Startup Weekend Slemani
January 31st – Feb. 2nd, 2013
Parezh Hotel, Sarchinar

بؤ يةكةم جار لةسةر ئاستى عيَراق و هةريَمى كوردستان Startup Weekend ,ديَت بؤ شارى
سليَمانى .ئةم بةرنامةية لةهؤتيَل ثةريَذ ريَكدةخريَت كة دةكةويَتة سةر ِريَطاى سةرةكى سةرضنار.
لة رِؤذانى  Jan31دةست ثيَدةكات و بةردةوام دةبىَ تاوةكو  .Feb2وةك Startup
Weekendةكانى ثيَشو دةمانةويَت نزيكةى  05كةس بةشداربوو كؤبكةينةوة بؤ ماوةى  3رِؤ ياخود
 05سةعات بؤ دارِشنت و تاقيكردنةوةى فكرة بازرطانيةكانيان .ئةو فكرانةى كة سةرئةجنام داهاتيان
نةشبيَت ياخود( )Non-Profitبةكارديَن لةم بةرنامةية .ثانيَلَيَكى دادوةر ئامادة دةبيَت بؤ
هةلَبذاردنى باشرتين فكرة .ئاماجنيَكى سةرةكى ئةم بةرنامةية ئةوةية كة كولتوريَكى كارى سةربةخؤ
لة كؤمةلَطا دامةزريَنىَ و هانى هاولَاتيان بدةين كة كار بكةن لة كةرتى تايبةت نةك حكوميدا .لةطةلَ
ئةوةشدا دةمانةويَت شارى سليَمانى بكةينة شاريَك كة تايبةت بيَت بة ئيشى سةربةخؤ.
ئايا بة خةيالَتا هاتوة كؤمثانياى خؤت هةبىَ؟
لة ِريَطاى  Startup Weekend Slemaniئتوانيت ئةم كارة بكةيت !
بة ضةندين ِريَطا سودمةن ئةبى لةم بةرنامةية ,ئةوانةش بريتني لةوة كة كةسيَكى تر بدؤزيتةوة كة
ببيَتة شةريك لةطةلَتا ,ياخود بة فيَربوونى كارى تازة ,ياخود ناسينى كةسانيَكى نوىَ .ئةم بةرنامةية
لة كارى رِؤتينى رِؤذانة دورت دةخاتةوة و هانت دةدات كة بةشدارى بكةى لة دامةزراندنى كؤمثانياى
خؤت .ئةطةر ئةتةويَت سودمان بيَت بةم شيَوةية ,خؤت ناونوس بكة.
 Startup Weekendبناغةى جولَةيةكى جيهانية لة ضاالكى و بةهيَزكردنى ئةو سةرمايةدارانةى
كة دؤزينةوةى بنةما سةرةكيةكانى بةكارخسنت و دةستثيَكردنى سةركيَشى سةركةوتوانة فيَر دةبن.
 Startup Weekendطةورةترين كؤمةلَطاى سةرمايةدارة بةتواناكانة .ئةم ضاالكية لة سالَى 2011
دا  400جار لة  100والتى جيادا بة ِريَوة ضوة.

هةموو Startup Weekendيَك ثيَويستة ثابةند بيَت بة ِريَنمايى سةرةكى Startup
Weekendةوة .هةر بةشداربوويةك بؤى هةية ئةو فكرة بازرطانيةى خؤى كة هةيةتى بيخاتة رِوو
ثاشان بؤضونى بةشداربوان و بؤضونى ئةوانى تر بزانىَ سةبارةت بة و فكرةية .بة شيَوةيةكى سةرةكى
تيمةكان كاتيَك ثيَكديَن كة بةشداربوان بؤضونة سةركةوتوةكان ,بةثيَى ئةو دةنطانةى كة بة دةستى
ديَنن ،هةلَدةبذيَرن .ثاشان  54كاتذميَريان دةبىَ بؤ دروستكردنى جؤرى بازرطاني ,ديزاين ,و ضوَنيةتى
ك ِرين و فرؤَشتنى بةرهةمةكانيان .بةرنامةكة كؤتايى ديَت بة منايش كردنى بريؤكة بازرطانيةكانى
بةشداربوان بة ئامادةبوونى ليَهاتوان و خاوةن ئةزمونةكان كة ئةمةش هةليَكى تر دةرِةخسيَنيَت بؤ
بةدةستهيَنانى بؤضون و رِةخنةى شارةزايانة سةبارةت بة فكرة بازرطانيةكة.
بةشى سةرةكى  Startup Weekendلة  Seattleلة وياليةتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا
هةلَكةوتوة .بةلَام ِريَكخةر و بة ِريَوةبةرةكانى ئةم بةرنامةية لة زياتر لة  200شارى جيهان ئةبينريَن.
لة مةنطؤلياوة بؤ باشورى ئةفريقا بؤ لةندةن بؤ بةرازيل .هةمووو خةلَك لة دةوروبةرى جيهاندا بة
يةك دةنط كؤ ئةبنةوة لة كؤتايى هةفتةيةكدا بؤ وتنى فكرةكانيان ،ئيشكردن لةسةريان ,وة
دروستكردنى طروث بؤ دروستكردنى

كؤميانياكان.

