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مغادرة األراضي اإليرانية حاالً مع عائالتهم والعودة الى العراق.
لم يتـمكن مـال مـصطـفى من اتخـاذ قـرار بشـأن ا{قـتـرحـات الثـالثة وقـال إن
مقـترحـات الدولة اإليرانية هـذه يجب التبـاحث حولهـا مع بقيـة زعمـاء العشـيرة
واستشارتهم وإنه سيبلغ احلكومة بقرارهم النهائي بعد عودته الى ا{نطقة. وفي
٢٩ كـانون الثــاني غـادر مـال مـصطفـى طهـران وعـاد الى مـهـابـاد وهناك بحث
اخلـيـارات التي قـدمـتـهــا له احلكومـة مع بقـيـة زعـمـاء العـشــيـرة. توصلت هذه
ا{بـاحـثــات الى الرفض القـاطع للمــقـتـرح� األول والثـاني وأن باإلمـكان قـبـول
ا{قـتـرح الثـالث الذي يقـضي بعـودة البـارزاني� جـيمـعـاً الى العـراق. وتقـتـضي
عودة البارزاني� الى العراق أوالً إجتماعهم في أشنويه ثم اإلنطالق الى العراق
حــسـب إقــتـــراح احلكومـــة اإليرانيـــة. وكــانت ا{ـهلة التـي حــددتهـــا احلكومـــة

للبارزاني� تنتهي في ٤ شباط.
وهنا يجب التـذكـير بأن البـارزاني� وبسـبب من جتـاربهم السـابقة ومـعـاناتهم
من خداع القادة السياسي� خملـتلف الدول لهمZ كانوا يتعاملون بحذر شديد مع
احمليط اخلارجي. فمثالً قيل لي عند لقائي مع الشيخ أحمدZ كما أسلفتZ بأنه
ليس هناك ب� البارزانيـ� ضابط إيراني أو أجنبي أو آشوريZ بينمـا أسر منهم
بعــد عــودتهم الى العــراق وانســحــابهم من إيران أمــام زحف اجلــيش عــدد من
الضباط اإليرانيـ� واآلشوري� في كل من األراضي اإليرانية والعراقـية. وكانوا
وعـدوا بأن يسلموا اجلـيش اإليراني مـدفع� ٧٥ جـبلي كـانا من مخلفـات فرقـة
أذربيجان الـد�قراطية لقاء احلـصول على كميـات من احلنطة من اجليش. لكنهم
بعـدما حـصلوا على مـا يريدون من احلنطة والسكر µلصـوا من تسليم ا{دفـع�.
كـمــا أنه كـان ثَمَّ مــسـتـشــارون لزعـمـاء العــشـيـرة ال يـريدون أية مـصــاحلـة ب�

البارزاني� واحلكومة اإليرانية.
من جـهـة أخـرىZ لم يكن مـقـتـرح البـارزانيـ� مـحل قـبـول احلكومـةZ إذ أنهم
كـانوا يقـولون إنهم يحـبون إيران ويريـدون أن يكونوا جنوداً حلكومـتهـا لذا فـإن
من حــقــهم أن ينقـلوا وهم مــسلحــون الى مـنطقــة في الداخل. مـن البــديهي أن
ترفض إيران مثل هذا ا{قترح فلم يكن ¥كناً أن تقبل الـدولة العشيرة البارزانية

على أرض إيران دون نزع سالحها.
هناك مـسألة تثـير التسـاؤل وهي: {اذا سمـحت احلكومة بـعودة مال مـصطفى

في طهرانZ بينما كانت كـردستان كالبحر الهائج وكان من شـأن أدنى تقصير
من جــانب ا{سـؤول� الـسـيـاســي� أو العــسكري� أن يلحق أذى كــبـيــراً باخلط
العــام. في تلك األثناء ورغم كــون الدولة على اطالع تـام بأوضـاع البــارزاني�
وقـوة اجلـيش في تلك ا{ـناطق فـإنهـا لم تكن تريد كـمـا هـو دأبهـا حل ا{شـاكل
بالـعنف طا{ـا يوجـــد أقل أمل فـي احلل السـلمي. لذا ارتـأت اســتـــدعـــاء مـــال
مـصطفى مع اثن� من رفـاقه الى طهـران للتـباحث مـعهم فـاذا كـانت مطاليبـهم
معقولة تؤخـذ بنظر اإلعتبار فهذا يضمن عدم إراقـة الدماء وصرف األموال دون

طائل.
أتخذ القرار وصـدرت تعليمات من أركان اجليش الى قائد الفـرقة الرابعة في
كردسـتان لدعـوة مال مـصطفى البارزاني الى طهـران للتفـاوض. فأرسلت قـيادة
الفـرقـة الى طهـران مال مـصطفـى البارزاني ومـيـرحـاج وعـزت عـبدالعـزيز £عـيـة
العـقيـد علي أكبـر غفـاري. انتهـز مال مـصطفى الذي كان يحـيط µاماً بـأوضاع
اجليش اإليرانيZ الفرصـة وأبدى استعداده خلوض ا{فاوضـات ومناقشة آرائه مع
ا{سـؤول� الـعـسكري�. وكـانـت نيـة احلكومـة هـي حل مـسـألة البــارزاني� دون

إراقة دماء.
في طهرانZ وبتوجيه من قيادة أركـان اجليشZ استضيف ¥ثلو البارزاني� في
نادي مـعـسكر الـفـرقـة األولى في (روضـة الشـاه) ولقي مـال مــصطفى ورفـاقـه
احلفاوة والترحـابZ وقدمت أركان اجليش وا{سؤولون ا{فوضون ثالث مـقترحات

الى البارزاني� ليختاروا قبول واحد منها:
١- اذا كانت الـعشيـرة البارزانيـة تريد البقـاء في إيرانZ فعليـها تسليـم كل ما
لديهـمـا من سـالح واإلنتـقال من كـردسـتـان الى مـحل حتـدده الدولة. وتضع
الدولة عــدداً من القــرى ا{ملوكــة لهــا حتت تصــرف البــارزاني� وتقــدم لهم
الدولة مسـاعدات عينية حل� µكنـهم من تسيير أمـورهم ا{عاشية ويشـعروا

باألمان في ظل عطف الدولة.
٢- توفر الدولة اإليرانية احلماية للبـارزاني� احملكوم� وتسمح لهم بالبقاء في

إيران على أن يغادر الباقون األراضي اإليرانية فوراً.
٣- في حــال عـدم قـبــولهم اخلــيـارين ا{ذكــورين أعـالهZ فــإن على البــارزاني�
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احلكومـة بإستـمـرار مثل هذه ا{سـائل يجب أن تُحـتـرم إجراءات وأقـوال الدولة.
. فقد رأينا أنه {ا نقض العميد كما أن إيران لم جتن من نقض العهود هذا شيئاً
السـابق عباس ألـبورز عهـده لعشـيرة (كـوهَك) بعدمـا أقسم لهم على ا{صـحف
أن ال �ســهم بســوء لكنه اعــتـقل عــدداً منهم وأعــدمـهم احلــيــاةZ جنم عن ذلك
قـالقل في كل بلوجـسـتان دامت ثالث عـشـرة سنة وأنفـقت الدولة أمـواالً طائلة
في العــمليــات العـسـكرية ونقل وحــدات اجلـيش بـهـدف الســيطرة علـى البلوج

