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زمری کاسی

ایکاش....ایکاش
عرض نظر مستند به فرهیختگان هموطن مسلمان...
درین زمانه بیشتر از تمام تیوری ها ونظرات مقطع ای که همه بی نتیجه ماندند و بی بند وباری ها افزونتر شد ،قابل
توجه میدانم که فقط آموزه های کلیدی دینی سالم است که میتواند منحیث مدافع اصول اخالقی انسانی رول اساسی را در
اجتماعات جهان بازی کند .بخصوص دین اسالم درین راه دقت الزم را برای همه مخلوقات روی زمین مبذول و
معطوف داشته است.
حفظ عالم را ،ازحیات انسان ،حیوان ،نبات و سراسر طبعیت آفریده شدهٔ را مستند برویت سند قرآن زیر نظر و حمایه
دارد.
فراموش نکنیم که در گذشته های دور در محدو دۀ کوچک نسبتا ً بدوی «بنام قوم لوط » اخالقیات جامعوی را به
تباهی کشید .اینکه تعداد محدودی آنرا افسانه ویا قصه می شمارند و به کتابهای مقدس ایمان ندارند موضوع جداست
اما این افسانه قدیمه را خوشبختانه اکثر انسانها می شناسند .این افسانه را اگر منکر حکایت دینی آن باشیم یا نباشیم
در هرحالت اش زادهٔ چشم دید انسانهاست که منحیث یک پدیدهٔ ناپسند ،مرتکبین آنرا به جزای اعمال شان دست
تاریخ سپرده است ( .به فلم «صدوم وگمورا» از ساخته های هالیود مرا جعه شود) ،پس هرچه باشد این افسانه را
میتوان آئینهء از تفکرات آرمانی انسان ها که حکایت آن برای بشر امروزه نوع تداعی خاطرات ناپسند از زمانه
های دور است ،منحیث پیام هوشدار به جوامع کنونی قبول کنیم.
اما امروز که با حواس پنجگانه هر فرد از کره زمین احساس می کند که بدتر از دوران لوط و بدتر از دوران بدوی
آنهم درین عصر کمال تکنالوژی مدرن ،عصرشناخت عمیق از طبیعیت ،عصر شناخت فزیکی کوانتوم و اتوم و
الگوریتم یعنی عصر کمال علم ودانش است ،اما بشریت در بخش اخالقیات اجتماعی ،افزون بر بی عدالتی ها،
جنایات در سطح قتل عام ها وغیره وغیره در بنبست و مضیقه گیرمانده است .اگر بخواهیم علت این معلول را
دریابیم می بینیم که تضعیف ارزش های ادیان اصلی و تقویه تحریف های دست شیطانی در ادیان است .
درکنار آن ،این امر محصول چند قارون زمانه است که زمام ثروت ارزشهای بشری را در دست دارند و دور از
منافع همگانی برای خواسته های خود حکم رانی می نمایند ،این گروه همچون قارون ها نه بخدا ایمان دارند ونه به
کتابهای اسمانی و نه بنام اخالق و انسانیت چیزی را می شناسند .آنها غافل ازمرگ خود هریک با احساس کذابی،
خود را خدا وصاحب زمین فکر میکنند .گرچه افسانه های نمرود وقارون را از برکت پرمحبت ادیان می شناسند
که در فرجام چنین زندگی که با بلند پروازی های بی ثبات ،مست اند .اما در فرجام بدون اراده خود شان دستخوش
مرگ می شوند و بعد آن اسیر گور ابد الدهر مدفون می مانند.
تاریخ شاهد است که هیچ دینی در آغاز نزول اش جز خیر ورهنمایی سلیم که غرض رفاه و آرامش زندگی انسان
باشد کاری نا جایز را صواب ندیده است .اینکه سؤ استفاده گران دینی غرض خواست نفسانیات خود مناسک دینی
را به انحراف کشیده اند ،واضح می سازد که بخاطر ضرورت تصحیح دین گذشته دین تازه ای بمیان آمده است که
سخنان نا باب مجریان دینی را با نور حقیقت ارزش ادیان ،منسوخ شده اعالم کنند و دین جدیده را با ارشادات حقیقی
غرض خیر رسانی به بشر و تفکیک از شر در خدمت انسان ( اشرف مخلوقات ) دوبارۀ قرار داده شده است.
ادیان فاسد شده را می بینیم که بوسیله مجریان آن بجای خیر رسانی به انسان ،بالی جان انسان ساخته اند .وبخاطریکه
اصلیت ادیان ظاهر نشوند کتابهای مقدس را بنام تجدید نویسی از بین برده اند و بجای کالم خداوند ج خواسته های
خاخام ها و کشیش های مفسد را تحت عنوان کتاب های مقدس واناجیل بخورد مردم داده اند ،این امر باعث شده که
در نبود کتابهای شریف آسمانی  ،اثار در دست داشته قدامت آنها بیشتر از شش قرن بالغ نمی شود .پس چگونه به
