
இமா� க�ஸாலி (ர) அவ�கள�� Õமி�ஹாஜு� ஆப�த��’  (ப�த�கள�� பாைத) 
- இர"டா� ப$திய�லி&'( (வ�)*ைர : ெமௗலவ� எ�. அ0(�  வஹா0 
பாகவ�).

**

அலி இ02 அப3தாலி0அலி இ02 அப3தாலி0அலி இ02 அப3தாலி0அலி இ02 அப3தாலி0

நப�5ேதாழ�; ெப&மானா)� (ர:� (ஸ�)) ெப)ய தக0பனாரான அ;தாலி<�$ 
மகனா�; இதனா� ெப&மானா&�$ ஒ�> வ�?ட சேகாதர�.  இவ�கA�$ 
Õஅ;(ரா0’  எ�>� ஒ& ெபய� உ"C. இ( ெப&மான� அ�<ட� :?Dய ெபய�. 

Õஅறி* எ2� நகர5(�$ Fைழவாச�’  எ�> ெப&மானா� ப�Gகால5தி� பாரா?Dய 
அலி இ02 அப3தாலி0 கி.ப�. 598இ� கஅபாவ�� ப�ற'தா�கK.  அ0ேபா( 
ெப&மானா&�$ வய( 28.

ெசா'தM சி'தைனN� எதG$� அOசாத ெநOசP� பைட5த அலியா� மிக 
P�கியமான நப�5 ேதாழ�கள�� ஒ&வ�. ெப&மானா)�  வ�ைளயா?டாக0 ேபQகிற 
ேப> ெபGறவ�; Ôஇைற5 Sதேர! இ'த� ேகKவ��$ நா� பதி� ெசா�ல?Cமா ”?  
எ�> அ2மதி ேக?C மGறவ�கA�$  வ�ள�க� ெகாC�கிற த$தி ெபGறவ�.

Õஅஷர(� PபWஷரா’  எ�> ெப&மதி0<ட� அைழ�க0ப?ட ப5(0ேப)� 
ஒ&வரான அவ�கK பா5திமா நாயகிைய5 தி&மண� ெசY(  ெகா"ட(� 
ெப&மானா&�$ ம&மக� ஆனா�கK. இதG$0 ப��ன� அவ�கA�$� 
ெப&மானா&�$PKள ெந&�க� இ�2� வZவைட'த(.

இ�லாமிய அரசி� [�றா� கல\ஃபாவான உ�மான இ02 அஃ0பா� ெகாைல 
ெசYய0ப?ட(� பல நப�5 ேதாழ�கK அ'த இட5தி� அலியாைர  அம�5தி 
வ�CவதG$ ெப&5த PயGசி எC5தா�கK. ஆனா� அலியா� ம>5( வ�?டா�கK. 
எ�றாZ� -

தைலைம இ�லாத ஒ& :ழைல5 தவ���$� எ"ண� ெகா"ட அலியா� ஐ'( 
நா?கA�$0 ப��ன� த� ஒ0<தைல5 ெத)வ�5தா�கK.

25 (�ஹ_ 35 (27 ஜூ� 656) திdக?கிழைம அ�> ம�ஜி5 நபவ�ய�� பல� 
P�ன�ைலய�� இ'த0 ெபா>0< அலியா)ட� ஒ0பைட�க0ப?ட(.  அ�றிலி&'( 
அவ�கK நா�கா� கல\ஃபாவாக0 பண�யாGறி வ'தா�கK.

இதைன ஏG>� ெகாKளாதவ�கள�� நப�5 ேதாழ� Pஆவ�யா*�$ Pதலிட� 
உ"C. மத�னாவ�� அலியா)� ஆ?சிைய எதி�5( திமWகிலி&'(  Pஆவ�யா 
ேபா��ெகாD S�கினா�. இதனா� இ&வ&�$ நட'த N5த� ஃ<ரா5 நதி�$0 
ப�க5தி� ஸிஃ0ப3� எ�ற இட5தி� ஏற�$ைறய இர"C  மாதdகK வைர 
ந�D5த(.

