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PREFA�� 

 
Cercetarea lui Ion Xenofontov privind „istoria tr�it�” a r�zboiului 

din Afghanistan 1979–1989 s-a eviden�iat a fi una dintre cele mai temeinice 
abord�ri privind istoria r�zboiului „transcris�” de combatan�i. Autorul 
lucr�rii beneficiaz� de o solid� �i deopotriv� rafinat� st�pânire a utilajului 
metodologic �i conceptual al istoriei orale privit� ca discurs istoriografic 
alternativ la istoria oficial�, academic�. Aceste precondi�ii l-au putut pune în 
ipostaza unui cercet�tor aplicat �i exemplar al fenomenului memoriei ca 
post-istorie a r�zboiului din Afghanistan. 

Documentele orale prezentate în acest volum fac dovada unei 
nara�iuni multiple dintr-o viitoare cronic� de r�zboi mai ampl� a deceniului 
conflictual din Afghanistan. Exist� în aceste m�rturii o diversitate 
perceptiv� a r�zboiului, de la un subiectivism maxim �i o personalizare adânc� 
a r�zboiului (V. Cazacu: „Am avut fric� pân� a murit cel mai bun prieten”; 
I. Râbac: „Aveam o singur� dorin�� ca s� vin acas� �i s� beau ap� de la 
fântân�”; A. Trofeev: „Ziua era normal, dar spre sear� ap�reau emo�ii”) 
spre percep�ii institu�ionalizate aferente discursului public al r�zboiului (M. 
Carp: „Noi cei care am luptat acolo am prelungit lupta pe Nistru, în 
Karabah, Cecenia �i multe alte puncte fierbin�i”; I. Botnariu: „Noi duceam 
politica partidului pe un teritoriu str�in”; I. Costrov: „R�zboiul din 
Afghanistan niciodat� nu putea fi câ�tigat”), se deruleaz� o epic� dens�, 
relevant� �i în egal� m�sur� autentic� privind r�zboiul „tr�it”. 

Exist� un set de interferen�e în m�rturiile veteranilor care sus�in 
intriga narativ� la nivelul interesului �i al valoriz�rilor istoriografice. În 
primul rând, exist� o interferen�� între biografie (soldat) �i „marea istorie” 
(r�zboi), apoi o interferen�� între real (cotidian–ziua) �i imaginar 
(miraculos–noaptea) �i între eroism (nivelul oficial al r�zboiului) �i 
supravie�uire (nivelul personal al r�zboiului). Nara�iunile r�zboiului prezin� 
a�adar o tensiune interioar� între�inut� de aceste interferen�e sau 
ambivalen�e în care lectura situa�iilor excep�ionale ale rela�iei directe dintre 
via�� �i moarte, dintre explicabil �i neexplicabil construiesc provoc�rile 
oric�rei literaturi memorialistice dedicate r�zboiului. 

O lectur� avizat� a acestor m�rturii poate decoperta locurile 
comune din literatura oral� a r�zboiului dintotdeauna �i poate particulariza 
acest r�zboi ca „sindrom afghan” în accep�iunea larg� a termenului. Se 
profileaz� o imagine a unei lumi combatante ce comport� tensiuni 
particulare, tensiuni pe care le provoac� un r�zboi într-un teritoriu de dou� 
ori str�in. Un teritoriu str�in ca geografie �i o stranietate a unui spa�iu �i a 
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unui areal cultural, toate elaborând dimensiunea novatoare a subiectului �i 
dimensiunea novatoare istoriografic� pe care o aduce istoria oral�. 

Documentele prezentate �i prelucrate de Ion Xenofontov în aceast� 
lucrare fac proba unei „istorii tr�ite”, tranzitive, întrucât pe de o parte se 
livreaz� în spa�iul public m�rturia unor drame �i tragedii tr�ite personal, 
decro�ate sau scoase din tabuurile secretului militar, desuet �i ridicol în 
datele unei lumi contemporane în care informa�ia �i comunicarea s-au 
înst�pânit într-o lume globalizant� �i o tranzitivitate determinat� de 
posibilele utiliz�ri ale acestor m�rturii ca exemple de via�� pilduitoare, ca 
vademecum de supravie�uire într-un r�zboi inexplicabil �i straniu. Este un 
manual de supravie�iure în r�zboi la îndemâna purt�torilor. Cartea face 
dovada unei contribu�ii pân� acum singulare, aferente temei r�zboiului din 
Afghanistan, dup� cum competen�ele de istorie oral� ale autorului 
contribuie esen�ial la dosarul de acreditare a acestui discurs istoriografic 
inovator. 

 
Prof. univ. dr. Doru RADOSAV 
Institutul de Istorie Oral�, Cluj-Napoca, 21 iunie 2011 
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Mormântul osta�ului Oleg Oncean (1962–1981), c�zut în r�zboiul din 
Afghanistan, satul Co�codeni, raionul Sângerei. Arhiva familiei Oncean. 
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                                                       Motto: „...nu exist� nicio istorie  
                                                                               f�r� dimensiunea ei 

narativ�, oral� sau scris�”. 
Le Grand 

 
INTRODUCERE 

 
R�zboiul sovieto-afghan (1979–1989) este cel mai extins conflict 

militar din istoria Uniunii Sovietice. Pentru a men�ine Afghanistanul sub 
influen�a sa, Kremlinul a fost nevoit s� implice efective de cca 90 000 de 
oameni. Cifra total� a militarilor sovietici care au efectuat stagiul militar în 
zon� se estimeaz� la 620 000, num�rul mor�ilor reprezentând 15 051, iar cel 
al pierderilor sanitare (handicapurilor fizice) evaluându-se la 469 6851. Din 
RSS Moldoveneasc�, pe atunci parte component� a URSS, au participat 12 
500 de militari, dintre care 301 �i-au pierdut via�a, 4 sunt disp�ru�i, iar 700 au 
r�mas invalizi. Num�rul de femei participante la flagelul militar îl constituie 
83, dintre care actualmente 50 au domiciliu în Chi�in�u. Ludmila Vladimir 
Pris�cari (1959–1987) din ora�ul Drochia este singura moldoveanc� 
decedat� în r�zboi2.  

Întrucât universul cunoa�terii acestui flagel armat este amplu �i 
destul de interesant pentru experien�a uman� în situa�ii-limit�, iar actorii 
acestuia sunt dintr-un trecut proxim �i pot furniza percep�ii directe, 
dezideratul prezentei lucr�ri îl constituie ,,extragerea” din anonimat a 
martorilor unui act istoric important �i recurent al secolului al XX-lea �i 
punerea în circuitul �tiin�ific a unor veritabile ,,arhive vii”, a memoriei tr�ite 
�i narate. Prin intermediul m�rturiei orale se realizeaz� o alternativ� la 
„memoria oficial� �i hegemonic� impus� de regimurile totalitare”3. În acest 
sens se diversific� elaborarea produsului de bran�� – nara�iunea istoric� – 
prin apelarea la interviu, care al�turi de cele patru metode fundamentale �i 
consubstan�iale de investiga�ie a universului empiric (analiza documentelor, 
experimentul, observa�ia (propriu-zis�) �i ancheta) contribuie la 

                                                 
1 Vezi Peter Calvacoressi, Politica mondial� dup� 1945, Bucure�ti, Alfa, 2000, p. 522; Rossia i SSSR v 
voinah XX veka. Poteri voorujennîh sil. Statisticeskoe issledovanie, /Pod ob�cei redak�iei kandidata voennîh 
nauk, professora AVN gheneral-polkovnika G.F. Krivo�eeva, Moskva, Olma-Press, 2001, p. 536; 
Voennîi en�iklopediceskii slovari, Moskva, 2007, p. 642. 
2 Potrivit datelor din arhiva curent� a Uniunii Veteranilor R�zboiului din Afghanistan din Republica 
Moldova. 
3 Doru Radosav, Memorie �i eveniment. Câteva considera�ii, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie Oral�, 
VIII, Cluj-Napoca, Presa Universitar� Clujean�, 2007, pp. 14-15. 
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democratizarea discursului istoriei recente4. Varietatea surselor de 
informare permite dublarea �i confruntarea acestora, generând elaborarea 
diverselor criterii �i scenarii �tiin�ifice, construc�iilor conceptuale 
argumentate, explicarea �i validarea acestora, testarea ipotezelor �i 
perspectivelor, aspecte finalizate cu extinderea gamei interpretative, 
realizând un fenomen benefic nu doar observatorului în parte, dar „prin 
cumulare, un câ�tig social”5. În procesul complex al nara�iunii, martorul 
actualizeaz� fapte �i evenimente din experien�a sa, trecându-le evident prin 
prisma propriilor emo�ii6. 

În contextul valorific�rii izvoarelor istorice, speciali�tii istoriei 
recente surprind o serie de impedimente în vederea elabor�rii complexe a 
demersului istoriografic. Sursele clasice, conven�ionale (materialul de arhiv�, 
documentele edite, memoriile, discursurile, mass-media etc.) remit un tip de 
fapte �i evenimente istorice care se aliniaz� intrinsec evenimen�ialului 
istoric, îns� acestea, la o analiz� atent�, relev� diverse omisiuni din 
economia lucr�rilor. În contextul în care pilonii metodologici sunt eclipsa�i 
în cercet�ri, chiar �i par�ial, are loc decupajul principiului complementarit��ii 
metodologice, limitând viziunile globale asupra fenomenelor. Un excurs vizual 
asupra acestor procedee indic� faptul c� dac� primele patru dimensiuni ale 
cercet�rii se aliniaz� într-o anumit� m�sur� nara�iunii istorice, atunci interviul 
este eclipsat din vizorul istoricilor contemporanei�ti, inclusiv al acelora din 
Republica Moldova, element care îns� relev� o realitate cotidian� 
substan�ial� ce nu trebuie eludat� de prestan�a profesional�, ci dimpotriv�, 
se impune aplicarea �i extragerea dividendelor inovatoare �tiin�ifice.  

Informa�ia oral�, expus� prin intermediul interviului, chestionarului, 
emite un pronun�at discurs subiectiv, considerent ce distan�eaz� abordarea 
istoricilor cu profunde tradi�ii �i aspira�ii de pedantism profesional în 
selectarea izvoarelor istorice. O alt� explica�ie rezid� în faptul c� interviul a 
fost eclipsat o perioad� de timp de alte forme de text, considerate mai 
expresive, mai generoase �i mai eficiente, actualmente îns� aceast� form� de 
comunicare „cunoa�te nu numai un adev�rat reviriment, dar �i o practic� 
veritabil� de profesionalitate”7. 

                                                 
4 Ion Xenofontov, Interviul – valen�� a democratiz�rii discursului istoriei recente, în Revista de Istorie a Moldovei, 
nr. 1, Chi�in�u, 2009, pp. 101-106. 
5 Iulia Pop, Memorie �i suferin��. Considera�ii asupra literaturii memoralistice a universului concentra�ionar 
comunist, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010, p. 20. 
6 Elisabeta Nicolescu, Les temps autobiographique. Ètude narratologuque, pragmasémantique et de linguistique 
textuelle sur la temporalité autobiographique, Bucure�ti, Editura Universit��ii, 2006, p. 132. 
7 Dorel Cosma, Tendin�e ale evolu�iei interviului în presa contemporan�. Tez� de doctor în filologie, 
Chi�in�u, 2007, p. 3. 
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În acest context se înscriu �i interviurile cu participan�ii originari din 
RSS Moldoveneasc� în r�zboiul din Afghanistan. Observa�iile-constat�ri ale 
fo�tilor combatan�i, de�i uneori fragmentare �i profund subiective, privite 
în ansamblu, l�rgesc imaginea interven�iei sovietice din Afghanistan, adic� 
inciden�a ,,marii istorii”, marcând, totodat�, contribu�ii originale din 
domeniul polemologiei, de în�elegere a fenomenului r�zboiului �i a consecin�elor 
sale, de promovare a evit�rii lui în via�a social�, �i de acceptare deliberat� a 
valorilor coexisten�ei pa�nice. Lucrarea se înscrie în dimensiunea istorico-
hermeneutic�, semnificativ� în mod special pentru istoria timpului prezent, 
de a face din memorie o form� a justi�iei8. Importan�a acestei teme este 
semnificativ� �i gra�ie faptului c� se efectueaz�, în exclusivitate pentru zona 
istoriei recente, o încercare de a aborda un subiect estompat printr-o prism� 
multidisciplinar�, constituind o tendin�� de extindere, prin discutarea unor 
aspecte inedite �i chiar ,,neacademice”, a discursului istoric referitor la tema 
cercetat� �i analizat�. 

Pentru transgresarea limitelor cunoa�terii în profunzime a activit��ii 
umane, se apeleaz� la cartografierea ,,planetei” memoriei9, care ofer� solu�ii 
alternative discursului istoric, documentelor conven�ionale în evaluarea 
evenimentelor istorice. Prin intermediul instrumentelor istoriei orale are loc 
conexarea destinelor individuale cu „marea istorie”. Povestea ,,celor mici” 
constituie una din dimensiunile abordate cu mare interes în demersul 
istoriografic. Dialogul între�inut cu martorii activi la ,,marea istorie”, ca 
subiec�i ai cercet�rii �tiin�ifice, se metamorfozeaz� din ipostaza de 
participan�i în cea de naratori �i, implicit, în cea de autori în elaborarea 
discursului istoriografic10. 

Prestan�a major� în reconstituirea unei istorii tr�ite, inclusiv din 
domeniul militar, e marcat� de martorii acesteia, adic� de oamenii care au 
fost actorii actului istoric �i care, în baza acestui considerent, sunt învesti�i 
cu func�ie de informare, constituind actan�ii esen�iali ai faptelor �i 
evenimentelor istorice. Din perspectiva elabor�rii demersului istoric asupra 
istoriei tr�ite, s-a efectuat un procedeu de investiga�ie �tiin�ific� configurat 
cu un scop prestabilit, în baza mecanismului de comunicare. Drept urmare, 
am apelat, în primul rând la ancheta oral�, sub forma interviului 
(chestionarului), care a permis o interac�iune între cercet�tor (operator, 
intervievator) �i intervievat (respondent), adic� martor sau participant direct 
                                                 
8 Elena Postic�, Memoria istoric� ca form� a justi�iei, în Tyragetia, nr. IX, 1999, pp. 275-280. 
9 Alexandru Zub, Disciplina memoriei, în Xenopoliana. Buletinul Funda�iei Academice ,,A.D. Xenopol” din 
Ia�i, IX, nr. 3-4, Ia�i, 2003, p. 1. 
10 Doru Radosav, Istoria subiectiv�, vezi Cornel Jurju, Cosmin Budeanc�, ,,Suferin�a nu se d� la fra�i…”: 
m�rturia Lucre�iei Jurj despre Rezisten�a anticomunist� din Apuseni (1948–1958), Cluj-Napoca, Dacia, 
2002, p. 5. 
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la r�zboiul sovieto-afghan, interven�iile operatorului fiind aplicate conform 
principiului ,,nedirij�rii asupra fondului �i dirij�rii formei”11. Un deziderat 
fundamental angrenat în demersul surselor istorice orale îl constituie 
validarea mijloacelor epistemice utilizate, aplicarea diversit��ii de metode �i 
tehnici. Astfel, în elaborarea cercet�rii, am aplicat ca procedeu de lucru 
tehnica interviului individual semistructurat; având prestabilit� tematica, am 
abordat o gril� de întreb�ri specifice dinainte formulate, care, pe parcursul 
procesului de comunicare verbal�, deseori s-au modificat gra�ie 
particularit��ilor specifice ale interviului vizat12. Un alt instrument de lucru 
în aplicarea anchetei orale l-a reprezentat tehnica interviului de grup 
semistructurat, care, spre deosebire de interviul individual semistructurat, 
constituie o extindere a metodei calitative, deoarece include interac�iunea 
participan�ilor în baza dezbaterii deschise asupra aceluia�i subiect. Acest tip 
de interviu, care exprim� traducerea tr�itului în reflectat �i cunoa�terea lumii 
subiectiv-simbolice a colectivit��ilor respective �i a istoriei lor, este important �i gra�ie 
faptului c� metoda calitativ� este surprins� din considerentul c� ,,nu ne 
intereseaz�, în primul rând, câ�i spun un lucru sau altul, dar ce anume spun 
oamenii, cum o spun, cum se modific� pe parcurs cele afirmate ini�ial”13. Un 
aspect important în elaborarea temei studiate l-a constituit aplicarea tehnicii 
Delphy, prin care se urm�re�te dezideratul de a g�si solu�ia unei probleme cu 
ajutorul exper�ilor14, iar în cazul nostru, fiind vorba de mijloacele �i 
posibilit��ile reinser�iei familiale �i sociale a fo�tilor combatan�i, am apelat la 
intervievarea speciali�tilor în medicin�, participan�i �i ei la r�zboiul din 
Afghanistan. 

Având la baz� o serie de metode �i tehnici de cercetare, configurate 
prin prisma unor întreb�ri signaletice (informa�ii generale despre martori), de 
opinie (relev� opinia informatorului despre tema anchetat� sau recupereaz� o 
informa�ie indirect�) �i întreb�ri de performan�� (interven�ia cercet�torului cu 
ajutorul întreb�rilor deschise asupra formei subiectului, pentru a extrage 
esen�ialul din actul istoric), am elaborat urm�toarea structur� a 
chestionarului: întreb�ri signaletice (nume, prenume, data na�terii, studii, 
ocupa�ia, func�ia militar�); discursul oficial despre r�zboi în percep�ia 
participan�ilor; preg�tirea teoretic� �i practic� a recru�ilor pentru r�zboiul 
din Afghanistan; ac�iunile militare în r�zboiul sovieto-afghan; imaginea 
alterit��ii – a adversarului, a alia�ilor (armatei afghane), a popula�iei civile 
                                                 
11 Petre Ilu�, Valen�ele interviului de grup în studierea socio-umanului, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie 
Oral�, nr. III, Cluj-Napoca, Presa Universitar� Clujean�, 2001, p. 12. 
12 Petre Ilu�, Traian Rotariu, Ancheta sociologic� �i sondajul de opinie. Teorie �i practic�, Ia�i, Polirom, 1997, 
p. 63. 
13 Petre Ilu�, Valen�ele interviului…, pp. 11-12, 17. 
14 Ibidem, p. 16. 
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etc.; percep�ii ale vie�ii cotidiene cazone; influen�a conflictului militar asupra 
vie�ii fizice �i psihice a fo�tilor combatan�i; relevarea dimensiunii familiale �i 
sociale în procesul de integrare a combatan�ilor în spa�iul originar. 

Interviurile formale, înregistrate pe band� audio sau în noti�e, au 
fost efectuate în perioada 10 aprilie 2001 – 30 martie 2011, iar selec�ia 
e�antionului a fost configurat� în baza ipostazelor martorilor fa�� de 
eveniment, a func�iei militare a participan�ilor direc�i la r�zboiul din 
Afghanistan, a intermediarilor, adic� a celor care transmit informa�ii 
referitoare la memoria participan�ilor direc�i; în aceast� postur� se 
circumscriu rudele (p�rin�i, so�i, fra�i �i surori, copii, veri�ori), cuno�tin�ele, 
prietenii combatan�ilor. Ponderea o constituie martorii direc�i la 
evenimentul istoric analizat. Perioada efectu�rii stagiului militar, func�iile �i 
gradele militare ale acestor martori acoper�, practic, toat� dinamica 
r�zboiului, majoritatea activit��ilor �i gradelor superioare militare ale armatei 
sovietice în Afghanistan, considerent care permite o abordare de ansamblu 
a temei cercetate. Situa�ia militar� a combatan�ilor a evoluat pe parcursul 
stagiului, în func�ie de contextul r�zboiului, de opera�iile militare, de 
transgres�rile regulamentare etc.  

Volumul include, în exclusivitate pentru istoriografia na�ional�, un 
studiu aplicativ �i teoretic referitor la locul istoriei orale în perimetrul 
istoriei militare. Anterior am consacrat o lucrare special� r�zboiului din 
Afghanistan, analizat sub aspectul teoriei istoriei în aria istoriei imediate, iar 
din punct de vedere metodologic – al istoriei orale15. Dac� în cartea anterioar� 
am prezentat o imagine „prelucrat�” a flagelului militar – analizat prin 
prisma cercet�rii complexe a r�zboiului (cu accent evident din m�rturiile 
participan�ilor direc�i) sau r�zboiul perceput de cercet�tor, în volumul de fa�� este 
„l�sat” actorul (participantul direct �i indirect la eveniment) s� nareze în 
perimetrul documentelor de epoc� sau r�zboiul perceput de martor.  

Lucrarea include zeci de documente inedite privind r�zboiul din 
Afghanistan (scrisori, noti�e, fotografii) din arhivele private �i din fondurile 
Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. 

 

                                                 
15 Ion Xenofontov, R�zboiul din Afghanistan (1979–1989) în memoria participan�ilor din Republica Moldova. 
Realitate istoric� �i imaginar social, Ia�i, Editura Lumen, 2010, 544 p.  
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I. ISTORIA VERBAL� ÎN DEMERSUL ISTORIEI 

MILITARE 
 

I.1. Dimensiunile problemei 
 

La începutul sec. XXI �tiin�ele socio-umaniste sunt circumscrise 
unei infla�ii de metode �i tehnici de cercetare, unele consacrate, altele aflate 
într-un sistem concuren�ial, alternativ sau în proces de testare. Stagnarea 
unor abord�ri de investiga�ie le îndep�rteaz� u�or din vizorul lucr�rilor 
�tiin�ifice �i, treptat, devin tot mai eclipsate de elementul inova�ional al 
cuno�tin�elor. Istoria, ca domeniu �tiin�ific, tinde �i ea s� se adapteze noului 
peisaj global, s� r�spund� întreb�rilor recurente, fapt ce o legitimeaz� în 
condamnarea/justificarea fabul�rii/realului. Fabricitatea rezid� în climatul 
spa�ial �i temporal, aflat într-o congruen�� cu memoria colectiv� �i 
individual� �i cu discursul oficial asupra fenomenului în cauz�. Developarea 
multiaspectual� a activit��ii umane dintr-o zon� socio-profesional� a unui 
trecut proxim este indisolubil legat� de industria memoriei. Mai mult ca atât, 
mediul socio-profesional ermetic, al�turi de factorii politici, distan�a 
temporal� etc., limiteaz� accesul la sursele de informare documentare, de 
aceea accesul la sursa de informare direct� – martorul – r�mâne deseori 
drept unicul izvor. Totodat�, imaginea istoric�, în func�ie de coordonatele 
alese, „poate fi obiectiv� într-un caz �i nu poate fi în altul”16. În ansamblu 
îns�, peisajul istoric tinde s� se alinieze întregirii istoriei, cu toate elementele 
sale generale �i particulare, cu destine individuale �i colective, cu coagularea 
percep�iilor �i a impactului pe care l-au avut pentru cei care l-au acumulat în 
autobiografie �i care, în virtutea unor circumstan�e, l-au narat. Din acest 
punct de vedere, omul, ca purt�tor de memorie, se transform� în homo 
narrativus17, cu o sensibilitate direc�ionat� spre actul oratoric.  

M�rturiile evenimentelor traumatizante comport� un aspect 
confesiv, deoarece acest tip de nara�iune, din cauza unor realit��i politice, 
sociale, intime etc., a fost obstruc�ionat din discursul public �i privat. Astfel, 
m�rturia oral� se prezint� ca o surs� complementar� a istoriei tradi�ionale �i 
reconstituie un trecut „rebel”, neoficial, tabuizat, identificând dimensiuni 
relevante ale unor realit��i ocultate de discursul oficial al istoriei. În acest 
context se înscrie �i demersul istoriografic al istoriei militare din istoria 

                                                 
16 Adam Schaff, Istorie �i adev�r, Bucure�ti, Editura Politic�, 1982, p. 350. 
17 Ion Vlad, Aventura formelor. Geneza �i metamorfoza genurilor, Bucure�ti, Editura Didactic� �i 
Pedagogic�, Bucure�ti, 1996, p. 107. 
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recent�, modest�, de altfel, în peisajul global din economia lucr�rilor de 
specialitate. Caracteristic� derul�rii evenimentului în cauz�, secretomania 
militar� cultivat� la nivel ideologic �i de specificul bran�ei reprezint� deseori 
obstacole în descifrarea imaginii complexe a tabloului istoric. Pornind de la 
aceste constat�ri, se reclam� o serie de tehnici �i strategii specifice cercet�rii 
în domeniul tematicii militare a istoriei timpului prezent din perspectiva 
istoriei orale ca element increat al memoriei istorice �i de identificare socio-
temporal�. Toate acestea contribuie în mod indubitabil la democratizarea 
discursului de istorie asupra evenimentelor esen�iale ale „secolului 
extremelor”18. R�zboiul sovieto-afghan a comportat o astfel de dimensiune 
a istoriei secrete, nespuse. În contextul unui stat totalitar informa�ia era 
ermetic�, aspectele negative ale vie�ii cazone erau atent cenzurate de Osobâi 
otdel (Sec�ia special�, KGB). Imaginea armatei eliberatoare nu putea fi perimat� 
din interior. Individul (soldatul, ofi�erul) care încerca s� supun� criticii via�a 
militar� se expunea drept adversar al sistemului totalitar de comand�. Cel 
din urm� îns� punea în aplicare principiul Kto ne s nami, tot protiv nas19. 

 
I.2. Retrospectiv� istoric� 

 
O retrospectiv� istoric� în domeniul istoriei verbale (orale) din 

domeniul militar relev� explozia relativ recent� a acestuia într-un cadru 
institu�ional �tiin�ific.  

În perioada postbelic� se efectueaz� o serie de cercet�ri care tind s� 
developeze trecutul proxim traumatizant prin prisma interviev�rii 
martorilor. Primele m�rturii orale ale combatan�ilor francezi au fost 
realizate de US Army dup� 1945. La sfâr�itul anilor 1970, ministerul francez 
al ap�r�rii a ini�iat colectarea de interviuri, centrate pe perioada celui de-al 
Doilea R�zboi Mondial. În contextul în care institu�ia militar� avea o 
imagine �ifonat�, demersul istoric nu a venit din mediul academic sau 
universitar, ci din cel al organiza�iilor de profil. Astfel, în septembrie 1974, 
Serviciul istoric al Flotei Aeriene a început intervievarea militarilor din 
domeniu, în mod special a elitelor. Mai târziu, în 1979, exemplul a fost 
urmat de Serviciul istoric al Marinei. Mai mult, în 1979 a fost constituit 
Institutul Timpului Prezent, care intensific� practicarea istoriei orale ca 
urmare a accesului restrictiv al istoricilor contemporanei�ti la arhive, 
inclusiv în domeniul militar. La sfâr�itul sec. XX, m�rturiile verbale din 
istoriografia francez� se transform� în „patrimoniu memorial”, colectarea, 

                                                 
18 Potrivit formulei sugestive a lui Eric Hobsbawn, Secolul extremelor, Bucure�ti, Lider, 1994. 
19 Cine nu-i cu noi, este împotriva noastr�. 
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difuzarea �i analiza lor constituie un element increat al cercet�torilor 
�tiin�ifici preocupa�i de investigarea istoriei contemporane a Ap�r�rii20.  

În anii 1980, în Germania au avut loc mai multe ac�iuni de 
intervievare a participan�ilor la evenimentele din timpul celui de-al Doilea 
R�zboi Mondial21. 

Sociologul �i istoricul englez Annemarie Turnbull a studiat 
experien�e feminine din cel de-al Doilea R�zboi Mondial din perspectiva 
istoriei orale22. 

În ultimele decenii a fost creat Institutul Olandez al Veteranilor, 
care are în vizor experien�a militar� developat� prin intermediul surselor 
orale. În proiectele de cercetare ale organiza�iei se prevede înregistrarea 
experien�ei veteranilor militari olandezi. E�antionul este reprezentativ �i 
include experien�a veteranilor din toate r�zboaiele �i misiunile militare la 
care au participat ��rile de Jos. În vizorul studiilor �tiin�ifice sunt incluse 
urm�toarele deflagra�ii militare: cel de-al Doilea R�zboi Mondial (1939–
1945), urmat de r�zboiul de decolonizare cu Indonezia (1945–1949), 
r�zboiul din Coreea (1950–1953) �i cel din Noua Guinee (1960–1962). 
Începând cu 1980, ��rile de Jos au fost de asemenea implicate în mai multe 
opera�ii militare interna�ionale (Bosnia, Irak �i Afghanistan). Toate 
interviurile includ o schi�� a fundalului sociologic al familiei veteranilor �i 
educa�iei acestora. În perimetrul comunic�rii accentul se pune pe tranzi�ia 
de la via�a civil� la cea militar�, pe experien�a de r�zboi �i conflict �i, în cele 
din urm�, pe reintegrare în societatea civil�. Sub aspect teoretico-
metodologic, importan�a m�rturiilor const� în faptul c� prin intermediul lor 
se realizeaz� o simbioz� de cuno�tin�e istorice eclipsate de documentele 
oficiale cu referire la profilul psihologic �i antropologic. Confesiunile 
provocate armonizeaz� rela�iile sociale dintre fo�tii combatan�i �i oamenii 
din anturaj. Termenii abstrac�i din istorie – cauz� �i consecin�� – sunt suplini�i 
de interviuri, în func�ie de persoane implicate în contextele istorice, de 
gradul �i nivelul ierarhic militar, de accesul la informa�ia direct�23. 

                                                 
20 Melinda Hauler, Cronici �tiin�ifice, note de lectur�, recenzii: Florence Descamps (coord.), Les sources orales et 
l'histoire: récits de vie, entretiens, témoignages oraux, ed. Bréal, f.l., 2006, 284 p. în AIO – Anuarul Institutului de 
Istorie Oral�, VIII, Cluj-Napoca, Presa Universitar� Clujean�, 2007, pp. 381-383. 
21 Schutze F. Kollektive Verlaufskurve oder kollektiver Wandlungsprozeb – Dimensionen des Vergleichs von 
Kriegserfahrungen amerikanischer und deutscher Soldaten. Kassel, 1989. 
22 Annemarie Turnbull, Collaboration and censorship in the oral history interview, în Social Research 
Methodology, 2000, vol. 3, nr. 1, pp. 15-34. 
23 Stef Scagliola, The Added Value of Oral History Sources in a Military Context: Experiences from the Dutch 
Veterans Oral History Project, în http://web.uvic.ca/~veterans/Scagliola%20Stef.htm (accesat în 
04.04.2011). 
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În spa�iul românesc cartografierea subiectelor de istorie militar� din 
contextul timpului proxim este efectuat� de Institutul de Istorie Oral� din 
Cluj-Napoca. Institutul editeaz� Anuarul de Istorie Oral�. Publica�ia �tiin�ific� 
este prima de acest gen din România, care cuprinde studii de specialitate ale 
membrilor �i colaboratorilor Institutului de Istorie Oral� din Cluj-Napoca. 
Pe parcursul anilor 1999–2010 au fost editate 12 numere, care includ în 
tematica de cercetare �i subiecte ce �in de aspectele istoriei militare24. 

Istoria militar� din perspectiva istoriei orale este un subiect de 
actualitate în centrele �tiin�ifice �i în mediile universitare extraeuropene. Pe 
parcursul celui de-al Doilea R�zboi Mondial, George C. Marshall a ini�iat 
un program de colectare �i p�strare a surselor documentare care urmau s� 
fie aplicate în elaborarea istoriei oficiale. În acest sens au fost atra�i istorici 
profesioni�ti care luau „interviuri dup� lupt�” (uneori dup� câteva ore de la 
ac�iunile militare)25. Mai târziu au fost intervieva�i �i fo�tii combatan�i 
americani din Vietnam26. În anii 1980, Centrul de Istorie Militar� al Armatei 
Statelor Unite ale Americii (U.S. Army Center of Military History) a ini�iat 
cercet�ri de istorie oral�, care vizau istoria armatei, raporturile dintre militari 
�i civili etc.27 În 1992, Centrul a editat o lucrare consacrat� tehnicilor, 
metodelor �i strategiilor de intervievare28. Volumul avea drept obiectiv 
instruirea istoricilor care aplicau în cercetare interviul. În Statele Unite ale 
Americii, unele muzee utilizeaz� interviuri în scopul aducerii de noi 
dimensiuni exponatelor sau pentru a ob�ine informa�ii de la veterani despre 
artefactele donate29. Universitatea Victoria din Canada organizeaz� 
conferin�e cu genericul Istorie militar� oral�: între memorie �i istorie. Discu�iile 
din acest mediu �tiin�ific includ atât comunic�ri ale cercet�torilor �tiin�ifici 
�i ale studen�ilor, cât �i ale veteranilor de r�zboi, adic� ale martorilor direc�i 
implica�i în marile ac�iuni incluse în perimetrul investiga�iilor �tiin�ifice. 
Cercet�rile se axeaz� pe experien�a colectiv� �i pe cea individual�, din 
perspectiv� regional�, gender etc.30 
                                                 
24 Cornel Jurju, Românii pe frontul de Est. R�zboiul între moarte, via�� �i captivitate, în AIO – Anuarul 
Institutului de Istorie Oral�, Cluj-Napoca, Presa Universitar� Clujean�, nr. I, 1998, pp. 95-117; 
Alexandru Vakulovski, R�zboiul sovieto-afghan (1979–1989). Dou� imagini ale unui r�zboi pierdut, în AIO – 
Anuarul Institutului de Istorie Oral�, Cluj-Napoca, Presa Universitar� Clujean�,  nr. IV, 2003, pp. 187-
212; Adrian Boda, Imaginea r�zboiului german în memoria combatan�ilor români în cel de-al Doilea R�zboi 
Mondial, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie Oral�, Cluj-Napoca, Presa Universitar� Clujean�, nr. IX, 
2008, pp. 78-102 �.a. 
25 Stephen E. Everett, Oral History Techniques and procedures, Washington, D.C., 1992, p. 4. 
26 Ibidem, pp. 5-8. 
27 Jeffrey J. Clarke, Foreword, în Stephen J. Lofgren, U.S. Army Guide to Oral History, Washington, 
D.C., 2006, p. iii. 
28 Stephen E. Everett, Oral History Techniques and procedures, Washington, D.C., 1992. 
29 Ibidem, p. ii. 
30 http://web.uvic.ca/~veterans/index.htm (accesat în 04.04.2011). 
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În perioada postbelic�, istoria oral� din domeniul istoriei militare s-a 
afirmat ca un teritoriu autonom al cercet�rii �tiin�ifice. Cataclismele socio-
militare acerbe în esen�� pericliteaz� profund societ��ile complexe, care tind 
s�-�i justifice propriul aport în evenimen�ialul acerb �i îl fixeaz� într-un 
cadru institu�ional prin intermediul mijloacelor tehnice moderne, tinzând 
s�-l valorifice în scopuri educative, de arhivare a memoriei istorice etc. 

 
I.3. Repere conceptuale 

 
Actualmente, în domeniul istoriei orale s-au cristalizat dou� 

abord�ri (curente) �tiin�ifice. Reconstructorii, în esen�� anglo-saxonii, 
consider� istoria oral� ca o form� de developare a trecutului, printre ace�tia 
cel mai reprezentativ fiind considerat istoricul englez Paul Thompson31, �i 
instrumenti�tii, cei din filiera latino-romanic�, avându-l ca reprezentant de 
seam� pe Alessandro Portelli32, care apreciaz� istoria oral� ca o form� 
(instrument) de studiere a memoriei sociale, a fenomenelor de 
individualizare �i de analogie, care formeaz� fenomenul de mentalitate. 
Ambele abord�ri au un profund suport �tiin�ific, iar cercet�torul istoriei 
orale, avid de tehnici, principii, metode �i teorii de specialitate, poate aplica 
cu succes elementele inova�ionale din ambele curente. 

Un impact major asupra memoriei individuale o are cea colectiv�. Prin 
interferen�ele acestora se creeaz� particularit��ile comune �i specifice, de 
identificare �i alte fenomene analogice.  

Arhitec�ii discursului istoric din contextul evenimentelor 
traumatizante (r�zboaie, prizonierat, cataclisme naturale etc.) sunt martorii 
acestora – participan�i direc�i sau indirec�i la actele istorice. În ipostaza de 
martori direc�i se includ persoanele care au participat în mod nemijlocit la 
evenimen�ialul beligerant (soldat, ofi�er, agent al serviciilor de cercetare). 
Martori indirec�i sunt cei care au recep�ionat materialul informativ din 
ipostaza de „ascult�tori de informa�ie” a martorilor direc�i �i care, în baza 
unor ac�iuni provocate sau în virtutea unor ac�iuni deliberative sunt 
autoriza�i s� se expun� asupra subiectelor de referin�� atât din dimensiune 
profesional� (istorici, jurnali�ti etc.), cât �i prin filier� de rudenie 
(mam�/tat�, fiic�/fiu veri�oar�/veri�or �.a.). 

În func�ie de gradul de implicare într-un eveniment, amintirile 
implic� o memorie personal� (naratorul î�i asum� statutul de actor), memoria 

                                                 
31 Paul Thompson, Historiens et histoire orale, I, în Mémoires colectives, Ed. de l’Université de Bruxelles, 
1984; Idem, The Voice of the Past. Oral History, Oxford University Press, 1988. 
32 Alessandro Portelli, The Death of Luigi Trastulli and Other Stories. Form and Meaning in Oral History, 
State University of New York Press, 1991. 

25 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

social� (a martorilor indirec�i), memoria istoric� (în cazul în care nu pot fi 
trasate dimensiuni de contemporaneitate între eveniment �i narator). 
Fiecare nivel memorialistic este marcat de o continu� mi�care spre trecut, 
având deziderat recuperator �i apoi o mi�care progresiv�, de conectare a 
informa�iilor acumulate la componenta prezentului33. 

Individualitatea personal� (personal identity) include „o sensibilitate 
subiectiv� a existen�ei continue �i a memoriei coerente”34. Aceast� strategie 
de individualizare este puternic pronun�at� în m�rturiile celor intervieva�i. 
Analiza interviului scoate în eviden�� perturb�ri în via�a individului marcat 
de evenimente politice, sociale, mentale etc. Acest tip de memorare, format 
în mod special în situa�ii tensionate, creeaz� un sistem de autoprotec�ie, o 
contiguitate a vie�ii. Este o form� prin care naratorul tinde s�-�i prezinte 
via�a ca o form� „continu�, neconfuz� �i care urm�re�te un obiectiv”35. 

Istoria militar� prin prisma m�rturiilor include diverse perspective 
de interpretare, de exemplu abord�ri gender. În contextul m�rturiilor 
masculine, ale b�rba�ilor-militari, este clasic� lucrarea autorilor Richard 
Arthur Preston, Alex Roland, S. F. Wise, Men in Arms: A History of Warfare 
and Its Interrelationships With Western Society. Între 1956 �i 1991 acest volum a 
avut 5 edi�ii36. Monografia reprezint� o contribu�ie substan�ial� în domeniul 
istoriei militare, reflectând aspecte inedite din via�a cotidian� a militarilor 
profesioni�ti, developate prin intermediul istoriei orale �i a materialelor de 
arhiv�.  

Potrivit lui Alessandro Portelli, pentru informator (b�rbat), „faptul 
de a fi fost în r�zboi este preten�ia cea mai imediat tangibil�, de a fi fost în 
istorie”37. Mai mult ca atât, prin intermediul pove�tilor de r�zboi, individul 
se include în via�a public�, „chiar în timp de pace, via�a militar� este 
experien�a cea mai imediat accesibil� a sferei publice”38. La o privire mai 
atent�, nara�iunea militar� developeaz� o imagine a virilit��ii, individul tinde 
s� fie recunoscut ca actor activ �i direct în marele eveniment. 

Din perimetrul abord�rii feminine a demersului istoriei militare sunt 
relevante materialele funda�iei The Women in Military Service for America 
                                                 
33 Iulia Pop, Memorie �i suferin��. Considera�ii asupra literaturii memoralistice a universului concentra�ionar 
comunist, Cluj-Napoca, Argonaut, 2010, p. 24. 
34 Erik H. H. Erikson, Identity psyhosocial, în International Encyclopedia of the Social  Sciences, t. 7, 
London/New York, 1968, p. 61. 
35 Ulrike Jureit, Erinnerungsmuster: zur Methodik lebensgeschichtlicher Interviews mit Überlebenden der 
Konzentrations- und Vernichtungslager, Hamburg, 1999, p. 324. 
36 Richard Arthur Preston, Alex Roland, S. F. Wise, Men in Arms: A History of Warfare and 
Its Interrelationships With Western Society, Preston, Paperback, 1991. 
37Alessandro Portelli, Istoria oral� ca gen, în AIO – Anuarul Institutului de Istorie Oral�, XII, Cluj-Napoca, 
Presa Universitar� Clujean�, 2010, p. 205. 
38 Ibidem. 
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Memorial Foundation. Aceast� organiza�ie american� din Washington a fost 
constituit� în octombrie 1997 �i are drept obiectiv arhivarea istoriei 
femeilor-militare din Statele Unite ale Americii, începând cu sec. XVIII �i 
pân� în prezent. Drept urmare, se colecteaz� registre oficiale �i personale, 
istorii orale, fotografii, obiecte personale, lucr�ri consacrate femeilor-
militare etc.39 

În elaborarea produsului de bran�� cercet�torul istoriei orale va �ine 
cont de optica feminin� �i masculin� asupra evenimen�ialului istoric, a 
circumscrierii ,,diferen�ei dintre amintirile masculine �i cele feminine”40. 
M�rturiile feminine extrase din aria unor evenimente violente marcheaz� o 
tent� mai dur� decât m�rturiile masculine, considerent explicat de 
predispozi�iile feminine de a contura un tablou mai aprins afectiv41. 

Exege�ii în �tiin�ele militare aten�ioneaz� asupra fisurii dintre 
universul cunoa�terii �i cel al r�zboiului. Epistemologia acestei corela�ii �ine de 
natura ac�iunii umane, care include hazardul, situa�ia-limit�, aventura, 
iresponsabilitatea, principiile �i regulile (respectate de beligeran�i). Toate aceste 
atribuite se includ în dihotomia disciplin�–haos, care reflect�, cu anumite 
excep�ii, r�zboiul din dimensiunea disimetric� (dispropor�ionat�) �i asimetric� 
(dispropor�ionat�, dar ac�ional� �i surprinz�toare). Este o dimensiune pe 
care omul nu o poate cunoa�te deplin42 sau „ad�ugând în aceast� ecua�ie 
propria sa capacitate de alegere con�tient�”43. 

M�rturia provocat� �i dirijat� sau incidental� despre r�zboi 
constituie un proces de mediere între trecut �i prezent, istorie oficial� �i 
experien�� personal�, valori militare �i civile, circumstan�e de r�zboi �i de 
pace, experien�e colective �i individuale etc. Prin analizarea acestei nara�iuni 
se percepe modul în care oamenii traverseaz� experien�e specifice de r�zboi 
�i conflicte traumatizante. Istoria tr�it� �i narat� de militari reflect� imagini 
ale „tranzi�iei” – de la via�a militar� la cea civil� sau de la o lume la alta. Or, 
aceasta prevede adaptarea cauzat� de transferul de la un spa�iu la altul. 
Discursul de istorie oral� din domeniul militar scoate în eviden�� �i subiecte 
tabuizate, controversate, scandaloase, adev�ruri incomode, cu repercusiuni 
majore asupra st�rii de spirit din societate. M�rturia oral� poate veni în 

                                                 
39 http://www.womensmemorial.org/About/welcome.html (accesat în 05.04.2011). 
40 Omul secolului XX /Volum coordonat de Ute Frevert �i Heinz-Gerhard Haupt, Ia�i, Polirom, 2002, 
p. 311. 
41 Ruxanda Cesereanu, C�l�torie spre centrul infernului. Gulagul în con�tiin�a româneasc�, Bucure�ti, Editura 
Funda�iei Culturale Române, 1998, p. 93. 
42 Teodor Frunzeti, Mircea Mure�an, Gheorghe V�duva, R�zboi �i haos, Bucure�ti, Editura Centrului 
Tehnic-Editorial al Armatei, 2009, pp. 9-10.  
43 Vitalie Rotaru, Pacea în filogenez� �i ontogeneza istoriei, în History & Politics. Revist� de istorie �i politic�, an 
I, nr. 1-2, 2008, p. 266. 
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contradic�ie cu mesajul politic, ideologic sau cu ceea ce este obi�nuit 
publicul larg. Prin scoaterea în vileag a atrocit��ilor comise de participan�ii 
direc�i la ac�iunile militare acestea pot avea un puternic impact asupra 
societ��ii civile. 

Interviul provocat constituie în esen�� o microbiografie asumat�, o 
recuperare de c�tre cercet�tor a unui sumar de percep�ii de la martori. 
Evenimen�ialul istoric este asamblat pe câteva dimensiuni ale memoriei 
ancorate în trecutul proxim �i developat în profilul întreb�rilor pe care le 
punem trecutului-experien�� �i al modului de asimilare a acestuia. 

Istoria oral� joac� un rol important în reconstituirea trecuturilor 
traumatizante, „perioade din istorie care afecteaz� în mod profund, durabil 
�i colectiv societ��ile �i care, prin dimensiunea lor criminal� �i represiv�, 
exprim� caracterul ireversibil al anumitor ac�iuni în spa�iul social �i în 
structuri sociale”44. 

Memoria cu implica�ii traumatizante din trecutul beligerant, extras� 
prin intermediul istoriei  orale, comport� o dimensiune terapeutic�. Prin 
intermediul interviului, m�rturiei, life history �.a. are loc o exalare a memoriei 
stigmatizate de imagini negative (opera�ii militare, prizonierat, rela�ii 
extraregulamentare), care resuscit� traumele fizice �i psihice ale 
participan�ilor. Prin intermediul rapelului (procedeu de reconstruc�ie, 
reproducere a unor fapte �i evenimente din trecut �i reactivate prin 
memorie), în m�rturia oral� se contureaz� un amalgam de percep�ii �i 
emo�ii, consacrând astfel demersului o latur� subiectiv�. Este o dimensiune 
sensibil� a discursului referitor la reinser�ia social� a fo�tilor militari marca�i 
de sindromul eternului combatant (de exemplu, sindromul afghan). 

Confesiunea din experien�a traumatizant� a conflictului militar are 
efecte vindicative, este un trecut povestit în prezent pentru martorii 
interesa�i de subiectul în cauz�. Actantul sesizeaz� importan�a propriei 
personalit��i în spa�iul �i timpul referen�ial �i se percepe ca un actor în 
marile evenimente ale istoriei recente. Interac�iunea cu „ascult�torul 
profesionist” (istoricul, jurnalistul etc.) �i cu „ascult�torul incidental” îl 
plaseaz� în categoria de erou al nara�iunii istorice. El se plaseaz� în rolul de 
povestitor-lider, iar auditorul poate fi captivat de amploarea nara�iunii.  

Prin m�rturie, la nivelul discursului de istorie oral�, se genereaz� �i 
deblocarea comunic�rii interpersonale (de exemplu, asocia�ii specializate, 
cluburi etc.)45. Tenta�ia m�rturisirii poate fi provocat� de un moment dificil 

                                                 
44 Jean-Charles Szurek, Pentru o memorie democratic� a trecuturilor traumatizante, în Istoria recent� în Europa. 
Obiecte de studiu, surse, metode. Lucr�rile simpozionului interna�ional organizat de Colegiul Noua Europ�. 7–8 
aprilie 2000, Bucure�ti, 2000, p. 58. 
45 Iulia Pop, op. cit., p. 40. 
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din via�a naratorului (confesia este perceput� ca remediu curativ), de 
con�tiin�a trecerii propriei vie�i46 sau necesitatea de a transmite din propria 
experien�� genera�iilor. Se formeaz� un mijloc esen�ial de men�inere a 
experien�ei de lupt� din trecut (a recru�ilor, de exemplu) �i de transmitere a 
acesteia celor interesa�i. Conduc�torii armatei, ofi�erii �i solda�ii, care se 
confrunt� cu provoc�ri din mediul politico-militar, se pot baza pe istorii 
orale pentru a înv��a din experien�a acumulat� de predecesori. Prin actul 
naratorial martorul î�i creeaz� un suport de autoidentificare, se percepe ca o 
„personalitate, care î�i configureaz� propriul destin”47. 

La nivel gnoseologic, exege�ii constat� �i o alt� dimensiune a 
m�rturiei indirecte a escalad�rii evenimentului în istoriografie, potrivit „a 
ceea «ce a fost �i care se poveste�te» («dac� nu ar fi nu s-ar povesti»). 
Aceast� organizare narativ� a istoriei ca povestire (autobiografie) presupune 
imperativ întâmplarea, evenimentul, experien�a tr�it� (eroic sau martiric, banal 
sau nonangajant)”48. În cazul tensiunilor armate, subiec�ii sesizeaz� tran�ant 
dihotomia militar� spa�io-temporal� (aici/acum [pace] – acolo/atunci [r�zboi]). 
În ipostaza de narator al implic�rii directe în evenimen�ialul acerb se 
constat� un traseu meandric în perimetrul r�zboiului. Martorul poate fi 
surprins în ipostaza de victim�, erou sau, pur �i simplu, de simplu cet��ean. 
Nara�iunea din trecut reprezint� „un determinant pentru ceea ce suntem 
acum”49 �i poate provoca un set de emo�ii pozitive �i negative din 
experien�a naratorului. O amprent� deosebit� asupra personalit��ii o de�in 
amintirile „traumatice” ale r�zboiului generate de situa�ii-limit�, de 
amenin��ri directe la integritatea fizic� (violen�a, siluirea, mutilarea) sau 
moral� (agresiunea verbal�, anularea statutului social, desconsiderarea 
uman� �.a.) a martorului. Pe parcursul m�rturiei, incidentele �i amenin��rile 
violente din trecut pot suscita reiterarea suferin�ei, din acest considerent se 
tinde deseori spre eclipsarea acestora din economia actului narat. 

În contextul în care istoria tradi�ional� sau oficial�, bazat� pe surse 
documentare consacrate/scrise, identific� realit��i la macronivel, istoria oral�, 
bazat� pe m�rturia provocat�, mizeaz� pe microistorie, „pe inciden�a dintre 
faptul istoric �i biografia particular�, solicitând m�rturii referitoare la 

                                                 
46 Ibidem, p. 57. 
47 Iulia Obertrais, Ustnaia istoria i identicinosti – teoreticeskie nahodki i empiricerskie issledovania, în Ustanaia 
istoria v Karelii. Sbornik naucinâh statei i istocinikov, Vâpusk I, Petrozavodsk, Izdatelistvo PetruGu, 2006, 
p. 9. 
48 Doru Radosav, Cuvânt-înainte. Istoria ca autobiografie �i memorie personal�: repere pentru un discurs 
istoriografic inovativ, în Iulia Pop, op. cit., p. 8. 
49 Ticu Constantin, Memoria autobiografic�, Ia�i, Institutul European, 2004, p. 5. 
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perceperea personal� a unui moment istoric �i impactul acestuia asupra 
martorului”50. 

Comunicarea oral� este una semnificativ� în conturarea demersului 
de istorie. Potrivit lingvistului olandez Teun Adrianus Van Dijk, „nararea 
istoriei joac� un rol important în via�a noastr� cotidian�”51. Prin intermediul 
acestei interferen�e umane între respondent �i cercet�tor se formeaz� o 
„oglind�” a istoriei – „î�i povestesc ca s� c�l�toresc în trecutul meu, al 
p�rin�ilor, al cunoscu�ilor”. Potrivit lui I. Chiru, „individul se nume�te fiin�� 
social� �i se raporteaz� la cel�lalt ca atare în m�sura în care comunic� cu 
cel�lalt”52. Demersul de istorie oral� creeaz� nu doar pun�i de comunicare 
interpersonal�, ci �i leg�turi între prezent �i trecut, experien�e individuale �i 
colective etc. 

Istoria oral� ancorat� în domeniul istoriei militare identific� un set 
complex de metode, teorii, principii cu conexiuni în „arborele cunoa�terii 
umane”. Cercet�torul angajat poate sesiza mirajul fetei morgana în descifrarea 
discursului istoriei orale. Este un avertisment în elaborarea produsului de 
bran��, dar �i a deontologiei profesionale. 

 
I.4. Tehnici �i strategii de investigare 

 
Potrivit unor cercet�tori, istoria oral� comport� un pronun�at 

caracter tehnic de arhivare a informa�iei retrospective „o form� practic� de 
înregistrare a informa�iei orale de la martorii direc�i sau indirec�i prin 
intermediul cercet�torilor care utilizeaz� mijloace tehnice moderne”53. 

Istoria oral�, inclusiv din cadrul istoriei militare, aplic� o serie de 
tehnici �i strategii de investigare din domeniul �tiin�elor sociale. Este vorba 
de anchet� (chestionar) �i interviu (cu accent evident asupra acestei forme de 
comunicare) realizate pe baz� de comunicare între martor �i cercet�tor. 

Interviul include doi agen�i care emit �i recepteaz� alternativ mesaje, 
alternând astfel în rolurile de emi��tor �i receptor. Factorii constitutivi ai 
dialogului (comunic�rii) presupun un transmi��tor (emi��tor), care prezint� 
un mesaj, acesta referindu-se la un context (referent), lucru sau idee; mesajul 

                                                 
50 Iulia Pop, op. cit., p. 56. 
51 Teun Adrianus Van Dijk, Iazîk. Poznanie. Kommunika�ia, Moskva, Progress, 1989, p. 190. 
52 I. Chiru, Comunicarea interpersonal�, Bucure�ti, Editura Tritonic, 2003, p. 3. 
53 S.O. Shmidt, Predposîlki „ustnoi istorii” v istoriograficeskoi kuliture Rossii, în Realizm istoriceskogo mî�lenia. 
Problemî otecestvennoi istorii perioda feodalizma. Citenia, posvia�cennîe pamiati A.L. Stanislavskogo. Tezisî 
dokladov i soob�cenii, Moskva, 27 ianvaria – 1 fevralea 1991, Moskva, 1991, p. 262. 
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este constituit din aspectele unui cod, ele fiind comune celor doi parteneri 
afla�i în contact direct 54. 

Prin intermediul interviului se ob�in informa�ii complexe din 
domeniul istoric cercetat. Interviul include triada: intervievatorul/istoricul, 
intervievatul/subiectul �i tema cercetat�. Se pot aplica întreb�ri închise 
(da/nu), semideschise (afirma�ia/nega�ia este argumentat�) sau deschise (implic� 
r�spunsuri elaborate). Dialogul între narator �i cercet�tor, realizat prin 
intermediul interviului, în compara�ie cu demersul scris, pune în eviden�� 
zone ale intimit��ilor, nuan�elor. 

Dialogul în esen�� este un act cu profunde implica�ii psihologice. În 
procesul de dialogare este necesar s� se �in� cont de cele trei niveluri ale 
comunic�rii fa��-în-fa��: nivelul nonverbal (expresia facial�, pozi�ia, gesturile, 
vestimenta�ia) constituie 55 la sut� din totalul actului de comunicare, nivelul 
paraverbal (volum, ton, vitez� de rostire) reprezint� 38 la sut�, iar nivelul logic 
(al cuvintelor) include doar 7 la sut�55. Prin urmare, cercet�torul istoriei 
recente, care intervieveaz� martorii actului istoric nu va eclipsa în demersul 
cercet�rii niciun nivel al comunic�rii. 

În procesul de intervievare se va �ine cont de o serie de elemente ale 
comunic�rii. Relevante în acest sens sunt estim�rile lui Alex Mucchielle: „A 
comunica înseamn� s� vorbe�ti, s�-�i modulezi intona�ia, s� faci compara�ii 
într-un anumit fel, s� adop�i o mimic�, gesturi �i atitudini specifice, s� alegi 
o atitudine, s� preg�te�ti ac�iuni combinate, s� elaborezi dispozitive fizice 
sau normative, s� ac�ionezi asupra elementelor mediului înconjur�tor... totul 
pentru a rezolva cât mai bine cu putin��, o problem� legat� de un fapt de 
via��”56. 

Transcrierea (transformarea demersului oral în scris) �i interpretarea 
materialului constituie etape logice ale cercet�rii �tiin�ifice. Se recomand� 
transcrierea integral� a interviului (verbatim), stenografierea acestuia �i 
preg�tirea cât mai minu�ioas� a casetei tehnice (data �i locul na�terii, numele 
martorului, func�ia) etc.57 

Analiza demersului de istorie oral� se face în paralel cu demersul 
public oficial, analiza documentelor de arhiv�, a informa�iilor din mass-
media etc.  

                                                 
54 Elena Unguru, Factores of Lie in Verbal and Nonverbal Comunication, în Postmodern opening, Year 1, nr. 2, 
vol. 2, June, Year, Ia�i, Editura Lumen, 2010, p. 96. 
55 S. Chelcea, Comunicarea nonverbal�: gesturile �i postura, Bucure�ti, Editura Comunicare.ro, 2005, p. 32. 
56 A. Mucchielli, Arta de a influen�a – analiza tehnicilor de manipulare, Trad. Mihaela Calcun, 
Ia�i, Editura Polirom, Ia�i, 2002, p. 197. 
57 Vezi Natalia Sureva, Pravila vidannea djerel usnoi istorii (proekt), Zaporijjea, 2005, pp. 13-15. 
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*** 

 
Istoria oral� din perimetrul istoriei militare identific� conexiuni 

dintre marea istorie �i martorii acesteia, destine individuale �i colective, 
deshumeaz� memoria istoric� �i o pune în circuitul �tiin�ific �i 
informa�ional. Interviul provocat developeaz� experien�e umane care 
nareaz� diverse optici asupra evenimen�ialului abordat. Cercet�torul se 
angajeaz� s� „stoarc�” informa�ii complexe despre subiectul investigat, iar 
martorul î�i direc�ioneaz� memoria asupra evenimentului în cauz�. 
Discursul martorului referitor la ac�iunile tensionate este axat pe trei 
componente: spa�ial (locul unde s-a desf��urat evenimentul), temporal �i ego-
centrist. Evenimentul este asumat prin ancorarea propriei experien�e în 
spa�iul referen�ial, aflat în antitez� cu cel familial (acolo, departe, când am fost 
la/în…) �i profund marcat de alteritate (ei, du�manii etc.).  

R�zboiul sovieto-afghan (1979–1989), ca experien�� tr�it� �i narat�, 
se include în perimetrul discursului istoriei abordate mai sus. Percep�iile 
martorilor direc�i �i indirec�i asupra acestui flagel comprim� fiecare în parte 
ansamblul imaginii individuale �i colective. În lucrarea de fa�� demersul oral 
referitor la r�zboiul din Afghanistan este sprijinit �i de material ilustrativ. 
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II. PERCEP�II 

 
„LA O VÂRST� DE 18 ANI NOI NU AM FOST 

PREG�TI�I” 
 

Ajder Petru – n�scut în anul 1964, în satul Alexandru Ioan Cuza, 
raionul Vulc�ne�ti. Serviciul militar: 1982–1984. În Afghanistan a fost tanchist. 
Interviul a fost realizat în 27 noiembrie 2002. Caseta nr. 44/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
P. A. – M� numesc Petru Vasile Ajder, n�scut în anul 1964. M-am 

n�scut în fostul raion Vulc�ne�ti, acum jude�ul Cahul, satul Alexandru Ioan 
Cuza. Am terminat �coala chiar din sat de acolo. Dup� terminarea �colii am 
dat examenul de admitere la Tehnicul Auto �i Drumuri din Chi�in�u, apoi 
am fost încorporat în 1982 în rândurile armatei sovietice.  

I. X. – Povesti�i-mi despre ucebk�? 
P. A. – Dup� ce am fost recruta�i am fost în Simferopol. Acolo am 

fost o s�pt�mân�. Dup� Simferopol am nimerit în ucebk� jum�tate de an. 
Am fost �i la poligon, unde trebuia s� ne înve�e pe noi. Timp de jum�tate 
de an ne-am aflat în Panjshir, în batalionul de elit� de tancuri. Ca s� fiu 
sincer, noi nu prea am fost preg�ti�i. La o vârst� de 18 ani noi nu am fost 
preg�ti�i.  

I. X. – Cum a�i aflat c� v� duce în Afghanistan? 
P. A. – B�ie�ii erau siguri c� vor pleca în Afghanistan. O mic� parte 

din b�ie�ii ceia poate c� nimereau în alte ��ri. Noi când am fost recruta�i, a�a 
�i ne-au spus: m�i b�ie�i, voi de acum s� �ti�i precis c� ve�i pleca peste grani��. Poate 
c� cineva s� nimereasc� în Ungaria, Germania. Dar cea mai mare parte au 
nimerit în Afghanistan.  

I. X. – Unii b�ie�i îmi povesteau c� la ucebk� erau b�ie�i care 
au fost în Afghanistan �i povesteau din experien�a lor? La 
dumneavoastr� au fost? 

P. A. – Noi o lun� de zile ne-am aflat în A�habad. Acolo au venit 
doi b�ie�i, s-au întors �i povesteau, primul moment istoric pe care l-am 
auzit din partea lor povesteau c� a fost în regimentul lor 28 de oameni, erau 
în infanterie, din 28 oameni, numai ei doi s-au întors acas�.  

I. X. – V� povesteau acolo, nu a intrat frica în voi? 
P. A. – Din punct de vedre psihologic parc� ceva sim�eam, ne 

temeam. 
I. X. – Dup� ce a�i fost în Afghanistan, au povestit corect? 
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P. A. – Da, au povestit corect ceea ce se petrecea acolo.  
I. X. – Din Afghanistan a�i venit în � 84? 
P. A. – Da, � 84, noiembrie. 
I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut? 
P. A. – Tanchist.  
I. X. – A�i participat la opera�ii militare? Cum decurgeau dup� 

tactic�, metod�? 
P. A. – Noi, ca tanchi�ti, eram preg�ti�i. În compara�ie cu acei b�ie�i 

care erau din infanterie, din desantur�, aceia erau mai bine preg�ti�i, pentru 
c� ei puteau lupta corp la corp.  

I. X. – Cineva din tanchi�ti mi-au spus c� au fost cazuri când 
localnicii s�reau cu sapa, coasa împotriva tancului? Au fost a�a 
cazuri la dumneavoastr�? 

P. A. – Am auzit a�a ceva. S-au întâmplat în primii ani de r�zboi, 
oamenii de acolo nu �tiau ce înseamn� tanc, nu �tiau ce înseamn� nimic, era 
o lume înapoiat�. Pe parcurs oamenii s-au mai civilizat.  

I. X. – Lupta�i împreun� cu armata afghan�? 
P. A. – Erau zile când �i ei luptau al�turi de noi, dar pu�in. Pu�in 

pentru c� noi aveam cu totul alte func�ii. Noi ie�eam cu tancul, dac� trebuia 
în ki�lak, bombardam satul acela �i de acum dup� noi veneau desantnicii, 
infanteria.  

I. X. – V� rog s� v� referi�i la cur��are, cum decurgea, dup� ce 
procedur�?  

P. A. – Înainte de a duce o lupt� în ki�lak popula�ia ceea era 
anun�at� mai înainte de c�tre puterea local�. Popula�ia b��tina�� care f�ceau 
parte din acele benzi58, care se aflau acolo, mujahedinii, aveau �i armament, se 
întâmpla a�a c� b�ie�ii ie�eau la lupt� piept la piept �i începea acela s� 
împu�te primul, poate c� din spate, dar poate dintr-o parte. �i vrând-
nevrând trebuia s� apere, ca s� scape. �i pur �i simplu acesta a fost motivul 
c� se împu�ca popula�ia pa�nic�. Dar a�a, nu am v�zut acolo ca b�ie�ii no�tri 
s� împu�te popula�ia pa�nic�, s�-�i bat� joc.  

I. X. – Cum decurgeau rela�iile dintre solda�i �i ofi�eri? 
P. A. – Noi eram stima�i de ofi�eri. Eram condu�i dup� toat� legea, 

tr�iam normal.  
I. X. – Rela�iile dintre soldat–soldat? Cu alte cuvinte, era 

dedov�cin�? 
P. A. – Nu. La noi nu a fost. La tanchi�ti nu a fost. Tr�iam ca fra�ii. 

Poate c� unde era num�rul de osta�i mai mare, poate se întâmpla, dar la noi 

                                                 
58 Bande. 
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nu a fost. La noi fiecare echipaj avea blindajul lui, la oarecare distan�� era alt 
blindaj, noi tr�iam bine.  

I. X. – Era zampolit în Afghanistan �i ce v� povestea? 
P. A. – Da, venea �i ne povestea pe diferite teme. La noi nu au fost 

a�a chestiuni s� fie insultat soldat pe soldat.  
I. X. – Cum v� hr�neau acolo? 
P. A. – Bine. Ne hr�neau bine, chiar produsele alimentare tare bune 

erau acolo. Se mai întâmpla a�a câte o zi mai grea, când ie�eam la opera�ii 
mai sc�dea �i din produsele alimentare, se mai întâmpla c� nu mai erau. 
Pân� când mai aduceau. În general, era normal. 

I. X. – Au fost cazuri de dezertare? 
P. A. – La noi, nu. În regimentul unde ne-am f�cut datoria nu au 

fost a�a cazuri.  
I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
P. A. – Timpul liber cam pu�in aveam. Ne duceam la baie, mai era 

câte un concert.  
I. X. – Cum v� privea popula�ia b��tina��?  
P. A. – O bun� parte ne priveau ca eliberatori. A�a dup� purtarea lor. 

Dar o bun� parte ne priveau ca ocupan�i. Nu aveau ochi s� vad� armata 
sovietic� acolo.  

I. X. – Ce ne pute�i spune despre popula�ia b��tina��? 
P. A. – S� v� spun cinstit, a�a leg�turi nu aveam aproape deloc. Era 

exclus contactul cu popula�ia civil�. A�a doar când mai trecem prin �ar� am 
mai v�zut. Femeile aveau parandja59. B�rba�ii cu turbanele celea. În ora�e de 
acum se construiau uzine, fabrici, drumuri asfaltate, tot cu ajutorul Uniunii 
aveau loc construc�ii acolo. Erau speciali�ti din Rusia.  

I. X. – Ce clim� era acolo, cum v-a�i aclimatizat? 
P. A. – Cu clima. Aceea�i clim� poate a fost �i în Turkmenia. Aerul, 

ca atare, e umed. Nu numai clima, dar �i situa�ia de acolo influen�a asupra 
b�ie�ilor.  

I. X. – Erau animale periculoase pentru om acolo? 
P. A. – Erau �erpi, scorpioni. Nu am avut probleme cu ele. 
I. X. – Nu v-a�i f�cut suvenire din ele? 
P. A. – În � 84, când am venit acas�, nu ne d�dea voie s� lu�m nimic 

de acolo.  
I. X. – Despre narcotice ce îmi pute�i povesti? 
P. A. – Nu, nu foloseam acolo a�a ceva. Aveam �i lec�ii acolo 

despre a�a chestiuni. Vorbeam, discutam, dar de folosit nu am folosit. Eu, 

                                                 
59 Feregea, v�l. 

35 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

personal, v� spun c� nu am folosit a�a ceva. �i b�ie�ii, cu care am fost 
împreun�, nu au folosit. Era vorba c� solda�ii no�tri folosesc, dar nu am 
folosit.  

I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� foloseau du�manii? 
P. A. – Nu erau la noi transmisiuni sau altceva.  
I. X. – Cum v-a�i integrat în via�a familial� �i social�, dup� ce 

a�i venit din Afghanistan? 
P. A. – Ni s-a promis multe privilegii. Pe de o parte au fost. Dar 

mai pe urm� s-au uitat. Pe urm� înc� de pe atunci ne spuneau c� nu ei ne-au 
trimis acolo. Poate c� la nivel de sus se promite multe, dar la puterea local� 
nimic nu se respect�.  

I. X. – Cum aprecia�i atacurile pe care le-au lansat americanii 
în Afghanistan? 

P. A. – Aceea�i chestiune putea fi �i în anii � 78 – � 79, când �i-a vârât 
trupele Uniunea Sovietic� în Afghanistan. Pur �i simplu, americanii nu au 
nimerit mai devreme, dar totu�i eu cred c� putea s� fie alt� solu�ie, ca s� nu 
vâre trupele în Afghanistan. Pur �i simplu, r�zboiul duce la pierderi umane. 
La multe pierderi. Se putea de rezolvat prin alte metode, prin alte hot�râri. 
Era �i o alt� ie�ire din situa�ie.  
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„NU ÎN�ELEG DE CE O TREBUIT S� SE DUC� B�IE�II 

NO�TRI ACOLO?” 
 
Akimova Tatiana – n�scut� în Veatca, Federa�ia Rus�. Studii 

superioare: Facultatea de Limbi Str�ine. În Afghanistan a fost psiholog-observator 
(iunie–iulie 1987). Pensionat�. Interviul a fost realizat în 10 noiembrie 2002. Caseta 
nr. 20/I. 

 
I. X. – Spune�i, v� rog, cum v� numi�i? 
T. A. – Akimova Tatiana Ion.  
I. X. – Unde v-a�i n�scut? 
T. A. – M-am n�scut în Rusia, în Veatca, sunt de na�ionalitate 

rusoaic�. Am lucrat la Uzina „Mezon”. Am lucrat ini�ial la gr�dini�a nr. 10 
din Chi�in�u �i pe urm� am lucrat la „Mezon”… ca �ef� de sec�ie, 
muncitoare…, deoarece la noi veneau multe delega�ii am lucrat ca 
traduc�toare. M-au trimis la Comisariat, pe urm� m-au trimis ca psiholog în 
Afghanistan. Familiile tr�iau foarte-foarte s�rac, copii mul�i, femeile parc� 
sunt ni�te sclave…  

I. X. – Sunt frumoase? 
T. A. – Sunt unele tinere, mai simpatice, dar mai în vârst�, sunt 

negru�e. B�rba�ii, în principiu… m-am dus s� v�d ce fac ei. Au discotecile 
lor, acolo sunt numai b�rba�i, asta-i o întrebare cotidian�.  

I. X. – Prima impresie când a�i nimerit dumneavoastr� în 
Afghanistan. 

T. A. – Prima impresie care a fost, a fost ceva stra�nic. B�ie�ii no�tri 
locuiau în ni�te cl�diri f�cute din lut, mai în scurt, condi�ii nu-s, ap� nu-i. 
Noi seara când ne duceam dup� ap�, ne duceam luam un urcior de ap�, ne 
duceam a�a – uneori împu�cau da uneori era lini�te. Ziua era lini�te, dar 
spre noapte se începea. Mul�i b�ie�i de aici de la noi din Moldova din Rusia 
mul�i-mul�i erau împu�ca�i… foarte multe cazuri erau … când vedeam c� se 
vars� sângele la atâ�ia b�ie�i, de ce? De ce au trimis fetele noastre, de ce i-au 
trimis pe b�ie�i, nu se �tie? De ce trebuia eu s� fiu acolo? Am fost trimis� 
acolo ca observator, psiholog, pe urm� s� în�elegi ce înseamn� aceasta. Nu 
i-a trebuit la nimeni asta, absolut. Fetele noastre care s-au întors… am stat 
�i eu în rând la apartament… 

I. X. – Ca observator, cum considera�i b�ie�ii no�tri erau 
preg�ti�i s� fac� fa�� r�zboiului? 
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T. A. – Tare mul�i au murit de la boal�, de la cangren�, tratamentul 
era cam slab, au murit de la dureri, de la stomac. Mul�i tare au murit nu v� 
pot spune acum precis… 

I. X. – Au dezertat mul�i b�ie�i acolo din unitate? 
T. A. – Erau b�ie�i care nu rezistau, se împu�cau singuri, se duceau 

în mun�i. Odat� am fost r�nit� întâmpl�tor. De obicei, nu-mi încredin�au 
mie arme, deoarece nu eram militar. Erau acolo cu noi doi b�ie�i, unul a 
fost ucis pe loc, dar altul într-o trecere în mun�i avea un diplomat �i a 
ascuns ceva, pe urm� a plecat mai departe în mun�i, noi a�a �i n-am mai 
auzit despre b�iatul cela ce o f�cut, ce o pus el acolo, l-au luat în prizonierat 
sau altceva, nu mai �tiu.  

I. X. – Era s�r�cie acolo?  
T. A. – …n-am v�zut ca ei s� lucreze a�a cum la noi… 
I. X. – Industria drogurilor la ei era dezvoltat�? 
T. A. – Îmi pare c� dac� puneau în sicrie pachete �i apoi… îmi pare 

r�u de b�ie�ii i�tia, de 17–18 ani, copii. Care s-au întors to�i sunt cu nervii la 
p�mânt, nervo�i. Pân� acum visez Afghanistanul. 

I. X. – Cum erau îmbr�ca�i, ce arme aveau afghanii? 
T. A. – Erau îmbr�ca�i cu cealma, a�a mi se pare c� se nume�te, ne 

uitam seara a�a dintr-o parte veneau du�manii �i veneau de ai no�tri, cred c� 
de ai�tia vânz�torii, nu l-o împu�cat, nimic, el pur �i simplu avea un cu�it, 
noi prin fereastr� ne uitam cu fetele. El nici n-a reu�it s� spun� ceva, nici 
mam�, nici tat�, a murit �i gata. 

I. X. – Cum este aerul acolo?  
T. A. – Mai departe în mun�i e mai u�or. 
I. X. – Dumneavoastr� a�i fost sor� medical� în armat�? 
T. A. – Nu, eu am terminat cursuri de sor� medical� la 

Universitate…, ajutam a�a uneori la bandaje.  
I. X. – Era acolo în Afghanistan dedov�cin�? 
T. A. – …nu �tiu, n-am v�zut… a�a cazuri nu v� pot spune. 
I. X. – Au fost cazuri de internare a combatan�ilor din cauz� 

c� au fost b�tu�i de camarazi? Sau n-au fost a�a cazuri?  
T. A. – La noi a�a cazuri nu erau…  
I. X. – Cum se comportau du�manii cu prizonierii? 
T. A. – �ti�i erau vreo 2–3 cazuri care c�deau în prizonierat – se 

duceau din partea lor, mai ales ��tia din Kazahstan… arme din 
Afghanistan… erau din patrio�i..., îi ucideau pe loc pentru c� erau…  

I. X. – Despre armata aliat� afghan�, cum era ea? 
T. A. – Mul�i b�ie�i care nu vroiau s� lupte erau spânzura�i, îi 

ucideau, dar mul�i erau a�a… aista e popor �i noi suntem popor, de ce noi 
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trebuie s� lupt�m unul cu altul… ai�tia tineri erau mai s�lbatici, dar care 
erau pu�in mai în vârst�, iat� aceia erau altfel, mai loiali… L-au luat în 
prizonierat pe un b�iat de-al nostru, din Moldova, �i pe urm� i-au dat voie 
înapoi �i avea o mul�umire… a trecut totul a�a în lini�te, �i mai mult 
informatorul spunea unde vor fi disloc�ri... 

I. X. – Ce mâncare le preg�tea�i acolo osta�ilor?  
T. A. – Eu am adus col�una�i de acas�… erau multe conserve, cine 

�tie cum erau, mie îmi p�rea c� erau înghe�ate, am v�zut o conserv� din 
anul ’48.  

I. X. – Nu v� temea�i s� o mânca�i? 
T. A. – Nu, pentru c� ele erau cu garan�ie… nu �tiu cum erau 

înghe�ate special – o conserv� din ’48, a�i mai v�zut a�a ceva? Mai mâncam 
terci, conserve, crupe, carne congelat�. 

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber?  
T. A. – Interpretam cântece moldovene�ti, ruse�ti – Kalina krasnaâ, 

moldovene�ti – Sanie cu zurg�l�i. 
I. X. – A fost cineva din arti�ti acolo?  
T. A. – Nu �tiu, în general fetele spuneau c� o fost. Din 6 000 de 

lucr�tori ne-au ales pe cei cu experien��, care cuno�team mai multe limbi… 
am fost �i r�nit�… am fost acolo o lun� �i dou� s�pt�mâni.  

I. X. – V� mai întâlni�i cu fo�tii camarazi din Afghanistan? 
T. A. – Înainte da.  
I. X. – Erau acolo câini, pisici? 
T. A. – Rar, câini erau mul�i – ofcearki60. Un b�iat din Volgograd 

avea o priveghetoare în colivie.  
I. X. – A�i scris c� sunte�i în Afghanistan? 
T. A. – Nu, pur �i simplu eu în general nu în�eleg de ce o trebuit s� 

se duc� b�ie�ii no�tri acolo?  
I. X. – În perioada aceea v� d�dea�i seama c�-i ceva absurd? 
T. A. – Nici nu m-am gândit abia acum… credeam în Lenin.  

 

                                                 
60 Câine ciob�nesc. 
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„200 DE RUBLE A�I PRIMIT, CE MAI DORI�I?” 
 

Alfërov Evghenia Petrovna – mama caporalului Alfërov 
Vladimir, c�zut în Afghanistan. Pensionat�. Interviul a fost realizat în 18 
noiembrie 2002. Caseta nr. 30/II. 

Alfërov Vladimir Mitrofan (1962–1982) – n�scut la 
11.06.1962 în ora�ul Chi�in�u. A absolvit �coala nr. 38 din Chi�in�u. A 
studiat la �coala de marin� din Odessa. A fost recrutat pentru serviciul 
militar activ la 06.10.1980. În Afghanistan din ianuarie 1981, comandant 
de grup�, caporal. A murit în 21 martie 1982, salvând via�a unui soldat61. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
E. A. – Alfërov Evghenia Petrovna. 
I. X. – Povesti�i-mi despre fiul dumneavoastr�. 
E. A. – S-a n�scut aici, în Chi�in�u. A înv��at la �coala nr. 24 de la 

Schinoasa, apoi a înv��at la �coala nr. 38. A terminat 8 clase. A reu�it la 
�coala de marin�. Am primit multe mul�umiri de la directorul �colii, era 
l�udat. Înv��a foarte bine. A terminat �coala cu Diplom� ro�ie. Înc� nu avea 
18 ani când a terminat. Nu putea face serviciul la marin�, l-au repartizat 
acolo, în Odesa, la un combinat… A lucrat un timp aici în Chi�in�u, iar de 
aici a plecat în armat�.  

I. X. – În ce an? 
E. A. – În 1980. A venit în concediu, deoarece tata (so�ul) era foarte 

bolnav. Am scris la Comisariatul Militar ca s� vin�. A fost aici, apoi a plecat 
în luna iulie, dar în februarie am primit scrisoare de la spital, era r�nit în 
Kudurmez. Nu puteam s� plec. Am pus atunci scrisoarea ceea undeva �i nu 
mai �ineam minte unde, �i nu mi s-a permis de la serviciu. Apoi în 
decembrie a încetat coresponden�a. M-am dus la Comisariat �i am spus c� 
nu am scrisori de la fiul meu. Mi s-a zis c� se mai întâmpl�. M-am revoltat, 
sunt bolnav� de inim� �i-mi fac griji. �i copiii �tiu de aceasta, a�a ceva nu 
poate fi. Mi-au cerut scrisoarea pe care mai apoi am g�sit-o. Era indicat 
num�rul spitalului �i al unit��ii. Ceva în inim� îmi spunea c� nu-i bine. Eu 
am f�cut repara�ie în cas�. Mai era jum�tate de an ca s� vin� acas�. Odat� 
am coborât c�ruciorul so�ului ca s� mai ia un gât de aer curat. Deodat� se 
apropie fosta dirigint� a fiului, Ana Alexandrovna, se uit� la mine nici nu se 
salut�. M� uit la ea �i-i zic: Ana Alexandrovna, ce v� uita-�i a�a la mine? Ce s-a 
întâmplat? Dar ea nu putea s�-mi spun�. Îl iubea foarte mult, era sociabil. Se 
                                                 
61 Vezi Olga C�p��in�, În memoria osta�ilor c�zu�i în r�zboiul din Afghanistan, Chi�in�u, Tipografia 
Central�, 1997 (din motive tehnice cartea n-a fost paginat�). 
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apropie o ma�in� din care iese comandantul Comisariatului Militar, 
reprezentantul (atunci nu �tiam) comsomolului, înc� un militar �i vecina 
noastr�, ea lucra tot la Comisariat. M-au anun�at c� a murit Volodea… Nu 
mai �in minte ce s-a întâmplat mi-am pierdut cuno�tin�ele... L-au adus peste 
câteva ore…  

Dup� înmormântare, fiica îmi zice c� sunt chemat� la Comisariat. 
M-am dus acolo, eram înc� îmbr�cat� în negru. M� întâmpin� un maior 
care m� întreab� ce doresc?. Îi explic situa�ia, la care el îmi replic�: 200 de ruble 
a�i primit, ce mai dori�i? M-am sim�it îngrozitor de la aceste cuvinte. I-am 
replicat c� �i pe fiul lui s�-l ia acolo, s� i-l aduc� într-un sicriu de zinc �i s�-i 
dea 200 de ruble…, iat� ce-mi trebuie. Pe urm� l-au concediat de la 
Comisariat. Dac�-i mai apelezi �i se r�spunde: Dar noi acolo nu l-am trimis. 

I. X. – Vi se zicea a�a înc� pân� în anul � 89? 
E. A. – �i pân� la restructurare, �i dup�. ,,Noi acolo nu l-am trimis”. 

Eu l-am trimis? Iat� atitudinea. Nu prea ne acord� un ajutor mai special. 
Afghanii au format un cerc al lor �i se mai acorda ceva ajutoare…, apoi �i 
acesta a disp�rut. Am o pensie mic�, nu am cum s� supravie�uiesc. Copiii au 
familiile lor, problemele lor. Am fost la Comisariat �i m-au îndreptat la 
Ciobanu, pre�edintele Organiza�iei Republicane a Veteranilor Afghani. M-a 
programat la el, mi-a spus unde. Am fost �i mi-au dat 100 de ruble. Înc� îmi 
zic c� de mult timp m� caut�. Le-am spus c� nu mi-am schimbat adresa 
domiciliului �i nici num�rul de telefon. Peste un anumit timp m-au sunat de 
la �tefan Matei, care m-a ajutat. Nu am avut de pâine, m-am dus la el �i mi-
a dat din banii lui. Dar �ti�i ce de înjositor este aceasta? Ca s� umbli cu 
mâna întins�. �i acum primesc 150 lei, cheltuielile sunt mari.  

Când a fost nevoie s� plece am zis c� trebuie s� se duc�, e obliga�ia 
lui. Mergea cu coloana �i printr-o trec�toare a fost ambuscad�. A salvat 
via�a unui soldat. Nu mi-a scris niciodat�. �ti�i dac� era fiul meu în a�a 
situa�ie el ar fi scris mamei lui. Doar i-a salvat via�a!  

Odat� am primit o scrisoare de la fecior, unde îmi povestea lucruri 
îngrozitoare, nici nu �tiu cum a ajuns scrisoarea aceea, spunea c� ofi�erii 
beau, armata e bântuit� de parazi�i. Pentru mine a fost un �oc mare. Am 
distrus scrisoarea aceea.  
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„DAC� NU A� FI TRECUT �COALA AFGHANISTANULUI, 
POATE C� ALTFEL �I TR�IAM” 

 
Amelicichin Nicolae – Serviciul militar: 1980–1982. În Afghanistan 

a fost �eful comandamentului în brigada de asalt. Fost pre�edinte al Ligii Afghane din 
sectorul Botanica, ora�ul Chi�in�u. La data interviului era �eful Direc�iei autotransport 
�i securitate la Energbank. Interviul a fost realizat în 21 noiembrie 2002. Casetele nr. 
34/I, 35/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
N. A. – Sunt n�scut în Moldova. Nicolai Amelicichin.  
I. X. – Cum a�i ajuns în Afghanistan? 
N. A. – Am fost încorporat în anul 1980, octombrie. Am efectuat 

serviciul militar în ora�ul Samarcan, apoi am f�cut serviciul militar în 
Jallalabad din 1980–1982.  

I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut în Afghanistan? 
N. A. – �turmovaia brigada62. Am început ca soldat. Am terminat 

serviciul ca �i comandant de pluton. Am fost decorat cu ordinul Krasnaia 
zvezda. Îmi vine greu s� povestesc de ce am fost decorat, am mul�i prieteni 
care au v�zut toate acestea, �tiu toate acestea. Poate c� a�i luat interviu de la 
Vasea Cazacu, totul s-a petrecut în fa�a ochilor lui. Nu-mi place s� vorbesc 
despre mine. În ziua de azi po�i s� vorbe�ti multe despre tine bine, dar eu 
nu vreau. Dup� serviciu, eu am fost pre�edintele Ligii Afghane din sectorul 
Botanica, 14 ani am lucrat în acest centru. Am adunat material foarte mult 
timp. În primele zile era în organiza�ia comsomolist� a sectorului. Am adus 
materiale, în mod special erau necesare la s�rb�tori. Am fost în ora�ul 
Ivanovsk �i de acolo am adus materiale. E regretabil pentru c� în toat� 
perioada cât am fost pre�edinte al sectorului… s-au înscris la 18 
apartamente. Botanica era cea mai populat� de afghani – 818 veterani. 
Comparativ cu sectorul Octeabr, Centru, Ciocana. Am f�cut tot posibilul ca 
aceste 18 apartamente s� le primeasc� numai acei oameni care erau cei mai 
nevoia�i. Se repartizau foi de odihn� la sanatorii, în Rusia, Moldova.  

I. X. – Cum v� preg�teau sub aspect militar pentru 
Afghanistan? 

N. A. – Am fost la instruc�ia militar�, apoi a fost poligonul, dup� 
ora�ul Samarkan, într-o cazarm�. Ne-au preg�tit �i sub aspect psihologic, 
foarte abil, nu ne spuneau c� mâine-poimâine plec�m în Afghanistan, dar 
ne spuneau c� ne preg�tesc pentru Germania, în avia�ie. Nu ne-au spus c� 

                                                 
62 Brigada de asalt. 
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ne preg�tesc pentru Afghanistan. Consider c� s-a procedat corect, în caz 
contrar – ne puteau distruge psihologic. Cineva este din punct de vedere 
psihologic mai puternic, altul nu. Puteau fi diferite nuan�e. Erau multe 
na�ionalit��i. Aici erau azerbaidjeni, uzbeci, cazaci, belaru�i, ceceni, 
moldoveni. Moldovenii g�seau limb� comun� cu to�i. Încercam s� ne 
purt�m în mod cuvenit. Dac� te purtai mai slab ori�iunde. Noi în�elegeam 
c� ne preg�tesc într-o direc�ie important�. Ne-au spus c� vom pleca în 
Germania, direc�ia aviatic�, nu ne-au dat niciun motiv s� ne gândim c� vom 
efectua serviciul militar în alt� parte. Dar într-o bun� zi, diminea�� devreme, 
la ora 4, s-a declan�at alarma la aeroport, am luat ma�ina �i am plecat la 
aeroport, de acolo în Kabul �i mai departe. Nu-mi pare r�u c� am f�cut 
acolo serviciul militar, �tiu c� am trecut o �coal� a b�rb��iei, dar esen�a ei... 
În timpul serviciului militar din Afghanistan am în�eles pre�ul vie�ii. S� 
povestesc tot ce mi s-a întâmplat din prima pân� în ultima zi este mult de 
povestit. Am plecat din Jallalabad în Kabul. Kabulul se afl� la o distan�� de 
180 km de Jallalabad, drumul trecea prin trec�tori. Nu a fost niciodat� ca s� 
nu str�batem f�r� împu�c�turi. Niciodat� nu am încercat s� gr�besc timpul, 
când serviciul meu se va termina. A fost a�a: trebuie, �i înainte! �in minte c� 
mi s-a dat un concediu din cauza r�nii, 45 zile, dar eu am refuzat pentru c� 
eram obi�nuit cu echipa, nu-i puteam l�sa pe b�ie�i pe o perioad� atât de 
îndelungat�. Am trecut din Jallalabad pân� în Termez în coloan�, când se 
putea trece cu avionul, a trecut o coloan� care pleca dup� muni�ii �i 
produse. Mi-au zis �i comandantul de ce m� comport a�a, spuneam c� 
vreau s� �tiu, s� v�d. Serviciul mi-a pl�cut. M� mândresc cu acest serviciu. 
Am luat multe pentru via��. Dac� nu a� fi trecut �coala Afghanistanului, 
poate c� altfel �i tr�iam. Dar a�a, am trecut aceast� �coal�, a fost un impuls 
foarte puternic. Altfel am început s� privesc via�a. Vedeam unele nuan�e pe 
care înainte le treceam cu vederea.  

I. X. – Ce tactic� de lupt� aveau mujahedinii? 
N. A. – Tactica de lupt� a mujahedinilor... În primele zile am r�mas 

perplex: ziua ar�, iar spre sear� începea s� împu�te. Au o tactic� de lupt� în 
mun�i. Ei î�i preg�tesc copiii lor, când vor atinge maturitatea. Copiii puteau 
împu�ca de la o distan�� de 20–30 m. Aveau aceasta în sânge. Se poate 
spune c� ei toat� via�a lupt� ba cu unii, ba cu al�ii. Aceasta li s-a transmis 
din punct de vedere genetic. Sunt oameni înapoia�i. O femeie sp�la vasele, 
mai sus de cursul apei, iar altcineva putea s� bea tot din acela�i râu. Sunt 
oameni murdari. Sunt oameni de munte. Pot lupta acolo din mun�i. Aceasta 
le este în sânge. Dar, dac� trecem la nivelul de trai, sunt un popor înapoiat. 
Începând cu alimenta�ia, casa, totul este la cel mai slab nivel de existen��. 
Am fost în mai multe p�r�i din Afghanistan, dar locuin�ele sunt toate la fel. 
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Nu au nici înv���mânt. Dar aveau grij� de câmpii, sunt un popor harnic. 
Portocale, citrice erau. Aveau grij� de acestea. Sunt oameni foarte rezisten�i, 
un b�trân poate duce o sarcin� c� unul de al nostru, mai tân�r, nu ar putea-
o mi�ca din loc. Nici nu-mi venea s� cred prima dat� când am v�zut a�a 
ceva. Când ne aflam odat� la paza aeroportului, am v�zut cum lucrau la 
livezile de citrice. Am observat cum ziulica întreag� aveau grij� de aceste 
livezi. Dar din acelea�i livezi, numai cum venea seara, începeau împu�c�turi. 
Cum a�a se poate? Ziua este om pa�nic. Dar cum începe s� se însereze, 
începe activitatea militar�. Se pare c� rela�iile cu ei erau foarte cordiale. 
Niciodat� nu le refuzam o bucat� de pâine. Erau foarte bine informa�i, �tiau 
mi�c�rile noastre. În � 82 se scria despre ac�iunile noastre militare c� armata 
afghan� au luat ceea �i ceea. Care armat� afghan�? Ei erau o marionet� la 
lupte, te uitai c� acum sunt înainte �i nu peste mult timp se aflau deja în 
spate. Pentru noi era jignitor c� eram l�sa�i în plan secund. Dar noi �i a�a ne 
descurcam. De multe ori ni se spunea: noi acolo nu v-am trimis. Dar ce ne-am 
dus parc� noi? Pe noi ne-au chemat �i ne-am dus. Noi acolo nu ne separam 
dup� na�ionalit��i. A fost Comisariatul militar, am fost chema�i, ne-au 
chemat în armat�, nu c� ne-au trimis, dar ne-au chemat. A�a este corect s� 
se spun�: ne-au chemat în armat�. Noi ne-am dus. Avem mul�i oameni 
decora�i, cu ordine �i medalii. Sunt meritate. Le-au primit cu cinste, s-au 
întors �i mie mi se pare c� �i-au îndeplinit misiunea sut� la sut�. Ar trebui ca 
atât Parlamentul actual, cât �i cel viitor s� se mândreasc� cu oamenii no�tri 
care au fost distin�i cu aceste ordine. Le-au putut purta în perioada ceea �i 
le pot purta �i acum. Pentru ac�iune ei întotdeauna vor merge. Dar mesajul 
parlamentarilor no�tri c� noi acolo nu v-am trimis, ci Rusia. Care Rusie? 
Atunci era Uniunea Sovietic� când to�i eram în acela�i sistem �i am 
îndeplinit datoria interna�ional�. Am îndeplinit, indiferent de na�ionalitate, un 
serviciu. Ne-au dat compensa�ia, 37 lei pe lun�. Oare ace�tia sunt bani. Am 
o pensie de 67 lei, dar numai plata pentru lumin� este de 400 lei. Ne-au luat 
�i privilegiul de 50%. Eu înc� mai câ�tig, dar al�ii? Mi se pare c� nu se duce 
o politic� corect� fa�� de veteranii de r�zboi. S-ar putea s� se creeze ni�te 
condi�ii pentru veterani, noi înc� suntem tineri, dar cei mai în vârst� sunt cu 
un picior în groap�. Ar fi trebuit s�-i purt�m pe mâini. Dar noi îi distrugem. 
Se zice c� nu-s bani �i problema este închis�. Va veni momentul, sunt 
convins, dac� va trebui s� ap�r�m Patria �i se vor adresa afghanilor, în mod 
normal, ei ar putea întoarce mun�ii. Sunt oameni care au trecut prin multe. 
Ar putea multe s� fac�. „Afghanii” nu au fost asculta�i de cei de la putere, 
fapt ce i-a îndep�rtat pe primii de aceast� putere. Când b�ie�ii au fost 
chema�i la solu�ionarea conflictului de la sudul republicii o parte din afghani 
s-au întors înapoi. În aceast� perioad� pe mine de trei ori m-au arestat… 
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B�ie�ii care au trecut Afghanistanul reprezint� un sprijin puternic pentru 
stat. Ne-au promis �i Snegur �i Lucinschi, dar a�a �i nu au rezolvat nimic. 
…B�ie�ii au c�p�tat în Afghanistan ni�te priceperi �i deprinderi de lupt� 
care nu se pot uita atât de u�or. Acum nu mai este acel suflu militar, care era 
înainte. Omul avea o preg�tire militar� foarte bun�. Era situa�ie de r�zboi. 
Acolo nu era dedov�cin�. Era mai mult o stim�. Zampolitul era un om de 
leg�tur�, care explica solda�ilor multe lucruri. Prima dat� nici eu nu-i 
în�elegeam atribu�iile. Dar pe urm� m-am convins c� este o verig� de 
leg�tur�, f�r� de el nu po�i activa.  

I. X. – A dezertat cineva din armat�? 
N. A. – Dezertare era. Putea fi în cazurile de narcomanie. A luat 

doza �i nu �tie singur ce face. S� fie din cauz� c� a fost pedepsit sau umilitor 
acolo nu a fost a�a ceva. Acolo erau accesibile drogurile la tot pasul. S� se 
drogheze putea ori�icare. Un om normal evit� aceasta, nu are nevoie de 
opiu, cearlz-ul era pretutindeni. Erau copii care î�i puteau propune: Cearlz, 
opiu, cocain�. Dar, din cauza serviciului greu, nu au fost cazuri de dezertare.  

I. X. – Ce-mi pute�i spune despre prizonierii de r�zboi? 
N. A. – Noi luam prizonieri �i-i transmiteam �arandoylor. Vâlcu 

singur a plecat, singur s-a dus ca prizonier. El slujea la trec�toare, nu i-a 
pl�cut. B�ie�ii trei sau patru zile l-au c�utat, era iarn�, l-au c�utat, dar nu l-au 
putut g�si. Dar Parlamentul nostru ia dat privilegii. Când s-a întors eu �tiam 
despre aceasta cum s-a dus el la ei, ce s-a întâmplat. Sunt mul�i b�ie�i aici 
care au slujit împreun� cu el. Care �tiu, cum �i ce. Crede�i c� nu-i ofensator 
când aici i-au dat cheile de la apartament. L-au f�cut erou. Dar de ce s� nu-i 
faci eroi pe acei care sunt f�r� mâini �i f�r� picioare? Mul�i �i acum locuiesc 
în c�mine familiale. Deci pe acesta care s-a întors de acolo noi l-am f�cut 
erou, care singur s-a predat. Dar oamenii ace�tia au suferit. Cum s� faci din 
unul care nu merit� s� fie erou, el trebuie pedepsit. Da, a fost legea de 
reabilitare, dar nici nu umfla evenimentul. Cum se poate a�a ceva? B�ie�ii 
care s-au ocupat de c�ut�rile lui, ar avea mai mult de spus, credeau c� 
cineva l-a furat. El singur a plecat. Eu în locul lui nu a� fi putut s� m� întorc 
în �ar� dup� a�a fapt�. Dar el s-a întors ca erou. El e erou. Eroi trebuie s� 
fie acei care au meritat? M�car unui invalid a�a ceva s�-i fi dat cheia de la 
apartament. La noi a�a ceva nu au f�cut. Nici pentru unul, dar acesta, care 
singur s-a predat, l-am f�cut erou �i i-am dat cheile de la apartament. 
Crede�i c� nu-i jignitor aceasta? Mai ales pentru aceia care au fost al�turi de 
Vâlcu �i l-au c�utat. El poate în momentul acela nu avea lemne, ni�te 
c�rbuni ca s�-�i înc�lzeasc� casa. Fac compara�ie cu una, cu alta. Dar la noi 
s-a întâmplat c� l-am f�cut erou. El acolo a tr�it a devenit profesor. Nimic 
nu-i bine aici. To�i care vin la putere promit marea �i sarea. Veteranii au 
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probleme de s�n�tate: stomacul ficatul. Fiecare al doilea a avut acolo 
intoxica�ii. Sistemul nervos e periclitat. Nu mai sunt medicii cei de dinainte 
care s� se comporte normal, care ar putea în�elege, care ar putea ajuta. 
Actualmente sunt pu�i în prim-plan banii, �i apoi omul.  

I. X. – Cum a�i înfruntat condi�iile climaterice din 
Afghanistan? 

N. A. – Ini�ial m-am adaptat foarte greu. În Jallalabad pe timp de 
iarn� erau la 30 grade de c�ldur�, iar vara temperatura ajungea pân� la 70 
grade. Este un factor uman, trebuie �i gata, dac� �i-ai pus în fa�a ta un scop, 
îl vei trece. Mul�i nu rezistau �i c�utau diverse motive ca s� plece de acolo, 
eu �tiam c� sunt un om rezistent, c� am înainte multe de îndeplinit. Mi-au 
propus chiar s� mai r�mân acolo, dar eu nu mai vroiam. Îmi promiteau 
ascensiune ierarhic�, dar nu am ales aceast� cale. Acolo este o c�ldur�, vânt, 
cum începe afghanul nici nu po�i mânca. Noi ne aflam la 40 km de Pakistan. 
Ne sc�ldam, s�ream în ap� �i timp de 15 minute se uscau �i hainele de pe 
tine. Îmi amintesc cu suflet c� da, am fost, da, am îndeplinit ordinul. Nu am 
f�cut nimic r�u acolo. Tot ceea ce s-a cerut de la mine, am îndeplinit. Acum 
nu mai sunt privilegiile de mai înainte, dar eu nu am de gând s� m� înjosesc.  

I. X. – Cum v� hr�neau în Afghanistan? 
N. A. – În esen�� era hran� rece. La noi în unitate era �i brut�rie 

proprie, coceam pâine. Aceasta deja vorbe�te despre ceva. Era pâine alb� �i 
neagr�.  

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
N. A. – Timp liber nu era. În timpul liber f�ceam baie, ne 

b�rbieream. Dar a�a timp liber pentru câteva ore sau zile la noi nu era.  
I. X. – V� ar�tau filme, concerte? 
N. A. – Erau concerte. A fost Le�cenko63. Au fost �i cazuri la 

concerte când au fost împu�c�turi.  
I. X. – Ce metode de contrapropagand� foloseau du�manii? 
N. A. – Încercau în primul rând s� atrag� prin narcotice. În rândul 

al doilea, unii vindeau diverse obiecte. La noi comandantul era foarte sever. 
Un om foarte de treab�. A fost o opera�ie mare, ne-am întors… La noi 
foarte bine func�iona grupa special� care �tia despre fiecare tot.  

I. X. – Ca metode de contrapropagand� erau radiouri, Europa 
Liber�, flutura�i etc. 

N. A. – Erau flutura�i scri�i în limba rus�, dar ceva care nu era 
esen�ial. În momentul acela era ceva foarte simplist, mai târziu am aflat c� 
acolo scriau �i altceva. Atunci era un mesaj foarte simplist �i neconving�tor, 

                                                 
63 L. V. Le�cenko (01.01.1942, Moscova, RSSF Rusia), interpret de muzic� u�oar�. 
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chiar agramat. Au un sistem de comunicare foarte rapid. Mul�i chiar dac� 
r�spândeau ace�ti flutura�i nici nu în�elegeau ce fac. Dar o foaie volant� mi-
a nimerit �i mie. Dar pentru perioada aceea aveau un con�inut slab. 

I. X. – Ce con�ineau? 
N. A. – … Uniunea Sovietic� a fost în Afghanistan �i SUA, dar 

aveam pozi�ii diferite… La multe opera�ii militare armata sovietic� a 
participat, iar în ziare se scria doar despre armata afghan�, îns�, de fapt, nici 
zare de armat� afghan� nu era. Care armat� afghan�? Ei erau o marionet� în 
lupte, te uitai – acum sunt înainte �i nu peste mult timp se aflau deja în 
spate. Pentru noi era sup�r�tor c� eram plasa�i în plan secund. Era, într-un 
fel, ofensator. Dar era interzis s� discut�m despre aceste aspecte. Noi 
ac�ionam numai la comand�: aceea s� facem, iar aceea s� nu facem. Dar la 
ei cum era: bombardeaz� �i bombardeaz�. Nu ar fi murit atâ�ia solda�i de-ai 
no�tri. Nu trebuia de bombardat, dar trebuia de p�strat locuin�ele, cl�dirile 
istorice, le-am p�strat, dar americanii au f�cut �i mai bine. Ei au o alt� 
tactic�. Dar noi aveam o alt� tactic�, s� intr�m numai în condi�ii speciale. 
Armata sovietic� din Afghanistan bombarda doar în mun�i, dar în a�ez�ri 
umane – nu. Dac� se folosea tot armamentul de acolo, în Afghanistan nu ar 
fi atâ�ia oameni. Nu în zadar era Statul-major, care se afla în Kabul, care 
conducea. Acolo nimic nu va r�mânea. Înc� câteva intr�ri de-a lor �i… Au 
început s� construiasc� case cu dou� etaje, pe care mai apoi sovieticii le 
finalizau, al�turi de Statul-major. Dar în rest, în alte ora�e, Konduz, 
Kandahar, Jallalabad, totul era construit din lut. Au o credin�� foarte 
puternic�, pentru care î�i dau via�a. Nu puteam în�elege una: de ce ace�ti 
du�mani, din aceea�i �ar�, î�i distrugeau propriile moschei? Noi încercam s� 
evit�m locurile sfinte sau o moschee. Dar ei minau �i explodau aceste 
locuri. Atitudinea noastr� fa�� de locurile lor sfinte era una, iar a lor alta. 
De�i mi s-a f�cut impresia c� islamul este o credin�� puternic�, c� nu ar fi în 
stare de a�a ceva. Da, sunt mai multe na�ionalit��i, dar Coranul e unul. To�i o 
consider� o Carte Sfânt�. Aveam un cunoscut afghan, în unitate repara 
tehnica, mai câ�tiga omul un ban. Putea vorbi în limba rus�. Când îi 
puneam întrebarea de mai sus întotdeauna încerca s� o evite. Îi ziceam a�a: 
uite unitatea noastr�, �i uite moscheea voastr�, se afl� pe teritoriul nostru �i noi v� 
permitem s� veni�i. Dar de ce ai vo�tri le distrug? Evita s� r�spund� la aceast� 
întrebare? 

Sau s� zicem, de exemplu, duhii d�deau o anumit� sum� �i aflau 
pozi�iile unit��ii noastre. Cine îi d� mai mult, la acela pleac�. Nu po�i 
în�elege, dac� lucrezi cu noi, nu trebuie s� faci a�a ceva. Parc� erau ca noi, 
dar s� vorbe�ti cu ei era alt� chestiune, e un popor înapoiat. Te duci la pia��, 
dar chiar �i pe drum mergi, �i auzi: cearz, opiu. Merg �i le comercializeaz�. 
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Drogurile la ei sunt o surs� de existen��. La ei credin�a e legat� cu drogurile. 
Afghanii au luptat, lupt� �i vor mai lupta în continuare. E o �ar� care nu 
poate fi în�eleas�, numai s� o nimice�ti, dar aceasta, desigur c� nu va face 
nimeni. Aceast� violen�� se transmite. Acum copiii lor au ciud� pe America. 
�i copii lor tot a�a vor fi educa�i. Violen�a se intensific�. Dar la ei, nu sunt, 
ca la noi 2–3 copii, dar mai mul�i. �i aceast� violen�� se transmite. Eu cred 
c� America �i-a supraestimat puterile. Terorismul pe zi ce trece devine o 
r�utate mai mare, e nevoie de consolidare �i de solu�ionare a acestei 
chestiuni, dar nu prin a�a metod�. Sunt institu�ii speciale, ministere, dar s� 
distrugi poporul, nevinova�i, care nu au nicio tangen�� cu aceasta. Ne-au 
întâmpinat bine, ne serveau cu turte de-a lor, îi serveam �i noi pe ei. Dar 
copiilor ne str�duiam s� nu le permitem s� vin� în apropiere, dar îi invitam 
�i la o mas�, îi mai serveam, chiar �i pentru frate. Când cineva ne nume�te 
pe noi ocupan�i, m� simt obijduit, nepl�cut pentru c� a fost cu totul invers. 
�tiu c� a fost cu totul deosebit, rela�iile erau cu totul altele. Nu a�a era, cum 
se spune, în 1980–1982 nu a fost a�a ceva. Dac� au fost ni�te cazuri, apoi se 
pedepsea foarte aspru, era r�zboi. Dac� se întâmpla �i era pedepsit, atunci 
era de înv���tur� �i pentru al�ii. E necesar� o recunoa�tere a veteranilor din 
Afghanistan, Transnistria, Cernobâl. Dar în primul rând, a celor din 
Afghanistan, care au mai r�mas foarte pu�ini. Se poate multe de ob�inut de 
la ace�ti oameni. Ei au pierdut credin�a. Mul�i au promis, dar nimic nu s-a 
rezolvat. Ace�ti oameni ar fi trebuit pentru armat�.  

I. X. – Saharov vorbea despre arme neconven�ionale în 
Afghanistan? 

N. A. – Nu s-a folosit a�a ceva. S� scrii e una, dar realitatea e alta. 
Numai acela care a fost poate s� r�spund� la aceast� întrebare. În zilele 
noastre se vorbe�te mult. În primul rând am fi suferit noi. Trebuia s� �tii 
direc�ia vântului, dar direc�ia vântului se schimba peste fiecare minut. Po�i 
s�-�i faci �ie r�u. S� moar� oamenii t�i, dar nu a du�manilor. Se folosea 
bomba de presiune, dar chimic�, nu.  

I. X. – Cea mai puternic� impresie din Afghanistan? 
N. A. – Poporul nu vrea s� în�eleag�, s-ar putea câ�tiga �i prin alte 

metode. Se ar� cu plugul. Lemnele se vând la cântar. La noi a�a ceva nu s-a 
v�zut �i nici nu s-a auzit. Era problema apei potabile. Sunt un popor harnic. 
Pe câmpuri, la livezi de citrice. Dar seara va ie�i s� lupte. M�car trei–patru 
împu�c�turi s� fac�. Poate mina �i câmpul de lâng� casa sa, s� vad� c� a 
f�cut ceva treab�. Nu puteau în�elege s� o pun� mai departe de cas�, ca s� 
nu aib� suspiciuni. În orice caz, erau printre ei �i oameni foarte de�tep�i 
care aveau �coli sovietice. Posed� foarte bine mânuirea cu�itelor.  

I. X. – Au fost scene de kamikaze? 
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N. A. – Nu au fost. Dup� credin�a lor, se consider� c� dac� omul îi 
împu�cat, trebuie înmormântat. Un om t�iat de cu�it era l�sat s� se 
descompun� pân� când îl vor mânca ciorile. Treceau pe lâng� el, dar nu-l 
luau. S�pai doar un metru în nisip �i era alt� temperatur�, nu era nevoie de 
frigider. Se f�cea o diferen�� de temperatur�. A�a se comercializeaz� la ei 
b�utura SISI64. Acolo cine pl�te�te mai mult, pe acela afghanul îl urmeaz�. 
Îmi p�rea r�u de �ara noastr� când vedeam ni�te cocioabe, dar ce aparatur� 
electrocasnic�! Video, audio. La noi erau a�a magazine mari, cu 2–3 etaje �i 
nu întâlneam nimic de genul acesta. Erau electrocasnice de marca: SHARP, 
Panasonic, de firm�, importate din Pakistan. Ei transportau acolo marfa lor, 
citrice, iar de acolo importau aparatur� audio, video, haine. Dar ce pepene 
verde cre�te acolo, aici a�a ceva nu am v�zut. Struguri foarte dulci, care î�i 
iau ce este mai bun de la natur�.  

I. X. – Povesti�i-mi despre femeile lor. 
N. A. – Femeile poart� parandja. Au partea lor din cas�, servesc ceai 

la oaspe�i �i dispar. A�a cum este format, nu po�i distruge tradi�ia lor. 
Femeile se cump�r�. Încarc� ma�inile foarte înalt. Ne serveau deseori cu 
struguri. Eu cred c� orice popor depinde cum te compor�i, a�a se va 
comporta �i el cu tine. Sunt un popor înapoiat, nu po�i a�a u�or s�-i dirijezi. 
Este o mare diferen��, au alt� mentalitate. Era convenabil în acel moment 
s�-i �ii în starea aceea. �i faci ce dore�ti.  

I. X. – Ce-mi pute�i spune despre comandan�ii de câmp? 
N. A. – S-au manifestat în perioada când eu deja venisem din 

Afghanistan. În acele momente erau, dar nu a�a de populari. Am s� v� spun 
de ce nu aveam încredere în armata afghan�. Era opera�ie în Panjshir. Dou� 
luni de lupt�. Transmitem armatei afghane, iar ei se opresc acolo, î�i fac 
baz� în Panjshir, nu reu�im s� ajungem la unitatea noastr� c� ei de acum s-
au �i predat. Nu era niciun schimb de foc. Dup� ce am revenit în Uniune, 
urm�ream presa, îmi era interesant ce se întâmpl� acolo... 

I. X. – Se spune c� erau rela�ii social-economice dintre alia�i �i 
rebeli? 

N. A. – Nu, în acele momente eu înc� multe nu în�elegeam. Cu 
timpul am în�eles c� ei vroiau bani pentru prelucrarea p�mântului, un 
anumit procent. Dar poporul lucra. M� uitam cum lucrau pe c�ldura ceea, 
sub acel soare puternic. Pentru bani la ei se putea cump�ra orice. Se putea 
cump�ra orice informa�ie. Pl�tesc �i pentru apa din arlâc, acolo sunt multe 
nuan�e. Asia Mijlocie are surprizele sale. Acolo totul: locul, vântul, 
temperatura, apa, aerul toate împreun� constituiau o atmosfer� din cele mai 

                                                 
64 B�utur� r�coritoare olandez� preg�tit� din citrice, asem�n�toare cu FANTA. 
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sufocante. S� te adaptezi acolo era foarte greu, dar la dorin�� po�i tot. 
Poporul e s�rac, f�r� nicio greutate îi po�i cump�ra. Se mai întâmpla a�a. 
Era programat� o ie�ire dintr-un loc în altul. �tie numai comandantul 
afghan �i comandantul nostru, dar informa�ia se r�spândea foarte repede. 
Multe opera�ii erau compromise din aceste considerente. Dar noi pierdeam 
într-un loc, dar câ�tigam în altul. Au c�zut mul�i în acest r�zboi. Nu-mi vine 
a crede c� cifra e corect� referitor la cei c�zu�i în Afghanistan. Au afirmat 
cu exactitate c� nu se �tie cifra exact� a celor c�zu�i în lupte. Chiar nici în 
brigad� nu se �tia câ�i oameni erau c�zu�i. Odat� s-a spus un num�r, alt� 
dat� alt num�r. Se spunea ba c� 13 000, mâine – 14 500, sau 15 500, de ce 
aceste cifre se schimb�? Înseamn� c� nu se �tie cifra exact�. Nimeni nu �tia 
exact. �i în ziua de azi nimeni nu �tie num�rul exact.  

I. X. – V� mul�umesc foarte mult.  
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„LA NOI ERA… S-A FORMAT O GRUP� DE OFI�ERI 
CARE AU PROTESTAT ÎMPOTRIVA R�ZBOIULUI” 

 
Anatol – Serviciul militar: 1987. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a 

fost realizat în 15-16 noiembrie 2002. Casetele nr. 29/II, 30/I. 
Mi�a – Serviciul militar: 1984–1986. În Afghanistan a fost în serviciul de 

paz� al �efului unit��ii militare din regiune, tanchist, lunetist. Interviul a fost realizat în 
15-16 noiembrie 2002. Casetele nr. 29/II, 30/I/. 

Nicolae – n�scut în anul 1959. Serviciul militar: 1981. În Afghanistan a 
fost comandant al unit��ii de infanterie. Interviul a fost realizat în 15-16 noiembrie 
2002. Caseta nr. 29/II, 30/I. 

Z. – Serviciul militar: 1982, 1986. În Afghanistan a fost ofi�er, inginer-
mecanic, buc�tar. Interviul a fost realizat în 15-16 noiembrie 2002. Caseta nr. 29/II, 
30/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
A. – Anatol.  
M. – Mi�a.  
N. – Nicolae. 1959.  
Z. – Ofi�er. 
I. X. – Referi�i-v� la momentul încorpor�rii în cadrul 

serviciului militar al Uniunii Sovietice. 
A. – Am fost încorporat în � 87. Aici, nu departe.  
M. – � 84, octombrie.  
Z. – În martie � 82.  
N. – Mai � 81.  
I. X. – Povesti�i-mi despre ucebk�. 
Z. – Ucebka am f�cut în ora�ul Nicolaev.  
A. – Ce s� v� povestesc, cum umblam murdari? Ne preg�teau fizic 

bine. Fug�real� în fiecare diminea�� câte 14 km. Mâncare, nimic. Fumat, 
nimic. Iaca ce era armata sovietic�. Dar ce la pu�c�rie te hr�nesc mai bine. 
Am petrecut carantina o lun� de zile. Ne-au înv��at s� conducem 
KAMAZUL. A�a am �i început s� slujesc.  

Z. – 18 ani �i mergi prin mun�ii Afghanistanului cu bombe.  
M. – Ne-au înv��at s� conducem tancuri, dar nu am terminat.  
N. – Eu în A�habad am fost tot în ucebk�.  
I. X. – Momentul când a�i aflat c� ve�i face serviciul militar în 

Afghanistan. 
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Z. – Pe noi ne trimiteau în deplasare ofi�erii. Aveam pa�apoarte, 
cum trebuie. În anul 1986 eram în deplasare. În primii ani îi trimiteau pe 
ofi�eri.  

A. – Eram 20 de oameni. Am zburat în Termez, acolo am petrecut 
carantina. Când am venit acolo eram în coloan�. Peste patru zile ne-au spus, 
eram 40 de oameni, dintre care 20 de moldoveni, am primit jur�mântul �i 
apoi am plecat.  

M. – Nou� deodat� ne-au spus. Am terminat ucebka �i deodat� a 
venit ordinul �i ne-au înc�rcat 300 de b�ie�i �i ne-au dus în Afghanistan. 
Acolo am fost ale�i cu înc� 8 b�ie�i în serviciul de paz� al �efului militar din 
regiune. Un an �i 8 luni am dus-o.  

N. – Nou�, de odat� când am ajuns în ucebk�, ni s-a spus: 80% se 
vor duce în Afghanistan. Suntem preg�ti�i pentru Afghanistan. A�a a �i fost. 
Când am terminat ucebka au venit �i, cum a fost comand�, Kandahar, 
Bahram, Kabul �.a.m.d., tot veneau �i luau comenzile. Când 10 oameni, 
când 20. Când �i cât trebuia. A�a am nemerit acolo.  

I. X. – Func�ia militar�? 
Z. – Mai multe func�ii am avut. Am fost inginer-mecanic �i alte 

func�ii, chiar �i buc�tar, f�ceam mâncare la solda�i, c� nu avea cine. La baie 
îi duceam pe solda�i. Primeam armament, îl distribuiam, îl modelam. Sta�ii 
diesel electrice de câmp, treceau prin mâna mea, prin baza noastr�. Le 
reparam, le mai f�ceau �i le trimiteau pe câmp. Mai multe func�ii. Era 
armat�, era r�zboi.  

A. – �ofer.  
M. – Tanchist. Eu am fost la infanterie. Am dus slujba pe zenitk�, 

lunetist. Cu Makarov subsuoar�, cu aceast� chestiune am umblat toat� 
slujba.  

N. – Comandant de sec�ie în infanterie, pe BTR.  
I. X. – Era zampolit în Afghanistan �i ce v� povestea? 
A. – Acolo erau ac�iuni militare… 
Z. – Nu era a�a ceva. Eu dac� eram în Kabul. La noi era… s-a 

format o grup� de ofi�eri care au protestat împotriva r�zboiului. Mul�i au 
fost prin tribunal, unii s-au împu�cat, nu-�i spun familii. Erau foarte buni 
ofi�eri acolo, aveau diverse posturi care intrau în grupa aceasta, care f�ceau 
protest împotriva r�zboiului. �i tribunal a fost, multe, multe erau. 

I. X. – Au fost ceva informa�ii publicate? 
Z. – Acolo nu, am auzit dup� aceasta. Am auzit în Moscova ceva-

ceva, dar acolo f�ceau… dar erau ofi�eri în grupa aceea.  
I. X. – Prin ce metode se protesta? 

52 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

Z. – Era o organiza�ie de ofi�eri. F�ceau peti�ii �i trimiteau la 
Moscova.  

N. – Din prima zi când am ajuns ne-au luat în Camera leninist� �i s� 
scriem acas� drept. Am ajuns� anume în Afghanistan. S� spunem c� nu-i 
nimic stra�nic. Aici mai lupt� b�ie�i. Noi, e clar lucru, nu am scris de r�u, ca 
s� nu se deranjeze mamele. Le-am scris c� în Afghanistan, dar totul e bine, 
totul e normal, nu se împu�c� nu-i nimic. �i atât, ca atare politic� nu prea 
tare f�ceam. Nu era când. Aveam de lucru mult.  

A. – Eu primeam înc�rc�tura �i d�deam înc�rc�tur�. Odat� pe lun� 
intram cu KAMAZ-urile în Uniune. Apoi în leg�tur� cu contrabanda nu ne-
au permis.  

Z. – Nu erau afghanii a�a de r�i, dup� cât îi f�ceau. Eu aveam �i 
prieteni printre ei. Formele acestea de protest erau la urm�, în � 87 – � 88.  

