
 

 

 

 

 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 اینجا در دبی، بر قوم فرعون؛ اتفاقات مشکوکی در حال  وقوع  است.

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



 

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

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

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

 the pharaoh Gods )تقدیم به خدایان فراعنه  ، 

یک کسی که  وفا دار است. در در و  دیوار  این ساختمان بزرک  کلمه  ی 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

 

 

 

 

 

 



 

این ساختمانها و این  چیز  هایی که  از  صد  

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

نر ها در شرق  میانه  در  یک  کشور  عربی خلیج براه  ماسودسیسه و  توطئه  هایی  است  که 

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

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

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

ضلعی و  تصاویر  رنگارنگ   .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



 پس آنها به  چه کسی و به  چه چیزی به  عنوان  خدا  خدمت  میکنند؟

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

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

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

 باشد . 

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

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

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

هزاران  که با 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.

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

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

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

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

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

 تولید  شده  است مطابقت دارد.داری()شعاع بیجکشن 

  

 مبخش هفت

 یورش  نظم  نوین جهانی

 بنیان دجال

 این  حقایق بتوسط هاشم فلم  و  عبدهللا  هاشم تصویری شده  است

 نوشته و  تنظیم متن:عبدالواحدسیدی



 مبحث هفت

 :را بشناسیم بهتر   است  کمی  طراح و  نویسنده  اصلی

یا   «ظهور»بنام  سریال یوتیوپ است که با  قراردادن  این   عبدهللا  هاشم  استوره  سایت

  ولمتح  طوفانی در آن  بپا کرد. و میتوان  این  سریال  را از معتبر ترین  و  ،پیروزی حقیقت 

امکانات قراردادن  همه نوع تصاویردر  دانست.چون  این دو جوان ترین کار  های انترنیتی

  ایناز  عظیمی بخشی نبود خواستمبحث  تماشایی که شریانهای فکری را باز  میکنداین  

مغز  و  دانشی  است که  خداوند انسانها را  به   را که محصول تفکر و  تدبر انقالب و  تحول

آن  متمایز  از  سایر   مخلوقات  خود  دانسته  است  و  این از وظیفه هر کدام  ما  است که  

این نوشته  ها که  این  تحول  فکری را در خانواده  های  خود  بین  جوانان قسمت  نماییم.در

فوق  است دقیقاً خواهید  فهمید که به  چه  چیز   «ظهور یا  پیروزی»برداشته شده  از سریال  

ین  ا  از بسیاریمردم حقایقی که  تا  هنوز  هایی   در  این  بحث ها رو برو  می  شویم 

  هاشم یک  تهیه عبدهللا: »حقیقت  آگاهی  ندارند با هریک  از کارگردانان این بخش آشنا  شوید

 است و  این  داستان اوست: و کار  گردان نیزکننده فلم 

و در روزی روزگاری  در  سرزمین دور تصمیم  گرفتم برای یک  پژوهش  حرکت  کنم »

حاالتی کنم که  همین  اکنون دنیای ما را میخواهد زیرچتربی چند این  تحقیق  پرده  برداری از 

و می بایست   . و خیلی زود  در  این  سفر  همراهانی پیدا کردم دهدو چون پیروان دجال قرار 

در سر  تاسر ایاالت  متحده  امریکا  سفر  میکردیم و  از  خبر  چین  ها ،  اطالعات و  اسرار 

جمع آوری  میکردیم.کشفیات  حیرت انگیزی  در مورد  جهان  اسرار  و رموز  طبقه  ممتاز  

 و, الزم بود تا به  هالیودPatton Oswald . در سریال  تصادفو مخفی  بدست  می آوردیم

به  نام  تلویزیون سر  آنها ی رمزیئو جادو  یترولفوذ کنیم تا بتوانیم  از سیستم کننیویارک  ن

دوست  »، بنام فلمی ( و،)خانه تکمیل من  )همه فرزندان  من(و در مورد فلم  های:در بیاوریم 

نها را یاد  گرفتیم برایمن سخت وقتیکه روش آ «ن   همیشکیظنونیم»،«واقعی  عمو جوجی



شده بود  که  وقتی بصورت شان نگاه  میکردم ، نمیتوانستم جلو  خنده م را  بگیرم . جالب 

