژی هەڵبژاردن 
رێگایان  هەڵبژاردنانەی  چاالكیە  ئەو  بەاڵم  دەستیپێكرد، 
پێش  نزیكەی  كرێكاران خۆشكرد،  پارتی  بۆ سەركەوتنی 
چوارساڵ دەستیپێكردبو. یەكێك لە توخمە سەرەكیەكانی 
سەركەوتووانە  دەستنیشانكردنی  لە  بریتیبو  كەمپینە  ئەو 
و دروستی كاندیدە ژنەكان و بەئامانجكردنی رێكخراوی 
زۆریــان  كێبڕكێی  كە  كورسیانەدا  لــەو  ژن  دەنگدەرانی 
لەدوای  رۆژ  دابەزینی  لە  كە  كرێكاران  پارتی  لەسەربو. 
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تێگەیشتبو،  كــرێــكــار  لەچینی  پــشــتــیــوانــیــكــردن   رۆژی 
راكێشانی  بۆ  هەوڵیدا  پارتدا  )1993(ی  لەكۆنفرانسی 
پــشــتــیــوانــی ژنـــان بــەیــارمــەتــی مــیــتــۆدە پــۆزەتــیــڤــەكــانــی 
ئەو   بهاوێژێت.  بنچینەیی  هەنگاوی  كاندید  دیاریكردنی 
الوەكی  لیستی  خستنەڕووی  بە  پێویستی  كە  سیاسەتە 
تایبەت بە كاندیدە ژنەكان  هەبو، دەیویست ئەو دڵنیاییە 
دروستبكات، كە كاندیدە ژنەكان بەر لە هەڵبژاردنی گشتی 
شانسی  كە  دەستنیشاندەكرێن،  شێوازێك  بە   )1997(
زۆریان بۆ بردنەوە لە بازنەی هەڵبژاردنی خۆیاندا هەبێت. 
پاش  )1996(و  جەنیوەری  لە  سیاسەتە  ئەو  هەرچەند 
پێشێلكەری  بە  ئەو كارە  پارتیدا  بڕیارێكی  لە  ئەوەی ، كە 
یاسای هەاڵواردنی رەگەزی ناسێندرا، بەفەرمی بەالوەنرا، 
ژن(  هەمویان  )لیستی  لە  ژنانەی  لەو  ــەس  )35(ك بــەاڵم 
دەستنیشانكرابون لە جێگای خۆیاندا وەك  كاندید مانەوە 
)124( ژنی دیكەش لەالیەن بازنە  و تاڕۆژی هەڵبژاردن 
دەستنیشانكران.  وەك  كاندید  هەڵبژاردنەوە  لۆكاڵیەكانی 
بۆ  )159( ژنی  پارتی كریكاران ژمارەی  بە كۆی  گشتی 
سەركەوتنیان  زۆربەیان  كە  دەستنیشانكرد،  كاندیدبون 
لە  بەر  ئامانجی  پارتە  ئەو  شێوەیە  بەو  و  بەدەستهێنا 
 )100( هەبونی  لە  بریتیبو  كە  پێكا،  خــۆی  هەڵبژاردنی 

نوێنەری ژنان لەپەرلەمان.
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ــان تــەنــیــا لــە پــرۆســەی  ــ بـــڕیـــاری بــەئــامــانــجــكــردنــی ژن
لە  بەڵكو  نابێتەوە،  قۆرخ  ژنەكان  كاندیدە  دەستنیشانكردنی 
تێگەیشتن لە توانای هەڵبژاردنی ژنان وەك گروپێكی كاریگەر 
لەسەر ئاكامی هەڵبژاردن، رەنگدەداتەوە. بۆ یەكەمجار هەمو 
پارتەكان بەفەرمی كاریگەری هێزەكی ژنانیان وەك هێزێكی 
گرنگ و بنەڕەتی هەڵبژاردن قبوڵكرد. بۆ یەكەمجار لەكەمپینێكی 
هەڵبژاردندا پارتی كرێكاران رایگەیاندبو كۆمەڵێك سیاسەت 
بۆ راكێشانی سەرنجی ژنان؛ هەمان ئەو گروپەی كە لەالیەن 
داكۆكیكەری  رێكخراوی  هەندێك  و  سیاسیەكان  ستراتیژە 
لەوانە )Fawcett Society(، وەك گروپێك بە  مافی ژنان 
گۆڕانكاری زۆر، بەوپێیەش وەك سەرچاوەیەك پێناسەكرابو كە 
بەشێوازی هێزەكی بۆ پشتیوانی هەڵبژاردنی بە چارەنوسساز 
پارتی  سەرنجی  لەڕاستیدا  دەهاتەئەژمار.  یەكالكەرەوە  و 
چاودێری  كە  زیادبو،  هێندە  بەم  باسە  سەبارەت  كرێكاران 
پڕگۆڕانكاری  لەدەنگدەرانی  ئەو گروپە  خوەكانی  و  ئاكار 
بۆ  سەرەكیەكان  لەفاكتەرە  یەكێك  وەك  ئاشكرا  بە  )ژنــان( 
مسۆگەربونی پالنە هەڵبژاردنیەكانی پارت لە ساڵی )1994(
دا ناونرابو. ناسینی سەرمەشقی بەشداری هەڵبژاردنی ژنان 
دەكرێت لەڕێگەی لێكدانەوەی پەرچەكردارەكانی ئەوان لەمەڕ 
تاكتیكە جۆراوجۆرە ریكالمیەكان و تێگەیشتن لە دڵخوازیەكانی 

ئەوانەوە تاوتوێبكرێت.
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ژنان  بۆ  كە  باسانە  ئەو  هەوڵیدەدا  كرێكاران  پارتی   
لە  زانیاریانەی  و  ــا  دات ئــەو  بەپێی  راكــێــشــەرن،  و  گرنگ 
گروپی  چەق و هەروەها راپرسیەكانیشەوە بەدەستیهێنابو، 
كارانەی  لەو  یەكێك  كەمپیندا  لەسەروبەندی  دیاریبكات. 
كە پارتی كرێكاران بۆ راكێشانی سەرنجی ژنان لەڕێگەی 
كۆمەڵێك باسی سەرەكی و تایبەتی گروپی ژنانەوە دەیكرد، 
كرێكاران  پارتی  دەوڵەتی  بەڵێنیدا  بلێر  تۆنی  كە  ئەوەبو 
نیشتمانی  ناوەندێكی  بنیاتنانی  بۆ  پاوەند  )10(ملیۆن  بڕی 
شێرپەنجەی  چــارەســەركــردنــی  و  ــەوە  ــن دۆزی بــە  تایبەت 
لەگەڵ  فراوانیش  وتووێژی  ســەرەڕای،  خەرجبكات.  سنگ 
گۆڤارەكانی ژناندا بەرێوەچوو و هەوڵی زۆریش درا وتار 
لەگەڵ  گونجان  بەئاڕاستەی  پارتیش،  سیاسی  ستایلی  و 
ویست و خواستی ژنان هاوسەنگ بكرێت و رێكبخرێتەوە. 
بەكاندیدەكان گوترابو لە بەكارهێنانی زمانی تەكنیكی یان 
بە  ناوەندێتی  و  بكەن  ــەرێــزی  دوورەپ بەتوندی  سیاسی 
بدەن؛  كەسایەتیەكان  ئاسایی  ژیانی  بەپێی  نمونەهێنانەوە 
بەجۆرێك كە بتوانرێت وێنەیەكی ژنانەتر )لەچاو رابردو( 
ژمارەیەكی  هەرچەند  بگوازرێتەوە.  دەنگدەران  بۆ  لەپارت 
كەمی كاندیدە ژنەكان لەماوەی هەڵبژاردندا رۆڵی سەرەكیان 
ستراتیژەكانی  ــەی  زۆرب كە  سەلمێندرا  لەئەنجامدا  گێڕا، 
)11%(ی ژنان  پارتی كرێكاران سەركەوتوو بون چونكە 
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و  هەڵگرتبو  دیكە  پارتەكانی  پشتیوانیكردنی  لە  دەستیان 
لەگەڵ  بەبەراورد  كە  كردبو  كرێكارانیان  پارتی  پشتیوانی 

)8%(ی پیاوان، سەركەوتوویی زۆرتری پێوە دەبینرا.
دیموكراتیش  لیبراڵ  پارتی  كرێكاران،  پارتی  هــەروەك 
كۆمەڵێك كاری بەمەبەستی راكێشانی دەنگدەرانی ژن كرد. 
و  ناساند  ژنان  بۆ  پارتێك  بە  خۆی  بەئاشكرا  پارتە  ئەو 
لەكەمپینی هەڵبژاردندا پەیتاپەیتا لە وتەبێژانی بەتوانای ژن 
بۆ پێشخستنی سیاسەتەكانی كەڵكی وەردەگرت. ئەو پارتە 
دەیویست لە رێگەی كەسایەتی "پادی ئەشدۆن"ی سەرۆكی 
پارتەوە زەینیەت و وێنەیەكی ژنپەسەندتر بخوڵقێنێت، ئەو 
كارەی لەڕێگەی پەیڕەوكردنی رێبازی كەمتر هێرشبەرانە 
بۆ  دیموكرات  لیبراڵ  پارتی  جێبەجێدەكرد.  لەكەمپیندا 
تەنیا  بــوارە،  لەم  خۆی  پابەندبونی  لەسەر  جەختكردنەوە 
بەتەواوی  خۆی  كۆنفرانسەكەی  هــەردوو  كە  بو  پارتێك 
تایبەتكرد بە پرسی ژنان و تێڕوانینی پارت لەبارەی ئەو 

پرسانە.
لەبەرامبەردا، كەمپینی پاریزگارەكان لەبارەی راكێشانی 
دوو  كـــرد.  كـــاری  بێبڕشت  و  الواز  زۆر  ژنـــان  دەنــگــی 
سیاسەتی سەرەكی كە لەالیەن "جۆن مێجەر"ـەوە جەختی 
ژنان  بەپارتی  پارێزگارەكان  ئەوەی  بۆ  دەكرایەوە  لەسەر 
بناسێنێت، بریتیبو لە پشتیوانی فێركاری و دامەزراندن بۆ 
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ژنان و پێشكەشكردنی كۆمەڵێك پاڵنەری باج )داهاتانە( كە 
دەرفەتی ئەوەی بە ژنانی خێزاندار دەدا لەماڵەوە بمێننەوە. 
بۆ ژنان  پێویست  بەپێی  بەپلەی  یەك،  ئەو دوو سیاسەتە 
راكێشەر نەبو، دوو، شیكردنەوەی قوڵی ئەو دوو سیاسەتە 
كە  دژەیەكیەك  و  پارادۆكس  هۆی  دەبــوە  لەدەرئەنجامدا 
رێگای خستنەڕووی هاوكاتی ئەو دوو سیاسەتەی بەیەكەوە 
بە  ــەوەی  ئ مزگێنی  كرێكاران  پارتی  لەالیەكەوە  نـــەدەدا. 
ژنانی خوێندەوار و ژنانێك كە لەباری پیشە و ئیشوكارەوە 
سەركەوتووبون دەداو دەتوانن لەدەوڵەتی داهاتوودا هەلی 
بە  مێجەر"  "جۆن  ترەوە  لەالیەكی  دەستكەوێت.  باشتریان 
پەیامی  بەناڕاستەوخۆ  بنەماكان،  بۆ  گەڕانەوە  دروشمی 
ئەوەی بەژنان دەدا، كە خوازیاری مانەوەی ژنانە لەماڵەوە 

كە ئەوەش بۆ ژنان راكێشەر نەبو.
هەڵبژاردنی  ــان،  ژن بە  گرنگیپێدان  و  سەرنج  لــەڕووی 
)1997( بەنیشانەی خاڵێكی وەرچەرخان لە مێژوی سیاسی 
بەریتانیا دێتەئەژمار. نەك  هەر ژمارەی پەرلەمانتارانی ژن 
لەو ساڵەدا لەچاو خولی پێشوو دوئەوەندە زیادیكرد، بەڵكو بۆ 
یەكەمجار لەمێژوی هەڵبژاردنی بەریتانیادا، ژنان بەشێوازێكی 
سیستماتیك و رێكخراو لەالیەن پارتە سیاسیەكانەوە وەك 
ئەو بابەتە  ئامانج.  كرانە  هەڵبژاردن  گرنگی  سەرچاوەیەكی 
بەتایبەت لەبارەی پارتی كرێكارانەوە دروست و بەرچاوبو، كە 
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لەهەمو ماوەی كەمپیندا لەرێگەی گروپی  چەق و ژمارەیەكی 
ــەڕووەوە  روب و  تاكەكەسی  ریكالمی  تەكنیكەكانی  لە  زۆر 
هەوڵیدا هەم دەنگی ژنان بەدەستبهێنێت، هەمیش پارێزگاری 
لەو دەنگانە بكات. هەرچەند ژنانی سیاسی لەماوەی شەش 
و  نەبینران  بەرچاو  بەشێوازێكی  فەرمیدا  كەمپینی  هەفتەی 
لەژێر  نمایش و دەركەوتنە میدیایەكان  نەنواند و  چاالكیان 
دابو،  حیزب  پیاوەكانی  سەركردە  ئامادەبونی  بااڵدەستی 
كە  دەستپێكردبو،  ناڕاستەوخۆیان  تێكۆشانێكی  ژنان  بەاڵم 
تیایدا هەمو رێبەرانی پارتیان ملكەچكردبو كە وێنەی خۆیان 
دەنگدەرانی  بیروڕای  و  راكێشانی سەرنج  كاڵتر و شیاوی 

ژن هاوسەنگ بكەنەوە. 

جیاوازیی رەگەزی و گۆڕانكاریبونی هەڵبژاردن
هۆگری  سەرەكی  هۆكاری  وترا  كە  جــۆرەی  بەو  هەر 
دەنگی  بە  بەریتانیا  پارتەكانی  بێپێشینەی  و  لــەڕادەبــەدەر 
ژنان لەهەڵبژاردنی )1997( دەگەڕایەوە بۆ وشیاربونەوەی 
ئەوان لەم  بابەتە، كە ژنان لە هەڵبژاردندا لەچاو پیاوەكان 
تر  بەواتایەكی  پێوەدەبینرێت.  هەرەفراوانتریان  گۆڕانكاری 
ئەگەری ئەوەی كە دەنگی خۆیان بگۆڕن، یەكجار لە پیاوان 
دەریخست  راپرسیەكان  ئاكامی   )1992( تاساڵی  زیاترە. 
دەنگی  )1997(دا  هەڵبژاردنی  لە  زۆرتــری  ئەگەری  ژنان 
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پاش  گالوپ  رێكخراوی  ڕاپرسی  نمونە  بۆ  بگۆڕن.  خۆیان 
لە  ــر  زۆرت رێژەیەكی  كە  پیشانیدا،   )1992( هەڵبژاردنی 
لە دواین رۆژەكانی  كەمپیندا بڕیاریاندا دەنگ بە چ  ژنان 
لەپیاوان(.   %11 لەبەرامبەر  لەژنان   %16( بدەن   كەسێك 
رێكخراوی  راپرسیی  لە  ژنان  دەنگی  هێزەكی  گۆڕانكاری 
لەپێشوو ئاشكرابو و  )1996(دا زۆرتر  )MORI( لەساڵی 
جەختی لێكرایەوە. ئەو راپرسیە دەریخست )32%(ی ژنان 
بڕیاریاننەدابو  هێشتا  پیاوان  )16%(ی  لەگەڵ  بەبەراورد 
بدەن.  چ  كەسێك  بە  دەنگ  )1997(دا  لەهەڵبژاردنی ساڵی 
ئەو  ژمارەی  هەڵبژاردن،  رۆژی  نزیكبونەوەی  هاوتەریبی 
ژنانەش كە هێشتا نەیاندەزانی دەیانەوێت دەنگ بەكێ بدەن، 
روو لەزیادكردن بو. تا مانگی مارسی )1997( راپرسیەكانی 
یەك  نزیكەی  كە  دەریــانــدەخــســت،   )MORI( رێكخراوی 
دەیانەوێت  كە  بەوەی،  سەبارەت  هێشتا  ژنان  لەسەرسێی 

دەنگ بە چ  كەسێك بدەن، بڕیاری یەكالییان نەدابو.
پێشبینیەكانی  و  چاوەڕوانی   )3-5( خشتەی  داتاكانی 
پەیوەست بە كاریگەری و پەیوەندی جیاوازی رەگەزی و 
هەڵبژاردنی  لە  بڕیاردان،  بون(  )گۆڕانكاری   ناسەقامگیری 
گشتی )1997(ی بەریتانیا پشتڕاست دەكاتەوە. ژنان لەچاو 
بڕیاری خۆیان  كە  یەكجار زۆرتری هەبو  ئەگەری  پیاوان 
بۆ دەنگدان دوابخەن. لەكاتێكدا كە دەكرێت )29%(ی ژنان 
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كە  كەسانێك  واتــە   ،)90 خولەكی  )بــڕیــاردەرانــی  پۆلی  لە 
بڕیاری خۆیان تا دەستپێكردنی )6( هەفتەی فەرمی كەمپین 
پێنج  پیاوان  بۆ  ئەو ڕێژەیە  پۆلێنبەندی بكرێن.  دوادەخەن، 
لەسەد كەمتر واتە )24%( بو. بەاڵم كاتێك سەیری ژمارەی 
ئەو كەسانە بكەین كە )زیاتر لە دووساڵ بەر لە كەمپین( 
بڕیاریاندابو دەنگ بە چ  كەسێك بدەن، ژمارەكان زۆر گچكە 
گروپەدا  لەم   ژنــان  )54%(ی  و  پیاوان  )%58(ی  دەبــن. 
جێدەگرن. بەبێ لەبەرچاوگرتنی رەگەز )زاوزێ - سێكس( 
هەنوكە )27%(ی جەماوەری بەریتانیا بڕیاردان سەبارەت 
بەوەی، كە دەنگ بە چ  كەسێك بدەن بۆ كاتی دەستپێكردنی 
كەمپینی هەڵبژاردن دەهێڵنەوە. ئەو رێژەیە لەگەڵ رێژەكانی 
ئەو جۆرە  رێــژەی  كە  كاتەی  ئەو  واتە  )1960(دا  دەیــەی 

دەنگدەرانە تەنیا )12%( بو، تەواو جیاوازی هەیە.
خاڵێك كە دەبێت ئاماژەیپێبكەین ئەوەیە كە ناسەقامگیری 
پیاوان، دیاردەیەكی نوێ  لەچاو  و گۆڕانكاری بونی ژنان 
نیوەی شەستەكان  بۆ  دەگەڕێتەوە  كە  بابەتێكە  ئەوە  نیە؛ 
)نــیــوەی دەیــــەی1960(. هــەر بــەو جــۆرەی كە داتاكانی 
مەودای   ،)1966( تاساڵی  پێشانیدەدەن   )4-5( خشتەی 
جیاوازی رێژەی پیاوان و ژنانی خولەكی90 زۆر كەمبو. 
هەرچەند رێژەی كەسانێك كە لەكاتی كەمپیندا بڕیاردەدەن 
12% بۆ  )لە  ببو  لەو كاتەوە دووقات  دەنگ بەكێ بدەن، 
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ساڵی1960 گەیشتە 27% بۆ ساڵی 1997(، بەاڵم لە هەمو 
ئەو ماوەكاتیەدا لەچاو پیاوان ئەگەری ئەوەی كە ژنەكان 
دوابخەن  كەمپین  دەستپێكردنی  تا  خۆیان  دەنگی  بڕیاری 
پیاوان و ژنان  )1964(دا،  لە ساڵی  لەكاتێكدا  زۆرتر بوە. 
لەماوەی  دە(،  لە  یەك  ی-    1/10( یەكسان  بەڕێژەیەكی 
فەرمی كەمپیندا بڕیاریاندا دەنگ بە چ  كەسێك بدەن، دەبینین 
لەدەیەی )1970(دا كەلێنێكی رەگەزی گەورەتر لەو بارەوە 
كۆمەڵەی  )1/4(ی  رێك  )1974(دا  لە شوباتی  بەدیدەكرا. 
فەرمی  دەستپێكردنی  تا  خۆیان  بڕیاری  ژن  دەنگدەرانی 
كەمپین دواخست، لەكاتێكدا كە هەر لەو ماوەیەدا )%20(
ی پیاوان كارێكی لەو جۆرەیان كردبو. وێڕای ئەوەی  كە 
 90 خولەكی  دەنگدەرانی  رێــژەی  ئێستا  تاكو  لەوكاتەوە 
بەگشتی زیادیكردووە، بەاڵم النیكەم هیچ كاتێك كەلێن و 
نەگەیشتووەتە  لەدەنگدەران  گروپە  ئەو  رەگــەزی  نێوانی 
كەمتر لە )4%(. كەوابو الی كەم سەبارەت بە دەنگدەرانی 
90ی  دەنــگــدەرانــی خولەكی  ــژەی  رێ نــەك  هــەر  بەریتانی 
بەرچاو  بەشێوازێكی  رابردو  سەدەی  چارەكە  بەدرێژایی 
پیاوانیش گەورەتر  نێوان ژنان و  زیادیكرد، بەڵكو كەلێنی 
بوە. لە ساڵی )1964( بەدواوە رێژەی ژنانی خولەكی90 
بۆ )18%( بەرزبوەتەوە كە ئەو ڕێژەیە بۆ پیاوان )%13( 

