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م  نوین  جهانییورش نظ  
 انرجی معماری

وچهارم  بحث سوم   

 گرفته  شده  است( freedomtouساخت  این قسمت از)

:برای  اینکه  بفهميد ساختماها چرا بصورت  کنونی ساخته شده اند ،  ابتدا معماری و انرژی

تاریخی  بمنظور  هدف  خاصی که  آن  انتقال  ندین  بنای  ید مفهوم انرژی  را  درک  کنيد. چبا

ون نوع .چانرجی  است، طراحی  شده اند. اما  هيچکدام  اینها بدون  شما نميتواند  انجام شود

تعيين  کننده  نوع   اعمال ومراسمی که  در  درون  یا  در زیر این بنا ها انجام  می  پذیرد



هر  چيز  دیگری  در جهان ميتواند در راه   انرجی  است که انتقال  ميشود.این قضيه  مثل 

 مثبت ،  یا  در  راه  منفی  بکار  گرفته شود.

 همترین  طرح  معماری  برای  انتقال  انرژی  چیست؟م

وی  ترین و  مرثر ترین حالت برای  جهی ها....گنبد ها.این طرح ها  قها  ،  هشت  وهرم

درک  کرده  اند زیرا  کاربرد  این  طرح  ها ،   ؛  طبقه  ممتاز  بخوبی انتقال  انرجی  هستند

در  بنا  هایی  که  ساخته اند،  بسيار  مشهود  است،  در  حاليکه   مساجد  ،  کليسا  ها  و  

خانه کعبه قبله   کنيسه  ها،  بگونه  ای  ساخته  شده  اند تا  انرجی  مثبت  را  منتقل  کنند.

مسلمانان  مرکز  اصلی و  عمده  انرژیهای مثبت 

 



  

ند  گوشه  ای  اباصوفيه با یک گنبد اساسی و گنبد  های  فرعی و برجها مرکز انتقال  مسجد چ

 .اند مثبت انرژی

 در  حالی  که  طبقه  ممتازبنا  هایی  ساخته اند تا انرجی  بدی و شرارت را  منتقل  کنند. 

 

 صر سفيد و مرکز تعليمات  حقوق بشرمانند ق



 

ی  در  سر تا  د بياید تا زمانيکه انرژدر  نهایت این  جنگ  بر سر  انرجی  است. دجال  نميتوان

ار  بگيرد ما  از روی تصاویری  که  در  این سریال  سر جهان ،  در  وضعيت  مشخصی  قر

  و صرفاً تا  بشما نمایش   دهيم  صرفاً   ما نداریآز  آن  کار  گرفته  شده  است  و  امکانات  آنر

 نرا از ماشين  گوگل بشما آوردم .چند  تای  آ

در ( Achernahrتوسط) این تصاویرا شرح  دهيم مشآنرا  از  طریق  نوشته ب کوشش  ميشود 

ج  م گرفته شده  است. این  تصاویر  که  از  شهر  های  نيویارک شيکاگو و از بر8002 سال

وی  فته  شده در قسمت باالیی  خود  شکل کرهگر« یدوب»خليفه  در  امارات  عربی  

صفحات در هم  آميخته اهرام    اط قطع شدهدارندشطرنجی  که  به  سمت  کره  باال  ميرود.نق

برج  دبی  بلند  ترین  آسمان  خراش جهان از  زمانيکه    هو  البت نشان ميدهدثالثه  مصررا

ار پيش،  دبی  تقریباً  بطور ثابت دچدود  پنج  ماه   عنی  در  حگذشت،  ی اییپ 8000برج  از

پایی  رسيده  و  هنوز  باال  می رود .دبی  که اکثراً 8590به  مه  گرفتگی  است.هم اکنون برج

هيچ هوا  شناسی  .  و  در حاليکه نباید چنين  ميشد صحرا  است  هم اکنون  مه   آلود شده  است

 طه  را  توضيح  دهد .این رابرخداد د نميتوان

اگر  این  شهر با  طراحی   ميگوید : من  در  شگفتم.... چه اتفاقی  خواهد  افتاد ،   یپژوهشگر