یاد تان هست  داستان  کپی   ر صدر  خبر  ها  قرار  گرفت ،متشکرم  جوجی اوچندسال پیش د

از  مستقل  که  مستندی  ساخته اند  در باره دو فلم  اون  انسانی و مردی  بنام  رافائیل؟ دوفلم س

مرد  و انقالب  رائلی عبدهللا  هاشم  و جوزف مکگوئین امروز  پیش  ما  آمده اند تا  بما 

ز  اینکه  آمدید متشکرم شده اند ا«سمکتب سک»بگویند چرا و چگونه وارد این به  اصطالح 

ت  این  مجموعه  گرفتید؟ را؟ چرا شما  تصمیم  بساخچرسم در  آغاز دوباره  می پ بچه  ها ،

و  چگونه  وارد  چنین مکتبی  شدید؟ خوب انجال  من  خودم  آدم عجیبی  هستم و به  چیز  

های  عجیب  عالقه دارم در واقع ما روی مستند راجع به  شکارچی پاگنده برفی کار  میکردیم 

 سام  پرنده ناشناخته باشد. و  تصمیم  گرفتم کار بعدی راجع به  مکتب اج

هاشم فلم   بعد  از فهمیدن  اینکه  چه اتفاقاتی در پشت  صحنه می افتد« یک  مسئله  امروزی»

و  عبدهللا شروع  کردند به  گشتن در سرتا سر  ایاالت متحده بدنبال  افشای سیستم  دجال یا 

شا  کردند  و همچنین  ا  افضد  مسیح. و در  حین سفر  شان  هویت  واقعی افراد بسیاری  ر

 بر دروغین را .چندین  پیغ

نا شناخته  ۀم سازان ، ادعاهای احضار کنندگان موجودات پرندلف« دروغین  برانپیغام پدیده»

 . را برسی میکنند

از ماسونری جهانی را  افشا شیطانی  بزرگی  فراعنه او راز  های اقصر  کاخهای باستانی

ن وجادوی  سیاه را  و ارتباط  آن با م از اجسام  پرنده  نا شناختهکرد. و راز  های  بزرگی  

ینش را که بعنوان مامورانی جهت  پیشبرد  چنین  این  حرکت و پیامبران  دروغافشا کرد و هم

 فعالیت  میکنند. «نظم  نوین جهانی »خاسته  های

 تای صهیونستی اسر از طرح  هیلسم است( :یکی  دیگئا)راائیل رهبر مکتب ر: لیائجهان را

 (ئیلزم)سمبول مکتب را.ائیلرا

 «آنها مرا به  سیاره خود بردند.« »پیامی توسط  موجودات فرا زمینی بمن داده شد» : رائیل



ناسا، فرود فردای  شاتل را بخاطر موجودات فرا زمینی به  »فاکس  نیوز  هوشدار  میدهد:

را بپذیرید این    نظم نوین  جهانیمیکنند  تا تمامی  تبلیغات  شما را کنترول  « تأخیر انداخت ،

 موضوع بزودی روشن  خواهدشد.

اول  اینکه باید  را به  تقلید  از  عبدهللا  هاشم  متهم میکنند( Noreagaaa )برای  کسانیکه  من

 بگویم همینکه کار من ، باو  مقایسه  میشود ، باعث  افتخار من  است .

 یدهم  تا  نظر خودش را بیان  دارد .دوم  اینکه  من باو  اجازه  م

سالم بر همه  شما! من فقط  میخواستم بگویم من  عبدهللا  هاشم  هستم  وقاطعانه با صدای  بلند 

( the arrivals[ )سریال  ظهور( و ] NoreagaaaوAchernahrبشما میگویم که  تولیدات )

 را  توصیه  میکنم .

لبی وارد  میشود که من  حتی  آنها را در  سریالم سریال  ظهور  کاریست که  در  عمق مطا

رده  قرار نداده باشم. و  میخواهد  کار بزرگی  را انجام  دهد  و کاری  را  که  من شروع  ک

های  خیلی خوش  قلبی  هستند و من یکصدو ده  درصد  تضمین بودم ، ادامه  دهد.آنها  آدم

بچه ها  کسب  کنید بسیار فوق  العاده و  حیرت   شان را  میکنم هر  اطالعاتی را  که  از  این

انگیز خواهد بود  و من  مشتاقانه  از  شما  انتظار دارم که  حرفهایی را  در انترنیت  پخش  

 و کنیداراده را  گرفته و خود تان به ساخت سری جدیدی  Noreagaaaکنید تولیدات  

 باممنونیت  از  عبدهللا خداحافظی میکند.

