
خەڵکی باکووری کوردستانە و هاوواڵتی نەرویجە. ئەو پرۆفیسۆری خویندنەوە ( Haci Akman)حاجی ئاکمان 

، و ئایین. پرۆفیسۆر ئاکمان زۆر ، مێژوو، خوێندنەوە کولتووریەکانکولتووریەکانە لە زانکۆی بێرگەن، لە بەشی ئارکیالۆژی

بە زمانەکانی نەرویجی و ئینگلیزی باڵو کردوونەوە. بوارەکان و حەزی توێژینەوەی ئەو بریتین لە کۆچبەری،  یتوێژینەوە

ڤەمان لە چەند ساڵی ڕابردوودا لە ئورووپا بەردەوام بە شێوەی خۆبەخشانە و  ئەتنیستیە، دیاسپۆرا و میراتی کولتووری.

بە کوردستانەوە هەبووە و لە زۆر کەیسدا خۆی بەڕێوەبەر و ڕێکخەری  کردەیی بەشداری چاالکانەی لە کۆڕەکانی پەیوەندیدار

 چاالکییەکان بووە.

  

خەڵکی دەهۆکە و هاوواڵتی نەرویجە. خاوەنی بڕوانامەی کارناسییە لە کولتوور و زانستدا ( Veman Lineva) نەڤاڤەمان لی

ئەو سەرۆکی کۆمەڵەی خوێندکاری کوردستان بووە لە و هەروەها بڕوانامەی ماستەر لە زانست و ئاییندا لە زانکۆی بێرگێن. 

 چاالکی مەدەنیی و باندۆردانەری تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانە. بەرگێن لە کاتی خوێندنی لەوێ. لینەڤا زانکۆ

 

خەڵکی ڕۆژهەاڵتە کوردستانە و هاوواڵتی نەرویجە. نووسەر و چاالکی سیاسییە. چەند ( Sirwan Kawsi)سیروان کاوسی 

زمانی کوردی چاپ کردووە، لەوانە هۆکارێکانی بەدەولەتنەبونی کورد  و مێژووی دەسەالتداریەتی ئایینی لە  کتێبێکی بە

ساڵ وتەبێژی كۆنگرەی نیشتمانی  ١٢ئێران. ئەو كەسایەتیەكی چاالک بووە لە كۆنگرەی نیشتمانی كوردستان دا، بۆ ماوەی 

 . کاوسیكاری کردووە.  حەز و بواری توێژینەوەکەی مێژوویە كوردستان  بووە و ماوەی سێ ساڵیش لە ڕادیۆی کۆنگرەدا

 پەیوەندییەکی نزیکی لەگەڵ جەماڵ نەبەزدا هەبووە و لە تایپکردنی شەش کتێبی جەماڵ نەبەزدا هاوکاری بووە.

 

کۆ خەڵکی باکووری کوردستانە و لە شاری ئامەد دەژی. ئەو خوێندنی مێژووی لە زان( Faxriya Adsay)فەخریە ئەدسای 

تەواو کردووە. هەروەها خاوەن بڕوانامەی  تەکنیکی ڕۆژهەاڵتی ناڤین و ماستەری لە کۆمەڵناسی لە زانکۆ دیجلە لە ئامەد

ماستەرە لە زمان و وێژەی کورد لە زانکۆی ماردین. ئەو نووسەر و هەڵەچنە لە گۆڤاری زارامە )گۆڤاری ڕەخنە و تیۆری 

ێ دەرچووە(. ئەو کتێب و وتاری زۆر لە ئینگلیزییەوە بۆ تورکی و کوردی شانزدە ژمارەی ل ٢٠٢٢-٢٠١٤کە لە نێوان 

وەرگێراوە. دوایین کاری وەرگێڕانی ئەو بۆ سەر کوردی ئۆتۆبیۆگرافی گۆڵدا مەیێر. فەخریە، لە ئێستادا، خەریکی وەرگێڕانی 

 می کوردییە.ئۆتۆبیۆگرافی مەهاتما گاندییە بۆ کورد. بوار و حەزی توێژینەوەی لەسەر ناسیۆنالیز

 

