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ملّـا   حـاج ماموسـتا  ، موحد روحاني عاليقدر و دانشمند
در  -اهللا رحمـه -عبدالكريم شهريكندي(مصطفي پـورآذر)  

شمسـي در   1305يـر مـاه سـال    شب سه شـنبه هفـتم ت  
اطراف بوكان چشـم   ]سيف الدين[» دينسيوه«روستاي 

  به جهان هستي گشود. 
معمول در آن روزگار، مقدمات علوم ديني  تطبق سنّ

عبـدالقادر شـروع كـرد،    را در محضر پدر بزرگـوارش مال 
س به دنبال كسب علـم راهـي منـاطق و روسـتاهاي     سپ

هاي علوم اسالمي، مختلف گرديد. با توجه به تنوع رشته
هـا  تبحر اسـتادي را در يكـي از رشـته    يهمين كه آوازه

 يهشـتافت و در حلقـ  فوراً بـه محضـرش مـي    ،شنيدمي
گرفت. از مشهورترين اساتيد او در آن تدريس او قرار مي

فراد زيـر نـام بـرد: مـال سـيدكريم در      توان از ادوران مي
مالعبداهللا محمدي امـام جمعـه    مرحومروستاي باغچه، 
حسـن شـيخي، و مالعلـي    كندي، مالسقز، مالعلي بغده

  اند. حفيدولزي، كه همگي از مشاهير عصر خود بوده
برابر اظهارات روحانيون همدوره شهيد شـهريكندي،  

تحصيل  يهنبوغ و هوش و استعداد ايشان در تمامي دور
-مايه اعجاب و حيرت بوده و قدم در هر مجلسي كه مي

گذاشت، ذكاوت و درايت و علم و آگاهي او كامالً مشهود 
مهابـاد   يههاي علميشمسي به حوزه 1328بود. در سال 

روي آورد و يك سـال در خـدمت مرحـوم مـال صـديق      
صدقي امام جماعت مسجد عباس آقـاي مهابـاد بـود، و    

ت عاليه و نهايي را در محضر دانشـمند  سرانجام تحصيال
بنام و عالمه شهير كرد، روان شـاد جنـاب مـال حسـين     

امام جماعت مسجد بازار مهاباد بـه   -طاب ثراه-مجدي 
  پايان برد و از دست ايشان اجازه تدريس و افتا گرفت. 

ـ  از مجـدي  حسـين  مال استاد شهير، يهمعال  يهاجل
 كشـور  اكناف و اطراف از پيوسته كه بود خود عصر علماي

 بــه هــادانشــگاه اســاتيد و ســني و شــيعه بــزرگ يعلمــا

 او تـدريس  حلقـه  و جليس يهحجر و آمدندمي سراغشان

 ديـدار  براي تنها كه بود انديشمندي مهمانان از مملو اغلب

 مـواردي  و مجـالس  چنـين  در بودند. آمده مهاباد به ايشان

 -خـود  ايـت در بـا  و متفكـر  شاگرد از مجدي استاد پيوسته
 صـالحيت  كـه  روحـاني  يـك  نـام  به -شهريكندي شهيد

    كردند.مي ياد دارد، را شرعي و فقهي نظرات و آراء صدور
يــك چنــد در  ،افتــا و تـدريس  يهبعـد از اخــذ اجـاز  

روستاي خليفه لو( خليفه ليـان) از توابـع سـلدوز نقـده و     
مدتي هم در شهر نقده عنوان امام جمعه اهل سنت آنجا 

 يهشمسي بـا توجـه بـه عالقـ     1341در سال  را داشت.
مردم مهابـاد،   يهقلبي خود و درخواست عمومي و مصران

به مهاباد نقل مكان نمودند و امام جماعت مسجد مولوي 
علـوم دينـي را نيـز     يهمهاباد شدند و تدريس در مدرسـ 

  دار شدند. عهده
علمـاي طـراز اول    يهاستاد شـهيد، بـه زودي در رد  

ها طلبه و مشتاق علم از بركـت  فتند و دهمنطقه جاي گر
كماالت معنوي و علمي او مستفيض گرديدند. در مـدت  
بيست سالي كه در شهر مهاباد زندگي و خدمت صـادقانه  

شـد بـه   با توجه به نياز علمـي كـه احسـاس مـي     ،كردند
تدريس در دبيرستانهاي شهر مهابـاد اشـتغال ورزيدنـد و    
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دانش پژوهـان بـود و    وجود ايشان مرجعي ارزشمند براي
دكتري زبـان و ادبيـات    يهدر تهيه و تدوين تزهاي دور

فارسي/ زبان و ادبيات عربي/ الهيات و معارف اسـالمي،  
نمودنـد و اسـتاد   پژوهان از ايشان نظر خواهي مـي دانش

شهيد مرجعي قابل اطمينان و اعتماد بـراي كليـه مـردم    
مـي،  منطقه در زمينه معضالت و مشـكالت مـذهبي، عل  

