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 در سرکوب طالبان تردید نکنید
 (بیان حکم شرعی)

 
اند، و از این رو هر گونه مقاومت در برابر آنان جایز و بلکه سرکوب  کش طالباْن متجاوز، بغاوتگر، تبهکار و آدم

 .شان از نظر شرعی واجب است
 

، آمده است که اگر دو گروه از مومنان با هم جنگیدند باید آنان را به صلح ۹در قرآن مجید، سوره حجرات، آیه 
فقاتلوا “دعوت کرد، اما اگر یکی از آنان تن به صلح نداد و خواهان جنگ بود او بغاوتگر است و باید با او جنگید: 

کند بجنگید تا تا به فرمان خدا که صلح  ه بغاوت و سرکشی مییعنی با آن دسته ک” التی تبغی حتی تفئ إلی أمر هللا
 .است تن در دهد

 
کنند، و آنان از زمانی که با  از چندین سال است که دولت و مردم افغانستان طالبان را به صلح دعوت می

ا جنگ بیشتر طلبی را ب  اند با مسلمانان افغانستان جنگ خود را شدت بخشیده، و جواب صلح ها صلح کرده یئامریکا
 .اند. جنگ با بغاوتگر فرض است  دهند. آنان بغاوت خود را ثابت کرده می
 

من قُتل دون “کنند. پیامبر اسالم گفته است:  مردمی که در مقابل طالب هستند از جان، مال، و ناموس خود دفاع می
حیح بخاری( یعنی هر کس که )ص” ماله فهو شهید، و من قُتل دون نفسه فهو شهید و من قُتل دون اهله فهو شهید

  .برای دفاع از مال خود، یا از جان خود و یا از خانواده خود کشته شود شهید است
 

، که مشهور به آیه محاربه است، حکم ۳۳اند، در سوره مائده، آیه   عالوه بر بغاوت، طالبان مرتکب محاربه شده
أن یقتّلوا أو یصلبوا أو “عذاب ممکن آمده است:  شوند شدیدترین کسانی که سبب اغتشاش، خرابکاری و ناامنی می

یعنی: اینکه به سختی به قتل برسند، یا به دار آویخته شوند، یا ” تقطع أیدیهم و أرجلهم من خالف أو ینفوا من األرض
 .دست و پای شان به طور بر عکس بریده شود یا به سرزمین دیگری تبعید شوند

 
های حدیث،   شود، و در کتاب کنند در شریعت اسالمی به آن فتنه گفته می ان میها، کاری که طالب  افزون بر همه این

وجود دارد که به اعمال کسانی مانند خوارج و ” الفتن و المالحم“به شمول صحاح سته، باب مخصوصی زیر عنوان 
، و در سوره ۱۹۳شوند در سوره بقره، آیه  گران پرداخته شده است. حکم کسانی که مرتکب فتنه می دیگر اغتشاش

یعنی با ” و قاتلوهم حتی ال تکون فتنة“، بیان شده است که باید تا سرکوب نهایی شان با آنان جنگید: ۳۹انفال، آیه 
 .ای باقی نماند آنان بجنگید تا فتنه

 
 .ها هستند  با توجه به این دالیل، طالبان مستحق شدیدترین سرکوب

 
ها که به خانه و کاشانه کسی حمله کنند، بلکه این طالبان و حامیان  اند به آن طرف مرز مردم و سربازان ما نرفته

  .کنند های ما حمله می بینند و سپس بر شهرها و خانه تروریست خارجی شان هستند که در بیرون مرزها آموزش می
 

. اینجا متجاوز بر مردم را مساوی دانستن با کسی که مدافع مردم است، و این را برادرکشی نامیدن، حماقت است
جنگ بین دو گروه متخاصم نیست، بلکه جنگ دفاعی مردمی است که بر سِر خانه و زندگی خود هستند در برابر 

رحم و بدخواِه این وطن. در اینجا تقابل حق و باطل است. مردمی  ستیز، بی  گروه قسی القلب، وحشی، جاهل، مدنیت
کنند بر باطلند.. طالبان و  ها حمله می بر شهرها و ولسوالیکنند بر حقند و طالبان که  که از سرزمین خود دفاع می
 .باطالن در لفظ و معنا مشابهند

 .در سرکوب طالبان هیچ تردیدی نکنید
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