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پێشەكی

ئەو چـركە سـاتانەی بێكاریت و هــەموو دەرگاكان بەڕووتدا 

لە  داوا  كراسـێك  كڕینی  بۆ  و  دانیشتویت  ماڵەوە  لە  داخراون، 

جۆرێك  بە  بەخۆبوونت  متامنە  ئاسـتی  دەكەیت،  باوكت  و  دایك 

هەستدەكەیت  بزانیت،  سوقرات  ئەوەندەی  ئەگەر  دادەبەزێت، 

نەزانیت و كەسێك نیە لەم ئەستێرەیەدا كاری بەتۆ بێت، یان تۆ 

تەنها  ئەوە  پێیە،  بۆ هیچ كارێك بشێیت. هەواڵێكی زۆر خۆشم 

وەهمە و لەبێكاریەوە دروست بووە. 

هەركاتێك خۆت دۆزیەوە لە بوارێكدا و كارامەیی و توانا و 

زانیاریەكانت ڕێكخست، بۆتدەركەوت كە چ كائینێكی مەزنیت 

بە جۆرێك سەرسام و دڵخۆش  دەبینیت،  بەرهەمت  و كاتێكیش 

دەبیت، هەموو ساتێكت لە ساتی پێشخۆی گەورەتردەبێت، ئەگەر 

بتوانیت كات بكڕیت، كاتی هەموو خەڵك بۆخۆت دەكڕیت، ئەو 

ژیان،  و  ئومێد  ووزەی  دەبێتە  بەجۆرێك  بوون،  دێتە  بەرهەمەی 

ئەگەر دنیای خەڵكی شەوەزەنگ بێت، دنیاكەی تۆ چراخانە.

)چۆن  دواتر  پەرتوكی  لەگەڵ  بەردەستت  پەرتوكەی  ئەم 

باڵوی  داهاتودا  مانگی  لەچەند  بێت  یار  )خوا  ئەستێرە؟(  دەبیتە 

دروست  بــۆ  ئـاڵتونیت  دنیایێكی  بەهــەردووكیان  دەكەمەوە(، 

دەكەن، بە ئەنجام دانی بەشێك لە تەكنیكەكان، نەك كار، بەڵكو 

لە چەند ساڵی داهاتودا بیر لە پڕۆژەی خۆت دەكەیتەوە، خەونی 
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ناتوانیت  بەكارمەندی  چونكە  قۆناغە،  ئەو  بێیتە  ئەوەیە  منیش 

داهاتوت پڕشنگدار بكەیت.

ئەم  تا كۆتایی  بەیەكەوە گەشتێكی خۆش بكەین  با  فەرموو 

پەرتوكە، بۆئەوەی بەرە بەرە نەخشەی پرشنگداریت بكێشیت.....

حســن مــینە   

ڕاهینەر و ڕاوێژكاری كۆمپانیا و دامەزراوكان
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ئامادەیت كار وەربگریت؟

هەموو دەزگا و كۆمپانیاكان حەز دەكەن كارمەندێك وەربگرن 

شیاو و ئامادە بێت بۆ وەرگرتنی ئەو پۆستەی هەیانە، نەك كات 

ئەمەش  ئامادەكردنی كەسەكە،  بۆ  پارە تەرخان بكەن  و ووزە و 

بیركردنەوەیەكی لۆژیكیە.

هەندێك وا بیردەكەنەوە كاتێك كاریان وەرگرت ئینجا خۆیان 

ئامادە بكەن، نەك خۆیان ئامادە بكەن و بە دوای كاردا بگەڕێن.

كۆمپانیا و دامەزراوەكان كەسێكیان ناوێت الی ئەوان خۆی 

ئامادە بكات، كەسی ئامادەیان دەوێت لەبواری خۆیدا شارەزا و پڕ 

زانیاری و بەتوانا بێت .
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هەندێك كەس بـــاوەڕی وایـــە كاتێك زانكـــۆی تەواوكرد و 

بڕوانامەی وەرگرت، ئەو بڕوانامەیە هەموو شتێكە بۆ وەرگرتنی 

كار، بەاڵم بابەتەكە لەوە قوڵرتە و بڕوانامەی ئەكادیمی سەرەتای 

چیرۆكەكەیە، كۆمپانیاكان و دامەزراوەكان گرنگی بەوە دەدەن 

تۆ چیت پێیە بۆیان و چ شارەزایی و كارامەییەكت هەیە بۆ ئەوان 

گرنگە.

چەندە حەزدەكەی كارت دەستبكەوێت، كۆمپانیا و دامەزراوەكان 

و  ڕاستگۆ  دەستبكەوێت  كەسێكیان  حەزدەكەن  تۆ  لە  زیاتر 

شارەزابێت و كارەكەیان بباتە پێشەوە، ڕەنگە بەالتەوە سەیربێت، 

بەاڵم ڕاستیەكی حاشا هەڵنەگرە، گرفتی سەرەكی دامەزراوەكان 

ئەوەیە، نازانن چۆن ئەم كەسانەیان دەست بكەوێت!

خۆشـبەخـتانە لە سـەردەمێكدا دەژین، ڕێگاكانی خۆئامادەكردن 

زۆرن، وەك:

• خوێندنەوەی پەرتوك لەبواری خۆتدا.
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بینینی كۆرس و ڕاهــێنان )بەماوەیەكی كەم كارامەیی و   •

توانای زۆرت پێدەدات(.

• گەڕان لە سۆشــیال میدیــا و یوتوبدا لەو بــوارەی هەڵت 

بژاردووە، بۆ زانینی زانیاری نوێ و كۆتا پێشكەوتن كە جیهان 

بوارەكەتەوە  بە  پەیوەندی  ئەوەی  هەموو  و  گەیشتووە  پێی 

هەیە، چونكە ئەمڕۆ ئەنتەرنێت سەرچاوەیەكی زۆر گەورەیە بۆ 

شارەزابوون لەبواری خۆت.

دەزگایەكی  یان  رێكخراوێك  لەگەڵ  خۆبەخشی  كاری   •

سەربەخۆ و ڕابردوو پاك، كە دەبێتە ئەزمونێكی گەورە، لەبواری 

كرداریدا خاڵی بە هێز و الوازت بۆ دەردەكەوێت و دواتر كاریان 

كۆمپانیایەك  پێشكەشی  داواكاری  كاتێكیش  دەكەیت،  لەسەر 

دەكەیت، ئەگەر ئەزمونت هەبێت زۆر ئاسانرت وەردەگیرێیت .

قوتــابخـــانەوە  چەندین  لەالیەن  هــــاوڕێكانم  لە  یەكــێ 

چاوپێكەوتنی لەگەڵ كرا، لەگەڵ ئەوەی CV بەهێزبوو، بەدڵیان 

بوو، بەاڵم هیچ ئەزمونێكی نەبوو، بۆیە وەرنەگیرا. )ئەگەر تەنها 

1ساڵ ئەزمونێكی خۆبەخشی هەبووایە، بەدڵنیایی ئێستا كارمەند 

بوو(.
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چیرۆكێكی خۆش لەسەر كاری خۆبەخشی:

هـاوڕێیــەكم لە ڕێكخــراوێكی كۆمەڵگای مــەدەنی كاری 

لەگەڵ دەكردین، هیچی لە IT و سۆشیال میدیا نەدەزانی، دوای 

بوو،  دیزاین  فێری  بوو،  كردن  پۆست  فێری  زۆر،   ماندووبوونی 

هتد....  دواتر بەهۆی ئەم كەمە ئەزمونە لە كۆمپانیایێكی بچووك 

دوای  كەم،  پارەیەكی  بە  بوو  دیزاین  كاری  خەریكی  و  وەرگیرا 

ماوەیەكی تر بەهۆی ئەم كارەیەوە نارسا و بوو بە بەرپرسی بەشی 

ڕاگەیاندنی نەخۆشخانەیەكی بەناوبانگی تایبەت لە هەولێر، ئەم 

ئەزمونەش كردیە بەرپرسی ڕاگەیاندن لە دەزگایەكی گەورەتر.
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دەرفەتەكان دروست دەكرێن

یان خۆیان دێن؟

یان   998 دەرفەت   1000 كۆی  لە  دەڵێت:  هەیە  قسەیەك 

دروست دەكرێن و تەنها 2 دانە خۆی دێت و لە دەرگات دەدات، 

ڕەنگە ئەو كاتەش لەماڵ نەبیت.

كاتێك حەزرەتی موسا لە دەستی فیرعەون ڕایكرد، شوێنی نەبوو 

بحەوێتەوە، كاری نەبوو، تەنانەت خواردن نەبوو بیخوات، دواتر 

هەمووئەوانەی دەست كەوت و ژنیشی هێنا، زیاتر لەوەی چاوەڕێی 

دەكرد )ئەوكاتە پێغەمبەریش نەبوو( وەك لە قورئاندا هاتووە :

َقوِيُّ 
ْ
َجْرَت ال

ْ
ِجْرهُۖ  إِنَّ َخْيَ َمِن اْسَتأ

ْ
بَِت اْسَتأ

َ
ْت إِْحَداُهَما يَا أ

َ
ال

َ
﴿ ق

ِمنُي ﴾ قصص 26
َ ْ
ال
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ناگریت؟  بەكرێی  بۆ  بابە  ووتی:  كچـەكان  لە  )یەكێك  واتە: 

چونكە بەڕاستی چاكرتین كەسـێك كە تۆ بیگریت بەكرێ، ئەم 

پیاوە بەهێز و ئەمین و دەست پاكەیە(.

1 -soft skillئەمین بوو

 - hard skill بەهێز بوو 

)دواترهەریەكە لەو كارامەییانەی سەرەوە ڕوون دەكەینەوە(.

بەهێز  و  ئەمین  كردبوو،  ئامادە  خۆی  پێشرت  موسا  حەزرەتی 

ئەمڕۆ  بەهێزی  بەاڵم  البدات،  بیرەكە  سەر  بەردی  توانی  بوو، 

پێناسەیەكی تری هەیە، بەمانای شارەزایی و بوونی كارامەیی و 

لیهاتوویی لە بوارێكی دیاریكراودا دێت.

چیرۆكێكی سەرنج ڕاكێش :

هەولێر،  لەشاری  پەیامنگاكان  لە  یەكێك  كارگێڕی  بەرپرسی 

كە كۆرسێكم بۆ كردنەوە لەسەر بابەتی دەزگا، ووتی: دەزانی من 

چۆن لەم پەیامنگایە وەرگیرام؟

ووتم: فەرموو بۆم باس بكە.

كردەوە  كۆرسێكیان   2021 هاوینی  لە  پەیامنگایە  ئەم  ووتی: 

فۆڕمی  كاتێك  كۆرسەكەدا  لەكۆتایی  كرد،  بەژداریم  منیش  و 

بۆ  نوسی  پێشنیازم  و  تێبینی  چەندین  دابەشكرا،  هەڵسەنگاندن 

بەرەو پێش چوونی پەیامنگاكە و هەرگیز بیرم لەوە نەدەكردەوە كار 

لەم پەیامنگایە بكەم، پێشنیازەكانم دان بە سەرۆكی پەیامنگاكە، 
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لێكردم  داوای  بۆ كردم و  تەلەفۆنی  پەیامنگاكە  دوایی سەرۆكی 

كاریان لەگەڵ بكەم.

بوومەتە  ئێسـتا  وەرگیرام،  نەك  ووتی:  زیـاتر  برادەرەم  ئەم 

بەرپرسی بەشی كارگێڕی و هەر كارمەندێك وەربگیرێت دەبێت 

بە فلتەری مندا تێپەڕێت.

ئەگەر ئـەم كەســە بەژداری كۆرسـەكەی نەكردبا و تێبینی 

نەنوسیبا، كەس دەچوو بەدوایدا لەماڵەوە داوای كاری لێبكات؟

تێبینیەكی گرنگ:

تێدایە،  دانسقەی  سرتاتیژی  و  تەكنیك  دەیەها  پەرتوكە  ئەم 

بۆئەوەی كار دەست بخەیت، بەاڵم ئەوانە تەنها هۆكارن، ئەوەی 

نابێت  و  مەزنە  خودای  كە  هۆكارەكانە،  هۆكاری  گرنگرتە  زۆر 

بەهیچ جۆرێك لەبیری بكەیت، پاش ئەوەی تەواو پشتت پێبەست، 

زۆر  هۆكارەكان  جاریش  زۆر  بەكاربهێنە،  هۆكارەكان  ئینجا 

بەجوانی بەكاردەهێنیت، بەاڵم كارت دەست ناكەوێت، چونكە خودا 

دەیەوێت لەوە زیاترت پێبدات و بتكاتە خاوەن بزنس و پڕۆژەی 

خۆت، وەك چۆن جاكام لەكۆی بیست و شتێك كارمەند تەنها ئەو 

دامەزراندنی  داوای  كاتێك  وەڕەتكرایەوە   ،KFC لە  وەرنەگیرا 

كرد، بۆئەوەی ببێتە پۆلیس لە شارۆچكەكەی خۆیدا، بەاڵم دواتر 

علی بابای دامەزراند، كە بەتریلیۆن دۆالر كڕین و فرۆشتنی تێدا 

دەكرێت. 
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گرنگی فێربوونی كارامەیی 

گفتوگۆم  مەیدانیەكەدا  توێژینەوە  لە  كارمەندانەی  لەو  یەك 

لەگەڵ كرد، كچێكە لە نەخۆشخانەیەكی تایبەت لە شاری هەولێر، 

لەبەشی رسوشتی، پزیشكەكە توركە، كچەكەش هاوكاریەتی.

