
يا:  ي أفكر كنت المحادثة. فرصة لك تتاح أن الجيد من سون ت لقد كريستال ذلك ... ف من مهم جزء هذا أن وأعتقد هنا؟ إىل بك أتى الذي ما بقول بدأ
ي لما األطول بالقصة حًقا يرتبط إنه المدى ... قصير السؤال عىل اإلجابة  ي  Lake Shawniganبحيرة إىل انتقلت مدرس. انا السياسة. إىل أوصلن ف
ي أننا معتقًدا  2011سبتمبر  هناإىل سنأت

يا. مرحًبا كريستال:  ي أنا اليوم. حضورك عىل شكرا سون ي صاخًبا الجو كان إذا لذا بالمستشفى ، العمل ف ة ، ف ي ال أعتذر. الخلفي المستشفى. إغالق يمكنن
يا ، ذا! نحن ها  ي األسبوع تحدثنا لقد سون ث كان عما للحديث قدومك عن الماض ي يحد ة كولومبيا ف ت البريطاني ي والمكالما األسابيع خالل أجريتها الت

ة القليلة  ت حول الماضي ي والعلم األدلة عىل قائمة ممارسة إىل والحاجة الوباء بيانا هويتك عن قليالً تخبرنا أن يمكن هل للبدء ، العامة . الصحة مجال ف
ي كانون ولماذا  ت  (2022)(يناير) الثان ي هذا إىل الحاجة بشأن وواضحة عالية رسالتك كان ي نرى. أن حقا الرائع من كان لقد العامة؟ الصحة ف أتساءل لكن

ي استثمرته الذي وما تراه الذي ما  هذا؟ف

ي سنة وقضاء واحدة. لسنة  ي أطفالنا كان فيكتوريا. إىل العودة ثم شونيغان بحيرة ف هم وكان العمر ، من والخامسة الرابعة ف أن نعتقد وكنا سناً ، أصغر
صغيرة.رحلة مجرد ستكون هذه 

يا:  ي عىل أشكرك بدء ، ذي بادئ سون ي دعوت مقابلتكما.ويسعدن

ث هنا نعيش كنا بينما  ي وقعنا أننا هو األول شيئان. حد نكن لم مرة ، وألول هنا. والمجتمع والناس عام ، بشكل  Cowichanو  Shawniganحب ف
ي نعيش  هج واكتشفنا حًقا حضرية منطقة ف ًيا ، األصغر. المجتمع حياة مبا ت وثان ة المقاطعة بدأ الملوثة التربة من طن مليون  500لـ تصريح لمنح عملي
ي لوضعها  ة المياه ف ب مياه لحوض الرئيسي ي الشر ي شونيغان. بحيرة ف ي أتذكر الوقت ذلك وف ت أنن ي ، قل اإلطالق. عىل ذلك حكومة أي تفعل لن لزوج

س للخطر. عمدا الحكومة تعرض حكومة توجد ال  ت. تفعله ما هذا لي ي التصريح مسودة أصدروا ثم الحكوما ي التصريح أصدروا ثم  2013أبريل ف ف
س  ي حقيقية تحول نقطة ذلك وكان  .2013أغسط ي.ف حيات

بمقابلتك .تشرفت ميل: 

ي المجتمع بناء  ة كولومبيا ف يا مع البريطاني فورستيناوسون

بودكاستكناري مشروع 

ي نزال ال كنا أوالً ،  ًيا ، لكن نقيم. كنا شونيغان ، ف ي حًقا الواضح من كان ثان ث هذا وترك جانباً الوقوف أستطيع ال أنن ي يحد ي. ف ملتزًما أصبحت مجتمع
ت ، أربع وبعد التصريح. هذا واجه الذي المجتمع ببناء جًدا  ركزنا ما أن هو اليوم به يتصل الذي والسبب التصريح. هذا إلغاء تم جًدا ، طويلة قصة سنوا
ي تم  -هذا أقول أن وأود هوادة ، بال عليه  ي محلية منطقة كمدير انتخاب ث  2014عام ف ي شخص  500كبيرة ، حشود أمام وسأتحد أن أود  -المجتمع ف

ي به نقوم ما كل تجذير علينا أقول ،  هة. والرحمة واللطف الصدق ف لم أننا حًقا المهم من وكان المستقبل نشكل كيف هو هذا نفعل كيف ألن والنزا
ي جهودنا نجذر  ي الغضب ، ف ة ، ف هي ة. عىل الحقيقة ، عىل ركزنا لكننا الكرا ي وعرفنا األدل قوي عمل هو الحقيقة قول جًدا. جبارة قوة هذه أن النهاية ف

ي ولكن التصريح هذا إلغاء فيه تم الذي المكان إىل ووصلنا للغاية.  ة أعراض أحد كنا أننا أدركت ذلك ... غضون ف ي مشكل القرار.اتخاذ ف
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يا:  ي القرار صنع عملية من أساسًيا جانًبا يكون أن يجب بالتأكيد. سون ة الصحة بتحسين نقوم هل النتائج؟ هذه نحقق هل عام. بشكل الحكوم هي والرفا
ت لدينا يكون أن يجب القرار؟ وصنع سياستنا خالل من  يا ة. ميزان هي ت لدينا يكون أن يجب الرفا ت تكون أن يجب حقيقية. تقدم مؤشرا المحددا

تجالا ي للصحة  ةيعام ت ، منذ شهرًا  15و شهرًا ،  14مدار عىل رأيناه وما العامة. للسياسة الدافعة القوى ه ي مطرد انخفاض هو االنتخابا ة. ف الشفافي
ي وزيادة  ة الصعوبة من ... نوع ف ي الحقيقي ت. يوجه ما فهم ف هذه القرارا ة إجابة و األول.سؤالك عىل طويل

بودكاستكناري مشروع 

ي  ة ، كولومبيا ف ي ت واتخاذ الطبيعية بالموارد يتعلق فيما سيما وال البريطان ي ، استخدام بشأن القرار واتخاذ باالستخراج ، المتعلقة القرارا سلمت األراض
ة من هائالً قدًرا الحكومة  ي. االعتماد جلب خالل من الوكال ت قامت لذلك ، المهن ت الشركا ومن لإلشراف بها الخاصين المتخصصين بتوظيف والشركا

ة. المشورة تقديم ثم  ي الحكومة وضمنت الحكومي ة لديهم يكن لم النصيحة. تلك يأخذوا أن عليهم أن التشريع ف ي اكتشفناه وما بهم. خاصة وكال ف
Shawnigan  ب مع األرباح لتقاسم سرية صفقة عقدوا المهندسين أن هو ت أصحا ت. مكبا ي الحكومة نوع ما أخرى ، مرة وفكرنا النفايا ال أنه تعتقد الت

التشريع.بموجب جيًدا كان هذا لكن بها؟ بأس 

ت الكريستال:  تجالاالمحددا ي للصحة  ةيعام ب من أساسًيا جانًبا تكون أن يجب الت ي العامة. الصحة جوان ي ، ف حال.أي عىل رأي

رائع.هذا ال ، كريستال: 

يا:  ت أصواتنا إن أقول أن أود ارتفعت ... أصواتنا إن تقول عندما نظري ، وجهة من سون ي هو ، حًقا أكدناه ما ولكن هناك كان ي الشهر ف نحو أو الماض
ي المحرك هو هذا أصبح وإذا الجو. طريق عن الفيروس هذا نقل يتم الهواء. عبر ينتقل فيروًسا كونه هذا حقيقة من نبدأ أن علينا ذلك ،  لصنع الرئيس
ي ، القرار  ي نبدأ فإننا السياس ت فهم ف ة أفضل وفهمها. السياسا ي تكلفة ، األقل الحل لدينا ، تقني تميل أن وأتمنى الحكومة ، هذه عىل يجب الت

ي إليها ...  ي  .n95sمن إمداد لديها يكون أن يجب أسرة كل أن ه ث كنت  -اآلن هو كما األمر ، يكون أن يجب بانتظام. العرض هذا تجديد وينبغ أتحد
ة ، الدائرة مكتب فريق مع فقط  هدين نسعى ونحن االنتخابي وفريقنا.موظفينا سالمة عىل للحفاظ  ، n95sعىل أيدينا عىل للحصول جا

ي شاركت فقد لذا ،  ي دوري ف ي  MLAبصفت ي الخلل هذا معالجة عىل تصميم ف ة ، الحوكمة قانون يسمى تشريع اآلن لدينا القرار. صنع ف والذي المهني
ي. االعتماد عىل اإلشراف يوفر  ي به القيام يتعين الذي العمل من الكثير هناك يزال ال المهن والتعرف بوضوح المشكلة تحديد تم ولكن الصدد ، هذا ف
ي والبدء عليها  ت. اتخاذ ف ة أنه عىل كبير حد إىل هذا أرى وأنا هذا. يومنا إىل يقودنا هذا لكن الخطوا أكثر الصعب من أصبح أنه حيث من متصلة سلسل
ت يوجه الذي ما فهم فأكثر  ة األمر يتعلق عندما القرارا ت ، اتخاذ يتم ولماذا كيف فهم فأكثر أكثر الصعب من أصبح لقد عامة. صحية طوارئ بحال القرارا
ت ، نجاح تنفيذ يتم وكيف  بضعة للحكومة باستمرار نقول كنا  ، 2020(ديسمبر) األول كانون منذ هذا ... أن وأعتقد بالنتائج. المقصود وما السياسا
ي بالشفافية تحىل أوالً ، أشياء.  ت ، مع التعامل ف عىل الفيروس هذا تأثير كيفية بشأن شفاًفا كن قراراتك. يخص فيما بالشفافية وتحىل البيانا

ت  ب كنا مختلف. بشكل المختلفة المجتمعا ت نطال ت تأثر كيفية حول مصنفة ببيانا تجالاالناحية من أعتقد العنصرية. المجتمعا واالقتصادية  ةيعام
جًدا.كثيرًا هذا ، إىل النظر إىل بحاجة أننا 
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يا:  س للعقل ، محير أمر إنه كريستال. سون ًة جواً ، المحمول ضد فاعلية األكثر األداة هذه لديه شخص كل أن من التأكد تكلفة كذلك؟ ألي بتكلفة مقارن
ت  هاق وتكلفة المكتظة ، المستشفيا هاق اإلر ي واإلر ها الت ي نرا ة ، الرعاية نظام ف ي والتكلفة الصحي ها الت مرضى ، الناس يكون عندما االقتصاد يتكبد

