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تســعـة وطهــرت تلك ا{واقع منهـم وطاردتهم واحـتـلت الوحـدة مــرتفـعــات لرني
وثبتـت مواقعـها فـيهـا. كانت خـسائر القـوات احلكومية فـي هذه ا{عركـة إصابة
جندي� فـقط بجراح وكـان لهذا النصـر وقعه النـفسي على عـشيرة هركـيZ حيث
حـضـر رشيـد بگ صـبـاح ١٣ آذار إلعالن اسـتـسـالمه لـقائد الفـرقـة الرابعـة في
أورمـيـه. وكـان السـتـسـالم رشـيــد بگ أثره على العـشـائر في ا{ـناطق احملـيطة

بأورميه بحيث أعلن معظمها استسالمه واستعداده للخدمة في اجليش.
في ١٣ آذار وبعــد حتـقــيق هذا النصــرZ إنطلقت الوحــدة تواصل عــمليـاتـهـا
وµكنت بحلول الساعة اخلامسة عصراً من إحتالل موانا والتمركز فيها. بوصول
اجلنود إستقبلـهم أهالي تَرگَوَر بالترحاب وقدموا األضـاحي {قدم اجليش. أصدر
مال مـصطفى الذي كان مطلـعاً على مسـتجـدات العمليـة والتقدم الـسريع الذي
حققتـه الوحدةZ أوامر الى رؤساء عشيـرته - مثل عمر بگ وشيخ محـمد ميرزا
آغـا ووجدي بـگ ويَراد اآلشوري بالتـوجـه فـوراً £ائتي فـارس لنجدة رشـيـد بگ

وتشكيل سد في طريق بلوغ قوات اجليش (موانا).
إنطلقـت القـوات العــشـائرية ا{ذكــورة في ١٣ آذار لكن قــبل بلوغـهم مــوانا
بإثني عشـر كيلومـتراً جنوباً بلغهـم نبأ إحتـاللها من قبل اجلـيش فتـوقفت هناك
قـانطة مثـبطة العـز�ة. وألن إستـمرار تقـدم قوات اجلـيش كـان متـوقعـاً أمر مـال
مـصطفى أولئك الفرسـان باالستـقـرار {واجهـة وصد تقـدم قوات اجلـيش ومنعهـا

من حصار قوات البارزاني�.
بعـد بلوغ وحدة العـقـيد أنصـاري مواناZ ومـعـرفتـها بتـمـركز البـارزاني� على
مـسافـة ١٢ كـيلومتـراً الى اجلنوبZ ¶ على الفـور إرسـال قوة من خـيـالة هركي
ورشـيد بگ ا{تـعاونـ� مع اجليش الى (شـيخ شيـرين - زَنگوالن) جنوب مـوانا

{واجهة البارزاني� في أقرب وقت.
في السـاعة العـاشـرة ليالً إتـصل قائد الفـرقـة الرابعة تلـفونيـاً بالشـيخ أحمـد
وشرح له تفـاصيل حادث تَرْگَوَر - الذي إقتـرفته عشـائر هركي وشكاك وشارك
فـيه البـارزانيـون وسأله عن الدافع وراء تـعاون البـارزاني� مع العـشائر األخـرى
ضـد الوحـدة احلكومــيـة و{اذا يتـصـرف البـارزانيـون هكـذا? كـان جـواب الشـيخ
Zأحمد نفسه اجلواب ا{عتاد أن زعمـاء البارزاني� ال يبيتون نية من هذا القبيل
Zوأبدى أسـفـه {شاركـة ا{قـاتل� البـارزاني� في القـتـال ضـد القوات احلكومـيـة

بعـدمـا حتدثنـا بالتفـصـيل عن العـمليـات التي خـاضتـهـا وحـدات اجلنوب في
نَلوس وچـوار بت وصــوفـــيــانZ نرى أن نورد أنـبــاء عــمـليــات وحـــدات اجلنوب
وعـمليـات البـارزاني� بقـيـادة مال مـصطفى في جـنوب أورميـه ووادي قـاسـملو

وبارانديز ومَوانا.
في السـاعة اخلامـسة من صـباح ١٢ آذار إنطلـقت وحدة العـقيد أنصـاري من
أورمـيـه باجتـاه مـواناZ وأجنــزت الوحـدة اخلطوت� األولى والثـانيـة مـن العـمليـة
بحلول العاشرة صـباحاً دون أن تواجه أيّ مقاومة وµكنت الوحـدة بحلول الساعة
١٢٫٣٠ ظهــراً إحـتــالل قـريتي قــزلبَند وفــتـوالن. و{ّا توجــهت الوحــدة صـوب
(لَرني) واجــهـت عند منحــدرات لَـرني الكرد التــابعـ� لرشــيــد بگ وأســفــرت
ا{واجهـة عن إستشهـاد جندي من الكتيبـة الثانية التـابعة لفوج آهن. كمـا قتل
من الكرد ا{سـلح� واحـد وجـرح آخـر. وهكذا µكنت الكـتـيـبـة (٢) لفـوج آهن
ورتل هاون من إحتالل جزء من مـرتفعات لرَني وقزلبند وفتوالن والتمـركز فيها
بحلول ا{ساءZ أما بقية الوحدة فقد إتخذت مواقع لها في مرتفعات (قزكَند).
وأوضحت ا{ـعلومات الواردة وا{علومـات التي كشـفت عنها عمـلية ١٢ آذار
أن البارزانـي� حلّوا في تَرْگَوَر وضـموا عـشائر مَـرْگَوَر وسهل تَـرْگَوَر الى صفـهم

للتصدي للقوات احلكومية وضربها.
كـان لهــذا التـقــدم السـريع الذي أجنــزته الوحـدة آثار مــعنوية ¥تــازة أضـعف
مـعنويات عــشـائر هَركي وشكاك بحـيـث دفـعت رشـيـد بگ جـيـهـانـگيـر رئيس
عـشيـرة هركي الى توجـيـه رسالة الى قـائد الوحـدة طالباً فـيـها مـنحه مـهلة ٤٨
ساعـة لالستـسالمZ وكـتب نوري بگZ وهو من وجهـاء تَرْگَوَرZ ايضاً رسـالة الى
قيادة أركان الفرقة الرابعة حتدث فيها عن أهله وأقاربه طالباً لهم األمان. ومن
جـهتـهـا بعثت الفـرقـة الرابعة الـى جمـيع اخلانـات ورؤساء العـشـائر تطلب منهم
االستسـالم مع قوات عشائرهم وأسلحتـهم لقائد الوحدة ا{هاجمـة بأسرع ما�كن

