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 رد سورهی تار مسلماانن کش   رد موردخامنه یی دجال، هب اپسخ 
 رحمت الهی بر شما باد سالم و !  عبداال حد تارشی  استاد محترمبه 

  ستفراق های خامنه ئی کههمان ا ۀ ونشخوار کردن دوبار این مزدور قالده بگردن خامنه ئی   های محقق دنبال یاوه سرائیه ب

 سال گذشته گفته بود که :  در

 « اسالم است  و جنگ کفر   جنگ در سوریه » 

ه چندین مرتب و  صورت متوالی بگنجانیده ب برنامه  در را  جای دارد تا این شعر . جواب آنرا استاد عبداالحد تارشی داده بود

 یاران روسی و و عراق را که توسط او مسلمانان سوریه و که کشتارمزدوران آن  پاسخ خامنه ئی دجال و به  قرائت شود 

 نامید امریکایی ا ش صورت میگیرد ، جنگ اسالم علیه کفر

 شعر از: استاد عبداال حد تارشی

کایی ا  یاران روسی و  و  او توسط سورهی  رد مسلماانن  کشتار که   ،خامنه یی دجالهب  اپسخ   !!!؟؟؟ انمید  فرلیه ک جنگ اسالم ع  ش را امری
 *** 

 طغیان خونخواری و همان دجال بی مانند در   ایران شنیدم من که آخند بزرگ کشور

 زخمی ویران شام دردمند   زن گفته ـسخ   شام خاکستر زشام غرقه درخونسخن گفته 

 قرآن از اسالم و گویی کرده استدالل از تو   انگیز خود آنجا جنایات هراسبه توجیه 

 بی ایمان هستنداهل شام نازنین که یعنی    کفاراست سوریه برضد او دربگفته جنگ 

 رو باید آنان را نمودن قتل بی پرسانازین    ذبح بی پرواو باید آنان را نمودن ازین ر

 تلبیس را تو نقطه پایان ومکاری  که ای   سیه دل را د مکارـنـو آخـما بگ صبا از

 مومن بدانی چیستت میزان کرا کرا کافر   ایمان را و نزد تو فرق کفر است در چه معیار

 آن می باشد هنویسنددوش ه ب این نوشته متن لیتؤومس
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 جانب عثمان از تان محرف نزدکه آن باشد    یقیناً درنگاهت نیست قرآن را چنین ارزش

 نیست ای نادان دینت جایگاهیبکه سنت را    دلیلت را سنت پاک نبی آری نه هم از

 پیوسته ای شیطان ق راکه با نامش فریبی خل   ازحضرت حیدر خواهم بیاری یک دلیلولی 

 ند با ایمانونخوارمگرگفته علی روسان خ   سنت کافران هستندمگرگفته علی کاتباع 

 روسان اسالم باشد کشور ولیکن مرکز   دارالحرب و دارالکفر علی شام استگفته  مگر

 وجدان به تیغ تیز روسان جنایتکار بی   مگرگفته علی اطفال سوری را ببایدکشت

 آن ساعت که پوتین را کلیسایش دهد فرمان در   آتش بست در را مساجدباید لی عگفته  مگر

 که دین اوست با دین عموم مومنان یکسان   ز نمی باشدرگـآیین علی ه ن ودی اینها !نه

 بسی آسان مؤمن را توان خوردنکه درآن خون    باشد ای ابلیس می دین تو چیز دیگریولی 

 دلت پنهان اندر کفر اسالم و الفی از به ظاهر   خونخواری و گنیرن دین فتنه و، بود دین تو

 موجود مسلمانان ن قرآنـایمحرف باشد    مفقود که قرآنت بود ابن سبا گویدترا 

 جان انس و پیغمبران سردار ز دین سرور   بهتر تو بودترا ابن سبا گوید که دین 

 ی گویانـیک زـاین سبب هرگ ند ازمسلمان نیست   تاست یک نیست بل صد ابن سبا گوید خدا ترا

