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والســـيطرة علـيــهم بـأي ثمن. وفي الـواقع كــان اإليرانـيــون حـــانق* جـــداً على
Gالبـارزاني* بعد مـا ذاقوا من هزائم وضـربات مـوجعـة على يد جيـشهم الثـوري
وكانوا يتـحيّنون الفرص لإليقاع بهم. إالّ أن البـارزاني* كانوا أذكى من أن يتم
اإليقـاع بهم بـسـهـولةG فلم يسـتـسـلمـوا وبدأوا اإلنسـحـاب. فـهـاجــمـهم اجلـيش
اإلjراني iـخـتـلف أسلحــتــه الثــقــيلة مـن مـدافـع ودبابات وطائرات. وفـي ربيع
١٩٤٧ الذي كان شـديد البردG خاض پيـشمرگه البـارزاني بقيادة الزعـيم اخلالد
مال مصطفى البارزاني معارك بطولية شرسة وهم يواصلون انسحابهم. وقد قال
البـارزاني اخلالد عن تـلك ا}عارك: "عـثـر العدو على نقطـة ضعف واحـدة عندنا
هي وجــود النســاء واألطفــال مــعنـاG لذا كــان يعــمـد الـى القــصف العــشــوائي
الوحشـي ضدنا". وفي إحدى توجـيهـاتهG كان شـاه إيران قد أمـر طياريه حيـنها
بالقــول: "اضـربوهم والتـدعـوهم يفلـتـونG وال تســتـثنوا من ضــرباتكم نســاءهم
وأطفالهـم". وبهذا كان ثبـات البارزاني* في مـعارك ذلك الربيع الطاحنـة iثابة
أسطورة يطول سـرد أحـداثـهـا. وللمـزيد من ا}علومـات بإمـكان القـاريء الكر�

الرجوع الى:
- مسعود البارزاني: البارزاني واحلركة التحررية الكردية.

- جنف قولي پـسيان: من مـهاباد الدامـية الى ضفـاف آراسG ترجمـة شوكت
شيخ يزدين.

- أبو احلـسن تَفـرَشـيـان: البـارزاني لن يسـتـسلم ألحـدG ترجـمـة شـوكت شـيخ
يزدين.

- عبدالرحمن قاسملو: أربعون عاماً من الكفاح في سبيل احلرية.
تعامل البـارزانيون بشجاعـة وحكمة مع ا}عطياتG فبـعد إحلاق أضرار كـبيرة
بجـيش شـاه إيران �كنـوا من دخـول األراضي العـراقـيـة. وفي الثـالث عـشـر من
نيـسان عبـر ا}رحوم الشـيخ أحمـد البارزاني مع كـافة العـائالت البارزانـية وادي
گادَر الى كـردستـان العراق. وسـمحت لهم احلكومـة العراقـية بالعـودة على أمل
أن يسـتسلم لـهم مال مـصطفى ورفـاقه. لكـن قرار البـارزاني كـان مخـتلفـاً عمّـا
تصــورته احلكومــة العـراقــيـة. إذ كــان قـد عـقــد العــزم على البـقــاء في جــبـال
كردسـتان الـعراقG خـاصة في منطقـة بارزانG إن استطاع الى ذلك سـبيـالGً وإالّ
فـإنّه يتـجـه شمـاالً ليلجـأ الى اإلحتـاد السـوڤـيـيـتي. كان البـارزاني يعـتـقـد أنّه
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إشتراك البارزاني اخلالد ورفاقه في جمهورية كردستان الشعبية من ا}واضيع
الهامة ويعدّ إحدى مفاخر حركـتنا التحررية. وفي الواقعG تتضمن هذه الصفحة
احلـافلة با}آثر ثـالث جوانـب رئيـسـة خـاصـة �كن أن يكون كل منهـا مـوضـوعـاً

للعديد من ا}ؤلفات والدراسات التاريخية الهامة. وهذه اجلوانب هي:
١- إشتراك البارزاني* في جمهورية كردستان الشعبية - جمهورية مهاباد:

بعـــد انطفــاء جـــذوة ثورة بارزان ١٩٤٣-١٩٤٥ في خــريـف ١٩٤٥. غــادر
البـارزاني ورفـاقـه الثـائرون وپيـشـمـرگتـه وعـدد كـبـيـر من العـائالت البـارزانيـة
Gفي الواقع Gكـردسـتان العـراق لينضـمـوا الى جـمـهورية مـهـاباد. وقـد كـان هذا
نتـيجـة للتـآلف وعالقـات سـابقة بـ* البارزاني وجلنة احلـرية (هةيئـةتي ئازادي)
من جـهــة وجـمــعـيـة إحــيـاء الكرد (ژ. ك) في مــهـاباد من جــهـة ثانيــة. ولقي
البـارزانيون وبقـيـة پيشـمرگـه كـردستـان وعائالتـهم تقديراً كـبـيراً في كـردستـان
إيران. وفي ا}قـابل شارك هؤالء بكلّ إخـالص وقدمـوا التضـحيـات إلقامـة و¡و
وانتعاش جمهـورية كردستانG ولقنوا جيش شاه إيران دروساً قـاسية في معارك
مل قَــرَني ومـامَشG وكــان إلنتـصــاراتهم تلـك الدور الكبـيــر في ترســيخ أسس
جـمـهوريـة كردسـتـان ورفع مـسـتويـات الثقـة بالنفـس لدى شعـبـهـا وللمـزيد من

ا}علومات بإمكان القاريء الكر� الرجوع الى:
- مسعود البارزاني: البارزاني واحلركة التحررية الكردية.

- جنف قولي پـسيان: من مـهاباد الدامـية الى ضفـاف آراسG ترجمـة شوكت
شيخ يزدين.

- وليم إيگل¥: اجلمهورية الكردية عام ١٩٤٦.
٢- أما اجلانب الثاني من جوانب مشاركة ودعم البارزاني* جلمهورية كردستان
عام ١٩٤٦ في مـهابادG فيـتمثل في ا}عـارك والثبات البطـولي للبارزاني*

في مواجهة جيش شاه إيران بعد إنهيار اجلمهورية:
في أواسط كانون األول ١٩٤٦ سقطت جـمهورية كردستانG واعـتقل القاضي
مـحمـد ورفاقـه. وكان في نيـة احلكومة اإليـرانية اسـتدراج البـارزاني* الى الفخ

305306



إطالق سـراحـهم أنشـأ الـبـعض منهم يكتب مـذكـراتـه ومـا شـهـد من أحـداث مع
البــارزاني*. وهذا الذي بـ* أيدينا هو ثانـي كـتب أبي احلــسن تَفــرَشــيـان بعــد
كتـابه األول (إنتفاضة ضـباط خراسـان) وقد سبق وترجـمناه الى الكردية. أرجو
أن أكـون بهــذه التـرجـمــة قـد قـدمت خــدمـة مـتــواضـعـة ألمـتـي وحـركـة شـعــبنا

التحررية. والله ا}ستعان.
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الينبـغي لـلقـادة والثـائرين ا}دافــع* عن الشـعب اإلسـتــسـالم واخلـضـوع إلرادة
العدو. لهـذا كان السبيل الوحـيد ا}تاح لهم هو اللجـوء الى اإلحتاد السوڤيـيتي
واإلنتظار ثم حـتـى تتـهـيـأ لهم الظروف للعـودة مـجـدداً الـى سـاحـة النضـال في

كردستان.
٣- واجلانب الثالث من جوانب قصة البارزاني مع جـمهورية مهاباد هو مسيرته

التاريخية الى اإلحتاد السوڤييتي.
�كننا الـقـول أن الكتـاب الذي ب* أيديـنا مـخـتص بهـذا اجلــانب. وتبـدأ هذه
ا}سيـرة التاريخيـة من ا}نطقة اجلـبلية الوعرة فـي كردستـان العراق. من إجتـياز
احلدود التركية أوالً ثم العودة الى إيران فالتوجه شماالً iحاذاة احلدود اإليرانية
التـركيـة. وكـان قطع هذه الطرق ا}تـعرجـة الوعـرة في ظل البـرد الشديد وجتـاوز
كـمـائن اجلـيش اإليراني ومـالحـقـة العـمـالء عـمـالً في غـايـة الصـعـوبة. لم تكن
Gشجاعة وجـرأة البارزاني اخلالد وپيشمـرگته العامل الوحيد لنجـاح هذه ا}سيرة
بل أضـيف الـيـهـا التـاكـتــيك واحلنكة في حـرب الـعـصـابات التي كـانـت مـثـار
استغراب وحيرة األعداء. وقد بات هذا احلدث مادة للتدريس في جامعة طهران
وكليتـها احلربية على أنّه ¡وذج ناجح حلـرب العصابات. والنريد االستـرسال في
هذا احلديثG فـمواد هذا الكتـاب بأحداثهـا وذكرياتها ووثـائقها سـتورد الكثـير
في هذا اجملالG وندع للقـاريء مجال اإلستنباط والتـحليل. وهنا لم يبق أمامنا
إالّ التنـويه بأن مــؤلف الكتــابG مــرتضى زَربَختG كــان أحــد الضــبــاط الذين
شـاركـوا في انتـفـاضـة ضبـاط خـراسـان الفـاشلة التي قـام بهـا ضـبـاط إيرانيـون
حتــرريون في فــتــرة احلـرب العــا}يــة الثــانيــة. وقــد انضم هؤالء الضــبــاط الى
جـمـهـورية أذربيـجـان حـتى سـقوطـها وفـرار قـادتهـا ثم انضـمـوا الى جـمـهـورية
مـهـاباد التي كـانت تعـيش أيامـهـا األخـيـرة ولم يكـن ثم من يدافع عنهـا سـوى
البــارزاني ورفــاقـه. وشــارك هؤالء الضــبــاط الذين كــان عـددهم ســتــة في كل
ا}عــارك التي خـاضــهـا الـبـارزانيــون في مـواجــهـة اجلــيش اإليراني حل* دخــول
األراضي العـراقيـة حيث اخـتاورا التـسليم للحكومة العـراقيـة على أمل التـوجه
الى بلـد آخــر كــالجــئ* ســيــاســي*G إال أنهم لألسـف لم يتــمكنـوا من حتــقــيق
Gفقـد أسلمتهم احلكومة العـراقية ضمن صـفقة من صفقـاتها الى إيران Gمرادهم
التي أصـدرت عليـهم أحكامـاً بالسـجن كل حـسب التـهـمـة ا}سندة اليـه. وبعـد
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تعامل معاصرينا السـابق* مع هذا احلدث وكيف يصفون هذه البطولة والى أين
يذهبون بها. لكن ا}ؤسف أننا لم نتـمكن من احلصول على وثائق تؤيد أو تنفي
مــا يشــاع ويقـال… وهـكذا كنا نتــحــرق شـوقــاً للحــصــول على تفــاصـيـل تلك

األحداث.
ومن جــهــتيG طا}ا قــارنت هذه ا}ســيــرة البطوليــة مع ا}ســيــرة التـاريـخـيــة
لشــيـوعــيي الصـ* واجلـيش الـثـامن بـقـيــادة مــاو تسي تونگ من اجلـنوب الى
الشــمـال باجتــاه إقليم (شــاسني) وقــاعـدة (يـنان)G لكن مع بعـض التـصــغـيــر
والتضـييق. فنحن نذكـر كيف أن تسـع* ألفاً من شـيوعـيي الص* بعد الكثـير
من اإلنكسارات على يد جيش (چيـانكايچك)G بدأوا في تشرين األول ١٩٣٤
مسـيرتهم العظيمـة بقيادة (مـاو) من جنوب الص* وبعد اجتـياز (١٨) سلسلة
جـبلية و(٢٤) وادياً (١٢) إقليـمـاً تفوق مـساحـة كل واحـد منها مـساحـة دولة
أوروپيـة. وبعد أن قطعـوا (١٠٠٠٠) كيـلومتـر وتكبدوا خـسـائر كبـيرةG بلغـوا
بعــد عـام كـامـلG في تشـريـن األول G١٩٣٥ قـاعـدة (يـنان) في إقليم شــاسني

شمال غرب الص*.
هذه ا}سيرة هي عالمـة تغلب اإلنسان على مشاكل احلياة ومعـجزة ال تتحقق
إال باإل�ان الراسخ بالقـدرة على قهـر الصعاب. وقـد تسلح البارزانيـون في هذه

ا}سيرة البطولية العظيمة بهذا اإل�ان الذي حققوا بفضله ما حققوا.
تقع منطقـة بارزان ا}ـعروفـة في كـردسـتـان العـراق قـرب احلـدود العـراقـيـة مع
إيران وتركياG وقـد خاضت العشيـرة البارزانية البطلة ألسبـاب قومية مـواجهات
طويلة ومتـواصلة مع احلكومات العـثمانيـةG ثم - بعد احلرب العـا}ية األولى -

مع حكومتي تركيا والعراق.
وفي األخـيرG تفـاقـمت هذه القضـيـة لتتـورط فـيهـا احلكومـة اإليرانية ايضـاً.
كـان البـارزانيــون عـشـيـرة صـغـيـرة فــقـيـرةG ورغم أن الدولة العـراقـيــة احلـديثـة
التكوين لم تـكن دولة ذات قـوة إالّ أنّ دولة عظمى كـانت ترعـاهاG فـالطيـارون
اإلنگليز كانوا يدكّون بارزان - وقد قصفوها مرات عدة - كما أضحت القبائل
اآلشورية اجملـاورة مشكلة أضـيفت الى ا}شكالت القائـمة. وتركيـا - سواء في
ظل حكم الكمـاليـ* أو احلكومـات التي تبـعـتـهـا - ظلت على مـا كـانت عليـه
تشـهر سـيفـهـا في وجه الكردG ولـم يكن هناك سوى حكومـة الشـاه التي دخلت
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في شـهر أيار G١٩٤٧ بدأ مـال مصطفى البـارزاني مع (٥٠٢) من رفاقـه(١)
في قـرى منطقـة بارزان قـرب احلـدود العـراقيـة التـركـيـةG مـسيـرتهم التـاريخـيـة

iحاذاة احلدود اإليرانية مع كل من العراق وتركياG الى اإلحتاد السوڤييتي.
وبعد مـسيرة خـمسة أيام في األراضي التـركية واجـتياز الـقمم اجلبليـة الوعرة
جلبال (بـيداو) و(آسنگره) و(سپيـريز) عند احلدود العراقيـة التركيةG وعـبورهم
بحيرة (دزا گَوْره)G دخل هؤالء الرجال األراضي اإليرانية عند قريتي (بيدكار)
و(جـرمي) ثم اجتـهوا شـمـاالً. وبعد مـسـيـرة دامت واحداً وعـشـرين يومـاً حافـالً
با}واجهـات والصدامات مع جـيوش العراق وإيران وتركـيا عبـر هؤالء نهر آراس

واختتموا مسيرتهم البطولية باللجوء الى اإلحتاد السوڤييتي.
بعـد أن تشـتت شــمل حكومـة فـرقـة أذربيـجـان الد�قــراطيـة في كـانون األول
G١٩٤٦ انضمـمنا أنا وتسعة من ضـباط حكومـة الفرقة الى البـارزانيG وخضنا
الى جـانبـهم ا}ـعـارك ضـد جـيش حكومـة الشـاه. كـان أغلـب هؤالء العـشـرة من
الضباط الفارين من اجليش لإلنضمـام الى الفرقة. وقد الزمنا البارزاني* أربعة
أشـهرG لكن الظروف حتـولت فيـما بعـد بإجتـاه اضطررنا معـه الى فراقـهم. دخل
Gمال مصطفى ورفاقه األراضي العراقية وبعد ا}كوث فترة في بارزان وأطرافها
بدأوا مـسـيـرتهم التـاريخـيـة الى اإلحتـاد السـوڤـيـيـتي. أمـا نحن فـلذنا بالدولة

العراقية حسب وصية مال مصطفى.
في السنوات التـي تلتG ورد ذكـر هذه ا}سـيرة البـطوليـة كثـيـراً في كـتـابات
الناس ونـشــرت روايات ومــقـــاالت عن قــادة الـعــمليـــات وا}شــارك* فـي تلك
األحداثG حتكي عظمة ذلـك احلدثG حتى أن بعض ضباط األركـان صرحوا بأن
التاكـتيكات الناجـحة التي اتبـعهـا البارزانيـون تدرّس اآلن في الكلية احلـربية.
أمـا نحن الـذين شـهـدنا قــسـمـاً من هذه األحـداث عـن كـثب فكنا نرقـب طريقـة
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… مرت األيام… وقامت الثورة وإبان ذلك ½ االستيالء على بعض الوثائق…
ونشرت… وذات يوم وأنا أحتدث الى صديقي العزيز السيد كاوه بَياتG وله في
هذا اجملـال بحـوث قـيّـمـةG لم ينس اسـتـذكـار أحـداث عـهـد پيـشَـوَري والقـاضي
محـمدG طرحت مجـدداً موضوع مسـيرة البارزاني* الـشجاعة مـعبراً عن رغـبتي
في التعرف على تفاصـيل تلك ا}سيرةG فقال أنه وقع صدفة على مـستمسكات
تعــود الى واحــد من كــبــار ضـبــاط اجلــيش كــان قــد ½ تكليــفــه مع عــدد من
األشـخـاص بالتحـقـيق في العـمليـات العـسكرية للجـيش إبان مـرور البـارزاني*
باألراضي اإليرانيـةG وقد وجـدت أنها سلطـت الضوء الى حـدٍّ بعيـد على خفـايا
تلك ا}سيرة العظيمة. قرأت ا}ستمسكات مرات عدة واختمرت عندي فكرة أن
هذه ا}علـومـات لو ½ ضـمــهـا الى ا}قــابالت واللقــاءات مع األحـيــاء من الذين
شـاركـوا في تلك ا}سـيـرةG ستكشـف عن الكثـير من األمـور ا}بـهـمـة في تاريخ

وطني الغالي.
بناء علـى مـشــورة أحـد األصــدقـاء الـكردG التـقــيت في ١٨ تشــرين الثــاني
١٩٩٥ في (عظيمـية كَرَج) السيـدين كاظم شانَدَري وحَـسو ميرخـان. وهما من
ا}قـاتـل* البـارزاني* الـذين رافـقـوا مــال مـصطفى البــارزاني في تلك ا}ســيـرة.
وخالل الـلقاء سـجلت على شريط صـوتي تقريراً تفـصيليـاً عن يومـيات ا}سـيرة
Gيوماً بـيوم. وقامت السـيدة مـرجان مـال برا� بترجـمة مـا جاء في ذلك التـقرير

وإني أدين لها بذلك وأشكرها.
وأريد التنويه هنا بأنّ بعض تفـاصيل هذا التـقرير يشـبه مـا جاء في مـذكرات
النقـيب الكردي العراقي مـيرحـاج أحمـد آكـرَيي التي نشرتهـا مجلة (سـپيـده -
العـــدد G٦ خــريف ١٩٩٤) الـتي تصــدر بـاللغـــت* الكردية والـعــربيـــة ويرأس
حتـريرها عــبـدالرحـمن پاشــاG الذي حظر مـعنا ا}قــابلة التي أجـرينـاهاG ونشـرت
معها ترجـمة لبقية مسـتمسكات هذه اجملموعة. وكـان ميرحاج أحمد مـستشاراً
مـوثوقـاً عنـد مـال مـصطفى وبعـد عــودته من اإلحتـاد السـوڤـيـيــتي ترك احلـيـاة

السياسية وهو اآلن ضابط متقاعد في اجليش العراقي(٢).
وقد جاء نشر هذه اجملموعة على النسق التالي:

احلرب بـتوجيـه من أسيـادها قبل وبعـد احلرب العـا}ية الثـانية… كل هذه الـقوى
اجتمعت على حرب عشيرة صغيرة ال حول لها وال تلقى أي دعم من اخلارج.

لم تكن احلكومـات الثـالثG العـراقـيـة والتـركيـة واإليرانيـةG تسـتـسـيغ وضع
البـارزاني*: فكانـت احلكومـة العـراقـيـة تريد السـيطرة علـيـهم لتـمـزق وحـدتهم
وتفـــرق شــملـهم; وتركـــيــا لم يكـن تريد اخلـــيــر لكـردها فكيـف بالبـــارزاني*;
واحلكومة اإليـرانية التي كانـت ترزح حتت طائلة ا}شكالت الالمتناهيـة لم تكن
تريد إضـافة واحـدة جـديدة باحـتضـان هؤالء كـما همG وكـان الشـيخ أحـمد ومـال
مـصطفى البارزاني على دراية بسـيـاسات رضـا شاه ومـا بعدها ولهـذا لم يكونا
يريدان الـركـون الـى من ال يجــدي اللجــوء اليــه أي نفـع… وفــوق هذا كله كــان

لإلنگليز واألمريكان أنفسهم ما يشغلهم.
جــاء هذا كلـه في وقت كــان البــارزانـيــون اليقــوون على مــواصـلة ا}واجــهــة
والكفاح. فلم تكن عندهم ا}ؤن ومعدات القتـال الكفيلة iواجهة الدول الثالث.
وكـان عليـهم التـسليم بهـذا الواقع اخملـيف والشـروع في تلك ا}ـسيـرة الصـعـبـة

الطويلة بحثاً عن مالذ آمن خارج حدود تلك الدول.
وكـان اإلقـتناع بهـذا اإلجـراء الهـام له مـا يـبـرره; فـالبـارزانيـون كـانوا واثق*
�اماً بقـائدهم مال مـصطفى; الذي كان «رئيس» العـشيـرة ورجالً اجتـمعت فـيه
كل صـفات القـائد; شجـاعاً ومـقـاتالً فذاً ثبـتت حنكتـه في احلرب ليـصبح قـبلة
ألبناء بارزان. هذه اخلـصال دفـعت رفـاقه لربط مـصيـرهم iصـيره ومـواصلة تلك

ا}سيرة الشجاعة معه… وهكذا كان.
¿¿¿

كنت ورفـاقيG كـما أسـلفتG نتوق }ـعرفـة كـيـفيـة تلك ا}سـيـرة والطرق التي
سلكوها وما الـذي اعترض سـبيلهم وا}واجهـات والصدامات الـتي وقعت. فكل
Gمـا كنا نسـمـع هو عن مـصـارع عـدد من األشـخـاص في هـذه ا}واجـهـة أو تلك
: سـحق فـوج النقـيب (بْخَـر دنيـا) في (شـوت) إذ فـقـد النقـيب باصـرتيـه مـثـالً
بفعل انفجار قنبلة يدوية… ثم ماذا? ال شيء… ولم تسجل احلكومة لنفسها أي
نص تعـرضــه على الناس بالتـطبـيل والتـزمــيـر لتـجـبــرهم على تقـد� التــهـاني

للشاهنشاه!
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(احللفـاء) كانوا يحـتلون بلدي. وفي طريق البحث عـن مخرج الـتقيـت األحزاب
السياسية التي نشطت بعد �وز ١٩٤١.

صادقتُ حـزب (كبود) وكان حـزباً موالياً أل}انيـا يقوده (نوبَخت) النائب في
. وتعــرفـت الى األحــزاب الدورة الثـــالثــة عــشـــرة للپــر}انG والـتــقــيــتـــه مــراراً
والتنظيـمات األخـرى. وكنا في كليـة الضبـاط نعقـد اجـتمـاعات مع رفـاقنا في

الدراسة والفكر بحثاً عن حل.
في ١٩٤٢ تخــرجـت ونلت رتبــة مــالزم ثـان في القــوة اجلــوية و½ تعـــيــيني
للخـدمـة في أصفـهـان وشيـراز. وفي ١٩٤٣ ½ اسـتـدعائي الى طهـران للدخـول
في دورة طـيـــران. وخــالل تـلك الفـــتـــرة لم أتـوقف عن الـبـــحث عن حل. لـكن
مطالـعـاتـي }نشــورات حــزب توده اإليراني في ١٩٤٤ أرشــدتنـي الى مــا كنت
أصبو اليـه وانضممت رسميـاً الى التنظيم العسكري للحزب. كانت اجتـماعات
احلـزب تعقـد اسـبوعـيـاً وكان ا}ـتحـدث فـيهـا غـالباً (كـامـبَخش) عـضـو اللجنة
ا}ركــزية للحــزب والنائب في الپــر}انG وكـان الـتـركـيــز منصــبـاً علـى األحـداث
السياسيـة في إيران واخلارج. وفي آب من العام ١٩٤٥ قامت إنتفـاضة ضباط
خراسـان بقيادة الرائد أسكندانـي. وكان عدد الضـباط ا}نتفـض* (١٩) ضابطاً
معهم ستة جنود وكلهم أعضـاء في التنظيم العسكري حلزب توده. وبعد انتزاع
سـالح مـعـسكر (مـراوتَپَـه) توجـه هؤالء صـوب (گـورگـان) و(گـونبَت). وأعلن
رئيس أركان اجليشG اللواء حسن أرفعيG جائزة عن رأس كل واحد من هؤالء.
وقع ا}نتـفضـون في كـم* في (گـونبَت كاوس) فـفـروا بعد أن قـتل منهم سـبعـة
وجـرح خــمـسـة ½ أســرهم. ثم جـمـع تنظيم حـزب تـوده في (گـورگـان) الـفـارين

وأرسلهم الى باكو.
في أيلول G١٩٤٥ أعلنت فرقـة أذربيجان الد�قـراطية بقيـادة جعفر پيـشَوَري
اإلســتـقــاللG وانضـمـت اليـهم تـنظيـمــات حــزب توده في ا}نطقــة بتــوجـيــه من
السـوڤــيـيت. وفي تشــرين الثـاني من العــام نفـسـهG بـدأ السـوڤـيـيـتG وحـسب
احلاجةG يرسلون من بقي من الضباط ا}شارك* في انتفاضة ضباط خراسان من
باكو الى أذربيجـان لقيادة عمليات نزع أسلحة وحـدات اجليش واجلندرمة. وفي
١٢ كـانون األول ١٩٤٥ اسـتسلم مـعـسكر تبـريز لفـرقـة أذربيجـان الد�قـراطيـة
بفــضـل الدعم ا}ادي وا}عـنوي للجـــيش األحــمــرG وأعلـن پيــشَــوَري حكـومــتــه

في البــدء شــرحÂ لـولوج الكاتب ا}ـعــتــرك الســيــاسي. وتعــرفــه علـى اجلنرال
البـارزانيG وسـرد مـقـتـضب للتـعـاون الـقـصـيـر األمـد جملـمـوعـتنا الصـغـيـرة مع
البـارزاني*G ثم رواية قصـيـرة لنشاطات مـال مصطفـى ورفاقـه بعد عـودتهم من
Gاإلحتـاد السـوڤـييـتي بعـد ثورة ١٤ �وز ١٩٥٨ التي قـادها عـبـدالكر� قـاسم
فنص ا}قابـلة التي أجريت مع السيـدين كاظم شـانَدَري وحَسو مـيرخـانG وتقو�

األحداث }يرحاج أحمدG وأخيراً وثائق جلنة التحقيق اإليرانية.
ولغرض تقـد� رواية كاملة ألحداث مـسيرة البـارزاني* نقلت جزءاً من كـتاب
(جمهورية كردستان) لوليم إيگل¥ ترجـمه الى الفارسية صديقي العزيز إبراهيم

يونسيG شاكراً له جهوده وتوجيهاته.
كـما أقـدم شكري }سـاعدة وتوجـيهـات السـيد عـبدالرحـمن پاشـا مدير مـجلة
(سـپــيـده) التـي تصـدر باللـغـت* الكردية والـعـربيــة و�هـيــده للقـاء با}ـناضل*
البـارزانـي* اللذين أشــرت اليـهـمــا وتعـريفـي بالسـيــدة مـرجـان مــال برا� التي

أعانتني بترجمتها ا}قابلة الى الفارسية.
¿¿¿

ليـس هذا الكـتـــاب ســـرداً }ا وقـع لي وأصـــدقـــائـيG وبإمكـان ا}هـــتم بـذلك
ا}وضوع العودة الى كتـاب (إنتفاضة ضباط خراسـان) بقلم صديقي ا}رحوم أبو
احلسـن تَفرَشـيان الذي أورد تلك األحـداث بكل صدق. وألن نسخ ذلك الكـتاب
غـيـر مـتـوفـرة رغم صـدور طبـعـة ثانيـة منـهG فـإني أورد هناك سـرداً لبـعض مـا

شهدنا:
كنت طالبـاً فـي كليـة الضـبـاطG عندمـا تعـرض البـلد في شـهـر آب من العـام
١٩٤١ لهجمات اجليوش األجنبيةG ولم يستطع جيش رضا شاه ا}عادي للشعب
أن يقف في مــواجـهـة تلك اجلــيـوش فـوقــعت البـالد فـريـسـة إلحـتـالل اجلــيـوش

السوڤييتية واإلنگليزية ثم انضم اليهم األمريكيون.
هذه األحداثG ورغم دعايـة عهد رضا شاه والتطبـيل والتزمير للجـيش التائه
- كـان لها أثرها غـير العـادي عليّ وعلى أمـثالي. فـفي تلك األيام من الشهـر
عينه كان يشـغل بالي ايجاد مخرج يع* على حتـرير بلدي من اإلحتالل. وكنت
كـغــيـري من شـبــاب تلك األيام أحـبــذ فكرة تأييـد أ}ـانيـا النازيةG خــاصـة وأنّ
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حيث مقر اجلنرال مصطفى البارزاني.
كان مال مصطفى واحداً من اجلنراالت الثالثة في جيش كردستانG واجلنراالن
اآلخـران همـا وزير احلـربيـةG مـحـمـد حسـ* سيـف القـاضيG ومـحمـد رشـيـدخـان
قـادرخــان زاده الذي ترك جــيش كـردســتـان بتــحـريض مـن اإلنگليـز وعــاد الى

العراق.
كـان الليـل قـد أرخى سـدوله عنـد بلوغنا قـرية سَــراG ولم يكن مـال مــصطفى
وقائد أركـانه العقيـد پيرزاده هناك. واستقـبلنا النقيب مـحمود تيوايG مـسؤول

تنظيمات اجلبهةG وقضينا الليل في أحد منازل القرية.
ثم بعـد ظهـر ١٢ كـانون األولG عاد مـال مـصطفى الى مكتـب هيئـة األركـان
قـاماً من مـهـاباد. كـان ذلك أول لقـاء لي مع اجلنرال البـارزانيG لم يكن يرتدي
بزة اجلنراليةG بل كان يرتدي الزي الكرديG السترة والسروال الفضفاض واحلزام
القماشي وعمامة ذات نقاط حمـر مع حزام اخلراطيش وبندقية برنو متوسطة من
Gرجل في حـوالي اخلامسـة والثالث* أسود الشـعر Gالنوع اخلاص بخـيالة اجليش
مـتـصل احلاجـب*G ذو عـين* براقـت*G منتـصب القـامـةG قـصيـر مـت*G ونشـيط

مفعم باحليوية… كان ذلك اجلنرال البارزاني.
كنا حـتى تلك الـلحظة النعـرف شـيـئـاً عن التـغـيـيـرات السـيـاسـيـة وردّ فـعل
وتوتر طهران وتبـريزG ولم نكن ندري أنّ پيشَوَري وبقيـة قادة الفرقـة قد غادروا
ا}دينة في الليلة ا}اضـية بناءاً على تعليمـات قوليئـوف - القنصل السوڤيـيتي

في تبريز - وسلكوا طريق جَلفاوا الى اإلحتاد السوڤييتي.
Gهـمـة مـجمـوعـتناi وأعلمناه Gقـدمنا أنفـسنا الى اجلنرال مـصطفى البـارزاني
فكان جوابه أن سلّمني برقـية پيشَوَري التي أبرق بها في الليلة ا}اضـية وكانت
باللغة الفـارسيـةG وقال: "لقد انتـهى كل شيء". وما أذكره مـن برقية پيـشَوَري
Gهو: "نظراً لقـدوم اجلــيش اإليراني الى أذربيـجـان }راقـبـة عـمـليـة اإلنتـخـابات
نطلـب الى كل الوحــدات اإلنســحــاب الى قــواعـدها األســاســيــة دون إبداء أي

مقاومة".
قـال مـال مـصطفـى إنّه قـادم من مـيـاندواو وإنّ سـيـد جـعــفـر پيـشَـوَري وقـادة
الفرقـة قد الذوا بالفرارG وإنّه ينوي جتـميع قواته ليـالً واإلنسحاب الى مـهاباد.

ومــجلســه شـوراه عـلى شـعـب أذربيـجــان. وبعــد أيام اُعلن عـن قـيــام حكومــة
كردستان في مهاباد بقيادة القاضي محمد.