  اجتماعي و سياسي بودند. 
استاد شهيد با بعضي از مراكـز علمـي و دانشـگاهي    
مشهور از جمله دانشگاه االزهر قاهره و دانشـگاه تهـران   
مكاتبه و ارتباط علمي داشتند و يك بـار از طـرف جـامع    

بودند. استاد در زبـان   كردهاالزهر قاهره جوايزي دريافت 
سـي، و زبـان و ادبيـات    و ادبيات عرب، زبان و ادبيات فار

كردي، تفسير قرآن، فلسفه، تاريخ ايران و تـاريخ اسـالم   
صاحب نظر بودند و تا حدودي در زمينه زبـان و ادبيـات   
انگليســي و روســي و برخــي از علــوم جديــد مطالعــاتي  
داشتند. بيشـتر فضـل و كمـاالت او در اثـر تحقيقـات و      

وجـود كتابخانـه نفـيس شخصـي      .مطالعات شخصي بود
ان كه امروزه وقف قرائتخانه مسـجد مولـوي مهابـاد    ايش

  شده است، نمايانگر اين واقعيت است. 
 رموقّ بسيار و منش عالي النفس، كريم شخصي ،استاد
 هرگـز  نبودنـد  ثروتي و مقام هيچگونه طالب چون و بودند

 و صـداقت  نهايـت  در را حقـايق  و نشدند زورگويان تسليم
 زنـدگي  طول در و فتندگمي واهمهبي و اخالص، و سادگي

 تنـدي  و شدت به خرافات با همواره خويش يشرافتمندانه

 منطقه در را الحاقي و ابداعي هايسنت و كردندمي مبارزه

 از پيوسـته  دادنـد. مـي  تـرويج  را راستين اسالم و برچيدند

 رنـج  در ،رفتـه  كـرد  مـردم  بر تاريخ طول در كه ستمهايي

-سـتم  رفـع  به انهمجد نايرا انقالب پيروزي از پس بودند.
 از و بودنـد  پيگيـر  و منـد عالقه منطقه مردم بر وارده هاي

 و صـادقانه  و بردنـد مـي  رنـج  شديداً منطقه وضع آشفتگي
 آن معضــالت آميــزمســالمت حــل يهزمينــ در مخلصــانه

 مسـلمان  مردم كردمي سعي شهيد استاد كردند.مي تالش

 آتـش  از ،هميشـه  از تـر وسـيع  آگاهي و بينش با كردستان

 و نشـوند  دسـت  آلت و بپرهيزند جدايي و تفرقه خانمانسوز
   نگردند. المصالحه وجه هميشه همچون كه باشند مواظب

ايشــان بــر حســب درخواســت مــردم پيشــقدم حــل 
همـراه بـا ديگـر     راسـتا، كردستان بود و در اين  ي همسأل

روحانيون منطقه چنـد ديـدار بـا رهبـر انقـالب و ديگـر       
لكتي داشتند و نقطه نظرهـاي دقيـق و   مقامات عالي مم
رد تأييـد اكثريـت   وايشان هميشه م يهسازنده و دلسوزان

  قريب به اتفاق مردم مناطق كردنشين بود. 
در  ،اي مسـأله كردسـتان  ولي از آنجا كه حـل ريشـه  

گـران و سـوداگران   نهايت به ضرر جهانخواران و توطئـه 
هميشه در لحظات حسـاس و سرنوشـت   لذا مرگ است، 

نيشي به مردم  ،ساز بر حسب اقتضاي طبيعت ناپاك خود
و منطقه زده و ساليان درازي باز مـردم را بـه رنـج و درد    

اي از مشكالت و معضالت اند، اين بار نيز كه پارهانداخته
و بيسـت   يـك ، در سـاعت  شدن بود حلدر حال منطقه 
دوم فروردين ماه سـال   ،بعد از ظهر روز دوشنبه يهدقيق

ســي بــه نحــوي فــوق العــاده غيــر انســاني و شم 1361
 راهـرو نماز جماعت ظهر، در  يناجوانمردانه پس از اقامه
علم و ايمان و شهامت  ياين اسوه ،مسجد مولوي مهاباد

و صداقت را با شليك سه گلوله هفت تير شهيد كردند، و 
  هر سه گلوله به سر و گردن ايشان اصابت كرده بود. 

ها هزار روز بعد بردوش ده قبل از ظهر 11در ساعت 
ــتان   ــتدارانش در گورس ــتان و دوس ــاران و دوس ــر از ي نف
 ،عمومي بوداق سلطان مهاباد و در جـوار مـزار اسـتادش   

روان شاد مالحسين مجدي، به خاك سپرده شد و بـدين  
سان با خشكيدن دريايي از فضيلت و كرامت و دانـش و  

بـر جـاي   تقوا، دنيايي اندوه و حسرت براي مردم مهابـاد  
  ماند. روان پاكش شاد و جوار رحمت الهي مكانش باد. 

  هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق
  ثبت است بر جريده عالم دوام ما
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