 منحصر



 شود؟ ساخته جهانی تجارت جهانی ش  مرکز بفرد

 

این   تواند ياین ساختمان  انرجی  محيط  اطراف  خود را  مهار  خواهد  کرد البته  هيچکی  نم

تی تنها  موجودات زنده  ميتوانند انرژی  ای توليد  کنند که  وق   کان  مشهور را انکار  کند.م

تمام اطراف  شما  را  پر  گرده  است. .  کهت سه یقابل  مهار  کردن  باشد.  این   چيز 

تقالی  کننده  در باره  نوع  انرژی  ان  عيينت  ماً ومدرین  بنا  ها انجام  ميشود،  ع کاری  که 

نا  های  روی  .  اگر  خود تان  تحقيق  کنيد ،  خواهيد فهميد که  مهمترین ب «آخر الزمان»است.

 یقاطع خطوط انرژی  ساخته  شده  اند.خطوط انرجی  مکانها زمين ،  در  محل  ت

اشکال هندسی  مقدس،    .هنگامی کهيژیک انرژی  روی  زمين  را  مشخص   ميکند استرات



است   ی و معماری همراه هم باشند ،  آنگاه یک  دروازه ستاره  ای ساخته شدهخطوط  انرژ

این  طع داشته باشند  و بازشوند.اتفاوت  اجازه  ميدهد با  هم تقکه به  ورودیهابا  ابعاد  م

دروازه « شما را  بفاصله یک مليون سال  نوری  از  خانه  هایتان دور  ميکند»دروازه نوری

 « آیا  شما  را باز  خواهند  گرداند؟»ی ستاره  ای اما 

  این ستاره یا  دروازه  ستاره یی نماینده  تقاطع  در  دو  جهان  است؟ 

فراعنه  است که  در  هر   انیرابطه  با  صهيونست  ها اُبِلسک یکی  دیگر  از  بنا  های  شيط 

«  رکپارک مرکزی نيو یا»،« برزیل»-«مصر»ایی  اطراف  شما  پيدا  ميشود ج

بر جای مانده  از  پيروان  شيطان ،  نشان  از فراهم  کردن   شواهد« واتيکان»، « واشنگتن»

  لی مهم نيست  چقدر تالش کنند ، به  لطف  خداوندوی دهد.  مظهور دجال ن شرایط  برای

نچه  در  های  بيشتری  در  این  جهان از  آچيز پيروزی از  آن  پيروان  نور خواهد بود.

يدا  ر همسایگی  تان   پدنشان  دهيد  چه  چيزی   .تلویزیون  بشما  خورانده  ميشود وجود  دارد

 کرده  اید.

 

 

 

 بخش چهارم



 نبرد  برای  انرجی  انسانی:

در  قسمت  قبل برایشان سنگين  بود ،  در  این  قسمت    کسانيکه مفهوم مطرح شده   برای

اصول  را  برسی   مختصری  ميکنيم:قبالً  در  مورد چگونگی  کنترول  شمادر  سه  سطح  

 جدا اما  مرتبت  بهم  بحث  کردیم .

 (mindذهن ) .1

 (bodyبدن) .8

 (soulروح ) .0

اهميت  این سيستم کنترولی  ، نخواهيد  توانست  اگر  نيرو های  بالقوه  خود را  نشناسيد

 رادریابيد. مفاهيمی که  شما  باید  فرا  گيرید ، به  این  شرح  است:

تی بدن  تان را به  کوچکترین انشتين همه  چيز  انرجی  است ! وقنظر به قانون  گرانشی 

 ساختار هایش  تجزیه  کنيد ،  بعد  از  سلولها  و  مالکيولها ، به  چه  چيزی  ميرسيد؟

 . ونيوترنها اتم ها  الکترونها  و  پروتونها

 ه  معنی  است؟این به  چ

عالم یعنی  شما  در بنيانی  ترین  شکل، از انرژی ساخته  شده  اید.  و همچنين  جهان  و 