فێركردنی  خەریكی  خۆم  بوو  دەمێك  ووتی:  كارمەندە  ئەم 

فێری  باشی  بە  و  تەلەفیزۆنەوە  لەڕێگەی  تەنها  دەكرد،  توركی 

زمانی توركی بووم، ئەم بەشەش پێویستی بە كەسێك بوو توركی 

بزانێت، یەكێ لە كارمەندەكان پێشنیازی منی كرد و زۆر ئاسان 

وەرگیرام.
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خۆ  و  كارامـەیی  فێربوونی  هەم  تێدەگەین،  چیرۆكەوە  لەم 

خەریكی  ئینجا  بێت  دەرفەت  )ناكرێت  گرنگە  زۆر  ئامادەكردن 

خۆ ئامادەكرن بیت، دەبێت خۆت ئامادە بكەیت ئینجا كە دەرفەت 

ئاماژەی  دواتر  كە  پەیوەندی،  بوونی  وەهەم  بیقۆزیتەوە(،  هات 

پێدەكەین.

گفتوگۆم لەگەڵ خاوەن عەقاراتێکى بەناوبانگ کرد لە ڕووى 

وەرگرتنى کارمەندەوە، ووىت: CV  700م الیە، چى لە کەسێک 

بکەم زمان نەزانێت و لەگفتوگۆدا باش نەبێت؟ 800$ دەدەم بە 

ئەى  دەگەیەنم،  پێى  و  دەدەم  لەگەڵ  هەوڵى  ساڵ   2 و  کارمەند 

نابێت لە بەرامبەردا قازانجم پێبگەیەنێت؟

لە  وەربگرم   کەسێک  دەمەوێت  ووىت:  زیاتر  خاوەنە  ئەم 

لە  بزانێت،  زمان  بێت،  باش  پەیوەندیدا  لە  بێت،  باش  گفتوگۆدا 

قەناعەت پێکردندا بەهێز بێت و دڵنیا بم سوودی دەبێت بۆم.

بۆیە ئەگەر تازە لە زانکۆ یان پەیامنگا دەرچوویت و ئەزمونت 

بوارێکدا خۆت  لە  لێهــاتوویى  و  بە کارامــەیى  دەبێت  نیە، 

بسەملێنیت. 

یاسای  چەندین  بەپێی  دەبێت  خۆئامادەكردنت  و  كارامەیی 

ئەڵامسی بێت، كە لە پەرتوكی )چۆن دەبیتە ئەستێرە؟( إن شاءالله لەم 

چەند مانگەی داهاتوودا بەشێوەی ئەلیكرتۆنی باڵوی دەكەمەوە 

و زۆر بەووردی تیشك دەخەمە سەر چۆن پسپۆڕی خۆت دیاری 

دەكەیت و لەچ بوارێكدا دەبیتە ئەستێرە و دەدرەوشێیتەوە؟ ئاماژە 

بەكۆمەڵیك تەكنیك دەكەم بەجێبەجێكردنیان دەرفەتی گەورەت 
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بۆ دەڕەخسێت)هەم ئەو پەرتوكەی بەردەستت، هەم پەرتوكەكەی 

تر، تەواوكەری یەكرتن لەڕووی دۆزینەوەی بواری خۆت و ئەو 

لێهاتوویەكانت  و  كارامەیی  وادەكات  شاڕێگایانەی  و  تەكنیك 

بكەیتە ســـەرچاوەی داهــــات و دەرفەت و خزمــەتی گەورەی 

پێبكەت(.

 ئەمەش نهێنی دانا و زانا و داهێنەرەكانە، كە بواری خۆیان 

بوارە  ئەو  خزمەتی  دەخەنە  توانایان  هەموو  دواتر  و  دەدۆزنەوە 

ئەوانەی  بەپێچــەوانەی  دەكەن،  گەورە  كاری  و  دەردەكەون  و 

گەڕ  دەخەنە  تواناكانیان  بواردا  چەندان  لە  تەمەنیان  كۆتایی  تا 

و ئەنجامێكی وایان نابێت، هەربۆیە داهــێنەر و زانــای گەورە 

وواڵتانی  لە  بەاڵم  هەڵدەكەوێت،  پێشكەوتوو  وواڵتــانی  لە 

دواكەوتوو، ئەو كەسانە هەڵناكەون.

لە  )دەتەوێت  كۆرسی  لە  ڕەخسا،  بۆ  دەرفەتت  ئەگەر  یاخود 

گرفتی بێكاری ڕزگارت بێت؟( بەژداریت كرد، باسی ئەو نهێنی 

و تەكنیكەكانە دەكەم و بە پراكتیكی بەژدار بووان فێر دەكەم، 

ئەگەر بەشێك لەم تەكنیكانە جێبەجێ بكەیت، من بەڵێنی نەك 

كار، بەڵكو داهاتویێكی پرشنگدارت پێدەدەم، ئەو تەكینكانەی 

دروست  بەردەوام  و  كرد  دروست  من  بۆ  زۆریان  دەرفەتگەلی 

دەكەن، تەنانەت لەساتی نووسینی ئەم دێرانە ئەوەندە دەرفەتم 

بۆ هاتۆتە پێش، نازانم ڕوو لە کامیان بکەم(.

پێش بەژداریت لەكۆرسی ناوبراو یان خوێندنەوەی پەرتوكی 

)چۆن دەبیتە ئەستێرە؟( بۆئەوەی كارت دەست بكەوێت، كۆمەڵێ 
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كە  دەیخــەمەڕوو،  پەرتوكەدا  لەم  هەیە  گرنگ  زۆر  تەكنیكی 

ڕێگاكانی درەوشانەوەتە، دەبێت دەست بكەیت بە خۆئامادەكردن 

دیاریدەكەیت؟ )زۆر  بوارەش چۆن  ئەم  دیاریكراودا،  بوارێكی  لە 

بەكورتی ( بەپێی ئەم ڕێسایە  :

1- زۆرحەزت لێبێت.

 - توانا و كارامەیت تێدا هەبێت.

داهات  سەرچاوەی  و  دەستبكەوێت  لێی  كارت  بێت  بوارێك   -3
بێت.

گرنگی كارامەیی ناوازە :

زۆری  بەشی  و  بێت  گرنگ  و  هەبێت  كارامەیێكت  ئەگەر 

بەشی  و  بێت  كارامەیێك  لەوەی  باشرتە  زۆر  نەیزانن،  خەڵكی 

موچەی  هەم  وەردەگیرێیت،  ئاسانرت  هەم  بیزانن،  خەڵكی  زۆری 

باشرت وەردەگریت، ئەو كارامەییەی تۆ دەیزانی، ئەگەر خەڵكی 

بەشی زۆری بیزانن، هەم چانسی وەرگیرانت كەم دەبێت، هەم لە 

دیاری  موچەت  وەرگیراندا  ئەگەری 

كراوە.

نەك لە مرۆڤدا، بەڵكو لە ئاژەاڵنیشدا 

ئەگەر  گرنگە،  زۆر  ناوازە  كارامەیی 

بــۆنكــردنی  كارامـــەیی  ســـەگێك 

تەقەمــــەنی  و  ســـڕكەرەكان  ماددە 
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هەبێت، ئەگەر )بۆ منونە( مووچەی خــاوەنەكەی 1000$ بێت، 

ئەگەر  دەبێت،  زیاتریش  یان   $3000 سەگەكەی  كرێی  ئەوا 

نێچیرەکە  نێچیردا،  لە  نەبێت و دەمى  سەگێک کارامەیى ڕاوى 

ناخورێت و حەرامە، بەاڵم ئەگەر سەگەکە ڕاهێرنابێت بۆ گرتنى 

نێچیر، کاتێک نێچیر دەگرێت زۆر ئاساییە و گۆشتى نێچیرەکە 

دەخورێت.

بەرواری 2022/1/13 كەناڵە جیهانیەكان بە گرنگیەوە باسی 

بوو،  سااڵن   8 تەمەن  جرجێكی  ماگاوا  )ماگاوایان(كرد،   مردنی 

لەماوەی 5 ساڵدا یارمەتی حكومەتی كەمبۆدیایدا لە پاكردنەوەی 

141هەزار مەتری چوارگۆشــە لە مــین و تەقەمــەنی، ماگاوا 

كارامەیی دۆزینەوەی تەقەمەنی ئەوەندە بەهێزبوو، تەنها لە ماوەی 

40 خولەكدا زەویێكی تەواوی دەپشكنی، هەربۆیە ساڵی 2020 

خەاڵتی ئاڵتونی پێبەخرشا و بە مردنیشی لە الیەن ڕێكخراوێكی 

گەورەی كەمبۆدیاوە پرسە و ماتەمینی بۆ ڕاگەیەنرا.
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لە  بێت  زیاتر  داهاتی  یەكێك  وادەكات  كارامەیی  فێربوونی 

یەكێكی تر، كۆمپانیا و دامەزراوەكان بۆچی ئامادەن پارەی زیاتر 

بەدڵنییاییەوە بوونی  بە كەسێكی تر؟  نەیدەن  بدەن بەكەسێك و 

كارامەییە لە یەكێكیاندا و لە ئەوەی تردا نیە. دڵنیات دەكەمەوە، 

بێت،  سەرەوە  ڕێسایەی  ئەو  بەپێی  دەبێت  كارامەیی  فێربوونی 

ئەگەرنا هەر كارێك بێت، هەر ماوەیەك حەزدەكەیت بیكەت.
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كۆمپانیاكان شەیدای كام كارمەندانەن؟

كاردا  بەدوای  ئەوانەی  ناو  لە  هەیە  هەڵە  زۆر  بۆچونێكی 

 hard( دەگەڕێن، كە تەنها گرنگی دەدەن بە كارامەییە ڕەقەكان

وە  هتد....،  و  زمــانەكان  كۆمــپیتەر،  فــێربوونی  وەك:   )skill

فەرامۆشكردنی كارامەییە نەرمەكان )soft skill( وەك: توانای 

مامەڵەكردن لەگەڵ ئەوانی تر، یارمەتیدان، كاركردن بە گروپ، 

پەرۆشی و دڵسۆزی، هتد......

زۆر  دنیا  ئاستی  لەسەر  زەبەالحەكان  دامەزراوە  و  كۆمپانیا 

زیاتر گرنگی بە كارامەیی نەرم دەدەن بەراورد بە كارامەیی ڕەق، 

نەرم  كارامەیی  بەاڵم  ئاسانە،  ڕەق  كارامەیی  فێربوونی  چونكە 
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قوڕسە و كەسەكە دەبێت خۆی پێبگەیەنێت یان لە پەروەردە و 

بونیادیدا هەبێت.

كۆمپانیاكان نایانەوێت كەسێك دامبەزرێنن بەس لەبەر ئەوەی 

باشرتی  لەو  تری  كارێكی  كاتێك  بەاڵم  هەیە،  ڕەقی  كارامەیی 

دەست كەوت، سوك و ئاسان بەجێیانبێڵێت، یاخود هەندێك نهێنی 

هەیە بیدركێنێت بۆ دامەزراوەیەكی تر، یان کەسێک بێت گرفت 

تردا  کارمەنداىن  و  خەڵک  لەگەڵ  نەتوانێت  و  بکات  دروست 

هەڵبکات، هتد.......

لە  هەموو جارێک کە دەچووم کارتە زیرەکەکەم پڕبكەمەوە 

ئۆفیىس یەکێک لە کۆمپانیاکاىن کارىت زیرەک )ماستەر کارت( 

لە شارى هەولێر، کارمەندێک هەبوو، زۆر ڕەزاى قوڕس بوو، كە 

پرسیاری لێدەكرا، بەزاحمەت وەاڵمى دەدایەوە، لە گفتوگۆدا زۆر 

لە  کرد  پرسیارم  نایبینم،  کرد  سەیرم  ماوەیەک  دواى  بوو،  خراپ 

خراپ  زۆر  مامەڵەى  نیە؟ ووىت:  دیار  براو  ناو  بۆ  کارمەندێک 

هتد..... نەدەچوو،  بەدەم کەسەوە  نەدەگرت،  خەڵکى  ڕێزى  بوو، 

کۆمپانیا پێى زاىن و دەریکرد.