N. – A fost nevoie s� se întoarc� armata de acolo, de acum nu mai 
era încotro. Proteste taciturne erau �i atunci, chiar �i ofi�erii ne spuneau: ia 
mai �ede�i, m�i b�ie�i pe dup� pietre, nu v� scula�i. �i pe mine m� a�teapt� doi copii 
acas�, dar �i pe voi.  

Z. – În ultimii ani în brigada de asalt to�i erau mici, niciunul mare 
nu era. To�i erau de 1,5–1,6 m. La urm� luau de acei mici. S� se poat� 
ascunde pe dup� pietre, râpi.  

A. – Acolo erau mercenari.  
Z. – În Germania am fost �i am întâlnit un afghan, care tr�ie�te în 

Germania, fost ofi�er, hatov�y, poli�ai, din cercetare, vorbea chiar în limba 
rus�. Mi-a spus c� a slujit în Kabul, cu ru�ii era greu, dar �i mai greu era 
când s-au dus. Au venit talibanii.  

I. X. – Cum erau rela�iile dintre soldat �i ofi�er? 
Z. – La fel.  
N. – La noi epole�i nu purtau, dar tot se �ineau olecu�� mai pe sus. Ei 

vroiau s� arate c�-s mai sus, dar nu reu�eau întotdeauna. Ofi�erii care nu 
rezistau plecau înapoi în Uniune.  

I. X. – Rela�iile soldat–soldat, dedov�cina? 
Z. – Unde am fost eu nu era dedov�cin�.  
A. – Acolo trebuia s� fie ordine. Puteau s� te boc�neasc� c� nu 

m�nânci, în Uniunea Sovietic� puteau s� ia mâncarea de la cel tân�r, dar la 
noi era invers. Acolo sunt multe boli �i trebuie s� m�nânci bine, ca s� le 
evi�i. Dar nu era a�a o dezordine.  

Z. – La noi erau rela�iile bune, m�car c� erau diferite na�ionalit��i. 
M. – Nu a fost. Invers îi �ineau pe cei tineri mai ceva ca pe frate. S-a 

întâmplat c� unul s-a îmb�tat, s-a dus la un maladoy �i i-a tras un pumn, acela 
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s-a dus a luat automatul. �i de atunci, adic� nu �tiu mai înainte, dar la noi 
a�a s-a întâmplat �i gata, �i ofi�erii, to�i se temeau de solda�i.  

N. – Nu-i în aceea c� se temeau, dar c� era o stim� unul fa�� de 
altul. Cel mai tân�r, care a venit, îl stima pe dedu�ka �i acesta mai b�trân îl 
înv��a întotdeauna. Alteori îi �inea �i ap�rarea. Dar dedov�cina ca atare în 
cazarm�, c� eu nu am s� sp�l podelele, las� s� spele el, c�-i maladoy, dar 
înainte am s� m� duc eu, dar nu el. Iaca cum era, dar a�a ca s�-l jigne�ti, ca 
s�-l bat� nu era. Nu era sens. Cu el trebuie s� lup�i mâine, cot la cot, prin 
acoperire reciproc�.  

M. – Putea s�-�i dea un glon� în cap �i s� te distrug�. Dac� el merge 
din urma ta.  

I. X. – Imaginea armatei afghane, aliate. 
Z. – �arandoy era cum la noi era jandarmul, carabinierii, dar hatov�y 

apar�ineau de armat�.   
N. – Aveau �i ei, ca �i noi, o armat� de rând.  
A. – Ei 8 ani f�ceau slujb� �i pe urm� se duc s� lucreze în band�, 

înapoi iar vine în armat�. Când se duceau la opera�ii, întorceau capul. 
N. – Este interesant cum îi luau în armat�. Noi înconjuram un 

ki�lak. St�team în ambuscad�, dar din partea ceea mergeau ai lor. Erau 
verifica�i to�i b�rba�ii, care au documente, c� au slujit e bine, care nu, hai la 
armat�. Pân� la 50 de ani, merge ca recrut. Noi �ineam ca s� nu treac�, s�-i 
înhame pe to�i, îi îmbr�ca, îi înc�l�a pe to�i �i-i luau în armat�. A doua zi 
fugeau la du�mani. A�a îmbr�ca�i �i înc�l�a�i. Era interesant.  

Z. – La ei titlu de ofi�er se cump�ra pe bani.  
M. – Cu ei nu prea am avut a�a leg�turi. Permanent eram în 

deplasare.  
A. – În ’ 86 au retras 6 regimente. Dar pe ru�i nu-i ghidezi u�or, au 

retras tehnica veche �i au adus înapoi alta nou�. Retragerea solda�ilor: se 
înapoiau solda�ii care oricum se demobilizau, dar înapoi veneau tinerii, chiar 
de dou� ori mai mult. Era mai greu cu avioanele în Bahram. Nu erau de 
acum a�a multe coloane. În � 87– � 88 s-a utilizat toate acestea.  

Z. – În Kabul veneau �i în ’ 88 ma�inile cu bombe, de trei tone, 
cinci tone. O singur� bomb� în KAMAZ, acelea le aduceau când m-am dus 
eu acas�.  

I. X. – Imaginea du�manului: portul, tactica de lupt�? 
A. – Era r�zboi de partizani.  
Z. – Englezii au fugit de acolo în 1911, i-au t�iat pe to�i, care au 

dovedit s�… W. Churchill doar a slujit în Kabul, locotenent, �i el a fugit, 
apoi ce s� mai zic de ceilal�i? Afghanii au tot… nu sunt ca europenii, dar 
nici ca asiaticii. Ei au a�a o mentalitate: ori tu e�ti prieten, ori tu e�ti 
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du�man. Mijlocul la ei nu este. Nu este consensul, cum este la noi, la 
europeni. Doar la oamenii civiliza�i este consensul. Dar la ei nu exist�. Ori 
tu e�ti prieten, ori tu e�ti du�man, mijlocul nu exist�. Ori tu ai venit cu 
r�zboi �i ducem r�zboi, ori ai venit ca prieten �i suntem prieteni.  

N. – Ei lupt� bine. Acela care lucreaz� ziua, acela �i te împu�c� 
noaptea.  

M. – La noi, la baz� a fost a�a: veneau doi pe m�gari �i aveau 
parandja, dar noi eram cu coloana ca s� ie�im în Uniune. Noi credeam c�-s 
femei, dar ei mergeau unul de altul la o distan�� de 1 km �i când se apropie 
mai aproape de KAMAZ au tras acolo �i noi am auzit. I-am înconjurat. 
Când colo erau du�mani, am pus dou� frânghii �i i-am târâit. Comandantul 
coloanei trebuia s� primeasc� medalie pentru aceasta.  

Z. – În partea ceea, la grani�� cu Pakistan, erau baze militare, 
lag�rele unde se antrenau. Erau mul�i germani, americani. Cei mai mul�i 
erau francezi, care îi antrenau.  

N. – Nu-i cunosc, nu i-am v�zut niciodat�. E clar c�-i glum�. Ei ca 
partizanii luptau. F�ceau ambuscade, cel mai des. Ei nu ie�eau în atac 
niciodat�: hai, la ura! Mergea coloana, au aprins prima �i ultima ma�in�, 
dac� a fost posibil, �i încep a ucide, cât dovedesc, dac� nu dovedesc, o �terg 
�i-i tot. A�a era. Ucid pân� când vine ajutorul. Î�i fac treaba cât pot �i când 
simt c�-i bâja au �ters-o. Fiecare ma�in� costa parale, fiecare soldat ucis 
costa parale. Cât costau nu �tiu, se spune c� era un talmud care �i cât costa.  

M. – Un soldat costa 8 mii.  
N. – Eu nu �tiu.  
I. X. – Mijloacele de contrapropagand� folosite de du�mani. 
Z. – Nu cunosc.  
M. – Solda�ii care vroiau s� se duc�, se duceau. La noi era coloana 

39, apoi era din regiunea Poltava, 36 de b�ie�i �i �eful coloanei, tot din 
regiunea Poltava. Timp de o sear� o lep�dat totul �i a fugit. La dou� luni de 
zile i-au adus pe b�ie�i înapoi.  

I. X. – Despre dezert�ri, cine mai vrea s� vorbeasc�? 
Z. – Erau dezertori.  
I. X. – Dac� lu�m propor�ia de na�ionalit��i, care prevalau �i 

din ce cauz�? 
A. – Spre Pakistan emigrau.  
Z. – Acolo era Crucea Ro�ie care îi luau.  
N. – Nu prea am ce spune. La noi a fost unul �i nu �tiu ce s-a mai 

întâmplat cu el. Era de lâng� Moscova.  
A. – La noi nu au dezertat, în Uniunea Sovietic� au dezertat. A 

nimerit un evreu din Chi�in�u… �i când a venit în Afghanistan, înainte de 
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deplasarea coloanei nu mai era. L-au c�utat, �i s-a constatat c� a trecut înot 
Amu-Darya, a întrebat de doi p�stori. P�storul i-a anun�at pe gr�niceri care 
l-au �i prins. L-au trimis în Termez, dar el s-a cerut în Ta�kent. În Ta�kent 
i-a spus c� nu rezist�, acolo e dezordine, acolo e r�zboi, violen��, �i el nu 
poate rezista. L-au îndreptat în Samarkan, tocmai noi am fost în deplasare 
acolo, ajungem acolo, dar el st� într-un cort �i prive�te televizorul: Tu, de 
unde te-ai luat, mutr� de dezertor? A dezertat în Uniunea Sovietic�. Un singur 
evreu a ajuns în Afghanistan �i acela a trecut râul. A fost oprit� coloana de 
ma�ini ca s�-l c�ut�m, dar el era de acum în Ta�kent.  

I. X. – Au fost cazuri de automutil�ri? 
A. – Au fost �i din prostie. Din cauza drogurilor sau se confunda 

ceva. 
N. – Mul�i procedau a�a ca s� se elibereze �i s� vin� acas�. Li se da o 

perioad�. A fost ordine �i despre acei care au vândut �i arme. 
A. – La noi era a�a, orice înc�lcare, dac� ai pierdut automatul, era 

una din cele mai mari pedepse. La noi 13 oameni au fost întor�i în Uniune. 
Eu am venit din spital, am fost �i eu acas�.  

I. X. – Povesti�i-mi despre prizonierii de r�zboi. 
Z. – B�ie�ii nu �tiu. Se ocupa Sec�ia special� de ei.  
M. – La noi erau mercenari.  
I. X. – Despre opera�ii militare. 
Z. – Erau �i din ��ri socialiste �i polonezi erau.  
A. – Erau �i fran�uzoaice…  
I. X. – S-au acomodat b�ie�ii la condi�iile climaterice? 
Z. – Da, s-au acomodat. O lun�–dou� �i te acomodai. 
M. – Dac� ai trecut jum�tate de an în A�habad era asem�n�tor cu 

clima din Afghanistan. Era aceea�i clim�, un pic doar era mai cald.  
I. X. – Ce boli erau r�spândite? 
M. – Era �i tif, �i hepatit�.  
A. – Malaria, holera. 
Z. – Cam acestea erau cele mai r�spândite, mai erau înc�, dar 

acestea erau cele mai principale.  
I. X. – Rela�iile cu popula�ia local�? 
A. – Erau aceia�i du�mani.  
Z. – Eu contact cu ei aveam. Dac� era baz� militar�…  
N. – �i var� �i iarn� purtau ni�te galo�i pe piciorul gol �i nu înghe�au, 

cu cealmaua în cap.  
A. – Erau �i descul�i, �i cu �osete în papuci. Era un frig de nu mai 

puteai, dar ei fugeau descul�i. 
I. X. – Povesti�i-mi despre dukanii lor. 
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A. – Ce este, ce-�i trebuie? Adic�: Cedore, ce me ghe?  
I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie, dup� ce a�i venit din 

Afghanistan? 
A. – Foarte greu, nu mi-am revenit u�or. Aici când te ui�i este cu 

totul alt� psihologie. Desigur acum 15 ani au trecut �i mai avem în 
memorie.  

N. – Da, a fost greu. Dar nu ai ce face. Ne sus�ineam unul pe altul, 
�i rudele.  

I. X. – Au fost �i anumite cauze economice ale interven�iei 
Uniunii Sovietice în Afghanistan? 

N. – Nou� nu ne se explicau cauze economice, ci doar cele politice, 
mai mult se pedala pe motive patriotice. Dac� nu vom intra noi în 
Afghanistan, acolo vor intra americanii. 

I. X. – De Ben Laden, Ahmad Shah Massoud a�i auzit acolo? 
N. – Da, am auzit atunci de Ahmad Shah Massoud. El era atunci 

comandant de deta�ament �i pe urm� a înaintat în grad.  
N. – Ei se înmul�esc �i nu au ce mânca.  
I. X. – Rela�ii social-economice dintre Ahmad Shah Massoud �i 

ofi�erii afghani? 
N. – Nu prea �tiu, dar ceva era. Între ei bandele acelea se în�elegeau. 

Unele bande nu luptau cu noi. Ei ne d�deau pace nou� �i noi lor. Dar ei 
între ei se mâncau pentru bani.  

V. O. – Nu puteau s� împu�te în fra�ii lor.  
N. – Erau lupte pentru sfere de influen��.  
I. X. – B�ie�ii erau preg�ti�i din punct de vedere psihologic de 

acest r�zboi? 
N. – Erau carne de tun.  
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„AM S� M� DUC ÎN �ARA ACEEA, NU ATÂT S� M� 
R�ZBUN, CÂT S� V�D CUM E ACOLO” 

 
Andreeva Svetlana – n�scut� în anul 1963, în satul Cotova, raionul 

Drochia. În Afghanistan: 1988–1989. Buc�t�reas� în cantina ofi�erilor din Kabul. 
Sora osta�ului Bârl�deanu Anatol, c�zut în Afghanistan. La data interviului era 
angajat� la Combinatul de Tutun din Chi�in�u. Interviul a fost realizat în 22 
noiembrie 2001. Caseta nr. 10/I-II. 

 
I. X. – Câteva date biografice. 
S. A. – M-am n�scut în anul 1963, în satul Cotova, raionul Drochia. 

Am absolvit �coala medie, am înv��at de tehnolog, în ramura tutunului, în 
Orhei. Lucrez pân� în ziua de azi la Combinatul de Tutun din Chi�in�u. 

I. X. – Doamn� Andreeva, ce ne pute�i spune despre 
p�mânteanca dumneavoastr� Ludmila Pris�cari? 

S. A. – Am auzit de cazul Ludmilei. Atunci când pe ea au adus-o, eu 
plecam. 

I. X. – Nu v-a fost groaz� s� pleca�i? 
S. A. – A fost ceva �i mai groaznic. Acolo a murit fratele meu. 

Probabil, principala cauz� c� am plecat acolo a constat în moartea fratelui 
meu acolo, în anul 1985. Îmi este greu s�-mi aduc aminte, m� doare tare 
sufletul. În martie ’ 84, el a împlinit 18 ani �i l-au luat la armat�. În ’ 85, l-au 
adus în sicriu, nici nu avea 19 ani, mai avea o lun� pân� a-i împlini. El a 
efectuat stagiul militar în Jallalabad. �i atunci, probabil, la înmormântare, 
cum m� durea atât de tare sufletul, mi-am zis: Am s� m� duc în �ara aceea, nu 
atât s� m� r�zbun, cât s� v�d cum e acolo, pentru noi asta a fost… cine a fost 
acolo, are închipuire cum e, dar cine nu a fost n-are închipuire. Am depus 
cerere la Comisariat, mi s-a refuzat un an de zile, dup� aceea mi-au permis. 
Am ajuns în Kabul, dar nu mi-au dat voie în Jallalabad. Eu am vrut mult s� 
m� duc în regimentul acela. Dar, nu mi-au permis, din punct de vedere 
psihologic, cred – nimeni nu cunoa�te mintea omului 

I. X. – Unde a slujit fratele dumneavoastr�!? 
S. A. – Da, nu mi-au dat voie, din punct de vedere cred c� tot 

psihologic – nimeni nu �tie ce-i în mintea omului. În Kabul am lucrat ca 
chelneri��, în cantina ofi�erilor. Am lucrat un an �i 8 luni. Lucru a fost greu. 
Când le era greu la militari trebuia s�-i îmb�rb�tezi. 

I. X. – Cum aprecia�i b�rba�ii în condi�iile r�zboiului? 
S. A. – Acolo era ceva deosebit. Acolo era cu totul altceva, prietenia 

era tare strâns�. Noi între noi acei care am fost acolo suntem foarte uni�i, 
discut�m tare mult, cu ceilal�i nici n-ai ce discuta, cu ei suntem parc� mai 

58 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

uni�i, de sânge. Când le era greu la militari trebuia s�-i îmb�rb�tezi. Când 
ie�eam la serviciu zâmbeam, iar ei (militarii – n.n.) spuneau dežurnaâ ulybka u 
tebâ65. Eu ziceam c� am dispozi�ie, niciun fel de dežurnaâ, a�a tot timpul m� 
str�duiam s� nu afi�ez c� am �i eu problemele mele. Ei plecau la opera�ii 
tare grele �i când vedeai c� iat� la mas� este omul acesta, mâine poate s� nu 
mai fie, v� spun când puneam pe mas� �i m� gândeam c� el gata nu-i, tare 
mare durere era. Am pierdut numai cât am fost eu în polk unul, care eu îi 
�tiu, au fost mul�i r�ni�i. Acolo erau mai mul�i, dar eu nu-i �tiam pe cei 180 
de ofi�eri din polkul nostru, eu îi �tiam undeva la periferii. 

I. X. – Cum era�i asigura�i cu alimente acolo? 
S. A. – Ne aprovizionau din Uniunea Sovietic�? 
I. X. – Mâncau bine solda�ii? 
S. A. – Fa�� de aici, mâncau mult mai bine. Erau lucruri care eu aici 

nici nu le-am v�zut, am în vedere din Soiuz, eu nici nu �tiam ce-i asta limbi, 
pe�te ro�u, nici acum nu-i posibilitate s� mânc�m, acolo era cu mult mai 
mult. �i pe solda�i mi se pare c�-i hr�neau bine, a�a mi se pare. Solda�ilor ca 
atare, li se da pe lâng� ce mâncau la cantin� �i ceva suplimentar. În privin�a 
mânc�rii era o asigurare foarte bun�, aveau �i bani acolo, mi se pare. 
Primeau nu �tiu câte cecuri �i le transferau acolo în afghani �i noi puteam, 
chiar �i din Kabul, s� ne aprovizion�m. 

I. X. – Ce salariu avea�i? 
S. A. – Mic pe atunci. 120 de cecuri, era mic, desigur; noi eram 

lucr�tori, ofi�erii aveau mai mult, pân� la 240, iar noi mai mic.  
I. X. – Cu cineva dintre ofi�erii cu grad mai înalt a�i avut 

ocazia s� v� întâlni�i în Afghanistan? 
S. A. – …Am fost la o festivitate mai mare, a fost la sfâr�itul lui 

octombrie, erau din mini�tri Yazov �i înc� nu �tiu cine. Asta nu �tiu, mi s-a 
�ters din memorie. Se vede c� a�a am vrut, tare vreau c� asta s� m� ajute 
mai departe s� tr�iesc mai u�or. M-au chemat în �tab �i mi-au spus c� iaca 
a�a o list� care lucreaz� �i mi-au spus: tu, mâine o s� te duci la o ceremonie! M-au 
informat, mi-au spus de cu sear�, mi-au ar�tat unde �i ce ieste, eram patru 
femei. La întâlnire erau Yazov, Nadjibullah.  

I. X. – L-a�i v�zut pe Nadjibullah, cum ar�ta, era cu so�ia? 
S. A. – Nu, nu, erau numai b�rba�i. Partea afghan�, de o parte, 

partea sovietic�, pe de alt� parte, ce vorbeau nu �tiu, eu atunci lucram. Nu 
permitea etica s� ascul�i, dar nici sistemul de securitate. Ne-au spus s� nu 
d�m întreb�ri. �i atunci ne-am întâlnit, dar de discutat, n-am discutat. La 

                                                 
65 Ai o mimic� de protocol. 
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urm� ne-am fotografiat cu el, ne-au filmat, n-am mai v�zut caseta aceea. 
Am discutat, ne-au întrebat de unde suntem, erau oameni mari pentru noi.  

I. X. – Cu popula�ia civil� din Kabul v-a�i întâlnit, cum ar�tau 
ei?  

S. A. – V� spun, am fost prima s�pt�mân�, v� spun cinstit, când ne-
am dus eram oameni normali, cu psihica normal�. Noi nu aveam idee, 
acum este mai clar. Atunci la noi se socotea o via�� permanent�, eram 
îndestula�i, de lucru aveam, bani aveam, atunci ne aranja situa�ia pe noi, am 
plecat ini�ial în Kabul. Prima zi acolo într-un polk ne-a �inut, pe urm� ne-a 
repartizat pe fiecare la polkul lui. În polkul acela nu prea vedeam. A doua zi 
trebuia s� trecem dintr-un cap�t de Kabul la altul, la spitalul militar al 
nostru, ca s� trecem înc� odat� comisia medical�, iar psihiatru, totul, ca s� 
vad� dac� suntem s�n�to�i. Prima zi când m-am dus �i când am v�zut 
oameni, copii mititei câte 10–12–13 ani fugeau dup� ma�in�, dar eu îl întreb 
pe soldatul acela da ce fug ei dup� ma�in� or c�dea pe jos, s-or lovi, zice: 
stai c� amu�. Scoate din rucsacul acela al lui conserve, ce avea, v� spun c� 
aveau �i le azvârle, dar ei to�i gr�mad�. Dar eu întreb de ce azvârli, da el 
zice: tu, �tii c� ei nu au ce mânca acolo. �ti�i prima dat� am v�zut, mi se rupea 
inima, uite copiii no�tri erau hr�ni�i, dar ei acolo, mi se rupea inima. Ie�eam 
la poarta spitalului acela �i ei st�teau �i a�teptau s� le dea ceva. Nu �tiu, n-o 
fost cazuri ca solda�ii s� nu le dea, dar tare sunt r�i copiii de acolo, sunt 
foarte r�i; amu îi jele�ti, da ei pot s�-�i fac� ceva r�u din spate, s�-�i par� r�u 
toat� via�a c� tu l-ai ajutat pe copilul acela. V� spun a�a un caz. Eu am fost 
c�s�torit� acolo. A�teptam ca so�ul meu s� vin� acas�, el patrula în ora�. 
Ora cinci, ora �ase (ora �ase era komendantskii ceas), ce nu vine, m� duc în 
�tab �i întreb: nu �ti�i ce-i cu so�ul? Nu vine, îi ora 7. Noi singuri ne f�ceam 
griji, au sunat �i au spus c� au avut nepl�ceri mari acolo. Da ce? Îi s�n�tos viu, 
principalul? Da, zic. Ce s-a întâmplat, îi întreb, ei nu-�i mai spunem. Vine alb 
ca varul, da ce s-a întâmplat? El era a�a o fire miloas�, bun la suflet (era de 
na�ionalitate rus), un b�rbat care suferea tare mult pentru copiii ceia, nu era 
omul care s� slujeasc� acolo ca atare, �i zice: st�team ast�zi la un post acolo în 
centrul ora�ului, cum la noi GAI66, în jurul ma�inii au venit bachaii (copii) s� le d�m 
ceva s� m�nânce �i cât se foiau pe lâng� noi îi chem s� vie, când v�d vine unul cu o 
geant�, ei mâncau în ma�in�, da acela vine. Am crezut c� vine s�-l hr�nesc �i pe el, dar 
el în timpul ista, în ochii mei buhne�te, acolo în geant� era min� �i venea chipurile l-a 
ma�in�. Când am v�zut asta a�a îmi era de ciud�, eu toat� ziua poate nu m�nânc �i le 
dau lor, iar ei, uite un copil, de vreo zece doisprezece ani avea. 

I. X. – Cuno�teau rusa? 

                                                 
66 Gosudarstvennaia avtomobilinaia inspec�ia (��	
��	������� ������������� ��	������), Poli�ia 
rutier�. 
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S. A. – Noi cu ei vorbeam acolo în limba rus�. �i cu vânz�torii de 
acolo, tot în limba rus� vorbeam. 

I. X. – Majoritatea popula�iei cu ce se ocupa acolo? 
S. A. – Cu kupi-prodai… cu comer�ul. Eu toat� vremea m� gândesc, 

când am ie�it de la Kabul, pe la Salang, n-am v�zut nimic, ce întreprinderi 
lucrau acolo – FANTA. Pâinea, cred c� coceau, era pâine în vânzare. Parc� 
n-am v�zut a�a uzine, unde s-ar fi putut lucra.  

I. X. – Dar cu armata afghan� avea�i leg�turi, de exemplu 
solda�i afghani veneau în unitate? 

S. A. – �arandoy veneau la noi, ofi�erii, militarii. Vreau s� v� spun c� 
aceia erau… �ti�i cum, ziua cu noi seara cu du�manii. Se vede c� poporul 
ista… probabil c� noi nu-i în�elegem, ei luptau pentru p�mântul lor. Dar 
a�a ei î�i ap�rau p�mântul noi atunci eram educa�i s� ap�r�m hotarele, dar ei 
ne considerau ca cuceritori, da nu erau cinsti�i fa�� de noi, eu cred c� nu. Eu 
pân� în ultima zi am fost în polk unde noi le-am dat polkul în primire, noi 
a�a ne-am str�duit… condi�iile de trai n-am ce zice c� au fost luxoase, dar a 
fost toat� vremea curat, atunci când le-am dat caz�rmile, solda�ii au trebuit 
s� dea instala�iile de iluminat, s� fie ori�iunde bine �i curat, dar ei când au 
venit, ofi�eri mari, erau cu stelu�e mari, când au început s� rup� perdele, 
rupeau ca ni�te… a�a… poate �i necesitatea aceasta c� erau s�raci, da’ eu 
consider: dac� era ofi�er de a�a rang mare, nu era priza ceea, Doamne 
fere�te, ceva important. V� spun, când au intrat, eram prezent�, când 
d�deau în primire ai no�tri (sovieticii – n.n.) �i ei când au început a smulge: 
bine, bine, este, hai mai departe, smulgem �i ne ducem... 

I. X. – Apropo, dar în armata sovietic� nu se fura? 
S. A. – Cum s� v� spun, ce s� fure?  
I. X. – Se fura benzin�… 
S. A. – Eu nu �tiu.. 
I. X. – Cum ar�tau femeile afghane? 
S. A. – Urâte, foarte urâte. Cele din Kabul, studentele, erau f�r� 

parandja, majoritatea îns� aveau parandja, nu le vedeai �i a�a când ne 
vedeau pe noi, spuneau ceva, dar noi nu le în�elegeam, cine �tie ce ne 
spunea din urm�, ne uitam �i noi, de multe ori plecam la bazarurile lor. A 
fost a�a un caz. Nu ni se permitea, era foarte periculos, puteai pentru o 
tearf� s� r�mâi f�r� cap. Acolo bazarul era foarte mare, nu aveai pe unde 
trece, aici haine, aici haine, a�a �i acolo. Când acolo patrula. M�i, unde s� 
fugim, se vede c� patrula a aflat �i dac� ne g�sea putea s� ne trimit� în Soiuz, 
unde s� fugim noi, repede în dukane. Aceia: hanu, hanu, vino încoace! Ne-am 
pus jos, iar ei ne-a pus ni�te haine pe noi �i s-au dus. Aveau �i ei interese c� 
suntem acolo, le f�ceam vânz�ri, ne-am întâlnit cu mul�i studen�i din 
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Odesa, Chi�in�u, unul dintre ei, din Odesa mi-a l�sat adrese, veneau vara în 
vacan��.  

I. X. – Cum ar�tau casele afghanilor? 
S. A. – Fratele îmi scria … ca �i Kotovski67 cum lupta, a�a �i noi 

lupt�m. Dar eu îl întrebam: dar cum ei tr�iesc? Grajdul nostru de la vac� e mai 
bun decât casa lor, Doamne fere�te. Mai ales, Kabulul, la Kabul au 
acoperi�, da na�ionalitatea asta paštun�, apoi ea locuia în colibe, nu v� pot 
spune ce s�r�cie este acolo. Stau �i m� gândesc, da de unde s� aib�? Dar ce 
s� lucreze acolo într-adev�r, n-ai cu ce s� te ocupi. Ori cu r�zboiul, 
vândutul, eu socot c� ei tr�iesc doar cu ajutorul umanitar. Alt� surs� de 
existen�� nu au. 

I. X. – Citrice erau? 
S. A. – Erau, în Kabul cump�ram.  
I. X. – Ce clim� era acolo, cum v-a�i acomodat acolo? 
S. A. – M-am acomodat tare u�or. Acolo era cald �i aerul uscat. Cu 

ploaia oleac� mai greu, acolo nu-�i trebuia cizme, haine scurte toat� iarna. 
I. X. – Coresponda�i cu cei de acas�? 
S. A. – Când a murit fratele meu eu… am dou� surori, una în sat �i 

alta în Chi�in�u, �i p�rin�ii. Asta din Chi�in�u �tia c� m� duc, dar în sat nu 
�tia nimeni. Închipui�i-v�, o aduse-se pe Liuda �i peste o s�pt�mân�–dou� 
m-am dus eu. M-am dus în sat la p�rin�i, le-am spus c� plec în Mongolia �i 
mi-am luat r�mas-bun, le-am spus c� eu nu �tiu când plec precis da peste o 
s�pt�mân� eu cred c� plec, da mama plânge. Când am venit acas�, peste 
vreo doi ani, st�team la sora mea cu mama �i vorbeam a�a. Mama st�tea în 
picioare lâng� dormitor �i eu cu Silvia (sora) discutam a�a, da ea zice: tu n-ai 
ceva privilegii? Da mama de unde zice: da ce privilegii poate s� aib�? Da ea zice: 
m�mic�, înc� nu �tii c� fiic�-ta a fost în Afghanistan? Da mama face: of, of da când? 
Mama mea î�i pierdea atunci cuno�tin�a. Mam�, zic, am fost, dar sunt vie 
s�n�toas�! Da ea o început s� plâng�: Sveta, te-ai gândit când ai f�cut lucrul ista, eu 
am pierdut unul? Eu zic: mam�, eu sunt norocoas� în via��, eu n-am fost la lupt�, 
Tolea a fost la lupt� acolo, da eu n-am fost la lupt�, am lucrat acolo. Dac� aveam s�-i 
spun avea s-o… doar�, dup� fratele meu s-a îmboln�vit tare… În armat� 
am în�eles oamenii, în primul rând… aici pot s� te am�geasc�, s� te vând�, 
acolo nu te vindea niciodat�… copiii sp�lau ma�inile, iat� cu ce se ocupau 
copiii acolo… mun�ii Kabulului, acolo în vale nu era toat� vremea, m� 

                                                 
67 G.I. Kotovski (24.06.1881, Hânce�ti, Basarabia – 06.08.1925, Birzula, regiunea Odesa, Ucraina), 
aventurier din r�zboiul civil (1917–1922) din Rusia sovietic�, „lupt�tor pentru puterea sovietic� în 
Moldova” Vezi Enciclopedia Sovietic� Moldoveneasc�, Vol. 3, Chi�in�u, Redac�ia Principal� a 
Enciclopediei Sovietice Moldovene�ti, 1972, p. 465. 
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uitam acolo �i ziceam: Doamne, de s-ar duce odat� acolo s� v�d ce-i dup� el. Era 
foarte interesant. 

I. X. – N-a�i fost? 
S. A. – Am fost dup� aceea, de-amu cu coloana dup� aceea ni se da 

voie, da a�a ni se da voie, în polk �i nic�ieri… A fost Edita Pieha. 
I. X. – Descrie�i-mi o zi obi�nuit�. 
S. A. – Acesta e un b�iat din satul meu vecin (îmi arat� pozele – n. 

n.), cine m� întreba îi spuneam c�-s din Chi�in�u, de team� ca s� nu afle 
p�rin�ii mei. Vine el �i s-a a�ezat la prima mas�, s-au dus to�i ofi�erii numai 
el o r�mas, i-am pus pe mas�, v�d c� se uit� la mine, face: Buna ziua. Am 
tres�rit dac� tot în limba rus� acolo. Buna ziua, da de unde v-a�i luat? Da el 
zice: Da eu �tiu c� sunte�i moldoveanc�, de unde din Chi�in�u, da �ti�i c� a�a sem�na�i. 
Da cu cine seam�n? Da el unde face: nu �tiu cu cine, dar sem�na�i, îmi aduce�i 
aminte nu �tiu cu cine. Da el face: da de unde sunte�i? Da eu zic: nu spun de unde, 
fiindc� p�rin�ii mei nu �tiu unde-s �i nici nu vreau s� �tie. Spune, n-ai grij�. În�elege-m� 
corect, p�rin�ii nu �tiu unde-s �i nu a� vrea s� m� dau de gol, ca s�-i omor dinainte de 
vreme. Bine, nu te teme, n-am s� spun la nimeni. Din satul Cotova. Din Cotova? El 
zice: Eu am cunoscut un b�iat din Cotova, a murit, mi-a spus c� l-a înv��at... Apoi, 
unde face: eu pe tine te-am v�zut la mort. Dar eu zic: Cred c� acolo m-ai v�zut. Mi-
a povestit despre fratele meu multe, când era el student �i zice: Vezi, cum e 
lumea, te-am v�zut acolo, m� rog, nu m-am apropiat s� v� salut am fost din partea 
elevelor (e vorba de Vl. Furtun�). 

I. X. – Cum a�i cunoscut-o pe Olga C�p��in� în Afghanistan? 
S. A. – A fost transferat� dintr-un polk în altul. Ne cuno�team acolo 

moldovenii, am f�cut cuno�tin�� cu ea. Este un om foarte, foarte romantic, 
scrie poezie. Am vorbit personal cu Edita Pieha. 

I. X. – Când v-a vizitat? 
S. A. – În � 88, prim�vara. Acolo vin mul�i arti�ti. Rozenbaum (în      

�87, iulie) se creau condi�ii pentru oamenii care erau acolo, f�cea mult statul, 
dar iat� c� acum ne uit�, p�cat. Atuncea, la nunt�, erau o parte, deoarece 
majoritatea erau la opera�ii. Nu mi-am dorit niciodat� nunt� mare, a�a cu 
prietenii… 

I. X. – Dar cu p�rin�ii? 
S. A. – �ti�i acolo, cine era cu tine, era �i p�rinte �i tot. Era o 

prieten� acolo cu vreo 5–6 ani mai mare, ea îmi era �i mam�. Era rusoaic�. 
Din moldoveni era Olga, Volodea, doi fra�i moldoveni. Volodea a adus o 
caset� moldoveneasc� �i am dansat cu el o moldoveneasc�. Acesta e 
Volodea Topal� din Ungheni, vorbitor de limba rus�. �in minte multe 
opera�ii, era interesant când plecau solda�ii la opera�ii, cum îi petreceam noi, 
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noaptea se duceau. Iaca în sâmb�ta Pa�telui din � 88, �in minte c� toat� 
lumea în biseric�, iar noi înspre diminea�� ne-am sculat �i petrecem b�ie�ii. 

I. X. – Era�i credincioas� în vremea aceea? 
S. A. – D � apoi, cum? Cred �i acum, toat� vremea am crezut.  
I. X. – Acolo, în Afghanistan, probabil �i mai tare s-a înt�rit 

credin�a.  
S. A. – Da, da, întotdeauna când era ceva mai greu m� rugam. 
I. X. – În Afghanistan b�ie�ii se gândeau la Dumnezeu? 
S. A. – Foarte mult. Se zicea, când era cel mai greu: of Doamne, 

p�ze�te-m�. To�i aveam, care cruciuli��, acum se poart� de fudulie, da atunci 
o ascundeau. Dac� aici are vreo dou� stelu�e se vede o diferen�� mare, dar 
acolo între solda�i �i ofi�eri prietenia era mai strâns�. Putea s� mearg� 
comandantul pe lâng� soldat, iar soldatul s� nu-i raporteze. Venea câte unul 
din Soiuz �i cu mintea asta a lor: de ce nu ne dai onorul? Peste o s�pt�mân�, 
dou� vedeau c� nu se d� onorul, se da doar oficial, dar a�a – nu. 

I. X. – E drept c� ofi�erii umblau f�r� epole�i? 
S. A. – Unii aveau, al�ii nu. Îmi pare r�u c� în acest r�zboi au fost 

b�ga�i copii �i luptau cu du�mani (a�a îi numeam noi), dar ace�tia erau 
oameni înv��a�i, militari, care �tiau func�ia. 

I. X. – Erau mai bine preg�ti�i decât armata sovietic�. 
S. A. – Un b�iat mi-a spus cum a murit fratele meu… Fratele numai 

ce ie�ise din spital. (…) Seara l-au r�nit �i pân� diminea�a a murit. Când l-au 
r�nit era … con�tient – vorbea. La prima opera�ie militar� a fost r�nit cu un 
cartu� special – care intr� în om �i nu iese, dar d�râm� tot �i apoi iese. 
Prima opera�ie au f�cut-o �i inima s-a oprit, ei au crezut c� gata… Pe urm� 
iar inima s-a pornit. La a doua opera�ie nu au putut s�-l salveze. La a�a ran� 
nu scap� nimeni. De trei ori inima se pornea �i apoi se oprea, el vroia s� 
tr�iasc� �i când au ie�it medicii ceia, unul din ei au spus: … A dorit mult, 
foarte mult s� tr�iasc�! Când îl duceau la morg� era înc� c�ldu�, inima se 
oprise, dar el era înc� c�ldu�. Se p�rea c� î�i va reveni �i vor fi chema�i 
medicii. Cu p�rere de r�u, mul�i b�ie�i a�a au murit. 

I. X. – Descrie�i-mi o zi obi�nuit�? 
S. A. – M� sculam la ora 6 diminea�a, la 6 �i 10 ie�eam din cas�, 

osp�t�ria era cam 10–20 metri de mine m� duceam acolo, �tergeam mesele 
ca s� fie curat, dac� era murdar ni se t�iau premiile, venea foarte des 
controlul (sanepidul), venea pe nea�teptate, diminea�a, seara, puteau veni �i 
diminea�a, c� n-ai reu�it s� deschizi ochii c� de-amu îs lâng� tine. �i cum m� 
sculam m� duceam �i �tergeam mesele, oalele le puneam în cuptor �i la ora 
7 deschideam buc�t�ria, serveam ofi�erii într-un ceas de vreme… ofi�erii 
mâncau separat, diferen�� nu era mare, deosebit�. Buc�tarii se consultau: 
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M�i, ce mânca�i azi? dar voi? S� nu fie la fel ca�� ca aceea hai s� schimb�m. Nu era 
deosebire mare. Pe urm� ne duceam un ceas de vreme, apoi pune iar 
mesele…  

I. X. – Ziare primea�i din Uniunea Sovietic�? 
S. A. – Era bibliotec� foarte bun� atunci, nu se da voie s� scrii, ce se 

scria?  
I. X. – Avea�i impresia c� ru�ii au venit s�-i elibereze pe 

afghani sau a fost o dezam�gire? 
S. A. – Nu… Într-adev�r am crezut… poate din cauz� c� am fost 

educa�i… iat� �i amu v�d c� asupre�te cineva, dar atunci credeam c� noi 
eliber�m… pe ei nici nu-i în�elegi, când îi eliberezi �i când nu… acum cu 
Ben Laden, iaca ei au tr�it atâta timp cu ei de ce popula�ia nu s-a r�sculat? 
Era bine, înseamn� c� cum au venit americanii… mergeau ru�ii înainte de 
opera�ii �i le eliberau ora�ele �i ei pe urm�… c� au eliberat… ru�ii pierdeau 
�i ei mergeau din urm� a�a �i acum cred c� americanii le elibereaz� ora�ele 
da ei merg înainte… sunt un popor pe care nu te po�i baza, ori nu vreau, 
chiar atâta… poate c� �i muncesc, dar n-am v�zut odat� unii care s� 
munceasc�, în afar� de vânzare, n-am v�zut. Pe dealurile celea… nici n-au 
de fapt unde, da nici nu i-am mai v�zut s� munceasc�, s� construiasc�, tot 
ru�ii construiau casele lor, solda�ii lucrau acolo... unde �i c�tai ei se rugau, 
cum e ora de rug�, tot în mijlocul drumului �i rug�ciuni… cu Coranul în 
mân� �i cu pu�ca sub cap, nu era chiar a�a credin��, la noi credin�a e 
liber�… 

I. X. – Un moment care va impresionat cel mai mult? 
S. A. – S�r�cia… pân� acum când m� uit m� doare inima �i, din 

p�cate, nu putem… fie ce ar fi. Orice �ar� ar fi în Afghanistan, nimeni n-o 
s�-i ajute, nimeni n-o s�-i cucereasc�, nimeni…. compania american� n-o s� 
câ�tige, o s� ias� tot a�a ca �i ru�ii, înceti�or, cum am ie�it noi… eu n-a� zice 
cu ru�ine, odat� �i odat�, trebuie s� se termine conflictul acesta, ajunge 
atâ�ia mor�i. Ei sunt un popor care nu în�elegi pentru ce lupt�, nu-i în�elegi, 
eu v� spun, ziua cu noi seara cu voi; ori lupta�i contra noastr� �i spune�i 
vrem singuri s� ne facem gospodari în casa noastr�, ori – nu… ei ca ni�te 
taracani68, ziua nu-i vede nimeni… ce m-a impresionat când am ie�it… dac� 
g�si�i pe cineva care o ie�it pe 15 februarie, s� v� spun, nu ca în poveste, a�a 
am memorizat când am ie�it din Kabul, cam pe 6 februarie �i pe 15 am ie�it 
la grani��, am mers pe zi 2–3 km, era coloana foarte mare. Era iarna, om�t, 
Salangul nu-l puteam trece, ma�inile noastre, ni�te ma�ini noi �i bune, dar 
nu le puteau trece, se oprea coloana �i toate ma�inile care nu se puteau 

                                                 
68 Gandaci de buc�t�rie. 

65 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

ridica, le d�deau în pr�pastie, atâta pierdere, tehnic�, îns� f�r� niciun mort, 
numai un singur incident, a c�zut o ma�in� în pr�pastie cu un soldat, mai 
mult – nimic. Nu ne-au împu�cat – drept c� acolo a mers ni�te tratative de 
pace. O fost provoc�ri, acolo eu �in minte ultimele zile în ultima s�pt�mân�, 
veneam, eram numai eu din femei, eu le f�ceam de mâncare, eu îi serveam 
�i nu serveam to�i ofi�eri, eu eram unica �i nu puteam… îl întrebam pe 
comandant, cu avionul ne duce pe to�i… când seara vine �i ne zice, nu 
avem radiogram�, plecam în coloan�. Au venit din Ural, nu �tiu de unde, 
ni�te femei de amu era civili, ni�te rachete �in minte c� le împu�cau, atunci 
când le împu�cau, �in minte c� se cutremurau tocmai �i a�a o lumina�ie, c� 
era sear� �i când începea se f�cea ziua… împu�cau �i spuneau c� au ajuns 
tocmai în Kandahar, a�a putere… când am ie�it, m� uitam la satele lor, ars 
era totul, nu era o cas� întreag�, se vede c� tot pân� la urm� s-au în�eles 
între ei ca s� se duc�, atunci nu era cel mai mare… s-a în�eles cu du�manii, 
ca s� dea voie la armat� mai departe, ca s� nu împu�te mai departe �i într-
adev�r am ie�it bine. 

I. X. – E corect c� la hotar armata a fost primit� cu flori? 
S. A. – A fost ca în poveste, ce sim�eam noi atunci, ce bucurie, îmi 

venea s� sar din ma�in� din mers, îmi era tot una, cine era acolo, ne 
a�teptau mul�i din polkul nostru, care au ie�it �i ne a�teptau acolo în 
Uzbekistan. �i într-adev�r, cu flori ne a�tepta, când mergeam spre Soiuz 
încoace, nu �tiu, poporul afghan era mai aproape de noi, era mai mult� 
putere sovietic�, mai pa�nici, nu �tiu dar acolo, spre Kabul, erau mai 
r�ut�cio�i fa�� de noi �i nu to�i, poate aveau motive. 

I. X. – În unitate la solda�i li se �ineau lec�ii de propagand�? 
S. A. – Da, dar n-am participat… noi eram preg�ti�i de aicea, cum 

s-ar spune. Eu eram în a�a stil educat�, ap�ram hotarele de sud, dac� nu ne 
ap�r�m noi apoi America ne poate ataca… dac� nu ocupam noi 
Afghanistanul, apoi ocupa americanii Afghanistanul, au reu�it ru�ii. Atunci 
a�a eram educa�i, eu niciodat� nu mi-a� educa un copil în acest stil, i-a� 
spune ce-i drept, da pentru noi s�racii, p�rin�ii ce �tiau… 

I. X. – Cum v-a�i integrat în societate când v-a�i întors acas�?  
S. A. – Foarte greu… cu sora mea eram a�a de apropiat�, iar când 

am venit nu puteam suferi, numai pe acei care au fost în Afghanistan. Cred 
c� �i pân� în ziua de azi nu m� pot adapta.  

I. X. – A�i sim�it schimb�ri �i în caracterul dumneavoastr�? 
S. A. – Da, da, eu m-am dus la lucru educat� ca la �ar�, dar când am 

intrat la lucru dup� dou� luni, dup� ce am venit, m-am reangajat la lucru, 
am avut un conflict cu una dintre colege când am luat-o la trei parale a zis: 
Tu e�ti Sveta? Nu mai e�ti cea care ai fost! �eful a zis c� demult a trebuit s� se 
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schimbe… tu nu e�ti Sveta cea care a fost… mai dur�. Pot s� m� ap�r singur�, pe 
când pân� la Afghanistan nu puteam: m� uitam c�-i om mai mare.  

I. X. – Exista în Afghanistan locuri cu denumiri mai speciale? 
S. A. – Când treceam Salangul spre Uniunea Sovietic� era un loc 

care se numea Valea Mor�ii. Se povestea c� demult a fost tentativa Marii 
Britanii de a ocupa Afghanistanul. Un regiment s-a îmboln�vit de malarie, 
militarii n-au putut ie�i. M� uitam la locul acela �i m� lua groaza! 

I. X. – La Salang a�i v�zut cel mai înalt punct? 
S. A. – Da, e atâta de frumos, când te uitai jos… în tunelul 

Salangului (mi se pare c� am �i înnoptat acolo) îmi ziceam: Doamne, Doamne, 
dac� se întâmpl� ceva, aici �i-i cap�tul! Drumul era în spiral�, tare m� temeam. 

I. X. – Ce boli erau în Afghanistan? 
S. A. – Malarie, tif, g�lbeneli.  
I. X. – Ce mâncau afghanii? 
S. A. – Nu �tiu. �arandoy ne invitau acas�, îns� nu încredin�am via�a 

noastr� în mâinile lor, ce s�-mi fac� cap�tul? A�a când mergeam cu ma�ina 
ne uitam cum tr�iesc ei, se vedea c� tare greu. Casele lor erau din lut �i 
gardul era ca o cetate �i nu vedeai ce-i �i apoi era casa ceea mic�, �i copii 
erau a�a de mul�i. 
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„…CÂND NE SUP�RAM LE LUAM LUMINA, APA” 
 

B. Radu – n�scut în anul 1969, în raionul Flore�ti. Serviciul militar: 
1987–1989. În Afghanistan a fost lunetist auto. La data interviului era administrator 
la ziarul Flux. Interviul a fost realizat în 20 noiembrie 2001. Caseta nr. 12/I. 

 
I. X. – Spune�i, v� rog, cum v� numi�i. 
R. B. – Sunt n�scut în raionul Flore�ti, în 1969. M� numesc Radu B. 

În familie suntem doi.  
I. X. – Din p�rin�i n-au fost cineva deporta�i? 
R. B. – Buneii. 
I. X. – Ce studii ave�i �i ce profesa�i? 
R. B. – Superioare. 
I. X. – În ce an a�i f�cut serviciul militar în Afghanistan? 
R. B. – 1987–1989.  
I. X. – Cum a�i fost înrolat ca militar în Afghanistan? 
R. B. – Am f�cut instruc�iuni dou� s�pt�mâni în Ta�kent. Nu ne-au 

spus c� vom pleca în Afghanistan.  
I. X. – Câ�i b�ie�i din Moldova era�i în comisia de preselec�ie. 
R. B. – Vreo 7 b�ie�i din diferite raioane.  
I. X. – Când a�i fost înrolat în Afghanistan? 
R. B. – Cu avionul pân� la Odesa, de la Odesa cu avionul pân� în 

A�habad, din A�habad cu trenul pân� în Ta�kent, din Ta�kent de la 
depozitele militare, noaptea, pân� la Kabul.  

I. X. – Care a fost criteriul de preselec�ie? 
R. B. – Nu a fost o preselec�ie special�, cred c� am nimerit 

întâmpl�tor. 
I. X. – A�i trecut ceva comisii? 
R. B.– Da, toate comisiile. 
I. X. – Când a�i aflat pentru prima dat� de acest r�zboi din 

Afghanistan? 
R. B. – Nu se discuta despre acest r�zboi. Am aflat prima dat� din 

�79, atunci când a început, de la b�ie�i. 
I. X. – Care era în opinia dumneavoastr� cauzele r�zboiului 

din Afghanistan? 
R. B. – C� era invazie american�, c� trebuia s� vin� bazele militare 

americane �i s� se instaleze la grani�ele de sud ale ��rii �i se ap�rau ca atare 
grani�ele de sud ale ��rii.  

I. X. – Asta vi se spunea în armat�? 
R. B. – În armat�.  
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I. X. – Familia, prietenii ce credeau despre acest r�zboi, din 
coresponden��? 

R. B. – Discu�ii nu prea au fost… 
I. X. – Conduc�torii sovietici afirmau c� se ajutau afghanii? 
R. B. – Da, atunci a�a se afirma. Da acum deja �tim adev�rul cu 

to�ii.  
I. X. – Poate fi calificat r�zboiul din Afghanistan drept ajutor 

interna�ional? Avea�i  sentimentul c�-i ajuta�i pe afghani? 
R. B. – Atunci, da, am �i medalii de la pre�edintele ��rii, atunci se da 

la to�i. În sate noi dam lumin� la afghani, ap�? 
I. X. – �i când v� sup�ra�i… 
R. B. – …când ne sup�ram le luam lumina, apa.  
I. X. – Rela�iile dintre popula�ia local� �i armata sovietic�? 
R. B. – Un târg mare… în ki�lak tr�ia lumea civil�. Tr�ia lumea 

civil� care-�i lucra p�mânturile �i era o pia�� mare. Noi le vindeam lemn, tot 
ce mai g�seam acolo, în schimb primeam �ig�ri, baticuri69, aur, banii lor, 
votc� �i a�a mai departe.  

I. X. – Exista politruk în armat�? Ce spunea el sau al�i ofi�eri 
despre conflictul din Afghanistan? 

R. B. – Politruk era. Avea o putere mare. O dat� pe s�pt�mân�, ne 
f�cea �edin��, ne explica situa�ia interna�ional� sau cât e de important� 
prezen�a noastr� acolo, cât e de greu de luptat, ei spuneau c� majoritatea 
erau angaja�i ai americanilor, ca atare du�manul principal eram noi… 

I. X. – Unde a�i slujit? 
R. B. – 70 km de Kabul, spre Pakistan, cea mai mare disloca�ie a 

armatei.  
I. X. – Ap�reau discu�ii controversate între solda�i în 

problema Afghanistanului? 
R. B. – Nu se împotrivea nimeni, dac� era cineva care se temeau s� 

lupte puteau s� mearg� la buc�t�rie, poate s� stea doi ani în buc�t�rie.  
I. X. – Au dezertat cineva dintre solda�ii sovietici din unitatea 

militar�? 
R. B. – Nu, nu n-aveau unde, putea s� dispar� pe o s�pt�mân� – 

dou� pe urm� puteau s� vin� înapoi… plecau ca atare azerbaidjenii �i 
tadjicii. Puteau s� fac� ni�te bani tr�ia acolo �i reveneau. 

I. X. – Ceva care vi s-a întip�rit în memorie în Afghanistan. 
R. B. – Mi s-a întip�rit prima zi – era �i fric� era �i oboseal�, din 

A�habad ne-au îmbarcat într-un avion de marf�, am tras un frig mare, era 

                                                 
69 Broboade. 
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var�, îns� avionul la în�l�imea de 10 km era foarte frig �i ne-au coborât tare 
repede. Avionul cobora de asupra aerodromului în form� de spiral�, foarte 
repede, ca s� nu te doboare. La mul�i le curgea sânge din nas, timpanele nu 
le mai sim�i, a coborât repede, numai am coborât ne-au desc�rcat, în jur era 
totul foarte negru, o c�ldur� de 50 grade. Pe urm� ni s-a dat ordin s� rupem 
to�i pahoanele70. Ne-au înc�rcat pe to�i într-o ma�in� de Ural �i ne-o dus în 
batalioanele noastre ruse�ti, ne-au dus într-un batalion de paštuni – armate 
de-a lui Nadjibullah, erau to�i de peste 40 de ani, cu b�rbi, aveau forma lor 
cafenie. �i ni�te copii de 18 ani, normal, astea au fost primele emo�ii. Ne-au 
înc�rcat în alte ma�ini �i ne-au dus, ne-au repartizat prin diferite batalioane. 
Asta a fost cea mai mare emo�ie în prima zi.  

I. X. – Câ�i solda�i era�i în deta�ament? 
R. B. – Eram de to�i disloca�i în divizie, divizia în batalioane. A�a ca 

atare eram 13 oameni. 
I. X. – Componen�a na�ional� a solda�ilor? Dar a 

comandan�ilor? 
R. B. – Diferit�.  
I. X. – Dar a comandan�ilor, ofi�erilor? 
R. B. – Ru�ii �i ucrainenii. 
I. X. – Ce a�i slujit în Afghanistan? 
R. B. – Zenicik… mitraliera asta mare care st� pe ma�in�.  
I. X. – Descrie�i-mi o zi din regimul militar din armat�? 
R. B. – Regim strict nu era. La ora 4 ne sculam, pân� la orele 5 �i 

jum�tate erau chestiile proprii (te sp�lai), la 6 �i jum�tate era masa, dup� 
asta se ducea fiecare pe la lucru lui; care de reparat, care de preg�tit, care la 
armament. Mai mult, ziua de lucru era în alt� parte.  

I. X. – Dar era timp s� scrii o scrisoare? 
R. B. – Nu prea… zilele de na�teri nu prea le petrecem… erau 

filme… din concerte... a fost Kobzon. 
I. X. – Unde f�cea�i baie? 
R. B. – Era baie, de�i tr�iam în cort… era baie pentru ofi�eri… 

odat� în zece zile te ducea la baie… aveam cisterne mari, 60 grade de 
c�ldur�, erau fântâni arteziene, se pompau bine, râuri.  

I. X. – Ceva din obiceiurile afghane? 
R. B. – Rela�iile cu popula�ia local� era destul de normal�… timp de 

6–7 ani au înv��at rusa, comunicam cât de cât.  
I. X. – Cum erau casele afghanilor, femeile? 

                                                 
70 Epole�ii. 
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R. B. – Pe femei le vedeam foarte rar. Le vedeam la opera�ii, ca 
atare ele tr�iau în mun�i. Când mergea opera�ia ei se retr�geau to�i în mun�i; 
�i copii �i femei r�mâneau numai b�trânii… 

I. X. – Atunci când decurgeau opera�iile comune dintre 
armata aliat� �i cu ru�i, e drept c� mai întâi în sate intra armata 
aliat�? 

R. B. – Da, ca s� nu fug�…s�r�cie la ei tot timpul a fost, p�mânt ars 
de soare chinuit de vânturi, f�r� ploaie, ploaie numai iarna… se hr�nesc 
foarte prost… diferen�a de temperatur� acolo e foarte mare, iarna ziua la 
20–25 �i noaptea se coboar� la 0, da e un frig, e o umiditate foarte mare… 
broa�tele nu se ascund, broa�tele iarna se târâie…, ei practic erau 
dezbr�ca�i, erau obi�nui�i, pe nimeni n-am v�zut îmbr�ca�i, pe to�i care erau 
acolo… au imunitate.  

I. X. – Ce se întâmpla cu solda�ii bolnavi? 
R. B. – Erau trata�i pe loc, în Uniunea Sovietic� erau transporta�i 

numai narcomanii.  
I. X. – E drept c� înainte de lupte se dau ceva narcotice… 

pentru încurajare? 
R. B. – Acolo fiecare avea…   
I. X. – …despre dedov�cin�? 
R. B. – Cineva trebuie s� spele podelele, cineva trebuie s� a�tearn� 

paturile, s� cure�e lavoarele, cineva trebuie s� m�ture… Cineva trebuia s� 
fac� lucru’ aista, pân� la jum�tate de an f�ceai cel mai negru lucru, iar a 
doua jum�tate de an treceai la post, dup� un an �i jum�tate de amu era mai 
liber. 

I. X. – Ce-mi po�i povesti despre armata afghan�? 
R. B. – Era o armat� slab�, o armat� fricoas�. Dac� vedeau c� pierd 

puteau s� lupte împotriva ta. Mergea înainte �i putea s� împu�te în acela, 
asta era tactica lor.  

I. X. – Cum erau îmbr�ca�i? 
R. B. – Puteau fi �i în civil. 
I. X. – Coresponda�i cu cei de acas�? 
R. B. – N-am vrut s�-i deranjezi pe cei de acas�, spuneam c� lupt în 

Germania. Trebuia s� scrii în toat� ziua �i te întreab� ce scrii. 
I. X. – Poveste�te dac� ai participat la vreo lupt� militar�? 
R. B. – Lupta dura dou�–trei ore. Noi ap�ram coloana, cred c� nu 

ne mai vedeau nici cei care luptau �i nici noi pe ei. 
I. X. – Nu-i un r�zboi care ni se demonstra la televizor, cu 

�antiere etc. 
R. B. – Nu, nu. 
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I. X. – Despre botezul de arme? 
R. B. – Da eu nu mai �in minte. 
I. X. – Cum se prezentau adversarii de lupt�? 
R. B. – Nu intram în contact cu ei… nici nu-i vedeam.  
I. X. – Cum se comportau cu prizonierii sovietici? 
R. B. – Aveau un stil dur, o bun� parte mureau în cariere, erau 

cariere unde lucrau tractori�tii. Odat�, cam pe la mas�, când dormeam �i 
dormind i-au împu�cat întâmpl�tor, în prostie...  

I. X. – Dar ce se întâmpla cu prizonierii du�manilor? 
R. B. – Cu asta eu nu �tiu, se ocupau alte servicii osabi�tii, juri�tii. 
I. X. – Era o preg�tire special� pentru b�ie�ii din Afghanistan? 
R. B. – Nu… în poligon puteai s� te antrenezi de diminea�� pân� 

seara. 
I. X. – Cum erau pe�terile din Afghanistan? 
R. B. – Cine de�inea Salangul de�inea o pozi�ie destul de strategic� 

în Afghanistan, dintre nord �i sud. Era Bahramul unde eram noi, în mun�i, 
da noi eram a�a într-un ki�lak pe lâng� mun�i când am mers seara vreo 20 
km. Pe lâng� mun�i treceau �oferii, dup� ce treceai lan�ul de mun�i mergeai 
vreo 40 km �i era Kabulul, adic� între Jallalabad �i Kabul trebuia 
numaidecât s� treci unicul drum, din 10–20 m stau câte 6–7 solda�i a�a se 
p�zea �i aerodromul. Aerodromul care era în pustiu, apoi la 10–20 km stau 
posturi pe fiecare munte, sta un blindat cu 10 oameni, sistemul de securitate 
era pus la punct, cel pu�in era destul s� ataci un post c� 6 avioane st�teau la 
veghe. 

I. X. – Câ�i solda�i au murit în timpul serviciului militar din 
deta�amentul dumneavoastr�? Ciornâi Tiulpan v-a vizitat? 

R. B. – Nu, venea rar, nici nu venea Ciornâi Tiulpan, înc�rcau într-un 
avion, care ducea produsele la Kabul, pe urm� de la Kabul în URSS. Ciornâi 
Tiulpan era AN-26. 

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie �i social� atunci 
când v-a�i întors din Afghanistan? 

R. B. – …Integrarea a fost bun�, pe urm� î�i dai seama c� erai prost, 
când vii din armat� sim�i c� e�ti un om rupt de societate.  

I. X. – Combatan�ii din Afghanistan trebuie s� aib� un statut 
special în societate? Cum considera�i? 

R. B. – Cred c� nu, dar nici nu necesit�m… legisla�ia trebuie s�-i 
apere pe cei care sunt invalizi… dar dac� ai venit s�n�tos de ce mai ai 
nevoie…  

I. X. – A�i participat la r�zboiul din Transnistria? 
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R. B. – Nu, eu am fost în G�g�uzia… în � 92 eram în cursul trei la 
politehnic�. 

I. X. – Cum considera�i a fost r�zboiul din Afghanistan un 
r�zboi drept sau nedrept? 

R. B. – A fost o gre�eal� politic�, export ideologic, a imperiului. 
Afghanistanul este o �ar� unde î�i face interesul toat� lumea. 

I. X. – Cum aprecia�i atacurile americane lansate actualmente 
în Afghanistan? 

R. B. – Eu nu cred c� va câ�tiga cineva acolo, eu nu �tiu cine 
r�mâne în pierdere, tot popula�ia aceasta r�mâne în pierdere, de�i nici ei n-
au pierderi mari, n-au nimic numai casele de locuit, ei tr�iesc în Epoca 
Medieval�… degrada�i complet… limba rus� o înv��au din necesitatea de a 
face comer�… cump�rau de la noi resturile de la ma�in�, ceainice de 
aluminiu, bombele care veneau din aerodrom, se d�dea ni�te lemne, se 
vedeau elemente din ele scump. Lemne nu au, nu cresc copaci. 

I. X. – Cum fac ei focul? 
R. B. – Dar nu-i nevoie de foc… ei nu fac, stau în paie. 
I. X. – Popula�ia v� d�dea ceva fructe? 
R. B. – Nu, noi dac� mergeam cu coloana, dac� vroiam, ne duceam 

�i ne luam, f�ceam nego� cu localnicii care num�rau cu be�i�oare.  
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„...SE VEDEA PARC� FA�A STRÂNS� LA LOC DIN 
BUC��I,  PARC� NU AVEA UN CORP…” 

 
Blanovschi Rodica – veri�oara caporalului Oncean Oleg, c�zut în 

Afghanistan. La data interviului era muzeograf. Interviul a fost realizat în 10 
noiembrie 2001. Caseta nr. 6/I. 

 
– Oncean Oleg (1962–1981) – n�scut în 1962, în satul Tai�et, 

regiunea Irkutsk, Federa�ia Rus�, într-o familie de moldoveni deporta�i. 
Tat�l lui Oleg, Mihai Oncean a fost deportat în Siberia ,,sub acuza�ia de 
participare la activitatea organiza�iei antisovietice «Armata Neagr�»”71, Oleg 
Oncean a fost recrutat pentru serviciul militar activ în 1980. La 4 decembrie 
1981, fiind într-o misiune de lupt�, a fost grav r�nit �i a murit72. 

 
R. Bl. – Este veri�orul mamei mele, se numea oficial Oncean Oleg 

Mihailovici, dar în familie îi spuneam întotdeauna Alic. Tat�l lui, nenea 
Mi�a, a fost deportat în Siberia, despre dânsul s-a scris în cartea Memoriei, 
vol. III, an. 2002. Elena Postic�, �efa Sec�iei istoria contemporan� la 
Muzeul Na�ional de Istorie a Moldovei �i Arheologie, d� urm�toarea 
informa�ie: „Domnul Oncean Mihail (adic� tat�l lui Alic – R. Bl.), din 
comuna Co�codeni, în anul 1950 a fost deportat în Siberia…” �i care-i 
motivul? Iat� aici îi scris: „arestat la 21 noiembrie 1950 sub acuza�ia de 
participare la activitatea organiza�iei antisovietice „Armata Neagr�”, 
condamnat în baza art. 54 A, Codul Penal al RSS Ucraina, la 25 ani deten�ie 
în lag�rele… regiunea Irkutsk, interdic�ia drepturilor civile pe termen de 5 
ani �i confiscarea averii. Eliberat în 1960, reabilitat în 1991”. Tot doamna 
Postic� în cartea Rezisten�a antisovietic� în Basarabia. 1944–1950, Chi�in�u, 
1998, p. 214 scrie c� Mihai Oncean a fost deportat în Siberia ,,sub acuza�ia 
de participare la activitatea organiza�iei antisovietice «Armata Neagr�»”. 

Am vorbit cu sora lui Alic (au fost trei fra�i: Maria, Leonid, Alic era 
cel mai mic), când tat�l le-a povestit cum a fost toat� istoria asta. Alic s-a 
n�scut în 1962, ei când s-au întors din Siberia Alic avea cam un an… Alic s-
a n�scut în Siberia… În 1979 a fost luat în armat� �i în 1981, peste 3–4 
s�pt�mâni, i se termina slujba. Familia l-a a�teptat. A fost trimis în 
Afghanistan printre primele rânduri. Au primit acas� documentul despre 
deces. Sicriul din metal era acoperit cu pânz� ro�ie, de asupra avea o 

                                                 
71 Vezi Elena Postic�, Rezisten�a antisovietic� în Basarabia. 1944–1950, Chi�in�u, Editura �tiin�a, 1998, 
p. 214. 
72 Vezi Olga C�p��in�, op. cit. 
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ferestruic�, unde putea fi v�zut. Sicriul din Afghanistan a fost adus de c�tre 
un b�iat din satul M�rine�ti, tot din raionul Lazovsc, jude�ul B�l�i. Când l-au 
adus era un pic de z�pad�, nenea Mi�a nu era acas�… a venit o ma�in�. Se 
vedea fa�a, se vedea parc� fa�a strâns� la loc din buc��i, parc� nu avea un 
corp… la mormântare mama lui Oleg l-a întrebat pe b�iatul care l-a condus, 
ce s-a întâmplat. El a spus c� nu poate la moment s� povesteasc�, dar dup� 
patru luni se va întoarce �i va povesti. N-a mai apucat s� povesteasc�. A 
murit exact peste o lun� �i jum�tate. A fost o mare jale. 
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„NOI DUCEAM POLITICA PARTIDULUI PE UN 
TERITORIU STR�IN” 

 
Botnari Ilie – n�scut în anul 1955, în satul Rezeni, raionul Ialoveni. 

Serviciul militar: 1984– 1987. În Afghanistan a fost c�pitan. La data interviului era 
om de afaceri. Interviul a fost realizat în 23 iulie 2003. Chestionar nr. XVI. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
I. B. – M� numesc Botnari Ilie. M-am n�scut în anul 1955, în satul 

Rezeni, raionul Ialoveni. În anii 1974–1977 am f�cut studiile în Vini�a, 
Ucraina, la Facultatea de Mecanic�, specializarea – rachete nucleare. În 
1984, fiind în componen�a armatei sovietice, m-am cerut în ��rile calde, în 
Afghanistan. În A�habad (Turkmenia) am efectuat un antrenament de 6 
luni. A fost o selec�ie mare, din 28 am fost ale�i 7. În A�habad era o c�ldur� 
de 55 grade. Aici am stat din mai pân� în decembrie 1984. În decembrie 
1984 am fost arunca�i în mun�ii Pamir. Aici am avut pl�cerea de a împu�ca, 
pl�cerea de a r�mâne viu, de a-mi elimina du�manul. S� ne ap�r�m fundul.  

I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut? 
I. B. – C�pitan. Am avut �i un caz mai special. Am avut �i o 

împu�c�tur�. Un ucrainean a fost prins între pietre, tot atunci, am fost �i eu 
r�nit. Mi-am pierdut cuno�tin�a timp de o lun� de zile. Nu aveam bocani �i 
era rupt totul pe mine. În pustiu am v�zut �acali, cobre, vulpi. Din b�ie�i 
70% n-au rezistat. 

I. X. – Ce tactic� de lupt� foloseau mujahedinii? 
I. B. – Erau dou� fronturi. Unul prosovietic �i altul proamerican. 

Când le d�deam noi un kala�nikov73 – împu�cau împotriva americanilor, �i 
invers: când le d�deau americanii armament, ei împu�cau împotriva noastr�. 
Luptau dou� puteri pe un teritoriu str�in. Afghanistanul, în esen�a sa, nu 
prezenta nimic. Noi duceam politica sovietic� împotriva americanilor pe un 
teritoriu str�in. Mujahedinii nu ne erau du�mani, dar noi duceam politica 
partidului pe un teritoriu str�in. Noi am fost rezolvarea politic� pe teritoriul 
afghan, care a rezistat bine. 

I. X. – Ce ne po�i spune despre popula�ia b��tina��? 
I. B. – Te surprindea dobitocia, s�r�cia lor. Apa era mai scump� 

decât aurul. Cum împu�cau, ne puneam pe burt�. O mic� eroare ne putea 
costa via�a.     
                                                 
 73 Automatul kala�nikov (AK-47) a fost creat în anul 1947 de c�tre rusul Mihail Kala�nikov 
(10.11.1919, s. Kuria, regiunea Altai, RSSF Rusia). Actualmente, armele kala�nikov se produc în mai 
multe modele, jum�tate din acestea fiind fabricate, f�r� licen��, brevet sau acord interna�ional, în 15 
��ri. 
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I. X. – Care erau rela�iile dintre soldat �i ofi�er? 
I. B. – Erau egale, la acela�i nivel.  
I. X. – Ce ne po�i spune despre droguri? 
I. B. – Din droguri se f�cea bussines. Ben Laden a fost sup�rat pe 

Bush c� nu i-a pl�tit cota pe droguri, de aceea a mers împotriva lor. El este 
cel mai bogat om din lume.  

I. X. – Existau probleme na�ionale? 
I. B. – ...Pe asiatic îl po�i astupa, îi dai mâncare �i tace, iar pe cei din 

��rile Baltice – nu.  
I. X. – Erau preg�ti�i tinerii pentru acest r�zboi?  
I. B. – Mul�i tineri nu erau bine preg�ti�i de acest r�zboi. 

Moldovenii nu erau bine preg�ti�i. Din punct de vedere numeric îi dep��eau 
pe ru�i.  

I. X. – Cazuri mai speciale au fost? 
I. B. – Au fost multe cazuri stupide. Î�i subminau mâna, ca s� fie 

expulza�i. Era �i vorba: Afghanistan strana �ûdes, zašel v kišlak i tam is�ez74. 
Mul�i s-au dus prizonieri la afghani, au f�cut bani pentru aceasta... 

  

                                                 
74 Afghanistan e �ar� misterioas�, intri în ki�lak �i nu mai ie�i. 
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„CARE N-O FOST R�NI�I, CARE N-O TRAS FRIC�, ACEI 
CARE O FOST PISARI ÎN �TAB, DA TINERII CARE AU 

FOST �OFERI… 
CÂT DE CÂT O ZGÂRIETUR� TOT AU AVUT” 

 
Botnari Victor – n�scut în anul 1967, în satul Saharna Nou�, raionul 

Rezina. Serviciul militar: 1986–1988. În Afghanistan a fost genist. La data 
interviului era �omer. Interviul a fost realizat în 12 aprilie 2001. Caseta 2/I-II. 

 
I. X. – Spune�i, v� rog, cum v� numi�i �i unde v-a�i n�scut? 
V. B. – M� numesc Victor Botnari, m-am n�scut în satul Saharna 

Nou�. 
I. X. – Ce studii ave�i �i ce a�i profesat? 
V. B. – Am înv��at la Râbni�a, la �coala Profesional� Tehnic�, 

mecanizator. 
I. X. – În ce an a�i f�cut serviciul militar? 
V. B. – În 1986–1988. 
I. X. – În ce condi�ii a�i ajuns în Afghanistan?  
V. B. – În ce condi�ii? Eu �tiam unde m� duc? Nu �tiam. M-au luat 

din Chi�in�u, m-au dus în Belgorod-Dnestrovsk, din Odesa, m-au dus cu 
trenul direct în Ta�kent, din Ta�kent (acolo am stat 2 zile �i 2 nop�i) m-au 
dus cu trenul 2 s�pt�mâni de zile spre Turkmenia. Am slujit, am f�cut 
ucebka în regiunea Marchizsk, ora�ul Bolotani, de �ofer, apoi, de pe 7 aprilie 
1986, m-au luat înapoi în armat�, am stat 2 luni în ucebk�, apoi m-au 
schimbat în Herbatani… bini�or m-au îmbr�cat, m-au înc�l�at, ne-au dat 
suhoi poiok �i 9 august 1986 am fost în Afghanistan. În divizie am stat dou� 
zile o prins a pocni… este un fel de arm� din ma�in�… securitate 
antiaerian�, care se speriau, care se ascundeau sub paturi, care de fric�… 
care �i cum dac� n-au v�zut niciodat�. În ucebk� ne gruzeau75 Doamne 
fere�te… de acolo ne-au repartizat care �i cum… ne-au desp�r�it… eram 40 
de moldoveni, am picat, dup� profesie…, am picat ca �ofer, în polkul 170, 
nu departe de Cerikar (12 km de Kushka76)…Dup� ce ne-au trimis în 
Afghanistan, primele zile, ne-a p�rut mâncarea nu prea bun�, c�ldura era de 
500… p�duchii… acolo umblam în lenjerie, p�ducheraie, Doamne fere�te, 
ne dezbr�cam �i le fierbeam. În companie î�i b�teau joc de noi tare, mai ales 
de moldoveni. Era un b�iat din Cantemir, el �inea toat� compania pe 

                                                 
75 Presau. 
76 Kushka, cel mai sudic punct urban al URSS, popula�ie majoritar� constituit� din militari. 
Garnizoana militar� „M.V. Frunze” constituia cca 2/3 din întregul teritoriul ora�ului. 
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spatele lui, el era cel mai borzii77. Au prins s�-�i bat� joc de noi, da nu ai�tia 
care au fost sub autoritatea lui, era unul din Cercek, din Ta�kent, ne b�teau, 
ne puneau în locul lor s� st�m la post, la ora dou� am fost scula�i s� le 
aducem mâncare, �ig�ri, câte �i mai câte. La noi în polk erau vreo 10 BMP-
uri, vreo 7 tancuri, toat� ziua erau în curs�, unde erau ele era un fel de 
munte �i noi verificam ca s� nu fie nimeni. În toat� ziua mergeam �i 
verificam. Dar pe unde treceau ele, din Soiuz în Kabul mergeau dou� �evi, 
una cu motorin�, iar una cu gaz �i bandi�ii noaptea le turnau �i ei le furau 
gazul, furau motorina, noi p�zeam … 6 luni am fost în Soiuz, aproape, 6 
luni în Afghanistan, 6 luni de zile am umblat ca duhul, te trimite unul acolo, 
altul dincoace (star�ii) �i am f�cut un an de zile. Dup� un an, cu vechime… 
nu teoretic, ci practic, m-am mutat în batalion. În batalion când venea 
coloana noi p�zeam trupele. Cam la un an �i 2 luni am fost jos, apoi sus… 
la noi erau posturi, batalionul nostru avea 8 posturi �i erau 13 b�ie�i, pe 
schinarea mea erau 12–13 b�ie�i. De multe ori ne-au împu�cat, ne împu�cau 
�i noaptea din lunet�… se auzea a�a (imit� sunetul – n.n.), se auzea cum 
zburau gloan�e noaptea. Nu fumam la post, era tare periculos pentru noi la 
post… prima dat� când eram în batalion, primele dou� luni de zile am 
lucrat ca �ofer, eu mergeam primul, pe urm� b�ie�ii, care cu gloan�e, care cu 
alimente, în fiecare s�pt�mân� erai obligat s� cobori jos, se urcau al�ii în 
locul lor. Aduceau produse, ap� pe o s�pt�mân�… 10–15 l cu un fel de 
termos, ei f�ceau baie. Unul s-a dus �i m-au pus pe mine în locul lui �i 
�edeam în locul lui. Eram 12–13 �i singuri preg�team mâncarea, prima zi 
când primea mâncare era praznic – carne, unt, ce doream aia mâncam. Iar 
când se terminau produsele mâncam varz� murat�. Mâncarea o g�team pe 
rând. Ne-am f�cut acolo turnic… când vom merge acas� s� ar�t�m frumos, 
nu ca ni�te sl�b�nogi. B�ie�ii spuneau: cine a slujit în Afghanistan s� se 
mândreasc�, cine n-a fost, s� se considere fericit. În timp cât am stat la post, acolo 
la noi erau 70 m2 teren minat… era un fel de râp� în caz de ambuscad�. De 
multe ori au fost ambuscade, da-i drept nu ne-au împu�cat. Odat� un b�iat 
a coborât dup� ap� �i mi-a spus: Vichea, cred c� avem o min�! Când am 
coborât chiar era, când o explodat era o groap� c� putea înc�pea o c�ru��. 
Apoi am �ezut acolo… noaptea împu�cau… ziua f�ceam ordine, f�ceam 
mâncare, scriam scrisori, uneori ne aducea cu elicopterul.  

I. X. – Scrisorile nu le primea�i rupte? 
V. B. – Nu, mama îmi trimetea �i lame de ras. Fotografiile le-au 

primit pe toate de la noi. Poate c� au fost controlate, dor erau lipite. Îi 
trimiteam mai mult Liliei. 

                                                 
77 Tare. 
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I. X. – Ce s-a întâmplat cu scrisorile ei? 
V. B. – Scrisorile toate s-au p�strat pân� în 1995–96 pân� când la 

un pahar cu vin m-am enervat �i le-am dat pe foc. Ei îi pare r�u, dar de ce 
s� le p�strez, îmi aduceau aminte c� am fost �i puteam veni mort �i la 
nimeni nu le-ar fi p�sat, nimeni nu ne în�elege �i nu le pas� de noi… �i 
pensie nu mai avem. În Afghanistan eram obligat de la 6 seara pân� la 12 
noaptea s� st�m la post, o zi – noaptea o zi – ziua si a�a am stat 2 luni de 
zile. Ne r�m�sese 13 zile pân� la ordin, asta a fost în 1988 pe 16 martie, oi 
muri �i nu oi uita. Ne-au coborât la baie �i m-au împu�cat, m-au nimerit în 
spate, mi-a ie�it prin trup. Mi-a intrat pe mân� din luneta 772 calibru toje 
na�78, acolo doar se vinde. Ei aveau arme de care vrei. Apoi am intrat în 
spital de pe 16 pân� pe 27 martie, am fost internat în spitalul de pe loc, apoi 
în Kabul. În Kabul m-au trimis în Soiuz, în Ta�kent dou� s�pt�mâni… nu 
erau locuri m-au trimis în Moscova la Spitalul Militar Central. Ne-au primit, 
ne-au cinstit, ne-au îmbr�cat în haine noi, apoi m-au operat. Am fost în 
sanatoriu, mi-au f�cut un fel de transplant de picior la mân� un locotenent 
superior. 

I. X. – Ce s-a întâmplat cu prietenul dumneavoastr�? 
V. B. – Când eram la polk în batalion, eu am fost în serviciul tehnic, 

iar el era superior, el a fost într-un post mai înalt. În 1988, eu trebuia s� vin 
acas�, iar el în � 87. Noi aduceam cu ma�ina produse, astfel într-o zi mi-a 
spus c� trebuia s� se duc� dup� produse pentru ultima oar� dup� care urma 
s� plece acas�… a plecat, dar înapoi nu s-a mai întors, din Cutuzov era… 
pe patul lui era pus o pânz� ro�ie �i ciupicul lui �i era pus P�v�lache Andrei. 
Mare triste�e a fost, b�iat de 19 ani. 

I. X. – Câ�i a�i fost din sat? 
V. B. – Aproximativ 40. 
I. X. – De ce na�ionalitate erau ceilal�i cu care a�i slujit? 
V. B. – Unde am slujit eu au fost 8 moldoveni, din raionul Cutuzov, 

Cantemir, Comrat, Rezina, Râbni�a. Nu erau numai geni�ti, ci erau �i din cei 
care instalau �evi, existau �i anumi�i b�ie�i care se ocupau de convorbirile cu 
du�manii. 

I. X. – Erau asiatici?  
V. B. – Erau, de pild�, mai mul�i ciornomazîie79, ru�i, moldoveni, 

haholi, armeni mai pu�ini, �igani n-au fost, uzbeci, tadjici, turkmeni, turci 
mordove�i. 

I. X. – Comandan�ii de ce na�ionalitate au fost? 
V. B. – Mai mul�i ru�i. 

                                                 
78 Din echipament sovietic. 
79 Smoli�i. 
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I. X. – Solda�ii erau feciori de �efi? 
V. B. – Nu, de fapt nici nu am auzit…  
I. X. – Ce v� spunea politrukul? 
V. B. – Informa�ii, numai în ucebk�, în Soiuz, acolo nici nu se face, 

n-am auzit. 
I. X. – În ucebk� ce v� spunea despre Afghanistan?  
V. B. – Nou� nici nu ne-au spus c� ne duc în Afghanistan. Nou� 

ne-au spus c� ne duc în Republica Democrat� Germania ca s� facem 
armata, acolo ne-au spus c� zbur�m în Germania. 

I. X. – Între b�ie�i existau discu�ii despre r�zboiul din 
Afghanistan? 

V. B. – Un b�iat a spus c� are acas� un copil �i deci nu vrea s� 
slujeasc� �i l-au trimis înapoi.  

I. X. – Au dezertat careva din armat�? 
V. B. – De la noi din polk au dezertat doi, un gruzin �i un uzbec, 

care nu s-au mai întors. 
I. X. – Descrie-mi o zi obi�nuit� din armat�. 
V. B. – Când eram la post �edeam acolo de la ora 6 seara pân� la 12, 

apoi m� duceam �i m� culcam, a doua zi diminea�a pe la 6–7 (noi nici somn 
nu aveam), cur��am armele, scriam scrisori, multe am scris, dar nu toate au 
ajuns, ne ocupam cu sportul, ascultam muzic� etc. 

I. X. – Au fost concerte? 
V. B. – Au fost: Golubâie vecera, Kaskada. 
I. X. – Citea�i ziare, c�r�i? 
V. B. – În polk – da, dar în batalion – nu, lumin� nu era, turnam 

motorin� o aprindeam �i asta era lumina noastr�.  
I. X. – Exista dedov�cin�?  
V. B. – (Ezit� – n.n.) Dedov�cin� era, tare aspr�, nu �tiu în alte p�r�i 

cum e, dar eu r�spund din partea mea… La început, la noi era un b�iat, tare 
aspru era cu ei, el cândva a fost maestru în sport – sportiv, ne punea la post 
în locul lor, ne b�teau, asta a fost pân� ne-am cunoscut unii pe al�ii. 

I. X. – A fost cineva de la Moscova? 
V. B. – Nu.  
I. X. – Cum se comportau du�manii cu prizonierii sovietici? 
V. B. – Eu n-am v�zut, dar din auzite: Doamne fere�te! Cum se 

comportau cu ei, care primeau credin�a lor – bine, iar care nu – îi b�teau, îi 
t�iau.. dac� primeau credin�a lor �tiau limba lor; în primul rând ce-i a lor, 
Coranul… 

I. X. – Erau mul�i care treceau de partea lor? 
V. B. – De obicei cernomazâe, care �tiau limba lor. 
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I. X. – Câ�i solda�i au murit din unitate? 
V. B. – …prima dat� când am v�zut trup în Afghanistan l-am v�zut 

pe Andrei. Era împu�cat în cap, când l-au adus pe el, murise…l-a adus în 
polk s�-�i ia r�mas bun de la b�ie�i, era împu�cat drept între sprâncene… �i 
tot batalionul a început a plânge, jale mare era… împu�cau din lunete din 
arme, artificii din arme… l-au dus acas�. Când eram la post acolo, în mun�i, 
de câte ori trece AN-12 deasupra, de atâtea ori era câte un mort… asta dac� 
nu la o zi, la dou�, dac� nu la dou�, la trei, dar într-o s�pt�mân� erau vreo 7 
mor�i. 

I. X. – Au fost mul�i b�ie�i r�ni�i în polk?   
V. B. – … care n-o fost r�ni�i, care n-o tras fric�, acei care o fost 

pisari în �tab, da tinerii care au fost �oferi … cât de cât o zgârietur� tot au 
avut. 

I. X. – Au fost disp�ru�i în unitatea militar� unde a�i slujit? 
V. B. – S-au dus, dar de unde… numai în prizonierat s-a dus, un 

gruzin, un tadjic din polk.  
I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie �i cea social�, 

atunci când v-a�i întors din Afghanistan?  
V. B. – Tare greu ne-am acomodat… �i la vorb� eu m-am schimbat, 

chiar �i prietenii, �i rudele mele au prins a plânge, mama o c�zut în 
genunchi, la noi în sat în general se vorbea c� n-am mân�, c�-s mort… 
lumea dac� nu �tie… care zice c� am fugit, care c� m-am vândut… 

I. X. – Cu autorit��ile a�i avut probleme? 
V. B. – Nu… care.. unii m� invidiau c� am f�cut Afghanul, dar al�ii 

m� �tiau… pre�edintele –ajutorul lui, mi-a dat cas� în Saharna, îns� mai 
mult r�u, le era ciud� c�-mi poart� cinste. 

I. X. – Legisla�ia în vigoare ap�r� interesele fo�tilor 
combatan�i? 

V. B. – Nu. 
I. X. – Vi s-a propus s� lupta�i în structuri speciale? În KGB?  
V. B. – Am venit la grup� �i nu… 
I. X. – Vi s-a propus s� lupta�i în Transnistria?  
V. B. – Mi-a propus locotenentul superior Golubev, dar n-am vrut, 

nu c� m� tem, dar dac� m-am fript o dat�, a doua oar� nu mai doresc, din 
prostie nu vreau. 

I. X. – R�zboiul din Afghanistan a fost un r�zboi drept sau 
nu?  

V. B. – Da, apu a�a-i drept. Era obliga�ia militar�… ai depus 
jur�mântul. 
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I. X. – Dar dup� ce tu te-ai eliberat, ai tras o concluzie, a fost 
un r�zboi drept sau nu? 

V. B. – Gluposti… a fost o prostie. Am venit acas� la 21 de ani, calic, 
invalid de grupa a II-a, cu ce interes? Cine are nevoie de tine? Dup� ce am 
venit din Afghanistan, m-am dus la Rezina, m� însurasem, la domnul 
Burciu, primarul Rezinei, �i m-am adresat s� primesc apartament �i el mi-a 
spus mie: Da voi cum a�i venit din Afghanistan îndat� dori�i apartament! �i nu mi-a 
stat mie comod de vorbele lui, era nepl�cut, da de ce s� nu-mi dea mie rând 
la apartament, am scris la procuratur� �i de acolo o venit acceptul �i pe 
urm� m-am sf�dit iar� cu ei �i m-am eliberat, mi-a fost scârb�, totu�i… Din 
prostie se ucideau, se împu�cau s� vin� acas�. Era unul care o �inut granata 
în mân�, multe cazuri au fost po gluposti80. Întreab�-l pe fiecare care o fost în 
Afghanistan: a vrut s� se duc�? Da pe urm� când eram în Afghanistan se 
spune c� nou� o s� ni se dea apartamente, o s� fim cinsti�i… când acolo am 
venit acas� �i era unul la noi Tolea spunea: Pervâie dni a potom nas zabudut81, 
fiecare î�i ap�r� interesele sale.        

 

                                                 
80 Din prostie. 
81 Primele zile, apoi ne vor uita. 
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„NU �TIAM UNDE NE DUC” 
 

Carasemir – n�scut în anul 1968, în satul Baurci, raionul C�inari. 
Serviciul militar: 1985– 1987. În Afghanistan a fost soldat în serviciile de comando. 
Interviul a fost realizat în 28 noiembrie 2002. Caseta nr. 45/II. 

Malarciuc Valera – n�scut în anul 1966, în ora�ul B�l�i. Serviciul 
militar: 1984–1986. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost realizat în 28 
noiembrie 2002. Caseta nr. 45/II. 

Lozovan Dmitri – n�scut în anul 1966, în satul Lozova, raionul 
Str��eni. Serviciul militar: 1984–1987. În Afghanistan a fost �ofer, sergent. Interviul a 
fost realizat în 28 noiembrie 2002. Caseta nr. 45/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
C. – Carasemir. Anul na�terii 1968, satul Baurci, raionul C�inari.  
V. M. – M� numesc Malarciuc Valera, de la B�l�i. Anul na�terii 

1966. 
D. L. – Lozovan Dmitri, am slujit în anii � 84 – � 87. M-am n�scut în 

anul 1966, Str��eni, Lozova.  
I. X. – În ce an a�i fost încorporat în serviciul militar din 

Afghanistan �i s�-mi povesti�i despre instruc�ia militar�? 
C. – Ucebka am f�cut-o în Kar�î, Harabad, regiunea Kar�î. La ucebk� 

ne preg�teau ca pe ori�icare. Diminea�a, alergam câte oleac�, peste zi aveam 
ocupa�ii: la împu�cat, care �i cum. Veterani din Afghanistan la noi nu au 
fost. Nici nu am �tiut c� ne vor trimite acolo. Ne-au trezit noaptea, pe 
alarm� �i hop: La papuci b�ie�i! Singur nu �tiam unde ne duc. 

M. V. – Eu am trecut cursul molodogo boi�a82, la poligon în Termez. 
Diminea�a, ca de obicei: de�teptarea, mâncarea �i pe urm� la exerci�ii, la 
�int�. Am fost 7 zile în Crimeea, Ne-au înc�rcat un tren plin din Moldova – 
1800 �i ne-au dus în Simferopol. O parte au fost trimi�i în Kerci, o parte în 
Theodosia, iar care au r�mas în Simferopol. Dup� 7 zile ne-au suit în avion 
din Simferopol �i am zburat pân� la Bacu. Am a�teptat acolo o jum�tate de 
or� �i pe urm� am intrat în avion �i am zburat mai departe în Du�ambe, de 
acolo ne-au a�teptat cu KAMAZ-urile �i ne-au adus la poligon, acolo, la 
vreo trei km, era grani�� cu Afghanistanul. Dar acolo �tiam ce era.  

D. L. – Am f�cut carantina în Murmansk. Din Murmansk ne-au dus 
în Gremmiha. De acolo noi înc� f�ceam rachetele pentru Afghanistan. Am 
fost de trei ori în deplasare. �i la urm� am fost r�nit. Altceva nu am ce 

                                                 
82 Tân�rul combatant. 
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spune. Dedov�cin� la noi nu a fost, noi eram mai pu�in de o sut� de oameni �i 
ofi�erul mergea cu noi în frunte. 

I. X. – Momentul cum a�i ajuns în Afghanistan �i func�ia 
militar� din Afghanistan. 

C. – Am ajuns în � 85, 7 ianuarie, a fost în ziua de Cr�ciun, acolo ne-
a primit dedov�cina foarte bine. Ne-a luat la… vatra jocului, de ce am întârziat, 
de ce noi am întâlnit Anul Nou în Uniune, dar ei acolo. Apoi ne-au ar�tat 
unde sunt du�mani mai mul�i, din care parte împu�c�. Lor le-au dat drumul 
acas� �i noi am r�mas mai departe la slujb�. Am slujit în spe�naz, am fost în 
brigada a 12-a în Kandahar.  

I. X. – Acolo a fost unul din cele mai fierbin�i puncte din 
Afghanistan? 

C. – Erau �i mai fierbin�i.  
V. M. – Am zburat de la Samarkan la Kabul �i am dormit o sear� 

acolo. Prima sear� am primit o boc�neal� în Kabul. Pe urm�, a doua sear� am 
zburat cu AN-1283 la Bahram, cam vreo 60 km de la Kabul, în Statul-major, 
divizia 107. Acolo am nimerit în compania de geni�ti. Înainte de a veni noi, 
a fost o opera�ie militar� la Panjshir. Din 65 de oameni r�m�sese vreo 24, 
au fost �i cu r�ni, au fost �i mor�i, unii au plecat în Uniune. Pu�ini au r�mas, 
noi am venit la schimb, �i am completat. A trecut o s�pt�mân� �i mi-au 
spus: Tu, Malarciuc, mergi la ac�iuni militare. Ne-am suit �i ne-am dus de acum 
la Jallalabad, prima opera�ie militar� a fost la Jallalabad, noaptea s-au 
început împu�c�turi. Eu nu �tiam toate regulile, împu�c�turile au început 
din partea stâng�, dar eu m� aflam în partea dreapt�, în BTR, am dat s� trec 
în partea ceea, ca s�-mi eu pozi�ia mea, ies afar�, dar deasupra zburau 
ghiulele, deasupra capului. Când au v�zut dezii, au zis: Ian vin-o încoace, te-ai 
s�turat de tr�it, i-an vin-o s� te înv���m cum sunt la noi legile. �i am luat vreo dou� 
sub coaste �i am în�eles cum trebuie s� ne comport�m, dintr-o parte drept a 
f�cut, pe urm� a venit timpul când mai d�deam �i eu. A�a a fost legea. Am 
suferit un an de zile �i dup� aceea am înv��at eu pe al�ii. Ceea ce te înva�� 
aici e una, dar acolo pân� când nu te atingi de greut��i.  

D. L. – Eu am fost sergent. Rachetele erau în vagoane �i ma�inile 
aparte, au astupat tot. Am ajuns la grani��, supraveghetori erau de acolo. Pe 
urm� noi am venit înapoi �i iar��i la ei. Noi veneam �i al�ii se duceau, �i tot 
a�a.  

                                                 
83 Avionul tip AN-12 ce purta �i un nume de cod alfanumeric – GRUZ-200 – pentru transportarea 
mor�ilor, inclusiv a celor sucomba�i în urma r�nilor grave �i GRUZ-300 – a r�ni�ilor. Mai târziu acest 
avion a fost supranumit Laleaua neagr� – simbol al mor�ii, dup� melodia omonim� a compozitorului 
�i interpretului rus Aleksandr I. Rozenbaum. 
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I. X. – Întotdeauna i-am apreciat pe militarii care au f�cut 
serviciul militar în for�ele aeropurtate, cum v� preg�teau acolo? 

C. – Cum? Foarte bine. Fizic ca ori�icare. Trebuia s� �tii a te ap�ra 
de cu�ite, în primul rând. Nu prea au fost lupte corp la corp, putea arunca 
cu�itul la vreo dou� sute de metri �i nimerea direct în punct. Luptele corp la 
corp erau rar de tot. Aceasta numai noaptea când eram la razii. Dar a�a, 
du�manii �tiau toate locurile, ca �i cum erau acas�, noi nu le �tiam pe toate. 
Ei �edeau într-un vârf de munte �i împu�cau în noi când mergeam în mun�i. 
Venind �i avioanele, nu era nimeni, ei fugeau �i se ascundeau. 

I. X. – Descrie-mi atmosfera din Kandahar, din anul 1985. 
C. – Eram în Kandahar. Noi plecam în curs�, ne înc�rcam cu 

alimente, arme. Ne d�deau indicii pe hart�, dac� înconjuram o band� 
trebuia s�-i prindem. Era foarte greu. Se întâmpla a�a câte odat� c� nu 
veneam nici câte o lun�–dou�, mul�i b�ie�i au c�zut pe mine, mi s-a 
întâmplat c� a c�zut un granatomët84 la 20 m. Am avut trei r�ni, mul�i b�ie�i s-
au dus din via��, a fost �i din cei care din prostie s-au dus, nu �tiau, erau 
maladâie. Special aruncau pe drumuri ceasuri muzicale, gume de mestecat le 
d�deau la solda�i, erau bacheii ceia, le d�deau gume de mestecat, dar ei dac� 
nu �tiau, le luau, dar ele aveau mine-surprize. 

V. M. – Hainele acelea nu se d�dea voie s� le por�i, erau diferite boli 
acolo, se spunea c� puteai lua anumite haine �i peste un timp putea s�-�i 
cad� carnea de pe tine, erau diferite boli. De exemplu, umbla în zasad�85, 
întrai în ki�lak �i g�seai acolo un magnetofon, dar acolo era minat �i, pleosc, 
�i te tr�snea, �i �edeau cu picioarele sus deodat�. 

C. – �i cu drogurile tot a�a era. Veneau baistruci de aceia �i le d�deau 
la solda�i droguri gratis, care costau, le d�deau ca s�-i distrug�, ei nu �tiau ce 
fac, nu se uitau. �i apoi picau �i-i împu�cau, dar dac� st�teau în mun�i, erau 
foarte bine informa�i. Ei se informau de cu zi, �tiau toate coordonatele, de 
unde �i din ce parte venea raidul, iaca din partea ceea sau de aici, ei fiind 
ascun�i tot timpul. Aveau puncte de observa�ie, de cu zi luau la ochi 
punctele, cum era, de exemplu, noaptea, când puneau ochirea. La ora dou� 
de noapte, sta�ia începea s�-�i arate efectul. Aplicam 40 de muni�ii �i când 
începeau s� împu�te apoi fugeau ca �i�tarii, care �i cum. 

D. L. – Când am ajuns acolo �tiu c� un ofi�er spunea: Aici sunt 
speciali�ti, de mic copil se înva�� în mun�i. Ne controla s� nu lu�m nimic.  

I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� mai foloseau 
du�manii? 

                                                 
84 Arunc�tor de grenade. 
85 Ambuscad�. 
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V. M. – Putea fi acolo �i radiouri pirat, dar în alte limbi. Erau 
r�spândite afi�e unde se spunea c� Brejnev a fost r�u, dar Gorbaciov e bun 
c� vrea s� scoat� armata, de atâta îl socoteau pe Gorbaciov c� este bun.  

I. X. – Rela�iile dintre soldat–ofi�er. 
V. M. – Cam tot acelea�i cum era cu soldatul. Dac� �tiai c� e�ti mai 

tân�r, tot ce f�cea dedov�cina �tiau ofi�erii. Acolo a�a era acceptat. Pân� la un 
an de zile trebuia s� faci tot, ce-�i spuneau ei. Dup� 12 luni, se permitea s�-�i 
co�i pantalonii, s�-�i le�i must��i, dar a�a nu se d�dea voie.  

C. – Nu erau reguli ca �i în Uniune, de ce î�i este murdar gulerul, 
aceasta la noi nu era. Când veneai din raid (incursiune) te mâncau �i 
p�duchii. Te �ineai numai de sp�lat, ori de ce nu e�ti tuns. Ce mâncam eu, 
mâncau �i ofi�erii. 

V. M. – Odat� un ofi�er a cerut un pic de ap�, dar eu tocmai nu 
aveam. Dar el zice: dar pe mine nu m� intereseaz�, du-te �i caut�. Dar nu aveam 
unde, du-te �i caut�, �i gata. Pe mine nu m� intereseaz�. La toate opera�iile 
acestea militare când ne duceam verificam toat� c�rarea s� nu s� se produc� 
explozii. Pân� la un an de zile îmi spuneau mergi înainte, du-te �i caut�, vrei 
ca eu s� explodez. Eu mai am încolo dou� luni, �i nu mai vreau s� risc. 

I. X. – Apropos, geni�tii aveau �i câini? 
V. M. – Da, da. Erau pe rot�, dar la mine nu erau. Era rota de 

deminare care se ocupau �i cu câinii, dar la mine se ocupau în rot� cu 
deminarea �i opera�iunea de amorsare. Pe urm� dac� trebuia s� lu�m un sat 
trebuia s� lu�m cet��ile acestea, noi minam toate acestea. 

C. – La noi era în�elegere între ofi�eri. Noi de acum singuri �tiam 
lucru nostru. El de acum �tia locul lui, dar el locul nostru. Drept c� dac� 
ajungeam la sta�ie era controlul la ap�, la sta�ie etc. Ne d�deau suhoi paiok86, 
ne d�deau de tot. A�a probleme nu erau. 

V. M. – Pe urm�, dup� un an �i jum�tate de acum se schimbau 
ofi�erii �i veneau din �coli militare. Eu, de exemplu, nu aveam nicio zvanie87, 
eram soldat acolo, dar putea veni din �coala militar�, �i el venea �i m� 
întreba pe mine cum putem face s� fie mai bine. Era cu un an mai mare 
decât mine, din �65, eu eram din �66, eram apropia�i dup� vârst� �i noi de 
acum eram prieteni, mie îmi r�m�sese jum�tate de an de zile, dar el de abia 
venise acolo �i era ofi�er, dar g�seam limb� comun�, dar când era duh, când 
era tân�r atunci nu te întreba �i nu mai recuno�tea c� e�ti zemleak88, c� e�ti 
din Moldova sau din alt� parte, a�a �i-i dat, trebuie s� faci un an de zile.  

                                                 
86 Hran� rece, usc�tur�. 
87 Grad. 
88 P�mântean. 
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I. X. – Cum argumenta�i cur��area localit��ilor afghane de 
c�tre sovietici? 

C. – Se întâmpla c� mergeai din ora�ul afghanilor, din ora�ul 
Kandahar, mergeam �i mergea unul de-a lor pa�nic, cum se spune, poate c� 
el nu-i de nicio vin�. B�ie�ii împu�cau ca s� se fereasc� la o parte, mergea cu 
biciclete, el mergea înainte, la ei erau �i locuitori pa�nici. El avea magazinul 
lui, dukan. Se uita din ce parte venea coloana. Erau pl�ti�i cu bani grei dac� 
distrugeau o ma�in� cu armamente sau combustibil. Mai târziu, b�ie�ii l-au 
depistat pe proprietarul de magazin. Fiecare soldat se ducea la el s� 
cumpere de mâncare, f�r� s� se gândeasc� c� el se ocup� cu a�a ceva. El 
îns� trecea printr-un ascunzi�, având arunc�tor de grenade. Lua arma, 
exploda o ma�in� �i trecea drumul înapoi, b�ie�ii l-au observat, într-un 
sfâr�it. Moartea lui, cum a fost? Nu l-au împu�cat, ca s� nu se piard� 
gloan�e cu el, ci l-au pus în fa�a tancului s� simt�, deoarece când ei prindeau 
solda�i de ai no�tri, tot a�a î�i b�teau joc, ori le scoteau ochii, le t�iau 
urechile, noi tot a�a procedam. 

V. M. – Acolo nu cuno�ti care e du�man. Acolo ziua e locuitor 
pa�nic. Ziua pr��e�te, dar noaptea el împu�c�. Nou�, de exemplu, nu ne 
d�dea voie s� deschidem foc asupra lor, te duceau la ambuscad�, mergeai �i 
nu �tiai, pân� când nu împu�c� în tine, se începea împu�c�turile, de acum 
împu�cam �i noi. Dar singur, ca de exemplu tu s� începi a împu�ca pe care 
ai întâlnit aceasta nu se permitea.  

C. – Du�manii erau ascun�i printre ace�tia. Când se desf��ura 
opera�ia militar�, noi ziceam: Oamenii pa�nici s� ias� din ki�lak. �i ie�eau cei 
care erau pa�nici, luau oaia subsuoar� �i m�garul de gât, ce mai aveau acolo 
�i mergeau afar�. Dar restul r�mâneau �i dup� aceasta se începea opera�ia. 
Artileria, infanteria, trupele de comando bombardau tot, nimiceau tot la 
nivel cu p�mântul. Cei care erau cu musca pe c�ciul� nu ie�eau. 

V. M. – Ca atare aveau un fel de legitima�ie. Noi am luat prizonieri 
�i erau �i din Fran�a �i din Anglia, din diferite ��ri erau. Aduceau tot 
armamentul din Pakistan, îl aduceau pe m�gar, pe cai.  

C. – A fost caz când am împu�cat un cal în buc��ele �i era cu 
armament pe dânsul.  

I. X. – Cum v-au primit afghanii? 
C. – Prima dat� se cam uitau într-un ochi.  
D. L. – Aruncau �i cu pietre.  
I. X. – Dezert�ri, cauze? 
V. M. – În primul rând erau din aceia la care le era greu. Al�ii care 

se speriau. Acas� a fost crescut într-un fel, dar acolo cu totul în alt fel �i �tia 
c� doi ani a�teapt�, nu c� un an �i opt luni, dar doi ani curat chiar acolo. Ai 
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venit în august, în august trebuie s� te duci acas�, peste doi ani de zile. De la 
dedov�cin� tot putea s� dezerteze, fugeau. Eu, de exemplu, am fost la 
schimbare pe solda�i de-ai no�tri. Ei d�deau doi du�mani pe un soldat de al 
nostru, atunci ei îl schimbau. Cum s� se duc�? Îl d�deam noi dup� 
înt�ritur�, eu chiar am v�zut, îl d�dea �i acela îl ducea în partea ceea. Când 
mergea schimbul acesta, nu �tiai cu cine, da apoi am fost tot la convorbiri 
tot am fost cu du�manii.  

C. – Au fost multe cazuri de dezertare. La noi au venit b�ie�ii, când 
ne-au dus deodat� �i au v�zut c�-i slut� treaba, dedov�cina e foarte rea…. 
Dezii au zis: M�i b�ie�i, noi dac� aveam s� v� l�s�m de capul vostru, nu avea s� 
r�mân� nicio vrabie, voi avea�i s� împu�ca�i tot delaolalt�. Am auzit de la altul: Tu 
e�ti cu automatul în spinare, împu�c�-l. Eu zic: Dac� ar fi a�a? Uitai c� ai 
automatul în spinare �i pierdeau titulatura. Fugeai de mâncai p�mântul. 
Chiar era greu, au v�zut c� nu are s� o duc� mult �i pân� la urm� luau 
singuri automatul �i se împu�cau. Al�ii fugeau. Iaca ne opream noaptea, de 
o pild�, la anumite puncte, ne opream �i st�team, dar el se ridica �i fugea. 
L�sa tot. �i l�sa �i automatul, toate celea �i fugea în mun�i. �i acolo îl 
g�seau. El se preda singur. Au fost multe cazuri de acestea. 

I. X. – Ce na�ionalit��i prevalau în armat�? 
C. – De toate na�ionalit��ile. Noi am fost 44 de moldoveni, acolo 

mai mult vorbeam moldovene�te. Dac� eram to�i acolo. Am avut vreo 5 ru�i, �i 
vreo 6 haholi. Restul to�i moldoveni.  

V. M. – Mai mult fugeau acolo dintre popoarele asiatice – tadjicii.  
L. – La noi nu au dezertat.  
I. X. – Rela�iile dintre armata sovietic� �i armata afghan�? 
C. – Rela�iile erau bune, dar când se f�ceau de cap, îi mai netezeam.  
V. M. – Ei erau cam r�u preg�ti�i. Era toat� tehnica noastr�, ca atare 

mai mult se d�deau înapoi, d�deau voie la ru�i ca s� fac� fa�� la opera�iile 
acestea militare. Ei �edeau într-o parte, dar mai mult lupta tot timpul armata 
rus�.  

D. L. – Î�i spun, popula�ia local� aruncau cu toate celea în noi.  
I. X. – Cum v-a�i acomodat la clima din Afghanistan? 
C. – Noi veneam de la grani�a Pakistanului pân� aproape de 

Kushka, pân� în Herat, la 75 grade se ridica. Dar eu spun c�-i o c�ldur� 
uscat�, nu-i ca la noi, umed�. La noi s� fie a�a c�ldur� nu ai putea rezista �i 
nu prea erau ploi.  

V. M. – Bate vântul în mun�i, stra�nic bate.  
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C. – Jos e cald �i sunt multe boli. �i de g�lbeneli89 �i de malarie, tif. La 
0 grade chiar dac� erai îmbr�cat î�i era frig.  

V. M. – Nu prea î�i d�dea voie ca s�-�i pui acolo vaccin�, c� apoi 
spunea c� te dai înapoi, nu vrei s� mergi la ac�iuni militare. Trebuia s� fii în 
rând cu to�i b�ie�ii.  

C. – Acolo e grea perioada când trebuie s� vii acas�, mai ales când 
mai r�mânea vreo trei patru luni.  

V. M. – �i-i fric� de acum. Dar deodat� �i-i tot una. Doar �tii ast�zi 
�i totul bine.  

D. L. – În Murmansk, când m-am pornit, era un pic frig dar când 
am venit acolo era cald. 

I. X. – Ce animale sunt acolo? 
V. M. – Eu am f�cut un suvenir. Am prins un scorpion �i l-am 

mumificat, l-am vopsit �i l-am adus acas�. Pe urm� un nepot de al meu s-a 
jucat �i i-a rupt ba picioarele, ba una, ba alta.  

C. – În p�r�ile Kandaharului erau tare multe vipere.  
I. X. – Atacau oamenii? 
C. – Dac� se întâmpla a�a ceva noi le împu�cam. Mai periculo�i erau 

p�ianjenii, noaptea când veneau prin corturi. Aceia dac� te mu�ca, peste 
cinci minute erai mort.  

I. X. – Cum v� hr�neau în Afghanistan? 
C. – Hrana �i-o f�ceai �i singur.  
V. M. – Ce era, aceea mâncai.  
C. – Mâncare ne d�deau. Aveam hran� rece. Pesme�i, conserve. Dar 

ne duceam �i noi la vân�toare. Mai era câte-o stân� de oi �i ne mai 
învârteam prin ele. Altfel ne mai opream prin dukani. Mai luam harbuji90, 
una alta. De toate celea au fost. Numai cire�e �i vi�ine am v�zut acolo, dar 
restul, începând de la cartofi, la ro�ii, castrave�i, de toate era. Ne mai 
opream, ne mai cump�ram. Mai vindeam �i noi una-alta �i cump�ram. Mai 
d�deam câte o canistr� de benzin�, ce era. Altfel conservele acela… pe�te 
ro�u. Unele când le destupai aveau pe jum�tate viermi.   

D. L. – Ne-au dat mâncare din � 40 �i ceva, când mâncam ne frigea 
în gât. Era pâine neagr� în pungi. 

I. X. – Dar b�uturic� era? 
C. – Mai g�seam noi un pic. Se mai f�cea �i bra�c�. Ap� nu era. Pe 

zi trebuia s� bei câte 10–15 kile de ap�.  

                                                 
89 Hepatit�. 
90 Pepeni verzi. 
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„NOI CEI CARE AM LUPTAT ACOLO AM PRELUNGIT 
LUPTA PE NISTRU,  

ÎN KARABAH, CECENIA �I ÎN MULTE ALTE PUNCTE 
FIERBIN�I...” 

 
Carp Mihail Alexandru – n�scut în anul 1955, în satul Lunga, 

raionul Dub�sari. A absolvit �coala Militar� din ora�ul Minsk, Republica Belarus, în 
1975. Serviciul militar: 1986–1988. În Afghanistan a fost plutonier de campanie în 
Regimentul 12 în corpusul 5 din provincia Shindand. A participat la opera�ii speciale în 
mun�i, a activat în unit��ile de construc�ie. Actualmente: portdrapel al Uniunii 
Veteranilor R�zboiului din Afghanistan din Republica Moldova. Interviul a fost 
realizat în 16 aprilie 2011. Chestionar nr. XXVII. 

 
I.X. – O mic� prezentare. 
M.C. – M� numesc Carp Mihail Alexandru, n�scut în anul 1955 în 

satul Lunga, raionul Dub�sari, RSS Moldoveneasc�. În anul 1973 am 
absolvit �coala Medie nr. 3 din ora�ul Dub�sari. În acela�i an am fost 
încorporat în rândurile armatei sovietice, iar serviciul militar l-am satisf�cut 
în contingentul armatei sovietice din Republica Democrat� German�. Dup� 
serviciul în termen, din proprie ini�iativ� am prelungit serviciul militar prin 
contract, absolvind �coala Militar� din ora�ul Minsk, Belarus, în anul 1975.  

I. X. – Cum a�i fost înrolat în Afghanistan? 
M.C. – În Republica Afghanistan am plecat din propria ini�iativ� în 

anul 1986, când f�ceam serviciul prin contract ca �i comandant de grup� în 
ora�ul Kushka din Republica Turkmenistan. Am fost repartizat ca plutonier 
de campanie în Regimentul 12 în corpusul 5 din provincia Shindand. 
Regimentul era specializat ca unitate pentru opera�ii speciale în mun�i. 

I. X. – Ce comisii a�i trecut pentru a fi recrutat în 
Afghanistan? 

M.C. – Pentru a fi recruta�i în Afghanistan, mul�i p�mânteni din 
Moldova treceau comisia militar� �i atât. Ca s� am onoarea s� satisfac 
serviciul în Republica Afghanistan, eu am depus un efort imens ca purtarea, 
caracteristica, îndeplinirea con�tiincioas� a serviciului, obliga�iile func�ionale 
s� corespund� cerin�elor înaintate de c�tre conducerea armatei sovietice, s� 
nu am mustrare, înc�lc�ri de serviciu �i mai ales înc�lc�ri administrative. 
Mul�i militari în termen, ofi�eri �i plutonieri încercau s� plece în 
Afghanistan pentru ca s� treac� prin greut��i de serviciu real apropiate de 
lupt�, ca s� în�eleag� ce înseamn� r�zboiul. Au reu�it numai cei care insistau 
mai intens �i mai des. Clar lucru c� majoritatea au fost încorpora�i înc� de 
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acas�, de la Comisariatul Militar unde de mult se �tia câ�i tineri trebuie 
preg�ti�i pentru a fi trimi�i în Afghanistan. 

I. X. – Care au fost în opinia dumneavoastr� cauzele 
r�zboiului din Afghanistan. Dar a familiei, prietenilor? 

M.C. – Referitor la cauza r�zboiului din Afghanistan. În primul 
rând, trebuie s� în�elegem c� URSS avea grani�� cu Republica Afghanistan 
�i situa�ia de a avea la hotarele sale un regim de conducere nefavorabil 
pentru URSS, nu era convenabil�. Fiecare om dore�te ca lâng� casa sa s� 
aib� un vecin prietenos, cinstit �i harnic, iar toate greut��ile s� le abordeze 
împreun�. A�a cred eu a fost �i dorin�a conducerii Partidului Comunist al 
URSS când a observat ce schimb�ri pot fi în caz dac� la conducerea 
Republicii Afghanistan va veni Amin cu tendin�ele sale proamericane. �i pe 
urm�, aceste dou� state aveau ani întregi de colaborare la nivel diplomatic, 
erau strâns legate cu obliga�ii, contracte �i, nu în ultimul rând, rug�mintea 
de a acorda un ajutor, când în aprilie 1979 a fost primejdia de a fi reprimat� 
revolu�ia s�vâr�it� de poporul afghan în frunte cu regele Taraki. 

I. X. – Poate fi calificat r�zboiul din Afghanistan drept ajutor 
interna�ional? Avea�i sentimentul c�-i ajuta�i pe afghani? 

M. C. – Ofi�erii �i plutonierii armatei sovietice în�elegeau c� ei 
îndeplinesc marea misiune interna�ional� de ajutor �i sus�inere a poporului 
Republicii Afghanistan. Eu ca participant la multe opera�ii de lupt� cu 
mujahedinii, „du�manii” poporului afghan, pot confirma c� unit��ile noastre 
militare nu numai distrugeau, dar �i construiau, reparau cl�diri, �coli, poduri 
�i re�ele electrice conectate la cele din URSS. Personal am participat la 
construc�ia unui cartier de locuit în ora�ul Herat. Dup� ce am finisat 
construc�ia, mi s-a memorizat bine bucuria �i atitudinea oamenilor de rând 
ce ne-au mul�umit �i cu ce ochi ne priveau la desp�r�ire. 

I. X. – Exist� politruk în armat�? Ce spunea el sau ofi�erii 
despre conflictul din Afghanistan? 

M. C. – În orice unitate militar�, companie neap�rat conform 
statutului era câte un colaborator al Direc�iei de propagand� �i educa�ie, 
care prin convorbiri aduceau diferite informa�ii despre situa�ia în lume, în 
�ar� �i opinia public� interna�ional�, despre situa�ia politic�, economic� �i 
militar� în Afghanistan. Neap�rat c� la a�a informa�ii ap�reau diferite 
întreb�ri din partea osta�ilor, sergen�ilor �i plutonierilor: Mai avem noi de 
luptat cu poporul care nu dore�te s� construiasc� comunismul, dac� ei cred numai în 
islam �i doresc s� construiasc� �i s� tr�iasc� cum vor ei �i nu cum vrem noi, adic� URSS 
cu socialismul �i comunismul nostru!!! Mul�i osta�i, desigur, nici nu îndr�zneau s� 
întrebe despre problemele care îi fr�mântau mereu �i numai între cei mai 
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apropia�i prieteni, p�mânteni î�i exprimau �i opinia proprie fa�� de faptul c� 
ne afl�m aici în Afghanistan cu misiune interna�ional� special�.  

I. X. – Au dezertat cineva dintre solda�ii sovietici din unitatea 
militar�? 

M. C. – Se întâmpla c� unii din osta�i benevol p�r�seau unitatea 
militar� �i treceau în tab�ra du�manilor numai din frica de a fi uci�i, lua�i ca 
prizonieri sau vor disp�rea. Din unitatea noastr� în perioada de serviciu a 
anilor 1986–1988 nu a fost niciun caz de dezertare. Au fost pierdu�i în 
timpul luptelor, îns� mai târziu corpurile neînsufle�ite erau aduse la por�ile 
unit��ii de c�tre locuitorii aulelor apropiate ca bac�i�, fiind neap�rat întâlni�i 
cu nemul�umire �i ur� �i când aveam posibilitatea le r�spundeam cu aceea�i 
moned�.  

I. X. – În ce localitate din Afghanistan a�i f�cut serviciul 
militar? 

M. C. – Provincia Herat, unde am avut ocazia s� fac serviciul, nu 
era periculoas� ca regiune de lupt�, se num�ra cu o situa�ie medie, în 
compara�ie cu provinciile Kandahari, Frahrud, Bahram din sudul 
Afghanistanului. Era foarte periculos s� apari în pia�a central� a capitalei 
Afghanistanului, ora�ul Kabul, care, în pofida obiceiului musulman, – „nu 
ofensa oaspetele sosit în cas�, oricât de du�man ar fi”, puteai lejer s� 
prime�ti un glonte în spate. Se uita de obiceiuri �i de ospitalitate. 

