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٢- العشائر الكردية الصديقة.
٣- ضباط اجليش ا{لتحقون بنا.

٤- القوى القومية األخرى التي قد تنضم إلينا مستقبالً.
ج- أمر تنفيذي للقيادة:

١- يتـولى مـصطفى خـوشـناو قـيـادة قـوة شـيـتنه. والنقـيب مـحـمـد مـحـمـود
يتـولى رئاسـة أركـان قـيـادة قـوة شـيـتنـه. ويشـرف أحـمـد إسـمـاعـيل على

الشؤون اإلدارية للقوة.
٢- يقــوم مـــصطفى خـــوشناو بجـــمع مــعلـومــات عن ا{نـطقــة وتوزيـع قــوته

واعدادها وفق ما µليه تلك ا{علومات.
٣- إصـدار أوامر ضـروريةZ {سؤولي األقـسام ذات الـعالقـةZ تخص عمليـات

التعبئة والتموين.
٤- بغــيـة ســيطرة أفـضـل على قـوة الـعـدو في مــجـاالت ا{دفــعـيــة والدروع

والطيران يجب االعتماد باألساس على مشاغلة العدو وتضليله.
٥- في حـال احلـصـول على مـعلومـات تؤكـد نـية الـعـدو في شنّ هجـوم يجب

بسط السيطرة على ميرگَسُور فوراً.
٦- بهـدف حمـاية سكان القرى والقـصبـات من الهجـمات اجلـوية يجب إبالغ
كـافة السكان بـترك منازلهم فـور ظهـور الطائرات في اجلـو واالنتشـار في

األطراف وإخفاء األغنام وا{واشي في الشعاب والوديان وب� األحراش.

٧- اليتم إطالق النار على الطائرات إالّ عندما تكون داخل مديات النار.
٨- بهدف تـوفير الفـرصة لتنظيم احلـركة في كل اجلـبهـات يجب إعاقـة حترك

العدو الى أقصى حد ¥كن.
٩- يتوجـه أحد الضـباط الى منطقـة بالك وبرادوست لتنسـيق حترك العـشائر

مع القوة البارزانية.
١٠- تعــي� مــســؤول� عن جــمع األســرى والغـنائم. ويتم إرســال الضــبــاط

وا{تعلم� من األسرى الى مقر قيادة قوة بارزان.
١١- رفع تقارير يومية الى القيادة.

١٢- إعالمنا بالتبلغ بهذا القرار.
w½«“—UÐ vHDB� ∫ «uI2« bzU@
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أدى نزع البــارزاني� ســالح مــراكــز الشــرطة في بارزان ومــيــرگَـسُــور وفــوج
الشـرطة الى إثارة مـخـاوف لدى ا{ـسـؤول� العـراقـي�; فـتم حـشـد لواء بقـيـادة

اجلنرال مصطفى عارف في رواندز وعقره بهدف قمعهم.
الى جــانب وجـود عــدد من الضـبــاط العـراقــي� مع البــارزاني�Z فــإنّ وجـود
عالقـات تربط الكثير من رؤسـاء العشائر مع كبـار مسؤولي اجلـيش وا{سؤول�
اإلداري� جــعلهم ذوي تنظيــمـات خـاصــة بهم. ومن خــالل هذه العـالقــات كـان
يسهل احلـصول على ا{علومات بسـرعة وهذا ما جـعل القرارات التي يتخـذونها

محل إعجاب من كل اجلوانب.
وكمـثال على ذلك نورد أدناه القـرار الذي اتخذه مال مـصطفى رئيس عشـيرة
بارزان في ٣ آذار ١٩٤٥ بصـفـتـه قـائداً جلـمـيع القـوات - لـلرد على عـمليـات

الوحدات العراقية وتطويقها:
قرار سري

العدد: ١                                           التاريخ: ١٩٤٥/٣/٣
أ- معلومات:

