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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 شهید ایاز نیازی منادی وحدت

 
 آغاز زندگی: 

واقتع در شتمال شترقی رشتور  بدخشتانوالیت  شمسی در شهر یمگان از توابع  ۳۱۳۱محمد ایاز نیازی در سال 
ی مدرسه ابتدایی در پس از پایان دوره رل قرآن رریم شد واو در دوازده سالگی موفق به حفظ متولد شد. افغانستان

و در دارالعلوم مررزی دارالقراء پیشاور در بخش علتوم  هزادگاه خود برای فراگیری علوم اسالمی، راهی پارستان شد
 .شرعی و قرائ  درس خواند

تحصتیل نیازی بعد راهی دانشگاه االزهر مصر شد و در آنجا در بخش اقتصاد اسالمی تا مقطع رارشناسی ارشد  
 از این دانشگاه أخذ ررد.از دیدگاه فقه اسالمی  ی روابط بین المللرشتهدر  درترای خود راو ررد

ده بتته افغانستتتان برگشتت  و متتد  هفتت  ستتال استتتاد دانشتت  مصتتر او بعتتد از اتمتتام دوره تحصتتیال  عتتالی از
بود. او بر عالوه تدریس در دانشگاه خطیب مسجد جامع وزیر اربر خان، مهمترین مسجد  دانشگاه رابل شرعیا 

 .سیاسی در میان مساجد افغانستان نیز بود -از نظر جایگاه مذهبی 
 

 فعالیتهای دینی:
نیازی با دعو  جامعه اسالمی به ارزش های انسان و اخو  استالمی ختار مشتم دشتمنان متردم مستلمان  درتر

ای از جوانتان عتدهیط امروز رته هجتوم فرهنتی بیگانته  بتر تف تر افغانستان بود. شهید نیازی توانسته بود در شرا
تأثیر گذاشته اس  جمع زیادی از جوانان را متوجه مسئولی  های دینی شان نماید. منان ه در روزهتای  افغانستان

جمعه در مسجد جامع وزیر اربرخان بیشتر از صدها نمازگذار تجمع می رردنتد رته بتیش از هفتتاد درصتد ایتن 
 .جماع  را قشر جوان تش یل می داد

سالمی مه در حلقا  دینی و مه در خطبه های نماز های جمعته بیشترین مخاطبین این شخصی  واالی جامعه ا
رترد و بته های دینتی اجترا میهای محلی افغانستان برنامتهاو همچنین از طریق برخی از تلویزیونجوانان بودند. 

 .گف های مخاطبان پاسخ میپرسش
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یبی:  شخصیت تقر
را به وحد ، اتحتاد، همتدلی و همتدیگر  گروه هامردم و همه و  مصالحه آمیز داش  تقریبی و شهید دیدگاه  درتر

پذیری تشویق و ترغیب می ررد. تا همه زیر یک متر و نظام واحد افغانستان آزاد و اسالمی به زنتدگی صتلآ آمیتز 
 .ادامه دهند

ی درباره شخصی  تقریباالسالم والسلمین محمد فیاض ارزگانی حج  گوی شورای علمای شیعه افغاستانسخن
: مولوی درتر محمد ایاز نیازی استاد دانشگاه و امام مسجد وزیر محمد اربر خان رابل، در برابتر ایشان گفته اس 
های افراطی موضع مشخص و روشن داش  و به دعو  مردم به وحد  استالمی و اتحتاد تاریتد مفاسد و جریان

 ررد.می
رترد، ستاد نیازی تفرقه و نفاق مذهبی را بته شتد  رد میره، ااین عضو شورای علمای شیعه افغانستان با بیان این

های خود در نمازهای جمعته و جماعتا  اظهار داش : امام مسجد وزیرمحمد اربر خان در تبلیغا  و سخنرانی
العاده به هماهنگی و اخو  میان مذاهب اسالمی در محور دین قائل بود و به پرهیز از روحیته تفرقته، اهمی  فوق
  ررد. یر تارید مینفر  و ت ف

گرایتی های تاثیرگتذار تقریبتی و معتتدل را متانع افرا هتا و شخصتی ره مهرهفیاض ارزگانی تارید ررد: رستانی
 شوند.های غیرانسانی را مرت ب میدانند منین جنای خودشان می

در متورد  ) آوا افغان)خبرگزاری صدای  پرس  عضو شورای اخو  اسالمی افغانستان در مصاحبه باالله حقلطف
شهید نیازی با این ه از علمای اهل سن  بود، اما در میان شیعان افغانستان نیتز شخصی  درتر نیازی منین گف : 

