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 پسـر  يگانـه  طـاهري  مالعبـدالرحمن  ماموسـتا  حاج استاد

 خـاكي)  به متخلص و توانا (شاعر طاهري مالعبدالغفور مرحوم

 از باغلوجـه  روسـتاي  در شمسـي  1304 سـال  رجب ماه 28 در

 و كـودكي  دوران گشـود.  جهـان  بـه  ديده سقز شهرستان توابع
 گذرانـده  پدر تعليم و پرورش تحت و آبادي همان در را نوجواني

 در گرفـت.  فرا پدرش محضر در را نحو و صرف علم مقدمات و

 بـه  دينـي  علـوم  تحصيل و فراگيري براي شمسي 1320 سال

 و رفتـه  سـقز  شهرسـتان  توابع از ترجان روستاي ديني رالعلمدا
 مرحـوم  ربـاني  عـالم  و فاضـل  دانشـمند  محبـت  و توجه مورد

 حـاج  مرحـوم  فرزنـد  زانـي) نـه  س(كـه  قدسـي  مالعبدالحميد

 حـوزه  آن نامدار مدرسين جزو زمان آن در كه اي،بانه مالرسول

 محضـر  در 1323 سـال  تـا  و گرفت قرار ،آمدمي شمار به ديني

 اوايـل  در .گرديـد  مشـغول  دانـش  و علم كسب به قدسي استاد

 روسـتاي  همجـوار  گـرديگالن  يقريـه  به شمسي 1324 سال

 مالعبداهللا حاج مرحوم استاد درس يحلقه در و عزيمت ترجان

 سـوتوئي  مالعبـداهللا  بـه  كـه  سقز) سابق جمعه (امام محمدي

 عقايـد  شـرح  كتاب و يزدي عبداهللا كتاب و نشسته ،بود مشهور

 اسـتاد  محضـر  در گيـرد. مـي  فـرا  استاد آن محضر در را نسفي

 و آشـنا  شـهريكندي  مالعبـدالكريم  شـهيد  مرحوم با محمدي
 شـهريكندي  شهيد اتفاق به سپس شود،مي درسهم و دوست

 كندي بغده و سفلي قهرآباد روستاهاي به تحصيل يادامه براي

 و قـاجري  امـين  مالمحمد همچون استاداني محضر در تا رفته
 كتـاب  يبقيـه  .نمايـد  دانش كسب انيرب مالعلي ماموستا حاج

 قسمتي و قاجري امين مالمحمد استاد خدمت در را عقايد شرح

 اسـتاد  خـدمت  در را مختصـرالمعاني  كتاب و بيضاوي تفسير از

 1325 سـال  در رسـاند. مي اتمام به رباني مالعلي ماموستا حاج

 علـم  در الجوامـع جمـع  ابكتـ  اول جلد تكميل و خواندن براي

 شهرسـتان  توابع از حماميان ديني علوم يمدرسه به فقه اصول

 ماموسـتا  حـاج  مرحـوم  معظم استاد خدمت در و عزيمت بوكان

 گردد.مي مشغول الجوامعجمع كتاب فراگيري به ولزي مالعلي

 روسـتاي  به فقه و حديث و تفسير خواندن براي 1326 سال در

 و فقـه  و حـديث  علـوم  و رفته بوكان انشهرست توابع از شيخلر
 شـيخي  حسن مالشيخ حاج ماموستا مرحوم خدمت در را تفسير

 روسـتاي  در طاهري استاد مرحوم يفرموده به بنا گيرد.مي فرا

 ماموسـتا  كـرد  تواناي شاعر و مترجم دانشمند، استاد با حماميان

 بـه  مشـغول  دينـي  علـوم  يطلبه عنوان به هم با و آشنا ژارهه

 نوشـته  ژار،هـه  اسـتاد  مرحوم خطدست كه گردند،مي حصيلت

 اهـدائي  طـب،  در قـانون  كتاب دوم جلد اول يصفحه در شده

 موضـوع  مؤيـد  ،طـاهري  اسـتاد  به ژارهه استاد شخص توسط

 بـه  1327 سـال  در طاهري مالعبدالرحمان ماموستا حاج است.

-جمـع  كتـاب  يبقيـه  و برگشته ترجان روستاي ديني دارالعلم
 حاج استاد محضر در را العلومتهذيب كتاب از قسمتي و لجوامعا

 امـر  بـه  ترجـان  يقريه در زمان آن در كه محمدي مالعبداهللا

 سـال  8 از بعد سرانجام رساند.مي اتمام به ،بود مشغول تدريس

 مرحـوم  خـدمت  در 1327 سـال  اواخـر  در ،ديني علوم تحصيل

 و افتـاء  ينامـه جـازه ا اخذ به مفتخر سيادت شيخ بابا حاج استاد
 روسـتاي  زادگاهش به شمسي 1328 سال در گردد.مي تدريس

