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 بی شاخ و ُدموحشت آور حیوانات  ر  تکث
 

 
، یک میلیون نوع حیوان در جهان با خطر انقراض مواجه "صدای آلمان"اساس گزارش آژانس خبر رسانی بر

 :اند

نوع  ۴۰۰ نا  همه روزه تخمی. یک میلیون نوع حیوان و نبات در جهان با خطر انقراض مواجه اند تقریبا   "

 ..."حیوان و نبات در مناطق مختلف جهان برای ابد از بین میروند

در حالیکه از انقراض انواع و اقسام حیوان و نبات در جهان باید سر در گریبان تفکر فرو ُبرد و راه و چارۀ 

درنگی  ضرورت می افتد تا زمانرا جستجو کرد، در عین  غیر قابل جبراناین ضربه محکم و جلوگیری از 

داشته باشیم بر اینکه چگونه باید از تکثر و گسترش وحشت آور حیوانات وحشی و بی شاخ و دم جلوگیری کرد 

 .که زندگی انسانها را با خطر عظیم مواجه نموده اند

دندان ها وچنگال های  به شدت درنده اند واین نوع حیوانات درنده در حالیکه شاخ و دم ندارند، آورده اند که 

 . گان اندتشنۀ خون آدمی زاد نیش زهری خطرناک دارند و رنده داشته،بُ تیز و 

که نسل آنان در اثر  نوران بی شاخ و ُدم، بصورت دقیق معلوم نیست، اما گفته می شودامنبع زاد و ولد این ج

 .زاد و ولد غیر معمول بصورت مصنوعی و ماشینی صورت پذیرفته و در کوه های آلپ پرورش می یابند

، اما به شدت فرصت طلب بوده و در و بی ضرر این نوع حیوانات در حالیکه در ظاهر امر اهلی می نمایند

 .، خاصیت درندگی خود را آشکار می سازندنخستین امکان

یقات جانورشناسان نشان می دهد که یکی از خواص بسیار مشهود و عام این نوع حیوانات، خاصیت تحق

ست که هر لحظه نظر به شرایط زمان و مکان، به رنگ ا آن به گونه ایمطابقت با محیط زیست است و 

 .دیگری در می آیند

در یک ساعت بیش از سه  ، هستند تعدادی کهدر طبیعت حیوانات بی ضرر میان درمطالعات نشان میدهد که 

ر خطر و به شدت درنده و سمی از نوع بی شاخ پُ هزار بار، رنگ عوض می کنند، اما میگویند که در حیوانات 

، در یک ساعت به منظور اغفال استتارو  د، این عملیۀ رنگ بدل کردندم آن که هیچ ربطی به طبعیت ندارو 

 .بیش از سی هزار مرتبه هم اتفاق افتاده است

ذکر جهت حفظ جان بصورت طبیعی این کار را انجام ال ت اما بین این دو نوع جانور در این است که اولتفاو

است، اما دومی این عمل را سخت حساب شده، دقیق و از قبل طراحی شده انجام  استتارمی دهد که جهت 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/hamid_anwari_takasor_haiwanaat_be_shaakh_wa_dom.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.arianafghanistan.com/uploadcenter/hamid_anwari_takasor_haiwanaat_be_shaakh_wa_dom.pdf


  

 

 

 2از 2

زهر آلود شان نیش دن رفرو باغفال است و در چنین مواقع منتظر یک فرصت مناسب جهت  میدهد که هدف آن

 .استشان  و در نتیجه دریدن و تکه پاره کردن  آنانریختن سم ُکشنده در بدن  ودر بدن آدمی زادگان 

جانور محققین . جانوران نوع دومی هیچگاه سیر نمی شوند و همیشه به شدت گرسنه اندگفته می شود که 

اعتماد نکنند، حتی اگر این نوع حیوانات بی شاخ و دم  باالیبه آدمی زادگان اخطار می دهند که هرگز شناسی 

آنان می گویند . و به شدت خسته و مانده می نمایند می بینند که پس از دریدن قربانیان خود به خواب رفته اند

که این نوع حیوانات همانگونه که هرگز سیر نمی شوند، همانگونه هم هرگز خستگی ندارند و در حالت خواب 

    .گان اندهم منتظر فرصت مساعد جهت دریدن آدمی زاد

د، تکثر سریع حیوانات نوع بشر را با خطر مواجه می ساز ذکر، زندگانیال انقراض حیوانات اول درحالیکه

 .تواند رفتخطر بزرگتری جهت نابودی آدمی زادگان بشمار می نوع دوم 

و جهت تکثر  محققین می گویند که اکثر این نوع حیوانات درنده در کشور های پیشرفته تولید و تربیه می شوند

و استفادۀ ابزاری به کشور های عقب نگهداشته شده فرستاده می شوند که تعداد مجموعی آنان بصورت دقیق 

انوع مختلف آنان در گوشه و کنار جهان، به بیش از چند معلوم نیست، اما تحقیقات دامنه دار نشان می دهد که 

 .صد نوع میرسد

وفق شده اند چندین نوع از این جانوران را شناسائی نموده و با هزار محققین جانور شناسی در چند دهۀ پسین م

و یک خطر را با جان خریدن، توانسته اند عکس های تعدادی از آنان را نیز تهیه کنند، اما  به چند علت مهم و 

 :حیاتی هنوز از نشر و پخش آن واهمه دارند

ث ایجاد اختالل در سیستم عصبی آدمی زادگان می عکس های آنان به شدت ترس آور بوده و تماشای آن باع -۱

 .گردد

 .انتقام جو نیز می باشنداز تصور فراتر این نوع حیوانات در حالیکه به شدت درنده و وحشی هستند،  -۲

 به محققین از طرف مقامات قدرتمند  نامعین شدیدا  اخطار داده شده است که برای فعال  از نشر و پخش آن -۳

 .کار بگیرند صلهوو تا اطالع بعدی از صبر و ح ورزندجدا  خودداری  عکس ها

افغانستان، نام  ناگفته نباید گذاشت که این نوع جانوران درنده به شدت در حال تکثر اند و در ناکجا آبادی به

، این درحالیست که در از ده نوع آن شناسائی گردیده است که بالوقفه در حال تولد و تکثر اند همین اکنون بیش

 رسانی خبراکثر منابع  ، انسانها سهمی ندارند، اما "لمانصدای آ"انقراض حیوانات اول الذکر نظر به گزارش

 اندست دارند که گویا دست هائینما انسان در تکثر حیوانات نوع دوم،  جهان در این مورد متفق القول اند که

 .شیطان را از پشت بسته اند

در برخورد با این نوع جانوران بی شاخ و دم، تقاضا می کنند که  از بنی نوع آدم جدا  محققین جانورشناسی 

که ند می افزای ققیناین مح. محتاط باشند و هرگز و در هیچ حالت و تحت هیچ شرایط، بر آنان اعتماد نکنند

، با این تفاوت که در ند، در لباس ملنگه و بی رحم، درست بر پلنگی می ماشکل و شمایل این جانوران درند

 .یک ساعت سی هزار بار رنگ بدل می کنند

 ...یار زنده و صحبت باقی
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