ت ویدیو  ها  کردم که  دیدم ه  گذشته  می  بینم که من  در واقع  موقعی  شروع بساخدر نگاه ب

م بخش من  صفحات کانالهای او  در یو  تیوپ، چهار دقیقه  بسته شدند . و  همینور که او  الها

و  او  کنار  هم  امید واریم  این سریال  الهام  بخش  شما  باشد. این  و خیلیهای دیگر شد من 

دیو  ها را داونلود  کنید  و شما هم  شروع بساخت  سریال خود تان  کنید . و این دانش  ها وی

 را بدیگران انتقال دهید

 



  جهانینظم نوین 

 ظهور

مشتهقسمت     

 نظم  نوین  دنیوی:

آرزو  کرده  امآن را بدالواحد  سیدی نوشتاری ع سریال  ظهور را  که  من اکنون بخش اول

مند م  که  توانسته باشم  اهداف بی  خردمندانه نظم  نوین جهانی را  بصورت  درست  باز 

وردن  کاریست  مشکل.اما  مشکل  من را تاب داده باشم  چرا که سینما را بنوشتن در آ

Noreagaaa.با زیر نویسی  هایشان آسان  نموده  اند 

 اکنون زمان برداشتن قدمهای  بعدی  است و با  این  سوال   این  بخش  را  شروع  میکنیم:

 فکر  کرده  اید  که  چرا  این بحث  ها را بامن ادامه  داده  اید؟

ر  این بحث آمده   میخواهندبپرسند چرا  اینجا آمده اند  و  در  از  کسی که برای  اشتراک  د

 این بحث  اشتراک میکند؟

تو بخاطری  اینجا  هستی که  میدانم  چیزی  را  می  دانی. میدانی  چیز  هایی  هست قابل  

نرا  حس  میکنی و  در  تمام طول زندگییت ولی  آ توضیح ولی  نمی توانی توضیحش دهی

میکردی .یکجای کار  این  جهان  میلنگه که  نمی دانی آن چیست؟ولی تو آنرا   آنرا  احساس

باآلخره همین  حس تو  .این  حس تو را  دیوانه  میکند.  میکنی  سمثل  خرده شیشه در ذهنت ح

 ده  است  که  پیش  من بیایی.باعث این ش

 چیست ؟ «نظم نوین جهانی» خصلت  

نرا  ببینی،  اال  در  همین  اطاق،  میتوانی  آ، حتی  همین  حدر تمام  اطراف ما  وجود  دارد 

مچنان  وقتی  که بسر یرون  نگاه   میکنی .میتوانی  حس  کنی و هوقتی که  از  پنجره به  ب

معبد(میروی و یا  وقتی که   -مسجد-کار  میروی  آنرا  می  بینی . وقتی که بعبادتخانه )کلیسا

ت  کشوده  است ولی  پرده ی روی  ی این  جهان  در  پیش  رویمالیات  هایت را  می  پرداز



 .ندارهایت  کشیده  شده  تا تو  نتوانی  آنرا  ببینی پ

  تو یک  برده  هستین  این  است  که  وز در نزدت قابل دیدن  نیست؟ و  آحقیقتی که تا هن  

مدی که نمی توانی نیا  آنی  بداینطور نیست آقا!تو هم  مثل  بقیه  یک برده  بدنیا  آمدی. در زندا

 .  زندانی  برای ذهنتاو را  بو  کنی  ونه بچشی و  نه لمس  کرده  بتوانی.

 تعریف دجال  چیست؟

ا یا لغات اگر  شما به  ریشه  واژه نگاه  کنید ، چون زبان  عربی  دارای ریشه  است و واژه ه

کدام  حوزه  معنایی  گرفته  شده   ه  مشخص  میکنند معنی  کلمه  ازمعنای ابتدایی دارند  ک

،  لغتی  بود  که  عربها  وقتی بکار  میبردند  که یک شتر را،  بیماری «دجال»ه . کلماست

رای  عالج روی بدن آن قیر می ریختند ، آنها  قیر میریختند و از  وبمیگرفت .  رگ کچلی یا  گ  

وبه این ترتیب نقص جلدی شتر  ریختندتر قیر  مییدجل استفاده  میکردند. آنها روی بدن  ش لغت

شما نمیتوانستید بیماری  را  ببینید.شتر ظاهراً  خوب  بنظر  میرسید چون   که  را می پوشاندند

 رویش  قیر  ریخته  شده بود .