في آذار G١٩٤٦ قــام ا}الزم األول الطيــارG رحـيم بهــزاد - ا}سـؤول احلــزبي
}ؤلف هذا الكتابG والذي ½ إعدامـه رمياً في العام ١٩٥٥ بعد افتـضاح أمره
واعــتـقــال أعـضــاء التنظيم احلــزبي في اجلــيش - بعـد عــيـد نـوروز بزيارة الى
أذربيجان وفي طريق العـودة وبناءاً على أقوال العقيد آگـاهي وهو ضابط طيار
ومن مؤسسي التنظيم العسكري وقائد القـوة اجلوية في حكومة پيشَوَريG قال:
إنّ جـيش أذربيـجـان بـحـاجـة الى قـوة جـوية وتدعـو احلـاجــة الى قـيـام عـدد من
الطيارين وبجرأة باإلنضمام الى هذا اجليش ليشكلوا قوته اجلوية. وبعد اختتام
ا}ؤ�ـر أعلن ا}ـالزم األول علي جــــودي وكـــاتب هـذه السطـور اســـتـــعـــدادهـمـــا
لإلنضمـام الى جيش أذربيـجان. وفي صـباح ١٥ نيسـان ١٩٤٦ حلّقنا بطائرتي

آداكس مقاتلت* نحو تبريز والتحقنا بجيش أذربيجان.
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في كانون األول G١٩٤٦ انـطلقت وحدات جيش الـشاه زاحفـة بإجتاه (مـيانه)
لإلصطدام بجيش پيشَوَري. وأصدرت حكومة أذربيجان أوامر التحفز جليشها.
وتوجهنا نحن الضباط الطيارين ا}تلهف* الى خدمة اجلمهورية وا}شاركة في
الدفاع عنهـا الى قيادة أركـان اجليش نطلب ا}وافقـة على ا}شاركة ا}بـاشرة في

القتال.
في العـاشـر من كـانون األول G١٩٤٦ أمـرت هـيـئـة أركـان اجلـيش مـؤلف هذا
الكتـابG حــيث كنت نائبـاً لـقـائد القـوة اجلـوية فـي حـال غـيـابه - بالتــوجـه مع
الطياريْن ا}الزم أبو القاسم حقپَرست وا}الزم نيكوال ماكاريان الى مَراغه وسَقز
واإلتصـال iسـؤولي ا}عسـكرات هناك لبـحث سبل تهـيـئـة مطار مؤقـت وضمـان
االتصال باجلبـهات واجراء الالزم. وفي الساعة ٢٣ من اليوم العـاشر من كانون
األول انطلقنا مع فوج مـتجه الى مَـراغه بقيادة النقـيب أسبقيG قـاصدين ا}كان
ا}عيّن لناG وعند انتصاف نهار احلادي عشر منه بلغنا (مياندواو). وهناك قدم
لنا النقيب قَـمسَريان والنقيب قَـهرمان سيارة جـيب توجهنا بها جنـو قرية (سَرا)
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محكمة (ميدان) مَراغه وصدر بحقه حكم اإلعدام شنقاً ونفّذ فيه.
في الســاعـة الـثـامنـة ليـالGً وصل الـى سَـرا فــوج النقــيب إحـســاني وباشــرنا
التحـرك بكل هدوء سيـراً على األقدام ووجـهتنا بوكـانG وبعد أن قطعنا ثمـانية

عشر كيلومتراً بلغناها عند انتصاف الليل.
في ذلك الليل الشديد البرودة وصلنا مع ضباط الفوج الى قلعة بوكانG وهي

بناء قد� قائم على تلة إصطناعيةG حيث يعسكر الرائد خاكساري.
Gشـهـد غـريب: لم جنـد أي أثر لوحـدة فـوج الرائد خـاكـسـاريi لكننا فـوجـئنـا
وكــان الكرد احملليــون منهــمك* في نهب مــخـازن القـلعـة! وقــفنا واجــم* في
القلعـة لبرهةG ثم خـرجنا منهـا. وواجهنا مـشهـداً آخر: لم يكن ثم أثر للفـوج أو
لتنظـيـمــهG وكــأن اجلنود ومــراتب الفــوج قـد حتــولوا الى قطـرة مـاء غــارت في

األرض!
دخلنا القلعة مضطرين; وهناك التقينا شـاحنة تابعة للبارزاني* حتمل صفائح
بنزينG فنصحنا البارزانـيون أن نرافقهم الى مهاباد إن كنّـا نريد النجاة. ارتقينا
ظهـر الشـاحنة أنا وبـقـيـة الضـبـاطG إحـسـانيG وتيـوايG وأرتَشـيـارG ومـحـمـود
تَوَكُليG وعلي أصغريG وماكاريانG وسلكنا طريق (برهان) حتى بلغنا مهاباد.
كان ا}صـير الذي لقـيه ا}الزم حَقـپَرست والرائد خاكـساري سـيئاGً إذ كـانا قد
وصــال بوكـان في مــســاء اليـوم نـفـســهG وهناك ألقى صــغــار األغـوات القــبض
عليـهـمـا وإلثبـات والئهم للشـاه قـامـوا بتـسليـمـهمـا الى اجلـيش. وحـوكـمـا في

مهاباد مع النقيب زَهيري والنقيب صَفايي و½ إعدامهما رمياً بالرصاص.
¿¿¿

في صــبـاح ١٣ كـانـون األول وصلنا الى مــهـاباد وبدأنا نـبـحث عن القــاضي
مـحـمـدG فـأرشـدونا الى مكتب احلـزب الد�ـقـراطي الكردسـتـاني. كـان القـاضي
. وكان أول ما سألنا: هل محمد هناكG واستقبلنا بحفاوة وهش في وجهنا وبشّ
. فأمـر لنا بالطعـامG وأثناء تناولتم الفطور? فـقلنا إننا لم نـتناول العشـاء ايضـاً
ما كنا نتناول فطورناG قـال: إتصل بي پيشَوَري ليلة أول أمس هاتفـياً وقال إنّ
اجلــيش قــادم نحــو تبــريز ونحـن نعــدّ العــدة للتــوجــه نحــو جَلفــاوا ثم اإلحتــاد
السـوڤـيـيـتي. وقـال مـقـتـرحـاً عليّ: "اسـتـعـدوا مع عـائالتكم وغـادروا مـهـاباد

وقال لنا: عـليكم إختيـار أحد طريقـيْنG أن تأتوا معنا وتتـمتـعوا بحمـايتناG أو
تذهبوا الى أي مكان ترغـبون وتواجهـوا مصيركم الـذي تريدون. لكن ينبغي أن
أخبـركم أنّه بعد فرار پيـشَوَري وانحالل اجلـيش والفرقة فإنّـكم لن تكونوا بأمان
إن سلكتم طريق سَـرا - مـيـاندواو - آزَرشا - تبـريز. فـأجـبت بالقـول إننا نحن
الثالثة سنظل معكم وسنقدم ما �كن أن نقدمه. فـقال خذوا برقية پيشَوَري هذه
واذهبــوا بهـا الى جــبـهــة سَـقــز وأبلغـوا قــادة الوحـدات عن لـسـاني بأنّ رجــالنا
سيـتحركـون في الثامنة مـساءاً متـوجه* الى مهـابادG وعلى من يريد مرافـقتنا

احلضور في قرية سَرا في الساعة الثامنة استعداداً للمسير.
وأدركت من كـالم البارزاني أنّه لم يعـد يعتـبر نفسـه مسـؤوالً عن جبـهة سَـقز
وأنّه فقط يعتبر نفـسه مسؤوالً عن الپيشمرگه البـارزاني*. أصدرت التعليمات
الالزمة الى ا}الزم حَقـپَرست وا}الزم ماكاريان للتعـاون مع النقيب تيواي. ومن
جـانبـه أرسل النقـيب تيـواي كمـيـة من اللحم واخلـبـز والعـدس واحلمص بسـيـارة
شحـن الى بوكانG إلعـداد وجبـة طعام للجنود القـادم* وتوجه ا}الزم حَـقپَـرست

مع احلمولة الى بوكان.
أمــا أنا فـقــد توجـهـت صـحــبـة مــال مـصطـفى في سـيــارته اجلــيب الى اخلط
األمامي جلـبهـة سَقـزG وكان اخلط األمـامي من اجلبـهة يشـغله فوج مـشاة بقـيادة
النقيب علي أصـغر إحساني وهو مـن الباق* من إنتفاضـة ضباط خراسـان. كان
النقـيب إحـســاني قـد أصـيب بجـرح في سـاقـه خـالل مـعـركــة گـونبَت مع قـوات
اجلندرمة و½ أسـرهG وأصدرت احملكمة العسكـرية بحقه مع أربعة أسـرى آخرين
حكم اإلعـدام شنقـاGً لكنهم �كنوا iـساعـدة من احلـزب وتنظيـمـه العـسكري من
الفرار والوصـول الى أذربيجان. «إبتـعدت». حدّثت إحـساني عمّـا جرىG ورغم
اسـتـغـرابه وانزعـاجـه الكبـيـر وافق أخـيـراً عـلى احلـضـور مع رجـاله في السـاعـة
الثــامنة في قــرية سَـرا. أمــا بقـيــة الوحــدات فكانت من «الفــدائي*» يقــودها
(رامـت*) وهو من قادة عـمـال (رjگةي ئاسن) إبان اإلنتفـاضـةG وقد منح رتبـة
رائد. وقــد سـبق أن تعــرفنا الى بـعـضنا فـي زجنـانG و}ا أبلـغـتــه iا في برقـيــة
پيـشَـوَري الداعيـة لإلنسـحـاب لم يصـدّق ورافـقني الى سَـراG وهناك بدأ يناقش
البارزانـي في مكتبـهG وأخيراً رفـض التوجه مـعنا الى مـهاباد. واختـار الذهاب
الى تبــريز عـن طريق مــيــاندواو وألقي الـقـبـض عليــه في الطـريق. وحــوكم في
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العسكرية بثياب أخرى لئال يتم التعرف عليكم.
وأمر لنا بثياب مـدنية. فأبدلنا ثيابنا في الغرفة ا}الصقـة لغرفتهG ثم أعطى
كالً منا مائتي تومان وكـتب لنا مذكرة باللغة الكردية مضمـونها: "أيها األخوة
الكرد هؤالء ضبـاط آذريون كانوا قد جـاؤوا }ساعـدتنا. فال تقصـروا في تقد�

ا}ساعدة ا}مكنة لهم"G وتسلمنا ا}ذكرة منه.
. ومع قرب انتـصاف النهـار ودعناه وسلكنا الطريق ا}ـؤدية الى أورميـه سيـراً
بلـغنا مـــقــهى وتـناولنا طـعــامنـا! و}ا همـــمنا بـالرحــيـل وصلت شـــاحنة حتـــمل
البارزاني*. وصلت ا}قـهى وتوقفت أمامه. كان ا}سـؤول عن هؤالء رجالً يدعى
صالحG فسألنـاه عن وضع الطريق وأحوال الفرقة في أورميهG فـأجاب أن القتول
في صـفوف الفـرقة الزالت مـستـمرة في أورمـيه وقد قـتل مـسؤول الفـرقة (آزاد
وطن). وقال ليس من ا}ـصلحة أن تذهبوا الى أورمـيه ألنهم سيـقبـضون عليكم
حتـماً. واقـترح أن يصـحبنا الى نَغَـده اخلاضـعة حـالياً لسـيطرة البارزاني* حـتى

تهدأ األوضاع.
استـصوبنا عرض (صالح) ورافـقنا الرجال الى نَغَده التي بلغناها ليـالGً حيث
بحـثنا عن مـقـهى وطلبنـا الطعـام والشـاي. في تلك األثناء كـان يجـوب األزقـة
منادٍ يقـول إنّ نَغَـده قد باتـت خاضـعـة حلكومة عـسكرية وأن األمـر والنهي همـا
بيد الـشيخ محـمد صـديق البارزاني. وأن حظراً عـلى التجـوال يبدأ من السـاعة
التـاسعـة ليالً. iجـرد سمـاعنا صـوت ا}نادي شعـرنا باألمـانG واستـسلمنا للنوم

على دكة ا}قهى.
عند انتـصاف الـليل استـيـقظنا على أصـوات سحب أقـسام الـبندقيـات ونداء
"اسـتـيقظوا!". كـانوا مـجـمـوعة مـن الكرد - علمنا فـيـما بعـد أنهم ليـسـوا من
Gالكرد بـل كـانت مــالبســهم فــقط كــردية - كــانوا يصــوبون بنـدقـيــاتهم إلـينا

وقالوا: ارفعوا أيديكم والتتحركوا!
رفعـنا أيدينا وتسمّـرنا في أماكننا; تقـدم أحدهم وأخـذ مسـدساتناG ثم أمـرنا
باخلــروج من ا}قــهـى. كنا قــد وقــعنا في األســر فــصــفــونا الواحــد وراء اآلخــر
واقتادونا الى مسجد - كان الثلج يهطل - وتولّوا حراستناG أما نحن فتغطّينا

بفرش ا}سجد و¡نا حتى الصبح.

واجلـأوا الى اإلحتاد السـوڤيـيتي. فـأجبـته أنـي سأمكث في مـهاباد مع الشـعب
وسـأكونG طا}ا أمكـننيG سداً �نع ا}ذابـح والفوضىG ألكـون مع الشـعب ينالني

ما ينال أبناءه…"
علقـت كلمــات القــاضـي مــحــمــد هذه في ذهنـي ولم ولن أنســاها أبـداً. بقي
القاضي مـحمد في مهـابادG بل أنه و}نع سفك الدماء ذهب الى ميـاندواو للقاء
اللواء هومـايوني قـائد القوة الزاحـفـةG ومنع تكرار ما حـدث في تبـريز وأورميـه

ومدن أذربيجان األخرىG في كردستان ايضاً.
½ تقد� الـقاضي محـمد وأخـيه أبي القـاسم صدر القـاضي وابن عمـه محـمد
حـس* ســيف القـاضي الى مـحـكمـة عـسكرية فــحكمت على الثــالثة باإلعـدام
شنقاGً وفي ليلةG بعد سنة إال يوماً مـن إعالن احلكم الذاتي ½ تنفيذ احلكم في

ا}يدان نفسه (ميدان چوار چرا) الذي أعلن فيه القاضي محمد حكومته(٣).
كان }ـوقفي القـاضي محـمد وپيـشَوَري - قـائدا الشعـب* الكردي واآلذري -
اخملـتلفيْن آثار مـختلفـة ايضاً علـى الشعـب*: فبـعد إثن* وثالث* عـاماً لم يفـز
پيــشَـوَري وفــرقــة أذربيـجــان الد�قــراطيــة بعطف الشــعبG بينمــا بات ضــريح
القاضي مـحمد في مهـاباد مزاراً يحج إليه كل عـامG وفي مبدء الثورةG إجـتمع
عند ضــريحــه في ذكــرى اســتــشــهـاده مــائة ألـف من ا}واطن* يـحـيــون ذكــراه
ويخلدون ذكــره. وبعــد الثـورة أطـلق أبناء ا}دينة اسـم ذلك الرجل العظـيم على

أكبر ميادين مدينتهم.
Gسأل القـاضي محـمد عن نيتنا في ظـل هذه الظروف. فأجبنا أننـا غرباء هنا
وفي أذربيـجـان انحلـت حكومـة الفـرقـة وباتت حـيـاتنا نـحن ضـبـاط الفـرقـة في
خطـرG ولم يـبق أمــــامنـا ســــوى اللـجـــوء الـى ا}الذ اآلمـن الوحــــيــــدG اإلحتــــاد
السـوڤيـيتي. فـي خضم تلك الظروف العـصـيبـة التي أ}ّت iهـاباد كان القـاضي
مـــحــــمـــد هـادئاً بشـكل أثار الـعـــجـب عندنـاG قـــال لنـا: أوالً هذه أسلـحـــتـكم
األوتومـاتيكـيـة هذه عبء عليكمG والكـرد يعـشـقـون األسلحـة مـا قـد يـجـعلهم
يعــتــرضـون طـريقكم لسلـبـهــاG فــأخــفـوهـا حتت مــالبسكم واســتــبـدلوا بـزاتكم
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رحيمـاً بناG وقال لنا إن نَغَده ليست با}كان اآلمن بالنسـبة لكم وقد تتكرر هذه
احلـادثةG فــأنتم وسـيلـة جـيـدة بيــد مـثل هذا اآلغـا للـتـقـرب الى احلكـومـةG لذا

أنصحكم بالذهاب الى أشنويه التي تخضع لنا �اماً.
في ذلك اليـومG وصل الى نَغَده النقـيب تَفرَشيـان وا}الزم األول رئيس دانا -
وهمـا من ضبـاط خـراسان - ومـعـهمـا مـدفع ٧٥ جبلي مع طاقـمـه والدابة التي
جترهG وذلك في ظل حماية البـارزاني*. وكان معهما ايضاً ا}الزم الثـالث حميد
دباغ زاده وهو من ضـباط الفـرقةG وهـنا أعطى تَفرَشـيان لـكل جندي مبلغـاً من

ا}ال واطلقهم ليعودوا الى ديارهم.
في مـساء اليـوم نفـسهG وصل الى نَغَـده العـقيـد غَفـاري Èثـالً عن قائد القـوة
اللواء هومـايونـي إلجـراء مـحـادثات مع اجلنرال البـارزاني ودعـوتـه للذهاب الى
طهـران لـلتـفـاوض مـع مـسـؤولي احلـكومـة هناك. كــان الهـدف من ذلك تـأجـيل
الصـدام ب* وحـدات اجلـيش والبـارزاني*. فـقـد كـان مـسـؤولو اجلـيش قلق* من
وقوع تلك الصـدامات }عـرفتهم بـتاريخ العشـيرة البـارزانية وماضـيهـا النضالي

ضد الدولة العثمانية ثم الدولة العراقية.
بعد اسـتحصـال موافقـة أخيه األكـبر الشيخ أحـمد البـارزاني الذي كان رئيس
العـشــيـرة وزعـيــمـهـا الروحـيG توجـه اجلنرال البــارزاني صـحـبــة العـقـيــد عـزت
عـبـدالعـزيز والعــقـيـد مـيـرحـاج آكـرَيي - من الضـبـاط الكـرد العـراقـي* - الى
مهـاباد مع العقـيد غفـاري للقاء الشـاه والتبـاحث مع رئيس الوزراء أحمـد قَوام

ورئيس أركان اجليش رضا مارا في طهران.
كــمـا أسلـفناG كـان اجلــيش يريـد من وراء هذه ا}ناورة احلــصـول عـلى فـرصــة
لتـجـمـيع قـواتـه واإلسـتـعـداد لسـحق البـارزاني*. والشك أن الـبـارزاني* كـانوا
يدركـون ذلك ويعـملون ايـضـاً إلسـتـغـالل الفـرصـةG فـقـد كـان النسـاء واألطفـال

يعيقون حركتهم وهم يريدون قضاء الشتاء وبلوغ الربيع.
Gكنا عشـرة من الضباط ا}شتت*: تَفـرَشيان Gفي أواسط كانون األول ١٩٤٦
Gتَوَكـلي Gعلي أصـــغــر Gزَربَخـت Gرئـيس دانا Gتيــواي Gأرتَـشــيـــار Gإحـــســاني
ماكاريانG دباغ زاده ذهبنـا مع مدفعي ٧٥ جبلي الى أشنويه. وهناك اسـتأجرنا

منزالً من اللÉ بتومانيْن في اليوم وقضينا أربعة أشهر في تلك الدار.

عند الـصــبــاح جــعلونا نـقف الواحــد وراء اآلخــر واقــتــادنا حـــرس كــانوا من
(قَرَپَپاغ) نَغَده الى دار أحد األغوات بزعم أنها مقر ناحية نَغَده.

في الطريق مـرّ بنا أحـد الفدائي*. كـان شـاباً آشورياً يدعـى ميكائيلG وكـان
يعــرف بعــضــاً من رفــاقنـا فــســألهم الى أين يـأخـذونـكم? فــأجــاب هؤالء لقــد
إعتقلونا ليلة أمس بينما نحن نيام في مقهى وهم اآلن يأخذوننا الى الناحية.
ذهب الشــاب اآلشـوري ووصلـنا نحن الى الناحــيـة; وعـند البـوابـة اخلـارجــيـة
سلبــونا كل مـا كـان مــعناG وقـالوا انتـظروا حـتى يتنـاول مـدير الناحـيــة فطوره

ليرسلكم الى مكان أكثر أمناً!
كان مـدير الناحيـة (أمير فـالح پاپاغ) قد حـصل على صيد ثم* يـسلمه الى
احلكومــة تعــويضــاً عـمــا اقــتـرف ضــدها iســاندته احلـكم الذاتي ولينـال بعض

األوسمة والشارات.
إال أنه لم يحالفه احلظ وكان مصيرنا غير ما رسم لنا. ففي تلك األثناء ظهر
شـاب بارزاني في مقـتـبل العـمرG علمنا فـيـما بعـد أنه علي مـحـمد صـديق ابن
الشـيخ محـمد صديـق البارزاني وابن أخ مـال مصطفى البـارزانيG مع مسلحـيْن
وأطلّ برأســه على الســرداب الذي كنا مـحــتـجــزين فـيـه ثـم صـعـد الـى الطابق

العلوي وذهب الى مدير الناحية مباشرة.
تغـيـر الوضعG وأخـذنا الى غـرفـة اإلستـقـبـال اخلـاصة iـدير الناحـيةG فـانعـقـد
لسـان الرجل الذي زعم أنه مـدير الناحـية عنـدما سـأله علي مـحمـد صـديق }اذا
حتـتــجـزون هؤالء? قــال: حلـمــايتـهـم واحملـافظة علـيـهم. لكن ألـسنتنا كــان قـد
انطلقت حـينها فـقلنا إن كان األمـر كذلك فـلم جرد�ونا من أسلحـتنا وما نحـمل
من مـال وحــاجـيـات! … على أية حــالG أعـيـدت إلينـا قطع السـالح الســتـة مع
أموالنا وحـاجياتنا. وفي األخيـر تبيّن لنا أن الشاب اآلشوري الذي التـقيناه في
الطريق كان قد ذهب الى الشيخ محمد صديق وأبلغه iا كان من أمرناG فأرسل

األخير ابنه إلنقاذنا.
كانـت تلك ا}رة الثالثـة التي أنقذ فـيهـا البارزانيـون حيـاتنا في تلك الظروف

ا}عقدة ونحن ال خبرة لنا والنفقه لغة أهل ذلك اإلقليم.
رافقـنا علي محـمد صـديق وذهبنا معـه الى والدهG كان الشـيخ محـمد صـديق
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الشيخ أحـمد قبل أن يرد عليـه الرد النهائيG فالشيـخ أحمد هو رئيس العشـيرة
والزعـيم الديني لهـاG ووعد أن يحـاول إقناع الشـيخ أحـمد بهـذا وأنّه عـائد الى

أشنويه لهذا الغرض.
بعـد عـودة الـبـارزانيG وiوجب اإلتفـاق ا}بــرمG أخلى البـارزانيـون نَـغَـده لقـاء
احلـصـول على كـمـيـات من الدقـيق واحلـبـوب ولم يبق من ا}ناطق اخلـاضـعـة لهم

غير أشنويه وضواحيها.
مـضت ثالثة أشـهـر على اسـتـقـرار البـارزاني* في أشنويه. وبدأت فـعـاليـات
اجليش تستهـدف إخراجهم من ا}نطقةG وباشر اجليش أول األمـر تسليح وحتشيد

القبائل الكردية. وهكذا اقترب موعد حترك اجليش.
توجـه مــال مـصطفى البـارزانـي شـمـاالً للتـبــاحث مع رؤسـاء عـشـائـر الهـركي
والشكاك وحـثـهم على العـودة الى مـيـدان النضـال. وذهبنا أنا والنقـيب تيـواي
مع عدد من ا}سلح* الـى اجلبهة ا}ذكـورة - وبلغنا في تقدمنا قـرية سيلوانا -
وهناك علمنا أنّ اجلـيش قد أقام خطوطاً دفـاعيـة متينة وأنه ال�كن لـلبارزاني*

أن يتجهوا شماالً.
في ١٥ آذارG بدأت ا}ـواجـهــات ب* البــارزانيـ* من جــهـة ووحــدات اجلــيش
وا}سلح* العـشائري* من جـهة أخـرى في تَرْگَوَر وبالنتـيجـة اضطر البارزانـيون
لإلنسحاب. وفي اليوم نفسه علمنا بأن مـواجهة حصلت في نَلوسG الواقعة ب*
نَغَده وأشنويهG �كن خاللهـا ثالثون بارزانياً بفضل إسناد مدفعيـة تَفرَشيان من
تدمــيــر فــوج مــشـــاة وأســر (٥) ضــبــاط و(١٧) من ا}راتب و(٣٠٠) جـندياً
واالسـتــيـالء عـلى مـدفــعي ٧٥ جـبـلي وهاونيْن وكــمـيــة من قـذائف ا}ـدفـعــيـة
والهـاونات والتـجهـيزات الـعسكرية. وأن آمـر الفـوج الرائد كـالشي قد جـرح ثم

انتحر.
وفي اليـوم التـالي ذهبت صـحـبـة تيواي الـى أشنويهG ومع عـدد من ا}واطن*
ذهبنا الى اجلامع حـيث يوجد األسرى وبدأنا البـحث عن الضباطG كان الضـباط
يرتدون بزات جنود عـادي* لكنـنا تعـرفنا اليـهم وطمـأنّناهم الى أنّه ليس ثم مـا
يُقلق بشأنهم. وأذكر أنه كان عندنا دجاجـة طا}ا تقنا الى حلمهاG قدّمناها لهم.
والضبـاط األسرى هم النقيب الـطبيب خوادوستG وا}الزم أول ا}شـاة مير حـمزة
يعـقوبي آمـر كتـيبـة الهاونG وا}الزم األول كـمالي آمـر وحدة ا}دفـعيـة. وا}الزم

كـانت الظروف ا}عـيـشـية صـعـبـة للغـايةG من ناحـيـة النظافـة والدفءG بل لم
يكن للمرحاض وجود. كانت أعداد القمل والبراغيث هائلةG بل أننا كنا نقضي
أوقات الفـراغ ليالً في قتل القـمل. كان ذلك ايضـاً واحداً من وجوه احلـياة. كنا
شـبـابـاً والى جـانب القـمـل كـان هناك ا}رح ايضـاGً وكــانت وسـائل ا}رح كــثـيـرة

والقمل منها.
في النهـار كنا نذهب الـى (الديوَخـان) أي غرفـة اجمللس حـيث الشـيخ أحـمـد
نستشيره ونـتباحث معه. وكان يستقـبلنا بتقد� الشاي. وفي األيام التي يكون
فـيهـا اجلـو لطيفـاGً كـان تَفرَشـيـان ورئيس دانا ودباغ زاده مع رجـالهمG وهم من
نخبة الرماة والشـباب البارزاني* للتدريب على استخدام ا}دفع وكـيفية تفكيك
أجـزائه والتـصـويب. وكــان أرتشـيـار مـسـؤول جـبـاية الضـرائب عن الـسلع التي
تدخل ا}دينـةG وكـان إحـسـاني رئـيس احملكمـةG وكنتُ رئـيس البلدية ومـهــمـتي
الرئيسة وضع التـسعيرة على ا}ؤن. وكنت أبلغ الناس باألسـعار عن طريق منادٍ
يجــوب الشــوارع واألزقـة. ولكـي النثـقـل على البــارزاني* الذين كــانوا أصــالً
يعـانون ضنك العيـش - إتفقنا فـيمـا بيننا أن يأخـذ كل منا يومـياً تومـان* من
صندوق ا}الية الـعامة }صـاريفنا اليوميـةG كان مبلغـاً كافيـاً إلبقائنا أحـياء في

ظل تلك الظروف.
في أوائل كــانون الثــاني G١٩٤٧ عــاد مــال مــصطفى ورفــاقــه من طهــران.
ودعـانـا اجلنرال البـارزانـي نحن الضـبــاط مع عــدد من رؤسـاء البــارزاني* ذات
ليلةG وحدّثنا عن أحـداث زيارته الى طهران واحملادثات التي خاضـها مع الشاه
وقــوام السـلطنة ورضــا مـــارا. كــان الشــاه قــد طـلب تسليـــمنا نحن الـضــبــاط
الهارب*G وكـان رد البارزاني عليه أنكم لن ترضوا بالـتضحية بـسمعة العـشيرة
البـارزانية وتعـريضهـا للعنة األجـيال القـادمةG فليـس من عادة العـشيـرة تسليم
ضـيـوفـهـا الذين جلـأوا الـيـهـا. وأنا مـسـتـعـد أن أسلم إليكـم بدالً عن الضـبـاط
الستة الـهارب* (ا}قصود ضبـاط اجليش اذ لم يكن اجليش يعـتبر ضبـاط الفرقة
) ثمانية عشـر شاباً من أبنائي وأبناء أخوتيG إال أني أعتذر عن تسليم ضباطاً

هؤالء!
وخالصة أقواله أنه وافق خالل لقائه مع الشاه على إقتراح األخير نزع أسلحة
البـارزاني* وإسكـانهم في منطقـة هَمَـدانG لكـنه اشـتـرط مـوافـقـة أخـيـه األكـبـر

325326



دقيـقة ظهـرت في اجلو طائرة مـقاتلة بدأت تقـصفG وبذلك شلّت قدرة ا}قـاتل*
البـارزاني* على مـهـاجمـة صـوفـيان. وبعـد أن الحظ تَفـرَشـيـان ما يجـري حـمل

مدفعه وقفل راجعاً الى أشنويه.
في هذه ا}همة تعلمت من تَفرَشيـان شيئاً عن األسس النظرية للرمي ا}دفعي.
لذا فــــإنني بـعـــد ذلك كنـت أذهب بأحــــد ا}دافع الـتي غنـمناهـا في نَلـوُس الى
جـبـهـات أشـنويه األخـرى (سَلدوز). ونشط العــقـيـد ا}دفـعي عـزت عـبــدالعـزيز
وا}الزم األول رئيس دانا فـي اإلسناد ا}دفـعي خملــتلف خطوط اجلـبــهـات. لكن
ضـغوط اجلـيش اإليراني وتفوّقـه التعـبـوي واستـخدامـه الطائرات والدبابات من
جهةG وشحـة ا}ؤن والسالح والعتاد ووجود النسـاء واألطفال مع البارزاني* شل
حركتـهم واضطرهم الى اإلنسحاب على مـراحل. فالپيشـمرگه وهم في اجلـبهات
األمـامـيـة كـان بالهـم مـشـغـوالً iا �كن أن يحـصل لعـائـالتهم وتعـددت حـاالت

مغادرة أحدهم اجلبهة لغرض تلبية إحتياجات عائلته.
في مسـاء الثالث من نيـسانG بلغتُ أشنويه صـحبة ا}ـالزم دباغ زاده ومدفع.
وهناك علمنا أن الشـيخ أحمـد اصطحب العـائالت وغادر ا}دينة مـتجـهاً صـوب
احلدود العراقيةG بتنا الليل في أشنويه ومع ظهور تبـاشير الصباح نصبنا ا}دفع
في احلقـول الواقعة الى اجلنوب من أشنويـه: لم تكن الشمس قد أشـرقت عندما
تراءت طالئع فرسـان العشائر ا}واليـة للجيش وهي تتـقدم من ا}نطقة السـهلية.
وألن مـوقعنا لم تـكن تتوفـر له مـستلزمـات احلـماية فـقـد اكتـفـينا بإطالق بضع
قذائف لتشتـيت شمل ا}هاجم* وإرغامهم على التقهـقر لننسحب بعد ذلك الى
أشنويه التي كـانت أقـرب الى مـدينة أشـبـاحG ليس فـيـها مـا يدل على احلـيـاة.
شــقــقنا طريقـنا عــبـر شــوارع وأزقــة ا}ديـنة لنغــادرها من جــهــة الغــرب حــيث
مـرتفـعات (زَردكـو) وجـبـال (زاگروس) التـي تؤدي الى احلدود الـعراقـيـة. عند
انتصاف النهار تقـريباً بلغنا قرية (گَالز) احلدودية الصغيرة. كـان الشيخ أحمد
هناك وكـانت العـائالت تقـصد نهـر (گـادَر) الذي �ثل خط احلـدود الفـاصل ب*

إيران والعراق.
كـان مـال مصطـفى اليزال في سـهل مَرْگَـوَر (اجلـبـهـة الشـماليـة). كـان يعـمل
على حـمــاية «ا}ؤخـرة» ليـوفــر الفـرصـة للعــائالت لبلوغ احلـدود بأمــان. كـانت
العـائالت مع ما حتـمل من كمـيات قليلـة جداً من ا}ؤن واألغطيـة تشق طريقهـا

األول ا}شاة بصيرة وا}الزم األول فاحتي.
في ٢٣ آذار G١٩٤٧ في اجلبهة الشماليةG شنت مـجموعة من اخليّالة بقيادة
ا}الزم األول إمامي وبـإسناد وحدة رشاشـات هجومـاً لإلستـيالء على ا}رتفـعات
ا}شرفـة على هَلَجG لكنها فـوجئت بإطالق نار كـثيـفة من البارزانيـ*! وقتل في
تلك ا}واجـهة ا}الزم األول إمـامي و(١٣) آخـرينG و½ أسر قـائد اخليّـالة ا}الزم
الثـاني حمـيد جهـانباني (ابـن أمان الله جـهانبـاني) مع (١٥) جندياً و½ نقلهم

الى معتقل األسرى في أشنويه.
Gكان مال مـصطفى بنفسه قـائد اجلبهة الشمـالية التي شهدت تلـك ا}واجهات
وكـان قد اسـتقـر مع قواته في مـرتفعـات (هَلَج). وشهـدت هذه اجلبـهة مـواجهـة
أخرى ب* البارزاني* وخيـالة فوج فوزيةG أسفرت عن مقـتل قائد اخليّالة ا}الزم

الثاني هاتفي وسبعة من رجالهG واضطرار فوج فوزية لإلنسحاب.
كـان إيواء أكـثــر من ثالثمـائة أسـيــر وإطعـامـهم وحـمــايتـهم مـشكلة كــبـيـرة
بالنسبـة الى البارزاني*. في األيام العـشرة األخيـرة من شهر آذار وبعـد عودتنا
نحن الضبـاط من مرتفـعات صوفـيان التي �ثل اجلـبهة الشـرقيـةG ووصولنا الى
أشنويهG ذهبنا للقـاء الشيخ أحمـد واقترحنا عليـه السمـاح بإطالق سراح اجلنود
وا}راتبG توفـيــراً للطعـام وجـهـود احلــمـايةG وأن يبـقي على الضــبـاط وحـدهم.
اسـتـحــسن الشـيخ أحـمــد إقـتـراحنا واقــتـدنا اجلنود وا}راتب الى مــشـارف خط
التـمـاس في جـبـهـة نَغَده حـيث أطـلقنا سـراحـهمG وبذلك لم يبق من األسـرى إال

ستة من الضباط.
كـان مال مـصطفىG كـمـا ذكـرناG في اجلـبهـة الشـمـالية وكنـا نحن في اجلـبهـة
اجلنوبيـة. وبعد تدميـر فوج كـالشي واستسـالم الوحدات ا}وجـودة في مرتفـعات
نَلوسG أصدر قـائد جبهة أشنويه (من ا}ؤسـف أني نسيت اسمه) تعليـماته الى
Gتَفرَشيـان بأن يتخذ موقعه مع مـدفع ٧٥ في ا}رتفعات الواقعة غرب صـوفيان
ويقوم بإسناد هجـوم البارزاني* على معـسكر صوفيـان. فصعدنا نحن الضـباط
Gمع ا}دفع مرتفعات صوفيان. نصب تَفرَشيان مدفعه ووجهه الى قلعة صوفيان

وجلسنا قرب ا}تاريس ا}شرفة على القلعة.
عند الفجر بدأ مـدفع تَفرَشيان قـصف القلعة بهدف حتديد هدفـه. وبعد دقائق
بدأت مـدفعـية ١٠٥ التـابعة للجـيش تدك مواقـعنا من صوفـيان. وبـعد (٣٠)
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يحاسبكم عليه. والقوان* العراقية ستحميكم كالجئ*…"
اعتقدنا أنه غيّر رأيهG وألسبـاب اليعلمها إال هو اليريد أن يصحبنا معه الى
العراق. ومع هذا فقد قررنا أن نضعه أمام موقف ثابت ونعلن العصيان - على

