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ஹஸ்ரத் ஐந்தாவது கலீஃபத்துல் மஸீஹ் (அய்யதஹுல்லாஹுத் தஆலா பினஸ்ரிஹில்
அஸீஸ்) அவர்கள் 26/08/2022 அன்று U.K - இஸ்லாமாபாதிலுள்ள முபாரக்
பள்ளிவாசலில் ஆற்றிய ஜுமுஆ பபருரரயின் சுருக்கம்

ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் சித்தீக் (ரலி) அவர்கவைப் பற்றிய ற்குறிப்பு - சதாைர் 30
அன்னாரது காைத்தில் அநரபியாவுக்கு சவளியில் அநீதியில் ஈடுபட்டுக்
சகாண்டிருந்த எதிரிகளுைன் வைசபற்ற நபார்கவைப் பற்றிய குறிப்பு
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ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் சிரியாவவ ந ாக்கி அனுப்பிய
பவைகவைப் பற்றிக் கூறப்பட்டு வந்தது. அவவ எதிரிகளின் அநீதிகவைத்
தடுப்பதற்காக அனுப்பப்பட்ைன. மூன்று பவைகவைப் பற்றி கைந்த குத்பாவில்
கூறப்பட்டு விட்ைது.
ான்காவது பவை ஹஸ்ரத் அம்ர் பின் ஆஸ் (ரலி)
அவர்களுவையதாகும். அது பற்றி எழுதப்பட்டுள்ைதாவது, ஹஸ்ரத் அபூபக்ர்
(ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அம்ர் பின் ஆஸ் (ரலி) அவர்களுவைய தவைவையில்
ான்காவது பவைவய சிரியாவவ ந ாக்கி அனுப்பி வவத்தார்கள். ஹஸ்ரத் அம்ர்
பின் ஆஸ் (ரலி) அவர்கள் சிரியா செல்வதற்கு முன்பாக குஸாஆவின் ஒரு
பகுதியில்
ஸதக்காக்கவை
வசூலிப்பதற்காக
நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்கள்.
தீர்ைானிக்கப்பட்ைதன் பின்னர் அன்னார் ைதீனா வரவவைக்கப்பட்ைார்கள். ைக்கள்
அன்னாருைன் ஒன்று கூடுவதற்காக ைதீனாவவ விட்டு சவளிநய சென்று கூைாரம்
அவைக்குைாறு அன்னாருக்குக் கட்ைவையிைப்பட்ைது. அன்னார் புறப்பை ாடிய
நபாது ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் வழி அனுப்புவதற்காக சென்றார்கள்.
வலியுறுத்தியவாறு அறிவுவரகவை கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் அம்ர் (ரலி) அவர்கள்,
‘ ான் தங்கைது எண்ணத்வத உண்வைப்படுத்தி காண்பிப்பதும் என்வனக் குறித்த
தங்கைது கருத்வதப் பிவையற்றதாக ஆக்குவதும் எவ்வைவு சிறந்தது!’ என்று
கூறினார்கள்.
அன்னாரது பவை ஆறு, ஏைாயிரத்திற்கு இவைப்பட்ை எண்ணிக்வகயில்
இருந்தது. நைலும், இைக்கு பாைஸ்தீனைாக இருந்தது. அன்னார் ஓராயிரம்
நபாராளிகள் சகாண்ை பவைவய ஆயத்தம் செய்து, ஹஸ்ரத் அப்துல்ைாஹ் பின்
உைர் (ரலியல்ைாஹு அன்ஹுைா) அவர்களுவைய தவைவையில் நராம் ாட்டுக்கு
அனுப்பி வவத்தார்கள். இந்தப் பவை நராைானியர்களுைன் நைாதியது. எதிரிகளின்
ஆற்றவைத் தவிடுசபாடியாக்கி அவர்கவை சவன்றது. நைலும், சிை வகதிகளுைன்
திரும்பியது. ஹஸ்ரத் அம்ர் (ரலி) அவர்கள் இந்தக் வகதிகளிைத்தில்
விொரித்ததில், நராைானிய பவை ருவவஸின் தவைவையில் முஸ்லிம்கள் மீது
திடீர்த் தாக்குதல் சதாடுக்க ஆயத்தத்தில் உள்ைது என்பது சதரியவந்தது. இந்தத்
தகவல்களின் அடிப்பவையில் அன்னார் தைது பவைவய சீரவைத்தார்கள்.