آیا  متوجه  این  مفهوم شدید؟دجال  همین  است.او روی  بیماری و مرض قیر  می  ریزد تا 

دجال  این  است  که بیاید  و  مثل عیسی )ع( با  مردم  حرف    خوب  بنظر برسد. پس  هدف

)ع( بمردم  گفت که بایستی  برای جهان  آخرت  تالش کنید. دجال  بزندهمانطور که عیسی

بمردم  میگوید  برای این  دنیا  تالش  کنید همانطور که  عیسی )ع( به  مردم  خبر  داد که  

که شما را فرییب  میدهد دجال به  آنها  خورید فریب آن را نکه این  دنیا سرابی فریبنده است  

خواهد  گفت که جهان  آخرت یک فریب  است.یعنی او شما  را  مجبور  خواهد  کرد که باور  

.او بشما  میگوید همین   دارداست  که  ارزش  زندگی کردن را   کنید  که  این  جهان، جایی

در  تبلیغات آبجو و  مشروب  سازی    اندگی میکنید. آنهو شما فقط  بکبار زو بس دنیا  است  

ببرید. شما  فقط  یکبار زندگی    لذت« بادوایزر»یتوانید  از آب جو میگویند:پس  هرچه  م

میکنید.پس  هر  قدر که  میتوانید ازعشرتکده  ها ونوشیدنی  هایش که شما  را  همیشه  سر  



این  پیامی است    این  پیام  عصر  حاضر  استببرید.   آن لذتاز نشاط  نگه میداردبا  استفاده 

.این  پیام بشما  میگوید  و  این پیام  خیلی عمیقاً  مهندسی شده  است  از  سوی  ماده  گرایان 

شما  با  خرید  کردن  شاد  خواهید بود. بیشتر بخرید  تا  بیشتر شادی از  آن  شما  باشد .این 

 و  به  هیچ  چیز  دگر جز شادی اهمیت  ندهید. آنها تصاویر شاد شعار دجال  است، شاد باشید

 را روی  ریکالمهای شان نصب   میکنند.و آگنده از سکس 

در عقب  نوت یک دالری، مهری  در  اینطرف  هست که مهر  بزرگ  ایاالت  متحده نامیده  

 :میشود

 



 )تصویر از گوگل سرچ( ینشان بزرگ  ایاالت  متحده امریکا  در  عقب  نوت  یک  دالر

ن  یک  هرم را  با ما در  آهر بزرگ  ایاالت متحده  است. شاین دقیقاً چیزیست که  پشت  م

 —Raاین  چشم  نماد   خدای خورشید « یک هرم با یک چشم»یک  چشم  مشاهده  میکنید

 میباشد.

 

خورشید  است.  . تابش  خورشید ، او  اللهه رویکار می  آید( Rayتابش) اینجاست که لغت

 او  همیشه  میدرخشد او )خدای تابش( ماسونها استمانند  میترا اللهه خورشید  ایران باستان. 

می بینید که هرم بطور کامل ساخته شده بغیر  از  قسمت  باالیش. و  چشم  در  اگر  دقت  کنید

ام  ها معتقداند با انج. جون  آنباالی  آن  معلق است وپائین نیامده  و سطح  هرم را  لمس نکرده 

طرح  ما با موفقیت  « »م  نوین  برای قرنهانظ»نرا  در  پائین  گفته اند ه  آپروژه  ماسونی ک

 او با  پروژه ما راضی  خواهد شد .« رو برو  خواهد شد

 قدند ، با انجام  این  پروژه  راضی  میشود .عتمی فهمید خدای که  آنها باو م

 پروژه چیست؟

چیست؟ معنای   است این  پروژه ای که خدای  شان به انجام آن راضی میشود،سؤال  این 

معنای  اصلی  پروژه    «سکوُلریزه کردن  جهان»:  اصلی  پروژه  عبارت است از



میشود :سکوالریزه  کردن  جهان ؛  تهی  کردن  کامل  جهان  از خدا و  دین و عقاید  مذهبی. 

