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ئیتالۆ كالڤینۆ

له  عه ره بییه وه : یاسین عومەر

بڕیار بوو ئەو ڕۆژە سەربازانی لەشكرێكی یەكێك لە یەكە سوپاییە بەهێزەكان لە شەقامەكانی 
شاردا بە ڕۆشتنی سەربازی بڕۆن. سەربازەكان هەر لە دەمی بەیانییەوە لە گۆڕەپانی سەربازگەكەدا 

بە ڕیز ڕاوەستابوون و چاوەڕوانی دەستپێكردنی ڕێوڕەسمی ڕۆشتنە سەربازییەكە بوون.
دەوروبەری  لە  كە  لەڕ والوازانەیش  سەگە  تولە  ئەو  سێبەری  و  بەرزدەبووەوە  وردە  وردە  خۆر 
پایەبڵندەكانی  ئەفسەر و  سەرباز  و  دەبوونەوە.  كورتتر  و  كورتتر  بوون  بەرەاڵ  سەربازگەكەدا 
سەربازگەكە بە بەرگی سەربازیی تەواوەوە و لە ژێر كاڵوزرێ  قەیتانه  تازەكانیانەوە، ئارەقەیان 
دەنگ و  هاتنە  تەپڵەكان  دا:  فەرمانی  سپییەكەیەوە  ئەسپە  سواری  بە  سەرلەشكر،  لێدەچۆڕا. 
شەیپورچییەكان و ئەو باقی ژەنیارەكانی دیكەی لەشكرەكە دەستیان كرد بە ژەنین و دەروازەكانی 

پادگانەكە لەسەر سكەكانیان سوڕانەوە و بە هێمنی كرانەوە.

لەشكرە ونبووەكە
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گەواڵە  بوو.  دیار  دوورەوە  لە  شارەكە  ئاسۆی 
شیندا  ئاسمانی  لە  ئارامی  بە  سپی  هەوری 
دەجواڵن. لەشكرەكە لە شارەكە نزیك دەبووەوە: 
شار، بە بازنەی دووكەڵەكان كە لە دووكەڵكێشی 
ماڵەكانییەوە بۆ ئاسمان بەرز دەبوونەوە، شار، بە 
سەر  كانزاییانەی  جلگرە  ئەو  بریسكەی  باڵكۆن و 
ئەو تەنافانەی كە بۆ هەڵواسینی جلوبەرگگەلێكی 
بە  ڕاكێشرابوون، شار  ئەوبەر  بۆ  بەرەوە  لەم  تەڕ 
پەرچبوونەوەی تیشكی خۆر لە ئاوێنەی مێزتەوالێتی 
ماڵەكان و سەمای گوڵینكی ئەو پەردانەی بەرامبەر 
لەسەر  خۆر  تیشكی  بە  شار  بوون،  پەنجەرەكان 
گوارەی ئەو خانمانەی كە بەرامبەر مێزتەوالێتەكان 
چلورەفرۆشەكانییەوە،  بەمنداڵە  شار  دانیشتوون، 
چوارپاڵووە  سەیوانداری  دەستیی  عەرەبانەی  بە 
بە  شار  مۆتاوە،  پسكیتی  لە  پڕ  شووشەیی  و 
زۆر  دەزوویەكی  بەكرە  كۆتایی  لە  منداڵەكانییەوە 
درێژەوە، كۆالرەیەك بە كلكێكی كاغەزیی سوورەوە 
جارجارەش  دەشنایەوە و  سەریانەوە  سەر  بە  كە 
بە جوڵەیەكی لەپڕ بینی دەگرت و وەك ئەوەی تا 
لە  ئارامی  بە  كە  سپییانەی  هەورە  ئەو  بەرزایی 

ئاسماندا دەجوڵێن، بەرز دەبێتەوە. 
سەربازەكان لەسەر ڕیتمی تەپڵەكان و لە نێو هەراو 
زەنای ڕەوڕەوەی گالیسكەكانی یەكەی تۆپخانەدا، 
بەوپەڕی تواناوە پێیان بە زەویدا دەكوتا و بەدرێژایی 
بەاڵم  دەڕۆشتن،  سەربازی  ڕۆشتنی  بە  كاروانەكە 
كاتێك شاریان بەو ئارامی و پایەدارییەوە لە بەرامبەر 
ڕادەستی  بردنیە وه و  تاس  تۆزێك  بینی،  خۆیاندا 
هەستكردن  چەشنی  لە  بوون،  تایبەت  هەستێكی 
بە جۆرە بێ مەیلی و هەستێكی وێكچو بە ڕەوشی 
سەربازییەكە  ڕۆشتنە  لەپڕ  ناوەختە.  میوانێكی 
بەخۆوە  كەڵەشێرێكی  ناوەختی  خوێندنی  ڕەوشی 

گرت، كە خەڵكی بێ  ئەویش دەتوانن كاروبارەكانیان 
ئەنجام بدەن.