حد قوله.
في مـســاء ذلك اليـوم بـدأ مـال مـصطـفى مع خـمــسـمـائة مـن خـيـرة ا}قــاتل*
البـارزانيـ* التـوقل في اجلـبــال الواقـعـة شـمــال وادي گـادَر; وكنا نتـبــعـهم في
النهاية. كـان تَفرَشيان يعاني من حـمى شديدة. وكانت ليلة شديدة الـبرد عندما
بلغنا خـيـام الهـركـي*. كـانت كل خـيـمـة نحـاول دخـولهـا Èلوءة بالرجـال بحـيث
التسـعـنا. طلبنا إيواءنا فـي مكان مـا لكن الـرد جـاء "حـاولوا أن جتــدوا مكاناً
ألنفـسكم". وباخـتصـار لم نلق أي ترحـيب. ثم قـمنا بتحـليل الوضع الذي نحن

فيه. وتوصلنا الى ما يلي:
أوالGً إننا لم نعـد فـي نفس مـسـتـوى األهمـيـة من الناحـيـة العـسكـرية بالنسـبـة
للبـارزاني*; بعـد أن فـجرنا سـبطانات ا}دافـع وألقينا أبـر إطالقهـا في نهـر

گادَر;
وثانياGً أننا لم نكن في مسـتوى الرماة البارزاني* في مجال استـخدام البندقية

وهذا ما يجعلنا مجرد معرقل* حلركتهم;
ثالثـاً وiا أننا كنا نوصم بالشـيوعـية فـقد كـان هذا األمر سـيضـعف موقف مـال
Gمصطفى في أي محادثات يجريهـا مع العراق اخلاضع للسيطرة اإلنگليزية
وفي حال توصله الى إتفاق مع العراق فالبدّ أن تسليـمنا للحكومة العراقية
سيكون واحـداً من شروط اإلتفـاق وهذا يخالف عـادة البارزاني* في حـماية

من يلجأ إليهم.
أمـضـينا تلك الليـلة في ظل البـرد الشـديدG وحـشـرنا تَفـرَشـيـان - الذي كـان
اليزال يحظى بالتقـدير عند البارزاني* حتى تلك اللحظة - في خيـمة أما نحن

فبقينا حتت رحمة البرد حتى الصباح.
ومع انبـالج نور الصـبـاح عـقدنـا اجتـمـاعـاً للتـشـاور ورأينا أن من مـصلحـتنا
النأي بأنفـسنا عـن االستـسـالم إليران وطـلب حق اللجـوء الى العـراق. بعـد هذا
القـرار عـدنا أدراجنا نحـو وادي گـادَر. وأوفـدنا تيـواي Èثـالً عنا للتـفـاوض مع
مــأمـور اخملــفـر احلــدودي العـراقيG الـذي كـان يحــمل رتبــة رائد. فـوجــه الرائد

في ظل البرد الشديد والثلوج الى وادي گـادَر. وكنا نحن ايضاً مع تلك القافلة
التي لـم تنجُ من القــصف اجلــوي. وفي إحــدى عــمليــات القــصف تلك أصــيب
رفيـقنا وصديقنا ا}الزم علي أصـغر بشـضية في فـخذهG ومع مـرور الزمن كانت
حالة جـرحه تزداد سـوءاً لدرجة أنّه بات عـاجزاً عن السـير Èا اضطرنا الى حـمله
على دابة وتسلـيـمـه الى أقـرب مـركـز حـدودي عـراقي. وقـد أخـذ من هناك الى
بغـداد وأجريت له عـملية جـراحية وبـرأG هذا ما عـرفناه فيـما بعـد. وبعد شفـائه
قدم الى مـحكمة في بغداد حكمت عليـه بالسجن ثالثة أشـهر الجتيـازه احلدود
بطريقــة غـيـر قـانونيـة وبـعـد أن قـضى فـتـرة مــحكومـيـتـه نقل الـى سـجن (أبو

غريب) حيث كنا نحن ايضاً معتقل* حينها هناك.
استـغرقت مـسيـرتنا في جبـال زاگروس الشـاهقة الوعـرة التي تغطيهـا الثلوج
أحـد عشـر يومـاً لم يكن لنا خاللـها أي مـأوى نلوذ به للنوم أو الراحـة ولم يكن
Gمعنا من االدام مـا يقيم أودنا ويشبع بطوننا اخلاوية. كنا في العـراء ليل نهار

لكن شبابنا كان السند الوحيد لنا في مواجهة كل ذلك.
قضـينا آخر أيامنا في إيران على ضفـاف نهر گادَر. بعث مال مـصطفى بأحد
مسلحـيه في طلب تَفرَشـيان - الذي كان ا}تـحدث باسمنا - وشـرح له ما ينويه
مسـتقـبالً. وكـان قد قـال له أن في نيـته بعـد أن يسلم الشيخ أحـمد مع النـساء
واألطفـال أنـفـسـهم للسـلطات العـراقــيـةG أن يدخل هو مع مــسلحـيـه ا}ـناضل*
األراضي العــراقــيـةG الى منـطقـة بارزان ويـواصل القــتـال هناك. واقــتــرح على
Gتَفـرَشـيـان: وان كنتم تريدون فـبـإمكانكم الذهاب مـعنا: "وسنشـاطركم اللقـمـة

." وان قُتلنا فلنمت معاً
Gفقـد كان إعدامنا فـي إيران أمراً ال جدال فـيه Gكنا جمـيعاً نـحبذ هذا اخلـيار
ولم نكن نثق في احلكومة العـراقية حيث كنا واثق* أنها سـتسلمنا الى حكومة

الشاه.
في ١٤ نيسان G١٩٤٧ عندما عـبرت العائالت البارزانية جميعـاً جسر گادَر
Gًبعـث مال مـصطفى في طلبنـا مجـددا Gا}وقت واسـتـسلمت للسلطات العـراقـية
وقال: "أنا ورفاقي هؤالءG محكومون باإلعدام في الدول الثالث العراق وتركيا
وإيرانG فقـد قاتلنا باستـمرار جيـوشها وقواتـها ولم تبق لنا فرصـة التسليم ألي
منهـا. أمـا أنتم فـقـد قـاتلتم إيران فـقطG وليس لدى العـراق مـا يتـهـمكم به أو
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حتـويلها الى سـجون. أمـا أخوه الشـيخ محـمد صـديق ومحـمد آغـا ميـرگَسُـوري
وكـافــة العـائالت فــقـد ½ احــتـجـازهم فـي مـعـسكـرات ا}وصل وكـركــوك. أمـا
الضباط العـراقيون األربعة الذي سلموا أنفـسهم مع الشيخ أحمدG وهم: العـقيد
Gوالنقــيب خـيـرالـله بابان Gوالرائد مـصطـفى خـوشناو Gالركن عــزت عـبـدالعــزيز
وا}الزم مـحـمـد مـحـمـودG فـقـد حكمت عليـهم مـحـكمـة عـسكرية باإلعـدام و½

تنفيذ احلكم فيهم.
¿¿¿

وكـما ذكـرتG فـإن هذه الكتـابات والوثائق التي ضـمت اليـهـا هي في الواقع
قـصـة ما حـدث للبـارزاني* بعـد انسـحـابهم من إيران حـتى جلـوئهم الى اإلحتـاد
السـوڤـيـيـتي. وقـد ألّف وليم إيگلـ¥ كـتابـاً عن جـمـهـورية مـهـاباد أطلق عليـه
اسـمـهاG وخـصص قـسـماً مـنه للحـديث عن مـسيـرة البـارزاني* البطوليـة. يقـول

إيگل¥:
في الـعــراق اســـتــسـلم عــدد كـــبـــيــر من الـبــارزانيـ* الى السلـطات
العـسكـرية وعلى رأسـهم الشــيخ أحـمـد وأربعــة ضـبـاط جـيـش سـابق*
ومـعظم األمــهـات واألطفـال. وعلى أيـة حـال فـإنّ جـزءاً هامــاً من القـوة
العسكـرية البارزانية بقـيادة مـال مصطفى بقي سليـماً وإن كان مـقسـماً
الى جــمـاعـات مــخـتلفــة منتـشــرة في منطقــة حتـتل الزاويـة الشـمـالـيـة
الشرقـية من البالد. وكـانت اجلهود تبذل بقـدر اإلمكان لتحاشي القـتال
}ا جـرت ا}فاوضـات بوساطة النواب الـكرد في مجلس النواب العـراقي
ببـــغــداد. وتوقـع بعض ا}راقـــب* في حـــينه أنّ نفـــوذ ا}ســؤولـ* الكرد
ونوابهم ا}عـتــدل* قـد يحـقق العـفـو أو التـخـفـيف عـن أحكام الضـبـاط
األربعة ا}لـتحق* باجلـمهـورية الكردية. ولكن لم يكن باإلمكان زحـزحة
اجليش العـراقي واحلكومة وأغلبـية أعضـائها عرب. وفي أواخـر حزيران
نفذ حـكم ا}وت iصطفى خوشناو وخـيرالله عـبدالكر� ومـحمـد محـمود
قدسي وعزت عبدالعزيز ولم يشفع لألخير منصبه السابق بوصفه مرافقاً

خاصاً لولي العهد.
وشـعر مـال مـصطفى أنّ اجلـو مشـبع بروح اإلنتـقـامG فقـرر في أواسط

ا}ذكور برقـية تضم طلبنا الـى وزارة الداخلية العراقـيةG وبعـد قليل أبلغنا بالرد
الذي تلـقـاه وكــان عـلى النحــو اآلتي: نوافـق على طلب اللـجــوء الذي تقــدم به

الضباط اإليرانيونG وسنتعامل معهم وفقاً للقانون - وزير الداخلية.
في مــسـاء ١٥ نـيـســان G١٩٤٧ قـمـنا بتــسليم أسلحــتنا الى ا}ـقـر ا}ركــزي
العـراقي وبهـذا أصـبحـنا الجئـ* -أما قـصـة جلـوئنا فـهي بحث آخـر أوردته في
قـسم من كـتـاب (انتـفـاضة ضـبـاط خـراسـان). ½ نقلنا مـخـفـورين الى بغـداد;
وقــضــينا ثالث سنوات فـي سـجــون (أبو غــريب) و(ســامــراء)G وفي ٢١ آذار
G١٩٥٠ وiوجب إتفــاق لتــبـادل ا}طلـوب* ب* إيران والعــراقG ½ تسليــمنا الى
اجلـيش اإليراني في نقطـة (خوسـرَوي) احلـدوديةG وكـان عـددنا عـشـرة ضـبـاط.
وفي طهـران ½ تقـد�نا الى محكـمة عـسكرية: حكمت علينا احملـكمة باإلعـدام
; وعند �ييـزه حُكم على تَفـرَشـيان بالسـجن ا}ؤبد وعلى إحـساني وتيـواي شنقـاً
وأرتشـيار وزَربَخت بالسـجن إثني عـشر عـاماGً وعلى رئيس دانا بسـتة أعـوام.
أما األربعـة اآلخرون: محـمود توكلي وعلي أصـغر وماكـاريان ودباغ زاده الذين
لم يكونوا ضـبـاطاً في اجلـيش فـقـد ½ إخـالء سبـيلهـم. وفي أيام رئيس الوزراء
الدكتور مصدقي شمل قانون إيقاف أحكام الدولة رئيس دانا فأطلق سراحه في
١٩٥٣. أمـا األربعـة اآلخـرون احملكومـون بالسـجن ١٢ سنة فـقـد أكـملوا فـتـرة
محكوميتم في سجون (قَسـر) وجزيرة (خرج) وأطلق سراحهم في كانون الثاني
١٩٥٩. وبعد أن قضى ١٦ سنة وبضعة أشهر في السـجن استفاد تَفرَشيان من
قـرار عفـو وأطلق سراحـه في G١٩٦٣ وفي عـام ١٩٩٠ مات ودفن مـعه شـحنة
كبـيرة من حب الوطن والتـحرر والشـجاعة إثر إصـابته بداء السـرطانG فلتسـعد
روحه. أما علي نقي رئيس داناG فقد توفي في آذار ١٩٩٥ بالسكتة الدماغية

- بوركت ذكراه.
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ظل الشيخ أحـمد البارزاني منذ أن سلم نفـسه للحكومة العراقـية في ١٩٤٧
وحــتى قــيــام ثورة عــبــدالكر� قــاسم فـي ١٩٥٨ ســجـيـناً في ســجــون بغــداد
والبصرة. ولم تكن السـجون التي احتجز فـيها سجوناً عـامة بل كانت منازل ½
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ويشـيـر أحـد تقـاريرهم الى أنّ هـؤالء كانـوا يتـقـدمـون ببطء سـيـراً على
القــدمG دون اســتــثناء حــتـى مــال مــصطفى نفــســه. اللـهم إالّ اجلــرحى

والضروريات فقد شدّت على ظهور اخليل والبغال.
وفي الثالث* من أيار اتضح للجيش اإليراني أنّ البـارزاني* يتجهون
صوب اإلحتـاد السوڤييـتي وعندها أصدرت هيئـة األركان العامـة أمرها
بقطع الطريـق عنهم في وادي (قـتـور) وأرسل لهـذا الغـرض فـوجـان من
خـوي فـي ح* زحـفت أرتال أخــرى الى أقـصـى الشـمــال نحـو (مــاكـو)
وانقطع اإلتصال ما ب* ٣١ أيار و٢ حزيران. وفي خالل هذه الفترة كان
البارزانيون قـد حتولوا الى الغرب نحو احلدودG ثم عبـروا الى تركياG ثم
عـادوا الى إيران وعند بزوغ شـمس الثالـث من حزيران شـوهدت جـماعـة
منهم شـمـال قـتور. لـقد تسـللوا جـميـعـاً من طوق األفـواج اإليرانيـة في

الليلة ا}اضية دون أن يشعر بهم أحد.
وأصـدر الشاه الذي كـان قـد وصل أردبيلG أوامر تقـضي باإلشـتبـاك
مع البــارزانـي* فــوراً. واُنذر القــادة الـذين يتــقــاعــســون عـن واجــبــهم
بإرســالهم الـى احملـاكـم العــسكرية. وصــدرت أوامــر أخــرى من رئاســة
األركان بلهجة أشد. على أنّه لم يكن باإلمكان العثور على البارزاني*
في تلـك األراضي غـرب خــوي الشــديدة الوعــورة. إالّ أنّ اإلتصــال ب*
القـوت* وقع في التـاسع من حـزيران فـي جبـال (سـوسـوز) شـمـال غـرب
خـوي بحوالي خـمـسـة وعشـرين مـيالً فـقـد وجد أحـد األرتال العـسكرية
نفـسـه مـعـرضـاً للنار والقنابل الـيـدوية على جناحـيـه وقـد أدى هذا الى
سـقـوط عدد كـبـيـر من القـتلى واسـتسـالم سـتـة عـشر أسـيـراً. بعـد هذه
ا}عركة حترك البـارزانيون الى الشمال الشرقي نحو اجلـبال. وفي العاشر
من حـزيران شـوهدوا على بعد خـمـسـة وعشـرين مـيالً جنـوب شرق جـبل
أرارات ا}شـرف عـلى سـهل نهـر آراس واحلــدود السـوڤـيــيـتـيـة ا}مــتـدة

iسافة تقل عشرة أميال الى الشمال.
قطع البــارزانيـون في الـواقع أكـثــر من ٢٢٠ مـيــالً في أربعـة عــشـر
يومــاً. وفي العــاشــر من حـزيـران أرسل مـال مــصطفـى إثن* من رجــاله
فعـبرا احلدود. وفي غـضون األيام اخلمـسة التـالية حتركت قـوات اجليش

أيار أنّ اللجـوء الى بالد صـديقـةG مع عـدد كـبـيـر من كـبـار البـارزاني*
على األقل هـو الطريق الوحــيـدة للنـجـاة. واســتـبـعــد اللجــوء الى إيران
بسبب دم الضـباط اإليراني* ا}هـراق والرجال الذين صرعـوا في احلادث
األخير. أما تركيا فال �كن أن ينتظر منها الترحيب بوطني كردي مثير
للقالقل فـي منطقة لم يعد للـروابط القبلية فـيها أثـر. ولذلك كان ا}الذ
الوحـيد اإلحتاد الـسوڤيـيتي وحـدوده تبعـد زهاء مائتي مـيل (أكثـر من

ثالثمائة كيلومتر) وبينهما نهر آراس.
مـازال أمر هذه ا}سـيـرة يكتنفه الغـمـوض. ما هي التـدابيـر ا}تخـذة?
هل حصل مال مـصطفى من اإلحتاد السوڤيـيتي على تأكيدات مسـبقة?
إن ا}صـادر البـارزانيـة تقول بـأنّ "اليد قـذفت بالزهر"! عـندما دعـا مـال
مــصطفى الى إجــتــمــاع لرجـال الـقـبــيلةG وفــيــه أوضح لهم أنّ اإلحتــاد
السوڤييـتي هو البلد الوحيد الذي يحتمل أن �نحه حق الـلجوء بالنسبة
اليه والى عـدد آخر. وقال إنه مسـتعد ليـأخذ معه أي رجل غـير مكلف
بإعـالة أسرةG وأن اليكون ذووه في حـاجة له. واخـتار معـظم اجملتمـع*
الوقوف بـجانب مال مـصطفى. أما عن ا}تطـوع* فقد رُفض عـدد منهم
ألن الشـروط لـم تتـوفـر فــيـهم وبلغ العــدد مـا يتــراوح ب* اخلـمـســمـائة

والثما¡ائة.
وفي صـبــيـحـة الـيـوم السـابع والـعـشـرين مـن أيار أنبـأ قـائـد القـوات
العراقـية ا}رابطـة قيادة اجلـيش اإليراني بأن البـارزاني* اجتـازوا احلدود
التـركـيـة وأنّ الظواهر تشـيـر الى أنهم مـتجـهـون الى إيران. وبعـد ظهـر
اليـوم نفــسـه شـاهد أحـد أوالد (نـوري بگ بَگزاده) أول مـجـمــوعـة من
البــارزانـي* قــرب (آبنـي) في وادي تَرْگَــوَر. وأبـلغ مــا شــاهـده اجلنرال
همـايـوني الذي كـان وقـتــئـذ في (خـوي) ينتـظر مـقـدم الشــاه في أثناء
زيارتـه أذربيــجـــان ألول مـــرة بعـــد عــودتهـــا الى إيـران. وفي التـــاسع
والعـشرين مـنه كان البـارزانيـون يتقـدمـون شمـاالً تارك* تَرْگَـوَر داخل*
منطقـة (سومـاي) العائـدة لقبـيلة شكاك. ولم يفلح الضـباط اإليرانيـون
ا}عينون للعشائر الكردية ا}والية في دفع رجالهم الى قتال البارزاني*.
إالّ أنهم كـانـوا يتـابعـون حتــركـات البـارزاني* بـدقـة ولم يغـفلـوا عنهم.
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ڤورونيژ وساراتوف وگوركي وتامبوف وباشگير.
بعـد ثورة اجلـنرال عـبـدالكر� قــاسم في �وز G١٩٥٨ أبرق اجلنرال الـبـارزاني
من پراغ الى رئيس اجلـمـهورية قـاسم طالبـاً السـمـاح بعودة البـارزاني* }سـاندة
اجلمهـوريةG ووافق قاسم على ذلك. عندها ½ استدعـاء الراغب* في العودة من
الذين كانوا يقيمون في جمهـوريات الشق األوروپي من اإلحتاد السوڤييتي الى
مــوسكوG والبــقــيــة التي كــانت تـقـيـم في أوزبكســتــان اجــتــمـعـت في مــدينة
(ويروفــــسكي) واســـتــــقلوا مـع زوجـــاتهـم وأطفـــالهـم القطـارات من مـــوسـكو
وويروفسكي الى ميناء (أوديسا) على البـحر األسود. ومن هناك استقل ٤٦٠
رجـالً بارزانيـاً مع ١٠٨ إمـرأة روسـيـة وأوزبكـيـة ومن الشـعـوب السـوڤـيـيـتـيـة
األخــرى و٢٢٥ طفـالً ســفــينة (كــروزيا) التي سلكـت طريق البــحـر األســود -
البـوسـفـور - الدردنـيل - البـحـر األبيض - قناة السـويـس - البـحـر األحـمـر -
احمليط الهندي - اخلليج الفـارسيG حتى بلغوا ميناء البصـرة. وقطعت السفينة
كـــروزيا تـلك ا}ســــافـــة في ١٦ يومـــاً. وبـقي ســـبـــعــــة بارزانيـ* في اإلحتـــاد

السوڤييتيG كما توفي هناك أكثر من ثالث* منهم.
توجـه مال مـصطفى بالطائرة من پراغ الـى القاهرةG وبعـد أن التـقى مع جمـال
عـبدالناصـر عاد الى بغـداد حيث اسـتـقبلتـه األهالي - كرداً وعـرباً - وبحضـور
عبدالـكر� قاسم نفسه بحـفاوة بالغة. وهكذا عاد پيـشمرگه البـارزاني بعد ١٢
سنة من الغربة. وفي ١٦ نيـسان ١٩٥٩ غادروا السفينة كـروزيا لتطأ أقدامهم

أرض الوطن في البصرة وكان استقبال أهالي البصرة لهم اليوصف.
¿¿¿

بعودة مال مصطفى ورفاقه بلغت ا}سيرة العظيمة التي افتتحت iا حدث في
ربيع ١٩٤٧ وانطلقـت من قريـة (بيداو) وشـهـدت سلسلـة مواجـهـات مع قـوات
اجلــيش اإليراني وحــرس احلــدود األتراك وصــوالً الى نهــر آراس والتــوقف ١٢
عـاماً في الغـربة في اإلحتاد السـوڤيـيتيG بلـغت نهايتـها ليـشهـد تاريخ بارزان

والبارزاني ا}زيد من الصفحات وا}الحم التي التزال مستمرة.
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اإليراني شـــمــاالً من خـــوي وخــرجت من مـــاكــو فــالتـــقت عند مـــواقع
البارزاني*. وفي ١٨ حزيران وصلوا ليجدوا أعداءهم وقد عبروا جميعاً
خـالل اليومـيْن ا}اضـييْن تارك* عـدداً قليـالً من البندقـيات والرمـانات
وشـيـئـاً من الذخـيرة وجـثـتي رجليْن غـرقـا في النهـر. وكـان العـبـور في
نقطة تقابل مخفر احلدود السوڤييتي (سراجلو). ولم يجد مال مصطفى

سبيله الى وطنه إالّ بعد أحد عشر عاماً وأربعة أشهر(٤).
والبارزانـيون الذين عادوا الـى العراق بعد ثـورة عبدالكر� قـاسم في ١٩٥٨
من اإلحتـاد السـوڤـيـيتـيG اضطرت الظروف بعـضـهم فـيمـا بعـد لإلسـتـقـرار في
إيرانG ولهم ذكـرياتهم عـن تلك ا}سـيـرةG وقد قـابل الـكاتب بعـضـاً منهم. ومن

هؤالء السيد كاظم شانَدَري الذي قال عن ا}سيرةG بعد عبور نهر آراس:
Gمع بعض اجلرحى Gكان البـارزانيون الذين نال منهم اجلوع وأنهكهم التـعب»
وبعـد أن اجـتازوا تلك الـظروف الصعـبـة ببـسالـةG يتوقـعـون اسـتقـبـال وضـيافـة
الدولة ا}ضــيـفـة. انتـظروا في مـعـسـكرات أذربيـجـان فــتـرةG ثم رأى مــسـؤولو
أذربيجان السوڤييتية أن يخوض هؤالء دورة تدريب لتأهيلهم كقوة محاربة في
ا}ستقبلG إلستـخدامهم في كردستان العراق. فأمضى البارزانيـون ثمانية عشر
شــهـراً من التــدريب العــسكري في باكــو. بعــد ذلك ½ إرسـالهـم مع الضـبــاط
اآلذري* العــشـرين الذين كــانوا يشـرفــون على تدريبــهم الى مـدينـة (چَرچيك)
القـريبـة من العـاصـمـة األوزبكـيـة طاشـقندG حـيث خـاضـوا دورة تدريبـيـة أخـرى

استمرت سبعة أشهر.
وعـزلوا مـال مـصطـفى عن رفـاقـه ثالث سنوات في (قَـرَقـالپــاق) القـريبـة من
بحيـرة (أورال) في جمهـورية أوزبكستـان يرافقه مـقاتالن بارزانيـان هما سعـيد

مال عبدالله وذياب در بارزاني.
بعـد موت سـتـال*G وفي عهـد خـروشوف بدأت احلكومـة السـوڤيـيـتيـة تطيّب
خـاطر البـارزاني* ودعت مـال مصطفـى وعدداً من شـيـوخـهم الى موسكـو. كمـا
أرسلت لــ٢٢٥ من البــارزاني* لـلدراســة الى اجلــمــهــوريات األوروپيــة ومــدن:
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طريق اجملهول. وفي اجلبال وفي خضم الثلوج بلغنا خيم أتباع طه هَركي وكانوا
بضع عائالت هركية نصـبت مجموعة خيم لم تكن لتكفي أبداً إليواء خـمسمائة
من رجالناG فمكث العديد من الرجال خـارج اخليمG ودخل حتت كل خيمة ما ب*
. كان اجلـو سيـئـاً للغايةG وانضـم الى البرد وانعـدام ا}أوى خـمس* وسـت* رجـالً
إفتـقارنـا الى الطعام. وهكذا أمـضينا الليـل والكثيـر من رجالنا قـضوا ليلتـهم

في العراء.
وبسـبب الثلوج الكثـيـرة التي هطلت في ١٧ نـيسـان لم نسـتطع التـحـرك من

موقعنا ذاك واضطررنا الى قضاء اليوم والليلة التالية في ا}كان عينه.
في ١٨ نيـسـان تبـددت الغـيوم بـعض الشيءG فـقررنـا ا}ضي وسلكنا طريقـاً
صعباً جـداً تغطيه الثلوج. وفي الطريق ا}ار باجلبال الوعرة خـضنا في نهر گادر
الذي كانت مياهه شديدة البرودة. وبعد الظهـر بلغنا مجموعة خيم كانت ألتباع
زيرو هَركيG هربوا من قـبـضـة احلكومـة اإليرانيـة وال يتـجـاوز عددهـم سبـعـاً أو
ثمـان عـائالت استـقـرت على ضـفاف نهـر گـادَر عند احلـدود اإليرانيـة العـراقيـة
وتناثرت في جبال (نازدار داغ). فحللنا جميعاً ضيوفاً على هؤالء. ولن أنسى
أبداً تلك الـليلة الشـديـدة البـرودة التي قــضـيناها هـناكG وقـد زاد من شــعـورنا

بالبرد أن ثيابنا كانت مبتلة بسبب خوضنا في مياه النهر.
في صبـاح ١٩ نيسان اسـتأنفنا ا}سيـر وبلغنا خيمـاً أخرG كان من بينهـا خيم

ألتباع زيرو هركيG وكان اجلو صحواً.
كـانت مـجـموعـتناG مـجـمـوعـة شـيخ أومَـر شـانَدَريG مؤلـفة من عـشـرة أفـراد
. كان ومعنا مـجمـوعة ميـرزا آغا مـيرگَسُـوري ا}ؤلفة من خـمسة وعـشرين فـرداً
مـال مـصطفى قد مـنحنا بندقـية فـقـايضناها بعـجل وصـفـيحـة من قـمح. وقـمنا
بشيّ القمح على صاج. ولقـلة حرارة النار التي أوقدناها كانت حبـات القمح قد
إحترق أحد جـوانبها بينما اجلانب اآلخر لم يصـبه من النار شيء. على كلّ قمنا
بتوزيع القـمح ووضع كلٌّ حصـته في جيـبه. ثم تناولنا حلم العجـل وانقضت تلك

الليلة ايضاً.
في صـبيـحـة ٢٠ نيـسان توجـهنا صـوب العـراقG فـتوقلنا قـمـة نازدار داغ ثم
نزلنا من جـهة وادي (خـواكورك) حـتى بلغنا األراضي العـراقيـة. ثم بلغنا بقعـة
كـثيـفة األشـجار لنجـد مال مـصطفى جالـساً ثَّم مـحاطاً برجـاله. كان اجلـو طيبـاً
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في ١٨ تشــرين الثــاني ١٩٩٤ تسنّت لي فــرصـة إجــراء مـقــابلة مع
السيدين كـاظم شانَدَري وحَسُو مـيرخان في عظيمـية كَرَجG وهذان إثنان
من پيـشـمــرگـه البـارزاني في مـسـيـرة عـام G١٩٤٧ ومـن الذين رافـقـوا
ا}رحـوم مال مـصطفى البـارزاني في تلك ا}سـيـرة الشاقـةG وكـان السيـد
كاظم شـاندريG الذي يبلغ اآلن ٦٤ سنة من العـمرG في السـابعة عـشرة
حينهـاG وحسـو ميرخـان الذي يبلغ اآلن السبـع*G كان عـمره حـينها ٢٣
سنة وقـد أصـيب في خـاصـرته فـي آذار ١٩٤٧ وذلك في قـرية (أنبي)
قـبيـل العودة الى الـعراقG وقـد عـانى من آثار ذلك اجلـرح طوال ا}راحل
التاليـة من ا}سيرة. وضـممنا الى هذه ا}قابلة التي تبـدأ بأسئلة موجـهة
الى السيـد كاظم شانَدَريG تقـو� حَجي أحـمد آكرَيي لضـمان ا}زيد من
الدقـة. وأشـرف على هذه ا}قـابـلة السـيـد عـبـدالرحـمن پاشـا الصـحـافي
والكاتب الكردي العراقي من دهوك ورئيس حترير مجلة (سپيده) التي
تصـدر باللغـتـيْن الكردية والعـربيـةG وقـد حضـر ا}قـابلة بنفـسـه. وتولّت
Gالســيــدة مــرجــان مــال برا� ووالدهـا من ا}شــارك* في تـلك ا}ســيــرة
واليزال على قـيـد احلـياةG ترجـمـة ا}قـابلة. واليسـعني هنا إالّ أن أتقـدم

لهم بالشكر.
في ١٦ نيسـان G١٩٤٧ كانت عـائالتنا في وادي گادَر الذي يقع الـى الغرب
من أشنـويه ومَــرْگَــوَر و�ثل احلــدود العــراقـــيــة اإليرانيــة. في ذلك الـيــوم أبلغ
البـارزانيـون بأن مـال مصطفـى متـوجـه الى العـراق لكنه لن يسـتـسلم للحكومـة
العـراقيـة. وعلى القـادرين على حمل الـسالح مـرافقـة مـال مصطفى الى العـراق

أما البقية فليسلموا أنفسهم مع عائالتهم الى القوات العراقية.
في ذلك اليــومG واألمطار والثلوج تهطـل بغـزارةG حتـركت العـائـالت وعـبـرت
نهــر گـادَر. وكــان على كل من يعــبـر النـهـر تسلـيم سـالحــه الى قـوات اجلــيش
العـراقي أمــا الذين كـانوا ينوون الـعـصـيـان فـقــد سـاعـدوا ذويهم على الـعـبـور
وقفلوا راجع*. وفي اليـوم نفسه سلكنا وأغلبنا من الشبـابG مع مال مصطفى
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صحواً وأوقدناً ناراً نتدفأ بها.
في ٢٣ نيــسـان حتــركنا من أرگــوش حـتى وصلـنا الى (بَني) وهي مـن قـرى
منطقـة خـواكـورك وتسـمى ايضـاً (بَني خـواكـورك). كـان عـدد الدور في القـرية
١٨ أو G١٩ وهي أكبر من موسلوكG وقـد جمع لنا أهالي القرية الطعام كل من
داره. وقـام (حَـدو پَريا) وهو من القـادة بتـوزيع الطعـام كـاآلتي: كـان يسـأل كم
عددكم? فكنا جنيب ١٥ أو ٢٠. ثم كان يعطي كل مجموعة من الطعام حسب
العـدد الذي يذكره آمـرها. كان الطـعام عـبارة عن شـورباء عدس أو مـاش ليس
معـه خبز. كـانت مجـموعتنا مـؤلفة من عـشرة أفراد ولم يكن مـعنا غيـر كؤوس
الشاي لنتناول فيه الطعام. صبّوا لنا حصتنا في إناء وكان كل واحد منا يصب
حصته في كـأسه ويحتسيهـا. ولم يكن معي كأس فقالوا ماذا تفـعل بحصتك?
قلت صـبوه في كـفّي ولم أكُ أعلم بأنه سـاخن جـداً لدرجة اضطـرتني الى تقليب
حـصتي ب* كـفّي فسـقط جزء منـها على األرض وضـحك رفاقي. على أي حـال

نال كل منا شيئاً من الطعام.
تقع قرية بَني على سـفح جبل (آودَل كودي) وهي تابعة }نطقـة خواكورك. لم
مال مـصطفى يريد أن ¡كث هناك كثـيراGً إذ كـان لعشيـرة برادوست التي تقطن
تلك األنحـاء عـداوة قد�ة مع الـبارزاني* Èا قـد يسـبب مـواجهـة ب* اجلـانب* لم
يكن مـال مـصطفى يرغب في خـوضهـا. بعـد الظهـر انطلقنا من بَني ومـررنا في
طريـقنا بقـــرى (دَرياي ســـور) و(چناري) وبـحلول اللـيل بلغـنا قـــرية (حــيـــاة)
واجـتـزناها حتـى وصلنا نهـيراً ينـحدر من وادي (رَشـه) وكـان يشكل مع جـدول
. وعبـرنا النهر. وأذكر أن مـال مصطفى كـان قد ماء حـياة (حيـاة) نهراً عـريضاً
بعث الى (حــس* گـوزَال) وهـو من بگزاده برادوست ليــأتي مع عـدد مـن رجـال
عشـيرته فـيعـملوا كـأدالء لنا. ورغم أن عالقـة الرجل مع مال مـصطفى لم تكن
طيـبة إالّ أنه وصل الينا ليـالً إلرشاد الـبارزاني* مع أربعـة من رجاله اخلـبيـرين

با}نطقة.
اجتزنا سهل بَرازگر (iنطقة بـرادوست) ومررنا iخفر عراقي في (كاني رَش)
. ورغم أن التعب على سفح اجلـبل قاصدين سـهل ميرگَسُـور الذي اجتزناه ايضـاً
أنهكنا فـقد كنّا مضـطرين }واصلة ا}سيـر ألن القوات العـراقية في تلك ا}ـنطقة

كانت على مقربة منا.

