
 

 

 
 الحاج عبدالواحد سيدی

  

 پدیده اشیای پرنده نا شناخته شده

 The  foundation  of Antichristبنیان دجال 

 چیست؟ تظم  نوین  جهانیت  از دانید یکی از آخرین  طرحهای محافظمی

 بزرگترین  و  مهمترین طرح:

ممکن  است  این  طرح  در  نظر  بعضی از شما  مسخره پنداشته  شود، اگر  این اولين 

باریست  که  در  مورد  آن  می  شنوید. اما  من اکيداً  توصيه  ميکنم  که  در  این  مورد  

 تحقيق  کنيد  تا درک  خود را  از  اطالعات  غلطی که  به خورد شما داده اند ،  اصالح  کنيد.

  به زمين است. اشیاء  نا شناختهاین طرح، حمله  



 

  

در  چند  دهه  اخير ، با  استفاده  از  تمامی وسایل و امکانات ، بما  از  قبل  آموخته اند که کم 

را بپذیریم. بين  موجودات  فضایی و  اشيای پرنده نا شناختهو    موجودات فضاییکم  وجود  

 موجودات  چند بعدی تفاوت  وجود دارد . که به  طور واضح در  قسمت  های  بعدی  مورد 

برسی  قرار ميگيرد که  در  آنها  روی  موجودات  چند بعدی  تمرکز  خواهيم  نمود. و  من  

و  در  عصر مدرن ، زندگی   ميتوانم  اعتراف  کنم که آن  موجودات  در دوره  های  باستان

در  عصر  حاضر من   (UFOاما در  ارتباط باپدیده )ما را  تحت  تأثير قرارداده  است .

که تا  کنون  اتفاق افتاده  است در UFA%از  همه رویت  های 99بشما بگویم  که  ميتوانم 

واقع یک  شی نا شناخته  پرنده  نبوده ؛ چون این  چيز  ها  هميشه  تکنولوژی  های نظامی  

در ایالت آرکانساس، هالری  کلينتون ، بچه  های فضایی را به  UFAبوده  اند.)سقوط 

 ه اخباربرید فرزندی می پذیرد(

مورد  دیگری که  ميخواهيم به  آن  اشاره  کنيم ، فرم  های  نظر خواهی  و پرسشنامه  



آنها  ميدانيد  که شما  هميشه  فرم  های  نظر خواهی  و پرسشنامه  دریافت  ميکنيد .هاست . 

و  توسط  ایالت  یا دولت ،یا قانونگذاران ، یا مقامات رسمی  و دیگران ، بين  مردم  پخش  

شما اهميتی  توزیع  ميشوند. واقعاً  فکر  ميکنيد  که  این  قدرت  های  حاکم ، در مورد  نظر

اً  فکر  ميکنيد  که  آنها  قبل  از  تصميم  گرفتن ،  منتظر می مانند  تا  قایل  می  شوند؟ واقع

 پاسخ  پرسشهای شان را  از  شما  بگيرند ؟

می  افتد  این  است  که بطور مثال،  این  سوال  مطرح    اتفاقی  که برای  این  پرسشنامه  ها

ميشود: فکر  ميکنيد  کشور بعدی  برای  حمله امریکا به  آنجا  ،کدام  است؟ اگر  نتایج اینطور  

که  ایران  کشور بعدی  است که  ندشابشود که  هفتاد  درصد از  مردم  امریکا اعتقاد داشته 

ود .این  در  واقع  مطالعه  ایست کنترول  شده  برای  برسی  بایستی  مورد  حمله  واقع  ش

استفاده  آنها قرار  می  گيرد . بنا بر  این  با   دميزان اثر  گذاری  تبليغات رسانه ای که  مور

و شگفت زده  می  شوند  و   دستيابی به  چنين  نتيجه  ای ،  آنها کامالً  از  نتایج راضی

سعی  ميکنيم  تا  مردم  را  کنترول   انه ای ما  جواب ميدهد . ما عمالً ميگویند  که  تبليغات رس

کنيم  تا فکر کنند که  ایران بایستی کشوری بعدی  باشد و بعد  نتایج  همه برسی  را  برسی  

 . کنترول ذهنیت  مردم امریگا(ميکنيم  و می  بينيم که  کار  ما  در  تبليغات  عالی است .)

   اصل موضوع  همين  است. 