 دينـي  علـوم  تـدريس  و امامـت  بـه  آنجا در و بازگشته باغلوجه

 بـه  بنـا  شمسـي  1329 سال در طاهري استاد شود.مي مشغول

 :كردستان هاي ماندگارچهره
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 توابـع  از حصـار  روسـتاي  به دادخواه لشكر سعيد مرحوم دعوت

 مسجد امامت آنجا در ليكسا مدت و عزيمت بوكان شهرستان

 بـه  بنا 1330 سال در گردد.مي دارعهده را ديني علوم تدريس و

 باز روستا آن به مجدداً باغلوجه روستاي اهالي اصرار و خواهش

 خـان  اهللاسـيف  مرحـوم  دعوت پي در 1333 سال در .گرددمي

 مركـز  مرخـز،  پرجمعيـت  روستاي به سقز) وقت (حاكم اردالن

 پشـتكار  و عالقـه  و عشـق  نمايـد. مـي  تمهاجر سقز دهستان

 علـوم  طالبان هيجان و شور و تدريس، به طاهري استاد مرحوم

 و نـام  كـه  بود چنان وي محضر به كردستان نقاط اقصا از ديني
 طـاهري  اسـتاد  شـخص  و مرخز روستاي ديني دارالعلم يآوازه

 طـاهري  اسـتاد  درس يحلقـه  در كـه  جايي تا شد، انداز طنين

 حضور كرمانشاه مناطق و اروميه كردنشين مناطق از هاييطلبه

 و حكـومتي  مسـئولين  پيشنهادات و سفارشات عليرغم داشتند.
 خصـوص  در طـاهري  اسـتاد  بـه  انقـالب  از بعـد  و قبل محليِ

 در غيـره  و جمعـه  و جماعت امامت و اداري هايپست پذيرفتن

 و مردمـي  پايگـاه  به اتكاء و نفس تعزّ بوكان، و سقز شهرهاي
 ابعاد با حجره بنام اطاقي برتري و ترجيح و بودن، مردم ميان رد

-حجـره  چنين در ديني هايطلبه تربيت و پرورش و متري، 12
 مطـرحِ  و رفـاهي  مشاغل آن از برتر و ترمهم استاد براي هايي،

 از پـر  و نوراني سيماي و پسنديده و نيكو اخالق بود. پيشنهادي

 بـود  شده عام و خاص يهشهر طاهري استاد يپدرانه عطوفت

 هـاي طلبـه  و شاگردان به ديني علوم استادان ديگر كه جايي تا

 ،شـدن  التحصـيل فارغ از قبل كه كردندمي پيشنهاد ديني علوم
 روسـتاي  دينـي  دارالعلـم  به اخالق درس فراگيري براي مدتي

 گردنـد،كاك  مشـرف  و رفته طاهري استاد شخص نزد و مرخز

 هايطلبه از يكي كه كردستان ميمرد شرع حاكم اميني حسن

 علـوم  تحصيالت پاياني ينامه اجازه و است بوده طاهري استاد

  كنند:مي تعريف چنين ،اندگرفته ايشان از را ديني
 طـاهري  ماموستا حاج محضر در شدن التحصيلفارغ از بعد

 دعـوت  و تدريس و جمعه و جماعت امامت وظايف به اشتغال و

 اسـتاد  خدمت به روزي چند ماه، چند هر يا هما هر ديني، تبليغ و

 ايـن  در و گرفتـه  اخالقـي  نيـروي  و درس تـا  رفتممي طاهري

 ذخيـره  مـدتي  بـراي  و كرده كسب بيشتر و مجدد انرژي زمينه

 لحـاظ  از را كسـي  هـيچ  زمـان  آن در :گوينـد مي ايشان نمايم.

  شناختم.نمي طاهري ماموستا حاج حد در حسنه اخالق
 و تقـديم  و دينـي،  علوم تدريس و امامت لسا 29 از بعد 

 و كردسـتان  يجامعـه  بـه  زيـادي  استادان و بزرگان تحويل
 شمسي 1362 سال اوايل در روستا، در مردم به خدمت سالها

 بعنوان و گزيد سكني آنجا در و مهاجرت بوكان شهرستان به

 بـه  مـردم  شرعي و ديني مسائل حل در نظر صاحب مرجعي

 و تقاضـا  بـه  بنـا  1362 سـال  اواخر در د.دا ادامه خود خدمت
 علـوم  تـدريس  و امامـت  بوكـان  مردم از زيادي تعداد اصرار

 از بعـد  .گرديـد  دارعهـده  را بوكـان  الرسـول  مسجد در ديني

 سـؤاالت  بـه  پاسـخ  و مردم مراجعات فراواني علّت به مدتي

 شـخص  به را مذكور مسجد امامت مشكالتشان، حل و آنان

ـ نَ بركـت  بـه  همچنان ولي نمود واگذار ديگري  و گـرم  سَف
 ارشـاد  يحلقه و محفل در زيادي افراد حسنه، و نيكو اخالق

 از .نمودنـد مـي  فـيض  كسب و شده جمع ايشان راهنمائي و

 و دوسـتان  بـراي  مـأمني  ايشان مسكوني منزل ديگر طرف
 بشمار كردستان نقاط تمامي مردم براي پايگاهي و مسافران

