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نمود؟ خواهد تأسیس میانه آسیای غرب در را خزران دولت دوباره یهودیان آیا  

 

 در میانه آسیای غرب در خزران بنام یهودی دولت نمودن تأسیس دوباره اسرائیل طرحهای از یکی

باشد می روسیه جنوب قفقاز و اوکرائین شرق آذربایجان شمال ترکمنستان غرب میان مناطق  

                                                                                                                  تاریخچه

 که اند ساله هزار سه بیش و کم تاریخی دارای میانه، آسیای تورک قبایل از بخشی عنوان به خزرها

 و قفقاز در آنان استقرار و اسکان. اند شده رظاه تاریخ در خزر نام با میالدی اول های سده در

 رسمیت میالدی ششم و پنجم های سده طول در و شده آغاز میالدی اول های سده همان از آذربایجان

 در تاریخی نظر از. اند داده حکومت تشکیل مستقیم طور به هفتم، قرن اوایل در و یافته حداکثری

 را چین امپراتوری سلطه   و نهاده اضمحالل به رو تورک گؤگ امپراتوری که م۰۳۶ سالهای حدود

 محدوده   گاه. کردند حکومت مستقل صورت به دیگر قرن چهار تا و یافتند استقالل خزرها پذیرفت،

 شدید بسیار آنان ارضی تحوالت و تغییر اما. یافت می گسترش اروپا تا گاه و شد می تنگ حکومتشان

 از یکی و اند بوده نوساخته اسالم امپراتوری با همچنین بیزانس، امپراتوری با نبرد در همواره و بود

 اوایل در خزران ترکان. شوند می محسوب خزران همین گشته، تاریخ گسستن باعث که هایی حلقه

 بنام امروز که دادند؛ تشکیل را یهودی خزران دولت شده متحد یهودیان با چندی از پس شدند مسلمان

 تارمار از پس که دهد؛ می تشکیل را جهان یهودیان از فیصد ۰۶ شکنازیا. گردند می یاد اشکنازی

 ریش و شپو کالا  سیاه لباس با معموالا  ها اشکنازی. نمودند هجرت شرقی اروپای به خزران دولت شدن

دارند زندگی دراز  

نمودن بنا را خزران دولت یهودیان چگونه  

 المقدس بیت مردمان این اصلی سرزمین. داشتند فراوان دشمنان که بودند پرستان یکتا اولین یهودیان

 از قبل ۳۰۶۶ حدود کنعانیان یهودیان از قبل چه اگر. بود امروزی فلسطین کشور شیلم جورا شهر

 به زمان مدت طی یهودیان. نبودند هویت و دولت صاحب ولی داشتند سکونت محل درین میالد

 در. است اسالم علیه یعقوب معبد المقدس بیت یهودیان دمعب ترین مهم. گردیدند تبدیل بزرگی پادشاهی



 پیش ۰۰۶ در نمود تبعید بابل به را یهودیان آشور قوم فرمانروا النصر بخت میالد از پیش ۰۲۶ سال

 کوچانده بود درآمده آشوریان سلطه   زیر که وافغانستان ایران عراق جنوب در مناطقی به میالد، از

 که اسرائیل سرزمین به داد اجازه یهودیان به فارس شاه کورش میالد از پیش ۰۳۶–۰۰۰ حدود. شدند

 دوباره کثیری عده. کنند بازسازی را خود معبد و بازگردند بود، شده هخامنشیان امپراتوری از بخشی

. کردند حفظ را خود فرهنگ و دین آزادانه و ماندند ایران در آنها از گروهی اما رفتند المقدس بیت به

 نابودی از پس قوم این. بودند امپراطوری از یکی تأثیر تحت نداشته مستقل دولت یهویان پس آن از

 اسرائیل کشور تشکیل از پس تنها و نبودند واحد کشوری دارای میالد از بعد ۰۶ سال در سلیمان معبد

.شدند کشور یک دارای دوباره امروزی  

. 

 نواحی به اعراب حمالت زمان در. نمودند تجمع ایران در ها یهودی ساسانیان و هخامنشیان زمان در

 قفقاز کوهای شمال در اعراب با متعدد جنگهای از پس ملت این. نمودند هجرت ترکان درمیان خزر

 به هاآن کثیری عده آن از پس. گردند می یاد جوج ما آجوج بنام اسالم روایات در که نمودند؛ نشینی عقب

 جورا در عیسویان ثیرتا تحت فلسطین ودیانیه از طرف دیگر .نمودند آغاز را زندگی شرقی اروپا

 همه خورده شکست ایوبی الدین صالح سلطان دست از میالدی ۱۲۰۱ سال در داشتند زندگی شیلم

 به مربوط فلسطین ببعد تاریخ آن از. بردند پناه جهان مختلف کشورهای به نموده ترک را شیلم جورا

.گردید مسلمنان  



. 

 

 و داعش هوشدار به طالبان

هردین وبه طالبان و سایر تندروان چنان شرایط را باالی مسلمانان تنگ ساختن که 

را بس نموده با لطفا نوکری خارجیها . خواهد نمود نفوذ مسلمانانسادگی در میان جامعه 

 .همه اینها از دست شما است .هموطنان غم شریک شوید

 شلگی نکنید ملت شما را نمی خواهدلطفاً 

 ده هستیدشما تاریخ ز


