കളവു പിടിക്കപ്പെട്ടപ്െോൾ മറുകണ്ടം
ചോടുന്ന ഷമീർ മദീനിപ്
Sept 10 ന് ക
ഡസൻ

ോഴികകോട് വിഷ്ഠം വിക്യോഷമോണ് പരിപോടിയിൽ പറഞ്ഞ

ണകിന്

ളവ് പിടികപ്പെട്ട് ്ിവസങ്ങൾക

കേർപ്പപോഴിയിലൂപ്പട
പിടി

ോട്…

ളവട

ൂടിയകെോ മറട

വന്ന ഒരട വിശ്ീ

ം വീണ്ടം 19/09/16

ളവ് ആവർത്തിച്ചുവകലലോ , അതടം

കയോപ്പട

ണ്ം ചോടടന്ന തരത്തിലോണ് ഇന്നട തോങ്കളിൽ േിന്നോയി

രണം .

ചിലപ്പരങ്കിലടം തോങ്കൾ ഈ പറയടന്നത് ഷംസടദ്ദീൻ പോലത്തിപ്പേതിരോപ്പണന്നട
എന്തോ പ്പതളിപ്പവന്നടം പോലത്തിന്പ്പറ കപര് പറഞ്ഞിട്ടിലലകലോ എന്നടം കചോ്ിച്ചു
പ്പ

ോണ്് തോങ്കപ്പള േയോയീ

രിച്ചവരടപ്പട പ്പേഞ്ചത്തോണ് തോങ്കൾ ഈ

ടറിെിലൂപ്പട അടിച്ചത് എന്ന് പറയോതിരികോൻ വയ. ഈ
തോങ്കൾ പറഞ്ഞ
ഒഴിഞ്ഞ് മോറട

ളവട

ടറിെിലടം

പ്പള കടറിച്ച് ഒരക്ഷരം പറയോപ്പത മേെൂർവ്വം

യോണ്.

ആ്യം ഷമീർ മ്ീേി തോങ്കൾ പ്പചകയണ്ത്

പലരടം തോങ്കകളോട് കചോ്ിച്ച

കപോപ്പല പോലത്ത് എവിപ്പടയോണ്,ആ പ്പസംഗത്തിൽ ഏത് സമയത്തോണ്
ഇങ്ങപ്പേപ്പയോപ്പക പറഞ്ഞത് എന്നതിേട പ്പതളിവ് േൽ ട യോണ്. അതോയത്
തോങ്കള ം പ്പതോട്ട മുമ്പ് സംസോരിച്ച ഫൈസൽ മുസ്ലി ോരും പറഞ്ഞ കളവുകൾ
▶️അമടസ്ലിങ്ങകളോട് മിണ്ോൻ പോടിലല
▶️അമടസ്ലിങ്ങകളോട് ചിരികോൻ പോടിലല
▶️അമടസ്ലിങ്ങളുപ്പട ക്ഷണം സവീ
▶️ മോേടഷി

രികോൻ പോടിലല.

ബന്ധങ്ങൾ േിലേിർത്തി സൗ

രയങ്ങൾ പ്പചയ്തത് പ്പ

ോടടകോൻ

പോടിലല
▶️അവരടമോയി ഇടപോടട
മടസ്ലിയോർ
▶️"ചില ആളു
കപോ

ൾ പോടിലല.

ളവ് പറയടന്നട.
ൾക് ഇകെോഴോ കതോന്നിയത് അമടസലിം രോജ്യകത്തക് യോപ്ത

ോൻ പോടിലലന്ന്, ഹ്ീസിലടണ്പ്ത !"

"ശപ്തട രോജ്യകത്തക് യോപ്ത ടൂർ കപോ

ോൻ പോടിലലന്ന് ഹ്ീസിലടണ്പ്ത !"

ളവ് 1
▶️എവിപ്പടയോ ഉള്ളത്, സന്ദർഭം മേസ്സികോപ്പത വിശ്ീ

രികട

യോണ്.

ആരോണ് വിശദീകരിച്ചത്?
ളവ് 2
▶️ഇന്തയോ രോജ്യത്ത് ജ്ീവികോൻ പോടിലലപ്ത!
അമടസ്ലിം രോജ്യത്ത് ജ്ീവികോൻ പോടിലലപ്ത!
*ആരോണ് പറഞ്ഞത്?*
ളവ് 3
▶️ചി

ിൽസോവശയോർത്ഥം കപോലടം കപോ

ോൻ പോടിലല എന്ന് പറയടന്നട.

