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 فعالیت های عمده

مقدار هدف 

)تارکت( 

 درربع

اول سال 

 ۱۳۹۹مالی 

 

 هدف
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عنوان خطبه روزهای جمعه مساجد به  ۱۳ترتیب و توزیع  

اجراآت  ۱۳۹۹مناسبت های مختلف در ربع اول سال مالی 

ردیده که از ان جمله به طور مختصر چند عنوان آن ذیالً ګ

 تحریر میگردد:

 تقبیح تجاوز مفتضحانه شوروی سابق باالی کشور ما 

   از دیدگاه شریعت اسالمیحرمت احتکار وگران فروشی 

  دزدی اختطاف و قتل مردم بیگناه جنایت و وحشت

 است

 ضرورت به صلح و مصالح در شرایط  فعلی کشور 

 سرباز این سرزمین مجاهد در راه خدا است 

 .راه های پیشگری و وقایه از ویروس مرض کرونا 
 

 
 

تعین  وتوزیع تعداد ) 

مورد عنوان خطبه  (13

های نماز جمعه عیدین 

وبه مناسبت روز های ملی 

 و مذهبی در سطح کشور
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نسبت قرنطین و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا جلسه مورد 

 نطر برگزار نگردیده است

 
 
 

( جلسه شورای 0تدویر )

مشورتی علماء در برخی 

از نواحی مختلف شهر 

 کابل

 
 
 
 
 

 4 جلسه 

  
 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 پس منظر:
 زارش:گخالصه 



 پیشرفت اجرات  

 فعالیت های تکمیل شده

 تحلیل اجرات:

 الف: فعالیت های در حال اجرا:

  ....تعین و توزیع خطبه ها 

 تدویر جلسه شورای علماء نواحی شهر کابل 

  

 ج:  فعالیت های معطل شده؟:—۱

  ردیده استزار نگکابل جلسه شورای علمای برگ نسبت اعالن قرنطین در سطح شهر 

 

 

  عرضه خدمات امور دینی ومذهبی ورضایت اهالی از پالیسی های دولت 

 .تبلیغ از طریق منابر توسط امامان وخطباء پیرامون موضوعات مختلف 

 ی تمام ملیت ها واقشار جامعه.وحدت وهمبستگ 

 



 

 

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

ی پیشرفت
 فیصد

 
 

۱۳۹۹پیشرفت فعالیت ها در ربع دوم سال مالی   

 
 

 فعالیت های عمده

مقدار هدف 

)تارکت( 

 درربع

دوم سال 

 ۱۳۹۹مالی 

 هدف

 شماره     

 
 
 
 
 
 
 
 
12% 

 
 
 
 
 
 
 
100
% 

عنوان خطبه روزهای جمعه مساجد به مناسبت های مختلف در  ۵ترتیب و توزیع  

اجرات گردیده که از ان جمله به طور مختصر چند عنوان  ۱۳۹۹ربع دوم سال مالی 

 ان ذیال تحریر میگردد:

 .راه های جلوگیری از ویروس کرونا وحرمت احتکار مواد ارتزاقی 

  توصیه فقهاء جهت مصئونیت از مرض ویروس کرونا 

  قتل علمای سرشناس واکادمیک ونخبگان کشور عمل وحشیانه جنایت بشری و

 دسایس شوم دشمنان اسالم افغانستان

 .اسالم دین صلح و مساعدت بافقراء ومحتاجین است 

 .اهمیت محیط زیست سالم وآب پاک در صحت وسالمتی انسان 

تعین  وتوزیع 

(مورد 5) تعداد 

عنوان خطبه های 

نماز جمعه عیدین 

وبه مناسبت روز 

های ملی و 

مذهبی در سطح 

 کشور

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 عنوان 13
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100% 

  در مسجد شریف نبوی )ص(  ۱۳۹۹/۱/۱4جلسه شورای علمای ناحیه دوم مورخ

 در مورد ویروس کرونا وجلوگیری از این مرض.

  در مسجد شریف نبوی )ص(  ۱۳۹۹/۱/2۹جلسه شورای علمای ناحیه دوم مورخ

 در مورد نماز تراویح با پوشیدن ماسک وفاصله بین نمازگزارن رعایت شود.

   در مسجد شریف نبوی)ص(   ۱۳۹۹/2/۱2جلسه شورای علمای ناحیه دوم مورخ

اثر مریضی در مورد غسل دادان وهمچنان نماز جنازه خواندن باالی شخصیکه به 

 کرونا فوت میشود.

  در مسجد  ۱۳۹۹/۳/۱6جلسه شورای  علمای بیست دوگانه شهر کابل مورخ

شریف وزیر محمد اکبرخان درمورد تعین خطیب مسجد وزیر محمد اکبرخان 

 وتعین کمیسیون حقیقت یاب شهادت دوکتور محمد ایاز نیازی.