ي الناس يقضيه أن يمكن الذي الوقت ضياع  ي ، بالنسبة العمل. ف ت أصعب من واحدة هذه ل ي أننا لفهمها. السياسا نحن الطيف. من اآلخر الطرف ف
ي ، كما األقنعة هذه نقدم ال  ي بأكملها. الجائحة الهواء عبر ينتقل لفيروس منطقية استجابة ستكون العامة. للصحة كأداة ينبغ ة ، كولومبيا ف ي البريطان

ت لدينا  ي األقنعة هذه ارتداء من األشخاص تمنع بها معمول سياسا ت ف خطورة.األكثر البيئا

ي العاملين مثل  ة الرعاية مجال ف هم ماتوا الذين عائلتنا أفراد مع جلسوا الذين لدينا الصحي يزالون ال الذين أجلنا ، من  iPadأجهزة وحملوا بمفرد
ي.هذا قناًعا. نمنحهم لن لنا ... بها يحتفظون  قاس

ي بما كريستال:  ي شاركوا الذين السرطان مرضى ذلك ف 5 ارتداء عدم لهم قيل البودكاست. هذا ف n ي ث. فريزر ف إىل بحاجة إنهم لهم قيل هيل
ة أقنعة ارتداء  ت  3من جراحي ب بها طبقا يا ... قلته ، ما كل إىل تعود ألنها فجوة ، ثقو ة أنها إدراك رفضوا لقد سون ي محمول خاًصا ذلك وكان الهواء. ف

ي ألبرتا البريطانية. بكولومبيا  ب أيًضا ، ذلك ف ت  BCلكن كندا. وغر البداية.من البداية. منذ األقنعة ضد الحركة تلك قاد

ة ، إنها  ي الكلمة قاسي عادًة.أستخدمها الت

Mel:  أنفسهم.حماية من الناس يمنعون أنهم لدرجة ذلك. ضاعفوا وقد
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يا:  ت إذا أخرى ، ومرة سون ة ، نظر وجهة من إليها نظر ي سياسي العامة الصحة ومسؤول الصحة وزير من كل من سمعنا لقد عنها. الدفاع يمكن ال فه
صحيح.هذا ، عىل متنوعة ردوًدا 

ي ، صحيح. كريستال:  ًئا سياسة صانع تكون أن تريد كنت لو حتى أعن هم ... وال سي يكونوا أن من للخطر المعرضين األشخاص يمنعون أنهم حقيقة تزود
ي العقل. محير حقا هو للعقل. محير أمر هو أمانًا أكثر  يا. يا قلته الذي بالتعليق ويذكرن ي فعلك رد كان سون ت الحكومة تسن أن يمكن ال أنه األول سياسا
ي جميًعا أننا وأعتقد شعبها. من بقسم الضرر إلحاق شأنها من  ث المكالمة هذه ف ت هناك اآلن. يوم كل يحد ي خاصة وضعها ، يتم سياسا الوقت ف

ي ،  ي السكان من معينة شريحة وضع مع الحال االعتبار.ف

ي ، بالنسبة  Masks. Strong Canadaأو  Vitacoreمن  n95sنشتري كنا  .Omicronمنذ للتو وانطلق  n95sتسويق توطد لقد حسًنا ، كريستال:  ل
ي لست أنا  ي وضع ف ت هناك لذلك ، كبير. مال ة القناع عىل المال هذا إنفاق حرفياً فيها أقرر أوقا ي اإلمكان قدر آمًنا أكون أن لمحاول المستشفى ، ف

ب عىل  ي. أخرى. أشياء حسا ي للعمل لعائلت المستشفى.ف

ي لكن  هذا عنه. الدفاع يمكن ال النهاية ، ف ة. قطعة إىل يعود و ي سأستمر أخرى ، ومرة الشفافي ي ترغب كنت إذا بذلك. المطالبة ف ت وضع ف سياسا
ي عليه تعتمد الذي البحث نوع لنا أظهر بك ... الخاصة السياسة صنع عملية يوجه الذي ما للجمهور تظهر وال القبيل هذا من  ت. هذه وضع ف السياسا

ي األوراق أين أخبرنا  ي النظراء راجعها الت ة أداة ليست  n95sأن إىل تشير والت ي للغاية فعال الوباء.هذا ف

س األشياء أفضل إىل الوصول عىل قادرين سيكونون  ي. بشكل االستجابة هذه يوقفون الذين أولئك كل بشأن القلق من الكثير هناك ولي لقد أساس
ت ذلك جعل  ث السنوا قناًعا. يستحقون ال أنهم حيث من العديدة األشهر هذه يسمعون زالوا وما األرض ، عىل حقيقية ، بطريقة حياتهم من األخيرة الثال
حق؟
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ت كريستال:  س العامة ، من صادمة تصريحا ث هذا أن نظن كنا إذا كذلك؟ ألي ت ،  5قبل سيحد تقصد ماذا مثل وسنكون هذا إىل فسننظر سنوا
األشياء؟هذه عن تخلوا أنهم 

يا:  هب سون ي زوج ذ ها ولم والدته ، لرؤية بقليل الميالد عيد قبل إنجلترا إىل صديقات ت. عدة منذ ير ت كل سنوا ت الحظ ولحسن االحتياطا صحية ظل
ت لكن الوقت. طوال  ت من مجموعة مع المنزل إىل عد ي نقص يوجد ال باستمرار. فقط هناك ، تسليمها يتم ألنها السريعة االختبارا هذه إىل الوصول ف
ي األداة.  ت ف ة هناك تكن لم البلد ، هذا عبر المقاطعا ي مشكل ي  -ثمنها لدفع الوسائل لديك يكن لم إذا أخرى ، مرة هنا ، ولكن الوصول. ف ه ليست و
ة طريقة توجد فال  -تكلفة تزداد أنها ويبدو رخيصة  ت.هذه إىل للوصول فعال االختبارا

يا:  ي ، سون ي أعن ها ، ف هر ت التعليم بأن االعتراف إنه المساواة. عدم من الحد إىل تهدف العامة الصحة أن جو ي واألدوا ي الجمهور أيدي ف ة قوة ه فعال
ة النتائج لتحسين للغاية  ي نهجنا يكن لم إذا ذلك نحقق لن لكننا المساواة. عدم من والحد الصحي ي متجذًرا العامة الصحة مجال ف ت ف دقيقة معلوما
ة  ت. ثم ومحدثة ، وفعال ث كنا وبالطبع ، األدوا ت. تلك عن جميًعا نتحد ي األدوا ة الفكرة هذه ضوء ف ي بأننا القائل ة اإلدارة مرحلة ف ي ... لوباء الذاتي عالم
هو  ي و مزعج ...ذاته حد ف

بودكاستكناري مشروع 

ث كريستال:  ي تحد ت عن مع ي السريعة االختبارا ة. كولومبيا ف ي ي ما البريطان ي تجربتك ه ت ف األفكار.من العديد لدي السريعة؟ االختبارا

ي كريستال:  ت اللغة استخدام إساءة بسبب الخصوص وجه عىل  BCاستجابة مع كثيرًا كافحت فقد وعاِلًما ، باحًثا بصفت العلم. إىل المستندة والبيانا
هو  ي و ي  -الواقع ف ي عمل كأكاديم ت مدى عىل بحث إجراء ف ة ، العشر السنوا الفهم. حيث من يفعلونه ما حًقا مرعب أمر إنه  -اآلن األقل عىل الماضي
ي ستفعل وماذا  ي العامة الصحة وثقة إيمان ف ي أمر إنه هذا. نهاية ف ي أساس هيك مخاطرنا. نفهم أن العامة الصحة ف ي إننا قولهم عن نا ة ف إدارة "مرحل

ت"  ث الذا ي بنا الخاصة المخاطر تحديد علينا يتعين حي ي قدًما والمض س الحياة. ف ت أي حتى لدينا ولي هذا مخاطرنا. منها نستخلص صحيحة بيانا
ي  ي العامة الصحة دور هو هذا أن أعتقد األمر. تسوية فعليك كذلك ، تكن لم وإذا اآلن. بأشياءك بالقيام فستقوم خطورة ، أقل كنت إذا حًقا ، يعن ف

وآمًنا.وصحًيا منصًفا المجتمع يكون أن ضمان 

الوقت.من المناسب المقدار عزل يمكنك ذلك بعد كريستال: 

يا:  ي ما سون ت؟ ه 5 ، أقنعة األدوا N ت ، جيد ، تعليم واحد. رقم ت ، بيانا ي كيف فهم. معلوما ي إدارة يمكنن ت أعرف ال كنت إذا ذات ة المعلوما األساسي
ت ثالثة ، رقم الوباء. هذا مع األمور تواجد مكان حول  السريعة.االختبارا

ي فيه ، للتفكير الكثير هناك  ي ما عىل بشدة التركيز إىل أميل لكن ها يتم المثال ، سبيل عىل هنا؟ من نذهب أن نستطيع أين إىل الحلول؟ ه توفير
المثال ، سبيل عىل نفعله ، أن يمكن ما لكن تماًما. واضحة وغير غامضة أخرى مرة واحد عىل الحصول يمكنه من معايير لكن أفهم. كما اآلن ، للمدارس 

ي المدارس حسًنا ، قول هو  ت. لهذه وصول نقطة ه ي األسرة أفراد أحد لديه شخص أي كان إذا االختبارا من مجموعة فإليك األعراض ، من يعان
ت.  ة القدرة لديك اآلن االختبارا ت التخاذ ال ، أم إيجابيين عائلتك أفراد كان إذا ما فهم عىل كعائل عائلتك أفراد لحماية به القيام عليك يجب ما بشأن قرارا
ة. إظهار عن تتوقف حتى االختبار يمكنك األوسع. ومجتمعك  هو اإليجابي يء و المسؤول.الش
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ي دراسة رأيت لقد كريستال:  هدتها ، قد كنت إن أعلم وال اليوم ، ذلك ف يا ، شا ت وسون هذا مؤرخة أنك ذكر ي و ي الحقيقة سعيًدا. يجعلن ال الناس أن ه
هذا اآلن حتى التاريخ يصورون  ي وجودنا سبب هو و ت فيه. نحن الذي المكان ف ي الدراسة تلك نظر ة أمريكا ف ي ت الشمال ت وكندا ، المتحدة والواليا ورأ