یعنی  خداوند شما  را به صفت  یک  انتقال  دهنده انرژی خلق   )سبحان  هللا( اطراف  شما

ر اینکه  شما  ان  ميتواند  روی  شما اثر بگذارد .  و  از  آن  مهمتکرده  که  محيط  اطراف  ت

 یهای  اطراف  تان اثر  بگذارید .ميتوانيد روی  انرژ

شما  ميتوانيد  انرژی  مثبت یا   منفی را از  خود  صادر  کنيد .  همچنان که  ميتوانيد  توسط  

 يد.باشپذیرمثبت و یا منفی  تأثير   انرژیهای

 م  چگونه  کار  ميکند؟این  نظا

نوسانات باال  کنيد ،  این  انرژی  با   به   صادر  کردن انرژی  مثبت با  اگر  شما  شروع

انرژی  بيرونی  از همان  نوع  یعنی    مثبت ترکيب  ميشود و  این  کار  شما  را در  ميدانی  



ليدی  از  پ قلبهایشان را نگه  ميدارد  از همين سبب  است که  اشخاصی که   از  انرژی  مثبت

د و اگر شما انرژی  منفی صادر  نهای  نفس تزکيه  کرده اند  هميشه  عابد  و  پرهيزگار  ميمان

و  شما را   در  ميدانی  از انرژی منفی نگاه کنيد ، با  انرژی  منفی  بيرون  ترکيب  می  شود 

ز  خواهد  گشت؛  من  یک  مثال  تان باميدارد بنا  بر این  ميگویند : هر  کاری  کنيد  بخود  

تاریخ  ارائه  ميکنم :قبل  از  اینکه  چنگيز  به  ممالک خوارزم  و  خراسان و نيمه دنيای   از

نداده  بود  و  از   منفی  خود  را  بيرون  تبارز   یقرن  هفتم  هجری  حمله  کند  چنگيز  انرژ

سلطان  محمد  خوارزمشاه روان  کرد و  نزد همين سبب  سفرایی  با  تحفه  های  گرانبها 

گفت: من  در  شرق پادشاه  ميباشم و  تو  در  غرب پادشاه باش  به تو  کاری ندارم، برخالق  

چنگيز  یکی  از  سرداران خوارزمشاه  به امر  او  گوش و بينی  سفرا را برید و سوداگران و  

ز  چنگيز  گفت  همان  سردار تو  که  این  تجاران  معيتی سفير  های  جنگيز  را  کشت ، با

جفا را با من  کرده  است بمن بفرست  و یا خود  جزا بده باز  هم  خوارزمشاه که  نيروی  

ا  يامهای  چنگيز را ناهریمنی خود را بيرون داده بود  و به  تکبر امپراطوری  گسترده  اش پ

)اهریمنی( خود را از  باطن  خود  بيرون  نگير  انرژی  منفی دیده  گرفت  . همان بود  که  چ

کشيد  و  نيمه دنيا  را  بخاک و خون  کشيد و سرنوشت  خوارزمشاه و خانواده  اش  همانند 

 يده  شد؛بنيت  های  مثبتش در هم  کوداو  با مردم و  م  رعایایش  شد  و امپراطوری  بزرگ

يگردد. نظر به  این  بخود  تان  بر   م  نيدست  که  ميگویند  هر  کاری  که  کبنا  بر  این  ا

ارب  ميتوانيم  بگویيم شما  بسيار  تحت  تأثير محيط  اطراف  تان  هستيد.به  همين  خاطر  تج

عت احساس  خيلی  دهنده طبي یو شاف  هاست  که  شما در  کنار  انرژی مثبت نجات  دهند

اگر  منفی  هم  نباشد ، احساس    در  کنار  انرژی  مرده  شهر،  حتیاما ! خوبی  دارید .