بوە.
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سەرچاوە: لێكۆڵینەوەی هەڵبژاردنی بەریتانیا لەساڵی 1997
تایبەتمەندیە سیاسیەكانی دەنگدەرانی مێینەی پڕگۆڕانكاری

گۆڕانكاریبونی  لــەبــارەی  ــەزی  رەگـ كەلێنی  هەرچەند 
ماوەتەوە  وەكخۆی  بـــەدواوە  ــەدەیــەی1970  ل هەڵبژاردن 
)نەگۆڕاوە(، بەاڵم لێكۆڵینەوەی زۆركەم لەبارەی هۆكاری ئەو 
بابەتەوە ئەنجامدراوە. ئەو توێژینەوە زۆر كەمانە دەریدەخەن 
زیاتر  روونــكــردنــەوەی  بۆ  )ســەرەكــی(  كلیلی  فاكتەرێكی 
پیاوان، هیوابڕاوی و دڵشكانی  لەچاو  گۆڕانكاریبونی ژنان 
ئەوانە.   )political disillusionment( زیاتری  سیاسی 
ڕاپرسیەكانی ئەو دواییانە و داتاكانی بەدەستهاتوو لە گروپی 
 چەق كە لەالیەن )Fawcett Society(ەوە لەسەروبەندی 
دەستپێكردنی هەڵبژاردنی )1997(دا بەڕێوەچوون ئەوەیان 
دەرخست، كە ژنان زیاتر لەپیاوان لەمەڕ پارتە سیاسیەكان 
هەست بە بێگانەیی، نامۆبون و جیایی دەكەن و ئەو  پرسە 
ئەو  واتــە  پڕگۆڕانكاری،  دەنــگــدەرانــی  لــەبــارەی  بەتایبەت 
بڕیاری  دەنگدان  رۆژی  لە  بەر  مانگێك  نزیكەی  كە  ژنانە 
یەكالیان سەبارەت بەوەی دەنگ بە چ  كەسێك بدەن نەدابو 
دروستبو. توێژەرێك بەناوی "ستیفانسۆن" لەڕوونكردنەوەی 
)لەمەڕ  پڕگۆڕانكاری  ژنی  دەنگدەرانی  زیاتری  نامۆبونی 
ناڕەزایی  و  گازندە  گەورەترین  دەڵێت:  سیاسیەكان(  پارتە 
و  دانوستان  شێوازی  بۆ  دەگەڕێتەوە  سیاسی  لــەبــازاڕی 
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هەمو  یەكتر.  لەگەڵ  سیاسەتمەدارەكان  روبەروبونەوەی 
ژنان لە هێرشەكانی ئەوان بۆ سەر یەكدی و یان هەرا و 

هاواركردنیان بەسەر یەكتردا گلە و گازندەیان هەیە.
بۆ هەمو گروپە تەمەنەكان جگە لەو دوو گروپەی كە 
كە  ژنانیك  گروپی  )واتــە  بو  تەمەنیان  55ســاڵ  ســەروی 
ئەگەری  نەبو(  گرنگ  بەالیانەوە  هێندە  هەڵبژاردن  ئاكامی 
فەرمی  دەستپێكردنی  تا  خۆیان  بڕیاری  كە  هەبو  ئــەوە 
24( سااڵندا زیاتر  تا  لەنێو ژنانی )18  كەمپین دوابخەن. 
كە  لەكاتێكدا  بون؛  خولەكی90بون  55%یان  واتە  لەنیوە 
لەوەوپێش  زۆردەمێك  یان   )%18( تەمەنیەدا  گروپە  لەو 
گروپەكانی  لەناو  )خولەكی90(ەكان  دابو.  خۆیان  بڕیاری 
 45( بەتایبەت  و  45( ســااڵن  تا   35( 34( ســاڵ،  تا   25(
)61%(یان  كۆتایدا  لەگروپی  زۆرینەبون.  سااڵندا   )54 تا 
لە  تەنیا  90یەكان  خولەكی  رێــژەی  بــون.  90ی  خولەكی 
كە  بو،  ژنانێك  لە  كەمتر  ساڵدا   55 سەرو  ژنانی  گروپی 
پێشتر بڕیاریاندابو دەنگ بە چی كەسێك بدەن. ئەو گروپە 
بەر لە هەمو گروپەكانی دیكە بڕیاری خۆیان بۆ دەنگدان 
دابــو. كــەوابــو ســەبــارەت بە دەنــگــدەرانــی ژنــی بەریتانیا 
بڵێین ئەو ژنانەی كە ئەنجامی هەڵبژاردن هێندە  دەتوانین 
بەالیانەوە گرنگنەبو بەگریمانەی زۆرترەوە بڕیاری خۆیان 

تا كاتی دەستپێكردنی كەمپین دوادەخەن.
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هەر بەو جۆرەی كە پێشتر وترا، رونكردنەوەیەكی دیكە 
ئەوان  بێمتمانەیی  دەتوانێت  ژنان  گۆڕانكاریبونی  لەبارەی 
هەڵبژاردندا،  لە سەرەتای  بێت.  پارتەكان  لەمەڕ سەرۆكی 
لەچاو پیاوان، ژنان بەگریمانەی هەرە زیاترەوە باوەڕیان 
كردبو، كە سەركردە سیاسیەكان هەمو هۆگری و بڕوای 
خۆیان بەدڵێكی پاكەوە پێشكەش بە گەلی خۆیان كردووە؛ 
زیاتر  پڕگۆڕانكاریدا  دەنــگــدەرانــی  لەناو  كە  دیــاردەیــەك 
بەدیدەكرا. ئەو بابەتە هێندە بۆ رێبەرە سیاسیەكان گرنگبو، 
كە بەدرێژایی فەرمی كەمپینەكە هەوڵیاندەدا، متمانەی ئەوە 
بە دەنگدەرانی ژن بدەن كە ئەو باوەڕەیان ڕاستە و ژنان 
هەڵەنین.  هەیانە،  پارتەكان  بە سەرۆكی  كە  باوەڕەی  لەو 
"پادی ئەشدۆن"، سەرۆكی پارتی لیبراڵ دیموكرات خۆی بە 
و  دانبەخۆداگرتن  پێناسەكرد، كە زۆرترین  رێبەرێك  تاكە 
كەمترین رۆحیەتی هێرشبەرانەی لە وتووێژدا هەیە؛ هەمان 

ئەو ستایلەی كە ژنان حەزی لێدەكەن.
نواندنی  لەڕێگەی  تێدەكۆشا  هەر  نەك  بلێریش  تۆنی 
وێنەیەكی ژنانە لەپارت، دەنگی ژنان بۆ پارتەكەی راكێشێت، 
بەڵكو لەڕێگەی كۆمەڵێك ئەرگیومێنتی تایبەت بە ژنان وەك 
شێرپەنجەی مەمك و هەوڵی بۆ راكێشانی سەرنجی ئەوان 
داڕێژرابون،  ژنان  بە  تایبەت  كە  ستراتیژانەی  ئەو  دەدا. 
چەندە لە دیاریكردنی شێوازی بیركردنەوەی ژنان لەبارەی 



412 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

سەرۆكی پارتەكان، سەركەوتو بون؟ ئاكامەكانی خشتەی 
بۆ  پرسیارەمان  ئەو  وەاڵمی  تاڕادەیەك  دەتوانێت   )5-5(

روونبكاتەوە.
سەرچاوە: توێژینەوەی هەڵبژاردنی بەریتانیا لەساڵی 1997.

بە  كەسێكیان  چ    ،90 خولەكی  ژنانی  كە  لـــەوڕووەوە 
بە سەرۆك وەزیران  بون  بۆ  باشترین و شیاوترین كەس 
دەزانی، دەبێت بوترێت كە سەرۆكی پارتی لیبراڵ دیموكرات 
لەوانی دیكە سەركەوتوتر بو. لەنێو ئەو ژنانەدا كە ئەشدۆنیان 
بە باشترین كەس دەزانی، زیاتر لە )2\5(یان بڕیاری خۆیان 
تا كاتی هەڵبژاردن دواخستبو و لەو كاتەدا بڕیاریاندابو دەنگ 
بە ئەو بدەن. "جۆن مێجەر" و "تۆنی بلێر" نیوەی ئەشدۆن، 
لەبەدەستهێنانی دەنگی ژنانی خولەكی 90، سەركەوتوبون. 
"ئەشدۆن" هەروەها دەنگێكی باشی ئەو ژنانەی بەدەستهێنابو 
چ  بە  دەنــگ  بڕیاریاندابو  هەڵبژاردن  لە  بــەر  دووســاڵ  كە 
 كەسێك بدەن. )1\5(ی دەنگەكانی ئەو )لەنێو دەنگی ژناندا(، 
هی ئەو كۆمەڵە ژنانە بو، كە دوو ساڵ بەر لە هەڵبژاردن 
و   )%17( بلێر  بۆ  رێژەیە  ئەو  كە  لەكاتێكدا  بڕیاریاندابو. 
كە  ژنانەی  ئەو  لەبارەی  رەوشەكە  بو.   )%14( مێجەر  بۆ 
بلێر  بو.  لەمەوپێش بریاریاندابو تۆزێك جیاواز  زۆردەمێك 
و مێجەر لەنێو ئەو گروپە لەژناندا خۆشەویستی و الیەنگری 
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زۆرتریان هەبو. كەوابو سەبارەت بە شێوازی بیركردنەوە 
جۆراوجۆرەكان  پارتە  سەرۆكی  لەبارەی  ژنان  ویستی  و 
دەتوانین بڵێین ئاكامەكان بە تەواوی روون و ئاشكران. پادی 
ئەشدۆن، توانی بە راكێشانی پشتیوانی ژنانی خولەكی90، 

زۆرترین بەرژەوەندی بەدەستبهێنێت.

ژنان، گۆڕانكاریبون و دواهاتەكانی هەڵبژاردن
تا چ  رادەیەك ئەو بەرزی و پێشینەیەی كە ژنانی خولەكی 
90، لەچاو كاندیدەكانی دیكە بۆ پادی ئەشدۆن لەبەرچاویان 
گرتبو، بۆ پارتەكەشی لەبەرچاویان دەگرت؟ ئایا ژمارەی 
ژنانی خولەكی 90 كە دەنگیان بە پارتی لیبراڵ دیموكرات 
ئەشدۆن  بە  دەنگیان  كە  ئەوانەشدا  ژمــارەی  لەگەڵ  دابو، 
دابو، یەكسان بون؟ هەر بەو جۆرەی كە لەخشتەی )5-5(
دا دەبینرێت، زۆربەی ئەو ژنانەی دەنگیان بەپارتی لیبراڵ 
دیموكرات دابو )واتە 46%(، لە گروپی خولەكی 90 بون. 
لەكاتێكدا كە هەمان خشتە ئەو ژمارەیە بۆ پارتی پارێزگاران 
پیشاندەدات.   ،)%23( كــرێــكــاران  پــارتــی  بــۆ  و   )%24(
لەڕاستیدا دەنگەكانی لیبراڵ دیموكراتەكان لە خولەكی 90، 
زۆر زیاتربو لەو دەنگانەی كە لەسەرچاوەكانی دیكە )بۆ 
نمونە گروپی كەسانێك كە زۆردەمێك لەمەوپێش بڕیاری 

دەنگدانیان دابو( بەدەستیان هێنابو.
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دەنــگــدەرانــی  كــە  لەپێشتربونەی  و  بــەرزیــی  ئــەو  ئایا 
خولەكی90 بۆ پارتی لیبراڵ دیموكرات لەبەرچاویان گرتبو، 
بۆ  بااڵییەكی  و  سودمەندی  )1997(دا،  هەڵبژاردنی  لە 
ئەوان هێنایەئاراوە؟ بەواتایەكی تر ئایا بەئامانجكردنی ئەو 
بڕیار  لەدەنگداندا هێندەش بەشێوازی یەكالیی  ژنانەی كە 
نادەن بۆ پارتی لیبراڵ دیموكرات لەچاو هەڵبژاردنی1992، 
رەهای  قازانجی  یان  دەستكەوت  1997ـــدا  لەهەڵبژاردنی 
پێشتر  توێژینەوانەی  ئــەو  ئاكامی  بەپێی  بــو؟  بـــەدواوە 
لە  ئــاكــامــەكــان جــۆرێــك  بڵێین  بــاســمــانــكــردن، دەتــوانــیــن 
دەبینرێت )خشتەی  پێوە  )ناكارامەیی-بێئاكامی(،  پووچەڵی 
5-6(. بێ لەبەرچاوگرتنی كاتی دەركردنی بڕیاری دەنگدان 
دەگەینە ئەو ئاكامەی كە ژنان لە هەردوو هەڵبژاردنەكانی 
دەنگیاندابو.  هاوچەشن  شێوازێكی  بە  )1992و1997(دا، 
ــە هــــەردوو هــەڵــبــژاردنــەكــانــی  ــۆ نــمــونــە ئـــەو ژنــانــەی ل ب
)1992و1997(دا دەنگیاندابو، لەهەردوو خولەكەدا )%30( 
 )%8( كرێكاران،  بەپارتی   )%35( پارێزگاران،  پارتی  بە 
دیكە  پارتەكانی  بە  )1%(یــش  و  دیموكراتەكان  لیبراڵ  بە 
دەنگیاندابو )ئەو ژمارانە لە كۆی دەنگەكان جگەلە خولەكی 
بەگشتی  بڵێین  دەتوانین  كــەواتــە  بەدەستهاتوون(.   ،90
)11992و1997( هەڵبژاردنەكانی  لە  ــان  ژن )74%(ی 
دەنگیانپێدابو(  پارتەی  )ئەو  نەگۆڕیبو  خۆیان  دەنگی  دا، 
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كە  دابــو،  پارتە  ئەو  هەمان  بە  دەنگیان  )1997(ــــدا  لە  و 
ژنانەدا  ئەو  لەنێو  دەنگیانپێدابو.  )1992(دا  لەهەڵبژاردنی 
نیوەیان  گۆڕیبو  خۆیان  دەنگی  هەڵبژاردنەدا  دوو  لەو  كە 

خولەكی 90 بون.
 ،90 لــە خولەكی  لــەئــەوانــی دیــكــە  پــارتــە زیــاتــر  ــام  ك
ـــەن كـــە لــیــبــراڵ  ـــدەخـ ــان دەریـ ــەك ــام ــاك ــرد؟ ئ ــك ــجــی ــازان ق
دەنگی  گۆڕینی  لە  یەكسان  پێودانگی  بە  دیموكراتەكان 
لە  سەرنج  كە  كاتێك  قازانجیانكردووە.   ،90 خولەكی 
)هەڵوەریوەكان(  جیابوەكان  و  هاتوەپاڵەكان  ژمــارەی 
 )%4( ناتێكەاڵوی  قازانجی  كرێكاران  دەبینین  ــن،  دەدەی
)%3( ناتێكەاڵوی  قازانجی  دیموكراتەكانیش  لیبراڵ  و 
یان بەركەوتووە. تێچوو و زیانی ئەو قازانجە ناتێكەاڵوە 
سەرشانی  كــەوتــووەتــە  )90(كــانــەوە  خولەكی  لــەالیــەن 
ــاران )واتـــە ئــەو قــازانــجــە نــاتــێــكــەاڵوەی پارتی  ــزگ ــارێ پ
كرێكاران و لیبراڵ دیموكرات زیانێك بوە كە پارێزگاران 
ساڵەكانی  لەمەودای  كردوویانە(.  90تیەكان  خولەكی  لە 
خولەكی  ژنانی  لەگروپی  پارێزگاران  ــا1997(،  )1992تـ
ناتێكەاڵویان  جیابونەوەی  یان  هەڵوەرین   )%8( 90ی 

هەبوە.
تێبینی: ئەو ژمارانە دەنگی ئەو كەسانەی ئەژمارنەكردووە 
كە بەهۆی پێوەری تەمەنەوە نەیانتوانیوە )بۆیان نەبوە( لە 
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كە  كەسانەی  ئەو  )واتە  دەنگبدەن  هەڵبژاردنەكەدا  هەردو 
دەنگبدەن،  نەیانتوانیوە  تەمەنەوە  بەهۆی  لەساڵی1992ـدا 
و  گەیاندویەتی  تەمەنیان  هەڵبژاردنی1997ـدا،  لە  بــەاڵم 

دەنگیانداوە لەم خشتەیەدا چاوپۆشیانلێكراوە(
سەرچاوە: توێژینەوەی هەڵبژاردنی بەریتانیا لەساڵی 1997

وەهادێتەبەرچاو كە بازاڕی ژنان، بازاڕێكی هەرە لەبارە 
و دەتوانێت لەالیەن پارت و كاندیدە سیاسیەكانەوە سەرنج 

و گرنگی پێبدرێت.
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بەشی شەشەم
پەرەسەندنی بەبازاڕكردنی سیاسی 

لەسەرتاسەری جیهاندا
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بەمەبەستی  لیبراڵ دیموكراتیش كۆمەڵێك كاری  پارتی 
بەئاشكرا  پارتە  ئــەو   كردبو.  ژن  دەنگدەرانی  راكێشانی 
خۆی بە پارتێك بۆ ژنان پێناسەكرد و لەدرێژەی كەمپینی 
بۆ  مێینە  بەتوانای  وتاربێژی  لە  ــەردەوام  بـ هەڵبژاردندا 
پارتە  ئــەو  وەرگـــرت.  كەڵكی  سیاسەتەكانی  پێشخستنی 
دەیویست لەڕێگەی كەسایەتی "پەدی ئەشدۆن"ی سەرۆكی 
پارتەوە وێنە و زەینیەتێكی ژنانە پەسەندتر دروستبكات و 
هێرشبەرانە  كەمتر  رێبازی  لەبەرچاوگرتنی  بە  ئەوكارەی 

لەكەمپیندا، جێبەجێدەكرد.
ــەبــارەی  ل نــوێ  پیشەیەكی  رابـــــردودا  ســاڵــی   30 ــە  ل
دەیەی  لەكۆتایی  سەریهەڵداوە.  سیاسیەوە  بەبازاڕكردنی 
)1990(دا، ئەو پیشەیە نزیكەی )7000( كەسی بەخۆیەوە 
سەرقاڵ كردبو. رێكخراوی راوێژكارانی سیاسیی ئەمریكا 
 )800( زاینیدا،  )1990(ی  دەیەی  لە  كە  دەكات  بانگەشە 
كارمەندی بۆ بەڕێوەبردنی كەمپینەكانی هەڵبژاردن هەبوە. 
ئەو ڕێكخراوە هەروەها بانگەشەدەكات كە بازاڕێكی یەك 

ملیار دۆالری هەبوە.
بەڵگەی زۆر لەبەردەستدایە كە پێماندەڵێن راوێژكارانی 
ســیــاســی ئــەمــریــكــی كــەمــپــیــنــی هـــەڵـــبـــژاردنـــی زۆریــــان 
رۆڵی  تیایاندا  یان  گەاڵڵەكردوە،  جیهاندا  لەسەرتاسەری 
جیهانی  تــوێــژیــنــەوەی  نمونە،  بــۆ  ــڕاوە.  ــێ گ كــاریــگــەریــان 
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راوێژكاری سیاسی )2000-1998(، دەریدەخات )%57(
لەدەیەی  ئەمریكا  بەرزەكانی  پلە  سیاسیە  راوێــژكــارە  ی 
)1990(دا، خزمەتیان بە دەزگا و رێكخراوە دەرەكیەكانیش 
لە  زیاتر  لە  ڕاوێژكارانە  ئەو  سێی  لەسەر  دوو  كــردووە. 

