
 فزهاًذٍ کاهیال

 ساد اکجز فالذ
 

هب ػیلی را ثب ًبهِبی آػٌبیی هبًٌذ آلٌذٍ ّ پیٌْػَ  

ثَ دطت ًظبهیبى طزًگْى  ۳۷۹۱ػٌبطین. آلٌذٍ طْطیبلیظت طبل  هی

در ُوَ  ۳۷۱۱ًؼذ. اّ طبل  خیز ثَ ػبلجت ػذ. اهب خْد پیٌْػَ ُن

پزطی ػکظت خْرد ّ ًتْاًظت ثبر دیگز ًبهشد ریبطت خوِْری 

 .ػْد

ػذ ثَ ػلت ًفزت ػوْهی هزدم اس اّ خش  بسٍ اگز ُن ًبهشد هیت

ثزد. اّ را ثَ ػلت داػتي هـًْیت  لؼي ّ ًفزیي ًـیجی ًوی

تْاًظتٌذ دطتگیز  طیبطی ثَ لسبػ داػتي پظت طٌبتْری ًوی

کٌٌذ. اهب ثب ػدبػت یک لبضی اطپبًیبیی در خبرج اس ػیلی 

کوَ ّ زکن دطتگیز ّ ثَ هسبکوَ کؼبًذٍ ػذ، ّلی اداهَ هسب

هسکْهیتغ ثَ ػلت کجز طي ّ ثیوبری هتْلف ػذ. خٌدبل در هْرد 

هزد ّ  ۶۰۰۲اس طز گیزی هسبکوَ اداهَ داػت تب ایٌکَ اّ طبل 

 .اس هدبسات گزیخت

  
ػیلی ثؼذ اس کْدتبی پیٌْػَ تبکٌْى چٌذ ثبر ثیي چپِب ّ 

 ّریض ًؼذٍ. راطتِب دطت ثَ دطت ػذٍ، اهب اّضبػغ ٌُْس راطت

  
اس رُثزاى جٌثغ داًؼجْیی علیَ ُشیٌَ طٌگیي تحـیل  کاهیال

اطت. پذر ّ هادرع ُز دّ کوًْیظت تْدًذ. خْدع ًیش کوًْیظت 

اطت اها هعتمذ اطت کَ کوًْیظتِا اس اػتثاُات گذػتَ تایذ 

 درص تگیزًذ ّ دهکزاطی ّ آسادی را فزاهْع ًکٌٌذ

  

ػیلی اس لسبػ طیبطی دیگز دیکتبتْری ًیظت، اهب التـبد  

لیجزالی کَ ثؼذ اس کْدتبی پیٌْػَ ػزّع ػذ، تب اهزّس اداهَ 

 پیذا کزدٍ ّ پذر هزدم را در آّردٍ اطت.

  
زبال در اػتزاف ثَ ایي ّضغ در ػیلی ُن هبًٌذ دیگز کؼْرُبی 

ّخْع افتبدٍ ّ در ثؼضی کؼْرُب  آهزیکبی التیي چپِب ثَ خٌت

 ُب ُن ثب اًذ. ػیلیبیی ًیش دّلت را ُن در دطت گزفتَ

اػتزاضبت داًؼدْیی دارًذ ثبس خبهؼَ را ثزای اػتزاضبت 

 کٌٌذ. تز ثظیح هی گظتزدٍ

  
در ایي هیبى یک چِزٍ طیبطی کَ ُوَ خب گل کزدٍ دختز خْاًی 

اّ اس رُجزاى خٌجغ  (Camila Vallejo) .اطت ثَ اطن کبهیال ّالیْ

داًؼدْیی ػلیَ ُشیٌَ طٌگیي تسـیل اطت. پذر ّ هبدر کبهیال 

ی دَُ ُفتبد ُز دّ کوًْیظت ثْدًذ. خْد اّ ًیش در طبلِب

کوًْیظت اطت اهب هؼتمذ اطت کَ کوًْیظتِب اس اػتجبُبت 

 .گذػتَ ثبیذ درص ثگیزًذ ّ دهکزاطی ّ آسادی را فزاهْع ًکٌٌذ



  
اًذ. ثَ  گْارا ثْد، زبال آًزا ثَ کبهیال دادٍ فزهبًذٍ، لمت چَ

اػتَ کَ یک ًْػتَ رّسًبهَ فزاًکفْرتز آلگوبیٌَ طبثمَ ًذ

رُجز داًؼدْیی هبًٌذ یک طتبرٍ هْطیمی پبپ ُوَ خب هْرد 

 اطتمجبل لزار گیزد.

