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তেন??? 

তেন পারেস্তাকন রিহাদিে মুিারহরদন োরিি রিকে যুদ্ধ েকি না? 

তবরিি ভাি পারেস্তারন মুিারহরদন োরিকি যুদ্ধ েিরিে, েকব তেন োিা োরিি 

তিকে পারেস্তাকন রিহাদ শুরু েিে?  

এই প্রশ্নরি পারেস্তাকন যুদ্ধিে মুিারহরদনকদি ওপি অকনে সমে ধকিই েিা 

হরিে। এই প্রকশ্নি উত্তি রনকনে  রেরতে উদাহিক  িকেকি। েকব োি আকি আরম 

আপনাকদি এেরি দৃষ্টান্ত এই বাস্তবোি উপি রদকে চাই তয পারেস্তাকন যুদ্ধিে 

তবরিিভাি মুিারহরদন তনোিা োরিকিি িনাঙ্গকন বীিকেি সাকে েোই েকিকিন।  

রেন্তু তেন োহকে এই তোেগুকো যািা োরিকি েোই েিরিে োিা োরিকিি 

ি াঙ্গন তিকে এতাকন চকে আসকো। রবস্তারিে উত্তি রনকনে ি উদাহিক  তদো আকি। 

বুরদ্ধমাকনি িনয ইিািাই যকেষ্ট। 

িহীদ ইরেোস োরিরি (িহঃ) 

িহীদ ইরেোস োরিরি (িহঃ) রযরন ভািকেি তিে তেকে পারেকেকিন, তোন 

সাধািন তোে নন। 

োরিি ও আফিারনস্তাকনি মুিারহরদনকদি মকে, রেরন এেিন সেযবাদী এবং সৎ 

চরিকেি মুিারহরদন রিকেন, রযরন িারিোি রবরুকদ্ধ আফিান রিহাকদ, ভািকেি 

রবরুকদ্ধ োরিকি ও এতনোি সবকচকে বে োগুে আকমরিোি রবরুকদ্ধ রিহাকদ 

অকনে েুিবারন রদকেকিন। আল্লাহ িরহদ ইরেোস োরিরিি (িহঃ) উপি িহমে 

বর্ষ  েরুন। 
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৪২ বিি বেকসি ইরেোস োরিরি আিাদ োরিকিি েেরে এোোি অরধবাসী 

রিকেন। রেরন োি সমকেি তসিা সামরিে রবর্েে রিক্ষে রিকেন এবং এেিন  

তিরিো যুকদ্ধি রবকির্জ্ঞ রিকেন। িারিোি দতেদািকদি রবরুকদ্ধ রিহাকদ রেরন োি 

এে তচাত আল্লাকহি িাস্তাে তোিবারন েকিকিন। রেন্তু আল্লাকহি িাস্তাে োাঁি দৃঢ়ো 

ও সঙ্কল্পোে েতনই েমরে হে রন। রেরন সবসমে আল্লাহি িাস্তাে িাহাদাে তুকি 

তবরেকেকিন। 

আফিারনস্তাকন িারিোি পিািকেি পি, িাহীদ ইরেোস োরিরি (িহঃ) এবং উনাি 

মে আিও িে মুিারহরদন িাহাদাে বি  ও োরিকিি মুসেমানকদিকে িরু 

পুিারিকদি হাে তেকে স্বাধীন েিাি েকক্ষ োরিকিি রদকে রফকি একসরিকেন। 
তযকহেু িহীদ ইরেোস োরিরি এেিন দক্ষ অরভজ্ঞ েমান্ডাি রিকেন, হেে তস 