ആരോണ് പറഞ്ഞത്?

ശംസടദ്ദീൻ പോലത്ത് പറഞത് ചി
അട്ടിമറിച്ച് ചി
ഈ പറഞ്ഞ

ിൽസോർത്ഥം കപോവോപ്പമന്നോണ്. അതിപ്പേ

ിൽസോർത്ഥം കപോയികൂട എന്ന് പറഞട എന്ന
ളവട

ൾ തീർച്ചയോയടം തോങ്കൾക് പരകലോ

ഭോരമോയിരികടം എന്നടണർത്തട

ത്ത്

യോണ് .

അൽഹം്ടലിലലോഹ് തോങ്കളുപ്പട ഈ
വയക്തമോവട

ളവ്.

ടറികെോടട

ൂടി ഇവിപ്പട ഒരട

ോരയം

യോണ്, ഷംസടദ്ദീൻ പോലത്തിൻപ്പറ രണ്ര വര്ഷം മടമ്പ് േടന്

അൽവലോ വൽബറോ ക്ളോസ്സിപ്പല

ചില ഭോഗങ്ങൾ േിങ്ങൾ സന്ദർഭത്തിൽ

േിന്ന് അടർത്തിപ്പയടടത്ത് മേസ്സിൽ കപോലടം ഉകദ്ദശികോത്ത രീതിയിൽ
അട്ടിമറിച്ച്

ളവ് പ്പചരിെികട

മടഅമിേിപ്പേ എറിഞ്ഞട പ്പ
ഒഴികടന്ന വിധത്തിൽ

യോപ്പണന്നടം, ശപ്തടവിേട മടമ്പികലക്

ോടടകടന്ന രീതിയിൽ എരിതീയിൽ എണ്ണ

ളവട കചർത്തതോപ്പണന്നടം ഈ പോലത്തിൻപ്പറ

സംസോരവടം േിങ്ങളുപ്പടയടം മടസ്ലിയോരടപ്പടയടം സംസോരവടം ക
േിക്ഷ്പക്ഷർക് മേസ്സിലോയിട്ടുണ്്. ആ *ക

ട്ട

ോട്ടിമോറ്റൽ പണി തപ്പന്നയോണ്

ടറിെിലടം തോങ്കൾ ആവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്.
വിഷയങ്ങൾ ഓകരോന്നോയി ചർച്ച പ്പചയോം

അ

ൽവോസിപ്പ

തോപ്ക്കോൽ ഏല്പിക്കൽ.

�ഇവിപ്പട പോലത്ത് പറഞ്ഞത് മടവഹ്ഹി്ോയ 5കേരം േമസ്
അയൽവോസിയടപ്പട പ്പപരടമോറ്റ ്ൂഷയം പ്പ
അവിശവോസി

ൾക് േൽ

രികടന്ന

ോണ്് അവകേകോൾ പരിഗണേ

രടത്എന്ന അർത്ഥത്തിൽ മോപ്തമോണ് പോലത്ത്

പറഞ്ഞത്, അതിേർത്ഥം അവിശവോസികയോട് അേീതി

ോണികണം എന്നലല.

േീതിയിൽ, േൻമയിൽ വർത്തികണപ്പമന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞിട്ടുണ്്.
അലലോപ്പത ഒരട സോഹചരയത്തിലടം അവിശവോസിയോയ അയൽവോസിപ്പയ
ഏല്പികരടത് എന്നലല ഉകദ്ദശികടന്നത്,

ോരണം അവിപ്പട

മടഅമിേീങ്ങകളോടടള്ള വലോഉ പഠിെികോൻ കവണ്ി പറഞ്ഞ ഒരട
ഉ്ോഹരണം മോപ്തമോണ് .
ഇതികേയോണ്.
▶️
ക

ള്ളു

ടടിയേടം ്ടർേടെു

ോരേടമോയ അയൽവോസി എന്നോകി

ോട്ടിമോട്ടിശമീർ മ്ീേി വർഗീയത ആകരോപിച്ചത്

▶️ അവകരോട് അേീതി

ോണികണപ്പമന്ന് പറഞ്ഞടപ്പവന്ന്

ളവ് പറഞ്ഞത്.