ر خواهی  قرار گرفته شبه به موضوعی که  تازه درفیس بک  مطرح شده  و مورد  نظ)

و  ای  نشان  میدهد ات باال  میباشد  که  میزان باور مردم را  از اثر  تبلیغات رسانهموضوع

اده  ای نموده  وس ی  دینی حمله اساً به باور  هاغ که مایه  شیطان پرستانه  دارد راین  تبلی

 (چندآن را  می  پذیرند

 نمیدانم که این پژوهش چند درصد صحت دارد ، اما پژوهشی است قابلی تعمق. 

دیدم تکان  Mansoor Badry زمانیکه این خبر را در تارنمایی کاکای بزرگوارم جناب»

  خوردم و واقعا" گیچ کننده است.

https://www.facebook.com/mansoor.badry.54?directed_target_id=0


 «ا ما شریک سازید.از حضور شما عالی جنابان خواهشمندم که نظریات نیک تان را ب بناً 

 اصل متن  خبر:

 دوستان  گرامی  درود بر شما!

استيون بينر یکی از دانشمندان دانش ستاره شناسی و فزیک نجومی امریکا با دیدن عالیم »

زنده گی در مریخ مانند اسکليت جمجمه انسان ، اهرام های نيمه تخریب شده ، شهر ها و 

دهکده های تخریب شده ساخت دست انسانها با پژوهش تصویری ناسا در ماه جون امسال ثابت 

نخستين بار در مریخ شکل گرفته و بعدأ به زمين انتقال یافته است . او ادعا نموده که زنده گی 

نموده که ماليکول های ساختمان ) دی ان آ( انسانها از ماليکول های مریخ گرفته شده و در 

زمين یافت نمی شود . اگر حقيقت همين باشد که نخستين بار زنده گی در مریخ شکل گرفته و 

تمام داستانهای بهشت و آدم و حوا نوشته شده در تورات و انجیل به باد بعدأ به زمين آمده ، 

 «فنا میرود .

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225038814339545&set=pcb.225038851006208&type=1&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225038814339545&set=pcb.225038851006208&type=1&relevant_count=2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225038837672876&set=pcb.225038851006208&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225038814339545&set=pcb.225038851006208&type=1&relevant_count=2


 Mansoor Badryسایت  منبع  تصاویر   

 

 

يم که بحد  نصاب  نرسيده  مثالً بگوئ تایج  مشخص  شداگر  ن در نتيجه و موضوع  همين  است

 . % خواهان  صلح  واقعی  ميباشند02% خواهان جنگ با  ایران و02

آنها  ميگویند بسيار خوب  . بایستی  برویم  و روی  تبليغات رسانه ای  خود  کار  کنيم.  و آنها 

 فيصدی  ها  تغيير  کند .را  مونتاژ  موثر  تری  بدهيم تا  این  

 .است UFOاینکه   چرا من  چنين چيزی ميگویم  بخاطر پدیده 

از دهه شصت تعداد افرادی که  به  موجوددات فضایی  اعتقاد  داشتند ، بسرعت  رو به  

 افزایش  یافت 

این  تنها  موفقيت آنها  را  و در  عصر مدرن  ما  نيز ،هر روز بر  تعداد شان افزوده  ميشود.

تأیيد  ميکند و همچنين  طرح  هایيکه  اتفاق می  افتد تا اوالً  شما  را  طوری  کنترول  کنند تا 

که همه  جهان  UFOها باور  پيدا کنيد . ثانياً  برای  هدایت  و  کنترول حمله    UFOبه 

 .  نظم  نوین  جهانی  را  بپذیرنددشمن را بعقب  برانند  و    ایستی  با هم  متحد  شوند تا  این،ب

یک  مقام  رسمی  دولت، بمن  هوشدار  ميدهد که ممکن  است به  جنگ بين کهکشانی ، بسيار  

نزدیک شده  باشيم او  ميگوید  که دولت  بوش ، باآلخره  موافقت  کرد ، تا به  ارتش  اجازه  

روی  ماه  بسازند  تا  آنها  را  در موقعيت بهتری قرار دهند تا  دهد یک  پایگاه  پيش  رفته 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225038837672876&set=pcb.225038851006208&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225038837672876&set=pcb.225038851006208&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225038837672876&set=pcb.225038851006208&type=1&relevant_count=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225038837672876&set=pcb.225038851006208&type=1&relevant_count=1


رفت  و  آمد بينندگان فضا  را بطور کامل زیر  نظر  داشته باشند تا  در  صورت  تصميم  

 گرفتن  برای  شليک ، بتوانند به آنها شليک کنند.