োিকনই রনিাপত্তা সংস্থা উনাি স্বাধীন ভাকব োি েিািা উপযুক্ত মকন েকিরন। 

োকে (িহঃ) বো হে তযন রেরন োরিরিকদি সাহাযয েিা তেকে রবিে োকেন, 

রেন্তু রেরন ে ষপাে েকিনরন। এবং তযকহেু আল্লাহি িাস্তাে রিহাদ েিাকে রেরন 

অরধে ভাকোবাকসন োই রেরন েতনও এ রিহাকদ তযাি রদকে ইেস্তে েকিনরন। 

১৯৯১ সাকে রেরন োরিকি োিোি হািোে আে রিহাদ আে ইসোরম নামে 

দকে তযাি তদন রেন্তু েকেে বিি পি দকেি উপি প্রারেষ্ঠারনে হস্তকক্ষপ োোে 

রেরন দেরি তিকে তদন। এবং প্রারেষ্ঠারনে হস্তকক্ষকপি বাইকি রিকে হিোে আে 

রিহাদ আে ইসোরম ৩১৩ রিকিড প্ররেষ্ঠা েকিন, যা এমন মিবুে আক্রম াত্মে 

অপাকিিন চাোে, তয েকেে মাকসি মকধযই ভািেীে তসনাবারহরন এই দকেি নাম 

শুনকেই তোঁকপ উঠে। তবরিি ভাি অপাকিিকন রেরন রনকিই িাহাদাকেি প্রবে 

আোংতা রনকে তযাি রদকেন। োাঁি এ অেুেনীে িযবাি িনয সােীকদি মকধযও 

োাঁি এেরি রবকির্ স্থান রিে। 



 
 

 

3 

এেবাি ভািেীে তসনাবারহনী োাঁকে দতেেৃে োরিি তেকে োাঁি এে সােী, 

নাসরুল্লাহ মনসুি োংিাইে (আল্লাহ োাঁকে তিে তেকে আিাদ েরুন) সহ 

তেফোি েকি। ভািেীে তসনাবারহনী দুিনকেই তিকে পাঠাে। োাঁকে দু বিকি 
ভািকেি রবরভন্ন তিকে িাতা হে এবং এেরদন অবকিকর্ োাঁি সােী নাসরুল্লাহ 

মনসুি োংিাইে তিকে োো অবস্থাে আল্লাহি সাহাকযয  রেরন তিকে তভকে 

পারেকে যান। ভািেীে তিে পাোকনাি পি রেরন রবকির্ তযারে োভ েকিন। 

োরিি রিহাকদি উপি তেতা প্রোিনাগুকোকে োাঁকে এেিন বীি নােে রহকসকব 

আতযারেে েিা হে। 

১৯৯৮ সাকে ভািেীে তসনাবারহনী আিাদ োরিকিি রনিীহ মানুকর্ি উপি যতন 

আক্রম  চাোকনা শুরু েকি, েতন ইরেোস োরিি (িহঃ) ভািেীে তসনাবারহনীকে 

তপিন তেকে হামো েিাি পরিেল্পনা েকি। তবি েকেে বাি পারপষ্ঠ রহনু্দকদি 

উপি হামো েকি আহে েিাে োিা োকদি েমষোণ্ড বন্ধ েকি। তফব্রুোিী 

২০০০ সাকেি এে িাকে, ভািেীে রবকির্ তফাসষ এে পারেস্তারন োকম হামো 

েকি। ভািেীে তসনািা সািািাে ওই োকম োিাে এবং পিরদন সোকে রেনিন 

তমকেি িো তেকি হেযা েকি োকদি মাো রনকে যাে। আিও দুইিন তমকেকে 

ভািেীে েমান্ডািিা অপহিন েকি রনকে যাে। ২৪ ঘণ্টা পি োকদি মাো 

পারেস্তারন তসনাবারহনীি োকি পারঠকে তদওো হে। যতন আল্লাহি রসংহ ইরেোস 

োরিরি ভািেীে বারহনীি এই িঘনয োকিি েো িানকে পাকিন, েতন রেরন 

আহে রসংকহি মে হকে উকঠন এবং এি প্ররেকিাধ তনওোি তঘার্ া তদন ভািেীে 

বারহনী তেকে। পিরদন ২৬ তফব্রুোিী রেরন নােযাে এোোে ভািেীে বারহনীি 

উপি তিরিো আক্রমন েকিন। ৩১৩ িকনি রিকিকডি ২৫ িন বীি তযাদ্ধা এেরি 
ভািেীে বাঙ্কাি তঘিাও েকি ও োকে তেকনড রনকক্ষপ েকি। এেিন তযাদ্ধাি 
িাহাদাে ও সােিন তিা পূিািীকে িাহান্নাকম পাঠানি পি োাঁিা এেিন ভািেীও 
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েযাকেনকে িীরবে তেপ্তাি েকি। পকি ওই ভািেীে েযাকেকনি মাো ওই মৃে 

