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 ئم بشکین ل خاک

 

 
   سیاتخسر

 
))ک کجوانترین وتار دەربارەی جوانترین شت مانه(( 

دەکات خاککمان  حز بۆ ناردووین و پشنیاری کردووە و خ گورەکی واشنتن پیامکیسر ((
ئم .  مبستی دۆستانی لگماندادنیایی کردووین، ک ،هروەها ئو سرخ گورەی.  لبکت

هرچۆنک بت، ئم  . چونک ئم دەزانین ئو هیچ پویستی ب دۆستایتی ئم نیی! پیاوەتیی لوەوە
ب  ))پیاوە سپییک( ( بیرک ل پشنیارەکی دەکینوە، هرچندە دەزانین ئگر قبووی نکین ئوا

  . ر دەکاتخاککمان داگی زەبری تفنگ
! ابت و باوەڕیان پبکاتدنی  )Seattles( اتسی قسکانی سرعل ل گورەکی واشنتن لبا سرع
  ! عیاننێ قسکانم وەکو ڕۆژ. انی ساڵ دەکنچۆن ئو برا سپیانمان باوەڕ ب گۆڕانی وەرزەک هروەک

  !انت ئاسمان بکت، یان بفرۆشت؟چۆن مرۆ دەتو
 وەیمجۆرە بیرکردنئ،  مبۆ ئخاوەنی . زۆر نامۆی موا، یان خوڕەی ئاوپاکژیئوجا ئیتر  .، نینی هئ

  ! چۆن دەتوانت لمان بکت؟ ئم تنیا لم سردەمی خۆماندا بیار دەدەین
 هموو! کان، هرچی دانی زیخ هیگشت ئو تووت.  ئم خاک همووی پیرۆزە الی خککم

ل قدی درەختکاندا دت و دەچت،  ئو شیرەیی!  پیرۆزنککمدا خ ناخیئمان ل هۆش و 
  !))پیاوە سوورەکی ((ئوە یادوەری و هۆشمندیی

ندەر، سرگردان ل گۆڕەکانیان د. ن خاککشتیان خۆش ناوتچیدی ن خۆت و  ،مردووەکانت
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ئم  یمردووەکان! لبیر دەکرن و چیدی ناگڕنوە دی ئی ! دەڕۆن و ل ئسترانیش تپڕ دەکن
  .هرگیز ئو دنیا جوان لبیر ناکن، ک بوونی پبخشین 

مئ ل کشخاک و خاکیش ب کین لشب مگشتیان خوشکمانن . ئ بۆنخۆشان و گوئاسک، ! ئ
  . هموو برامانن.  بازی گورە، ئسپ

  ! و مرۆڤیش همووی لیک سرچاوەوە دن* )پۆنی( لشی خکان، تڕایی گیا، گرمییشا
کبکات  رعو سگومان ئت، ببکمان لکت خاکودەی ت، کنیی واشنتن ڕادەگورەیگ ل
  . ایکی سختمان لدەکاتداو

. بژینجگایکمان بۆ دابین بکات بۆ خۆمان ب ئاسوودەیی تیدا ل گورەی قولی داوین، ئو سرع
ش دەکاتئمباوکمان و ئ ت بکوڕی و دەبخۆی ب!  

ل دوای لزمبارانی ناوەخت،  ،مینا ڕووبار. ک ب لشاو برەو ئم ناوەدتبم بمزووان پیاوەسپیی
خوڕ دتچۆن ب!   

