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بسم اهلل الرمحن الرحمی
Гуфторе аз он ҳазрат дар ёди некони гузашта ва некуҳиши
ин замон ва аҳлаш ва таъкид бар зарурати расондани
ҳукумат ба Маҳдӣ
�أخْ َب َرنــا أ�حمـ ُد ْبـ ُن عبـ ِد ال ّرح ٰمــنِ و علـ ُّـي ْبـ ُن داوو َد َجمیعـاً ،قــالا :كُنّــا َجما َعـ ًة ِع ْنـ َد ال َم ْن ُصــو ِر ِ
ـمي
الهاشـ ِّ
ـت بِ ٰهـ َذا ال� أ ْمـ ِر َعلـیٰ َر�أ ٍي َر�أ ْی ُتـ ُه �أو َح ِدیـ ٍ
ـث َسـ ِم ْع ُته!
ـت �إلَ ْینــا و قــا َل :لَ َعلَّ ُكـ ْم َت ُظ ُّنــو َن �أنِّــي قُ ْمـ ُ
ـاني َفالْ َت َفـ َ
الخُ راسـ ِّ
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ـت بِـه َعلـیٰ َب ِّی َنـة مـ ْـن َر ِّبــي
ـت كَمــا َضـ َّل الذیـ َـن مـ ْـن َق ْبلــي و لك ِّنــي قُ ْمـ ُ
ـت بِـه َع َل ْی ِهمــا ل َض َللـ ُ
لا َواللّـ ِه ،لــو قُ ْمـ ُ
خاضعیــن! َف َت َص َّفـ َـح ال ُو ُجــو َه و َك�أ َّن َعل ـیٰ ُرؤ ِ
ـت َع َل ْی ُك ـ ْم و َسـ ُـی ْظ ِه ُرها لَ ُك ـ ْم َف َت ِظ ـ ُّل �أ ْعناقُ ُك ـ ْم لَهــا ِ
ُوس ـ َنا
َف ُع ِّم َیـ ْ
ِ
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حاجـ ًة �إل ْیكــم! َك ّلا َو الـذي
ال َّط ْیـ َـر َفقــال� :أو ل َعلَّكـ ْم َتظ ُّنــو َن �أنِّــي َد َعوتُكـ ْم �إلـیٰ هـذا ال�مـ ِر َر ْغ َبـ ًة فیكـ ْم �أو َ
ـب َو ال َّنــوی ٰ لَــو لا َع ْه ـ ُد اللّـ ِه �إِلَ ْینــا و َفضْ لُ ـ ُه َع َل ْی ُك ـ ْم َلا ْع َت َزلْناكُ ـ ْم َو اتَّخَ ْذنــا ِمـ ْـن ُدونِ ُك ـ ْم ِحجاب ـاً و
َف َل ـ َق الْ َحـ َّ
صاح َب ِت ُك ـ ْم فــي شُ ـغُلٍ و كان َب ْی َننــا و َب ْی َن ُك ـ ْم ُب ْع ـ َد الْ َمشْ ـ ِر َقینِ ثُ ـ َّم �أ ْی َق ْن ُت ـ ْم �أنَّ ـ ُه مــا لَنــا ِفی ُك ـ ْم ِمـ ْـن
كُنّــا َعـ ْـن ُم َ
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ـكاء َحتّـی ٰ َجـ َـر ْت ُد ُمو ُعـ ُه َعلـی ٰ خَ َّد ْیـه ،ثُـ َّم قــال� :إِلــی اللـه �أ ْشـكو ُغ ْر َبتــي َو
َر ْغ َبـ ٍة و لا َ
حاجــة! ثُـ َّم �أخَ ـذ ُه ُالبـ ُ
ـف قُ َّوتِــي َو َهوانِــي َع َلــی النّــاس! �أ ْیـ َـن �إِخْ وانــي؟ �أ ْیـ َـن �أنْصــاري �إِلَــی اللّــه؟ �أ ْیـ َـن الَّ ِذیـ َـن َسـ َلوا َعــنِ ا ْل� أ ْهــلِ
َض ْعـ َ
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ین مـ َـن ال ِّرجــال َو ال ِّنســاء و
َو ا ْل�أولاد و تَجافُــوا ال َوطــن؟ �أ ْیـ َـن ال ُمجاه ـدُو َن فــي َســبی ِل الل ـه و ال ُم ْس ـ َتضْ َعف َ
الْ ِولْــدان؟ �أ ْیـ َـن الَّ ِذیـ َـن َر َف ُضــوا تِجاراتِ ِهـ ْم و �أ َضـ ُّروا بِ َمعایِ ِشـ ِه ْم و فُ ِقـدُوا ِفــي �أنْ ِد َی ِت ِهـ ْم بِ َغ ْیـ ِر َغ ْی َبـ ٍة َعـ ْـن ِم ْص ِر ِهـ ْم