لە كاتی چــاوپێكەوتن و هەڵســەنگاندندا، ئـەو خـاڵەی 

جگە  كەسەكە  ئەوەیە،  دەكەن  بۆ  حسابی  زۆر  دامەزراوەکان 

بە  وەچەند  هەیە؟  نەرمی  كارامەیی  چەندە  ڕەق،  كارامەیی  لە 

پەرۆشە بۆ دەزگاكە؟ ئایا بەشێك دەبێت لە بەرەو پێشربدنی كار 

و دەزگاكە یان دەبێتە خەم و سەرئێشە بۆ دامەزراوەكە؟
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هۆی  بە  كارمەندێك  كاتێك  بەهێزەكانیش  هۆكارە  لە  یـەك 

كەسێكی ناسیاوەوە وەردەگیرێت، جۆرێك گرەنتی تێدایە كە ئەم 

كەسە باش و ڕێكوپێك و بێگرفتە )كارامەیی نەرم(.

گرنگیدان بە كارامەییە نەرمەكان لە ڕێگەی پەرتوك، خول، 

كارمــەندەكە  ئەگەر  دەبێت،  ترەوە  ڕێگەی  چــەندین  هتد..... 

بەرز  نەرمانەوە پۆستەكەی  ئەو كارامەییە  بەهۆی  وەریشگیرا 

زیاتر  لێپرسـراویەتی  دەكرێت،  زیــاد  موچـەی  دەكرێتــەوە، 

وەردەگرێت، هتد....

تەرخان  كات  مانگ   9 لە  زیاتر  جیهانی  كۆمپانیای  هەندێك 

لە  نەرمیان  كارامەیی  كارمەندانەی  ئەو  دۆزینەوەی  بۆ  دەكەن 

ئاستی بەرزدایە، چونكە دەبنە موڵكی كۆمپانیا و دامەزراوەكە.
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) C V ( سی ڤی

CV وەك كەتەلۆك وایە، ئەگەر كۆمپیتەرێك بكڕی و كەتەلۆكی 

لەگەڵ نەبێت، كەسیش وەصفی نەكردبێت، تەنها بە تەماشاكردنی، 

لەگەڵ  هەیە  جیاوازیەكی  چ  و  چین  تایبەمتەندیەكانی  نازانیت 

پرســیارەكانت  هــەموو  وەاڵمی  كەتــەلۆك  تر،  كۆمپیتەرەكانی 

دەداتەوە، CVیش وایە، بەرامبەر بەهۆیەوە دەتناسێت.
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بەاڵم   ،CVنوسینی بۆ  باشرتینە  ئەوە  بڵێین  نیە  ڕێگایەكامن 

بیخوێنێتەوە،  ناتوانێت  بەرامبەر  چونكە  بێت،  درێژ   CV نابێت 

دەبێت كورت و پوخت بێت، تەركیز بخرێتە سەر خاڵی بەهێز و 

توانا و كارامەییەكان.

دەبێتCV بە شێوازی ئەكادیمی پڕ بكرێتەوە، بوونی ئەزموون 

لە نوسینیدا و دانانی ووشەكان لە شوێنی خۆی زۆر پڕبایەخە.

CV دەبێت ئەم زانیاریانەی تێدابێت :

بــاری  لەدایكبوون،  بەرواری  )ناو،  وەك  كەسی  زانیــاری   -1

كۆمەاڵیەتی، ناونیشان، بڕوانامە(.

 - ئەوكارامەیی و ئەزموونانەی هەتە یان دەستتخستووە.

مێژووی پیشـەییت، فــەترەی كار، شـوێنی كار، ســروشتی   -3

كارەكەت )ئەگەر هەتبێت(.

4- نوسینی خول و كۆرسی زانستی و پرۆگرامی ڕاهێنان)ئەگەر 

هەتبێت(.

مەرجی CV باش چیە؟

1- كورت و پوخت بێت.

 - ئاسان بخوێرنێتەوە.

3- زانیاریەكان ڕوون بن.
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4- ڕاستگۆییانە نورسابێت و زیادەڕەوی تێدا نەبێت. )كەسێك لە 

دواتر  دەزانم،  باش  عربی  و  ئینگلیزی  بووی،  نوسی  CVیەكەی 

تاقی كرایەوە و دەرنەچوو(.

5- هەموو ئەو بەرهەم و ئینجازانەی لە ماوەی ڕابردوودا لەكاردا 

دەستتخستووە بینوسە.

CV -6یەكەت دەبێت بەشێوەی بەرجەستە )وەرەقە( و ئەلیكرتۆنی 

بێت، هەندێك دامــەزراوە بەشێوەی بەرجەســتە و هەندێكی تر 

بەشێوەی ئەلیكرتۆنیان دەوێت.

سەیری  دەتوانن  زیاتر،  زانیاری  بۆ  بنوسە  CVیەكەتدا  لە   -7

سەیری  ئەگەر  دابنێ(،  )لینكەكەی  بكەن  میدیاكەم  سۆشیال 

لەو  میدیاكەت  سۆشیال  بەمەرجێك  دەبێت،  باش  زۆر  بكەن 

)ئەگەر  بێت  دەوڵەمەند  بكەیت  تێدا  بوارەی حەزدەكەیت كاری 

سەیریشی نەكەن، دڵنیایی دەدەیت بە بەرامبەر كە بە توانایت(.

و  كۆمــپانیا  هــەموو  بۆ  و  هەبێت  CVیت  یەكجۆر  نابێت   -٨

دامەزراوەكان وەك یەك بێت، ئەگەر بە پێی پێویستی كۆمپانیا و 

دامەزراوەكە كە داوای چ جۆرە كارامەییەك دەكات، CV یەكەت 

ڕێكبخەیت زۆر سەرنجڕاكێش دەبێت .

٩- هەرچەند CVیەكەت بەهێزبێت، ئەگەر ئەزمون و كارامەییەكانت 

بەپێی پێویستی دامەزراوەكە و خواستی ئەوان نەبێت كاریگەری 

نابێت.
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شاڕێگەی دەستكەوتنی كار

1- بوونی سۆشیال میدیایێكی بەهێز :

سۆشیال میدیا ناسنامەی تۆیە، دەكرێت ببێتە هۆكارێكی زۆر 

بەهێز نەك بۆ دۆزینەوەی كار،  بەڵكو بۆ دەستخستنی دەرفەتی 

گەورە، بەاڵم زیرەكی لە چۆنیەتی بەكارهێنانیدا گرنگە، ) زۆرێك 

لەوانەی بە دوای كاردا دەگەڕێن نازانن چۆن سۆشیال میدیاكەیان 

بەكاربهێنن، بەڵكو دژی خۆیان بەكاریدەهێنن(.
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تەكنەلۆژیایە،  و  زانیاری  شۆڕشی  سەردەمی  سەردەمە،  ئەم 

ئەم  مرۆڤ  چەندە  شووشەیی،  بچووكی  گوندێكی  بۆتە  جیهان 

هێزەی زیاتر بە دەستەوە بێت، ئەوەندە زیاتر دەرفەتەكان بەڕوویدا 

دەكرێنەوە، بە پێچەوانەشەوە بە كارنەهێنانی بە شێوەی دروست 

مرۆڤ دەخاتە پەراوێزەوە.

چۆن سۆشیال میدیاكەت بە دروستی بەكاردەهێنیت؟

هەڵەیەكی  میدیا،  سۆشیال  لە  هەمووشتێك  باڵوكردنەوەی 

دەبێت  بكەوێت،  دەست  كاری  دەیەوێت  كەسەی  ئەو  گەورەیە، 

و  هێز  پێشاندانی  بۆ  سەكۆیەك  بكاتە  كۆمەاڵیەتیەكان  تۆڕە 

توانای لەو بوارەی حەزدەكات كار دەستبخات .

 دەبێت بە هۆی سۆشیال میدیاوە خۆت منایش بكەیت كە لە چ 

بوارێكدا بە هێزیت، كارامەیی و تواناكانت پێشان بدەیت، بۆ وێنە 

دەرچووی بەشی ژمێریاری، لەو بوارە بەهێزیت و هیچ كارێكت 

دەست ناكەوێت، لە چەندین كۆمپانیا و دامەزراوە ڕەتكراویەوە 

و كارت پێنادەن، زۆر ئاسان دەتوانیت ئەم هاوكێشەیە پێچەوانە 

لە  خۆیان  بكەیت  دامەزراوەكان  و  كۆمپانیا  لە  وا  و  بكەیتەوە 

بگەڕێن،  دواتدا  بە  چرایەكە(  )جۆرە  فانۆس  بە  و  بدەن  دەرگات 

چۆن؟

لە بواری خۆتدا بە منوونە كە ژمێریاریە بابەت باڵوبكەیتەوە، 

جیهاندا  ئاستی  لەسەر  كە  باڵوبكەیەوە  نوێیانە  زانیاریە  ئەو 

گرنگیان پێدەدرێت، باسی ئەو بەرنامانە بكەیت كە بۆ سیستەمی 
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ژمێریاری كۆمپانیا و دامەزراوەكان گرنگن و چۆن كۆمپانیاكان 

لێیان سوددمەند دەبن، باسی ئەو كێشە و گرفتانە بكەیت كە لە 

بۆ  گەورە  گرفتی  دەبنە  و  هەیە  بەرنامەكاندا  كۆنەكانی  سیستە 

كۆمپانیاكان و لە چەندین دەستكەوتی گەورەی سەردەم بێبەش 

دەبن و دوای دەخەن، هتد.....

تێدا  كاری  حەزدەكەیت  بوارەی  لەو  خۆتەوە  ماڵی  لە  تەنها 

بكەیت،  دەتوانیت بە جۆرێك خۆت منایش بكەیت، دامەزراوەكان 

لەسەر  و  بێت  الدێ  لە  ماڵت  ئەگەر  خۆت،  بە  بكەیت  سەرسام 

ئاسانی  بە  زۆر  پێشەوە،  بۆدێتە  وات  دەرفەتی  بژیت،  سنوور 

)خۆم  شارەكان  سەنتەری  لە  وەردەگریت  گەورە  و  باش  كاری 

وەك ڕاهێنەر چەندین دەرفەتی زۆر باشم لەبواری خۆمدا بە هۆی 

فراوانبوونی كارەكانم  تەنانەت  هاتۆتە پێش،  خۆمنایش كردنەوە 

بەشی هەرە زۆری بە هۆی خۆمنایش كردنەوەیە كە كاركردنە لە 
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بواری كۆمپانیا و دام و دەزگادا، جاری واهەبووە پۆستێكم كردووە 

لە لینكید ئین 24 كاتژمێر تێنەپەڕیوە، ڕێكخراوێكی نێودەوڵەتی 

عەقارات  بكەمەوە،  بۆ  كۆرسیان  بۆئەوەی  كردووە  پەیوەندیان 

هەیە خاوەن چەند لقە لە شاری هەولێر، پەیوەندیان كردووە پۆستی 

بەڕێوبەری گشتی وەربگرم، ئێستا لە ساتی نوسینی ئەم دێڕانە 

دەزگایەكامن )LEAD( داناوە لەگەڵ كۆمەڵێ كەسی پسپۆڕ و 

زۆر بە توانا كە كار لەسەر كۆمپانیا و دامەزراوەكان دەكەین، 

وەكار لە سەر ئەوە دەكەین، چۆن بزنسی خۆت دادەمەزرێنیت، 

لە  پڕۆفیسۆرێكە  یاریدەدەری  دەزگاكە  دامەزرێنەرانی  لە  یەك 

ناسی  یەكرتیامن  میدیاوە   سۆشیال  بەهۆی  كوردە،  و  ئەمەریكا 

سنوورەكان  دەتوانی  تۆش  بەرهەم،  هاتە  جوانە  فكرە  ئەم  و 

تێپەڕێنیت، بەاڵم دەبێت كاری لەسەر بكەیت(. 

بە پێی توێژینەوەی خۆم زۆرێك لەوانەی بەتوانا و لێهاتوون 

كەڵك  نەیانتوانیوە  و  نین  نارساو  ناكەوێت،  دەست  كاریان  و 

توێژەری  كەسێك  وێنە  بۆ  وەربگرن،  كۆمەاڵیەتیەكان  تۆڕە  لە 

خۆی  خزمەتی  بۆ  میدیا  سۆشیال  ئەوەی  لەبری  و  كۆمەاڵیەتیە 

دەكاتەوە،  باڵو  جیاواز  پۆستی  جۆرەها  كاربهێنێت،  بە  خەڵك  و 

هیچ  و  نایناسێت  كەس  هتد....  ئابووری،  سیاسی،  تەندروستی، 

متامنەی  چونكە  پێبدات،  كاری  پێناكات  باوەڕی  كۆمپانیایەك 

دروست نەكردووە و سۆشیال میدیاكەی دژی خۆی بەكارهێناوە 

كە لەبوارێكدا بنارسێت.
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سۆشیال  چاوپێكەوتندا،  و   CV پێشكەشكردنی  لەكاتی 

و  بتناسێت  بەرامبەر  دەبێت  بەهێز  زۆر  هۆكارێكی  میدیاكەت 

پڕە  میدیاكەت  دەكات، سۆشیال  سەیر  كاتێك  پێبكات،  باوەڕت 

لە زانیاری و بابەت و ڤیدیۆی تایبەت بەبوارەكەت و پڕ توانای، 

ناكات  حەز  دامەزراوەیەك  و  كۆمپانیا  هیچ  دەدەمێ  مژدەت 

كەسێكی ئاوا لە دەست بدات .