پیشان  وای  پرجیۆتا،  دەمبككوتەكان،  لە  یەكێك 
دەمبكەكە  پێشووەوە  توانای  هەمان  بە  كە  دەدا 
لە  تەنها  دارەكەی  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  دەكوتێت، 
لە  كە  دەنگێك  دەخشاند و  دەمبكەكەی  پێستی 
تەپڵەكەی دەهێنا لە تەپەتەپێكی سوك  و نزم زیاتر 
نەبوو، بەاڵم ئەم دەنگە نزمە بێ دەنگدانەوەیە، هەر 
تەنیا تایبەت بە پرجیۆتا و تەپڵەكەی نەبوو، ئەمە 
ڕەوشی گشتیی تەواوی لەشكرەكە بوو. لەبەرئەوە، 
كتومت لەو ساتەدا كە پرجیۆتا شێوازی ژەنینەكەی 
گۆڕی، باقی دەمبككوتەكانی دیكەش هەمان شتیان 
كرد، پاشان نۆرەی شەیپورژەنەكان هات: دەنگێكی 
توندی  بە  كەس  لەبەرئەوەی  ئاه!  بەوێنەی  كز 
سەرباز  ئەو  نەدەكرد.  شەیپوورەكەیدا  بە  فووی 
دیمەنەیان  ئەم  بەنیگەرانییەوە  كە  ئەفسەرانەی  و 
خۆیانەوە  هێزی  هەموو  بە  كە  قاچیان  دەبینی، 
خوارەوە و  هێنایانە  بەهێمنی  كردبووه وە،  بەرزیان 
پاشان لە دۆخێكدا كە لە سەر پەنجە دەڕۆیشتن، 

ڕۆیشتنە سەربازییەكەیان تێكدا. 
فەرمانێكی  كەسێك  هیچ  ئەوەی  بێ  سەرئەنجام، 
تایبەتی دەركردبێت، ڕیزێكی دوور و درێژ، لە ڕاستیدا 
ڕەوشە  لە  درێژی سەربازەكان  دوور و  زۆر  ڕیزێكی 
ڕێکوپێك و ڕێکخراوەكەی خۆیان دەرچوون. ئێستا 
ئیدی سەربازەكان بە شێوەیەكی شل و شێواو و بێ 
بەسەر  چەكمەكانیان  دەڕۆیشتن و  پێشەوە  بۆ  هۆ 
بەریەك  جاریش  هەندێك  ڕادەكێشران و  زەویدا 
دەكەوتن. ئەو سەربازانەی كە لێپرسراوی تۆپخانە 
بە  لەشكرەكەدا  باقی  لەگەڵ  بەشێوەیەك  و  بوون 
لەپڕ  دەجواڵن،  تۆپەكانەوە  گالیسكەی  تەنیشت 
هەندێكیان  كرد:  تەریقی  شەرم و  بە  هەستیان 

