
 لێدوانى كۆنگرە

ئەهلی سوننەت و جەماعەت کێن؟ 

 لە الساریپێناس کردنی ئەهلی سوننەت و جەماعەت لە ڕووانگەی عەقیده، فیقە، سلوک و کاریگەری 

سەر واقعیەتی ئەمر 

بسم هللا الرحمن الرحیم 

: اجمعین، اما بعد صحبه و آله وعلی محمد سیدنا علی والسالم والصالة العالمین رب الحمدهلل

 زائینی له سایهی 2016ی ئابی 25ی ههتاوی بهرامبهر به 1437 ذی قعده، سالی 21له شهوی پێنجشهمه 

به هۆی سوء ئیستفادەی گرووپێک له " اهل السنت و الجماعت"ههوڵدان بۆ دزینی لهقهبی موبارەکی 

خهوارج که حهرەکهتهکانیان بۆ خراپ نیشان دانی ڕوواڵهتی ئیسالمه، عولهمای دونیای ئیسالم بو زیندو 

کردنهوەی بیرۆکهی شێخی شههید و ڕێبهری گهوره، ئهحمهد حاجی قهدریوف رەحمهتی خودای لێ بێت 

به ڕێ خستووه ههتاوەکوو مهنههج و " ئههلی سوننهت و جهماعهت کێن"کۆبوونهوەیهکیان به ناوی 

ڕێگای ئههلی سوننهت و جهماعهت سهرنج به بڕواکان، فێقه و سلوک پێناس بکهن و کاریگهری 

ئێنحراف له دونیای واقعی ڕوون بکهنهوه، و ئهم کونفرانسه تهحتی سهرپهرشتی سهرۆک کۆماری 

بهڕێزی چێچن، ڕەمهزان ئهحمهد قهدیروف حفظه هللا و بهشدار بوونی پڕبهرههمی امام االکبر، شێخی 

.  ئهلهزههر و موفتیهکانی کیرام و زۆرتر له دوسهد عالم له بیرمهندە گهورەکانی جیهان دایر بوو

: شرۆڤهی ئهم کۆنفرانسه بریتیه له

.  ووتاری ئیمامی ئهکبهر شێخی ئهلهزههر به عینوانی ئێعتبارنامهی بنهمایی کونفرانسهکه به ئهژمار دێت. 

ئهشاعره و ماتریدیه له بڕواکان و ههروەها ئههلی حهدیس که له : ئههلی سوننهت و جهماعهت بریتین له. 

و ههروەها پهیڕەوەکانی مهزههبه ئهربهعهکان بریتی له حهنهفی، . بڕوادا لهسهر مهنههجی تهفویزن

مالکی، شافێعی، و حهنبهلی له فێقه و ئههلی تهسهووفی خاوێن سهرنج به عیلم، ئهخالق، و تهزکیه که له 

سهر تهرێقهتی سیدالطائفه ئیمام جونهیدی بهغدادی حهرەکهتیان کردووه و ههروەها پێشهواکانی تر که له 

ئهم مهنههجه بو تهواوی دایرە زانستیهکان که به عینوانی . سهر شێوازی ئهو حهرەکهتیان کردووه

خزمهتگوزاری وەحین ڕێز دادەنێت و له ڕاستهقینهدا له له نیشانهکانی ئهم دینه و ئامانجهکانی بۆ حیفزی 



گیان و ژێرایهتی پهرده ال دەبات و ئهم دینه له الساری و بێهودەیی دوور دەکاتهوه و له ئهموال و ناموسی 

.  بهرگری دەکات و مهنزوومهی ئهرزشمهندی ئهخالقی دابین دەکات

قورئانی پیرۆز حهریمێکی ههیه که زانسته خزمهتگوزار و یارمهتی دەرەکان له تێگهیشتنی مانعاکان و . 

ئیدراکی ئامانجهکان و مهقاسیدی موصله به هللا ئهوەی ئیحاته کردووه و زانسته دینیهکان لێکۆڵینهوه دەکات 

و بریتیه له ئاداب، فنون، ئهخالق، ڕەحمهت، هێمنایهتی، ئیمان، . که ژیان و ژیار به بهشهر خهاڵت دەکات

عومران و ئاوەدانی، باڵوکردنهوەی هێمنایهتی و تهندرووسی له جیهان ههتاوەکوو نهتهوەکان، 

.  کهڵتوورەکان، و ژیاره جۆراوجۆرەکان ئاشکرا ببینێت که ئهم دینه مایهی ڕەحمهتی دونیا و ئاخرەته 

مهنههجی ئههلی سوننهت و جهماعهت جامێعترین، دەقێقترین و کامل ترین مهنههجی ئیسالمی له قهڕنه .