ث أن  ب ثل نفشل.نحن نفشل. نحن فيه. مبالغ أنه يعتقدون  ٪23زال ما قدموه ، الذي التعليم بعد وحتى بالهولوكوست. يؤمنون ال الطال

ي تؤثر  ي قرارات ي آخرين أشخاص عىل وخيارات ت بعض وف ي المشاركة باختيار قمت إذا اآلخرين. عىل وخيمة آثار لها يكون قد الحاال ي ف أثناء مجتمع
ي  ي أين أعرف ال فأنا آخر ، شخص وإصابة الفيروس هذا إطالق أو الفيروس لهذا حمل ي ذلك كان إذا وما ذلك ينته مرض أو آخر شخص بفقدان سينته
ي ال لكن بخير. خرجت ربما األمد. طويل  ب أقوم أن ينبغ ي بحسا ًيا تركز جائحة ف ي كل ب حقا هو هذا كفرد. عل اإلحساس هذا فقدنا إذا هذا. من مهم جان
ت وأن حولنا ، من باألشخاص بعمق مرتبطون بأننا  ي الجهد نفقد فإننا مترابطة ، المجتمعا الفيروس.هذا ضد الجماع

ي لما الفكرة هذه  يوفرهالذي للمجتمع به ندين الذي ما كمواطنين ، مسؤوليتنا ه

Mel:  ي التعليم حالة بشأن للغاية قلق أنا ة.كولومبيا ف البريطاني

ي ال  هتم صادق. أنه عىل السياسة صانعو يعتقده ما حًقا يهمن ت يتأثرون الذين باألشخاص أ ت يصنعون الذين األشخاص هؤالء ألن بالسياسا السياسا
ي األرض إىل الوصول يمكنهم ال  ث بل األرض ، عىل األشخاص إىل يتحدثون وال األحيان ، من كثير ف يا ، اإلدارة إىل فقط تحد عدة النهج ذلك وكان العل

ت.  هل يمكننا القضايا. هذه يحل ال هذا مرا ي الحقيقة لكن ذلك. تجا ت جميع أن ه ي الخيارا ي بها قاموا الت ت ف ث السنوا ة الثال ي ستؤثر الماضي ف
ة كولومبيا  ي بما قادمة. لعقود البريطاني ة الرعاية نظام ذلك ف ي الجمهور وثقة الصحي ث ماذا العامة. الصحة ف ت لهذه يحد ي الوكاال ت الت ت أصدر تصريحا
هضة إشكالية  ي هذه للعلم؟ ومنا ي األشياء كل ه ي الوقت لبعض  BCمعها سيتعامل الت المستقبل.ف

يا:  س سون ة. عىل القائم القرار اتخاذ هو هذا األمر. انتهى لقد السحر ، بعض لي ي ذاتًيا ندير كنا إذا وحدنا. كنا إذا القوة هذه يمنحنا األدل من هذا ، ف
ت التخاذ األداة إىل نحتاج فضلك ،  ي تدرك جماعية استجابة هذه األكبر. ومجتمعنا لعائالتنا ومسؤولة مستنيرة قرارا ي اآلخرين عن منفصالً لست أنن ف
ي. مجتمع

بودكاستكناري مشروع 

ث كنا أننا وأعتقد  س التاريخ أن من قلقة أنا التاريخ. درست أيًضا. هذا عن نتحد ة أو كذلك ، لي ة التربي -المدني

ي ، منظور ومن الترابط. عن االبتعاد يمكننا ال  ة المجموعة المجموعة / داخل ذلك تعزيز فإن نفس هذا  .BCاتخذه قرار أسوأ كان الخارجي ي و كبير جزء ف
ي القضايا من والعديد التقسيم من الكثير وجود سبب منه  ة كولومبيا ف ي البريطاني ي. الوقت ف ة. رعاية هناك يكن لم الحال للتواصل. مجتمع ال مجتمعي
هذا  ي هو عليه ، تعملون سمعتكم ما و ة الواقع ف ي يجري ما فهم محاول ت. ف هذا المجتمعا وميل.أنا به القيام نحاول ما كثيرًا و

يا:  قمت  -أدرسه كنت الذي الصف عن النظر بغض كمدرس ، أوافق. وميل ، للغاية. قلقة كريستال ، مثلك الفور ، وعىل العنوان هذا رأيت فعلت. سون
س  ي بالتدري ي. إىل المتحدثين سأدعو كنت المحرقة ، ذكرى يوم خالل  -والثانوية اإلعدادية المدرسة ف حول الوحدة وجهنا أننا من التأكد أود صف

ي هذه الهولوكوست.  ة المعرفة ه للناس.بالنسبة للغاية األساسي

هو بالضرورة. النتائج هذه بشأن قلقة ليست المعينة الحكومة هذه أن الواضح من نوًعا ويبدو مقلق أمر إنه كريستال:  هم ألن للقلق ، مثير أمر و تركيز
ة الفردي ، االختيار عىل كبير حد إىل كان  ي يء هذا الفردية. والمسؤول ي معك أتفق وأنا الوبائية. استجابتهم خالل كثيرًا دفعوه ش جائحة هذا أن حقيقة ف

ي. عالم
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ي يحير الذي والسبب حرفًيا. تعاطف يوجد ال  هناك عقل ي التنافر من الكثير و ة كولومبيا ف حرفياً المفترض من أنه هو به القيام يجب ما حول البريطاني
ت المخصص الطرف يكون أن  ب عادة الناس ربطه ما هذا الضعيفة. للفئا ي بالحز ي. الوطن هناك الديمقراط ما نوًعا كانوا الذين األشخاص من الكثير و
ي  ي فيه كنت الذي المكان ف يا ، ف ث قبل سون ب الحكومة أن يعتقدون ال حًقا إنهم إليها. وانضممت األشياء هذه كل حدو يء بشأن ستكذ مثل مهم ش

ت استخدام إساءة أو الوباء  ها. تريد كيفما األشياء ، تحريف أو البيانا ت تلك فهم يمكنهم ال ذكر ي الخيارا ها. سيتم الت هذا ، نفعل وميل أنا كنت وقد اتخاذ
ت بدون مجتمع أي تمكين يمكن ال ألنه يجري. ما فهم من الناس يتمكن حتى يفعلونه ما وفهم تصور نحاول فقط  ومفتوحة.شفافة معلوما

بودكاستكناري مشروع 

ي حقيقية خسارة لدينا  -مواطنين لكوننا الفوائد هذه كل مع لنا  تفهم ف االنتخابا

يء ، كل أساس هو هذا  إليه.تعود مثلما تماًما ش

يا:  س الناس؟ تمكين يمكننا كيف كثيرًا ، الكلمة هذه أستخدم أنا أجل. سون ي فقط ولي ة ف الوباء.حال

ي نكون وعندما  ت إىل الوصول فيه نستطيع ال مكان ف ذلكنفعل ال عندما فعال ، بشكل المستشفيا

ت. األنظمة  هذا واالختصاصا ي يتكرر و ت ف ي األوقا ة فيها ترى الت ب لهذا كبيرة أغلبي ي الحز ت. أي ف ت بعد وأتذكر انتخابا األوىل ، المقاطعة  .2013انتخابا
ت ، من  40٪ ب المقاعد أغلبية سلموا الناس من  ٪24للتصويت ... خرجوا  ٪60األصوا ي واحد لحز س ف ي. المجل ب ذلك وأمام التشريع أربع اآلن الحز

ت  ت توجد ال محاسبتهم. يمكن ال شخص. أي عىل الرد لعدم سنوا يا ت غير أخرى آل ب. هذا لمحاسبة القادمة االنتخابا ت الحز ي االنتخابا ها الت ي أجرينا ف
ت  ، 2020عام  ت اإلطالق. عىل مشاركة نسبة أقل لدينا كان ت  .٪50عن قليالً تزيد كان ت كان ي األربعينيا ي ه ب صوتت الت ي الحز ي. الوطن الديمقراط

ي أخرى مرة وكان  ي مقعًدا  57/87و السكان ، من  ٪25حوال س ف ي المجل ي التشريع ب ه ي الحز ي. الوطن تحقيق للغاية الصعب من يجعل هذا الديمقراط
س  ة ، فقط لي ي التعاون ولكن المساءل ة ف ة. الهيئ ث إىل يحتاجون ال يهتمون. ال التشريعي الحزبين كال كان اآلن ، عام منذ شخص. أي إىل التحد

ي يقوالن المعارضين  ة ، الخطوط عبر العمل األفضل من أنه الواقع ف ة. حكومة خالل علينا كان كما الحزبي يء هذا لكن األقلي ي من ش ي البعيد الماض ف
المرحلة.هذه 

ي واسع؟ نطاق عىل الناس تمكين يمكننا كيف  ة ، ف همون ومتمّكنون متعلمون أشخاص هو منه تستفيد ما الديمقراطي ي يسا مجتمعك وتقوية نسيج ف
ي.  ت لقد االجتماع هم كان أتوقف. ولن وتكراًرا مراًرا هذا إىل عد يء أ ي ش الناس من تطلب ألنك الثقة. عىل الحفاظ هو الحكومة تفعله أن الوباء هذا ف

ب إنك البعض. بعضهم لصالح جماعية بطريقة العمل  ت ، يقدموا أو يتنازلوا أن الناس من تطل ت يتخذوا وأن تضحيا ويمكننا العام. بالصالح تتعلق خيارا
ي نرى أن  ي كنا لدينا. ما كل لتقديم استعداد عىل جميًعا كنا أننا  2020عام ف ي لدق نخطط كنا البعض. ببعضنا نعتن ي للعاملين األوان الرعاية مجال ف

ة.  ي كنا إننا نقول كنا الصحي ... 2021عام ذلك وبعد مًعا. هذا ف

هد كنت لقد نعم ، كريستال:  هره. أحيانًا قليالً هورغان أشا ي أراه عندما باللياقة يتمتع ال إنه ... ومظا ي بالطريقة األماكن ، تلك ف ث الت الناس إىل بها يتحد
ب ويخاطبهم.  ي الحز ي الوطن ي بالنسبة الديمقراط ث وأنا  -ل ي أتحد ي ف تعاطف.يوجد ال  -رأي