و   گذاشتند اسکوالریزم یا  نظم  نوین  جهانیاسمش را    یلاین  آن  پروژه  است و بهمین  دل

عربی  ترجمه کنید النظام العالمی الدنیوی یا  نظم  نوین جهانی نظام  دنیوی که بر  پایه اگر آنرا

 اوهام و ماده  گرایی  است؛ 

امریکا سرزمین  «در رویایی امریکایی  زندگی  کنید»: آنها به  مردمان تلقین میکنند که

ددید  هیچگاه  و  نفرصتها ، جهانی  ماده  گرا و  پر  از لذتهای دنیوی که اگربه  آن  کار نب،

د و شما  فرصت  های  را  برابر  بسازن برایآن  دست  نخواهید  یافت .شاید  هرگزبه 

 سازید.توهماتی را  از دجال  بشما  القاح  نمایند که تمام  زندگی تان را  وقف  رسیدن به  آنها 

نید  ضرور است که باید قسمتی از سیستم  کو برای  اینکه  در  این  بهشت  زمینی  جاه باز 

شوید  و به  آن خدمتگار باشید.درین صورت است  که  خواهید فهمید  اینها  از شما چه 

 همه  جزء ی  از یک  نظریه  پردازی بردگی  میباشد.  امیخواهند یا چه  میسازند؟اینه

 بحث نهم:

 ن دجال: یابن

نها را  برسی  یستم دجال بکار  میرود.بعضی  از آزار های زیادی جهت فعال نگهداشتن ساب

ه انتخاب  هم  ترین  ابزار  ها  ابزاریست  کی  از مدیم و بعضی دیگر زیر برسی  است .یککر

 حیتا روی آن  تمرکز کنیم :تلقین فکری  بمردم  از  طریق  رسانه،  پیامهای  واض کرده  ایم

یی  است که به  عنوان  مثال مکرر  از  طریق اکه بطور  مستقیم  بشما منتقل  میشود، آنه است

ند ، این  پیامها خیلی  ص دهبسیاری  از افراد نمیتوانند  تشخیاخبار دریافت  میکنید.آنهایی که  

فلمهای   د  اگاه از  طریق  موسیقی،  تبلیغات ،وکه  بصورت  ناخد نهندسی  می  شوزیرکانه م

سینمایی و برنامه  های تلویزیونی القاح  می  شوند.اگر چه  تدریجی ولیکن اشخاص مجرب و  

ستاره  های  معروفی  هستند که  این  پیامها را منتقل  میگردانند ، چه  خود شان بدانند چه  

ارد  ها دالر ندانند ، در حال شرکت در  این  کنترول افکار  هستند  مسونر  ها  ساالنه  به  ملی



  یم شخصی  مردم  اطالعات  بدست  ع سمع از  حرپول  خرچ  میکنند  تا   از طریق  استما

نها  پیروی کنند. می  شوند تا  طرفداران شان  از  آنها  تبدیل به  بتهایی آورند.به  این  ترتیب  آ

ایعی که  آنها تنها  کاری که باید انجام  شود ،  این  است  که ستاره  های  معروف و صن

ترول  توده  کننهائیکه  ابزاری  برای حت  کنترول قرار بگیرند و  نیز  آبرایش کار  میکنند ، ت

تا  کنون  در  حال  وقوع   1455مردم  در اختیار دارند . و  این  دقیقاً  چیزیست  که  از  دهه

 است .

سازی  میکنند ازدهام  مردم جبت  پرستی در گذشته را قسمیکه در دوبی دیدیم  در اماکن پر  ا

ذریعه  جاذبه  های  جنسی در بازار  های  سکس وفلم  هایی    و بت  پرستی در امروز را 

سکسی  وخصوصی  که  در هالیود  ساخته  می شود به  شمول کارتونهایی که  برای  اطفال  

رادیو ها اعالنات   د  از  این امر  مستثنی  بوده  نمیتواند .وساخته  می  ش  14زیر  سنین  

همه بت  های  امروزی  آمریکایی  هستند . درسریال  هاشم فلم  واضح  ،تبلیغاتی  پر  جاذبه 