  
کبهیال را ُوَ دّطت دارًذ چْى هجبرس ّ دّطت داػتٌی اطت. در 

خْرد. اس ایٌکَ  اتبق کبرع ػکض ثشرگی اس هبرکض ثَ چؼن هی

گْیذ: طزهبیَ داری ثب  هسجْة هزدم ػذٍ، خؼٌْد اطت. هی

اع  ُبیی اس فزٌُگ هـزفی ای اع چِزٍ اًسـبر رطبًَ اطتفبدٍ اس

 کٌذ. را ثَ خْاًبى لبلت هی

  
خْػسبلن کَ هي ثب سیجبیی چِزٍ ّ اس راٍ هجبرساتن تْاًظتَ 

 . ام چِزٍ هسجْثی ػْم ّ هزدم را ثزای هجبرسٍ ثظیح کٌن

  
اًذ. تَ  گْارا تْد، حاال آًزا تَ کاهیال دادٍ فزهاًذٍ، لمة چَ

هَ فزاًکفْرتز آلگوایٌَ طاتمَ ًذاػتَ کَ یک ًْػتَ رّسًا

رُثز داًؼجْیی هاًٌذ یک طتارٍ هْطیمی پاپ ُوَ جا هْرد 

 اطتمثال لزار گیزد

  

طبلَ داًؼدْی رػتَ خغزافیبی داًؼگبٍ ػیلی ثَ  ۶۱کبهیالی  

دػْت ثٌیبد رسا لْگشاهجْرگ ثَ آلوبى آهذٍ. یک رُجز دیگز 

خْاًبى زشة کوًْیظت اّ  خٌجغ داًؼدْیی ّ یکی اس اػضبی ػبخَ

 کٌٌذ. را در ایي طفز ُوزاُی هی

  
اًذ کَ کبهیال ّ  چپگزایبى آلوبًی اس خولَ دًجبل ایي

ُوزاُبًغ ثب ػز ّ ػْری کَ دارًذ، ثَ خٌجغ داًؼدْیی 

 ُب تسزک ثیؼتزی ثذٌُذ. آلوبًی

  
یکی اس دالیل تسزک کوتز داًؼدْیبى در آلوبى ایي اطت کَ 

ُب در هضیمَ هبلی لزار  َ اًذاسٍ ػیلیبییداًؼدْیبى آلوبًی ث

ُب ُوَ خب دیذٍ  ًذارًذ. ثب ایي زبل ُوجظتگی ثب ػیلیبیی

ُبی چٌذیي ػِز طخٌزاًی کزدٍ.  ػْد. کبهیال در داًؼگبٍ هی

 اًذاختي ًیظت. ػْد ّ خبی طْسى  طبلٌِبی طخٌزاًی اّ غلغلَ هی

  
زاًی اّ طبل گذػتَ خٌجغ داًؼدْیبى ػیلی را در هجبرسٍ ثب گ

ُشیٌَ تسـیلی رُجزی کزد ّ هسجْة هزدم ّ دػوي دّلت ػذ. 

فؼبلیت داًؼدْیی اّ کن کن اس داًؼگبٍ فزاتز رفت ّ ثَ طغر 

داراى را  خبهؼَ گظتزع پیذا کزد ّ هظتمین طزهبیَ ّ طزهبیَ

 .ُذف گزفت

  
خؼًْت پلیض ًظثت تَ تظاُزات داًؼجْیاى ّ رُثزػاى کاهیال 

فشّدٍ. کاهیال ایٌک تَ یکی اس تیؼتز تَ هحثْتیت آًِا ا

ُای ػاخؾ جٌثغ طزاطزی جِاًی، اس تِار عزتی گزفتَ تا  چِزٍ

 جٌثغ اػغال ّال اطتزیت تثذیل ػذٍ اطت

  