واالّ سيتم تأديبهم وقمعهم فوراً ودون إمهالهم.
في اليـوم التـالـيZ واصلت الوحـدة تقـدمـهـا و£جـرد انطـالقـهـا من مـواقـعـهـا
خاضت مـواجهـات شديدة في مرتفـعات لرنيZ وبفـضل عامل ا{باغـتة والسـرعة
قـضت قوات الوحـدة على مقـاومة قـوات العشـائر فـقتلت منهم ثمـانية وجـرحت
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واندلعت مواجهة حـامية ب� البارزاني� والعشائر احملليـة اضطر البارزانيون من
جرائهـا لإلنسحاب بعـد تكبدهم خـسائر كبـيرة الى حدٍّ مـاZ واستشـهد إثنان من
أفراد الـقوة العـشائرية وجـرح أربعة. وبعـد وصول ا{دد إليـه µكن مال مـصطفى
بعـد سـويـعـات من رد قـوات نوري بگ ورشـيــد بگ العـشـائرية. كــمـا واصلت
وحدات اجلـيش ا{دعومة بالطائرات والدروع تقـدمها السـريع وبعد تقدمـها أربع

كيلومترات اضطرت الى التوقف بسبب األوحال واألمطار الغزيرة.
وبعـد توقف الزحفZ أمر قـائد الوحـدة مسلحي العـشـائر ا{والية باخلـروج الى
مــرتـفــعــات كَـــســريك لغـــرض اإلســتطـالع. وأفــادت ا{علـومــات أن ا{سـلح�

البارزاني� ثبتوا مواقعهم في القرى التالية:
١- مال مصطفى مع ٢٠٠ من خيرة الفرسان في مرتفعات كسريك.

٢- ٢٥٠ مسلحاً بارزانياً في مرتفعات بَرده سو.
٣- ٢٠٠ مقاتل في قرية (توي).

٤- ٢٠٠ مقاتل في مرتفعات (كوكي).
واصل ا{ستطلعون £سـاعدة من وحدات اجليش مهـامهم وخاضوا مـواجهة مع
البـارزاني� عنـد قـدمـات كَـسـريك وبعـد أن قـتلوا مـنهم عـشـرة وجـرحـوا (١٥)
إستـطاعوا ردّهم حـتى مرتفـعات كَـسريك. وأسـتشهـد خالل ا{واجـهة أربعـة من
قـوات العشـائر ا{والية وجـرح منهم ستـة. واضطر البـارزانيون الى التـخندق في

أطراف ا{نطقة السهلية.
بثت اخلسـائر التي حلقت بقـوات العشائر في ا{عـارك السابقة اخلـوف والتردد
في صفوفهم لذا صـدرت أوامر بدعمهم مالياً. ومنح كل واحـد من أفراد قواتها
(٥٠٠) ريالZ إضـافـة الى إظهـار العطف وا{ودة نـحوهـم للحـفـاظ على والئهم

للدولة.
في ١٤ آذارZ شن البارزانيـون هجمـات في مضيق قـاسملو ومـضيق بارانديز
بهـدف مـشـاغلة القـوات ا{تـواجـدة في وادي قـاسـملوZ لكن الهـجـمـات لم تكن
مـتـوالـيـة وباشـرت القـوات احلـكومـيـة هجـمــات مـضـادة أسـفـرت عـن إجـهـاض

هجمات البارزاني� واحليلولة دون حتقيق مقاصدها.
في ١٥ آذار عندمــا وقــعت ا{واجــهـات احلــامـيــة في نَلوسZ إســتــغل بعض
ا{سلح� ســتـار الليل فــهـجـمـوا علـى ا{واقع الدفـاعـيــة في مـرتفـعــات كـوكي

وعبّـر عن رجائه إغـفال الفرقـة تصرف البـارزاني� ذاك. والى جانب نفـيه تورط
البـارزاني� أو وجـود نية سـوء لديهم طالب الـشيخ أحـمـد في مـعرض رده قـائد

الفرقة األمر بتزويد النساء واألطفال من البارزاني� بكميات من الغذاء.
Zكن نسـاري من تثـبـيت مـواقع وحدات اجلـيش في مـواناµ في ليلة ١٤ آذار
وبهــدف جـمع مــعلومـات عن الـبـارزاني�Z أرسل عــدداً من خـيــالة رشـيــد بگ
ونوري بگ الى نقـاط (شـيخ شـيـرين وزنگوالن وتـولَگي وآمـينه) جنوب مَـوانا
لإلسـتطـالع. وأفـادت ا{علومـات ا{ســتـحـصلة أن مـال مــصطفى يتـمــركـز على
مـسـافــة ١٢ كـيلومـتــراً جنوب مـوانا مع ٦٠٠ فــارس وقـد نشـر مـجــامـيع من
فـرسـانه على مرتـفعـات كَـسـريك وتوي وگولـي وبَرده سو كـمـا أرسل مـجمـوعـة

منهم بإجتاه موانا {نازلة وحدات اجليش.
تبـــيّن من تلـك ا{علومـــات أن البـــارزاني� دخلـوا في الصـــراع فــعـــالً وأنهم
يفكرون في مشـاغلة وحدات اجليش وتسـديد ضربة موجـعة إليهـا. لذا أصدرت
قـيـادة أركان اجلـيش علـى الفور أمـراً الى قـائد الفـرقـة الرابعـة بأالّ يتـرك ثغـرة
�كن أن يستـغلها البـارزانيون وأن تكون وحـدات الشمال واجلنـوب على إتصال
وتنسيق وثيـق� ويواصال عملياتهمـا بكل همة ونشاط لطرد البـارزاني� سريعاً
من خـالل عـملية عـسكرية قـوية الى خـارج احلـدودZ وأن اليتم التـفاوض مـعـهم

بأي شكل كان.
ولتنفـيـذ توجـيـهـات قـيـادة أركـان اجلـيشZ أصـدر قـائد الفـرقـة التـوجـيـهـات
الالزمة الى وحـدات الشمـال واجلنوب. و£ا أن البارزاني� لم يكونوا قـد غادروا
سَلدوز ونَغَــدَه بصـورة كــاملة فـقــد كلّف قــائد الفـرقــة وحـدات تازه كنَد ونَـغَـدَه
وصوفـيان بضـرب البارزانـي� وإخراجـهم عنوة من تلك ا{ناطق. ولتـوضيح سـير

