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 2022فبروری  21حمید انوری                                                    دوشنبه              

قبل بر این گزارشی را از باران ماهی در یکی از شهر های امریکا خدمت هموطنان تقدیم داشته  

بودم که علت آنرا نیز نظر به تحقیقات محققین از گوگل گرفته و پیشکش کرده بودم. اینک امروز 

حگاهی واشنگتن پوست خبری توجه مرا جلب باردگر در خبرهای صب

کرد که خواستم خلص آنرا ترجمه کرده و خدمت هموطنان تقدیم دارم، 

اما در خاطرم گذشت که یکبار به انترنت مراجعه کرده و تالش کنم 

جست  تا فارسی/دری این خبر و گزارش جالب را پیدا کرده و علل آنرا

 و جو کنم. اینک خلص و اختصار یکی از ده ها گزارش را از انترنت 

 مکسیکو                                                      کاپی و خدمت هموطنان تقدیم میدارم:

اجتماعی  ]   دوربین   - سرویس  توسط  شده  ضبط  شهرداری  تصاویر  بسته  مدار    )شاروالی( های 

  ان( گرند پ)پرندهدسته  دهد که یک  می  نشان  )مکسیکو(واوا" از توابع "آلوارو اُبرگون" مکزیک"چی 

طرز عجیب و مشکوکی   افتند و به  مرغ سر زرد" در حین پرواز ناگهان به زمین می  از نوع "سیاه 

در حالیکه این حادثه دوشنبه    .پرنده از بین رفته اند   100به دنبال این حادثه حدود    .شوند   تلف می 

محل    .اتفاق افتاده اما تصاویر آن به تازگی رسانه ای شده است   ( مکسیکو)گذشته در شمال مکزیک

 .حادثه در مسیر مهاجرت فصلی پرندگان از شمال کانادا به مکزیک قرار دارد 

محلی به پلیس گزارش کرده که علت مرگ این پرندگان احتماال یا    (داکتر حیوانات )  یک دامپزشک 

  - لین)لی محل حادثه یا تخلیه بار الکتریکی از کابلبه دلیل استنشاق گازهای سمی از دودکشی در حوا

 .های برق منطقه بوده است  ( سیم

بنابر گزارش یورونیوز، مقام های مسئول تاکنون در مورد علت این حادثه اظهار بی اطالعی کرده  

 [ .اند 
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گزارش  به ادامۀ تالش و جست و جو در مورد مرگ این پرندگان، در انترنت یا همان گوگل به یک  

دیگر از این نوع که قبل براین در کانادا رخ داده بوده است برخوردم که اینک آنرا نیز کاپی کرده  

 و در اینجا خدمت هموطنان تقدیم میدارم: 

 بارش بارانی از پرندگان مرده بر آسمان کانادا}                                 

  ۀ کارشناسان محیط زیست در حال تالش اند برای کشف آنچه که ممکن است باعث سقوط ده ها پرند 

 .از آسمان وینیپگ در روز چهارشنبه شده است   سیاه

و رفتار حیوانات، در این باره     و مدیر بررسی سالمت    شناس   ه، جامع"Erika Anseeuw" دکتر

دارد: تمام پرندگان کشف شده معقوالنه و طبیعی در حال زندگی کردن و فعالیت خود بوده  می  اذعان  

 .اند، اگر چه دلیلی ندارد تا پرندگان سقوط کنند 

برای کالبد شکافی به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده     پس از جمع آوری  )مرده(پرندگان کشته شده

 .شدند 

Anseeuw    در مورد آنچه که ممکن است دلیل کشته شدن پرندگان شده باشد اظهار نظری نداشته

 .باشند  )مرده(، اما او مشکوک است که احتمال دارد این پرندگان به طور تصادفی کشته شده

لی که می تواند در کشته شدن آنها ایفای نقشی داشته باشند، ممکن است  ، عوام Anseeuw به گفته 

 .شامل قرار گرفتن در معرض یک بیماری واگیری و یا ویروس یا مسموم شدن پرندگان باشد 

به برنامه می گوید"به گمان من این همان چیزی است که می   CBC او در مصاحبه ای با رادیو