ـب ِم َّمـ ْـن َص ـ َّد َعـ ْـن و ِْج َه ِت ِه ـ ْم َو ائْ َت َل ُفــوا َب ْع ـ َد
و حالَ ُفــوا الْ َب ِعی ـ َد ِم َّمـ ْـن َ
عاض َد ُه ـ ْم َعل ـیٰ �أ ْم ِر ِه ـ ْم َو خالَ ُفــوا الْ َقرِیـ َ
ـباب الْ ُم َّت ِص َلـ َة بِ ِ
عاجــلِ ُحطــا ٍم ِمـ َـن الدُّنیــا؟ �أ ْیـ َـن ِعبــا ُد ال َّر ْح ٰمــن؟
ال َّتدا ُبـ ِر َو ال َّتقا ُطـ ِـع ِفــي َد ْه ِر ِهـ ْم و َق َط ُعــوا ا ْل� أ ْسـ َ
�أ ْیـ َـن ُر ْهبــا ُن اللَّ ْیـ ِل و لُ ُیـ ُ
ـوث ال َّنهــار؟ �أ ْیـ َـن ال ِّر ِّب ُّیــو َن الَّ ِذیـ َـن مــا َو َه ُنــوا و َمــا ْاسـ َتكانُوا حتّـی ٰ �أتا ُهـ ْم ن َْصـ ُـر اللّــه؟ �أ ْیـ َـن
الَّ ِذیـ َـن ُی ِح ُّب ُهـ ُم اللّـ ُه و ُی ِح ُّبونَـ ُه ُیجا ِهـدُو َن ِفــي َســبی ِل اللّـ ِه و لا َیخاُفــو َن لَو َمـ َة لائِــم؟ مــا لِــي لا �أرا ُهـ ْم َحولِــي؟!
س لا َی ْع َل ُمــو َن و لا َی َت َعلَّ ُمــو َن و لا َی ْع ِقلُــو َن
هــا ُهـ ْم ســا َر ُعوا �إلـی ٰ َر ِّب ِهـ ْم و تَركُونِــي َو ِحیــداً فــي َم ْعشَ ـ ٍر ِمـ َـن النّــا ِ
الضلالَـ َة بِالْ ُهــدی ٰ َو َیشْ ـ ُـرو َن ا ْل� آ ِخـ َـر َة بِال ُّدنْیــا ،لا َی ْع ِرفُــو َن ِمـ َـن ا ْل�إ ْســلا ِم �إلّا ْاسـ َم ُه و
و لا َی ْسـ َم ُعونََ ،یشْ ـ َت ُرو َن َّ
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ـات و نُسـ َـي َو ال َجــو َر َقـ ْد شَ ـم َل ال ِبــلا َد كُلَّهــا و �أ ْهـ َل الباطــلِ
لا ِمـ َـن الْ ُقــر� ِآن �إلّا َر ْسـ َم ُهَ ،فـك�أ َّن ال َحـ َّق َقـ ْد مـ َ
ظا ِهـ ُـرو َن و �أ ْهـ َل الْ َحـ ِّق ُمخْ َت ُفــو َن َعلـی ٰ خَ ـ ٍ
س بِ ُح ْكـ ِم
ـوف ِمـ ْـن ِف ْر َعــو َن و َم َل ِئ ِهـ ْم �أن َی ْف ِت َن ُهـ ْم و ُی ْح َكـ ُم فــي النّــا ِ
ض َعلانِ َیـ ًة
الْجا ِهل َّیـ ِة َفــلا ُی ْن ِكــرو َن و َی ْف َتـ ُـرو َن َع َلــی اللّـ ِه َو َر ُســولِ ِه الْ َكـ ِذ َب و ُهـ ْم َی ْع َل ُمــو َن و ُی ْف ِسـدُو َن فــي ال� أ ْر ِ
س ا ْل� أ ْشــها ِد َفــلا ُی ْنه ـیٰ َع ْن ـ ُه و َی ْف َت ِخـ ُـرو َن بِالْ َع َص ِب َّی ـ ِة و ال َّت ْقلی ـ ِد و َی ْل َع ُبــو َن
َفــلا ُیـ َـر ُّد َع َل ْی ِه ـ ْم َو ُی ْف َس ـ ُق َعل ـی ٰ ُرؤُو ِ
ِ
ِ
ِ
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َ
ُ
مین قُ ْر َبـ ًة �إِلــی الك ّفــا ِر و
بِدیــنِ اللّـ ِه َو َی ْسـ َت ِخفُّو َن بِ�آیاتِـ ِه و َیخُ ُ
وضــو َن فــي ال�آراء و َیخُ ــو ُن المسـل ُمو َن ال ُمسـل َ
لا َی ْن َص ُحــو َن و لا َی�أ ُمـ ُـرو َن بِالْ َم ْعـ ُـر ِ
وف و لا َی ْن َهــو َن َعــنِ الْ ُم ْن َك ـرَِ ،ب ـ ْل َیـ َـرو َن الْ ُم ْن َكـ َـر َم ْع ُروف ـاً و َی�أ ُمـ ُـرو َن بِـ ِه و