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நராைானியர்கள்
தாக்குதல்
சதாடுத்த
நபாது
முஸ்லிம்கள்
அவர்களின்
தாக்குதவைத் தடுப்பதில் சவற்றி சபற்றார்கள். அவர்கவைத் திரும்பிச் செல்லும்
கட்ைாயத்திற்குள்ைாக்கினார்கள். அதற்குப் பிறகு அவர்கள் மீது பதில் தாக்குதல்
ைத்தி, எதிரிகளின் ஆற்றவை அழித்து அவர்கள் சவறுண்நைாடி நபார்க்கைத்வத
விட்டு விடும் கட்ைாயத்திற்குள்ைாக்கினார்கள். இஸ்ைாமிய பவை அவர்கவை
விரட்டிச் சென்றது. ஆயிரக்கணக்கான நராைானிய வீரர்கள் சகால்ைப்பட்ைனர்.
இத்நதாடு இந்தப் நபார் முடிவுற்றது.
நராைானிய
ைன்னன்
சஹராக்ளியஸ்
அந் ாட்களில்
பாைஸ்தீனத்தில்
இருந்தான். அவனுக்கு முஸ்லிம்களின் ஆயத்தங்கவைப் பற்றிய தகவல்கள்
கிவைத்ததும் அவன் அந்தப் பகுதிகளின் தவைவர்கவை ஒன்று திரட்டினான்.
அவர்கள்
முன்
உணர்ச்சிமிகு
சொற்சபாழிவுகவை
ஆற்றி
அவர்கவை
முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகப் நபார் புரிய இணங்க வவத்தான். பாைஸ்தீனத்தின்
ைக்கவை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகப் நபார் புரிய இணங்க வவத்து அவன்
ைைாஸ்கஸ் வந்தான். அங்கிருந்து ஹிம்ஸ் ைற்றும் அன்தாக்கியா சென்றவைந்தான்.
பாைஸ்தீனத்வதப் நபான்நற இந்தப் பகுதிகளிலும் அவன் உணர்ச்சிமிகு
சொற்சபாழிவுகவை ஆற்றி, அங்குள்ை ைக்கவை முஸ்லிம்களுக்கு எதிராகப் நபார்
புரிய தூண்டினான். அவன் அன்தாக்கியாவவத் தவைவையகைாக ஆக்கி
முஸ்லிம்களுக்கு
எதிராகப்
நபாரிை
ஆயத்தங்கவை
நைற்சகாள்ைத்
சதாைங்கினான். சஹராக்ளியஸிைம் நிவறய பவைகள் இருந்தன. எனநவ, அவன்
முஸ்லிம்களுவைய பவைகளின் ஒவ்சவாரு பகுதிவயயும் அவர்கைது எதிரிகவைக்
சகாண்டு பைவீனப்படுத்துவதற்காக, முஸ்லிம்களின் ஒவ்சவாரு பவைக்கும்
எதிராகத் தனித்தனி பவைகவை அனுப்ப நிவனத்தான்.
ஹஸ்ரத் அபூ உவபதா பின் ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கள் ஜாபியாவுக்கு அருகில்
இருந்த நபாது அவர்களிைம் ஒரு ைனிதர், ‘சஹராக்ளியஸ் அன்தாக்கியாவில்
இருக்கின்றான். அவன் உங்களுக்கு எதிராக எவ்வைவு சபரிய பவைவயத் தயார்
செய்துள்ைான் என்றால், இதற்கு முன்பாக இப்படிப்பட்ை ஒரு பவைவய அவனது
மூதாவதயர்களில் எவரும் உங்களுக்கு முந்வதய ெமுதாயங்களுக்கு எதிராக
ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கவில்வை’ என்ற தகவவைக் சகாண்டு வந்தார். எனநவ
அன்னார் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களுக்குக் கடிதத்தின் வாயிைாக,
நராைானிய
ைன்னன்
சஹராக்ளியஸின்
எண்ணங்கவை
பற்றித்
சதரியப்படுத்தினார்கள். அன்னார் பதிலுக்கு, ‘அன்தாக்கியாவில் அவன் தங்குவது
அவனுக்கும் அவனுைன் இருப்பவர்களுக்கும் நதால்விக்கும், உங்களுக்கும்
முஸ்லிம்களுக்கும் சவற்றிக்குைான முதல் படியாகும்’ என்று எழுதினார்கள்.
