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  و درخشان،خانقين و کرمانشاە   انقالبی  چهرەی

  )  شمسی   ١٣٠٠-    ؟(    نادری ابراهيم  

  مصطفی سلطانی   -رشاد 

  ٢٠٢١دسامبر 

 

  از سمت راست : سلطنهخانم ، ابراهيم نادری و خواهرش

ارباب    ،گفتهاست :  معتقدم ترک ها بايد تنها سرور    ١٩٣٩اسد بوز کورت وزير دادگستری ترکيه سال  
ترکی ندارند ، در ترکيه فقط يک حق دارند ، حق  و حاکم ترکيه باشند و ، آنهائی که ريشهی خالص  

                                        نوکری و بردگی ! 

   : مهاباد  جمهوریبی روند انقال  به پيوستن  -  ١   

دروازەی " زمان "  انست سيمای انقالبی ومبتکر خانقين و کرمانشاە  خيلی زود توهيم نادری اآقای ابر 
بتواند تصويری از چگونگی    نوشتهاميدوارم اين  " تاريخ " گردد .  گذررا بگشايد و از آن طريق وارد 

شهر مريوان پذيرای    ٥٧در قيام سال  همانطور که  بدست دهد.    در جمهوری مهاباد او    برجستهی   نقش 
مصمم  و     شهروندان و مبارزات مدنی بود ،  تکيه بر شوراهاسيستم های دموکراتيک ، آزادی زنا ن،  

در جمهوری مهاباد    .ند و جمهوری کردستان را بنيان نهاد   ند شتدا  " کافی   اعتماد   " مهاباد نيز بخود    اليق 
جناب ابراهيم نادری نظرها و ديدگاهای افراطی يک سو    هيچ کس بخاطر عقايد سياسی زندانی نگرديد.

توطئههای بين المللی در پروسهی گذار تاريخی ، فرصتی به شوينيزم ايرانی و  .  نگرانه را نمی پسنديد 
جمهوری مهاباد را در خون غلتاندند. نطفه های ارگان های دمکراتيک بسته شد    ،کهداد  منطقه  ارتجاع 

بمذاق سيستم پوسيدەی  اين تحوالت دمکراتيک  اما داشت مسيرعادی و نرمال خويش را می پيمود ،  ،و
  کجدار و مريز   روسيه )  شاهنشاهی ، که از جانب قدرت های جهانی و حتی باصطالح کشور شوراها (

  گرديد ، خوش نيامد و در يک طرح مشترک ، مرگ جمهوری مهاباد را سرعت بخشيدند. پشتيبانی مي
جمهوری کردستان در مهاباد باخيانت های آشکار صاحبان دالر، پاوند و روبل و قصابان آزادی در  
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حاکمان ايران برای آزادی تابوت و برای عشق مرز ساختند،غافل از اينکه نه    ط رە پيمود.وگذر سق 
جريان پر نوسان سازش و توطئهگری بر عليه  ميشناسد و نه آزادی در تابوت جای ميگيرد. عشق مرز 

- ١٩٤٤ساکنين ايران توسط آمريکا ، انگليس و شوروی در دوران جنگ جهانی دوم و بعد از آن ( 
قرار گرفته و    ی مطلقبعد از سقوط جمهوری مهاباد ، کردستان در انزوا  ) بشدت ادامهداشت . ١٩٤١

ميليتاريزم سايه شوم خويش    ، و، گسستگی ها بيش از پيوستگی ها بود    بطوريکه بنوعی مجازات گرديد  
بستر  به شيوەای    همزمان شوينيزم * عظمت طلب ايرانی    ، و  را در ابعاد وسيعی بر کردستان گستراند 

  ی و يا صربی يوگوسالوی مقايسه نمود. ترکپيدا کرد، که تنها ميتوان آنرا باشوينيزم      رشد و شکوفائی 
کم و کاستی  ی    عظيم تاريخيش و، با همه ارزشمند و تجربهی جممهوری کردستان عالوە بردستاوردهای  