 :گردید  که فلم  های  سینمایی در دو سطح  دارای  پیام  هستند

 .برای مخاطبین  نا آگاه و  مردمان  عوام که  پیغامها صراحت دارد.1

مالکین و یا  پشت  تولیدات رسانه  هایست  که .معانی  عمیقتر و مخفی تر  در5

ن افراد  پنهان و  مرموز  میباشند.این  موضوع  در باره  نوعیت  موسیقی و مدیران آ

اجرای آن  و  اینکه  در موسیقی  از چه  عناصری  استفاده  میگردد که  جاذبه  

البته  آنچه ممکن  است بعنوان آهنگ  عاشقانه ای  عمومی را بخود  معطوف  سازد.

خطاب به  همسر ویا دوست بنظر بیاید)البته در  آهنگ  های  غربی( در واقع  

ماهیتش دارای جذابیتی  هست که انسان را بطرف دجال و سیستمش می برد . چنانچه 

که    وان و  نیمه برهنهت  در  غرب معمول  است که  دختر جدر کافه  های  عشر

د و نانتخاب  میگردبرجستگی  ها  و زیبایی  های اندام زنانه  اش عربده بر پا  میکند 

 ا قبالً ماسونر شده باشندو دارای اهداف خاص آنهاهکوشش میشود  که  این  دختر



و  چنین  وانمود  میکنند  که بعد  از  ختم همین دننمایهای  عاشقانه میملتمسانه  تمثیل 

در شبستان )او( تسلیم  مینماید هیچ کسی  نخواهد  توانست  تاب  و   خودش را  بازی 

تحمل  این  صحنه سازیها  را  داشته باشد و آن دختر زیبا با صدای  گیرایش. اهداف  

امه ریزی  شده  است هزاران را بطرف برنپنهانی ایکه از  طرف دجال  پرستان قبالً  

د که طرف مجبور  نمهندسی  سکسی مینمای و  این  عمل را  آنقدر خود  می  کشانند

بیفتد. البته  کسانی که  در  غرب و یادر بعضی   از   آنان میشود بدام  افسونگری

های  رو برو شده اند  و یا  دیده اند که چطور  ور  های  شرقی با چنین  صحنه  کش

رده  وار خواننده یا  رقاصه  از  هر  دو  نوع  می  کوشند  تا  طرف   مقابل را ب

مثالً  از مدورا  ل  های   عیاشیند. در امریکا در کافه  ها  و  محفبجانب خود جذب ک

  شده  است  با  اهداف  از  قبل  تعیینرقاصه  و خواننده  مشهور  که  قبالً ماسونر 

شده  روی  صحنه  می  آید و میکوشد  طرف مقابل را و  آنانی  را که  در  این  

این  طریق  ارند  مجاف نمایند که روزانه به صد ها نفر  از صحنه  ها  حضور د

ذب  میگردند که  در سریالی که  از  مدونا برداشته شده بود  بگروه  شیطان  پرستان  ج

تمام رمز و راز  این  کار را تمثیل میکند امید  وارم  خوانندگان به  کنه و ماهیت   این  

 موضوع رسیده باشند.

 arrival  15/01ارایول 

 :01از15ظهورقسمت

 : شم  نماد  خدای  خورشید استروشنایی دادن به  تاریکی: یک  چ



یک چشم خدای خورشید است  شکل  زیر

،Raتابش رویکار  می  آید ، مانند میترا  خدای  خورشید  در آریانا یا  ایران  اینجاست  که لغت

 .باستان ، او  همیشه میدرخشد

 !ماسونری تابش رتو روشنایی خدای مدونا  پ

 



 

 

یق ماشین رد  چند تا  از فوتو  هایش را از  طیها آشنا شو  برای اینکه با خدای تابش  مسونر

 م.گوگل  انتخاب  کرد پزوهشی

از یوتیوب به  نکته ای  اشاره  کرد: در  اینجا مدونا  زمزمه  نمیکند  بلکه   نیکی  از  دوستا 

را زمزمه  میکند.  حاال  چرا  -آم-ام  بت  هندوها  مممم  نمممم بلکه  میگوید  هاممصدایه ه

نان  همان  خدایان دو را  پرستش  کند  ؟ بخاطریکه  آباید یک  یهودی کابالست بت  هن

و  در   میترائسم  هستند  که  در  طی  تمدنهای بسیاری ،  باز  پروری و  پرستش  شده اند .