ஹஸ்ரத் அம்ர் பின் ஆஸ் (ரலி) அவர்களும் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி)
அவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதினார்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அதற்கு
பதிைாக,
‘உங்கைது
கடிதம்
எனக்குக்
கிவைத்தது.
அதில்
நீங்கள்
நராைானியர்களின் பவை ஒன்று கூடுவது பற்றி குறிப்பிட்டிருந்தீர்கள். எனநவ,
நிவனவில் சகாள்ளுங்கள்! அல்ைாஹுத்தஆைா தனது பி (ஸல்) அவர்களுைன்
பவை வீரர்களின் சபரும்பான்வையின் அடிப்பவையில்
ைக்கு சவற்றிவய
வைங்கவில்வை.
ைது நிவை எவ்வாறு இருந்தது எனில்,
ம்மிைம் இரண்டு
குதிவரகள் இருந்த நிவையில்
ாம் அன்னாருைன் இவணந்து நபார் புரிந்து
இருக்கிநறாம். நைலும், ஒட்ைகத்திலும் கூை ஒருவர் பின் ஒருவராக ெவாரி
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செய்நவாம். ஆனால், அவ்வாறிருந்தும் கூை அல்ைாஹுத்தஆைா ைக்கு ைது
எதிரிகள் மீது சவற்றிவய வைங்கி,
ைக்கு உதவி புரிந்துள்ைான்’ என்று
எழுதினார்கள்.
ஹஸ்ரத் யஸீத் பின் அபூ ஸுஃப்யான் (ரலியல்ைாஹு அன்ஹுைா)
அவர்களும் அங்குள்ை நிவைவைகவை எழுதியவாறு ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி)
அவர்களிைம் உதவி நவண்டினார்கள். அதற்கு அன்னார், ‘அவர்களுைன் நீங்கள்
ெண்வையிடும் நபாது உங்களுைன் இருப்பவர்களுைன் நெர்ந்து அவர்கள் மீது
பாய்ந்து தாக்குதல்
ைத்துங்கள். அல்ைாஹுத்தஆைா உங்கவை இழிவுபடுத்த
ைாட்ைான். அல்ைாஹுத்தஆைா ைக்கு அல்ைாஹ்வின் கட்ைவையினால் சிறிய
கூட்ைம் சபரிய கூட்ைத்தின் மீது சவற்றி சபற்று விடும் என்று செய்தி
வைங்கியுள்ைான். அவ்வாறு இருந்தும், ான் உங்களுக்கு உதவிக்காக நபாதுைான
அைவுக்கு
கூடுதைாக
முஜாஹிதுகவை
அனுப்பி
வவக்கிநறன்.
நீங்கள்
நைற்சகாண்டு நதவவவய உணர ைாட்டீர்கள்’ என்று எழுதினார்கள்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் ஹாஷிம் பின் உத்பா (ரலி)
அவர்கவை இஸ்ைாமிய பவைகளின் உதவிக்காக சிரியாவவ ந ாக்கிச் செல்ை
கட்ைவையிட்ைவாறு, ‘முஸ்லிம்கள் எனக்குக் கடிதம் எழுதி ைது நிராகரிக்கும்
எதிரிகளுக்கு எதிராக உதவி நவண்டி உள்ைார்கள். எனநவ நீங்கள் உங்களுைன்
இருப்பவர்கவை அவைத்துக் சகாண்டு அவர்களிைம் செல்லுங்கள். ான் ைக்கவை
உங்களுைன் செல்வதற்கு ஆயத்தப் படுத்துகிநறன். நீங்கள் இங்கிருந்து புறப்பட்டு
ஹஸ்ரத் அபூ உவபதாவவ சென்று நெருங்கள்’ என்று கூறினார்கள்.
ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் ஸயீது பின் ஆமீர் பின்
ஹுவஸம் (ரலி) அவர்கவை சிரியா நபாருக்காக அனுப்ப விரும்பினார்கள்.
ஹஸ்ரத் ஸயீது (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிைம் வந்தார்கள்.