استاده  است نشان   در  تصویر  ویدیویی  خانمی  که  در  حالت  بيانيه  در  پشت  تربيون 

آشنا   پرتاب  موشک  آمریکا پدرفندر   (Werner Von Braunميدهد : من با  مرحوم )

،  (  carolساعت و  نيم اول  اوبمن  گفت : )  ين  مالقات  من با او،  در  آن یکشدم.  در اول

چون  دروغی وجود دارد که بهمه   تو  جلو  استفاده  از فضا به  عنوان  صالح را  می  گيری

شيطانی  روسيه  شکل   سالح، ابتدا بر  مبنای امپراتوری گفته ميشود که  استفاده فضا بعنوان

گرفت . دشمنان زیادی  وجود  دارد که  ما  ميخواهيم عليه  آنها  این سيستم  جنگ افزار   

مستقر  در فضا را  بسازیم. اولين  آن  دشمنان، روسها بودند  که  در  آن زمان  وجود  داشتند. 

ا کشور  های  شرور یا  بعد  تروریست ها ،  بعد  کشور  های  جهان  سومی حال  ما  آنها  ر

)اجساميکه برای خواهدبود. کشور  های  نگران کننده  می ناميم. بعد شبه  ستارها وسيارات

و بعد او  اینها را بمن  مرتب  نينی  بفضا از زمين  پرتاب کرده اند( ینچجاسوسی کشور  های  ا

ت  فضایی  خواهد بود تکرار  کرد .  و  ورق  آخر  و  ورق آخر. ورق  آخر ،  تهدید  موجودا

کار کرده که بعد  ها   MX. به  عنوان  متخصص  جنگ ، بعنوان  کسی که روی  موشک  

وارد  اینکار  شدم او  گفت  که  خواهی  فهميد که  چرخشی بدور خود وجود  خواهد  داشت تا 

فضا   دشمن  هایی  پيدا  شود  تا مجبور باشيم عليه آنها،  سيستم  جنگ افزار  مسقر  در

نکه  اساس  ؛ به  جز  آبسازیم.ما باید انتظار داشته باشيم که  هزینه  کنيم.این قاعده  کار  است 

 آن بر مبنای یک  دروغ  است.

.به  واقع غير  عادی   Silverbugبشقاب  پرنده ای با سرعت مافوق  صوت بنام  سلور بگ    

موتور جت را  نشان  ميدهد که قابليت   .نقشه  ها  با  جزئيات یک  پرنده با  چندین  بود  

مانور  و سرعت  حيرت انگيز خود را برخ  می  کشد . این یک  ایده فریبنده  است  که  این  

موضوع  ممکن  است با  کار دانشمندان  آلمانی ارتباط  داشته  باشد که تکنالوژی  بشقاب  



نچه  مورد  نياز بود ،  چند داستان آ جهانی دوم به امریکا  آوردند.  پرنده را در پایان  جنگ

يما را می  بينند  و به  مردم  هوا  پسرای  خاص بود. شما  چه  کار  ميکنيد زمانيکه 

که  خارج  از پایگاه هوایی  کامالً غير  عادی  دیده اند  یگزارشگران  ميگویند  که  چيز

ایاالت  نوادا پرواز  ميکرده. رک  و  پوست  کنده ،  این  منشأ تعداد زیادی  از رویت  ها از  

نقش   CIA.سازمان سيا  15 ، 5911در سالهای  بود UFOاشيای  پرنده  نا شناخته یعنی  

سازمان سيا  و  ارتش   داشت و  UFOمهمی در تشویق  مردم برای باور  پيدا کردن به  دیدن 

سعی  کردند برای بيرون دادن  چنين  داستانهایی، به  گزارشگران  کمک  کنند تا به  این  

که  دیدند ،  منحرف  آنچه "واقعيت"وسيله ،  توجه  کشور  به  ویژه مردم  این ناحيه  را  از  

 کنند.

