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Başlanğıc əvəzi 

General Süleymani şəhid ediləndə hamı 
Amerikaya qarşı qəzəbləndi. Böyüklər "biz 
hamımız Qasim Süleymaniyik" dedilər, 
kiçiklər də bir gün general Süleymani olmağı 
arzu etdilər. Bu zaman belə bir sual ortaya 
çıxdı: General Süleymani olmaq nə 
deməkdir? 

Sizcə, hamı Hacı Qasim kimi hərbçi olub 
düşmənlə vuruşmağa getsə, həyatımız necə 
olar? 

Şagirdlərə kim dərs keçər? 
Xəstələri kim müalicə edər? 
Kim əkinçilik edər? 
Bizə kim ev tikər? 
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Kim taksi sürücüsü olar? 
General Süleymani olmaq üçün mütləq 

hərbçi olmağa ehtiyac yoxdur. Qasim 
Süleymani kimi olmaq üçün onun xarakter 
və davranışlarını öyrənməli, həmişə onun 
kimi rəftar etməyə çalışmalıyıq. 

Bu kitabda general Süleymaninin 
həyatından iyirmi əhvalatı birlikdə nəzərdən 
keçirib onun kimi olmağı öyrənəcəyik. 

Elə indicə qələmini götür, çünki kitabı 
yazmaqda sənin də köməyinə ehtiyac olacaq. 
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Ceyranların duası 

General Süleymani soyuq bir qış 
səhərində İraqdan Tehrandakı dostuna zəng 
vurdu. O, İŞİD terrorçuları ilə vuruşa-vuruşa 
danışırdı. Güllə və bomba səsləri o qədər çox 
idi ki, dostunun səsini çətinliklə eşidirdi. 
General dedi: 

– Eşitmişəm, Tehrana çoxlu qar yağıb. 
– Bəli, general, yerin məlum, hər yer 

ağappaq olub, – deyə dostu cavab verdi. 
– Qar kolları örtdüyünə görə ceyranlar 

yemək tapmaq üçün yamaca gələcəklər. 
Günü bu gün yetərincə ot-ələf tap, bir neçə 
yerə qoy, ceyranlar aşağı enəndə ac 
qalmasınlar. 

General Süleymaninin dostu çox tezliklə 
bir qədər ot-ələf tapıb düşərgənin yanındakı 
dağın yamacında bir neçə yerə tökdü. 
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General Süleymani günortadan sonra yenə 
zəng vurub soruşdu: 

– Ceyranlara ot qoydun? 
– Əmriniz icra olundu, ceyranlar sizə dua 

edirlər. Ancaq bir sualım var: Siz döyüşün 
ortasında necə ceyranları düşünə bilirsiniz? 

– Mən onların duasına çox inanıram, – 
deyə general cavab verdi. 

*** 
Yaxşı insan Allah kimi rəftar etməyə 

çalışır. Allah kimi olmaq üçün Quran 
oxumalı, Onun Özünü necə təqdim etdiyini 
öyrənməliyik. Bilik, bacarıq, digərlərinin 
səhvlərinə göz yummaq və s. Allahın 
xüsusiyyətlərindəndir. Lakin Allah özünü 
hər şeydən çox mehriban və bağışlayan kimi 
təqdim etmişdir. Odur ki, Allah kimi 
olmaqdan ötrü həmişə və hər yerdə 
mehriban olmağa çalışmalıyıq. Bizim 
mehribanlığımız bütün yaxşı insanlara, 
habelə heyvanlara, hətta bitki və ağaclara da 
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şamil olmalıdır. Mehribanlığa alışmaqdan 
ötrü təbiət qoynuna gedəndə heyvanlar üçün 
çörək və yemək qoya bilərik. 
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Heç kim gəlməsin 

General Süleymani 1997-ci ildə komandan 
təyin edildi və yaşamaq üçün Tehrana 
köçməli oldu. Kirmanda bir evi vardı, onu 
əza məclislərinə vəqf etdi, adını da Beytüz-
Zəhra, yəni həzrət Zəhranın (ə) evi qoydu. O, 
hər il həzrət Zəhranın (ə) şəhadət günlərində 
Tehrandan Kirmana gedib orada məclis 
keçirirdi. O, Beytüz-Zəhrada hər cür iş görür, 
hətta oranı süpürürdü. 

Bir dəfə təmizlik üçün xadimə 
gətirmişdilər. Onları tualetləri təmizləməyə 
göndərdilər. General Süleymani bunu 
biləndə özü aşağı enib xadimələri bayıra 



 11 

çıxardı, sonra da dostuna dedi: "İbrahim, heç 
kimi içəri buraxma; özün də gəlmə!" 

Qapını bağlayıb tualetləri yumağa 
başladı. Qırx beş dəqiqədən sonra alnının 
tərini silə-silə bayıra çıxıb dedi: "Axır ki, mən 
də həzrət Zəhra (ə) əzadarlığı üçün bir iş 
görə bildim". 

General Süleymani həzrət Zəhranı (ə) çox 
sevirdi, qarşısına problem çıxanda ona 
təvəssül edib kömək istəyirdi. O, həzrət 
Zəhranın dostlarını da sevirdi, onlar üçün 
hər bir işi görməyə hazır idi. Yaxşı oğlum, 
əziz qızım, yaxşı fikirləş, gör sən hansı işlərlə 
həzrət Zəhraya (ə) sevgini göstərə bilərsən? 

...........................................................................
.................................................................................
.................................................................................
........................ 