ت ثم كريستال:  ت جاء ت هورغان. لدى األغلبية سلوك تغير أن بمجرد بصراحة. االنتخابا ي ذلك قل ي عرضه حتى الوقت. ذلك ف كان العامة. األماكن ف
هتمام شديد يكون أن ويحاول معه اللطيف الجو هذا لديه  ة. لديه وكان العام انقلب عندما كبير بشكل حًقا تغير وقد والتعاطف. اال األمر يبدو األغلبي
هب ... أنه لو كما  ب تقديم جًدا الجيد من الناس. أسئلة عىل لإلجابة جًدا جيد أنه شعر ذ الطريقة.بهذه نعمل لماذا أسبا
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يا:  ت لقد سون ي القيادة عبء عن مؤخرًا كثيرًا وتحدثت كثيرًا فكر ت ف ة. األزما بالعديد مررنا لقد كوفيد. مجرد األمر يكن لم لمست ... لقد المتداخل
ت من  المناخ ...بتغير المتعلقة األزما

ت إىل الوصول  ث عندما فعال ، بشكل اإلسعاف سيارا ث من العديد تحد ة الكوار ث الطبيعي بعض نواجه فإننا الناس ، لمساعدة أحد يظهر ال حي
ة. المشاكل  ي نحن الحقيقي ة ف ي. إحساس هناك يعد لم ألنه حقيقية مشكل ث بمجرد مجتمع هم كان لو كما األمر يبدو ذلك ، حدو المجتمع عىل تركيز
ي.  ي المجموعة هذه إعادة يمكننا كيف حسًنا ، يتعلق ... األمر أصبح المتبق هذا طبيعتها؟ إىل األشخاص معظم تضم الت ي الطريقة من نوع و سنعمل الت

هم بها.  ت وضعوا حرفياً و ي القضايا لجميع غماما ب قبل ذلك كان سواء طويل. كوفيد كان سواء نطرحها. الت للمراضة  11xمعدل هناك كان دلتا ، ضر
ت  ت بين والوفيا ي العنصرية المجتمعا ة. كولومبيا ف ي هد أو طرحها. يتم عندما األشياء هذه يعالجون وال ينكرون لكنهم ذلك ، وعرفنا البريطان تشا
هم المطابع ،  مًعا.جميًعا يتجنبونهم إنهم السؤال. عىل اإلجابة حرفياً يرفضون و

ت. منذ المستمرة الزائدة الجرعة وأزمة كريستال:  يء أي يفعلوا لم أنهم سنوا ذلك.حيال ش

س  ت عىل للحصول طريقة لدينا لي ي دقيقة معلوما ة كولومبيا ف هذا اآلن. البريطاني ي وتوفيت مرعب. و ي جدت ي  2020ديسمبر ف ة رعاية ف األمد ، طويل
ت. عىل الحصول من نتمكن ولم  ت. عىل الحصول نستطيع ال زلنا ما معلوما ب لن المعلوما هناك يقفون ذلك ، ومع الحكومة. من أسئلتنا عىل أحد يجي

ي. ال باألشياء. يهتمون إنهم ويقولون  ي يعد لم أشيائ اآلن.بعد بهم يعتنون من هم شعب

يا:  ت إمداد سون ي يومًيا أشخاص  6يقتل السمية شديد مخدرا ي المتوسط ف ي القيادة عبء المقاطعة. هذه ف ت هذه ف ي المتداخلة األزما جدا حقيق
ي ذلك ... ثقل ويتحملون القيادية ، األدوار هذه يشغلون الذين األشخاص مع ناحية من نتعاطف كيف التعاطف. لمست أنك وأعتقد جدا. وخطير  وف
س  ة. وخاضعين شفافين يكونوا أن نتوقع الوقت ، نف ي وعاطفة للمساءل ي القيود عىل التعرف عىل وقادًرا مدرًكا أيًضا ، ولكن المقابل. ف سيواجهها الت
ي فرد أي  ت من الكثير قدمت لقد منظمة. أي أو األفراد. من مجموعة أي حتى أو هذا. مثل وقت ف ي التعليقا ت ف ي العام نهاية مقابال أجريتهاالت

يا:  ب حًقا إنه أن… كريستال. يا لخسارتك آسف وأنا سون ة. خسارة وقت كان هذا أن الوطن يضر ت عىل هائل ي هذا لكن عديدة. مستويا بالنسبة يعن
ت آلالف  هذه األحباء. أحد فقدان العائال ها ، يمكنك ال هائلة مساحة و بهذه االعتراف حًقا المهم من أنه أعتقد ولذا ، معك. تبقى المساحة تلك ملؤ

بها.واالعتراف الخسارة 

ًئا هذا كان لقد أيًضا ... الحكومة كريستال:  ي شي ب هورغان مع واجهن ي والحز ي. الوطن عائالتهم. أفراد فقدوا الذين ألولئك جًدا بارًدا الجو كان الديمقراط
ت تلك إىل يشيرون اآلن إليهم واالستماع أقوالهم سماع جًدا بارًدا الجو كان  ت لو كما الوفيا ي ونحن التجارية. األعمال ممارسة تكلفة كان قدما. نمض

ي والفشل  ي كانوا الذين األسرة أفراد فقدان بسبب ذلك كان سواء بمجتمعاتنا ، لحق الذي الضرر مدى إدراك ف ة رعاية ف هذين فقدان أو األمد ، طويل
ت هذه تأثير سيكون الطفلين.  ت أن بعد إنه أقول وأنا جيالً ، الوفيا ي والدي فقد ي لن عشرة. الثانية سن ف ي واحًدا يوًما األشخاص هؤالء يمض حياتهم ف

ي الحكومة وفشل فصاعًدا. اآلن من عليهم ذلك يؤثر أن دون  ث ما لفهم أو الدعم إىل سيحتاجون الناس إن القول أو ذلك إدراك ف ي سيحد للمض
ي نقص مجرد إنه قدًما ...  ي؟  -هو القبول أو الموقف ، فهم أو األجل ، طويل التخطيط عىل القدرة ف الصعب.من اعرف. ال انا ه
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هوادة ال مجموعة كانت هذه بأن تماًما سأعترف استباقًيا. موقًفا أسمع أن أريد مرتقبة. كلمة أسمع أن أريد أخرى ، مرة مسبوقة غير كلمة أسمع أن أريد 
هر من فيها  ت الظوا ي المسبوقة غير واألزما تضربنا.الت

يا:  ت من للحد سنفعل ماذا بالضبط. سون ي التغيرا ي.ها لذا ، القادم؟ الوباء ذلك ف ه

بودكاستكناري مشروع 

متوقع.غير بالضرورة يكن لم منها أيا لكن كريستال: 

ت أو كريستال:  يبدو.ما عىل مستشفيا

ة أجل من  BCمقاطعتنا شعب حماية دعوة لتعزيز بالدعوة ، فيه قمنا الذي المكان هو هذا هذا ... القيادة عبء أتحمل عندما  ة. علمية طاول لدينا مستقل
ي  covidالنمذجة مجموعة  ت الت ي كجدول ما بطريقة عمل ي الواقع ، بحكم مستقل علم ي الخبرة إىل أضيف أن أريد لكنن ي نحتاجها الت الجدول. هذا ف
ي جدول إىل بحاجة أننا أعتقد كوفيد. مجرد من أبعد يكون أن يجب أنه أعتقد  ت التخاذ العدسة وتلك والمشورة التوجيه هذا لتقديم مستقل علم القرارا

ة  ي الحكومي ي للحكم الكبير العبء ضوء ف ت ف المتداخلة.األزما

يا:  ي غير هذا أن نعلم نحن سون ة إىل بالنظر حًقا منطق ت مهما الموجودة ، األدل ت كان ي والنظر المحدودة ، البيانا ت ف ة الواليا ي األخرى القضائي الت
ة أكثر تكون  ة وعًيا وأكثر شفافي ي ي وفعال ت جمع ف ي ما بطريقة لسنا أننا نعلم نحن ومشاركتها. البيانا ة ف ة فئ ث الوباء العالم. بقية عن جًدا منفصل يحد
ي  مكان.كل ف

يا:  ة. لفترة األوبئة من تحذيرنا تم وقد ال. ال ، سون ي المنشأ الحيوانية األمراض رأينا وقد طويل ي الظروف نخلق أننا ونعلم أكبر. بسرعة تأت هذه تولد الت
ة كيفية مخاطر النتائج.  ت تربي ة الحيوانا ي الصناعي ي والطريقة الموائل تدمير مخاطر الزراعة. ف ت عىل بها نتعدى الت ي الحيوانا حاملة تكون أن يمكن الت

ي لألمراض  ت. البشر بين لالنتقال قابلة تصبح الت ي هذا والحيوانا هذا المصدر. حيوان ي. خطر و السارس. اإليدز. البشرية / المناعة نقص فيروس حقيق
ًيا ، تناقًصا أو متزايًدا ، معدًال شهدنا لقد  .H1N1إيبوال.  ت آخر ليست هذه أن يخبروننا الباحثين أن نعلم األمراض. هذه ظهور بين زمن رعاة مسابقا
ة للموجة لالستعداد سنفعله الذي ما إذن ، البقر.  ي القادم؟للوباء لالستعداد سنفعل ماذا كوفيد؟ من التال

يء كريستال:  ي للغضب المثير والش ة كولومبيا فإن لصالحهم ، تعمل عندما أنه هو بالتحديد الرواية هذه ف ال عندما ولكن بها. خاص وباء لديها البريطاني
س اآلخرون. يفعله ما يفعلون فإنهم معهم ، ذلك ينجح  ت بإجراء أقوم ألساليبهم. هيكل أو معنى هناك ولي ت مثل اآلن ، كبيرة تقييما ة التقييما المكون
ي األشياء تدعم أن عليك الدليل ، جاء أين من تحدد أن عليك األشياء. هذه متابعة عىل قادًرا تكون أن ويجب صفحة ،  100من  يكن ولم تقولها. الت

أوبه يلتقوا ولم هناك كان أو األفراد. هؤالء من لذلك توقع أي هناك 

س ، عالم إىل باإلضافة العلماء ، إذن ،  ت إىل بحاجة نحن مؤرخ. اجتماع ، عالم نف من نتمكن حتى المطلعين األشخاص من واسعة مجموعة نظر وجها
ي التنقل  للغاية.معقد وضع ف

