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معرفی ریاست احتساب
مبنی:
 – 1مبنی قانونی  :ماده سی وم تشکیالت اساسی دولت.

كه ىر بخش وظایف عمده وزارت ارشاد ،حج و اوقاف چنین آمده است.
(ارشاد و دعوت  ،امر به معروف ،موعظه حسنه وجلوگیری از تبلیغات ضد اسالمی.
تشخیص منکرات وازاله آن به همکاری مراجع مربوط).
 – 2مبنی شرعی و دینی :ریاست احتساب یک نهاد دینی و مذهبی مبتنی بر نصوص اسالمي كه با آغاز نور
هدایت بخش اسالم توسط پیامبر گرامی حضرت محمد صلی هللا علیه وسلم آغاز گردیده و در دوره های
مختلف تاریخ توسط دعوت گران راستین وصادق غرض نشر دعوت اسالمی ،تشویق و ترغیب مردم به
تطبیق اوامر الهی ،جلوگیری از انحرافات ،مفاسد اجتماعی ،اخالقی ،اداری ،تامین صلح و ثبات ،تحکیم
عدالت اجتماعی و جلوگیری از بروز منکرات در جامعه تالش نموده و مسوولیت خویش را در این راستا
اداء نموده اند .زیرا دعوت اسالمی ویا امر به معروف و نهی از منکر از جمله مسوولیت های افراد و
دولت ها میباشد ،طوریکه قرآنکریم میفرماید( :الذین ان مکنهم فی االرض اقاموا الصلوة واتوالزکواة
وامروا بالمعروف ونهوا عن المنکر  )...سوره حج آیه ()41
به این اساس زمانیکه محمد نادرشاه خان به سلطنت رسید ایشان طی اعالمیه خطوط اساسی دولت خویش
را بتاریخ  5عقرب سال 1308هجری شمسی روز یکشنبه مطابق  4جمادی االولی سنه  1348هجری
قمری  29اکتوبر  1929میالدی اعالن نموده و چنین تذکر دادند:
اول  ( :حکومت موجوده موافق با احکام دین مقدس اسالم و مذهب مهذب حنفی امورمملکت را اداره واجرا
خواهد کرد برای اینکه شریعت غرای محمدی صلی هللا علیه وسلم در امور مملکتی قایم ودایم باشد،
ریاست شورای ملی و وزارت عدلیه مسؤل میباشند وشعبه احتساب از امور الزمی این حکومت است  ،لذا
به صورت منظم این شعبه دایر خواهد شد  ،موافق به احکام دین الهی افغانستان بدون امتیاز قومیت و نژاد
باهم برادر و در حقوق مساوی یکدیگر شناخته میشوند).
در ماده اول مرامنامه از جمله وظایف جمعیت العلما چنین صراحت وجود داشت ( :سنجیدن طرقی که
بواسطه آن مسلمانان بتوانند با اعالی کلمة هللا موفق شده وهمان مزایای علمی واخالقی خود را که در صدر
اسالم داشتند استرجاع نمایند)  .این موسسه به منظور تعمیل اساسات دینی وبصورت اخص امر بالمعروف
ونهی عن المنکر ایجاد گردید که از بیست نفر علمای دینی متشکل بود.
جمعیت متذکره در اول جوزای سال  1309هجری شمسی افتتاح گردیده و در زمان سلطنت محمد ظاهرشاه
به عنوان ریاست احتساب در چوکات ستره محکمه دولت شاهی افغانستان تشکیل گردیده و به فعالیت آغاز
نمود ،و در زمان حکومت طالبان با وجود تشکیل وزارت امر بالمعروف ونهی عن المنکر نیز این ریاست
به فعالیت های خویش در چوکات ستره محکمه ادامه میداد .بعدا ً بنا بر فیصله مصوبه شماره ( )43مؤرخ
 1391/1/2شورای محترم وزیران وحکم شماره ( )591مؤرخ  1392/1/24مقام عالی ریاست جمهوری
اسالمی افغانستان  ،تشکیل ریاست احتساب از چوکات ستره محکمه به وزارت محترم ارشاد،حج واوقاف
ج.ا.ا مدغم گردید.