خوبی  ندارید. بعنوان  مثال  اگر  شما  وارد  یک  مسجد  شوید،  مستقيماً  انرژی مثبت  و 

روحانی  را احساس  ميکنيد.در بسياری  از مساجد  نوشته  های  است  که نماز گزاران رایاد  

خدا همراه  نياورید .  وقتی    آوری  ميکند  که  در  این  مکان  چيزی  بجز عبادت و  یاد



مؤزنی آزان  ميگوید  درلحن صدایش  این  جمله  ملکوتی فضای  شهر را  پر  مينماید  که 

با شنيدن  این ميباشد که  مسلمانان  بجایی که  در  آن  رستگاری  ونيکویی شما موجود  بيائيد  

آواز دسته  دسته  از خانه  ها  و شهر و دکان خود به  سوی  مساجد  می  شتابند.  نيرویی  که  

آنها را  بسوی مسجد  هدایت  ميکند  نيروی   مثبت  و  ملکوتی است.و  از  همين سبب  است  

« ود  نياوریدهيج  چيز بجز  عبادت  و یاد  خدا  با خ»که  در  مساجد  نوشته  شده  است  

بخاطر همين  عبادت  است  که  انرژی انتقالی  مساجد بسيار  مثبت  و روحانی   است. و  

در صد مساجد  بشکل  یکسان ساخته شده اند تا  انرژی مثبت را   55بهمين  نسبت  است  که

یا  هشت  ،  تقریباً  تمام  مساجد با یک  گنبد   منتقل  کنند. ستونهای  هشت  وجهی و  گنبد  ها

وجهی ساخته  شده اند .از  مساجد  معمولی اطراف  شما  گرفته تا  مشهور  ترین   آنها ،  

ستونهای  هشت  وجهی و یک  گنبد  و  این  معماری  مختص  به  مساجد  نيست . فکر  

ميکنيد  چرا  این  گونه  است جا هایی  که  خداوند به  هر اسم و  رسمی پرستش  می شود این  

 نه اند؟گو

چون  هشت  وجهی ها ،  گنبد  ها و  هرمها ،  قویترین ساختار ها  در  انتقال  انرجی  

 هستند.ولی  چه   چيزی  بر  نوع انرژی  انتقالی  تأثير  ميگذارد؟

نوع فعاليتهای  انسانی که  در  آن  ساختار  ها  انجام  می  پذیرد. و  وقتی  به ساختمانهای  

فعاليتها یا  ئن باشيد  بسياری  از مانهای طبقه  ممتاز می  رسيم مطمتدولتی و  دیگر ساخ

تشریفات، بعد  از زمان  اداری در آنجا  انجام  می  شوند که  منجر  به  مهار و انتقال  انرژی 

 منفی  یا  شيطانی  خواهد  شد.

 :فراماسیونهاو  اما  

یا اطالعات   و  نيستند  سخ دادنمی توان گفت این سؤالی است که افراد بسياری قادر به پا

دقيقی در این رابطه ندارند. این در حالی است که این تشکيالت و اعضای آن، نقش مهمی در 

 .مسلمانان امری الزم و ضروری است  ما  برای  تشکيالت،  این  تاریخ داشته اند و شناخت



آزاد.   بنّای  یعنی  (Freemason) فراماسون  بنّا،  یعنی   (mason) ماسون  کلمه ی

اکثر وجوه   و  جهان  دولت های  ارکان  یک تشکيالت منظم جهانی است که بر  ماسونری

هم آزادانه عمل می   بسيار  زندگی سياسی، اقتصادی و فرهنگی جوامع، سلطه یافته است و

نی فراماسون ناميده می شود. ساختما  یا  ماسون  است،  فراماسونری  عضو  که  کسی  کند.

از بزرگترین اهداف گروه های ماسونی   یکی  دارد.  نام  لژ  ماسونهاست  فعاليت  که مرکز

 این است که زمينه را برای حکومت فردی از بين ماسون ها با عنوان نمادین ضد مسيح

(Antichrist  =  ،)دجال 

 

آماده کنند.  (New Pharaoh) از گروه های ماسونی، فرعون جدید  بعضی  تعبير  به  یا

فراماسونری جمعيتی سّری است که کسی به راحتی نمی تواند در حریم آن نفوذ کند و اگر هم 

کسانی توانستند به   راه یافت، مکلف است اسرار آن را مکتوم نگه دارد؛ اما با این وجود،