داًؼدْیبى ػیلیبیی تبکٌْى ُشیٌَ طٌگیٌی ثزای هجبرساتؼبى 

طبلَ ثب گلْلَ پلیض کؼتَ ػذٍ  ۳۲اًذ. یک داًغ آهْس  پزداختَ

گبس اػک آّر ػلیک ػذٍ. خؼًْت پلیض ّ ثَ داًؼدْیبى ثَ کزات 

ًظجت ثَ تظبُزات داًؼدْیبى ّ رُجزػبى کبهیال ثیؼتز ثَ 

ُبی ػبخؾ  هسجْثیت آًِب افشّدٍ. کبهیال ایٌک ثَ یکی اس چِزٍ

خٌجغ طزاطزی خِبًی، اس ثِبر ػزثی گزفتَ تب خٌجغ اػغبل ّال 

 .اطتزیت تجذیل ػذٍ اطت

  
اًذ کَ  ثب کبهیال کزدٍ ُبی سیبدی گّْ  ُبی آلوبى گفت رطبًَ

 :خْاًین ای اس آًِب را هی خالؿَ

  
  

 ّگْ تا کاهال ّالیْ گفت

  
  

فزاًکفْرتَ آلگوایٌَ: خاًن کاهال ّالیْ، تگذاریذ تا یک 

 طؤال آتؼیي آغاس کٌین: ػوا هٌجی تؼزیتیذ؟

  