ناوچەیەكی جوگرافیدا، راوێژكار بون.
پیشەی  بۆ  دەرەكی  بازاڕی  گرنگترین  التین  ئەمریكای 
راوێژكاری سیاسی ئەمریكی بوە. نزیكەی 64% لەباشترین 
لەكەمپینەكانی  كــە  ئەمریكا  سیاسیەكانی  راوێـــژكـــارە 
كاریانكردوە.  ناوچەیە  لەو  چاالكین،  خەریكی  هەڵبژاردندا 
دووەم بازاڕی گرنگی ئەوروپا بوە كە )90%(ی بازاڕەكەی 
لەژێردەستی راوێژكارە ئەمریكیەكاندا بوە. دوای ئەو دوو 
سۆڤیەتی  یەكێتی  سەربەخۆبوی  تــازە  واڵتانی  ناوچەیە، 
بەدەستی  واڵتانەش  ئەو  بازاڕی   )%59( كە  دێن،  جاران 
ناوینیش  ئەفریقاو رۆژهەاڵتی  ئەمریكیەكانەوە بوە. ئاسیا، 
بایەختر،  كەم  دیكە  بازاڕەكانی  لەچاو  كە  بازاڕانەن  ئەو 

بەاڵم هەرچۆنێك بێت بە قازانجن. 
بەتایبەت  ــژاردن،  ــب هــەڵ و  سیاسی  تــونــدی  كێبڕكێی 
سەیر  دۆخێكی  دروستبونی  بوەتەهۆی  التین  لەئەمریكای 
لەو ناوچەیە. لەئەمریكای التین، هەركام لە كاندیدە دیارەكان 
راوێــژكــارانــی  لەنێو  بەرجەستە  راوێــژكــارێــكــی  ــەدوای  بـ
)1998(ی  ساڵی  لــەهــەڵــبــژاردنــی  ــت؛  ــەڕێ دەگ ئەمریكیدا 
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كەمپینی  كــارویــل"  "جەیمز  هیندۆراسدا،  سەرۆكایەتیی 
كە  لەكاتێكدا  كردبو،  گەاڵڵە  فلۆر"ی  "كارلۆس  هەڵبژاردنی 

"دیك مۆریس"، راوێژكاری "نورا دێملگار"ی لەئەستۆبو.
بــازاڕەكــانــی  لــە  هاوچەشنیش  ــەمــوزۆر  ك رەوشــێــكــی 
دیكەدا )واڵتان( رویداوە. لەهەڵبژاردنی پەرلەمانی )1999(
"ستان  و  شــرۆم"  "بــۆب  كــارویــل"،  "جەیمز  ئیسرائیلدا،  ی 
لەكاتێكدا  دەكــرد،  بــاراك"  "ئیهود  بە  راوێژیان  گرینبێرگ" 
"بنیامین  سیاسی  راوێــژكــاری  ڤینكلشتاین"،  "ئــارتــور  كە 
ناتانیاهۆ"ی لە ئەستۆ بو. دوای دوو ساڵ، ئستان گرینبێرگ 
بۆ "رۆتلی" كاریدەكرد و "فرانك لۆنتێز" راوێژكاری سیاسی 

"بێرلۆسكۆنی" بو.
پەرلەمانی  و  سەرۆكایەتی  هەڵبژاردنی  كەمپینەكانی 
تەنیا بەشێكن لەو خزمەتگوزاریانەی كە راوێژكارە سیاسیە 
ئەمریكیەكان پێشكەشی كڕیارانی خۆیانی دەكەن. كۆمپانیا 
راویژكاریە ئەوروپیەكان، هەندێك لە راوێژە تاكتیكیەكانیش 

بە كڕیارانی خۆیان دەدەن.
هــەرچــەنــد راوێــــژكــــارە ئــەمــریــكــیــەكــان هــەبــونــێــكــی 
سەركەوتوانەیان لەبازاڕە جیهانیەكاندا تۆماركردوە، بەاڵم 
ناكرێت بڵێین پاوان یان مۆنۆپۆلی ئەو بازاڕەیان بەدەستەوەیە. 
نێونەتەوەیەكانیش  و  ــەوروپــی  ئ راوێــژكــاریــە  كۆمپانیا 
كەمپینە  و  سیاسی  راوێــژكــاری  بـــازاڕی  نێو  هاتوونەتە 
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بەشێوازێكی  رابردودا  )15(ساڵی  لە  و  هەڵبژاردنیەكانەوە 
بەرچاو بەشی خۆیان لەم بـــازاڕە پـــەرەپێــداوە. كۆمپانیاكانی 
 )Mediatique International( و   )Euro-RSCG(
نمونەی ئەو كۆمپانیانەن. پسپۆڕە ئەڵمانیەكانی وەك "واری 
راوێژكاری  رادۆنسكی"،  "پیتەر  ریگەر"،  "وێلكێر  واڵتەر"، 
"ژاك  فەرەنسیەكەی  هاوكارە  و  مۆناش"  "ژاك  هۆڵەندی 
سێگۆال"، راوێژكاری سیاسی زۆربەی سەرۆككۆمارەكانی 
كۆمپانیا  لــەو  بــون.  تــازەســەربــەخــۆ،  و  ئەفریقی  واڵتــانــی 
فرەنەتەوەییانەی كە بنكەیان لەئەوروپایە "ساچی و ساچی"، 
نمونەیەكە كەتوانیویە بەشێوازێكی سەركەوتووانە هەستێت 
لە سەرتاسەری  بە فورمەلەكردنی ستراتیژە ریكالمیەكان 
جیهاندا. ئەو ئاژانسە بۆ یەكەمجار لەالیەن یەكێك لە پارتە 
كەمپینەكانی  لە  راوێژكاری  بۆ  بەریتانیاوە  سیاسیەكانی 
هەڵبژاردندا داوای هاوكاری لێكرا. كەمپینی هەڵبژاردنی ساڵی 
زۆر  تاڕادەیەكی  بەریتانیا،  پارێزگارانی  پارتی  )1979(ی 
شارەزایی  ریكالمیەوە.  ئەو  ئاژانسە  كاریگەری  چووەژێر 
داتا  و شیكردنەوەی  راڤە  لە  و ساچی  كۆمپانیای ساچی 
كە  پێوانەیانەی  توێژینەوە  ئــەو  )كەیفی-  چۆنایەتیەكان 
فەزای  چۆنایەتیەكانی  رەهەندە  شیكردنەوەی  بەمەبەستی 
بەشێوازێكی  بەڕێوەدەچن(،  هەڵبژاردن  بەئامانجكراوی 
بەرچاو ئەو كۆمپانیایەی لەكۆمپانیا ریكالمیەكانی دیكە )لە 
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سیستمی سیاسی بەریتانیا(، لەپێشتر و جیاواز دەكردەوە. 
و  پارت  پارێزگاران،  پارتی  )1979(ی  سەركەوتنی  پاش 
و  یەڵتسن"  "بۆریس  وەك  دیكەی  سیاسیەكانی  رێبەرە 
ئەو  )مشتەری(  كڕیاری  بونە  بــاالدارس"،  پرێز  "ئێرنێستۆ 

كۆمپانیایە.
تەنیا  سیاسی  راوێژكاری  پیشەی  خێرای  گەشەكردنی 
بابەتێك نەبو، كە لەدەیەی )1990(دا سەرنجی لیكۆڵەرانی 
جیهانیدا  لەئاستی  راكێشابو،  خۆی  الی  بۆ  بەبازاڕكردنی 
شتێكی دیكەش روویدابو، كە سەرنجی توێژەرانی بۆ خۆی 
كەمپینەكانی  )بەئەمریكایبونی  بە  ڕووداوە  ئەو  رادەكێشا. 
ژمــارەی  ــەڕۆژ  ب رۆژ  دەركــردبــو.  ناوبانگی  هــەڵــبــژاردن( 
كەمپینەكانی  وابو  بڕوایان  كە  زیادیدەكرد،  توێژەرانە  ئەو 
لەپێشو  زیاتر  لیبراڵەكاندا  دیموكراسیە  لە  هــەڵــبــژاردن 
ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  كەمپینەكانی  هاوچەشنی 
توێژینەوەی  بە  ئــامــاژە  دەتوانین  لــەوانــە  كە  بــونــەتــەوە، 
بەراوردكارانەی "باولێر و فرێل"، "دەیڤید فریل" و "باتلێر و 
رانی" بكەین، كە وەهادەردەكەوێت لەهەمو ئەو توێژینەوانەدا 
"بلۆملێر" و  بونی ئەو دیاردە جیهانیە پشتڕاستكراوەتەوە. 

"گوریچ"  لەو بارەوە دەنووسن:
)وەهادەبینرێت كە ڤیدیۆ پۆلیتیك بە ستایلی ئەمریكای 
بوەتە شتێكی وەك رۆڵ مۆدیل بۆ پەیوەندیە سیاسیەكان 
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لە  كۆمەڵێك  هەروەها  دیكەدا،  لیبراڵەكانی  دیموكراسیە  لە 
تایبەتمەندیە سەرەكیەكانی پەیوەندیە سیاسیەكانی ویالیەتە 
سیاسی  هەناردەكاری  بە  دەتوانن  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 
دەتوانین  لەوانە  لەقەڵەمبدرێن،  جیهان  هەمو  بۆ  ئەمریكا 
ئاماژە بەم تایبەتمەندیانە بكەین: بونی تەلەفزیۆن بە پێگەی 
كەمپینەكانی  جێبەجێكردنی  و  ئاڕاستەپێدان  ســەرەكــی 
هەڵبژاردن؛ گرنگیپێدانی فراوان بە خوڵقاندنی وێنەی شیاو 
وەك چاالكیەكی سیاسی گرنگ و كلیلی؛ هاوئاهەنگكردنی 
بەمەبەستی  ســیــاســەتــمــەدارەكــان  ــەگــەڵ  ل چــاالكــیــەكــان 
بەرهەمهێنانی خۆراكی ریكالمی و میدیایی لەبار؛ گەشەپێدان 
دەتوانن  كە  میتۆدانەی،  و  یاساوڕێسا  ئەو  پێگەیاندنی  و 
سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  كارای  ریكالمی  دروستكردنی  لە 

یارمەتیدەربن.(.
جاروبار  و  ئەمریكی  سیاسیە  راوێژكارە  ئامادەبونی 
دیكەدا  واڵتانی  هەڵبژاردنی  كەمپینەكانی  لە  ئەوروپیەكان 
ــی زۆر  ــەك ــاڕادەی ت ــی جــیــهــان(،  ــان )زۆربــــەی زۆری واڵت
ئەو  هەڵبژاردنیەكانی  كەمپینە  شێوازی  لەسەر  كاریگەری 
لە  راوێژكارانە  ئەو  ئامادەبونی  بەگشتی  و  داناوە  واڵتانە 
لەسەر  جیهاندا،  سەرتاسەری  هەڵبژاردنیەكانی  چاالكیە 
بوە.  كاریگەر  ئێجگار  هەڵبژاردن  كەمپینەكانی  شێوازی 
و  تازەكان  میدیا  نەكراوی  وێنا  و  نائاسای  پەرەسەندنی 
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)كەمپینە  تــەوەر  پــارە  هەڵبژاردنی  كەمپینی  سەرهەڵدانی 
سەرەكی  فاكتەری  دوو  دواهاتی  بە  دەتوانین  نوێیەكان(، 
بزانین: یەكەم، كەمپینە نوێیەكان دەتوانن ئاكامی پرۆسەی 
ئەو  دەكرێت  )بەمۆدێرنكردن(؛ دووەم،  بن  مۆدێرنیزەیشن 
دەرهاویشتەی  بە  هەڵبژاردن  كەمپینی  تازەیەی  شێوازە 
واڵتانی  لەهەڵبژاردنی  ئەمریكی  راوێژكارانی  ئامادەبونی 
ستراتیژە  و  چەمك  پەرەپێدانی  و  جێبەجێكردن  و  دیكە 
ئەمریكایەكان بزانین. هەوڵدەدەین لە داهاتوودا كاریگەری 
هەركام لەو دوو فاكتەرە بە وردی و رامانێكی زۆرترەوە 

تاوتوێبكەین.
كە  بانگەشەدەكەن،  مۆدێرنیزەیشن  تیۆرسینەكانی   
بەرفراوان  لەئاستی  پێكهاتەیەكان  و  بنەمایی  گۆڕانكاریە 
سیاسی  پێكهاتە  میدیاكان،  گۆڕینی  )وەك  گشتگیردا  و 
رەفــتــاری  لەبەرگرتنی  بــوەتــەهــۆی  كۆمەاڵیەتیەكان(،  و 
خۆگونجێنەر لەئاستی ورد و بچوكدا )پارتەكان، كاندیدەكان 
دەتوانێت  رەفــتــارێــك  وەهـــا  ئاكامی  رۆژنـــامـــەوانـــان(.  و 
و  نەریتی  ستراتیژە  و  رێچكە  هاوسەنگكردنی  و  گۆڕین 
تــرەوە،  لەالیەكی  بێت.  سیاسیەكان  پەیوەندیە  كۆنەكانی 
سیاسیەكان  پەیوەندیە  بەناوبانگی  تیۆرسینی  "بلۆملێر" 
تەكنیكەكانی  بەجیهانیبونی  ــان  ی گــڵــۆبــاڵ  وایـــە  ــڕوای  بـ
مۆدێرنیزەبونی  ئاكامی  یەكەمدا  لەپلەی  ئەمریكی  كەمپینی 
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بانگەشەیە. ئەو، ئەو پرۆسەیە  پرۆسەی ریكالمكردن یان 
و  كارتێكردن  بۆ  توندوتۆڵ  ركابەری  پێناسەدەكات:  وەها 
تێگەیشتنی  و  درك  )كۆنتڕۆڵكردنی  تێگەیشتن  كۆنتڕۆڵی 
روداوە  و  گەرمەكان  باسە  لەبارەی  بەگشتی(،  جەماوەر 
گشتیەكانەوە.  گرنگە  میدیا  بەهۆی  گرنگەكان  سیاسیە 
ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  ئەو توێژەرە،  بەباوەڕی 
پرۆسەیە  ئەو  مۆدێرنیزەكردنی  رێبەرایەتی  توانیویەتی 
)پرۆسەی ریكالمی سیاسی(، لەئەستۆ بگرێت. ئاكامەكانی 
زانیاری  بەدەستهێنانی  ئەمریكا،  بۆ  سەركردایەتیە  ئەو 
تاقیكردنەوەی  و  بەكارهێنان  و  یەكەمجار  بۆ  پەیوەندیدار 
ئەو  بونی  دیكە و  لیبراڵ دیموكراسیەكانی  لە  ئەو زانستە 
لەبواری  بە رۆڵ  مۆدیل )سەرچەشنی ستاندارد(،  واڵتەیە 

بەبازاڕكردنی سیاسییدا.
ــەرەكـــی و پــێــكــهــاتــەیــیــەكــانــی لــیــبــراڵ  جـــیـــاوازیـــە سـ
بوارەكانی  لــە  ئەمریكا  لــەگــەڵ  دیكە  دیموكراسیەكانی 
و  هــەڵــبــژاردن  یاساكانی  تــەلــەفــزیــۆنــی،  ریكالمی  وەك 
سیستمی پارتی چەسپاو، بوەتەهۆی ئەوەی  كە پرۆسەی 
زۆر  واڵتانەدا  لەو  )مۆدێرن(،  پێشكەوتوو  ریكالمكردنی 
ریكالمی  نــمــونــە،  بــۆ  بچێتەپێش.  لەئەمریكا  هێواشتر 
تەلەفزیۆنی سەرەڕای هەبونی ژمارەیەكی زۆری وێستگەی 
ئەمریكا  لە  رادیۆیی،  و  تەلەفزیۆنی  شەپۆلی  هەناردەی 
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لەزۆربەی  كە  لەكاتێكدا  هەیە،  پێشینەیەكی دوورودرێژی 
زاینی،  )1980(ی  دەیەی  لە  بەر  تا  ئەوروپیەكاندا  واڵتە 
تەلەفزیۆنی  سیاسی  ریكالمی  بــەنــاوی  مــژارێــك  هێشتا 
نەناسێندرابو. جگەلەوە، كەڵكوەرگرتن لە میدیا گشتیەكان 
بەشێوازێكی  هــەمــوكــات  هــەڵــبــژاردنــیــەكــان  ئامانجە  بــۆ 
بوە،  سنووردار  ئەوروپیەكاندا  دیموكراسیە  لە  بنچینەیی 
یان تەنانەت قەدەغە و یاساغبونی لەگەڵدا بوە، لەكاتێكدا 
كە لەهەڵبژاردنی ئەمریكیدا تەنیا سنوردارێتی كاندیدەكان، 

سەرچاوەی دارایی ئەوانە.
لەگەڵ  دیكە  دیموكراسیەكانی  لیبراڵ  گرنگی  جیاوازی 
ئەمریكا، دەتوانین لە سیستمەكانی هەڵبژاردنی ئەو واڵتانەدا 
ببینینەوە. جگە لە بەریتانیا، فەرەنساو تاڕادەیەكیش ئیتالیا، 
یان  مۆنۆپۆلی  بەشێوازی  ئەوروپیەكان  واڵتــە  ــەی  زۆرب
پاوانكراو لە نوێنەرایەتی ریژەیی وەك فۆرمەلە یان ئالیەتی 
كەواتە  كەڵكوەردەگرن؛  پەرلەمان  ئەندامانی  هەڵبژاردنی 
كاندیدە سەربەخۆكان لە كەمپینە سیاسیەكانی ئەو واڵتانەدا 
رۆڵێكی هەرە الوازیان هەیە، یان هیچ رۆڵێكیان نیە. هەر ئەو 
پرسە دەبێتەهۆی ئەوەی  كە بڕیاردان لەبارەی ستراتیژی 
كەمپین، كەموزۆر بەتەواوی بدرێت بەپارت، كەواشبو ئەو  
شێوازە )نوێنەرایەتی رێژەیی(، كەمپینی رێچكەی ئەمریكی 

رەت یان ناكام دەكاتەوە.
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لیبراڵ  لەنێوان  سێیەم  پێكهاتەیی  و  بنەمایی  جیاوازی 
دیموكراسییەكانی دیكە و ئەمریكا، دەتوانین بگەڕێنینەوە بۆ 
پارتە سیاسیەكانەوە  لەبارەی  لەئەوروپا  پارتی.  سیستمی 
دەكرێت بڵێین پارتە سیاسیەكانی ئەوروپا جیاوازن لە پارتە 
سیاسیە ئەمریكیەكان. لەمێژە پارتە سیاسیە ئەوروپیەكان 
ریشەداكوتن  كۆمەڵگادا  بەشەكانی  لەهەمو  ویستویانە 
بــوارەدا  لەم  پارتانە  ئەو  تەنانەت  هەبێت،  جێپەنجەیان  و 
سنورداركردنی  و  قــۆرخ  نیازی  كە  چوونەتەپێش  هێندە 
ژیانی كۆمەاڵیەتی ئەندامانی پارتیان هەبوە. "وەیر"، پارتە 
بە  ناوەندگەرا  پارتی  بە  بیستەم  ســەدەی  ئەوروپیەكانی 
ئەو،  بەبڕوای  دەزانێت.  ناوەند  گوێڕایەڵی  ناوچەیی  لقی 
رێكخراوەیی  زاڵــی  فۆرمی  بە  بــوە  پارتییە  شێوازە  ئــەو 
بە  ئەمریكیەكان  سیاسیە  پارتە  كە  لەكاتێكدا  لەئەوروپا، 
و  هەبوە  جیاوازیان  پارتیەدا  فۆرمە  ئەو  لەگەڵ  تــەواوی 
هەیە. پارتە سیاسیەكانی ئەمریكا شتێك جگە لە هاوپەیمانی 
بلیمەتەكانی پارتە ناوچەیەكان نین )یەكێتی چینی ئلیت یان 

سەرتەڵی پارتە ناوچەییەكان(.
فاكتەری  بە  دەتوانین  پێكهاتەییە  جیاوازیە  سێ  ئــەو 
ــاو و هــێــواشــیــی لــیــبــراڵ  ــاوەخـ ــۆ خـ ســـەرەكـــی بــزانــیــن ب
دیموكراسییە نائەمریكیەكان لە قبوڵكردنی پرۆسەی ریكالم 

یان بانگەشەدا.
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فاكتەری كاریگەری دووەم كە لەسەر گۆڕینی ڕێوشوێنی 
كەمپینە سیاسیەكان بەدیدەكرێت، ئامادەبونی ڕاویژكارانی 
میتۆد  جێبەجێبونی  و  دیكە  لەواڵتانی  ئەمریكیە  سیاسی 
ــەاڵم، "كـــاوانـــاك"  ــ ــەوەی ئـــەوانـــە. ب ــركــردن ــی ــوازی ب و شــێ
لێكۆڵەرێكی بەبازاڕكردنی سیاسی كاریگەری پسپۆڕبون و 
مۆدێرنیزەیشن لەسەر گۆڕینی فۆرمی كەمپینە سیاسیەكان 
راوێــژكــاری  پیشەی  پەرەسەندنی  كــاریــگــەری  لــە  زیــاتــر 

ئەمریكی بۆ واڵتانی دیكە دەزانێت.
فرەنەتەوەیی  بــاڵوكــردنــەوەی  تیۆری  داكۆكیكەرانی 
)واتە ئەو كەسانەی كە بڕوایان بە كاریگەری ئامادەبونی 
راوێژكارانی سیاسی ئەمریكی لەواڵتانی دیكەدا هەیە( زیاتر 
بڕوایان  و  دەدەن  راوێژكارانە  كاردابینكارانی  لە  سەرنج 
وایە ئەو راوێژكارانە زانستی ستراتیژیانەی خۆیان بەپێی 
هەناردەی  خستنەڕووتەوەر،  یان  تەوەر  خواست  راوێژی 
شوێنە دەرەكیەكان دەكەن. بەهۆی خستنەڕوو یان خواست 
)راوێژكارە  ئەو كەسانە  راوێژكاریەكان،  تەوەرێتی چاالكیە 
واڵتێكدا  هەر  لە  خۆیان  كەمپینی  شێوازی  سیاسیەكان(، 

دەگۆڕن یان هاوسەنگ دەكەن.
دوو پارادایمی باو بۆ باڵوكردنەوەی فرەنەتەوەیی بونی 
هەیە: مۆدیلی كڕین و مۆدیلی وەرگرتن. پارادایمی كڕین زۆر 
بەرباڵوە و بڕوای بە موتوربەكردنی كەمپینەكانی هەڵبژاردن 
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چاالكیە  و  تەكنیك  لە  كۆمەڵێك  ئەو  مۆدیلە،  بەپێی  هەیە. 
رۆتین و بنەماییە رێكخراوەیەكانی كەمپینكردنی پیشەیی لە 
دیكە  واڵتانی  هاوردەی  ئەمریكاوە  یەكگرتوەكانی  ویالیەتە 
هاوردەكراوانە  میتۆدە  ئەو  جێبەجێكردنی  كاتی  دەكرێن، 
دەبێ فەزا و رێوشوێنی ناوچەیی واڵتی مەبەست رەچاو و 
هاوسەنگ بكرێت. لەم  مۆدیلەدا كەمپین بە رێچكەی ئەمریكی 
ستراتیژە  و  تەكنیك  كۆمەڵە  بۆ  تەواوكەرێك  وەك   تەنیا 

