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 ! طالبان جهاد چگونگی
 
 

 اعم را ما   عزیز هموطنان  از  تن  ها   هزار  جهاد  مقدس  نام  از  استفاده با  کنون  تا   تاسیس  بدو  از طالبان  تروریستی  گروه
  نموده   معلول  و  معیوب  را دیگر  تن هزاران  و  کشاینده  خون  و  خاک به  را سفیدان  محاسن  و  زنان  ،  جوانان ،  اطفال  از

 با  ،  اند نکرده دریغ ما  هموطنان مقابل در رحمانه بی کشتار گونه هیچ از ، ساختند یتیم را اطفال و بیوه را زنان
 که نشاندند غم گلیم به سال بیست از بیشتر را ما  ملت و یافتند پرورش پاکستان کشور در اسالم دین نام از استفاده

 . سازند می نافذ را اسالمی قانون و گرفته پیشه را جهاد آنها  گویا 
 توافق  این  امضائ  از  بعد  گویا   که  یافته  دست  توافق  یک  به  امریکا   های  نماینده  با   مذاکرات  از  بعد  نامبرده  گروه  اکنون

 میداشتند  اظهار  همواره  شان  تبلیغات  و  ها  گفته  در  آنان  ،  شیدک  خواهند  دست  جنگ  از  و  داده  در  تن  صلح به  آنان  نامه
 که گردید واضح داد خواهند ادامه قیامت روز تا  را شان جهاد اصطالح به و کرد نخواهند معامله کفار با  هرکز که

 و اهداف و          هستند تشنه مسلمان ملت این خون به بوده منطقه های کشور گوش به حلقه غالمان متذکره گروه
 . مینمایند عملی کشور در شانرا باداران و شخصی اغراض

 طرف از اسالم علیه جنگ با  روئی رویا  برای ها  راه بهترین : است  گفته چنین اسالم منظر از جهاد حالیکه در
 طرف به که تیری هر به که است واجب اسالمی امت بر میگیرد صورت دیگران یا  مسلمانان فرزندان از بعضی

 در  عقلی  دالیل  با   ید  با  میکنند  مبارزه  اسالم با   زبان  و  تکفیر  با   که  کسانی  بدهد  آن  خور  در  جوابی  میشود  شلیک  ماسال
 شود دفع باید میکند مبارزه اسالم با  اقتصادی بعد از کسانیکه برداشت شان عقاید بطالن از پرده شرعی دالئل کنار

 رهبران سرمایه که میدانید امروز ، جنگید با  آنها  با  متناسب اسلحه با  باید میجنگند اسالم با  مسلحانه کسانیکه با  و
 از که  هنگفتی های  پول و زکات و عشر نام تحت مظلوم مردم از پول اوری جمع ، مخدر مواد حرام راه از طالبان
 فریب ا آنه دستان زیر و میبرند بسر نوش و عیش در پاکستان کشور در میگردد سرازیر آنها  به متخاصم  های کشور

 بزرگی  فتنه  و  نموده  جنگ  اعالن  مسلمانان  با   طالبان  امروز  هستند  جنگ  درگیر  کشور  در  مسلمانان  با   و  خورد  را  آنها 
 نخواهند شده فروخته و زبون گروه به را کار این اجازه بوم مرز این دلیر سربازان اما  است راه در آنها  جانب از
 .داد
 و   است  دوزخ  شان  جایگاه  بگیر  سخت  آنها   به  و  کن پیکار  و  جهاد منافقان  و  کافران  با   پیغمبر ای  :  میفرماید  تعالی  هللا

 کفار  با  جهاد  مانند  منافقان  با   جهاد  که  است  بدیهی  (73  آیت  توبه  )سوره  است  جایگاهی  زشت چی  و  سرنوشت  بد  چی
 . است تیر  و شمشیر با  کفار جهاد و است بیان و علم با  منافقان جهاد نیست
 در آنان که این به نظر و  میگردند  محسوب کنونی قرن منافقین  جمله از و نمایند می عمل منافقان مانند طالبان امروز

  رواه جهاد آنها  با  و بوده القتل واجب طالبان گروه اند  نموده جنگ اعالن مسلمانان با  و نموده برپا  فتنه افغانستان
 . میباشد

  در  که هستند مفافقانی آنها  زیرا است فرض طالبان گروه با  جهاد که گردید ضحوا اکنون فوق دالئل از استنباط با 
 . اند گردیده ظاهر اسالم دنیای در امروز طالب لباس
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