وتهدئتهم.
لهـذه األسبـاب وعندمـا لم يصـرح مـال مصطفـى في طهران برأي قـاطع بشـأن
ا{قـترحات أبلـغته رئـاسة أركان اجلـيش في مقـرها بهذا: «مـال مصطفـىZ سواء
قـبلتم شـروطنا أم ال فـإننـا سنعـيـدكم سـا{� الى عـشـيـرتكم. فـإن قـبلتم فـهـذا

حسنZ وان رفضتم فسنقاتلكم ونبيدكم».
وكـما نـرى فقـد كـانت قـرارات وزارة احلرب مـدعـمة بـأسبـاب قـوية. ومن هذا
ا{نطلق ومن التـعـامل احلكومي الصـريح مع مـال مـصطفىZ كـان من ا{تـوقع أن
يختار البارزانيون ثالث ا{قترحاتZ وحـسب تعهداتهم في طهران ومهابادZ كان
عليهم مـغادرة األراضي اإليرانيـة دون قتالZ لكن كـانت هناك سياسـة أخرى ال
تريد للبـارزاني� مغـادرة األراضي اإليرانية بسـالمZ كانت تلك سـياسة الـقاضي
محمد رئيس جمـعية كردستان ورئيس جمهورية كردسـتان. وبينما كان القاضي
مـحـمـد في السـجن حـافـظ أتبـاعـه على عـالقـاتهم مع البـارزانـي�Z وعلى أمل
إنقـاذ القـاضي مـحـمـد كـانوا يحـثـون البـارزانيـ� على ا{قـاومـة والقـتـال. وفي
مـواجــهـة هؤالء ا{عــارض� وجـد مـســؤولو اجلـيش في طـهـران ونَغَـدهZ وخــاصـة

العقيد غفاري في أشنويهZ أنفسهم مضطرين خلوض صراع شديد.
نشاطات مؤيدي القـاضي محمد والعالقة بـينهم وب� البازاني� ووجود أناس
يعادون السـالم في الدولة وفي صفـوف البارزاني�Z كانت سـبباً يجـعل أي قرار
خطي أو شـفـوي باالتفـاق مع شـيـوخ بارزان في أشنويه يصـدر اليـوم و�وت في
الغـد. فـبـعـد سلسلة اللقـاءات مع الشـيخ أحـمـد ومـال مـصطفىZ وبعـد أن تب�
لقـادة اجلــيش في كـردسـتـان وطـهـران أنه ليس في نيــة البـارزاني� أبداً تنـفـيـذ
قـرارات احلكومـة اإليرانيـةZ جـدد قـادة اجلـيـش إنذارهم لرؤسـاء عـشـيـرة بارزان

بالتوقف عن تصرفاتهم وتخييرهم ب� إلقاء السالح أو مغادرة إيران.

من طهـران الى صــفـوف عـشـيـرته ليـخلـق هذه ا{شكلة بعـد أن عـرفـت حـقـيـقـة
البارزاني�? في البداية يجب أن نذكر أن الكرد القاطن� في ا{نطقة ا{متدة من
أشنويه الى آراس يتألفـون من قبائل (زَرزا) وجزء من (مـامش قادري) �لكون
(٣٠٠) قطـعــة ســـالحZ والهـــركي «رشـــيـــد بگ ونوري بـگ وهم من أشـــرس
العشـائري� في ا{نطقة احملـيطة £َرگوَر) وتَرگـوَر وهم الذين قتلوا ا{رحـوم ا{قدم
مـافي (�تلكون (٦٠٠) قطعة سـالحZ والشكاك بقـيادة إسـماعـيل آغا سـمكو
�تلـكون (١٥٠٠) قطعــةZ وجَـاللـي �تلكون (٢٠٠٠) قطـعـة ســالح ويقــودهم
عــمـر آغــا إبن خــالد آغـا الـشـهــيـر; بـهـذا يبلـغ مـا µلـك هذه العـشــائر حــوالي
(٤٣٠٠) قطعــة سـالح. هذا ا{سـتــوى من التـسلـح لعـشـائر أثـارت كل واحـدة
منهـا مـشاكل مـن جانبـهـا كـان مصـدر قلق. فـإن ¶ احـتجـاز مـال مـصطفى في
طهـران لكانـت هذه العـشـائر سـتـعلـن العـصـيـان وتفـقـد الثــقـة ور£ا إحتـدت مع
البـارزاني� في جـبـهـة مـوحـدة تقـفZ اضـافـة الى الدعم اخلـارجيZ في مـواجـهـة
اجليش في جميع أنحاء ا{نطقة. ولم يكن مـعلوماً الكلفة التي يجب أن يدفعها
اجليـش ليفـرض سيطرته على هكذا قـوة. كانت هذه الـنتيـجة ا{تـوقعـة إلعتـقال
مال مـصطفى ورفاقـه في طهرانZ أي أنه كـان على اجليش التـورط في مواجـهة
أناس أقـوياء لقاء اعـتقـال ثالثة أو أربعة أشـخاص. وكـانت النتائج األخـالقيـة
{ثل هذا اإلجـراء ستنعكس سـلباً على مـسؤولي اجلـيش الشـاهنشاهي وسـتكون
له إنعكاسات أبدية عند العشائر والقبائل اإليرانية وجتعل اجلميع يفقدون الثقة

بكل أقوال وأفعال الدولة.
تأكد ذلك بصورة خاصـة عندما ¶ االستيالء على دفتر مذكـرات ميرحاج في
منطقة (قـره قوين) فقـد ورد في ذلك الدفتـر أن مال مصطفى في آخـر لقاء مع
الشـيخ أحـمد عندمـا افـترقـا وتوجـه الى بارزان في العـراق ليطلب من احلكومـة
العـراقيـة إصدار عـفـو عام يصـفح £وجـبه عنهم مـقـابل إلقائهم أسـلحتـهمZ لكن
احلكومــة العــراقــيــة رفـضت ذلـك وطالبت باالســتــســالم غـيــر ا{شــروط. وألن
احلكومـة العراقـيـة لم تكن تريد أن تعفـو عن مـال مصطفى فـإنهـا لم تكن تريد

أن تعده بشيء ثم تتراجع عن وعدها.
لم يعــتـبـر اجلــيش الشـاهنشــاهي وال احلكومــة اإليرانيـة هذا اإلجــراء إجـراءاً
عـمليـاً جـديداً باإلهـتـمـامZ فـفي بلد يتكون ثلثـه من الـعـشـائر والقـبـائل تواجـه
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وحـدات من قـوات كردسـتـان سنذكـرها مع قـادتهـا فـيمـا يلي لكي تـستـقـر في
نقاط ¶ حتديدها بحلول السابع عشر من شباط.

