AFGHAN GERMAN ONLINE
http://www.afghan-german.com
http://www.afghan-german.de

۲۰1۵/۰۵/۲۶

زمری کاسی

فرخنده های بی گناه قربانی جنایات بشری
نیکی و بـــدی که در نهــاد بشــر است
شادی و غمی که در قضاء و قدر است
« خیام »
با صراحت و با مسؤولیت تام باید بگویم که ظالم ترین انسان
خواهد بود که حکم سنگسار را بدون در نظر داشت شرائط
صادر کرده اند و میکنند ،چه به نظر مدافعین حقوق بشر و
هر انسان با وجدان ،سنگسار فجیع ترین نوع اعدام است،
یا قتل انسان بی گناه.
بلی آنچه در آن زمان « خیام » گفته است ،امروز تحقیقات
علمی گفتار خیام را ثابت ساخته است :تا زمانی که در نهاد
یا«جین» فردی ،عمل بدی نهفته نباشد از وی عمل بدی
سر نمی زند .بار ها تکرارا تحقیق و دو باره ثابت گردیده
است.
قدرت نمایی ،خودخواهی و یا گناه و جنایت خود را
پوشاندن ،باعث کشته شدن انسان بی گناهی می شود که
تاریخ بشریت گواه آن است .فرخنده ای که هیچکس به دادش نرسید ،سنگسار شد ،کوبیده شد ،استخوانهایش شکستانده
شد و در آتش سوخت ،جیغ های بی گناهی ،درد و آه زجر و فغان فرخنده از هزاران کیلومتر دور هر روز به گوش
دل رنجورم طنین می اندازد.
جنایت عمل بشریست که اگر به جهان داخل گردیم خصوصا
اروپا از جائیکه اصل در حدود دو هزار و سه صد سال به این
طرف توطئه ها و کشتار مستند در ساحۀ بین المللی شروع
گردید ،البته منطقوی در هر جا جنایات صورت گرفته است،
و بررسی موضوعات جامعه های اروپایی را هم مقایسوی
تحت غور قرار دهیم ،می بینیم که نهاد جنایات در کجا نهفته
است ،عصر حاضر صورت خبیث جانیان را واضح نمود که
مراکز دینی متظاهر قادر به چه جنایاتی استند و چه نوع انسان
های خبیث هم در آنجا النه کرده اند ،بی موجب نبود که « ژان
ژاک روسو» از خباثت کاردینالی سخن میگوید ،یا «سپینوزا»
آنرا مرکز شر میداند و یا طور مثال دیگر « نیچه » خلف
رفتاری دین و دولت را چنان به صراحت لهجه میگوید که در اثر آن باالی خودش از طرف کلیسا حکم مرتد صادر
میگردد« .مثل صبغت هللا مجددی که در پارلمان خانمی را مرتد گفت» و یا « برونو جوردانو» به آتش کشیده
میشود ،چه او کلیسا را ترک نمود و زبان باز کرد که چه نیست که در داخل کلیسا صورت نمی گیرد .اعمالی را که
آدم یا انسان انجام میدهد ،این همه انسان ها اند ولی انسان ها که شکل نسبی یک سان اند ولی در نهاد خویش با هم
فرق دارند.
نه تنها جامعۀ اسلم است که سنگسار و یا امثال آن امروز جریان دارد ،این مراحل در اروپای ظاهرا پیشرفته
همچنان ،حتی امروز جریان دارد ،ولی شکل آن تغییر کرده است ،برده داری نظر به راپور اروپاییان با وجدان نشان
داده است که در اروپا یک میلیون برده در حال حاضر با معنی اصلی اش وجود دارد ،خود ما درین جا چه هستیم،
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فقط عمیق بینی این سؤاالت را جواب داده میتواند .همچنان ما روشنفکران تیره ضمیر و جانی زیاد داشتیم و داریم
که ایشان هم کمتر از اینان نبودند.
برای اینکه داستان کوتاه شود و مسئلۀ فرخنده ای نا مراد روشنتر گردد ،سنگسار ،قتل ،اعدام و در مجموع جنایت
اروپا را در لینک ذیل لطفا بخوانید که اینجا از آن کوتاه یاد آوری مینمایم که « انا گولدی » به چه اندازه چه در قواره
و چه در مسئله با فرخنده البته با کمی فرق محکوم به مرگ میگردد که به شما کوتاه معرفی یا تشریح مینمایم.
فرخنده فراموش شدنی نیست و زیر نام دین ،دینداران وطن ما یک صفحه ای سیاه دیگری را در تاریخ وطن ما داخل
نمودند .در اروپا  ۵۰۰۰۰پنجاه هزار ،انسان بی گناه در  ۸۰۰سال گذشته که یک چهارم آن مرد ها و باقی آن همه