اهداف عمده ریاست:
 تثبیت وتشخیص منکرات مروج جامعه در بخش های عقاید  ،عبادات ومعامالت.
 تالش در جهت ازاله منکرات در هماهنگی با ارگانهای مربوط بطریق حسنه.
 رهنمای مردم به معروف و کارهای نیک مطابق هدایات و دساتیر واالی اسالم.
 جمع آوری تعویذنویسان غیر شرعی  ،فالبینان ،کف شناسان  ،جادوگران و ساحران از جامعه مطابق
قوانین نافذه کشور.
 جلوگیری از پخش ونشر خرافات ومنکرات که امروزه در اکثرمزارات وقبرستان ها وجود دارد.
 تالش برای جلوگیری از پخش ونشر افالم مبتذل و تحریک انگیز احساسات دینی وملی مردم در رسانه
های صوتی وتصویری.
 مبارزه با عرف وعنعنات ناپسند وخالف شرع درمراسم های عروسی  ،عزاداری و اعیاد.
 تالش جهت جلوگیری از خرید وفروش استعمال مواد نشه آور مخصوصا ً شراب در بازارها وهوتل ها.
 تماس وهماهنگی با مؤسسات مالی دولتی و غیر دولتی خصوصا ً بانک ها برای جلوگیری از ترویج
برقراری و اشاعه نظام سودی در کشور.
 جلوگیری از ترویج منکرات که در قوانین جزائی کشور منحیث جرم تثبیت نگردیده مانند :جنگ انداختن
حیوانات  ،نصب عکسهای برهنه در مأل عام  ،پخش موسیقی ها در کوچه و بازار واستعمال قیلون ....
 ترتیب بروشور های آگاهی دهی راجع به امور منکر در خرید وفروش ومعامالت در بازار ها.
 تالش برای جلوگیری از خرید وفروش فلمهای مبتذل و مستحجن خالف شرع ،عرف وعنعنات افغانی.
 تهیه ونصب پوسترها در مورد تعلیمات اساسی دین جهت از بین بردن ومحو منکرات.
 نشر دعوت اسالمی ومبارزه با جمیع مفاسد اخالقی  ،اجتماعی و اداری.
 ایجاى هماهنگی با ارگانهای ذیربط.

وظایف عمدۀ ریاست احتساب
 تثبیت ،تشخیص ،کشف منکرات مانند :مفاسد اخالقی ،اجتماعی جهت ازاله شان با اسلوب و موعظه
حسنه.
 مبارزه با هرنوع منکرات مروج درجامعه مثل :سحر ،جادوگری ،فالبینی ،کف شناسی ،غیب گویی،
تعویذ نویسی های غیر شرعی ،احتکار ،رباء ،استفاده از مواد مخدر وغیره ...مفاسد اجتماعی و اخالقی.
 جمع آوری تعویذ نویسی های غیر شرعی ،جادوگران ،فالبینان ،رماالن و اشخاص که با استفاده از شیوه
های گوناگون و غیر شرعی مردم را فریب داده و از ایشان پول جمع آوری مینمایند.
 مسدود نمودن دکاکین و محالت که از آنها به عنوان محل تعویذ نویسی های غیر شرعی ،سحر ،جادو
وغیره استفاده میشود.
 اخذ تعهد کتبی و توصیه در مرحلۀ اول از کسانیکه دست به تعویذ نویسی ها وغیره ...اعمال غیر
شرعی دست میزنند.
 معرفی افراد متخلف و متکرر بعد از اخذ تعهد و توصیه به ارگانهای عدلی و قضایی با همکاری
ارگانهای ذیربط.
 تشریح و توضیح مسایل و احکام دینی از طریق رسانه های صوتی و تصویری کشور.
 تالش برای معرفی امور دینی بر اصل تسامح ،اعتدال و میانه روی ،مبارزه با افکار و معتقدات
افراطی.
 تالش برای ایجاد هماهنگی و تفاهم در میان علمای کشور.
 پخش و نشر شعایر دینی و دفاع از ارزش های اسالمی و اخالقی در جامعه.
 بلند بردن سطح دانش و آگاهی عامه راجع به اساسات ،اصول و عقاید اسالمی.
 دعوت جامعه از طریق امر بالمعروف و نهی از منکر جهت ازاله منکرات با اسلوب حسنه در روشنایی
قوانین نافذه کشور.
 تشویق و ترغیب مردم برای انجام کارهای خیروپسندیده و فراخوانی به تعمیم اخالق حمیده در جامعه.
 جلوگیری از پخش و نشر خرافات و منکرات که امروزه در اکثر مزارات و قبرستان ها وجود دارد.
 تالش برای جلوگیری از پخش و نشر افالم مبتذل و تحریک آمیز ،احساسات دینی و ملی مردم در رسانه
های صوتی و تصویری.
 مبارزه باعرف وعنعنات ناپسند ،خالف شرع وقوانین نافذه کشوردرمراسم های عروسی مانند :ازدواج
های اجباری و نکاح قبل از سن بلوغ ،مهریه های گزاف و جلوگیری از اسراف و تجمالت در عروسی ها.