তমকেকদি পরিবাকিি সামকন োিা হে। ওই সমে োাঁি সােীিা ওই ঘিনাি িরব 

েুকে িাকত সৃ্মরে রহকসকব। পকি এই মাো পারেস্তান তসনাবারহনীকে তদো হে, যা 

েৎোরেন তসনাবারহনীি প্রধান পািকভয তমািািফকে তপি েিা হে। পািকভয 

তমািািফ  িরহদ ইরেোস োরিরিি এই বীিে প্রোকিি িনয প্রিংসা েকি এবং 

োাঁকে নিদ ১ েক্ষ রুরপ তদো হে। পারেস্তাকনি পেপরেোে ভািেীে েযাকেকনি 

োিা মাো সহ ইরেোস োরিরিি িরব তদো হে। হঠাৎ েকিই োরিরি 

মুিারহদকদি মকধয ইরেোস োরিরিি গুরুে তবকি যাে। োাঁকে এেিন বীি 

রহকসকব ি য েিা হে, রযরন মুসেমানকদি হৃদেকে িান্ত েকিন এবং সাহস ও 

বীিে প্রদিষকনি মাধযকম োকদিকে িবষকবাধ েিান। রেন্তু রেরন েতনও দুরনোরব 
তিৌিকবি িনয নে বিং োাঁি প্রভুি সন্তুরষ্ট পাওোি তচষ্টা েিকেন। এিপি িারমো 

মুহাম্মরদো ইসোমাবাকদি মাওোনা িাহুি আহকমদ আেভী (িহঃ) ভািেীে তসনা 

েযাকেকনি িো োিাি পকক্ষ ফেওো তদন। 

তুব দ্রুেই োরিকিি এই বীি মুিারহদ তবঈমান ও িত্রুকদিকে আেংরেে েকি 

েুেকেন। োাঁি তিরিো অপাকিিন এমরন এে মাোে তপৌিাে, তয রেরন ভািেীে 
তসনাকদি এেরি গুরুেপূ ষ ঘারি দতে েকি রনকেন। েেরে আিাদ োরিকি 

আেকত্ত িাতা এই ঘারিরি আসকে এেরি পবষে যা এতানোি ভার্াে বো হে 

“ভালু্লে পবষে”। আি মুিারহরদনিা এিাকে ডােে “বাস্কাি পবষে”। এই পবষেরি 
ভািে তেকে এেরি যুকদ্ধি মাধযকম রবরিে হে এবং এই পবষেরি তুব গুরুেপূ ষ 

োি  একে মুিারহদি  োকদি তযািাকযাি বযবস্তা স্থাপন েকি যাি মাধযকম 

দতেেৃে োরিি উপেযোে েমষিে মুিারহরদন তদি সাকে তযািাকযাি েিা যাে। 

োিপি নাপাে তসনাদে বনু্ধে ও সহকযারিোি নাকম সংিঠকনি আভযন্তিী  রবর্কে 

হস্তকক্ষপ েিকে োকে। আপরন োকদি হস্তকক্ষকপি রবর্েিা বুঝাি িনয এই ঘিনা 
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েক্ষ েিকবন তয েৎোরেন িাওোেরপরন্ডি েপষ েমান্ডাি, তিনাকিে তমহমুদ 

আহকমদ, প্রাে ইরেোস োরিরি (িহঃ) এি ঘারিকে তযে এবং (ভণ্ডারমপূ ষ ভাকব) 

ভািেীে তসনাি রবরুকদ্ধ োাঁি তিরিো অপাকিিকনি োরিফ েিে। এইসব তসই 

সমে যতন ইরেোস োরিরি (িহঃ) ভািেীে তসনাকদি রবরুকদ্ধ োাঁি োযষক্রকমি 

েুকঙ্গ। রেন্তু অল্প সমকেি মকধযই ইরেোস োরিরি তসনাবারহনীি আসে উকেিয 

বুকঝ তফকেন। এই বনু্ধে তভকে যাে। এবং ইরেোস োরিরিি উপি রবচাি শুরু 
হে এবং এি োি  হে এেরি েরেে রিহারদ সংিঠন। োন্দাহাকি রবমান 