I. X. – Povesti�i-mi câteva momente deosebite din timpul 
efectu�rii serviciului militar în Afghanistan? 

M. C. – În prim�vara anului 1987, în regiunea ora�ului Herat, 
împreun� cu Armata a 17-a afghan�, am participat la una din cele mai mari 
opera�ii militare cu obiectivul principal de a debloca �i elibera ora�ul Herat 
de trupele du�mane conduse de Asyf – comandant de deta�ament al 
mujahedinilor. Au fost strânse diferite unit��i militare din partea noastr�, 
tancuri, ma�ini blindate, elicoptere, avioane reactive. Lupta s-a început pe 
nea�teptate de diminea�� �i a luat sfâr�it doar noaptea târziu. În aceast� zi, 
pentru prima dat� am v�zut atâta zgomot, praf, transpira�ie �i sânge ro�u ca 
floarea de mac în prim�var�. Am avut de suferit �i am cunoscut lucruri care 
nici prin cap nu-mi veneau, am v�zut cu ochii mei cum se duc din via�� 
tineri, copii înc�, care n-au v�zut nimic deosebit în via�a aceasta. Tot atunci 
am v�zut cum cresc �i se maturizeaz� b�ie�ii, cum într-o clip� via�a omului 
se stingea ca o flac�r� de foc suflat� de o rafal� puternic� de vânt. Am 
suferit �i eu, am fost r�nit la mâna stâng�; în cap am avut o schij� de min�, 
îns� am refuzat s� fiu evacuat v�zând c� osta�i ca �i mine, camarazii mei de 
lupt�, nu plecau, fiind r�ni�i a�a u�or ca �i mine. 
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S-a început evacuarea r�ni�ilor �i a celor deceda�i numai noaptea 
târziu când au încetat incursiunile �i s-a mai potolit lupta. E greu de orientat 
ziua când se vede doar praful ridicat în atmosfer�, clar c� te orientezi greu, 
iar noaptea este mult mai dificil, ca s� nu te observe inamicul trebuie s� te 
deplasezi repede �i pe neobservate. 

În ziua aceasta am pierdut: 9 tancuri, 13 ma�ini blindate, 16 
automobile, 4 tunuri de mine, 3 elicoptere din care unul MI-24; deceda�i: 22 
osta�i, 4 ofi�eri; 30 persoane r�nite. Opera�ia nu �i-a atins obiectivul propus, 
deoarece Armata a 17-a afghan� a refuzat s� participe la „cur��area” 
ora�ului, ei aflându-se la intrare în ora�. Iat� de ce pierderile au fost 
dureroase pentru c� unit��ile nu aveau experien�� de lupt� în ora�. În 
schimb du�manii au sim�it lovitura din plin, pierderile lor estimându-se la 
100 de mor�i �i aproximativ 280 de r�ni�i, mult armament de diferit calibru, 
tehnic� u�oar� (motociclete, JEEP-uri, barabuhayce, autobuze), dou� 
depozite mari de muni�ie �i armament. Cel mai impresionant moment a 
fost ziua când am avut posibilitate s� particip în realitate �i nu virtual la a�a 
lupt�, s� v�d �i s� simt tot amarul evenimentelor din Afghanistan. Am mai 
participat la diferite ac�iuni militare, îns� cea din ora�ul Herat n-o voi uita 
niciodat�.  

I. X. – Componen�a na�ional� a solda�ilor �i a comandan�ilor? 
M. C. – Um�r la um�r, p�mânteni sau de origine din Moldova, în 

unitatea noastr� au fost vreo 12–15 solda�i �i ofi�eri, plutonieri. Cu regret, 
ne vedeam rar, din cauza faptului c� mul�i din ei nici nu se aflau în locul de 
baz� al unit��ii, ci î�i îndeplineau datoria la diferite posturi în teren. Unul 
dintre ace�ti p�mânteni a fost Tretiacov Gheorghe I., care tare rar venea 
prin unitate. Mult timp era pe pozi�ii de lupt� �i opera�ii speciale. Des îl 
întâlneam pe cona�ionalul meu din Chi�in�u – �urcan Alexandru Iurie, 
�ofer în batalionul auto al unit��ii militare 63743 care efectua regulat ruta de 
la Turugundi–Shandand–Jallalabad–Hayraton–Pul-i-Khumri – Bahram �i 
alte regiuni. Ne întâlneam cu entuziasm �i ne desp�r�eam cu mult amar 
con�tien�i de faptul c� urm�toarea întâlnire era pus� sub un mare semn de 
întrebare. 

În regimentul nostru erau ru�i, ucraineni, moldoveni, belaru�i, 
cazaci, pu�ini azerbaidjeni, mul�i uzbeci, tadjici din cauza faptului c� mul�i 
din ei erau traduc�tori. În orice caz, puteai s� întâlne�ti mai toate na�iunile 
fostei URSS. Tare rar puteai întâlni persoane din republicile baltice. 

I. X. – Descrie�i-mi o zi din regimul militar de armat�? 
M. C. – Ca s� în�elegi ce înseamn� armata trebuie s� te afli în 

componen�a ei, s� sim�i orice mi�care: de�teptarea la orele 6 în fiecare 
diminea��; înviorarea, toaleta, amenajarea patului �i noptierei, controlul 
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sanitar de diminea��, 30–40 minute; dejunul 8:30–9:00; preg�tirea de lupt�, 
ora teoretic� �i ora practic� – trageri din arma de foc – 3 ore; prânzul – 
13:00–14:00; ora personal� (scrisul misivelor, lectura); preg�tirea fizic� 
(lupta corp la corp etc.); preg�tirea lec�iilor; cina – 19:00–20:00; preg�tirea 
pentru a doua zi – 20:00–21:00; mar�ul cu fanfara – 15-31 minute; apelul de 
sear� 21:30–22:00; stingerea. Sâmb�t� era zi de gospod�rie. Duminic� – 
odihn�: film, bibliotec�, ie�ire în ora� pentru 4–5 ore.  

Astfel era în orice unitatea militar� de pe teritoriul URSS �i 
nicidecum în Republica Afghanistan, aici era alt regim: de�teptarea – 6:00; 
înviorarea (numai pentru cei ce erau în punctul de disloca�ie – 6:20; toaleta, 
controlul sanitar – 7:10; dejunul – 8:00; inspec�ia de front – 9:00; preg�tirea 
tehnicii �i armei personale de lupt� – 10:00; deservirea tehnicii militare – 
11:00; ora teoretic� �i practic� – 12:00; prânzul – 13:00–14:00; ora personal� 
– 14:00-15:00; preg�tirea pentru serviciul pe companie, în gard�, cantin�; 
instruirea efectivului ce pleac� la opera�ii de lupt�, speciale; cina – 19:00–
20:00; preg�tirea pentru a doua zi; preg�tirea în caz de alarm�; apelul de 
sear� – 21:00–21:30; stingerea, sp�latul picioarelor. 

Întotdeauna eram preg�ti�i pentru a ie�i la opera�ii speciale. 
I. X. – Unde f�cea�i baie? 
M. C. – În armata sovietic� se acorda o aten�ie deosebit� st�rii 

s�n�t��ii �i situa�iei sanitare în companii, unit��i �i tabere militare, baia �i 
schimbarea lenjeriei de corp �i de pat erau în aten�ia deosebit� a 
comandan�ilor �i a conducerii armatei. Tradi�ional, baia era amplasat� în 
locurile unde erau dislocate mai multe campanii cu efectiv. În Afghanistan, 
organizam cu propriile puteri construc�ia unor b�i mobile pe baza 
automobilelor militare GAZ-66, ZIL-130 sau URAL-57. În locurile de 
disloca�ie permanent�, din scândurile l�zilor cu proiectile ale sistemelor 
„Grad” construiam b�i cu aburi. Când ne întorceam din raiduri baia era 
special preg�tit� de persoane responsabile. 

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
M. C. – „Timpul liber”, dac� îl aveam, atunci era valorificat la 

maximum: scriam scrisori, f�ceam poze pe ascuns (s� nu ne vad� 
comandan�ii), scriam versuri, compuneam �i câte un cântec, se juca în narde 
�i sah de dame, mai rar în c�r�i. Cine dorea î�i f�cea �i câte un tatuaj ca 
amintire despre Afghanistan. 

I. X. – Ce se întâmpla cu solda�ii bolnavi? 
M. C. – Osta�ii r�ni�i sau bolnavi se aflau în punctul medical sau se 

transportau din Shindand, ora�ul Kushka (URSS). 
I. X. – Exista dedov�cin�? 
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M. C. – Cu regret, a�a-numita dedov�cina avea loc în unit��ile care 
erau pe teritoriul URSS �i în aproape toate unit��ile care aveau companii de 
instruc�ie special� pentru serviciul pe teritoriul Afghanistanului. Îns� osta�ii 
care au trecut aceast� preg�tire �i ulterior au sosit în unit��ile amplasate pe 
pozi�iile de lupt�, nu-�i permiteau rela�iile de dedov�cina pentru c� to�i erau 
înarma�i �i aveau sarcina primordial� de a asigura ap�rarea �i securitatea 
colectiv� a fiec�ruia dintre ei.  

I. X. – Ce clim� era în Afghanistan? 
M. C. – Tot timpul era acordat preg�tirii de lupt�, modului de 

supravie�uire în condi�iile în care se aflau unit��ile �i companiile armatei, 
contingentul militar, mai ales în ceea ce prive�te clima: diminea�a puteai s� 
înghe�i de frig, spre amiaz� temperatura aerului atingea maxima de 50 de 
grade. Se întâmpla s� ne ridic�m în mun�i �i acolo s� înghe��m de frig fiind 
nevoi�i s� îmbr�c�m �inuta de iarn�, care se afla în mod obligatoriu în 
fiecare ma�in� blindat�. O situa�ie deosebit� se prezenta în pustiul Registan, 
din sud-vestul Afghanistanului: nisipul era ridicat �i dus de vânt pân� la 
sudul grani�ei URSS �i se numea „furtun� de nisip afghan�”. Venea cu praf 
dens �i temperatur� înalt�, for�ându-te s� te ascunzi mai sigur la umbr�. 

I. X. – Ce ne pute�i spune despre armata afghan�? 
M. C. – Solda�ii armatei afghane erau preg�ti�i, ei parc� rezistau �i la 

frig �i la c�lduri mari. Trebuie de men�ionat c� solda�ii lor din copil�rie �tiau 
cum trebuie s� procedeze în diferite situa�ii grele. În acela�i timp, ei pot s� 
lase arma �i s� înceap� a se ruga în pofida faptului c� al�turi se desf��urau 
opera�ii de lupt�. Pentru ei namazul91 e mai important. Ca în oricare armat� 
sunt harnici �i lene�i, îns� de tr�dare – nici nu se pomenea. Ei în�elegeau c�-
�i ap�r� patria, �ara, puteau f�r� fric� s� se arunce în foc dac� li se ordona. 
Aceasta este latura fanatic� a naturii lor. 

Pe mine m� uimea rezisten�a lor fizic� la temperaturi care alternau 
continuu, fiind îmbr�ca�i atât de sumar: pantaloni albi sau gri de satin, 
scurt� de piele, c�ma�� lung� pân� la genunchi de culoare gri, alb� sau verde 
�i c�ciul� de lân� care se transforma atât pentru iarn�, cât �i pentru var�. 
Osta�ii armatei afghane aveau �inut� special� cu chipiu �i bocanci de piele. 
Armamentul era de produc�ie sovietic�, puteau avea motociclete HONDA 
sau JEEP-uri NISAN din Japonia. De�ineau �i armament american, îns� 
mai rar în unit��ile regulate de stat. 

I. X. – Cum erau îmbr�ca�i afghanii? 
M. C. – Fiecare osta�, ofi�er, plutonier, angajat civil primeau în 

m�sura posibilit��ii (cum îi scriau rudele) scrisoare de acas�, r�spundea �i 

                                                 
91 Fiecare din cele cinci rug�ciuni zilnice prescrise de Coran mohamedanilor.  

96 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

avea posibilitatea s-o trimit� înapoi din orice regiune. Elicopterele aveau 
acces în orice loc de dislocare a unit��ilor �i aterizau în orice condi�ii. O 
mare bucurie era atunci când primeam de la cei dragi �i scumpi care ne 
a�teptau acas�, scrisori cu fotografii. Un sprijin spiritual important era 
scrisoarea primit� �i trimis� cu ur�ri de bine �i speran�a unei revederi 
apropiate. 

I. X. – A�i participat la lupte militare? Ofi�erii luptau al�turi de 
voi? 

M. C. – La orice opera�ie militar� ofi�erii erau al�turi de efectiv, se 
întâmpla c� dormeam al�turi împ�r�ind aceea�i tend� de la ma�ina blindat� 
pentru a ne proteja de frig noaptea în mun�i sau în pustiul Registan. Atunci 
când noi, plutonierii Companiei a 9-a �i 7-TMCP a Batalionului al 3-lea, în 
opera�ia din regiunea Adrascan, de lâng� Shindand, am fost ataca�i de 
du�mani �i neavând unde s� ne ascundem am fost nevoi�i s� folosim burta 
unei ma�ini blindate, iar în jurul nostru s-a format un cerc des de osta�i �i 
sergen�i ca dovad� c� nu ne vom da b�tu�i sau se temeau c� vor r�mânea 
f�r� comandan�i. Eu cred c� osta�ii într-adev�r aveau grij� ca orice camarad 
de arm�, ofi�er sau osta� s� r�mân� viu �i to�i s� aib� posibilitatea de a se 
saluta în viitor. Nu pot afirma a�a cazuri în „armata” adversarilor no�tri 
pentru c� nici n-am observat a�a ceva �i nici nu am v�zut. 

I. X. – Ce ne pute�i vorbi despre adversarii de lupt�? 
M. C. – Mujahedinii erau înarma�i bine, a� spune chiar foarte bine. 

Aveau automate sovietice, chineze�ti, automatul M-16 din SUA, diferite 
modele de pistoale personale, începând cu revolverul Nagan, Walter, 
Beretta �i terminând cu TT, care era preferat de comandan�ii supremi. Cei 
mai în vârst� foloseau arma „Bazuchi” care împu�ca cu ghiulele.  

I. X. – Cum se comportau cu prizonierii sovietici?  
M. C. – Cum am men�ionat mai sus aveau �i automobile de diferite 

modele care le utilizau în diferite situa�ii, în lupt� sau pentru a fura câte un 
osta� sovietic ca prizonier. Din practic� personal�, ceea ce am v�zut cu 
ochii mei, eu n-a� dori nim�nui a�a prizonierat. E greu de povestit, dar e �i 
mai greu s�-�i aduci aminte, s� întorci clipele acelea de neuitat când 
primeam în lad� sau în câteva l�zi cu inscrip�ia „�ouravi – bac�i�” corpurile 
neînsufle�ite ale camarazilor no�tri. Erau t�ia�i în buc��i, se observa cum s-
au b�tut joc de sufletele tinere, care nici nu reu�iser� s� fac� nimic în via�a 
aceasta, în afar� de a cre�te ca un pom în bucuria p�rin�ilor �i, poate, a 
îndr�znit s-o s�rute pe cea mai drag� �i frumoas� femeie, cea cu care a 
hot�rât s� mearg� pân� la moarte, îns� aici în Afghanistan „ei” au hot�rât 
altfel �i au pus punct la toate planurile tinerilor osta�i. Am mai g�sit �i osta�i 
arunca�i în k�rèze – subterane în mun�i cu urme de tortur�. Din cele auzite 
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�i v�zute pot spune c� putea s� scape viu numai acela care se convertea la 
islam �i începea s� lupte împotriva camarazilor s�i cu arma în mân�. 

I. X. – Cum v� preg�tea�i din punct de vedere fizic? 
M. C. – Având în vedere toate cele spuse mai sus, pot s� v� spun c� 

preg�tirea fizic� �i moral� întotdeauna erau pe primul loc, în fiecare cort, 
barac� unde putea fi ocupat� de efectiv, se aflau haltere, greut��i de la tanc, 
diferite tije �i alte unelte sportive pentru efectuarea exerci�iilor. Înviorarea 
era obligatorie pentru tot efectivul oriunde te aflai (în afar� de opera�ii). 

I. X. – Erau femei în unitatea militar�? 
M. C. – În regimentul nostru din apropierea ora�ului Herat, ca 

vânz�toare lucra �i p�mânteanca noastr� Maria Maximovna Dreahla, care a 
activat între 1986 �i 1989 în sfera de deservire a armatei. Al�turi de Maria a 
lucrat �i doamna Cocoli Eudochia Petru în ora�ul Shindand. Nu pot spune 
de to�i �i de toate, îns� femeile acestea au fost al�turi de noi �i la bine �i la 
greu. Ele organizau diferite s�rb�tori, ne întâlneau cu pâine �i sare când 
veneam de la lupte �i opera�ii speciale. Mai ales în punctul medical când 
ap�reai �i te întâlnea o fat� frumoas�, îmbr�cat� toat� în alb �i îngrijit� la 
suflet, �i se f�cea mai cald. �i nu aveai posibilitatea s� fii mai r�u, mai brutal, 
s� te prefaci în „robot”. Eu pot vorbi de femeile noastre numai de bine 
pentru c� în sufletul meu ele au r�mas ca florile prim�verii curate �i pl�cute. 

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie �i social� atunci 
când v-a�i întors din Afghanistan? 

M. C. – R�zboiul din Afghanistan nu s-a terminat pentru cei care au 
participat, ci pentru cei care au c�zut la datorie �i pentru politicienii care au 
avut interese geopolitice în regiunea Afghanistanului. Noi cei care am luptat 
ACOLO am prelungit lupta pe Nistru, în Karabah, Cecenia �i în multe alte 
puncte fierbin�i. 

I. X. – Cum considera�i, combatan�ii din Afghanistan trebuie 
s� aib� un statut special în societate? 

M. C. – În ziua de azi veteranii no�tri „lupt�” cu „birocratismul”, cu 
mecanismul acesta de „n�na�”, „cum�tru”, „liberal �i democrat” �i multe 
alte puteri care în societate rar când construiesc ceva pozitiv. Adaptarea la 
via�a de aici nu corespunde cu ceea ce ne-au promis, c� vom fi înconjura�i 
cu înlesniri �i vom fi proteja�i de statut. Au trecut zeci de ani de când ne-am 
retras din Afghanistan, iar în Republica Moldova nu s-a construit nicio cas� 
pentru participan�ii la acest r�zboi, nu s-au f�cut facilit��i pentru a u�ura 
via�a celor care s-au întors r�ni�i, schilodi�i de acest r�zboi. Numai dup� ce 
au trecut în nemurire înc� 2–3 mii de camarazi, guvernul a hot�rât totu�i s� 
recunoasc� ziua de 15 februarie – Ziua comemor�rii celor c�zu�i în r�zboiul 
din Afghanistan.  
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I. X. – A�i participat la r�zboiul din Transnistria? 
M. C. – În acei ani grei de r�zboi din Republica Moldova de pe 

ambele maluri ale Nistrului au participat zeci de osta�i �i ofi�eri, plutonieri �i 
persoane fizice. Statutul special al veteranilor e recunoscut de toat� 
societatea republicii noastre, în via�a cotidian� ne întâlnim la fiecare pas c� 
suntem recunoscu�i, îns� – n-avem cu ce v� ajuta, nu-s bani! 

I. X. – Legisla�ia în vigoare ap�r� interesele fo�tilor 
combatan�i? 

M. C. – Legisla�ia în vigoare ap�r� numai interesele guvernan�ilor, 
primarilor, judec�torilor �i oamenilor de afaceri, iar noi, cei care am luptat �i 
în Afghanistan, �i la Nistru, suntem numai cet��eni ai p�mântului pe care 
supravie�uim. Eu în r�zboiul de pe Nistru am participat pu�in, ca cerceta� al 
ministerului ap�r�rii în regiunea ora�ului Dub�sari. N-am �inut arma în 
mân�, îns� am cercetat în lung �i în lat pozi�iile cazacilor, �i schi�ând, am 
raportat conducerii Armatei Na�ionale. Am fost tr�dat de un cons�tean din 
satul Lunga, dup� ce am fost re�inut de mili�ia transnistrean� �i de�inut în 
subsolul separati�tilor în ora�ul Dub�sari 20 de zile. Atitudinea a fost 
înjositoare, se purtau brutal, b�teau ca într-un sac de paie. Slav� Domnului, 
am trecut �i prin acest necaz. Am fost eliberat prin Hot�rârea Comisiei de 
conciliere nou-format�, cu condi�ia ca s� nu mai apar pe teritoriul 
Transnistriei atâta timp cât m� voi afla în serviciu în Armata Na�ional�, în 
pofida faptului c� p�rin�ii mei locuiesc în satul Lunga, raionul Dub�sari. 
A�a �i s-au terminat pentru mine ac�iunile de la Nistru.  

Ca �i r�zboiul din Afghanistan, r�zboiul de pe Nistru eu nu-l pot 
pune pe un cântar �i s� fac un echilibru. Acela din Afghanistan a fost pe 
teritoriu str�in, acesta a avut loc pe p�mântul natal, între moldoveni, ru�i, 
ucraineni �i multe alte na�ionalit��i care n-au g�sit limb� comun�, care aveau 
opinii diferite privind soarta Republicii Moldova, îns� �i în Afghanistan �i în 
Transnistria soarta omului era hot�rât� de politicieni. Politica era cuiul 
întreb�rii �i soarta poporului depindea de ea. 

X. – Cum aprecia�i atacurile americane lansate în 
Afghanistan? 

M. C. – Ast�zi, noi avem un contingent militar în Republica 
Afghanistan, ast�zi SUA hot�r��te pe ce cale trebuie s� se dezvolte 
Afghanistanul, ea hot�r��te pe cine trebuie nimicit �i pe cine trebuie 
sus�inut. Acum, haide�i s� ne amintim, nu a�a a fost �i cu URSS �i politica 
Kremlinului? �i atunci americanii vorbeau în gura mare c� noi nimicim 
poporul afghan �i c� dorim s� construim comunismul. Iar noi, desigur, 
construiam �coli, sta�ii electrice, diguri, poduri �i reparam tunelurile de la 
Salang, unde în fiecare zi pe zigzagul drumului Salang mergeau coloane de 
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automobile înc�rcate cu grâu, combustibil �i materiale de construc�ii, 
Spune�i-mi acum, ce au construit americanii în afar� de zeci de baze 
militare, sute de oameni simpli uci�i �i r�ni�i. 

Din zi în zi cre�te valoarea exportului de cocain� produs� în 
Afghanistan �i aceasta e din cauz� c� americanii nu lupt� cu �efii 
cartelurilor, ci cu oameni simpli care sunt în c�utarea surselor de trai. Eu 
condamn atacurile americane asupra Afghanistanului �i socot c� trebuie s� 
ajut�m acest popor în m�sura posibilit��ilor ca el însu�i s� aleag� calea de 
dezvoltare, iar americanii trebuie s� p�r�seasc� teritoriul Afghanistanului 
suveran.  

La fel �i Rusia trebuie s�-�i retrag� trupele armate din Transnistria. 
�i nu numai cu terorismul noi trebuie s� lupt�m, ci s� consolid�m armata �i 
for�ele comune.  

I. X. – Dori�i s� ne spune�i ceva ce a fost trecut cu vederea în 
privin�a r�zboiului din Afghanistan? 

M. C. – Pot ad�uga c� �i în ziua de azi politicienii no�tri î�i exprim� 
opinii c� noi, participan�ii la r�zboiul din Afghanistan, nu suntem eroi, nu 
suntem feciorii Patriei Moldova, care �i-au îndeplinit misiunea interna�ional� 
pe teritoriul Republicii Afghanistan, ci suntem ni�te cotropitori, am în 
vedere cuvintele unor politicieni din Moldova. Chiar dac� au trecut atâ�ia 
ani, totu�i se g�sesc persoane care înc� nu în�eleg c� istoria trebuie studiat� 
multilateral. Din partea celor care în�eleg, �i cei care au participat, �i acei 
care au avut de suferit (am în vedere p�rin�ii �i rudele celor c�zu�i la 
datorie), acest r�zboi crâncen �i dureros a rupt din via�a cotidian� a 
familiilor noastre pe cei mai tineri �i frumo�i, cei mai scumpi �i s�n�to�i. 
Oare crede ast�zi mama, sora, fratele �i tat�l celui c�zut la datorie în acest 
r�zboi c� feciorul, fratele trimis s� fac� serviciul militar a fost cotropitor, 
ucidea �i jefuia oameni de bun�-credin�� la ei acas�? Oare poate s� se 
lini�teasc� cu a�a acuza�ii p�rin�ii �i rudele celor c�zu�i în acest r�zboi? Nu! 
Nu cred �i nu voi crede niciodat�, cum nu cred în acel fapt c� bunicul �i 
tat�l meu au fost cotropitori ai Europei când luptau împotriva fasci�tilor �i 
cu ajutorul lumii întregi au biruit în mai 1945, iar mai târziu au învins �i 
armata japonez� punând punct în Marele R�zboi pentru Ap�rarea Patriei. 

Trebuie ca to�i politicienii s� recunoasc� veteranii r�zboiului din 
Afghanistan ca o categorie de cet��eni ce au depus eforturi substan�iale 
pentru a nu discredita moldovenii. 
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„NOAPTEA DUHII FUMAU CEARZ, CARE MIROSEA 
DE LA 500 M �I ST�TEAM GATA TO�I CU ARMELE” 

 
Casiadi Oleg – n�scut în anul 1968, în satul Zârne�ti, raionul Cahul. 

Serviciul militar: 1986– 1988. În Afghanistan a fost �ofer. Actualmente este doctor în 
�tiin�e politice, profesor. Interviul a fost realizat în Cluj-Napoca, în 19 decembrie 2001. 
Caseta nr. 13/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
O. C. – M� numesc Oleg Casiadi, m-am n�scut în 1968 în jude�ul 

Cahul, în satul Zârne�ti. 
I. X. – Ce studii a�i avut pân� a fi înrolat în Afghanistan? 
O. C. – Studii medii.  
I. X. – În ce an a�i f�cut serviciul militar în Afghanistan? 
O. C. – În 1986–1988. 
I. X. – În ce condi�ii ai fost încorporat în Afghanistan? 
 O. C. – Selec�ia era foarte minu�ioas�, referitor la Comisia medical� 

a fost mare problem�, probabil ei deja �tiau c� nu pleac� acei cu s�n�tatea 
�ubred� �i chiar mie mi s-a repro�at c� iaca… acolo când se scria se f�cea 
un fel de selec�ie �i la urm� am aflat c� adic� se scria pân� la urma urmei 
pân� treceai toate celea gotov k komande 20, adic� e gata pentru comanda 20, 
nu �tiam ce-i, am aflat când am nimerit în ucebk�. Acolo se f�ceau instruc�ii 
de trei luni �i de 6 luni. Eu am nimerit de 6 luni, nu de 3 luni, dar având în 
vedere c� aveam o purtare nesatisf�c�toare, în armat� m-au dat cu ace�tia 
de 3 luni, adic� eu eram angajat în batalionul de �turmovaia brigada92, dar nu 
s-au ajuns acolo 5–6 oameni, din cei mai liberali, care nu prea se supuneau. 
De exemplu, noi veneam de la o manevr� militar�, m� duceam în Groznâi 
�i treceam pe lâng� lavoar �i acolo curgea apa �i îmi curgeau balele �i mureai 
de sete… 10–15 km fugeai �i când veneai spuneai: domnule, sergent, da�i-mi 
voie s� beau oleac� de ap�. Nu, eu atunci… m� întorceam �i beam ap� �i gata, 
de aceasta m-a luat la taxat… 

I. X. – Cum crede�i o fost selec�ie special�? E corect c� a�a-
numi�ii copii ai du�manilor poporului erau trimi�i în Afghanistan? 

O. C. – Am s� m� str�dui s� fiu foarte obiectiv… la mine n-a fost 
a�a ceva… 

I. X. – E bun� p�rerea de mai sus? 

                                                 
92 Brigada de asalt. 
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 O. C. – Nu, nu e valabil�, sigur, î�i spun eu…, poate eu nu �tiu 
tot…, admit, dar nu… se punea problema c� b�ie�ii europeni, având în 
vedere c� ei sunt mai de�tep�i ca unii..., eu am observat chiar c� foarte mul�i 
moldoveni erau acolo, foarte mul�i c� într-un moment ei mergeau în 
coloanele de ma�ini, eu am fost �ofer, �i mergea aprovizionarea batalionului 
nostru (batalionul nostru mai avea 4 subdiviziuni în tot Afghanistanul), noi 
mergeam �i aduceam provizii, chiar �i c�rbune, lemne de la Hayraton – 
primul ora� de la grani�a cu Rusia, Tadjikistanul, atunci cu Uniunea 
Sovietic�, aveau cale ferat� �i acolo un depozit foarte mare, acolo mergeau 
ma�inile se înc�rcau �i plecau. Pe BTR, chiar pe ma�ini era scris Moldova, 
struguri de poam�. Eu, de exemplu, dac� mergeam cu un moldovean 
tr�geam ma�ina, ne opream: noroc b�i, de unde e�ti, �i d�-mi vreo trei pachete de 
�ig�ri, pip, pip. M-a�i s�turat, voi moldovenii a�i umplut Afghanul. Un cazac mie 
mi-a repro�at, era vorba de supunere, de dedov�cin� foarte mare, foarte 
puternic� �i noi dac� eram mai tineri pe noi ne trimiteau dup� �ig�ri �i eu, 
având în vedere c� aveam mul�i p�mânteni, moldoveni, imediat rezolvam 
problema, pe mine m� �ineau de rezerv�… Moldovenii unde se duceau, 
îndat� rezolvau totul, dac� nu, îi scoteam eu din situa�ie… Erau 14 ma�ini 
din batalionul nostru �i-i întâlneau (pe dezi – n.n.) la Tioplâi Stan, ie�irea din 
Kabul, acolo se adunau ma�inile, se constituia o coloan� de ma�ini care era 
repartizat�. În momentul când erau 50–60 de ma�ini, erau �i coloane mari, 
60 �i 100 de ma�ini, atunci veneau batalioane de securitate, de trupe 
aeropurtate, b�gau antiaeriana, dou�-trei lunete, b�gau �ilka, un fel de tanc, 
dar cu patru �evi, antiaeriana avea dou� �evi puse pe ma�in� �i b�gau for�ele 
aeropurtate �i ne p�zeau ei. În plus ei aveau leg�turi �i când se începea un 
t�r�boi acolo… 

I. X. – Dac� a�i început despre dedov�cin�, v� rog s�-mi 
deschide�i paranteza? 

O. C. – Iaca eu eram în unitate, pe noi ne preg�teau, aproape trei 
luni veneau ni�te rusoi din Rusia, mânau ni�te ma�ini în Afghanistan. 
Trecând �i eu ucebka acolo, clar c� mi-a fost dor de unitatea dat� �i to�i 
acolo ne-am salutat, atunci repede ne-a adunat zampolitul, �i da�i-ne 
întreb�ri, dar clar c� o avut discu�ie în cabinet �i prima întrebare care a fost? 
Skajite pojalusta tam dedov�cina esti? Net, cito s vami, tam star�ii soldat daiut 
mlad�emu soldatu konfetî citobî on ne zarazilsa93. Cum a spus unul, în primul 
minut a mâncat b�taie de 23 de ori… Acolo a fost dedov�cin� mortal�… 
Numai m-am dat jos din avion, pe data de 10 august, la ora 11, ziua era ca 
în iad, o culoare galben�, cu colb, ni�te automate roase, ni�te ma�ini. �i aud: 
                                                 
93 Spune�i-mi, v� rog, acolo este dedov�cin�? Nu, cum îndr�zni�i, acolo soldatul b�trân îi d� 
soldatului tân�r bomboane, ca s� fie mai s�n�tos. 
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Pastroi svini, kazlî, pidarazî, bleadi, vî cto dumaite, Soiuz? Ia va�u mamu…94 B�i, 
îmi tremurau picioarele de fric�. Era un moldovan acolo: O, anuka, dai ciasî 
siuda!95 Acela: Da net, éto moâ pamât‘, mama podarila. Â tebe…96 V�i Oleg, na �ie 
ceasul… da mai du-te tu… vrei pe mine s� m� bat�… Nu �tia ce s� fac�, repede l-
a b�gat în cizm�, tremura, când i-a dat vreo trei picioare în spate. M�i, ca pe 
oi… când ne-au luat la b�tut: suki, pastroilisi vî cto dumaite mumu zdesi 
budite?…97 Ni�te jargoane… am murit de fric�. Când ne-am dus acolo, era 
un fel de paz� militar� �i te distribuia. Au venit ni�te b�ie�i �i ne-au întrebat: 
vy hotite v desantnuû? Da, hotim98. Cine v-a striga, s� nu ie�i�i, Doamne fere�te! 
M-au strigat: Casiadi. Cto suka ne slî�i�? Da net �to, â v tualete bîl99. Unde ai fost? 
La toalet�? Boc vreo trei picioare. Asta era repartizarea. Pe mine m-au luat �i 
pe aerodrom m� duceau pe jos, peresîlînîi punkt100 se numea în Kabul, unde 
oamenii se repartizau în tot Afghanistanul, �i femei, �i b�rba�i, to�i. Am 
luat-o pe jos, ceea ce mi-a dat de în�eles c� suntem undeva pe aici, într-
adev�r RTB – Radio tehniceskii batalion. (Batalionul radiotehnic). Eu ca �ofer. 
Azi am venit la ora 9 seara �i pe la ora 5 diminea�a, a�a era de�teptarea în 
Afghanistan, iar pe ma�in�, un GAZ-76, bun, nou, ceea ce-i un plus pentru 
un om care vine direct acolo. Prima zi ne-au culcat, tot acolo, nu ne-au spus 
nimic �i ne-am sculat diminea��, ne-am dus la gimnastic�, cum se face tot 
normal, când am venit repede: vse postroilisi… v umîvalinik!101 Când ne-au luat 
la b�taie: vî cto?102 s-o dus s� fac� gimnastic�, dar cine, m�i, o s� spele pe jos, eu?A�a 
un cerpak era el. Înainte de a deveni du�arici, ace�tia care au împlinit un an de 
zile. Dezii care aveau un an �i jum�tate îi transferau la ceilal�i în cerpak. În 
momentul când te-au transferat în cerpak… 

I. X. – Povesti�i-mi mai multe despre aceast� ierarhie? 
 O. C. – Dup� trei luni de zile am venit în Afghan, eu eram duh. 

Duhul nu avea dreptul la nimic… nici la via��… Pe tine to�i te umileau… tu 
c�deai în dezn�dejde, dac� erai mai slab, mul�i tare s-au sinucis… Duhul. 
Duhul trebuie s� zboare, adic� s� faci tot ce-�i spune �ie, clar c� nu orbe�te, 
mai aveai �i un pic de demnitate. Dar duhul executa totul pân� la un an de 
zile. În momentul când împlineai un an de zile, dar nu înainte de a�i veni 
schimbul. Eu aveam deja trei luni, mai aveam înc� nou� luni de zile. Acei 
                                                 
94 Alinia�i-v�, porcilor, �apilor, poponarilor, curvarilor, voi ce crede�i, c�-i Uniunea? Eu pe mama 
voastr� am… 
95 D�-mi ceasul, aici! 
96 E o amintire, mama mi l-a d�ruit. Eu te voi… 
97 Canaliilor, alinia�i-v�, a�i venit aici la cules mure? 
98 Vre�i în serviciile aeropurtate? Da, dorim. 
99 Ce, canalie, n-ai auzit? Nu, am fost la WC. 
100 Centrul de transfer. 
101 To�i alinierea, la chiuvete! 
102 Voi ce? 
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care veneau din Uniunea Sovietic� de la 6 luni de zile aveau prioritate c� 
numai �ase luni zburau… La un an de zile se transferau în cerpak, acesta era 
omul care conduce, tî doljen rulit, ruli�i103 s� nu-l pui în situa�ie mare pe ded. 
Dedul era numit de la un an �i jum�tate în sus, pân� la doi. În momentul în 
care �i-a ap�rut ordinul, tu erai civil, te numeau dup� prenume �i nume dup� 
tat�, de exemplu, Oleg Afanasevici. Eu când eram ded un an �i jum�tate 
practic m� duceam, nu pot spune c� nu m� ducem la osp�t�rie, dar mie îmi 
aduceau tot ce vroiam. Cerpak-ul acesta era omul care conducea cu duhul, în 
a�a mod ca s�-i fac� pe plac ded-ului… Cerpak-ul r�spundea. El aranja, el tot 
f�cea. În momentul când f�cea observa�ii ded-ul �i îmi spuneau (fiind cerpak 
– n.n.): Oleg, acolo n-au f�cut duhii, acolo… Mai mult nu trebuie s�-mi spun�, 
asta era o palm� zdrav�n� pentru onoarea cerpak-ului. El te b�tea pân� mâine 
diminea��, de aceea c� lui i s-au f�cut observa�ii. Î�i dai seama? Unde l-au 
pus pe el, la ce problem�! Duh-cerpak-ded-civil.  

I. X. – Asta-i copia unei închisori? 
O. C. – Este altceva îns� ca idee de a�i bate joc de oameni e aceea�i.  
I. X. – Rela�ii soldat–ofi�er? 
 O. C. – Rela�iile soldat–ofi�er. Pân� la un an de zile rela�iile dintre 

solda�i ofi�er nu sunt rela�ii, tu nu ai cuvânt. Uite la noi, de exemplu. Eu 
prima dat� am plecat în coloan�, nu �tiam nimic. Mai mult, filtru era 
înfundat, ni�te vat� era acolo, nu mergea �i eu nu �tiam ce s�-i fac. Ace�tia 
râdeau �i m� b�teau. �i eu credeam c� avionul dac� merge prin Kabul… Eu 
nu �tiam ce-i, iar ei nu-mi explicau, doreau s� te �in� în stare de groaz�. În orice 
caz, eu a�a am în�eles, dar a�a era peste tot. Din ma�in� a început s� curg� 
lichid de la frân�. Ce s� fac? Nu �tiam cum s-o instalez. Era un plutonier �i 
to�i în sopka ceea, da’ sopka asta-i un fel de deal. Da’ eu, pân� am ajuns în 
sopka ceea, am transpirat, m� gândeam c� poate îi minat. Tot la sopka ceea: 
Tu… duh. El fiind prezent, ofi�er, cel mai mare în coloan�: kavo ia dogoniaiu, 
ia rastreliaiu!104 A tras de dou� ori, când am rupt-o…, fugeam mai ceva ca 
ogarii. Iat� ce rela�ii pot s�-�i spun eu �ia. Noi, fiind de acum dezi, îl b�team 
pe unul: Spâ�ka-sverhu105, spâ�ka s zadi106. Spâ�ka-sprava107. Sta în pozi�ia 
spâ�ka-sverhu �i intr� zampolit, din Nicolaev. Ai�tia mai b�trâni sunt în rela�ii 
foarte bune cu to�i ofi�erii. Da aista: treneruimsâ? Da, da tovari�i, podpolkovnik. 
Hara�o, nado, nado.108 A dus unul o sticl� de rachiu �i toat� problema s-a 

                                                 
103 Trebuie s� conduci, condu. 
104 Pe cine îi ajung, îi împu�c! 
105 Stai cu mâinile în jos �i cu picioarele sprijinite de perete. 
106 Tu stai cu fa�a în pat. 
107 Stai în stânga 
108 V� antrena�i? Da, da tovar��e colonel. Bine, trebuie, trebuie. 
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rezolvat. Dar el nici n-o contestat asta. Da, treneruimsia…109 Asta era în 
osp�t�rie. De ce? Când mi s-a adus mâncarea, sosul nu era fierbinte, imediat 
puneau vreo trei linguri de piper ro�u, trei linguri de piper negru, trei linguri 
de sare, tot la vreo 150 g de cafea cu lapte �i: Ia scitaia do sta, citobî tî ego 
sku�al…110 Dar �tii cum num�ra? 98, 99, 100. Boc! N-ai vrut? Trei pahare dup� 
asta s� bei… Asta eu am tras-o…, n-am auzit, eu am tras-o… Când intrai în 
osp�t�rie lucrau numai uzbeci, uzbecii erau to�i ca buc�tari da ai�tia mai 
vechi, slujitori, se fuma cearz (un fel de buruian�, în limba afghan�), se 
vindea, noi îl cump�ram la Jallalabad, acolo se vindea cum se vinde pâinea 
în Cluj, a�a se vindeau drogurile. La magazin te duceai frumos �i cump�rai, 
era negru �i când îl rupei �i te uitai la lumin� str�lucea, ca �i sticla, �i el era 
cu heroin�... îl puneai pe mucul de la �igar�, deasupra, �i a�a ie�ea un fum ca 
o satan�, dac� tr�geai 5 fumuri, 2 zile nu �tiai ce-i cu tine, aiureai. Am 
încercat �i eu de patru ori. Când �ii �igara, cu aer tragi, efectul este când îl 
tragi cu aer, nu când ai tras a�a sau chiar dac� îl tragi nu strângi buzele 
a�a… am avut o senza�ie de nervi �i tot timpul m� enervam �i nu puteam s� 
m� st�pânesc, ceilal�i aiureau, plecau în Moldova, vedeau o furnic� �i râdeau, 
turbau la cap, dar eu aveam o depresie �i o presiune: de ce fumez, ori mie 
nu-mi place chestia asta. Eu fumam, dar nu droguri... Dup� asta aveam o 
foamete de Doamne fere�te, vreo dou�–trei, pân� le m�nânci a�a. Am 
încercat de patru ori, apoi m-am l�sat. Dar tare mul�i le fumau. 

I. X. – Dar era valabil� �i când se duceau în lupte militare, 
pentru încurajare? 

O. C. – Nicio încurajare, nimic. Se forma o indiferen�� �i o 
neaten�ie fa�� de via�a ta, eu a�a a� caracteriza-o. Da, eu acum a� bea vreo 
dou� votci �i mai viteaz a� fi. Î�i pierd oamenii min�ile, poate �i cuiva îi 
trebuie chestia asta. Poate �i nu. În momentul când vezi c� l-au t�iat în 
jum�tate �i se face fric� �i nu te bagi. Nu cred c� asta-i pentru vitejie, 
niciodat�. 

I. X. – Despre opera�iile militare din Afghanistan?  
O. C. – Î�i spun deodat�, la opera�ii militare eu nu am participat. Ca 

atare la opera�ii militare participau for�ele aeropurtate, artileri�tii. Eu am 
fost �ofer. Pe noi ne împu�cau, eu nu-s erou al Afghanistanului, eu sunt 
onest, eu am mers în ma�in�, pe mine m-au împu�cat, eu s�ream, m� 
ascundeam sub cea mai mare roat� �i scoteam automatul �i împu�cam…, eu 
nu-i vedeam unde-s. Ei st�teau la sute de metri în mun�i, unde s�-i vezi? 
Trebuie s� fii b�iat treaz unde te-ai duce �i atunci o s� r�mâi viu..., o s� ai 
copii, n-o s� îmbli tu cu aiureli… Pot s�-�i povestesc un caz care mi l-a 
                                                 
109 Da, ne antren�m… 
110 Eu num�r pân� la o sut�, dar tu s�-l consumi. 
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povestit altcineva, în care am încredere… pe noi ne-au împu�cat, asta nu se 
nume�te opera�ie militar�. Regimentul 345 din Bahram este cel mai lupt�tor 
�i mai erau for�ele aeropurtate din Bahram, pu�in mai într-o parte, eu ridic 
p�l�ria în fa�a acestor b�ie�i… cel mai lupt�tor regiment 101, divizia for�elor 
aeropurtate, cândva acolo a fost Graciov, comandantul diviziei 101, era în 
Kabul �i nu f�ceau treab�. Pe cei din Regimentul 345 din Bahram eu i-am 
v�zut noaptea, ca guzganii, for�ele speciale americane primeau b�taie, d�deau 
dar rezolvau. Jallalabad 46, f�ceau �i aceia treab�, dar 345 eu îi socot, asta-i 
p�rerea mea subiectiv�, cei mai de elit�, cei mai aprin�i, cei mai buni. Mai 
era înc� o regiune, eu am uitat-o, for�ele speciale �i cei din Kandahar luau 
b�taie în fiecare zi… acei din 56 de la ��eb�, din Jallalabad sau pornit la 
opera�ii. La opera�ii se pornea o târl� foarte mare, necondus�, practic era, 
dar era slab�. Se aliniau, ei f�ceau spatele, da ceilal�i mergeau dup� 
informa�iile de la for�ele speciale, ei �tiau unde stau aceia sau al�ii. Se ridicau 
pân� în vârful muntelui. Au luat �i sau culcat �i au dormit, dar duhur-ile 
(du�manii) sau suit pe alt� parte a muntelui �i cum numai sau sculat �i 
c�utau sare de l�mâie �i când i-au luat la b�taie, din 23 numai el �i cu unul – 
2 moldoveni, parc� fugeau de la cire�e, când au început a �ipa, apoi 2 sau 
trei oameni au sc�pat restul to�i au murit. Acela de la juridic�, care are plac�. 
�i mi-a povestit unul din Regimentul 345 cum i-au adus for�ele aeropurtate, 
acestea erau opera�ii mari, îi vedea toat� lumea când se duc. Se duceau 8 
oameni când se d�dea vertu�ka (vertu�ka este elicopterul) f�ceau o incursiune 
�i spuneau: m�i b�ie�i, pe c�rare ceea, la ora ceea o s� treac� o caravan� de du�mani, 
acolo au aceea, au aceea. Noaptea vertu�ka îi ducea �i le d�dea drumul, �i iaca se 
duceau, ei protejau elicopterul �i când se a�ezau, patru fugeau într-o direc�ie 
�i patru în alt� parte �i luau pozi�ia de ap�rare, s� nu ias� vreun du�man s�-i 
caliceasc�, dac� ceva s� împu�te. Moldoveanul ista s-a dat jos… cel�lalt s-a 
îndep�rtat, s-a f�cut distan�a mai mare, când colo iese un bur englez, o 
pu�c� de asta lung�. Burul englezesc avea 18 kg, costa 8 00 ruble. Cu Ruslan 
Au�lev am stat al�turi de el, am poz� cu el în Groznâi... a v�zut duh în fa��, 
î�i dai seama? S-a speriat. Ei acolo aveau culcu�... numai Dumnezeu i-a 
sc�pat. Pe urm�, ei mi-au povestit toate acestea, se duceau noaptea cu un fel 
de arm� cu un glonte mare... el când cade buhne�te �i înc� la 7 metri bate 
împrejur, adic� ceea ce trage, pe el te a�ezi… când intra caravana de c�mile, 
cu toate acestea, pe el111 îl sim�eai de la un km-doi, c�milele pu�eau a urin� 
(erau ni�te c�mile nu din acestea ca de la circ), erau r�p�noase �i împu�ite. 
Noaptea duhii fumau cearz, care mirosea de la 500 m �i st�team gata to�i cu 
armele, câte trei legate cu band� izolatoare unul a�a, dou� a�a se termina 

                                                 
111 Pe adversar. 
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unul se întorcea în partea asta fiecare avea câte un automat cu el. �i de-amu 
ei de acu intrau a�a, unde erau, �i, m�i frate, sânge, carne, amestec�turi, nu 
mai în�elegeai ce-i acolo, iar b�ie�ii repede prin buzunare ceasuri, alte 
obiecte �i gata, venea avionul �i-i lua. Pe urm� s-au de�teptat când venea 
avionul s�-i pun� în balt�, îi întâlnea KGB, cei mai veseli b�ie�i, to�i la 
control încoace, le lua paralele, tot, �i pe urm� le d�dea drumul. �i iaca a�a 
puteau s� fac� de dou� ori în s�pt�mân�, putea �i mai repede, dar puteau sta 
câte trei zile acolo, chiar câte o zi st�teau în patrul� �i a�teptau. Se �tie toat� 
treaba. Mai era �i altceva, mergeau doi afghani, asta s-a întâmplat cu cineva. 
Mergeau doi afghani; unul cu bicicleta, iar altul pe jos. Era noaptea … ni�te 
solda�i, haide s�-i împu�te �i i-au împu�cat … când, acolo era un sac cu 
bani. Au luat sacul cu bani �i au venit, ce s� fac�? – Stai c� este un magazin 
aici, ne cump�r�m ni�te aparatur�, vindem, ne facem parale, iar când ne demobiliz�m le 
transport�m într-un diplomat dublu, plin cu bani (afghani, noi le spuneam afo�ti). 
Uite, m�i, ce pantofi rup�i. Au luat bocanci noi, au cump�rat aparatur�: centru 
muzical, cu scopul s� fie transmise în Uniunea Sovietic�. Erau leg�turi, 
puteau fi transmise atunci când se duceau ofi�erii în concediu, dar care se 
întorceau înapoi, în caz contrar, gata, nu î�i mai trimiteau. Peste o lun� �i 
jum�tate d�deau banii înapoi, care nu au fost valorifica�i. Erau banii la un 
aul112, ca salariu, cu cei doi afghani mor�i nu-i nimic (?), dar m�car banii 
înapoi. O venit primarul satului �i ei de-acuma s-au înv��at, intrau direct în 
osobyi otdel113 la osobist... Osobist-ul, cine era? Prietenul lor, securistul. Intra �i 
vorbea cine au fost la ora ceea �i… au vrut s�-i pun� în pu�c�rie… Au venit 
�i au dat banii înapoi. Erau câteva milioane. Solda�ii sovietici în 
Afghanistan, nu to�i, dar b�ie�ii care puteau s� se „învârteasc�”, cum se 
„învârtesc” �i la civil, a�a �i acolo tr�iau foarte bine, aveau paraua, afaceri�ti, 
eu �tiu moldoveni, m-am întâlnit cu ei…, au scos de sub KAMAZ a�a o 
torb� cu bani! Ce-i m�i?! Am vândut o remorc� cu lemne, acolo lemnele se 
vând cu kilogramul, un kilogram de lemne e mai scump decât un kilogram 
de pâine, ei duceau lemne, îi dai paraua plutonierului �i – oceni horo�o, s-a dus 
remorca. O remorc� în Salang, dar Salang când te uitai în jos �i se ridica 
p�rul în cap, trec�toarea Salang (are 3000 �i ceva metri), �i iaca a�a se 
îmbog��ea. Eu n-am f�cut a�a ceva, noaptea se porneau cu dou� ma�ini, la 
risc cu dou� ma�ini, cu remorca se duceau. Vindeau remorca, luau BTR, cu 
BTR-ul înc�rca�i to�i, cât îi remorca asta? Anvelopele le vindeau aparte, 
Doamne fere�te, o �mechereal�, îndat� îi împu�cau, când se vindea benzina, 
când se turna a�a din lighene, canistre mai curgea jos, apoi afghanii cu 
c�ciulile de pe jos le scurgeau �i le strângeau, tot era bani, parale avem. Eu 
                                                 
112 Sat. 
113 Sec�ia special�. 
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când f�ceam slujba erau trei moldoveni: Dima Me�in�, Dima Sabe�ki �i înc� 
unul, am uitat cum îi zicea, �i ei erau tare �mecheri, �oferi buni, ce mai 
vorb�! Apoi, ei într-o zi vindeau toat� benzina într-o zi cu plutonierul B. 
Plutonierul ias� cu D. S., D.M. din urm�, S. da cel�lalt. Erau patru, bacurile, 
unul dou� sute, altul dou� sute, pe urm� dou� butoaie de dou� sute în 
ma�in� �i a r�mas aceasta f�r� benzin� a doua zi, luni. Ei be�i cu 
magnetofoane – SONY, AIWA etc.  

I. X. – Despre pia�a din Kabul? 
O. C. – V�leu, Doamne, toate poreclele mi le �tiau, to�i bacheii m� 

�tiau, moldovan, hahol-56, dup� porecl�, dup� ma�in� tot, ce vrei î�i spun, 
tot-tot. Prima dat� când am v�zut pu�tani afghani, b�trânii m-au aten�ionat: 
Ai grij�, poate s�-�i fure pistolul, trebuie s� fii atent. Am a�teptat un ofi�er un 
minut �i nici nu am observat cum mi-au furat cutia de la radiator. Au furat-
o. Privitor la limba rus�, cum cuno�teau? �tiau rusa la perfec�ie, to�i-to�i 
�tiau. Erau ofi�eri care agreau afghanii, care nu agreau. Noi când treceam pe 
lâng� unitatea noastr� era duvald (un gard de lut, nu chir mare, cam 150–
180), apoi ei st�teau ca cioroii, a�a st�teau, pur �i simplu. Unde-i 56? Dar 
num�rul 56 era num�rul la ma�in�, vindem mie �eava aceasta sau altceva, 
st�teau la negocieri acolo. Apoi când venea comandantul unit��ii: Oleg, 
ostanovi!114 eu opream cu automatul împu�cam la 20 centimetri pe sub ei: a�a 
mai jucau, to�i fugeau. �i înc� una. Erau �i curve în armata 40, cekiste. Europa 
Liber� transmitea: a venit înc� un avion cu 270 de curve, pentru aprovizionarea 
Armatei a 40-a, eu am auzit asta la radio. La noi, în Kabul, mergeau gratis, 
dar în Kandahar, cât mai departe, se vindeau pe bani, cu ceasul… eu le-am 
v�zut pe toate.  

I. X. – Cum se numeau oficial? 
O. C.– …angajate ale armatei sovietice… cu salariu aici �i cu salariu 

în Uniunea Sovietic�… Prima care venea în unitate era a comandantului, a 
doua era a loc�iitorului, a treia a comandantului de subunitate, a patra – a 
combatan�ilor. Eu am fost �i am v�zut, acolo era a�a o vorb� Za... dali 
Krasnuiu zvezdu115, �i a�a o �i fost, care au Krasnaia zvezda… Eu am fost �i am 
v�zut…, vorbea cu ace�tia de la paz�: b�i, întoarce-te în partea cealalt�, c� ies, �i 
mâne la �ase diminea�a iar îs înapoi. Venea ofi�erul �i spunea: preg�te�te c�… nicio 
problem�…, dar face�i ce face�i, dar numai s� le aduce�i, iaca a�a era treaba. 
Referitor la pia��. Iaca un caz. To�i bacheii ne �tiu, moldovan, nu �tiu ce, ca 
fra�ii tr�iam acolo. Îmi trebuie o sut� de mii de afghan, peste dou� minute 
erau: kogda vernio�i?116 Era pe încredere, vroiai s� te ui�i la pornuh�117, imediat 

                                                 
114 Opre�te! 
115 Pentru... a fost decorate cu Steaua Ro�ie. 
116 Când îi întorci? 
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î�i d�dea televizorul peste gard, nicio problem�. Era un b�iat hahol, foarte 
bun b�iat… îmi zice: Oleg, eu am s� m� duc �i am s� m� în�eleg s� vând o cutie de 
ma�in�. Erau vreo 7 milioane, eu am s-o ridic a�a la gard, tu când ai s� vezi 
c� ei dau banii tu s-o ei înapoi �i ai luat, a�a era negocierea, ca în Evul 
Mediu. Tu când vezi c� eu am pus mâna pe bani, faci o rafal� din automat, 
dai drumul la cutie �i ea cade la noi aici, ei banii �i mai d�-i… bine, eu dup� 
un GAZ-66 �edem cu automatul… a fost odat� o rafal�… au fugit to�i, 
gata, s-a terminat. B�i 56, dar s� nu m� bagi în „afacerea” asta, s� nu iei 
bachei, vreo jum�tate de ceas, un ceas dou�: moldovan, gde 56, a cito takoie?118 
Ei, o zi, dou�, s-a îngro�at gluma, s� dea banii înapoi… ei spun la un osabist, 
�tii ce…, Dima Sovetschii, era ajutorul comandantului: ei, 56 otdai denghi, a 
to mî vse…119 Dar n-am luat, numai eu �tiam, restul nimeni nu �tia. Eu am 
scos banii de sub podele, tot �tiam unde-s banii. Eu spuneam: Tolea, tebea 
rastrelit!120 Ai s� ie�i în curs� �i are s� te împu�te, ��tia îs pro�ti tare. Da, mai 
duc�-se ei… s-a dus, a chemat osobâi otdel, a venit un maior, acela a intrat în 
unitate. Eu m� uit la el, i-o strâns pe to�i, acela merge, eu m� uit la el... A 
fost câteva zile mai greu în unitate pe urm� tot a fost normal, pân� la urma 
urmei nu i-a dat banii. S-a dus acas�, tot s-a întors, dar nu i-a dat banii… Ei 
st�teau peste gard da la noi erau �i târfe de astea. Apoi dac� st�teau ele 
bronzate, curve în costum de baie, da ei… cu ni�te ochi �i ni�te urechi: 
devu�ka121, devu�ka d�-mi cam (un pic) s� te…f…î�i aduc ceva. Repede la magazin 
aduce într-o pung� ghea��, ei de mult beau FANTA. Prima dat� vidio acolo 
am v�zut…, eu mâncam zi �i noapte din mâna lor, �tiam sigur c� n-o s� m� 
omoare. Eram încrezut pur �i simplu, adic� eu g�seam o �eav�, pur �i 
simplu, un metru �i jum�tate, o aruncam peste gard �i el mie îmi aducea 
ceva de mâncat, sigur îmi aducea, ei ne puneau nume, dar noi nu-i �tiam… 
aruncam �eava �i aveam o pl�cint� �i cu �a�lâc122 de oaie, foarte bine preg�tit 
�i o turt� lung� �i a�a �i-o suce�te, �i-o suce�te �i este foarte gustoas�, eu 
mâncam… moldovan tî ne boi�sea123 c�-�i va b�ga ceva? Acuma am hepatit� B din 
Afghan, eu dac� n-am dat vreo 5 kile de sânge în coloan� din �lang124, drept 
în el �i murd�rie, colb, colbul în coloan� era mare de la 20 centimetri nu 
vedeai ma�in� de ma�in�, eu aveam încredere, ei erau cinsti�i.  

                                                                                                                       
117 Filme porno. 
118 Moldovan, unde e 56, ce-i asta? 
119 Tu, 56, întoarce-ne banii, dac� nu... 
120 Tolea, te vor împu�ca! 
121 Domni�oar�. 
122 Carne coapt�, frig�rui. 
123 Nu te temi? 
124 Furtun. 
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Referitor la asigurarea armatei a 40-a cu târfe. Venea avionul, le 
punea acolo la punctul de transfer, fiecare comandant de unitate, d�dea o 
cerere – mie îmi trebuie dou� fete, îmi trebuie la Statul-major, �i îi trebuie �i 
pentru alte necesit��i. Eu am scos vâvod 6 polkov125, a fost în august � 86, dup� 
cum a zis Gorbaciov, n-o fost niciun vâvod, a fost dembelul care o ie�it afar� 
�i o ie�it pe ma�ini de astea, toate cele mai hârburi, am scos �i eu hârb pân� 
la Severnâi Konduz, de acolo s-a suit un dembeli, filmau CCN c� au ie�it 6 
polkuri. De fapt n-au ie�it, c� noi acolo din Severnâi Konduz ne-au adus cu 
avionul în unitate. Pe noi ne-au întors înapoi, au ie�it numai demobiliza�ii, 
au ie�it ca solda�i de rând, dar el demult era demobilizat �i noi ne-am întors 
înapoi. Îmi spunea colonelul, eu am fost vreo trei luni la el �ofer: S-a rezolvat 
dou� c…d� s� ne ducem s� le aducem. Eu m-am dus cu ma�ina �i le-am adus… 
prevalau rusoaicele, moldovence mai pu�ine. Le-am adus pe toate, eu atunci 
eram ocupat cu vâiezdurile126, cu ma�ina, eram �ofer. Mergeam minim 200 
km, schimbam 8 perechi de pantaloni pe var�, la mine pur �i simplu se 
cr�pau pantalonii. Slavic de-acum o f… colonelul a f… �i serjantul, care 
dovedea… de altfel b�iatul avea mâini de aur, se pricepea la toate celea. Era 
un b�iat din Vorote�i care în dou� luni de zile a înv��at limba român�. L-am 
înv��at cum se conjug� verbele, avea capacit��i. Dar de la ce s-a luat? Cânta 
la radio Suruceanu127. Eu st�team �i ascultam, el zice: Uite m�i, cum cânt� 
italienii! Veaceslav, ace�tia îs moldovenii! Ba, nu. Veaceslav, …nu-mi cunosc limba 
mea? Dar el deodat� m-a aten�ionat: Tu nu e�ti moldovean. Tu n-ai accent 
moldovenesc. E adev�rat c� vorbeam bine ruse�te. I-a pl�cut limba �i a înv��at-o, foarte 
mult i-a pl�cut. Chiar �i acum mai înjur� moldovene�te. M�i Slavic, tu înc� n-
ai uitat: nu b�i, cum s� uit? Moldovean Liviu s-o îmboln�vit de diabet 
zaharat, avea 9%, l-au dus în Moscova. Se ducea avionul în Ta�kent, to�i 
bolnavii îi duceau în Ta�kent, scalipel îns� era avionul TU-154, care se ducea 
direct în Moscova. Nu vreau s� m� laud, c� nu-i bine s� te lauzi, dar eu am 
intervenit pe lâng� �eful Terapiei s�-l duc� pe Liviu în Moscova. El se ridica 
în c�lcâie �i chica jos era b��, dac� îi plesneai o palm� c�dea jos mort. �i el 
avea o hahlu�k� �i o... Era sekretnaia sveazi128 �i avea cabinetul lui, era 
aparatur� supersecret�…, foarte mul�i au c�zut a�a în armat� se duce unul �i 
vin trei, cu lepre de cele bune. M� str�dui s� fiu foarte obiectiv, nu m� tem 
de nimic… de loc nu m� tem de nimeni, adic� eu m� str�dui s� fiu foarte 

                                                 
125 Evacuarea a 6 regimente. 
126 Ie�irile în curs�. 
127 Ion Suruceanu (09.09.1949, s. Suruceni, r-nul Ialoveni, RSS Moldoveneasc�), interpret de muzic� de 
estrad�. 
128 Transmisiune secret�. 
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obiectiv. Au venit ai�tia de la revista NOI, din Cluj, c� numai s-a deschis 
democra�ia �i eu am dat interviuri câte vrei, eu am fost �i �tiu. 

I. X. – Andrei Saharov spunea c� au fost folosite arme 
neconven�ionale în Afghanistan, este corect? 

O. C. – Nu �tiu, nu pot spune de arm� bacteriologic�, dar �tiu, mi 
se pare c�-n � 84–86 plecau acas�, se mobilizau dou� avioane de Shedand (o 
regiune din Afghanistan), noi spuneam Garbatâi-270 de dembeli la bord �i 
ace�tia, afghanii cu Stingerul, au furat 2 avioane, unul sigur c� a c�zut în 
Shedand, dar unul nu �tiu, dar dou� avioane au c�zut, iar ru�ii s-au înv��at 
minte �i a început bomba de tensiune – se arunc� bomba, un 1 km² m�re�te 
tensiunea foarte mult �i când se stinge înapoi o mic�oreaz� foarte mult, 
omul r�mâne…  

I. X. – Povesti�i-mi despre armata aliat�? 
O. C. – Era interesul propriet��ii private. �eful Statului-major al 

armatei afghane avea p�mânt la minele lui Ahmad Shah Massoud, care era 
inamicul num�rul 1 al armatei sovietice. Conform tradi�iei, primul trimitea 
om special care d�dea 10% pentru lucrarea acestui p�mânt. Au fost rela�ii 
de proprietate privat�, care a prevalat proprietatea colectiv�; or, sovieticii n-
au în�eles acest lucru pân� la cap�t. Ei au în�eles una: aflându-se la putere, 
trebuie s� conduc�, iar ru�ii urm�reau altceva – colectivizarea, ceea ce au 
f�cut Stalin �i Lenin, pentru a ajunge la socialism. 

I. X. – Despre Ciornâi Tiulpan �i atacurile duse de americani 
în Afghanistan? 

O. C. – Ciornâi Tiulpan era un avion… asta a fost o denumire. 
Rozenbaum o venit la noi. Eu am fotografii în care cânt�… Practic Al. 
Rozenbaum a f�cut mitul acesta cu Laleaua neagr�. Noi ca atare, afghanii, de 
la el am aflat. Pân� atunci eu n-am �tiut de aceasta. Era un avion gri, ca 
toate AN-12. Diferen�a dintre ele era c� AN-24 avea dou� motoare mai 
mici, dar AN-12 avea dou� motoare foarte mari cu patru motoare. 

I. X. – Ofer�-mi sugestii pentru lucrare? 
O. C. – Profesorul mi-a zis: cum va ie�i din stilou.  
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„SUNT TARE ÎNAPOIA�I, DAR CA MILITARI SUNT 

FOARTE BINE PREG�TI�I” 
 

Casian Alexandru – n�scut în anul 1967, în satul C�rpineni, raionul 
Hânce�ti. Serviciul militar: 1985–1987. În Afghanistan a fost conduc�tor-mecanic, 
operator. Interviul a fost realizat în 5 mai 2003. Caseta nr. 53/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare.  
A. C. – Casian Alexandru. N�scut în anul 1967, satul C�rpineni, 

raionul Hânce�ti. 
I. X. – În ce an a�i fost încorporat în serviciului militar din 

Afghanistan? 
A. C. – Am fost încorporat în anul 1985, la 28 octombrie. La 

instruc�ia militar� f�ceam câte un mar� în fiecare zi, 15-20-25 km. Fugeam 
�i înapoi. F�ceam gimnastic� în fiecare zi. În prim�vara lui �86, dup� 
instruc�ie, eu în primul rând am slujit ca mecanic-conduc�tor, �i operator, în 
echipaj erau 4 persoane.  

I. X. – Când a�i aflat pentru prima oar� c� ve�i efectua 
serviciul militar în Afghanistan?  

A. C. – Era datorie ca s� ap�r hotarele. 
I. X. – Nu v-au preg�tit treptat? 
A. C. – Nu. S-au ales. Care s-au dus în Cuba, Germania, în comanda 

200. Ne-au adunat tot zvodul �i ne-au trimis în Ta�kent �i acolo am trecut 
zvodul în corturi, avionul a venit noaptea ne-a înc�rcat �i ne-a dus în Kabul, 
de la Kabul ne-au repartizat care �i unde. Care în Shindant, care în Herat. 
Eu am fost repartizat în Shindant. Erau vreo patru-�ase, dar acolo erau mai 
multe puncte noi eram vreo opt ma�ini, pe zenitnaia129. Ne-am apucat de 
serviciu, noaptea eram preg�ti�i pentru opera�ii militare, veste antiglon�, 
care aveau vreo 35 kg, masc� antigaz, 3 rezerve de gloan�e, automatul �i 
slujba câte o jum�tate de noapte, dac� vrei câte dou� ore. Intram la ora 7 �i 
ie�eam la ora 1 de noapte. �i de la ora 1 pân� la ora 5. M� odihneam, a doua 
zi diminea�a eu nu mai aveam când s� m� mai odihnesc. Iar��i preg�te�te 
ma�ina �i fii gata pentru alarm�. În Turgundi am dus o ma�in� �i am fost în 
Fargul Vechi, am fost preg�tit de lupte. Acestea se numeau curse. Se mai 
întâmplau chestii din acestea când ne trezeau dup� alarm� de lupte. La un 
km-doi era câte o ma�in�, eram preg�ti�i de opera�ii militare. Acolo mai 
p�zeam �i o coloan� militar� care con�inea echipament militar, mâncare sau 

                                                 
129 Antiaerian�. 
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medicamente. Aceasta era func�ia noastr�. Ma�ina, pe care am slujit eu, era 
pentru observa�ii militare.  

I. X. – Era foarte bine dotat� ma�ina! 
Voce neidentificat� – S-a întâmplat c� din avion tr�gea în ai no�tri.  
A. C. – Poate au fost date coordonate gre�ite. Am fost bolnav �i de 

boala Botkin130. ...Prima dat� dormeam în toate col�urile dup� ma�in�, dar 
pe urm� îmi era tot una. Ori am s� scap, ori nu am s� scap. Era un sistem 
de siguran�� foarte bun. Noi aveam un punct de securitate �i mai departe alt 
punct cu divers echipament. Doar aerodromul era p�zit. Deodat� ne era 
cam fric�, dar pe urm� ne-am mai dat. Noaptea împu�c�. A zburat 
gloan�ele: dac� nu m-a lovit, dac� da… Dumnezeu cu mine, voi mai tr�i sau 
nu. �i iat� frica aceasta am luat-o cu mine în spital. Din � 94 pân� acum doi 
ani de zile am stat la Codru. De construit m� construiesc, statul ajutor 
nimic nu ne d�. Statul numai s� ia, dar de dat nimic nu d�.  

I. X. – Ce tactic� de lupt� foloseau du�manii? 
A. C. – Du�manii numai prin mun�i �edeau. �i ei cu rachete de 

acolo lovesc. Ei �edeau prin toate bor�ile, ei poate c� aveau �i c�r�ri în 
mun�ii ceia, nimeni nimic nu �tia. Razia la noi a�a se f�cea. Era un fel de 
spe�naz el se arunca cu avionul, cel mai greu la aceia le-a fost, la grupul de 
cercetare. Lor le era cel mai greu. Ei �tiau c� vine o caravan�. Poate c� pe 
timpul acela se mai ocupau �i cu drogurile. Dar nimeni nimic nu �tia ce se 
petrece. Aceasta nu c� lupt� cu Uniunea Sovietic�, dar ca atare Uniunea 
Sovietic� î�i ap�ra hotarul de sud al ��rii, dac� nu intra Uniunea acolo, intrau 
americanii, dar dac� intrau americanii grani�a de sud era s� fie ap�rat� slab. 
De atâta erau nevoi�i ru�ii s� introduc� ei armata acolo. Toat� politica 
aceasta eu nu o �tiu. Dar câte ceva acolo ne-au informat. Acolo aveam polit 
zaneati131. Era un instructor politic, chiar �i al companiei ne-a fost, 
Malinoski, a fost un b�rbat de treab�, un foarte bun psiholog, era ca un tat� 
acolo. Sunt al�ii care în�eleg altfel. Mai întâi mergea spe�nazul acolo. Ei 
d�deau anumite coordonate. Eu trebuia s� merg cu ma�ina, dup� alarm�. 
Am închis trapa, �i comandantul îmi spune s� merg în stânga �i în dreapta, 
iar înainte mergea tancul special pentru mine, eu trebuia s� merg numai pe 
urmele tancului. Nu trebuia s� m� abat cu nimic de la urm�, era foarte 
periculos. Chiar dac� c�lca pe o min�, aceea exploda �i urma era curat�, �i 
iaca a�a toate ma�inile mergeau. Dar noi p�zeam, ca atare �i tancul. Datoria 
mea era s� p�zesc aerodromul. Eu am fost în Herat.  

I. X. – Poveste�te-mi ceva despre armata afghan�? 

                                                 
130 Hepatit� virotic�. 
131 Instruc�ie politic�. 
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A. C. – De stimat ne stimau pe noi, dar �ti�i în ultima vreme politica 
ceea a lor. Ne întâlneam cu ei bacha, bacha. A�a �i ne numesc pe noi bacha. În 
sensul c� voi sunte�i copii mici �i nu �ti�i unde a�i venit �i cu cine ave�i de 
luptat. La americani tot a�a li s-a spus, voi nu �ti�i unde a�i intrat. Ei nu vor 
face nimic. Ei au intrat într-o parte �i ies pe alt� parte. Noi zicem c� sunt o 
�ar� înapoiat�. Da, sunt tare înapoia�i, dar ca militari sunt foarte bine 
preg�ti�i. La opera�ii militare trebuia s� participe �i armata afghan�, tot cu 
aceea�i tehnic� ruseasc� pentru c� ei erau înarma�i cu aceea�i tehnic�, mai 
aveau ceva tehnic� din Pakistan.  

I. X. – Saharov vorbe�te despre arme neconven�ionale în 
Afghanistan? 

A. C. – Nu am auzit de a�a ceva, dar �tiu c� to�i b�ie�ii care au fost 
acolo nu am v�zut unul s�n�tos. Poate a�a la unul organismul e mai 
puternic, dar absolut to�i sufer� de ceva boli. Cât am fost la Codru132 la 
tratament, timp de 24 de zile, unde se trateaz� de boli neurologice, acolo 
erau câte 10–15 b�ie�i, dar anul împrejur �i înc� erau ni�te sec�ii stricte ca 
regim. Eu ce s� fac, dac� a�a mi-a fost soarta. În loc s� stau acas�, s� plec la 
un serviciu, ca s� fac un ban pentru un copil, trebuie s�-i bag în 
medicamente.  

I. X. – Rela�iile dintre ofi�er �i solda�i? 
A. C. – Ca �i într-o familie: ofi�erul trebuie s�-i �tie psihologia la 

fiecare om, nu au fost cazuri ca s� ne prea pedepseasc�, m�car c� eu sunt 
moldovean �i altul de alt� na�ionalitate. S-a întâmplat câteodat� c� ne-au 
îmbr�cat �i în ozonka, un fel de costum împotriva armei chimice, 
combinezon. Avea vreo 50 kg �i trebuia s� rezi�ti la 50 grade c�ldur�. Acolo 
s-a pierdut un b�iat din Tadjikistan.  

I. X. – Povesti�i-mi despre dezertori? 
A. C. – Era unul care se �inea mai tare �i nu vroia s� spele la 

buc�t�rie. Mie dac� îmi pica s� sp�l la buc�t�rie, chiar dac� eram ded sp�lam, 
pe b�iatul acela când l-au pus s� fac� curat la buc�t�rie el nu a vrut s� fac�. 
A fugit la o gunoi�te de ma�ini. L-am g�sit peste o zi. Noi credeam c�-i 
împu�cat, dus, luat. S-a mai auzit de a�a cazuri. Putea pleca în ora� dup� 
cump�r�turi �i a trecut o ma�in�, i-a pus cu�itul la gât �i l-au luat. L-au 
c�utat vreo patru zile. A�a dezerta. Dar cum se întâmpla? Apoi am fost 
pedepsi�i c� noi l-am impus la a�a pas. Dar osta�ul e osta�; nu te pot vârî pe 
tine sau pe acela. Dar ce am avut de tras am tras �i pentru el, nu am fugit.  

I. X. – Rela�iile dintre solda�i, cum erau? 

                                                 
132 Spital Clinic de Psihiatrie. 
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A. C. – Ne în�elegeam foarte bine. Am slujit cu doi b�ie�i 
basarabeni; unul din Cantemir, iar unul din Flore�ti. Acolo erau tare mul�i 
moldoveni, ucraineni… ceceni. Dar cel mai mult slujeau asiaticii �i 
moldovenii. Rar era vreunul blond, cam to�i erau mai negri. Armata este 
armat� �i trebuie s� ascul�i, când este cazul, trebuia s�-i speli �i o �oset�, o 
hain�. Te punea s� fie c�lcat, sp�lat... B�taie mai mâncai în ucebk� de la 
sergen�i. Trebuie. De ce e�ti osta�? Trebuie s� treci �i prin acestea.  

I. X. – Au fost prizonieri? 
A. C. – Nu, prizonieri la noi nu au fost.  
I. X. – Cum v� hr�neau în armat�? 
A. C. – Ne hr�neau normal. Mai mult mâncare rece. Din partea 

apei, era ap�, dar trebuia fiart�. Acolo erau r�spândite boli infec�ioase, 
fiecare soldat trece �i prin hepatit�, care prin tif, care �i cum. Acolo e �i 
c�ldur�, acolo e �i musc�. Dar �i prin aer se pot r�spândi. Când ne duceam 
undeva în deplasare luam mâncare rece. Acolo era o buc�t�rie pe roate. Se 
servea ciorb�, terci, o can� de ceai. Noi foloseam ceai din spini de c�mil�, 
acest ceai, poate �i din multe te sc�pa, nu permitea bolilor s� se dezvolte. 
Trebuia altfel s� bei ap� fiart�. Era ceai, dar se d�dea cu por�ia.  

I. X. – Ce f�cea�i în timpul liber? 
A. C. – Mai scriam câte o scrisoare �i mai mult trebuia s� preg�tim 

ma�ina, pentru opera�ii militare. Era pu�in timp liber. Depinde �i cum eram 
mobiliza�i.  

I. X. – Filme, concerte v� ar�tau? 
A. C. – A fost odat� un concert unde a interpretat Iosif Kabzon, a 

fost în � 87. Dar filme cum s�-�i spun... Televizor era, dar la noi totul era pe 
motoare, când �i cum dac� mai aveai timp liber, dac� nu… Dac� veneam �i 
st�team câte 7 ceasuri la schimb nu-mi mai era de film. Doream mai mult s� 
dorm. Dup� 4–5 ore trebuia iar��i s� m� trezesc �i s� verific ma�inile. Eu îl 
duceam pe comandant. Îi înv��am pe unii tineri. ...Era unul din Asia. A ie�it 
din ma�in� a scos inelul la grenad� �i �i-a rupt trei degete. Vroia s� se duc� 
acas�. El credea c� acolo e la m�-sa acas�. E drept c� l-am sus�inut noi c� va 
fi b�iat bun. Unul s-a împu�cat în picior. Dar unul, tot din prostie. 
Automatul era înc�rcat. Noi întotdeauna le aveam preg�tite. Atunci se 
permitea s� tragi. Dac� am zis: Stoi, kto idet? �i nu a r�spuns. Stoi, streliat 
budu. Eu gata puteam trage, dac� nu r�spundea. Acolo nu are cine veni. 
Dac� e un comandant de-al t�u, el trebuie s� r�spund�. Era comandantul, 
acela, acela.  

I. X. – V-a�i acomodat la clima de acolo? 
A. C. – Nu-mi vine a crede c� se poate acomoda cineva la peste 50 

de grade c�ldur�. Noi aveam o cistern� cu ap�. A�a, îmbr�ca�i, ne udam, �i 
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peste o or� eram deja usca�i. Ziua nu puteam dormi. Pân� se mai usca 
lenjeria, mai dormeam ceva. Beam mai mult ceai din spini de c�mil�. Numai 
c�mila îi m�nânc�, dar noi f�ceam ceai.  

I. X. – Ce-mi po�i povesti despre popula�ia civil�? 
A. C. – Am stat de vorb� cu afghanii care erau în armat�. Când se 

c�s�toresc, ei se ocup�, mai to�i, de comer�. Aduc marf� din Pakistan. Se 
vindeau ceasuri, pixuri.  

I. X. – Drogurile erau r�spândite în cadrul armatei sovietice? 
A. C. – Erau b�ie�i care le mai încercau.  
I. X. – Era un viciu sau altceva… 
A. C. – Al�ii chiar le foloseau, ca s� nu le fie fric�. Care �i cum. Ele 

înainte �i în Uniune erau r�spândite. Care a vrut s-a ocupat de ele, al�i – nu.  
I. X. – Ce forme de protest împotriva r�zboiului erau? 
A. C. – A�a împotriva r�zboiului nu au fost. Armata este armat�. 

Era Uniunea atunci. Dac� te-a chemat în armat� f�-�i datoria. Fiecare b�rbat 
trebuie s� slujeasc�, trebuie s� treac� armata. Te mai îmb�rb�teaz�… Ce 
puteai s� faci? Dac� ai nimerit acolo, nu puteai s� faci nimic. A�a mi-a fost 
soarta. Noi ne-am f�cut datoria noastr�.  

I. X. – Cum v-a�i integrat în societate? 
A. C. – Când m-am întors am fost spitalizat timp de 10 zile. Am 

trecut un curs de lecuire. �tii care era deviza noastr� când veneam. S� lu�m 
câte o c�r�mid� din Afghanistan �i s-o purt�m în valiz�, când vom veni în 
societate s� o punem pentru c� noi am trecut prin multe �i �tim a ridica 
societatea, a o pune la locul ei. Asta era o deviz� pentru fiecare b�iat care 
venea din Afghanistan. În � 85 – � 86. În � 87 am venit. În sat, în loc s� m� 
ajute, îmi luau �i ceea ce mai aveam. Chiar conducerea din C�rpineni nu are 
grij� de ace�ti b�ie�i, nu suntem chiar a�a de mul�i, suntem 12, unul chiar a 
�i fost mort din sat, l-au adus mort de acolo. Ne poart� mult pe drum. 
Acum dac� nu dai, nu te pun pe picioare, nu-�i face nimic, se uit� la tine… 
Am fost în Siberia vreo doi ani �i jum�tate. La ru�i altfel este privit omul. 
Sunt parc� mai c�lduro�i. Aici în Moldova nu-i nicio stim�. Ne-au mai 
redus din privilegii. Dar când în Transnistria, haide-�i b�ie�i, dar cum s� 
ucid în frate-meu? Ar fi un r�zboi fratricid…  

Momentele când am ajuns în Afghanistan �i când am revenit au fost 
ca o bomb�. Nu �tiam, am s� ajung în Rusia sau nu, dar când am ajuns nu 
�tiam, am s� tr�iesc sau nu. Azi tr�ie�ti, dar mâine cine �tie ce va fi, a�a-i 
via�a. A�a mi-am f�cut datoria de osta�, de om pe fa�a p�mântului, c�tre 
�ar�. Dar �ara c�tre om nu �i-o face.  
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„AM AVUT FRIC� PÂN� A MURIT CEL MAI BUN 

PRIETEN AL MEU” 
 

Cazacu Vasile – n�scut în raionul Edine�. Serviciul militar: 1980–
1982. În Afghanistan a fost mecanic-operator în unit��i speciale, serviciul de paz� la 
aerodrom. Interviul a fost realizat în 18 noiembrie 2002. Caseta nr. 31/I-II. 

Gudali Iurii – n�scut în anul 1960, în satul Molocii Mari, raionul 
Râbni�a. Studii: Universitatea Politehnic�, Catedra militar�, Facultatea de 
Electrofizic�, Catedra militar�, specializarea: artilerie. În Afghanistan: 1985–1986. 
A fost ofi�er în serviciul de repara�ii a arsenalului militar. Interviul a fost realizat în 18 
noiembrie 2002. Caseta nr. 31/I-II. 

Usatâi Mihai – n�scut în anul 1961, în ora�ul Chi�in�u. Serviciul 
militar: 1979–1981. În Afghanistan a fost soldat în unit��ile de transmisiune. 
Interviul a fost realizat în 18 noiembrie 2002. Caseta nr. 31/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
V. C. – M� numesc Vasile Cazacu, sunt de prin p�r�ile nordului, din 

jude�ul Edine�. Am slujit în infanteria de desant, mecanic, operator. Pân� a 
da jur�mântul nimeni nu a �tiut de Afghanistan. Am fost îmbr�ca�i în mai 
multe forme. Când am slujit eu se numea brigada mor�ilor. M� aflam la 
înso�irea coloanei, la opera�ii. Am fost de dou� ori închis, am fost pedepsit. 
Una �tiu de ce, l-am, b�tut pe un ofi�er… am fost închis pentru zece zile… 
Au venit cineva dintre superiori, de fa�a la ofi�erii superiori trebuia s� d�m 
onoarea, dar când eram numai între noi ne ziceam camarazi. Rar când 
spuneam: tovar��e c�pitan. La noi era f�cut a�a c� la poalele mun�ilor se 
scurgea râul Kabul, totul era betonat… 

I. X. – Ce tactic� de lupt� se folosea? 
V. C. – Basmacii �tiau foarte bine teritoriul. La ei serviciul de 

cercetare lucra foarte bine. Noi pân� auzeam, preg�team, dar ei puteau face 
�i contra informa�ii. A fost un r�zboi civil. Numai c� noi ne-am vârât acolo. 
Ei se b�teau între ei.  

I. X. – Era dedov�cin�? 
V. C. – Nu prea era, dar to�i ne �tiam locul nostru.  
I. X. – Cum erau fetele la ei? 
V. C. – Erau mai mult cu parandja. În Kabul erau. Umblau 

studentele, dar a�a deschis – nu. La fa�� sunt frumoase, dar cum po�i s� o 
vezi dac�-i în parandja? Chiar dac� dezgoleai s� vezi ochii, ceea ce nu se 
permitea, ea astupa gura. Eu am f�cut armata în Jallalabad, acolo sunt mul�i 
indu�i, femeile umblau cu fa�a deschis�. Chiar dac� se d�deau în armata lor 
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puteau s� poarte haina, dar aceasta nu o schimba. Indiencele celea umblau 
mai vopsite. Dup� cum se spunea, ele sunt frumoase pân� cel mult la 30 
ani. La ei partea feminin� nu are nicio valoare. Pentru ei lege nu exist�. 
Când p�zeam aerodromul, dar acolo aerodromul era p�zit de afghani, dar 
pe prima linie eram noi. Erau magazine acolo, dukane. Dac� le ab�tea s� se 
duc� acas�, plecau, dac� le ab�teau s� fumeze droguri, fumau. A fost un caz, 
am trecut pe lâng� el �i �tiam c� era la post, dar m� uit – nu-i. M-a invitat 
un prieten la el. La ei era f�cut un bordei, întotdeauna st�teau acolo. Ei 
beau un fel de ceai �i �edeau cu luleaua ceea lung�. Noi pândeam 
momentul, ei aveau bomboane, noi le furam. Am f�cut doi pa�i de la post 
dar unde s-a ascuns el, nu am idee. Am sim�it c� mi s-a înfipt ceva în spate. 
El tot avea automat de al nostru. Multe î�i poate veni în cap. Era cam la 25 
m de prima linie, cât am mers eu. Dar ce s-a întâmplat? Acela a fumat �i a 
vrut ca s� m� sperie. Dar nu-mi zice s� ridic mâinile în sus. Dar el avea 
pl�cerea c� m-a re�inut… am luat automatul… L-am b�tut m�r. Am sc�pat 
cu aceea c� el era drogat.  

I. X. – Au dezertat cineva? 
V. C. – La noi, nu �in minte, dar nici nu aveai unde s� fugi.  
I. X. – Au fost cazuri de prizonieri? 
V. C. – Nu. …erau acolo dar nu aveai ce strânge, împu�ca�i t�ia�i, 

mai în scurt �i-au b�tut joc. Gurile despicate, ochi sco�i… 
I. X. – Cum se manifest� acolo frica? 
V. C. – Am avut fric� pân� a murit cel mai bun prieten al meu, cu 

care am f�cut ucebka. Pe urm�, când mi s-a spus c� el este mort, vreau s� 
spun drept c� mi s-au t�iat mâinile �i picioarele. Aceasta a fost în mai–iunie, 
cam a�a ceva. A fost împu�cat aproximativ de la 20 m. Acolo dac� se 
întâmpla c� ma�ina s-a defectat trebuia s� o dai în pr�pastie �i s� mergi mai 
departe. Ei întotdeauna a�a f�ceau atacul. Unde socoteau ei locurile cele 
mai bune. Cam 30 km de la Jallalabad pân� la o carier�, noi o p�zeam pân� 
la Platin�… 

M. U. – Usatâi Mihai din Chi�in�u, n�scut în anul 1961. Am f�cut 
serviciul militar în 1979–1981.  

I. X. – A�i fost printre primii solda�i care au fost în 
Afghanistan, cum v-a întâmpinat popula�ia b��tina��, cu flori? 

M. U. – Nu am putut fi primit cu flori pentru c� am fost azvârlit cu 
avionul. Ne-au adus pân� în Kabul.  

I. X. – A�i participat la luarea palatului lui Amin? 
M. U. – Eu nu am v�zut timp de 25 zile ce s-a f�cut acolo. Doar pe 

plapume am dormit. Am luat z�pada �i am dormit pe ele. Cel mai interesant 
lucru a fost când s-a deschis avionul din urm�, eram peste 400 de solda�i. 
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Eu dac� nu am v�zut în via�a mea mun�i. Am fost dou� luni în Tiraspol, 2 
s�pt�mâni în Termez, acolo nu am v�zut mun�i, eu nu am ie�it dup� raza 
ora�ului. Cel mai impresionant a fost când s-a deschis coada avionului, am 
v�zut mun�ii albi, cu z�pad�, prima dat� în via�� am v�zut mun�ii. 
Împrejurul avionului erau partizanii, fiindc� noi schimbam partizanii. Un 
avion venea, când eram 400 veneam �i patru sute înc�rcau �i-i aduceau 
înapoi. Dar nou� ne spuneau c�-s partizani, dar noi nu puteam în�elege ce 
fel de partizani, uniforma f�r� epole�i, f�r� nimic, el e tat� la trei patru copii, 
la 5–7 erau, fiindc� îi luau la 10–25 zile. Pe urm� noi am ajuns acolo, pe ei i-
au adunat din Termez �i noi nu puteam în�elege care-i du�man �i care-i 
soldat de-al nostru. De acum ne-au spus c� suntem în Kabul. 

I. X. – Dar scopul militar l-au spus? 
M. U. – Nu l-au spus. Ne-au spus-o foarte interesant. Ne-au spus c� 

mergem în Sectorul militar din Turkestan pentru efectuarea serviciului 
militar. �i înc� ne-au spus în Tiraspol c� plec�m la instruc�ie, �i atât. Dar ne-
au spus c� plec�m în Afghan înc� în tren. Fiindc� am mers din Tiraspol 
pân� în Termez 7 zile. Erau foarte mici opriri 10–15 minute. Peste tot era 
semaforul verde, de urgen��. Din toate p�r�ile Uniunii Sovietice atunci ne-
au strâns.  

I. X. – Care era starea psihologic� la momentul respectiv? 
M. U. – Deodat� nou� ne-a fost tare greu. În primul rând frica în 

fiecare om a fost �i va fi. În fiecare om sunt doi factori: ura, dar dac� 
reu�e�te frica, asta-i foarte greu. Din ce punct de vedere nou� ne era greu? 
Nu aveam unde tr�i, nu aveam ce mânca. Dar dac� e�ti fl�mând �i înghe�at, 
ce fel de slujb� poate fi? Am avut a�a ocazie, s-a întâmplat cu mine, de la 2 
pân� la 4 trebuia s� m� scol la post. M-am trezit, dar haina era înghe�at� în 
cort, ini�ial erau corturi de patru oameni, pe urm� am început s� trecem 
la… Noi cum am început deodat�, tr�iam câte o companie, peste 200–300 
m eram arunca�i ca �i gr�un�ele. A�a a fost prima dat� când pe noi… 
Deodat� am fost numai în regiunea Kabulului. Am avut mai apoi opera�ii 
pân� la 400 km. Am fost �i în Herat. Câte trei zile.  

I. X. – Cum a reac�ionat popula�ia civil� le venirea 
sovieticilor? 

M. U. – Prima dat� veneau copii mici. Noi eram înghe�a�i, dar totu�i 
le dam câte o bucat� de pâine. Erau deodat� foarte bucuro�i. Din ce punct 
de vedere? Erau bucuro�i fiindc� au crezut c� îi vom elibera, a�a era 
politica. Noi eram eliberatori, dar pe urm� a fost nu �tiu cum. Ini�ial ei 
tr�iau cu noi foarte bine, fiindc� Fiindc� noi îi ajutam. Primele dou� luni de 
zile nu am fost nic�ieri. St�team numai pe loc �i ne p�zeam singuri. Pe urm� 
au început s� ne adune, au adunat tot polkul împreun�, 180… De fapt eu 
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eram în artilerie. La fiecare automat erau câte o mie de obuze. Erau 18 
automate în divizie… Prima mea opera�ie a fost în Panjshir. A fost foarte 
nereu�it�. Du�manii aveau armament foarte stra�nic. Noi am intrat în 
Panjshir, de fapt are 50 km lungimea, acolo am avut o pierdere mare. Eu 
eram svezist. Trebuia s� lu�m leg�tur� cu Statul-major, atunci era în mun�i. 
La noi cum era tactica? 7 km b�team înainte, cur��am, toat� infanteria, 
diminea�a la patru, la ei de-acum este ziua. 5-6 km pe zi ne schimbam. Într-
o zi noi ne schimbam la o pozi�ie nou�, un b�iat de 15 ani întreab�, unde-i 
comandantul? Îl petrece la comandantul polkului �i el îi spune în fa��: dac� 
voi ve�i împu�ca în ki�lak, nu numai la 50 km, voi a�i intrat, dar la pod aici 
nu ie�i�i, dar dac� ve�i ie�i noi vom face din voi �a�lâc, în modul acesta. �i 
comandantul scoate pistoletul �i pe loc îl… Pe urm� când noi am ie�it, când 
am vrut s� ie�im, fiindc� era numai un drum, numai o singur� unitate s� 
mearg�, o ma�in�, 15–20 m �i jos curgea ap�. A început prima ma�in� �i 
ultima �i unde s� te duci? Dar la noi comandantul, îl �in minte �i acum, el 
când a v�zut, �oferul când a v�zut de sus, direct, a trecut prin el, familia 
Laida, din Donbas. Atunci a fost frica, �i frica a reu�it. �i el gata, n-a putut 
s� se suie mai mult în ma�in�. Dar de aici coloana s-a dus 20–30 km mai jos 
�i trebuia toat� coloana. Laida, înainte. Dar el a început s� tremure tot, 
complet. Pe urm� a fost ori�iunde, i-au trimis �i acas� �i la Comisariat. Nu 
s-a mai putut sui în ma�in�. Dar noi eram în ma�in� �i aveam �i obuze, am 
pus perne, tot ca s� opreasc� obuzele. Noi nu am �tiut unde ne duc pe noi. 
Nimeni nu a �tiut. Dar dac� am ajuns, ne-a fost greu. Pe urm� am trecut în 
corturi de acelea mari, albituri am v�zut peste… vreo dou� luni de zile.  

V. C. – Erau �i p�duchi acolo…  
M. U.– Noi am sim�it Afghanul nu acolo pe loc, dar noi de acum l-

am sim�it în tren, când mergeam. De ce? Fiindc� ne hr�neau cu o lingur� de 
cartofi. Mai mult nu aveau posibilitate s� g�teasc�. Nu erau preg�ti�i. 
Preg�teau mâncare pe loc în vagon. Pâinea iute. De ce uite? Fiindc� tot 
fumul care ie�ea se îmbiba în pâine. Pâine iute, cartof uite, ceap� iute, tot 
iute. G�teau mâncare în vagon simplu. Deschideau u�ile �i g�teau, pe acolo 
ie�ea �i fumul, într-un vagon-marfar.  

I. X. – Uniunea Sovietic� n-a fost în stare s� preg�teasc� 
solda�ilor condi�ii? 

M. U.– Într-un vagon eram 92–93 de solda�i. Era în luna noiembrie 
1979. În Termez ce mâncare preg�teau acolo era imposibil de mâncat. Dar 
cum dormeam în Termez? Ne puneam de desubt haina. Dar armamentul ni 
l-au dat înainte de a urca în avion.  
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I. X. – În afar� de cazul acela, despre care a�i spus mai sus au 
mai fost �i altele, c� b�ie�ii nu au rezistat din punct de vedere 
psihologic? 

M. U. – El n-a putut rezista, el s-a blocat.  
I. X. – Dar au fost cazuri de dezertare?  
M. U. – Nu. La noi a�a ceva nu a fost.  
V. C. – Eu în general l-am dus pe prietenul meu mort.  
M. U. – Am avut a�a ocazie c� am venit de la opera�ie �i nou� ne 

spune c� vine în polk Iosif Kabzon. Prima dat� când el a venit din Uniune 
în Afghanistan. Pentru noi a fost o foarte mare pl�cere. A fost timp de trei 
zile. În trei zile el a alc�tuit un cântec �i ni l-a cântat pe urm� nou�. Am 
r�mas foarte încânta�i. Noi consideram c� acord�m acolo numai ajutor. Noi 
nu ne-am dus acolo cu armament. Scrisorile toate erau filtrate. Primele 
scrisori au început s� ajung� peste 6 luni de zile. St�tea lada supraplin� �i 
mai erau �i jos, nimeni nu se ducea s� le ia. Nu putea nimeni s� le 
repartizeze. La noi în primul rând era armamentul �i în al doilea rând 
mâncarea. Nou� ne spunea c� trebuie s� fie armamentul 100%. Pentru o 
cutie de pe�te am desc�rcat o ma�in� de obuze, fiindc� cineva �i-a adus 
aminte c� a r�mas acolo. Erau câte dou�–trei zile când noi nu mâncam 
nimic. Era a�a cazuri c� bucata de unt… o lun� de zile nu am avut sare 
defel. Mâncarea toat�, terciul nu avea sare. Nu era în Statul-major al armatei 
�i de atunci nu m�nânc s�rat.  

I. G. – Iurii Gudali. Originar din satul Molocii Mari, raionul 
Râbni�a. Anul na�terii 1960, dup� absolvire, de la Universitatea Politehnic�, 
Catedra militar�, Facultatea de Electrofizic�, era �i Catedra militar�, artileria 
activ�, care era de baz� la Katiu�a. Noi eram artileri�ti clasici. Acesta era 
studiul meu în domeniul artei militare. Dup� absolvirea universit��ii, în 
1982, doi ani am lucrat, deja era atunci legea ca tân�r specialist s� lucreze. 
Am fost repartizat la Uzina „Signal”, atunci am lucrat 2 ani. La 29 
decembrie, sâmb�t� 1984, care era zi lucr�toare, dup� sistemul de atunci. 
Am plecat pe data de 2 ianuarie 1985. Trebuia s� m� prezint la unitatea 
militar�. În vara anului 1984, am trecut comisia medical�, la Comisariatul 
militar, era acceptat pe timpurile celea, ca din când în când s� treac�, s� 
verifice starea s�n�t��ii. Dup� comisia medical� a fost a�a-numita comisia 
de mandate. Mai era un coleg. Ni s-a spus ca s� fim chema�i ca ofi�eri, nu 
dup� specialitatea militar�, dar dup� acea civil�, pe care o aveam. Serviciul 
de repara�ii a aparaturii militare. Aveam livret militar de ofi�er de rezerv�, 
dup� Catedra militar� cu �tampil�, am fost chemat la serviciu militar activ 
pe data de 4 ianuarie 1985. Am fost chema�i pe sistemul KGB, dar cu 
destina�ia la gr�niceri. Credeam c�-i vorba de o tehnologie modern�, 
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electronic�. Ne-au repartizat în Orientul Îndep�rtat, în Habarovsk, dar eu 
am avut îndreptare în Asia… Dând jur�mântul la grad de ofi�er trebuia s�-
mi fac datoria. Un moment zguduitor a fost când ni s-a comunicat vestea 
despre destina�ia la gr�niceri. Am scrisori cu adresa unui or��el de frontier� 
�i acolo deja am fost la unitatea de gr�niceri. În Afghanistan erau trei grupe 
operative. Pân� la evenimentele din 1979, hotarele de sud ale Uniunii 
Sovietice erau cele mai lini�tite hotare ale ��rii, nu aveau probleme. Nu era o 
situa�ie tensionat�. Când au avut loc evenimentele, revolu�ia din 
Afghanistan, trebuia de ajutat gr�nicerii no�tri ca s�-�i îndeplineasc� sarcina 
lor, a�a era oficial. O mic� remarc�. Eram un pic mai în vârst� decât b�ie�ii. 
B�rbatul adev�rat trebuie s� treac� prin ispita r�zboiului. M-a ajutat s� 
în�eleg multe din cele ce se petrece acum. M-am mirat de popula�ia 
b��tina�� care depun un efort substan�ial ca s� ob�in� o cultur�, un rezultat. 
E un popor foarte harnic. În condi�iile unui teritoriu montan. În lucrarea lui 
Engels Despre arta r�zboiului s-a spus c� Afghanistanul, cu land�aftul lui, este 
imposibil de cucerit. Afghanul iube�te libertatea �i este mul��mit de via�a 
care o duce, el nu vrea s� schimbe ce are. E un popor conservatist. În 
pofida acestui fapt are o viziune despre via��, sunt �i c�rturari care cunosc 
multe lucruri: istorie, filozofie. B��tina�ii veneau �i propuneau pentru ni�te 
buc��i de s�pun, sare s� le d�m combustibil, nu �tiu ce acolo, �ig�ri. Da, el 
vine �i-�i ajut�. Dar pentru pastile, î�i putea lucra.  

I. X. – Erau anumite forme de protest antir�zboi? 
I. G. – Erau. Chiar de la început, noi fiind ca ofi�eri dup� starea 

civil� în cadrul unit��ii a�a lucruri nu au fost niciodat�, dac� au fost apoi mai 
înainte. În orice caz am auzit de acestea. Adic� �i noi puteam, fiind ca 
ofi�eri, care trebuia s� facem pe timp de doi ani armata. Dac� doreai s� 
continui scriai raport. Dar ca atare mai mult de doi ani nu puteau s� te 
oblige s� faci armata. Puteam �i s� refuz�m. Pe parcursul a doi ani, fiind luat 
de la via�a civil�… Am fost la o opera�ie la 26 martie 1985. În companie 
aveam 20 de oameni. Eram comandantul unit��ilor antitanc. Aveam 
mitralier� împotriva tancurilor, din care puteam împu�ca la o distan�� de 7 
km, cânt�rea 46,5 kg. Popula�ia b��tina�� o stimez �i pân� acum. Te uitai 
cum lucreaz�. Se ofereau s� ne ajute cu for�ele lor de trac�iune s� ne care 
anumite bagaje. Erau ni�te oameni sub�irei, dar foarte rezisten�i. În � 86, îmi 
amintesc am primit mâncarea pe trei zile… �i când m� uit ni�te borc�nele 
de suc natural produse în Tiraspol… tot ce-i legat cu ba�tina bucur�... 
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„VEDEAU C� DAC� NU AVEAM BARB�, P�R LUNG, 

ÎNSEAMN� C�-S �OURAVI” 
 

Cârci Nicolae – n�scut în anul 1967, în raionul Ceadâr-Lunga. 
Serviciul militar: 1986–1988. În Afghanistan a activat în serviciul de cercetare. 
Interviul a fost realizat în 27 mai 2003. Caseta nr. 60/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
N. C. – M� numesc Cârci Nicolae. Din ora�ul Ceadâr-Lunga. Acum 

locuiesc acolo, dar m-am n�scut într-un sat din apropiere de Ceadâr-Lunga. 
M-am n�scut în anul 1967.  

I. X. – Ce comisii a�i trecut înainte de a fi încorporat în 
Afghanistan? 

N. C. – M-au chemat la Comisariatul militar. M-au îndreptat la 
Chi�in�u. Acolo am trecut comisii referitoare la starea s�n�t��ii.  

I. X. – În ce an? 
N. C. – În anul 1986. Am trecut ultima comisie �i în luna aprilie m-

au încorporat în Afghanistan.  
I. X. – Cum s-a desf��urat instruc�iunea militar�?  
N. C. – Am f�cut ucebka în Uzbekistan. Al�turi de Ta�kent e ora�ul 

Ciarcic. Era preg�tirea for�elor speciale. Acolo am fost preg�tit 6 luni, pân� 
în luna mai 1987, de acolo în Afghanistan.  

I. X. – Prin ce emo�ii a�i trecut când a�i aflat c� ve�i efectua 
serviciul militar în Afghanistan? 

N. C. – S� fiu sincer, nu atât c� îmi era fric�, m� gândeam dac� voi 
veni acas� �i m� voi schimba. Voi fi un alt om �i-mi voi schimba cursul 
vie�ii. A�a s-a �i întâmplat. Dup� armat� ai o alt� viziune asupra vie�ii, cu 
atât mai mult dup� o astfel de experien��.  

I. X. – Cum v� preg�teau la ucebk�? 
N. C. – Ca �i la oricare ucebk�, din punct de vedere fizic, moral. Se 

punea un accent deosebit pe preg�tirea fizic�. Dar în esen�� se punea accent 
pe faptul ca s� fii rezistent. A� zice chiar ne fug�reau. La început era cam 
greu, dar pe urm� te obi�nuie�ti. 

I. X. – În Afghanistan unde a�i slujit? 
N. C. – Am slujit în apropierea Kabulului, în trupele de cercetare.  
I. X. – Îmi pute�i povesti ceva despre opera�ii militare? 
N. C. – Pot povesti despre ultima opera�ie militar�... 
I. X. – Deja ac�iona �i politica de reconciliere a lui 

Nadjibullah.  
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N. C. – Serviciul de cercetare întotdeauna a lucrat. Acolo unde este 
o caravan�, o band�, noi eram prezen�i. St�team �i câte trei zile în mun�i �i 
a�teptam. Caravana vine �i trebuie lichidat�. Sau o band� vine. Se creau 
situa�ii tensionate. 

I. X. – Îmi pute�i povesti un moment mai deosebit? 
N. C. – În timpul opera�iilor capturam, în esen��, armele. Erau mai 

degrab� din Pakistan, Iran.  
I. X. – Ce metode de contrapropagand� utilizau du�manii? 
N. C. – Era un r�zboi ascuns. A ie�it, a împu�cat �i a fugit... Du-te 

�i-l caut� în mun�i! 
I. X. – Foloseau foi volante ca metod� de propagand�? 
N. C. – Eu nu am v�zut.  
I. X. – Cum erau preg�ti�i din punct de vedere militar 

du�manii? 
N. C. – Pot spune c� erau profesioni�ti. Am g�sit �i mercenari care 

erau în a�a m�sur� de bine preg�ti�i c� puteau s� se bat� corp la corp cu 20–
30 oameni. Dup� ac�iunile lor se vedea c�-s oameni bine preg�ti�i. Erau 
cazuri când se duceau în mun�i �i împu�cau, unde împu�cau nu �tiau. 
Ace�tia repede c�deau în plas�. Dar cei care �tiau bine ce fac era mai greu 
s�-i prinzi, î�i f�ceau treaba �i plecau. 

I. X. – Au fost �i cazuri de kamikaze? 
N. C. – Nu am auzit de a�a cazuri. Acolo putea s� treac� o ma�in� �i 

s� arunce o grenad�. Sau s� împu�te �i s� fug�. Dar s� se autodistrug� nu.  
I. X. – Ce rela�ii existau între serviciul de cercetare sovietic �i 

cel afghan? 
N. C. – Ca cerceta�i la noi era alt sens. Adic�, noi doar participam la 

opera�ii militare. Dar a�a s� colabor�m nu era a�a ceva.  
I. X. – Colaborau cu a�a-numi�ii hatov�y? 
N. C. – Erau cazuri când ne îmbr�cam cu hainele �arandoylor, ca s� 

nu ne deosebeasc�. Dar î�i d�deau seama, ei tot sunt de�tep�i. Vedeau c� 
dac� nu aveam barb�, p�r lung, înseamn� c�-s �ouravi. 

I. X. – Ce rela�ii era cu popula�ia b��tina��? 
N. C. – Femeile au parandja. Poate s� vorbeasc� cu tine normal, ca 

apoi s� lupte împotriva ta.  
I. X. – Cum v-a�i adaptat la clima lor? 
N. C. – Ne-am acomodat u�or. Deoarece clima din Uzbekistan era 

asem�n�toare cu cea din Afghanistan. Ne str�duiam s� bem mai pu�in� ap�. 
Dac� beau un pic de ap� apoi te provoca ca toat� ziua s� bei. Parc� ai b�ut, 
dar peste 5 minute bei din nou. Dac� bei diminea�a apoi vei bea toat� ziua 
ap�.  
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I. X. – Cum v� hr�neau acolo? 
N. C. – Ne-au hr�nit excelent. În timpul opera�iilor militare luam 

mâncare la pachet, distribuit timpului necesar. Mai luam ap�, muni�ii, 
bineîn�eles. În privin�a mânc�rii nu erau probleme.  

I. X. – Rela�iile dintre solda�i, cum decurgeau? 
N. C. – Era �i un pic de dedov�cin�, ca în armat� f�r� aceasta nici nu 

se putea. A fost. Dar în limita ra�ionalului. To�i în�elegeau c� e r�zboi, dac� 
îl superi pe om, el poate s� se r�zbune. 

În esen�� la r�zboi nu este dedov�cin�, ea se manifest� mai în larg în 
timp de pace.  

I. X. – Rela�iile soldat–ofi�er? 
N. C. – Ofi�erul e ofi�er �i soldatul e soldat.  
I. X. – În timpul opera�iilor militare se eviden�iau �i prin 

uniform�? 
N. C. – La opera�ii aveam echipament de camuflaj. Cum se poate 

mai u�or de îmbr�cat. Se întâmpla uneori noaptea ca s� facem �i câte 20 
km.  

I. X. – A dezertat cineva? 
N. C. – La noi nu a fost a�a ceva.  
I. X. – Dar prizonieri au nimerit? 
N. C. – Tot nu.  
I. X. – R�zboiul e r�zboi, au fost �i jertfe? 
N. C. – Eu am fost 8 luni acolo �i au murit 4. Unul a murit în urma 

r�nilor grave.  
I. X. – Coresponda�i cu p�rin�ii? 
N. C. – Când am ajuns în Afghanistan am scris peste o s�pt�mân�.  
I. X. – A�i auzit în Afghanistan despre Bin Laden, Ahmad 

Shah Massoud? 
N. C. – Personal nu l-am v�zut la fa��. Dar am luptat împotriva 

bandei lui, da. Am avut �i o opera�ie în Panjshir.  
I. X. – A�i sesizat anumite transform�ri când a�i venit din 

Afghanistan? 
N. C. – A ap�rut o alt� viziune asupra lumii. Când omul se duce la 

18 ani de acas� e ca �i un pui, unde se duce, el nu �tie. Dar când vine acas� 
deja are un alt concept, mai ra�ional. Face o distinc�ie precis� între alb �i 
negru.  

I. X. – Îmi pute�i spune ceva despre r�zboiul dus de americani 
în Afghanistan? 

N. C. – Au intrat ca s� fac� ordine, dar eu cred c� ordine e mai greu 
s� fac� acolo. Oamenii acolo s-au obi�nuit s� lupte.  
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I. X. – Cea mai puternic� impresie din Afghanistan? 
N. C. – Cel mai important eveniment este atunci când am fost r�nit. 

La 20 august, seara am încercuit o band� la U�ara Gandek. Am ie�it din 
direc�ia ki�lakului. Am crezut c� vom trece. Au început a l�tra câinii. 
Comandantul a zis s� ne ducem înapoi, ca s� nu avem surprize. Ne-am 
întors pe data de 21, seara. Ne-au l�sat, 6 oameni cu arme. Ne-au pus s� nu 
l�s�m pe nimeni din ki�lak. Ca s� nu vin� o band�. S-a întâmplat a�a ca s� 
fim încercui�i. Noi eram 6 oameni, iar ei 40. La ora 8 s-a început 
schimburile de foc. Pân� la ora 11 ne-am �inut. Când a venit avionul, am 
fost împu�ca�i. Unul a murit pe loc. Eu am avut o ran� grav�, unul r�ni 
u�oare, altul mâna �i piciorul �i, pare-mi-se capul... De acolo la spital. Iat� 
a�a. Am stat în Kabul, apoi în Ta�kent. Din Ta�kent iar��i în Kabul.  
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„FIECARE SOLDAT �TIA C� LA ALARM� DE GRADUL 

ZERO TREBUIA S�-�I IA 6 GRENADE ÎN SPATE” 
 

Cebanu Constantin – n�scut în anul 1968, în satul Echim�u�i, 
raionul Rezina. Serviciul militar: 1987–1989. În Afghanistan a fost �ofer, buc�tar. 
La data interviului era fermier. Interviul a fost realizat în 28 aprilie 2003. Caseta nr. 
51/I-II. 

 
C. C. – M� numesc Constantin Cebanu, n�scut în 1968, în satul 

Echim�u�i, raionul Rezina.  
I. X. – Anul na�terii? 
C. C. – 1968. Am înv��at la DOSSAF133, a�a se numea pe atunci, 

�coala de automobili�ti, care era a doua �coal� din Moldova. Prima era, 
pare-mi-se, în partea cealalt� (de Nistru – n. n.). Serviciul militar l-am 
terminat în 1986, atunci m-au luat în armat� �i m-au adus înapoi. Mi-a fost 
instructor Andrei Gheorghevici, din �areuca, erau doi fra�i gemeni. A murit 
în accident. DOSSAF-ul l-am mântuit în �86, în � 87 m-au luat în armat�. În � 
87 am fost la Odesa, unde am stat 10 zile, apoi ne-au dus în Armenia, acolo 
am f�cut ucebka pân� în noiembrie. F�ceam �i politic� oleac� �i preg�tire 
tactic�, ne-au zis deodat� c� ne preg�tesc pentru militar interna�ionalist. V� 
spun drept, poate nu-i un fel de arm� din care s� nu fi împu�cat, cu tot felul 
de arme, începând cu pistol makarova �i sfâr�ind cu granatameot134, pulimeot135, 
snaiper136 etc. Instruc�ia era tare grea, îns�, vorba ceea: e greu în studii, dar u�or 
în lupte. Am ajuns acolo pe 4 noiembrie, seara la ora 9 am venit. KAMAZ-
urile �edeau aliniate, ne-au suit în KAMAZ-uri, ne-au dus la aeroport, cu 
avionul în Uzbekistan, din Uzbekistan am trecut grani�a. Dar la soldat 
g�se�ti fier unde vrei. A început a suna sirena137 ceea, leap�d� ceea, ceea. Ne-
au verificat s� nu trecem arme albe, droguri, ne-am suit în avion, îmbr�ca�i 
gros, dar acolo erau 37 de grade de c�ldur�, era noiembrie, îns� cald. Care 
era acolo mai superior ne-a zis s� arunc�m hainele groase, pentru c� nu 
vom avea nevoie, dar noi, nu, c� ne am�gi�i. Am fost vaccina�i de toate 
bolile. Au început repartiz�rile, eu am fost �ofer. Moldovean vino încoace, 
iaca îmi trebuie un �ofer. Am fost în regimentul 160, divizia de zenite, 12 km 

                                                 
133 Dobrovolinoe ob�estvo sodeistvia armii, avia�ii i flotu (����������� ����	��� 	����	���� ����, 
������� � "���
), Societatea Voluntar� pentru Conlucrarea Armatei, Avia�iei �i Flotei, 
134 Arunc�tor de grenade. 
135 Mitralier�. 
136 Lunet�. 
137 Alarma. 

127 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

de la polk138. Am primit o ma�in� ca s� aduc ap�, lâng� noi era depozit, cel 
mai mare depozit al polkului, polkul motostrelkovâi139. Le duceam ap� lor, apoi 
ne aduceam nou�. Trezirea era la ora 4 diminea�a �i reu�eam s� duc 4–5 
cisterne pe zi, c�ldura era insuportabil�, 62 grade de c�ldur�, acolo merge 
oleac� de ap�. Dac� întârziam �i m� trezeam mai târziu, seara nu m� 
odihneam. Era o regiune de unde puteam lua ap�. Când ajungeam la ap� 
erau acolo ni�te femei care luau analize din cisterne, cu ni�te vat�, cu ni�te 
spirt, nu �tiu ce f�ceau ele. Al�ii ne cereau actele pe ma�in�, când ie�eam cu 
ma�ina cu ap� cisterna ne-o plomba140, eu poate cu un duh, cum le zicem, 
puteam s� am rela�ii �i s� otr�vesc apa. Când ajungeam în unitate îndat� se 
uitau la plomb�, dac� te prindeau f�r� plomb� era bai, permanent eram înso�it 
de un ofi�er, de regul� un prapor�ik141.  

I. X. – Au fost cazuri mai speciale? 
C. C. – Din 27 de solda�i am r�mas numai 4. La noi a fost un caz: 

un plutonier s-a îmboln�vit de febr� tifoid� (aceast� boal� am auzit c� a fost 
în timpul r�zboiului), iar restul de dizenterie �i au nimerit în spital. S-a 
întâmplat a�a: noi mâncam fiecare din vasul s�u, pe când limpezirea 
acestora era comun�, le sp�lam cu clor, acolo nu-�i b�tea nimeni capul de 
s�n�tatea ta. Trebuia s�-�i por�i de grij� singur. Pe 1 mai s-au t�iat ni�te 
porci, �ineam acolo câte trei–patru porci, asiaticii nu m�nânc�, ca atare, 
sl�nin�. Care au mâncat sl�nin� �i usturoi nu s-au îmboln�vit, dar care n-au 
mâncat s-au îmboln�vit de dizenterie �i de hepatit�. De la 10 la 12 eram în 
caraul142. De la 12, patru ore erai în odihn�. Care f�ceam de serviciu noaptea 
eram la odihn�. Te-ai dus în caraul �i din caraul dou� ceasuri. La 4 diminea�a 
pân� la 6 m� c�lca iar rândul �i nu ne lua pe noi. Încearc� s� mergi la volan; 
ai adormit �i ai f�cut o minune. Aduceau în polk în ultimul timp �i f�ceau 
caraulul la noi. A fost reu�it, dar putea �i s� nu fie. Prapor�ikul, nu tân�r, dar 
om b�trân, m�tinc� din Afghanistan a ie�it �i la pensie �i el dac� o bolit de 
a�a boal�, de tif. De tif am auzit de la b�trâni din sat, care povestesc despre 
r�zboi. Se manifest� prin sl�biciune la mâncare. Au fost �i abstreluri143.  

