ОТДЕЛ ЗА ВЪНШНИ ЦЪРКОВНИ ВРЪЗКИ
на Московската патриаршия

Руската Православна Църква е загрижена
за съдбата на християните, останали в Афганистан

Загриженост за перспективите на развоя на ситуацията в Афганистан, където след оттеглянето
на американските войски на власт дойде движението «Талибан» (забранено в Русия), изрази
председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия
Волоколамският митрополит Иларион.

Засягайки тази тема по молба на водещата на предаването «Църквата и светът» Е. Грачова,
архипастирят напомни, че епопеята с чуждестранното военно присъствие в Афганистан
продължава вече повече от 40 години.

От 1979 до 1989 г. в страната се намира тъй нареченият ограничен контингент на съветските
войски, чийто брой по различно време се колебае от 81 до 120 хиляди военнослужещи.
«Съветският Cъюз тогава подкрепяше афганистанското ръководство именно за да не дойдат
терористите на власт. А против тогавашното афганистанско правителство, против контингента на
съветските войски действаха опозиционни сили, подкрепяни от американците – констатира

архипастирят. – След като по времето на Горбачов контингентът беше изведен от Афганистан, там
се възобнови гражданската война, в резултат на която властта беше поета за няколко години от
талибаните. Тогава вече в Афганистан влязоха американците. Те подкрепяха режима, който се
опираше върху американското военно присъствие. А сега, веднага след като американците
оттеглиха своите войски, талибаните дойдоха отново на власт».

Владика Иларион подчерта, че сложилата се на афганистанска земя ситуация, предизвикваща
безпокойството на световната общност, не може да не безпокои и Руската Православна Църква.

«Загрижени сме за съдбата на малкото християни, които все още остават в Афганистан»,
подчерта председателят на Отдела за външни църковни връзки на Московската Патриаршия.
Митрополит Иларион изказа мнение, че правилното решение за тези хора в така сложилата се
ситуация би било да напуснат страната.

Причини за тревога има много, продължи йерархът: «Загрижени сме за това как ще се развива
ситуацията в граничещите с Афганистан страни, и че тероризмът може да бъде изнасян от
Афганистан в други страни, в това число и в Русия». Според него трябва да бъде създадена
много силна система за сигурност, която да включва и страните, граничещи с Афганистан и с
Русия.

Заедно с това председателят на ОВЦС спомена, че на историята са известни случаи, когато
терористични организации, отказвайки се от използване на методите на терора в своята дейност,
се трансформират в политически партии. «Затова ни се иска да се надяваме, че хората, дошли в
момента на власт в Афганистан, ще се откажат от онези методи на борба за власт, които те са
използвали в миналото. Молим се за това – въпреки всичко случило се и в Афганистан, и в
граничещите с него страни да се установи траен мир», резюмира Волоколамският митрополит
Иларион.
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