
 

 
 

Wusa û cuda bimînin 
 

Hevpeyvîn bi Mohamad ji JMD ya CJD Nienburg re behsa 
Bawer û hêviyên pêşerojê wekî mirovek (mirovek penaberiyê) di Almanya 

 

 
 

"Ez difikirim ku jinên wekhev meriv xwedan maf hene." 

 

Mohamad sê sal berê berî Almanya ji Sûriyê derket. 
Di projeya me "Role Playing - Derbarê Jinên Cinsî Li Hev 

"wî di bûyera me ya Nienburg / Weser de beşdar kir. 
Me ji wî pirsî ew çawa li Elmanyayê wek mirov e. Çi ye? 

serpêhatiyên berê, daxwaz û armancên wî? Ew çi difikirin 
Wekheviya jinê? Roja ku rola cinsî ji bo wî tê lîstin? 

malbata pêşerojê? Çawa ku li civata xwe li penaberan bipeyivin 
Rola mê jina jinê? 

 
Hûn di sê salan de ji we re Elmanî ye? Tu çawa ye? 
 
Ji ber vê yekê ez baş im. Lê gava ku ez hatim Elmanyayê bûm, hebû 
Min ji çend rojan pêşî ji xelkê ditirsim, çimkî ez wan nas dikim 
ne. 
Niha ez bi gel re digerim. Niha ez dikarim wê fêm bikim. Min heye 
heval û hevalên baş. Û hevalek mezin! 
 

"Lê ez ji destpêka sosyal bû ..." 

 
Çima we li Almanya we dest pê kir? 
 
Di destpêkê de firotanê hêsan e dijwar bû. Min dikarim Îngilîzî, 
lê firotan nikarin. Piştre ez bi kêfxweş bûm dît. 
Lê ez ji destpêkê û paşê Elmanî bûme ji hêsantir bû 
hîn bûn. 



 

 
 

"Min fêr bûye min." 
 

Hûn li vir li Elmanyayê li vir dît? Ciyê te, te 
nasname (nû)? Ma kî an çi tiştê we kir? Hûn bi hêdî dûr kir? 
 
Min ji min re hîn dikir. Min fêr bû ku meriv çawa têkiliya mirovan 
qebûl dike. Min fêr bû ku ez nexweş be. 
Min ê gumanbarek hûrguman bûm, lê hê tu carî. Çimkî min fêr kir 
ku ez herdem naxwazim ku hûn hêrs bibêjim û mirov wê herdem herdem neyê 
bi min re xerab 
Ez jî ji JMD re li CJD alîkariya me kir. Li wir gelek pêşniyarên projeyê im 
li wir. Musical, fîlm û stranan. Ew bi karkerên gelek kêfxweş e 
û tev tev lê 
 
 

 
"... û paşê min naxwaze ku mirov li Xwedê bawer dikin an na." 

 
Hûn difikirin ku hêviyên ku ji civakê dibe 
pirsîn? Ji bo daxwazên te, helwesta xwe bigire, 
paşerojê jî planên? 
 
Almanên xwe şerê berê bû. Û ew ne naxwazin 
zêdetir. Ew dixwazin aştiyê. Ji ber vê yekê ew alîkariya penaberiyê dikin. 
Ez dixwazim li vir bi aştiyane li vir hemî bimînin û ez naxwazim eger ew 
Mirov bi Xwedê bawer dikin an na. Divê her dem di nav wan de rêzdar be 
Li wir bimînin 
Elmanan hêvî dikin ku penaberên ku ew li vir hene nîşan bidin. ew 
hêvî dikin ku penaberan ku li vir derfetên xwe bigirin. 
 

Hêvên me ji bo wan in. Ez dikarim gelek tiştan bikim. Lê ez tenê sê salî me 
li Almanya. Her tişt hinekî bêtir hewce ne. Ez herdem hewl dikim 
bi zimanê xwe û her tişt bi çêtirîn baştir bibin. Her tişt bi we re tê. 
 
