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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில் 
அஸீஸ்) அவர்கள் 20/08/2021 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக் 

பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம் 

 
ஹஸ்ரத் உமர் பின் கத்தாப் (ரலி) அவர்களைப் பற்றிய நற்குறிப்பு 
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ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களுளைய கிலாஃபத் காலகட்ைத்தில் நைந்த பபார்களைப் 
பற்றிய குறிப்பு கூறப்பட்டு வருகின்றது. அவற்றில் ஒன்று ஜந்திஷாபூர் பபாராகும். ஷாபூர் 
குஜஜஸ்தானுளைய ஒரு நகரமாகும். ஹஸ்ரத் அபூ ஸப்ரஹ் பின் ரஹ்ம் ஸாஸானி கிராமப் 
பகுதிகளை ஜவன்ற பிறகு பளையுைன் முன்பேறிச் ஜென்றார்கள். இரவு பகலாக எதிரிகளுைன் 
பபார் நளைஜபற்றுக் ஜகாண்டிருந்தது. ஆோல் எதிரி தன் இைத்திலிருந்து அளெயவில்ளல. 
ஒருநாள் ஒரு ொதாரண முஸ்லிம் ொர்பாக பாதுகாப்பு வழங்கப்படுவதாகக் கூறப்பட்ைது. 
அளத எதிரிகள் உைேடியாக ஏற்றுக் ஜகாண்டு நகரத்தின் வாயில்களை திறந்து விட்ைார்கள். 
முஸ்லிம்கள் எதிரிகளிைம் உங்களுக்கு என்ே பநர்ந்தது என்று பகட்ைபபாது, அவர்கள் 
நீங்கள் எங்களுக்கு பாதுகாப்ளப வழங்கி விட்டீர்கள்; நாங்கள் அளத ஏற்றுக் ஜகாண்பைாம் 
என்று கூறிோர்கள். நாங்கள் அவ்வாறு ஜெய்யவில்ளலபய என்று முஸ்லிம்கள் கூறிோர்கள். 
பிறகு விொரித்ததில் ஓர் அடிளம ொர்பாக இவ்விஷயம் கூறப்பட்ைது ஜதரியவந்தது. 

ஹஸ்ரத் முஸ்லிஹ் மவ்ஊது (ரலி) அவர்கள் இந்த ெம்பவத்ளத பற்றி எடுத்துளரத்து 
கூறுகின்றார்கள்: இவ்விஷயம் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களுக்குத் ஜதரிய வந்ததும், ஒரு 
நம்பிக்ளகயாைர் வாக்குறுதி ஜகாடுத்துவிட்ை பிறகு அளதப் ஜபாய்யாக்க என்ோல் முடியாது. 
இப்பபாது அந்த கருப்பிேத்தவர் ஜெய்த உைன்படிக்ளகளய நீங்கள் ஏற்றுக்ஜகாண்பை 
ஆகபவண்டும். ஆயினும், இனிபமல் கமாண்ைர் இன் சீஃப்ளபத் தவிர பவறு எவரும் எந்த 
ெமுதாயத்துைனும் உைன்படிக்ளக ஜெய்யக் கூைாது எே அறிவிப்பு ஜெய்து விடுங்கள் என்று 
கூறிோர்கள். 