ي الدروس حتى نعرف كيف كريستال:  ت؟نجمع لم إذا سنتعلمها الت البيانا

س عىل  ي أفكر وأنا من ، العمل عك ي كثيرًا ، هذا ف ة ف ي متضمًنا لجعله محاول ي إرباًكا المشاكل أكثر من واحدة هذه أن وأعتقد سرد. ف ي نواجهها الت ف
ة. كولومبيا  ي هو البريطان ي القصة مع تتناسب ال األشياء بأن الشعور و ت بسرد االعتراف من وبدالً بها. إخبارنا يتم الت ث ال هذا االنتقال سرد أو القطرا يحد

ي  المدارس ...ف
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ي راغبة تكن لم  ي ، يا مقابلته. ف كيفية حًقا يعرفون ال أشياء ويسمع الجميع يرى عندما تحتاجه ما حول سياج وضع محاولة حتى جًدا الصعب من إله
ي الطرق لفهم وقًتا األشخاص من الكثير يستغرق خطأ. أنه يعرفون ال أنهم أو فهمها.  ت ، بها يغيرون الت ت تختلف كيف أو البيانا األشخاص عن البيانا

س. وراء يفعلونه ما أو اآلخرين ،  ت وما المتابعة من عامين األمر استغرق لقد الكوالي ي الطريقة يفهموا حتى للناس األشياء لوضع مضطرًا زل حدثت الت
ت. بها  س يسمعون الناس من الكثير ألن التغييرا إىل نقلهم تم شخص  700أوه ، الضغط ، هذا من الناس من الكثير خرج األخبار. شعار أو المكاب

س هذا  .19-كوفيد مرض من يعانون ال  60 ٪المستشفى ،  ي. قاله ما لي ي لدى كان الصحف ت من دقيقة مجموعة الصحف قاموا حيث شهر ، من البيانا
ي جماعية بمراقبة التحديد وجه عىل  ت ، ف ي المستشفيا ها والت ث المحددة ، األسبوع فترة خالل المجموعة ، لتلك اآلن ... أخذو بالمراقبة قاموا حي

ة ،  ت أرقام عىل تطبيقه يتم اآلن ولكن بالتأكيد. الجماعي ت أرقام عىل تطبيقه وسيتم األسبوع هذا المستشفيا أنهم من الرغم عىل غًدا. المستشفيا
ي فعلوه ما جًدا. مختلفة أشياء يمثلون  يجري.ما عىل التعتيم من مزيد إىل أدى الماضيين الشهرين ف

يا:  ي؟ أمان عىل أحافظ كيف سون ي ال لماذا عائلت ت إىل الوصول يمكنن ي األدوا ي الت ستساعد أنها عىل متزايد بشكل التعرف يمكنن
ي  ذلك؟ف

ت توجد ال المثال ، وسترون كريستال:  ت هناك ولكن  covidإخطارا ي قمل. إخطارا ي الناس يشارك لم وكيف القرار هذا اتخذنا عالم أي ف عىل ذلك ف
ت هذه وحتى أوسع؟ نطاق  إىل عدنا لقد ذلك ... سنواصل لذا قيوًدا ، يريدون ال الناس من  ٪54حسًنا ، معها. نتعايش سوف بأننا المتعلقة القرارا
ت إذا حيث مكان  ة أراد ة ، قتل السكان غالبي ة.الناحية من مشكلة يبدو هذا ألن ذلك؟ إىل سنعود أقلي التاريخي

Mel:  ي؟أمان عىل أحافظ كيف عائلت

يا:  هذا سون ة. جزء هو و ت تكون أن نتوقع أن يجب المساءل ت ومدعومة منه التحقق يمكن بشكل وسليمة دقيقة المعلوما ة. بالبيانا هذا مثل واألدل
ي أساًسا يكون أن يجب  ة ف ي عملنا كيفي ي مجتمع ف وفعال.سليم ديمقراط

يا:  ة إىل نعود وعندما  -القضية قدمت عندما سون ة الهيئ ي سأستمر المقبل ، األسبوع التشريعي الثقة كسب فإن السبب ولهذا  -القضية هذه طرح ف
ة الشفافية خالل من  يء كل وقبل أوالً نعيش جميًعا ألننا للغاية ضروري أمر والمساءل هقة تجربة هذا خالل من ش هو نحتاجه ال وما مًعا. للغاية مر

ي الضغط  ي المتمثل اإلضاف ي؟ ُيقال الذي هذا ما أو بالفعل أتعلمه ما مقدار عن التساؤل ف ي أسمعه ما مع هذا يتطابق ال لماذا ل آخر؟مكان ف

بودكاستكناري مشروع 

ي والفشل كريستال:  فعلت كما ويقولوا ليصعدوا هنري الدكتورة مثل ألشخاص بالنسبة حًقا. مسؤول غير حًقا هو لديهم الذي التأثير عىل التعرف ف
س  ي الناس أن باألم س ف س هذا البعض. بعضهم من بالفيروس يصابون ال المستشفى غرفة نف العامة الصحة ومسؤول واضح. خطأ هذا بخير. لي
ب له ُسمح بالكامل ، العامة الصحة ممثل لدينا ،  س. ذلك وقول هناك إىل بالذها يء. منه يخرج ولم باألم ي نحن ش يء. مكان ف يء مكان هذا س س
فيه.ليكون 
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ت لقد كريستال:  هو هناك ، حًقا جيًدا حدد ي يعمل و التواضع.هو هناك ، التعاطف ف

كثيرة.نواح من العالم 

ة الكرة كريستال:  ي بأكملها األرضي ة ، هذه ف ي المرحل ي عليها. سيتعرفون أنهم تعتقد والت ي ، الوباء هذا ف جميًعا أننا حقيقة عن االبتعاد يمكننا ال العالم
هد وبينما مرتبطون.  هده يتصاعد ، المناخ تغير نشا كثيرًا.نبتعد لن مًعا ، جميًعا نتحرك وحتى مًعا. جميًعا نشا

يا:  ي والمؤرخ سون ي الثقة تلك استعادة إىل بحاجة ونحن مقلق. هذا إن ويقول هذا إىل ينظر بداخل ة. وأنظمتنا وحكومتنا مؤسساتنا ف ونحن السياسي
الوقت حان نعم ، مساعدة. إىل نحتاج أو ذلك. كلف مهما الحين. ذلك منذ المزيد تعلمنا أو أخطاء ، ارتكبنا بأننا القول عىل والقدرة التواضع إىل بحاجة 
ت إلدخال الوقت حان نعم ، تعاونًا. أكثر لنكون  هقون. الناس عامين ، وجديدة. جديدة أصوا ال أماكن إىل سنصل بالطبع أننا باإلنسانية اعترف فقط مر
ي أحد فيها يوجد  ي مثال ي القرار ، صنع ف ي تقول عندما هذا العصا. سلمت عندما هذا لألشياء. تقييمهم ف كل وقبل أوالً الخدمة مكان من أعمل إنن
يء.  ي من التأكد وأريد ش جهدي.قصارى أبذل أنن

ي. بعض من صحيح ، بشكل بذلك ، لهم ويسمح كريستال:  ي نحن النواح هائن.محتجزون نحن حيث اآلن المستحيل المكان هذا ف كر

يا:  ي بشكل تحقيقه نحاول أن نريد الذي ما الكبرى. المبادئ إىل يعود هذا أن وأعتقد سون ي جماع ي حوكمتنا ف ت صنع وف ومرة القرار؟ واتخاذ السياسا
ث ما نرى أن مزعج ألمر إنه جميًعا ، أعتقد كما كذلك ، أنا أخرى ،  ي يحد الحول كندا. أنحاء جميع ف

بودكاستكناري مشروع 

يا:  البعض.بعضنا عىل ونعتمد بشدة مترابطون نحن سون

يا:  ت اليقين. عدم سون ة. المعلوما ي القافلة تقول أجل ... من اآلن المتضافرة الجهود أن الواضح من الخاطئ ي بشكل أوتاوا ف يمكننا أنه أساس
القانون.خارج العمل 

يا:  ت سون ي أقول أن اعتد ي كنا عندما شونيغان ف أن القول ويمكننا نريده. مستقبًال رسمنا لقد فيها ، كنا ومعركة له نهاية ال بجهد شعرنا ما خضم ف
ب مياه يشمل شونيغان بحيرة مستقبل  خالل لدفعنا إليه ، الوصول نريد الذي بالمكان اإلحساس بهذا وسنحتفظ متصل. ومجتمع وآمنة نظيفة شر

ت بعض  ث نحن حًقا. الصعبة االمتدادا ت وصول عن نتحد ي بالمواد مليئة قالبة شاحنا ها الت ي بالتأكيد تريد ب مياه سقيفة ف والناس بك ، الخاصة الشر
ي الطرق عىل يقفون الذين  ي صباًحا  5:30الساعة ف ت هذه منع يحاولون يناير ف ت إىل الوصول من الشاحنا جهًدا كان لقد بنا. الخاصة المياه مستجمعا
ي وشاًقا. طويًال  ي أفكر لكن ي نحتاجه ما أن وأعتقد اآلن. ذلك ف ي األشخاص ف ي أن هو القيادة أماكن ف إليه الوصول سنحاول الذي بالمستقبل يخبرون
ي قل مًعا؟  هبون.نحن أين ل ذا

س  هذا نفسك. خارج ترى ال ألنك ما ، مستوى عىل تواضع لديك يكون ال عندما تعاطف حًقا لديك لي ي ارتفاع هناك اآلن ، نراه ما من نوع و ي استثنائ ف
ي. بالنسبة جيد أنه طالما هذا  أنفسنا.أجل من جميًعا خرجنا إذا طويالً األمر يستمر لن التاريخ. لنا أظهر كما فاعل ، بمجتمع يسمح لن الذي األمر ل

الذروة.هو اليقين عدم كريستال: 
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ت لقد كريستال:  جيد.بشكل معها تعامل

هبون أننا تعتقد أين يخبرنا دور  ي ما مثل؟ شعورك هو ما هناك؟ نكون عندما تبدو كيف معا؟ ذا حول تدور أصبحت سياستنا أن أعتقد الناس؟ تجربة ه
ي  ي سأستهدف أنن هذه وأسقطه خصم ي و ي الطريقة ه ت لماذا هو السؤال أرتديها. أن أريد الت ي ما هناك؟ تكون أن أرد للقيادة؟رؤيتك ه