بەسەرهاتێكی ڕاستەقینە : 

لە ساڵی 2020 لە مانگی 4 و 5دا كە سەردەمی كۆڕۆنا بوو، 

شوێنەكان  زۆری  بەشی  كوردستانیش  لە  و  دونیا  ئاستی  لە 

داخرابوون، مەترسی كۆڕۆنا لە لوتكەدا بوو، هاوڕێیەك تەنها لە 

ماوەی 2-3 كاتژمێردا، كاری دەستكەوت لە شەقامی شۆڕشی 

شاری هەولێر، دوای ئەوەی چوو بۆ چەند كۆمپانیایەك و لە یەكێ 

لە كۆمپانیاكان، كاتێك بەڕێوبەر سەیری سۆشیال میدیاكەی 

لەو  دەزانێت  زۆر شت  و  چاالكە  زۆر  ئەو كەسە  بینی  و  كرد 

بوارەی كە كۆمپانیا كاری پێیە، هەر زۆر ئاسان وەرگیرا، ئەوەی 

زۆر سەیر بوو، ئەم كۆمپانیایە هیچ شوێنێكی بە تاڵی نەبوو، 

بازاڕ زۆر خراپ بوو،  كۆمپانیاكە بۆئەوەی كەسێكی ئەوای لە 

دەست نەچێت ئامادەبوون بەهەر نرخێك بێت وەریبگرن.
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دەبێت چ جۆرە سۆشیال میدیایەك بەكاربهێنیت؟

ئایا چ جۆرە سۆشیال میدیایەك بۆتۆ گونجاوە؟ فەیس بووك، 

ئینستگرام، سناپ چات، لینكیدئین، هتد....

هەڵی  كە  دیاریدەكات  میدیایە  سۆشیال  ئەو  بەڕێزت  كاری 

دەبژێریت، نەك هەموو جۆرە میدیایەك، بۆ وێنە دەتەوێت لەبواری 

میدیاكەت  دەبێت سۆشیال  بكەیت،  كار  كارگێڕی كۆمپانیاكان 

كۆمپانیا  چونكە  بێت(،  یوتوب  یان  ئین  لینكید  بووك،  )فەیس 

و  بەكاردەهێنن  میدیایانە  سۆشیال  ئەو  زیاتر  دامەزراوەكان  و 

لە  ڕەنگینی  دەست  ئافرەتێكی  بەڕێزت  ئەگەر  چاالكن،  لەوێ 
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بكەیت  منایش  خۆت  پێویستە  زیاتر  خواردندا،  كردنی  دروست 

كارگە  چونكە  بووكدا،  فەیس  و  چات  سناپ  و  ئینیستگرام  لە 

میدیایانە  سۆشیال  لەو  خواردن،  كردنی  دروست  شوێنەكانی  و 

چاالكن، یان ئەندازیارێكی میكانیكیت و كارت دەست ناكەوێت، 

بەتۆیە،  كاریان  دامەزاراوانەی  و  كۆمپانیا  ئەو  بزانیت  دەبێت 

ئەوسۆشیال  تۆش  دەبێت  كاردەهێنن،  بە  میدیایە  سۆشیال  كام 

میدیایانەت هەبێت و خۆتیان تێدا منایش بكەیت.

شارەزایی لەبوارێكدا و خۆمنایش كردن بە شێوازێكی جوان، 

بوارەكەی  لە  كە  ڕابكێشیت  كەسانە  ئەو  سەرنجی  دەكات  وا 

نزیكەكان(،  دۆستە  و  برادەر  لە  دەبێت)جگە  نزیكن،  خۆتەوە 

هاوڕێت  ببنە  هەیە  بوارەكەتەوە  بە  پەیوەندیان  كەسانەی  ئەو 

بۆ  بزانیت  دەبێت  دەنێریت   add كاتێك  میدیاكەت،  لەسۆشیال 

كێیە و چەند گرنگە بۆ تۆ، زۆر جار هەلەكان لەو كەسانەوە دێن 

كەهاوڕێنت لە سۆشیال میدیا و پەیوەندیان بە بوارەكەتەوە هەیە، 

نەنارساو  و  لە خەڵكی جیاواز  بێت  پڕ  نەك سۆشیال میدیاكەت 

وهیچ پەیوەندیەكیان بە بوارەكەتەوە نەبێت. 
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2-دۆزینەوەی درز

بەهۆی زۆری كاركردن و ڕۆتینی ڕۆژانە، نەخاوەن و نەبەڕێوبەر 

و نەدەستەی كارگێڕی كۆمپانیا و دامەزراوەكان ئەو كەموكورتی 

و درزانە نابینن كە هەیانە و زیانیان پێدەگەیەنن، بەاڵم كاتێك تۆ 

دێیت و درزەكە پێشانی كۆمپانیاكە دەدەیت، بۆمنوونە تۆ شارەزای 

كەموكورتی  و  درز  چەندان  دامەزراوەیەش  ئەو  و   IT بواری 

پێشاندانی  نایبینن،  و  سایتیاندا  وێب  و  میدیا  سۆشیال  لە  هەیە 

ئەم درزە، كە چ كاریگەریەكی خراپی كردۆتە سەر كۆمپانیا و 

دەزگاكە و لەو بوارەدا پاشی خستووە، زۆر كاریگەری دادەنێت 

كە دامەزراوەكە باش گوێت لێبگرێت.

دۆزینەوەی کەموکورتی و 

چارەسەرکردنی
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 دوای پیشاندانی درز، ئینجا چارەسەری خۆت زۆر بە ووردی 

بۆ  چ  دەتوانیت  كە  دەكەیت،  پێشكەش  حەكیامنە  و  دەقیقی  و 

ئەو دامەزراوەیە بكەیت و پێشی بخەیت.

ئەوانەی لەهونەری ڕازیكردندا بەهێزن )لە كۆرسی هونەری 

دەخەنە  تیشك  كاتێك  سەر(  دەخەمە  زۆرتیشكی  ڕازیكردندا 

بەهێزە  زۆر  توانایان  دەدەن،  پێشان  چارەسەرەكان  و  درز  سەر 

بەواتای  بەرامبەردا،  لە مێشكی  لە دروستكردنی وێنەی زیهنی 

بەباسكردنی چارەسەری ئەو درزەی بۆ وێنە لە سۆشیال میدیادا 

هەیە و ئەو چارەسەرەی تۆ پێتە، دەبێتە هۆی ناساندنی كۆمپانیاكە 

ئاگاداری  خەڵك،  زیاتر  زۆر  ڕێژەیەكی  و  ناوبانگ  دەركردنی  و 

بەرهەم و خزمەتگوزاری كۆمپانیایەكە دەبێت.

دروست كردنی ئەو وێنەیەی لە مێشكی بەرامبەردا كە بە 

هاتنی تۆ بۆ كۆمپانیاكە چی ڕوو دەدات، زۆر جیاوازە لە وەی 

تەنها چەند قسەیەكی ئاسایی بكەیت.

حەوت  و  مانگا  بەحەوت  خەونی  میرس  سەرۆكی  كاتێك 

كە  پێشاندا،  درزەكەی  یوسف  حەزرەتی  بینی،  گەمنەوە  گوڵە 

خۆشی،  7ساڵ  دوای  و  دەكات  وواڵتەكەی  و  دەسەاڵت  لە  ڕوو 

ئینجا 7 ساڵ قات و قڕی ڕوو لە میرس دەكات. سەرۆكی میرس 

داوای  یوسف  حەزرەتی  كاتێكیش  بوو،  سەرسوڕمان  توشی 

چارەسەری  بۆئەوەی  ئەو،  بداتە  بەرپرسیاریەتە  ئەو  لێكرد 

بكات، سەرۆكی میرس یەكسەر ڕازیبوو، حەزرەتی یوسف نەك 

وەك كارمەند وەرگیرا، بگرە بوو بەكەسی دووەم و بڕیار بەدەست، 
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لە كونجی زیندانەوە بۆ لوتكەی دەسەاڵت، تەنانەت ئەوانەشی 

لەگەڵیدابوون لە زیندان، هەموویان بوونە كاربەدەستی گەورە.

و  نەدابایە  پێشـــان  درزەكەی  یوسف  حـــەزرەتی  ئەگەر   

چارەسەری نەدابایە، دەیتوانی ئەو پۆستە گەورەیە وەربگرێت؟ 

بێگومان نەخێر .

قوتابیێكی زانكۆ باسی )سیستەمی الینێكسی( بۆ دەكردم، 

سیستەمێكە هاككەرەكان بەكاری دەهێنن و بەهیچ كەس هاك 

ئاسانی  بە  كە  ویندۆزەوە  سیستەمی  بەپێچەوانەی  ناكرێت، 

هاك دەكرێت، ئەو قوتابیە ووتی: زۆرێك لە كۆمپانیا گەورەكان 

لەبەر سەالمەتیان ئەوسیستەمە بەكاردەهێنن.

هەرچەندە من زانیاریم نیە، بەاڵم ئەگەر ئەم زانیاریە ڕاست 

زانیاری  خۆی  میدیاكەی  سۆشیال  لە  ئەگەر  قوتابیەكە  بێت، 

لە  وەك  بدات،  پێشان  تواناكانی  و  بارەیەوە  لەو  بكاتەوە  باڵو 

خاڵی 1 لە سەرەوە باسامن كرد، یان داوا پێشكەشی كۆمپانیاكان 

بكات و گرەنتی پاراستنی سیستەمیان بكات، كە هاك ناكرێن 

و درزیان پێشان بدات كە لە ویندۆزدا هەیە و چارەسەریشیان 

بێگومان  پێبدەن؟  كاری  ئامادەن  كۆمپانیا  چەند  پێشانبدات، 

زۆر.
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3- بوونی پەیوەندی زۆر :

لە  زیاتر  ئین  لینكید  دامەزراوەی  لێكۆڵینەوەیەكی  بەپێی 

پەیوەندیەوە  ڕێگەی  لە  دۆزیوەتەوە  كاریان  ئەوانەی  %50ی 

بەكارمەندە، كارمەندانی  پێویستی  بووە، كاتێك كۆمپانیایەك 

و  دەیانناسن  كە  دەكەن  كەسانە  ئەو  پێشنیازی  دامەزراوەكە 

هاوڕێیانن.

بوارەی  لەو  بەتایبەت  بكەیت،  فراوان  پەیوەندیەكانت  چەند 

كەتێیدا كارامەی، ئەوەندە هەلی دەستكەوتنی كارت زیاتر دەبێت.

خورانی  و  نیە  دروست  كە  )واسطة(،  لە  جیاوازە  پەیوەندی 

مافی كەسێكی ترە كە شایانی ئەوكارەیە، 
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ترەوە كارێك  بەهۆی كەسێكی  بە مانای كەسێك  )واسطة( 

وەربگرێت كە توانای ئەنجامدانی نیە.

نیە،  كارەكە  شیاوی  كەسەكە  كارێكە،  وەرگرتنی  )واسطة( 

چەندین  و  پێی  دەدرێت  شخصیەوە  پەیوەندی  بەهۆی  بەڵكو 

كەسی تری بەتوانا، لێی بێبەش دەبن، ئەوەش حەرامە و ترسناكە 

بەدیاردە،  بوو  وواڵتێكدا  هەر  لە  ناخۆشە،  پێی  مەزن  خوای  و 

وواڵتەكە وێران دەبێت.

وەرگرتنی كارێك بەهۆی پەیوەندی شخصی كە شیاویت بۆ 

كارەكە و مافی كەس ناخۆرێت و دەبیە بەشێك بۆ بەرە و پێش 

بردنی كۆمپانیاكە، ئەوە زۆر دروستە و مافی خۆتە.

خەیاڵ بكە، دەزگایەك بەسەدان CV لەبەر دەستە و CV تۆش 

كارمەند  هەندێك  لەگەڵ  باشت  پەیوەندیێكی  ئەگەر  یەكێكە، 

ئەگەری وەرگیرانت  تۆ بكەن، زۆر زیاتر  پێشنیازی  هەبێت و 

هەیە، بەراورد بەوەی كەس پشتگیریت نەكات، چونكە كاتێك 

یەكێك پێشنیازی بەڕێزت دەكات، جۆرێك لەگرەنتی و دڵنیایی 

بە كۆمپانیا و دامەزراوەكە دەدات.

