اﯾن ﻣطﻠب ﺗوﺳط ﺑﺎﻧو ﺳوﺳن ﺣﻘﺑﯾن ﯾﮏ ﺗن از ھوادارن ) ﺳﺎﻣﺎ( در ﮐﺎﻧﺎدا ،ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﮭم ﺟوﻻی ﺳﺎل روان در ﻣﺣﻔل
ﮔراﻣﯾداﺷت از روز ﺷﮭدا ﺗﻘدﯾم ﺣﺿﺎر ﮔردﯾد:

ﺣﻔﯾظ آھﻧﮕر ﭘور ﮐﯽ ﺑود؟
ﺣﻔﯾظ آھﻧﮕر ﭘور در ﺳﺎل  ۱۳۳۱ھﺟری ﺷﻣﺳﯽ ،در ﯾﮑﯽ از دھﮑده ھﺎی ﺷﺎداب دره ی ﭘﻧﺟﺷﯾر در ﺧﺎﻧواده روﺣﺎﻧﯽ-
ﮐﺎرﮔر ﭼﺷم ﺑﮫ ﺟﮭﺎن ﮔﺷود .او ﻣﮑﺗب اﺑﺗداﯾﯾﮫ را ﺗﺎ ﺳﮫ ﺳﺎل در زادﮔﺎھش درس ﺧواﻧد ،ﺑﻌد راھﯽ ﮐﺎﺑل ﺷد و در ﻟﯾﺳﮫ ﺣرﺑﯽ
ﮐﺎﺑل ﺗﺎ ﺻﻧف دھم آن ﻟﯾﺳﮫ ﻧظﺎﻣﯽ را اداﻣﮫ داد.
او ﺑﮫ زودی ﺑﮫ دﻧﯾﺎی ﭘر طﻼطم ﺳﯾﺎﺳت و ﻣﺑﺎرزه ﮐﺷﺎﻧده ﺷد .از آﻧﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ در اﻣر ﻣﺑﺎرزه ﺷوق و اﺳﺗﻌداد ﺳرﺷﺎری
داﺷت ،در ھﻣﺎن زﻣﺎن ﺑﺎ طﺎھر ﺑدﺧﺷﯽ وﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ﺑر ﻗرار ﮐرد.
وی در اوج ﻣﺑﺎرزات روﺷﻧﻔﮑری ﺳﺎل  ۱۳۵۱ -۱۳۴۹ﺧورﺷﯾدی رﺷد و ﺑﺎﻟﻧدﮔﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﭘﯾدا ﮐرد ،ﻟﯾﺳﮫ ﺣرﺑﯽ را ﺗرک
ﮔﻔﺗﮫ ﺑﮫ زﻧدﮔﯽ و ﻣﺑﺎرزه ی زﯾر زﻣﯾﻧﯽ وﺣرﻓﮫ وی روی آورد.
ﺑﺎ ﺗﺎﺋﺛﯾرﭘذﯾری از آﻣوزش ھﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑزرگ ﺟﮭﺎن ،ارﻧﺳﺗوﭼﮫ ﮔوارا ﺑﺎورﻣﻧد ﺑﮫ ﺟﻧﮓ ﮔورﯾﻼﯾﯽ و ﭼرﯾﮑﯽ ﮔردﯾد و ﺑﺎری
ھم ﺑﺎ ﯾﺎراﻧش ﺑﮫ راه ﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﭘرداﺧت و ﻗُﻠﮫ ھﺎی ھﻧدوﮐش و ﭘﺎﻣﯾر را زﯾر ﭘﺎ ﮔذاﺷت.
ﺣﻔﯾظ آھﻧﮕر ﭘور ﺑرای دﻓﺎع از ﺣﻘوق ﻣﺣروﻣﺎن و ﺗﮭﯽ دﺳﺗﺎن ﺟﺎﻣﻌﮫ ،در زﻣﺎن ﺣﮑوﻣت ﺟﻣﮭورﯾت داود ﺧﺎن ) ۱۳۵۲-
۱۳۵۷ﺧورﺷﯾدی( ﺳﻼح ﺑر دوش ﮔرﻓت و از ﻣوﻗﻌﯾت ﭘﺎﺋﯾن ﺗرﯾن ﻻﯾﮫ ھﺎی روﺳﺗﺎﯾﯽ دﺳت ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ زد.
ھﻣﺳو ﺑﺎ ﻣوﻻﻧﺎ " ﺑﺣراﻟدﯾن ﺑﺎﻋث" در ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ  ۱۳۵۴ﺧورﺷﯾدی در " درواز" ﺑدﺧﺷﺎن ،ﻓرﻣﺎﻧدھﯽ ﻧظﺎﻣﯽ ﮔروه
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺷﺎن را ﺑﮫ ﻋﮭده ﮔرﻓت و ﺑﺎ اﺳﺗﺑداد و ﺗظﻠم رژﯾم داودی ﺑﯾش از ﭼﮭل روز در داﻣﻧﮫ ﮐوه ھﺎ و دره ھﺎ ﺟﻧﮕﯾد.
