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ςονομήελεναΠ υοτ χάλλΑ υοτ ιταμόνο νΕ
υονχαλπσύελιΦ υοτ ιακ

﴿Επιθυμώ να κάνω αναμόρφωση, στο
σημείο που μου είναι δυνατή. Δεν έχω
άλλη βοήθεια παρά μόνο εκείνη που μου
δίνει ο Αλλάχ. Πάνω σ’ Αυτόν βασίζομαι
και σ’ Αυτόν θα γυρίσω ξανά ﴾ (Χούντ, 88.).
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Εν ονόματι του Αλλάχ του Παντελεήμονος και
του Φιλεύσπλαχνου

Πρόλογος
Η δό� ξα ανή� κει στον Αλλά� χ, τον Κύ� ριο
ό� λων των δημιουργημά� τω. Την ειρή� νη
και την ευλογί�α του Αλλά� χ να έ� χουν ο
Προφή� της, τα μέ� λη της οικογέ� νειά� ς του, οι
σύ� ντροφοί� του και ό� λοι ό� σοι ακολουθού� ν
την πορεί�α του μέ� χρι την Ημέ� ρα της
Κρί�σεως.
Η μά� χη μας με την τρομοκρατί�α και τον
ιδεολογικό� εξτρεμισμό� , δεν έ� χει ακό� μη
τελειώ�σει, καθώ�ς η χρή� ση εξτρεμιστικώ�ν
οργανώ�σεων έ� χει γί�νει έ� να από� τα πιο
σημαντικά� εργαλεί�α πολέ� μων τέ� ταρτης
γενιά� ς, ειδικά� των ενό� πλων οργανώ�σεων,
οι οποί�ες θεωρού� ν τις αιματοχυσί�ες και το
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χρή� μα ως ιδεολογική� και αποτελεσματική�
μέ� θοδο για την επί�ζησή� τους. επί�σης
για να επιτύ� χουν τους στό� χους τους
και αυτώ�ν που τις υποστηρί�ζουν και
τις χρηματοδοτού� ν. Οι εξτρεμιστικέ� ς
οργανώ�σεις, καταφεύ� γουν στην αλλοί�ωση
των ερμηνεί�ων των θρησκευτικώ�ν
κειμέ� νων, και τα χρησιμοποιή� σουν εκτό� ς
των πραγματικώ�ν τους σκοπώ�ν.
Οι οργανώ�σεις του θρησκευτικού�
εξτρεμισμού� ,
εκμεταλλεύ� τηκαν
τα
συναισθή� ματα των νέ� ων με ψεύ� τικες
ορολογί�ες, ό� που εξωτερικά� , δεί�χνουν ό� τι
στοχεύ� ουν στην ό� ξυνση του ενθουσιασμού�
τους, ενώ� έ� χουν ό� λλους κρυφού� ς
διαφθαρμέ� νους στό� χους. Μεταξύ� των
ό� ρων που έ� φεραν οι εξτρεμιστέ� ς, εί�ναι,
«Τζαχιλί�για “ά� γνοια”» και «Aφύ� πνιση
“σά� χουα”».
Όσον αφορά� τον ό� ρο Τζαχιλί�για, οι
εξτρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις προσπά� θησαν
ά� δικα να τον εφαρμό� σουν σε μερικέ� ς
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σύ� γχρονες
κοινωνί�ες.
Ωστό� σο,
απορρί�πτονται η μορφή� και η ουσί�α του
θέ� ματος αυτού� . Όσον αφορά� τη μορφή� ή�
τη γλώ�σσα, το Τζαχιλί�για χαρακτηρί�ζει την
περί�οδο που προηγή� θηκε της εμφά� νισης
του Ισλά� μ. Δεν ή� ταν από� ά� γνοια ενά� ντια
στην γνώ�ση, ού� τε ή� ταν ενά� ντια στην
πί�στη ή� το Ισλά� μ. Εί�ναι από� την ά� γνοια,
που εί�ναι το αντί�θετο της ηπιό� τητας και
της σοφί�ας.
Όσο για την ουσί�α, εκεί�νος που
ισχυρί�ζεται - για παρά� δειγμα – ό� τι η
Αί�γυπτος, η χώ�ρα του Αλ -Αζχά� ρ, που
υπά� ρχουν τα τζαμιά� και οι μιναρέ� δες
παντού� , η Αί�γυπτος του Κορανί�ου, της
επιστή� μης, η Αί�γυπτος που σπουδά� ζουν
περί�που δύ� ο εκατομμύ� ρια μαθητέ� ς στο
αξιό� τιμο Αλ-Αζχά� ρ και φιλοξενεί� δεκά� δες
χιλιά� δες ξέ� νους φοιτητέ� ς, που προέ� ρχονται
από� διαφορετικέ� ς χώ�ρες του κό� σμου για
να μελετή� σουν την αληθινή� θρησκεί�α,
μια χώ�ρα που τιμά� το Ιερό� Κορά� νι και
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τους μελετητέ� ς του, ό� τι εί�ναι χώ�ρα του
τζαχιλί�για. Εκεί�νος που ισχυρί�ζεται αυτό� ,
εί�ναι έ� νας κακό� βουλος, που έ� χει μέ� σα
του κακεντρέ� χεια. Ή μπορεί� να εί�ναι έ� νας
μεσθοφό� ρος, που τον εκμεταλλεύ� ονται οι
εχθροί� της θρησκεί�ας και της πατρί�δας.
Το ί�διο συμβαί�νει με ό� λες τις
αραβικέ� ς και ισλαμικέ� ς χώ�ρες μας, τις
οποί�ες οι εξτρεμιστέ� ς προσπαθού� ν να
εκμεταλλευτού� ν την κατηγορί�α των
χωρώ�ν ως χώ�ρες της ά� γνοιας, για να τις
ανατρέ� ψουν, ή� να τις καταστρέ� ψουν.
Όσον αφορά� τον ό� ρο (αφύ� πνιση),
προέ� κυψε ως θεωρητικό� ς ό� ρος για
την τρομοκρατική�
οργά� νωση της
Αδελφό� τητας και των ά� λλων οργανώ�σεων,
που συμμοιρί�ζονται τις ί�διες από� ψεις.
Η αφύ� πνιση κατά� την ά� ποψή� τους,
εί�ναι το ξύ� πνημά� τους, αλλά� απέ� ναντι
σε ποιον; εναντί�ον των χωρώ�ν τους !! Η
πρό� θεση εί�ναι να τις αποδυναμώ�σουν,
να τις τεμαχιά� σουν και να διαλύ� σουν τις
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εθνικέ� ς δομέ� ς τους. Αυτέ� ς οι οργανώ�σεις,
δεν μπορού� ν να υπά� ρξουν ή� να επιτύ� χουν
τους σκοπού� ς τους, και εκεί�νων που τις
χρηματοδοτού� ν και τις εκμεταλλεύ� ονται,
υπό� έ� να ισχυρό� , σταθερό� και συνεκτικό�
κρά� τος. Αυτέ� ς οι οργανώ�σεις ανθί�ζουν
πά� νω στα συντρί�μμια των χωρώ�ν. Το
συμφέ� ρον της οργά� νωσης προηγεί�ται
εκεί�νου του κρά� τους, που έ� ρχεται σε
δεύ� τερη μοί�ρα. Το ό� πλο τους εί�ναι το
ψέ� μα, μηχανορραφί�ες και συκοφαντί�ες.
Ο στό� χος τους εί�ναι η κατεδά� φιση και η
δολιοφθορά� . Αυτέ� ς οι οργανώ�σεις δεν
πιστεύ� ουν στην οικοδό� μηση ού� τε στο
εθνικό� κρά� τος.
Άξιον
αναφορά� ς
εί�ναι
οι
επανειλημμέ� νες εκκλή� σεις τους για βί�α,
αιματοχυσί�α, απαλλοτρί�ωση πλού� του
και τιμή� ς και την έ� κκλησή� τους να
γκρεμί�σουν τις πατρί�δες, εξαπατώ�ντας
το κοινό� με ενθαρρυντικά� και γλυκό� λογα,
και με εξαπά� τη εις βά� ρος της κοινωνί�ας.
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Θεωρώ�ντας αυτό� ως υποχρεωτική�
τακί�για(1) και μια αναγκαιό� τητα που την
απαιτεί� η συγκαιρί�α. Αυτό� απαιτεί� να
εί�μαστε πιο οξυδερκεί�ς και προσεκτικοί�.
Το Κορά� νι τονί�ζει, «υπά� ρχουν εκεί�νοι που
σου αρέ� σουν τα γλυκό� λογά� τους στην
ζωή� , ό� μως ο Αλλά� χ γνωρί�ζει ό� τι κρύ� βουν
στην καρδιά� τους έ� χθρα. Διασκορπί�ζουν
την φθορά� και την καταστροφή� στην γη,
και εξοντώ�νουν το γέ� νος. Ο Αλλά� χ δεν
αγαπά� ει την φθορά� ». Ο Προφή� της εί�πε,
«Ο πιστό� ς δεν βά� ζει το χέ� ρι του μέ� σα στην
ί�δια τρύ� πα, για να τσιμπηθεί� δυο φορέ� ς».
Η πραγματική� αφύ� πνιση εί�ναι η εκεί�νη
των εθνώ�ν, ό� ταν χτί�ζονται με οικοδομέ� ς
και ανασυγκροτή� σεις, και ό� ταν βλέ� πουμε
το έ� θνος μας, ανά� μεσα στις ά� λλες
ανεπτυγμέ� νες χώ�ρες σε διά� φορους τομεί�ς,
επιστή� μες και τέ� χνες.
(1) Ο όρος τακίγια χρησιμοποιείται από τους σιίτες και
άλλες οργανώσεις που δεν εκδηλώνουν το πραγματικό
που κρυβουν μέσα τους.
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Το πραγματικό� μέ� τρο της αφύ� πνισης,
εί�ναι το κατά� πό� σο πραγματοιποιεί�ται
η επιστημονική� και οικονομική� προό� δος
των χωρώ�ν, η κατοχή� των εργαλεί�ων
της εποχή� ς και η συμβολή� τους στα
επιτεύ� γματά� τους. Οι ά� νθρωποι δεν θα
σεβαστού� ν την θρησκεί�α μας, αν δεν
εξασφαλί�σουμε τις κοσμικέ� ς μας ανά� γκες.
Η πραγματική� αφύ� πνιση εί�ναι επί�σης
η αφύ� πνιση της συνεί�δησης, των αξιώ�ν
και των ηθώ�ν, ό� ταν ζού� με στον κό� σμο με
ανεκτικό� τητα, συμπό� νια, αλληλεξά� ρτηση,
ειλικρί�νεια, αξιοπιστί�α, πί�στη και ευγενή�
ή� θη. Όταν γί�νεται εφαρμογή� των ηθώ�ν,
αξιώ�ν και ανεκτικώ�ν διδασκαλιώ�ν του
Ισλά� μ σε μια απτή� πραγματικό� τητα
στον κό� σμο των ανθρώ�πων. Και
πρέ� πει να αντανακλού� νται ό� λα αυτά�
στην συμπεριφορά� μας και σε ό� λες τις
υποθέ� σεις της ζωή� ς μας. Τα έ� θνη που δεν
βασί�ζονται σε αξί�ες και ηθική� , φέ� ρνοντας
τους παρά� γοντες της πτώ�σης τους στην
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προέ� λευση της κατασκευή� ς τους και στα
θεμέ� λια τους.
Η πραγματική� αφύ� πνιση εί�ναι η δύ� ναμη
του ατό� μου να ανή� κει στην πατρί�δα του
και η φροντί�δα του για την ασφά� λεια και
την σταθερό� τητα της. Γιατί� η πατρί�δα
εί�ναι τιμή� , και εί�ναι έ� να από� τα έ� ξι βασικά�
στοιχεί�α που η ιερή� Σαρί�α ή� θελε να
περιβά� λλει με πολλού� ς φρά� χτες για να τα
φυλά� ξει.
Επί�σης, η εργασί�α για την ενί�σχυση
της δύ� ναμης του εθνικού� κρά� τους, εί�ναι
έ� να νό� μιμο και εθνικό� καθή� κον. Όλα ό� σα
οδηγού� ν σ’ αυτό� προέ� ρχονται από� το
σωστό� δό� γμά� μας. Όλα ό� σα οδηγού� ν σε
κατεδά� φιση, δολιοφθορά� , υπονό� μευση
της δομή� ς των κρατώ�ν, διαταραχή�
της προό� δου τους, καταστροφή� της
υποδομή� ς, ή� στην τρομοκρατί�α ό� σων
πιστεύ� ουν σ’ αυτέ� ς, δεν έ� χει καμί�α σχέ� ση
με τις θρησκεί�ες, ού� τε τις αξί�ες, ού� τε τον
πατριωτισμό� , ού� τε με την ανθρωπό� τητα.
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Με την διαβεβαί�ωσή� μας ό� τι η
αληθινή� , καθαρή� θρησκεί�α δεν μπορεί�
να μην φυλά� γεται, καθώ�ς πρέ� πει να έ� χει
έ� να ισχυρό� κρά� τος που μπορεί� να την
προστατεύ� σει, επειδή� οι ά� στεγοι δεν
εγκαθιστού� ν θρησκεί�α ή� κρά� τος.
Η θρησκεί�α και το κρά� τος δεν εί�ναι
ποτέ� συγκρού� ονται. Η θρησκεί�α και το
κρά� τος αλληλοϋποστηρί�ζονται, για χά� ρη
της ανθρώ�πινης ευτυχί�ας. Ωστό� σο, ό� που
λαμβά� νονται υπό� ψη τα συμφέ� ροντα της
χώ�ρας, και των πολιτώ�ν, τα υποστηρί�ζει ο
νό� μος του Θεού� .
Η θρησκεί�α και το κρά� τος μαζί� θέ� τουν
τα θεμέ� λια της ί�σης ιθαγέ� νειας στα
δικαιώ�ματα και τα καθή� κοντα, και ό� τι
συνεργαζό� μαστε για το καλό� της χώ�ρας
μας και για το καλό� ό� λων των ανθρώ�πων.
Εμεί�ς θέ� λουμε το καλό� για τους ά� λλους,
ό� πως το επιθυμού� με για τον εαυτό� μας.
Διό� τι οι θρησκεί�ες εί�ναι έ� λεος , θρησκεί�ες
σημαί�νουν ανεκτικό� τητα, ανθρωπιά� και
γενναιοδωρί�α.
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Η θρησκεί�α και το κρά� τος, απαιτού� ν από�
ό� λους μας κοινωνική� αλληλεγγύ� η, για να
μην υπά� ρχουν ανά� μεσά� μας πεινασμέ� νοι,
στερημέ� νοι, γυμνοί�, ά� στεγοι, ά� ποροι ή�
στενοχωρημέ� νοι, χωρί�ς να προσπαθού� με
να ικανοποιή� σουμε τις ανά� γκες τους και
να ανακουφί�σουμε την αγωνί�α τους.
Η θρησκεί�α και το κρά� τος, απαιτού� ν
για εργασί�α και παραγωγή� , αριστεί�α και
τελειό� τητα και καταπολεμού� ν την ανεργί�α
και την τεμπελιά� , την τρομοκρατί�α και την
αδρά� νεια, την διαφθορά� , την καταστροφή�
και την δολιοφθορά� , αναταραχέ� ς και
προδοσί�α.
Αυτοί� που φαντά� ζονται μια σύ� γκρουση
- που δεν υφί�σταται στην πραγματικό� τητα
- μεταξύ� θρησκεί�ας και κρά� τους και την
βλέ� πουν ως αναπό� φευκτη σύ� γκρουση,
εί�τε δεν κατανοού� ν σωστά� τις θρησκεί�ες,
εί�τε δεν έ� χουν πλή� ρη επί�γνωση της έ� ννοιας
του κρά� τους, εί�τε δεν καταλαβαί�νουν
την φύ� ση της σχέ� σης μεταξύ� τους. Η
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κακή� κατανό� ηση, προκύ� πτει από� μια
παρεξή� γηση της φύ� σης της θρησκεί�ας,
της πολιτεί�ας ή� της φύ� σης της μεταξύ�
τους σχέ� σης.
Ωστό� σο, τονί�ζουμε την αναγκαιό� τητα
του σεβασμού� του συντά� γματος και των
νό� μων του κρά� τους, και της τή� ρησης
του κρά� τους δικαί�ου, και ό� τι καμί�α αρχή�
παρά� λληλη με την εξουσί�α του κρά� τους
δεν προκύ� πτει στα κρά� τη, ανεξά� ρτητα από�
την πηγή� αυτώ�ν των εξουσιώ�ν. Μια μό� νο
σημαί�α που ενώ�νουν ό� λους, εί�ναι εκεί�νη
του κρά� τους. Αν αποφασί�σει κά� θε ομά� δα
ή� οργά� νωση να έ� χει την δική� της σημαί�α,
τό� τε αυτό� αποτελεί� σοβαρό� κί�νδυνο για
το κρά� τος.
Εν κατακλεί�δι, διαβεβαιώ�νω ό� τι ό� λες οι
εξτρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις, ιδί�ως εκεί�νες
που καλύ� πτονται από� την μανδύ� α της
θρησκεί�ας, αποτελού� ν ά� μεσο κί�νδυνο
για τη θρησκεί�α και το κρά� τος και ό� τι
η πραγματική� αφύ� πνιση απαιτεί� από�
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εμά� ς να διακρί�νουμε σαφώ�ς μεταξύ� των
σταθερώ�ν και των μεταβαλλό� μενων
υποθέ� σεων. Και να λά� βει υπό� ψη τις
εξελί�ξεις και τις απαιτή� σεις της εποχή� ς και
αυτό� που απαιτεί�ται από� την νομολογί�α
της πραγματικό� τητας που ζού� με, την
νομολογί�α των προτεραιοτή� των και
την προυπό� θεση να διατηρή� σουμε τα
θεμελιώ�δη στοιχεί�α της νομολογί�ας.
Την
ικανοποί�ηση
του
Αλλά� χ
αναζητού� με, και πά� νω Του βασιζό� μαστε.
Μουχάμμαντ Μουχτάρ Τζούμ’α
Υπουργό� ς των Βακουφί�ων&
Επικεφαλή� ς του Ανωτά� του Συμβουλί�ου
των Ισλαμικώ�ν Υποθέ� σεων@
Μέ� λος της Ακαδημί�α των ισλαμικώ�ν
Ερευνώ�ν
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Η Αφύπνιση και η Τζαχιλίγια
Μί�α από� τις πιο σημαντικέ� ς έ� ννοιες που
πρέ� πει να αναθεωρηθεί�, εί�ναι η έ� ννοια
της ά� γνοιας και εκεί�νη της αφύ� πνισης.
Καθώ�ς οι εξτρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις
έ� χουν εκμεταλλευτεί� τις πλά� νες και την
παραποί�ηση
της
συνειδητοποί�ησης,
και έ� χουν φορτώ�σει μερικέ� ς λέ� ξεις και
ό� ρους με ιδεολογικά� χροιά� . προσπαθού� ν
να διαδώ�σουν αυτέ� ς τις λανθασμέ� νες
έ� ννοιες που θέ� λουν, και κατά� φεραν να
μεταφέ� ρουν αυτέ� ς τις έ� ννοιες στην λαϊκή�
μά� ζα.
Όσον αφορά� τον ό� ρο Τζαχιλί�για, οι
εξτρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις προσπά� θησαν
ά� δικα να τον εφαρμό� σουν σε κά� ποιες
σύ� γχρονες πιστέ� ς κοινωνί�ες, εί�τε ως προς
την μορφή� εί�τε ως προς το περιεχό� μενό�
του. Όσον αφορά� τη μορφή� ή� την
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γλωσσική� του χρή� ση, η τζαχιλί�για εί�ναι
έ� νας ό� ρος που χαρακτηρί�ζει την περί�οδο
που ή� ταν πριν την έ� λευση του Ισλά� μ. Δεν
εί�ναι ά� γνοια έ� ναντι της γνώ�σης, ού� τε εί�ναι
αντί�θετο της πί�στης. Εί�ναι από� την ά� γνοια
που εί�ναι αντί�θετη της σοφί�ας και της
ανεκτικό� τητας.
Ο Προφή� της εί�πε στον Άμπου Δαρρ,
«Εί�σαι ά� νθρωπος που έ� χει τζαχιλί�για.
Τα αδέ� λφια σας εν θρησκεί�α, εί�ναι
υποστηρικτέ� ς σας, που ο Αλλά� χ τους
έ� βαλε στην διά� θεσή� σας. Και ό� ποιος έ� χει
υπό� την εξοσί�α αδελφό� του εν θρησκεί�α,
να τον ταΐ�ζει, να τον ντύ� νει και να μην του
επιβά� λλει πρά� γματα, που υπερβαί�νουν
τις αντοχέ� ς του. αν τους αναθέ� τετε
υποθέ� σεις, να τους βοηθά� τε».(1) Ο Άμπου
Δαρρ αποκά� λεσε τον Μπιλά� λ «γιος της
μαύ� ρης», για αυτό� ο Προφή� της του εί�πε
ό� τι εί�ναι έ� νας ά� νθρωπος που έ� χει ακό� μα
(1) Α1-Μπουχάρυ, Σαχίχ, αρ. 30.
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μέ� σα του κά� ποια στοιχεί�α της ά� γνοιας.
Αυτά� εί�ναι στοιχεί�α που επικρατού� σαν
προισλαμικά� .
Στο σημεί�ο αυτό� αναφέ� ρουμε τον
ποιητικό� στί�χο του αλ-Μπουσά� ιρυ:

Μπορεί� ο οφθαλό� ς να μην βλέ� πει το
φως του ηλί�ου από� επιπεφυκτί�τιδα
Και μπορεί� το στό� μα να μην αισθά� νεται
την γεύ� ση του νερό� από� ασθέ� νεια(1)