منداکانمان پکوە گم ناکن و . نخر، ئم هرگیز خزم نبووین و ل یک برەبابیش نین
  .یرەکانیشمان همان چیرۆک و سرگوزەشت ناگنوەپ

چونک ئم خاکمان لال  بم  کارکی ئاسان نیی بۆمان، ئم پشنیارەکتان باش هدەسنگنین،
  ! پیرۆزە

  .ئاو نین، بکو خونی باوانمانن ئاوی چم و ڕووبارەکان تنیا
رۆز لالیان پی زە و منداکانیشتان فر بکنپیرۆک  ،ئگر ئم زەوییمان پفرۆشتن، دەبت بزانن

  . بت
تینووتیمان دەشکنن و ژیان ب ساواکانمان  . و ڕووبارەکان براممانن مانووباپیرانخوڕەی ئاو، دەنگی با

  . دەبخشن
ووبارەکان ئگر ئم زەوییکی خۆمان پفرۆشتن، بیرتان نچیت و منداکانیشتان فربکن، ک ڕ

  !جا دەبت ئوەش هستکی برایانتان برانبر ڕووبار هبت ن و برای ئوەشن؛برامان
پیاوەسوورەک هردەم لبر هرشی پیاوە سپییکدا کشاوەتوە، مینا تمی کازیوە ل بردەم گزنگی 

  .بم ئسک و پروسکی باپیرانمان و گۆڕەکانیان بۆ ئم پیرۆزن. بیاندا دەڕەوتوە و دەکشتوە
مل کدەزانین پیاوەسپیی مناگات ئک بۆ ! تزەویی موو پارچه کر یو هک. ئوبۆ ئ،  ک

ی ئو نیی، دەی جا کوابت، زەوی دایک. دەڕوات دت و هرچی بووت لزەوی دەدزت و بگان ئاسا
   ! بکو دوژمنیتی

  !سووک و ئاسان جیدتچی تدابوو ب تانی برد، هر کاتکیش تواو کاولی کرد و هر
دەهت گۆڕی باوانیشی جنانو تتئستی بریندار نابت و هیچیش ه!  
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تئکانی خۆی دەدزمندا و زەوی ل!   
    !لبیردەکات *نوزادەکشی ساوا کیی، بکو النگۆڕی باوانئو نک هر 

کات، ک کایک چاویان لدە وەک .شمک دەنواڕت، وەک ل دای زەوی و کاک ئاسمان ئو
  !فرۆشریتیکت و بیدەکرت ب

  . یان لدەکات، ک دەشت مرۆڤ بیاندزت و ب تانیان برتووەکو تفاق چا 
تنیا بیابانی کاکی بکاکی  ،ڕۆژک لبری ئم هموو دارستانان ،دەکات چاوچنۆکیی ئم پیاوە سپیی وا

  ! بجبمنت
  ! دی ئم جیاوازەدی

   !نیی کچیدیبۆ ئم  ،شارەکانیان ل سرئشیک بوالوە
  !ڕەنگ ئم لبرئوەبت، ک پیاوە سوورەک نزان و هیچ تناگات
دا نییکشاری پیاوەسپیی ک لڕاستیدا هیچ ئاسوودەییل وەل ! ک  لگایدا جکشاری پیاوەسپیی

 ! ل سیەی بای مرووبت یان ی درەخت،گوی ل هاژەی گا اندکنابیت، ک مرۆڤ ل بهارش
  . دەکات ران هاڕەیک و گوم کپغبغبی ناو ئم شا

  ! ئرێ بهای ژیان چیی، ئگر مرۆڤ گوی ل دەنگی سروشت نبت؟
وان ڕاز و ئی ژیان تامی چیی، ئگر گوت ل قیەی بۆق نبت، ک ل گوێ چم و گۆماوان ش

   !نیاز بۆ یکدی دەکن
شیدای ! پیاوە سوورەک شیدای بینینی وردەشپۆلی نرمبای، ک بئسپایی ل ڕووی گۆماو دەدات

  ! نسیمی پ بۆنی دارسرووە، ک دوای نم بارانی نیوەڕوان هدەکات
  . مرۆڤ بۆبۆ درەخت، ک و گشت زیندەوەرک زۆر بنرخ؛ ئم هوای بۆ پیاوەسوورە

ب هست و سۆز، هیچ نرخک بۆ ئو هوای  وو،کی مردپیاوەسپییک، مینا پیاو ! مخابن بم
  . دانانت، ک هیدەمژت
مان دانکر خاکگئ و گیانی خ ؛ل کی ئازیزمانوا دۆسته ت، کچڵ گشت بیرتان نگۆی ل
   . زیندەوەرەکان، بشکردووە