 ."رالزمانی از پرندگان در حال سقوط از آسمان نسبت داده شود،توان آنرا به هر نوع پیشگویی آخ

مردم به تلویزیون محلی می گویند ، زمانی که مشغول رفتن به محل کار بوده اند به طور عجیبی  

و حتی درختان بوده و    )وسایل نقلیه( بر زمین ، خودروها  "grackle" شاهد افتادن صد ها پرنده

 .بوده است  8ا ت  7:30زمان دقیق این مشاهده 

 Susan Tiganagis الکترونیکی در خیابان محل    )فالتو( که در فروشگاه فروش قطعات یدک

پشت فروشگاه شاهد پوشش گسترده ای از    ۀدارد، که وی در کوچ می  حادثه کار می کند، ابراز  

 .پرندگان مرده بر روی زمین بوده است 

"Tiganagis  سردرگم مانده و نمی تواند دلیل این موضوع    گفت:" از دیدن این صحنه دلخراش کامالا

 .چیزی مثل این حادثه را هیچ گاه به چشم ندیده است    را فهمیده و ابراز دارد که

"Tiganagis    در ادامه می افزاید"شما در هر مکان قدم بگذارید به علت ازدحام بی شمار پرنده

 .مرده قادر به دیدن هیچ جائی نخواهید بود 
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در نز آنها  کارگران  دارند: که  اذعان  دولتی  دیکی یک سازمان 

صبح همان    10:30شاهد بارش ده ها تن از پرندگان در حدود  

 .روز از آسمان بوده اند 

 :" این مانند بارش قطرات باران بود." یکی از کارگران  ۀ گفتبه 

کارگران مشغول در منطقه ای از شهر وینیپگ، با تماس های  

کانادا کمیته حفاظت و محیط زیست  به  این     متعدد  برای     خواهان  اشخاصی  که  بودند  موضوع 

 {  .سی و پژوهش به این منطقه فرستاده شوند و نهایتا بدانند که چه چیزی روی داده است ربر

و میر دسته جمعی پرندگان در مکسیکو و کانادا،   آیا امکان آن وجود خواهد داشت که این مرگ 

ارتباطی به ویروس کرونا و یا شاخه های دیگری از این ویروس داشته باشد که دامان مرغان هوا  

 را نیز گرفته است؟! 

در نهایت، با عبور یک افسر پلیس از منطقه و تماس با مقامات حفاظت در بعد از ظهر چهارشنبه  

 .مورد از مرگ و میر پرندگان را به ثبت برسانند   50ده و در نهایت توانستند  تیم حفاظت از راه رسی

شایان ذکر است، علل این پدیده هنوز هم ناشناخته مانده و از کار افتادن حس جهت یابی پرندگان و  

به تغییر میدان مقناطیسی زمین و شتاب معکوس چرخشی   سقوط ناگهانی پرندگان را شاید بتوان 

انست. و این اتفاق برای اولین بار نیست که روی داده است ، لذا در سالهای اخیر  زمین مربوط د 

 .نمونه هایی از آن رخ داده است که در ذیل چند مطلب مربوط به این حادثه را مشاهده خواهیم نمود 

 ( .بر زمین افتادند  س آرکانزا)هزاران پرنده مرده از آسمان 

 کبوتر مرده از آسمان ایتالیا بر زمین افتادند.(  8000)

 ) مرگ و میر مرموز پرندگان در سوئد)سویدن( و ایاالت متحده ( 

لینک های   نتیجه گیری منطقی خواهیم رسید که شاید  هرگاه  این  باال را به دقت مطالعه کنیم، به 

ویروس کرونا و ملحقات آن به این مرگ و میر پرندگان در  

کانادا و امریکا و مکسیکو و سویدن و اتالیا، طی سالیان پسین  

میتوان"گاز   آیا   اما  باشد،  نداشته  به ویروس کرونا  ارتباطی 

 هم در مورد نادیده گرفت؟! های گلخانه ئی" را 
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