اد ره او متعلق بته ها درفضای مجازی و حقیقی پس از شهاد  او به خوبی نشان دای داش ، وارنشجایگاه ویژه
 .تمام پیروان مذاهب قبول شده در افغانستان بوده اس 

گرایانه و نداشتن تعصب قومی و مذهبی او دلیل محبوبی  شهید نیازی را وسع  اندیشه، سعه صدر، رفتار اعتدال 
هب بل ه در هایی بودند و هستند ره فراتر از محدوده مذدانس  و گف  ره "در میان اهل تسنن و تشیع، شخصی 

 ".سطآ رل اسالم ف ر می رنند، اما متاسفانه تعدادشان اندک اس 
بیان ررد ره رسی ره مسائل قومی، مذهبی، سمتی، نژادی و حزبی را دامتن نمتی زنتد و همتواره از  یاین عالم دین

 .گوید، متعلق به همه مسلمانان جهان اس  و همه هم او را دوس  دارنداتحاد و اخو  صلآ و اعتدال سخن می
در عین حتال حضتور و حمتال  ررد و های مذهبی بود ره از حمال  داعش انتقاد میایاز نیازی، از جمله مهره

 گرف های خود به باد انتقاد مینیروهای خارجی بر مواضع مل ی )غیرنظامی( را در خطابه

https://www.avapress.com/
https://www.avapress.com/


3 
 

ر نیتازی در افغانستان و از نزدی تان شتهید درتتسید عبدالهادی هدای  رئیس بنیاد دعو  اسالمی علمای  ویمول
با شتناختی رته از ایشتان داشتتیم ایشتان از  حال پیش تا بهسال  ۱۳می گوید: از  ایشانمورد شخصی  و جایگاه 

شتهید  رتتراخالق نیک، روحیه بلند دعو  و بیدارگری مه در عنفوان جوانی و مه سالیان اخیر برخوردار بودند، د
به یقین از سرمایه های بزرگ ف ری اسالمی و معنوی دینی در رشور بودند نه تنها در سالیان اخیر، بل ه در جریان 

گر معتدل بودند حلقتا  و طیتف هتای مختلتف در  حصیل و جهاد و هجر  جوان پرتالش و دعو سال های ت
میان طلبه های دینی در دارالحفاظ ها، پوهنتون، م اتب، مدارس جایگاه به خصوص خود را داشتند رسالتی را ره 

بود. از جمله رسانی بود ره هدفمندانه برای تطبیتق  یرگری در پانزده سال اخیر ایفا رردند بی نظ در راستای دعو 
آرمان ها و اهداف بنیان گذاران نهض  اسالمی تالش ررده در رنار رهبران بزرگ جهادی رشور نخبته هتای دینتی 

 رتترجایگاه برجسته داشتند به خصوص در میان مردم و جهان اسالم از شخصی  قابل احترام بودنتد. بایتدگف  د
دعوتگران بزرگ قرار داش  در جهان سالم جایگاه بخصوص شمار بلند علمی دینی و اسالمی در نیازی با ظرفی  

 را احراز نموده بودند. 
 

 ویژگیهای شخصیتی:
نیازی دارای  رترگف  ره د) آوا خبرگزاری صدای افغان) در گفتگویی با الدین حامد استاد دانشگاه نیزمولوی رمال

 .سه ویژگی مهم بود ره متاسفانه ارثر از علما به خصوص علمای اهل سن  امروز فاقد آن هستند
به گفته وی، اولین ویژگی شهید نیازی این بود ره هیچگاه وارد مباحث اختالف برانگیز مذهبی میان شیعه و ستنی 

 .و اخالقی و تاریخ اسالم بود هایش در مسائل، فقهی عبادیشد و همه فعالی نمی
گاه سخن اختالف برانگیز ره بتار خاطرنشان ررد ره آقای نیازی در طی نزدیک به دو دهه از فعالی  خود هیچ وی

منفی داشته باشد و باعث اختالف  مذهبی گردد، نگف  و همواره محاسبه دقیق داش  و درک می ررد رته متا بته 
رسی نشاندن مسائل اختالفی رنیم، باید برای گفتگتوی مشتترک و همزیستتی جای این ه انرژی خود را صرف به ر

 .مسالم  آمیز به خصوص میان مذاهب اسالمی تالش رنیم
به گفته حامد، هر مند برخالف دیگر رشورها، در افغانستان سابقه جنی مذهبی وجود ندارد، اما در ایتن اواختر  