I. X. – Spune�i un caz concret?  
C. C. – M-am pornit odat� s� duc gunoiul, m�car c�-i Afghanistan 

dar f�ceam curat, c� doar nu ai s� tr�ie�ti în mizerie, musarka144 era cam la 2 
km. În momentul acela ni�te afghani au dat foc la ni�te gunoi. Acolo de 10 

                                                 
138 Regiment. 
139 Regiment de infanterie (moto). 
140 Sigila. 
141 Plutonier. 
142 Gard�, patrul� de garnizoan�. 
143 Bombardamente. 
144 Gunoiul. 
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ani se duce r�zboi �i tot car� r�m��i�ele de la buc�t�rie de la toate �i alegeau 
tot de acolo. Apoi d�deau foc. Eram cu un locotenent superior �i din partea 
lor erau oameni înarma�i. Am ajuns acolo �i am v�zut dup� o explozie cum 
la unul îi atârnau picioarele, doar în piele, nu �tiu ce snaread145 era acolo, c� 
pe urm� venise grupurile lor, i-au pus în ma�in� �i hai, hai. Noi ne b�g�m în 
ki�lak (sat), 10 ma�ini cu tehnic� grea, eram vreo 100 de solda�i pe ele, de 
m�rimea unei str�zi, era u�or de cucerit. Nu ducem la spitalul militar 
sovietic, nu ne accept�. Hai la unitatea militar� afghan�, în spital. Aici l-au 
primit pe r�nit, dar pe cel sovietic nu l-au primit. Comandantul m-a certat 
c� am dus un r�nit cu ma�ina de produse �i m-a pus s-o sp�l cu clor, cu tot 
felul de dezinfectante, apoi m-a pus s-o vopsesc, dup� care am trecut 
controlul sanitar cu ma�ina. Alt caz, la polk st�teau vreo 6 ma�ini cu mine, 
unul c� a fost atins nereu�it �i zburat, o explodat. Focurile începeau 
diminea�a la 5 �i seara târziu, când to�i se odihnesc, nu era s� ne lupt�m 
unul la unul, ei st�teau ascun�i �i ie�eau doar când d�deau bombele, minele. 
Noi eram la vreo 5 km de la Kabul (capitala). Ei bombardau toat� regiunea, 
Kabulul era între mun�i, noi f�ceam perchezi�ii prin case, dar nu g�seai 
totul, ne uitam �i dac� nu vedeam nimic mergeam mai departe, diminea�a 
parc� era vr�jit, la 5 era de�teptarea, iar la 12 dac�, dac� te-ai culca. Au fost 
cazuri când mergeam la opera�ii �i ne spuneau c� seara o s� fie tiruri de foc, 
preg�team totul, aveau coordonatele, cineva tot lucra, ne g�team dar nu era 
nimic, da era ori mai înainte, ori când pe noi ne �inea pe alarm�, asta 
însemna c� ma�ina s�-�i fie gata, tu s� fii gata de lupt� �i în caz de ceva s� 
mai po�i da ajutor �i la ceilal�i. Cum ziceam noi, Afghanistanul e s�rac, dar e 
s�rac de ce? Pentru c� n-ai unde s� cultivi, n-are lumea unde lucra, în 
schimb macul se cultiva, narcotice, ei cu asta supravie�uiau. Cultivau ei 
acolo ni�te grâu, orz dar foarte pu�in, nu-i îndestulau. Al�ii tr�geau 
microfoane, iar ei st�teau sub munte unde aveau pe�teri �i ei ne spuneau, 
probabil c� erau tot sovietici cump�ra�i de ei, s� ne d�m dup� ei c� vom tr�i 
foarte bine, erau care se duceau. Mai erau ni�te livezi: zeleonci146, pân� la 40 
de copaci, eu fiind din Moldova le spuneam c� n-am nevoie de nimic, eu 
vreau s� ajung acas� întreg, al�ii se duceau dup� o pr�sad� sau dup� un m�r, 
da acolo tot minat. Ei �tiau c� ruskii Ivan se va vârî, dar acolo totul era 
minat, se întâmpla c� exploda �i r�mâneau f�r� picior, �i cu capul subsuoar� 
am scos, se întâmpla multe sau mureau din cauza, cum s� spun, nu �tiau 
cum s� mânuiasc� armele. Dac� �i-au spus c� n-ai ce trece gardul în partea 
cealalt�, c� acolo e minat, el a v�zut acolo o pr�sad�, hai m� duc s� o iau. O 
p��e�ti, dar cazuri erau. Sunt multe cazuri. Noi am �inut ap�rarea la polk, cel 
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mai mult, în primul rând c� polkul era în vârful mun�ilor, iar noi eram la 
poalele mun�ilor, am tras chin din cauz� c� ei din polk, dac� aveau preg�tire 
2–3 zile, dar noi de 2–3 ori pe zi sau pe noapte. Ne trezeau �i la 2 de 
noapte, alert� de gradul zero. Ei î�i f�ceau de cap, toat� ziua lucrau în trei 
schimburi, toat� ziua st�teau, �i noaptea dormeau. Sau când se îmb�tau ne 
z�d�rau, a�a era tactica lor. În Valea Jallalabadului (acolo mi-a pl�cut, acolo 
e natur�) am g�sit sticle cu votc� ruseasc�. De unde? Cineva tot pân� nu a 
avut rela�ii. Se îmb�tau, hai s�-i z�d�râm, a�a era tactica lor. La post noaptea 
st�teau câte doi, f�r� vest� antiglon�, f�r� casc�. Ziua mai st�team, ne 
relaxam. Noaptea – Doamne fere�te s� nu ai gloan�e cu tine, sau casc�, sau 
vest� antiglon�, costumul nu cu câte 30 de gloan�e cum erau în Soiuz, dar ne 
d�deau cu câte 45 de gloan�e. Poart� cu tine mine, automatul, sta�ii radio la 
�old, s� ai toate drepturile, nici comandantul nu avea voie, în afar� de 
razvodea�ik, când venea s� te schimbe era cu parol�. Am g�sit în Kabul, în 
munte, dou� beciuri pline cu arme, dar ce fel de arme. Mai în scurt, dac� 
trecea avionul apoi �i-l aprinde ca �i chibriturile, el se duce dup� lumin�, ca 
un fel de Stinger, antirachet�, americanii i-au aprovizionat pe afghani. Atunci 
le-au adus la noi în diviziune, în � 87. Au s�pat timp de 3 zile, au s�pat 4 
beciuri. Deasupra au pus rame, table, p�mânt �i u�i, f�r� lac�t, f�r� nimic, au 
pus doar peceat�147, �i fi-�i s�n�to�i, acela era primul post. Când ne-am pornit 
noi la ie�ire, am ajuns în Jalabad, am trecut prin Tere�kova, noi dac� am stat 
numai la cald, �i când am ie�it am dat unitatea militar� la afghani, �i ne-o 
�inut pân� pe 10 februarie 1989, în alt loc ca s� ne mute în Jallalabad. Acolo 
am slujit ca povar, ma�ina era plin� cu ap�. Înainte de a ne duce cu o 
s�pt�mân� au venit ni�te afghani �i s-au uitat la ma�in�, cu translator ne-o 
zis c� s� venim a doua zi �i vor face cump�r�turi. Vine comandantul �i mi-a 
zis c� mâine diminea�� s� le duc ma�ina acolo, în polk, acolo era un alt 
ofi�er.  

I. X. – Care erau rela�iile soldat–ofi�er?       
 C. C. – În public se respecta protocolul, da a�a, dac� a sunat 

alarma, puteam s� merg, puteam s� dau ofi�erul la o parte. La alarm� trebuia 
s� m� duc cu ma�ina �i s� fac un cerc de-un km. Era gard, �i trebuia s� ies 
pe poart� de la repara�ie �i s� intru pe la cazarm�. Ma�ina mea era 
întotdeauna gata pentru ac�iune. �i-au luat to�i automatele, dar eu trebuia s� 
m� încarc cu arme, da la noi depozitul cu arme era bogat. Erau l�zi cu 
grenade, cu mitraliere cu antiaeriene cu de toate. Fiecare soldat �tia c� la 
alarm� de gradul zero trebuia s�-�i ia 6 grenade în spate. Trebuia s�-�i ia 
rucsacul �i mitraliera în spate sau în mân� �i înainte, restul ce r�mânea 
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acolo, m��ti antigaz, grenade, trebuiau înc�rcate la mine în ma�in�. Cel mai 
necesar era s� trag ma�ina în 5 minute. Eu trebuia, cum auzeam alarma, s� 
merg cu ma�ina cu ap�, s� descarc apa. A fost caz când nu se pornea 
ma�ina, dar atunci Doamne fere�te, s� zici c� ma�ina nu porne�te, trebuia 
neap�rat s� sco�i oamenii vii de acolo, orice ar fi. Nou� de tehnic� nu ne 
pas�, trebuia s� salv�m solda�ii, s�-i scoatem de acolo. La retragere, la 3 
februarie, nu trebuia s� pornim ma�ina, dar s-au g�sit solda�i mai pro�ti �i 
au pornit ma�ina, �i în momentul acela au început s� împu�te în noi. 
Înaintea noastr� au fost avia�ia din Uzbekistan �i bombardaser� tot 
Salangul, ardea totul. Erau oameni care tr�iau acolo �i le ardeau casele. 
Când am dat s� ie�im din Afghanistan le-au pus Soiuz-ului ultimatum, 
condi�ii, s� le trimit� produse. Coloana de ma�ini era încercuit� �i nu aveai 
cum s� mergi mai departe, acolo era un singur sens al circula�iei, ei au reu�it 
s� descarce produsele. Au ie�it mai multe unit��i, lâng� noi erau for�ele 
aeropurtate. Ne-au împ�r�it în dou�: asta se duce azi, asta peste dou� zile. 
Am stat o zi �i am înghe�at acolo, dar ne-au spus a�a: nu porni�i ma�inile, c� 
pot înghe�a. Dar se g�seau �i din solda�i care nu erau capabili �i au pornit-o �i 
când au început la bombardat c� de-amu nu �tiam ce s� facem; ori înapoi, la 
retragere, dar acolo nu ai unde fugi, – aici e drumul, aici e munte �i aici e 
pr�pastia. Pr�pastia e mare, dac� te duci ori te-ai ucis… Ne-au spus 
deodat�… nou� nu ne trebuie tehnica, nou� ne trebuie oamenii, trebuie s� 
ducem oamenii vii în Uniune, dar tehnic� o spisuim148. S-o aliniat tot, dar 
înaintea noastr� fusese avia�ia din Uzbekistan �i bombardase tot Salangul. 
Când am trecut ardea Salangul. Popula�ia civil� �i-a f�cut case. Acolo o cas� 
e aici �i apoi la 2 km, ei tr�iesc în mun�i, dar cu ce tr�iesc? Dar cred c� se 
ocup� cu ceva, ardeau casele, pa�nici, dar la ce te a�tep�i... Mai bine s� te 
p�ze�ti de acela la care te a�tep�i c� nu are s�-�i fac� nimic. Înainte de a ie�i 
trimiteau produse din Soiuz în Afghanistan. Când am dat s� ie�im, 
Afghanistanul a pus condi�ie la Soiuz ca pierderile efectuate s� fie 
recuperate, e drept c� noi am stricat �i case, dac� din depozitul acela 
împu�c�, ce eu am s� stau s� m� uit? Tehnica pe care a avut-o Uniunea 
Sovietic� a fost tehnic� bun�. Unde mergeau rachetele distrugeau tot. Ai�tea 
trimiteau produse din Moscova, coloane întregi. Ei ce f�ceau la Salang? Le 
opreau, aprindeau prima ma�in� �i ultima �i n-ai unde te duce de acolo. 
Acolo ai întrat ca într-o capcan�, aici e pr�pastia �i aici e muntele, �i acolo 
mi�carea e într-un singur sens. Ei au hot�rât a�a. Au trimis o coloan�, dou� 
�i nu au reu�it, nu a ajuns. R�u nu a f�cut nimic, s� zic c� au ucis. Ei cur��au 
produsele, veneau cu ma�inile lor, cum sunt acum MITUBISHI la noi, la ei 
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erau demult. Luau �i înc�rcau tot în aceea �i le duceau, dar unde le duceau? 
Dar acolo produse. Nu venea o ma�in�–dou�, dar o coloan�. Pe aceea care 
au aprins-o o aruncau. Au hot�rât, ori ardem Salangul, ori nu trimitem 
coloan�. A reu�it ca s� trimit� pe cale aerian�. Au venit MIG-urile din 
Uzbekistan la aerodrom �i au bombardat tot acolo, ardea totul, de Doamne 
fere�te! Ei au crezut c� vor rezolva problema. Nu a ie�it nimic, s-a dovedit 
c� acel care a avut s� se ascund� s-a ascuns, m�car bombardeaz� tu cât po�i. 
Acolo mo�negi de 60 de ani, s�-mi zic� s� m� urc pe munte, eu nu m� sui, 
dar el se suie. E un om de piatr�. A�a-i caracterul lor. Nu am v�zut acolo 
oameni a�a gra�i, dar to�i sl�b�nogi, �i se pare c� dac�-i dai un pumn îl 
distrugi, dar când îl vezi ce face, apoi î�i schimbi p�rerea. Sunt oameni 
viguro�i. Când am ie�it au început împu�c�turi. Ce s�-i faci? Am ie�it din 
ma�ini, ne-au spus s� l�s�m motoarele s� lucreze, s� nu aprindem lumina. 
Comandantul nostru avea leg�tur� cu cel din Bahram �i numai a sunat �i a 
spus c� pe noi ne atac�. Ce are s� fac� avia�ia, dac� eu sunt de asupra 
avia�iei? Ce aviatorul acela �tie c� acela e din armata sovietic� �i nu ai voie 
s� ataci. Am trecut tunelul cel mai mare, are 5 km. În Dalin�149, prima 
ma�in� merge cu 40 km, iar ultima cu 180 km/or� �i nu se �ine de prima, pe 
m�sur� ce coloana se deplaseaz� drumul se extinde. Înainte de a trece 
grani�a ne-au �inut o zi tot a�a pe un deal drept, ne-au f�cut verificarea la 
ma�ini, se temeau de narcotice, armament. Acolo e munte �i te urci pe el, în 
form� de spiral�. Din munte vine loc drept, mergi oleac� �i treci un tunel, 
când ie�i din ultimul tunel, apoi întorci volanul la dreapta, �in minte �i 
acum, �i d�-i b�taie. Înaintea noastr� erau BMP, cu caroserie, care pe asfalt 
se învârte�te. Dac� te urci în munte �i ai c�zut po�i c�dea pe prima spiral�, 
pe a doua, mai multe. De la prima teras� în jos, îi pr�pastie, este un munte, 
când ie�eam avionul era jos �i ardea. 

I. X. – Povesti�i-mi despre dukani? 
C. C. – Era pur �i simplu vânz�tor. Puteam s�-i pun automatul în 

piept �i s� cer una, alta, dar ruskii soldat ce nu face, el tot timpul… Aveam 
dukanul nostru. Era aproape de noi, rachiu nu era în dukan, dar bere era. 
Berea era ca rachiul, când beai o bere, î�i p�rea c� ai b�ut o jum�tate de 
rachiu în doi. Ne a�ezam câteodat�, nu beam în dukan c� veneau ofi�erii �i 
f�ceau probleme. Ei scoteau diminea�a la aliniere �i piani�î150. M� vedeau pe 
mine �i: a moldovan piani�a, te-ai înv��at de acas�? Ce f�ceam? Luam �i ne duceam 
la punctul nostru, de obicei la patrul�. Acolo era un gard gros de 60 cm, 50 
cm lungime, noi c�ram de la ei mult� piatr� de asta. În armat� primeam 3 
ruble �i 60 copeici, dar acolo – 34 de cecuri, numai pe soldat, dar îmi pl�tea 
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pe dou� ma�ini, primeam cam 50 de cecuri. Cu 50 de cecuri, când am venit 
în Uniune, am schimbat unu la unu. Îmi permiteam s�-mi iau o bere, e 
drept c� nu în toat� ziua, �ig�rile erau gratis, ia câte vrei. Ce ne permiteau, 
apoi ne permiteau dar ce nu, apoi nu. De s�rb�tori (1 mai, 9 mai, 27 martie 
– jur�mântul). Pentru ca s�-mi iau o rezerv� de cartu�e, 45 de gloan�e, 
trebuia s� dau un pachet de YAVA, dar un pachet de YAVA costa un cec 
�i ceva. În seara de Anul Nou, pe 31 ianuarie am ie�it în tricou �i chilo�i, era 
cald, minunat. Am organizat un chef: limonad�, ap� mineral�, SISI. Am 
f�cut Anul Nou, la ora 12 ie�eam to�i afar�, cu permisiunea ofi�erului �i 
puneam rezervele la automate �i împu�cam, fiecare sus. S� nu dea Domnul 
s�-l scapi din mân�, ne adunam câte 10–15.  

I. X. – Avea�i acces la surse de informare în mas�? 
C. C. – Noi aveam televizor, priveam programul rusesc, numai c� 

nu coincidea cu cel din Uniunea Sovietic�. Cam coincidea dar am v�zut 
erau alte date. Informa�ia era preluat� �i redat�. Se spunea c� Rusia a intrat 
în Afghanistan, ca s� nu intre americanii. Ca s� nu priveasc� americanii 
emisiunile noastre ne ar�tau altceva. Programul Vremea nu era aceea, ar�ta 
numai un pic.  

I. X. – Erau prostituate în armat�? 
C. C. – Nu. S�-�i spun drept cât am slujit te temeai s� te ui�i �i sub 

parandja. Po�i s� te duci erou, dar po�i s� nu vii deloc, dar erau �i boli. 
Puteai s� nu vii deloc. Era greu la noi cu asta. Afghanele se acopereau cu 
parandja, am v�zut cu parandja, dar �i f�r�. Nu toate erau acoperite. Când 
m� duceam dup� ap� o luam în partea dreapt� a Kabulului. Am v�zut �i 
blugi, dar �i cu parandja, poate fi chiar b�rbat, dar te ui�i deja dup� �inut�, se 
cunoa�te. La ei, drogurile nici nu se con�tientizeaz� c� sunt droguri, cum la noi ar fi 
�igara, ei scot punga cu droguri �i arunc� droguri sub limb� �i le ron��ie, ca 
ceva normal. La ei erau autobuze cu dou� etaje supraaglomerate, unde era �i 
capr� �i om. El mergea cu un picior pe jos cu altul în autobuz, dac� a�a era! 
Deodat� când ne-am dus, to�i erau uimi�i, c� nu am v�zut a�a ceva. În 
Uniunea Sovietic� nu se practica a�a ceva, iar la ei era ceva normal. Ca �i 
cum �i-a�i propune s� ie�im la o bere, la ei to�i ie�eau cu automatele la 
plimbare, cum la Chi�in�u ar ie�i cu câinii la plimbare. Fiind r�zboinici din 
fire, la ei se circul� cu automatul. Automatele se transmit prin mo�tenire. 
Cu automatul e înv��at de mic. Odat� eram la aprovizionare la ap� �i v�d c� 
vine unul. Permanent zicea: bacha, buhu, buhu. Le ar�tam c� nu pot. Am 
în�eles c� doreau ni�te benzin�. M-am hot�rât s� le dau. Benzina nu era o 
problem�, puteam lua pe zi �i 300 de litri, deoarece nu m� verifica nimeni. 
I-am dat benzin�, o canistr� de 20 de litri, ca �i cum îl v�d. Atunci am zis c� 
chiar de ar veni mama mea c� nu-i dau benzin� (aici da, dar în Afghanistan 
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– nu!). Mi-a pus o rachet� din acelea care o arunci sus, lumineaz� �i cade 
jos. Dar sunt rachete care au dat-o �i din ea înc� mai zboar� 10–20, ca un 
fel de ghirland�, cum ziceam noi. Mi-a pus o ghirland� de aceea la bac, a 
mai zis ceva c� de acum nu mai eram bucuros, de s-ar duce cu tot cu 
benzin�. M-am dus repede în cabin� am luat automatul �i m-am suit pe 
cistern�, dar s� trag în el eu r�spund. Hai c�-i r�zboi, dar este �i o anumit� 
responsabilitate. Pe noi ne-au dus acolo nu ca s� lupt�m, pe noi ne-au dus 
s� men�inem ordinea public�. Când l-am v�zut c� s-a dus cu canistra apoi 
nici nu �tiu… M-am suit în ma�in�, m-am înc�rcat �i când m-am v�zut 
sc�pat, d�-i b�taie, nici nu m� mai uitam, n-ai ce face. N-ai ce le face ei sunt 
oameni din piatr�. El dac� a zis c�-i a�a, apoi e a�a. M�car f� tu ce vrei. Din 
partea mânc�rii, m� duceam seara �i aduceam 50 de pâini pentru regiment. 
Odat� am mâncat pâine veche în toat� seara, la noi coceau pentru tot 
regimentul, noi eram antiaeriana. Depozitul era mai la vale. Era brut�rie de 
câmp, unde lucrau 10 solda�i, 5 într-un schimb �i 5 în alt schimb. Era carne 
conservat�, în ultimul timp se stricase carnea aceea a lor. Ne d�deau 
franzele, se zicea c�-i din �76, nu �tiu dac� e drept. Mirosea a spirt. To�i 
ziceau c� ne vom îmb�ta. El nu are chiar a�a con�inut. Se vede c� dup� ce 
se preg�te�te se d� prin spirt, era în pung�, erau dou� franzele în pung�. 
Dar de la franzel� la franzel� era tras� o line. M�nânc� o franzel� iar cealalt� 
se p�streaz�. Nu am în�eles. Aveam �i mâncare la pachet. Suc din Drochia, 
tomate din Co�ni�a, cartofi din Dondu�eni. Orez moscovit, terci, hri�c�, 
carne, chiar moldoveneasc�. Mâncare ca în ucebk� ne d�dea �i în 
Afghanistan. M�nânc� cât vrei, nimeni nu zice nimic. Câteodat�, cât eram la 
prânz, m� duceam, �tiam c� dejunul e dejun, prânzul e prânz. Întreba a�a: 
moldovan e�ti? Nu-i. Era un buc�tar gruzin. M� duceam �i mâncam în 
buc�t�rie. Ceai, unt, terci. M-ai pr�jeam uneori cartofi �i mâncam. Usturoi, 
ceap�, erau preferatele mele în armat�. De aceea, probabil, nu am fost 
bolnav de hepatit�. Erau asiatici, ei se întrebau cum de pot s� le m�nânc. 
Mâncam sl�nin�. Dar lor li se întorceau ma�ele. Ei au avut de suferit în 
urma bolilor, dar pe mine nu m� lua. Se cruceau de mine: da, moldovan! 
Ziceau c�, probabil, eram spirtuit cu vin de-al nostru. Eu le replicam c� a 
trecut deja mult timp c� nu mai am alcool în mine.  

Dar de dedov�cin�, probleme nu am avut. La 10 era stingerea, fiecare 
î�i c�uta de treab�, dar ne num�ra seara, venea un sergent de serviciu. Scriau 
to�i solda�ii. Era un regim strict. Am fost pu�in în regiment, dar ei mai mult. 
Doamne fere�te, s� m� trimit� unul dup� ceva, totul decurgea la nivel de 
prietenie, dar nu prin ordine. Paturile erau etajate �i de obicei nou-veni�ii se 
culcau la etajul doi. Era unul mai mic, care de altfel a�a �i era numit, malâ�, 
din Azerbaidjan. Am avut un accident. Cum aprovizionam ma�ina a buhnit 
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furtunul, am crezut c� voi fi pedepsit, dar b�ie�ii m-au sus�inut. Au fost �i 
zile mai grele, se întâmpla c� nu ne odihneam toat� noaptea. Puteai s� 
dormi numai un ceas �i s� fie alarma. Fiecare soldat avea func�ia lui. Într-un 
timp veneau la noi �i fumau narcotice, un fel de verdea��. B�ie�ii m� 
respectau c� nu fumam prostiile celea. Cei care fumau veneau cu ni�te ochi, 
fumau mult. Pân� la urm� au fost prin�i de comandant. Au fost pedepsi�i s� 
umble în vest� antiglon� �i casc� la 62 °C. Dar puteai rezista c� aerul era 
uscat. Ca s� putem dormi luam lenjeria, o udam în baie, ca s� putem dormi 
mai bine, ca s� fie mai rece, dar ce rece la 60 °C? Adormeam, apoi iar ne 
înc�lzeam, iar ne duceam, iar trebuia. Programul de somn era diferit: 
câteodat� m� culcam la 6, dar câteodat� la 12, a�a a fost slujba. Dedov�cin�. A 
fost diferit�, de la caz la caz. M. avea dou� canistre. Dembelul151 îi punea ca 
timp de 5 minute s� aduc� din vale ap� (nu �tiu de unde aduceau ap�), timp 
de 5 minute trebuia s� aduci canistra în deal. Nu te-ai încadrat în cinci 
minute, te mai duceai o dat�. Dar ei ce f�ceau? Au mai f�cut rost de o 
canistr� �i o �ineau ascuns�… rezerv�. La fiecare a variat. La noi baia era de 
dou� ori pe zi. Miercurea �i vinerea, sâmb�ta era a ofi�erilor, la noi erau 12 
ofi�eri. Dup� ce se duceau ofi�erii puteai s� te duci �i s� te b�ie�ti cât 
dore�ti. Ne sp�lam hainele, tot, ca lumea. Ne-am sp�lat în tazuri, din tabl�, 
era �i bazin, du�.  

I. X. – Nu a�i avut de a face cu parazi�ii? 
C. C. – Nu, n-am avut. Din cauza climei. Ne sp�lam cu s�pun de 

rufe, dar nu am v�zut niciodat� p�duchi. Boli erau, dizenterie, g�lbenele.  
I. X. – Au nimerit cineva în prizonierat? 
C. C. – De la noi nu s-au dus. Dar povesteau al�ii c� s-au dus. Dup� 

ce s-a terminat r�zboiul nu vroiau s� vin� acas�. Al�ii primeau scrisori c� li 
s-a m�ritat prietena, se dezechilibra. Acolo e greu de intrat, dar �i mai greu e 
de ie�it. Te-ai dus de bun� voie, dar ei nu-�i mai permit s� pleci. F�ceau fel 
de fel de capcane. Preferam s� achizi�ion�m de la tarab�, pentru c� nu era 
minat. Erau �i locuri cu harbuji mina�i. Erau harbuji �i z�mo�i foarte 
frumo�i acolo. Dar ei atâta si a�teptau. Puteau cump�ra un câmp de acela ca 
mai apoi s�-l mineze. Minau tot câmpul l�sând-l a�a. Moldovenii, cu unele 
excep�ii, nu prea se aventurau spre a�a ceva. Dar mai mult ru�ii, mai ales 
or��enii. Dar acolo era totul minat. Avioanele zburau în form� de spiral�. 
Au dat �i avion cu dembeli jos, multe… Asta-i numai ce �tiu eu, dar mai 
multe cazuri au fost. Po�i spune c� din 100% care au murit în Afghanistan 
30-40% din cauza lor. S-au dus �i nu au luat seama sau curse… Ie�iser� 
PANASONIC, ceasuri cu calculator, muzicale sau antiacvatice, �i ei to�i 

                                                 
151 Cel care urma s� se demobilizeze. 
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dup� lucrurile acestea. Caucazienii se luau dup� ei, c� ei se vor duce acas� 
cu diverse bun�t��i, blugi. Dar cel mai mult era important ca s� fii s�n�tos 
c� eu acas� când moi duce m� pot descurca �i f�r� ele.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie, când v-a�i 
întors din Afghanistan? �i-a fost greu? 

C. C. – Un pic, ca s� nu zic defel. De acas� m-am dus b�lan, dar 
acolo, de la c�ldura ceea, eram mai negru. Clima a influen�at. 
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„ÎN TIMP DE DOI ANI DE SLUJB� AU MURIT 20 DIN 120” 

 
Cebanu Victor – n�scut în anul 1967, în satul Echim�u�i, raionul 

Rezina. Serviciul militar: 1985–1987. În Afghanistan a fost �ofer. La data interviului 
era �omer. Interviul a fost realizat în 10 aprilie 2001. Caseta nr. 1/I. 

 
I. X. – Prezenta�i-v�, v� rog. 
V. C. – M� numesc Victor Cebanu. M-am n�scut în anul 1967, la 7 

martie în satul Echim�u�i. 
I. X. – Ce studii ave�i �i ce a�i profesat?  
V. C. – �ofer. 
I. X. – În ce an a�i efectuat serviciul militar în Afghanistan?                            
V. C. – În anii 1985–1987. 
I. X. – În ce condi�ii a�i fost înrolat în Afghanistan? 
V. C. – Am f�cut armata în Turkmenia, apoi am fost transferat… 
I. X. – Ce comisii a�i trecut pentru a fi recrutat în 

Afghanistan?  
V. C. – Toate condi�iile medicale. 
I. X. – Când a�i auzit prima dat� despre r�zboiul din 

Afghanistan? 
V. C. – Am auzit din sat c� b�ie�ii au slujit acolo. 
I. X. – Ce p�rere ave�i despre r�zboiul din Afghanistan? 
V. C. – … 
I. X. – Care au fost, în opinia dumneavoastr�, cauzele 

r�zboiului din Afghanistan? 
V. C. – …  
I. X. – Nu �tia�i?  
V. C. – Sigur c� nu… 
I. X. – Dac� �ine�i minte, se spunea în pres� c� este un r�zboi 

de ap�rare a hotarelor de Sud a URSS, ce p�rere avea�i? 
V. C. – Ca s� ap�r�m Uniunea Sovietic�. 
I. X. – Conduc�torii sovietici spuneau c� este un r�zboi de 

ajutor pentru afghani acordat împotriva americanilor. Ce p�rere ave�i 
despre aceasta? 

V. C. – Pe atunci …da… 
I. X. – Se vorbea despre ajutorul interna�ional. Ave�i 

sentimentul c� i-a�i ajutat pe afghani? 
V. C. – N-a� spune c� i-am ajutat… 
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I. X. – Era politruk în armat� �i dac� da, ce spunea despre 
r�zboiul acesta? 

V. C. – …pu�in frecventam… 
I. X. – Existau discu�ii despre acest r�zboi între solda�i 

precum c� nu e un r�zboi drept?          
V. C. – Între solda�i, între afghani era c� dac� lup�i împotriva 

altora… ca �i cum ar fi doi m�h�leni… dar nu �tie pentru ce… 
I. X. – A dezertat cineva dintre colegi în armat�? 
V. C. – Nu. 
I. X. – În ce localitate a�i f�cut serviciul militar din 

Afghanistan? 
V. C. – Kandahar, aproape de Pakistan. 
I. X. – Câ�i solda�i erau în deta�ament? 
V. C. – 120. 
I. X. – De ce na�ionalit��i erau solda�ii? 
V. C. – Ru�i, haholi, moldoveni. 
I. X. – Din Asia erau? 
V. C. – Pu�ini de tot… 
I. X. – Combatan�ii de ce na�ionalitate erau? 
V. C. – Ru�i, ucraineni, moldoveni. 
I. X. – Descrie�i-mi o zi obi�nuit� din Afghanistan. 
V. C. – Pentru un tân�r dus acolo… spre exemplu, pot s� spun c� 

�edeam în pat… dedov�cin� era �i acolo… nu m� ocupam cu nimic, uneori 
f�ceam sport. 

I. X. – Unde f�cea�i baie? 
V. C. – Cu toat� lumea. 
I. X. – Avea�i �i ap� rece? 
V. C. – Era �i rece �i cald�. 
I. X. – Cu ce v� m-ai ocupa�i în timpul liber? 
V. C. – Erau �i concerte, veneau �i din Moldova, a fost �i Cepraga. 
I. X. – Ce se întâmpla cu solda�ii bolnavi? Unde erau du�i? 
V. C. – În spital. 
I. X. – Era departe de baz�? 
V. C. – Nu chiar departe. 
I. X. – Ce clim� era în Afghanistan? 
V. C. – Era foarte cald. 
I. X. – Erai deprins cu clima ceea? 
V. C. – Nu prea… primul an… 
I. X. – Cum era uniforma unui soldat? 
V. C. – …  
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I. X. – Când trimitea�i scrisori acas�, scrisorile erau rupte, le 
citea cineva înainte de a ajunge la destina�ie?  

V. C. – Nu �tiu, dar înainte de a veni acas� mi-au trimis 10 ruble 
pentru drum �i nu le-am primit. 

I. X. – A vizitat cineva de la Moscova unitatea militar�? 
V. C. – Nu �tiu, poate c� nu eram eu acolo. 
I. X. – A�i participat la lupte militare? 
V. C. – Am fost �ofer �i… duceam solda�ii. 
 I. X. – A�i nimerit vreodat� în arie de foc? 
 V. C. – Ba da. 
I. X. – Ce pute�i spune despre du�mani, cum erau îmbr�ca�i? 
V. C. – To�i cu aceea�i uniform�, nu în�elegeai, cine �i cu cine lupt�. 
I. X. – Cu ce fel de arme erau înarma�i? 
V. C. – Cu diferite… uneori luam un armament c� noi singuri nu 

�tiam s�-l folosim. 
I. X. – Cum se comportau cu prizonierii? 
V. C. – Despre aceasta nu voi putea spune. 
I. X. – Care era atitudinea solda�ilor sovietici fa�� de fo�tii 

prizonieri sovietici din r�zboi?  
V. C. – La noi nu am avut a�a ceva �i deci nu voi putea spune. 
I. X. – Spe�nazul era o unitate de elit�...  
V. C. – …Cum eram liberi ne ocupam cu sportul... 
I. X. – Câ�i solda�i au murit în compania dumneavoastr�? 
V. C. – În timp de doi ani de slujb� au murit 20 din 120. Odat� a 

murit comandantul companiei din avion, pe urm� unul a explodat pe o 
min�, unul era cu tot echipajul… 

I. X. – Vi s-a dat instruc�iune atunci când v-a�i eliberat? 
V. C. – Ne-au felicitat, ne-au spus s� înv���m, ne-au urat drum bun. 
I. X. – Când v-a�i întors cum v-a�i acomodat la via�a de familie 

�i social�? 
V.C. – Din partea lucrului e mai greu. 
I. X. – Cum considera�i, legea e bun� pentru combatan�ii din 

Afghanistan? 
V. C. – …nu mai sunt privilegii… 
I. X. – V-au propus s� lucra�i pentru structuri speciale? 
V. C. – Mi-au propus, dar eu nu am vrut. 
I. X. – A�i participat la r�zboiul din Transnistria? 
V. C. – Nu. 
I. X. – R�zboiul din Afghanistan a fost un r�zboi drept sau 

nedrept? 
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V.C. – A� zice c� nedrept. 
I. X. – Ce dori�i s� ne mai vorbi�i? 
V.C.– În primul rând nu am de lucru, n-am de lucru �i n-am cu ce 

m� ocupa… cât o s� umblu pe drumuri? 
I. X. – Câ�i b�ie�i au fost lua�i în Afghanistan? 
V. C. – Am fost 4: Gârlea Mihail, Josan Alexei, Gobjil� Mihail �i eu.   
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„DU�MANII AVEAU CIUD� PE NOI, NE ÎMPU�CAU” 

 
Ceriac Ivan – n�scut în anul 1962, în satul R�ciula, raionul C�l�ra�i. 

Serviciul militar: 1980–1982. În Afghanistan a fost tanchist. Interviul a fost realizat 
în 30 noiembrie 2002. Caseta nr. 47/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
I. C. – Ceriac Ivan Gheorghevici n�scut în anul 1962. 
I. X. – Unde v-a�i n�scut? 
I. C. – În R�ciula, raionul C�l�ra�i.  
I. X. – Ce studii ave�i? 
I. C. – Am înv��at de mecanizator-tractorist.  
I. X. – În ce an a�i efectuat serviciul militar în Afghanistan? 
I. C. – În � 80 m-am dus �i în � 82 m-am întors.  
I. X. – Cum a�i fost înrolat în rândurile armatei sovietice? 
I. C. – Am fost transferat din Turkmenia în Afghanistan.  
I. X. – Ce comisii a�i trecut pentru a ajunge în Afghanistan, a 

fost o comisie mai special�? 
I. C. – Am trecut o comisie unde m-au repartizat la rukopa�nâi boi152, 

eram s�n�to�i când ne-am dus.  
I. X. – Când a�i aflat pentru prima oar� c� o s� face�i serviciul 

militar în Afghanistan �i care a fost reac�ia? 
I. C. – Nu ne-au spus nimic, am fost ini�ial în Turkmenia, zona 

militar�. Am trecut ucebka �i rukopa�nâi boi, am înv��at de tanchist �i am fost 
repartizat în Afghanistan.  

I. X. – Nu �tia�i c� ve�i face serviciul militar în Afghanistan 
dup� ce a�i f�cut ucebka? 

I. C. – Nu, n-am �tiut. Nu mi-au spus nimic. Ne-au urcat direct în 
avion �i ne-au dus.  

I. X. – Când �i de unde a�i aflat prima dat� despre conflictul 
din Afghanistan? 

I. C. – De când eram înc� la grajdank�153. Am v�zut în gazet�, am 
citit… am v�zut cum era acolo, cum slujesc b�ie�ii acolo.  

I. X. – Crede�i c� se f�ceau selec�ii, adic� se alegeau oameni 
speciali care s� ajung� în Afghanistan? 

I. C. – Da… 
I. X. – De ce, cum crede�i, care erau criteriile? 

                                                 
152 Lupt� corp la corp. 
153 Via�a civil�. 
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I. C. – Acolo pe to�i, chiar care puteau s� fie voluntari din Soiuz.  
I. X. – Dup� p�rerea dumneavoastr�, care sunt cauzele 

r�zboiului din Afghanistan? 
I. C. – Vroiau r�zboi pentru ei, era atunci Leonid Ilici Brejnev. 
I. X. – Se afirma c� era un r�zboi pentru ap�rarea hotarelor de 

sud ale URSS, care era opinia dumneavoastr� �i a altor combatan�i 
vizavi de acest subiect? Avea�i discu�ii pe aceast� tem�? 

I. C. – Eu credeam c� plec acolo ca s� ap�r �ara noastr� sovietic�… 
Cu colegii ne gândeam tot timpul ca s� fie pace.  

I. X. – Conduc�torii sovietici afirmau c� este un r�zboi de 
ajutor acordat afghanilor împotriva americanilor, ce p�rere avea�i? 

I. C. – Eu credem c� nu erau în contradic�ie cu americanii. Erau în 
contradic�ie cu Afghanistanul. Americanii cu afghanii �ineau. Ru�ii în niciun 
caz nu se gândeau la americani ca s� le dea peste nas… 

I. X. – Poate fi calificat r�zboiul din Afghanistan drept ,,ajutor 
interna�ional”? Avea�i sentimentul c�-i ajuta�i pe afghani? 

I. C. – Da, în r�zboi am fost pentru poporul afghan, pentru 
popula�ia civil�. 

I. X. – Cum crede�i de cine afghanii trebuiau ajuta�i? 
I. C. – Pe ei… erau du�manii lor, basmacii. 
I. X. – Care era împ�r�irea între ei? Erau un popor dar 

împ�r�i�i în dou�? 
I. C. – Erau fel de fel �i între ei. Erau diferi�i. �i chiar du�mani 

afghani. 
I. X. – Exista politruk în armat�? Ce spunea el sau al�i ofi�eri 

despre conflictul din Afghanistan? 
I. C. – Ei spuneau c� tot timpul o s� fim uni�i. S� ascult�m, �i ne 

educau.  
I. X. – Ce fel de educa�ie era? Cum s� v� manifesta�i în 

r�zboi? 
I. C. – F�ceam sport, lec�ii politice.  
I. X. – Ap�reau discu�ii controversate între solda�i în 

problema Afghanistanului? 
I. C. – Nu… 
I. X. – Au fugit cineva dintre solda�ii sovietici din unitatea 

militar�? 
I. C. – De fugit n-au fugit, dar au fost mul�i lua�i în prizonierat, în 

Pakistan, Iran, Irak. 
I. X. – A�i avut colegi care au fost lua�i în prizonierat? 
I. C. – Au fost cazuri. S-a dus unul �i s-a întors peste 15 ani.  
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I. X. – Ce ne po�i spune despre el? E din Moldova? 
I. C. – El nu-i din Moldova, îi din Rusia.  
I. X. – Cum de a�i aflat de el? 
I. C. – A fost luat în prizonierat, pe urm� s-o întors la p�rin�i acas�, 

i-au dat drumul. Dup� ce s-a început r�zboiul la noi, cu separati�tii ace�tia.  
I. X. – În ce localitate din Afghanistan a�i efectuat serviciul 

militar? 
I. C. – În Bahram �i în Konduz. 
I. X. – Povesti�i-mi ni�te momente deosebite din timpul 

serviciului militar în Afghanistan? 
I. C. – Am ucis du�mani, am primit la urm� �i o contuzie de la ei.  
I. X. – Cum s-a întâmplat cu contuzia? 
I. C. – La sfâr�itul slujbei. Au împu�cat în ma�in�. Trei am sc�pat 

dar un soldat a murit.  
I. X. – Câ�i era�i în tanc? Patru? 
I. C. – Patru. Eu ca mecanic-�ofer, comandantul, responsabilul de 

muni�ii �i ochitorul. 
I. X. – A�i stat în spital? 
I. C. – Am stat în spital, în capitala Afghanistanului, am stat �i în 

Ta�kent în spital, pe urm� mi-au dat înso�itor �i m-am întors acas�.  
I. X. – Cât timp v-a�i aflat în spital? 
I. C. – În Kabul am stat o lun� �i pe urm� în Ta�kent dou� luni. 

Peste doi ani �i jum�tate m-am întors acas�.  
I. X. – V-au spus medicii ce a�i p��it? 
I. C. – Contuzie, prima grup�, a patra etap�. În Chi�in�u mi-au dat 

grupa a doua.  
I. X. – Câ�i solda�i era�i în deta�ament? 
I. C. – În regiment am fost 2 500 de solda�i de toate na�ionalit��ile, 

reprezentan�ii celor 15 republici.  
I. X. – Componen�a na�ional� a solda�ilor? Dar a 

comandan�ilor? 
I. C. – Toate na�ionalit��ile. De la moldovean pân� la armean, 

belarus, ucrainean, tadjik.  
I. X. – Descrie�i-mi o zi din regimul militar din armat�? 
I. C. – Era cald… diminea�a se uitau la noi cum suntem îmbr�ca�i �i 

înc�l�a�i. Armamentul… dup� asta st�team la mas�, f�ceam gimnastic� �i pe 
urm�… dac� începea r�zboiul plecam la r�zboi… la opera�ii dintr-un sat în 
altul. Ne aducea avionul mâncare, ori avem mâncare rece.  

I. X. – Unde f�cea�i baie? 
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I. C. – Baia e clar lucru, ne d�dea ma�in� special�, cortul se înc�lzea 
de la motorin� �i ne sp�lam.  

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
I. C. – La noi timpul liber cam nu prea era. Cur��am ma�ina, 

automatul, pu�ca la tanc.  
I. X. – Ce se întâmpla cu solda�ii bolnavi? 
I. C. – Au fost repartiza�i prin spitale, care prin Kabul, care prin 

Ta�kent, care au murit i-au adus acas� ofi�erii.  
I. X. – Cam câ�i solda�i au murit în timpul când a�i f�cut 

serviciul militar acolo? 
I. C. – La noi în unitate din 39 de militari s-au întors numai 9. Din 

tanchi�ti numai unul.  
I. X. – Dar tanchi�ti câ�i a�i fost? 
I. C. – Tanchi�ti am fost patru echipaje, 12.  
I. X. – Exista dedov�cin�? 
I. C. – Dedov�cin� era dedov�cin�. Dezi. Ini�ial te considerai maladoi, 

dup� jum�tate de an treceai în ded. În Afghanistan cum era maladoyul era �i 
dedul. Eram to�i egali.  

I. X. – Cum era clima în Afghanistan? 
I. C. – 40–50 grade de c�ldur�. Rezistam. Am trecut comisii speciale 

pentru ca s� vad� dac� vom putea s� rezist�m la a�a c�ldur�.  
I. X. – Când a�i trecut Comisia, înainte de a v� duce în 

Afghanistan? 
I. C. – E clar lucru, înainte de a ne duce în Afghanistan. Am trecut 

comisia în A�habad. Noi le-am dat lor ajutor. Pentru poporul afghan, noi 
am fost ajutor. Du�manii aveau ciud� pe noi, ne împu�cau.  

I. X. – Ce ne pute�i vorbi despre armata afghan�? 
I. C. – Pot s� v� spun c� acolo revolu�ia a fost grea, greu �i pentru 

noi �i pentru ei. Pe ei i-am scos �i din foc �i din par�.  
I. X. – Cum erau îmbr�ca�i afghanii? 
I. C. – Aveau �ervete în cap. Rochii lungi �i mai mult descul�i.  
I. X. – Coresponda�i cu cei de acas�? 
I. C. – Scriam scrisori care erau transportate de avioane. �i peste 

jum�tate de an venea o scrisoare din Moldova. Când o aduceau de peste 
grani�� înapoi.  

I. X. – A�i participat la lupte militare? Ofi�erii luptau al�turi de 
dumneavoastr�? 

I. C. – Ofi�erii luptau al�turi de noi. �i cei de la transmisiuni �i 
alpini�ti. To�i, cu noi de rând.  

I. X. – Au fost cazuri când au murit ofi�eri? 
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I. C. – Au fost cazuri c� au murit �i ofi�eri. Ofi�eri chiar au fost 
împu�ca�i în fa�a mea, din avion, chiar comandantul unit��ii mele a fost rus, 
din Rusia. Era locotenent superior �i l-au împu�cat din avion.  

I. X. – Ce ne pute�i spune despre adversarii de lupt�? 
I. C. – Ei împu�cau în noi, cum… îi omorâm �i noi pe ei �i ei pe noi 

– unii pe al�ii.  
I. X. – Cu ce fel de arme erau înarma�i? 
I. C. – Cu carabine, mitraliere, automate kala�nikov, cele pierdute 

de solda�ii no�tri.  
I. X. – Erau mai bine înarma�i ca solda�ii sovietici? 
I. C. – În niciun caz.  
I. X. – Dar totu�i, pân� la urm�, Uniunea Sovietic� n-a reu�it 

s� câ�tige r�zboiul? 
I. C. – A câ�tigat Uniunea Sovietic�. Ai no�tri aveau mai mult 

armament, avioane �i toate celea.  
I. X. – Cum se comportau cu prizonierii sovietici? 
I. C. – Care erau lua�i în prizonierat �i reu�eau s� vin� înapoi se 

comportau mai bine. Le d�deau apartamente acolo, toate cele, pe urm� le-
au dat drumul înapoi, peste un anumit timp.  

I. X. – Ce atitudine aveau solda�ii sovietici fa�� de fo�tii 
prizonieri de r�zboi? 

I. C. – Atitudine aveau de 10 clase. Nu aveau nicio atitudine. 
Nu aveau p�reri nimic.  

I. X. – Cum v� preg�tea�i din punct de vedere fizic? 
I. C. – Noi am fost din Soiuz preg�ti�i: karate, SAMBO, mânuirea 

armei (atât a revolverului, cât �i a cu�itului).  
I. X. – Unit��ile cu destina�ie special� (spe�nazul) erau 

considerate de elit�, probabil v� preg�tea din punct de vedere fizic 
foarte bine… 

I. C. – Spe�nazul era dislocat în cele mai dificile puncte. Spe�naz tot 
timpul se b�gau în mun�i, ei aveau armamentul lor. Se luptau cu du�manii, 
basmacii.  

I. X. – Câ�i solda�i au murit în timpul serviciului militar din 
deta�amentul dumneavoastr�? 

I. C. – Cât am fost noi 4 tancuri la opera�ii, în Bahram a murit un 
tanchist �i din 39 desantnici s-au întors numai 9, cei r�ni�i au fost du�i în 
Soiuz �i restul s-au demobilizat.  

I. X. – Atunci când v-a�i eliberat din armat� vi s-au dat 
instruc�iuni? 

145 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

I. C. – Mi-au dat 2 medalii „Blagodarnosti afghanskogo naroda” �i 
„70 let voorujenâh sil” �i spuneau s�-mi dea apartament, dar nu mi-au dat. 
Timp de 10 ani de zile nu am avut dreptul nimic s� povestesc, era secret.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie �i social�, 
atunci când v-a�i întors din Afghanistan? 

I. C. – M-am întors bolnav, cu doi solda�i care m-au înso�it din 
Ta�kent, din spital. M-am întâlnit cu p�rin�ii, mama cu fra�ii, cu surorile. 
Parc� nu aveam impresie c� revin acas�. M-am uitat, m-am bucurat. Parc� 
m-am mai îndreptat.  

I. X. – Cum considera�i, combatan�ii din Afghanistan trebuie 
s� aib� un statut special în societate? 

I. C. – Trebuie s� fie to�i ajuta�i, trebuie s� fim ajuta�i, nou� nu ne 
dau ajutor. Trebuie s� avem privilegii la locuin�e, la lemne, la c�rbuni, la 
toate celea.  

I. X. – Legisla�ia în vigoare ap�r� interesele fo�tilor 
combatan�i? 

I. C. – Numaidecât ne ajut� �i trebuie s� ne mai ajute. Cu lemne �i 
c�rbuni �i apartamente trebuie s� ne dea. Dar nu ne d�. Pensie ne d�, dar 
mic� – 65 de lei. Dar ce asta-i pensie? 

I. X. – Cum considera�i, a fost r�zboiul din Afghanistan un 
r�zboi drept sau nedrept? 

I. C. – A fost un r�zboi drept. 
I. X. – Din ce punct de vedere? 
I. C. – A fost drept din cauza na�ionalit��ilor din Afghanistan.  
I. X. – Cum aprecia�i atacurile americane lansate în 

Afghanistan? 
I. C. – Afghanistanul e vinovat fa�� de America… 
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„R�ZBOIUL DIN AFGHANISTAN NICIODAT� NU 

PUTEA FI CÂ�TIGAT” 
 

Costrov Ion – n�scut în anul 1965, în satul Codrul Nou, raionul 
Telene�ti. Serviciul militar: 1984–1986. În Afghanistan a fost genist-canicultur. La 
data interviului era poli�ist. Interviul a fost realizat în 24 noiembrie 2002. Caseta nr. 
42/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
I. C. – M� numesc Ion Costrov, lucrez în func�ie de poli�ist de 

sector, sectorul Râ�cani, locuiesc în ora�ul Chi�in�u.  
I. X. – În ce an v-a�i n�scut �i în ce localitate? 
I. C. – Sunt n�scut la 25 ianuarie, anul 1965, în raionul Telene�ti, 

acum jude�ul Orhei, satul Codrul Nou.  
I. X. – Ce studii avea�i înainte de a fi înrolat în serviciul 

militar din Afghanistan? 
I. C. – Studii medii speciale. Am terminat Colegiul de agricultur� 

din satul �aul, raionul Dondu�eni.  
I. X. – Ce comisii a�i trecut când a�i fost recrutat în serviciul 

armatei sovietice? 
I. C. – Pe mine m-au selectat ca s� fac serviciul militar Comitetul 

Securit��ii de Stat. A fost preg�tire special�, se luau caracteristici de la 
s�teni, de la colegi, de la �coal�. �i am nimerit s� fac serviciul special la 
trupele de gr�niceri ale securit��ii. Am plecat în armat� pe data de 16 mai 
1984. Am f�cut serviciul în Crimeea, din Crimeea înc� vreo jum�tate de an, 
preg�tire special� în �coala de sergen�i, preg�tire special� a câinilor de 
serviciu. Câinele meu a fost preg�tit special, �i eu odat� cu el, în direc�ia 
demin�rii.  

I. X. – Când era�i în Crimeea v-au spus c� ve�i face serviciul 
militar în Afghanistan? 

I. C. – Nu. N-am �tiut pân� în ultima zi. �coala de sergen�i am 
terminat-o în ora�ul Velikie Mostî, regiunea Lvov. �i ultimul timp, dup� ce 
am sus�inut examene �i am terminat �coala cu men�iune, am primit grad de 
sergent, adic� cu o treapt� mai sus. În ultimul timp nici nu ne-a spus unde 
mergem la frontiera cu Afghanistanul, în ora�ul Termez, Uzbekistan, pe 31 
decembrie. Clima este diferit� decât aici. Dac� aici erau minus 20 grade în 
Termez erau plus 25 grade. O lun� de zile iar a fost o preg�tire special�, în 
condi�iile din Asia Mijlocie. Într-o noapte am nimerit în Afghanistan c� nici 
nu �tiam. Ne-au spus c� suntem la lec�ii speciale. Auzeam împu�c�turi �i… 
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Din grupa de gr�nicer eram trupa special�, deminam drumurile, începând de 
la frontiera ora�ului Hazdatun �i pân� sub Kabul. Drumuri încercuite de 
mun�i, minat, mine acoperite cu plastic pe care nu-l putea detecta niciun 
aparat, doar cu ajutorul câinelui.  

I. X. – Câinii erau dresa�i dup� mirosul specific din 
Afghanistan? 

I. C. – Da, sigur. Noi am fost preg�ti�i numai în direc�ia aceasta. 
I. X. – Dumneavoastr� nu a�i �tiut lucrul �sta? 
I. C. – Cum… ne-au spus c� vom face serviciul la punctele de 

trecere, adic� la v�mi. Eram bine echipa�i, cu veste antiglon�.  
I. X. – Rela�iile dintre solda�i �i ofi�eri? 
I. C. – În Afghanistan erau la acela�i nivel. Trebuia s� fim ca fra�ii 

pentru c� întotdeauna trebuie s� ne ap�r�m spatele unul la altul.  
I. X. – �i rela�iile dintre soldat–soldat? E vorba de 

dedov�cin�? 
I. C. – Dedov�cina numai în Uniunea Sovietic� era, dar în partea 

cealalt� a�a ceva nu putea s� fie.  
I. X. – Era politruk �i ce lec�ii v� �inea? 
I. C. – Pe ce tem�? Pe tema politic�. R�zboiul Rece dintre Uniunea 

Sovietic� �i Statele Unite. Dar du�manii erau preg�ti�i special de Statele 
Unite �i înarma�i, iar noi – de Uniunea Sovietic�.  

I. X. – Îmi pute�i descrie imaginea unui adversar? 
I. C. – Erau solda�i afghani care luptau cot la cot cu noi, alia�ii, la 

opera�ii. Erau bine îmbr�ca�i în forme militare, alia�ii no�tri. Dar totu�i la ei 
era o ur� oarecare. Puteau s� împu�te, s� explodeze mine �.a.m.d. Ei sunt 
foarte credincio�i. Îmbr�cau uniforma, l�sau arma jos �i se rugau cel pu�in o 
or�. Un du�man era îmbr�cat ca de obicei, ca oamenii civili, în hainele lor 
na�ionale. Dar sunt foarte credincio�i �i a� spune eu chiar fana�i. R�zboiul 
din Afghanistan niciodat� nu putea fi câ�tigat. A fost un r�zboi mâr�av, 
murdar.  

I. X. – Apropo, între solda�i ap�reau discu�ii referitoare la 
acest r�zboi? 

I. C. – Discu�iile ap�reau, s� ajungem acas� mai degrab�, vii, teferi �i 
s�n�to�i.  

I. X. – Cazuri de dezertare au fost? 
I. C. – Din grupa noastr� n-au fost. Din celelalte, da. Dar din grupa 

noastr� n-au fost. Noi am avut o preg�tire special� �i o selec�ie riguroas�. În 
grupa noastr� au decedat mul�i. �i au r�mas calici… �i-au pierdut 
s�n�tatea… 

I. X. – Ce îmi pute�i vorbi despre popula�ia civil�? 
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I. C. – Cre�teau orez, bumbac. Duceau o via�� foarte s�rac�. Foarte 
s�rac�.  

I. X. – Despre copiii lor, ce ne pute�i spune? 
I. C. – Ei se apropiau liber de noi. Schimbam, eu a� spune… 
I. X. – Despre pia�a din Kabul (dac� a�i fost acolo) pute�i s�-

mi povesti�i? 
I. C. – În Kabul n-am fost, pân� sub Kabul.  
I. X. – Componen�a na�ional� a solda�ilor. 
I. C. – Din Asia Mijlocie practic nu f�ceau serviciu militar.  
I. X. – De ce? 
I. C. – Deoarece ei erau apropia�i cu religia, mai ales tadjicii �tiau 

limba afghan�. Mai mul�i erau selecta�i solda�i din Rusia, Ucraina, Moldova, 
Belarusia.  

I. X. – Dar componen�a na�ional� a ofi�erilor? 
I. C. – Ucraineni, ru�i. 
I. X. – Regimul unei zile? 
I. C. – Diminea�� la 6 – de�teptarea. Fiecare �tia serviciul lui. Pentru 

mine asta-i, cum s� v� l�muresc, ca în serviciu militar, dup� regul�, dup� 
instruc�iune.  

I. X. – Era pedepsit soldatul care, s� zicem, nu era b�rbierit? 
I. C. – Nu prea, nu prea se �inea cont de asta. Fiecare î�i c�uta de ale 

lui.  
I. X. – Apropo, unde f�cea�i baie? 
I. C. – Baie, iat� întrebarea asta-i foarte grea…, deoarece în 

Afghanistan fiecare al treilea soldat trebuie s� zac� de o boal�: holer�, tif. Apa 
crud� nu ne permitea s� o folosim, numaidecât era pus special un soldat ca 
s� fie ap� fiart�, numai a�a. 

I. X. – Mijloacele de contrapropagand� ale adversarilor? 
I. C. – La mine era pelicul�, asta era sistemul de mine… cu arme 

italiene, cu corpusul de plastic, asta era împotriva oamenilor vii �i în afar� 
de câine nu le putea g�si nimeni, unde-s puse, împotriva infanteriei. Ce a� 
putea spune, am spus c� ei propagau printre solda�ii sovieticii mai mult 
substan�ele narcotice. Care erau slabi de fire le foloseau… eu personal 
niciodat� n-am folosit chestia asta, nici nu �tiu cum miroas� m�car… 
printre solda�i asta era. 

I. X. – Dar încercau s� le dea �i în mâncare? 
I. C. – Nu, noi de la ei nu foloseam nimic, am în vedere produsele 

lor. Toate produsele alimentare le primeam din Uniunea Sovietic�.  
I. X. – Ce mânca�i acolo? 
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I. C. – Produse proaspete practic nu erau – cartofi usca�i, carne de 
oaie, din depozite speciale, cu �tampil� din anul � 47, da, �tampila era din 
anul � 47. Clar c� nu era calitatea ceea.  

I. X. – Cu câinele cum a�i procedat, l-a�i luat acas�? 
I. C. – Am avut un câine din �coal�, care l-am înv��at eu, a r�mas la 

un prieten.  
I. X. – Imaginea armatei afghane? 
I. C. – Ei totu�i nu erau de n�dejde. În ei niciodat� nu puteai avea 

n�dejde. Erau slab preg�ti�i, am în vedere ca armat�… 
I. X. – Acas�, a�i scris p�rin�ilor c� sunte�i în Afghanistan? 
I. C. – Nu, acas� am scris c�-s în Uzbekistan, în ora�ul Termez.  
I. X. – …opera�ii militare. 
I. C. – Linia frontului acolo nu exist�. N-a existat niciodat�, nu �tii 

de unde are s� te loveasc� bomba.  
I. X. – Cum era clima? 
I. C. – Foarte cald, vara pân� la 70 de grade. În mun�i om�t �i frig, 

iar aer nu-�i ajunge niciodat�… la trec�toarele prin mun�i. 
I. X. – Care func�ie militar� din Afghanistan era cea mai 

periculoas�? 
I. C. – To�i erau pu�i sub risc. E destul ca chiar s� nu participi la 

opera�ii militare, numai s� te afle �i-�i ajunge. Acesta-i risc… Am f�cut 
serviciul într-o grup� de armat� special�, noi nu ne socoteam c� suntem în 
Afghanistan, dar f�ceam datorii speciale.  

I. X. – V-a�i întâlnit cu vreun mare lider sovietic în 
Afghanistan? 

I. C. – Nu… 
I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie? 
I. C. – De la r�u la bine repede te acomodez… asta a fost armata… 
I. X. – Mai visa�i ceva din Afghanistan? 
I. C. – Acum nu, deodat� era mai greu, m-am acomodat acas�.  
I. X. – Cum crede�i a fost bun� tactica folosit� de americani în 

r�zboiul din Afghanistan? 
I. C. – ...Eu socot c� nici americanii nu au câ�tigat r�zboiul ista �i 

nici ru�ii nu l-o câ�tigat, de�i au f�cut mai multe încerc�ri… 
I. X. – Cum se prezentau în linii generale basarabenii în 

r�zboiul din Afghanistan? 
I. C. – Sigur c� basarabenii no�tri au fost osta�i devota�i, educa�i �i 

avem mândrie. �i n-au fost ca s� dezerteze, s� fug�, n-am auzit. Din grupul 
meu, de pild� n-au fost… 
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„IAT�, ACUM SUNTEM OCUPAN�I!” 

 
Covrig Andrei – n�scut în 23 iunie 1957, în satul Isacova, 

raionul Orhei. Studii: �coala Militar� de Suvorovi�ti din Kiev (1973–1975), 
�coala Superioar� Militaro-Politic� a Trupelor de Ap�rare Antiaerian� din 
Leningrad. În Afghanistan: 1979–1980. A fost loc�iitorul comandantului de 
baterie în Regimentul 1008 de tunuri antiaeriene. Actualmente: pre�edintele 
Asocia�iei „George C. Marshall-Moldova” �i al Asocia�iei de Drept Umanitar 
din Republica Moldova. Colonel în rezerv�154. Interviul a fost realizat în 31 
martie 2011 Chestionarul nr. XXIX. 
 
I. X. – O mic� prezentare. 
A. C. – Andrei Covrig. M-am n�scut la 23 iunie 1957, în satul 

Isacova, raionul Orhei. Cu toate acestea, ba�tina mea o consider satul 
Gordine�ti raionul Rezina. Vorba e de localitatea în care p�rin�ii cu mine �i 
sora Valentina au trecut cu traiul când eram prea mici. Sunt militar de 
carier�. Am studiat în Liceul Militar (se numea atunci – �coala Militar� de 
Suvorovi�ti) din Kiev în anii 1973–1975, apoi �coala Superioar� Militaro-
Politic� a Trupelor de Ap�rare Antiaerian� din Sankt Peresburg (atunci – 
ora�ul Leningrad). O bun� parte am satisf�cut serviciul în diferite  unit��i 
ale trupelor terestre sovietice. Dup� revenirea în aprilie 1992 în Moldova 
am fost numit loc�iitor al comandantului Brig�zii de Ap�rare „Dimitrie 
Cantemir”, iar apoi am ajuns �i la o înalt� func�ie în cadrul Armatei 
Na�ionale – loc�iitor al �efului Marelui Stat-major (pe educa�ie �i rela�ii 
interna�ionale). Sunt pensionat din 2001. Activez în dou� ONG-uri. Sunt 
pre�edintele Asocia�iei „George C. Marshall-Moldova”, care întrune�te o 
parte din absolven�ii moldoveni trecu�i prin prestigiosul Centru „George C. 
Marshall” din or��elul Garmish (Germania) �i al Asocia�iei de Drept 
Umanitar din Republica Moldova (implementarea prevederilor Conven�iilor 
de la Geneva), care �ine de dreptul conflictelor armate, este vorba de 
„umanizarea” ac�iunilor de lupt� când se cere o protec�ia special� a 
obiectelor nemilitare, popula�iei civile, prizonerilor, r�ni�ilor �i altor 
categorii de popula�ie.  

I. X. – În ce an a�i f�cut serviciul militar în Afghanistan? 

                                                 
154 Vezi: Andrei Covrig: „Nu regret c� am ales s� fiu militar”, în 30 de întreb�ri de-acas� / Concept Tudor 
Ia�cenco, Chi�in�u, 2010, Tipografia „Bons Offices”, 2010, pp. 69-76. 
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A. C. – Am fost un termen destul de scurt. Din 27 decembrie 1979, 
când trupele sovietice au invadat masiv Afghanistanul, �i pân� în februarie 
1980, când regimentul nostru de tunuri antiaeriene (sistema C-60) a fost 
înlocuit cu o alt� unitate, chipurile, mai performant� de rachete antiaeriene 
sosit� din Semipalatinsk. Comisia instituit� din speciali�tii Diviziei de 
Infanterie 5 de Gard� a g�sit acest regiment neapt de lupt� �i dup� plecarea 
noastr� spre Kushka avioanele de transport militare sovietice mult timp 
c�rau piese pentru a restabili capacitatea de lupt� a complexelor antiaeriene 
sosite. Când am intrat în Afghanistan, am tr�it un episod tenebru în mun�i, 
unde am r�mas f�r� camioane, pentru c� ambele s-au defectat, iar sergentul 
�ul� repara unul dintre tunurile pe care le aveam cu noi. Dar cel mai 
puternic am sim�it palma lui Dumnezeu deasupra capetelor noastre atunci 
când am ie�it din Herat vii �i nev�t�ma�i.  

I. X. – Cum a�i fost înrolat? 
A. C. – În august 1979, eu, un tân�r locotenent, am sosit în Kushka, 

districtul militar Turkestan  �i numit în func�ia de loc�iitor al comandantului 
de subunitate. Dup� sosire, în septembrie am plecat cu unitatea la poligon 
în regiunea ora�ului Marî, Turkmenistan. Acolo, în nisipurile Karakumului, 
contanamentele �i tragerile au durat pân� în noiembrie. Bucuria revenirii în 
cazarme nu a durat mult. Pe la 14 decembrie 1979 am fost sco�i în punctele 
de concentrare, adic� în sopci, am primit din rezerv� „partizani”, a�a erau 
numi�i cei încadra�i din rezerv�. Ni se spunea c� este vorba de aplica�ii 
obi�nuite, îns� în�elegeam c� nu este ceva bine la mijloc. Anul de instruc�ii 
în armata sovietic� se termina în octombrie, îns� era deja decembrie. Era un 
timp neobi�nuit pentru regiune, z�pad�, ba chiar troiene. În al�i ani, în acele 
luni, ba chiar de Anul Nou, ie�eam în chilo�i �i tricouri sportive s� juc�m 
fotbal. 

I. X. – Ce comisii a�i trecut pentru a fi recrutat în 
Afghanistan? 

A. C. – Nicio comisie...  
I. X. – Când a�i aflat pentru prima oar� c� ve�i efectua 

serviciul militar în Afghanistan? Care a fost prima dumneavoastr� 
reac�ie fa�� de acest moment? 

A. C. – Când eram în stânci la concentrare, b�nuiam acest lucru, 
îns� �efii t�ceau. Doar cu câteva zile înainte de 27 decembrie 1979 a ap�rut 
din Ta�kent un locotenent-colonel în vârst� cu numele Nikitin, veteran al 
R�zboiului al Doilea Mondial, un lector de fapt, care a avut o prelegere 
despre situa�ia în zon� �i era clar c� trebuia s� ne a�tept�m la o interven�ie 
în Afghanistan. Îns� �i atunci mul�i nu credeau c� vom intra în aceast� �ar�. 
Locotenentul Aleksandr Timo�enko mi-a spus c� va crede acest lucru 
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atunci când cauciucurile automobilului vor trece linia de frontier�. �in 
minte c� în noaptea spre 28 decembrie, când acest lucru s-a întâmplat, el 
mi-a spus o fraz� care m-a �ocat: #�� ����� �$ ��
����$!, adic�, Iat�, acum 
suntem ocupan�i!”. Cu timpul mi-am dat seama c� au fost pu�ini care au 
în�eles lucrurile mai limpede. Era un azer care a spus fa�� de solda�i c� „nu 
are ce c�uta în Afghanistan, deoarece acolo se afl� fra�ii-musulmani”. A 
disp�rut din unitate, am în�eles c� erau �i în rândurile militarilor în termen 
tipi lega�i cu serviciile speciale, cu a�a-numitele Osobâe otdelî. Îns� în�elegerea 
aceasta a ap�rut mai apoi... Personal nu prea am sim�it aceast� trecere, 
militarul, mai cu seam� cel de carier�, trebuie în orice clip� s�-�i 
îndeplineasc� datoria.   

I. X. – Când �i unde a�i aflat pentru prima dat� despre 
conflictul din Afghanistan? 

A. C. – C� era o situa�ie nestabil� se �tia din timp. Alta e, 
majoritatea nici nu b�nuia c� lucrurile vor avea o a�a întors�tur� ciudat� �i 
anormal�. Îns� sovieticii, cu mult înainte de decembrie 1979, au trimis în 
aceast� �ar� speciali�ti, consultan�i, au format a�a-numite batalioane 
musulmane cu ofi�eri-originari din Asia Mijlocie. Ace�tia în �inuta militarilor 
afghani, chipurile, sarbozi, urmau s� fie prezen�i în preajma pre�edintelui 
Amin. �in minte, mul�i din ace�ti ofi�eri au fost ridica�i în grade, au devenit 
eroi. Îns� nivelul de preg�tire al multor ofi�eri pentru veriga medie, 
companie–batalion, în opinia mea, era sub nivel. În divizia noastr�, la 
începutul anilor 1980, a fost numit comandant de batalion un maior de 
na�ionalitate tadjic, participant la asaltul palatului lui Amin, cavaler al 
ordinului „Drapelul Ro�u de Lupt�” cu care am avut destule probleme din 
cauza unei preg�tiri profesionale slabe.  

I. X. – Se f�ceau selec�ii speciale ale premilitarilor? 
A. C. – În cazul nostru – nu. Erau 67 de militari în termen �i din 

resurse de mobilizare au mai venit 17 turkmeni.  
I. X. – Care au fost în opinia dumneavoastr� cauzele 

r�zboiului din Afghanistan. Dar a familiei, prietenilor?  
A. C. – „Dac� nu intram noi, sovieticii, în Afghanistan, acest lucru 

aveau s�-l fac� americanii”, – aceasta era explica�ia oficialilor. Îns�, dup� 
mine, era vorba de o minte bolnav� în interiorul Biroului Politic al CC al 
PCUS. R�zboiul Rece era în toi �i Kremlinul pl�smuia schimbul regimului 
din Kabul cu unul mai comod Moscovei. Amin, pre�edintele afghan, cu 
siguran�� nu era amicul vecinului nordic, îns� lichidarea acestuia de rând cu 
ocupa�ia sovietic� au complicat cu mult lucrurile.   
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I. X. – Se afirma c� era un r�zboi pentru ap�rarea hotarelor de 
sud ale URSS, care era opinia dumneavoastr�, dar �i a altor 
combatan�i, vizavi de acest subiect? Ave�i discu�ii pe aceast� tem�? 

A. C. – Credeam în aceste afirma�ii. Erau foarte pu�ini care aveau 
alte opinii... Cred c� �i colegul meu, locotenentul Timo�enko a spus c� 
suntem ocupan�i mai mult într-un context ironic, îns�, de fapt, el a avut 
dreptate. Acest lucru s-a în�eles mai profund când au început s� fie 
transportate primele cadavre din Afghanistan pe teritoriul URSS. Tot mai 
mul�i se întrebau: ce c�ut�m noi în Afghanistan? În mijlocul anilor 1980, fiind 
în concediu în Moldova, am avut o discu�ie cu un cons�tean, profesor la 
Institutul de Medicin�, care foarte critic s-a pronun�at referitor la misiunea 
militar� sovietic� în aceast� �ar� îndep�rtat�, eu îi repro�am cu ni�te cli�ee... 
Dubiile au ap�rut atunci când cu timpul se vedea mai pronun�at c� poporul 
afghan nu dorea „ajutor fr��esc” din partea Moscovei. Întrebuin�am des o 
fraz�, cel mai f�r� izbând� toast, la o votc� cu colegii este „pentru prietenia 
sovieto-afghan�!”. Aceasta nu îi sup�ra pe colegi �i era trecut� cu t�cerea �i 
de cei care „duceau po�ta”.  

I. X. – Conduc�torii sovietici afirmau c� este un r�zboi de 
ajutor acordat afghanilor împotriva americanilor, ce p�rere avea�i? 

A. C. – SUA au fost prezente în r�zboiul împotriva guvernului de la 
Kabul �i trupele sovietice cu armament, instructori �i dolari. Bin Laden, nu 
e secret mare, a fost sus�inut de serviciile speciale americane. Nu cred c� 
lucrurile aveau s� evalueze substan�ial dac� nu avea loc aceast� interven�ie. 
Vorba e de un proces continuu: conflicte interne, lupte între clanuri, 
extinderea  planta�iilor cu droguri, tr�d�ri masive în armat� au fost înainte, 
pe parcursul ocupa�iei sovietice �i dup� retragerea trupelor în URSS. O 
implicare masiv� cu for�e �i finan�e în Afghanistan era �i este o b�taie de 
cap atât pentru SUA, cât �i pentru fosta URSS.  

I. X. – Poate fi calificat r�zboiul din Afghanistan drept ajutor 
interna�ional? Avea�i sentimentul c�-i ajuta�i pe afghani? 

A. C. – Dup� trecerea a cel pu�in câ�iva ani a ap�rut sentimentul c� 
nu. Un ajutor prevede reciprocitate, un sentiment de recuno�tin��. Cine 
dintre conduc�torii afghani l-au expus? Posibil, doar pre�edin�ii Babrak 
Karmal �i Nadjibullah? Milioanele de afghani au preferat t�cerea dup� care 
urma agresivitate. A fost o încercare de a reînvia un cadavru, de a instaura 
un regim promoscovit. Nici nu putem vorbi de o reac�ie pozitiv�, de un 
moral, poate, sc�zut la demnitari �i la trupele afghane. De fapt, acest lucru 
era �i în ajun de decembrie 1979. Spre exemplu, în iulie a acelui an un 
deta�ament de cca 700 „sarbozi” dintr-un regiment au ucis ofi�erii �i cu 
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tehnica de lupt� �i zece automobile au trecut în Pakistan. Exemple de acest 
fel erau o mul�ime.   

I. X. – Exist� politruk în armat�? Ce spunea el sau ofi�erii 
despre conflictul din Afghanistan? 

A. C. – Eu am fost un „zampolit” în subunitatea noastr� 
antiaerian�. „Cântecul” meu nu difer� de pozi�ia oficial�. În Shindand, 
sincer, eram preocupa�i de lucruri mai „p�mânte�ti”: amenajarea traiului 
militarilor, pozi�ia de lupt�, disciplina �i moralul subunit��ii. Cu timpul, 
dup� ce era tot mai evident c� inten�ia de a introduce trupe în aceast� �ar� 
este una f�r� izbând�, ap�rea necesitatea de a fi mai activ în promovarea 
unor viziuni rupte de realitate. Îns� a�a erau timpurile.  

I. X. – Ap�reau discu�ii controversate între solda�i în 
problema Afghanistanului? 

A. C. – Între solda�i nu am auzit s� fie discu�ii. Soldatul nu î�i alege 
r�zboiul. Nu neg, posibil, erau discu�ii �i de felul acesta... 

I. X. – Au dezertat cineva dintre solda�ii sovietici din unitatea 
militar�? 

A. C. – Exemple de acest gen au fost în anii afl�rii trupelor sovietice 
în Afghanistan. �i nu doar din rândurile celor care erau musulmani. Unul 
din motive era �i dedov�ina care îi determina pe unii s� caute refugiu dup� 
hotarele unit��ii... În regimentul de tunuri antiaeriene în care am satisf�cut 
serviciul a�a cazuri nu au fost... 

Exist� o statistic� din care reiese c� 290 de militari sovietici au 
disp�rut f�r� veste, dintre care 55 au fost f�cu�i prizonieri, 44 au p�r�sit 
unitatea, 34 au p�r�sit (disp�rut) de la post, 4 – au trecut de partea 
adversarului....   

I. X. – În ce localitate din Afghanistan a�i f�cut serviciul 
militar? 

A. C. – În or��elul Shindand. Regimentul nostru avea drept sarcin� 
protec�ia aerian� a unui aerodrom afghan din mun�i... Dublam o unitate a 
for�elor afghane care avea în dotare tunuri antiaeriene cu calibru 37 mm, 
învechite, înc� din anii 1930–1940... 

I. X. – Povesti�i-mi câteva momente deosebite din timpul 
efectu�rii serviciului militar în Afghanistan? 

A. C. – Au fost ceva emo�ii când am trecut hotarul URSS, în 
regiunea Kushka. Era �i normal, eu, un tân�r locotenent de 21 ani, care 
doar cu patru luni în urm� am terminat �coala militar�. S-a creat o situa�ie 
când, în noaptea spre 28 decembrie 1979, cu dou� automobile defectate �i 
�apte osta�i am r�mas singuri în mun�ii Hindu Kush. O pustietate 
amenin��toare... Îns�, �in minte, sergentul �ul� din Lvov, comandant al 

155 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

echipei tunului AZP-57, �i un turkmen de 29 ani din rezervi�ti, Atamurat 
Adâlbecov, în decurs de câteva ore au reparat tunul defectat �i automobilul  
URAL... Pe la orele patru–cinci diminea��, cu doua ma�ini am trecut 
Heratul, un ora�-capital� a unei provincii cu acela�i nume, de fapt, un cuib 
de viespi al mujaheddinilor. Nici pân� acum nu pot în�elege cum am reu�it s� 
trecem ora�ul... Am scos tentul de pe tun, iar sergen�ilor le-am pus sarcina 
ca în caz de atac s� r�spund� cu foc, indiferent de unde se trage, din zona 
nepopulat� sau populat�... Îns� am avut noroc, poate c� �i c� timpul era 
spre diminea��, iar apari�ia noastr� spre mijlocul zile în regiunea de 
concentrare a unit��ii a fost o surpriz� pentru �efii no�tri... Câ�i solda�i era�i 
în deta�ament? Subunitatea noastr� avea 67 de militari, inclusiv cinci ofi�eri, 
plus 17 sosi�i din rezerv�.   

I. X. – Componen�a na�ional� a solda�ilor, dar a 
comandan�ilor? 

A. C. – C�pitanul Andru�co Piotr Grigorievici, comandant de 
baterie – ucrainean, eu – moldovean, Pozdneakov �i un alt ofi�er al c�rui 
nume nu mi-l amintesc – ru�i, Sa�a Timo�enko din Poltava – ucrainean, 17 
turkmeni-rezervi�ti, iar din cei din termen – mai mult de zece na�ionalit��i 
(ru�i, ucraineni, uzbeci, kazahi...) inclusiv rare, unul chiar – mordvin... S� fi 
fost divergen�e? Nu! 

I. X. – Descrie�i-mi o zi din regimul militar de armat�? 
A. C. – Era un regim �ablonizat: de�teptarea, exerci�ii fizice, timpul 

pentru igien�, exerci�ii de lupt�... Profitam de faptul c� eram la un aerodrom 
militar �i avioanele MIG-19 afghane, dac� nu m� în�el, î�i f�ceau într-un fel 
treaba lor de instruire atacându-ne, iar noi, ca militari ale antiaerienilor, 
„ucebno”155 le doboram. Aceste exerci�ii continuau �i dup� mas�. O a�a 
intensitate de preg�tire nu am observat la vecinii no�tri afghani, la o 
subunitate afghan� de tunuri de 37 mm.  Da, cu vecinii no�tri, spre 
deosebire de noi care tr�iam în corturi, ace�tia aveau câteva cl�diri, iar noi 
aveam amenajat un or��el de corturi, am jucat o singur� dat� un meci de 
volei. Îns� dorin�a de a mai juca cu ei a disp�rut, deoarece ei erau mai buni 
la acest capitol. Se eviden�ia un ofi�er de vreo 35–40 ani care f�cea pr�p�d 
pe teren.     

I. X. – Unde f�cea�i baie? 
A. C. – Am amenajat un cort cu un CSO (&*+ – �������� 

	�������� ��������), un complet cu destina�ie antichimic�. Noi îl 
foloseam ca du�... 20 litri de ap� pentru un om era suficient, iar ap�, spre 

                                                 
155 De instruc�ie. 
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deosebire de alte unit��i militare era îndeajuns. Aveam aproape de 
aerodrom o fântân� artezian�.  

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
A. C. – Nu a� spune c� am avut timp liber. În atare situa�ie te sim�i 

permanent în stare de alert�, nici nu �tii la ce te po�i a�tepta. Radioul cu 
probleme, „tranzistorul” sovietic era f�r� folos, nu puteai recep�iona nimic. 
La sta�iile militare portative R-107 de câteva ori am „în�f�cat” o und� cu un 
grai rusesc... Informa�ia care parvenea era din ziarul CC PCUS „Pravda” �i 
cel al Districtului militar „Fruzeve�”. Soseau aceste ziare într-un num�r 
limitat �i cu întârziere de câteva zile. Spre binele meu, aveam cu mine o 
carte cu opera lui Ion Creang� în limba român�, îns� cu buchii în chirilic�. 
O r�sfoiam din când în când. Cartea aceasta o am �i acum, o �in în 
biblioteca personal� ca o relicv� sfânt�, aceasta îmi alina sufletul.    

I. X. – Ce se întâmpla cu solda�ii bolnavi? 
A. C. – În subunitatea mea nu �in minte s� îi fi avut.  
I. X. – Exista dedov�in� ? 
A. C. – Da, a fost un caz, unul specific... Paradoxal, to�i erau de 

aceea�i promo�ie �i, chipurile, �ase fl�c�i mai r�s�ri�i de diferite na�ionalit��i 
�i-au pus ca scop s�-i „educe” pe cei prostu�i... În bateria noastr� 
antiaerian� erau 17 turkmeni mobiliza�i, to�i mai în vârst� ca mine, îns� 
ace�tia niciun cuvânt nu au spus, dar nici nu au intervenit direct, cu toate c� 
erau cu mult mai în vârst� decât osta�ii în termen, care de fapt erau de 
aceia�i ani ca mine... Acest lucru a ie�it la iveal�, am dat de un sergent b�tut, 
apoi a urmat o reac�ie drastic�. Eram doar o subunitate aparte, singuri în 
teren, cei �ase vinova�i au fost pu�i s� sape o groap� 4x4 metri la care au 
„lucrat” trei zile... Ca supraveghetor cu arm� a fost pus unul din cei care au 
avut de suferit. Fl�c�ii au lucrat un p�mânt muntos, de fapt pietros, în trei 
zile s-au adâncit la �ase metri... Ni s-a telefonat c� vom avea ni�te „oaspe�i” 
din Statul-major al regimentului �i aceast� uria�� groap� a fost f�cut� una cu 
p�mântul în trei ore... În caz dac� nu vor reu�i pe ace�tia îi a�teapt� o 
anchet� penal�... A�a c� aveau s� aleag�... Posibil, a fost un abuz �i din 
partea mea, îns� e mai bine decât s� arunci �ase tineri la închisoare. Dup� 
aceasta cu o bun� parte din ace�ti solda�i am fost retra�i în „Soiuz”, adic� 
Kushka, �i am fost în rela�ii bune. Ei gr�m�joar�, vreo treizeci de osta�i în 
termen, erau în a�a- numita „komendantskaia rota”, iar eu eram în Statul-
major în Divizia 88, Infanterie moto. Am avut rela�ii de suflet, de fr��ie... 
Pân� acum îi �in minte pe ace�tia: ba�kirul Dim Timerbulatov, fra�ii gemeni 
Nicolai �i Vladimir Cerca�in din Ucraina, un tadjik, Saliev, un b�iat deosebit 
de inteligent, care era �i traduc�tor în rela�ii cu afghanii, iar uneori când 
ofi�erii afghani treceau la arab�, ca s� nu în�elegem despre ce vorbesc ei îmi 
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povesteau aparte despre subtilit��i. Cu ace�ti b�ie�i, în 1980, am avut o 
echip� fenomenal� de fotbal în garnizoan�, care era o groaz� pentru 
echipele din unit��i cu mii de militari.  

I. X. – Ce clim� era în Afghanistan? 
A. C. – Despre tot Afghanistanul nu v� pot spune, iar despre zona 

noastr� v� spun c� Shindandul are o clim� specific�, este a�ezat în mun�i. 
Ziua era mai cald, noaptea – rece. Întoarcerea unit��ii în februarie înapoi 
spre Kushka a fost în condi�iile unei ierni adev�rate siberiene cu o viforni�� 
nemaipomenit�, aceasta se în�sprise când ne ridicam cu coloana tot mai sus 
în mun�i...  

I. X. – Ce contrapropagand� foloseau du�manii afghani? 
A. C. – Nu am sim�it-o...  
I. X. – Ce ne pute�i spune despre armata afghan�? 
A. C. – Impresii pu�ine �i r�zle�e... Aviatorii afghani care zburau pe 

deasupra noastr� �i imitau pe seama pozi�iei noastre procedeele de atac mi 
s-au p�rut preg�ti�i, tocmai în ultimele clipe atunci când bombele erau 
aruncate, o luau brusc în sus... Se crea senza�ia c� se vor pr�bu�i pe noi. 
Bateria antiaerian� afghan� vecin�, de care am vorbit, era aproape, îns� cu 
ace�tia nu prea contactam. Ofi�erii lor mi s-au p�rut preg�ti�i. Am nimerit 
pe aerodromul Shindand. Ce draci m-au dus? Dac� nu m� d� de gol 
memoria, plecasem cu un automobil GAZ cu cisterna s� aducem ap�... 
Eram cu un militar în termen, tadjikul Saliev, care era �i traduc�tor. Prin 
acesta l-am rugat pe un ofi�er s�-mi satisfac curiozitatea de a vedea traiul 
sarbozilor. Cazarma afghan�, în interior – o camer� pustie, f�r� paturi 
obi�nuite, doar un fel de covora�e-v�l�tuc, a�ternutul sold��esc pe noapte, 
la perete. Plapume, perne nu am observat. Pere�ii de lut, nevopsi�i. Curat. �i 
atât! Era tocmai timpul unui lunch al sarbozlor – osta�ilor afghani, în manier� 
musulman� întin�i pe podeaua de lut, fiecare cu o farfurie cu un terci-pilaf, 
f�r� carne din orez �i... minune, câte o portocal�. În acele timpuri la 
sovietici portocalele era deficitare. Citricele le puteai procura doar de 
s�rb�tori, cel mai real de Anul Nou.   

I. X. – Cum erau îmbr�ca�i afghanii? 
A. C. – Femeile – tradi�ional, acoperit� din cap �i pân� la p�mânt. 

În Herat am v�zut totu�i o tân�r� descoperit� la fa�� �i îmbr�cat� mai 
pestri�, în haine pestri�e, posibil, o belujianc�... B�rba�ii erau îmbr�ca�i în 
pantaloni largi de o culoare mai mult gri, o c�ma��... Aceast� �inut� am 
observat-o la mul�i b�rba�i �i când treceam prin mun�i, într-o urgie �i frig 
când am intrat în Afghanistan, dar �i când am p�r�sit acest stat... Eram 
nedumerit, cum de rezist� ace�tia, chiar �i copila�ii, în a�a frig?  

I. X. – Coresponda�i cu cei de acas�? 
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A. C. – Da. Le scriam, îns� cu r�spunsul st�team mai r�u. Am trimis 
în Moldova o scrisoare cu fotografii, îns� aceasta nu a ajuns. Cenzura!!! Mai 
mult, la reîntoarcere, la frontier�, gr�nicerii sovietici mi-au scos din aparatul 
foto pelicula �i mi-au „luminat-o”... 

I. X. – A�i participat la lupte militare? Ofi�erii luptau al�turi de 
voi? 

A. C. – M�rturisesc, nu vreau s� o fac pe eroul. Momente nepl�cute 
cu rafale, tir de foc, inclusiv între „ai no�tri” au fost suficiente, îns� s� fiu în 
conflicte directe – m-a ferit Dumnezeu....  

I. X. – Ce ne pute�i vorbi despre adversarii de lupt�? 
A. C. – Nu am împu�cat în mujaheddini, �i nici nu i-am avut în 

vizorul AKM-ului meu. C� cineva m-a avut ca �int� – nu �tiu. Îns� 
informa�ie a fost suficient� ca s� fac unele concluzii. Dac� la începutul 
r�zboiului du�manii cu for�e pân� la 200–500 de oameni încercau s� opun� 
o rezisten�� activ�, apoi cu timpul tactica s-a modificat. Ace�tia au trecut la 
tactica de diversiuni, ambuscade, aplicarea minelor... �i acest lucru a dat 
efecte... R�posatul ministru Pavel Creang�, tot a „trecut” prin Afghanistan, 
spunea c� o lupt� de gheril� cu trei–patru uci�i din partea for�elor regulate 
este mai periculoas� �i cu efect decât ac�iuni directe. Mai apare �i acest efect 
de alert� continu� �i mai ad�uga�i �i efectul mediatic. Cam a�a ceva se 
întâmpl� actualmente în Caucazul de Nord.  

I. X. – Cu ce fel de arme erau înarma�i adversarii? 
A. C. – Dac� la început partizanii afghani erau slab înarma�i, apoi cu 

timpul ace�tia deveneau mai dota�i. S-au implicat SUA, iar cu apari�ia 
complexelor portabile americane STINGER au început s� fie doborâte 
avioane �i elicoptere sovietice. Comandamentul militar a introdus unele 
restric�ii în regimul zborurilor, au fost f�cute modific�ri în tactica avia�iei de 
lupt�, s-a trecut la în�l�imi mai mici, reducând astfel din timpul de reac�ie a 
�inta�ului antiaerian. Din câte se observa armamentul de infanterie la 
mujaheddini era de tip sovietic – AKM, D�K...  

I. X. – Cum se comportau cu prizonierii sovietici? 
A. C. – Nu prea �tiu. �tiu doar de r�scoala prizonierilor sovietici la 

nordul Pakistanului unde era un lag�r de prizonieri. În multe cazuri erau 
l�sa�i ca marf� de schimb, adic� erau r�scump�ra�i, ca în cazul colonelului 
Ru�koi. E o practic� folosit� de gherilele musulmane... A�a cazuri au fost �i 
în cele dou� r�zboaie din Cecenia... Au fost situa�ii când unii din prizonieri 
s-au convertit la islam. Ace�tia erau tratat de mujaheddini mai bine. 

I. X. – Ce atitudine aveau solda�ii sovietici fa�� de fo�tii 
prizonieri de r�zboi? 
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A. C. – Nu pot s� spun cu certitudine. Cred c� diferit� �i în func�ie 
despre ce trupe vorbim �i de situa�ie. Nicolai Mogutov, un c�pitan 
cunoscut, antrenat în companiile de cercetare îmi povestea c� de obicei ei 
nu l�sau prizonierii în via��. Considerentele? „Lucrau” în grupe mici �i orice 
persoan� care îi observa era un pericol, iar un prizonier mai era �i o 
povoar� în plus. Aplicau �i tortura. Unui mujahedin de la care nu au putut 
ob�ine informa�ii i-au pus în gur� un detonator apoi pe piept i-au ag��at o 
min� �i l-au aruncat în aer. Nu am motive s� nu îl cred. Dup� revenirea în 
URSS, N. Mogutov a avut probleme cu psihicul �i a mai îndesit-o cu 
p�h�relul. Lumea spune c� a degradat cu totul, sper c� mai este în via��. 

I. X. – Cum v� preg�tea�i din punct de vedere fizic? 
A. C. – Bine. Erau exerci�ii fizice regulate, îns� �i modul de via�� nu 

l�sa loc de lenevie.  
I. X. – Câ�i solda�i au murit în timpul serviciului militar din 

deta�amentul dumneavoastr�? 
A. C. – În timpul afl�rii în Afghanistan – nici unul. În linii generale, 

Divizia 5 Infanterie de Gard� la început a avut pu�ine pierderi umane de 
lupt�. Ele au ap�rut pe parcurs. Erau �i multe cazuri din neglijen��... 
comandantul companiei de comenduire... �eful Casei Armatei... Când am 
intrat .. v� închipui�i 20 000... o blindat� s-a pr�bu�it cu 14 oameni...  

I. X. – Erau femei de consum în Afghanistan? 
A. C. – În subunitatea noastr� nu am avut femei. 
I. X. – Atunci când v-a�i eliberat din armat� vi s-a dat ceva 

instruc�iuni? 
A. C. – Dup� revenirea în URSS mi-am continuat serviciul ca 

militar de carier�. Nu a fost vorba de nicio instruc�iune. 
I. X. – Cum v� aminti�i de 15 februarie 1989 – ziua retragerii 

armatei sovietice din Afghanistan?  
A. C. – Îmi amintesc foarte bine ziua de 15 februarie 1989. În anul 

acela îndeplineam serviciul militar în cadrul Diviziei 88 infanterie din 
localitatea Kushka, Turkmenistan. Era o zi deosebit�, cu mult� z�pad�, de�i 
în zona aceea era mai des nisip �i soare fierbinte. �i tot în aceast� zi m-am 
reîntâlnit cu Serghei Gu�cin, eroul Uniunii Sovietice, pe care l-am cunoscut 
în Kushka, acolo unde am efectuat ambii serviciul militar �i cu care nu m-
am v�zut dup� ce a plecat s� lupte în Afghanistan. Un r�zboi nu se uit�. 
Undeva în minte el r�mâne ag��at de prezent. Un r�zboi se duce pân� la 
moarte, p�strând sensul figurat, dar �i propriu al cuvintelor. 

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie �i social� atunci 
când v-a�i întors din Afghanistan? 
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A. C. – Eram ofi�er. Dup� acest „Afghan” am avut un mod 
obi�nuit specific de via��, mai cu seam�, c� zece ani i-am f�cut în Kushka la 
hotar cu aceast� �ar� care �i pân� acum este instabil�.  

I. X. – Cum considera�i, combatan�ii din Afghanistan trebuie 
s� aib� un statut special în societate? 

A. C. – Exist� Legea nr. 190-XV din 08.05.2003 „Cu privire la 
veterani”, care prevede un statut special pentru cei care au fost în 
Afghanistan. Dup� mine, este o lege bun�, exist� în mai multe ��ri din 
spa�iul ex-sovietic.  

I. X. – Legisla�ia în vigoare ap�r� interesele fo�tilor 
combatan�i? 

A. C. – Cred c� da. Alta e cu realizarea ei. Aici sunt rezerve sunt 
suficiente �i la nivel local �i central. 

I. X. – A�i participat la r�zboiul din Transnistria? 
A. C. – Da... 
I. X. – Cum considera�i a fost r�zboiul din Afghanistan un 

r�zboi drept sau nedrept? 
A. C. – De ocupa�ie, de invazie. Îns� am spus, soldatul nu î�i alege 

r�zboiul.... 
I. X. – Cum aprecia�i atacurile americane lansate în 

Afghanistan? 
A. C. – În mai mare m�sur� pozitiv...  
I. X. – Dori�i s� ne spune�i ceva ce a fost trecut cu vederea în 

privin�a r�zboiului din Afghanistan? 
A. C. – O solidaritate exista �i în rândul so�iilor noastre ... În seara 

din ajunul invaziei, subunitatea care avea în sarcin� protec�ia antiaerian� a 
Statului-major al Diviziei 88 Infanterie Moto a fost dislocat� mai aproape 
de obiectul protec�iei..., eram lâng� calea ferat� a or��elului... Veniser� 
so�iile... De unde aflaser� c� suntem acolo nu-mi închipui, venise �i 
Svetlana, so�ia mea.... am discutat �i i-am propus s� plece la p�rin�i, în 
Letonia de unde este de ba�tin�... O petrecere ca la front, f�r� exagerare... 
Ele nu au uitat de noi.... În ajunul Anului Nou ne-au trimis dulciuri �i 
�ampanie... Anul Nou l-am întâlnit frumos �i datorit� acestor doamne care 
r�m�sese „za recikoi”.... 
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„I-AU DEZBR�CAT PE TO�I SOLDA�II �I I-AU 

DECAPITAT” 
 

Crivoliubic Alexandru – n�scut în ora�ul Chi�in�u. În Afghanistan: 
1983–1985. Angajat al armatei sovietice, medic-stomatolog. La data interviului era 
medic stomatolog la Centrul Republican Experimental de Proteze, Ortopedie �i 
Reabilitare, Ministerul Muncii �i Protec�iei Sociale al Republicii Moldova. Interviul a 
fost realizat în 1 decembrie 2002. Caseta nr. 48/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
Al. G. – Am fost luat în armat� dup� Universitatea de Medicin�, în 

1983. Un an �i jum�tate am f�cut serviciul militar în Kazahstan, în 
localitatea Ciunja, 100 km de la vestitul ora� Panfilov. M-au chemat �i mi-au 
spus c� trebuie s� merg în Afghanistan �i s� îndeplinesc misiunea de 
interna�ionalist. Din regiunea Anhar, Tadjikistan, cu helicopterul ne-au 
„aruncat” în Afghanistan. Func�ia mea a fost medic-stomatolog, trebuia s� 
fac tratament în deta�amentele de asalt. Eram „aruncat” de la un punct la 
altul cu elicopterul, în mun�i cu o ma�in� portativ�. În linii generale, asta a 
fost func�ia mea, în diferite puncte. Erau 40–50 de oameni care erau în 
punctele principale; în mun�i, pe c�r�rile unde treceau caravanele 
du�manilor, pe unde transportau ei lucrurile, armament �.a. Eu am nimerit 
în ni�te puncte de tensiune. Când am plecat (am fost uneori implicat în 
ac�iuni militare) au împu�cat asupra unit��ii noastre. Am primit o scrisoare 
de la un prieten, un c�pitan care mi-a spus: �ii minte punctul acela în 
Afghanistan? Dac� �in minte eu ori era Sahad Gubad, ori Gulhana, cam a�a 
ceva, de acum am �i uitat. Mi-a trimis o scrisoare c� peste dou� s�pt�mâni, 
dup� ce eu am plecat, punctul acela a fost atacat de du�mani. Acolo era un 
râu�or mic, care în mun�i pur �i simplu nu-l po�i trece, solda�ii �i ofi�erii 
no�tri au f�cut un fel de trecere. Dar du�manii au f�cut în partea cealalt� al 
râu�orului o ambuscad� �i când ai no�tri, vreo 20 de ofi�eri �i solda�i, au 
trecut în partea cealalt� i-au împu�cat direct de la o distan�� foarte mic� �i 
au fost to�i împu�ca�i. Du�manii ce au f�cut, i-au dezbr�cat pe to�i solda�ii �i 
i-au decapitat. Le-a luat armamentul, hainele �i celelalte trupuri au fost 
decapitate. Mai departe… 

I. X. – Asta �ine �i de credin�a lor? 
Al. G. – Nu �tiu. Cred c� totu�i a fost o form� de intimidare, ca noi 

s� ne temem, s� ne îngrozim, s� nu lupt�m cu ei. Mi-a spus c� nu to�i au 
fost decapita�i. Cred c� ei de acuma au obosit de m�cel�ria asta. Un soldat, 
care a fost r�nit, �i-a venit în fire noaptea �i a v�zut toat� groz�via asta. A�a 
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r�nit a plecat, cum a putut, pe brânci, s-a întors la ai no�tri �i a povestit 
toat� istoria aceasta. Deci asta-i o mic� istorie. Am primit scrisoare de la un 
coleg de al meu. Eu personal n-am participat la ac�iunea asta. Un prieten de 
al meu, un c�pitan, cu care eram cot la cot. Pentru o opera�ie a primit 
ordinul „Steaua ro�ie”, când a fost în mun�i. Istoria asta cred c� arat� fa�a 
acestui r�zboi, o mic� istorioar�.  

I. X. – Dar cum a trecut scrisoarea de cenzur�? 
Al. G. – A fost scris� dup� r�zboi. De acuma când eu m-am întors 

din Afghanistan la sfâr�itul anului  � 85, cam prin octombrie–noiembrie. În � 
86 de acum eram la Chi�in�u.  

I. X. – Dumneavoastr� a�i tratat, probabil, �i popula�ie 
afghan�? 

Al. G. – Da, am tratat �i afghani, localnicii, ca stomatolog. Am 
tratat, dar foarte pu�in, fiindc� noi nu eram în policlinic�, eram mobiliza�i. 
Am fost „aruncat” cu elicopterul de la un punct la altul cu utilaj mobil, de 
câmp, �i în linii generale nu intra în obliga�ia mea ca s� trat�m localnicii, 
numai armata, dar s-au adresat câ�iva din ��tia. 

I. X. – Înseamn� c� nu a�i avut leg�tur� cu popula�ia? 
Al. G. – Nu, cu popula�ia nu. Rar i-am v�zut. Erau s�raci, murdari, 

noi contacte cu ei nu am avut. Eu am fost în mun�i, n-am fost în ora�e, ori 
spitale.  

I. X. – Înc� o întrebare. Solda�ii erau preg�ti�i, din punct de 
vedere psihologic s� fac� fa�� r�zboiului? 

Al. G. – În timpul acela, ideologia era s� îndeplinim datoria 
interna�ional�. Nu pot r�spunde pentru al�ii, dar atunci aveam a�a o 
gândire: trebuia s� o îndeplinim! Clar c� m� gândeam c� în Uniune era pace, 
ne uitam la televizor cum oamenii se odihnesc, î�i caut� de treab�, au 
familie, iar noi, contingentul acela am fost rup�i de acolo �i trimi�i. Oricând 
puteai s�-�i pierzi via�a. Nu era pl�cut, fiecare se întreba în sinea sa de ce 
suntem noi acolo? De ce facem noi acest lucru? A�a a fost politica. A�a a 
fost. În armat�, cum se spune, nu se discut�, ci se execut�. Noi avem a�a o 
gândire, trebuia s� execut�m, �i pe urm�, în armat� sunt b�rba�i, �i nu este 
bine s� ar��i c� te temi. E clar, nu-i a�a om care nu se teme s� fie r�nit, ori 
de moarte, dar totu�i nu trebuie s� stai �i s� plângi c� iat� nu pot ori vreau 
acas�. Asta-i.  

I. X. – Din ce localitate din Moldova sunte�i? 
Al. G. – Din Chi�in�u. 
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„CEI CARE AU R�MAS, S�N�TO�I NU-S” 

 
Dendiu Alexei – n�scut în anul 1966, în ora�ul C�u�eni. Serviciul 

militar: 1985–1987. În Afghanistan a fost �ofer. La data interviului era maior în 
poli�ie. Interviul a fost realizat în 30 aprilie 2003. Caseta nr. 52/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
A. D. – … Din mine povestitor nu ias�.  
I. X. – Cum a�i v�zut dumneavoastr� r�zboiul, ce v-a 

impresionat acolo? 
A. D. – Acum m� gândesc c�-i prostie. Atunci nu. Ajutor 

interna�ional. În Armenia trei luni de zile a fost carantin�. Noi eram to�i 
�oferi. Eram mul�i din Moldova. Ne preg�teau normal.  

I. X. – Cum v� preg�teau din punct de vedere psihologic, 
fizic? 

D. A. – Psihologic eram preg�tit bine. Îmi spuneau c� acolo-i 
tehnic� nou�. Multe spuneau. Dar când am ajuns acolo cu totul altfel era.  

I. X. – În ce an a�i f�cut serviciul militar? 
A. D. – Eu la 4 februarie în � 85 am fost în Kabul. Ne-au adus acolo. 

În Kabul în Sec�ia de transmisiuni. Am fost �ofer.  
I. X. – V� rog s� v� referi�i la anul � 85. Anul � 85 se consider� 

apogeul conflictului militar? 
A. D. – Opera�ii militare erau tare multe. Multe erau cu e�ec. M� 

ocupam deseori cu aprovizionarea.  
I. X. – Rela�iile cu popula�ia b��tina��? 
A. D. – Osobâi otdel156 tare bine lucra. Ne mai întâlneam cu oameni �i 

acolo. Dar nu aveam acelea�i tradi�ii, aceea�i religie. Noi acolo eram str�ini. 
G�seam limb� comun� prin vânzare–cump�rare. Noi eram str�ini acolo.  

I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er, cum erau? 
A. D. – Mare diferen�� nu era. Acolo era dedov�cin� mult�. Chiar 

ofi�erii �i plutonierii, puteau sluji 20 de ani, dar acolo primul an nu erai 
nimeni. �i la solda�i tot a�a. Jum�tate de an ca atare �i apoi a�a: duh, maladoi, 
cerpac, ded �i pe urm� dembeli. Era stim�. Era stim� între b�ie�i, a�a de treab�. 
La noi era subordonare bazat� pe stim�. Dac� îl stimai, îl stimai, sau nu-l 
stimai. Pe un maior puteam s�-l înjur, probleme nu erau. Se d�deau 
concedii în situa�ii extreme. Dar a�a nimic, nici concedii, nici colet.  

I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 

                                                 
156 Sec�ia special�, serviciul de securitate. 
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A. D. – Mai mult st�team la ma�in�. Interes a�a mare… dar ce 
puteai s� faci? Ar�tau filme. În �87 veneau �i ansambluri, din Belarus. A fost 
�i Rozenbaum157 în Statul-major. Filme ar�tau. Rozenbaum cânta.  

I. X. – Cum v� hr�neau? 
A. D. – De foame nu muream. Dar s� spun c� m� sim�eam tare 

bine… Diminea�� ceai, pâine cu unt, terci f�r� nimic, st�tea în gât; la prânz 
a�a, normal, iar seara pireu, pe�te. 

I. X. – Erau boli? 
D. A. – Din mai pân� în noiembrie se întâmpla c� nu aveau pe cine 

s� mobilizeze. Tif, malarie, mai multe acolo.  
I. X. – La condi�iile climaterice, cum v-a�i acomodat? 
A. D. – Moldoveanul e moldovean. Luam câte o sut� de grame de 

votc� �i mi se f�cea cald. Asta m-a �i salvat. A�a a dat Dumnezeu. �i to�i 
�oferi. Ce a fost, a fost. �i cu asta am sc�pat noi.  

I. X. – Opera�iile militare, dac� a�i participat, cum se 
desf��urau? 

A. D. – Eram cu coloana.  
I. X. – Descrie�i-mi imaginea unui du�man? 
A. D. – Cu halatul acela, în cealma. Nu am fost a�a la opera�ii 

militare. Îi vedeam pe afghani cum tr�iesc în Kabul.  
I. X. – Povesti�i-mi despre popula�ie?  
A. D. – S�r�cie mare, mare s�r�cie era. În Kabul este un râu. Unul 

se scald�, altul î�i face necesit��ile. Al treilea î�i spal� hainele, altul bea de 
acolo. Sunt s�raci, tare s�raci. Tr�iau cu târguiala mai mult. Acolo �i struguri 
cresc, vin nu am b�ut.  

I. X. – B�ie�ii spuneau c� din rodii f�ceau.  
A. D. – B�ie�ii… se descurcau cu toate, dar a�a s� fac� mai mult nu. 

Se f�cea samagon158. 
I. X. – Ce era cel mai periculos pentru un �ofer în 

Afghanistan? 
A. D. – Drumul. Nu �tiai de unde s� te a�tep�i...  
I. X. – Cum v-a�i integrat la via�a de familie, dup� ce a�i venit 

din Afghanistan.  
A. D. – Oleac� mai nervos.  
I. X. – Cum considera�i, americanii au folosit metode bune 

pentru a ataca Afghanistanul? 

                                                 
157 Aleksandr I. Rozenbaum (13.09.1951, Leningrad, RSSF Rusia), compozitor �i interpret rus. A vizitat 
Afghanistanul de mai multe ori �i a creat melodia Laleaua neagr�, cântec devenit ulterior imnul 
veteranilor „afghani”. 
158 Palinc�. 
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A. D. – Americanii nu vor putea face fa�� în Afghanistan. 
Musulmanii sunt musulmani. �i religia aceasta a lor. Ei dac� au de furc� 
între ei, acolo nu are ce se vârî. Îns� merge r�zbunarea pentru actul acesta 
de terorism. Dar pe degeaba, îi înr�iesc... 

I. X. – Au dezertat cineva din unitatea militar�? 
A. D. – La noi nu, dar din Statul-major au fost cazuri. Au fost 

cazuri când îi g�seau f�r� urechi. Au fost cazuri când am condus coloana �i 
s-au dus b�ie�ii s� m�nânce poam�159. Trei ma�ini erau. �ase b�ie�i au 
disp�rut �i apoi peste un timp g�seau câte unul, doi. Apoi i-au g�sit pe 
to�i…Trebuia s� fii mai atent. Acolo care a rezistat s-a sim�it cum este, cine-
i el, sistemul nervos, evident c� de-amu nu-i acela. De disciplin�, de armat� 
nu am sim�it s� fie disciplin�, numai stim�. �i în ziua de azi, de când lucrez 
în organe, respect omul, dar dac� nu-l stimez… nu-l stimez. Ce pot s� mai 
spun?  

I. X. – Un moment care s-a întip�rit mai mult.  
A. D. – De bine, de r�u…  
I. X. – Ce interpretare putem da no�iunilor de vitejie, eroism 

în Afghanistan? 
A. D. – E prostie din partea ofi�erilor, a fugit trei din Statul-major, 

s-au dus b�ie�ii s�-i caute. Se ducea la o pomp� de ap� �i a r�mas b�iatul 
f�r� picioare. I-au dat ordinul Krasnaia zvezda. Era prostie mare. Erau �i 
momente când b�ie�ii da, ar�tau eroism. Dar mult� prostie s-a f�cut. 
Ofi�erii doi ani de zile f�ceau �i aveau un pic de experien��, dar de acum 
plecau. Veneau cei tineri care �tiau ce au înv��at în �coal� teoretic, dar 
practic... Multe prostii erau.  

I. X. – Dori�i s� v� prezenta�i sau dori�i s� fi�i un anonim? 
A. D. – Dendiu Alexei din C�u�eni.  
I. X. – Anul na�terii? 
A. D. – 1966. Era interes mare, ajutor interna�ional dar acum nu 

în�elegi din ce parte se întoarce tot. Vanea Lea�enco, era pre�edinte la noi în 
C�u�eni, �i spunea c� dac� aude pe cineva c� vorbe�te în limba rus� va avea 
cu el de furc�. Odat� am avut probleme cu el. Acolo nu ne-am dus de 
bun�voie. Nu în�eleg a�a oameni, dar sunt mul�i. Sunt mul�i b�ie�i care au 
ordine �i medalii, dar sunt mul�i care spun ceea ce n-a fost. S� spun� pe 
dreptate cum a fost acolo. Asta era o prostie mare. Ca �i cu Benderul ista, 
tot o prostie. S-au dus din via�� �i b�ie�ii. Nimic n-a fost cu folos. Numai 
r�u. În�eleg când a fost al Doilea R�zboi Mondial. Noi ne ap�ram drepturile 
noastre, libertatea, dar acolo? Noi am nimerit pe teritoriu str�in. Eu socot 

                                                 
159 Struguri. 
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c� via�a omului e mai scump� cu mult. S-au dus mul�i b�ie�i din via��, dar 
mul�i calici au r�mas. Dar �i cei care au r�mas, s�n�to�i nu-s. Afghanul a 
fost un poligon de armament.  
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„CÂND AU AFLAT C� PLEAC� ÎN AFGHANISTAN 

DIMINEA�A LA APEL NU  
I-AU G�SIT NICI PE UNUL. TO�I AU FUGIT, AU FUGIT 

ACAS�” 
 

Dolghii Vasile – n�scut în anul 1964, în satul Cini�eu�i, raionul Rezina. 
Serviciul militar: 1982–1984. În Afghanistan a fost soldat. La data interviului era 
pre�edinte al Fondului Raional Rezina de Ajutorare a Participan�ilor la Ac�iunile 
Militare din Afghanistan. Interviul a fost realizat în 6 mai 2003. Caseta nr. 55/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
V. D. – M� numesc Dolghii Vasile, n�scut la 1964, în satul 

Cini�eu�i, raionul Rezina.  
I. X. – Ce studii ave�i? 
V. D. – Pân� la armat� am f�cut DOSAF-ul, �coal� de �oferie.  
I. X. – În ce an a�i fost încorporat în serviciul militar? 
V. D. – În � 82 am fost încorporat în serviciul militar, la 13 aprilie.  
I. X. – Despre ucebk�? 
V. D. – În Asia am f�cut-o. O s�pt�mân� de zile noi am stat în 

Odesa. Apoi ne-au dus în Batumi, în Gruzia. Noi acolo am stat din mai 
pân� pe 18 iunie. Nu ne spuneau c� plec�m în Afghanistan. De la un 
inginer-�ef la cariera de piatr�, el f�cea listele, am aflat unde vom merge. 
Dar nou� nu ne spuneau din cauz� c� înaintea noastr� au fost caucazieni �i 
semiasiatici, �i când au aflat c� pleac� în Afghanistan diminea�a la apel nu i-
au g�sit nici pe unul. To�i au fugit, au fugit acas�. �i de atâta nu vroiau s� ne 
spun�.   

I. X. – În ce unitate militar� ai f�cut serviciul militar în 
Afghanistan? 

V. D. – În Pul-i-Khumri. Noi p�zeam traseul care vine din Uniunea 
Sovietic� cu gaz �i motorin�. Acolo un batalion st�tea un an de zile apoi se 
schimba.  

I. X. – Func�ia militar�? 
V. D. – Am fost �ofer pe BTR. Pe urm� ne-au schimbat în polk, la 

înso�ire. Dup� aceea am fost r�nit �i m-au transferat în Uniune.  
I. X. – Opera�ii militare. 
V. D. – Deseori se întâmpla c� mergea peste pod. Du�manii 

sp�rgeau �evile �i le aprindeau. Deseori ie�eam când ap�rea incendiu. Eu cu 
BTR-ul f�ceam acoperirea la b�ie�i pân� când ei schimbau �evile. În timpul 
acesta la noi mergea schimbul de foc. Mul�i au fost r�ni�i.  
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I. X. – Deschide�i parantez� �i povesti�i-mi cum a�i fost r�nit? 
V. D. – Noi conduceam coloana. S� spun drept, nu �tiu cu ce era 

coloana ceea. Mergeam spre Konduz. �i s-a început. Am fost r�nit. Am 
terminat �i am fost transferat în Soiuz.  

I. X. – Rela�iile dintre soldat. Dedov�cin� era? 
V. D. – Dedov�cin�? Este o vorb�: nu-i p�dure f�r� usc�turi, a�a nu-i 

armat� f�r� dedov�cin�.  
I. X. – Cum considera�i care-i geneza dedov�inei? 
V. D. – Totu�i cineva trebuie s� conduc�. �sta-i ofi�er, e clar. 

Plutonierul e clar c�-i tat� spiritual. Dar între solda�i totu�i sunt mai slabi, 
dar sunt �i mai puternici. Trebuie cineva s� spele la acela uniforma sau 
col�unii, sau s� coase. Doi ani de zile, eu socot c� aceasta e normal. E 
normal. Armata f�r� dedov�cin�?! Erau cazuri când îi ucideau, îi împu�cau, 
asta nu-i normal. În Afghanistan, ca atare dedov�cina nu trebuia s� fie. 
Ofi�erii, iar��i, totu�i, depinde �i de ofi�er. Am prins odat� un pumn de la 
comandantul nostru. �i asta-i normal. Ca maladoy când eram nu pot zice c� 
nu am primit. Prima jumate de an a�a-i.  

I. X. – Din punct de vedere ideologic, cum v� preg�tea de 
acest r�zboi? Adic� cum în�elegea�i, din ce cauz� mergea acest 
r�zboi? 

V. D. – R�zboiul de ce mergea?  
I. X. – Ce explica�ie v� d�dea politrukul? 
V. D. – Nu, problemele acestea ei nu ne l�mureau nou�. De ce s-a 

început, de ce noi am ap�rut acolo. Eu am o carte, e acas�, Tainî afghanskoi 
voinî. De la Lenin totul porne�te. A încheiat contractul pe 60 de ani. Se 
punea problema cine primii vor nimeri în regiune, ori americani, ori 
sovieticii. E clar, dac� erau americanii aveau s� fie la spatele nostru. 
Afghanistanul e cu mult mai înalt, sub aspectul reliefului, decât Uniunea.  

I. X. – Adic�, a fost un r�zboi din punct de vedere strategic, 
de ap�rare a hotarelor? 

V. D. – Da, cam a�a. Pe acela�i Ben Laden. Cine l-a preg�tit? Tot 
americanii. Ei singuri preg�teau terori�tii ��tia. S� lu�m chiar �i aici, Rezina, 
dac� vine un str�in multe nu le cunoa�te aici. Pe ei îi preg�teau mult, ani de 
zile �i îl trimiteau încolo. Pân� a m� duce în Afghanistan eu numai odat� am 
împu�cat la �int�. A�a c� eu nu am avut experien�a necesar�. E clar, sergen�i 
i-au f�cut preg�tirea jumate de an. Eu consider c� trebuie s� ne ajut�m unii 
cu al�ii, dac� nu ajutam noi, ajuta altcineva. Cum americanii, s-au b�gat. Nu-
i de mirare c� vor ap�rea �i aici. Noi ne gândim numai pentru ziua de azi, 
dar nu ne gândim ce va fi �i mâine.  

I. X. – Cum v� hr�neau în Afghanistan? 
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V. D. – În privin�a mânc�rii nu am dus lipsuri. Mâncarea era bun�. 
E adev�rat c� mâncarea, la c�ldura ceea nu rezista. Îmi era destul. Primeam 
9 cecuri. Primeam �ig�ri. Cum e azi armata noastr�? Când era Uniunea, cu 
mult mai u�or era.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la clim�? 
V. D. – La clim�? Primele luni îmi curgea sângele din nas.  
I. X. – Dac� a�i avut ocazia s� v� întâlni�i în fa�� cu un 

du�man, cum arat� el? 
V. D. – Nu-i cuno�ti pe ei. Ziua parc�-s oameni normali, dar 

noaptea ei împu�cau, de unde �tii care-i du�man? Dac� ne duceam la 
opera�ii, ne duceam împreun�. Zece solda�ii de-ai no�tri cu 10 du�mani de 
ai lor. De unde �tii, cine-s ei? Considerai c�-s oameni normali. Când ei 
mergeau cu noi la opera�ii scoteau cealmaua din cap ca s�-i putem deosebi 
de du�mani.  

I. X. – Vroiam s� v� întreb rela�iile cu sarbozii, �arandoy? 
V. D. – Afghanii erau ziua un tip de om, iar noaptea alt tip. Într-o zi 

au trecut garnizoana lor prin coloana noastr� �i au început a împu�ca, ziua 
în amiaza mare. Ne împu�cau pe noi. Dar ofi�erul nostru ne-a spus: nici într-
un caz s� nu trage�i focuri înapoi! Ne-am ascuns, am t�cut.  

I. X. – Rela�iile cu popula�ia civil�? 
V. D. – Tr�iau tare greu. La ei, când eu slujeam era 1361. M-am 

eliberat în 1363. Cu câ�i ani sunt în urm�? E clar c� unii tr�iau bine, dar unii 
– nu. Majoritatea popula�iei tr�ia greu.  

I. X. – Care este sursa lor de existen��? 
V. D. – Acolo ei cu narcotice tr�iesc mult. Acolo-i mama 

narcoticelor. E o �ar� puternic� în narcotice. E clar c� prin mun�ii ceia ei au 
�i pietre scumpe. Sunt �i z�mo�i acolo, harbuji. La ei este ap� pu�in�. Dar 
cât� tehnic� a r�mas la ei, de milioane �i milioane!  

I. X. – Despre dukani s�-mi povesti�i? 
V. D. – Eu pe dukani rar i-am v�zut, nu ni se permitea s� ie�im prin 

ora�. Nu se da voie s� ie�im. Am ie�it de dou� ori, a�a… cu ofi�erul de 
serviciu, atunci m-au �i furat.  

I. X. – Copiii erau periculo�i? 
V. D. – Ei to�i erau periculo�i. De mic copil de acum �tiau. Multe 

depinde �i de p�rinte, dac� a spus el c�-i du�man, înseamn� c�-i du�man. 
Vorbeau bine limba rus�. Era greu s�-l schimbi, el poate afirma c� sus�ine 
armata sovietic�, dar noaptea, chiar �i ziua, erau cazuri, erau periculo�i.  

I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� foloseau du�manii? 
V. D. – Afi�e nu am v�zut, dar totu�i… Ei singuri ucideau locatarii 

dar tot spuneau c� armata ruseasc�. A fost �i în Transnistria chestiile 
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acestea. Aceia ucideau �i spuneau c� iaca vede�i ce v-au f�cut armata 
moldoveneasc�. A�a c� aici fiecare se str�duie s� fac� cât mai r�u, ca s� aib� 
pe ce se baza.  

I. X. – Ce animale exotice a�i v�zut în Afghanistan? 
V. D. – Scorpioni, p�ianjeni, �erpi am v�zut. Dar p�s�ri nu am 

v�zut. 
I. X. – Erau periculoase animalele celea pentru om? 
V. D. – Scorpionii, da. Mai erau c�mile, m�gari, �acali.  
I. X. – Au nimerit în prizonierat? Cum se comportau cu ei? 
V. D. – Noi am stat în garnizoan� �i prizonieri nu am avut. La noi 

nu au c�zut. Dar îmi povesteau c�-�i b�teau joc de solda�ii no�tri.  
I. X. – Dar cazuri de dezertare au fost? 
V. D. – Erau.  
I. X. – De ce na�ionalit��i erau?  
V. D. – �i ru�i, �i moldoveni erau, orice na�ionalitate. 
I. X. – Dar din ce cauz�? 
V. D. – Erau �i din cauza dedov�inei. Majoritatea de la dedov�in�. Dac� 

nimereau în prizonierat ei erau nevoi�i s� accepte Coranul lor.  
I. X. – Au fost cazuri când se împu�cau combatan�ii din 

prostie? 
V. D. – Se întâmplau �i cazuri din acestea. Se întâmpla din prostie. 

