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اسالمی جمہوریہ ایران کے صوبے کرمان کے ایک
گاؤں سے تعلق رکھنے واال ایک جنگجو جس نے
خود کو اپنی قوم کے لیے وقف کرچکا تھا؛  62سال
کی عمر میں اپنا دیرینہ خواب پورا کرتے ہوئے جام
شہادت نوش کیا اور اپنے خالق حقیقی سے جاملے۔
شہید قاسم سلیامنی کے بارے میں لب کشائی اور قلم
فرسائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شہید سلیامنی نے
اعلی قابلیت اور غیرت حسینی کا
دفاع مقدس کے دوران ٰ
مظاہرہ کیا؛ جب بعثی دشمن اسالمی جمہوریہ ایران کے
کچھ حصوں پر قابض ہوا تو قاسم سلیامنی جیسے غیرمتند
منظرعام پر آئے اور ملک کے متام مقبوضہ عالقوں کو آزاد
کروا کر قوم و ملت کا رسفخرسے بلند کردیا۔ ایران عراق
جنگ کے بعد انہوں نے ایک اور محاذ پر انسانیت کا دفاع
کرتے ہوئے منشیات فروشوں کے خالف میدان میں ا ٓئے
اور یوں انسانیت دشمن اسمگلروں کا صفایا کرکے الکھوں
انسانوں کی جانیں بچائیں اور ملک اور پورے خطے کو
منشیات جیسی لعنت سے محفوظ کرلیا۔
شہید ہمیشہ عوام کی خدمت میں کوشاں رہےملکی سالمتی،
دین اسالم کی رسبلندی اور اسالم دشمن عنارصکے خامتے
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میں اہم کردار ادا کرتے ہوئے ہرمیدان میں سیسہ
پالئی ہوئی دیوار بن کرحارض رہے اور یوں پورے
عامل اسالم کا ہیرو بنے۔
یہ حسینی تربیت یافتہ کامنڈرعراقی اور شامی عوام کے
ساتھ مل کر امریکی حامیت یافتہ تکفیری دہشت گرد تنظیم
داعش کو ذلت ا ٓمیز شکست اور حشد الشعبی جیسی عظیم
فوج تیار کرنے میں کامیاب ہوئے۔
داعشی دہشت گرد بغداد کے قریب پہنچ چکےتھے اور کسی
بھی وقت عراق کے مرکز پر قبضہ کرکے ایرانی رسحدوں تک
پہنچنے کے ا ٓثار منودار ہوچکے تھے اور ایران بھی عراق اور
شام کی طرح اپنی گلی کوچوں میں دہشت گردوں سے نربد
ا ٓزما ہونے کے قریب تھا؛ شہید سلیامنی پوری حسینی طاقت
کے ساتھ بغداد پہنچے اور تکفیری دہشت گردوں کا نہ رصف
راستہ روک کر انہیں پسپائی پر مجبور کیا؛ بلکہ تکریت اور
موصل جیسے اہم عالقے دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد
کرانے میں کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد ہمسایہ ملک شام کے
مقبوضہ عالقوں کو بھی یکے بعد دیگرے آزاد کرا کر الکھوں
بےگناہ انسانوں کی جانیں بچائیں۔
شہید سلیامنی نے دنیا کو دفاع کرنے کا ایک نیا درس دیا،
دفاع کے نئے طور طریقے سکھائے اور نت نئی روش کے
ساتھ اسالم دشمن طاقتوں کے حامیت یافتہ دہشت گردوں
کا قلع قمع کردیا؛ جس کا نتیجہ یہ نکال کہ خطے کے ماملک
اور اقوام بیدار ہوئے اورکسی بھی استمعاری طاقت کے
سامنے ڈٹ جانے کا سلیقہ سیکھا۔
انہوں نے ثابت کیا کہ اسالمی جمہوریہ ایران دنیا کے حقیقی
ہیروز کا گہوارہ ہے۔ ایرانی قوم ایک عظیم اور انسان دوست

قوم ہے ،اس قوم کے جرنل سلیامنی جیسے بیٹوں نے ثابت
کردیا کہ ایران دنیا کے متام خطوں میں امن و آشتی کا
محافظ ہے اور جہاں بھی انسانی جانوں کو خطرہ الحق
ہو اور حتی کہ کسی پرظلم کا اندیشہ بهی ہو تو وہاں پہنچ
کرظامل کو سبق سکھانے کی جرئت رکھتے ہیں اور یہاں تک
کہ ظلم و جرب کے خامتے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش
کرنے کےلیے بھی تیار ہیں۔
شہید سلیامنی نہایت ملنسار اور خاموش طبیعت کے مالک
تھے وہ سامنے والے کی بات غور سے سننے کے عادی تھے۔
دشمن کی ہر بات کا جواب منطقی دالئل سے دیتے تھے؛
یہی وجہ تھی دشمن انہیں اپنے مقاصد کے حصول میں
سب سے اہم رکاوٹ سمجھتا تھا؛ جبکہ ایرانی عوام انہیں اپنا
ہیرو ماننے کے عالوہ میدان سیاست کا ایک عظیم سیاست
دان بھی مانتے تھے۔
شہید سیاسی کھیل اور پارٹی بازی کے بالکل قائل نہیں تھے،
وہ میدان جنگ کی سیاست میں نہایت زیرک اورماہرتھے؛
یہی وجہ ہے کہ مرشق وسطی میں توازن برقرار رکھنے میں
اہم کردار ادا کیا؛ جس کا اعرتاف مغربی ذرائع ابالغ بھی
کرچکا ہے کہ جرنل سلیامنی امریکی اور دیگراستعامری
طاقتوں کے سامنے ناقابل تسخیرطاقت بن کر ابھرے ہیں؛
جیسے کہ امریکی سینیٹر مارک کرک نے اعرتاف کرتےہوئے
کہا :جرنل سلیامنی ہر جگہ ہے اور ہر جگہ نہیں!!۔ «یعنی
جرنل سلیامنی کسی بھی جگہ پہنچ سکتے ہیں اور فوری
طور پر وہاں سے نکل بھی سکتےہیں»۔
خطے میں جرنل سلیامنی کا نقش اتنا کلیدی تھا کہ واشنگٹن
پوسٹ اور نیویارک ٹامئز جیسے امریکی خربرساں اداروں کی

شہ رسخیوں میں رہتے تھے۔
ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق جرنل سلیامنی جنگی مورچوں
پر بلٹ پروف جیکٹ تک نہیں پہنتے تھے اور انہوں نے
میدان جنگ میں ایسا فیصلہ کن کردارادا کیا کہ اس وقت کے
امریکی صدرانہیں ایک قابل احرتام دشمن قرار دینے پرمجبور
ہوئے۔
وسطی میں کسی
سپیگر کے مطابق جرنل سلیامنی مرشق
ٰ
بھی امریکی آپریشن اور منصوبے کو شکست دینے کی
صالحیت رکھتے تھے۔ سلیامنی اس قدر با وقار تھے کہ وہ نہ
رصف اپنی حیات میں؛ بلکہ شہادت کے بعد بھی امریکیوں
کے لئے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوئے؛ یہاں تک کہ
نیویارک ٹامئز نے جرنل سلیامنی کے قتل کو امریکا کے لئے
تاریخی شکست قرار دیا۔
وسطی میں استحکام اور امن و امان برقرار
بالشبہ مرشق
ٰ
رکھنے میں شہید سلیامنی کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ وہ
نہ رصف ایک با اثر اور پروقار کامنڈرتھے؛ بلکہ اپنے مشن
اور جنگ کے میدان میں ایک آفاقی منونہ بھی تھے۔ انہوں
نے اس میدان میں نت نئے طریقے ایجاد کئے جس کو دیکھ
کر دوست دشمن سب حیران ہیں؛ لہذا سلیامنی کے مکتب
کا تعارف اور پہچان ایران سمیت پورے عامل اسالم خاص کر
حریت پسندوں کے لئے اسوہ حسنہ ہے۔
ثقافتی ادارے «موسسه فرهنگی ،هرنی و انتشارات بیناملللی
الهدی» نے جرنل سلیامنی کی خدمات کو اقوام عامل تک
پہنچانے کےلئے اردو سمیت دنیا کی ہربڑی زبان میں ایک
خصوصی شامرہ شائع کیا ہے۔ امید ہے کہ یہ خصوصی شامرہ
اس عظیم انسان کا تعارف کرانے میں مددگار ثابت ہوگا۔
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وزیر ثقافت و ارشاد اسالیم:
ٹ
ڈاک� محمد مهدی اسماعيیل

بالشبہ میدان جنگ ،غم و اندوہ سے بھرپور ایک خوفناک
منظرکا نام ہے؛ تاہم یہ میدان روحانیت اور قیمتی انسانی
قدروں سے بھی بھرا ہوا ہوتا ہے۔ عزت و آبرو کے تحفظ
اور معارشےسے ظلم و ستم کو دور کرنے کے لیے
میدان نربد میں حارضہونا پڑتا ہے ،ظلم کے خالف میدان
جنگ میں حارضہونےوالے افراد روحی اعتبار سےملکوت
اعلی سے بالکل قریب ہوتےہیں۔
یقیناً کسی بھی فرد کا اپنے معارشے کے لئے منونہ عمل
بنناکوئی ا ٓسان کام نہیں ہے اس کے اپنے خاص اصول
اوررشائط ہوتے ہیں؛ لہذا وہی لوگ منونہ عمل بن سکتے
ہیں جو اپنی زندگی دورسدوں کی نجات کے لئے وقف
کرچکے ہوں ،انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں
اہم اور موثر کردار ادا کیا ہو۔ معارشے کی یکجہتی اور
امن امان کے عالوہ مظلوم کے حامی اور ظامل کے خالف
بررسپیکار رہے ہوں ،ایسے افراد ہی کامیاب اور دورسوں
کے لئے اسوہ عمل بن سکتے ہیں۔
شہید قاسم سلیامنی انہی صفات سے رسشارایک اعلی
شخصیت کے مالک تھےجس کی وجہ سے وہ بین
االقوامی سطح پر ایک عملی منونہ بن کر ابھرے۔
شہید سلیامنی کا شامر انقالب اسالمی کے سب سے
زیادہ مذہبی اور پرہیزگار محافظوں میں ہوتا تھا؛ جنہوں
نے انقالب اسالمی ایران کی کامیابی سے پہلے اور بعد
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اعلی
میں مذہبی اصولوں کی حکمرانی اور اسالم کی ٰ
اقدار کے دفاع اور فروغ کے لیے اہم کردار ادا کیا۔
شہید قاسم سلیامنی ساری زندگی ظلم و جرب اور عاملی
استعامری طاقتوں کے خالف میدان جنگ رسگرم عمل
رہے ،مذہب تشیع اور دین اسالم پر دلی عقیدت کے
باوجود دورسوں کے مذہبی افکار و عقائد کا احرتام کرتے
رہے؛ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے شیعہ عالقوں کی آزادی
کے لیے جتنی محنت کی اور قربانیاں دیں ،اسی طرح
سنی ،ایزدی اور عیسائی عالقوں کی آزادی کے لیے بھی
کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔
شہید سلیامنی نہایت دیانتدار دار اور صاف گو تھے
اورہمیشہ کہا کرتے تھے’’:ہامرا معارشہ ہامرا خاندان ہے
اورہامرا شہرہامراگھرہے‘‘ وہ نظریاتی اختالفات کا احرتام
کیا کرتے تھے ،یہی وجہ تھی کہ معارشے کے ہرنظریے
سے تعلق رکھنے والے افراد اورپوری قوم کو خود کا
محبوب بنالیا تھا۔
ملک ملک ،شہرشہر اور مختلف ذمہ داریوں کے امنول
تجربات نے انہیں یہ درس دیا تھا کہ اسالمی معارشے
اور اسالمی جمہوریہ ایران کا سب سے
بڑا درد امت میں اختالفات ہے۔ اس
اختالف نے امت کو سخت تکلیف میں
مبتال کررکھا ہے؛ اس لیے حاج قاسم

سلیامنی نے امت کے ہر درد کا عالج ہم آہنگی اور اتحاد میں تالش کرتے ہوئے
نہ رصف اندرون ملک متام طبقات ،مذاہب ،فرقوں اور سیاسی گروہوں کوقریب
النے کی بھرپور کوششیں کیں؛ بلکہ ہمسایہ ماملک اور بین االقوامی سطح پران
کا کوئی ایک لفظ یا جملہ ایسا نہیں ملتا جو ایران اور دیگر اسالمی ماملک میں
اختالفات اور تفرقے کا باعث بنا ہو۔
شہید قاسم کا مکتب استعامر اور استکبار کے خالف میدان میں حارضرہنے واال
مکتب ہے۔ شہید نے اپنی عملی زندگی سے یہ ثابت کردیا کہ استکبار کا مقابلہ
قومی اتحاد اور ہم آہنگی کے بغیر ممکن نہیں۔
اللہ تعالی نے ہرکام کا کوئی نہ کوئی انعام رکھا ہے ،شہید سلیامنی کی اتنی
عظیم کاوشیں جو مختلف قسم کے جان لیوا خطرات کو نظرانداز کرتے ہوئے
ہرمحاذ پرحارضہونا ،اتحاد امت کے لئے دن رات کوشش کرنا اور مظلومین کی
حامیت میں پیش پیش رہنا اور دیگر معارشے کی اہم خدمات نے انہیں ایک
خاص انعام کا حقدار بنا دیا تھا؛ چونکہ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں کو ان کی
خواہش کے مطابق جزا عطافرماتا ہے؛ لہذا حاج قاسم سلیامنی کو بھی ان کی
خواہش کے مطابق شہادت کے درجے پرفائزکردیا۔
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ثقافتی ادارے «سازمان فرہنگ و ارتباطات اسالمی»
کےرسبراہ :حجۃ االسالم واملسلمین ڈاکٹر ایامنی پور

بہت کم ایسے افراد ہوتے ہیں جو
پوری طاقت اور شجاعت کے ساتھ
وطن اور کلمہ حق کی رسبلندی
کے لئے اپنا سب کچھ قربان کرنے
سے دریغ نہیں کرتے۔ ایرانی تاریخ
میں کچھ اس قسم کے معدود افراد
گزرے ہیں؛ جنہوں نے رشافت،
شجاعت اور حب الوطنی کو اپنا
شعار بنایا جیسے ستارخان ،باقرخان،
میرزا کوچک خان جنگلی ،رییس
علی دلواری اورامیرکبیر؛ جنہوں نے
اپنے وطن کی رسحدوں اور قومی
عزت و ا ٓبرو پر حملہ کرنے والے
ہرجارح کا بہادری سے مقابلہ کیا
اور وطن کو عزت ،وقار اور آزادی
تک پہنچانے کے لیے ہرقسم کی
جدوجہد اور قربانیاں دیں۔
دورسی طرف تاریخ انسانیت ،اسالم
کے آغاز سے لے کر حالیہ مسلط
کردہ جنگوں کے ان عظیم شہداء
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کی قربانیوں کی گواہی دیتی ہے؛
جنہوں نے اپنی جان اور خون کا
نذرانہ پیش کرکے مردہ قوموں کو
ایک بارپھر جینے کا سلیقہ سکھایا؛
تاکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ دشمن
کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں اور
بہادری کے ساتھ حملہ ا ٓور دشمن کا
منہ توڑ جواب دیں۔ شہدا نے ایک
ایسی عظیم قربانی پیش کی ہے
کہ جس سے نہ رصف خیرات اور
برکات میں اضافہ ہوا ہے؛ بلکہ اس
قربانی نے قوموں کے عزم و ارادے
کو پختہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے
اور الہی حقوق سے ا ٓشنائی کا راستہ
بھی دکھالیا ہے۔
بالشبہ شہید قاسم سلیامنی ایک
ایسے عظیم انسان تھے جو اپنی
زندگی اور شہادت کے بعد بے شامر
نعمتوں اور برکتوں کا رسچشمہ ثابت
ہوئے۔ ایرانی تاریخ کا بغور مطالعہ
کیا جائے تو ان جیسے فداکار اور
جان نثار افراد بہت کم ہی ملتے
ہیں؛ کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے
دوران اور اپنی موت کے بعد بھی
قوم میں ایک نئی روح ڈال دی ہو،
حق و حقیقت کا علمربدار بن کر اس
ا ٓیہ رشیفہ کا مصداق بنے ہوں۔ ِم َن
ْ
ُ

ُ ْ ينَ َ ٌ َ
َ َ َ
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میں ایسے لوگ موجود ہیں؛ جنہوں
نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا
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کر دکھایا ،ان میں سے بعض نے اپنی
ذمے داری کو پورا کیا اور ان میں
سے بعض انتظار کر رہے ہیں اور وہ
ذرا بھی نہیں بدلے2۔
شہید سلیامنی کا ترقی یافتہ مکتب
ظاہر ہے کہ مادی اور روحانی طور
پر ہر پیداوار اور پروڈکٹ ،ایک
عمومی عمل کی تکمیل اور ارتقاء کا
ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ فکری یا نظریاتی
عمل ابتدا سے انتہا تک ،ایک متعین
راستے اور خاص مقدمات کے تابع
ہوتا ہے ،انسان جب تک ان متام
مقدمات سے نہ گزرے ،پیداوار
حاصل نہیں ہوگی۔ اس سے ہم یہ
نتیجہ اخذ کرسکتے ہیں کہ شہید
قاسم سلیامنی کا فکری اور عملی
مکتب ایک ہدایت اور تکامل یافتہ
مکتب ہے جس کی پیروی کرکے
انسان کامل تک پہنچ سکتا ہے۔
قرا ٓن کریم اور احادیث کی رو سے
اللہ کے راہ میں گامزن اور قدم
بڑھاتے رہنا ،اکیلے خدائی راہ میں
بغیرکسی خوف و خطرکے رواں
دواں رہنا اس مکتب کا ایک عملی
منونہ ہے۔
مجاہدتاورمقاومتکاباہمیارتباط
سچے راستے پر قدم اٹھانا اور قرب
الٰہی کا راستہ اختیار کرنا عقیدت،
اخالص ،کوشش اور تسلسل کے
ذریعے ہی ممکن ہوسکتا ہے۔ اللہ
2۔ ترجمہ؛ شیخ محسن نجفی۔

کی راہ میں قدم اٹھانا اور قرب الہی
حاصل کرنا اس وقت ممکن ہے
کہ انسان دن رات پوری استقامت
کے ساتھ کوشش کرے جس کی
منایاں مثال شہید سلیامنی ہے؛
ل ٰہذا ،اللہ کی راہ میں مجاہدت اور
مقاومت کےلئے ایک خاص انداز
کی رضورت ہے۔ مجاہدت ،مقاومت
کے بغیرممکن نہیں ہے۔ یہ وہ چیز
ہے کہ شہید سلیامنی کے مکتب
میں منایاں نظرا ٓتی ہے۔ اس مکتب
میں مجاہدت اور مقاومت بھرپور
طریقے سے پائی جاتی ہے ،نہ ان
کی مجاہدت روکی جاسکتی ہے اور
نہ ہی مقاومت میں کوئی خلل ڈال
سکتا ہے؛ یہی وجہ ہے کہ شہید
سلیامنی نے اپنی زندگی کے متام
ملحات ایک طرف سیاسی ،مذہبی اور

نظریاتی فریب کاروں اور دورسی
طرف اسالم دشمن سازشیوں کے
خالف میدان جنگ میں جدوجہد
کرتے ہوئے گزارے اور کبھی ہمت
نہیں ہاری اور اپنے مقصد سے ایک
قدم پیچھے نہیں ہٹے اور مضبوط
ایامن اور اللہ پر بھرپوربھروسہ
رکھتے ہوئے نہایت دوراندیشی
کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد
کی اور خطے کے متام بالد اسالمی
میں موجود تکفیری دہشت گردوں
خاص کر امریکی اور مغربی ماملک
کی حامیت یافتہ دہشت گرد تنظیم
داعش کا خامتہ کیا۔
زندہ اور متحرک مکتب
شہید سلیامنی کا مکتب زندہ اور ہر
وقت متحرک رہنے واال مکتب ہے،

اس کی حرکت رکنے والی نہیں ہے۔
فکریاورعملیمکاتبکیبقاکیرشط
کسی بھی فکری اور عملی مکتب
کی بقا کے لیے ،رضوی ہے کہ انسان
کوعملی اعتبار سے اس قابل ہونا
چاہیے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ
اپنی انقالبی تحریک کو رواں دواں
رکھ سکے اور کسی بھی صورت
میں اپنے مقصد کو کم رنگ ہونے
سے بچائے۔ ہر دور میں ا ٓنے والے
انقالبات اور نئی نظریاتی طرز
عمل کی تحریکوں کے اتار چڑھاؤ
کی تاریخ بتاتی ہے کہ دنیا میں
بہت سے مکاتب فکر اور فلسفے
پائے جاتے ہیں جیسے؛ "کمیونزم"،
"سوشلزم"" ،مارکسزم"۔ جن میں
سے ہر ایک کا ابتدائی زمانہ نہایت
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پرجوش اور ہنگامہ خیز تجربات
پر مشتمل ہے؛ لیکن یہی انقالبی
مکاتب کچھ عرصے کے بعد ،زوال
پذیر دکھائی دیتے ہیں۔ بنیادی طور
پر عقلی اور منطقی فریم ورک کی
کمی کی وجہ سے وہ اپنے مقاصد کو
آگے بڑھانے میں ناکام ہوتے ہیں اور
مخترص مدت کے بعد ان کی تحریک
زوال کا شکار ہوتی ہے؛ یہاں تک کہ
ان کے متام پیروکار انہیں چھوڑ جاتے
ہیں اور یوں پورے مکتب کا نام نشان
تک مٹ جاتا ہے۔
جہان اسالم کا وہ عظیم مکتب جس
کے آغاز سے ہی شہداء اس کشتی
نجات کے سکان دار تھے اور ایک کے
بعد ایک ،یعنی ہرشہید نے اس مکتب
کی ا ٓبیاری کی یہاں تک کہ شہید
سلیامنی نے اسی مشن کو جاری
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رکھتے ہوئے اسے احسن طریقے سے
آگے بڑھا کرمزید طاقتور بنایا۔
عقلی بنیادوں پر انصاف اور مساوات
فراہم کرنا ،اخالقی اور انسانی اقدار
کو مضبوط کرنا؛ لوگوں کے درمیان
محبت و الفت اور بھائی چارہ ایجاد
کرنا؛ انسانی زندگی کے مساوی حقوق
کا خیال رکھنا؛ مظلوموں اور محروموں
کے استحصال کے خالف بغاوت کرنا؛
معارشوں میں ناراضگی اور تشدد کا
باعث بننے والے نظریاتی اور مذہبی
انحرافات کا خامتہ کرنا؛ توہم پرستی
کے خالف جدوجہد؛ عقل و برہان کے
خالف بررسپیکار اقدامات کا مقابلہ
اور ہر قسم کی پسامندگی اورعدم
استحکام کے خالف سیسہ پالئی ہوئی
دیوار بن کرکھڑے ہونا اس مکتب کی
اصل نشانیوں میں سے ہیں۔