١- بحـــجــة اجــراء منـاورة تبــدأ في ٥ آذار Z١٩٤٥ يـريد اجلــيش العـــراقي
احــتــالل الـنقــاط الهــامـــة والســتــراتيـــجــيــة في منـطقــة بارزان وتـطويق

البارزاني�.
٢- الفـوج الرابـع من اجلـيش العـراقي ا{ـتـمـركـز في رواندز يتــألف من ثالث
سـرايا وبطـرية مـدفع جـبلـي وبطرية مـدفع ٣٧ (تتــألف من سـبـعــة مـدافع

أربعة منها معطلة) وفصيل هندسي مع بطرية شحن وبطرية جتميع.
٣- من ا{تـوقع جتـمـيع قـوات الشرطة فـي رواندز تتـخذ وضع الـتأهب كـقـوة

إحتياطية.
٤- يتم استخدام كتيبة مدرعة حلماية طريق أربيل - رواندز - ميرگَسُور.

ب- قواتنا:
١- قوة بارزان وتتألف من ا{سلح� البارزاني�.
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تنمـو يـومـاً بعـد يوم وتزداد أهمــيـة وقـوة. األمـر الذي أثار الذعــر في اجلـهـات
العـراقـية ا{ـعنيـة. وانتهـزت احلكومـة العـراقـيـة فرصـة خـروج مـال مـصطفى من
بارزان مع اثن� مـن ضـبـاطه لزيارة ا{ناطق الكرديـة األخـرى فـزحـفت بجـيـشـهـا
نحـو بارزان وأوعـزت الى الـدوائر احلكومـيـة في بارزان السلكـيـاً باعـتـقـال كل

بارزاني يدخل تلك الدوائر ألي سبب وبهذا بدأت إنتفاضة بارزان الثانية.
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عندمـا كان مـال مصطفى غـائباً عن بارزان ¶ £وجب األمـر ¶ تبليغـه بجـهاز
الالسلكي إعتقـال رئيس قبيلة مزوري أسعد خـوشوي لدى زيارته إحدى الدوائر
احلكومــيـة فـي بارزانZ لكنه µكن عـلى الفـور مـن تخليص نفــسـهZ كــمـا قــاوم
االحـتجـاز عدد آخـر من البـارزاني� الذين حـاولت الدوائر احلكومـية احـتجـازهم
األمر الذي أسفر عن احتالل كافة الدوائر احلكومية ا{وجودة في بارزان من قبل

البارزاني�.
وفي مـيـرگَـسُـور وبينـمـا كـان أولي بگ رئيس قـبـيلة شـيـروانـي مع اثن� من
أتبـاعه قـد ذهبـوا الى مركـز شـرطة ميـرگَـسُور لتـسلم حـصة القـبـيلة من السكر
جـرت محـاولة العـتـقاله فـأطلق النار وبدأت مـواجـهـة داخل ا{ركز أسـفـرت عن
مــقــتل أولي بگ ومــدير مــركــز الشــرطة وأربـعــة من أفــراد الشــرطةZ واحــتل
بارزانيان ا{ـركز. عندها بعث الشـيخ أحمد برسـالة الى مال مـصطفى يطلب منه

العودة الى بارزان.
عاد مـال مصطفى فـوراً واجتمع في ١٦ أيلول مع قـادة وشيـوخ بارزان وتقرر

ا{باشرة في تشكيل قوة {واجهة احلكومة وإرسالها الى:
- اجلبـهة الشـرقيـة بقيـادة الشيخ مـحمـد صديق - األخ األكـبر {ال مـصطفى -

يعاونه في القيادة الرائد عزت عبدالعزيز.
- اجلبهة اجلنـوبية (جبهة عقره) بقـيادة مال مصطفى يعاونه جـالل أم� ومحمد

محمود.
- اجلبهة الغربية (جبهة بالنده) بقيادة صالح عبدالعزيز.