پشتش  نشانه  و  تصویر خدای  آفتاب رشده بود  و د  ا عالئم هندوهیزم  نقاشی کف  دست مدون

 ترسیم شد بود.



 

 

ا  میگوید  بگذار فکر کنم  من . ننکته  از  بنی  سیف متشکرم. مدوبابت  این  هاشم فلم میگوید:

من ؟میگوید : زش  پرسیده  میشود  واضح  تر بگومن  عبادت  یهودی را انجام  نمیدهم. ا

هودی نیستم و  دین  خود را یهود نکرده ام .  من فکر  میکنم  مذهبی تورات  میخوانم اما ی

یعنی)پرستش فراعنه مصر و ارباب « مذهب  قدیمی تر»قدیمی تر  از  تورات  هستم. 

 االنواع(

( این به  این معنی است  سکوالر نون  مدونا رهبر  هنرمندان  الومیناتی است)روشنفکراناک

ی کار  میکند  شیطان  پرست  است. ویا دستواتی را دنبال  که  هر  که  در صنعت  موسیق

  خودند  وآهنگ خود شان راری هستند که هنرمندان  بزرگی  میباشمیکند.خواننده  های بسیا

دجال    و د.با این  وجود خواننده  های  سبک پاپ ، معموالً  ابزار  های  برای ایلومناتینمیساز

ای پاپ  در  حقیقت خواننده  های  واقعی  نیستند. آنها موزیک هستند.در واقع  این  خواننده  ه

ا  نمی  نویسند  و اشعار شان را  نیز  نمی نویسند ، یا آهنگهای  شان را خود انتخاب  رخود 

نطوری که به   آنان   گفته  شده ، عمل میکنند.به  این  معنا  که  هر  ، بلکه  فقط   آنمیکنند

انتخاب  میگردد و  کسانی دیگری  هستند  که  شعر  آهنگها  را  می   اهنگی  برایشان از  قبل 



را  می  نویسد  و همنطور الی  آخر.      ند ،  وشخص  دیگری  موزیکند و  تنظیم   میکننویس

یشتر  اهنگ  صنعت  موسیقی و اهنگ  ها  را  کنترول  میکندآنها   ب نجائیکه ایلومناتی از  آ

ل  میکند تا فضای الزم را  برای  موفقیت  بدست بیاورندتمام  چیزی  های  بر  تر را  کنترو

ند   ل  است .آنها به  عروسکهایی  عمل میکنند،  یک صدای  قابل  قبوکه  این  خواننده  ها  دار

رت باوج  خود  می رسد  . در حینیکه  این  کنسخرین  تمایالت  را بما  تلفین  میکتتد که آ

 است  وارد  میشود  شطرنجییک  دروازه  ستاره که  دارای  طرح  ستاره ایلومناتی، از

 

 

 

 

قلب  من برای  توست،  »او  این خواندن پاپ را به  حاضرین  که  مجاف شده اند میخواهد 

دنیای  ما  هیچوقت  نمیتانه  از  هم  جدا باشه اماتو  همچنان  ستاره  من باقی  خواهی  بود 



.... حاال های درخشان  را نمی  بینی و ادامه  این  سرود  مسونریچون در  تاریکی ماشین  

در  حالیکه  که باران شدید  تر  از  همیشه  شده اینرا  بدان  که  ما  همیشه  همدگر را  داریم

اضران تلقین  میکند  که  آفتاب  قرار  گرفته  به  ح کالن  ماسونری  که زیر  چتر خدای

است  پوش  شده    شطرنجیو  این  کلمه را در تمام داالن ایکه با  میتونی بیایی  زیر  چتر من

د ر باالیشان نور   ن  دختران  زیبا  هستند وو  تصاویر کالن  ماسونر ی  که  در  اطراف  آ

خیره  کنده  ای  از ]را[  الهه آفتاب  پرتو  افشانی  دارد در  تصویر  ها  ظاهر  میشود  و  

این  اهنگ را بگوش  سامعین   ود  دعوت  میکند و خوانندگان پاپمردم را  به زیر  چتر خ

تر من بیا و این  زمزمه زیر چتر من بیا   ادامه  پیدا میکندو  اهسته  آهسته  ند زیر  چمرسان

  «داالن  تاریک  شده  میرود به  قسمیکه خوانندگان  و رقاصان  درست  تشخیص  نمیشوند

د که  از  موسیقی  برای  بیان  مطالب مهم  استفاده  کنید ، آنگاه اگر شما  خواننده  موفقی  باشی

شما مورد  توجه  قرار  میگیرید .آنها ابتدا  سعی  میکنند چهره اجتماعی  شما  را  تخریب 

 کنند.