 .ایي ػٌْاى هظخزٍ اطت، هي داًؼدْ ُظتن :کبهیال ّایلْ

  
در طزاطز دًیا ػوا را تَ عٌْاى ُا  اها ُوَ جا در رطاًَ

چِزٍ تزکیثی اس چَ گْارا، ژاًذارک، طالْادّر آلٌذٍ ّ طایز 

طتایٌذ... خْاًٌذگاى رّسًاهَ گاردیي ػوا را  هثارساى چپ هی

اًذ. ػوا  " تزگشیذ۳۱۲۲ٍ تَ تاسگی تَ عٌْاى "ػخـیت طال

 تیٌیذ؟ ایٌِوَ تْجَ ّ الثال را چگًَْ هی

  
بری اس هزدم همجْل ػذٍ ام. اهب ایي درطت اطت، هي ثزای ثظی

ای ُظتن کَ  گیزم. هي فمظ چِزٍ هسجْثیت را ثَ ػخؾ خْدم ًوی

تبثبًذ. ایي ُوَ الجبل ّ تْخَ هذیْى  ایي خٌجغ را ثبس هی

ُبیی اطت کَ در طزاطز دًیب ثَ راٍ افتبدٍ. ثٌب ثز ایي  خٌجغ

هي طتبیغ اس خْدم را طتبیغ ػدبػت توبم خْاًبى هجبرس در 

 .کٌن َ خبی دًیب ارسیبثی هیُو

  
ػْد تْضیح تذُیذ کَ چطْر یک دفعَ یک رُثز جٌثغ  اها هی

 داًؼجْیی ػیلیایی طوثل جٌثغ اعتزاضی جِاًی ػذٍ؟

  
هزدم ُوَ خب خْد را در لجبل هٌبطجبت لذرت در تٌگٌب ّ ثی 

یبثٌذ. ػدبلتًب هب در ػیلی ثب هؼضل پْلی کزدى تسـیل  پٌبٍ هی

ُبی دیگز  ي درگیزی در خبُبی دیگز، ػکلدرگیزین، اهب ای

ػْد، در  دارد. اهب ُوَ ایٌِب در یک پذیذٍ ّازذ خوغ هی

ػذالتی اختوبػی، در ایٌکَ ػذٍ کوی خیلی دارًذ ّ  ازظبص ثی

ُب چیشی ًذارًذ. ایي خٌجغ ًظن ًئْ لیجزالی زبکن ثز  خیلی

داًن چزا درطت هزا طوجل ایي  دًیب را ُذف گزفتَ. هي ًوی

ػوزًذ. ػبیذ چْى خٌجؼِبی اػتزاضی در کؼْری هبًٌذ  هیززکت 

 .کٌذ ػیلی تْخَ خِبى را ثَ خْد خلت هی



  
اًذ تا آى را لاتل  ُای ػیلی دًثال ػخـی کزدى جٌثغ رطاًَ

گْیٌذ  کٌٌذ. هی حولَ کٌٌذ. تَ خْد هي ُن سیاد حولَ هی

سیثاین، سػتن، جْاًن، احومن. یک همام دّلتی هزا طگ هادٍ 

 یاتذ گفت طگِا را کَ تکؼی، جٌثغ خاتوَ هی ًاهیذ ّ

  
 در ػیلی دعْایتاى طز چیظت؟

  
ایي دػْا داطتبًغ دراس اطت ّ ثَ طبلِبی دیکتبتْری ًظبهیبى 

گزدد. ػیلی اس آى سهبى تجذیل ثَ هْع آسهبیؼگبُی  ثز هی

ثذتزیي ػکل طزهبیَ داری یؼٌی ًئْ لیجزالیظن ػذٍ. ػیلی 

خغ ثشرگی اس ثزّت دطت فمظ ؿذ هیلیْى خوؼیت دارد اهب ث۳۹

ُبی رطبًَ ای، ثیوبرطتبًِب، ّ  ُب کٌظزى خبًْادٍ اطت. ایي

ُب طیبطت ّ لبًْى را  اًذ. ُویي هزاکش آهْسػی را لجضَ کزدٍ

 .ُن در چٌگ دارًذ

  
اها چطْر ػذ کَ یک جٌثغ داًؼجْیی چٌیي اتعاد ّطیعی پیذا 

 کزد؟

  
یلی ثْد. ایي هبل طبل اّل اؿالً لضیَ طز کوک ُشیٌَ ّ ّام تسـ

اطت. اهب ُز چَ خٌجغ ثیؼتز پبییذ ّ گظتزع یبفت،  ۶۰۰۲

 ۶۰۳۳تز ػذ ّ ػبهل زمْق اطبطی ُن ػذ. طبل  ُبیغ ّطیغ خْاطتَ

ایي خٌجغ یک خِغ کوی ّ کیفی کزد. هب داًؼدْیبى ثب داًغ 

هبى را اػالم  ُبی هؼتزک یکی کزدین ّ خْاطتَ ثَ آهْساى دطت

 ثؼذ خٌجغ داًؼدْیی هب خٌجغ طیبطی ػذ. کزدین. اس ایٌدب ثَ

  
ػْد کاطثی کزد. هؤطظات  تحـیل یک حك اطاطی اطت ّ تا آى ًوی

دٌُذ.  اًذ کَ تکٌْکزات تیزّى هی ُایی ػذٍ آهْسػی تٌگاٍ

تکٌْکزاتِایی کَ تعذ اس فارغ التحـیلی تا خزخزٍ در لزف 

 ػْد اًذ. در ایي ًظام آهْسػی تفکز اًتمادی کؼتَ هی فزّ رفتَ

  

مظ ثَ خْدهبى هزثْط ُبی آهْسػی ف اػتزاف هب ثَ ًبرطبیی 

کؼذ. چْى پذراى  ُبیوبى را ثَ هیبى هی ػْد ّ پبی خبًْادٍ ًوی

اًذ ّ  ُب سیز ثبر لزف رفتَ ّ پذرثشرگِب ثَ خبعز تسـیل ثچَ

 .ایي هؼکل یک ثبرٍ هؼکل کل خبهؼَ ّ ُوَ ًظلِب ػذٍ اطت

  
علتغ ایي تْدٍ کَ طیظتن آهْسػی در حکْهت پیٌْػَ تا اًذاسٍ 

 ... ذسیادی خـْؿی ػ

  
ای دارًذ در کؼْر هب ثب هظئلَ آهْسع  ُویٌغْر اطت. ػذٍ

ُب هؼتمذًذ کَ آهْسع ّ تسـیل ثبیذ  کٌٌذ. راطتگزا کبطجی هی

ُبی دیگز اس خولَ هب،  در خِت ثبسار آساد ثبػذ. اهب خیلی

هزدم ػبدی، کبرگزاى ّ اکثزیت خبهؼَ هؼتمذین کَ تسـیل یک 

جی کزد. هؤطظبت آهْسػی ػْد کبط زك اطبطی اطت ّ ثب آى ًوی

 دٌُذ. اًذ کَ تکٌْکزات ثیزّى هی ُبیی ػذٍ ثٌگبٍ

  