Όσον αφορά� τον ό� ρο «αφύ� πνιση»
μεταξύ�
εξτρεμιστικώ�ν
και
σκληροπυρηνικώ�ν οργανώ�σεων, τον
περιορί�ζουν σε δύ� ο πρά� γματα, το πρώ�το:
αφορά� στην μορφή� και την εμφά� νιση,
ανεξά� ρτητα από� το περιεχό� μενο και την
ουσί�α. Το ά� λλο: τον αριθμό� των μελώ�ν
αυτώ�ν των οργανώ�σεων. Βλέ� πουμε ό� τι η
(1) Αλ-Μπουσάιρυ, Ντεουάν, εκδ. Αλ-Χάλαμπυ, σ. 247.
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πραγματική� αφύ� πνιση, εί�ναι να εί�μαστε
κυρί�αρχοι της από� φασή� ς μας και του
λό� γου μας, να παρά� γουμε τα τρό� φιμα,
τα φά� ρμακα, την ενδυμασί�α και τα ό� πλα
μας. Να αυξή� σουμε το επί�πεδο της χώ�ρας
και των πολιτώ�ν μας επιστημονικά� ,
πολιτιστικά� , επαγγελματικά� , οικονομικά�
και σε συνθή� κες διαβί�ωσης. Να έ� χουμε
ισχυρό� στρατό� , ισχυρή� αστυνομί�α και
ισχυρή� οικονομί�α, γιατί� ισχυρό� ς στρατό� ς
και ισχυρή� οικονομί�α σημαί�νει χώ�ρα με
κύ� ρος, και πολί�της με αξιοπρέ� πεια.
Υπογραμμί�ζουμε ό� τι οι ά� νθρωποι δεν
θα σέ� βονται την θρησκεί�α μας, αν δεν
υπερέ� χουμε στα κοσμικά� μας ζητή� ματα.
Εά� ν υπερισχύ� ουμε στα κοσμικά� μας
θέ� ματα, οι ά� νθρωποι θα σέ� βονται την
θρησκεί�α μας και τις κοσμικέ� ς μας
υποθέ� σεις.
***
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Διαστρέβλωση των γεγονότων
Οι τρομοκρατικέ� ς και εξτρεμιστικέ� ς
οργανώ�σεις
και
εκεί�νοι
που
περιστρέ� φονται στην τροχιά� τους,
διαστρέ� βλωσαν την θρησκεί�α, αλλοί�ωσαν
την ερμηνεί�α των κειμέ� νων. Παραποιού� ν
την ιστορί�α και θά� βουν το μαύ� ρο
αιματηρό� παρελθό� ν τους ό� σο μπορού� ν.
Μοιά� ζουν με χαμαιλιό� ντες και φί�δια, που
αλλά� ζουν συνεχώ�ς το δέ� ρμα τους. Όμας,
το ψέ� μα τους εί�ναι έ� κδηλο και φανερό� .
Ο Προφή� της εί�πε, «Ο πιστό� ς δεν βά� ζει το
χέ� ρι του στην ί�δια τρύ� πα για να τσιμπηθεί�
δυο φορέ� ς».(1)
Η πιο επικί�νδυνη περιοχή� που δεν
πρέ� πει να παραβιαστού� ν οι αξί�ες της
εί�ναι η περιοχή� της θρησκεί�ας. Το εμπό� ριο
(1) Αλ-Μπουάχυ, Σαχίχ, 6133, και Μούσλιμ, Σαχίχ, 2998.
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στην θρησκεί�α για να αποκομί�σει κανεί�ς
εγκό� σμια κέ� ρδη, θα εί�ναι καταστροφή�
για τον ά� νθρωπο στον κό� σμο τού� το και
και στην μελλοντική� ζωή� . Γιατί� ό� ποιος το
κά� νει αυτό� , θα εμπλακεί� σε πό� λεμο με τον
Παντοδύ� ναμο Θεό� , και εί�ναι έ� νας πό� λεμος
τα αποτελέ� σματα του οποί�ου εί�ναι
γνωστά� και καταστροφικά� για ό� ποιον
ρί�ξει τον εαυτό� του στον κλί�βανο του. Το
Κορά� νι τονί�ζει, «και αντιμετωπί�ζουμε το
δί�καιο με την αδικί�α, και θα την νική� σει.
Θα τιμωρηθεί�τε αυτηρά� για αυτά� που
ισχυρί�ζεστε».(1)
Η αλλοί�ωση ορισμέ� νων κειμέ� νων
από� τις
εξτρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις,
απομακρύ� νοντά� ς τα από� το πλαί�σιο τους
με τρό� πο που τους αποκλί�νει από� τους
νό� μιμους σκοπού� ς τους, θεωρώ�ντας ό� τι
αυτό� εί�ναι τακί�για, ενώ� συκοφαντού� ν
σκό� πιμα ά� τομα, φορεί�ς και θεσμού� ς, εί�ναι
(1) Αλ-Ανμπιά, 18.
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έ� να μεγά� λο έ� γκλημα κατά� της θρησκεί�ας
και της ανθρωπό� τητας. Γι’ αυτέ� ς τις
οργανώ�σεις, ο σκοπό� ς αγιά� ζει τα μέ� σα - με
οποιοδή� ποτε μέ� σο - έ� τσι δεν διστά� ζουν να
χρησιμοποιού� ν τα μέ� σα, ό� σο ασυνεπή� και
να εί�ναι με τη Σαρί�α, εφό� σον μπορού� ν να
αποτελέ� σουν έ� να βή� μα προς την επί�τευξη
των κοσμικώ�ν και αυταρχικώ�ν στό� χων
τους.
Όσο για την διά� δοση φή� μων, εί�ναι η
ενασχό� ληση των ηλεκτρονικώ�ν ταγμά� των
τους και την επί� πληρωμή� τρομπέ� τα των
μέ� σων ενημέ� ρωσης. Αν η εξαπατημέ� νη
νεολαί�α αυτώ�ν των οργανώ�σεων σκεφτεί�
- έ� στω και για μια στιγμή� – την σχέ� ση
αυτού� που κά� νουν με το βιβλί�ο του Κυρί�ου
του και την Σού� ννα του Προφή� τη μας (την
ειρή� νη και την ευλογί�α του Θεού� να έ� χει),
ί�σως πολλοί� από� αυτού� ς αναθεωρή� σουν
τις από� ψεις τους, και ανακαλύ� ψουν την
αλή� θεια για αυτέ� ς τις παραπλανώ�μηνες
τρομοκρατικέ� ς ομά� δες!
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Μή� πως αυτέ� ς οι οργανώ�σεις δεν
γνωρί�ζουν ό� τι έ� νας μουσουλμά� νος δεν
επιτρέ� πεται να σκοτώ�σει τον ά� λλον, ού� τε
να προσβά� λλει την τιμή� του, ουτε να
λεηλατή� σει την περιουσί�α του; Το Ισλά� μ
επί�σης, απαιτεί� να βεβαιωθού� με από� τα
νέ� α που μεταφέ� ρονται, ό� πως τονί�ζει το
Κορά� νι, «ω εσεί�ς που πιστεύ� ετε, αν έ� νας
διαφθαρμέ� νος σας μεταφέ� ρει κά� ποιο νέ� ο,
τό� τε πρέ� πει να βεβαιωθεί�τε. Για να μην
βλά� ψετε κανέ� ναν εν αγνοί�α σας. Τό� τε θα
μετανοή� σετε για αυτό� ».(1)
Το Ισλά� μ προωθεί� την φιλανή� θεια,
χαρακτηριστικό� εί�ναι αυτό� που εί�πε ο
Προφή� της, «να εί�στε φιλαληθεί�ς, διό� τι η
φιλαλή� θεια οδηγεί� στην αγαθοεργί�α. Και
η αγαθοεργί�α οδηγεί� στον παρά� δεισο.
Ο ά� νθρωπος επιμέ� νει στην φιλαλή� θεια
ακλό� νητος, μέ� χρι να καταφραφεί� στον
Αλλά� χ φιλαληθή� ς. Σας προειδοποιώ�
(1) Αλ-Χουτζουράτ, 6.
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από� το ψέ� μα, διό� τι το ψέ� μα οδηγεί� στην
ακολασί�α, η οποί�α οδηγεί� στην κό� λαση. Ο
ά� νθρωπος ψεύ� δεται, και μέ� νει ακλό� νητος
στο ψέ� μα, μέ� χρι να γραφτεί� κατά� τον
Αλλά� χ ψεύ� της».(1) Υπά� ρχουν εκεί�νοι που
επιμέ� νουν στο ψέ� μα, μέ� χρι που έ� χει γί�νει
αδιαχώ�ριστο στοιχεί�ο του χαρακτή� ρα
τους.
Οι εχθροί� του Ισλά� μ, εά� ν ασκού� σαν
τα πά� ντα στην δύ� ναμή� τους και τους
επέ� τρεπαν
να
στρεβλώ�σουν
την
θρησκεί�α του Θεού� , δεν θα έ� φταναν το
έ� να δέ� κατο από� ό� σα έ� χουν κά� νει αυτέ� ς οι
παραπλανημέ� νες τρομοκρατικέ� ς ομά� δες,
ή� το ή� μισυ αυτή� ς της στρέ� βλωσης της
θρησκεί�ας του Θεού� και την απομά� κρυνση
από� τον δρό� μο Του και να έ� βλαπταν την
ανεκτική� και ευγενική� Σαρί�α Του. Γι’ αυτό�
πρέ� πει οι μελετητέ� ς, οι διανοού� μενοι
και εκεί�νοι που ενδιαφέ� ρονται για την
(1) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 6094, και Μούσλιμ, Σαχίχ, 2607.
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θρησκεί�α και την πατρί�δα τους, να
ενώ�νονται και να συνεργά� ζονται για να
αποκαλύ� ψουν την αλή� θεια για αυτού� ς
τους τρομοκρά� τες και εξτρεμιστέ� ς ομά� δες,
και μην τους δώ�σουν την ευκαιρί�α για
ό� σους τα χρησιμοποιού� ν ως αγκά� θι στην
πλά� τη των χωρώ�ν τους και της καρδιά� ς
της ανεκτική� ς μας θρησκεί�ας.
***
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Επιφανειακή και ωφελιμιστική
θρησκευτικότητα
Πολλοί� ά� νθρωποι εξαπατού� νται από�
τον εξωραϊσμό� και την επιμετά� λλωση,
από� το μέ� ταλλο και την ουσί�α. Παρό� λο
που διαβεβαιώ�νουμε ό� τι χρειαζό� μαστε το
μεγαλεί�ο της μορφή� ς και της ουσί�ας μαζί�.
Επειδή� εί�ναι σαν την ψυχή� και το σώ�μα,
που το έ� να εί�ναι απαραί�τητο για το ά� λλο,
και δεν υπά� ρχει επιβί�ωση χωρί�ς αυτό� , γι’
αυτό� η αντιμετώ�πισή� τους, πρέ� πει να εί�ναι
ισορροπημέ� νη. Πρέ� πει να δί�νουμε στην
κά� θε μια την αξί�α και την αναλογί�α της,
χωρί�ς υπερβολέ� ς ή� αμέ� λεια, έ� τσι ώ�στε να
μην έ� χει ού� τε η μορφή� , ού� τε η εξωτερική�
εμφά� νιση περισσό� τερο ή� λιγό� τερο από�
ό� σο αξί�ζει. Το ί�διο ισχύ� ει και για το δομή�
και το νό� ημα.
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Αλλά� πρέ� πει να υπά� ρχει προσοχή�
εί�ναι να εξαπατηθού� με μό� νο από� την
εμφά� νιση. Γιατί� έ� να ά� τομο μπορεί� να
έ� χει έ� να επιχρυσωμέ� νο σπαθί�, αυτό� που
πιστεύ� ει ό� τι αυξά� νει την αξί�α του, και
να περιβά� λλεται από� ξί�φη και ασπί�δες.
Αλλά� αν εί�ναι παρ ’ό� λα αυτά� , δειλό� ς ή�
ά� δυναμος, τό� τε δεν θα του χρησιμεύ� ουν
οι ασπί�δες και τα ξί�φη του την ημέ� ρα του
τρό� μου. Ο ή� ρωας παραμέ� νει ή� ρεμος και
δυνατό� ς με αξιοπρέ� πεια πά� νω από� κά� θε
δειλό� , ό� σο φυλαγμέ� νοι κι αν εί�ναι οι δειλοί�
με τα επιφανειακά� μέ� σα ή� τις απατηλέ� ς
εκδηλώ�σεις τους.
Απαιτεί�ται ισορροπί�α σε ό� λα, εκτό� ς
από� το ό� τι η ουσί�α παραμέ� νει η ουσί�α και η
εξωτερική� εμφά� νιση παραμέ� νει ί�δια. Εί�ναι
ό� μως αξιέ� παινο να συνδυά� ζει ο ά� νθρωπος
τα δου αυτά� στοιχεί�α.
Σχετικά� με αυτό� , τό� νισε ο αλ-Ραφί�ε:
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«Η καλύ� τερη γυναί�κα εί�ναι εκεί�νη που
πέ� ρα από� την ομορφιά� που έ� χει, να έ� χει
και καλά� ή� θη».(1)
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι το φαινό� μενο
της
επιφανειακή� ς
ωφελιμιστική� ς
θρησκευτικό� τητας, εί�ναι από� τις πιο
σοβαρέ� ς προκλή� σεις που αντιμετωπί�ζουν
οι αραβικέ� ς και ισλαμικέ� ς κοινωνί�ες,
ειδικά� εκεί�νες που επικεντρώ�νονται την
προσοχή� τους στην εμφά� νιση, ακό� μη και αν
αυτό� εί�ναι εις βά� ρος της ουσί�ας. Δί�νοντας
από� λυτη προτεραιό� τητα στην εμφά� νιση,
ακό� μη και αν ο ά� νθρωπος, δεν εί�ναι σε
ηθικό� επί�πεδο που τον κά� νει αξιομί�μητο
παρά� δειγμα. Αυτό� επειδή� το ά� τομο με
την εμφά� νιση του οποί�ου η συμπεριφορά�
δεν εί�ναι σύ� μφωνη με τις διδασκαλί�ες
του Ισλά� μ, θεωρεί�ται έ� να από� τα πιο
σημαντικά� στοιχεί�α της κατεδά� φισης και
της αλλοτρί�ωσης. Εί�ναι πολύ� επικί�νδυνο,
(1) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 33. Και Μούσλιμ, Σαχίχ, 107.
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ό� ταν ο ά� νθρωπος γί�νεται υποκριτή� ς και
να έ� χει κακή� συμπεριφορά� , παρά� την
επιφανειακή� του θρησκευτικό� ητα. Ο
Προφή� της εί�πε, «Τα σημά� δια του υποκριτή�
εί�ναι τρί�α: αν μιλά� ει λέ� ει ψέ� ματα, αθετεί�
την υπό� σχεσή� του και προδί�δει».
Το ί�διο ισχύ� ει για εκεί�νους που
περιορί�ζουν την θρησκευτικό� τητα στην
της λατρεί�α και την επιμέ� λεια, παρά� την
παρεξή� γηση της θρησκεί�ας και υπερβολή�
στην βλασφημί�α, οπλοποιώ�ντας και
σημαδεύ� οντας τα ό� πλα στους εναντί�ον
των ανθρώ�πων. Όπως συνέ� βη από� τους
Χαουαριτζί�τες, που ή� ταν οι περισσό� τεροι
ά� νθρωποι που έ� καναν προσευχέ� ς και
νηστεί�α. Όμως δεν ή� τν προικισμέ� νοι με
την θρησκευτική� γνώ�ση που θα τους
φύ� λαξε από� το να πρά� ξουν αιματοχυσί�ες.
Το Ισλά� μ εί�ναι θρησκεί�α του ελέ� ους πά� νω
από� ό� λα. Ό,τι μας απομακρύ� νει από� το
έ� λεος, μας απομακρύ� νει από� το Ισλά� μ,
και αυτό� που έ� χει σημασί�α εί�ναι η σωστή�
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συμπεριφορά� , ό� χι μό� νο τα λό� για. Και ό� λα
αποδεικνύ� ονται στις πρά� ξεις.
Όλες οι λατρειες καρποφορού� ν, ό� ταν
αντανακλώ�νονται στις συμπεριφορέ� ς των
ανθρώ�πων. Πρέ� πει να τον προωθή� σουν
στις καλέ� ς πρά� ξεις, και να τον εμποδί�σουν
από� τις κακέ� ς. Το Κορά� νι τονί�ζει, «οι
προσευχέ� ς εμποδί�σζουν την ακολασί�α και
τις κακέ� ς πρά� ξεις. Η διξασί�α του Αλλά� χ
εί�ναι μεγά� λη. Ο Αλλά� χ γνωρί�ζει αυτό� που
κά� νετε».(1) Ο Προφή� της εί�πε, «εκεί�νος που
δεν θα εγκαταλεί�ψει την τις ψεύ� τικες
μαρτυρί�ες, τό� τε μπορεί� ο Αλλά� χ να του
στερή� σει την τροφή� και το πιοτό� του».(2)
Επί�σης ο Αλλά� χ δέ� χεται μό� νο τα καλά� ,
ό� πως εί�πε ο Προφή� της, «ο Αλλά� χ εί�ναι
αγαθό� ς, και δέ� χεται μό� νο τα καλά� αγαθά� ».(3)
Ο Προφή� της εί�πε: «Καμί�α προσευχή�
δεν γί�νεται δεκτή� χωρί�ς αγνό� τητα, ού� τε
(1) Αλ-Ανκαμπούτ, 45.
(2) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 1903.
(3) Μούσλιμ, Σαχίχ, 1015.
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ελεημοσύ� νη από� ακά� θαρτο χρή� μα».(1)
Και εί�πε, «ό� ποιος κά� νει προσκύ� νημα,
χωρί�ς να κά� νει κακέ� ς πρά� ξεις, θα του
συγχωρηθού� ν ό� λες οι κακέ� ς πρά� ξεις του,
και θα γυρί�σει αγνό� ς σαν βρέ� φος».(2) Και
εί�πε, «ο ά� νθρωπος ταξιδεύ� ει πολύ� μακριά�
με κού� ραση. Σηκώ�νει τα χέ� ρια τους προς
στον ουρανό� , και παρακαλά� τον Θεό�
λέ� γοντας, ω Θεέ� μου.. ενώ� η τροφή� του
εί�ναι από� κακό� χρή� μα, και το πιοτό� του και
η ενδυμασί�α του επί�σης. Πώ�ς να δέ� χεται ο
Αλλά� χ τις αρακλή� σεις του;».(3)
Ακό� μη πιο επικί�νδυνη από� αυτή� την
επιφανειακή� θρησκευτικό� τητα, εί�ναι
η ωφελιμιστική� θρησκευτικό� τητα. Με
αυτό� εννοού� με αυτή� ν την κατηγορί�α, που
χρησιμοποιεί� την θρησκεί�α ως μέ� σο, για
να αποκτή� σει εξουσί�α εκμεταλλευό� μενη
τα θρησκευτικά� συναισθή� ματα και την
(1) Μούσλιμ, Σαχίχ, 224.
(2) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 1521, και Μούσλιμ, Σαχίχ, 1350.
(3) Μούσλιμ, Σαχίχ, 2393.
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αγά� πη των ανθρώ�πων - ειδικά� των
απλώ�ν ανθρώ�πων - για την θρησκεί�α
τους. Τους παραπλανά� ό� τι ο στό� χος του
στην από� κτηση δύ� ναμης, εί�ναι μό� νο να
υπηρετή� σει τη θρησκεί�α του Θεού� και να
εργαστού� με για να την υποστηρί�ξουμε
και να την ενδυναμώ�σουμε. Παρό� λο
που δεν κρί�νουμε τις προθέ� σεις και δεν
παρεμβαί�νουμε στο θέ� μα των προθέ� σεων,
ό� πως εί�ναι μεταξύ� του ανθρώ�που και του
Δημιουργού� του, η εμπειρί�α που ζή� σαμε
και η πραγματικό� τητα που βιώ�σαμε
με την τρομοκρατική� οργά� νωση της
Αδελφό� τητας και εκεί�νες που βρί�σκονταν
στην τροχιά� της ή� συμμά� χησαν με αυτέ� ς από�
τις εξτρεμιστικέ� ς ομά� δες, επιβεβαιώ�νουν
ά� λλα πρά� γματα. Υπά� ρχουν δύ� ο πρά� γματα
για εμά� ς. Το πρώ�το εί�ναι: ό� τι το ζή� τημα γι
'αυτού� ς δεν ή� ταν καθό� λου θέ� μα θρησκεί�ας,
αλλά� μά� λλον ζή� τημα πά� λης για εξουσί�α
με απληστί�α που δεν εί�χε παρόμοια. Έχουν
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αποκλείσει όλους τους άλλους με αλαζονεία
και έπαρση, που απομάκρυναν τους ανθρώπους
από αυτούς. Η συμπεριφορά τους, έγινε μεγάλο
βάρος στην θρησκεία. Εμείς είχαμε ανάγκη
για μεγάλες προσπάθειες, για να σβήσουμε
αυτή την αρνητική εικόνα που χαράχτηκε στο
μυαλό πολλών ανθρώπων, που συνδυάζουν την
συμπεριφορά αυτών με την θρησκεία.