لم يتطـرق اجلـزء األول من هذا الكتــاب الى ا{سـائل التــعـبـويةZ واليــوم بعـد
مـرور ثالث سنوات على تلك األحـداث ليس ثمَ ضـرر عـسكري أو سـيـاسي �نع
ذلك. بل أن ذكــرها إحـيــاء وتخليــد لتـضــحـيــات ضـبــاط وجنود شـاركــوا في

عمليات تلك الوحدات لذا سنذكر ذلك بالتفصيل.
في مـبـدء األحـداثZ كـانت وحـدات العـمليـات ومـهـام كـل وحـدة على النحـو

اآلتي:
١- وحـدة في باالنش يقــودها العـمـيـد زنگنهZ تتـألف مـن السـريت� ١ و٢ من
فوج بهادر مع سرية من فوج آهن وبطـرية مدفع Z٧٥ وسرية هاونZ وفصيل
من اخليّالة من فوج فوزيةZ ومدرعـت� من الفرقة األولى مع جهاز السلكي.
كان هدف الوحدة التوجـه الى مضيق قاسملو واحتالل آقـبالغ والقضاء على

زيرو وطه وكذلك قطع اإلتصال ب� البارزاني� وأتباع كل من زيرو وطه.
٢- وحدة في مهاباد يقـودها العقيد أنصاريZ تتألف من سـريتي مشاة وبطرية
مـدفع ٧٥ ورتل هاون وسـرية من خيـالة لرسـتـان ومدرعـت� (في حـسنلو).
كـان الهـدف إحـتـالل نَغَـدَه وارغـام البـارزاني� على اجلـالء عن منطقـة نغـده

وأطراف أشنويه واحلدود العراقية.
٣- وحدة في مـهاباد يقودها الرائد كـالشيZ تتألف من سـرية ا{شاة األولى من
فـوج هـمـدانZ وبطرية مــدفع Z٧٥ ومـدفــعي هاون. والهــدف إحـتــالل قـالي
پَسـوي وترحـيل البارزانيـ� من منطقـة گرده سـپـيان باجتـاه أشنويه واحلـدود

وتسهيل مهمة وحدة العقيد أنصاري.
٤- الوحـدة العــشـائرية في حـدود مـنطقـة خـانه «تتــألف من عـشـيــرتي منگور
ومـامش» يقودها ا{ـالزم نوبهار ومنطـقة پيـران (بادين آوا). هدفـها إرغـام
البـارزاني� على اإلنسـحـاب باجتـاه شـمـال خـانه وأشنويه واحلـدود اإليرانيـة

العراقية.
٥- وحـدة في مهـابادZ تتـألف من ثالث سرايا مـشـاة وبطرية مدفع ٧٥ ووحـدة
من اخلـيّــالة ورتل من حَـمَلة األسـلحـة اآلليـة ومـدرعــت� مـتـوسطـتي احلـجم
وأربع مـدرعـات خـفيـفـة وفـوج خـيالـة فوزية (في كـوسَيْ كـاريز). وهدفـهـا

في الوقت ذاتهZ أمرت قيادة األركان قائد قـوة كردستانZ وأبلغته بأن احلرب
مع البـارزاني� باتت وشيكةZ وأن رؤسـاء العـشيـرة ا{ذكورة يحـاولون استـدراج
اجلـيش اإليراني الى ا{نـاطق اجلـبليـة الوعـرة ليـهـاجـمـوه في أيام اشـتـداد البـرد
وســوء األحـوال اجلــويةZ لذا من ا{ـسـتــحـسـن االسـراع في اتـخـاذ قــرار حـصــار
البـارزاني� وتضيـيق اخلناق عليـهم الى أقـصى حد مـع تقليص مسـاحـة ا{عركـة

بغية حتقيق ما يلي:
: حماية السكان اآلمن� عند إندالع القتال وتقليل اخلسائر بينهم. أوالً

ثانياً: تسهيل مهمة اجليش من خالل تضييق جبهة القتال.
Zانتـــهت ا{هـلة التي كـــان اجلــيش قـــد حــددهـا للبـــارزاني� Zفي ٤ شـــبــاط
وأصدرت هيئة أركان اجليش تعليماتها الى الفرقة الرابعة في كردستان بإخطار
زعماء العشيرة البارزانية أن يبادروا وبسرعة الى مغادرة األراضي اإليرانية أو
يسـتعـدوا للمـواجهـة. با{قـابل جلأ البـارزانيـون الى التاكـتـيك عينـهZ فتـحركـوا
بعـائالتـهم التي كـانت تسـكن في نَغَـدَهZ وقـالي پَـسـويZ وصـوفـيــانZ وجلديان
وحـدود خـانـه باجتـاه أشنويهZ وظهــرت ب� رجـال العـشــيـرة الرغـبـة فـي الرحـيل

والتوجه نحو احلدود العراقية تارك� األراضي اإليرانية.
أسـفـرت جـهـود مـسـؤولي اجلـيش وا{علومـات الـتي كـانت ترد قـيـادة الفـرقـة
الرابعـة عن حتركـات البـارزاني�Z عن شك وقلقٍ كبـيـرين. إذ أفادت ا{علومـات
اإلستـخبارية أنه على عكـس ما كان متـوقعاً فـإن رحيل البـارزاني� بطيء جداً
أوالZً وثانياً أن زعـماء العشـيرة شرعوا في إجـراء غريب باالتصال سـراً برؤساء
عشيرتـي هركي وشكاك وأشخاص مثل زيرو وطه وقبائل دَشـتَبيل التي الزالت
مسلحة واضطروهم الى الشروع في أعمال معادية لقوات الدولة في كل مكان.
وبسـبب من االسـتعـداد وبعـد النظر الذي µتـعت به قـيادة قـوة كـردسـتان كـانت
قيـادة أركان اجليش مطلعـة على كل نأمة تصدر عن زعـماء هذه العشـيرة وكل
تغيير يطرأ على حالهم. أصدرت في ١٣ شبـاط أمراً الى قادة الفرقت� الثالثة
Zوقــائد الفــرقــة هُمــايوني Zوالرابعــة وآمــر لواء أورمــيـه (قــائد الـفـرقــة زَرابي
والعـمـيـد زنگنه) لتنفـيـذ قـرار احلكومـة با{ـبـادرة واتخـاذ ما يـلزم لنزع أسلحـة
العـشائر الكردية فـي شمـال وجنوب أورميـه والبـارزاني� الراحل� الى األراضي
العـراقيـة. ولكي تكون القـوات ا{ذكـورة مهـيأة {واجـهـة أي طاريءZ ¶ توجيـه
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وحدات اجليش ا{سـتعدة للقتـال رأي الع� ويعلمون أنها ستـضربهم ألقل حترك
مشبوه.