وف ُم ْن َكــراً و َی ْن َهــو َن َع ْنـ ُه و ُی َحلِّلُــو َن الْ َحــرا َم و ُی َح ِّر ُمــو َن الْ َحــلا َل و ُی َب ِّدلُــو َن ا ْل� أ ْحــكا َم و ُی َع ِّطلُــو َن
َیـ َـرو َن الْ َم ْعـ ُـر َ
الْ ُحـدُو َد و َی ْع َملُــو َن ِفیهــا بِا ْل� أ ْهــوا ِء و َی�أخُ ـ ُذو َن ال ُّرشـی ٰ و َی�أكُلُــو َن ال ِّربــا �أضْ عافـاً ُمضا َع َفـ ًة و َی ْر َت ُعــو َن فــي َب ْیـ ِ
ـت
ـوات و َی َّت ِب ُعــو َن الشَّ ـ َـه ِ
الص َلـ ِ
مـ ِ
وات و َی ْج َعلُــو َن
مین و َی ْف َعلُــو َن الْ َكبائِـ َـر و لا َی ْس ـ َت ْح ُیو َن و ُی ِضی ُعــو َن َّ
ـال ال ُمس ـ ِل َ
وج و َی ْب ُنــو َن بِـ ُك ِّل
الْمــا َل ُدولَ ـ ًة َب ْیـ َـن ا ْل� أ ْغ ِنیــا ِء ِم ْن ُه ـ ْم و َی ْج َعلُــو َن ُبیو َت ُه ـ ْم كَالْق ُُصــو ِر و َی ْص َن ُعــو َن الْ ُبـ ُـر َ
وج بِالْ ُعـ ُـر ِ
ـلاء
رِیـ ٍـع �آیـ ًة َی ْع َبثُــو َن و َی َّت ِخـ ُذو َن َمصانِـ َع لَ َعلَّ ُهـ ْم َیخْ لُـدُون! �ألا َیـ َـرو َن َكث َْر َة الْق َْحـ ِـط و الـ َّزلازِل؟! �ألا َیـ َـرو َن َغـ َ
س بِالْ َمـ ِ
ـوال بِ َكســا ِد ال ِّتجـ ِ
ـص ا ْل� أ ْمـ ِ
ـص
ـص ا ْل�أنْ ُفـ ِ
ـوت ال َّذریـ ِـع و نَ ْقـ َ
ـارات و ِقلَّـ ِة الْفَضْ ـ ِل فیهــا و نَ ْقـ َ
ا ْل� أ ْســعا ِر و نَ ْقـ َ
الثَّ َمـ ِ
ـت بِ ِه ـ ْم و زا َل ا ْل� أ ْم ـ ُن َعـ ْـن
ـف نَ َزلَـ ْ
وب َك ْیـ َ
ـرات بِ ِقلَّـ ِة َر ْیـ ِـع ال ـ َّز ْر ِع و ِقلَّـ ِة َب َر َك ـ ِة الثِّمــار؟! �ألا َیـ َـرو َن الْ ُحـ ُـر َ
ـف َی َت َقلَّ ُبــو َن
ـف ُض ِر َبـ ْ
ـت بِ ِه ـ ْم �أ ْی َنمــا ثُ ِق ُفــوا؟ �ألا َیـ َـرو َن الْ ُك ّفــا َر َك ْیـ َ
بِلا ِد ِه ـ ْم؟ �ألا َیـ َـرو َن ال ِّذلَّ ـ َة و الْ َم ْس ـ َك َن َة َك ْیـ َ
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ًـت �أ َّن �أ َحــدا
ُ فــي �أ ْر ِض ِه ـ ْم و َی ْس ـ ُك ُنو َن فــي َمســا ِك ِن ِه ْم و َی ْق ُتلُــو َن �أ ْبنائَ ُه ـ ْم و َی ْغ َت ِص ُبــو َن نِســائَ ُه ْم؟! و �إنِّــي �أنْ ِب ْئـ
ِ ـت ُم ْسـ ِل ٍم فــي الْ ِعـ
ض لِا ْمر�أتِـ ِه َفا ْغ َت َص َبهــا
َ ِمـ ْـن ٰهــؤلا ِء الْخَ نازیـ ِر َقـ ْد َدخَ ـ َل َب ْیـ
َ ـراق َف َق َت َلــه بِ َمشْ ـ َـه ِد �أ ْه ِلـ ِه ثُـ َّم َت َعـ َّر
ِ  ِمـ ْـن ُد- َق َت َلـ ُه اللّـ ُه- بِ َمشْ ـ َـه ِد ِط ْف ِلهــا ثُـ َّم َق َت َل ُهمــا
!ون َر ْد ٍع َق ْبـ َل ٰذلِــكَ �أو �أخْ ـ ٍذ َب ْعـ َد ُه و ُهـ َو ِفــي َب َلـ ِد ال ُم ْسـ ِلمین
�إِن ََّهــا شَ ـ َـج َر ٌة َتخْ ـ ُـر ُج ِفــي س و
ِ و �إنِّــي لا �أری ٰ ِم ْثـ َل ٰهـ ِذ ِه ال ِّذلَّـ ِة �إلّا َط ْلـ َع الْ ُح ُكو َمـ ِة الَّ ِتــي غ ََر َسـ ْتها �أ ْیـ ِدي النّــا