 

"Pir girîng e ku jin nikare nabêjin!" 
 

Gelek penaberan li Almanya pêşî li yekem bi yekser bi hev re hevdîtin 
çanda cinsî ya nû Têwendiya navbera jin û mêr, hestên wan 
û behaviors, cihêrengên modela rola û mafên û 
Nirxên ku di rêjeya Elmanyayê de, li ser Elmanyayê dijîn û rûniştin 
bê xwestin ... ev tiştê we çawa bandor kir? Ma hûn çi dixwazin, çi ne? 
Te çi kir? 
 
 
Ez hez dikim û wusa wekî ku li Almanya mêr û jinên li Almanya hev re hev re têkilî 
dikin 
Ez di heman demê de ne. 
 



 

 
 
Ji ber ku jinên li Elmanyayê gelekî azadiyê ye ku ew dixebite 
herin û biryara wek mirovan, ez dixwazim. Ew pir e 
girîng e ku jin dikarin bêje "na!". 
Lê di heman demê de ez difikirim ew pir xirab e ku jin jî jî dixebite. Zarokên 
her dem her dem herdem her û her bavê we hewce ne. Bav bav e, lê dayik e 
ji bo zarokan re rolek mezin dike. 
Ez zarokek dijwar bû. Min xeletiyên xwe çêkir û min xirab bûn 
Notes. Bi pirsgirêkên min, ez nikarim bavê min, tenê 
diya min. 
 

 

„Ew dibêjin ku jin jî jî kêfxweş dikin û jiyanên xwe dixwînin. Piştre ye 
Hin caran di nav mirovan de pirsgirêk hene." 

 
Bi projeya me "Role Playing" em ji penaberên ciwan dixwazin 
forumê, pirsên wan, nêrîn û daxwazên li ser rola zayendî pêşkêş dikin 
û rola wan li Almanya. Ma hûn difikirin ku merivên hêrs dikin? 
divê li ser wê bipeyivin? Yan dibe ku ew li ser me re rêjeyên me hene 
an jî di komê de li ser biaxivin? 
 
Gelek mêran dibêjin ku jin her dem heye ku li malê bimînin. Divê ew bixwin 
û lênêrîna zarokên xwe bikin û xaniyê xwe bibin. 
Lê gelek mirov hene ku dibêjin ku jin ne tenê li malê dijîn 
rûniştin û li dû zarokên xwe binêrin. Ew dibêjin ku jinên wan jî jiyana xwe hene 
kêfxweş û xwendin. Hingê carinan 
 
di nav pirsgirêkan de hene 
Men. Hinek dibêjin jinikê zewicî li malê rûnin û wê 
din dibêjin ku ez dixwazim jinek bixwaze ku dixebite û her dem bi hêz e. 
 
 

"Ev hîn hîn zarokên ku ew zarokên xwe hene." 
 

Li dijî dinyayê çawa dijberî, cudayetî û wekhevî çawa dikin? 
Gava ku Almanya bi Sûriyeyê digel rêjeya cinsî ye? 
 
Di bajarên mezin ên Sûriyeyê, jin dikarin xwendin û piştre kar bikin. 
Lê di gundên piçûk de keçan di 14 salî an 15 salî de ne 
zewicî ye. 
Min li hin dibistana ku keçik zewicî bûne min hez dikir. ez 
difikirin ku rast nîne, ji ber ku ew nizanin çi hez dikin û çi ji wan hez dikin 
dikarin pêşerojê bînin. Ew hîn jî zarokên ku paşê zarok hene. 
Mirovên ku wê bi zewacî re bi zewicî 35 salî re têne zewicandin. Dêûbav 
biryar da ku keçên xwe. Ez nizanim ew baş e. 
 
 
 
 



 

 
 

"Ez difikirim jinên wekhev meriv wekhev be." 

 
Çimkî ji bo jinên penaberan ji jinên penaberan re cuda ye? 
 
