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أمـامـهم غـيـر إخالئه وإتـخاذ جـبل (پيـرس) خط دفـاع آخـر4 كـانت حـصـيلة هذه ا'عـارك
استشـهاد خمسـة من الپيشمـرگه وجرح سبعـة عشر4 وخسـر ا'رتزقة ثالثة وعشرين قـتيالً
وسبعة وثالثk جريحاً وخلّف اجليش ٩٦ جثة وأصيب مائة وإثنان وعشرون منهم بجروح.
كــان فـوز احلكـومـة هنـا بسـبب الـتـفــوق اللوجــســتي والعـددي وهـو بنســبـة واحــدٍ الى
عـشرين. وعند ذلك وبدالً من أن يـتجـه البارزاني الى برادوسـت كمـا كان مـقرراً وجـدناه
يخفّ مـسرعـاً الى (پيرس) بقـوات إضافـية. ونصب العـقيـد عبـدالكافي وكيـالً على أنْ
يكون عبـدالله پشدَري مـعاوناً له وقائداً جلـبهة سـپيلك وگَلي علي بگ وأنْ يجـعاله خطاً
دفاعـياً فـقد أفادت ا'علومـات ا'ستـقاة بأن مرتـبات الفرقـة الثانيـة تستعـد للزحف على
تلك ا'نطقة بهدف الوصول الى "uÝWÖdO—. وحرص البارزاني على تعزيز هذا القاطع ذي
اخلطورة وفي ليلة ١٨-١٩ حـزيران عبـر نهر الزاب بالقـرب من بله. واتخذ مـواقعـه فوق
قـرية (سَفـتي) الواقعـة على سفح جـبل پيـرس شمـاالً وكنت في معـيتـه4 وفي هذا ا'وقع
تعرّضنا لقـصف شديد من أربع طائرات هوكـر هنتر وقد إكـتشفت مواضـعنا وهنا تدخلت
العناية اإللهية فبسطت علينا حمـايتها. وفي أثناء القصف أدرت وجهي الى جهة الترى
فيـها عيناي الوالد وهو يصـاب بشظية. إالّ أن السالمـة كتبت لنا جمـيعاً واحلـمد لله ثم
استـدعى مال شني قـائد اجلبهـة مع معاونيـه للمداولة ووضع اخلطط الدفـاعيـة على ضوء
ما أسفر عنه القتال. تـمّت مدارسة ا'وقف فتقرر ان يقوم الپيشمرگه بعمل إستحكامات
دفـاعـية على قـمم پيـرس. وأن تقـوم قـوة بقيـادة عـمـر آغا بـالتوجـه الى منطقـة الشـوش
غـرب جبل عـقـره لضرب العـدوّ من اخللف. وان تقـوم قـوة بقيـادة حـادي حسكـو بالتوجـه
الى سَـري ساده فوق گَـلي زَنطه لضرب العـدو من الشرق وتهـديد مواصـالته في محـاولة
لتــخـفــيف الضـغـط احلكومي على جــبل پيــرس. في ذات الوقت اصــدر البـارزاني أمــراً
للعـقــيـد عـبـدالكافـي بتـحكيم سـپــيلك وتشـديد الضــغط على اللواء الثــالث الذي كـان

مطوقاً ومحاصراً من قبل الپيشمرگه في منطقة خَليفان.
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كـانت القـوة الـضـاربة احلكومـيـة الزاحـفـة عـلى پيـرس تتـألف من كـامـل مـالك الفـرقـة
األولى فـضالً عن اللواء الـرابع من الفرقـة الثـانية ومـا يربو عن عـشرة آالف من ا'رتزقـة
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