ஈரானின் ஜவற்றிக்காே காரணங்கள் குறித்து இவ்வாறு எடுத்துளரக்கப்படுகிறது: ஈராக் 
மற்றும் அஹ்வாஸுைோே பபார்கபைாடு, இந்த இரத்தம் சிந்தும் பபார் முடிவுக்கு வர 
பவண்டும் என்பது ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களின் ஜநஞ்ொர்ந்த விருப்பமாக இருந்தது. 
ஆோல் ஈரானிய அரசின் ஜதாைர்ச்சியாே பபார் நைவடிக்ளககள் அன்ோருளைய இந்த 
பநாக்கத்ளத நிளறபவற விைவில்ளல. ஹிஜ்ரி 17 ஆம் ஆண்டில் பபார்க்கைத்திலிருந்து 
பளைத் தைபதிகளின் ஒரு கூட்ைம் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களிைம் வந்தது. ஜவற்றி ஜபற்ற 
பகுதிகளில் அடிக்கடி கலகம் ஏற்படுவதன் காரணத்ளத அன்ோர் பகட்ைார்கள். ஜவற்றிஜபற்ற 
பகுதிகளில் உள்ை குடிமக்களுக்கு துன்பம் ஏற்பைக் காரணமாக நிச்ெயம் முஸ்லிம்கள் 
இருப்பார்கள் என்ற தம்முளைய ெந்பதகத்ளத ஜவளிப்படுத்திோர்கள். அளேத்துத் 
தைபதிகளும் இவ்விஷயத்ளத மறுத்தார்கள். 

அஹ்ேஃப் பின் ளகஸ் அவர்கள் கூறிோர்கள்: அமீருல் முஃமினீன் அவர்கபை! 
தாங்கள் எங்களை பமலும் முன்பேறுவதில் இருந்தும் தடுத்துவிட்டீர்கள். ஆோல் ஈரானிய 
மன்ேன் உயிருைன் இருக்கும் வளர அவர்கள் நம்முைன் பபார் ஜெய்து ஜகாண்பை 
இருப்பார்கள். தங்கைது கட்ைளைக்பகற்ப எந்தப் பகுதிகளையும் நாங்கைாகபவ 
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ளகப்பற்றவில்ளல. மாறாக எதிரிகள் தாக்குதல் ஜதாடுத்ததோல் ஜவற்றி கண்பைாம். தாங்கள் 
எங்களுக்குப் பளை திரட்டிச் ஜென்று பாரசீகத்தின் மன்ேளே ஜவளிபயற்ற அனுமதி 
தராதவளர எதிரிகளின் இந்த நைவடிக்ளக ஜதாைர்ந்து ஜகாண்பை இருக்கும். 

ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் இந்த ஆபலாெளேளய உகந்ததாக கருதிோலும்கூை, 
அதன்படி ஜெயல்படும் தீர்மாேத்ளத அன்ோர் ஹிஜ்ரி 21 ஆம் ஆண்டு நஹாவந்தின் 
பபாருக்குப் பிறபக ஜெயல்படுத்திோர்கள்.  

ஹுஸூர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள் கூறினார்கள்: காரணமின்றி பபார் புரிவளத 
ஆகுமாேது என்று கூறுகின்ற முஸ்லிம்கள் மற்றும் இஸ்லாத்தின் மீது ஆட்பெபளே 
ஜெய்கின்ற மக்கள் இருவருக்குமாே பதில் இங்கு வந்துவிட்ைது. அதாவது முஸ்லிம்கள் 
ஒருபபாதும் நிலங்களைப் ஜபறுவதற்காகபவா அல்லது பதெங்களை ஜவல்வதற்காகபவா 
பபார்கள் புரியவில்ளல. 

ஈரானிய ஜவற்றிகளில் காதிஸிய்யா, ஜலூலா மற்றும் நஹாவந்து ஆகிய மூன்று 
பபார்களுக்கும் ‘தீர்ப்ளப வழங்கிய பபார்’ எனும் அந்தஸ்து கிளைத்துள்ைது. நஹாவந்து 
பபார் ஈரானியர்களின் தரப்பிலிருந்து தாக்குதலின் இறுதி முயற்சியாக இருந்தது. நஹாவந்து 
ஹம்தான் மாநிலத்தின் தளலநகரமாே ஹம்தானிலிருந்து சுமார் 70 கிபலாமீட்ைர் ஜதற்கில் 
அளமந்துள்ைது. ஈரானிய மன்ேன் யஸ்தகிர்து மிகவும் துரிதமாக முஸ்லிம்களை 
எதிர்ப்பதற்காகத் தன்னுளைய கடிதங்களின் வாயிலாக குராஸானிலிருந்து ஸிந்து வளர  ஒரு 
கலகத்ளத உருவாக்கியிருந்தான். எல்லாத் திளெயிலிருந்தும் முண்டியடித்துக் ஜகாண்டு 
ஈரானிய பளை நஹாவந்தில் ஒன்று திரண்ைது. ஹஸ்ரத் ஸஅத் (ரலி) அவர்கள் இப்பளை 
குறித்த தகவளல ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு வழங்கிோர்கள். 

ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் ஸஅத் (ரலி) அவர்களைப் ஜபாறுப்பிலிருந்து 
விடுவித்து இந்த முக்கிய ஜபாறுப்ளப ஹஸ்ரத் அம்மார் பின் யாஸிர் (ரலி) அவர்களுக்கு 
வழங்கிோர்கள். மதீோவில் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் ஆபலாெளேக்காகப் ஜபரும் 
கண்ணியமிக்க ெஹாபாக்களை ஒன்று திரட்டிோர்கள். ஹஸ்ரத் உஸ்மான் (ரலி) அவர்கள் 
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு ஹிஜாஸின் பளைகளுைன் தாங்கபை புறப்பை பவண்டும் 
என்றும் சிரியா, ஏமன் மற்றும் கூஃபாவிலிருந்து பளைகளை நஹாவந்துக்கு 
வரவளழக்குமாறும் ஆபலாெளே வழங்கிோர்கள். மற்ற ெஹாபாக்களுக்பகா இந்த 
ஆபலாெளே பிடித்துவிட்ைது. இருந்தாலும் ஹஸ்ரத் அலீ (ரலி) அவர்கள் தமது இந்தக் 
கருத்ளத ஜவளிப்படுத்திோர்கள். அதாவது ஒருபவளை தாங்கள் சுயபம புறப்பட்டு விட்ைால் 
முஸ்லிம்கள் தங்களுைன் பெர்ந்து பபாரிடுவதற்காக (நாஜைங்கிலும் இருந்து) முண்டியடித்துக் 
ஜகாண்டு வருவர். இவ்வாறு (நாடு காலியாகிவிடும்) இங்கு ஒரு ஜபரும் அபாயம் 
உருவாகிவிடும். எேபவ தாங்கள் முஸ்லிம் மாநிலங்களுக்கு அவர்கள் பளையின் ஒரு 
பகுதிளய ஈரானுக்கு அனுப்பி ளவத்து, எஞ்சிய பளை தத்தமது பகுதிகளில் பாதுகாப்பிற்காக 
இருக்கும்படியாகத் தகவல் அனுப்புங்கள் என்று கூறிோர்கள். 

ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு இந்த ஆபலாெளே பிடித்துவிட்ைது. அன்ோர் 
ஹஸ்ரத் நுஃமான் பின் முக்ரின் (ரலி) அவர்களைப் பளைத்தைபதியாக நியமித்தார்கள். 
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் கூஃபாவிலிருந்த ஹஸ்ரத் நுஃமான் (ரலி) அவர்களுக்கு 
இவ்வாறு கடிதம் எழுதிோர்கள்: பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். நுஃமான் பின் முக்ரின் 
அவர்களுக்கு! ெலாமுன் அளலக்க. பிறகு எழுதிோர்கள்: நான் அல்லாஹ்ளவப் புகழ்கிபறன். 
அவளேயன்றி வணக்கத்திற்குரியவன் பவறு யாருமில்ளல. விஷயம் என்ேஜவன்றால், 
ஈரானியர்களின் ஜபரும்பளை ஒன்று நஹாவந்து நகரில் உங்களை எதிர்க்க ஒன்று 
திரண்டுள்ைது என்று எேக்குத் தகவல் கிளைத்துள்ைது. என்னுளைய இந்தக் கடிதம் 
உங்களுக்கு கிளைத்ததும் இளறவனுளைய கட்ைளை மற்றும் அவேது உதவி 
ஒத்துளழப்புைன் உங்களுைன் இருக்கும் முஸ்லிம்களை அளழத்துக் ஜகாண்டு புறப்பட்டு 
விடுங்கள். ஆோல் அவர்களை நைப்பதற்குக் கடிேமாக இருக்கின்ற வரண்ை பகுதிகளில் 
அளழத்துச் ஜெல்லாதீர்கள். அவர்கள் நன்றிபகடு காட்டுபவர்கைாக ஆகாமலிருக்க 
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அவர்களுக்காே உரிளமகளை வழங்குவதில் எந்தக் குளறயும் ளவத்துவிைாதீர்கள். பமலும் 
அவர்களை எவ்வித புளதமணல் இருக்கின்ற பகுதிகளிலும் அளழத்துச் ஜெல்லாதீர்கள். 
ஏஜேனில் ஒரு முஸ்லிம் எேக்கு ஒரு இலட்ெம் திோளர விை அதிக பநெத்திற்குரியவர் 
ஆவார். வஸ்ஸலாமு அளலக்க. 

 இந்த கட்ைளைளய ஜெயல்படுத்தியவாறு ஹஸ்ரத் நுஃமான் (ரலி) அவர்கள் 
எதிரிகளை எதிர்த்துப் பபாரிை புறப்பட்ைார்கள். அன்ோருைன் சில பமன்ளம மிக்க மற்றும் 
ளதரியமாே முஸ்லிம்களும் இந்தப் பபாரில் கலந்து ஜகாண்ைார்கள். ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) 
அவர்கள் இவ்வாறு வழிகாட்டிோர்கள்: நுஃமான் ஷஹீது ஆகிவிட்ைால்  ஹுளஸஃபா பின் 
யமான், அவர்களுக்குப் பிறகு ஜரீர் பின் அப்தில்லாஹ் பஜலி, அவர்களுக்குப் பிறகு 
முளகரா பின் ஷுஅபா பிறகு அஷ்அஸ் பின் ளகஸ் ஆகிபயார் அமீராக இருக்கட்டும். 
ஹஸ்ரத் நுஃமான் (ரலி) அவர்கள் ஒற்றர்களின் வாயிலாக நஹாவந்து வளர வழிப்பாளத 
தளையின்றி உள்ைது என்பளதத் ஜதரிந்து ஜகாண்ைார்கள். வரலாற்றாசிரியர்கள் ஈரானிய 
பளையின் எண்ணிக்ளக 60 ஆயிரம் என்றும் ஒரு இலட்ெம் என்றும் எழுதியுள்ைார்கள். 
ஆயினும் புகாரியில் எண்ணிக்ளக 40,000 பபர் என்று கூறப்பட்டுள்ைது.  

எதிரிகளின் பவண்டுபகாளுக்கு இணங்க பபச்சுவார்த்ளத நைத்த ஹஸ்ரத் முளகரா பின் 
ஷுஅபா ஜென்றார்கள். ஈரானியர்கள் மிகவும் சிறப்புமிக்க ெளபளய ஏற்படுத்தி இருந்தார்கள். 
ஈரானிய பளைத்தைபதி பளழய வழக்கத்திற்கு ஏற்ப அபரபியர்களின் வாழ்க்ளக முளறயின் 
அளேத்து அம்ெங்களையும் ஏைேப்படுத்தி கூறிோன். ஹஸ்ரத் முளகரா (ரலி) அவர்கள் 
பதிலுக்கு, தற்பபாது அந்த காலகட்ைம் ஜென்றுவிட்ைது ரஸூலுல்லாஹ் (ஸல்) 
அவர்களுளைய வருளகயாேது அபரபியாவின் நிளலளய மாற்றிவிட்ைது என்று கூறிோர்கள். 
எவ்வாறு ஆகிலும் இந்த பபச்சுவார்த்ளத பலன் தரவில்ளல. 