Se jucau cu automatele. În batalion a fost cazul acesta, la post. Dar în orice 
armat� se întâmpl� diferite cazuri… Totul e o prostie. Este un proverb: 
pentru cineva r�zboiul este un chin, iar pentru altcineva huzur. Cineva se îmbog��e�te în 
urma r�zboiului… 

I. X. – Cum v-a�i acomodat sub aspect psihologic la via�a de 
familie dup� ce a�i revenit din Afghanistan? 

V. D. – Nu-i om care s� nu simt� consecin�ele r�zboiului din 
Afghanistan? La televizor arat� una, dar realitatea era alta. S� vezi un om 
f�r� picioare, invalizi, e o dec�dere psihic�. Au fost diferite cazuri. Sunt 
diferi�i oameni. Apele adânci sunt cele mai lini�tite.  

I. X. – Cum se f�cea oci�cenia? 
V. D. – Nu am participat la oci�cenie. Erau unit��i speciale care se 

ocupa cu a�a ceva. Tehnica trebuia s� fie întotdeauna la aplicare.  
I. X. – Mai dori�i s� ad�uga�i ceva? 
V. D. – Despre aceasta am sta s� vorbim mult �i bine… dar eu 

socot c�-i destul.  
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„ACOLO SE ÎNTÂMPLA C� VROIAI S� CUMPERI UN 

PACHET DE �IG�RI, DAR ACOLO ERAU �I DROGURI, 
SE ÎMBOLN�VEAU B�IE�II... PUTEA S� EXPLODEZE 

PACHETUL ACELA ÎN MÂN� �I R�MÂNEAI CALIC” 
 

Domenco Iularian – n�scut în anul 1967, în satul Cociulia, raionul 
Cahul. Serviciul militar: 1985–1987. În Afghanistan a fost în serviciul de paz�. 
Interviul a fost realizat în 27 noiembrie 2002. Caseta nr. 45/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare 
I. D. – Sunt din raionul Cantemir, jude�ul Cahul, satul Cociulia, 

participant la serviciul militar în Afghanistan. M� numesc Domenco 
Iularian, n�scut în anul 1967, 10 aprilie.  

I. X. – În ce an a�i fost încorporat în serviciul militar al 
armatei sovietice? 

I. D. – Am fost încorporat în cadrul serviciului militar în � 85. Am 
slujit acolo un an �i jum�tate. Noi am fost în perioada când trebuia s� se 
retrag� armata sovietic�. Întâi am slujit în Statul-major din Kabul, pe urm� 
ne-au transferat în �andand în polk. 

I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut? 
I. D. – Func�ia noastr� era pentru a p�zi ora�ul, garnizoana. Noi 

ie�eam din ora� �i ne duceam la pozi�ie, nu d�deam drumul la a�a-numitele 
bande formate, talibanii. Aceasta era misiunea noastr�.  

I. X. – Descrie�i-mi mai pe larg serviciul de paz�? 
I. D. – Erau �i câini de paz�, erau diferite metode, diferite slujbe. 

Noi ne duceam cu tot echipajul, eram �inta�ul superior, pe BTR, ne duceam 
la câ�iva kilometri de ora�, acolo aveam punctul nostru, pozi�ia unde o 
ocupam. St�team trei zile la poalele mun�ilor ca s� nu apar� du�manii, cum 
îi numeam noi acolo, s� nu vâneze, s� nu încurce la popula�ia afghan�, �i 
nou�.  

I. X. – Am uitat s� v� întreb despre instruc�iunea militar� în 
Uniunea Sovietic� sau carantina? 

I. D. – Carantina l-am f�cut în Simferopol, pe malul m�rii. Acolo 
am trecut �coala tân�rului lupt�tor. De acolo ne-au dus în Ta�kent. În Ta�kent 
am trecut iar��i un fel de curs, am depus jur�mântul, apoi ne-au dus în 
Tiomnâi Combinat, a�a se numea, în Alma-Ata. Trei luni �i jum�tate ne-au 
preg�tit pentru misiunea aceasta din Afghanistan. Ne-au prevenit c� noi 
facem parte din districtul militar Turkestan �i vom îndeplini misiunea 
aceasta pentru Republica Democrat� Afghanistan, pentru a men�ine 
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ordinea lumii pa�nice. Trei luni �i jum�tate acolo am petrecut: ucenie, care 
înv��au la transmisiuni, diferite specialit��i. Trei luni practic, pân� a venit de 
acolo ordinul ca s� ne echipeze în Afghanistan. Ne-au luat din Ta�kent, de 
acolo, ne-au echipat, ne-au instruit. Erau mul�i care se automutilau, ca s� nu 
s� se mai duc�. Erau diferite piedici. Acolo ofi�erii se purtau tare frumos cu 
noi, controlau ca s� fie to�i s�n�to�i, s� nu fie cineva bolnav. Apoi am 
zburat în Kabul. În Kabul eram la paz�, am slujit jum�tate de an. Pe urm� a 
venit ordinul ca s� ne ducem în divizie, �i iar am f�cut preg�tiri de lupt�.  

I. X. – Ce v� spunea instructorul politic la lec�ii? 
I. D. – Instructorul ne spunea c� ap�r�m integritatea teritorial� a 

Uniunii Sovietice. Ne spunea c� azi putem fi aici, iar mâine în alt� parte. 
I. X. – Au fost veterani care s� v� povesteasc� despre r�zboiul 

din Afghanistan? 
I. D. – Acolo vizionam �i filme de genul cum a intrat armata 

sovietic� în Afghanistan. Cum se întâmpla a�a ceva, ce se petrecea, ne 
informa mai înainte ca s� �tim tactica, cum s� ne p�zim mai bine, cum s� ne 
comport�m cu popula�ia afghan�. Se întâmpla c� venea �i te �ine de vorb� 
ni�te copii mici, �tiau limba rus�, de aici venea altul cerea un pic de ap�, se 
îmbr�ca în parandja de aceasta �i ucideau b�ie�ii, pe nea�teptate, se întâmpla 
multe de acestea.  

I. X. – A�i fost în regimul de securitate, cum era acolo 
preg�tit� patrula? 

I. D. – La patrul� nu se permitea s� fumeze, s� stai de vorb� cu 
cineva, numai a�teptai ordinul comandantului t�u, care era de serviciu, dar 
a�a ca s� stai de vorb� cu cineva, nu se da voie. Acolo se întâmpla c� vroiai 
s� cumperi un pachet de �ig�ri, dar acolo erau �i droguri, se îmboln�veau 
b�ie�ii, nu �tiau, multe întâmpl�ri erau. Putea s� explodeze pachetul acela în 
mân� �i r�mâneai calic. Patrula circula zi �i noapte, b�ie�ii purtau veste 
antiglon� �i c��ti. 

I. X. – Au dezertat cineva din unitatea militar�? 
I. D. – Deodat� era a�a-numita Sec�ie special�, ei se ocupau de ei, îi 

aduceau în Uniune.  
I. X. – Prezenta�i-mi imaginea du�manilor? 
I. D. – Mai mult am fost la pozi�ii, dar din divizia noastr� b�ie�ii 

luau parte la a�a-numitele raiduri în mun�i, opera�ii militare, se întâmplau 
împu�c�turi, nimereau în ambuscad�. Se întâmpla c�-i aduceau tot în 
unitate. Acolo spuneau c� s-a întâmplat a�a. D�deau ordine, atâ�ia r�ni�i de 
ai no�tri, atâ�ia au prins de ai lor. Au fost cazuri de acestea. În batalionul 
nostru a fost dou� cazuri cu doi b�ie�i. S-au dus cu ma�ina s� aduc� 
produse în unitate, au fost împu�c�turi �i i-au omorât. Erau doi fra�i de 
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gemene, unul a sc�pat �i unul a murit. �i înc� un caz a fost. În Shandand s-a 
întâmplat c� au furat solda�i. Trebuia s� se duc� s� se întâlneasc� cu un 
p�mântean noaptea �i se întâmpla c� nu mai venea înapoi. Au fost �i cazuri 
de acestea.  

I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� foloseau du�manii? 
I. D. – Multe mijloace aveau ei. Aduceau aur, droguri, care veneai �i 

le cump�rai, le d�deau �i pe degeaba, pân� când te atr�geau la ei. Erau care 
foloseau, pe urm� erau nevoi�i s� fure ceva o p�tur� sau un automat, o 
min�, ceva ca s� le dea lor. Pân� îl atr�gea �i pe urm�, dac� l-au atras de 
partea lor, el de acum se ducea singur. 

I. X. – Dar afi�e, radiouri pirat erau? 
I. D. – A�a ceva l-a noi nu am auzit. Dar afi�e de acestea erau. 

Puneau la por�ile de acolo.  
I. X. – Ce con�inut aveau? 
I. D. – Erau afi�e pe care le puneau la por�ile de acolo. Se spunea: 

Ivan, pleac� acas�. De ce s� se verse sânge? Nu v� vom l�sa nici pe unul viu dac� ve�i 
continua tot a�a. Multe gesturi f�ceau ca noi s� capitul�m. Noi eram supu�i, 
noi îndeplineam func�ia noastr�. F�ceau ca s� bage frica în noi. Dar ca s� te 
duci acas�, clar c� nu puteai. Multe cazuri erau. Se mascau în femei. Pe 
drum cum era ma�ina de serviciu ucideau solda�ii. �i apoi se întorceau la 
poalele mun�ilor �i se descurcau. Multe cazuri erau. 

I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er? 
I. D. – La noi în unitate, unde am slujit, erau foarte bune. Eram 

într-o unitate unde erau to�i generalii, Statul-major. Dar când ne-am dus în 
divizie, de acum în corturi era greu, greu cu mâncarea, mâncare rece. 
Mâncam din cazan, pe c�lduri, era dizenterie, hepatit�, plecau b�ie�ii. 
Stresuri, contuzii, spital, multe… 

I. X. – Rela�iile dintre solda�i? Era dedov�cin�? 
I. D. – Era. Depindea unde �i cum, în ce unitate era. Unde era mai 

greu. Dar acolo �ti�i cum? Nu era s� spele el, care a slujit doi ani de zile, 
podeaua. Veneau maladye, un pic te îmb�rb�ta, te p�zeai din acolo. �tiai c� 
aici trebuie de f�cut ordine, acolo trebuie s� freci, s� nu la�i murd�rie. A 
fost �i dedov�cin�. Aceasta era pentru ordine. Se mai întâmpla c� luai �i b�taie, 
care nu prea cuno�tea nici limba rus�. Foarte greu la unii le venea. Acolo 
trebuie s� �tii cum s� mânuie�ti armele, s-a întâmplat c� se �i împu�cau unul 
pe altul. Din cauz� c� nu foloseau corect arma. Multe cazuri erau. Dedov�cina 
era pentru ordine: nu ca s� ucid�, s� bat�, ca s�-l distrug� în b�t�i. Te punea 
s� faci îndoirea �i dezdoirea bra�ului, dac� ai înc�lcat ceva. S� mai faci înc� o 
dat� cur��enie, dac� erai acolo de serviciu, ori te puneau la un lucru mai 
greu, sau s� speli vasele. Multe cazuri au fost… 
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I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber?  
I. D. – În timpul liber sp�lam hainele, le dezinfectam. Coseam 

nasturii c�zu�i. C�lcam hainele. Aveam timp liber ca s� ne uit�m la un film, 
ca s� ascul�i o muzic�, unde se putea dar unde nu se putea… în divizie 
acolo nu se mai putea… ne preg�team de pozi�ii iar pe trei zile. Veneam, 
�edeam o zi, sp�lam hainele, le dezinfectam, erau foarte multe boli. Acolo 
era foarte cald, nu aveai ap� unde s� te speli, aprovizionarea se realiza cu 
ma�ina, nu se ajungeau linguri, trebuia pe cel�lalt s�-l a�tep�i. Erau condi�ii 
grele, depinde în ce polk erai. 

I. X. – A�i avut probleme cu fauna din Afghanistan? 
I. D. – Nu am avut a�a probleme. Noi nu prea am fost prin mun�i, 

mai mult am fost în paz�. Noi st�team numai a�a, numai la pozi�ii. De 
p�duchi acolo trei zile îi scuturai de pe haine, te dezbr�cai �i îi duceai la 
dezinfec�ie. Era stra�nic, era cald, în vesta ceea antiglon� de 15 kg, de la 
transpira�ia aceea. Veneau bacha acolo, copii de ace�tia mici, încercau, 
întrebau ca s� le vindem ceva s�pun, de-a mânc�rii, coordonau acolo toate 
celea, câ�i sunt la post. Seara veneau în ambuscad�, veneau al�ii, d�deau 
coordonatele. Multe cazuri. 

I. X. – Impresiile despre popula�ia civil�? 
I. D. – Vede�i cum! Acolo erau talibanii, care luptau împotriva 

ru�ilor. Armata afghan� era ca alia�i. Pe ru�i îi stimau chiar �i popula�ia, se 
adresau frumos, iaca au venit ru�ii. Vedeau c�-i ap�ram de grupele formate, 
distrugeau �colile, acolo erau un fel de consilieri. Înv��au de acum limba 
rus�, fel de fel de profesii. Ace�tia veneau �i d�deau foc la �coli, încurcau, se 
duceau desantura �i f�ceau ordine, distrugeau bandele formate. Stimau 
armata rus�, talibanii luptau împotriva lor.  

I. X. – Cum v-a�i integrat în societate dup� ce a�i venit din 
Afghanistan? 

I. D. – A fost o diferen�� mare. Când erai acolo te întrebai, ai s� mai 
ajungi acas� sau nu ai s� mai ajungi, când vedeai ce se întâmpl� acolo. Dar 
oricum ar fi, armata te face un pic mai b�rbat. Nu un pic, dar într-adev�r, te 
înva�� s� fii om, s� �tii cum s� te compor�i cu lumea, mai ales în timpul de 
fa��, c� aici e pace… cum a fost în Transnistria. Aici se împu�c� frate cu 
frate. Dincolo tr�ie�te un frate �i în partea cealalt� tr�ie�te alt frate. �i se 
duce tot a�a un fel de conflict.  

I. X. – Cum aprecia�i metodele folosite de americani în 
Afghanistan? 

I. D. – Eu am privit la televizor locurile acestea. Dup� toat� politica 
aceasta, din care mai în�eleg �i eu, ei nu au f�cut drept cu bombard�rile. 
Acolo poate nu se aflau aceste grupe. Mult� popula�ie pa�nic� a murit. Dar 
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ru�ii cum f�ceau în vremea aceea când eram noi acolo. Mergea serviciul de 
cercetare. Controla unde se afl� grupe de talibani, 20–15 oameni, sau s�-i 
prind�. Dar dac� se ascundeau undeva prin ki�lakuri, de amu nu aveai cum. 
Au mai distrus ei… s-a distrus din ce cauz�? Americanii le d�deau 
armament, ru�ii luptau împotriva talibanilor acestora.  

I. X. – Ce momente vi s-au întip�rit cel mai mult din 
Afghanistan? 

I. D. – Incursiunile. Încercau s� p�trund�, s� distrug� ceva. Odat� s-
au spart toate ferestrele din cazarm�. A explodat un depozit de armament, 
s-a cutremurat p�mântul, caz�rmile, s�reau ferestrele. 

I. X. – Care au fost cauzele r�zboiului, în opinia 
dumneavoastr�? 

I. D. – Aici nu pot s� în�eleg; a fost r�zboiul câ�tigat de ru�i sau nu? 
Nici ru�ii n-au f�cut ordine acolo �i nici americanii. S-a f�cut o �edin�� �i s-a 
spus, dac� armata sovietic� ias� de acolo, va fi ordine. Numai a ie�it armata 
sovietic� �i talibanii s-au luptat cu armata afghan�. Au ocupat totul, au luat 
�i Kabulul… nici n-o s� fie bine acolo. Acum s-a vârât �i armata american�, 
italieni, francezi. Pentru ce? Americanii au vrut s� fac� acolo baz� de 
rachete, acolo e cel mai aproape de Rusia, ru�ii au reu�it cu 25 minute 
înaintea americanilor. Nou� a�a ne spuneau �i ziceau c�-i drept, de ce �i 
cum concret noi nu am în�eles nici în ziua de azi. De ce am luptat �i de ce s-
au pierdut b�ie�ii acolo �i au r�mas calici… Rodina ne zabudit, Rodina 
zabudet160, Rodina s-a deformat. S-au mai plâns b�ie�ii, s-a mai dat la 
Parlament �i mai facem câte un curs de lecuire. Mul�i nu rezistau psihologic, 
ori dezertau, ori se ascundeau undeva �i fugeau. 

I. X. – Poveste�te-mi despre eroismul din Afghanistan? 
I. D. – Deseori b�ie�ii se înfierbântau… S� vezi c� pe prietenul t�u 

l-au împu�cat…, b�ie�ii se s�lb�ticeau. Clar lucru, b�ie�ii îi aduceau înapoi 
vii, dac� nu-i aduceau le d�deau foc. Sunt mai multe cazuri: au dat foc la 
solda�i. S-a întâmplat caz la noi în batalion. S-a dus s� aduc� nisip pentru 
unitate. În timpul acela i-au luat în prizonierat, erau 12. I-au dus, le-au t�iat 
urechile, nasurile, �i-au b�tut joc de ei. În timpul acesta mergea o razvetk� �i 
au v�zut c� pe ei i-au dus acolo. B�ie�ii, care s-au dus la opera�ie �i au c�zut 
în ambuscad�, de acum s-au dus al�ii, i-au scos �i i-au sc�pat, pe ei s-au dus 
�i i-au sc�pat. Acesta este eroism, s-a str�duit pentru prietenul lui. Acolo a�a 
era în armat�: nu-�i pierde curajul! Unde erau condi�ii grele, cum le c�dea la 
fiecare norocul.  

I. X. – Care era cea mai mare pedeaps� în Afghanistan? 

                                                 
160 Patria nu va uita, patria va uita. 

176 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

I. D. – Dac� au înc�lcat ceva?  
I. X. – În general? 
I. D. – Te puteau pune la cantin� s� speli vasele. Depinde ce 

înc�lcare aveai. Era pedeaps� ca s� în�elegi s� fie ordine. Dac� nu-i ordine 
de acum nu-i nici… Dar pedeapsa cea mai mare era garnizoana UBA… 
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„NIMENI NU ESTE BUCUROS CÂND CINEVA INTR� ÎN 

�ARA LUI” 
 

Dubenco Alexei – n�scut în anul 1960, în satul Dr�g�ne�ti, raionul 
Sângerei. Serviciul militar: 1979–1981. În Afghanistan era �ofer în artilerie. Interviul 
a fost realizat în 6 mai 2003. Caseta nr. 54/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
A. D. – M� numesc Alexei Dubenco, n�scut în raionul Sângerei, 

satul Dr�g�ne�ti, participant la r�zboiul din Afghanistan în 1980. N�scut în 
1960.  

I. X. – Cum a�i ajuns în Afghanistan? 
A. D. – Prima dat� am fost încorporat în Ungaria. Pe urm� peste un 

an de zile, când s-a început r�zboiul în Afghanistan, am fost transfera�i 
acolo, pe 4 decembrie 1979. Am trecut grani�a �i am intrat în Afghanistan. 
Pe urm�, tot anul 1980 �i în ianuarie 1981, am fost în Afghanistan.  

I. X. – Referi�i-v� la momentul cum a�i aflat c� ve�i efectua 
serviciul militar în Afghanistan? 

A. D. – Nu am aflat deodat� nimic. Când am coborât din ora�ul 
Du�anbe atunci noi am aflat c� vom pleca în Afghanistan. Ne-au ridicat pe 
alarm�, ne-au îmbarcat în ma�ini �i ne-au trimis la aerodrom ca s� plec�m, 
dar nu ne-a explicat nimeni unde ne ducem, ce facem pe urm�, deja când 
am coborât în Du�anbe, cu avionul, acolo ne-au anun�at c� vom intra în 
Afghanistan. 

I. X. – Func�ia militar� în Afghanistan? 
A. D. – Eu am fost �ofer în artilerie. 
I. X. – Dumneavoastr� a�i fost printre primii, cum v-au 

acceptat afghanii? 
A. D. – Nu pot spune c� chiar r�u de tot, nu am avut a�a ocazii s� 

intru în contact cu popula�ia, cu flori nu ne-au mai primit. A�a de mijloc, 
cum se spune. Nimeni nu este bucuros când cineva intr� în �ara lui. 

I. X. – Dar care a fost reac�ia dumneavoastr� când a�i aflat c� 
ve�i efectua serviciul militar în Afghanistan? 

A. D. – Reac�ia nu a fost dintre cele mai bune, deodat� nu am �tiut 
ce-i acolo. Credeam c� e o situa�ie simpl�. Un fel de instruc�iune, dar pe 
urm�, în timpul slujbei, am aflat ce se petrece.  

I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er.  
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A. D. – Rela�iile erau bune. Ne str�duiam s� nu gre�im, de acum am 
în�eles ce se face acolo. Ofi�erii nu erau chiar aspri. Ne în�elegeam ca 
prieteni, ca tata �i cu fiul. Erau oameni în vârst�. Erau ofi�eri mai în vârst�. 

I. X. – Dar rela�iile soldat–soldat cum decurgeau? 
A. D. – Nu a�a ceva nu am avut. Nici în primul an de slujb� �i nici 

în al doilea. Noi to�i eram un contingent, au fost sergen�i cu jum�tate de an 
mai în vârst�. Dar în rest, noi, solda�ii, nu am avut probleme cu a�a ceva.  

I. X. – A dezertat cineva din armat�? 
A. D. – Nu.  
I. X. – Au fost prizonieri de r�zboi? 
A. D. – Pu�in pot s� v� spun despre a�a ceva. Noi eram pe prima 

linie, mai mult era infanteria. Noi ca divizionul de artilerie eram mai la 
urm�. Ajutam acolo cu pu�tile. Dar prizonierii erau mai mult din infanterie. 
Au fost �i prizonieri. La noi ca atare nu au fost.  

I. X. – Dar au fost situa�ii în care osta�ii nu au rezistat din 
punct de vedere psihic la r�zboi? 

A. D. – Nu am auzit de a�a cazuri. Trebuia s� ne obi�nuim, ce 
puteam face? Noi eram tineri, eram în al doilea an de slujb� când am intrat 
acolo �i ne str�duiam s� facem fa�� lucrurilor.  

I. X. – V� hr�neau bine? 
A. D. – Da. Dar câteodat� nu era timp de preg�tit �i nu erau 

condi�ii. Ca atare produsele erau bune. Era �i carne... Câteodat� se porneau 
vânturile acelea mari, afghane, care �ineau �i câte o s�pt�mân�, nu te vedeai 
de la un metru �i jum�tate. Nisipul acela era pretutindeni, inclusiv în 
buc�t�rie, tr�iam în ni�te condi�ii de câmp, în corturi.  

I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
A. D. – Timp liber mai nu aveam. Ca �ofer dac� nu trebuia s� ie�im 

la datorie m� duceam �i aduceam produse, c�ram produse din Uniune cu 
ma�inile. La noi era zona muntoas� �i zburau elicopterele. F�ceam acolo o 
coloan� de o sut� de ma�ini. Treceam Salangul �i înapoi. �i apoi iar veneam, 
�i iar��i se iscau neîn�elegeri. Luam trei basmacii cu pu�ca… 

I. X. – Apropo, cum ar�ta un basmak? 
A. D. – Era ca un asiat: b�rbos, umbla cu cealma de aceea la cap, cu 

pu�c�, cu tot. Ei sunt mai înal�i, mai zdraveni, în regiunile muntoase sunt 
mai s�n�to�i, pe care i-am v�zut mi-a pl�cut fizicul lor, erau mai puternici 
fa�� de solda�ii no�tri. 

I. X. – Cum se manifestau în lupt�? 
A. D. – La ei se manifesta cel mai mult credin�a musulman� �i 

Coranul. Considerându-i pe solda�ii no�tri necredincio�i, însemna pentru ei 
c� trebuia s�-i distrug�. Luptau împotriva noastr� prin diferite metode: nu 
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puteau cu automatul, treceau la pietre. Ei trebuiau s� fac� lucrul acesta, le 
era implantat în memorie. 

I. X. – Nu a�i întâlnit scene de kamikaze? 
A. D. – Nu am auzit a�a ceva.  
I. X. – Povesti�i-mi despre armata aliat�? 
A. D. – Armata aliat� mergea al�turi de noi, dar poate c� �i în urma 

noastr�. Dac� mergea infanteria noastr� �i elibera satele acelea mici. Ei mai 
mult umblau prin case �i luau. Spuneau c� a�a lucruri le-au luat basmacii �i le 
luau de la oameni. A�a i-am v�zut eu, poate c� pe urm� s-au mai civilizat un 
pic, dar deodat� a fost jaf, cu a�a ceva se ocupau. Ai no�tri mergeau înainte 
�i luptau, b�ie�ii c�deau, iar ei, din urma lor, se uitau s� ia lucrurile de la 
oameni din case. 

I. X. – Cum se manifest� eroismul în Afghanistan? 
A. D. – Au fost �i cazuri de vitejie.  
I. X. – Cu ce se ocup� popula�ia civil�? 
A. D. – Cu agricultura se ocup� acei care tr�iesc mai aproape de 

resurse de ap�. Au struguri buni, care se coc devreme, fructe. 
I. X. – V� serveau �i pe dumneavoastr� cu fructe? 
A. D. – Se mai întâmpla.  
I. X. – Dar avea�i încredere s� mânca�i de la ei? 
A. D. – Fructe a�a mai luam. De la pia�� sau întâmplat cazuri c� 

b�ie�ii au fost otr�vi�i, cu rachiu, cu vin, se întâmpla, dar a�a cu fructe nu.  
I. X. – Îmi pute�i povesti despre opera�ii militare? Ce tactic� 

de lupt� se folosea? 
A. D. – Acolo e regiune muntoas�, aveai unde te ascunde. La 

opera�ii am participat, acolo pe un munte. Era pe un munte o echip� de 
basmaci, erau înt�ri�i acolo. Mai întâi au venit avioanele, au venit vreo patru 
MIG-uri, �i au început a bombarda creasta ceea de munte. Ei aveau în 
munte depozite, erau preg�ti�i pentru iarn� cu produse, �i au chemat 
artileria. Când se duceau de acum nu-i putea lua avioanele. Au chemat 
avioanele de artilerie, am mai „b�tut” noi acolo câteva snareaduri161. Am 
intrat acolo �i care au fugit, pe care i-au luat, erau bine preg�ti�i, era f�in�, 
carne, erau înt�ri�i, de acum am început a înc�rca produsele acelea. Au mai 
luat câ�iva solda�i, au mai luat alia�ii no�tri.  

I. X. – Era instructor politic în Afghanistan? 
A. D. – Da, instructor politic era. Ne povestea de toate celea, 

atitudinea ofi�erilor fa�� de noi, mâncarea, îmbr�c�mintea, se str�duia s� ne 
fie cald, s� fim îmbr�ca�i. 

                                                 
161 Obuze. 
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I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� foloseau du�manii? 
A. D. – Erau mul�i de o credin�� cu dân�ii. Erau uzbeci, erau tadjici 

în armat�. Se g�seau b�ie�i care erau mai slab preg�ti�i �i intrau în contact cu 
ei. Le mai d�deau ni�te ceasuri de acestea �i începeau a spune c� iaca a�a 
trebuie de f�cut, nu-i bine ce facem noi, c� nu trebuia s� venim, erau b�ie�i 
care se d�deau. La noi chiar în regiment a fost judecat – a vândut gloan�e la 
basmaci. Ei aveau arme de 7/72 calibru �i luau gloan�ele de la BTR, care se 
potriveau la armele lor �i i-a prins securitatea acolo, aceasta numai din cauza 
c� au f�cut propagand� tadjicii, uzbecii, au zis c� nu va fi nimic acolo 
controlul... Dar primele zile, chiar armele erau aruncate peste tot. 

I. X. – Ce boli erau r�spândite acolo? 
A. D. – Mai mult era dizenteria, au fost cazuri de tif, hepatit�, în 

timpul de fa�� eu suf�r de la bolile celea, hepatita B.  
I. X. – Dar baie era acolo? 
A. D. – Era. Baie era. Era un cort unde ne b�iam, când �i cum; vara 

mai ales, iarna mai pu�in. 
I. X. – Putem vorbi de anumite manifest�ri anti r�zboi? 
A. D. – Deodat� nu se sim�ea lucrul acesta. Era c� trebuia s� facem. 

Mai ales de acum noi eram al doilea an de slujb�. Peste o lun� dou� trebuia 
s� ne dea drumul acas�, dar nu am avut discu�ii pe cazul acesta. Soldatul tot 
soldat r�mâne, se îndeplinea ordinul. De acum �tiam în ce condi�ii suntem 
�i ne str�duiam s� nu facem discu�ii în privin�a aceasta.  

I. X. – Cum se manifesta frica acolo?  
A. D. – Tensiunea era numai când ie�eam la opera�ii militare, unde 

se descoperea o band� de basmaci, unde trebuia s� o lichid�m în timpul acela 
era o anumit� tensiune. Dar pe urm�, de acum când st�team liberi, câte o 
s�pt�mân�-dou�, era mai bine. Unitatea militar� era bine p�zit� �i la fiecare 
10 m st�tea câte un soldat, erau tancuri �i ne sim�eam mai liberi. De acum 
când ne duceam cu ma�ina prin mun�i tot se întâmplau cazuri. Aruncau 
câte o piatr� �i închideau drumul �i mai împu�cau b�ie�ii. Era tot cu fric�. 
Sim�eam c� nu suntem acas�.  

I. X. – Cum era cu drogurile în perioada când a�i slujit? 
A. D. – Deodat�, cum am intrat, b�ie�ii… – uzbecii, tadjicii – au 

început s� fumeze �ig�ri, ceva negru, se numea, probabil, anasha. Apoi aveau 
marijuana, o puneau în nas… 

I. X. – Du�manii puteau folosi metoda aceasta pentru 
anihilarea sovieticilor? 

A. D. – Nu. Trebuia un timp oarecare ca s� te obi�nuie�ti, noi nu 
eram deprin�i. Ucraineni, ru�i – rar am v�zut s� fumeze, majoritatea celor 
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din Asia – cazahii, uzbecii. Spuneau c� e o iarb� u�oar� �i fac aceasta dl‘â 
ponta/pentru pont162. 

I. X. – Ce na�ionalit��i prevalau în armat�? 
A. D. – Mul�i ucraineni erau, moldoveni, ru�i. Noi am ie�it to�i din 

polk, tineri nu luau acolo. Ne-au re�inut vreo dou� luni. Eu, ca �ofer, nu 
aveam cui s�-i dau ma�ina. Au venit tinerii care au trecut cursul tân�rului 
lupt�tor. Nu �tiau multe, au înghe�at vreo dou� motoare, doar trebuia s� de-
a drumul la ap�. �i ne-au re�inut, am venit de acum în ianuarie 1981. 

I. X. – A�i participat la luarea palatului lui Amin? 
A. D. – Au fost para�uti�ti, desantnicii163. 
I. X. – Au fost cazuri de automutilare? 
A. D. – Au fost vreo câteva cazuri, �in minte, �i de automutilare. 

Trebuie s� fiu sincer �i s� spun ca unii beau urina de la acei bolnavi ca s� 
plece �i ei acas�, au fost a�a cazuri. 

I. X. – Cum v-a�i integrat în societate dup� ce a�i revenit din 
Afghanistan? 

A. D. – De visat nu-l mai visezi de acum. Am venit de acum mai 
b�rbat, nu mai eram un copil, ca atunci când m-am dus. Am prins la minte. 
Trebuie s� te mai p�ze�ti de ceea, de ceea.  

I. X. – Americanii au folosit metode bune în Afghanistan?  
A. D. – Nu cred. Acolo nu-i po�i alege care-i om pa�nic �i care-i 

du�man. Cum bombardeaz� ei toate casele acelea nu cred c� este cea mai 
bun� metod�.  

I. X. – De Ben Laden, Ahmad Shah Massoud a�i auzit acolo? 
A. D. – De Ahmad Shah am auzit, dar de Ben Laden nu.  
I. X. – Mai dori�i ceva s� ne spune�i? 
A. D. – A�a nu pot eu face mare descriere.  
 
 
 
 
 

                                                 
162 Cu sens de aplomb, care ar defini distrac�ia. 
163 For�ele aeropurtate. 
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„PILONII ALBI SIMBOLIZEAZ� SUFLETUL CANDID AL 

OSTA�ILOR (C�ZU�I ÎN R�ZBOIUL DECLAN�AT NU 
DIN VINA ACESTORA) 

CARE URC� ÎN ÎMP�RA�IA CERURILOR” 
 

Eremciuc Vasile – n�scut în anul 1958, în satul Elizaveta, municipiul 
B�l�i. A absolvit Facultatea de Arhitectur� �i Urbanism al Institutului Politehnic „S. 
Lazo” din Chi�in�u. Arhitectul complexului comemorativ „Feciorilor Patriei – memorie 
sacr�”. Interviul a fost realizat în 2 februarie 2010. Chestionar nr. XXVI. 

 
Ansamblul comemorativ „Feciorilor Patriei – memorie sacr�” este 

alc�tuit din patru elemente compozi�ionale: 
Piatra comemorativ� include informa�ii succinte despre eveniment, 

denumirea complexului, data inaugur�rii. 
Compozi�ia sculptural� – Mama îndurerat� – simbolizeaz� patria, 

p�rintele îndurerat de pierderea feciorului. 
Cele dou� fântâni semnific� apa care le lipsea solda�ilor în timpul 

ac�iunilor militare din Afghanistan �i sângele v�rsat (granitul ro�u �i 
iluminarea nocturn�). 

Compozi�ia principal� – Pilonii albi – simbolizeaz� sufletul candid al 
osta�ilor (c�zu�i în r�zboiul declan�at nu din vina acestora) care urc� în 
Împ�r��ia Cerurilor. Coroana cu spini (Golgota) este simbolul patimilor, al 
solda�ilor care au trecut prin r�zboi. Crucea este simbolul divinit��ii. 
Sfe�nicul cu laleaua neagr� reprezint� altarul sacrific�rii �i apelativul 
avioanelor (AN-12) care transportau sicriele cu mor�i din Afghanistan. 
Blocurile negre cu inscrip�ii (pl�cile comemorative) înf��i�eaz� p�mântul 
unde au c�zut osta�ii. 
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„G�SEAU BUNE POZI�II. NU PUTEAI TRAGE ÎN EI 

NICI CU TUNUL, NICI CU TANCUL. NICI AVIA�IA NU 
TE PUTEA AJUTA. C�DEAU PIETRE PESTE TINE” 

 
Frunz� Vasile – n�scut în 1964 în satul Cociulia, raionul Cantemir. 

Serviciul militar: 1982–1984. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost realizat în 
27 noiembrie 2002. Caseta nr. 44/II. 

Tomi�a Victor – n�scut în 1967, în Cociulia, raionul Cantemir. Serviciul 
militar: 1985–1987. În Afghanistan era �ofer. Interviul a fost realizat în 27 noiembrie 
2002. Caseta nr. 44/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
V. F. – M� numesc Frunz� Vasile. 
I. X. – Anul na�terii �i din ce localitate din Moldova sunte�i? 
V. F – Sunt n�scut în anul 1964, raionul Cantemir, satul Cociulia. 
I. X. – �i dumneavoastr�? 
V. T. – Tomi�a Victor, tot din Cociulia, n�scut în 1967.  
I. X. – În ce an a�i f�cut serviciul militar în armata sovietic�? 
V. F – În 1982–1984.  
V. T. – 1985–1987.  
I. X. – Ce-mi pute�i vorbi despre ucebk� sau instruc�ia 

militar�? 
V. F – Carantinul l-am f�cut.  
I. X. – S�-mi povesti�i cum v� preg�teau acolo? 
V. F – Mai c� nu am avut când discuta, preg�tire militar� slab�. 
V. T. – Am tras vreo patru cartu�e �i atât.  
I. X. – Dar zampolitul, ce v� povestea? 
V. F – Noi nici nu am avut zampolit în companie. A fost sergent un 

gruzin.  
V. T. – La noi a fost un pic mai civilizat. A fost zampolit. Anii � 85 a 

fost un pic mai civilizat� preg�tirea militar�. A fost normal� �i atitudinea. 
Zampolitul ne preg�tea, era instruc�ia ce putea s� se întâmple. Ca �i cum am 
fi în Afghanistan. 

I. X. – Referi�i-v� la primul moment când a�i aflat c� v� duce�i 
în Afghanistan. Sau a�i scris cerere.  

V. F. – Nu, noi înc� din Kerci am aflat c� ne duc în Afghanistan. 
Am stat dou� luni în Kirovograd, Azerbaidjan. �i noaptea la ora 1 ne-a luat 
avionul �i am plecat.  
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V. T. – Noi am �tiut deodat� de la Chi�in�u, de la comanda a 16-a. 
Ne-au dus în Kerci pe vreo 12–15 zile, dup� aceea am fost în regiunea 
Krasnodar, 2–3 luni în carantin�, a fost a�a normal. 

I. X. – A�i f�cut DOSAF-ul? 
V. T. – Da. �i în �coal� am înv��at de �ofer �i la DOSAF. O parte 

din b�ie�i, care au �tiut, au fugit la Chi�in�u. Majoritatea care au fost, to�i 
am nimerit.  

I. X. – S�-mi povesti�i despre o opera�ie militar�? 
V. F. – Au fost multe din acestea.  
I. X. – S�-mi descrie�i una, mai concludent�.  
V. F. – În 1983, octombrie, undeva pe la Gazy, a fost acolo un 

schimb de foc stra�nic. Au ars atunci 12 ma�ini, cu 8 b�ie�i.  
V. T. – Era o regiune plin� de verdea��, foarte c�lduroas�, era pân� 

la 80 grade de c�ldur�. 40 km de la Pakistan, ca �ofer am avut multe ocazii, 
ciocniri cu du�manii. Am fost la 7 km grani�� cu Pakistan, eram cu un coleg 
de clas�, tot din Cociulia. Am avut mai multe cazuri, �i rezervorul cu 
benzin� mi-a fost spart �i ro�ile �i în ma�in�. Dar nu a luat foc, se vede c� 
ceva a fost bun în via��, c� nu am luat foc, s� fie ma�ina aruncat� în aer, au 
fost multe cazuri. Deseori au fost. S-au aprins ma�inile, cu tot cu muni�ii. S� 
le poveste�ti pe toate, nu avem timp. În privin�a mânc�rii a fost foarte bine. 
Numai c� nu puteai mânca pe c�ldurile celea. Seara, când ne gr�m�deam 
acolo, dedov�cina vreau s� spun c� a fost foarte normal�, ne gr�m�deau, 
f�ceau mâncare. La ora 11–12 a fost �i noaptea mâncare. Era ceai, conserv� 
de carne. Cartofi pr�ji�i, în fiecare sear� erau. Ziua la o c�ldur� de 60–70–80 
grade nici nu-�i era foame. Beam câte un suc, câte un ceai acolo. Diminea�a 
�i seara, amiaz� nu era. Colegi de clas� am întâlnit acolo la opera�ii. Erau 
mul�i moldoveni din raion, din toat� Moldova.  

V. F. – Dedov�cin� noi nu am avut, absolut deloc. Mâncarea a fost 
bun�. Ne d�deau mai mult mâncare rece. Am trecut Salangul de vreo trei 
ori. Pe urm� Jallalabad.  

I. X. – Rela�iile cu popula�ia b��tina��, cum v-au întâmpinat? 
V. F. – Ne întâlneau �i cu flori, dar de la spate boc�neau tare. Al�ii 

mai bine, al�ii – nu. 
V. T. – Când �i cum. Depinde de situa�ie. Care aveau cazuri. Dup� 

cum erau posibilit��ile, dac� era r�zboi, mureau mai mul�i, erau �i mai 
agresivi, �i mai buni.  

I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre popula�ia civil�? Cum se 
îmbrac�, ce m�nânc�? 

V. F. – Sunt musulmani. Aduceau marf� bun� din India, Pakistan, 
Irak. Trai bun nu prea aveau. 
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V. T. – Erau murdari. 
V. F. – Murdari. Pe jos este o rogojin�, nisip, al�ii chiar nu aveau 

nici u�i. Sl�bu�, slab de tot. Care erau mai înst�ri�i, tr�iau mai bine. Dar în 
orice caz slab. Erau înc� cu plug de lemn.  

V. T. – Cu oi, boi. Femeile lor erau în parandja. Aveau câte trei–cinci 
femei. 

V. F. – Rela�ii cu femei nu puteai s� ai, era strict. Ele mai nici nu 
ie�eau, mai mult b�rba�ii. Era interzis ca femeile s� stea de vorb� cu cineva. 
A�a-i legea la ei.  

V. T. – Au fost concerte. A fost �i afghani de-a lor. Aveau clubul 
lor. Interpretau cântece indiene. Sunt aproape de India. Noi mai aduceam 
câteodat� ajutor. Ce se cerea din partea noastr� se d�dea ajutor. Le ofeream 
�i ajutor material, ajutor cu produse medicale.  

I. X. – S�-mi povesti�i despre armata afghan�? 
V. F. – Erau slabi de tot. Dac� era un conflict cu du�manii, 

basmacii...  
V. T. – Puteau s� te p�r�seasc�. 
V. F. – În ei nu puteai avea nicio încredere. Au fost cazuri când 

l�sau armele, tunul, fugeau. Puteai s� mori, nu-�i d�deau o mân� de ajutor. 
Slabi de tot. M�car c� aveau tehnica noastr�. Slab� de tot era armata lor, nu 
puteai avea nicio încredere în ei.  

I. X. – S�-mi povesti�i despre du�mani? 
V. T. – Aveau o preg�tire bun�. �tiau bine pozi�iile. Fizic nu vreau 

s� spun c� erau a�a preg�ti�i, dar de lupt� erau buni. 
V. F. – G�seau bune pozi�ii. Nu puteai trage în ei nici cu tunul, nici 

cu tancul. Nici avia�ia nu te putea ajuta. C�deau pietre peste tine.  
I. X. – Ce mijloace de contra agita�ie foloseau? 
V. F. – Fiecare soldat de-al nostru avea un pre�. Cel din for�ele 

speciale aveau un pre�, plutonierii alt pre� etc.  
V. F. – La ei legea e aspr�. Din cuvânt la ei nu ias�. Dac� nu 

îndeplineau se pedepseau între ei. Coranul lor.  
I. X. – Ce condi�ii igienice erau? 
V. T. – La noi era o cistern� de trei tone. 
I. X. – Parazi�i erau? 
V. F. – Nu mai vorbim. 
I. X. – Aceasta în prima etap� a r�zboiului, dar mai pe urm�? 
V. T. – De pild�, în regimentul meu condi�iile de baie erau normale. 

Deodat� când m-am dus în  � 85–� 86 nu prea erau, dar, pe parcurs, am mai 
contribuit �i noi. Am improvizat o baie din stuf, scândur�. Dar în privin�a 
bolilor. Pe primul loc era… 
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V. F. – Chiar �i mul�i solda�i de ai no�tri care vroiau s� fug� mâncau 
de la cantin� r�m��i�e �i se îmboln�veau de hepatit�, tif, malarie, dizenterie, 
erau toate acolo.  

V. T. – Tiful, malaria, dizenteria. Boli întâlnite �i dup� al Doilea 
R�zboi Mondial. Au fost cazuri c� se îmboln�veau �i pân� la 40 solda�i.  

I. X. – Au fost solda�i care au dezertat? 
V. F. – Noi am avut din ace�tia doi.  
I. X. – De ce na�ionalitate erau? 
V. F. – Un t�tar �i un ba�kir. Dintr-un contingent, dintr-un an, din � 

82. A înv��at în Tatarstan, la o �coal� de medicin�. S-a cerut în Afghan, 
totul frumos, �i documentul a c�zut la noi în regiment. Tot ca felcer. A 
slujit dou� luni de zile, am ie�it de acolo în deplasare. �i la a treia deplasare, 
din Jallalabad a fugit. A luat automatul, nu a lui, dar a colegului. Cu tot cu 
muni�ii, �i a întins-o. Peste o lun� de zile noi am venit în locul acela, din 
Bahram, la un fel de parcare, s-a aflat c� în corturi, acolo, s-a g�sit un 
blocnot, unde erau expuse toate artificiile din Armata a 40-a sovietic�, toate 
numele, toate desenate. Peste trei luni s-a aflat c� el era în Republica 
Federativ� Germania, serviciul de cercetare a aflat. A�a era vorba. Dar al 
doilea din Ba�kiria. L-au adus mort. L-au prins basmacii �i l-au g�sit mort, în 
marginea drumului. Tot a�a a fugit.  

V. T. – �i la noi a fost. Au fost mai multe cazuri, dar era a�a un caz 
mai special. Când eram la opera�ii, solda�ii mai vroiau câte un ciubuc �i mai 
intrau. S-au dus acolo într-un ki�lak, ar fi vrut bani de-a lor, poate ceva de 
mâncare, i-au prins �i, nu �tiu cum, l-au interogat pe unul, dup� ce s-a aflat, 
dar unul s-a dat. Ce a spus, pe unul l-au împu�cat, dar al doilea s-a dus cu 
du�manii. Mai multe cazuri au fost. Mai mult se duceau din cauza dedov�inii, 
din cauza b�t�ii. Luau �i se duceau, ori nu-i g�seau, ori îi g�seau mor�i.  

I. X. – Au fost cazuri de sinucidere? 
V. F. – Nu am auzit de a�a ceva.  
V. T. – La noi a fost. Tot din cauza c� nu a rezistat, s-a împu�cat 

singur. Sau tot a�a înjosit, s-a împu�cat. A scos mina �i s-a omorât, dar �i pe 
acel care l-a umilit.  

I. X. – Au nimerit din sovietici ca prizonieri? 
V. F. – În general, î�i b�teau joc; urechile le t�ia �i ochii sco�i. Au 

fost multe cazuri de acestea. Î�i b�teau joc.  
I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er? 
V. F. – Normale. Nu am avut probleme.  
V. T. – Se mai str�duiau ofi�erii: fiecare are caracterul lui. Trebuia s� 

te conduci dup� Regulament, dar Regulamentul scris cu câ�iva ani de zile nu 
corespunde cu via�a militar� la acel moment. Erau alte condi�ii, �i de trai �i 
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de clim�, erau care în�elegeau, dar erau �i care nu prea în�elegeau. Ne 
duceam la opera�ii �i vedeau atitudinea fiec�ruia. Unii cu al�ii ne str�duiam 
în caz de împu�c�turi sau ambuscade. Ne sus�ineam unii pe al�ii, �i ofi�erii 
nu aveau încotro, trebuia s� fie cu noi. Care erau b�ie�ii mai iste�i nu aveau 
ce s� le fac�, în�elegeau situa�ia, nu era chiar atât de strict de partea 
ofi�erilor. Ne verifica seara dac� suntem. Veneau �i ne trezeau la gimnastic�, 
noi singuri ne ocupam cu sportul. Aveam �i aparate pentru sport. Nu 
neap�rat f�ceam sport diminea�a, ci �i pe parcursul zilei, când era cald, de la 
ora 11 pân� la patru, dup� mas�, dac� erau c�lduri mari.  

I. X. – Vroiam s� v� întreb cu ce v� ocupa�i în timpul liber, 
dar v�d c� deja poveste�ti.  

V. T. – F�ceam sport, mai ascultam un radio, dac� prindeai un 
program mai special, �i dac� aveai de unde.  

V. F. – Timp liber nu am avut. Eram tot timpul pe ma�in�. Noi am 
fost în coloan�, ne ocupam de aprovizionare.  

I. X. – A�i trimis scrisori acas�? Spunea�i p�rin�ilor c� a�i slujit 
în Afghanistan? 

V. F. – Da. Au aflat ei.  
V. T. – Eu am scris pentru ca s� �tie, nu am putut ascunde nimic. 

La mine �i tata e veteran de r�zboi. Nu aveam ce ascunde. Multe mi-a 
povestit �i el din cazuri. Era o problem� deschis�. Cum? Sufereau, 
plângeau, ca fiecare p�rinte. Dar tot timpul scriam c�-i normal.  

I. X. – Ce animale sunt în Afghanistan �i dac� nu a�i avut 
probleme cu ele? 

V. F. – �erpi, scorpioni, falang�. Erau multe în nisip. Mai ales când 
e timpul lor de înmul�ire atunci sunt foarte periculoase. Dac� te-au mu�cat, 
atunci e gata.  

V. T. – Cum a spus �i el, erau multe; �i maimu�e, �erpi de tot felul. 
Erau agresivi dac�-i provocai. Chiar prindeam p�ianjeni �i-i puneam s� se 
bat� cu scorpionul, s� vedem care-i mai otr�vitor.  

I. X. – Cum v-a�i integrat în societate �i în familie dup� ce a�i 
venit din Afghanistan? 

V. F. – Cum? Vii de acolo. Am mai stat pe acas�, am mai fost pe la 
lucru �i pe urm� ne-am aclimatizat �i aici, încet-încet. Oleac� psihologia nu-i 
aceea. Dar intri în joc �i aici, ca �i acolo.  

V. T. – Te sim�i dup� armat� mai altfel. Erau totu�i schimb�ri mari 
în privin�a aceasta dup� armat�. Altfel te sim�eai. Erai mai îmb�rb�tat �i de 
acum te socoteai, de acum mai matur. Singur î�i sp�lai, singur î�i f�ceai. 
Singur te îngrijeai de toate. Mâncare, când trebuia, singur f�ceai, eram mai 
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preg�tit. Mai tr�geam n�dejde c� voi mai avea ceva de lucru, dar cu aceste 
promisiuni am r�mas �i în ziua de azi.  

I. X. – Cum considera�i, americanii au folosit metode bune în 
Afghanistan? 

V. F. – Eu cred c� nici ei nu vor face treab� acolo. Acolo va fi 
r�zboi înc� mult timp. Pân� când singuri afghanii nu o s�-�i fac� hotarul, 
nici americanii nu o s� fac� treab�.  

V. T. – Când eram în armat�, americanii doar erau împotriva 
Uniunii.  

V. F. – Au fost cazuri �i de opera�ii militare formate din mercenari. 
Era �i armament american, italian, francez.  

V. T. – Da terorismul a fost o întâmplare tragic� dar toate ��rile au 
apelat �i au trimis din toate p�r�ile s� termine cu terorismul, cât noi am fost, 
ei singuri luptau împotriva noastr�, cu armament, muni�ii. Dar câ�i b�ie�i de 
ai no�tri s-au pierdut via�a? Acolo erau mul�i împotriva noastr�: �i din 
Fran�a, �i din America, Italia, Marea Britanie.  

I. X. – De Ben Laden, Ahmad Shah Massoud a�i auzit acolo? 
V. F. – Nu.  
V. T. – De Ben Laden nu am auzit, poate c� el era mai sus. Fiecare 

provincie aveau �ahul lor, care-i conduceau pe du�mani, dar erau lega�i unii 
cu al�ii. Luptau numai împotriva noastr�… 

F. V. – …dar acum �i tot globul p�mântesc lupt�, �i tot nu pot face 
nimic. 
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„AU FOST CAZURI CÂND AU S�RIT LA NOI �I CU 

TOPORUL…” 
 

Gadinaud Ion – n�scut în 1968, în satul �amalia, raionul Cantemir. 
Serviciul militar: 1986–1988. În Afghanistan a fost �ofer. Actualmente este invalid de 
r�zboi. Interviul a fost realizat în 26 aprilie 2003. Caseta nr. 56/I-II. 

Gu�u Vasile – n�scut în anul 1960, în ora�ul Chi�in�u. Serviciul militar: 
1979. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost realizat în 26 aprilie 2003. Caseta 
nr. 56/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
I. G. – M� numesc Gadinaud Ion, participant la r�zboiul din 

Afghanistan. 
I. X. – Anul na�terii… 
I. G. – Anul na�terii � 68.  
I. X. – Din ce localitate? 
I. G. – Din Cantemir, �amalia.  
I. X. – Aceea�i întrebare. 
V. G. – Gu�u Vasile. Sunt din sectorul Botanica, Chi�in�u. Anul 

na�terii � 60. Am fost în ucebk� în Armenia în 1986. �ase luni de zile m-au 
preg�tit de �ofer. Prin mun�i. În ucebk� am fost �ofer, de asta ne preg�teau, 
ca soldat pentru r�zboi. A�a cum era timpul. �ase luni de zile am petrecut 
ucebka. Nu chiar r�u, prin mun�i fug�reau. Eu singur ziceam, de ce îmi 
trebuie mie a�a fug�real�? Eram în companie poate o sut� de moldoveni, 
dar poate �i mai mult. Parc� ne preg�teau de �oferi, dar cum ne fug�resc ei 
a�a? M��ti antigaz prin mun�ii ceia. Ne puneam întrebarea, de ce ne 
preg�tesc ei a�a? Pentru front, mai în scurt.  

I. G. – Am f�cut ucebka în Ta�kent. Am f�cut mai înainte serviciul 
militar în ��rile Baltice... Era o varia�ie de temperatur�, de la frig la cald. S-
au f�cut brig�zi de comando, dup� modelul american. Nu �in minte precis 
în ce lun�, când ne-au ridicat pe alarm�.  

I. X. – În decembrie… 
I. G. – Nu, nu pe noi ne-au ridicat cam pe la sfâr�itul lui noiembrie 

– începutul lui decembrie. Ne-au dus la Termez, la aerodrom, acolo am stat 
undeva. Acolo s-au început preg�tirile. Nu se �tia nimic. Se exersau 
incursiuni nocturne. Preg�tiri intense. Nu se �tia c� va fi r�zboi. Se �inea 
totul în secret. Nu se �tia nimic despre r�zboiul cu Afghanistanul. Dar 
alergam ca �i caii. În timpul Uniunii Sovietice era o preg�tire intens� pentru 
un eventual r�zboi.  
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I. X. – Nu v� d�dea-�i seama c� în Afghanistan? 
V. G. – Nu ne d�deam seama. Încoace, de-acum peste patru luni, s-

a ajuns: b�ie�i v� preg�tim peste hotare. Ne puneam întrebarea, de ce ne 
preg�tesc a�a? Pentru front, mai în scurt… Era atât de mare fug�real�, c� 
începusem s� ne jeluim: De ce a�a preg�tire? Fumam pe brânci, ne chinuiam la 
dealul cela, câteodat� cu masc� antigaz, chiar nu mai puteai, dar trebuia s� 
te ridici. 

I. G. – Preg�tirea aceasta a durat pân� în � 86 – � 87.  
I. X. – Momentul când a�i aflat c� v� duce�i în Afghanistan.  
V. G.– Înc� nu �tiam. Când ne-au ridicat pe alarm�, noi ne-am dus 

îndat� cu ma�inile. Erau ofi�eri, plutonieri. Nici ei nu �tiau unde o s� ne 
duc�. Numai nu se gândeau de Afghanistan. Ne-am dus cu trenul pân� în 
Termez. La mine în bilet e scris c� pe data de 28 am intrat în Afghanistan, 
c� am participat la lupte, dar, dup� idee, noi am intrat nu pe 28. De ce nu 
am intrat pe 28? Dar poate pe 28, dar mie mi se pare c� pe 26. Ne-au sculat 
diminea�a, era înc� întuneric, în decembrie, erau pal�tci164, era o b�taie de 
joc, în Termez noi st�team îmbr�ca�i, eram înc� în Soiuz îmbr�ca�i, pe frig 
în pal�tce. Ne gândeam, ce vor s� fac� cu noi? Era c�pitan Hambar (a fost 
r�nit la Panjshir, la Moscova acum poate fi general), când ne-am mobilizat 
era podpolkovnik165. Ne-au ridicat �i înainte… Podul era f�cut. A intrat o 
unitate special�. Am ajuns la Salang. Desantura a ocupat toate pozi�iile, 
punctele strategice. Au luat Konduzul, pe urm� Bahramul. Tot batalionul, 
trei regimente erau. Noi tot Salangul l-am �inut. Aproape o lun� de zile. Au 
murit �i acolo b�ie�i mul�i. Noi eram în înso�ire. Unde mergea tunelul, era 
tunel, noaptea nu era nimic. Erau oprite �i unit��ile afghane. Era totul 
deschis. Era sectorul sovietic �i afghan. Nu se d�dea voie s� mearg�, era 
unicul drum important de leg�tur�, care lega Kabulul, era un punct 
strategic, întotdeauna eram acolo. Noi umblam de la prima galerie pân� la 
tunel, a�a mergea tunelul �i în partea cealalt� mergea compania a 50-a, avea 
3 km �i îl p�zeam. Întotdeauna st�team în secret. S� nu ocupe �i s� nu ias� 
de ai lor, în caz de incursiuni. Am f�cut incursiune deasupra. Diminea�a 
când ne-am dus ambii erau mor�i. Am v�zut capurile cr�pate. B�iatul t�iat. 
Erau doi fra�i... 

I. G. – Aveam mul�i prieteni cu care am fost în Afghanistan. Mul�i 
b�ie�i erau. Nu ar fi r�u s� ne întâlnim cu b�ie�ii…  

V. G.– În armat� se auzeau împu�c�turi. Era întotdeauna o situa�ie 
tensionat�… 

                                                 
164 Corturi. 
165 Locotenent-colonel. 
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I. X. – Cum v-au întâmpinat popula�ia b��tina�� în 
Afghanistan? 

I. G. – Eram mecanic auto. Aveam grij� de asisten�a tehnic� a 
ma�inilor. Când am intrat noi era ca la parad�. Cu flori, mul�umi�i…, dar au 
fost cazuri când au s�rit la noi �i cu toporul… În � 80, în ianuarie, au fost 
pân� la 30 grade de frig. Înghe�am acolo din suflet. Picioarele îmi înghe�au. 
Eram mecanicul-�ef al regimentului. Era unul Vasilache în � 80, la Panjshir, 
m�tinc� prim�vara. Erau oameni s�raci, vai de capul lor, care nu �tiau ce 
înseamn� bani... Lucrau…, dar nu aveau nimic. 

V. G.– Tot a�a era �i în perioada când am f�cut eu serviciul militar. 
Erau de 12 ani�ori b�ie�ii.  

I. G. – Erau mul�umi�i dac� le d�deai fier, la ei era cam deficitar 
fierul. Erau s�raci, vai de capul lor. �i lucrau, în�elegi? Lucrau, dar nu aveau 
nimic.  

I. G. – Nu m-am dus cu ma�ina în Afghanistan. Eu m-am dus de la 
Termez cu avionul în Kabul. Ne-au suit. Era noaptea. Ne-au suit într-un 
avion unde se deschidea trapa din urm�. Unde duceau tancuri, diferite. Ne-
au dus acolo �i ne-au dat drumul, tot a�a la o unitate, la punctul de transfer, 
un fel de punct de repartizare. Am stat acolo vreo zi �i jum�tate. Au venit 
solda�i �i iaca a�a s-au dus acolo. Fiecare dup� specializare. Pe urm� ne-au 
ales �i pe noi. Ne-au luat deodat� �i ne-au dus în unitate. Ne-au dat paturi. 
Dup� aceasta s-a început slujba ceea. Dup� un an de amu era altfel. O 
jum�tate de an acolo era stra�nic.  

I. X. – E vorba de dedov�cin�? 
V. G.– Nu, era tot una. Ori comandantul companiei, ori regimentul, 

tot una era. Armenii, tadjicii ace�tia î�i b�teau joc de noi: moldovanî. Era un 
ciuva�, el fugea ca iepurele. Noi eram în ucebk�. Acolo în fiecare zi sport, 
sport, sport. Înv��am mai multe. Au fost tadjici au fost uzbeci.  

I. G. – La noi dup� opera�ie eram liberi.  
V. G.– Eram câte opt luni sau dou� luni de zile f�r� lupte militare, 

rar erau chem�ri din acestea. De exemplu, trebuie de plecat acolo pe o 
s�pt�mân�. �i apoi începea dac� dezii ��tia …din urma noastr� nu venea 
nimeni. �i apoi se începeau narcomaniile �i b�t�ile. Mai în scurt, ei î�i b�teau 
joc de moldoveni. 

I. G. – �i la noi tot a�a a fost, dar nu de asta ca s�-i bat�. Era dup� 
opera�ie, obosi�i. Am mers o zi �i jum�tate. Pe comandantul de companie l-
au împu�cat în Kandahar. Cu �ig�rile era cam slut. Dac� eram 7 în ma�in� �i 
aprindeam �igara altul putea s� zic� s� o stingem. Dac� trebuia alimentat� 
ma�ina, b�ie�ii st�teau în ma�in�, dac� nu aveau grij� de aceasta putea fi r�u. 
Aveau grij� b�trânii ca s� fii cu arma la punct. Veneau �i-�i deschideau 
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automatul. Puteau ap�sa pe butonul acela, apoi aveai de primit. �tii de ce 
f�cea? Dac� la tine va fi a�a automatul în condi�ii mai speciale puteai �i s� te 
sinucizi. De ce este cântecul lui Gazmanov, Ofi�erî, ofi�erî va�i jizni pod pri�elî?  

I. G. – La sfâr�itul serviciului era un haos de nedescris. Nu 
în�elegeai care-i din companie �i care-i din regiment.  

V. G. – În for�ele aeropurtate, în marin� acolo trebuie s� fie 
disciplin�. Unica ce m-a marcat pe mine. Am primit �i 12 curele… dar asta 
nu-i nimic stra�nic. Erau b�ie�i din Moscova. O lovitur� de curea simboliza 
o lun�. Plutonierul nostru era un ciuva�. Aceasta nu-i nimic stra�nic, totul e 
legitim. Noi am r�bdat.  

I. G. – Mai complicat a fost când am aflat c� armata se retrage din 
Afghanistan. Am început s� nu prea execut�m ordinele, iar ei ne d�deau 
ordine mai severe, se luau în considera�ie anii care i-ai stat acolo. Dac� erai 
de demult, nu te supuneai a�a u�or, pentru c� spuneai: da ce eu s� m� supun?  

I. X. – Dar rela�ia dintre ofi�er �i soldat cum era? 
I. G. – Ei �ineau a�a la noi, dar puteau s� te trimit� la patrulare. 

Erau �i b�ie�i bine preg�ti�i. Era unul. S-a urcat la bar� �i a num�rat de 300 
de ori, de s-au s�turat s� numere. Era comandantul unei echipe de aviatori. 
Era disciplin� la el. Noi ne gândeam când doarme omul ista. Parc� nici nu 
dormea. La noi ofi�erii erau bravo, nu to�i, dar în majoritate – da. Parc� nici 
nu slujeam. Eu când am trecut dincolo de Termez, de grani��, eram ca 
acas�, în�elegi? Ne era tot una. Ori erai comandantul companiei, orice ai fi. 
Eu sunt liber �i atât. Era unul din Tiraspol. Ne lini�tea c� va fi totul normal. 
Ne vom elibera degrab�. Noi de acum f�ceam g�l�gie c� trebuie s� plec�m. 
Dar ne spuneau c� trebuie s� mai a�tept�m c� mai avem o lun� �i ceva.  

I. X. – Între ofi�eri era dedov�cin�?  
I. G. – Între ofi�eri era oleac�. Era la noi un plutonier. El slujise vreo 

20 de ani. Era mâncare perlovk�, un fel de terci de crupe. Un an �i jum�tate 
s� m�nânc numai perlovk�. Erau dureri mari. Era la noi un plutonier care a 
slujit vreo 25 de ani. În alte p�r�i mai hr�neau cu hri�c�, dar noi când 
vedeam hri�ca parc� vedeam aur. Când mergeam la opera�ii era buc�t�rie de 
companie �i ne f�cea acolo tot terci. Ne preg�tea perlovk�. Ca�� care ni-o 
turna din sac. �i când �i-o amesteca �i �i-o d�dea acolo parc� era lapte, de la 
praful acela. Poate de atâta �i mi-am îmboln�vit stomacul. Nu puteam s� 
m�nânc. Te s�turai de perlovka ceea. Î�i spun, un an �i jum�tate numai 
perlovk�. M�car s� o faci ca lumea.  

Odat� ma�ina comandantului mergea din urm�. �i din antiaerian�, 
ne-au împu�cat, nu mai în�elegeam nimic. Noroc de o pânz� de cort, care a 
fost ca un fel de protec�ie. Erau b�ie�i care se însemnau, în caz de r�niri, dar 
la noi – nu. �i la mine a fost o ran� mic� dar când s-a schimbat clima s-a 
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eviden�iat mai mult. B�ie�ii au ie�it, dar comandantul nu ias�. Toate lucrurile 
erau închise. Granata a nimerit în trap�. A g�urit din partea comandantului, 
l-a r�nit �i a fost contuziat. Mecanicul a fost r�nit sub ochi. Operatorul un 
pic. To�i oamenii, �apte au fost, au fost r�ni�i. În ma�ina mea nu era nimeni. 
Au fost prostii în armat�, peste tot se întâmpl�. Era un infanterist BTR, �i 
era plutonierul un pic beat. A vrut s� treac�, nefiind asigurat a nemerit într-
o incursiune. O s�rit trapa la BTR, i-a t�iat capul la comandantul ma�inii. 
Era un ciuva�. Parc� a intrat cu cu�itul. O parte au murit. Pe doi i-au 
spitalizat imediat, i-au traumat tare. Trebuia s� mearg� cu ma�ina. Pe cine 
s�-l pun�? Da, Gu�u. M-am suit pe ma�in�. Dar era un b�iat din Moscova, 
Andrei. El i-a zis ofi�erului s� mearg� cu mine. Acela a refuzat. Eram singur 
în ma�in�. Nu �tiam, dac�-i ma�in� str�in�. Ma�ina era plin� cu muni�ii 
militare. Dac� avea s� nimeresc sub o arie de foc… În linii generale, b�ie�ii 
erau preg�ti�i.  

Pân� la urm� s-a descoperit c� acolo se preg�tea o opera�ie de 
propor�ii. Erau bande. Noi spuneam c� doar s� fi stat cu automatele în 
mân� �i ei numai s� fug�, ne calcau pe to�i. Noi st�team �i nu aveam nici 
mâncare. Se terminase �i pâinea, se terminase �i crupele. Pentru câte zile au 
luat de mâncare? Trei–patru zile. Dar am stat acolo o s�pt�mân� de zile. 
F�ceau a�a ni�te copturi, ca un biscuite, ne d�dea una diminea�a, una la 
amiaz� �i dou� seara. Veneau avioane nu puteau s� se a�eze. Diminea�a se 
a�eza o cea�� c� nu se vedea nimic. Nu se putea vedea la trei metri. Nu 
puteau s� se a�eze. Se duceau înapoi. Veneau, se duceau, în Konduz erau 
ploi. Au reu�it s� decoleze doar a �asea zi. Au scos de acolo pâine alb�, 
ni�te carne. Ne-am bucurat c� vom mânca, când pâinea ceea s� o desfac�, 
dar în ea era mucegai. Ei dac� au înc�rcat-o odat� nu au desc�rcat-o. D�deai 
mucigaiul într-o parte �i luai câte o felie �i mâncai. Cu timpul observ acestea 
asupra s�n�t��ii. Parc� era totul normal. Pe urm� am avut, dar �i acum mai 
am, probleme cu s�n�tatea. Am probleme cu inima �i cu sistemul nervos. E 
clar c� nu trebuie s� te dai dup� lucrurile acestea. Trebuie s� te �ii. Mul�i 
b�ie�i s-au tratat le sec�ii de neurologie. Pe timpul Uniunii Sovietice se mai 
trata, dar mai pe urm� au ap�rut probleme, medicamente nu-s, ceea nu-i. 
Invalid, pensia e mic�. Pe de o parte sunt bucuros c� am fost în 
Afghanistan �i s� mai fie �i acuma situa�ie de aceasta ne-am mai p�stra 
s�n�tatea un pic. Pe noi ne g�tea pentru opera�ii, ca s� nu te duci acolo �i s� 
nu �tii ce s� faci, dar te duceau a�a ca tu s� �tii. S� �tii unde �i ce s� faci. În 
timpul r�zboiului din Transnistria combatan�ii s-au descurcat mult mai 
u�or. Chiar s� aperi �ara ta. Dar sper�m c� o s� fie tot normal. O s� �tii de 
ce s� lup�i. Dar cum a fost în Afghanistan, tot a�a �i în Transnistria ne-au 
dezam�git. Am r�mas c� nu trebuim la nimeni.  
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V. G. – În ultima vreme ne hr�neau normal. Ne aduceau pâine �i 
cartofi pr�ji�i, un adev�rat deliciu. În orice caz din partea mânc�rii nu a fost 
problem�. Ne hr�neau cu lapte �i cu unt, hri�c�.  

I. G. – Mai era �i câte 50 de grame. La noi a fost greu, c� nu ne 
hr�neau. Mai r�u era cu plutonierul acela, nu �i-am spus pân� la urm�. Am 
avut odat� un chef în Konduz. S-a certat plutonierul cu comandantul 
companiei, plutonierul avea vreo 25 de ani sluji�i. I-a repro�at 
comandantului unit��ii c� s� nu-l înve�e cum sa-�i fac� serviciul, deoarece e 
un �ânc pe lâng� el. La rându-i �i acela i-a repro�at: Tî svoloci prodeo�i edu soldat 
i podâmae�i na menea?!166 Plutonierul era cel mai mare st�pân.  

V. G. – … 
I. X. –S�-mi povesti�i despre zeleonov�y �i �arandoy? 
I. G. – La lupt� �i afghanii mergeau cu noi. Noi ne-am dus la ei s�-i 

ajut�m, ajutor interna�ional. Puteau în timpul luptelor militare s� împu�te sus 
�i s� se întoarc�. De obicei, se d�deau într-o parte �i noi ne duceam. A fost 
un caz. S-au împ�r�it batalioanele. S-a nimerit odat� c� era zampolitul nostru, 
cel afghan �i eu. Ce mi-a pl�cut la zampolitul afghan este faptul c� m-a invitat 
�i pe mine la mas�, ca s� m�nânc carne de oaie. De�i dac� e s� lu�m în linii 
generale, ofi�erii no�tri erau mai bine preg�ti�i: Ku�ai Ivan167. Dup� vreo 
dou� luni am aflat c� acesta era dukan. Dar eu ziceam, de ar fi to�i ca el… 
Avea grij� de soldatul sovietic. �i nu un oarecare, dar zampolitul lor.  

I. X. – Era totu�i un r�zboi civil… 
I. G. – Nu �tiu ce fel de du�man a fost acela. Dar soldatul ce caut�? 

S�-i fie cald �i toate celea necesare. Cum po�i cere ceva de la omul acela 
care nu-l îmbraci �i nu-l hr�ne�ti? Acum nu-�i d� nimeni. Eu am pensia de 
200 de lei, dar pl�tesc numai factura pentru c�ldur� 280 de lei, telefonul.  

V. G. – Ce pot spune despre armata afghan�? Ie�eam prin ora�. 
Copii erau… m� duceam chiar �i pe la pia�� în ora�. Cump�ram mâncare.  

I. X. – Nu era periculos s� te duci la dukanii lor? 
V. G. – Parc� se purtau ei a�a normal. Ie�eam de 2–3 ori pe lun� în 

ora�. M� duceam la pia��. Nu erau ei a�a de r�i.  
I. G. – Sunt multe de povestit la câte opera�ii a participat batalionul 

nostru, apoi trebuie de povestit zi �i noapte. Multe se mai uit�. Au fost 
lupte cu ei. Trebuia s� supraveghez ma�ina cu ap�, era foarte strict 
protejat�. Am sc�pat de moarte. Trebuia s� m� duc eu s� supraveghez, dar 
au intervenit ni�te chestiuni, iar ma�ina a nimerit sub o min�. Era un 
ucrainean, i-au rupt picioarele. Pân� la urm� b�iatul a murit, a pierdut mult 
sânge.  
                                                 
166 Canalie, vinzi mâncarea solda�ilor �i ridici mâna la mine?! 
167 M�nânc�, Ivan. 
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I. X. – Drumul nu era verificat de geni�ti? 
I. G.– Când ne duceam în Konduz putea s� mearg�. În provincia 

Bahram �i Pul-i-Khumri. Au fost �oferi care �tiau c� acolo era o zelionk�, 
cum mergea, nu era f�r� împu�c�turi. Acolo era periculos, f�r� 
supraveghere. Au fost ofi�eri care au f�cut gre�eli, din infanterie. Au trimis 
de la noi 30 de URAL-uri ca s� încarce cu benzin�, combustibil. Am ie�it 
noi la aprovizionare. Odat� erau 80 de ma�ini �i numai dou� pentru 
alimentare, la cât se întindea coloana. Minimum trebuiau s� fie vreo 4–5. 
Când m-am uitat în zelionka ceea, a trecut una �i l-a împu�cat direct în 
rezervor, la un URAL. A fost atunci o împu�c�tur� zdrav�n�. Într-un BMW 
de-al nostru erau trei oameni, puteam s� ne �inem bine. Era plin� cu 
muni�ii, puteau face fa�� la o înc�ierare puternic�. Nu au fost cazuri ca s� 
mergem �i s� împu�c�m conserve. Este de împu�cat, împu�cam, nu este de 
împu�cat, nu împu�cam. Când veneam de la opera�ii trebuia s� aducem în 
ordine ma�ina. Ofi�erii erau încrezu�i c� dac� noi ne ducem, ei vor fi mai 
puternici.  

I. X. – Au dezertat cineva? 
I. G. – Nu. De la noi nu. N-a fost. Atunci nici vorb� de aceasta. Era 

un tadjic. Lui atunci i-au dat un post de traduc�tor. În Afghanistan erau 
mul�i care se refugiase în perioada sovietic�. Acolo nu era a�a problem�. 
Acolo a fost mai lini�tit, de ce? În Kabul era Statul-major.  

V. G. – N-au fost cazuri de dezertare.  
I. X. – Prizonieri? 
I. G. – Nu, la noi nu au fost.  
V. G. – La noi nu au fost prizonieri. În ultimul timp a fost tactica 

altfel. Ne duceam la opera�ii. Era o paz� multipl� (aceea�i tactic� am aplicat-
o �i în Transnistria.); tu m� aperi pe mine, eu pe tine. Dac� m� r�ne�te sau 
m� ucide, tu m� ei pe mine, dac� invers, eu pe tine. Adic� tu r�spunzi de 
mine, eu de tine. A�a era foarte bine. Dac� vedeam ceva, împu�cam, ca s� te 
salvezi pe tine. Aceasta foarte mult a ajutat.  
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„EU NICI NU �TIU CE MÂNCAU EI. NE DEPLASAM 

PRIN KI�LAKURI, 
PE UNDE UMBLAM, �I NU PREA VEDEAM PRODUSE 

ALIMENTARE” 
 

Ghizatulin Iurie – n�scut în anul 1964, în satul Cutine�ti, raionul 
Glodeni. Serviciul militar: 1982–1984. În Afghanistan a fost ajutorul comandantului 
de pluton. Interviul a fost realizat în 3 decembrie 2002. Caseta nr. 48/II. Serviciul 
militar: 1982–1984. În Afghanistan: ajutorul comandantului de pluton. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
I. G. – Din raionul Glodeni, satul Cutine�ti. Iura Ghizatulin. 
I. X. – Anul na�terii? 
I. G. – 1964.  
I. X. – Serviciul militar în cadrul armatei sovietice? 
I. G. – Din noiembrie 1982 pân� în noiembrie 1984.  
I. X. – Referi�i-v� la ucebk�? 
I. G. – Da, jum�tate de an am fost.  
I. X. – M� intereseaz� trei momente: cum v� preg�teau din 

punct de vedere fizic, psihologic �i zampolitul ce v� povestea? 
I. G. – Nu preg�teau normal. Nu mai �in minte. Atunci taman a 

murit Brejnev, în noiembrie. Era mai mult un fel de preg�tire general�. Se 
preg�teau de r�zboi, de una, de alta. La noi, despre aceasta ne povestea 
comandantul, care a fost în Afghanistan.  

I. X. – Pe lâng� comandant, mai erau al�i veterani care au fost 
în Afghanistan �i v� povesteau? 

I. G. – Nu, numai el.  
I. X. – V� povestea exact cum era în Afghanistan sau mai 

încerca s� camufleze situa�ia?  
I. G. – Nu, el mai mult ne atr�gea aten�ia la preg�tirea fizic�, spunea 

c� atunci când ne vom duce acolo, ne va fi mai greu. S� fim preg�ti�i 
normal, c� acolo nu o s� ne fie mai u�or. �i chiar pe urm� pe noi ne-au ales, 
când s� ne ducem. Eram treizeci �i ceva – patruzeci de b�ie�i, ne-au spus c� 
ne-au ales, dac� vre�i pentru Afghanistan, care nu dore�te, categoric s� ias�. 
Au ie�it to�i din ��rile Baltice, niciunul n-au r�mas, erau mul�i din ��rile 
Baltice. Am fost trei, care pe urm� împreun� am �i f�cut armata. Am 
nimerit în Bahram, restul 15 în Kabul, da noi trei am fost în Bahram, eu, 
Costea, un b�iat din Celiabinsk am f�cut în Panjshir.  

I. X. – Func�ia militar� în Afghanistan? 
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I. G. – Ajutorul comandantului de pluton. 20 de osta�i are plutonul 
(zvod).  

I. X. – Despre opera�ii militare. 
I. G. – E destul de greu de r�spuns, noi singuri nu în�elegeam cum 

decurgeau. Un timp oarecare noi am tr�it acolo la Panjshir. Era cu Ahmad 
Shah, încheiase un fel de tratat: el nu ne atinge pe noi, noi nu ne atingem de 
ei. Eram un batalion, 250 de oameni, cel mult eram în Panjshir. Batalionul 
de for�e speciale a fost scos �i am r�mas noi singuri în Panjshir. Nou� ne 
spun s� ne preg�tim acolo, s�pam, t�iem în blindaje, în p�mânt, s�pam, prin 
tran�ee. �i tot ne preg�teau poate s� înceap� de azi pe mâine poate s� 
înceap� r�zboiul suntem pu�ini, suntem 250 acolo, dar Ahmad Shah avea 
acolo în Panjshir la 25 000 de oameni. El �inea Panjshirul, acolo în 
trec�toare avea z�c�minte de diamante, lazurit, pietre semipre�ioase, era o 
caravan� de-a lui, cu rucsacuri pline. Da ce s� faci acolo? Când s-a început 
cu Panjshir. A început în 84, aprilie. Noi mai mult am blocat trec�toarea 
aceasta, armata 108. Ei mergeau pe jos, pe drum, dar noi mergeam prin 
mun�i. Armata a venit în Panjshir, da Ahmad Shah s-a dus acolo la Salang, 
au dat o b�taie bun� la ru�i.  

I. X. – Descrie�i-mi rela�iile cu armata afghan�? 
I. G. – Lâng� noi st�tea un regiment de comando, de-al lor. Rela�iile 

cum? Cât a fost pace tr�iam normal, veneau la noi la s�rb�tori diferite, la 
volei, fotbal nu jucam, la trânt� acolo veneau un fel de karati�ti de-a lor, se 
b�teau cu ai no�tri. Primeau b�taie ai no�tri. Da voleibol, jucau, de aici 
ie�eau �i se schimbau �i puneau nasvait sub limb�, erau ame�i�i �i jucau 
fotbal. Era interesant, ne uitam la ei. Diminea�a ie�eau, fugeau, mergeau, 
puneau piedici, dar nu erau serio�i, clar c� erau ame�i�i de cap. Erau b�trâni 
tineri acolo. Când s-au tensionat rela�iile cu Ahmad Shah, atunci ei singuri 
au f�cut leg�tur� prin ra�ie cu batalionul, spunând c� „pe 15 martie eu atac” 
(1984 – n.n.). Aveau punct de control pe deasupra batalionului, sus la cca 3 
000 m. Când s� coborâm, al patrulea regiment s-a preg�tit s� atace, dar nu a 
atacat. �i de atunci s-au tensionat rela�iile cu ei, de-acum în martie �i apoi în 
aprilie s-a început opera�ia în Panjshir. Atunci când au spus c� o s� fie, o s� 
atace, au fugit foarte mul�i, zeci �i sute de comandori de-ai lor, au fugit de 
partea lui (Ahmad Shah Massoud – n.n.). S-au predat cu tot cu arme, 
fugind. Unul de-a nostru a fugit acolo, un belarus, Zvirkovici. L-au g�sit în 
august–septembrie, chiar cu totul l-au g�sit, l-au arestat.  

I. X. – Ce metode de contrapropagand� foloseau Ahmad Shah 
Massoud? Existau rela�ii social-economice între ei �i popula�ia 
civil�? 

198 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

I. G. – Eu �tiu una. El vine la noi, erau un fel de consilieri, noi îi 
p�zeam, chiar lâng� noi erau, le aduceau struguri, carne. Dac� Ahmad Shah 
le d�dea ma�ina lui, îmblau în civil, se vede c� erau ceva mari. 

I. X. – Erau din armata afghan� sau din… 
I. G. – Nu, nu, ru�i… 
I. X. – Înc� în perioada când rela�iile erau bune cu el sau dup� 

ce s-au… 
I. G. – Totdeauna ei se aflau acolo �i multe întreb�ri se hot�rau 

dac� se întâmpla ceva, un conflict undeva, ei repede se suiau în ma�in�, un 
UAZ-ic, se duceau to�i. A fost un caz când le-o luat ma�ina la comandor, ap� 
nu aveam acolo, luam din râu �i ei se duceau �i luau ap� �i le-o luat ma�ina, 
automatele �i ei pe jos au venit de acolo. Era un ki�lak, de acolo luam ap� 
to�i �i pe ai no�tri nu i-au atacat, noi tot de acolo luam ap� toat� ziua, 
mergea o ma�in� de înso�ire, dar nu ne ataca nimeni, niciodat� n-au fost 
probleme. Dar pe ei nu c� i-au atacat, nu i-o împu�cat, s-au apropiat �i le-au 
luat arma, ma�ina. Ei nu s-au dus la ei în regiment, dar au venit la noi.  

I. X. – Încerca Ahmad Shah Massoud s� atrag� solda�i 
sovietici de partea lui? 

I. G. – Nu, nu aveau leg�turi, nu putea… 
I. X. – Prin metode de agita�ie? 
I. G. – Nu aveau chip. Noi eram înconjura�i de sârm� ghimpat�, tot 

frumos, era minat, unde era, era o singur� intrare.  
I. X. – Povesti�i-mi despre prizonierii de r�zboi? 
I. G. – De-ai no�tri nu au nimerit. Înainte de a veni eu, doi au fugit 

de partea lor. În � 84, pe 15 martie a fugit Zvirkovici.  
I. X. – E vorba de dezertori, dar prizonieri? 
I. G. – Prizonieri nu au fost. Noi odat� ne-am dus, era înc� pace cu 

Ahmad Shah, ne-am dus s� lu�m… au zis s� nu ne vârâm c� o s� fie v�rsare 
de sânge, au bombardat caravana aceea, i-au ucis pe b�ie�ii ceia.  

I. X. – Cazuri de sinucideri, automutil�ri? 
I. G. – Astea erau. Chiar �i la noi în companie în toat� luna se 

întâmpla a�a ceva. Ca s� scape de armat�. Nu de atâta, ca s� zicem, c� era 
greu, dar mai era dedov�cina. Cu o schij� de la grenad� î�i rupeau mâinile, 
s�rindu-le degetele, ca s� plece acas�, dup� care f�ceau închisoare, se 
ologeau. 

I. X. – Rela�iile dintre solda�i �i ofi�er, cum erau? 
I. G. – E clar c� erau diferi�i ofi�eri, chiar cu comandantul nostru de 

companie, ca om era tare r�u, nu era bun. Povesteau, eu nu �tiu, n-am v�zut 
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a�a ceva, n-am fost niciodat� la r�zboi cu dânsul, cu noi merge zamul,168 un 
om tare bun, îl stimam, în linii generale era om bun, mergea genistul 
înainte, el al doilea, dup� genist. Era om tare bun. A plecat acas� odat� cu 
noi, dup� mine cu o zi-dou�. Am fost cu el, dar spuneau b�ie�ii înainte, 
când se duceau undeva în mun�i, comandantul de batalion se a�eza în 
mijloc, punea împrejur solda�i, mergea în mijloc, s� aib� paravan, nu era om 
bun. Erau diferi�i ofi�eri. Erau �i mai iste�i, mai cu frân�, diferi�i. Ne 
str�duiam �i noi dac� nu ne împ�cam cu el… el singur trecea în alt pluton.  

I. X. – Au fost manifest�ri antir�zboi? 
I. G. – Consideram c�, într-adev�r, a�a �i trebuie s� fie, dac� nu 

eram noi, trebuia s� fie americanii. Cum s-o �i ar�tat, ei de-acum sunt acolo. 
Eu cred c� n-a fost o politic� de ajutor, �ara e foarte înapoiat� acolo, au 
f�cut mai degrab� investiga�ii, sunt z�c�minte, într-adev�r… se vede c� ru�ii 
au vrut s� pun� mâna pe �ara asta, trebuie s� fi fost �i petrol acolo, de toate 
celea, în general, �ara era înapoiat�. 

I. X. – Cu ce v� hr�neau acolo? 
I. G. – Normal. Diminea�a – hri�c�, la amiaz� – maz�re �i seara – 

conserve din pe�te, tot un fel, nu �tiu cum se chema.  
I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
I. G. – Timp liber nu prea aveam. Noi dac� eram în Panjshir toat� 

ziua, jum�tate de noapte eram la post �i dac� aveam timp liber, erau zile de 
odihn�: un voleibol, un…, erau haltere. Baie era, mai mult noi ne str�duiam 
s� atragem, s� ne sp�l�m pentru c� avem p�duchi, abia am sc�pat, noi 
tr�iam aparte. Da’a�a în toat� sâmb�ta noi fierbeam hainele �i plapumele cu 
insecticid, le prelucram. Filme aduceau, erau aduse, se vede, pentru ei – 
afghani, erau traduse în limba lor, am v�zut Briliantovaia ruka, Celovek 
amfibia169. Când a fost un concert de la Filarmonica din Moscova, nu era 
lumin� �i nu puteau s� pun� toate instrumentele celea. A cântat ceva. Cum 
nu aveam lumin�!? Motorul acela se strica �i noi mai ascultam cu opai�ul. 

I. X. – Unde tr�ia�i, în cazarm�? 
I. G. – Nu, în blindaj, s�pat sub p�mânt. S�pat a�a în p�mânt, 

acoperit cu ni�te lemne. Deasupra era pus ceva rezistent. Ofi�erii tr�iau la al 
doilea etaj, la primul etaj tr�ia primul pluton, iar restul, cam tot plutonul 
tr�ia în blindaj. Blindajele �i pozi�iile de lupt� erau unite cu tran�ee, erau 
cazuri când se mai înt�reau ei �i nu mergeam pe sus. Cam prin gloan�e… 
Automatul în niciun caz nu-l l�sam toat� ziua cu el în spate.  

I. X. – Cum erau preg�ti�i de lupt� adversarii? Erau puternici? 

                                                 
168 Loc�iitorul. 
169 Mâna cu briliante. Omul amfibie. 
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I. G. – Sunt oameni vânjo�i. Eu nici nu �tiu ce mâncau ei. Ne 
deplasam prin ki�lakuri, pe unde umblam, �i nu prea vedeam produse 
alimentare. Îi vedem cum duc prin mun�i, ne întâlneam a�a. De puternici îs 
puternici. De lupt�, cum? Nu.  

I. X. – Cazuri de kamikaze? 
I. G. – … 
I. X. – Ce clim� era acolo? 
I. Gh. – …În Panjshir era om�t, dar mai departe, 60 km pân� la 

Bahram era soare bine, la noi un singur batalion era la 1 800 m deasupra 
m�rii. �i era frig. �i iarna �i vara ne îmbr�cam. Cu bl�nuri, cu diferite haine. 
Vântul b�tea tare, mun�i. Puteai s�… Nu �in minte dar la ora patru, în toat� 
ziua pornea vântul afghane�. B�tea, se ridica un colb de nu vedeai de la un 
metru. Toat� ziua nu era… În timpul ista era la posturi câ�iva oameni, dar 
restul dormeau.  

I. X. – Ce viet��i sunt pe acolo? Nu a�i avut probleme? 
I. G. – Cum nu? Pe mine nu, dar pe Babkin Sa�a de dou� ori l-au 

mu�cat scorpioni, asta era ca un fel de obicei. Seara prindeam un scorpion, 
un p�ianjen, puneam într-un taz undeva �i-i puneam s� se bat� între ei. 
G�seam sub pietre, acolo erau mul�i �erpi. ...Într-o zi ne-am dus, am vânat 
�i ei au luat �i chiar au fiert. Eu am fugit de acolo, nu vroiam s� v�d. C�-i 
bun�! Ca �i carnea de g�in�, da ei sunt mari. Poate de vreo 70 cm. Erau 
potârnichi. Schimbam la localnici, cump�ram de la ei fructe, una, alta, 
schimbam pe chibrituri.  

I. X. – Apropo, rela�iile cu popula�ia b��tina�� �i dac� ave�i 
încredere în ei? 

I. G. – Încredere nu aveam noi în ei. Mai vindeam câte ceva mai 
cump�ram de la ei rachiu, schimbam, multe, nu mai �tiau ofi�erii de 
treburile astea. Oamenii no�tri, care duceau apa, erau mai aproape de ei. Un 
b�iat din Novosibirsk era cel mai aproape de ei, fiindc� el intra în ki�lak, în 
Kalamadshah �i spunea: mie îmi trebuie cizme, cu�m� �.a. Schimb�m pe ceea-ceea. 
Prin el mergea vânzarea cu… Mai jos de noi era o livad� de agu�i, aruncau 
cu pietre în noi, când împu�c� veneau ei la noi. Aveau zile când îi primeau 
la medic – medicul batalionului – �i apoi se ducea la solda�i �i-i duceau la 
cabinet, le d�dea acolo ni�te vitamine, mai în�elegeam ce are s� ne spun� el. 
Ca traduc�tor, în fiecare pluton era câte un tadjic, acolo e limba tadjic�. Le 
d�deau ni�te vitamine, ghexaghit. Veneau, dac� erau bolnavi le ajutau, dar 
sunt un fel de profilactorii, dac� era posibilitatea s� le mai cad� câte ceva. Se 
duceau în coloan� din urma ma�inii �tiau ce este �i ce trebuie, tot cump�rau, 
tot vindeau. De cump�rat �i de vândut ei erau oamenii. Furau aluminiu de 
la noi.  
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I. X. – În Afghanistan putem vorbi de instinctul de 
autoap�rare sau datoriei? 

I. G. – Au fost mai multe cazuri de eroism. Eu �tiu, pe urm� era 
groaznic, deodat� nu era, era un fel de soldat simplu, l-o ap�rat pe 
Direabov, pe comandantul companiei a 6-a, a ap�rat cu corpul lui, i-au 
f�râmat tot cheptul, l-o lecuit tot, pe urm� el era cel mai b�trân ofi�er, cel mai 
stimat dintre ofi�eri. �i Baton, Serioga, el pe urm� mergea la ofi�eri, mâncau 
împreun�, erau prieteni. În pluton multe cazuri…, care au murit care s-o… 
Singuri solda�ii deja erau implica�i în acest r�zboi. Eram deprin�i de-amu �i 
a�a trebuia parc� s� fie. S� te aperi unul pe altul.  

I. X. – Cum v-a�i integrat în societate, în familie dup� ce a�i 
venit? 

I. G. – M� tr�gea înapoi acolo. Acolo e altfel. Se vede: acesta-i 
du�manul, acesta e al t�u. Acesta e b�iat de treab�, iar acesta – nu. Erau 
dintre ace�tia b�ie�i de treab�. Erau ni�te cadre care dormeau la post, umblau 
murdari, iaca pe ai�tia îi… A fost odat� un caz am mers, am r�mas f�r� ap�, 
pe hart� era însemnat c� acolo o s� fie ap� �i noi ne-am gândit c� vom lua 
de acolo ap�, dar n-o fost ap�. Am mers acolo, nu �tiu cât timp f�r� ap�, 
tare greu ne-a fost. Când am ajuns abia înc� peste câteva treceri am g�sit 
ap�. Când am mers acolo au chicat doi. Au chicat în ap�, gata nu-i putea ridica 
nimeni, b�teau �i spuneau: împu�ca�i, dar de aici nu plec�m. Cum, s-o stresat, 
cine �tie ce �oc au avut ei? �i apoi i-am ridicat. Greu, dar i-am ridicat. Dup� 
aceea, iaca de ai�tia care nu mai rezist�, mai mult nu-i mai iau la r�zboi. 
Aista se duce la baie s� lucreze, la brut�rie, în alt� parte. În r�zboi nu mai 
merge, nu mai po�i avea încredere în ei. De acuma trebuie s� iau tot ceea ce 
duce pe ei, �i înc� �i pe el trebuie s�-l ducem.  

I. X. – Cum considera�i, de ce din cei 90 de intervieva�i pân� 
acum de mine, niciunul n-a recunoscut c� a f�cut serviciul de 
alternativ� în Afghanistan? 

I. G. – La buc�t�rie se duceau acei care nu puteau rezista în lupte. 
Se duceau acolo automat.  

I. X. – Care era cea mai mare pedeaps� pentru un soldat? 
I. G. – Erau un milion de pedepse.  
I. X. – Dar cea mai dur�? 
I. G. – Dac� îl separau de colectiv. Am avut unul din Tiumeni, care, 

în general, nici nu-l culcam cu to�i împreun�. El avea aparte un a�ternut din 
saci, f�cut a�a, aparte. La post nu-l puneau b�ie�ii. B�ie�ii seara f�ceau de 
gard�, pe el nu-l puneam, i-am f�cut post aparte, el p�zea WC-ul. S� nu 
leneveasc� �i s� se gândeasc� c� el �ede degeaba. El era svâzist (militar în 
unit��ile de transmisiune – n.n.). Nu era de al meu, mi l-a trimis din 
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batalion, svâzist, ca s� aib� leg�tur� cu batalionul. El cu noi nu �edea, mânca 
deoparte, era ca un paria acolo. Era plin de p�duchi, nu avea grij� de el, la 
post numai îl puneam �i ne îndep�rtam 10–20 m, dar el de acum dormea. 
Era un fel de neom, pentru noi el era ca neom. Eu îl stropeam cu ap�, noaptea 
era frig, b�tea vântul, îl udam cu ceainicul dinainte, pe el îl udam, poate nu a 
adormi. Ne duceam noaptea, nu aveai ce face cu el. �i mul�i erau de ace�tia. 
Ei, dar pân� la urm�, tot veneau �i ei acas�, veneau �i ei eroi. 

I. X. – Cum aprecia�i atacurile lansate de americani în 
Afghanistan? 

I. G. – În general sunt împotriva Americii �i împotriva la toate 
tâmpeniile astea care se fac. Eu în�eleg, to�i au bani acum �i ei dac� au 
hot�rât s� pun� mâna pe Afghanistan, s� pun� mâna pe Iraq, asta nu vrea 
Buch sau poporul american, nu vor alte popoare, dar vor aceea care l-au 
pus pe Buch la conducere, care au pl�tit alegerea lui �i ei dau tonul, a�a cum 
e �i în Rusia, toate puterile mari din lume. Nou� ne prezint� la TV 
informa�ii c� Ben Laden e r�u, acela e r�u, alt� p�rere nu avem de unde, noi 
nu putem s� vorbim cu Ben Laden, n-am putut vorbi cu acei care au luat 
Nord Ost în Moscova…, c� sau unit �i ru�ii �i americanii împreun� nu-i 
bine, asta duce spre…, eu cred c� degrab� o s� înceap� un r�zboi al 
s�racilor împotriva boga�ilor, se va porni în toat� lumea c� ei au pus mâna 
pe toat� lumea. Afghanii de când e lumea se lupt�. Î�i ap�r� p�mântul lor. A 
fost cointeresat� conducerea Rusiei, acolo, într-adev�r, sunt bog��ii 
neutilizate. Acolo sunt mun�i, dar în mun�i întotdeauna sunt bog��ii. Iat� 
Uzbekistanul are aur, a�a �i în Afghanistan este ceva, acolo îi atr�gea �i pe 
americani, i-au �i ei peste urechi, noi nu auzim… au s� p��easc� multe 
nebunii cu ei. Aceia, ca �i cecenii, tot îs r�zbun�tori dac� îi ucid, dar ei, 
Slav� Domnului, au bombardat acolo oleac�. Le-au construit, iat� c� �i pân� 
acum, a ar�tat la TV, hidrocentrale, lumin� le d�deau.  

I. X. – Cum a�i sim�it atitudinea popula�iei b��tina�� fa�� de 
soldatul sovietic? 

I. G. – În primul rând kupi-prodai170, s� cumpere. Nu consideram c� 
eram eliberatori acolo. Se sim�ea c� noi nu suntem pe p�mântul nostru �i c� 
ei sunt acas�. Ne întâlneam, vorbeam cu ei. Ne mai în�elegeam, iat� la Anul 
Nou ne-am întâlnit la… ne-am dus acolo la un râu. Ei �tiau c�-i Anul Nou, 
la ei Anul Nou e pe 15 martie. Ei ziceau: budet buzam, buzam. �i pe ei îi 
înv��au ruse�te �i el mai �tia de a lor, pe urm� mai traduce, mai spunea. 
Adic� salut, o s� fie… Se d�deau Za otvagu, Za boievâie zaslughi, Krasnaia 
zvezda. Î�i trebuie ordinul acela, s� te caliceasc�? Nu c� vecinul meu a venit 

                                                 
170 Rela�ii comerciale. 
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cu Krasnaia zvezda. Peste un timp aud, în primul zvod (peste fiecare or� 
ie�eam la leg�tur� cu batalionul) a disp�rut de la post. �i taman acela. �i cu 
automatul, o luat c� l-o pus, într-o pe�ter�, nu �tiu ce acolo, l-a �inut dou� 
zile.  

I. X. – Componen�a na�ional� a ofi�erilor, solda�ilor? 
I. G. – Cam to�i erau ru�i. Era un plutonier din Moldova. Când m-

am dus eu, moldoveni erau vreo patruzeci în tot regimentul, erau mai mari 
decât mine cu jum�tate de an. Moldovenii no�tri îs muncitori �i ascult�tori, 
nu erau a�a, de ce nu-i luau pe ceceni �i pe ai�tia, dar ei îs mai… 
neascult�tori, mai… noi n-am avut uzbeci, cazaci, tadjici, în fiecare 
regiment era câte un tadjic, ca traduc�tor, ciubi, cum ziceam noi, nu erau la 
noi.  

I. X. – Din ce cauz� nu erau, doar au aceea�i apropiere 
lingvistic�? 

I. G. – Era un tadjic. El spunea c� i-a povestit cineva c� bunicul s�u 
era acolo; a fugit înc� cu basmacii �i nu �tiu ce… �i un armean a fugit. Pân� 
la urm�, ajunsese la urechile Sec�iei speciale �i l-au trimis în Uniunea 
Sovietic�. 
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„A SCHIMBAT ELICOPTERELE CUM MUL�I SCHIMB� 

MA�INILE, DAR NU DIN CAUZ� C� ERAU VECHI �I NU 
LE PL�CEA, DAR DIN CAUZA C� ERA DOBORÂT” 

 
Golub Sergiu – coleg de facultate cu Leonid Vâlcu. Martor al unor 

relat�ri ale combatan�ilor afghani. La data interviului era lector universitar. Interviul a 
fost realizat în 15 februarie 2002 în Cluj-Napoca. Caseta nr. 15/I. 

 
Leonid Vâlcu – cel mai mediatizat caz a unui fost combatant 

originar din RSS Moldoveneasc� convertit la islam, catalogat ca ,,disp�rut 
f�r� urme la 04.10.1984, în provincia Parvan”171. ,,Am acceptat islamul nu 
în calitate de profund� concep�ie personal�, ci ca �i o �ans� de a supravie�ui 
spiritual �i fizic.” Unul dintre camarazii lui L. Vâlcu a fost omorât, deoarece 
,,î�i permitea familiarit��i exagerate, manifestând ireveren�� fa�� de 
Coran”172. L. Vâlcu a primit �i un nume musulman, potrivit canoanelor 
credin�ei – Azizola. A studiat limba persan�, araba (pentru a citi Coranul), 
engleza �i franceza. Din cauza lipsei de profesori, a �inut cursuri de algebr� 
��ranilor �i copiilor. În captivitate a realizat diverse noti�e referitoare la 
experien�a afghan�. În anul 1989, din Belgia, a reu�it s� transmit� rudelor 
informa�ii c� este în via�� (unii l-au considerat mort), iar în martie 1993 s-a 
repatriat, dup� aproximativ nou� ani de captivitate. A studiat un an la 
Universitatea ,,Babe�-Bolyai” din Cluj-Napoca (toamna 1993 – vara 1994). 
A emigrat în Occident. Stilul de via�� musulman a fost men�inut �i dup� 
revenirea acas�. Cazul Leonid Vâlcu a suscitat diverse controverse în opinia 
public�. În unele documente ale serviciului de informare al URSS era 
considerat tr�d�tor, de aceea urma s� fie ,,capturat de urgen��, iar în cazul 
când acest lucru era imposibil de realizat urma s� fie lichidat fizic”173. Unele 
referin�e invoc� date despre implicarea lui L. Vâlcu în asasinarea 
prizonierilor de r�zboi sovietici, actualmente fiind etichetat cu implicarea în 
mi�carea taliban�174.  

 
                                                 
171 Departamentul Administrativ-Militar al Ministerului Ap�r�rii din Republica Moldova. 
172 Aleksandr Thorov, Azizola. Interviu la rug�mintea cititorilor, în Chi�in�u. Curierul de sear�, 
10.04.1993, p. 3. A se vedea �i L. Krutakov, Rodina-mati uznala propav�ih sînovei. Oni ee ne uznali, în 
Komsomoliskaia pravda, 10.03.1993, p. 3; Din prizonierat întors acas�, în Moldova Suveran�, 13.03.1991, p. 1; 
Stan Lipcanu, O întoarcere din r�zboi dup� nou� ani de str�in�tate, în Chi�in�u. Curierul de sear�, 
13.03.1993, p. 1. Vezi �i interviul cu Nicolae Amelicichin.  
173 S. Scripnik, Ryjeborodyj Aziz-iulllo (ocerk) 26.06.2005, în http://www.afghan.da.ru (accesat în 
14.09.2005). 
174 Ibidem. 
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I. X. – O mic� prezentare. 
S. G. – Sergiu Golub, lector universitar. 
I. X. – Cum l-a�i cunoscut pe Leonid Vâlcu? 
S. G. – L-am cunoscut în 1993, în toamn�, am fost colegi de grup�, 

în anul preg�titor. L-am v�zut dup� vreo lun�. El st�tea în c�minul 16. Ne-
am v�zut cred c� prima dat� la ore – unul micu� de statur�, sub 1 metru 70, 
un metru �aizeci �i ceva, cu b�rbu�� din asta stil oriental, era musulman, 
convertit deja, foarte lini�tit. Eu nu �tiam despre el nimic, istoria lui �i a�a. 
Am aflat de la colegii lui de camer�. Pe urm� am aflat, cred c� a fost eliberat 
ori în anul acela, ori cu un an mai înainte, înc� era destul de proasp�t� 
istoria lui. Dup� asta ne-am întâlnit noi odat�, cred c� în prim�var�, ne-am 
întâlnit a�a la un pahar de vorb�. Nu consuma alcool pentru c� era 
musulman �i ne-a mai povestit el tot felul, dar mai mult mi-au povestit 
colegii lui de camer�. El era foarte timid, foarte retras, nu prea intra el în 
mari discu�ii. Ne-a povestit tot felul de chestii. Am în�eles c� a stat 9 ani, 
ceva de genul acesta, în Afghanistan, Pakistan, Siria, se muta tot timpul a�a. 
A povestit cum a fost prins. A fost înrolat în armata sovietic�, în 
Afghanistan, 18 ani, nu mai re�in acum, o luptat ceva n-a luptat. Chestia c� 
a mers dup� ap� s-o umplut vasele, când s� se ridice s-a „întâlnit” cu 
automatul kala�nikov la ceaf�, l-a luat b�ie�ii, nu mai re�in acum ori i-au 
omorât atunci, ori era singur. Adev�rul c� l-au prins, l-au dus la baza lor 
dup� asta s-o… o început s� ne povesteasc� a avut parte de b�t�i, în 9 ani a 
avut parte de toate – de la b�t�i, maltrat�ri, altfel de chestii pân� la gesturi 
chiar �i de la popula�ia civil�, îl b�teau, îi aruncau cu pietre, dar al�ii veneau 
�i îl hr�neau, plus c� parc� era un medic care avea grij� de ei; erau 
reprezentan�i de la Crucea Ro�ie, englezi, parc� spunea el, sau nu mai �tiu 
care erau accepta�i de comunit��ile celea ale lor care aveau grij� de ei cât de 
cât. Au fost b�tu�i a�a, maltrata�i pu�in timp de la început dup� asta erau 
muta�i ve�nic, erau mul�i erau 10 sau câ�i acolo? Bine, de fiecare dat� erau 
schimba�i. Cred c� cea mai mare perioad� au fost în Siria. El a spus c� 
cuno�tea persana în propor�ie de, cum spunea el, în exprimarea lui de 98%, 
practic la perfec�ie: persana. A fost convertit. El spune c� s-a convertit 
singur, din proprie ini�iativ� la musulman �i numele trebuia s� fie botezat în 
numele lui musulman, cred c� era Azizola, dac� nu m� gre�esc…, el aici 
evita s� fie numit, c� ai�tia au aflat �i tot îl numeau a�a – Azizola, Azizola �i 
el era foarte discret, nu-�i afi�a faptul c�-i musulman. El a povestit a�a, 
colegii de camer� �i aceia uneori întreceau m�sura, mai f�ceau fel de fel de 
glume pe seama lui. Am în�eles c� a primit apartament în Chi�in�u, dac� s-a 
f�cut atâta zarv� �i a�a a fost mediatizat. Era c�s�torit, numai �tiu dac� dup� 
ce s-a întors sau a fost c�s�torit înainte. De copil nu-mi aduc aminte, cred 
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c� nu avea sau poate ar fi avut. A stat numai un an la Cluj. În � 94, în var� a 
plecat, a plecat pe la Chi�in�u, nu mai �tiu soarta lui de dup�. A f�cut anul 
preg�titor, se recuno�tea c� era greu pentru el, se descurca destul de greu. 

I. X. – �i din punct de vedere lingvistic se descurca greu? 
S. G. – Nu, lingvistic nu, cuno�tea bine româna, nu asta era 

problema. Nu se sim�ea în primul rând în apele lui. El o venit a�a, cred c� a 
fost trimis de careva: Hai, mergi în România! Ceva de genul ista, plus c� avea 
familie acas�, nu era dispus, a stat nou� ani, nu mai vrea s� stea înc� 5 în 
plus, tot a�a separat. A f�cut anul preg�titor apoi a plecat acas�, dup� aia n-
am mai auzit nimic de el… 

I. X. – Din discu�ii, el a spus presei c� vrea s� scrie ni�te c�r�i 
privitor la momentele când el a fost prizonier acolo. N-a adus tema 
asta în discu�ie? 

S. G. – Cred c� atunci nu se gândea el la aceasta. Erau prea 
proaspete evenimentele, nu re�in a�a ceva, nu era a�a semnificativ, nu 
discutam noi probleme de genul acesta. În general el evita toate temele 
acestea, numai a�a când ob�ineai încrederea lui mai povestea una, alta. În 
general era foarte retras, foarte t�cut, nu intra în discu�ii, polemic�. Totu�i �i 
religia asta e destul de strict�, sever�, nu mânca carne de porc, nu 
întrebuin�a untur�, nu fuma, nu consuma alcool. Cred c� s-a pus o 
amprent� destul de puternic�, fiindc� deja fiind în libertate, eliberat de un 
an �i ceva, c�s�torit, nu mai �tiu a rezolvat conflictul cu so�ia, fiindc� so�ia 
era de acolo, am v�zut chiar ceva poze cu ei. Era musulman convins… a 
fost cred c� prelucrat psihic pân� a ajuns, el spunea c� a fost din proprie 
ini�iativ�. Avea, probabil, copil, fiindc� tot timpul îl râdeau c� copilul avea 
mai mult nume musulman, numai �tiu cum îl numeau. La vârsta lui, dup� 
ceea ce a avut de suferit…, a preferat s� mearg� înapoi. 

I. X. – Mi-a�i povestit ni�te întâmpl�ri cu ni�te cunoscu�i…  
S. G. – Era o cuno�tin�� de-al fratelui, el era mult mai în vârst� din 

genera�ia lui fratele meu… 
I. X. – Cam ce perioad�? 
S. G. – � 89, cam dup� � 90. El era pilot de elicopter de lupt�, nu de 

transport, era destul de în vârst�, cred c� a stat o perioad� mai îndelungat� 
în Afghanistan. A plecat prima dat� înrolat în armat�, 2 ani, dup� asta s-a 
întors acas�, a avut probleme în familie, probleme sentimentale… a hot�rât 
s� plece, s-a angajat acolo, tot pe elicopter, o venit înapoi. A spus c� a 
schimbat elicopterele cum mul�i schimb� ma�inile, dar nu din cauz� c� erau 
vechi �i nu le pl�cea, dar din cauza c� era doborât. A schimbat dou� sau trei 
elicoptere. Tot ne povestea c� avea un papagal care îl �inea tot timpul pe 
um�r – Ke�a, era dintre acei care reproduce vocea uman� �i care spunea: 
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Ke�a vertaliocik175. A avut probleme cu vederea, a fost contuzionat: c�zând de 
trei ori cu elicopterul, î�i dai seama, a avut probleme de s�n�tate. 

I. X. – Ceva subiecte care au fost atinse de el din Afghanistan? 
S. G. – El era strict pilot pe elicopter, el nu lua prizonieri, el decola 

de la baz�, mergea la obiectiv, bombarda, dup� aceea povestea despre 
câteva transporturi – GRUZ-300, a�a era flancul lor, sistemul de zi f�cea 
câteva transporturi. GRUZ-200 erau r�ni�ii de pe câmpul de lupt�. Pe urm� 
povestea despre via�a lor acolo. În primele dou� s�pt�mâni cred c� o l�sat 
dracului bocanii �i o scris acas� la p�rin�i, la rude s� le trimit� adida�i. În 
Afghanistan totul era pe eficien��, pe supravie�uire, a l�sat bocanii �i au luat 
adida�i, tot ce au vrut în loc de hainele celea fiecare �i-o luat pulovere, era 
frig… armata era foarte prost dotat�, preg�tit�, era uniforma. Ofi�erii au 
l�sat to�i epole�ii, standardul era cu stelu��…erau pl�ti�i luneti�tii afghani 
pentru aceasta… au prins odat� unul, aveau caie�ele la ei care indica fiecare 
stelu�� cât e rangul �i cât cost�, în dolari, deci fiecare – cu cât era mai sus 
rangul cu atât mai scump costa capul lui în dolari. Mi-a spus c� dac� îi avea 
în vizor pe to�i, niciodat� nu-i împu�cau pe solda�i a�a, erau interzise toate 
gesturile astea de onor…, pentru a nu ar�ta c� este ofi�er... Când ajungea la 
88 de victime, sau ceva de genul acesta, primeau un premiu, avea o 
semnifica�ie. Cred c� era în anul � 89, era înc� proasp�t�… Avea probleme, a 
avut contuzii… droguri se drogau… sub ochiul ofi�erului.  

I. X. – Drogurile din ce cauz� le utilizau, din discu�iile cu 
b�ie�ii? 

 S. G. – Stresul… mai ales cei din linia întâi… nu rezistau psihic, �i 
b�utur�… El de pild� s-a adaptat destul de greu, nici nu mai �tiu acum pe 
unde-i, nici pe el nici pe frate-s�u, s-a adaptat foarte greu. Am re�inut c� 
odat� într-o sal� de biliard a fost provocat, el sau altul care venise din 
Afghanistan, ca s� nu s� se gândeasc� mult o scos grenada din mân�, i-a 
scos inelul. To�i au r�mas tablou, chiar vecinul meu a spus c� de fric� s-a 
ascuns în WC. În sal� erau vreo 20 de oameni �i aista st� cu grenada în 
mân�, nici s� ie�i nici s� intri, pân� l-au imobilizat ace�tia, i-au imobilizat 
mâna, i-a luat unul grenada, dar, fiindc� a scos inelul, î�i dai seama, a mers �i 
o aruncat grenada pe malul Nistrului, dup� asta, noi înc� eram mici, ne-am 
dus s� vedem groapa de la explozie. Î�i dai seama c� un om care de la o 
simpl� interpretare verbal�, tot cu prietenii lui s� scoat� grenada, scoate 
inelul �i îi amenin�� – care era substratul psihologic? Dup� asta a disp�rut. 
Foarte mul�i au luat calea cvasiorganiza�iilor mafiote r�ket, drumul Ucrainei, 
Poloniei, României. To�i au probleme de comportament, mai ales de 

                                                 
175 Ke�ea e aviator. 
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reintegrare în societate. Din câ�i �tiu �i am cunoscut absolut to�i aveau 
probleme de reintegrare în societate. Aceea�i societate care i-au întâmpinat 
cu flori dup� dou�–trei s�pt�mâni nu au mai avut nevoie de ei.  

I. X. – Despre preg�tirea militar�? 
S. G. – Erau tot felul de exerci�ii… erau antrena�i s� mânuiasc� 

armele albe sau trebuiau s� se apere de mere, care erau aruncate în ei. Dup� o 
perioad� de preg�tire, merele au început a fi înlocuite cu pietre. Astfel, 
vrând-nevrând încercai s� te ascunzi, nu-i pl�cut s� prime�ti o piatr� de aia 
în frunte. 
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„SINGURI NE-AM T�IAT CREANGA DE SUB PICIOARE” 

 
Ilciuk Igor Ivanovici – n�scut în anul 1934, în ora�ul Vini�k, RSS 

Ucraina. Studii �i activitate profesional�: �coala militar� (1954–1957), Academia 
militar� (specializarea Diploma�ie), ofi�er în cadrul armatei sovietice din Republica 
Democrat� Germania, Turkmenistan, Uzbekistan, Chi�in�u. În Afghanistan (1983–
1984) a fost �eful serviciului de cercetare din cadrul Armatei a 40-a. La data 
interviului era colonel în rezerv�. Interviul a fost realizat în 3 decembrie 2002. Casetele 
nr. 49/II, 50/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
I. I. – Familia, numele �i pronumele îl cunoa�te�i (Iliciuk Igor 

Ivanovici – n.n.). M-am n�scut în regiunea Vini�k, în anul 1934. Am 
absolvit �coala, un an am lucrat în colhoz secretarul sovietului s�tesc. În 
1954 am intrat la �coala militar�, am terminat-o în anul � 57. Am devenit 
ofi�er �i am lucrat în corpul militar al armatei sovietice în Germania. Acolo 
cca 7 ani am slujit. Dup� aceea am reu�it la Academie, dup� Academie am 
intrat în armat�, am slujit în Turkmenia, în Uzbekistan, aici în Chi�in�u, în 
Orientul Apropiat cca 4 ani. Dup� Orientul Apropiat, am ajuns în 
Afghanistan. M-am îmboln�vit un pic �i din nou m-au îndreptat în 
Chi�in�u. Din � 86 am fost trecut în rezerv�. Iat� a�a o mic� istorisire. 

I. X. – Acum despre Afghanistan, cum a�i ajuns acolo? 
I. I. – Noi to�i eram militari �i atunci nu întrebau dore�ti sau nu 

dore�ti? Desigur, noi candidatura o alegeam, mai participa �i Statul-major. 
Se alegea mult timp �i eu am nimerit în aceast� func�ie. 

I. X. – În ce an a�i participat în Afghanistan? 
I. I. – � 83 – � 84. Am fost nevoit… acolo era greu, foarte greu era.  
I. X. – Era o greutate psihologic�? 
I. I. – Era foarte intens�. Am fost �eful Serviciului de cercetare din 

cadrul Armatei a 40-a. De aici �i o responsabilitate mare: selectarea, 
prelucrarea, �edin�e. Serviciul nostru de cercetare era puternic. Erau toate 
cele necesare func�ion�rii unui sistem de informa�ii. În leg�tur� cu aceasta 
am mers prin toat� �ara, s� conduc �i s� convoc. Nu eu personal convocam, 
aveam subalterni care organizau �i-mi raportau. Dar trebuia s� conduc 
nemijlocit �i s� particip la administrarea acestor unit��i. Se întâmpla s� dorm 
câte dou�–trei ore pe noapte, greu a fost. Serviciul de cercetare e cercetare... 
Informa�ie era foarte mult�, dar aceast� informa�ie trebuia selectat�, pentru 
c� era foarte mult� dezinforma�ie. Aceasta depindea de nivelul de preg�tire 
al oamenilor no�tri, cum lucrau ei acolo, totul era legat de riscul vie�ii, 
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în�elege�i? A fost mult� dezinformare, dar trebuia selectat� �i raportat� în 
fiecare diminea��, la ora 5 diminea�a, cam o or�, o or� �i jum�tate. Nu 
reu�eam s� iau masa �i o nou� organizare, iar��i rapoarte, acolo era 
conducerea noastr�, moscovit�. Era mare�alul Sokolov, eu în fiecare 
diminea�� mergeam în Statul-major, raportam în componen�a conducerii. 
Aici se luau hot�râri pe marginea rapoartelor mele. Prin ce metode s� 
înfrângem bandi�ii. Ce metode propuneam noi, acele mijloace de distrugere 
erau aplicate. �i iat� a�a… în toat� ziua. Niciun fel de zi liber�, nicio 
s�rb�toare, în toat� ziua.  

I. X. – Ce metode de contrainforma�ii foloseau du�manii? 
I. I. – Se foloseau toate posibilit��ile. De exemplu, cum du�manii 

foloseau presa? La ei se publicau ziare…, de genul Krasnaâ zvezda (editat de 
Ministerul Ap�r�rii al URSS) sau Komsomol‘skaâ pravda, te uitai era exact ca al 
nostru, editându-se în întregime, dar con�inutul era o insult� la adresa 
armatei noastre, sistemului nostru, împotriva la tot. F�ceau presa aceasta în 
Pakistan �i apoi o aduceau acolo. Era r�spândit� printre solda�ii no�tri, 
militari. Era �i Serviciul de cercetare tehnic. Deseori prindeam posturi de 
radio, care emiteau în limba rus�, erau dezinform�ri împotriva armatei 
noastre, împotriva sistemului nostru, era orientat totul împotriva noastr�. 