العمليات نشرح فيما يلي عملية كل وحدة على حدة.
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مع تبــاشــيــر صــبــاح ١٤ آذارZ حتـرك مــسـلحــو رشـيــد بگ ونـوري بگ من
مــرتفـعــات تولَگـي وشـيخ شــيــرينZ وانطلقـت قـوات اجلــيش من مــوانا باجتــاه
مـرتـفـعـات كــسـريك (التي أفــادت ا{علومــات أن ا{سلح� كــانوا يحـتلونـهـا)
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لذا قررت القيادة أن تتقدم في ١٦ آذار قوة مؤلفة من فوج خيالة فوزية وسرية
مشـاة ورتل برين بقيادة الـعقيـد پَرتَوي بإجتاه دَربند لكي تتمـكن الوحدتان من
خـالل التعـاون والتنسـيق بينهـما ا{ضي قـدماً لـتحـقيق هدفـهـما. وكـان أسلوب

حترك الوحدت� على النحو اآلتي:
تقـدمت وحدة العـقـيد نسـاري من مـوانا شمـاالً الى كَسـريك جنوباZً وتقـدمت
وحدة دربند مـن ا{ضيق شرقـاً بإجتاه مـرتفعـات كسريك غـرباً وتلتقي الـوحدتان
في (سيلوانا). وتب� مـن الكشف الذي جرى للقوات أن الوحـدات ا{وجودة في
أورمـيه ضـئـيلة وأن قـائد الفرقـة بحـاجـة ماسـة الى قـوة إحتـيـاطيـة سيـارةZ لذا
ارتأت القيـادة استعارة كتـيبة مشـاة وبطرية (١٠٥) من وحدات الفرقة الـثالثة
في تبريز وتدعـيم وحدات اجلنوب بهذه القـوة. كما تقـرر أن يعسكر فوج خـيالة
كـردستـان في أورميـه كقـوة إحـتيـاطية لتـعزيـز وحدات الشـمال و¶ على الفـور

تبليغ ا{ركز بهذا لكي تبعث الفرقة الثالثة بالقوات ا{طلوبة الى أورميه.
ولإلنتهاء من قـضية البارزاني� سريعـاً قرر قائد القوة إنتهـاز الفرصة األولى
خلـوض مـواجـهـة مع مـال مـصطفى وقـمـعـه. ولتـحـقـيق ذلك ¶ تكليف العـقـيـد

نساري ليلتها بالتوجه بقواته صوب موقع مال مصطفى ومنطقة كَسريك.
في صــبــيــحــة ١٦ آذار إنطلـقت القــوة ا{ذكــورة بكـامل جتــيــهــزاتهــا وأµت
اخلطوت� األولى والثـانية دون مـواجهـة مع العـدو. بعد ذلك مـباشـرة دخلت في
مـواجـهة حـامـيـة مع البارزانـي� في مرتـفعـات شـمـال (كوجنـار)Z ورغم الدفـاع
الشرس للعـدو فإن ضغـوط القوة احلكوميـة ومقتل عـدد من أفراده إضطراه الى
التـراجع وµت سـيطرة قـوة اجلـيش عـلى قـرية كـوجنـار. ودخل القـسم األكـبـر من

القوة القرية التي تشرف على مرتفعات كسريك وµركز فيها.
بعـد أن عـسـكرت القـوة في القـريةZ واصـلت تقـدمـهـا. وبحلـول السـاعـة ١٨
إحتـلت قرية كَـسريك وا{رتفـعات الواقـعة جنوب غـربها (التي كـان البارزانـيون
قـد إتخـذوا منهـا مـواقع حـصـينة). وقـد أبدت السـرية الثـالثـة من فـوج آزرپاد
وفـرسـان عشـائر رشـيـد بگ وهركي روحـاً وثابة واسـتـعداداً كـبـيـراً للتـضحـيـة.
وبالنتـيـجـة اضـطر مـال مـصطفى وأتبـاعـه لإلنسـحــاب الى منحـدرات (گـولي)

الوعرة جداً.
تكبـد البـارزانيون خـالل هذه ا{واجـهات خـسـائر كبـيـرة جداً بحـيث خلفـوا في

(بوادي قــاسـملو). فــفـر بعض اجلنـدرمـة ا{وجــودون في أبراج احلـراســة تارك�
مواقـعهم وملتـحق� بقـائد معـسكر كوكيZ وبسـبب تركهم مـواقعهـم قدّم هؤالء
اجلندرمـة للمسـاءلة وتعرضـوا للحبس. وفي الوقت نفـسه أرسلت سـرية مع رتل

هاون الى مواقع كوكي الدفاعية وهاجموها والذ ا{سلحون ا{هاجمون بالفرار.
بينمـا كـانت جبـهـات الشمـال واجلنوب تشـهد مـواجـهات بـ� قوات احلكومـة
والبارزاني� طوال يوم�Z أصدرت هيـئة أركان اجليش مجموعـة من التعليمات

هذه مضامينها:
١- على اجلمـيع إلتزام جانب احلـذر والتيقظZ وعلى الوحـدات الضعيـفة تالفي
خوض مواجهات مع البارزاني� فالوحدات التي ال يبلغ قوامها كتيبة كاملة
قــد تتـعــرض خلـســائر جــسـيــمـة فـي حـال مــواجـهــة البــارزاني� ¥ا يشــجع

البارزاني� و�نحهم زخماً {واصلة عملياتهم. 
٢- يجب بذل كل مـا �كن من جـهد لبـسط سيطـرة وحدات اجلـيش على ا{واقع

الهامة وضمان تفوق نيران اجليش الكامل في كل ا{واقع.
٣- تكثيف وتشديد احلراسة الليليةZ لضمان األمن لقوات اجليش ليالً ونهاراً.
٤- اإلســتــغــالل األمـثـل للطائرات ا{ـتـوفــرة لقــوات اجلــيش والـعـمـل من أجل
القــضـاء على مــعنويات العــدو عن طريق الطلعــات اجلـوية اإلســتطالعــيـة
وعمليات القصف ا{وضـعيZ فقد ثبت أن ا{سلح� يخشون كثـيراً عمليات
القـصف اجلـوي وخـيـر سـبـيل لهـز�تـهم يتـمـثل في عـمليـات قـصف دقـيـقـة
ومـؤثـرةZ كـمـا ¶ الطـيـارين بإلتــزام الدقـة التــامـة في تقــاريرهم ليــحـددوا
بالضبط مواقع قوات البارزاني� واجتاه حركتهم ويطلعوا قائد الفرقة عليها

لتحاشي تعرض قوات اجليش ألي هجوم مباغت.
في ١٥ آذار كـانـت وحـدة العـقــيـد نســاري قـد عـسكـرت على مـســافـة أربع
كيلومترات جنوب مـوانا وباشرت عمليات محدودة أسفرت عن إسـتشهاد اثن�
من أتباع رشـيد بگ وجـرح ثالثة آخرينZ ومن أتبـاع نوري بگ استـشهـد واحد