على أي حـالZ تـلقى مـال مـصطفـىZ بعـد ظهـر الثــالث من آذار Z١٩٤٥ من
أفـراد ارتبـاط حـزب هيـوا أنـبـاءاً تفـيـد بأن الفـوج الرابع بقـيــادة العـقـيـد رفـيق
عارف متمركـز في باپشتيان £نطقة رواندز والفوج اخلامس بقيـادة العقيد عزيز
مـتمـركـز في عـقره. وأن الفـوج الرابع سـيـهاجم روانـدز في اخلامس من الـشهـر.

بتجميع وتوزيع قواته على النحو اآلتي:
تولى مصطفى خـوشناو على النحو ا{ذكـور أعاله قيـادة اجلبهـة الشرقيـة ا{ؤلفة

من شيتنه وميرگَسُور ومنطقة برادوست.
توجه عزت عبدالعزيز الى اجلبهة الغربية لقيادة منطقة العماديه.

توجه عبداحلميد باقر الى اجلبهة نفسها لقيادة منطقة ريكان.
توجه الشيخ سليمان جنوباً لقيادة منطقة عقره.

هكذا وبناءاً على التـوجيـهات ا{ذكـورة توجـه قائد اجلـبهـة الشرقـية مـصطفى
Zخوشناو مع أركـان وا{سؤول� ذوي العالقـة بالشؤون العمليـاتية وقوة مـسلحة
بعد ظهر اليوم الثالث الى الوجهة احملددة له ومن خالل وسطاء بعث بتعليمات
الى عـشـائر مـيـرگَـسُـوري ودولومَـري وشـيـرواني يطلب من قـواتهـا التـوجـه الى

جبهة شيتنه.
في الليلـة الرابعـة وصل الى اجلـبـهــة مع قـواته وباشـر االسـتطـالع وا{راقـبـة.
عندها تلقى أمـراً من مـال مصطـفى يطلب منه بذل مـا في وسعـه إلعـاقة هجـوم
العدو سلمـياً فـبادر القائد بإرسـال الرسالة التـالية الى آمر الفـوج الرابع العقـيد

الركن رفيق عارف:
السيد رفيق عارف

حتيةZ وبعد
علمنا من خالل عيوننا أن في نـيتكم شنّ هجوم في اخلامس من آذار

حتت غطاء إجراء مناورةZ لذا فإننا لن نتحمل مسؤولية ما سيحدث.
ËUMýuš vHDB� ∫lO@u²2«

وبعـد ظهر الرابع من آذار جـاء ردّ آمـر الفوج بأنه ليـس في النية شن هجـوم.
كـانت هذه ا{بـادرة من البـارزاني� وتخندقـهم في اجلـبـهة سـبـبـاً الضطراب خطة
آمـر الفـوج. وأضـحت بارزان منذ ذلك التـاريخ و{دة أربـعة أشـهـر مـركـز نشـاط
وحـركة ولقـاءات سيـاسـية. وكـانت نشـاطات البارزاني� ذات السـمـعة القـوميـة
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عند µام السـاعة ١٢ ليـالً ثم التوقف عن إطالق النار {دة نـصف ساعـة واعادة
الكرة ثم تترك اجملموعات مواقعها منسحبة الى قرية گربيش.

أدى تنفــيـذ هـذه اخلطة الى تعطيـل هجـوم الفــوج اخلـامـس وعـدم حــدوثه في
ا{وعد احملدد له وتغيـير خطط آمر الفوج. فشن الفوج الرابـع هجومه لوحده من
جـهـة رواندز في اليـوم اخلامـسZ وقد كـان الشـيخ مـحـمـد صديق وقـواتهZ كـمـا
أسلفناZ قــد سـيطر على ا{ـواقع الهـامـة في اجلــبـهـة ¥ا أدى الى إحلـاق خــسـائر
كـبـيـرة بالفـوج الرابع. فـقـتل آمـر الفـوج واضطر الفـوج الى اإلنسـحـاب مـخلفـاً
وراءه خمس� قطعـة سالح وثالث رشاشات برين خـفيفة وواحدة ثقـيلة وعشرين
صندوقــاً من اإلطالقــات وجـهــاز السلكي ومــدفـعي هـاون وكـمــيـة من الـقنابل