பபாரின் ஆரம்பத்தில் பமாதல் ஏற்பை ஆரம்பித்ததும் பபார்க்கைத்தின் சூழ்நிளல 
முஸ்லிம்களுக்கு மிகவும் இழப்ளப ஏற்படுத்தக் கூடியதாக இருந்தது. எதிரிகள் அகழிகள், 
பகாட்ளைகள் மற்றும் கட்ைைங்களின் காரணத்தால் பாதுகாப்பாக இருந்தார்கள். முஸ்லிம்கள் 
திறந்தஜவளி ளமதாேத்தில் இருந்தார்கள். எதிரிகள் உகந்த தருணம் பார்த்து ஜவளிபய வந்து 
திடீஜரே தாக்குதல் ஜதாடுத்து விடுவார்கள். இந்த இக்கட்ைாே தருவாயில் இஸ்லாமிய 
பளைத்தைபதி நுஃமான் பின் முக்ரின் (ரலி) அவர்கள் ஆபலாெளேக்காக ெளபளயக் 
கூட்டிோர்கள். பல்பவறு ஆபலாெளேகளுக்குப் பிறகு துளலஹா ொர்பாக இந்த 
ஆபலாெளே முன்வந்தது: எதிரிளய பநாக்கி ஒரு சிறிய பளைளய அனுப்ப பவண்டும். 
அவர்கள் அம்பு எய்வதன் மூலமாக பபாளர தீவிரப்படுத்த பவண்டும். எதிரி எதிர்த்துப் 
பபாரிை ஜவளிபய வரும்பபாது, அந்தச் சிறிய பளை பின் வாங்குவது பபான்று நைந்து 
ஜகாள்ை பவண்டும். ஜவற்றியின் பபராளெயில் எதிரிகள் பமலும் முன்பேறி வருவார்கள் 
என்ற நம்பிக்ளக உள்ைது. அவர்கள் ஜவளிபய திறந்த ளமதாேத்தில் வந்துவிட்ை பிறகு நாம் 
வலுவாக அவர்கள் மீது பாய்ந்து தாக்கி விை பவண்டும். 