ڕابردووەکانه، ههروەها که سهدان ههزار له بیرمهند و خوێندەکارانی پێشکهش کردووه به جیهان و له 

ئاستی جیهان له سیبریهوه ههتاکوو نیجریه و له پاریسهوه ههتاکوو جاکارتا باڵو بوونهتهوه و بهرپرسی 

ئیفتا، قهزاوەت، دەرس دان و خیتابه بوونه و له راستای : پۆست و مهنسهبگهلێکی جۆراوجور وەکوو 

ئهوەشدا هێمنایهتی کومهڵگاکان ڕاگیراوە و ئاگری فیتنه و شهڕەکان کوژاوەتهوه و ناوچهکانیش به 

.  ئهمنیهت و ئارامشت دەستیان پهیدا کردووه و زانست و ڕاپهڕینی ڕاستهقینهیان پهیدا کردووه

به بهردەوامی ئههلی سوننهت و جهماعهت ههر فکر و ئهدیشهیهکی ئێنحرافی چاو لێ ئهکهن و . 

مهقالهکان و چهمکهکانی فیرقهکان له ژێر سهرنج دەگرن و ئهوانه له تهرازووی ڕەخنه و لێکۆڵینهوه 

قهرار دەدەن و بۆ بهربهرەکانێ لهگهڵ ئهوانه ئێقدام ئهکهن و ئامڕازگهلی زانستی بو توێژینهوه و 

بۆیه ههرکاتێک که مهنههجی ئهوان چاالک بووه، . لێکۆڵینهوه و بهڕێوەبهرایهتی به کار دەگرن

شهپۆلهکانی الساری و ئێنحرافیش به پهڕاوێز چووه و کاری ئۆممهتی موحهممهد لهسهر ڕێگای ڕاستهقینه 

بۆیه بیرمهندە گهورە . قهراری گرتووه تاوەکو به فارغی بال بۆ درووس کردنی ژیار دەس به کار بوون

جهبر و موقابیله، زانستی بیرکاری، موعادالتی : ئیسالمیهکان زانستگهلێکیان داناوه که بریتین له

سێگۆشهکان، زانسته لێکۆڵینهوەکانی ئهندازه، کهسره ئێعتیادیهکان و لۆغاریتمهکان، کێشی جۆری، 

پزیشکی، نهشتهگهری چاو، دەروونزانی، گیاناسین، ئاولهمه ناسین، موسوعهکانی دەواناسی، زانستهکانی 

حهیوانهکان و گیاکان، ڕاکێشیهتی زەوی، زانستی ههیئهت، ژینگه، زانستهکانی دەنگ ناسین، زانسته 

وه تهواوی ئهم زانستگهله بهرههمی ههوڵدانهکانی ئههلی سوننهت و ... ژنهوایهکان و بیناییهکان، و 

. جهماعهته که مهجالێک بو حاشا کردن لێی نیه



له ماوەی مێژوودا شهپۆلگهلێک له ئهندیشه پڕ له ئاژاوه و الساریهکان بینراوه که ئیدعایان کردووه و . 

خۆیانیان به وەحی شهریفهوه پهیوەندی داوه، له حاڵێکدا دژ به مهنههجی ڕاستهقینه تهمهڕوودیان کردووه 

و ههولیان بۆ نابوودی ئهوه بووه و بوون به هۆی له ناو بردنی هێمنایهتی و باب کردنی ئهوه له کۆمهڵگادا 

و سهرەتاگهری شهپۆله گومڕاکان و ئاسیب گهیان خهوارج بوونه و که له نههایهتدا به خهرواجی دەورانی 

حهدیس واته مودەعیهکانی سهلهفیهتی تهکفیری و داعش و جووله السارەکان و توند و تیژەکان ئهنجامی 

جوولگهلێک که سههمگهلێکی هاوبهشیان له السار کردنی . گهیشتووه که بهرەو ئهوانه جوولیان بووه

توندڕەوەکان و تهوجیه کردنی بێ مهورد و تهئویله نازانهکان له دینیان بووه که له بهرههمدا دەیان چهمکی 

ههڵه و پهرێشانکهر و ئاژاوه هێنهر و تهئویالتی باتلی به بار هێناوه و له دودمانی ئهوه تهکفیر و تهدمیر به 

وجوود هاتووه و خوێنڕشتن، و له ئاخردا بووه به هۆی خراپ کردن و تهشویهی ئیسالم و بووه به هۆی 