Li pêşî hebû ku ji bo keçan û dersên ji bo keçikên tenê. Ger hebe 
Zarokên ku li vir li dibistana dibistanê, divê ew hîn bibin, 
dersên hevpeyman li ser desthilatdar in. 
Li Sûriyeyê, jina hema hema hema hema tenê dema ku zewicî li malê dimîne. Li vir 
Elmanya cûda ye. Li vir jî ew e ku dixebitin. 
Dema ku ez zewicî, jina min dikare xwendin û bêdeng bikî. ez 
Ez jî dixwazim lênêrîna zarokan, lê her dem ne. ez 
difikirin ku jinên wekhev meriv wek mirovan be. Divê hûn 
fêr bibin, xwendin û kar bikin 
 
 

"Dayikên ku çi hewce ne pêwîste dayikên dayik dikin." 

 
Hûn bi tenê Almanyayê hat. Ma hûn dixwazin malbatê? 
avakirin? Çawa hûn bi jiyanê hev hev bikin çawa, wek. kî ye 
karê ku di derbarê zarokan de carî dike, kî di derbarê malbatê de dike? 
 
Jinên ku ji wan re bêtir ji mirovan re bêtir fikar dikin, ji bo zarokên xwe hene 
Ji bo zarokan berbiçav bikin. Ez bi zarokan re gelekî sebir nakim. Bav 
Her weha rola mezin lîstik dike, lê rola herî girîng ew her tim bi destê dayikê tê lîstin. 
ew 
Dayik parastin û zarokên ku baştirîn fam dike. Dayikên ku baştir dibin fêm dikin 
Zarok hewce ne. Hûn ji bo zarokên xwe çêtirîn heye. Bavên tenê tenê bikin 
Zarokên ku ji wan re dipirsin ka çi dikin, lê ew ne bi xwe têne 
li kîjan zarokan dixwazin. 
Jinên ku di berê de dihêle jinan de pir dirêj û tehfîlan nas kirin 
û li Elmanya wan wekhev li Almanyayê ye. 
Ma hûn armancê wekheviyê piştgirî bikin? 
Ez ji xwe hez dikim ku jinan şer dikin. Lê jinê nikarin 
ku hemî pîşesaziyê mîna mêr. Hin karûbaran tenê dikarin meriv, wekî 
ji bo nimûne, pencerek yan mekanîzmayên ereb. 
 

Gelo hûn tecrûbeyên berbiçav / tecrûbeyên nijadperestî li Almanyayê bûn 
Yek pir caran xerîb dike. Ew qenc nake. Û hûn nikarin tiştek nekin 
Ji aliyê din ve, gava yek ji te re dibêje, "ev xan e!" çimkî ew rast e. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

"Mirovek hemî yek e, lê herkes bawer dikin û cûda hîn dibe." 

 
Divê ji bo penaberan çi pêwîste? Em ê di pêşerojê de dikane 
li hevgirtinê hev re dijîn? Ma ji bo serkeftî yek ji utopyayê heye? 
Li hev dikin? 
 
Penaber diçin dibistanê û zimanê fêr bibin. Lê gelek kes tune 
Ez dizanim ka çawa têkiliyê bibînin. 
Ez hevalek heye ku di asta B1 de heye. Ew dikare xwendin û baş binivîse, 
lê wî nizanin ku çawa çawa bi almanca têkilî re bike. Ew dikare 
baş nizanin. Têkilî ji bo wî gelek zehmet e. 
Alman dikarin dikarin kulturiya erebî bizanibin û em bi hev re biaxivin 
Elmanî almanî baş û zûtir hîn dikin. 
Divê em bi hev hev re bibin nexweş. Em mirov hemî heman, lê her kesî 
bawer bikin û cûda hîn bikin. Divê em bi hev re xweş bibin û hev re hîn bikin. 
 

Hevpeyvîn û Wêne: Manfred Brink 
Têkilî: manfred.brink@vnb.de 

 
www.g-mit-niedersachsen.de/rollenspielen/  
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