ஹஸ்ரத் நுஃமான் அவர்கள் (ரலி) இந்த ஆபலாெளேளய ஜெயல்படுத்துவதற்காக 
ஹஸ்ரத் கஃகாஃ (ரலி) அவர்களைத் பதர்ந்ஜதடுத்தார்கள். அவர்கள் துளலஹாவின் 
ஆபலாெளேப்படி ஜெயல்பட்ைதும் துளலஹா அவர்கள் நிளேத்தது பபான்பற நைந்தது. 
ஹஸ்ரத் நுஃமான் அவர்கள் ரஸூல் (ஸல்) அவர்களை மிக அதிகமாக பநசிப்பவராக 
இருந்தார்கள். ஹுஸூர் (ஸல்) அவர்களின் நளைமுளற இவ்வாறாக இருந்தது. அதாவது 
ஒரு பவளை காளலயில் பபார் ஆரம்பிக்கவில்ளல எனில் பிறகு பகல் நிளறவு ஜபற்றதும் 
பபாருக்காே நைவடிக்ளக பமற்ஜகாள்வார்கள். எதிரிகளின் பளை முன்பேறியவாறு 
இஸ்லாமிய பளைக்கு அருகில் வந்ததும் பல முஸ்லிம் பளைவீரர்கள் நிம்மதி 
இழந்தவர்கைாக எதிர்த்துப் பபாரிை ஹஸ்ரத் நுஃமான் (ரலி) அவர்களிைம் அனுமதிபகார 
ஜென்றார்கள். ஹஸ்ரத் நுஃமான் (ரலி) அவர்கள் அனுமதி வழங்கவில்ளல. அப்பபாது பல 
முக்கிய தளலவர்களும் எதிர்த்துப் பபாரிை அனுமதி வழங்குமாறு அன்ோருக்கு 
ஆபலாெளே வழங்கிோர்கள். ஆோல் அன்ோர் ஜபாறுளம காக்கும்படி கூறிவந்தார்கள். 
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பகல் ொய்ந்த பிறகு ஹஸ்ரத் நுஃமான் (ரலி) அவர்கள் பளை முழுவளதயும் சுற்றி 
வந்தார்கள். பிறகு பவதளே மிகு வார்த்ளதகைால் ஜொற்ஜபாழிவாற்றிோர்கள். தம்முளைய 
ஷஹாதத்திற்காக துஆ ஜெய்தார்கள். அளதக் பகட்டு மக்கள் அழத் ஜதாைங்கிேர். 
ெமபயாசிதமாே நைவடிக்ளககைால் ெந்தர்ப்பம் கிளைத்ததும் முஸ்லிம்கள் எதிரிகளின் 
பளைவரிளெ மீது சீறிப் பாய்ந்தார்கள். ஹஸ்ரத் நுஃமான் (ரலி) அவர்கள் மிகவும் 
ளதரியத்துைன் பபாரிட்டு ஷஹீதாோர்கள். ஆோல் ஹஸ்ரத் ஹுளஸஃபா பின் யமான் 
மற்றும் நயீம் பின் முக்ரின் ஆகிபயார் பபார் முடிவளையும் வளர அன்ோர் ஷஹீதாே 
விஷயத்ளத மளறத்து ளவத்தார்கள். மற்றுபமார் அறிவிப்பில் முஅக்கில் கூறுகிறார்கள்: 
ஜவற்றிக்குப் பிறகு நான் ஹஸ்ரத் நுஃமான் (ரலி) அவர்களிைம் வந்பதன். அவர்கள் 
உயிருைன் தான் இருந்தார்கள். என்னிைம் அன்ோர் பகட்ைதோல் நான் அல்லாஹ்வின் 
புறமிருந்து ஜவற்றி கிளைத்து விட்ைது என்று கூறிபேன். அதளேக் பகட்டு அன்ோர் 
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களுக்குத் தகவல் ஜகாடுத்துவிடும்படி கூறிோர்கள். 

ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் பபாரின் முடிளவ மிகவும் ஆவபலாடு எதிர்பார்த்துக் 
காத்திருந்தார்கள். எந்த இரவில் பபார் நைக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பு இருந்தபதா அந்த 
இரளவ ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் மிகவும் நிம்மதி இழந்தவர்கைாக விழித்துக்ஜகாண்டு 
மன்றாடி துஆ ஜெய்து கழித்தார்கள். அன்ோர் ஒரு கர்ப்பிணிப் ஜபண் பவதளேயில் 
இருப்பளதப் பபான்று பவதளேயுைன் துஆவில் மூழ்கியிருந்தார்கள் என்று அறிவிப்பாைர் 
கூறுகிறார். ஜெய்தி ஜகாண்டு வருபர் ஜவற்றியின் நற்ஜெய்தியுைன் மதீோ ஜென்றளைந்தார். 
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் அல்ஹம்துலில்லாஹ் என்று கூறிோர்கள். பமலும் நுஃமான் 
அவர்கைது நலளே விொரித்தார்கள். ஜெய்தி ஜகாண்டு வருபர் அன்ோரது வஃபாத்தின் 
ஜெய்திளயக் கூறியதும் ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்களுக்கு மிகுந்த துன்பம் ஏற்பட்ைது. 
தளலயில் ளக ளவத்தவாறு அழுதுஜகாண்டிருந்தார்கள். ஜெய்தி ஜகாண்டு வருபர் மற்ற 
ஷஹீதுகளின் ஜபயர்களைக் கூறிோர். பமலும் அமீருல் முஃமினீன் அவர்கபை! இன்னும் பல 
முஸ்லிம்கள் ஷஹீதாகியுள்ைார்கள் அவர்களைத் தங்களுக்குத் ஜதரியாது என்று கூறிோர். 
ஹஸ்ரத் உமர் (ரலி) அவர்கள் அழுதவாறு உமருக்கு அவர்களைத் ஜதரியாது என்றால் 
அதோல் அவர்களுக்கு எந்த இழப்பும் இல்ளல. இளறவன் அவர்களை அறிந்திருக்கிறாபே 
என்று கூறிோர்கள். முஸ்லிம்கள் மத்தியில் அவர்கள் அறிமுகம் இல்லாதவர்கைாக 
இருக்கலாம். ஆயினும் இளறவன் அவர்களுக்கு ஷஹாதத்ளத வழங்கி கண்ணியப்படுத்தி 
விட்ைான். அல்லாஹ் அவர்களை அறிந்திருக்கிறான். உமர் அவர்களை அறிவதில் என்ே 
இருக்கிறது என்று கூறிோர்கள். 