اليدوية غنمتها القوة البارزانية.
أبلغ الشيخ مـحمد صـديق مال مصطفى أن اثن� فـقط من البارزاني� أصيـبا
بجراح كما جُرح هو جـرحاً خفيفاً من جراء القصف ا{دفـعي لذا سلّم قيادة القوة
الى مـحـمد آغـا مـيرگَـسُـوري. وبهـذا حتقق مـا توقـعـه مال مـصطفى وانقـسـمت
القـوات احلكوميـة قسـم� كمـا رسم هو ليقـاتل كل قسم لوحـده وينتزع ا{ـبادرة
من القوات احلكومية. ومع توقف زحف الفوج الرابع ألقى بكل ثقله على جبهة
الفوج اخلامس في عقـره وجعل مال مصطفى من سهل (نهله) ميـدان معركة مع
الفـوج اخلامسZ ويقع السـهل ا{ذكـور ب� جبل عـقره جـنوباً وجبل پيـرس شمـاالً
ومناطق عـشيـرة (سورچي) شـرقاً والى الغـرب منهم أراضي عشـيرة (زيـباري)

وهي منطقة سهيلة. وقسم قواته على النحو اآلتي:
توجـهت قوة من (٢٠) مـقاتـالً يقودهم مـحمـد أم� مـيرخـان وعزيز آغـا الى
سفح جبل عقره. وكـان مقرراً تقسيم القوة الى مجمـوعت� تتألف كل واحدة من
Z(١٠) مـقاتل� تتـخندق إحـداهما في السـفح الشـمالي الغـربي من جـبل عقـره
وبقي مـال مـصطفى مع (٢٠) مـقـاتالً آخر في سـفح جـبل پيـرس بانتظار قـدوم
القـوة احلكوميـة. وجمع مـا تبقى من قـوته في قرية گـربيشZ وأصدر أوامـر الى
قوة مـحمـد أم� ميـرخان بعـدم إطالق النار والسمـاح للقـوة احلكوميـة العراقـية
با{رور بإجتـاه الـشـمـال. وفي صـبـاح اليـوم اخلـامس بدأ الـفـوج اخلـامس قـصـفـاً
مدفعياً ثم تقدم ا{شـاة دون إطالق البارزاني� النار فواصل الفوج تقدمه الواثق
من عـدم وجـود أية قــوة في طريقـه. ولدى مـرور مـؤخـرة الفــوج من أمـام مـوقع

وفي اليوم ذاتهZ عند ختـام اإلجتماعZ حترك هؤالء القـادة بقواتهم الى ا{واقع
ا{عـينة لهمZ وفـي ٢٠ أيلول وجـه مـال مـصطفى مـذكـرة حـول األحـداث األخـيـرة
وأسلوب تعامل العـراق معه الى ¥ثلي حكومات بريطـانيا واإلحتاد السوڤـييتي

والواليات ا{تحدة وفرنسا والص� والى رئيس الوزراء العراقي.
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في ٢١ أيلول توجـه مال مـصطفى مع سـت� من خيـرة رجـاله الى عقـرهZ وفي
٢٢ أيلول عبـروا نهر الزاب الكبيـرZ وأثناء عبورهـم النهر تعرضـوا الى القصف
اجلوي وبعد ذلك بيوم�Z ٢٤ أيلولZ إلتحق £ال مصطفىZ محمد آغا الزيباري
مع ٤٠ مـسلحـاً وبذلك صـار العـدد مـائة رجل توجـهوا الـى سفـوح جـبل پيـرس
وهو من اجلبال الشاهقة الوعرة تغطيـه األحراش ويبلغ ارتفاعه ٢٥٠٠ قدم فوق
مستوى سطح البحرZ ويبعد عن بارزان ٢٤ كيلومـتراً ويعتبر خطاً دفاعياً جيداً