  

 

 
 

( جلسه 4تدویر )

شورای مشورتی 

علماء در برخی از 

واحی مختلف ن

 شهر کابل

 
 
 
 
 

 4 جلسه 

  
 
 
 
 
 
2 

 

 

 پس منظر:
 زارش:گخالصه 



100%  100%  
 ( ۵توزیع جدول افطار وسحر درماه مبارک در رمضان به تعداد )

 هزار قطعه درنواحی شهر کابل وبرخی از والیت کشور

 

تهیه وترتیب توزیع 

جدول افطار وسحر 

 در ماه مبارک رمضان

 

توزیع 

جدول افطار 

 وسحر
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 پیشرفت اجرات

 فعالیت های تکمیل شده

 تحلیل اجرات:

الف: فعالیت های در حال اجرا:   

 ...تعین وتوزیع خطبه ها 

  تدویر جلسه شورای علماء نواحی شهر کابل 

 : فعالیت های معطل شده:ب-1

 ( خطبه روز های جمعه ترتیب وتوزیع نگریده8نسبت قرنطین)

  های دولت.عرضه خدمات امور دینی ومذهبی ورضایت اهالی از پالیسی 

 .تبلیغ از طریق منابر توسط امامان وخطباء پیرامون موضوعات مختلف 

 وحدت وهمبستگی تمام ملیت ها واقشار جامعه 

 



 

 

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

ی 
فیصد

 پیشرفت

سال  سومرفت فعالیت ها در بع پیش

9139  
 فعالیت های عمده

هدف  مقدار

)تارگت( در ربع 

9139سال  سوم  

 هدف

 شماره

عنوان 12  100% 

عنوان خطبه روزهای جمعه  12ترتیب و توزیع  

سال  سوممساجد به مناسبت های مختلف در ربع 

اجراات گردیده که از ان جمله به طور  1399مالی 

 مختصر چند عنوان ان ذیال تحریر میگردد:

  اسالم دین صلح و مساعدت با فقراء و

 محتاجین است.

 .عبادات و تاسیر آن در زندگی مسلمان 

  اسالم پیروان خویش را عطوفت و مهربانی در

مقابل زنان امر نموده و از خشونت علیه ایشان 

 می نماید. منع

  حمایت از آموزه های دینی مسئولیت هر فرد

 مسلمان است.

  اهمیت قربانی و فضلیت دهه اول ذوالحجه در

 اسالم.

 .جایگاه شورا در دین مقدس اسالم 

  ارجگذاری از روز استرداد استقالل کشور ، از

 استعمار انگلیس.

  صلح و قطع خونریزی ضرورت مبرم جامعه

 افغانی است.

 ز محرم الحرام و فلسفه روز عاشورا ارج گذاری ا

 در اسالم.

 .به مناسبت شهادت قهرمان ملی و هفته شهید 

  در شرایط فعلی صلح و مصالحه ضرورت مبرم

 جامعه است.

  اهمیت مذاکره و مفاهمه جهت رفع نزاع و

 تحقق صلح و ثبات دائمی

عنوان خطبه های  52تعین و توزیع 

روز جمعه به مناسبت روز های ملی 

ذهبیو م  

عنوان 12  
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جلسه 3  100٪  

  مدددور   4تددددویر شدددورای علمدددای ناحیددده 

در مسدددددجد شدددددریف جدددددامع  3/4/1399

طدددا  ، سدددرقت ، اختپیرامدددون   نبدددوی   

قتددل و دیگددر مددوارد  بحددر صددورت گرفددت 

 تدویر گردیده است. ،

 

  شددورای علمددای ناحیدده هفددت  مددور  تدددویر

جلسه شورای علما در  18تدویر 

 مساجد نواحی شهرکابل
جلسه 4  2 

 پس منظر:

 خالصه گزارش:



در مسدددددجد شدددددریف انصدددددار  29/5/1399

اهلل قلعددده ییبدددی پیرامدددون وحددددت علمددداء و 

 تامین امنیت صحبت گردیده است.

   جلسددده شدددورای علمدددای ناحیددده اول مدددور

در مسدددددجد شدددددریف جدددددامع  9/6/1399

رد حمدددددالت ب گددددداه در رابطددددده اخدددددو

تروریسددددتی ، محنددددوم نمددددودن جنایددددت 

وحدددددت و همدسددددتی افغانهددددا کدددداران و 

 تدویر گردیده است.

  مدددور   5شدددورای علمدددای ناحیددده تددددویر

در مسددددجد شددددریف المدیندددده  25/6/139

پیرامددون حمایددت و پشددتی بددانی از پروسدده 

 صلح در قطر

 

 

 پیشرفت اجراات

 

 فعالیت های تکمیل شده

 تحلیل اجراات :

فعالیت های در حال اجرا:الف :   

  خطبه ها...تعین و توزیع 

 ... تدویر جلسه شورای نواحی 

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن.