بوونی پەیوەندی تەنها بۆ دۆزینەوەی كار گرنگ نیە، بەڵكو 

سەرمایەدارەكان،  بازرگانەكان،  گرنگە،  تر  بوارێكی  هەر  بۆ 

هتد.....  مــەدەنی،  كۆمەڵگەی  چــاالكوانانی  سـیاسـیەكان، 

سەرۆكی  جۆربۆشی  بەرزدایە،  ئاستیكی  لە  پەیوەندیەكانیان 

پەیوەندی،  بۆ  دەكرد  تەرخان  كاتژمێری   2 شەوانە  ئەمەریكا، 
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دەستكەوتەكانت  ئەوەندە  سەرەوە  بچنە  پەوەندیەكانت  چەندە 

زیاتر دەبن، بە پێچەوانەش ڕاستە.

4- بزانیت بڕیاری دامەزراندن الی كێیە؟

زۆرێك لە دامەزراوەكامنان بەداخی زۆرەوە سیستەماتیكانە 

بۆ  دامــــەزراوەیەكەوە  لە  وەرگرتن  بڕیـــاری  نــاكەن،  كــار 

دامەزراوەیەكی تر دەگۆڕێت، لە هەندێك دەزگا الی بەڕێوبەری 

نیە،  بابەتەوە  ئەم  بەسەر  حەقی  دەزگا  خاوەن  و  جێبەجێكارە 

جێبەجێكار  بەڕێوبەری  دەزگا  خاوەنی  بەبێ  دەزگا  لەهەندێك 

HR ناتوانێت هیچ كەس وەربگرێت، لەهەندێك دەزگا الی بەشی

ە، لە هەندێكی تر الی بەشی كارگێڕیە، هتد....

گرنگە  بكەیت،  پێش كەش  دامەزراندن  داوای  ئەوەی  پێش 

الی  بڕیارەكە  ئەگەر  كێیە؟  الی  دامەزراندن  بڕیاری  بزانیت  

خاوەنی دامەزراوەكە بێت، هەرچەند داوا پێشكەشی بەڕێوبەر 

و بەشی كارگێڕی بكەیت، وەرناگیرێیت، هتد......

ئەوەی بڕیاری دامەزراندنی بەدەستە گرنگە بزانیت، چ جۆرە 

كەسایەتیێكی هەیە؟ چۆن بیردەكاتەوە؟ ڕوانینی بۆ كارمەندی 

باش چیە؟ چ جۆرە كارمەندیكی دەوێت؟ هتد.....
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5- لە بواری خۆتدا، زۆر سێرچ بكە و زانیاری كۆبكەوە

كارمەندی تەندروستیت و كارت دەستناكەوێت، ئەگەر تەنها 

لە  ئەهلیەكان  نەخۆشخانە  بۆ  بكەیت  سێرچ  خۆتەوە  ماڵی  لە 

كوردستان و ئاشنا بیت بەخاڵی بەهێز و الوازیان، چاالكیەكانیان، 

كاتێك  بۆئەوەی  كۆبكەیتەوە  زۆر  زانیاریەكی  و  جیاوازیان 

داوای كارت كرد لە  نەخۆشخانەیەك، ئەوەندە زانیاریت هەبێت، 

ئینجا  بزانیت،  نەخۆشخانەكان  الوازی  و  بەهێز  خاڵی  ئەوەندە 

ئەو  بۆ  دەكەیت  پێشنیاز  چۆن  و  دەكەیت  قسە  چۆن  دەزانیت 

ئاسانرت  زۆر  وەربگیرێیت،  لێی  دەتەوێت  نەخۆشخانەیەی 

نەبێت  زانیاریەكت  هیچ  نەك  پێبكەیت،  قەناعەتیان  دەتوانیت 

لەسەر هیچ نەخۆشخانەیەك.
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لەسەر  دەتوانیت  ئەنتەرنێتەوە  بەهۆی  خۆتەوە  لەماڵی  هەر 

ئاستی جیهان ئاگاداری نەخۆشخانە گەورە و نێودەوڵەتیەكان بیت 

و ممیزات و جاكەرەوە نایابەكانیان بزانیت و دواتر مەفهومێكت بۆ 

دروست دەبێت، زۆر ئاسانرت وەردەگیرێیت، چونكە شارەزایی زۆر 

پەیدا دەكەیت، كاتێكیش وەردەگیرێیت بەكارە جوانەكانت، پێشنیازە 

نایابەكانت، كە بەهۆی ئەو لێكۆڵینەوانەوە پێی گەیشتویت زۆر 

زوو شوێن دەستت لە نەخۆشخانەكە دەردەكەوێت.

پرسیارئەوەیە كەسێكی لەم جۆرە لەبواری خۆیدا قاڵبووبێتەوە، 

چەند جیاوازە لەگەڵ كەسێك نەزانێت لەجیهانی بوارەكەی خۆیدا 

چی دەگوزەرێت؟!

6- ناردنی CV بۆ زۆرترین دامەزراوە :

دەكرێت CV بنێری بۆ زۆرێك لە كۆمپانیا و دامەزراوەكان، 

كاتی  لە  چونكە  نەكردبێت،  كارمەندیشیان  داوای  ئەگەر  هەتا 

پێویست ڕەنگە بۆت بگەڕێنەوە، بەتایبەت ئەگەر CV یەكەت 

گرنگ بێت و لەگەڵ پێویستیەكانی ئەوان بێتەوە.
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بگەڕێی  كار  لە  بوارەدا  لەو  بەهێزیت،  بواردا  لەكام  دەبێت 

لە  وێنە  بۆ  بگەڕێیت،  لەكار  هەڕەمەكی  نابێت  بنێریت،   CV و 

كارامەیت  پەیوەندیدا  و  كەسیێتی  جۆرەكانی  و  خەڵك  ناسینی 

هەیە، گرنگە بۆ بەشی فرۆشنت یان ئەو بەشانەی پێویستیان بەو 

بۆ  گەڕانت  و  بكەیت  پێشكەش  داواكاری  هەیە،  كارامەییانە 

نەبێت، بەاڵم  با ئەزمونیشت  ئەو بەشانە بێت،  بۆ  دامەزراوەكان 

توانا و كارامەییەكانت وا دەكەن سەركەوتووبیت و وەربگیرێیت.

وەرگتنت  ئیحتامىل  زیاتر  بکەیت  پێشکەش  داواکارى  چەندە 

هەیە، ئەگەر بۆ 1 کۆمپانیا داواکارى پێشکەش بکەیت و بەدیار 

ئەو داواکاریەوە دانیشیت، ئیحتامىل وەرگرتنت زۆر کەم دەبێت، 

تا كۆمپانیا و دامەزراوەیەك  لە ماڵەوە و چاوەڕێكردن  دانیشنت 

لە دەرگات بدات و كارت پێبدات، یەكێكە لە كارە مەحاڵەكان، 

نَّ َسْعَيُه 
َ
 َما َسَع ﴿39﴾ وَأ

َّ
نَساِن إِل ِ

ْ
يَْس لِل

َّ
ن ل

َ
وەك خودا دەفەرموێت: ) وَأ

 يَُرى﴿40﴾( نجم 
َ

َسْوف

واتە: )بە ڕاستی ئادەمیزاد خاوەنی هیچ شتێك نیە، تەنها ئەوە 

نەبێت كەخۆی كردوویەتی )39( بێگومان هەوڵ و كۆششەكەی 

دەبینێتەوە)40((

بوو،  دوور  خۆتەوە  بواری  لە  دەستكەوت  كارێكت  ئەگەر 

تا  ماددی  الیەنی  لەبەر  كاتی،  بۆماوەیەكی  بیكەیت  دەتوانی 

ئەوكارە دەدۆزیتەوە كە حەزت لێیە و لەگەڵ تۆ دێتەوە.
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٧- داوای پۆستێك یان كارێكی دیاریكراو بكە:

چ  لە  دامـــەزراوەكە  بزانیت  دەبێت  كار،  داواكردنی  پێش 

پۆستێك و كارێكدا كەموكورتیان هەیە، ئینجا داوای كارێكی 

و  پۆست  بۆ  كارامەیت  و  توانا  وەدەبێت  بكەیت،  كراو  دیاری 

كارەكە هەبێت.

زۆرێك لەوانەی ڕەتدەكرێنەوە، بەدیاری كراوی نازانن چیان 

دەوێت و چیان پێیە، وە دامەزراوەكەش نازانێت بۆ چ كارێكیان 

وەربگرێت.

چۆن  و  چیە  بەرنامەت  و  بكەیت  پێشكەش  چی  دەتوانیت 

ئەگەر  بكە.  باسی  دەكەیت،  بۆ  چیان  و  دەخەیت  پێش  كارەكە 

كارامەییەكت  چ  و  باشیت  كارێك  چ  بۆ  نەیزانی  دامەزراوەكە 

هەیە و چیان بۆ دەكەیت ،چۆن وەرت بگرن؟ 

8-بە كاری خۆبەخشی تەحەددای ئەوە بكە، دەتوانیت 
كاری گرنگ بكەیت:

توانایت،  بە  و  هەیە  بەرنامەت  و  كارامەیت  خاوەن  كاتێك 

بە  بكەیت  لەگەڵ  كاریان  ڕازین  بەئاسانی  زۆر  دامەزراوەكان 

خۆبەخشی، ئەگەر سەركەوتوو بویت، خۆیان داوای دامەزراندنت 

لێدەكەن، ئەگەر سەركەوتوو نەبوویت، دەبێت بە خۆتدا بچیتەوە، 
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كەموكورتی و هەڵەكە لە كوێ بووە، بۆئەوەی بە شێوازێكی تر 

و باشرت بێیتەوە مەیدانەوە، دەتوانیت داوای 2-3 مانگ بكەیت 

وەك تەحەددایەك بۆ خۆسەملاندنت كە دەتوانیت چیان بۆ بكەیت.

هەموو  دەڵێت:  كە  تێكردم،  كاری  زۆر  زانایەك  قسەیەكی 

شتێكی  بتوانێت  كە  دەگەڕێن،  كەسێك  لە  كۆمپانیاكان 

یان  خزمەتگوزاری  بیرۆكە،  ئەگەر  پێببەخشێت،  بەنرخیان 

بۆ  هەیە  وە هەموو كۆمپانیایەك شوێنی  بێت،  تر  هەرشتێكی 

قازانجی  لە  كەسێك كە پالنێكی ڕوونی كرداری هەبێت، كە 

گرنگت  شتێكی  چ  بەڕێزت  ئەوەیە  پرسیار  بێت،  كۆمپانیاكە 

پێیە بۆ كۆمپانیا و دامەزراوەكان؟
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چاوپێكەوتن

بەهای  بۆ چاوپێكەوتن، دەبێت ئەرزش و  پێش ئەوەی بچیت 

بزانی،   بەرهەمەكەت  بەهای  و  ئەرزش  لەگەڵ  خۆت،  كەسی 

بۆئەوەی لە ناخەوە متامنەت بەخۆت هەبێت و لە كاتی چاوپێكەوتندا 

سەركەوتوو بیت. ئەگەر ئەرزش و بەهای خۆت و بەرهەمەكەت 

نەزانی، كاتێك چویە بەردەم خاوەن كۆمپانیایەك بۆ چاوپێكەوتن 

بەخۆت  متامنەت  و  دەردەكەوێت  الواز  جەستەت  زمانی  و  نەبرە 

نابێت، بەرامبەریش بەالواز تێتدەگات.
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چۆن ئەرزش وبەهای كەسی خۆت دەدۆزیەوە؟

لە دەفتەرێكی تایبەتدا یان كۆمپیتەرەكەت ئەرزش و بەهای 

كەسی خۆت دەنوسی بەمنوونە:-

• ڕاستگۆیت.

• نهێنی پارێزیت.

• دڵسۆزیت.

• ماندونەناسیت.

• هتد..... هەموو بەهاكانت و تایبەمتەندیە باشەكان دەنوسیت 

هەرچەند بن.

بەمنوونە  دەنوسیت،  بەرهەمەكەت  بەهای  و  ئەرزش  دواتر 

مامۆستای بیركاریت وەك:

• بابەتەكە جوان بۆ قوتابیان شی دەكەیتەوە.

• بەردەوام خۆت زیرەك و بە توانا دەكەیت لەبوارەكەی خۆتدا.

• بە پراكتیكی فێریان دەكەیت.

• هەموو هۆكارە فێركاریەكان بەكاردەهێنیت.

• جیاوازی تاكایەتی بەكاردەهێنیت )بەپێی جیاوازی قوتابیەكان 

ڕەفتار دەكەیت(.

• هتد.....
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كاتێك ئەرزش و بەهای خۆت و بەرهەمەكەت نوسی و چوویت 

بۆ چاوپێكەوتن، ئەگەر گەورەترین بەڕێوبەری كۆمپانیایێكی ئەم 

جیهانە چاوپێكەوتنت لەگەڵ ئەنجام بدات، ناترسیت و متامنەی 

دەردەكەوێت،  لە زمانی جەستەشتەوە  و  دەبێت  بە خۆت  زۆرت 

بەرامبەریش هەستی پێدەكات و بەگرنگ سەیرت دەكات.