ൂടോപ്പത േോം അറികയണ്ത് പോലത്ത് ഈ ക്ലോസ് എടടത്തത് സലഫി
ആളു

ളോയ

ളുപ്പട മടമ്പിലോണ് അമടസ്ലിങ്ങളുപ്പട മടമ്പിൽ അലല.

ഇത് കപോപ്പലയോണ് തോങ്കൾ വർഗീയത ആകരോപിച്ച എലലോ
വിഷയങ്ങളുപ്പടയടം സതയോവസ്ഥ.

അമുസ്ലിമിന്പ്പറ കട

ിൽ നിന്നുമലല മുസ്ലിമിന്പ്പറ കട

ിൾ നിന്നുമോണ്

വോപ്േണ്ടത് എന്നു പറഞ്ഞുപ്പവന്നോണ്.

� ഇതടം പ്പതറ്റോയി മേസ്സിലോകിയിരികട
അപ്പത സംസോരത്തിൽ

ോഫിറട

ോരണം പോലത്ത്

ളുമോയി

▶️

ച്ചവട ബന്ധം അേടവ്േീയമോണ്.

▶️

ലിക് പണികയൽപികോം.

▶️ പണം

യോണ് തോങ്കൾ

ടം വോങ്ങികോം.

▶️ ഖിദ്മത്ത് എടടകോൻ

ഏൽപികോം

▶️ കരോഗിയോയോൽ സന്ദർശികോം
▶️ സംരക്ഷണം പ്പസ

യൂരിറ്റി സവീ

രികോം

തടടങ്ങി ഒരടപോട് വിഷയങ്ങളിൽ അവിശവോസി
>റസൂൽ (സ) ആടിപ്പേ വോങ്ങിയ സംഭവം,

കളോട് ഇടപഴ

ോം എന്നട

>

ൂലി പ്പ

ോടടത്ത് വഴി

ോട്ടിപ്പയ ഏൽപിച്ച സംഭവം,

>പടയങ്കി പണയത്തിന് പ്പ

ോടടത്ത സംഭവം,

>അബൂതവോലിബ് േബിക് സംരക്ഷണം പ്പ
പ്പതളിവട

ൾ പറഞ്ഞട പ്പ

മടസ്ലിമിന്പ്പറ
പ്പ

ോണ്് വിശ്ീ

ോടടത്തത്, കപോപ്പലയടള്ള

രിച്ചിട്ടുണ്് .

ൂടോപ്പത ഒരട അമടസ്ലിം

ടയിൽ േിന്നടം സോധേം വോങ്ങടകമ്പോ അവൻ

ോണ്് അവേട 450 പ്ഗോമടം മടസ്ലിമോയോൽ

ോഫിറോയത്

500 പ്ഗോമടം എന്ന രീതിയിൽ

പ്പചയോൻ പോടിപ്പലലന്നടം അത് അേീതിയോപ്പണന്നടം ഒപ്പക പോലത്ത്
പറയടന്നടമടണ്് . എന്തിേോണ് പോലത്ത് ഉകദ്ദശികോത്ത രീതിയിൽ
വളപ്പച്ചോടിച്ചു

ളവട പ്പചരിെികടന്നത്.

ഒരട മടഅമിേിപ്പേകടറിച് േലലത് വിചോരികട

പ്പയങ്കിലടം പ്പചയോമകലലോ.

തോങ്കപ്പളോപ്പക അറിയടന്ന ആളകലല പോലത്ത് , ഒന്ന് കചോ്ിച്ചിട്ടു
കപോരോയിരടകന്നോ ഈ വർഗീയത ആകരോപികൽ.

