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مبارزکوچولو

 انقلب وقیام درجامعه بسترتغیروتحولت تعی$ن کنن$ده وزمین$ه س$$ازدگرگونی وزای$$ش  پدی$ده ه$ا ومق$ولتی اس$ت ک$ه درهنگام$ۀ
 دیگرغیرممکن ومحال است.طبقات،اقشار و لیه های اجتماعی دراین روند دستخوش تحولی عمیق شده وانسانهانیزهمگام ب$$ا

سایر موارد در این راستا دچار تحول و دگرگونی قرارمیگیرند. 

 فروپاش$$$ی،زیر و روش$$دن و تغی$$ر مناس$$بات کهن$$ه واز دورافت$$$اده،براKیندمناسبات جدی$$دوهمگام ب$$اتغیر وتح$$ولت درح$$ال ش$$کل
 گیری،انقلب درفرهنگ هاوقیام درجامعه،رشدخصلت های فردی،پرورش  و بروز استعداد ها و زمینه سازی ب$$رای ب$$روز خص$$ائل
 مثبت ،براKمد و رش$$د چه$$ره هاوشخص$$یت ه$$ای قاب$$ل ومفی$د ب$$ه ح$ال انقلب ومب$$ارزه ،رواKم$$دن فرزن$$دان انقلب،پ$$رورش یافتگ$$ان
 قیام.ازهرقشری و درسنین مختلف. نسل انقلب$ی وب$رای انقلب . درس$نین پ$ائین هم،کودک$$ان و نوجوان$ان.بچ$$ه ه$ای روزه$ای

مبارزه ودرگیری و کاراKمد برای سالهای بعد.سالهای انقلب . 

++  =  ++      

 انسانها بایاد اKوری گذشتۀ افرادی که از کودکی اKنهاراشناخته اند،تصویرهای دور ومربوط به دوران کودکی اKنها را از ذهنشان کم
 کم ازیاد برده و اKخرین مراحل زندگی و تصور نزدیک$ترین روزه$$ای ب$$ه زم$ان ح$ال نزدی$$ک را از اKنه$$ا در خ$اطرخود داش$ته ومجس$$م

  چنین نیست.یاد وخاطرۀ من ازاو هنوز هم همان روز هایقطبیمیکنند.اما برای من  و شاید کسان دیگری هم در مورد ارسلن 
است،یعنی دوران  کودکی ارسلن .1358سال های بعد از قیام و دوران بعد از یورش رژیم در مرداد ماه 

 دورانی که با ارسلن کوچول$$و م$دتی همک$اری مب$$ارزاتی داش$تم.روزه$ای اوای$$ل تس$$لط ارتج$$اع بع$$د از حمل$ۀ وحش$$یانه اش ب$ه
 - سال یورش رژیم  به دستاوردهای مب$$ارزاتی م$$ردم . و روزه$$ای ن$$اامنی وت$$$رس،ناامنی ازشناس$$ایی1358کردستان بود.سال 

شدن از طرف مزدوران ولمپن های جیره خوار رژیم که مبارزین را میشناختند.

 ترس ازدستگیری،دستگیری وبعداعدام.وخبرها هم اKن روز ها،خبردستگیری بود واعدام.وروزها،روزهای اع$$دام ب$ود.اع$$دام ه$ای
 دسته جمعی وکشتار کمونیست ها،بدست جلدان حک$$ومت س$$یاهِ اس$لمی.روزه$$ای س$خت و تنگناه$$ای پی$$ش اKم$$ده برس$رراه
 مبارزین وکمونیست ها.روزهای وحشت و مرگ.وسکوت. سکوت مقطعی جامعه در برابر دشمن.درزیر سلطه وسیطره ارتجاع .

 ارسلن در اKن اوضاع و احوال شب و روزش با فعالیت میگذشت وتلش.نقطه اتکای بیشتر سازمانهای چپ فعال در اKن روزها در
 پخش نشریات و اعلمیه هایشان در بخشی از ش$$هر س$$نندج ه$$م ب$$ود.وتلش  میک$$رد.تلشِ انس$$انی کوچ$$ک.درجه$$ت شکس$$ت
 سیاست های وحشیانۀ دشمن وبرای رسیدن به هدف.هدفی بزرگ که اKموخته ب$$ود.یعن$$ی اKKزادی.اKزادی$$ی ک$$ه از ی$$اران و رفق$$ای

بزرگش اKموخته بود.     

 کوچولو بود و پرجنب وجوش،مهربان بود وخوش برخ$$ورد،لبخندی ش$یرین همیش$ه برل$ب داش$ت وچه$رۀ دوس$$ت داش$تنی اش
 خندان بود،این چهرۀ خندان،تصویری ماندگار وهمیشگی  بود و هست ازارسلن در یادها، در ذهن و یادِ انس$$ان ه$$ای مبارزش$$هر

سنندج دراKن سالهای دور و در خاطره ها .تصویر یک مبارز کوچولو .

 که باز او را دیدم،بزرگ شده و قد کشیده بود.دیگر ارسلن،اKن کوچولوی سالهای قبل نبود.اما هنوز چهره اش همان13 63سال 
 )درجری$$ان یک$$ی1363در همان سال(چهره بود ولبخند وخندۀ مهربانانۀ دوران کودکیش رابه لب داشت. متاسفانه دیری نگذشت 

ار درگیری های کومه له وحزب دمکرات در منطقۀ اورامان جان باخت .

 درکارنام$$ۀ ح$$زب ارتج$$اعی دمک$$رات کردس$$تان درکن$$ار سیاس$$تِ التم$$اس وتمن$$ای همیش$$گیش از رژی$$م ضدبش$$ری جمه$$وری
اسلمی،ضدیت با اهداف انسانی و برابری طلبانه وکشتن  و ریختن خون ده ها مبارز کمونیست وجوان نیز اKمده و خواهد اKمد. 
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