وقد خفّت شدة البرد. وقـبل الظهر أمر مال مصطفى باجتمـاع أمراء اجملموعات
للمـشـاورة واتخاذ قـرار بشـأن ا}رحلة التـاليـة من ا}سيـرة. وصل األمـراء وكنت
أرقب مــا يدور في اجــتــمــاعــهم. قــال مــال مــصطفـى: اليــوم هو ٢٠ نيــســان
(١٩٤٧) وقد عدنا الى األراضي العراقية. فأي طريق تفضلون أن نسلك? هل
نسلك طريق پيران مَـران ومَسان (من قـرى ميرگَـسور) أم تفضلون طريقـاً آخر?
( فـرأى البعـض أن نسلك الطريق ا}ار iنطقـة (گَـردي) وقرى (شَـرون) و(كـيلَتْ
والقـرى احملـيـطة بهـا (القـرى التـركــيـة). لكن أسـعـد خـوشَــوي وهو من القـادة
العظام وكذلك حَجي حيدر وآخرين رأوا أن نسلك الطريق ا}ار iنطقة (مزوري)
عـبر قـرى أرگـوش - مـيروز - شـيـوه - پيندرو - ديزو (قـرى منطقـة بارزان).
وقـال مـال مـصطفى أننا بوصـولنا الى پيـران مَـران ومَـسـان أو في اليـوم التـالي
لوصــولنا سندخـل في مـواجــهـة مـع القـوات الـعـراقــيـة. لذلـك اسـتــصـوب مــال
مـصطفى وعــدد آخـر ا}سـيـر عـبـر منطـقـة مـزوري ال عـبـر منطقـتـي مـيـرگَـسـور

وگَردي.
انفض اإلجــتـــمــاع وعــاد كلّ الى مــجــمــوعــتـــه. ثم بدأنا ا}ســيـــر نزوالً من
خواكورك دون توقف حتى الصـباح التالي. في صبيحة ٢١ نيسـان ومع تباشير
الصـبــاح بلغنا قـرية (مــوسلوك) وكـان في القــرية دار واحـدة فـقط. جـلس مـال
مصطفى الى شجرة جوز قريبة الى الدار يحـيط به الپيشمرگه. ولم يسمح ألحد
بالذهاب الى الدار. ولم يكن معنا مـا نأكل. طبخ لنا أهل الدار ا}اش والدخن.
كـمـا قـدمـوا }ال مـصطفى عـدداً من األغنام فـقـام بتـوزيعـهـا على اجملـمـوعـات
وأصـابت مـجمـوعـتنا منهـا نعـجة. لم يـكن معنا مـن األواني غيـر بضع كـؤوس
لشرب الشاي اسـتخدمناها لتناول الطعام الذي طبـخه لنا أهل الدار. لقد أبدى
صاحب الدار من كرم الضيافـة ما اليوصف فمن ب* رفاقنا الذين تراوح عددهم
ب* ٥٠٢ و٥٠٤ لـم يكن ثم مـن لم يحـــصل عـلى شيء من الـطعـــام. ورغم أن
حـصـة كـل فـرد لم تكن مـشــبـعـة إالّ أنّهــا كـانت كـافـيــة لنقـيم به أودنـا. كـمـا
الينبــغي أن يفـوتنـي أن بعض رجـالنا كــان له الدور الكبــيـر في توزيع الـطعـام

بصورة عادلة على اجلميع.
بعد ظهـر ٢١ نيسـان غادرنا مـوسلوكG وفي الليل نلنا قسطاً مـن الراحة في
اجلبل ثم واصلنـا ا}سير في اليـوم التالي حتى بلـغنا قرية (أرگوش). كـان اجلو
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) مع األرگوشي*G وبعدهم مال شني ورجاله الينا في العراق مع اثني عشر رجالً
ثم مال مـصطفى مع رجاله من أمـثال مـحمد أم* مـيرخـان وإبراهيم رَش ورجال
قبيلة دولومَري الذين كانوا يرافقون مال مصطفى على الدوام وبعد هؤالء قوتنا

بقيادة شيخومَر شانَدَري وآخرين.
في ٢٥ نيـسان وصلنا الى أرگـوش. كـان رجالنا اخلـمسـمـائة موزع* خـمسـة
وعـشــرين يومــاً على القـرى ولـم تكن احلكومــة العـراقـيــة بعـد عـلى اسـتــعـداد
}واجـهتنا. وعـندما شـعرت أنـنا قد عـدنا الى األراضي العـراقيـة مـجدداً بعـثت
جمـاعة برئاسة علي بگ قَمـچي رَش - كان هدفهـا احلقيقي تقـدير قوتنا - الى
البـارزاني. كـان علي بگ هذا رجـالً قـاسيـاً شـريراً ومن ألد أعـداء البـارزاني*.
وهو من أهالي السليـمـانيـة وكان أثناء حـركـة ١٩٣٤-١٩٣٥ و١٩٣٦ بقيـادة
خليل خوشَوي القـائدَ العسكريَ في هذه ا}نطقة وقتل عـدد من البارزاني* على
يده كـما أعـدم آخرون بناءاً علـى أوامرهG ومن هؤالء عـمر أوسـومَري ومـال زاده

بيَيِي وعمر هوستاني.
في سنوات الثورة تلك وبعد أن هرب مال مـصطفى من ا}نفى في السليمانية
عام ١٩٣٣(٥) واستولى على مركز شـرطة ريزان حيث جرح علي بگ هذا وأسر
كان مـال مصطفى هو الذي تغـاضى عن قتله وأطلق سـراحه. واليـوم جاء الرجل
نفسه الى أرگوش الستطالع قوتنا القتالية ومعرفة الطريق الذي سنسلكه. وقد
جاء معه بأحد البارزاني* واسمه وَلي بيباني وهو من الذين استسلموا في گادَر
وكان خاضعـاً لإلقامة اجلبرية في دياناG وعندما أدرك أن مـال مصطفى قد نوى

القتال وأنّ رجاله جيدو التسليح(٦) قفل راجعاً.
في تلـك األثناء بدأت قــوات اجلـــيش العــراقي والـشــرطة التــقـــدم من ثالث
مـحـاور: رواندزG وآكـريG وآمـيـدي. وفي جـبـهـة آكـري تـقـدمت قـواتهم صـوب
مـضـيق (هوره)G وفي جـبـهـة آمـيـدي صـوب منطقـة (چَپي)G وتوجـهت القـوات

مع فجر ٢٤ نيـسان وصلنا الى قرية دَريا سور التي يتـرواح عدد منازلها ب*
١٠ وG١٥ وبالطبع لم يكـن عند األهالي من الطعـام مـا يكفي خـمسـمـائة رجل
لكنهـم جـاؤونا iا اســتطاعــوا. كـان �ر بالـقـرية نهــيـر �ـثل احلـدود ب* الـعـراق
وتركيـا. وكان اجلو طيبـاً جداً واستطعنا عـبوره خالل النهار iسـاعدة من سكان

القرية. وقد اضطررت للعبور مراراً لنقل األسلحة وا}عدات والثياب.
وهكذا أصـبحنا داخل األراضي التـركيـةG واجتهنا غربـاً صوب جبل (گـوڤَنْد)
الذي يسـمى أيضـاً (ژول). وب* گـوڤَنْد وجـبل (مَنكور) في األراضي التـركـيـة
تعيـش قبيلة (سـاالري) وهي من قبـائل عشـيرة (گَـردي). وهذه العشيـرة التي
تقطن األراضي التـركيـة تتبع العـائلة البـارزانية والطريقـة النقشـبندية. واجتـزنا

ا}نطقة ليالً.
في صـباح ٢٥ نيـسـان بلغ رجـالنا مضـيق (زيت) الذي �ثل احلـدود التـركيـة

العراقية ودخلنا األراضي العراقية مرة أخرى.
كـان ثم مـخفـر شـرطة عـراقي وكان الـشرطة قـد كـمنوا لنا. فـوقـعت مواجـهـة
وتعــرضت طالئعنا وكـل رجـالهــا من أهالي أرگــوش لهــجـوم مــبـاغتG وخــالل
مناوشـة قصيـرة قتل أحـد رجال الشـرطة وأسر منهم اثنان آخـران. واشتـبك أحد
الشـرطة وجهـاً لوجـه بخليل أرگـوشي لكن خليل كـان أقـوى منه فقـضى عليـه.
وأصـيب أحد رجـالنا بجـرح وهو شاب من أبناء عـشيـرة گَـردي في تركيـا انضم
إلينا في قـرية (كَليت) مع والده. وكان جـرحه ينزف وفـارق احلياة لدى وصـولنا

الى قرية أرگوش. كان هذا أول اشتباك بيننا وب* اجليش العراقي.
عند ا}ســاء وصل باقي الرجـال الـى مـوقع ا}عـركــة ومن هناك اجتـهـنا صـوب
مــرعى (بيي) الواقع وراء مــضــيق زيت ويقع ضــمن األراضي التــركــيـة حــيث
توقـفنـا هناك. وقـال مـال مــصطفى يجب أن تتـفــرق اجملـمـوعـات وتـتـوزع على
القرىG وتقـرر أن يذهب أسعد خـوشَوي برجاله الى قـرى سيلكي وپيندرو وديزو
وسپيندار في منطقـة (والت) التي ينتمي اليها. ويذهب مستـو ميروزي برجاله
الى قرى بوسه وبژيان وبَرْكَل في منـطقة ميروز. أما مال مـصطفى فقد ذهب مع

رجالهG وأنا منهمG الى قرية أرگوش.
وجتـدر اإلشــارة هنا الى أن تنظيم الـقـوات للمـســيـر وتوزيع ا}هـام كــان على
النحـو اآلتي: قوة مامَند مـسيح في ا}قـدمةG وقـوة مسـتو ميـروزي (الذي انضم
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الطائرات العـراقيـةG حيث هـاجمـتنا اثنتا عـشـرة طائرة وإلفتـقارنا الى مـالجيء
حتمينا من القصف فقد قتل اثنان من رجال أسعد خوشوي وجرح سبعة آخرون.
في ٢٠ أيار غـــادرنا قــرية ديري ووجــهــتـنا قــرى ســتــوني ونـاڤ چَال. وفي
سـتوني فـارقنا سـبـعة عـشـر رجـالً كانوا من مـجـمـوعة بيـري(٧). والتـقى بعض
قــواتنا على جــبل في قــرية (بيــداو). وفي مــسـاء ذلـك اليـوم تـركنا األراضي

العراقية وراءنا متجه* صوب قرية بيداو.
وتتكون قرية بيداو الواقعـة على احلدود العراقية التركية من قـسميْن: بيداو

العراقية وبيداو التركية وهي على سفح جبل يعرف بجبل بيداو.
في ٢١ أيار وصـلنا الى قــرية بيــداو علـى سـفـح جـبـل بيــداوG وكـان الـطريق
الوحـيد أمـامنا هو ا}رور بقـمة اجلـبل الشـاهقـة التي تغطيهـا الثلوجG وكـان هذا
أصعب مـراحل مسيرتـناG ويعرف جبل بيداو ايـضاً باسم (چوارچَلي هَركي) ألن

للجبل أربع قمم.
كنا حينهـا داخل األراضي التركية. وعند ا}سـاء توجه مامَند مسـيح مع عدد
من الپـيـشـمـرگـه وأهالي بيـداو الى اجلـبل لنحت مـدرج على الثـلج الذي يغطي
اجلـبل لتـسـهـيل مـرور الپـيـشـمـرگـه بعـددهم. بـعـدها تسلق الپـيـشـمـرگـه اجلـبل
متـجه* الى القـمم وا}ضايقG حـتى بلغنا صخـرة عظيمة �ـتد حتى القـمة عـجز
اثنان من الپــيـشـمـرگـه اجلـرحى الذين مـعنـا عن تسلقـهـا. فـسلم مــال مـصطفى
اجلـريـح* الى أهالي القــرية إليوائهــمـا وعنـد عـدم �كنهـم من توفـيــر احلـمــاية
والعـالج لهمـا تسليمـهمـا الى القوات العـراقيـة لتلقي العالج. آوى أهل القـرية
اجلــريحـيْـن ثالثة أيام ثم سلـمـوهمــا الى القــوات العــراقــيـة. وقــامت احلكومــة
العـراقيـة بتوفـيـر العالج لهـمـا ثم حبـستـهـما فـتوفي أحـدهمـا في السجنG أمـا

اآلخر فقد جنا من ا}وت.
كــان مــعنا عـلى الدوام عــدد من اجلــرحىG وكنـا نحــملهم عـلى الدواب قــدر
اإلمكان وإال فنضطـر الى حـملهم بأنفـسنا. في الطـرق السـهلة كـانوا يرافـقـوننا

احملتـشدة في رواندز الـى (شيروان مَـزن). مكثنا في أرگـوش خمـسة وعشـرين
يوماGً والپيشمرگه اآلخرون في القرى اجملاورة.

كـان ميـرزا آغـا مع رجـاله في منطقـة چَپي على جـبل (سَرخ* گَـل) يقومـون
iهمة احلـراسة والرصد عندما جاء ليـالً اثنان من اجلحوش أحدهم هو مـيرزا آغا
أرگـوشي والثــاني مـحـمـد أم* چيــوَيي (ورد اإلسم مـيـرزا آغـا فـي هذا ا}قطع
مرت*G األول هو أحـد قادتنا والثـاني من اجلحـوش) يرشدان قوات اجلـيش التي
هاجـمت جـمـاعـة مـيرزا آغـا رَشـو. وفي تلك ا}ـعركـة كـانت خـسـارتنا الوحـيـدة
إصـابة ميـرزا آغـا بجـرح طفيـف. بدأ خط ا}واجهـة يقـتـرب منا وكـان مقـرراً أن

نهاجم أرگوش في اليوم التالي.
واليوم بعـد مرور سـبعـة وأربع* عاماGً الزلت أذكـر أننا كنا جالـس* مع مال
مصطـفى عند جدول مـاء قرب منزل سـعيد عـبدالوهاب فـي أرگوش عندمـا جاء
رجل من منطقـة گَردي وسلم مال مـصطفى كمـية من التبـغ مع رسالة. وأظن أن
اسمه كـان حسن. قال: إن تركيا قد جـاءت بقوة كبيرة الى احلدود العـراقية وأن
حرس احلـدود اإليراني قد سدّ كلّ الطرقG وبهـذا بات الطريق أمامكم مـسدوداً.
وبعدمـا قرأ مـال مصطفى الرسـالة علّق قائالً: انتظر حـتى أرى ما سـتسـفر عنه

ا}عارك.
بعد ذلك أمـر البارزاني الرجال بعـبور جسـر (باسيا) الى قـرية (ديري) حيث
كان الشـيخ سليمان هناكG وقـد عبرت مـجموعتـناG مجموعـة شانَدَريG وسعـيد
ولي بگ اجلـسر ا}ـشيّـد على نهـر (باسيـا) ليـالGً وبذلك اجـتزنا مـنطقة مـزوري

الى قرى (ستوني) و(ناوچَال) و(ديري) التي تقع في منطقة هَركي.
Gًوصلنا قـرية ديري في ١٩ أيار. وكـان مـال مـصطفى قـد وصل اليـهـا ايضـا
ووصلت ثانيــة مـجـمـوعـة أرسلتـهـا احلـكومـة العـراقـيـة برئاســة (سـينوي توي)
للتـفاوض ظـاهرياGً لكن هدفـها احلـقـيقي كـسـابقتـهـا كان اإلسـتطالع لكنهـا لم

تظفر بشيء وعادت خائبة.
أرسل مـال مصطفى فـي طلب سعـيـد خوشَـوي ومسـتـو ميـروزي ليـأتيا ايضـاً
الى ديري. ولم يكن أحـد يعرف الوجـهة التي سنسلكهـا حتى حددهـا البارزاني
بنفــســه. ومع وصــول أسـعــد خــوشَـوي وجــمــاعـتــه الى ديري ظهــرت في اجلــو
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قال الدليل إنّ علينا أن نخـوض في مستنقع كبير وأكـد أنّ علينا اتباع خطواته
بدقة فـإنّ من يعلق في ا}سـتنقع سيكون مـصيره الهـالك. تبعنا الدليـل وخضنا
في ا}سـتنقع فـتـرة. كانت مـيـاه ا}سـتنقع آسنة ولوّث الطمى األسـود الذي كـان
فـيه أرجلنا وسـيـقاننا وثيـابنا. على أي حـال اجتـزنا ا}سـتنقع لنجـد في الضفـة
األخرى في منطقة (دزا گَوْره) مال مصطفى وپيشمرگته قد جلسوا للراحة. نظر
مـال مـصطفى في سـاعـتـه وقـال لقـد اسـتـغـرق عـبـورنا أربع سـاعـات وعـشـرين
دقـيقـة. كان هذا واحـداً من الطرق الصـعبـة التي سلكناها وبلغنا مـقصـدنا دون
أن يصـــيــبنا أي أذىG وكـــان علينا الـتــوجــه قـــبل اشــتــداد الـبــرد نحــو جـــبل

(آسنگرا).
في ٢٣ أيار اجتـهنا شـرقاً وتوقلنا فـي جبل آسنگرا لـنبلغ القمـة عند الظهـر.
لم يكن مـعنا مـا نقـتـات عليـه. عنـد ذلك وجـدنا الطائرات التـركـيـة حتلق فـوق
رؤوسناG وألقت علينا قنبلتيْن وأصلتنا بنار الرشاشات ثم مضت في سبيلها.
لم يصب رفــاقنا أي أذى في هذه الـهـجـمــة. وبحلول الظالم عــاودنا ا}ســيـر
صــوب جــبل (ســپــيــريز) هذه ا}ـرةG كــان الطريق مــغطـى بالثلوج ولـم نتــوقف

للراحة. وفي ٢٤ أيار بلغنا قمة سپيريز التي �ثل احلدود التركية اإليرانية.
واصلنا ا}سـيـر طوال نهار ٢٥ أيارG وقـضـينا الليل في تلك البـراري دون أن

يكون معنا ما يقيم أودنا.
وفي ٢٦ أيار دخلنا األراضي اإليرانية ووجهتنا قرى (بيدكار) و(جرمي).

أي أن رجـال البـارزانـي دخلوا األراضي التـركـيـة فـي ٢٠ أيار وغـادروها في
٢٦ أيار ليـدخـلوا األراضي اإليرانيـة. وكــانت هذه ا}رحلة األصـعـب من مـراحل
مسـيرة الپيشـمرگه رغم أنهم لم يخـوضوا فيـها أيّ مواجهـة مع القوات التركـية

خالل األيام الستة.
وفي ٢٦ أيـار وصل رجــــالـنا الى قــــرى بـيــــدكــــار وجــــرمي داخـل األراضي
اإليرانيـة. وكـانـت قـرية بيـدكـار ا}كونـة من خـمـسـة أو سـتـة بيــوت خـاليـة من
السكانG بينمـا كانت جـرمي آهلة بالسكان ويقطنهـا أفراد عـشيرة هَركـي. كان
اجلوع والتـعب قد ناال منّاG وكان مال مـصطفى قد سبـقنا الى تلك القرية وبعث

الى بقية رجاله شيئاً من الطعام �نحهم الطاقة على مواصلة ا}سير.

وهم راكبـون وفي الطرق الصـعبة كنا نحـملهم على نقـاالت على األكتـاف. وقد
أصيب حسو ميرخان اجلـالس معنا اآلن بجرح في خاصرته قبل أن ندخل العراق
وذلك في قـرية (أنبي) وكـان جـرحـه ينزفG ولـم يعـالج �امـاً إال بعـد أن وصلنا
الى اإلحتاد السوڤيـيتي. ومن اجلرحى اآلخرين: حالي محـمد خَالنيG ومصطفى
رَشو لَلوكـيG وشيخ أومَر مـال شانَدَري (وهو ابن عـمي)G وصالح خـانG وغزالي

ميرخانG ومحمد أم* حسن خَالني وآخرين.
لنعــد الى مـوضـوع اجـتــيـاز البـارزانـي* جـبل بيـداوG تـوقلنا في اجلـبل عــبـر
ا}درجـات التي كنا قـد أعـددناها حـتى مـضيق (كَـر) وقطعـنا حوالي كـيلومـتـر
واحـد من الوادي على ا}ـدرجـات الثلجـيـةG وكـان على جـانب اجلـبـل الذي نزلنا
منه حـوالـي خـمـس* صـخـرة عظـيـمـة نحـتت بيـنهـا مـدرجـات على الـثلجG وقـد
أوصي الپيشمرگه بأالّ ينظروا الى أسفل خوفاً من السقوطG وأنّه اذا سقط أحد
فاليتبعه اآلخرون ألنه ميت ال محالة. وهكذا اجتزنا مضيق (كَر) بشق األنفس
ومـضـينا الى بقــعـة ليس فـيـهـا ثلج. حـيث اجـتـمـعنا. لـكن عـدداً منا كـان قـد
تخلّفG وشاهدنا عدداً من الرجال قادم* نحونا خيّل لنا أنهم جنود أتراك لكن
تبـيّن لنا أنهم پيـشمـرگتنا الذين اعـتـقدنا أنهم تخلّفـوا عنا. ومن هناك حتـركنا
متـجه* الى قـرية (بائي). كـان الطريق مغطى بالثلوجG وفي اللـيل مررنا عـبر

مصيف (گَوروك) وكان ا}طر قد بدأ يتساقط.
في ٢٢ أيار بلغنا قـرية بائي ومكثنا بهـا سويعـاتG وفي الليل بدأنا ا}سـير
نحـو قـرية (چوخ) ومن هـناك انحـدرنا حـتى وصلنا الى مـنطقـة (شـار) وكـانت
. أخـبـرنا حـراسنا أن خـمـسـة من اجلندرمــة األتراك قـادمـون نحـونا. مكاناً آمنـاً
فقـال مال مصطفى انزعـوا أسلحتهم عند اقـترابهم وإن لم يذعنوا فـأطلقوا النار
عليـهم. لكنهم لم يكونوا يتـبعـون أثرنا بل كـانت غايتـهم مـختلفـة ومضـوا في
سـبيلهم دون أن يقـتـربوا منّاG في تلك األثناء اقـتحم دبّان صـفوف پـيشـمرگـتنا
لكننا لم نطلق النار علـيهمـا ألن اجلندرمة كـانوا قريب*. كـان أدالؤنا ثالثة من
الكرد من أهـالي قـرية بائي التــركـيـة. وقــال لنا أحـدهم لـو أننا تسلقنا مــرتفع
(چوخ) فـقد نصـادف في طريقنا مـواقع وألغـام العدو. إالّ أنـه يوجد طريق آخـر
يسلكه ا}هـربـونG ورغم كـونه طريقـاً صـعـبـاً ومـعـقـداً إال أنّه أكـثـر أمـاناً. وفي
الليل اجتهـنا غرباً صوب نبع (گـوره) وبعد سـاعة من ا}سيـر وصلنا الى هناك.
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عبدالسالم ووقع الباقون في األسر ثم قام العـثمانيون بإعدام الشيخ عبدالسالم
في ا}وصل مع عزيز گوهار ومحمد أم* بابسيڤي.

وكان هؤالء ا}هاجمون ايضاً من قبـيلة عبدوي. وبعد فرارهم توقلنا في اجلبل
ثم نزلنا بإجتاه قرية (بالكان)G كان ذلك في ٣١ أيار.

في األول مـن حــزيـران ذهبنا الـى قــريـة (ديلزي) حـــيث حـــصلـنا على بـعض
الطعام ونلنا قـسطاً من الراحة. اسـتمر مسـيرنا من جرمي الـى ديلزي ليل نهار

دون توقف أو راحة.
في ٢ حــزيران ذهبنا الى قــرية (چيـتكـو) التي تسـمـى على اخلـريطة حــاجي
جــڤــان. وفي ٣ حــزيران ذهبنا الـى قـريـة (هَلوران) التي تـسـمـى على اخلــارطة

هَبْلَران.
في ٤ حزيران ذهبنا الـى قرية (بريشخـوران) على احلدود التركـية. وفي تلك
ا}نطقــة كنا نســيـر iحــاذاة اجلـبــال احلـدودية ونـحـصل على الـطعـام من الـقـرى
اإليرانيـة. ورغم أن القـوات اإليرانيـة كـانت ذات أعداد كـبـيـرة جـداً وأسلحتـهـا
حـديثـة فــقـد كـانت ضـعــيـفـة جـداً من ناحــيـة األداءG وكـانت العـشــائر الكردية
تتظاهر شكالً بأنهـا تسـاعد اجلـيش اإليراني ولم تخض مـعنا مـواجهـة حـقيـقيـة
في أي جـبهـة من اجلـبهـات. وكـان اجليش التـركي أكـبر عـدداً وكـانت الطائرات
التـركــيـة تبـحث عنّا مـن إرتفـاعـات شـاهقــة دون أن تعـثـر لنا عـلى أثر. وكـان

رجالنا يسلكون طريقاً ملتوياً في تلك ا}نطقة احلدودية.
في ٥ حزيران تركنا بريشـخوران التركـية وراءنا لنلج سهل (قـتور) اإليراني.
وهو أكـثر ا}ناطق خطراً على القـوات البارزانيـة حيث أنّ اجلـيش اإليراني حـشّد
فـيـه قوات ضـخـمـة من ا}شـاة واخلـيّـالة تدعـمهـا ا}دفـعـيـة والهـاونات والدروع

إلقامة خط دفاعي ال �كن خرقه.
في ٦ حـزيرانG ورغم أننا انحـدرنا من اجلـبل ليـالً وسلكنا طريقـاً الى تركـيـا
من إيرانG ثم توقلنا جبـاالً حتى وصلنا وادياً �ر به نهـير فعبـرناه متجـه* نحو
قـرية (كَـلت) مـخلف* وراءنا اخلـط الدفـاعي ا}مــتـد من خـوي الى قــتـور. وفي
كَلت تناولنا طعامنا وخلدنا الـى الراحة حتى ما بعد الـظهر حيث توقلنا جمـيعاً

اجلبل الواقع وراء القرية وجلسنا فوق قمته.

في اليـوم نفسـه غـادرنا جرمي ووجـهـتنا سـهل تَرْگَوَر حـيث البگزاده. وبينمـا
نحن عنـد سـفح اجلــبلG كــان شـخص مــا قــد أبلغ نوري بَگزاده بـأنّ جـرمي قــد
امــتـألت برجــال مــسلح*. فــقــال نوري بگ اذهبــوا واسـتـطلعــوا إنْ كـان مــال
مصطفى قـد ظهر من جديد و}ا وصل ا}سـتطلعون ½ إلقاء القـبض على أحدهم

والذ الباقون بالفرار.
في ٢٧ أيار ذهـبنا الى قــرية (تيـلو). وذهب مــال مــصطفى الـى قـريـة أنبي
وذهب آخـرون الى (بيلـه چوك)G وبغـيـة اإلخـتـفـاء عن أع* البـگزاده والهـركي
بتـنا تلك الـليلـة هناك. باخـــتـــصـــار لم يـكن ثم مـــجـــال للـراحـــة فلم نلـبث إال
واسـتأنفنا ا}سـيـر نحو مـوطن عـشيـرة (دره ژوري) وكان يـتألف من بضع قـرى
تتوسط مـواطن عشـائر شكاك وهَركي وبگزادهG وتوقلنا في اجلبـل الذي يشرف

على سهل (سوماي) موطن عشيرة هَركي.
في ٢٩ أيار انحـدرنا نحو األسـفل ومررنا ببـعض القرىG وتناولنا الطعـام ثم
ذهب مـال مــصطفى الى قـرية (ســيـرو) فـقـرية (حـسـن تَلو) التـابعــة للبگزاده.
وعند ا}ـســاء اســتــأذن دليلـنا الذي كــان من أهالـي قــرية (بائي) وقــد رافـــقنا
متطوعـاً وعاد أدراجـه. توقفنا في قـرية (سيـرو) سويعات قـليلة واجتزنـا سهل

(سوماي) ليالً.
في ٣٠ أيار مع اقتـراب الظهر وصلنا الى قريتيْن ال أذكـر اسميهـما. وهناك
تناولنا وجبة الغداء. وحملنا في ا}رتفعات ا}قـابلة التي كان خط مسيرنا �ر بها
حوالي مائة من الفـرسان يتوقلون في اجلبل. وكان مـال مصطفى ينظر اليهم من
خالل ا}نظار ويقول إنهم يريدون أن يقطعوا علينا الطريق. وأمـر مستو ميروزي
أن يذهب مع عــدد من مـسلحـيــه لإللتـفـاف عليــهم من طريق احلـدود التــركـيـة
ليـقـعوا ب* خطـ* من نيرانـنا. توجه مـسـتـو ميـروزي مع رجـاله ألداء مـهـمتـه.
وبعـد دقـائق قليلة من اإلشـتـبـاك هُزم فـرسـان الشكاك وولّوا األدبار. لم يسـفـر
اإلشتـباك عن خـسائر في صفـوفنا. كان هؤالء الشكاك من قـبيلة عـبدوي التي
مـر الشيخ عـبـدالسالم البـارزاني أخ مـال مصطـفى بديارهم في ١٩١٤ وهو في
طريق الـعــودة الى بارزان من روســيــا التي زارهـا بناءاً على دعــوة مـنهــا وحل
ضيفاً على هذه القبيلة فأبلغ أفرادها العثماني* بوجوده في منطقتهم فهاجمهم
اجلنود العـثـمـانـيـون ووقـعت مـواجـهـة اسـتـشـهـد فـيـهـا اثنـان من رفـاق الشـيخ
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جـبل أعـتقـد أن اسـمـه كان (قـزل داغ) ولم يكن جـبـالً عـالياً جـداً كـمـا لم تكن
صخـوره ضخـمة. وقال مـال مصطفى ليـذهب الى القتـال كل من يجد في نفـسه
الليـاقـة. ا}عـركة الرئيـسـيـة بيننا وب* اجلـيش اإليراني وقـعت هناك. توجـه الى
اجلبل مـستو مـيروزي ومامند مـسيح ومَل ميـري والڤكو وسعيـد عمر مع نخـبة
رجـالهمG أمـا اآلخـرون من أمـثـال مـصطـفى عـبـدالله ومـيـرزا آغـا فـقـد خـاضـوا
ا}عركة فـي األرض ا}نبسطة. قاتل كل من موقـعه في ذلك ا}وقع الذي لم يكن
سوى سـاحة صـغيـرة. وفي النهاية قـمنا بتعـداد جثث حوالي سـت* قتـيالGً كـما

استسلم لنا عدد آخر.
كـانت الشمس تشـرف على ا}غـيب عند انتهـاء ا}عـركة. وكـان ثم جسـر على
الوادي ا}نحدر من جـهة ماكو. شـاهدنا قافلة جمال قـادمة من ماكو حتـمل مؤن
اجليش فهاجم مستو ميروزي ورفاقـه القافلة وقتلوا اجلمال فسقطت قرب اجلسر
وحتـولت الى حـاجـز أوقف تقـدم الدبابات وأرغـمتـهـا على التـحـول عن الشـارع
للوصول الى اجلسـر ولكن الشاحنات اضطرت للتوقف وهناك هجم رجال مـستو
ميـروزي ومامند مـسيح وأمـطروا الشاحنات بوابل نيـرانهمG لم أشتـرك في تلك
ا}وقـعـة ألن وحـدتنا كـانت في ا}ؤخـرة. سـيطر مـسـتو مـيـروزي ومـامند مـسـيح
ورجالهما على اجلـسر. وفي معركة من أجل السيطرة على اجلـسر قتل عدد من
أفراد اجليـش والذ الباقون بالفرار. عـبر مستو مـيروزي ورجاله اجلسـر لكن مال
مـصطفى وعـدد كبـيـر من الپيـشـمـرگه لم يعـبـروا. وفي الليل تقـدمت الدبابات
نحو اجلـسر وشـرعت في قصف مـواقعناG واسـتغل رجـالنا ستـار الليل فتـسللوا
الى مقـربة من اجلسـر وهناك باغتوا الـشاحنات التي حتمل اجلنـود وبدأوا يلقون
عليهـا الرمانات ويطلقون على من فـيها النار فقـتل من قتل وفر الباقـون. كان
الشيخ سليمان وأسعد خوشَوي قد انفصال عنا ولم نكن نعرف موقعهما. كانت
معركة شديدة. أصيب فيها (١٤) مـن أفراد قوة مستو ميروزي بجراح دون أن
يُقتل منا أحد. وانبرى دليلنا (ميرزا عبـدي) قائالً إني خبير بهذه ا}نطقة وكان
معـه جواد فتـقدمنا عـبر الوادي وأرشدنا الى مـوقع كان فيـه النهر ضـحالً �كنا
من إجــتـيــازه حتت جنح الـظالم. ورغم أن قــوات اجلـيش كــانت مــحـشــودة في
ا}نطـقــة إال أن الهلع والـفــوضى التي دبـت في صــفــوفــهـم شلّت قــدرتهـم على
Gاإلتيـان برد فـعل. كـانت قـواتنا مـقسـمـة بحـيث كـان مـال مصـطفى في القلب

أخرج مال مصطفى منظاره ودعا (تيمور) و(بيجان) وهذان من أبناء عشيرة
شكاك في ا}ـنطقـة انضــمـا الى البــارزاني ورافـقــاه الى اإلحتـاد الســوڤـيـيــتي.
و}عـرفتـهمـا با}نطقـة فقـد أصبـحا دلـيليْن لناG وتوجه مـال مـصطفى الى بيجـان
بالسـؤال: ما اسم هذين اجلـبليْن? قـال بيجـان إنهـما يسـمـيان (آگـري) أحدهمـا
(آگـري الـصـغـيــر) والثـاني (آگــري الكبـيــر) (ا}قـصـود هـو آرارات)G وآگـري
الصغـير يقع ضمن األراضي اإليرانيـة بينما آگري الكبـير في األراضي التركـية
وإنّ طريقنا �ـر بهـمـا. فـسـأل مـال مــصطفى كم هي ا}سـافــة الى هناك? أجـاب
بيـجان مسـيرة سـبعـة أيام. وكان مـصيـباً فـقد بلغنا اجلـبل* بعد سـبعـة أيام من

ا}سير.
في ٧ حـزيران توجـهنا صـوب قـرية (ألَنْد) وعنـد الظهـيـرة وصلنا الى قـريتي
(بَلَرَش) و(بَلَسـور) الواقـعت* على احلـدود اإليرانيـة التركـيـة وبتنا الليل هناك

طلباً للراحة ولقينا من األهالي حسن الضيافة.
في ٨ حـزيران توجـهنا غـرباً وبعـد قطع مـسـافة قـصـيـرة غيـرنا وجـهـتنا نحـو
الشـمال حـتى بلغنا مـصيف (حـاجي بَگ) ويقع على شـاهق وذو جـمال خـالب.
وكـان الى الشــمـال ا}ئـات من اخلــيم ا}نصـوبةG ســألنا من هم أصـحــاب اخلـيم?