അമുസ്ലിേപ്ളോട് ചിരിക്കരുത് എന്ന പോലത്ത് പറഞ്ഞു
എന്ന പച്ചക്കളവു
ഈ

ടറിെു

ോരൻ ആവർത്തികടന്നട. ആകരോപണ വികധയേോയ ശംസടദ്ദീൻ

പോലത്ത് കപോലടം അമടസ്ലിങ്ങകളോട് ചിരികരടത്,

ൂപ്പട േടകരടത്, മിണ്രടത്

കപോപ്പലയടള്ള വോ്ങ്ങൾ അകദ്ദഹത്തിേിലല എന്നട വിശ്ീ
മറച്ചു പ്പവച്ച് വർഷങ്ങൾക്

മടമ്പ് എടടത്ത ക്ളോസ്സിപ്പല ചില ഭോഗങ്ങൾ

അടർത്തി എടടത്ത് പ്പപോലിെിച്ചു
മീഡിയ
പ്പ

ളിലടം

രിച്ചിട്ടും., അത്

ോണിച്ചു മഞ്ഞ പപ്തങ്ങളിലടം കസോഷയൽ

അകദ്ദഹപ്പത്ത വർഗീയവോ്ിയോകോൻ പ്പവമ്പൽ

ോലലുന്നവകരോട്, േിങ്ങൾ അലലോഹടവിപ്പേ ഭയപ്പെടട

എന്നോണ്

പറയോേടള്ളത്.

>മടസ്ലിം സഹപ്പവർത്ത

പ്പേ കടറിച്ച് ഒരട ഉ്യോഗസ്ഥൻ േലലത് പറയോൻ

ഇടവരരടത് എന്ന രീതിയിൽ പോലത്ത് സംസോരിച്ചു എന്ന ആകരോപണം.!
ഇതടം പ്പതറ്റോയി മേസ്സിലോകിയിരികട

യോണ് തോങ്കൾ

അപ്പത സംസോരത്തിൽ മടസ്ലിം സഹപ്പവർത്ത

ോരണം പോലത്ത്

പ്പേ കടറിച്ച് ഒരട

ഉ്യോഗസ്ഥൻ േലലത് പറയോൻ ഇടവരരടത് എന്നലല പറയടന്നത് ,മറിച്ചു
എന്പ്പറ കക്ലോസ് പ്ഫണ്് (ആത്മ സടഹൃത്ത്)എന്ന് പറയോൻ ഇടവരരടത്
എന്നോണ്. ഇേി ആ വോച
ക

ട്ടോൽ

േീതി

ത്തിേട പ്പതോട്ടു മടമ്പടം കശഷവടം പറയടന്നത്

ോരയം വയക്തമോണ് . *പോലത്ത് പറയടന്നത് "േമ്മൾ

ോണികടകമ്പോ ബന്ധം(ഇസ്ലോം വിലകിയ) ഉപ്പണ്ന്നട

സഹപ്പവർത്ത

ന് കതോന്നരടത് എന്നടം, കശഷം

പറയടന്നത് േമടക്

അയോളുപ്പട ശിർകൻ ആ്ര്ശകത്തോട് പ്പവറടെും അമർഷവടം ഉണ്ോയിരടന്നട
എപ്പന്ന കതോന്നോൻ പോടടള്ളൂ"....എന്നോണ് അതോയത് േലല മേകസ്സോപ്പട
ക

ട്ടവർക് േമ്മൾ ്അവത്ത് േടത്തണപ്പമന്നട മോപ്തമോണ് പോലത്ത്

ഉകദ്ദശിച്ചത്.* എന്നോണ് മേസ്സിലോവട

. *അതിപ്പേയോണ് ഈ രൂപത്തിൽ

പ്പതറ്റിദ്ധരിെികടന്നത്.

ഇേി ഈ

ളവിൽ േിന്ന് തടിയൂരോൻ തോങ്കൾ കചോ്ികടന്ന കചോ്യങ്ങൾ

കേോകോം..

തോങ്കൾ കചോ്ികടന്നട.
? ശമീർ മ്ീേിയടം ഫഫസൽ മൗലവിയടം

ളവട പറഞ്ഞട ,തട്ടിെു േടത്തി

എന്നിങ്ങപ്പേയടള്ള അന്ധമോയ വിമർശേങ്ങൾക് പ
സംസോരങ്ങൾ ഒരട പ്പോവശയപ്പമങ്കിലടം ക

പല പ്പോവശയം ക

ട്ടതടപ്പ

രം േിങ്ങളവരടപ്പട

ട്ടു കേോകികയോ?