ایسا مضبوط مکتب جو کہ ہرقسم
کے جمود سے دور ہونے کے ساتھ
ساتھ ناقابلِ فنا اور ناقابل شکست
بھی ہے؛ جس کا شہید سلیامنی
نے تقریباً  1400سال بعد دوبارہ
بغور مطالعہ کیا اور اپنے اندر ایسے
خیاالت ،تصورات اور افکار کی
پرورش کی جن کی بنیاد پر "روح"
کو آزادی اور عروج کی طاقت حاصل
ہوتی ہے۔ انسانی تفکر کے پھلنے،
پھولنے اور اس کی جڑوں کو مزید
طاقتوربنانے کا باعث بنتے ہیں ،ایسے
تصورات اور خیاالت جو انسانوں میں
ہمیشہ زندہ اور زرخیز رہتے ہیں ،یہ
نہ رصف باطل کا رنگ نہیں لیتے؛
بلکہ فراموشی اور بھول کا شکارتک
نہیں ہوتے۔
اپنے نظریے اور مقصد میں استحکام
شـہید سـلیامنی کا مکتـب اپنـے
نظریـے اور مقصـد میـں اسـتحکام
رکھتـا ہـے۔ رصف وہی مکاتب جو ہر
وقـت اپنـے نظریـے اور مقاصـد میں
متزلـزل نہیـں ہوئـے وہـی باقـی رہے
اور باقـی سـب تاریـخ کـے اوراق کے
زینـت بنـے اور ان کا خامتـہ ہوگیـا۔
متـام فلسـفیانہ ،اخالقـی ،سماجی،
نفسـیاتی ،سیاسـی ،تعلیمـی مکاتب
جـن کـی بنیادیں کمـزور ہوتـی ہیں؛
انہیـں مختصر طوفـان نابـود کردیتا
ہے ۔
شـہید سـلیامنی کے مکتـب کا اصل
مقصـد انسـانیت کـی حفاظـت،
معـارشے میں امن و امـان قائم کرنا
اوراسلامی مملکت کو ترقـی کی راہ
پـر گامـزن کرنـا ہـے؛ اس مکتـب میں
کسـی قسـم کا رد و بـدل ممکـن
نہیـں ہـے۔ خدائـی رنـگ میـں رنگ
جاناہـے۔ اس مکتـب کـو کوئـی بھی
طاغوتی طاقت شکسـت سـے دوچار
نہیـں کرسـکتی ہـے اس نـے ہمیشـہ
کـے لئـے رہنـا ہے۔

جرنل قاسـم سـلیامنی کی سیاسی بصیرت
وزیرخارجہحسینامیرعبداللھیانکےزبانی

مسـیرنامی میگزیـن کـے ایڈیٹرنے وزیرخارجہ حسـین
امیرعبداللھیـان سـے شـہید سـلیامنی کـی سیاسـی
بصیـرت کـے بـارے میـں کچـھ اہم سـواالت کئـے ہیں
جـس کا ایـک حصـہ پیـش خدمـت ہـے:
سـوال :شـہید جرنل سـلیامنی کسـی بھـی اہـم کام کے
انجـام دہـی میں کس طرح فیصلـہ کرتے تھے؟ کیونکہ
جتنـا کام پیچیـدہ اور مشـکل ہوتـا ہےاتنـا ہـی بروقت
فیصلـہ کرنا بھی مشـکل ہوتـا ہے۔
وزیرخارجـہ :دیکھیئـے مثـال کـے طـور پـر خطـے
میـں امـن وامـان کـے لئـے عسـکری اعتبارسـے عراقی
حکومـت کی مدد کرنا نہایت رضوری سـمجھا گیا؛ اور
یـہ فیصلـہ بھـی کیـا گیا کہ کسـی بھـی صـورت عراق
جانا ہی ہوگا۔ جرنل سـلیامنی کسـی بھی فیصلے سـے
قبـل کئـی گھنٹے سـوچ بچـار کرتـے ،مشـاورتی اجالس
بالتـے اور اس کـے بعـد ہـی کوئـی اہـم فیصلـہ کرتـے
تھـے۔ سـچ کہـوں تـو جـب ایرانـی وزارت خارجـہ کے
حـکام عـراق کـے مختلف شـہروں میں قونصـل خانے
کھولنـے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے؛ تب جرنل سـلیامنی

اس بـات پـر ارصار کررہـے تھـے کہ عـراق کے مخلتف
شـہروں میـں ایرانـی قونصـل خانـے کھولنـا رضوری
ہـے؛ تاکـہ ایرانـی اور عراقی شـہری ایـک دورسے کے
ماملـک میـں ا ٓسـانی سـے رفـت و ا ٓمـد کرسـکیں؛ یہی
وجـہ تھـی کـہ کردسـتان کےشـہراربیل اور سـلیامنیہ
میـں دو نئـے قونصل خانے کھولنـے کا فیصلہ کیا گیا۔
جنرل سـلیامنی نے اسـی موضـوع پر کافی سـوچ بچار
اور بحـث و مباحثـہ یعنـی مشـاورت کیـا کـہ ہمیـں
کردسـتان میـں قونصل خانـہ کھولنا چاہیـے کہ نہیں؟
کیا سـلیامنیہ میـں قوںصل خانہ کھولنـا رضوری ہے؟؟
ہامرے بعض سیاسـتدانوں کا خیال تھا کہ ہمیں رصف
کردسـتان کـے مرکزی شـہراربیل میں ہـی قونصل خانہ
کھولنـا چاہیئے باقی شـہروں میـں نہیں!۔
یـہ جاننـا دلچسـپ ہـے کـہ جنرل سـلیامنی کہـہ
رہـے تھـے کـہ شمالی عـراق میں کـرد معـارشے کی
حقیقتـوں کو دیکھتے ہوئے ،ہمیں سـلیامنیہ میں بھی
قونصل خانہ کھولنا چاہیئے؛ کیونکہ کردسـتان میں دو
سیاسـی جامعتیں ہیں ،ہمیں ان دونوں کو یہ احسـاس
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دالنـے کـی رضورت ہے کہ ہم ان دونوں سـے برابری
کـے سـطح پـر تعلقـات چاہتے ہیـں۔ ہمیـں ایک کو
انتخـاب کرکـے دورسے گـروہ کـو ناراض نہیـں کرانا
چاہئـے؛ لہـذا ہـم نے جس طـرح کربالئے معلـی اور
نجـف ارشف میـں قونصـل خانـے کھولـے ہیں اسـی
طـرح کردسـتان میـں بھـی ہمیں الـگ الـگ قونصل
خانـوں کـی رضورت ہے۔

کـہ جـب عـراق میـں پہلـے انتخابـات ہونـے والـے
تھـے توعراقـی بھائیـوں نے ہامرے سـاتھ مشـاورتی
میٹنـگ اور بـات چیت کی تھی؛ کیونکہ عراقیوں کو
محفـوظ اور غیرمتنازعـہ انتخابـات کرانـے کـے لیے
اہم مشـوروں کی رضورت تھی؛ لہذا جرنل سـلیامنی
نـے اپنے تجربات ان کو فراہم کئے اور بڑے کارسـاز
ثابـت ہوئے۔

جرنل سـلیامنی سیاسـی طور پـر اس قدر پختہ تھے
کـہ حتـی عـراق کـے اہـل سـنت عالقـوں میـں بھی
ایرانـی قونصـل خانـے کھولنـے کے حق میـں تھے۔

عـراق سـےمختلف وفـود جـن میـں شـیعہ ،سـنی،
کرد ،عیسـائی اور ترکامن شـامل ہیں،ایـران آئے یہاں
کـے انتخابی نظـام کو دیکھـا۔ عراقی ،اقـوام متحدہ
کـے انتخابـی طریقـہ کار کـے بـارے میں خدشـات
رکھتے تھے؛ کیونکہ انہیں شـک تھا کہ امریکی اس
بہانـے اپنے پسـندیدہ افراد کو اقتـدار میں النے کے
لیـے دباؤ ڈال سـکتے ہیـں۔ عراقی عوام ایسـا بالکل
نہیـں چاہتـے تھے؛ وہ نہیـں چاہتے تھے کـہ امریکا
نـواز افـراد ملـک پر مسـلط ہوجائیـں؛ لہذا اسلامی
جمہوریـہ ایـران نـے جنرل سـلیامنی کـے توسـط
سـےعراقی عـوام کـی امنگـوں کومـد نظـر رکھتـے
ہوئـے حقیقـی انتخابـات کے لئـے راہ ہمـوار کیا۔

جنرل سـلیامنی کـی سیاسـی بصیـرت کا انـدازہ اس
بـات سـے لگایـا جاسـکتا ہے کہ جـب اقـوام متحدہ
نےعـراق میـں انتخابـات کرانـا چاہـا توعراقـی عـوام
بشـمول قبائـل اور دیگر اقـوام انتخابات کـے انعقاد
کـے ذمـہ دار تھے؛ تاہم وہ اقـوام متحدہ کے قوانین
پـر بالـکل اعتماد نہیـں کرتے تھـے۔ مجھے یـاد ہے

رسدار سـلیامنی کا خیـال تھـا کـہ عراقـی بہت ذہین
اورباشـعور لـوگ ہیـں؛ لیکن افہـام و تفہیم کے لیے
وقـت چاہئـے اور ہمیـں صبر وتحمـل سـے کام لینـا
ہـوگا اوران متـام منصوبـوں کـو عملـی جامـہ پہنانے
کـے لیـے عراقیـوں سـے صبر اور حوصلے کےسـاتھ
بـات چیـت کـی رضورت ہے۔
جرنل سـلیامنی کی بصیـرت کا ایک
اور اہـم نکتـہ یـہ ہـے کہ وہ کسـی
بھـی مسـئلے کـے حـل کـے لئـے
کافـی دیرتـک سـوچ بچـار کرنـے
کـے عـادی تھـے۔ مشـاورت کیـا
کرتـے تھـے اس کـے بعد ہـی کوئی
اہـم فیصلـہ کرتے تھے؛ جیسـے کہ
عراقـی ،انتخابـات کـے انعقـاد کـے
بـارے میـں سـخت فکرمنـد تھے۔

10

جنرل سـلیامنی کـی مدبرانـہ بصیـرت نـے ان کـی بہت
مـدد کـی اور ہرقسـم کـے ابہامـات کـو دور کردیـا۔
جنرل سـلیامنی اس معاملـے کـے بـارے میـں دوکام
انجـام دے سـکتے تھـے :مثـال کـے طـور پـر وہ کہـہ
سـکتے تھےکـہ وزارت خارجہ کے حکام کـو اگر افریقہ،
افغانسـتان یـا کسـی اور جگـہ اقـوام متحـدہ کـے زیـر
نگرانـی انتخابـات کرانے کا تجربہ ہے تو عـراق اور ایران
میـں موجـود اقـوام متحـدہ کـے دفرت کـو اپنـے تجربات
فراہـم کریـں اور وہ عراقـی وزارت خارجـہ کـو منتقـل
کردیـں گـے؛ لیکـن جنرل سـلیامنی نـے ایسـا نہیـں کیا؛
بلکـہ عراقـی عوام سـے کہا انتخابـات پـر نظررکھیں اور
انہیـں ہرقسـم کی رہنامئی سـے دریغ نہیں کیـا اور مدد
فراہـم کرتـے رہے۔
یہـاں سـوال یـہ پیـدا ہوتا ہے کـہ کیا جرنل سـلیامنی نے
ایـران میـں انتخابـات کرائے تھـے؟ بالکل نہیں!
جـب عراق میں انتخابات کا مسـئلہ سـامنے ا ٓیا تو جرنل
سـلیامنی نـے اسلامی جمہوریـہ ایـران کـے شـورائے

نگہبـان۔ وزارت داخلـہ اور وزارت خارجہ کے ذمہ داران
سـے کئـی مالقاتیـں کیـں؛ کیونکـہ انہیـں انـدرون اور
بیـرون ملـک انتخابات انعقـاد کرنے کـے تجربات تھے۔
اس کـے عالوہ افغانسـتان کـے امور میں ماہر مسـئولین
سـے مشـاورت کیـا؛ تاکـہ وہـاں اقـوام متحـدہ کـے
زیرنگرانـی ہونـے والے انتخابات کے تجربات سـے فائدہ
اٹھایا جاسـکے۔
خالصـہ کالم یہ ہے کہ جرنل سـلیامنی نـے اپنے گرانقدر
تجربـات عراقـی بھائیوں تک پہنچایـا اور عراقیوں نے ان
کـے فراہم کردہ تجربـات کے متعلق تجزیہ و تحلیل کیا
اور ا ٓخـرکار عـراق میں انتخابات منعقد ہوئے۔
جرنل سـلیامنی کـی ایک اور اہـم خصوصیت یہ تھی کہ
وہ کبھـی اپنـا نکتـہ نظـر دورسوں پـر مسـلط کرنے کی
کوشـش نہیـں کرتـے تھـے؛ دورسوں کی رائـے کا بھرپور
احترام کرنـے کـے قائـل تھـے۔ وہ کہتـے تھـے :ہماری
زندگـی کـے تجربـات یـہ ہیـں ا ٓپ دیکـھ لیں؛ اگر پسـند
ہیـں تـو ا ٓپ بھـی اسـتفادہ کریں۔
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ن
ج�ل سلیما�
س� سپایہ
ایک امن پسند اور چ

جرنل سلیامنی کو عاملی دہشت
گردوں کے رسبراہ امریکا نے یہ کہ
کر نشانہ بنایا کہ وہ عاملی امن وامان
کے لئے خطرہ تھے!!؛ دراصل سلیامنی
عاملی امن کے لئے نہیں؛ بلکہ امریکی
تسلط پسندانہ منصوبوں کےلئے
خطرہ تھے۔ انسانیت اورعاملی امن کے
لئے وہ خطرہ بن سکتا ہے ،جو دین
اسالم کے اصولوں سے واقف نہ ہو۔
جس کی رگ رگ میں دین مبین اسالم
کے احکام رچ بسے ہوں وہ کیسے
انسانیت کےلئے خطرہ بن سکتا ہے؟
امریکا سمیت اسالم دشمن عنارص،
اسالم کی انسانیت نوازی اور اس سے
جڑی زمینی حقائق سے بغض و عناد
رکھتے ہیں؛ لہذا دہشت گردی کے
الزامات لگا کرانسانیت کو اسالم سے
دور رکھنا چاہتے ہیں۔
اسالم امن و سالمتی کا دین
اسالم امن و سالمتی ،صلح و ا ٓشتی
اور عدل و انصاف کا دین ہے ،اسالم
نے انسانی زندگی کی حرمت کو اتنی
اہمیت دی ہے کہ ایک شخص کے
قتل کو پوری انسانیت کا قتل اور
ایک انسان کی جان بچانے کو ساری
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انسانیت بچانے کے مرتادف قرار دیا
َ ْ ََ َ َْ ً َْ َْ
س
َہے« :۔۔۔ م َن قتل ن َفسا ِبغ ي ِ� نف ٍ

ف ْ
ْ َ
َ َ َّ َ َ َ َّ
الن َ
اس
ض فكأنما قتل
ساد ِ ي� ال ْر
أو ف ٍ
ِ
َ
َ
َ
ً
َ َ َّ ْ َ َّ
الن َ
اس
َجميعا َو َم ْن أ ْحياها فكأنما أحيا
َجميعا1؛ جس نے کسی ایک کو قتل کیا

جب کہ یہ قتل خون کے بدلے میں یا
زمین میں فساد پھیالنے کے جرم میں
نہ ہو تو گویا اس نے متام انسانوں کو
قتل کیا اور جس نے کسی ایک کی
جان بچائی تو گویا اس نے متام انسانوں
کی جان بچائی»۔

دورسی ا ٓیت میں ارشاد باری تعالی
ً َ ُ
ُْ ْ ً َ
ہےَ :
«و َم ْن َيقت ْل ُمؤ ِمنا ُمت َع ِّمدا ف َجزاؤ ُه

َ

جس دین میں ایک شخص کا قتل
پوری انسانیت کے قتل کا مرتادف اور
اس کی سزا جہنم ہو اس دین کا ماننے
واال کیسے پوری دنیا کے خطرہ بن
سکتاہے؟؟؟؟

َ َ َ َّ ُ َ َ
ً
َ َ َّ ُ
الل عل ْي ِه َو
خالدا فيها و غ ِضب
جهنم ِ
 .1مائده.32،

َ

َ

ً

ً

ل َع َن ُه َو أ َع َّد ل ُه َعذابا َعظيما؛ 2اور جو
شخص کسی مومن کو عمدا ً قتل کر
دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس
میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ
کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور
ایسے شخص کے لیے اس نے ایک بڑا
عذاب تیار کر رکھا ہے»۔

 .2نساء.93،

دین اسالم نے نہ رصف ظلم وتعدی
سے منع کیا ہے ،بلکہ ظلم و جرب کے
جواب میں بھی دورسے فریق کے
بارے میں حد انصاف سے متجاوز
ہونے کو ناپسند کیا ہے اور انتقام
یا قصاص کے لئے بھی مہذب اور
عادالنہ اصول و قواعد مقررکئے ہیں۔
اسلام کـو دہشـت گـردی سـے
جوڑنـے کـی نـاکام کوشـش
جیسے جیسے اسالم دنیا
میں پھیلتا جارہا ہے اسالم
دشمن قوتوں کی بے چینی
میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا
ہے؛ یہی وجہ ہے کہ وہ
اسالم کو دہشت گردی
سے جوڑنے

کی بھرپور کوشش کررہے ہیں۔
جن بنیادی مقدمات کو سامنے رکھ
کر دہشت گردی کا الزام ثابت کرنے
کی کوشش کی جارہی ہے اس کی
جہتیں بھی واضح و منایاں ہیں اور
جن اسلوب و مناہج کے سہارے
یہ اقدامات کئے جارہے ہیں وہ
بھی ساری دنیا کے سامنے ہیں1۔ ان
کا واحد مقصد اسالم کی ترقی کو
روکنا ہے۔ جہاں انہیں ایامنی ہمت
وجرأت ،اسالمی شجاعت و
بہادری اور علوی روح
و جذبے سے رسشار
کوئی نظرا ٓتا ہے تو
فوری طور پر راستے
 .1اسالم ،امن عالم اوراحترام
انسانیتwww.erfan.ir/.
.urdu/49270

سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں؛
لیکن وہ بھول گئے ہیں که اسالم اللہ
کا پسندیدہ دین ہے اور اس نے پوری
ُ ُ َ ْ ُ
«يريدون ِل ُيط ِفؤا
دنیا میں َپھیلنا ہے:

ُ َ َّ ْ
ْ َ َّ ُ ُ ُّ ُ
ورِه َو
نور ِ
الل ِبأف ِ
واه ِهم و الل م ِتم ن ِ
َْ َ َ ْ
ُ َ2
كافرون ؛ یہ لوگ چاہتے ہیں
لوك ِره ال ِ

کہ اپنے منہ (کی پھونکوں) سے اللہ
کے نور کو بجھا دیں اور اللہ اپنے
نور کو پورا کرکے رہے گا خواہ کفار
برا مانیں» مفرس قرا ٓن عالمہ شیخ
محسن نجفی لکھتے ہیں« :اسالم
دشمن عنارص اسالمی تعلیامت پر
مشتمل اس روشن دستور حیات
کی روشنی کو بجھانے کی کوشش
کریں گے۔ اس جملے میں اسالم کے
خالف ہونے والی سازشوں کی طرف
اشارہ ہے؛ چنانچہ اسالم کی روشنی
کی پہلی کرن پھوٹتے ہی یہ سازشیں
رشوع ہو چکی ہیں اور ا ٓج تک پوری
طاقت کے ساتھ ہر سو ،ہر طرف سے
جاری ہیں؛ چنانچہ کوئی موضوع،
کوئی صورت نہیں چھوڑی جس کے
ذریعے اسالم کے خالف سازش نہ
کی گئی ہو۔ اپنی حربی و عسکری
طاقت ،مالی و اقتصادی قوت ،اپنے
حیلوں اور مکاریوں ،جاسوسی اور
اپنے ذرائع ابالغ کے ذریعے ،اپنے
ننگ و عار سے پ ُر کلچر ،رشمناک،
اخالق سوز حرکات ،اپنے متام
اخالقی اور انسانی قدروں کی
پامالی کے ذریعے۔ نہایت قابل
غور ہے کہ ہامرے معارص
کافروں نے اپنے منہ کو اسالم
کے اس چراغ کو بجھانے کے لیے
بہت بڑا بنایا تھا؛ لیکن ان کافروں
کے اپنے ملکوں میں اسالم ایک
طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ صورت
حال یہ ہے کہ ہامرے معارص
کافر اسالم کے خالف مادی
طاقت استعامل کر رہے ہیں؛
جبکہ اسالم اپنی روحانی طاقت
سے ا ٓگے بڑھ رہا ہے۔ اس لیے
ان کافروں کے مادی تیر اسالم کے
 .2صف.8،
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روحانی نشانے پر نہیں لگتے»3۔ جی
ہاں ان کے ناپاک تیر جرنل سلیامنی
جیسے مسلامنوں کے جسموں کو
تو چھلنی کرسکتے ہیں؛ لیکن ان کی
روحانی طاقت کو چھو بھی نہیں
سکتے۔
ایران دنیا کا امن پسندترین ملک
اسالمی جمہوریہ ایران میں عملی
طور پر ہر ایک شہری کو یہ تعلیم
دی جاتی ہے کہ وہ معارشے میں
امن و سالمتی کا پیغمرب بنے ،نہ کہ
تشدد ،نا انصافی اور ظلم و زیادتی
کا سفیر؛ لہذا دنیا میں کسی بھی
ملک نے امن و صلح کی برقراری
میں اتنا کردار ادا نہیں کیا جتنا
اسالمی جمہوریہ ایران نے کیا ہے۔
ایران نے ہمیشہ ممکنہ حد تک اپنی
قوت اور اثرات کے ذریعے مظلوم
کی دستگیری کی ہے اور ظامل کو
ظلم سے روکا ہے۔ پوری تاریخ میں
ایرانی امن پسند رہے ہیں اور اس کی
ایک زندہ مثال سپاہ پاسداران انقالب
اسالمی کے قدس فورس کے کامنڈر
شہید قاسم سلیامنی تھے کہ جو اپنی
شہادت سے قبل عالقے میں امن و
سالمتی کی برقراری کے لئے بغداد
کے دورے پر گئے تھے۔
جرنل سلیامنی کا پرامن مشن
ایک مسلامن حکمران کا فرض بنتا ہے
کہ وہ امت اسالمیہ کےلئے ایسے
متام اقدامات کرے جن سے نہ رصف
بالد اسالمی؛ بلکہ پوری دنیا میں
امن و امان قائم ہو؛ جیسے کہ ُاللہ
َ َْ ُ ْ ُ ٌ
«ولتك ْن ِمنك ْم أ َّمة
تعالی کا فرمان ہے:
ْ

َْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ ُُ َ َْ ُْ
وف
يدعون ِإل الخ ي ِ� و يأمرون ُ ِبالمعر ِ
َ ُ
َ ََْ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ولئك ه ُم
و ينهون ع ِن المنك ِر و أ ِ
ُْْ ُ َ
ون 4اور تم میں ایک جامعت
المف ِلح

ایسی رضور ہونی چاہیے جو نیکی

 .3شیخ محسن نجفی ،الکوثر فی تفسیر القران جلد
 9صفحہ .156

 4۔ آل عمران104 ،۔
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کی دعوت اور بھالئی کا حکم دے
اور برائیوں سے روکے اور یہی لوگ
نجات پانے والے ہیں»۔
اس کےلئے سب سے اہم اقدام یہ
ہے کہ ہر قیمت پر معارشے کے
متام افراد کےلئے انصاف کی فراہمی
کو یقینی بنایا جائے ،اور جہاں کہیں
بھی ظلم ہو اسے بغیر کسی متیز کے
جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی بھرپور
کوشش کی جائے۔ جرنل سلیامنی
نے اللہ تعالی کے اس حکم پرعمل
کرتے ہوئے اپنی زندگی ایک پرامن

معارشے کے حصول کے لئے وقف
کردی اور ا ٓخری دم تک امربہ معروف
اور نہی از منکر کرتے رہے؛ شہید
جرنلسلیامنیکیحکمتعملیسے
ایران کی سالمتی مستحکم ہونے کے
ساتھ ہی عاملی سالمتی کو بھی فروغ
حاصل ہوا5؛ یہی وجہ ہے کہ ا ٓج جرنل
سلیامنی کو امن و ا ٓشتی کے رسدار
کہا جاتا ہے۔
 .5قاسم سلیمانی شہید امن و آشتی ہیں.سحرنیوز اردو،
urdu.sahartv.ir/news/iran-i360343

ِدلوں کے رسدار
شہید حاج قاسم سلیامنی کے نام
ُ
تو ہ� زندہ ترا کردار بیھ پائندہ
ن
بخدا دیکھ لیا وعدہ جو قرآ�
معجزہ ت�ے لہو ن
� یہ دکھایا ہم
ی
ن
م�ے مکتب کا سلیما�
بچہ بچہ ی

ہ�
ہ�
کو
ہ�

ُزیب دیتا تھا تجھے سچا نمازی ہونا
گ
ن
مان� تیھ
م� شہادتیک دعا
تو� سجدوں ی
ُ
ئ
کربال� تھا بدن ت�ا تبیھ تو تو ن
�
ی
گ
ن
خاک شفاء مان� تیھ
جان دی� ےک یل�
ِ
نام عباس ترے لب پہ سدا رہتا تھا
ِ
ت
آل ِہندہ
ےس
نام
ترے
تیھ
کھا�
خوف
ِ
جا ت
� تھے
قرص باطل تری ھیبت ےس لرز
ِ
تجھ کو رہ� ن
شہید زندہ
� پکارا تھا
ب
ِ
صف� و نہروان ن
ین
� دی ہ� ُتجھکو
داد
دشمن دین یک گردن � اتاری تو �ن
ہ
ِ
یہ سعادت بیھ فقط تجھکومیل ہ� ُرب ےس
گ
اش� یک گزاری تو ن
ت
�
مالک
زند�
ِ

ُتو ن
� ہر خےط ےک مظلوم کو اپنا سمجھا
ن ُ
ن
م�
چ� دنیا کا لکھا تھا تری پیشا� ی
ی
ن
ترے جا� ےس یہ عالم پہ عذاب آیا ہ�
ن
م�
سال گزرا ہ� ترے بعد پریشا� ی
ُ
ین
ابن عیل بن ُےک رہا
حس�
ادار
ت و عز
ِ
ِ
دین اسالم ےس ہر عہد نبھایا تو ن
�
ِ
تجھ ےس محروم زمانہ � یہ غم ن
اپ� ُجگہ
ہ
م�ل کو � پایا تو ن
خوش ہوں یہ سوچ ےک ن ز
�
ہ
ت
روضہء زینب ےس صدا آ� ُ ہ�
آج بیھ
ِ
مرے عباس ےک لشکر کا علمدار ہ� تو
حرف شکستہ یہ� عقیدت کا خراج
مرے یہ ِ
راج دل پر ہ� ترا شمس کا رسدار ہ� تو

ن
شمس جعفری (بلتستا�)
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جرنل ســلیامنی شــہادت
کــے بعــد امریکیــوں کے
لی ــے زی ــادہ خطرن ــاک!

ایرانی قوم کا ملکی رسبراہان اورعسکری
قیادت سے مطالبہ ہے کہ وہ کسی بھی
صورت امریکی دہشت گردی کا منہ توڑ
جواب دے کرقوم و ملت کا رسفخر سے
بلند کرے۔
سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ جرنل
سلیامنی اور ان کے ساتھیوں پر حملے
نے امریکا کو دنیا بھرمیں رسوا کرکے
رکھ دیا ہے ،اب امریکا مرشق وسطی
سمیت خطے کے کسی بھی ملک میں
سکون سے نہیں رہ پائےگا؛ کیونکہ جرنل
سلیامنی شہادت کے بعد زیادہ خطرناک
16

اسالمی جمہوریہ ایران کے اعلی حکام خاص کرسپاہ پاسداران
انقالب اسالمی کے رسبراہ واضح کرچکے ہیں کہ دہشت گرد
امریکی فوج کے ہاتھوں مزاحمتی محاذ کے کامنڈر جرنل
قاسم سلیامنی کی شہادت ،مرشق وسطی میں امریکی ناپاک
وجود کے اختتام کا نقطہ آغاز ہوگا۔ امت اسالمیہ خاص کر

بن کر ابھرےہیں۔
رہربمعظم
رہرب معظم آیت اللہ علی خامنہ ای نے قاسم سلیامنی کی شہادت کو ان
کی الزوال خدمات کا انعام قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں :ان کے جانے کے
بعد خدا کی مرضی سے ان کا کام جاری و ساری رہے گا۔ قاسم سلیامنی
اور باقی شہدا کے خون سے ہاتھ رنگنے والے مجرموں سے ہرممکن وقت
1
میں سخت انتقام لیا جائے گا۔
رہرب انقالب اسالمی نے شہید قاسم سلیامنی کو ’مزاحمت کا بین االقوامی
چہرہ ‘ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے کہ حاج قاسم ’دنیا کے سب سے بڑے
 .1انتقــام از آمــران و قاتــان شــهید ســلیمانی در هــر زمــان کــه ممکــن باشــد قطعــی اســت /چهــار توصیــه
رهبــر انقــاب بــه مــردم و مســئوالن۔ خبرگــذاری تســنیمhttps://tn.ai/2411742:

ظامل‘ کے ہاتھوں شہید ہوئے اور وہ متام لوگ
جو مزاحمت کی حامیت کرتے ہیں وہ ان کا
’انتقام رضور لیں گے2۔ رہرب معظم قوم سے
خطاب کرتے ہوئے فرماچکے ہیں کہ ’ہامرے
پیارے اور مخلص جرنل کی کمی یقینی طور
پر سخت اور مشکل ہے؛ تاہم ان کے مشن
کو جاری رکھیں گے اور ان کے قاتلوں اور
مجرموں کو کیفرکردار تک پہنچایا جائےگا۔
عاملی ماہرین
امریکی صدر ٹرمپ نے جرنل سلیامنی کو
قتل کرنے کا براہ راست حکم دینے کے بعد
اس کے جواز میں ،جھوٹ ،مکر و فریب اور
بہانے بازیوں کا سہارا لیتے ہوئے یہ ظاہر کرنے
کی کوشش کی کہ یہ اقدام خطے میں جنگ
کی روک تھام کے مقصد سے انجام دیا گیا ہے؛
تاہم عاملی ماہرین نے امریکی اقدام کو نہ
تنہا غیرذمہ دارانہ؛ بلکہ بین االقوامی قوانین
کے خالف قرار دیتے ہوئے کہا :اس قسم کے
اقدامات سے دنیا مزید عدم استحکام کا شکار
ہوگی۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ یقینا اسالمی
جمہوریہ ایران چپ نہیں رہے گا اور اس
دہشت گردانہ کاروائی کا انتقام امریکا سے
لینے کی کوشش کرےگا اور یہ انتقام بہت
سخت ہوگا-
امریکی ڈیموکریٹ پارٹی
امریکی ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھنے
والی ایوان منائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی
نے ایک بیان میں کہاتھا کہ ’سلیامنی کا قتل
تشدد کی لہرمیں خطرناک اضافے کا باعث
بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ امریکا اور پوری دنیا
کشیدگی کی ناقابل واپسی سطح تک جانے کا
متحمل نہیں ہو سکتے۔ امریکا کے رہنام جو
بائڈن نے ایک بیان میں کہاتھا کہ ’صدر ٹرمپ
نے بارود کے ڈھیر کو ماچس کی تیلی دکھا
دی ہے۔ ایران اس کا جواب دے گا۔ ہم مرشق
وسطی میں ایک اور بڑے تنازعے کے دہانے
پر ہیں3۔ ان بیانات سے واضح ہوجاتا ہے کہ
2۔ انتقام در هر زمانی که ممکن باشد ،قطعی است۔ پایگاه اطالع
رسانی آیت هللا خامنهای۔
3۔ ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کا قتل :عالمی سطح پر گہری
تشویش :انڈپنڈنٹ اردو سے اقتباس۔
www.independenturdu.com

امریکی کس حد تک خوف کے شکار ہیں۔
املیادین ٹی وی نے صیہونی ذرائع ابالغ کے حوالے سے خرب دی تھی
کہ ایران کے امور میں امریکا کے خصوصی منائندے رابرٹ میلی
نے یہ اعرتاف کیا ہے کہ شہید جرنل سلیامنی کے قتل سے نہ رصف
امریکا محفوظ نہیں ہوا؛ بلکہ اسکی سکیورٹی کی سطح میں کمی
آئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شاید جرنل سلیامنی کے قتل پر سبھی
امریکی متفق ہوں مگر سوال یہ ہے کہ کیا ان کے قتل سے امریکا
پہلے کی بہ نسبت زیادہ محفوظ ہوا ہے؟ اور میری نظر میں یہ
مسئلہ بالکل واضح ہے کہ اس اقدام سے مشکالت اور بڑھ گئی ہیں
اور کشیدگی میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے4۔
شامی حکام
شامی رسکاری خرب رساں ایجنسی سانا کا کہنا تھا کہ سیرین وزارت
خارجہ نے کہا کہ شام کو یقین ہے کہ امریکا کی یہ بزدالنہ جارحیت
شہید رہنامؤں کے راستے پر چلنے اور مزاحمت کے عزم کو مزید
مضبوط کرے گی5۔
واضح رہے کہ اسالمی جمہوریہ ایران مرشق وسطی سمیت پورے
خطے کے تحفظ وسالمتی کے لئے اہم کردار ادا کررہا ہے۔ جرنل
قاسم سلیامنی مرشق وسطی میں دہشت گردی اور ناامنی کے خالف
جنگ میں کلیدی کردار کے حامل تھے؛لہذا ایرانی حکام کا کہنا ہے
کہ شہید کا مشن ملحہ بہ ملحہ کسی وقفے یا شک وتردید کے بغیر،
پوری قوت سے جاری و ساری رہے گا؛ جیسا کہ جرنل سلیامنی کی
شہادت کے بعد رہرب معظم انقالب اسالمی حرضت آیت اللہ العظمی
خامنہ ای نے جرنل اسامعیل قاآنی کو سپاہ قدس کے نئے رسبراہ
مقرر کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار فرمایا کہ جرنل قاآنی کا مشن بھی،
شہید سلیامنی کا ہی مشن ہے6۔
سابق وزیرخارجہ محمد جواد ظریف
اسالمی جمہوریہ ایران کے سابق وزیرخارجہ محمد جواد ظریف
کا کہنا ہے جرنل قاسم سلیامنی شہادت کے بعد پہلے سے کئی گنا
طاقتور ہوچکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رصف مادی اسباب نہیں ہیں
جن کی وجہ سے کسی کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے؛ حقیقت یہ
ہے کہ جرنل قاسم سلیامنی کی طاقت کو رصف مادی وسائل سے
درک نہیں کیا جا سکتا؛ عوام پر اعتامد اور مزاحمتی جذبے جیسے
روحانی اسباب بھی طاقت میں اضافے کا سبب بنتے ہیں7۔

 4۔ جنرل سلیمانی کی شہادت کے بعد امریکہ پہلے کی بنسبت زیادہ غیر محفوظ ہے۔ تقریب نیوز
www.taghribnews.com/ur/news/516791
سے اقتباس۔
 5۔ انڈپنڈنٹ اردو سے اقتباس۔

 . 6رهبر انقالب ،سردار قاآنی را به فرماندهی نیروی قدس سپاه منصوب کردند.خبرگذاری
www.irna.ir/news/83618727/
جمهوری اسالمی.
7۔ شــہادت کــے بعــد جنــرل ســلیمانی کــی طاقــت میــں اضافــہ ہــوا :جــواد ظریــف۔ ســحرٹی وی اردو
urdu.sahartv.ir/news/iran-i385395
سے اقتباس۔
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شہید جنرل قاسم سلیمانی

کی قرآنی زندگی کیخصوصیات
قرا ٓنی ہونے کا معیار ،قرا ٓن کریم کی
ا ٓیتوں پرعمل پیرا ہونا ہے؛ جیسے کہ امام
حسن مجتبی  jسے روایت نقل ہوئی
ہے جس میں قرا ٓنی ہونے کا معیار بیان
فرمایا ہے :قرا ٓنی ہونے کا سب سے زیادہ
مستحق وہ ہے جو قرا ٓن پرعمل کرتا ہے؛
حتی اگر حافظ قرا ٓن نہ بھی ہو اس کے
بعد امام  jفرماتے ہیں :قرا ٓن سے سب
سے زیادہ دور وہ لوگ ہیں جو قرا ٓن
پرعمل پیرا نہیں ہوتے؛ اگرچہ وہ اس کی
تالوت کرتے ہوں »1اس حدیث رشیف
سے معلوم ہوتا ہے کہ قرا ٓنی ہونے کا
معیار قرا ٓن حفظ کرنا یا اچھی تالوت کرنا
نہیں؛ بلکہ قرا ٓنی احکام پرعمل پیرا ہونا
ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں پیغمرب
اکرم Jکا ارشاد گرامی ہے :اگر کوئی
قرا ٓن کی تالوت کرتا ہے اور اس پر عمل
نہیں کرتا تو خداوندمتعال میدان محرش
میں اسے اندھا محشور کرے گا2۔
ُ ُّ ُ
َ ق َ ف ُّ ْ َ َّ ٌ َ ْ َ َ َ ُ
القرآن َف َّاتخـ ُذ ُ
وه إماما َيدلك ْم
« .1ما ب ِ� ِ� الدنيا ب ِقية غ ي� هذا
ِ
ِ
ْ َ
ُ ُ
ُ
َّ َ َ ّ
َ
َ
آن َم ْن ع ِم َل ِب ِه َوإن ل ْم
اس ِبالقر
عـىل هداك ْمَ ،وإن أ َحق الن
ِ
َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ِْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ُ
ُ
يحفظه وأبعدهم ِمنه من لم يعمل ِب ِه وإن كان يقرأه؛ اس فانی

دنیا میں صرف ایک چیز باقی رہے گی وہ قرآن ہے،
لہٰ ذا قرآن کو اپنا رہبر اور امام بنا لو ،تاکہ تم سیدھے
راستے پر چلو۔ درحقیقت قرآن کے قریب ترین لوگ
وہ ہیں جو اس کی پیروی کرتے ہیں ،اگرچہ انہوں
نے اس (آیات) کو بظاہر حفظ بھی نہ کیا ہواور قرآن
سے سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہیں جو اس کی ہدایات
پر عمل نہیں کرتے ،حاالنکہ وہ اس کے قاری اور
پڑھنے والے ہوں»۔ (حسن بن ابی الحسن دیلمی؛ ارشاد
القلوب ،ص)102

 2۔ «من تعلم القرآن و لم یعمل به حشره هللا یوم القیامة اعمی
فیقول یا رب لم حشرتنی اَعمی و قد کنت بصیرا ً قال کذلک
اتتک آیاتک فنسیتها؛ جس نے قرآن سیکھا اور اس پر عمل
تعالی اسے قیامت کے
نہیں کیا ،ہللا
ٰ
دن اندھا کر کے اٹھائے گا ،وہ شخص کہے گا کہ اے ہللا
تو نے مجھے اندھا کیوں محشور کیا جب کہ میں دیکھ رہا
تھا۔ ہللا کی طرف سے جواب آئے گا :تم نے ہماری آیات
کو کیسے پڑھا اور انہیں بھال دیا اور ان پر عمل نہیں کیا۔
(شیخ صدوق ،ثواب االعمال و عقاب االعمال ،ص )286
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شہید سلیامنی نے قرا ٓن کریم اور اہل بیت
اطہار  bکے فرمودات کےعین مطابق
زندگی گزارنے کی بھرپورکوشش کی؛ اس
مخترصمقالے میں ان کی قرا ٓنی زندگی
کے چند ایک پہلووں اورخصوصیات پر
روشنی ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔
قرآنی قوانین پرعمل پیرا ہونا
جرنل قاسم سلیامنی اپنی پوری زندگی
قرا ٓن و اھل بیت اطہار bسے متمسک
رہے اور قرا ٓنی زندگی گزاری ،یہی وجہ
تھی کہ اسالمی جمہوریہ ایران کی مسلح
افواج سے وابستہ متام افرسان کے نزدیک
شہید سلیامنی کا ایک خاص مقام تھا اور
انہیں بے حد احرتام کی نگاہ سے دیکھتے
اور اپنےلئے منونہ عمل سمجھتے تھے3۔
نظام والیت سے منسلک رہنا
جرنل سلیامنی نظریہ والیت فقیہ پر
 .3قاسم سلیمانی مورد احترام دوستان و دشمنانش
است.خبرگذاری دانشجوsnn.ir/0036yj :

سادگی پسند

جرنل سلیامنی نہایت سادہ زیست اور
ہرقسم کے تجمالت اور دنیا داری سے
پاک تھے جس کا دوست دشمن سب
معرتفہے۔
اخالص و مروت اور سادہ زیستی ان کا
خاصہ رہا ،کسی منود و منائش اور مقام
ومنزلتکیاللچکئےبغیرملکیوغیر
ملکی محاذوں پر اسالم کی رسبلندی
کےلئےخدماترسانجامدیتےرہے۔

اعتقاد راسخ رکھتے تھے؛ یہی وجہ تھی
کہ انہوں نے نظام والیت کے استحکام
میں اہم کردار ادا کیا اور اپنی ا ٓخری
وصیت میں بھی والیت کو اصل قرار
دیتے ہوئے فرمایا :پہلی اصل والیت فقیہ
پرعملی اعتقاد ہے؛ یعنی ولی فقیہ کی
نصیحتوں اور فرمودات پرعمل کیا جائے؛
اگر کوئی اسالمی جمہوریہ میں کسی
عہدے کا خواہاں ہے اور کسی منصب پر
فائز ہونا چاہتا ہے تو اس کی بنیادی رشط
والیت فقیہ پر عملی اور حقیقی اعتقاد
ہونا چاہئے۔ شہید اپنے وصیت نامے میں
مزید لکھتے ہیں :والیت قانونی پوری قوم
(مسلامن ہوں یا غیر مسلم) کے لئے ہے؛
جبکہ والیت عملی ،ان عہدہ داروں اور
منصب داروں کے ساتھ خاص ہے جو
ملک کے نظم و نسق کو اپنے ہاتھوں
میں لینے کے خواہاں ہیں4۔
نڈر اور بہادر ہونا
شہیدجرنل قاسم سلیامنی نڈر اور بہادر
شخصیت کے مالک تھے ان کے دل
میں دشمنوں کا خوف بالکل بھی نہیں
تھا۔ حاج قاسم کا وجود اس ا ٔٓیہ رشیفہ

َّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ
َّ
ْ َ َُ
«ال ِذين يبلغ
الل َو َيخش ْونه
ون ِرسال ِت ِ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ً َّ َّ َ َ َ فَ ٰ َّ
الل
ول يخشون أحدا ِإل الل ۗ وك� ِب ِ
َح ِس ًيبا »5کا مصداق تھا۔ وہ لوگوں کے

ساتھ نہایت تواضع و انکساری کے ساتھ

 4۔شهید جنرل قاسم سلیمانی کا وصیت نامہ۔ اسالمی
جمہوریہ ایران کے قونصل جنرل پشاور پاکستان کی
ویب سایٹ سے اقتباس۔
https://peshawar.mfa.gov.ir/ur

 .5احزاب .39 ،جو ہللا ےک پیغامات پہنچا ت
� یہ� اور ایس ےس
ڈر� ہ� اور ہللا ےک سواکیس ےس نہ� ت
ت
محاس� ےک
ڈر� اور
ی
ی
ب
ف
یل� ہللا یہ کا� ہ�۔