ﺣﻔﯾظ آھﻧﮕر ﭘور ﻋﻘﯾده داﺷت ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣردم ﺑﺎ وﺟود ﻓﻘر و ﺑد ﺑﺧﺗﯽ ھﺎی ﻓراوان ﺑﻧﺎ ﺑر ﻧﺎآﮔﺎھﯽ اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و ﻓرھﻧﮕﯽ،
روی ﺑﮫ اﻋﺗراض و ﻋﺻﯾﺎن ﻧﻣﯽ آورﻧد ،ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔروه ھﺎی ﭘﯾﺷرو وارد ﻣﺑﺎرزه ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و روﯾﺎ روی ﺑﺎ اﺳﺗﺑدادﮔران
ﻧﺷوﻧد ،ﻧﺧواھﯾم ﺗواﻧﺳت اﯾن ﺧﻠﻖ ﺳﺗﻣﮑش را ﺑراﻧﮕﯾزاﻧﯾم.
در ﻣورد آھﻧﮕرﭘور ،زﻧدﮔﯽ و ﻣﺑﺎرزات اش زﯾﺎد ﮔﻔﺗﮫ و ﻧوﺷﺗﮫ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﻣن ﺑﺧﺎطر ﻣﺣدودﯾت وﻗت از ﺑﺎزﻧﮕری و ﯾﺎد
آوری آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﮔذرم و ﺗﻧﮭﺎ ﭘره ﮔراف ﻣﺧﺗﺻری از ﻧوﺷﺗﮫ ای داﮐﺗر ﺳﯾﻧﺎ دﻟﯾری زﯾر ﻋﻧوان " ﻗﯾﺎم ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ  ۱۳۵۴درواز
و ﺗﺑﻌﺎت آن" ﻣﯽ آورم ﮐﮫ در آن ﺑﺎورﻣﻧدی او را ﺑﮫ ﻣﺑﺎرزه ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ ﻧﺷﺎن ﻣﯾدھد:
"ﻣواﻓﻘﺎن و ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺣرﮐت درواز ،ﺑﺎ ﻧوﻋﯽ اﮐﻠﮑﺗﯾﺳم و ﻧوﺳﺎن اﻧدﯾﺷﮫ ﮔرﻓﺗﺎر ﺑودﻧد .ﺷﻣﺎری از رده ھﺎی ﮐﺎدر رھﺑری ،در
ﭘﻧﮭﺎن اﯾن ﻋﻣل راﻧﮑوھش ﻣﯾﮑردﻧد و در ﻣواردی از ﻣواﺿﻊ ﺧوﯾش اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد .ﺷﻣﺎر دﯾﮕر ﺑﺎ ﭘذﯾرﻓﺗن ﭘﯾﺎﻣد ﺷﮑﺳت
ﮔروه ،درﺗداوم ﻋﻣل ،اﯾن ﺣرﮐت را اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﯽ ﮐردﻧد.
آھﻧﮕرﭘور ﺑﺎ ﻧوﺷﺗن رﺳﺎﻟﮫ ھﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم " ده ﺳﺎل ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﻋﻣل" و " آﻧﭼﮫ اﻧﻘﻼﺑﯾون ﺑﺎﯾد ﺑداﻧﻧد" ﻣﯾداﻧﺳت ﮐﮫ ﺟرﯾﺎن ﻋﻣل
ﺑرای ﺑﺳﯾﺎری از اﻋﺿﺎی ﻣﺣﻔل و ھواداران ﺳﻧﮕﯾن اﺳت اﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺎور او راه ھﻣﺎن ﯾﮑﯽ ﺑود وآن ھم ﺑرﭘﺎﯾﯽ ﻗﯾﺎم ھﺎی
ﻣﺳﻠﺣﺎﻧﮫ و ﺗداوم ﺟﻧﮓ ﭼرﯾﮑﯽ در ﻣﻧﺎطﻖ ﮐوھﺳﺗﺎن ﺷﻣﺎل"
آﻧﭼﮫ در ﯾﺎد آوری زﻧدﮔﯾﻧﺎﻣﮫ دﻟﯾر ﻣردی ﺑﻧﺎم آھﻧﮕر ﭘور از طرف ﮔروه ﯾﺎران ﭘﯾﺷﯾن او ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽ ﻣﺎﻧد ،ﺗذﮐﺎر ﻣوﺿﻊ
ﮔﯾری دوران اﺧﯾر ﻣﺑﺎرزاﺗﯽ اوﺳت ﮐﮫ در رﺳﺎﻟﮫی ﺑﻧﺎم " ﻋﻠﯾﮫ اﭘورﺗوﻧﯾﺳم" ﮐﮫ ﭘس از ﺷﮑﺳت ﻗﯾﺎم درواز ﻧوﺷﺗﮫ ﺑود.