ناوچەییەكانی كەمپینی هەڵبژاردن دەبێت.
هەرە  دەرهاویشتەی  و  دواهــات  وەرگرتن  پارادایمی 
هەستیان   )لــەداهــاتــوودا  پێگەیشتووتری  دەســت  درەنــگ 
داهاتووی  هەڵبژاردنیەكانی  كەمپینە  لەبارەی  پێدەكرێت(، 
بۆ  هەوڵ  لەبەرئەوەی  كە  دەبێت؛  جیهاندا  لەسەرتاسەری 
و  لۆكاڵی  تەكنیكە  وردەی  وردە  لەناوبردنی  و  راتەكاندن 
كەمپینی  میتۆدەكانی  دانانی  و  هەرواڵتێك  خۆجێیەكانی 
بەتەواوی پارەتەوەر و پشتبەستوو بە میدیا و راوێژكارە 
سیاسیەكان لەجێی ئەو تەكنیكە لۆكاڵیانە دەدات. لەگەڵ هەمو 
ئەوانە، پێدەچێت كە بەهۆی ئاستەنگە یاسای و كەلتوریەكانی 
وەك یاساكانی هەڵبژاردن، سیستمی هەڵبژاردن، سیستمی 
میدیایی، نەریتەكانی كۆمەڵگا، بەكارهێنان و پەیڕەوكردنی، 
دیكەدا  واڵتانی  لەزۆربەی  ئەمریكی  رێچكەی  هاوچەشنی 

لەكارنەهاتوو و رێتێنەچوو بێت.
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یــان  مــۆدێــرنــیــزەیــشــن  كــە  ئـــەوەیـــە  ــار  پــرســی ئێستا 
باڵوكردنەوەی فرەنەتەوەیی، كامەیان كاریگەری زیاتریان 
لەسەر گۆڕانی رەوتی كەمپینەكانی هەڵبژاردن لەسەرتاسەری 
جیهاندا هەبوە؟ لەوەاڵمدا دەبێت بڵێین رۆڵێك كە هەركام 
نوێیەكانی  كەمپینە  بــە  فۆرمپێدان  لــە  دووفــاكــتــەرە  لــەو 
جیاوازە.  تر  واڵتێكی  بۆ  لەواڵتێكەوە  هەیانە،  هەڵبژاردن 
پەرەسەندنی  هۆكاری  بەتەنیا  فاكتەرە  دوو  لەو  هیچ كام 
كەمپینكردن بە ستایلی ئەمریكی نەبوە. تەنانەت لە ویالیەتە 
و  سیاسی  كۆمەاڵیەتی،  گۆڕانكاریە  یەكگرتوەكانیشدا 
رێگای  بۆ دۆزینەوەی  بواری سیاسەتیان  تەكنەلۆژیەكان، 
نوێی راكێشانی دەنگدەران هانداوە و هاوكات دابینكارانی 
ــەوە(،  ــردن ــاڵوك ب تــیــۆری  پشتیوانانی  )وەك  كــاریــشــیــان 
خزمەتگوزاریەكانیان  پەرەپێدانی  بیرلە  كە  پێداگریكردووە 
بۆ ناو بوارەكانی دیكە جگەلە قەڵەمڕەوی سەرەكی خۆیان، 
واتە سیاسەت بكەنەوە. پێناسە یان چەمكی گشتی "كاتلێر" 
بۆ بەبازاڕكردن، یارمەتی بەرچاوی لە كردنەوەی كۆسپ 
و گرێ تیۆریەكانی بەردەمدا داوە. لە دیموكراسیە دێرینە 
لەبارەی  ــداوە.  رویـ هاوشێوە  روداوێــكــی  ئەوروپیەكاندا 
گۆڕانكاریانەی  ئەو  لەمەڕ  سیاسیەكان  پارتە  كاردانەوەی 
دیموكراسیە  لــە  ــار(،  كـ )دابــیــنــكــارانــی  بچوكدا  لەئاستی 
زۆر  لێكۆڵینەوەی  هاتوونەتەئارا،  رۆژئاوایەكاندا  نەریتیە 
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ئەنجامدراون، ئەو لێكۆڵینەوانە دەریدەخەن كە پەرەسەندنی 
شێوازی نوێی كەمپینكردن، واتە كەمپینی میدیاتەوەر زۆرتر 
بەهۆی ئەو گۆڕانكاریانەیە كە لەم   ئاستەدا )ئاستی ورد- 
دابینكەرانی كار( هاتوونەتەئاراوە. تێوەگالنی كاردابینكارە 
ناوچەیی و دەرەكیەكان تەنیا وەك فاكتەرێكی كارئاسانی 

دێتەئەژمار.
ــە كــۆمــەاڵیــەتــیــەكــان لە  ــكــاری ــەكــی تـــر، گــۆڕان ــای ــەوات ب
بە  سیاسیەكانی  پارتە  ئەوروپا  دێرینەكانی  دیموكراسیە 
لەدەستدانی  )یان  راكێشان  نوێیەكانی  گرتنەبەری شێوازە 
دەیــەی  دوو  لە  نمونە،  بۆ  ملكەچكردووە.  دەنــگــدەران(، 
كەمتر  دەنــگــدەران  كە  بینراوە  بیستدا،  ســەدەی  كۆتایی 
گرنگی و سەرنج لە پارتە سیاسیەكان دەدەن. ئەو جۆرە 
پارتانە لەگەڵ دابەزینی بەرچاو لە ژمارەی دەنگی ئایرۆن، 
روبەڕوی  پارت،  توانای  دابەزینی  و  ئەندامێتی  دابەزینی 
و  "سمیت"  )"دالتۆن"،  بونەتەوە  ئەندامانیان  گواستنەوەی 
"هۆلمبێرگ"(. سەرەڕای، سیستمە پارتیە تۆكمەكانی رابردو 
لەسەرەتای  نەمسا،  و  ئەڵمانیا  سوید،  پارتەكانی  وەك 

هەشتاكانەوە )دەیەی 1980(، بەرە و الوازی چوون.
و  خەڵكناسی  و  كۆمەاڵیەتی  تایبەتمەندیە  كە  لەكاتێكدا 
بەرچاوترین  بونەتە  كەلتوری-كۆمەاڵیەتیەكان  جیاوازیە 
بااڵیی  و  لەپێشیەنەیی  بۆ  پشتپێبەستن  جێگای  پێوەری 
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و  نوێیەكان  ناكۆكیە  ــرەوە  ت لەالیەكی  پــارتــەكــان،  ــەالی  ل
رەفتاری  پێشبینیكردنی  بەهاییەكان،  و  ئەخالقی  ویستە 
دەنگدانی دەنگدەرانی زۆر دژواركردۆتەوە و ژمارەی روو 
گرنگترین  بوەتە  پڕگۆڕانكاری  دەنگدەرانی  لەزیادكردنی 
فاكتەر بۆ هەڵەبون یان راست دەرنەچونی ئەو پێشبینیانەی 
دۆخێكدا،  وەهــا  لە  دەكــرێــن.  هەڵبژاردنەكان  ئاكامی  بۆ 
تەكنیكەكانی كەمپین بە رێچكەی ئەمریكی بونەتە بژاردەیەكی 
كۆمەاڵیەتی  گۆڕانكاریەكی  ئەگەر  پاساوهەڵگر.  و  رەوا 
ئایا  دێتەپێشێ؟  چی  دەقەومێت؟  چی  روونـــەدات،  ئەوتۆ 
كەمپینكردن بەشێوازی ئەمریكی بۆ پارتە ئەوروپیەكانیش 
بەاڵم  هەیبێت،  لەوانەیە  دەبێت؟  كارامەیی  و  راكێشەری 
یان  مۆدێرنیزەیشن  ئایا  سەركەوتن.  نزمتری  بەپلەیەكی 
بەمۆدێرنكردنیش دەتوانێت وەك هێزێك بێتەئەژمار كە لە 
دیموكراسیە تازەسەرهەڵداوەكاندا دەبێتەهۆی پەرەسەندنی 
پرسیارە  ئەو  وەاڵمی  بۆ  ئەمریكی؟  كەمپینی  تەكنیكەكانی 
واڵتێكدا  هەر  دیاریكراوەكانی  تایبەتمەندیە  لە  دەتوانین 
شوێندۆزی بكەین. ئەو  بابەتە تاڕادەیەكی زۆر بەستراوە بە 
فەزای بەر لە دیموكراتیزەبونی ئەو واڵتانەوە. هەڵبژاردنی 
قەتیسكراوو و سنوردار، كەلتورێكی بەقووڵی رۆتینكراوی 
و  پێشكەوتوو  كەموزۆر  میدیایی  سیستمێكی  هەڵبژاردن، 
فاكتەرانەن كە دەتوانن  لەو  ئەكتیڤ  ئابوریەكی زیندوو و 
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بە  كەمپین  هایبریدیزەیشنی  یان  موتوربەكردن  ببنەهۆی 
رێچكەی ئەمریكی، كە بەزۆری لەژێر كاریگەری گۆڕانكاریە 
ترەوە،  لەالیەكی  دێتەكایەوە.  سیاسیەكاندا  و  كۆمەاڵیەتی 
دیموكراسیەكانی جیهانی سێیەم، بەگریمانەی زۆرەوە، لەچاو 
دیموكراسیەكانی دیكە، دەتوانن قوربانیانی بەشداریكردن و 
تێوەگالنی راوێژكارە بیانیە پارەتەوەرەكان بن. پرۆسەكانی 
مۆدێرنیزەیشن لەوانەیە رۆڵێكی لەبیركراو )هەستپێنەكراو(، 
لە مسۆگەربون و پەرەسەندنی كەمپینەكانی هەڵبژاردن بە 

ستایلی ئەمریكی بگێڕن.

بەبازاڕكردنی سیاسی لە ئاسیای خۆرهەاڵت و
ئاسیای باشوری-خۆرهەاڵت

لێكۆڵینەوەی كەم لەبارەی كەمپینی هەڵبژاردن لە ئاسیای 
ئەنجامدراوە.  رۆژهــەاڵت  باشوری  ئاسیای  و  رۆژهەاڵتی 
دیموكراسی  خـــاوەن  ناوچەكانی  هــەر  نــەك   بابەتە  ئــەو 
تازەكانیش  دیموكراسیە  بەڵكو  ژاپۆن،  وەك  لەمێژینەتری 
وەك كۆریای باشور، مەنگۆلیا، تایوان، تایالند و فیلیپینیش 

لەخۆدەگریت.
ــار هــۆكــاری ســەرەكــیــە، بــەاڵم  كۆسپی زمـــان زۆرجــ
ئەو  گەورەتر  كێشەی  و  نیە. كۆسپ  هۆكار  سەرەكیترین 
راستیەیە كە زۆربەی توێژەرە خۆجێی و بیانیەكان لەسەر 
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پرسی پەیوەندیدار بە دیموكراسیزەیشن وەك سیستمەكانی 
یاساوڕێساكان، گەندەڵی و میدیای سەربەخۆ  هەڵبژاردن، 
ــەمــبــارەوە تــوێــژیــنــەوەی نێوان   كـــاردەكـــەن. جــگــەلــەوە، ل
بوارانەی )پردی نێوان دووبوار- بۆ نمونە توێژینەوەیەك 
بەیەكەوە  دیاردەیەك  بازرگانی  و  سیاسی  رەهەندی  كە 
تاوتوێبكات- ئەو تویژینەوانەی كە لە چەندڕوەوە خویندنەوە 
بۆ دیاردەكان دەكەن(، زۆركەم لەئارادایە. توێژەرە سیاسیە 
كە  دەبینن،  پەیوەندیە سیاسیەكاندا  لە  خۆجێیەكان شتێك 
و  ئەواندایە  شــارەزایــی  یان  بــواری خوێندن  لـــەدەرەوەی 
لەبارەی  توێژینەوانەی  ئەو  پەیوەندیەكان  مامۆستایانی 
پەیوەندیەكان ئەنجامدراون زۆرتر پەیوەندیدار  بە بازرگانی 
بەكەمی  ناوچەیی  باڵڤۆكی  هەرچەند  تا سیاسەت.  دەزانن 
بەاڵم  هەیە،  بونی  هەڵبژاردنەوە  كەمپینكردنی  لــەبــارەی 
دەستپێڕاگەیشتنی لێكۆڵەرە دەرەكیەكان بەو باڵڤۆكانە زۆر 

زەحمەتە.
ئایا  كە  ئــەوەیــە،  قوتدەبێتەوە  كــەدواجــار  پرسیارێك 
مۆدیلێكی كەمپینی سیاسی پەیوەندیدار بە واڵتانی ئاسیایی 
بونی  هەیە؟ یان دەكرێت مۆدیلە ئەمریكیەكان بە گۆڕان و 

دەستكاریەكی كەمەوە بۆ واڵتانی دیكەش بەكاربهێنرێت؟
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ترس لە بەئەمریكیبونی بەبازاڕكردنی سیاسی
ــەزۆری لــەو  ــ ــاتــی بــەبــازاڕكــردنــی ســیــاســی بـ ــی ئــەدەب
و  بەریتانیا  ــی  واڵت دوو  لە  كە  پێكهاتووە،  توێژینەوانە 
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمریكا بەڕێوەچوون. بەاڵم بەهۆی 
بەریتانیا،  لەچاو  ئەمریكا  ئابوری  گەورەیی  و  بااڵدەستی 
راوێژكارە سیاسیەكان چاالكیەكانی  تویژەران و  زۆربەی 
خۆیان لەو واڵتە )ئەمریكا(، چڕكردۆتەوە و هەڵبژاردنەكانی 
سەرۆكایەتی و كۆنگرێسی ئەو واڵتەیان كردووە بە شوێنی 
جەخت  "كۆلینز"،  و  "باتلێر"  هەربۆیە  خۆیان.  تێكۆشانی 
لەسەر بااڵدەستی و زاڵبونی ئەزمونە ئانگلۆ-ئەمریكیەكان 
ئەو  دەكەنەوە.  سیاسیدا  بەبازاڕكردنی  ئەدەبیاتی  بەسەر 
تویژینەوانەی كە لەم  واڵتە )ئەمریكا( بەرێوەچوون، لەژێر 
تایبەتی  كەلتوری  و  كۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی  كاریگەری 
ئەمریكادا بون. "پالسێر" ئاماژە بە جیاوازی بنەمایی لە فەزا 
و  ئەوروپا  نێوان  سیاسی  بەبازاڕكردنی  رێكخراوەیەكانی 
ئەمریكا دەكات. "باتلێر" و "كۆلینز"، شەش بوار بە هۆكاری 
جیاوازی فەزا رێكخراوەیەكانی ئەمریكا و ئەوروپا دەزانن، 

كە بریتین لە:
- سیستمی هەڵبژاردن

- سیستمی كێبڕكێی پارتایەتی
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هەڵبژاردنی  و  ریكالم  بۆ  یاساییەكان  رێوشوینە   -
سیاسی

- سیستمی میدیایی
- كەلتوری سیاسی نەتەوەیی

- رێژەی مۆدێرنبونی )پێشكەوتویی( كۆمەڵگا
ئەگەر  كــە  بــڕوایــەن  ئــەو  لــەســەر  لێكۆڵەرە  دوو  ئــەو 
رێچكەیەكی ئەوروپی لە بەبازاڕكردنی سیاسی بونی هەبێت، 
مۆدیلێكی  ستایلە،  ئــەو  سەرەكی  كاكڵی  یــان  نــاوك  ئــەوا 
گونجێندراو یان هاوسەنگكراو لە مۆدیلی ئەمریكی دەبێت.

تەكنیكەكانی  بە  پەرەپێدان  كە  جەختدەكاتەوە  "پالسێر" 
نیە،  هێڵی  پرۆسەیەكی  ئەوروپا  لە  سیاسی  بەبازاڕكردنی 
كە ببێتەهۆی یەكسانبونی چاالكیە هەڵبژاردنیەكان لەئاستی 
ئەوروپادا. ئاشكرایە كە راوێژكارە سیاسیەكان لە ئەوروپا 
گۆڕینیان  ــاش  پ ئەمریكیەكان،  تەكنیكە  لــە  هەندێك  لــە 
بەمەبەستی گونجاندن و بەجێهێنانی پێداویستیەكانی فەزای 

نیشتمانی خۆیان، كەڵك وەردەگرن.
پرۆسەیەكی  سیاسیەكان  كەمپینە  وایە  بڕوای  "رینگ" 
لەدەسپێكدا  تێپەڕاندوە.  رابردودا  لەسااڵنی  بەپیشەیبونیان 
پارتەكان  چاالكیەكانی  لە  بەشێك  بە  تەنیا  كەمپینەكان 
دەهاتنەئەژمار، بەاڵم هەنوكە وەك بەشێكی هەرەگرنگ لە 
پرۆسەی گۆڕانی ستراتیژی ئەژماردەكرێن. بەبڕوای ئەو، 
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قۆناغە جیاوازەكانی ئەو تێپەڕین و بەپیشەییبونە بریتین لە 
پڕوپاگەندە، بەبازاڕكردنی میدیایی و بەبازاڕكردنی سیاسی. 
سەرەڕای ئەوە، ئەو جەختدەكاتەوە كە لەبەرگرتنی ستراتیژە 
سیاسیەكان، بێگومان بەواتای الدان یان پاشگەزبونەوە لە 
ئایدیۆلۆژیای پارت نابێت. "بەینز"  بە ئەمریكیبونی هەڵمەتی 
ئەگەری  كە  دەزانێت  پێشهاتێك  بە  لەئەوروپا  هەڵبژاردن 
روودانی بەشێوازی هێزەكی لە ئارادایە. ئەو لەمبارەیەوە 

دەڵێت:
كە  ئەمریكیانەی،  سیاسیە  ڕاوێـــژكـــارە  ــەو  ئ ئــەگــەر 
گونجاندن  بەبێ  میتۆدەكانی خۆیان  كاردەكەن،  لەئەوروپا 
دابەزێنن،  لەوێ  ئەوروپا  فەزای  لەگەڵ  هاوتاكردنیان  یان 

ئەگەری بەئەمریكیبونی ئەو  بوارە زانستییە لەئارادایە.
لــەبــواری  بەئەمریكیبون،  لــە  ترسە  ئــەو   هاوچەشنی 
بــڕوای  "مانچینی"  باسیكراوە.  سیاسیەكاندا  پەیوەندیە 
لەپەیوەندیە  نوێیانەی  تەكنۆلۆژیە  پێشكەوتنە  ئەو  وەهایە 
هەواڵنێری(  فرێكانس-  وەرگرتنی  و  )ناردن  بەدالەیەكاندا 
سیاسیەكان  پەیوەندیە  میتۆدەكانی  پێدەچێت  دێنەكایەوە، 
یەكانگیری  مەیلەو  ــگــدەر  دەن كۆنتڕۆڵكردنی  ــارەی  ــەب ل
پاڵپێوەنێن. "ماتزۆلێنی" و "شۆڵتز"،  ئایدیۆلۆژی و زانستی 
ئەو بۆچوونە بەتەواوی رەتناكەنەوە، بەاڵم بانگەشەدەكەن، 
پرۆسە  لە  میدیا  زیادبونی  لە  روو  بەشداریكردنی  كە 
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سیاسیەكاندا، بێگومان نابێتەهۆی بەرتەسكی و تێكچوونی 
رێكخراوە سیاسیەكان و جێگرتنەوەیان لەالیەن میدیاكانەوە. 
لێكۆڵەرانی دیكە وەك "گیبسۆن" و "رۆمێللە" بانگەشەدەكەن، 
سیاسیەكان،  كەمپینە  ستراتیژەكانی  مۆدێرنیزەبونی  كە 
سیاسیەكان  ــە  ــارت پ مـــانـــەوەی  ــۆ  ب پێویستە  هــەوڵــێــكــی 
ــەری  دەوروب بە  ئــەوان  وەاڵمــدانــەوەی  تێیدا  لەداهاتوودا؛ 
"كاواناق"  و  "بالملێر"  رەنــگــدەداتــەوە.  گۆڕانیان  خەریكی 
ریكالمیە  ئامرازە  و  رێچكە  لەبەرگرتنی  كە  وایە،  بڕوایان 
نابێتەهۆی  ئەوروپیەكانەوە،  پارتە  لەالیەن  ئەمریكیەكان 
لەبەرئەوەی  كە  ئەوروپیەكان  سیاسەتە  بەئەمریكیبونی 
ئەو میتۆدانە بەپێی پێویستی فەزا كەلتوری، كۆمەاڵیەتی و 

رێكخراوەیەكانی هەر واڵتێك شكڵیان گرتووە.
ئەو  لەئاكامی  كەڵكوەرگرتنە  كاتی  لەگەڵ هەمو  ئەوانە، 
توێژینەوانەی كە لەو واڵتانەدا بەڕێوەچون و كەڵكوەرگرتن 
لەو میتۆدانەی لەو واڵتانەدا بەكارهێنراون، دەبێت رامان و 
وردبینی پێویستی تێدا هەبێت؛ ئاكامەكان لەگەڵ هەلومەرجی 

تایبەتی شوێنی )واڵتی( وەرگردا، بگونجێندرێن.
لەكاتی  ئەوروپیەكان  و  ئەمریكی  میتۆدە  كە  ئاشكرایە 
بەهاییشەوە  و  ئــەخــالقــی  ــاری  ــەب ل ــێــت  دەب گــونــجــانــدنــدا 
خەڵەتاندن،  و  فریو  فێڵ  و  و  پیالن  لە  و  هەڵسەنگێندرێن 