وایم هر ئک ،هئاوی باپیرانمان و ل ی دا بناسم هشداوە *یلکندنسی لناسر .  دواهه
  ! هوای گیان ب ساواکانمان دەبخشت

ییک دەبت لگڵ ، ئوا مرجکم هی، ئویش ئوەی ک پیاوەسپدا خاککمتان بدمیارمئگر ب
  ! برای خۆی ڕەفتاربکات وەک ،زیندەوەرەکان هی هرچی

  ! من پیاوکی دەشتکیم، وەل بوا ناکم هیچ ڕاستییک لم ڕوونتر بت
لو دەشتان کوتبوون، دوای ئوەی پیاوە  ڕزیووی گامشکوییکانم بینی من ب هزاران الشی
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  . سپییک ل شمندەفرەکانیانوە تقیان ل کردبوون و کوشتبوویانن
ناگم تکیم، بکی دەشتمن پیاوئاسنینسپو *م چۆن ئنرخترە؟ لب نازداران شگام ! منیا  ئت

  .بۆ ئوەی لبرسدا نمرین ڕاویان دەکین
مناپبنیا و بتیت مرۆڤ ب ؟چیی زیندەوەرەکانی دیک !  

  ! ک نمان، ئوجا مرۆ بتنیا گیانی دەردەچتدیئگر هموو زیندەوەرەکانی 
  . یوەستگشتی پکوە پ! ئی چۆن
  !ەکانیشی دتسر زەوی بت، ئوا بسر نوهرچی ب

کی باوانمان، بۆی ئوە پویست فری منداکانتان بکن، ک ئو زەوییی وا لژر پایاندا ئسک و پروس
  . ی بگرندەبت ڕز

  . منداکانتان دەبت بزانن، ک زەوی بگیانی باپیرانمان بپیت بووە
ا فریان بکن، ک زەوی دایکمان و هرچی هنداکانمان فر کردووە، ئوەش ئاووەکو چۆن ئم م

   . ی زەویش دتزەوی بت بسر ئمی نوە بسر
  ! ئگر مرۆڤ تف لزەوی بکات، ئوا ب شک تف لخۆی دەکات

ند و کان پکوە بگشت شت. مرۆڤ خودانن زەوی نیی و زەوی خاوەنی مرۆڤئم چاک دەزانین 
  . چۆن خونی خزان و خ و عشرەتک تکون تکون، وەک

تون نکردووە، بکو خۆی تاک لو تون و هرتاکی ئو تون بقرتنت ئوا ب  یمرۆڤ ژیان
  !شک ژیانی خۆی دەقرتنت

  ! ، پشنیارەکت خاس دتبرچاوسرخ جنابی
لوێ بب قە . ک بۆت دیاری کردووین ،دەچن ئو ئۆردووگاییلوبوایدام خکم ڕازی دەبن و 

ناکم  شبوا ل کوێ بسر برین، هرچندە ئیتر گرنگ نیی، ک باقی ڕۆژانی ژیانمان. و هرا دەژین
  ! بن ڕەنگ چند مانگک، چند زستانک! ئو رۆژان زۆریش بن
ۆڕکرد و شڕوانکانیان تسلیم بوون و لشی خۆیان چۆن باوانیان سریان ش منداکانی ئم دیتیان،

کش نیتوانی دیتیان، ک تنانت گیان مزن. ژەهراوی کرد *ب خواردنی شیرین و خواردنوەی توند
و خ و خیشتاقی ئک، وبدا دەژیان و برینرە فراوان و بم دەڤڕۆژان ل ک لڕۆژ وە، کبوون

 ،ئو باووباپیرانمان. ۆڕی باوانیان و شینیان بۆ بگننوە سرگب یش بت؛کجار گر بۆ بپارزت؛ تا
  . ک ڕۆژک ل ڕۆژان ل خک و خکی جنابت کارامتر بوون