 تالش جهت جلوگیری از خریدوفروش و استعمال مواد نشه آور مخصوصا ً شراب.

 تماس وهماهنگی با مؤسسات مالی دولتی وغیر دولتی خصوصا بانک هابرای جلوگیری از ترویج،
برقراری و اشاعه نظام سودی در کشور.
 جلوگیری از ترویج منکرات که در قوانین جزائی کشور ،منحیث جرم تثبیت نگردیده مانند :جنگ
انداختن حیوانات ،نصب عکسهای برهنه در مأل عام ،پخش موسیقی ها در کوچه و بازار و استعمال
قیلون...
 ترتیب بروشور های آگاهی دهی راجع به امور منکر در خریدوفروش و معامالت در بازار ها.
 تالش برای جلوگیری از خریدوفروش فلمهای مبتذل و مستحجن خالف شرع ،عرف وعنعنات افغانی.
 تامین ارتباط با مراکز آموزش های دینی و مدارس خصوصی.
 ایجاد کمیته های سیار در والیات جهت ازاله منکرات.
 تشریح و توضیح تجارت بر مبنای فقه اسالمی و قوانین نافذه کشور جهت بلند بردن سطح آگاهی مردم
غرض جلوگیری از معامالت سودی ،احتکار و گران فروشی.
 وارده و صادره مکاتیب ،احکام و فرامین.
 تکثیر و اخبار احکام و فرامین مقامات ذیصالح به شعبات مربوطه.
 ترتیب گزارش ربع وار ،شش ماهه ،ساالنه و ارسال آن به مراجع ذیربط جهت اجراآت الزمه.
 ترتیب پیشنهادات و ضروریات ریاست مربوطه به مقامات ذیصالح.
 اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ،مقرره ها ،اهداف و خط مشی اداره سپرده
شود.

الیحه وظایـف
................................................................................................................................................

عنوان وظیفه
وزارت ویااداره
موقعیت
بخش
بست
گزارش به
گزارش از
کود

 :رئیس احتساب
 :وزارت ارشاد ،حج واوقاف.
 :کابل
 :ریاست احتساب
)2( :
 :معینیت مسلکی
 :آمریت احتساب مرکز ،ووالیات ،کارشناس های مسلکی مرکز ووالیات و مدیریت اجرائیه.
001-17-90-24 :

.................................................................................................. .............................................

هدف وظیفه  :طرح و تدوین پالیسی ،استراتیژی ،نظارت و کنترول از امور دینی و مذهبی
..............................................................................................................................................
مسؤلیت های وظیفوی :

 -1اداره ،رهبری ،کنترول ،نظارت ،مراقبت ،ارزیابی و پالن گذاری در امور ریاست احتساب.
 -2ارتباط مستقیم با رسانه های همگانی جهت توضیح و تشریح مسائل و احکام اسالمی.
 -3تالش جهت ایجاد جامعه سالم برای زنده گی خانواده گی و اجتماعی.
 -4تالش در امر تحکیم صلح و امنیت تامین حقوق شهروندی نجات مردم از خشونت و تشنج.
 -5تالش جهت حقوق اساس ،مدنی ،احترام به آزادی بیان در چارچوب اسالم.
 -6سعی کوشش مزید به منظور ایجاد حسن تفاهم ووحدت هر چه بیشتر بین همه علماء افغانستان.
 -7کنترول شدید به اهل مطابع در صورت بی اعتنائی وبی باکی در طبع کتب دین واسالمی به این گونه کتب دینی
را مملو از خطاء و تصحیف نماینده و اشخاص نا اهل را بر تحریر این کتب برگمارند.
 -8تماس و تفاهم با مسؤلین بانک های کشور تا روحیه اسالم در داد و ستد مراعات گردد.
 -9مخالف با پخش و نشر و دعوت عقاید افکار فرهنگ غیر اسالمی و سایر منکرات.
 -10ممانعت از تفرقه و تعصبات قومی ولسانی منطقی و اداری.
 -11جلوگیری از بخش و نشر فلمها و تصاویر ضد اخالق انسانی اسالمی در رسانه ها.
 -12بررسی و کنترول مارکیتنگ و کاروان سراها جهت بهتر شدن نظم اجتماع.
 -13جلوگیری ازهمه بدعات و رواجهای مخالف شرعیت مثال ً از رملیات ،کف شناسی ها غیب گوئی ها و تعویذات
غیر شرعی.
 -14تشویق مردم در تعاون و دادن قرض حسنه جلوگیری از گرفتن سود.
 -15مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از استخدام رشد و آموزش آنها.
 -16ارای ه مشوره در غنامندی اهداف و پروگرام های وزارت ارشاد حج و اوقاف در مورد ریاست احتساب.
 -17اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه که از طرف مقامات مطابق به قوانین مقررات وزارت سپرده میشود.
................................................................................................................................

