
 یٹیب یمحافظ، قدس فورس کے کمانڈر کا خط،  اپن یک رانیا یانقالب اسالم یمانیحاج قاسم سل دیاور اسالم کے سپہ ساالر شہ رانیا

 ۔ںیخواہش کے بارے م یشہادت ک ںیکے مظلوم اور خوفزدہ بچوں کے دفاع م ای، جہاد اور دن یفاطمہ کے نام، فلسفہ زندگ

 میهللا الرحمن الرح بسم

 ہوں. یراض ںیم تیرضا یاس ک ںیہو م یمقدر کچھ اور ہے،  جو بھ رایم ایسفر ہے  یآخر رایم ہی ایک

اعث ب ےیتمہارے ل ںیصورت م یک ینیوجہ سے بے چ یک یعدم موجودگ یریکچھ لکھ رہا ہوں تاکے م ےیآپ کے ل ںیسفر م اس

 ملے جو کام آسکے. زیچ دیمف یکوئ ںیبنے، ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس م یریادگی

کے  نے آپ ںی، م ںیبار راستے م یگا، کئ کھوںید ںیآپ کو دوبارہ نہ ںیسفر شروع کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ م ںیم یبھ جب

اشک  ںیم ادی یریبار ت یہے اور کئ ایآنکھوں کے سامنے تصور ک یکر کے اپن کیا کیسے بھرے چہرے کے مناظر کو ا اریپ

آپ کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔اگرچہ مجھے محبت کے اظہار کرنے کا کم  ںیہوں م اکرت ادیتجھے  ںی. مںیہوئے ہ یکے قطرہ جار

 موقع مال ہے اور مکمل طور پر محبت کا اظھار نہ کر سکا

 !یٹیب یاریپ یریم

شاذ و  سایوں، اکرتا ہ اریتم سے پ ںیکہتا ہو کہ م ہیآنکھوں سے  یکے سامنے اپن نےیہوگا کے وہ اپنے آئ کہاید ںیکو ہرگز نہ یکس

نہ کہوں  ایہو چاہے زبان سے کہوں  ںیآنکہ یری۔ تم مںیہ یمتیق ادہیاس کے لئے سب سے ز ںیآنکھ یہوتا ہے جبکہ اس ک ینادر ہ

 لخت جگر ہو. رےیتم م

کے  خوف شہیہے کہ اس جان کا خاتمہ نہ ہو اور آپ ہم ریتقد یخدا ک ہیرکھا ہے  اور  شانیپر شہیسال سے ہم سینے آپ کو ب ںیم

 .ںیرہ کھتےیخواب د

 !یٹیب یاریپ

کر  ںینہ ںیکے دوسرا کام م کھاینہ رہو، د شانیسوچا اور سوچتا رہا ہوں کہ دوسرا کام کروں تاکے تم پر  ںیاس عالم م یبہ جتنا

 یکس ہی  یوجہ سے ہوا ہے  اور نہ ہ یمالزمت ک  یاور نا ہتھا  ںیوجہ سے نہ یک یدلچسپ یریم ںیم یپسند تیعسکر ہیسکتا اور 

 وجہ سے  ہوا ہے. یاصرار ک ایکے جبر 

م کو وجہ سے ت یکے اصرار، اجبار ک یکس ایہوں کہ مالزمت،  ںینہ اریت یبھ ےیلمحے کے ل کیا ںیم ں،ینہ یٹیب یریم ںینہ 

 بات ہے. یروالنا  تو بہت دور ک ایکروں  تم کو بہول جانا  شانیپر

۔ ہے اور دوسرا علم سکھتا ہے کھتایعلم  س کیہے ا ایراستہ منتخب ک کینے اپنے لئے ا کیہر ا ںیم ایکہ اس دن کھاینے د ںیم

راستہ ہے۔ اور  کیکہوں ، ہر انسان کے لئے ا وںیبہتر  یاس سے بھ ای،  ںیتجارت ، دوسرا زراعت  ، اور الکھوں راستے ہ کیا