بم بۆ دەبت من شیوەن بۆ چارەڕەشی خکم بگم، کاتک ، ک خ لدوای خ و گل 
  . ۆندەڕهروەکو شپۆلی ئاو دن و  ،لدوای گل

   !ا زایکردوونو دارستان و پیاوەسوورەکشد خودا دەستتی پبخشون و بسر زیندەور



www.p4ckurd.net    2013 

  ! هۆیکی چیی؟
  ! ئم نایزانین و تیناگین

بزانین چی بۆ منداکانی  گر. سپییک خون ب چییوە دەبینتڕەنگ تبگین، ئگر بزانین پیاوە 
  ! ن چۆن مشکی خۆی ئاودەدات و هیوا و ئاواتی سبینی چین؟ئاواتخوازە و شوانی درژی زستا
کاتکیش ک متڵ و نھنی بن  .نی پیاوەسپییکش بۆ ئم متنبم ئم دەشتکین و خونکا

چۆن ئم ڕز بۆ هرکسک قایلین، ک خۆی . ڕی خۆمان و ئویش ب ڕ خۆیبۆمان، ئم ب
  . وابژی ،دەیوت
بسر دەشت و  ون ب سبری ئو پ هورانیدوا پیاوی سوور نما و یادگارەکانی بو ک ،کاتک

چونک ئم ئم . مرگکاندا دەگڕن، ئوسا گیانی خکم هر ل قوویی دارستانکاندا دەژی
  ! چۆن ئاشنای ترپی دی دایکیتی ،خاکمان زۆر خوش دەوت و ئاشنایین، مینا کۆرپیک

گفرۆشتن، خۆش رئمان پم خاکئ مخۆشمان ویستئ مت، وەکو چۆن ئتان بوو .زن، وەکو بیپار
پاراستوومان مو. چۆن ئئ ت، کچبیرتان ن ردا  لسک دەستتان بچۆن بوو کات گرتخاک  . ب

  . هموو هزتوە بیپارزە بۆ منداکانت
مو لت، وەکو چۆن خواوەند هوە خۆشت بووتدومانی خۆش دەو !  

،یه کی دیکک  شتش ڕۆژکپیاوەسپیی دەیزانین و ڕەنگ مت؛ئت بیزانب وەیویش ئئ،  ک
 وەک . دەتوانیت ئویش بکیت موکی خۆت بم تۆ پت وای. ە هر یکخوای ئم و خوای ئو

چونک ئو ! ابن، هرگیز ناتوانیتبم مخ. چۆن ئستا دەتوت ئم زەوییی ئم بکیت موکی خۆت
مووان میھرەبانک بۆ هو وەکو ی کخوای گشت مرۆڤ !  

  !حورمتیکردن بو کاولکردنی ئم زەویی ب .ئو زەوی بنرخ لالی
  ! ڕەنگ ڕۆژی لناوچوونی هندک دوور کوتبتوە، بم بۆ کوێ دەچن هر دت؟

  ! ا ببین ب برادەشت لگڵ ئو هموو جیاوازییشد
  ؟ !ک چوزانت

  ! ی پاشڕۆی خۆت بوویتمقهاکا شوک نو. سکردنی جگاکتدابردەوام ب ل پی
چی دارستانی پ نھنی  ؛ڕەوە ئسپی کوی هی مای کراچی  ؛کاتک هرچی گامش هی کوژرا

انی زۆر ب و ژن شت و دەرە بپیت و برەکت بهی بدەستی مرۆڤ بۆگن کرا و گشت ئو دە
  :ئیدی دەپرسیت )؟(چنباز داپۆشرا

  کوان ئو دەشت و مرگان؟  -
  !نمان -
  هۆ و باز؟ ن کوا -
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 وە لوکرایسوورەکان ب ر ژیانی هیندییسوە لینکۆک ڕاپۆرت و للو یادەوە گی ئبۆن ب
 60، نزیکی 1990تا سرەتای  ، یکک لو ڕاپۆرتاندا هاتبوو، ک لکاتی چوونی کۆۆمبۆسوە