ایي تکٌْکزاتِب ثؼذ اس فبرؽ التسـیلی تب خزخزٍ در لزف فزّ 

اًذ ّ هدجْرًذ ثَ طبس دطتگبٍ ثزلـٌذ. در ایي ًظبم  رفتَ

ػْد ّ فمظ چیشُبیی کَ ثَ درد  آهْسػی تفکز اًتمبدی کؼتَ هی

خْرد، ثَ خْرد داًؼدْیبى دادٍ  ل هیطزهبیَ داری ًئْ لیجزا

 .ػْد هی

  
یعٌی هؼاجزٍ تز طز ایي هْضْع اػتثاُات اطاطی طیظتن طیاطی 

 را تز هال کزد؟

  
ػذالتی در ًظبم آهْسػی، در طیظتن  دلیمًب. طْدخْیی ّ ثی

ػْد. در زبل زبضز ثیوبرطتبًِب  ثِذاػت ّ درهبى ُن دیذٍ هی

 طبسد. را ثخغ خـْؿی هی

  
دًجبل پز کزى خیت خْدػبًٌذ ّ اػتٌبیی ثَ دیگزاى  ایٌِب ُن

ًذارًذ. ایٌِب ثَ هظئلَ ثیوبرطتبى ّ آهْسع ثب ُوبى چؼوی 

کٌٌذ کَ ثَ ُز کبطجی ّ تدبرت دیگزی. تبسٍ تدبرت ثب  ًگبٍ هی

هظئلَ تسـیل ّ ثِذاػت ّ درهبى ایي زظي را ُن ثزای ثخغ 

ْى در خـْؿی دارد کَ طْدع اس ثخؼِبی دیگز ثیؼتز اطت، چ

 .ُب اس هبلیبت هؼبف اطت ػیلی کبر ثخغ خـْؿی در ایي سهیٌَ

  
ػوا ایي جِغ ًاگِاًی جٌثؼِای اعتزاضی جِاًی را چطْر تْضیح 

 دُیذ؟ هی

  
کدبیغ ًبگِبًی اطت! طبلِب ُوَ اػتزاضبت خوغ ػذٍ ّ یک دفؼَ 

ثیزّى سدٍ. در ػیلی ًظل پذر ّ هبدرُبی هب در سهبى آلٌذٍ 

 کبر کزدًذ. در ایي هْرد خیلی

  
طزهایَ داری تَ جایی رطیذٍ کَ دیگز لاتل تحول ًیظت، 

یاتٌذ. تاسارُا  تظتَ تظلین تاسار هی اًظاًِا خْد را دطت

تزای حمْق اًظاًِا پؼیشی ارسع لائل ًیظتٌذ. علیَ ایي 

 اًذ خاطتَ  پا جا تَ  ُاطت کَ ُوَ، ُوَ عذالتی تی

  
آًِب را  ۳۷۹۱بل اهب دیکتبتْری ًظبهیبى ثؼذ اس کْدتبی ط

طزکْة کزد ّ آًِب تزطیذًذ. هب ًخظتیي ًظلی ُظتین کَ پی 

تزطین. ثَ ُویي دلیل  دیکتبتْری ثَ تي هبى ًخْردٍ ّ ًوی

دلیزاًَ ّارد هجبرسٍ ػذٍ این. اهب ایي کَ یک ثبرٍ در 

ُبی اػتزاضی در گزفتَ، هذیْى ّطبیل خذیذ  طزاطز دًیب خٌجغ

 .تز ُن ُظتارتجبعی هبًٌذ فیض ثْک ّ تْیی

  
تَ ًظز ػوا چَ چیشی ایي اعتزاضات جِاًی را تَ ُن پیًْذ 

ُای تاریخی گًْاگْى  دُذ، چْى کؼْرُای هختلف تا پیغ سهیٌَ هی

 اًذ. ُا ػذٍ در گیز ایي جٌثغ

  
هْضْع ثز طز زك آسادی اطت، ثز طز زك تسـیل ّ درهبى اطت، 

بیی ثز طز کبر ّ دطتوشد ػبدالًَ اطت. طزهبیَ داری ثَ خ

ثظتَ  رطیذٍ کَ دیگز لبثل تسول ًیظت، اًظبًِب خْد را دطت



یبثٌذ. ثبسارُب توبم ُن ّ غوؼبى طْد اطت.  تظلین ثبسار هی

