
 .کەنەدا کرێکاران لە ی(ییئەزموونگەر)شانۆی  سەرنجێکی خێرا لەسەر
 

 (مەشخەڵ)عەبدواڵ سڵێمان   

 
 

 .ی مێژووییەوەتایەکی کورت لەڕوانگەی ماتریالیزمسەرە
 

چین و توێژە جیاجیاکانیش . بەردەوامی نێوان چینەکانە مۆدێرنەی مرۆڤایەتی سەرتاپا دەرگیری کێشمەکێش و ملمالنێیئەم کۆمەڵگە 
هەوڵی ئەوەدان زۆرترین کارێک بکەن کە بەرژەوەندییە چینایەتییەکانیان بپارێزن و تای تەرازووی هێز لەم ملمالنێ بەردەوامە  لە

چین تیایدا مۆری خۆیان بەدیاردە  وەک ئاشکرایە لە کۆمەڵگەی نوێی مرۆڤایەتی دوو. بەالی خۆیان و بەرژەوەندییەکانیان بشکێننەوە
بۆ مێژوو و چینە کۆمەاڵیەتییەکانی هەر کۆمەڵگەیەک لە دوو چینی دژ  بە پێی لێکدانەوەی ماتریالیزم. و ڕووداوەکانەوە دەنێن

لە سیستەمی . بەیەک و ڕاوەستاو بەرامبەر بەیەک پێک دێت کە هەریەک هەڵگری تایبەتمەندی و بەرژەوەندی تایبەت بە خۆیەتی
و میدیای زەبەالح و ئەدەب و هونەری  چینی بااڵ یان سەرمایەداری خاوەن هێز و سوپا و زیندان و دامودەزگاو حیزبسەرمایەداری 

دەرکەوتەکانی . ود و قازانجی خۆی بەکار دەهێنێتڕەوتی ملمالنێی چینایەتی بەسو خۆیەتی و تەواوی دیاردە و دەرکەوتەکان لە
سەرمایەداران، ئەندازەی سوود و قازانجیان بۆ  کۆمەاڵیەتی و بێکاری و ستەم لە ژنان و تاد بە دیاردەگەلی وەک ئایین و نادادپەروەی
چینی کرێکار لەم جەنگە چینایەتییەدا دەست بۆ گەلێ . دەست کرێکاران و خەڵکی زەحمەتکێش بەو ئەندازەیەش کۆت و زنجیرن لە

شۆڕش و مانگرتن و خۆپیشاندان و دەرخستنی نارەزایەتی و لەهەمان ئامراز دەبات بۆ بەگژاچوونەوەی ستەمی بورژوازی لەوانە 
ئەدەب و هونەری کرێکاری بەدرێژایی . ی چینایەتی وەک پێویستییەکی ئەو خەباتە دەبردرێتدەب و هونەرئەکاتیشدا دەست بۆ 

مێژووی خەباتی چینی کرێکار ڕۆڵی گێڕاوە لە جۆشدانی خەبات و بەرچاوڕوونکردنەوەی ئەم چینە بنیادنەرە کە تەواوی ژیانی گۆی 
پانتایی تێکۆشانی چینی کرێکار دژ بە ستەمی  ونەری کرێکاری وەک بەشێک لەئەدەب و ه. زەوی لەسەر ئارەق و ڕەنجی ئەم دامەزراوە

پایەکان و بنەماکانی ئەم هونەرە چینایەتییە  .خەبات و ناڕەزایەتی ئەو چینە خۆیەوە وەردەگرێت سەرمایەداری ناسنامەی خۆی لە
 .خۆی لە لێکهەڵپێکرانی هونەر بە شۆڕشی کۆمەاڵیەتی چینی کرێکار بنیاد دەنێت

 
بەاڵم لەگەڵ ئاوەدانکردنەوەیدا گۆمەڵگەیەکی هاوچەرخ بنیادنراوە و  ،و پەنجا ساڵەسەد  تەمەنی واڵتی کەنەدا گەرچی کەمتر لە

ئەوروپا بەگشتی و بەریتانیا بەتایبەتی لەو ڕۆژگارەدا برەوی هەبووە، گەیشتۆتە ئەم  ئەو کلتوور و نەریت و زانست و فەرهەنگەی لە



گواستراوەکان یان ئەوانەی ئارەزوومەندانە هاتوون بۆ ئەم واڵتە خاوەن ئاستێک لە تەوەقوع بوونە بۆ ژیان کە مرۆڤە  .واڵتە تازەیە
واڵتی کەنەدا پێچەوانەی واڵتانی ئاسیا و . کەنەداوە بوونەی (خەڵکە ئەسڵییەکان)مرۆڤە نەیتیڤەکانی تەوەقوعی سەرووی  زۆر لە

کۆمۆنەی سەرەتایی و کۆیالیەتی و دەرەبەگایەتی "واتە بە تونێڵی قۆناغەکانی . تێنەپەڕیوەئەفریقا و ئەروپا بەو ڕێڕەوە مێژووییەدا 
وە پایەکانی کانییەو زانستی و سەربازییە انا مرۆییگوزەری نەکردووە، بەڵکو واڵتی بەریتانیا بەهەموو تو" و سەرمایەداری

پە گشتییەکانی ینسرر لەم ڕێگەیەشەوە کلتوور و نەریت و پهە. کۆمەڵگەیەکی کۆلۆنیاڵی مۆدێرنی لەسەر ئەم خاکە دامەزراندووە
گەی ا و ئارەزووەکانیان لە ڕێمرۆڤە نوێیەکانی سەر ئەم زەمینە هەر زوو حەز و خولی. کۆمەڵگەی ئەوروپا بە ئاسانی دەگەنە کەنەدا