اسرار افشای   و  کشف  به  موفق  حریم آن نفوذ کنند و به اسناد و مدارک مهمی دست یابند و

توطئه است که این توطئه   یک  مسئله»   که:  هستند  آنها شوند. همه ی این افراد متفق الرأی

از اواخر قرن هجدهم آغاز شده و تا به امروز هم با موفقيت تمام ادامه دارد و هدف نهائی آن 

 « شیطانی»ایجاد یک حکومت جهانی 



 

 

«یک مبارزه وسيع و بی امان دست زده اند است و برای پياده کردن آن در سراسر عالم، به
1
  

                                                        
1

 در سراسر لژها و نشریات ماسونی به چشم می خورد  هيروگليف  نوشته های  همچنين  و  ابوالهول  مجسمه های  اهرام،  نقوش  

 



این   در  کولمن، –نوشته ی دکتر جان « کانون توطئه های جهانی 000کميته »کتاب 

شواليه  های   مانند   پنهانی  نظامهای  موجودیت  دليل»    می گوید:  چنين  زمينه

  : سنت جان  اورشيلم، عبدسلحشورانم

 

 مخفی )ماسونی( چه می تواند باشد؟   اجتماعات  سایر  و  ميلنر  گروه  و  ميزگرد  مردان  و 

 

می   تشکيل  را  جهانی  فرماندهی سلطه گری  گسترده ی  زنجيره ی  اینان، بخشی از 

 المللیبين   امور  سلطنتی  ناتو، مؤسسه ی  سازمان    رم ،  باشگاه   از   که   دهند



این افراد و گروه ها به این  امتداد دارد. ، 000یعنی کميته ی    توطئه گران،   سرسلسله ی   تا

 اجتماعات 

  

   

 

    نياز دارند، چرا که اعمالشان شيطانی است و بایستی از چشم جهانيان به اسرار آميز   و پنهان

بماند دور
2

) 

 یک توضيح: در کشور های غربی گروه های مختلف مخفی و سری فعاليت می کنند که بعضآً 

  دارند.  و ...  روشن فکران (  روشن ضميران،  Illuminati )  =چون  نام های اغواگری

                                                        

 
2

 کانون توطئه های جهانی " نوشته دکتر جان کلمن 000بخش هایی از کتاب "کميته   



 

 

 

هستند که دست   شيطانی  گروه هایی توطئه گر و پيرو اهداف  نامبرده ،  گروه های  اکثر 

وجود تفاوت های   با  گروه ها  این  بسياری از آن ها برای محققين رو شده است. اکثر

این گروه ها اطالق می   به  که  اسامی  دارند.  یکسانی  اهداف  ظاهری، عقاید مشترک و

  : Theosophical Society)شود عبارتند از



  

، Occult ،Secret Society، (نامی که به هيچ عنوان درخور آنان نيست

Illuminati،The Committee of   000،  MasonryوFreemasonry.    از این به بعد

 سخن می گویيم ، عالوه بر اعضای  وقتی از ماسون ها یا فراماسون ها

Freemasonryو  Masonry  نيز  دیگر  هایگروه  اعضای  منظورمان  خاص،  طور  به

 .عام می باشند. چرا که این گروه ها همگی عقاید و اهداف مشترکی دارند   طور   به   

 فراماسونریمنشأ 

باستان کسب   مصر  شيطانی  و  فراماسونری عمده ی تعليمات خود را از حکومت طاغوتی

الحادی فراگرفته است.   حکومت های  بقيه ی  از  نيز  اندکی  تعاليم  چند  هر  است،  کرده

را می توان در   باستان  مصر  فرعون های  طاغوتی  در هر صورت رد پای حکومت

 .سراسر تعاليم ماسونی یافت

 :شواهدی که بر این مدعا صحه می گذارند، به قرار زیرند

در سراسر   هيروگليف  نوشته های  همچنين  و  ابوالهول  مجسمه های  اهرام،  نقوش 1– 

 . لژها و نشریات ماسونی به چشم می خورد

فراعنه  زمان عبارات مصری است که در دعاهایی که فراماسون ها می خوانند، مملو از 2– 

است استاد فراماسونری ،   )َمَعت نِب ِمن آ، َمَعت َب آ = بزرگ  استفاده می شد. برای نمونه:



 بزرگ است روح فراماسونری

 نماد   و   عالمت  دارد،  فراوان  کاربرد  فراماسونری  در  که  نمادهایی  از  یکی3

در   هرم و چشم  است که به صورت یک : eyeAll seeing   «چشم جهان بين»  

 .بوده است  باستان   مصر   خدایان   از   یکی   به  مربوط  نماد  این  می باشد.  آن  انتهای

 نباستا خدای خورشيد ( در مصر rah )یا چشم Horus چشم  عالمت معروف فراماسونری

. فراماسونهاعالمت و نماد بحث برانگيز « ستاره ی شش گوش  4– 



 

  



 

گوشه در باالی در ورودی لژ  6مراسم ماسونی افراد رده پایین لژ )به دو عالمت ستاره 

شناخته شده است و « یهودی ها»این عالمت در افکار عمومی به عنوان نماد (.توجه فرمایید

جزء   هم هم می گویند؛ ولی در حقيقت این نماد« مهر سليمان » یا « ستاره ی داوود » به آن 

است و نماد   شده  ساخته  مصر باستان  نمادهای الحادی بوده که بر اساس تفکرات الحادی

البته   و.... است.  ماه و خورشيد  تعادل طبيعت بين زن و مرد، طبع سرد و گرم، الهه های

مکتب های شرقی نيز با   عالمت مذکور در مکتب های الحادی دیگر، مانند هندویيسم و دیگر

است که این تفکر تعادل عالم خلقت، متفاوت   مهم این  اهيم مشابهی به کار می رود. نکته یمف

این   اسالمی،  در اسالم نيز مفهوم تعادل وجود دارد، اما در دیدگاه  با دیدگاه اسالم است.

مکاتب شرک آميز نامبرده، این تعادل را خدایان   اّما در  وق خداوند یکتاست.تعادل مخل

برای مثال در تفکر مصر باستان، از امتزاج قدرت   کرده اند.  ایجاد  مختلفی با کمک هم



   وIsis   خدایان

Osiris در عالم خلقت ایجاد شده  ، تعادل

ی عجيبی که وجود  نکته گوشه : نماد تعادل خلقت از دیدگاه مکاتب شرک آميز 6ستاره .است

شيطان پرستان نيز عالمت مذکور را قویترین عالمت خود می دانند و   دارد، این است که

 : Web of Darkness » کتاب  در  می نمایند.  استفاده  خود  شيطانی  مراسم  در  آن  از

شيطان پرست معروف( در زیر این عالمت نوشته  SellersSean  )اثر  «شبکه ی تاریکی 

  :شده است

از   ستاره ی شش گوشه    است.   شیطان پرستی   در   عالمت   قوی ترین   عالمت،   این

درست شده است که معّرف    کوچک  مثلث  شش  و  شش گوشه )زاویه(  شش ضلع،

نيز شيطان پرستان عددی    و  مسيحيان  بين  در  عدد  این   «می باشد.  666  عدد



 ميباشد   Antichrist دجال یا  و نشان دهنده ی  است  خاص  و   ویژه

به همين   است؛ Antichrist  هدف اصلی شيطان پرستان و فراماسونها به حکومت رساندن

 .محسوب می شود  نمادشان  که ستاره ی شش گوش، بهترین و قوی ترین  دليل است

زبان انگليسی   در  که  « hex »   کلمه ی  حتی  که  است  شده  نوشته  کتاب  در  در ادامه 

« شش گوش   ستاره ی آسيب رساندن می باشد، از کلمه ی  برای  تالش  و  نفرین  به معنی

 .گرفته شده است

، نيز از دوران مصر باستان اقتباس شده است. فراماسونها بيوه  زنیا  (Isis) افسانه ی ایزس 5

همان طور که ذکر شد در باور   باشنداعتقاد دارند که تمام ماسونها فرزندان زن بيوه می 