فقيل لنا انهم من العشائر التي جاءت الى ا}صيف طلباً للكأل.
في ٩ حـزيران انحـدرنا نحـو اخلـيمG وقـصـد مـال مـصطـفى خـيـمـة رئيس تلك
العشـيرةG مصطفى بگ. بـينما تفرقنا نحن على بـقية اخلـيم وذهب البعض الى

القرية. قدم لنا األهالي الطعام بسخاء.
في ١٠ حزيران غادرنا نحو قرية (عَياري). وقبل الغروب بلغنا قريت* على
سـفح اجلبل كـان سكانهمـا األتراك قد أخلوهمـا. وبينمـا نحن منهمكون بإعـداد
الطعــام ظهـر فـرســان العـشــائر من ورائنا فـتــصـدت لهم قــوة ا}ؤخـرة وسـمــعنا

أصوات إطالق النار.
في ١١ حزيران وصل عدد من رجالنا الى اجلبل ا}قابل وهناك دخلوا مواجهة

مع فرسان العشائر.
وشـوهدت على طريـق خـوي - مـاكـو الرئيس قـوة كـبـيـرة للـجـيش من خـمس
دبابات ومـدفعيـة وعدة شـاحنات مألى باجلنود تقـترب منا. فكمن رجـالنا على
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الغنم تعيش في األراضي الواقـعة على ضفـاف وادي آراس وفي الصيف ترحتل
الى جـبـال احلـدود التركـيـة بحـثـاً عن الكأل. كـان رئيس عـشـيرة جـاللي (عـمـر
آغا) قد أسندت اليه احلكومة اإليرانية تهمة التعاون مع البارزاني*G لذا امتنع
أبناء عـشـيـرته عن إطعـامنا وقـالوا ليس عـندنا مـا نطعـمكم إياه. كـان تعـامل
عـشـيـرة جاللـي معـنا أسوأ مـا لقـينا خـالل مـسـيـرتنا إذ رفـضـوا إعطائنا لقـمـة
واحدةG وكـان التزامنا بتعليمـات مال مصطفى يحـول دون جلوئنا الى العنف مع
هؤالء. بقــينا هـناك حــتى الظهــر عندها قــال عــمــر آغــا }ال مــصطفى إذهبــوا
وقاتلـوا وسنساعـدكم. لكننا في األخيـر أدركنا أنّه خاننا وأبلغ اجلـيش اإليراني
iكان تواجـدنا. في الـليل بدأنا ا}سـيـر وبعـد أن سـرنا مـسـافـة كـيلومـتـر واحـد
التــقــينا جــمــاعــة من الرحّـل منحــونا بضـع نعــاج وكــان عندنا ثور فــذبحـناها

وأكلناها جميعاً لكنها لم تشبع جوعنا.
في ١٥ حـــزيـران توجـــهنا نـحـــو وادي آراس حـــيث وجـــدنا بضـع دور خـــربة
مهجـورة. وهناك أخرج ميرحـاج قربة كان قد حملهـا معهG ونفخـها ثم خاض مع
(الڤكو اآلشــوري) و(مـحي الدين بابـازاده) وهو من ضـبــاط فـرقـة أذربيــجـان
الد�قـراطيـة نهـر آراس وعـبروه لـيتـفـاوضـوا مع حـرس احلـدود السوڤـيـيت حـول
قـبولنا كـالجـئ*. وبعد بضـع ساعـات عادوا كـمـا ذهبوا حـامل* الينا ردّ حـرس
احلدود الـسوڤيـيتG وكان كـاآلتي: "لقد طـلبنا رأي موسكوG وحـتى يأتينا الرد

فإننا لن نصدكم إن عبر½ النهر لكننا لن نساعدكم على العبور".
بقـينا في تلك الدور اخلربةG وقـد نال منا اجلوع والتـعبG وبعـثنا سبـعة عـشر
من رفـاقنا ومـعـهم بغـال وخـيل ليـأتونا بشيء من الطعـام من عـشـيـرة جـاللي.
لكن ا}ؤسف أن اجلميع كـانوا قد غادروا ا}نطقة ولم يتـركوا وراءهم ما �كن أن

ينفعنا فعاد رجالنا في ا}ساء بخفي حن*.
في ١٦ حــزيران قــال مــال مــصطفى إننـا لن نتــمكن من إنتـظار رد مــوسكو
وعون السوڤييت طويالً ونحن على حالنا هذهG فسيقضي علينا اجلوع وضربات
قـوات اجليش. ثـم توجه الى الپـيـشـمرگـه وقـال: على كل من يسـتطيع الذهاب
الى هذه األنحـاء وقطع بعض األخـشـاب وجلبـه أن يفـعل. ومع أننا جـميـعـاً كنا
خـائري القـوى حـيث أننا لم نتناول أي طـعام مـنذ يوم* أو ثالثة - فـقـد تطوع
البعض وانطلقوا جللب األخشـاب وبعد قليل عادوا وكل منهم يحمل بعض قطع

وكانت مـجموعة مـستو ميـروزي ومامند مسـيح في الطليعة وقـد سيطرت على
اجلـسـرG أمـا مـجـمـوعـة شــيـخـومَـر شـانَدَري التي كنت من أفـرادهـا فكانت في

ا}ؤخرة.
في ١٣ حـزيران كنا قـد عـبرنـا الوادي وجتمـعنا فـوق تلة حـيث انضـمـمنا الى
الشـيخ سليـمـان وأسـعـد خـوشَـوي ورفـاقهـمـا. وغـمـرت السـعـادة مـال مـصطفى
لعثـورنا على هؤالء. عند ذاك أدرك اجلـيش بأننا قد اجـتزنا الوادي فبـدأ يطلق
النار علينا Èا أسـفر عن اسـتشـهاد أحـد پيشـمرگـتنا وهو (محـمد مـال محـمد)

الذي تركت جثته حيث هي لكن ميرزا آغا ذهب وجاء ببندقيته.
كـان هـناك طريق iحــاذاة الوادي وكـان عليـنا االبتـعــاد عنه إذ كـانـت قـوات
اجلـيش تقـتـرب منه. وعنـد ا}سـاء تركنا الطريق نحـو ا}رتـفع وتوفي هناك أحـد
رفـاقنا (حَـجي گـوزي) الذي كـان قـد أصيب فـي معـركـة الليلة ا}اضـيـة فـقـمنا
بدفنه هنـاك. ثم واصلنا ا}سـيـر شـمـاالً وتـوقلنا في جـبل ثم انحــدرنا الى قـرية
اسمها (هاسون). وقبل أن ندخل القرية أطلقت علينا النار منها إالّ أننا لم نلق

لها باالً ودخلنا القرية. كان الوقت ظهراً.
نبّهنا مـال مصطفى أن ال يأخـذ أحد من الطعـام إالّ كفايتـه وال يذبحوا نعـجة
مـا لم يكن ذلك ضـرورياGً وشـدد أن ال �س أحـد Èتلـكات األهالي. كنا واقـف*
حتت أشجـار هاسون عندمـا ظهرت في األفق طائرات هاجمـتنا. وأسفـر القصف
اجلــوي عن إصـابة (مَـل مـحــمـد أم*) الـذي كـان واحــداً من قــادتنا وكـان قــد
أصـيب في معـركـة (شوت) وأصـيب (صالح) ايضـاً وتوفي اإلثنان. كـان هذان
آخـر من يقـتل منـا. وبهـذا بلغ عـدد من قـتل منا خـالل تـلك ا}سـافـة القـصـيـرة
) أربعـة: محـمد مـال مـحمـدG وحجـي گوزيG ومَل مـحمـد (١٠-١٥ كـيلومتـراً
أم* ليريG وصالح. ثم انتبهنا الى أنّ ثالثة من رجال مستو ميروزي مفقودون
واليعرف مصـيرهم. كانوا قد عبـروا الوادي لكنهم اختفوا. فقـال مال مصطفى:
سنمكث هنا حتى نعرف ما جرى لهؤالء الثالثة. هل أسروا أم قتلوا أم جرحوا?
لذا لبـثـنا في هاسـون يوم ١٤ حـزيران ايـضـاGً حـيث حلق بنا الرجــال الثـالثة.
كانوا قد ضلوا الطريق ودخـلوا في أراضي عشيرة (جَاللي). فـرح مال مصطفى
. وهاجمـتنا الطائرات مرة أخـرى. ثم غادرنا هاسـون الى لعـودتهم سا}* كـثيـراً
مضـارب عشيرة جَـاللي الكرديةG وهي عشيرة مـن الرحل مهنتها الرئيـسة رعي
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وانتـــهت في ١٦ حـــزيران ١٩٤٧ بالـوصــول الـى ضــفـــة نهـــر آراس بعــد قـطع
خـمـسـمائة كـيلومـتـر من الطرق وا}سـالك اجلـبليـةG مع خـوض عـدد من ا}عـارك
وا}واجهـات ا}سلحة. اسـتمرت هذه ا}سـيرة أكثـر من عشـرين يوماً وكان مـعدل

ا}سافة التي قطعها البارزانيون عشرون كيلومتراً في اليوم.

من اخلشب.
كـان مـيـرحـاج قـد حـسب }ا �كن أن يحـدث فـحـمـل مـعـه عند بداية ا}سـيـرة
ثالث قـربG فنفـخـهـا وثبّت عليـهـا األخـشـاب ليـصنع منهـا طوفـاً وبدأ الرجـال
يركبون الطوف بأسلحتهم ومعداتهم ويعبرون نهر آراس بالتناوبG وفي كل مرة
يعيـد أحد الراكـب* الطوف الى الضـفة التي نحن فـيهـا. وبهذا عـبر النهـر حتى
اليـوم التالـي حوالي مـائة من الرجـال الذين يعـرفون السـبـاحـة حيث أوصى مـال

مصطفى أن اليركب الطوف من اليعرف السباحة.
في ١٧ حزيران �كن أحد رفاقنا (سليم خان بيروي) وهو من ميرگَسُور فيما
يشبه ا}ـعجزة من العثـور على منطقة ضحلة من النهرG مـا سهّل عملية عـبورنا
كـثـيـراً ونحن الذين نال منا اجلـوع وال نعـرف السـبـاحـة. فـعـبـر البـاقـون وكـانوا

حوالي أربعمائة رجلG وكان مال مصطفى آخر من عبر نهر آراس.
كـان عـدد من عــبـر نهـر آراس خـمـسـمــائة وأربعـةG وقـد ½ تسـجــيل أسـمـاء
خمـسمـائة واثن* منهم رسـميـاً (كان اإلثنان اآلخـران من عشـيرة شكـاك) وكان
من ب* من شارك في ا}سيرة آشـوري اسمه الڤكو كان يعمل مترجـماً بالسفارة
السوڤـييـتية في أورمـيه كـما كان هناك مـحي الدين بابازاده من أهالي أورمـيه

وهو من ضباط الفرقة الد�قراطية توفي في اإلحتاد السوڤييتي.
كان هذان مع ميـرحاج وهو ضابط كردي عراقيG ومـوضع ثقة البارزانيG أول
من عبر نهـر آراس سباحة للتفـاوض مع حرس احلدود السوڤيـيت واحلصول على

وسائل العبور.
أمـا ثالث هذين فـقد كـان (سـعيـد مـحمـود) وهو من فـدائيي أذربيـجان عـاد
معنا الى العراقG والرابع ايضاً كان من فدائيي أذربيجان واسمه (رضا) استقر
في اإلحتـاد السـوڤـيـيـتي. وفي ذلك اليـوم جـرف ا}اء اثن* من رفـاقنا وأشـرفـا
على الغرق إال أن مال مـصطفى هرع إلنقاذهما وشدّهمـا بحزامه حتى أخرجـهما

من ا}اء.
¿¿¿

وهكذا فقد بدأت مسـيرة مال مصطفى ورفاقه البطوليـة من األراضي التركية
واإليرانية فـي أواخر أيار ١٩٤٧ من قرية بـيداو على احلدود التـركيـة العراقـية
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٢٧ أيار: وصلنا الى قـرية ناخـوانا (رiا تـكون بيـدكار) وذهـبنا الى نوري بگ
الذي هرب منّا وبتنا هناك.
٢٨ أيار بلغنا سهل (بلَچوك).

٢٩ أيار: وصلنا الى قرية حسن تيلو سيرو.
٣٠ أيار: انطلقنا صـوب منطقة عـشـيرة شكاك. واعـترض سـبيلنا أفـراد قبـيلة

عمر خان شكاك فأطلقنا عليهم النار من بعد.
٣١ أيار: توجهنا نحو بالكان.

١ حزيران: بدأنا ا}سير صوب قرية ديلزي.
٢ حزيران: توجهنا الى قرية حاجي چيتكو.

٣ حزيران: ذهبنا الى قرية هَولَران.
٤ حزيران: ذهبنا الى بريشخوران.

٥ حزيران: توجهنا الى وادي قتور.
٦ حزيران: توجهنا صوب قرية كَليت.

٧ حزيران: توجهنا صوب (ألَند) و(بَلَسور).
٨ حــزيران: توجــهنـا الى مــصــيف حــاجي بَگ الذي كــان مكـاناً خــالباً يشــرح

الصدر.
٩ حـزيران: توجــهنا الى مـخـيم مـصـطفى بگ الذي كـان قـاطنـوه قـد أخلوه (ال

يتفق كاظم شانَدَري مع هذا).
١٠ حزيران: عبرنا طريق ماكو وذهبنا الى قرية (عياري).

١١ حزيران: بلغنا قرية قضينا فيها الليل.
١٢ حـزيران: قطع علينا اجلـيش اإليراني الطريق. ووقـعت معـركـة عنيـفة قـتلنا
فـيـهـا وجـرحنا عـدداً كـبـيـراً منهم وأسـرنا آخـريـن وغنمنا كـمـيـة كـبـيـرة من
األسلحـة والعتاد. وجـرح مَل ميـري وهو واحد من قـادتنا. التفـوا علينا في
الليل ووقعت مـعركة في صعـيد ال صخـور فيه وال شجـر. وفي الليل ايضاً
توجـهنا صـوب مـاكـوG وانقـسـمنا مـجـمـوعـت* توجـهت األولى نحـو اجلـسـر
والثـانيـة نحـو أرض مـنبـسطة في الواديG وعـبـر البـعض الـنهـر عند اندالع
القـتال الذي قـتل فيـه عـدد أكبـر من عناصر اجلـيش وقـتل منا واحد وجـرح

١٢ آخرون. ورغم جتمع قوات اجليش في الوادي فقد �كننا من العبور.

(*)…dO-*« À«b2√
١٧ نيسان ١٩٤٧: توجهنا نحو ديار طه هركي وجتمعنا هناك.

١٩ نيسان: توجهنا الى مخيّم زيرو هركي.
٢١ نيسان: توجهنا نحو خواكورك في األراضي العراقية.

٢١ نيسان: بلغنا قرية موسلوك.
٢٢ نيسان: بلغنا قرية أرگوش.

٢٣ نيسان: بلغنا قرية بَنيG والقرى الثالث ا}ذكورة تقع في منطقة خواكورك.
٢٤ نيسان: توجهنا الى قرية دَرياسور. وعبرنا النهر وسرنا طوال الليل وخضنا
مواجهة مع الشـرطة العراقيةG وقتلنا أحد أفـرادها وأسرنا اثن*. وقتل أحد

رفاقنا.
٢٥ نيسان: حتركنا نحو منطقة مزوري وتفرقنا ب* قراهاG وقضينا قرابة الشهر

هناك حتى بعث مال مصطفى يطلب جتمعنا في أرگوش.
١٩ أيار: حتـركنا صـوب أرگوش وبلغـنا قرية (دري) حـيث هاجـمـتنا الطائرات

العراقيةG فقتلت منا اثن* وجرحت أربعة.
٢٠ أيار: بلغنا قرية ستوني.

٢١ أيار: بلغنا قرية بيداو على احلدود التركية.
٢٢ أيار: وصلنا الى قرية بائي.

٢٣ أيار: توقلنا في جبل آسنگراG واجتزنا منطقة (گَوَر) ليالً.
٢٤ أيار: بلغنا قمة (سپيريز) على احلدود ب* إيران وتركيا.

٢٥ أيار: واصلنا ا}ـسـيـر حـتى حلول الظالم حــيث وصلنا الى صـعـيــد قـضـينا
الليل فيه.

٢٦ أيار: انطلقـنا من األراضي التـركـيــة ودخلنا األراضي اإليرانيـة حــتى قـرية
(جرمي) الواقعة ضمن منطقة عشيرة هَركي.
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١٣ حـزيران: وصلنا الى قـرية هاسـون التركـيـة وتعـرضنا لقصـف جويG أصـيب
من جــرائه مَل مـيــري للمــرة الثـانيــة Èا أدى الى وفــاته. ومكثنا في قــرية

هاسون يوم*.
١٤ حزيران: توجـهنا صوب نبع ب* األشـجارG وهناك ظهرت الـطائرات في اجلو
لكنها لم تـتمكن من العثـور علينا فقـد كنا مختـبئ* ب* األشـجار. فبـقينا

هناك حتى حلّ الليل لنبدأ مسيرنا من جديد.
١٥ حزيران: توجهنا الى مواطن عشيرة جالليG وبقينا هناك يوماً.

١٦ حزيران: ذهبنا الى وادي آراس حيث ألفينا بضع دور خربة مـهجورة قضينا
فيها ثالثة أيام.

١٦ و١٧ و١٨ حـزيران: عبـرنا نهـر آراس وأصبـحنا في األراضي السـوڤيـيـتيـة
حيث تسلموا منا أسلحتنا.
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٥٫٣٠. وتوجهت وحدة مؤلفة من فوجي مشاة (فوج أصفهان وفوج آزَرپاد
الثاني) مع كـتيبة مـدفعية وأربـع ناقالت أشخاص وجـهاز السلكي مع ١٨
شاحنة صباح اليوم نحو لَرني وبلغت لَرني في الساعة ١٧٫٣٠ لتستقر في

اليوم التالي في مَوانا.
٨- اليــومG وفي الســاعـة ١٢٠٠ جــاء نوري بگ الى مــوقع الالسلـكي ومـعــه
رسالة كـتبها له مـال مصطفى يعلن فيـها حياد نوري بگ في ا}واجـهة بينه
وب* الدولـة. وفي الســاعــة ١٦٠٠ وصلت أركــان اجلــيـش رســالة من مــال
مصطفى الى الفرقة يذكر فيها أن الهدف من عودته هو اإلستسالم حلكومة
الشاهG فكان الرد أن يتـوجه دون شروط صـوب أورميه. لكن الفـرقة تعتـقد
أن ا}ذكور ينوي الـتمويه وكـسب الوقت لذا أرسلت توجيـهاتهـا الى الوحدة
ا}تـقـدمـة باإلسـراع فـي السـيـر نحـو مـوانا لتـشـديد الضــغط والتـوصل الى

نتيجة سريعة.
٩- نتـائج آخـر طلـعـة اسـتكشـافـيـة ليـوم أمس: شـوهد مــشـبـوهون في أطراف
(تَلو) و(أمـبي) اخـتبـأوا فـور مشـاهدة الطائرات حتلق فـوقـهم. كـما شـوهد
(١٥) من اخملـرب* مـتخـندق* جنوب تَلو على ا}رتفـعـاتG لكن لم تُشـاهد
أي جتــمــعـات ذات شــأن للـمــخـربـ*. ورغم أن الطائرات كــانت حتلـق على

ارتفاعات منخفضة فإن هؤالء لم يطلقوا النار عليها.
١٠- ا}علومة األخيرة الواردة في الساعة ٢١٠٠ من حملة تَرگَوَر تفيد بأنّ مال
مـصطفى غـادر أمبي فـي الساعـة ٢٠٠٠ الى (خـانكي) وأرسل مـجـموعـة
من رجاله الى (نـازلوچاي). ومن هذا يتبيّـن أنّهم متوجـهون شـماالً وينوون

التعاون مع عشائر شمال وغرب أورميه.
w½u¹UL¼ ¡«uK%« ≠ ÊU²Ýœd� …u�Ë WFÐ«d%« W�dH%« bzU�
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أركان قوة كردستانG الركن G٢ أورميه

العدد ٢٦٧٨٨/دG الساعة G٢١٠٠ التاريخ ١٩٤٧/٥/٢٨
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كان الـوضع خالل ٢٤ سـاعة ا}اضيـة بالنسـبة الى قـوة وفرقة أورمـيه الرابـعة
على النحو اآلتي:

١- في السـاعـة الـثـانيـة من يوم G٢٧ وردت أركـان الفـرقـة فـي أورمـيـه أنبـاء
تفـيـد بأن عـدداً مـن البـارزاني* جـاؤوا الى جـرمي في السـاعــة الثـانيـة من

اليوم ا}ذكور وأخذوا ٢٠ رأس غنم.
٢- وصلت معلومـات فورية من قائد القـوات العراقيـة تفيد بأنّ البـارزاني* قد

غادروا العراق الى تركيا ورiا سيتجهون الى إيران.
٣- في الســاعـة ١٣٠٠ جــاء أبناء نوري بگ وهـركـو بگ (من الـبگزاده) الى
مـقـر األركـان وأبلغـوا عن وصـول البـارزاني* الى (خـوشكي) على مـسـافـة

ست كيلومترات جنوب أمبي (أنبي).
٤- في الســاعــة ١٤٠٠ من اليــوم عـينـه أبلغنا ابن نـوري بگ أن البــارزاني*

غادروا خوشكي متجه* الى أمبي.
٥- تبـيّن مـن ذلك أنّ البـارزاني* دخلوا األراضـي اإليرانيـة قـادم* من تـركـيـا

عبر (بَردَسور چاي) وأن عددهم يبلغ حوالي ٤٠٠ رجل.
٦- في الســاعــة ١٤٠٠ انطقت طلعــة جــوية السـتـطالع ا}رتفــعـات احلــدودية
والقرى ا}ذكـورة لكن الغيـوم أدت الى فشل عـملية االستـطالع وحالت دون

احلصول على أي معلومات.
٧- اسـتـدعي على الـفـور النقـيب عـدل زَرابي مع رشـيـد بـگ وأبناء نوري بگ
الى األركانG وصدر أمـر بإرسال مائة مسلح نحو مَوانا انطلقـوا في الساعة
١٨٠٠ وسـيطروا على لَرني في السـاعـة ٢٢٠٠ وعلى مضـيق گـردَپيج في
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أ- سـد الـطريق على البــارزاني* إن أرادوا التــوجـه شــمـاالGً من وادي خــوي
حتى قتور على احلدود.

ب- مطاردة البـارزاني* سريـعاً من جـهة اجلنـوب بواسطة وحدة تَرگَـوَرG وهذا
يتم بتعزيز الوحـدة ا}ذكورة. وعند تنفيذ ما ذكر أعاله يؤخـذ بالتنظيمات

ا}ذكورة أدناه.

cOHM²	« ≠≥

أ- وحدة وادي قتور ا}ؤلفة من أربعة كتائب مشاةG وسرية هاون (الكتيبة ٣
من الفـوج ١٠ ا}وجـود حـاليـاً في قـتـور - الكتـيـبـة ١ من فـوج بهـادر -
الكتـيـبـة ٢ من الفـوج ٢٢ - الكتيـبـة ١ من فـوج آزَرپاد) وأربع ناقـالت
أشخـاصG وكتيـبة مدفع ٧٥ جبـلي (كتيبـة مدفعـية فوج كـوپال)G وسرية
خيـالة من فوج خـيالة كـردستـانG وجهـاز السلكيG يتولى قـيادتهـا عقـيد

ا}شاة نساري ونائبه العقيد فوالدْوَند.
واجب الوحــدة: االســتــيـالء بأفــضل صــورة وبالتـنظيم ا}ناسـب على النقــاط

الهامة لسد الطريق على البارزاني* واحليلولة دون تقدمهم شماالً(٨).
Gب- وحـدة مَــرْگَـوَر ا}ؤلفــة من الكتـيــبـت* ٢ و٣ من فـوج آزَرپـاد السـادس
Gونـاقلتي أشخـاص Gوسـرية هاون من فوج آزَرپاد Gوالكتـيبـة ٢ أصـفهـان

وسرية مدفع G٧٥ وجهاز السلكيG يتولى قيادتها العقيد سَردادوَر.
واجب الوحدة: مطاردة البـارزاني* بسرعة وحصـرهم في منطقة قتور لتـسديد
ضـربة قــاصـمـة إليــهم. كـمـا يضع قــائد هذه الوحـدة (١٢٥) من فــرسـان
عـشيـرة شكاك بقيـادة الرائد اخليـال صلح جـو ومائة من فـرسان عـشيـرتي
هركي وبـگزاده بقــيــادة ا}ـالزم األول اخلــيــال أردالنG في مــقــدمـــة قــوته
السـتخـدامـهم في مـواجـهة البـارزاني* في حـالة التـالحم. وتكون القـوتان
Gكلتاهمـا حتت إشراف العمـيد بيگلَري مسـاعد قائد فـرقة أورميـه الرابعة
وعلى األخـيــر تشكيل هيــئـة أركـان خـاصـة بـه من ضـبـاط أركـان الـفـرقـة

≤
أركان القوة وفرقة أورميه الرابعةG الركن ٣

العدد ٦٤٤/هـG الساعة G٢٤ التاريخ ١٩٤٧/٥/٣٠
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أ- معلومات عن العدو: حسب ما جاء في البالغ ا}لحق (رقم ٢)
بإخـتـصار ووفق مـا بلغنا عن أوضـاع البـارزاني* فـإنهم يريدون الوصـول الى

حدود ماكو - بازرگان بأقصى سرعة.
ب- حتشدات قواتنا هي على النحو ا}بيّن أدناه:

مــاكـو: فــوجـا مــشـاةG رتل هـاونG رتل مـدفع G٧٥ كــتــيـبــة خـيــالةG جـهــاز
السلكي.

سِيَّچيشمه: فوج مشاةG رتل مدفع G٧٥ ناقلتا أشخاصG جهاز السلكي.
قَره ضياءالدين: سرية مشاةG سرية رشاشات من الكتيبة الثانية الفوج ١٢.

خوي: سرية مشاة من كتيبة ا}شاة.
قتور: كتيبة مشاة.

على الطريق ب* خوي وقتـور: فوج مشاةG رتل هاونG رتل مدفع G٧٥ كتـيبة
خيالة.

شاپور: كتيبة مشاة إال سرية واحدةG كتيبة خيالة.
تَرگَـوَر: فـوجــا مـشـاةG رتل هاونG ناقلتــا أشـخـاصG كـتـيـبـة خـيــالةG جـهـاز

السلكي.
أشنويه: فــوج مــشـاةG رتل هـاون (وقـد وصلت كــتــيـبــة من هذه الوحــدة الى

أورميه في الساعة الثانية من يوم ٣٠ أيار ١٩٤٧).
ووصلت كتيبة خيالة تابعة لفوج لُرّسـتان اخلامس ومعها جهاز السلكي اليوم

الى نَغَده قادمة من احلدود.
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Gوسـرية النقـيب فَـرسيـو }دفع ٧٥ Gكـتيـبـة تقليل اخلـدمة وناقلتـا أشـخاص
وكتـيبـة ١٠٥ عالـي آلي. ويتم استـخدام هذه القـوة عند احلاجـة وفي ا}وقع

ا}طلوب.

µ≠ ينبغي اإلنتـهاء من إحتالل منطقـة قتور وإ�ام كل التنقالت بحلـول الساعة

١٢ ظهراً.

Ê«dOD	« ≠∂

تتـولى األسراب اجلـوية iوجب األوامر اليـوميـةG عمليـات إستطالع صـباحـاً
ومساءاGً كما تنفذ أوامر اإلقالع والقصف حسب الظروف.

 ôUBðù« ≠∑

يكون اتصـال القـوات iقـراتهـا وبهيـئـة أركـان الفـرقة عـن طريق الالسلكي.
كــمـا �كـن للقــوات ا}رابطة في مــحــور أورمـيــه - شــاپور - خـوي - قَــره
ضـيـاءالدين - مـاكـو اســتـخـدام التلغـراف والهـاتف الى جـانـب الالسلكي.
واالتصاالت ب* القـوات وب* وحدات القوة الواحـدة يجب أن يكون بواسطة
كل أجــهـزة اخملــابرة ا}تــاحــة لهــا خـاصــة ا}رايا والفــوانيس والـرسل الذين

يترددون ب* السرايا.
w½u¹UL¼ ¡«uK%« ¨WFÐ«d%« ÊU−OÐ—–√ W�d�Ë …uI%« bzU�
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وا}يرة والالسلكي ويجـري لهذا الغرض اتصاالته با}سـؤول* ذوي العالقة
وتكون حتت تصرفه ناقلتا أشخاص وجهاز السلكي.

ج- فـوج خــيـالة فـوزية نـاقـصـاً إحـدى كــتـائبــهG وسـرية رشـاشــات من وحـدة
مَـرگَـوَر. يتـولى قـيـادة هذه الوحـدة آمر الـفوج ويـتم جتمـيـعـهـا في شـاپور
وتناط بهــا مـهـمـة حـفـظ اإلسـتـقـرار في ا}نـطقـة وإسناد الوحــدة التي قـد
Gحتتاج الى مساندة واألولوية لوحدة ا}قاومة اجلنوبية ثم لوحدة قتور چاي

وتكون وحدة إسناد متحركة حتت إشراف الوحدات األخرى.
د- وحـدة مَـرگَـوَر بتـركــيـبـتـهـا (سـريتـا نادري وآهَنG وسـرية هـاونG وناقلتـا
أشـخـاصG وجهـاز السلكـي) مع كتـيـبـة خـيالـة وسرية رشـاشـات من فـوج
فوزيةG وتكون مهمتها سد طرقات داالنپر وبزسينايان في جنوب مَرگَوَر.
هـ- وحـدة سِيَّـچيـشمـه ا}ؤلفة من الكتـيبـة ٢ من فوج بهـادر إال سرية واحـدة
(مـرابطـة في زورآباد) مع سـريـة مـدفع G٧٥ وناقلتـي أشـخـاصG وجــهـاز

السلكيG ويتولى اإلشراف عليها الرائد ياسائي.
واجب الوحدة: تـشكيل خط ثان عند مؤخـرة قوات منطقـة قتور وسـد الطريق

على أي اختراق للبارزاني* للتوجه شماالً.
و- وحـدة مـاكـو ا}ـؤلفـة من الكتـيــبـة ١ من الفـوج G١٢ مع الكتــيـبـة ٢ من
Gوكتـيبة النقيب رئيـسيان }دفع ٧٥ Gسرية هاون مـن أصفهان Gالفوج ٢٧

وسيارت*G وجهاز السلكيG يتولى قيادتها العقيد اخليال مظفري.
واجب الوحــدة: ســد كل الطـرق وا}نافــذ الهــامــة ب* بازرگــان وپَلدَشـت التي

خضعت للمراقبةG وذلك إلقامة خط ردع نهائي.
ز- وحــدة قَــره ضـــيــاءالدين ا}ـؤلفــة من كـــتــيــبــة بـســريت* مـن الفــوج ١٢
كرمانـشاه. وتستدعي الكتـيبة إحدى سـراياها ا}تمركزة في خـوي الى قَره
ضياءالدين. وتكون الوحدات الثالث (سِيَّچيشمه وماكو وقَره ضاءالدين)
حتت إشراف آمـر لواء أورميـه العقيـد زَنگَنه. ويشكل األخيـر هيئـة أركان

خاصة به من ضباط أركان لوائه ومعه جهاز السلكي ومدرعتان.
Gا}تمركزة في مـاكو وسِيَّچيشـمه وخوي Gح- تتجمّع كـتائب خيالة كردسـتان
في قَره ضياءالدين كوحدة غير ثابتة تشـرف عليها قوات الشمالG ومعها

جهاز السلكي.
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توجــهـوا صـوب برادوسـت. وعند الظهــيـرة احـتلـوا ا}رتفـعــات احملـيطة iضــيق
شيخانG وكَرتشG وقرية سيرويان فيما واصل قسم منهم التقدم شماالً.

Gوكَرتش Gأما اليوم فقـد أ½ البارزانيون بسط سيطرتهم على مضيق شـيخان
وقرية سيرويان ويواصل قسم منهم التقدم نحو قرية سينا.

