
 

 

 

 برای انرژی انسانی نبرد

 بحث پنجم

 

 نگارنده:عبدالواحد سیدی

 فرعون :

بما وحی  شده که  »[ا قد اوحی الینان انَّ العذاب علی من کذب  و تولیَّ ن  ا  ]مجید می  فرماید قرآن 

قال ]( 84)طه/« عذاب  بر   کسی  است که )آیات  الهی( را  تکذیب کند و سر  پیچی  نماید 

قال ربنالذی ]( 84طه/«)فرعون  گفت  ای  موسی، خدای  شما  کیست؟ »[فمن ربکما یاموسی

لُقه ثم  هدی  اعطی ُکّل  ش ً  خ   جودی آنچهو,کسیست که بهر هر موسی  گفت:پروردگار ما »[ ی 

فرعون  گفت:پس  تکلیف » (05)طه/« هبریش  کردهرا الزمه آفرینش او بود  داده سپس  ر

موسی  گفت:آگاهی » [ا قال  فماب اُل القروِن اُُلولی] 01)طه/؟« پیشینیان ما چه خواهد شد

مربوط به  آنها  نزد پروردگار من در  کتابی ثبت است پروردگار من  هرکز  گمراه  نمیشود و 

بّیِ ] 05)طه/« فراموش  نمیکند  ً  ُل  ی ِضلُّ ر  ًُ فی ِکتاٍب بِّی [؛ و  ُل  ی نسی    ق ال  ِعلُمه ا ِعنُد  ر 



که زمین رابرای  شما محل آسایش قرارداد و راههای در آن  ایجاد کرد و  همان  خداوندی »

ن  مختلف را  از  )خاک  نواع  گوناگون گیاهافرستاد . ما بوسیله  آن  آب ، ا  از  آسمان  آبی

ل ک  ل کُم فِیه ااوُّ اُلرض مهد   الذین  جعل  لکم(]05)طه /«  وردیم  تیره(بر آ ل  س    ُسباُل  وَّ ا نز 

تَّیِمن   اء  فاخرُجن ا بِه ازواجا  ّمن نَّباٍت ش  ّماِء  م  ارپایان  هم خود  تان  بخورید  و هم  چ[ » ال س 

؛ «تان را  در  آن بچرا برید که  در  این   نشانه  های  روشنی  است  برای  صاحبان  عقل

الِک  ُل  یاٍت اولی الن هی( ] 08)طه/ ُکم اُن  فی ذ  ما همه  آیات  »(؛ 00طه/[ )  ُکُل وارعُو انعام 

 ولقد ارینهُ ]( ؛ 05)طه/« خود را  به او  نشان دادیم اما او)فرعون(تکذیب کرد و سر باز زد

ذَّب  و  ا بی   فرعون با  لشکریانش  او را  دنبال  کردند  و  دریا آنان را)در »[ ؛   ا یاتِن ا ُکلَّه اف ک 

رعوُن   بجنودهِ ف ا تُب ع ُهم فِ (  ]84)طه/« میان  امواج  خروشان  خود(بطور کامل  پوشانید

ِشی همُ  ا غ  وفرعون  قوم خود را  گمراه ساخت، و  هر  گز  هدایت » [ ؛  ف غ شیُِهم ّمِن    ال یِّم م 

ند  یکی  هر کسی با قرآن  آشنا باشد میدا[ »ا هدی  ا  م  ه و  وم  وُن ق  فِرع   لَّ و   اض  ( ]84)طه/« نکرد

و در تمام  اعصار  تاب  عظیم این  است  که  تعالیمش حقیقت  استک از معجزات  اصلی  این 

را  بفهمد آنرا  تنها بر  سی که  مثال قرآن در باره  فراعنهقابل  اجرا  میباشد بنا بر  این ک

نرا با  هر سیستمی از قدرت  کند بلکه آفرعونی که با  حضرت  موسی مقابله کرد منطبق  نمی

 .[سوره طه]گی  و فرمان  خدا  مقابله  کند  منطبق  میکند و  حکومت  که با  بیگان

ازگشت  به  گذشته و راز  من فرعونهای امروز را به  شما  معرفی  میکنم : سفر امروز ما ب

زیر  شنهای سال پیش  توسط طبقه حاکم  8555تانی  آن  است  آن  اسرار باستانی که های  باس

استان،  جزئیات  فرهنگ و تاریخ  شان را در  مقبره  صریان بروان  مصر  پنهان بوده است.م

زئیات .تعجب  نمی  کنید چرا ریز  ترین جعبد  ها  و روی  سفال ها  ثبت  کرده اند  م ها 

زندگی مصریان باستان ثبت شده ، اما در  باره بزرگترین  کاری که انجام  داده اند ، یعنی 

هرام  نشده  هیچ  اشاره ای به  چگونگی  ساخت ا را ،  مطلبی وجود  ندارد .چ«م  ثالثهاهرا»

؟( باستانی تکه  ای  از یک  )چیستانن چرا؟ چون این  معما یا راز است؟ و  مهمتر  از  آ



 است.

