
 
 

 ماهنامه کارگری ، ارگان کارگری چریکهای فدائی خلق ایران: به نقل از 
 ١٣٩۶ ماه ادردخ ، پانزدهم ۴١شماره 

 
 

  زاده آقاوردی حميددر باره زندگی رفيق شهيد 
  

  
 

 در سال - صدا می کردند" کاک کاووس"ردستان رفقا او را که در ُک -چریک فدائی خلق رفيق حميد آقاوردی زاده 

پدرش کارگر ساده ای بود که . ر آذر شهر در یک خانواده زحمتکش آذربایجانی چشم به جهان گشود د١٣٣٣

 توسط گاری دستی کوچکش زندگی محقر خانواده اش را "دوره گردی"زمانی با کار ساختمانی و زمانی دیگر با 

 کمک به خرج خانواده  برای رفيق حميد از همان کودکی ضمن درس خواندندر چنين اوضاعی،. تامين می نمود

رفيق حميد چه به .  به این ترتيب از همان ابتدای زندگی با رنج کار آشنا شدبه انجام کارهای مختلف پرداخت و 

پرورده  با کار و زحمت بار آمد و  به خاطر اجبار خودش به کار کردندليل شرایط سخت معيشتی خانواده و چه

ده را با گوشت و پوست خود  بيشمار کارگران و توده های رنجدیهمين امر به وی کمک کرد تا رنج های. شد

   .بشناسدبهتر لمس کرده و استثمارگران زالو صفت را 

  

به ادامه در دبيرستانی  در زادگاه خود، آذرشهر ،رفيق حميد، این فرزند رنج و زحمت پس از پایان دوره دبستان

فعاليت های فرهنگی رفيق بهروز و در سایه . آن بودتحصيل پرداخت که رفيق بهروز دهقانی یکی از دبيران 

محيط خوبی برای پرورش فکر و رشد آگاهی های مبارزاتی محصلين به وجود آمده ، در این دبيرستان دوستانش 

 و با  رفيق حميد از این شانس نيز برخوردار بود که مستقيما یکی از شاگردان رفيق بهروز دهقانی بود .بود

آگاهی .  که باعث رشد آگاهی انقالبی اش می شددهائی بپرداز وانست به خواندن کتابرهنمود های او ت

بهتر می توانست به علل رنج و شرایط دشوار خانواده خود و هم طبقه ، انقالبی او هر چه بيشتر باال می رفت 

نان مردم فزونی در این پروسه بود که کينه اش نسبت به استثمارگرن زالو صفت و به دشم. ای هایش پی ببرد

  .  و جال می یافتمی گرفت

  



تداوم  رفيق حميد نيز به موج انقالب پيوست و در ١٣۵۶ -١٣۵٧با رشد مبارزات انقالبی در جامعه در سال های 

هر چه تمامتر راه وی را با سر افرازی کوشيد راه معلم انقالبی اش با پيوستن به صفوف چریکهای فدائی خلق 

رد ردستان منتقل شد و فعاالنه در جنبش خلق ُکمبارزه به ُک  برای تداوم مبارزه١٣۶٠  او در سال.طی نماید

ها عمليات نظامی چریکهای  در ده)  کاک کاووس(از این زمان تا لحظه شهادتش، رفيق حميد . شرکت نمود

فدائی خلق عليه مزدوران رژيم منفور جمهوری اسالمی شرکت کرد که در برخی از این عمليات او فرماندهی و 

یا معاونت نظامی دسته های پيشمرگه چریکهای فدایی خلق را بر عهده داشت و مدتی نيز مسئول سياسی 

، این چریک فدائی و پيشمرگه )کاک کاووس(د آقاوردی زاده اشت یاد رفيق حميدر گراميد. تيم های پيشمرگه بود

  :رد به برخی از عمليات های وی در زیر اشاره می کنيمخلق قهرمان ُک

  

 که منجر به انهدام یک زیل ٧/٨/۶٢عمليات مين گذاری در جاده نهينی روبروی دامداری به تاریخ  - ١

    اسالمی گردید نفر از مزدوران جمهوری٣٠ارتشی و کشته و زخمی شدن 

  ٢٠/۵/۶٣به تاریخ " بنه خوه"و " کانی نو"های مزدور ارتش در مقابله با نيرو - ٢

  ٢٧/٧/۶٣در منطقه بانه، به تاریخ " کيله"های ضد خلقی در روستای   درگيری با جاش- ٣

  ٢٠/٨/۶٣واقع در منطقه بانه به تاریخ ) عباس آباد - ننور( عمليات کمين جاده - ۴

فرماندهی یک دسته ،  که در این عمليات ٢١/٢/۶۴ه پایگاه خوله پوله سردشت به تاریخ  حمله ب- ۵

  .از پيشمرگان چریکهای فدائی خلق بر عهده کاک کاووس بود

  

پيشمرگان خلق ، ها در جریان نبرد و زیر فشار حمالت ارتش و پاسداران ارتجاع جمهوری اسالمی  در آن سال

بطور ، در جریان این نقل و انتقاالت . ردستان عراق عقب نشينی نموده بودندشده ُکرد به تدریج به مناطق آزاد ُک

پيشمرگان چریکهای فدائی خلق هم از این منطقه به عنوان پشت جبهه ای برای مبارزه با جمهوری ، طبيعی 

اقی قرار رد عرسرانجام در جریان فعاليت در این منطقه که تحت کنترل نيروهای ُک. اسالمی سود می بردند

کاک (  بمباران روستای هومر قوم به وسيله ارتش عراق رفيق حميدر بر اث١٣۶۴ اسفند ماه ١٩ که روز داشت بود

  . بر اثر اصابت گلوله توپ ارتش جنایتکار عراق به شهادت رسيد) کاووس

  

رد که برای  ُکبه این ترتيب چریکهای فدائی خلق یکی از یاران فراموش نشدنی خود را از دست دادند و خلق

اما خاطره او در قلب توده ها . یکی از پيشمرگان دلير و فرماندهان شجاع خود را از دست داد، آزادی می جنگيد 

  .هميشه زنده خواهد ماند

  

!وردی زاده گرامی و راهش پر رهرو بادیاد رفيق شهيد حميد آقا

 


