İslam İnkılabı Liderinin şehit Süleymani’nin şehadetinin ikinci yıl
dönümü arifesinde şehidi anma heyeti üyeleri ve ailesi ile görüşmesi - 1
/Jan/ 2022

İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü’nün şehit komutanı General
Hac Kasım Süleymani’nin akan kanı sayesinde bugün direniş cephesi daha da güçlü olduğunu ve iki yıl öncesine
kıyasla daha umutlu olduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü’nün şehit komutanı General Hac Kasım Süleymani’nin şehadetinin
ikinci yıl dönümü arifesinde şehidi anma heyeti üyeleri ve ailesi Cumartesi günü sabah saatlerinde İslam İnkılabı
Lideri Ayetullah Hamanei ile görüştü.
Görüşmede Ayetullah Hamanei sadakat ve ihlas, şehit Süleymani mektebinin özeti ve simgesi olduğunu belirtti.
Şehit Süleymani bölge gençleri arasında bir modele dönüştüğünü kaydeden Ayetullah Hamanei, şehit Süleymani İran
ve İslam dünyasında en çok sevilen hem milli kişiliği ile ve hem ümmet arasında seçkin bir şahsiyet olduğunu
vurguladı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei General Hac Kasım Süleymani’nin şehadetini milli ve uluslararası İslami
bir hadise olduğunu belirterek şöyle ekledi:
İran genelinde Hac Kasım’ı kendiliğinden gelişen hareketle anma etkinlikleri milletin bu seçkin şehide yönelik
kadirşinaslığı konusunda öncü olduğunu gösteriyor.
Ayetullah Hamanei Kur'an'ı Kerim’in bazı ayetlerine istinat ederek şöyle devam etti:
Sadakat ve ihlas Süleymani mektebinin özü ve temelidir, öyle ki hem hayatını ve hem şehadetini bereketli yaptı ve
şehadet biçimi de ilahi fazl sayesinde hücceti tüm Allah’ın kullarına ve İslam düşmanlarına tamamladı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şehit General Hac Kasım Süleymani’nin Allah teala ile ahdine tam olarak
bağlı kaldığını ve İmam Humeyni -ks- ve İslam dini ve İslam inkılabı ülküleri ile sadakat temelinde teamülde
bulunması da onun faaliyetlerini bereketlendirdiğini belirterek şöyle dedi:
İran milletinin sevgili serdarı, ülkülerin uğruna cihat yükünü tüm benliği ile tahammül etti ve büyük bir titizlikle
ömrü boyunca İran milleti ve İslam ümmetine karşı görevlerine bağlı kaldı.
Ayetullah Hamanei bazılarının bilerek veya bilmeyerek düşmanların “millet ve ümmet” ayrımı gibi bir yalanı ve
ikilemi yaygınlaştıranları eleştirerek şöyle ekledi:
Şehit Hac Kasım İran ve İslam dünyasında en çok sevilen hem en milli ve hem en ümmetçi bir şahsiyet olduğunu
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ispat etti.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şehit Süleymani’nin cenaze törenine on milyonlarca vatandaşın katıldığına
işaretle şöyle devam etti:
Bu gerçek Hac Kasım’ın en milli çehre olduğunu ve halen de öyle olduğunu gösterdi; üstelik onun İslam dünyasında
artan anısı ve nüfuzu da sevgili Süleymani’nin İslam dünyasının en ümmetçi çehresi olduğunu gösterdi ve halen de
öyledir.
Hac Kasım’ı yılmaz ve hayret uyandıran emek ve çabanın simgesi niteleyen Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:
İran milletinin kahraman serdarı tüm çalışmalarında ve sınırsız faaliyetlerinde takdire şayan şecaat, cesaret ve aynı
zamanda akılcılıktan yararlanıyor ve düşmanı, imkanlarını ve araç gereçlerini en titiz şekilde tespit ettikten sonra
zerre kadar korkmadan büyük bir güç ve tedbirle mücadele meydanına ayak basıyor ve acayip işlere imza atıyordu.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei beyanatının devamında İran milletinin General Süleymani’nin şecaat ve
korkusuzluğunu takdir etmesi, Hac Kasım’ın ilahi ahde bağlı kalmasının sonucu olduğunu vurguladı.