 .ئەدەب و هونەرەوە دەربڕیوە
 

زەحمەتی هەبوو ، لەگەڵ ئەوەشدا هەر لەگەڵ یەکەمین ڕۆژەکانی  لە ڕووی مێژووییەوە چینی کرێکاری کەنەدی گەرچی لەداکبوونێکی
دروستبوونی ئەم واڵتەوە دەست و پەنجەی لەگەڵ نەهامەتی و کرێی کەم و ناتەندروستی هەلومەرجی کارو  بیمەی بێکاری و بێمافی 

وە لە سەد و پەنجا ساڵی ڕابردوو ئەم چینە هەوڵیدا. کۆمەاڵیەتی و بەگشتی لەگەڵ نزمی ئاستی ڕیفاهی کۆمەاڵیەتی نەرمکردووە
کارەکتەری خۆی گەشە پێبدات و پێ بەپێی ئاڵوگۆرە سیاسی و ئابوورییەکانی کۆمەڵگەی کەنەدی، ئەمیش ئاڵوگۆڕی بەسەردا هاتووە 

ێکاری لێرەدا نابێت ڕۆڵی دیار و بەرچاوی باوکی بزووتنەوەی چینی کر. و وریاتر بۆتەوە و بەرژەوەندییەکانی خۆی زیاتر ناسیوە
لە یاد بکەین کە سەرتاپای ژیانی هەوڵیدا و تێکۆشا لەپێناو ڕێکخستن و بەرژەوەندییە چینایەتییەکانی (دانیاڵ ئۆ دۆنیهۆ)کەنەدی 
ڕۆڵیکی زۆری گێرا  ١٠٩١گۆڤاری کرێکاری یان گۆڤاری کار لەساڵی ( Labour Gazette)هەروەها باڵوبوونەوەی (. ١) کرێکاران

سەرەتای سەدەی بیستەم بۆ بزووتنەوەی کرێکاری کەنەدی سەرەتای خۆڕێکخستن و بەرەو . کارانی کەنەدیلە هۆشیارکردنەوەی کرێ
و  ەبوو ەموارەناه ەخۆبارود وەئ یاگرتنڕ ڵیوەه ەل یدەنەک یبورژواز. دارانیەرماەس یسڵێچ یدژەبوو ل کارێکر ینیچ ییکگرتوویە
 یزگاکانەو دامود یدەنەک یبورژواز ەندەرچەه. بکات رەبەستەد ۆیخ ۆقازانج ب نیرترۆکاردا ز ییەینسانینائ ەخۆد مەل ەشاوۆکێت
 ۆیەو ب ندەسەد ەیرەپ هاتەتا د کخراوبوونڕی ۆب کارانێکر  یزووەئار مەاڵدابوو، ب کایندەس ەدژ یکێنیمپەک یخستنێرەب ڵیوەهەل
 یکێکخراوڕێ ەک Trades and Labour Congress)  ) یکار و بازرگان ەینگرۆک یکخراوڕێ یندامانەئ ەیژمار نینیبەد
و  ەیەوەاربوونیشۆو ه ندنەس ەشەگ مەئ(. ١)٠٩،٩٩٩ ەب ووب ەوەندامەئ ١٠،٩٩٩ ەل١٠١١ ۆب ١٠٩١ ڵیسا ەبوو ل کارانێکر ۆیخەربەس
 . انەیباتکارانەخ یو ئامانج باتەخ ەل تێگوزارشت ب ەبوو ک کێرەهون بەدەئ یاریخواز ەک ەئاراو ەنابووێه یکێخۆد ەکخراوبوونڕێ
 

 یخود یرچەگ. کرد رەسەل انیکار شیندانەرمەبرد و هون ۆب انیستەزوو د رەه یکارێکر یرانەنووس ەگونجاو بوو ک یکێکارۆه ۆشان
 یوروپەئ ۆیشان ەک یەداەڕەباو وەل رەگراند دەیڤد ۆییشان یژوونووسێم" کەروەه داەنەک ەتۆزووتر هات ەژووێم وەل رۆز ۆشان یرەهون

مارک  ینانێمهەرهەب شیشترێپ. داەنەک ەت ۆدا هات١٨٠٠ ڵیساەل" کانەرەکتەئ یبچووک یکیەایمپانۆک"و  رتێلبیگ ەیهامفر زێرەب ەڵگەل
 ستاێئ ەک) ڕۆیەڵ رتۆپ ەل نەیچامپل ید ۆیڵو سام ١١٩١ یمەدوو ینیتشر ەیچوارد ەل ێنو ینساەرەف ەل نۆبتین ۆیشان ۆب ردۆسکاربێل
بوو  ەوەکێستمیس ەیانیمەل شەمەو ئ یرەوەختەب یایدالەم  یناو رێژەل زراندەدام انییتیەەاڵمۆک یکەیەانی(  یەایشۆسکۆڤەن یمێرەه
 یوخسارڕو  کراەد شینما ەنساوەرەف یکانەستەردێژ ەتڵەوەد یندامانەئ نیەالەل  ەک داەد شانین ۆیخ یکانییەرمەرگەس ردۆسکابێل ەک
 ( ٠".)وتنەکەردەد کانەفسانەئ ەرەوەندیو ز کانەنەسڕە ەکەڵخ یوخسارڕ کوەو ەک ۆڕیگەد  انۆیخ
 
 ڕپ یکێناغۆقەل داەنەک ەل پەو چ یکارێکر ەیوەبزووتن مداەستیب ەیدەس یکانییەس ەیەید ەل یتەبیتاەو ب ەیەدەس مەئ یتاەرەس
 ییەتیەزاڕەو نا کارێکر ینیچ ەل اوڕبەدان یکەیەوەبزووتن کەو کارانێکر ۆیشان ەیوەبزووتن. ایژەدا د شچوونێوپەرەب وەشەگەل
 کانداییەس ەیەیدەل پەچ ۆیو شان بەدەئ. اێڕگەد ۆیخ ڕۆڵیو  ناەد ینگاوەه داەنەک یستینۆمۆک یزبیح یوانیپشتەب یکانێڕەشگۆڕش
 یبەدەئ یژووێم ەل ەبوو رچاوەو ب ارید یکیستاتیئ یکێنێشو یگرەڵو ه ەبوو شنەچەمەو ه انراویدانپ یکەیەوەبزووتن کەو
و  ەدواو یدەنەک ۆشان ەیوەو بزووتن ژووێم رەسەل یوردەب یرچەگ یدەنەک ۆیشان یایدیپۆنسکلیئ. ١))داەنەک ەل( یللیم)یتەواتەتەن



