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بِـسِ ـم ه
ِاَّللِالـ هرحِـمِ ـنِال ـ هرحِـي ـم
Mencermati dinamika, perkembangan politik, situasi keamanan dan kehidupan rakyat
dan umat Islam di Afghanistan serta berbagai respons masyarakat secara luas di
dalam dan luar negeri, dengan ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia
menyampaikan beberapa taushiyah sebagai berikut:
1. Mengimbau kepada para pemimpin politik dan suku serta semua pihak di
Afghanistan untuk mengedepankan musyawarah, perdamaian, persatuan,
persaudaraan, tolong menolong, sehingga tercipta tatanan kehidupan
kemasyarakatan dan kebangsaan yang lebih kuat, berdaulat, dan bermartabat di
Afghanistan. Sesuai perintah Allah SWT dalam al-Quran al-karim sbb:

... َوأ َْم ُرُه ْم ُش َورى بَْي نَ ُه ْم....

… dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka… (QS.
As-Syura: 38)

ون
َ َّ ون إخ َْو ٌة فَأَ ْص ِل ُحوإ ب َ ْ َْي َأخ ََو ْي ُ ُْك َوإت َّ ُقوإ
َ إَّلل ل َ َعل َّ ُ ُْك تُ ْر َ َُح
َ ُإن َّ َما إلْ ُم ْؤ ِمن
ِ
ِ
mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah

Sesungguhnya orang-orang
antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar
kamu mendapat rahmat. (QS. Al-Hujurat: 10)

ِ
ِ اَّلل مع ال ه
ِ ِ ْ اَّلل ورسولَهُ وََل تَنَ َازعُوا فَتَ ْف َشلُوا وتَ ْذ َهب ِرحيُ ُكم و
ين
َ َ َاصِبُوا إ هن ه
َْ
َ ُ َ َ ََوأَطيعُوا ه
َ صاب ِر
َ َ

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang
menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah.
Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar (QS. Al-Anfal: 46).

ِۤ
ِِ ِ ِ
ِه
ِ
اَّللِ َو ٰه
صد ُّْو َن َع ْن َسبِْي ِل ٰه
اَّللُ ِبَايَ ْع َللُ ْو َن ُُِمْيط
ي
و
هاس
ن
ال
ء
َئ
ُ ََ
َ ََوََل تَ ُك ْونُ ْوا َكالذيْ َن َخَر ُج ْوا م ْن د ََيره ْم بَطًَرا هور

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya
dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang (ria) serta menghalang-halangi
(0rang) dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan (QS. AlAnfal: 47).

ِْ وتَ َعاونُوا َعلَى الِْ ِِٰب والته ْقوى وََل تَ َعاونُوا َعلَى
اْل ِْْث َوالْعُ ْد َو ِان
َ َ َ َ
َ َ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan
jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (al-Maidah: 2).
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2. Untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik di
Afghanistan, perlu meneladani Nabi Muhammad SAW saat memulai
membangun Madinah, yaitu: (1) merukunkan dan mendamaikan antara suku
Aus dan Khazraj yang telah bertikai selama ratusan tahun. Dua suku ini
kemudian dikenal dengan sebutan sahabat Anshor. (2) mempersaudarakan dan
mempersatukan antara sahabat Anshor dan Muhajirin. (3) menciptakan
persatuan antar suku, kelompok, dan penganut agama untuk membangun dan
membela negara Madinah sebagai negara yang heterogen, multi suku dan multi
agama.

ِ ِ وأَلهف بْي قُلُوِبِِم لَو أَنْ َف ْقت ما ِِف ْاْلَر
ْي قُلُوِبِِ ْم َولَ ِك هن ه
َ اَّللَ أَله
َ َْت ب
َ َْ َ َ
َ ض ََج ًيعا َما أَلهْف
ُف بَْي نَ ُه ْم إِنهه
ْ
َ َ
ْ ْ
َع ِزيز َح ِكيم

dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman).
Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya
kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah
mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Maha perkasa, Maha bijaksana. (QS
Al-Anfal: 63).