Το ά� λλο εί�ναι: ό� τι αυτοί� έ� βλαψαν
την θρησκεί�α τους και διαστρέ� βλωσαν
το καθαρό� πρό� σωπο του υψηλού� και
ανεκτικού� πολιτισμού� της. Απέ� δειξαν ό� τι
δεν εί�ναι ού� τε θρησκευό� μενοι, ού� τε ικανοί�.
Διαφορετικά� , επιτρέ� πει η θρησκεί�α σ’
έ� ναν ά� νθρωπο να προδί�δει την πατρί�δα
του και να αποκαλύ� πτει τα μυστικά�
της και να πουλή� σει τα έ� γγραφά� της;!
Εί�ναι μέ� ρος της θρησκεί�ας η υποκί�νηση
βί�ας, δολοφονιώ�ν, διαφθορά� ς και της
οργά� νωσης ταγμά� των που προκαλού� ν
διαφθορά� και ταραχέ� ς στην χώ�ρα, μέ� σω
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πρωτοφανού� ς εργασί�ας και προδοσί�ας
της πατρί�δας και συνεργασί�ας για τους
εχθρού� ς της ;!
Έχω τονί�σει - και εξακολουθώ� να τονί�ζω
- ό� τι αυτή� η τρομοκρατική� οργά� νωση,
που χρησιμοποί�ησε την θρησκεί�α για
να εξαπατή� σει τους ανθρώ�πους και να
επιτύ� χει τους αυταρχικού� ς της στό� χους,
εί�ναι έ� τοιμη να συμμαχή� σει, ακό� μη και με
τον διά� βολο, για να επιτύ� χει τους στό� χους
και τις αυταρχικέ� ς φιλοδοξί�ες της. Δεν
διτά� ζει για το με ποιον θα συμμαχή� σει,
ακό� μα και αν εί�ναι εις βά� ρος της θρησκεί�ας
ή� της πατρί�δας.
***
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Το ενδιαφέρον μεταξύ της προοπτικής
του κράτους
και συμέροντος της Οργάνωσης
Το ενδιαφέ� ρον σύ� μφωνα με την
προοπτική� του κρά� τους, εί�ναι εκεί�νο του
δημοσί�ου συμφέ� ροτος που λαμβά� νεται
υπό� ψη το συμφέ� ρον του έ� θνους και
ό� λων των ανθρώ�πων. Και ό� χι το ιδιωτικό�
συμφέ� ρον που αφορά� ορισμέ� να ά� τομα,
σε βά� ρος ά� λλων, ή� εί�ς βά� ρος ορισμέ� νων
ομά� δων ή� κομμά� των, ή� ακό� μη και εις
βά� ρος του ί�διου του έ� θνους.
Όσον αφορά� το ενδιαφέ� ρον για την
προοπτική� της Οργά� νωσης, εί�ναι εκεί�νο
που επιτυγχά� νει το συμφέ� ρον της
οργά� νωσης ή� του κό� μματος. Πρά� γματι,
το θέ� μα μπορεί� να έ� χει προχωρή� σει πολύ� ,
οπό� τε το ενδιαφέ� ρον κατά� την ά� ποψή�
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τους να εί�ναι, αυτό� που επιτυγχά� νει το
συμφέ� ρον της ηγεσί�ας των οργανώ�σεων
ή� του κό� μματος, ακό� μη και εις βά� ρος
των υπολοί�πων μελώ�ν της οργά� νωσης
ή� των μαζώ�ν αυτώ�ν που συνδέ� ονται με
το κό� μμα. Η ομά� δα μπορεί� να θυσιά� σει
ορισμέ� νους από� τους συνεργά� τες της
ή� τα μέ� λη της, ειδικά� επειδή� αυτέ� ς δεν
μπορού� ν να θυσιά� σουν τους ηγέ� τες ή� τα
παιδιά� τους. Εκτό� ς από� την σύ� γκρουση,
την αντιπαλό� τητα και τις διαδικασί�ες
αποκλεισμού� και αντι -αποκλεισμού�
μεταξύ� αυτώ�ν των ηγετώ�ν σε μια
προσπά� θεια καθενό� ς από� αυτού� ς να
μονοπωλή� σει τα λά� φυρα - αλλά� οι
θυσί�ες πά� ντα γί�νονται από� τους απλού� ς
ανθρώ�πους.
Η οργά� νωση μπορεί� να θυσιά� σει το
υπέ� ρτατο εθνικό� συμφέ� ρον, εά� ν έ� ρχεται
σε σύ� γκρουση με το δικό� της συμφέ� ρον.
Πρά� γματι, πολλέ� ς οργανώ�σεις πιστεύ� ουν
ό� τι ό� λα ό� σα ενισχύ� ουν το κρά� τος, δεν
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εί�ναι προς το συμφέ� ρον της. Επί�σης ό� τι
δεν υπά� ρχει χώ�ρος για καμί�α οργά� νωση
κά� τω από� μια ισχυρή� , συνεκτική� και
αλληλέ� νδετη χώ�ρα.
Κατά� την ά� ποψή� τους, εί�ναι απαραί�τητο
να εργαστού� ν για να αποδυναμώ�σουν το
κρά� τος προκειμέ� νου να ενδυναμώ�σουν
την ομά� δα.
Οι
περισσό� τερες
οργανώ�σεις
ιδί�ως τρομοκρατικέ� ς- προσπαθού� ν να
συνδέ� σουν τα συμφέ� ροντα των μελώ�ν και
των συνεργατώ�ν τους με τα συμφέ� ροντα
της οργά� νωσης - ειδικά� στις οικονομικέ� ς
και κοινωνικέ� ς πτυχέ� ς. Έτσι, ώ�στε η
υπερά� σπιση των συμφερό� ντων της
οργά� νωσης, να γί�νει έ� να κρί�σιμο ζή� τημα
για ό� λα τα μέ� λη της. Εντού� τοις η ζωή� ενό� ς
ατό� μου δεν μπορεί� να ευθυγραμμιστεί�
έ� ξω από� την οργά� νωσή� του, και ό� τι αν
μια σκέ� ψη σκέ� φτεται να αποχωρή� σει
από� την οργά� γωση, επειδή� οι διά� φορες
πτυχέ� ς της ζωή� ς του θα διαταραχθού� ν, θα
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καταρρεύ� σουν ή� θα καταστραφού� ν, εκτό� ς
εά� ν κινδυνεύ� σει και η ί�δια η ζωή� του!
Για να επιτύ� χουν τους στό� χους τους,
επικαλού� νται
προσχή� ματα,
μεταξύ�
των οποί�ων: ό� τι ορισμέ� νοι ηγέ� τες δεν
κυβερνού� ν με το νό� μο του Θεού� , επιπλέ� ον.
Ωστό� σο, ό� ταν τους ζητηθεί� να εξηγή� σουν
την έ� ννοια του νό� μου του Θεού� , φαί�νεται
η επιφανειακή� τους σκέ� ψη.(1) Αυτό�
εξηγή� θηκε σαφώ�ς στο βιβλί�ο μου που
έ� χει ως τί�τλο: «Έννοιες που πρέ� πει να
διορθωθού� ν.» Και «οι αυταπά� τες των
τρομοκρατώ�ν και η διά� ψευση τους», οι
οποί�ες εκδό� θηκαν από� το Αιγυπτιακό�
Υπουργεί�ο Κληροδοτή� σεων υπό� την
επί�βλεψη και την επί�μέ� μειά� μας.(2)
Επιβεβαιώ�νουμε ό� τι οι ά� νθρωποι
μπορού� ν να νομοθετή� σουν κά� ποιους
νό� μους, στο πλαί�σιο της Σαρί�’α
(1) Αχμαντ Μουχτάρ, εκδ. Αλάμ αλ-Κούτουμπ, 2008.
(2) Μουχάμμαντ Τζούμ’α, Μαφαχίμ Ιάτζιμπ αν Τουσάχαχ,
2017.
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Το Ισλά� μ δεν έ� θεσε έ� να ά� καμπτο και
συγκεκριμέ� νο πρό� τυπο για το σύ� στημα
διακυβέ� ρνησης, το οποί�ο δεν μπορεί�
να παρεκκλί�νει κανεί�ς. Αντί�θετα, έ� θεσε
θεμέ� λια και πρό� τυπα. Όταν επιτευχθού� ν,
τό� τε ισχύ� ει η ορθολογική� διακυβέ� ρνηση
θα εγκριθεί� από� το Ισλά� μ. Όταν ο κανό� νας
γί�νει ελαττωματικό� ς και ταραχώ�δης
και σε βαθμό� ανισορροπί�ας, τό� τε αυτό�
αντανακλά� ται και στην διακυβέ� ρνηση.
Ο πιο σημαντικό� ς και εξέ� χων ά� ξονας
οποιουδή� ποτε συστή� ματος ορθολογική� ς
διακυβέ� ρνησης, εί�ναι ο βαθμό� ς στον οποί�ο
επιτυγχά� νει τα συμφέ� ροντα της χώ�ρας
και του λαού� . Τουλά� χιστον, στον βαθμό�
που μπορεί� να κά� νει. Κά� θε διακυβέ� ρνηση
επιδιώ�κει να επιτύ� χει τα συμφέ� ροντα της
χώ�ρας και του λαού� , υπό� το πρί�σμα των
εννοιώ�ν της δικαιοσύ� νης, της ισό� τητας
και της πειθαρχημέ� νης ελευθερί�ας,
μακριά� από� το χά� ος και την ευνοιοκρατί�α
και να εί�ναι με βά� ση της αξιοκρατί�ας. Υπό�
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αυτό� ν τον κύ� ριο τί�τλο, υπά� ρχουν πολλέ� ς
λεπτομέ� ρειες, που στοχεύ� ουν στο σύ� νολό�
τους την επί�τευξη της δικαιοσύ� νης σε ό� λες
τις πολιτικέ� ς, κοινωνικέ� ς και δικαστικέ� ς
της μορφέ� ς μεταξύ� ό� λων των ανθρώ�πων.
Χωρί�ς διά� κριση μεταξύ� των ανθρώ�πων με
βά� ση το χρώ�μα, το φύ� λο ή� την φυλή� .
Κά� θε διακυβέ� ρνηση λειτουργεί� για να
επιτευχθεί� αυτό� και επιδιώ�κει να παρέ� χει
τις βασικέ� ς ανά� γκες της κοινωνί�ας, ό� πως
τρό� φιμα, πιοτά� , ενδύ� σεις, στέ� γαση και
υποδομέ� ς, ό� πως: υγεί�α, εκπαί�δευση,
δρό� μοι και ά� λλα παρό� μοια,πά� νω στα
οποί�α βασί�ζεται η ζωή� των πολιτώ�ν,
τό� τε εί�ναι μια ορθολογική� διακυβέ� νηση,
υγιή� ς και επιτυχημέ� νη, και ικανοποιεί� τον
Παντοδύ� ναμο Θεό� και τους Άνθρωπους,
εκτό� ς από� εκεί�νους που εί�ναι κακεντρεχεί�ς,
ζηλοφθό� νους, αλαζό� νες και προδό� τες.
***
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Οι νεουποκριτές
Η υποκρισί�α εί�ναι καταστροφή� , και οι
υποκριτέ� ς εί�ναι πιο επικί�νδυνοι από� τους
ά� πιστους. Το Κορά� νι υπογραμμί�ζει σχετικά�
με αυτό� , «οι υποκριτέ� ς θα τιμωρηθού� ν στο
πά� το της κό� λασης, και δεν θα μπορέ� σεις
να τους βρεις κανέ� ναν υποστηρικτή� ».(1)
Η υποκρισί�α φέ� ρει κά� ποια στοιχεί�α,
ό� πως τονί�ζει και ο Προφή� της: «υπά� ρχουν
τέ� σσερα χαρακτηριστικά� στοιχεί�α, ό� ποιος
τα έ� χει εί�ναι υποκριτή� ς και ό� ποιος φέ� ρει
έ� νας από� αυτά� , τό� τε έ� χει έ� να στοιχεί�ο της
υποκρισί�ας, εκτό� ς και αν το εγκαταλεί�πει:
προδί�δει την εμπιστοσύ� νη που του
έ� χουν οι ά� λλοι, ψεύ� δεται, παραβιά� ζει
τις υποσχέ� σεις του, και ό� ταν διαφωνεί�
γί�νεται θανά� σιμος εχθρό� ς».(2)
(1) Αλ-Νισά, 145.
(2) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 34, και Μούσλιμ, Σαχίχ, 106.
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Από� τα χαρακτηριστικά� τους επί�σης
εί�ναι η απληστί�α, ό� μως δεν κά� νουν για
χά� ρη του Αλλά� χ. Όπως αναφέ� ρει και το
κορανικό� εδά� φο στο σού� ρατ αλ-Ταού� μπα.(1)
Επί�σης τονί�ζει το Κορά� νι, «μια ομά� δα
υποκριτώ�ν ζητού� ν ά� δεια του Προφή� τη,
για να μην βγού� ν για την μά� χη, λέ� γοντας
ό� τι τα σπί�τια τους εί�ναι εκτιθεμέ� να, ενώ�
δεν εί�ναι. Αυτοί� επιθυμού� ν να ξεφύ� ουν».(2)
Επί�σης κρί�νουν ΄΄ολες τις υποθέ� σεις
ανά� λογα με το συμφέ� ρον τους, ό� πως
τονί�ζει και το Κορά� νι, «υπά� ρχουν εκεί�νοι
που σε κατηγορού� ν για την ελεημοσύ� νη,
και αν πά� ρουν έ� να μερί�διο, θα μέ� νουν
ικανοποιημέ� νοι, και αν δεν θα έ� χουν
οργή� ».(3) Και το ά� λλο εδά� φιο στο σού� ρατ
αλ-Χατζ.(4)
(1) Αλ-Ταούμπα, 86- 87.
(2) Αλ-Αχζάμπ, 13.
(3) Αλ-Ταούμπα, 58.
(4) Αλ-Χαζ, 11.
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Επί�σης να ορκί�ζεται ο ά� νθρωπος για
κά� τι, και να λέ� ει ψέ� μαα. Όπως τονί�ζει το
Κορά� νι, «υπά� ρχουν ά� νθρωποι που ό� ταν
σου μιλά� νε, σου αρέ� σουν τα λό� για τους.
ό� μως ο Αλλά� χ εί�ναι Μά� ρτυς, και γνωρί�ζει
ό� τι κρύ� βουν μέ� σα στις καρδιέ� ς τους
θανά� σιμη έ� χθρα».(1)
Επί�σης η δημιουργί�α ταραχώ�ν και η
αποπλά� νηση της κοινή� ς γνώ�μης, ό� πως
αναφέ� ρει το Κορά� νι στο σού� ρατ αλΤαού� μπα.(2)
Από� αυτά� εί�ναι και η συνεργασί�α του
τον εχθρό� ενά� ντί�ον της πατρί�δας και των
πολιτώ�ν και της θρησκεί�ας. Το Κορά� νι
υπογραμμί�ζει, «και βλέ� πεις εκεί�νους που
έ� χουν την ασθέ� νεια της υποκρισί�ας στις
καρδιέ� ς τους, επισπεύ� δουν σ’ εκεί�νους.
Και λέ� νε: φοβό� μαστ μην μας βλά� πτουν».(3)
(1) Αλ-Μπάκαρα, 204- 205.
(2) Αλ-Ταούμπα, 46- 47.
(3) Αλ-Μαί’ντα, 52.
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Παρό� λο που τα σημά� δια της υποκρισί�ας
που αναφέ� ρθηκαν προηγουμέ� νως, εί�ναι
τα χαρακτηριστικά� των υποκριτώ�ν,
παλιώ�ν και νέ� ων, οι νέ� οι υποκριτέ� ς έ� χουν
προσθέ� σει σε αυτέ� ς τις νέ� ες μορφέ� ς
εξαπά� τησης. Οι κυριό� τερες από� τις οποί�ες
εί�ναι: η εκμετά� λλευσης της θρησκεί�ας
για να επιτύ� χουν τα συμφέ� ροντα των
οργανώ�σεων,
που
χρησιμοποιού� ν
την θρησκεί�α για να φτά� σουν στην
εξουσί�α. Υπό� κά� λυψη σε διά� φορες
μορφέ� ς επιφανειακή� ς και πολιτική� ς
θρησκευτικό� τητας, συμπεριλαμβανωμέ� να
και τα χαρακτηριστικά� των νέ� ων
υποκριτώ�ν ό� πως η προδοσί�α και η
ταπεί�νωση της πατρί�δας. Για αυτέ� ς
τις οργανώ�σεις, ό� λα εί�ναι επιτρεπτά� , ο
σκοπό� ς αγιά� ζει τα μέ� σα. Μπορεί� δηλαδή�
να σκοτώ�νουν, να ά� κουν εκρή� ξεις, να
ψεύ� δονται, να διασπεί�ρουν την φθορά� και
τις φή� μες κ.λπ. Εί�ναι σκοτεινοί� ά� νθρωποι,
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σαν τις νυχτερί�δες, που δεν μπορού� ν να
ζή� σουν στο φως.
Οι
τρομοκρατικέ� ς
οργανώ�σεις
προσπαθού� ν να τοποθετή� σουν τους
κατασκό� πους τους σε ό� λα τα κρατικά�
ιδρύ� ματα και διοικητικού� ς οργανισμού� ς
τους κρά� τους, και σε ό� λους τους
σημαντικού� ς τομεί�ς. Αυτό� απαιτεί� μεγά� λη
προσοχή� και παραπά� νω έ� λεγχο αυτώ�ν
που αναλαμβά� νουν το ηγετικό� έ� ργο
σε οποιοδή� ποτε οργανισμό� μέ� σα στο
κρά� τος. Ιδρύ� ματα, στους ευαί�σθητους
συνδέ� σμους κά� θε ιδρύ� ματος. Και θα
πρέ� πει να χτυπή� σουμε με σιδερέ� νιο χέ� ρι
- αμεί� λικτα και χωρί�ς δισταγμού� ς - στα
χέ� ρια οποιουδή� ποτε που αποδεδειγμέ� να
προδί�δει την πατρί�δα του ή� του
ιδρύ� ματό� ς του, και την συνεργασί�α του
με οποιαδή� ποτε από� τις τρομοκρατικέ� ς
οργανώ�σει και εκεί�νους που τις
χρηματοδοτού� ν, ή� τις υποστηρί�ζουν, ή�
τις χρησιμοποιού� ν για να εξυπηρετή� σουν
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τις φιλοδοξί�ες, τα συμφέ� ροντα και
τις ατζέ� ντες τους στην καταστροφή�
της πατρί�δας μας, την μετατροπή� της
οντό� τητες ή� σε μικρά� κρατί�δια, αδύ� ναμα
και ανί�σχυρα. Σε σχισμέ� να κρά� τη που δεν
ωφελού� ν τους συμμά� χους ού� τε έ� χουν την
δυναμη να αντιμετωπί�σουν τους εχθρού� ς.
Σε κρατη που δεν έ� χουν την ανεξαρτησί�α
τους, έ� τσι γί�νονται βά� ρος, και υποταγμέ� να
και εργαλεί�ο στα χέ� ρια των δυνά� μεων του
κακού� , του σκό� τους και της αυταπά� της.
***

48
الجاهلية والصحوة يوناىن

Η άγονη γη
Η ά� γονη γη εί�να εκεί�νη που δεν
φυτρώ�νει και δεν έ� χει βοσκοτοπί�α. Ο
Προφή� της εί�πε, «την γνώ�ση και την
καθοδή� γηση που μου έ� δωσε ο Θεό� ς
μοιά� ζουν με το νερό� , που βρέ� χει πά� νω
την γη. Υπά� ρχουν εδά� φη που δέ� χονται
το νερό� και βγά� ζουν βλαστή� σεις και
καρπού� ς για τους ανθρώ�πους. Υπά� ρχουν
και ά� γονα εδά� φη, που δεν βλασταί�νουν,
αλλά� κρατού� ν ό� μως το νερό� μέ� σα του,
και το χρησιμοποιού� ν οι ά� νθρωποι για
να πί�νουν και να ποτί�ζουν. Και υπά� ρχουν
ά� λλα ά� γονα, που δεν κρατού� ν ού� τε νερό�
ού� τε βλασταί�νουν.(1)
Αυτό� που δεν χρησιμεύ� ει τους
ανθρώ�πους εί�ναι σαν την ά� γονη γη που
(1) Αλ-Μουχάρυ, Σαχίχ, 79.
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δεν κρατά� ει το νερό� ού� τε φυτρώ�νει. Γι’
αυτό� πρέ� πει ο ά� νθρωποι να εί�ναι χρή� σιμοι
ο έ� νας για τον ά� λλον. Ο Προφή� της εί�πε:
«ο πιο κακό� ς ά� νθρωπος εί�ναι εκεί�νος που
τον εγκαταλεί�πουν οι ά� νθρωποι λό� γω του
κακού� που τους προκαλεί�».(1)
Ο Προφή� της εί�πε, «υπά� ρχουν ά� νθρωποι
που εμποδί�ζουν το καλό� και κά� νουν να το
αντικαταστή� σει το καλό� . Και υπά� ρχουν
εκεί�νοι που κά� νουν κακό� , και εμποδί�ζουν
το καλό� . Ο καλύ� τερος ά� νθρωπος εί�ναι
εκεί�νος που κά� νει καλό� , και αλοί�μο σε
εκεί�νον που κά� νει το κακό� ».(2)
Οι καλοί� και οι εκλεκτοί� ά� νθρωποι,
που κά� νουν καλό� , ό� πως τονί�ζει και ο
Προφή� της, «υπά� ρχουν ά� νθρωποι που
τους ευνοεί� ο Αλλά� χ με τις χά� ρες Του, για
να κά� νουν αγαθοεργί�ες στους ά� λλους.
Ο Αλλά� χ συνεχί�ζει να τους δί�νει από� τις
(1) Αυτόθι, 6054.
(2) Μπιν Μάτζα, Σούναν, 237.
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εύ� νοιες Του, αφού� κά� νουν καλέ� ς πρά� ξεις.
Αν ό� μως δεν δί�νουν στους ά� λλους, τό� τε
ο Αλλά� χ τους τις στερεί�, και τις δί�νει σε
ά� λλους που θα κά� νουν αγαθοεργί�ες».(1)
Τονί�ζει ο Προφή� της επί�σης, «υπά� ρχουν
ά� νθρωποι που τους έ� χει δημιουργή� σει ο
Αλλά� χ για να εκπληρώ�νουν τις ανά� γκες
των ανθρώ�πων. Αυτοί� θα εί�ναι μακριά�
από� την τιμωρί�α του Αλλά� χ».(2)
Τέ� τοιοι
ά� νθρωποι
μπορεί�
να
αντιμετωπί�σουν πολλέ� ς δοκιμασί�ες,
ό� μως μό� νο έ� να καρποφό� ρο δέ� ντρο το
πετροβολού� ν οι ά� νθρωοι, για να πά� ρουν
από� τους καρπού� ς του. επί�σης ο κλέ� φτης
αναζητά� πά� ντα τα αρχοντικά� και πλού� σια
σπί�τια. Έτσι εί�ναι και οι καλοί� ά� νθρωποι,
δοκιμά� ζονται παντα από� τους κακού� ς και
αμαρτωλού� ς.
(1) Αλ-Ταμπαράνυ, αλ-Μού’τζαμ αλ-Καμπίρ, τόμ. 13,
13925.
(2) Αυτόθι, τόμ. 12, 13334.
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Ωστό� σο, το χτύ� πημα που δεν σκοτώ�νει
δυναμώ�νει. Και ο Άμπου Χαγιά� αλΑντά� λουσυ εί�πε τους παρακά� τω στί�χους:
Οι έ� χθροί� μου πά� ντα μου κά� νουν καλό�
Παρακαλώ� τον Μεγαλό� ψυχο να εί�ναι
πά� ντα οι εχθροί� μου κοντά� μου
Πά� ντα που δεί�χνουν τα ελαττώ�ματά�
μου, για αυτό� τα διορθώ�νω
Για αυτό� ανέ� βηκα πολύ� υψηλά� .(1)
Και αυτό� που εί�πε ο ά� μπου αλ-Ασουά� ντ
αλ-Ντουά� ’λυ:
Φηλοφθονού� ν τον νεαρό� , αν δεν
κά� νουν τις πρά� ξεις του
Όπως οι συν-σύ� ζυγοι για την που
κακολογού� ν
Την συν-σύ� ζυγο ό� τι εί�ναι ά� σχημη.
Ο λογικό� ς ά� νθρωπος εί�ναι εκεί�νος που
κά� νει το καλό� , διό� τι το Κορά� νι αναφέ� ρει,
«δεν εί�ναι ί�δια το καλό� και το κακό� . Να
αντιμετωπί�ζεις το κακό� με το καλό� . Και
(1) Άμπου Χασσάν αλ-Αντάλουσυ, Ντεουάν, 1969, σ. 415.
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αν έ� χεις κά� ποια έ� χθρα με κά� ποιον τό� τε να
τον αντιμετωπί�ζεις, ως τον καλύ� τερο και
τον πιο στενό� φί� λο σου».(1)
***