 12 

 
 
 
 

Ana 

General Süleymaninin anası xəstəxanada 
yatırdı. Bir dəfə general onu görməyə getdi, 
özü içəri girib yoldaşlarına dedi: "Hamınız 
evə gedin. Bu gecə anamın yanında 
qalacağam". 

Həmin gecə sübhə qədər anasının 
yanında qaldı. Anası çox zəifləmişdi. O, 
anasının solğun üzünə baxıb ağlamağa 
başladı, sonra da ağlaya-ağlaya çarpayının 
ayaq tərəfində oturdu. 

General ağladığı yerdə keçən günləri 
xatırladı - uşaq olduğu, anasının gecə-
gündüz onu saxladığı zamanı; xəstələnəndə 
anası şəfqətlə ona qulluq edirdi. General 



 13 

xatirələrini yada sala-sala dayanmadan 
anasının ayaqlarını öpür, gözlərinə çəkirdi. 
Ertəsi gün Suriyaya getmək istəyəndə 
sürücüsünə bir qədər pul verib dedi: "Mən 
Suriyaya gedib düşmənlə vuruşmalıyam. 
Xahiş edirəm, bu gündən başlayaraq hər gün 
üç dəfə təzə meyvə şirəsi al və anama apar". 

*** 
Əziz qızım və yaxşı oğlum, bir qədər 

keçmiş haqda fikirləş. Bir zaman balaca və 
gücsüz idin, bir milçəyi də özündən 
uzaqlaşdıra bilmirdin. Onda ata-anan həmişə 
sənə xidmət edirdi: Atan işləyib sənə paltar 
alır, anan sənə süd verir, paltarlarını yuyur, 
yemək hazırlayır, xəstələnəndə qulluq edirdi. 

Bəs niyə oturmusan? Qalx, ata və ananın 
əlini öp, onlara təşəkkür elə, sonra gəl, 
kitabın qalanını oxu. 
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On üç yaşlı fəhlə 
Qasimin atasının banka 900 tümən borcu 

vardı, ödəyə bilmirdi. On üç yaşlı Qasim 
dəfələrlə atasının həbs ediləcəyindən qorxub 
ağlamışdı. Onun böyük qardaşı Hüseyn 
şəhərə gedib işləmək və atasının borcunu 
ödəmək qərarına gəldi. Lakin iş tapa 
bilməyib iki həftədən sonra əliboş geri 
döndü. 

Hüseyn qayıdandan sonra Qasimin 
qorxusu bir neçə dəfə artdı, qərara gəldi ki, 
özü şəhərə gedib nəyin bahasına olursa-
olsun, iş tapmalıdır. O, israrla ata-anasını razı 
saldı, əmisi oğlu Əhməd və dostu Tacəli ilə 
birlikdə Kirmana getdi. Qasim altı gün bir 
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bənna yanında işlədi, amma qolları 
yaralandığına görə başqa bir iş axtarmağa 
başladı.  

Qasim iş tapmaq üçün çoxlu mağaza və 
restoranlara baş çəkdi. Bir restoranın sahibi 
ondan soruşdu: 

– Bəs sən dərs oxumursan? Niyə işləmək 
istəyirsən? 

– Dərs oxuyuram, amma atamın borcu 
var, onu ödəmək istəyirəm, – Qasim dedi. 

Hacı Məhəmməd əvvəlcə ona yemək 
verdi, sonra dedi: 

– Hər iş gününə görə beş tümən 
verəcəyəm. Amma yaxşı işləsən, maaşını 
artıraram. 

Beş aydan sonra Qasim borcunu ödəmək 
üçün atasına min tümən göndərdi. 

*** 
İşlərdə uğur qazanmaqdan ötrü çalışmaq 

lazımdır. Əlbəttə, Allahın köməyi də 
vacibdir. Allahın işlərimizdə bizə kömək 
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etməsi üçün gərək dua edək, digərlərindən 
də bizim üçün dua etmələrini istəyək. 
Duaları qəbul olan ən uyğun insanlar 
valideynlərdir. Yaxşı bir oğlan və qız ata-
anasına kömək etməklə, onların hörmətini 
saxlamaqla, dərs oxumaqla, ədəb-ərkanlı 
olmaqla və başqa yaxşı işlərlə onları 
sevindirməyə çalışar. Atası və ya anası 
dünyadan köçmüş olsa da, Quran oxumaqla 
və dua etməklə onları sevindirər. 
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Qırıcılar 

Amerikalılar İraqla Suriyanın arasında bir 
bölgəni nişanlayıb elan etmişdilər ki, hansı 
insan, təyyarə və ya helikopter bu zonaya 
yaxınlaşsa, raketlə vuracağıq. 

General Süleymanı bir dəfə dostlarından 
bir neçə nəfərlə birlikdə helikopterlə həmin 
zonaya uçdu. O, helikopterin içindən aşağıya 
baxıb nə isə yazırdı. Bu zaman qorxunc bir 
səs gəldi. Helikopterin başı üstə iki Amerika 
qırıcısı peyda olub onları qaytarmağa 
çalışırdı. Generalın yoldaşlarından biri bir 
qədər qorxub dedi: "Amerika qırıcıları bizə 
yaxınlaşıblar; bizi vura bilərlər". General 
Süleymani isə qorxmadan, başını da 
qaldırmadan yazmağa davam etdi. Bir neçə 
dəqiqədən sonra helikopter İraq-Suriya 
sərhədinə çatdı. General helikopterdən enib 
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döyüşçülərlə salamlaşdı, işlərini gördü və iki 
rükət şükür namazı qılandan sonra qayıtdı. 

