
  ...مارلین گرۆشكا ئه وژنه ی هه میشه پده آه نی
 

   به خوندآاری خانه ی مامۆستایان وه رگیرام، 1981سای   من گه رچی             
  .. ساڵ خوند12 سام به 3 ته واوم آرد، واته 1993به م سای

  ی بووم به مامۆستا له آانی مازوو، گه رچی من ده متوانی مووچه 1993هه مان ساڵ 
   آاتژمر له دوآانی باوآم له ئه سحابه سپی په یدا1یه ك مانگی مامۆستایی به 

  ...بكه م ، به م مامۆستاییم هه بژارد
   ساك بۆ ویژدانی خۆم مامۆستاییم آرد له و گونده، ناسیاوكمان قسه یه آی        

  ، یه آه م بهآاروباری خه ك به دوو شت ده ڕوات به ڕوه : جوانی هه بوو ده یووت
  چۆن.  آه له ڕاپه رینه وه ئه ویش نه ما ویژدان، آه ده مكه نه ماوه، دووه م به ترس

   مامۆستایه ك بووم ئه وه خه كی گووند ده زانت ،سه یر مامۆستایه ك بوو  آه
  گه رچی,  سه رپه رشتیارم بوو، شه وك هات و المان مایه وه ،  زۆر ڕزمان لگرت

  ه ك باسی  ڕامیاریمان نه آرد، نازانم بۆچی له هه سه نگاندندا به هیچ شوه ی
  .دانابوو بۆم) 66   (

  نه بت) آوردایه تی( ساڵ مامۆستایدا بۆ یه آجاریش بۆ مناڵ باسی 4من له ژیانی 
  .باسی ترم نه آردووه، له گه ڵ ئه وه ش زۆر په یوه ستی بیروباوه ڕی خۆم بووم

) ئه نجومه ن(و ) مامۆستاآه ی تر(  له آشه ی نوان داهاتوو آه  بۆ سای        
  الیه نی مامۆستاآه م گرت و له سه ر داوای خۆم گوزرامه وه بۆ گووندی میوان  من،

  )...آانی وه یسه( دۆستی 
  من تا ئستاش خۆم به قه رزاری ئه و گونده ده زانم و ئه و ساه به خۆش ترین سای

وه ده بینم و له و گونده وانهژیانی خۆم ده زانم ، آه تا ئستاش سه دان خه ونی پ  
  له سه ر داوای پیاوان و ژنانی گووند ، خۆم و خزانم بیارمان دا دوو. ده مه وه

  .بۆ بكه ینه وه) خۆبه خشانه( خولی خوندنیان 
په روه رده ی ( داوای خولكی نه هشتنی نه خونده واریم له   آاتك             
آرد،ووتیان مووجه مان نیه ، من ووتم داوای مووچه م نه آردووه ، به م ) سلمانی

 خۆت له  هتد بۆ دابین بكه ن ، ووتیان هیچمان نیه ،....پوستی په ڕاوو په ڕتووك و 
آه آاری نوان ) موهه نه د( به ڕكه وتی سه یر ..  خۆت ده ست پبكه بیاری سه ر

  2 ،نامه یه آی بۆ نووسیم   له ووبوو ده آرد) یپه روه رده ی سلمان(و) یونسف(
  . به رامبه رپویستیه آانی بۆ دابین آردم

به شداری یه آه م آۆبوونه وه ی ڕكخراوه ژن و ئافره تانی سلمانیم  آاتكیش        
آه خۆبه خشانه خۆم وخزانم   )شاری سلمانی( تاقه مامۆستا بووم له) یونسف( آردله 

  .  خولی نه خونده واریمان آردبووه وه2) ش نه بوو مامۆستا( آه
  )میسته ر تری(ده یان خوند، ) به شه و(  آاتكیش داوای لۆآسكم آرد بۆ پیاوان 

  آا تكیش ژنكی ڕووخۆشی.. له سلمانی ، ووتی آاری ئمه نیه) یونسف(به رپرسی 
   پ سه یر بوو ، ئه ومن بۆت ده هنم، زۆرم: چاوشین به آوردیه آی شكاو ووتی



ی هۆله ندی بوو آه ڕكخراوی )پته ر(ی ئه مانی هاوسه ری ) مارلین گرۆشكا( خانمه 
)  DB ( ندنی ژنانه ندیان هه بوو ، تایبه ت به خوی هۆ.  