عن بارزان من جهة اجلنوب.
في ٢٥ أيلول وصل مـال مصطفى ومن مـعه الى قـرية گربيش بـ� جبل عـقره
وجـبل پيرس على مـسافـة ٣٥ كيلومـتراً جنـوب بارزانZ وهناك تلقى معلومـات
تفـيد بأن الفـوج اخلـامس في عـقره والفـوج الرابع في رواندز سـيبـاشـران التقـدم

معاً.
عندما تلقى مال مصطفى هذه ا{علومة تأكـد له أن ذلك سيضطر مقاتليه الى
القـتــال في اجلـبـهــت� اجلنوبيـة والـغـربيـة في وقـت واحـد ¥ا يضـعف قــواته في
اجلبهت� وقد يتسبب في هز�تـها. لذا كان البد من إيجاد مخرج من ا{أزق وردّ
كيد أعدائه. فقرر البارزاني تقسيم أربع� من نخبة رجاله الى أربع مجموعات
Zالذي كان قد احـتله الفوج اخلامس Zتوجهت في ليلة ٢٧ أيلول الى جـبل عقره

من أربعة محاور مختلفة وكما يأتي:
- اجملموعة األولى بقيادة محمد أم� ميرخان.

- اجملموعة الثانية بقيادة عزيز آغا زيباري.
- اجملموعة الثالثة بقيادة رشيد زيباري.

- اجملموعة الرابعة بقيادة قرطاس كريابي.
وبعد حتـديد اجملاميع أصـدر تعليماته بأن تطلق كل مـجموعـة أربع إطالقات
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الـكردZ ا{ـذكــــــورون رغـــــمــــــاً عـن إرادة الدولـةZ احلــــــدود الى أراضـي الدولـة
الشاهنشاهية.

وكـمـا أسلفنا فــإن البـارزاني� مـقـاتلون أشـداء مطيـعـون لـزعـمـائهم ويعـدون
أوامـر هؤالء واجبـات ملزمـة يؤدونهـا دون تلكؤ أو نقـاش ويكنون لهم احـترامـاً
عظيـمـاZً هذه الصـفـات أدت الى اسـتـمـرار معـارضـتـهم ومـقـاومـتـهم للحكومـة

العراقية وعدم µكن احلكومات ا{وقتة األخيرة من إخضاعهم. 
من األمور اجلديرة بالذكـر أن ا{قاتل� البارزاني� لم يكونوا يضيـعون إطالقة
واحـدة خالل ا{عـارك وكـانوا يصـرون على وجوب أن تزهـق كل إطالقة روح فـرد
من العـدو. وكـانـواZ بصـورة خـاصـة خـالل ا{عــاركZ يقنعـون بكسـرة خـبــز تقـيم
أودهم ويثـبتون في مـواقعـهم اجلبليـة ا{تجـمدة شـتاءاً رغم أنهم كـانوا يفتـقرون
الى الكسـاء الالزم لتـدفـئـة أجـسـادهـمZ وفي ا{عـارك كـانوا يتـمـيـزون بصـعـوبة

ا{راس فإما أن يهزموا العدو أو يهلكوا دون ذلك.
يتـمـيـز البارزانـيون بشـجـاعـة وجـرأة ال حـدود لهـما. وقـد أثبـتت ا{واجـهـات
الدامـيـة بينهم وبـ� قـوات اجلـيش هذه احلـقـيـقـة. كـان البـارزانيـون في ا{عـارك
يقدمـون خالل ا{واجـهات على التـقرب من الدروع ا{عـادية مسافـات قريبـة جداً
وال يتـراجـعـون رغـم كـثـافـة النار التي تصـب عليـهم بل يواصلون الـتـقـدم غـيـر
مكتــرث� وقـد داسـت عليـهـم ا{درعـات في أحــيـان كــثـيــرة لكنهــا لم جتــعلهم

يتراجعون.
¥ا تقــدم يتــبـيّن بـأن عـشــيـرة بارزان واحــدة من العــشـائـر ا{ثلى في الشــرق
األوسط ور£ا ال نظير لهم في اجملال العسكري والروح القتالية العاليةZ وكانت
مـواجهـة اجلـيش اإليراني لهم األولى من نوعـهـا التي يخـوضهـا هذا اجلـيش في
قتال العشائر - كانت قوات البارزاني� مهيأة µاماً ومنظمة من كل النواحي -

ويتمكن من التخلص من شر هذه العشيرة ويطردها من أرض إيران.