 ینگەدێب ەتاڵو وەل کارانێکر ۆیشان یو باسکردن ەئاماژ ەل یچەک ت،ێسترەبەدێپ یپشت کراوێپەڕباو یمیکادەئ یکەیەرچاوەس کەو
 ناوەو ل ینەمەز یکەیەگڕبەل کانەکارێو کر پەچ ەندەرمەهون ەک ەکردووەن ەششانۆو ک ڵوەه وەب ەیئاماژ نیو بچووکتر ەبژاردووەڵه

 ننێوێبش ژووێم نەئاماد انۆیخ یندەوەرژەب ناوێپەل کاناڵبا ەنیچ ەک یەئاشکرا ۆیەب. ەداو انینجامەئ یدەنەک ۆیشان یژووێم یوڕێڕە
 وەئ انی واڕەرمانەف ینیچ ۆیشان یایدیپۆنسکلیئ نهاەت تێبوتر ێکرەد یدەنەک ۆیشان یایدیپۆنسکلیئ ۆیەب. ننێبن یالەو رەه شیانی

 .ییەو ن ەبووەن داەنەک یواڕەرمانەف ینیچ یو داهاتوو انیژ رەس ۆب یکییەترسەم چیه ەک ۆیەیەشان ەوەبزووتن
 

 
 .ئەندامە سەرەکییەکانی شانۆی کرێکاران

 
 ەیوانەچێپەب تێوەیەد ەک یەئاراداەتر ل ڵیوەه ژوو،ێم یواندنێو ش کانییەاستڕ ەیوەشاردن ۆب اڵبا ینیچ یکانڵەوەه ەل ەجگ مەاڵب
 رۆدکت شەوانەل. بدات شانین ژووێم ەینیقەاستڕ یووڕو  رەنێخو ەتێنەێبگ کانییەاستڕ تدار،ەاڵسەو د اڵبا ینیچ یو خواست ستیو

 یتەبیتاەب ەکردوو داەنەک یتاڵو یو کلتوور بەدەئ رەسەل یشیئ یوردەب گ،یپینیو ۆیزانک ەل رەدەدیاری یرۆسیفۆپر ندیفکاڕی دایکاند
و  یو ئابوور یستیونالیناس یریب یشونماەو ن دانەڵرهەس ەیەید کانەستیب ەیەید ،یهانیج ینگەج ردووەه وانێن یو کلتوور بەدەئ

. یتانیرەو ب یکیمرەئ یبەدەئ ەیوەکردنیو ش ەخنڕە ەکرد ب انیستەد گرەخنڕە کەیەارژم مجارەکیە ۆب بووەوەئ. داەنەکەبوو ل یکلتوور
 یبەدەئ یپەچ ڵیبا. یستینۆمۆو ک پەچ یمەرهەب ینینووس ەوتنەک رەو نووس بیدەئ کەڵێمۆک ەدواوەب ١٠١٠ ڵیساەل مەاڵب
دا " داەنەک ەل کانییەس ەیەیدەل پەو چ بەدەژن و ئ:  گرانەخنڕەو  کانەستینۆمۆک" یبێکت ەل دایکاند رۆدکت ەک یدەنەک یزمیرنێدۆم
 ەوەکیەالەل. ەبوو رشانەسەل یرکەدوو ئ ییەنەمەز ەگڕب وەل یدەنەک یپەچ یبەدەئ" تەڵێد ،ەکردوو ۆب یدواداچوونەب یوردەب

 یدۆڵگ ڵکیما ١٠١٠ ڵیسا(. ٨")بوو ڵزا ینیۆسیتراد یبەدەئ ەیوەانێڕگەڵه ەوەتر یکیەالەو ل زمیالیشۆس ەبوو ل ەرانەنێداه یگوزارشت
 یدروستکردن ڵیوەه رەدید رەالوسن و جاسپ ردۆهو نۆو چ ەوڕە دایئ ەل کیەرەه یشانەشانب ەکەجول نییئاەب یتاریلۆپر یرەنووس
 یتوانەیو ن ەویەما یناکامەب ڵەوەه مەئ فسوسەئ مەاڵب(. Workers Worke Drama)نا انیداو و ناو انیکارانێکر ۆیشان
 .کارانێکر ۆیشان ەیوەشێپ ەبردنەل ێبن رچاوەب یکێنگاوەه
 

 ەیورەگ ینگاوەکرد و ه یشونماەن یدەنەک ەیگەڵمۆگ ەیبارەل ەرجەلومەه وەئ ینجامەئەل کارانێکر ۆییشان ەیوەو بزووتن ۆشان
 ۆیشان ەل ەژمار وەب انی" کارانێکر ۆیشان ەیوەبزووتن" ەیواژەستەد یدەنەک ۆیشان ەیوەبزووتن یژوونووسانێم. نا ەوەشێپ وەرەب
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 ەانییرەگۆشان مەئ ەیربۆز. شکردنیو نما نانێرهەد ەهاتن کانییەس ەیەید ەل ەک گوتەد یدەنەک یپەچ ڵیبا یاسیس یرەزموونگەئ
 ەتەهاتوون ەزبیح وەئ یوانیو پشت یدەنەک یستینۆمۆک یزبیح ی(چیتحر)ەدنەو ب(( وتووخوازەشکێپ یرەهون یکانەانی) یرۆسپانسەب