சிரியா நபார் குறித்த தைது நவண்டுநகாள்கவை முன்வவத்தார்கள். ஜிஹாது
செய்ய நவண்டும் என்ற ஆவெவய சவளிப்படுத்தினார்கள். அப்சபாழுது ஹஸ்ரத்
அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் ஸயீது (ரலி) அவர்களுக்குப் நபாருக்காக ஆயத்தம்
நைற்சகாள்ளுைாறு கட்ைவையிட்ைவாறு, ‘ ான் சிரியாவவ ந ாக்கி முஸ்லிம்களின்
ஒரு
பவைவய
அனுப்பவுள்நைன்.
அதற்குத்
தவைவராக
உம்வை
நியமிக்கின்நறன்’ என்று கூறினார்கள். பிறகு, ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள்
இவத ைக்கள் ைத்தியில் அறிவிக்குைாறு ஹஸ்ரத் பிைால் (ரலி) அவர்களுக்கு
வழிகாட்ைால் வைங்கினார்கள்.
ஹஸ்ரத் ஸயீது (ரலி) அவர்கள் புறப்பை எண்ணிய நபாது, ஹஸ்ரத் பிைால்
(ரலி) ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிைம் வந்தார்கள். ‘ ான் எனது
இவறவனின் வழியில் ஜிஹாது செய்ய தாங்கள் எனக்கு அனுைதி தாருங்கள்.
எனக்கு,
அைர்ந்திருப்பவதக்
காட்டிலும்
ஜிஹாது
செய்வது
மிகவும்
பிடித்தைானதாகும்’ என்று கூறினார்கள். அதற்கு அன்னார், ‘நீங்கள் ஜிஹாது
செய்ய விரும்புகிறீர்கள் என்றால்
ான் உங்களுக்கு அைர்ந்திருப்பதற்கு
ஒருநபாதும் கட்ைவையிை ைாட்நைன். ான் நீங்கள் பாங்கு கூறநவண்டும் என்நற
ாடுகிநறன். பிைாநை! எனக்கு உங்கைது பிரிவால் பதற்றம் ஏற்படுகின்றது.
ஆனால்,
ைறுவை
வவர
ெந்திப்பு
ஏற்பைாத,
அப்படிப்பட்ை
பிரிவு
அவசியைானதாகும். பிைாநை! நீங்கள் ல்ை அைல்கவை செய்து வாருங்கள். அது
உைகிலிருந்து உங்களுக்கான பயண சபாருைாகும். நைலும், நீங்கள் உயிர் வாழும்
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வவர உங்கைது நிவனவவ எஞ்சி இருக்கச் செய்யும். நைலும், நீங்கள் ைரணம்
அவையும் நபாது அதற்கான மிகச் சிறந்த
ற்கூலி வைங்கப்படும்’ என்று
கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் பிைால் (ரலி) அவர்கள், ‘ ான் ரஸூலுல்ைாஹ் (ஸல்)
அவர்களுக்குப் பிறகு எவருக்காகவும் பாங்கு கூறுவதற்கு விரும்பவில்வை’ என்று
கூறினார்கள். பிறகு அன்னார் ஹஸ்ரத் ஸயீது பின் ஆமிர் பின் ஹுவஸம் (ரலி)
அவர்களுைன் புறப்பட்ைார்கள்.
இதற்குப் பிறகு ஜிஹாது பவைகள் ைதீனாவுக்கு வருவக தருவது சதாைர்ந்து
சகாண்டிருந்தது. ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்களிைம் நைலும் ைக்கள் ஒன்று
திரண்ைார்கள். அன்னார் ஹஸ்ரத் முஆவியா (ரலி) அவர்கவை அந்த ைக்களுக்கு
அமீராக நியமித்து அவர்களுக்குத் தைது ெநகாதரர் ஹஸ்ரத் யஸீத் பின் அபீ
ஸுஃப்யானுைன் இவணந்து சகாள்ளுைாறு கட்ைவை இட்ைார்கள். அன்னார்
புறப்பட்டு அவர்களுைன் சென்று இவணந்தார்கள். பிறகு ஹஸ்ரத் ஹம்ஸா பின்
அபூபக்ர் ஹம்தானி (ரலி) அவர்கள் ஓராயிரம் எண்ணிக்வகயிைைங்கிய அல்ைது
அவதவிை அதிக எண்ணிக்வக சகாண்ை பவைவய அவைத்துக் சகாண்டு
அபூபக்ர் அவர்களிைம் வந்தார்கள். அன்னார் அவர்கைது எண்ணிக்வக ைற்றும்
ஆயத்தத்வதக் கண்டு மிகவும் ைகிழ்ச்சி அவைந்தார்கள். நைலும், ‘ ாம் மூன்று
அமீர்கவை நியமித்துள்நைாம். நீங்கள் அவர்களில் யாருைன் விரும்புகிறீர்கநைா
அவருைன் சென்று நெர்ந்து சகாள்ளுங்கள்’ என்று கூறினார்கள். ஹஸ்ரத் ஹம்ஸா
(ரலி) அவர்கள் முஸ்லிம்கள் மூைைாக, ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கைால்
அனுப்பப்பட்ை மூன்று அமீர்ைார்களில் அவனவவர விை நைைான ைற்றும் பி
கரீம் (ஸல்) அவர்களுைனான ச ருக்கத்தின் அடிப்பவையில் அவனவவர விை
மிகவும் சிறந்தவர் ஹஸ்ரத் அபூ உவபதா பினில் ஜர்ராஹ் (ரலி) அவர்கள்
ஆவார்கள் என்பவத அறிந்து, அவர்களிைம் சென்று நெர்ந்தார்கள்.