مـجمـوعة مـحمـد أم� مـيرخـان بدأ مال مـصطفى إطالق النار على الفـوج الذي
كـان قـد خـسـر ا{رتفـعـات التي أصـبـحت خـلفـه فـحـاول التـراجع التخـاذ مـواقع
دفاعية لكن مجموعة محمد أم� ميرخان فتحت نيرانها على الفوج ¥ا اضطره
الى التوجـه غرباً وهناك µكنت مـجموعـة من البارزاني� اجملـتمعـ� في گربيش
من اإللتفـاف بسرعة وقطع الطريق على الفوج واسـتمرت معـاناة الفوج من هذه
احلـالة العصـيـبة واصـالئها بنيـران كـثيـفة حـتى مـغيب الشـمس فـتكبد أضـراراً
جسـيمـة في حصار اسـتمر ثـالثة أيام بلياليهـا وفي الليلة الرابعـة ظهرت بوادر
تدل على نية الفوج العـراقي في االستسالم بعد أن نفـذ ما عنده من مؤن. لكن
مـعلومـات مـؤكدة أفـادت بأن عـشـيـرة سورچـي أجندت الفـوج العـراقي بحـمـولة
ثالثمــائة بغل من ا{ؤن تبــعـهــا ثالثمـائة مــسلح سـورچي ســاعـدوا الفــوج على

اإلفالت من احلصار.
إنسـحـبت مـفـارز البـارزاني� نحـو جـبل پـيـرس بعـد أن غنمت (٢٨) بندقـيـة
ورشـاشـتي برين خـفـيـفـة و١٦٨ قـذيفـة مـدفع وكـمـيـات كـبـيـرة من اإلطالقـات

والبغال.
بعدها انتـقل مال مصطفى الى جبل پيـرس وبسط سيطرته عليه مع مسـلحيه
الذين باشـروا تـنظيم مـواقع لهم وحتـصــينهـا. كـان جـبل پيـرس مــحـاطاً بقـوات
الفوج اخلامس وعـشيرة سورچي وحوالي (٣٠٠) مـسلح من عشائر برواري باال
وشــرفـاني ودوسكي و(٥٠٠) مـن عـشــيـرة زيبــاري مع (٤٠٠) جندي عــراقي
شنوا هجـومـاً على البـارزاني� على شكل مـوجـات مـتتـابعـة تدعـمـها هجـمـات
جوية وقصف جوي شاركت فيه (٢٥) طائرة إضافة الى القصف األرضي. أدى
كل ذلك الى أن ينظم مـال مصطفى ليـالً عمليـة إنسحـاب من جبل پيـرس وبعد
عبـور نهر الزاب الكبير أضـرموا النار في جمـيع األطواف التي تستخدم لعـبور
النهر ثم اتخـذوا مواقع دفاعـية في جبل شـيرين وبعث الى الشيخ أحـمد يوصي
بأن يغـادر البارزانيـون مع عائالتهم القـرى ليالً خـشيـة القصف اجلـوي والتـوجه
الى إيران. وأقـــام مــال مــصطفـى مع (٢٠٠) مــقــاتل خـط الدفــاع اخللـفي في
(كـاني رَْش) حلـمايـة العائالت حـتى تعـبـر كـيلَش� وهو آخـر نقطة حـدودية ب�
العـراق وايران بينمـا كـان القصـف اجلوي مـسـتـمراً. في تلـك األثناء لم تكن ثم
قـوات حمـاية حدود في مـنطقة أذربيـجان بـسبب من األحـداث السيـاسـية فـعبـر
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