 آنچه  در ادامه  می  آید ،  شواهد سیستم  فرعونی  آن  ها است.

لکه بریتانیا سنگ  یعقوب ، یکی  از  بزرگان خاندان  عبرانی،  زیر  تخت  سلطنتی م .1

 چه  کار  میکند؟

چرا  ملکه  در  مراسم  تاجگذاری، در باالی  پلکان  نمادین بشکل حرم  مصری  تاج  .5

 گذاری  کرد؟

و  قبیله عبرانی وجود  دارد؟ دوازده  گوهر  15گهر به  نشانه  15نتی روی تاج سلط .5

نعان می  پوشند  قبایل  دوازده  گانه ، روی  لباسی که روحانیون اعظم  عبرانی اهل ک

 نیز  وجود  داشت.

نشانه   اتحاد  دوباره قبایل دوازده  گانه  یعقوب  -جک  متحد –پرچم ملی  انگلیس  .8

(Jacob)  یا  جک  باال  است.  پرچم  انگلیس از  سه  رنگ قرمز ، سفید  و  آبی

 تشکیل شده که  همان سه  رنگ  از  تاجهای  مصر  باستان  است.

         

 

Fel!



 پرچم انگلستان

اصل  عصای سلطنتی  بمصر باستان بر  میگردد که  توسط  خدای  مصریان  باستان،  .0

فراعنه  مصری  که  خود را  پسر خدا  مینامیدند ، حمل   آمن اخب  و  نیز  توسط

میشد.عصای  سلطنتی اکنون  توسط  یکی از  نوادگان فرعونی  ملکه الیزابت دوم  

 حمل می  شود.

 



 

شالق یا  تازیانه  ملکه که  تا  حدودی در زیر  بازویش  پنهان است.این  تازیانه نیز   .5

 تان  است.در  اصل،  مطلق به فراعنه مصر باس

نماد زنبور که روی  صندوقچه  سلطنتی ملکه  الیزابت  یافت میشود. در مصر باستان  .8

 ، اینها  نشان  پادشاهی  مصرو همچنین  نشان سرزمین  مصر  بوده  است.

لطنتی را  ،  اصلیت  عبرانی خانواده سنماد  های بکار رفته  در  نشان خانواده سلطنتی .4

 مشخص  میکند.



   

سر بندی که قاضی  ها و کار مندان  عالی  رتبه ملکه می پوشند، ریشه  اش  بمصر  .4

 باستان بر  میگردد.

سر  الیزابت دوم( می  پوشدکه ازدواج  نه ای که  پرنس چارلز)بزرگترین  پدامن مردا .15

 با محارم را نشان  میدهد. 

و مادر  با  پسر و واج با محارم در خانواده سلطنتی مصر باستان انجام  می شد. ازد .11

خواهر با برادرش  ازدواج  میکرد؛تا قدرت  و ثروت  در درون  خانواده  حفظ  



 امروز  نیز   حاکمان  ما   همچنان از  نسل  فراعنه هستند.شود.

 

 پادشاهی  جهان : 

 شورای  تاجگذاری سیزده  نفره 

 های جهاندومین سطح  از  ثروتمند  ترین و قوی  ترین خانواده  555   کمیته 

  :گروه سیاستمداران برجسته میز گرد

 

 

بانک  های -نک  جهانی با  -صندوق  بین  المللی  پول-: کنترول مالی  جهان  وظیفه میز گرد



 – کنترول منابع جهان-بانک  جهانی  مسکن -در آمد  مالیاتی ،درآمد بهره -مرکزی

دادگاه  -سازمان محفی جاسوسی-کلیسا  ها - جهان کنترول جمعیت-شرکتها

بدهی بردگی  -د  های جمعیت منایع انسانی کارگرواحرسانه ها -مدارس -پلیس-زندانها-ظامین

 آور.