ڕۆژ  چەند  بە  چاوپێكەوتن  پێش  جار  چەندین  گرنگە  زۆر 

ئەرزش و بەهاكانت بخوێنیتەوە، تەنانەت لە پاش وەرگیرانیشت 

یان هەر كاتێكی تر، خوێندنەوەی ئەرزش و بەهاكانت كاریگەری 

زۆری لەسەر متامنە بە خۆبوونت دەبێت.

وەرگرتن،  بۆ  گرنگە  باش  ڕواڵەىت  چاوپێكەوتندا  لەكاتی 

سەیرى چاوەکاىن بکەیت، لە ڕووى زماىن جەستەوە زۆر باش 

پێویستە،  زۆر  بۆكارەكە  حەماسەتت  و  پەرۆشی  بوونی  بیت، 

ئەگەر كەسەكە هیچ پەرۆشی و حەماسەتی پێوە دیار نەبێت كە 

چەندە ئەو كارەی خۆش دەوێت، سەرنجی بەرامبەر ڕاناكێشێت.

جل و بەرگ دەبێت زۆر گونجاو بێت، ئەگەر چاوپێکەوتنت 

بۆ پۆستى بەڕێوبەرى بێت، دەبێت جل و بەرگت فەرمى بێت، بۆ 

یانەیەکى وەرزىش دەبێت جل و بەرگت وەرزىش بێت، بۆ کارى 

خزمەتگوزارى، نابێت بە چاکەت و پانتۆڵەوە بچیت، هتد....

بخوێنیتەوە  زۆر  یەكەت   CV دەبێت  چاوپێكەوتن،  پێش 

ئەوانەی  جار  زۆر  بزانیت،  پرسیارەكان  هەموو  وەاڵمی  و 

چاوپێكەوتن ئەنجام دەدەن پرسیاری زۆر لەسەر CV دەكەن، بۆ 

وێنە 4 ساڵ پێش ئێستا بەژداری كۆرسێكت كردووە و زۆر بیرت 
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باسی  لێدەكات،  پرسیارت  كەسەش  ئەم  كرا،  چی  باسی  نەماوە 

ئەو كۆرسەمان بۆ بكە ساڵی ئەوەندە بەشداریت كرد، یان باسی 

فاڵن شتەم بۆ بكە كە لە CV یەكەتدا ئاماژەت پێداوە، چەندان 

پرسیاری لەم جۆرە.

عەیب  باسی  جۆرێك  بەهیچ  نابێت  چاوپێكەوتندا  لەكاتی 

خراپە  بە  چەندە  بكرێت،  پێشوو  دەزگای  و  بەڕێوبەر  وعاری 

ئەوەندە زیاتر بۆچونی خراپ  باسی دامەزراوەی پێشرت بكرێت، 

لەسەر كەسەكە دروست دەبێت. زۆر جار بە مەبەستەوە پرسیار 

ئەو  هەڵسەنگاندنی  پێشرت)بۆ  دامەزراوەی  لەبارەی  دەكرێت 

كاتێك  بەگشنی  ئەنجامدەدەن(،  لەگەڵ  چاوپێكەوتنی  كەسەی 

پێدەكات،  متامنەمان  باشرت  بەرامبەر  دەپارێزین،  خەڵك  نهێنی 

پێچەوانەكەشی ڕاستە.
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بۆ وەرگرتنی  تایبەتی خۆی هەیە  یاسای  هەموو كۆمپانیایەك 

هتد....  بێت؟  چۆن  تایبەمتەندی  بێت؟  كەسێك  چ  كارمەند، 

خۆت  ئەوە  پێی  بە  و  بزانیت  مەرجەكان  و  ئەگەرتایبەمتەندی 

ڕێكبخەیت زۆر بەبایەخە، بەپێچەوانەشەوە ئەو تایبەمتەندیانەی 

دامەزراوەكە داوای كردووە لە تۆدا نەبێت، وەرگیرانت ئەستەمە.

کار  دۆزینەوەى  بۆ  چوویت  زۆر  بەهێزبوو،  یت   CV ئەگەر 

دیارە  هەبوو،  توانات  و  کارامەیى  كاتێكدا  لە  نەدایت،  پێیان  و 

گرفت هەیە لە چاوپێکەوتنەکانت یان لە گەڕان بە دواى شوێنى 

مەبەستدا .
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گرنگرتین ئەو پرسیارانەی كۆمپانیا و 

دامەزراوەكان دەیكەن چین؟

1- باسی خۆت بكە، لەخۆت بدوێ، هتد....

كە  بكەیت  خۆت  جیاكەرەوانەی  و  خاڵ  ئەو  باسی  دەبێت 

هەماهەنگ و گونجاوە بۆ دەزگاكە و سود و قازانجی هەیە بۆیان.

نابێت  خواستە،  )خوانە  بێت  ڕاستگۆیانە  باسكردنەكە  دەبێت 

كارامەییەكانت  و  هێز  بە  خاڵە  دەبێت  بێت(.  وانە  بڵێین  شتێك 

كە سەرنجی كۆمپانیا و دامەزراوەكە ڕادەكێشێت باس بكەیت.  

و  دێتەوە  ئەوان  لەگەڵ  ئەوەی  بكەیت،  خۆت  باسی  بەكورتی 

گونجاوە، باسی كارامەیی و تواناكانت بكەیت، چ كارێكی جوانت 



52

دەتەوێت لە گرفتی بێكاری ڕزگارت بێت؟

؟

داواتكردووە،  بەوكارەوە هەیە كە  پەیوەندی  لە ڕابردودا  كردووە 

وە چ بەرنامەیەكت بە دەستەوەیە بۆ بەرەوپێش بردنی ئەم كارە.

2-بۆ 5 ساڵی تر )بۆ نموونە( بەرنامەت چیە بۆ ئەوكارە؟

ئەگەر وەاڵمەكە بە جۆرێك بێت بڵێیت: دەمبە بەڕێوبەر، یان 

هەموو شتەكان كۆنتڕۆڵ دەكەم و دەیخەمە ژێر دەستی خۆمەوە 

ئەوە جۆرێكە لە تەهدید و بەهیچ جۆرێك قبوڵی ناكەن.

ئەم پرسیارە بۆ زانینی ئەوەیە تا چەندە خاوەن بەرنامەیت، یان 

هەركە كارێكی باشرتت دەست كەوت، دامەزراوەكە جێدەهێڵیت.

لەوەاڵمتدا دەردەكەوێت، چەندە بە پەرۆشی و خاوەن بەرنامەیت 

یان هیچ شتێكت نیە و تەنها دەتەوێت كارت دەست بكەوێت.

باس كردنی ئەمانە بۆ وەاڵمی ئەم پرسیارە زۆر سەرنج ڕاكێشە:

• بوونی نەخشە و پالنت بۆ پێشخستنی كارەكە و كۆمپانیاكە.

• ئەزمون و خیربەی پێشرتت )ئەگەر هەتبێت( بۆ ئەم كارە.

•  نەخشەت بۆ ڕوو بە ڕووبوونەوەی ئاڵنگاریەكان)تحدیەكان(.

• ئەگەر ئەزمونت هەبێت، پێشرت چۆن ڕووبەڕووی ئاڵنگاریەكانی 

كار بوویتەوە و چارەسەرت كردوون.
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خاڵێكی تری گرنگ ئەوەیە، كۆمپانیاكان حەز ناكەن كار بدەن 

بە كەسێك كە خاوەنی هیچ بەرنامەیەك نەبێت، ئەوە پرسیارێكی 

بۆ  دەیكەن  دامەزراوەكان  چاوپێكەوتن  كاتی  لە  جەوهەریە 

هەڵسەنگاندنی ووردی كەسەكە ئاخۆ چی پێیە؟ چەند خەمخۆر و 

دڵسۆزە؟ دەیەوێت چی بكات؟ ئایا تەنها دەیەوێت كارێكی دەست 

وەاڵمت  دەمێنێتەوە؟  و  بەرنامەیە  مەبدەئو  خاوەن  یان  بكەوێت 

یان  وەرگیران  بۆ  پێدەدات  بەهێزت  چانسێكی  پرسیارە  ئەم  بۆ 

ڕەتكردنەوەت.

ئەو كەسانەی بە هێزن و ئاسان وەردەگیرێن، پێشرت ئامادەكاری 

تەواو دەكەن بۆ داڕشتنی بەرنامەیەكی بەهێز بۆ بەرەوپێش بردنی 

كۆمپانیا و دامەزراوەكە.
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3- خاڵە بەهێزەكانت چین؟

باسی 2-3 كارامەیی بكە كە لەگەڵ ئەو موقعە دەگونجێت كە لە 

تۆدا هەیە، بۆ وێنە دەتەوێت ببیت بە مەندوب، ئەو كارامەییانەش 

لەتۆدا بەهێزن )هونەری ڕازیكردن ، گفتوگۆكارێكی سەركەوتوو، 

پەیوەندی چاالك، بوونی پەیوەندی فراوان لە گەڵ خەڵك، هتد....( 

دەكات،  بەهێزتر  وەرگیرانت  چانسی  كارامەییانە  ئەو  باسكردنی 

پێویست ناكات باسی ئەوە بكەیت لە بەرنامەكانی كۆمپیتەردا 

لێهاتوویت، چونكە ئەو كارە پێویستی بەو كارامەییە نیە.
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4- خاڵە الوازەكانت چین؟

باسی خاڵی الوازت بكە، كە هیچ پەیوەندی بە دەزگاكەوە نەبێت، 

بۆ وێنە تۆ پەرستاری و داوای كار دەكەیت لە نەخۆشخانەیەكی 

تایبەت، باسی خۆت دەكەیت كە لە IT و كۆمپیتەردا باش نیت، 

ئەوە هیچ كاریگەری نابێت لەسەر وەرگیرانت، چونكە كاری تۆ 

پەیوەندی بە ITوە نیە.

بەرامبەر  الی  كە  دەكەیت  خۆت  الوازی  خاڵی  باسی  یاخود 

خاڵی هێزە، وەك ئەندازیاری كارەباییت و داوای بەشی كارەباییاتت 

كردووە لە دامەزراوەیەك، باسی ئەوە دەكەیت خاڵی الوازت ئەوەیە، 

زۆر تەئكید لە پاراسنت و سەالمەتی ئامێرەكان دەكەیتەوە، تۆ بە 

خاڵی الواز باسی دەكەیت، بەاڵم خاڵی بەهێزە الی ئەوان و حەز بە 

كارمەندێكی لەم جۆرە دەكەن.

5- چ شتێك دەزانیت دەربارەی كۆمپانیاكەمان؟

چەندە  بزانن  بۆئەوەی  تۆ،  جدیەتی  بۆ  هەڵسەنگاندنە  ئەوە 

هەڕەمەكی  بە  ئایا  كردووە؟  لێكۆڵێنەوەت  و  كارەیە  لەم  حەزت 

داوات كردووە، یان دیراسە كراو بووە.

ئەوانەی چاوپێكەوتن ئەنجام دەدەن بێزار دەبن، كاتێك ئەوەی 

داوای كاری كردووە، هیچ زانیاریەكی لەسەر كۆمپانیا و كارەكە 
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نیە، بۆیە كاتێك كارێك ڕادەگەیەنرێت، بەبێ هیچ زانیاریەك بچیتە 

چاوپێكەوتنەوە، زۆر جیاوازە لە وەی زانیاری زۆر كۆبكەیتەوە.

زانیاری هێزە بۆ مرۆڤ، نەبوونی زانیاری لەسەر دامەزراوە و 

كۆمپانیاكە، مانای بە گرنگ نەزانینیەتی و نەبوونی پەرۆشی 

وەربگرن  كەسێك  نایانەوێت  كۆمپانیاكانیش  خەمخۆریە،  و 

هیچ زانیاریەكی نەبێت لەسەریان.

لە  یان  هاوڕێوە،  ڕێگەی  لە  چ  دەبێت  سەرنجڕاكێش  زۆر 

ڕێگەی سۆشیال میدیا و وێب سایت و هەر شتێك كە كۆمپانیا 

و دەزگا هەیەتی، زانیاری زۆر وورد و دەقیق كۆبكەیتەوە، بۆ 

منوونە كارگەیەكی ماست هەیە و دەتەوێت  لەوێ كار بكەیت، 

ئەگەر بزانیت ساڵی چەند دامەزراوە، جۆری ماستەكەی چۆنە، 

خاڵی  تر،  كارگەكانی  بەرهەمی  لەگەڵ  هەیە  جیاوازی  چەند 

لەوەی  بەهای چیە، زۆر جیاوازە  پەیام و  بەهێز و الوازی چیە، 

هیچ زانیاریەكت نەبێت.
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بوونی زانیاری مانای پەرۆشی و خەمخۆریتە ، بەم زانیاریانە 

وەك بەشێك لە كارگەكە دەنارسێیت و لە سەرەتاوە كۆنتاكتیان 

لەگەڵ دەكەیت، جگە لەوەی بەپێی ئەو زانیاریانە بۆ چاوپێكەوتن 

خۆت ئامادە دەكەیت.