دهق
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و  بدەن  پیشان  خۆیان  بێدەربەست  دا  هەوڵیان 
بكەن،  تۆپەكان  گالیسكەی  تەماشای  ئەوەی  بێ  
بەردەوامی بە ڕەوتە سەربازییەكە بدەن، بە جۆرێك 
ڕێكەوت  بە  بەهەمان شێوە  ئەوانیش  دەتگوت  كە 
ڕۆشتنە  بەو  پەیوەندییان  بوون و  پەیدا  ناوە  لەو 
دەستەیەكیش  نییە.  تۆپانەوە  ئەو  و  سەربازییە 
تۆپەكانەوە  گالیسكەی  بە  چەسپیو  و  نزیك  زۆر 
لە  تۆپەكان  دەیانەوێت  دەتگوت  دەنا،  هەنگاویان 
پشت خۆیانەوە بشارنەوە تا خەڵكەكە ئەو دیمەنە 
زیندووە نەبینن. چەند كەسێكیش لەسەر تۆپەكان 
شتێكیان بەسەر خۆیاندا ڕاكێشا تا نەبینرێن یان زۆر 
ڕوانگەیەكی  دیكەش  ژمارەیەكی  سەرنجڕانەكێشن. 
بە  گرتەبەر:  تردا  ئەوانی  باقی  لەگەڵ  جیاوازیان 
بە  ڕووداوەكەیان  هەموو  بڵێیت  وەك  ڕەوشێك 
گاڵتە گرتووە، زەردەخەنە لە بن لێویان، بە سەری 
پەنجەیان لەسەر لولەی تۆپەكانیان دەدا، سودیان 
دەدا  هەوڵیان  وەردەگرت و  تفەنگەكانیان  میلی  لە 
بڵێی سەرجەمی   بدەن، كە وەك  نیشان  ڕەوشێك 
ئەوان دەكۆشان  ڕاستیدا  لە  ڕێوڕەسمەكە فشەیە. 
شێوەیەك  هیچ  بە  كە  بگەیەنن  سەیركەران  لە  وا 
سوود  دیكە  ئەوانی  كوشتنی  بۆ  نییە  مەبەستیان 
ئەم چەكە  ئەمڕۆ  و  وەربگرن  تفەنگانە  تۆپ و  لەم 
بۆ  تەنیا  سەرەمەقەستانەیان  دەگمەن و  زەبەالح و 

ئەوە هێناوەتە دەرێ  كە بڕێك هەوا لێیان بدات.
بۆ  كردبوو  دزەی  تەنانەت  گێژییە،  هەستی  ئەم 
سەرلەشكر تۆمینیش. ئەو بە ئاشكرا سەری تا نزیكی 
سەری ئەسپەكەی هێنابووە خوارێ . ئەسپەكەش بە 
جێی خۆی ڕیتمی جوڵەكردنی تێكچوو بوو، بڕێك 
هەڵیدەنان  كە  هەنگاودا  دوو  یەك  نێوان  لە  جار 
كورتە وەستانێك دەوەستا و پاشان بە مقەیەرییەوە 

ئەسپەكەی  هەنگاونانی  شێوەی  ڕێ.  دەكەوتەوە 
سەرلەشكر تۆمینی لە ڕۆشتنی ئەسپێكی جڵەوكراو 
دەچوو، بەاڵم بۆ پەیبردن بە مەوقیعییەتەكە چەند 
ساتێك ڕامان پێویست بوو تا سەرلەشكر تۆمینی 
 و ئەسپەكەی بێنەوە سەر خۆیان و ڕۆشتنی جوان و 
بە  پێبكەنەوە.  دەست  ڕێكوپێكیان  چوارناڵەی 
سەرلەشكر  بارودۆخەكە،  خێرای  هەڵسەنگاندنێكی 
دەركرد: »هەر كەس  ئەوالی  بێئەمالو  فەرمانێكی 

بۆ جێی خۆی«.
دمبكەكان هاتنەوە دەنگ و ڕیتمی ڕێكوپێكی مارشیان 
دەست پێكردەوە. ڕیزی ناڕێكوپێكی سەربازەكانیش 
یەكەم  سەربازییەكەی  ڕێكوپێكییە  بەخێرایی 
بەپشت  سەربازەكان  هێنایەوە.  بەدەست  جاری 
بەخۆبەستن و ئەوپەڕی تواناوە ڕۆشتنی سەربازییان 
بە  خێرای  چاوێكی  سەرلەشكر  پێكردەوە.  دەست 
لە  خشاند  و  سەربازەكاندا  ڕێكخراوەكانی  ڕیزە 
ڕۆشتنی  دەوترێت  بەمە  »هم!  وتی:  خۆیدا  دڵی 

سەربازیی ڕاستەقینە.«
چەند ڕێبوارێك كە بەسەر شۆستەكەدا تێدەپەڕین، 
كرد.  سەربازەكانیان  ڕیزی  تەماشای  ڕاوەستان و 
ڕوانینیان ڕەوشی ئەو سەیركەرە ئارەزوومەندانەیان 
هەبوو كە دەتگوت لە جەرەیانی ئەو هەموو وزەیە 
لە ژێر پێی سەربازەكاندا هەستیان بە چێژوەرگرتن 
دەكرد، بەاڵم لە هەمان كاتدا هەستێكی ئازاراویی 
جۆرە  نەدەزانی،  هۆكەیان  كە  هەبوو،  سەیریان 
هەستێكی ناڕۆشنی مەترسیدار، ئەگەرچی ئەوەندە 
بواری  كە  بوو،  شان  لەسەر  گرنگیان  مەسەلەی 
تفەنگیان  تۆپ و  لە  بیركردنەوە  زیاتر و  ڕاوەستانی 