(1) Φουσέλατ, 34- 35.
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Πνευματική δηλητηρίαση
Η δηλητηρί�αση εί�ναι διαφορετικώ�ν
βαθμώ�ν και ειδώ�ν. Η δηλητηρί�αση
μπορεί� να συμβεί� ως αποτέ� λεσμα της
κατανά� λωσης αλλοιωμέ� νων τροφί�μων
ή� χαλασμέ� νων φαρμά� κων ή� της χρή� σης
σά� πιων υλικώ�ν. Η δηλητηρί�αση μπορεί� να
φτά� σει στο αί�μα, επομέ� νως οι συνέ� πειες
θα εί�ναι πιο σοβαρέ� ς και χειρό� τερες.
Αλλά� πιο χειρό� τερη εί�ναι η πνευματική�
δηλητηρί�αση. Δηλαδή� , η επί�δραση της
σωματική� ς δηλητηρί�ασης, ό� σο σοβαρή�
κι αν εί�ναι, δεν μπορεί� να επεκταθεί�
πέ� ρα  από� το προσβεβλημέ� νο ά� τομο
ή� τα προσβεβλημέ� να ά� τομα. Αν εί�ναι
δυνατή� η θεραπεί�α και ο έ� λεγχό� ς της, η
επί�δρασή� της θα εξαφανιστεί�. Όμως, η
επί�δραση της πνευματική� ς δηλητηρί�ασης,
μπορεί� να μην σταματά� στα ό� ρια του
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προσβεβλημέ� νου ατό� μου, ού� τε στα ό� ρια
του τό� που ή� του χρό� νου του, αλλά� συχνά�
μπορεί� να ξεπερά� σει τα ό� ρια του χρό� νου
στον οποί�ο ζει σε δεκαετί�ες, αιώ�νες, γενιέ� ς
και γενιέ� ς. Αυτό� το αποτέ� λεσμα μπορεί�
να ξεπερά� σει την πνευματική� από� κλιση
σε καταστρεπτικέ� ς διαδικασί�ες, μερικέ� ς
από� τις οποί�ες μπορεί� να εί�ναι, εκρή� ξεις,
καρηγορί�α των ά� λλων για αποστασί�α,
φό� νους, καταστροφή� , ή� διαφθορά� και
προδοσί�α.
Και εά� ν ο νομοθέ� της έ� χει ορί�σει ποινέ� ς
για το ά� τομο που προκαλεί� σωματική�
δηλητηρί�αση, σύ� μφωνα με τις συνέ� πειες
και το έ� γκλημα που συνεπά� γεται, ό� σον
αφορά� την παραποί�ηση τροφί�μων,
φαρμά� κων ή� ενδυμά� των. Παραμελημέ� να
ή� εκ προθέ� σεως, με σκοπό� να κερδί�σει
και να πλουτί�σει γρή� γορα. Νομοθέ� τησε
ποινέ� ς για την πώ�ληση διεφθαρμέ� νων
προϊό� ντων που καταστρέ� φουν την
υγεί�α και αφαιρού� ν τη ζωή� , και αυτό�
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περιλαμβά� νει την εμπορί�α ναρκωτικώ�ν
ουσί�ων κά� θε μορφή� ς και εί�δους. Γιατί�
προκαλεί� ζημιά� που προκαλού� ν στο μυαλό�
και τα εγκεφαλικά� κύ� τταρα, εξά� ντληση
και καταστροφή� της ανθρώ�πινης υγεί�ας
και ζωή� ς. Πρέ� πει να έ� χουμε περισσό� τερους
νό� μους αποτροπή� ς για εκεί�νους τους
εγκληματί�ες, που δηλητηριά� ζουν το
μυαλό� των νέ� ων με καταστροφικέ� ς
ιδέ� ες, και ψεύ� τικες εκκλή� σεις για
κατηγορί�α ανθρώ�πων για αποστασί�α και
δολοφονί�α. Υπά� ρχει μεγαλύ� τερη ανά� γκη
για αυστηρό� τερους νό� μους, για την
ποινικοποί�ηση της τρομοκρατική� ς σκέ� ψης
και την μετά� δοσή� της και την διά� δοσή� της,
εί�τε ά� μεσα, μέ� σω των κοινωνικώ�ν μέ� σων
μαζική� ς ενημέ� ρωσης, εί�τε από� ιστό� τοπους
ή� οθό� νες κά� ποιων μέ� σων επί� πληρωμή� ς.
Επιβεβαιώ�νουμε ό� τι οι μελετητέ� ς της
θρησκεί�ας, οι ά� νθρωποι της σκέ� ψης, του
πολιτισμού� και της εκπαί�δευσης και των
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ΜΜΕ, βρί�σκονται αντιμέ� τωποι με δύ� ο
μεγά� λα θέ� ματα:
Πρώ�τον:
Συνειδητοποί�ηση
του
κινδύ� νου της τρομοκρατική� ς σκέ� ψης και
να γί�νεται προσπά� θεια ανοσοποί�ησης της
νεολαί�ας και της κοινωνί�ας στο σύ� νολό�
της, από� τα δεινά� αυτή� ς της πνευματική� ς
δηλητηρί�ασης. Μη επιτρέ� ποντας σε
κανέ� ναν από� τους ανθρώ�πους αυτού� ς ή� τα
στελέ� χη της εξτρεμιστική� ς οργά� νωσης να
σχηματί�σουν το μυαλό� των νέ� ων, και να
καθαρί�σουν ό� λα τα θεσμικά� ό� ργανα της
παιδεί�ας, εί�τε θρησκευτικά� , εκπαιδευτικά� ,
εί�τε πολιτιστικά� εί�τε μέ� σα ενημέ� ρωσης
από� οποιονδή� ποτε κοιμισμέ� νο ή� κρυφό�
κύ� τταρο αυτώ�ν των παραπλανημέ� νων
εξτρεμιστικώ�ν
οργανώ�σεων.
Ξεριζώ�νοντας τα τρομοκρατικά� τους
στοιχεί�α από� αυτά� τα ιδρύ� ματα.
Το ά� λλο, και εί�ναι το πιο σημαντικό� : να
δουλεύ� ουμε για να καλύ� ψουμε το κενό� και
να καταλά� βουμε την αρέ� να με ό� λα ό� σα

58

الجاهلية والصحوة يوناىن

εί�ναι ωφέ� λιμα, και γό� νιμα και ενισχύ� ουν
τα παιδιά� μας από� τον κί�νδυνο αυτώ�ν
των οργανώ�σεων και ιδεώ�ν. Επειδή�
οι ά� νθρωποι του ψεύ� δους, εργά� ζονται
μό� νο στην απουσί�α των ανθρώ�πων της
αλή� θειας. Αν οι ά� νθρωποι της αλή� θειας
παραμελού� ν τα δικαιώ�ματά� τους, τό� τε
οι κά� τοχοι του ψεύ� δους τηρού� ν το ψέ� μα
τους. Οπό� τε ό� λοι πρέ� πει να ενώ�σουμε
τις δυνά� μεις μας, να συνεργαστού� με και
να αγωνιστού� με ενά� ντια στις δυνά� μεις
του κακού� , της τρομοκρατί�ας και της
παραπλά� νησης που μας περιβά� λλουν ή�
μας καραδοκού� ν.
Χρειαζό� μαστε
επί�σης
ευρεί�α
κοινωνική� ευαισθητοποί�ηση, έ� τσι ώ�στε
ολό� κληρη η κοινωνί�α να απορρί�πτει
την τρομοκρατί�α. Έτσι ώ�στε κανέ� νας
πολί�της να μην αποδεχτεί� ό� τι η περιοχή�
του εί�ναι εκκολαπτή� ριο για τρομοκρατί�α
ή� τρομοκρά� τες. Επειδή� η τρομοκρατί�α δεν
έ� χει θρησκεί�α, ού� τε διαθή� κη, ού� τε πί�στη
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παρά� μό� νο στον εαυτό� του. Καταστρέ� φει
αυτού� ς που την υποστηρί�ζουν, αυτού� ς
που την ενισχύ� ουν, αυτού� ς που την
κατασκευά� ζουν, που την χρηματοδοτού� ν,
που την συγκαλύ� πτουν. Όταν πά� σχει
από� λύ� σσα, δεν διαφοροποιεί� μεταξύ�
εχθρού� και φί� λου. Γιατί� οι τρομοκρά� τες
έ� χουν χά� σει κά� θε ανθρώ�πινη αί�σθηση.
Εί�ναι ακό� μη πιο ά� γριοι, ακό� μα και από�
τα πιο ά� γρια ζώ�α. Αυτό� συμβαί�νει επειδή�
έ� να ά� γριο ζώ�ο, μπορεί� να κινεί�ται σε μια
γεωγραφική� περιφέ� ρεια που δεν την
υπερβαί�νει
Εκεί�νοι ό� μως, εί�ναι χειρό� τερα από�
τα ζώ�α, ό� πως αναφέ� ρει και το Κορά� νι,
«εί�ναι ό� πως τα ζώ�α, ί�σως εί�ναι πιο
παραπλανωμέ� νοι».(1) Τους χαρακτηρί�ζει
σαν τα σκυλιά� , ό� πως αναφέ� ρεται και στο
Κορά� νι.(2)
(1) Αλ-Φουρκάν.,
(2) . Αλ-Αράφ,
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Αυτοί� που αναμειγνύ� ονται, ού� τε
θρησκεί�α ού� τε δό� γμα(1)
Αυτοί� οι ά� στοχοι αποστά� τες δεν εί�ναι
ά� νθρωποι της θρησκεί�ας, ού� τε ά� νθρωποι
της ηθική� ς, ού� τε ά� νθρωποι των αξιώ�ν,
ού� τε κατέ� χουν ανθρώ�πινα αισθή� μα.

(1) Νασρ αλ-Κανάνυ, Ντεουάν, Βαγδάτη, 1972.

61
الجاهلية والصحوة يوناىن

Οι θέσεις της ακραιότητας
Αναμφί�βολα, πολλά� σύ� γχρονα μέ� σα
εί�ναι ό� πλο με δύ� ο ά� κρα, ό� πως λέ� νε. Το
μαχαί�ρι, το οποί�ο εί�ναι απαραί�τητο σε
πολλέ� ς χρή� σεις της ζωή� ς, έ� χει γί�νει στα
χέ� ρια κά� ποιων εξτρεμιστώ�ν, ως μέ� σο
σφαγή� ς και για να χύ� σει ανθρώ�πινο
αί�μα. Το ό� πλο που εί�ναι απαραί�τητο για
την υπερά� σπιση των πατρί�δων, γί�νεται
στα χέ� ρια των βί�αιων και εξτρεμιστικέ� ς
ομά� δες μπορεί� να γί�νουν έ� να μέ� σο
αδικί�ας, επιθετικό� τητας και δολοφονί�ας
ανθρώ�πων χωρί�ς δικαί�ωμα. Έτσι, σε
πολλέ� ς βιομηχανί�ες, εφευρέ� σεις και νέ� ες
καινοτομί�ες. η σοφί�α και η γνώ�ση, ο
πολιτισμέ� νος διά� λογος και η μεταφορά�
της επιστή� μης, της γνώ�σης και των
πολιτισμώ�ν έ� χουν γί�νει μεταξύ� εκεί�νων
που παραβιά� ζουν το ανθρώ�πινο πρό� τυπο,
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κανονικά� μέ� σα πνευματικού� εξτρεμισμού� ,
κατεδά� φισης κρατώ�ν και κοινωνιώ�ν,
κατηγό� ρησης
εθνικώ�ν
συμβό� λων,
εξά� πλωσης ανταρσί�ας και διχασμού�
μεταξύ� των ά� νθρωπων του ί�διου έ� θνους
και διαδί�δουν φή� μες. Το Κοτά� νι αναφέ� ρει,
«ω εσεί�ς που πιστεύ� ετε, ό� ταν έ� νας
απατέ� ωνας σας φέ� ρνει κά� ποια εί�δηση,
τό� τε να βεβαιωθεί�τε από� αυτή� , για να μην
βλά� ψετε κανέ� ναν εν αγνοί�α σας». (1) Έτσι,
πρέ� πει οι ά� νθρωποι να επιβεβαιωθού� ν
από� τις ειδή� σει που μεταφέ� ρουν, κυρί�ως
μέ� σω των μέ� σων μαζική� ς ενημέ� ρωσης
που ελέ� γχονται από� τις κακό� βουλες
οργανώ�σης του.
Ο Προφή� της εί�πε, «ο ά� νθρωπος που
μεταφέ� ρει ό� λα ό� σα ακού� ει, σί�γουρα
ψεύ� δεται».(2)
Οι τρομοκρατικέ� ς οργανώ�σεις και
εκεί�νοι που τις ακολουθού� ν, ή� που
(1) Αλ-Χουτζουράτ, 6.
(2) Μούσλιμ, Σαχίχ, 5.
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περιφέ� ρονται στην τροχιά� τους, έ� χουν
εσιά� σει την προσοχή� του στα μέ� σα
κοινωνική� ς δικτύ� ωσης, αφού� δεν έ� χουν
πλέ� ον καμί�α παρουσιά� στον δρό� μο και
έ� πεσαν σε πολιτική� , κοινωνική� και ηθική�
κατά� ρρευση. Δημιού� ργησαν αυτό� που
εί�ναι γνωστό� ως, πολιτοφυλακέ� ς και
ηλεκτρονικά� τά� γματα. Από� τα διεθνή� ΜΜΕ
με ύ� ποπτη χρηματοδό� τηση από� χώ�ρες
και ιδρύ� ματα, που υποστηρί�ζουν την
τρομοκρατί�α, για να δώ�σουν χώ�ρο, μέ� σω
αυτώ�ν των μέ� σων, στις παραπλανητικέ� ς
φωνέ� ς που λειτουγού� ν προς ό� φελος τους.
Σημειώ�νεται ό� τι αυτοί� οι ιστό� τοποι,
έ� χουν προχωρή� σει πέ� ρα  από� την
μετά� δοση ψευδώ�ν ειδή� σεων, υιοθετώ�ντας
μια μέ� θοδο σαρκασμού� , χλευασμού�
και διαστρέ� βλωσης της αλή� θειας.
Μεταδί�δοντας
υλικό�
που
ά� λλοτε
διαβά� ζεται και ά� λλοτε εικονογραφεί�ται, ή�
βιντεοσκοπεί�ται, ξεχνώ�ντας ή� αγνοώ�ντας
ό� τι ο ά� νθρωπος, μπορεί� να πει μια λέ� ξη για
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να προκαλεσει εντύ� πωση των φί� λων του,
ή� για να κά� νει τους ά� λλους να γελά� σουν,
και τό� τε μπορεί� να προκαλέ� σει την οργή�
του Θεού� .
Ωστό� σο, ορισμέ� νοι από� αυτού� ς τους
ιστό� τοπους και μερικέ� ς από� αυτέ� ς τις
σελί�δες, έ� χουν προχωρή� σει πέ� ρα από� ό� λα
αυτά� για να διαδώ�σουν συκοφαντί�ες,
ανοιχτέ� ς προσβολέ� ς και ωμή� υποκί�νηση
για φό� νο και αιματοχυσί�α, διαφθορά� και
καταστροφή� , χωρί�ς να δώ�σουν έ� μφαση
σε αυτό� που λέ� ει η θρησκεί�α, η συνεί�δηση,
η ανθρωπό� τητα ή� η ηθική� . Ο Αλλά� χ
δεν αγαπά� ει τις διαταραχέ� ς ού� τε τους
ανθρώ�πους που τις προκαλού� ν.
Τονί�ζουμε μερικά� πρά� γματα:
Το πρώ�το: ό� τι ό� λα ό� σα σας οδηγού� ν
στο έ� λεος στην ειλικρί�νεια, στην εργασί�α
και στην παραγωγή� , στην οικοδό� μηση
και στην ανασυγκρό� τηση, στην ασφά� λεια
και την ειρή� νη, σας οδηγού� ν στο αληθινό�
Ισλά� μ. Εντού� τοις ό� λα ό� σα σας οδηγού� ν
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σε χυδαιό� τητα και ανεντιμό� τητα,
προσβολέ� ς και ανηθικό� τητα και στην
ψεύ� τικη κατηγορί�α των ανθρώ�πων,
υποκί�νηση δολοφονί�ας και αιματοχυσί�ας,
εκφοβισμό� ς, κατεδά� φιση, εί�ναι διαφθορά�
και θα σας οδηγή� σουν σε κά� τι που δεν
έ� χει καμί�α σχέ� ση με την θρησκεί�α ή� την
ανθρωπό� τητα. Αλλά� θα σας οδηγή� σουν
σε κά� τι που έ� ρχεται σε αντί�θεση με την
θρησκεί�α και το φυσιολογικό� έ� νστικτο.
Το δεύ� τερο: η ανά� γκη ανοσοποί�ησης
της νεολαί�ας και της κοινωνί�ας, για
να μην πέ� σουν θύ� ματα αυτώ�ν. Οπό� τε,
πρέ� πει να αγωνιστού� με με τον χρό� νο για
να αποκαλύ� ψουμε την φύ� ση αυτώ�ν των
οργανώ�σεων και τα διεφθαρτικά� στοιχεί�α
τους και τα ηλεκτρονικά� τους τά� γματα.
Έτσι ώ�στε η νεολαί�α να μην εξαπατηθεί�
από� αυτού� ς. Επί�σης, να αποκαλύ� ψουμε
σε ολό� κληρο το σύ� μπαν αυτό� που
χαρακτηρί�ζουν αυτέ� ς τις ομά� δες από�
ψέ� ματα, και που το υιοθετού� ν ως τρό� πο
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ζωή� ς. Αυτοί� οι οργανώ�σεις ψεύ� δονται
και για τον ί�διο τον Θεό� , διό� τι πιστεύ� ουν
ό� τι ο σκοπό� ς αγιά� ζει τα μέ� σα. Πρέ� πει
να εργαστού� με για την διά� δοση και την
εδραί�ωση των αξιώ�ν της ειλικρί�νειας και
την ανά� γκη διερεύ� νησης και επαλή� θευσης
των ειδή� σεων. Διό� τι δεν αναφέ� ρονται ή�
λέ� γονται ό� λα ό� σα ακού� γονται.
Το τρί�το: Εί�ναι απαραί�τητο να
αντιμετωπί�σουμε με κά� θε δύ� ναμη
και αποφασιστικό� τητα, αυτού� ς τους
ύ� ποπτους ιστό� τοπους και σελί�δες, και να
κι να αντιμετωπί�σουμε τους διαχειριστέ� ς
τους, εί�τε με πνευματική� αντιπαρά� θεση,
εί�τε με αποφασιστικά� νομικά� μέ� τρα, και με
την επιβολή� του νό� μου, με πλή� ρη ισχύ� και
αποφασιστικό� τητα εναντί�ον εκεί�νων που
παραβιά� ζουν την ασφά� λεια της χώ�ρας
και τις δυνατό� τητέ� ς της. Μά� λλον, πρέ� πει
να αντιμετωπί�σουμε τους κακό� βουλους
ανθρώ�πους με κά� θε τρό� πο, και χωρί�ς
δισταγμό� ή� αμειλικτικό� τητα. Οπό� τε
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ό� ποιος εί�ναι αμαθή� ς ή� παραπλανώ�μενος,
να του διδά� ξουμε και τον καθοδηγή� σουμε.
Όποιος εί�ναι μεταξύ� των θυμά� των των
οργανώ�σεων αυτώ�ν, να τον σώ�σουμε.
Όποιος εί�ναι δό� λος, ιδιό� τροπος και
παραπλανημέ� νος, αμειβό� μενος για κακέ� ς
πρά� ξεις ή� παρακινημέ� νος για κακέ� ς
εργασί�α ή� προδοσί�α, τον αντιμετωπί�ζουμε
με
αποφασιστικό� τητα, δύ� ναμη στο
πλαί�σιο του νό� μου.
Προκειμέ� νου να εξαλειφθεί� ο κί�νδυνος
των ιστό� τοπων εξτρεμισμού� , τό� τε η ποινή�
για εγκλή� ματα ηλεκτρονική� ς δημοσί�ευσης,
που απειλού� ν την ασφά� λεια και τη
σταθερό� τητα της χώ�ρας, και λειτουργεί� εκ προθέ� σεως για την διαστρέ� βλωση των
εθνικώ�ν συμβό� λων και υιοθετεί� σαρκασμό�
και η ειρωνεί�α ως μέ� σο για να προσελκύ� σει
το κοινό� και να επικεντρώ�σει την προσοχή�
του, καθώ�ς αλλοιώ�νει την ερμηνεί�α των
θρησκευτικώ�ν κειμέ� νων, προκειμέ� νο νε
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εξυπηρετού� ν τον σκοπό� τους, πρέ� πει η
ποινή� να εί�ναι αυστηρή� .
Ο τρό� πος μας και ο τρό� πος κά� θε λογικού�
ανθρώ�που και κά� θε πατριώ�τη πιστού�
στην χώ�ρα του, εί�ναι η οικοδό� μηση, ό� χι η
κατεδά� φιση, η φωνή� της σοφί�ας και της
λογική� ς, ό� χι η αιματοχυσί�α και η δολοφονί�α,
και η χρή� ση ό� λων των ενεργειώ�ν και των
δυνατοτή� των μας, συμπεριλαμβανομέ� νων
την χρή� ση των ιστό� τοπων επικοινωνί�ας,
για το καλό� και ό� χι για το κακό� , και την
διά� δοση των αρετώ�ν και των αξιώ�ν, και ό� ,
τι εί�ναι προς το συμφέ� ρον της χώ�ρας και
της ανθρωπό� τητας.
Και για να διατηρή� σουμε την ασφά� λεια
και την ειρή� νη της κοινωνί�ας, πρέ� πει να
διπλασιά� σουμε τις προσπά� θειέ� ς μας στην
πνευματική� αντιμετώ�πιση με επιχεί�ρημα,
αποδεί�ξεις και παρουσί�ασης της αληθινή� ς
θρησκεί�ας. Γιατί� οι ά� νθρωποι του
ψεύ� δους, δεν λειτουργού� ν παρά� μό� νο εν
ελλεί�ψει των ανθρώ�πων της αλή� θειας. Αν
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οι κά� τοχοι της αλή� θειας παραμελή� σουν τα
δικαιώ�ματά� τους, τό� τε οι ά� νθρωποι του
ψεύ� δους διατηρού� ν το ψέ� μα τους. Ο Θεό� ς
γνωρί�ζει αυτό� που κά� νουν οι ά� νθρωποι
του ψεύ� δους »Και θα μά� θουν οι ά� δικοι
αμαρτωλοί� το τέ� λος τους».(1)
Ο κί�νδυνος εί�ναι να στεκό� μαστε ως
θεατέ� ς ή� διστακτικοί�. Μά� λλον, πρέ� πει
να εί�μαστε σε αγώ�να με τον χρό� νο, για
να πολιορκή� σουμε αυτά� τα ηλεκτρονικά�
τά� γματα και τρομοκρατικά� στοιχεί�α σε ό� λα
τα επί�πεδα: θρησκευτικά� , πολιτιστικά� και
μέ� σα ενημέ� ρωσης, εκθέ� τοντας το ψεύ� δος,
την διαστροφή� , την παραπλά� νηση,
παραπλά� νηση, διαφθορά� , προδοσί�α και
κί�νδυνος για την κοινωνί�α στο σύ� νολό�
της, και για την οντό� τητα και την δομή�
του εθνικού� κρά� τους, μά� λλον για την
ανθρωπό� τητα στο σύ� νολό� της.
Με την ισχυρή� αντιμετώ�πιση των
κακό� βουλων ανθρώ�πων και την διαρκή�
(1) Αλ-Σου’αρά, 227.
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επιβεβαί�ωση ό� τι, αυτοί� οι εγκληματί�ες δεν
έ� χουν καμί�α σχέ� ση με το Ισλά� μ. Επί�σης,
το Ισλά� μ δεν έ� χει καμί�α σχέ� ση με αυτού� ς,
επομέ� νως δεν έ� χει σχέ� ση με τις πρά� ξεις
τους. Αντί�θετα, αντιπροσωπεύ� ουν έ� να
βαρύ� φορτί�ο για το Ισλά� μ και τους
Μουσουλμά� νους, γιατί� αλλοιώ�νουν το
πολιτισμέ� νο πρό� σωπο της ανεκτική� ς
ισλαμική� ς μας θρησκεί�ας.
Οι μισθοφό� ροι της Αδελφό� τητας
Όλοι γνωρί�ζουμε την αιματηρή� φύ� ση
της Αδελφό� τητας και την ιδεολογί�α των
μελώ�ν της, που βασί�ζεται στην προδοσί�α,
το ψέ� μα, την εξαπά� τηση, τον αποκλεισμό�
και την αποτρό� παια σκοπιμό� τητα και
την υποδού� λωση των ανθρώ�πων, υπό� τα
ψεύ� δη και την παραπλά� νηση της τυφλή� ς
υπακοή� ς στον Μού� ρσσιν. Υπά� ρχουν
επί�μονες προσπά� θειες - ακού� ραστανα εξαγορά� σουν τις συνειδή� σεις ό� σων
μπορού� ν και με οτιδή� ποτε τί�μημα.
Επειδή� τα περισσό� τερα από� τα χρή� ματά�
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τους, εί�ναι χρή� ματα που δεν έ� χουν
ιδιοκτή� τη, χρή� ματα που συσσορεύ� ονται,
εξαπατώ�ντας το κοινό� με το ό� νομα του
καλού� , για να πά� ρουν από� αυτό� έ� να
κά� λυμμα για να ξεπλύ� νουν τα βρώ�μικα
χρή� ματά� τους, το οποί�ο έ� ρχεται ως
ανταμοιβή� για τον κό� πο και την προδοσί�α
της πατρί�δας τους. Βά� ζοντας τα χέ� ρια
τους στα χέ� ρια των εχθρώ�ν της πατρί�δας,
εί�ναι έ� να τί�μημα για την καταστροφή�
της πατρί�δας τους και την εφαρμογή�
σχεδί�ων που τα χρησιμοποιού� ν για να την
καταστρέ� ψουν.
Η συγκά� λυψη αυτώ�ν των εγκληματιώ�ν
και των πρακτό� ρων τους, έ� χει γί�νει
μια μεγά� λη προδοσί�α που έ� νας πιστό� ς
πατριώ�της δεν μπορεί� να ανεχτεί�. Γιατί� το
κακό� τους έ� χει γί�νει ευρέ� ως διαδεδομέ� νο
ό� που κι αν πά� νε, και ο κί�νδυνος τους εί�ναι
ά� μεσος για την θρησκεί�α, την πατρί�δα
και την ανθρωπό� τητα. Αν προσθέ� σουμε
σ’ αυτό� που βλέ� πουμε από� κυνισμό�
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ορισμέ� νων μελώ�ν της τρομοκρατική� ς
Αδελφό� τητας, και ορισμέ� νων μισθωτώ�ν
προδοτώ�ν που χρησιμοποιού� νται από�
ορισμέ� να αραβικά� και δυτικά� ΜΜΕ, που
χρηματοδοτού� νται από� τα χρή� ματα της
Αδελφό� τητας και τα χρή� ματα ό� σων την
υποστηρί�ζουν. Σκοπό� έ� χουν να στρέ� ψουν
το δηλητή� ριό� τους εναντί�ον των πατρί�δων
μας, μέ� σω μό� νιμων προσπαθειώ�ν
διανοητική� ς κατεδά� φισης και υποκί�νησης
βί�ας, ειδικά� εναντί�ον των εθνικώ�ν
στρατώ�ν, των γενναί�ων αστυνομικώ�ν και
κά� θε πιστού� πατριώ�τη, με ακατέ� ργαστο
τρό� πο, ακό� μη και για τα φυσικά� φαινό� μενα
που συμβαί�νουν οπουδή� ποτε. Αυτοί�
θέ� λουν για τις πατρί�δες μας αδυναμί�α και
ταπεί�νωση.
Τρομά� χτηκαν και ενοχλή� θηκαν από�
αυτό� που εί�δαν για την ασφά� λεια και τη
σταθερό� τητα, και αυτό� που ο Θεό� ς χά� ρισε
στην Αί�γυπτο και στον λαό� της, από� την
πρό� οδο στους διά� φορους πολιτικού� ς,
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οικονομικού� ς και κοινωνικού� ς τομεί�ς.
Επί�σης για την απομά� κρυνσή� της από� το
πλαί�σιο της εξά� ρτησης της αιγυπτιακή� ς
από� φασης. Του ενοχλεί�, για αυτό� ά� ρχισαν
να της δεί�χνουν τα δηλητηριασμέ� να
βέ� λη, κρυφά� και δημό� σια, σε ανεπιτυχεί�ς
προσπά� θειες να υπονομεύ� σουν τα
επιτεύ� γματα και να εμποδί�σουν την
πορεί�α της χώ�ρας. Επειδή� οι θησαυροί�
των ουρανώ�ν και της γης, δεν εί�ναι στα
χέ� ρια τους, βρί�σκονται, ό� μως, στα χέ� ρια
του Θεού� .
Δί�νουμε έ� μφαση σε πολλά� θέ� ματα,
το πρώ�το και το πιο σοβαρό� από� τα
οποί�α εί�ναι: εκεί�νοι που εργά� ζονται
για λογαριασμό� της Αδελφό� τητας,
από� ύ� ποπτα κινή� ματα και μολυσμέ� νες
προσωπικό� τητες που εργά� ζονται για τους
εχθρού� ς της χώ�ρας με εμφανή� εργασί�α και
ξεκά� θαρη προδοσί�α, που προκαλού� ν κά� θε
πατριώ�τη πιστό� του χώ�ρα. Εί�ναι αυτέ� ς που
μπορού� με να ονομά� σουμε «μισθοφό� ροι
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της Αδελφό� τητας». Γιατί� η κακί�α και η
κακεντρέ� χεια τους, που ή� ταν κρυμμέ� νες
και, έ� γιναν εμφανέ� ς και δεν χρειά� ζονται
κό� πο για να τις ανακαλύ� ψουμε. Γιατί� δεν
εί�ναι πλέ� ον σε θέ� ση να κρύ� ψουν το κακό� και
την προδοσί�α τους. Εκεί� που αγωνί�ζονται
να υπηρετή� σουν τους δοισπό� τες τους και
αυτού� ς που τους υποδουλώ�νουν, που
έ� χουν βαρεθεί� την αδυναμί�α τους και την
αποτυχί�α τους να προκαλέ� σουν χά� ος στην
πατρί�δα και την περιοχή� μας. Αυτό� τους
έ� κανε να χά� σουν τον έ� λεγχο τους. Έτσι
ά� ρχισαν να εκτί�θενται και να πέ� φτουν ο
έ� νας μετά� τον ά� λλο.
Το δεύ� τερο θέ� μα: Να μην διαφημιστού� ν
οι μη εθνικέ� ς προσωπικό� τητες στα
μέ� σα ενημέ� ρωσης, να μην τους δοθεί� η
δυνατό� τητα να χρησιμοποιή� σουν τα μέ� σα
ενημέ� ρωσης και να τους πολιορκή� σουμε
στα μέ� σα κοινωνική� ς δικτύ� ωσης. Εί�ναι
πολύ� πρό� θυμοι να στεί� λουν μηνύ� ματα σε
ό� σους τα χρησιμοποιού� ν ό� τι υπά� ρχουν και

