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 اذان بی وقتداستان 
 

 :داستاِن اذان بی وقت وشباهِت آن با هللا اکبر گفتِن اعتراضی مردم
برای دوستاِن خود وعده داده بودم که داستاِن اذاِن بی وقت را برای شان قصه میکنم. تا یادم نرفته است بدین وعده 

جه نظام الملک وزیر ملکشاه سلجوقی باید وفاکنم و دوستان را دیر درانتظار نگذارم. این داستان درسیاست نامهٔ خوا
 .آمده است

 
میگویند در زمان معتضدباهلل پیرمردی بازرگان مقداری پول به سرهنگی قرض داده بود وآن سرهنگ حاضر نبود 

آن سو تپید از تپیدن های خود نتیجه نگرفت.سرانجام  بیچاره بازرگان هرچه این سو تپید و پولش را برگرداند.
بازرگان  رسه شنبه بازاربرو؛ آنجا دکان خیاطی پیر است که تنها او میتواند باتو کمک کند.د»دوستی برایش گفت 

حیران ماند که این سرهنگ که به تقاضای این همه همتایان خود تمکین نکرد چه گونه ممکن است تقاضای یک 
ن لحظه به شاگرد خود را به او گفت. خیاط هما اما دل ونادل نزد خیاط رفت وداستان خود خیاِط پیر را بپذیرد

« دکان من نشسته است پولش را همین حاال برایش بفرست. برو وبه این سرهنگ بگو که فالن بازرگان در»گفت:
شاگرد رفت ونیم ساعت بعد با پوِل بازرگان برگشت. سرهنگ به عنوان عذرخواهی مقداری هم پول اضافی 

ه خواست او از خیاط پیر پُرسید وخیاط برایش گفت: فرستاده بود.بازرگان با اصرار دلیل تمکین سرهنگ را ب
راه میگذشت  دوسال پیش بعد از نماز عصر بود که سرهنگی مست درکنار دروازهٔ خود ایستاده بود. زنی از

را به خانهٔ خود ببرد. آن زن فریاد زد که ای مسلمانان به دادم برسید.من زنی  سرهنِگ مست دستش را گرفت تا او
ولی او به چماق برسرم کوفت  این خانم بردارد او تقاضا کردم که دست از ن رفتم وبا مالیمت ازآنکاره نیستم م

پیش آزآنکه خفتن داخل  خود راند. من از دیگر مردان نیز استمداد کردم که نتیجه نداد. دلم آرام نگرفت و ومرا از
اگر صدای اذان را بشنََود می من فکر میکردم که این سرهنگ مست است  اذان دادم. منارهٔ مسجد رفتم و شود در

پندارد که صبح شده است وممکن آن زن را رها کند ولی سپاهیان معتضد آمدند وگفتند که خلیفه مرا به حضور 
خشم از من دلیِل  با او آنان مرا به حضور خلیفه بُردند و خواسته است تا بداند که به چه دلیل اذان بی وقت داده ام.

 را ترس برایش گفتم وقتی دور خلیفه را کشیک ودربان بگیرد ومردم نتوانند داد خود من هم بدون اذان را پُرسید و
به خلیفه برسانند نتیجه همین می شود که سرهنگ مست زن مسلمان را از کوچه برباید وبه خانهٔ خود ببرد.خلیفه 

 .ان سرهنگ را همراه با زن آوردند را فرستاد و پاسبانان خود
 

را دوشقه کند تا هر شقه اش را دریک سوی  رد وخلیفه دستور داد که جالد اوسرهنگ به ُجرم خود اعتراف ک
وقت برمردم ستم می رود توبی  که هر به من هم دستور داد و کوچه اش بیاویزند تا دیگری این گونه ُجرأت نکند

ت وقت اذان بده تامن داِد مظلوم ازظالم بگیرم. حاال از ترس اذان بی وقت است که سرهنگ پول ترا برای
پول را به خیاط پیر بدهد ولی او قبول نکرد وگفت عمِل من برای خداست  فرستاد.بازرگان کوشید که مقداری از

 .ندارد وُمزد کار
 

این قصه را بدین دلیل برای تان گفتم که مردم اگرزنده وبیدارباشند شیوه های مختلف اعتراض وجود دارد که مردم 
 .میتوانند جلو خودسری وزور را بگیرند

 
البان دیِن خدا را درانحصار خود گرفته اند ودرحالیکه علمای اسالم برای شان میگویند که جنگ شان درافغانستان ط

مسلمان ُکشی است اینان هنوز هم به لجاجِت خود ادامه داده اند واینک هللا اکبر رانیز درانحصاِر خود میگیرند وآنان 
هند محکوم به مرگ میکنند.یعنی ناِم خدا را یاد مکن که راکه به عنوان اعتراض فریاِد هللا اکبر سر مید

به همین دلیل بود که من یادداشت هللا  ما هیچ کس حِق هللا اکبر گفتن را ندارد و از خدا)ج(درانحصار ماست وغیر
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برای مردم نشان  را نیز طالبان با این عمل عدالت اسالمی خاِص خود آزادان را نوشتم. اکبر اسیران وهللا اکبر
 .یعنی در عدالِت نوع طالبی جزای هر جرم اعدام است دمیدهن

 
 دهان های مردم را به خاطر هللا اکبر گفتن بدوزد. کشور مسلط شود و این سیستم بر هرگز مباد که این مردم و

قرآن با غرق شدن فرعون به  دکتاتور را نمیخواهد. اسالم از مردم پرستش خدا را میخواهد ولی پرستش ظالم و
 و که فرعون ها غرق میشوند واین خداست که بزرِگ بی زوال است. همین است معنای هللا اکبر مسلمانان میگوید

مردم را زندانی میکرد که  دلچسپ است که نه تنها دکتاتوری چپ به فریاد های هللا اکبر حساسیت نشان داده بود و
 حساسیت نشان میدهد.برابِر هللا اکبر  در میگیرد انحصار خود را در خدا دکتاتوری راست افراطی که دین و

 فاعتبروا یا اولی االبصار
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