زن ها اند سوختانده شده و یا در اواخر محکوم به اعدام .و آخرین اعدام با شمشیر یا سیلبه ( سیلوه) در سویس در
سال  1۷۸۲صورت گرفته که کوتاه آنرا اینجا مینویسم .و اخرین تحقیقات در موردش در سال  ۲۰۰۷بعد از ۲۲۵
سال خاتمه و دوسیه اش بسته میگردد!.
دختر زیبای سویسی به نام ( انا گیولدی یا گیولدین ،کامل همشکل
فرخندهء شهید ) که غربت او را خدمۀ یک میلیونر سویسی که
عضو عمدۀ دولت ،قاضی و صاحب رسوخ بود ،میسازد .این
دختر دو طفل به دنیا می آورد که طفل اولش میمیرد و طفل دوم
را ( احتماال جبرا) در شهر شتراسبورگ فرانسه به دنیا می آورد
و فورا آنرا به کسی میدهند که سرنوشتش تا امروز معلوم نیست.
بعد از برگشتش بر او تهمت های سحر و جادو و قوه های شیطانی
زده میشود که مسایلش در لینک ذیل است و خلصه هیأتی از
کاتولیک و پروتستانت ها تعیین میگردد و انا را محکوم به اعدام
بشکل سر بریدن توسط شمشیر میسازند .و به تاریخ  13جون
 1۷۸۲سر اش را از تنش جدا میکنند .
قبل از این شخصی به نام شتاین میلر که در اثر فشار و لت و کوب باید شاهدی بدهد به تاریخ شب  11به  1۲ماه
جون  1۷۸۲یعنی یک شب پیش از صدور حکم و اعدام فوری انا گولدین انتحار مینماید که انتهارش را قضاء
اعتراف قلمداد می کند .این اعدام را آقای اوگوست لودویک شلویڅر (قتل قضایی) نام میدهد که جورنالیست آقای
"هینریش لودویک لیهمن" این همه جریان را که اسناد مخفی محکمه را کاتب محکمه به شکل مخفی به او داده است
منتشر میسازد ،که اگر محکمه از آن پی میبرد ،کاتب محکمه (یوهان ملشر کوبلی) هم اعدام میگردید ،چه مخفی
نگهداشتن جریان محکمه تأکیدا امر شده بود .از طرف محکه تغیراتی در گفتار وارد گردیده بود و کلمات تغیر داده
شده بود .افشای این جریان و اعدام یعنی ( جرم یا قتل قضاء) تمام اروپا را به هیجان انداخت و سر و صدا ها بلند
نمود .این دوسیه در سال ۲۰۰۷بعد از تحقیقات  ۲۲۵ساله توسط محققی به نام والتر هاوزر بسته میگردد و ( قتل
قضائی یا قضاء ) دوباره ثابت میگردد.
اینک در جریان این نوشته یافتم که در تاریخ  13جون  ۲۰1۴یعنی روز اعدام « انا گولدین » یا فرخندۀ دیگر ی
به نامش در شهر و جای اعدامش در سویس مناری ساخته شده و از دو کلکین تعمیر محکمه ای شهر ،روشنی باالی
نقطه یا دایره ای سیاه انداخته شده است که هرگز نظر به حکم محکمه نباید خاموش شود.
چنین بود یکی از جنایات مدعیان دین و دولت بر اساس ،قضا و محکمه و برخلف مدعیان دین و دولت می بینیم که
کار روشنگر ،تیز بین و عمیق سنج چگونه پشتیبانی مردم را با خود دارد .هیچ چیزی مخفی نمیماند.
آنانیکه در سیاهی و پشت پرده ها نشسته اند بگذارید جلوس کنند و آنانیکه ضمیر روشن دارند کار خود را میکنند.
و برعلوه لست سنگسار شدگان و بی گناهان را در ممالک اروپایی در آخیر میتوانید از نظر بگذرانید.
http://de.wikipedia.org/wiki/Anna_G%C3%B6ldi
Zahl der hingerichteten Hexen in Europa
Nach W. Behringer, Hexen, München ۲۰۰5
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Portugal ۷
Spanien 3۰
?Frankreich 4۰۰۰
Schweiz 4۰۰۰
Belgien/Luxemburg 5۰
Niederlande ۲۰۰
Deutschland / Heiliges Reich Deutscher Nation ۲5۰۰۰
Irland ۲
Britannien 15۰۰
?Österreich 1۰۰۰
Slowenien 1۰۰
?Italien 1۰۰۰
Ungarn ۸۰۰
?Tschechien/Slowakei 1۰۰۰
?Polen/Litauen 1۰.۰۰۰
?Dänemark 1۰۰۰
Norwegen 35۰
Schweden 3۰۰
Island ۲۲
Finnland 115
Estland/Livland 65
Russland 99
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