وجرح أربعة.
اخلـسائر الـكثيـرة التي تكبـدتهـا العشـائر ا{واليـة في ١٤ و١٥ آذارZ جـعلت
من الضـرورة £كان بسط السـيطرة على منطقة (مـحـال دشت) بتوجـيه قـوة من
مضـيق دربند لدعم وتسهيل حـركة العقيـد نساري واحتـالل مرتفعات كـسريك.
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اجلـيـش بإحـتــفـاظ عــشـيــرة شكاك بأسلحــتـهــا والوقـوف فـي وجـه البــارزاني�
والتـصـدي لهم. فـتصـرف مـعـه اللواء هُمـايوني باحـترام وأمـره بإعـداد (٥٠٠)
مـقاتل من عـشيـرته ليشـاركوا عند احلـاجـة في القتـال. كمـا استـسلم ثالثة من
بگزادة مَـرْگَـوَر للعـقـيـد نسـاري في الطـريق ب� كَـسـريك وسـيلوانا وعـبـروا عن
اسـتـعدادهم لإلنـفصـال عن البـارزاني� مع (٣٠٠) من رجـالهم واإلنضـمـام الى

قوات اجليش في حربها ضد البارزاني�.
£جرد وصول أنباء إلتـحام وحدتي العقيد نساري والعقـيد پرتويZ واستسالم
خانات شكاك الى مـركز العمليـاتZ أصدرت هيئـة أركان اجليش تعليـمات الى

قائد الفرقة اللواء هُمايوني نورد فيما يلي مضامينها:
١- رغم أن وحـدات الشـمـال (التي يقـودها العـقيـدان نسـاري وپرتوي) تتـقـدم
بنجـاح فإن مـؤخـرتها عـرضة لـلخطر ويجب إخضـاعـها للمـراقـبة الدائمـة إذ

ليس مستبعداً أن يأتي رجال عشيرة شكاك عمالً مسيئاً.
٢- لغـرض تـالفي التـعــرض لعـمل مـبــاغت من جـانـب البـارزاني� الذيـن ربّمـا

أعدوا فخاً لقوات اجليش يجب أن يكون التقدم حذراً ومحسوباً له بدقة.
٣- عدم السـماح بإختـالط قوات عشـيرة شكاك بوحدات اجلـيش ألن رجال هذه
العـشيـرة كانوا من أتبـاع مال مـصطفى لفـترة من الزمن وليس من ا{صلحـة
إخـتـالطهم بقوات اجلـيش فـر£ا يبـيّـتـون ما قـد يضـر باجلـيش. ويجب وضع

زعماء العشيرة حتت الرقابة في أورميه ومراعاتهم في الوقت نفسه.
٤- اإلفادة من خانات تَرْگَـوَر ومَرْگَوَر دون إدراجهم في اخلطط العـامة لوحدات

اجليش أو استخدامهم في تنفيذها.
٥- تعزيز مختلف ا{واقع وا{عسكرات على أن اليقل قـوام أي موقع عن كتيبة
كاملة. وتخصـيص كل الوحدات التي أرسلت من ا{ركز(٢١) لتعزيز وحدات

اجلنوب.
Z٦- التــقليل من طول اجلــبــهـات ا{سنـدة للوحــدات الفـعــالة لرفع مــعنوياتهــا
ويجري العـمل بهذا الى درجة ال تفقـد معها الوحدات القـدرة على اإلتصال

فيما بينها.
٧- تتــفق كـافــة التــقـاريـر الواردة من الفــرقـة على أنـه لم تتم اإلســتـفــادة من

ا{واقع التي احـتلتـهـا الوحـدة (١٢) جـثة. وفي ١٧ آذار صـدرت أوامـر جـديدة
لوحدة العـقيد نساري {واصلة تقـدمه بإجتاه موانـا ليلتقي بقوات العقـيد پرتوي
في سـيلواناZ كـمـا كـان مـخططاً له فـإنطلقت قـوة العـقـيـد نسـاري في السـاعـة
اخلــامـســة من فــجــر ١٧ آذار وµكنت في أولـى خطوات تقــدمــهـا مـن إحـتــالل
مـرتفــعـات (بَرده سـو) ثم توجــهت صـوب سـيلـوانا وµكنت من إحـتــاللهـا دون

مقاومة وعسكرت بها.
بناءاً على توجيهـات قائد القوات اللواء هُمايونيZ صدر أمر الى قـوة العقيد
پرتوي بالتوجه صوب سـيلوانا واإللتحام بقوة العقيد نسـاري مجدداً. فانطلقت
القـوة في الساعـة اخلـامسـة من صبـاح اليـوم نفسـه بإجتاه هدفـهـا والتحـمت في
مـرتفعـات (پيـرهادي) و(نوشان) با{سلـح� في معـركة بـقرية (خلوري) كـانت
نتـيـجـتـهـا إحـتـالل مـرتفـعـات پيـرهادي وµكن جناح ا{يـمنـة من القـوة من بلوغ
مرتفـعات نوشان واضطر البـارزانيون هذه ا{رة ايضاً حتت ضـغط القوة ا{هاجـمة
الى اإلنسحابZ وµكنـت القوة ا{هاجمة بعـد ساعت� ونصف الساعـة من القتال
والتضحية بجريح� فقط من اجلنود من دخول سيلواناZ وبهذا إلتحمت القوتان

ا{هاجمتان كما كان مخططاً له في الساعة ١٦ من اليوم عينه.
في السـاعـة ١٨ من ذلك اليـومZ وصل قائد القـوة الى سـيلوانا واطلع فـعليـاً
على أوضاع القـوات ثم عاد الى أورميـه ومنها إجته صـوب نَغَدَه وتفقـد أوضاع
القـوات هـناك وأصـدر التــعليـمــات والتـوجـيــهـات الالزمــة. سـاندت ســيـر هذه
العملـية وتسهـيل تنفيـذها طائرتان دكّتـا مواقع ا{سلح� البـارزاني� اخملتـبئ�
في مـرتفعـات كسـريك. ومنذ ذلك اليوم إحتـدت القوتان في قـوة واحدة يقـودها

العقيد نساري.
كـمـا أصدرت قـيـادة القـوة أمـراً الى وحدة مَـرْگَـوَر (وحـدة العـقيـد نسـاري -
پرتوي) باإلســراع في التــقـدم نحــو نيـرگـي - ا{شـرف على وادي بـارانديز وله
مـوقع هام عــسكرياً ويتـبع مـنطقـة تَرْگَـوَرZ لإلنطـالق وتطهـيـر منطـقـة دَشت ثم