  "، بهخود   به   اعتماد "ی    ، عاليترين نمونه قدرت های جهانی  و خيانت های مرئی و نامرئی  اشتباهات   ها و 
  اد و يگانگی در پارەای از سرزمين کردستان بودەاست . حات

ر و مدهای تاريخ سياسی ايران ، تصميم به تسليم نگرفت . آنچه  ذ جناب ابراهيم نادری در پروسهی ج
سياسی و راديکال از همسرش در کرمانشاە    انهی مترقي  بالندە و   ايشان بدنبال افکار   ، خرد پذير می نمايد  

. تاريخ ظهور و سقوط جمهوری    نتقال دادەاست امهاباد    به فعاليت های سياسی خويش را    دور شدە و  
سی قرار  رباز بينی و مورد برعلمی و کونکريت بشيوەی مدرن و  شناسانه   ب اباد بطور علمی و آسيهم

  اليی است . ا ب  حناشنيدە های فراوانی دارد و جوانب ناروشن و کدرش در سط  و نگرفته و ناگفتهها 

 

  در کشور سوريه با همسرش بنام هانا

    شاهنشاهی سيستم و  مسکو مهآلودهای تاريک و  ديدگاە -٢

مولوتوف معتقد بود : حساب باز کردن روی سرنوشت کردها خطرناک و بی چشم انداز است ، زيرا  
. سياست کشور شوراها و کرملين ، منافع   در سياست های مسکو اولويت های ديگری وجود دارند 
شوروی را بارويکرد رهبری ژنرال ژوزيف استالين مد نظر داشته و مقدم شمردەاست . در تراوشات  

کردها برای استقالل و تشکيل دولت  خونين  مولوتوف مبارزات    – ی  ودر ارگان ديپلوماسی استالين  فکر
  جايگاهی نداشته است .   ،هدف مسکو نبودە و در سيستم فکری کرملين نشين ها  بی اهميت و  کردستان

، بود،همزمان سياست های حکومت شاهنشاهی  مهآلود  ذهنشان  تکيهگاە    که بالشک هوای کرانههای 
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برای بشکست    آمريکا و انگليس در ايران بود.   حکم تر پرتابی، برای تسلط مپرش و ارتجاع و سکوی  
سيستم    توسط  ،و زهر آلود کردن افکار عمومی مردم ايران  کشاندن جمهوری مهاباد ، ابزار مغز شوئی 

ز تر بود. صاحبان  شاهنشاهی که بر ماسميديا ، روزنامه ها و راديو تکيه داشت ، از طناب دار درا
رهبری کردە و شهروندان اين خطهرا در    حتی هم اکنون  پاوند جنگ های خاورميانهرا  و دالر، روبل  

باطل و    دور  سيستم شاهنشاهی  برگشت  به  معتقد  افراد  های مغز  مدار  دادەاند.  گير  و  اسير  خشونت 
های سنگدل و جمجمههای  از قلب  نياز مبرم به سيم کشی تازەای دارند .  ،جمهوری فاشيستی اسالمی  

سيستم  ، توتاليت   خالی  دا  رهای  ميتوان  انتظاری  بازانهی حکومت  شچه  سفسطه  داليل  و  بيانات  ؟  ت 
حتی از عفو عمومی بوی    شاهنشاهی ، مثل سکههائی  بودند که از رواج افتادە و، بی ارزش بودند. 

خيانت و تزوير بمشام افکار عمومی مردم شرافتمندايران ميرسيد.  بعنوان يک حقيقت عينی در پرواز  
فکری و انديشه ی شوينيست ها، معيار های سنجش هميشه بر مدار صفر ، سفر کردەاست . حاکمان  

محبوب و اليق   رهبران ر اين بستر  کله بتونی ايران به خرمن اميد ، شهروندان کردستان آتش زدند و د 
،    د کردستان در مهاباری  و  جمهوری مهاباد را اعدام نمودند. در پروسهی سقوط و اعدام رهبران جمه

بلکه  نخوردند  ايران شکست  ارتش  از  کردستان  و    بودکه  اتحاد شوروی   در حقيقت   مردم  آمريکا  از 
عدەی حفاری ها و استخراج نفت خام شمال  شکست خورد. قوام السلطنه نخست وزير ايران ، و  تانانگلس