 ۆیزانک ەل ەرەماست ەیوانامڕب ینە. خاوەکوردستان یکەڵو خ یەایمانەڵئ یتاڵ( هاووBehkash Takoukتاکووک ) شەکێب

-kurdische ەل یاسیس ییرکاریف ەیژڕۆپ یرەبەوەڕێب کەو ڵەسا ندە. چدایناسەڵمۆک یبوار ەل رتۆفرانکف ەل ەتۆگ

gemeinde-deutschland-e-v داریندەوەیپ ینڤیو ج اریمنێس رۆز ەل دایاسیس یرکارێف ەیژڕۆپ ەل  وە. ئکاتەکار د 

 ەل ەجگ  ەاری. دەکردوو شەشکێو پ ەوینووس ەوەمبارەل یو و گوتار ەبووەه ەیچاالکان یشدارەب ەوەکوردستان ەب



 وامەردەب ابردوودا،ڕ ڵیسا ەد ەل هاەروەەه ش،ەکێ. بەبوو شیناریمێس کەڵێمۆک یرۆراتێدۆو م رەکخڕێ ۆیخ کردن،یشدارەب

 .ەکردوو ایمانەڵئ ەل یکانییەکورد ییەو چاالک ەژڕۆپ یشدارەب ەخشانەبۆخ

. ئەو NRWلە ئەڵمانیا دەژی. ئەو چاالک و نووسەرە. ئەندامی شۆڕای نەتەوەیی کوردە لە  (Xunav Haco)خوناڤ حاجۆ

خەڵکی قەترانی ڕۆژئاوای کوردستان و لە ئاڵمان دەژی. چوار ساڵ ڕاهێنانی  هەرەها بەڕێوەبەری ڕێکخراوەی ڕووناهییە.

لە دۆرتمۆند کاری کردووە  WDR لەگەڵ 1995 - 1990پەروەردەیی لە بۆخوم لە خوێندنی ئافرەتان تەواو کردووە. لە 

ئەندامی  .ی ژناندامەزراندنی گروپی کاری نێودەوڵەتدا.  ١٩٩٢لە  .)بەرنامەی کوردی( / ڕۆژنامەگەری خوێندووە

لە بەشی ئافرەتان لە زانکۆی بۆخوم خوێندوویەتی، تیشکی خستۆتە سەر  .تا ئەمڕۆ ١٩٩٤پالتفۆرمی ژنانی کورد لە ساڵی 

(. ٢٠١٣ - ٢٠٠٦) ئەندامی ئەنجومەنی ژنان لە شارەوانی بۆخوم(. 2000 - 1996) پرسی ئافرەت لە کولتوور و سیاسەتدا

لە بۆچوم کوێرنبێرگ/ و دەستی بە کارکردن کردەوە وەک بەڕێوەبەری  WIS بخانەی زمانیدامەزرێنەر و بەڕێوەبەری قوتا

 تا ئێستا. ٢٠١١ساڵی لە  NRW ئەندامی ئیدارەی ئەنجومەنی نیشتمانی کورد لە(. ٢٠١٦ - ٢٠٠٩) ڕۆناهی

 

خەڵکی کوردستانە و توێژەرێکی سەربەخۆیە. ئەو کۆمەڵێک وتاری بە کوردی باڵو ( Sirwan Renas)سیروان ڕێناس 

کردوونەوە لەوانە: قەیرانی ناسنامەی نەتەوەیی لە بزووتنەوەی کوردستاندا و هەروەها دێموکراتیزەکردنی دێموکراسی؛ ڕەخنە 

ەن بوو بڕوانامەیە مەستەرە لە زانستی سیاسەت لە بنەما تیۆریی دێموکراتی لە گۆشەنیگای نەتەوە بێدەوڵەتەکانەوە.سیروان خاو

و خوێندنەوە جیهانییەکان. لە ئێستا، ئەو خوێندکاری زانستی سیاسەتە لە زانکۆی پەنسیلڤانیا. بوارەکان و حەزی توێژینەوەی 

، و بریتین لە تیۆری سیاسی، ناسیۆنالیزمی لیبرال، تیۆری دێموکراتی، سەربەخۆیی )جیابوونەوە(، دادپەروەری خاک

 ڕێکخەری خەاڵتی جەماڵ نەبەزە. سیروانخوێندنەوەگەلی سنوور. 