হাইিযাে েিকে মাওোনা মাসুদ আযহািকে ভািেীে তিে তিকে তদওো হে এবং 

পারেস্তাকন চকে আকস। পারেস্তাকন আসাি পিপিই মাউোনা মাসউদ আযহাি োাঁি 

রনকিি সংিঠকনি এোন েকি যাি নাম িাইকি মুহাম্মদ। োরিি রিহাকদি অকনে 

মুিারহদ এই নেুন দকে তযাি তদে। তিনাকিে তমহমুদ ইরেোস োরিরিকে 

িাইকি মুহাম্মকদ তযাি রদকে বকে ও বকে তযন বাস্কাি পবষকেি ঘারিরি ভািেকে 

তফিে তদওো হে এবং রেরন যাকে মাউোনা মাসুদ আযহািকে োাঁি তনো মাকন ও 

তিাকেন্দাকদি হাকে চকে আকস। এই সব রেিুি িনয োাঁি উপি অকনে চাপ প্রেি 

েিা হে। রেন্তু রেরন এসব েিকে িারি হনরন এবং তিাকেন্দাকদি এই চাপকে 

অোহয েকিন। এি ফকে িাইকি মুহাম্মকদি তযাদ্ধািা ইরেোস োরিরিি (িহঃ) 
ঘারিকে আক্রমন চাোে। অনযরদকে ভািেীে বারহনী ঘারিি উপি প্রবে তবামা বর্ষ  

েিকে োকে রেন্তু পিাক্রমিােী আল্লাহি েুদিকে ইরেোস োরিরি (িহঃ) তবকচ 

যান রেন্তু োাঁি অকনে সােী এই েোইকে িহীদ হন (আল্লাহ োকদি িাহাদাে 

েবুে েরুন, আরমন)। এিপি এই ঘারিরি ভািেকে উপহাি রহকসকব রদকে তদওো 

হে। 

প্রাে এেই সমে বিেেমে ৯/১১ ঘিনারি ঘকি। এবং োিপি ইরেোস োরিরি 

(িহঃ) তে এেিন বীি তেকে এেিন সন্ত্রাসী আতযা তদো হে। সামরিে 
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সংস্থাগুকো োাঁকে তেফোি েিাি পিেল্পনা েিকে োকে। এবং অবকিকর্ 

তিনাকিে পািকভয তমািািিফ োাঁকে সন্ত্রাসী তঘার্ া েকি এবং োাঁি সংিঠনকে 

রনরর্দ্ধ েকি দাে। পািকভয তমািািিফ তসই বযরক্ত, তয ইরেোস োরিরি ও োাঁি 

দেকে দুই বিি আকি প্রিংসা েকি ও ১ েক্ষ রুরপ পুিস্কাি তদে। ২০০৩ এ 
োাঁকে পািকভয তমািািিকফি উপি হামোি রমেযা অপবাদ রদকে তেফোি েিা 

হে। তযতাকন বাস্তবো হে পািকভয তমািািিকফি উপি হামোি সমে ইরেোস 

োরিরি মাে এে ও রস পাি েকিন ও উপেযোে প্রকবি েকিন, তযতাকন রেরন 

িামু্মি িাণ্ডা এোোে ভািেীে তসনাবারহনীি উচ্চপদস্থ েমষেেষাকদি উপি হামো 

েকিন ও রনহে েকিন। আই এস আই এি তিকে োাঁকে তুব মািাত্মে েষ্ট তদো 

হে। োাঁকে এে বিি তিকে িাতা হে এমন এে োিকন যা রেরন েকিনরন এবং 

সামরিে সংস্থা োাঁি রবরুকদ্ধ রেিু প্রমান না েিকে তপকি অবকিকর্ োাঁকে তিকে 

তদে। রেন্তু ২০০৫ োাঁকে আবাি রবনা োিকন তেফোি েিা হে। হািকে োাঁকে 

তুব মািাত্মে রনযষােন ও অপমান েিা হে, যা তদকত রহিবুে মুিারহরদকনি উপিস্থ 

তনো বেকে বাধয হে তয ভািে ও পারেস্তাকনি তিকেি মকধয তোন পােষেয নাই। 

এই তোেগুকো আমাকদি রবশ্বাস েকি না,োি  আমিা োরিরি। অবকিকর্ এে 

বিি িাতাি পি এবং োিরমকিি রিহারদ সংিঠনগুকোি চাকপ সামরিে সংস্থা 

োাঁকে তিকে রদকে বাধয হে। পারেস্তারন তসনাবারহনীি তেফোি ও রনযষােন োাঁকে 

তভেি তেকে তভকে তদে। এবং রেরন রনকিকে োরিরি তযাদ্ধাকদি তেকে আোদা 

েকি তফকেন এবং রেিু সমকেি িনয রন্ুপ হকে যান। িুোই ২০০৭ এ োে 
মসরিকদি ঘিনা োাঁকে একেবাকি বদকে তদে এবং োাঁি রনিবো ভােকে বাধয 