İhlas ve Allah için çalışmak, şehit Süleymani’nin bir başka özelliği ve çalışmalarının bereket kaynağı olduğunu
belirten Ayetullah Hamanei şöyle devam etti:
Hac Kasım görünmekten kaçardı; asla gösteriş ve boş yere konuşma ehli değildir, nitekim on milyonların cenaze
törenine katılması ve adı ve anılarının yaşatılması onun bu dünyada ihlasına verilen ilk ilahi mükafattı.
General Süleymani şehit düştükten sonra İslam dünyası ve bölge gençlerinin modeli ve kahramanı olduğunu belirten
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:
Bugün şehit Süleymani bölgemizde umut, öz güven, cesaret ve direniş ve zaferin şifresidir, nitekim bazılarının tabiri
ile şehit Süleymani düşmanları için General Süleymani’den daha tehlikelidir.
Ayetullah Hamanei şöyle ekledi:
Bazıları Süleymani, Mühendis ve silah arkadaşları şehit olunca iş biteceğini zannediyordu; ancak bugün onun aziz ve
mazlumane akan kanının bereketi ile Amerika Afganistan’dan kaçtı, Irak’ta çekildiğini söylemeye zorlandı ve
muharebe gücü olmadan müsteşar olarak Irak’ta kalacağını ilan etti; gerçi Iraklı kardeşler bu konu karşısında uyanık
olmaları gerekir, Yemen’de de direniş cephesi sürekli ilerliyor, Suriye’de düşman bataklığa saplandı ve geleceğe
dönük hiç bir umudu yok; genel bir değerlendirmede bugün bölgede direniş ve istikbar karşıtı akımın iki yıl
öncesine göre daha da neşeli ve daha umutlu çalıştığını ve hareket ettiğini söyleyebiliriz.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei şehit Süleymani’nin şehitlerin çocuklarına karşı şefkatli davranışına işaretle
şöyle dedi:
Sevgili Süleymani şehit ailelerine karşı onca şefkatli olmasına karşın iç ve dış eşkıyaya ve fasıklara karşı tavrı çok
kesin ve sertti, öyle ki hatta bir bölgede varlığına ilişkin haber düşmanın moralini çökertmeye yetiyordu.
Müstekbir güçlerin şehit Süleymani’ye karşı sanal ortamda tavırları ve adını silmeleri sadece bu değerli şehidin
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adından ve başkalarına örnek olmasından duydukları korkuyu yansıttığını belirterek şöyle dedi:
Günümüz dünyasında sanal ortam müstekbirlerin tekelindedir. Bu gerçek ülkemizin sanal ortam yetkililerini
düşmanların istedikleri her yerde ve her zaman sanal ortamda böyle davranmalarına müsaade edilmeyeceği şekilde
hareket etmeleri konusunda uyarmalıdır.
Şehit Süleymani ebediyen unutulmayacak ve yaşayacak bir gerçek olduğunu belirten İslam İnkılabı Lideri Ayetullah
Hamanei Ayetullah Hamanei şu vurguyu yaptı:
Hac Kasım’ın Trump ve onun gibilerinden oluşan katiller tarihte unutulacak isimlerdir ve hepsi tarih çöplüğüne
gömülecektir; tabi dünyevi cinayetlerinin hesabını verdikten sonra.
Ayetullah Hamanei şehit Süleymani’nin ailesini, silah arkadaşlarını, dostlarını ve özellikle Kudüs Gücü komutanı
General Kaani’yi şehit Süleymani’nin yolunu izledikleri ve direnişin mübarek çizgisini ileriye doğru taşıdıkları için
takdir ederek, yüce Allah kendisinin iradesi ve hedefleri doğrultusunda hareket edenlere yardım ve zafer vaadinde
bulunduğu, bu vaat İran milletini de kapsayacağını vurguladı.
İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’nin beyanatından önce şehit Süleymani’nin kızı ve şehit Süleymani vakfı
Başkanı Zeyneb Süleymani vakfın faaliyetleri ve direniş şehitlerini ikinci yılında anma etkinlikleri için kurulan
merkezin çalışmaları hakkında bir rapor sundu.
Yine İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami de yaptığı kısa konuşmada şehit
Süleymeni’nin İslam ümmetinin gençlerine ilham kaynağı olduğunu belirterek şöyle dedi:
Düşman o cinayetle direniş nurunu söndürmek istedi, fakat şehitlerin akan kanının mucizesi direnişin ilerlemesine
ve düşmanı tüm cephelerde püskürtmeye sebep oldu.
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