َِجيعا وََل تَ َفهرقُوا واذْ ُكروا نِعلةَ ه
ِ ِصلوا ِِبب ِل ه
ِ
ْي قُلُوبِ ُك ْم
َ اَّلل َعلَْي ُك ْم إِ ْذ ُكْن تُ ْم أ َْع َداءً فَأَله
َ َْف ب
َْ ُ ََو ْاعت
َْ ُ َ
َ ً َ اَّلل
َصبَ ْحتُ ْم بِنِ ْع َلتِ ِه إِ ْخ َو ًاًن َوُكْن تُ ْم َعلَى َش َفا ُح ْفَرةٍ ِم َن النها ِر فَأَنْ َق َذ ُك ْم ِمْن َها
ْ فَأ

Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah
kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu
(masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga
dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu
berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana.(QS. Ali
Imran: 103)

ِ اَلْْيا َن ِمن قَبلِ ِهم ُِحيبُّو َن من ه
ِ
ِ واله ِذين تَب هوءو الد
ِ
اجةً ِِّٰها
ُۤ اجَر الَْي ِه ْم َوََل ََي ُد ْو َن ِ ِْف
َ ص ُد ْوِره ْم َح
َ َ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ هار َو
َ ُ َ َْ َ
ِِ
ِ
ِ
ك ُه ُم
َ اصة َۗوَم ْن يُّ ْو َق ُش ه َّ نَ ْف ِِهٖ فَاُوهل ِٕى
َ ص
َ اُْوتُ ْوا َويُ ْؤث ُرْو َن َع هلى اَنْ ُفِ ِه ْم َولَ ْو َكا َن ِب ْم َخ
الْ ُل ْفلِ ُح ْو َن

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman
sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang
berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati
mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka
mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga
memerlukan. Dan siapa yang djaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah
orang-orang yang beruntung (QS. Al-Hasyr: 9)

3. Mengapresiasi kebijakan dan langkah yang telah, sedang dan akan diambil
oleh Pemerintah dan semua elemen masyarakat Indonesia, sebagai wujud
pelaksanaan amanat konstitusi khususnya Pembukaan UUD 1945 dengan ikut
serta:
a. Mendorong terciptanya penyelesaian masalah dan perdamaian abadi di
Afghanistan.
b. Mendorong pemenuhan hak-hak warga negara termasuk hak-hak
perempuan dan anak.
Semua upaya di atas dilakukan untuk terwujudnya kehidupan
kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan di Afghanistan yang merdeka
dan berdaulat.

Halaman 2 dari 3

4. Mendorong pemerintah untuk terus menjalin kerjasama dengan negara-negara
muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan badan
Internasional lainnya dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan dan
solusi perdamaian abadi di Afghanistan.
5. Mengimbau kepada semua pemimpin negara-negara di dunia dan masyarakat
internasional untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses politik internal di
Afghanistan.
6. Mengimbau kepada semua pemimpin politik, suku dan elemen masyarakat
Afghanistan untuk melakukan proses politik secara damai sehingga terbentuk
pemerintahan yang berdaulat.
7. Mengimbau kepada masyarakat, terutama umat Islam Indonesia, agar dalam
menyikapi masalah Afghanistan lebih mengedepankan sikap Wasathiyah,
konstruktif dan menghindari sikap-sikap yang dapat memicu dan menimbulkan
pertentangan dan polarisasi di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya umat
Islam.
8. Mengimbau kepada seluruh umat Islam untuk memanjatkan doa semoga Allah
yang Maha Kuasa melindungi rakyat Afghanistan dan segera tercipta
perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan di Afghanistan.
Hasbunallahu wani’mal wakil, ni’mal mawla wani’man nashir

Jakarta, 29 Muharram 1443 H
7 September 2021 M
DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

KH. MIFTACHUL AKHYAR

H. AMIRSYAH TAMBUNAN
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