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 خجرٌتخً يغ يؤششج اهحدّد اهؼطّف

ًّ احدئ يً فظبػبح األظوى ّاألشّأ فً اهخرٌخ   ًّ اهحق اهحزًٌ أ خحدد  األيرٌنًإ
ُذا اهفظبع أً نل شٌج يئبح يً . ّنشًٌُّب فً أرٌزٌّب ّتبألخص فً اهيدٌٌج اهخاهحًٌ 

اهٌبس ٌيّخًّ فً اهضحراء حّال أً ٌيشًٌ يً اهينشٌم إهى أيرٌنب هٌتحذًّ ػوى 
-تدأح ُذٍ اهيشنوج فً اهخشؼٌٌبح ػٌديب اهحنّيج األيرٌنٌج ّكؼح اخفبق اهٌبفخب ّ. اهؼيل

خٌبفشٌج فً  اشخيرح تبإلػبٌبح اهزراػٌج اهخً جؼوح اهزراػج األيرٌنٌج-فً ٌفس اهّكح
نذٌر يً اهيزارػًّ فً اهينشٌم ّأيرٌنب اهّشطى , تشتة اخفبق اهٌبفخب ُذا. شّق اهؼبهى

هٌس ػٌدُى اهفرضج هٌٌبفشًٌ تبهزراػج األيرٌنٌج ّيً ذى ضتحّا فنٌرًٌ جدا ّتدّا أً 
يوًٌّ شخص يً  2ػٌدٌب حّال  2010فً شٌج , اهحًٌ. ٌتحد ػوى ػيل خرر تودُى

ّنذٌرًٌ , ًٌ اهينشٌم ّأليرٌنب نل شٌج ػوى طرٌق غٌر شرػًٌؼترًّ ػوى اهحد ت
نوِى , جذد ٌجد فً أرٌزٌّب 214نبً , حخى اهٌّى, ُذا شٌج. يٌِى ٌيّخًّ فً اهضحراء

 .ُذا اهحبل حزًٌ جدا. يغ األكبرة ّاألضدكبء

ٌُبم يؤششج فً اهخّنشًّ اهخً خشبػد اهٌبس يً , يغ أً هى أخطّع تِب يؤخرا 
, ”اهحدّد اهؼطّف“أشيِب . ٌؼتر اهحد ّاهضحراء ّاهخً أحة ّنبً أٌب أخطّع تِب نذٌرا

ٌحبفظ اهحدّد اهؼطّف أنذر يً . ُّذٍ يؤششج يخخضضج فً خّضغ اهيبء فً اهضحراء
ء يغ شبحٌج ٌذُة اهيخطّػًّ إهى اهضحرا, نل اهشتّع. يحطج اهيبء فً اهضحراء 100

ٌجبء اهٌبس ٌّشرتًّ اهيبء يً , خالل اهشتّع. ٌّيالئًّ اهخزاً اهيٌبٍ تبهيبء, يأل تبهيبء
يخخوف يً اهيؤششبح . ُذا اهيؤششج خشخغل فً شنل جٌد ّفؼبل, فً خجرٌتخً. اهخزاً

هيب أخطّع , نذٌرا اهخً خؼيل شًء خٌري ّهنً ال ٌفٌد احد فً طرٌق حلٌلً أّ أشبشً
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أػرف أً أفؼل اهشًء اهيِى اهخً أحبفظ اهحٌبث ّأفٌد اهٌبس اهحًٌ فً , طّفتبهحدّد اهؼ
 .اهطرٌق اهيرنزي

ُذا ال ٌنفً هٌحول حبل , رغى يً اهحدّد اهؼطّف خؼيل شًء يِى جدا ّ خٌر 
اهظوى ػوى حدٌب اهجٌّتً أّ اهؼٌضرٌج ضد اهينشٌنًٌّ ّاهِشتبًٌ فً أرٌزٌّب ّفً 

ج حلّق فظبػاهحنّيج األيرٌنٌج شّف خريى ّخحول , ٌبىأخيٌى أً ٌّى يً أ. أيرٌنب نوَ
ٌٌتغً أً أي اهحنّيج اهشؼرٌج هخخجٌة ,  فً رأي, ػوى اهحد األدٌى. اإلٌشبً ُذٍ

 .اهشٌبشبح اهخً خلخل يئبح يً اهٌبس اهتريء