هناك نقطة ال�كن إغـفالهـا وهي أن ¥ثل الفرقـة الرابعة طوال فـترة بقـائه في
أشنويه كان يبذل كل وسعه حلمل البـارزاني� على عدم سلوك طريق مَرْگَوَر عبر
مناطق الهركي وا{ناطق الكردية الشـماليةZ وأن يذهبوا الى الهيـجان. كان هذا
قد أثر في البداية الى حدٍّ ما في مال مصطفى ووجهه نحو الهيجان لكن كانت
ثم عـوامـل خـارجـيــة تؤثر في البــارزاني� منعت جنــاح هذا ا{سـعى. فلـو توجـه
البـارزانيـون جنوباZً ولـيس شـمـاالZً وعـشـائر اجلنوب (مـامش أمـيـر عـشـايري)
و(منگور) التتفق معهم أبداZً لوقع البارزانيون عند احلدود العراقية وفي موقع
اليالئمـهم فـي فخ ال فكاك منه. إال أن التـحـريض اخلـارجـي أسـفـر عن مـصـرع
عـدد من زعــمـاء مـامش على أيـدي البـارزاني� وبصــورة مـفـاجـئــة ¥ا دفع هذه
العـشـيـرة الى تغـييـر وجـهـتـهـا نهائيـاً نحـو الشـمـال. فـأثناء مـسـيرة الـعشـيـرة
البارزانية في منطقـة پيران وقعت في (قالي پسوي) مشـادة ب� زعماء مامش
والبارزاني�Z وµكن البارزانـيون من أسر اثن� من بگزادة مامش مع أسلحتـهما

وخيلهما واقتادوهما الى قالي پسوي.
احملـادثات التي أجــراها العـقـيـد غـفــاريZ ¥ثـالً عن الفـرقـةZ مـع البـارزاني�
أسـفرت عن اسـتعـادة التـجهـيـزات التي كانت الفـرقـة قد خـسرتـها. إنتـهز مـال
مصطفى بدء هذه احملادثات وبحجة إفتقار العـائالت البارزانية وحاجتها ا{اسة
الى الغـذاء وكون طـريق العبـور الى اجلـهة الـعراقـيـة من احلدود مـغلقـاً طلب ان
تزودهم الـدولة بكمــيـة مـن ا{واد الغــذائÃـة وتـهـيــئــة الســبـيل لـهم للعــودة الى
العـراق. كان مـال مـصطفى قـد رسم طريق� للخـروج من األراضي اإليرانيـة الى

العراق:
١- طريق (بينـار) ا{ار عـبـر األراضي التـركـيـة وقـد أفـاد منـه البـارزانيـون في

قدومهم الى إيران.
٢- طريق خانه ا{عبّد الذي ينتهي الى (پير أومران)(١٤).

وبسـبب من مخـاوف البـارزاني� من شـرور األتراك فإنهم لم يـكونوا يحبـذون

تشكيل قوة إحتياطية للقيادة.
٦- فـريـق جـويZ يتـألـف من سـبع طائـرات من طراز (هاينه) واثنـت� من طراز

(تايگر موَس) حتت إمرة قائد القوة.
بعـد تشكيل الوحـدات وتعـي� قـادتها ومـهـامـهاZ وبغـيـة توحـيد جـهـود هذه
الوحـدات أصـدرت قـيـادة األركـان تعليـمـاتـهـا الى قـائد قـوات كـردسـتـان على

النحو التالي:
أوالً: يتولى اللواء هُمايوني اإلشراف علىZ وتوجيه مهام كافة الوحدات.

: تسـبق وحـدة الـعـمـيــد زنگنه بقـيــة الوحـدات في ا{بــاشـرة في تنفــيـذ ثانيــاً
مهمتها بهدف منع البارزاني� من اإلتصال بزيرو وطه والهَركيةZ والقضاء
على هذين وأتـبـاعـهـمـا قــبل وصـول البـارزانيـ� لنجـدتهم وجــعل ا{ناطق

الشمالية القريبة من أورميه ساحة للمعارك.
في ٢١ شــبـاطZ أعلمـت قـيــادة أركـان اجلـيـش قـيــادة الفـرقــة الرابعــة وقـوة
كـردستـان بأنها و£وجب ا{علومـات التي توفـرت لديها عن حتـركات البـارزاني�
تبـيّن لهـا أن هـؤالء قـررواZ بخـالف مـا تعـهـدوا بهZ مـواجـهــة القـوات اإليرانيـة
واسـتـدراج اجلـيش اإليراني بأية وسـيلة ¥كنـة الى ا{ناطق اجلـبليـة الوعـرة. بعـد
ورود هذه ا{علومـات التـقى اللواء هُمـايوني والعـقيـد غـفـاري مع الشيـخ أحمـد
ومـال مصطفى في نَغَـدَهZ وتبـاحثـوا معـاً حـول التعـهد الـذي قدمـه البارزانيـون.
إنتــهى ذلك اللـقـاء بنـجـاح هام. فــرغم الـظروف احلـرجــة ووجــود حتـريـض على
التـخـريبZ خاصـة وأن الضـبـاط البـارزاني� الذين كـانوا قـد خدمـوا في اجلـيش
العـراقي وصـدرت بحـقهم أحكـام باإلعدام لم يـكونوا يريدون العـودة الى بلدهم
ويأملون أن يكون ذلك اللقـاء عقـيمـاً. وكادت تقع حـادثة أليمة. إالّ أن تـشبث
قائد الفرقة باحلكمة حقق نتائج جيدة ووافق البارزانيون على إخالء نَغَدَه وگرده
سـپيـان ومناطق عشـيرة پيـران ومامش واإلسـراع في التـوجه الى منطقـة سَلدوز

وأشنويه.
نفـذ الـبـارزانيـون مــا وعـدوا به في الـلقـاءZ وفي اليــوم التـالي µكـنت قـوات
اجليش من التمركـز في نَغَدَه وهي منطقة هامة للغاية. كمـا إحتل اجلنود منطقة
الهيجان كلهـا و¶ ايضاً حترير طريق خانه ا{عبّـدZ الذي يؤدي الى العراق. كان
الســبب الذي جــعل الـبـارزانـي� يوفــون بوعــدهم هذه ا{رة هو أنـهم كــانوا يرون
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مع اقتراب القـوة احلكومية من القريةZ تعرضت الى نار كثـيفة وجنم عن ذلك
مواجـهة شـديدة استـمرت حتـى انتصاف النـهارZ وبعد مـقتل عـدد من ا{سلح�
وجرح ستة جنود نظامـي� وواحد غير نظامي(١٦) ¶ احتالل قرى كوكي وأوزان
وتومـانبه وقَـالچَم ومحـمـودآوا وتوجهت الوحـدة الى عـمق وادي قاسـملو. ورغم
تخنـدق رجــال زيرو وطه هركي عـلى مــســافــات مــتــقــاربة بـهــدف الدفــاع عن
مواقعهم وقدرتهم على مواجهة عملية مكثفة من جانب قوات الدولة بكل جرأة
وببـسالة فـقـد µكن العقـيـد زنگنه بالتـضحـية بسـبـعة وعـشـرين من أفراد قـوته
) من إحــتــالل كل ا{رتفــعــات ا{شــرفــة على وادي (١٥ قــتــيـالً و١٢ جــريحــاً
قـاسـملو. ويـذكـر أنه في ا{رحلة الثـانيــة من هذه العـمليـة اسـتــشـهـد أكـثـر من