েকি।  তয রসংহ োাঁি তবানকদি িক্ষাকেষ রনকিি িীবন বারি িাকত তস যতন তদতে 

তয োাঁি রনকিি নাপাে তসনািা োাঁি তবানকদি উপি এই ঝুেুম চাোে ও োকদি 

িাহীদ েিে, তস হেবম্ব হকে তিে। তবানকদি িরিোকেি হুেুম প্ররেস্থাপকনি ডাে 

তদওো এবং নাপাে তসনাদকেি সরেযোি তচহািা প্রোি পাওো ও োকদি িুেুম 
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বৃরদ্ধ পাওোে োাঁি মন-মরস্তকেি অবস্থা একেবাকি পাকে তদে। তবানকদি 

িাহাদাকেি প্ররেকিাধ রনকে ও আল্লাহ সম্মান িক্ষা েিকে রেরন উত্তি 

ওোরযরিস্তাকন চকে যাে।  বুকে িাহাদাকেি আোংতা রনকে এই মুিারহদ রিহাকদি 

মহান রিক্ষে রহকসকব অকনে রদন ততদমে েকিন। এই এোো সরেযোি 

মুিারহদ, বনু্ধ ও  সমেষে দ্বািা ভিা রিে। আনসাি ও মুিারহকদি এই অদু্ভে 

িহকি রেরন ৩১৩ রিকিড আবাি  সংিরঠে েকিন। এবং সবকচকে বে োগুে 
আকমরিো  ও োাঁি তদাসিকদি রবরুকদ্ধ োরেবাকনি পাকি তেকে রিহাদ শুরু 

েকিন। োরেবান ও ইরেোস োরিরি (িহঃ) রমকে উম্মাহি রবশ্বাসঘােেকদি 

রনর্হ্ন েিাি রসদ্ধান্ত তনে। রেরন এই এেই োিক  োি েিা দেগুকোকে 

আরেষে ও অস্ত্র প্ররিক্ষক ি মাধযকম সিাসরি সাহাযয েকিন।  এি সাকে রেরন ওই 
সব অরভজ্ঞ তযাদ্ধা যািা আকমরিোি রবরুকদ্ধ যুদ্ধ েকিকি বা আকমরিোি হকে োি 

েিকে অস্বীেৃরে িানাকনাে সািাপ্রাপ্ত হকেকি, োাঁকদিকে উদু্বদ্ধ েিকে োকেন। 
উত্তি ওোরযরিস্তাকন ৩১৩ রিকিকডি িরক্ত রিকে দাোে ৩০০০ এ, যাি মকধয তবরিি 

ভাি তযাদ্ধাই রসন্ধ, পাঞ্জাব ও আিাদ োরিকিি। োাঁি রেিু উকল্লতকযািয সাফেয 

হে, তমিি তিনাকিে ফাইসাে আেভীি হেযা এবং তবি রেিু তসনা স্থাপনাে 

আক্রমন েিা। তমিি তিনাকিে ফাইসাে আেভী এস এস রিি রিকেন এবং 

২০০৪ এ উত্তি ওোরযরিস্তাকন প্রেন হামোি তনেৃকে। এমন অকনে রিকপািষ ও 
পাওো যাে তয ইরেোস োরিাকে তমিি তিনাকিে ফাইসাে আেভীকে হেযা 

েিাি িনয োরেবান তেকে বো হে। ইরেোস োরিরি (িহঃ) নাপাে তসনাদেকে 

োাঁি িাকিষি বানাে, োি  পারেস্তারন সংস্থা োরফিকদি োোকি তযাি তদে বকে।  

রেরন রবশ্ব রিহারদ সংিঠন োেদােুে রিহাকদি এে দকেি তনো রহকসকবও োি 

েকিকিন। োাঁি গুরুে বুঝা যাে এভাকবও তয িাইত উসামা রবন োকদকনি 

িাহাদাকেি পি োাঁি নামও উত্তিসরিকদি মকধয তনো হে। এবং রেরন রপ এন এস 
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তমহিান  ঘারি েিারচি উপি বে হামো েকি ইরেোস োরিরি (িহঃ) উসামা রবন 