نەبوو.
سەیركردن و  ئەم  كە  ئەفسەرەكان  سەرباز و 
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هەست  خۆیان  ماسولكەكانی  لەسەر  ڕوانینەیان 
پێدەكرد، دووبارە دووچاری هەمان ناڕەحەتیی لە 
پەسن نەهاتوو دەبوونەوە. بە هەمان هەنگاوی پتەو 
و پایەدارەوە درێژەیان بە ڕۆشتنە سەربازییەكەی 
نەیاندەتوانی  كاتیشدا  هەمان  لە  و  دەدا  خۆیان 
ئەم  كە  دووربخەنەوە،  مێشكیان  لە  بیرۆكەیە  ئەو 
ڕۆشتنە سەربازییە بەسەر خەڵكە باشەكەی شاردا 

سەپێنراوە.
سەربازی پیادە، مارانگون ئارلیمجیۆ، بۆ ئەوەی لە 
بەرامبەر خەڵكەكە و ڕوانینەكانیاندا هەست و هۆشی 
پەرت نەبێت، نیگای بڕیبووە زەوی: كاتێك لە دۆخی 
بابەتی گرنگ بەالتەوە  ڕۆشتنی سەربازیدایت تەنها 
ئەمەیە كە لە ڕیزدا بیت و هەنگاوەكانت هاوئاهەنگ 
بكەیت لەگەڵ ڕیتمی مارشەكەدا، ئەو باقی شتەكانی 
بەاڵم  دەكات.  فەسڵیان  حەل و  خۆی  تیپ  دیكە 
كەموكوڕیی كارەكە لێرەدا بوو كە سەدان سەربازی 
هەمان  سەر  لە  بوو  خەریك  لەشكرەكەش  دیكەی 
بیر  هەمان ئەو كارەیان دەكرد كە سەربازی پیادە 
مارانگۆن دەیكرد. لە ڕاستیدا دەتوانرێت بوترێت كە 
بەشەكانەوە  ئەفسەری  لە  لەشكرەكە:  سەرجەمی 
بیگرە تا ئەو سەربازانەی كە ئااڵیان هەڵدەگرت، تا 
خودی سەرلەشكریش، بە وریایی تەواو و پێداگری 
خۆیان  هاوئاهەنگیی  سیستەم و  پاراستنی  لە 
درێژەیان بە ڕۆشتنە سەربازییەكەیان دەدا، بێئەوەی 
دەچوونە  سەربازەكان  بكەنەوە.  بەرز  سەریان 
دمبككوتەكان  شەیپوورچی و  دەستەی  پێشەوە، 
لەپێش ئەوانەوە دەڕۆیشتن و تاو نا تاوێك دەتبینی 
لەالی  دەبێتەوە،  خوار  ئەوالدا  بەمالو  لەشكرەكە 
بەشی قیرتاوكراوی شەقامەكە دەچێتە ناو باخچەی 
وەنەوشەكان  پاركەكانەوە و اللە و  تەنیشت شۆستە و 

دەپلیشێنێتەوە.

چیمەنەكان  ئاودانی  سەرقاڵی  كە  باخەوانانەی  ئەو 
دەبینی؟  چییان  خۆیاندا  بەرامبەر  لە  بوون، 
لەشكرێك كە بەرەو ئەوان دەهاتەپێشێ ، ئەویش بە 
چاوی نوقاو و چەكمەگەلێكەوە كە دەنران بە سەر 
گژ وگیا ناسكەكاندا. باخەوانە داماوەكان نەیاندەزانی 
سەر و  بە  ئاو  تا  بگرن  سۆندەكانیان  چۆنچۆنی 
سەری  ناچار  نەپرژێت،  سەربازەكاندا  دەموچاوی 
سۆندەكانیان بە بەرزی دەگرت. بەاڵم وایش دیسان 
ئاو لەسەرەوە دەڕژایە سەر زەوی و لە شوێنی جیاواز 
باخەوانێكیان  دەبووەوە.  باڵو  پەرش و  جیاوازدا 
تۆمینیدا  و  سەرلەشكر  بەسەر  كرد  ئاوەكەی 
سەرتاپای سەرلەشكری تەڕ كرد. سەرلەشكری تەڕ، 
بە بەژنی بەرزەوە، بەسواری ئەسپەوە بۆ پێشەوە 
ئەسپەكەی  لە  داخراوەوە  چاوانی  بە  دەڕۆیشت، 
بۆ  الفاو!  »الفاو!  كرد:  هاواری  خوارێ  و  پەڕییە 
پێشەوە بەرەو كاری فریاگوزاری« و پاشان یەكسەر 
خۆی كۆكردەوە و كۆنترۆڵی لەشكرەكەی بەدەستەوە 
دەرەوە  بۆ  باخچەكانی  ناو  كەسەكانی  گرتەوە و 