 شود بستان میخون مومنان سیراب سازی  ز   صحرای دینت را گرترا ابن سبا گوید که 

 حیوان چشمه بنوشی بیگمان نوشیده یی از   مسلمان را خون ترا ابن سبا گوید که گر

 رضواندستت هست جایت جنت شود ویران ب   اسالمی دنیای سبا گوید که گرترا ابن 

 آیینی شما هستید همکیشانم ـه همدین و وـت   صلیبی را ترا ابن سبا گوید که پوتین

 دا سازد  شمارا همدل وهمجانـخ تعدد در   گر او را سه خدا باشد خدایان تو بسیارند

 توحید است در بطالن که ترا ابن سبا گوید   جـکه توحید است راه ک ترا ابن سبا گوید

 حی اند وهم سبحان که هم خالق وهم رزاق وهم   خدایانند ترا ابن سبا گوید امامانت

 فرمان دـدهرا  دنیا که دنیا را کند ایجاد و   نیست ترا ابن سبا گوید خدا تنها توانا

 معنی ایمان این ودـب توحید واصل بود این    امامان درتمام کارها مثل خداهستند

 درخسرانجزاین هرکس که جوید راه دیگر هست    ی گوید مسلمان نیستجز این هرکس که حرف دیگر

 حرف دیگری هذیان معبود است و فقط هللا   گویند میازین رو شامیان را کشت باید زانکه 

 به زعمت کافرند ایشان دو مسلمان و شما هر   از پوتین هستند و رو شامیان اعدای توازین

 خوانو بنشینید بهر خوردن انسان سر یک ـچ   وتینپ و جام تو ازین رو خون شامی هاست در

 گه دندان با چنگ وگهی  روسیبا خنجر گهی    کودک مظلوم سوری راذبح سازی  ازین رو

 در سوریه ویرانکنی  میرو  ینمساجد را از   در خونمیکشی  سوریه رارو مادران ازین

 سینه ناالن هر چه درخونین  پیکر هر چه در   زخم آن ملت هر نشان چنگ تو پیداست در

 افروزی درآن ویرانه سوزان هر آن آتش که   شرار کینه ناپاک تو برضد اسالم است

 گویند ربی نیست جز رحمانبه جرم اینکه می   کام مرگفرستادی ب هزاران کودک و زن را
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 قرانگویند هللا است بی ا به جرم اینکه می   گویند هللا است بی همتابه جرم اینکه می

 خون غلطانگردند طفل و زن بهرمسلخ که می  به   گردند به هرکشتارگاه آنجا که مردم ذبح می

 کنی جوالن کانجا می تویی آن گرگ آدمخوار   کانجا می کنی پروازتویی آن الشخوار مرگ 

 شکنجه در دل زندان اسیران بامیرند  میکه    تو با صدچهره زشت اجل آنجا شوی ظاهر

 ق پیمانـن حــببستی با تمام دشمنان دی   محو اسالم عزیز وامت توحیدبه قصد 

 روس را دامان امریکا گرفتی خم نزدشدی    پیغمبر کیش جنگ با دین خدا وبرای 

 با جام انگریزان پاک مومنان خون بنوشی   خنجر روسی بریزی خون پاک مومنان با

 شته امت که  بهر آن شود قربانموظف گ   که اسالم است دین حقندانستی مگر اینرا 

 سرگردان ست واسالم بیتابگر امروز امت    غرق در خون ست وگر امروز امت اسالم مجروح

 میدان ر توست خالی ساحه وـمپنداری که به   ایمان را مپنداری که خواهی کند بیخ دین و

 لمانانبه جای پرتو قرآن به دنیای مس   آتش پرستی را کنی مپنداری که رایج می

 یاران از خویشانش و ازواج رسول هللا و   خویشتن بگرفت توانی انتقاممپنداری 

 دلت بریان خود سرد کوسازدشرارکینه    خواهی کرد با نابودی اسالممپنداری که 

 توفان سراین کوه صدها سهمگین گذشته از   آزادی بود اسالم کوه شامخ توحید و

 بی برهان اصل و نه دین صد خدای باطل بی   ابود اسالم دین خالق یکتای بی همت

 با همت مردان ن خود وـبود او حامی دی   خود اما با سپاه حقبود او حافظ دین 

 آن طلب کن یاری از این دیو آدمخوار یا از   توچنگ خود بنه برچنگ این کفتار یا آن گرگ

 شیطان هر دجال و هر ل وقتا هر جالد و زهر   خواهی مدد برضد دین حق هرکی می بخواه از

 نخواهی درجهنم برد غیر ازحسرت وحرمان   روسیاهی نیست شکست و نصیبت جز ولی آخر

 جاویدان افراز است مصطفی اما سرلوای    به زیر پای امت پرچم ابن سبا افتد

 تاریکی اوهام خواهی مرد چون خفاش در تو

 تابان ق رخشنده وـن حـد آفتاب دیـبمان

  پایان

 

 

 

 

 

 