جہادی جذبے سے رسشار ہونا
حاج قاسم سلیامنی کی سب سے منایاں خصوصیت جہاد کا
حقیقت میں قرا ٓنی ا ٓیات ان کی روح اورقلب
جذبہ تھا؛ یعنی
ْ ُ َّ َ َ ْ ُ َ ينَ َ ْ ُ ْ
َ َ ُّ َ َّ
َ
ُّ
اه ِد الكفاروالمن ِاف ِق� واغلظ
پر اتری
ہوئی تھیں «يا أيها الن ِب ي� ج ِ
َ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ
س ال َم ِص ي ُ�»1۔ قاسم سلیامنی
علي ِهم ۚ ومأواهم جهنم ۖ و ِبئ
چالیس سال اس جذبہ سے رسشار رہے اور ان کی شہادت بھی
ایسے موقع پر واقع ہوئی جب لوگ فطری طور پر سو رہے
تھے لیکن وہ جہاد کر رہے تھے۔
 -1توبه .73،اے نبی ! کفار اور منافقین سے لڑو اور ان پر سختی کرو اور ان کا ٹھکانا
جہنم ہے جو بہت برا ٹھکانا ہے۔
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پیش ا ٓتے تھے؛ میدان کارزار میں ان کی
شجاعت ،اپنے دوستوں اور ماتحت افراد
کے ساتھ محبت اور خلوص کا عامل یہ تھا
کہ کبھی کسی سے نہ کہتے کہ میدان
میں جاو؛ بلکہ خود فرنٹ الئن پہ رہتے
اور دورسوں سے کہتے میرے پیچھے
رہیں6۔ قاسم سلیامنی ایک مجاہد اور
انقالبی کامنڈر تھے جن کی زندگی کے
متام پہلوؤں میں جہاد کا جذبہ ٹھاٹھیں
مارتا تھا ،ایک انقالبی مجاہد کی متام
تر خصوصیات ان کے طرزعمل اور
منصوبوں میں صاف دکھائی دیتی تھیں۔
دشمن کی سازشوں سے آگاہی
دشمن شناسی اور دشمن کی سازشوں
سے ا ٓگاہ رہنا جرنل شہید سلیامنی کی
ایک اور اہم خصوصیت تھی۔ اکرث افراد
دشمن شناس نہیں ہوتے جس کی وجہ
سے دشمن کی چال میں بہت جلد
گرفتار ہوجاتے ہیں۔ شہید حاج قاسم
دشمن شناس ہونے کے ساتھ ساتھ
دشمن کی سازشوں کو بھی بے نقاب
کرنے کے ماہرتھے۔
اللہ کی خوشنودی کو مد نظررکھنا جرنل
قاسم سلیامنی ہمیشہ خدا کی رضا اور
خوشنودی کی تالش میں رہتے تھے اور
دشمنوں کی طرف سے دی جانےوالی
دھمکیوں پر بالکل توجہ نہیں دیتے
تھے۔ انہوں نے یہ خصوصیت قرا ٓن مجید
اور اہل بیت اطہار bکے فرمودات سے
لی تھی۔ شہید قاسم سلیامنی کی ہمہ
جھت شخصیت کا ایک اور روشن پہلو
دنیا بھر کے محروم اور مظلوم طبقے
کی حامیت تھی۔ شہید دہشتگردی کے
خالف ہمیشہ بررسپیکار رہے اور ظلم
کے ستائے ہوئے مظلوم عوام خصوصاً
فلسطینیوں اور یمنیوں کی حامیت اور

ن
 6۔ محمد ی ن
سلیما� ایک ہمہ
ثقل� واحدی ،شہید قاسم
جہت شخصیت۔ اسالم ٹائمز ےس اقتباس۔
https://www.islamtimes.org
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ہر قسم کی مدد میں پیش پیش رہے۔
اللہ پر توکل
حاج قاسم کی ایک اور خصوصیت اللہ
پر بھروسہ تھی ،انہوں نے اللہ تعالی پر
بھروسہ کرتے ہوئے دشمنوں کو نظر
انداز کرکے اپنے مشن کو بخوبی انجام
دیا۔ جرنل شہید قاسم سلیامنی اللہ پر
مکمل توکل کرتے اور اس ایہ کریمہ

َ ّٰ ُ َ ۤ ٰ َ َّ ُ َ َ َ َ ّٰ َ ۡ َ َّ
الل فل َیت َوک ِل
«الل ل ِالہ ِال ہو ؕ وعل ِ
ۡ ۡ
ال ُمؤ ِم ُن ۡو َن »7کے مصداق تھے۔

شوق شہادت سے رسشار ہونا
شہید قاسم سلیامنی کے دل میں
شہادت کی متنا اتنی تھی کہ جب امریکا
اور ارسائیل نے انہیں جان سے مارنے
کی دھمکی دی تو آپ نے فرمایا کہ
میں شہادت کی تالش میں پہاڑوں اور
صحراٶں میں گھوم رہا ہوں۔
ان کے دل میں ہمیشہ شہید ہونے کی
حرست تھی اور اکرث کہا کرتے تھے کہ
میں کیوں رہ گیا ہوں وہ اپنی جان اللہ
َّ ّٰ َ ۡ َ
الل اش ت�ٰی ِم َن
«ان
کو بیچ چکےتھےِ :

َ فٰ
ۡ ۡ
ُۡ ٰ
ِالن ِج ۡی ِل َو الق ۡرا ِن ؕ َو َم ۡن ا ۡو� ِب َع ۡہ ِد ٖہ ِم َن
ُ َّ
ّٰ
ُ
الل َف ۡ
اس َت ۡب شِ ُ
� ۡوا ِب َب ۡی ِعک ُم ال ِذ ۡی َب َای ۡعت ۡم ِب ٖہ
ِ
ۡ
ۡ
َ
ُ
َ
ؕ َو ذ ٰ ِلک ُہ َو الف ۡوز ال َع ِظ ۡی ُم8؛ یقینا اللہ

نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے
اموال جنت کے عوض خرید لیے ہیں ،وہ
اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھرمارتے ہیں
اور مارے جاتے ہیں ،یہ توریت و انجیل
اور قرآن میں اللہ کے ذمے پکا وعدہ ہے
اور اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے
واال کون ہو سکتا ہے؟ پس تم نے اللہ کے
ساتھ جو سودا کیا ہے اس پر خوشی مناؤ
اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے۔»
قرا ٓن و سنت میں شہید کے مقام و
مرتبے کے حوالے سے جو ارشادات ملتے
ہیں ،ان سے پتا چلتا ہے کہ اسالم میں
شہید کی عظمت اور شہادت کا مقام
و مرتبہ انتہائی بلند ہے؛ لہذا جرنل
سلیامنی کی اہم ترین ا ٓرزو شہادت تھی
جو اپنی دیرینہ آرزو اور متنا تک پہنچ
گئے۔

روحش شاد

َ َّ َ
َ َ
ۡ ُ ۡ ۡ نَ َ ۡ ُ
� انف َس ُہ ۡم َو ا ۡم َوال ُہ ۡم ِبان ل ُہ ُم
المؤم ِن ی
ۡ َ َّ ِ َ ُ َ ُ ۡ َ ف ۡ َ ۡ ّٰ َ َ ۡ ُ ُ ۡ َ
الل فیقتلون
الجنۃ ؕ یق ِاتلون ِ� سبی ِل ِ
ۡ َ ُ َ ۡ ً َ َ ِ ًّ ف َّ
َو ُیقتل ۡون ۟ َوعدا عل ۡی ِہ َحقا ِ� الت ۡو ٰر ِىۃ َو

7۔ تغابن13،۔ ہلل (یہ معبود برحق �) اس ےک سوا ئ
کو�
ہ
ین
چاہ�۔
مومن� کو ہللا یہ پر توکل کرنا
نہ� ہ� اور
معبود ی
ی

 8۔ توبہ111،۔

ا� ی�اداگر ی
وصت�ر یل  ،وہ اگڑی ےس ارتے اور وفوٹ یلا،
ھچک ولگ اچےتہ ےھت ہک ان ےک اسھت ی ن
ل دروخاتس یک رھپ دوابرہ اگڑی ےس ارتے،
تدورسے ولگ آےئ اوہنں ےن یھب وفوٹ یل ےک ی
ا� وعرت ےن یھب اچاہ ہک وہ یھب ان ےک اسھت وفوٹ ےل ،بج ہک اس اخوتن اک اجحب
ی�ری رمہبت ن ی
ن
ی
یھب انمبس ہ ی
اسھت یھب وفوٹ وچنھکا ی�ا ،بت اس
� اھت  ،ق ن
ل وہ رھپ یھب اگڑی ےس ارت ےئگ اور اس ےک ئ
ہ
وعرت ےن اہک :ےھجم ی ی ن
� ی
ی
� اھت ہک آپ یمرے اسھت یھب وفوٹ
وچنھکا� ےگ ۔
ی
یم آج یہ ےس اانپ اجحب و رپدہ حص انہپ رکوں یگ ۔

ش
وہ اوبدہمی ادنہملس اور ح��د ایبعشل ےک ھچک وجاونں ےک اسھت یساب یم رگاتفر
ل
ل رہش اشداگن آےئ وہےئ ےھت  ،مہ ےن اچاہ ان ےک ی
دمد ےک ی
ولوگں یک ئ
ی
ئ
درتسوخان اگل�۔ ت
ی
ا� رکےک انم ےل رک آواز دی ہک آ�ی
ا� ی
اوہنں ےن امتم ٹاےنپ اس�وں ئوک ی
درتسوخان رپ �ب� ی�ھ رک اھکان ی
ا� ےک ھنم
ا� ی
ل تہمقل انبانب رک ی
اھک� ۔بس ےک ی
ی
� امں اےنپ وچبں ےک ھنم م ہمقل ی
د� ےہ ۔
یم ی
د� ج ی

ل ن
االقنب اخم ف�ی� ےن وہشمر رکد ی�ا اھت ہک وفج ےک امکڈنر ےن اےنپ رھگ یم ڈر یک
ا� رسگن وھکل ریھک ےہ ہک اتہک رفار رکےکس  ،اوہنں ےن امکڈنر
وہج ےس ی
ھ
�
ےک رھگ ےک اسےنم یٹم اک ڈ ی�ر ی
ت
د�ا اھت۔
ی
ک اجےئ
ا� �ر ی ا
بج ہک امکڈنر ےن اہک اھت ہک امہرے رھگ ےک ہہت اخےن وک ی ا
ہک سج یم سلجم رباپ یک اجےکس ت ،اور وخد یھب بج یھبک تیھب رھگ واسپ آےت
وت رتسمی ےک اہوھتں اک وبہس یل وچہکن وہ اامم ابراگ ہ یک ی
�ر رکرےہ ہ ی�۔
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ش
ا� اگؤں یم ہ ی
�دوں یک ی�اد
اوہنں ےن �ی وبقل رک یلا اھت ہک ی
ا� رپورگام یم ی
رقت�ر ی
رک� ،بج ان وک ربخ یلم ہک نان
یم ی
یک وہج ےس رپورگام یم رشتک رکےن واےل ولوگں یک چ��یک�گ
نوہریہ ےہ  ،اوہنں ےن اہک :ارگ �ی احتل ےہ وت رھپ مہ ی
رقت�ر
ن
ہی
� ی
رک� ےگ ۔ رگم�ی ہک ولوگں یک چ��یک�گ ہن وہ اور ایس رطح
ولوگں وک رپورگام یم رشتک یک ااجزت دی اجےئ ۔

گنج�یےک دوران اس رمےلح رپ چنہپ یکچ یھت ہک
ا� وٹیل انبم رکالب ربمن 5؛
وفج یک ی
� پ �چ
ہن آےگ ڑبےنھ یک اجنگشئ یھت اور ٹ نہن ھے ےنٹہ یک۔ گنج یم امہری رطف ےس
وفج پ ی�ادہ یھت بج ہک دنمش ےک ی�وں ئےن ی
ھگر یلا اھت ۔
ی
ومرٹاس� رپ وسار اور اہھت یم آر یپ یج ۔
ااچکن ہن ولعمم اہکں ےس آےچنہپ ،
ان وک ی
د�� پ ی�رک امہری اجن یم اجن آیئگ  ،مہ اس دقر تمہ ےس ڑلے ہک دنمش
ٹ ن �چ
ھ
ےک ی
� ے ےنٹہ رپ وبجمر وہےئگ ۔

� یہ امتم وہیئ ا�یک�دم اغبئ وہےئگ  ،مہ ےن
سلجم زعاء ج ی
یٹ
ن
ہ
ی
تہب التش یکا وت ولعمم وہا ہک ل یر� م افصیئ رکرےہ ن ی�
۔ مہ ےن وخد اکم رکان اچاہ ،اوہنں ےن مہ وک اینپ دمد یھب ہ ی
�
رکےن دی۔
ی
ہہک رےہ ےھت  :م اچاتہوہں ہک رضحت افہمط زرہا السم اہلل
عل�ی�ہ�ا یک وسلجمں یم اخدم روہں۔
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غ
ےکا� رقآین ہسلج یم ااچکن ب ی
�ر یسک االطع ےک آےئگ ،اعم
اےنپ آابیئ اگؤں ی ی � ی� ٹ
آدیم یک رطح ی
ا� وگےش م ب� ھ رک زابین رقآن ڑپانھ رشوع رکد ی�ا۔
ف ت
یم ےن وسال یکا  :آپ وک اینت رصمو � ی� ےک ابووجد سک رطح رقآن ظفح
رکےن یک رفتص لم یئگ ؟
ی � پ ی��چ
ھ
اوہنں ےن وجاب د ی�ا :یم اینپ ڈ�ی ویٹ ےک دوران ،اگڑی م ے یک رطف
ٹت
ا� رہش ےس دورسے رہش ےک در ی
مان دوران رفس رقآن یک
�ب� ی�ھ��ا وہں اور ی
التوت رکات وہں ۔

سج وتق گنج رہشوں یم پ ی
� یئگ  ،وت ضعب وفیج ؛ ولوگں ےک رھگوں یم وبجمرا
دالخ وہےئگ ۔
ہ
ی
اوہنں ےن ی
ل ی
رقت�ر رشوع رکدی :ارگ �ی گنج اہمترے رہشوں م
اپس�وں ےک ی
ی
یھب چنہپ اجےئ وت یکا مت وک ااھچ ےگل اگ ہک ولگ اہمترے رھگوں م دالخ وہں؟
خ
�ال ی
رھک ۔یتح ارگ وکیئ اسامن یسک وبجمری یک وہج ےس اجاجب یھب
قح اانلس اک تہب ی
ن
رکان ڑپے وت رھپ اس وک ایس ہگج رپ واسپ رھک ید�ا۔
ماب ہ ی
دخاودناعملمتےسااحتمنےلراہےہ،وکشش ی
رک�ہکاسااحتمنایہل یماک ی
ر�۔

ٹ ف
یی
�ون رپ ابت رکےت وہےئ وگیل ےنلچ یک آواز آریہ یھت ۔
م تہب دش�ی د ربافین ابرش
اوہنں ےن اہک :یم ےن انس ےہ ہک رہتان ی ن
وہیئ ےہ ۔ ی
ا� وماعق رپ رہن اہپڑوں ےس ی چ
� ارت رک اھگس وھپس اور
ہ
التش یم آےت ی�۔
ذغا یک ئ
ذہلا وفرا ی
اج� اورھچک ئزبسی رخ�ی د رک فلتخم اقمامت رپ رھک ید� اتہک وہ
ی
ی
حواانت وھبےک ہن
ٹ
رماج�۔ ف
اوہنں ےن رھپ دورہپ وک ی ی
�ون یکا ہک ھجم ےس احالت ےک ابرے یم
ولعمم ی
رک�۔ یم ےن اہک :آپ ےک دوتسرات رپ لمع یکا اجاکچ ےہ ۔ یم
ےن وسال خ یکا  :داشع ےس گنج ےک دوران آپ وک رہونں ےک وھبک پ ی�اس
ک وہج ےہ خ ؟
�ال ےہ  ،اس یک ی ا
اک اس دقر ی
اوہنں ےن اہک :ےھجم ی
حواانت یک داع ےئ ی�ر رپ تہب ز ی�ادہ ااقتعد ےہ۔

اوہنں ےن ذنر امن ریھک یھت ہک یم رہ م�ہ�ی�نے یم یا� دن یا�  70ی ن ٹ
رپس
زیمخ وفیج یک دختم رکوں اگ  ،وہ فجن آابد ااہفصن اجےت اور اس زیمخ وفیج ےک
ت
امتم اکم غااجنم ی
د�ےھت  ،اس وکالہنےن ےس ےلرک امتم افصیئ رھتسایئ اور ابلوسں
وک دوھان ی
و�رہ۔
ش
ی
وفیج ےک ہ ی
�د وہےن ت شیک ربخ یلم  ،اوہنں
وہ کلم اشم م ےھت ہک ان وک اس زیمخ ئ
�
�
�
اج� اور ان ےک ی
ےن یا� اپسیہ وک ب ی
�ا ہک ایھب فجن آابد ی
�23یع انجزے یم
ج خ
�ال رےہ ہک وکیئ یھب اکم ادوھرا ہن رہ اجےئ ۔
رشتک ےک اسھت اسھت �ی ی

ن
ن
ج�لسلیما�کاقتلاورخےط
مـ یـں امریــی وجــود کا خاتمــہ
اللہ تعالی قرا ٓن پاک میں ارشاد فرمارہا ہےَ :و َم ْن يَ ْقتُ ْل ُم ْؤ ِم ًنا
ُمتَ َع ِّم ًدا فَ َج َزا ُؤ ُه َج َه َّن ُم خَالِ ًدا ِفي َها َوغ َِض َب اللَّ ُه َعلَيْ ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه
يم1؛ اور جو شخص کسی مومن کوعمدا ً قتل کر دے
َعذَابًا َع ِظ ً
تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر
اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہوگی اور ایسے شخص کےلیے
اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
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قرا ٓن کریم ،پیغمر اکرم  Jاور امئہ
معصومین  bکے فرمودات کے مطابق
اگر کوئی شخص کسی کو مومن ہونے
کی وجہ سے اس کا خون حالل سمجھ کر
قتل کرے تو اس صورت میں قاتل ہمیشہ
جہنم میں رہے گا۔ قاتل نہ تنہا رحمت
الہی سے دورہوگا؛ بلکہ غضب اور عذاب
الہی کا حقداربھی ہوگا۔ قاتل کےلئے دنیا
و ا ٓخرت میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ
نہیںملےگا۔
شہید جرنل قاسم سلیامنی نے خطے میں
جو خطوط کھینچے اور جو قوت روحانی
تشکیل دی ،اس نے امریکی پیداوار داعش
سمیت متام تکفیری گروہوں کا خامتہ
کیا؛ یہی وجہ تھی کہ امریکا اور اس کے
اتحادی ،جرنل قاسم کو برداشت نہ کرسکے
اور انہیں شہید کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا
اور رسانجام انہیں شہید کردیا۔
سینرئامریکی عہدے داروں کے برخالف
بہت سارے ماہرین اور تجزیہ کاروں نے
ایرانی اور عراقی کامنڈروں کے قتل کو ایک
انتہائی خطرناک اور اشتعال انگیز کارروائی
قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی کارروائی کو،
یکطرفہ جنگ کے اعالن کے سوا کچھ نہیں
کہا جاسکتا؛ اسی لئے اسالمی جمہوریہ
ایران جیسا کہ رہرب انقالب اسالمی اور اس
ملک کے اعلی سیاسی اور عسکری عہدہ
داروں نے کہا کہ ایران اس معاملے میں
امریکیوں اور ان کے اتحادیوں سے سخت
انتقام لے گا۔
واضح رہے کہ بین االقوامی قانون کے
مطابق امریکی کارروائی کے خالف
اسالمی جمہوریہ ایران انتقامی کارروائی
کا حق محفوظ رکھتا ہے اقوام متحدہ کے
سکریٹری جرنل انتھونی گٹیرس کو لکھے
گئے خط میں اقوام متحدہ میں ایران کے
منائندے نے امریکیوں کے مجرمانہ فعل پر
سخت احتجاج کرنے کے عالوہ یہ بھی ظاہر
کرچکے ہیں کہ دہشت گردی کے خالف
ان کی جنگ کھوکھلی ہے اور وہ ان لوگوں
کو نشانہ بنا رہے ہیں جو دہشت گردوں
کے خالف کھڑے ہیں۔ اسالمی جمہوریہ
ایران بین االقوامی قانون کے تحت اپنے
متام حقوق محفوظ رکھتا ہے؛ تاکہ وہ اپنے
دفاعی حق کو استعامل کرنے کے لئے

مقـدر رہے گـی اور کلمۃ الحق کی
رسبلنـدی اور باطـل کـی رسنگونـی
کےلئـے راہ الہی میں لہو کا نذرانہ
پیـش ہوتا رہـے گا۔
قاسم سلیامنی اوران کےساتھیوں
کو شہید کرنےوالےشاید یہ بھول
گئےکہ جرنل قاسم اپنے ساتھیوں
کےہمراہ جام شہادت تونوش
کرگئے؛ مگردنیا کے ہرحریت پسند
کو رصاط مستقیم پر مرمٹنے کاعزم
دےگئے؛ لہذا اللہ کی راہ میں
قربانیوں اورظلم ،جرب اور کفر و رشک
کےخالف جنگ و جہاد کا سلسلہ
قیامت تک جاری وساری رہےگا اور
اسالم دشمن عاملی دہشت گردوں کو
قاسم سلیامنی سمیت متام شہداء
کےخون کے ہرایک قطرےکاحساب
دیناہوگا اور ہم ہرملحہ شہیدوں کے
خون کا انتقام لینے کے لئے ا ٓمادہ و
تیار ہیں؛ چنانکہ اللہ تعالی کا ارشاد
َ ُ َ ٰ َ
ُ َ
گرامی ہےَ :ست ِجد ۡون اخ ِر ۡی َن ُی ِر ۡید ۡون

رضوری اقدامات کرے۔
سیاسی اورعسکری ماہرین کا کہنا
ہے کہ  2جنوری  2020میں جرنل
قاسم کی شہادت کے بعد خطے
میں ایک نئی تاریخ کا آغاز ہوگیا
ہے؛ مسلم امہ کے جذبات میں
ایک نئی لہر ا ٓچکی ہے؛ لہذا امریکا
سمیت کسی بھی استعامری قوت
کا خطے میں رہنا اب محال بن
چکا ہے؛ کیونکہ میجرجرنل قاسم
سلیامنی ،شہادت کے بعد امریکا
کے لئے پہلے سے کئی گناہ زیادہ
خطرہ بن کر سامنے ا ٓچکے ہیں؛ اب
ایرانی مسلح افواج امریکی جارحیت
کا منہ توڑ جواب دینے کےلئے
پرعزم ہیں اورخطےسے امریکی فوج
کو خارج کرکے ہی دم لیں گے۔
اسالمی جمہوریہ ایران کی سپاہ
پاسداران انقالب اسالمی کے کامنڈر،
دہشت گرد امریکیوں کے ہاتھوں
جرنل قاسم سلیامنی کی شہادت
کو مرشق وسطی میں امریکی
وجود کے اختتام کا نقطہ آغاز
قرار دے چکے ہیں۔ جرنل حسین
سالمی اعالن کرچکے ہیں کہ سپاہ
پاسداران انقالب ،امریکا سے ایسا
انتقام لے گی جو اس کے لئے
انتہائی دردناک اور رسوا کن ہوگا۔
سپاہ پاسداران انقالب اسالمی کے
کامنڈر جرنل حسین سالمی مرشق
وسطی کے مستقبل کو درخشاں
قرار دیتے ہوئے کہہ چکے ہیں کہ
پورے خطے سے امریکا کے ناپاک
وجود کا خامتہ کردیا جائےگا اور اس
کے خامتے کے بعد پورے عالقے
میں سالمتی ،ترقی اور خوشحالی
آئے گی1۔
ایرانـی عسـکری قیادت یـہ فیصلہ
کرچکـی ہـے کـہ مغربـی طاقتیـں
باالخـص امریـکا و ارسائیل جیسـے
مـکار و عیـار اور زخـم خـوردہ
دشـمنوں کا ہرمحـاذ پـر مقابلہ کیا
جائـے گا اورعربتناک شکسـت ان کا