كـما احـتل بعض مـسلحيـهم يقـودهم أسعـدG اليـومG مرتفـعـات مضـيق جهـان
ذات األهميـة الكبيـرة حلمـاية مؤخرة قـواتهم. وفي اليوم السـابقG كان ابن عـمر
شكاك مـع مــجـــمــوعــة مـن مــسلـحــيــه فـي (مَلونه) وغـــادروا ا}كان بـوصــول
البـارزاني* اليـه مـتـجـه* صـوب سـيـروG وهناك ايـضـاً وجـدوا البـارزاني* على
وشك دخول القرية فـيتجهـون صوب گونبَت. وفي األيام الثالثة األخـيرةG قامت
طائرات االسـتـطالع بسلسلة طلعــات في الصـبـاح وا}سـاءG لـكن سـوء األحـوال
اجلـوية حـال دون احلـصـول على نتـائج كـافـيـة مـن عـمليـات االسـتطالع. وحـتى
عندمــا كــان اجلـو صــحــواً فــإن حـذر البــارزاني* الـشـديد مـن االنكشــاف على

الطائرات ا}ستطلعة جعل من الصعب جداً كشف مواقعهم ووجهتهم.
النتيـجة: Èا وردنا حلـد اآلن نستنتج أن هدف البارزانيـ* هو التوجه الى شـمال

ماكو وبازرگانG ويريدون مشاغلتنا وكسب الوقت بتبادل الرسائل معنا.
w{uO� s�d%« bOIF%« ≠ WFÐ«d%« W�dH%« ÊU�—√ fOz—

≥
أركان القوة والفرقة الرابعةG الركن G٢ أورميه

العدد G٢٧٠٠٠ الساعة G٢٤ التاريخ ١٩٤٧/٥/٣٠

©≤® r%— ⁄ö³	«

اضطر البارزانيون حتت الضـغوط ا}تتابعة لقـواتنا الى مغادرة أراضي الدولة
الشاهنشـاهية في ٢٠ نيسـانG واستسلم قـسم منهم مع الشيخ أحمـد وعدد من
رؤسـاء العـشـيـرة الى اجلـيش العـراقـيG أمـا مـال مـصطفى ومـعـه قـوة مـخـتـارة
قوامـها ٣٠٠-٤٠٠ رجل فـقد دخل األراضي العراقـية من طريق (خـواكورك -

باكره).
وفي الشـهـر الذي تال ذلك خـاض مواجـهـات مع الشـرطة العـراقيـة وحلـقت به
أضـرار. ثم دخل األراضـي التـركـيـة وهنـاك فـوجيء با}أمـويرن احملـلي* وقـوات

احلدود التركية ووقعت صدامات ب* الطرف* أحلقت خسائر بهم.
وفي السـاعـة الثانيـة من ٢٧ أيارG اجـتـاز البارزانيـون احلـدود اإليرانيـة عبـر
وادي هارونG وبعد مهـاجمة جرمي ونهب ٣٠ رأس غنم والتـأكد من خلو تَرگَوَر
Gواحـتلوا على الفـور قرى: أمـبي Gمن أي قـوة دخلوا ا}نطقة وهـم مرتاحـو البال

چَمَنG قَرانيG تولَگيG سلينَكG مسينَك.
وفي ٢٨ أيار بعث بـرسـالة صـحـبــة نوري بگ وطلب منه التــوسط ب* إيران
والعـشيـرة. وجاء نـوري بگ في اليوم نفـسـه الى هيئـة األركـان وأبلغهـا بذلك.
فـأمـر بأن يكتب رسـالة الى مـال مصـطفى يبلغـه بأن عليـه احلـضور في أورمـيـه
خالل ٢٤ سـاعة ويـستـسلم دون قيـد أو شرط. وكـان قد بعث برسـالة Èاثلة في
اليـوم السابق الـى العقـيد سَـردادوَر أبدى فـيهـا اسـتعـداده لإلسـتسـالم على أن
يتـوسط بينه وب* احلكومـة ويتـولى أموره ضـابط ذو رتبـة رفيـعـة وأحد رؤسـاء
العـشائر. لكن مـاضي مال مـصطفى وا}سـتمـسكات ا}تاحـة تبيّن أن هدف مـال

مصطفى هو ا}شاغلة وكسب الوقت والتلكؤ والتأخير.
في ٢٩ أيار أخلى البـارزانـيون مـنطقـة مَـرگَـوَر وبعـد اجـتـيـازهم (نازلوچاي)
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احلـضـيض ومـعـهـم عـدد من اجلـرحى. فـإن قـمـتم مع فـرســانكم بهـجـوم
حقـيقي عليهم �كنكم أن �نعـوا تقدمهم نحو الشـمالG وبهذا ستلحـقون

بهم ضربة موجعة وتقدمون خدمة للجيش.
±π¥∑Ø∂Ø± ¨µ œbF%« ¨∏[≥∞ WŽU)%« ¨—uÄUý

ÍdÓK~OÐ bOLF%« »uM'«  «u� bzU�Ë WFÐ«d%« W�dH%«

(٣)
الى آمر فوج خيالة فوزية الرابع ومعسكر شاپور

حـــسب تقـــاريركم ا}ـعلومـــاتيـــة عن البـــارزانيـ* في منطـقــة ديـلزي
وشَــپــيـــرانG وا}علومــات الـواردة من مــصــادر أخــرىG اتـضح أن عــدد
البـارزانيـ* اليتـجـاوز (٣٠٠) ومـعـنوياتهم مـتــدنيـة ومـعـهـم عـدد من
اجلرحى ولم يجتـازوا بعد خط چَهريق - شينا تار - خَـرابه جاندار. وقد
½ تكليف الرائد صلـح جو بأن يشكـل مع فرسـان عـشيـرة شكاك حـائالً

�نع اجتيازهم اخلط ا}ذكور.
كـمـا صـدرت أوامـر لـعـمـرخـان بأن �نع من خـالل قـوتـه مـرورهم عـبـر
أراضي عـشيـرة شكاك. وأنتم مكلفـون بالسـيطرة قـبل الساعـة ١٢ من
هذا اليـوم وiساعـدة كـتيـبـة مشـاة وكتـيـبة خـيـالة على خط لَشگَران -
كوالن - هَوْدَر - چارسـتون - شـوربالغ وأن تسدوا �امـاً طريق اجتـياز
البارزاني* للخط ا}ذكـور. وحتافظوا على استمـرار االتصال بينكم وب*
الرائد صلح جـو وترقبـوا حتركات عـشيـرة شكاك الوضع العـام - وهدفه
الرئيـس قطع الطريق عـلى حتــرك البــارزاني* شــمـاالً ورفـع تقــارير عن
مــدى تنفــيـذ القــرارات وإرســالهـا الـى خـوي في الســاعــة ١٤ من هذا

اليوم.
±π¥∑Ø∂Ø± ¨∏[≥∞ WŽU)%« ¨—uÄUý ¨∑ œbF%« ¨ÍdÓK~OÐ bOLF%«

Gتبليغ آمـر فوج اخليّالة شـفوياً بالوضع ½ Gمالحظة: قـبل صدور األمر أعاله
فـأمر بدوره بتـحـريك الكتـيبـة والفـرسانG وانطلقت قـواته من شـاپور وفي
مسـاء ١٩٤٧/٦/١ رفع العقيـد پَرتَوي تقريره عن سـير العمليـة - وجاء
فــيـه أن الرائد (والي) آمــر الكتــيـبــة ٣ آزَرپاد خــرج مع كـتــيـبــة خـيــالة

و�ركزوا حسب التعليمات في ا}كان احملدد لهم.

¥
W¹dJGF	« V²J	« sŽ d¹dIð

بوصـــول األمـــر التـــعـــبـــوي رقم (١) ذي العـــدد ٦٤٤ وا}ؤرخ فـي ٣٠ أيار
١٩٤٧ في السـاعة ٢٤ الى كـافـة القادةG كـان العـميـد بيگلَري قـد ½ تكليفـه
من جـانـب الفـرقـة التـي وزعت الواجـبـات وا}ـهـام. انطلق العــمـيـد بيـگلَري في
السـاعـة ١٩ من يوم ٣١ أيار ١٩٤٧ من أورمـيه الى شـاپور التي وصل الـيهـا
في الســاعــة ١ من يوم ١ حــزيرانG وأصــدر فـي صـبــاح اليــوم نفــســه األوامــر

التالية:
(١)

الى الرائد صلح جو ا}شرف على فرسان العشائر:
الرائـد صلح جـــو يجب عـليكـم مع وحـــدة اخلــيّـــالة وا}ـسلح* الـذين
بإمـــرتكم أن حتــافـظوا على خـطوط ا}واجــهـــة بينكـم وب* البـــارزاني*
وتقطعوا عليـهم �اماً طريق التقدم نحو الـشمال. وستقـوم قوات اجليش
iســاندتكـم. ولتــحـقــيق هـذاG وiا أن البــارزاني* قــوة مــشــاةG ينبــغي
تطويقــهم وإجـبــارهم على خــوض ا}واجـهــة. وخـيــر مـوقع لـكم هو خط
چَهــريق - شــينا تار - خَــرابه جـاندار. وآخــر مــهـامكـم هو منعــهم من
اجـتيـاز اخلط ا}ذكـور حـتى ٢ حـزيران. وحتقـيق هذا الهـدف جـدير بكل

تضحية.
±π¥∑Ø∂Ø± ¨∏[≥∞ WŽU)%« ¨—uÄUý ¨∂ œbF%«

ÍdÓK~OÐ bOLF%« »uM'«  «u� bzU�Ë WFÐ«d%« W�dH%«

(٢)
الى عمرخان شريفي - رئيس عشيرة شكاك

السـيـد عـمـرG وفق ا}علومـات ا}تـوفـرة لديـكم حـول تقـدم البـارزاني*
شـمـاالG والواجب ا}لقى علـى السـيد جنـيـب والرائد صلح جـوG يجب أن
تبــذلوا أقــصى جــهــودكم }ـنع مــرورهم عــبــر أراضي عــشــيــرة شكاك.
ومـعلوماتنا تفـيـد بأن عددهم اليتـجاوز ٣٠٠ شـخص. ومـعنوياتهم في
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ووجهته خـوي. وهناك تلقى معلومات تفيد بأن الكتيبـة ٣ من الفوج ٩ أورميه
بدأ التـحرك نحـو شـاپور. فأمـر العـقيـد پَرتَوي قـائد الفوج ٤ اخلـيـال ومعـسكر
شــاپورG بواسـطة الهــاتف أن ينـطلق إلسناد قــوات منـطقــة هَودَر - كــوكــان -
چارستون - شوربالغ. وفي الساعـة ١٣ من اليوم نفسه (١٩٤٧/٦/١) ذهب
مع العقيد نساري (قائد وحدة وادي قتـور) بسيارة جيب إلستطالع وادي قتور
وذهب الى رَهـالي (إيرانلـي) على مــســافــة ١٥ مـن خــوي حــيث كــان الـطريق

صاحلاً }رور العجالت. وبعد اإلستطالع أصدر األمر اآلتي:
الى العقيد نساري قائد وحدة وادي قتور

أرسلت قيـادة قوات وادي قتـور (العقيـد نساري)G تنفيـذاً لألمر (٦٤٤/هـ)
الصـادر عن الفـرقـة ٤ أورمـيـهG كـتائب آهـن وكرمـنشـاه بشاحـنات الى إيرانلي
وعند تواجــدنا في ا}وقع ا}ذكـور أصــدرنا أوامـرنا بشــأن ا}واقع التي تتـمــركـز
فــيـهــا الكتــائب وعلـى النحــو ا}بــيّن أدناه ويجب إ�ام الـتـمــركــز قـبـل مـســاء

:١٩٤٧/٦/٢
١- كتيبة من الفوج ٣٢ في مرتفعات أستَرانG بقيادة الرائد زريپوش.

٢- كتيبة من فوج آهن في مرتفعات زريG بقيادة ا}قدم نَفيسي.
٣- الفوج العاشر في مرتفعات قتورG الرائد نوابي (ا}وجود في قتور).

٤- كتـيبة من فـوج بهادر في مـرتفعات (رازي)G العـقيـد فوالدوَند (وهي اآلن
قريبة من تلك ا}واقع).

أي أنه إضـافـة الى ا}علومـات الواردة عن مـوقع وخط سـيـر البـارزاني* فـقـد
أرسلنا عيوناً لنا جلمع ا}علوماتG ويجب أن يكون خط قتور - رازي - احلدود
في قـبضـتنا و�نع البـارزانيـون �اماً من التـوجـه شمـاالً. واستـئـجار دواب حـمل

وارسالها لتحمل عليها معدات كتائب آهن وكرمنشاه الى إيرانلي.
ÍdÓK~OÐ bOLF%« Î̈UŠU³^ ∂ WŽU)%« ¨±π¥∑Ø∂Ø≤ ¨±¥ œbF%« ¨Íuš

∫wðüUK ±π¥∑Ø∂Ø± ¡UG� wN l{u	« sŽ U½d¹dIð W%dH	« …œUOI	 lNd½Ë

الزعيمG قائد الفرقة الرابعة كـتيبة آهن. أرسل مع الشاحنات التي جاءت من
تبـــريز الى إيـرانلي (تبـــعـــد ١٥ كــيـلومـــتــراً عن خـــوي التـي تســمـى رَهال).

(٤)
تقرير العميد بيگلَري عن نتائـج العملية وقد بعث به الى أورميه عن

طريق التلغراف:
تلغراف الى أورميه:

قـيـادة الفـرقـة الرابعـة مع التـقـديرG من ا}عـلومـات التي وردتنا حـتى
صباح اليوم يبدو أن اجملموعة الرئيسة من البارزاني* كانت حتى الليلة
ا}اضـيـة مجـتـمـعة في ديلزي وكـانت جتـمع اخلـبـز والطعـامG وان فرسـان
العشـائر الذين يتولى الرائد صلح جو قـيادتهم مع زعمائهم العـشائري*
يواجـهــونهم اآلن في آقـچــه گـول. و}نع البـارزانـي* من التـوجـه شــمـاالً

صدرت األوامر التالية:
١- أن يظل الرائـد صلح جـو فـي مـواجــهـتـهـم و�نع عـبــورهم خط چَهــريق -

شيناتار - خَرابه جاندار (اخلريطة ٢٥٣٤٤٠/١).
٢- يتولى عـمرخان شريفـي مع فرسانه منعهـم من ا}رور عبر أراضي عشـيرة

شكاك.
٣- أن يحـتل الفـوج الرابع خيـالة فـوزية معـسكر شـاپورG حـتى الساعـة ١٢
Gخط لَشگَران - كـوالن - هَوْدَر - چارسـتـون - شـوربالغ Gمن هذا اليـوم
ويشـكل ســداً فـي وجــه اجـــتــيـــاز البــارزانـي* هذا اخلطG ويـحــافظ عـلى
اسـتـمـرار اتصـاله بصلح جـو ويراقب حتـركـات عـشـيـرة شكاك والتطورات
التي يـشـهــدهـا الوضع العــام - وهدفــه الرئـيس قطع الطـريق على حتــرك
البـارزاني* شـمـاالً ورفع تقـارير عن مـدى تنفـيـذ القـرارات وإرسـالهـا الى

خوي في الساعة ١٤ من هذا اليوم.
وحـسب مـا جـاء في أعـالهG وبعـد توجـه كـتـيـبـة ا}شـاة وكـتـيـبـة اخلـيّـالة الى
مواقعهما ا}عينة لهماG فإنني متوجه الى خويG نرجو التفضل بإصدار أوامركم
لوحـدة العـقـيـد سَردادوَر الذي لـم نتمـكن بعـد من االتصـال بهG ليـتوجـه شـمـاالً
(وكانت هذه الوحـدة تقتـفي أثر البارزاني* وعند توزيع الواجـبات ½ ضـمه الى

قوات اجلنوب) ويتصل بـ(خوي).
π œbF%« ¨ÍdÓK~OÐ bOLF%« ¨±π¥∑Ø∂Ø± ¨∏[≥∞ WŽU)%«

بعـد إصـداره األوامر ا}ذكـورةG انطلق العـمـيـد بيگلَري في السـاعـة التاسـعـة
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في الساعـة السابعـة من يوم ١٩٤٧/٥/٢٧ تلقت أركان الفـرقة في أورمـيه
معلومـات تفيـد بأنه في الساعـة الثانيـة من اليوم نفـسه وصل الى جـرمي عدد
من البـارزاني* وأخذ هؤالء عـشـرين رأس غنم. كمـا وردت مـعلومات من قـائد
القوات العـراقية تـقول ان البارزاني* فـروا الى تركيا وقـد يتوجـهون الى إيران.
وفي الساعة ١٣ أكد أبناء نوري بگ وصول البارزاني* الى خوشكي التي تقع
على مــســافـــة ست كــيلومــتــرات جنـوب أورمــيــهG وفي الســاعــة ١٤ وصلـتنا
مـعلومــات تفـيـد بأن البـارزانيـ* يواصلون التـقـدم صـوب خــوشكي. ومن ذلك
تبـيّن أن البارزاني* عـبروا احلـدود التركـية من (بَردَسـورچاي) ودخلوا األراضي
اإليرانية وعددهم حوالي ٤٠٠ شخص. وعلى الفور جاء النقيب عدل زَرابي مع
رشـيـد بگ الى هيـئـة األركـان حـيث تلقـيـا أوامـر بالـتـوجـه مع مـائة مـسلح الى
مَـوانا. وانطلقـا من أورمـيـه في السـاعة الثـامنة واحـتـال لَرني في السـاعـة ٢٢
وتلة گــرده پـليچ في الســاعــة G٥٫٣٠ وفي تـلك األثناء ½ تشكـيل وحــدة من
كـتيـبتـي مشـاة (كتـيـبة أصـفهـان والكتـيبـة ٢ آزَرپاد) وأربع مـدرعات وسـرية
مدفعية وجهاز السلكي بقيادة العقيد سردادوَر على أن تستعد الوحدة للتحرك

في الساعة الرابعة من يوم ٢٨ أيار.
وفي السـاعة G١٤ من يـوم ١٩٤٧/٥/٢٧ قامت الطائرات بـجولة اسـتطالع
فـوق ا}رتفـعات احلـدودية والقـرى ا}ذكـورة لكن الغـيوم أعـاقت الرؤية وأفـشلت

عملية االستطالع.

الشـاحنات لم تعـد بعد لنقل كـتـيبـة الرائد زريپـوشG في الساعـة الرابعـة فجـراً
سـيـتم إرســال الكتـائب ا}تـواجــدة في إيرانلي الى ا}واقع ا}ـذكـورة أدناهG وهي

أماكن ½ التحقق منها ومواقع جيدة للتمركز فيها:
كتيبة الرائد زريپوش في مرتفعات أستَران (ا}قصود كتيبة الفوج ٣٢).

كتيبة الرائد پَرهيزكار في مرتفعات زري (ا}قصود كتيبة آهن).
كتيبة الرائد نَوابي في مرتفعات قتور (ا}قصود كتيبة الفوج ١٠).

كتيبة العقيد فوالدوَند في مرتفعات رازي (ا}قصود كتيبة فوج بهادر).
ولعدم إ�ام االسـتعـدادات وتوفير التـجهـيزات للتمـركز في ا}وقع احملـدد فإنّ
العـملية سـتـستـغرق حـتى مـساء ٦/٢. وحل* وصـول اللوازم ا}طلوبة سـتتـولى
وحدة وادي قـتور (العقـيد نساري حـماية خط خـوي - قتور اعـتباراً من مـساء

اليوم.
±∏[≥∞ WŽU)%« ¨±π¥∑Ø∂Ø± ¨tM� dC×0 ≠ Íuš

ورداً على هذا التلغرافG بلغنا أمر تعبوي جديد وهو كاآلتي(٩).
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وأكـدها الرائد صلح جو ا}ـشرف على فـرسان عـشـيرة شكاكG والذي أضـاف أن
في نيـة البـارزاني* مـغادرة سَـرويك مـتـوجه* الى هـوس*. وقد ½ تعـمـيم هذه
ا}علـومـات علـى القـوات ا}ـرابطة في مــاكـو وقَــره ضــيــاءالدين وخــوي وقـتــور

وسِيَّچيشمه وشاپور والعقيد فوالدوَند وأمروا بالتيقظ.
في ٣٠ أيارG انطلقـت من خوي الـكتيـبـة ٢ من فـوج بهـادر ورتل مـدفع ٧٥
في السـاعـة الثامنة ووجـهـتـها وادي قـتـور بغيـة االنضـمـام الى الكتـيبـة ٣ من
الفوج ١٠ التي تعسكر في قتور بهدف سد منافذ الوادي. ثم تنضم اليها بقية
وحدات اإلسناد. كما استدعيت الكتـيبة ٢ من الفوج ٣٢ وفي الساعة ١٢ من
يوم ١٩٤٧/٥/٣٠ وصلت الـى أورمـيــهG وفي الســاعــة ١٦ من اليــوم نفـســه
انطلقت نحـو شـاپور في ذلك اليـوم احـتل البـارزانيـون مـرتفـعات گَلـي شيـخـان
وكَرتش وقـرية سيروG وتوجـه عدد منهم الى قرية سـيناG وفي اليوم نفسـه ايضاً
احتل عـدد من ا}سلح* يقودهم أسـعد مـرتفعات گَلي جـيهان - الهـامة حلـماية
مؤخرتهم. وخـالل أحداث األيام الثالثة واصلت الطائرات جوالتها االسـتطالعية
في أجواء ا}نطـقة صبـاح مساء لكن سـوء األحوال اجلـوية وكثافـة الغيـوم حالت
دون جنـاح عـمليـات االسـتطالع. وحـتـى عندمـا يكون اجلـو صـحـواً فـإن مـسـيـر
البارزاني* الليلي في الغالب الى جانب قدرتهم الفائقة على اإلختفاء جعل من
العسـير على الـطائرات ا}ستطلعـة اكتـشاف مـواقعهم بـسهولة. يـتبيّن بـوضوح
من ا}علومات التي وردت حتى الساعـة ٢٢ من يوم ١٩٤٧/٥/٣٠ أن مقصد
البـارزاني* هو احلـدود الشـمـاليـة والدخول فـي جبـال مـاكـوG وأنّ الرسـائل التي

يبعثون بها هدفها كسب الوقت.
في ٣٠ أيارG انطلق الـبارزانـيـون من سـيرو وبَـردوك واحـتلوا بَردوك السـفلى
واجتهوا نحـو بَردوك العليا. ووقعت مواجـهة دامت ساعت* في مرتفـعات غرب
وشـمـال قـرية آقـچَگول بينهم وب* فـرسـان عـشـيرة شـكاك الذين يقـودهم الرائد
صلح جـو ويعـسكرون في مـرتفعـات شـمال آقـچَگولG وأفـادت ا}علومـات التي
حصلت عـليها عـمليات االسـتطالع اجلوي من الساعـة ٩٫٣٠ الى ١٢ من يوم
٣١ أيار بوجـود نشـاط لـفـرسـان العـشـائر في مـرتفــعـات شـمـال وشـمـال غـرب

گونبَتG دون العثور على أي أثر للبارزاني*.
في الساعة ١٨ من ٣٠ أيارG وبـعد دراسة الوضع أصدرت قيـادة القوة قراراً

في السـاعــة ٤ من صـبـاح ١٩٤٧/٥/٢٨ انطلقت الوحــدة ا}ذكـورة مع ١٨
شاحنة ووجهتـها لَرني وبلغتها في الساعة G١٧٫٣٠ وفي الساعـة اخلامسة من
اليوم الـتالي بدأت التـحرك نحـو مَوانا لتـستقـر هناك. وكان واجب هـذه الوحدة

االسراع في الوصول الى (بَزسينا) ومواجهة البارزاني* وهم يتجهون شماالً.
في الســاعـة ١٢ مـن يوم ١٩٤٧/٥/٢٨ جـاء نوري بـگ الى مكتب البــريد
ومعه رسالة كتبها له مـال مصطفى يجعله وسيطاً بينه وب* الدولةG كما وصلت
رسالة با}عنى نفـسه الى أركان الفرقـةG فجاء الرد أن يتجـه ا}ذكور دون شروط
الى أورمـيـه ويسـلم نفـسـه. وiا أنه فُـهـم من الرسـالت* أن نيـة ا}ـومـا اليـه هي
ا}شـاغلـة وكـسب الوقت فـقــد ½ التـأكـيـد علـى الوحـدة ا}تـقـدمــة لإلسـراع في
اإلســتـعــجــال للوصــول الى مَـوانا }ـواجـهــة البــارزاني* وليــتم من خــالل زيادة

الضغوط للتوصل الى نتيجة سريعة.
كــشـفت الـطلعــة اإلسـتكشــافــيـة األخــيــرة في ١٩٤٧/٥/٢٧ وجـود أفــراد
مـشــبـوه* في أطراف تَلـو وأنبي اخـتـبــأوا عند مـشـاهـدة الطائرةG كـمــا شـوهد
حـوالي ١٥ شـخصـاً في مـخـبـأ على ا}رتفـعات ولـكن لم تشـاهد جتمـعـات ذات
شـأن للمخـرب*. ورغم أن الطائرات كانت حتـلق على ارتفاع قليل فـإن هؤالء لم

يطلقوا عليها النار.
ا}علومة األخـيرة التي وردت في الساعة ٢١ من الوحـدة ا}ذكورةG أفادت أن
مــال مـصطفـى غـادر أنبـي في السـاعــة ٢٠ من يوم ٥/٢٨ ووجــهــتـه خــانَكي
(خانَقـا) وأرسل البعض مـن رجاله الى نازلوچايG وبهـذا تبيّن للفـرقة أن قـصد
البارزانيـ* هو التوجه شـماالً والتـحالف مع العشـائر اخملتلفـة في شمـال وغرب

أورميه.
في صـباح ١٩٤٧/٥/٢٩ اجـتمـعت وحـدة تَرگَوَر في مَـواناG وذكرت أن مـال
مصـطفى بعث برسالة الى الوحـدة قال فـيهـا انه جاء ليـستـسلم ولكنه يطلب أن
يتوسط في األمر أحد الضـباط وواحد من رؤساء العشائرG وبهـذا تبيّن فعالً أن
Gوأنّه يريد الذهاب الى الشـمـال Gهدف مـال مـصطفى إ¡ا هو ا}شـاغلة والتـلكؤ
Gبحـيث يجتـاز البارزانيـون جمـيعـاً نازلوچاي قبل السـاعة ١٢ من اليـوم نفـسه
. وأفادت ا}علومـات أنه في الساعـة ٩٫٣٠ من اليوم السـابق ليـتجهـوا شمـاالً
وصل البــارزانيـون الى سـيــرو وسَـرويك وهذه ا}ـعلومـة وردت من وحــدة تَرگَـوَر
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من يوم ١٩٤٧/٦/١(١٠). وفي ١٩٤٧/٥/٣١ انـطلـق العــــمــــيــــد بـيگـلَري
والعقيـد نساري لتنفيذ ا}همة التي أوكلت اليـهما وغادر العقيـد زَنگَنه أورميه

في صباح األول من حزيران.
وجاءت أوامـر تكمـيلية بشـأن اإلستـقرار على خط قـتور لتـضم كتـيبـة الرائد
زريپـوش الى الكتائب الثـالث التي سـبق ذكرها. ومن الـساعـة الثالثـة من يوم
١٩٤٧/٦/٢ حـتى الساعـة ١٤ توقف البارزانيـون في هَبلوران ثم انطلقـوا من
ناحـيـة آشنگ وبريـشـخـورانG ومع مطلع الثـالث من حـزيـران وصلوا الى راويان
Gحـيث أسـروا بـعض رجـال العـشـائر الذيـن أرسلتـهم الوحـدات جلـمـع ا}علومـات
وجـمـعـوا من القـرى ا}ذكـورة بعض اخلـيـول والطعـام ثم سلكـوا الطريق ا}ار ب*
قـريتي حَبَـشي السـفلى ومَـخ* متـجـه* الى كَليت العليـا. وفي ١٩٤٧/٦/٥
وصل البـارزانيون الى سَگمَن آوا. وفي اليـوم نفسـه وألن القوات ا}نتشـرة على
طول خط قـتــور لم تكن تظفـر بشيء مـن اتبـاع أثر البـارزاني*G فــقـد ½ حـمل
الكتـيـبـتـ* ٢ و٣ آزرپاد وكـتـيـبـة اخـتـصـار اخلـدمـة من الفــوج التـاسعG والتي
ارسلـت الى خـــوي في ٣٠ أيـارG على شــــاحنات و½ نـقلهـــا الـى شـــوت لقـطع

الطريق على البارزاني* والتصدي لهم.
في اخلـامس من حـزيرانG حتـركت قـيـادة القوات والـفرقـة الرابعـة من أورمـيـه
ووصلت مـاكـو في اليـوم نفـسـهG واسـتـدعي الـعـقيـد الـركن غَـفـاري من أشنويه
ووصل الى أورمـيـه في السـاعـة ١٨ من يوم ١٩٤٧/٦/٦ وانـطلق على الفـور

الى ماكو حيث ½ منحه في اليوم نفسه رتبة أركان العمليات في ماكو.
Gحتـركت وحـدة قَره ضـيـاءالدين صـوب جـبل سگار Gفي السـادس من حـزيران
كما توجهت كـتيبة خيالة وسريـة رشاشات من فوج خيالة كردسـتان صوب جبل
فرهادخـانيG وصدرت أوامر لوحـدة سِيَّچـيشمـه بتحريـك ا}قدمة من قـواتها الى
أمـام استـعـداداً للمواجـهـة. و½ نقل وحدات خط قـتـور وكتـيـبة الرائد زريپـوش
بالشـاحنات الى مـاكـو. واسندت للكتـيـبـة ٢٧ بهـادر والكتـيبـة ٣ آهن بقـيـادة
العـقــيـد فـوالدوَند مـهــمـة ا}الحـقـة. وتوجــهت كـتـائب أصــفـهـان والكتــيـبـة ٢
كرمـانشاه والكتـيبـة ٢ من الفوج ٢٧ الى مـدن باشكَند وكشـميش تَپـه وموسى

على الـنحــو الوارد في أدناه لـتنفــيــذه بعــد عــرضــه على جــاللة ا}ـلك. وبهــذا
أصـبـحـت اخلطة التي أقـرتهــا الفـرقـة و½ تعــمـيـمـهــا على كـافـة الـوحـدات في

الساعة ٢٤ من يوم ١٩٤٧/٥/٣٠ و½ تنفيذهاG كاآلتي:
١- ســد الطريق عـلى البــارزاني* في وادي خــوي - قــتــور - احلـدود بـواسطة
Gوالكتيبة ٢ بهادر Gوحدة من أربع كتائب مشاة: الكتيبة ٣ من الفوج ١٠
والكتـيـبـة ٢ من الفوج G٣٢ والـكتيـبـة ٣ آهنG مع مـدفع ٧٥ جـبلي وأربع

مدرعات مقاتلة وجهاز السلكي.
٢- مطاردة الـبـارزانيـ* من قـبـل وحـدة تَرْگَــوَر ا}ؤلفــة من كــتــيـبــة أصــفـهــان
والكتــيـبـة ٢ آزرپاد ورتل مــدفع ٧٥ جـبلـي ومـدرعـت* مــقـاتلت* وجــهـاز
السلكي بـإمـرة العــقــيـد سَــردادوَر. يشــرف على هات* الوحــدت* العــمـيــد
بيگلَري مـسـاعـد قـائد الفـرقـةG ويشكل العـقـيـد قـزل آياغ وآخريـن كهـيـئـة

أركان الوحدات ا}ذكورة.
ويتم تعـزيز فوج خـيالة فـوزية (الذي ينقـصه كـتيـبة خـيالة واحـدة) بواسطة
كتيبـة مدفع جبليG ويعسكر في شاپور ويحـصل على جهاز السلكي. ويتم
في شـاپـور تشكيل وحـدة إسنـاد مـتنقلة واجــبـهـا اســتطالع منطقــة شـاپور

وشكاك بصورة عامة وأن تكون على أهبة االستعداد عند احلاجة.
٣- وحـدة ماكـو ا}ؤلفة من الكـتيـبة ١ من فـوج ١٢ كرمـنشاه والكتـيبـة ٢ من
الفـوج ٢٧ ورتل هاون أصـفهـان ورتل مـدفع ٧٥ كـرمنشاه وجـهـاز السلكي
بقيـادة العقيـد مظفريG واجبـها مراقـبة طرق پولدَشت وحـدود بارزگان التي

سبق أن استطلعتها.
٤- في سِــيَّـچــيـشــمــه كـتــيـبــة من فــوج بهـادر مـع جـهــاز السلكيG وفي قَــره
ضيـاءالدين الكتيـبة ٢ من الفوج ١٢ مع فـوج خيالة كـردستـان (إال كتيـبة
خيالة واحـدة) متمركـزة كقوة إحتيـاطية متنقلة. ويقود الـقوات ا}ذكورة في
٣ و٤ العميد زَنگَنه آمر لواء أورميهG وتتألف أركان هذه القوات من الرائد

الركن بَهاروَند وآخرين.
انتــقلت كــتــيــبــة الرائد زريـپـوش فـي الســاعــة ١٢ من يوم ١٩٤٧/٥/٣١
بواسطة شاحنات الى خـوي وأرسلت أربعون مدرعـة مقاتلة الى قتـور. وصدرت
أوامر الى كل الوحدات وأمـراء الوحدات لتنفيذ اخلطة ا}ذكـورة في الساعة ١٢
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أركان عملية ماكوG الركن G٣ مركز عمليات ماكو
رقم السجل ٣٠٣ اجلوّالG الساعة… ١٩٤٧/٦/١٣

©≤µ≥∞∞∞ WD¹d)«® ©≤® r%— WOKLFK	 ÂUF	« d�_«

ÂUF	« l{u	« ∫± …œU*«

بعـد مــعـركـة نهــار التـاسع وليـلة العـاشـر من حــزيران ١٩٤٧ وبعـد تكـبـدهم
خـسائر في األرواحG اسـتطاع اخملربون البـارزانيـون اإلفالت من ا}نطقـة الواقعـة
ب* قزلداغ وشوت وا}سـير نحو الشمـال. وبعد ذلك لقوا مقـاومة من أهالي قَره
تَپـه فـتحـاشى اخملـربون دخـول القـرية وتوجـهوا نحـو هاسـون الكبـرى. وفي ١٠
و١١ و١٢ حزيران نفذت الطائرات طلعات فـوق قرية هاسونG وتعرض اخملربون
للقـصف بالقنابل الثـقـيلة واخلـفيـفـة والرشـاشات و½ التـضـييـق عليهم. وتـفيـد
عملـية االستطالع األخـيرة التي �ت في الـساعة ١٧ من يوم أمس بـأن اخملرب*
أخلوا هاسون الكبرى واجتهوا نحو ا}رتفعات في شمال غرب منطقة تاتان. وقد
½ تأكــيـــد هذه ا}علـومــة اجلــوية الـيــوم في الســـاعــة ٦٫٣٠ من خــالل تـقــرير

ا}ستطلع* األرضي*.
لم تسفر مساعي مال مصطفى حلشد عشيرة جاللي الى جانبه عن شيء بعدُ.
وقـد جـاء بعض رؤسـاء عـشـيـرة جـاللي الى مـاكـو أمس مـعلن* والءهم وراج*
قـبـول تعـاونهم مع اجلـيشG فـاُمـروا بإخـالء ا}نطقـة اجلـبليـة فـوراً من Èـتلكاتهم

وأغنامهم ومواشيهم ومجيء رجالهم الى ماكو للخدمة.

W%dH	« Vł«Ë ∫ ≤ …œU*«

انيـط بالفـــرقـــة واجب قطـع الطريـق ا}ؤدية الى حـــدود آراس عـلى اخملـــرب*
واحلـيلولة دون انضـمام عـشـيرة جـاللي الى صـفوفـهمG ومـحاصـرتهم في منطقـة

جبلية و�زيقهم بضربات مؤثرة.

آقبالغ وخندور وقزلداغ واحتلتها وتقدمت طالئع قواتها خلوض ا}واجهة.
وفي اليـوم نفـسـه التـقـى العـمـيـد زنگنه بآمـر لواء بايزيـد في بازرگـان وحلل
معـه ا}علومات ا}تعلقة بالبـارزاني*G وتقدم البارزانيـونG الذين كانوا يختبـئون
نهــاراً في الـشــعــاب ويســيــرون ليــالً عـلى اجلــبــالG صــوب بله ســـور الكبــرى
والصغرى وسيرپاگول ومن هناك الى يَكماله على مسافة ثالث كيلومترات عن

السفح اجلنوبي لشيخ مَملو في منطقة سِيَّچيشمه.
وتوجـه العقـيـد زالتـاش الى مواطن عـشـيرة مـيـالن صحـبـة عـدد من العرفـاء

حامل* لهم ١٥٠ قطعة سالح وكمية من العتاد.
في السابع من حزيرانG اقترب البارزانيون من قَره دَرهG ولتوقع توجههم نحو
كورَلَر Èا سيضطرهم الى اجتياز خط بارزگان - ماكو - خندور - قزلداغG فقد
اتخذت الوحدات مواقعها على النحـو التالي: iوجب القرار الذي اتخذ ميدانياً
يتولى العقيـد نساري مع كتيبتي مشاة وكـتيبة مدفع ٧٥ وكتيبـة خيالة وسرية
رشـاشات مـهـمة التـعـقب في كليت العليـاG ويكون العـقيـد لَشكري مع كـتـيبـة
مشاة وكتـيبة خيالة ومدرعت* في مـرتفعات سگارG وكتيبة مـشاة وسرية مدفع
٧٥ ومدرعت* في سِـيَّچيشمـهG وكتيبة مـشاة ومدرعت* مقـاتلت* وسرية مدفع
٧٥ في خط صاري أوجاق وكشميش تَپهG وكتيبة في مرتفعات سنگَرG وكتيبة
وسريـة مدفع ٧٥ جـبلي في خندورG وكتـيبـتي مشـاة ومدفع ٧٥ وكـتيـبة خيـالة

وثالث مدرعات مقاتلة مع العقيد سَردادوَر في شوت.
وبهذا القرار كـانت القيادة تريد من خالل أسلوب التنظيم تشـتيت شملهم اذا
وقعت ا}واجهة قبل عبورهم اخلط ا}ذكورG وإالّ فمحاصرتهم في منطقة كورَلَر.
وبسـبـب بعـد منطقــة العـمليـات عـن أورمـيـهG فـقــد ½ تشكيل هيـئــة أركـان
العمليـة في ماكو منذ السـادس من حزيرانG وتقوم بتبـليغ أوامرها وتوجيهـاتها

الى الوحدات مباشرةG كما ترفع تقاريرها مباشرة الى أركان اجليش.
w{uO� s�d%« bOIF%« ¨ÊU−OÐ—–√ WFÐ«d%« W�dH%« ÊU�—√ fOz—
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بالالسلكي وبتقارير الى أركان القوة.
٢- استطالع وضع العدوG وخاصة مراقبة معابر حدود آراس.

