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 در شهر اکبل پایتخت مجهوری اسالمی افغانس تان برگزار گردید

 

 آ مجعنی، وبعد:امحلد هلل، والصالة والسالم عیل رسول هللا س یدان محمد وعیل آ هل وحصبه 

به فضلل وووفیلق ولرور  –ما علامء، فقهاء، مالء امامان ودعوتگران افغانس تان به منظور ازریشه کندن مرض فلج اطفال بطور دامئ از رسارس کشور عزیزما 

اب گلروه الای دیگلر بله ر سلت گرد مه مجع آ مده امی، واز نقش پیشگام گروه مشوریت اسالمی در امر مبارزه وریشه کین مرض فلج اطفلال  -ر همرابندگا

نهادات مشرتک ازار رشیف ومجمع بنی امللیل فقه اسالمی وعضویت سازمان مهاکی اسالمی وابنک انکشایف اسالمی، اظهار قدرداین ملی کنلمیم ملا از پیشل  

طرح اا وبرانمه اا بود، س تایش ملی که شامل  4332وووصیه اای گروه اای مبارز علیه فلج اطفال واعضای آ ن، مانند: "اعالن جدة" صادر شده مؤرخ 

راای کنمیم ما مهچنان، وصممی اا وفیصهل اای اختاذ شده را در کنفرانس اای رؤسای کشوراای اسالمی، وکنفرانس اای وزرای خارجه وحصت عامه کشو 

 د قرار می دامیماسالمی پریامون ازبنی بردن مرض فلج اطفال وسایر امراض ساری که اماکن پیشگریی شان مریود، مورد وأ یی

اطفال از فتوا الا ما علامء وفقهای افغانس تان، پس از شنیدن از شامری از داکرتان متخصص ومعترب، موافقه خود را در رابطه به آ چنه در امر مبارزه اب فلج 

 شده است، قرار زیر اعالن می دارمی: واطالعیه اا از سوی ازار رشیف ومجمع بنی امللیل فقه اسالمی وجامعه علوم دیوبند وسایر مراکز فتوا، صادر

دارمی که واکسنی اای پیشگریانه ضد مرض فلج اطفال، رشعا مبلاح اسلت، واب احلاکم رشیعلت اسلالمی اصلول، مبلادی ومقاصلد علام ابور ما  (آ  )

چون خداوند متعال می  وخاص آ ن در ووافق اکمل استم بر پدر ومادر وسایر اولیای اطفال الزم است که در واکسنی کردن آ هنا درنگ نامنیند،

ز ن کردند کساین که به سفاات یب ایچ جحیت فرزندان خود را کشتند و به خلدا درو  بسلتند و آ چنله را بله ایشلان روزی داده بلود  فرماید: "

الَدُهم   َقَتلُوا الَِّذينَ  َخِسرَ  َقد  )خداوند متعال فرماید " حرام کردند اینان گمراه شده اند و راه ادایت را نیافته اند رِ  َسَفًها أَو  م   بَِغي 
ُموا ِعل   َما َوَحرَّ

(م داکرتان گفته اند که واکسنی اای ضد ملرض فللج اطفلال الیچ کلدام ملواد مدلی را در بلر ندارنلد، والام کشلوراای 441)سوره انعام آ یه 

 اسالمی از دیر زمان به اینسو میشود که از اامن واکسنی اای که در افغانس تان غرض از بنی بردن فلج اطفال به اکرگرفته ملی شلود، اسل تفاده

 می کنندم

رضوری اسلتم مسافرین افغان چه مرد وچه زن وچه خورد وچه بزرگ، ترزیق واکسنی اای ضد مرض فلج اطفال اام برای ما ابور دارمی که  (ب)

 م

آ ن   اام خانواده اا را به حامیت وحفظات اطفال شان از اام بامیری اای که در دوره کودیک ممکن به آ ن دچار گردند واز طریق واکسنی اای ضد (ت)

 ممکن پیشگریی گردد، تشویق وترغیب می کنمیم 

نگران امی، در ایلن زمینله، از رسلانه الا، عللامی ما ات انوز در برابر اطالعات اندرس یت که در رابطه فلج اطفال وواکسنی آ ن به نرش می رسد،  (ث)

دیین وروش نفکران می خواامی که هجت از بنی بردن لکیه نگراین، ترس وشک مردم از طریق آ گاای دای وونویر اذاان، سعی ووالش مشرتک 

 منایندم



اکر می کنند، حمکوم می کنمی، واز مهه می خواامی که آ هنا اای داکرتان که در عرصه اای خمتلف ومی ما فقهاء وعلامء، اام انواع محهل وجتاوز را بر  (ج)

و در  " را در راس تای عرضه خدمات شان  ری منایند، که این از مجهل مهاکری در نیکویی وورازی گلاری کله خداونلد متعلال املر کلرده اسلت

ُُوا)" بلت ملی کنلدبرتس ید که او به خسیت عقو  و از خدانیکواکری و ورازی مهاکری کنید نه در گناه و جتاوز  اَو  ال بِار   َعلَا  َوَتَعااَو ق   َواَل  َوالتَّ

ُُوا مِ  َعلَ  َتَعاَو ِث  َوانِ  اْل   (2)سوره املائده آ یه  (َوال ُعد 

پش تیباین از اام والش اای که در از بنی بردن بامیری در سطوح حمیل وبلنی  بر رضورتبر امهیت مهبس تگی اسالمی در مقابهل اب فلج اطفال و  (ح)

  صورت می گرید، دجددا وأ کید می کنمیمامللیل

کساین که در برگزاری این کنفرانس در افغانس تان سهم گرفتند ومهاکری منودند، اظهلار سل ساس طرف اای که قباًل ذکر گردیده است ،واز اام  (خ)

وقدراین می کنمی، واز اام کساین که به این کشور امهیت قایل اند، می خواامی که به اام وعهلدات شلان در رابطله بله ریشله کنلدن ملرض فللج 

اجراءات برای از بنی بردن فلج اطفال، آ غاز منایندم واز مکلک ملا  سایر ی اضطراری و ، وارچه زود تر به اجرای طرح ااابش نداطفال، پابند 

 کشور اای اسالمی ومؤسسات اسالمی که از مجهل ابنک انکشاف اسالمی است، حتسنی منوده وس ساس گزاری می کنمیم

 وصیل هللا وسمل عیل س یدان محمد وعیل آ هل وحصبه وسمل

 