بەتاڵبكرێنەوە تا دەرفەتی بەكارهێنان زیاتر ببێتەوە.
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بەشی حەوتەم
رەهەندە تاریكەكانی بەبازاڕكردنی سیاسی
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)بەبڕوای من ئەگەر دەتانەوێت ماوەی سەرۆكایەتیتان 
پشتگیری گشتی لەگەڵدابێت، پێویستە لە كەمپینی هەڵبژاردن 
بــەردەوام بن(. "جێمی كارتەر" لەسەر  و سیاسیی خۆتان 
"واڵتەر  خــۆی  جێگرەكەی  بۆ  كە  نــوســراوە  ئــەو  بەرگی 
ئەم  لەبارەی  با  )شازبو،  نووسی:  دەگەڕاندەوە،  ماندیل"ی 

 بابەتە چاوپێكەوتنێكمان هەبێت(.
بەبازاڕكردن وەك هەر بوارێكی زانستی دیكە پێدەچێت 
كەڵكی ئاوەژوی لێبكرێت )كەسانێك كەڵكی خراپی لێوەرگرن( 
بەكارببرێت.  نامرۆیی  ئامانجی  بە  گەیشتن  بەمەبەستی  و 
ئەگەر وەهاشتێك ڕووبدات بواری بەبازاڕكردن ڕوبەڕوی 
وەهاكەڵكێكی  كە  كەسانێك  بەڵكو  نابێتەوە،  بەرپرسیاری 
بەرپرسیاربن.  دەبــێ  لێگرتووە  نامرۆییان  و  ناڕەوشتی 
هەرچەند كە لەهەمو بوارە زانستیەكانی دیكەشدا رەوشەكە 

هەر بەمجۆرەیە.
بەداخەوە بەبازاڕكردن چ لەبازرگانی و چ لەسیاسەتدا، 
رەهەندە  كە  لێرەدایە  و  دەكــرێــت  كەڵكئاوەژو  بەتوندی 
بوێرانە دەتوانین  بارەیەوە  لەو  نەرێنیەكانی دەردەكەویت. 
بۆ  زۆرتــر  بەبازاڕكردن  نەرێنیەكانی  رەهەندە  كە  بڵێین 
هەربۆیە  بــەبــازاڕكــردن،  تاخودی  دەگەڕێتەوە  كەسەكان 
لەو دەرفەتەدا هەوڵدەدەین كەمێك ئەو ڕەهەندە تاریك و 

گرێكانی كەڵكاوەژوكردنی بەبازاڕكردن راڤەبكەین.
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ناساندنی  لــە  مــاوەیــەكــی زۆر  ئـــەوەی  كــە  ســـەرەڕای 
ماوە  لــەم  هــەر  بــەاڵم  تێپەڕنابێت،  بــەبــازاڕكــردن  چەمكی 
كورتەدا رەخنە و باسی فراوان لەبارەی لوان یان رێتێچونی 
بەكارهێنانی تەكنیك و میتۆدەكانی بەبازاڕكردنی بازرگانی 
لە دنیای سیاسەت، یان بەواتایەكی تر لەبارەی جێباوەڕی 
لەبارەی  ڕەخنانەی  ئەو  كۆی  خراوەتەڕو.  چەمكەوە  ئەو 
لە سیاسەتدا دەگیرێن، دەكرێت  بەبازاڕكردن  بەكارهێنانی 
لە دوو دەستەی گشتیدا پۆلێنبكرێن: یەك، ئەو ڕەخنانەی 
و  بازرگانی  پێكهاتەی  نێوان  جیاوازی  بە  پەیوەندیدارن 
سیاسی یان جیاوازی نێوان كۆمپانیا بازرگانیەكان و پارت 
یان گروپە سیاسیەكان. هەر ئەو بابەتە هەندێك لە هاوڕایانی 
كە  والێكردووە  لەسیاسەتی  بــەبــازاڕكــردن  بەكارهێنانی 
رایبگەیەنن، بۆ ئەو كارە پێویستە كۆمەڵێك گۆڕانكاری لە 
شێوازی بەكارهێنانی میتۆدەكانی بەبازاڕكردن لە سیاسەتدا 
بكرێت. دەستەی دووەمی رەخنەكان دەچنەسەر ئەو بابەتە 
پرۆسەی  نــەك  هــەر  بــەبــازاڕكــردن  لە  كەڵكوەرگرتن  كە 
دیموكراتی ئاسان  نەكردووە، بەڵكو بوەتەهۆی بەهێزبونی 
لەڕێگەیانەوە  ســیــاســەتــمــەدارەكــان  كــە  مــیــتــۆدانــەی  ــەو  ئ
فریودەدەن  دەنــگــدەران  كۆمەڵەی  لەجۆرەكان  بەجۆرێك 
بەكارهێنانگەرا  میتۆدە  كاریگەری  لەژێر  دەنگدەرانیان  و 

بازرگانیەكانەوە چەواشەكردووە.
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لەڕاستیدا  رەخنەیە،  دەستە  دوو  ئــەو  ــەوەی  وەاڵمــدان
وەاڵمی دوو پرسیاری بنەمایی سەبارەت بە بەبازاڕكردنی 

سیاسی دەداتەوە:
هەر  بەبازاڕكردن  میتۆدەكانی  و  تەكنیك  دەكرێت  ئایا 
كارا  رۆڵــی  و  بەكاربراون  لەبازرگانیدا  كە  جــۆرەی،  بەو 
فەلسەفەی  بزوێنەری  داینەمۆی  وەك  خۆیان  بەهێزی  و 
سیاسەت  لە  بەهەمانشێوە  سەلماندوە،  بەكارهێنانگەرایی 
و كێبڕكێ هەڵبژاردنیەكانیشدا وەك یەكێك لە میتۆدەكانی 
بەرزكردنەوەی بەشداری سیاسی كەڵكیان لێوەربگیردریت؟
هەرچەند لە بەشەكانی پێشودا هەوڵدراوە وەكو یەكێك 
لە پرسیارە سەرەكیەكانی خوێنەران وەاڵمی ئەو پرسیارە 
بدرێتەوە، بەاڵم هەوڵدەدەین كۆی رەخنە پەیوەندیدارەكان 

بەم  پرسە لێرەدا بخەینەڕوو.
دواجار  دەتوانێت  بەبازاڕكردن  لە  كەڵكوەرگرتن  ئایا 
ببێتەهۆی چەسپان و ئاسانكردنی دیموكراسی و یارمەتی 
یان  كاندید  تەندروستدا  لەفەزایەكی  كە  بدات،  دەنگدەران 

الیەنی پەسەندی خۆیان هەڵبژێرن؟
بەڵگەكانی  هەروەها  و  لەتوێژەران  زۆرێــك  بەبڕوای 
بەردەست، بەبازاڕكردن نەیتوانیوە لە مسۆگەركردنی ئەو 
بۆخۆی  زۆرجاریش  تەنانەت  و  یارمەتیدەربێت  بابەتەدا 

لەمپەربوە لەبەردەم مسۆگەربونیدا.
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ــەران  دژب هەڵوێستی  لە  بــەرگــری  مەبەستمان  لــێــرەدا 
تەكنیكەكانی  و  میتۆد  لە  كەڵكوەرگرتن  هاوڕایانی  یــان 
نیە،  سیاسیەكاندا  و  پارتی  ركابەرێتیە  لە  بەبازاڕكردن 
بەڵكو مەبەست تاوتوێكردنی ئەو ڕەخنانەیە كە هەركامیان 
لە  بەبازاڕكردن  هەبونی  بابەتی  چونەتەسەر  بەجۆرێك 

سیاسەتدا.

كەڵكاوەژووكردن لە تەكنیكەكانی بەبازاڕكردن
)بەكارهێنانی خراپی تەكنیكەكانی بەبازاڕكردن(

ئوسترالیا  )2001(ی  ساڵی  سەرۆكایەتی  هەڵبژاردنی 
لەدۆخێكدا بەڕێوەچوو كە ترس لە تیرۆریزم لە بەرزترین 
پارتی  ســەرنــجــی  ــبــژاردنــەدا  ــەوهــەڵ ل بــو.  خــۆیــدا  ئاستی 
دەســەاڵت  دیسانەوە  توانی  لەئەنجامدا  )كــە  دەســەاڵتــدار 
بگرێتەدەست(، لەسەر ئەو بانگەشەیە چڕببۆوە كە ئوسترالیا 
لەژێر هەڕەشەی )رەوەی  كۆنتڕۆڵنەكراوی پەنابەرانێك(دایە 
كە بەرەو كەنارەكانی ئوسترالیا بەڕێكەوتبون. داواكاریەك 
قایلكەری بۆ نەخرایەڕوو  كە دواتر هیچ هۆ و پاساوێكی 
و راستتر ئەوەی  كە جگە لەدرۆ هیچیتر نەبو. لەهەڵمەتی 
بەو  )نایاسایی(  نازناوی  )2001(دا،  ساڵی  هەڵبژاردنی 
نەكردبو.  تاوانێكیان  هیچ  هەڵبەتە  كە  ــو،  دراب پەنابەرانە 
ئەو  لەئاكامی  كە  تۆقاندنەی  و  ترس  و  بڤە  ئەو  پێدەچێت 
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ئوسترالیا  جــەمــاوەری  لــەالی  شەیتانیە  و  ترسێنەر  وێنە 
و  سۆز  گۆڕینی  سەرەكی  بەهۆكاری  بتوانین  دروستببو، 
هزری دەنگدەران و دواجار سەركەوتنی چاوەڕواننەكراوی 
دەوڵەتێك بزانین كە خۆشەویستی جەماوەری تا ئەوكاتە 

گەیشتبوە كەمترین ئاست.
پەنابەران و ئەو كەسانەی، كە پەیوەندیان بە كۆمیسیۆنی 
بااڵی نەتەوە یەكگرتوەكان بۆ كاروباری پەنابەرانكردووە، 
زەوی  گۆی  دانیشتوانی  كۆی  )0/3%(ی  هەمویانەوە  بە 
پێكدێنن. كۆی ئەو )61000( پەنابەرەی كە سااڵنە دەچنە 
ئوسترالیا تەنها )0/03%(ی دانیشتوانی ئەو واڵتە پێكدێنن 
و ئەو )1212(كەسەش، كە بەشێوازی نایاسایی لەنێوانی 
كەنارەكانی  گەیشتبونە   )2002  –  2001( ساڵەكانی 
ئوسترالیا و بونە هەوێنی جەنجاڵ و هەراوهۆریای ریكالمی 
تەنیا )0/6%(ی دانیشتوانی )20(ملیۆن كەسی ئوسترالیایان 
لەو  بچوكە  رێژە  ئەو  ئایا  كە  ئەوەیە  پرسیار  پێكدەهێنا. 
پەنابەرانەی، كە چووبونە ئوسترالیا بە راستی دەیانتوانی 
وەك مەترسی و هەڕەشەیەك بۆ سەر ئاسایشی ئەو واڵتە 
پەنابەرانەی  ئەو  بەئاماری  چاوخشاندنێك  بێنەئەژمار؟ 
ئەو  ناڕاستبونی  تــەواو  دیكە،  واڵتانی  دەچنە  سااڵنە  كە 

بانگەشەیە دەردەخات.
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لــەو هــەڵــبــژاردنــەدا، كــە راســت لــەمــاوەی پــاش )11ی 
دەوڵەتی  بەڕێوەچوو،  ئوسترالیا  لە   )2001 سێپتەمبەری 
ئەو واڵتە هەواڵێكی باڵوكردەوە، كە گوایە چەندكەس لەو 
پەنابەرانەی كە بەشێوازی نایاسایی بەرەو ئوسترالیا دەهاتن 
كاتێك كە بەلەمەكەیان تووشی رەشەبا ببو بۆ رزگاركردنی 
خۆیان، منداڵەكانی خۆیان خستبوە ناو ئاوی ئۆقیانوسەوە. 
دەوڵەت دەیویست بە دركاندنی ئەو چیرۆكە، پەنابەران وەك 
كەسانێكی مەترسیدار بناسێنێت و ئاشكرابو، كە دەیەوێت 
بۆپێكانی  لەم  چیرۆكە  داڕێــژراو،  پالن  بۆ  هەنگاوێكی  بە 
ئامانجە ریكالمیەكانی خۆی كەڵكوەرگرێت. تەنانەت كاتێك 
كە رای گشتی و كۆمەڵێك لە میدیاكان بەگومانەوە سەیری 
ئەو  كە  جەختیدەكردەوە  دەوڵـــەت  كــرد،  بابەتەیان  ئــەو 
رووداوە تەواو راستە و كۆمەڵێك وێنەی لێ  باڵوكردەوە، 
ببون.  گــیــرۆدە  لــەئــاودا  منداڵەكان  چــۆن  پیشانیدەدا  كە 
ئوسترالیا  دەریایی  هێزی  دەوڵــەت،  داواكــاری  بەگوێرەی 
كە  دواداچــوونــێــك  بە  تۆماربكات.  وێنانە  ئــەو  توانیبوی 
ئوسترالیا  پیرانی  ئەنجومەنی  لەالیەن  و  هەڵبژاردن  پاش 
لەبارەی ئەو روداوەوە بەڕێوەچوو، دەریدەخست كە هیچ 
بەتەواوی  چیرۆكە  ئەو  و  ئــاوەوە  ناو  نەخرابوە  منداڵێك 
بون،  كاتێك  هی  وێنانە  ئــەو  بــو.  ساختەكراو  و  ناڕاست 
ببو  زریان  و  رەشەبا  تووشی  پەنابەران  كەشتیەكەی  كە 
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كەشتیەكە  سواربوانی  هەمو  بەڵكو  مندااڵن،  هەر  نەك   و 
نێو  ببون و هەندێكیان كەوتبونە  توشی رەشەبا و تۆفان 
ئاوەوە؛ كە ئەڵبەتە لەالیەن هێزی دەریاییەوە رزگاركرابون. 
تەنانەت  و  گوماناویبون  لە  كابینە  پلەبەرزەكانی  وەزیــرە 
درۆینەبونی ئەو چیرۆكە و وێنەكان خەبەرداربون، بەاڵم تا 
دوای هەڵبژاردن، واتە )10ی نۆڤەمبەری 2001(، نكۆڵییان 

لەو  گومان و ئاگاداربونەیان دەكرد.
دەوڵەت ئەوكاتە پرسی هەڕەشەی پەنابەرانی بەمەبەستی 
پارت،  سیاسیەكانی  ئامانجە  لە  كۆمەڵێك  مسۆگەركردنی 
و  هێشتەوە  خۆیدا  لەكۆنتڕۆڵی  هەڵبژاردن  سەروبەندی  تا 
بەئاشكرا مافە یاسایی و نێودەوڵەتیەكانی پەنابەرانی پێشێلكرد، 
ژمارەی سنورپارێزەكانی بۆ رێگریكردن لە هاتنی پەنابەران 
نیشتەجێی  نەتەوەكانی  بە  زۆری  بەرتیلی  و  كــرد  زیاتر 
ئەوان  دورگەكانی  تابتوانێت  بەخشی  پاسیفیك  دورگەكانی 
بەردەوامی  بۆ  بەكاربهێنێت.  پەنابەران  گرتوخانەی  وەك 
ســۆزی(  و  هەست  لــەوە  گرنگتر  )هەڵبەتە  رای  پشتیوانی 
بابەتە  ئەو  میدیایی  كارگێڕیكردنی  و  ستراتیژە  لەو  گشتی 
رۆژنامەوانان  پەیوەندیكردنی  دەرفەتی  خۆی،  قازانجی  بە 
پارەی زۆریشی  بە دەستبەسەركراوانی سنورداركردەوە و 
خەرجكردووە بۆ كەڵكوەرگرتن لە خزمەتگوزاری راوێژكارانی 

میدیایی و پەیوەندیە گشتیەكان كرد.
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بابەتە  لــەو  لێكۆڵینەوە  بۆ  كە  دادگــایــەكــدا،  لە  ــر  دوات
پێكهات، جێگری میدیایی وەزارەتی بەرگری دانی بەوەدانا، 
كە دەوڵەت فەرمانی پێكردبون بەتەواوی لە باڵوبونەوەی 
بەقازانجی  جەماوەر  سۆزی  و  هەست  كە  هەوااڵنە،  ئەو 
ئەو كەسانە )پەنابەران( بوروژێنێت، دوورەپەرێزی بكەن. 
سیگناڵیان  كۆمەڵێك  دەوڵەتەوە  لەالیەن  كە  مكوڕبو  ئەو 
و  بەڵگە  هیچ  نەدەكرا  كە  سیگناڵ  )كۆمەڵێك  دەهــات  بۆ 
ملكەچدەكرد  ئــەوانــی  بــخــرێــتــەڕوو(،  بــۆ  دیكۆمێنتێكیان 
بەجەماوەر بڵێن كە تیرۆریستان لەنێو پەنابەراندا خۆیان 
بۆ  ئوسترالیا.  خەڵكی  ســەر  نیشتونەتە  و  مــەاڵســداوە 
كە  بەكاردەهێنا،  وشەگەلێكیان  پەنابەران  پێناسەكردنی 
دەوتــرا  نمونە  بۆ  هەڵبژێردرابون.  رامانەوە  و  بــەوردی 
خۆیان  جگەرگۆشەكانی  كە  )كەسانێك  وەهاكەسانێك 
ریزیان  دەروازەكـــانـــدا(  )لەپشتی  ــاوەوە(  ئـ نــاو  دەخــەنــە 
نایاسایی  پەنابەرانی  لە  الفاوێك  ــرا  دەوت یــان  بەستوە، 

دەیانەوێت خۆیان بكەن بەناو واڵتدا.
پــەنــابــەری   )1212( ــەن  ــەالی ل ئــوســتــرالــیــا  ئــاســایــشــی 
بەاڵم پرسی گرنگ  نەبو،  نایاساییەوە روبەڕوی مەترسی 
هەڵبژاردندا،  لەكەمپینی  كە  ئــەوەبــو،  هــەڵــبــژاردنــەدا  لــەو 
بۆ  گــوازرابــۆوە  سەركەوتوانە  بەشێوازێكی  هەستە  ئەو  

دەنگدەران و ئەوانیش ئەو  بابەتەیان قبوڵكردبو.