رنده نا شناخته را روی  نوار  یی  مکزیک ،  تصویر  یازده  شیء پخيابان  نيروی  هوا

ویدئویی ضبط  کرده اند .نيروی هوایی مکزیک ، ویدئوی را  منتشر  کرده که برخی  از  شما 

، به سختی  ميتوانيد  آنرا  باور  کنيد . یک روزنامه  نگار  می  گوید که  ویدئو  تصاویر  از 

UFO  مکزیکی هستند. ی نظامی قيب  یک  هواپيمارا  نشان  ميدهد که  در  حال  تع ها 

 ها چيست؟ UFOخوب  حقيقت  

داستان تالشهای  پی  در  پی  برای ساخت انواع  کامالً جدیدی  از  هوا نوردی که  تحت  

در  UFOشدید ترین  تدابير امنيتی  کنترول  ميشود ، بطور  پيچيده  ای با  ارتباطات  ما با   

 گره  خورده  است .  سال گذشته ، 52طول 

 :تصویر می کشيمبها را  UFO  ا  چند  تيپ یا مادل  از  در  این ج



 

 

 

 

 



 

 

 

 

اطراف  خلبانان  پرواز  ميکردند یا  اتفاق  شهر  5990چه شهاب  های  نورانی ،در سال 

روز ول در پنج سال  بعد . استدالل  متقاعد  کننده ای  و جود دارد که بایستی  ارائه گردد. 

توضيح ساده ای  برای  بسياری  از داستانهایی  اینکه  تکنولوژیهای سری و محرمانه  ارتش 



UFO .ارائه  ميدهد 

ناسا ، فرود فردای شاتل  را بخاطر موجودات فرا  زمین به  هوشدار  ميدهد:   فاکس  نیوز

 .تاخیر انداخت  

،  5991پنهان کاری  دولت و قانون امنيت  ملی  سال  در مورد  Catty O’Brienسخنرانی 

هر زمانيکه دولت  راز  هایی  داشته باشد که بتواند  آنها را  از  ما  مخفی نگه  دارد اساساً  

سال  جلو  تر  از  ما  هستند و  از    01آنها  در  مورد  تکنالوژی اطالعات ،دانش  وراز  ها ، 

. من  در طول سالهای گذشته، به  دفعات  شنيدم که طرح ند آنها عليه  ما  استفاده  ميکن

 این  است  که  کار  هایی صورت  گيرد   نظم نوین  جهانیراهيابی و  جهت  گيری به سمت  

تا مردم  این  کشور و  جهان ، کامالً احساس  عجز  کنند  از  اینکه  بخواهند از رخ   دادن  

 جلو  گيری کنند.  نظم  نوین  جهانی

طرح سلطه  جهانی ، با  گفتن  اینکه  ما  توسط  موجودات  بيگانه ، مورد  حمله  واقع  شده  

.  اوه  لطفاً  سازمان  ملل   متحد بيا و با  ما  کمک  کنایم طوری که  ما هم  خواهيم  گفت : 

حواس  تان باشد، طرحی در  حال سازماندهی  است . برای  اینکه  از  طریق تکنالوژی و 

داشته اند ، مردم قانون امنيت ملی ، مخفی  نگاه   زیر لفافه طالعات  محرمانه  ای که  آنها  راا

 را  مطيع  خود سازند.

 چگونه  چنين رویدادی را  اجراء  ميکنند؟   شما  خوهيند  پرسيد ، آنان

 چگونه ما فریب  چنين  دروغی  را   ميخوریم ؟

به  همان  روشی  که  آنها ،  رویداد  های  دیگر را  اجرا  کردند  طوریکه شما هم باور  

کردید .با بکار بردن  افزار  های یکسانی که بشما اجازه  ميدهد که فریب  چنين  دروغی را 

 بخورید . 

دو  هوا  پیما با برجهای سرخط اخبار  یا  اهم  اخبار با نوسته  های  روشن  وضخيم: 

  ند.مرکزتجارت جهانی  بر خورد  کرد



 

 چينی را  تأیيد کرد.–نوار  القاعده انتخاب مجدد بوش  

همانطور که ویليام  شکسپير  گفت:،  تمام  جهان صحنه  اجرا است  و ما  تنها بازیکنان  آن 

 روی  جهان  هستيم . که  در  واقع  درست  است .

تهدید  از  جهان بيرون  داریم تا  باعث  شود  ما  این  احتماالً ما   نياز به  مقداری  ترس  و 

 مرز  مشترک را شناسایی  کنيم .

هر از گاهی  فکر  کنيد چنانچه  همه ما با یک  تهدید  بيگانگان  خارج  از  این  جهان ، مواجه  

 می  شدیم ،  چقدر  اختالفات  در سراسر  جهان  کمرنگ تر  ميشد .

 بيدار  شوید !

 توسط  بيداری اندیشه ن:متترجمه 

 ( Noreagaaa and Achernahr طرح تولید ،پیش کش:

 مرجع  تصویر:گوگل

 صفحه  پردازی و نگارش  مجدد  از متن با  حواشی: عبدالواحد سيدی

 