الهه های مصر باستان بودند که در اثر ازدواج آنان تعادل طبيعت  Osiris و Is ،isقدیممصریان 

  Isisو خدای شهر های مردگان گشت. بدین ترتيب  مرد  Osirisبه وجود آمد. بعد از مدتی

 .بيوه شد

کار می   ماسونی به است و در لژهای  Isisکه نماد (Ankh) عالمت آنخ 6

 (Feminists) نشانه ی فمينيست ها  امروزه به عنوان سمبل جنس زن و  عالمت  این .رود

  نيز به 



ا   ع

رواج تفکر فمينيستی در  .ر می رودکا

می باشد.   ماسون ها  جانب  از  احتماالً توطئه ای  و  بوده  مشکوک  نيز  جهان

زن و مرد اسالم و سایر ادیان الهی را قبول ندارد و به بهانه   حقوقی  دیدگاه تساوی  )فمينيسم

، این حرکت  در  شروع   زنان، در جهت اهداف استعماری قدم برمی دارد  حقوق  ی احقاق

قرن  نزدهم شيوع  یافت و ما  صد ها مثال و  تصاویری برنگ های مختلف و  از  سوی 

ه  بطور  زننده  ای موقعيت زن را  در  نظام یش  بگذاریم کامراجع مختلف  ميتوانيم به  نم

 خانوادگی طردميسازد.



در افغانستان  نيز این  نظام بطور ضعيف آن  در  زمان شاه امان  هللا  و بعداً در زمان  محمد 

 اتب  ز طریق مکوان  را  ايز شروع  شد  که زنان و دختران  جظاهر شاه بصورت احتياط  آم

کات  در  کابل موجب  باز شدن  شبانه دعوت  مينودند  که  این  حرلس  اجدر  م ودر جشن  ها 

در زنبق طالیی ،ساعت ،  مارکوپولو ، فانوس )اليکين(  89های  شبانه  از  قبيل  کلپ   کلپ

شهر نو  کابل  شد و بعداً  که  نظامهای  سياسی  در  افغانستان  تغيير کرد فمنسم  نيز  دفن  

زنها در  حکومت بعضی موسساتی بنامهای مراجع  حقوقی برای  تاریخ  گشت. اگرچه  

،  ماللی  جویا ، خانم  کوفی ،  قدریه  یزدان  پرست سيما ثمر،و زنانی مانند کرزی بميان  آمد 

که بعضاً این زنها در انکشاف و کمک رسانی  به  مدندو سایرین رویکار  آشکریه بارکزی 

ه بسياری از این زنها در  کرسی  های  مجلس نمایندگان و  زنهای افغانستان مثمر واقع شند  ک

یا « سازمان آزادیبخش  زنان  افغانستان »حتی وزارت جای گرفتند.  بعضی زنهای دیگر

مالً کاری  را روی  کاغذ  ایجاد  کردند  ولی  ع )راوا( را نيز کار گذاشتند که فعاليتهای شان

رلمان اخراج ز  اثر  تگ روی  های خود  از  پاهم  اشد و ماللی جویا از  نزد شان  ساخته  ن

 ؛  و فعالً در  غرب زندگی  ميکند

 ریشه های  فمنزم در باستان:

ونی ل کنوسمب    (آنخ فمینیسم   )، ( آنخ ماسونی ) ،(آنخ مصر باستان )، ( آنخ امروزی)

      زن



زایندگی و باروری در   نماد  که  د نما  این (Obelisk): ستون سنگی با نوک هرمی 7– 

 .مصر باستان بوده است، در بناهای ماسونی متعددی به کار رفته است

 

Obeliskبنای یادبود ماسونی  ،  پارک مرکزی نیویورکObelisk  ،  تن واشنگجرج

ها دقيقاً به شکل فوق می  Obelisk توجه کنيد کهیکی از فراعنه مقبرهو

ستون سنگی منشوری شکل هستند که سطح مقطع مربعی دارند و در   صورت  به  و  باشند



نداشته   را  فوق  ویژگی های  که  انتهای آن ها نيز هميشه هرم وجود دارد. بنابراین بناهایی