ایسے (منافق) لوگوں کو پاؤ گے جو
تم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں
اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا
چاہتے ہیں ،لیکن اگر فتنہ انگیزی کا
موقع ملے تو اس میں اوندھے منہ
کود پڑتے ہیں ،ایسے لوگ اگر تم
لوگوں سے جنگ کرنے سے باز نہ
آئیں اور متہاری طرف صلح کا پیغام
نہ دیں اور دست درازی سے بھی باز
نہ آئیں تو جہاں کہیں وہ ملیں انہیں
پکڑو اور قتل کرو اور ان پر ہم نے
متہیں واضح باالدستی دی ہے۔
قاسم سلیامنی شہید تو ہوگئے
مگر! ان کا عزم وارادہ اوران کامشن
تاقیامتشہیدنہیںہوسکتا؛جیساکہ
حزب اللہ’’لبنان‘‘کے رسبراہ رہرب

https://urdu.sahartv.ir/news/iran-i360076.1
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مقاومت سید حسن نرصاللہ کہہ
چکے ہیں کہ ہم ان کی اس عظیم
شہادت پررشک تو کرتے ہیں؛ لیکن
ان کے مشن کو کھبی فراموش نہیں
کریں گےاور مکمل کرنے کے درپے
بھیہیں.
رسدار انقالب کی شہادت کے بعد
ایرانی اور مزاحمتی تحریک کے
اعلی سیاسی اور فوجی عہدیداروں
اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل
بھی اعالن کرچکی ہے کہ ہم
امریکیوں سے سخت انتقام لیں
گے؛ کیونکہ امریکا طاقت کی زبان
کے سوا کچھ نہیں سمجھتا ہے۔ ان
شااللہ عنقریب پورے خطے سے
امریکی ناپاک وجود کا خامتہ ہوگا۔

ۡ ُ َ
ُ َّ ُّ ۤ
َ ۡ ۡ ُ ُ
ان َّیا َمن ۡوک ۡم َو َیا َمن ۡوا ق ۡو َم ُہ ۡم ؕ کل َما ُرد ۡوا
َ
ُ
َّ
َ ُ
َ ۡ َۡ ُ
ۡ
ِال ال ِفتن ِۃ ا ۡ ِرک ُس ۡوا ِف ۡی َہا ۚ ف ِان ل ۡم َی ۡع ت ز ِ�ل ۡوک ۡم
َ ُ ۡ ُ ۡۤ َ ۡ ُ ُ َّ َ
ُ ُّ ۤ َ
السل َم َو َیکف ۡوا ا ۡی ِد َی ُہ ۡم
و یلقوا ِالیکم
َف ُخ ُذ ۡو ُہ ۡم َو ۡاق ُت ُل ۡو ُہ ۡم َح ۡی ُث َثق ۡف ُت ُم ۡو ُہمۡ
ِ
َ ُ ٰٓ ُ ۡ َ َ ۡ َ َ ُ ۡ َ َ ۡ ۡ ُ ۡ ٰ ً
ؕ و اول ِئکم جعلنا لکم علی ِہم سلطنا
ُّم ِب ۡی ًنا2؛عنقریب تم دورسی قسم کے
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ن
شہید سلیما�

کچھ یادیں
ـات�!
کچھ ب ـ ی
شہید سلیامنی کی زندگی مختلف تلخ و
شیرین خاطرات اور یادوں سے بھری پڑی
ہے ،ان سے متعلق کچھ اہم یادیں قارئین
کی خدمت میں حارض ہیں۔

رہربمعظمکامتعدد
شہریوں کے قاتل کو رہا
کرنے کا حکم!

شہید سلیامنی کہتے ہیں صوبہ
سستان بلوچستان میں سیکیورٹی
فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں
کو ایک شخص مطلوب تھا ،جو متعدد
شہریوں کے قتل ،اسمگلنگ ،منشیات اور دیگر
غیرقانونی اقدامات میں ملوث تھا ،قانونی طور پر
وہ کم سے کم  ۵۰بارپھانسی کا مستحق تھا۔ ایک
دن ہم نے ایک نہایت پیچیدہ کارروائی میں «ان کو
پتہ کرائے بغیر کہ ہم کون ہیں»! کسی جگہ بطور
مہامن دعوت دی اور انہیں گرفتار کرکے جیل منتقل
کردیا۔ ہم سب بہت خوش تھے کہ اتنے بڑے
مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کرنے میں کامیاب
26

ہوگئے ہیں۔ چند دنوں بعد تہران میں رہربانقالب
سے ہامری مالقات ہوئی اور انہیں میں نے نہایت
خوشی اور مرست سے اس شخص کی گرفتاری
کا قصہ سنایا ،رہربمعظم سنتے رہے،اچانک میں
نے احساس کیا کہ ان کے چہرے پر خوشی کے
بجائے ناراحتی کے ا ٓثار منودار ہو رہے ہیں! جیسے
ہی میں نے قصہ ختم کرکے سکوت اختیار کیا رہرب
معظم نے بغیر کسی وقفے کے فرمایا :فون کریں
اور متعلقہ حکام سے کہیں ملزم کو فوری طور پر
رہا کریں!۔ میں نے بھی بغیرکسی سوال کےاسی
وقت جیل حکام کو فون کرکے رہا کرنے کا کہا۔ پھر
مجھ سے رہا نہ گیا اور ا ٓخرکار بڑی جرئت کے ساتھ
سوال ہی کیا ،ا ٓقا ا ٓخر اتنے بڑے مجرم کو رہا کرنے
میں کیا مصلحت ہے؟؟؟!! رہربنے میری طرف دیکھا
اور فرمایا :مگرا ٓپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں
دعوت دی اور مہامن بنا کر الیا پھرگرفتار کیا؟؟؟!!
شیعوں کا نصب العین یہ ہے کہ جس شخص کو ا ٓپ
بطور مہامن مدعو کرتے ہیں اسے ستانے کا آپ کو
کوئی حق نہیں؛ کیونکہ وہ آپ کا مہامن ہے ،چاہے
وہ آپ کے والد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ رہربمعظم
نے فرمایا :مجرم کو بیشک گرفتار کرکے کیفرکردار
تک پہنچائیں؛ لیکن طریقہ کار مختلف ہونا چاہئے۔
بہرحال مجرم آزاد ہوا اور کچھ عرصہ بعد ایک اور
کارروائی میں گرفتارکیا گیا1۔
والدین کی خدمت
قـرا ٓن مجیـد میں چـار جگہ پر اللـہ تبارک
و تعالـی نـے اپنـی عبـادت و اطاعـت کـے
سـاتھ سـاتھ والدیـن کـی اطاعـت کا بھـی حکـم
دیـا ہـے ،یہـاں سـے انـدازہ لگایا جـا سـکتا ہے کہ
والدیـن کا احترام ،والدیـن کـی اطاعـت ،والدیـن
کـی فرمانبرداری اور ان کـے سـاتھ خـوش اخالقی
سـے پیـش ا ٓنـے کـی دیـن مبین اسلام میـں کتنی
اہمیت ہے؛ یہی وجہ ہے اسلام کے سـچے سـپاہی
جرنل قاسـم سـلیامنی نے پوری زندگی والدین کی
خشـنودی حاصـل کرنے کی کوشـش کـی اور جب
بھـی وہ کرمـان جاتے تو سـب سـے پہلـے والدین
کے پاس جاتے اور ان کی احوال پرسـی اور دسـت
بوسـی کے بعد ہـی دورسے کاموں میں مشـغول
ہوجاتے۔
جب تک زندہ ہوں یہ بات کسی کو مت بتائیے!
جرنل سلیامنی نے نامہ نگاروں سے بات کرتے
ہوئے اپنی ایک یاد داشت کا ذکر کیا اور تاکید کرتے
ہوئے کہا کہ جب تک زندہ ہوں یہ بات کسی کو
مت بتائیے گا!۔
برشها� از خاطرات شفایه حاج قاسم
اک�ی مزدآبادی ،ذوالفقار ،ص 132۔
1۔ عیل ب
ی
ن
سلیما� ،خاطره مرام شیعه https://www.delgarm.com

ایک نامہ نگار کا کہنا ہے کہ جب
ہمیں اطالع ملی کہ جرنل قاسم
سلیامنی کی والدہ محرتمہ کا انتقال
ہو گیا ہے تو ہم نے صحافیوں کے
ایک گروپ کے ساتھ تعزیت کےلیے
گاؤں «قنات ملک» جانے کا فیصلہ
کیا؛ جب ہم گاؤں پہنچے تو دیکھا
کہ وہ اپنی والدہ کی قرب کے پاس
بیٹھے ہیں اور فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔
سالم دعا کے بعد کہنے لگے میں
گھر جا رہا ہوں ،آپ فاتحہ پڑھ کر
گھرترشیف الئیےگا۔ فاتحہ خوانی
کے بعد ہم ان کے گھر پہنچے تو
انہوں نے والدہ کا مقام ومرتبہ
کے بارے میں کچھ احادیث اور
روایات سنایا اور کہا :میں جو کہہ
رہا ہوں اسے کہیں شائع نہ کریں۔
میں ہمیشہ اپنی ماں کے قدم
چومنا چاہتا تھا ،لیکن پتہ نہیں
کیوں کامیاب نہیں ہوپا رہا تھا۔
آخری بار جب میں اپنی والدہ کے
انتقال سے پہلے یہاں آیا تو مجھے
یہ سعادت حاصل ہوئی اور اپنی
ماں کے قدم چومنےمیں کامیاب
ہوگیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہاکہ
اب میری زندگی کے ا ٓخری ملحات
ہوں گے ،اللہ تعالی نے میری ا ٓرزو
پوری کردی اور ماں کے قدم بوسی
نصیب ہوئی ،سلیامنی کے ا ٓنکھوں
سے ا ٓنسو جاری تھے ،سلیامنی نے
آنسو پونچھتے ہوئے کہا :مجھے
نہیں معلوم تھا کہ یہ میرا ا ٓخری
بوسہ ہوگا اور میری والدہ مجھ سے
پہلے ہی داغ فرقت دے کر چلی
جائے گی2۔
امریکی صدر اور کتا
ایک باغبان اپنے کتے کو امریکی
صدر کے نام سے پکارتے تھے ،جب
جرنل سلیامنی کو معلوم ہوا کہ
باغبان نے اپنے کتے کا نام «بش»
رکھا ہے تو سخت نارض ہوئے اور
کہا :یہ سچ ہے کہ وہ ہامرا دشمن
ن
سلیما� که در زمان
2۔ خاطرهای از رسدار شهید حاج قاسم
حیاتش اجازه نداد ش
منت� شود۔
www.isna.ir/news/98101410142/

ہے اور ہم ان سے اختالف رکھتے
ہیں؛ لیکن وہ بھی ہامری طرح ایک
انسان ہے۔ کتے جیسے جانور پر
کسی قوم کے صدر کا نام نہیں
رکھنا چاہئے۔ باغبان رشمندہ ہوا اور
ان سے وعدہ کیا ا ٓج کے بعد کتے کو
کتا کہہ کرپکارا جائے گا3۔
اکیلے میدان جہاد کی طرف جانا
شہید کے ایک ساتھی کا کہنا ہے
کہ حاج قاسم نے مجھ سے کہا
ہمیں ہر حال میں حرم کے دفاع
کےلئے جانا ہے۔ اس وقت تقریباً
 ۷۰فیصد عراق داعش کے کنٹرول
میں جاچکا تھا اور دشمن چاہتا تھا
کہ بغداد کو بھی اپنے کنٹرول میں
لے لیں۔ میں اور حاج قاسم بغداد
پہنچے تو انہوں نے کہا ہمیں اس
جگہ کو مکمل طور پر جنگ کےلئے
آمادہ کرنا ہےلہذا اہم عالقوں میں
دھامکہ خیز مواد نصب کرنا پڑے
گا۔ عراق کے مقدس شہر سامرہ
سے بغداد کا پورا راستہ دشمن
کے کنٹرول میں تھا؛ اس عالقے کو
کسی بھی صورت میں آزاد کروانا
ہے۔ ہم نے جواب میں کہا حاجی
یہ پورا عالقہ داعش کے قبضے میں
ہے اور ہامرے پاس جوانوں کی
مناسب تعداد بھی نہیں ہے؛ شہید
قاسم سلیامنی بغیر کسی جواب
کے خود ہی گاڑی میں سوار ہوئے
اور دشمن کی جانب چل دیئے۔
میں نے دوستوں سے کہا کہ حاج
قاسم دشمن کی جانب بڑھ رہے
ہیں اگر وہ شہید ہوگئے تو دشمن
کے حوصلے بلند ہوجائیں گے اور
سمجھیں گے کہ کوئی کارنامہ
انجام دیا ہے۔ کچھ دیر بعد ہم بھی
قاسم سلیامنی کے پیچھے نکلے۔
جب ہم شہید قاسم سلیامنی تک
پہنچے تو دس کلومیٹر کا عالقہ آزاد
کروا چکا تھا۔ میں نے حاج قاسم
سے کہا :متہیں متہاری ماں کی قسم
پیچھے آجاو۔ آپ کو کچھ کام کرنے
کی رضورت نہیں ہے؛ آپ زندہ رہیں
خ�گذاری دانشجو۔ www.snn.ir
3۔ فقط برای خدا ،ب

ہم اپنی جان دینے کے لیے تیارہیں۔
میں نے دوستوں سے کہا حاج قاسم
کا خیال رکھو ،یہ نڈر اور بے خوف
انسان ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں
کہ سامنے دشمن ہے۔
ہنسی مذاق
جرنل سلیامنی کے ایک اور قریبی
ساتھی کا کہنا ہے کہ بعض لوگ یہ
تصور کرتے ہیں کہ جرنل سلیامنی
ایک سنجیدہ اور رصف دعا و گریہ
کرنے والے افرسان میں سے تھے؛
وہ بوقت عبادت رضور گریہ وزاری
کرتے؛ لیکن وہ ہنستے ہنساتے بھی
تھے۔ ایک دفعہ ہم کچھ مبوں کو
ناکارہ بنا رہے تھے کہ داعشی
دہشت گردوں نے ہم پر حملہ کردیا
اور گولیوں کی بوچھاڑ کردی۔ کسی
نے وائر لیس پر شہید قاسم سے کہا
کہ ان داعشیوں کے خالف فوری
طور پرجوابی کاروائی کی جائے تو
حاج قاسم سلیامنی دورسی جانب
سے کہنے لگے :کیا ہے؟ اتنا شور
کیوں مچایا ہوا ہے۔۔؟! سپاہی نے
جواب دیا کہ حاجی صاحب دشمن
ہم پر گولیاں برسا رہا ہے۔ حاجی نے
مسکراتے ہوئے لہجے میں جواب
دیا کہ تم کون سے ان پرپھول
برسارہے ہو؟ تم بھی تو ان پر گولیاں
ہی برسا رہے ہو نا! اگرانہوں نے
کچھ گولیاں چالئیں تو کیا ہوگیا۔۔۔؟
ایسے سخت حاالت میں اس قسم
کی گفتگو سے متام سپاہیوں کے
حوصلے بلند ہوتے اور دشمن ذلت
ا ٓمیز شکست سے دوچار ہوتا تھا 4۔

4۔ یادوں بھری رات کا  ۳۱۱واں پروگرام – تیرسا حصہ۔ مزید
ئ
دیکھی�www.oral-history.ir :
تفصالت ےک ئل�
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م�
خےط ےک امن نو امان ی
ن
ج�ل سلیما� کا کردار
اسالم امن وسالمتی کا رسچشمہ اور
انسانوں کے مابین محبت اور خیرسگالی
کو فروغ دینے واال دین ہے ،انسانی
حقوق کی پاسداری اور امن و سالمتی
کا پیغام دیتا ہے1؛ اسالم وہ واحد دین ہے
َ َٔ ُّ َ َّ ْ َ ٰٔ َ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ف ْ ِّ ْ َ َّ ً
السل ِم کافۃ
 1۔ بقرہ208 ،۔ ’یا ایہا ال ِذین امنوا ادخلوا ِ�
َّ ٰ
َّ َ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ
ت
سالم�
ات الش ْیط ِن؛ اے مومنو! امن و
ول تت ِبعوا خطو ِ
ٔ
ہوجاو اور شیطان ےک قدموں
م� پورے پورے داخل
ی
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جو محبتیں بانٹتا ہے؛ رواداری ،اعتدال و
توازن اور صرب و تحمل کی تعلیم دیتا
ہے۔ اسالم روحانیت ،اخالق ،حقوق
برشیت اور احرتام کا درس دیتا ہے اور
ساتھ ساتھ ہمیں ظلم ،جرب اور استکبار
کے خالف کھڑے ہونے کا حوصلہ و
یک یپ�وی نہ کرو۔

جذبہ بھی دیتا ہے2۔ اسالمی اصولوں کو
ُ ُ َ
َّ
َ
ون ف  َ
َُْ
الل َو
قاتل
� سبيل ِ
 .2نساء« .75،و ما لكم ال ت ِ
َ ْ ْ ي َّ ِ َ ُ ُ َ
َ ِّ
ف� م َ
ْال ُم ْ َ ْ َ َ
ِّ
ذين َيقولون
دان ال
ل
و
ال
و
ساء
الن
و
جال
الر
ن
ستضع ين ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْ َ ْ َ َّ
الظالم َأ ْه ُلها َو ْاج َع ْل َلنا منْ
ْ
َ َّ َ ْ ْ
هذ ِه القري ِة
ربنا أخرجنا ِمن ِ
ِ
ِِ
َ ُ ْ َ َ ِ ًّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً
ص�ا؛ (آخر) تم لوگوںکو
لدنك وِليا و اجعل لنا ِمن لدنك ن ي
م� اور ان � بس ک� ئ
گ�
کیا ہوگیا ہ� کہ تم ہللا یک راہ ی
ی
ب
ت
مردوں عورتوں اور بچوں یک خاطر نہ� ت
پکار�
لڑ� جو
ی
ہم� اس ت
بس� ےس نکال جس ےک
یہ�:اے ہمارے رب! ی
باشندے بڑے ظالم یہ� اور ن
اپ� طرف ےس کیس کو ہمارا

مد نظررکھتےہوئے جرنل سلیامنی نے
ہمسایہ ماملک سمیت مرشق وسطی
میں امن و اخوت کے فروغ کے لئے دن
رات کوششیں کیں۔ شہید جرنل قاسم
سلیامنی فوجی کامنڈر ہونے کے ساتھ
ساتھ ایک ماہر سفارتکار بھی تھے جو
اپنی سفارتکاری میں کبھی ناکام نہیں
ہوئے۔
اسالمی جمہوریہ ایران کے سابق
وزیرخارجہ محمد جواد ظریف شہید
جرنل قاسمی کی عاملی سوچ اور خطے
میں امن وامان کی کوششوں پر تبرصہ
کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شہید خطے
سمیت پوری دنیا کے مسائل سے ا ٓگاہی
رکھتے تھے۔ میں حتی یورپی و امریکی
منائندوں کے ساتھ ہونے والے مذاکرات
کے حوالے سے بھی جرنل قاسم سلیامنی
کے ساتھ مشورہ کیا کرتا تھا؛ ان کے
مشورے انتہائی اہم اور انتہائی مددگار
ہوا کرتے تھے ،میں نے آج تک جتنے
امن منصوبوں کو متعارف کروایا ہے ،نہ
رصف ان سب منصوبوں کے بانی جرنل
قاسم سلیامنی تھے؛ بلکہ حتی میری
حوصلہ افزائی کرنے والے ،ان منصوبوں
کو پایہ تکمیل تک پہنچانے اور ہر
حوالے سے میری مدد کرنے والے بھی
جرنل سلیامنی ہی تھے3۔
جرنل سلیامنی کی کوشش ہوتی تھی
که خطے کے متام مسائل بات چیت اور
مذاکرات کے ذرئعے حل کئے جائیں،
ایک دورسے کے حقوق کا خیال رکھا
جائے۔ وہ زور زبردستی کے قائل نہیں
تھے؛ یہی وجہ تھی کہ وہ کسی کی زور
زبردستی کو قبول بھی نہیں کرتے تھے۔
اور سوال کے مطابق جواب دینے کی
کوشش کرتے تھے۔
جرنل سلیامنی نے افغانستان اور عراق
میں امن و امان کی برقراری اور اسی
رسپرست بنا دے اور ن
اپ� طرف ےس کیس کو ہمارے یل�
مددگار بنا دے؟»
ن
3۔ امن و امان یک برقراری م� ن
سلیما� الزوال
ج�ل قاسم
ی
کردار ادا کر چےک یہ�۔
https://www.generalsoleimani.com/ur/

طرح شامی متام متحارب گروہوں کے
مابین باہمی گفتگو کیلئے اہم کردار ادا
کیا اور ہر ممکن کوشش کی معامالت
بغیرکسی خون ریزی کے حل ہوجائیں4۔
جرنل سلیامنی نے اسلحہ وہاں اٹھایا
جہاں مذاکرات ناکام ہوئے یا دشمن
نے اپنی خیالی طاقت کے بل بوتے
اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش کی۔

َّ َّ َ َ ُ َ ُ
ََ ُ ف
ين ُيق ِاتلونك ْم
الل ال ِذ
«وق ِاتلوا ِ ي� َس ِب
يل ِ
ِ
َو َل َت ْع َت ُدوا ۚ إ َّن َّ َ
الل َل ُيح ُّب ْال ُم ْع َتد َ
ين5؛
ِ
ِ
ِ

اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو
جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز
نہ کرو اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقینا
دوست نہیں رکھتا»۔
جس طرح اسالمی مزاحمتی تحریک
کے رسبراہ سید حسن نرصاللہ نے فرمایا
کہ ناجائز ریاست ارسائیل کے مقابلے
میں حزب اللہ کو مستحکم کرنے میں
شہید قاسم سلیامنی کا اہم اور کلیدی
کردار تھا۔ اسی طرح حامس کے رسبراہ
اسامعیل ہانیہ کا شہید قاسم سلیامنی
کے جنازہ میں پہنچنا اس بات کا ثبوت
تھا کہ قاسم سلیامنی ا ُن کے لیے کتنے
اہم تھے۔
شہید قاسم سلیامنی کے نظریات میں
مسلک ،فرقہ ،رنگ و نسل کی تفریق
نہیں تھی ،وہ اسالم کی رسبلندی اور
اصولوں کے مطابق بات کرتے تھے؛
کیونکہ وہ اسالم کو باقی متام ادیان
پرغالب سمجھتے تھے جیسے کہ
ُ
اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے« :ه َو
َ