منطقة مَرْگَوَر كلها من وجود البارزاني�.
بثت اإلنـتـصــارات التي حتــقــقت خــالل يوم� اخلــوف والرهبــة في العــشــائر
احملليـة التي لم تسـتـسلم بعـدZ بحيث دفـعت قـوباد ابن إسـمـاعيل آغـا سـمكو
للقـدوم إلى أورميـه ليطلب بوساطة من عـمر خـان شكاك السمـاح من مسـؤولي
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الضـروري قـيام األجـهـزة اخملتـصـة في الفـرقـة بجمع ا{ـعلومات التـاليـة
وابالغ قيادة الفرقة بها فوراً:

(١) حـجم قـوات البـارزاني�. (٢) اسـلحـتـهم وعـتـادهم. (٣) ا{ؤن
ا{تـــوفــــرة لديهـمZ ومـــا �كن لـهم احلـــصـــول عـليـــه مـنهـــا في الـداخل
واخلـارج.(٤) عالقـاتهم وتعـاملهم مع العـشـائرZ وطبيـعـة عالقـتـهم مع
عـشـيـرتي شكـاك وهركي. (٥) عـالقـاتهم مع سكان ا{ـناطق احلـدودية

في العراق وتركيا واإلحتاد السوڤييتي.
وجـاء جـواب اللواء هُمـايوني علـى هذا األمـر الشـامل اجلـامع الذي صـدر عن
هيـئـة األركـان إلدارة العمـلية ويـضم متـطلبـات أدركت الفـرقة أهمـيـتـهـاZ على

النحو التالي:
١- تبلغ قوة البـارزاني� حوالي (١٥٠٠) مـسلح ببندقيات غـالبيتـها من طراز
برنو. وقـد شكل البارزانيـون مع (٣٠٠-٥٠٠) فارس من أتبـاع زيرو وطه
هركي و(٥٠٠) من اآلشوري� واألرمن والهـارب� من أفراد فرقة أذربيـجان
الد�قــراطيـة ومن أورمـيــهZ قـوة يبلغ قــوامـهـا (٢٥٠٠) رجل. ولـديهم من
ا{عـدات إضـافـة الى البندقـيـات (٥٠) رشـاشـة برين خـفـيف وثقـيل و١٥٠
بندقـيـة آليـة وكمـيـة من القنابل الـيدوية (الـرمانات) وعـتـاد خـارق للدروع

وقنابل حارقة ومدافع.
٢- ومن جهة ا{ؤن واألرزاقZ يعـاني البارزانيون أزمة حـادة اضطرتهم الى جمع

قوتهم اليومي من قرى أشنويه ودشتَبيل وتَرْگَوَر.
٣- تصـرفاتهم مع العـشائر بصـورة عامـة ليست سـيئـة لكنهم يضغطون عليـهم

لتزويدهم با{ؤن.
٤- عالقاتهم مع عـشائر شكاك وهركي ليست سيـئة في الظاهرZ ويدير األرمن
واآلشوريون ا{نضمون إليهم عالقاتهم مع القنصليات األجنبية في أورميه.
أوضـحت هذه ا{علومـات التي رفعـها قـائد الفـرقة الـوضع على أرض ا{عركـة
لهيـئة األركان الى حد بعـيد لذا تقرر تغـيير تشكيـالت وحدات اجلنوب التي لم
تكن تالئم ظروف تلـك ا{رحلة. وتعـزيز تلك الوحـدات ا{ذكـورة بالوحـدات التي

أرسلتها طهران.

الطائرات بالشكل ا{طلوب.
٨- يجب أن تكون الهجـمات ا{وجهة الى مـواقع البارزاني� مدعّـمة بالطائرات

والدروع فهي الوسائل الكفيلة بضمان حتقيق النصر.
وقـد تفــقـد قـائد الوحــدة خـالل يومي ١٧ و١٨ آذار أوضـاع وحــدات اجلنوب
وبعـد إصداره التـعليمـات والتوجـيهـات الالزمة عـاد مجـدداً لزيارة أورميـه في

الساعة ١٥ من يوم ١٧ آذار.
وردّ اللواء هُمــايوني على الـتـعليــمـات العــسكرية الواردة من طـهـران إلدارة
العـمليـات العـسـكريةZ وكـتب مـالحظاته حـول بدء العـملـيـات ا{سـتـقـبليـة الى

طهران على النحو اآلتي:
«£ا أن وحدات اجلنوب لم يكن بإمكـانها مواصلة التقـدم دون وصول
وحدات اإلسنادZ تقـرر أن حتافظ وحدات اجلنوب على مواقـعها وإتخاذ

أوضاع دفاعية واقامة أبراج مراقبة.
وتبــدأ وحـدات الشــمـال (وحـدة العــقـيــد نسـاري ووحــدة دزي) بشن

هجمات من جانبها.»
وافـقت هـيـئـة أركـان اجلــيش على اخلطة التـي إقـتـرحـهــا قـائد الفـرقــة اللواء
هُمـايوني وأصـدرت أوامـرها بتـمركـز وحـدات اجلنوب في مـواقـعـهـا الدفاعـيـة.
وتكليف وحدة العـقيد نساري بطرد البارزاني� من منـاطق تَرْگَوَر ودَشت وتوجه
جناح ا{يـمنة من الوحدة الى بدايـات وادي بارانديز لضمـان حمـاية الوادي كله.
وتنطلق مـن أورمـيـه بإجتـاه (دزي) وحـدة بقــيـادة العـقـيـد اخلـيّــال (علي قـولي
مظفـري) وهي الوحدة الـتي لعبت دوراً مـشـهوداً في عـمليـات أذربيجـانZ وفي
دزي تنتظر األوامـر لإلنطالق نحو سـيلوانا بهدف حـماية مـيمنة وادي قاسـملو.
كما صدرت أوامر الى وحدة العقـيد نساري بالتقدم فوصلت طالئع جنودها الى

خط (نيرگي) وفي ١٩ آذار ¶ إحتالل (نيرگي) و(زركا) دون قتال.
بعـد أن تبلغت هيـئـة األركـان بنبـأ احتـالل زركـا ونيـرگيZ وجّـهت على الفـور

برقية من طهران الى قائد الفرقة الرابعة وقوات كردستانZ هذا مضمونها:
يجب على إستـخبارات هذه الفرقـة أن تكون مطلعة على الدوام على
أوضـاع البـارزانـي� وأن تكون مـعلومـاتـهـا دقـيـقـة ألن تلك ا{ـعلومـات
سـتكون األسـاس للقـرارات التي تتـخـذ بشـأن ا{نطقـة. لذا سـيكون من
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للضـبــاط واجلنودZ فـإن نظرة فــاحـصـة للوضع الـعـام للجـيشZ واللـقـاءات التي
أجـريت مـع عـدد من الضـبــاط أظهـرت أنه رغـم كـون اجلـمــيع مندفـع� خلــدمـة
الوطن بدافع التـضحـية في سـبيل الوطـنZ فقـد كان البـعض مندفعـاً بدوافع من
احلقـد وانتهـاك احلقوق فـيؤذون ذوي السـرائر النقيـةZ إذ كان هناك ضـباط أدوا
اخلـدمــة في شـوارع طهــران ولم يخـرجــوا منهـا بينـمـا كـان هنـاك آخـرون يؤدون
اخلـدمـة في الصــحـارى والقـفـار ويعـانون أشــد ا{عـاناة ¥ا يثـيـر لديـهم الضـجـر

