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׳׳غالمرضا هاللي׳׳ كه از رزمندگان و جانبازان جنگ تحميلي اس��ت در سال 1343
در شهرس��تان مراغه به دنيا آمد .با شروع تابس��تان سال  1363راهي جبهههاي جنگ شد
و حدود  54ماه در نبرد با دش��من متجاوز بعثي ش��ركت كرد .غالمرض��ا همراه با دو برادر
ديگرش دوش��ادوش رزمندگان لشكر  31عاشورا در عملياتهاي مختلف شركت كرد و در
اين گفت وگو خاطرات خود را از حضور در جبهههاي جنگ اينگونه برايمان بازگو كرد...
اينجا ماندني شديم
س��ال  1367كه از راه رس��يد فرماندهي لشكر
عاش��ورا از مس��ئولين گ��ردان اميرالمومنين(ع)
خواس��ت نيروها را آم��اده ماموريت جديدي كند
تا در ׳׳ارتفاعات گوجار׳׳ در خط پدافندي مس��تقر
شوند.
قبل از رفتن نيروها به منطقه،من كه مسئوليت
يكي از دس��تههاي ׳׳گروهان دو׳׳ را عهدهدار بودم،
همراه با ديگر نيروهاي كادر گردان راهي شهر بانه
ش��ديم و بعد از عبور از رودخانه مرزي در نزديكي
׳׳شهر ماووت׳׳ در كردستان عراق به موقعيت بني
هاشم رفتيم.
فرمان��ده گردان چند س��اعتي در باالي ارتفاع
گوج��ار توضيحاتي درب��اره خط پدافن��دي داد و
فرماندهان گروهان و دستهها را نسبت به مواضع و
خطوط مقدم دشمن بعثي توجيه كرد.
آن روز را هرگز فراموش نميكنم چون در آن
چند س��اعتي كه ارتفاع گوجار بوديم ،׳׳سهراب
حس��ين نژاد׳׳ معاون گروه��ان يك نميدانم چه
دي��د كه رو به من كرد و گفت :براي هميش��ه در
اينج��ا ماندني ش��ديم و هيچكس س��راغي از ما
نخواهد گرفت!
اين سخنان سهراب ساليان سال است كه ذهنم
را درگي��ر كرده و تاكنون نتوانس��تهام جوابي براي
آن پيدا كنم.به شهر دزفول و پادگان شهيد باكري
بازگشتيم و بعد از تجهيز و آماده كردن رزمندگان
گردان س��وار بر خودروها راهي اردوگاه بني هاشم
در نزديكي ׳׳شهر ماووت׳׳ عراق شديم.
نيروه��ا را ب��ه دامن��ه ارتفاعات گوج��ار و به
׳׳موقعيت آزمايش׳׳ برديم كه مقر نيروهاي گردان
ب��ود و چند كيلومتري با خط مقدم فاصله داش��ت.
يكي از گروهانها در ׳׳ش��يار گوج��ار׳׳ قرار گرفتند
و نيروه��اي گروه��ان ديگر در س��نگرهاي باالي
׳׳تپهاصغري׳׳ مستقر شدند و سومين گروهان هم به
عنوان احتياط آن دو گروهان در موقعيت آزمايش
به حالت آماده باش به سر ميبرد.
تپه اصغ��ري در دامنه ارتفاع��ات گوجار قرار
داش��ت و نيروهاي دش��من در باالي ارتفاع االغلو
مس��تقر بودند و ديدبانها هر روز گزارش جديدي
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از نقل و انتقال خودروهاي زرهي و رفت و آمدهاي
پرشمار نيروهاي دشمن ميدادند و در غروب يكي
از آخري��ن روزهاي خرداد ماه ب��ود كه گلولههاي
توپ و خمپاره دش��من روانه مواضع رزمندگان در
تپه اصغري ش��د و هر لحظ��ه بر تعداد اين حمالت
افزوده ميشد .آن شب در سنگرها در ميان باراني
از گلوله كه فرود ميآمد تا صبح بيدار مانديم و هوا
كه روشن شد ،بر شدت گلوله باران توپخانه ارتش
صدام افزوده ش��د و ما از باالي تپه اصغري ،ش��يار
گوجار را به خوبي ميديديم و از وضعيت ׳׳سهراب
حس��ين ن��ژاد׳׳ و ديگر نيروه��اي گروهان يك كه
در آنجا مس��تقر بودند بيش��تر نگران و مضطرب
ميش��ديم ،گويي نيروهاي بعثي ميكوشيدند شيار
گوجار را ش��خم بزنند و صخرهها و تخته س��نگهاي
داخ��ل آن را زي��ر و رو كنند و ديگر اميدي به زنده
مان��دن آنه��ا و رهايي از اين جهن��م آتش و انفجار
نداشتيم.