76

الجاهلية والصحوة يوناىن

έ� χουν φωνή� στα ΜΜΕ ή� στην επικοινωνί�α,
για να δώ�σουν την ψευδαί�σθηση ό� τι έ� χουν
επιρροή� στην διαμό� ρφωση της κοινή� ς
γνώ�μης.
***
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Οι αναποφάσιστοι
Υπό� την κυριαρχί�α της Αδελφό� τητας,
η κοινωνί�α χωρί�στηκε σε πολλαπλέ� ς
κατηγορί�ες,
μεταξύ�
αυτώ�ν:
οι
αντιστασιακοί�, οι ακλό� νητοι, οι σιωπηλοί�,
οι εξαπατημέ� νοι, οι διστακτικοί�, και
εξαγορασμέ� νοι, οι αφοσιωμέ� νοι και οι
συμφεροντολό� γοι.
Έτσι οι ακλό� νητοι εί�ναι αυτοί�
που διατή� ρησαν τις αρχέ� ς τους. Δεν
εγκατέ� λειψαν τις αρχέ� ς τους και δεν
παραδό� θηκαν στην τυραννί�α της
αυταρχική� ς Αδελφό� τητας, η οποί�α
αποκλεί�ει ό� λους τους ανθρώ�πους,
εκτό� ς από� εκεί�νους που ταυτί�ζονται
μαζί� ττης ιδιολογικά� . Όσον αφορά� τους
αντιστασιακού� ς, ή� ταν του υψηλό� τερου
βαθμού�
και
του
πιο
μακρινού�
προσδιορισμού� .Ο
ρό� λος
τους
δεν
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σταμά� τησε στο ό� ριο της σταθερό� τητας.
Μά� λλον, τον ξεπέ� ρασε σε σημεί�ο
αντί�στασης. Η παρά� ταξη της Αδελφό� τητας
δεν μπό� ρεσε να αντέ� ξει αυτή� την ομά� δα
αντί�στασης, και εί�χε ετοιμά� σει τα σχέ� δια
και έ� χει λά� βει τα μέ� τρα για να την
ξεφορτωθεί�, αλλά� ο Θεό� ς, έ� σπευσε το τέ� λος
της Αδελφό� τητας και της εξουσί�ας της, και
αυτοί� δεν ή� ταν σε θέ� ση να καταχραστού� ν
αυτού� ς τους αντιστασιακού� ς, ού� τε καν
τους σταθερού� ς ή� τους σιωπηλού� ς.
Επειδή� η Αδελφό� τητα δεν θα δεχό� ταν
τί�ποτα ά� λλο εκτό� ς από� την παρά� ταξη και
την ομά� δα της, μά� λλον θεωρού� σε ό� τι ό� λοι
οι ά� λλοι ή� ταν εί�τε ελλιπή� ς η ισλαμική� ς
τους πί�στη, εί�τε δεν έ� χουν πατριωτισμό� ,
εί�τε εί�ναι ά� νθρωποι που δεν μπορού� ν να
φέ� ουν καμί�α ευθύ� νη. Ένα από� αυτά� που
με έ� καναν να διαφωνή� σω μαζί� τους ή� ταν η
αί�σθηση της διά� κρισης έ� ναντι των ά� λλων
και την περιφρονητική� ά� ποψή� τους για
τους ά� λλους, λεις και εί�χαν τα κλειδιά� του

80

الجاهلية والصحوة يوناىن

παραδεί�σου. Όσο για αυτού� ς, τα λά� θη
τους εί�ναι δικαιολογημέ� να, οι αμαρτί�ες
τους συγχωρεί�ται, και ό� λες οι πρά� ξεις τους
εί�ναι δεκτέ� ς, ακό� μη και αν διαπρά� ττονται
μεγά� λες αμαρτί�ες.
Ωστό� σο, η μεγά� λη συμφορά� , ή� ταν στους
αφοσιωμέ� νους, τους υποκριτέ� ς και τους
συμφεροντολό� γους, επί�σης σε εκεί�νους
που έ� τρεχαν αναζητώ�ντας εξουσί�α, κύ� ρος
και χρή� ματα. Οι Αδελφοί� αντιμετώ�πισαν
με
απαρά� μιλλη
πονηριά�
καθώ�ς
παραπλά� νησαν τους κοντινού� ς τους
ανθρώ�πους και ό� σους τους εξαπά� τησαν,
ό� τι θα έ� χουν την αί�γλη της εγκό� σμιας
ζωή� ς, και την αιώ�νια ευδαιμονί�α στην
μελλοντική� ζωή� . Άκουσα με το αυτί� μου
κά� ποιον να λέ� ει: αν μας ακολουθή� στε, θα
έ� χετε ό� λες τις εύ� νοιες της ζωή� ς. Μερικοί�
από� αυτού� ς ισχυρί�στηκαν ό� τι ο Γαβριή� λο Αρά� γγελος- ή� ταν στις συγκεντρώ�σεις
τους. Γιατί� θεωρού� σαν επιτρεπτό� να λέ� νε
ψέ� ματα, προκειμέ� νου να πετύ� χουν τους

81

الجاهلية والصحوة يوناىن

στό� χους τους. Ωστό� σο, έ� νας φί� λος - ο
οποί�ος εί�ναι καθηγητή� ς της Ιατρική� ς στου
Πανεπιστή� μιο του Αλ-Άζχαρ, μου εί�πε ό� τι
γνώ�ρισα την Αδελφό� τητα από� τα ψέ� ματά�
των μελώ�ν της. Εί�χα αμφιβολί�ες για
μερικού� ς ανθρώ�πους, αν ή� ταν αδελφοί� ή�
ό� χι. Όταν ά� ρχισαν να λέ� νε ψέ� ματα, τό� τε
σιγουρεύ� τηκα ό� τι ή� ταν αδελφοί�. Γιατί�
το ψέ� μα ή� ταν συνδεδεμέ� νο μαζί� τους και
αυτοί� το ί�διο, εκτό� ς από� εκεί�νους για τους
οποί�ους ο Κύ� ριό� ς μου έ� χει διφυλά� ξει.
Όσο για την πραγματική� θλί�ψη, εί�ναι
πρώ�τα απ' ό� λα για τους εξαπατημέ� νους,
νέ� ους και μερικού� ς απλού� ς ανθρώ�πους,
που έ� χουν ά� μεση ανά� γκη από� κά� ποιον να
τους αντιμετωπί�ζει με καλό� και ή� πιο τρό� πο
και να τους σώ�σει, πριν να εί�ναι πολύ�
αργά� . Αυτό� απαιτεί� από� ό� λα τα ιδρύ� ματα
επιμό� ρφωσης
ευαισθητοποί�ησης
να
καταβά� λουν κά� θε δυνατή� προσπά� θεια,
για την ανοσοποί�ηση των νέ� ων από� τους
κινδύ� νους και τις ιδέ� ες αυτώ�ν των ομά� δων.

Οι αφοσιωμέ� νοι, οι υποκριτέ� ς και
οι συμφεροντολό� γοι ό� μως,, αυτοί� εί�ναι
ά� νθρωποι χωρί�ς ηθική� . Μπορού� ν να
εξαπατή� σουν τους ανθρώ�πους για λί�γο
καιρό� , αλλά� χ ό� χι για πά� ντα. Σημειωτέ� ον
εί�ναι εκεί�νος ο στί�χος που έ� γραψε ο
ποιητή� ς Ζουχά� ιρ μπιν ά� μπι Σά� λμα:
Ό,τι χαρακτή� ρα έ� χει ο ά� νθρωπος και
που θεωρεί�
Ότι εί�ναι κρυφό� ς για τους ανθρώ�πους
θα μαθευτεί�(1)
Υπά� ρχουν
εκεί�νοι
που
εί�ναι
συμφεροντολό� γοι, και πά� ντα αναζητού� ν το
συμφέ� ρον τους, για αυτό� δεν μπορεί� κανεί�ς
να διακρί�νει την στά� ση τους. υπά� ρχουν
εκεί�νοι επί�σης που υποστηρί�ζουν τις
οργανώ�σεις αυτέ� ς στην βί�α που ασκού� ν.
Λέ� με σε ό� λους αυτού� ς ό� τι πρέ� πει να
ενωθού� με για το καλό� του έ� θνους, διό� τι το
ζή� τημα εί�ναι πλέ� ον υπαρξιακό� .
(1) Ντεουάν Ζουχάιρ μπιν άμπι Σάλμα, Βηρυτός, 1988.
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Λάθη χειρισμού του θρησκευτικού
λόγου
Δεν
υπά� ρχει
αμφιβολί�α
ό� τι
οποιαδή� ποτε αλλαγή� ή� ανανέ� ωση στην
αντιμετώ�πιση θεμά� των θρησκευτικού�
λό� γου, σε ό� λη την ανθρώ�πινη ιστορί�α,
δεν μπορεί� να αποτελέ� σει αντικεί�μενο
συναί�νεσης ή� συμφωνί�ας πριν από�
δοκιμέ� ς για μεγά� λες και σύ� ντομες χρονικέ� ς
περιό� δους, σύ� μφωνα με τις πεποιθή� σεις
των καινοτό� μων, την σταθερό� τητα τους,
η επιμέ� λειά� τους και την ικανό� τητά� τους
να πεί�θουν τους ά� λλους με τα νέ� ε τους
πνευματικέ� ς αντιλή� ψεις. Οι παραδοσιακοί�,
συντηρητικοί� και συμφεροντολό� γοι, που
υπωφελού� νται από� την επικρατού� σα
κατά� σταση, δεν θα εί�ναι εύ� κολο να
αποδεχτού� ν την ανανέ� ωση και τις
μεταρρυθμί�σεις, που επιδιώ�κουν οι
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καινοτό� μοι. Η εκταση του ορθολογισμού�
των καινοτό� μων και των μη -υπερβολή�
εκεί�νων που τους ακολουθού� ν, εί�ναι
εκεί�νη που θα προδιορί�σει ετοιμό� τητα
της κοινωνί�ας να αποδεχτεί� τις ιδέ� ες τους,
ματαιώ�νοντας τα σχέ� δια και την πορεί�α
εκεί�νων που έ� χουν ά� καμπτες ιδέ� ες. Την
μετριοπά� θεια, που αναζητού� με ό� μως,
και που κά� θε ομά� δα ισχυρί�ζεται ό� τι την
υιοθετεί� αποκλειστικά� , χά� θηκε ανά� μεσα
στα δυο αντί�θετα ά� κρα.
Η προσέ� γγισή� μας γι’ αυτό� το θέ� μα
προέ� ρχεται από� τρεις γενικέ� ς πτυχέ� ς:
Η έ� ννοια του ιερού� , ο κί�νδυνος
από� κλισης από� το αντικειμενικό� στο
προσωπικό� και η ελευθερί�α της πί�στης
και τα ό� ρια της ελευθερί�ας της γνώ�μης.
Όσον αφορά� την πρώ�τη πτυχή� , εί�ναι
η έ� ννοια του ιερού� : ό� που υπά� ρχουν
ά� νθρωποι που αντιμετωπί�ζουν ως ιερό�
οτιδή� ποτε αρχαί�ο, έ� τσι ώ�στε οι από� ψεις
ορισμέ� νων θεολό� γων να τις θεωρή� σουν
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ιερέ� ς, ό� πως αντιμετωπί�ζουν σχεδό� ν έ� να
ιερό� κεί�μενο. Το ί�διο εσχύ� ει ακό� μη και για
εκεί�να τα ρητά� , που ταί�ριαξαν στην εποχή�
και στον τό� πο που ειπώ�θηκαν. Ωστό� σο,
πραγματικό� τητά� μας απαιτεί� έ� να νέ� ο
ιτζτιχά� ντ (επιμέ� λεις) που ταιριά� ζει στην
εποχή� μας, τα δεδομέ� να και τις απαιτή� σεις
της. Υπά� ρχουν και εκεί�νοι σχεδό� ν θεωρού� ν
ιερά� τα λό� για ορισμέ� νων σχολιαστώ�ν
και ιστορικώ�ν και ό� σα αναφέ� ρονται στα
γενεαλογικά� βιβλί�α, βιογραφί�ες και έ� πη,
παρά� τα προβλή� ματα που ορισμέ� να από�
αυτά� φέ� ρρουν.
Στο ά� λλο ά� κρο, υπά� ρχουν εκεί�νοι
που
παραβιά� ζουν θέ� ματα που
θεωρού� νται βασικά� στην θρησκεί�α. Αυτοί�
εκμεταλλεύ� ονται δυστυχώ�ς, το σύ� νθημα
της ανανέ� ωσης, που για κά� ποιους φτά� νει
στο σημεί�ο της κατεδά� φισης, ως τρό� πο
επί�θεσης στα θεμελιώ�δη στοιχεί�α της
θρησκεί�ας. Υπά� ρχουν κά� ποιοι που το
κά� νουν αυτό� λό� γω ά� γνοιας, ά� λλοι λό� γω
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συμφέ� ροντος. Εμεί�ς δεν το γνωρί�ζουμε
αυτό� , μό� νο ο Θεό� ς το κρί�νει.
Με την ισχυρή� μας διαβεβαί�ωση
ό� τι
χρειαζό� μαστε
ανανέ� ωση
και
συνειδητοποί�ηση του μυαλού� και ό� τι
εί�μαστε ενά� ντια στην πνευματική�
ακαμψί�α, την απολί�θωση του παλιού�
και την από� κλειση του ιτζτιχά� ντ και την
στέ� νωση, και ενά� ντια στην βλασφημί�α
διανοουμέ� νων ή� την υπονό� μευση της
πατριωτική� ς τους συνεί�δησης, παρά�
μό� νο με οριστική� και τελική� δικαστική�
από� φαση. Κανέ� νας δεν θα δεχτεί� αυτό�
από� την αντί�θετη πλευρά� .
Μεταξύ� των μεγαλύ� τερων λαθώ�ν του
χειρισμού� του θρησκευτικού� λό� γου, «που
εί�ναι η δεύ� τερη ό� ψη», εί�ναι η από� κλιση
από� το αντικειμενικό� στο προσωπικό� ,
και η περιφρό� νηση σε βαθμό� που μοιά� ζει
με αμοιβαί�α βασφή� μιση. Εί�τε πρό� κειται
για ά� μεση προσβολή� και συκοφαντί�α,
εί�τε εί�ναι μεταξύ� των συνομιλητώ�ν,
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προσβά� λλοντας μελετητέ� ς και στοχαστέ� ς.
Όταν έ� νας στοχαστή� ς σχολιά� ζει έ� νας
αντικειμινικό� θέ� μα, λαμβά� νοντας υπό� ψη
τις προυποθέ� σεις του διαλό� γου και τα
θεμέ� λια της αντικειμενική� ς επιστημονική� ς
κριτική� ς και τις απαρχέ� ς της, τό� τε
αυτό� εί�ναι μια έ� κφραση από� ψεων που
πρέ� πει να αντιμετωπί�ζεται με λογική� και
επιχειρή� ματα. Όταν αυτό� ς ο στοχαστή� ς,
ερευνητή� ς ή� κριτικό� ς απομακρύ� νεται
από� την αντικειμενική� προσέ� γγιση,
χρησιμοποιώ�ντας προσβολέ� ς εναντί�ον
ανθρώ�πων, εί�τε εί�ναι σύ� γχρονοι εί�τε
εί�ναι ά� νθρωποι που κατέ� χουν θέ� ση
στην θρησκευτική� , επιστημονική� ή�
πολιτιστική� κληρονομιά� μας, αυτό�
θεωρεί�ται απαρά� δεκτο. Τό� τε δεν μπορεί�
να υπά� ρχει υπομονή� από� πλευρά� ς μας,
ού� ε να σιωπή� σουμε γι ‹ αυτό� και μπορεί�
να εί�ναι έ� νας λέ� γος πρό� κλησης για
ό� σους εί�ναι πεπεισμέ� νοι και περή� φανοι
για τις από� ψεις αυτώ�ν των ανθρώ�πων.
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Μπορεί� επί�σης να σκεφτού� ν μερικοί�
ό� τι πρέ� πει να υπερασπιτού� ν αυτού� ς
τους ανθρώ�πους. Τό� τε μπορεί� αυτό� να
προκαλέ� σει φιλονικί�ες και σύ� γκρουση
από� ψεων. Ωστό� σο, μπορεί� κά� τι τέ� τοιο
να απασχολή� σει την κοινή� γνώ�μη, και
να την αποσπά� σει απο ά� λλα ζητή� ματα
που πρέ� πει να αντιμετωπιστού� ν σε αυτό�
το καθοριστικό� στά� διο της εθνική� ς μας
ιστορί�ας.
Η Τρί�τη πτυχή� εί�ναι εκεί�νη που αφορά�
την ελευθερί�α. Εμεί�ς διακρί�νουμε την
ελευθερί�α που τηρεί� τις προυποθέ� σεις της
λογική� ς και της θρησκεί�α από� εκεί�νη που
εί�ναι αχαλιναγώ�γητη. Το Κορά� νι τονί�ζει,
«δεν επιτρέ� πεται εξαναγκασμό� ς στην
θρησκευτική� πί�στη»(1) και, «αν ο αλλά� χ το
ή� θελε, θα έ� κανε ό� λους τους ανθρώ�πους
έ� ναν ενωμέ� νο λαό� . Όμως θα παραμέ� νουν
(1) Αλ-Μπάκαρα, 256.

