
Η ικανότητα και η αφοςύωςη 

 

Εύναι μια μεγϊλη ελπύδα να υπϊρχει ικανότητα και αφοςύωςη για το κρϊτοσ, τη δουλειϊ, το 

επϊγγελμα και για τον χώρο εργαςύασ γενικϊ. Όταν όμωσ η αφοςύωςη αφιερώνεται ς’ ϋναν 

ϊνθρωπο, ό μια ομϊδα ό ϋνα κόμμα, τότε ϋχουμε να αντιμετωπύςουμε ϋναν πολύ 

επικύνδυνο και ςοβαρό θϋμα, από την την θρηςκευτικό καθώσ και από την εθνικό πλευρϊ. 

Πρϋπει να τοποθετεύται ο κατϊλληλοσ ϊνθρωποσ ςτην κατϊλληλη θϋςη, διότι αυτό θα ϋχει 

αποδοτικότητα, διαφορετικϊ θα εύναι προδοςύα, λϋει ο Προφότησ, την ειρόνη του Αλλϊχ να 

ϋχει, «όποιοσ αναθϋτει ς’ ϋναν ϊνθρωπο τισ υποθϋςεισ μιασ ομϊδασ, ενώ υπϊρχει ανϊμεςϊ 

τουσ ϊλλοι πιο κατϊλληλοι από αυτόν, τότε προδύδει τον Αλλϊχ, τον Προφότη του και 

όλουσ τουσ μουςουλμϊνουσ». Γι’ αυτό η κϊθε αφοςύωςη χρειϊζεται ταυτόχρονα και 

ικανότητακαι τιμιότητα. Αυτό καθαυτό το αποδεικνύει και το Κορϊνι, λϋει ο Αλλϊχ ςτην 

ιςτορύα του Σουϊώμπ με τον Μωώςό, «ω πατϋρα μου νοικιϊςε τον, αν το κϊνεισ τότε θα 

ϋχεισ νοικιϊςει τον δυνατό και τον τύμιο». 

Η περιοριςμϋνη ςε μια ομϊδα ό ς’ ϋναν ϊνθρωπο αφοςύωςη, μασ παραπϋμπει ς’ εκεύνη την 

δύςολη χρονιϊ που κυβϋρνηςαν οι αδελφού μουςουλμϊνοι. Όπου η αφοςύωςη όταν μόνο 

για τον γραφεύο του Ιρσάντ και αυτό μασ γυρύζει πύςω ς’ εκεύνα τα χρόνια που παςχύζαμε 

τη διαφθορϊ.Όπου μόνο διπρόςωποι και ψευτοκόλακεσ.  

Όλ’ αυτό δημιούργηςε μια κατϊςταςη απειλπιςύασ, διότ η αδικύα και η διαφθορϊ όταν 

παντού. Γι’ αυτούσ τουσ λόγουσ βλϋπουμε ότι ο πρόεδροσ κόρυξε τον πόλεμο ενϊντιαςτην 

διαφθορϊ και τουσ διαφθαρμϋνουσ και δύνει μεγϊλουσ αγώνεσ γιανα βϊλει τϋλοσ ς’ αυτό 

την κατϊςταςη. Τονύζοντασ ότι αυτού που χρηςιμοποιούν το μϋςο για να πϊρουν κϊποια 

θϋςη που δεν δικαιούνται, δεν δουλεύουν για το κοινό αγαθό δουλεύουν όμωσ για να 

ικανοποιόςουν αυτούσ που τουσ τοποθετούν ςτην θϋςη αυτό. 

Ένα από τα μεγαλύτερα λϊθη των ιςλαμικών ομϊδων ότι εύναι επιφανειακού και δεν 

δύνουν κανϋνα βϊροσ ςτην ικανότητα. Αυτό το θϋμα το αντιμετωπύςαμε εμεύσ ςτο 

Υπουργεύο των Βακυοφύων, όταν δηλαδό τοποθϋτηςαν ανθρώπουσ ςε πολύ ςημαντικϋσ 

θϋςεισ χωρύσ κϊν να ϋχουν ικανότητα. Το μόνο που τουσ ενδύεφερε όταν η αφοςύωςη. Δεν 



όταν μμόνο το δικό μασ υπουργεύο, όμωσ προςπϊθηςαν να κϊνου το ύδιο και ς’ ϊλλεσ 

υπηρεςύεσ. Γι’ αυτό απϋτυχε αυτό η οργϊνωςη παταγωδώσ. 