در اين ميان هم نيروهاي پياده دشمن پيشروي
به س��وي مواضع رزمندگان را آغاز كرده بودند و
هر لحظه بر تعدادش��ان افزوده ميش��د كه ناگهان
نگاهم به پايين تپه افتاد كه چند رزمنده از گروهان
يك از راه باريكي كه از ميان درختان ميگذشت از
طرف شيار گوجار ميكوشند به باالي تپه اصغري
برسند.آنها خسته و آشفته بودند و ׳׳حسن جمادي׳׳
از تش��نگي و عطش زبان و گلويش خشك شده بود
و زبانش در دهان نميچرخيد و قادر به حرف زدن
نبود.
به س��رعت دبه آبي را كه در زي��ر آفتاب داغ
ش��ده بود به او دادم و از شدت تشنگي دبه را باالي
س��ر آورد و همچنان كه مشغول خوردن آب شد،
كمي كه حالش بهتر ش��د و با بغضي در گلو مانده از
نزديك شدن دشمن و شهادت تعدادي از دوستان
و همرزمانش گفت كه مظلومانه در ش��يار گوجار
آسماني شدند.
گلوله باران مواض��ع رزمندگان همچنان ادامه
داشت و نيروهاي دشمن با تصرف ارتفاع گوجار به
پيشروي و محاصره شيار گوجار و تپه اصغري ادامه
ميدادند و هر لحظه محاص��ره رزمندگان گردان
اميرالمومنين(ع) تنگتر ميشد.

׳׳عل��ي پورصادق׳׳ فرمانده گروه��ان دو از من
خواست نيروهاي دسته را آماده كنم تا شايد بتوان
به كم��ك رزمندگاني كه در ش��يار گوجار اميدي
به زنده ماندنش��ان بود ،برويم و از تصرف شيار به
دست نيروهاي بعثي جلوگيري كنيم.
ما هم در حال آماده ش��دن و حركت به س��وي
ش��يار گوجار بوديم ك��ه ׳׳بهمن جم׳׳ از دوس��تان
صميمي كه هميشه در روزهاي سخت و دشوار يار
و ياورم بود ،از من خواست با دقت بيشتر اطراف را
بررسي كنم و زير نظر بگيرم.
حق با او بود ،چرا كه بعد ازتصرف ارتفاع گوجار
توس��ط نيروهاي دشمن ،بيشتر از گذشته در ديد و
تيررس آنها بوديم و قبل از رسيدن به شيار گوجار
نيروهاي بعثي آنجا را هم تصرف ميكردند و رفتن
ما باعث تلفات و قلع و قمع نيروها ميشد.
نظرات بهمن جم را با فرمانده گروهان در ميان
گذاش��تم و او در آن ش��رايط س��خت و بحراني كه
هر لحظه نيروهاي دش��من ب��ه مواضع رزمندگان
نزديك ميش��دند ،از اين تصميم صرف نظر كرد و
از من خواس��ت تا نيروها را به پايين تپه و به سمت
موقعيت آزمايش حركت دهم.
پورص��ادق و چند فرمانده ديگ��ر همراه با نادر
نيرومند فياض و سه چهار نيروي قديمي ،همچنان
در ب��االي تپ��ه اصغري مان��ده بودند و با ش��ليك
گلولهه��اي تيربار دوش��كا و آرپيج��ي از حركت
دشمن به سمت باالي تپه جلوگيري ميكردند.

قبل از عزيمت به ارتفاع گوجار؛ هاللي در جمع
همرزمان و شهيدان احمد صالحي و حسن جمادي