گرفته ره خطرآفرین اس  و اگر این تف تر از زبتان امثتال شتهید  های افراطی البته به صور  پرارنده ش لاندیشه
 .شد، دیگر قابل جمع نبودمند درجه  اختالفا  مذهبی مینیازی بسط داده و تبدیل به یک سیستم روش

او اظهار داش  ره خوشبختانه آقای نیازی و امثال او نه تنها ره از قضایایی اندیشته افراطیت  بتدور بودنتد، بل ته 
گاها  .رردنه موضع گیری جدی میآ
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این عالم دین گف  ره ویژگی دوم شهید نیازی ره جایگاه اورا در میان اقوام و پیروان متذاهب مختلتف بلنتد بترده 
بود، این بود ره همیشه با زبان جذاب و قابل فهم پیش از این ه مردم را از مش ال  قومی و مذهبی بترساند، به راه 

از اختالفا  توجه می ررد، درحالی ره بسیاری از علما در بزرگ سازی مشت ال ،  حل ها می پرداخ  و به گذر
سلیقه خوب دارند، اما راه حل و ابت ار برای بیرون رف  از معضل ندارند به همین دلیل به جای این ه عده ای را به 

 .رنندهای دینی دور میاسالم جذب رنند، از اسالم و ارزش
ر بودن او از زدوبندهای سیاستی بتود، بتا این ته یگانته منتقتد سرستخ  از اعمتال و ویژگی سوم شهید نیازی دو 

ررد، اما عمتال  از سیاست  گتذاری هتای رته های ح وم  داش  و از طریق منبر و خطابه آنرا اظهار مینارسایی
 .شد، دور بوددرقالب دین پیاده نمی

  

 شهادت:
 .پی انفجاری ره در مسجد وزیر اربر خان رخداد زخمی شد در ۳۱۱۱ خردادماه13شامگاه سه شنبه نیازی درتر 

متروز مجترو  مولوی ایاز نیازی ره در انفجتار شتام ا»اعالن ررد  وزار  داخله افغانستان بعد سخنگوی ساعاتی
 گردیده بود، به شهاد  رسید.

 های سیاسی مهرهشمار زیادی از مردم به همراه برگزار شد و  خرداد 11روز پنج شنبهی وی  در  اسم تشییع جنازهمر
دیوم فوتبال در شرق رابتل تحت  تتدابیر شتدید او مقام های ح ومتی در آن شرر  رردند. نماز جنازه در یک است

 د.ی، دفن گردبه شهاد  رسیده بودد و سپس پی ر او در همان مسجدی ره امنیتی برگزار گردی
در وب سای  متعلتق بته ای خرداد با نشر بیانیه ۳۱شنبه، به گزارش خبرگزاری اسوشیتدپرس، گروه داعش روز پنج

  .را به عهده گرف  انفجار و ترور ناجوانمردانهسئولی  این ماعالم رردن درتر ایاز نیازی ، « مرتد»با این گروه 
 

 واکنش ها نسبت به شهادت دکتر نیازی:

خوانتده و « ضایعه بزرگ و جبران ناپتذیر»نیازی را  درترجمهوری پیشین افغانستان، درگذش  ی، رئیساحامد ررز
 .او ابراز تاسف رردشهاد  از 

در وارتنش وی  .را مح وم رردپس از اطالع از این حادثه ، این واقعه  جمهور افغانستان،رئیسغنی، محمد اشرف
ها، غیرنظامیان و تأسیسا  عامته، جنایت  ضتد بشتری به این رویداد، گف  ره حمله بر مساجد، ت ایا، شفاخانه

 .جانبه مورد بررسی قرار دهندهمه یداده اس  تا این رویداد را به گونه دستوراس . غنی، به نهادهای مربوطه 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 یملی، این حمله را بزدالنه، دشمنی آش ار با دین اسالم، جامعته یعالی مصالحهعبدالله عبدالله، رئیس شورای 
، از درتر ایاز نیازی، به عنتوان دانشتمند شتهیر، عتالم متقتی، روحتانی وی. هبی و تمام مردم افغانستان دانس مذ

متذهبی افغانستتان  -میناپذیر برای جامعه علپرهیزگار و خطیب خیرخواه یاد ررد و رشته شدن او را ضایعه جبران
او همواره بر صلآ، ثبا  و پایان جنی و خونریزی در رشتور تاریتد »ش نوش  ره: فیسبور یدر صفحه و دانس 

 «.ورزیدمی
توانند با نوشتتن دو ها نمیجمهوری، در وارنش به این رویداد، نوش  ره طالبامرالله صالآ، معاون اول ریاس 