ڕێنوێنی كرد.
بوو. هاوار هاواری  بەاڵم سەرلەشكر ماوەیەك مات 
»الفاو! الفاو!«ەكە نهێنی و هیوایەكی ئاشكرا دەكرد، 
كە ناخودئاگا لەودا دروستی كردبوو: چاوەڕوانی بۆ 
كارەساتێكی  ئاسمانی،  بەاڵیەكی  لەپڕی  ڕوودانی 
سروشتی، كە بێ  ئەوەی كەسێك بكوژێت ئەوەندە 
سەربازییەكە  ڕۆشتنە  بتوانێت  كە  بێت  مەترسیدار 
هەڵوەشێننەوە و لەبری ئەوە هەلی ئەوە بە لەشكرەكە 
بدات كە كارگەلێكی سوودبەخش بۆ خەڵكی شارەكە 
ئەنجام بدەن. دروستكردنی پرد، هاوئاهەنگكردنی 
كارە فریاگوزارییەكان و چەندین كاری دیكە. بەتەنها 
ئەمانە دەیانتوانی ئارامی بە ویژدانی ئەو ببەخشن. 
باخچەكان  پارك و  لە  ئیدی  ئێستا  كە  لەشكرەكە 
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هاتبووە دەرێ ، لە خاڵێكی دیكەی شاردا دەجواڵ. 
بۆ  كە  پانوپۆڕەكاندا  شەقامە  لە  نەك  هەڵبەتە 
ڕێوڕەسمی ڕۆشتنی سەربازی دەستنیشان كرابوون، 
بەڵكو لە بەشێكی شاردا كە كوچە  و كۆاڵنەكانی 
باریك و پێچاو پێچ بوون. سەرلەشكر بڕیاری دابوو 
كە لەم بەشەوە قەدبڕ بكەن و بەبێ  كات بەفیڕۆدان 

هەرچی زووتر خۆیان بگەیەننە گۆڕەپانەكە.
ئەم  گوزەرگاكانی  لە  سەیر  جموجۆڵێكی 
كارەبا  تەكنیکكارانی  دەكەوت.  بەرچاو  ناوچەیەدا 
چاكکردنی  سەرقاڵی  درێژەكانیان  پەیژە  لەسەر 
ژمارەیەكیش  و  بوون  شەقامەكان  سەر  المپی 
ڕادەكێشا.  خوار  و  سەر  تەلەفۆنەكانیان  تەلی 
خۆیان  بە  ئەندازەییەكان  كۆمپانیا  نەخشەسازانی 
پلەدارەكانیانەوە  ئامێرە  سێپێچكە و  ستۆدیۆالیت و 
شەقامەكانیان ڕوپێو دەكرد. كرێكارانی كۆمپانیای 
گاز )غاز( بە ئیسپانە و ئامێرە تایبەتییەكانیانەوە، 
دەروازەی سەر كۆنتۆری غازەكەیان لە شۆستەكاندا 
بەسەر  بەڕیز  قوتابخانە،  قوتابیانی  دەكردەوە. 
بیناسازی  كرێكارانی  دەڕۆیشتن.  شۆستەكاندا 
»هێی!  هەڵدەدا:  وەستاكان  بۆ  خشتیان   لەتە 
پەیژەكانیانەوە  بە خۆیان و  پاسكیلسواران  هێی!« 
هۆڕنیان  و  هەڵیانگرتبوو  كۆڵیان  سەر  لە  كە 
تەماشای  تێدەپەڕین و  گوزەرەكاندا  لە  لێدەدا، 
دەبینی  خزمەتكارێكت  دەكرد  پەنجەرەیەكت  هەر 
خەریكی شوشتنی چوارچێوەیەكی شووشەیی بوو 
ئاوهەڵكێشانی جلوبەرگی شۆراو  لە  یان سەرقاڵی 
بوو لە سەتڵی گەورە گەورەدا. سەرئەنجام دەبوو 
لەشكرەكە بە ڕۆشتنی سەربازییەوە بە نێو شەقامە 
ڕێگەی  سەربازەكان  بن و  تێپەڕ  پێچەكاندا  پێچاو 
ئامێری  تەلەفۆن و  تەلی  لە  تۆڕێك  بەنێو  خۆیان 
كۆنتوری  حەفرەكانی  چاڵ و  پەیژە و  ئەندازەگیری و 