 الیشۆس انیتریوەو ئ ییەستینۆمۆک انیکێکیە ەک تێنریبەد نیوانێڕت رۆدوو ج کارانێکر ۆیشان ەیوەبزووتن وێنەل. شینما
 یبۆت رەنووس ەخانم ١٠٠٠ ڵیساەل داەنەک ەل ۆرنتۆت یشار ەل یکارێکر یرەزموونگەئ ۆیشان یرانەنێزرەدام ەل کێکیە(. ١)ەموکراتید
 مەئ. تێنرەداد پەچ ۆیشان یرەنێزرەو دام نگەشێپ ەب کوەڵب پەچ یکێرەنووس ەب رەه کەن نیەاڕ ردنۆگ یبۆت. ەنیەاڕ نۆردۆگ

 یبۆت. نیژەد ەوەکەیەو تا مردن ب کتریە یرەهاوس ەبنەد ١٠١٠ ڵیساەل ت،ێناسەد نیەاڕ سکارۆئ ەیوەئ یدوا ەوتووخوازەشکێپ ەخانم
 ەیربارەد کڵێایترەم ەتاک کەو فەڵگ ۆیزانک ەیبخانێکت یفیرشەئ نیەالەل ەانییدوا مەل یکانەنینووس ەک ەکێرەنووس نهاەت

 نیەاڕ یبۆت(. ٧)ەراویرگەوێل یکەڵک ت،ێب ستداەردەبەو ل یوتبەچنک ک ڕۆمەتائەک کانەستیب ەیەیدەل کارانێکر ۆیشان ەیوەنبزووت
 یبۆتەل ەجگ  یرەوەادی-کانییەس ەیەیو د داەنەک ۆیو شان پەچ ۆیشان:  ەوانەل ەیەه کارانێکر ۆیشان یبوارەل ڵیوەه ەڵێمۆک
 دۆڵهار لود،یئالن فا ەوانەل ەارید ەژووێم وەئ یخشاندنەن رەسەل انییرەگیکار ەک نەتر ه یناو ێندەه ن،یەاڕ نۆردۆگ

 -ڵاڕینتۆم یشارەل)کاشتان زڕۆ، (باۆتیمان یمێرەه -گیپینیو یشارەل)زاکن ۆ، ج(ایمبۆڵۆک تشیبر یمێرەه-رۆڤەانکڤ یشارەل)فنیگر
ئان  ،ەیسیڤال یسۆەد ر،ەشاست نوەیو و رگێدبۆڵگ دێدریڵم ،ەڤفرانک ل س،یسم یڵسیس دواردێئ ن،یەاڕ سکارۆ، ئ(کێبێک یمێرەه

 اویتر پ یکیەگاێج رەه کەو داەنەک ەل یکارێکر یرەزموونگەئ ۆیو شان یگشتەب یدەنەک ۆیشان ەیوەبزووتن. ردەیب نایریئ ت،یۆمار
 انێڕچاوگەب. داەبوار وەل تێابێڕگەن انەیرانەنێداه ڕۆڵیژنان  ەک ییەن یەمانا وەب ەمەئ مەاڵب ،ەبووەه یاتریز یرچاوەب یخشەن
 ەک نیوا بزان تێناب ەارید. ەاوێڕگ انینگەشێگرنگ و پ ڕۆڵی ەک نینیبەد تەئافر کەیەژمار ەمەردەس وەئ یکانەرچاوەب ەناو رەسەب

 مەدوو یهانیج ینگەج یهاتن ییتاۆک یدوا یناڵساەل رێخەن. ەناو ینگاوەه رەسەل ووڕ وامەردەب کارانێکر ۆیشان ەیوەبزووتن
 کانەوڕەتوند ەپەچ ییەرەگۆشان تەنانەت کراوەد یتیەدژا ەالو رۆزەو ل ەئاراو ەهات ەیەوەبزووتن مەئ یدژەل بارەنال یکێخۆبارود

 رەسەل یکار ەک( Play Actor)  یناوەب تێنێزرەمەتر داد ۆییشان یکێپیت نیەرا یبۆت رەنووس ەدواتر خانم. کران ەغەدەق
 یدەنەک ەیگەڵمۆک یکانەووداوڕ یوێو نش ورازەهەب تریئ ەیەوەبزووتن مەئ. یدەنەک یگاەڵمۆک ەل کردەد نچەگ یژێتو ەیوەارکردنیشۆه
 رەه ەک تێبچ ادەیل شمانەوەئ تێناب مەاڵب. یدەنەک ۆیشان نێلەد ێیپەک تێگرەد رەنگەل ۆیەکەس وەئ رەسەو دواجار ل تەڕێپەدێت
و  یبورژواز ۆیشان ەدژ ب ەمەردەس وەل یتیەنایچ یندەوەرژەب ەیوەکردنەستەرجەبەل یرەهون یکێنگاوەه رەو ه ۆییشان یکییەوڕەشێپ

 .بوو یبورژواز یرەهون
 

 
 داەنەک یختەتیپا یتاواۆئ ەدراما ل نیۆنیمۆد ڵیایڤستیف ە، ل"دایفتیل یوانەڕچاوەل"  ۆیشان ەل کێنەمید ەل رەکتەئ یرۆڤەگل ەیگ
 .١٠٠١ ڵیساەل

http://www.festivalkarsh.ca/en/learning_resources_activity1.php


 .کارانێکر یرەزموونگەئ ۆیشان ەیوەبزووتن یکانۆییەشان ەمەرهەب
 

 وەئ یالرۆد ٠٩،٩٩٩ ڕیو ب ییدارا ەیرچاوەس یرەنکیدابەخان بوو ب ۆتۆئ زرا،ەدام ١٠١١ ڵیسا ەل ێنو ینووسانەنامۆشان یگروپ ێکات
 یرەگیکار رێژ ەل ەک ەوەناو یەناێه یشیتر یرانەنووس کوەڵب پەچ یرانەنووس رەه کەن شەمەئ ان،یستەردەب ەخست ەیمەردەس