ترور برائ  دهند؛ زیرا این گروه، مخترع و آغازگر عمل زش  انفجار در مسجد، قتل جمله خود را از این جنای  و 
های قومی، سیاسی و علمی در رشور اند، انتحار علیه شخصی عام علمای دین ره بیرون از پارستان درس خوانده

 .اند
ها، از هیچ نوع عمتل ره تروریس  :در وارنش به این رویداد، گف نیز  جمهوریر دانش، معاون دوم ریاس سرو

 .ناپذیر در رشتار و جنای  دارندرنند و هنوز هم میل سیریضدانسانی و ضد اسالمی دریغ نمی
هیچ گروه تروریستی و افراطی ره بسا  رشتار و خشون  را در میان مسلمانان گسترده و بنیاد نهتاده »دانش افزود: 

های صور  گرفته دهد؛ زیرا این عمل در ادامه همه جنای تواند خود را از این جنای  ضد بشری برائ  اس  نمی
هتا هتزار انستان بتی گنتاه را در اس  ره سال ها اس  دامن مردم مظلوم و مسلمان ما را گرفته اس  و تتا رنتون ده

 «.راستای منافع بیگانگان و دشمنان افغانستان به خاک و خون رشیده اس 
گرایی نداشت  و تنهتا مختالف ر نیازی هیچ گناهی جز تف ر اعتدالره درت نیز گف جمهوری، معاون دوم ریاس 

نیتازی قربتانی تف تر درتتر او،  افراطی  و رشتار مردم مسلمان به وسیله ترور و اقداما  ضد بشری بود. بته گفتته
 .روشن و اسالمی خود شد

رید ررد ره ایتن ر ایاز نیازی را ضایعه بزرگ برای رتنیز، رشته شدن دافغانستان وزار  داخله  افغانستان دانسته و تأ
 .جدی مورد بررسی قرار داده و عامالن آن را مجازا  خواهد ررد رویداد را به گونه

 
 واکنشهای خارجی:

” جنتایتی بتزرگ“عالوه بر آن ذبیآ الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان هم ضمن مح وم رردن این حادثته، آن را 
 .خواند

ان نیز این حمله را مح وم ررده و ضمن ابراز همدردی با ختانواده آقتای نیتازی گفت  رته سفیر آمری ا در افغانست
 "!"مسجد محل عباد  و عشق به خدا اس ، نه خشون  و مرگ
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های ت فیری ره منجر به رشته سخنگوی وزار  خارجه ایران نیز حمله را تررویستی خواند و اقدام تروریستی گروه
به شد  مح وم ررده و با خانواده نیتازی مرحتوم و دولت  و ملت  افغانستتان ابتراز شدن درتر محمد ایاز نیازی، 

 همدردی ررد.
در پیتامی  نیتز جناب حجة االسالم و المستلمین درتتر شتهریاری اسالمیمذاهب دبیر رل مجمع جهانی تقریب 

حد  و اخو  مسلمین یاد های ممتاز فرهنگی و از پیشتازان مقوله وضمن این ره  از ایشان به عنوان ی ی از مهره
های اثرگذار تقریبی و فرهیخته از سوی است بار و ایادی ررد شهاد  ایشان را نوعی توطئه برای حذف و ترور مهره

 دانس . آنها در منطقه
 

 منابع:
 1خبر گزاری صدای افغان )آوا(.1
 2پارس تودیخبرگزاری .2
 3روزنامه انیس.3
 4خبرگزاری افق.4
 1بی بی سی فارسی.1
 6وی ی پدیا.6
 7خبرگزاری تقریب.7
 8دویچه وله دری.8

                                                             
1.  https://www.avapress.com/fa/news/211437 
2.  https://parstoday.com/dari/news/uncategorised-i111164 
3.  http://dailies.gov.af/anis 
4.  https://ufuqnews.com/archives/111811 
1.  https://www.bbc.com/persian/afghanistan-12116118 
6.  https://fa.wikipedia.org/wiki 
7.  http://www.taghribnews.com/fa/news/464861 
8.  https://www.dw.com/fa-af 

https://www.avapress.com/fa/news/211437
https://parstoday.com/dari/news/uncategorised-i110164
http://dailies.gov.af/anis
https://ufuqnews.com/archives/150819
https://www.bbc.com/persian/afghanistan-52906958
https://fa.wikipedia.org/wiki
http://www.taghribnews.com/fa/news/464865
https://www.dw.com/fa-af