I. X. – Era un r�zboi psihologic? 
I. I. – Da. Acesta era un factor puternic la ei. Era o dezinformare 

foarte bine pus� la punct. Ei vedeau unde erau repartiza�i solda�ii no�tri, 
grupe sau al�i oameni de-ai no�tri. La pia�� te puteai informa foarte bine. 
Acolo erau preferate �i multe calomnii. Fie c� a mers o ma�in� de-a noastr�, 
ceva s-a întâmplat, deodat� din aceasta f�ceau diverse interpret�ri, ei puteau 
face a�a ceva. Era o dezinformare total�. D�deau în mod special câte o 
informa�ie de aceasta cerceta�ilor no�tri. Deodat� se vedea, dac� venea un 
om nou, în sat, spre exemplu, sau în ki�lak, deja tot ki�lakul �tia c� tu e�ti un 
om nou �i informa�ia despre acest om se transmitea fulger�tor. Ei special îi 
spun o dezinformare. De exemplu, am efectuat o opera�ie. Ini�ial aveam 
rela�ii bune cu Ahmad Shah. El verifica o mare parte din Panjshir. Aveam 
cu el o în�elegere. Noi nu-l vom atinge, trupele noastre nu vor intra acolo, 
nici avioanele, cu condi�ia c� el nu va face incursiuni (bandele lui) asupra 
pozi�iilor noastre. 

I. X. – Aceste în�elegeri erau scrise sau pur �i simplu verbale? 
I. I. – Din grupa de tratative a participat adjunctul meu. Acolo era 

agentul din Statul-major al lui. În Panjshir erau dou� localit��i. Una se 
nume�te Ruha, iar alta, i-am uitat denumirea. În aceste localit��i se aflau, cu 
permisiunea lui, unele grupe mici de ale noastre, ofi�eri cu cei de la 
transmisiuni, observatori asupra activit��ii lui �i ne transmiteau, dar 
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observatorii erau pu�i cu permisiunea lui, c� el nu va interveni asupra 
noastr�. La pia��, al�i oameni, afghani, care au v�zut c� noi aveam sta�ii, au 
imputat o dezinformare c� Ahmad Shah vrea s� intervin� asupra noastr�. 
Dar noi, evident, efectuam preg�tiri, ca s� respingem aceste incursiuni. A�a 
dezinformare din partea lor era mult. Aceste tratative erau semnate pe o 
perioad� limitat�, pân� în prim�vara anului respectiv. Termenul a expirat, 
dar conducerea local� zice de ce negocia�i cu Ahmad Shah, lichida�i-l. 
Ahmad Shah e bandit. Babrak Karmal era, mai erau �i al�i conduc�tori, nu-i 
mai �in minte, înainte îi �tiam bine, �i mini�trii lor, le-am uitat familiile. Am 
preg�tit o opera�ie ca s� distrugem aceast� band� în frunte cu Ahmad Shah. 
Am început s�-l c�ut�m, �i nu-l puteam g�si. Zic: el e aici. Primim 
coordonatele, dar acolo nu-i. Zic: da, a fost, cu câteva ore în urm�, dar a plecat. 
Ne ducem îndat� acolo. Venim acolo, dar el nu este. Iar��i dezinformare. 
Timp de o zi erau 7–10 informa�ii de acest gen: el a fost acolo, �i el nu mai 
este. A�a c� din partea lor era un lucru bun, dezinformarea. Desigur, 
afghanilor nu le-ar fi trecut prin cap, dac� lor nu le ajutau Pakistanul, 
americanii, chinezii. Foarte mult le-au ajutat.  

Noi aveam a�a-numita Sec�ia 6, contrapropagand�, ei aveau �i 
tehnica lor de contrapropagand�, �i pres� aveau, dar insuficient utilizat�. 
Povestesc un caz. Ne-am adunat s� facem opera�ia Cerekhar, de la ora�ul 
Cerekhar împotriva du�manilor, la hotar cu Panjshir. Am adunat aceast� 
maculatur�, diverse foi, reviste, frumoase. În limba uzbec�, în limba lor, în 
fari, persan�, în limbajul imaginilor, cum tr�iesc la noi oamenii. Trebuiau 
aceste foi volante ca s� fie r�spândite undeva din avioane. Au adus un cort. 
Au aruncat, dar a�a �i n-au terminat, nu a decurs cum trebuia. Au început s� 
fac� focul, pentru c� era frig, sau se mai folose�te pentru alte scopuri 
aceast� hârtie. Dar acolo unde trebuia s� fie aruncat�, nu a fost. De aici �i 
ineficien�a ac�iunii. Mai era �i un alt factor. Popula�ia era analfabet�. Era 
unul la o sut� care putea citi. Imaginile puteau fi v�zute, dar ce era scris? 
Este o popula�ie analfabet�. Trebuia s� expunem o informa�ie sonor�.  

I. X. – A�i ar�tat �i filme? 
I. I. – Filme am ar�tat în locurile accesibile, dar nu �i în localit��i. Eu 

nu cunosc nicio localitate unde am proiectat filme. Acolo era periculos 
pentru a�a chestiuni, puteau muri oameni. Petreceam anumite ac�iuni ca 
deta�amente de ajutor pentru popula�ia local�; acolo intrau medici, 
profesori, propagandi�ti. Oameni care cuno�teau limba dari. Ace�tia 
mergeau dintr-un ki�lak în altul. Medicii acordau ajutor. Oamenii aveau 
nevoie de ajutor medical. Îns� obiceiurile lor vechi le interziceau acest 
ajutor, oamenii se temeau. Noi am condus o opera�ie, cu înc� un colonel. 
Au intrat în cort unde tr�iesc localnicii. Un copil mic plânge, ce se întâmpl�, 
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moare. Au fost chema�i medicii, fetele noastre au venit, au luat acest copil, 
dar el urechile sunt unse cu tizic, cineva a g�sit aceasta ca o solu�ie. �i 
copilul, desigur, �ipa. Fetele l-au luat, l-au cur��at, l-au uns cu o crem�, �i 
copilul s-a mai lini�tit. Localnicii au v�zut c� noi nu suntem lupi, nu suntem 
du�mani, noi suntem buni, facem fapte bune. Erau foarte recunosc�tori �i 
aceasta foarte bine se transmitea mai departe, la al�i oameni. Iaca a�a fapte 
f�ceau oamenii no�tri.  

I. X. – Era diploma�ie popular� cu du�manii, inclusiv cu 
Ahmad Shah? 

I. I. – Raionul pe care îl ocupa el (Ahmad Shah Massoud – n.n.) era 
foarte bogat în lazurit. Se poate spune c� la el în min� lucrau sclavi. Printre 
ei lucrau �i prizonieri – solda�i �i ofi�eri de-ai no�tri. Extr�geau acest lazurit, 
care e foarte scump, un kg costa 350 de dolari americani, foarte frumos, 
care era transportat cu animalele în Pakistan, unde era vândut. Pentru 
acesta primeau bani, care evident se împ�r�eau. Acolo nu era numai Ahmad 
Shah, ci multe bande, între care se împ�r�ea lazuritul. Eu �tiu c� erau 7 
partide: Societatea afghan�, o conducea Rabanni, dar pân� la aceasta, Societatea 
afghan� islamic� Huzbeghin etc., acum nu le mai �in minte. Erau 7 partide de 
acest fel. �i fiecare partid avea banda sa, forma�iunile sale, care se aflau în 
Pakistan �i de acolo transportau.  

I. X. – Aceste bande luptau împotriva Uniunii… sau...? 
I. I. – Împotriva noastr�, dar… �i împotriva lor. Apropo, unul din 

scopurile noastre era nu ca s� organiz�m s� se confrunte între ele. Multe 
erau a�a… în fiecare zi… uite a�a o band� au atacat-o pe alta, pentru noi 
aceasta era bine, pentru c� sl�beau rezisten�a. Acolo erau multe bande de 
acestea. Bandele care treceau de pe teritoriul Pakistanului în Afghanistan 
acolo �i activau. Veneau în ki�lak �i luau impozit de la popula�ie, ace�tia se 
duceau �i sosea alt� band�. Locuitorul pa�nic nu mai �tia ce s� fac�. Zic: 
ast�zi au fost unii �i au luat, iar al�ii poimâine. La noi, de altfel, în timpul Marelui 
R�zboi Pentru Ap�rarea Patriei, exact a�a era. Când eram mic, noaptea 
veneau la noi acas�, bunicul se treze�te �i întreab�: Pentru cine? Pentru puterea 
sovietic�? Mai erau �i alte grup�ri. Erau �i partizanii no�tri, �i to�i luau; au 
venit partizanii no�tri, au luat de la bunicul un cojoc, papucii, ceva c�lduros. 
Noaptea au venit du�manii au luat sl�nin�, au luat pâinea �i altele, dup� 
aceea au venit al�ii. �i acolo era la fel. A venit banda aceea: d�. Alta: d� 

Se împ�r�eau în felul acesta. �i gruparea lui Ahmad Shah se 
împ�r�ea în raioane unde avea influen��. Acolo sunt multe triburi, triburile 
caruheli... Eram în conven�ie în a�a plan cu ei. Trebuiau s� asigure paza 
liniilor de electrotensiune. Ele treceau pe teritoriul unde locuiau aceste 
triburi. Noi cu ei ne-am în�eles, cu conduc�torii acestor triburi. Nu vor 
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interveni asupra acestor linii �i nu vor permite �i altor bande ca s� distrug� 
liniile de transmisiune, s� o distrug� sau altceva. Erau astfel de în�elegeri.  

I. X. – Dar metode de înscenare a unor ac�iuni împotriva 
sovieticilor erau? 

I. I. – Erau, dar foarte rare. Erau.  
I. X. – �i contrapropagand� pe fundal religios? Cu scene de 

kamikaze? 
I. I. – Cu kamikaze nu am v�zut le ei. Nu-mi amintesc niciun caz. 
I. X. – Fanatismul religios? 
I. I. – Sunt foarte devota�i credin�e. Foarte dureros reac�ioneaz� 

când cineva nu le tolereaz� religia… De exemplu, în procesul de 
înmormântare la cre�tini este simbol crucea, la ei se fixeaz� un b��, o 
crengu�� cam de 3 m, de care este prins un petic de stof�. Dac� e de culoare 
verde, înseamn� c� cel înmormântat nu are r�t�cire �i nici du�mani pe 
p�mânt. Poate s�-�i continue lini�tit via�a de veci. Culoarea ro�ie 
simbolizeaz� faptul c� el are du�mani de sânge �i rudele lui sunt obligate s� 
se r�zbune pentru el. Rubedeniile se str�duie s� realizeze acest deziderat. 
Solda�ii no�tri, dac� �edeau lâng� cimitir, lemne nu erau, trebuia de aprins 
rugul, nu �tiau de aceste datini, de aceea adunau o crengu��, un gunoi 
oarecare sau aceste be�e �i încingeau focul. Afghanii dac� vedeau a�a ceva 
considerau c� este un p�cat groaznic asupra noastr�. Gre�eala noastr� a 
constat în faptul c� noi pu�in i-am înv��at, ne�tiind singuri modul de via��, 
obiceiurile, tradi�iile acestui popor, de aici �i una din pricinile înfrângerii 
noastre acolo. �inutul este foarte bogat, dar neexplorat, acolo sunt foarte 
multe bog��ii subp�mântene. P�duri sunt foarte pu�ine, dar la r�s�rit, spre 
Pakistan, acolo sunt multe citrice, subtropice, cre�te tot. Chiar solda�ii 
no�tri, în Jallalabad, s-au ocupat cu strângerea citricelor. Adunau �i grenade, 
�i grepfruturi mari, portocale. Localnicilor le f�cea pl�cere când erau ajuta�i, 
când se acorda ajutor, erau foarte s�raci.  

I. X. – Ce informa�ii puteau furniza prizonierii de r�zboi? 
I. I. – Erau traduc�tori speciali, corturi speciale, organizam �i 

primeam informa�ii. Dar ei, la început, îi omorau pe to�i, î�i b�teau joc, 
foarte crud, pe urm� au în�eles c� nu fac bine, po�i avea folos de la ei. Au 
început s�-i clasifice, unii prizonieri care…, la noi atunci era confruntarea 
cu capitalismul, prizonierii no�tri erau du�i în Occident – Olanda, Belgia, �i 
ei se eviden�iau prin compromiterea armatei noastre. Pe urm� au în�eles c� 
pot s�-i foloseasc�, deoarece ei luau arme de-a noastre, dar au fost �i cazuri 
c� se duceau regimente de-a noastre se predau la ei, la du�mani. Nu a 
noastre, dar a lor, ale alia�ilor. Dar tehnica era a noastr�. Tehnica se defecta, 
dar acolo era foarte intens explorat�…, nimereau în prizonierat speciali�tii 
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no�tri. Solda�i care se descurcau în tehnic� puteau s� o repare. Chiar 
Ahmad Shah avea un atelier special unde se reparau sta�ii radio, de-ale 
noastre, antiaeriene, automobile, automate. La al�i bandi�i se afla în Pakistan 
mult� tehnic� de-a noastr� de trofeu. Ace�ti oameni reparau tehnica. Iat� o 
metod� de contrapropagand� pentru repara�ia tehnicii. Solda�ii no�tri erau 
descurc�re�i, puteau preg�ti de mâncare sau s� repare o sta�ie �i s� împu�te, 
îi înv��au. Au fost a�a cazuri, e drept c� aceasta nic�ieri nu se vorbea, c� 
unii, de partea noastr�, care treceau la ei…, dezertau…, deveneau acolo 
comandan�i, se converteau la islam �i se c�s�toreau. �i acum mai sunt în 
Pakistan care au plecat acolo �i au r�mas. Era un comandant Poloiu, era 
tadjic de na�ionalitate, a trecut de partea lor. S-a convertit la islam, ei i-au 
încredin�at o anumit� conducere �i el s-a c�s�torit cu o afghan�, apoi cu 
alta, dup� Coran poate avea patru so�ii. S-a c�s�torit cu una, apoi a 
împu�cat-o, s-a c�s�torit cu alta. A intervenit fratele lui, �i pe frate l-a 
împu�cat. S-a c�s�torit cu a treia so�ie. Era foarte violent cu prizonierii 
no�tri care au nimerit acolo. Au fost mai multe încerc�ri ca s�-l prindem. 

I. X. – Erau radiosta�ii acolo, ca Europa Liber�? 
I. I. – Aveau emisie.  
I. X. – �i ce informa�ie emiteau despre armata sovietic�? 
I. I. – Despre armata sovietic� erau diverse întâmpl�ri camuflate. 

Radiosta�iile lor, dar �i cele afghane �i pakistaneze, �i cele din Europa 
Occidental�, toat� propaganda antisovietic� se emitea.  

I. X. – Povesti�i-mi despre armata afghan�? 
I. I. – În armat� erau consilierii no�tri militari. Ce vreau s� spun 

despre armata lor? Osta�ii sunt foarte lene�i. Dac� un consilier de-al nostru 
nu-l impunea la o anumit� ac�iune, el d�dea afirmativ din cap, f�când totul 
cum considera el, dac� era ceva referitor la interesul propriu, li se 
deschideau ochii imediat. Da, aici trebuie, pentru c�-i personal. Ce era în 
comun, pu�in îi p�sa. Aceasta despre armat�. Din arme de ochire împu�c� 
excelent. De mici copii îi înva��. Din alte componente ale armatei, aviatorii, 
spre exemplu, erau buni, deservirea tehnicii era slab�, trebuia s� depui efort. 
Acolo clima e foarte interesant�. În Kandahar, spre exemplu, sunt 70 grade 
de c�ldur�. Acolo erau unit��ile noastre �i plecam des. Diminea�a înc� se 
mai putea, dar mai târziu era sufocant. Ofi�erii au f�cut ni�te gropi 
cimentuite, au turnat ap� �i stau în ap�, e fierbinte. Era un râu, avea 
pe�te…, apa e cristalin�…, era pe�te ro�u, se pescuia, dar la gust e 
asem�n�tor cu crapul nostru. Sunt foarte multe droguri, teribil. Cresc mac, 
care �i a�a cre�te, nu este nevoie s�-l cultivi, natura acolo a creat condi�ii, nu 
doar în Afghanistan, ci �i în Turkmenistan, Uzbekistan. Sunt multe lalele, 
mac. 
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I. X. – Foloseau du�manii drogurile împotriva armatei 
noastre? 

I. I. – A�a cazuri pu�ine cunosc. Dar ei tindeau. Desigur, încercau. 
Soldatul, care a tr�it în Moldova, îi este interesant s� o fumeze, e curios. 
Dar dac� îl folose�ti o dat�, de dou� ori, devii dependent. Au fost multe 
cazuri din acestea. �i din partea lui Ahmad Shah. În Panjshir acolo la ei 
cre�te mult�. Noi aveam garnizoane în Pul-i-Khumri etc. Ei vin acolo �i 
schimb�. Odat� am venit acolo cu comandantul unit��ii. Mergeam a�a prin 
ora�, în tanc. La un moment am constatat c� în ora� sunt mul�i solda�i de-ai 
no�tri, îl întreb pe comandant: De ce umbl� solda�ii no�tri? Îmi r�spunde c� 
ace�tia nu-s solda�i. – Dar cine? – Du�manii. Era noiembrie sau decembrie, 
era frig. Acolo e Hindu Kush, mun�i. E un frig aspru. Ei nu au diverse 
haine �i le schimb� cu ale noastre… �i papuci, �i cojoace, �i pantaloni 
c�lduro�i, �epci – totul. Fac schimb. Pe ce? Pe droguri. 

I. X. – Ce rela�ii erau între serviciul de cercetare sovietic �i cel 
afghan? 

I. I. – Ei aveau câteva haturi �i era o leg�tur�. F�ceam schimburi de 
informa�ii. Ce se referea la interesele lor noi le furnizam, dar ce ne interesa 
pe noi prezentau cu greutate sau d�deau o dezinformare. Începând cu 
Statul-major �i terminând cu solda�ii. Le era incomod s� refuze, dar 
spuneau tot ce le tr�snea prin cap. 

I. X. – Înseamn� c� aveau rela�ii strânse cu du�manii? 
I. I. – �i înc� cum. Cu informa�ia lor eram aten�i, am luat act, dar ce 

concluzii tr�geam era chestiunea mea. Voi reac�iona sau nu era problema 
mea. Nu puteam s�-i spun c� mint. În�elege-�i, doar luam act de aceast� 
informa�ie. Era o chestiune de etic�. Dar a�a erau aceste informa�ii. Dac� le 
transmiteai lor o informa�ie nu o puteau �ine în secret îndat� o transmiteau. 
�i o transmiteau aceluia la care se referea. Am dus o opera�ie împotriva lui 
Ahmad Shah Massoud în raionul respectiv. Înainte de a începe o opera�ie, 
popula�ia din acest raion î�i duc animalele din localitate, vaci, c�mile. 

I. X. – Erau folosite femeile în cercetare? 
I. I. – Nu. Nu aveam nicio femeie în cercetare. Înainte am citit, dac� 

îi dai unei femei o sarcin�, ca s� ob�ii anumite informa�ii, atunci va ac�iona 
în a�a mod încât se va îndr�gosti de du�man. �i apoi îi va povesti acestuia. 
Nu erau femei la noi. �i nu le foloseam.  

I. X. – Au fost cazuri de spioni mai speciali? 
I. I. – Erau ai no�tri, pe ei nu-i po�i numi ca spioni. Aici e serviciul 

de cercetare, prin noi trecea toat� informa�ia. Omul e curios: cei acolo, dar 
acolo? Unul, pur �i simplu, s-a interesat �i atât, dar al�ii… au fost �i oameni 
mai pu�in de încredere, aveau anumite foloase din aceasta. Au fost din acei 
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care veneau, aflau ceva întâmpl�tor �i transmiteau aceast� informa�ie 
du�manilor. A�i întrebat despre colaborarea cu serviciul de cercetare afghan, 
noi le transmiteam anumite informa�ii, de exemplu, preg�tim o anumit� 
opera�ie, trebuia s� conlucr�m cu ei. Planific�m ac�iunea, totul e pe hart�, 
este strict secret, �tiu doar trei-patru oameni, dintre care un afghan sau doi, 
împreun� cu noi, deoarece trebuie s� atragem �i armata lor. Când terminam 
planificarea opera�iei, vedeam c� Ahmad Shah, deja cu dou� s�pt�mâni 
înainte de începerea ac�iunilor militare, î�i prevenea popula�ia care fugea din 
aceste raioane. Noi veneam acolo, îns� nimeni nu mai era. Nici du�manii, �i 
nici popula�ia. Adic� se transmitea c� pân� pe data respectiv� trebuie s� 
p�r�si�i acest raion. Nu se respectau opera�iile în secret. Cum s� men�inem 
în secret dac� aveau interese reciproce? Dar ei puteau s� scurg� informa�ia 
care putea, uneori, se parvin� chiar �i din rândurile noastre. 

I. X. – Au fost cazuri mai speciale? 
I. I. – Au fost multe întâmpl�ri de acestea. �in minte c� diminea�a 

vine �eful Statului-major, generalul Semionov, apoi a slujit aici, în Tiraspol, 
a condus circumscrip�ia Odesa, era atunci �eful Statului, îmi zice: preg�te�te-
te, plec�m în Ulibohar. Am plecat cu înc� câ�iva ofi�eri, am ajuns în Ulibohar, 
acolo era un batalion din Alma-Ata, era �eful acestui batalion. Pe râul 
Panjshirului este un pod, era singurul loc unde se putea trece. Cineva a dat 
o dezinforma�ie comandirului batalionului, acesta era un cazac, au dat 
informa�ie c� podul va fi minat, dar podul se afla cam la 1,5–2 km de el. 
Dac� vor distruge acest pod atunci nu va trece nicio tehnic�, acolo este 
unicul loc de trecere. A hot�rât s� ia trei BMP, singuri s-au suit în ma�in�, �i 
noaptea, f�r� lumin�, s� vin� acolo, la acest pod �i s�-l blocheze, ca 
du�manii dac� vor veni s�-l distrug� s� le fac� o ambuscad�. Când ei se 
îndreptau spre pod din partea dreapt�, s-a produs o explozie puternic�. 
Comandantul mergea primul pe ma�ina sa, iar altele trei în spate. Se vedeau 
doar ni�te felinare ro�ii dup� care se orientau ma�inile din urm�. 
Comandantul mergea primul, din urma lui urm�toarea ma�in�, sistemul de 
frân� era defectat �i tr�gea ma�ina în partea stâng�. În ma�ina care venea 
dup� comandant, conduc�torul-mecanic se uita dup� luminile din fa�� �i 
mergea, dar pe el îl duce în partea stâng� �i deodat� trec pe lâng� o 
pr�pastie, dar solda�ii �i ofi�erii �edeau o parte în�untru în ma�ina BMP, dar 
o parte sus. Era noaptea, nu se vedea, ma�ina s-a r�sturnat �i to�i oamenii 
care erau acolo, 14–15 oameni, s-au pomenit sub ma�in�. Generalul m-a 
luat ca s� descurc�m acolo. Ajungem acolo. Ce puteam noi face? Am fost 
acolo, am discutat, ne-am descurcat. Am fost unde s-a întâmplat tragedia, 
un �uvoi de sânge. Solda�ii mor�i �i r�ni�i au fost transporta�i în avioane. 
Era o comand� special�, au preg�tit documentele, unul era din Moldova, 
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altul din Ucraina, unul din Nicolaev, din Ta�kent. Omul de serviciu sun� la 
al nostru, preg�ti�i avionul 200, avem cadavre. Ai no�tri pleac� seara la 
aerodrom, i-au luat pe mor�i cu Laleaua neagr�. Au fost a�a cazuri, 
Dumnezeule…  

I. X. – Lemnele la ei se cump�r�… 
I. I. – Da. Mergeai prin Kabul �i vedeai lemne t�iate, cântare. Acolo 

lemnele se vindeau. Acolo tot este. Au fost aduse bunuri din Japonia, 
Fran�a. RFG, Uniunea Sovietic�. Când era acest r�zboi zilnic colane de 
ma�ini, KAMAZ-uri, transportau frigidere, ma�ini de sp�lat, scaune, lemne, 
o coloan� întreag� mergea prin Kabul. Înainte era totul gratis, �i în toat� 
ziua. Câ�i bani am îngropat noi acolo? Doamne, Dumnezeule! Acum nu �in 
minte cât costa o singur� zi de aflare a armatei noastre în Afghanistan, dar 
foarte mult. Erau dou� conducte, trase din Hayraton-Termez. Aveam o 
baz� material-tehnic�. Era benzin�. Ma�inile noastre func�ionau cu diverse 
tipuri de benzin�. Ba pentru avioane, ba pentru motoarele diesel. Dar �evile 
erau la suprafa�a solului, nu erau îngropate cu nimic. Afghanii nu au cu ce 
face focul. Iau o ustensil� �i distrug �eava, iau o c�ldare �i pleac�. Au fost 
pu�i pe parcursul drumului solda�i, pe unde treceau �evile. S-au f�cut 
posturi, vreo 14 oameni, 17 posturi, care p�zeau aceste �evi. La fiecare post 
nu erau a�a de mul�i ofi�eri, erau plutonieri. Dar plutonierii singuri sp�rgeau 
�i vindeau combustibilul, �i-l aprindeau ca s� zic� mai apoi c� du�manii. 
Func�ia mea era ca în fiecare diminea�� s� raportez num�rul de spargeri la 
�evi �i cât combustibil a fost sustras. Cantitatea de combustibil nu o puteam 
verifica, dar cantitatea de �evi eu o raportam. Aceasta nu era func�ia mea, 
nu �inea de cadrul serviciului de cercetare, dar pe mine pentru aceasta m� 
mustrau. Erau în jur de 27-30 de �evi, v� da�i seama cât combustibil se 
ducea în p�mânt. Cineva lua o g�leat�-dou�, o butelie, restul se ducea în 
p�mânt. �i dac� îl mai aprindeau. Câte mijloace s-au epuizat? Pentru solda�ii 
no�tri care se aflau la aceste �evi era greu. Acolo nu era nici cantin�, nici 
baie, nici toalet�, nimic. Erau p�duchi, tot ce doreai, dac� nu era nici baie. 
Era greu. Pe mine m� întrebau de ce se proceda a�a…, nu aveau cu ce face 
focul. Dac� îi pedepse�ti, cum se va uita popula�ia local� la aceasta? Singuri, 
eu zic, singuri ne-am t�iat creanga de sub picioare. Englezii au fost acolo 
100 de ani, un singur corp, �i au trasat linia Durand, plecau, unde a murit un 
deta�ament întreg, r�mânând un singur soldat, ei au zis c� noi a�a vom 
proceda, c� noi nu am avut aici folos �i cei care vor veni tot s� nu aib� 
folos. De aceea au �i f�cut în Kashmir, în Pakistan, au trasat linia �i au 
împ�r�it Afghanistanul �i Pakistanul… Au trasat aceast� linie, grani�a �i 
gata, oamenii acum disput�… Oamenii de secole au tr�it, era hotarul la 
nord, iar vara la sud. Migrau la nord �i la sud, fiindu-le indiferent, era hotar 
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indicat de sovietici sau nu. Str�-str�bunicii lor a�a au mers, iar noi nu le 
permiteam. Afghanistanul e �ar� bogat�, dar e pu�in studiat�, sunt multe 
bog��ii neexploatate. În Afghanistan o anumit� popula�ie se ocup� pân� în 
ziua de azi cu cre�terea animalelor. Sunt triburi care se ocup� de lucrarea 
p�mântului. În schimb, unele triburi neglijeaz� aceast� ocupa�ie. Ei se 
hr�nesc cu ceea ce este, cu carne de capre, oi, c�mile. Au lapte, lân�. Dar s� 
se ocupe cu agricultura nu era ceva acceptat. Aceste tradi�ii s-au r�spândit 
chiar �i la noi (fosta URSS – n.n.), în Turkmenistan, Uzbekistan. Erau 
triburi despre care am povestit deja, care se ocupau cu cre�terea pepenelui 
verde, pepenelui galben. Aceste culturi cresc bine la ei, datorit� climei. 
Trebuia s� depui pu�in efort �i puteai ob�ine o road� bun�, dar ei nu vroiau, 
afirmând c� aceasta nu-i pentru ei. E p�cat în fa�a lui Dumnezeu, Allah. E 
cusur s� te ocupi de agricultur�. 

I. X. – Dar colhozuri la ei erau? 
I. I. – Nu erau. Au fost unele tendin�e ca s� fac� ni�te structuri din 

acestea economice, dar nu în sectorul agrar. Era în Liubohar o fabric� de 
covoare de nivel interna�ional. Când s-a început acest r�zboi, au fost 
omorâ�i acolo oameni �i totul s-a stopat. Dup� ce am venit noi, am 
restabilit aceast� fabric�, am invitat oameni din ki�lakurile din apropiere, dar 
du�manii asasinau persoanele care veneau s� lucreze la fabric�. De aceea am 
fost nevoi�i s� p�zim aceast� fabric�. Confec�ionau ni�te covoare 
extraordinare, care d�deau �i profit, dar oamenii nu veneau cu tragere de 
inim�. În ceea ce prive�te sectorul agrar, nu era a�a ceva. Nu �in minte ca 
undeva s� fie a�a ceva. Acolo e piatr�, piatr� totul. Unde era Ahmad Shah 
Massoud este o câmpie de la 500 m la 5 km, un p�mânt foarte fertil. Grâul 
are un spic foarte bogat, nic�ieri nu am v�zut a�a ceva. Boabele erau mari �i 
de calitate superioar�. 

I. X. – Road� se adun� odat� sau de dou� ori pe an? 
I. I. – În Kandahar de dou� ori se aduna road�, acolo era orez, dar 

aici era grâu. Mai la sud sunt citrice, în regiunea Reghistan e un pustiu. Pe 
nisip nu este nimic. În Reghistan noi am plantat ni�te iarb�. Mai la sud de 
Pakistan treceau du�manii. Îns� ei treceau deoarece noi f�ceam ambuscade. 
Du�manii care treceau din Pakistan aveau multe droguri, heroin�.  

I. X. – Rela�iile dintre serviciul de cercetare �i personalit��ile 
oficiale din Afghanistan? 

I. I. – M-am întâlnit cu Babrak Karmal, cum discut acum cu 
dumneavoastr�.  

I. X. – Se spunea c� era afemeiat �i alcoolic? 
I. I. – Într-adev�r, bea mult. Pân� a fi pre�edintele Afghanistanului a 

fost ambasador în Cehoslovacia, iar atunci când a fost lichidat Amin, l-au 
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numit pe el. Noi îl cognomeneam – Kolea Babru, a�a glumeam. Se spunea 
c� el suferea greu de ce se întâmpla (…). Amin l-a asfixiat pe Taraki cu o 
pern�, iar mai târziu deta�amentul nostru (sovietic – n.n.) de comando i-a 
asaltat palatul. În acest palat lui Babrak i se da de în�eles c� era disolut, c� a 
tr�dat poporul, Patria. Pân� la urm�, s-a încredin�at Moscovei. Se considera 
c� el conduce, dar în realitate conduceau sovieticii.  

I. X. – Avea mai mult� încredere în sovietici sau în afghani? 
I. I. – F�cea tot ce era necesar pentru noi. Consilierii no�tri îl 

sf�tuiau, iar el era de acord cu ace�tia. Noi îl consiliam �i el era de acord. De 
aceea a �i început s� bea. A f�cut diverse provoc�ri. Odat� a fost construit� 
în Kabul, în Pia�a Central�, o tribun� din lemn, provizorie, el a condus 
parada, numai el s-a dus de la aceast� tribun� �i a explodat. Poate c� aceasta 
a fost o provocare ca s�-i arate lui c� este vânat. Dar el nu a p��it nimic.  

I. X. – Manifest�ri antir�zboi în Afghanistan? 
I. I. – Nu era deschis subiectul. Îns� fiecare sim�ea, inclusiv eu, nu 

doream s� fiu acolo, în�elege�i, când am venit acolo nu m� tr�gea inima în 
acest r�zboi. A�a percepeau �i al�ii r�zboiul. Fiecare se str�duia s� se 
eschiveze de la acest r�zboi. Nu era Patria noastr�, s�-mi dau via�a pentru 
ea, eu nu aveam nevoie s� fiu acolo. Eu aveam a�a func�ie, dar la fel 
credeau �i solda�ii. Deschis nimeni nu se pronun�a. Cum se spunea: dac� 
Partidul a ordonat…, noi to�i eram acolo, �i fiecare om, fiecare dintre noi 
îndeplinea ordinul, cu atât mai mult militar, ai depus jur�mântul pentru 
servirea Patriei. Noi am îndeplinit ordinul. Pân� atunci eu eram preg�tit. … 
Discut� acolo traduc�torul �i eu m� uit la el, era b�rbos �i ceva vorbea, 
traduc�torul traduce, el vorbe�te: ce te ui�i? (Acolo nu se vorbe�te cu 
dumneavoastr�, în lumea arab� a�a este acceptat s� se vorbeasc� cu 
pronumele tu, se consider� c� nu îndep�rteaz� omul, dac� se zice 
dumneavoastr� este deja oficial.) El zice: spune-i acestui domn, s� m� elibereze �i 
eu 5 km voi �inti exact, au tunuri engleze. Am râs �i l-am eliberat.  

I. X. – Cum aprecia�i dumneavoastr� dedov�cina? 
I. I. – Dedov�cin� nu era. Dac� solda�ii stau acolo, un soldat mai în 

vârst� zice: Auzi, Vasea, d�-mi lucrul acela. Aceasta nu înseamn� dedov�cin�. 
Echipa mea special� era, invers, pentru sus�inerea unui soldat tân�r. Se duc 
în curse. Soldatul mai în vârst� îl ajut�. Ia sacul lui sau ceva cei greu, îl ajut� 
ca s� mearg�. Dar a�a, dedov�cin� n-a fost. Am avut de afacere cu aceast� 
dedov�cin� atunci când m-am întors în 1964 din Germania. Am venit în Kiev, 
acolo erau deta�amente militare, acolo era dedov�cin�. În Germania am fost 
cu solda�ii, în unitatea mea to�i erau la fel. Diferen�a era doar una 
competitiv�: acela trage la �int� mai bine ca acela… sau acela face unele 
exerci�ii mai bine decât acela. Când am slujit în Germania erau mul�i 
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moldoveni, era unul Fedea Vinduc, era din raionul F�le�ti. F�cea soarele la 
bar�, eu l-am înv��at. Eu �tiam. Dar era Sarion, alt soldat, nu putea face 
acest exerci�iu. Atunci eu f�ceam deosebirea între ei, acela a�a �i acela altfel. 
Dar a�a batjocur� fa�� de solda�i nu era.  

I. X. – De unde s� pornesc la analiza genezei dedov�cinei? 
I. I. – Din închisoare a pornit totul, dup� al Doilea R�zboi Mondial. 

La sfâr�itul anilor 1950 s-a transmis din an în an. Solda�ii care au fost în 
închisoare �i au nimerit în armat�, de acolo au adus acest viciu, dar înainte 
nu era a�a ceva. Eu �in minte la noi era cazarma. Era o c�mar� special� cu 
arme �i al�turi st�teau solda�ii. E alarm�, el se treze�te, ia automatul �i fuge. 
Nici prin gând ca soldatul s� ia, acolo erau gloan�e, automate, ca s� împu�te. 
Dar acum. Am fost la Tiraspol, totul e închis cu lac�tul, era cu alarm�, totul 
e ascuns…, iat� la ce zile am ajuns. Antrenam solda�ii în Germania, for�ele 
speciale, îi izolam în ma�in� ca s� nu vad�, îi aduc în p�duri �i acolo numai 
pe loc le dau o hart� �i le dam o sarcin�, cerceta�i împrejurimea �i la a�a 
timp s� veni�i aici. Într-o �ar� absolut str�in�. Cu arme, gloan�e, nu m� 
temeam c� el va fugi sau îl va omorî pe cineva. Unicul lucru care îl f�ceau, 
dar �i aceasta se ierta, era mâncarea rece, doar doreai s� m�nânci. În grup 
erau câte 5–7 oameni, merg noaptea. În sate se mulgeau vacile �i era un 
bidon cu lapte pe un scaun. Era om special în sate care adunau aceste 
bidoane cu lapte �i le duc la fabrica de lapte… le predau �i vin acolo, pun 
din nou bidoanele. Dar solda�ii, uneori i-au acest bidon de lapte �i beau �i 
atât. Aceasta era o înc�lcare �i atât. Dar acum? Unul a împu�cat pe 5 �i pe 6 
i-a r�nit. �i la gr�niceri, doar aceasta este elita, era. Atunci se selectau 
solda�ii, �i acum se selecteaz�, nu pe oricine îl iau.  

I. X. – Saharov scria în memoriile lui c� în Afghanistan 
sovieticii au folosit arme neconven�ionale, e corect? 

I. I. – Nu. Nu erau arme biologice �i chimice. Erau arme de 
presiune, dar acolo nu au fost folosite. Se arunc� bomba din avion de la o 
anumit� în�l�ime, dou� sute de metri, trei sute de la nivelul p�mântului, 
Aerozol se numea. În form� de cea�� umple locurile, în func�ie de calibru, 
unde se depunea în aceast� cea�� avionul arunca un detonator �i el era 
distrus. Erau câ�iva factori de distrugere, o temperatur� pân� la 3 000 grade. 
E bazat� pe chimie. Dar bomba atomic� nu a fost folosit�. E alt� chestiune 
c� îns��i natura acolo a creat a�a-numitele condi�ii bacteriologice: tif, 
diferite boli parazitare, de care dori�i! Deta�amentul englez de la aceasta au 
�i murit acolo. Nu de gloan�e, dar de… Eu am ascultat cuvântarea lui de la 
Congres.  

I. X. – Deschide�i paranteza �i referi�i-v� la ceea ce era adev�r 
în discursul lui Saharov? 
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I. I. – Aceasta s-a f�cut cu un anumit scop. Dar eu am fost acolo �i 
n-a fost a�a. Bomba de presiune este o inven�ie de-a americanilor, au 
aplicat-o în Kuwait, în timpul opera�iei Furtuna în de�ert. Era foarte eficace în 
locurile unde erau pe�teri, ca s�-i sco�i pe du�mani. Aici e pe�tera, un 
râu�or, la o în�l�ime de cca 50 m era o pe�ter� cu ni�e, unde erau sate 
întregi, castele, japonezii dându-le centrale electrice, care erau foarte 
econome în pe�teri. În pe�ter�, unde tr�iau du�manii, erau multe ie�iri, 
lumin� tras�, cu sistem de ventila�ie �i acolo ei tr�iau. Bomba aceea era 
anume predestinat� pentru a�a scopuri. Cea�a aceea intra �i tot ce-i viu s� 
distrug�. Dar noi a�a ceva nu am folosit. Se putea de folosit, dar nu am 
folosit.  

I. X. – Scrisorile erau cenzurate? 
I. I. – Erau cenzurate, dar nu toate scrisorile. Eu, de exemplu, când 

primeam, nu erau trecute prin cenzura militar�. În timpul ac�iunilor militare 
era o obliga�ie, trebuia s� fie.  

I. X. – Mai dori�i ceva s� ad�uga�i? 
I. I. – … 
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„TE UITAI �I TE ÎNTREBAI: UNDE AM NIMERIT?” 

 
Josan Alexei – n�scut în anul 1966, în satul Echim�u�i, raionul Rezina. 

Serviciul militar: 1985–1987. În Afghanistan a fost osta�, infanterie, mitralior. 
Interviul a fost realizat în 13 mai 2002. Caseta nr. 16/I-II. 

 
I. X. – Spune�i, v� rog, cum v� numi�i, o mic� prezentare.  
A. J. – M� numesc Alexei Josan, locuiesc în satul Echim�u�i, aici m-

am n�scut, aici am s� tr�iesc mai departe.  
I. X. – V� rog s� v� aduce�i aminte de faptul cum a�i ajuns în 

Afghanistan? Ce etape a�i trecut, comisiile? 
A. J. – Nu m-o preg�tit nimeni, to�i b�ie�ii au trecut comisiile de la 

Rezina �i pe urm� de la Chi�in�u. Am fost 5 b�ie�i, din Chi�in�u ne-au 
transferat în Simferopol. De acolo ne-au îmbr�cat, cum îi îmbrac� pe toat� 
lumea. Am stat 10 zile în Simferopol �i din Simferopol am zburat cu 
avionul în A�habad. Din A�habad am zburat în �andan, de amu acolo cu 
trenul ne-au dus în alt� parte, în mun�i.  

I. X. – Dar ucebka, adic� instruc�ia militar�. 
A. J. – Timp de dou� luni în 1985, în 12 mai am fost în Simferopol 

�i apoi de acolo, mai în scurt, patru luni am stat în Uniunea Sovietic�. Dou� 
luni am f�cut preg�tirea într-o localitate din mun�i, lâng� A�habad, 
localitatea Iohoitu. Apoi, dou� luni, am fost în pustiu. 

I. X. – Te rog s� faci o mic� parantez� �i s�-mi poveste�ti 
despre instruc�ia militar�, ce înv��a�i voi acolo? 

A. J. – Eu am f�cut instruc�ie în pehot�176, Doamne fere�te! 
I. X. – Sau îmi po�i povesti despre dedov�ina de acolo. 
A. J. – …când ne duceam din Chi�in�u la Simferopol, când am fost 

în Turkmenistan, unde mai puteai vedea mun�i? Te uitai �i te întrebai, unde 
am nimerit? Parc� erai în filme indiene! 

I. X. – Dar la instruc�ia militar� ce exerci�ii fizice efectua�i? 
A. J. – Iaca î�i spun. Am fost în carantin� 4 luni, în ucebk�177, de-amu 

ie�ti sergent. Am fost soldat �i am fost pulimiotcik178. Diminea�a de�teptarea, 
gimnastic�, fuga 5–6 km. Apoi primeam armamentul �i, practic, totul ce 
trebuie, erau ni�te schiuri mari. Erai în ni�te cizme. 

I. X. – Cum v� hr�neau acolo? 

                                                 
176 Infanterie. 
177 Instruc�ie militar�. 
178 Mitralior. 
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A. J. – Cu mâncarea, dup� ce e�ti deprins ca acas�, nu prea, dar în 
Afghanistan mâncarea, Doamne fere�te… 

I. X. – Instructorul militar ce v� povestea? 
J. – Nu mai �in minte. �tiu c� unul fusese ini�ial în Germania, apoi 

în Afghanistan �i pe urm� a venit în carantin� unde eram �i el povestea: 
B�ie�i ve�i pleca în Afghanistan! Deodat� nu �tiam, mai era unul moldovean �i 
zice: Hai m�i s� fugim. Dar priseaga179 am primit-o pe 2 iunie. Eu refuzam. Da 
el zice: În Afghanistan m�, nu �tiu ce-i! Dar eu am zis: Chelea-m�sii! dac� e s� mor, 
apoi �i aici pot muri. 

I. X. – Da chiar, te rog, s� te referi la acest moment, s� 
deschizi paranteza… de ce na�ionalitate erau acei care fugeau? 

A. J. – Erau �i alte na�ionalit��i… „Hai s� fugim!” Dac� e s� o trag, 
apoi o trag �i aici. Iaca vin mor�i din Afghanistan… de-amu noi aflasem… 

I. X. – Despre dedov�cin� ce îmi po�i spune, atunci când erai 
în carantin�? 

A. J. – Dedov�cina în carantin� erau sergen�i care erau sub dembeli �i 
apoi erau sergen�i mai tineri, au terminat jum�tate de an �i apoi o venit s� 
ne comande pe noi. Pe urm� cum, dedov�cina c� el acum îi sergent, ce-�i 
spune, aceea s� faci. 

I. X. – Câte luni ai f�cut carantina? 
A. J. – Patru luni. 
I. X. – �i când ai aflat c� te duci în Afghanistan? 
A. J. – Înc� nu primisem priseaga când am aflat. Pe 7 aprilie m-au 

luat �i pe 2 iunie am primit priseaga. Am aflat cam prin aprilie–mai.  
I. X. – Prima impresie când ai ajuns în Afghanistan? 
J. – Am zburat noi în Afghanistan, din A�habad. Am avut un 

înso�itor, am înnoptat într-o tocik�180, când am coborât în �andan, în 
aeroport. Seara nu ne da voie nic�ieri c� suntem tineri, s� nu ne atace, una, 
alta. Tot atunci ne-a venit în cap unde suntem. Aici, în Soiuz181, ne jucam 
de-a r�zboiul, dar aici de-amu nu ne juc�m, aici suntem nemijlocit implica�i.  

I. X. – Componen�a na�ional� a solda�ilor? 
A. J. – Nu mai �in eu minte, ru�i erau... Noi când eram în Soiuz 

�tiam c� se duc în Afghan, eram prieteni, erau vreo doi ucraineni, 2 ceceni, 
2 beloru�i, 2 moldoveni. Eram cu un moldovean din raionul Râbni�a, iar 
restul erau turkmeni �i noi ca �i cum mâne ar trebui s� ne ducem, seara 
acolo ne-au spus, ne-au citit familiile, tot ce trebuie, pe urm� în avion �i d�-i 
b�taie. �i seara înapoi, era un turkmen dintr-un ki�lak, ei �i am servit eu acolo 

                                                 
179 Jur�mânt. 
180 Unitate. 
181 Uniune. 
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oleac�. Când diminea�a eram gata ca s� m� duc, pe list�, rotnâi182, m�tinc� 
venise, �i eu nu mai eram pe lista ceea. Da polkul183 era în Nierotan, da aici 
era… gata se duc, da eu nu, eu am r�mas �i ne-au trimis cu uzbeci �i 
turkmeni. Acolo în polk, apoi era cazarm� �i ghen�tabul184 �i ofi�erii tr�iau, da 
to�i erau în cazarm�.  

I. X. – Apropo, caz�rmile cum erau f�cute? 
A. J. – Am stat 10 zile acolo în cazarm� pân� ce ne-o dat în rot�. 

Era cazarm�, dar noi tr�iam în palatk�185. În moduri tr�iau ofi�erii. Dac� eu 
m� ducem dembelul o putea lua �i pe urm� care veneau, �i tot a�a. O puteai 
vinde, dar dac� dovedeai �i nu �i-o lua. Un rotnâi normal ne în�elegeam. Se 
str�duia �i pentru rot�, �i pentru soldat. El a slujit în razvedk�186, dar în 
razvedk� ca s� nimere�ti… 

I. X. – Poveste�te-mi dac� ai participat la vreo opera�ie 
militar�? 

A. J. – Ei, au fost multe de astea. 
I. X. – Dar cel mai tare ce te-a impresionat? 
A. J. – …Mai multe, �tii cum… În � 86, când am fost… în razvedk�, 

controlam o localitate adversar� sau de du�mani. O înconjuram noi… 
înainte d�deau voie la ai no�tri da pe urm�, prin �85 nu prea d�dea voie, 
razvetcii intrau. 

I. X. – Apropo, despre „cur��area” din localit��i, cum avea 
loc? 

A. J. – De exemplu, în satul X sunt..., depinde cum era satul acela 
de mare, pe urm� înconjuram cu toat� tehnica satul �i apoi merge a lor, 
Mili�ia, �arandoyu �i mergeau ei înainte �i noi pe urm�.  

I. X. – Dar cine erau împu�ca�i, erau to�i împu�ca�i?  
A. J. – Înainte f�ceam procisk�187 ai no�tri, dar pe urm� �efii au v�zut 

c� ei mor pe degeaba. În Herat, acolo era grav, acolo era bombardat. Iat� 
acolo omul într-adev�r �tie, pentru �ar�, pentru armat�. Dar ceilal�i… l-au 
prins ca s�-l ia în armat�. Luau pe 3, 4, 7 ani, depinde cum, el zice c� dac� 
fratele cel mai mare �i un veri�or e la du�man… 

I. X. – Ai avut ocazie s� te întâlne�ti cu vreun du�man, cum 
ar�ta el? 

A. J. – Când m-au dus pe mine în rot�, m�tinc� a doua zi, rota era în 
curs�. La 1 august eu am fost în Afghanistan, am stat vreo zece zile – 10 
                                                 
182 Comandat de companie. 
183 Regiment. 
184 Stat-major. 
185 Cort. 
186 Cercetare. 
187 „Cur��area”. 
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august, a venit rota din curs� �i eu am chicat în patrul�. Au fost în razvedk� �i 
au venit vreo cinci sau doi, erau din ai�tia mai tinerei. �i dembelul zice: Idi 
siuda. Îi b�tea dac� mercenarul un nene, d� cu pumnul în piept, pe urm� cu 
patul, veneau, se s�tura, pe urm� mâncam noi b�taie. Închipui-�i, doi cu 
patul în piept la un om. Dar acolo m�nânci tu b�taie, vezi pe de o parte e 
drept… iat� aista ne ucide pe noi. Ei numai ce venise din curs� �i la ei 
psihicul era… �i zice iaca pe noi cine ne împu�c�…  

I. X. – Dar cum erau ei îmbr�ca�i? 
A. J. – Cum? Cealmau� de aceea aveau, un fel de cear�af, un fel de 

c�ma��… 
I. X. – Cum arat� femeile afghane? 
A. J. – În ora� mai mult îmbl� în cealmau�, parandja, dar îmblau �i în 

djin�i188.  
I. X. – Rela�iile cu popula�ia civil�? N-ai fost în vreo cas� de a 

lor? 
A. J. – Am fost odat�, nu departe era un batalion de aista… familia 

comandantului în ograd� erau femeile �i au intrat ei �i noi pe urma lor. Cu 
femeile nu trebuia s� stai de vorb� �i pe urm� au adus samovarul �i ne-au 
primit la mas�. 

I. X. – Ce-mi po�i spune despre copiii lor? 
A. J. – Era de vreo 5 ani, 7 �i mai mari, �tiau limba rus�, când te 

vedeau întrebau: Cui �i ce-i trebuie? Se b�gau la BTR. Lucrau în dukan. 
I. X. – În dukan, în pr�v�lia aceea nu v� �mechereau? 
A. J. – Nu… 
I. X. – Ce marf� era acolo? 
A. J. – De toat�, uite ce este amu la noi în bar, iaca a�a atunci era. 

Erau m�rfuri de firm�, bomboane, past� de din�i, nou� nu ne da voie s� 
aducem. Da în dukan, ce nu era? Aduceau din Pakistan, Iran, din astea 
aduceau de toate.  

I. X. – Ce po�i spune despre a�a-numitele „angajate ale 
armatei sovietice”, prostituate erau în armat�? 

A. J. – …Ai în vedere pentru solda�i? 
I. X. – Pentru solda�i… 
A. J. – Nu... La noi în polk erau vreo 10 femei. 
I. X. – �i moldovence erau? 
A. J. – Era Dusea din Chi�in�u, dar nu-i �in minte familia, lucra la 

magazin. Numai ea era moldoveanc�.  
I. X. – Primea�i bani acolo? 

                                                 
188 Blugi. 
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A. J. – Un fel de cec. T�ia num�rul… Era una acolo cu un b�rbat �i 
�tiu c� l-au împu�cat. B�rbatul era t�man în curs�. Veneau ofi�erii. 

I. X. – Câ�i b�ie�i au murit de la tine din unitate? 
A. J. – Era unul Foma… Ei BTR-cii au înv��at în Rezina, la 

DOSAF. Care �i cum o chicat, când ne-au dus acolo… Chicasem noi 4 din 
rot� �i eu cu Tolea �i ne-au luat, mai erau �i doi ceceni �i tot pe schinarea 
noastr�. �i cum striga: Moldovanu! Deodat� o zi, dou� dar… dar mâncam 
uciganie, dar ce s� faci, eram în total vreo 10 oameni. Pe urm� zic, dar ce 
numai noi suntem. Numai la moldoveni striga, dar cât se poate �i de amu, 
pe urm�, Kolea, Dumnezeu s�-l ierte, �i cu Vanea ie�eam… 

I. X. – Au fost cazuri de sinucideri? 
A. J. – Erau narcomani. Era unul, într-un zvod erau numai 

moldoveni, erau vreo 10 moldoveni. În toamn� s-au dus acas�. Tot un drac 
de hahol, m�tinc� �i numai unul singur era de aista, �i de amu se g�tise de 
dembeli �i o venit �i nu f�cea nimic. Dac� tr�iau în palatk� vreo 30 de 
oameni, era o grebl�, strângeai hârtiile, mai îndreapt� paturile �i le aduce 
mâncare �i apoi pe urm� mâncam în catiolk�189. �i apoi mânca fiecare din 
catiliok, fiecare din mâna lui. �i ce nu i-a convenit lui, o luat diplomatul s-o 
g�tit de dembeli, ei ce mai avea acolo, o mai cump�rat ni�te cadouri, nu 
prea d�dea voie. O luat diplomatul �i o �ters-o la du�mani, ei cum la 
du�mani am fost într-un ki�lak �i acolo era du�manii �i umbl�tur�, c�t�tur�. 
Ei de-amu prin razvedk� se legau �i o schimbat pe un duh, pe un du�man, �i 
se zice c� i-a dat 6 ani de zile. Ce �i-a fost �ie r�u s� fugi. Dar mai era un 
narcoman �i tot zice c� i-a dat vreo patru ani.  

I. X. – Adic� dezertau, majoritatea narcomanii sau în baza 
dedov�inii? 

A. J. – Asta… care �i cum, pe b�iatul acela l-am v�zut de câteva ori. 
El venise tân�r, dar o fost sergent o bucat� de an în Soiuz. �i nu l-o b�tut 
nimeni, e clar c� fiecare trece prin cursul ista. Eu am trecut �i dup� mine o 
trecut. Era care mai f�ceau râs. Dar majoritatea în�elegeam. Erau �i dembeli 
�i de ai�tea c� mai fumau, fel de fel, �i narcomani. Chiar am v�zut, îmi spun 
tot prizul190 meu – ne controla, se vede c� r�scoleau aicea veneau în Soiuz �i 
apoi vindeau, m� rog, vinde tot. Unul a venit acas�.  

I. X. – Ce se întâmpla cu un soldat sovietic, care nimerea la 
du�mani? 

                                                 
189 Cazan comun. 
190 Contingentul. 
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A. J. – Dumnezeu �tie ce se întâmpla, majoritatea erau uci�i, al�ii 
pentru schimb, dac� aveau pe cine schimba dac� în plen191 ceva pe un 
du�man, �ef, comandant, apoi îi schimbam.  

I. X. – Cum erau remunera�i, pl�ti�i du�manii dac� omorau în 
soldat sovietic? 

A. J. – Unii spun a�a, dar eu n-am avut a�a cazuri, poate au fost, da 
poate nu. Poate c� a �i fost. 

I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
A. J. – Care �i cu ce, ne ocupam �i cu sportul, cu toate celea.  
I. X. – Scrisori, la chitar�? 
A. J. – Interpretam cântece afghane. La noi era �i kinoteatru192, am 

v�zut �i un film moldovenesc. M-am dus �i trebuie s�… era dembelul �i era 
unul care a g�tit masa �i eu �edem, �i s-o dus dembelul �i o mâncat. Erau cam 
20 de oameni, sp�lam vasele cu clor acolo, da el a venit �i m-o schimbat. I-
am dat automatul… 

I. X. – Au fost cineva din cânt�re�i? 
A. J. – La noi a fost… 
I. X. – Baie unde f�cea�i? 
A. J. – La noi era în polk. 
I. X. – Sub ceainic? 
A. J. – Nu … acolo soarele înc�lze�te.  
I. X. – Boli erau r�spândite? 
A. J. – Doamne fere�te! De la ce se luau toate bolile? Tiful, 

g�lbenele, mai tare te temeai de bolile estea, te-au împu�cat te ucide, da 
bolile, Doamne fere�te!  

I. X. – P�duchi erau? 
A. J. – Noi le ziceam mandavo�ty193. Sp�lam �i salopeta în benzin�, 

totul, vâram în benzin�, �edeau câte un ceas de vreme. În benzin�, în�elegi 
ce înseamn�? Benzina doar m�nânc� tot. Pân� trece un ceas-dou�. 

I. X. – De unde se luau p�duchii? 
A. J. – Din c�ldur�, din sudoare.  
I. X. – Cum era uniforma la solda�ii sovietici �i la alia�i? 
A. J. – Cam la fel. Normal, îmblam în papuci �i în bocani. Erau 10 

grade de c�ldur�, apoi era rece, pe timp uscat.  
I. X. – Saharov, a argumentat c� în Afghanistan s-a folosit 

arme neconven�ionale. N-ai a�a informa�ii? 

                                                 
191 Prizonierat. 
192 Cinematograf. 
193 Purici. 
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A. J. – … în � 86, vreo 2 luni de zile, au scos prima dat� trupe. Când 
a fost în � 86, podul de flori, �tiu c� i-au scos pe to�i dembelii o ie�it �i de la 
noi din polk, noi p�zeam.  

I. X. – Dintre marile personalit��i, cu cine te-ai întâlnit? 
A. J. – L-am v�zut pe Nadjibullah. S-o întâmplat aceasta în Herat, 

era un �ef mare, �i ne-au ridicat pe trevog�194, rota pe trevog�. Chiar la 
aerodrom, nu �tiam nimic, �i când au început a se a�eza avioanele atunci am 
întrebat zvodnâi ce s-a întâmplat, iaca ce �i cum. Alarma, e alarm�. De amu 
ne-a l�murit. Au venit a lor. S-au a�ezat vreo 4-5 avioane. �i apoi s-a a�ezat 
un avion alb �i a ie�it repede. Aceasta nici 10 minute nu au fost. La noi în 
BTR au venit trei bodyguarzi, to�i ru�i. S-au dus la sediul principal, apoi la 
cimitir.  

I. X. – Vrei s� zici c� Nadjibullah era ap�rat de armata 
afghan� �i apoi de sovietici. Dup� opinia ta.  

A. J. – Ei cum…, dac� erau ap�rate de-a lor, apoi nu ne mai ridica 
pe noi. Avioanele circulau, toate acolo, s� fi fost o or�-dou�. Dar cât acolo, 
momentan, s-a coborât, acolo, vreo 10 minute.  

I. X. – Care a fost cauza izbucnirii r�zboiului? 
A. J. – S�racii cu boga�ii. S�racii s-o r�sculat �i i-o alungat pe ai�tia 

boga�i, c� o vrut s� aib� �i ei.  
I. X. – Cum crezi, Uniunea Sovietic� trebuia s� intervin� 

acolo? 
A. J. – Dac� s� te gânde�ti a�a logic, dup� zilele de azi, ei pot s� 

rezolve chestiile lor pe p�mântul lor, a�a logic dac� te gânde�ti! Dar ce 
politic� a fost înainte acela se teme, americanul se teme de rus s� nu dea 
bomba atomic� �i rusul de americani, a�a c� asta-i toat� politica. Când eram 
în carantin�, exersam cu gloan�e din plastic �i ne jucam de-a r�zboiul… în 
scrisori scriam una �i aceea�i: „Îs s�n�tos, timpul voios �i toate astea” , nu 
doream s� se îngrijoreze mama.  

I. X. – Era cenzur� în armat�, nu v� d�dea voie s� scrie�i ceva 
nefavorabil? 

A. J. – Nu vroiam s� scriu, dar cum, nu mai d�dea voie s�… 
I. X. – V� citeau scrisorile? 
A. J. – Nu �tiu. Da, poate… 
I. X. – Au primit toate scrisorile? 
A. J. – Nici nu �tiu. Dar eu nici odat� nu scriem ceva de r�u... Dac� 

se întâmpla s� fie r�nit cineva, acolo tot era medical, eu avem de toate �i 

                                                 
194 Alarm� 
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nakoale195, singur îmi punem, fel de fel, acolo depinde �i cum. Era un 
moldovean pe tanc �i merge tot… spunea c� se s�tura numai de cartofi. 

I. X. – Despre bussinesul din Afghanistan, ce ne po�i spune? 
A. J. – Eu î�i spun, benzin� mai vindem, mai f�ceam te miri ce… 

psihica omului, c� uite el vinde patroane196, dar te împu�c� mâine pe tine, asta 
de amu narcomanii, dec�zu�i psihic. Fiecare se ocupa cu asta, mai 
schimbam pe mâncare. Schimbam, furau s�pun mai bun, ce nu era prin 
dukanele celea… 

I. X. – Despre clim�, ce ne po�i spune? 
A. J. – Deodat� cum m-am dus apoi în luna august. Dar mai-iunie 

c�lduri mari, vântul nu prea bate �i apoi încep buranurile, ca ciuccea, cu ochii 
mititei. Adic� cum, omul se acomodeaz�… iarna, de�i cade temperatura, tot 
e cald.  

I. X. – Dar în mun�i cum v� adapta�i?  
A. J. – Când am fost prima dat�, atunci am �i v�zut mun�ii.  
I. X. – V� sim�ea�i în siguran�� în mun�i? 
A. J. – Când mergi pe c�r�ru�� mai erau mine, mititele, nu-�i f�râm� 

nimic, dar î�i zboar� un deget, c�lcâiul, ai c�lcat, �i �i-a zburat degetul de la 
picior or c�lcâiul, nu-�i f�râm� a�a p�r�i mari, dar nu po�i merge mai 
departe. În mun�i când m-am v�zut, nu mergeau picioarele, iaca eu vreau s� 
merg da nu pot, abia ridicam piciorul, �i în zvod sergen�ii i�tia dac� ei sunt 
da�i. Iaca ajungem la munte �i, gata, ne odihnim, trecem de aista �i înc� un 
munte mai înalt. Bine, 5 minute de pauz� �i iar hai mai departe �i înc� iar 
tot a�a.  

I. X. – Ce tactic� foloseau du�manii în lupt�? 
A. J. – Ei tactic�, dac� ei sunt mercenari, din Iran, Pakistan toat� 

Asia, aici erau mercenari, Doamne fere�te! 
I. X. – Nivelul de dezvoltare social-economic al 

Afghanistanului, în ce secol a�i nimerit când a�i ajuns în Afghanistan? 
A. J. – Nu mai �in minte… 1364 sau 1366. 
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„CLIMA E C�LDUROAS�, 45 GRADE, 

50-55, MOLDOVENII 
SUFER�, DAR SUNT REZISTEN�I” 

 
Lungu Vasile – n�scut în 1960, în satul Câmpeni, raionul Leova. 

Serviciul militar: 1979–1981. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost realizat în 
24 noiembrie 2002. Caseta nr. 22/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare.  
L. V. – Eu sunt n�scut în � 60 în raionul Leova, satul Câmpeni. 

Lungu Vasile Gheorghevici. 
I. X. – Cum a decurs ucebka? 
L. V. – Eu am f�cut �coala de �oferi. În Jitomir III. Am fost în 

carantin�, 8 luni am slujit. În � 79, în decembrie. Au luat �i ne-au unit armata 
din Jitomir III. Dup� asta s-o unit armata sovietic� �i am trecut podurile în 
partea Afghanistanului.  

I. X. – Chiar în decembrie? 
L. V. – Da, da. Noi primii am fost. În timpul ista am trecut podul 

Afghanistanului �i ni s-a spus c� trebuie s� ajut�m Afghanistanul. Acolo au 
fost f�râmate podurile Afghanistanului. Noi, �oferii cu geni�tii, am reparat 
podurile. Tot atunci a avut loc o incursiune. Mai mult la poduri, ca s� nu 
putem trece grani�a pân� în Pakistan. Dup� aceasta, b�ie�ii care au fost 
r�ni�i, mor�i. Am fost decorat cu o medalie. �i ne-am retras armata, 40 km 
de la Kabul. În timpul ista, noaptea, la ora 10 a fost deschis foc din 
Afghanistan. Eu am fost împu�cat în cap în � 80, septembrie, pe data de 25. 
Au fost mor�i �i r�ni�i. Am fost luat. Mi-am pierdut cuno�tin�a. M-am v�zut 
în Kabul, legat �i din stânga �i din dreapta. M-am uitat numai un ofi�er �i iar 
mi-am pierdut cuno�tin�a �i m-am v�zut în Ta�kent. În Ta�kent am stat 
dou� luni pe pat. Atunci am v�zut rana. Am stat trei luni �i o s�pt�mân� în 
Ta�kent. În ianuarie am fost cu un soldat �i am plecat. În � 81 am fost 
eliberat din armata sovietic�, de pe p�mântul Afghanistanului. 

I. X. – Referi�i-v� la perioada când a�i ajuns în Afghanistan? 
Cum se comportau afghanii? V-au întâmpinat cu flori? 

L. V. – Cu flori, nu. Nu o mers. Se uitau urât. Noi am trecut grani�a 
din Uzbekistan, ne-am uitat �i în stânga �i în dreapta, tancuri arse �i BMP. 
Dar mai mult BMP-uri erau f�râmate �i arse. �i de acum ne-am convins c� 
este r�zboi. Noi, dup� asta, am în�eles tot ce s-a întâmplat acolo. Acolo a 
fost p�litur� de stat. O împu�cat prezidentul Afghanistanului �i familia toat�. 
A fost timp de dou� zile. S� se dea la Uniunea Sovietic�.  
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I. X. – Ce ne pute�i spune despre rela�iile dintre armata 
sovietic� �i cea afghan�? 

L. V. – Vorbeau cu noi. Noi le spuneam c� iaca eu îs moldovean… 
apoi întrebam în ce limb� vorbeai… Ei se uitau cam urât, cred c� ne 
spuneau ocupan�i… Mergeai la primul pod, era o împu�c�tur�. Dup� care 
f�ceam podul acesta. R�zboi f�r� pierdere nu-i niciodat�. Mergeam la al 
doilea, dar ei puneau pietre înainte, nu puteam trece noi cu ma�inile, cu 
tancurile. Noi ne duceam diminea�a pe la ora 4… noi treceam �i ei singuri 
d�deau pietrele în p�r�i. Noi nu aveam dreptul s� împu�c�m. Numai în caz 
de incursiune.  

I. X. – Când pleca�i la lupt� alia�ii erau primii sau sovieticii? 
L. V. – Noi nu mergeam. Noi f�ceam podurile �i ne ap�ram. Dar 

mergea infanteria �i artileria. La noi erau mul�i moldoveni. Noi dac� 
mergeam în batalion el spunea: Vasea, d� mâna pentru c� eu plec la opera�ii. El 
nu �tia dac� se întorcea de la opera�ii.  

I. X. – Aspecte din opera�ii militare. Ce tactic� de lupt� mai 
foloseau?  

L. V. – Ei pl�nuiau a�a. Ei atacau în batalioane.  
I. X. – Ei erau a�a de bine informa�i? 
L. V. – De ce? Dac� noi nu eram 500–700 în batalion, el dac� trece, 

trecea prin 4–5. Ucidea mai mul�i. Ei aveau rezerve. De aceea mergi în 
lupte mai iute. Mai r�rea popula�ia. Dac� se pierdea, pierdea 7–8, 10. Se 
pierdeau, dar ei împu�cau 20–30.  

I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er.  
L. V. – Îi d�dea o lipie la soldat �i el se ducea la opera�ie (în armata 

afghan�). Dar ofi�erul se ferea. Ei st�teau în tanc. În BMP-uri.  
I. X. – Rela�iile dintre soldat–soldat? Dac� era dedov�cin�.  
L. V. – La noi dedov�cina nu mergea. Nu mergea pentru c� �i el era 

sub arme, dar �i eu. Via�a era via��. Eu un an �i jum�tate, nu pot s� v� spun 
în alte batalioane. Dar la noi în batalioane nu puneam problema dedov�cinei. 
Noi ne ajutam unul pe altul.  

I. X. – Cum v� hr�neau în armat�? 
L. V. – Terci, unt. Tot ca în armata sovietic�, dar oleac� înc� în plus 

ne mai d�dea. Aici soldatul primea trei ruble, dar acolo 10–12, 15, ceva în 
plus.  

I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
L. V. – Cu ce ne ocupam? Aveam grija podurilor, drumurilor. 

Aduceam nisip.  
I. X. – V� ar�tau filme? 
L. V. – Nu erau.  
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I. X. – Acas� a�i scris c� sunte�i în Afghanistan? Sau a�i evitat 
subiectul? 

L. V. – Ne permiteau. Eu o jum�tate de an nu am scris. De acas� au 
trimis scrisoare la Comisariat �i aceea m-au impus s� scriu. Le-am trimis �i 
poze.  

I. X. – Ce condi�ii climaterice sunt acolo? 
L. V. – Clima e c�lduroas�, 45 grade, 50-55, moldovenii sufer�, dar 

sunt rezisten�i. Dar ru�ii nu sufereau, ei se îng�lbineau �i plecau de acolo, dar 
noi r�mâneam. �i chiar �i ucrainenii.  

I. X. – Ce boli erau acolo r�spândite? 
L. V. – Tif.  
I. X. – A�i suferit? 
L. V. – Eu nu, dar b�ie�ii da.  
I. X. – Despre popula�ia civil�, ce ne pute�i spune? 
L. V. – Se ocupau cu narcotica. Se fuma. E o popula�ie primitiv�.  
I. X. – Despre dukani, ce ne pute�i povesti? 
L. V. – Dukanele erau un fel de magazine în corturi. Se aprovizionau 

din Pakistan, din India, din China, de acolo. Dar de urât, se uitau urât la 
noi.  

I. X. – Cum arat� femeile lor? 
L. V. – Ele îs îmbrobodite întotdeauna. Noi le astea nu ne uitam.  
I. X. – Politruk era în armat�? Ce v� povestea? 
L. V. – Ne povestea despre Tratatul de la Var�ovia, blocul NATO. 
I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� foloseau du�manii? 
L. V. – La noi era unit� armata. Leg�turi între noi �i popula�ie nu 

erau.  
I. X. – Despre prizonieri, dac� au nimerit cineva în 

prizonierat? 
L. V. – La noi nu. Mai mult în infanterie.  
I. X. – Au dezertat cineva din unitatea dumneavoastr�? 
L. V. – Mul�i care se duceau din cauza r�nilor u�oare îi duceau în 

Ta�kent. �i apoi ei nu mai doreau s� se mai întoarc�. Chiar printre ru�i s-au 
întâmplat.  

I. X. – Ca veteran al r�zboiului din Afghanistan, ce ne pute�i 
spune despre conflictul purtat de americani în aceast� �ar�? 

L. V. – Eu verific �tirile la televizor. Mi se pare c� ei au o tactic� 
bun�, ei acolo îi ajut�, ei nu sunt pentru ocupa�ie, dar pentru eliberare. Ei 
distrug drogurile. Ei sunt oameni primitivi, p�mânturile sunt s�race. Ei 
trebuie s� se ocupe cu ceva ca s� se hr�neasc�. 

I. X. – Care era regimul unei zile din Afghanistan?  
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L. V. – Acolo n-are importan��, c�-i moldovean, c�-i rus, ne uneam 
întotdeauna. Trebuia s� ne ap�r�m ca s� venim �i noi acas� s� ne vedem 
p�rin�ii. Diminea�a f�ceam sport, ridicarea la bar�. Mai jucam volei, pentru 
ca timpul s� treac� mai repede.  

I. X. – Era baie acolo? 
L. V. – Era. În corturi se organiza. Erau �i boli.  
I. X. – Era problema apei? 
L. V. – Cam greu, dar aducea cu ma�ina. Înainte era un bazin, dar s-

a uscat.  
I. X. – Au fost cazuri de automutil�ri, ca s� vin� acas�? 
L. V. – La noi nu au fost. Poate c� din artilerie, dar la noi nu au 

fost.  
I. X. – Momente mai pronun�ate? 
L. V. – Când am trecut grani�a în Uniune s-a întâmplat a�a c� o 

sutk�197 ne-au b�tut. Nu puteam s� mergem s� facem podul. A mers a doua 
zi ma�ina care a fost împu�cat�. B�ie�ii au fost r�ni�i. Sticle s�rite. Am mai 
stat înc� dou� zile, pân� când putea s� mearg� artileria �i s� bat� infanteria. 
Dup� aceasta multe s-au întâmplat, la fiecare pod trebuia s� se întâmple 
ceva. Acolo, �in minte, pe Gabi Colea, Cojocari. Nu pot s� m� întâlnesc cu 
ei. Colea a fost împu�cat. Odat� infanteria trebuia s� treac� ca s� facem 
podurile �i atunci erau musulmanii preg�ti�i, mai devreme. Atunci au fost 
împu�ca�i mul�i solda�i, care mor�i, care r�ni�i. �i apoi cu avioanele îi 
duceam. La fiecare pod puneau dou�-trei tancuri.  

I. X. – Cam câ�i b�ie�i au murit în unitatea militar�? 
L. V. – Acolo au fost vreo 12, dar dup� asta eu nu mai �in minte. 

Când s-a întâmplat. Mi-i jale c� nu �in minte de acum nici ora�ele, 
denumirile. A�a, dac� m-a� duce �tiu exact unde am slujit, la câ�i kilometri, 
podurile toate, dar a�a? 

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie? 
L. V. – Din Ta�kent am venit acas�, lumea nu �tia ce se petrece 

acolo. La mine s-a închis inima… Noi am �tiut ce se întâmpla mai înainte. 
În timpul acesta, peste un an de zile, l-au adus pe prietenul meu, Vitea 
Tataru, mort. Oamenii de acum au în�eles ce-i acesta Afghanistan. Peste doi 
ani, în ’84, l-au adus pe Tolea �i pe Vova… Dou� luni nu am vorbit deloc. 

 
 
 

                                                 
197 Zi. 
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„ZIUA UMBL�, ANALIZEAZ� SITUA�IA, M� CUNOSC 
LA FA�� ÎMI �TIU NUMELE, EI TOTUL �TIU DESPRE 

NOI, DAR NOAPTEA ÎMPU�C�” 
 

Maslinicov – n�scut în anul 1949, în Ba�kiria. Studii: �coala militar�. 
În Afghanistan: 1985. A fost ofi�er în escadrila special� de la aerodrom. La data 
interviului era maior în rezerv�. Interviul a fost realizat în 5 mai 2003. Caseta nr. 
53/I. 

Cigurean Costea – n�scut în anul 1967, în raionul Sângerei. Serviciul 
militar: 1986–1988. În Afghanistan a fost în serviciul de paz� la aerodrom. Interviul 
a fost realizat în 5 mai 2003. Caseta nr. 53/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
M. – Maslinicov. M-am n�scut în anul 1949, maior în rezerv�. Sunt 

n�scut în Ba�kiria. În 1968 am terminat �coala militar�. Dup� �coala 
militar� am venit, în calitate de locotenent în Districtul militar Odesa. De 
acolo am fost repartizat în M�rcule�ti, aici am ajuns pân� la gradul de 
c�pitan. Din M�rcule�ti, în 1985, am fost repartizat pentru îndeplinirea 
ajutorului interna�ional în Afghanistan, în Konduz. Am fost într-o escadril� 
special�. Am luptat acolo. 

C. C. – Costea Ciugurean. M-am n�scut în anul 1967. Sunt n�scut în 
raionul Sângerei. Locuiesc în Chi�in�u.  

I. X. – În ce an a�i fost încorporat în armata sovietic�? 
C. C. – În 8 aprilie 1986.  
I. X. – Ce îmi pute�i spune despre instruc�iunea militar�, 

despre ucebk�? 
C. C. – Am fot repartiza�i în primele 15 zile în Belgorod-

Dnestrovsk, în Ucraina. Aceasta a fost în primele zile. Ca s� facem 
cuno�tin�� cu armata. Dup� aceea ne-am încadrat în Kushka. A fost o 
preg�tire timp de trei luni de zile, preg�tire urgent�, for�at�. Acolo treceam 
�i ca sergen�i �i ca toate celea. Dup� aceea, am nimerit în Afghanistan pe 3 
august în Konduz. Acolo am slujit trei luni de zile. Dup� trei luni, noi 
aveam în batalion, tot aerodromul în or��elul Hayzabad. Acolo am plecat �i 
doi ani acolo am slujit. 

I. X. – Pute�i s�-mi povesti�i despre opera�ii militare în 
Afghanistan, cum decurgeau? 

M. – Eu eram în componen�a grupului de ingineri. În func�ia mea a 
fost s� rezolv�m defec�iunile tehnice, pentru lupt� �i nu numai, dar �i 
preg�tirea tehnic� total�. Aceste avioane le deserveam, dup� opera�ii 
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militare aveau anumite defec�iuni. Ce pot spune despre opera�ii militare? 
De trei ori am fost împu�ca�i la aerodrom. Au avut de suferit avioanele în 
timpul îndeplinirii opera�iilor de lupt�. Când erau defec�iuni ne chemau, noi 
veneam acolo �i-l reparam pe loc �i ne întorceam la baz�. În raionul Pul-i-
Khumri a fost distrus avionul nostru: a fost necesar� o aterizare for�at�. 
Du�manii au avut tendin�a ca s� distrug� avionul pân� la cap�t. Am ocupat 
o pozi�ie de ap�rare, ne-au chemat pe ra�ie, au zburat dou� avioane MIG-24 
care barau asupra noastr�. Noi efectuam repara�ia, am neutralizat du�manii. 
Unii reparau, dar al�ii luptau, dup� schimburi. Problema a fost rezolvat�. 
Avionul a fost reparat �i noi am ajuns cu bine la baz�.  

C. C. – Eu ca atare mai mult m-am aflat pe aerodrom. La noi era 
pus� misiunea a�a: s� ap�ram, noi eram o companie de solda�i, s� ap�r�m 
aerodromul. În timp de trei minute trebuia s� fim preg�ti�i ca s� rezist�m 
timp de trei minute. Dup� trei minute, dac�, de o pild�, comandantul 
companiei socoate c� de acum este a�a de mare for�� la du�mani trebuia s� 
dea trei rachete în sus, aceasta însemna c� compania de artilerie trebuia s� 
se pun� la punct, ca s� nu ia aerodromul. Ca atare în Afghanistan, în 
Fayzabad, era socotit ca surs� de existen�� principal�. La noi ma�ini veneau 
o dat� în an. Când se f�cea opera�ia militar� �i tot veneau cu avioane. 
Konduzul era pus� ca o baz� pentru toate acestea. Dar noi p�zeam 
avioanele. Ei se a�ezau acolo, se aflau, de o pild�, un ceas de vreme, noi 
trebuia s� ne p�zim. A fost cazuri când a aterizat. Ei ziua se uit� cam pe 
unde se a�eaz�, cum se a�eaz� �i noaptea bat cu artileria. Cum s� v� explic? 
Când arde tot împrejur, noaptea, totul este în panic�. Vreau s� v� spun 
despre via�a de soldat. Nici în ziua de azi nu-mi pot închipui via�a aceasta. 
Noi tr�iam în bordeie, în p�mânt. Am f�cut singuri bordeie. Am f�cut din 
piatr�, am construit. Noi am lipit totul, absolut. Tr�iam în beci. Frig, 
mâncare nimic, noi primeam dou� pâini, care înainte costau 16 copeici, la 
20 de oameni. Iaca a�a am tr�it. Mai erau din Hayraton aduceau tot 
mâncare. Acolo erau p�mânteni de ai no�tri. Cu ma�ina aduceau pâine. Mai 
d�deau câte o pâine-dou� �i ne mai hr�neam pe lâng� ei �i noi. Dar a�a era 
pus. Unitatea era în Konduz, dar la noi conducerea era în Hayzabad. Eram 
uni�i de unitate. �i din polk, ce r�mânea printre degete, aceea ne d�deau �i 
nou� de mâncare. A fost greu.  

M. – Tr�iam într-o cas� mare de lemn, care se numeau modulii – un 
coridor comun �i o mul�ime de camere. În fiecare camer� erau câte 5–6 
oameni. Noi �tiam în ce condi�ii ne afl�m, de aceea nici nu pretindeam la 
altceva. Ne bucuram c� avem acoperi� deasupra capului, �i de aceasta eram 
mul�umi�i. Eram oameni militari. Ne îndeplineam lucrul nostru. Duceam, 
evident, dorul casei. Cam o lun�–dou� mai rezistam, dar apoi se manifesta 
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tot mai des dorul de cas�. Dar ne-am adaptat la toate lini�ti�i. În avia�ie se 
hr�ne�te bine. Mâncam la cantin�. În esen�� totul era conservat. Chiar 
glumeam. Veneau la cantin� buc�t�resele �i râdeam: pe�te ro�u este ast�zi? 
Erau conserve bune. Fructe �i legume se putea de aprovizionat de la pia�a 
du�manilor. Dar era un timp periculos. Puteai s� cape�i �i o dizenterie. Dar 
riscam. Cump�ram. A�a tr�iam. Ne îndeplineam misiunea.  

I. X. – Au dezertat cineva? 
M. – Acolo nu aveau unde s� dezerteze. În rândul nostru nu au 

fost. Acolo era periculos s� dezertezi. Veneau �i f�r� urechi, f�r�… 
C. C. – La noi în polk au fost dou� cazuri de dezertare. La noi era 

a�a aerodromul, iar polkul ne men�inea securitatea cam la 50 km. Sus erau 
puncte, b�ie�ii se aflau câte o lun� de zile la aceste puncte, dup� care 
reveneau în polk. Acolo se sp�lau, una, alta. A fost a�a un caz. Dedov�cina 
este ori�iunde. Unul nu era bine preg�tit de-acas� �i s-a îndep�rtat de polk. 
L-am c�utat trei zile tot polkul. Absolut to�i care se aflau în locul acela �i l-
am g�sit peste trei zile. Era în întregime t�iat, ochii sco�i, nu avea urechi, nu 
avea scalp, nu avea nimic. A fost a�a caz. A mai fost apoi alt caz. B�ie�ii 
fumau, beau, aceasta este ori�iunde, a�a-i via�a, nervii nu mai �in. S-a 
întâmplat a�a c� s-a îmb�tat, s-a urcat pe un KAMAZ, a ie�it din polk �i s-a 
îndreptat spre or��el, la duhi. Sigur, l-au b�tut, aproape o sut� de metri de la 
polk l-au b�tut. Sunt multe cazuri. Dar a�a ca b�ie�ii singuri s� se duc�, nu a 
fost.  

M. – Noi nu luam prizonieri, eram în avia�ie.  
C. C. – La mine a fost a�a un caz. Odat� seara eram de paz�, 

întotdeauna eram preg�ti�i pentru orice surprize. Dup� ora 7, dar acolo 
dup� ora 6 e komendantskii ceas198. Eram singur la post. Dup� ora 6 mi-au dat 
un om la post. M� uit cineva vine pe jos. Noi aveam ordin ca dup� ora 6 
din direc�ia ki�lakului s� împu�c�m f�r� anun�area în prealabil. Aveam 
sistemul de parol�, în interiorul aerodromului. Chiar �i aviatorii �tiau parola. 
Dar din direc�ia ki�lakului puteam deschide foc f�r� preîntâmpinare în 
prealabil. Rotnâi îmi zice s� întreb cine vine: dac� omul r�spunde ruse�te, se 
va lua anumite m�suri, s�-l oprim �i s�-l verific�m. Poate fi chiar �i un 
ofi�er, poate fi orice la r�zboi. Mi-a r�spuns ruse�te. Am preg�tit arma. M-
am apropiat când m� uit e un ofi�er �arandoy din Fayzabad, noi am înv��at 
câte ceva din limba lor pentru c� eram la aerodrom, erau trei ki�lakuri în jur, 
dorim sau nu dorim eu ca sergent primeam ajutor umanitar. Aviatorii 
aduceau, iar obliga�ia mea era ca eu prin �arandoy s� aduc cu ma�ina �i s� le 
repartizez. Am întrebat dac� are arm� sau nu. A zis c� nu. M� uit pe 

                                                 
198 Restric�ii de circula�ie. 
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biciclet� are o geant�. Mi-am chemat camaradul. Mi-am pus automatul pe 
um�r, am verificat �i am g�sit în buzunar gloan�e de la revolver 
MAKAROV, am vrut s� bag mâna în geant�, dar el a reu�it mai înainte. 
Acum �i acum o lovitur� aici. Se pare c� avea leg�tur� cu duhii. L-am 
schimbat cu un prizonier de al nostru. A fost �i a�a caz.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la clima lor? 
M. – Fiecare organism uman reac�ioneaz� în felul s�u la clim�. E o 

clim� c�lduroas�. Umiditatea aerului este sc�zut�, e foarte cald. Unicul 
avantaj este c� tehnica func�ioneaz� în aceste condi�ii foarte bine. Dar 
pentru om este greu de suportat. Cel mai important e s� nu beai mult� ap�. 
Cum începi s� bei, de acum nu te mai po�i opri. Cel mai bine este c� dac� 
începi s� bei diminea�a trei-patru ce�ti de ceai. Dar dac� începi s� beai ap� 
rece nu te mai po�i opri. Un alt avantaj îl reprezint� faptul c� dac� speli 
rufele nu reu�e�ti s� le expui bine la soare c� de acum sunt uscate. E frumos 
când înfloresc lalele, sunt ro�ii-ro�ii timp de dou� zile �i apoi se ofilesc. 
Totul se usuc�, iarba moare, dup� cum se spune. Dar noi suntem rezisten�i 
ne îndeplinim misiunea.  

C. C. – În Fayzabad este cu totul alt� clim�. Am fost în Konduz da 
acolo este normal, cald. Dar în Fayzabad acolo sunt mun�i, acolo clima este 
umed�. Ce am observat eu? Plutonierul nostru a s�dit acolo ro�ii. Le uda 
zilnic erau a�a mari dar nu se coceau pân� la urm�. Pân� nu le rupeai �i le 
puneai la întuneric nu se coceau. Dar de ce? Deoarece noaptea era frig, iar 
ziua foarte cald �i nu reu�eau s� se coac�. De obicei în mun�i temperatura 
este ca la noi. Acolo la 0 grade este stra�nic. E umezeal� mare în mun�i. 
Z�pada acolo cade �i pân� diminea�a dispare. Numai soarele apare �i… În 
luna februarie noi suntem bronza�i.  

I. X. – Ce îmi pute�i povesti despre armata afghan�? 
M. – Aveau leg�tur� cu ei doar un cerc restrâns, zampolitul, 

reprezentantul Sec�iei speciale. Dar al�ii cu aceste chestiuni nu se ocupau.  
C. C. – La noi la aerodrom era un batalion de �arandoy. Eu primeam 

ajutorul umanitar, îmi puneau posturile mele, dup� care plecam la ei, la 
ofi�erii lor, luam ma�inile, solda�ii lor �i prin posturile mele ca s� înc�rc�m �i 
parc� ne în�elegeam bine. În�elegeau foarte bine limba rus�. Uzbecii no�tri 
�tiau mai r�u limba rus� decât afghanii, mai repede prindeau sensul 
cuvintelor. �i rela�iile cu popula�ia b��tina�� erau normale. La 15 m de noi 
era un drum. Nu departe ei p��teau acolo vitele.  

M. – Acolo ie�i la pia�� ca s� cumperi ceva fructe, legume. Rela�iile 
erau bune. Parc� la pia�� nu ai nicio problem�. 

C. C. – Ziua umbl�, analizeaz� situa�ia, m� cunosc la fa�� îmi �tiu 
numele, ei totul �tiu despre noi, dar noaptea împu�c�. El îl �tie pe fiecare 
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soldat, cât sluje�te, totul e sub observa�ie, dar noaptea împu�c�. �i tu nu-l 
po�i depista. B�ie�ii cump�rau diferite obiecte, ceasuri �i erau cazuri c� ei 
puneau mine, erau multe cazuri de intoxicare din partea civililor. Aceasta 
pretutindeni este a�a, r�zboiul este r�zboi. Ei sunt pe p�mântul lor. 

M. – Ei sunt acas�, dar noi suntem veni�i.  
C. C. – E un r�zboi de partizani, dar condi�iile... Ofi�erul este ofi�er. 

El este comandantul. Dar anume cum solda�ii tr�iau? Noaptea, 8 �edeam la 
posturi. Ud, nemâncat. Ziua, din nou preg�team tehnica pentru aceasta �i 
seara, din 8 ore. Mergeau b�ie�ii în sanceasti199, sau undeva, n-are cine-i 
înlocui, noi trebuia s� st�m. S� ne p�zim, unul pe altul. Nu aveam ce mânca! 
A fost a�a un caz. Pe 26 aprilie se s�rb�torea Ziua revolu�iei afghane, au 
fost împu�c�turi. De obicei împu�c�turile erau noaptea. Atunci au fost 
împu�c�turi ziua, din artilerie. Atunci a fost groaznic. Mie îmi r�m�sese înc� 
20 de zile ca s� termin slujba. Solda�ii mei se uitau la mine ca la un 
Dumnezeu, pentru ei orice cuvânt era lege. Împu�c� artileria, totul arde 
împrejur, sunete puternice, e groaznic ce se întâmpl� în jur. Dar ce putem 
face noi cu automatele când împu�c� artileria? Nu, �i-i groaz�. Fiecare om 
este viu. Fiecare are fric�. 

M. – Este, pur �i simplu, instinctul de autoconservare. Ceea ce vezi 
tu este pericolul, dar se impun �i anumite m�suri. Omul se afl� într-o 
tensiune permanent�.  

C. C. – Acolo te gânde�ti la Dumnezeu. Trebuie ceva s� fac� ca s� 
ie�i din situa�ie �i ca totul s� fie bine în acela�i timp. �i pe tine s� te p�ze�ti 
�i totul ca s� fie bine. Nu aveam ce s� m�nânc, povesteam eu. În luna 
aprilie trebuia s� m� eliberez, dar nu era nimic de mâncare. Au r�mas 9 
conserve �i ceai f�r� zah�r. Ne-am dus la buc�tar. Am protestat. Buc�tarul 
l-a chemat pe rotnâi200. Dar rotnâi a spus c� e timp de r�zboi. Acestea 9 
conserve trebuiau distribuite pentru 3 zile pentru 20 de oameni. Acolo erau 
27 de conserve la 3 companii. Pe urm� s-a g�sit ca��, s-a fiert ca��. Ce 
trebuia s� faci? … 

 
 
 

                                                 
199 Serviciu sanitar, infirmerie. 
200 Comandantul de companie. 

239 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

 
„A FOST UN R�ZBOI CA ÎN FILME” 

 
Mataseevici Elena – n�scut� în satul �ipoteni, raionul Hânce�ti. În 

Afghanistan: 1985–1988. Angajat� a armatei sovietice, sor� medical� în spitalul 
militar din ora�ul Pul-i-Khumri, Sec�ia terapia bolilor infec�ioase. La data interviului 
era sor� medical� la Spitalul Clinic Republican. Interviul a fost realizat în 14 noiembrie 
2002. Caseta nr. 27/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
E. M. – M� numesc Elena Mataseevici. M-am n�scut în jude�ul 

Hânce�ti, satul �ipoteni. Am fost în Afghanistan în 1985, la recomandarea 
Comisariatului Militar „Octombrie”. Am f�cut serviciul militar în ora�ul 
Pul-i-Khumri, în Spitalul militar, în Sec�ia terapia bolilor infec�ioase, unde 
st�teau cei mai gravi bolnavi, de hepatit�, infec�ie abdominal�, tif 
abdominal.  

I. X. – Dac� am face a�a o clasificare a bolilor, care boli erau 
cele mai r�spândite? 

E. M. – Hepatita, grupa A, infec�ioas�. Foarte mul�i bolnavi au fost 
acolo, acolo toate îmboln�virile erau pe perioade. Toamn�–iarn�, erau cele 
mai r�spândite hepatita A. Foarte mul�i bolnavi au fost.  

I. X. – Dar de unde serveau b�ie�ii boala? 
E. M. – În timpul opera�iilor militare, acolo erau condi�ii grele, din 

lipsa igienei. Mul�i ascundeau hepatita, se adresau târziu, ceea ce agrava 
starea bolnavului, ei st�teau în com�. Lucru era foarte greu, foarte mult de 
lucru. Aveam grij� de b�ie�i ca ni�te mame, îi hr�neam, îi îngrijeam, îi 
sp�lam, desigur cu ajutorul b�ie�ilor care de acum erau reabilita�i, se 
lecuiser�, în perioada cât mai st�teau acolo. Nu au fost cazuri mortale.  

I. X. – Nu avea�i probleme acolo cu medicamentele? 
E. M. – Absolut, nicio problem�. Nu aveam lips� de nimic.  
I. X. – În afar� de faptul c� aceast� boal� se mai r�spândea de 

la om la om, prin alte c�i se r�spândea? S� zicem ap�? 
E. M. – Se transmiteau prin sursele de ap� �i prin mijloace 

anaerobe. Paharul nesp�lat de care se foloseau mai mul�i. Acestea 
constituiau surse de infec�ii. �i, în afar� de aceasta, se mai spunea c� Pul-i-
Khumri era cândva în vizorul Marii Britanii, care dorea s�-l ocupe, acolo a 
murit un deta�ament de militari englezi. Chiar microbii din aer mai persist� 
înc� acolo, �i din cauza aceasta putea s� fie boli, aceasta putea fi o alt� surs� 
de infec�ie. A�a se spunea. C�ldura aceea insuportabil�, mu�tele, curen�ii 
aceia. Or��elul Pul-i-Khumri era ca într-o vale, o v�g�un�. Era mult� 
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umezeal�. Acolo numai mun�i erau. Erau de culoare ro�ie, nu verzi, acolo în 
luna aprilie–mai, dac� �inea vreo s�pt�mân�, �i apoi din nou totul era 
galben. Vânturile acelea afghane�, cum i se spunea, cu nisipul acela �i cu 
c�ldur�. Erau condi�ii foarte grele de existen�� 

I. X. – A�i vrea s�-mi spune�i vreun caz? 
E. M. – Ca atare nu am luat parte la opera�ii. În orice caz a fost a�a 

un caz. Eu eram la schimb, lucram o zi întreag� de la 8 pân� la 8 diminea�a. 
�edea la noi într-un salon loc�iitorul comandantului Statului-major a 
armatei a 40 din Kabul. Nu �tiu ce era, colonel. I-am �i uitat familia. �i în 
timpul acesta s-au auzit bubuituri �i parc� s-a început un cutremur. A 
explodat depozitul de artilerie, acolo erau bombe, muni�ii diferite. Se vede 
c� acolo a fost un scurt circuit �i a început s� explodeze toate depozitele, 
dar erau depozite care aprovizionau cu muni�ii o provincie întreag�. 
Trebuiau evacua�i to�i bolnavii. Nu în�elegeam ce se întâmpl�, am v�zut 
cum sare sticla de la ferestre. De acum a ie�it domnul colonel �i a spus c� 
este o explozie. Trebuia s� evacu�m bolnavii gravi. Îmi era pe de o parte 
foarte stra�nic, când te loveai odat� �i c�deai jos �i iar��i te sculai, chiar �i 
bolnavii �i trebuia ultima s� ies. M-am întors odat� înapoi ca s� v�d dac� 
nu-i nimeni. �i am ie�it. A r�mas acolo un soldat. �i cei interesant? Parc� 
doream s� r�mân în urm�, dar ie�eam prima, era o fric� mare. Tot co�marul 
acesta a durat cam vreo opt ore, noi ne-am evacuat într-un or��el din 
apropiere. Am f�cut un spital de câmp. Apoi ne-am întors, ne-am restabilit. 
A fost ceva stra�nic �i era înainte de a veni eu acas�.  

I. X. – Dar în ce ani a�i fost? 
E. M. – Eu am fost trei ani. În 1985–1988. Era cu o s�pt�mân� 

înainte de a veni acas�. M� gândeam c� se întâmpl� o str��nicie, c� mai bine 
nu r�mâneam al treilea an, îmi p�rea r�u. Parc� ceva m-a re�inut, ca s� fiu 
aici. Dar a fost totul bine. Numai c� nu ne bucur�m de privilegii �i de tot ce 
ar trebui s� fie. Nicio aten�ie din partea statului.  

I. X. – A�i colaborat cu medicii afghanezi? 
E. M. – Ne duceam cu un pic de agita�ie, ne duceam cu tablete �i 

deserveam popula�ia împreun� cu medicul. �i în afar� de aceasta, ne 
duceam cu concerte, cu activitatea artistic�, �i eu cântam.  

I. X. – Dumneavoastr� mi-a�i descris o serie de boli care erau 
acolo, dar nu-i secret pentru nimeni c� era �i dedov�cin� în armat�, 
au fost cazuri de internare a solda�ilor din acest motiv? 

E. M. – Nu au fost a�a cazuri. Erau cazuri când în sec�ii, dintr-acei 
solda�i s�-i umileasc� pe al�ii. Era acolo un cazac, acolo erau diferite 
na�ionalit��i. Majoritatea erau cazacii �i uzbecii, ucraineni �i moldoveni. �i 
cazacul acela �tiu c�-i zicea la unul s�-i fac� anumite servicii, �i-l b�tea, acela 
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(eu eram în tur�) a vrut s�-�i pun� cap�t zilelor. Am dat eu de el. Era un rus, 
b�iatul acela era din Moscova. 

I. X. – Îmi pute�i crea imaginea moldovenilor în Afghanistan? 
E. M. – Erau colegiali. Ne stimau. Le atr�geam aten�ie la to�i, dar 

când era unul de al t�u parc� era altfel.  
I. X. – Era un curent antir�zboi? 
E. M. – Atunci înc� nu era concep�ia aceasta. Lucram �i mi se p�rea 

c� a�a trebuia s� fie. Noi ne-am adresat la Comisariat �i ne-au primit, de 
bun� voie, desigur, neimpu�i de nimeni.  

I. X. – Cum era popula�ia civil�, în viziunea dumneavoastr�? 
E. M. – Femeile erau în parandja. Erau tare murdari. Mai ales copiii. 

Când mai nimeream în ora�, mai plecam dup� cump�r�turi parc� erau ni�te 
s�lb�t�ciuni, parc� nu au mai v�zut femei, dar a�a �i este, doar se poart� 
parandja. 

I. X. – Cu excep�ia la cazul pe care mi l-a�i descris a�i mai 
nimerit în vreun câmp de lupt�? 

E. M. – Niciodat� nu am nimerit. Odat�, tot la serviciu, s-a auzit o 
bubuitur�.  

I. X. – A�i v�zut vreun du�man în carne �i oase? 
E. M. – Nu am v�zut. Dar �tiu c� ziua îs oameni normali, dar 

noaptea sunt du�mani. Ziua f�ceam cump�r�turi în magazinele lor dar seara 
luptau împotriva noastr�. Înainte de începerea lucrului �eful ne informa cu 
tot ce se petrece împrejurul nostru, de fapt era lini�tit în împrejurimi.  

I. X. – Ce mânca�i acolo? 
E. M. – Mâncam bine. �i solda�ii mâncau foarte bine. 
I. X. – În ce consta ra�ionul? 
E. M. – Fructe �i legume le d�deau. �i carne conservat�. Începând 

cu luna iunie, chiar toat� vara eram aproviziona�i cu fructe.  
I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
E. M. – Citeam. �i apoi era club în unitate. Era orchestr�. Filme 

erau. 
I. X. – Ce filme erau? 
E. M. – Erau filme despre r�zboi �i filme artistice ruse�ti, de 

produc�ie „Mosfilm”...  
I. X. – Acas� a�i scris? 
E. M. – Vreau s� v� spun c� înainte de a veni în Afghanistan, 

p�rin�ii m-au petrecut. Nu doream s�-i scârbesc, le-am spus c� m� duc în 
Germania la lucru, m-a trimis Comisariatul �i eu vreau s� m� duc. M-au 
petrecut la aeroport, ca �i la armat�. Plângeau to�i. Nici nu-mi închipuiam 
cum va fi acolo. Din Moscova am zburat în Ta�kent, pe urm� de la punctul 
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de transmisie am trecut în Afghanistan. În avion a fost tare mare zgomot �i 
cu zdruncin�turi. Ne p�rea c� de jos poate s� ne atace du�manii. S� doboare 
avionul. A�a impresii aveam. Din Kabul ne-au repartizat în Pul-i-Khumri. 
Acolo am ajuns cu avionul... Când am ajuns acolo m-au primit bine.  

I. X. – Înainte de a v� duce în Afghanistan, v-au preg�tit în 
URSS pentru aceasta? 

E. M. – La Comisariat mi s-a spus, dar �ti�i cum e. Mi s-a spus c� 
nu-i a�a de stra�nic �i m-au încurajat. Îmi era �i mie interesant cei acolo �i 
cum.  

I. X. – Cum v-a�i integrat în societate dup� ce a�i venit din 
Afghanistan? 

E. M. – Mult timp am avut probleme cu s�n�tatea. Am trecut de la 
o clim� la alta. În societate m-am integrat normal. M� întrebau diferite, 
poate c� atunci fiind cu impresii proaspete aveam mai multe de povestit.  

I. X. – V� mai aminti�i de vreun caz mai special? 
E. M. – Multe cazuri au fost. Cel mai puternic a fost acela care vi l-

am descris mai sus, într-adev�r a fost stra�nic. A fost un r�zboi ca în filme. 
Explozia depozitului de artilerie. Pierderi nu au fost, dar câ�iva b�ie�i au 
avut arsuri, poate c� vreo 10 b�ie�i, dar poate �i mai pu�in. B�ie�ii care au 
fost acolo, chiar p�zeau.  

I. X. – Sentimentul acesta de fric� a persistat în acei trei ani 
de serviciu? 

E. M. – Nu. Explozia a fost ceva de excep�ie.  
I. X. – Mai dori�i ceva s� ne spune�i? 
E. M. – Poate c� mi-a� aminti vreodat� mai multe... Acolo lucram în 

costuma�ia necesar�, ori cum ar fi… 
I. X. – V� mul�umesc foarte mult.  
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„FUR� O MOTOCICLET�, FUR� O MA�IN� �I AI S� 

SCAPI” 
 

Minciuc Alexandru – n�scut în anul 1964, în raionul Glodeni. 
Serviciul militar: 1982–1984. În Afghanistan a fost sergent în infanterie, comandant 
de subdiviziune. Interviul a fost realizat în 22 noiembrie 2002. Caseta nr. 38/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare.  
A. M. – Sunt din raionul Glodeni. Familia Minciuc Alexandru 

Pavlovici. Anul na�terii 1964, 3 ianuarie.  
I. X. – Referi�i-v� la momentul când a�i fost încorporat în serviciul 

militar sovietic: anul, despre ucebk�. Cum v� preg�tea fizic, psihologic.  
A. M. – M-am prezentat în anul 1982, pe 26 martie în Chi�in�u. Pe 

urm� ne-am dus în Simferopol. S� v� spun totul de la început pân� la urm�.  
I. X. – M� intereseaz� în mod special ucebka, cum v� 

preg�tea la ucebk� sau carantin�? 
A. M. – În ucebk� de sergen�i.  
I. X. – Cum v� preg�teau din punct de vedere fizic, 

psihologic, zampolitul ce v� povestea? 
A. M. – Cum? Am început ucebka în luna mai în Turkmenia. 

Jum�tate de an am trecut ucebka. Erau ore de preg�tire. Diminea�a 
zareadka201, cel mai mult ne fug�reau, dac� noi am fost la infanterie. În 
Ki�elskii polk am fost. La gimnastic�: fuga, pe urm� exerci�ii erau. Era 
toaleta, pe urm� ne f�ceau apelul. Dup� aceea se începeau lec�iile, unde �i 
cum. Era de dus la împu�cat, ne duceau, adic� la tragere. Era de dus la 
politzaneati202.  

I. X. – La politzaneati, ce v� povesteau? V� preg�teau pentru 
Afghanistan? 

A. M. – Deloc, absolut. Nici nu auzeam de Afghanistan. Pur �i 
simplu, ce se face în lume �i ce s� facem. S� �tim toate continentele. S� 
�tim… cam a�a de ce-mi aduc eu aminte. Ca sergent trebuia s� �tim absolut 
tot, cum s� conducem ma�ina. Am avut câteva ore de practic� de condus 
ma�ina. Câteva ore de… absolut tot. Ne-au preg�tit foarte bine, dar a fost 
foarte greu. Atât de greu, cum nici nu vreau s� vorbesc.  

I. X. – Cum v� hr�neau la ucebk�? 

                                                 
201 Gimnastica. 
202 Instruc�ie. 
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A. M. – Cam slab. Slab de ce? Mai ales ne hr�neau slab când am 
fost la poligon. La punctul de preg�tire. Din ce cauz�? Deoarece ne-au 
preg�tit pentru a�a ceva. S� avem rezisten��. Mi-a pl�cut, dar a fost greu.  

I. X. – Clima din Turkmenia cu cea din Afghanistan se 
aseam�n�? 

A. M. – Se aseam�n�. Îns� iarna este mai mult� z�pad� în 
Turkmenia. Da în Afghanistan eu nu am v�zut z�pad� deloc. Absolut deloc. 
Numai în mun�i am v�zut. Pe vârful mun�ilor se vedea alb, frumos. Dar a�a 
nu am v�zut. Era umezeal� mare. Tare puternic� era. Acolo la 0 – minus 2 
grade e stra�nic. La a�a temperatur� nici nu �tiai ce s� faci. În Afghanistan 
noi aveam ore de înc�lzire. Te duceai, te înc�lzeai. Când eram la serviciu la 
noi a�a era. Ki�inskii polk, ca atare trebuia s� fim din armata noastr�, 
trebuia s� facem ucebk� în Zakarpatskii okrug203. �i l-au transmis din cauza 
climei. Ai�tia o s� ne înve�e aici. Noi deodat� nu �tiam ce o s� fie. Ne-au 
dus prin multe locuri. Ne-au dus în Simferopol, ne-au dus în Odesa. Ne-au 
dus în Mineralinâie vodî204. Pe urm� am ajuns în Turkmenia, la ucebk�. 
Primii au ajuns moldovenii. Am ajuns 154. �i apoi au venit toate 
na�ionalit��ile. Au început a veni ru�ii. Iaca ai�tia s-au strâns �i la urm� au 
adus uzbeci, turkmeni. Dar întâi �i întâi noi am fost. Ce �in minte, apoi �in 
minte. Ne-au preg�tit normal, nici nu am ce zice, rukopa�nâi boi. Toate cum 
trebuie. Chiar treceam de pe un munte pe altul cu frânghiile pân� jos. Al�ii 
chiar î�i f�ceau de cap. Strigau. Toat� preg�tirea noastr� era prin strig�te, 
prin însp�imânt�ri. S� fim r�i. La noi a fost compania de demonstrare. Au 
venit studen�ii de pe la universit��i �i am sus�inut un fel de colocviu. Am 
demonstrat cât de bine e preg�tit polkul. Erau mai multe polkuri acolo: al 13-
a, al 11-a, Ki�inskii polk. Erau �i desantnici205, ace�tia erau în or��elul 13. 
F�ceam ridicarea la bar�. Ne întreceam cu ei. Cu tragere la �int�. Era 
interesant, dar greu, foarte greu era.  

I. X. – Derula�i un pic evenimentele �i aminti�i-v� primul 
moment când a�i aflat c� v� ve�i duce în Afghanistan? 

A. M. – Când ne-am dus ultima dat� la împu�cat, la tragere. Ultima 
dat� atunci am împu�cat. Când ne-am uitat erau vreo 30 de corturi întinse, 
�i împrejur erau mai mul�i asiatici. Chiar mai mul�i erau. În mod special 
chiar ei erau. Noi ne-am apropiat de ei. Noi întrebam ce s-a întâmplat, de 
unde a�i ap�rut. Ei spun c� noi am ap�rut din Afghan. Dar nu ne-au spus 
din ce cauz�. Dar degrab� o s� v� duce�i �i voi. Pe voi pentru aceasta v� 
preg�te�te. Noi nu tr�geam n�dejde c� iaca ne vor duce. Poate vom sluji în 

                                                 
203 Districtul transcarpatic. 
204 Sta�iune de agrement. 
205 For�ele aeropurtate. 
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alt� parte. Ca sergen�i, comandant de unitate, numaidecât trebuia s� fim în 
Afghanistan. Preg�tirea se vedea destul de bine. Prin mun�i, prin una, alta. 
Tare mult pe noi ne pedepseau din partea apei. Mai mult aveam ceai. Eram 
înseta�i. Nu ne d�deau ap�, ca s� rezist�m mai mult. Dar câte întâmpl�ri. 
Am g�sit conducta de ap� care ducea spre ora�. Trecea pe la noi prin 
poligon. B�ie�ii au descoperit-o �i au f�cut vreo dou�-trei g�uri. Au f�cut 
fântâni. La ucenie206 noi eram în pal�tci207 acolo. Mai fugeam uneori, eram 
pedepsi�i. Dar ce s� facem? Trebuia. Când ne sc�pam acolo ne sp�lam, ne 
b�iam. Nu departe era un pârâu. Mul�i b�ie�i s-au îmboln�vit de la asta de 
hepatit� în form� u�oar�. �tiu precis c�-s u�oare pentru c� îndat� îi aduceau 
înapoi. Se uitau numai la ochi �i la ud. �i gata. Dar din ce cauz�? Mai sus 
erau dou� sate. Ei sp�lau, dar noi de acolo ne sp�lam �i beam �i ap�. Ne 
preg�teau, ca atare pentru aceast� chestiune. A�a a �i fost. Acas� aveam 68 
kg �i în poligon am ajuns la 57 kg, s-au dus un pic. A fost un b�iat de 90 kg 
�i a sl�bit pân� la 70 kg. În �ase luni!  

I. X. – Din Turkmenistan a�i ajuns în Afghanistan. În ce 
regiune a�i f�cut serviciul militar? 

A. M. – În Kandahar.  
I. X. – Acolo a fost unul din punctele fierbin�i ale 

Afghanistanului.  
A. M. – 30 km de la Pakistan. Permanent se auzeau bubuiturile 

avioanelor. Ei mai tare grani�ele le atacau, sau controlau. Din când în când 
se auzea. Nu departe era o zelionk�, a�a se numea. Mai mult se bombarda 
acolo. Noi ca atare am fost o lun� la batalionul de protec�ie �i o lun� am 
fost la înso�ire. Ne duceam în incursiune. Pe urm� veneam �i apoi, cam 
peste o lun�, iar��i ne duceam. Asta la noi era un fel de odihn�.  

I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut în Afghanistan? 
A. M. – Infanterie.  
I. X. – Descrie�i-mi vreo opera�ie militar�? 
A. M. – …cum s� v� spun a fost o încercuire odat�. Am fost 

încercui�i. Noi am �tiut. Noi am trecut câmpul minat cam pe la ora trei 
noaptea. Din batalion ne-am desp�r�it pe companii. Compania s-a f�cut, iar 
s-a desf�cut. �i a fost pe unit��i. Mai mult umblam în civil. Luam vesta 
antiglon� dedesubt, casc�, ce mai era acolo. Înaintea noastr�, de ce îmi aduc 
aminte, era un pâr�ua�. Cam de vreun metru �i 20 mai jos era o livad� de 
rodii. Numai am ajuns pân� acolo, dar nou� ni s-a spus. Aproape de pâr�ul 
ista se afl�, nu au spus num�rul, dar se afl� un punct, s-a observat de acolo. 
Noi ne-am apropiat. Nu numai compania noastr�, noi mergeam prin 
                                                 
206 Instruc�ie. 
207 Corturi. 
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coloan�. Nu a�a to�i gr�mad�, cum s� v� spun, ca un fel de inel. Cum 
mergeam, ne a�teptam la atac din fa��, dar ne-au încercuit de la spate. Am 
ajuns pân� la pâr�ul acela, pu�in ne-am a�ezat, am a�teptat, am mai tras �i 
noi vreo dou� focuri. Parc�, parc� s-au oprit, când ne-am uitat au început 
de acum din fa��. Noi nu ne-am a�teptat, când am dat s� ne ridic�m... Au 
fost b�ie�i r�ni�i. Am fost încercui�i. A �inut cam jum�tate de or�. Poate �i 
mai mult. Mor�i nu au fost, dar r�ni�i au fost. �i s-au ridicat, de acum au 
venit avioanele. Noi am anun�at celelalte unit��i. Au venit avioanele, au mai 
dat �i ei ni�te artificii. Pe urm� ne-am mai lini�tit. Am stat pân� diminea�a în 
ambuscad�. Au f�cut încercuire din nou. Diminea�a s-a aflat c� ei s-au 
ascuns într-o fântân�. Cum acolo a fost? Interesant, din fântân� au ie�it, era 
o su�ilk�208, unde se usca izium209, pe a lor ki�mâ�. Ei au început a împu�ca 
din su�ilka ceea. Mai tare pe noi ne-au b�tut din su�ilka ceea. Cu antiaeriene 
ne-au b�tut. Erau numai 5. Au venit alte for�e militare, au mai adus 
ajutoare, nu reu�eam. Au dat ni�te gaze lacrimogene. Cu greu v�d c� iese. 
Au ie�it numai 4. Unul fie c� a murit sau s-a în�du�it, dar noi de b�gat nu 
ne-am b�gat în tunelul acela. Au ie�it patru �i i-au început a bate pân� au 
venit ofi�erii. Apoi i-au luat.  

I. X. – Ei se camuflau bine? 
A. M. – Numaidecât. Ei aveau tactic� tare bun�. Nu îmblau mul�i. 

Pe noi ne-au informat c� nu umbl� mul�i. Umbl� pân� la 9 oameni.  
I. X. – Dar din ce cauz�? 
A. M. – A�a era tactica lor. Grupe mici �i dispersate. �i g�seam 

numai locurile. Noi câteodat� ne duceam la opera�ie �i numai locurile le 
g�seam. Nu-s. Unde intrau? Nu �tiu. A fost un caz. Precis am �intit în el. 
Mi-a fost tare stra�nic atunci s� �intesc, un om totu�i. Din groaz�. Dar 
cazuri erau �i la noi. B�ie�ii se pierdeau.  

I. X. – Povesti�i-mi despre dezertori? 
A. M. – Au dezertat mul�i b�ie�i, dar familiile nu le �tiu.  
I. X. – Pe mine nu m� intereseaz� familiile, ci fenomenul. 
A. M.– Dezertau chiar �i b�ie�i ru�i.  
I. X. – Din ce cauz� dezertau ei? 
A. M. – Eu nu pot în�elege de ce. Dar au fost cazuri… 
I. X. – Din cauza dedov�cinii, a fost greu în armat�? 
A. M. – Dedov�cina, da a fost foarte greu în armat�. Acolo totul 

conducea dedov�cina. Ofi�erii pu�in. Erau ofi�eri puternici, dedov�cina se da 
dup� ofi�eri. Dar erau slabi, apoi ofi�erii se d�deau dup� dedov�cin�. V� spun 
toate cazurile. Cum spune dedov�cina, a�a �i era. Când m-am aflat primele 
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luni acolo, era un plutonier. Plutonierul era din Ucraina. Acela mi-a pl�cut. 
Pe urm� ne-au dat la un locotenent care nu f�cea nimic. Dar plutonierul a 
fost de treab�. Bravo. Mi-a pl�cut. 

I. X. – Cu alte cuvinte, dedov�cina a depins mult de ofi�eri, 
cum au putut-o manevra ofi�erii.  

A. M. – Numaidecât. Dac� era ofi�erul cum trebuie, de treab�, 
mergea, dac� era slab... Tactic� pu�in�. Mult înseamn� �i curajul, dac�-i 
curajos, înc�-i mai bine. Ce �tie prietenul t�u �i pe cel�lalt îl încurajeaz�. Mi-
a dat o subdiviziune, când m-am dus acolo �i primele dou� luni nu mi s-a 
dat voie s� împu�c deloc. Dar eu am împu�cat. Eu �edeam �i înc�rcam. 
Pentru dedov�cin�. Eu numai cât înc�rcam �i-i dam. El numai îmi l�murea 
cum trebuie s� m� comport. Iaca ce ne înv��a pe noi acolo. Prima dat� noi 
ne-am dus la unitate, la paz�. Acolo era tot dedov�cin�. Erau trei care trebuia 
s� se duc� atunci acas�. Mi se pare c� au plecat chiar când a murit Brejnev. 
Absolut tot am înv��at de la ei. Nu se da voie acolo s� fie un foc mic, urma 
s�-l stingi imediat, unde îl vedeai. Aceasta venea ca instruc�ie elementar�. 
Multe cazuri ni se spunea. Aveam tactic� bun�. �i tanchi�ti am g�sit, buni 
b�ie�i. Era unul care se ascundea. �i noaptea ie�ea venea, �tia parola, dar de 
unde nu �tiu. Trecea peste pozi�ii, mânca, se hr�nea, se ducea înapoi peste 
pozi�ii, nu f�cea r�u nimic, el chiar vroia s� fac� bine. Dar nu putea singur 
s� fac�. Auzea câte ceva �i înapoi. Era înc�rc�tor la tanc.  

I. X. – Poate era un spion? 
A. M. – Nu era spion. Era un b�iat normal. Avea multe înc�lc�ri. �i 

tot spunea c� se va duce s�pt�mâna ceea, dar el se eschiva. Intra la noi în 
zemleank�210. Noi eram în paz�. Când eram în paz� el se odihnea un ceas-
dou�. Dar el venea �i nu ne permitea s� ne odihnim. Nu f�cea nimic. Dar 
acolo erau arme, muni�ii �i fiecare se temea de via�a lui. Putea s� se întoarc� 
�i s� fac� fel de fel. Dar dedov�cina... Te punea s� cân�i, ce vroia aceea te 
puneau s� faci. Eu, chiar dac� am fost comandant de subdiviziune, dar mai 
întâi am sp�lat o lun� de zile vesela. Dedov�cina. Care era b�iat de treab� îi 
în�elegeam, dar erau b�ie�i narcomani, tare mul�i. Acolo se îmboln�vise 
ofi�erii, nu �tiu cum, �i erau mul�i du�i prin incursiuni �i noi nu �tiu cum 
eram în paz� �i nu se ajungea la depozitele noastre. Aveam trei, de arme, 
echipament �i produse. Era un micro patrul� �i luau din sergen�i. De la 
punctul acesta se lua, presupunem s�pt�mâna aceasta un serjant, apoi de la 
altul, dac� nu se ajungeau ofi�eri. Nu �tiu din ce cauz� nu se ajungeau. Am 
stat nou� zile în patrulare, stra�nic, erau b�ie�i de treab�, nici nu zic, dar 
erau b�ie�i care nu puteau rezista pân� la urm�. Eu m-am dus la comandant 
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�i i-am spus c� nu mai pot rezista a�a. Am g�sit automatul sub acoperi�, dar 
el dormea sub perete. Asta era de acum imposibil. Era greu. �i se începeau 
ploile. În luna mai. Eu acolo am dus dou� ierni. Dou� ierni am dus în 
Afghan! 