6- بۆدەتەوێت لەالی ئێمە كار بكەیت؟

بۆچی  كە  لێبكەیت  تەعبیری  بۆئەوەی  ئاڵتونیە  هەلێكی 

دەتەوێت لەم دامەزراوەیە كار بكەیت، ئەوان دەیانەوێت هۆكاری 

سەرەكی بزانن كە بۆچی دەتەوێت لەم دامەزراوەیە كار بكەیت، 

شتە  یان  بەرهەم  ڕاستگۆیی(  بە  مدحی)  باشە  زۆر  دەرفەتێكی 

باشەكانی دامەزراوەكە بكەیت.وە باسی بەرنامەی خۆت بكەیت 

بۆ پێشخستنی ئەو كارەی داوات كردووە.

٧- بۆچی تۆ وەك كارمەندێك وەربگرین؟

چ  بكەن؟  دیـــاری  كارە  ئەم  بۆ  تۆ  بۆچی  بزانن  دەیانەوێت 

جیاكەرەوەیەك هەیە لە تۆدا و لە ئەوانی تردا نیە.

تۆدا  لە  بكەیت كە  ئەو جیاكەرەوانە  باسی  باشە  دەرفەتێكی 

ئەوان  بكەیت، چونكە  دەتوانی شتی جوان  و  كارە  ئەو  بۆ  هەیە 

چەندین كەسی جیاوازیان هەیە، بەاڵم دەیانەوێت هەڵبژاردن بكەن 

پێدەدات  دەرفەتت  پرسیارە  ئەم  كەس،  باشرتین  دیاریكردنی  بۆ 
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سەرنجیان ڕاكێشیت بۆ سەرخۆت. )ئەگەرئەم پرسیارەش نەكرا، 

دەبێت بە جۆرێك لە جۆرەكان ئاماژە بە هەندێك شت بكەیت بۆ 

ئەوەی سەرنجیان ڕاكێشیت(.

8- باسی كێشەیەك بكە كە لەژیانی پیشەییت توشی بوویت 
و چۆن بەسەریدا زاڵ بوویت؟

چۆن  بزانێت  دەیەوێت  لەوەی  جگە  دەكات  پرسیار  ئەوەی 

تیم  كاری  لە  بشزانێت  دەیەوێت  دەكەیت،  كێشە  چارەسەری 

وۆركدا چۆنی و چۆن پشت بە تیم وۆرك دەبەستیت؟ زۆر سەرنج 

ڕاكێش دەبێت تەركیز بخەیە سەر ئەو كارامەییانەی تیم وۆرك 

كە لە تۆدا بوونی هەیە.

ئەگەر چیرۆكێكت البێت لەژیانی كاركردندا، كە كێشەیەكت 

كە  دەربخات  تێدا  تایبەمتەندیانەت  ئەو  وە  كردبێت،  چارەسەر 

ڕووحی تیم و بە یەكەوە كاركردنت تێدایە، زۆر نایاب دەبێت.

9- تۆ هیچ پرسیارێكت هەیە لە ئێمە؟

نابێت بەنەخێر وەاڵم بدرێتەوە، ئەگەر بە نەخێر وەاڵم درایەوە، یانی:

1- كەسەكە گرنگی بەو كارە نادات.

 - حەز لەو كارە ناكات.



59

دەتەوێت لە گرفتی بێكاری ڕزگارت بێت؟

؟

3- كەسێكی بێبەرنامەیە

4- هتد........

كاری  گرنگە  تۆوە  الی  بە  دامەزراوەیە  ئەو  بزانن  بۆئەوەیە 

لێهاتوو  و  بەرنامە  خاوەن  كەسانی  چونكە  نا،  یان  بكەیت  تێدا 

و  دەكەن  پرسیار  و  دەدەن  خۆیان  كاری  بە  گرنگی  پەرۆش،  بە 

پرسیارانەی  لەو  یەك  دەكرێت  بن،  ڕوون  بەرچاو  دەیانەوێت 

بیكەیت ئەوە بێت ڕۆتینی ڕۆژانەی ئەم كارە چیە؟ هتد......
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10- ڕەنگە پرسیاری موچەت لێبكەن و بپرسن داوای چەند 

موچە دەكەیت؟

بكەم  خزمەت  دەمەوێت  من  بڵێ  دەڵێن،  سەرچاوە  هەندێك 

و بەشێك بم لەبەرەو پێشربدنی دەزگاكە و بە گوێرەی داهاتتان 

دەتوانن موچەكەم پێبدەن، سەرچاوەی تر هەیە ڕای وایە خۆت لە 

پرسیارەكە نەدزیتەوە و وەاڵم بدەیتەوە.

لەسەر  هەبێت  تەواوت  زانیاری  دەبێت  چاوپێكەوتن  پێش 

لە  بێت،  پڕۆفیشناڵ  دامەزراوەیەكی  ئەگەر  دامەزراوەیە،  ئەم 

ئەگەر  دیارە،  موچە  سیستەمی  وێبسایتیاندا  و  میدیا  سۆشیال 
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دەتوانیت  نەبێت،  دیار  موچە  سیستەمی  و  نەبێت  پڕۆفیشناڵ 

پێشرت بە بەدوادا چوون و پرسیاركردن لە كارمەندەكان زانیاری 

وەربگریت، گرنگە هەمان كار و پۆست لەو دامەزراوەیەی داوای 

دامەزراندن دەكەیت بزانیت موچەی چەندە، گرنگە بزانیت بەهای 

كارامەیی و نرخی پۆستەكەت چەندە، تا كارامەیت ناوازەتر بێت 

گرنگرتە و ئاساییە داوای پارەی زیاتر بكەیت، بۆ وێنە بۆ هەمان 

دواتر  چونكە  بكەیت،   $1000 داوای  تۆ  700$دراوە،  پۆست 

گفتوگۆ دەست پێدەكات.

ئەگەر زانیاریت نەبێت، ڕەنگە ڕێژەیەكی كەم بڵێیت یان زۆر 

بكەیت  ڕێژەیەك  داوای  وادەكات  زانیاری  بوونی  بڵێیت،  زیاتر 

نێوان  لە  بڵێیت  وێنە  بۆ  نەفەوتێت،  حەقت  و  بێت  گونجاو  زۆر 

1000$ بۆ1700$، ئەگەر 1000$ بوو، بڕی كەمەكە دیاری كرا 

تۆ پێشرت زانیاریت كۆكردۆتەوە كە سیستەمی موچە چۆنە، خۆ 

ئەگەر 2000$  یان لەنێوان ئەو دوو ژمارەیەدا بوو، زۆر گونجاوە.

داوای  كەسێك  ئەگەر  كەسەكە،  زیرەكی  سەر  دەگەڕێتەوە 

كار بكات بۆ چێشتخانەیەك و موچەی هەر كەسێك 500$ بێت، 

ببێتە  ئەم داوا كردنە  ئەو داوای 1000 $ بكات، ڕەنگە  ناكرێت 

هۆی ڕەتكردنەوەی، ئەگەر چێشتلێنەرێكی لێهاتوو بێت، بتوانێ 

بازاڕ بۆ چێشتخانەكە دروست بكات، ئەگەر چێشتلێنەرەكانی تر 

تا $2000  ئەو دەتوانێت داوای $1500  موچەیان 1000$ بێت، 

و  كارامەیی  و  كارەكە  جۆری  و  شوێن  بكات،  زیاتریش  یان 

لێهاتوویی كەسەكە هەموویان بڕیار لەسەر ئەوە دەدەن.
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بكەیت  گفتوگۆ  دەتوانیت  هەبێت،  باشت  كارامەیی  ئەگەر 

بۆ  حسابت  و  دەگرێت  ڕێزت  باشرت  بەرامبەر  و  موچە  لەسەر 

دەكات كە خاوەن بەرنامەی خۆتی، بەاڵم ئەگەر هیچ مەرجێكت 

نەبێت بە الواز سەیرت دەكەن.

11- بۆچی دەتەوێت لەم كارە وەربگیرێیت؟ ئەو بەرهەم و 
دەستكەوتانەی دەتەوێت پێشكەشی بكەیت چین؟

ئەگەر وەاڵمی ئەم پرسیارە لە الی خۆتەوە الوازبێت و نەزانیت 

بۆ دەتەوێت وەرتبگرن، لە كاتی چاوپێكەوتندا زۆر متامنەت بە 

خۆت نابێت و زمانی جەستەت الواز دەبێت، بەاڵم ئەگەر وەاڵمی 

كە  بێت،  ڕوون  خۆتەوە  الی  بێت،  هێز  بە  زۆر  )بۆچیەكەت( 

و  دەخەیت  پێش  كارەكە  و  دەكەیت  پێشكەش  بەرهەم  چەندین 

بەرنامەت هەیە، زۆر متامنەت بە خۆت دەبێت و بەرامبەریش بە 

ئاسانی هەستی پێدەكات.

كردووە  هەستت  و  هوتێل  كارمەندی  ببیتە  دەتەوێت  وێنە  بۆ 

میوانەكان بەڕێز و قەدرەوە خزمەت ناكرێن و پێشوازی لێناكرێن، 

بەرنامەی تایبەتت هەیە دەتەوێت بە جوانرتین شێوە پێشوازی لە 

میوانەكان بكەیت و خزمەتیان بكەیت، زۆریش بە پەرۆشی لەم 

نەبێت  بەرنامەیەكت  هیچ  بەوەی  بەراورد  وەربگیرێیت،  هوتێلە 

و وەاڵمی )بۆچیەكەت( الواز بێت كە نەزانیت بۆچی وەرتبگرن 

زۆر جیاوازە.
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12- بۆچی كاری پێشوت وازلێهێنا؟

كەم  و  الوازی  باسكردنی  بە  بكات  دەست  كەسەكە  ئەگەر 

پێشرت،  دامەزراوەی  و  كۆمپانیا  و  بەڕێوبەر  كورتیەكانی  و 

ڕوانینێكی خراپی لەسەر دروست دەبێت، لە هەموو حاڵەتەكاندا 

دامەزراوەی  بە كەم وكورتی  نەدان  ئاماژە  بین،  دەبێت ڕاستگۆ 

پێشرت، ئەوە ناگەیەنێت ئێمە ڕاستگۆنین، چونكە هیچ پێویست 

ناكات باسی بابەتێكی نا پێویست بكەین.
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زۆر  خـــوارەوە  ئەوانەی  هاوشێوەی  وەاڵمــــی  هەڵبژاردنی 

ئەو  بێت  وایكرد  بێت  وەاڵمانە  ئەو  كرداریش  )بە  دەبێت  باش 

دامەزراوەیە  هەڵبژێریت(:

• لێرە شوێنی كار لە ماڵامنەوە نزیكرتە.

• بواری گەشەكردن و فراوان بوون لێرە زۆر باشرتە.

• ئەم كارەی ئێستا زیاتر لەگەڵ خەون و ئاواتی من دێتەوە.

• بەرنامەی تایبەتم هەیە، ئەم دامەزراوەیە پێش بخەم.

• دەمەوێت ئەزموونی نوێ وەربگرم.

• هتد......
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13-هیوایەتت چیە؟ كام وەرزشە دەكەیت؟

دەیانەوێت بزانن چەندە كارامەییت هەیە لە دەرەوەی كارەكەت، 

ئەگەر یاری شەتڕنج بكەیت، بەواتای  كارامەیی شیكاركردنت 

بێت،  خوێندنەوە  و  وێنە  و  مۆسیقا  لە  حەزت  ئەگەر  بەهێزە، 

الیەنی داهێنانت بەهێزە، ئەگەر حەزت لە وەرزشی تاكەكەسی 

لە  حەزت  ئەگەر  بەهێزە،  تصمیمت  و  دیزاین  كارامەیی  بێت، 

و  بكەیت  كۆمەڵ  بە  كاری  ئامادەی  بێت،  بەكۆمەڵ  وەرزشی 

ئامادەی ببیت بە بەشێك لە تیم.
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خۆئامادەكرن بۆ چاوپێكەوتن

ئەو  لێتدەكرێن،  پرسیارانەی  ئەو  بۆ  بكە،  ڕاهێنان  و  مەشق 

پرسیارانە بنوسە كە ڕەنگە لێتبكرێن، ڕەنگە كۆمەڵێك پرسیارت 

ئاراستە بكرێت لەبارەی ئەزموون و كارامەیی )موئهالت(.

لەگەڵ هاوڕێكەت مەشق بكە ، بۆئەوەی :

• ڕابێیت.

• ترست نەمێنێت.

گرنگە،  ئەوەی  چونكە  بیگەیەنیت،  گرنگە  ئەوەی  فێربیت   •

دەبێت النی كەم لە ماوەی 15 خولەكدا بیگەیەنیت.