*** 
General Süleymani heç vaxt demirdi ki, 

mən güclüyəm, yaxud düşməni məğlub edən 
mənəm və s. O, həmişə Allaha ümid 
bəsləyirdi, Ondan başqa heç kəsdən 
qorxmurdu. O, Allahdan başqa heç nəyi 
böyük və güclü bilmirdi. Biz də general 
Süleymani kimi düşməndən qorxmamalı, ona 
qarşı mübarizə aparmalıyıq. 

Əziz qızım və yaxşı oğlum, indi isə bu 
sözləri aşağıdakı uyğun yerlərə qoy: qələt, 
məğlub, böyük. 

Düşmən heç bir ... edə bilməz. 
Amerika ... şeytandır. 
Biz Allahın köməyi ilə düşməni ... 

edəcəyik. 
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Zəngli saat 

General Süleymani yeniyetmə olanda 
xalası oğlu Əhmədlə pullarını toplayıb 
Söhraba bir zəngli saat aldılar. Söhrab saatı 
görüb çox sevindi. O, tez-tez saatın zəngini 
qurur, dinləyib həzz alırdı. Qasim qardaşının 
sevindiyini görüb dedi: "Əgər onu hər gün 
sübh saat 5-ə qurub oyansan, xarab olmaz". 

Söhrab da böyük qardaşının sözünü 
dinləyib hər axşam yatanda onu saat 5-ə 
qururdu. Sübh çağı saatın zəngi çalanda 
Qasim Söhraba deyirdi: "İndi ki oyanmısan, 
qalx, sübh namazını da qıl". 

*** 
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General Süleymani uşaqlıqdan namazla 
tanış olmuşdu, onu heç vaxt tərk etmirdi. O 
bilirdi ki, namaz qılmayan adam şeytana 
aldanar və cəhənnəmə gedər. Bilirdi ki, İmam 
Mehdini (ə) sevindirən ən yaxşı iş namaz 
qılmaqdır. Buna görə də həm özü namaz 
qılırdı, həm də digərlərinin qılmasını 
istəyirdi. 

İndi isə böyüklərin köməyi ilə aşağıdakı 
hədisləri tamamla: 

Həzrət Məhəmməd (s): "Namaz cə... 
açarıdır". 

Həzrət Məhəmməd (s): "Namazlarını 
vaxtında qılan adamın ölümü ra... olar". 

İmam Hüseyn (ə): "Namaz mənim 
gözümün iş...". 

İmam Sadiq (ə): "Bizim şəf... namazı 
əhəmiyyətsiz sayana qismət olmaz". 

İmam Mehdi (ə): "Şey... burnunu heç bir 
şey namaz qədər ovmur". 
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Cəld azad edin 

General Süleymani Sistan və Bəlucistan 
vilayətinin ən təhlükəli qaçaqçılarından birini 
tutmuşdu. Bu qaçaqçı Əfqanıstandan İrana 
tiryək daşıyırdı, dəstəsi ilə birlikdə çoxlu 
hərbçi və əsgərləri də şəhid etmişdi. Bir gün 
Hacı Qasim xəbər göndərib onu söhbətə 
çağırdı. Qaçaqçı gələndə isə hərbçilər tez onu 
tutdular. 

Bir qədər sonra general Süleymani həmin 
təhlükəli qaçaqçının həbs macərasını İmam 
Xameneiyə danışanda ağa əmr etdi ki, bu 
saat zəng vur, onu azad etsinlər. Hacı Qasim 
cəld tapşırığı yerinə yetirdi, sonra isə ağadan 
soruşdu: 
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– Bu təhlükəli cinayətkarı niyə azad 
edirik? 

– Siz onu danışmağa çağırmışdınız, – ağa 
dedi. – Şiə öz qonağını aldatmaz. Bir neçə 
dəqiqə öncə dedim ki, azad edin, indi də əmr 
edirəm ki, onu aldatmadan həbs edin. 
Mərdliklə vuruşun və onu tutun. 

General Süleymani də ağır və mürəkkəb 
bir əməliyyatla onu yenidən həbs etdi. 

*** 
General bir çıxışında and içdi ki, kim 

İmam Xameneini qəbul etməsə, ona tabe 
olmasa, cəhənnəmə gedəcək. Onun özü 
deyirdi ki, mən ağanın icazəsi olmadan su da 
içmərəm. General Süleymani həmişə ağaya 
tabe olurdu. Sən də onun kimi olmaq 
istəyirsənsə, yaxşı fikirləş, gör hansı işlərlə 
rəhbərini sevindirə bilərsən. Misal üçün, dərs 
oxumaqla, ... 
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Xadimə 

Qasim Süleymani yeni dünyaya gəlmiş 
əkiz nəvələrini görmək üçün xəstəxanaya 
getdi. Tibb işçiləri onu görüb çox sevinir, 
amma yaxınlaşmağa utanırdılar. Onun özü 
tibb bacılarına yaxınlaşdı, çox səmimi şəkildə 
onlarla salamlaşıb hal-əhval tutdu. Onlar 
Hacı Qasimin səmimiyyətini görüb bir-bir 
ona yaxınlaşdılar. 

Həkimlər və digər tibb işçiləri yadigar 
şəkil çəkdirmək üçün onun ətrafına 
toplaşdılar. Hamı təbəssümlə şəklin 
çəkilməsini gözlədiyi bir vaxtda general 
birdən başını çevirib aralıda yeri silən 
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xadiməni çağırdı: "Gəlin, bizim yadigar 
şəklimizdə siz də olun". 

