
69 -------------------------------------------------راه ما  

   
    انا هللا و انا اليه راجعون 

  یارب این قافله را لطفِ ازل بدرقه باد          که از خصم بدام آمد ومعشوقه بکام      
   انجام    نپذیرد   ندارد  آغازهر چه عشوقِ مرا پایان نیست            ماجراي من و م      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 و شادابی بهار به اوج خود رسیده بود نسیم خزان وزیدن گرفت و      گاه که طراوت  اواخر فصل بهار سال جاري، آن     
  .  به کام خود گرفت راد ابراهیمیقرآن کردستان کاك محمیار فعال مکتب 

اي متـدین و متعهـد    در شهرستان کامیاران در خـانواده 1363اهللا ابراهیمی در سال کاك محمد فرزند کاك سیف 
ت دین و بندگان خداوند ده از همان اوایل کودکی، بذر محبا گشته خانوایچشم به جهان گشود، فضاي معنوي و مه

رهنمودهاي والـدین خـود عالقـه زیـادي بـه      اي که از اوایل نوجوانی و با تأسی از به گونه, را در نهاد وي کاشت 
 مکتـب  مـسیران و همین عالقه سبب ورود ایشان به میان شاگردان و هم        جاد شد ینسبت مسائل دینی در درون وي ا      

گونه نیاز روحی و معنوي خود را با دیگر برادران و خواهران ایمانی برآورده نمـوده  قرآن کردستان گشت تا بدان 
  .و عطش خود را به نسبت دین فرو نشاند

سپس براي ادامـه  , کاك محمد تحصیالت ابتدائی خود را در شهر کامیاران آغاز و تا پایان مقطع متوسطه ادامه داد   
نامبرده به سـان  . کارشناسی تحصیالت خود را پی گرفتراهی کرماشان گشته و در مقطع    , وتکمیل تحصیالت خود  

بخش الهـی در حرکـت مکتـب        ان وحیات عضوي فعال و پرتالش همگام با هم مسیرانش جهت احیاي دین جاوید           
بر اثر سانحه اتومبیل با  23/3/1385قرآن کردستان فعالیت نمود تا آنگاه در اواخر فصل بهار سال جاري در مورخه               

  .آفرین تسلیم نمودجهان خاکی وداع و جان را به جان
ت عرض نموده و بـراي آن مرحـوم   مسیران و خانواده گرامی تسلی     عزیز را به تمامی هم      برادر  فقدان این  "راه ما "

      . نمایدغفران و رحمت واسع الهی مسئلت می
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