ஹி_) 31 / கி,ப� 657இ� நட'த இ'த0 ேபாரா?ட5தி� இ>தி ெவGறி 
அலியா&�$5தா� கிைட�க0ேபாகிற( எ�பைத5 ெத)'( ெகா"ட  Pஆவ�யா 
ேபா��ெகாDைய5 கீேழ ேபா?Cவ�?CM சமாதான� ெகாDைய5 S�கினா�.



Pஆவ�யாவ�� ப�ரதிநிதியாக அ�� ப�� ஆஸூ� அலியா)� ப�ரதிநிதியாக 
அ;[ஸா அWஅ)N� இ'த0 ேபMQ வா�5ைதய�� கல'(  ெகா"டா�கK. அ�� 
ப�� ஆ� ராஜத'திர5தி� அ;[ஸாைவ வ�டM சிற'தவ�. சில ஷர5(கK 
அடdகிய இ'தM சமாதான ஏGபா?C�$ -

அலி இ02 அப3தாலி0 ஒ0<த� ெகாC5த( தம�$0 ப�D�காததா� அவ�கK 
பைடய�லி&'( 4000 ேப� ெவள�ேயறிM ெச�> <தியேதா�  இய�கமாகM 
ெசய�ப?டா�கK. இவ�கK த�ைம Õகா)ஜியா’  எ�> ெசா�லி� ெகா"டா�கK. 
ெவள�ேயறியவ�கள�� இய�க� எ�ப( இத� ெபா&K.

Pஆவ�யா, அ�� ப�� ஆ�, அலியா� ஆகிய [வ&� இ�லாமிய அரசியZ�$� 
களdக� கGப�0பதாக5 த��மான�5(� ெகா"ட  அவ�கK இ'த  [�> ேபைரN� 
ஒேர நாள�� ெகா�>வ�Cகிற தி?ட5ைத மன5தி� ைவ5(� ெகா"C 
ெபா&5தமான ேநர5ைத எதி�பா�5(� கா5தி&'தா�கK.  இதGகிைடய�� -

இdேக வ�வ)5(� lறPDயாத பல காரணdகள�னா� அலி இ02 அப3தாலி0 
மத�னாைவவ�?C இரா� நா?DG$M ெச�> lஃபா எ2�  நகர5திலி&'( ஆ?சி 
ெசYய5 ெதாடdகினா�கK.

lஃபாைவ5 தைலநகராக� ெகா"C நட5த0ப?ட இ'த ஆ?சி அதிகநாK 
ந�D�கவ��ைல.

திமWகி� ஆAனராக இ&'த Pஆவ�யா, lஃபாவ�� கல\ஃபாவாக இ&'த அலியா�, 
அ�� ப�� ஆ� ஆகிய [வைரN� ெகா�கிற தி?ட5(ட�  [�> கா)ஜிகK 
அdகdேக ெச�றா�கK. அ0(� ரமா� இ02 P�ஜ� ஸா)மி அவ�கள�� 
ஒ&வ�. $>கலான பாைத ஒ�றி� கா5தி&'த  அவ� -

17 ரமலா� 40 ெவKள��கிழைம அ�> ஃப_� ெதாmைகைய நட5தி ைவ0பதGகாக 
lஃபாவ�� பKள�வாசலி� Fைழ'த அலியாைர நMேசGறிய  வாள�னா� ெநGறிய�� 
பலமாக5 தா�கினா�!

Ôஆ?சி இைறவ2ைடய(. உம�ேகா உம( ந"ப�கA�ேகா அ( உ)ய( அ�ல” 
எ�> ஆேவசமாக� க5தினா�. அவைன5 த0பவ�டமா�  பKள�வாசலி� 
இ&'தவ�கK ப�D5( ைவ5தா�கK.