ْ َ َ َ ُ َ
َّ
ول ُه ب ْال ُهد  َ
دين
الذي أرسل رس
ِ
ى َو َ ِ
ْ َ ِّ ُ ْ َ ُ َ َ ِّ ُ ِّ
ين كل ِه َو ل ْو ك ِر َه
ْالح ْق ُ ِلي َظ ِهره عل الد ِ
ُ ش
ون6؛ اپنے رسول کو ہدایت اور
�ك
الم ِ

دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا ہے
تاکہ اسے ہر دین پرغالب کردے؛ اگرچہ
مرشکین کو برا ہی لگے»۔ شہید قاسم
سلیامنی کی مہر و محبت مظلوموں کے

ن
4۔ شہید ن
سلیما� ایک امن پسندکمانڈر تھے ،سید
ج�ل
عباس موسوی۔ تسنیم نیوز اردو ےس اقتباس:
https//:tn.ai2304095/

 5۔ بقرہ190،۔

. 6توبہ33،۔

ساتھ بہت تھی7۔ شیعہ سنی اتحاد کے
قائل تھے 8اور شام ،عراق اور فلسطین
میں اہلسنت جامعتوں ،گروہوں اور
طبقات کے ساتھ مسلسل رابطے میں
رہتے تھے۔ شہید اتحاد بین املسلمین
کو استعامر اور استکبار کے مقابلے میں
سب سے بڑی طاقت سمجھتے تھے9۔
دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسالمی
جمہوریہ ایران سمیت پورے مرشق
وسطی میں موجود امن و امان شہید
قاسم سلیامنی کی زحمتوں کا نتیجہ ہے۔
اسالمی جمہوریہ ایران کے مشہورعامل
دین آیت اللہ امامی کاشانی کا کہنا ہے
کہ شہید قاسم سلیامنی کا ہم سب پر
احسان ہے۔ ان کی کاوشوں کی وجہ
سے ا ٓج ایران سمیت پورے خطے میں
امن و امان قائم ہے ،دہشت گرد ذلت
آمیز شکست سے دوچار ہو کر نابود
ہورہے ہیں10۔ شہید جرنل سلیامنی نے
خطے میں امریکا اور ارسائیل کے توسیع
پسندانہ اقدامات کو روکنے میں کلیدی
کردار ادا کیا اور مسئلہ فلسطین کو ایک
بار پھر پوری دنیا میں اجاگر کرکے امت
مسلمہ کو بیدار کردیا۔
آیت اللہ سیستانی نے شہید قاسم
سلیامنی کی خدمات کو خراج تحسین
پیش کرتے ہوئے فرمایا :شہید قاسم
سلیامنی نےعراق اور شام میں داعش
کی کمر توڑنے میں اہم اور بنیادی کردار
ادا کیا اور اللہ تعالی نے اس عظیم شہید
کو کامیابی اور فتح سے ہمکنار فرمایا۔
واضح رہے کہ شہید جرنل قاسم سلیامنی
عراق اور شام میں امریکی حامیت یافتہ
تکفیری دہشت گرد تنظیم داعش کے
خالفبررسپیکارکامنڈروںمیںسےتھے۔
 .7جیےس کہ موال ئ
� کائنات کا ارشاد گرایم ہ�« :کونا
ً
ً
ّ
للظالم خصما و للمظلوم عونا»
ً َ َ َ َّ ُ
.8آلعمرانَّ ْ َ ُ َ ْ َ .103،
َ
اللجميعاوالتفرقو»
«واعت ِصموا ِبحب ِل ِ
ن
سلیما� دنیا یک وہ واحد شخصیت تیھ جن یک
9۔ قاسم
م� تیھ۔
محبوبیت پوری دنیا ی
https://www.generalsoleimani.com/ur/
ن
سلیما� یک
م� موجود امن و امان شہید قاسم
10۔ ایران ی
زحمتوں کا نتیجہ ہ�۔ تقریب نیوز ےس اقتباس۔
http//:www.taghribnews.com/ur/news450719/
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ایسنا نیوز کے مطابق سنہ 2011ء میں
جرنل سلیامنی کی قیادت میں فاطمیون
اور زینبیون برگیڈ نے تکفیری دہشت
گرد تنظیم داعش سے مقابلہ کرنے کے
لئے شام کا رخ کیا۔ جرنل قاسم سلیامنی
نے عراق میں داعش کے خامتے اور اس
ملک کے مختلف عالقوں خاص کر
موصل کو داعش کے قبضے سے آزاد
کرانے میں اہم کردار ادا کیا جس کا
اعرتاف اس ملک کے حکام کرچکے ہیں؛
عراق کے اس وقت کے وزیر اعظم حیدر
العبادی نے جرنل سلیامنی کی کاوشوں
کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا
کہ شہید سلیامنی داعش کے خالف
عراق کے بنیادی اتحادیوں میں شامل
تھے11۔
خیال رہے کہ عراق اور شام میں امریکی
حامیت یافتہ داعشی دہشت گردوں نے
ہزاروں بے گناہ مسلامنوں کا قتل عام
کیا اور سینکڑوں مساجد اورمزارات کا
تقدس پامال کرتے ہوئے مسامر کردیا
اور پورا خطہ ناقابل تالفی نقصان سے
دوچار ہوا۔ خطے میں سب سے زیادہ
عراق اور شام نے تکفیری دہشت گردوں
کے ہاتھوں نقصانات اٹھائے؛ اگر عالیقدر
مرجعیت کی حامیت ،جرنل سلیامنی
جیسے نڈر کامنڈر اور معارشتی ہم
آہنگی نہ ہوتی تو معلوم نہ تھا کہ عراق
سمیت خطے کے دورسے ماملک کے
ساتھ کیا پیش آتا۔ اگر جرنل سلیامنی اور
ان کے باوفا ساتھی تکفیریوں کے خالف
اٹھ کھڑے نہ ہوتے تو ا ٓج یہ جنگ ایران
سمیت مرشق وسطی کے متام شہروں
میں جاری ہوتی۔

ن
سلیما� :قویترین ژنرال خاورمیانه۔
11۔ رسلشکر
خ�گذاری دانشجویان ایران،
ب
https://www.isna.ir/news/97082814255
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رسوں یک فصل ٹ
ک� خون یک پھوار اٹھے ...
نہضت بہار اٹھے ...
م� ےل ےک صبا
چمن ی
ِ
ئ
گلو� گل ن
ئ
کھا� شکست چھد کر بیھ ..
� نہ
ٹ
سناں بدست تو کان� ہزار بار اٹھے ..
ئ
ت
ابر موت یک صورت ...
رجز سنا� ہو� ِ
م� جانثار اٹھے ..
خالف تیغ و بت� رن ی
ِ
ن
کہا� کا � یہ ِّ
لب لباب ..
ستمگروں یک
ہ
ِ
یہ فتح پا ےک بیھ مظلومیت ےس ہار اٹھے ..
م� غلطاں ..
وہ جسم جو تھے پڑے خون و خاک ی
اٹھے جو ش
م� مشکبار اٹھے ..
ح� ےک میداں ی
شہادتوں ےک قبیےل ےس عشق تھا جن کو ..
لہو ےس کر ےک وہ دامن کو تار تار اٹھے ..
ٹ
چھین� ..
رخ مقتل پہ خون ےک
گواہ یہ� ِ
ہم انقالب یک خاطر ہزار بار اٹھے ..
ئ
خود ن
ہو� یہ� ندیم ..
م� دب کر فنا
اپ� گرد ی
ن
ن
جہان ظلم ےک جت� گھ� غبار اٹھے ..
ِ
ندیم رسسوی

ن
ـلیما� پــہ جــو حملــہ ہــوا ہ�
سـ َ
یقینــا اس مـ یـں رمـ ِـز کربــا ہ�
شــہادت یک خـ بـر ُسـ ت
ـن� یہ لوگــو۔۔!
مــرے رہــر ن
� "بســم ہللا" کہــا ہ�
ب
ی
ن
شمس بلتستا�
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ن
ن
ج�لسلیما�
گ
ق
یک آفـا� زنـد�
پرایکنظر
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قاسم سلیامنی اسالمی جمہوریہ ایران کے جنوب مرشقی
صوبے کرمان کے قنات ملک نامی گا ٗؤں میں  9فروری
1957ء کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی زندگی گاؤں میں ہی والدین
کے ساتھ گزاری اور۱۸سال کی عمر میں واٹر بورڈ میں
مالزمت ملی جس کے بعد کرمان شہرمنتقل ہوئے1۔

گ
ن
خ�ی عرص ایران.
1۔ «روایت زند� وکارنامه رسدار قاسم سلیما�» ،سایت ب

قاسم کھیل کود اور ورزش کے
بڑے شوقین تھے اور دورسوں کو
بھی ورزش کرنے کی ہدایت کرتے
تھے؛ یہی وجہ بنی کہ انہوں
نے اپنے دور افتادہ گاؤں میں
جوانوں کےلئے باڈی بلڈنگ کلب
تعمیرکروایا۔
شـہید سـلیامنی کے چھوٹے بھائی
سـہراب سـلیامنی کا کہنـا ہـے کـہ
قاسـم سـلیامنی کا شمار صوبـہ
کرمـان کے رسکـردہ انقالبی جوانوں
میـں ہوتـا تھـا ،وہ ہمیشـہ جوانـوں
کـو مظاہـروں اور احتجاجـات
کےلئـے ا ٓمـادہ کرتـے تھـے1۔
رشتہ ازدواج
قاسم سلیامنی ایران عراق جنگ
کے دوران رشتہ ازدواج سے منسلک
ہوئے اور اللہ تعالی نے انہیں چھے
بچے عطا کئے ،جن میں سے ایک
ان کی شہادت سے پہلے ہی وفات
پاگیا؛ جبکہ ان کی تین بیٹیاں
نرجس ،فاطمہ ،زینب اور دو بیٹے
حسین اور رضا قید حیات ہیں2۔
ایران عراق جنگ
ایران عراق جنگ کے ابتدائی دنوں
میں کچھ عرصہ کرمان ہوائی اڈے
گ
ن
سلیما� چگونه زند� یمکند؟» ،سایت نهاد
1۔ «رسدار
گ
ره�ی در دانشگاه آزاد.
نمایند� ب
 2۔ حاج قاسم چند فرزند دارد؟ ،سایت ش
م�قنیوز.

پرسکیورٹی کے فرائض انجام دیئے
اور جنگ ش ّدت اختیارکرنے پرمحض
چند ہفتے فوجی تربیت حاصل کی
اور  300جوانوں پرمشتمل جہادی
گروپ تشکیل دیا اوران کے ہمراہ
جہاد فی سبیل اللہ کےلئےجنوبی
رسحدوں کی جانب روانہ ہوگئے3۔
جنگ کے دوران ہی سپاہ پاسداران
کے کامنڈر محسن رضائی نے
صوبہ کرمان میں قاسم سلیامنی
کی قیادت میں ثاراللہ  41نامی
فوجی ڈویژن تشکیل دیا اور صدام
کی بعثی حکومت سےپوری قوت
ایامنی کےساتھ  8سال جنگ لڑی
اور فاتح میدان قرارپائے4۔
قتل کی منصوبہ بندی
جرنل سلیامنی ایران عراق جنگ
کے دوران دوبار زخمی ہوئے5۔
1982ء میں گرینیڈ کے دھامکے
میں قاسم سلیامنی کا دایاں ہاتھ
شدید زخمی ہوا اور اسی وجہ سے
ان کی انگلیوں پر زخم کے آثار آخری
وقت تک منایاں تھے۔ 1988ء میں
شہید سلیامنی کے قافلے پرکیمیائی
حملہ کیا گیا۔ جرنل سلیامنی ہمیشہ
دشمنوں کی نظر میں رہتے تھے
اور دشمن کی دیرینہ خواہش تھی
کہ کسی بھی صورت سلیامنی کو
راستے سے ہٹایا جائے۔ امریکی
اعلی عہدیداروں کے مطابق متعدد
ٰ
بار جرنل سلیامنی کو نشانہ بنانے کا
منصوبہ بنایا گیا ،لیکن نازک حاالت
کے پیش نظرعملی جامہ نہیں پہنایا
جاسکا۔
م�ز یا� ،بن�د کرخه کور ،۱۳۹۰ ،ص ۸۲
3۔ عباس ی
گ
ن
سلیما�»،
 4۔ «روایت زند� وکارنامه رسدار قاسم
خ�ی عرص ایران.
سایت ب
م�ز یا� ،بن�د کرخه کور ،۱۳۹۰ ،ص ۸۲
 5۔ عباس ی

مرشقی رسحدوں پر تعیینات
جرنل سلیامنی ایران عراق جنگ
کے خامتے کے بعد ،منشیات کے
روک تھام کےلئے ملک کی مرشقی
رسحدوں پر تعیینات ہوئے اور
افغانستانسےمنشیاتکیسمگلنگ
روکنے میں اہم کردارادا کیا6۔
افغانستان میں القاعدہ کے خالف
کارروائی
بعض مجاہدین کے مطابق وہ
تکفیری دہشت گردوں اور القاعدہ
سے لڑنے کےلیے خفیہ طور پرکئی
بار افغانستان جا چکے تھے7۔ جرنل
قاسم سلیامنی نے افغانستان میں
خانہ جنگی کے خامتے کے بعد اس
ملک کی تعمیرمیں اہم کردارادا کیا8۔
سپاہ قدس کا کامنڈر
جرنل سلیامنی کی حسن کارکردگی
کو مد نظر رکھتے ہوئے 1998ء میں
ملک کے رہربمعظم آیت اللہ خامنہ
ای نے انہیں سپاہ قدس کا رسبراہ
مقررکیا9۔ جس کے بعد عوام اور
میڈیا کی نظروں سے اوجھل رہنے
لگے۔ جنوبی لبنان میں غاصب
ارسائیلی فوج کے خالف مزاحمت،
ان کے لئے پہال چیلنچ تھا۔ حزب
اللہ کے مجاہدین سے مل کر
صہیونی فوج کے خالف حملوں کا
سلسلہ رشوع کیا ،جو جنوبی لبنان
سے غاصب صہیونیوں کے انخالء پر
ختم ہوا۔
خ�نگاران جوان.
 6۔ باشگاه ب
ن
سلیما� درکنار مقاومتگران
 7۔ حضور جدی رسدار
افغانستان ،روزنامه هشت صبح.
 8۔ خدمــات رسدار شــهید حــاج قاســم سـ ن
ـلیما� در
افغانســتان ،ســایت پــارس تــودی.

ن
سلیما� به فرماندیه سپاه
 9۔ حکم انتصاب رستیپ قاسم
خ�۔
قدس سپاه پاسداران انقالب اسالیم ،سایت شبکہ ب
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عراق میں امریکی قابض فوج کے
خالف کارروائیاں
عراق پر امریکی یلغارکے بعد وہاں
کی اسالمی مزاحمتی تنظیموں کو
منظم کرنے میں اہم کردارادا کیا
اور قابض امریکی اتحادی افواج کے
خالف کارروائیاں رشوع کیں۔
لبنـان سـے ارسائیـل کـے خلاف
کارروائیاں
جرنل سلیامنی 2006ء میں
صہیونی فوج اور اسالمی مزاحمتی
تحریک حزب اللہ کے درمیان 33
روزہ جنگ کے دوران ایک بار پھر
جارح افواج سے نربد آزما ہوئے اور
فاتح میدان قرار پائے10۔ اسالمی
مزاحمتی تحریک حزب اللہ کے
ہاتھوں صہیونی فوج کی ہزیمت
میں جرنل سلیامنی کا کردار ارسائیل
سمیت دنیا بھر میں زبان زدعام
وخاص ہے۔
عـراق اور شـام میـں داعـش
کا خامتہ
شامی صدر بشاراالسد کی حکومت
کے خالف مظاہروں اور بغاوت کی
کوشش کے بعد 2013ء میں عاملی
دہشت گرد تنظیم داعش نے شام
اورعراق میں عام مسلامن خاص
کرشیعیان حیدرکرار کا قتل عام
رشوع کیا جس کی وجہ سےجرنل
سلیامنی تکفیری دہشت گردوں
کے خالف میدان جنگ میں کود
پڑے11۔
تکفیری دہشت گردوں کے خالف
بررسپیکار مجاہدین کا کہنا ہے کہ
جرنل سلیامنی نے عراق اور شام میں
اگلے محاذوں پر جاکر جنگ کی،
ہمیشہ بغیر کسی خوف کےسب
ن
سلیما� در جنگ تموز لبنان،
 10۔ نقش حاج قاسم
خ�گزاری رسا.
ب
ن
ق
سلیما� در
«حقای� ناشنیده از حضور رسدار قاسم
 11۔
خ�گزاری فارس.
عراق» ،ب
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سے ا ٓگے ہوتے ،ایک دفعہ جہاد کے
دوران راستہ بھٹکنے سے تکفیری
دہشت گردوں کے نرغے میں آئے؛
لیکن چہرہ بدل کر دشمن کے نرغے
سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔
جرنل سلیامنی نے عراق اور شام میں
تکفیری دہشت گردوں سے مندرجہ
ذیل اہم عالقے آزاد کروائے:
۔ صوبہ صالح الدین میں امرلی
شہر اور بغداد کے جنوب میں واقع
جرف الصخر نامی عالقہ 12؛
۔مغربـی بغـداد میـں واقـع صوبـہ
االنبـار کـے شـہر فلوجـہ اور
اسـٹریٹجک شـہر تکریـت13؛
۔شمالی عراق کے شـہراردبیل میں
داعشـی دہشـت گـردوں کا روک
تھـام14؛
۔عراق کے مقدس شہر نجف اور
کربال کو تکفیری دہشت گردوں سے
محفوظ کرنا15؛
۔مقـدس شـہر سـامرا کـے مضافـات
میں تکفیری دہشـت گردوں سےجہاد
اور داعشـی درنـدوں کا خامتـہ16۔
امریکی حامیت یافتہ داعش کی
ذلت آمیز شکست کا اعالن
جرنل قاسم سلیامنی نے 2017ء
میں داعش کے خالف آخری معرکہ
رسکرنے کے بعد رہربمعظم آیت
اللہ خامنہ ای کو خط کے ذریعے
آگاہ کیا کہ امریکی اور استعامری
رسمائے سے لگائے گئے داعش کے
ناپاک درخت کی جڑیں کاٹ دی
گئی ہیں17۔
َ
ن
سلیما� عند أطراف الفلوجة
بالصور-
 12۔
ن
 13۔ قائد بالحرس الثوری:
سلیما� استطاع مع ۷۰
خ�گزاری فارس.
شخصا صد هجوم داعش عیل اربیل ،ب
ن
سلیما� ف
� جلوالء ،شبکه العالم.
14۔ بالصور ..قاسم

اإلرها� ضد کربالء
 15۔ دراسة إمکانیة تهدید داعش
ب
والنجف؟ ،سایت الوقت.
ن
سلیما� ف
� سامراء وواشنطن لیست
التق
 16۔ العبادی :لم ِ
قلقة من الدعم اإلیر نا�۔
ن
ره� انقالب درباره
 17۔ «نامه رسلشکر قاسم
سلیما� به ب

عراقی وزیراعظم کا خراج تحسین
وزیراعظم حیدر العبادی نے
ملک سے تکفیری دہشت گردوں
کو شکست دینے پر انٹرنیشنل
اکنامک فوم سے خطاب کے دوران
خصوصی طور پر جرنل سلیامنی کو
خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کا
شکریہ ادا کیا۔
ملکی سطح پر متغے اور اعزازات
رہربمعظم انقالب آیت اللہ خامنہ
ای نے 2019ء میں جرنل قاسم
سلیامنی کو دہشت گردی کے
اعلی خدمات پر ملک کا سب
خالف ٰ
سے بڑا فوجی اعزاز متغہ ذوالفقار
سے نوازا۔ سید علی خامنہ ای نے
سپاہ قدس کے کامنڈر جرنل قاسم
سلیامنی کو متغہ ذوالفقار عطا
کرتے ہوئے فرمایا :دنیاوی انعام کو
اللہ تعالی کی راہ میں مجاہدت کا
معاوضہ قرار نہیں دیا جاسکتا۔
امام خامنہ ای نے سپاہ قدس کے
کامنڈر جرنل قاسم سلیامنی کو متغہ
ذوالفقار عطا کرتے ہوئے فرمایا :اللہ
تعالی کی راہ میں جو لوگ اپنی
جان و مال کے ذریعہ مجاہدت
کرتے ہیں اللہ تعالی نے ان کی
مجاہدت کا اجر بہشت قراردیا ہے۔
حرضت آیت اللہ العظمی سید علی
خامنہ ای نے فرمایا کہ جو کچھ
ہامرے پاس ہے اور اسی طرح زبانی
کالمی اظہار تشکر ہو یا عملی طور
پر شکریہ ادا کیا جائے یا اعزاز دیا
جائے یہ سب چیزیں مادی اور
دنیاوی ہیں اور قابل ذکر ہیں؛ تاہم
معنوی چیزوں کے مقابلے میں وہ
کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور الحمد للہ
آپ سب نے مجاہدت اور اس راہ
میں کوشش بھی کی۔
پایان سیطره داعش» ،پایگاه اطالع ن
رسا� آیتهللا خامنهای.