ے نے خود س ںی۔ مےینے سوچا کہ مجھے کس راستے کا انتخاب کرنا چاہ ںیہے۔ م ایک نتخبراستہ م کینے اپنے لئے ا کیہر ا

پاس  ےریراستہ کتنا لمبا ہے؟ ان کا انجام کہاں ہے؟ م ہیاور اپنے آپ سے پوچھا ، سب سے پہلے تو  ایسوچا اور کچھ  کا جائزہ ل

 ہے؟ ایمنزل ک یریطور پر م یادیفرصت ہے؟ اور بن یکتن

ال . کچھ چند سںیاور چلے جاتے ہ ںیرہتے ہ ےیہے۔ کچھ عرصے کے ل یعارض یہوں اور ہر کوئ یعارض ںیکہ م کھاینے د ںیم

 ںیہوتا ہے۔م یعارض یاور ہر کوئ ںیسب جا رہے ہ کنی۔لںیسو سال تک پہنچ جاتے ہ کیکم افراد ا یدس سال اور بہت ہ ی، کوئ

پر  عاقبت یری۔ اور مںیہ ںیکچھ چمکدار سکے اور کچھ مکانات اور کچھ کار جہیاس کا نت کنیکاروبار کروں ل ںینے سوچا کہ م

ہ اگر آپ ک ںیہ یمتیلئے آپ بہت اہم اور اتنے ق رےیکہ  م کھایگذاروں،  د یزندگ ےیہے. سوچا آپ کے ل ںینہ ریتأث یکوئ یاس ک

دن مجھے  کیپاتا ہوں۔اگر آپ ا ںیخود کو آتش کے شعلوں م ںیہو تو م فیتکل یہو تو درد مجھے ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئ فیکو تکل

کتا ہوں۔ حل کرس سےیکو ک وںیشانیان خوفوں اور پر ںیکہ م کھاینے د ںیم کنیوجود کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ ل رےیتو م ںیچھوڑ د

 یکے عالوہ کوئ اکا عالج کرائے اور وہ خد زیشخص سے رابطہ کرنا ہے جو مجھے اس اہم چ سےیا ینے سوچا کہ مجھے کس ںیم

،  گری۔ بصورت دںیہوسکتے ہ ںیدولت اور طاقت سے محفوظ نہ ں،یوجود کے پھول ہ رےیارزش اور خزانہ جو آپ م ہیہے۔  ںینہ

اور  یبنت سے مانع  وںیماریالعالج ب یدولت اور طاقت ان ک یان ک ای ےیاور طاقت ور افراد اپنے آپ کو مرنے سے روکنا چاہ ریام

 .یروکتالچار بننے سے 

شامل  ںیفوج م یبھ یکبھ ںیبار اس جملے کا اعتراف کر رہا ہوں کہ م یپہل  ںیہے۔م اینے خدا اور اس کے راستے کا انتخاب ک ںیم

 منصب کو اس خوبصورت لفظ قاسم پر یبہ یکس ںیتھا. م ںیبڑا عہدہ، مقام  پسند نہ یکوئ یبھ یہونا چاہتا تھا ، مجھے کبھ ںینہ

 ریاور بغ لقب یکس ریچاہتا تھا اور چاہتا ہوں کہ قاسم بغ ںیکے خالص منہ سے نکال ہو ،م  یجیبس دیشہ کیجو ا تاید ںینہ حیترج



جو  یمانیہے نہ کے قاسم سل یک تیوص یقاسم ، لکہنے ک یقبر پر صرف ، سپاہ ینے اپن ںیاور پسوند کے ہو.لہذا م شوندیپ یکس

 کر رہا ہے. نید سنگیسے بڑا لفظ ہے اور باردان کے وزن کو مز تیثیح یریکے م

 !یٹیب یاریپ یریم

 ےریہے، اور وہ م یدرخواست ک یسے بھرنے ک اریمحبت، الفت اور پ یکو اپن انوںیتمام شر ینے خدا سے اپنے وجود ک ںیم 

 کردے. زیوجود کو اپنے عشق سے لبر

تے پرندے کا سر اس سے جدا ہو یکس ںیہو کہ م ی. تم تو جانتایک ںیانتخاب نہ ےینے اس راہ کو لوگوں کو قتل کرنے کے ل ںیم