واحلنق على أوضاعهم.
وال أبالغ أن قلت أن هـذا ا{سـتـوى الرفـيـع من اخللق العـالي والـتـواضع وهذا
النقـاء والطهـر هو سّـر بقـاء إيران. فـمـشاعـر التـسـامح والتـواضع ب� الضـبـاط
وا{راتب واجلنود الزالت قائـمة رغم أن اجلميـع يرى ويلمس تصرفات بعـيدة عن
الشـهـامـةZ وانتهـاكـات للحـقـوق وأمـام هذا االسـتـعداد الالمـتناهـي للتـضحـيـة

يضطر ا{راقب للوضع أن ينحني إجالالً لهؤالء الشجعانZ حماة الوطن.
على أي حـالZ فـإننا قـد خـرجنا عن صـلب مـوضـوعناZ لكن هذا اخلـروج كـان
ضـرورياً لـلذكـرى من جــهـةZ وألن هذا القـسـم من مـوضـوعنـا يعـبـر عـن اجلـانب
الرسـمي والعسكـري للموضـوع من اجلـهة األخـرى. ور£ا يكون هامـاً من منطلق

التأريخ للوطن ور£ا يبذل البعض جهوداً مضنية جلمع معلومات بهذا الصدد.
Zكـان احلــصـار يشـتـد على الـبـارزاني� Zفي بدايات النـصف الثـاني من آذار
وقوات اجليش تقترب من احلدود أكثر فأكثر. فقرر قائد قوات العمليات اللواء
فـضل الله هُـمـايونيZ تلبـيـة لطـلب العـراقـي�Z اتخـاذ إجـراءات سـيــاسـيـة قـبل
حدوث إشكاالت ¥ا قد يحدث من خرق للحدود من جراء العمليات العسكرية.
واطالع السلطات العـراقـية على حـقـيقـة مـا يجري مـن أحداث. لذا وبعـد زيارة
الى وحــدات الشـمــالZ سلك اللواء فــضل الله هُمــايوني في الســاعـة ١٢٫٣٠
ظهـراً يوم ١٩ آذارZ طريق أورمـيـه مـتـوجـهـاً الى نَـغَـدَه فـصـوفـيـان ليلتـقي في
حاجي عمران داخل األراضي العراقية بقائد القوات العراقية العميد (سيد علي
احلجازي). جـاء ذلك اللقاء بناءاً على طلب من مسؤولي اجلـيش العراقي وكان
مـزمعـاً عقـده في ١٥ آذار إالّ أنه تأجل أربعة أيـام بسبب إنشـغال قـائد الفرقـة
بأمور أكثر أهمية. كان اللقاء مكرساً لبحث مسألة التعاون ا{عنوي ب� اجليش
العـراقي واحلكومـة اإليرانيـة - حـسب مـا أعلن العـمـيد حـجـازي خـالل اللقـاء.
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أشــرف الـنصف األول من آذار ١٩٤٧ عـلى نهــايـتــهZ لم يكـن الشــتـــاء قــد
إنقــضى في غــرب أذربـيـجــان وشــمــال كــردســتــان بل لم يكـن البــرد الشــديد

والعواصف الثلجية واالمطار قد خفت حدتها بعد.
ومن جـانبناZ كـان لزاماً أن ندرس احلـالة النفـسـية للجنود وا{ـراتب والضبـاط
الذي كـانوا يؤدون واجبـاتهم في ذلك الفـصل من السنة وفي تلـك ا{نطقة. كـان
هؤالء الرجـال الشـجـعـان يضـحـون بأنفـسـهم في هذه ا{ـناطق بتـفـانٍ قلّ نظيـره.
وكـان من بينهم رجـال فـارقوا األهـل واألرقارب لشـهـور وسن� بإنتظار إنتـهـاء
مدة خدمتهم العسكرية. كان ا{ئات من الضباط واجلنود يتصلون بعائالتهم عن
طريق الهـاتف والبرقـيات والرسـائل الالسلكية والرسل يعـدون بإنتهـاء الظروف
الصعبة في مجال اخلدمة الشـاق هذا قبل حلول عيد نوروز وأنهم سيعودون الى
أحـضـان عـائالتهـم ويحـتـفلون بعـيـد نوروز ب� األهل واخلــالن. لكن من اجلـهـة
األخــرى كــانت احلــرب تزداد شــراســة ور£ا ورد الكـثـيــرُ مـن الضــبــاط واجلنود
والشـبـاب الشـجعـانZ الذين كـانوا ينتظـرون انتهـاء الشـتـاء وقـدوم نوروزZ نبعَ

الشهادة وتركوا لألهل األلم مقروناً بالعزّ والفخر.
في تلك األثناء كـان الكل ينتظر بشوق نهـاية للحربZ وكـانت ا{عارك تزداد
ضـراوة وخطـراً كل يوم. والبـارزانيــون الذين باتوا مــحـاط� بدائرة من احلــصـار
اخلـانق زادوا شـجـاعة واقـدامـاً في ضـرب خطوط اجلند فـيـقـضـون كل مـرة على
عـــدد منهـم إلى جـــانب مـن يقـــتل منـهم. كـــانت احلـــالة ا{ـعنويـة للجنـود رغم
الصـعــاب جـيـدة جــداً. وال نبـالغ إن قـلنا أن مـشــاعـر غـالبــيـتـهم فـي ظل تلك
الظروف القاسية كـانت تدعو لإلعتزاز. وتتبيّن لنا قـيمة هذه الروح ا{عنوية اذا
عرفنا أن قوات الـدولة كانت في مواجهة أشـخاص لم يعودوا يكترثـون حلياتهم
وليس عندهم مـن زخرف احلـيـاة مـا يتـشـبـثون بالـبقـاء ألجلهZ فلـم يكن لهم من