διαφωρετικοί�».(1) Και, «δεν μπορεί� να
καθοδηγή� σεις εκεί�νους που αγαπά� ς. Ο
Αλλά� χ καθοδηγεί� εκεί�νον που θέ� λει».(2)
Και εκεί�νο το εδά� φιο που επιβεβαιώ�νει το
ί�διο αυτό� θέ� μα στο σού� ρατ αλ-Σουραρά� .(3)
Δεν πρέ� πει να επικρατεί� το χά� ος και να
μην υπά� ρχουν ό� ρια στην αντιμετώ�πιση
των θρησκευτικώ�ν θεμά� των στο ό� νομα
της ελευθερί�ας. Πρέ� πει να διατηρή� σουμε
την ισλαμική� και την αραβική� μας ηθική� ,
μακριά� από� την υπονό� μευση και την
χυδαιό� τητα.
***

(1) Χούντ, 118.
(2) Αλ-Σούρα, 48.
(3) Αλ-Σουαρά, 3 – 4.
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Κριτική στην ανθρώπινη σκέψη
Αναμφί�βολα, στον σύ� γχρονο κό� σμο
μας με τους πολλού� ς πολιτισμού� ς του,
βρισκό� μαστε ανά� μεσα σε διά� φορες
ρεύ� ματα
σκέ� ψης,
επιστή� μης
και
φιλοσοφί�ας, μερικέ� ς από� τις οποί�ες
δοξά� ζουν το παλιό� , απλώ�ς λό� γω της
αρχαιό� τητά� ς του, εί�τε βρί�σκεται μέ� σα
στο πλαί�σιο του ιερού� εί�τε ό� χι. Αυτό�
περιλαμβά� νει ακό� μη και τη σκέ� ψη , τη
λογοτεχνί�α και τη δημιουργικό� τητα.
Καθώ�ς έ� χει ιδιαί�τερη προτί�μηση για κά� θε
παλιό� , απέ� ναντι σε κά� θε σύ� γχρονο, ό� μοια
με αυτά� που ανέ� φεραν ο Ιμπν Κουτά� ιμπα(1)
και ά� λλοι ό� τι έ� νας ποιητή� ς απέ� γγειλε έ� ναν
ποιητικό� στί�χο, και ο αλ-Άσμαϊ του εί�πε:
Αυτή� εί�ναι η καλή� ποί�ηση που υμνεί�ται
(1) Al-Jerjany, Al-Wasata bayna al-Mutanabi wa Khusumuh, τόμ, 1ος, σ. 50.
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και επαινεί�ται, τό� τε τον ρώ�τησε: Σε
ποιον ανή� κουν αυτοί� οι στί�χοι; Ο ποιητή� ς
απά� ντησε: Εί�ναι από� την ποί�ησή� μου που
έ� γραψαν μό� λις από� ψη. Τό� τε ο αλ-Ασμαΐ�
ά� λλαξε αμέ� σως τη γνώ�μη του, λέ� γοντας:
φαί�νεται η έ� λλειψη αγνό� τητας πά� νω τους.
Ο ί�διος εί�πε αυτό� , διό� τ ή� ταν φανατικό� ς για
την αρχαί�α ποί�ηση, ανεξά� ρτητα από� την
ποιό� τητα.
Πολλοί�
μελετητέ� ς,
συγγραφεί�ς,
στοχαστέ� ς
και
φιλό� σοφοί�
μας,
αντέ� τειναν με κριτική� σε αυτό� το
φαινό� μενο, τονί�ζοντας ό� τι ο Θεό� ς, δεν
χά� ρισε την επιστή� μη, την γνώ�ση της
νομολογί�ας, το ιτζτιχά� ντ, την ποί�ηση ή�
την δημιουργικό� τητα, έ� ναν λαό� χωρί�ς τον
λαό� , μια εποχή� χωρί�ς χωρί�ς την ά� λλη, ή�
έ� ναν τό� πο χωρί�ς τον ά� λλον. Ως εκ τού� του,
Δεν δί�νουν προτεραιό� τητα στο παλιό�
μό� νο λό� γω της αρχαιό� τητά� ς του, και δεν
εναντιώ�νονται στο σύ� γχρονο μό� νο λό� γω
της νεωτερικό� τητας ή� της σύ� γχρονό� τητά� ς
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του. Μά� λλον, η κριτική� τους βασί�ζεται
στην αντικειμενικό� τητα.
Από� την ά� λλη πλευρά� , υπά� ρχει μια
ά� λλη ομά� δα που πή� γε πολύ� μακριά� στη
νεωτερικό� τητά� της και απελευθέ� ρωσε
το ανθρώ�πινο μυαλό� μέ� χρι να φτά� σει για
να ανεβά� σει την ιερό� τητα από� τα ιερά�
και να κατεβά� σει τα ιερά� κεί�μενα την
κατά� σταση των ανθρώ�πινων κειμέ� νων
που υπό� κεινται σε κριτική� και διά� ψευση.
Μερικοί� ά� νθρωποι - ειδικά� σε
εξτρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις - θεωρού� ν την
κατά� σταση των σεΐ�χηδων, πριγκί�πων και
οδηγώ�ν τους ως του Ιερού� Κορανί�ου, και
αυτό� λό� γω αγνοί�ας τους. Οι περισσό� τεροι
νέ� οι των εξτρεμιστικώ�ν οργανώ�σεων,
βά� ζουν σε προτεταιό� τητα τα λό� για των
αρχηγώ�ν τους. Μπορεί� να διαφωνή� σει
μαζί� σου σχετικά� με την κατανό� ηση του
του Κορανί�ου, εά� ν έ� ρχεται σε αντί�θεση
με κά� τι από� τα λό� για του αρχηγού� του
ή� με αυτά� που έ� χουν εισαχθεί� μέ� σα από�
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τα βιβλί�α, τις διαλέ� ξεις, τις ερμηνεί�ες και
τους, και δεν επιτρέ� πεται να διαωνεί�ς ή�
να συζητή� σεις τα λό� για του σεΐ�χη του.
Εξαιρετικά� επικί�νδυνο να έ� χουν αυτοί� οι
ά� νθρωποι για ευτού� ς την θεϊκή� μοσφή� .
Ωστό� σο, κά� νουμε μια σαφή� και
ξεκά� θαρη διά� κριση μεταξύ� του σεβασμού�
των ανθρώ�πων των μελετητώ�ν, και
αποθεί�ωσης των ανθρώ�πων.
Θεωρού� ν την κριτική� στα λό� για τους,
ό� τι εί�ναι κριτική� για το ί�διο το Ισλά� μ και
υπονομεύ� ει τη σωστή� κατανό� ηση του
Κορανί�ου και της Σού� ννα, παρό� λο που ό� λα
τα ανθρώ�πινα ό� ντα μετά� το αλά� νθαστο
Προφή� τη, πρέ� πει να αντιμετωπιστού� ν υπό�
το πρί�σμα του διαλό� γου και της τή� ρησης
των αρχώ�ν του. Ως εκ τού� του, τονί�ζουμε
πά� ντα ό� τι τα θρησκευτικά� μας ιδρύ� ματα,
δεν εί�ναι ιερατικά� ιδρύ� ματα και δεν πρέ� πει
να εί�ναι ή� να πλησιά� ζουν σε αυτό� , ού� τε
εί�ναι ιερά� εξέ� ταση. Ο σκοπό� ς τους εί�ναι
να εξηγού� ν και ό� χι να λογοδοτού� ν.
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Εί�μαι σχεδό� ν βέ� βαιος ό� τι η αδυναμί�α
του πνευματικού� και πολιτιστικού�
σχηματισμού� μερικώ�ν από� την νεολαί�α
μας, εί�ναι μια μεγά� λη καταστροφή� και ό� τι
η στενό� τητα του πολιτιστικού� ορί�ζοντα,
οι περιορισμοί� του, και ί�σως το κλεί�σιμό�
του, μπορεί� να παρεκκλί�νει από� τον
ομιλητή� ή� τον συγγραφέ� α σε λανθασμέ� νη
αντιμετώ�πιση ορισμέ� νων θεμά� των, ή�
μπορεί� να οδηγηθεί� σε σύ� γκρουση με
τον παραλή� πτη, εί�τε εί�ναι θεατή� ς, εί�τε
ακροατή� ς εί�τε εί�ναι αναγνώ�στης. Ο
παραλή� πτης μπορεί� να παρασυρθεί� σε
από� λυτη υποταγή� και να τυφλωθεί� σε
εκεί�νους που προσπαθού� ν να ελέ� ξουν την
σκέ� ψη.
Ωστό� σο, αυτό� που πρέ� πει να τονιστεί�,
εί�ναι ό� τι έ� χουμε από� λυτη ανά� γκη
από� επιστημονικά� , εκπαιδευτικά� και
παιδαγωγικά� προγρά� μματα σπουδώ�ν,
που θα μας μεταφέ� ρουν από� τον τομέ� α
της λή� ψης, της εισαγωγή� ς και της μί�μησης
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στον τομέ� α της σκέ� ψης, της ανταλλαγή� ς,
της δημιουργικό� τητας και της κριτική� ς.
Επί�σης, η ιδέ� α της αποδοχή� ς της κριτική� ς
και η ικανό� τητά� μας να την ακού� ει και
να την αντιμετωπί�ζει, χωρί�ς νευρικό� τητα,
έ� τσι ώ�στε ό� λοι να επωφεληθού� με από� την
εποικοδομητική� κριτική� .
***
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Η οικοδόμηση και η κατεδάφιση
Υπά� ρχει μεγά� λη διαφορά� μεταξύ� των
δύ� ο ά� κρων, της οικοδό� μησης και της
κατεδά� φισης, και αν η θρησκεί�α μας
εί�ναι η θρησκεί�α της οικοδό� μησης και
της κατασκευης στο σύ� μπναν, τό� τε ό� λα
ό� σα οδηγού� ν σ’ αυτό� το μονοπά� τι, το
μονοπά� τι της κατασκευή� ς, της δουλειά� ς,
της παραγωγή� ς, της τελειό� τητας, της
διατή� ρησης των δημό� σιων και ιδιωτικώ�ν
εγκαταστά� σεων, τό� τε σί�γουρα οδηγεί�
στο μονοπά� τι του Ισλά� μ, στο μονοπά� τι
του Πατριωτισμού� , του πολιτισμού� και
της προό� δου, για καλό� της κοινωνί�ας και
για καλό� της ανθρωπό� τητας. Και ό� ποιος
προσπαθεί� να σας παρασύ� ρει σε ά� λλο
μονοπά� τι, στο αντί�θετο με αυτά� , ό� πως
να σε παρασύ� ρει ή� να σε παραδώ�σει
στο μονοπά� τι της κατεδά� φισης, της
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δολιοφθορά� ς,
της
καταστροφή� ς
εγκαταστά� σεων και των υποδομώ�ν ή� της
επί�θεσης ή� της παραβί�ασης, σε οδηγεί�
μό� νο στον δρό� μο της καταστροφή� ς
στον κό� σμο αυτό� και στον επό� μενο. Ο
Παντοδύ� ναμος Θεό� ς λέ� ει, «Ή μή� πως
επιθυμεί�τε να απομακρύ� νεστε και να
διακό� ψετε τις σχέ� σεις συγγενικέ� ς σας
σχέ� σεις».(1) Και, «Υπά� ρχουν εκεί�νοι που
σου αρέ� σουν τα λό� για τους, ό� μως ο Αλλά� χ
μαρτυρεί� ό� τι κρύ� βουν μέ� σα στην καρδιά�
τους θανά� σιμη ά� χθρα».(2)
Ωστό� σο, ό� ποιος εργά� ζεται στην
οικοδομή� , δεν θα έ� χει χρό� νο για
κατεδά� φιση
ή�
δολιοφθορά� ,
γιατί�
κατανοεί� την φύ� ση της κατασκευή� ς
και τον κό� πο και την ταλαιπωρί�α που
απαιτεί�. Ο κατασκευαστή� ς δεν μπορεί� να
εί�ναι καταστροφέ� ας. Γιατί� έ� χει μια ψυχή�
γεμά� τη καλοσύ� νη, και πολιτισμό� .
(1) Ιερό Κοράνι, Μουχάμμαντ, 22 – 14.
(2) Ιερό Κοράνι, αλ-Μπάκαρα, 204.
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Όσο για τους καταστροφεί�ς, που
έ� χουν αρρωστημέ� νες ψυχέ� ς, που η
αποφασιστικό� τητα τους απέ� τυχε να
συμβαδί�σει με τους ανθρώ�πους της
σκληρή� ς δουλειά� ς, της πά� λης, του
μό� χθου, του ιδρώ�τα και της παραγωγή� ς.
Δεν βρή� καν τί�ποτα για να καλύ� ψουν τα
ελαττώ�ματά� τους, παρά� τον φθό� νο των
ά� λλων. Ο Ali bin Abdulaziz Al-Jerjani στην
εισαγωγή� του βιβλί�ου του «η μεσολλά� βηση
ανά� μεσα στον Al-Mutanabbi και τους
αντιπά� λους του»: κά� ποιος προσπαθεί� να
ανταγωνιστεί� τους καλού� ς ανθρώ�πους,
κά� νοντας καλό� κατά� το δυνατό� , και ά� λλος
θεωρεί� το ελά� ττωμα ως βασικό� στοιχεί�ο
της του χαρακτή� ρα του.(1)
Οι φωνέ� ς της ελπί�δας και εκεί�νες της
απελπισί�ας
Οι ά� νθρωποι έ� χουν κουραστεί� από�
την κουλτού� ρα της απογοή� τευσης και
(1) Al-Munjed fi al-Lughah, σ. 113.
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της κατά� θλιψης και έ� χουν δί�κιο, καθώ�ς
αυτή� η πικρή� κουλτού� ρα αποπνέ� ει από�
σκουριασμέ� να σκεύ� η, από� σκοτεινέ� ς
ψυχέ� ς, που έ� χουν μαύ� ρες σκέ� ψεις για ό� λα
και βλέ� πουν μό� νο το ά� δειο μέ� ρους του
ποτηριού� . Έτσι θέ� λουν να προσθέ� σουν τις
μαύ� ρες αυτέ� ς σκέ� ψεις, στο σύ� μπαν και να
του φορτώ�νουν με τους πό� νους και με τις
θλί�ψεις τους.
Ω κουφοξυλιά� γιατί� έ� χει πρά� σινα φύ� λα;
Σαν να μην θλί�βεσαι για τον ιμπν αλΤαρί�φ.(1)
Και,
Εκεί�νος που η ψυχή� του δεν έ� χει κά� λλος
Δεν βλέ� πει καμιά� ομορφιά� στα
πρό� σωπα.(2)
Η διά� δοση του αισθή� ματος της
απελπισί�ας εί�ναι από� τα μεγά� λα
(1) Ιμπν Αμπντ Ράμπου, αλ-Άκντ αλ-Φαρίντ, τόμ. 3, έκδ.
Ντάρ αλ-Κούτουμπ αλ-Ιλμίγια, Βηρυτός, 1404 Ε.. σ. 255
(2) Ντεουάν Άμπου Μάντυ, Ντάρ αλ-Αούντα, Βηρυτός, σ.
81.
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αμαρτή� ματα, σύ� μφωνα με την κρί�ση των
επιστημό� νων. Και η θρησκεί�α μας, μας
καλεί� να διευκολύ� νουμε τους ανθρώ�πους,
και να τους μεταφέ� ρουμε χαρμό� στνα
νέ� α. Έτσι, αναφέ� ρει και το χαντί�θ του
Προφή� τη.(1)
Το ί�διο τονί�ζει και ο Ίλγια Άμπου Μά� ντυ
σε κά� ποιους ποιητικού� ς του στί�χους.(2)
Εκεί�νοι των οποί�ων οι καρδιέ� ς εί�ναι
γεμά� τες ε σκό� τος και απελπισί�α, έ� χουν
μαύ� ρες σκέ� ψεις για τα πά� ντα. Το Κορά� νι
τονί�ζει, «Αν ο Αλλά� χ ανοί�γει το έ� λεος του
στους ανθρώ�πους, κανέ� νας δεν μπορεί� να
το εμποδί�σει»(3) και, «και αν οι κά� τοικοι
των χωριώ�ν εί�χαν πιστέ� ψει, θα τους εί�χαμε
στεί� λει τις εύ� νοιες Μας από� τον ουρανό�
και από� την γη».(4) Και, «Μην απελπιστεί�τε
από� το έ� λος του Αλλά� χ».(5) Επί�σης, «Ο
(1) Μούσλεμ, Σαχίχ, αρ. χαντίθ, 1732.
(2) Ιλγια Άμπου Μάντυ, Ντιουάν, σ. 83.
(3) Φάτιρ, 2.
(4) Αλ-Αράφ, 96.
(5) Ιωσήφ, 87.
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Αλλά� χ συγχωρεί� ό� λες τις αμαρτί�ες».(1)
Πρέ� πει να υπά� ρχει ελπί�δα, διό� τι το Κορά� νι
τονί�ζει, «ο Αλλά� χ δεν ευλογεί� τις πρά� ξεις
των διεφθαρμέ� νων».(2) Έτσι πρέ� πει
να υπά� ρουν καλά� και ενθαρρυντικά�
λό� για, γιατί� η θρησκεί�α επιβά� λλει αυτό� ,
ό� πως τονί�ζει και το Κορά� νι στο σού� ρατ
Ιμπραχί�μ.(3)
***