 ايويـژه  اعـتالي  را طـاهري  اداست شخصيت آنچه رفت.مي

 ارزشـمند  خصوصـيات  علمـي،  مقـام  بـر  مقدم ،بود بخشيده

 حتـي  و جوان و پير احترام مورد بود. ايشان روحي و اخالقي

 رفتار و اخالق گوشها، نوازشگر او سخن و كالم .بود كودكان

 و متواضع رفت.مي بشمار اجتماعي رفتارهاي در مؤثر ايشان
 و فقهي مسائل در بود، دنيا متاع و تملّق ريا، از بدور و ادعابي

 بشـمار  كردستان اول طراز علماي جزو و نظر صاحب شرعي

 ذوق دلنـواز،  و خـوش  صـداي  خـدادادي  صـفات  از آمد؛مي

 يخط از و بوده دلربا و نوراني و زيبا سيماي و قامت شاعري،
 و دينــي علمــاي يهمــه بــود. برخــوردار ظريــف و خــوش
 ماموسـتا  حـاج  كردسـتان  اجتمـاعي  و علمي هايشخصيت

 اظهـار  او دوسـتي  و آشـنايي  بـه  و داشـته  دوست را طاهري

 مرحـوم  يـاران  و دوسـتان  نزديكترين از .كردندمي شادماني

 كـه  اميني حسن كاك اظهار به بنا بود؛ زادهمفتي احمد كاك

 بـه  احمد كاك است، بوده بزرگوار دو آن بين يواسطه غالباً

 منـد عالقـه  ماموسـتا  حاج ياندازه به شدوستان از هيچكدام

 احمـد  كـاك  بـه  نسبت ماموستا حاج همينطور و است نبوده
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 و احمـد  كاك بودن زنداني هايسال در بود. مندعالقه بسيار
 حـاج  كـه  مـدتي  آن شصـت،  يدهه در شاگردانش، و ياران

 از متشكل تيأهي سال هر بود، حيات قيد در طاهري ماموستا

 جهـت  قـرآن  مكتـب  طـرف  از بازاريـان  و فرهنگيـان  علما،

 و حكـومتي  مقامـات  بـا  مالقـات  بـراي  آنان آزادي پيگيري
 هـا هيات آن همه كه شدمي فرستاده قم و تهران به مذهبي

 زمـان  در ماموستا حاج است. كرده سرپرستي ماموستا حاج را

 از و ايـران  كرد تملّ حقوق فعاالن از يكي ايران سابق رژيم

 يلحظـه  تا و بود كردستان دمكرات بحز نزديك همكاران
 ايـران  سـنّت  اهـل  و كـرد  مـردم  حقوق احقاق براي رحلت،

 و تـالش  در مجدانـه  ديگـر  حقيقي دلسوزان و علما با همراه
ـ  مـذهبي  يملّ رهبران نشست در بود. فعاليت  منـزل  در ردُك

 در سقز، وقت جمعه امام محمدي مالعبداهللا ماموستا مرحوم

 براي كنديبغده روستاي در بعد ماه ندچ نيز و 27/12/1357

 رسميت به و ايران، كرد مذهبي و ملي حقوق بررسي و بحث

 گنجانيدن و ايران جديد حكومت طرف از حقوق آن شناختن

 نقـش  و حاضـر  طـاهري  ماموستا حاج اساسي، قانون در آن

 پايـاني  نامـه  در ايشـان  يامضا كه داشتند، تأثيرگذار و فعال

  باشد.يم موجود سقز نشست
ـ  و القـدر جليـل  عـالم  و بـزرگ  اسـتاد  اين سرانجام  ممعّل

 از تـن  دو اتفـاق  بـه  شمسي 30/1/1366 مورخه در اخالق،

 مالمحمـد  مرحـوم  قـرآن  مكتب فعاالن از و باوفايش ياران

 مالقـات  و ديدار منظور به نمدي صالح كاك مرحوم و اميني

 خـدمت  كشـوربه  غـرب  عمليـاتي  منـاطق  در كـه  فرزندش

 10 فاصـله  در و بازگشـت  در كـه  رفته، بود مشغول زيسربا

 دردنـاك  سـانحه  اثـر  بـر  كرمانشـاه  به ماهيدشت كيلومتري

 لقـاءاهللا  بـه  نمـدي  صـالح  كـاك  مـراه ه به اتومبيل تصادف

 و حـزن  ميان در طاهري ماموستا حاج مرحوم جنازه پيوست.
 مختلـف  شـهرهاي  از كـه  ارادتمنـدانش  و دوستداران اندوه

 شهرستان عمومي گورستان در و تشييع بودند آمده كردستان

 طـاهري،  اسـتاد  مرحـوم  رثاي در شد. سپرده خاك به بوكان

 (ئـاوات)  امـامي  سيدكامل مرحوم كرد تواناي و بزرگ شاعر

  است. سروده را زير اشعار
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