، نہ کے  ہے ےیکھڑا ہونے کے ل ںیآدم کش  کے مقابلے م ہیہے تو ،  ایاٹھا ارینے اسلحہ اور ہتھ ںیسکتا۔ اگر م کھید ںینہ یبھ

 .ےیلوگوں کو مارنے کے ل

چاہتا ہوں کہ خدا  ںیہے، اور م ںیہوں جو خطرے م کھتایسے د تیثیح یک یسپاہ کیا ںیاپنے آپ کو ہر مسلمان کے گھر م ںیم

ن اسالم کے لئے جا ارےیکے تمام مظلوموں کا دفاع کرنے کے قابل ہوجائوں نہ کے اپنے پ ایطاقت عطا کرے کہ دن یمجھے اتن

 ےیاس کے ل ںیہے اور م یاور اعل میعظ ادہیکے لئے  جو مجھ سے ز عہیمظلوم ش یہ اور نہ ںینہ یجان اس کے قابل ہ یریدوں، م

 ........ ںی، نہ ںیہوں   نہ ںینہ یاہل ہ

 یہے، اس خوفزدہ عورت کے لئے جس نے بچہ کو اپن ںیپناہ نہ یاس خوف زدہ ، الچار بچے کے لئے ، جس کے لئے کوئ بلکہ

 یھوڑچ ریلک یخون ک چھےیجس نے اپنے پ ےیفرار ہونے والے شخص کے ل شان،یہوا ہے، اور اس بے گھر، پر ایسے مال یچھات

 جنگ کر رہا ہوں. ںیم ےیہے، ان کے ل

 !یٹیب یاریپ یریم

 .ںیتاکہ دوسرے لوگ سکون سے سوسک ےیچاہ ںینہ یہے اور سونا بہ ںیہوں جو سوتا نہ یاس فوج کا سپاہ ںیم

 ۔ںیسونے د ںیاور انہ ںیاور سکون کے لئے قربان ہونے د یسالمت یکون کو ان کاور س یسالمت یریم

 !یٹیب یاریپ

 یرس ادیفر یکہوں  جس ک ایکے لئے ک یاس بے بس لڑک ںی۔ مںیاور وقار اور عزت کے ساتھ رہتے ہ یسالمت ںیگھر م رےیم آپ

ہے اور وہ سب کچھ کھو چکا ہے۔ بس تم مجھے  ںینہ یجس کے پاس کچھ بھ ےیاور اس رونے واال بچہ کے ل ںینہ یکرنے واال کوئ

  ںیکر ےاور ان کے حوال ںیقربان کرد ےیان کے ل

 ایرہ گ چھےیپ ںیہے  اور م ایسارا کارواں چال گ رایرہ سکتا ہوں جب کہ م سےیک ںیمجھے جانے دو جانے دو جانے دو،  م بس

 ہوں۔

 !یٹیب یریم

 یریتاکہ م ہے اینمک ڈال د ںیآنکھوں م ینے اپن ںیچاہتا،م ںینہ یاب سونا بہ کنی، ل ںینہ ایسو ںیسال م سیت ںیتھک چکا ہوں م بہت

 ںیالچار بچے کا سر قلم کردے، جب م ںیم یالپرواہ یرینہ ہو کہ وہ م سایا ںیکہ ں،یہمت نہ کر سک یاکٹھے ہوکر سونے ک ںیپلک

پڑا ہے جس کا سر  ںی،  اور وہ جوان  اور نوجوان جو قتل گاہ مہے نبیتم ہو  وہ نرجس ہے ، وہ ز یسوچتا ہوں کہ وہ خوفزدہ لڑک

 ونا؟ہ نیہونا ، الپرواہ ہونا ، بزنس م ییتماشا کیہو؟ ا یرکھت دیام ایاور رضا ہے تو تم مجھ سے ک نیحس رایجارہا ہے م ایقلم ک

 سکتا. یج ںیاس طرح نہ ںی، م ںینہ

 و رحمت هللا( کمی)والسالم عل