حزب    تخليه ايران را در مدت شش هفته قبول نمود.   ،رابه رهبران کرملين داد و گروميکو در مقابل
نسبت    ،اساسنامهی حزبیپرنسيب های  لنينيسم و    -کمونيست شوروی بر خالف ميثاق های مارکسيزم  

مواضع شوروی    سرنوشت ملت کرد را فدای نفت خام شمال نمود.  ،و  موضع گيری کرد   به ملل تحت ستم
حتی در برابر احزاب شيوعی و تودە ، که سياست های آنهارا قبول و تبليع ميکردند و بخاطر طرفداری  

شوروی زندانی و اعدام ميشدند، بی تفاوتی محض و سکوت بودە و در هيچ کدام از مجامع    خط مشی از
  های کشوور های مختلف   که در زندان )    عی اعضا احزاب برادر( تودە و شيو بين المللی از کادرها و  

  اسير بودەاند دفاع نکردەاست .  تيرباران شدە ويا 

  

 زندان رضائيه : از سمت راست ابراهيم نادری ، مناف کريمی و سيد محمد ايوبيان
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  : جناب ابراهيم نادری اجتماعی پايگاە وسياسی   خصيتش -٣

انديشههای بت شکنانه و   و  ذوق  از خوانندگان روزنامه کوهستان ، خوشه چين خرمن  قشر وسيعی 
  برجستهای به زبان کردی داشت و با   * پاسيون   ابراهيم نادری تراوشات فکری ابراهيم نادری بودند .  

. سرزمين چند پارەی کردستان    ند د ارتقادانشاط سياسی و اجتماعی    به دوستانش روزنامهی کردستان را  
در روند زندگيش حقيقتی ناميرا و ابدی شروع    خوشايند خط فکری نويسندگان روزنامهی کردستان نبود .

. بالندە و مترقی دا  به پرتو افکنی نمود  و تفکراتی  پرشور و لحنی پر احساس  انسانی    ت .شکالمی 
مقاالتش با    نثر او زيبا ، سادە ، قابل انعطاف ، روان و دلنشين بود .   دمکرات ، پيشرو و انقالبی و 
وانست حلقهی همدلی را در مهاباد گستردە نمايد و بذر های کوچک  ت   و،  پديدەی ديماگوژی **بيگانه بود 

  ديکومينت و سندی    . ت  اشو، همت بزرگش هم رنج و هم مهربانی را در خود د بصيرت را شکوفا سازد 
ذاب ( دايکی نيشتمان ) توسط  آقای  جاحتمال و تصور ميرود که نمايشنامهی ارزشمند و  اما    پيدا نگرديدە 

نادری با برخورداری از تفکرات و انديشههای آقايان :  هاشم خليل زادە ، رسول ميکائيلی،  ابراهيم  
شاد رسولی و مناف کريمی نوشته  باشد ، که مدت زيادی بروی صحنه آمد و استقبال باشکوهی    شدە  د

دستاورد    آقای ابراهيم  نادری داوطلبانه به جمهوری کردستان خدمت نمود و اين.از اين نمايشنامه گرديد 
  ارزشمند ملت کرد ، در تاريخ ثبت گرديدەاست. اما با سانسور وحشيانهی حاکمان ايران روبرو گشت . 

ت اما بعنوان خيانت به مام  شجمهوری آذربايجان در کتاب های درسی دوران شاهنشاهی ،انعکاس دا
بر عليه جمهوری آذربايجان و    مردم را ميهن و ايران زمين ، مورد تحقير و اهانت قرار ميگرفت  و  

رهبرانش تحريک کردە و ، در بستر افکار عمومی انديشه های شوينيستی را پرورش ورواج ميدادند .  
انعکاسی نداشت و  در همين کتاب های درسی دوران شاهنشاهی تشکيل جمهوری کرد  ستان،  مطلقا 

اين رويداد عادالنه وصلح طلبانه را بهيچ گونهای    ، سانسور مطلق وخشن و گستردەای اعمال ميگرديد و
  در کتاب های درسی بازگو نمی کردند .  