يا:  هة. سون ب فكا هقين أطفال وإنجا ي يسخرون مرا هوادة.بال من

ي أراه ما هناك؟ إىل تصل عندما تكون أن تريد ومن كريستال:  ة ، رسوماتك ف هو الجميل ي أيًضا به أحلم الذي  BCو هذه تكون أن يجب هناك ، لعائلت
ي األشياء  ت. ه ي صعب هو ما هذا األساسيا ي تلك هذا. ف ت. ه ي القيم لديك تكن لم وإذا األساسيا باستمرار ... األشياء هذه أجل من تناضل الت
ي بالنسبة فالقيمة  ي ل ي ذلك كان سواء للناس. حًقا اإلنصاف ، ه ي يجب أنه يعن ة عل ي ببعض التضحي للقيام  ٪100استعداد عىل فأنا الخاصة ، امتيازات
س الذين األشخاص لكن اإلنصاف. أجل من بذلك  ب ، يريدون أين إىل أو الخاصة ، لقيمهم قوي فهم لديهم لي يبدو أن يريدون الذي الشكل أو الذها
يا ... تقوله ، وما العالم ... عليه  ي صعوبة سيواجهون سون ت لوضع يجري. ما كل فهم ف إذا يوجد. أين حتى تعرف ال كنت إذا هناك إىل للوصول السياسا
ي سياسة من جزء إنها عائمة. أشياء مجرد كلها فهذه مجتمع ، بناء تحاول ال كنت إذا مجتمًعا. تكون أن معنى تفهم ال كنت  تتأصل ولن وتذهب ستأت
ي  يء. كل به يتعلق لما الصورة تلك لديك أن أحب وأنا الكثير. ف ي ش أمور عن بعيًدا أبقى أن وأحاول  -موجود غير اإلطار من النوع هذا أن أعتقد ألنن

ة ،  ي الحفل ت من لست حًقا ألنن ي  -الحفال ب ف ي األخرى األحزا ي. الوقت ف س األقل عىل الحال ي لي هم قيادتهم ف هذا صراحة ذلك لقول استعداد أمر و
للعقل.محير 

س التواضع ، عىل تحافظ إنها كريستال:  كذلك؟ألي

بودكاستكناري مشروع 

يا:  ي كيف أحاول ... كنت لذا ، للغاية. مهم أمر إنه سون احتفظ سأريكم. كمستقبل. أراه ما مكان إىل وتحويلها السياسة من األجزاء هذه كل أخذ يمكنن
ي بهذا  ي ما مكان ف ت تلبية يتم ركائز. أربع هناك عليه. نحصل أن أود الذي  BCإنه رؤيته. يمكنن إمكاناتهم تحقيق للجميع ويمكن الجميع ، احتياجا

ة.  ي نحن الكامل ة النظم نحم ي الطبيعي هيتنا. صحتنا أجل من عليها نعتمد الت ة وآمنة بالحياة تنبض ومجتمعاتنا جيراننا ورفا ة. ومتصل حكومتنا ومرن
ة وأنظمتنا  ي هذا كان إذن ، بالثقة. جديرة ومؤسساتنا السياسي ي السياسة قطع توجد ذلك وبعد  .2021يناير أوائل ف ألوروبا االقتصادية اللجنة الداخل. ف
هر. عام تعليم للجميع.  ة. القيمة الحياة. مدى التعلم مزد ي ب حقوق قانون إعالن / المال ة. الشعو هضة األصلي العنصرية.منا

ي ، تضحك كنت إذا  يء. فلدي ل ث عام. قبل هذا رسمت لقد ش ي السياسة عن كثيرا نتحد ب ف ة. األحزا ث السياسي وتلك السياسة هذه عن نتحد
ت لكن حًقا. مهمون هؤالء أن وأعتقد السياسة.  ي السياسا ة ه الكبيرة المناقشة هذه أجرينا لذلك ، الوصول؟ نحاول أين إىل ما. مكان إىل لتوصلنا وسيل

ي السياسة حول  ت. بعد  2020ديسمبر أواخر ف أسابيع.ستة لمدة سياسًيا زعيًما كنت لقد حسًنا ، مثل وكنت االنتخابا

ت. إصالح  ي. أمن الغابا تجالاالصحة دعم غذائ ة.  / ةيعام ي ، بالنسبة لكن االقتصادي. والتحول النظيفة الطاقة تستمر. إنها للجميع. سكن العقلي ثم ل
ت تلك إىل ننظر  ي األربع النتائج هذه نحو نتحرك هل السؤال ، أنفسنا ونسأل السياسا ها الت أريده ما أن وأعتقد إليه. الوصول نريد ما أنها عىل أوضحنا
ي شخص أي من كثيرًا  ةالقيادة ف السياسي
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هرة. إىل األهداف هذه تحويل نعم ، ميل:  ت ال لذلك ، مزد ت امتالك للناس ويمكن األساسية احتياجاتهم الناس يفو هار أساسيا ي االزد المجتمع.هذا ف

يا:  ي السبب هو هذا أن وأعتقد سون ي السياسية االستجابة نوع تحديد حًقا المهم من أنه ف ة الصورة ف هو ، األكبر. السياسي هدف هو ما أخرى ، مرة و
ث عندما ذلك؟ خدم ماذا الحكومة؟  ي والدراسة البقاء وضع من الخروج عىل الناس قدرة عدم عن نتحد الدماغ ... نمو عىل التأثير فإن ميل ، ذكرتها الت
ي الطريقة  ي؟ بشكل نخسره ما هو هذا إىل بها أنظر الت ب والعلماء والمخترعون األعمال ورجال الفنانون هم من جماع واألشخاص والمعلمون والكتا
هار ، من تمكنوا إذا الذين  ي ثراًء لنا سيوفرون فإنهم االزد ي عالمنا ، ف ي مجتمعاتنا ، ف ي مجتمعاتنا ، ف منها؟حرمنا الت

يا:  ي هذا تعرفين سون س فصلك ، ف ت كذلك؟ ألي ي كنت عندما ممتازة دورة أخذ ي فصل ببناء أقوم كنت التعليم. برنامج ف ي دراس مثل وكنت إيجاب
ي ماذا  ت ذلك؟ يعن ت ألنها رائعة المعلمة كان ي الخبرة من عقود عىل اعتمد س ف ت التدري ي رائعة. وأم كمعلمة قصصها وكان ت األساس ، وف إن قال
المهم

ت رأينا وقد كريستال:  ة الناس ويطرح الحياة. قيد عىل إنهم الدخل. هذا مع يعيشون الناس هؤالء أساسًيا. دخالً أيًضا توفر دراسا يفعلونه ما حول أسئل
ي عادة أفكر ال لذلك ، بأموالك. تفعله عما يسألك أحد وال بأموالهم ،  ي ، بالنسبة ليعيشوا. يقاتلوا أن الناس عىل يجب ال لكن السؤال. هذا ف وجهة ل
ي واألساس نظري ،  ت كلها الحياة أن هو هذا ف ي األقل عىل ذلك ، عن ابتعدنا وقد الممكنة. بالطرق الحياة كل أجل من نكافح أن ويجب قيمة ، ذا ف

ي الطرق لجميع استمرار مجرد هذا لكن التحديد. وجه عىل هذه الوبائية االستجابة إطار  ت الت ت بها عومل ي المجتمعا هلها تم الت الوقت. طوال عمًدا تجا
ي هذه لكن اآلن. جميًعا لنا تكبيره تم لقد  ي واألشياء الطرق ه بالفعل.معها يتعاملون كانوا الت

نمنع.نحن الرد ، من بدالً كريستال: 

هناك ميل:  ي الحياة قيد عىل البقاء يحاولون الذين األطفال لدى الدماغ نمو وضعف الدماغ إصابة عىل دليل و ي ضخمة بدراسة للتو قاموا لقد فقر. ف ف
ت  ت ، المال يعطون إنهم المتحدة. الواليا عىل األم تحصل عندما بكثير أفضل تكون المخ وظائف أن ووجدوا األطفال. دماغ وظائف ويقيسون لألمها
الفقر.ضغوط من يخفف ألنه المال 

يء وبصراحة ، ميل:  ة لنا يوضح ركائز ، أربع من المكون ورقتك عىل الموجود الش هار إىل الهدف عمود نقل كيفي عىل البقاء مجرد من بدال للجميع. االزد
الحياة.قيد 

Mel:  القدرة.القبيل. هذا من ذلك المعلمون يرى ذلك. من بالرغم كمعلم إليه تنظر ما هو هذا

ة ، الضائقة أن البحث وسيقول كريستال:  ي ي سيما ال المال ث المنخفض الدخل وضع ف ث حي ت ، عن تتحد ت أحد هذا الضروريا ة الضغوطا ي عال
ي المستوى  لها.تتعرض أن يمكن الت

يا:  ي بشكل نخسره الذي ما أنفسنا ، نسأل أن أيًضا علينا سون ي الناس من الكثير يكون عندما جماع يحاول عندما الحياة؟ قيد عىل البقاء وضع ف
ي.والتعليم والغذاء المأوى  -األساسية احتياجاتهم عىل الحصول فقط الناس  األساس

منصة.كل أساس هو هذا يكون أن يجب الميالد؟ قبل نريده ما حول ورقتك عىل الموجودة األشياء تلك 

بودكاستكناري مشروع 
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ي فرد كل يتمكن حتى الكافية األموال بجمع يكتفوا لم  ب تكاليف تحمل من الفصل ف ت لقد  ... Playlandإىل الذها وكان للجميع ، دوالًرا  20تكلفة كان
ب الجميع عىل  ي ما هناك وكان التكاليف. تحمل من يتمكنوا لم لو حتى الذها ي المال من يكف ث جاءتا لمنظمتين لمنحه المتبق ينا للتحد العمل عن إل
هم كان به. يقومون كانوا الذي  ي أحد ي األطفال رياض يبنون الهند. ف مومباي.ف

يا:  ًيا ، لكن سون الرائعين. األطفال هؤالء مع وتكراًرا مراًرا ذلك عشت لقد ذلك. رأيت لقد مختلف. بشكل أنفسنا وجهنا إذا فعله ، يمكننا ما أعرف أنا ثان
ذلك؟يفعلون لكنهم  ، 11التاريخ فصل يجتازوا لن أنهم يعتقد قد من 