جندي� نظامي� وثالثة من غير النظامي� كما جرح فيها عشرة.
في ٢٣ شـبـاط وبهـدف مـالحـقـة ا{سلح�Z أو اسـتـطالع خنادقـهمZ شن فـوج
مشـاة بكامل عدده وعدته هجـوماً باجتاه نهـايات وادي قاسمـلو وتقدمت طالئع
الفوج ا{هاجم حـتى بلغت قرية سيلوانا ورغم ا{قاومة العنيـفة التي أبداها رجال
العشـائر فقـد µكن الفوج ا{هاجم مـن احتالل قـرى شيرين كنديZ ومـحمـد رحيم
كندي. لكـن بسـبـب وعـورة الوادي وصــعـوبـة خـوض مــجـاهـله وكـون ا{ـسلح�
مـتحـصن� في أمـاكن صـعـبة ا{ـنال صدرت تعـليمـات الى الفـوج بالتـوقف عن
احلــركــة حل� µكـن أجنحــتــه من التــقـــدم واقــتــالع العــشــائر من مكـانهــا في
ا{رتفعات. وكـذلك صدرت تعليمات الى الفوج باحملـافظة على ا{رتفعات التي
تسـيطر عليـهـا الوحـدة ومـراقبـة حتـركـات زيرو وطه. وتبـيّن خـالل هذه العـمليـة
التـعــاون ب� زيرو ورجـالة من جــهـة والبـارزانـي� من اجلـهـة الـثـانيـة للتــصـدي

للقوات احلكومية حتى الرمق األخير.
على أية حـال كـانت لعـمليـة هذه الـوحدة فـي وادي قـاسمـلو وهز�ة زيرو وطه
في أورمــيــه آثارها فــقــد بثت اخلــوف في قـلوب الكرد الذيـن كـانـوا الى وقت
قـريب يفكرون في التـصـدي للحكومـة واالنضـمـام الى الپـيـشـمـرگهZ فـقـد جـاء
Zوسـيـد فـهـيم Zوقـادر بگ رسـولـي Zيµرؤسـاؤهم من قـبـيـل مـحـمـد حـس� حـا
ورشــيــد بـگ جــهــانگـيــري الى قــائد الـوحــدة وأعلنوا والءهـم للدولة وسـلمــوا
أسلحتـهم. وفي اليوم نفسـهZ وبهدف إجتـذات من بقي من العشائرZ وخـوفاً من

سلوك طريق بينار كـما أن طبقـة سمـيكة من الثلج كانت تغطي الطـريق ¥ا كان
سيضطر الرجال الى شق الطريق عبر الثـلوج µهيداً {رور العائالت. كما لم يكن
البارزانيون يحبذون سلوك طريق خانه ا{عبّد فهو أطول من الالزم ¥ا سيعرضهم
إلعـتـداءات وحتـرشـات النقـاط العـسكرية الـعراقـيـة. و{ـا لم يروا سلوك أي من
هذين الطريق� فقـد توجهوا الى وادي (گادَر) ا{عروف ليـعودوا الى العراق من

ثمّ.
في هـذه األثناء كـــان البـــارزانيـــون يتـــحـــدثون عن ا{ـفــاوضـــات ويواصـلون
االتصـاالت مع مـســؤولي اجلـيش من جـهـةZ ومن اجلـهـة األخــرى كـان يتـخـذون
اسـتعـداداتهم {واجهـة اجلـيش. وبحلول ٢٥ شبـاط كـانت وحدات كـردستـان في
ا{نطقـة قد µكنت من التـمـركز في نَغَـدَه وµركزت وحـدة الرائد كالشي في گـرده
سپـيان دون أن تخوض مـواجهـات مع البارزاني�. ورغم أن ا{عـارك لم تكن قد
بدأت في ا{ـناطق اجلنـوبيــة إالّ أن قـــوات العــمــيـــد زنگنـه كــانت قــد بـاشــرت
عـمليـاتهـا ضد العـشـائر ا{عـادية للدولة. ومع أن قـوات الدولة لم تواجـه قـوات
البـارزانـي� في هذه العـمـليـات األوليـة فــإن العـملـيـات كـانت ذات صلـة بهـذه
العـشيـرة إذ كانت خطة أركـان اجليش ترمـي الى حصـار البارزاني� وقطع سـبل
اإلتصــال بينهم وب� العــشـائر ا{ثــيـرة للـشـغب ولهــذا سنروي باخـتــصـار ســيـر
العــملـيـة الـتي µت في وادي قــاســملـو لقطع الطـريق على هذه الـعـشــائـر ومنع

إتصالها بالبارزاني�:
Zفي ١٧-٢١ شباط حتـركت وحدة العقيـد زنگنه من أورميه بسـيارات شحن
Zكنت من نـشـر قـواتهـا في كل من (باالنش) التي تعـد بـوابة وادي بارانديزµو
وفي (شـعـبـان كَندي) و(دزي) ورافق الوحـدة (٥٠) مـن رجـال عـشـائر ا{نطقـة

وحماة الوطن(١٥) ليشاركوا في ا{واجهات كفدائي�.
في الساعة (٧) من صبـاح ٢١ شباط شهدت الوحدة أولى معاركـها فعندما
توجـه فـوج مشـاة ومـصـفحـتـان حـربيتـان من باالنش الـى قرية (كـوكي) بهـدف
احتاللهاZ وهي قرية تقع على مسافة كيلومترين جنوب نقطة انطالق القوة كان

رجال زيرو وطه هركي يختبئون بها منذ أيام.
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خـتـامـاً نؤكد أن كـل ا{عامـالت التـي جرت بشـأن األسلحـة واألعـتـدة
منذ قــدوم قـوات كــردسـتــانZ يجب أن تلغى وأن تعــاد تلك األسلـحـة.
واعتـباراً من هذا التاريخ فإن من يتـعاطى مثل هذه ا{عـامالت أو ينقل
أسلحــة الى خـارج احلــدود ســيـقــدم الى احملكمــة ا{يـدانيــة العــسكرية
ا{ؤقتـة. وبناءاً على ما تقدم فـإن من ال يسلم السالح بعد انتـهاء ا{هلة
احملـددة أو يتـخلف عـن تنفـيـذ مـا جـاء في هذا البـالغ واليـحـصل على