اگرحکومتهای ديکتاتورو دست نشاندە دخالت و تحريک نکنند،ملت های ساکن ايران ، در جوار همديگر   
تعيين سرنوشت خويش "  دمکراسی و احترام متقابل "زين  براساس موا ميتوانند بطور    و حق ملل در 

حکومت  در تاريخ ايران نمونه موفق اين همزيستی مسالمت آميز،   مسالمت آميز باهمديگر زندگی کنند.
کردستان آذربايجان و جمهوری  و  ،که روابط  بود   های جمهوری  آميز  احترامی    مسالمت  شايسته ی 

  .    داشتهاند 

  

ايستادە از سمت راست : ابراهيم نادری ، صديق حيدری ، محمد محمود و مصطفی خوشناو . نشسته دکتر اسماعيل 
 اردالن . 
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   :  نادری ابراهيم آقای  و نشيب و فراز زندگی  يوگرافی ب  - ٤   

درس خواندە و  ات  يخانوادەای فيلی بدنيا آمدە است .در رشتهی ادبدر شهر خانقين و از    ١٣٠٠سال  
که اکنون در کرمانشاە زندگی    ميباشد نادری  ثمرەی ازدواجش باسلطنهخانم ، دختری بنام مهين دخت  

دو کتاب در زمينهی مسايل    در دانشکدە افسری نيز درس خواندە و بدرجهی سروانی رسيد .  ميکنند.
مد  و   . نوشتهاست  سال  نظامی  که  بودە   افسری  دانشکدەی  استاد  و  مدرس  .    ١٣٢٤تی  استعفاميدهد 

در    روزنامه ی اين  باروزنامهی کوهستان با سرپرستی دکتر اسماعيل اردالن همکاری داشته و نمايندە
در   ١٣٢٥کاف ارتباط ميگيرد و سال   -بودە است . بعد از استعفا با کومهلهی ژی رب  غايالم ، شاەآباد 
داراديو کردستا  . شن سخنرانی مهيجی  در    تهاست  بعنوان معاون خود  ايشان را   ، آقای مناف کريمی 

به زبان های کوردی ، فارسی ، عربی و انگليسی  صحبت    وزارت فرهنگ کردستان تعيين می کند . 
از زبان کردی بهفارسی   اميکردەاست . قسمتی از کتاب مشاهير کرد و کردستان اثر امين زکی بيگ ر

در کميسيون و هيئت تهيهی کتاب های کردی با آقايان :  زبيحی ، دلشاد رسولی ،      .برگرداندەاست 
در رضائيه زندانی گشت  اسير وبا تراژدی سقوط جمهوری کردستان ،  .  ههژار ، هيمن ، همکاری نمود  

خود    ص او باشجاعت خا.    ند ە بود در حصاری گرفتار نمود و    تنگ ديواری  درکه جوالن انديشه هايش ،  
به عراق  پس از آزادی از زندان    ،با محدوديت های ناخجستهای روبرو گشت و در حصار رنج ها ماند و

سپس بسوريه رفته و بعنوان مترجم در ادارەی لولهی    سرانجام زندگی دياسپورا* را بر گزيد.   و ،   رفت  
و ارگان  کيالت نفت  شربستان نيز مدتی در ت عدر شهر تايف در    .سوريه استخدام ميگردد    -نفت عراق  

نامهای نرمين و  هبه سوريه بر ميگردد و باخانم هانا ازدواج و صاحب دو دختر ب   کار کرد. های نظامی  
در ترکيه بسر ميبرند. در ماموريتی بسوی  بعنوان آوارگان کشور سوريه ،نسرين ميگردد ،که اکنون  

  و همراە سرنشينان هيلکوپتر سقوط و جانش را ازدست ميدهد . شهر کرد نشين قاميشلی 

هم اکنون ارتجاع دينی و کارتل های چند مليتی جهان را به زندان بزرگی تبديل کردەاند و حقيقتا ياد و  
خاطرەی جناب ابراهيم نادری در دلم با سپاس فراوان در آميخته و بندە چند شاخه گل سرخ پرشکوە و  

  ٢٠٢١پايان  دسامبر         مقبرەاش تقديم مينمايم .چشم نواز را به 

 ............................................................................................ 