ئوان بۆیان دروستکردوون،  یوپاییکان و ل ئنجامی ئو کشانهیندی ب دەستی ئورملیۆن 
  . اونکوژر
ا ی ئمریکسرۆکی هرم یکگرتووەکان سر ب پارتی دیموکراتدا، فرانکلین پرس،  1854سای 
هموو چاالکان شڕی دژی مکسیک دەستپکرد و ل ناوخۆشدا ویستی بتواوی دەست بسر  .بوو

رد بۆ پشنارکی نابۆ ئم مبست، . ەژیانئو ناوچاندا بگرت، ک هیندییسوورەکانی تدا د
ان لبکت و بوو، سرکۆمار پشنیاری کردبوو، خاککی Seattles  خکی هیندی ک ناویسر
  . ەوەمی دەداتووتارە،   -کش بم نامی سرخ

  

یم نامبی رە وتا -دەقی ئکتخاک(ل کین لشب موەرگیراوە )ئ .  
Vi er en del av jorden 

Terje Myklebust   رویجین ب کردووی 
Petter Nome    نیمی چاپن بنکالیکی بۆ نووسیوە لشپ: 

Ex Libris, Forlag AS, 1991 
Postboks 2130 Grunerlokka 

0505 Oslo   
  . ب کوردییمستفا، کردوکریم 

ئتم باب ی( لیام، ژمارە ) مانگنامی ،   11پندەن 1998ساوە .،  لوکراوەتب.  
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هندک پرسیار   

 
ئایا مرۆڤ بشک ل خاک؟ -  
  ئاینکانیشدائم دیدی تکبوونی خاک و زیندەوەران، هر بتنھا لکن هندییسوورەکان، یان ل -

   همان دید و بۆچوون هی؟
) ر سه ئادەمن و ل کان لگشت مرۆڤ ت، کوە دەکرسیحی و ئیسالمدا، باس لم ،کئاینی جول

  ).ئادەمیش ل خۆڵ دروستکراوە
: ل کاتی ناشتنی کسکی مسیحی ئایندا، قش دەت -  

  )) ل خۆوە هاتوویت و دەبیتوە ب خۆڵ (( 
ن ، ئی بۆچی ناشلی -ی ئاو) % 60٠( بگورەی  زانستی بایۆلۆجی، لشی مرۆڤ نزیکی  -

 مرۆڤ ل ئاو دروستبووە؟
؟))  ئاوەوە هاتویت و دەبیتوە ب ئاول : (( قش بۆ نات  -  
کاتک، پیاوە سوورەک، ئسپ، باز، ڕووبار، و گوڵ و ئاسمان، وەک خوشک و برا و زوەی وەک دایک  -

  ، ل یک سرچاوە هاتوون؟ئایا لو بوایوە هاتوە، ک گشت هبووەکان .ناودەبات
کوشتنی گامشکان و مایکردنی ئسپ کوییکان و بینوەی درەختکان و شواندن و پیسکردنی  -

ئایا ئم نیگرانیی هر لکن هیندیی . ، مایی نیگرانی لکن سخ هندییکسروشت بگشتی
هی؟ سوورەکان هی، یان ل ئاین و بوا و لکن گروپی دیکش  

ئم مانای وای، ک خکی )) هیچ ئاسودەییک ل شاری پیاوە سپییکدا نی؟(( سرخک دەت -
ئایا )). گویان کڕ ناکات(( یش )) غبغب((ل شاری مۆدرندا هیچ ئاسودەییکیان نی و تنانت 

 شار مرۆڤ ب هست، یان دەبنگ دەکات؟
.دیک بکینگر همان پرسیار ب جۆرکی   

 - م ئایا، پیاوە سورەکوە ئسروشت یان بۆ نزیکی خۆی ل ،دژە شارستانیی ک ،وەیستی ئبم ،
 گوزارشتی کردوە؟