*** 
General Süleymani heç vaxt 

lovğalanmazdı. O, gücü, var-dövləti, savadı 
və gözəlliyi insanların daha yaxşı olmasına 
dəlil saymır, hamıya hörmət edirdi. Əlbəttə, 
o, imanlı insanlara daha çox hörmət edirdi. 
Yaxşı oğlum və əziz qızım, bir az fikirləş, 
aşağıdakı cümlələrin doğru, yoxsa yanlış 
olduğunu tap: 

Heç kimi peşəsinə görə ələ salmamalıyıq. 
Varlı insanlara daha çox hörmət 

etməliyik. 
Özümüzü digərlərindən üstün 

bilməməliyik. 
Təkəbbürlü insanlar sevimli olmurlar. 
Allah təkəbbürlü insanları sevmir. 
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Yalnız dərs oxuyun 

Hikmətullah Söhrabinin Suriyada 
şəhadətindən bir neçə gün ötürdü. Onun 
həyat yoldaşı və övladları korpus tərəfindən 
həzrət Zeynəbin ziyarətinə gedirdilər. 
General Süleymani də təyyarədəydi. Şəhidin 
xanımı onu görən kimi uşaqlarına dedi: 
"Gedin, hacı ilə salamlaşın". Uşaqlar əvvəlcə 
utandılar, sonra yaxınlaşmağa başladılar. 
General Süleymani onların hər birinə 
hədiyyə verdi, onlarla söhbət etdi. Sonra 
onları pilotun yanına apardı, birlikdə bir neçə 
şəkil çəkdirdilər. 

Şəhid Söhrabinin həyat yoldaşı iki ildən 
sonra generalı bir tədbirdə görüb dedi: 
"Uşaqlar çox istəyirlər ki, bizim evimizə 
gələsiniz". General dərhal qəbul edib dedi: 
"Baş üstə! Mütləq gələrəm!" 
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İki həftədən sonra Şəhid Söhrabinin evinə 
getdi. Məhəmmədlə İlya onun yanında 
oturub danışmağa başladılar. Onlar hacıya 
dedilər: 

- Biz də Suriyaya gedib şəhid olmaq 
istəyirik. 

- Yox, siz yalnız dərs oxumalı, atanızın nə 
üçün şəhid olduğunu bilməlisiniz, - Hacı 
Qasim dedi. - Yaxşı dərs oxuyub böyüyəndən 
sonra isə şəhid olsanız da, eybi yoxdur. 

*** 
Düşmənlər bizim savadsız olmağımızı, 

beləliklə də məcburən onların dedikləri ilə 
razılaşmağımızı istəyirlər. Düşmənlər 
ölkəmizin inkişaf etməsini istəmirlər. Onlar 
bizim böyük alimlərimizdən bir neçəsini 
şəhid ediblər. İndi böyüklərin köməyi ilə bir 
neçə şəhid alimin adını yaz: 

1. Şəhid Ayətullah Mürtəza Mütəhhəri 
2. Şəhid doktor Mustafa Çəmran 
3. ... 
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4. ... 
5. ... 
6. ... 
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Kremldə namaz 

Namaz vaxtı olan kimi Hacı Qasim tez 
namazını qılırdı; onun üçün fərqi yox idi ki, 
evdədir, səfərdədir, yoxsa döyüş yerində. Bir 
gün dostu İbrahim Şəhriyari ilə səfərə 
çıxmışdı. Azan vaxtı yolun kənarında 
dayanıb namazını qıldı, sonra dostuna dedi: 

"İbrahim, sənə maraqlı xatirə danışmaq 
istəyirəm; mənə çox şirin olan bir namazın 
xatirəsini. Rusiyaya getmişdim, Kreml 
sarayında prezidentlərini gözləyirdim. O 
gəlməzdən qabaq azan vaxtı oldu. Mən də 
qalxıb azan və iqamə dedim, orada namazımı 
qıldım. Hamı təəccüblə baxırdı. Namazdan 
sonra alnımı möhrə qoyub Allaha dedim: 
"İlahi, Sənə şükür olsun! Bir gün bu sarayda 
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İslamı məhv etmək üçün plan hazırlayırdılar, 
indi isə mən burada namaz qılıram". 

*** 
Bozbaşı tez yeməsən, soyuyar, daha dadlı 

olmaz. Şirin limonu tez yeməsən, acı olar. 
Dostun zəng vursa və sən tez cavab 
verməsən, narahat olar. Namaz da belədir; 
gec qılındıqda dəyəri azalır. Qasim 
Süleymani bilirdi ki, azan oxunanda Allah 
bizi namaza çağırır. Buna görə həmişə vaxtı 
gələn kimi namazını qılırdı. Yaxşı qızım və 
əziz oğlum, sən də hacıya söz ver ki, bundan 
sonra: 

Azan oxunan kimi namazını qılasan; 
Harada olsan, namazını qılasan, heç 

kimdən utanmayasan; 
Dostun namaz qılmırsa, onu da qılmağa 

həvəsləndirəsən. 
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Üzrxahlıq 

Qasim Süleymani uzun müddət Suriya və 
İraqda İŞİD-ə qarşı vuruşdu. O və dostları 
bəzən boş evlərdən istifadə etməyə məcbur 
olurdular. Bir dəfə Suriyada bir evə girməli 
oldular. Hacı Qasim gedəndə ev sahibinə 
məktub yazıb bu şəkildə üzr istədi: 

“Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə 
Salam. 
Mən kiçik qardaşınız Qasim 

Süleymaniyəm. Yəqin ki, məni tanıyırsınız. 
Evinizdəki Qurandan və dini kitablardan 

anladım ki, imanlı bir əhli-sünnə 
davamçısısınız. Biz dünyanın hər yerində 
əhli-sünnə davamçılarına böyük xidmətlər 
etmişik. İcazəsiz evinizə girməyə, ondan 
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istifadə etməyə məcbur olduğumuza görə 
sizdən üzr istəyirəm. Mən sizin evinizdə 
namaz qılmışam. İki rükət də sizin 
niyyətinizə qılıb Allahdan istəmişəm ki, 
aqibətinizi xeyirli etsin. Evinizə hansı ziyan 
dəymişsə, qarşılamağa hazıram. Bu, mənim 
İrandakı ev telefonumun nömrəsidir. Lütfən, 
əlaqə saxlayın. Sizin razılığınızı almaqdan 
ötrü nə desəniz, edəcəyəm. 

Qardaşınız Qasim Süleymani” 
*** 

Bir insanın başqa bir insanın bədəninə 
xəsarət yetirməsi necə qadağandırsa, onun 
mal-mülkünə xəsarət yetirməsi də eləcə 
qadağandır. Təsəvvür et ki, istəmədən 
dostunun velosipedinə ziyan vurmusan. İndi 
qısa bir məktubla ondan üzr istə. 

Allahın adı ilə 
Salam... 
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Yalnız səhərə qədər 

İŞİD-in böyük bir ordusu İraqın Ərbil 
şəhərinə çatmışdı. Bölgə rəhbərliyi 
amerikalılarla, fransızlarla, ingilislərlə, 
ərəbistanlılarla və digərləri ilə əlaqə saxladı, 
amma heç kim onlara kömək etmədi. Axırda 
İran rəhbərliyi ilə əlaqə saxlayıb onlardan 
kömək istədi. İranlılar tez Qasim 
Süleymaninin telefon nömrəsini verdilər. 
Hacı Qasim ona zəng vurmuş valiyə dedi: 

– Mən sabah sübh namazından sonra sizə 
köməyə gələcəyəm. 

– Sabah gecdir, indicə gəlin, – vali dedi. 
– Siz bu gecə onlarla vuruşun, mən sübh 

gələcəm. 
Hacı Qasim ertəsi gün sübh çağı əlli 

nəfərlə Ərbilə daxil oldu, tez döyüş yerinə 
gedib iraqlı hərbçilərə komandirlik etməyə 
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başladı. Bir neçə saatdan sonra isə İŞİD 
terrorçuları geri çəkildilər. Bir qədər sonra bir 
düşmən komandiri ələ keçirildi. Ondan "siz 
az qala bizi məğlub edəcəkdiniz, niyə geri 
çəkildiniz?" deyə soruşulduqda cavab verdi: 

– Hacı Qasimin sizə köməyə gəldiyini 
öyrəndik. Bununla da döyüşçülərimiz 
ruhdan düşdülər və biz geri çəkilməyə 
məcbur olduq. 

*** 
General Süleymani üçün kömək istəyənin 

kimliyinin fərqi yox idi. O, bir insanın 
ağladığını, kömək istədiyini bilən kimi ona 
yardıma gedirdi. Onun üçün şiə-sünni, 
məsihi-müsəlman, iranlı-iraqlı fərqi yox idi. 
Sən də müxtəlif işlərlə məzlumlara kömək 
edə bilərsən. Məsələn: 

Zalımlarla vuruşanlara maddi kömək ...; 
Daxılındakı pulun bir hissəsini 

məzlumlara yardım üçün ...; 
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Ata və anana xatırladasan ki, düşmən 
ölkələrin məhsullarını ...; 

Yürüşlərdə iştirak edib zalımlar əleyhinə 
şüar ... . 
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Təvazökarlıq 

Qasim Süleymani hərbçi dostları ilə 
ezamiyyətə getmişdi. Yolda axşama 
düşdülər, istirahət etmək üçün bir hərbi 
posta girdilər. Onlar on dörd nəfər idilər, 
postda isə cəmi bir boş otaq vardı, içində də 
cəmi bircə çarpayı. Fəttahi Qasim 
Süleymaninin istirahət etmək üçün başqa bir 
otağa gedəcəyini düşünüb özü həmin 
çarpayıda uzandı. 

Bir neçə dəqiqədən sonra Hacı Qasim 
otağa girdi. Fəttahi onun yatmağa yer 
axtardığını görüb tez çarpayıdan endi. Lakin 
nə qədər israr etdisə, "siz komandirsiniz, 
gərək çarpayıda yatasınız" dedisə, Hacı 
Qasim razılaşmadı, mehribancasına dedi: 
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"Mən komandirəm və sənə əmr edirəm ki, 
çarpayıda yatasan". Özü də həmin çarpayının 
yanında kiçik bir yer tapıb yatdı. 

*** 
Qasim Süleymani heç vaxt özünü 

digərlərindən üstün tutmurdu. O, təkəbbürlü 
insanlardan Allahın acığının gəldiyini bilirdi. 
Hacı çox təvazökar idi, hamı ilə mehriban 
davranırdı. Əziz oğlum və qızım, gələcəkdə 
prezident, nazir, komandir, idarə rəisi və ya 
həkim olsan, insanlarla necə davranarsan? Bu 
sualın cavabını bir neçə sətirdə yaz. 