 ەتاز یرەجڕۆ)  یقەد ردووەه ت،ێبەد سیپار ەل ەیکات وەالوسن ئ وردەجان ه. بوون وروپاەئ یرەزموونگەئ ۆیشان ەیوەبزووتن
 یقایسۆئاواز و م)و  ،یعیواق یهانیج ەل ەباتکردنەخ یکیرەخ ەک ەکێنجەگ ەیربارەد ەکییەرەگۆشان ەک ١٠١٠ ڵیسا ەل(شتووەیگێپ

و  ەئاراو ەتێد( Theatre of Action)کار  ۆیکان شانییەس ەیەید یتاەرەس ەل شیدواتر. تێنووسە، د١٠١٨ ڵیسا ەل( شینما
 داتەد نجامەئ ۆییشان یشینما ێلەگ ەوەکاتەد ینیهاو ەیو قوتابخان تێبەد یوامەردەب یو ستاف ننێد ەوەرکیۆوین یشار ەل رەنێرهەد

 ەوەبردەن ەیکەتەاڵکار خ ۆینشا ەندەرچەه. گیپینیشار و ەدراما ل ۆب نیۆنۆمۆد ڵیایڤستیف ییتاۆک یناغۆق ەنەگەد یکانەمەرهەو ب
 ییگورپ یرۆستراکت یربارەکار س ۆیشان. یەاڵبا ەپل وەئ ۆب یکارێکر یکێشینما یشتنەیگ یبوار ەبوو ل ەورەگ یکێنگاوەه ەمەئ مەاڵب

بوو  کێنگەشێپ ۆنتۆرۆت یکار ۆیشان یچەک ،یدەنەک ۆیشان ۆب یرخانکردنەت ۆو خ ەیکییەنیهاو ەو قوتابخان یتیەەاڵمۆک یچوونۆو ب
 (.٠)ڕۆمەئ ۆیشان یڤیرناتەلتەئ ۆب
 
 ەوانەبوو ل کەیەتیمۆک ینینووس ەل ەک ە"نێدوەد اویپ شتەه" ەینامۆشان کاران،ێکر یرەزموونگەئ ۆیشان ەیرچاوانەب ەکار وەل کێکیە
 ١٠٠٠ ڵیسا ەل ییەرەگۆشان مەئ. ۆشان ۆب ناێهیرەد نۆردۆگ یبۆو ت رگێلدبۆگ دێدریڵم ،ەڤفرانک ل س،یسم لیسی،سی ن،یەاڕ سکارۆئ

( باک میت)ستینۆمۆک یزبیح یرەدیل یستیو ەک( یرەنتێتینەپ نۆنگستیک) ەیەوانەپاس وەئ ی(لیفا)ەندەروەپ ەیربارەد ەک ەدا نووسراو
 یتۆڵەم سیلۆپ شیگیپینیو یشار ەل ،ەویەندراەس ێل یشینما یتۆڵەم ۆرنتۆت یشار ەل ەیوەئ یدوا ییەرەگۆشان مەئ. تێبکوژ
 یئازادکردن ینگەئاه ەل شکردنینما ەهات ١٠٠١ ڵیسا ەل کستێت-تایم کەو ەقەد مەئ. کرا ەغەدەو ق ەوەندنەس ێل یکردنیشینما

 یکیمرەئ ینووسەنامۆشان نیەالەلەک ییەکارێکر یتر یکێمەرهەدا ب"یفتیل یوانەڕچاو ەل" هاەروەه. یدەنەک یستینۆمۆک یزبیح یرەدیل
 مەئ. ننەیەابگڕمانگرتن  ازنین ەب ەکات کەد یکسەت قیەسا( رێشوف) ەڵێمۆک یباس ەمەرهەب مەئ. ەنووسراو ەوە"تسێدۆئ ردۆفیکل"

 ڵیسا یشوبات ەل ەک ەراویرگەو ەوەرکیۆوین یشار یکانییەکسەت قیەسا یمانگرتن یعیواق ەل ەیکەکەڕۆو ناو ەنەمید شەش ەیەنامۆشان
 مووەه یرەهون یرانەبەوەڕێو ب ەیەنامۆشان مەئ یستاف ەباسکردن یانیشا. شکردنینما ەهات اند،ەیاگڕ انەیورەگ یکێمانگرتن ١٠٠١

 ەنامۆشان نیزترێهەب ەبوو ل کێکیە( رەندەب یگرەڵبارگ یکارێکر -Stevedore) ەینامۆشان هاەروەه. بوون کارێب یکارانێکر
 شڕە وەب قەرهەبوو د ستێپ یسپ یاوانیپ یستیاسڕ یمەست ەیربارەد ەشینما مەئ. ابردووڕ ەیدەس یکانییەس ەیەید ەل کانییەکارێکر
 ەکێرۆجەب داەنەو  ک کایمرەئ یو کلتوور ایجوگراف یخۆد ەیەئاماژ یانیشا. یکیمرەئ -یقیفرەئ یندەوڕە وتراەد انێیپ ەک ەیستانێپ
 یرچەگ یکارێکر یکێشینما ۆیەب. ەوەتەونەڕیپ سنوورەل کانۆییەشان ەمەرهەجار ب هاەدەو س تێوەکەد رچاوەب رۆز یکەڵییەکێت ەک
 ەجگ. ەاستڕ یشەکەوانەچێو پ ژمارەئ ەتێد شییدەنەک یکارێکر یرەهونەو ب ۆشان رەس ەتێخرەد داەنەکەل مەاڵب یەکایمرەئ یکبوویداەل
هارت "  یکانۆڵەه ەل ١٠٠٠   ڵیسا میقا ی، ئاسن١٠٠١ ڵیمردوو سا ی، ناشتن"تەاڵژهڕۆ ەل نگەج" یرەگۆشان ەکورت شەمانەل

 ەڵگەبوو ل دایندەوەیپەل کوەڵ، ب ۆرنتۆرۆت یشار ەل رەه کەن نۆردۆگ یبۆت(. ٠)شکراونینما" تنیه تێمارگر انیهاوس 
 یرچەه. رڤەانکوڤو  ڵاڕینتۆو م کیپینیو یکانەشارەل یتەبیتاەب داەنەک یرەرتاسەس ەل کارانێکر یرەزموونگەئ ۆیشان یندانەرمەهون

