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امام حسن مجتبي (ع)

سوي رزمندگان كه در حال عبور از ميدان مين
متر زمين منطقه را با موانع نظامي بسيار پيچيده
بودند ،شليك ميشد .تعدادي از رزمندگان در
براي حفاظت از ׳׳شهر بصره׳׳ مسلح كرده بودند.
داخل ميدان مين به شهادت رسيدند و عدهاي
دژي مستحكم كه خاكريزهاي مثلثي معروف در
ديگر زخمي وخونين منتظر كمك بودند.
روبرويمان قرار گرفته بود .مثلث بزرگي كه سه
صداي انفجار و صفير گلوله هم با ناله مجروحان در
مثلث متوسط را در خود جاي داده بود و در ميان
همميپيچيدودراينميانرحمان(حسين)اسالمي
هر يك از اين مثلثها سه مثلث ديگر قرار داشت.
فرمانده دالور گردان ميكوشيد نيروهايش را به
در راس هر مثلث سنگري بود كه قبضه توپ
سنگرهاي دشمن در باالي خاكريز برساند كه
ضدهوايي در آن كار گذاشته بودند و در انتهاي
ناگهان گلوله دشمن پيشاني او را شكافت و اسالمي
هر ضلع مثلث سنگرهاي تيربار قرار گرفته بود و
آسماني شد.
نيروهاي بعثي از روي دژ بر كانال و دشت تسلط
كامل داشته و هر جنبندهاي را هدف گلولههاي
تانكها و نفربرها در آتش ميسوختند
خود قرار ميدادند .فرمانده گردان از حسن زماني
و درحال پاكسازي سنگرهاي دشمن
خواست از سمت راست و در كنار كانال به حركت
بوديم كه ناگهان در چند كيلومتر جلوتر
و در روبرويمان داخل دشت با كوهي از ايستاده ازچپ نيكوگفتار،قريب،منتظري ونشسته ازچپ شهيدرحمان اسالمي ادامه دهد و من به همراه نيروهاي گروهان از
سمت چپ در امتداد كانال گسترش يافتيم تا منطقه
آتش روبرو شديم.
در اين شرايط با فريادهاي بيسيمچي و لب خواني را شناسايي كنيم.
بعدازشهادتفرماندهوبادالوريعجيبرزمندگان او بود كه فهميدم ديگر رزمندگان گردان كه به نبردبادشمنوكيلومترهاپيادهرويدرگرمايمنطقه
بود كه در حملهاي برق آسا سنگرهاي دشمن درهم پيشروي ادامه داده بودند به محل تجمع تانكهاي باعث شده بود از ضعف و تشنگي شديد گلويم به
كوبيده شدند.
دشمن رسيدهاند .جايي كه ارتش بعث به محض سوزش درآيدو بيحال به حركت ادامه دهم .ناگهان
قريب همراه با نيروهاي دو گروهان توانست تاريك شدن هوا ،براي در امان ماندن تانكها از با يك نفربر روبرو شديم و از حركت بازمانديم.
سنگرهاي دشمن در خاكريز خط مقدم آنها را منهدم حمالتاحتماليرزمندگان،آنهارابهآننقطهمنتقل شنيدن لهجه شيرين اصفهاني از اطراف نفربر نور
كند وسپس در دشت صاف و هموار براي ادامه كرده بود .اما رزمندگان گردان با ديدن انبوهي از اميدي در دلهايمان روشن كرد .رزمندگان تيپ امام
ماموريت گردان به پيشروي ادامه داد .به پشت خودروهاي زرهي با آرپيجي و نارنجك به انهدام حسين (ع) بودند كه بعد از شكسته شدن خط دشمن
خاكريز دشمن كه رسيدم در زير نور گلولههاي آنها پرداختند و حاال خودروهاي زرهي در آتش توسط نيروهاي گردان حمزه به نزديكي كانال آمده
منور با ديدن تانكها و نفربرهاي دشمن كه در پشت ميسوختند و زبانههاي آتش منطقه را همانند روز بودند .همراه با شمشكي بيسيمچي گروهان به نفربر
خاكريز باقيمانده بودند ،به خود آمدم!
روشن كرده بود .سنگرهاي دشمن كه پاكسازي نزديك شديم تا شايد قطره آبي براي گلوي خشك
پس از حركت نيروهاي گروهان جلوگيري كردم شد بر سرعت گامهايمان افزوديم .در ميانه راه با شدهمان پيدا كنيم.