� فرمایا :عزیز ئ
رہ� معظم انقالب اسالیم ن
بھا�
ب
ن
ن
ن
ن
ج�ل سلیما� � بارہا و بارہا اپ� جان کو ہللا
م� ڈاال اور مجاہدت
م� خطرات ی
تعایل یک راہ ی
ئ
ےک عظیم کارناےم انجام دی� ہللا تعایل ان کو
ئ
انھ� ان یک دیل تمنا
اجر عظیم عطا فرما� اور ی
ئ 1
« شہادت « ےس رسافراز فرما� ۔
ن
 1۔ امام خامنہ ای ن
� ن
سلیما� کو تمغہ ذولفقار ےس
ج�ل
نوازا ؛ تسنیم نیوز اردو۔ https://tn.ai/1967531
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دنیا کی بااثرشخصیات میں شامل
جرنل سلمیانی ایران سمیت دنیا بھر
میں اس قدر مقبول ہوچکے تھے کہ
بین االقوامی جریدے دی گارڈئین،
فارن پالیسی اور ٹائم میگزین نے
انہیں دنیا کے بااثرترین افراد کی
فہرست میں شامل کیا۔
شہادت
کئی سالوں سے امریکی ،ارسائیلی
اور اسالم دشمن قوتیں جرنل سلیامنی
کے قتل کے درپے تھے؛ یہی وجہ
تھی کہ تین مرتبہ ایران کے اندر اور
متعدد بار بیرون ملک ان کو قتل
کرنے کی ناکام کوششیں کی گئیں؛تاہم
وہ ان کے قتل میں ناکام رہے۔
جرنل سلیامنی سعودی عرب کے لئے
ایرانی حکومت کا رسمی جواب فریق
ثالث عراق کے حوالے کرنے کے لئے
بغداد پہنچے تھے۔ ائیرپورٹ کے باہر
امریکی میزائل نے ان کی گاڑی کو
نشانہ بنایا اور جرنل سلیامنی اپنے
ساتھیوں سمیت جام شہادت نوش
کرگئے18۔
تشیع جنازہ
عراق کے مقدس شہروں میں الکھوں
کی تعداد میں عوام نے جنازے
میں رشکت کرکے شہید سلیامنی
کی خدمات پر انہیں خراج عقیدت
پیش کیا۔ عراق کے شہر نجف ارشف
میں پاکستان سے تعلق رکھنے والے
معروف عامل دین ا ٓیت اللہ حافظ
 18۔ «اخبار لحظه به لحظه از شهادت حاج «قاسم
ن
سلیما�» و «ابومهدی المهندس» و واکنشها به آن»،
خ�گزاری ابنا.
ب

36

بشیرنجفی نے مناز جنازہ پڑھائی19؛
جبکہ تہران میں رہرب انقالب ا ٓیت
اللہ خامنہ ای نے ان کی مناز جنازہ
پڑھائی جس میں دسیوں الکھ افراد
رشیک ہوئے ،20مناز جنازہ کے بعد
انقالب چوک سے آزادی چوک تک
 12کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں
 6گھنٹے لگے۔ رشیا ٹوڈے سمیت
بین االقوامی ذرائع ابالغ نے جرنل
سلیامنی کے تشییع جنازہ کو تاریخی
اور غیر معمولی قراردیا۔
ئ
ن
پاکستا� عالم دین ن
پڑھا�،
�
م�
 19۔ نجف ی
https//:ur.shafaqna.com/UR203398/
ن
سلیما� و
 20۔ «اقامه نماز بر پیکر شهید سپهبد قاسم
یاران مجاهد او» ،پایگاه اطالع ن
رسا� آیتهللا خامنهای.

تدفین
 40سـال تکفیریـوں اور عاملـی
طاغـوت کـی نیندیـں حـرام کرنـے
والـے مجاہد کامنڈر منـگل کی رات
اپنےآبائـی عالقـے میـں والدیـن اور
دیرینہ دوسـت شـہید یوسـف الہی
کـے پہلـو میں ابـدی نیند سـوگئے۔

شہید سلیمانی کا خـود
اعتمادی ،مـــزاحمت
اور استقامت کا درس

شہیدسلیامنینےایکسچےمسلامنسپاہیکیحیثیتسے
اپنی غیرمتزلزل موجودگی کے ساتھ مظلوموں کا بھرپورساتھ
دیتے ہوئے شام ،فلسطین ،عراق ،لبنان ،یمن اور دیگر آزادی
پسند مسلامنوں کو خود اعتامدی اور ظلم و ستم کے خالف
مزاحمت اور استقامت کا درس دیا ہے۔
شہید حاج قاسم باطل اور استعامری طاقتوں کے خالف
ہرمحاذ پر اپنی کی بابرکت اور باکامل موجودگی کے ساتھ
ثابت قدم رہے اور جہاں جہاں سے مظلوموں کی آواز بلند
ہوئی،وہاںپہنچنےکیبھرپورکوششکیاکرتےرہےاورایامنی
طاقتسےجنگکاجامہپہنکراللہتعالیپربھرپوربھروسہ
کرتےہوئے پرچم اسالم کی رسبلندی کےلئے کوشاں رہے۔

انہوں نے ظلم کے خالف جہاد فی سبیل اللہ کو ایک دینی
فریضہ سمجھا اور شیطانی قوتوں اور اسالم کے دشمنوں
کے خالف میدان نربد میں ہمیشہ حارض رہے ،ایسی جہاد
جس کا مطلب دین مبین اسالم کا دفاع اور مظلوموں کی
حامیت کرنا تھا۔

شہید سلیامنی نے اس خطے کے حقیقی باشندے جو
پوری تاریخ میں مظلوم اور نظر انداز ہوتے رہے ،ہمیشہ
اپنی رسزمین کے ٹکڑے اور گھروں کو مسامر ہوتے دیکھا،
ان کے درد اور دکھ کا احساس کیا اور ان کی ہرممکن مدد
کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے

بالشبہ اگر مرشق وسطی ،خاص کر فلسطین ،لبنان اور
مزاحمتی محاذ کے مظلوم عوام کی شہید حاج قاسم
سلیامنی کی حامیت و یاری نہ ہوتی تو فلسطینی عوام اور
یمن کی انتفاضہ آج اپنی حقیقی شکل اختیار نہ کرتی اور
یہ مظلوم اقوام استعامری طاقتوں کے مکر و فریب سے
تباہ ہو گئے ہوتے۔

یوم القدس کو اسالم کا مظہر اور عامل اسالم کی مزاحمت
کا دن قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ جب تک
مظلوموں کو ان کا حق نہیں ملتا تب تک چین سےنہیں
بیٹھیںگے 1۔
ن
ین
فلسط� درس خودباوری و مقاومت آموخت۔ مزید تفصیالت
سلیما� به مردم
1۔ شهید
ئ
دیکھی�:
https://www.irna.ir/news/84319090/
ےک ئل�
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شہید سلیامنی اس بات پر
یقین رکھتے تھے کہ یوم القدس ظامل کے
خالف مظلوم کی حامیت کا دن ہے اور دین اسالم کی
رسبلندی اور ترقی کا راز بھی اسی میں ہے کہ انسان
ہرزمانے کے یزید کے ساتھ ٹکرائے ،اسی چیز نے آج تک
اسالم کو زندہ رکھا ہے .ظلم کے خالف مزاحمت اور مظلوم
کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہی حسینی محور ہے۔
شہید نے مرشق وسطی سمیت دنیا بھرکی مظلوم قوموں
جو کسی بھی رنگ و نسل اور مسلک سے تعلق رکھتے
ہوں ان کی مدد میں کوئی کرس نہیں چھوڑی ان کو ہرمیدان
میں رسخرو کرنے کے لیے متعدد اہم کارنامے انجام دیئے۔
جہادی تنظیموں کا اتحاد

استعامری طاقتوں اور اسالم دشمن عنارص نے ۹۰
کی دہائی میں اسالمی مزاحمتی تحریکوں خاص کر
فلسطینیوں کو الگ الگ دھڑوں میں تقسیم کرکے ایک
دورسے کا مخالف بنانے کی بھرپور کوشش کی ،حتی
انہوں نے رسزمین فلسطین کو بھی متعدد حصوں میں
تقسیم کرکے اپنے ناپاک منصوبوں میں کامیاب ہونے کی
کوشش کی ،بالشبہ جو قوم منترش اور منقسم ہو وہ نہ
38

رصف مزاحمت کرنے سے عاجز ہوتی ہے؛ بلکہ
آسانی سے شیطانی قوتوں کا کھیل بن جاتی ہے۔ شہید
سلیامنی کو اس بات کا احساس ہوا کہ جب تک مزاحتمی
تحریکوں میں اتحاد قائم نہیں ہوتا؛ تب تک دشمن کو
شکست نہیں دی جاسکتی؛ لہذا انہوں نے فلسطینیوں کے
اتحاد کو مزاحمت کی اولین ترجیحات میں شامل کرکے متام
گروہوں کو ایک پیج پر الیا؛ جس کے نتیجے میں  22روزہ
جنگ میں صہیونی غاصب فوج کو ذلت ا ٓمیز شکست کا
سامنا کرنا پڑا اور آج غزہ کی پٹی سے مرشقی بیت املقدس
تک فلسطینیوں کے مابین ہم آہنگی اپنے بہرتین انداز میں
جاری ہے۔
عسکری صالحیتوں میں بہرتی
شہید سلیامنی کی کاوشوں کی بدولت اسالمی مزاحمتی
تحریکوں کی عسکری صالحیتوں میں ناقابل تسخیر اضافہ
ہوچکا ہے؛جسکی وجہ سے ارسائیل سمیتمتام استعامری
قوتوں کی نیندیں حرام ہوچکی ہیں۔ ا ٓج فلسطینی اور
لبنانی مزاحتمی تحریکیں شہید سلیامنی سے بہت کچھ
سیکھ چکی ہیں اور وہ کسی بھی محاذ آرائی کا منہ توڑ
جواب دینے کی صالحیت سے رسشار ہیں۔ اسی طرح عراق
اور شام میں امریکی حامیت یافتہ تکفیری دہشت گردوں
کی ذلت ا ٓمیز شکست کے بعد اسالمی مزاحمتی تحریکوں
خاص کر حشد الشعبی کی صالحتیوں میں خاطرخواہ
اضافہ ہوچکا ہے۔

مزاحمت کی تشہیر
شہید سلیامنی نے استعامری طاقتوں کے ناپاک منصوبوں
کو دنیا بھر کے انسان دوست اداروں کے سامنے الکر دشمن
کو رسوا کرکے رکھ دیا ہے۔ دشمن چاہتا تھا کہ فلسطین،
لبنان،عراق،شاماوریمنمیںموجودمزاحتمیتحریکوںکو
دہشت گرد ثابت کرکے ان کے خالف دنیا کی حامیت حاصل
کی جائے؛ تاکہ ان ملکوں میں اپنی من پسند حکومتیں قائم
کرکے پورے خطے پر قبضہ کرسکیں ،شہید سلیامنی نے
امریکا ،ارسائیل اور دیگراستعامری حامیت یافتہ ماملک کے
مکروہ چہروں سے نقاب ہٹا کردنیا پر واضح کردیا کہ ان
میں انسانیت نامی کوئی چیز نہیں ہے یہ رصف خطے میں
اپنی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں اور جس کےلئے وہ
کسی حد و حدود کے بھی قائل نہیں۔ شہید نے مزاحمتی
تحریک کے مقاصد اور اہداف کو روشن دالئل کے ساتھ
واضح کردیا کہ اسالمی مزاحمتی تحریک رصف اپنے حقوق
کا دفاع کررہی ہے۔ کسی بھی صورت شیطانی قوتوں کے
ظلم و جرب کے سامنے رسنہیں جھکائے گی۔
اعتامد سازی اور حوصلہ افزائی
کسی بھی محاذ پر دشمن کو شکست دینے میں اعتقاد،
اعتامد اور حوصلے کا اہم کردار ہوتا ہے؛ لہذا شہید نے
مقاومتی محور کو یہ باور کرایا کہ اللہ کی دی ہوئی طاقت
کے سامنے کسی کے کوئی اوقات نہیں۔ جواللہ کی راہ
میں نکلتا ہے؛ اللہ اس کو کامیابی اور اجرعظیم عنایت
َ
َّ َّ َ َ شْ ُ َ ْ َ ُّ ْ
«ف ْل ُيقات ْل ف  َ
�ون ال َحياة الدنيا
فرماتا ہے۔
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بيل ِ
�س ِ
ِ ي
َ

اور یمن کے مختلف گروہوں سے براہ راست بات کرنے کی
کوشش کی اور بغیر کسی خونریزی کے متام مسائل حل
کرنے کے لئے بھرپوراقدامات کئے۔ قاسم سلیامنی کی طرز
جدوجہد نے اب ارسائیل کے سیاسی ماحول کو بھی متاثر
کیا ہے ،اب ارسائیل اور ا ٓمریکا کو سفارتی سطح پر بھی
نہایت رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہاہے3۔ اسالمی
مزاحمتی تحریکیں بھی شہید کے نقش قدم پر چلتے
ہوئے مذاکرات کا دروازہ کھال رکھا ہوا ہے۔ آج فلسطینی
جنگجوؤں کی ایک نئی نسل میدان میں اتری ہے جو قاسم
سلیامنی کی طرز پر جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہے؛ تاکہ
ارسائیلی ماضی کی طرح مظلوم ہونے کا بہانہ بنا کر خطے
میں تنہا اور محارصے میں ہونے کا دعوی نہ کرسکیں!؛
یہی وجہ ہے کہ صہیونی حکومت کو دنیا بھرمیں سفارتی
طور پر بھی ناکامی کا سامنا ہے۔
عوامی بیداری
شہید سلیامنی نے اسالمی مزاحمت کو تنظیموں اور
گروہوں سے نکال کرگھرگھر پہنچادیا ہے اور ا ٓج ہرگھرمیں
ایک مزاحتمی تحریک موجود ہے ،ہرگھرکا بچہ بچہ اپنے
ملک اور دین اسالم کی رسبلندی کے لئے جان قربان کرنے
کےلئے تیار ہے۔
ین
فلسط� از حاج قاسم آموخت۔
ها� که مقاومت
3۔ درس ی
https://www.irna.ir/news/84321004
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چاہیے جو اپنی دنیاوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے
بدلے فروخت کرتے ہیں اور جو راہ خدا میں لڑتا ہے وہ مارا
جائے یا غالب آئے (دونوں صورتوں میں) ہم اسے عنقریب
اجر عظیم دیں گے»۔
سفارت کاری اور امن کی کوشش
شہید نے دنیا پر یہ واضح کردیا تھا کہ ان کا مقصد جنگ
و جدل اور خونریزی کرنا نہیں ہے؛ بلکہ ظلم و جرب کے
خالف آواز بلند کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں مختلف
طریقوں سے یہ ثابت کیا کہ جنگ اور خونریزی مقصد
نہیں ،بلکہ خطے میں امن قائم کرنا ان کا اصل مقصد ہے؛
یہی وجہ تھی شہید سلیامنی کسی بھی محاذ آرائی سے
پہلے مذاکرات کی دعوت دیتے تھے جس طرح عراق ،شام
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شہید سلیمانی
کےمکتب کا ایک ورق
تحریر :محسن پاک ی ن
آی�

بیــن االقوامــی تعلقــات عامــہ کــے
محقــق
رہربمعظم انقالب اسالمی حرضت
آیت اللہ خامنہ ای نے جرنل سلیامنی
کے طورطریقے اور ان کےافکار کی
تعریف کرتے ہوئے فرمایا« :حاج قاسم
سلیامنی کو ایک فرد کی حیثیت
سے نہ دیکھیں؛ اسے ایک مکتب،
ایک تربیت گاہ اور ایک مدرسے کی
حیثیت سے دیکھیں جہاں انسانوں
کی تربیت ہوتی ہے»۔
جرنل سلیامنی یگانہ نظریات کے
مالک تھے؛ جس کی وجہ سے انہیں
اسالمی جمہوریہ ایران سمیت دنیا
بھرمیں ایک منفرد مقام حاصل ہے۔
«عالقائی سالمتی کا نظریہ» شہید
سلیامنی کےاہم ترین نظریات میں
سے ایک خطے کے ماملک سمیت
پوری دنیا میں امن و ا ٓشتی کا قیام
ہے؛ جبکہ امریکا اور اس کے پیروکار
مغربی ماملک کے حکمران سوائے
اپنے ملک کے کہیں بھی امن پسند
نہیں کرتے ہیں۔
سوویت یونین کے ٹکڑے ہونےکے
40

بعد ،مغربی ماملک نے امریکی
ہدایات اور مشورے پر صہیونی
حکومت کو تحفظ فراہم کرنے کےلیے
مرشق وسطی میں متعدد منصوبے
تیار کیے۔ ان ناپاک منصوبوں میں
سے ایک ،انتشار پھیال کر پورے
خطے کو کمزوراور غیرمحفوظ بنانا
تھا۔ اس کے عالوہ خطے کے ماملک
کے درمیان رسحدی تنازعات پیدا
کرنا ،شیعہ سنی فسادات کروانا؛
قومی اور لسانی تعصبات کو فروغ
دینا؛ حکومتوں اور اقوام کے درمیان
مذہبی اور فرقہ وارانہ منافرت ایجاد
کرنا اور کرد ،فارس اور عرب جیسے
نسلی تعصبات کو ہوا دیکر اس خطے
میں اپنی اجارہ داری قائم کرنا ان کا
اصل ہدف رہا ہے۔
انہی شیطانی اہداف کے حصول
کے لئے»القاعدہ اور داعش جیسے
تکفیری دہشت گرد گروہوں کی
بنیاد رکھی گئی» مغربی ایشیا میں
سیکورٹی کو کمزور کرنے کے لیے،
کثیر الجہتی منصوبے تیار کئے گئے۔
سعودی عرب اور صہیونی حکومت

کی مدد سے اس منصوبے کوعملی
جامہ پہنانے کی ناکام کوششیں کی
گئیں۔ وہ چاہتے تھے کہ اسالمی
ماملک کو مختلف چھوٹی چھوٹی
کمزور ریاستوں میں بانٹ کر
جغرافیائی رسحدوں کا نقشہ ہی بدل
کررکھ دیا جائے؛ تاکہ ان ملکوں کی
قومی خودمختاری کا خامتہ ہوسکے۔
مغربی تجزیہ کاروں کا خیال تھا کہ
عراق اور شام کو مختلف چھوٹی
چھوٹی کمزور ریاستوں میں تقسیم
کرنے سے ارسائیل محفوظ ہوجائے
گا؛ اس لئے انہوں نے متعدد اقدامات
بھی کئے اور ان ماملک میں ہرقسم
کے اختالفات کو ہوا دینے کی
کوششیں کیں۔
شہید جرنل سلیامنی کو ان کے ناپاک
منصوبوں کا احساس ہوا؛ لہذا خطے
کو کسی بڑی مصیبت سے بچانے اور
مغربی استکبار کی پالیسیوں اور ان
کے منصوبے پر عمل درآمد کو روکنے
کے لئے سیسہ پالئی ہوئی دیوار بن
کر نہ رصف میدان میں ا ٓئے؛ بلکہ
ایک ایسا نظریہ دیا جس کے تحت

خطے کے متام ماملک اختالفات
کے بجائے مشرتکہ مفادات کے
حصول کےلئے ایک ہوگئے۔ شہید
یہ باور کرانے میں کامیاب ہوئے کہ
مغربی ایشیا میں اسالمی ماملک
کی سالمتی اور خود مختاری نہ
رصف ایک دورسے سے جڑی ہوئی
ہے؛ بلکہ ایک دورسے پر اثر انداز
بھی ہے۔ دورسے لفظوں میں شام
میں عدم تحفظ عراق کی سالمتی
کو نقصان پہنچاتا ہے اور عراق
میں عدم تحفظ ایران کی سالمتی
کو متاثر کرسکتا ہے؛ لہذا شہید نے
مرشق وسطی میں سیکیورٹی مسائل
پر توجہ مرکوز کردی اور امریکا اور
اس کے حامیت یافتہ ماملک کی
چالوں اور منصوبوں کو خاک میں
مالنے کا منصوبہ تیار کرکے ہرقسم
کی مزاحمت کے لئے ا ٓمادہ ہوئے۔
پہال کام انہوں نے انتہا پسندی اور
دہشت گردی کے خالف اہم اقدامات
کا فیصلہ کرتےہوئے امریکی اور
مغربی ماملک کے منصوبوں کے
برخالف خطے میں امن و امان،
خاص کر خطے کے ماملک کو ایک
دورسے سے قریب کرنے کا منصوبہ
تیار کیا اور یوں «محور مزاحمت»
کی شکل میں ایک نیا اتحاد تشکیل
دینے میں کامیاب ہوئے۔
شہید سلیامنی کے کرامات میں سے
ایک یہ بھی ہے کہ وہ مختلف اقوام
یعنی شامی ،لبنانی ،ایرانی ،پاکستانی،
افغانی اور عراقیوں کو نہ رصف ایک
دورسے کے قریب الیا؛ بلکہ ان متام
اقوام کو یہ احساس دالیا کہ متہارا
دشمن ایک ہے اگر منقسم رہوگے
تو مارے جاوگے اور ایک ہوجاوگے
توفتح متہاری مقدر بنے گی۔
انہوں نے کسی بھی ملک پر اپنا
اور ایرانی نکتہ نظرمسلط کرنے کی

کوشش نہیں کی؛ بلکہ ان ماملک
کی روایات اور ثقافت کو مد نظر
رکھتے ہوئے دہشت گردی کے خالف
متعدد جہادی گروہ تشکیل دیئے؛
جیسے حشد الشعبی ،فاطمیون،
حیدریون اور زنبیون۔
شہید سلیامنی کی دور اندیشی کی
وجہ سےا ٓج یہ متام گروہ پوری طاقت
کے ساتھ فعال ہیں اور کوئی بھی
عنرص ان جہادی گروہوں کو کمزور
یا ختم کرنے کی صالحیت نہیں رکھتا
اور ان کا اثر و رسوخ پورے خطے پر
روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔
شہید سلیامنی نے خطے کے متام
ہمسایہ اور دوست ماملک کے
حکمرانوں سمیت عوام کو خطرے
کا احساس دالکر ،امریکا اور مغربی
ماملک کے افکار ،منصوبوں اور
چالوں کو ذلت ا ٓمیز شکست سے
دوچار کردیا اور خود مرشق وسطی
میں دہشت گردی اور ظلم و جرب کے
خالف ایک ناقابل شکست کامنڈر
کے طور پرمنودار ہوئے۔
انہوں نے ہرقسم کے مسلکی ،لسانی،
قومی تعصبات کو بے اثر کیا اور
میدان نربد میں حارض ہوکر استعامر
کے خالف ،سنی عرب فلسطینیوں کا
بھرپور ساتھ دیا اسی طرح شیعہ
عرب حزب اللہ کے شانہ بشانہ
کھڑے ہوکر ارسائیل اور استمعاری
طاقتوں کے ناپاک منصوبے خاک
میں مال دیا۔
رسدار سلیامنی نے اسالمی مزاحمتی
گروہوں کی مدد سے قومی
خودمختاری اور خطے کے ماملک
کی ساملیت کا نہ رصف بھرپور دفاع
کیا؛ بلکہ ہرمیدان میں صہیونی
غاصب حکومت کا گھیرا تنگ کرکے
اس ناجائز ریاست کے حامیوں خاص
کر امریکا اور بعض عرب ماملک کو

رسوا کردیا اور خطے کے مظلوم عوام
کے دلوں میں جینے کی امید پیدا
کرکے عامل اسالم کا ہیرو بننے کا اعزاز
حاصل کیا۔
جرنل سلیامنی رصف جنگجو نہیں
تھے؛ بلکہ وہ ایک سفارت کار،
سیاستداناورتھیوریسٹبھیتھے۔
ان کا خیال تھا کہ قومی سالمتی کو
اس وقت تک یقینی نہیں بنایا جا