448 )دكتۆر مەحمود محەممەدیان - جەعفەری شەمسی(

بەبازاڕكردنی سیاسی و كەمپینەكانی هەڵبژاردن لەژێر 
كاریگەریی بەڵگەی وەك ئەوەی ئاماژەمانپێكرد و هەروەها 
هەیانە،  كە  فریودەرێكەوە  و  خەڵەتێنەر  )رواڵەتی  بەهۆی 
زەینیەتێكی نەرێنیان لەناو دەنگدەران و زۆرینەی جەماوەر 
هێناوەتەئارا. ناسین و دیاریكردنی روانگە و بۆچونەكانی 
ــیــە ســەرەكــیــەكــانــی  ــە كــارای دەنـــگـــدەران وەك یــەكــێــك ل
و  سیخوڕی  لــە  بەجۆرێك  )كــە  سیاسی  بــەبــازاڕكــردنــی 
دەستوەردان لە كاروباری كەسی خەڵك لەقەڵەمدەدرێت(، 
ئەو زەینیەتە نەرێنی و خراپەی بەهێزتر كردوە(. بەوپێیە 
دەوترێت كاتێك بەبازاڕكردنی سیاسی لەباتی گرنگیدان بە 
بۆ راكێشانی سۆز و  بیروڕای خەڵك، هەوڵەكانی  هزر و 
لەجیاتی  زۆرەوە  بەئەگەری  تەرخانبكات،  ئەوان  هەستی 
ئاسانكردنی پرۆسەی دیموكراتی دەبێتە كۆسپی و لەمپەری 

سەر ڕێگای.
لــەم ســااڵنــەی دوایـــدا دەســتــەواژەیــەكــی نــوێ بەناوی 
)سیاسەتی فیكەی سەگ(، هاتۆتە ناو زمان و فەرهەنگۆكی 
ــراڵ و پـــارێـــزگـــارەكـــانـــی دیــمــوكــراســیــە  ــب ــی ســیــاســیــی ل
و  بەریتانیا  لــە  واشــنــتــۆن  لــە  جگە  و  ــەوە  ــەكــان ــاوای رۆژئ
بێرلین"،  "چــارلــز  دكتۆر  بــرەویــســەنــدووە.  ئوسترالیاشدا 
ئەمریكا  لوئیزیانای  ویالیەتی  حكومی  زانكۆی  مامۆستای 
مرۆڤ  لە  زۆر  زۆر  بیستنی سەگ  هەستی  وایــە  بــڕوای 
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باشترە. مەبەستی سەرەكی لە دەستەواژەی فیكەی سەگ 
بەڵكو  دەبیستێت،  ئێوە  فیكەی  دەنگی  كێ  كــە،  نیە  ئــەوە 
مەبەستی سەرەكی ئەوەیە كە چ  كەسانێك بەهۆی هەبونی 
لەو  تایبەتەوە سەرنج  هەست و هەستەوەر و هەستیاری 
جۆرە پەیام و دەنگانە دەدەن و بەالیانەوە گرنگن. "ئانوك 
توندوتۆڵی  زۆرو  پشتیوانیەكی  كە  كەسەیە،  ئەو  پاوێڵ"، 
رەگەزپەرستانی كۆمەڵگای بەریتانیای لەدەیەی )1960(دا 
لەگەڵ بو. ئەو، وەها باسی لێهاتویی خۆی لە مسۆگەركردن 
و راكێشانی پشتیوانی خەڵك دەكرد: )تەنیا كارێك كە من 
لێدەكەنەوە  بیری  خەڵك  شتەی  ئەو  كە  ئەوەیە  دەیكەم 
دەدەم؛  پێشانیان  شەفافانە  شێوازێكی  بە  و  بەڕونی  من 
نەیاندركێنن  بەزمان  خەڵك  لەوانەیە  كە  بیروڕایانەی  ئەو 
پرسی  وروژانــدنــی  نەبێت(.  لێیان  ئاگاشیان  تەنانەت  یان 
هەڕەشەی پەنابەران لەهەڵبژاردنی ساڵی )2001(ی واڵتی 
لە  سیاسەتمەدارانە  كەڵكوەرگرتنی  نمونەیەكی  ئوسترالیا 
میتۆدەكانی راكێشانی رای گشتی لە رێگەی هەست وسۆزی 
گشتیەوە یان هەمان ئەو شتەی كە سیاسەتی فیكەی سەگی 

پێدەوترێت.
میتۆدەكانی  لە  یەكێكە  تەنیا  سەگ  فیكەی  سیاسەتی 
رۆژئــاوا  دیموكراسی  ڕێــڕەوی  لە  بیروڕا  كۆنتڕۆڵكردنی 
ویالیەتە  لە  بەتایبەت  سەرۆكایەتیدا  هەڵبژاردنەكانی  و 
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یەكگرتوەكانی ئەمریكا. لەساڵی )2004( و لەسەروبەندی 
لە  هەندێك  ئەمریكا  سەرۆكایەتی  هەڵبژاردنی  هەڵمەتی 
رۆژنامەكانی ئەو واڵتە لە راپۆرتەكانیاندا بانگەشەی ئەوەیان 
كرد، كە پسپۆڕان پشكنینیان بۆ مێشكی دەنگدەران كردووە 
دەمارەكانی  هاتوچۆی خوێنی  رێژەی  ئەندازەگرتنی  بە  و 
مێشك داتاو زانیاری نوێ سەبارەت بە كاریگەری وێنە و 

ریكالمە پارتیەكان بەدەستدەهێنن.
پارتی  الیەنگری  و  ئەمریكی  هاوواڵتیەكی  گرام"  "جۆن 
دیموكرات بو، كە بۆ ماوەیەكی زۆر لەسەر قەرەوێڵەیەكی 
دیمەنە  و  ریكالم   )MRI( مەكینەی  بە  ناسراو  ئەلكترۆنی 
بەبێئەوەی  سەیركرد،  كۆماری  پارتی  بەرهەمهاتوەكانی 
لەبارەی  هەڵبژاردنی  راپرسی  پرسیارەكانی  وەاڵمــی   كە 
دابێتەوە.  وروژانــدبــویــان  كاندیدەكان  كە  ئەوپرسانەی 
پزیشكان و زانایانی زانكۆی كالیفۆڕنیا لە لۆس ئەنجلۆس 
"جۆن  مێشكی  توخمەكانی  جوڵەی  تاقیكردنەوەیە  بــەم 
گرام"یان خستە ژێر كۆنتڕۆڵی خۆیانەوە. كەوانەی پێنوێنی 
جۆن  كە  دەریدەخست،  مێشكیە  تاقیكردنەوە  ئەو  )گراف( 
گرام زیاتر لە هەرشتێكی تر چوەتە ژێر كاریگەری ریكالمی 
سەر  بۆ  تیرۆریستان  هێرشی  لــەبــارەی  بــۆش  دەوڵــەتــی 

ئەمریكا.
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دیموكراسیە  لە  رای گشتی  كۆنتڕۆڵكردنی  میتۆدەكانی 
لەو  هەركام  بەكارهێنانی  جۆری  و  فراوانن  ئەمڕۆیەكاندا 
میتۆدانە بەپێی سیستمی سیاسی و هەڵبژاردنی و یاسای 
واڵتان جیاواز دەبێت. لێرەدا ئاماژەبە النیكەم )20(میتۆدی 

باوی ئەمڕۆیی دەكەین.
كاندیدەكان  وتــەی  مێشك،  ئــەنــدازیــاری  و  راپــرســی 
پۆستی  بــۆ  یەكتر  نەشیاویی  و  ناشایستەیی  ــەبــارەی  ل
سەرۆكایەتی واڵت، تۆمەتبەستن و بوختانكردن بۆ نەیاران، 
لۆبیگەری  وەك  ویستن  بــەش  و  سیاسی  دەاڵڵیكردنی 
دەســـەاڵتـــدار،  كــەســانــی  لــە  پشتیوانیكردن  ئــەمــریــكــا،  لــە 
خەڵك  دەستڕۆیشتن،  كڕینی  دەســـەاڵت،  سەرچاوەكانی 
بەڵێنی  رای گــشــتــی،  و  جــەمــاوەر  ترساندنی  خەڵەتاندن، 
و  پارتیەكان  دانیشتنە  كۆنتڕۆڵی  نەگونجاو،  و  وەهمی 
كۆنفرانسەكان، تیكەڵكردنی شایی و سەرگەرمیەكان لەگەڵ 
فرۆشتنی  نێودەوڵەتیەكان،  و  نیشتمانی  سیاسیە  بڕیارە 
شتومەك،  و  كــااڵ  بەشێوازی  هەڵبژاردن  بەربژارەكانی 
درۆكردن و فێڵ وفریو، كەڵكاوەژووكردنی هەست و سۆزی 
خەڵك، كڕین و كۆنتڕۆڵی دەنگەكان، دروستكردنی وێنەی 
زەینی و سیحربازی )تەڕدەستی(، دەستدرێژی و تاوانكاری 
وەك رسوایی واتەرگەیت لە ئەمریكا، كۆكردنەوەی پارە و 
پاڵنەری  هاوقازانج،  كەسانی  و  كۆمپانیا  دارایی  پشتیوانی 
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كەشخەیی،  و  خــۆخــوازی  ناسیۆنالیزم،  بــەرزیــخــوازانــە، 
زانیاری،  و  هــەواڵ  تۆڕەكانی  و  میدیاكان  كۆنتڕۆڵكردنی 
و  زۆر  خاوەنانی  لەگەڵ  هاوبەشیكردن  و  هاوپەیمانێتی 

سەرمایە.
جەی.  "شـــاون.  بەناوەكانی  ئەمریكی  نــوســەری  دوو 
لەژێرناوی  لەبابەتێكدا  گیلز"  پاری  "ترۆوەر  و  گیلز"  پاری 
)وێنەسازی ناڕاستەقینە، ژوری جەنگ، سیاسەتی دور لە 
ڕاستی ئەمریكا( شێوازێكی نوێ لە پەیوەندیە سیاسیەكان، 
پەیوەندیگرانە  هــەنــگــاوی  یــان  و  ناڕاستەقینە  وێــنــەی 
هەڵدەستن  كە  كەسانێك  لەڕێگەیەوە  كە  ئاشكردەكەن 
ژیاننامەنوسەكانیان،  ــان  ی ــبــژاردن  هــەڵ ركــابــەرێــتــی  بــە 
بــەئــاشــكــرا هــونــەر و كــــردەوەی دروســتــكــردنــی وێنەی 
ناڕاستەقینەی  فیلمی  ئەو نوسەرانە  دەخەنەڕوو؛  سیاسی 
تاوتوێدەكەن،  جەنگ"  "ژوری  فیلمی  واتە   )1993( ساڵی 
هەڵبژاردنیەكانی  چاالكیە  بە  ناوخۆیی  تێڕوانینێكی  كە 
بەپێی  پێشكەشدەكات.  كلینتۆن"  "بیل  )1992(ی  ساڵی 
ئاكامگیریەكانی ئەوان، ئەو هاندان و بزواندنانەی لەالیەن 
زۆربەی شرۆڤەكاران و رەخنەگرە سیاسیەكانەوە دەكرێت، 
دەبێتەهۆی ناشیرین و لەكەداركردنی رەهەندە وێناییەكانی 
كە  پــاســاودێــنــنــەوە،  ــا  وەه و  هەڵبژاردنیەكان  بــڕیــاردانــە 
نزمدەكاتەوە  سیاسەت  پێگەی  جۆرە  لەو  ناوەندێتیپێدانی 
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تووشی  یەكگرتوەكان  ویالیەتە  حكومیەكانی  پرۆسە  و 
ترازان و بەالڕێدابردن دەكاتەوە. سەرەڕای، ئەو نوسەرانە 
جەختدەكەنەوە كە لە كێبڕكێی هەڵبژاردندا لەباتی ناوەندێتی 
پێدان بە رەزامەندیی جەماوەر و ناوەندێتی پێدان بە كێشە 
و گرفتەكانی خەڵك، زیاتر ناوەندێتی بە رەوت و پرۆسەكان 

و وێنەسازی دەدرێت.
وێنەسازی ناڕاست وەك تەكنیكێكی راگەیاندنی سیاسی 
سیاسیەكانەوەیە  كێبڕكێ  لــەدەرەوەی  كە  پێناسەدەكرێت، 
ركابەرێتیەكی  )چوونەناو(  لە  لەڕێگەیەوە  كە  هەوڵێكە  و 
راست  وێنەیەكی  بتوانێت  كە  سەرۆكایەتی  راستەقینەی 
ــخــات،  دەرب كــانــدیــدەكــان  )حــەقــیــقــەتــی(  و  پێشكەشبكات 
ئەو چاالكیە  )1992(دا،  لەساڵی  نمونە،  بۆ  رێگریدەكرێت. 
تاكتیكی  لــەڕێــگــەی  ــاڕاســت  ن ــەســازی  ــن )وێ بــو  سیاسیە 
راگەیاندنەوە( كە ئەلبومێكی وێنەیی لە چاالكیە هەڵبژاردنیەكانی 
و  دروستكرد  كلینتۆن  بێڵ  سەرۆكایەتی  یەكەمی  خولی 
بە  كردی  كلینتۆن(  رۆژانەی  )روانگەی كەسی  لەژێرناوی 
و  خەبات  لە  ناوخۆیی  راپۆرتێكی  "نیوزویك"یش  ریكالم. 
چاالكیە هەڵبژاردنیەكانی ساڵی )1992( ئامادەكرد و كردی 
بە كتێبێك و پاشان لەهەڵمەتی هەڵبژاردنی ساڵی )1996(
ناوخۆییەكانی  راپۆرتە  "تایم"  هەم  و  "نیوزویك"  هەم  دا، 
ئەو چاالكیە هەڵبژاردنیەیان بەشێوازێكی بەرچاو راگەیاند. 
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راپۆرتی لەو جۆرە هاوچەشنی رۆژنامەوانی توێژینەوەیی 
یان دروستكردنی بەڵگەفیلم دەبن، بەاڵم لەڕاستیدا دەبێت 
سیاسی(  وێنەسازی  لە  راگەیاندن  )تەكنیكی  بنرێت  ناوی 
ركابەرێتیەكانی  راوێژكارانی  لەالیەن  زۆر  تاڕادەیەكی  كە 
كە  كارێك  بوە،  كۆنتڕۆڵ  و  هاتوەتەئاراوە  هەڵبژاردنەوە 
خراوەتەڕوو(  كە  )ئەوشتەی  و  )حەقیقەت(  جیاكردنەوەی 
كەسانی  بۆ  نێوان(  پــردی  بە  یان  نێواندار  )كراوەتە  یان 

دەنگدەر دژوارتر دەكاتەوە.
ستراتیژیستەكانی  هەوڵی  خولەكیە   )96( فیلمە  ئــەو 
ركابەرێتی هەڵبژاردن وەك "جۆرج ئستفانۆ پلۆس" و "جەیمس 
كارویل" پیشاندەدات، هەوڵێك كە ئامانجی ئەوەیە كلینتۆن 
سەركەوتن بەدەستبهێنێت. بەشی زۆری ئەو فیلمە ئەوان 
لە مەكۆكانی چاالكی هەڵبژاردن لە لیتڵ ڕۆك و ئێركانزاس، 
جۆراوجۆری  و  گرنگ  لۆكەیشنی  لە  و  جەنگ(  )ژووری 
پیشاندەدات.  سەرۆكایەتی  دیمانەی  ناوەندەكانی  وەك 
گرنگترین بەشی فیلمەكە دیمەنی چاوپێكەوتنەكان، دانیشتنە 
و  لــێــدوان  كــورتــە  دابینكردنی  نــاوەنــدی  ستراتیژیەكان، 
پێیانوایە  بینەران  كە  بەجۆرێكە  لەخۆدەگرێت،  گوتارەكان 
رۆژن.  بابەتی  بە  پەیوەندیدار  و  دیكۆمێنت  دیمەنانە  ئەو 
كلینتۆن  هەڵبژاردنیەكانی  ستراتیژیستە  كــە  ئاشكرایە 
بەشێوازێكی بەرچاو كۆنتڕۆڵی خۆیان بەسەر دروستكردن 
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كە  شتەی  ئەو  جێبەجێكردوە-  فیلمەدا  ئەو  بابەتەكانی  و 
دەبێت تۆماربكرێت یان نابێت تۆماربكرێت-؛ تا لەڕێگەیەوە 
روانگەیەكی  و  كۆنتڕۆڵبكەن  كاندیدەكەیان  وێنەی  بتوانن 
لەباری  بخەنەڕوو.  كۆماریەكان  كەمپینی  لەمەڕ  نەرێنی 
مێژویەوە لە چاالكیە هەڵبژاردنیەكانی كاندیدەكاندا، رەوتی 
وێنەسازی بەنهێنی ماوەتەوە و یان النیكەم دەكرێت بڵێین 
"ژووری  لەفیلمی  بەاڵم  ئاشكراكراوە،  چەندخاڵێكیان  تەنیا 
جەنگ"دا، ئەوكارە )وێنەسازی( بەئاشكرا وەك ئامڕازێكی 
بەدەنگی  بەرز  هەڵبژاردنیەكاندا  چاالكیە  لە  ستراتیژی 
جاڕدەدرێت. بەبۆنەی جێباوەڕی "ئستفانۆ پلۆس" و "جەیمز 
ریزبەندی  دەچێتە  جەنگ(،  )ژووری  فیلمی  كــارویــل"ەوە 
خەاڵتی  وەرگرتنی  بەربژاری  دەبێتە  و  فیلمەوە  باشترین 

ئەكادیمیا.
لە هەڵسەنگاندنێكی دیكەدا "تۆم رۆبینسۆن"، مامۆستای 
ڤیدیۆیی  فیلمێكی  بۆ  خوێندنەوەی  ئستەیت"  "باڵ  زانكۆی 
ــۆال" كــرد.  ــن )دۆكــیــۆمــێــنــتــاری 30 خــولــەكــی( "دەیــڤــیــد وای
رۆبینسۆن كاندیدە سیاسیەكانی ئەمریكا وەها وەسفدەكات، 
مادەكانی  ــان  ی بــەرهــەمــە خــۆراكــیــەكــان  ئـــەوان وەك  كــە 
دەكرێن  تەلەفزیۆنەوە ریكالم  لەڕێگەی  و  شۆردن وەهان 
هۆی  دەبێتە  ئەو بابەتە  دركاندنی  بە  ئەو  دەفرۆشرێن.  و 
ــارەی پێگەی  ــەب ــەوەی  كــە پــرســیــاری زۆروزەوەنــــــدە ل ئـ
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قوتببێتەوە.  لە خەبات و چاالكیەكانی هەڵبژاردندا  ئەخالق 
ریكالمەكان بەپێی بانگەشە و بەڵێنی ناڕاست و زێدەڕۆیانە 
دروستدەكرێن، ئەو بابەتە بەتایبەت لە ریكالمە نەرێنیەكاندا 
زیاتر روندەبێتەوە، هەمان ئەو ریكالمانەی كە بەشێوازێكی 
)گشتێندراون(،  بەگشتی  كراون  لەئەمریكادا  رولەزیادبون 
دەست  شوێنەی  ئەو  تا  هەروەها  ریكالمانەدا  لەمجۆرە 
و  زەق  هەڵبژاردنیەكان  ركــابــەرە  هەڵەكانی  بچەرخێت، 
پسپۆڕانی  كە  ئەو، روونیدەكاتەوە  دەكرێتەوە.  بەرجەستە 
ریكالم و راوێژكارە میدیایەكان دەتوانن بەئاسانی خۆیان لە 
تۆمەتبار بون بە بانگەشەی زێدەڕۆیانە بپەڕێننەوە، چونكە 
)بیرەوەری جەماوەر سەبارەت بە پرسە سیاسیەكان زۆر 
زۆر الواز و كورتخایەنە( و كەواشبو، )وێنەسازان دەتوانن 
دەیانەوێت  كە  بانگەشەیەك  هەرجۆرە  و  بكەن  زێــدەڕۆی 

ئاڕاستەی بكەن(.
رۆبینسۆن لەدرێژەدا دەڵێت: ریكالمەكان تەنیا رۆڵێكی 
ئەو  ریكالمانە  بەڵكو  ناگێڕن،  سیاسیەكاندا  كایە  لە  نوێ 
بونەتە فاكتەرێكی سەرەكی و چارەنوسساز لە سەركەوتن 
لە دوائاكامەكاندا(. بڕیارە  یان شكستی كاندیدەكاندا )واتە 
لێكۆڵینەوەی  و  تێكۆشان  بــە  پێویستیان  ریكالمیەكان 
فراوان هەیە. ئەو هەوڵ و تێكۆشانانەی، كە لەڕێگەیانەوە 
دیــاریــكــراو  كاندیدێكی  جــۆراوجــۆرەكــانــی  تایبەتمەندیە 
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كە  هەڵسەنگاندن  و  لێكدانەوە  ژێر  دەخرێنە  بــەڕادەیــەك 
پارت دەگاتە ئەو باوەڕەی كە ئەو كاندیدە كااڵیەكی باش و 

لەبارە بۆ )فرۆشتن(. 

ناوەندێتیپێدانی رەها بە خوڵقاندنی وێنەی ئەرێنی
سیاسەت  لە  نوێ  هەزارەیەكی  نێو  چوینەتە  كە  ئێستا 
پارتە  مەكینەی  كە  ئاساییە،  و  ئاشكرا  بەبازاڕكردندا،  و 
كۆنەكان لەسەر خولگەی پارتگەرایی دەسوڕانەوە لەالیەن 
لەسەر  كە  نوێیەكانەوە،  سیاسیە  بازاڕە  كۆمپیوتەرەكانی 
تەوەری وێنەسازی دەسوڕێنەوە، بەالوەنرابێت. دوابەدوای 
ئەو  روداوە ستراتیژێكی تۆكمە و یەكانگیری بەبازاڕكردن 
بازنە  كاریگەری  لەژیر  بڵێین  دەتوانین  كە  سەریهەڵداوە، 
پارتەكاندایە.  و  كاندیدەكان  ــژكــاری  راوێ ناوخۆیەكانی 
راوێژكارانێك كە هەنوكە كۆنتڕۆڵی پارە و پەیامی پارتەكان 
یارمەتی  كۆنتڕۆڵە  ئەو  گرتۆتەدەست.  كاندیدەكانیان  و 
تێپەڕبكات  قۆناغە  ئەو  بەخێرایی  كە  داوە،  بەبازاڕكردنی 
بەكاردەهات  هەڵبژاردن  كەمپینی  سەردەمی  بۆ  تەنیا  كە 
مــاوەی  لەسەرتاسەری  چیتر  كە  قۆناغێكەوە  پێبنێتە  و 
كارایی  براوەدا  الیەنی  دەسەاڵتی  بەردەوامی  و  حكومەت 
لەماوەی  كە  ڕاوێــژكــارانــەی  ئەو  بڵێین  دەتوانین  هەبێت. 
بەرێوەبردن  راوێژكارانی  بونەتە  كاریاندەكرد،  كەمپیندا 
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تەكنیك  هەمو  پارتەكان.  كارگیڕی  بونیادنانی سەرەكی  و 
رابردو  ساڵی  چەند  كە  پارتیەكان  پێشكەوتوە  ئامرازە  و 
خڕبونەوە  خەریكی  لێوەرگیراوە،  كەڵكیان  لەسیاسەتدا 
ناوەندیە  بــوارە  ئەو  ناوەندین؛  بوارێكی  یان  تیم  لەسەر 
بریتیە لە بەرهەمهێنانی وێنەی كەسێكی براوە لە سەرۆك 