 شماره عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پالن نتایج دالیل عدم شمولیت در پالن

 فراه  اوری تسهیالت الزم جهت اداء امور دینی ییر قابل پیشبینی شده

محراب مساجد   23 تعین و تثبیت جهت قبله

در سطح نواحی و ولسوالی ها والیت  جدید االعمار

 کابل

1 

  ییر قابل پیشبینی شده

( محراب مساجد در 10در مورد حل منازعه تعداد )

نواحی شهرکابل که بین اهالی بر سر مال امام بوجود 

امده در اوقات نماز های عصر و مغرب اقدام صورت 

 گرفته است.

 

2 

شده ییر قابل پیشبینی   

( محدراب 120در مورد کنترول صرفیه برق تعدداد )

مساجد نواحی شهرکابل از طریدق پرسدونل ریاسدت 

مربوط در اوقدات رسدمی و ییدر رسدمی اقددام الزم 

 صورت گرفته است.

 

3 



  ییر قابل پیشبینی شده

( نفر  100اخذ امتحان بتعداد )

کارکنان امور دینی نواحی مختلف 

کمیسیون شهر کابل توسط هیئت 

موظف در هماهنگی و همناری 

 ریاست ارشاد وانسجام امور مساجد

4 

  ییر قابل پیشبینی شده

ارزیابی ساالنه کارکنان اموردینی به 

(نفر از نواحی مختلف 350تعداد)

 شهرکابل.

 

 

 بدست اوردن اهداف )نتایج فعالیت های تکمیل شده (

 دولت های پالیسی از اهالی ورضایت ومذهبی اموردینی خدمات عرضه . 

 کشور در وتصوف عرفان اهل دهی رشد . 

 مختلف موضوعات پیرامون وخطباء امامان توسط منابر طریق از تبلیغ  . 

 جامعه واقشار ها ملیت تمام وهمبستگی وحدت . 
 

 



 

فیصدی 

پیشرفت 

 عمومی

ی پیشرفت
 فیصد

سال  مچهاررفت فعالیت ها در بع پیش

9139  
 فعالیت های عمده

هدف  مقدار

)تارگت( در ربع 

سال  چهارم

9139  

 هدف

 شماره

عنوان 12  100% 

عنوان خطبه روزهای جمعه  12ترتیب و توزیع  

 چهارممساجد به مناسبت های مختلف در ربع 

اجراات گردیده که از ان جمله به  1399سال مالی 

 طور مختصر چند عنوان ان ذیال تحریر میگردد:

  صلح ،صلح،صلح تا تحقق صلح دائمی و با

 عزت!!!

  دروغ ، غیبت ، توهین و تحقیر برادر مسلمان

 حرام است.

  حفاظت آب و هوا که دو نعمت بی بهای الهی

 است وظیفه هر فرد جامعه است.

 .مبارزه با فساد مسئولیت هر فرد جامعه است 

  میالد پیامبر صلی اهلل علیه وسلم که پیام آور

 صلح بود.

  حمالت انتحاری باالی مراکز تعلیمی واکادمک

 شرعی و کرامت انسانی است.خالف همه موازن 

عنوان خطبه های  52تعین و توزیع 

روز جمعه به مناسبت روز های ملی 

 و مذهبی

عنوان 12  

 

1 

جلسه 5  100٪  

  تدددددویر جلسدددده شددددورای علمددددای ناحیدددده

در مسددددد د  3/8/1399چهدددددارم بتددددداری  

جدددامع شدددریف نبدددوی   پیرامدددون تدددامین 

امنیدددت علمدددای کدددرام ، سدددر ت ، اختطددداف 

 و دیگر موارد بحث صورت گیرد.

  تدددددویر جلسدددده شددددورای علمددددای سددددوم

در مسددددد د جدددددامع  7/8/1399بتددددداری  

شدددددریف عبددددددالرحیم وا دددددع چهددددداراهی 

پیرامددددون اخددددوت ، اتحدددداد و دهبددددوری 

 همبستگی صحبت شد.

  تددددویر جلسددده روسدددای شدددورای علمدددای

در مقدددددام  26/8/1399ندددددواحی بتددددداری  

والیدددت کابدددا در رابطددده محدددی  زیسدددت از 

طریددق منددابر ، امنیددت منطقدده هددر ناحیدده 

مربددو، ، در بدداره مدددوی دوم ویددرو  کروندددا 

 بحث صورت گرفت.