ஹஸ்ரத் அபூ உவபதா (ரலி) அவர்கைால் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக
அனுப்பப்பட்ை கடிதங்கைால், ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்கவை
சிரியாவுக்கு அனுப்ப தீர்ைானிக்கப்பட்ைது. அச்ெையம் அன்னார் ஈராக்கில்
இருந்தார்கள். ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி) அவர்கள் அன்னாருக்கு சிரியா
செல்லுைாறும் அங்கு இஸ்ைாமிய பவைகளுக்குத் தவைவை வகிக்குைாறும்
கட்ைவையிட்ைார்கள். நைலும், ஹஸ்ரத் அபூ உவபதா (ரலி) அவர்களுக்கு, ‘ ான்
சிரியாவில் முஸ்லிம்களின் பவைகளுக்கான தவைவை சபாறுப்வப காலித் (ரலி)
அவர்களிைம் ஒப்பவைத்து விட்நைன். நீங்கள் அவருைன் முரண்பைாதீர்கள்.
நபச்வெக் நகளுங்கள். கட்ைவைகவை செயல்படுத்துங்கள்’ என்று எழுதினார்கள்.
ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்கள் முஸ்லிம்களுைன் புஸ்ரா சென்றவைந்த
நபாது, அவனத்துப் பவைகளும் அங்கு ஒன்று கூடி விட்ைன. அவனவரும் அங்கு
ைந்த நபாரில் அன்னாவரத் தங்கைது அமீராக ஏற்றுக் சகாண்ைார்கள். அவர்கள்
கவர முற்றுவகயிட்ைார்கள். இதனால், அங்குள்ை ைக்கள் முஸ்லிம்களுக்கு
ஜிஸ்யா சகாடுப்பதாகவும் முஸ்லிம்கள் அவர்கைது உயிர்கள், செல்வங்கள் ைற்றும்
பிள்வைகளுக்குப் பாதுகாப்பு வைங்க நவண்டும் என்பதன் அடிப்பவையிலும்
ெைாதானம் செய்து சகாண்ைார்கள்.