: به زبان انگليسی  منابع مورد اعتماد :   

1-Olof G . Tandberg Anders Kung : _Jordens förtryckta Kurdistan _ 
2-Agha,shaikh and State  The social and political structures of kurdistan 
london 1992 ,  by: Martin von bruinessen  
3-Nationalism and language in Kurdistan 1918-1985 San Francisco by: Dr 
,Amir Hassanpour .  
4-The kurds and their ( others ) : fragmented identity and fragmented politics ,  
1988  by: Abbas  vali  
5- Ingmar karlsson   - Kurdistan landet som icke är _ Scandbook , Falun 2008 
 

         به زبان کوردی :  
ناوی  ئيبراهيمی نادری    ،* وتاری  تهحقيقی و گرانبههای جهناب کاک فاروق فهرهاد   :  به 

ڕ و سهرۆکی گشتی  له سهر سايتی    " فهرههنگی کۆماری کوردستان    ئوڕگانی"   نووسهر ، وەرگ
ديا دانراوە .  يهتی و سياسی جهناب ئيبراهيمی نادری  م له  کورديپ گهی بهرزی کۆمه وتارەدا پ

نهکانی له الپهڕەکانی وتارکهدا   کراوەکان و و گه باوڕ پ ژوودا و، هاوکات ديکومينت و به له م
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باس کراوە  دانراون ،   فهرهاد   . و  فاروق  زدارکاک  داوەئيجازە  ڕ نوسراوەکهی ،    و  ی  له    من 
کم جهنابيان        .  ر گرتوە ەو که

Kurdipedia.org  
 
،  ژووی  م  - ١ ،وشيار عهبدو سهنگاوی  بۆ کوردی  له عهربيهوە  ڕانی  گ ، وەر  کوردستان 

ی  زاينی  ت ، چاپی دووههم  سا و کراوەکانی ڕۆژهه   الزاريف -،ن  ٢٠١٠دەزگای چاپ و ب
ژووييهزاينی      ١٦٣٩يگهری پهيماننامهی زەهاو  ر کا  -    ٢ ،  له سهر کوردستان ، تۆژينهوەيهکی م

ی   سا ر  مهحموود    ٢٠١١ههول شاد  د و  ئهمين   حهمه  ئهحمهد   : نووسهرەکان  زاينی، 
  عهبدولڕەحمان  

چهوساوەکانی زەوی " کوردستان " له سويديهوە  ئهمجهد شاکهلی  تهرجومه کردووە ، له    -   ٣
ی  سهرەکان ئهندريس کونگ  و ئوولۆف گ  چاپ کراوە . نوو   ١٩٨٨چاپخانهی ئارارات له سا

  تاندبهری  -
  

    به زبان فارسی :

   شمسی   ١٣٨٠    باستانی قصر شيرين ، انتشارات موسسهی فرهنگی ، هنری کوثر   شهر    - ١ 
رپل زهاب در گذر س   -    ٢                                                سبحانی  ننويسندە نريما 

  ١٣٨٤تاريخی و تاريخ مفصل سرپل زهاب ، چاپ و صحافی ، مسعود  تاريخ ، جغرافيای  
  .....................    منوچهر کمری و رضا جمشيدی   . ان   گشمسی ، نويسند 

  معانی برخی کلمات به فارسی : 
1-Diaspora 2- Passion 3 -Demagogi 4 - chauvinism 

        يهودی  ها.  خلق کرد و  زمين ، مانند دياسپورا : پراکندگی ملتی در پهنهی وسيعی از کرە 
  پاسيون : عالقه وافر و شديد به پديدەای  

  ديماگوژی : عوام فريبی در اشکال گوناگون 
    و کشور  ميهن شوينيزم : تعصب فراوان نسبت به 