 از گوگل برداشته  شده  است.  (freedomtou)تصاویر  این بخش برهنمایی  

 

  خش ششم:ب

 بنام بخشاینده  مهربان  .  )و همانا  برای  فرعون  بیم  دندگانی  آمدند(

 

ند  ترین  ساختمان بلاین فرعون؛ اتفاقات مشکوکی در حال  وقوع  است. اینجا در دبی، بر قوم

دست  میدهد. این ساختمان  از  هر  می  بینیم  حالت عجیب روی  زمین  است هرگاه آنرا 

 در دبی  دیده  میشود . و همیشه  در مه)غبار( پوشیده است. نقطه ای



 

بین  المللی امور مالی  دوبی. بنام همراه ساختمان مرکزی   برجهای امارات با برجهای 

ی دروازه ها  نامیده  میشوند. هرمهای  هشت  وجهی .حال اجازه  بدهید نگاهی  بمرکز تجار

 Redacted to)رسد ن  این  جمله  به  انگلیسی  بنظر  می)وافی( بیاندازیم: در  دیوار  آ

 the pharaoh Gods )تقدیم به خدایان فراعنه  ، 

کسی که  وفا دار است. در در و  دیوار  این ساختمان بزرک  کلمه   یکی وافی  یعن

بزرگ  ز  نزدیک  به  جزئیات  این  ساختماننوشته شده  است.  میخواهید  ا wafiوافی

 بفهمید؟فرغونی 

 



 

 

 

 

 

 

 به شکل اهرام  مصر  تیار شده اندساختمانهایی که در دوبی ، نما هایی از

 

 

 

 



 

 

 

و این  چیز  هایی که  از  صد  این ساختمانها 

تا  یکتای آن  در  باال نشان داده  شده  است  نمیتواند  تصادفی  باشد .اینها فر آیند صد  ها  

ماسونر ها در شرق  میانه  در  یک  کشور  عربی خلیج براه  دسیسه و  توطئه  هایی  است  که 

در مرکز شهر  نمای عمومی  شهر  انداخته اند، عالیم شیطان  پرستانه  ساختماهای  اهرامی

که برج خلیچ  یعنی  بلند  ترین بنای  مهندسی  جهان  ، فر آیند  تسخیر، فکر  میکنید   این  

مجسمه  ها  و  سمبولهایی  مخصوصی که شیطان  پرستان  از آن  کار  می  گیرند برای  



ویر  رنگارنگ ضلعی و  تصا  .ساختمان  هرمی  شکل با داشتن  پایه  های  شش چیست

ای  وار  های  آن  مشاهده  میگردد برابلیتس در  مر کز  تجارت  جهانی و  نقوشی که  در  دی

 چیست؟

ی  خاتمه می  یابدبرای  ساختمانای  استوانه  نمای  ششرخ  که  سر  ستون به نقطه اهرم 

  چیست؟

 وند یکتا را  پرستش  میکنند؟میدانید که  آنهاخدا

 ی و به  چه چیزی به  عنوان  خدا  خدمت  میکنند؟پس آنها به  چه کس

ان  مربعی  در وسط  دو دو ستون و در زیر  شطرنجی ننگین، رستور به  موقع خواهید فهمید؛

 چشم  جهان بین، معبود  مصریان باستان؛ 5هرم شماره   ستون مربع،

شده ویا  تغییر کرده  و امروز !  درین  حقیقت  بخود تردید راه  ندهید که  نقشه  شیطان  ُکند

 باشد . 

وقت آن است که بیدار  شویدو بفهمید که  در  حال  خدمت  بکدام طرف  هستید.اگر  توانسته 

باشید آنچه تا  کنون گفته شد را  درک  کنید  تصاویری  از  همان  مرکز  تجاری)وافی( را با  

 هرم  ابی  شکل که تا باالیدرکه بطرف باال امتداد داردمارپیچ گاشکال مارپیچ در ستونها  

که با  هزاران بلند که از مرکز گردابی تا باالی  را در یک موج و شکل  گرداب  امتداد دارد

 رنگ  و قطعات و  تصویر  ها بهم  پیوست  شده  است را  نشان  میدهد.

در تصاویر  ویدیویی  ای  بود که آنرا تا حدی که امکانات آن  بمن میسر بود ۀ این  مجموع

 حقیقتی که  انشاهلل   پیروزی از آن  ماست.  م  برای  پیروی ازقالب   الفاظ و  اشکال نشان داد

سربازان  بیشتری تصمیم گرفته اند  که  وارد  این  کار  بشوند و  هرچه  دارند برای  ترسیم  

ر باال   دیدید با تا  این  دجاالن  افشا شوند. تصاویر  آنچه  د دور  نمای  حقیقت به  کار  ببندند

ط ویک  اپ  پرو  به توس وAchernahrو   Noreagaaaاین قسمت  از سریالی که  توسط

 تولید  شده  است مطابقت دارد.)شعاع بیداری(جکشن 



  