رخصة سيقدم الى احملكمة العسكرية ا{وقتة.»
¿¿¿

في تلك األيام تـبـيّن مـسـؤولو اجلـيش أن نيـة البـارزانيـ� قـد إسـتـقـرت على
احلـيلة وا{مـاطلة ليـباغـتـوا اجلـيش اإليراني بهـجـوم. ففي مـحـادثاتهم مع قـائد
الفـرقة الرابعـة كانوا يتـحدثون عن عـودتهم الى العـراق ويطلبون الطعـام وا{ؤن
وينقلون عائالتهم من هنـا الى هناك متظاهرين بأنهم ينوون مغـادرة إيران بينما
كانوا في السر يتصلون بعشائر مَرْگَوَر وتَـرْگَوَر ودَشتَبيل لتنظيم صفوفهم ودفع
تلك العــشـائر للـوقـوف في وجـه قــوات اجلـيشZ وارســال عـائالتهم الـى مناطق
مَـرْگَــوَر وتَرْگَـوَر الغنـيـة التي هي أفــضل ا{ناطق من جــهـة وفـرة الـغـذاء ولوازم
احلــيـاة. وتـأكـدت صــحــة هذا التــخــم� في ٢١ شــبـاط عـندمــا أفـادت وحــدة
إستخبارات اجليش أن عائـالت البارزاني� توجهت نحو تَرْگَوَر وأنه كان من ب�
أفـراد العــشـيـرة األخــيـرة من اليرتاح لـقـدوم العـائـالت البـارزانيـة الـى أرضـهم
فـأســرعـوا الـى مـقــرات اجلـيش لالبـالغ عن حتـركــات البـارزانيـ� مـعلنـ� عـدم
إرتيـارحـهم لهـا. كـانت أركان اجلـيش علـى دراية بهـذه الفعـاليـات واإلجـراءات
فــأصـدرت تعلـيـمــاتهــا الى قـائد الـفـرقــة في ٢ آذار ليكتـب الرسـالـة التـاليــة

ويوجهها الى مال مصطفى:
«مال مصطفى البارزاني!

إن حتــركـــاتكم تـخــالف مـــا قلتـم في طهـــران. فــإضـــافــة الى عـــدم
مـغادرتـكم األراضي اإليرانيـة وعدم تسلـيم الضبـاط الغـفـارّين وا{دافع

اإليرانية فإنكم توجهتم الى مناطق تَرْگَوَر ومَرْگَوَر ودَشتَبيل الغنية.
يجب عليكم مغادرة األراضي اإليرانية بأسرع وقت.»

أن يؤدي عقـابهم الى دفعـهم الى صفـوف ا{سلح�Z أسقطت الطـائرات اإلعالن
التالي على مناطق كردستان:

ÊöŽ≈

«نعلم كافة سكان وعشائر كردستان £ا يأتي:
بغـية ترسـيخ األمن والسالم في أنـحاء منطقـة كردسـتانZ بدأ اجلـيش
عمليات حـفظ األمن والنظام. لذا ننبه أهالي وعشائر كـردستان الى أن
على كـل من حــصل عـلى قطعــة ســـالح أو أية ذخــائر أو مـــعــدات من
الد�قـراطي الكردسـتـانيZ تسلـيم ما بـحوزتـه الى القـائد العـسكري في
مدينة مهـاباد وأرميه في مدة ثالثة أيام لسكان ا{دن وأسـبوع واحد {ن

يسكن خارج ا{دن.
لقـد أظهـرت التـجارب والدراسـات أن العـشـائر الوطنيـة على احلـدود
هي عناصر هامة حلماية األمن واإلسـتقرار على احلدود واذا كانت µتلك
من األسلحة مـا يفي باحلاجـة فإن باستطاعـتها أداء هـذه ا{همة وحـماية
احلدود في مناطقـهاZ لكن يجب على العشـائر التي تسلمت أسلحة من
الد�قــراطي الكردسـتــاني اإلبقـاء علـيـهـا لدى عــشـائر منگـور ومـامش
وگورك والعشائر احلدودية األخرى على أن يتم تسجيلها واحلصول على
رخـصة اسـتخـدامهـا من أركان قـوات كـردستـان في مهـاباد لكي تؤدي
واجب حـمـاية احلـدود وتشكيـل قـوات حمـايـة احلـدود من تلك العـشـائر
وعلى رؤساء العشائر تزويدنا خالل فترة أسبوع واحد باألسماء الكاملة
حلـائزي األسلحـة ونوع ورقم السـالح وعـدد اإلطالقـات التي هي بحـوزة
كل واحــد من أولئك لـتنظيم الرخـص والبطاقــات الالزمــة لهم. وبشــأن
العشـائر القريـبة مثل ديـبوكري وفـيضل الله بگـي وشارويران والعـشائر
القــاطنة في ا{دن فــإن عليـهم مــراجـعــة أركـان القــوات لتـخــصص لهم
األسلحــة الالزمـة لـدفع اللصــوص والسـراق عنهـم وعليـهـم خـالل فــتـرة
اسبوع ايضاً تقد~ ا{علومات ا{ذكورة أعاله وتسليم ما تبقى لديهم من
أسلحـة. وعـلى رؤسـاء هذه العـشـائـر اإلسـراع في تسليم أسلـحـة أفـراد

عشائرهم الى أركان القوات التي هي صاحبة القرار.
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أن تلقى قـائد الفرقـة الرابعة التـعليمـات الالزمة من طهـران بشأن الوضـع عرف
نيــة البـــارزاني� لذا توجــه فـي ٧ آذار الى أورمــيــه بهــدف قطـع اإلتصــال ب�
البـارزاني� والعـشـائر احملـيطة بأورمـيـه بأي ثمـن وقطع طريق إثارة ا{واجـهـات
عليهم. ولتـحقيق هذه الغاية نقل مـقر قيادة أركـان قوات كردستان مـن مهاباد
الى أورميه واتخذ العقيد فيّوضي رئيس األركان ا{عني من أورميه مقراً بهدف
التنفـيذ األمـثل لتـعليـمات قـائد الفرقـة وأركـان اجليش. و{نـع تقدم البـارزاني�
شـماالً وحـسب الظروف ا{تـعلقـة بطبيـعـة األراضي احمليـطة بأورميـه(١٧) قررت

أركان قوات كردستان اآلتي:
سد الطريق على توجه البارزاني� شمـاالً في آخر وديان أورميه (وادي أنهور
چاي الشهير) ولتـحقيق ذلك إنطلقت في ١٢ آذار وحدة بقيادة العـقيد نساري
مؤلفة من سريتي مشاة (السرية الـثانية- فوج آهنZ والسرية السادسة آزرپاد)
ومدفع ٧٥ ورتل هاون ومـصفحـة وفصيل خيـالة من أورميه بإجتـاه وادي أنهور
چاي ومـرتـفـعـات (لَرنـي) بهـدف إحـتــالل (مَـوانا). كــانت مـهـمــة وحـدة وادي
قاسـملو السـيطرة على ا{رتفعـات احمليطة بالـوادي وارسال عيـون جللب األخـبار
وتتبـعها. في ١٠ آذار أرسل عدد من مـسلحي ا{نطقة رفقـة اثن� من اجلندرمة
لتـقصي األخـبـار وسلكوا طريق (شـعبـان كَنْدي) الى حـصـار آقبـالغ (في وادي
بارانديز) وتعرض هؤالء في شـمال غرب وجنوب شرق شعـبان كندي الى إطالق
نار كـثـيف من ا{سلحـ� ¥ا أسـفـر عن إصـابة نائب الضـابط اجلندرمـة «فـخـري
آذري» بجراح خطيرة ومقتل اثن� من ا{سلح� احمللي� كـما أصيب خمسة من
هؤالء بجراح. وعـلى الفور ¶ إرسال مـجمـوعة أخـرى بواسطة السيـارات لنجدة

