ΤΜΉΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΣΧΈΣΕΩΝ
Πατριαρχείο Μόσχας

Στη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία ανησυχούν για την
τύχη των χριστιανών, που παραμένουν στο
Αφγανιστάν

Ανησυχία για το πώς θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα στο Αφγανιστάν μετά την
αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων και την άνοδο στην εξουσία του κινήματος των
«Ταλιμπάν», εξέφρασε ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ)
του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

Θίγοντας αυτό το θέμα κατά παράκληση της τηλεπαρουσιάστριας της εκπομπής «Εκκλησία και
κόσμος» Αι. Γκρατσιόβα, ο ιεράρχης υπενθύμισε ότι η «εποποιία» με την ξένη στρατιωτική
παρουσία στο Αφγανιστάν διαρκεί εδώ και περισσότερο από σαράντα χρόνια.

Έτσι, από το 1979 έως το 1989 στη χώρα ευρισκόταν το λεγόμενο περιορισμένο απόσπασμα
σοβιετικών στρατευμάτων, ο αριθμός των οποίων κυμαινόταν κατά διαστήματα και αριθμούσε από
81 έως 120 χιλιάδες στρατιωτικούς. «Η Σοβιετική Ένωση υποστήριξε τότε την αφγανική ηγεσία

ακριβώς για να μην έλθουν στην εξουσία τρομοκράτες. Και κατά της τότε αφγανικής κυβερνήσεως,
κατά του αποσπάσματος των σοβιετικών στρατευμάτων δρούσαν οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, οι
οποίες υποστηρίζονταν από τους Αμερικανούς», διαπίστωσε ο ιεράρχης και συνέχισε: «Αφότου επί
Γκορμπατσόφ το απόσπασμα αποχώρησε από το Αφγανιστάν, εκεί ξέσπασε εκ νέου ο εμφύλιος
πόλεμος με αποτέλεσμα να ανέλθουν στην εξουσία για μερικά χρόνια οι Ταλιμπάν. Τότε στο
Αφγανιστάν εισέβαλαν πλέον οι Αμερικανοί. Υποστήριξαν εκείνο το καθεστώς, το οποίο βασιζόταν
στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία. Και τώρα, μόλις οι Αμερικανοί απέσυραν τα στρατεύματά
τους, οι Ταλιμπάν επανήλθαν στην εξουσία».

Ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας τόνισε ότι η διαμορφωθείσα στην αφγανική γη κατάσταση, η οποία
προκαλεί ανησυχία της διεθνούς κοινότητας, δεν μπορεί να μην ανησυχεί και τη Ρωσική Ορθόδοξη
Εκκλησία.

«Ανησυχούμε για την τύχη εκείνων των λίγων χριστιανών, οι οποίοι παραμένουν στο Αφγανιστάν»,
τόνισε ο πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων (ΤΕΕΣ) του Πατριαρχείου
Μόσχας. Ο ιεράρχης εξέφρασε τη γνώμη ότι η ορθή απόφαση για εκείνους τους ανθρώπους στη
διαμορφωθείσα κατάσταση είναι να φύγουν από τη χώρα.

Αιτίες για ανησυχία υπάρχουν πάρα πολλές, συνέχισε ο ιεράρχης: «Ανησυχούμε για το πώς θα
εξελιχθεί η κατάσταση στην όμορες χώρες και ότι η τρομοκρατία δύναται να εξαχθεί από το
Αφγανιστάν σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας». Κατά τη γνώμη του πρέπει να
δημιουργηθεί ένα πολύ ισχυρό σύστημα ασφάλειας, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης και τις
χώρες, που συνορεύουν με το Αφγανιστάν και τη Ρωσία.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΤΕΕΣ υπενθύμισε ότι η ιστορία γνωρίζει περιπτώσεις όπου
τρομοκρατικές οργανώσεις, αφού απέρριψαν τις μεθόδους της τρομοκρατίας στη δράση τους,
μετασχηματίσθηκαν σε πολιτικά κόμματα. «Επομένως, θέλω να ελπίζω ότι εκείνοι, οι οποίοι τώρα
ανήλθαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν, θα απορρίψουν εκείνες τις μορφές αγώνα για την εξουσία,
στις οποίες κατέφευγαν στο παρελθόν. Προσευχόμαστε ώστε παρ᾽ όλα τα συμβάντα και στο
Αφγανιστάν, και στις χώρες που συνορεύουν με αυτό, να εγκατασταθεί σταθερή ειρήνη», συνόψισε
ο μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας.

Μια πηγή: https://mospat.ru/gr/news/87966/
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