و پارتەكەی.
قبوڵكردن یان رەتكردنی كاندیدێكی دیاریكراو بڕیارێكی 
هــەســتــیــار و ســـۆزدارانـــەیـــە، كــە بــەپــلــەی یــەكــەم لــەژیــر 
ئەو  بە  سەبارەت  دەنگدەر  زەینیەتی  و  وینە  كاریگەری 
دەبێت  قسەبكەین  تەكنیكیتر  بمانەوێت  ئەگەر  كاندیدەیە. 
بڵێین وێنەی سیاسەتمەدارێك بریتیە لە درك و تێگەیشتنی 
 - سیمبولەكان،  دەوروبـــەری.  و  ئەو  لە  هاوواڵتی  زەینی 
وەك ستایلی قژ و شێوازی پۆشاك،- نیشانەی بەرچاوی 
بخەینەوە،  بیرتان  ئەگەر  كاندید. سەیرە  زەینیەتی  و  وێنە 
چەند خولەی  لەم  ئەمریكا  لەهەڵبژاردنی سەرۆكایەتی  كە 
كوڕ،  بۆشی  )جــۆرج  براوەكان  كاندیدە  زۆربــەی  ــەدا  دوای
كــارتــەر،  جیمی  ریــگــان،  رۆنــاڵــد  كلینتۆن،  بـــاوك،  بۆشی 
چەكمە  هــەڵــبــژاردنــدا  بانگەشەی  لەكاتی  فـــۆرد(،  جێراڵد 
یان  كردبو.  لەپێ  ئەمریكیەكانیان  كابۆییە  بەناوبانگەكانی 
دەبێت قبوڵبكەین كە ئەو كارە بەڕێكەوت بوە، یان نا دەبێت 
قبوڵبكەین، كە بڕیاری سروشتی و وشیارانەی ئەوان بوە. 
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وێنەسازی  راوێژكارانی  بەپێشنیاری  دەتوانێت  كارە  ئەو  
ئەو سەرۆكانەوە كرابێت، ئەو كەسانەی )راوێژكارانە( كە 
هەوڵیانداوە وێنەیەكی پیاوانە لە "جۆن وەین"ی ئەفسانەیی 
دروستبكەن یان بیربهێننەوە. حەقیقەت ئەوەیە كە ئەو كارە 
دەتوانێت تێكەڵەیەك لە هەمو ئەو وێچونانەی سەرەوەبێت.
رەنگە گرنگترین بابەت سەبارەت بە سیاسەتمەدارێك، 
چۆنێتی وێــنــاكــردن یــان دەركــەوتــنــی وێــنــەی ئــەو لــەالی 
زەردەخەنەی  و  بزە  نمونە،  بۆ  بێت.  گشتی  رای  و  هزر 
رۆژنــامــەوانــیــدا  كۆنفرانسی  یــان  لــێــدوان  لەكاتی  كاندید 
بگوازێتەوە  ئەو  دڵنیایی  و  ئاسودەیی  هەستی  دەتوانێت 
و  خێرا  جوڵەی  پێداگری،  و  سوربون  خوێنەرەكانی.  بۆ 
قسەكردن  لەكاتی  ــوارەوە  خـ سەیركردنی  یــان  لەناكاو، 
بگوازێتەوە بۆ خوێنەر.  بێخەمی كاندید  دەتوانێت ترس و 
لەخۆی  دەتوانێت  كاندیدێك  كە  پەرچەكردارێك  خراپترین 
دەریبڕێت ئەوەیە كە كاتی روبەڕوبونەوە لەگەڵ خەڵك لە 

بارودۆخێكی دژواردا، واقی وڕبمێنێت و بحەپەسێت.
خەرجی  خــۆیــان  كــاتــی  زۆری  بەشێكی  مــرۆڤــەكــان 
سەیركردنی تاكەكان، كەسایەتیەكان و كۆڵینەوە و ڕامان 
بۆیە  هــەر  دەكــەن.  ــەوان  ئ رەفتاریەكانی  سەرچەشنە  لە 
لێهاتویی  لە  سیاسیەكان  رێبەرە  ــەردەم  ب گرنگی  گرفتی 
ئەوان بۆ گەیاندن و گواستنەوەی هەستێكی پۆزەتیڤ بەو 
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هاوواڵتیانەدا خۆی حەشارداوە كە ئەوانیان خستووەتەژێر 
)دنیای  چركەییەكاندا   30 لێدوانە  لەسەردەمی  چاودێری. 
ئامرازی  و  میدیا  گرنگترین  بوەتە  تەلەفزیۆن  ئــەمــڕۆ(، 
پەیوەندیگرتن كە سیاسەتمەدارەكان دەتوانن بۆ وێنەسازی 

كەڵكی لێوەربگرن.
بخشێنین،  ئەمریكادا  سەرۆكەكانی  بە  چاوێك  ئەگەر 
دەبینین كە هەمویان رێبەرانێك بون، كە دەیانتوانی بەجارێك 
هەستێك لە گەرمی و خۆشەویستی و هاوكات بەهێزبون و 
پشتیوانی بە جەماوەری خۆیان بگەیەنن. سەركەوتوترینیان 
و  ناوچاوی  خەڵك  بخاتە  چاو  دەیتوانی  كە  كلینتۆنە،  بێل 
ئەو هەستەیان پێببەخشێت، كە بۆ دروستكردنی دونیایەكی 
خەمسارد  و  درێغیناكات  شتێك  لەهیچ  باشتر  و  ئاسودە 

نابێت.
ویالیەتە  و  بەریتانیا  دوایی  سااڵنەی  ئەو  هەڵبژاردنی 
زەینیەت  و  وێنە  كە  دەریدەخەن،  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی 
لێهاتویی  و  تــوانــا  بــە  پــەیــوەنــدی  بــەتــونــدی  كــە  شتێكە، 
سیاسەتمەدار لە بەڕێوەبردنی ئەو پرسە جۆراوجۆرانەوە 
هەیە، كە هەرسات پێدەچێت روبدات. سەركەوتنی رێژەیی 
پێشهاتانەدا  و  باس  ئەو  كارگێڕیكردنی  لە  هەركاندیدێك 
بەڕادەیەكی زۆر گرێدراوی پەیوەندی ئەو لەگەڵ میدیاكانە.
زۆر  وەاڵمی  ناچاربو  كلینتۆن،  بیل  )1992(دا  لەساڵی 
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پرسیاربداتەوە، كە سەبارەت بە پەیوەندی ناڕەوای خۆی 
و "مۆنیكا لوینسكی" ئاڕاستەی دەكرا. هاوواڵتیانی ئەمریكا 
ئێستا باش دەزانن، كە ئەو درۆی لەگەڵ كردون. بەاڵم لەنێو 
سەرسوڕمانی شرۆڤەكاراندا، كلینتۆن توانی ئەو ئابڕوچون 
ئەو كارەی  ئــەو  تێپەڕێنێت.  سەركەوتوانە  رســوایــەی،  و 
گەیاندە  لەخۆی  جیاواز  وێنەی  دوو  خوڵقاندنی  لەڕێگەی 
هاوواڵتیەكی  وێنەی  و  كۆمارێك  وێنەی سەرۆك   ئەنجام: 
ئاسایی، كە دەتوانێت ژیانێكی كەسی تایبەت بەخۆی هەبێت.
جۆرج دەبلیۆ بۆش و راوێژكارە سیاسیەكانی لەسەرەتای 
جەماوەری  كە  دەیانزانی  باش  هەڵبژاردندا،  چاالكیەكانی 
ناوچاوانیان  سەیری  كە  بــەدڵــە،  سەرۆكێكیان  ئەمریكا 
بكات و راستی بڵێت. لەماوەی بانگەشەدا، جۆرج بۆش لە 
لەبارەی بەكارهێنانی مادەی  وەاڵمدانەوەی پرسیارێك كە 
هۆشبەرەوە لێیكرابو ملی  بادا. ئەو بەمجۆرە دەیویست ئەو 
هەستە بۆ خەڵك بگوازێتەوە كە ئەو كارەیكردووە، بەاڵم 
بەپێچەوانەی كلینتۆن، نایەوێت لەگەڵ خەڵكدا درۆبكات. ئەو، 
ژیانی  گێڕانەوەی كۆمەڵێك وردەكاری  بە  زەینیەتەی  ئەو 
كەسی خۆی كە )بەویستی خۆی ئەو شتانەی دەگێڕایەوە 
وەك  بەهێزتركرد؛  بن(،  پرسیار  جێگەی  ئــەوەی  كە  نەك 
ئەوەی  كە بەر لە هاوسەرگیری عاشقی كەسێكی دیكە بوە. 
لەالیەكی ترەوە ئەو بە وەاڵمنەدانەوەی كۆمەڵێك پرسیار 
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زەینیەتە  ئەو  هەوڵیدا  خۆی  كەسی  ژیانی  بە  سەبارەت 
دروستبكات، كە سەرۆكێكی بەهێزە؛ سەرۆكێك كە توانای 

روبەڕوبونەوە لەگەڵ هێرشە میدیایەكانی بەباشی هەیە.
)2000(ی  لە كەمپینی هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ساڵی 
ئەمریكادا، جۆرج دەبلیۆ بۆش بەشێوازێكی سەركەوتوانە 
وێنەی كەسێكی شایستە و سەركەوتوی لەخۆی دروستكرد. 
ئەو  چ  رێگەیەكەوە  لە  و  چــۆن  ئــەو  كە  ئــەوەیــە  پرسیار 
كارەیكرد؟ رەنگە ئەو كارە ئاكامی تێكۆشانی ستراتیژیستە 
هەرە زیرەكەكان بوبێت، كە لەدرێژەی كەمپینی هەڵبژاردندا 
كە  سەرۆكێكەوەن،  بەدوای  ئەمریكا  گەلی  كە  تێگەیشتن، 
بیانپارێزێت و ئاگای لێیان بێت. سەرۆك كۆماری پێشوو، 
بیل كلینتۆن، لەڕێگەی خوڵقانی وەها زەینیەت و وێنەیەكەوە 
یەكدا  ــەدوای  لـ یــەك  هەڵبژاردنی  دوو  لــە  تــوانــی  كــە  بــو، 
براوەبێت. كێشەی سەرەكی ئەوەبو، كە بتوانێت جەماوەر 
دیموكراتەكان  وەك  كۆماریەكانیش  كە  پێبكات،  قەناعەت 
دڵیان هەیە و دەتوانن ماڵەكەیان لەنێوان بنەماڵەیان و گەلی 

ئەمریكادا دابەشبكەن.
ڕۆژەوە  لــەو   ،)2004( ساڵی  سەرۆكایەتی  كەمپینی 
بەفەرمی  )2000(دا  لەساڵی  بۆش  كە جۆرج  دەستیپێكرد 
لەدونیایەكدا  ئەمڕۆ  گرتەدەست.  سپی  كۆشكی  دەسەاڵتی 
هەڵبژاردن  كەمپینەكانی  نێوان  سنوری  تێیدا  كە  دەژیــن 
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نادیارە.   )Governing( حكومەتداری  و  ریكالمیەكان  و 
لەسەرتاسەری  بــۆش  جــۆرج  سیاسیەكانی  راوێــژكــارە 
خولی سەرۆكایەتی ئەودا، لە تاقیگە سیاسیەكانی خۆیاندا 
وێنەیەكی  بتوانن  تا  بون  وێنەسازی  خەریكی  بەسەختی 
بەرهەمبهێنن.  كــارەكــەیــان  خـــاوەن  لــە  دڵــخــواز  و  شیاو 
راوێژكارانی جۆرج بۆش لە وتووێژ، لێدوان و وتارەكانی 
خۆیاندا دوپاتیاندەكردەوە ئەو شتەی كە ئەو بەزمان دەیڵێت 
مەبەستیەتی،  و  لێدەكاتەوە  بیری  كە  شتەیە  ئەو  هەمان 
مەبەستیەتی  و  لێدەكاتەوە  بیری  كە  ئەو شتەی  هەروەها 
ــەردەوام  ب ئــەوان  دەیڵێت.  بەزمان  كە  شتەیە  ئەو  هەمان 
و  راشــكــاو  زۆر  كۆمار  ســەرۆك  كە  بانگەشەیاندەكرد، 
روڕاستانە  و  زیـــرەك  ئاشكرا،  و  رەپــوڕاســت  بــێــپــەردە، 
قسەدەكات، بە كورتی ئەوەی  كە كەسێكی ساماڵ و سانا 
و بێفێڵ و تەڵەكەیە. پرسیار ئەوەیە كە ئەو هەمو تێكۆشانە 
بۆ چاك پیشاندانی قسەكردنی جۆرج بۆش چ   مەبەستێكی 
لەپشتەوەبو؟ وەاڵمی ئەو  پرسیارە لە نمایشێكی زیرەكانەی 
ئــەوان  لەڕاستیدا  دەستدەكەوێت.  ئــەودا  راوێژكارەكانی 
و  هێز  بە  بكەن  ئەو  الوازیەكانی  بەزیرەكی،  دەیانویست 
توانا. راوێژكارەكانی بۆش دەیانویست شكست و الوازی 
بە  بكەن  گشتییەكاندا  لێدوانە  لە  پاراو  قسەكردنی  لە  ئەو 

خەاڵتیكی خواوەندی و تایبەتمەندیەكی جەوهەری.
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دەریاندەخست  كە  ڕاپرسیانەی،  ئەو  دوای  دەستبەجێ 
دەنگدەران لەمەڕ یەكەم هەڵوێستەكانی دەوڵەت سەبارەت 
بە ژینگە ناڕازین، سەرۆك كۆمار خێرا هەڵوێستەكانی خۆی 
هاوسەنگكرد و هاتەمەیدان تا پشتیوانەكانی خۆی بێخەم و 
ئاسودە بكات. جۆرج بۆش كۆمەڵێك پرسی بەپێچەوانەی 
بۆچونی  پاشان  و  ــد  وروژانـ خــۆی  الیەنگرانی  بۆچونی 
بەوجۆرە  و  قبوڵكرد  پرسانەوە  ئەو  لەبارەی  گشتی  رای  
هەوڵی نواندنی هاوڕایی لەگەڵ خەڵك و وەك دەڵێن: خۆڵ 

لەچاوكردنی، ئەوانی دەدا.
لەخولی پاش كلینتۆن دا، بارودۆخەكە بەدڵ و ویستی تیمی 
جۆرج بۆش بو، چونكە ئەوان هەمو هەلێكیان بەمەبەستی 
پێگەسازی بۆ بۆش وەك سەرۆكێكی ڕاستبێژ دەقۆزتەوە. 
لە  سیاسەتدانان  لەمەڕ  كە  گشتیە،  رەشبینیە  هەستی  ئەو 
كۆشكی سپی لەئاردابو دەبوەهۆی ئەوەی، كە تیمی بۆش 
خاوەنكارەكەی  بۆ  پلەیەك  و  پێگە  هەوڵبدەن  بەسەختی 
تیمی  دروستبكەن.  متمانە  جێگای  كەسێكی  وەك  خۆیان 
لە  كەڵكوەرگرتن  چاوەڕوانی  هەروەها  بۆش،  وێنەسازی 
قەیرانە نێودەوڵەتیەكان و باسە نیشتمانیەكانیان دەكرد، بۆ 
ئەوەی،  كە سەرۆكێك بخوڵقێنن كە دەیویست لەهەڵبژاردنی 

داهاتوشدا بیباتەوە.



465بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

ــازاڕە  ــە بــەڕێــكــەوتــنــی ســیــاســەت و بـ چ مــەتــرســیــەك ل
و  وێنە  ســەردەمــی  بــەرەو  گواستنەوەی  و  سیاسیەكان 
زەینیەتەكان لەئارادایە؟ ئایا ئەو كارە دەبێتەهۆی هاتنەئارای 
باشتر؟  كاندیدی  هەڵبژێردرانی  و  بەهێزتر  دیموكراسی 
كە  مەترسیدار،  سەردەمێكی  دەگاتە  لەدەرەنجامدا  یــان 
عەقاڵنی  بڕیاری  دەركردنی  هەستدەكەن  دەنگدەران  تێیدا 
و  ئاڕیشە  زۆر  زۆر  كاندیدێك  وشیارانەی  هەڵبژاردنی  و 
زەحمەت دەبێت. بەداخەوە دەبێت بڵێین كە بژاردەی دوەم 
سەردەمێكی  لە  خەریكین  ئێمە  دیارە.  نزیكتر  لەڕاستیەوە 
مەترسیدار نزیكدەبینەوە، كە تێیدا هزر و ئاوەزی بلیمەتە 
سیاسیەكان لە دیموكراسیەكانی سەرتاسەری دنیادا پشكۆ 
فێڵوفریوی  كە  زیرەكە،  راوێژكارانێكی  شوێنكەوتوی  و 

فراوان بۆ بردنەوە لە هەڵبژاردن دەزانن.
كەسانێكی وەك "كارل ڕاو" )راوێژكاری بااڵی بۆش(، 
بــااڵی  كــارڤــیــل")راوێــژكــارانــی  ــك مــوریــس و جەیمز  "دی
كلینتۆن(، "پیتەر مێندێلسۆن و فیلیپ گۆڵد" )راوێژكارانی 
بااڵی تۆنی بلێر(، هەمویان تەكنۆكراتانێكن )تەكنیكساالر( 
خوڵقاندنی  و  براوە  كەسانی  وێنەی  لەدروستكردنی  كە 
ماوەی  لە  هەڵبژاردن  سەركەوتوی  )سەكۆ(،  پالتفۆرمی 
هــەڵــبــژاردنــدا زۆربـــاش كـــاردەكـــەن. بـــەاڵم ئــایــا ئەمانە 
كەسانێكن كە چاوەڕواندەكرێت سیاسەتەكانی نەتەوەیەك 
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رێكبخەن و بەڕێوەیببەن؟ ئایا ئەوانە كەسانێكن كە دەبێت 
لەگەڵ سەرۆكێكدا بن و ئەو سیاسەت و رێبازانە بەئەوان 
قبوڵبكەن یان لەهزریدا چێبكەن، كە سەرچاوەی سەرەكیان 
ئەو  هەمو  وەاڵمی  راپرسیەكانن؟  لە  بەدەستهاتو  ئاكامی 
فەزایەی  ئــەو  مەخابن  بــەاڵم  نــا؛  وشەیەكە:   پرسیارانە 
كە  رێڕەوێك،  سەر  كەوتووەتە  زاڵە  سیاسەتدا  بەسەر 
دژوار  و  زەحمەت  زۆر  لەكورتخایەندا  النیكەم  گۆڕینی 

دەنوێنێنت.
لە  خافڵبون  و  وێنەسازی  بە  لەڕادەبەدەر  گرنگیپێدانی 
ناوەڕۆكی باسە سیاسیەكان، بەواتای ئایدیۆلۆژی  سڕینەوە 
و ترازان لە بنەماكان دەبێت. دەتوانین لەوبەری گرنگیپێدانی 
لەڕادەبەدەر بە برەند و وێنەسازی، بازاڕێك ببینینەوە كە 
خستنەڕوی  سەیری  ماكارۆنی  پاكەتێك  فرۆشتنی  وەك 

كاندید دەكات.
رۆڵ  لــەبــارەی  كە  توێژینەوانەی،  ئــەو  هەمو  هەڵبەت 
گرنگی  ئەنجامدراون،  وێنەسازیەوە  باسی  ناوەندێتی  و 
لە  هەندێك  ناكەنەوە.  پشتڕاست  لەهەڵبژاردندا  وێنەسازی 
تێگەیشتنەكانی  و  )روانگە  كە  دەریدەخەن،  توێژینەوەكان 
دەنگدەران زۆرتر لەژێر كاریگەری خۆشبژێوی دارایی و 
ئاستی ئاسایشی ئەواندایە تا وێنە و زەینیەتێك كە لەپارت 

هەیانە.(
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خافڵبونی  و  چاوپۆشی  ئاماژەیپێكرا  وەك  هــەروەهــا 
و  پارتیەكان  بنەما  و  ئایدیۆلۆژیا  لــەمــەڕ  لـــەڕادەبـــەدەر 
لەبەرامبەردا گرنگیپێدانی لەڕادەبەدەر بە ستایل و شێوازی 
خستنەڕوی پەیامە سیاسیەكان و وێنەسازی، كە بەگشتی 
بەهۆی چیەتی و جەوهەری تایبەتی بەرهەمی سیاسیەوە 
لــەدوای  رۆژی  رۆژ  بەبازرگانیبونی  بوەتەهۆی  ڕویــداوە، 
مۆدێرندا  لەدنیای  )سیاسەت  هــەڵــبــژاردن:  میتۆدەكانی 
بازاڕ و  توێژینەوەكانی  بەرهەمێك، كە دەبێت پاش  بوەتە 
بەكارهێنەران،  پێداویستیەكانی  و  داواكاری  لە  ئاگاداربون 
و  ریــكــالمــیــەكــان  تەكنیكە  ــە  ل كــەڵــكــوەرگــرتــن  هــەروەهــا 
بەستەبەندی  و  بەرهەمدێت  پەیوەندی گشتی،  میتۆدەكانی 

دەكرێت و بە وێنەیەكی شیاوەوە دێتەبازاڕەوە(.
ــارە ســیــاســی و هــەڵــبــژاردنــیــە  ــژكـ مــیــتــۆدێــك كــە راوێـ
و  گرتویانەتەبەر  ــل"  كــاروی وەك"جــەیــمــز  ئەمریكیەكان 
داهاتو  هەیانە،  سیاسی  بەرهەمی  لەمەڕ  كە  تێڕوانینێك 
دیموكراسیە  بــۆ  خــراپ  )پرێسپێكتیڤ(  دورنــمــایــەكــی  و 
كە  وێنادەكات  كۆمەڵگایانە  ئــەو  هەمو  و  رۆژئــاوایــەكــان 
زیاد  و  كەم  بێ  و  ــەواوی  ت بە  میتۆدانە  ئەو  هــەوڵــدەدەن 
بەكاربهێنن. بەوپێیە بڕوامان وایە )بەرهەمی سیاسی لەچاو 
بازرگانیەكان، پەیوەندیەكی زیاتری  كااڵ و خزمەنگوزاریە 
بەبازاركردنی  بەرهەمی  هــەیــە.  بەهاكانەوە  ئایدیاو  بــە 
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سیاسی ئەگەر دەیەوێت بۆ دەنگدەران راكێشەر و جێگای 
بێت.  متمانەدار  و  جێی  باوەڕ  یەكەم،  دەبێت  پەسەندبێت، 
بێت  ئایدیۆلۆژیەكان  پێوەرە  لە  هەندێك  هەڵگری  دووەم، 
تەنیا  بنەماكان و  بیروبڕوا و  بەبەهای ژێرپێنانی هەمو  و 
بەمەبەستی بەدەستهێنانی دەنگ هەڵنەستێت بە گەاڵڵەكردنی 
بەرهەمە سیاسیەكان(. وەها دەبینرێت كە سیاسەتمەدار و 
ئایدیۆلۆژیاكانی  ڕەچاوكردنی  بەبێ  ناتوانن  كاندیدەكان 
بخوڵقێنن،  پەیام  و  رێباز  سیاسەت،  بەئاسانی  رابردویان 
هەربۆیەشە كە تەكنیكەكانی بەبازاڕكردن بەبەراورد لەگەڵ 
دنیای بازرگانی، توانا و لێهاتویەكی كەمتریان لە خوڵقاندنی 
كۆمەڵی  بۆ  گواستنەوەیان  و  راكێشەر  سیاسیی  پەیامی 

دەنگدەران هەیە.