∑ …œU*«

تتولى كـتيبة إسناد جندرمـة ماكو القادمـة من أورميه ضمان سـالمة اخلطوط
التي تربط ب* ماكو - خويG وماكو - پولدَشت.

◊UO²Šô« ∫ ∏ …œU*«

تتـألف قـوة اإلحـتـيـاط لكل وحـدة مـن كـتـيـبـة مـشـاة يحـددها قـادة الوحـدة.
وتتمركز كتيبة في معسكر ماكو كقوة إحتياطية عامة حتت اليد.

cOHM²	« ∫ π …œU*«

Gيكون انطالق الوحـدات من ماكـو في الساعـة السادسة من يـوم ١٦ حزيران
ويتحمل القادة أنفسهم مسؤولية احلماية القريبة والبعيدة.

 ôUBðô« ∫ ±∞ …œU*«

الى جــانـب بقــيــة ا}ـعــدات العــسـكريةG يكـون في حــوزة كل وحــدة جـــهــازا
السلكيG وتكون اتصاالت القوات عن طريق الالسلكي والرسل اخليّالة.

…œUOI	«  «dI�

مقر قيادة القوة في ماكو.
يكون قـائد وحدة الشـرق في أوزون ديزه حـتى صبـاح يوم ١٩٤٧/٦/١٥ ثم
يبلغ بتـغـيـيـر مـوقـعه. ويـبقى قـائد وحـدة الغـرب في قَـره تَپـه حـتى صـبـاح يوم

١٩٤٧/٦/١٥ ثم ينتقل الى هاسون الكبرى.

Í—UHž s�d%« bOIF%« ¨…uI%« ÊU�—√ fOz—

w½u¹UL¼ ¡«uK%« ¨…uI%« bzU�

qLF	« ZNM� ∫ ≥ …œU*«

قطع كل السبل التي من شـأنها البلوغ باخملرب* حدود آراس ومنع اجـتيازهم
احلـدود ودفـعـهم غـرباً وحـصــرهم ثم ضـربهم بشـدة والقـضـاء عـليـهمG وذلك من
خالل السيطرة على مناطق مـاكو وسِيَّچيشمـه وزورآوا في محور هَلَج - دوشان

تَپَسي - شوربالغ - آق گول.

rOEM²	« ∫ ¥ …œU*«

تؤلف وحــدتانG كل واحـدة من أربـع كـتـائـب وقـوة إسناد وذلك iوجـب األمـر
رقم ٢ السابق. األولى تكون في محور هَلَج - دوشان تَپَسي - شوربالغ - آق
گـول بقـيـادة العـمـيـد بيگلَريG والثـانيـة في مـحـور قَـره تَپـه - هاسـون الكبـرى

وبقيادة العميد زَنگَنه.
قـوة احلـمـاية في مـاكـو ا}ؤلفـة من ثالث كـتـائب مـشـاة ومـدرعـت* مـقـاتلت*
بقيادة العقيد مظفري مع عشر كـتائب بهادر بقيادة الرائد ياسايي مع مدرعت*

تتمركز في سِيَّچيشمه وزورآوا.

 «bŠu	«  U³ł«Ë ∫ µ …œU*«

تتقدم وحدة الغرب بسرعـة في محور هَلَج - دوشان تَپَسي - شوربالغ - آق
گـولG وتقطع كل ا}نافـذ التي قـد يستـغلهـا اخملربون لـلوصول الى حـدود آراس

وتدفعهم لإلجتاه غرباً وتالحقتهم لضربهم ضربة قاضية.
تزحف وحدة الشرق من محور قَره تَپه - هـاسون الكبرى وبعد احتالل هاسون

الكبرى والراقم ٦٨٢٥ وتشديد قبضتها عليهما وتنتظر األوامر.
Gعلى قــوة احلـمـاية في مــاكـو ضـمــان سـالمـة منـطقـة ا}طار بالـدرجـة األولى
والطرق شرق وغـرب مضيق ماكـو وشمال ا}دينة بالدرجـة الثانية والقـضاء على
أية مـــحــاولـة من جــانـب اخملــرب* الخـــتــراق هـذه ا}ناطق. ويـتــولى مـــعــسـكر
سِيَّچيشمه مهمة احلماية في منطقة سِيَّچيشمه واحليلولة دون وقوع أي هجمات

من مجموعات صغيرة ومتفرقة على مؤخرة القوات.

W¹u'« …uI	«  U³ł«Ë ∫ ∂ …œU*«

١- التـــحليق بنـاءاً على طلـب قــادة الوحـــداتG ويجب أن تبلّـغ هذه الطلـبــات
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اليوم طلعة جوية فـوق سماء آق گول فوجدت القرية خالية لـكن شوهد فيما
بعـد بعض فـرسـان مـشـبــوه* في تلك األنحـاء أطلقت النـار عليـهم فـخـرج

اخملربون من ا}نازل وتعرضوا لنار الرشاشات.
األمـر الواضح األكــيـد أن قـوات اخملـرب* مـوجـودة فـي آق گـول وقـد صـدرت

األوامر بتنفيذ عمليات قصف جوي هناك.
يستـشف من ا}علومات الـواردة أعاله أن أوضاع اخملـرب* سيـئة للغـايةG وقد
سـدت في وجـوههم كل ا}نافـذ وليس هناك من هو علـى استـعـداد }د يد العـون
لهم. وقـد عـبر شـيخ حـسن وشـيخ رسـول وعلي مـستـو مع حـوالي أربع* عـائلة

احلدود التركية وأكد ا}سؤولون األتراك هذه ا}علومة.

w{uO� s�d%« bOIF%« ¨…uI%« ÊU�—√ fOz—
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أركان قوة كردستانG الركن G٢ مقر قيادة ماكو
العدد G٤٠٩ الساعة ٩ صباحاً ١٩٤٧/٦/١٤

©∂® r%— ⁄ö³	«

√ÎôË∫ تلقت أركان القوة خالل اليوم* ا}اضي* معلومات مفادها أن مائت* من

البـارزانـي* اسـتـأنفــوا ا}سـيــر من اجلنوب نحـو الـشـمـالG وأنهم كــانوا في
أطراف ألَنـد وقَــره دَره وقــد ورد اسم زيـرو بهــادُر(١١) قــبلهـمG وحــسب مــا
توصلت اليـه التـحقـيقـات وتقـرير معـسكر سِـيَّچـيشـمـه فإن هذه ا}علومـات
عـارية عن الصـحة. فـزيرو بهـادري معـتـقل في بغداد وقـوة البـارزاني* هي
فـقط تلك التي توجـهـت شمـاالً في الـتـاسع من حـزيران وهم الذين يقـومـون
ببث هذه الشـائعات لتـضليل قـواتنا ونشر البلـبلة في أفكار الناس اذ ليس

ثم قوة من هذا القبيل.

ÎU?O½UŁ∫ بسـبب قــصف هاسـون الكبــرى في ١٠ و١١ من هذا الشـهــر قـتل ١٨

رجـالً من البـارزاني* ½ دفنهم هنـاك كمـا جـرح عـدد كـبـيـر منهم. وقـد بذل
مال مصطفى جهـوداً مضنية القناع عشيرة جاللي باالنضمـام الى صفه وقد
التـقى عـدداً من رؤسائـهم لكن الردود التي تلقـاها منهم كـان مـخيـبـةG وال
أمل في جنــاحـه في هذا اجملــالG فـتــوجـه مع كل قــواته الى آق گــول قـرب
آراس وشدت عشيرة جاللي الرحال الى ا}صايف وهم اآلن في كشميش تَپه
وقـد جاؤوا بأسلحـتهم لتـسليـمهـاG وعمـر آغا مـوجـود بنفسـه في مؤخـرتهم
يحـثــهم على التــحـرك وسـيــصل اليـوم الى كــشـمـيش تَـپـه. وقـد اكــتـشف
االستـطالع اجلوي في السـاعة السـادسة من صـباح اليـوم أن العشـيرة كلهـا
قد شـدت الرحال نحـو اجلنوب. كمـا نفذت في السـاعة السـادسة من صـباح
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وزارة احلربيةG مكتب أركان اجليش

العدد ٢٫٤٢/أG التاريخ ١٩٤٧/٦/١١
Gـوجب األمر ا}رفق القاضي بإجراء حتقـيق في ا}نطقة ٢i Gاللواء خسرو واني
يجب أن تتــحـركـوا على الفـور الـى تبـريز لإلنضـمــام الى اللجنة التي يـرأسـهـا

الفريق شابَختي.
«—¬ Â“Ó— ¡«uK%« ¨gO'« ÊU�—√ fOz—
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وزارة احلربيةG مديرية قيادة اجليش

العدد G٩٣٣ الساعة G٢٠٫١٥ التاريخ ١٩٤٧/٦/١٦
العميد وَسوق احملترم

مع تقديرناG نعرض على أنظاركم أنني في ١٩٤٧/٦/٦ تلقيت األمر ا}رقم
٤٩ وا}ؤرخ في ١٩٤٧/٦/٦ عن طريق قيـادة قوات الشمال ومضـمونه "إنكم
مكلفـون بالتحـرك الى (أواجيق) وجتنيـد رجال موثوق بهـم جلمع معلـومات عن
مكان تـواجــد البــارزاني* والـعــمل للقــضـــاء عليــهم". لذا فـــإنني انطلـقت في
١٩٤٧/٦/٧ من مـاكــو الى أواجـيقG وفـي اليـوم التـالـي بلغت سِـيَّــچـيـشــمـه
وأعـددت قوة من حـوالي ١٧٠ فارسـاَ مـسلحاً وفي السـاعة الـثانيـة بعد الظهـر
انطلقت بهم }الحـقـة البارزاني*. فـي الساعـة الثـامنة من صبـاح ١٩٤٧/٦/٧
وقعت مواجهـة في آق داشG فأسرعت بإبالغ قيادة الفرقـة على الفور من خالل
الكتــاب ا}رقم ٨٢٩ في ١٩٤٧/٦/٩. ولم تكن لـدي مـعلومـات عـن وحـدتيْ
العقـيد لشكري والعـقيـد سَردادوَرG وفـيما بـعد علمت بأن العـقيد لَشـكري كان
يسـيطـر على مـرتفـعــات جـبل سـومـارG لكـنه لم يقـدم أي عـون لـوحـدتي بل أن
اجلـانب* تبادال إطالق النـار دون جدوى طوال الليل. أمـا العـقيـد سردادوَر فـإنه

oOI:,*« WM' d+dI#
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وزارة احلربيةG مديرية مكتب أركان اجليش
العدد ٢٠٤٣/أG التاريخ ١٩٤٧/٦/١١

الفريق شـابَختي احملتـرمG نبلغكم iوجب األمر ا}لكي بـأنه وكما تعلمـون فإن
البــارزاني* دخلـوا األراضي اإليرانيــة في ٢٧ أيارG ومـع أنه طلب الى الفــرقــة
الرابعـة الـبـدء على الفـور iالحـقــتـهم والقـضـاء عـليـهم فـإنّهـا لم تـواجـه أولئك
اخملرب* إال في التاسع من حزيرانG وبينما كـانت قوات الفرقة التي ½ جتريدها
}طاردة هؤالء تعادل عشرة أضعاف عدد اخملـرب* اضافة الى مختلف العجالت
وا}عدات ا}توفرة للـفرقة في وقت كان البارزانيون يواصلون التـحرك سيراً على
األقـدام. وحـتى بعـد اطالع حـضـرة الشـاهنشـاه الـعظيم على األحـداث واصـداره
األمر الشاهنشاهي ا}قـدس بوجوب االنتهاء من العملية في غـضون ٤٨ ساعة.
لم يتــحــقق شيء من هـذاG حـتـى وقـعـت ا}واجــهـة فـي التـاسـع من حــزيران في
ضـواحي شـوت والتي أسـفـرت حسب تـقرير الـفرقـة عن مـقـتل ثالثة وجـرح ٣٥
. ولألهمـيـة آخـرينG ومع ذلك �كن الـبـارزانيـون من مـواصلة مـسـيـرتهم شـمـاالً
القصـوى للمسـألة فإنه وiوجـب األمر الشاهنـشاهي يتم تشكيل جلنة برئاسـتكم
وعـضـوية اللواء خـسـرو واني والعـمـيـد گـورزَن والعـمـيـد وَسـوق في ذلك ا}وقع
للتـحقـيق بدقة في األمـور التاليـة: (١) }اذا تلكأت الفرقـة في تنفـيذ ا}هـمة?
(٢) }اذا لم حتـقق الوحـدات األهداف ا}رجـوة من حتـركـاتهـا رغم مـا عندها من
مـعـدات وآليات? (٣) مـن هو ا}قـصر في هذه الـعملـيات? (٤) مـاذا كـان من

أمر العملية األخيرة ومن ا}قصر?
وينبـغي التـحـقـيق في ما ذكـر بصـورة عـامـةG وحتـديد ا}سـؤول عمـا كـان من
تقـصـيـر بدقـةG فـهـذا احلـدث أضـر بسـمـعـة اجلـيش وحط من قـيـمـتـه في أنظار
اجليـران بل وفي أنظار العشائـر احمللية ايضاً وكـشف عن عجز وحـدات اجليش.

ينبغي إبالغنا بالنتيجة بأسرع وقتG لعرضها على أنظار صاحب اجلاللة.
«—¬ Â“Ó— ¡«uK%« ¨gO'« ÊU�—√ fOz—
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أسـبـاب الفـشل في قطع الطريق على البـارزاني* ومنـعهم مـن التقـدم شـمـاالً
منذ دخـولهم األراضي اإليرانية في ١٩٤٧/٥/٢٧ حـتى اجتـيازهم وادي قـتور

وتقدمهم شماالً:
Gبعـد أن أجبـرت ضـغوط اجلـيش البـارزاني* على مـغادرة األراضي اإليرانيـة
في ا}رة األولىG قررت أركان اجلـيش نشر وحدات العمليات في ا}نطقـة ا}متدة
من مـاكــو حـتى …(١٢) و�ركــزها بهـدف نزع ســالح العــشـائر الكرديـة في تلك
ا}ناطق على أن يتم الفـراغ من ذلك بحلول اخلـامس من حـزيران. ولهذا الغـرض
½ نقل الوحدات وتغيير مواقعها وبوشرت عملية نزع األسلحة. في هذه األثناء
صـدرت أوامـر الى الوحـدات بالتـوجـه الى ا}دن التي سـيـمـر بهـا ا}وكب ا}لكي
وذلك للمشـاركة في مراسيـم إستقبـالهG فتم رفع تقرير الى أركـان اجليش بطلب
السماح للوحدات التي بدأت فعالً عملية نزع األسلحة iواصلة مهمتها والطلب
من جــاللة الشــاه تأجـيـل زيارته حـتـى أواسط حـزيـران لكن الطلب لـم يلق أذناً
صاغية فمـا كان من الوحدات إال اإلذعان لألوامر التي تلقتهـا فتوجهت صوب

مدن أورميهG وشاپورG وخويG وماكو.
في أثـناء عـــمـليـــة نـقل القــــواتG أبلغـنا نوري بـگ مـــالك قــــرية أنبـي في
١٩٤٧/٥/٢٧ بأن عـدداً من أغنام قـرية جـرمي القريـبة من احلـدود قـد خطفت
ويبدو أن البارزاني* هم الفاعلونG وبعد االتصال بقائد القوة العراقية علمنا أن
مـال مـصطفى اجتـه صوب احلـدود قـادمـاً من تركـيـا وأنه دخل بالفـعل األراضي
اإليرانيــة. فــتم على الفــور توزيع مــائتي قطعــة ســالح على العــشــائرG وتولى
النقـيب زَرابي االشراف على مـائة والرائد صلح جـو االشـراف على ا}ائة الثانيـة

وصدرت لهؤالء أوامر للتحرك على النحو ا}ب* أدناه:

بدالً من بسط سـيطرته على مـرتفـعـات (دَرَيلي) ا}كونة من ثالث قـمم وكـانت
الطرق التي يسلكها البـارزانيون �ر ب* القمم ا}طلة على الشارعG احـتل قمت*
فقط وتـرك القمة الـثالثة األعـلى فهاجـم العدو وحدتـه وأحلق بها أضـراراً مؤثرة
وتراجع بسـهــولة. وأخـيـراGً عندمـا انطلـقت من سِـيَّـچـيـشـمـهG طلـبت عن طريق
الكـتـــاب الرســــمي ا}رقـم ٨٢٦ في ١٩٤٧/٦/٨ رشــــاشـــت* مـن مـــعـــسـكر
سِـيَّچـيشـمه (الرائد ياسـائي). فجـاء رد ا}ومـا اليه بالكتـاب ا}رقم ١٨٦٩ في
١٩٤٧/٦/٨ والذي قـال إن عليـكم توجـيـه مـثل هذا الطلـب عن طريق قـيـادة
القــــوة. ال شك أنكم تـؤيدون فكـرة أن العـــدو وبـســـبب من طـريقـــة الـتـــعـــاون
والتنسـيق هذه ب* الضـبـاط �كن من اإلفـالت بعـد أن كـان مـحـاصـراً في طوق
مـحكم. ولعـدم تـوفـر الفـرصـة ألتقـدم بطلب الرشـاشـات عـن طريق الفـرقـة فـقـد

عرضت هذه ا}سألة على أنظار سيادتكم.
‘U²%«“ s¹b%«¡UO{ bOIF%« ¨u�U� WM¹b�  «u� bzU�

(وقد وردت ا}الحظة التالية على ظهر تقرير العقيد زالتاش):
قضـينا الليل في قَرَه بوالغG وفي الـساعة الثـانية من بعـد ظهر اليـوم التالي
حتـركنـا نحـو يومـوروداش وآقــداش منحـدرين الـى شـوت. ثم ذهبت الى مــاكـو
لتلقي األوامر وفي الطريق التـقيت قائد الفرقة الذي أعـادني الى شوت وأمرني

بانتزاع أسلحة العشائر.
‘U²%«“ bOIF%«
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على ذلك إن عـددها كان كـبيـراً جداً وقـد استـشرنـا معـتمـدينا في ا}نطقة حـول
األمـر فكانت النتيـجـة أن حددنا نقـاط (أستَـران - زَري - قتـور - رازي)(١٤)

لتعسكر فيها الكتائب ولم يكن Èكناً أن نفعل أكثر من هذا.

Í—UG½ bOIF	« …œUNý

حول الفشل في منع البارزاني* من اجتياز وادي قتور
كان السـبب أني طلبت أول األمر سد منافـذ وادي قتور بأربع كتـائب وعندما
وصلت الـى هناك وجــدت أن ذلك غــيــر ÈكنG فــا}نطقــة كــانت أوسع Èـا كنت
أتصور ولـم تكن تطابق اخلريطة التي درسـتهـا. فرفعـت تقريراً بذلك الى قـيادة
القوة. كـما أنّ التأخر في الوصـول الى ا}وقع حال دون قيامي باسـتطالع مواقع
الكتائب في أستَران وزَري ومواقع الكتبيت* األخري*. وبعد وصولي الى قتور

بأربع ساعات مر البارزانيون ب* مَخ* وحَبَشه.

b½ÓËœôuN …UA*« bOIF	« …œUNý

بينمـا كنت في خويG وردتني في ٣٠ أيار أوامـر تقضي بأن أتـوجه وكتـائب
فـوجـي نحـو قــتـور لســد الطريق عـلى البـارزانيـ*G فـانطلـقت في الســاعـة ١٠
ووصلت الى قـتـور في السـاعـة G٢٠ وقـبـل ذلك تركت كـتـيـبـتيْ مـشـاة وسـرية
رشاشـات لتستـقر في زَري. وتركت في قتـور سرية من كـتيبـتي مع سرية هاون
من كـتـيـبـة الرائد نَوابي وسـرية رشـاشـات من كـتـيـبـتي. لكني وجـدت أن طول
وادي قـــتــور يـبلغ ٧٥ كـــيلومـــتـــراً وأنّ في الوادي مـــضــايـق عــديدة �ـكن أن
تستـخدمها القـوات للعبور وألنني كنت مـأموراً فقـد اتخذت مواقع لقوتي كـما

بينتُ من قبل.
في تلك األثنـاء كـان الرائد نَوابي يجـري مـبـاحـثـات عـلى احلـدود مع األتراك
Gالذين قـالوا إنهم أعدوا قواتـهم وانهم مستـعدون لتـقد� ا}سـاعدة عند احلـاجة
وعن ا}ســائل ا}ذكــورة رفــعت تقــريراً فـي ذلك اليــوم (األول من حــزيران) الى
قـيـادة الفـرقة. والسـتـحـصـال ا}علومـات أوفـدت بعض أهالي ا}نطقـة ليـجـوبوا

أ- يتوجـه النقيب زَرابي نحو مَوانا بغـية مواجهـة البارزاني* ومشاغلتـهم حتى
وصول قوات اجليش.

ب- يذهب الرائد صلح جو وابن عمرخان الى سيرو للتصدي للبارزاني*.
وفي اليـوم نفـسـه ½ تكليف وحـدة مـؤلفـة من كـتـيـبـتي مـشـاة وأربع دبابات
وسـرية هاون وســرية مـدفع ٧٥ بقـيــادة العـقـيـد ســردادوَر بالتـوجـه نحــو مَـوانا
واعـتـراض سـبـيل البـارزانـي*G لكن البـارزاني* كـانوا قـد غــادروا أنبي عندمـا
وصلت الوحدة الى لَرني وكـانوا قد جتاوزوا موانا غربـاGً فأمرت (في ٣٠ أيار)
iالحـقـتـهم إال أن ا}علومـات ا}تـوفـرة لدي كـانت تـفـيـد بأن ليس في مـسـتطاع
العقيـد سردادوَر مالحقتـهم فقد استدعـيتْ الوحدة ا}ذكورة وأوكلت اليهـا مهام
ا}نطقــة الواقـعــة شـمــال مـاكــو - شـوت. كــمـا قـررت ايـضـاً اعــتـراض سـبــيل
البـارزاني* في خط قـتـورG ولهـذا الغـرض كلفت وحـدة مـؤلفـة من أربع كـتـائب
مشاة وأربع دبابات وكتيبة خيالة وكتيبة هاون ومدفع ٧٥ بقيادة العقيد ا}شاة
Gنسـاري إلرسالها واتـخاذ االجراءات التـعبـوية الالزمة بقـيادة العـميـد بيگلَري
لكن ولكون ا}سافة الفاصلة ب* مواقع الكتـائب كبيرة ولكون موقع البارزاني*
مسـيطراً فقـد كان من ا}سـتحـيل إحتـالل وادي قتـور كمـا كانت مـالحقتـهم من
قبل رجـال ليسـوا في مسـتوى لياقـتهم أمـراً غير مـعقـولG لذا ومن هذا ا}نطلق
قــررت قطع الـطريق عليـــهم في مناطـق مــاكــو - شــوت - مَــرگنG فــأصــدرت
أوامـري للعـمـيـد زَنگنه وiوجب األمـر التـعـبـوي قـررت احـتـالل اخلط األمـامي.
وبسـبب من سـعـة مـسـاحـة ا}نطـقة واالفـتـقـار الـى وسـائط النقل الالزمـة وعـدم
كفاءة الرجال لم يتـحقق النصر واستطاع البارزانيـون االفالت بعد الصدام الذي

وقع جنوب شوت ومناوشات مع قوات اجلندرمة.

ÍdÓK~OÐ bOLF	« …œUNý

حول الفشل في منع البارزاني* من اجتياز وادي قتور
كـان الفـشل في منع البـارزاني* من اجـتيـاز وادي قـتـور بسـبب طول مسـافـة
(١٣)G والعـدد القليل لقـواتنا (أربع كـتـائب الوادي البـالغـة اثني عـشـر فـرسـخـاً
فـقط). وقد يـقال }اذا لم أغلـق ا}عابر االضطراريـة على البارزانـي* فأقـول رداً

389390

Ærłd²*« Æ «d²�uKO� XÝ s� q�√ aÝdH%« ©±≥®

¨U¼d?Ož Èd?š√ ¡U?LÝ_ W?³)M?%UÐ ‰U(« p%c?�Ë Î̈U?×O?×^ ¡U?L?Ý_« Ác¼ iFÐ fO% U0— ©±¥®

Æ©rłd²*«® Æq^_« w�  ¡Uł «cJ¼Ë WOK^_« WIOŁu%« w� u×M%« «c¼ vKŽ X½U� UNMJ%



ا}علومات فـقد ½ التحـقق من أخبار الـبارزاني* جيـداً في ٧ حزيران و½ إطالع
القــيـادة بوجــهـتـهـمG لكن ½ تغـيــيـر اجتــاه السـيــر ثالث مـرات في ٨ حــزيران

فاختلط علينا األمر ولم نعرف أي وجهة نتوجه.

ÍdJAÓ	 …UA*« bOIF	« …œUNý

حول ا}واجهة مع البارزاني* في التاسع من حزيران:
في الســادس مـن حــزيران تلقــيت أمــراً بـالتــحــرك بقــواتي مـع خــمــس* من
ا}سلح* احمللـي* نحـو مـرتفـعـات سكارG وبناءاً على ذلك انطلـقنا في السـابع
Gوألن ا}علومـات ا}توفـرة لنا أفادت بأن البـارزاني* بلغوا مـشارف زورآوا Gمنه
قـمت باستطالع مـرتفعـات سكار. وكان الـبارزانيـون قد سلكوا في التـاسع من
حــزيران الطريق ا}ار بـسـفــوح عــرفـات - سكـار وذهبـوا الـى چَمَنلي آقــداش -
يومـوروداش وهاجم عدد كـبـير منهم فـي صبـاح ذلك اليوم مـركـز سوسـوز الذي
يتـولى حـمـايتـه عـشرة مـن الفـرسان احمللـي*. وبعـد بدء إطالق النار فـرّ أولئك
الفـرســان واحـتل البــارزانيـون ا}وقعG فـقــمت من جـهــتي بإعـادة تنظيـم قـواتي
بصــورة تهـيء لنا اعــتــراض ســبــيلهمG فــأرسـلت بعض الفــرســان احمللـي* الى
سـردادوَر يبلغونه iوقع الـبارزاني*G لكني لم أكن واثـقاً من أن هؤالء سـينقلون
Gا}علومات اليه وكنت قد كتبت له مع ا}علومات آمـره باحتالل مرتفعات شوت

وقد وجهت الكتاب نفسه الى القوة.
في الساعة العـاشرة صباحاً بدأ الفرسـان العشائريون ا}والون إطالق النار من
جهـة ا}يمنة وتبـيّن أن البارزاني* قـد كمنوا لعدد من الـفرسان التـابع* للعقـيد
زَلتاش وأطلقوا النار على هؤالء عند اقترابهم فانسحب الفرسان احملليون. بعد
ذلك حـاولت استـعادة سـوسوز باإلفـادة من الفـرسان احمللي* الذين حتت إمـرتي
لكن ذلك لم يـتـحـققG حـيـث وردتني أوامـر تقـضي بـالتـزام ضـبط النـفس حـتى
اللـيل واإلنتـــفـــاع من ســـتــار الـظالم. وأعلـمت الفـــرقـــة بذلك وطلـبت قـــصف
ا}رتفـعـات ا}ذكـورة من اجلـو لعدم تـوفر قـوة إسناد في مـتناولي كـمـا أن قـوتي
صغـيرة (سـريتا مشـاة تتألف كل واحـدة من فصـيل* وأربع رشاشات ثقـيلة مع
) توقـف اطالق النار عند ا}ساء وأ�منا كتـيبة خيـالة وخمس* مسلحـاً تركمانياً
احـتـالل جـبل سـوسوز لـكن اطالق النار من جـهـة ا}يـمنة بدأ مع الليل واسـتـمـر

ا}نطقـة. عند ذلك والـى جانـب مذكـرة من الـعقـيـد نسـاري آمـر الوحـدة - حـول
. ولوصـول كـتيـبـة فوج آهن بقـيـادة الرائد تنظيم القـوات - تلقـيت أمـراً تعبـوياً
پَرهيــزكـار واشــراف العـقــيـد نَفــيـسي الـى ا}كان احملـددG تولـيت قـيــادة بعض
الوحـدات iوجب األمـر التعـبـوي الذي تلقـته الوحـدات وقـمت بإعـادة تنظيـمهـا

وحتديد مواقع لها.

wGOH½ ÂbI*« …œUNý

(آمـر كــتـيـبــة آهن وا}شـرف عـلى كـتـيــبـة الرائد پَرهـيـزكـار وكــتـيـبــة الرائد
زريپـوش) حـول عـدم انتـفـاعـه من مـعـلومـات أحـد سكان (راويان) حـول مـرور

البارزاني* بالقرية:
في الساعة الثانـية من صباح ٣ حزيران جاءنا رجل مدني iـعلومة مفادها أنّ
البـارزاني* حتـركـوا من راويان في الـساعـة ١١ لـيـالً. ولعـدم ثقـتي بالرجل وال
با}علومة التي جاء بها أمرت باحتجازه ثم أرسلته الى آمر كتيبتي ليرسل معه
شـخـص* الى راويان لـلتـحـقق من مـدى صـدقـهG وألن الوقـت كـان ليـالً لم أكن

أنوي االتيان بشيء قبل التأكد.

tM~½“ bOLF	« …œUNý

حول عجزه في مرتفعات سوكار - يوموروداش - قزلداش - شوت:
كان يُعـتقد أن البارزاني* في مـسيرهم نحو الشـمال سيسلكون أحـد طريقيْن
إمـا أن �روا من غـرب مـاكو أو مـن شرقـهـا لذا �ركـزت أربع كـتـائب ب* مـدينة
أوجـاق وقزلداش مع �ركـز كتـيبـة خارج مـضـيق ماكـو كقـوة احتـياطيـة على أن
تبقى كتيبـتان حتت قيادة العقيد سردادوَر (من كـتائب فوج آزرپاد) لكن تأخر
فوج الرائد زريپـوش اضطرنا إلصدار قرار بتـمركز كـتيبـة من فوج آزرپاد داخل

مضيق ماكو وعلى ا}عابر الهامة (معابر غرب وادي خندور).
لهـذا لم نتمـكن من وضع كتـيـبت* حتت تصـرف العـقيـد سـردادوَرG أما تأخـر
وصـول كـتـيـبـة الرائد زريپـوش فكان لتـوقـفـه في خـوي بانتظار وصـول وسـائط
النقل. على أي حـالG عـسكـر العـقـيد سـردادوَر مـع الوحـدات التي يقـودها في
مـسـاء ٨ حـزيران وحتـرك فـي ٩ حـزيران مـتـجـهـاً الى (يَلي دَرَه). ولـلمـزيد من
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حيث إلتحـموا بقواتنا وارتفعت أصوات إطالق النار وانفـجار الرماناتG عندها
أصدرت أوامري بانسحاب السرية التاسـعة (كانت الساعة ٢٫٣٠ بعد الظهر)
وااللتـفـاف إلحـتـالل ا}رتفـعـات اخللفـية. كـان البـارزانيـون قـد تقـدمـوا واحـتلوا
الهـدف األول للكتـيبـة واسـتـمر إطالق النار بكـثافـة حـتى السـاعة ٢٫٣٠ بعـد

الظهرG كما أحلق بهم قصف الهاونات والقصف اجلوي أضراراً مؤثرة.

©⁄«b	e% W	QG� ‰uŠ® ‘uá¹—“ bz«d	« …œUNý

في السـاعة ١٨ من السـادس من حزيران بدأت كـتيـبتي التـحرك من أسـتَران
وفي السـادســة من صـبـاح السـابع من حــزيران بلغنا خـوي في انتـظار سـيـارات
تقلنا الى ماكوG فلبثنا فيهـا حتى التاسع من حزيران. في الساعة ١٥ من ذلك
اليوم كانت السيارات جاهزة وتلقينا أمر التحـرك. وقال العقيد شفيقي مسؤول
النقل استخدموا هذه السيارات الست لنقل من �كن نقله أما الباقون فسأتولى
تدبيـر وسـائط نقل لهمG فـحـملنا في السـيـارات الست ا}طبخ وسـرية رشـاشـات
وا}ؤن وأركـان الكتـيبـة وفي أوائل الليل بلـغنا ماكـو فـتـوجهت الى مـعـسكرها
بناءاً على طلـب السـيـد قائـد القـوة الذي أمـرني بتـحـريك هذه الكتـيـبـة إلسناد

مقرات اجلندرمة في قزلداغ - قزل أولوم وشوت.
حـملت أربع* من جنود الكتـيـبـة ا}وجـودين مـعي في شـاحنة وتوجـه العقـيـد
غـفــاري رئيس أركـان عـملـيـات القـوة الى مــقـر القـيــادةG انطلقنا في الســاعـة
١٢٫٣٠ من اليــوم التـاسـع من الشـهــر من ا}عــسكر لنقل اجلنـود األربع* الى
مركز قزلداغ لنتوجه مع العقيد غفاري ودبابة الى شوت لننتظر وصول بقية قوة

الكتيبة نشكل منها قوة إحتياطية }ساندة العقيد سردادوَر.
و}ا بلغنـا خـرابة قـرب جـسـر قــزلداغ (في السـاعـة ٢٢٫٣٠) وجــدت جـمل*
مقتول* على قارعة الطريق فتوقفت الدبابة وتوقفنا معها لفترة دون أن نالحظ
أي شيء ثـم همّـت الدبابـة iواصـلة التــــحـــــرك وعندهـا بدأ إطـالق النار عـليـنا
فـأمرت السـائق باإلسراع وفـوجئـت بالسائق يتـرنّح فألقـيت بنفـسي من السيـارة
وجـرحت يدي. وفـي تلك األثناء سـقطت رمــانة على السـيـارة وبـدأت ا}عـركـة.
ألقى اجلنود بأنفـسهم من السـيارة وحصلت منهـم على بضع رمانات ألقـيت بها
في اخلـرابةG وبعـد فـتـرة قـصـيـرة من تبـادل إطالق نار ب* اجلـانب* سـاد اخلـرابة

حتى الـساعة الثـالثة صـباحـاً ليتـوقف عند ذاك. في صبـاح العاشر مـن حزيران
ووفقـاً ألمر وردنا من القوة البـرية جمعنا قـوتنا وحتركنا باجتـاه شوت. لم تلحق
بنا خــالل هذه ا}ـواجــهـة خــســائر فـي األرواح سـوى اصــابة اثـن* من الفــرســان

احمللي* بجروح.

