
 

 

، بھ تاریخ نھم جوالی سال روان در محفل از ھوادارن ( ساما) در کانادا تن کی نیسوسن حقبتوسط بانو  مطلباین 
 گرامیداشت از روز شھدا تقدیم حضار گردید:

 

 بود؟ یآھنگر پور ک ظیحف
 -یدر خانواده روحان ریپنجش یشاداب دره  یاز دھکده ھا یکی، در یشمس یھجر ۱۳۳۱آھنگر پور در سال  ظیحف 

 یحرب سھیکابل شد و در ل یرا تا سھ سال در زادگاھش درس خواند، بعد راھ ھییکارگر چشم بھ جھان گشود. او مکتب ابتدا
 .را ادامھ داد ینظام سھیکابل تا صنف دھم آن ل

 یکھ در امر مبارزه شوق و استعداد سرشار ییو مبارزه کشانده شد. از آنجا استیپر طالطم س یایبھ دن یزودبھ  او
 .رابطھ بر قرار کرد یکلکان دیومج ی، در ھمان زمان با طاھر بدخشداشت

را ترک  یحرب سھی، لکرد دایپ شتریب یرشد و بالندگ خورشیدی ۱۳۵۱ -۱۳۴۹سال   یدر اوج مبارزات روشنفکر وی
 .آورد یرو یوحرفھ و ینیزم ریز یو مبارزه  یزندگھ ب گفتھ

 یو بار دیگرد یکیو چر ییالیجنگ گورھ بزرگ جھان، ارنستوچھ گوارا باورمند ب یانقالب یاز آموزش ھا یریرپذیتائث با
 .پا گذاشت ریرا ز ریھندوکش و پام یپرداخت و قُلھ ھا ییمایبھ راه پ ارانشیھم با 

-۱۳۵۲(  داود خان تیت جمھوردستان جامعھ، در زمان حکوم یدفاع از حقوق محرومان و تھ یآھنگر پور برا ظیحف
 .مبارزه مسلحانھ زدھ دست ب ییروستا یھا ھیال نیتر نیپائ تی) سالح بر دوش گرفت و از موقعخورشیدی۱۳۵۷

گروه  ینظام یدر " درواز" بدخشان، فرماندھ خورشیدی ۱۳۵۴مسلحانھ  امیث" در قعبا نی" بحرالد با موالنا ھمسو
 .دیدره ھا جنگ از چھل روز در دامنھ کوه ھا و شیب یداود میشان را بھ عھده گرفت و با استبداد و تظلم رژ یانقالب

 ،یو فرھنگ یاجتماع یفراوان بنا بر ناآگاھ یھا یمردم با وجود فقر و بد بخت یداشت کھ توده ھا دهیآھنگر پور عق ظیحف
با استبدادگران  یرو ایوارد مبارزه مسلحانھ و رو شرویپ یکھ گروه ھا یآورند، تا زمان ینم انیبھ اعتراض و عص  یرو

 .میزانیرانگخلق ستمکش را ب نیتوانست ا مینشوند، نخواھ

 ادیو  یاز بازنگربخاطر محدودیت وقت من  است کھ گفتھ و نوشتھ شده ادیو مبارزات اش ز ی، زندگمورد آھنگرپور در
درواز   ۱۳۵۴مسلحانھ   امیعنوان " ق ریز یریدل نایداکتر س یاز نوشتھ ا یختصرگذرم و تنھا پره گراف م یآنھا م یآور

 :دھدینشان م مسلحانھو  یاسیاو را بھ مبارزه س یآورم کھ در آن باورمند یو تبعات آن" م

در  ،یکادر رھبر یاز رده ھا یشمار .گرفتار بودند شھیسان اندو نو سمیاکلکت ی، با نوعموافقان و مخالفان حرکت درواز "
شکست  امدیپ رفتنیبا پذ گرید شمار. نمودند یانکار م شیاز مواضع خو یو در موارد کردندیعمل رانکوھش م نیا پنھان

 .کردند یحرکت را استقبال م نی، اگروه، درتداوم عمل

عمل  انیکھ جر دانستید" مبدانن دیبا ونیبنام " ده سال مطالعھ و عمل" و " آنچھ انقالب ییبا نوشتن رسالھ ھا آھنگرپور
 یھا امیق ییبود وآن ھم برپا یکیاما بھ باور او راه ھمان  است نیمحفل و ھواداران سنگ یاز اعضا یاریبس یبرا

 "مالدر مناطق کوھستان ش یکیمسلحانھ و تداوم جنگ چر

ماند، تذکار موضع  یاو نا گفتھ م نیشیپ ارانیبنام آھنگر پور از طرف گروه  یمرد ریدل نامھیزندگ یآور ادیدر  آنچھ
 .درواز  نوشتھ بود امی" کھ پس از شکست قسمیاپورتون ھیبنام " عل یاوست کھ در رسالھ یمبارزات ریدوران اخ یریگ



حزب  یقبل از کودتا کسالی، خورشیدی ۱۳۵۶در سال  ینوشتھ و نیا تیکنند. بنا بر رو ینم ادینوشتھ  نیاز ا آنھا
، بر حسب خود ارانیکوچک از  یکند و عمال با شمار یخلق رابطھ خود را با آنھا ( محفل انتظار) قطع م کیدموکرات

 نی، بھ ا( ساما) لی) کھ قبل از تشکی( محفل شمال دیمج گروه داشت، با یکلکان دیکھ با مج یدراز مدت ییشناخت و ھمنوا
 .ونددیپ یشد، م یم ادینام 

خلق" بود کھ پس  کیحزب " دمکرات نیاما ا را اعدام نکرد و بھ زندان انداختآھنگر پور  ظیداود خان حف یجمھور میرژ
 ،باران کرد ریت زیرا ن یطاھر بدخش یحزب  حت نیثور، آھنگرپور را اعدام کرد.  ا یکودتا قیاز طر دنیاز بھ اقتدار رس

را از طرف حزب "  آھنگرپور دند، ھر گز اعدامدا لیبعد ھا سازا را تشک ھمھ دھندگان ( محفل انتظار) کااد کھیدر حال
ھا و  یخلق" بھ شمول خلق کیحزب" دموکرات یاعضا  .حکوم نکردندمرا بخصوص جناح پرچم آن خلق"  کیدموکرات

، خون شیخو یمنیقدرت اھر میتحک یکردند و برا یکشور را شکار م یفرزندان انقالب گریکدیھا دوشادوش  یپرچم
 .ختاندندیر یرا م یمبارزان مل

 ھیعل ،شده ادی، بھ اساس نوشتھ آن رسالھ خلق کیو تسلط حزب دموکراتثور  یآغاز کودتا، آشکارا در سرآھنگرپور ظیحف
 .خود را روشن کرد یریگ عیو موض ستادی( محفل انتظار) ا گروه یرھبر یھمکار یھا استیس

) بود، با ی( محفل شمال یبھ دادمحمد کھ از کادر ھا، مشھور بنام ملنگ عمار یفرد قیزندان از طر یدرسال ھا آھنگرپور
 یمحفل انتظار) نبود، چھ رسد بھ آنکھ وعضو ( گریاو د  خورشیدی۱۳۵۴رابطھ بر قرار کرد و پس از سال یکلکان دیمج

 .دارد نھیشیآن پ زسوا ا ،یگرید خچھیبخوانند کھ مسلماً تار ییرا سازا

 .وراھش پر رھرو باد یگرام ادشی

 

 

 