பபாருக்குப் பிறகு முஸ்லிம்கள் ஹம்தான் வளர எதிரிகளை விரட்டிச் ஜென்றார்கள். 
இதளே கண்ை ஈரானிய தளலவன் ஹுஸ்ரு ஷனூம், ஹம்தான் மற்றும் ரஸ்தகி ஆகிய 
நகரங்களின் ொர்பாக அவர்களுளைய நகரங்களிலிருந்து முஸ்லிம்கள் மீது தாக்குதல் 
ஜதாடுக்கப்பைமாட்ைாது என்ற நிபந்தளேக்குட்பட்டு ெமரெம் ஜெய்து ஜகாண்ைான். இஸ்லாமிய 
பளை நஹாவந்து நகரத்ளதக் ளகப்பற்றியது. தேது விளைளவப் ஜபாறுத்தவளர நஹாவந்து 
ஜவற்றி மிகவும் முக்கியமாேதாக இருந்தது. அதற்குப்பிறகு ஈரானியர்களுக்கு ஓரிைத்தில் 
ஒன்றுகூடி பபாரிை ெந்தர்ப்பம் கிளைக்கவில்ளல. முஸ்லிம்கள் அவ்விைத்ளத 
ஜவற்றிகளுக்ஜகல்லாம் (ஜபரிய) ஜவற்றி என்று ஜபயர் சூட்டி நிளேவு கூர ஆரம்பித்தேர். 
நஹாவந்துக்குப் பிறகு முஸ்லிம்கள் அஸ்ஃபஹான் மற்றும் ஹம்தாளே ஜவன்றார்கள். 

குத்பாவின் இறுதியில் ஹுஸூர் அன்வர் )அய்யதஹுல்லாஹ் (அவர்கள் 
இகமுதாமுனஹியாவின் குபல்ாய ப்திேம்ஹகு ய குஹபிப்ப தியான்பமுனா ஸாஷிே அவர்கள், 
அமப் யகாவின் ஹிகாமுகாவவ சார்கத ப்திேம்ஹகு ய ஸாஷிேஸாதா ஃபர்ஹான் லத்தீஃே 
ஸாஷிே அவர்கள் ப்ஹறுபி பாயகிஸ்தானில் உள்ள லாகூவைச் முசர்கத தாவூப வஹல் ப்ாவட்டபி, 
மியான்வாா எனுபி ஊ ன் அமீர் ஜப்ாஅத் ப்திேம்ஹகு ய ப்ாய குபஷ்ஹிர் அஹ்ப்த் சாஷிே 
அவர்கள் ஆகிமுயா ன் நஹகுறிேவப எடுத்பவைத்ப ஜனாஸா காயிே மதாழுவகவய நடத்பவதாக 
அறிவித்தார்கள். 

(தமிழாக்கம்: ஜமௌலவி முஹம்மது சுல்தான் ளமதீன்) 