............................. 
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İntizamsız əsgər 

Kirmanda, Sarəllah diviziyasının 
hüseyniyyəsində iclas idi. Zabitlər öndə, 
əsgərlər də arxada oturmuşdular. Çox önəmli 
toplantı idi, Tehrandan qonaq dəvət 
olunmuşdu. Çıxışın ortasında əsgərlərin biri 
ayaqlarını uzatdı və dayanmadan yanındakı 
ilə danışmağa başladı. Həm ayağını 
uzatması, həm də danışması ilə ətrafdakıların 
diqqətini dağıdırdı. Bir neçə nəfər işarə ilə 
ona düzgün oturmasını və danışmamasını 
bildirdi, o isə məhəl qoymadı. 

Tədbirdən sonra Hacı Qasim onu çağırıb 
mehriban şəkildə dedi: "Qardaşım, əzizim, 
ədəb-ərkanlı oturmadın, nizam-intizama 
əməl etmədin. Rəsmi toplantı idi, Tehrandan 
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çıxış etməyə adam çağırmışdıq. Qanuna görə, 
səni cəzalandırmalıyam, amma Quranın 30-
cu hissəsindəki kiçik surələri əzbərləsən, səni 
cəzalandırmaram". 

*** 
General Süleymani Quranı çox sevirdi. 

Yanında həmişə balaca bir Quran olardı, 
imkan tapan kimi oxuyardı. O, Quran 
oxuyan uşaqları çox sevir, onlara xüsusi 
hörmət edirdi. Əgər onun səni də çox 
sevməsini istəyirsənsə, elə indicə qərara gəl 
ki, bundan sonra hər axşam bir qədər Quran 
oxuyasan. 
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Misirli qonaqlar 

Bir dəfə Misirdən rəsmi qonaqlar 
gəlmişdilər. Onlar İranın vəzifəli şəxsləri ilə 
görüşüb bəzi müqavilələr imzaladılar, 
səfərlərinin axırıncı günündə dedilər: "Biz 
beşcə dəqiqəliyə olsa da, Qasim Süleymanini 
görmək istəyirik. Misir prezidenti bizə deyib 
ki, mütləq onunla görüşün. Biz xalqımıza 
Qasim Süleymani ilə görüşdüyümüzü 
söyləsək, çox sevinəcəklər". 

Qasim Süleymani qonaqları qapının 
önündə qarşıladı, hamısına xoşgəldin dedi, 
onlarla hal-əhval tutdu. Bu zaman vacib bir 
telefona cavab vermək üçün otaqdan çıxmalı 
oldu. Qonaqlar onları müşayiət edən 
iranlıdan soruşdular ki, bəs Qasim Süleymani 
nə vaxt gələcək? Həmin iranlı onlara dedi: 
"Qapının önündə sizi qarşılayan şəxs 
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Süleymani idi". Onlar çox təəccüblənib 
dedilər: "Biz elə bilirdik ki, o, kobud və 
tələbkar adamdır. Bu kişi isə çox mehriban və 
sevimlidir!" 

*** 
İmamlarımız buyurublar ki, dindarlıq, 

namaz, gözəl rəftar, təvazökarlıq və 
səxavətlilik insanın sevilməsinə səbəb olar. 
Qasim Süleymanidə bütün bu xüsusiyyətlər 
vardı. Mən də çalışacağam ki: 

Həmişə dinin hökmlərinə əməl ... 
Heç vaxt namazımı qəzaya ... 
Heç kimlə kobud rəftar ... 
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Tənbəllik olmaz 

Qasim Süleymani tənbəl adamları 
sevmirdi. O, uşaqlıqdan həm işləyir, həm də 
idmanla məşğul olur, İslam düşmənlərinə 
qarşı vuruşmaq istəyirdi. O bilirdi ki, bədəni 
zəif olsa, düşmənləri məğlub edə bilməz. 
Kirman şəhərində karate və fitnes klublarına 
gedib bir müddətdən sonra müəllim də 
olmuşdu. 

Şəhadətindən bir neçə il öncə əhalinin 
köməyi ilə kəndlərində bir idman mərkəzi 
tikdirmişdi. Bir müddətdən sonra həmin 
zalda idman yarışları keçirildi. Yarışlardan 
sonra Hacı Qasim oraya getdi, uşaqların 
önündə çıxış edib dedi: "İdmanla məşğul 
olmanıza sevinirəm. Bir yeniyetmə həmişə 
idmanla məşğul olmalıdır ki, gələcəkdə 
ölkəsinə faydası toxunsun. İdman etməsəniz, 
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tənbəl olarsınız. Tənbəl adam isə işlərində 
uğur qazana bilməz". 

O, çıxışından sonra birinci yeri tutmuş 
komandaya Məşhədə ziyarət biletləri, 
digərlərinə də başqa hədiyyələr verdi. Axırda 
uşaqlarla kollektiv şəkil çəkdirdi. 

*** 
Əgər bir adamın burnu çox uzun, ayaqları 

çox qısa və ya gözləri bir nöqtə boyda olsa, 
nə baş verər? Düz tapdın, çox gülməli 
görünər. Bədənin bütün üzvləri öz qədərincə 
olmalıdır; nə çox böyük, nə də çox kiçik. Sən 
də Qasim Süleymani kimi ölkənə faydalı 
olmaq istəyirsənsə, gərək imanlı, savadlı və 
sağlam olasan. Odur ki, Allaha ibadətlə və 
dərs oxumaqla bərabər, idmanı da yaddan 
çıxarma. Əzizim, əgər idman etməsən, 
bədənin zəifləyər və ölkənə xidmət edə 
bilməzsən. Elə indicə qərara gəl ki, gündə azı 
15 dəqiqə idman edəsən. 
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Mən də hamı kimi 

Əkiz nəvələri vaxtından bir qədər tez 
doğuldu, buna görə də xüsusi qulluğa 
ehtiyacları oldu. Bir neçə gündən sonra 
Qasim Süleymani əkizləri həkimə apardı. 