تحصیالت ،تجارب ومهارت های الزم :
مقتضیات حداقل برای این بست درماده ( )7وضمیمه ( )2قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.
 -1حداقل درجه تحصیل ( :لیسانس شرعیات و یا سایر رشته های علوم دینی).
( سه سال مرتبط به وظیفه).
 -2تجربه الزم:
 -3مهارت های دیگر ( :کورس های کوتاه مدت ،آموزش های داخل خدمت وغیره).
 توانایی ارائه مشوره در طرح خط مشی (پالیسی) اداره مربوط.
 توانایی رهبری و کنترول اداره.
 بلدیت کامل به یکی از لسانهای رسمی کشور (دری یا پشتو).
 مهارت مسلکی و مدیریتی.
 استفاده از پرواگرام های کمپیوتر ( ورد و اکسل).
ترتیب کننده.....................:اجمل صدیقی.................تاریخ..............................1393/03/07................:
تائید کننده...........................................................:تاریخ.............................................................:

فعالیت های انجام شده ودست آورد ها
 توظیف کمیسیون جمع آوری فالبینان و تعویذ نویسان غیر شرعی در مرکز و والیات.
 جمع آوری تعداد (  ) 600فالبینان و تعویذ نویسان غیر شرعی بشمول اهل هنود که در بازارها و کوچه
ها فعالیت مینمودند.
 اخذ تعهد کتبی از ( )1000نفر در مرکز و والیات که به عناوین مختلف تحت نام تعویذ نویسی وغیره از
مردم پول دریافت میکردند.
 مسدود نمودن ( )600باب دکاکین در مرکز و والیات که از آنان برای اعمال غیر شرعی مانند :کف
شناسی  ،رمالی ،سحر و جادو استفاده مینمودند.
 معرفی ( )4نفر از متخلفین به ارگانهای عدلی و قضائی.
 ایجاد کمیته مبلغین سیار جهت آگاهی دهی در مورد اضرار و پیامد های منفی سحر و جادو درجامعه که
هفتۀ دو بار به مساجد شهر کابل اعزام میگردند.
 ایجاد کمیته آگاهی دهی راجع به فساد اداری از دیدگاه اسالم در ادارات دولتی.
 تشکیل کمیته ها نظارتی و مبارزه با مفاسد اخالقی ،اجتماعی و اداری در والیات بشمول نماینده گان
ارگانهای ذیربط مخصوصا ً در ماه مبارک رمضان.
 جمع آور ÷ی فلم ها و کست های ضد شرعی و اخالقی از بازارها در والیات.
 چاپ و توزیع بروشرها پیرامون سحر و جادو و پیامد های منفی آن.
 ایراد ( )1000موعظه راجع به محو منکرات از قبیل :مواد مخدر ،تلف نمودن حقوق زنان عدم رعایت
نظافت در محل زیست ،آزار واذیت اطفال و زنان در محل کار و شهر وبازار در مرکز و والیات.
 تشریح مسائل معامالت اسالمی و اضرار سود و احتکار برای دکانداران در شهر و بازار.
 ایجاد هماهنگی با ارگانهای ذیربط مخصوصا ً بخش ریاست جنائی وزارت محترم امور داخله و امنیت
ملی کشور.
 تثبیت و تشخیص ( )100مورد منکرات در مرکز و والیات و اقدام به ازالۀ آن از طریق موعظه حسنه.
 تشریح مسایل و احکام اسالمی راجع به حقوق زنان در بخش نکاح های قبل از سن بلوغ ،نکاح اجباری،
مصارف گزاف و تجملی و پیامد های آن از طریق رسانه های صوتی و تصویری.
 اخذ امتحان از ( ) 50نفر متقاضیان غرض اخذ جواز برای تعویذ نویسی که درنتیجه نسبت نداشتن
معلومات دینی ناکام ثابت گردیدند.
 همکاری در پروسۀ ملی حج در سال ( 1397هجری) در داخل کشور و همچنان در عربستان سعودی.
 اشتراک اعضای مسلکی در سیمینارها و جلسات مختلف پیرامون حقوق زن ،اطفال ،محیط زیست
وغیره.
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