و از جالل ده بزرگي نيروي شجاع و دلير گروهان گروهي از نيروهاي نظامي روبرو شديم و به تصور در پشت نفربر را كه باز كردم با صحنه شگفت
خواستم همراه با نيروهاي يك دسته به طرف راست آنكه نيروهاي گردان هستند به آنها نزديك شديم انگيزي روبرو شدم .داخل نفربر پر بود از بستههاي
خاكريز حركت كند و خود به همراه دستهاي ديگر اما به سرعت فهميديم كه نيروهاي فراري بعثي آبميوه كه در داخل يخ بودند .به سرعت شروع به
از رزمندگان از سمت چپ به پاكسازي و انهدام هستند كه از معركه جنگ گريختهاند و سرگردان خارج كردن آبميوهها كردم و به همرزمانم ميدادم.
تانكهاي دشمن در پشت خاكريز پرداختم.
از عطش و خشكي و سوزش گلو چهار پنج آبميوه
در منطقه به دنبال راه نجاتي ميگردند.
با شليك گلولههاي آرپيجي بود كه تانكها را هدف در ادامه ماموريتمان بود كه بعد از ساعتها پياده روي را باز كردم و يكي پس از ديگري شروع به خوردن
قرار ميدادم و از ديگر رزمندگان ميخواستم با در پشت كانال عميقي از حركت بازمانديم .قبل از آنها كردم.
انداختن نارنجك به داخل نفربرها به انهدام آنها عمليات با ديدن عكسهاي هوايي از وجود كانال كه ديگر سرحال و قبراق شده بودم و پس از بررسي
بپردازند .اولين تانكهاي دشمن كه منهدم شدند توسط واحد مهندسي ارتش صدام در منطقه حفر كانال فهميدم كه با عرض زياد و عمق طوالني
يكدفعه نيروهاي بعثي از داخل سنگرها بيرون آمده شده بود ،آگاهي داشتيم .بنابراين با بيسيم رسيدن بدون نردبان و وسيله ،امكان رد شدن از آن وجود
و در تاريكي شب پا به فرار گذاشتند .آن شب با نيروهاي گروهان را به كنار كانال به اطالع فرمانده ندارد .همرزمان در حال خوردن آبميوه بودندكه
شليك پياپي آرپيجي حدود  13تانك دشمن را گردان رساندم .قريب اصرار داشت براي اطمينان يكدفعه صداي غرش هواپيما درمنطقه پيچيد.
منهدم كردم و بر اثر شليكهاي پي در پي خون از بيشتر داخل كانال شوم چرا كه در ميان عدهاي پرواز جنگندههاي دشمن در شب در منطقه عملياتي
هر دو گوشم جاري بود و ديگر صدايي نميشنيدم .شايع شده بود كه نيروهاي دشمن در كف آن قير بيسابقه بود ،حيرت زده به دنبال صدا آسمان را نگاه
ميكردم كه ناگهان با گلولههاي منور خوشهاي كه
رزمندگانازتانكهاونفربرهاباالميرفتندوباانداختن ريختهاند.
نارنجك آتشزا داخل خودروهاي زرهي ،جهنمي از كانال حدود دو و نيم متر عمق داشت و آن را به در باالي سرمان از آسمان به سمت زمين ميآمدند
آتش و دود درمنطقه به راه انداخته بودند .تانكها گونهاي حفر و تراشيده بودند كه ديوارههاي خاكي روبرو شديم تا آن زمان اين همه گلوله منور در
و نفربرها در آتش ميسوختند و درحال پاكسازي آن صاف بود و پايين رفتن و باال آمدن از آن بدون آسمان نديده بودم .منطقه همچون روز روشن شد و
به دنبال آن گلولههاي تيربار دشمن بودكه از روي
سنگرهاي دشمن بوديم كه ناگهان در چند كيلومتر وسيله ،كاري ناممكن به نظر ميآمد.
منور بود كه فهميدم در مثلثيها به سوي ما شليك ميشد .به سرعت از
جلوتر و در روبرويمان داخل دشت با كوهي از آتش با انعكاس نور گلولههاي ّ
روبرو شديم.
انتهاي كانال فقط آب است .نيروهاي بعثي خاك نيروهاخواستمهرچهسريعترازكانالفاصلهبگيرند.
بيسيم را به گوش خود دور و نزديك ميكردم تا كانال را از منطقه خارج كرده بودند تا هيچ عارضه اندكي دورتر از كانال در محلي كه نور كمتر بود و ديد
بتوانم با فرمانده گردان تماس برقرار كنم ،اما بر اثر و جان پناهي در اين دشت صاف وجود نداشته دشمن محدود ،روي زمين دراز كشيديم كه فرمانده
شليك آرپيجي ديگر صدايي نميشنيدم.
باشد .در آنسوي كانال و در فاصلهاي حدود  150گردان از ما خواست برگرديم و...
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