به دووای ههر نهوەیهک، ئهو کهسانهی که : کوشتار و دژایهتی، بۆیه به مێسداقی ئهم حهدیسی پێغهمبهرەیه

باشترن، ئهم زانسته به عوهدە دەگرن، و دەیکێشن به دۆشا، ئهوانه له گهزەندی تهحریفکارەکان و دەس 

پێویسته ههتاوەکوو  (درێژی باتل گهراکان و تهئویل و خفت گرتنی یاوەکاران، مهسوون دەهێڵێت

.  حاملهکانی ڕاستهقینهی ئهم دینه مهیمون و موبارەکه بو بهرگری لهوه ئێقدام بکات

ئهم کۆنفرانسه له ڕووانگهی مهنههجی زانستی ڕەگ داکوتاوەوه که قوتابخانه گهورەکانی ئێمه بهرپرسی . 

ئهوەن له تهفکیک جیاکردنهوای پرۆژەکانی تهکفیر و تهترف و له نێوانی ناردنی ڕەسالهتی هێمنایهتی بو 

جیهان بهگوزار بووه تا به یاری هللا ببێت به خاڵێکی موبارەک ههتاوەکوو الساریه مهترسیدارەکان 

جهههت پێ بدات و به ڕێگای ڕاستهقینه و درووس ڕێنمایی بکات، ئهو الساریانهی که غارەتگهرانی 

دەس درێژیان کردووه و ئهم لهقهبه موبارەکهیان " ئههلی سوننهت و جهماعهت"توندڕەو لهسهر چهمکی 

به خۆیانهوه پهیوەندی داوه و ئههلی ئهو دیارەیان دەرکردووه و تاوەکوو به یارمهتی هللا به مهنبهرگهلێک 

.  هیدایهتگهر بکاتهوه

: ڕێکارەکانی ئهم کۆبوونهوه به کورتی

بنیان نانی کهناڵی سهتهالیتی له ئاستی وڵآتهکانی ڕووسا بو نیشان دانی ڕوواڵهتی ڕاستهقینه له  .1

 . ئیسالم به هاوواڵتیهکانی ئهوێ به بۆنهی خهبات لهگهل تهتهروف و تیرۆریسم

گهڕانهوەی قوتابخانه گهورەکان بۆ سهر لهخهون ههڵسان، مهجد و عهزەمهتی ڕابردوو و  .2

موراجیعه بۆ تهدریسی دایرەکانی زانست موتهکامیله، ههتاوەکوو له نێوانی ئهوەوه زانیارگهلێک 



درووس ببن که دەسهاڵتیان له سهر هیدایهتی کۆمهڵگا بێت و لهگهڵ جیلوەکانی الساری فکری 

 . موقابیله بکهن و زانست و هێمنایهتی بهربالو کهنهوه و له وواڵتهکان بهرگری بکهن

سهرنج دان و گرنگ زانین پێویست بو کهناڵهکانی کۆمهڵگا و دابین کردنی هێزەکان و کارامهییه  .3

پێویستهکان و ئامادە بوونی چاالک و پڕشکۆ بو جهههت دان به ئهم ئامیرانه و مێدیا 

 . کۆمهاڵیهتیهکان

سهرنجڕاکێشان تایبهت به تهدەروسی ههموو زانسته ئیسالمیهکان به تایبهت بۆ دوو زانستی  .4

بنهماکانی فیقه و کهالم و بو کۆنترۆڵ کردنی ئیدەکان و چاکسازی ئهندیشهکان و بهربهرەکانێ 

 . لهگهل کهتهگۆریهکانی تهکفیر و ئیلحاد

دامهزراندنی ناوەندی زانستی له چێچن بو چاو لێ کردن و توێژینهوه لهسهر جوولهکان و  .5

ڕێکخراوەکانی هاوچهرخ و ڕێکخستنی پڕ له متمانه بو پشت گرتن و حیمایهت له بهربهرەکانێ و 

دابین کهرەکانی ئهم . ڕەخنه گرتنی زانستی له ئهندیشهی الساری و کاتهگۆریهکانی ئهوه

 . یان بۆ ئهم ناوەندە پێشنیار داوه (به واتهی ڕوون کردنه)کۆنفهرانسه نێوی تهبسر 

پێویست به هاوکاری و تهعاون بنکه زانستیه ڕەگدارەکان وەکوو ئهلهزههری شهریف، قرویین،  .6