أولئك فإنسحب ا{هاجمون وغابوا عن األنظار.
باألخيـر ظهر أن ا{هاجـم� كانوا من أتبـاع محمـد حس� ومحـمد أم� هركي
جــاؤا مـن مَــرگــور وخـــاضــوا ا{ـواجــهــة مـع اجلــيش بنـاءاً على تعـليــمـــات من

من جــهـة أخــرى. أبلغ قــائد الفـرقــة أن تصــرفـات البــارزاني� بيّنـت أنهم لم
يكونوا يـنوون مـغـادرة إيـران ويتـذرعـون بـانسـداد الطرق بالـثلج لذا فـإنهـم قـد
يتجـهون صـوب أورميه لذا صـدرت تعليمـات الى قائد الفرقـة بنقل مقـر أركان
قوات كـردستـان الى أورميـه القريبـة من ساحـة عمليـات وحدات الشمـال والتي
يعد موقعهـا أكثر أهمية واتخاذ مقر له هناك. ومن اجلهة األخـرى كان اإلفتقار
الى مطار يعــتـبـر عـامـالً مـعـرقـالً لعــمل طائرات اجلـيش «التي لم تـكن طويلة
ا{دى» وتوفــيـرها احلـمــاية للقـوات البــرية لذا جـرى التــفكيـر في إنشــاء مطار

لإلفادة منه في هذا اجملال.
في ٥ آذار ترســخت لـدى مـســؤولي اجلــيش فـكرة حتــرك البــارزاني� بإجتــاه
الشمـال بعد ورود تقارير دقـيقة تفـيد ذلك وتروي كيف أن مـال مصطفى وصل
مساء ٤ آذار الى (مَوانا) وهي قرية كبيرة غـرب أورميه وتعد موقعاً ذا أهمية
Zعسكرية. وهناك بدأ مال مصطفى محادثات مع رؤساء عشائر هركي وشكاك
وزيرو بهــادري وطه بگZ ورؤســاء قــبـائل تَـرْگَـوَر ومَــرْگَــوَر ودَشـتَــبــيل وعـقــد
إجتماعـاً هاماً مع هؤالء في دار رشيد بگ نوري قال فيـه مال مصطفى لرؤساء
Zالعـشائر: «إن طـريق اخلروج من إيران الى الـعراق قـد أغلق بالثلج والعـوارض
ومن جـهـة أخـرى نفـذ ما عـندنا من مـؤن والدولة ترفض مـسـاعـدتنا لذا جـئناكم
نطلب ا{ؤن والطعـام حل� حلول الربيع وسنكون ضيوفـكم حتى نهاية الشـتاء».
بعـد أن بلغ العقـيـد زنگنه قرار البـارزاني� والعـشائر ا{تـمـردة باشر االسـتعـداد
حتـسبـاً ألي حادث سـيء. وفي الوقت عينه أبلـغ آمر الوحـدة من العـقيـد زنگنه
أنه بسـبب توجـه البـارزانيـ� شـمـاالً فليس مـسـتـبـعـداً شن هجـوم مـبـاغت على
وادي بارانديز وباحـتـالل هـذه ا{نطقـة سـتكون وحـدة العـملـيـات بوادي قـاسـملو
ومدينة أورمـيه في خطر. ولهـذا طالب آمر الوحـدة بتعزيز اجلنـاح األ�ن لوحدته
وتوفـيـر قوات اضـافـيـة بأية طريقـة ووضـعهـا حتت تصـرفـه. في ٦ آذار وصلت
أورميـه وحدة مؤلفة من فـصيل مشـاة تابع لفوج بهرامي السـادس وبطرية مدفع
٧٥ وبطرية هاون من وحدات فرقة تبريز يقودها العقيد سردادور لتعزيز القوات

ا{رابطة في ا{دينة وحولها.
خالل تـلك األيام اخلمـسة عشـر إتضح ألركان جـيش كردسـتان أن البـارزاني�
يتجهون شماالً وأنهم اليريدون بأي شكل كان مغادرة األراضي اإليرانية. وبعد
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البـارزانـي�. وأظهـر هذا احلــادث أن البـارزاني� أرغــمـوا عـشــائر ا{نطقــة على
مـواجـهـة قـوات اجلـيشZ لذا صـدرت تعليـمـات الى القـوات ا{تـواجـدة في نَغَـدَه
وصــوفـيــان وجلديان بإجتــاه أشنويه واإلســراع باحــتـالل أشنويـه وآقـبــالغ لكي
تتمكن وحـدة وادي قاسـملو ا{تواجدة في مـرتفعات (كـوكي) من التقـدم بإجتاه
اجلنوب وجندة الوحدات القادمة من أشنويه وµكينها من السيطرة على آقبالغ.
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Zورتل مـدفع ٧٥ Z٧- في نَغَـدَه: فـوج مع أقل من سريـة تابعة للـواء كرمنشـاه
وبطرية ١٠٥ قصير وثالث مدرعات.

٨- في مـهاباد: سـريتا مـشاة والفـوج الرابع من خـيالة لُرّسـتان وأقل من سـرية
خـيـالة وبـطرية ٧٥ ورتل ٧٥ ومـدرعـتـان كــقـوة سـيـارة إحـتـيـاطـيـة إلسناد

وحدات اجلنوب.
وكـمـا جـرى التـفكـيـر فـيـه من قـبلZ كـان من الضـروري وبـأي ثمن أن تكون
عـمليـات الـطائرات مـتـزامنة ومـتـوافــقـة مع الوحـدات البـرية لـذا وضـعت كـافـة
الطائـرات ا{وجــودة فـي تبــريز (٧ مـن طراز هاينهZ و٢ مـن طراز تايگـرمَــوس)
حتت تصـرف قائد الفـرقة الرابعـة لكن طول ا{سافـة أخّر هذه العـملية الـى درجة
كبيرة. كـما أن النتائج لم تكن ¥ا يثلج الصدور لذا أرادت القيـادة إقامة مطار
في أورميه على الفـور. فقد كان ذلك �كّن الطائرات ا{نطلـقة من ا{طار اجلديد
من إســتطالع ســاحـة ا{ـعـركــة خـالل ١٥ دقــيــقـة وتـقـد~ تقــاريرها الـتي تضم
ا{علومـات الضـرورية. وبدأ العـمل بهـذا القـرار وا{قتـرح على الفـور و¶ إعـداد
مطار على مـسافة ثمـاني كيلومـترات شـمال شـرق أورميه ب� قـرى (اللوZ تاج