  تددددویر جلسددده روسدددای شدددورای علمدددای

 3/9/1399ناحیدددده دوم بتدددداری  نددددواحی در 

جلسه شورای علما در  18تدویر 

 مساجد نواحی شهرکابا
جلسه 4  2 

 پس منظر:

 خالصه گزارش:



در مسددد د شدددریف جدددامع نبدددوی   وا دددع 

جددددوی شددددیر تهددددنیا جلسدددده دادنددددد و 

پیرامددون حمایددت و پهددتی بددانی از پروسدده 

صدددلح و محدددی  زیسدددت بحدددث صدددورت 

 گرفت.

  تددددویر جلسددده روسدددای شدددورای علمدددای

نددددواحی وا ددددع ناحیدددده دهددددم بتدددداری  

در مسددد د جدددامع میددددانی بدددی  6/9/1399

هدددوائی پیرامدددون بدددی مهدددرو پهلدددوی پدددا 

اگددداهی مدددوی دوم ویدددرو  کروندددا و دیگدددر 

 موارد صحبت گردید.

 

% 100 باب مس د 1000  
مورد کنترول مرا بت از پاکی ، صفائی و نظارت از صدرفیه  در

( محراب مساجد نواحی شهرکابا از طریدق 1000برق تعداد )

 صورت گرفته است.ریاست مربو،  پرسونا

کنترول و مرا بت از پاکی و نظافت 

مساجد و نظارت از مصارف برق 

 مساجد.

 3  باب مس د 1000

 پیشرفت اجراات

 فعالیت های تکمیل شده

 تحلیل اجراات :

فعالیت های در حال اجرا:الف :   

 ...تعین و توزیع خطبه ها 

 ... تدویر جلسه شورای نواحی 

 و مرا بت از پاکی و نظافت مساجد و نظارت از مصارف برق مساجد... کنترول 

فعالیت های معطل شده ::  ب  

 فعالیت های تکمیل شده خارج از پالن.

دالیل عدم شمولیت در 
 پالن

 شماره عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پالن نتایج

 غیر  ابا پیهبینی شده

فراهم اوری تسهیالت 

الزم جهت اداء امور 

 دینی

در سطح نواحی و ولسوالی ها  محراب مساجد جدید االعمار  3 بله تعین و تثبیت جهت 

 والیت کابا

1 

  غیر  ابا پیهبینی شده

( محراب مساجد در نواحی شهرکابا که بین اهالی بر سر 7در مورد حا منازعه تعداد )

 گرفته است.مال امام بوجود امده در او ات نماز های عصر و مغرب ا دام صورت 

 

2 

  غیر  ابا پیهبینی شده
( نفر کارکنان امور دینی نواحی مختلف شهر کابا توس  هیئت  401اخذ امتحان بتعداد )

 کمیسیون موظف در هماهنگی و همناری ریاست ارشاد وانس ام امور مساجد

 

3 



  غیر  ابا پیهبینی شده
 4 نواحی مختلف شهرکابا. (نفر از524ارزیابی ساالنه کارکنان اموردینی به تعداد)

  غیر  ابا پیهبینی شده
 5 علمای در خیمه لویه جرگه به منظور حمایت از توافق صلح. 2500جمع اوری 

  غیر  ابا پیهبینی شده

اهدای خون توس  علمای و هیئت رهبری مقام وزارت برای م روحین حادثه انتحاری در 

 پوهنتون کابا

6 

  غیر  ابا پیهبینی شده

،هیئت رهبری و کارمندان وزارت ارشاد حج واو اف در ت لیا با شنوه میال ء لماع شرکت

 که در مقر وزارت محترم دفاع برگزار گردیده بوددر تاالر وزارت دفاع ملی النبی   که 

7 

  غیر  ابا پیهبینی شده

جمع آوری و انس ام علماء جهت شرکت در محفا یاد بود از امام ابوحنیفه رح در هوتا 

 انترکانتیننتال
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 بدست اوردن اهداف )نتایج فعالیت های تکمیل شده (

 دولت های پالیسی از اهالی ورضایت ومذهبی اموردینی خدمات عرضه . 

 هنگ اسالمی درکشور.د وفراقتصا 
 مختلف موضوعات پیرامون وخطباء امامان توسط منابر طریق از تبلیغ  . 

 جامعه واقشار ها ملیت تمام وهمبستگی وحدت . 

 

 مشکالت

 شماره مشکالت راه حل های پیشنهادی

 4 نسبت عدم منابع مالی تزید بودجه مورد نیاز

  2 

  

ریاست مربو، مطابق پالن  بلی ترتیب و تقدیم است. 9139سال مالی  چهارمگزارش کاری ربع  رار شرح فوق مختصر   

  

 با احترام 

  مولوی فضل الکریم سراجی 

اد وانسجام امور مساجدــــــــــــــرئیس ارش  
 