 . زەیتوونه و ناوەندە زانستی و توێژینهوەکانی تر لهگهل بنکه ئایینیهکانی روسیای یهکگرتوو

کردنهوه و دابین کردنی تریبونه فێرکردنهکان بۆ فێر کردنی له ڕێگای دوورەوه بۆ باڵوکردنهوەی  .7

زانستی پڕ له متمانه، چونکه ئهم کاروساته سهرنجڕاکێشهکانی زانست و مهعریفهت یارمهتی دەدا 

 . وەکوو ئهو کهسانهی توانایی و هێزیان بۆ لێکۆڵینهوەی وانه سوپاییهکان نیه

هاندانی سهرۆکهکان بو پشت گرتن له بنکه دینیهکان و ناوەنده زانستیهکان که له سهر بنهمای  .8

موعتهدل و مامناوەند قهراریان گرتووه و نههی کردنی ههندێک له سهرۆکایهتیهکان له کایه 

ڕامیاریهکان بو تێکاڵو کردنی چهمکهکان، چونکه ئهم کاره هیچ شتێکی جگه له پهرێشانی و 

 . ئاژاوه و ناکۆکی له کۆمهڵگادا به دواه نیه

ئهم کۆنفرانسه سهرۆکایهتیهکان بو تهشریع و بنیات نانی یاساگهلێک ئامۆژگاری دەکات که فتنه و  .9

 . ئاژاوەی ناوخۆ نابووت ئهکات و له دەسدرێژی لهسهر بنکهکان بهرگری دەکات

ئهلهزههر : بهشدار بوونهکان لهم کۆنفرانسه ڕێکخراوه گهورەکانی ئههلی سوننهت، وەکوو .10

بۆ قبوول کردنی حهزکهرەکان بۆ خۆێندەکاری زانسته شهرعیهکان بریتی له موسولمانانی ... و 

 . ڕوسیا ئاموژگاری دەکات



بهشدار بوونهکان لهم کۆنفرانسه ئامۆژگاریان ئهوەیه که تا ئهم کونفرانسه گرینکه به  .11

 . شێوازێکی سیکلی له خزمهتی ئامانجه پڕشکۆکان و بهربهرەکانێ لهگهڵ گرفتهکان به ڕێ دەخهن

دابین کردنی کۆمیتهگهلێک بو دواگرتنی جێبهجێ کردنی نهتیجهکان و ڕێکارەکان که ئهم  .12

 . لێدوانه مسۆگهر دەکات

 

لهکۆتاییدا ههموو بهشدارەکان له سهڕوک کۆماری بهڕێز، ڕەمهزان ئهحمهد قهدیرۆف زۆر سپاس 

دەکهن بۆ زەحمهتهکان و ههوڵدانه موبارەکهکانی که له بواری خزمهت به قورئانی پیرۆز و سوونهتی 

خاوێنی جێبهجێی کردووه و له خوای گهورە دوا ئهکهین تۆفێق و کامهرانی به ئهوان عهنایهـ بکات تا 

رێگای باوکی خۆشهویستی، جهنابی شێخی شههید ئهحمهد قهدیرۆف له خزمهتی ئیسالم و ئینسانیهت 

بهردەوام بکات و له بڕوای ئههلی سوننهت و جهماعهت بهرگری بکات و له هللا داوا ئهکهین که ئهو 

شێخه شههید و فهقیدەی ڕێگای ئیسالمه مهردی ڕەحمهـ و رەزامهندی خۆی قهرار بدات و به بردنی 

ئهو بۆ بهههشت تهکریمی بکات و چێچن له پهنای خۆی قهرار بدات و هێمنایهتی و ئاسایش و 

.  پێشکهوتن و شکۆفایی بۆیان بهردەوام بێت

ههروەها سپاسگوزاری خۆمان دەردەبڕین بۆ هاوبهشان له ئۆفیسی سهرۆک کۆمارف، و هاوری 

باشیان له گهڵ دابین کهرەکان و سنۆقی ههرێمی خێری به نێوری شێخ ئهحمهد قهدیرۆف و 

ڕێکخراوی خێریه و یارمهتیدان به کهڵتووری ئیسالمی و زانستی فێر کردن و ڕێکخراوی تابه و ئهو 

. براکانی تر که له ڕێخستنی ئهم کۆنفرانسه بهشداریان کرد

.  و صلی هللا و سلم علی سیدنا و موالنا محمد، و علی آله و صحبه أجمعین

  . 2016ی ئابی 27 ههتاوی بهرامبهر لهگهل 1437 ذوالقعده 24چێچن، غروزنی، 