ثبسارُب ثزای زمْق اًظبًِب پؼیشی ارسع لبئل ًیظتٌذ. ػلیَ 

 اًذ. خبطتَ  پب خب ثَ  ُبطت کَ ُوَ، ُوَ ػذالتی ایي ثی

  
وًْیظن اهزّسٍ تَ چَ داًیذ. ک ػوا خْدتاى را کوًْیظت هی

 هعٌی اطت؟

  
هب ٌُْس هؼتمذ ثَ پزپبیی ثَ یک طیظتن کوًْیظتی ُظتین. هب 

هب  اػتمبد ًذارین کَ کوًْیظن در ُوَ کؼْرُب یکظبى اطت. ًظل

ثز خالف ًظل گذػتَ اس یک رًّذ دهکزاتیک ػجْر کزدٍ کَ طخت 

ثز هب هؤثز افتبدٍ. ایي اهز هب را اس کوًْیظتِبی دیگز 

 کٌذ. هتوبیش هی ًظلِب

  
هب هؼتمذین کَ طیظتن اًتخبثبتی ثبیذ دهکزاتیک ػْد. 

پزداس ثیگبًَ ثب دًیب ًیظت. هب  کوًْیظت اهزّس دیگز یک رؤیب

ًظزاًَ ّ خؼک ًظجت ثَ طیظتن  اس آى کوًْیظتِبیی کَ دیذ تٌگ

ػْرّی یب کْثب داػتٌذ، ًیظتین. هب اس اػتجبُبت ایي طیظتن 

 .این آهْختَ

  
ُای کوًْیظتی تَ علت تْتالیتز تْدى ػکظت  ظتناکثز طی

 گیزیذ؟ ُا هی خْردًذ. ػوا چَ درطی اس ایي ػکظت

  
ُب  ی ثبیذ هذل طیبطی خْدع را پیذا کٌذ. ایي هذل ُز کؼْر

خْاُین  لبثل تملیذ یب اًتمبل ثَ دیگزاى ًیظت. هب کؼْری هی

ثب یک ًظبم ػبدالًَ ّ دهکزاتیک. هب هؼتمذین کَ ُز رًّذ 

تْاًذ پیغ ثزّد،  هلی فمظ ثَ عْر گزُّی ّ اػتزاکی هیتکب

 ثزای ایي کبر یَ یک طبسهبى اػتزاکی ًیبس ُظت.

  
  

ػْد ّ ُویؼَ پبی  ُیچ تغییز ّ تسْلی ثَ دالیل فزدی اًدبم ًوی

خْاُذ. ػیلی در زبل  خوؼی در هیبى اطت کَ ایي رًّذ را هی

 .ای لزار دارد زبضز در چٌیي هززلَ

  
 ای تا کوًْیظن تاّر داریذ؟ٍ ػوا تَ آیٌذ

  
کٌن کَ هب کوًْیظتِب زبال ثیؼتز اس ُز ّلت دیگزی  هي فکز هی

تْاًین ثَ ػِذٍ ثگیزین. هب ثَ  طِن هِوی در تغییز خِبًی هی

دهکزاطی ثبّر دارین. ًَ ثَ دهکزاطی ثْرژّایی، ثلکَ ثَ 

دهکزاطی هسزّهبى. ایي ایذٍ کوًْیظتی هبطت. ػوب در کؼْر 

بیذ کوًْیظن را هغبثك هظبئل ّ ػزایظ خْدتبى تؼزیف خْدتبى ث

ًْردد. دػْا  کٌیذ. ثَ ُززبل ایي خٌجغ خِبًی هزسُب را در هی

 .ثز طز یک درک ًْیي اس ػذالت در خبهؼَ هبطت

  
 کٌیذ کَ ػخؾ خْدتاى چمذر تزای ایي جٌثغ اُویت دارد؟ فکز هی

  



بس ُز خٌجؼی ثَ ًوبیٌذگبى ّ رُجزاًی هْرد لجْل ػبم ًی

دارد. خغز ایٌدبطت کَ فکز کٌین خٌجغ ثَ ایي یب آى فزد 

ّاثظتَ اطت، یب ایٌکَ ثؼضی اػخبؽ یک ثبرٍ ثَ طزػبى ثشًذ 

 رُجزی ًبهسذّد داػتَ ثبػٌذ.