 َف إِ�نَّ ُه ـ ْم َل� آ ِكلُــو َن ِم ْن َهــا َف َمالِ ُئــو َن  و �أرا ُه ـ ْم َی ْر َضــو َن بِها ِوس الشَّ ـ َـي ِاطين
ُ �أ ْص ـ ِل الْ َج ِحي ِم  َط ْل ُع َهــا َك�أنَّـ ُه ُر ُء
ثُ ـ َّم �إِ َّن لَ ُه ـ ْم َع َل ْي َهــا لَشَ ـ ْو ًبا  ! َی ْز ُع ُمــو َن �أ َّن لَ ُه ـ ْم َع َل ْیهــا �أ ْمن ـاً و َی ُكــو ُن َم ْر ِج ُع ُه ـ ْم �إلَــی الْ َفـ َـر ِجَِم ْن َهــا الْ ُب ُطــون
 !لا َو اللّـ ِه لا �أ ْمـ َـن لَ ُهـ ْم و لا َفـ َـر َج حتّـی ٰ ُیـ َؤ ُّدوا الْ ُح ُكو َمـ َةِمـ ْـن َح ِمي ٍم  ثُـ َّم �إِ َّن َم ْر ِج َع ُهـ ْم َل إِ�لَــى الْ َج ِحيـ ِم
ـكاء َف َب َك ْینــا َم َع ـ ُه و
ُ �إلَــی الْ َم ْه ـ ِد ِّي و ِفی ـ ِه �أ ْم ُن ُه ـ ْم و َف َر ُج ُه ـ ْم و ُه ـ َو ك َْهـ
َ ثُ ـ َّم َغ َلـ- ـف ٰه ـ ِذ ِه ال� أ َّمــة
ُ ـب َع َل ْی ـ ِه ُالبـ
ِ ـت َض َّجـ ًة
!ًواحـ َدة
ُ صــا َر الْ َب ْیـ
Тарҷумаи гуфтор:
Аҳмад ибни Абдурраҳмон ва Алӣ ибни Довуд ҳарду моро
хабар доданд, гуфтанд: Мо дар миёни ҷамоъате назди
Мансури Ҳошимии Хуросонӣ будем, пас ба мо рӯй намуд ва
фармуд: Шояд шумо гумон мебаред ки ман бар пояи раъйе
ки дидаам ё ҳадисе ки шунидаам ба ин кор қиём кардаам! На
ба Худо савганд, агар бар пояи ин ду ба он қиём мекардам
ҳароина гумроҳ мешудам ҳамон гуна ки касоне ки пеш аз ман
буданд гумроҳ шуданд, вале ман бар пояи баййинае аз ҷониби
Парвардигорам ба он қиём кардам ки бар шумо пӯшида аст
ва зудо ки бар шумо ошкораш созам, пас гарданҳотон дар
баробараш хозеъ шавад! Дар ин ҳангом чеҳраҳои моро аз
назар гузаронд ва чунон буд ки гӯӣ бар сарҳоямон паранда
нишастааст, пас фармуд: Ё шояд мепиндоред ки ман аз рӯӣ
алоқа ё ниёзе ба шумо ба ин кор даъвататон кардам! Чунин
нест, ба касе ки дона ва ҳастаро шикофт савганд ки агар
аҳди Худованд бо мо ва фазли Ӯ бар шумо набуд, ҳароина
аз шумо канора мегирифтем ва миёни худ ва шумо ҳиҷобе
қарор медодем ва аз мусоҳибат бо шумо машғул будем ва
миёни мо ва шумо аз шарқ то ғарб фосила буд ва он гоҳ дар
меёфтед ки моро ба шумо рағбар ё ҳоҷате нест! Сипас он
ҳазратро гиря гирифт то ҳадде ки ашкҳояш бар гунаҳояш
сарозер шуд, сипас фармуд: Ба Худованд шикоят мебарам аз
ғурбатам ва заъфи тавонам ва ночизиам дар назари мардум!
Куҷо ҳастанд бародарони ман? Куҷо ҳастанд ёрони ман
ба сӯӣ Худо? Куҷо ҳастанд касоне ки аз аҳлу авлоди худ
гусастанд ва аз ватан дур шуданд? Куҷо ҳастанд муҷоҳидон