கா)ஜிகK ெகா�ல5 த��மான�5த மGற இ&வ)� ஒ&வ� சிறிய காய5(ட� 
த0ப�ேயாDவ�?டா�. அC5தவ� அ�> பKள�வாசZ�$ வரேவ இ�ைல.  இதனா� -

[�> ேபைரN� பKள�வாசலி� ெகா�ல5 த��மான�5(0 <ற0ப?ட கா)ஜிகK த� 
தி?ட5தி� [�றி� இர"C பd$ ேதா�வ�யைட'தா�கK.  ேவ"Cமானா� 
[�றி� ஒ& பd$ ெவGறியைட'தா�கK எ�> ைவ5(� ெகாKAdகK.

ஆழமான ெநGறி� காய5(ட� தள�'( ேபாY0 பC5தி&'த அலியா� தம( 
வா)QகA�$� ெகாC5த அறி*ைர - அ�ல( எMச)�ைக வரலாG>  
P�கிய5(வ� வாY'த(.



Ô.. ெகாைல ேநா�க5(ட� நா� வ�ைமயாக5 தா�க0ப?D&�கிேற�. இதிலி&'( 
நா� ப�ைழ5(� ெகாKேவனா - இ�ைல, இற'( வ�Cேவனா? நா�  ப�ைழ5(� 
ெகா"டாZ� இற'(வ�?டாZ� இ02 P�ஜ� $Gறவாள�தா�. இதனா� 
அவைன5 த"D�$� உ)ைம என�$ வ&கிற(.

Ôஇ�ைறய நாைளேய2� எ�னா� தா"DM ெச�ல PDNமா எ�> ெத)யாத 
நிைலைமய�லி&�கிற நா� அவைன5 த"D�க PDயா(. எனேவ  எ� 
உ)ைமைய ந�dகK ைகய�� எC5(� ெகாKளலா�.

Ôந�$ சி'தைன ெசY( பா�5( PDெவCdகK. அவைன த"D5(5தா� 
ஆகேவ"Cமா எ�> அைமதிேயாC நிைன5(0 பா&dகK. அவைன  ம�ன�5( 
வ�Cகிற மன0ப�$வ� உdகA�$ கிைடயா( எ�றா� அவ2�$5 த"டைன 
ெகாCdகK. ஆனா� -

Ôஅவ� எ�ைன எ0பD� காய0பC5தினாேனா அ0பD5தா� ந�dகK அவைன� 
காய0பC5த ேவ"C�. சிறிதள*� வர�ைப தா"Dவ�ட� lடா(.  சின5தி� 
S"Cதலா� அவைன� க?Dைவ5( சி5திரவைத ெசY( வ�டாத��கK. Õப�றைர� 
கD5(� $த>கிற ெவறிப�D5த நாைய�lடM  சி5திரவைத ெசYய�lடா(’  எ�> 
ெப&மானா� lறிய�&�கிறா�கK.

’ ஒ& ெசYதிைய நிைனவ�� ைவ5(� ெகாKAdகK: இ02 P�ஜP�$5 
த"டைன ெகாC0ப( - நட'த ஒ�ைற நட�காத ஒ�றாக மாGறிவ�டா(!

Ôமி$'த சிரம5(ட� ந�"டேநர� நா� ேபசிவ�?ேட�. இ0ேபா( நா� ஒ& 
த��மான5(�$ வ'தி&�கிேற�. கவன5(ட� ேக?C� ெகாKAdகK.  அவைன5 
த"D�$� உ)ைம என�$ உ"C எ�ப( உ"ைமதா�. ஆனா� -

Ôஅ( உ)ைமதாேன தவ�ர, கடைம அ�ல! எனேவ அவைன ம�ன�5( வ�Cதைல 
அள��கிேற�. நா� இற'( வ�?டா�, ÕஎdகK தைலவ� ெகாைல  ெசYய0ப?C 
வ�?டா� ’!  எ�> $ர� எm0<வத� [ல� <தியெதா& ர5த� கள)ைய 
உ"டா�காத��கK. ந�dகA� அவைன ம�ன�5( வ�CdகK.  ப�ற&�$5 ெத)யாம� 
ந�dகK ெசYத $Gறdகைள இைறவ� ம�ன�5த&Kவா� ”!

