
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
ِپتر شابر: "نويسنده    Peter Schaber, Diyarbakir-     دياربکر"ِ

  .ن .م: برگردان از 
  ٢٠١۶ می ١٩

  

  "داستان زندگی زنان را قابل مشاھده سازيم"

تنھا ژوناليست ھا  و  Jin Haber Ajansi (Jinha)) جينھا(جين ھابرآجنسی در دفتر خبرگزاری 

  .خبرنگاران زن کار می کنند

  
  "   Guzzy گوزی"خانم: مصاحبه با

  )ترکيه(در دياربکر " ِپتر شابر: "مصاحبه گر

  

تی و ھمچنان  به خاطر داليل امني. در شھر دياربکر ترکيه کار می کند) جينھا(در رأس خبرگزاری " گوزی" خانم 

  .کيد بر ماھيت کار دسته جمعی  در اين گزارش از نام مستعار استفاده می کندأجھت ت

  

  : الؤس

از چه زمان وجود دارد و به چه تعداد خبرگزار در اين جا کار می . توسط زنان برای زنان است) جينھا(خبرگزاری 

  کنند؟

  ":گوزی" خانم 

ما سعی . زنان: ت فقط  يک موضوع داريميعما در واق. ُن کردی تاسيس شدنج ز توسط پ٢٠١١جين ھابرآجنسی در سال 

 زنان ترکيه - ُدر قدم اول داستان زندگی زنان کرد را می نويسيم. می کنيم، تمام جوانب زندگی واقعی آنھا را پوشش دھيم

راسر جھان را نيز در خبر ما می کوشيم، صدای زنان س.  را که در مناطق شرق ميانۀ ترکيه زندگی می کنندرا و زنانی

  . ما می خواھيم، داستان زندگی زنان را قابل مشاھده سازيم. ھای خود انعکاس دھيم

ِدفتر مرکزی ما در شھر دياربکر است، اما دفاتر ديگر در بسياری از شھر ھای بزرگ ترکيه نيز داريم، در کوبانی، در 
 اکثريت شان داوطلبانه و تعداد - برنگار زن با ما کار می کنند  خ۶٠ً عاجم. روجاوا و در شھر سليمانيه در شمال عراق

  .ھمکاران ما فقط زن ھاستند، ما ھمکاران مرد نداريم. شان محصل اند
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  :الؤس

اين . وضيعت را اضطراری اعالم کرد. ُدر ماه ھای اخير، ترکيه يک جنگ بيرحمانه را به شمال کردستان انتقال داد

  ی زنان داشت؟عمل چه اثری به خصوص باال

  ":گوزی" خانم 

شھر . ُزنان و در مجموع مردمان ملکی، توسط  پوليس و عساکر دولتی به جبر از خانه ھای شان بيرون کشيده شدند

. ًھای سور، جزيره، سيلوپی، نصيبين که بيشتر تحت فشار قرار دارند، اکثرا مرمان فقير در اين شھر ھا زندگی می کنند

زنانی که آنجا زندگی می کنند، تحت اين شريط . طق به ھيچ نوع توسعۀ افتصادی کمک نکرددولت ھرگز در اين منا

آن ، )منع رفت و آمد(با اعالم وضيعت اضطراری . باغچه ھائی را بنا کرده اند، که در آن کار می کنند] فقر اقتصادی[

  . را که داشتند، نيز از دست دادندچيز کمی

آنھا به روی . وی خود، به خصوص به زنان دشنام ھای نژادپرستانه و فحش جنسيتی می دھندَنيرو ھای نظامی در پيشر

 و بدتر ازين را، که من نمی –می نويسند " شما کجا ھستيد؟. ما برای دختران اينجا آمده ايم" ديوار ھا شعار ھای مانند 

-Fraueneinheiten der YPSفاع از خود د"نيرو ھای دولتی، زنان متعلق به گروه ھای . را تکرار کنم خواھم، آن

Jin "که می کشند، لباس ھای شان را از بدن شان بيرون و از اجساد برھنۀ  آنھا عکسبرداری می کنند را بعد از اين .

  چه می توانم به اين عمل بگويم؟. اين يک عمل وصف ناپذير است

  

  :الؤس

  کدام موانع را دولت سر راه کار تان قرار می دھد؟

  ":گوزی " خانم

که آنھا کوشش کردند، که از تظاھرات و اعتراض  فقط  به خاطر اين.  از ھمکاران ما دستگير و زندانی شده اندتعدادی

م، که ما متوجه شده اي. نج نفر از ھمکاران ما دستگير و زندانی شده انداز سال گذشته تا حال پ. ھا  اخبار تھيه کنند

.  عکس العمل از خود نشان می دھند، زيرا آنھا با زنان خبرگزار عادت نگرفته اند ديگریپوليس و نيرو ھای ويژه طور

ِعالوه بر اين، دولت وبسايت ". شما ھا اينجا چه می کنيد؟ شما بايد در خانه ھای تان باشيد"ال می کنند، ؤآنھا ھمواره س
  .ما را متواتر قفل می کند

  

  :الؤس

به ھر حال، در اين منطقه به ھيج وجه بديھی نيست، که زنان با چھره و بيانيۀ . زنان قرار دارند) جينھا(در محور کار 

  آيا بعضی اوقات مشکل نيست، که مردم را حاضربه گقتن کمترين چيزی ساخت؟. خود در اخبار نمايان شوند

  ":گوزی" خانم 

س صحبت کنند و نمی خواھند که از ًاغلبا می خواھند که ناشنا. به خصوص در شرايط  فعلی. ًبلی، آنھا اغلبا ترس دارند

زمانی که باھم به حيث زن صحبت می . اما ما نيز زن ھستيم. ه اين دشوار استتالب. ايشان عکسبرداری صورت گيرد

  . کنيم، به صورت عموم برای مصاحبه شونده راحت تر است

  

  : الؤس

  زارش ھا مناسب اند يا خير؟ی که در اروپا نشر می شوند، چگونه ست؟ آيا گئبرداشت شما از گزارش ھا
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  ":گوزی" خانم 

ُت در اين منطقۀ کردستان که در قلمرو ترکيه واقع شده است، يعمن فکر می کنم، وض. ارشی وجود نداردھيچ نوع گز

آنھا به حقوق زنان عالقه مند نيستند، آنھا عالقه ندارند،  بدانند که آيا انسان ھا . برای رسانه ھای اروپائی جالب نيست

  .ينجا می ميرند، آنھا به ھيچ چيزی که اينجا اتفاق می افتد، عالقه ندارندا

  : منبع

de.jungewelt.www 

  

 

 
 


