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ماراه 1390و زمستان پاييز17و16شماره

 كاك طاهر روانبخش درگذشت!كاك طاهر روانبخش درگذشت!
كاك طاهر(منصور) روانبخش از اعضاي فعفع و با سـابقه مكتـب قـرآن كاك طاهر(منصور) روانبخش از اعضاي و با سـابقه مكتـب قـرآن ال ال

و مجاهـدت بـر اثـر ابـتالء بـه بيمـاري كردستان كردستان  و مجاهـدت بـر اثـر ابـتالء بـه بيمـاري پس از عمري تالش پس از عمري تالش
 سرطان درگذشت.سرطان درگذشت.

شمسـي در روسـتاي گلـين از توابـع 1328كاك طاهر متولد سال
شهرستان سنندج ديده به جهان گشود. تحصيالت ابتدايي خـود را 
و سپس براي ادامه آن به سنندج عزيمت نمـود. وي  در روستا آغاز

و اسالمي خود و بـراي تحصيالت حوزوي و نزد علماي منطقه آغـاز را ابتدا در روستاي گلين
و نزد علماي آن منطقه نيز تلم ذ نمود.ادامه آن مدتي به كردستان عراق عزيمت

زاده مبادرت به تأسيس مكتب قـرآن نمـود هاي اوليه كه علّامه كاك احمد مفتياز همان سال
و تا پايانو قيام كاك طاهر به سان شاگردي وفادار خود را با برنامه هاي آن هماهنگ ساخت

 حياتش بر اين مسير وفادار ماند.
و التزام به مسير مكتب قـرآن در نهـاد كـاك طـاهر و وفاداري اهتمام جدي به مبناي ديني

و به همين سبب اذي و آزار فراواني را متحمريشه دوانيده ل شد.ت
وا 1361وي در سال گذاري زمين در مريوان فعاليت شغلي به عنوان رئيس هيأت هفت نفره

و پس از آن وارد اداره كشاورزي شد كـه پـس از سـال  ـ خود را آغاز ت دلسـوزانه هـا فعالي
هـاي به دليل حضور جـدي در فعاليـت78تا76هاي بازنشست شد. نامبرده در فاصله سال

و بويراحمدديني به منطقه قلعه رئيس دهدشت در استان  گر كهكيلويه و سرانجام تبعيد ديد
به 10/9/1390در مورخه  پس از مدتي تحمل رنج بيماري در بيمارستان بعثت سنندج جان

 جان آفرين تسليم كرد.

ما« و بازماندگان» راه ين عزيز سفر كرده از خداوند سبحاناضمن اعالم تسليت به خانواده
و بهشت برين را جايگاه ابدمسئلت مي ي وي قرار دهد.نمايد اجر جزيل نصيب فرموده
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