خيار سوى القتال حتى ا{وت.
ورغم كـون تصـرفـات مـسـؤولي الشـؤون العـسكرية في طهـران وقـائد الفـرقـة
ورئيس أركان اجليش µثل في جانب منها إستجابة للمطالب الشخصية والعامة
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مـراكز للجـيش على احلـدود أحدها عند نقطة إلـتقـاء حدود الدول الثـالث إيران
والعـراق وتركيـا (مرتفـعات داالنپَـر) والثاني على امـتداد وادي بينار والثـالث
قرب قرية (كوتانا) التركية قبالة (زَركا ونيرگي) على احلدود اإليرانيةZ وأبلغ
ا{لحق الـعـسكري الـتـركي في طـهـران هيــئـة أركــان اجلـيـش بأن قـوات اجلــيش
Zالتركي مستعدة للتـعاون مع اجليش اإليراني من أجل القضاء على البارزاني�
وقمـعهـم اذا حاولوا التـوجه نحـو وادي بينار أو دخول األراضي التـركيـة. ورغم
ذلك كله فـإن اللحكومـة اإليرانيـة لم تلجـأ الى طلب الدعم العـسكري اخلـارجي

بل إنتهت من هذه احلرب وحققت النصر لوحدها وبجدارة.
في اليوم نفـسهZ طلب قـائد الفرقة مـن طهران تزويده بكميـات من قنابل زنة
Zواطالقـات تنوير Zوقـذائف للمـدفـعيـة والهـاونات Zً(١٢) و(٥٠) كـيلوغـراما

ووقود وزيت للطائرات ووصلت هذه الطلبات بعد أربعة أيام.
في ظـل هذه الظروفZ وبـســبـب من تضـــيـــيق قـــوة العـــقـــيــد نـســاري عـلى
البارزاني� في (نيرگي)Z فكّر البـارزانيون في بسط سيطرتهم على وادي بينار
(الذي �كـن أن يوصف بأنه يـحــاذي حــدود الدول الثــالث) لـيكون لهم مـنفــذاً
ينفذون منه عند احلـاجةZ فعززوا قـواتهم في قرى روستم آواZ وشيـرگانZ وسهل
آوا بـ(١٥٠) مسلحاً بارزانيـاً ومدفع Z٧٥ وكان مال مصطفى يتمـركز في قرية
شـيــرگـان على مــسـافـة خــمس كـيلومــتـرات جنوب غــرب نيـرگي. وبســبب من
إســتـمــرار هطول ا{طـر بغـزارة {ـدة يوم� مــتـتــالي� وعــدم µكن الطـائرات من
التـحليق اضطرت قـوة العـقيـد نسـاري للجـوء بكاملهـا الى نيرگي وبـث عيـونه
إلستطالع الـطرقات وأسفـر نشاط هؤالء عن خطة كـاملة للعمليـات بحلول ٢٢

آذار ١٩٤٧.
ووردت أخبـار من طالئع وحدة العـقيد نسـاري تفيد بأن البـارزاني� يواصلون
تعزيز قواتهم في ا{رتفعات الواقعة ب� شيرگان ونيرگيZ وخاصة في مرتفعات
(قولقوله) وأن نشـاطاتهم في تصاعد. وفي عصر اليـوم نفسه انطلقت طائرتان
لقصف مرتفعات قولـقوله فقصفتاهاZ كما قصفـتا مواقع البارزاني� في روستم

آوا ملحقت� بهم خسائر باألرواح.

وقـبـل يوم� كـان الســيـد العظـيم (وحـيي) قــد زار مع رئيس الوزراء العــراقي
نوري السـعيـد ووزير الدفاع حـاجي عـمران وأصـدروا أوامر £سـاندة قائد قـوات

كردستان اإليرانية.
كان البارزانيون منذ زمن بعـيد يتسببون في مشاكل للحكومـة العراقية التي
كانـت تنفق سنوياً مبـالغ طائلة على العـشائر العـراقيـة ا{والية لهـا لغرض قـمع
البـارزاني�Z فمـثـالً كانت µنـح الشيخ رشـيـد وحده سـبعـ� ألف تومانZ وكـانت
تتلهف لوضـع نهـاية لهـذا الصـراع. وهنا يجـدر التنـويه بأن احلكومـة العـراقـيـة
كــانت قــد ســوّت منطقــة بارزان باألرض وقــضت عـلى غــاباتهــا وأخلتــهــا من
السكـانZ ومع ذلك فــإنهــا كــانت تـتــوجس من عــودة البــارزانيـ� الى العــراق
وكانت تقدم كافة أنواع ا{ساعـدات للقوات اإليرانية لغرض منع البارزاني� من
العودة. عـلى أية حالZ كانـت خالصة احملـادثات ا{طولة مع اجليش الـعراقي أن
مطلب العـراق الـوحـيـد هو القـضـاء التـام على مـال مـصطفـى وأتبـاعـه من قـبل

اجليش اإليراني وبذلك يتخلص العراق من عدو قد~ ذي سوابق.
وبهذه ا{ناسـبة أطلع قائد القوات الـعراقية ضـيفه قائد القـوات اإليرانية على
مواقع القوات العـراقية وكانت مـؤلفة من لواءين أحدهما في (باپشـتيان) على
مسافة (٥٥) كيلومتراً من خانهZ والثـاني في (ميرگَسُور) على مسافة (٩٠)
كـــيلومـــتـــراً من خـــانـهZ وقــال أن لـديهم (١٢) طـائرة من طراز (آن صـن) في
مطاري كركـوك وا{وصل على أهبة االستعـداد خلوض عمليات حـربية. وأنه في
حـال إسـتـدعت احلـاجـة الى مـشـاركـة قـوات عـراقـيـة في العـملـيـات العـسكرية
اإليرانيـة فسـتكون القـوة ا{طلوبة في ظرف (٢٤) سـاعة في حـدود خـانه. كمـا
أشار الى أن اللواءين يتـألفان من (١٥) كتـيبة وسـتة أفواج. وأن لهم مـركزين
حـدودي� أحــدهمـا في (خـرينـه) والثـاني في (جـبل بـيـراسـپي) في ا{رتـفـعـات

ا{قابلة لـ(بَزسينا) اإليرانية.
وبهـدف إستمـرار التـعاون واإلتصـال بيّن القائد العـراقي ا{وجات التي تعـمل
عليها أجهزة الالسلكي التابعة للقوات العراقية وساعات تشغيلها لقائد قوات
كـردستـان وتقـرر إجراء إتصـاالت في أوقـات محـدد وتبـادل ا{علومـات يوميـاً.
وبسـبب من توقع دخـول البـارزاني� األراضي التـركيـة عـبر وادي (بيـناره) فقـد
إتصل ا{سؤولون العسكريون في طـهران بهيئة أركان اجلـيش. و¶ تفعيل ثالثة
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في ٢٠ آذار Z١٩٤٧ عـرضت علـى الشـاه العظيم وهو القـائـد العـام للقـوات
ا{سلحةZ تقارير عن العمليات العـسكرية ضد البارزاني� ولغرض احليلولة دون
تكرار وقوع حوادث مشابهة {ا حدث في نَلوس ولطرد البارزاني� من األراضي
اإليرانية بأسرع وقتZ أصدر أمراً مباشراً من خالل هيئة أركان اجليش الى قائد
الفـرقة الرابعـة وقـوات كردسـتـان وأمر قـوات كـردستـان بإبالغـه بنتيـجـة تنفيـذ

األمر على جناح السرعة.
وفيما يلي أهم ما جاء في أمر الشاهنشاه العظيم:

«رغم أن لديكم قـوات كافـيـة لكنهـا متـرددة في اإلقدام عـلى تنفيـذ
العملياتZ ولم تؤد القوات واجبها في اقتالع البارزاني� وقمعهم.