ت  ي كان ي المفضلة قصت ت لقد الثامن. الصف ه ي بعد جئ السابق. بالمدرس بالفعل ، مرتبطين بالفعل ، ارتبطوا قد وكانوا العام من ونصف أسبوع حوال
ي ما حد إىل جديًدا مدرًسا كنت أنك؟ تعتقد من مثل كانوا لذا ،  ت ، الوقت ، ذلك ف ت حسًنا. وفكر ي االستمرار حاول ت نهجه ف ينجح لن هذا أن واعتقد

لدينا كان الجبر ، علم مع الحديقة من نخرج كنا العام ... ذلك من مايو إىل فيه وصلنا الذي الوقت وبحلول البعض. بعضنا عىل وتعرفنا توقفت بالتأكيد. 
ي حًقا. رائعة أشياء أنجزنا وقد بأكملها ، المدرسة ودعونا الوسطى القرون من معرض  ب من مجموعة تأت ب نريد إننا ويقولون الطال  ، Playlandإىل الذها
ي أشعر وكنت  ت ذلك ، تفعل أن تريد كنت إذا قليالً. مشغول أن يء. كل تنظيم إىل بحاجة فأن ت جمع إىل بحاجة أنت وبالمناسبة ، ش يتمكن حتى التبرعا
ب. يستطيع بمن األمر يتعلق ال لذا ، القدوم. من الجميع  ت الذها ت تجمع أن ي حتى التبرعا ها. الجميع. يأت ي فعلو ي غضون ف بضعة جمعوا أيام ،  10حوال
ت. من آالف  ت مختلفة ، أساليب استخدموا لقد الدوالرا ت الشوكوالتة مبيعا ت ومبيعا األشياء.أنواع وجميع المخبوزا

بودكاستكناري مشروع 

هقين. مع تعاملت كريستال:  يقلقك.ما أقل هذا مرا

يء  ي تفعله الذي الش نصل سوف ما. بطريقة مشابه االنعكاس هذا فإن لذا ، األخرى. األشياء كل تحقيق يمكنك هناك ، من مجتمع. إنشاء هو فصلك ف
فيه يمكنك مكان بإنشاء نقوم أوالً لكن اإلنجليزية. اللغة دروس إىل نصل سوف التاريخ. دروس إىل نصل سوف الجبر. إىل نصل سوف المنهج. إىل 

ث احتياجاتك ، تلبية يتم حيث بأمان ، التعلم  ت ... من ورؤيتك احترامك يتم حي هذا المجتمع هذا من جزًءا نفسك ترى وأيًضا أن ي. الفصل و الدراس
هكذا ،  همان فأنتما و ي تسا س من اقتربت أن بمجرد للمجتمع. باالنتماء الشعور هذا من وتستفيدان األكبر الصورة ف ًئا أصبح الشكل ، بهذا التدري ال شي
ي العمل هذا ألن يصدق  ي األول ي المجتمع بناء ف ي الفصل ف ي بشكل ذلك بعد يمكننا أنه يعن ت أداء أساس كمجموعة.المعجزا

ي  ي مياه مشروع كان والثان هكذا ، كينيا. ف هذه سنقدم لذلك األموال ، هذه إىل بحاجة لسنا نحتاج ... مما أكثر أمواًال جمعنا لقد حسًنا ، األطفال ، قال و
ت األموال  ب من يتمكنوا حتى للمنظما ي األموال هذه إىل يحتاجون الذين اآلخرين األطفال إىل الذها ي بالنسبة آخر. مكان ف عىل مثاًال هذا كان ل

س  -أوسع مجتمع داخل مكانك وتحديد التمكين ،  ي ، الفصل فقط لي ي المجتمع ولكن الدراس عندما كفرد ، القدرة هذه لديك بأن واالعتراف  -العالم
ي ، بشكل تعمل  ي وأشعر حًقا. مذهلة أشياء لتحقيق جماع ي جًدا محظوًظا كنت أنن ي قبل معلمة لكون ي أوالً ، المجال. هذا إىل مجيئ مع التعامل يمكنن
ي األسئلة فترة  ي بديالً مدرًسا كنت ألنن الثامن.الصف ف

ي قبل. من  Twitterعىل وشاركته ميل ، مع هذا شاركت لقد كريستال:  ي بالنسبة جًدا الصعب من بصراحة ... لكنن ي الطريقة ل استخدام بها يتم الت
ي المدارس  ة الصحة قصة من للزواج أخرى وبطرق الوباء هذا ف ي العقلي هًقا ، أبًا وكنت والمعلمين. المدرسة أقدر حًقا ألنن ومرا

13

Machine Translated by Google



يا:  ي سون ي مدرس. عن قصة لديه شخص كل هذا ... أن أعتقد لكن ة ف ي. بالنسبة مكنام السيد المعلم. ذلك كان التعليمية حياتهم من ما مرحل ل
ي. نظامنا بشأن قلقك عن تحدثت لقد ميل ، إىل األمر ويعود  ي أفكر التعليم كان إذا أطفالها. إطعام تستطيع ال الجائعة األم أن المأثور القول هذا ف

ي مدرسونا  ت به مكان ف ث ال وأنا لطالبهم؟ ذلك يتركهم الذي فما التوتر ، من عالية مستويا الوباء.عن فقط أتحد

هذه كريستال:  ي و ي المدارس ه ة الصحة تحسين شأنها من الت ي ما هذا للجميع. العقلي الوصول عىل القدرة ذلك. عىل الحصول يمكننا محبط. يجعلن
ي ويستمر ذلك ، أجل من فقط يدفع فهو لذا ، هناك. إىل  ي االستمرار من المجتمع. من لديك الذي العمل إطار اتخاذ ف بدون ألنه المجتمع. بناء ف

ت عىل تحصل إنها هناك. منا الكثير هناك أن وأعتقد هناك ، إىل نصل لن مجتمع  الصحيح. بالشكل عليها والحصول الصحيحة. بالطريقة الكلما
ي الوباء ألن والمستقبل. الوباء استمرار مع بذلك القيام سنواصل أننا وأعتقد المناسبين. األشخاص إىل والوصول  ة ف يزال وال عليه ، نركز لن ما مرحل

ي األخرى المشاكل من الكثير هناك  هم أحد هو المناخ تغير معها. التعامل إىل تحتاج الت نتعامل أن دون األمد قصيرة خسارة مع نتعامل أننا العوامل. أ
ذلك.كل خسارة مع 

ت  ي أنجبت أن 'بعد  Parents Young Kelownaبرنامج إىل عد ب أحد عاًما.  16عمري كان عندما ابن وشك عىل هنا ، لوجودي الرئيسية األسبا
ي السيد مرخصة ، نفسية طبيبة أكون وأن الدكتوراه. درجة عىل الحصول  ي مدرس هو جيبسون ليندس تجالا 11دراسات كان لقد  .12والتاريخ  ةيعام

ي األشخاص أوائل من حًقا  ي ف ي تقديري أظهروا الذين حيات ي لقد المشروط. غير اإليجاب ت ورأيت كشخص ، ذلك رآن ي أستطيع فيما اإلمكانا وساعدن
ت. هذه رؤية عىل  ت اإلمكانا ي. مسار وغير هيا ألكون أخطط كنت حقا. حيات ث اآلن ولدي ذلك. قبل طا ت ثال ي جًدا مختلفة بأشياء وسأقوم الحًقا درجا ف

ب تلك إحدى بسبب وذلك سأمتلكه. كنت مما أكثر الوصول مدى من الكثير لدي وسيكون العالم  مجتمع ، إىل أفتقر كنت المجتمع. وبناء التجار
ي قبل. من ذلك يختبروا لم مجتمع. إىل يفتقرون محرومة أماكن من يأتون الذين األطفال من والعديد  ي تدخل ولك ي موقف ف وترى حًقا ذلك فيه تبن
هشة ، أشياء تفعل إنها للعالم؟ االتصال يفعله أن يمكن الذي وما االتصال إمكانية  يا. مد ي وقصتك حًقا. كذلك إنه سون من صغيرة نسخ مجرد وقصت
ذلك.

يا:  س أعرفه ، ال الذي من أكثر مدرًسا أعرف ال سون ي الفصل إىل المعلم دخول وبين ذلك بين االختالف لكن كذلك؟ ألي والموارد بالدعم والشعور الدراس
ي األشياء من مجموعة بشأن القلق إىل االضطرار وعدم  ي ال الت ة الكامل التركيز هذا إعطاء عىل القدرة ولكن بشأنها ... القلق عليهم ينبغ هي ة للرفا هي والرفا
هدين نسعى أن يجب ما هذا طالبهم ... تعلم  أجله.من جا

بودكاستكناري مشروع 

ي تشتري كريستال:  ي بشكل أخت ي.لفصلها أشياء روتين الدراس

يا:  ث ما عىل فقط نحزن ال لكننا بوضوح ، ذلك عن التعبير أحاول كنت لقد اآلن. أعتقد الحزن. األلم. خسارة. الحزن. بمكاننا. ونقر سون أو اآلن ، يحد
نظر وجهة لدينا عاًما  20قبل أنه المستقبل ، هذا حول األشياء من كاملة مجموعة قبول علينا الذي المستقبل عىل نحزن أيًضا نحن فقدناه. ما 

ت المستقبل. عن مختلفة  ي األشياء وأحد ذا. نحن هنا ها و مختلفة. بد هاالت قلنا

ي طفالً  35لديك يكون عندما  ة إىل وصول لديك يكون ال عندما الموارد ... لديك تكون ال عندما صفك ... ف ت ألنك التصوير آل حصتك ...استنفد

هو  ي الجدوى عديم شبه يبدو ما و ي نكن لم إذا األحيان بعض ف يء القيام علينا المناخ. تغير نستهدف الواقع ف اآلن.ما بش
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ي ويدخلوا اآلن ، اإلجراء الناس يتخذ أن إىل نحتاج  بالفعل.التغيير ويحدثوا األشياء هذه ف

يء مختلف شخص  يء بالمجتمع مل ث عندما لذلك ، البعض. ببعضهم يهتمون الذين باألشخاص ومل س إنه مستعدين. نكون األشياء ، هذه تحد لي
س تدافًعا ،  األمل.ذلك يعطينا إنه هناك. إىل وسنصل مجتمعنا من متوقع هو ما نعلم نحن انقساًما. ولي