و  زمڵیکایادڕ ۆیشان لتزام،یئ ۆیشان)  یبێکت ەل لودیئالن فا. ەوەتەداو ەنیەال مەل ڕیئاو یکانەنیو نووس بێکت ەب ەلودیئالن فا
 مەئ(. ١٩)ییەدەنەک ڵیکایادڕ ۆیشان یژووێم ەیوەندنێخو ریڵڵەو یڵشیم یچوونۆب ێیپەب ەکێبیکت ە، ک(داەنەک ەل یاسیس یژێستدرەد

 ۆیشان یژووێم یکانەبوار ەل شەچاالکان ،ەوەوتەد ەیوان داۆشان ینانێرهەو د ندنێخو یکانەبوارەل ەک لفۆیگ ۆیزانک ەیرۆسیفۆپر
 ەخاتەد ەنجەدا پ(یللیم ۆیشان ەیوەکردنیداریەرماەسەب) ینینووس ەل لودیئالن فا. ەکردوو یکار یاسیس ڵیکایادڕ ۆیو شان یدەنەک
 ەوەب ەئاماژ توانمەد مەاڵب ،ییەن ەوەمێئ ەیکەباسەب یندەوەیپ ەچونک تێبەن ستیوێپ ەرێل انیباسکردن ەنگەڕەگرفت ک ەڵێمۆک رەس
 یدەنەک یکارێکر یرەزموونگەئ ۆیشان ەیوەبزووتن ەک ەدابووەوەئ ڵیوەه ەل ۆیخ ەییشیمەه ەیشیپ کەو یدەنەک یبورژواز ەک مەبک



و  رشەو پ یدەنەک یداریەرماەس ینیچ یاتریز یوتنەرکەس ەڵگەل ۆیەب. ەوەدوور بخات یکانییەتیەنایچ ەئامانج ەببات و ل داێالرەب
و  ەوەوتەکەدوور د ۆیخ ەیانێڕشگۆڕش یکەڕۆناو ەل هاتەتا د کارانێکر ۆیشان ەیوەبزووتن کار،ێکر ینیچ یاتریز ەیوەوبووناڵب

 ۆیشان ەیوەبزووتن یناو ینۆڕیگ ەوانەل ناێکهێپ ەیەوەبزووتن وەل انۆڕیوگڵئا ێندەه ییەرەگیکار وەئ رێژەل شیندانەرمەهون
 گرن،ەردەو ایج ایج یناو کانەوەبزووتن یدەنەک ۆیشان یگوتار ەل" ەڵێد لودیفا نڵئا کەو. یللیم ۆیشان ۆب یکارێکر یرەزموونگەئ

و  ەییکخراوڕێ یتیەراەابڕ یتیەژیسترات کانداەکات ەیربۆز ەناونان ل یکردار ەک خاتەردەد ەوەئ ەمەل شەوەوردبوون
 (١١).ەکانەکخستنڕێ
 

 
 یشار ەستاندارد ل ۆیشان رەسەل ەراویگ ١٠٧٧ ڵیسا ەل ەیەنێو مەئ. نێدوەد اویپ شتەه یرەگۆشان یشینما یکات ەل کێنەمید ەینێو
 .داەنەک ەل یۆنتارۆئ یمێرەه ەل ۆرنتۆت
 
 .داەنەک ەل کارانێکر یرەزموونگەئ ۆیشان ەیوەبزووتن یکانەتڵەسەخ
 
 مەرجەس ەل بوونیاخی ەل ییەتیبر ەوەتێناسرەد ێیپ داەنەک ەل کارانێکر یرەزموونگەئ ۆیشان ەیوەبزووتن ەیتانڵەسەخ وەئ ەل کێکیە
 یشوناسەل ەوەانەڕگەڵه. ەناو ادیبن رەسەل ۆیخ یشوناس یدەنەک ۆیشان ەک ەیتانیرەن وەئ مووەهەو الدان ل ەگەڵمۆک یکانەباو ەرمۆن
 کانەت یەیما ەتێبەد شیمەو ه تێخشەبەد ۆشانەب ێنو یکێادیبون مەه ەک ێنو یکێشوناس یدواەب ەانەڕگ یمانا ەب ۆیباو خ انی نۆک

 ەتۆچڕۆ یدەنەک یگاەڵمۆک یکلتوور ینیۆسیتراد ناوەب انیگڕە ڵیقوەب ۆشان یکانییەرەهون ەزەگڕە ەندەرچەه. شچوونێپ وەرەو ب
 ۆخ یکیرەخ یدەنەک ۆیشان ەیوەبزووتن یکەیەشۆگ ەو ل انۆڕگ ەدوور ل ەزانەگڕە وەئ ەک ییەن یەمانا وەب ەمەئ مەاڵب ،ێخوار

زمان  ەییساد. گاتەد ێیت رەنیب یئاسانەو ب ەیەساد یکێزمان ەک کارهاتووەب یزمان انی کانەقەد یزمان. بن ەوەنانێمهەرهەب
و  داەنەک یکارێکر ینیچ یانیژ ەیمەردەس وەئ یخۆبارود یرچاوگرتنەبەل ەب. قەد یستەبەو م امەیپ یشتنەیگ ۆب ەگونجاو یکڵێناەک

 ەوات ەمەردەس وەل ەچونک تڕێربەد ەیکەستەبەم ەیەساد ەزمان وەتا ب قەد یرەنووس ەنەیبد ەماف وەئ ێبەد انییوارەندێخو یئاست
 ۆو ن ستەو ش دەو س نیۆمل شتەه داەنەک یشتوانیدان کانەکگرتوویە ەوەتەن یکانەئامار ێیپەو ب مەستیب ەیدەس یکانییەس ەیەید
 مەک داەنەک کوەو یکێتاڵو ۆب ەیەژڕێ مەئ(. ١١)ەبوو%  ١.٠ یوارەندێخوەن ەیژڕێو  ەبوو سەو دوو ک ستیو ب دەس شەو ش زارەه
 وەئ ێیپ ەب شەمەئ. ننێبنوق ەعیواق مەئاست ئ ەل انۆیخ یچاو یتوانەد انەین یدەنەک یکارێکر یبەدەو ئ ۆشان یرانەو نووس ەبووەن