سکتا جب تک پورا خطہ محفوظ نہ
ہو۔ ایران کی سالمتی اس کی بیرونی
رسحدوں کی حفاظت پر منحرص
ہے؛ لہذا جب تک پورے خطے کے
ماملک محفوظ نہ ہوں کسی بھی
ملک کی قومی سالمتی کو یقینی
نہیں بنایا جاسکتا۔
شہید سلیامنی نے مرشق وسطی کو
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ہمیشہ کےلئے محفوظ بنانے اور
عاملی استکبار کی جانب سے خطے
کے عدم استحکام کے خطرات کا سد
باب کرنے کےلئے متعدد اقدامات
اٹھائے ان میں سے ایک ان ملکوں
کی قومی خودمختاری کا احرتام تھا
اور وہ اس بات کے قائل تھے کہ
کسی بھی ملک کی منتخب شدہ
حکومت کا احرتام رضوری ہے؛ جبکہ
امریکا اور اس کے حامیت یافتہ
استکباری سوچ رکھنے والے ماملک
اس کے برخالف عوامی رائے کی
دھجیاں اڑاتے ہوئے عوامی حکومت
کو تسلیم کرنے سے نہ رصف انکاری
ہیں؛ بلکہ بےجا مداخلت کرکے امن
و سالمتی کے لئے نہایت خطرناک
ثابت ہورہے ہیں؛ یہی وجہ تھی کہ
جرنل سلیامنی نے شام کی قومی
خودمختاری اور منتخب حکومت کا
بھرپور دفاع کیا؛ جس کی وجہ سے
ا ٓج یہ ملک ایک بار پھر مستحکم
ہوتا نظر ا ٓرہا ہے۔
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امریکا اور ارسائیل سمیت بعض عرب
ماملک ،عراق کو تین حصوں؛ یعنی
کرد ،شیعہ اور سنی میں تقسیم کرنا
چاہتے تھے۔ عراق پر امریکی حملے
کے بعد اس ملک میں علیحدگی اور
تقسیم کی تحریکیں رشوع کرائی
گئیں تو شہید سلیامنی نے ان متام
خام خیاالت کا سدباب کیا اورعراق
واحد کے لئے نہایت اہم اقدامات
کرکے اس ملک کو بھی ٹکڑے ہونے
سے بچایا۔
ان کے نظریے کی ایک اور اہم
خصوصیت خطے کے متام ماملک
کو ایک بالک کی صورت میں متحد
کرنا تھی اور انہوں نے خطے کے متام
ماملک کو متحد کرکے مزاحمت کا
ایک طاقتوراتحاد بنانے کی کوشش
کی اور کامیاب بھی ہوئے۔
شہید سلیامنی اور ابو مہدی
املہندس کے بزدالنہ قتل اور
شہادت کی برسی کے موقع پر
امریکا اور صہیونی حکومت کے

خالف ایک مضبوط عالقائی اتحاد
بنانے اور مرشق وسطی میں امن و
امان قائم رکھنے کےلئے شہید کے
مشن کو جاری و ساری رکھنے کی
اشد رضورت ہے۔ شہید کا مشن
اس وقت پورا ہوگا؛ جب خطے
سے مکمل طور پر امریکی دہشت
گرد مسلح افواج کا انخال ہو جائے؛
کیونکہ شہید سلیامنی کا اصل مقصد
امریکی دہشت گردوں کو خطے سے
نکال باہرکرنا تھا۔
سپریم لیڈر ا ٓیت اللہ خامنہ ای کا
سخت انتقام کا مطلب بھی خطے
سے امریکا کا انخالء اوربیت املقدس
کی آزادی ہی ہے اور یہ ہدف زیادہ
دور نہیں۔ ان شاءاللہ اس ہدف
کے حصول کے ساتھ ہی ایک نئی
اسالمی تہذیب کی تشکیل کی راہ
ہموار ہوگی۔

اشـ تـر سی ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد عــی قاسـ ـ ـ ـ ــم
زور بـ ئ
ـازو� رھـ بـری قاس ـ ـ ـ ـ ــم
ہاں  ،شہظزادت یک شکل م� تو �ن
گ ی
ئ
پــا� ہ� اص ـ ـ ــل زنــد� قاس ـ ـ ـ ـ ـ ــم
حسن رضا بناریس

اے شہی ِد ایامنی قاسم سلیامنی
حامئخراسانیقاسمسلیامنی

سب گواہ ہیں تیرے آج سب پہ ظاہر ہے
تیری پاک دامانی قاســم سلیمـانی

دین کی حفاظت کے سب نے بس کئے دعوے ختم ہوگیا داعش ،تو نے کی وہ تدبیریں
تو نے دی ہے قربانی قاسم سلیامنی امن تجھ سے ہے جانی ،قاسم سلیامنی
تیرے عزم و ہمت پر صرب اور شجاعت پر
ظلم کو تھی حیرانی قاسم سلیامنی

اب کوئی نہیں جس سے بوئے بوذری آئے
کون ہے ترا ثانی؟ قاســم سلیمــانی

باب علم تک کوئی دشمن آ نہیں پایا
تو نے کی وہ دربانی قاسم سلیامنی

ظامل آ نہیں پایا نزد روضئہ زینب
تھی جو تیری نگرانی قاسم سلیامنی

کربال کے مقتل کی رسزمین لے لے گی
تیرا جسم نورانی قاسم سلیامنی

راہ عشق و عظمت میں تجھ سے رہ گئے پیچھے
ہم کو ہے پشیمـــانی قاســـم سلیمـــانی

تجھ سے سب کو آتی تھی بوئے مالک اشرت
نعرئہ مسلمــانی قاســـم سلیامنی

رہرب معظم کو اب کے یاد آئےگی
تیریخندہپیشانیقاسمسلیامنی

تیرا نام بھی قاسم تو بھی ہوگیا ٹکڑے
اے بن حسن جانی ،قاسم سلیمــانی
کاظمین اب تیرا شاہد شہادت ہے
قاسمسلیامنیقاسمسلیمــانی
تو گیا جو ،متجی ِد خستہ تن بھی جائےگا
میرے دلرب جانی ،قاسم سلیمـانی
سید متجید حیدر
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نوم� شہیدکاکردار
مقامات مقدسہ ےک تحفظ اور ی
تعم� ی
پیغمرباسلام  Jاور امئـۂ معصومیـن  bاللـہ تبـارک و
تعالـی کـے مقـرب اور محبوب ترین بندے ہیـں اور تقوی
کـی بلندیـوں پرفائز ہیں؛ اللہ تعالی نے انہیں ہر قسـم کی
َّ ُ ُ َّ ُ
الل ل ُي ْذه َ
ـب
لغـزش و
خطـا سـے پاک رکھـا ہـے۔ إ«ِنمـا يريـد ِ ِ
َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ِّ َ ُ ْ َ ْ ً
1
عنكم الرجس أهل البي ِت و يطهركم تط يه�ا ؛ اللہ کا ارادہ بس
یہـی ہـے ہر طـرح کـی ناپاکی کـو اہل بیـت! آپ سـے دور
رکھے اور آپ کو ایسـے پاکیزہ رکھے جیسـے پاکیزہ رکھنے
کا حـق ہـے۔» .اللـہ تعالـی نے ایـک دورسی ا ٓیـت میں اہل
بیـت َاطہـار bسـے َمـودت اور محبـت کا حکـم دیـا ہـے:
ْ
ْ
ُ
ُُ َ
«ق ْـل ال أ ْس َـئلك ْم َعل ْي ِـه أ ْجـ ًرا ِإ َّال ال َم َـو َّد َة ِ ف ي� ال ُق ْـر ب�2؛ کہدیجئـے:
میـں اس (تبلیـغ رسـالت) پـر تـم سـے کوئـی اجـرت نہیں
مانگتا سـوائے قریـب ترین رشـتہ داروں کی محبت کے»۔
ا ٓمئہ معصومین  bسـے دشـمنی اللہ تعالی سـے دشـمن
قـرار دی گئـی ہـے اور یـہ دشـمنی انسـان کـو دوزخ میـں
داخل کرتی ہے؛ جیسـے کہ رسـول اکرم  Jکا ارشاد گرامی
ٌ ّ َ َُ
ہےَ :
«و َّالذي َنفس ب َيده ،ال ُيبغ ُضنا َ َ
يت َأحد إال أدخله
ي ِ ِِ
ِ
أهل الب ِ
ُّ
الل ّالنار3؛ اللہ کی قسـم جس کے قبضۂ قدرت میں میری
جـان ہـے ،کـہ جو بھی ہم اہل بیت سـے دشـمنی کرے گا
اللـہ اس کـو جہنـم میں داخل کـرے گا»؛ َلہـذا اللہ تعالی
سـے قـرب حاصل کرنـے کےلئے اللـہ کے برگزیـدہ بندوں؛
یعنی امئہ اطہار bسـے محبـت رضوری ہے۔
ا ٓیـات قرا ٓن کریم اور احادیث پیغرباسلام سـے واضح ہوجاتا
ہـے کـہ امئـہ معصومیـن  bکـے مـزارات مقدسـہ کتنـے
اہمیـت کـے حامـل ہیں؛ کیونکـہ حرم اہـل بیت اطہـار b
ہـی موجـودہ زمانـے میـں ان سـے متصـل رہنـے اور اظہار
 .1احزاب.33،

 .2شوری.23،

 .3السيوطّ ،
الدر المنثور :ج ،6ص7۔
ي
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محبت کا بہرتین وسـیلہ نیز زائر اور ا ٓمئہ کے درمیان قلبی
ارتبـاط کی تقویت و اسـتحکام کا ذریعـہ ہیں اور حقیقت
میـں ان ہـی کـے مقـدس اور معنـوی راسـتے پـر مسلسـل
گامـزن رہنـے کا نـہ رصف سـبب ہیـں؛ بلکـہ انسـان کـے
گناہوں کی مغفرت ،روز قیامت امئه کی شـفاعت کا باعث
بھـی ہیں4۔
یـہ ایـک طبیعـی بـات ہـے کہ انسـان اپنـے محبوب سـے
محبـت کـے باعـث اس سـے منسـلک یـادگاروں سـے بھی
محبـت کرتـا ہـے ،ان کو دیکھنـا اور بار بـار ان کا دیدار کرنا
چاہتـا ہـے اور ان کا ادب و احترام بصـدق دل بجـا التـا ہے؛
یہـی وجـہ ہے کہ زنـدہ قوموں نے اپنـےاور خداوند متعال
کـے محبـوب بـزرگان کـی یـادگاروں کو محفـوظ رکھـا اور
اپنـی ا ٓنـے والـی نسـلوں کو ان سـے متعـارف کروایا۔
قـرا ٓن کریـم اور احادیث کی رو سـے یہ مقامات شـعائراللہ
کـے زمـرے میـں ا ٓتـے ہیـں اور ایـک حقیقـی مومـن کـی
نشـانی یہ ہے کہ وہ ان شـعائراللہ کا صدق دل کے سـاتھ
َ َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ َ َّ َ َّ
الل ف ِإنها ِم ْن
عائر ِ
«ذلك و من يعظم ش ِ
ادب و احرتم کرتا ہےِ :
َْ َ ُُْ
وب5؛ بات یہ ہے کہ جو شعائراللہ کا احرتام کرتا
تقوى القل ِ
تقـوی ہے۔»
ہـے تو یہ دلـوں کا ٰ
جو شخص ان مقامات مقدسہ پر حارض ہوکر روحانی ارتباط
باطنی طور پر رنگ الہی میں
برقرار کرتا ہے وہ ظاہری اور
َ ً َ
ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
الل ِص ْبغة َون ْح ُن
ن
م
ن
س
ح
أ
ن
م
الل و
ِ
«صبغة ِ
ِ
رنگ جاتا ہے۔ ِ
َُ
عاب ُدون6؛خدائی رنگ اختیار کرو ،اللہ کے رنگ سے اچھا
له ِ
اور کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور ہم رصف اسی کے عبادت
گزار ہیں۔»
ُ
ش
اندی� زیارت ،ج ،1ص129۔
4۔ غالمرضاگیل زواره ،مجموعه مقاالت هم
 .5حج.32،

 .6بقره.138،
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مقامات مقدسہ کا تحفظ
امریـکا نـے شـام ،عـراق اور یمن سـمیت مختلف ماملک
میـں مقـدس مقامـات کـو تکفیـری دہشـت گـردوں خاص
کـر النصرہ فرنـٹ اور داعـش کـے ذریعے مسمار کرنے کا
منصوبـہ تشـکیل دیـا۔ اس منصوبے میں صحابہ کـرام کے
مزارات کو تباہ کرنا بھی شـامل تھا؛ اگر چہ شـام،عراق یمن
اور دیگر بالد اسلامی میں مقامات مقدسـہ کـی توہین اور
حملـے کوئـی نئی بـات نہیں؛ بلکہ اسلام دشـمن نواصب
خـوارج و تکفیـری عنـارص بالخصوص بنی امیـہ بنی عباس
و گزشـتہ صـدی میـں آل سـعود یـہ کام کرتـے رہـے ہیـں۔
امریـکا کـے حامیـت یافتـہ تکفیری دہشـت گرد جب شـام
کـے مختلـف عالقـوں پـر مسـلط ہوئے تـو انہوں نے سـب
سـے پہلـے اپنـے ناپـاک عزائـم کا برملا اظہار کرتـے ہوئے
اس ملـک میـں موجـود متعدد مقامـات مقدسـہ خاص کر
روضـہ مبـارک حضرت زینب کربی  hمسمار کرنـے کا نہ
رصف اعلان کیـا؛ بلکـہ مارٹرگولـوں اور میزائلوں سـے حرم
مطہرکـو نشـانہ بھـی بنایـا ،یـہ وہ وقـت تھـا کہ اہـل بیت
اطہار  bکے سـچے سـپاہی جرنل سـلیامنی نے رہربمعظم
انقلاب ا ٓیـت اللـہ خامنـہ ای کـے حکم سـے متـام مقامات
مقدسـہ کی طرف میلی ا ٓنکھ سـے دیکھنے والے تکفیریوں
کـے ا ٓنکھیں نکالنے کا فیصلہ کیـا اور میدان نربد میں پہنچ
کـر امریکی حامیت یافتہ تکیفری داعشـی دہشـت گردوں
کا خامتـہ کردیا۔
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مقامات مقدسہ کا دفاع پوری انسانیت کا دفاع
جرنل قاسـم سـلیامنی نے اپنی شـہادت سے قبل شہدائے
حـرم کـے ورثـا کے نـام پیغـام جاری کرتـے ہوئـے فرمایا تھا
کـہ ا ٓپ کـے بیٹوں اور عزیزوں نـے رصف حرم کا دفاع نہیں
کیـا ہـے؛ بلکـہ پـوری انسـانیت کا دفـاع کیا ہـے۔ مدافعین
حـرم ایسـا خوبصـورت لفـظ ہـے جو کربلا کـے قافلہ میں
شـامل سـپاہی کے لئے اسـتعامل ہوتا ہے۔ یہ ایسـے پیروان
حضرت عبـاس حضرت علـی اکبر  cہیں کہ جـو حرضت
امـام حسـین  jکـی بہن حضرت زینـب  hکے مـزار کے
پروانـے ہیـں اور ان کـے راسـتے میـں اپنی جان تـک قربان
کـر دیتـے ہیـں۔ آپ کے بیٹـوں اور بھائیوں نـے ان مقامات
مقدسـہ کو ایسـے وحشـی دشـمن سـے بچایا کہ جس نے
سـاری انسـانیت کے سامنے سـینکڑوں بے گناہ انسانوں کو
نہایـت بـےدردی سـے ذبح کیا۔ یہ لـوگ ان کی جہالت کی
آگ میـں زنـدہ زنـدہ جالئے گئے ،کئی ہـزار نوجوان خواتین
اور اس امـت کـی بیٹیاں ان کے ہاتھوں گرفتار ہوئیـں اور ان
کـی عـزت اور حرمـت کو تـاراج کیا گیا؛لہـذا مدافعین حرم
رصف ایـک رسزمیـن کـے مدافـع نہیـں ہیـں؛ بلکـہ سـاری
انسـانیت کـے مدافع ہیـں؛ اگر وہ اپنی جان نـہ دیتے تو آج
کربلا کا واقعـہ تکرار ہوتـا۔ اگر وہ ہمت نہ کرتـے اور اپنی
جـان کا نذرانـہ پیـش نـہ کرتے تـو زمین پر ایسـی مصیبت
آتـی کـہ سـوائے کربلا کے متـام مصیبتیں ہم بھـول جاتے۔
جنرل قاسـم سـلیامنی نـے مزید کہـا تھا کـہ یـہ مدافعین
حـرم ہـی تھـے جنہـوں نے آمرلـی کا محـارصہ توڑ کـر ،نبل

و الزہـرا ،فوعـہ و کفریـا ،دیرالـزور اور حلـب ،فلوجـہ ،بلـد
و موصـل کـو آزاد کـروا کـے وہـاں کـے بچـوں کـے لبـوں پر
مسـکراہٹ سـجائی کـہ جس کـو قلـم اور زبان کـے ذریعے
بیـان نہیں کیا جا سـکتا7۔
مقاماتمقدسہکیتعمیرنو
قاسم سلیامنی نے نہ رصف مزارات مقدسہ کا بہرتین انداز
میـں دفـاع کیا؛ بلکـہ ان مقامات مقدسـہ کـی تعمیرنومیں
بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ جرنل سلیامنی کی رسپرستی میں
ایـک ادارہ بنایـا گیـا جس کا کام عـراق اور شـام میں موجود
متـام مقامات مقدسـہ کی
تعمیرنـو کرنا تھـا۔ یہاں
21ستپم�2017۔ مدافعان حرم
7۔
ب
پوری انسانیت ےک مدافع یہ�،
ن
ن
سلیما�۔
ج�ل قاسم
https//:www.
islamtimes.org/ur/
news670819/

تـک کـہ جنگ کـے دوران بھـی اس ادارے نے اپنی فعالیت
جاری رکھی۔ شـہید قاسـم سـلیامنی کـے مشـیر اور معاون
خصوصـی کا کہنـا ہے کہ مقدس مقامـات کی تعمیرنو میں
شـہید حـد سـے زیـادہ حسـاس تھـے اور جلـد ازجلـد متـام
مقامـات مقدسـہ کو ایک اچھے انـداز میں مکمل کرنے کی
خواہـش رکھتـے تھے۔ مقامـات مقدسـہ کـے ادارہ تعمیرنو
کے رسبراہ حسـن پالرک کا کہنا ہے کہ شـہید سلیامنی ایک
ہمـہ جہتی شـخصیت کے مالک تھے ،یعنی ایـک بزرگ کے
بقـول وہ مرجـع تقلید تو نہیں تھـے ،وہ عامل دین بھی نہیں
تھـے؛ لیکـن وہ حقیقی آیت اللہ تھے ،یعنـی وہ روئے زمین
پرخـدا کـی نشـانی تھـے۔ وہ صدام کـے دور میـں مخفیانہ
طریقے سـے نجف ارشف میں امام علی  jکے حرم مبارک
کـی زیـارت کـے لئـے گئے تھـے۔ جب واپـس آئے تـو انہوں
نـے کہـا کہ مـزارات کی حالـت بہت ہی افسوسـناک ہے اور
مقامات مقدسـہ کی موجودہ حالت شـیعوں اور امئہ اطہار
کـے شـایان شـان نہیں ہـے۔ ہمیـں ان مقامات کـی تعمیر و
ترقـی کـے لئـے سـنجیدہ اقدامـات کرنے ہـوں گے۔
شـہید نـے ہمیـں بتایـا کـہ دیگـر مشـکالت کے
علاوہ اہم بات یـہ ہے کہ یہ حرم بہت چھوٹے
ہیـں اور مجھـے یقیـن ہے کہ مسـتقبل قریب
میں؛ «ان کی پیشـین گوئی بالکل درست ثابت
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ہوئـی» دنیا بھر سـے الکھـوں زائرین عـراق کا رخ کریں گے؛
لہـذا ہمیـں ابھـی سـے ان بارگاہوں کـی تعمیـر و ترقی کے
لیے کچھ کرنا ہوگا۔ حسـن پالرک کہتے ہیں شـہید نےمجھ
سـے کہـا :اس کےلئـے ابھی سـے کام رشوع کریں؛ عاشـقان
اہـل بیـت اطہار bسـے مالی تعاون کی اپیل کریں۔ ان شـا
اللـہ ہماری توقعات سـے بڑھ کرشـہری تعـاون کریں گے۔
حسـن مزیـد کہتـے ہیـں :پہلـے ہم نے ایسـا ہـی کیـا ،عوام
سـے مالـی تعـاون کـی اپیل کـی اور صدامـی حکومت کے
خامتـے کـے بعد پہلے تین یا چار سـالوں میں متـام بارگاہوں
کا ایـک مکمـل رسوے کـے بعـد اکثر بیـت الخلاء دوبـارہ
بنائـے گئے ،صحـن دوبارہ بنائے گئے ،متعدد نئـے دروازے
لگائـے گئے .بارگاہوں کـے برآمدوں کے ارد گـرد دیواروں کو
مضبـوط کرنـے کے علاوہ ٹائل لگائے گئے ،بجلـی کا نظام
بـدل دیـا ،اور کولنـگ اور ہیٹنـگ سسـٹم اور یہـاں تـک کہ
سـاؤنڈ سسـٹم کا مسـئلہ بھـی حل کیـا8۔ یہ متـام خدمات
ن
خ�گذاری تسنیم:
8۔ نقش رسدار سلیما� در ایجاد ستاد بازسازی عتبات عالیات۔ ب
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شـہید قاسـم کی رہنامئی اور عوام کے تعاون سـے تین سے
چار سـال کےعرصے میں انجام دی گئیں اور تعمیر و ترقی
کا کام اب بھـی اپنـی پـوری قوت کے سـاتھ جـاری ہے۔
حرمینامامینعسکریین
جـب امریکـی حامیـت یافتـہ تکفیری دہشـت گـردوں نے
عـراق کـے مقـدس شـہر سـامرا پـر حملـہ کیـا اور امامیـن
عسـکریین  cکـے گنبـد کـو نقصان پہنچایا ،تو سـب سـے
پہلے اسی ادارے کے مسئولین نے اسلحہ اٹھا کر نہ رصف
تکفیری دہشـت گردوں کا خامتہ کیا؛ بلکہ جنگ کے سـاتھ
ساتھ حرم مطہر کی بازسازی کا کام بھی جاری رکھا۔ شہید
جرنل سـلیامنی کہتے ہیں کہ عراق میں ان کی شـدید ترین
جنـگ ان ہـی دنوں انجام کو پہنچی اور دشـمن بدترین اور
ذلت ا ٓمیز شکسـت سـے دوچـار ہوا ۔

https//:tn.ai2181825/
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