—ÓËœ«œdÓÝ bOIF	« …œUNý

حول عملياته في شوت في ٩ حزيران ١٩٤٧
في الساعـة ١ من اليوم التاسع مـن حزيران �ركزت وحـدة بقيادتي مـؤلفة من
سريتي مـشاة وسـرية رشاشات ثقـيلة وكتـيبة خـيالة وأربع دبابات وسـرية مدفع
٧٥ وسـرية هاون في شـوت. وحصـلنا على مـائة قطعـة سالح لتـسليح الفـرسـان
العـشائري* كـما ½ تسليح ٥٠ شـخـصاً إضـافيـاً اُحلقـوا بوحدة العـقيـد لَشكري
ووضع تسـعون من هؤالء فـقط حتت قيـادتيG كـما ½ تزويدنا iائة وثمـان* من

اجلندرمة لتوزيعهم على ا}نطقة ا}متدة ب* ماكو وتازه كَندG و½ ذلك.
في الســـادســة مـن صــبــاح الـتــاسع من حـــزيران جـــاءنا مــسلـح يخــبـــرنا أن
البـارزانـي* جـاؤوا الى داش فـيـشG فـقـررتُ التــوجـه بقـوتـي }واجـهـتــهم وغلق
الوادي في وجهـهمG وفي الساعـة ٨٫٣٠ بدأت وحدتنا بالتحـرك ولم أكن أعلم
أن العقيـد لَشكري قد دخل في صدام. وينبغي أن أذكر أننا تلقـينا معلومة في
السادسة مـن صباح اليوم نفسـه تفيد بأن تسعـة من مسلحينا قد دخـلوا صداماً
في يَلي دَره وأن شخصـاً قد قتل لذا ½ تكليف كتـيبة اخليّالة بسـد مضيق يَلي
دَره (كـما ذكـر في أعـاله). وفي حـوالي السـاعة ١٠٫٣٠-١١ احـتلت كـتـيبـة
اخلـيّــالة ا}وقع دون أن تواجــه العـدو وبلـغ ا}شـاة مــقـصـدهمG و½ نـصب ا}دافع

والهاونات في مواقعها.
Gفي السـاعـة ١٢٫٣٠ بدأ الهـجـوم بأربع دبابات وبـإسناد الهـاونات وا}دافع
وكـان الهـدف األول قــمـة جـبليـة بـلغـهـا ا}شـاة دون خــسـائر كـمـا وصلـت اليـهـا
الناقـالت بسـهولـة. وفي ا}رحلة الثـانيـة توقفت الدبـابات عند منتـصف الطريق
حـيث أعاقت الصـخور تقـدمهـا إالّ أن ا}شـاة لم يتوقـفوا وواصلوا التـقدم حـتى
بلغـوا الهدف الثـاني. أمـا أنا فقـد نزلت من مـرصد اخلـيّـالة وذهبت الى مرصـد
ا}دفعية وفجأة وجدت على ا}رتفعات قرية خربة كان البارزانيون يختبئون فيها
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بعد إجـراء التحـقيق مع اجلـرحى في مستـشفى أورمـيه وهم عـريف وعدد من
اجلنودG اتضح للجنة ما يأتي:

١- كـان إرسـال شـاحنة فـي الليل مع العـقـيـد غـفــاري والرائد زريپـوش إجـراءاً
عقيما بعيداً عن احلكمة.

٢- انطلق العقيـد غفاري بدبابة مع شاحنة تقل أربع* جنـدياً اضافة الى الرائد
زريپوشG وكان ينبـغي أن تسير دبابة العقـيد غفاري خلف الشاحنة لتـوفير
احلـماية ال أن تتـقـدمهـاG ألنها فـي تلك احلالة كـان �كن أن تقـدم ا}ساعـدة

والتغطية للشاحنة.
٣- على جـــســر قــزلداغG وبـجــانب خــرابـة أطلق منهـــا اخملــربون النـار وألقــوا
الرمـاناتG القت الشـاحنة على قـارعـة الطريق جـثث ثالثـة جمـال مـقـتـولة.
كـانت اجلمـال تنقل ا}ؤن ومعـها جـندي وعريف تعـرضوا قـبل ساعـة إلطالق

النار فقُتلت اجلمال وسدت الطريق.
في ظرف كـهـذاG كـان العـرف يقـضي بأن تتـوقف الدبابة عند جـثث اجلـمـال
وتسـتطلع الوضع أو عـلى األقل أن تضـمن عـبـور الشـاحنة من على اجلـسـر
بأمـانG خـاصـة وأن أحـد اجلنود اجلـرحى ذكـر بأن سـائـق الدبابة اقـتـرح ذلك
على العقيد غـفاري في حينه لكن األخير أمره بأن يحـيد عن الطريق تاركاً
الشـاحنة التي لم تكن لـتسـتطيع السـيـر على طريق غـيـر مـعـبّد فـتـعـرضت
للهـجوم. وحسـب اجلنود اجلرحىG فـإنه لم يكن بإمكان لعلعة الـرصاص وال
صراخ اجلنود أن يبلغ مـسامع من هم على ظهر الدبابة التي مـضت الى حال
سبيلهـا وبعد انتهاء ا}واجهة التـي قتل فيها خمـسة جنود وجرح ١٦ جندياً

مع أحد العرفاء والرائد زريپوشG عادت الدبابة الى ا}وقع.
لهـذاG ولعـدم اتخاذ تـدابير احلـيطة واحلـذر الالزمـة حلـماية الـشاحنة (التـقـدم
عليـهـا - عدم التـوقف عند تـعرضـهـا لعـقبـة في الطريق) فـإنّ العـقـيد غـفـاري
مسـؤول مسؤوليـة كاملةG بل �كن أن يستـشف من السياق أن الضـابط ا}ذكور

هدوء تام. فدخلتها ولم أجد بها أحداً.
وجتــولنا في الظالم فــتــرة فلم جنــد أحـداGً فــعــدنا الى ســيـارتنـا وارتفع أن*
اجلرحى. في تلك األثناء عـادت الدبابة التي كانت قد سبـقتنا iسافة لتـستطلع

األمر فأبلغناهم iا جرى.
في تلك ا}عـركـة أصبت مـع أحد العـرفـاء وسائـق السيـارة و١٤ جندياً بجـراح

وقتل خمسة.
lO�u²%«
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إجراءات الفرقة الرابعة }نع تقدم البارزاني* نحو الشمال:
١- ا}علومة األولى التي قالت بدخـول البارزاني* األراضي اإليرانية وردت الى

الفرقة في الثامنة من صباح ٢٧ أيار.
٢- اإلجراء األول الذي اتخذته الفرقـة كان تكليف النقيب عدل زَرابي بالذهاب
مع مـائـة مـسلح الى مَـوانـاG و½ تكليف الرائد صـلح جـو بأن يذهب لقــتـال

البارزاني* مع عدد من ا}سلح* احمللي*.
٣- في ١٩٤٧/٥/٢٨أرسلت الى موانا وحدة مـؤلفة من كتيبتي مـشاة وسرية
هاون وجهـاز السلكي وأربع دبابات يقودها العقيـد سردادوَر. وكانت مـهمة
العـقيـد سردادور التـحرك بسـرعة الى مـوانا ومواجـهة البـارزاني* وتشتـيت
شـملهم. ووصلت كـتـيبـة نقل في السـاعـة ١٣ من يوم ٢٨ أيار وأخـرى في

الساعة ١٧ من اليوم نفسه الى لَرنيG ب* أورميه وموانا.
رغم أن ا}سـافة ب* أورمـيه وموانـا هي ٢٨ كيلومـتراً فـقطG إالّ أنّ العقـيد
سـردادوَر أمـضى الليـل في لَرنيG وفي الصـبـاح التـالـي حتـرك نحـو مَـوانا.
وعلم مال مصطفى وحسب تقرير الفرقة ا}رقم ٢٦٨٣٠ في ١٩٤٧/٥/٢٩

بوصول الوحدة الى لَرني فغادرها مع رجاله في ٢٨ أيار واجتهوا شماالً.

WM−K	« Í√—

١- كـان أول اإلجراءات تسليح فـرسـان العشـائر احملليـة لقـتال البـارزاني* وهو
Gوكان ينبـغي قبل ذلك أو مـعه Gأمر لم يكن مـؤثراً أبداً في مواجـهة هؤالء
وعند مـعرفـة أن البارزاني* دخلـوا األراضي اإليرانية التـقدم فـوراGً في ٢٧
أيارG بوحدات اجليش التـابعة للفرقة وا}وجودة في أورميـه نحو مَواناG وقد

تلكأت الفرقة في ارسال وحدات اجليش.
٢- توقـفت وحـدة العقـيـد سـردادوَر نهار ٢٨ وليـلة ٢٩ أيار في لَرني وأهدرت

وبقصد النجاة بنفسه واصل مسيره عندما تعرضت الشاحنة للهجوم.
وخـتـامـاGً شـعـرت اللجنة بأنّه رغم كـون الـرائد زريپـوش قـد أصـيب في بداية
ا}واجهـة فإنه قـاتل بشجـاعة ورد على ا}هاجـم* بإلقاء الرمـانات وإطالق النار
وبذلك يكون قد أدى واجبـه العسكري بأفضل صورةG ومـثل هذا الضابط جدير

بكل التقدير.
©lO�uð® w½«Ë Ëd)š ¡«uK%« ∫WM−K%« fOz—
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قوات الرائد صلح جو لم تلحق بها أي أضرار أو خسائر.
لذا ترى اللجنة أن الرائد صلح جـو والنقيب زَرابي يتـحمـالن ا}سؤوليـة بشأن

العمليات أعاله.

WO½U¦	« WKŠd*«

تشكيل خط إغالق قتورچاي
بعـد فشل نشـاطات القـوة في منع حتـرك البارزانـي* نحو الشـمـالG قرر قـائد
القـوة إقامـة خط إلغـالق وادي قـتورچايG وقـد جـاء في األمـر التعـبـوي رقم ١

(الساعة ٢٤ من يوم ٣٠ أيار):
أ- سـد طريق حركـة البـارزاني* الى الشمـال في وادي خـوي - قتـور عن طريق

أربع كتائب.
ب- االسراع في مـالحقـة البارزاني* في اجلنوب من قـبل وحدة تَرگَـوَر (العقـيد
سـردادوَر) ا}كلفة بـحصـر البارزانـي* في موقع قـتـور (في صبـاح ٣١ أيار
ولفشلها في ا}الحـقةG استدعيت هذه الوحدة الى أورميـه وشاپورG وبهذا لم

تنفذ هذه النقطة من األمر التعبوي).
وجاء تنفيذ األمر كما كان متوقعاً أن تفعل قيادة القوة لتنفيذه:

- تألفت وحـدة وادي قــتـور من أربع كـتـائب مـشـاة وسـريـة هاون وأربع دبابات
ومدفع ٧٥ وسـرية خيالة وجهـاز السلكي وانيطت قيـادة خط قتور بالعقـيد
ا}شاة نسـاري يعاونه العقيـد فوالدوَند. وكان العمـيد بيگلَري مساعـد قائد

الفرقة مشرفاً على العمليات كلها.
ولتنفيذ األمرG أصـدر العميد بيگليري أوامره الى قيادة وادي قـتور (العقيد
نساري) أن تتـمركـز الكتائب ا}كلفة بإغـالق الوادي قبل مـساء ١٩٤٧/٦/٢

في مواقعها ا}بينة أدناه:
- كـتـيــبـة في أسـتَـران (الرائـد زريپـوش) وأخـرى في زَري (الرائد پرهـيـزكـار)

يكونان بإمرة ا}قدم نفيسي.
- كتيبـة في قتور (الرائد نَوابي) وأخرى في رازي (العقـيد فوالدوَند) يكونان

بإمرة العقيد فوالدوَند.
في منـتـصـف ليلة ٣-٤ ورغم �ركــز الكـتـائـب األربعــة في مــواقــعـهــاG مــر

وقتاً ثميناً دون مبرر. بزعم أنه توقف في انتظار وصول وسائط النقل لكن
عذره مردود وهو من يتحمل مسؤولية التأخير.

وبصـورة عـامـة تلكأت الفـرقـة خـالل هـذه ا}رحلة في االسـتـعـجـال في إرسـال
وحـدات اجلـيشG وكذلك فـعل العـقـيـد سـردادوَر في تنفـيذ ا}هـمـة ا}وكلة اليـه.
وترى اللـجنة أنه كــان يجب أن ترسـل الفـرقــة وحــداتهــا في ٢٧ أيار }واجــهــة
البـارزانـي* وأن التتـوقف الوحــدة في لَرنيG وبذلك كـانـت ا}واجـهـة سـتــقع في

األيام األولى وكانت ا}سألة ستنتهي عندها.

dzUAF	« ÊUÝdN ¡«œ√

١- كان النقيب زَرابي مع مائة من فرسان العـشائر بإمرة العقيد سردادوَر الذي
أمر النقـيب في لَرني باحتـالل مَوانا ومرتفـعاتها بأسـرع وقت وقطع الطريق
على البــارزاني* حل* وصـول الوحـدة. لكـن البـارزاني* أفلتــوا ولم يكن ثم

نشاط عملي }نعهم.
٢- كـان الرائد صلـح جـو مع مـائة من فـرســان العـشـائر في گـونبَـت عند مـوقع
اجــتــيـــاز البــارزاني* لـســارديك(١٥)G وبعــد أن عـلم باألمــر لم يـبــادر الى
مهاجمتـهم بل تتحرك شماالً iوازاة خط سيرهم الى أن واجـههم في الساعة
التاسـعة من يوم ٣٠ أيار ب* بَردوك وآغـچَگول حيث وقعـت معركـة حسب

زعمه. ثم انقطعت ا}واجهات.
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بصورة عـامةG وطوال الفـترة األخـيرة في مـواجهـة البارزاني* يبـدو أنه لم تتم
اإلفــادة مـن أولئك ا}سـلح*. ومن جـــانب آخــر تـرى اللجنـة أن النقـــيب زَرابي
والرائد صلح جـو لم يسعيـا للقاء البـارزاني* وقصـة ا}عركة ا}نسـوبة الى الرائد
صلح جــو هي مــوضع شـك من اللجنةG فــاذا كــان أي صــدام وقع ب* ا}سـلح*
احمللي* والبارزاني* فـإنه اليُعقل في معـركة كانت فـيها قـوات الرائد صلح جو
قـوة فــرسـان وقــوة البـارزاني* قــوة مـشــاة أن تنتـهـي بهـذه البــسـاطة ويتــمكن
البـارزانيـون بعـدها من مـواصلة مـسيـرهم نحـو الشـمـالG كـمـا أن من ا}لفت أن
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١٩٤٧/٦/٣. وتشـك اللجنـة في أنّ اللواء هـمــايونـي كــان يجـــهل اجـــتــيـــاز
البارزاني* اخلط عندما بعث ببرقيته تـلك. خاصة وأنه يوصي في التقرير نفسه
بإرسـال وحـدات اجليش الـى ماكـو ونقـاط في الشـمـال. ولو افـترضنا أن قـيـادة
القــوة كـانـت غـافلة عـن اجـتــيـاز الـبـارزاني* لـلوادي بعــد اجـتــيـازهـم له بأربع

وعشرين ساعةG فهذا دليل على سوء إدارة العمليات وضعف قيادة القوة.
وبعد اجتيـاز البارزاني* خط قتور لم يكن ثم إجراء سريع }الحـقتهم من قبل
الكتــائب القــريبــة من ا}عــابر كــمـا لم تـفـعل الـقـيــادة شــيـئــاً يذكــر. ورغم أن
البارزاني* شوهدوا بـعد اجتيازهم الوادي في كَليتG لكن مـثل هذه ا}علومة لم

ينتفع بها بل �كن القول أنه ½ تالفي خوض مواجهة معهم.

 uý ÀœUŠ ∫W¦	U¦	« WKŠd*«

بعد اجـتياز البـارزاني* وادي قتورG قـررت قيادة الـقوة حصـر البارزاني* في
ا}ناطق أعاله والقـضاء عليهـم. ولهذا الغرض صـدر في ١٩٤٧/٦/٦ الكتاب
ا}رقم (٤٥ مـدور) عن قـيـادة القـوة يأمـر العـمـيد زنگـنه باإلسـراع في تشكيل
قوة من مخـتلف الوحدات تسد الطريق ب* بازرگان وپول دَشتG وتوفـير كل ما

يلزم لهذا الغرض.
في صباح ١٩٤٧/٦/٩ �ت تعبئة القوات على النحو التالي:

أربع كتائب تنتشر من صاري أوجاغ حتى خندور وقزلداغ.
في شـوت: كـتيـبـة (إال سـرية) وأربع مدرعـات وسـرية خـيـالة وسرية رشـاشـات

وسرية مدفع ٧٥ بقيادة العقيد سردادوَر.
على الطريق ب* قزلداغ وشوت ومَرگن: ١٨٠ من اجلندرمة.

في سَكار: كـتـيـبـة مـشاة (إال سـرية ذات فـصـيل*) وسـرية خـيـالة و(٥٠) من
الفرسان احمللي*.

في يوموروداش وآقداش: ١٧٠ فارساً محلياً يقودهم العقيد زَلتاش.
تتمركز في شوت كتيبة الرائد زريپوش (التي كانت في خوي حتى الساعة ١٥

من يوم ٩ من الشهر) الى جانب وحدة العقيد سَردادوَر.
في ليلة التـاسع مـن حزيـرانG كـان البـارزانيـون في ا}نطقـة التي ب* مـرتفـعـات

سَكار ويوموروداش وآقداش.

البارزانيون دون مـواجهة في ا}مر ب* مَـخيل وحبشـه متقدم* نحـو شمال وادي
قتور. وبهذا لم يتـحقق شيء من مقاصد إغالق خط قتور وذهبت جـهود الفرقة

في هذه ا}رحلة هباءاً.
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١- لم تكن الكتائب األربعـة ا}تمركزة في قـتور تشكل في الواقع أي خط من
شأنه إغـالق الواديG بل أن كل واحدة منها كـانت قد اتخذت لنفـسها مـقراً
في إحدى القرى. ولم توفد أحداً من اجليش إلقامة اتصاالت أو لإلستطالع
ومـتـابعة البـارزاني* ومـوقـعـهم وحتركـاتهم ووجـهـتـهم. وال شك أن أسلوب
) حـــيث كــانت العــمل هـذا اليتــفق وطول الـوادي (حــوالي ٧٠ كــيلومــتــراً
الكتــائب مــتـمــركــزة بشكل اليضــمن جــعل الوادي سـداً يـحـول دون تقــدم

البارزاني*.
Gفـهـومـهـا احلـقـيـقـي أي وجـود فـعليi لم يكن للقـيــادة G٢- في هذه العـمـليـة
فالعميد بيگلَري لم يأت بشيء في مجال قيادة وإدارة العمل ا}شترك لهذه
القواتG وكـان وصول العقيـد نساري الى قتـورچاي بعد اجتيـاز البارزاني*

للوادي بساعات.
G٣- لم يتم اســتـخـدام العــيـون بصــورة تتـيح جـمـع مـعلومــات تخـدم العـمـليـة
وعندمــا جــاء أحـد سكان قــرية راويان في الـسـاعــة الثــانيـة مـن الرابع من
حزيران الـى العقيـد نفيـسي يبلغه بأن البـارزاني* ينوون مغـادرة راويان في
السـاعـة G١٨ لم ينتـفع الضـابط ا}ذكـور من هذه ا}علـومة بـل على العكس

شك في الشخص الذي جاء بها واحتجزه.
بناءاً على حتليـالت كثـيرة حـول عمليـة وادي قتور: يتـحمل العـميـد بيگلَري
والعقيد نسـاري وا}قدم نفيسي ا}سؤولية. وعند التحـقق من ملف العملية لفت
انتـبــاه اللجنة تقــرير اللواء همــايوني ا}رقم ١٠٥٩ في ١٩٤٧/٦/٤ الســاعـة

٢٣ ومضمونه كاآلتي:
«مازال البـارزانيون في جنوب وادي قـتورG وقد أمـر العميـد بيگلَري

ارسال أشخاص سريعي احلركة لإلستطالع»
هذا بينمـا كـان البـارزانـيـون قـد اجـتـازوا خط قـتـور في السـاعـة ٢٣ من يوم
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١- لم يستخدم قائد القوة الكتائب األربعة ا}تمركزة ب* بازرگان وقزلداغG ولم
يشـارك في ا}ـواجـهـات سـوى كـتـيــبـتـا مـشـاة بـينمـا تب* الدالئل ا}ـكانيـة
للسـاعات (٢٤) ا}اضـيـة أن وجهـة البـارزاني* كـانت معـبـر قزلداغG وكـان
Èكناً اسـتــغـالل الشـارع الرئيـسي لـنقل واحـدة أو اثنت* من تلـك الكتـائب
وكـانت وسـائط النقل مـتـوفـرة. ولم يتم تـهـيئـة ا}عـدات فـي الوقت ا}ناسب
لنقل كــتـيـبـة الرائـد زريپـوش التي كـان وصــولهـا في الوقت ا}ـناسب لدعم

وحدة العقيد سردادوَر في ا}عركة.
ولم يكـن ثمّ أي نوع من االتصــاالت ب* الوحــدات وكــان العــقـيــد زَلتــاش
غافالً �امـاً عن مواقع بقية وحدات اجليـش. ولم يكن هناك ايضاً أي تعاون

ب* الوحدات ولم تأت القيادة بأي مفيد في هذه العملية.
٢- لم ينفذ العـقيد زَلتاش الواجب القـتالي بالشكل ا}طلوب بل اكتفـى بتبادل
إطالق النار عن بعـد ورفع تقـاريره (وقـد علم أن فـرسـان العـشـائر التـابع*

للعقيد زَلتاش تراجعوا بعد أن قتل واحد منهم).
٣- يتحمل العقيـد لَشكري مسؤولية كبيرة - فرغم علمـه بأن العقيد سردادوَر
يخـوض معـركة لم يبـادر بتقـد� أي نوع من ا}سـاعدة له. وظل طوال نهـار

التاسع من حزيران وليل العاشر منه يطلق النار عن بعد ودون جدوى.
٤- العـقــيـد سـردادوَر: بصـورة عـامــةG سـهّل إحلـاق األذى بوحــدات هذه القـوة

واجتياز البارزاني* للمنطقةG وعلى النحو ا}بيّن أدناه:
أ- عـدم اسـتطالع منطقـة الـعـمليـاتG وافـتـقـار العـقـيـد سـردادوَر الى الدقـة

واحلكمة في التخطيط.
ب- عـدم إلتزام جـانب احلـيطة والتـقدم بالـسرايا دون األخـذ في احلـسبـان أن

العدو قد يكون موجوداً في ا}نطقة.
ج- عدم وصول كتيبة الرائد زريپوش الى موقعه لتقد� الدعم.

د- عدم اإلفـادة من اخليّـالة بصورة مـباشـرةG وبهذا يتـحمل العـقيـد سردادوَر
ا}سؤولية.

٥- كـان انطالق شاحـنة الرائد زريپوش ودبـابة العقـيـد غفـاري إجـراءاً غيـر ذي
فائدةG ½ دون اتخاذ اإلحتياط الالزمG وتسبب في التعـرض لهجمة مفاجئة
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١- شاركت في العمليات أربع كتائب متـمركزة على حدود بازرگان حتى ماكو
- خندور وقزلداغ.

٢- حـسب تقـرير العـقـيـد زَلتـاش فإن فـرسـانه واجـهـوا البـارزاني* بآقـداش في
الثامنة من صباح G١٩٤٧/٦/٩ وليس للضابط ا}ذكور نشاط غير هذا.
٣- طوال نهـــار (٩) وليلة (١٠) حــزيرانG اكـــتــفى العــقــيــد زَلـتــاش وقــوته
ا}تـمـركـزة في مرتـفعـات سَكار وسـوسـوزG بتـبـادل إطالق النار عن بعـد مع

البارزاني* ا}تقدم* ب* مرتفعات يوموروداش- آقداش - سَكار.
G*في السادسة صبـاحاً وبواسطة ا}سلح* احمللي G ٤- خاض العقـيد سَردادوَر
مواجهة مع البارزاني*. وفي الساعـة ٨٫٣٠ حترك باجتاه داش فيشل وأمر

كتيبة اخليّالة بسد مضيق يَلي دَره.
وحسب العـقيـدG فإنه في السـاعة ١٢٫٣٠ حتركت سـريتا مـشاة تسـاندهما
رشاشات وهاونات برفقة أربع دبابات باجتاه ا}رتفعاتG لكن وعورة الطريق
أعـاقت تـقـدم الدبابات وتـعـرض ا}شـاة فــجـأة الى هجــوم بالقنابل الـيـدوية
وإطالق النار من جانب البارزاني*. كانت ا}عركة اشتباكاً ب* اجلانب*. ولم
تتـمكـن قـوة ا}شـاة من اإلنســحـاب من أرض ا}عـركـة إال في الـسـاعـة ١٥

عندما تدخلت الطائرات وقصفت مواقع البارزاني*.
واستمر تبادل إطالق النار حتى الساعة ٢٫٣٠ حيث انقطع.

٥- أداء الرائد زريـپــوش: من كـل هذه الكتـــيــبـــة التي ظلـت في خــوي حـــتى
الســاعــة ١٥ من (٩) حــزيـرانG وصلت الى مــاكــو فـي الســاعــة ٢٠ ست
شاحنات حتمل ا}ؤن ورشاشات ثقيلة وأربع* جندياGً فتوجه الرائد زريپوش
على الفـور وبأمـر من قـائد القـوة نحـو شـوت بشـاحنة وأربع* جندياً برفـقـة
العـقـيـد الركن غــفـاري الذي اسـتـقل دبابة. وفي قـزلداغ تعــرضت الشـاحنة
فجأة الى هجوم للمخرب* لكن العقـيد غفاري الذي كان يتقدم الشاحنة في
الدبابة واصل ا}سيـر ليعود فـيما بعـد. جرح في ا}عركـة ١٦ جندياً وعريف

وقائد الكتيبةG كما قتل خمسة آخرون.
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األمر ا}رقم ٢٠٢٣/أ - ١٩٤٧/٦/١٦
لغرض التحـقيق في عمليات الفـرقة الرابعة ضد البارزانيـ* في الفترة والتي
انتــهت في ١٩٤٧/٦/١٠ دون أن حتــقق شــيــئـاGً شـكلت أركــان اجلـيـش جلنة
برئاسـة الفريق شـابَختي نائب رئيس األركـانG وعضـوية كل من العـميـد گورزَن
رئيس مـديرية التجنيـدG والعميـد وَسوق رئيس الركـن الثالث من أركـان اجليش
في مـاكـو. وفي الـفـتـرة ١٤-١٩٤٧/٦/١٧ بدأت اللجنة في ا}ـدينة ا}ذكـورة
دراسة ا}لفات والتحقيق مع قـائد الفرقة وكل الضباط ا}سؤول*G وتوصلت الى

النتيجة التالية:
تنقسم عمليات الفرقة ضد البارزاني* الى ثالث مراحل:

ا}رحلـة األولى: إجــراءات الفــرقـة الـتـمــهــيــدية لقـطع الطريق علـى البــارزاني*
ومنعهم من التقدم شماالً والقضاء عليهم.

ا}رحلة الثــانيـة: عـمليـات الفــرقـة إلقـامـة خط حـاجـز بـ* خـوي - وادي قـتـور
واحلدود.

ا}رحلة الثـالثة: عمـليات الفرقـة لقطع طريق تقـدم البارزاني* نحـو الشمـال بعد
اجـتيـازهم وادي قـتـورG وتشكيل خط حملـاصرتهـم يحيط منـطقة آقـداش -
يوموروداش (ا}ناطق التـي كان البارزانيـون يتمركـزون فيهـا في الثامن من

حزيران). وحادث شوت.
فشلت عمليـات الفرقة في ا}راحل الثالثة. وفي حادث شـوت خسرت وحدات

الفرقة (٣١) شخصاً الى جانب جرح (٣٥) آخرين.
وكـانـت أوامـر وتوجـيــهـات أركــان اجلـيش الى قــيـادة الفـرقــة الرابعـة بـشـأن

البارزاني* واضحة وصريحة:
تشكيل وتفعيل وحـدات منتخبة بقـيادة ضباط مشهـود لهم باحلنكةG ا}بادرة

وأضرار كبيرة في األنفس.
ورأي اللجنة في العملية عموماً هو: لم تؤد القيادة واجبها بالشكل ا}طلوب
وا}تـمـثل في تنظيم الـوحدات اخملـتلفـة وإصـدار األوامـر في أوقـاتهـا لتـحـقـيق
التنسـيق ب* الوحـدات وحشـد القـوات في مـواجهـة قـوات العدوG كـمـا فسـحت
اجملـال أمـام العـدو لإلفـالت وإعــادة تنظيم صـفـوفـه بعـد ا}واجــهـة. ولم تتـخـذ
القـيادة أي إحـتـياطات. ولهـذا سـارت العمليـة بشكل مـتقطـع حيث كـان هناك
فـاصل زمني ب* كل مـرحلت* من ا}راحل الـثالث Èا تـسبب فـي غيـاب اجلـيش

عن الساحة في تلك الفترات.
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٨- كانت أوامـر الفرقـة iالحقة البـارزاني* وتتبـعهم إجراءات إفـتراضـية وعلى
الورق فقطG إذ لم تنفذ الوحدات هذه األوامر في أي وقت.

٩- حـتى في ا}واقع التي حـصلت بهـا مواجـهـات. انقطعت ا}الحـقة ولـم يتخـذ
إجراء مناسبG فاستغل اخملربون هذه األوضاع بأفضل صورة.
١٠- لم تتم اإلفادة بشكل جيد من ا}سلح* الذين ½ جتنيدهم.

١١- يالحـظ أن هناك الـكثـــيـــر مـن التلـكؤ واإلهمـــال فـي قطع الـطريق عـلى
البارزاني* في وادي قتور.

G*١٢- حادث شـوت الذي أسفـر عن خسـائر كبـيرة باألرواح وإفالت البـارزاني
يعـود السـبب فـيـه الى: سـوء في القـيـادةG وإهمـال وعدم دقـة في الـتعـبـئـة
والتلكـؤ والتـقـصـيــر وعـدم ا}شـاركــة - من قـبل ا}نـفـذين وكـمـا مــب* في

الصفحات ا}لحقة.
١٣- لم تكن وسـائط النقل والشـحن منظمـة بالشكل ا}طلوب. فـقـد كان عـدد
كــبـيــر من الشــاحنات من الـتي أعـيــد تأهيلـهـا ولم يـتم اإلنتــفـاع iا كــان

موجوداً في تنقالت الوحدات عند احلاجة.
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iواجـهة اخملـرب*G وضـربهم وتشتـيـتهم في أقـصـر وقتG واإلفادة قـدر اإلمكان
Gمن كل األشخاص والوحـدات األخرى (خاصة اخلـيّالة) لتنفيذ الواجـبات أعاله
وعندمــا كـانت أركــان اجلـيش مطـلعـة بشكـل يومي على نشــاطات وعـملـيـات
الفـرقـة فـقد كـانت تصـدر أوامـر تالئم الوضع اليـومي الى جـانب التـأكـيـد على

تنفيذ الواجبات ا}ذكورة أعاله.
وقد وجـهت قـيادة تفـتيش ا}نطقـة (٢) أوامر تقـضي بضرب البـارزاني* الى

قيادة الفرقة الرابعةG وهذه األوامر تتفق وأوامر أركان اجليش.
باشــرت اللجنة التــحـقــيق والتــمـحــيص والتـشــاور بشــأن عـمليــات الفــرقـة
والوحــدات ذات العــالقـــة في ا}راحل الثــالثـةG وســتــعــرض النتــائج عـلى ست
صفـحات. وكان عـمل اللجنة خالل تلك الـفترة منصـباً على الوحـدات التي كان

لعملياتها الدور الفاعل في حتديد مصير البارزاني*.
وقـد ½ إدراج حـاالت التــضليل واإلهمـال والتـلكؤ وكـذلك أسـمــاء الضـبـاط
الذين اعتـبروا مـسؤول* في الصـفحـات ا}لحقة. وتعـرض اللجنة آراءها العـامة
والنتائج الـتي توصلت إليها حـول عمليـات الفرقة والوحـدات ذات العالقـة ضد

البارزاني* على النحو التالي:
١- ضعف القيادة: كانت إدارة العمليات ا}ضادة للبارزاني* سيئة.

٢- في مـعظم احلاالت لـم تتم اإلفادة من وحـدات الفـرقة في الـتوقـيت وا}كان
ا}ناسب*.

٣- وعلى وجه اخلصوصG لم تتم اإلفادة من خيالة الفرقة.
٤- ½ التلـكؤ في عــمليــات مـالحــقــة ومـواجــهــة وضــرب البـارزانـي*G بل أنّ

مالحقتهم كانت بطيئة.
٥- تكوّن لدى الـلجنة تصـور بـأن الوحـدات تالفت الدخــول في مـواجــهـات مع

اخملرب*.
٦- تغاضى قائد الفرقة منذ بدء العمليات حتى نهايتها عن الضباط ا}قصرين
في أداء واجبـاتهم. ولم يصدر أي تنبـيه شديدG حـيث أن التخلي عن تنبـيه

الضباط ومعاقبتهم خالل تنفيذ العملية أمر مؤثر.
٧- �ت إضــاعـة وقت ثـم* ب* مـراحـل العـمـليـات وبعــد ا}واجــهـات مــا أتاح

للبارزاني* الفرصة }واصلة زحفهم نحو الشمال.
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