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дар роҳи Худо ва мардону занон ва кӯдакони мустазъаф?
Куҷо ҳастанд касоне ки касб ва кори худро раҳо карданд ва ба
даромадҳои худ зиён расонданд ва аз маҳофили худ нопадид
шуданд беонки аз шаҳрҳошон ғойиб бошанд ва бо бегонае
ки ононро дар корашон кӯмак расонад ҳампаймон шуданд ва
ба ошное ки ононро аз ҳадафашон боз дорад пушт карданд
ва пеш аз парокандагӣ ва ҷудоӣ дар рӯзгорашон ба якдигар
пайвастанд ва риштаҳои пайванди худ ба доштаҳои беарҷи
дунёро буриданд? Куҷо ҳастанд бандагони Худои Раҳмон?
Куҷо ҳастанд роҳибони шаб ва шерони рӯз? Куҷо ҳастанд
худойиҳое ки на суст шуданд ва на кам оварданд то он гоҳ ки
ёрии Худо ба онҳо расид? Куҷо ҳастанд касоне ки Худо онҳоро
дӯст медорад ва онҳо Худоро дӯст медоранд, дар роҳи Худо
ҷиҳод мекунанд ва аз маломати маломатгаре намеҳаросанд?
Манро чи мешавад, чаро онҳоро дар пиромунам намебинам?!
Оре, онҳо ба сӯӣ парвардигорашон шитофтанд ва манро
дар миёни мардуме танҳо гузоштанд ки на медонанд ва на
фаро мегиранд ва на ақлро ба кор меандозанд ва на гӯш
месупоранд, гумроҳиро ба ҳидоят мехаранд ва охиратро ба
дунё мефурушанд, аз Ислом ба ҷуз номи он ва аз Қуръон
ба ҷуз хатти онро намешиносанд, пас гӯё ҳақ мурда ва аз
ёдҳо рафта ва ситам ҳамаи сарзаминҳоро фаро гирифтааст
ва аҳли ботил ошкоранд ва аҳли ҳақ аз бими фиръавнҳо
ва бузургонашон пинҳонанд ки мабодо онҳоро ба фитан
бияндозанд ва дар миёни мардум ба ҳукми ҷоҳилият ҳукм
мешавад вале инкор намекунанд ва бар Худо ва Паёмбараш
дурӯғ мебанданд дар ҳоле ки огоҳӣ доранд ва дар замин
ошкоро фасод меангезанд ва бар онҳо рад намешавад ва дар
малаъи ом фисқ варзида мешавад ва аз он наҳй намешавад
ва ба асабият ва тақлид ифтихор мекунанд ва дини Худоро
ба бозӣ мегиранд ва ба оёти Ӯ истихфоф менамоянд ва дар
дидгоҳҳо фуру мераванд ва мусалмонон ба мусалмонон
хиёнат мекунанд то ба кофирон наздик шаванд ва хари
якдигарро намехоҳанд ва ба маърифат амр намекунанд ва аз
мункар боз намедоранд, балки мункарро маърифат мебинанд
ва ба он амр мекунанд ва маърифатро мункар мебинанд
ва аз он боз медоранд ва ҳаромро ҳалол ва ҳалолро ҳаром
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мегардонанд ва аҳкомро дигаргун месозанд ва ҳудудро
таътил менамоянд ва дар бораи онҳо ба аҳвоъ амал мекунанд
ва ришват мегиранд ва бо нархҳои боло рибо мехуранд ва
ба байтул моли мусалмонон даст мебаранд ва гуноҳони