گاز و ڕیزی كچانی مەكتەبلی دەكردەوە و لە هەمان 
بگرنەوە  خشتانە  لەتە  ئەو  كە  بوون  وریا  كاتدا 
و  هێی!«  »هێی!  هەڵدەبەزینەوە:  هەوادا  بە  كە 
لەگەڵیشیدا وریای جلی تەڕ و ئاوی ئەو سەتاڵنەش 
چوارەمەوە  نهۆمی  لە  خزمەتكارەكان  كە  بوون 

دەیانڕشتنە خوارەوە.
ونبوون.  كە  كردبوو  دركی  تۆمینی  سەرلەشكر 
هەروا كە بەسەر ئەسپەكەیەوە چەمابووەوە ڕووی 
دەكرێت  »ببورە!  پرسی:  لێی  ڕێبوارێك و  كردە 
پێمان بفەرموون كە نزیكترین ڕیچگە بۆ گۆڕەپانە 
سەرەكییەكە لە كام الوەیە؟« ڕێبوارەكە پیاوێكی 
وردیلە بوو و چاویلكەیەكی بچوكی لە چاودا بوو، 
كەمێك  »ڕێگاكەی  وتی:  وەستان،  تۆزێك  پاش 
ئاڵۆزە و ڕەنگە ون ببن، بەاڵم ئەگەر حەز بكەن، من 
دەتوانم ڕێگایەكی قەدبڕتان پیشان بدەم، كە بەنێو 
ڕەت  نیشتەجێبووندا  شوێنی  كۆمەڵێك  حەوشەی 
دەبێت و دەگاتە شەقامێكی دیكە، كە دەڕوات بەرەو 
گۆڕەپانی سەرەكی. ئەم ڕێگایە النی كەم چارەكە 

سەعاتێك پێشتان دەخات«.
هەمووی  لەشكرەكە  »ئایا  پرسیی:  سەرلەشكر 
دەیڵێن ڕەت  ئەو حەوشەیەی كە  بەنێو  دەتوانێت 

ببێت؟«
كرد و  سەربازەكانی  تەماشایەكی  وردیلە  كابرای 
باشە  »هم!  وتی:  گومانئامێزەوە  جوڵەیەكی  بە 

دەتوانین تاقیی بكەینەوە.«
كابرای وردیلە كەوتە پێش و ئەوانی بەرەو دەرگایەكی 
كە  حەسارەكە  دانیشتوانی  كرد.  ڕێنمونی  گەورە 
بانیژەكانیانەوە  ژەنگاویی  محاجەرەی  پشت  لە 
كە  دەكرد،  خوارەوەیان  سەیری  نوشتابوونەوە و 
سەربازەكان بە ئەسپ و تۆپخانەكانیانەوە هەوڵیان 

دەدا بێنە ناو حەوشەكەوە.
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دهق

كە  كامەیە  دەرگایە  »ئەو  پرسیی:  سەرلەشكر 
دەبێت لێیەوە بچینە دەرێ ؟«

كابرای وردیلە وتی: »دەرگا؟ كام دەرگایە؟ ڕەنگە 
من زۆر باشم بۆ ڕوون نەكردبێتنەوە.« ئێوە دەبێت 
دوایین  تا  سەرێ   سەركەونە  حەوشەكەوە  نێو  لە 
باڵەخانەكەی  پێپلیكانەی  بۆ  دەچن  لەوێوە  نهۆم، 
بۆ  هەیە  ڕێی  كە  هەیە  دەرگایەك  لەوێ  دواتر و 

