DEPARTAMENTUL DE RELAȚII EXTERNE
al Patriarhiei Moscovei

Biserica Ortodoxă Rusă este îngrijorată de soarta
creștinilor care rămân în Afganistan

Îngrijorarea cu privire la perspectivele evoluției situației din Afganistan, unde după retragerea trupelor
americane a venit la putere mișcarea talibanilor (interzisă în Federația Rusă), a fost exprimată de
președintele Departamentului pentru Relații Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei, Mitropolitul
Ilarion de Volokolamsk.
Abordând acest subiect la solicitarea prezentatoarei emisiunii „Biserica și lumea”, E. Graceva,
arhipăstorul a reamintit că epopeea cu prezență militară străină în Afganistan se desfășoară de peste
patruzeci de ani.
Astfel, din 1979 până în 1989, a existat în țară un așa-numit contingent limitat de trupe sovietice, al
cărui număr a variat între 81 și 120 de mii de militari. „Uniunea Sovietică a susținut atunci conducerea
afgană tocmai pentru a împiedica teroriștii să vină la putere. Iar împotriva guvernului afgan de atunci,
împotriva contingentului trupelor sovietice, au acționat forțe de opoziție, care au fost susținute de
americani, – a constatat arhipăstorul. După ce, în timpul lui M. Gorbaciov, contingentul a fost retras din
Afganistan, acolo a reînceput războiul civil în urma căruia talibanii au ajuns la putere pentru câțiva ani.
Atunci, americanii au intrat în Afganistan. Ei au sprijinit regimul care s-a bazat pe prezența militară
americană. Iar acum, de îndată ce americanii și-au retras trupele, talibanii au revenit la putere”.

Vlădica Ilarion a subliniat că situația care s-a creat în Afganistan, care provoacă îngrijorarea comunității
mondiale, nu poate să nu îngrijoreze Biserica Ortodoxă Rusă.
„Suntem îngrijorați de soarta acelui număr mic de creștini care mai rămân în Afganistan”, a subliniat
președintele Departamentului pentru Relațiile Bisericești Externe al Patriarhiei Moscovei. Mitropolitul
Ilarion și-a exprimat opinia că, în situația actuală, decizia corectă pentru acești oameni ar fi părăsirea
țării.
Există foarte multe motive de îngrijorare, a continuat ierarhul: „Suntem îngrijorați de modul în care va
evolua situația din țările limitrofe și de faptul că terorismul poate fi exportat din Afganistan către alte țări,
inclusiv în Rusia”. După părerea lui, ar trebui creat un sistem de securitate foarte solid, care va include,
printre altele, țările care se învecinează cu Afganistanul și Rusia.
În același timp, președintele DRBE a menționat că istoria cunoaște cazuri în care organizațiile teroriste,
renunțând la folosirea metodelor de teroare în activitățile lor, s-au transformat în partide politice. „Prin
urmare, aș dori să sper că cei care au ajuns acum la putere în Afganistan vor renunța la acele metode
de luptă pentru putere la care au recurs în trecut. Ne rugăm ca, în ciuda a tot ce s-a întâmplat, să se
instaureze o pace solidă și durabilă în Afganistan și în țările vecine”, a rezumat Mitropolitul Ilarion de
Volokolamsk.
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