یه آتی ژنانی آوردستان    .خواردنی یان وه ك آۆمه ك ده داین)یونسف(دواترمانگانه
  نار ده ده ن بۆ خولی ژنانه به مه رجك خوله آه به ناوی   دی300پیان ووتم مانگی 

  . ئه وانه وه بت ، په سه ندمان نه آرد
ی شوفر هاتن و لۆآسه آه یان بۆ )مارلین و پیته رو ئاراس  ( 1995-05-16 ڕۆژی     

، )مارلین( مانگ په یوه ندی له گه ڵ 10له ماوه ی    . )له ونه آه دا دیاره( هناین
هه موو , هه میشه پده آه نی و ڕووخۆشبوو, ستم ئه وجارانه یه آه ده مبینی مه به

  پویسته آانی خوندنی ته واو بۆ دابین ده آردین و به آوردی قسه ی ده آرد، و  
   به رنامه ی ڕكخراوه آه یانپرۆژه ی چرا.  شه رواكی خاآی هه ولری له پده آرد

  . ولی نه هشتنی نه خونده واری له نو ژنی آوردابۆ  خو) خۆی و مرده آه ی (   بوو
  آانی(شه وك بن المان بخه ون له1995        هه ردووآیان بیاریان دا له پایزی 

  و) به یانیان(دواتر آه هه رخۆم تاقه مامۆستا بووم ، وانه م ده ووته وه .-) وه یسه
 ).پیاوان( ه شه و، ب) ژنان( بۆ منان بوو عه سران بۆ   ) نیوه ڕوان ( 

      چاآه و میوان دۆستی خه كی گوونده آه  له سه رمن زۆره قه رزاریانم گه رچی
بۆ ) سوپاسنامه ی ( سه په رشتیاری دووه مم .   ئه وان ده ن من زۆرم بۆ آردوون

  . ئه وه ته نھا جاربوو  بۆ خوندنی پیاوان له قوتانخانه آه دا ، آه نووسیم
 له آۆیه مرد  وڕۆژی دواتر له سه ر بیاری 1995-10- 2له ) مارلین(  به داخه وه   

  له ڕپوانكی به شكۆیانه دا له. پشتری خۆی له گردی سه یوان ی سلمانی ناشتیان
  .ده ستی پكرد بۆ گردی سه یوان) باخی گشتی یه وه  ( 

  .بۆ ئواره ش پرسه آه ی بوو له مای خۆی
  به تایبه ت سلمانی دسۆزترین هاوڕیان له ده ستدابه داخه وه ژنانی آوردستان و 

         سوی پزانین بۆ گیانی پاآی تۆ ، له ژیانتا بۆ ژنی آورد ژیاییت و آه مردیشیت
  . نه گه ڕایه وه الشه آه شت مانه وه ی هه بژاردو  

 گۆڕكی هه میشه یت له آوردستان هه بژارد و آردته     له ساكدا تۆی ئه مانی
 نیشتمانی هه تا هه تاییت، آه خه كه آه ی خۆی له  آۆچی به آۆمه دا ڕگا آانی

   .  مه رگیشی ده بی تا بگاته ئه مانیا و  نیشتما نی دوورتریش 
  ده جوان  و, )مارلین( ی   سه د مخابن بۆ آوژانه وه ی زه رده خه نه هه میشه آه

    ئه وه ی به من آرا بۆ آۆچی ناآاوت . به هیواآه ی آه ته رخانی ژنی آوردی آردبوو
  .... ته نھا فرمسك بوو 

 خۆش وویست ، بۆیه بیاریشت دابوو، به مردوویش) آورد و ووته آه یت(به زیندوویی
   به جی نه هت و تا بۆ هه میشه له سه یوانه وه سه یری سلمانی و جوانی 

  . آوردستانه آه ی و خه كه آه ی بكه یت
  ه راجیانی شرزاد خ
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