ോണ്് തകന്നയോണ് തോങ്കളും ഫഫസൽ മടസ്ലയോരടം

പോലത്തട ക്ലോസ്സ് എടടത്ത സന്ദർഭവടം സോഹചരയവടം ക

ൾവികോപ്പരയടം

പരിഗണികോപ്പത പോലത്ത് വർഗീയത വിക്വശം േടത്തി എന്ന്
ആകരോപികടന്നത് തി

ഞ്ഞ ഹിസ്ബിയത്ത് പ്പ

േിങ്ങളുപ്പട അേടയോയി
കസോഷയൽ മീഡയ ചർച്ച
മണ്ണ് ഒലിച്ചുകപോ

ോണ്് മോപ്തമോണ് എന്ന്

ൾക് തപ്പന്ന കബോധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്് എന്നതോണ്
ളിൽ േിന്നടം മേസ്സിലോവടന്നത്

ടകമോ എന്ന ഭയമോണ് പിപ്പന്നയടം

ളവട

ോൽച്ചുവട്ടിപ്പല
ൾ

ൂട്ടികച്ചർത്ത്

ഇങ്ങപ്പേപ്പയോരട സംസോരത്തിേടം ,

ടറിെ് എഴടതോേടം തോങ്കപ്പള കപ്പരിെിച്ചത്.

അതടകപോപ്പല ഈ വിവോ്ം ഉണ്ോ

ടന്നതിേട മടമ്പ് േിങ്ങളുപ്പട

േിയപ്ന്തണത്തിൽ ഉള്ള ്അവോ കവോയ്തസിലടം യൂടയടബിലടം അപ്കലോഡ്
പ്പചയപ്പെട്ടത് പ്പവറടം 395 ആളു

ൾ മോപ്തമോണ് ക

കശഷം അൽഹം്ിലിലലോഹ് 50000ൽ അധി
ഒരടപോട് ആളു
ആരംഭികട

ം ആളു

ട്ടിരടന്നത്. വിവോ്ങ്ങൾക്
ൾ ്ർസ് ക

ൾകട

യടം

ൾ അൽവലോ വൽബറോ വിഷയം പഠികോൻ

യടം പ്പചയ്തതിട്ടുണ്്.

ശമീർ മ്ീേി കചോ്ികടന്നട.
?അമോേി മൗലവിയടപ്പട തഫ്സീറിന്പ്പറ പടതിയ പതിെിൽ േിന്നടം
അതിലടള്ളതടകപോപ്പല വോയിച്ച വരി

പ്പള

ളവടം തട്ടിെുമോയി ചിപ്തീ

പ്പചരിെികടന്നത് ആപ്പര പ്പീതിപ്പെടടത്തടവോേോണ്?

രിച്ച്

� മ്ീേത്ത് കപോയി പഠിച്ച തോങ്കൾ ആപ്പര പ്പീതിപ്പെടടത്തടവോേോണ്?
�1969 മടതൽ 2012 വകരയടള്ള എഡിഷേട
പതിെിൽ പ്പതറ്റോയി േൽ

ിയ വിശ്ീ

സീകറോ മകറ്റോ വോയിച്ച് തോങ്കൾക്

ളിൽ ഉള്ളത് തിരടത്തി അവസോേ

രണം വോയിച്ചത്. തഫ്സീർ ഇബ്േട
ോണികോൻ പറ്റുകമോ ?

3:118 ആയത്തിന്പ്പറ വയോഖയോേത്തിൽ അവിശവോസി
ബിതവോേത്ത് സവീ

ളലലോത്തവരിൽ േിന്ന്

രികടന്നതിപ്പേ സംബന്ധിച്ച് വന്ന വിശയത്തിൽ ഇക

സ്കേഹ ഭോവം പ്പ

ോട്ട്

ടിെികടന്നവപ്പരകടറിച്ചലല എന്ന് പ്പതളിയികോകമോ?

� ഇേി േിങ്ങളുപ്പട വോ്ം സതയവിശവോസി
ബിതവോേത്തിപ്പേ ( ഉള്ളു

ൾ അലലോത്തവരിൽ േിന്ന്

ളികോപ്പര, രഹസയകോപ്പര) സവീ

രികോം

എന്നോകണോ?
️ പറ്റികെോയ പ്പതറ്റിപ്പേ മറച്ച് വകോേോകണോ ഈ ഒളിമറ.