 

 کله  های  تراشیده  کله  های بی  عقل  وفکر  . 

، در  روزنامه  ها همه  ، در بین  جامعهوضعیت روز بروز سخت  تر. هه ادعا دارند  

طبالها  با   گروه  های  پاپ شده اند  هاعتراض  دارند:  جنگ  جنگ  همه  میکشند. همه  دیوان

 )مایکل جکسن( از جملهو صد ها خواننده ، 



 

فریاد  میکند  اونها  توجهی  بما نمیکنند اونه  ما  را  می  کشند همه  چیزی که  میخواهم بگویم  

 نها  شما  را  بیرون  میاندازند.هیچ  توجهی  بما نمیکنند و آ این  است  که  او نها در  واقع  

در برابر  آیینه با  جوان  دیگر  از  جنس دورگه    لخت  با  تن  نیمه مدوناۀ وباز  سر  وکل

و  در باره  کسی    باهم  حرف   در  مقابلش  ظاهر  میگردد استمانند)اوباما(های  امریکایی 

گذاشته   "باب  مارلی " می زنند  که  اسمش را  ظاهراً مارلی  گذاشته اند واین  اسم را  بیاد

پرستی  و نفرت  مردم  را  درمان   بترا  داشت ، او  معتقد  بود اند .او  ایده  آسیب  شناسی  

زریق  موسیقی و  عشق  در  زندگی  مردم . وقتی  او  یک  رد ، درمان  لفظی  استفاده  از  تک

ترتیب داد  افراد  مسلح بخانه  اش  رفتند  و  توقفش دادند  دو  برنامه ای برای جنبش  صلح

کسانی   یکی  ازش  پرسید  چرا ؟ او  گفترفت  و  آهنگ  خواند . روز  بعد او  روی  ستیژ  

که  تالش دارند  تا  شرایط جهان  را بدتر کنند، یک روز  را  هم  از  دست  نمیدهند . من  

  چطور میتوانم ؟ گفت  تاریک  را روشن  کن .

تخوانی دارد  باز  کنسرت شروع  می  شود و  آقایی  که  ریش   زیر زنخی و گونه  های  اس

میخواند : نگذارید  شما  را  فریب دهند یا  بشما  آموزش  دهند  نگذارید  شما را تغییر دهند یا 

 به شما نظم  جدید بدهند . 

موسیقی    که بر صحنه )مسونر( آن ها  این سیک  موسیقی را  که متعالی  اند  نمی  پسندند

امعه  نیاز  دارد. در  عوض  انها که  ج غلیه یایند و  دست روی  چیز  هایی  بگذارند 



شان را  تلقین  کنند. مانند  خوانندگان  دست  نشانده  خود شان را   دارند  تا  پیام  مورد  نظر 

که لباس  عروس  بتن  دارد. بر  گرفته  از  هاشم  فلم : برای  اولین اکره  دست نخورده این ب

نخورده به  حاضرین  میخواند  وقتی  قلبت  کنار   بار تماس  پیدا  کرده  مثل  یک باکره  دست

اهنگ  مانند یک با "گر آواز  میدهد  که  دقت  کنید  اگیرا  رفیمع من  به  تپش  می  افتد 

ب  از یک  نقطه  گردابی  پدیدار آ  را میخواند روی  یک زمین  شطرنجی .زنی در  "کره

  "بریتنی"میکند و دیگری  را  ترفیع میدهد . میشود.ایلومناتی  یکی  از دختر  ها را  ترخیص  

 تر خیص  شد

 

  ترفیع می  گیرد  "کریستینا " 

  

و  "بریتنی"کرستیتا  دیگر باکره  نیست  و وارد  ایلومناتی  میشود . و بوسه خدا حافظی  با  

 "کرستینا"بوسه  خوش  امدگویی با  

 