 محسوب نمی شوند.  Obelisk باشند،

جادو  زاد  هستند تا  از انجام  مراسم  تشریفات و در  پشت  در   های  بسته  آ فرامسيونها

سطح  ند. و این  مراسم  تبدیل به  هایی که  از نياکان شان به  آنها رسيده  است ،لذت ببر

می نامندو  تقریباً  تمام ساختمانهایيکه طبقه «  رتبه»بندیهای اعضای  شان  ميشود که انرا  

زیرا   این  ممتاز  صاحبان آن  هستند،  از  ساختار  های بنام  هندسه  مقدس  استفاده  ميکنند.

مفهوم  جامع،  نسل  بنسل  منتقل شده  است. که قصر  سفيد  بنای  یاد  گاری  واشنگتن ،  

نتاگون  که  به  شکل ذوذانقه یا  هشت  ضلعی اعمار  ه  آزادی  امریکا و  حتی تعمير  پمجسم

 شده  است ميباشند.

  

زمانيکه  توانستيد رابطه  بين  معماری ،انرژی و  خود  تان  را  دریابيد کم کم  می  فهميد که  

که  در  «دروازه  ستاره» چرا  ساختمانها بصورت  کنونی  ساخته  شده اند. حال  وقتی  به 

 بخش  قبلی  به  آن   اشاره  شد  می  رسيم  منظور مان  چيست؟ 

بخاطر  ميزان  « نقاط گردابی»طی روی  زمين  هستند به  نام  دروازه  های  ستاره ، نقا

.اتفاقی  که افتاده  این  است  که طبقه  انرژی زیادیست که  در  آن  نقاط  متمرکز   شده  است

جائيکه  گردابی  ساخته اند .  و  از  آ  ممتاز بسياری  از  ساختمانهای  شان را  در  این  نقاط



خدای واقعی  شان    -شیطان–لوسیفر طبقه ممتاز  شيطان  پرستندو به  این  باور اند  که  

است.شما  باید  متوجه  شده  باشيد چه نوع  از انرژی در  این  ساختمانها منتقل  می  شود. ویا  

انيکه چه  نوع  موجوداتی توسط  این  منسک  جادویی و شيطانی  احضار  ميشوند.سياستمدار

توسط  ماسيون  ها  پشتيبانی  می  شوند ،  جهان بينی ماسيونی را   ترویج  ميکنند. لژ های  

مخفی  ماسيونها برروی  اعضای  ارتش  فرانسه  باز شد؛ طرز  تفکرفراماسيونها به  افسران  

نترول  اوجود  مردم، سياستمداران و  ارتشی  که  تحت  کرتبه و  ژنرالها  تزریق شد . ب  عالی

، ماسونها باالخره  موفق شدند ضربه  خود  را  وارد  کنند .فراماسيونری  ماسون  ها بود 

ماده سازند :  هميشه  مخفيانه  اما  بطور  مستمر فعاليت  ميکردند  تا زمينه را  برای  انقالب آ

بودند.یکی  از  رهبران  انقالب  فق  داریم که فراماسيونها تنها  توا  ما  همگی  بطور قطع

ایشان  ميگوید  : تحسينی که  از  دست  چپ  دریافت  کردم ، که  کمی  به  آن  عادت  کرده 

ام،  ثابت  ميکند  که  آقایان و شما هم  تصدیق ميکنيد  که این ماسيونری  بود  که انقالب  

فرانسه  از  فرانسه را  برپا  کرد.و شما هم  این  موضوع را  تصدیق  ميکنيد که انقالب  

 طرف  همين  گروه براه انداخته شد .

،  کنار  صخره پليموت پياده  شدند. نه  تنها  «بنيان گذاران امریکا»هنگاميکه به  اصطالح 

اروپا  را  نيز   ،  بلکه  اصول  فراماسونیباخود ، محروميت مردم  از  حق  رأی را  آوردند

  ند.با  خود  آورده و در آن سرزمين  ترویج داد

 

 


