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 «بسم رب الشهداء و صدیقین»

محترم شهدا، جوانان و مردان غیور مسلمان، آقایان حج و کربال و مشهد رفته... به داد اسالم و  امت مسلمان، خانواده

 برسید. به داد ناموستان

در خون شما  دوبارهاند  آیا زمان آن نرسیده که دیگر بار آن غیرت مردان سالخورده امروز که جوانان سی سال گذشته

 بجوش آید.

 وقت آن نیست که پاسدار خون شهیدان روستا و محافظ اسالم ناب محمدی و ناموس خود باشید.

ما آقا امام زمان عج است را از وجود مشرکین و دشمنان  خانه خدا( را که بنام سید)آیا وقت آن نرسیده که مسجد 

 $$$( انگلیس و صهیونیسم دارند را پاک کنید.آخور )اسالم ناب محمدی که سر در 

 ای وای بر شما فردای قیامت در پیشگاه خداوند بزرگ چه پاسخی خواهید داد.

مسلمان قصد دارند  دل سادهبرادران  ناآگاهانهمکاری باقیمانده و تفاله بهائیت با ه دوبارهآری برادر و خواهر مسلمان، 

 قرار دهند. موردحملهی خود وآمدها رفتها و  ، مقدسات و اسالم ناب محمدی را با دسیسهها ارزشکه 

های مرده بهائیت  از ایده شده برگرفتهصفتان با زبان شیرین  یطانشاین  اند دادهاینان دین و ناموستان را هدف قرار 

 زنده کنند. دوبارهخواهند خود را در جامعه مسلمان پاکتان  یم

ای امت مسلمان ای کسانی که در ایام محرم عزای ساالر شهداء را بر پا داشته و لباس سیاه پوشیده و زنجیر بر بدن 

به و طبل  خواهد حسین سیاه لشکر ینمزن  ینهسیرزن و زنجپوش و  یاهساید که حسین ع  یدهنپرسزنید آیا از خود  یم

 خواهد. ینم دست

اش حافظ مسجد )خانه خدا( و پاسدار  یعهشخواهد که  یمحسین ع آمد که اسالم زنده بماند و نماز بر پا دارد حسین ع 

 دین خود را ارزان به دنیا نفروشید و با بهائیت نخواسته همراه نشوید. و خواهرمخون شهداء باشد برادرم 

اوالً،  نامه شبآری ای برادران و خواهران مسلمان ما گروهی از جوانان مبارز و پاسدار خون شهداء با اعالم اولین 

خورد جدی داده که در صورت ورود به  اخطار بر خوارشدهمانده بهائیت  یباقیاً به ثانبه حامیان بهائیت اخطار کتبی و 

یشان ها فتنهای دست نخواهیم کشید و آنان را در آتش  گونه مبارزه یچهمورد از  یباماکن مقدس روستا و رفت آمد 

 تقدیم خواهیم کرد. اسالم درراهخواهیم سوزاند و خون خود را  زنده زنده

 مرگ بر بهائی

 مرگ بر بهائیت

 مرگ بر اسرائیل، انگلیس و آمریکا

 الزمان( صاحبمسجد  ۱۳۴۱پنجم رمضان المبارک )

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی  دای برخورسند است. اگر به نکته ]متن باال رونویسی از اصل

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[

 


