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 ـــِر اسیران و هللا اکبر آزادانهللا اکبـ
 

با همدلی دست به یک اعتراِض مدنی بزنند بدون گفت وگو رژیم  باشند و مردم اگر متحد
 . استبدادی را به زانو می افگنند های خودکامه و

 
به یک جامعهٔ باز بدل شود که  این حالت بسته تحول کند و اگر قرار باشد که جامعهٔ ما از

تمداران از نیروی یک وسیاس آن مردم کنترول سیاستمداران را به دست خود بگیرند  در
این هراس آنان را  هراس باشند؛ نیروی اعتراِض مردم در مسؤول و ژورنالیزم تحقیقی و

جوالی نوشتم ۲۳یادداشتی که به تاریخ  من در را پُف کرده بنوشند. وا میدارد که آِب خود
 سر که در روزگار مستبدان دوران اشغال اتحادشوروی سابق از از فریاد های هللا اکبر

آن روزگار حکومت مردم را به خاطر هللا اکبر گفتن  داده شده بود یاد کردم.ٔ درسر  بامها
 استاد نگارگر          .زندانی کرده بود

 
هانکانگ وتبت می  همین امروز چین میخواهد آنچه را در دموکراسی تظاهر کرده است. استبداد همیشه به عدالت و

 نخست گروه های مستبد و دارد.ولی اعتراض های مردم دو اثِر هویدا  گوش جهانیان پنهان کند. گذرد از چشم و
به  دوم این اعتراض ها نشان میدهد که مردم زنده استند و به اعتباِر شان صدمه میزند. زورگوی را رسوا میکند و

هم نمیکنند مردم را بسیج میکنند.در دنیای اسالم فریاد هللا اکبر یعنی  شیوه های که قدرتهای زورگوی تصورش را
زور  مستبد و سوی دیگر از یک سو به زورگوی میگوید خدا بزرگتر است و از .فایده دارد ایزد بزرگتر است دو

گوی که خود برای فریفتن مردم ریاکارانه نعرهٔ تکبیر سرمیدهد نمیتواند دیگران را از تکبیرگفتن منع کند که اگر 
را  ر خودرا رسوا میکند.اما مردم میتوانند به صورت متحد تقاضای های دیگ میان خود این کار را بکند شب در

را به جایی برسانند. این شعار ها نیز اگر شبها از روی بامها بلند شود میتواند کمر زور  داِد خود نیز مطرح کنند و
یا هللا « »رای گیری رهبِر خود قبول نمی کنیم ما هیچ کس را بدون انتخابات و»به طور مثال  گویان را بشکند.

خالصه که اگر نیروی جوان بتوانند این  «تو پناه آورده ایم.انتحاری ها به  جنگ طلبان و اکبر الهی ما از شر
همین پروسه  در را در میان مردم عام بسازند گام به گام مردم را به سوی آگاهی وخبرگی می برند و اعتراض ها

 .را به رهبران ملی میدهند است که رهبران قومی جای خود
 

داد داستان اذان بی وقت را بری تان نقل می کنم که  اکنون دامن این یادداشت را برمی چینم اما اگر فُرصت دست
درهنگام سلطنت یکی از خلفای عباسی رخ داده بود. اگر راست باشد که سخنگوی طالبان به خاطر هللا اکبر گفتن 
مردم حساسیت نشان داده است برای من بسیار عجیب است زیرا آنان که ریاکارانه از مردم میخواهند نعرهٔ تکبیر 

ند اکنون ملتفت میشوند که هللا اکبر داریم تا هللا اکبر؛ یکی هللا اکبر اسیران است که ارباب از اسیران سر بده
بدهند ولی یکی هللا اکبر آزادان است که به اختیار خود از سر بامهای خود سرمیدهند  میخواهد تا نعرهٔ تکبیر سر

 جر وشکنجه را تحمل می کنند.ز وچه بسا که به خاطر این هللا اکبر گفتن زندانی میشوند و
 وهللا اعلم بالصواب

 
 برمنگهم ۲۰۲۱اگست  ۴نگارگر 
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