(1) Αλ-Ζούμαρ, 53.
(2) Ιουνους, 81.
(3) Ιμπραχίμ, 24- 27.
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Τα θρησκευτικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης μεταξύ δημιουργίας του
εξτρεμισμού και αντιμετώπισής του
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι τα μέ� σα
ενημέ� ρωσης, εί�ναι έ� να από� τα πιο
σημαντικά� ό� πλα στις πνευματικέ� ς και
πολιτιστικέ� ς μά� χες για την κινητοποί�ση
και την ή� να προετοιμασί�α της κοινή� ς
γνώ�μης.
Επειδή� τα μέ� σα μαζική� ς ενημέ� ρωσης
γενικά� - ό� πως λέ� νε - εί�ναι δί�κοπο μαχαί�ρι,
τό� τε έ� κρινε σκό� πιμο να ταυτί�ζεται ο
τί�τλος με αυτά� τα λό� για, και επέ� λεξα τα
θρησκευτικά� μέ� σα ενημέ� ρωσης και τον
αντί�κτυπό� τους στη δημιουργί�α ή� την
αντιμετώ�πιση του εξτρεμισμού� για να
ρί�ξω φως στα δύ� ο ά� κρα .
Εά� ν έ� νας τέ� τοιος τί�τλος μπορεί� μά� λλον του αξί�ζει – να εξερευνά� ται πολύ�
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ευρύ� τερα με μια μεταπτυχιακή� εργασί�α ή�
διδακτορική� διατριβή� ή� μια ακαδημαϊκή�
ή� θεσμική� μελέ� τη, που διερευνά� ό� λες τις
πτυχέ� ς του. Θα προσπαθή� σω να ρί�ξω φως
σε μια πτυχή� της σκηνή� ς που μπορεί� να
ανοί�ξει την πό� ρτα στους ερευνητέ� ς για
εκτενεί�ς μελέ� τες στον τομέ� α αυτό� .
Υπά� ρχουν
σοβαρέ� ς
εκδό� σεις
που
πραγματεύ� ονται
αντικειμενικά�
πνευματικά� και θρησκευτικά� ζητή� ματα,
και συζητού� νται με σοβαρά� και
επιστημονικά� κριτή� ρια, ιδιαί�τερα εκεί�νες
που σχετί�ζονται με την αντιμετώ�πιση
της τρομοκρατί�ας και της εξτρεμιστική� ς
σκέ� ψης, σύ� μφωνα με τα δεδομέ� να της
εποχή� ς, τις εξελί�ξεις και τα τρέ� χοντα
ζητή� ματα.
Η επιτυχί�α αυτώ�ν των μέ� σων οφεί� λεται
εί�τε στο γεγονό� ς ό� τι ακολουθού� ν μια
καθαρά� θρησκευτική� προσέ� γγιση, εί�τε
ακολουθού� ν μια θρησκευτική� , πατριωτική�
και εκπαιδευτική� προσέ� γγιση, μακριά� από�
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κομματικέ� ς διαμά� χες και δεν συνδέ� ονται
με καμί�α θρησκευτική� οργά� νωση ή�
πολιτική� παρά� ταξη.
Αλλά� αν θυμηθού� με αυτό� το μαύ� ρο
και απαί�σιο έ� τος που εί�ναι γνωστό� ως
το έ� τος της κυριαρχί�ας του Μού� ρσσιντ
ή� της οργά� νωσης του Mokattam ή�
το έ� τος της οικογέ� νειας, τό� τε θα
θέ� λουμε να το υπενθυμί�σουμε για
να μην ξεχά� σουμε ή� χά� σουμε από� τη
μνή� μη ορισμέ� νων γεγονό� των, για το τι
συνή� θιζαν να μεταδί�δουν τα μέ� σα τους.
Όπως η επιδρομή� των κιβωτιώ�ν, ή� η
έ� κκληση για κατεδά� φιση ή� καταστροφή�
αρχαιοτή� των ή� η υπερβολική� βλασφημί�α,
απειλέ� ς, συκοφαντί�α και ειλικρινώ�ν.
Μετατρά� πηκαν κά� ποια θρησκευτικά�
προγρά� μματα, εκεί�νη την εποχή� , και
κομματικά� προγρά� μματα προς ό� φελος
της Μουσουλμανική� ς Αδελφό� τητας, και
εκεί�νων που βρί�σκονται στην τροχιά� της
από� οργανώ�σεις, ρεύ� ματα και κό� μματα
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του πολιτικού� Ισλά� μ, χωρί�ς καμί�α
εξαί�ρεση.
Με την ειλικρινή� μας έ� κκληση να
υποστηρί�ξουμε ό� λα τα μετριοπαθή� μέ� σα
θρησκευτικώ�ν μέ� σων και παροτρύ� νουμε
τους εξειδικευμέ� νους μελετητέ� ς, να τα
εμπλουτί�σουν, εί�τε με τους διαλό� γους
εί�τε με τα ά� ρθρα και τα γραπτά� τους.
Καλού� με ό� λα τα θρησκευτικά� μέ� σα και
προγρά� μματα, να δώ�σουν ευρεί�α εμβέ� λεια
μό� νο στους ειδικού� ς και να μην επιτρέ� ψουν
στους ανειδί�κευτους και μη ειδικού� ς να να
έ� χουν τα ηνί�α αυτώ�ν των μέ� σων στα χέ� ρια
τους. Έτσι μαζί� μπορού� με να στεγνώ�σουμε
τις πηγέ� ς του εξτρεμισμού� και των φετβά�
χωρί�ς γνώ�ση, και να φρά� ξουμε την πό� ρτα
στους υποκριτέ� ς που, θολώ�νουν με τις
ιδέ� ες τους την λογική� της κοινωνί�ας και
την πνευματική� της ασφά� λεια.
Προειδοποιού� με
επί�σης
για
τη
διεί�σδυση
ορισμέ� νων
ατό� μων
με
εξτρεμιστικέ� ς
ιδέ� ες
σε
ορισμέ� να
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θρησκευτικά� μέ� σα ενημέ� ρωσης, ακό� μα
κι αν βρί�σκεται κά� τω από� την πρέ� σμα της
απεχθού� ς κρυφό� τητας. Καθώ�ς η κά� θαρση
ό� λων αυτώ�ν των μέ� σων από� τα μέ� λη
των εξτρεμιστικώ�ν οργανώ�σεων, εί�ναι
θρησκευτικό� και εθνικό� καθή� κον.
***
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Εξάρθρωση των φωλιών της
τρομοκρατίας
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι η
τρομοκρατί�α δεν θα εί�χε διεισδύ� σει σε
κανέ� να περιβά� λλον, πατρί�δα ή� περιοχή� ,
αν δεν εί�χε στη διά� θεσή� της δύ� ο στοιχεί�α:
έ� να που την ωθεί�, την υποστηρί�ζει και
τη χρηματοδοτεί� και έ� να ά� λλο που την
αγκαλιά� ζει και την υποστηρί�ζει.
Όσο για το πρώ�το στοιχεί�ο: που
οδηγεί�, χρηματοδοτεί�, υποστηρί�ζει και
τροφοδοτεί� την τρομοκρατί�α. Εί�ναι
αναμφί�βολα οι εχθροί� της θρησκεί�ας μας,
της πατρί�δας μας και του έ� θνους μας,
και ως προς το δεύ� τερο στοιχεί�ο: εί�ναι
τα φυτώ�ρια στα οποί�α καταφεύ� γει και
κατοικεί�.
Αυτό� που δεν έ� χει αμφιβολί�α επί�σης,
εί�ναι ό� τι αυτή� η μαύ� ρη τρομοκρατί�α
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με εκεί�να τα επικί�νδυνα στοιχεί�α, τα
μεί�γματα και τις ενέ� δρες που μαζεύ� τηκαν
από� κά� θε γωνιά� του κό� σμου, δεν θα
εί�χαν διεισδύ� σει στις τά� ξεις καμί�ας
πατρί�δας αν δεν εί�χαν φυτρώ�νια για να
τους στεγά� σουν, και να τους παρέ� χει ό� ,τι
χρειά� ζονταν από� χρή� ματα, ό� πλα και κά� θε
εί�δους υποστή� ριξη. Έχουν το ευνοϊκό�
περιβά� λλον και τους παρέ� χουν επαρκεί�ς
πληροφορί�ες, σε έ� ναν κό� σμο στον οποί�ο
τεχνικέ� ς, ηλεκτρονικέ� ς πληροφορί�ες,
τα μέ� σα ενημέ� ρωσης και ψυχολογικοί�
πό� λεμοι, έ� χουν γί�νει σημαντικέ� ς μέ� θοδοι,
και σημαντικά� εργαλεί�α για να υποτά� ξουν
τον αντί�παλο. Να αποδυναμώ�σουν
το ηθικό� του και να το ωθή� σουν σε
απογοή� τευση ή� παρά� δοση.
Ακριβώ�ς ό� πως η λεγό� μενη υλικοτεχνική�
υποστή� ριξη, εί�ναι εξαιρετικά� σημαντική�
για την επί�τευξη της νί�κης επί� των
εχθρώ�ν και την επί� λυση πολλώ�ν μαχώ�ν.
Η περικοπή� αυτή� ς της υποστή� ριξης
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στην τρομοκρατί�α, τους τρομοκρά� τες,
τον εξτρεμισμό� και τους εξτρεμιστέ� ς, θα
επισπεύ� σει το τέ� λος τους και θα τους
εξαλεί�ψει και θα απαλλά� ξει ολό� κληρο τον
κό� σμο και την ανθρωπό� τητα συνολικά�
από� αυτό� το κακό� .
Αυτό� απαιτεί� ενδελεχεί�ς επιστημονικέ� ς
μελέ� τες για να γνωρί�ζουμε τους
ανθρώ�πους που υπωφελού� νται από� το
χά� ος και τις τρομοκρατικέ� ς επιχειρή� σεις.
Εί�τε διευθύ� νουν, υποκινού� ν, εκτελού� ν
εί�τε προσλαμβά� νουν, και εργά� ζονται για
να τους αντιμετωπί�σουν αποφασιστικά�
και αμεί� λικτα. Και πρέ� πει να κατά� σχονται
τα χρή� ματα οποιουδή� ποτε αποδεδειγμέ� να
υποστηρί�ζει
ή�
χρηματοδοτεί�
τις
τρομοκρατικέ� ς οργανώ�σεις της. Γιατί� αυτά�
τα βρώ�μικα χρή� ματα που κατευθύ� νονται,
για τη χρηματοδό� τηση δολοφονιώ�ν και
δολιοφθορώ�ν, θα πρέ� πει να κατασχεθού� ν
προς ό� φελος της οικοδομή� ς.
Το Κορά� νι τονί�ζει, «και μην προσφέ� ρετε
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τις περιουσί�ες σας στους απά� ταλους, που
σας έ� δωσε ο Αλλά� χ».(1)
Οι νομολό� γοι θεωρού� ν ό� τι πρέ� πει να
κατά� σχοναι οι περιουσί�ς των σπά� ταλων
ανθρώ�πων, που δεν μεταχειρί�ζονται με
σωστ΄τρό� πο τις περιουσί�ες τους. Αυτοί�
εύ� χοναι πά� ντα και επιδιώ�κουν το κακό�
για τους πιστού� ς.
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι το να
αφηθού� ν ορισμέ� νοι που υποστηρί�ζουν
την τρομοκρατί�α και τους εξτρεμιστέ� ς,
εν γέ� νει - ή� οποιαδή� ποτε πλευρά� να κά� νει
τα στραβά� μά� τια - εί�ναι πολύ� επικί�νδυνο
θέ� μα. Πιο επικί�νδυνο, ό� μως, να επιτραπεί�
σε οποιονδή� ποτε από� αυτού� ς να αναλά� βει
οποιαδή� ποτε σημαντική� ηγετική� θέ� ση στο
κρά� τος. Ιδί�ως τις θέ� σεις υπηρεσιώ�ν που
επηρεά� ζουν ά� μεσα τη ζωή� των πολιτώ�ν.
Επειδή� συνειδητοποιού� ν ό� τι η διακοπή�
αυτώ�ν των σημαντικώ�ν υπηρεσιώ�ν,
(1) Αλ-Νισά, 5.
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εί�ναι έ� νας τρό� πος που πορκαλεί� θυμό� ,
παρά� πονο, αγανά� κτηση και πιθανώ�ς χά� ος.
Επομέ� νως η διαχεί�ριση των υπηρεσιώ�ν
κοινή� ς ωφελεί�ας και των υπηρεσιώ�ν
δεν πρέ� πει να ανατί�θεται παρά� μό� νο σε
εκεί�νους που εί�ναι σί�γουρη η πί�στη τους
στη χώ�ρα τους, και η αφοσί�ωσή� τους στη
χώ�ρα τους. Αυτό� φαί�νεται και στο χαντί�θ
του Προφή� τη, «ύ� παρχουν ά� νθρωποι,
τους οποί�ους έ� χει διαλέ� ξει ο Θεό� ς, και
τους χά� ρισε από� τις εύ� νοιέ� ς Του, για να
υπωφελή� σουν και τους ά� λλους».(1) Και έ� να
ά� λλο χαντί� που καλεί� τους ανθρώ�πους να
διευκολύ� νουν τους ά� λλους, κυρί�ως εκεί�νοι
που βρί�σκονται σε ηγετικέ� ς θέ� σεις.(2)
Όπως δεν πρέ� πει να ενδυναμώ�νουμε
αυτού� ς,
που
υποστηρί�ζουν
τον
εξτρεμισμό� και αυτού� ς που εί�ναι πιστοί�
στους τρομοκρά� τες. Έτσι εί�ναι κατά�
(1) Αλ-Ταμπαράνυ, αλ-Μού’τζαμ αλ-Καμπείρ, 13925.
(2) Μούσλεμ, Σαχίχ, 1828.
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μεί�ζονα λό� γο να μην ενδυναμώ�νουμε
κανέ� ναν από� αυτού� ς από� πολιτιστική� ,
πνευματική� ή� εκπαιδευτική� πτυχή� ,
ώ�στε να μην σκορπί�σουν το δηλητή� ριό�
τους και τρομοκρατικέ� ς ιδέ� ες τους στην
κοινωνί�α, ιδιαί�τερα μεταξύ� των νέ� ων.
Πρέ� πει να εργαστού� με πολύ� δυναμικά� ,
για να απαλλαγού� με από� αυτό� . Το Κορά� νι
τονί�ζει, «το Θέ� λημα του Αλλά� χ θα γί�νει,
οι περισσό� τεροι ά� νθρωποι ό� μως δεν το
γνωρί�ζουν».(1)
***

(1) Ιωσήφ, 21.
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Προστασία της κοινωνίας από τον
εξτρεμισμό
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι ο
εξτρεμισμό� ς αποτελεί� απειλή� για τη
θρησκευτική� και εθνική� ταυτό� τητα.
Όσον αφορά� τη θρησκευτική� ταυτό� τητα,
οι
εξτρεμιστικέ� ς
παρεκκλί�νουσες
οργανώ�σεις προσπά� θησαν να κυριέ� ψουν
τον θρησκευτικό� λό� γο και να τον
χρησιμοποιή� σουν ιδεολογικά� για να
υπηρετή� σουν τις φιλοδοξί�ες τους.
Όχι, μό� νο αλλά� και εκεί�νων που τους
χρηματοδοτού� ν και τους χρησιμοποιού� ν
για να καταστρέ� ψουν τις χώ�ρες της
περιοχή� ς, να κατακερματί�σουν την
οντό� τητά� τους και να γκρεμί�σουν τη
δομή� τους. Επειδή� κά� ποιος ακού� ει ό� τι
μια θρησκεί�α ή� μια οργά� νωσει πρά� ττει
αιματοχυσί�ες, κά� ψιμο και κακοποί�ηση
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ανθρώ�πων, δεν μπορεί� παρά� να
βλασφημή� σει αυτή� την ομά� δα και αυτό�
που ισχυρί�ζεται ως θρησκεί�α, διό� τι εί�ναι
συκοφαντί�α κατά� του Παντοδύ� ναμου
Θεού� και των Ευγενώ�ν Απεσταλμέ� νων
Του και ό� λων των βιβλί�ων Του.
Όσο για την πατρί�δα, αυτέ� ς οι
ψεύ� τικες οργανώ�σεις δεν πιστεύ� ουν σε
μια πατρί�δα ή� έ� να εθνικό� κρά� τος, αλλά�
φτιά� χτηκαν για την κατεδά� φιση των
πατρί�δων. Η γη κατά� την ά� ποψή� τους,
δεν θεωρεί�ται τιμή� , ού� τε αποτελεί� κά� τι
ιδιαί�τερο που να τις απασχολεί�. Το Ισλά� μ
διατά� ζει την υπερά� σπιση των πατρί�δων
και την λύ� τρωσή� τους με τις ψυχέ� ς και τις
περιουσί�ες.
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι χρειά� ζεται
επειγό� ντως να γί�νει εξά� ρθρωση της
εξτρεμιστική� ς ιδεολογί�ας και των
εξτρεμιστικώ�ν οργανώ�σεων μαζί�, αλλά� η
εξά� ρθρωση της σκέ� ψης πά� ντα προηγεί�ται.
Γιατί� μπορεί� να εξαρθρωθεί� μια
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τρομοκρατική� ή� εξτρεμιστική� οργά� νωση,
και μια ά� λλη πιο ισχυρή� ή� και ισχυρό� τερη
να εμφανιστεί�.
Η στρατηγική� της αντί�στασης πρέ� πει
να βασί�ζεται σε δύ� ο βασικού� ς ά� ξονες.
Ο πρώ�τος ά� ξονας: εξά� ρθρωση της
εξτρεμιστική� ς ιδεολογί�ας, διά� ψευση των
ψεύ� τικων εξτρεμιστώ�ν, διά� ψευση των
επιχειρημά� των τους, προσπά� θεια για τη
διά� δοση των αξιώ�ν της ανεκτικό� τητας,
εδραί�ωση των θεμελί�ων της ισό� τητας του
πολί�τη, εδραί�ωση της νομιμό� τητας του
εθνικού� κρά� τους και η αναγκαιό� τητα της
εθνική� ς ευθυγρά� μμισης για την εξά� λειψη
της τρομοκρατί�ας και της εξτρεμιστική� ς
ιδεολογί�ας.
Όσον αφορά� τον δεύ� τερο ά� ξονα
της στρατηγική� ς της καταπολέ� μησης,
βασί�ζεται σε τρεις πυλώ�νες: Πρώ�τον:
Καλή�
εκπαί�δευση
και
κατά� ρτιση
των εργαζομέ� νων στον τομέ� α του
θρησκευτικού�
καλέ� σματος,
μέ� σω
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προγραμμά� των
εκπαί�δευσης
και
αποκατά� στασης που τους επιτρέ� πουν να
εκτελού� ν την αποστολή� τους με υψηλή�
αποτελεσματικό� τητα και δεξιό� τητα.
Ως προς τον δεύ� τερο πυλώ�να:
βασί�ζεται στην ενεργοποί�ηση της
στρατηγική� ς της ά� μεσης επικοινωνί�ας,
του διαλό� γου, της πειθού� ς και της
πεποί�θησης, μέ� σω εντατικοποιημέ� νων
σεμιναρί�ων, μαθημά� των και ανοιχτώ�ν
συναντή� σεων διαλό� γου με φοιτητέ� ς,
μαθητέ� ς, αθλητικού� ς και κοινωνικού� ς
συλλό� γους, εργοστά� σια και πολιτιστικού� ς
χώ�ρους. Πρέ� πει να υπά� ρχει σοβαρή� και
επί�μονη προσπά� θεια, για τη διό� ρθωση
των παρανοή� σεων και την απά� ντηση στις
υποψί�ες των εξτρεμιστώ�ν.
Όσον αφορά� τον τρί�το πυλώ�να:
βασί�ζεται σε έ� να τερά� στιο πνευματικό�
έ� ργο, που σκοπεύ� ει να επανεξετά� σει
συνολικά� , και ό� χι επιλεκτικά� , και να
κά� νει ανασκό� πηση ό� λων των πτυχώ�ν
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της επιστημονική� ς και πνευματική� ς μας
κληρονομιά� ς. Αυτό� να γί�νει με τρό� πο
ανά� λογο με τη φύ� ση της εποχή� ς, και να
λαμβά� νει υπό� ψη τις εξελί�ξεις της υπό� το
πρί�σμα της διατή� ρησης των σταθερώ�ν
αρχώ�ν της κληρονομιά� ς μας, που δεν
επιτρέ� πεται να αλλοιωθεί�, και στο πλαί�σιο
των γενικώ�ν σκοπώ�ν της ισλαμική� ς
νομοθεσί�ας.
Το τζιχά� ντ για χά� ρη του Αλλά� χ έ� χει
μεγά� λη και ευρεί�α έ� ννοια, δεν εί�ναι
μό� νο η πολεμική� πτυχή� , η το τζιχά� ντ
ενά� ντια στον εαυτό� . Όταν ο ά� νθρωπος να
καταπολεμή� σει τις επιθυμί�ες του. Υπά� ρχει
επί�σης το τζιχά� ντ κατά� τους εχθρού� ς που
εισβά� λλουν στην πατρί�δα, και αυτή� εί�ναι
ά� μυνα, που εξασφαλί�ζεται και από� το
διεθνή� νό� μο. Και αυτό� πρέ� πει να γί�νει υπό�
την ηγεσί�α του αρχηγού� της χώ�ρας, ό� πως
αναφέ� ρει και ο Άμπου αλ-Ασού� αντ αλΝτού� ’αλυ.(1)
(1) Άμπου αλ-Ασούαντ αλ-Ντού’αλυ, Ντιουάν, σ. 38.
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Έχουμε
μεγά� λη
ανά� γκη
για
αναθέ� ωρηση του θρησκευτικού� λό� γου,
και να αντιμετωπιστεί� η ά� γνοια με την
γνώ�ση. Πρέ� πει να εργαζό� μαστε για να
εδραιώ�σουμε την πί�στη στις πατρί�δες από�
τη μια, και να εδραιώ�σουμε τα θεμέ� λια
του πατριωτισμού� και την συνύ� παρξη.σε
καθαρά� ανθρωπιστικά� θεμέ� λια.
***
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Θρησκευτικός λόγος και διόρθωση
μαθημάτων
Ο ά� νθρωπος εί�ναι θρησκευό� μενος από�
τη φύ� ση και το έ� νστικτό� του. Τεί�νει σε μια
μεταφυσική� ή� πνευματική� δύ� ναμη, στην
οποί�α βλέ� πει τη σωτηρί�α του, και από� την
οποί�α αντλεί� μεγά� λο μέ� ρος των αξιώ�ν και
των αρχώ�ν του. Οφεί� λει κά� ποια πί�στη σε
αυτή� ν. Δεν μπορεί� ο ά� νθρωπος να ζή� σει
σε πνευματικό� κενό� , για μεγά� λο χρονικό�
διά� στημα, ανεξά� ρτητα από� το βαθμό�
της αθεΐ�ας του. Διαφορετικά� , θα τον
περιβά� λλουν κατά� θλιψη και ψυχολογικά�
συμπλέ� γματα, ακό� μα κι αν τον
περιλαμβά� νεται από� από� πολλέ� ς ευτυχί�ες.
Το Κορά� νι τονί�ζει αυτό� στο (σού� ρατ αλΡού� μ).(1) Και το χαντί�θ του Προφή� τη, που
(1) Αλ-Ρούμ, 30.
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τονί�ζει ό� τι ο Αλλά� χ δημιού� ργησε τους
ανθρώ�πους μονοθεϊστέ� ς.(1)
Οποιαδή� ποτε από� κλιση από� την
πορεί�α της αληθινή� ς θρησκεί�ας, εί�ναι
παρέ� κκλιση από� το μονοπά� τι της
σωτηρί�ας. Αν υπά� ρχει ελά� ττωμα στη
σκέ� ψη ορισμέ� νων από� αυτού� ς που
συνδέ� ονται με ρεύ� ματα πολιτική� ς που
έ� χον θρησκευτική� υπό� χρωση, αυτό� δεν
μπορεί� να εκληφθεί� ως ελά� ττωμα στην
πορεί�α του θρησκευτική� σκέ� ψη.
Πρέ� πει να συμβουλευτού� ν οι ειδικοί�
επιστή� μονες, και ό� χι να γί�νουν γενικεύ� σεις
και αποκλεισμοί�.
Δεν πρέ� πει να πρά� ξουμε στα λά� θη των
περασμέ� νων δεκαετιώ�ν, μπερδεύ� οντας
την καταπολέ� μηση του εξτρεμισμού�
με την καταπολέ� μηση της πί�στης,
αντιμετωπί�ζοντας τους θρησκευό� μενους
ως εξτρεμιστέ� ς. Διό� τι αν περιορί�σουμε
(1) Μούσλεμ, Σαχίχ, 2865.
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τους εξειδικευμέ� νους θρησκευτικού� ς
μελετητέ� ς, ή� υπερβά� λλουμε στη γενί�κευση
των αποφά� σεων ή� τον αποκλεισμό� τους
από� την πολιτιστική� σκηνή� , θα δώ�σουμε
χώ�ρο στους εξτρεμιστικέ� ς σκέ� ψεις και
υποστηρικτέ� ς του εξτρεμισμού� μέ� σω
των μυστικώ�ν οργανώ�σεων τους και των
πειρασμώ�ν τους να προσελκύ� σουν νέ� ους
στις τά� ξεις τους. Τονί�ζοντας ό� τι έ� νας
λαό� ς χωρί�ς θρησκεί�α, εί�ναι λαό� ς χωρί�ς
αξί�ες, έ� νας λαό� ς χωρί�ς ή� θος, και χωρί�ς
συνεί�δηση, έ� νας λαό� ς που τεί�νει σε έ� ναν
κό� σμο διαφορετικό� από� τον κό� σμο του
πολιτισμού� και της προό� δου. Η θρησκεί�α
εί�ναι η πραγματική� τροφή� για την ψυχή� ,
τα έ� θνη, τη ζωή� , τον πολιτισμό� , τις αξί�ες
και τα ή� θη, για την ανθρώ�πινη συνεί�δηση
και την ψυχολογική� ασφά� λεια. Επί�σης για
να οργανώ�σει μεγά� λο μέ� ρος της κί�νησης
της ζωή� ς των ατό� μων και των κοινωνιώ�ν,
υπό� το πρί�σμα των γενικώ�ν κανό� νων και
των γενικώ�ν σκοπώ�ν της θρησκεί�ας.
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Δεν πρέ� πει να αντιμετωπί�ζουμε τις
εξτρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις με το αντί�θετο,
δηλαδή� εγκαταλεί�ποντας την θρησκεί�α.(1)
Πρέ� πει να υπά� ρχει μετριοπά� θεια.(2)
Πρέ� πει να αντιμετωπί�σουμε τον
αθεϊσμό� στην ί�δια αναλογί�α, γιατί� κά� θε
δρά� ση έ� χει αντί�στοιχη και αντί�θετη
αντί�δραση σε ισχύ� , που μας κά� νει να
προειδοποιού� με ό� τι το κά� λεσμα για
πολιτικοποιημέ� νο αθεϊσμό�
στοχεύ� ει
στην κατεδά� φιση των κοινωνιώ�ν μας
και για την πορνογραφί�α, η ακολασί�α,
ή� το γυμνό� εί�ναι ωρολογιακέ� ς βό� μβες
ό� πως και οι βό� μβες των εξτρεμιστώ�ν. Τα
κατευθυνό� μενα λά� θη των υποστηρικτώ�ν
του εκφυλισμού� - σκό� πιμα ή� ακού� σιαεί�ναι το μεγαλύ� τερο καύ� σιμο που
τροφοδοτεί� τον εξτρεμισμό� . Παρέ� χει
(1) Αλ-Σαχάουι, αλ-Μακάσιντ αλ-Χάσανα, Βηρυτός, 1985,
σ. 332.
(2) Αλ-Μπάκαρα, 68. Και, αλ-Φουρκάν, 67, και αλ-Ισσραά,
29.
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στους εξτρεμιστέ� ς επιχειρή� ματα για να
παραπλανή� σουν και να στρατολογή� σουν
νέ� ους και να τους κά� νει να πιστέ� ψουν ό� τι
οι κοινωνί�ες τους δεν θέ� λουν τη θρησκεί�α,
αλλά� μά� λλον την πολεμού� ν. Αυτό�
διευκολύ� νει τη διαδικασί�α πρό� σληψή� ς
τους.
Αυτό� απαιτεί� επαγρύ� πνηση, οξυδέ� ρκεια,
προσοχή� , μέ� τρα σε ό� λα τα θέ� ματα της
ζωή� ς μας και πτυχέ� ς της σκέ� ψης μας και
πτυχέ� ς του πολιτισμού� ή� της εκπαί�δευσή� ς
μας. Καθώ�ς και στην τέ� χνη και τη
δημιουργικό� τητά� μας. Εί�ναι απαραί�τητο
να εξετά� σουμε ό� λα αυτά� τα στοιχεί�α, αν
πιστεύ� ουμε στις απαρχέ� ς των κοινωνικώ�ν
επιστημώ�ν, της αστικοποί�ησης και της
οικοδό� μησης πολιτισμώ�ν σε γερά� θεμέ� λια.
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι το ζή� τημα
του θρησκευτικού� λό� γου γενικά� , έ� χει γί�νει
παγκό� σμια ανησυχί�α ως αποτέ� λεσμα των
ενεργειώ�ν εκεί�νων των εγκληματικώ�ν
τρομοκρατικώ�ν
οργανώ�σεων
που
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εκμεταλλεύ� ονται τις θρησκεί�ες. Πρό� κειψε
από� την εκμετά� λλευση της θρησκεί�ας πολύ�
μεγά� λες και φρικαλέ� ες πρά� ξεις, ό� πως έ� γινε
και με τους αδελφού� ς μουσουλμά� νους, και
με ά� λλες οργανώ�σεις.
Μερικοί� νέ� οι μπορεί� να συρθού� ν ή� να
οδηγηθού� ν σε αυτέ� ς τις οργανώ�σεις, ή� να
οδηγηθού� ν σε αυτέ� ς χωρί�ς κατανό� ηση ή�
επί�γνωση και χωρί�ς να συνειδητοποιή� σουν
τη φύ� ση αυτώ�ν των παραπλανημέ� νων,
εγκληματικώ�ν,
καταστροφικώ�ν
και
διαφθαρτικώ�ν οργανώ�εων. Ακό� μα κι αν
ό� ταν εντά� σσεται σ’ αυτέ� ς, αν σκέ� φτεται
να αλλά� ξει την κατεύ� θυνση από� αυτέ� ς τις
αμαρτωλέ� ς, ά� στοχες οργανώ�σεις, θα τον
τιμωρή� σουν βά� ναυσα.
Η θρησκεί�α του ελέ� ους και της
ανθρωπιά� ς
Οι εξτρεμιστικέ� ς οργανώ�σεις, έ� χουν
αποσυρθεί� από� τη θρησκεί�α και την
ανθρωπιά� τους ταυτό� χρονα σε έ� ναν ά� λλο
κό� σμο που δεν γνωρί�ζουμε. Καθώ�ς δεν
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ανή� κουν στον κό� σμο των θρησκειώ�ν.
Αυτό� ς δεν μπορεί� να εί�ναι ο κό� σμος
της ανθρωπό� τητας, γιατί� η κανονική�
ανθρωπό� τητα δεν μπορεί� να αναγνωρί�σει
αυτά� τα εγκλή� ματα και τις φρικαλεό� τητες
που καμί�α υγιή� ς ανθρώ�πινη αί�σθηση, δεν
μπορεί� να ανεχτεί� εκτό� ς από� εκεί�νους των
οποί�ων η διορατικό� τητα έ� χει θολώ�σει και
απογυμνωθεί� από� την ανθρωπιά� .
Ο
Προφή� της
απαγορεύ� ει
να
ταπεινωθεί� το πτώ�μα του νεκρού� (1).
Δεν επιτρέ� πεται επί�σης να τιμωρή� σει ο
ά� νθρωπος χρησιμοποιώ�ντας την φωτιά� .(2)
Ο Προφή� της αφηγή� θηκε την ιστορί�α της
γυναί�κας που φυλά� κισε μια γά� τα, και την
ά� φησε να πεθά� νει από� την πεί�να.(3) Επί�σης
ο Προφή� της μεμφή� θηκε κά� ποιος από� τους
αλ-Ανσσαά� ρ που βασά� νισε την καμή� λα
του, και δεν της πρό� σφερε αρκετή� τροφή� .(4)
(1) Μούσλεμ, Σαχίχ, 1731.
(2) Άμπου Νταούντ, Σούναν, 2673.
(3) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 2365.
(4) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 3467, και Μούσλεμ, Σαχίχ, 2245.
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Ο Προφή� της έ� δινε πά� ντα το κατά� λληλο
παρά� δειγμα του έ� λεους και της ανθρωπιά� ς
με ό� λα τα πλά� σματα.
Πά� ντα ό� μως, το καλό� θριαμβεύ� ει στο
τέ� λος, ό� πως αναφέ� ρει και το Κορά� νι.(1)
Πρέ� πει οι ά� νθρωποι να υιοθετή� σουν τις
ανθρώ�πινες αξί�ες, ό� πως το έ� λεος, την
φιλαλή� θεια, την εντιμό� τητα, την ανδρεί�α
και την ανθρωπιά� .
***