Həkimin qəbulunda çoxlu adam vardı. 
Katibə hacını görən kimi həkimə xəbər verdi, 
həkim tez otaqdan çıxıb onu içəri dəvət etdi. 
General Süleymani nəvələrindən birini 
qucağına götürmüşdü. Həmin halda həkimlə 
hal-əhval tutandan sonra dedi: "Mən də hamı 
kimi bir adamam, başqalarından nə fərqim 
var ki, növbəsiz girim?! Yox, cənab doktor, 
katibədən vaxt almışam, burda oturub 
növbəmi gözləyəcəm". 

Hacı Qasim bir-iki saat oturub növbə 
gözlədi. Uşaqların müayinəsi bitəndən sonra 
isə üzüyünü həkimə hədiyyə verib dedi: 
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"Cənab doktor, dəyərli peşəniz var, qədrini 
bilin". 

*** 
General Süleymani özünü hamı kimi 

bilirdi. O, heç vaxt təkəbbürlülük etmir, 
özünü başqalarından üstün saymırdı. 
Tərəfkeşlikdən çox acığı gəlirdi, heç vaxt nə 
özü, nə də övladları və ya yaxınları üçün 
tərəfkeşlik etmədi. İndi isə aşağıdakı doğru 
və yanlışları təyin edin: 

Çörək növbəsində başqalarından irəli 
keçmək: 

Kiçik qardaş və ya bacını qaldırıb yerində 
oturmaq: 

Oyunda kələk gəlməmək: 
Gücsüz adamlara güc tətbiq etmək: 
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Şəhid qızının məktubu 

Məhəmmədhüseyn general Süleymanini 
görməkdən ötrü soyuq qış havasında iki saat 
dostu Əligilin evinin önündə dayandı. Əli 
demişdi ki, bu gün general bizə gələcək. 
Məhəmmədhüseyn onu görən kimi 
yaxınlaşdı, salamlaşandan və hal-əhval 
tutandan sonra dedi: "Sən yalnız hərəm 
şəhidlərinin evlərinə gedirsən?"  

– Yox, mən bütün şəhidlərin evlərinə 
gedirəm, – deyə Hacı Qasim cavab verdi. 

– Mənim anamın atası İran-İraq 
müharibəsində şəhid olub, bizə də gələrsən? 

Bir gün Məhəmmədhüseynin atasına zəng 
vurub dedilər ki, Hacı Qasim bu gün sizə 
gələcək. Məhəmmədhüseynin anası tez evi 
səliqəyə saldı, qonaqlar gələndə qapını özü 
açdı. Hacı Qasim tez-tez ona "qızım" deyib 
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atası barədə suallar verirdi. Şəhid qızı 32 
ildən sonra ilk dəfə sanki atası ilə danışdığını 
hiss edirdi. General gedəndən sonra tez kağız 
və qələm götürüb ona təşəkkür məktubu 
yazdı. Hacı Qasim ona cavab məktubunda 
dedi: "Qızım Səidə, tapşırmışam ki, 
dünyadan köçəndə sənin məktubunu 
kəfənimin arasına qoysunlar və Allah ona 
görə mənim günahlarımı bağışlasın". 

*** 
General Süleymani həmişə şəhid 

ailələrinə hörmət edir, şəhid övladlarını 
sevindirmək üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. 
O bilirdi ki, şəhidlərin və onların ailələrinin 
bizim boynumuzda böyük haqları var. Sən 
də bəzi işlərlə şəhid övladlarını sevindirə 
bilərsən. Məsələn, bir neçə dostunla birlikdə 
hədiyyə alın və bir şəhid övladını görməyə 
gedin. 
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Qasim əmi 

General Süleymani 2019-cu ilin yayında 
Şəhid Mehrabigilə gedib qonaq otağında 
oturdu. Zeynəblə Fatimə də kreslonun sağ-
solunda oturdular. Bir qədər xoş-beşdən 
sonra Zeynəb dedi: 

– Mən həmişə dostlarıma deyirəm ki, siz 
bizim əmimizsiniz. Sizi “Qasim əmi” 
çağırsam olar? 

– Bu, mənimçün şərəf olar, – Hacı Qasim 
cavab verdi. 

– Qasim əmi, mənim otağıma gedəkmi? 
Hacı otağa girib hər tərəfinə nəzər saldı, 

gözləri Şəhid İmad Müğniyə ilə oğlu Cihad 
Müğniyənin şəkillərinə sataşdı, götürüb xeyli 
baxdı, ah çəkib Zeynəbə dedi ki, Hacı İmadın 
şəhadətindən iki dəqiqə qabaq onun yanında 
olub. 
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– Düşmən Hacı İmadla üz-üzə vuruşmağa 
cürət etmirdi, buna görə helikopterlə 
maşınını vurdu. Oğlu Cihad Müğniyəni də 
elə şəhid etdilər, – deyə hacının gözləri 
yaşardı. – Qızım, mən bu gün İmam Rzanın 
(ə) ziyarətinə “şəhadət sənədi”mi 
imzalatdırmağa gəlmişəm. Dua et, mən də 
Hacı İmad və oğlu kimi şəhid olum. 