عليZ جارچي لو) ووصلت الطائرات أورميه في ١٤ آذار.
تزامناً حــركــة وحـدة العــقـيــد نســاري بإجتـاه مــواناZ نشــرت الفــرقـة الرابعــة
منشورات على كافة القبائل احلدودية تدعوها الى إلتزام جانب الدولة وطاعتها
خـالل حركـة الوحـدة ا{ذكـورة. ومن جهـتـه كان مـال مـصطفى يبـذل كل مـجهـود
لتحـريض عشـائر هركي وشكاك على التصـدي لتلك الوحدة ومنـع قوات الدولة
من بلوغ مـوانا األمـر مـا أدى الى إرسـال مـجـمـوعـة من مـسـلحي العـشـائر الى

مرتفعات (قزلبَند - لَرني) على طريق الوحدة ا{تجهة نحو موانا.
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كـان قــائد الفـرقــة على اطالع تام £ا ذكــرناZ فـوجـه في ١٤ آذار رســالة الى
الشيخ أحمد وبقية الزعماء البارزاني�Z هذا مضمونها:

«كـان مـقـرراً أن يـتـوجـه مـال مـصطـفى من منطقـة مَـرْگَــوَر الى نَغَـدَه
إلجـراء مـحـادثات لكـنه لم يأت حـتى اآلنZ وبهـذا تكونـون قـد خـالفـتم

WO-Ozd!« WN(«u*« v*' —«–¬ ±≤ s5
لتـــوضــيح الصـــورة التي كــانـت عليــهـــا ا{واجــهــات احلـــامــيــة ب� اجلـــيش
والبارزاني� في أواسط آذار ينبغي معرفة توزيع وحدات اجليش في تلك الفترة

وفي مختلف ا{ناطقZ وقد كانت كاآلتي:

∫‰ULA-«  «bŠË ≠√

١- وحـدة وادي قاسـملو وهي مؤلفـة من الفـوج� األول والثاني بهـادرZ وبطرية
مـدفعـيـة ومدرعـة وفصـيل� من اجلندرمـة. كـان الفوج األول قـد إسـتقـر في
(كوكي) الثـاني معـززاً با{دفعيـة وا{درعة و١٢٠ من ا{سلح� العـشائري�

في (زارگَلي) الحتالل مضيق بارانديز. يقودها العقيد فوالدوَند مباشرة.
٢- لغـرض إستـطالع وادي دربند (يقع شـمال بارانديز ويـنتهي £ديـنة أورميـه)
أرسل الى زارگَـلي فــوج مع فـــصــيل رشـــاشــات بريـن وعــدد من ا{سـلح�

العشائري� ومدرعة تابعة للجندرمة.
Zوبطريـة مــدفع ٧٥ Z٣- وحــدة العــقــيـــد نســاري وتتــألف مـن فــوجي مــشــاة
ومدرعـت�Z ورتل هاونZ وسرية من خيـالة فوزيةZ وفصـيل برين تقدمت من

أورميه بإجتاه موانا (مركز منطقة تَرْگَوَر) الحتاللها.
Z٤- بقي في أورمـيـه فـوج مـشـاة وسـريتـان ورتال بـرين من فـوج خـيـالة فـوزية

وبطرية مدفع ٣٧ كقوة إحتياط لوحدة الشمال.
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١- في تازه كَند: فوج مشاة مع بطرية مدفعية ومدرعة.
٢- في قالجوق: فوج خيالة لُرّستان مع هاون.

٣- في صوفيـان: سرية من فوج همدان ورتل من حملة األسلحـة األوتوماتيكية
ومائة من الفرسان احمللي� (مامش ومنگور).

٤- في قورچي: ثالثلمائة من الفرسان احمللي� (مامش ومنگور).
٥- في ش� آوا: سرية من فوج همدان ورتل برين.

٦- في گرده سپيان: سرية من مشاة همدان ورتل برين.
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العـهد وبـدالً من نقل عائـالتكم الى احلدود بالـتدريج فـقـد توجهـتم بهـا
نحــو (مـحــال دَشْت وتَرْگَـوَر ومَــرْگَـوَر). لـذا نعلمكم أن اســتـمــرار هذا
الوضع سـيـعود علـيكم بنتـائج وخيـمـة. ومن األفـضل لكم التـوقف عن

ذلك واالسراع في إخالء أشنويه £وجب أمر سابق اصدرناه.»
وفي مساء اليوم نفسه جاء رد الشيخ أحمد برسالة على النحو اآلتي:

«ســيـــتم خــالل أيام اخـــالء أشنويهZ كـــمــا أننا لـم نأت مــا يخـــالف
تعهداتنا وكل مـا يقال في هذا الصدد ليس صحيحـاً وا·ا هو لتحريض

عشائر ا{نطقة الساخطة على األوضاع احلالية.»
كان قصد البـارزاني� و¥اطلتهم £ختلف احلجج الوصول في أقـرب فرصة الى
كـرد شاپور واإلتـصال بهمZ وكـان هؤالء مـسلح�Z ليـحصـلوا على مسـاعـدتهم
في الوصــول الى الـكرد الذين يقـطنون مناطـق شـمــال غــرب احلــدود التــركــيــة
كـعـشائر (جَـاللي) و(مـيـالن) وكـان الهدف مـن كل هذا توحـيد صـفـوف هؤالء
للوقـوف معـاً في وجـه قوات الدولة في مناطـقهم وخلق مـشـاكل جديدة للقـوات
احلكومــيـة على احلــدود كـمــا كـانوا قــد اتصلوا مع الد�قــراطي� الهــارب� الى

اإلحتاد السوڤييتي ويعزفون على وتر جديد في الشمال.
كان يوجـد ب� صفـوف البارزاني� ضـباط إيرانيـون هاربون وضبـاط عراقـيون
وعــدد من الضــبــاط اآلشــوريـ� واألرمن ولكل هؤالء ارتـبــاطات مــبــاشــرة مع
مـســؤول� في اخلـارجZ والـى جـانب ذلك كــان هؤالء على دراية تامــة بالظروف
اجلـغــرافـيــة وا{واقع وعـادات وطـبـائع العــشـائر ا{سـلحـة على احلــدود الغـربـيـة
إليرانZ ومن خـالل هؤالء كـانوا يريدون تنفـيـذ خطتـهم الرامـية الى جتـزئة غـرب

إيران واقامة حكم ذاتي في تلك ا{نطقة خاضع لسيطرتهم.
السـبب الرئيس وراء توجـه البارزانـي� شمـاالً هو إدراكـهم من خـالل التجـربة
العــمليــة في مناطـق اجلنوب (أشنويه وخــانه ومــهــاباد) أنه لم يعــد بإمكـانهم
السيطرة على تلك ا{ناطق واقامة حكمهم فيها األمر الذي اضطرهم الى التوجه
Zشـمـاالً سـعيـاً وراء تعـاون العـشـائر ا{سلحـة: جـاللي ومـيـالن وهركي وشكاك
وزيرو وطه بـگ لتــحــقــيـق مُناهم واذا فــشـلوا في حتــقـــيق هذا الهــدف فـــإنهم
سيعبرون احلدود الشماليـة ويلجأون الى اإلحتاد السوڤييتي حيث يكونون £نأى

من العقاب والثأر.
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