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  کامگاران و دین
   ئران  له وه باجی مانه

  ر ڕزگار عومه                                                              
rezgar@dengekan.com 
 

ری ئیسالم سی  مبه  دایک بوونی پغه  لهی  بۆنه تیپی کامگاران به
  .ن که رده  ده کی تازه دی یه
تا . وه ی هاوتی بوکراوته  ڕۆژنامه  له که واکه  ی هه  کورته مه ئه

  ب به  دی خۆش نه ی مۆسیقاوه  باره  له  ئمه  له س نیه ئستا که
ری  بوا س زیاتر له موو که  هه  له کو تیمیک که کامگاران وه

ری دونیا  وبه رو ئه م به  ئه وه تی مۆسیقا گۆرانی کوردیه رایه نونه
یمان  س گله ن که یدانه و مه فیری ئه وان سه ر بلین ئه گه ن ،ئه که ده

یان  که ره ی هونه وه رئه به نیا له ک ته ین نه یی ناکه ل ناکا ،گله
ک  یه  گۆشه کی میلی ، که کو بۆ دروست کردنی شانازیه  ، به رزه به
)) National Identity((تی کورد وایه ته ی نه ناسنامه له
شونی  له" ین  ش هه ئمه "  ی که وه لمن و بۆ ئیسپاتی ئه بسه
 دونیای نیشان   به وتی سیاسیدا که سکه  ده ک له بونی شانازیه نه

  .  کردووه نگی ئاسوده  ب ده مانی به تا ئستا زۆربه  مه ئهین ، بده
  ب ،که ر دروست ده  سه  شانازی ناسیۆنالی تاکی کوردا ،پرسیاری له  له ریان گرتووه ی کامگاران وه م ج وشونه م ئه به

ستاو مامۆستای مۆسیقان ،پرسیار  دا وه و بواره وان خۆیان له  ئه  که  نیه وه ریه کنیکی و هونه نی ته  الیه کی به ندیه یوه هیچ په
ی که  تیه وایه ته نه "  بوونه" و  لماندنی ئه  بواری سه ن له  بکه تیه رایه و نونه توانن ئه وان ده ندی تر ئه  چهب ئایا تا ده وه له

   دینی ئیسالم و به کانی کورد به ندیه یوه کا په  ده وه ر ئه سه ی نوی ناسیۆنالی کورد ئیشی جدی له وه  نه  شک له توژو به
   ؟ وه تهشن وه ب هه ره کلتوری عه

شکی   به ندی به یوه کو په  ،به  نیه وه  شانازی میلیه ندی به یوه  په وه بته رز ده و ڕووی کامگاران به ره  به پرسیارکی تر که
  نیا له ویستیان بۆ کامگاران ته ی ڕزو خۆشه رچاوه کی سیاسی سه ر شانازیه  هه  دوور له  ،که یه  هه وه رچاوی تاکی کورده به
 گوێ گرتن   به ن چیتر درژه ب ئایا ئاماده  ده وه کا ،پرسیار ئه ست پ ده  ده وه کانه سیقادۆستی و دداری و سۆزی گۆرانیهمۆ
کا ، دینک  رام ده ویستی حه  خۆشه نک کهیکرێ ؟ د کی دینی بۆیان پۆست ده یه درسی بۆنه  ژر ئه  له ن ، که  سۆزیک بده له
  نیا له  ته ر پیاوک و ژنک به گه ئه"   کاو ده رده توا ده کدا فه رخی بیست ویه  چه  له وه ری میسره زهه  زمانی شخی ئه  له که

  ".رام بن  کتر حه  یه ی له وه  بۆ ئه که  پیاوه  شیر بداته که ب ژنه شونک ئیشیان کرد ده
ند ،گۆرانیبژ،مۆسیقا  رمه  لشاو هونه  به وه مه که ۆژی یه ڕ ر له ر حوکم ،هه  سه  ئران هاتۆته تی کۆماری ئیسالمی له وه له
خشین، بتوانن گۆرانی   ژیانکی پ به  ئیختیارک بوو که مه ،ئه وه ران بوبونه نده هه ر،شاعیر ئرانیان جیھشت وله ن،نوسه ژه

رگی  ن وحوسن و مه سه کان و شینی حه  دینیه ش گۆرانی و شیعر بۆ بۆنه مان شوه  هه ی ناچار بن به وه و شیعر بن ب ئه
  .  ئران بن-ی عراق شت ساه ڕی هه رمی شه ینی  یان سروود بۆ ئاشی گه خومه
   ڕیزی الوانی سنه ستژو ئیعدامی به کانی ده  زۆر زوه  پاش ونه نی کۆماری ئیسالمی ،له مه  ته  له  ساڵ32 پاش  له
  یانی تر ،له الحیان و ده کان خلخالی و فه  کۆن وتازه کانی تاونباره کراوه  بیرنه  له  تاوانه  پاش لیستک له هاباد،له ومه

ندانی سلمانی  رمه  هونه یک له شداری کۆمه  به کانی خۆپیشاندانی زانکۆکانی تاران ،کامگاران به  تازه ره  هه پاش ونه
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خالق   پۆلیسی ئه  تازه  به  تازه کی ئران که  خه  کوردستان و به ر به رامبه ن به ده ستمان پ نیشان ده ربه کی ب ده یه ،ونه
و  ی ئه وه رکردنه ه س  شون به  به دا باشتره م پرسیارانه ر ئه رامبه  به کامگاران له . وه کاته کانیان پ توند ده چکه  ئیران له له

،پرسیار  وه نه  نو پرسیاردا ساغ بکه ستیان دێ خۆیان له ده  وان له ستیان بچ ، ئه  ده  له   دوور نیه بن که وه ویستیه خۆشه
  ن ؟ ی بۆ بده یه وره  گه موو باجه و هه  دن ئه نده وه ژاد ئه دی نه حمه ی ئه  ژر سایه  ژیان له  که ی وه له
  

   
 