I. X. – Despre prizonieri, dac� a nimerit cineva în prizonierat? 
A. M. – Ai no�tri îi mai b�teau, pe acolo… Dar ai no�tri la ei cam 

greu o duceau. Depinde �i cum se d�dea. Depinde ce spunea, ce �tia, ei chiar 
puteau fi pl�ti�i. Una. Dar al doilea, ca s�-�i apere via�a lui putea s� mai 
spun� �i el ceva. Coordonatele, ce mai �tia acolo. Dac� era capabil, dar 
puteau s�-i fac� multe mizerii. T�ia urechi, ori alta. Multe cazuri se auzea 
din acestea. Eu nu am v�zut. Numai când am luat am v�zut, dar când se 
duc ai no�tri nu am v�zut. Dar cazuri din acestea erau, multe cazuri au fost. 
Cât am fost eu am auzit vreo patru cazuri. Fugeau, dezertau. În mod special 
tadjici. Pe urm� nu mai aduceau. Îi �ineau în batalioane în brigad�, ca 
traduc�tori. Dar a�a uzbeci au fost. Chiar a fost un comandant de 
subdiviziune un uzbec, normal s-a purtat. Cazuri au fost c� ne ridicau pe 
alarm� s� c�ut�m, s�-i g�sim. Umblam prin munte. Chiar �i ziua s� fim 
aten�i.  

I. X. – Cum v� hr�neau în Afghanistan? 
A. M. – Foarte bine. 
I. X. – Mai bine decât la ucebk�? 
A. M. – Numaidecât. Mâncare, p�cat, ce s� zic. Pa�tet, una, alta. Era 

mâncare nu ai ce spune.  
I. X. – Cu ofi�erii mânca�i din acela�i cazan? 
A. M. – Numaidecât. Era �i pentru ofi�eri. Când era de acum în 

patrulare, în batalion, în brigad�, apoi mâncau aparte, dar a�a împreun�, tot. 
Dar de hr�nit, ne-au hr�nit bine. Numai c� mult� mâncare mi se pare, era 
de prin � 40. Pesme�i erau de prin � 40, � 41 încoace. Mai mult� mâncare era 
acolo uscat�.  

I. X. – La gust cum era? 
A. M. – Gustoas�. Asta neagr� era cam acr�. În ultima vreme au 

început a ne da pâine, dar deodat� nu era pâine. Au început a coace turte la 
piatr�. Era minjie. Coaja o mâncau dezii �i dedov�cina, dar miezul nu-l puteai 
mânca. Mâncam suhari. Cartofi usca�i, totul uscat era. În deplasare mâncam 
la pachet.  

I. X.– Era b�utur� acolo? 
A. M. – S� v� spun, noi o preg�team singuri. Au fost de toate celea. 

F�ceam toate celea. Am f�cut �i vin din rodii. Era foarte gustos. Chiar �i pe 
ofi�eri i-am servit. Eu le spuneam c�-i moldovenesc, dar ei nu în�elegeau. 
Cum, din ce l-ai f�cut? Deodat� plutonierul pe noi ne-a înv��at. La început 
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în unit��i au fost plutonieri, dar mai apoi erau ofi�erii. Cel mai mult 
plutonieri acolo au înv��at. Mi se pare c� era mai bine. A�a mi se pare mie. 
Pe urm� a venit un ofi�er locotenent Kolcin, a�a moale, slab, fricos. Nu 
avea el curaj, nici nu a stat mult. La un moment dat am auzit c� s-a 
îmboln�vit de hepatit�. S-a dus în Soiuz �i a stat acolo 2 luni de zile �i a 
venit înapoi. �tiu precis c� nu era însurat, s-a dus în Soiuz s-a însurat �i de 
acolo a venit înapoi. De hepatit� a fost bolnav. În ultimul timp m� consulta 
pe mine. Tot înv��a de la noi, de la sergen�i. �i ca dedov�cin� eram, �i ca 
sergent. Pân� la urm� ne-am obi�nuit, dar la început tare greu a fost. �i mai 
ales când începeau �i �acalii ceia a urla, a �uiera �i a face fel de fel de 
zgomote �i nu �tiam. 

I. X. – Animalele se auzeau? 
A. M. – Da, �acalii, acolo stra�nic se auzeau. �i apoi �i jivine multe. 

Scorpioni, p�ianjeni, �erpi.  
I. X. – Erau periculoase? 
A. M. – Da, erau periculoase. Am mâncat �i carne din ele.  
I. X. – De �arpe? 
A. M. – �erpii numai îi jupuiam �i f�ceam curele �i br���ri, le 

îmbr�cam.  
I. X. – Interesant, dar afghanii m�nânc� �erpi? 
A. M. – Nu. Ei consum� doar carne de oaie, asta la ei este ceva 

delicios. Dac� sunt musulmani. Carne de oaie, de c�mil� nu prea am auzit. 
Din vit�, probabil, o m�nânc�.  

I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
A. M. – În timpul liber care �i cum. Citeam ziare, le primeam.  
I. X. – Erau proaspete ziarele sau expirate? 
A. M. – Când �i cum, ne aduceau �i proaspete câteodat�, dar tot mai 

târziu ajungeau. Acolo doar scrisorile ajungeau la 10–12 zile. Dar �i mai 
mult, la 15 zile puteau ajunge. Câteodat� nici nu ajungeau. Dar mai mult 
toate informa�iile erau furnizate de la ofi�eri. Diminea�a, de obicei. Iaca s-a 
întâmplat a�a �i a�a. Mai mult ni se spunea când mergeam la politzaneati. Se 
spunea situa�ia din �ar�, ce strategie se face �i la noi. Ne spuneau cum s� ne 
protej�m, s� lu�m seama. Ce poate fi în �ara aceasta. Du�manii pândeau 
s�rb�torile noastre. De s�rb�tori nu dormea absolut nimeni. Anul Nou îl 
petreceam cu artificii. Artificii frumoase. 

I. X. – Concerte, filme au fost? 
A. M. – Concerte au fost. A fost Rozenbaum. Chiar �i doi b�ie�i 

moldoveni au fost la concert. Unul cânta din vioar�. Atunci ce curaj? Ce 
inim�? Cântec moldovenesc. A�a din casete aveam numai vreun cântec. 
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Acolo aveam casetofoane. �i casete mai aduceam. Cânta Sofia Rotaru, vreo 
dou� cântece. Pti�a sceastea211 era cântecul nostru preferat. 

I. X. – Despre �arandoy s�-mi povesti�i? 
A. M. – �arandoy �ti�i ce era la ei? Erau solda�i afghani dar era �i 

mili�ie. Luptau ei… Tactic� nu prea aveau. Nu-i tr�gea inima, dar nu prea 
aveau. Erau întotdeauna în urm�, nu înainte. Am stat de multe ori pe la 
posturi strategice, am stat cu ei, nu erau tare aten�i, nu prea trag aten�ia. 
Poate c� sunt pe p�mântul lor. Tot noi mai mult îi sprijineam pe ei. Dar 
tactic�, nu a� spune c� aveau.  

I. X. – Dar cum erau ei lua�i în armat�? 
A. M.– Asta-i alt� chestie. Am fost. Am umblat. Am încercuit multe 

sate. Dar pu�ini strângeam, nu-i g�seam. Nu �tiu pe unde fugeau, cred c� 
prin Pakistan, prin mun�i. Umblam prin sate. Încercuiam satul, mai multe 
batalioane. Încercuiam �i strângeam, dar pu�ini, pu�ini de tot – 5 dintr-un 
sat. Dar sate mari – 4, 5, 6, pân� la zece dac� strângeam, era mult. �i b�trâni 
mai mult erau. �i apoi ne mai f�ceau câte un ceai, era mullahii lor.  

I. X. – Despre popula�ia civil� s� ne povesti�i? 
A. M. – La ei mullahii erau cum la noi e primarul. El era �eful. 

Conducea satul. Ce spunea el a�a era. Ne preg�tea ceaiuri. Lipoa�che, din 
astea. Aceasta la ei era pâinea preferat�, pilaf, interesant dup� obiceiurile 
lor. Nou� ne era interesant cum se petrec toate lucrurile acestea. Ne 
duceam frumos, de amu nu fugeam, �edeam împreun�.  

I. X. – Despre femeile lor s�-mi povesti�i un pic? 
A. M. – La femeile lor nu se permitea s� te ui�i. Ele erau cu feregea. 

Nu se da voie nici s� intri la ele în camer�. Noi aveam mul�i prieteni, din 
ki�lakuri de acestea. La încercuiri, în mod special, mai intram pe la ei în 
vizite. Dar cu femeile era strict… Ni s-a dat C�l�uza osta�ului-interna�ionalist 
sovietic. Acolo scria totul: ce trebuie s� facem �i ce nu. Nu se admitea s� te 
ui�i pe fereastr�. Nu se accepta s� ridici feregeaua. Cu feregeaua era absolut 
strict. Puteau �i s� te ucid� pentru asta. Când eram pe drum, poduri, aveam 
dreptul s� verific�m �i de multe ori am fost scuipa�i în fa�� de ele. Da, nu ne 
d�dea voie. Nou� ni s-a dat comand� s� ne uit�m. A�a eram informa�i. Erau 
du�mani care puteau s� se camufleze. Nu am dat niciodat� peste niciun 
du�man. Dar ne uitam. 

I. X. – A�a vreun caz care vi s-a întip�rit? 
A. M. – Un caz. La înso�ire. Am fost b�tu�i tare. B�ie�i uci�i, r�ni�i. 

Atunci s-a ucis un b�iat din satul Pepeni, Sângerei.  
I. X. – E vorba de Lopatenco Ion? 
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A. M. – Acela a fost cu mine în ucebk�. A murit. Unul Petrea a 
murit, nu �tiu precis. Aceasta a fost în � 83, vara a fost împu�c�turile celea. 
Eu eram înainte el era în urm�. Noi eram cu BTR-ile, acolo mergeau a�a. 
Mergea o ma�in� de tonaj greu, care aducea produse cu ce era. �i mergea 
dou� de lupt�. Un tanc �i un BTR �i apoi una din asta �i iar. �in minte la 
Ciornâi Pereval, era stra�nic asta a fost spre sear�. Ne-au �inut pân� 
diminea�a. Am �ezut care cum puteam, pân� au venit avioanele. S-au 
apropiat. Dar ne-au f�rmat stra�nic atunci pe noi. Pe el l-au aprins. El a ars. 
Petre acesta. �i un caz a fost cu Vanea Racu, din Criuleni, iaca nu �tiu din 
ce sat. Cu el m-am întâlnit la spital. Dar cu Petru Rotari de dou� ori m-am 
întâlnit în Afghan. Nu te puteai întâlni permanent. Numai prin coloan�, 
poate prin brigad�. Brigada era tare mare. Erau multe posturi. Greu ne 
întâlneam cu b�ie�ii. Chiar erau �i din sat. De la mine a fost unul din sat 
Ghena Furtun� �i cu el tot m-am întâlnit o singur� dat�. �i gata, mai mult 
nu m-am întâlnit. Dac� eram la opera�ie, el era dincolo… nu te puteai 
întâlni. Dar cu Petrea m-am întâlnit �i atunci s-a aprins. �i dup� cum am 
în�eles au ars mul�i b�ie�i, atunci la opera�ie, împreun� cu el. Dar ucebka am 
petrecut-o împreun�. Eu am fost în Sec�ia a doua, dar el a fost în a treia. A 
fost o împu�c�tur� puternic�. Tancul lor a c�zut pe o arie puternic� de foc 
�i l-au desc�l�at. Am c�zut într-un circuit mare. Ei minau. A fost dat� 
comand� s� ias� echipajul �i era comandantul tancului. Un b�iat înalt, solid, 
mi se pare chiar c� în perioada când trebuia s� vin� acas�, atunci l-au ucis. 

I. X. – Au fost anumite manifest�ri antir�zboi? 
A. M. – Acolo? Nu se putea nimic discuta pe tema aceasta. 

Niciodat�. Dar cui puteai s�-i spui? Nici vorb� de a�a ceva. �i în ucebk� 
parc� vroiam s� ne adun�m. Nu puteai. A fost srocinaia slujba212, vroiai, nu 
vroiai. Nu �tiam cazul acesta. Mie mi s-a spus de acas�. Am avut un cumnat 
comunist. El e mort. El îmi l�murea multe, atunci era Vocea Americii, îmi era 
interesant cum se petrece acolo? El îmi spunea întruna, bre f� ceva. Ce s� fac? 
El spunea: fur� o motociclet�, fur� o ma�in� �i ai s� scapi. Cum s� fur, dac� eu nu 
vreau s� m� fac de ru�ine? Dac� eu �tiu c� sunt b�iat de treab�. Nu am f�cut 
prostiile astea. Cum îmi va fi mie scris, a�a o s�-mi fie. Am s� tr�iesc, am s� 
mor. Am s� fiu acolo, dar poate c� nu voi fi. Am terminat 10 clase �i eu nu 
am terminat nic�ieri. Nu aveam nicio profesie. La mine acas� a fost greu. �i 
am r�mas acas�, ca s� o între�in pe mama. Mama �i-a rupt piciorul în � 87 �i 
nu avea cine s� o ajute. Am r�mas de nevoie s� termin 10 clase mai departe. 
Nu m-am dus nic�ieri. �i am picat în ucebk�, ca sergent. Puteam ajunge în 
desantur�, dar nu am avut un p�rinte, eu tat� nu am avut. Am nimerit doi 
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b�ie�i, cu Vanea Bobeic�. Eu nu am avut posibilitate dup� armat� s� înv��, 
tot mi-a fost greu. Greu mi-a fost �i gata, ce po�i face? Dar el a înv��at de 
înv���tor de educa�ia fizic�. Cu el am dus toat� slujba, de la început pân� la 
urm�. Noi ne-am în�eles de la început, dac� sc�p�m totul cu bine ne vom 
duce împreun� acas�. �i când am ajuns la urm� comandantul a spus: dac� v� 
a�tepta�i unul pe altul ve�i fi pân� la urm�! A venit un sergent pe care trebuia s�-l 
înv��, a�a-numita dembelskaia rabota213. Îmi pl�cea tare lemn�ria. Acolo am 
f�cut u�i, ferestre la o baie. M-am b�it în baia ceea �i apoi am venit acas� �i 
el o r�mas. Nu ni s-a dat voie s� trecem fotografii unde era arme. Cu b�ie�i, 
cu altceva, nu a fost probleme, din fotoalbum pe toate le-am scos. Dar 
aveam ni�te negative.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie? 
A. M. – Deodat� nu m-am acomodat. La un an de zile. Acolo 

noaptea nu dormeam niciodat�. Mai mult ziua ne odihneam. Somnul era de 
zi, nu de noapte, pân� m-am acomodat iar��i cu somnul. Umblam noaptea 
f�r� somn. Poate de aceea �i acum nu pot dormi noaptea. Dar a�a foarte 
lini�tit m-am acomodat. Dac� eu �tiam ce am tras nici nu vroiam s� jignesc 
absolut pe nimeni. Numai dac� m� scotea tare din r�bd�ri, apoi nu mai 
aveam încotro. Primarul de sat m-a am�git. Mi-a spus c�-mi scrie o ton� de 
ciment, dar era deficitar atunci. M-am dus s� descarc un vagon, îmi trebuia 
dou� tone pentru cas�. �i el nu vroia s�-mi dea. Erau prieteni de a lui mai 
buni. Atunci m-am suit pe mas� �i am tras un picior. Vroia s� m� 
pedepseasc�. Dar a�a probleme nu am avut. Cu familia o duc normal. Am 
trei b�ie�i, sunt mul�umit.  

I. X. – Ce p�rere ave�i despre atacurile lansate de americani în 
Afghanistan? 

A. M. – Cum s� v� spun? Vie�i omene�ti s-au pierdut. Asta-i 
principalul! Pe de o parte eu socot c� tactica lor a fost mai bun�. Ei au 
f�râmat tot ce a fost. A�a numai a fost. Dar mai întâi a f�râmat. Dar la noi 
nu prea s-a f�râmat. �i p�cat, avioanele au fost tare active, tehnica la noi a 
fost bun�. Dar cu avia�ia n-a fost cum trebuie. Dar tot mai mult am fost noi 
iubi�i decât americanii. Tot ru�ii au fost mai mult iubi�i.  

I. X. – Apropo, cum v� întâmpina popula�ia local� în sate? 
A. M. – De servit nu prea ne serveau, dar s� v� spun drept ne 

primeau normal. Noi strângeam la armat� b�ie�i, pe noi ne serveau cu ceai, 
cu una, cu alta. Muzic� puneau. Ne serveau mullahii lor. A fost un caz când 
ne-am r�t�cit. Acolo divanurile sunt mari. Gardurile sunt f�cute din lut, 
cl�dit �i uscate. Casele sunt construite la fel. Casele sunt f�cute toate ca �i 

                                                 
213 Preg�tirea nou-veni�ilor. 
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cuptoarele, nu-s cu acoperi�. Noi am fost în sate p�r�site �i f�ceam la noi 
caz�rmi. Mult am tr�it în corturi, am f�cut bordeie. Luam material din satele 
p�r�site. Bloc lâng� bloc erau puse, f�r� lemn. Groase. Se începeau ploi în 
luna lui decembrie �i �ineau pân� în mai. �i nu se risipea nicio cas�. Normal 
era. Nu a� spune c� aveau mare ur� pe noi. Mult îi ajutam. Chiar cu 
îmbr�c�minte �i cu înc�l��minte. Tare mult venea de la noi. Ei nu aveau. Ei 
sunt r�ma�i tare mult în urm�. Chiar �i cu anul. În ora�e au fost primi�i cu 
covoare. Poate a�i auzit, dar poate c� nu? Cu covoare, a�ternut frumos, v� 
spun sincer. O s� da�i peste b�ie�i �i o s� v� povesteasc�. Ni�te covoare 
persiene. �i cu pilaf au fost întâmpina�i. Nu aveau ciud� tare pe noi. Ne 
numeau �ouravi. Pu�tanii acolo mul�i bani aveau. De unde aveau, de unde 
scoteau? Le pl�cea tare comer�ul. S� cumpere ceva. Umblau mul�i dup� 
gloan�e. De multe ori pe noi ne serveau, chiar pilaf am mâncat. Eram 
prietenii lor. Dar mai întâi îi puneam pe ei s� m�nânce �i apoi mâncam �i 
noi. Chiar �i în ora�. Kandaharul era tare bogat, cândva a fost capitala 
Afghanistanului. Era f�râmat stra�nic. Acolo era o pia��, A�a-numita Pia�a 
Neagr�. Apoi tot se petreceau lupte. Pe de o parte, interesant, dar, pe de alt� 
parte, stra�nic, s� nu fi fost cu lupte era altfel, dar a�a?! Cum tr�iesc ei. 
Scene de eroism au fost acolo.  

I. X. – Au fost eroi acolo? 
A. M. – Eroi, au fost multe cazuri. Mul�i eroi au fost.  
I. X. – A�i fost martor la vreo fapt� eroic�? Sau era instinctul 

de autoap�rare? 
A. M. – Acestea au fost, dar fapt� eroic� eu nu a� spune c� a fost. 

V� spun drept, nu a� putea spune despre fapt� eroic�. Era totul pe 
comand�. Tactica lor a fost bun� �i ei au fost decora�i, pentru c� a fost 
tactica bun�.  

I. X. – Altceva mai dori�i s� ne vorbi�i? 
A. M. – Sunt multe, v� spun drept, sunt multe cazuri. Ca s� mi le 

amintesc singur e mai greu, dar iaca dac� ar fi mai mul�i b�ie�i e alt� 
chestiune.  
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„DAR FAPTUL C� AU FOST NUMI�I OCUPAN�I… NOI 
DOAR L-AM CUNOSCUT ÎN ALT� IPOSTAZ�. ACESTA E 

PUNCTUL NOSTRU DUREROS” 
 

Moroz Alexandra Nicolaevna – mama locotenentului Moroz 
Veaceslav. Interviul a fost realizat în 16 noiembrie 2002. Caseta nr. 28/I-II. 

Metodii Galina – sora locotenentului Moroz Veaceslav. Interviul a fost 
realizat în 16 noiembrie 2002. Caseta nr. 28/I-II. 

 
Moroz Veaceslav (1958–1981) – n�scut la 6 decembrie 1958, în 

satul Komarova, raionul Kotovsk, regiunea Odessa, RSSU. A absolvit 
�coala militar� de artilerie din Odessa (1980). Stagiul militar în Ungaria. În 
Afghanistan din noiembrie 1981. A fost comandant de pluton în provincia 
Bahram. A murit în urma unor arsuri ob�inute în cl�direa Statului-major, ce 
fusese incendiat� de un tir de artilerie (decembrie 1981). 

 
A.N. Moroz – A fost la punctul cel mai fierbinte din Afghanistan. 

Unde aducea armata noastr� alimente. Acolo petrecea serviciul în 
semibordei. Era un transfer acolo: un locotenent superior, el, un c�pitan 
când se f�cea transferul în semibordei �i, probabil, ini�ial a fost ascuns� 
informa�ia – a ars acolo totul, în semibordei. Au încercat s� ias�, �i el, ca 
ofi�er tân�r, efectua observa�iile asupra securit��ii, a mai luat ceva din 
documente �i a s�rit primul, era înalt, s-a lovit cu capul de semibordei, a 
c�zut �i a ars. În Kabul, aceasta s-a întâmplat la 4 decembrie, la 6 decembrie 
e ziua lui de na�tere. Pe data de 4 a plecat în Kabul pân� pe data de 9. L-au 
adus în Ta�kent, în spital, a anun�at c� va rezista, c� se va face bine, era un 
c�pitan acolo, î�i punea întrebarea: Oare voi muri eu? În timp ce arde corpul 
se produce o intoxica�ie a organelor interne, în sânge, a murit…, desigur, 
dac� ne anun�au atunci, plecam s�-l sus�inem. Acolo r�ni�i erau mul�i �i era 
greu s� ai grij� de to�i… la 15 decembrie a murit. Ne-a scris pe ni�te foi�e o 
scrisoare. Am locuit în Flore�ti, a plecat de aici. A fost expozi�ia 
republican�, apoi de sector. Înainte veneau, ne vizitau mai des. Acum nu 
mai e a�a. Erau privilegii. Acum ne-au dat pentru toate acestea 40 de lei, dar 
nou� ne venea doar factura la c�ldur� 850 de lei, iar compensa�ia – 40 lei. 
Acum, Slav� Domnului, ne dau 106 lei compensa�ii. Primesc pensie pentru 
fiul mort, pierderea între�in�torului, 100 lei în fiecare lun�, din anul trecut, 
aceasta un pic mai ajut�. Scrisoarea a fost scris� cu o carioc�. P�zeau un 
drum de tranzit. 

255 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

G. M. – Aceast� scrisoare am primit-o cam pe 12 sau 14 decembrie. 
A fost �i o expozi�ie mai înainte.  

A. N. M. – De când a început s� func�ioneze clubul, b�ie�ii vin la 
cimitir la 15 februarie. 

G. M. – Ne-au invitat la deschiderea clubului. Acolo am f�cut 
cuno�tin�� cu b�ie�ii. Din acei care au fost cu el la noi a venit unul… A�a 
detalii mari nu prea avem, dup� cum ne-a spus atunci înso�itorul… Liga de 
la Botanica214 este prima care s-a deschis, pe urm� au mai fost deschise la 
Râ�canovca215. A murit pe 15, dar tragedia s-a întâmplat pe data 4 
decembrie. Spuneau c� acolo erau trei, un c�pitan a r�mas viu. Înso�itorul 
ne-a spus c� soba a explodat. Noi în�elegeam c� nu au dreptul s� vorbeasc� 
nimic. Feciorul meu înva�� la liceu. Anul trecut trebuia s� scrie un referat. A 
încercat s� fac� o interpretare a r�zboiului sovieto-afghan conform Vocii 
Americii. De�i poate c�-i corect�, mie nu prea îmi place. 

A. N. M. – To�i �tiu c� a fost nedrept r�zboiul, nou� a�a ne spunea 
de parc� s-ar fi dus acolo ca voluntar. 

G. M. – Dar faptul c� au fost numi�i ocupan�i… Noi doar l-am 
cunoscut în alt� ipostaz�. Acesta e punctul nostru dureros. 

A. N. M. – A depus jur�mântul �i nu putea refuza… de�i nu dorea 
din suflet. Avionul a venit târziu. Cam în ajun de Anul Nou, mai erau înc� 
15–16 b�ie�i mor�i. Ne-au transmis de la Comisariatul militar. Nici so�ului 
nu i-au spus. 

G. M. – Chestiunea const� în faptul c� tocmai atunci tat�l efectua 
serviciul militar �i s-ar fi priceput în ce const� problema. 

A. N. M. – Nu ne permiteau s� aducem sicriul de zinc acas�. 
Doreau ca ceremonia de înmormântare s� fie la Casa Ofi�erilor. 
Instructorul politic n-a permis, se temeau c� solda�ii vor vedea c� vin mor�i 
de peste hotare, era totul ascuns. Pe urm� au venit acas�, aici la noi era… 
Vin la noi �i ne zic de ce nu-l lu�m acas�. – Dar noi de trei zile ne str�duim s�-l 
lu�m! Pe urm� ne-a permis, unul Halaim, din raionul Sovietic216. Au venit �i 
ne-au dat o bucat� de bumbac ro�u ca s� acoperim sicriul, chiar o por�iune 
nu a ajuns. Era doar o ferestruic�. Parc� nu era el, era foarte ars. Abia de l-
am recunoscut dup� nas, buze…  

G. M. – E vorba �i de diferen�a de timp, de când a murit, de pe 15 
pe 30 decembrie.  

A. N. M. – Era foarte slab, fratele a vrut noaptea s� desfac� sicriul, 
s� se uite, dar eu am refuzat, am dorit ca în memoria mea s� r�mân� a�a 

                                                 
214 Sector în ora�ul Chi�in�u. 
215 Sector în ora�ul Chi�in�u. 
216 Sector în ora�ul Chi�in�u. 
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cum l-am �tiut. Nu doream s�-i v�d fa�a ars� �i întotdeauna s�-l am în ochi, 
mai bine s�-l �in minte a�a cum a fost.  

I. X. – Îl mai visa�i? 
A. N. M – Rar, înainte îl visam mai des… cum doream s�-l 

visez…Tata a murit în timpul r�zboiului, pe data de 5 mai, pe nou� a fost 
victoria �i întotdeauna c�tre aceast� dat� preg�team sarmale de poman�, a�a 
am procedat �i noi la înmormântare, am preg�tit sarmale… am dat de 
poman�… l-a visat vecina c� el a venit, dar noi nu eram acas�, cam a�a 
ceva. A sunat-o pe ea dar ea zice: Hai, Slavic, s� te osp�tezi cu dulcea��! Dar el: 
Nu, mul�umesc, m-a hr�nit mama. L-am visat în negru. Înainte de tragedie l-am 
visat.  

G. M. – Mama a sim�it de mai înainte tragedia. 
A. N. M. – În ziua când trebuia s� plece el nu vroia s� se despart� 

de cas�, îmi era parc� fric�… Avea sim�ul responsabilit��ii, a dorit 
întotdeauna s� fie militar.  

G. M. – Putea s� evite s� plece în Afghanistan, mul�i se întreab�, 
cum tata fiind militar nu l-a ferit de serviciul militar în Afghanistan. 

A. N. M. – Nu-i pl�cea ca cineva s�-i fac� favoruri. Când a încercat 
s�-�i fac� studiile la �coala militar� n-a dorit s� vin� taic�-s�u s� pun� un 
cuvânt bun pentru el, dorea ca s� reu�easc� numai prin for�e proprii. Nu 
ne-au permis nici s� punem inscrip�ii c� a fost în Afghanistan. Ne-au dat 
câte 1 000 de ruble pentru înmormântare, dar am cheltuit cam vreo 3 000 
de ruble. Am f�cut o slujb� de pomenire cu b�ie�ii, am luat votc�, coniac. �i 
acum facem slujbe de pomenire în decembrie, de 6, ziua de na�tere �i 15, 
ziua mor�ii, mergem la cimitir �i facem poman�. Pân� la 10 ani am f�cut 
servicii religioase de pomenire. Iar acum, mul�umesc b�ie�ilor, plec la 
cimitirul Doina. Pentru aceast� zi preg�tesc pl�cinte cu varz�, sandviciuri. 
Vin câte 30–40 de oameni. Veneau �i pe data de 2 august, Ziua For�elor 
Speciale. În an am fost bolnav�, dar b�ie�ii s-au preg�tit, au f�cut copturi, au 
cump�rat salam. La aceste întâlniri am f�cut cuno�tin�� �i cu alte mame, cu 
Zapisocinâi. 

G. M. – P�cat c� nu-i tata, el tot ar avea ce s� v� povesteasc�… 
A. N. M. – Dar �i el este acum foarte sensibil, nervos dup� toate 

acestea… 
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„PRIMA DAT� AM V�ZUT CUM ARAU CU BOII �I CU 

PLUGUL DE LEMN” 
 

Murzac Ion – n�scut în anul 1967, în raionul �tefan-Vod�. Serviciul 
militar: 1985–1987. În Afghanistan a fost soldat într-o unitate special� de cercetare. 
Interviul a fost realizat în 13 noiembrie 2002. Caseta nr. 26/II. 

Zinovev Afanasii – n�scut în anul 1966, în ora�ul �tefan-Vod�. 
Serviciul militar: 1985– 1987. În Afghanistan a fost soldat la aerodromul din 
Bahram. A executat diverse misiuni în regiunea Panjshir, Jallalabad. Interviul a fost 
realizat în 13 noiembrie 2002. Caseta nr. 26/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare… 
I. M. – Murzac Ion, din raionul �tefan-Vod�. 
I. X. – În ce an v-a�i n�scut? 
I. M. – 1967.  
A. Z. – M� cheam� Zinovev Afanasii, sunt din �tefan-Vod�. M-am 

n�scut în anul 1966.  
I. X. – Povesti�i-mi, v� rog, cum decurgea preselec�ia în 

armat�? 
I. M. – Am fost încorporat în � 85, chiar la 13 noiembrie, ca în ziua 

de azi. Am f�cut instruc�ia militar� în regiunea Krasnodar, trei luni de zile, 
�i pe 2 februarie am zburat în Kabul… 

A. Z. – Am fost încorporat în � 85, 8 aprilie, 12 zile am fost preg�tit 
în carantin�. La 1 august am zburat tot în Kabul, de aici am zburat în 
Bahram.  

I. X. – V� rog s� face�i o mic� parantez� �i s�-mi descrie�i 
momentul când a�i aflat c� ve�i pleca în Afghanistan? V-au spus sau v-au 
luat prin surprindere? 

I. M. – Noi �tiam, eu personal �tiam la punctul de selec�ie din 
Chi�in�u, noi am fost 12 b�ie�i, ne-am dus singuri, pe urm� ei ne-au 
schimbat. Care trebuie s� se duc� �tiau c� se duc acolo. 

A. Z. – Noi am aflat chiar în ultima zi când ne-am dus la 
Comisariat. Ne-a schimbat comanda pe loc. Era o comand� �i de-amu �tiau.  

I. X. – Func�ia militar� în Afghanistan? 
I. M. – O unitate special�… 
A. Z. – Noi p�zeam aerodromurile, din Bahram de rachete Zenit. 

P�zeam regiunea Panjshir, Jallalabad. 
I. X. – Povesti�i-mi despre rela�iile soldat–ofi�er. Erau pe 

vertical� sau pe orizontal�? 
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I. M. – Rela�iile erau… omul dac� e normal, apoi �i rela�iile sunt la 
fel. Nu era s� se simt� c� el e ofi�er dar noi, nu, s�-l salut�m, de-amu �i el 
dac� e om… se d�dea �i el cu politica. 

A. Z. – La noi rela�iile erau diferite – erau �i mai buni �i mai r�i. 
Care veneau prima dat� se purtau mai r�u �i pe urm� în�elegeau care-i acolo 
mersul… pe urm� se lini�teau. 

I. X. – Acum despre rela�iile soldat–soldat sau despre 
dedov�cin�. 

I. M. – Acolo este dedov�cin�, tare mare. În ucebk� n-a fost la noi a�a 
ceva, dar acolo a fost tare mare dedov�cina. Zbura pâinea… dar de fapt asta 
trebuie s� o sim�i ca s� o po�i în�elege.  

A. Z. – Noi eram la înso�irea coloanei. Rar ne aflam acolo. Tot 
timpul eram în curs�… era… 

I. X. – Cum v-a�i acomodat la clima din Afghanistan? 
I. M. – Ei, clima cum? Difer� oleac�. Iaca, de pild�, în Kabul … în 

mun�i e mai frig, sus om�t, dar jos, cald…, dar atunci eram tineri s�n�to�i, 
energici.  

A. Z. – Da, clima foarte bine, n-am avut nicio boal�, dar erau b�ie�i 
care nu suportau. Am fost pe râul Kunar, acolo unde la grani�� cu 
Pakistanul curge, afar� cald, dar în râul din munte apa e rece-rece.  

I. X. – Despre armata afghan�, aliat�, ce îmi pute�i povesti? 
�arandoy. 

I. M. – Ni�te barani217… solda�ii no�tri mergeau înainte, dar ei 
veneau din urm�.  

A. Z. – De filmat îi filmau pe ei, îi sp�lau bine-bine, îi b�rbiereau… 
I. X. – Dar du�manii cum ar�tau? 
I. M. – Am acas� fotografii, dac� �tiam î�i aducem, cu cealma, cu 

haine lungi… 
I. X. – Dac� compar�m armata afghan� �i du�manii, care erau 

mai buni tacticieni? 
I. M. – Mai bun� tactic� aveau acei care aveau mai multe parale, 

care erau finan�a�i mai bine, aveau �i armament. 
A. Z. – Se duceau în Pakistan, f�ceau cursuri, aveau instructori din 

Germania, America, din Fran�a. Am fost în timpul carantinei de trei ori la 
poligon, dar aceia zi la zi împu�cau, ucideau �i, clar, ei erau mai antrena�i, 
mai… 

                                                 
217 Berbeci, prin extindere – canalii. 
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I. X. – Apropo, din punct de vedere psihologic, b�ie�ii no�tri 
erau bine preg�ti�i pentru r�zboiul acesta? Au fost cazuri de 
dezertare? 

I. M. – Nu erau bine preg�ti�i. La noi a fost un caz de dezertare. 
Chiar �i acum îi �tiu familia – Petrenko, un ucrainean, a dezertat, dar a 
dezertat c�...  

I. X. – De ce na�ionalitate? 
I. M. – …ucrainean, nu a suportat dedov�cina asta. Apoi a fost luat în 

timpul unui asalt. L-au prins aceia �i l-au dus…, dar psihologic dac� eram 
preg�ti�i, 18 ani, eu acum abia am 35 de ani �i oleac�-oleac� m-am 
maturizat, dar la 18 ani… ce fel…, majoritatea erau de la �ar�, erau mai bine 
preg�ti�i numai ni�te unit��i de elit�…, cred c� ei au fost mai nepreg�ti�i…, 
mul�i cam în ultima zi aflau c� se vor duce acolo… 

A. Z. – Nu a� zice, un coleg de clas� de al meu a fost în Kandahar, 
în spe�naz a zis c� n-a fost nici acolo cine �tie ce preg�tire, atâta c� la ucebk�, 
sub Ta�kent, în Cerceni, jum�tate de an �i… care erau mai înal�i, a�a îi luau 
în desantur�, acolo a�a merge…, dar cât de preg�ti�i, uite a�a cum americanii 
arat� îs preg�ti�i, dar la noi n-a mai fost nicio preg�tire. 

I. X. – Despre prizonierii sovietici �i prizonierii adversarilor? 
I. M. – Cum s�-�i spun, la noi au fost prizonieri de a lor. Ei cum se 

comportau? Spun cum e în realitate?  
I. X. – Sigur ca în realitate. Deja au trecut atâ�ia ani… 
I. M. – Dar cum î�i închipui tu, cum se comportau? Batjocur�, îi 

clar… 
Z. I. – Nu-i aduceau la noi… 
I. X. – În Kabul a�i fost, povesti�i-mi despre pia�a de acolo? 
I. M. – Am fost �i în Statul-major al armatei…, vizavi de ambasada 

Pakistanului era un magazin, dukan se cheam�, ne invitau s� bem ceai. 
I. X. – �i avea�i încredere s� servi�i ceai de la ei? 
I. M. – Bem rachiu �i apoi ceai, puteai s� cumperi ceva de la ei. 
I. X. – Câte cecuri primea�i de la ei? 
I. M. – Eu primeam 11. 
A. Z. – Eu 21.  
I. X. – Ce v� permitea�i s� cump�ra�i de cecurile acestea? 
I. M. – Nu �in minte, dar bani noi am avut acolo, cump�ram 

bomboane, nu muream de foame. 
I. X. – Apropo, cum v� hr�neau acolo? 
I. M. – Normal, când prea ghine, când prea r�u. Depinde, iaca în 

Kabul foarte bine ne hr�neau, dar câteodat� nici pâine nu aveam, depinde 
de coloan�, acolo era… o dat� pe zi… 
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A. Z. – Noi eram pe drum mai mult, suhoi paiok, îl înc�lzeam la BTR 
mâncam hri�c�, orez, a�a când ne opream în câte vreun polk, înainte de 
Salang ne opream, pe noapte, apoi de acum mâncam la ei, dar a�a în drum, 
ca în drum… 

I. X. – V� d�deau �i conserve din 1947?  
I. M. – Din � 47, nu. Erau arme din � 43.  
I. X. – Despre popula�ia civil�? 
I. M. – Am v�zut atunci �i m-a uimit cum cresc orezul, cu plugul de 

lemn. Prima dat� am v�zut cum arau cu boii �i cu plugul de lemn. Am v�zut 
cu ochii mei. 

I. X. – Casele lor cum sunt?  
I. M. – Casele sunt din lut. Lemne nu au, se vând la kilogram.  
I. X. – Dar cum se înc�lzesc, dac� nu au lemne? 
A. Z. – La ei sunt bordeie de lut, cum la noi sunt ni�te saraiuri.  
I. M. – Nu-i a�a frig – 3 grade, dar faptul c� în mun�i nu-i oxigen �i 

înghea�� la 4 grade. E umezeal�, dar a�a, în Jallalabad iarn�, ca atare, nu 
exist�. 

I. X. – Sunt frumoase la ei femeile? 
I. M. – Femeile la ei sunt ca sclavele. El �ede �i bea ceai, dar ea 

lucreaz�.  
A. Z. – Sunt �i frumoase, în Kabul erau a�a mai dezbr�cate, a�a nu, 

erau în parandja.  
I. X. – Copiii cum erau la ei? 
I. M. – Pu�tii �tiau bine rusa. 
A. Z. – Veneau �i cereau: Dai aftomat, dai patronî, dai granatu. Vai de 

capul lor mai pe scurt.  
I. M. – Odat� a fost r�nit un pu�ti de-a lor �i a fost o g�l�gie mare, 

dar a venit �eful nostru �i i-o dat un sac de f�in�, aveau cu ei �i ni�te zah�r, 
mi se pare, �i o hot�rât toate întreb�rile, totul a fost pa�nic, parc� n-a fost 
nimic.  

A. Z. – Da ei sunt s�raci, foarte s�raci, sunt înapoia�i, ce an e acolo? 
1400.  

I. X. – Ce tactic� de lupt� foloseau adversarii de lupt�? 
I. M. – Partizani. Dup� câte �tiu armata rus� ocupase 19% din tot 

teritoriul, dar restul ei.  
I. X. – Despre Ben Laden, Ahmad Shah Massoud, a�i auzit 

atunci sau mai târziu? 
I. M. – Nu.  
A. Z. – În diferite provincii erau diferi�i, la Panjshir era Ahmad 

Shah Massoud, �i apoi banda Kirima.  
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I. M. – Compania noastr� se ocupa cu provocarea, s� se lupte toate 
bandele între ei, personal m-am dus. Toat� informa�ia se cump�r�. Noi…, a 
fost a�a un caz, cu saci plini cu bani ne duceam �i-i dam la informatori, dar 
noi eram solda�i simpli, la noi erau �i ofi�eri cu studii superioare.  

A. Z. – Eu la urm� m� în�elegeam cu ei.  
I. X. – Adic� cu bani puteai ob�ine orice fel de informa�ii? 
I. M. – Un fel de terori�ti. Ei se gândeau mult �i când f�ceau un 

lucru… în Kabul au ars cimitirul armenesc, peste câteva zile în Bahram au 
ars tot. La noi deseori împu�cau în mun�i. Aerodromul era al�turi, nimereau 
�i-n avioane. Noi de-amu ne obi�nuiam ca diminea�a pe la 2-3 s� auzim 
alarma ceea. Ziua se începe împu�c�turi, apoi… De s�rb�tori nu împu�cau. 

I. X. – În timpul liber, cu ce v� ocupa�i, dac� era a�a ceva? 
A. Z. – Scriam scrisori… 
I. M. – Mai sp�lam hainele, una, alta. Volei mai jucam, câteodat� �i 

fotbal.  
I. X. –A�i scris acas� c� sunte�i în Afghanistan? 
I. M. – Ai mei �tiau din polevaia po�ta. 
A. Z. – Am scris c� sunt în Afghanistan. De ce s� nu scriu? 
I. X. – Mul�i b�ie�i scriau c� slujesc în Mongolia, în Africa… 

Povesti�i-mi despre bolile din Afghanistan.  
I. M. – Iaca ficatul de acolo mi se trage boala. 
A. Z. – Dizenterie, În � 85 sau � 86 în Jallalabad au adus brigada 66, 

mai mult de jum�tate erau bolnavi de dizenterie. Malarie. 
I. X. – Baie era acolo? 
I. M. – Da era... apa ne-o aducea… 
A. Z. – Baie era acolo când am fost eu …Când se duceau în ki�lak 

d�deau drumul la m�gari la oi, s� vad� dac� nu-s mine, f�ceau uneori câte 
un zrâv218, deodat� se d�dea alarma. 

I. X. – Zampolit era acolo? �inea lec�ii? 
I. M. – Ce lec�ii… 
I. X. – Despre Ciornâi Tiulpan a�i auzit acolo sau când v-a�i 

întors deja acas�? 
I. M. – Acolo… AN-24.  
I. X. – Dac� a�i face o analiz� a r�zboiului, a fost un r�zboi 

drept sau nedrept? 
I. M. – Oriunde te duci î�i zic: Eu te-am trimis? Mai dau uneori un 

ajutor de 30 de lei.  

                                                 
218 Bubuitur�. 
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I. X. – Despre tactica americanilor folosit� în Afghanistan, 
cum considera�i a fost corect� sau nu? 

I. M. – Eu îs contra americanilor, Doamne fere�te! 
I. X. – De ce? 
I. M. – De atâta, numai oleac�, c� au �i pornit, dac� au ceva cu Ben 

Laden las� s� rezolve, da s� nu sufere atâta popula�ie. 
A. Z. – Ei �i în Iugoslavia tot a�a au procedat, mult� lume a murit. 

Este ceva nejust.  
I. X. – Ni�te momente care dori�i s� mi le povesti�i? 
I. M. – În � 86, când au scos trei polkuri, noi am înso�it-o (rota) pân� 

la Termez. În Kabul am stat o s�pt�mân�–dou�. Au f�cut petrecere, a venit 
�i Babrak Karmal.  

A. Z. – Eu l-am v�zut pe Muhammad Nadjibullah personal…  
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„SCRIAM C� TOTUL ESTE BINE, SUNT S�N�TOS, 

NIMIC ÎN DETALII” 
 

Ion Oca – n�scut în ora�ul Orhei. Serviciul militar: 1983–1985. În 
Afghanistan a fost soldat la infanterie. Interviul a fost realizat în 11 noiembrie 2002, 
caseta nr. 24/II. 

Adrian Sfecl� – n�scut în satul Oli�cani, raionul �old�ne�ti. Serviciul 
militar: 1983–1985. În Afghanistan a fost soldat, sergent de infanterie. Interviul a fost 
realizat în 11 noiembrie 2002. Caseta nr. 24/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
I. O. – M� numesc Oca Ion Ilie, m-am n�scut în Orhei.  
A. S. – M� numesc Adrian Sfecl�, m-am n�scut în satul Oli�cani. 
I. X. – Povesti�i-mi despre instruc�ia militar�. 
A. S. – Am f�cut ucebka dou� luni �i jum�tate. 
I. O. – Ne-au chemat în septembrie 1983. În Kerci am trecut, am 

fost un pic preg�tit, pe urm� am slujit în Azerbaidjan, am f�cut preg�tirea 
tot dou� luni �i jum�tate.  

I. X. – Primul moment când a�i aflat c� v� duc în 
Afghanistan? 

I. O. – Am �tiut. 
A. S. – Ca atare de plecare în Afghanistan am aflat înc� acas�. 

Probleme mari nu au fost.  
I. X. – Adic�, din punct de vedere psihologic era�i preg�tit de 

acest r�zboi?  
I. O. – De o pild�, eu am �tiut comanda, am fost în comanda 80. 

Dar unde va sluji comanda 80 nu �tiam. Mergeam în tren, în Uzbekistan, �i 
toat� lumea plângea. Dar nu �tiam de ce plânge lumea aceasta. Pe urm� am 
aflat c� ne duc în Afghanistan.  

I. X. – Func�ia militar� în Afghanistan? 
I. O. – Infanterie. 
A. S. – Tot infanterie.  
I. X. – Referi�i-v� la rela�iile soldat–ofi�er. 
I. O. – Ne stimam unul pe altul. Lucram împreun�, eram cam la un 

nivel. Ne sim�eam liberi. Vorbeam liber unul cu altul. 
A. S. – Înc� în carantin� am în�eles comportarea foarte bun� a 

ofi�erilor fa�� de noi. Ei �tiau unde ne ducem atunci �i nu ne f�ceau 
niciodat� probleme; s�-�i bat� joc; ne puneau s� facem sport, s� alerg�m. 
Am trecut cursul de �oferi, ca atare ne-am preg�tit de �oferi, în Azerbaidjan, 
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dar acolo când ne-am dus, �oferi erau mai mul�i decât trebuie �i am nimerit 
la infanterie. Poate mai grele erau rela�iile dintre solda�i. 

I. X. – �i aceasta vroiam s� v� întreb! S�-mi povesti�i despre 
dedov�cin�. 

A. S. – Dedov�cina acolo era, nu atât complicat�, dar în orice caz 
exista a�a ceva. Dar b�taie de joc n-a fost nici acolo.  

I. O. – În orice caz dedov�cina n-a fost o b�taie de joc, acolo totul a 
fost în sport. Dac� ai înc�lcat ceva te puneau s� faci îndoirea �i dezdoirea 
bra�ului. Dar s� te p�leasc� s� te bat� a�a ceva nu era. Dac� l-ai p�lit, acela 
poate s� se r�zbune pe tine, când e la opera�ii, s� te împu�te. Era cu folos, 
ca soldatul s� fie preg�tit. Toat� pedeapsa se rezuma la practicarea 
sportului, ca soldatul s� poat� urca mun�ii ceia, s� coboare.  

I. X. – La ucebk� au fost veterani din Afghanistan? 
I. O. – Au fost unii care au fugit. Mul�i au fugit. Se temeau de 

r�zboi. Au fugit mul�i din carantin�. 
I. X. – Dar din Afghanistan au fugit? 
I. O. – S� v� spun cinstit cine fugeau? Eu am avut a�a ocazii: dou� 

s�pt�mâni nu am dormit, se duceau mai mult uzbecii, tadjicii. Fugeau prin 
ki�lak, ei limba o �tiau, se duceau �i mâncau pilaf cu adversarii. Dar alde 
noi, moldovenii, unde s� fugim? St�team pe loc, ce va fi, va fi. Ce-i al t�u, e 
pus deoparte.  

A. S. – �i noi am c�utat nu o dat�. Au fost cazuri când �i ofi�eri au 
plecat. Pe �eful serviciului de cercetare noi l-am c�utat.  

I. O. – Zai�ev a fost la tine în regiment. A fost �ofer. A luat b�iatul a 
ajuns la poalele mun�ilor �i l-a împu�cat s-a dus mai departe, a luat harta 
secret� a regimentului.  

A. S. – Se presupune c� a fost el? El sau nu el, a fost un a�a zvon.  
I. O. – I-au g�sit atunci trupul lui.  
A. S. – Dar nu au dovedit c� a fost el sau nu el. În carantin� a fost �i 

la noi b�ie�i care doreau s� plece. F�ceau fel de fel numai ca s� nu vin�. 
D�deau �i la �coal� de ofi�er.  

I. X. – Povesti�i-mi ceva despre prizonierii de r�zboi. 
I. O. – A fost a�a ceva. Era de tot felul �i francezi erau.  
A. S. – A fost la fiecare opera�ie se luau prizonieri. Nou� ne 

spuneau ofi�erii c� iaca la ei sunt �i francezi, japonezi, sunt �i americani. La 
noi toate opera�iile se f�ceau cu HAD-ii, KGB-ul lor �i �arandoy219, armata 
lor. Erau datori ca s� mearg� împreun� cu armata sovietic�… În orice caz, 

                                                 
219 Mili�ia (poli�ia) Afghanistanului. 
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la câte opera�ii am participat, întotdeauna trebuiau s� mearg� �i 
reprezentan�ii armatei lor. De obicei ei luau prizonieri.  

I. X. – Deschide�i paranteza �i povesti�i-mi despre armata 
aliat�. 

A. S. – În orice caz la câte opera�iuni am participat întotdeauna 
trebuiau s� mearg� �i reprezentan�i ai armatei lor. Ne apropiam de vreun sat 
unde trebuia s� efectu�m ,,cur��area” sau o razie, ei dac� sim�eau c� banda e 
acolo, imediat disp�reau. Îi l�sau pe �ouravi220 s� se duc�. Dar dac� nu era 
nimeni, ei se duceau prin toate casele, mâncau ce g�seau. Când intrai, ei 
deja chefuiau. Dac� era vreo band�, ei niciodat� nu se b�gau, disp�reau. 

I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre opera�iile militare. 
I. O. – Era r�zboiul de partizani. Ei erau partizani, dar noi eram 

percepu�i ca ocupan�i. Noi nu �tiam pe unde s� ne ducem, dar ei erau 2–3 la 
o companie de a noastr�, a�a �i era. Noi am fost acolo ca ocupan�i. V� spun 
c� eram considera�i ocupan�i.  

A. S. – Am participat la mai multe. În primul rând la înso�irea 
coloanei. Aceasta nu era a�a complicat. P�zeam coloana de ma�ini, în jur de 
trei – patru ma�ini. Unde era mai periculos mergea �i un tanc, avioane. De 
multe ori c�deai în ambuscade, dar acolo împu�cau dintr-o parte în alta într-
o ma�in� �i apoi disp�reau. �tiau c� imediat vine din urm� avionul �i-i 
distruge. Acesta era la noroc, care c�deau la a�a ceva Doamne fere�te! Am 
fost în ambuscad�. Ambuscada era preg�tit� de mai mult timp. De câte ori 
am fost, rezultate nu prea am v�zut. C�deau oameni, dar nu-l cuno�teai c� 
acela e bandit sau nu. Dar opera�ii a�a mari nu mai în�elegeam noi tactica. 
Spuneau c� noi trebuie s� ocup�m, de exemplu, în�l�imea ceea. �i mergeam 
noi, câte o bucat� de zi înconjuram, ne c���ram sus. Luam ap�rarea �i 
a�teptam. Al�ii f�ceau în alt� parte. Se întâmpla c� ie�ea câte o band�, când 
vroia s� fug� �i acolo, deja era schimb de foc. Era o preg�tire, se chema 
avia�ia. A�a s� zicem precis cum era tactica nu putem spune. Am fost 
soldat, chiar sergent, �i tot nu m� mai l�muream. În orice caz eram datori ca 
noi pe noi s� ne ap�r�m, cum s� ne ascundem, cum s� ne ferim.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la clima din Afghanistan?  
I. O. – A fost necesar� o perioad� de aclimatizare.  
A. S. – Am nimerit iarna �i acomodarea a fost lent�. Ca atare nu a� 

zice c� m-am acomodat mai u�or decât al�ii. Mi-a fost mai u�or s� suport 
iarna decât vara. Iarna nu-i prea groaznic� la ei, dar e mare umezeala de te 
ajungea la oase. Era un grad de c�ldur�, dar î�i era frig complet. Dar vara 

                                                 
220 Din limba persan� shoura, astfel erau nominaliza�i ru�ii. 
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era usc�ciune mare. Aerul uscat, temperatura înalt�. Mul�i aveau probleme 
de s�n�tate: insola�ii. 

I. X. – Prezenta�i-mi o imagine a adversarilor. 
I. O. – Mi-a spus deodat� un maior, din primele zile, între 1983 �i 

1985 am slujit, mi-a spus c� înainte când au f�cut b�ie�ii în � 79 serviciu ei se 
temeau, fugeau: nu �tiau înc� tactica. Dar acum el merge cap în cap �i se 
omoar� cu tine. El de acum s-a deprins. În primele zile fugeau, aruncau �i 
automatele �i fugeau, dar acum se bat cum s-ar bate doi berbeci. Iaca a�a a 
fost!  

A. S. – În orice caz mie tot mi-au povestit, înc� eu pân� a m� duce 
la armat� în sat de acum erau veni�i b�ie�i, în � 82. Noi de acum aveam ceva 
informa�ii, de�i nu se permitea atunci s� se vorbeasc�, era tain� militar�, dar 
au povestit câte ceva. Ei când au intrat pe ei nu-i deranjau bandele. Ei îi 
considerau pe ru�i ca pe ni�te for�e de pacificare. �i deodat� nu prea au fost 
jertfe, dar pe urm� rusul a început a face �otii, a face una, alta. Ca atare corp 
la corp eu cu ei nu am luptat. Nu am avut prilejul niciodat� s� lupt, dar am 
v�zut banda adunat�, prins� în ambuscad�, apoi to�i ascundeau armele. Se 
târau numai ca s� nu-i iei arma, s� r�mân� la altcineva. De acum, dac� pe el 
îl va lua, fie ce ar fi, dar arma s� nu i-o ia. A�a c� la câte opera�ii am 
participat mai mult luau oameni decât arme. Ca atare, rezultatele se 
considerau dup� câte unit��i de arme au fost capturate, nu erau a�a multe, 
mai multe erau jertfe umane decât arme. Mai ales arunc�torul de grenade se 
str�duia s� nu nimereasc� pe mâna ru�ilor, se transmitea din mân� în mân�, 
se ascundea, numai s� nu cad�, era principala lor arm�. 

I. X. – Cum v� hr�neau în armat�?  
A. S. – Era �i mâncare mai bun�, când �i cum. 
I. O. – Ne hr�neau cu cartofi usca�i, erau tare cleio�i. Mâncarea mai 

bun� o mâncau ofi�erii. A�a a fost de când e lumea, �i acum, nu tot e a�a?  
A. S. – Cât eram în regiment mâncarea era mai sl�bu��. Era cartofii 

acestea usca�i. Când ne-am dus, deodat�, ca duh, a�a ne ziceau deodat�, ne-
am sc�pat la pireu timp de dou� zile �i când ne-am îmboln�vit, ne c���ram 
pe p�re�i de durere de stomac. Când ie�eam la opera�ii, ne d�deau mâncare 
rece: conserv� de carne, hri�c�. 

I. X. – Mâncarea ca mâncarea, dar b�uturic�?  
I. O. – Fiecare dup� cum putea. Acolo am aflat de bra�c�. Puneau 

b�ie�ii un pic de zah�r �i f�ceau bra�c�.  
A. S. – Da se mai întâmplau cazuri. Am avut ocazia s� beau b�uturi 

na�ionale de-a lor. Ca atare, dup� religia lor, ei nu prea au voie s� bea. Dup� 
religia lor se permit drogurile, dar s� bea nu. Nu �tiu cine f�cea b�utura 
ceea, dar am avut ocazia s� servesc de la ei a�a ceva.  
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I. X. – �i cum este la gust? 
A. S. – Un fel de b�utur� par�iv�. Un fel de samagon urât. Luai 20 g 

�i te b�tea la cap. Nu �tiu din ce-l f�ceau, poate din portocale. Era cam 
par�iv la gust. Dar bra�c� de vreo trei patru ori am folosit. Se punea în 
termos �i la c�ldur� în mai pu�in de dou� zile era gata.  

I. X. – Cum petrecea�i acolo timpul liber?  
I. O. – Iaca v� spun cinstit cum la mine a fost. Timp liber mai nu 

aveam. Noi �edeam a�a, între b�ie�i, �i întrebam: m�i, azi ce zi este? Noi a�a 
de încorda�i eram �i era fixat� sistema aceasta în cap, c� noi singuri deja ne 
programam. Trebuia s� ne preg�tim de opera�ii la nivelul necesar. 

A. S. – Tot aceea�i istorie. Când aveam timp liber, chiar nu c�utam 
de noi. În ultimul timp nici nu d�deam lenjeria la schimb. Ne temeam s� nu 
ne împlem de p�duchi. Singuri ni le sp�lam, le uscam, numai le scoteam 
afar� �i nici 5 minute nu treceau c� erau deja uscate. Ne mai ar�tau filme, 
câte un spectacol.  

I. X. – Ce filme v� ar�tau? 
A. S. – Ne ar�tau filme patriotice. Nu ar�tau de dragoste, nu d�deau 

voie. Se mai sc�pa �i câte un film pornografic, care îl c�p�tam de la 
popula�ia local�. Erau casete fel de fel. 

I. X. – Concerte au fost? 
A. S. – A fost Zâkina221. Am �i poze cu ea.  
I. X. – Scrisori expedia�i acas�?  
I. O. – În privin�a scrisorilor, chiar am avut probleme. Am fost 

mustrat c� nu scriu acas�. M-a pus un ofi�er s� scriu acas� fa�� de dânsul. 
Acas� eu nu am trimis o gr�mad� de timp. Era om special care s�-i pun� pe 
solda�i s� scrie acas�. Ca s� nu sufere p�rin�ii. 

I. X. – Scrisorile erau cenzurate?  
I. O. – Mie îmi p�rea c� erau multe citite.  
A. S. – În orice caz, pe noi ni-au informat ca s� scriem cu aten�ie 

scrisorile �i, ca atare personal când am scris, eu o aveam numai pe mama, 
tata murise când eu venisem în armat�, niciodat� nu am scris ce-i acolo. 
Scriam c� totul este bine, sunt s�n�tos, nimic în detalii. Chiar am venit acas� 
�i mama zice: Cum to�i vorbesc, se aude, se vorbe�te, dar tu? Nu vroiam s�-�i fac� 
griji. Eu, ca atare, nici nu trebuia s� m� duc în armat�, eram, semiorfan. Dar 
eu am vrut la armat�.  

I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre popula�ia civil�?  

                                                 
221 Artista sovietic� Ludmila Zâkina (10.06.1929, Moscova – 01.07.2009, Moscova) a concertat în 
Afghanistan în toamna anului 1983. 
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A. S. – Erau oameni tare s�raci. Noi socoteam atunci c�-s r�ma�i în 
urm� cu vreo 400 ani, dup� dezvoltare precis c� erau. Erau s�raci. R�u 
îmbr�ca�i.  

I. O. – Într-adev�r. Erau r�ma�i în urm�, s�raci dar umblau în 
BMW.  

A. S. – Deja care �i cum.  
I. O. – Arau cu calul �i cu boul �i avea ma�in� BMW, cum puteai s� 

în�elegi a�a ceva? 
I. X. – Povesti�i-mi ceva din obiceiurile lor.  
I. O. – Ce obiceiuri erau?  
A. S. – Copiii contactau cel mai tare armata sovietic�. ,,Ei, �ouravi, 

ce-�i trebuie?”. Puteau s� te serveasc� cu droguri, ceasuri, pixuri. Mai în 
scurt, ce era mai mult întrebat. Poate al�ii care au f�cut serviciul militar în 
apropiere de localit��ile lor aveau alte impresii, dar noi alta.  

I. O. – Copiii �tiau bine limba rus�. Odat� se apropie unul de mine 
�i vorbe�te bine în limba rus�. Am f�cut ni�te ochi cât cepele, mi-a zis c� 
are rude în Ta�kent. Vrei s� fie bine, dar ei au rude în Uniune. Ei limba rus� 
o �tiau, se f�ceau c� nu o �tiau, dar pentru ce le trebuia lor se descurcau.  

I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� foloseau adversarii?  
A. S. – Nu. La noi era unitatea foarte bine p�zit�. Nu aveau cum 

ajunge adversarii.  
I. O. – Era sec�ia special� care se ocupau de problemele acestea.  
A. S. – Eu �in minte c� am avut ocazie �i am fost în Ta�kent la mai 

mult de jum�tate de slujb� �i când am trecut grani�a m-au întrebat dac� am 
ceva de declarat în privin�a originii islamice. Dar b�ie�ii îmi f�cuse cadou un 
medalion �i scria ceva pe el. L-au g�sit �i se uit� cu ni�te ochi mari la mine. 
Îmi zic c� puteau s� m� închid� pentru a�a ceva. Dar ce era acolo 
inscrip�ionat, eu nu aveam idee. Dar nu-i bine când î�i dau concediu. 

I. O. – E greu când trebuie s� te întorci înapoi. Mai bine s� stai 
acolo doi ani �i apoi s� te eliberezi.  

I. X. – Dup� ce v-a�i întors acas�, cum v-a�i acomodat la via�a 
de familie? 

I. O. – Schimb�ri tare multe au fost. Mama mi-a zis c� eu nu sunt 
copilul ei. A�a schimb�ri puternice am avut. Am venit micu�, slab, negru. Era 
ceva stra�nic.  

A. S. – Era greu. La mine aceea�i problem� a fost: eram slab, dar eu 
nu m� sim�eam slab. Organismul era puternic. Mama a zis c� m� va face un 
b�iat, a�a cum am fost. Kilogramele în plus acolo nu se �ineau de tine.  
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„B�TEAM ÎN MAS�, SCOTEAM VIERMII �I A�A 

MÂNCAM, 
DAR DE FOAME NU MUREA NIMENI” 

 
Oprea Anatol – n�scut în raionul �old�ne�ti. Serviciul militar: 1985–

1987. În Afghanistan a fost comandant de grup� al arunc�torilor de mine, plutonier de 
companie, adjunctul comandantului de companie pentru lucrul educativ. Interviul a fost 
realizat în 30 noiembrie 2002. Caseta nr. 46/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
A. O. – Îmi spune Anatol Oprea, originar din �old�ne�ti.  
I. X. – Ce îmi pute�i povesti despre serviciul militar în 

Afghanistan. 
A. O. – În anul 1985, luna noiembrie am fost încorporat în 

rândurile armatei sovietice în trupele de gr�niceri, cu dislocarea în or��elul 
Termez, de unde, timp de 6 luni, am fost trimis în Kazahstan, în satul 
Cinjab pentru a trece un curs special de preg�tire, dup�, cum am fost 
informa�i, pentru a fi trimi�i în Afghanistan. Am fost preg�ti�i în calitate de 
comandant de grup� de arunc�toare de mine �i în iunie 86, împreun� cu 
mai mul�i prieteni, am fost trimis pe teritoriul Afghanistanului. Sosind 
acolo, ne-am amplasat într-o cetate, în localitatea Ta�cunglan �i acolo am 
f�cut serviciul mai departe... Privitor la misiunile pe care le îndeplineam 
erau misiuni tipice pentru ap�rarea grani�elor sovietice de sud, dar pe partea 
cealalt�, adic� pe teritoriul Afghanistanului. Am participat la multe opera�ii. 
Permanent ne aflam la controlul grani�ei, având teritoriul nostru stabil, 
mobilul operativ, înzestrat cu armament, tehnic� special�. 

I. X. – Atmosfera era una de r�zboi, dar erau într-adev�r 
preg�ti�i de r�zboiul acela? Dezertare?  

A. O. – N-am auzit a�a ceva… privitor la lucrul educativ era… 
aveam ofi�eri care veneau dup� institute pedagogice, îndeosebi se ocupau 
cu lucrul educativ �i psihologic, fiindc�, într-adev�r, nimerind acolo, se crea 
o atmosfer� foarte ap�s�toare, dac� zi �i noapte zburau ghiulele deasupra 
capului, asta ac�ioneaz� oleac� psihic, dar cu timpul, cu ajutorul 
superiorilor, organismul omului s-a adaptat la toate celea, pe urm� nici nu 
atr�geai aten�ia la ele. Pân� la sfâr�itul serviciului militar deja majoritatea 
nici nu vroiau s� plece de acolo, într-atât le intrase în sânge, se acomodase 
de acum cu toate acestea. Într-o m�sur� oarecare, contingentul care era 
acolo era unul bine ales, trecut prin mai multe site, pe teritoriu sovietic, 
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trecut prin securitate intern�, mai �tiu eu acolo în ce organe. B�ie�ii care 
nimereau acolo erau cu o psihologie înalt� �i erau gata pentru toate celea.  

I. X. – V� rog s� v� referi�i la atmosfera anului 1985, se 
consider� în istoria r�zboiului din Afghanistan ca apogeu al 
conflictului militar, cum a�i perceput Dumneavoastr� acest an? 

A. O. – În anii � 85–86, mai mult � 86 – � 87, deja se anun�ase politica 
de conciliere, nu se permiteau opera�ii, în tot cazul r�zboiul e r�zboi, 
conflictele ap�reau, vrei, nu vrei. Dar totu�i era pus� condi�ia, chiar dac� 
intrai într-un conflict era numaidecât necesar ie�ire la Uniunea Sovietic�, ca 
s� permit�, s� accepte este nevoie de a�a opera�ie sau nu este nevoie. În tot 
cazul, psihologic to�i osta�ii, ofi�erii erau, într-adev�r, cu gândul la aceasta 
ca s� nu petreac� toate aceste opera�ii, c� în multe cazuri ele, pur �i simplu, 
erau neconvenabile �i nu aveau niciun rost. În localitatea unde ne-am aflat 
permanent g�sisem foarte bune, f�cusem foarte bune rela�ii cu localnicii. 
Poate c� �i a�a era normal c� aveam acces liber în or��elul în care ne aflam, 
ei veneau des la noi prin intermediul lor, desigur, mai c�p�tam unele 
informa�ii referitoare, operative. Clima de acolo, clima, cum s� v� spun. 
Clima era anevoioas� – ziua foarte cald, noaptea foarte frig, nu era stabil. 
Locuri verzi nu erau, erau mai aproape de grani�a Uniunii Sovietice, a�a le 
numeam zelionce. Numai pustiuri. Func�ii militare: noi deja aveam grupe 
speciale care interveneau urm�rind situa�ia, bandele acestea �i noi în 
componen�a grupelor operative ie�eam pe teren �i f�ceam totul. La to�i 
camarazii de acolo nu erau lupte de eroism. Practic nu era trimis nimeni cu 
de-a sila, majoritatea plecau din buna voin��, �i motivul de eroism poate 
persista undeva, dar totu�i era mai mult datoria. Pe timpul acela, spre 
deosebire de zilele de azi, persista mai mult datoria fa�� de Patrie, era o 
demnitate oarecare.  

I. X. – Au existat �i manifest�ri antir�zboi în rândurile 
armatei? 

A. O. – Eu n-am observat a�a ceva. Era �i normal, fiindc� nu lup�i 
pe teritoriul ��rii tale, nu ai niciun interes. Lup�i pentru nimic �i asta este �i 
normal ca s� fie o for�� inoportun�. Asta este p�rerea mea.  

I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er? 
A. O. – �ti�i, cum s� v� spun. S� existe pe orizontal�, tot nu poate 

fi. Trebuie s� fie oarecare ierarhie. Oricum ar fi. B�ietanul acela venit la 18 
ani de acas� �i totu�i, când era cineva mai în vârst� �i poate conduce, te 
îndrum�, e cu totul altceva. Desigur, o subordonare permanent� exista. În 
tot cazul, subordonarea asta nu se r�sfrângea intransigent. Era ca un sfat, un 
ajutor, îndrumare. Unde am slujit eu rela�iile astea nu se sim�eau. Nu se 
sim�eau fiindc� permanent ie�eam la opera�ii militare. Era logic, pur �i 
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simplu… erau sergen�i din urma lor se cuno�tea serviciul, lucrurile cum se 
petreceau, da a�a ca s� fie dedov�cin�, nu. Pur �i simplu acolo nu erau condi�ii 
ca s� fie a�a ceva. Chiar psihologic s� ai ur�… 

I. X. – Cum v� hr�neau în armat�? 
A. O. – Întrebarea asta e foarte interesant�. �ti�i erau zile când 

mâncam foarte bine, dar câteodat� o duceam mai anevoios. Dar ie�eam noi 
din încurc�tur�. Carne practic nu prea era, dar noi o mâncam, ie�eam la 
vân�toare, împu�cam doi-trei porci, o duceam la cantin� �i tr�iam. Pâinea 
deseori se termina �i mâncam suhari222. B�team în mas�, scoteam viermii �i 
a�a mâncam, dar de foame nu murea nimeni.  

I. X. – Cum petrecea�i timpul liber? 
A. O. – Timpul liber… timp liber nu prea era. Dac� ie�eai la 

opera�ii de amu nu mai c�utai timp liber. Trebuia s� stai cu ochii în patru. 
Veneau deseori concerte. Era o oarecare combinare dintre armat� �i via�a 
civil�.  

I. X. – A�i trimis scrisori din Afghanistan? Le spunea�i 
p�rin�ilor c� efectua�i acolo serviciul militar? 

A. O. – Scrisori scriam, dar p�rin�ii pân� la sfâr�itul serviciului nici 
nu au �tiut c� am fost în Afghanistan, a �tiut doar sora, n-am dorit s� se 
îngrijoreze. 

I. X. – Rela�iile cu alia�ii? 
A. O. – Ca atare noi nu prea aveam cu ei rela�ii. La opera�ii ie�eam 

numai noi, cu ei nu ie�eam niciodat�. La noi era serviciu specific, serviciul 
securit��ii. Numai pentru a c�p�ta unele informa�ii, unele date atunci erau 
servicii speciale care se ocupau… în a�a cazuri, dar mai mult nu prea.  

I. X. – Descrie�i-mi, v� rog, imaginea adversarului, din punct 
de vedere militar. 

A. O. – For�ele armatei lor nu erau în leg�tur� cu noi… parc� ar fi 
fost personalit��i, dar din alt� parte ne str�duiam s� ne ferim de ei. Nu 
�tiam ce zace în ei.  

I. X. – Cu ce se ocupa popula�ia civil�? 
A. O. – În cea mai mare parte popula�ia se ocup� de agricultur�. 

Transport ei nu aveau.  
I. X. – Condi�iile igienice? 
A. O. – Cum le cream a�a erau. Aveam parilk�223, normal. Nu am 

avut de afacere cu parazi�ii.  
I. X. – Cum v-a�i integrat în societate dup� r�zboi? 

                                                 
222 Pesme�i. 
223 Saun�. 

272 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

A. O. – Îndeob�te nu vroiam s� vin. Noaptea visam du�mani, dar 
timpul lecuie�te totul. Dar vreo jum�tate de an… 

I. X. – Opinia dumneavoastr� fa�� de atacurile lansate 
actualmente de c�tre americani? 

A. O. – Eu cred c� totu�i dac� acolo este focarul de terorism, dar 
trebuie de �inut cont �i de popula�ia pa�nic�. Ei �tiau de acei care duc toate 
acestea… r�zboiul duce la jertfe nepl�cute. Orice r�zboi presupune jertfe, 
pierderi de oameni. În mare m�sur� a oamenilor pa�nici.  

I. X. – Dori�i s�-mi mai spune�i ceva? Vreo amintire. 
A. O. – …Multe s-au uitat… În majoritatea acestor conflicte mor 

b�ie�i tineri, de vârst� încep�toare… cred c� nu este rezonabil… 
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„DOAMNE FERE�TE S� ÎNTREBI DE SO�IE, C� PUTEA 

S� TE TAIE, 
MAI BINE S� ÎNTREBI: CE FACE CAPRA SAU OAIA?” 

 
Ouatu Vasile – n�scut în anul 1946, în satul Hâjdieni, raionul Glodeni. 

În Afghanistan: 1985–1988. A fost consultant al stomatologului-�ef al armatei 
afghane �i a chirurgului-�ef al Sec�iei de Chirurgie a Academiei Militare �i Spitalului 
Central Afghan. La data interviului era managerul-�ef al Centrului Republican 
Experimental, Protezare, Ortopedie �i Reabilitare, Ministerul Muncii �i Protec�iei 
Sociale al Republicii Moldova, doctor în �tiin�e medicale, conferen�iar. Interviul a fost 
realizat în 20 noiembrie 2002. Casetele nr. 33/I, 34/I. 

 
O. V. – Ouatu Vasile Alexandru, n�scut în anul 1946, raionul 

Glodeni, satul Hâjdieni. Specializarea chirurgie, doctor în �tiin�e medicale, 
conferen�iar. Lucrând mai mul�i ani în fosta Uniune Sovietic�, am ajuns la o 
etap� când în fa�a noastr� a ap�rut problema referitoare la îmbun�t��irea 
situa�iei materiale a familiei, de aceea, fiind medic, am încercat s� caut un 
loc de lucru, în alte ��ri… În 1985, am depus cerere de deplasare în una din 
��rile asiatice �i peste o perioad� de câteva luni am fost invitat la interviu. 
Speram s� ajungem într-o �ar� în curs de dezvoltare, unde am fi putut activa 
în condi�ii pa�nice, cu scop de a agonisi ceva pentru familie. Dumnezeu s�-i 
ierte, era �i tata în via��, invalid de prima grup�, din timpul r�zboiului, era �i 
socru’ invalid de munc�. Ap�rea întotdeauna problema de a-i aproviziona �i 
pe ei, înc� dou� familii de invalizi. Fiind invita�i la Moscova, deodat�, am 
mai primit o lovitur� foarte puternic�, fiindc� ne-au fost propuse: 
Afghanistanul sau Nicaragua. Sunt dou� ��ri. Oricât am încercat s� refuz�m, 
pe parcursul a dou� zile, s-a terminat cu discu�iile în Comitetul Central: (…) 
�tim ce po�i, �tim c� nu vrei s� pleci acum în Afghanistan, dar nu te întreab� nimeni. 
Gre�eala noastr� a fost c� nu am observat c� ai sub tutel� doi invalizi, de prima grup�, 
îns� înapoi cale nu mai exist�. E�ti de acord, bine, dac� nu e�ti, s� �tii c� nu numai tu, 
ci �i nepo�ii �i str�nepo�ii t�i vor avea probleme, f� concluzii �i a�tept�m mâine 
r�spunsul. (…) Eu nu am fost în armata sovietic�, am fost vândut, practic de 
dou� ori, ministrul S�n�t��ii ne-a vândut ministrului ap�r�rii, iar acesta ne-a 
dat autorit��ii Ministerului Ap�r�rii al Republicii Afghanistan. So�ia a activat 
la fel, în calitate de consultant al ginecologului-�ef al Afghanistanului, tot în 
armat�. În func�iile noastre intrau: consultarea, la nivelul cuvenit, al 
medicilor-speciali�ti afghani, de a le da la nivelul cuvenit manoperele 
practice, se ini�ia, în � 86, c� ast�zi, mâine poate nu, poate peste un an vom 
pleca, în fa�a noastr� era pus� problema de a preg�ti medicii afghani ca ei s� 
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poat� activa singuri. Care au fost primele impresii? Desigur, ie�ind dintr-o 
�ar� pa�nic� �i nimerind în condi�iile celea când în aeroport te întâlne�te 
osta�ul cu automatul, controleaz� documentele, �evile automatului sunt 
orientate spre tine �i de la tine, te ui�i c� aici este o groap� unde a explodat 
o min�. Sunt momente de neuitat. O urm� din primele zile. Te ui�i la 
ferestre �i vezi c� le sunt g�urite de gloan�e, î�i las� o impresie profund�, 
îns� cu încetul am început s� ne obi�nuim. Noi locuiam la bloc, în ora�… 
erau �i cet��eni care locuiau la bloc, peste perete locuia un afghan care avea 
trei so�ii, într-un apartament de patru od�i. Prima impresie, desigur, c� o 
�ar�, în condi�ii de r�zboi, nu î�i las� nimic pl�cut. Au trecut câteva 
s�pt�mâni, am v�zut care sunt condi�iile în rela�iile prin intermediul 
translatorului. Pe urm� am mai f�cut noi ni�te remanieri �i au ap�rut chiar 
speciali�ti dintre afghani care au absolvit institu�iile militare din fosta 
Uniune. Practic peste vreo 6–7 luni noi nu lucram singuri în sala de opera�ie 
f�r� traduc�tor, fiindc� noi �tiam limba farsi. Toate instrumentele le �tiam: 
d�, opre�te, însu�isem, practic, s� spun c� liber în�elegeam, este o limb� foarte 
interesant� farsi, îns� câte ceva ce ne trebuia am însu�it. E o limb� care nu 
are prea mult� gramatic� �i cuvântul cum l-ai pronun�a e la locul s�u. 
Mohamad, fostul meu subaltern, stomatologul-�ef al Afghanistanului, 
colonel-locotenent, era un om extrem de modest care absolvise Academia 
Militar� din Leningrad, un om cu mâini de aur, îns� care pân� la mine au 
fost consilieri care nu prea le permiteau s� lucreze singuri, ni�te manopere, 
la nivelul cuvenit. Din prima zi mi s-a f�cut o observa�ie foarte serioas�, 
fiindc� eu am refuzat s� fac vizita pacien�ilor, trebuia el s� fie în frunte. I-
am l�murit: Tovar��e Mohamad, pe timpul acela �i el era membru, eu 
autoritatea care îmi trebuie o am la mine în �ar�, dar matale î�i trebuie aici. Ne 
în�elegem a�a, f� vizite în prezen�a mea, desigur c� primul intram în salon, 
era o stim� fa�� de doctorii sovietici extraordinar�, intram îns� conducea el, 
în limba lor. Dac� ap�reau între ei unele discu�ii era între noi în�elegere. 
Mohamad îmi l�murea în ce const� discu�iile, eu �i a�a îmi �tiam to�i 
pacien�ii, de la intrare, îns� tindeam s�-i men�in autoritatea lui, �i într-adev�r 
era, dup� 2–3 luni, dup� ce eu am activat, am operat de sine st�t�tor, m� 
str�duiam s�-i dau lui manoperele. �i chiar din Moscova erau indica�ii 
serioase, �i chiar am avut un control s� vad� ce pot ei �i veneau �i-i întrebau 
cine �i cum. Repro�uri am avut când au auzit ceilal�i consultan�i c� la mine 
vizitele le efectueaz� afghanii: cum a�a, tu e�ti aici, ce ne strici nou� toat� 
autoritatea? Eu zic: mi-o stric pe a mea. Dar omul trebuie s� r�mân� �i s� lucreze 
singur. Las� s� se obi�nuiasc�, ceea ce a fost acceptat din partea la to�i ceilal�i 
medici afghani. Ce vreau s� v� spun despre afghani, impresia cu speciali�tii? 
Erau speciali�ti preg�ti�i în diferite ��ri. În Germania, în SUA, Anglia, India, 
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Italia, în diferite ��ri. Posedau mai multe limbi, fiecare medic cuno�tea 2–3 
limbi. Sunt ni�te oameni extrem de mândri. Nu a� vrea s� spun c� este 
f���rnicie, dar este în sângele lor, când se întâlnesc chiar b�rba�ii, care îs 
du�mani, prima dat� se cuprind obraz la obraz de trei ori, se întreab� de 
s�n�tate. Doamne fere�te s� întrebi de so�ie, c� putea s� te taie, mai bine s� 
întrebi: ce face capra sau oaia? Dar de so�ie nu ai dreptul s� întrebi, aceasta 
putea genera dubii: ce ai cu so�ia lui? Erau ni�te lucruri de care am fost 
informa�i, �tiam. Erau, dar cred c� sunt �i ast�zi, nu �tiu dac� mai este în 
via�� Mohamad, erau ni�te personalit��i cu o cinste deosebit�. Spre 
deosebire de noi, ei practic fiecare �tiu de r�d�cinile provenien�ei, au 
registru �i mul�i încearc� s� demonstreze c� provin de la Mohammed, de la 
Proroc, care a fost o personalitate real�. To�i î�i �tiu r�d�cina �i se conduc 
în via�� dup� anumite principii-virtute, istorie. Virtutea se reflect� din 
provenien�a acestora. S� nu fac� ceva care i-ar da de ru�ine pe înainta�i. Îmi 
face impresia c� acest fapt ar trebui s�-l aplic�m �i noi, în primul rând, ceea 
ce în Moldova nu este…. De atâta �i nu-i intereseaz�, el simte o bucurie 
când îl am�ge�ti. O sticl� de „Coca Cola” erau în banii no�tri 10 ruble pe 
timpurile celea, con�inutul 1,5 ruble, restul costa sticla, ca atare, o primeau 
oriunde. Erau magazinele lor, dukane, pline cu l�zi de sticle. �i zi �i noapte 
acolo st�teau. S�raci lipi�i p�mântului, dar nici la unul nu-i trecea prin cap s� 
se apropie insidios �i s� fure o sticl� ca s� o vând�, nu; era o cinste 
extraordinar�. E drept c� este a doua parte o smucitur� a�a spre munc�, 
lucru în adaos, cum era pe timpurile noastre, în Uniunea Sovietic�, �i era 
fraza: Za togo parnea224 �.a.m.d. de a face un subotnic, la ei nu era. Fiecare î�i 
�tie locul lui, nu s-a gr�bi. Erau foarte indigna�i de faptul c� a�a a ie�it cu 
fosta Uniune Sovietic�. Pân� la începutul r�zboiului ei doar au fost dup� 
Mongolia a doua �ar� care s-au rugat s� intre în componen�a Uniunii 
Sovietice. Era un respect. Cuno�team oameni care lucrau cu noi a doua 
oar� în Afghanistan �i pe timpul lui Daud, �i pân� la Daud au mai lucrat 
acolo li s-au stricat ma�ina într-un timp c� erau la pescuit. S-au dus, s-au 
rugat dac� este vreo unul care cunoa�te s� repare ma�ina. Au venit cu ni�te 
boi de-a lor ma�ina au dus-o au reparat-o. Au trimis ma�in�, au dus-o acas�, 
i-au hr�nit, i-au cinstit, practic ei nu beau la ei aceasta este exclus, nu-i în 
acord cu credin�a lor. De cinci ori în zi el se roag�, dar de b�ut el nu bea, 
îns� era a�a o dragoste fa�� de sovietici eu socot c� dac� cheltuia fosta 
Uniune Sovietic� de o mie de ori mai pu�in, dar nu intervenea acolo cu 
r�zboi, Afghanistanul �i ast�zi avea s� fie pa�nic �i avea s� fie o �ar� care se 
dezvolta. A fost o gre�eal� de distrugere. Vorbim noi acum c� iaca atunci se 

                                                 
224 Pentru b�iatul acela. 1. Pentru cei c�zu�i pe front. 2. Pentru cei leno�i. 
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pornea terorismul, se pornea una, alta, e clar poate unele cercuri au fost mai 
supreme, unii magna�i poate de acum t�lm�ceau ceva în gând, îns� poporul 
nici idee nu avea de toate lucrurile acestea �i ei �tiau c� sunt prietenii no�tri 
– Uniunea Sovietic�. Dar când au intrat cu arma de acum s-a schimbat. S-a 
transformat într-o ur� extraordinar�. Cu toate c� noi medicii, pe parcursul a 
doi ani de zile, practic în raionul din Kabul umblam liber pe strad�. Înainte 
de a ajunge noi, so�ia a venit �i de acum a doua zi am fost în magazinele 
celea, în dukane. Când i-am transformat în banii no�tri ea a zis c�-i foarte 
scump, dar ei de acum o �tiau. Aveau un sistem de informa�ie extraordinar. 
E doamna medic-ginecolog �i pentru ea e scump? Ne-a c�zut b�rbiile la 
ambii. Informa�ia lucra, cum? Musulmanii sunt musulmani. Îns�, cu p�rere 
de r�u, iaca s-au stricat atunci rela�iile. Care mai era atunci situa�ia. Eu 
lucram în spitalul afghan, îns� vizitam �i spitalul sovietic. Diferen�a era ca 
între cer �i p�mânt. Dac� intrai în spitalul sovietic, se putea spune c� era un 
cimitir viu. Nu vedeai zâmbet pe fa��, nu vedeai… unde s� mai auzi cântece. 
Doamne fere�te, îl atingeai pe cineva întâmpl�tor, putea s� explodeze. În 
spitalul afghan unde eu lucram se interpretau cântece, pacientul avea 
dreptul s� fumeze, se serveau nuc�oare, biscui�i. Erau câte 2–4 pacien�i. 
Erau doi pacien�i care erau f�r� mâini �i f�r� picioare, continuu asistentele 
medicale trebuiau s� se duc� �i s� împart� �i prin alte saloane nuc�oarele, 
biscui�ii. Era regul�, el e luat mai mult în seam� de Allah, e pedepsit pe 
p�mântul acesta, e f�r� mâini, f�r� picioare, astfel trebuie vizitat, deoarece 
nu în zadar Allah l-a luat în seam�. De acum are locul lui stabilit acolo �i 
datoria fiec�ruia era, m�car prin câteva cuvinte bune, s� vin� �i s�-l 
încurajeze, s�-l laude c� arat� bine. S� serveasc� un ceai cu el, o �igar�. S� 
aib� ni�te biscui�i, ni�te nuc�oare, un cântec. Seara, spitalul acela îmi aducea 
aminte de filmele sovietice care tot a�a erau. În unele clipe de repaus, în 
spitale se mai auzea muzic�, cântau încât îmi provocau lacrimi �i mie. Era 
un spital construit de sovietici dup� toate regulile, o cl�dire cu 8 etaje. Seara, 
în jurul fântânii arteziene se auzeau �i se vedeau numai bastoanele, iar pe 
urm� începeau s� cânte. Ceea ce era diametral opus cu spitalul sovietic, 
unde suferin�a nu era cantabil�. B�ie�ii no�tri, sovietici, fiecare �inea în el o 
ur� oarecare. El îndepline�te o misiune �i-i dator s� îndeplineasc� ordinele, 
dar ei �tiau c� nu sunt corec�i. To�i. �i noi �tiam, ei dar noi medicii nu prea 
aveam p�rerea aceasta, fiindc� noi totu�i tratam osta�ii afghani, to�i ofi�erii 
�i toate ambasadele. Misiunea noastr� era cea mai pa�nic�. �i a�a era spus de 
el, prin � 86, dar �i mai înainte, to�i du�manii care-i numeau pe timpuri duhii, 
c� noi v� rug�m s� scoate�i o�tirile �i, în acela�i timp, v� rug�m s� ne l�sa�i 
constructorii �i medicii. �i d�m garan�iile cele mai mari c� niciun fir de p�r 
nu va c�dea. Fiindc�, dac� erau speciali�ti-medici din alte ��ri, acela avea 
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începutul zilei de lucru �i sfâr�itul �i cu pre�urile pe care noi lucram acolo 
era imposibil absolut s� lucreze. La ei erau de 20–30 ori mai mari ca la noi. 
Nici noi nu eram nedrept��i�i, comparativ cu salariile din fosta Uniune, 
drept c� pe urm� s-a mers dup� principiul rusesc: Komu ia doljen vsem 
pro�eaiu225, f�r� ca s� ne întrebe. Boris Nicolaevici El�in a luat �i ne-o furat 
pe mine �i pe so�ie, în jur la 60 000$. A f�cut ni�te remaniere în finan�e 
când s-a desfiin�at Uniunea, ne-au înghe�at conturile �i practic eu ce am 
lucrat în Afghanistan am r�mas f�r� bani. Era un banc atunci c� sunt 
bancrotiza�i, nu-i cazul s� ridic�m problemele acestea pentru c� practic nu 
ai la cine te adresa s� le rezolve, îns� a�a a fost la moment. Eu v� spun, 
psihologia la to�i sovieticii, eu de acum o cunosc, începând cu osta�ul �i 
terminând cu generalul. I-am consultat, i-am operat, ei �tiau c� nu suntem 
noi cei mai corec�i �i nu am avut noi ce c�uta, nici acum nu avem, de acum 
fiecare a�teptau. Când au început vizitele lui �evarnadze în Afghanistan, 
fiecare spunea: Slava Domnului le mai vin min�ile la loc! Se mai a�teapt� timpul 
ca s� le fie dat� pacea la oameni, las� s� tr�iasc� cum vor ei, mai departe �ti�i 
evenimentele care au fost. �in s� spun c� afghanii, pacien�ii, aveau un 
respect deosebit fa�� de medici, nu numai fa�� de ai no�tri, de-ai no�tri în 
deosebi, pentru ei era cea mai mare cinste s�-i consulte, s�-i stabileasc� 
diagnosticul, s� indice tratamentul un consultant medic, mai mult ei nu 
puteau visa. Ei �i fa�� de medicii lor aveau respect. Punctual îndeplineau 
toate prescrierile, absolut. Noi am avut ocazia s� compar�m unele momente 
�i am nimerit în condi�ii comparative cu celea din fosta Uniune, mai 
favorabile din punct de vedere curativ. Ei nu erau într-atât de mult îmbiba�i 
cu antibiotice. De aceea administrarea antibioticelor, care era acolo �i 
tratamentul, d�dea rezultate cu efect. Sau condi�iile lor, majoritatea 
b�rba�ilor sunt foarte activi, sunt foarte zvel�i. Rar dac� g�se�ti un bord�nos 
sau altceva, dar durata vie�ii e mai scurt� decât la noi. Dup� 35–40 de ani de 
acum îl po�i vedea ca pe un mo�ule�… Nevoile lor �i orânduirea lor cu 
supraînc�rc�rile lor sexuale, cu mai multe so�ii. Sunt unele chestiuni, îns�, 
din punct de vedere a îndeplinirii indica�iilor medicale, ei erau con�tiincio�i. 
Am r�mas satisf�cut, în principiu, de rezultatele muncii noastre. Spre marea 
mea fericire eu nu am l�sat niciun pacient pe masa de opera�ie, s� lucrezi 
doi ani în condi�ii de r�zboi, �i s� n-ai, drept c� cei care erau mai gravi, 
fiindc� era sistemul american de evacuare a r�ni�ilor de pe câmpul de lupt�, 
land�aftul nu permitea ca s� fie evacua�i cu ma�inile etc. Din mun�i în 
elicopter �i în Kabul direct. Era sistemul american care a fost întrebuin�at 
pentru prima dat� în Vietnam. În elicoptere, incubat �i de acum în Ocean 

                                                 
225 Îi iert pe acei la care sunt dator. 
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pe vaporul unde era spitalul militar �i acolo peste 20–30 minute, practic 
primea de acum ajutor specializat. Dup� principiul acesta activam �i noi, �in 
s� spun c� rezultatele erau foarte satisf�c�toare pentru noi to�i. Eu am 
datele acestea. Eu le-am comparat cu datele din cel de-al Doilea R�zboi 
Mondial, la o alt� etap� de dezvoltare a medicinii, îns� noi am r�mas 
satisf�cu�i de rezultatele medicinii, drept c� �i ei to�i au r�mas mul�umi�i. 
Am men�inut mult timp, un an �i jum�tate, rela�ii cu Mohamad, el a�a �i m� 
numea, fratele meu de acum am efectuat cu el multe opera�ii inedite, chiar 
am avut acolo, cu p�rere de r�u nu puteai c�p�ta brevet de inven�ie, dar 
propuneri de ra�ionalizare, aveam metodele noastre medicale care sunt 
stabilite. Le-am g�sit numai la iranieni în conflictul Iran–Iraq, când era o 
opera�ie pe care ei o f�cuse, era ceva-ceva. Am transplantat noi coasta, 
împreun� cu �esuturile moi, înconjur�toare con�inând toate formele de 
�esut. Am creat din nou etajul inferior al fe�ei, împreun� am lucrat �i am 
f�cut aceasta. El se bucura foarte mult �i tare mult îi pl�cea �i m� ruga s�-i 
ar�t �i opera�iile cosmetice, tot timpul îmi spunea: nu poate fi a�a ca noi 
numai s� lupt�m. O s� treac� aceasta �i avem mul�i r�ni�i, mie îmi trebuie 
cosmetica s� o �tiu. Femeile noastre vor scoate parandjaua �i o s� vrea �i ele 
s� arate mai altfel. Am luat zeci de paciente �i ne-am îndreptat în direc�ia 
cosmetologiei, cu malforma�iunile congenitale, cu deforma�iile nazale, cu 
deforma�ia oricular�, �i posttraumatice �i congenitale �i chiar diferite 
consecin�e ale combustiei, luftingurile, toate acestea eu le-am înv��at. Era 
foarte recunosc�tor �i de aceea lucra. Noi dac� terminam la orele 16–17 
lucru, se întâmpla câteodat� c� nu veneau elicopterele nu erau opera�ii de 
lupt� �i noi eram liberi. Putem pleca acas� vreo trei patru ore cu Mohamad 
zilnic. El îmi traducea. Am avut peste 1 500 cazuri de r�ni�i în regiunea 
maxilar-facial�. To�i r�ni�ii, care au fost pe parcursul a 10 ani, i-am colectat, 
i-am selectat, i-am anchetat, datele acestea sunt la mine, mai mare cantitate 
nu are nimeni de la al Doilea R�zboi Mondial. El era foarte mul�umit. Pe 
parcursul a doi ani am publicat trei indica�ii metodice, pe urm� trei 
manuale. Peste 38–40 lucr�ri �tiin�ifice, articole. Când m-am întors s-au 
speriat ai mei din Uniune, îmi zic: ai fost la r�zboi, ce ai f�cut? Se vede c� nu ai 
operat, te-ai ocupat numai cu �tiin�a! Dar era a�a situa�ia c� nu aveai unde pierde 
timpul în zadar �i noi lucram cu el productiv �i afghanul avea o satisfac�ie 
extraordinar�, paralel cu aceea c� el a tradus �i manualul în farsi, manualul 
nostru de chirurgie maxilaro-facial�. Se mai consulta cu mine ca expresie în 
farsi, spunea c� un pic a schimbat sensul, poate merge sau nu. Am tradus 
pentru el, tot împreun� �i Instruc�iunile medicinii militare pe care ei înc� nu le 
aveau. În consecin��, noi am f�cut acolo un lucru extraordinar de mare. �i 
când m� petreceau au fost �i generalul Musa �i nepoata regelui aud, Schela 
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�i mul�i colegi de ai no�tri, �i Mohamad, mul�i medici, �i mas� au f�cut, a 
fost în cel mai cordial mod, plângeau. Noi am r�mas prieteni pe toat� via�a. 
Chiar �i acum m� îngrijorezi ce s-a întâmplat cu Mohamad, a fost comunist. 
L-au distrus, ucis? În acela�i timp putea s�-l salveze un singur lucru, eu 
eram sigur c� am l�sat unicul specialist în tot Afghanistanul care putea s� 
fac� �i mai mult nimeni. Aceia puteau s�-l p�streze, �i în rândul taliilor tot 
erau diferi�i. �i r�ni�i cu atât mai mult tot aveau. Asta putea s� fie, dar restul 
nu �tiu ce putea s� fie, fiindc� de noi, medicii sovietici, tare mult îmi pare 
r�u. Gorbacev a f�cut lucruri bune, dar totu�i el a fost ini�iatorul la 
închin�ciunea fa�� de medicina occidental�, c� noi suntem mai slabi. 
Absolut, eu ferm spun. Da, ei au unele no�iuni, au unele teorii, autorii lor, 
noi avem pe ai no�tri, îns�, în consecin��, dac� lu�m cu înzestrarea lor 
tehnologic� cu zeci de ori mai mare ca la noi, �i financiar�, �i tehnic�, dac� 
lu�m aceea�i unitate �i judec�m pân� la urm� mentalitatea e aceea�i, cum e 
la ei, a�a e �i la noi… Medicii afghani, care au absolvit în Uniunea Sovietic�, 
erau mult mai bine preg�ti�i teoretic, ca s� nu mai vorbim din punct de 
vedere practic. Medicina sovietic�, nu plâng eu dup� ea, dar nu pot s� nu-i 
fiu recunosc�tor c�, într-adev�r, noi am luat ceea ce am putut lua. 
Absolven�ii medici din Uniunea Sovietic� puteau concura liber cu cei din 
Occident. Discutau liber, mai ales de manoper�.  

Dup� r�zboi, v� spun, îmi pare r�u c� s-a întrerupt leg�turile, îns� 
sper c� dac� s-ar petrece acum modific�rile acestea care promit s� le 
efectueze SUA cu europenii �.a.m.d., efortul acesta merit�. V� spun c� 
grupele acestea, care apar �i se îmbog��esc din timpul r�zboiului, ferm ne-a 
convins pe noi c� poporul nu apar�ine grupelor acestea. Ele sunt 
vremelnice, dar cu p�rere de r�u mult se extinde pentru perioada aceasta. 
�i-i tare greu de spus ce va fi �i acolo. Vede�i c� a fost lini�te, lini�te �i iat� 
acum cazuri c� se duc cu zecile, cu americani de acum e plin. Dac� lu�m 
paštunii, care sunt 2 categorii – cei de la munte �i cei de la câmp, de la 
poalele mun�ilor, aveau cu totul alt� mentalitate. Acel de munte avea 
c�rarea lui. Trimitea feciorul de 12 ani sau de 5–6 ani, spunându-i c� dac� 
va vedea caravana s� zic�: Tata a spus c� dac� dore�ti s� treci cu caravana pe 
c�rarea noastr�, trebuie s� pl�te�ti atâtea mii. �i aceia tot �tiau. Doamne fere�te 
dac� era culcat226 copilul acela, atunci cel cu care st�tea copilul de vorb� 
poate primi un glon� în frunte. Aceea era c�rarea lui. �i era simplu. I-a spus 
o dat�, trebuia s� îndeplineasc�. Acesta e un popor care practic, datorit� 
religiei lor, nu au fric� de moarte. Pentru ei e o cinste, cu atât mai mult c� ei 
pentru �ar� au fost educa�i �.a.m.d. Asta �i-i f�cea c� un grup de 10–12 (de 

                                                 
226 Asasinat. 
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du�mani, cum îi numea atunci) putea s� men�in� cu un regiment a for�elor 
guvernamentale. Drept c� aceea nu prea se str�duiau, �tiau c� în fra�ii lor nu 
trebuia s� împu�ti. Acolo opera�iile, în temei, le duceau puterile regulate ale 
armatei afghane. Ru�ii erau pentru consultare, st�teau în spate undeva. Dar 
ei nu se implicau adeseori. Numai când n�v�leau asupra ru�ilor. Ca atare ei 
duceau lupte în direct. Majoritatea opera�iilor mari care au fost în 
Kandahar, Herat au fost duse de o�tirile regulate ale armatei afghane �i de 
c�tre du�mani. Luptau, ca atare, între ei. Acestea parc� sunt momentele de 
baz� pe care am vrut s� le eviden�iez. �in s� spun numai un singur lucru. 
Îmi pare r�u ca au suferit mult p�rin�ii pentru aceasta, îmi pare r�u c� a 
r�mas fiica atunci singur�, de doi ani�ori. Îns� au stat bunicii cu ea, dar 
restul, �i-mi pare r�u c� tot ce am agonist, nu c� am câ�tigat, dar am lucrat 
ne-au jumulit ca atare, dar în rest îmi amintesc de Afghanistan cu o pl�cere 
oarecare c� noi am f�cut un lucru care socotim noi c� nu putea altcineva s�-
l fac�. L-am f�cut la timpul lui. L-am f�cut cuvenit �i am acordat ajutor 
oamenilor care într-adev�r aveau nevoie. Aveau necesitate de a�a ceva. 
Acestea sunt impresiile mele primare, dar �i acum dup� 14 ani de r�zboi, eu 
în � 88 am venit.  

La popula�ia civil� predominau bolile infec�ioase. Predomina 
tifosul, malaria. Boala ficatului, de care sufereau osta�ii no�tri. Osta�ii 
no�tri, nefiind preg�ti�i, fiindc� e foarte greu s� preg�te�ti un a�a contingent 
în condi�ii climaterice complicate, f�r� ap�, deseori se alimentau cu ap� 
potabil� din râuri, dar acolo de acum era infec�ie �i mul�i b�ie�i, majoritatea 
pot spune „afghanezilor”, a�a-i numim noi pe veteranii no�tri care au luptat 
în Afghanistan, au trecut prin diverse boli, una din cele mai grave boli a fost 
hepatita, care cu p�rere de r�u a luat multe vie�i, mai ales din cauza hepatitei 
ascindante. La unul ajut� antibioticul, dar la altul nu ajut�, foarte specifice 
erau maladiile acestea infec�ioase. Sau pe diferite sisteme nervoase, diferi�i 
osta�i �i ofi�eri sufereau în felul lor, nu este o personalitate identic� una cu 
alta, dar tabloul în clinica de boli era foarte variat. Dac� ne referim la 
veteranii r�zboiului din Afghanistan a� vrea s� spun: noi dup� ce ne-am 
întors, înc� 12 ani am luptat, veteranii, �i cu Mocanu, �i cu Ciobanu. N-a 
fost pre�edinte, n-a fost prim-ministru, pre�edinte de Parlament la care noi 
s� nu ne fi dus. Slav� Domnului, ne-au în�eles la urm� comuni�tii. Nu vreau 
s� le cânt osanale, e drept c� eu biletul de partid nu l-am aruncat, c� atunci 
m-am indignat pe ei, to�i fo�tii prim-secretari de partid primii aruncau 
biletele de partid, cameleon. A tr�it o via�� întreag� �i au supt din partidul 
acela �i au aruncat. Am spus special c� eu care am fost b�tut pe linia de 
partid, �i din cauza partidului �i la r�zboi am fost trimis, am zis c� eu nu pot 
s� fiu cameleon, s� m� culc comunist �i s� m� trezesc mare democrat �i s� 
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fac nebunii �i chiar îl �in ca amintire pentru… Socor c� aceia îs buni, care îs 
oameni, din toate fostele guverne, nu vreau, înc� odat�, s� cânt osanale la 
comuni�ti, dar iaca guvernul acesta, în frunte chiar cu pre�edintele au fost. 
Noi am fost chiar la unul din guvernele, precedente de 12 ori s� deschidem 
un centru de tratare a veteranilor, de 12 ori �i, în consecin��, ne-au luat �i 
înlesnirile pe care le-am mai avut. Proiectul care este înaintat �i în Parlament 
pentru Regulamentul veteranilor, care nu a fost adoptat de nici nu �tiu 
când, �i dac� va fi adoptat, d� Doamne s� fie, ar fi ceva fenomenal, fiind la 
unele guverne de 12 ori, dar nimerind la conducerea actual� m-au în�eles �i 
ne-au în�eles. Ne-au primit Tarlev227, peste o s�pt�mân� ne cheam� domnul 
Cristea228 �i ne-au propus 3–4 variante: alege�i acolo, alege�i acolo �i veni�i �i 
spune�i unde sunte�i de acord. Sigur c� am ales aici, o fost o bucurie pentru 
noi �i în consecin��, dup� ce o fost distrus� Uniunea Sovietic�, veteranii de 
r�zboi nu aveau spital, era în Tiraspol, îns� dup� toate modific�rile acestea, 
de acum nu mai puteau s� se duc� veteranii no�tri de r�zboi. La etapa 
actual�, 56 500 de veterani: din al Doilea R�zboi Mondial �i transnistrenii, 
tot veterani de r�zboi �i afghanii de înc� peste 18 conflicte militare care au 
fost pe parcursul puterii sovietice, to�i sunt veterani de r�zboi. Omul nu-i 
vinovat cu nimic. Niciun om normal nu scrie cerere �i nu se roag� c� d�-mi 
voie s� m� duc la r�zboi. To�i au fo�ti trimi�i, to�i… nu au început s� se 
otr�veasc�, nu au început s� se schimonoseasc� �i s� bea diferite preparate 
s�-�i modifice tensiunile arteriale �.a.m.d., ca s� nu se duc�. Au zis, trebuie 
m� duc, a�a era momentul. Nu c� eram cei mai tâmpi�i, dar sim�eai �i o 
responsabilitate �i aveam o credin�� oarecare: s� ap�r�m cinstea ��rii, se duc 
colegii no�tri, ne ducem �i noi s� le ajut�m. Dac� nu m� duc eu, nu le acord 
ajutorul el moare. De aceea noi am fost destul de satisf�cu�i când ne-au 
prezentat aici posibilitatea s� cre�m centrul respectiv. Eu am trecut aici la 1 
august 2001. Am împlinit în 2002 un an �i trei luni. Cu mare bucurie, to�i 
„afghanezii” �i nu numai, dar �i transnistrenii au acceptat lucrul acesta. Aici 
se vor trata to�i, cre�m înc� condi�ii. Acum au loc repara�ii. Se simte în 
permanen�� o grij� oarecare începând cu domnul pre�edinte229. Acum au 
venit 1 200 000 $ ajutor din China. Domnul pre�edinte mi-a zis: domnule, 
vreau s� v�d c� lucrezi �i vreau s� v�d al doilea lucru s�-mi dovede�ti c� 
dac� nu vâri mâna în buzunarul invalizilor, ca s� te îmbog��e�ti, s� �tii c� pe 
parcursul a 2–3 ani facem un centru la nivel european �i mondial. �i vreau 
s� spun î�i �ine cuvântul domnul pre�edinte. Acum se fac lucr�ri la centru. 
Este hot�rârea Guvernului unde to�i veteranii de r�zboi aici se vor trata. A 

                                                 
227 Vasile Tarlev, prim-ministrul Republicii Moldova (2001–2008). 
228 Valerian Cristea, viceprim-ministrul Republicii Moldova (2001–2006). 
229 Vladimir Voronin, pre�edintele Republicii Moldova (2001–2009). 
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doua tran�� a venit în ajutorul umanitar din China 600 000$, iar��i hot�rârea 
pre�edintelui �i al guvernului c� trebuie s� vin� la noi, ca s� o scoatem la 
nivelul cuvenit. Primim ajutor de la Comisia de ajutoare umanitare, cu 
domnul Cristea tot ce vede�i în saloane noi practic nu am cheltuit, este 
ajutor umanitar, ne-au permis s� deschidem sta�ionarul, ne-au permis s� 
deschidem policlinica cu 18 speciali�ti, practic numai pentru medicin� 
policlinica sta�ionar� a primit 1 300 000 lei anual din rezervele bugetare. 
Este o bucurie pentru noi to�i „afghanezii” �i to�i veteranii, dar mai este 
înc� mult de lucru. B�ie�ii �tiu. S� sper�m c� vom face fa�� la lucrurile 
acestea �i le-om alina durerea pe cât e posibil, fiindc� mul�i din ei necesit� o 
reabilitare. Exist� sindromul complexului acestuia a participantului la 
r�zboiul din Afghanistan, un r�zboi psihologic, r�mâne �i, dup� câte noi 
observ�m, acum el se agraveaz�. Agravarea const� în aceea c� de multe ori 
nu au fost în�ele�i �i poate c� acum nu sunt. În multe localit��i b�ie�ii 
sensibili, mul�i nu pot dormi nici în zilele de azi, visurile îi chinuia, de toate 
calvarurile pe care le-au v�zut. Mul�i sunt implica�i în diferite organiza�ii �i 
�tiu când e nevoie într-un loc î�i mai aduc aminte c� iaca trebuie s� ne mai 
ducem �i o s� rezolve „afghanezii”, dar acesta iar��i e o supraînc�rcare 
psihologic�. Ei �tiu �i câteodat� sunt nevoi�i s� mearg� pentru c� le trebuie 
un ban, nu sunt to�i satisf�cu�i cum sunt aranja�i în câmpul de munc�. În 
privin�a reabilit�rii psihologice noi avem mari probleme, nu în zadar avem 
medic psihoterapeut (participant la r�zboiul din Transnistria, colonel) aici. 
M-am str�duit s� iau speciali�ti, am stomatologul, e „afghanez”, am patru 
medici generali�ti care tot sunt veterani de r�zboi. M� str�dui ca s� selectez, 
ca s� iau pe acei care au v�zut �i �tiu ce-i aceasta. Ei deodat� au alt� 
atitudine fa�� de categoria aceasta de veterani. Mul�i spuneau: eu acolo nu te-
am trimis! Dar ace�tia nu le spun niciodat�, dac� îl întreab� st� �i discut�. 
Sper�m c� am putea s� începem s� primim un ajutor oarecare �i din partea 
Guvernului. În ultimii 12–14 ani, când centrul va fi subsidiat sut� la sut� 
îndeplinit bugetul care a fost promis nou�. Este o aten�ie deosebit� �i din 
partea Ministerului Finan�elor la doamna ministru Zinaida Petrovna230, când 
m� duc la ea trece o zi–dou� �i întrebarea trebuie rezolvat�. Rezultate avem 
pozitive referitor la centru. Dac� anul trecut, practic la 100 de proteze 
confec�ionate, dac� s� le lu�m 16–17 noi, restul reparate, apoi anul acesta 
confec�ionate �i reparate avem 1 000. Reparate trebuie s� fie la 700–800. 
Pentru prima dat�, pe parcursul la 10–12 ani, noi îndeplinim sut� la sut� 
norma înc�l��mintei ortopedice – 12 000 de perechi se produc, în plus s� 
efectuezi repara�ii la cl�direa aceasta de 4 800 m², s� repari o cl�dire de 40 

                                                 
230 Zinaida Greceanâi, ministrul finan�elor al Republicii Moldova (2002–2005). 
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m lungime 15 l��ime cu patru etaje �i tot în jurul la un milion sunt unele 
succese, cred c� vor fi �i mai departe. Principalul se face. Ca veteran �i 
participant la r�zboi eu �tiu prin ce au trecut. Eu �tiu, �i cu p�rere de r�u, l-
am pierdut pe tata, el tot era invalid de r�zboi de prima grup�. Eu de acum 
am trecut dou� r�zboaie – Afghanistanul �i Transnistria. Eu foarte bine 
cunosc categoria aceasta de pacien�i. Sper c� un an �i jumate, doi ani �i 
jumate �i tot ceva va fi realizat. Mai avem 23 000 de invalizi ortopedici, nu 
pot spune c� nu sunt ai no�tri, mai lu�m 3 000 invalizi miopatici. E o 
categorie care în genere a fost uitat� în �ara aceasta. 
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„ÎN TIMPUL ACELA NOI AM ÎN�ELES C� ESTE UN 

R�ZBOI PE MULT TIMP” 
 

Petric� Nicolae – n�scut în anul 1944, în comuna Oziornâi, regiunea 
Odesa. Studii �i activitate profesional�: a absolvit �coala Medie în anul 1961, �coala 
de tractori�ti (1964), Academia militar� din Moscova, specializarea Tanchi�ti (1987), 
serviciul militar în Extremul Orient. În Afghanistan (11.03.1985 – 24.05.1987) a 
fost colonel, consilier al comandantului de divizii a 9-a �i a 14-a de Infanterie în armata 
afghan�, luând parte la 26 de lupte. La data interviului era general de brigad�, profesor 
de �tiin�e militare la catedra militar� de la Universitatea Umanitar� din Moldova. 
Prim-vicepre�edinte al Ligii Veteranilor For�elor Armate din Moldova. Interviul a fost 
realizat în 22 noiembrie 2002. Casetele nr. 36/I-II, 37/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
N. P. – Sunt Nicolae Petric�, general de brigad�, n�scut în 1944, în 

comuna Oziornâi, regiunea Odesa, sudul Izmailului, sat de ba�tin� a 
mare�alului Averescu. În 1961 am terminat �coala de tractori�ti, în 1964 am 
ajuns la �coala de tanchi�ti din ora�ul Kazani. Am absolvit �coala general�, 
…..am ajuns la Academia din Moscova de tanchi�ti pe care am absolvit-o în 
1987, dup� absolvire, serviciul l-am f�cut în… a�a-numitul Primorskii krai231. 
În 1985 mi s-a propus s� plec în Afghanistan în func�ie de comandant de 
divizie al armatei afghane. La 11 martie 1985, avionul a aterizat în ora�ul 
Kabul, unde am fost propus în func�ie de comandant al diviziei 9, divizie de 
munte. Mai la nord de ora�ul Jallalabad, acolo era Statul-major al diviziei. În 
scurt timp, cât am stat acolo, divizia se g�sea în mar�, se ducea în 
Pakistan… �i s-o început lucrul… cu Afghanistanul. În Statul-major am 
f�cut cuno�tin�� cu to�i ofi�erii.  

Dac� e s� vorbim ceva despre popor, eu a� spune un lucru. Dac� 
totu�i în anii ceia se duceau la lucru cu tancurile cu bombele, dar dac� îi 
ajutam mai mult cu tractoare, cu combine, cu mai multe lucruri pa�nice 
Afghanistanul trebuia s� fie ast�zi una din ��rile cele mai dezvoltate din 
lume. Erau toate posibilit��ile pentru supravie�uire. E un popor 
extraordinar. În timpul cela erau cam 85% nec�rturari, nu �tiau s� scrie, s� 
citeasc�. Un ofi�er din Statul-major afghan, care a f�cut parte din anturajul 
de sus mi-a povestit câte ceva. În timpul acela, în 1970, a venit la putere 
regele Zahir-Shah, un nepot a lui Daud (la vârsta de 14 ani a fost numit 
rege)…, în loc s� se ocupe de problemele de stat, el se ocupa cu totul de 

                                                 
231 Districtul Primorsk. 
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alte probleme. Nu-l interesa pe el statul. Daud era în func�ia de prim-
ministru. Odat� Zahir-Shah (regele tot timpul se ducea, ba în Fran�a, ba în 
Italia, numai iarna venea în Afghanistan, unde sta vreo lun�-dou�) i-a spus 
regelui: gata, ajunge, ori te ocupi de stat, ori nou� nu ne trebuie niciun rege! �i ei s-au 
schimbat cu locurile, lui Zahir-Shah i-a luat 40 de ma�ini IUG, cum ar fi 
JIP-urile la noi, pline cu cadouri �i a plecat în Italia. Tot ofi�erul cela, 
Ahmad Moud, îmi povestea cum a venit �sta la putere, a început s� se 
ocupe de stat, a atras multe investi�ii din multe ��ri. De pild�, Uniunea 
Sovietic� a construit pe timpul acela, în 1985 erau deja peste 2000 de 
ma�ini, de la uzine mici pân� la uzine mari, au f�cut cercetarea subsolului �i-
au g�sit c�rbune, aur, în delta râurilor. Foarte mult era cercetat lazuritul. Cu 
ajutorul Uniunii Sovietice s-a construit canalul din Jallalabad. �i multe, 
multe lucruri bune. Au construit drumuri în form� de cerc, de la Kushka 
pân� la Kandahar, în jur. Mai construiau drumuri �i americanii. Francezii 
construiau �coli, în fiecare ki�lak era câte o �coal� corespunz�tor cerin�elor 
de atunci. Germania Federativ� construia sta�ii hidro, în afar� de ce a 
construit Uniunea Sovietic�. Germania Democratic� construia uzine de 
carne, Cehoslovacia – uzina de ciment.  

I. X. – Domnule general, aceste investi�ii erau f�cute cu 
interes sau f�r�? Pot fi considerate ca un ajutor neinteresat?  

N. P. – Cred c� aceasta a fost o în�elegere pe termen lung, ca statul 
s� se poat� afirma. Erau condi�ii slabe de via��. M�garul era principala for�� 
de trac�iune, se lucra cu sap� de lemn sau cu plug de lemn. Piatra distrugea 
copacii. Era un nivel foarte sc�zut de trai. Eu cred a�a: pe de o parte 
Pakistanul era o �ar� dezvoltat�, India, China. Da, se pare c� din partea 
Uniunii Sovietice era un interes. Se aduceau m�sline de acolo. Dar se pare 
c� erau investi�ii �i de bun� voie. Nu am vorbit �i nici nu am �tiut, fiindc� 
nu am atins tema aceasta. Se sim�ea pe timpurile celea un anumit progres: 
drumurile au început s� le fac�. Mergea un lucru intens. 

I. X. – Aceasta în perioada � 85?  
N. P. – Nu, în � 79. Dar din � 79 s-a stopat. Erau deja sta�ii care 

lucrau. Am fost în Herat. Era Uzina de ciment �i de carne. A r�mas doar s� 
lucreze, s� fie pus� în exploatare. �i iat� c� nu a fost pace pentru a�a ceva. 
Drumurile erau construite, c�rbuni erau, aur era, se sp�la cu ciurul. Cre�te 
tot ce vrei, sunt �i subtropice, acolo e destul de bine. Daud avea s� fac� 
foarte multe ca �ara s� tr�iasc� bine. O parte din ofi�eri au înv��at în 
Uniunea Sovietic�, în India, America. Se f�cea foarte mult, dar statul nu era 
înc� preg�tit pentru toate acestea. Exista �i diferen�� social�. De la pe�teri, 
pân� la palate, pe care nici nu le-am v�zut în ziua de azi. Partidul lui Babrak 
Karmal a fost sus�inut de Partidul Comunist. A fost omorât Daud, în � 79. 
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La putere a venit a�a-numitul Partid al Unit��ii. Apoi s-a descompus în 
dou� aripi: Haty �i Parcea. A lui Taraki a r�mas partidul Haty, Parcea era mai 
bogat. Taraki era fecior de cioban, l-a scos situa�ia la suprafa��. Dar Babrak 
Karmali era din militari. Tata lui a fost comandant de divizie, general de 
divizie. La sfâr�it, când a fost eliberat, tr�ise în Kandahar. Era un om bogat, 
avea o bun� baz� material�. Babrak Karmal �i-a creat echipa sa �i atunci s-a 
dezbinat partidul numai din motive politice. Tactica, strategia erau acelea�i. 
Îns� cine s� fie lider de baz�? Mai departe. Amin l-a omorât pe Taraki. L-a 
în�du�it cu o pern�. Peste trei luni ai no�tri l-au împu�cat pe Amin.  

I. X. – Palatul cum a fost luat, poate v-au povestit colegii 
dumneavoastr�?  

N. P. – Eu am f�cut serviciul militar cu ni�te b�ie�i care erau 
preg�ti�i în grupe speciale. Acolo erau �i grupa Alpha. Da, grupe speciale 
erau. Dar au fost create batalioane din ofi�eri de na�ionalitate din Asia 
Mijlocie, din uzbeci, tadjici, kirghizi. Acolo sunt foarte mul�i uzbeci. 
Ocupau posturi destul de înalte. �i cred c� au fost batalioane din acestea 
care au participat la blocarea �i luarea palatului. Aceia spun c� ei l-au 
omorât, acei care nu f�ceau serviciul în Ta�kent spun c� ei l-au omorât. Al�ii 
povestesc în alt fel. Din aceea�i �coal� militar� era �i comandantul grupei 
ALPHA.  