• زمانی جەستەت ڕێك دەبێت.
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• نەبرە و شێوازی قسەكردنت باشرت دەبێت.

• چــەندە زیاتر مەشــق بكەیت، 

ئەوەندە بابەتەكە دێتە ناخــتەوە و 

كارامەییەكانت  و  توانا  بە  باوەڕت 

زیـــاتر دەبێت و لە كــاتی وەاڵم 

دانەوەی پرسیارەكان، هەم بەجۆش و 

خرۆشەوە قسە دەكەیت، هەم ئ ئ و 

ئا ئا ئا ... ئەوانەت كەمرت دەبێتەوە.

• هتد ......

ئە م پرسیارانەی خوارەوەش زۆر جار دەكرێن، دەبێت بە تەواوی 

خۆتیان بۆ ئامادە بكەیت:-

• چ شتێك دەتوانی ئەنجام بدەیت و خەڵكی تر ناتوانن ئەنجامی 

بدەن؟

• ئەو كارامەیی و لێهاتوویانەت چیە كە تایبەتن بەم كارە؟

• چ شتێك لەكاری پێشرتت فێربوویت؟

• گەورەترین بەرپرسیاریەتی پێشرت وەرتگرتبێت چیە؟

كارت  بە  یاخود  هێناوە  دەستت  بە  چین  كارامەییانە  ئەو   •

هێناوە لە كاری پێشرتتدا و پەیوەندی هەیە بەوكارەی دەتەوێت 

وەریبگریت؟
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• ئەو كارامەیی و توانـا تــازانە چین، كە بەم زووانە دەستت 

خستووە؟

بە  تواناكانت  پێشرتت، كە  لە سەركاری  بدەیێ  • منونەیەكامن 

كارهێناوە و شتی جوانت كردووە؟

• گرنگرترین شت لە كاردا سەبارەت بە تۆوە چیە؟

• هتد... .

ئەم پەرتوكەی بەردەستت لە ئەنجامی شەونخونی و توێژینەوەی 

مەیدانی و دەیان سەرچاوەی عربی و ئینگلیزی و لێكۆڵینەوە لەوانەی 

كاریان دەستكەوتووە، هتد.... لە دایك بووە، دڵنیات دەكەمەوە، نەك 

هەموو تەكنیكەكان، ئەگەر تەنها چەند تەكنیكێك بەكار بهێنیت، 

كارت دەست دەكەوێت، دەمەوێت بڵێم، ئەگەر بەهۆی ئەم پەرتوكە 

كارت دەست كەوت و تا ژیانت بە كارمەندی مایەوە، داوا لە خودا 

تۆ  لێتكردووە،  گەورەم  زوڵمێكی  چونكە  بێت،  لێمخۆش  دەكەم 

دەبێت تەنها بۆ ماوەیەكی دیاریكراو كارمەند بیت و دواتر بیر لە 

كار و بزنس و پڕۆژەی خۆت بكەیتەوە، ئێمەش وەك دامەزراوەی 

LEAD )كە لە كۆتا پەڕە هەموو لینكەكان دانراون بۆ ئاگاداری 

لە كۆرس و بەرهەمی نوێ( بە هەموو شێوەیەك دەستت دەگرین، 

بۆئەوەی بە خەونەكەت بگەیت، چونكە زۆر ئاسانرتە لەوەی بیری 

لێدەكەیتەوە.

كەوتنی  بۆدەست  تەنها  نەك  لەوەدایە،  پەرتوكە  ئەم  گرنگی 

كارە، بەڵكو بەشێك لە تەكنیكەكانی بەتایبەت ئەو تەكنیكانەی 
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هتد.....  و  وسێرچ  میدایا  سۆشیال  و  خۆپێگەیاندن  لە  باس 

دوای  لەسەریان  بیت  بەردەوام  ئەگەر  خۆتدا  بواری  لە  دەكەن، 

دەستخستنی كار، ڕۆژ بە ڕۆژ بیركردنەوەكانت گەورەتر دەبێت و 

بیر لەوە دەكەیتەوە ببیە خاوەن بزنسی خۆت، بە پێچەوانەوە هەر 

كە كارت دەست كەوت، وازبهێنیت لە خۆپێگەیاندن و فێربوونی 

بە كارمەندی مبێینیتەوە،  تا ژیانت ماوە  كارامەیی نوێ، دەبێت 

بۆیە  لە ژیانێكی كولە مەرگی و ژێردەستەیی.  ئەوەش جۆرێكە 

كاتێك كارت دەست كەوت دەبێت زۆر بە ئیتقانەوە بیكەیت.

الله  )إن  دەفەرموێت:  وسلم(  علیە  اللە  )صلی  پێغەمبەرمان 

يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنه( واتە: )بە ڕاستی خوای گەورە 

ئەوەی خۆش دەوێت، كاتێك یەكێك لە ئێوە كارێكی كرد، زۆر بە 

نایابی و ڕێكی بیكات( .

خاوەن كارگەیەك بۆی باسكردم لە كۆی 20 كەس كە وەكو 

تێست وەری گرتون، تەنها 2 كەسی هێشتۆتەوە، كاتێك هۆكاری 

ئەوەم لێپرسی بۆ ئەو دوانەی هێشتۆتەوە، ووتی: ئەوانە كاریان 

سۆشیال  لە  ماڵەوەش  دەچونەوە  كە  دەزانی،  خۆیان  بەكاری 

میدیاكانی خۆیانەوە، بەرهەمەكانی كارگەكەمیان باڵو دەكردەوە 

دەكەیت  هەست  دەكەن  كار  جوانی  بە  ئەوەندە  دەیانناساند،  و 

خاوەنی كارگەكەن. 

لەكاتی توێژینـەوەمدا گفتوگۆم كرد لەگەڵ باخـــەوانێك )كە 

دروست  بۆ  باخچــەیان  بۆئەوەی  دەهات  بۆ  تەلەفۆنی  بەردەوام 

دەكەوێت؟  دەســت  كارت  ئەوەندە  چیە  نهێنی  لێمپرسی  بكات(، 
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ووتی: هەر باخچەیەك بكەم، بە هەموو توانامەوە ئەوپەڕی سەلیقەم 

بەكاردەهێنم و چۆن بۆخۆم كار دەكەم ئەوا دروستی دەكەم.

كاتێك سەیرم كرد، ڕاگەیاندنی الوازە،  بەاڵم وەك خۆی ووتی: 

بە  كاتێك كاردەكەم بۆهەركەسێك، ئەم كەسە ژمارەكەم دەدات 

خەڵكی تر و هەمان خەڵك دەبنەوە ڕیكالم بۆم.

بۆم دەركەوت، ئەم كەسە ئێستا هاتۆتە قۆناغی ئەوەی پیشەكەی 

بكاتە بزنس و تەنها سەرپەرشتی بكات، بەاڵم ئێمە 2 گرفتامن هەیە 

كە لە كۆرسی »داهێنان لە كار و بزنسەكەتدا بكە« چارەسەریان 

دەكەم، هەم:

1- بیركردنەوەكامنان لە سنووری تەسكدا قاڵبی گرتووە و بچووكە 

و متامنەمان بەخۆمان نیە،  بەپێچەوانەی ئەوانەی كاری مەزن و 

بزنسی گەورە دەكەن.

هەموو كەسێك  دەكرێت  )كە  كارامەیی  و  تەكنیك  نەزانینی   - 

فێری ببێت(.

لەم  كەسێك  هەر  ئەگەر  دەڵێت:  هەیە  ئاڵتونی  قسەیەكی   

جیهانەدا بتوانێت كارێك بكات، ئەوا هەركەسێكی تریش دەتوانێت 

هەمان كار بكات، بەمەرجێك حەزی لە كارەكە بێت و وەك ئەو 

بیكات.
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لەكۆتایدا

و  خێزان  لە  ئێمە  تاكی  پێگەیاندنی  و  پەروەردە  رسوشتی 

قوتابخانە و زانكۆ و كۆمەڵگادا، وایكردووە تاكی ئێمە چاوەڕێبێت 

ئەوەندە  كارتێكراوە،  ئەوەندەی  بۆیە  بدەن،  ڕوو  ڕووداوەكان 

نیە،  بكەر  ئەوەندە  كراوە،  كارلەسەر  ئەوەندەی  نیە،  كارتێكەر 

ژیانی  و  دەرفەت  خوڵقێنەری  ئەوەندە  پەراوێزدایە  لە  ئەوەندەی 

خۆی نیە.

بە  ئەوەندەی  كوژراوە،  لەئێمەدا  دەستپێشخـەری  ڕووحی 

ئەوەندە  بــدەن،  ڕوو  شــتەكان  دادەنیشین  چاوەڕوانیەوە  دیار 

بیرلەوە ناكەینەوە شتەكان چۆن ڕوو بدەن، ئەمەش جیاوازیێكی 

دەیانەوێت  ئەوەی  وادەكەن  كە  سەركردەكانە  كەسە  زۆرمەزنی 

چ  چاوەڕوانن  و  تەماشاكەر  تەنها  ئاسایی  خەڵكی  بەاڵم  ببێت، 

شتیك دەبێت.

مەزنیان  كاری  نزیكدا  و  دوور  مێژووی  لە  ئەوانەی  هەموو 

بارودۆخەكان  نەك  جار  زۆر  و  خولقاندووە   دەرفەتیان  كردووە، 

لەبار نەبوون، بەڵكو بارودۆخەكان زۆر دژوار بوون، ئەوان كۆڵیان 

نەداوە، حسنی كوڕی هەیسەم كە وێنەی لەسەر 10 هەزاری كۆن 

هەیە، منونەیەكی جوانە، حسن كە بە باوكی ڕووناكی نارساوە، 

مەگەر دەست بەسەرنەبوو)بەبێتاوانی( بۆماوەی 10 ساڵ، بەاڵم 
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و  ڕووناكی  لە  بوو  لێكۆڵینەوە  خەریكی  ژوورەكەیدا  لە  تەنها 

 500 ماوەی  بۆ  پەرتوكەكەی  كە  دۆزیەوە  شتی  كۆمەڵێ  دواتر 

دەخوێرنا، وەك سەرچاوەیەكی زۆر  ئەوروپا  زانكۆكانی  لە  ساڵ 

مەزن لە بواری ڕووناكیدا.

هەر كەسێكی مەزن پێی سەرسامیت، چ كوردی خۆمان بێت 

پڕشنگدارەكانی  الپەڕە  خۆی  بخوێنەوە،  ژیانی  بچۆ  بیانی،  یان 

بۆتە  خۆی  خۆی،  ژیانی  بەتەڵی  بۆتە  خۆی  نەخشاندووە،  خۆی 

و  نوسیوەتەوە  ژیـــانی  مــێژووی  كەشتی خۆی، خۆی  كاپتنی 

بەدیار ڕووداوەكانەوە دانەنیشتوە بۆی بنوسنەوە، چونكە مرۆڤە 

بێت  تێدا  شتانەی  ئەو  ژیانیان  الپەڕەكانی  ئامادەنین  گەورەكان 

كە حەزی پێناكەن، دەبێت پڕبێت لەو دەرفەت و دەستكەوتانەی 

نەخشەسازی  و  ئەندازیار  ئەوان  دادەنێن،  بۆ  نەخشەی  خۆیان 

ژیانی خۆیانن.

بێت،  هەوڵێك  پەرتوكە  ئەم  دەبینم  بەوەوە  خەون  منیش   

زۆر،  ئێجگار  كوردستامنان  چونكە  ژیانت،  سازی  نەخشە  ببیتە 

بەتواناتری  لەوە  زۆر  زۆر  دڵنیاشم  پێتە،  پێویستی  هتد......... 

فەرموو  دەكەیت؟  چی  چاوەڕێی  كەواتە  لێدەكەیتەوە،  بیری 

دەستپێبكە.....

و  هەوڵ  بارتەقای  خــوایەی  ئەو  دەسپێرم،  دلۆڤانت  بەخوای 

دەداتەوە  باش وەاڵمیان  بەرهـــەمی  بە  مــرۆڤەكان،  تێكۆشانی 

لەهەردوو دنیا.

بیرت نەچێت، چاوەڕێی كاری گەورەم لێت..........
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چاوێكت لەسەر ڕاگەیاندمنان بێت كە لە خوارەوە لینكەكان 

دانراون، بۆئەوەی ئاگاداری بەرهەمی نوێ و هەموو ئەو كۆرس 

و ڕاوێژ و كەوچینگانە بیت، كە لید لە بواری بزنس ودامەزراوەدا 

و  ئازادی  بە  بگەیت  زووتر  بۆئەوەی  دەكات،  پێشكەشی 

سەربەستی دارایی و ببیتە خاوەن بزنس و دامەزراوەی خۆت بە 

شێوەیەكی ئەكادیمی و پڕۆفیشنااڵنە.

www.leadku.org

lead_foundation4

lead.foundation

Lead_Foundation
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