  
ُز جٌثؼی تَ ًوایٌذگاى ّ رُثزاًی هْرد لثْل عام ًیاس 

دارد. خطز ایٌجاطت کَ فکز کٌین جٌثغ تَ ایي یا آى فزد 

ایٌکَ تعضی اػخاؽ یک تارٍ تَ طزػاى تشًذ ّاتظتَ اطت، یا 

 رُثزی ًاهحذّد داػتَ تاػٌذ

  

چٌیي چیشُبیی ًجبیذ اتفبق ثیبفتذ، ایي خب هب ثب رًّذُبی  

کض زك ًذارد خْد را طْار خوغ  اػتزاکی طز ّ کبر دارین ّ ُیچ

 کٌذ.

  
اًذ تب  ُبی ػیلی دًجبل ػخـی کزدى خٌجغ ثَ ًظز هي توبم رطبًَ

کٌٌذ.  ولَ کٌٌذ. ثَ خْد هي ُن سیبد زولَ هیآى را لبثل ز

گْیٌذ سیجبین، سػتن، خْاًن، ازومن. یک همبم دّلتی هزا  هی

یبثذ.  طگ هبدٍ ًبهیذ ّ گفت طگِب را کَ ثکؼی، خٌجغ خبتوَ هی

ثَ ُززبل ایي ُن کبر ّ کبطجی رطبًَ ُبطت، ایٌِب ُوَ ًؼبى 

زار گیزد، دُذ کَ لذرت زبکن ّلتی تِذیذ ػْد ّ در تٌگٌب ل هی

 .دُذ چَ ّاکٌؼی ًؼبى هی

  
 .ُا چطْر تا کٌیذ اها ػوا کَ خْب تلذیذ تا رطاًَ

  
ام اس آًِب اطتفبدٍ کٌن ّ اهب ثَ  ُویي عْر اطت، یبد گزفتَ

 .ثبسی گزفتَ ًؼْم ّ زولَ ثَ ػخؾ خْدم را ًبدیذٍ ثگیزم

  
 اًذ؟ ػوا را گْیا تَ هزگ ُن تِذیذ کزدٍ

  

ّیژٍ ثَ خبًْادٍ ام سیبد فؼبر  ْع ثَثلَ هتبطفبًَ. ایي هْض 

آّردٍ. یک ًفز در ایٌتزًت هؼخـبت ػخـی هزا هٌتؼز کزدٍ، 

ػوبرٍ تلفٌن، آدرص هٌشلن. ثَ خبًَ پذر ّ هبدرم زولَ کزدًذ 

ّ ثَ خْدم ُن تلفي تِذیذ آهیش کزدًذ، پلٌگ ّلتی در تٌگٌب 

 .تزطٌذ کٌذ. لذرتوٌذاى هی ثیبفتذ، زولَ هی

  
 اس ػوا؟

  
کٌن. هظئلَ ایي اطت کَ چزا یک  ٌجؼی کَ هي ًوبیٌذگی هیاس خ

گیزد. خٌجغ هب اهزّس  خٌجغ چپ اختوبػی هْرد زولَ لزار هی

 .عجمَ زبکن ثز کؼْرهبى را ثَ عْر خذی هْرد تِذیذ لزار دادٍ

  
رئیض  (Sebastián Piñera) ػوا را رلیة جذی طثاطتیي پیٌزا 

 ری داریذ؟داًٌذ، لـذ ریاطت جوِْ جوِْری ػیلی هی

  



کٌن ثَ ّظبیف  سّد اطت در ایي هْرد ززف ثشًین. هي تالع هی

ام ػول کٌن. ػبیذ یک طبل دیگز ثؼْد در ایي هْرد ززف  طیبطی

 .سد
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