бузург муртакиб мешавад ва ҳаё намекунанд ва намозҳоро
зойеъ ва аз шаҳватҳо пайравӣ менамоянд ва молро дар миёни
сарватмандони худ даст ба даст мегардонанд ва хонаҳошонро
монанди қасрҳо қарор медиҳанд ва бурҷҳоро бо иртифоъи
бисёр месозанд ва бар сари ҳар баландӣ нишонӣ ба бозӣ
бано мекунанд ва дежҳои устуворе бармегиранд то шояд
ҷовидон бимонанд! Оё касрати хушксолиҳо ва зилзилаҳоро
намебинанд?! Оё афзоиши қиматҳо ва коҳиши доройиҳо бо
касод шудани касб ва корҳо ва костии суд дар онҳо ва коҳиши
умрҳо бо маргҳои ногаҳонӣ ва коҳиши маҳсулот бо кундии
равиши кишт ва костии баракоти меваҳоро намебинанд?!
Оё ҷангҳоро намебинанд ки чигуна бар онҳо фурд омада ва
амният аз сарзаминҳошон рахт барбастааст?! Оё зиллат ва
бечорагиро намебинанд ки чигуна ба онон бархурд кардааст
дар ҳар ҷое ки ёфт мешаванд?! Оё кофиронро намебинанд ки
чигуна дар заминҳошон гардиш мекунанд ва дар хонаҳошон
сокин мешаванд ва фарзандонашонро мекушанд ва ба
занонашон таҷовуз мекунанд?! Ва ҳароина ман хабар дода
шудам ки яке аз ин хукҳо ба хонаи марди мусалмоне дар Ироқ
даромада, пас ӯро дар ҳузури хонаводааш куштанд ва сипас
мутаъарризи зани ӯ шуданд ва ба ӯ пеши чашми тифлаш
таҷовуз кардан ва сипас –Худояш бикушад– ҳар дуро ба қатл
расондааст бидуни ҳеҷ монеъӣ пеш аз он ё муъохизаи баъдаш
ва ҳароина ман чунин зиллатеро ҷуз самараи ҳукуматҳое ки
дастҳои мардум онро нишондааст намебинам ва <<Ҳароина
он дарахте аст ки дар асли ҷаҳаннам мерӯяд; Самараи он гӯё
сарҳои шаётин аст>> (Софот/ 64 ва 65) Ва онҳоро ба он розӣ
мебинам <<Чи инки онҳо аз он хурандагонанд ва шикамҳои
худро аз он пур кунандагонанд>> (Софот/ 66)! Мепиндоранд
ки барояшон бар рӯӣ он амнияте аст ва бозгашташон ба сӯӣ
фараҷ хоҳад буд <<Дар ҳоле ки барояшон бар рӯӣ он шарбате
аз оби сӯзон аст ва сипас бозгашташон ба сӯӣ ҷаҳаннам хоҳад
буд>> (Софот/ 67 ва 68)! На ба Худо савганд, на амнияте барои
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онҳот ҳаст ва на фараҷе то он гоҳ ки ҳукуматро ба Маҳдӣ
бирасонанд ва амнияту фараҷашон дар ӯст ва ӯ паноҳгои ин
уммат аст –дар ин ҳангом гиря бар он ҳазраи ғолиб шуд, пас
мо низ ба ҳамроҳи ӯ ба гиря афтодем ва хона яксара шеван
шуд!
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* Лутфан бар рӯӣ линки мавриди назари худ клик кунед.

Линки матлаби
боло

Саҳифаи фесбуки
пойгоҳ

Саҳифаи канали
телегроми пойгоҳ