آﻧﮭﺎ از اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ ﯾﺎد ﻧﻣﯽ ﮐﻧﻧد .ﺑﻧﺎ ﺑر روﯾت اﯾن ﻧوﺷﺗﮫ وی در ﺳﺎل  ۱۳۵۶ﺧورﺷﯾدی ،ﯾﮑﺳﺎل ﻗﺑل از ﮐودﺗﺎی ﺣزب
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ راﺑطﮫ ﺧود را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ) ﻣﺣﻔل اﻧﺗظﺎر( ﻗطﻊ ﻣﯽ ﮐﻧد و ﻋﻣﻼ ﺑﺎ ﺷﻣﺎری ﮐوﭼﮏ از ﯾﺎران ﺧود ،ﺑر ﺣﺳب
ﺷﻧﺎﺧت و ھﻣﻧواﯾﯽ دراز ﻣدﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ داﺷت ،ﺑﺎ ﮔروه ﻣﺟﯾد ) ﻣﺣﻔل ﺷﻣﺎﻟﯽ( ﮐﮫ ﻗﺑل از ﺗﺷﮑﯾل ) ﺳﺎﻣﺎ( ،ﺑﮫ اﯾن
ﻧﺎم ﯾﺎد ﻣﯽ ﺷد ،ﻣﯽ ﭘﯾوﻧدد.
رژﯾم ﺟﻣﮭوری داود ﺧﺎن ﺣﻔﯾظ آھﻧﮕر ﭘور را اﻋدام ﻧﮑرد و ﺑﮫ زﻧدان اﻧداﺧت اﻣﺎ اﯾن ﺣزب " دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ" ﺑود ﮐﮫ ﭘس
از ﺑﮫ اﻗﺗدار رﺳﯾدن از طرﯾﻖ ﮐودﺗﺎی ﺛور ،آھﻧﮕرﭘور را اﻋدام ﮐرد .اﯾن ﺣزب ﺣﺗﯽ طﺎھر ﺑدﺧﺷﯽ را ﻧﯾز ﺗﯾر ﺑﺎران ﮐرد،
در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ اداﻣﮫ دھﻧدﮔﺎن ) ﻣﺣﻔل اﻧﺗظﺎر( ﮐﮫ ﺑﻌد ھﺎ ﺳﺎزا را ﺗﺷﮑﯾل دادﻧد ،ھر ﮔز اﻋدام آھﻧﮕرﭘور را از طرف ﺣزب "
دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ" ﺑﺧﺻوص ﺟﻧﺎح ﭘرﭼم آن را ﻣﺣﮑوم ﻧﮑردﻧد .اﻋﺿﺎی ﺣزب" دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ" ﺑﮫ ﺷﻣول ﺧﻠﻘﯽ ھﺎ و
ﭘرﭼﻣﯽ ھﺎ دوﺷﺎدوش ﯾﮑدﯾﮕر ﻓرزﻧدان اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺷور را ﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐردﻧد و ﺑرای ﺗﺣﮑﯾم ﻗدرت اھرﯾﻣﻧﯽ ﺧوﯾش ،ﺧون
ﻣﺑﺎرزان ﻣﻠﯽ را ﻣﯽ رﯾﺧﺗﺎﻧدﻧد.
ﺣﻔﯾظ آھﻧﮕرﭘور ،آﺷﮑﺎرا در ﺳرآﻏﺎز ﮐودﺗﺎی ﺛور و ﺗﺳﻠط ﺣزب دﻣوﮐراﺗﯾﮏ ﺧﻠﻖ ،ﺑﮫ اﺳﺎس ﻧوﺷﺗﮫ آن رﺳﺎﻟﮫ ﯾﺎد ﺷده ،ﻋﻠﯾﮫ
ﺳﯾﺎﺳت ھﺎی ھﻣﮑﺎری رھﺑری ﮔروه ) ﻣﺣﻔل اﻧﺗظﺎر( اﯾﺳﺗﺎد و ﻣوﺿﯾﻊ ﮔﯾری ﺧود را روﺷن ﮐرد.
آھﻧﮕرﭘور درﺳﺎل ھﺎی زﻧدان از طرﯾﻖ ﻓردی ﺑﻧﺎم ﻣﻠﻧﮓ ﻋﻣﺎر ،ﻣﺷﮭور ﺑﮫ دادﻣﺣﻣد ﮐﮫ از ﮐﺎدر ھﺎی ) ﻣﺣﻔل ﺷﻣﺎﻟﯽ( ﺑود ،ﺑﺎ
ﻣﺟﯾد ﮐﻠﮑﺎﻧﯽ راﺑطﮫ ﺑر ﻗرار ﮐرد و ﭘس از ﺳﺎل۱۳۵۴ﺧورﺷﯾدی او دﯾﮕر ﻋﺿو )ﻣﺣﻔل اﻧﺗظﺎر( ﻧﺑود ،ﭼﮫ رﺳد ﺑﮫ آﻧﮑﮫ وی
را ﺳﺎزاﯾﯽ ﺑﺧواﻧﻧد ﮐﮫ ﻣﺳﻠﻣﺎ ً ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ دﯾﮕری ،ﺳوا از آن ﭘﯾﺷﯾﻧﮫ دارد.
ﯾﺎدش ﮔراﻣﯽ وراھش ﭘر رھرو ﺑﺎد.