كەمپینە هەمیشەیەكان لەجۆری ناڕاستەقینە
راوێــژكــارە  خزمەتگوزاری  لە  كەڵكوەرگرتن  مێژوی 
یەكگرتوەكانی  ویالیەتە  لە  هەڵبژاردنیەكان  و  ریكالمی 
و  ئــادامــز   "جــۆن  سەرۆكایەتی  ســەردەمــی  بــۆ  ئەمریكا 
ئەمریكا(،  و سێیەم سەرۆكی  ")دووەم  جێفرسۆن  تۆماس 

لەسەرەتای سەدەی نۆزدە دەگەڕێتەوە.
لەكاتی  ئستفانۆپۆلۆس"،  "جــۆرج  و   " كارڤیل  "جەیمس 
ناوەندی  جۆرێك  كلینتۆن "دا  "بیل  سەرۆكایەتی  كەمپینی 
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میدیایی و راگەیاندنیان پێكهێنا و پاشان، لەكاتی سەركەوتنی 
ئەو لەهەڵبژاردندا، وەك راوێژكاری میدیایی لەگەڵیدا مانەوە. 
ئەو دوو كەسە بەدڵنیاییەوە رۆڵێكی كارایان لە بردنەوەی 
بیل كلینتۆن لەهەڵبژاردن و پاشان راگرتنی پێگەی ئەو، كە 
بەهۆی ناوزڕانی ئەخالقییەوە بەتوندی لەرزۆك ببو، گێڕاوە. 
"جۆرج ئستفانۆ پلۆس" ماوەیەكیش وەك راوێژكاری بااڵی 
كۆشكی سپی لە دانانی رێباز و ستراتیژدا دەستنیشانكرا. 
بەاڵم بەناوبانگترین راوێژكاری هەڵبژاردن و ریكالمی ئەو 
بە  كە   ،" ڕاو  "كــارڵ  جگەلە  نیە  كەسێك  دوایــی  سااڵنەی 
"راسپۆتین"ی بۆش ناوبانگی دەركردوە. پسپۆڕێتی راو لە 
مۆدێلسازیی دەنگەكان، پەیوەندیەكان، ستراتیژ و باسەكانی 
پەیوەندیدار بە ناوەڕۆك و رێچكەی پەیامدایە. لە ژیاننامەی 
نوسراوە   " "ئسلەیتر  و  "مــۆر"  قەڵەمی  بە  كە  راودا  كارڵ 
و دەسەاڵتی  هێز  پێداوە.  یان   )co-president( نازناوی 
ئەو پسپۆڕەی ریكالم بەڕادەیەكە كە لە دیاریكردنی گەورە 
و  دەبینێت  راستەوخۆ  ــی  رۆڵ ئەمریكادا  سیاسەتەكانی 
لەوڕوەوە ئەو بە سەرۆك كۆماری سێبەر دەزانن. جۆرج 
بە  كە   )1994( هەڵبژاردنی  پاش  لەگوتاری  بۆش  دەبلیۆ 
)بەفەرمی  كۆتایهات  "ئەلگۆر"دا  بەسەر  ئەو  سەركەوتنی 
سوپاسگوزاری كرد و ناسناوی ئارشیتێكتی )پۆستوپلەساز( 

پێبەخشی(.
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بــوەتــەوە،  فراوانتر  واتــایــان  هەڵبژاردن  كەمپینەكانی 
پارت  ریكالمیەكانی  هەوڵە  پەرەسەندنی  بەواتای  هەنوكە 
ماوەی  سنورەكانی  دەرەوەی  بۆ  سیاسیەكان  گروپە  و 
هەڵبژاردن  بانگەشەی  هەفتەیی  دوو  یــان  یــەك  فەرمی 
دەڕوات. لە )10ی دیسەمبەری 1976(دا، گەنجێك بەناوی 
دەكــرد  چاالكی  راپرسیدا  لــەبــواری  كە  كــەدێــل"  "پاتریك 
یاداشتێكی62 الپەڕەیی لەژێرناوی )یەكەم یاداشتی كاری 
"جیمی كارتەر"، سەرۆكی  بۆ  سیاسی(  ستراتیژی  لەبارەی 
ئەو  بابەتی  ــەرزكــردەوە.  ب ئەمریكا  هەڵبژێردراوی  تــازە 
یاداشتە فێڵوفرت و تەكنیكی حكومەتكردن بو. )زۆر كەسی 
لەبەرئەوەی  كە  چاك هەیە كە دۆڕاون و شكستیانهێناوە 
ئەوانە  ستایڵەوە.(  پێش  خستووەتە  ناوەڕۆكیان  بەهەڵە 
درێژەیان  وەها  كە  یاداشتەن  ئەو  رستەكانی  لە  بەشێك 
پێدەدرێت: )ئێوە چۆن دەتوانن ناوەڕۆكی باسەكانی خۆتان 
بۆ جەماوەر بخەنەڕوو لەكاتێكدا كە میتۆد و رێچكەیەكی 
هەڵە بەكاربهێنن. بەبڕوای من بۆ فرۆشتنی باشتری خۆتان 
بەجەماوەر دەتوانن لەڕێگەی پەیڕەوكردنی میتۆدێكی بێفیز 
ئیمپریالیستی،  زرموكوتی  و  شكۆ  بەالوەنانی  خاكی،  و 
لەباتی  كــراس  پۆشینی  و  )خۆمانە(  ئاسایی  گەپوگاڵتەی 
قاتەوە ئەو ئامانجە بپێكن(. كە دێل دەنوسێت: )بەبڕوای من 
ئەگەر دەتانەوێت خولی سەرۆكایەتی ئێوە پشتگیری گشتی 
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لەگەڵدا بێت، پێویستە لەكەمپینی هەڵبژاردنی سیاسی خۆتاندا 
بەردەوامیتان هەبێت(. "كارتەر" لەسەر بەرگی ئەو نوسراوە 
كە بۆالی جێگرەكەی خۆی "واڵتەر ماندیل" ی دەگەڕاندەوە 
وای نوسی: )شازبو. با سەبارەت بەم  بابەتە چاوپێكەوتنێكمان 
كە  توێژینەوەیەكدا  لە  ناوی"نیمۆ"  بە  توێژەرێك  هەبێت(. 
لەبارەی ژیانی سیاسی دیموكراتیكەوە ئەنجامیداوە بڕوای 
)خاوەنەكانی  دەسەاڵتبەدەستان  ژیاندا  ستایلەی  لەم  وایە 
سەكۆیەكی  بە  كـــردووە  خۆیان  پۆستەكانی  حكومەت(، 
تەواو وەخت بۆ ریكالمی هەڵبژاردن. وەك بڵێی )سەرۆكە 
هاوچەرخەكان حكومەتیان بۆ كەمپینكردن دەوێت و نەك 

كەمپینكردنیان بۆ بەدەستهێنانی دەسەاڵت بوێت(.
)كەمپینی  چەمكی  كــە  نیە  یــەكــەم  كــەس  راو"  "كـــارل 
ــژاردن(ی پــێــشــكــەشــكــردبــێــت، بــەاڵم  ــبـ ــەڵـ هــەمــیــشــەیــی هـ
ئەو  پەرەپێدانی  لە  فراوانی  و  گرنگ  رۆڵێكی  بەدڵنیایەوە 
كارل  2003(دا،  و   2002( لەساڵەكانی  هەبوە.  چەمكەدا 
)دەستەی  بە  كە  گرتەئەستۆ  گروپێكی  سەرۆكایەتی  راو 
عێراقی كۆشكی سپی( بەناوبانگ بو. لە ئۆگەستی )2002(
دا، واتە 8 مانگ بەر لە هێرشكردنەسەر عێراق، چاالكی و 
وتەی  بە  دەستیپێكردبو.  گروپە  ئەو  نهێنیەكانی  دانیشتنە 
گۆڤاری نیوزویك و كەناڵی هەواڵنێریی CNN، ئەركی ئەو 
ریكالمی  پاساوی  بۆ  شیاو  ستراتیژێكی  داڕشتنی  گروپە 
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بو.  عێراق  بۆ  هێرشكردن  لە  سپی  كۆشكی  هەڵوێستی 
بۆیەكەمجار  كە  گروپەدا  ئەو  ئەندامانی  نــاوی  لیستی  لە 
رۆژنــامــەی  لــە  گۆڵمەن"  "بــارتــۆن  بەقەڵەمی  وتــارێــك  لــە 
ئاشكراكرا،  ئاگۆستی2003(  )10ی  پۆستدا  واشینتۆن 
لە  دەبینرێت.  رایس"یش  "كۆندۆلیزا  و  چینی"  "دیك  ناوی 
رۆژنامەی واشینتۆن پۆست لە زمانی یەكێك لە ئەندامانی 
ناوی ئاشكرا بكرێت(، ئەرك و  نەیویست  )كە  گروپەكەوە 
)راهێنانی  پێناسەكرد:  وەها  گروپەی  ئەو  بەرپرسیارێتی 
لەالیەن  كە  هەڕەشەیەك  و  مەترسی  لەبارەی  جەماوەر(، 
"راو"،  گروپی  ئەندامانی  ئــارادایــە.  لە  حوسێنەوە  ســەدام 
بەرنامەگەلێك  و  لێدوان  رێكخستنی  سەرقاڵی  ــەردەوام  ب
ئەتۆمی عێراق  لە هەڕەشەی  ناوەڕۆكی جەختكردنەوە  بە 
بون. هەرچەند كۆمەڵێك لە توێژەرە رۆژئاوایەكان بە وتنی 
ئەوەی  كە )ئاڵۆزی و ناڕونی سنورەكانی نێوان حكومەت 
پۆزەتیڤی  ئاكامی  دەتوانێت  هەڵبژاردنیەكان،  كەمپینە  و 
وەك ئەندازیاری كێبڕكێی بەدواوەبێت(. مەبەستیانە نكۆڵی 
گەورە  دیاریكردنی  لە  ریكالمیەكان  راوێژكارە  رۆڵی  لە 
سیاسەتەكانی كڕیارە ناودارەكانی خۆیان بكەن و هەروەها 
رەهەندێكی رەوا و تەنانەت پۆزەتیڤی پێبدەن، بەاڵم ناكرێت 
عێراق  بەڕێخستنی شەڕی  لە  راو"  "كارل  لە رۆڵی  نكۆڵی 
بەپێی ئامانجە بەرژەوەندیگەرا پارتیەكان و لەژێر كاریگەری 
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بكرێت.  هــەڵــبــژاردن(،  هەمیشەیەكانی  )كەمپینە  چەمكی 
تەنانەت ئەو بڕیارانەش كە پەیوەندیان بە جەنگەوە هەیە، 
ئەمڕۆ لەژێر كۆنتڕۆڵ و رێنوێنی راوێژكارە ریكالمیەكانی 

وەك "كارڵ راو"دا، دەردەچن.
كەسایەتی و ستایلی كاندید، لە كەمپینەكانی هەڵبژاردندا 
سیاسیەكان  ــارە  ــژكـ راوێـ پـــەیـــداكـــردوە.  زۆری  گــرنــگــی 
دونیای  بۆ  بەرهەم،  باشترین  وەك  خۆیان  كاندیدەكانی 
فۆرمی  بە  هەڵبژاردن  كەمپینەكانی  دەخەنەڕوو.  دەرەوە 
هەنوكەیی، خەریكی بەبازرگانیكردنی پرۆسەی هەڵبژاردنن. 
"سێرج هالیمی"، سەرنوسەری گۆڤاری لۆمۆند دیپلۆماتیك 
بە  ئەمریكا  ئەمڕۆی  )سیاسەتی  وایــە  بــڕوای  لەمبارەوە 
میتۆدە بازرگانیەكان گەمارۆ دراوە. هاوتەریبی گرنگی و 
پارتە  هەبونی  و  هەیەتی  كاندید،  كەسایەتی  بەبنەمادانانی 
سیاسیەكان كەوتۆتەبەر مەترسی. بەهۆی تێچونی زیادی 
دەگێڕێت.  گرنگ  رۆڵــی  لەجاران  زیاتر  پــارە  ریكالمەوە، 
هەروەها  بەكارهێنەر،  و  دەنــگــدەر  لەنێوان  جــیــاوازیــەك 
و  تــوربــەر"  "جەیمس  نیە(.  بونی  بـــازاڕدا  و  دیموكراسی 
)خەباتكارانی  نــاوی  بە  كتێبێكدا  لە  نێلسۆن"،  "كەنەدیك 
ــارە ســیــاســیــەكــان  ــ ــژك ــ ــبـــژاردن: راوێ كــەمــپــیــنــەكــانــی هـــەڵـ
ــی هــەڵــبــژاردن  ــاران ــژك ــووســن: )راوێ لــەهــەڵــبــژاردنــدا(، دەن
سیاسیەكان،  پارتە  پێناسەكردنی  سەرلەنوێ  بونەتەهۆی 
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هەڵسەنگاندنی  و  پــەیــوەنــدی  بــەرقــەراركــردنــی  شــێــوازی 
دەنگدەران سەبارەت بە كاندیدەكانیان گۆڕیوە(.

كەمپینە  لە  بەبازاڕكردن  میتۆدەكانی  لە  كەڵكوەرگرتن 
سیاسی و هەڵبژاردنیەكان، ئەگەر لەسەر تەوەری روانگە 
لە  دەتــوانــێــت  نەبێت،  گروپیەكان  و  پــارتــی  قــازانــجــگــەرا 
دیموكراتیزەكردنی سیاسەت و ركابەرێتیەكانی هەڵبژاردندا 
كاریگەری ئەرێنی هەبێت )بەبازاڕكردنی سیاسی چەندێتی 
بە  ســەبــارەت  كاندیدەكان  و  ــارت  پ زانــیــاری  چۆنێتی  و 
كاندیدەكان  و  پارت  هەروەها  و  دەكات  زیاتر  دەنگدەران 
هەر  دەكات.  وەاڵمدەرتر  و  هەستیارتر  دەنگدەران  لەمەڕ 
كەناڵەكانی  دەتوانێت  سیاسی  بەبازاڕكردنی  هۆیەوە  بەم  
پەیوەندی نێوان سیاسەتمەداران و دەنگدەران چاكتر بكات(. 
لەم روانگەوە بەبازاڕكردنی سیاسی میتۆدێكی لۆژیكی و 
كە  بەجۆرێك  دابیندەكات  پارتەكان  و  گروپ  بۆ  عەقاڵنی 
كاندیدەكان دەتوانن لە هەلومەرجی دیموكراسی ئاپۆرەیی 

یان فرەالیەنـدا ركابەرێتی یەكدی بكەن. 
بەاڵم پرسیار ئەوەیە،  كە ئایا بە لەبەرچاوگرتنی روانگەی 
بازرگانیەكان  میتۆدە  لە  كەڵكوەرگرتن  شێوازی  بەسەر  زاڵ 
سەردەمی  بەرەو  سیاسیەكان  بازاڕە  جوڵەی  بوەتەهۆی  كە 
ئاسانكاری پرۆسەی  بە  وێنە و زەینیەت، دەتوانین هیوامان 
ئەومیتۆدانە  كــە  هەبێت  ــەدا  ــان واڵت لــەو  دیموكراتیزاسیۆن 
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بــازاڕی  لە  لەم  میتۆدانە  كەڵكوەرگرتن  ئایا  پەیڕەودەكەن؟ 
سیاسەتدا دەتوانێت لەالیەكەوە یارمەتیدەری سیاسەتمەدارەكان 
پێداویستیە  بــە  ــەوە  ــدانـ وەاڵمـ ــڕەوی  ــ رێ لــە  ــەوەی  ــۆئ ب بێت 
لەالیەكی  بهاوێژن،  هەنگاو  خەڵكدا  زۆرینەی  راستەقینەكانی 
دەنگدەرەكان  بۆ  وشیارانە  هەڵبژاردنی  دەرفەتی  دیكەشەوە 
بڕەخسێنێت؟ یان ئەوەی  كە برەوپێدانی روانگەی بەبازاڕكردن 
دەتوانێت بە سەردەمێكی مەترسیدار كۆتایی پێبێت، كە تێیدا 
و  وشیارانە  بڕیارێكی  دەركــردنــی  هەستدەكەن  دەنــگــدەران 

هەڵبژاردنی عاقاڵنە بۆ ئەوان زۆر دژوار و ئاستەم دەبێت؟
دەتوانێت  بــەبــازاڕكــردن  ئایا  كە  ئەو پرسیارە  وەاڵمــی 
هێشتا  نــا،  یــان  بكاتەوە  ئاسان  دیموكراتیەكان  پرۆسە 
جۆراوجۆرەكان،  ئاستە  لە  هەڵبژاردن  ئاكامی  نیە.  روون 
لە واڵتانی جۆراوجۆر و لەسااڵنی جیاوازدا، دەریخستووە 
كە هێشتا بەدڵنیایەوە ناكرێت بوترێت، كە بۆ بەهێزكردنی 
دیموكراتیدا  كۆمەڵگایەكی  لە  بەشداریكردن  ئامڕازەكانی 
بــەبــازاڕكــردن  شایستەدا،  كەسێكی  هەڵبژێردرانی  یــان 
ئامرازێكی بەكەڵك و شیاو دەبێت. بەاڵم بابەتێك كە هەمو 
ئەوەیە،  هەیە  لەسەری  كۆدەنگیان  ئەو بوارە  شارەزایانی 
و  سیاسی  پێكهاتەی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  ناكرێت  كە 
پێداویستی و تایبەتمەندیە كەلتوریەكان، میتۆدە ریكالمی و 

هەڵبژاردنیەكان لەواڵتانی دیكەدا بەكارببرێن.
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ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 158
2017كۆشان عەلی زەمانیئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 159
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  160
2017بەختیار ئەحمەد ساڵحناوەڕاستدا

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 161
2017شاناز هیرانیبیابان

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 162
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(ناوچەییەكان

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 167
2017عەلی محەمەد صالحاالوسط

2017ئەرسەالن حەسەنهەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی قەتەر168

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169



170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197

2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199



2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 221
2017كۆمەڵێك نوسەرسۆسیال دیموكرات

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226



داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 227
2017هاوكار عەبدوڵاڵشكستی بەهاری عەرەبیدا

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 229
2017ئەکرەم میهردادلە كوردستان

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 231
2017جۆن مالینۆمارکسیزمەوە

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232

كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی 233
2017كه ریم یه ڵدزله بیركراو

2017هیڵمۆت ڕایشمۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

2017میشێل فۆكۆشوێنەکانی تر235

سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی 236
2017فرەدریک ئەنگڵسیۆتۆپی

2017جۆرج باتایتیۆری ئایین237

2017پۆل ریكۆرخۆشه ویستی و دادپەروەریی238

2017مارتین هایدگەرفەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟239

2017ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیلفەلسەفەكار و سیاسەت240

2017هانا ئارێنتحەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر241

242
كورد لەناو عێراقی مۆزایك و 

ناهۆمۆجیندا
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017پیتەر كیڤیستۆهزرە سەرەكییەكانی كۆمەڵناسی243

2017ژیلوان لەتیف یار ئەحمەدمێژووی بزاڤی چەپ لە ئێران244

245
كەرتبوون لە نێو پارتە سیاسییەكان
لە باشوری كوردستان 1988-1976

2017كاوە تەیب جەالل

246
پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتامنی 

كوردستان
2017ڕێباز عبدالكریم قادر



247

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 
زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران 
_كۆمەڵە)سازكا(   )1969_1988(

2017شەیام سەعید حمەالو

2017ت.ز.الڤینلە سوقراتەوە تا سارتەر248

2017کۆمەڵێک نووسەرچەپ و ئیسالم و تیرۆر249

2017کۆمەڵێک نووسەرپۆپۆلیزم250

2017کۆمەڵێک نووسەرفێمینیزم251

2018نەبەز محەمەددادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیام252

2018سادی پالنتژێستی هەرەڕادیکاڵ253

2018کۆمەڵێک نووسەرفاشیزم254

2018کۆمەڵێک نووسەرناسیۆنالیزم255

256
جیهانیبوونەوەی نیولیبڕاڵیی 

سەرمایە
2018کۆمەڵێک نووسەر

257
سەربووردەی ژیانی

مایلز كوبالند
2018مایلز كوبالند




	tasmem
	rafeat
	rafeat
	ktib