பிறகு அஜ்னாவதன் நபார் உள்ைது. அல்ைது அஜ்னாதீன் என்றும்
எழுதியிருக்கிறார்கள். இது குறித்து எழுதியுள்ைதாவது, புஸ்ராவின் சவற்றிக்குப்
பிறகு ஹஸ்ரத் காலித் (ரலி), ஹஸ்ரத் அபூ உவபதா (ரலி), ஹஸ்ரத் ஷுரஹ்பீல்
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(ரலி) ைற்றும் ஹஸ்ரத் யஸீத் (ரலி) ஆகிநயாவர அவைத்துக் சகாண்டு ஹஸ்ரத்
அம்ர் பினில் ஆஸ் (ரலி) அவர்களின் உதவிக்காகப் பாைஸ்தீனத்வத ந ாக்கி
புறப்பட்ைார்கள். ஹஸ்ரத் அம்ர் அச்ெையம் பாைஸ்தீனத்தின் தாழ்வான பகுதிகளில்
தங்கி இருந்தார்கள். இஸ்ைாமிய பவையுைன் வந்து நெர விரும்பினார்கள். ஆனால்
நராைானிய பவை அவர்கவைப் பின் சதாைர்ந்து சகாண்டிருந்தது. அவர்கவைப்
நபார் செய்ய கட்ைாயப்படுத்தும் முயற்சியில் இருந்தது. நராைானியர்கள்
முஸ்லிம்களின்
வருவகவயப்
பற்றி
நகள்விப்பட்ை
நபாது,
அவர்கள்
அஜ்னாவதவன ந ாக்கி விைகினார்கள். ஹஸ்ரத் அம்ர் (ரலி) அவர்கள்
இஸ்ைாமிய
பவைகள்
பற்றி
நகள்விப்பட்ைதும்
அவர்கள்
அங்கிருந்து
புறப்பட்ைார்கள். எதுவவர என்றால், இவர்களுைன் வந்து இவணந்தார்கள். பிறகு
அவனவரும் அஜ்னாவதன் என்ற இைத்தில் ஒன்று கூடினார்கள். நைலும்,
நராைானியர்களுக்கு முன் அணிவகுத்து நின்றார்கள். நராைானிய பவைத்தைபதி
முஸ்லிம்களுக்கு ஏநதனும் சகாடுத்து திருப்பி அனுப்பி விை ாடினான். ஹஸ்ரத்
காலித் (ரலி) அவர்கள் இதவனக் நகட்ைதும் அவர்கள் முன்வவத்தவத மிகவும்
ஏைனத்துைன் ைறுத்துவிட்ைார்கள். ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்கள்
சவளிநயறி பவைவய சீரவைத்தார்கள். அன்னார் ைக்களிவைநய அவர்களுக்கு
ஜிஹாவதப் பற்றி ஊக்கமூட்டியவாறு சென்றார்கள். ஓரிைத்திலும் நிற்கவில்வை.
ைக்களிைம், ‘ ான் தாக்குதல் சதாடுத்ததும் நீங்களும் தாக்குதல் சதாடுங்கள்’
என்று கூறினார்கள். இதற்குப் பிறகு இரண்டு பவைகளும் கடுவையாக
ெண்வையிட்ைன.
நராைானியர்கள்
தப்பிநயாடி
உயிவரக்
காப்பாற்றிக்
சகாண்ைார்கள். முஸ்லிம்களின் தவைவவர ஏைாற்றி சகாவை செய்யும் முயற்சியில்
நதால்வியுற்ற நராைானிய தவைவன் வர்தான், ஹஸ்ரத் ஸிரார் (ரலி) அவர்கள்
ைற்றும் அவர்களுவைய சிப்பாய்களின் வககைால் தனது தீய முடிவவ எட்டினான்.
நராைானியர்களுக்கு இந்தத் தகவல் கிவைத்ததும் அவர்கள் தன்னம்பிக்வக
இைந்து விட்ைார்கள். இந்தப் நபாரில் நராைானியர்களின் எண்ணிக்வக சுைார் ஒரு
ைட்ெைாகவும், முஸ்லிம்களின் எண்ணிக்வக 30 ஆயிரைாக, ஓர் அறிவிப்பின்
அடிப்பவையில் 35 ஆயிரம் ஆக இருந்தது. இந்தப் நபாரில் மூவாயிரம்
நராைானியர்கள் சகால்ைப்பட்ைனர். அவர்கைது நதால்வியுற்ற பவை இதர பை
கரங்களில் தஞ்ெம் புகும் கட்ைாயத்திற்குள்ைானது. அஜ்னாவதன் சவற்றிக்குப்
பிறகு, ஹஸ்ரத் காலித் பின் வலீத் (ரலி) அவர்கள் ஹஸ்ரத் அபூபக்ர் (ரலி)
அவர்களுக்குக் கடிதத்தின் வாயிைாக இந்த ற்செய்திவய சதரிவித்தார்கள்.

இறுதியில் ஹுஸூர் அன்வர் (அய்யதஹுல்லாஹ்) அவர்கள்
அஜ்னாததன்
பொர் எப்பொது நதைபெற்றது என்ெது பதாைர்ொன சந்பதகத்திற்கு விளக்கம்
அளித்தார்கள். பேலும், ைோஸ்கஸ் பவற்றி குறித்த விளக்கங்கள் இன்ஷா அல்லாஹ்
இனிபேல் எடுத்துதைக்கப்ெடும் என்று கூறினார்கள்.
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(தமிைாக்கம்: ைவ்ைவி சுல்தான் வைதீன்)
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