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آن اعتماد کرد؟ و راه نجات را از آنها دریافت؟ زیرا در نبود کتابهای اصیل ودر بود کتابهای جعلی جهان بطرف
وحشت و دهشت و تباهی در حال حرکت است و این نه گفتار من و این و آن است بلکه در تمام جهان صدا های بلند
است که ارزش های انسانی مرده اند .متاسفانه تمام علم ودانش را در خدمت وحشت ودهشت قرار داده اند .انسان
امروز نمیتواند فردایش را پیش بینی کند ودر حالت زندگی مقطعی رسالت اش را ازدست داده است.
درین میان یگانه کتابیکه ادامه ادیان ابراهیمی شناخته شده و کتاب اصلی آن که بخط و کتابت کوفی موجود و دست
نخورده است بنام قرآن مجید کامال در دسترس است .این کتاب همچون چراغی زوایای تاریک بشر را تا قرن یازدهم
میالدی روشن و پر نور ساخت و دست دکانداران دینی را بست  .بعد از قرن یازدهم به وسیله عبدهللا بن سبا یمنی
که در ظاهر مسلمان بود ولی در اصل گماشتۀ یهودیت و عیسویت برای تخریب و تحریف اسالم با ثروت سرشار در
اختیارش مؤظف شد و تا جای توانست علیه اسالم کار های تخریبی و تحریفی را سامان دهد  .تا اینکه در زمان امیر
شیرعلی خان اندیشمند بزرگ شرق زمین سید جمال الدین افغانی سر بلند کرد و توانست با اندیشه های سلیم اش
دوباره اسالم حقیقی را ازدست تحریف گران نجات دهد واحیاء کند و تحریف ها را بنمایاند.
اندیشه های «سید» که برخاسته از مغز قرآن بود ،استعمار زمانه را در آسیا هراسان ساخت .استعمار به تاسی از
خاخام ها و پاپ ها و اسقف ها دوباره گروه دیگری را بنام برادران اسالم (اخوان المسلمین ) در برابر نهضت اسالمی
سید افغانی سامان داد .استعمار جهانی برای رفع خطرات آن فعاالنه با تمام نیرو دست بکارشد ودر سال 1307
شمسی  ،برابر با سالهای  1907ـ 1908ــ میالدی در طی هشت سال تالش بی وقفه  ،گروهی را بنام اخوان
المسلمین به رهبری حسن البناء ،سید قطب و محمد قطب بمیان آورد .با تا ٔسف که بعد آن تمام باند های تروریستی
مانند القاعده ،جهادی ها داعش ها بوکو حرام  ،طالب ها آخوند ها و سپاه پاسداران و....و ....پدید آمد که اسالم را
در انظار جوامع بین الملی یک دین درنده ،دین جاهل ،دین وحشی به جهانیان معرفی کرد .وبرخالف اسالم راستین
عمل کردند .خوشبختانه که قران کتاب دین مبین اسالم دست نخورده واصل آن در دسترس است.
این اصل اساسی که کتاب ما مسلمانها باشد سبب شده که بیشتر از ادیان دیگر ابراهیمی در افکار جهان نفوذ کرده
است .زیرا این اثر معجزه به تمام زبانهای جهان از جانب دوستدارانش ترجمه شده و دریافت آن هر آن ممکن است.
برین اساس موسسه مرکز تحقیقاتی پیو( ،به انگلیسی )Pew Research Center :که مقرتحقیقاتی آن در
واشنگتن است ،در گزارشی اعالم کرد که اسالم پس از سال  2050جای دین مسیحیت را بهعنوان پرطرفدارترین
دین جهان خواهد گرفت ،زیرا اسالم سریعترین رشد را مبتنی بر قران در میان ادیان جهان دارا می باشد.
ازینرو صلیبی ها دشمن دین اسالم که از کلیسای رومی به هدف محض برای حضور قو ٔه ستراتیژیکی ،دینی و
اقتصادی بین سالهای  ۱۰۹۵تا  ۱۰۹۹عیسوی و مختص بر علیه دین اسالم ،جنگ صلیبی را در مقابل دین اسالم
و یهودیت ممالک شرق میانه را اعالم داشت«.مستند در ذیل دقت کنید».
اینبار برای محو اسالم نیروهای بظاهر مسلمان را در بطن اسالم تقویه کرد که بوسیله آنها اسالم را از درون تخریب
کرده و از روی زمین بردارند .خوشبختانه ثبات وپایداری دین اسالم تمام توطئه ها را نقش برآب نمود .اگر بازهم
ما مسلمانان دقت الزم را از دست بدهیم جنگهای صلیبی قرون اوسطایی تکرار شده وازین جنگها شیطانهای صلیبی
بازهم بهره برداری اعظمی را خواهند نمود.
تاریخچهٔ مختصر و مستندhttps://de.wikipedia.org/wiki/Kreuzzug :

