تصويري كه باور نداشتم بتوانم دوباره آن را ثبت كنم

اين هم درياچه آلبرت با طبيعت دست نخوردهاش
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ادامه دارد

امام صادق (ع)

جال��ب اينكه برخي درياچههاي آفريقا براي ش��نا
مج��وز ميگرفتم 8 .صبح آنجا حاضر بودم 80 ،نفر
فرار اضاف��ه كرد آن وقت خوب درك ميكنيد كه
ّ
ّ
مناس��ب بودند .باال و پايين رفت��ن وِروت ها(نوعي چ��را از بين رفت��ن اين طبيعت زيبا و كمياب در قاره بودي��مك��همارابه8گروهتقس��يمكردندكهاجازه
ميمون كوچك مخصوص شرق و جنوب آفريقا) از آفريق��ا در آيندهاي نزدي��ك ،دور از ذهن نخواهد داشتيم براي يك س��اعت ،يك دسته از گوريلهاي
درخ��ت و انواع ميمونها و جانوران بومي ديگر هم بود .در يك دهه گذشته 40 ،درصد شيرهاي پارك پارك را ببينيم .اما اجازه نداشتيم از ِ 7
متري گوريلها
لذت زيادي داشت.
مل��ي درياچه اليزابت قرباني ش��ده و از بين رفتهاند نزديكتر برويم. تعداد كمي از آفريقاييها به دولت
پايان يك زيبايي
فق��ط به اين دليل كه گلهداران ميخواس��تند انتقام اعتق��اد دارن��د .در اتيوپي ،چاد ،س��ومالي ،جيبوتي،
اما آن طور كه ش��نيده بودم ،آينده اين منظره دام از دست رفتهشان را بگيرند .به اين آمار اسفبار ،اوگاندا،كنيا،رواندا،سودانوچندجايديگرميشود
رويايي چندان مش��خص نب��ود .ميگفتند وضعيت تعداد گوريلهاي از دست رفته را هم بايد اضافه كرد .اي��ن موضوع را ديد .انتخابات عادالنه هيچ معنايي
تمام منطق��ه آلبرتين در هالهاي از ابهام قرار دارد .خوشبختانهبراينجاتگوريلهاكوششهاييشدهو ندارد به همين دليل دولت منتخب بيمعناس��ت و
اي��ن منطقه يكي از مرغوبترين زمينهاي اين قاره يكي از مهمترين نتايجش اين بوده كه مردم بفهمند ،شهروندي و حقوقي كه مختص اين اصطالح است،
را دارد،ضمنًاازمش��كالتيمثلماالريادوراس��ت ،حيوانها واقعًا ارزش��مند هس��تند و بايد مراقبشان خندهدار و مس��خره به نظر ميرس��د .در عوض تا
بارندگ��ي خوبي دارد و منابع معدنياش واقعًا قابل بود .مردم دهكدهاي به نام كينيگي هر سال جشني دلتانبخواهدهرجومرجكنترلنش��ده،ش��مارش
توجه اس��ت و همه اينها ،پاي ارتشيها ،كشاورزان ،به پا ميكنند و براي گوريلهاي تازه متولد شده اسم غيرقانوني و نامناس��ب آرا ،حبس و زنداني سياسي،
فعاليت رسانهها ،كشتن روزنامهنگاران
گل��هداران ،و مهاجران را به اين س��رزمين باز كرده انتخاب ميكنند .اين مراسم ،بخشي از تالش دولت ممانعت از ّ
كه همگي سر تكهاي زمين به جان هم افتاده بودند و براي نجات نسل گوريلهاست و جالب اينكه در  10معترض به آش��وب و اوضاع نابس��امان ،و ...يكي از
اين عالوه بر مشكالتي كه بهوجود آورده بود ،براي س��ال ،اين روش باعث ش��ده جمعيت گوريلها  26صحنههاي هميشگي زندگي مردم اين مناطق بود و
طبيعت وحشي هزينه زيادي داشت.
درصدافزايشداشتهباشد.برايرفتنبهپاركملي همه اينها در بسياري از اين كشورها به عقب ماندگي
كمب��ود زمي��ن قابل كش��ت در جنوب غرب و ديدن گوريلها هم مقرراتي گذاش��ته بودند .بايد از اقتصادي،جنگهايداخلي،بدبينيهاوبدگمانيهاي
اوگان��دا و روانداي ش��مالي باعث ش��ده خانوادهها چند ماه قبل اقدام ميكردم و با پرداخت  500دالر بيش از پيش ،قحطي ،تو ّرم باال ،اميد به زندگي بسيار
حت��ي در ش��يبهاي خيل��ي تند هم
پايين و ناهنجاريه��اي ديگر را به
چهل درصد از شيرهاي پارك ملي درياچه اليزابت قرباني شدهاند زيرا
نوعي سيبزميني بكارند كه كيفيت
دنبالداش��ت.تنهاكشورمنطقهكه
گلهداران ميخواستند انتقام دام از دست رفتهشان را بگيرند .به اين
چندان��ينداش��تواي��نق��درترا
انتخابات آزاد و عادالنه و همچنين
د
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هم نداش��ت ك��ه مردم منطق��ه را از
دول��ت دلخ��واه م��ردم داش��ت،
گرس��نگي نجات بده��د .در جاهايي
س��ومالي لند بود .جمهوري سومالي
كه ارتفاع كمتري داشتند ،چاي ،موز،
لن��د نامي اس��ت كه قبايل  5اس��تان
س��يبزميني ش��يرين و ...هم كشت
شمالي سومالي از سال  1991به خود
ميكردند .اما بعيد ميدانستم اثرات
دادهان��د و از همان زمان از س��ومالي
منف��يجنگب��زرگآفريقا(1999ـ
جدا ش��دهاند .پايتخت اين جمهوري،
 )1992و بع��د از آن جنگ دوم كنگو
هرجيستاست اما هنوز هيچ كشوري
حاال حاالها دس��ت از س��ر اين مردم
س��ومالي لند را به رسميت نشناخته
ب��ردارد .بيماريه��اي همهگي��ر مثل
و از نظ��ر جوام��ع بينالمللي هم فقط
اب��وال را هم به اين مجموعه بايد اضافه
يك منطق��ه خودمختار از س��ومالي
ك��رد .هر خانواده تعداد زيادي فرزند
است .
  رباره عکس روی جلد:
داشت كه بهسختي ميتوانست حتي
د
دختر بچه توریست
تصویر یک
شكمشان را سير كند.
مردم بومی اینچنین
که با دیدن
شرق
نفتي
منبع
كش��ف اخير سه
خود را تزئین کرده
درياچ��ه آلبرت را بايد به اين مخلوط
بچههاي شادمان از روزهاي سال نو