(1) Αλ-Ανμπιγιά, 18.
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Η απαγόρευση της αιματοχυσίας
Το Ισλά� μ επιβεβαιώ�νει την ρητή�
απαγό� ρευση της αιματοχυσί�ας. Ο ί�διος
ο Προφή� της εί�πε, «τα αί�ματά� σας και οι
περιουσί�ες και οι τιμή� σας, εί�ναι ιερά� ,
ό� πως την ιερό� τητα που έ� χει η ημέ� ρα
σας αυτή� , και η χώ�ρα σας αυτή� και ο
μή� νας σας αυτό� ς. Μά� ρτυς μου ο Θεό� ς
ό� τι σας το μετέ� φερα αυτό� ».(1) Και, «μην
γυρί�σετε ξανά� στην απιστί�α μετά� από�
μέ� να, σκοτώ�νοντας ο έ� νας τον ά� λλον».(2)
Επί�σης εί�πε, «ο μουσουλμά� νος έ� χει πά� ντα
διευκό� λυνση στην θρησκεί�α του, εκτό� ς
και αν πρά� ξει κά� ποια αιματοχυσί�α».(3) Ο
Προφή� της τό� νισε επί�σης ό� τι η ιερό� τητα
του πιστού� μουσουλμά� νου, ξεπερνά� εκεί�νη
(1) Μούσλεμ, Σαχίχ, 1218.
(2) Αυτόθι.
(3) Αλ-Μπαιχάκυ, Σούνναν, 15857.
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που έ� χει η Κά� αμπα.(1) Εί�πε επί�σης ό� ταν αν
καταστραφεί� η Κά� αμπα, για τον Αλλά� χ
εί�ναι λιγό� τερο από� ό� τι να σκοτωθεί� έ� νας
πιστό� ς.(2) Και αυτό� δεν αφορά� μό� νο τους
πιστού� ς μουσουλμά� νους, αλλά� και τους
αλλό� θρησκους.(3) Το Ισλά� μ απαγορεύ� ει
την δολοφονί�α, ακό� μα και αν γί�νεται κατά�
λά� θος, τό� τε πρέ� πει να εφαρμοστεί� εκεί�νο
που αναφέ� ρει το κορανικό� εδά� φιο, θα
πρέ� πει να πληρώ�νει την ντί�για (αντί�τημα)
και να απελευθερώ�νει κά� ποιο δού� λο
και αν δεν έ� χει πρέ� πει να κά� νει νηστεί�α
για δυο συνεχό� μενους μή� νες.(4)ωενώ� η
δολοφονια που γί�νεται σκεμέ� να, φέ� ρει
την αντοιπινί�α, την οργή� του Αλλά� χ και
την αιώ�νια τιμωρί�α στην κό� λαση.(5)
Ο Προφή� της μεμφή� θηκε τον Ουσά� μα
ιμπν Ζά� ιντ, ο οποί�ος σκό� τωσε έ� ναν
(1) Ιμπν Μάτζα, Σούνναν, 3932.
(2) Αλ-Τερμιδύ, σούνναν, 1395.
(3) Αλ-Μπουχάρυ, 3166.
(4) Αλ-Νισά, 92.
(5) Αυτόθι, 93.
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ά� νθρωπο στην μά� χη, αφού� μαρτύ� ρησε
ό� τι δεν υπά� ρχει ά� λλος θεό� ς εκτό� ς από� τον
Αλλά� χ. Και έ� δειξε μεγά� λη λύ� πη γι’ αυτό� .(1)
Όταν πρό� κειται για αντιποινί�α, θα
πρέ� πει οι ά� νθρωποι που έ� χουν την ευθύ� νη
να μην υπερβά� λουν σ’ αυτό� , ό� πως τονί�ζει
και το Κορά� νι.(2) Διό� τι το Κορά� νι ζητά� την
αναλογί�α στην τιμωρί�α, χωρί�ς υπερβολέ� ς.(3)
Η αντιποινί�α (κασά� ς), ισχύ� ει στο Ισλά� μ,
και το Κορά� νι το επιβεβαιώ�νει με καθαρό�
τρό� πο, για να μην γί�νονται αδικί�ες ού� τε
υπερβολέ� ς. Τονί�ζει ό� τι, οφθαλμό� ν αντί�
οφθαλού� , οδό� ντα αντί� οδό� ντος και ψυχή� ν
αντί� ψυχή� ς.(4)
Ού� τε η θρησκεί�α, ού� τε η ανθρωπό� τητα,
ού� τε τα ή� θη, ού� τε οι αξί�ες, ού� τε τα έ� θιμα,
ού� τε οι διεθνεί�ς συνθή� κες, ού� τε οι νό� μοι,
επιτρέ� πουν τη δολοφονί�α ενό� ς ατό� μου ή�
την επί�θεση εναντί�ον του.
(1) Αλ-Μπουχάρυ, Σαχίχ, 96.
(2) αλΙσρά, 33.
(3) Αλ-Ναχλ. 126.
(4) Αλ-Μαέντα, 45
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Η αληθινή� Jahiliyyah (ά� γνοια), εί�ναι
το να χύ� νει ά� δικα ο ά� νθρωπος το αί�μα
του συνανθρώ�που του. Η πραγματική�
Jahiliyyah, εί�ναι παρά� βαση τιμή� ς και
χρή� ματος, τρομοκρατώ�ντας τους πιστού� ς
και απειλώ�ντας την κοινοτική� ειρή� νη και
την ανθρώ�πινη σταθερό� τητα.
Η πραγματική� αφύ� πνιση, εί�ναι η
αφύ� πνιση της ανθρώ�πινης συνεί�δησης
και ο σεβασμό� ς του ανθρώ�που προς
τον συνά� νθρωπό� του, ανεξαρτή� τως
θρησκεί�ας, χρώ�ματος, φύ� λου, φυλετική� ς
καταγωγή� ς ή� γλώ�σσας, Διατηρώ�ντας τα
θεμέ� λια της ειρηνική� ς συνύ� παρξης που
καθιέ� ρωσε η αληθινή� μας θρησκεί�α.
***
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Η συνειδητοποίηση και η μνήμη των
εθνών
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι η διαδικασί�α
οικοδό� μησης της συνειδητοποί�ησης ή�
ανοικοδό� μησή� ς της, εί�ναι έ� να κομβικό�
ζή� τημα στη ζωή� των κοινωνιώ�ν, των εθνώ�ν
και των λαώ�ν, ειδικά� εκεί�νων των εθνώ�ν
και των λαώ�ν των οποί�ων η μνή� μη έ� χει
υποβληθεί� σε προσπά� θειες διαγραφή� ς,
αλλοί�ωσης, παραμό� ρφωσης ή� εξαφά� νισης.
Μπορού� με επί�σης να πού� με ό� τι υπά� ρχουν
προσπά� θειες να εκτροχιαστού� ν τα έ� θνη
από� την πορεί�α τους. Υπά� ρχουν επί�σης
καταστά� σεις στασιμό� τητας, λή� θαργου και
αδρά� νειας, που μπορού� ν να επηρεά� σουν
τη συλλογική� μνή� μη των κοινωνιώ�ν.
Εί�ναι βέ� βαιο ό� τι η αναμό� ρφωση
της συνεί�δησης και συνειδητοποί�ησης
ενό� ς έ� θνους, δεν εί�ναι εύ� κολη υπό� θεση.
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Πρό� κειται μά� λλον για δύ� σκολη διαδικασί�α
οικοδό� μησης, που απαιτεί� έ� ντονες,
επιμελεί�ς και επί�πονες προσπά� θειες,
ειδικά� σε περιό� δους αντιξοοτή� των,
θλί�ψεων και μεγά� λων προκλή� σεων,
ό� πως η τρέ� χουσα καθοριστική� περί�οδος
στην ιστορί�α της περιοχή� ς μας και στην
ιστορί�α ολό� κληρου του κό� σμου. Αντί�θετα,
στη σύ� γχρονη ανθρώ�πινη ιστορί�α,
ό� που η τρομοκρατί�α και οι εξτρεμισμέ� ς
ιδεολογί�ες, έ� χουν γί�νει εργαλεί�α εισβολή� ς
και κατοχή� ς νέ� ου τύ� που, και μέ� σα για την
αποτυχί�α κρατώ�ν, που οδηγού� ν τα κρά� τη
στην καταστροφή� , και μετά� στην υπό� ταξή�
τους, και την λεηλασί�α των πό� ρων τους
σε ό� λα τα επί�πεδα, οικονομικά� , πολιτικά� ,
γεωγραφικά� , πολιτιστικά� ή� πολιτιστικά� .
Εί�μαστε πά� ντα βέ� βαιοι ό� τι οι ά� νθρωποι
του ψεύ� δους δεν μπορού� ν να δρού� ν,
παρά� μό� νο στην απουσί�α των ανθρώ�πων
της αλή� θειας. Γι’ αυτό� οι ά� νθρωποι της
αλή� θειας, δεν πρέ� πει να εί�ναι λιγό� τερο
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ενθουσιώ�δεις για τα δικαιώ�ματά� τους
και για τις υποθέ� σεις, στις οποί�ες
πιστεύ� ουν, τουλά� χιστον να μην έ� χουν
λιγό� τερο ενθοσιασμό� από� εκεί�νο των
ανθρώ�πων του ψεύ� δος και υπερμά� χων
της κατεδά� φισης και της καταστροφή� ς.
Και αν αυτοί� που προσπά� θησαν να
κυριέ� ψουν τη μνή� μη του έ� θνους μας,
χρησιμοποιώ�ντας
τις
θρησκευτικέ� ς,
πνευματικέ� ς, πολιτιστικέ� ς και ιστορικέ� ς
πλά� νες, για να κυριέ� ψουν αυτή� τη μνή� μη.
Το καθή� κον μας εί�ναι να εργαστού� με πολύ�
σκληρά� , για να αποκαλύ� ψουμε αυτέ� ς
τις πλά� νες και να τις διορθώ�σουμε. Να
διευκρινί�σουμε τις πτυχέ� ς της αλή� θειας
και της ορθό� τητας με επιχειρή� ματα
και αποδεί�ξεις, μέ� σω της διά� δοσης
της
πεφωτισμέ� νης
μετριοπαθού� ς
σκέ� ψης, στους τομεί�ς της θρησκευτικού�
καλέ� σματος,
του
πολιτισμού� ,
της
εκπαί�δευσης, της μό� ρφωσης, των μέ� σων
ενημέ� ρωσης,
και
αντικατά� στασης
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των μεθό� δων κατανό� ησης, σκέ� ψης,
δημιουργικό� τητας και καινοτομί�ας στην
θέ� ση των μεθό� δων απομνημό� νευσης,
κατή� χησης και μί�μησης. Θεωρώ�ντας το
έ� ργο για τη δημιουργί�α μιας κατά� στασης
πεφωτισμέ� νης συνεί�δησης και την
ανά� κτηση της μνή� μης του έ� θνους που
κατασχέ� θηκε, ως προτεραιό� τητα και
εθνικό� καθή� κον για μελετητέ� ς, στοχαστέ� ς,
διανοού� μενους, ανθρώ�πους της της
σκέ� ψης.
Δεν εί�ναι δυνατό� ν να περιοριστεί�
το ζή� τημα της ευαισθητοποί�ησης και
συνειδητοποί�ησης μό� νο στη θρησκευτική� ή�
πολιτιστική� διά� σταση. Η συνειδητοποί�ηση
της πατρί�δας, απαιτεί� δουλειά� για την
οικοδό� μησή� της και την ανύ� ψωση της
θέ� σης της σ’ ό� λους τους τομεί�ς: οικονομικό� ,
πνευματικό� , πολιτιστικό� , κοινωνικό� και
ανθρωπιστικό� . Αυτό� μπορεί� να επιτευθεί�
μό� νο με δουλειά� και παραγωγή� , με
εργατικό� τητα και εργατικό� τητα, ακρί�βεια
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και τελειό� τητα, αλληλεγγύ� η και συμπό� νια,
με αφοσί�ωση στην πατρί�δα, και στη δουλειά� ,
με επιστή� μη και σκέ� ψη, με πολιτισμό� και
δημιουργικό� τητα, με τη διά� δοση θετικώ�ν
αξιώ�ν ειλικρί�νειας, αξιοπιστί�ας, πί�στης,
ανοχή� ς, ανεκτικό� τητας, διευκό� λυνσης,
γενναιό� τητας,
καθαριό� τητας,
τά� ξης,
σεβασμού� στον μεγαλύ� τερο, ηπιό� τητας
στους νέ� ους, δικαιοσύ� νης προς τους
καταπιεσμέ� νους, πρό� νοιας για τους
ά� πορους και βοή� θειας για τους
ανθρώ�πους που έ� χουν ανά� γκη. Επί�σης
με την απομά� κρυνση του κακού� και
των εμποδί�ων από� τους δρό� μους, με
την διατή� ρηση και προστασί�ας των
δημοσί�ων οργανισμώ�ν και του δημοσί�ου
χρή� ματος. Πραγματοποιεί�ται επί�σης με
την απομά� κρυνση από� την δυσμέ� νεια και
από� ό� λα τα αρνητικά� στοιχεί�α, το ψέ� μα,
την προδοσί�α, την βλά� βη, την ανεργί�α,
την τεμπελιά� , την διαφθορά� , και την
δολιοφθορά� .
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Η
πατριωτική�
δυνειδοτοποί�ηση,
απαιτεί� επί�γνωση των σχεδί�ων των
συνωμοσιώ�ν, που σκαρφί�ζονται για να
εξαντληθεί� το κρά� τος και του κινδύ� νου
τρομοκρατώ�ν, πρακτό� ρων και προδοτώ�ν,
και να προσπαθή� σουμε να απαλλά� ξει
την πατρί�δα από� αυτά� τα καταστροφικά�
σχέ� δια.
Δεν υπά� ρχει αμφιβολί�α ό� τι το ζή� τημα
της πατριωτική� ς συνειδητοποί�ησης,
και της νομιμό� τητας του εθνικού�
κρά� τους και της ανά� γκης στή� ριξης της
σταθερό� τητά� ς του και του κό� που για
την πρό� οδο και την ά� νθισή� του, εί�ναι
έ� να από� τα σημαντικό� τερα θεμέ� λια
για τη διαμό� ρφωση μιας φυσιολογική� ς
προσωπικό� τητας. Εί�ναι έ� νας από� τους
σημαντικό� τερους πυλώ�νες της πί�στης
και της αφοσί�ωσης στην πατρί�δα, και της
διατή� ρησης των δυνατοτή� των και του
πλού� του της.
***
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