ترجمه:
{در شروع سال ۱۰۹۵عیسوی پاپ «اربان» دوم در مجلس مشهور سران و بزرگان کلیسای روم که به نام های
کلیسای غرب و کلیسای التین هم مشهور است در شهر «کلیمونت» بر علیه دین اسالم شعار «جنگ صلیبی » را
اعالم نمود .و در شروع سال ۱۰۹۶عیسوی صلیبی های فرانسه در چهار فرقه به رهنمایی و قوماندانی خوانین
فرانسه برای از هم پاشیدن دین جوان اسالم که در سال  ۶۳۰عیسوی توسط محمد «حضرت محمد» بنیان گذاشته
شده بود برای حفظ «بیزنتاین» با اولین هجوم صلیبی در حرکت افتادند .در سال  ۱۰۹۹توانستند که یورشلم را فتح
نمایند.
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فتح یورشلم قبال با پنج ماه محاصره و کشتار و خون ریزی غیر قابل تصور یهودی ها و مسلمانان انجام یافت.
اولین جنگ صلیبی با ریختن خون یک ملیون انسان به اولین هدف خویش نایل آمد.
 ۱۰۹۹-۱۰۹۶اولین حرکت جنگ صلیبی ۱۵.۵.۱۰۹۹حمله و فتح یوروشلم
 ۱۱۴۹-۱۱۴۷جنگ صلیبی دووم
 ۱۱۹۹-۱۱۸۹جنگ سووم صلیبی
 ۱۲۰۴-۱۲۰۲جنگ چهرم صلیبی
 ۱۲۲۹- ۱۲۱۸جنگ پنجم صلیبی
 ۱۲۵۴-۱۲۴۸جنگ ششم صلیبی
 ۱۲۷۰جنگ هفتم صلیبی
جنگ صلیبی هفتم به نام هجوم صلیبی اطفال هم یاد میگردد که درین هجوم هزاران طفل فرانسوی و آلمانی از فرط
تعصب دینی به شهر های (گینووا و مارسی) برده شدند که در قبال هجوم سرسام آور کشته و یا به مانند برده و
غالم بفروش رسیدند........تا باآلخره بعد از بسی گیر و دار ها و حرکات در سال۱۲۹۱قوه های هجومی اسالمی
آکون را فتح نمودند و به هجوم های صلیبی نقطه پایان گذاشتند.
با در آمد کلتور اسالمی به اروپا  ،تغییراتی بزرگ در نوحه زندگی اروپایی ها رونما گردید یعنی با آوردن درخت
های میوه دار و حبوبات و مساله باب را اروپائیان از فرهنگ واالی اسالمی آموختند و ساختن حمام ها رایج شدند
و آئینهٔ شیشه یی جاگزین أهن صیقل شده برای دیدن روی تعویض شد که بیننده ها وضاحت دیدن چهره شانرا درآن
یافتند}.

نتیجه گیری:
این همه آیدیالوجی ها ،تعصبات دینی مستند:
https://www.tagesanzeiger.ch/ausland/amerika/wie-dervorantrieb-/story/31430801
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اینهمه جنگ ها مانندجنگ های قومی ،مذهبی فرقه ای و خون ریزی ها و برادر کشی ها و ترور و جهالت در جهان
اسالم قدم به قدم ازتعصب و حسادت ادیان فاسد شده غرب سرچشمه میگیرد .از طرف کلیسای روم و طرفداران
کلیسای روم بر علیه اسالم ،برای استعمال مسلمانان در مقابل همدیگر شان با نهایت زیرکی و زرنگی برنامه های را
تنظیم و به کار انداختند.
اگر ما مسلمانان جهان برای نجات دین خود از دست تخریبکاران بظاهر مسلمان ودر اصل دشمن اسالم  ،اقدامات
الزم را فراهم نه کنیم حلقهٔ غالمی را که توسط دین مبین اسالم ازجهان برچیده شده بود با اطمینان کامل دوباره
بر گردن خود ما مسلمانان خواهند انداخت .
بقول حاج میرزا محمدخان مجدالملک که فرمود :

من گنگ خواب دیده وعالم تمام کر

من عاجزم زگفتن و خلق از شنیدنش

به امید روزیکه مسلمان واقعی را بتوانیم از مسلمانان دروغین تفکیک کنیم و ادیان فاسد شده غربی
را با چنین شناخت رو سیاه گردانیم .
ومن هللا توفیق
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