ي ... األجور ... زيادة مقدار مقابل المنازل أسعار مع شهدناه الذي التضخم ومقدار كريستال:  ت أعن ة الرياضيا مستدام. غير إنه هناك. األساسي
ي. وسوف  فقطانه ينته

ة الصدق من االنتقال إىل بحاجة نحن  عليه.نحصل أن بمجرد العمل إىل والشفافي

يا:  ي سون ي تبقى كيف الناس يسألن اآلن؟خاصة السياسة ، ف

يا:  ة. الصدق سون هذا عمل. إنه والشفافي ي سلبيين نكون أن هو فعله يمكننا ال ما أن وأعتقد الوصول؟ نحاول أين إىل  -الغرض هو و ت ف كهذه. أوقا
ي أدفع أن أريد الوقت. طوال الخوف أو للغضب أستسلم وال آخر ، شخص أي مثل بشر فأنا الوقت ، طوال هذا مع أكافح وأنا أيًضا ، لكننا  لتوجيه نفس
ي  ي. عىل كتب لدي إليه؟ الوصول يمكننا الذي المكان هذا إىل وجهودي عمل ي مكتب ي للغاية ، فوضوي مكتب هذا لكن رؤيته. تستطيع ال أنك ويسعدن
ب  ت ، النساء جميع المناخ. ألزمة والحلول والشجاعة الحقيقة توفيره: يمكننا ما كل  -جميل كتا هما ت النساء من والكثير المسا ة. البشرة ذوا هذا الملون
ب  يء وجميل مذهل كتا ب ولكن باألمل. ومل ها مكان حول الصادقة الحقيقة وإليكم للمستقبل باألمل مفعمة رؤية هناك إذن  -ذلك بجان  Standوجود

Insider's One and Fracking Water: Slick -  ي صناعة أقوى ضد فنحن باردة ، فاحصة نظرة تلك إنها المزيج. هذا هو هذا أن وأعتقد العالم. ف
ة. الرعاية وخصخصة خصخصة نشهد  ت أرباح نرى نحن الصحي ت األضداد أنواع كل تقود الشركا تجالاللمحددا ت للصحة.  ةيعام أيام قبل مقاالً قرأ
صندوق مواجهة خاللها من يمكنك طريقة توجد ال هذا. منافسة من البشر يتمكن فلن أرباًحا ، يدر تجاري مشروع اإلسكان أن وطالما السكن. أزمة عن 

تحوط.

يا ، كريستال:  ي للغاية ، صعبة السياسة تفعله. ما عىل أحييك سون ي ومما وشفافية. بصدق أنا مثلكم ، ألنن س هذا فإن قوله ، يمكنن غالبية يحاول ما لي
هذا اآلن. فعله الناس  ي هناك ، لوجودك سعيد أنا صعب. و ت لديهم أشخاًصا لدينا أن ويسعدن ة نظر وجها ي مماثل نحتاجه.ما هذا ألن المواقف. تلك ف

ي الكثير  اآلن.مكانك حول صادقة بحقيقة تبدأ لم ما للمستقبل األمل عىل تبعث رؤية بناء يمكنك ال أنه هو الصغير فريقنا ف

بودكاستكناري مشروع 

ي كريستال:  ت ، عندما كيلونا ف ي قبل مباشرة منزلها الوشم فنانة باعت انتقل ب ، السعر عن دوالر ألف  300عىل وحصلت مغادرت شروط. بدون المطلو
ت من عروض أربعة  ة أو شخص أي يكن لم مختلفة. شركا ها فقط يقومون وسوف عرًضا. تقدم عائل عروض  8لديها كان هناك. أخرى أشياء ووضع بمحو
ت.منهم أي يكن لم مًعا ،  عائال

ي التسرع يمكننا وال كريستال:  ي الوضع إىل العودة ف ي الوباء يتسبب لم الناس. من الكثير يقدر ال هذا الناس. من الكثير كسر الذي الطبيع هذه من أي ف
ت.  ت تضخيم إىل ببساطة أدى لقد المشكال ة المجتمعا هل ي الموجودة الموجودة المتجا ي أين التاسعة. الدرجة إىل السكان هؤالء ف ي اآلن حياتهم ه الت

ي  ي نتسرع ال دعونا المحك. عىل ه ي الوضع هذا إىل العودة ف ملفنجعل ودعونا الطبيع

Mel:  ي حاول ب. السعر عن دوالر ألف  570دوالر. ألف  570بمبلغ آخر شخًصا  35عليه وفاز منزل شراء أخ أن عادي كندي ألي يمكن ال المطلو
ذلك.يكمل 
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ة. القيادة وتجربة معك للدردشة األشخاص من لمزيد الفرصة تتاح أن أتمنى ميل:  ت من مزيد إىل بحاجة نحن الحقيقي ليتم أصواتك مثل األصوا
ة ليست هذه ألن هناك. تضخيمها  ي الرسال الناس.عامة يسمعها الت

ي عدو لديك  هذا البعض بعضكما عىل االعتماد وعليك مشترك ، خارج ث كانت بالوحدة ... إحساًسا بالفعل يخلق و ت ومن خاص بشكل تتحد المفارقا
يا عن  ب خالل بريطان ة الحر ة. العالمي ي ت تلك ماليين الحكومة طبعت  On. Carry and Calm Keepشعار كان القصة من المضحك الجزء الثان الملصقا
ي  ي ُتوزع لم لكنها الوقت ، ذلك ف ت لقد الواقع. ف هرة كان ب بعد ما ظا ي الحر ي قوض تاريخًيا ، الوباء ، هذا لكن الرسائل. تلك ه االتصال النهاية ف

ة إىل يدفعوننا ألنهم والوحدة  ي تقول عندما ولحن البعض. بعضنا عن ويبعدوننا العزل ي ، بالنسبة المعتاد العام أن ... الناس يسمع أن أتمنى إنن العام ل
ي ،  ت إىل يسافر كان الماض ي المجتمعا ت إقامة شخصًيا. بالناس ويلتق هابًا للتقدم الفرصة وإتاحة كبيرة ، تجمعا القيام جًدا الصعب من ولكن وإيابًا… ذ

ي آخر  Zoomاجتماع إىل تعال مرحًبا ، بذلك.  ت من يومك نهاية ف س  Zoomاجتماعا ي األشخاص من لكثير جذابًا خياًرا لي ي. الوقت ف ي الحال لكنن
ت هذه إجراء عىل قادرين نكون أن إىل بحاجة نحن أن ... أدرك  ت إجراء عىل قادرين نكون وأن أوسع نطاق عىل المحادثا تتعلق ال السياسة حول محادثا
ت. بأعىل تصرخ أنك من والتأكد منطقتك عىل واالستيالء يدك قبضة برفع فوًرا  ي لكن صو المشتركمكاننا عن والبحث واالستماع االستماع الواقع ، ف

هذا كريستال:  ي بالنسبة و ي ل ث. عما النظر بصرف هذا مّطلع. شعب أننا الديمقراطية. يعن ي ال يحد ت يصرخ شعب أننا ذلك يعن الخاطئة بالمعلوما
ي  ي هذه كثيرًا. يهتموا لم الذين المسؤولون قدمها الت ة ه ي الديمقراطي ت ونتخذ نتفهم بأننا ونشعر نعرفها أن يجب الت ي خيارا أن وآمل الشأن. هذا ف

يا. ذلك ، عن بعيًدا ستكون أنك وأظن ذلك. نحو نتحرك  ت أنت سون ذلك.أقدر وأنا اآلن صادق صو

الصدق.ضروريين ليسا تضخيمه يجري ما أو التضخيم ألن صعب إنه الكريستال: 

ي  ث وقًتا استغرقت أنك كثيرًا أقدر إنن ينا للتحد ت عىل الحصول لمجرد البودكاست عىل اليوم إل ي هذه ألن الناس. وتثقيف المعلوما البداية نقطة ه
ة ،  ي األساسي ت تقديم ه للناس.صادقة معلوما

بودكاستكناري مشروع 

ي يتسبب لن أنه نعلم الحظ ، ولسوء سيحدثه. الذي الضرر ومقدار متى  األشياء.هذه قرروا الذين األشخاص ألعىل الضرر من قدر أكبر ف

يا:  ت لقد سون ي ألنك حًقا تأثر ت ، من األنواع هذه من والمزيد المزيد إىل بحاجة أننا أعتقد المحادثة. لهذه حًقا باالمتنان وأشعر دعوتن وأنا المحادثا
الفضاء.هذا إنشاء عىل أحييك 
ت هذه إلجراء  الهامة.المناقشا

يا:  هذا سون ت األشياء ... أحد و ي قناة عىل ماكميالن مارجريت كان ي س ي ب ث األحد ، يوم صباح س ي الطريقة عن كمؤرخة وتتحد ب بها تجمع الت الحرو
انتالنك مًعا. السكان عادة 

يا:  ت إىل نعود عندما للوباء ... االستجابة عن الحديث لتلخيص هذا ، كل أن وأعتقد سون تجالاالمحددا ت مثل للصحة ،  ةيعام التقدم مؤشرا
ة ،  ي نبدأ أن يمكننا الحقيقي ت هذه تأخذنا أين إىل وقياس وتقييم رؤية ف ي يقودوننا كانوا لو وماذا صحيح. بشكل السياسا ئ؟ االتجاه ف دعونا تمام. الخاط

ي ونتحرك نتحول  ت بعض عىل اتفقنا إذا إال هذه الطريق خارطة عىل الحصول يمكننا ال لكن اآلخر. االتجاه ف ي الوجهة حول األساسيا إليها.نذهب الت
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وقتك.عىل لك شكرا كريستال: 

بودكاستكناري مشروع 

ت لدينا ربما عليه؟ ونتفق نبدأ أين من أرض؟  ي اختالفا ة ف ت عىل االتفاق من تمكنا إذا ولكن هناك إىل الوصول كيفي ة ، مجتمعا وأشخاص صحي
ة وأنظمة أصحاء ،  ة ، صحي ي البدء يمكننا أنه أعتقد بالثقة ، جديرة وحكومة طبيعي ت اتخاذ ف واسعة.خطوا

يا:  لكما.جزيال شكرا سون

ت عىل انقر ذلك ، وبعد كريستال:  ت. ستتبع الغرض ، تعرف أن وبمجرد مباشرًة. السياسا قطعا.السياسا
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