 وەئ ینگرانیەال ەچونک ،ەیەتکراوڕە خوازراوەخوارتر، ن یکێئاست ۆب ەکانەشینما یرەهون یئاست یداگرتن تەڵێد ەک ەیچوونۆب
 ەک کانۆییەشان ەقەد یکەڕۆناو ەل ییەتیتر بر یکییەندەتمەبیتا. تێب دااڵبا یکێئاست ەل تێبەد قەد یزمان یەوا انێیپ ەچوونۆب

 مووەهەو ل یکانەرۆج مووەهەب ەباتەو خ یتیەزاڕەنا مەئ. داریەرماەس ینیچ ەدژ ب ەکارێکر ینیچ یتیەزاڕەو نا انیژ ەیوەنگدانڕە
ستانی پڕ لە قارەمانی و سەروەرییەکانی کرێکاران مانگرتن و دا. دەقەکان و کارە هونەرییەکاندا ڕەنگی داوەتەوە ئاستەکانیدا لە

کارەکتەرەکان هەر لەناو جەرگەی ژیانی ڕۆژانەی خەڵکەوە هەڵبژێردراون و ئاشنان بە خودی . دەبوونە هەوێنی بەرهەمی هونەری
کان هەر لەو شوێنەدا ڕەگەزە هونەرییەکانی تر بەتایبەتی ڕەگەزی شوێن بریتییە لەشوێنی کار و ژیانی کرێکاران و ڕووداوە. خەڵک

ڕەخنە ئەدەبی و هونەرییەکانیش لەسەر بنەمای بەرجەستەکردنەوەی بەرژەوەندی چینایەتی هەنگاویان ناوە و کارە . ڕوو دەدەن
بینەران یان  یان وابووە باشترین دادوەر بینەران خۆیانن و ئەوە گرنگ بووە کەبۆیە پێ. یکردۆتەوە و لێکداوەتەوەهونەرییەکانیان ش

شانۆی ئەزموونگەری شانۆیەکی یاخییە لە نۆرمە باوەکانی کۆمەڵگەو  یەکێک لە پایەکانی  .کوێی کارە هونەرییەکانەوەن گران لەگوێ
ئەم شانۆیە پرسیارکردنە لە پەیوەندی نێوان نمایشکەران و بینەران و بەرپرسیارەتی نێوانیان و شوێنی ڕوودانی شانۆگەرییەکە و 

خوان و گرنگی و بایەخی حیکایەت و پرسیاری ئەوەی ئایا کارەکتەر بوونی هەیە؟ ئەم پرسیار و ڕێگا جیاوازەکانی حیکایەت
سەرباری ئەمانەش شانۆی ئەزموونگەری ڕووی لە هەموو . سۆراخانەی شانۆی ئەزموونگەری لەمێژە لەالیەن شانۆی باوەوە پشتی تێکراوە

موونگەری کرێکاری ڕووی دەمی لە چینی کرێکار و ئایدیۆلۆژی مارکسیزم و لەم دۆخەدا شانۆی ئەز. ئایدۆلۆژیاو بۆچوونە جیاوازەکانە
 .کۆمۆنیزم بووە

 

 
 .١٠٠٠ یانرەیحوز ەل نەڕپەدێت سێمپریئ ۆیشان ۆڵیه مەردەب ەب ێکات نگزیستەیه یقامەش رەسەل رۆڤەانکڤ یشار یکارانێب یوانێپڕێ
 

 .ەوەکارانێکر یرەزموونگەئ ۆیشانەب یندەوەیو پ یللیم ۆیشان
 
 ەزێه ینگەو پارس یدەنەک یگاەڵمۆک یکانەووداوڕ یوتڕە ەڵگەل هاتەتا د یکارێکر ۆیشان دا،ێپ مانەئاماژ شترێپ کەو
. کردەن ۆڵچ یدانەیم ەوەکیپراکت یووڕ ەل مەاڵ، ب(ەوییەرییۆت یووڕ ەل ەارید( شتڕۆی ریگەنارەک وەرەب شیوەئ کانییەتیەنایچ

 یزمیرنێدۆم کانییەس ەیەید ەل. ەوەگرت یکارێکر ۆیشان ێیج یللیم ۆیهات و شان رداەسەب ۆڕیوگڵئا ەیەوەبزووتن وەئ یگوتار
 یدەنەک یزمیونالیناس ەیوەبزووتن ەڵگەل رمکردنەن ەنجەو پ ستەو د کاکیحتیئ ەب ۆیخ یکردنەشەگ ەبوو ل وامەردەب یستیالیشوش

http://pasttensevancouver.files.wordpress.com/2010/10/empress-theatre_june-1938_vpl-1293.jpg


 یاسیس یوتڕە ەل ەبوو کۆڕێوگڵئا ینجامەرئەد ۆڕەوگڵئا مەئ. بوون کتریە یوەاڵکێت ەیەوەدوو بزووتن مەدواتردا ئ یکانڵەسا ەل ەک
 یزبیح یچوونۆب ییقورسا ێکات نینیبەد ۆیەب. کانییەکارێو کر ستینۆمۆک ەزبیح یژۆلیۆدیو ئا یاسیس ینیهانبیو ج ەگەڵمۆک
و  ەیەه انەیوەنگدانڕە مانەه شیکانییەرەو هون یبەدەئ ەقاوڵو خو نینووس ،یەایتاریلۆپر یشۆڕش رەسەل یدەنەک یستینۆمۆک