*** 
Hacı Qasim heç vaxt şəhid ailələrini 

yaddan çıxarmır, vaxt tapan kimi onların 
uşaqlarına baş çəkir, atalarının xalq üçün 
necə fədakarlıqlar etdiyini söyləyirdi. Sən də 
bir şəhid övladına bir neçə sətirlik məktub 
yaz, ona və atasına təşəkkür elə. 

.................. 
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Şəhadət arzusu 

General Hüseyn Mərufi Hacı Qasimin 
köhnə dostlarından idi. Onlar İran-İraq 
müharibəsində tanış olmuşdular. Hacı 
Hüseyn deyir: "Biz bir-birimizi çox sevirdik. 
Mən Qasim Süleymaniyə məktub yazanda 
axırında belə imza qoyurdum: Sizin kiçik 
əsgəriniz. Hacı Qasim də cavab yazanda 
axırında belə qeyd edirdi: Sizin kiçik 
qardaşınız”. 

General Mərufi 2006-cı ildə Məkkəyə 
gedəndə sağollaşmaq üçün Hacı Qasimlə 
görüşmüş, bir neçə dəqiqə söhbətləşmişdilər. 
Sağollaşanda hacı dostunu qucaqlayıb 
öpmüş, əlini çiyninə qoyub demişdi: 
"Hüseyn, gözlərin ilk dəfə Allahın evini 
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görəndə Ondan istə ki, mən Onun yolunda 
parça-parça olub şəhadətə qovuşum". 

*** 
General Süleymani deyirdi: "İnsan şəhid 

kimi yaşamasa, heç vaxt şəhid ola bilməz. 
Şəhidlər qeybət etmir, yalan danışmır, 
dostlarını ələ salmır, namaz qılır, İmam 
Mehdini (ə) gözləyir, rəhbərlərinə tabe olur 
və yüzlərlə digər yaxşı iş görürdülər. Yaxşı 
oğlum və əziz qızım, sən də şəhidlərin 
yolunu davam etdirmək istəyirsənsə, onların 
həyatlarını öyrən və onlar kimi yaşamağa 
çalış. 

 
 



 51 

 
 
 

Amma... 

General Süleymani uşaqları çox sevirdi. 
O, təxminən qırx il İslam düşmənlərinə qarşı 
vuruşmuşdu. O, düşmənlərin ölkəmizi 
dağıtmaması, təhlükəsizliyini pozmaması 
üçün çoxlu gecələr yatmayıb oyaq qalmışdı. 
General Süleymani dəfələrlə İraqa və 
Suriyaya getmiş, oradakı uşaqları xilas etmək 
üçün İŞİD-lə vuruşmuşdu. Uşaqlar da onu 
çox sevir, ona "Qasim əmi" deyirdilər. İndi 
isə, əziz qızım və yaxşı oğlum, qələmini 
götür, Qasim əmiyə bir məktub yaz və ürək 
sözlərini ona söylə. 

Allahın adı ilə 
Salam, Qasim əmi! 
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Suallar 
1. General Süleymani hansı ölkədən 

dostuna zəng vurub ceyranlara ot verməsini 
xahiş etdi? 

a) Suriya b) İraq c) Yəmən ç) Heç biri 
2. Şəhid Söhrabinin övladları general 

Süleymaniyə şəhid olmaq istədiklərini 
söyləyəndə general onlara nə dedi? 

a) Yalnız dərs oxuyun. b) İdman edin. c) 
Namaz qılın. ç) Hamısı. 

3. Qasim Süleymani yeniyetməlikdə kimə 
saat almışdı? 

a) Dostuna. b) Xalası oğluna. c) 
Qardaşına. ç) Əmisi oğluna. 

4. General Süleymani əsgərin intizamsız 
hərəkəti qarşısında necə rəftar etdi? 

a) Onu cəzalandırdı. b) Ona dedi ki, 
Quranın 30-cu hissəsini əzbərləsin. c) Onu 
məzuniyyətdən məhrum etdi. ç) Hamısı. 
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5. General Süleymani Ərbil şəhərini xilas 
etmək üçün neçə nəfərlə oraya yollandı? 

a) 30 b) 50 c) 100 ç) 1000 
6. General Süleymanidən kim "sizi 

“Qasim əmi” çağıra bilərəmmi?" deyə 
soruşdu? 

a) Şəhid Mehrabinin qızı. b) Şəhid 
Söhrabinin oğlu. c) Şəhid Kaziminin oğlu. ç) 
Heç biri. 

7. General Süleymani hansı ölkənin 
prezident sarayında namaz qıldı? 

a) Türkiyə. b) Fransa. c) Almaniya. ç) 
Rusiya. 

8. General Süleymani hansı dostundan 
xahiş etdi ki, Allah evinin yanında onun 
şəhid olması üçün dua etsin? 

a) General Mərufi. b) General Fəzli. c) 
General Səfəvi. ç) General Cəfəri. 
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9. Misirli qonaqlar general Süleymaninin 
hansı xüsusiyyətindən təəccübləndilər? 

a) Xarizma. b) Mehribanlıq. c) Fiziki güc. 
ç) Hamısı. 

10. General Süleymani Əhli-beyt 
əzadarlığı üçün vəqf etdiyi evinin adını nə 
qoydu? 

a) Beytüz-Zəhra. b) Hüseyniyyə. c) 
Fatimiyyə. ç) Heç biri. 

 
Adı və soyadı: 
Telefon nömrəsi: 
 
 
 
 
 