തടടർന്ന്
സവന്തമോയി സന്ദർഭത്തിൽേിന്ന് അടർത്തിപ്പയടടത്ത് പ്പതറ്റിദ്ധരിെിച്ച്
അവസോേം
സലഫിയത്തിപ്പേയടംഇസ്ലോമി
ജ്േങ്ങപ്പള അ

്അവത്തിപ്പേയടം പ്പതറ്റിദ്ധരിെികടന്നടപ്പവന്നടം

റ്റുന്നടപ്പവന്നടം

സലഫീ വിരടദ്ധ വിക്വഷരീതിപ്പയന്നടം

േിങ്ങൾ തപ്പന്ന ്ടരോകരോപണം േടത്തട

കയോ!

അലലോഹടവിൽ അഭയം.

ഇേി തോങ്കളുപ്പട

ടറിെിപ്പല മറ്റു വിശയങ്ങളികലക് വരോം

തോങ്കൾ എഴടതടന്നട
പ്പസപ്തംബർ 10 ശേിയോഴ്ച ക
േടന്ന പരിപോടി
േൽ

ോഴികകോട് സ്പോൻ ഓഡികറ്റോറിയത്തിൽ

ൃതയവടം വയക്തവടമോയ ഒരട സകന്ദശം സമൂഹത്തിന്

ിയിട്ടുണ്്.

ശരിയോണ്.സംഘടേോ

ക്ഷിതവത്തിന്പ്പറ ഭോഗമോയി

ള്ള പ്പചരണത്തിന്

കവണ്ിയോണ് പരിപോടിേടത്തിയപ്പതന്നടള്ള വയക്തമോയ സകന്ദശം

?ആപ്പരയടം വയക്തിപരമോയി അധികക്ഷപിച്ചിട്ടുമിലല. വിഷയങ്ങൾ
സവീഹകത്തോപ്പട പറഞ്ഞിപ്പട്ടയടള്ളൂ കപര് പറയിലല ആപ്പള ഞോൻ തടെികോണികോം എന്ന്
കപോകലയോണ് തോങ്കളുപ്പട പ്പതി
വോ്ിയോകോൻ

ടട്ടി

ൾ പറയടന്ന

രണം. പിപ്പന്ന ഒരട മടഅമിേിപ്പേ വർഗീയ

ള്ള പ്പചരണം േടത്തലോകണോ തോങ്കളുപ്പട ഭോഷയിൽ

േസീഹത്ത്.

അവസോേിെികടന്നതിന് മടൻപ് വീണ്ടം തോങ്കൾ

ളവ് ആകരോപികടന്നട.

�എന്ത് പറ്റി ഷമീർ മ്ീേി തോങ്കൾക്
ഒരട മടഅമിേിപ്പേ പറ്റി േലലത് വിചോരിച്ചു

ൂകട, അതിന്

ക്ഷിതവം

അേടവ്ികടന്നിലല എങ്കിൽ അേയോയം പ്പവർത്തികോതിരടന്നട

ൂകട.

വലോഉം ബറോഉം പറഞ്ഞ്
ജ്േങ്ങൾ തമ്മത്തമ്മിൽ വിക്വഷത്തിലടം അ

ൽചയിലടം

ഴിയണപ്പമന്നോയിരടന്നട പോലത്തിന്പ്പറ സംസോരത്തിന്പ്പറ ലക്ഷയപ്പമന്ന് തോങ്കൾ
പ്പതറ്റിദ്ധരിെികട

മോപ്തമോണ്.

തോങ്കളുപ്പട മേസോക്ഷിക് എതിരോയി തോങ്കൾ പറഞ്ഞത്
മോകലോ
അത് പ്പ

ർക് കബോധയപ്പെട്ടിട്ടുണ്്.
ോണ്് തോങ്കൾക്

സംഭവിച്ച പ്പതറ്റ് തിരടത്തി സതയം സവീ
മടങ്ങട

ളവോണന്ന്

എന്ന സലഫട

രിച്ച് റബ്ബികലക് പശ്ചോത്തപിച്ച്

ളുപ്പട മോർഗം സവീ

സതയകത്തോപ്പടോെം േിൽകട

രിച്ച്

.

ോരണം മരണം സതയമോണ്.പരകലോ

ം സതയമോണ് .അതിേോൽ അന്ധമോയ

വികരോധം ഒഴിവോകി സതയകത്തോപ്പടോെം േിൽകട
ആമീൻ
��������
അബൂ ഇഹ്സോൻ അസ് ലം

ക്ഷിതവം പ്പവടിഞ്ഞ്

.റബ്ബ് അേടപ്ഗഹികപ്പട്ട!