ஹி_) Pத� nGறா"D� நC0ப$திய��, ம�கA�$ ஏGப?ட 
ப�ரMசிைனகA�ெக�லா� ெவள�Mச� கா?D� ெகா"D&'த அ'த கலdகைர த�ப�  
பCகாயPGற [�> நா?கA�$0 ப��ன� 21 ரமலா� 40 ( 1 ப�0ரவ) 661) அ�> 
அைண'த(.

அ0ேபா( அவ�கள�� வய( :)ய வ&ட� கண�$0பD 63.

அலியா� கல\ஃபாவாகM ெசய�ப?ட கால� ஹி_) வ&ட� கண�$0பD 4 ஆ"C 8 
மாத� 24 நா?கK.

ஹஸ�, ஹூைஸ�, ைஸன0 ஆகிேயா� அலியா&�$� பா5திமா நாயகி�$� 
ப�ற'தவ�கK. இவ�கA�$0 ப�ற'த Pஸி� $ழ'ைதயாக  இ&'தேபாேத 
இற'(வ�?ட(. பா5திமா நாயகி இற'தப�ற$ அலியா&�$� கoலா*�$� 
ப�ற'தவ� Pஹ�ம( இ02 ஹனஃப�யா.



தளபதி அWத� ந�ய3, ஹஸனா�, Pஆவ�யா ேபா�றவ�கA�$ அலியா� எmதிய 
கDதdகK எ"ணGறைவ. இைறஞான�, இ�லற�, அரசிய�  நி�வாக, வாq�ைக5 
த5(வ� ேபா�ற ப�ேவ> (ைறகA�$ அைவ வ�ள�க� ெகாC�கி�றன.

அவ�கK எmதிய Õநஜு� பலாகா’  எ2� n� அ)யேதா� இல�கிய� எ�> 
அறிஞ�களா� பாரா?ட0 பCகிற(.

அலி இ02 அப3தாலி0, ெப&மானா)� வாqைவN� வா�ைகN� பGறி5 ெத)வ�5த 
ெசYதிகK - ஹத��கK 586. இவGறி�, 29 ஹத��கK  ஸஹ� <கா)ய�� இட� 
ெபGறி&�கி�றன. ஸஹ� P�லிமி� இ&�கிற ஹத��கK 35. <கா)N� 
P�லிN� ஒ&மி5த க&5(ட� ஏG>�  ெகா"ட ஹத��கK 20.

அலியா� அறிவ�5த ஹத��கK - ஹஸ�, ஹூைஸ�, Pஹ�ம( இ02 
ஹனஃப�யா, இ02 ம�ஊ(, இ02 அ0பா�, அ0(�லா இ02  ஸுைப�, 
அ;[ஸா அ�அ), இ02 உம�, அ0(�லா இ02 ஜாஃப� Pதலானவ�கள�� 
வாய�லாக நம�$� கிைட�கி�றன.

**

தன�ைம - சPதாய� பGறிய வ�)*ைர5 ெதாட)� ÕசPதாய ந�ைமகK’  எ�ற 
n� ஐ'தா� பாகமாக 1991இ� PதGபதி0பாக ெவள�வ'த(. இ'த  nலி�தா� 
Õயா� இவ�கK ’?  எ�ற இ'த0 ப$தி Pத� Pதலி� ெவள�ய�ட0ப?ட(. இ'த0 
ப$தி வாசக�கள�� ந�ைம�காகM சG>  வ�)*பC5த0பட நிைலய�� 
Õஞான�ேகா?ைடய�� தைலவாச�’  எ�ற nலிZ� ப�ரQ)�க0பCகிற( - அஃ0சரா 
பதி0பக�.

**

http://abedheen.wordpress.com/