 ناوەل ندەرمەو هون بەیدەئ ەل ەژمار نیرترۆز ێوەانەید ایتاریلۆپر یشۆڕش یبرەو ل تۆڕێگەد انیاسیس یدگاید کانەزبیح شیکێکات
 وەل تریئ. ونەکەردەد ەوەکانەمەرهەب ەب ییەستیلۆپۆپ ەدید مەئ ەیوەنگدانڕە وساەئ ،ەوەنەبکۆک( زمیفاش یدژ ەل باتەخ) ەیبازن
 ەک ەئاراو ەتێد یاسیس ۆیشان ەتر ل یکێرۆج نینیبەد ،ۆشان یبوار ەل یکارێکر یدۆتیم رەسەل ەوەغدکردنەج یبرەل ەوڵەخا
(  Popular theatre) یللیم ۆیشان. ەدکراوەناوز یللیم ۆیشانەب ییەاسیس ۆشان ەرۆج مەئ. ەیەه کداەڵخ ەڵگەل یرۆز یتیەکاینز
 ۆیەشان مەئ. تێدوەد کانەرەسەگرفت و چار ەل ەوەکەڵخ یو زمان شتنەیگێتەب ەک،کەڵخ ۆیشان یانی داۆیخ ەیساد ەیناسێپ ەڕیوپەل

 ەوەکەڵخ ەل ۆیخ یکانییەتوانا هاەروەه. کەڵخ ەل کێگروپ نهاەت کەن ەوەکەڵخ مووەهەب ەستەوەیپ ەچونک ەکەڵخ ۆیشان
 ۆیشان(. ١٠) تێو ئازاد ب گرەخنڕەو  یعیاقو ێبەد شدایکات مانەهەو ل یەداەگەڵمۆک ینیۆسیتراد ناوەل یشەشڕیو  گڕەو  تێگرەردەو
و  یاسیس ینیوانێڕو ت ینیهانبیج ەبوو ل ۆڕەوگڵئا وەئ ینجامەرئەد کارانێکر یرەزموونگەئ ۆیشان ەیوەبزووتن ەیژراوێدر کەو یللیم
:  کیە:  ەیەرۆمجەب ەیکەپوخت ەک کردەد یکار ماەبن ەڵێمۆک رەسەل ۆشان ەل ڵەکایادڕ ەوتڕە مەئ. کانییەاسیس ەزبیح یژۆلیۆدیئا
 ۆشان ەیەه ەوەب وامانڕب:  ێس.  رماننەدادو رانەنیب: دوو.  نیرێبژەدەڵه ۆشان ەوەشیوانەئ ناوەل رەو ه کانەگەڵمۆک ۆب ۆشان ەمێئ
 مانەڕباو:  نجێپ.  ەویەللیم یریشنبڕۆ ەب بنەستەواب کانمانەکار ێبەد: چوار .  مانۆخ یال ەنینێبه وانەئ کەن کەڵناو خ ەنیرەب
 کەڵخ یزمانەب ێبەد کانمانەکار یەوا مانەڕباو:  شەش. نابن واوەو ت نەناکێپ ستەد کانییەرەگۆشان یشینما ەڵگەل کانمانەکار یەوا

 ەک نێینەد ایپ یدان ەمێئ:  شتەه. نەیبک کارانێکر یللیم ۆیشان ەب رخوردەب ەوەزەڕێب ەیوەب نیلیقا ەمێئ:  وتەح. ێبدو
 مەئ(. ١١) ەوەنەیبد ەرانۆگ وەئ یمەاڵو یرمەن ەب ێبەد شەمێو ئ نێردرۆبگ کانەگەڵمۆک یستیوێپ ەڵگەل ێبەکارکردنمان د یکانەرجەم

 ۆیشان مەه ەک نینیبەد یوونەڕب ەوەئ ەمێئ داەرێل. ەیەه ەیانیاسیس یکێوازێش ەک نیللیم ۆیشان یگاەڕێخشەن( ەانیماەبن) ەپانیپرنس
 ستیوێپ ۆیشان"  تەڵێبروک د رەتیپ کەو انی ر،ەماوەج انی رەنیب ەڵگەل زدانێهەب یکییەندەوەیپەل یللیم ۆیشان مەو ه کارانێکر
(. ١٨" ) یتەرەبن یکییەاوازیج کەن ر،ەنیو ب رەکتەئ وانێنەل ەیەه یکیپراکت یاوازیج کیە ەک ۆیەیەشان وە، ئ اریخواز انی
 کیە رێژەل ۆشانەل ەرۆدوو ج مەئ نیناتوان مەاڵب ەیەه دایرەزموونگەئ ۆیو شان یللیم ۆیشان وانێن ەورد ل یکییەندەوەیپ ندەرچەه
 .ەوەنەیبکۆو ناودا ک ەناسێو پ قفەس
 

 .دواجار
 

لەالیەک توانی . کۆمەڵگەی کەنەدی نیشان بداتشانۆی ئەزموونگەری کرێکاری توانی لە دوو ئاستدا کاریگەرییەکانی خۆی بە 
ئاڵوگۆڕێک لە بنەما و پێکهاتەکانی شانۆ بێنێتە ئاراوە بەتایبەتی لە بوارەکانی شوێن و زمان و جووڵە و میزاج و ڕەمزو ڕەگەزەکانی 

ا ببینێت لە وە لە الیەکی ترەوە توانی لەبڕگەیەکی زەمەنی لەمێژووی کرێکاری کەنەدا ڕۆڵێکی بەرچاو و ئاشکر. تر
بەرجەستەکردنەوەی خەباتی چینایەتی کرێکاران لە دژی سەرمایەداری و لە هەمان کاتیشدا بەڕۆڵی خۆی کاریگەری هەبێت بەسەر 
بزووتنەوەی شانۆی کەنەدی، ئەو بزووتنەوەیەی کە لە بەردەم گەلێ پرسیاری گەورە گەورەدایە و هێشتا نەیتوانیوە وەاڵمێکی 
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