োকদকনি িাহাদাকেি প্ররেকিাধও তনন এবং মুরমনকদি হৃদেকে ঠাণ্ডা েকিন। 
অবকিকর্ এই মুিারহদ োাঁি িন্তকবয সফেোি সাকে তপৌঁিান এবং োাঁি প্রভুি 

োকি তদওো প্ররেজ্ঞা পূিক ি মাধযকম িান্নািকেি সফি শুরু েকি। আল্লাহ োাঁি 

িাহাদাে েবুে েরুে। আরমন। 

এই মুিারহরদকনিা আসকেই ইসোকমি প্রেম প্ররেিক্ষা স্থি। 

রনঃসকন্দকহ ইরেোস োরিরিি ঘিনা অরবস্মি ীে, েকব এই ঘিনাগুকো যানাি পি 

তোন সকন্দহ তনই তয অনযানয মুিারহরদকনি মে ইরেোস োরিরিও পারেস্তারন 

তসনাবারহনীি িনয আল্লাহি িযব প্রমান হকেকি, োি  এই তসনাবারহনী যািা 

ইসোকমি সাকে তবইমারন েকিকি। এই তোেগুকোকেই মুরক্তকযাদ্ধা রহকসকব তঘার্ া 

তদওো হকেরিে এবং উপিস্থ েমষেেষািা োকদি সম্মান ও শ্রদ্ধা েিকো। এবং 

িরুরি সমে সবকচকে বে িত্রু ভািে োকদিকে তপিন তেকে হামো হকে তদতে। 

ইসোকমি প্ররে বনু্ধে বা িত্রুো রন ষে েিাি এেরি সহি ও তসািা পদ্ধরে 

আকি। আকমরিো, ভািে ও অনযানয োকফিকদি মোমে শুনকেই বুিকে ো 

পািকবন। োকফিকদি োকি ইরেোস োরিরি রিকেন এেিন সন্ত্রাসী। আকমরিো 

োাঁি উপি ২০ েক্ষ মারেষন ডোি পুিস্কাি তঘার্ া েকিরিে। ইনিাআল্লাহ মুসরেম 

উম্মাহি ইরেহাকস োাঁি নাম স্ব ষাক্ষকি তেতা হকব। 

এই উদাহািকনি উকেিয হে এেরি সংরক্ষপ্ত রচে েুকে ধিা, তয তেন এই তনোিা 

োরিি রিহাদ তিকে এই মুিোদ তসনাবারহনীি রবরুকদ্ধ রিহাদ শুরু েিে। 

আপরন পােষেয বুঝকে পািকবন এই তদকত তয, আমিা োেকে োরিি ি াঙ্গকনি 

অবস্থা রে রিে আি আমিা তিকে আসাি পি এতন রে আকি। 
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আমিা আকিও োরিকি রিহাদ েকিরি এবং আমিা ভরবর্যকেও োরিরমকিি রিহাদ 

চারেকে যাব রেন্তু োাঁি আকি আমিা ওই সেে বাধা রনমূষে েিব, যা আমাকদি 

পকে আকস এবং োিপি আমিা আমাকদি মকনাকযাি োরিকিি রদকে রদব।এিা 

অসম্ভব তয এে রদকে আমিা োরিকি েোই শুরু েিব আি অনয রদে রদকে 

মুিোদ তসনাবারহনী ও সিোি আমাকদি তপিন রদকে আক্রমন চাোকব। 

োই যািা আমাকদি রবকিারধো েকি োকদি উরচে আমাকদি অেীে তদতা। 

উপকিি তদো উদাহিক  তয োিনগুকো তদো আকি ো তেকে বেুে বুরদ্ধমান 

তোেকদি এই ধিকনি পরিরস্থরেকে রে েিা উরচে। 

ইনিাআল্লাহ্ , সমে তুব োকি যতন আমিা আমাকদি োরিকিি যুদ্ধ আবাি শুরু 

েিব এবং ভািেীে তসনাবারহনীি উপি আমাকদি োরিরি ভাই তবানকদি 

প্ররেকিাধ রনকবা ও োরিকি ইসোম োকেম েিব। 

 

 

ইরে 

তেহরিকে োরেবান পারেস্তান 