وقـد جنح البـارزانيـون في احلـصـول على مـعـلومـات عنكمZ وهاجـمـوا
قواتكم حيـثما وجدوا نقطة ضعف وحقـقوا نتائج جيدة. وانسحـبوا أمام

قواتكم حيثما وجدوها قوية.
و£جرد إمـتالكهم مدفـع� قصف البارزانيون وحـداتكم في نَلوس مرة

وفي أطراف نغده مرة ثانية وعطلوا أحد مدافعكم.
 و£وجب مـا ورد أعـاله يجب أن تعـتبـروا ¥ا حـصلZ وتصلحـوا اخللل

الذي جلب عليكم ما حصل في نَلوس وأرَن. وتنفذوا ما يلي بدقة:
أ- عدم µركز أيّ قوة يقل قوامها عن كتيبة في موقع ما. 

ب- أن تقـوم الطائرات بـقـصف كـافـة ا{واقع والطرق التي تـسلكهـا عـائالت
البارزاني�(٢٢) ومواقع مدافعهم.

ج- اسـتـخـدام العـشـائـر ا{وثوق بهـا في جـمع ا{علـومـات يومـيـاً عن أوضـاع
البارزاني�.

د- يجب أن تنتـهي بحلول ٤ نيـسان ١٩٤٧ عـمليـة طرد البارزاني� بصـورة
تذهلهم عن االسـتعداد للفـرار وتعيـد للجيش سمـعتـه التي خسرهـا بسبب

هذه العمليات اخملجلة.
هـ- حلــقت بخــانات منگـور ومـامش وديـبـوكــري خــسـائر فـي األرواحZ يجب
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في صبيحـة ١٧ آذار وردت الى أركان قوات كردستان أنباء مـفادها أن سيد
طه هركي من عـشـائر منطقـة (دول) هاجم مع عـدد من مسلحـيـه مقـر اجلندرمـة
في (دزي) وقد جُرح أحد اجلـندرمة ومسلح واحد كما قتُـل أحد رجال طه. وقام
ا{سلحـون أثناء هجومـهم بقطع خطوط التلغـراف ب� أورميـه ونَغَدَهZ كـما تبـيّن

أن سيد طه أتى فعلته هذه بتحريض وتوجيه من البارزاني�.
كـمـا أفـادت ا{علومـات أن مـال مصـطفى ينوي اسـتـخدام الـهركـي� {هـاجـمـة
(شَـيْـتان آوا) وأرسل مـائة من ا{سلـح� البـارزاني� الى مـرتفعـات وَزنه وخـان
تاوس وچيـچليك ويونـسلي وأن هؤالء تقـدمـوا حـتى مـشـارف (قلبي) ويريدون
بذلك إحداث شـرخ في اخلطوط الدفاعيـة للكتيبـة ا{عسكرة في مرتفـعات وزنه
وخان تاوس. وعلى الفور صـدرت تعليمات من الفرقة الرابعـة بإرسال شاحنت�
من اجلندرمة الى ا{وقع إلعادة اإلتصـال ب� نَغَدَه وأورميه حيث أن التـأخير في

أداء هذه ا{همة كان سيسفر عن تغيير تام في أوضاع قوات اجليش.
في ١٨ آذارZ قرر قـائد الفرقة أن تتـوجه الى دزي قوة مـؤلفة من فوج خـيالة
كردسـتانZ الذي جاء الى أورمـيه قـادماً من نَغَدَه قـبل أربعة أيام لتـشكيل قوة
إحتـياطيـةZ الى جانب بطـرية مدفع ٧٥ ومـدرعة ورتل هاون من أورمـيه بقـيادة
علي قـولي مظفـري زنگنه. وبعـد تأم� طريق نَغَـدَه - أورمـيه تهـاجم القـوة من

جهة طريق دزي وسياوان لتسهيل تقدم الوحدة ا{تواجدة في وادي قاسملو.
في السـاعة السابـعة من صبـاح ١٩ آذارZ انطلقت القـوة ا{ذكورة من أورمـيه
بإجتــاه دزي وبـوصــولهــا وجـــدت قــوة اجلندرمـــة التي أرسلت بـالشــاحنـت� في
مواجـهة ا{سلح� في مرتفـعات جنوب شَيـتان آوا. في الوقت نفسـه وصل قائد
الفرقـة اللواء همايوني الذي كـان عائداً من نغده الى أورمـيه بعـد مباحـثاته مع
Zفـأمـر العـقـيـد علي قـولي مظفـري زنگنه آمـر الوحـدة Zقـائد القـوات العـراقـيـة
بجمع ا{علومات من موقعه في ا{رتفـعات واحملافظة على إستمرار اإلتصاالت.
فـأفـاد آمـر الوحدة مـن العشـائر ا{والـية واحـتل ا{رتـفعـات ا{ذكـورة ليـالً وبهـذا

استقرت األوضاع في أغلب ا{واقع.
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مواساتهم واحليلولة دون أن تسبب هذه اخلسائر لهم الفتور والتثبيط.
و- تعي� ثالثة من قادة الوحدات لعمليـاتكمZ أحدهم في الشمال في منطقة
مَـرْگَـوَرZ والثـاني في وادي قـاسملـو وجناحي الواديZ والثـالث في منطقـة
نَغَـدَه وصوفـيانZ وتكون مـهمـة هؤالء تنظيم الوحـدات وتوجيـههـا وتنفيـذ

األوامر الصادرة اليها.
ز- إلتـزام الدقـة فـي مـجـال اإلتصـال ب� الوحـدات واحملـافظـة على اإلتصـال

الدائم بينكم وب� الوحدات.
ح- حـمـاية الوحـدات تسـتـدعي الدقـة ا{تناهيـةZ والتـزام احلـيطة واحلـذرZ في
اللـيـــالي بصـــورة خــــاصـــة وعلى األخـص في ا{ضـــايـق والوديان والـطرق
وا{ســالك فـتــجب مــراقـبــتـهــاZ ألن البــارزاني� حــاذقـون في اإلفــادة من

التضاريس بأحسن صورة.
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