شەقامەكەی پاشتر.«
سەرلەشكر هێشتا هەوڵی دەدا كە لە سەر وەختی 
زینی  لەسەر  پێپلیكانەكەدا  بەسەر  سەركەوتن 
دوای  بەاڵم  دانیشێت.  پتەو  قایم  و  ئەسپەكەی 
دووجار ساتمە خواردن بڕیاری دا ئەسپەكەی بەیەكێ  
ببەستێتەوە و  باڵەخانەكەوە  گەچینەكانی  لەپایە 
بەپێ  سەربكەوێتە سەرێ . بڕیاریان دا تۆپەكانیش 
پیاوێكی  بهێڵنەوە و  حەوشەكەدا  لەناو  لەوێ   هەر 

پینەچی بەڵێنی دا كە چاودێرییان بكات. 
سەربازەكان بە ڕێزێكی یەك نەفەری بە پێپلیكانەكاندا 
سەردەكەوتنە سەرێ . هەر كات دەگەیشتنە بەردەم 
ماڵێك، دەرگای ماڵەكە دەكرایەوە و مندااڵن دەهاتنە 
دەرێ  و هاواریان دەكرد: »دایە! دایە! وەرە سەیر 
بكە، سەربازەكان خەریكن ڕەت دەبن! لەشكرەكە 

خەریكە ڕۆشتنی سەربازی ڕێ دەكات!«
لە نهۆمی پێنجەم، بۆ ڕەتبوون لە پێپلیكانەیەكەوە 
بۆ پێپلیكانەیەكی دیكە، دەبوو لە بەشی دەرەوەی 
ببن.  ڕەت  بانیژەكاندا  بەردەم  بە  باڵەخانەكە و 
كە  دەكرانەوە،  ماڵگەلێك  بە  ڕوو  پەنجەرەكان 
سادە و بێ  ڕازاندنەوە و پڕ لە قەرەوێڵەی سپرینگدار 

بوون و خێزانە منداڵ زۆرەكان تیایاندا دەژیان.
سەربازەكان كە بە قەراغی پەنجەرەكاندا تێدەپەڕین، 
بانگهێشتكردنی باوك و دایكی منداڵەكانیان دەبیست: 
تكاتان  فەرموون  دە  ژوورەوە!  وەرنە  »فەرموو 

لێدەكەین! دەبێت زۆر ماندووبوو بێتن! لەم الیەوە 
وەرنە ژوورێ تكایە! نزیكترە! بەاڵم تفەنگەكانتان 
لە دەرەوە دانێن! لەبەر خاتری منداڵەكان! بێگومان 

خۆتان دەزانن كە...«
وردە  وردە  لەشكرەكە  كە  بوو  شێوەیە  بەم 
لێكهەڵوەشا، بە درێژایی ڕاڕەو و دااڵن و بانیژەكان و 
كابرای  لە  شوێنەوارێك  بەرەییەدا،  سەرو  بێ  لەو 
وردیلەی چاویلكە لە چاو كە ڕێگاكەش شارەزا بوو، 

نەدەبینرا. 
پەراگەندەی  تاقمێكی  هێشتا  و  بووبوو  ئاوا  خۆر 
حەسارەكە  بانیژەی  ڕاڕەو  و  نێو  لە  سەربازەكان 
سەرلەشكر  سەرەوە،  لەو  ئا  بوون.  سەرگەردان 
ستارەی سەربانی  پشت  لە  دەستەوئەژنۆ  تۆمینی 
لەوێوە  هەڵتروشكابوو.  بەرزەوە  بااڵخانەیەكی 
دەیتوانی شار لە ژێر پێكانی خۆیدا ببینێت، شار 
كە لە هەموو الیەكەوە فراوان بووبوو، بە شەقام و 
سەرلەشكر  پاڵ  لە  چۆڵەكانییەوە.  گۆڕەپانە 
كە  بوون  سەربازەكان  لە  دەستەیەك  تۆمینی، 
پەل،  چوار  هەر  بە  سەربان  سۆفالەكانی  لەسەر 
بە ئااڵی ڕەنگاوڕەنگ و دەمانچە بەدەستەوە تەقەی 

خۆناسینەوەیان دەكرد.
سەرلەشكر فەرمانی دا: »پەیوەندی بكە! خێرا

پەیوەندی بكە! شوێنەكە پەڕینەوە لێی سەختە... 
توانامان نییە درێژە بە ڕۆیشتن بدەین.. چاوەڕێی 

فەرمانین.. چاوەڕێی فەرمانین«.
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