Poporul e foarte lucr�tor, foarte buni speciali�ti. Dac� te-au iubit, 
îndr�git î�i va da tot ce are de pe el. Dar dac� nu… Se putea cu ei de 
conlucrat. Copiii foarte frumo�i. Pe la 10–15 ani au ni�te sprâncene lungi, 
ochi alba�tri. 

I. X. – Dar femeile, cum sunt la ei?  
N. P. – Femeile au soarta foarte grea la ei. So�ia este o marf�. So�ul 

o cump�r�. A cump�rat-o �i ea devine marfa lui. Cum vrea a�a se poart�. 
Vrea s� o foloseasc� ca so�ie, ca so�ie, s-o omoare, o omoar�. Nimeni nu 
are dreptul s� se implice în problemele lor. Peste 4–5 ani poate s�-�i 
cumpere alt� femeie. Se cump�r� la vârsta de 11–12 ani. La vârsta de 25 –
30 ani, pare b�trân�, chinuit�. B�rba�ii sunt mai p�stra�i. Se odihnesc, dar ea 
lucreaz�. Toat� greutatea cade pe capul lor. Sigur, la cei boga�i �i femeile 
sunt bogate. A�a c� la vârsta de 25–30 ani femeile par foarte chinuite, 
b�trâne. Pe fa�� sigilate. Fiecare mam� are cam 8–10 copii. La 11–14 ani 
devine femeie. Totodat�, mama care a fost o marf� pentru b�rbat e sfânt� 
pentru copil.  

Erau multe cuvinte pe care noi le pronun�am �i ele corespundeau 
unor echivalente obscene în limba afghan�. Cuvântul kirpici din limba rus� 
– c�r�mid�, în limba lor este un cuvânt trivial. Erau multe cuvinte, care 
trebuia s� le spunem altfel. Îl înv��am pe ministrul lor, al industriei, câte 
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ceva �i tot spuneam kirpici, dar el îmi zice s� nu mai spun cuvântul acesta. 
Atunci am aflat �i eu ce semnifica! Dar dac� tu îi aju�i pe ei �i te-au îndr�git, 
o s�-�i fac� tot ce trebuie. A�a c� dac� noi nu-i încurcam pe afghani în anii 
aceia…, dar a�a i-am înv��at cum s� se omoare unul pe altul. S� fac� din 
r�zboi biseric�, s� fac� business. E cea mai mare gre�eal� pe care am f�cut-o. 
Au fost crescu�i ofi�eri în Uniunea Sovietic�, în America. �i atuncea î�i 
b�gau nasul. În 1985, fiind în func�ia de consilier în divizie, practic 
comandam divizia afghan�. Atunci era Babrak Karmal, pre�edintele statului, 
el spunea: v� dau tot ce dori�i, dar face�i ordine. El a permis s�-i înv���m s� 
tr�iasc� ca �i noi. De toate problemele armatei r�spundeam tot noi: câ�i au 
fost încorpora�i, câ�i au dezertat, pentru construc�ia casei, pentru cantine, 
toate problemele care �in de un om militar. Osta�ii erau buni. Luptau bine. 
Speciali�ti buni. Nu trebuia s� treac� prin �coli, se înv��au din practic�, din 
fug�. Se uita cum merge tancul �i peste dou� zile ei deja cuno�teau cum s�-l 
porneasc�. Merge unul la volan, al doilea îl urm�re�te ce face �i pe urm� îl 
schimb�, merge mai departe cu ma�ina. Se înv��au unul de la altul. Erau 
destul de buni speciali�ti. Puteau s� �i lupte, puteau totul. 

I. X. – Anul � 85 este apogeul r�zboiului. Cei mai mul�i mor�i 
sunt din perioada aceea. Cum ar�ta Afghanistanul în anul acela?  

N. P. – Totul era pe picior de r�zboi. Americanii îi ajutau pe ei. 
Uniunea Sovietic� aducea tot. America aducea arme M-16 �i bani, �i toate 
celea, antitanc. Anglia tot. China – automate, gloan�e. Arabia Saudit� – 
îmbr�c�minte �i bani. Egiptul – arme. Nu mai spun de Pakistan. Erau vreo 
10 ��ri care luptau împotriva Uniunii Sovietice… De fapt noi tot timpul 
biruiam orice lupt�, în mun�ii ceia nu aveam nicio baz�. Noi ne duceam �i ei 
veneau. Se întorceau du�manii. A�a spun despre ofi�eri, despre osta�ii 
armatei afghane, ei puteau s� îndeplineasc� foarte multe. În timpul acela noi 
am în�eles c� este un r�zboi pe mult timp. S-a în�eles c� r�zboiul acesta al 
lor nu are cap�t. De�i ne puneam orice scop nu a fost niciodat� ca noi s� nu 
biruim. Din partea inamicului. În timpul acela du�manii î�i schimbase 
tactica de lupt�. Principalul era ca noi s� �tim tot timpul c� în jurul nostru 
sunt du�mani. Era mult� dezinformare. Adic� e vorba de r�zboi psihologic. Se 
f�ceau în Pakistan multe grup�ri, securitate. Se d�deau informa�ii. Erau 
grupe din 10–12 persoane, primeau sarcin� s� mai arunce câte o min�–
dou�. Odat� du�manii au atacat ziua. Au atacat pozi�iile, în principiu au 
pierdut. Trebuia s� lupte s� vad�. Au atacat pozi�iile. Au furat ni�te �evi. 
Dar a�a du�manii tot timpul se ascundeau. Ei �tiau c� noi suntem mai 
puternici. Erau grupe de câte 10 oameni. Ei tot timpul umblau în raionul 
cela. O grup� aici, o grup� acolo, 5–6 grupe. Vroiau s� demonstreze tot 
timpul c� ei sunt, c� ei exist�. Asta era principala lor tactic�. Trebuie s� 

288 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

împu�te, s� distrug� ceva. La 7 se lumina de acum afar�. La 17 aprilie în � 85 
ne-au atacat ziua. Dar a�a împu�cau în partea noastr�. S� vin� deschis în 
unitate, nu veneau. �i asta tot te obose�te. �i mai este un lucru foarte 
interesant. Luam pozi�ii �i nu se da voie, practic nu era a�a ceva. Erau �i ei 
obosi�i de r�zboiul acesta. �i la ei este interesant, un a�a lucru. Odat� 
luptam sub ora�ul Jallalabad �i am luat în prizonierat un grup de 7 persoane. 
I-am arestat acolo, i-am dus, am vorbit, am cercetat. A doua zi îl v�d pe 
comandantul grupei acelea cu arma în mân�. Întreb pe cei din paza afghan� 
de ce acesta-i cu arma, la care mi s-a r�spuns c� el este un om bun, dar a 
gre�it. Erau multe lucruri pozitive. Era un trib mamunda, un grup a�a foarte 
r�u. Îmi aduc aminte c� atunci în mai � 85, brigada 66 din Jallalabad s-a dus 
pur �i simplu… �i copii în vârst� de 18 ani, un singur uzbec era acolo. A 
doua oar� când a venit un gruzin de-a lor a fost în lupt� 500 de afghani care 
tr�iau pe teritoriul Pakistanului �i au venit în Afghanistan. Un general de 
armat� s-a în�eles c� el le v-a face timp de o lun� de zile o preg�tire militar� 
în Jallalabad �i pe urm� o s� îi înarm�m �i o s�-i trecem pe partea cealalt� �i 
ei o s� se duc� pe p�mânturile lor. La 13 ianuarie 1986, pân� în luna martie 
noi am preg�tit opera�ia ceea. Atunci am v�zut a�a o cruzime. Acolo era 
mac. Cre�tea mac pentru narcotice. �i tocmai macul acela, era luna ianuarie, 
când se aduna prima road�. Din tulpin� se extr�gea substan�a. Era o 
frumuse�e nemaipomenit�. Ni�te culori f�cea macul acela. Au fost lua�i în 
prizonierat vreo 7 osta�i �i ofi�eri din batalionul de cercetare al vecinilor, era 
divizia 11. I-au pus pe to�i pe pat �i pe to�i i-au împu�cat în ochiul stâng. 
Nu am luat nimic atunci. Pe urm�, din divizia mea pe un soldat de la 
transmisiuni �i pe doi geni�ti i-au prins, le-au t�iat capul �i i-au prins de p�r. 
De aici cruzimea aceasta a lor. Dup� dou�-trei zile de lupt� am în�eles c� 
nu-i ie�ire, am încercat altfel. Ne întâlneam cu b�trânii, care la ei erau lideri. 
�i dac� spuneam c� dorim s� tr�im în pace, c� nu avem nevoie de via�a lor 
care apar�inea lui Allah, dar le ceream ca �i pe noi s� nu ne persecute. Dac� 
înc�lcau tratativele, ap�reau neîn�elegeri, tot ce vedeam împu�cam. Aveam 
tancuri, avioane, de toate. Dar preferam s� tr�im în pace. Pe urm� am g�sit 
limb� comun� cu ei. Din Jallalabad �i pân� la Stroibad (cca 105 km) 
mergeam cu ma�ini, f�r� paz�. Ei p�zeau drumul acesta – prima noastr� 
cerin��, ce am dorit s� facem. Astfel era cu mult mai efectiv decât s� ne 
împu�c�m unul pe altul. Mult negativ era prin dezert�ri. Dezertau osta�i, 
altfel nici nu putea fi. Din ce cauz�? Fiindc� recrutarea era foarte 
interesant�. Cei mai buni tineri, cei mai de�tep�i, to�i mergeau în aparatul 
administrativ sau în unit��ile de securitate �i în trupele operative ale poli�iei. 
To�i membrii de partid î�i f�ceau unit��ile lor. Noi de unde s� lu�m oameni? 
S-au coborât din mun�i, dup� sare cu m�garul împreun� �i noi am legat 
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m�garul de par, pe el l-am încorporat în armat�. I-am dat arm� �i la lupt�. 
De ce? A�a era situa�ia, n-ai ce spune. De aceea mul�i dezertau…  

I. X. – S� v� referi�i �i la dezertorii din cadrul armatei 
sovietice?  

N. P. – Dezertor în armata sovietic� nu putea fi cineva. Atâta 
armament, avia�ie tot, unde putea s� calce piciorul osta�ului sovietic acolo 
tot se sp�la cu foc. Adic� nu putea s� fie l�sat� problema nerezolvat�. 
Nimereau numai din cauz� c� erau numai ni�te b�ie�i tineri, care nu aveau 
practic�. Au fost �i cazuri de dezertare. 

I. X. – Din cauza dedov�cinei?  
N. P. – Da, dedov�cina… Un caz. În � 86 luptam în ora�ul Jallalabad. 

Un osta� a aruncat grenada în companie. A r�nit grav vreo 16 oameni. Eu 
cred c� dezertori erau din cauz� c� nu îndeplineau cerin�ele. Se duceau la 
dukani, acolo �i-i prindeau. Pe urm� treceau de partea ceea. Psihic nu 
rezista. 

I. X. – Cum considera�i, de unde începe dedov�cina?  
N. P. – No�iunea de starik. Are multe rezonan�e �i cu penitenciarele. 

Problema a constat în faptul c� în anii 1980 se punea problema unei 
preg�tiri solide. Atunci Uniunea Sovietic� era �ara de care se temea toat� 
lumea. Trebuiau oameni, trebuiau osta�i. Dar de unde? Au început s�-i ia �i 
pe cei de la pu�c�rii…, iar ei au venit cu jargoanele lor. 

I. X. – Aceasta a fost în anii 1980?  
N. P. – Aceasta foarte mult s-a sim�it în anii 1980.  
I. X. – Tata a f�cut armata în anii � 60 – � 70 �i vorbea tot de 

dedov�cin�.  
N. P. – Dedov�cina înainte era a�a, dedu�ka. Acesta care a f�cut trei ani 

de zile. Un om foarte educat, e un bun specialist. �i el ca osta� era privit 
într-o lumin� pozitiv�… Erau ca ni�te mentori pentru cei mai tineri. D�dea 
sfaturi. Nu era îns� sistema ceea c� eu sunt starik �i gata… dar din contra, 
îndeplinea diferite exerci�ii, adic� era într-adev�r un soldat cu experien��. 
Dar nu era în sensul acela c�-i b�trânul �i ad�-mi aceea, d�-mi aceea. În 
unit��ile acestea de stroibat232, îi luau mai mult pe cei de la stroibat. 
Fenomenul a fost r�spândit la începutul anilor � 70 �i a început cu timpul s� 
se transforme ca un fel de… mai mari. Dar s� ne întoarcem la Afghanistan. 
Lupte mari, crâncene �.a.m.d. erau pu�ine. Au fost câteva. Pot s� le num�r 
pe degete. 

I. X. – V� rog, spune�i-le?  

                                                 
232 Unit��i militare de construc�ie. 
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N. P. – Una a fost când i-au dus pe ace�tia de la 13 ianuarie pân� la 
8 martie în 1986. Când îi petreceam pe pu�tunii ceia din Jallalabad în 
Pakistan. Fiindc� se ap�rau puternic de du�mani. Era unul din comanda de 
divize a lor �i el îmi spunea: Domnule colonel, nu putem distruge câmpul de mac! 
Aceasta-i toat� bog��ia lor. Mai mult nu au nimic. Ei vând narcotice �i cu 
banii aduna�i î�i între�ine familia un an de zile. Dar eu în�elegeam, dac� nu-s 
legile mele, de ce eu s� m� apuc s� cosesc? Voi ave�i ministrul vostru, face�i 
ce vre�i. Paštunii au ajuns în Pakistan �i imediat s-au întors împotriva 
noastr�. Asta a fost prima lupt� crâncen�. A doua a fost când eram în 
Herat. Am primit comand� s� ducem produse pentru locuitori, pentru 
jum�tate de an. Tot ce era necesar: grâu, zah�r, ceai, gaz �.a. În loc s� ne 
ducem 60 km, ne-am dus 70 km împrejur. Este un bazin de c�rbuni, acolo 
este un drum îngust. Acolo au prins coloana �i au distrus-o. Unde-i ora�ul 
Kushka. Ne-am dus 12 km împrejur �i ei au pierdut. Ei au f�cut un fel de 
încercuire, de 20 km, acolo era, a�a între mun�i, un singur drum �i 20 km 
dintr-o parte �i din alta �i împu�cau tot timpul de la dep�rtare. Au fost 5 
acolo omorâ�i, dezarma�i. S-a f�cut panic�. Au fost date ni�te tancuri din 
brigada 4. Erau vreo 4 tancuri �i vreo 6 BMP. �i comandantul brig�zii a 
început s� spun� c� îmi va da ordinul ministrului. Erau ni�te mun�i foarte 
înal�i. Acolo trebuiau s� fie cel pu�in vreo 100 de du�mani. Am fost nevoi�i 
s� oprim coloana. În timpul acesta am auzit c� acolo era zon� de frontier�, 
au venit un grup de avioane... seara radioul din Iran transmitea c� 
mujahedinii au distrus divizia 17 �i nu a r�mas nimeni. Dar noi eram acolo o 
sut�, câ�iva omorâ�i �i vreo 100 în spital. Iaca atunci cei 25 km i-am trecut 
foarte greu. A fost grea lupta ceea. Pe urm� a mai fost un caz. La 85 km de 
la Herat era o grup� din Iran. În�l�imile de acolo nu erau din piatr�, ci din 
p�mânt foarte dur. Dar era �i o în�l�ime cu piatr�, �i pe�teri unde se aducea 
acolo armament. Fiecare grup� �tia unde-i arma ei. În dou� zile am ajuns 
acolo, ba chiar într-o zi. Dar în timpul acela a început s� bat� vântul acela 
Afghane�. Vântul acela e praf, e un praf foarte-foarte m�runt... ca s� putem 
merge, nu se vedea nimic nicio sut� de metri unul de altul. Ca s� putem 
ajunge a trebuit s� ocolim foarte mult. Am ajuns normal. Du�manii au 
hot�rât s� ne atace noaptea. Eu atunci parc� sim�eam c� va fi ceva nepl�cut. 
�i st�team la regimentul de artilerie singur, într-o parte. Erau �i câteva 
tancuri pentru ap�rare. Cât era acolo, dou� sute de metri �i cineva putea s� 
atace. A�a a �i fost. O grup� de 30 de mujahedini, din partea Iranului, au 
atacat. Au luat foarte mult fier, cartu�e, automate… Era un ziarist Lev�inski 
care dorea s� vad� totul din nou, s� chinui solda�ii, s� mute armamentul, s� 
fac� un spectacol, spunea minciuni. El era la 125 km de Herat, au fost acolo 
2 case distruse �i câteva tancuri �i demonstra luptele, era un mincinos. Peste 
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dou� zile a venit s� punem tot la loc ca s� filmeze. Da mai du-te..., î�i 
trebuie du-te �i-�i aranjeaz�. În timpul acela i-am trecut peste râu, pe 
teritoriul Iranului, de acolo nu aveam voie s�-i atac�m, era teritoriul 
Iranului… A doua zi s-au ascuns în p�mânt, nu se mai vedea nimic din 
cealmaua ceea… Am v�zut cu ochii mei cum du�manii au dezb�tut un avion. 
Acolo era un post de gr�niceri. Era o ma�in� mic� TAYOTA, s-a oprit sub 
un copac �i s-a uitat cum ruleaz� avioanele noastre. Când m� uit ridic� din 
caroserie dou� pu�ti �i… nu erau niciun fel de for�e antiaeriene a nimerit în 
arip� �i s-a aprins avionul. Pe urm� l-au stins. Dar aceea au pus arma în 
ma�in� �i s-au dus. Au ap�rut de data aceea 39 de osta�i. Cel care umbla 
prin munte, f�r� ap�, f�r� mâncare. Era un b�iat Sa�a Orlov, a fost aruncat 
înainte de dou� zile de opera�ie în mun�i. Dar altul era pe jos. Acela a trimis 
o grup� de 31 de osta�i, între timp �i-a pierdut cuno�tin�ele �i a nimerit în 
prizonierat. I s-a comunicat lui Sa�a c� prietenul lui a nimerit în prizonierat, 
dup� un pahar de ap�. Au fost multe… am participat la 26 de lupte, dintre 
care 21 de lupte le-am dus singur, 5 împreun� cu Armata 40 sau comanda 
lui Orlov, sau Malov, care-i în Duma ruseasc�. Lupte au fost 26 în 365 de 
zile în mun�i. Nu am pierdut niciun ofi�er �i niciun osta� din armata noastr� 
sovietic�, am avut numai r�ni�i. B�ie�ii au fost r�ni�i pe câmpurile de lupt�. 
40 au fost de dou� ori r�ni�i. Un episod foarte interesant. Într-o ma�in� 
blindat� sunt trei scaune, pe care încap 24 oameni, �i o singur� împu�c�tur� 
�i doar un singur glon� nimere�te într-un ofi�er rus, în mâna lui dreapt�, mi 
se pare. �i i-a f�râmat oasele, a�chii.  

I. X. – Domnule general, se vorbe�te despre folosirea armelor 
neconven�ionale în Afghanistan?  

N. P. – Cât am fost acolo nu a fost a�a ceva. 
I. X. – Chiar �i Saharov aminte�te de a�a ceva.  
N. P. – Poate, cine �tie ce arme s-au folosit. Dar cât am fost eu, în 

mai multe regiuni, niciodat� nu am auzit de a�a ceva, în orice caz în 
perioada ceea. Pentru cineva Afghanistanul a fost o cinste, dar pentru 
cineva o plimbare. La ei în magazin se vindeau lucruri pre�ioase, la pre�uri 
sovietice. Acolo când arma împu�c� este parc� o stim�, când arma nu 
împu�c� deja se spune c�-i slab. �tiu un caz unic când a fost omorât un 
prizonier. Într-un batalion din brigada 15, cu destina�ie special�. Grigore 
Ivanovici Bâkov, a fost interesant, to�i se d�deau jos din mun�i, nu �tiu ce 
s�rb�toare era. Boga�ii taie ce au, s�racii se duc �i m�nânc�. Atunci am luat 
în prizonierat o grup� de 16 oameni din dou� sate. Din ei era copilul unui 
comandant �i înc� unul.  

I. X. – Mul�i veterani afirm� c� armata afghan� era la��, ce 
p�rere ave�i despre acest subiect?  
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N. P. – Acum î�i spun un lucru. Armata afghan� nu era la��, armata 
era obosit� �i nu vroia s� lupte. Acolo se în�eleg unul pe altul. Iar� când 
trebuia ei luptau singuri. Armata afghan� era bine preg�tit� �i erau oameni 
foarte rezisten�i. Ei sunt preg�ti�i s� reziste �i mergeau. �i eu tot timpul 
luptam singur. Puteam participa împreun�, orice sarcin� le puneam, aceea 
îndeplineau. Armata afghan� nu era indiferent� de bombardarea unui sat, a 
unei case. Este de în�eles. Am distrus singur un ki�lak care era verde, el nu 
era pe hart�, �i era acolo un sat mare pe care tot timpul îl bombardam. A 
fost cândva acolo un sat frumos. În timpul cât a mers r�zboiul s-a construit 
la vreo 2 km în alt� parte. De pild�, eu am hot�rât s� construiesc ni�te case 
de locuit. La ei nu trebuie s� se vad� unul pe altul, sunt ni�te cerin�e. 
Fiecare, unul cu altul se îngr�de�te, un metru �i ceva, s� nu le vad� femeile. 
S� nu vad� copilul, s� nu vad� nimic. S� nu vad� bog��ia care o are. Sunt 
locuri unde �i p�mânturile erau înconjurate. Vie, livad�, ceva era îngr�dit ca 
s� nu vad� nimeni ce-i acolo. A�a-i obiceiul…, ele (femeile – n.n.) nu aveau 
dreptul s� ias� din ograd�. Ne-am pus acolo în gând s� construim 40 de 
case. Am fost la comandantul diviziei s� lu�m 100 de osta�i �i fiecare s� fac� 
pe zi 1 000 de chirpici, pentru o cas�. Dar la ei mai greu cu apa, luai 
p�mântul acela… într-o s�pt�mân� casele sunt gata. La ei acoperi�ul se 
f�cea din lut. Era un b�ietan care s-a ascuns în verdea��. În Afghanistan este 
p�mânt unde se poate sem�na ceva. Erau unele zone unde adunau trei 
roade pe an. De la o arie se hr�nea familia de 10–15 copii. Sem�nau ridichi, 
ro�ii, orez. În ianuarie–februarie strângeau orezul. Acolo au tras în mine cu 
grenade. Am chemat artileria �i batalionul de tancuri. Bineîn�eles c� m-am 
enervat… Îs lupt�tori buni. Îs oameni cumsecade. Dar trebuia de în�eles 
situa�ia. La ei în cei doi ani de zile am dus-o foarte bine. S�-�i spun un a�a 
episod. Când am venit în Afghanistan, dup� o lun� de zile… Dup� 5 luni 
de zile, dup� ce am venit, ma�inile veneau de la Jallalabad, veneau f�r� paz�, 
f�r� nimic. Le-am spus, ori tr�im cumsecade, ori ve�i avea probleme. 
Aveam tancuri, artilerie… Am spus dac� ceva pare suspect: foc! Când ne 
întorceam dintr-o misiune dou� tancuri st�teau într-o parte, dar du�manii 
împu�cau. Am c�p�tat pân� la urm� stima lor, nu mai era nicio problem�. 
Afghanii foarte mult îi stimau pe osta�ii sovietici, se închinau. Armata 40 
era constituit� din b�ie�i tineri, de 18–20 ani. Dar la mujahedini 30–40 de ani. 
Acolo au luat automatul �i lupt� pân� la 40 de ani. Aveau barb� pân� la 
brâu �i avea doar 18 ani. Doar prin � 86 au început s� le dea pa�apoarte. Dar 
a�a nu aveau nimic. Nu este corect, cum spun al�ii, c� afghanii se numeau 
zeleonâie. Nu, zeleonâie avea alte gânduri. Hamrat, generalul diviziei 9, un 
batalion de cercetare se dislocase într-o livad�. Acolo cre�teau citrice, tot 
anul împrejur sunt fructe �i ei aproape nu strângeau. Trebuia s� în�elegi 
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omul �i atunci î�i dai seama de ce el nu omoar� tot ce-i viu pe p�mânt. El se 
gândea la ziua de mâine. Dar Armata 40 se gândea la aceea când va fi 
retragerea. În Panjshir..., în trec�toarea ceea, noi tot timpul trebuia s� 
pierdem. Ne-am preg�tit cum se cade. Dup� ce facem un frig�rui, juc�m 
c�r�i, ca ei s� vad� c� noi suntem mai puternici decât ei. Pân� când solda�ii 
s-au ridicat, încolo, încoace… Treceam în Pakistan, trebuia s� treac� peste 
râul Kuinar. O grup� din Pakistan îi acoperea trecerea. Erau mun�i. Dar în 
mun�i, în general este foarte complicat s� împu�ti. Te ui�i parc�-i aici, dar 
pân� acolo sunt câteva zeci de kilometri. Eu îi spun comandantului 
batalionului: Îl vezi unde se afl�? Îl dai jos? Îl dau. La al treilea proiectil a 
nimerit exact acolo unde erau aceia. Adic� asta despre ce vorbe�te. Omul 
acesta, f�r� carte, f�r� nimic, a reu�it �i a dat jos, �i multe altele. Toporul era 
folosit ca arm� de ap�rare.  

I. X. – Existau rela�ii social-economice dintre armata aliat� �i 
comandan�ii de câmp? Cum era, spre exemplu, cu Ahmad Shah 
Massoud?  

N. P. – Ahmad Shah Massoud era un om foarte de�tept. Un b�iat 
pe care l-a d�ruit Dumnezeu cu minte. A fost un comandant foarte bun. El 
tr�ia în Panjshir. Panjshir înseamn� 5 lei. Acolo era bog��ie mare, lazurit, o 
piatr� pre�ioas�. Erau multe ie�iri spre Pakistan Acolo prelucrau piatra ceea 
pe urm� o vindeau. În � 85, mi se pare, în � 84 el a trecut de partea statului. 
La intrarea în Panjshir era un sat �i a spus c� va face �coli, via�� pa�nic�, mai 
mult r�zboi nu o s� fie. Îns� el a min�it. Acolo erau ni�te mun�i din granit. 
În mun�ii ceia chiar îi �ineam. Problema consta în aceea c� la ei era foarte 
bine pus� la punct informa�ia. Dac� venea comandantul diviziei �i spunea 
c� trebuie s� facem a�a, de acum tot se �tia. Ei singuri f�ceau harta, singuri 
preg�teau �i apoi spuneau c� ei produc pe 10 zile. Aveam informa�ii, ne 
ducem încolo sau încolo. Acolo m� duceam, chiar lâng� mine. Dac� f�ceam 
cur��area pe timp de 10 zile, atunci era succes, atunci tot timpul era succes, 
dar a�a nu. A pus foarte bine pe picioare �eful Serviciului de cercetare din 
Afghanistan, care era agentul lui. Toate planurile de lupt� erau verificate de 
el �i toate copiile le avea. Când s-a dus în satul acela Baraty, unde era 
intrarea în Panjshir, acolo erau trei unit��i, s-a dus la �eful Statului-major din 
Kabul. S-a dus acolo cu o grup� de ofi�eri, zicea ceva neclar. Când a ajuns 
acolo a fost împu�cat, a fost o tr�dare. Imediat l-au omorât au fost ridicate 
ni�te unit��i �i b�gate acolo �i au luat prizonieri du�mani, cu h�r�i. Când au 
ie�it… din contra, aceia d�deau bani, d�deau bani mari, d�deau cât trebuia 
bani, ca s� distrug� Uniunea Sovietic�. A�a c�, dup� câte �tiu eu, bir nu 
pl�tea, dar lupta poporul. De pild�, m� duc pe câmpul de lupt� undeva �i 
am f�cut stric�ciuni. Se pl�tea recompens� la roada stricat�. Pur �i simplu 
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r�zboiul civil este r�zboiul f�r� frontiere �i informa�ia foarte greu se 
ascunde, se �ine.  

I. X. – Ce metode de contrapropagand� foloseau du�manii?  
N. P. – Du�manii? Noi eram în Kuinar. Era o provincie înapoiat�. 

Cu lumina era foarte greu. Radio, nu, televiziune, nu. Ce fel de informa�ie 
poate fi? Ce fel de contrapropagand�? Ca s� fie activ ceva. Pur �i simplu 
dezertau, fugeau pentru c� el are acas� copii. L-au prins pe drum, ducându-
se acas� �i l-au luat în armat�. De fric�, de team�, o lun�, dou� st� cuminte. 
Dar apoi, cu automatul în mân� �i cu prietenii au fugit acas�. Fiindc� a�a era 
nivelul acela a lor deodat�, pân� a venit acolo comandantul diviziei Hayzrat, 
demonstrau o instruire cum trebuie de luptat în munte. Iaca companie… 
pluton acolo, unul acolo, toat� compania fugea. Î�i imaginezi, au urcat pe 
munte �i au fugit! El a zis gata, da�i-v� înapoi, dar care înapoi? A fugit toat� 
compania! Ei erau de pe loc �i î�i vindeau via�a lor.  

La 30 aprilie 1986 am plecat în Herat, m-au trecut la alt� divizie. 
Era un depozit de obuze, dar în baie era depozitul pentru arme... A fost 
unul din divizie, Aladin, familia, a fost unul din cei care (el era comandant 
de batalion de tancuri divizia 8) era cel mai activ om… Raifi era �eful 
Statului-major al brig�zii de tancuri 15. Erau doi tanchi�ti �i Fatah era 
comandantul echipajului de avion. Paza lui Daud l-a împu�cat. Un c�pitan 
(pe atunci când eram eu el a devenit general), era �eful direc�iei operative, �i 
el povestea cum a fost omorât Daud. C�pitanul acesta �i-a pus în joc via�a 
sa. Era un om de�tept. Povestea cum s-a dezam�git de toate ideile care au 
fost. Ideile erau foarte bune. Nu trebuia distruse acelea, trebuia s� fie un fel 
de divizie a�a, pur �i simplu, mai democratic�. Oamenii nu în�elegeau, 
doreau mai repede. �tia ceva, s� citeasc�.  

I. X. – Au existat elemente de opozi�ie din partea armatei 
sovietice în acest r�zboi?  

N. P. – Acei care s-au dus de partea ceea, aceea au protestat. Au 
fost foarte multe rapoarte din partea unor generali care încercau s�-l 
conving� pe Brejnev de ineficien�a r�zboiului, a fost a�a ceva. Era obiectiv. 
La ei via�a omului, cât e viu e privit sub forma: Allah a dat, Allah a luat. 
Adic� nu-i a�a de scump� via�a omului. Dac� din 16 copii vor r�mânea 10, 
nu-i nimic stra�nic. Se �tia bine despre b�rb��ia lor. Au încercat s�-l 
conving� pe Brejnev, pe echipa aceea a lui. Dar n-a ie�it nimic. Al doilea. 
Eu a� spune despre Gromov. Se eschiva de la lupte. Tot e un fel de protest. 
Rinikov sus�inea c� armata în fiecare zi trebuie s� fie pe câmpul de lupte. 
Zai�ev, mare�al, de ce merge r�zboiul �i nu-i r�zboi? Dar acesta mai mult îi 
�inea pe b�ie�i în punctele de disloca�ie, ca pu�in s� ias� pe câmpul de lupt�. 
Se dorea ca s� scoat� b�ie�ii din garnizoan�. Dorea doar s� se sus�in� armata 
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aceea, s� ajute afghanii. Eu singur eram de partea aceasta, a fost într-o 
vreme a�a. Se tindea s� se p�streze via�a b�ie�ilor. Gromov, cât a fost doi 
ani de zile, a tins spre aceast� direc�ie. Din partea aceasta era mai obiectiv. 
Când a venit Gorbacev la putere, Babrak Karmal era un alcoolic �i un 
curvar. R�zboiul civil e foarte complicat. A luat o serie de m�suri, a scos de 
acolo armata. Dac� se asculta, nu se f�cea a�a prostie. Babrak Karmal, într-
adev�r a�a a zis, poftim face�i tot ce dori�i. Lupta�i. Dar eu m� ocup de 
problemele mele. Comandantul corpusului din Kandahar al armatei afghane 
mergea liber, dar în Statul-major al lui era tot timpul împu�cat. Era o 
leg�tur�. Erau cazuri când îi nimiceau fizic pe ai no�tri. În divizia ceea unde 
am fost eu a fost un complot. S-a ridicat un grup de ofi�eri, era un c�pitan, 
comandantul. A tras asupra Statului-major �i a preluat puterea. Peste 9 luni 
de zile i-au luat-o înapoi. S-a f�cut comandantul trupelor de adversari în 
zona ceea. Afghanistan, dragul meu, este o pild� contemporan� cum trebuie 
de hot�rât problemele.  

I. X. – Face�i paralel� cu America?  
N. P. – Americanii? Americanii se vor bloca acolo. Vor intra în 

noroi. La noi era clar. Acolo, desigur, cele mai mari probleme le f�cea 
America. Cine i-a format pe terori�ti �i acum ei lupt� cu acei pe care i-au 
crescut. Ei �tiu unde calc� foarte bine, de aceea ei se vor îngloda foarte 
bine. Va trece un an, va trece doi. Dac� e s� fie stabilit� puterea ceea, cum a 
fost din 17 pân� în 24, când o parte din for�ele celea tr�iau în Afghanistan, 
din uzbeci, o parte din oastea ceea care era prin Kirghizia, prin Uzbekistan 
au trecut de partea ceea. Lenin atunci cu a�a o greutate, cu a�a s�r�cie, cu 
preg�tire, fiecare sat se ridica avea paz� toat� noaptea..., dar nu erau 
problemele celea. Când nu este concretizarea �i când din r�zboi se face 
business. Se duc o groaz� de bani, se duce îmbr�c�minte, pâine, trebuie de 
hr�nit. Acelea�i ac�iuni le fac �i americanii acolo. R�zboiul acesta devine ca 
un fel de marf�, altfel de via��, aceasta-i cea mai mare boal�. De aceea a�a �i 
cu americanii va fi. Pe un timp oarecare ei vor da acolo, dar ei vor lua, vor 
lua. �tiu totul despre asta. Pe urm� se va schimba cel�lalt al lor. De-a 
Domnul s�-l prind� �i pe acela�i Ben Laden, dar aceasta-i mult. E mult� 
pierdere. Prima dat� americanii s-au înglodat în Vietnam pe 20 de ani, li s-a 
ar�tat c� nu se poate pe om de biruit. El trebuie de nimicit. Trebuie pe 
fiecare s�-l ei �i s�-l nimice�ti. Dup� aceea noi am f�cut prostia ceea. 
Americanii niciodat� nu au încetat. Ei tot timpul lupt� cu cineva.  

I. X. – Rela�iile dintre ofi�er �i soldat cum decurgeau?  
N. P. – La afghani?  
I. X. – Da. 
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N. P. – Foarte rele. E o distan�� foarte mare dintre osta� �i ofi�er. 
Deodat� ofi�erul devine domn, gata e �ef, safep, �i gata. Eu am s�-�i spun un 
lucru. Nu ajungeau ofi�eri, mai ales preg�ti�i �.a.m.d. Acum e bun. Acesta-i 
ofi�erul meu de lupt�, dar el nu �tie nimic. Apoi am început s� facem, 
aceasta era ideea mea pe trei luni de zile, am f�cut un program �i-i înv��am 
acolo s� citeasc�, ce-i aceea tactic�. Vrea s� fie ofi�er. Doi prieteni. Ce era 
pentru ei ofi�er. Mâncare. Te duci la buc�t�rie, î�i speli cizmele. Nu am 
observat c� se bate soldatul la ei. La ei sunt multe lucruri… Mujelojstvo233. La 
ei se accept� s� tr�iasc� �i cu m�garul. Poate s� tr�iasc� soldat–soldat. 
Aceasta-i inclus� în via�a lor. A�a ca atitudine ca s� spui c� î�i bate joc 
dedov�cina, cum avem noi, nu. Nu este a�a, dar ceva este. Deodat� ofi�erul 
devine gospodin, el gata e �ef. Avea dreptul s� dea orice comand� �i avea 
dreptul s� uite de aceasta. Asta trecea momentan. Când din doi osta�i unul 
devenea peste o lun� comandant, gata. Dac� mergeau împreun�, îi ducea 
geanta, îi cur��a înc�l��mintea, deja era st�pân. Noi le f�ceam observa�ii. De 
ce cure�i aceea, de ce aceea. Dar nu o cur��, pur �i simplu asta e a mea. A�a-i via�a, n-
ai ce face? Ne întâlneam cu primul secretar Muhad, un om de�tept, 
comandantul diviziei, uzbec vorbeau to�i în limba rus� foarte bine. Veneau 
la toate mesele. Cu mine a fost �i so�ia în Afghanistan. Noi f�ceam toate 
aceste festivit��i, ziua de 8 martie, ziua na�terii, s�rb�torile de octombrie. 
Dup� fiecare lupt� era un fel de chef. So�iile preg�teau ceva gustos. �i ei tot 
timpul participau. Noi ne duceam la ei acas�, niciodat� nu o vedeam pe 
so�ie. Niciodat� nu o chema la mas�. Pe urm�, pe acel care în grupa de paz� 
l-am trimis la Moscova la studii, când de acum eu am terminat serviciul în 
Afghanistan, dar el a înv��at trei luni de zile, un an de zile a înv��at rusa �i 
apoi discipline militare. Când s-a întors din Afghanistan ne-am întâlnit cu 
el. În � 88, în luna lui ianuarie, am fost la restaurant, am stat, ne-am adus 
aminte. Am fost cu so�ia. Pe urm� ne-am dus la el acas�. Eu îi zic: tu e�ti în 
Uniunea Sovietic�? Dar el zice c� mai are mult pân� se va obi�nui. La ei e 
foarte greu s� treci de tradi�ia aceasta. A�a. Dac�-i ofi�er, gata, el e 
Gospodin. �i nu po�i interveni, a�a-i legea. Dac� era un b�trân i se oferea 
cea mai bun� mâncare, locul cel mai bun. Temperatura ajungea în orele de 
vârf pân� la 55 grade, când vedeau acolo o b�ltoac� ceva, se ducea în 
b�ltoaca ceea. Din pelin ei f�ceau ni�te p�turi �i o puneau în fereastr�, era 
pus� iarba a�a cum era. O udau cu ap� �i se f�cea în camer� 18–20 grade. 

I. X. – Cu ce a�i fost servit la mas� când a�i fost chemat de 
partea afghan�?  

                                                 
233 Homosexualitate. 
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N. P. – La ei e pilaf, diminea�a, seara. Carne proasp�t�. Acolo nu au 
unde s� o �in�. N-au frigider, nimic. La noi era a�a o buc�t�rie pentru 30 de 
persoane. Era buc�t�rie mobil�. �i mai erau vreo 10–15 ofi�eri, mai mult nu 
luam cu mine. În buc�t�ria cea se ajungea s� faci felul întâi, felul doi �i-i 
pofteam �i pe-a lor. Veneau cu lipii �i cu ceai, diminea�a poate o conserv� 
de cartofi, la amiaz� pilaf câte un pic �i seara cât poate s� m�nânce. Fiecare 
comandant avea bani în buzunar �i cump�ra alimente pentru osta�. Am fost 
martor când au cump�rat o vac� �i cum au sacrificat-o. Au t�iat-o în 
mijlocul drumului �i d�-i b�taie. În apa aceea, unul î�i spal� picioarele, altul 
î�i spal� altceva, al treilea lua ap� pentru ceai. 

I. X. – De aceea �i erau r�spândite boli?  
N. P. – Acolo era malarie, hepatit�, când î�i curge nasul. Eu de o 

pild� nu am fost bolnav de nimic, dar so�ia a fost bolnav� de malarie. Acolo 
aerul e umed, favorabil microbilor. Temperatura înalt�, foarte multe vite. 
Nu-i cur��enia ceea, nu-i lumin�, nu-i nimic acolo. O sumedenie de copii. 
Medicin� nu-i. Dar el se spal�, se mai cur���? Acolo ani trebuie de cur��it, 
nu a�a. Iaca comandantul de divizie Hazyrab s-a îmboln�vit. Dar so�ia lui e 
medic. Ea zice c� aceasta-i malarie. L-au trimis la spital. �i de acolo urgent 
l-au dus în Moscova. Dac� nu pleca el deceda. A doua sau a treia oar� era 
bolnav de malarie. �i hepatit�, tot ce vrei. Comandant de divizie, general, e 
inteligent �i se spal�, eu spun c� tot din aer se ia. De aceea erau tun�i la 
zero.  

I. X. – Se cunoa�te c� erau r�spândite narcoticele în cadrul 
armatei, cum priveau ofi�erii problema respectiv�?  

N. P. – În armata lor era r�spândit dosvai, un fel de drog. Fiecare 
askar avea iarba aceea. O foloseau �i se sim�eau bine, adic� un drog în doz� 
mic�. Ceea ce luau de la mac taie cu un cu�it în jur scurgându-se laptele. 
Adunau laptele, pe urm�, dac� nu se cocea aceasta, strângeau praful acela de 
dou� ori. Ei povesteau, îmi ar�tau acolo, cum se producea. Într-o familie de 
aceasta înst�rit� era plin cu mac. Cel mai puternic drog este extras din 
tulpin�.  

I. X. – Despre femeile de consum ce ne pute�i spune?  
N. P. – Am v�zut numai odat�. Cum s�-�i spun �ie, ei le furau. Dar 

la ei femeia e marf�. Dac� so�ia ta, s� zicem, cu cineva… tu o omori pe loc. 
Se rezolva pe loc. În al doilea rând, ele nu aveau voie s� ias� din ograda 
ceea a lor. Erau 2–3–4, una principal�, ea comand�, dirijeaz�. Aici problema 
e hot�rât�. Îns� erau femei care nem�ritate, nec�s�torite. A cerut tata mul�i 
bani pentru ele. �i în al doilea rând, era r�zboi. În timpul r�zboiului au 
r�mas desigur multe v�duve. Erau femei nec�s�torite. A cerut tata mul�i 
bani pentru ele �i nu s-au putut m�rita. �i în al doilea rând, era o �ar� în 
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conflict militar. În timpul r�zboiului au r�mas, desigur, multe v�duve. Îns� 
la ei iar��i nu r�mân v�duve; pentru c� ele trec de la un b�rbat la altul, de la 
un frate la altul. Atât copiii, cât �i so�ia trec la alt b�rbat. Pot trece �i la 
veri�ori. A�a-i gândit la ei mecanismul, ca s� nu r�mân� copiii pe drumuri. 
Odat� am întâlnit dou� femei în raionul Jallalabad care nu erau c�s�torite �i 
tare vroiau s� se c�s�toreasc�. Nimeni nu avea dreptul s� doarm� cu ea 
pân� nu va fi c�s�torit�. Mai bine s� tr�iasc� cu m�garul decât s�-�i vând� 
trupul, pe urm� poate �i s� se spânzure c� ea n-a avut �.a.m.d. Când eram în 
Herat îns� dou� femei umblau dup� osta�i. Dar înainte de aceasta a fost 
dou� sate, unul de la altul au furat. �i acum cine o cre�te? Au furat înapoi 
nu numai so�iile, dar �i vacile. Dar dou� femei umblau acolo. Dar eu întreb 
pe un afghan, ce caut� ele acolo? Ce caut� ca cineva s� le… au fost 
întrebate l-a care s-a r�spuns c� ele au fost violate. De cine a�i fost violate? 
Nu… cineva. Dar cine? Acolo ele… În Kabul, mi se pare, c� se spunea c� 
era ceva. Dar cel mai mare curv�rism era între ai no�tri, a noastre se… 
acolo, pentru bani, pentru cekuri. Acelea care f�ceau serviciul acolo... �i cu 
afghanii, cu dukanii ceea… se d�dea câte ceva… În�elegi sistema aceasta nu-
i da voie, se tem.  

I. X. – Erau prostituate �i de peste hotare, din China, de 
exemplu?  

N. P. – Din Fran�a. Din Fran�a eu �tiu c� erau. Dar la ei, la 
du�mani, nu se poate s� se vad� b�rbat pe b�rbat dezbr�cat. Asta eu �tiu. 
Tot acela�i Bâkov a prins 2 mujahedini goi cu o muiere din Fran�a. �i când a 
vrut s� raporteze a�a �i a�a… aceia implorau ca s� nu fie inclu�i în raport c� 
au fost v�zu�i goi.  

I. X. – O întrebare, care trebuia s� o pun ceva mai sus, cum 
considera�i, care au fost cauzele r�zboiului?  

N. P. – A fost o eroare politic�. A fost la noi un r�zboi în Moldova. 
Cui îi trebuie r�zboiul acela? Oare nu se în�elegeau atunci? Puterea, tot 
timpul duce la ceva. Iaca î�i spuneam. A venit la putere Taraki, o grup� de 
ofi�eri care a înv��at peste hotare. El a vrut s� ia puterea. Dar puterea cine 
�i-o d� a�a? Trebuie s� o câ�tigi! S-a bazat pe Uniunea Sovietic�. Brejnev, 
care era plin de droguri, Andropov, Yustinov au fost persoanele care au 
luat decizia final�. A fost numai o ambi�ie, nepreg�tirea lor, a�a. Înc� un 
ordin, înc� o medalie. N-a fost baza ceea, temelia. De fapt, temelia de acum 
era. Când a fost omorât Daud nu era înc� baza, nu era temelia. Amin, care 
era prim-ministru, când a venit la conducerea statului s-a început anarhia în 
stat. S-a început o confruntare foarte puternic�. Amin a cerut s� introduc�. 
Pe timpul lui Taraki noi aveam acolo consilieri cu afghanii. Amin singur a 
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cerut s� fie acolo inclu�i. Dac� se mai a�tepta un an-doi avea s� fie normal. 
Orice r�zboi creeaz� un fel de dezastru, o schimbare la nivel politic.  

I. X. – Dac� se folosea o alt� tactic� militar� în Afghanistan, 
Uniunea Sovietic� putea câ�tiga acest r�zboi?  

N. P. – Ce fel de tactic� militar�? R�zboiul, ca atare, a fost câ�tigat. 
Nu pierdeau ai no�tri unit��ile, îns� ce de câ�tigat? De cucerit statul acesta? 
Ce scop era acolo? S� fac� republic�? Sau ce scop era acolo? S� acorde 
ajutor interna�ional. Dar în ce consta ajutorul interna�ional? Despre ce este 
vorba? Mi se pare c� din start acolo n-a fost nimic. Un pic s�-i pun� pe 
urechi �i s� pornim o nou� via��. Dar eu spun un lucru. Omul care-�i 
iube�te p�mântul, statul, pe el nu-l po�i învinge, pe el po�i doar s�-l 
nimice�ti. Aceasta este baza principal�. �i cred c� a�a cum a fost introdus 
nechibzuit a�a a �i fost mai departe. Eu nu �tiu ce planuri erau la început. 
Primii ani, primele zile cât am fost acolo nu erau pierderi. Când au fost 
introduse unit��ile. S-a început în � 82, în � 84 – � 85, � 86 ni�te lupte crâncene. 
Dar când s-au dus pân� în � 82 nu erau a�a de mari luptele. Ei îndeplineau 
într-adev�r acolo ceva. Cu timpul au început s�-i atrag� pe ru�i în lupte 
pân� când s-a început. Dar pe cine s�-i înving�? Putea fi �ters Kabulul acela 
de pe fa�a p�mântului? Asta nu era problema. Era cu ce, �i se putea cu ceva. 
Dar se punea problema, cum mai departe? Ce s� faci cu Afghanistanul 
acesta? S�-l cucerim?  

I. X. – Se vorbea de pericolul american?  
N. P. – Americanii prezint� un pericol ori�iunde, aceasta e p�rerea 

mea, �i nu vreau ca cineva s� m� sus�in� în cazul acesta. Dar mie mi se pare 
c� oamenii ace�tia nu-i po�i cuceri. Au distrus popula�ia cea care tr�ia acolo. 
Toat� popula�ia a fost distrus� acolo, au venit ni�te bandi�i, din toate ��rile, 
care erau fugari, acolo e un stat bogat, s-au pus bine. Ce fel de interese? S� 
punem gaz în mun�ii ceia.  

I. X. – Dar sovieticii au sim�it pericolul acela american? Sau 
nu a fost un pericol real în perioada ceea.  

N. P. – Era politic�. �i-au dat pe urm� seama c� a fost o prostie. 
Era problema frontierei. E o pierdere enorm�. Sunt cheltuieli enorme. 
Oamenii n-au ce mânca, dar tu s�-�i pui baza ceea. Acestea sunt miliarde. 
�i-au pus baza �i se va �ine pe mult timp acolo.  

I. X. – Despre solda�i, ce îmi pute�i povesti?  
N. P. – La noi componen�a era format� din ofi�eri din Moldova în 

Afghanistan. Eu cred c� au fost cel mult vreo 30 de ofi�eri. Erau atunci 
tineri, ce pot ei s� spun�? Dar noi ace�tia mai în vârst� ne bazam pe ce 
puteam. Sovieticii erau cu mult mai bine preg�ti�i decât afghanii, care aveau 
sistemul de artilerie mai vechi, tancurile mai vechi. Era cu totul alt� sistem�. 
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Odat� am nimerit �i sub foc, era cam spre ora masei. În apropiere de ora�ul 
Herat era a�a-numita zona verde. Eram cu un ofi�er pe acoperi�ul unei case �i 
m� uit cum lucreaz� osta�ii. Ace�tia lucrau bine. Probleme nu erau. Dar 
�eful de cercetare, consilierul �efului cercet�rii, superiorul comandantului pe 
logistic� �i medicul au f�cut comanda s� se duc� în ora�, s� aduc� ni�te 
frig�rui, ca s� lu�m o mas� gustoas�. Au trimis ei ma�ini. Au organizat. Au 
început acolo s� a�tepte. Acesta care era de-a cerceta�ilor s-a dus în tufari, 
iar acela care era pe logistic� s-a culcat pe un pat într-un cort. Da medicul 
preg�tea pentru frig�rui, �eful logisticii nu �tiu ce f�cea. În timpul acesta 
drept un unitate cade un proiectil. Acela care era în tufari a c�zut cu 
pantalonii în mân�, medicul s-a ascuns de fric�, dar �i din instinct s-a ascuns 
în cortul unde dormea cel�lalt. Dar ce s-a întâmplat? A venit acolo Zai�, era 
un mare�al. De ce împu�case? Cum a�a, e r�zboi �i nu este foc. �i unde? Mi 
s-a spus c� în satul acela sunt du�mani. �i ei au lovit direct în noi. Unit��ile 
mele erau acolo. Am sim�it artileria lor. Acestea sunt coordonatele. Sunt 
multe cazuri a�a. La r�zboi e ca la r�zboi. Ne instalam împrejurul ora�ului 
Herat, a�a-numitul al doilea brâu. Primul brâu, al doilea brâu. Sate întregi 
erau distruse. Acolo lâng� Herat, unde controlam noi, erau câteva sate, unul 
dup� altul. O zon� dens populat�. Erau sate dens populate 10–15 mii, erau 
mul�i copii. Drept c� nimeni nu i-a num�rat. Vroiam s� plec acolo, dar au 
început s� ne bombardeze. Pun tancurile la o dep�rtare de 500 m de la 
primul zid, 24 de tancuri, la fiecare tanc pun câte o grup� de pehot�, de 
infanterie. Foc, to�i odat�. Pe urm� o sut� de metri înainte, pe urm� iar��i 
foc. A�i în�eles? Am în�eles! Am dat comanda în limba afghan� se nume�te ur 
babah, �i toat�… o împu�c�tur�, a doua, a treia, �i peste o jum�tate de or� 
satul a fost ocupat de noi. Am luat în prizonierat 7 persoane. Circa 5 tone 
de medicamente, de utilaj, acolo era spitalul pentru zona aceasta, pe hart� 
nu era. S-au comasat satele. Dar harta era cam de prin anul � 60. Am mai 
luat 5 tone de cartu�e, 5 sta�ii japoneze. Pe urm� st�m la mas�, afghanii, 
ni�te b�ie�i tineri, cu vârsta între 19 �i 25 ani. St�teau la mas�, beau ceai 
acolo �i el zice: dar de ce ne-a�i împu�cat pe noi? Din ce fel de arm� ne-a�i 
bombardat? Dar ce? A�a de r�u ni s-a f�cut. Când se aude avionul ne ducem 
undeva într-un beci sau sub o piatr� �i numai dac� nu cade bomba în tine. 
Dar aici uite �i capul m� doare �i curge sânge. Dar dac� era 15 mm calibru 
la tanc, vreo 24 de proiectile, unul dup� altul �i se creeaz� o anumit� 
presiune �i a început s� se simt� r�u.  

La ei vând numai b�rba�ii. În dukani numai b�rba�i lucreaz�.  
I. X. – �i copii?  
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N. P. – Fete de 7–8 ani. Dar în continuare lucreaz� numai b�rba�ii. 
�i socotesc banii ceia. Nu �tie s� citeasc�, nu �tie s� scrie, dar banii îi 
num�r� foarte bine, ca o ma�in�.  

I. X. – Nu-l po�i am�gi?  
N. P. – Nu. De exemplu, erau trei in�i. Dac� unul dintre ei nu 

vânduse nimic, fiecare contribuia cu câte o anumit� sum� pentru a-l sus�ine 
pa acela care nu a vândut nimic, s� aib� cu ce s� supravie�uiasc�. Erau îns� 
b�rba�i în vârst�, care g�sind ceva uzat la ma�in� î�i puneau ceainicul �i 
st�teau, f�r� ca cineva s�-i întrebe ,,marfa”. În fiecare sear� îns� primeau cca 
500–1 000 de afghani, pentru c� au fost toat� ziua la serviciu, chiar dac� nu 
au f�cut nimic. Nu i-a mers ast�zi, dar mâine îi va merge, la sigur. Odat� am 
fost invitat cu so�ia la o nunt�. La ei nunta se face astfel c� b�rba�ii stau 
într-o parte �i femeile în alta. Mi�a era un locotenent-colonel, loc�iitorul 
comandantului regimentului de artilerie. Acolo a fost mas�, am mâncat. S-a 
servit, s-a dansat, cântat. La ei a�a este. Este c�rare unde se duc femeile la 
ap�. �i nu are nimeni dreptul nu doar s� se uite, dar s� se g�seasc� în 
apropiere de c�rarea aceasta. Acolo, la râul Kuinar, când ies, se dezbrac�, se 
scald�, se joac�. El zice c� de doi ani o p�ze�te pe fata aceasta: Iau binoclu �i 
m� uit cum iese din cas�, din care anume. Cum merge, în ce-i îmbr�cat�. �i a�a mai 
departe. �i când se ducea s� se dezbrace, tot timpul fugea. A adunat banii, 
costa 50 000 de afghani, 2 000 de ruble de ale noastre. Dup� ce a strâns 
banii, cum se cade, s-a dus s� o ia de acas�. Taic�-s�u a pus în rând trei saci 
�i a zis: poftim, ia pe care vrei. Dar el a zis c� vreau sacul acela, dar taic�-s�u 
zicea: poate iei sacul acesta? A ales sacul. Scoate. �i zice: Mi-am cump�rat so�ia. 
Dintr-un trib aveam un ofi�er S�rvar, maior, comandant de regiment. Sunt 
de�tep�i de la natur�. De�tep�i. Lor nu le trebuie mult. Le trebuie s� aud� 
odat�, s� vad� �i el �ine minte. Îl duce capul în toate domeniile. Soarta, via�a 
�i natura i-a dat tot ca s� �tie ceva. Îmi spune el mia: domnule colonel, de ce 
dumneata umbli cu noi. Iaca o s� vezi din partea mea o s� fii tot timpul ap�rat, dar s� 
�tii c� noi tot timpul avem în buzunar o piatr� pentru voi. În�elegi? Nu trebuie s� le 
încredin�ezi, nu-i crede pe to�i, zice. Mul�i sunt de aceia, pe când vii 
diminea�a, ori te duci te îmbr��i�eaz� �i te pup� (la ei de câte ori te 
întâlne�ti, de atâtea ori te îmbr��i�ai).  

I. X. – Chiar de mai multe ori pe zi, dac� te întâlneai?  
N. P. – Nu pe zi, dar pe or�. A�a-i obiceiul. Iaca m-am dus, am 

ie�it. La ei, de câte ori te întâlne�ti, de atâtea ori te îmbr��i�ezi. Am venit 
diminea�a: O, frate, salut! Cu îmbr��i��ri. M-am dus la mas�. Am ie�it acolo, 
m-am dus…, peste 20 de minute m-am întors. Iar��i m� îmbr��i�eaz�: hai la 
ceai! �i înc� era o problem�. Cum s� serve�ti o sut� de grame, dac� acolo 
�ara e musulman�? Dar unde a fost Ivan, tot este ceva de b�ut. Acolo se 
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depunea un efort foarte actoricesc ca s� mimez, trebuia s� te acomodezi s� 
bei rachiul ca �i ceaiul, cu înghi�ituri mici �i s� te faci c� este înc� �i cald. 
Fiecare avea cea�ca lui, la orice persoan� se preg�tea ceai, servit �i cu un fel 
de maz�re, n�ut pr�jit sau ceva nuc�oare. Se bea ceai verde �i rece. Ceaiul în 
ebuli�ie trebuia sorbit domol. Pentru noi aceast� modalitate de a servi votc� 
era totu�i o b�taie de joc. Prima dat� am fost acolo în musafirie. Dar eu nu 
pot s� m� a�ez ca ei. �i nu pot s� m�nânc. Dar mâncare acolo din pilaf sau 
ceva cu care fiecare se serve�te, dar eu pân� m-am învârtit, m-am sucit nu a 
mai r�mas nimic acolo. Dar st�pânul a zis: pe viitor facem altfel. Când ne 
ducem în ospe�ie el era acolo cu covora� �i farfurie.  

I. X. – Avea�i ultimul cartu�, în Afghanistan?  
N. P. – Eu am avut primul cartu�. Nu se compara nivelul meu �i cu 

nivelul lor. Cartu�e aveam tot timpul câte vrei. Osta�ii nu luau câte o sut�, 
dar câte 4–5. Dac� ajungeam la momentul c� trebuia s� m� lupt singur, 
înseamn� c� trebuia s� pierd toat� divizia. Dar am purtat cu mine primul 
cartu�. Dup� ce am venit în Afghanistan peste o lun� de zile, la 11 martie 
am venit �i la 11 aprilie m-au trimis s� conduc o opera�ie aerian�. S� aduc 
cu avioanele pentru satul Baricot pentru 6 luni de zile mâncare �i trei 
complete de muni�ii, fiecare armament. S-a început opera�ia cu avioanele. 
În fiecare zi acolo noi ne b�iam. Era vinerea, dar era a�a c� unde era baia 
ceea se vedeau trei terenuri unde trebuia s� aterizeze avioanele. Ne uitam 
cum aterizeaz�, cum descarc�, tot. �i asta era vinerea �i o dat foc la sob�. Ca 
s� fac� c�ldur�, eu st�team undeva mai departe. F�ceau focul cu motorin�. 
În timpul acesta când st�team eu cade un glon� de 7 mm, de produc�ie 
chinez�, cade unde st�team eu acolo. �i cade în a�a fel c� se love�te de o 
piatr� �i se învârte�te în motorina ceea. �i zic: cito skatina, ne na�ol?234 Vino 
încoace! Iau cartu�ul acela �i-l pun în buzunar �i l-am purtat cu mine. 
Aceasta a fost prima primejdie. Odat� în avion m-a prins unul. �i de-amu a 
treia oar� jucam în c�r�i. Osta�ii nu se vedeau �i comandantul spune: ce-i de 
f�cut? Zic trimite pe �eful Statului las�-l s� schimbe locul de comand� �i mai 
departe o s� lucreze. Era un post de securitate al afghanilor. Când s-a dat 
acolo o lovitur�, motorul a zburat vreo 20 de metri, 5 b�ie�i au fost mortal 
lovi�i, pe Gayda, a�a era familia �efului Statului-major, l-a aruncat pe un 
copac. Odat� un tanc nu putea ie�i dintr-un râu. Am zis ori îl distrugem ori 
îl scoatem, dac� nu-l scot eu îl scot du�manii. Mergeam vreo 120 de 
oameni, dar din urma noastr� mergea tancul…  

 

                                                 
234 Ce canalie? Nu m-ai g�sit? 
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„ÎN PRIMELE ZILE CÂND VENEAI ACOLO TRECEAI  
�I PRIN FRIGURI, TRECEAI �I PRIN DIZENTERIE” 

 
Ple�u Sergiu – n�scut în anul 1957, în satul Rezina, raionul Ungheni. 

�coala militar�, serviciul în avia�ia de transport. În Afghanistan (deplas�ri în anii 
1984–1990) a fost navigator de nav�, navigator de deta�ament, loc�iitorul 
comandantului echipajului de navigator de escadril�. La data interviului era locotenent-
colonel în cadrul Armatei Na�ionale din Republica Moldova. Interviul a fost realizat în 
17 mai 2003. Caseta nr. 58/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
S. P. – Sunt locotenent-colonel Ple�u, veteran al r�zboiului din 

Afghanistan, reprezentant al Armatei Na�ionale în func�ia de �ef de sec�ie.  
I. X. – Anul na�terii �i din ce localitate sunte�i? 
S. P. – Sunt n�scut în anul 1957, raionul Ungheni, satul Rezina.  
I. X. – Ce studii a�i avut înainte de a ajunge în Afghanistan? 
S. P. – Pân� a ajunge în Afghanistan am terminat 10 clase, dup� 

care am intrat la �coala militar� în 1975. Dup� terminarea �colii militare am 
nimerit în avia�ia de transport. În 1984, februarie, a fost prima mea 
deplasare în Afghanistan.  

I. X. – În ce regiune din Afghanistan a�i efectuat serviciul 
militar? 

S. P. – Baza unde am stat a fost tot teritoriul Afghanistanului 
începând cu Kabulul, Shandand, Mazâr-e Šarif etc.  

I. X. – Func�ia militar� în Afghanistan? 
S. P. – Func�ia militar�. Ini�ial am fost navigator de nav�, pe urm� 

am fost navigator de deta�ament �i pe urm� loc�iitorul echipajului de 
navigator de escadril�. 

I. X. – 1985 este apogeul r�zboiului, cum l-a�i v�zut 
dumneavoastr�? 

S. P. – � 85. Da, practic a fost cel mai greu an. Începând cu sfâr�itul 
anului 1984–1985 a fost cel mai greu an. S-au început cele mai grele lupte, 
cele mai crâncene. Într-adev�r mujahedini au primit din America Stinger �i 
practic avioanele noastre nu aveau sistem� împotriva acestor rachete. 

I. X. – Antiradar. 
S. P. – Nu antiradar, pentru c� Stingerul nu-l puteai depista cu 

razele ultraviolete, nu erau a�a sisteme. Începând cu � 85 s-au început �i 
pierderile în lumea aviatic�. Noi am pierdut dou� avioane.  

I. X. – Povesti�i-mi despre opera�ii militare? 
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S. P. – Ca de obicei. Din cele mai mari opera�ii a fost cea de blocare 
a ora�ului Host, ora�ul era înconjurat în toate p�r�ile de du�mani, cum îi 
numeam noi, duhi. Opera�ia am început-o noi. De ce? Deoarece noaptea pe 
aerodromul din Host, unde ne-am a�ezat acolo erau para�uti�ti sovietici, 
aceste dou� batalioane au început luptele pentru deblocarea drumului, din 
partea aceasta s-au început a�a: unit��ile din Gardensc au înaintat. A fost 
deblocat ora�ul. Aceast� opera�ie a� vrea s� spun c� a avut un scop, nu mai 
mult, cum s-ar zice nu militar, dar mai mult a fost economic. Practic, 
bloca�i din toate p�r�ile, oamenii din acest or��el mureau de foame, nu 
aveau nici cum s� înmormânteze. Când am ajuns acolo to�i se puneau în 
genunchi �i ne rugau. Ni se zice: ocupan�i, una alta. Poate da. Din punct de 
vedere politic poate c� am �i fost ocupan�i.  

I. X. – Rela�iile cu armata aliat�? 
S. P. – Noi lucram mai mult decât ei. Rela�iile erau tare bune. A� 

spune c� la ei erau speciali�ti buni. Nu to�i, e clar. Majoritatea ofi�erilor care 
erau în armata afghan� au terminat �coli din Uniunea Sovietic�, erau 
oameni pricepu�i, oameni devota�i anume acestei idei care a fost, a 
democra�iei. Când se începeau opera�iile, întotdeauna erau reprezentan�i 
din armata afghan�, care participau la acestea. Aveau �i ei deta�amente 
bune. �i anume deta�amentul Hat, securitatea lor. Era r�zbunarea prin 
sânge. Era o rela�ie foarte bun� dintre noi �i armata afghan�.  

I. X. – Mul�i b�ie�i spun c� erau cam la�i în lupt�… 
S. P. – Nu to�i erau la�i. Dar acele unit��i care au participat cu noi, 

sovieticii, nu mai erau. Da era o parte din ei care erau lua�i undeva din 
ki�lak �i adus în armat�, clar c� nu �tia nimic. Era a�a o parte din solda�i, 
sarbozy, cum se numeau ei. Dar nu erau to�i a�a. Erau �i o parte care luptau 
pentru idei. Am avut leg�turi �i cu unit��ile acestea, bande formate. Într-
adev�r, acolo mujahedini erau bine înarma�i, instrui�i, bine preg�ti�i de r�zboi, 
mai ales… 

I. X. – Cum decurgea la ei contrapropaganda? 
S. P. – Contrapropagand�. Ei, vreau s� v� spun, agita�ia aceasta la ei 

era tare eficient�. Când ne trezeam diminea�a g�seam foi volante. Nu, c� nu 
era acolo scris. Acolo aproape nu era nimic scris, dar era a�a desenat c� s� 
ajung� la cunoa�terea fiec�ruia mesajul. E clar c� asupra sovieticilor nu 
ac�iona, dar asupra b��tina�ilor ac�iona.  

I. X. – Ce-mi pute�i spune despre comandan�ii de câmp? 
Ahmad Shah Massoud? 

S. P. – Ca atare, nu am avut cu ei contacte. �tiam doar c� este a�a 
comandant în Panjshir. Dar vreau s� spun c� Ahmad Shah Massoud nu a 
luptat a�a cu sovieticii. El pur �i simplu s-a retras, în � 84, când a fost numit 
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tr�d�tor de �ar�, a fost condamnat la moarte �i el s-a retras acolo. Când a 
venit la putere Muhammad Nadjibullah, l-a chemat înapoi �i i-a oferit 
postul de ministru al ap�r�rii, dar el a refuzat. Au fost conflicte militare 
între armata lui Shah Massoud, lâng� Salang, unde este trec�toarea, armata 
sovietic� a vrut s� intre în Panjshir. 

I. X. – Care este cauza c� sovieticii se în�elegeau cu Ahmad 
Shah Massoud?  

S. P. – Cred c� este vorba de democra�ia popular�, �i nu numai cu 
Ahmad Shah Massoud, erau �i al�i conduc�tori de triburi (acolo sunt mai 
multe na�ionalit��i) �i a�a este, unde sunt mai multe na�ionalit��i, apar 
conflicte interetnice. A�a �i aici. În afar� de faptul c� luptau cu sovieticii, 
luptau �i între ei, mai multe conflicte erau între ei decât cu armata sovietic�. 
Dar diploma�ia, într-adev�r, era diploma�ia aceasta popular�. Ie�eau din 
partea lor delega�i care spuneau c� sunt neutri, nu-i ating, absolut de loc. S� 
fie o coexisten�� pa�nic�. A fost �i a�a ceva. 

I. X. – De Ben Laden a�i auzit atunci? 
S. P. – Nu am auzit atunci în Afghanistan, poate c� undeva �i era 

acolo, dar nu am auzit de el. Dar practic de unde s-a luat tot traficul acesta 
de droguri. Într-adev�r atunci când era Uniunea Sovietic�, chiar �i înainte 
de conflict, din spusele b�ie�ilor, care au f�cut serviciul în Asia Mijlocie, 
traficul acesta de droguri era extins. Acolo p�mânturile sunt foarte bogate, 
erau surse. În primul rând, la ei religia permite ca s� foloseasc� droguri. Nu 
le permite, de pild� s� foloseasc� rachiul, dar s� fumeze, s� foloseasc� 
droguri li se permite. �i ca atare aceasta era o politic� oficial�. Cre�teau 
macul acesta, în afar� de aceasta, mai cre�tea �i cânep�. Acestea se 
considerau droguri. Când au venit la putere democra�ii, Taraki, au fost 
interzise drogurile. A� zice c� un conflict care a început a fost anume de la 
aceasta. Practic ��ranul a r�mas f�r� o bucat� de pâine. Conflictul doar s-a 
început mai înainte de intrarea armatei sovietice. A fost o lupt� pentru 
droguri, una dintre probleme.  

I. X. – Rela�iile cu popula�ia b��tina��? 
P. S. – Erau rela�ii tare bune. În or��elul unde tr�iam noi aveam trei 

case. Chiar în or��elul acela, când ar�tau filme la noi bachaua veneau �i-l 
priveau. Veneau la noi la baie. Câteodat� noi ne duceam la ei. Eram invita�i.  

I. X. – Dac� a�i fost la ei în ospe�ie descrie�i-mi cum v-au 
primit.  

S. P. – Era un c�pitan, Mahmud, ne-a invitat la el la baie. Am intrat, 
so�ia numai a ap�rut în parandjaua aceea �i a disp�rut. A pus pe mas�, �i 
gata.  

I. X. – Cu ce mâncare v-au servit? 
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S. P. – Cu pilaf. Ne-a servit chiar �i cu votc�, sau rusificat �i ei. 
Prima dat� când am ajuns acolo, noi tot nu eram a�a înv��a�i, am avut un 
pic de conflict cu ei, nu am �tiut. Noi am adus porci �i am început s�-i 
cre�tem �i ei s-au sup�rat. La ei porcul e cel mai murdar animal. Vedeam c� 
se uit� a�a chiorâ�i la noi, dar nu �tiam pân� când a venit unul din ei mai 
îndr�zne� �i ne-a spus care-i problema. Am în�eles. Am t�iat porcii �i gata.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la condi�iile climaterice? 
S. P. – Eu în 1984 am f�cut serviciul militar la R�s�ritul Îndep�rtat, 

unde-s minus 40 de grade �i am venit la plus 40, ias� o diferen�� de 80 
grade. E clar c�-i greu. E tare cald. Ap� e pu�in�. Sunt diferite boli: hepatita, 
dizenterie, febr�. Erau multe boli acolo. B�ie�ii au trecut prin toate acestea. 
În primele zile când veneai acolo treceai �i prin friguri, treceai �i prin 
dizenterie etc. Erau diferite vaccin�ri împotriva acestor boli.  

I. X. – Nu folosea�i medicina popular�? 
S. P. – Medicina popular� vre�i s� spune�i, votca, da? 
I. X. – �i aceasta… 
S. P. – Cu ceap�, usturoi, mai foloseam �i câte 50 g de votc� �i ajuta.  
I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre prizonierii de r�zboi? 
S. P. – Nu am avut din unitatea noastr� niciunul. Nici din partea lor.  
I. X. – Au dezertat cineva? 
S. P. – Nu au fost. Au fost cazuri când erau bolnavi �i nu li se 

permitea s� mearg� la opera�ii, era totu�i o conlucrare. Nu a fost niciun caz 
de refuz, ca s� nu plece în lupt�. �i bolnavii se luptau c� trebuie s� se duc� 
la lupt�.  

I. X. – A�i avut b�ie�i mor�i din unitate? 
S. P. – Am avut. În aceast� perioad� cât am fost acolo am pierdut 

cinci avioane.  
I. X. – Cum se manifest� senza�ia fricii în r�zboi?  
S. P. – Nu poate fi om care s� nu se team�. Aceasta înseamn� deja 

c� omul e bolnav, dac� el �tie c�-i pericol �i nu are fric�. Niciodat� nu am 
crezut �i nici nu am s� cred. Dar cu timpul, toate acestea, sim�ul acesta de 
team� se �terge. Noi când am venit prima dat� în Afghanistan, în 1984, 
februarie, era acest sentiment al fricii pe urm� deja se nivelase. Dac� toat� 
ziua se aud împu�c�turi �i lupte �i a�a mai departe, de acum nu sim�i. Vreau 
s� v� spun, atunci când am venit în Uniunea Sovietic� mul�i de ai no�tri nu 
puteau dormi. De ce? Pentru c� era lini�te. Trebuia s� de-a drumul ori la un 
magnetofon, sau la muzic� ca el s� adoarm�. Omul a�a-i f�cut c� se 
obi�nuie�te la orice. Tot a�a chestiune era �i cu cadavrele, cu mor�ii. E clar 
c� dac� prietenul t�u cu care ai terminat aceea�i �coal�, ai stat la una �i 
aceea�i mas�, moare... E dureros când vezi a�a ceva. Apare sim�ul de 
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r�zbunare? Era �i a�a ceva. De ce s� închidem ochii dac� era �i a�a ceva. 
Cazuri concrete eu nu pot s� spun. Au fost a�a-numite lovituri de r�zbunare. 
Acum noi înv���m dreptul umanitar interna�ional, dreptul r�zboiului, dar 
atunci în armata sovietic� nu era a�a ceva.  

I. X. – �i apoi în timp de r�zboi este legea r�zboiului? 
S. P. – Pentru acei care nu �tiau spuneau c�-i ajutor interna�ional.  
I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er la ce nivel erau? 
S. P. – E clar c� soldatul era soldat. Situa�ia care era în Afghanistan 

totu�i era mai special�. Era o leg�tur� mai strâns� dintre soldat �i ofi�er. 
Având ni�te solda�i prieteni, te sim�eai mai bine decât cu ni�te solda�i ostili. 
Aceast� linie era �tears�. Totu�i aceast� familiarizare nu era a�a c� tot se 
putea de f�cut. Au fost multe cazuri când acela�i soldat îl acoperea pe 
comandant �i-i salva via�a.  

I. X. – Cum a�i sesizat dumneavoastr� rela�iile dintre soldat–
soldat, cu alte cuvinte, era dedov�cin�? 

S. P. – Da era dedov�cin� în Afghanistan. Dar ce fel de dedov�cin� era? 
Era a�a dedov�in�. A fost un caz când trebuia s� participe la o opera�ie. O 
jum�tate din contingent trebuia s� se mobilizeze peste dou� zile. La 
opera�ie trebuia s� plece nou-veni�i, care au trecut acele �coli. Au venit 
ace�tia tineri, dar la opera�ia care trebuia s� se mobilizeze nu le-au dat voie la 
acei tineri. E clar c� au fost �i pierderi. Acolo nimeni nu i-au impus, au 
participat voluntar. Iaca aceasta e dedov�cin�. Aceasta în�eleg ce-i dedov�cin�. 
Dar a�a s�-�i bat� joc acolo nu avea cum s� fie a�a ceva. Î�i b�teau joc 
numai atunci când nu aveau alt� ocupa�ie.  

I. X. – Cum se manifesta eroismul în Afghanistan? C� se 
omora mai mul�i du�mani? 

S. P. – Da, era �i aceasta. Eroismul. Un soldat de-al nostru a primit 
ordinul Krasnaia zvezda. St�tea la post. Trece un ��ran de acesta, de al lor cu 
un m�gar. El vede c� duce o sarcin� de lemne l-a oprit �i în sarcina aceea de 
lemne g�se�te dou� Stingere. Ei trebuiau s� le foloseasc� împotriva 
raioanelor noastre, acolo la aeroport. E clar. Parc� pentru aceasta nu ar fi 
trebuit s� i se acorde un a�a mare eroism, dar practic omul a salvat dou� 
avioane. În afar� de aceasta, mai primeau ordine când participau la lupte, 
d�dea dovad� de eroism.  

I. X. – Instruc�ia în unitatea militar�? 
S. P. – În fiecare unitate era zampolit, care desf��ura lucrul politic. E 

clar c� pân� ajungea soldatul acolo el era preg�tit timp de o jum�tate de an 
de zile într-o �coal� de preg�tire. Le �ineau �i instruc�ie de r�zboi. �i din 
punct de vedere profesional �i din punct de vedere psihologic, el era un pic 
preg�tit. Da, prima dat� când s-a plecat acolo nu erau preg�ti�i nimeni, 
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pentru ce se duc acolo. �tiau, practic, doi–trei oameni. Dar începând cu � 83 
– � 85 erau mai bine preg�ti�i. La ce se atr�gea aten�ia: la calit��ile morale ale 
solda�ilor, s� nu se amestece în via�a intern� a poporului afghan, li se da �i o 
schi�� în acest sens unde se indica ce trebuie s� fac� soldatul �i ce nu. Dac� 
noi tr�iam în veacul 20, la ei era, dup� calendarul lor, veacul 14. Într-adev�r, 
nivelul de via�� corespundea cu veacul 14. Anume din aceste considerente 
era preg�tit soldatul. S� nu fie conflictul dintre popula�ia civil� �i armata 
sovietic�. Acum �tim c� nu am avut tare mare dreptate, dar atunci credeam 
c� aveam. Noi �tim c� nu am avut dreptate, dar 11 septembrie a ar�tat c� 
totu�i noi am avut dreptate. Ei singuri �i-au f�cut de capul lor, ceea ce nu 
trebuia de f�cut.  

I. X. – Era televiziune în Afghanistan? 
S. P. – Era. În � 84 ar�tau la televizor c� solda�ii sovietici ajutau 

acolo, puneau flori, ajutor umanitar. Era ofensator, dar de ce? Acolo 
mergea r�zboiul, dar în Uniunea Sovietic� se arata c� noi s�dim flori acolo.  

I. X. – Au existat manifest�ri de opozi�ie în cadrul armatei fa�� 
de r�zboi? 

S. P. – Nu, absolut deloc. Mai mult ca atât, erau mul�i voluntari care 
doreau s� plece ca s� îndeplineasc� misiunea interna�ional�. Practic niciun 
ofi�er de al nostru nu se ducea f�r� ca s� accepte. Solda�ii tot a�a.  

I. X. – Cum erau selecta�i solda�ii în Afghanistan? 
S. P. – Trebuia s� fie preg�ti�i din punct de vedre fizic. Dup� 

preg�tirea fizic� se lua preg�tirea psihic�.  
I. X. – Am v�zut în unele poze ni�te b�ie�i mici, jum�tate ca 

mine… 
S. P. – Aceasta nu are importan��. Unul din ace�tia putea distruge �i 

o echip� de solda�i. În spe�naz erau patru oameni, era un ofi�er, dar erau 
foarte bine preg�ti�i. Puteau distruge �i o band�. Pot s� v� spun �i un caz. 
Când am plecat noi acolo a fost o rafal�. Ne-am dus s� vedem ce-i acolo �i 
când m-am uitat eu, în grupa de paz�, care era din Moldova… moldovenii 
erau în toate for�ele de acolo… 

I. X. – Cum petrecea�i timpul liber? 
S. P. – Dar noi aveam timp liber? A fost Pugaciova în turneu, Anne 

Veski. A fost un hocheist Borsnikov, mai mul�i au fost. Pe Rozenbaum l-
am dus cu avionul meu din Kabul în Kandahar, mi-a l�sat un autograf. 
Ciornâi Tiulpan era r�spândit printre solda�i, dar a fost perfec�ionat.  

I. X. – A�i fost o perioad� destul de îndelungat� în 
Afghanistan, pute�i face o periodizare a r�zboiului acesta? 

S. P. – Nu am fost în 1979–1983. Era a�a pa�nic. În � 84 s-au 
început luptele. Când a intrat armata sovietic� în Afghanistan a luptat doar 

309 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

ca s� apere grani�ele de sud. Nu avea scopul s� se implice în conflicte 
interetnice. În � 84, dup� dorin�a lui Babrak Karmal s-a cerut implicarea mai 
insistent� a armatei sovietice. �i iat� de atunci s-a început. Dar încheierea 
acordului de la Geneva nu a însemnat terminarea r�zboiului. Luptele au 
continuat. Politica lui Gromov a fost orientat� în a�a direc�ie, ca s� fie cât 
mai pu�ine pierderi.  

I. X. – Referi�i-v� la februarie � 89, dac� era�i în Afghanistan? 
S. P. – Eram în Afghanistan, dar de ie�it acolo nu am ie�it. Noi am 

mai r�mas. Ultimul avion a ie�it în mai � 90.  
I. X. – Ce ne pute�i spune despre reintegrarea în societate? 
S. P. – Nu fiecare om care trece prin acest r�zboi poate s�-�i revin�. 

Mai ales �tiind c� a fost a�a ac�iune, mai ales când am revenit în Uniune �i 
au început s� ne ponegreasc�. Se sim�ea o neglijen��. 
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„�TIAU TOATE ASCUNZI�URILE, TOATE CELEA” 

 
Popescu Vladimir – n�scut în anul 1968, în satul Cociulia, raionul 

Cantemir. Serviciul militar: 1987–1989. În Afghanistan a fost mitralior. Interviul a 
fost realizat în 23 noiembrie 2002. Caseta nr. 39/II. 

Flora Petru – n�scut în anul 1962, în satul Cociulia, raionul Cantemir. 
Serviciul militar: 1980–1982. În Afghanistan a fost tanchist. Interviul a fost realizat 
în 23 noiembrie 2002. Caseta nr. 39/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
Vl. P.– M� numesc Popescu Vladimir. M-am n�scut în raionul 

Cantemir, jude�ul Cahul, satul Cociulia. Am fost osta� interna�ionalist. Sunt 
n�scut în 18 aprilie � 68. M-am încadrat în serviciul militar în anul 1987, la 13 
aprilie. Am f�cut serviciul militar, ucebka în A�habad, localitatea GPT, 
regiunea Mari. Acolo am f�cut 4 luni de zile preg�tirea, pân� m-am încadrat. 
Am fost în A�habad, din A�habad m-au trimis în Afghanistan. Acolo am 
nimerit în Kabul.  

I. X. – Despre ucebk� s�-mi povesti�i? În ce an v-a�i dus în 
armat�? 

Vl. P.– În � 87. Am fost cam printre ultimii. Acolo ne spuneau, ne 
l�mureau unde se afl� câ�i b��tina�i sunt acolo, câte una, câte alta, 
localit��ile, împrejurimile, cu cine vom avea de a face: cu bandi�i, cu basmaci.  

I. X. – Cum a�i reac�ionat când a�i aflat c� ve�i pleca în 
Afghanistan? 

Vl. P. – Am reac�ionat cu toat� inima. Doream s� vedem r�zboiul. 
Aveam parc� a�a o impresie când veneau b�ie�i din Afghanistan, am dorit 
s� vedem greut��ile. Pur �i simplu le-am v�zut.  

I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut în Afghanistan? 
Vl. P. – �inta� (pulimiotcik).  
I. X. – Despre opera�ii militare, povesti�i-mi, v� rog? 
Vl. P. – Decurgeau dup� situa�ia care mergea. Eu am fost în 6 

otdelenia �i ne duceam în fiecare noapte, treceam câteva ki�lakuri �i ne 
duceam la aeroport.  

I. X. – Vreun du�man de acela a�i v�zut, cum era îmbr�cat? 
Vl. P. – Mai înarma�i ca noi, cum s-ar spune, mai preg�ti�i. Noi 

aveam un automat, îl preg�team era normal, dar ei erau înarma�i cu fel de 
fel de muni�ii. Aveau armament pe care noi nici nu-l v�zusem. Era str�in, 
cu aparate pe care noi nici nu le cuno�team, ce fel de arme erau ele.  

I. X. – Despre armata afghan�, ce ne pute�i spune? 
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Vl. P. – Ei erau în spatele noastre.  
I. X. – Adic� ei erau cam la�i? 
Vl. P. – Ei la�i, ei aveau misiunea lor, iar noi a noastr�.  
P. F. – Dac� taic�-s�u �i frate-s�u mai mare erau du�mani, alt frate 

f�cea slujba militar� acolo. Noi când mergeam la opera�ii… 
Vl. P. – Noi numai cât treceam postul în timpul nop�ii. Treceam 

grani�a aceasta �i era o armat�, unde st�teau �arandoy. �i apoi postul acela ca 
�i când nu exista. Ei dormeau la ora 6, de abia se trezeau, puteai s�-i iei cu 
tot cu coliba ceea a lor.  

I. X. – …Prezenta�i-v� �i dumneavoastr�? 
P. F. – M� numesc Petru Florea. Sunt n�scut în Cociulia, jude�ul 

Cahul, raionul Cantemir. Sunt n�scut la 10 iulie anul 1962. În anul 1980 am 
fost chemat în rândurile armatei sovietice. Jum�tate de an am fost în ucebk� 
în Republica Turkmenia, ora�ul Tadjen. Dup� jum�tate de an am fost numit 
în Afghanistan, unde mi-am f�cut serviciul pân� la urm�. Vreau s� spun c� 
în timpul slujbei din ucebk� am fost preg�ti�i foarte normal, indiferent de 
condi�iile care erau, pentru c� de la bun început, din Chi�in�u, ne-au spus c� 
ne duce în regiunea Nicolaev, Ucraina s� facem �coala de tanchi�ti �i vom 
sluji pe loc, mai departe îns� când am ajuns în Odesa, de acum când ne-au 
urcat în avion ne-au spus c� zbur�m în A�habad �i acolo vom fi preg�ti�i 
pentru Afghanistan. Cum am spus mai înainte. Ne-au preg�tit normal, eram 
tineri, eram sprinteni �i noi eram cointeresa�i, �tiam de acum unde ne 
ducem, dup� spusele unora, de prin gazete, când citeam atunci, �i a unora, 
dar care nu prea putem sta de vorb�. Am ajuns în Afghanistan. Eu am fost 
tanchist-împu�c�tor, da, într-adev�r, în Afghan o fost via�a vesel� �i a�a… de 
multe ori plecam la opera�ii, diferite func�ii îndeplineam. Ba o coloan� de 
ma�ini trebuia s� o înso�im, ori chiar s� d�m ajutor de cur��are, întotdeauna 
ne întâlneam cu grupe de du�mani, basmaci. Noi eram cu avioane, cu tancuri 
diferite, armament, care îl aveam, totu�i noi tot timpul eram în pierdere �i 
eram p�guba�ii. Pe urm�, este o vorb�, când e�ti la tine acas� te duci s�-l 
cau�i, dar tu stai �i-l a�tep�i. A�a se întâmpla cu noi. Acolo Afghanistanul e 
o regiune unde sunt mun�i. Tehnica noastr�, cu toate c� era bun�, dar nu o 
puteam folosi din cauz� c� ei erau ascun�i în mun�i �i ei pe noi ne potriveau 
a�a în unele locuri c� intram ca în gura balaurului. Acolo intram, dar înapoi 
nu puteam ie�i. Aveau tactica c� vroiau s� distrug� prima �i pe ultima ori a 
doua ma�in�. Ne stopau �i nici încolo, �i nici încoace. Ei ne b�teau cu pietre 
de sus �i noi nu aveam ce s� le facem. Erau multe cazuri, momente când 
intrau acolo în mun�i �i nu aveau unde s� se întoarc�, acolo era doar câte o 
ma�in�, numai un transport putea ie�i. Unde �i unde era câte o ie�ire �i 
venea ma�ina în întâmpinare. A�tepta pân� s� plece. Noi intram �i ei pe noi 
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ne stopau �i de acu trebuia s� te descurci cum po�i. De multe ori, erau 
cazuri când nu reu�eam s� scoatem r�ni�ii. Ne luau ma�inile. A fost caz c� 
ne duceam la opera�ie �i ne-au luat ma�ina cu ap� �i s-au dus. �i ne-au l�sat 
f�r� ap�, f�r� produse. În afar� de asta, mul�i r�ni�i �i mor�i care îi 
transportam, dac� puteam s�-i scoatem, nu-i l�sam pe câmpul de lupt�. 
Acas� îi a�teptau.  

I. X. – A�i fost printre primii în Afghanistan? Cum v-au primit 
popula�ia civil�?  

P. F. – Eu când am fost în Afghanistan, din Turkmenia am ajuns la 
aeroport. La aeroportul acela, într-o parte era munte, pustiu �i puse corturi. 
În corturile celea erau paturi suprapuse, îns� nu aveau plapum�. Noi am stat 
acolo cam vreo 5–6 ore pân� a venit dup� noi s� ne ia. O venit numai pe 
sear� un autobuz de-al nostru �i dou� ma�ini blindate care mergeau în 
supraveghere. Eu nu am putut s� v�d nimic acolo. Popula�ia de acolo a�a cu 
flori s� ne întâmpine – nu. Acolo nu lupt� numai afghanii dar acolo erau 
mercenari. Ace�tia f�ceau foarte multe propag�nzi contra armatei ruse�ti. 
Noi aveam scopul ca s�-i ajut�m, nu ne duceam ca s� v�rs�m sânge, ori s� 
ne lupt�m cu ei. Ei puteau s� se camufleze, se duceau concret acolo la o 
unitate militar� ca s� lupte cu… dar se duceau la o gr�dini�� de copii, la o 
�coal�, luau copilul primarului, î�i b�tea joc de el, avea stelu�� în frunte – 
acolo au fost sovieticii. Lumea civil� erau contra noastr�, î�i schimbau brusc 
p�rerea pân� când ei au în�eles �i au aflat c� asta nu sovieticii fac, dar fac 
mercenarii, care se ocup� cu chestiuni de acestea. Dar ei f�ceau pentru ca 
popula�ia s� fie contra noastr�.  

I. X. – Armata afghan�, cum a�i v�zut-o dumneavoastr�? 
P. F. – Armata afghan�. Cum ar veni la noi în �ar� cineva �i ne-ar 

lua pe noi s� ne facem misiunea noastr�. E clar lucru. Tats-o era cu 
du�manii, fratele mai mare tot, dar el î�i face misiunea aici. El niciodat� nu 
putea s�-�i ridice arma contra lui frate-s�u, taic�-s�u sau neamului. Noi, 
dac� ne duceam la opera�ii, mergea �i armata afghan�, prizonierii, basmacii 
care îi luam trebuia s� le d�m lor, noi nu puteam s�-i judec�m. Ei de acum îi 
eliberau mai departe. Dar ce s� faci? Noi ne f�ceam misiunea noastr�, dar ei 
a lor. Am fost copii. În�elegi? Acas�, nu a� spune c� am tr�it foarte bine, am 
avut p�rin�ii �i sunt �i ast�zi, s� le de-a Domnul s�n�tate, care foarte bine 
ne-au îngrijit. Pur �i simplu ne-am dus la o �coal� unde eram singurel. 
Acolo eram preg�ti�i pentru via�� singurei. �i când în ucebk� ne-au luat tot 
cineva le p�rea greu, dar este o vorb� greu la înv���tur�, dar mai u�or în 
via��. Cu aceste vorbe tot timpul ne încurajam. Într-adev�r. Nu �tiam. Poate 
c� va trebui s� ne târâim prin mun�i, poate c� va trebui �i colegul s�-l iau în 
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spate, poate multe, de aici singuri ne îmb�rb�tam �i mergeam înapoi. Mi-am 
f�cut misiunea, datoria.  

Vl. P. – Acolo a fost foarte greu, am trecut prin multe greut��i, am 
v�zut multe. Ne-am înv��at multe, cum s�-�i aperi s�n�tatea, s� aperi 
prietenul. Multe ne-am înv��at, dar mai bine ca acas� nu-i nic�ieri.  

P. F. – Eu mare bucurie nu am avut c� iat� plec în Afghanistan. Eu 
st�team �i jum�tate de an cât am fost ca tanchist eu acas� scriam c� sunt în 
Turkmenia, c� iat� e cald, sunt pepeni verzi, z�mo�i, la p�rin�i nu le f�ceam 
greut��i. �i când m-au dus în Afghanistan când acolo eu le spun: Buna ziua, 
iaca v� scriu din Kabul. Nu au în�eles. Vezi, b�ietul nostru e la Cahul, dar stai c� 
nu Cahul, dar Kabul. Când am venit acas� de acum îmi povesteau cum au 
primit prima scrisoare din Afghanistan. Tot timpul spuneam c�-i bine, e 
bine.  

Vl. P. – Nici eu nu le scriam de r�u. Numai eu �tiam cum era…  
P. F. – St�team �i m� gândeam în sufletul meu ce era, e clar nu eram 

eu primul �i ultimul care eram acolo, mul�i b�ie�i s-au pierdut. Dar s� cre�ti 
un copil pân� la 18 ani… s�-l pierzi a�a pe degeaba… Fiecare avem acum 
probleme: sistemul nervos, to�i suntem nervo�i.  

I. X. – Ce îmi pute�i povesti despre dezertori? 
P. F. – Iat� eu cât am slujit, cât am f�cut serviciul acolo nu a fost 

a�a ceva. Parc� se auzea c� au dezertat, dar la noi nu au dezertat b�ie�i.  
Vl. P. – Nu a dezertat nimeni. Am avut un scop, un principiu, c� 

trebuie de mers înainte. Am l�sat p�rin�i acas�, fra�i, totdeauna ne gândeam, 
dar s�n�tatea, s� ne men�inem s�n�tatea, s� ne ap�r�m Patria, cum era 
odat�. Acum suntem mul�umi�i c� nu ne uit�.  

I. X. – Ce ne pute�i povesti despre prizonierii de r�zboi? 
P. F. – Nu am avut de ai no�tri în prizonierat. Mor�i au fost. Noi 

mor�ii nu-i l�sam, dar îi luam. Datoria noastr� era ca s�-i lu�m pe to�i. Dar 
de-ai lor, prizonieri care au fost, îi d�deam la armata lor, mai departe se 
ocupau organele lor.  

I. X. – Au fost sinucideri în rândul solda�ilor? 
P. F. – Nu am întâlnit a�a caz. Unul doar întâmpl�tor s-a împu�cat. 

Poate c� undeva au fost a�a cazuri. Eu am v�zut b�ie�i care î�i f�ceau 
datoria. Acolo, deodat� se vede omul, de la poart� când intr� vezi omul, cu 
manierele lui �i cu ce scop el intr� aici. Iat� a�a �i acolo. Jum�tate de an pe 
noi ne preg�teau, f�ceau �coala, vedeau dac� faci treab� sau nu. Dac� se 
vedea c� el este sl�bu� �i nu putea… Pentru unul din acesta poate muri 1–
20. Dac� era mai sl�bu� mai bine se renun�a la el. Erau b�ie�i s�n�to�i care 
puteau s� îndeplineasc�.  
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Vl. P. – Nu au fost a�a cazuri, pur �i simplu prin toate greut��ile 
care erau b�ie�ii mai ajutau, mai convingeau prin diferite metode. Dar nu a 
fost a�a caz s� dezerteze c� s-a s�turat de via��, înc� nu-i nimeni care s� 
spun� a�a. Acolo eram to�i împreun� ca într-o familie, nu po�i l�sa 
disciplina. Disciplina trebuie s� fie disciplin�, f�r� disciplin� nu faci nimic. 
Chiar �i aici dac� nu ar fi disciplin� în �ar�, familie, ar fi un haos, nicio 
perspectiv�.  

P. F. – Într-adev�r, vreau s� m� al�tur, dac� vedeai c� cineva 
�chiop�teaz�, dac� a mers la o opera�ie �i vezi ceva sau altceva, apoi a doua 
oar� te str�dui ca s� nu-l implici, mai bine s� r�mân�, s� mearg� altcineva. 
Iaca noi de multe ori ne duceam �i ne formam echipajul nostru, noi nu ne 
duceam iaca echipajul c� eu sunt acela tu e�ti acela. Nu a�teptam comanda. 
Eu �tiam c� am scopul meu, am misiunea mea. Mecanicul-conduc�tor 
trebuia s� �tie multe, poate c� trebuia s� mergi prin asfalt, dar poate c� �i 
a�a, tot aceea�i poveste. Nu puteau fiecare, era care trebuia s� fie 
concentrat… Cel care era cu aprovizionarea cu cartu�e trebuia s� umble cu 
automatul, dar nu a�a, ridici un proiectil de 40 kg �i gata, nu mai po�i, c� te 
doare acolo sau acolo. Acolo trebuie s� umble tot o fug�. Ne formam 
echipajul, nu m� uitam c� eu sunt navodcik235 sau altceva, m� acomodam 
dup� condi�ii. Nu-i prea luam pe acei f�r� experien��. Când aveam timp 
liber mergeam într-o parte �i f�ceam ucebk� cu ei, le expuneam din 
experien�a noastr�. Tancul e o greutate mobil�. Te-ai urcat în el, dar nu mai 
�tii…  

I. X. – Rela�iile soldat–ofi�er.  
P. F. – Era o stim�. Comandantul era comandant, soldatul era 

soldat. Nu erau rela�iile egale. Da, nu pot spune c� el era ofi�er �i el mânca 
pâine alb� cu unt, dar eu pâine neagr� �i conserv�. Mâncam ce era, dintr-o 
ceap� mâncam to�i. Sau puneam acolo un ceai to�i. P�duchi împreun� 
cre�team236, ne mâncau p�duchii, nu aveam unde s� ne b�im. Eu cât am fost 
în Afghanistan doar o dat� m-am b�it. Au venit cu deratizarea �i au f�cut 
dezinfec�ie. O dat�, atunci, m-am b�it, restul ap� pe dou� pietre, o 
înc�lzeam pe loc �i ne sp�lam a�a. Am avut s�n�tate, am avut zile. 

Vl. P. – Când ie�eam la înso�ire totdeauna ne stimam, dac� nu-i 
stim� unul fa�� de altul, nici nu porneam. Principalul este disciplina. Totul 
depindea de comandant �i de subordona�ii lui. Noi ne stimam. Stimam 
comandantul �i comandant, ne stima pe noi. Astfel era disciplin�.  

I. X. – Rela�iile soldat–soldat? Cu alte cuvinte, era acolo 
dedov�cin�? 

                                                 
235 Ochitor. 
236 Cu ofi�erii. 
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P. F. – Cum s� v� spun? Reguli în armat� nu erau. Eu nu-s de acord 
cu nimeni c� iaca la noi nu era. Pentru c� dac� nu ar fi dedov�cin� regul� în 
armat� nu ar fi la nivelul care ar trebui. Pur �i simplu dedov�cina s� aib� o 
limit�, se stimeaz�. Am fost �i eu tân�r, maladoy, dar am fost �i eu ded �i nu 
zic c� am fost cheie de biseric�. Dac� a trebuit am sp�lat �i podele, a trebuit 
am stat �i în patrul� noaptea în loc de altcineva. Într-adev�r, nu am 
preten�ii. Sunt cazuri, chiar �i în Afghanistan. Eu m-am sculat noaptea s� 
ies afar�, dar el pe mine m� cheam�: Vino încoace! M� duceam la WC, dac� 
eram în Turkmenia, dar acolo dizenteria. Intr� acolo: Bei? Nu beau. Dar de ce 
nu beai? Nu beau... Au început s� m� bat�. M-au �inut noaptea dou� ore �i m-
au b�tut, el sta �i bea dar eu… cu piciorul da în burt�, în stomac. Ca un 
copil, eram fraged, puteam deveni calic. S� nu spui la nimeni. Într-adev�r, eu 
m� uitam la el �i vroiam s�-l plesnesc cu ceva în cap. Erau �i reguli bune. 
Da, într-adev�r, cur��enia e mama s�n�t��ii. Depinde de condi�ii �i unde 
e�ti. Eu în armat� nu am avut cazarm�. Tancul meu era cazarm�, noi tr�iam 
în cort, �i iarn� �i var�. Dou� paturi erau. Eram patru oameni pe dou� 
paturi. Doi dormeau, doi nu dormeau. �i noaptea �i ziua a�a era. Pe mine 
dac� veneau �i m� g�seau f�r� cureaua, nu cureaua era, trebuia s� fie; 
cureaua îmi da voie s� o lep�d �i l-a desc�l�at, dac� considerau c� am înc�lcat 
ceva. Când dormeam, cureaua era lâng� automat, o puneam pe mân� �i 
dormeam cu el. Eu am strigat, au dat comanda dac� ceva trebuia s� d�-i în 
picioare. Eu socot c� era mai r�u când auzea deja încoace când numai este 
dedov�cin�, dar merge un contingent. Unul e mai dezvoltat fizic, unul e mai 
dezvoltat moral, �i acesta care-i dezvoltat moral e mai sl�bu� decât acel care 
e dezvoltat fizic. Dar acesta care e dezvoltat fizic, e Mowgli, cum s-ar zice. 
Poate face lucruri mai bune �i mai concrete ca altul �i el a nimerit între 
oamenii ace�tia, pe el încep s�-l înjoseasc�, nu se uita c�-i din contingentul 
lor. Dedov�cin�, �tii este, dar este �i maladoy, apoi maladoyul trebuie s� aib� 
grij� de cur��enie. De acum între ei se f�cea o selec�ie c� tu dac� e�ti mai 
slab tu ai s� faci. O zi, dou�, trei �i are s�-l distrugi psihic pe soldatul acela. 
Dac� tu e�ti mai slab ca mine trebuie s� fac lucru acela. Eu nu fac c� eu 
sunt ded, nu vreau.  

I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
P. F. – Timp liber nu am avut niciodat�.  
I. X. – Imposibil! 
P. F. – Slujba mergea. 
Vl. P. – Mai sp�lai haine.  
P. F. – Acesta merge pe un grafic. Acolo doar nu-i… un regim 

anumit. În timpul liber ne sp�lam, ne coseam hainele, mai scriam scrisori 
acas�, ne aduceam în ordine uniforma, arma, tot acolo, pu�ca ceea trebuia 
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p�zit�, de dus la locul ei, uns�, înc�rcam, puneam armamentul la locul care 
trebuia. Din partea la hran�. Ne hr�neau dup� posibilit��ile care erau. 
Mâncare la pachet. Acolo mergea unul din b�ie�i în unitate, în batalion la 
cantin� �i aduceau mâncare, felul întâi �i felul doi, ce era.  

I. X. – V-a�i acomodat la condi�iile climaterice? 
P. F. – Relieful e muntos. Din luna ianuarie pân� în aprilie era a�a o 

secet�, era un pic de iarb� verde printre mun�i dar în mai era totul uscat, 
ro�u, c�lduri mari, împrejurul la ki�lakuri mai era natur� verde. Mai erau 
copaci, vie, dar a�a pe dealuri era numai câte un arlâc, era câte un pârâia�.  

Vl. P. – Erau vii. Aveau câte un râu�or, c�lduri puternice. În timpul 
amiezii nu prea da voie s� stai la soare. Nu eram sub copaci, era a�a o 
improviza�ie de umbrel�.  

P. F. – Era pus ceva în unitate care proteja. Era un loc special 
pentru cei din patrul�.  

I. X. – Ce temperatur� era la umbr�? 
P. F. – 40–48. Era �i un banc. Plutonierul îi spune comandantului: 

Tovar��e comandant, ce s� fac, la umbr� sunt 48 de grade? Scoate-o la soare! Dac� 
sunt la umbr� 48, scoate-o la soare. Era cald.  

I. X. – Bun, e cald, dar b�ie�ii vor ap� rece. Cum v� 
aproviziona�i cu ap� rece? 

Vl. P. – Cu ceai fierbinte.  
P. F. – Nou� ne d�deau tablete cu care se dezinfectau microbii, îi 

omorau �i… beai. Dar beai întruna pentru c� organismul cerea. Cum am 
spus. Omul se obi�nuie�te. Eram mai tineri, eram s�n�to�i, puternici, 
energici. Puteam s� îndur�m �i oleac� de sete… acum poate nu am putea-o 
duce, mai greu s� fie, atunci eram copii.  

I. X. – Dar mâncarea unde o p�strau? Erau doar c�lduri mari.  
P. F. – Erau depozite. Erau frigidere �i preg�teau dup� norm�, nu 

ne d�dea ca s� crape burta, cât era bine la un soldat. �i a�a era tot timpul.  
I. X. – Popula�ia civil�, cum erau îmbr�ca�i, unde tr�iau? 
P. F. – Majoritatea cu vit�ritul �i cu agricultura se îndeletniceau. 

Cre�teau oi, c�mile, vaci. Tot a�ez�mântul era lâng� râule�. Ei se puneau pe 
lungimea la râul acela, puneau care oleac� de grâu, care cartofi, care �i ce 
puteau. Tot irigau c� mâinile, nu aveau sta�ii de irig�ri. Azi noi patru am 
oprit canalul acesta, am irigat, pe urm� d�m drumul mai departe, tot a�a, 
to�i se rânduiau �i se alimentau.  

Vl. P.– Cresc vii, la ei în ki�lak. Dukanii f�ceau comer�, ca la pia��.   
Fl. P.– Regiunile unde era mai mult� verdea�� �i ap� se producea 

mai mult. Se ocupau �i cu vânzare pe pia��. Dar a�a majoritatea, m� refer la 
gospod�riile mici, ki�lakuri se ocupau cu agricultura de consum. Din p�cate, 
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nu am fost, nu �tiu. La ei tot e f�cut din lut; gard din lut, casa din lut, tot 
f�cut din lut. În sate a�a era. Dar în ora�e de acum era case mai frumoase �i 
copaci.  

I. X. – Femeile sunt frumoase la ei? 
P. F. – Dar cine s� le vad�, dac� ele erau cu parandja, dar a�a pe care 

le mai vedeai erau frumu�ele.  
Vl. P. – Erau musulmane… 
P. F. – Clar c� la noi �i moldovencele �i ru�tele tot sunt frumoase, 

mai frumoas� decât femeia nu-i nicio floare. Toate la vârsta lor.  
I. X. – Dac� v� aminti�i de vreo opera�ie militar�, cum 

decurgeau?  
P. F. – Nu era cu �antiere. Ei st�teau în dosul la p�re�ii ceia de lut.  
P. Vl. – Acolo nu po�i s� sapi, acolo e piatr�.  
P. F. – Ei st�teau în mun�i. Ei �tiau localit��ile.  
Vl. P. – �tiau toate ascunzi�urile, toate celea. Cine �tie de unde se 

uit� la tine? Chiar �i noaptea ei împu�cau, dac� mai era ceva cu ilumina�ii, 
înc� se mai observa, dar care nu era cu lumina�ii, nu se vedea. Împu�c�turile 
erau, dar de unde… 

I. X. – A�i avut b�ie�i care au murit din deta�ament? 
P. F. – De la mine din unitate au murit doi b�ie�i.  
Vl. P. – Venea o coloan� de-a lor �i coloana sovietic� �i în timpul 

acesta un BMP mergea în întâmpinarea unul la altul. Acolo era un podi�or. 
Trebuia s� dea voie s� treac�, ori unul, ori altul. Afghanii au trecut, dar unul 
din ai no�tri s-a pr�v�lit sub podul acela, s-o r�sturnat ma�ina ceea blindat�, 
o nimerit �oferul la ma�in� în arâc, l-am scos de acolo, el numai dou� 
cuvinte ne-a spus: Mama, mama. Mai mult n-a spus nimic. Am oprit ma�ina 
sovietic� l-am dus la Kabul, acolo când s�-l d�m jos era mort.  

I. X. – Cum aprecia�i metodele folosite de americani în 
Afghanistan? 

P. F. – Sunt de p�rerea c� nu au procedat drept. Femei nevinovate, 
oameni nevinova�i, nu, nu sunt de acord.  
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„AM FOST ACOLO CARNE DE TUN” 

 
Popovschii Fiodor – n�scut în anul 1960, în satul Ghinde�ti, raionul 

Flore�ti. Serviciul militar: 1984–1986. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost 
realizat în 26 mai 2003. Caseta nr. 60/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
F. P. – M� numesc Fiodor Popovschii. M-am n�scut în � 60, în 

localitatea Ghinde�ti, satul �âra. Dup� 8 clase am înv��at la Flore�ti, pe 
urm� am plecat în Undermeche în � 79, în mai, în Ucraina. Acolo am slujit 
jum�tate de an pe urm� ne-am mutat în Muhacio, Centrul militar din 
Tadjikistan. De acolo, pe neprins de veste ne-au spus c� toat� tehnica e 
preg�tit� pentru instruc�iune �i când acolo... nici noi nu am �tiut unde are s� 
ne duc�. Pân� am ajuns ne-au înc�rcat în e�antioane civile �i ne-au dus în 
Termez. Când am ajuns în Termez ne-am oprit. Noaptea am ajuns în 
Termez, ne-au oprit în pustiu, de la sta�ie ne-au luat �i pe urm� ne-au adus 
tehnica, ne-au adus armament, ne-au adus muni�ii. Am �ezut cam vreo 
dou� s�pt�mâni în pustiu. Pân� când ne preg�teau în armat� ne-au spus c� 
plec�m în Afghanistan. Ne-au l�murit ce �i cum �i pe data de 15 februarie, 
la ora 16, am trecut podul cu plutele. De amu ne-am dus în batalion, polk, 
pe urm� ne-au împ�r�it fiecare în mun�i, fiecare la punctul lui, cum se zice, 
un deta�ament de tanchi�ti �i a�a mai departe. Am ajuns la Mazâr-e Šarif, la 
uzina chimic� construit� de ru�i. Am p�zit acolo un timp. Dup� o mic� 
înc�ierare cu basmacii ne-au scos de acolo. Nu st�team într-un loc, noi 
umblam prin mun�i.  

I. X. – Ce tactic� de lupt� foloseau du�manii în mun�i? 
F. P. – Du�manii… noi nu eram atunci înc� preg�ti�i, a�a �i a�a. Noi 

nu în�elegeam, el mergea cu sapa în spate �i putea s� atace, îmbr�ca�i în 
halate, nu �tiai care-i prieten �i care-i basmak. Era destul de greu. Nu �tiai de 
cine s� te p�ze�ti! Noaptea împu�cau, a doua zi veneau cu drapelul ro�u… 
Ultima oar� am fost la un punct. Noi p�zeam drumurile la Konduz. 
Geni�tii f�ceau drumul la Fayzabad, era de la Konduz la Fayzabad �i toate 
podurile erau aruncate în aer. Geni�tii le reparau, dar noi le p�zeam. A�a a 
fost pân� la Fayzabad. Ziua f�ceam, iar noaptea totul era aruncat în aer. La 
urm� ne-am întors to�i. E mult de povestit. De aici m-am eliberat în � 81, 
mai.  

I. X. – Ce ne pute�i spune despre militarii afghani?  
F. P. – Aveau tehnic� veche ruseasc�, tancuri de pe timpul lui Petru. 

Dar basmacii aveau armament foarte bun. Cu lunete, winchester american. 
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Eram lâng� armata afghan�, care f�r� noi nu f�cea niciun pas. Era slab�, 
slab înarmat�, nici nu aveai chip. Dac� nu-i place se duce în mun�i la ai lui, 
pe ei nu-i în�elegeai… nu puteai în�elege. Dar a�a armata lor era înarmat� ca 
�i sovieticii. Aveau tehnic� veche ruseasc�, de pe timpul lui Petru I. Era 
slab�, r�u înarmat�, nu avea nicio configura�ie. Dar a�a armata lor era dotat� 
la fel ca �i cea sovietic�. Ni�te BTR-uri vechi…. Ni�te automate utilizate în 
luptele de partizani, în general – totul era de sorginte sovietic�. Ulterior, mai 
povesteau b�ie�ii, le-au mai dat ai no�tri. A fost situa�ii când s-au dat din 
partea basmacilor. Pe urm� ai no�tri au f�cut o farfal� în ei. Situa�ia de lupt� 
era grea prin mun�i. Nu �tiai din care parte s� te p�ze�ti, din fa�� din spate. 
În orice caz, dar a�a realitatea a fost.  

I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut în armat�? 
F. P. – Operator-mecanic. Am c�zut �i în curse.  
I. X. – Desf��ura�i subiectul.  
F. P. – Nu prea iubesc s� povestesc… când s� ie�im dintr-un punct. 

Dup� o s�pt�mân� plecam dup� produse, provizii. Luam ca de obicei un 
BMP. Am fost urm�ri�i de spionajul lor, care lucreaz� foarte bine. Ne-a dat 
coordonatele c� vine o coloan� de 40 �i ceva de ma�ini. Era un drum minat 
din dou� p�r�i. Era un râu. Primul tanc a explodat. A r�mas la o parte o 
bucat� din tanc. În al doilea a fost r�nit mecanicul dar a sc�pat. Eram câteva 
ma�ini de tonaj mare. Noi am ie�it înaintea coloanei, nu s-au a�teptat c� noi 
vom veni… credeam c� dac� e coloan� vom merge încet. Am mers mai 
repede �i am nimerit noi înaintea lor. Coloana a fost oprit� noaptea �i au 
aprins toate ma�inile. S-a încercat salvarea solda�ilor. Un proiectil a nimerit 
direct într-un mecanic �i acela a fost omorât pe loc, a ars. Când l-am v�zut, 
ardea… I-am v�zut numai picioarele. Ne în�du�eam �i noi. Am trecut 
drumul la al�i b�ie�i, acolo erau trei ma�ini arse: B�ie�i, ajuta�i s�-l scoatem pe 
mecanic. În timpul acesta explozii �i… Comandantul ne-a spus s� ne 
împr��tiem, dar nu ne puteam concentra. M-a r�nit odat�, a doua oar� m-au 
r�nit. Pe to�i i-au luat de acum, a venit la ajutor, dar de acum gata… Au fost 
jertfe mari atunci, mul�i r�ni�i. Am fost la spital ne-au dat primul ajutor 
medical. �i ne-au dus în polk. Am stat o lun� de zile �i apoi ne-au mutat în 
unitatea mea �i mai departe am dat b�taie.  

I. X. – Nu v-au dat niciun ordin pentru aceast� opera�ie? 
F. P. – Atunci nu se da nimic. Atunci se spunea c� solda�ii sovietici 

beau ceai. Ajutor interna�ional, ar�tau la televizor cum solda�ii beau ceai. Îmi 
venea s� iau televizorul acesta �i s�-l trântesc în p�mânt. Pe urm� au început 
a veni �i trupuri neînsufle�ite Laleaua neagr�. E mult de povestit dar… 

I. X. – Despre popula�ia b��tina��, cum v-au întâmpinat 
acolo, cu flori?  
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F. P. – Dup� cum ne-au spus �i dup� cum am observat �i eu…, în 
mun�i era un b�trân cu barb� alb�, care ne-a întâmpinat cu talger �i noi nu 
�tiam ce s� lu�m, dar erau cei din armata afghan� �i ne spuneau: Lua�i �i 
mânca�i, dac� nu mânca�i îi jigni�i. Erau fructe uscate, foarte gustoase. Mergeam 
to�i �i luam câte o mân�…, dar dac� i-ai sup�rat, se vor r�zbuna, vor muri, 
dar se vor r�zbuna. Iat� a�a erau. L-ai atins, nu uit�, nu iart�. A�a-i �i în 
Cecenia. Ne duceam undeva în vizit�, cu militarii afghani, ne serveau cu 
palan237, dar nu am avut cu ei leg�turi de aproape. A�a din observa�ii. Atunci 
era numai începutul, pe urm� s-a complicat situa�ia. 

I. X. – Au fost cazuri de dezertare? 
F. P. – Dezertare? La noi nu a fost. Dar a fost în alt batalion un caz. 

El pur �i simplu s-a dus la dukani, ca s�-�i ia �ig�ri, una alta, �i a avut loc o 
ambuscad�. Pe urm� a disp�rut. Am uitat familia lui, probabil Petrov. A 
c�zut la o band�. Mi-au spus prietenii care au r�mas dup� mine, c� unul din 
ai no�tri, Mi�a Bulat, s-a auzit pe urm�, c� el a r�mas ca instructor la 
afghani, la basmaci. 

I. X. – Apropo, a�i auzit atunci de Ahmad Shah Massoud? 
F. P. – Atunci nu. Noi primii am intrat. Dup� desantnici, am intrat 

noi. Nu pot spune nimic pentru c� nu �tiu.  
I. X. – Dar cazuri de prizonieri? 
F. P. – La noi, cât am slujit eu, la noi nu a fost niciun prizonier.  
I. X. – Cazuri de sinucideri… 
F. P. – Au fost doi s-au dus într-un sat �i s-au b�tut joc de o familie, 

i-o ucis �i mergeau prin sat, iaca ce f�ceau solda�ii ru�i. �i au fost împu�ca�i 
din pricina solda�ilor ru�i. Cazuri de sinucidere nu a� spune. Se împu�cau 
singuri, din neaten�ie, nu erau deprin�i cu armele. Erau mul�i care nu mai 
vroiau s� slujeasc�. La început e greu, pe urm� te obi�nuie�ti, c� nu ai 
încotro. Dar a�a b�ie�ii au fost de treab�. B�ie�ii de la noi s-au �inut în 
batalionul nostru.  

I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er? 
F. P. – Era de conducere, cu disciplin�, disciplina era la nivel. 

Depinde �i de situa�ie, unde ne aflam, eram prin mun�i nu mai era ordinea 
de diminea�� conformat� la protocol. Eram de serviciu. Dar nu prea aveai 
când, st�team oleac� �i iar��i în mun�i. Nu �edeam locului. Odat� 
comandantul companiei a fost r�nit în mân�, l-au luat �i l-au dus �i pe el, 
înapoi nu a mai venit. Au fost multe cazuri. Scriau minciuni acas�.  

I. X. – Dar oricum era cenzura, nu mai trimiteau to�i scrisorile 
acestea? 

                                                 
237 Mâncare tradi�ional� afghan�. Este preparat� din orez cu carne de oaie, la care se mai adaug� 
stafide sau felii de portocale. Un fel de pilaf. 
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F. P. – Scriau acei care nu au fost niciodat� la opera�ii. Scriau c�-i 
greu, c� scriu cu sângele lor. Când acolo s-a constatat el era scrib în polk, el 
nici nu a v�zut praful de pu�c�. Erau cazuri de astea, dar erau prostii. Chir 
s� fie a�a, c� nu scrii acas�. Eu am fost în spital �i nu a �tiut nimeni. Nu le-
am scris niciun cuvânt acas�.  

I. X. – Rela�iile dintre solda�i? Dedov�cin� era? 
F. P. – Nu a� zice c� î�i b�teau joc cum era în Soiuz, nu era chiar 

a�a. Acolo nu erau din ��tia. Sau poate se temeau, te duceai la opera�ii �i nu 
mai veneai. Era cu totul o alt� stim�. Îl stimai c�-i un pic mai în vârst�. Nu 
�tiu în alte p�r�i, dar la noi nu era dedov�cin�. Pur �i simplu îl respectai. C� 
este mai mare ca tine.  

I. X. – Cum v� hr�neau în Afghanistan? 
F. P. – Nu �tiu cum în polk dar pe noi la post ne hr�neau bine. 

Uneori se ridica un vânt, c� nu puteai mânca. Am fost în situa�ia în care am 
stat la post dou� s�pt�mâni, f�r� mâncare. Beam ap� �i ni�te f�in�. Nu 
puteau ajunge avioanele cu provizii. A�a ne dau bun� mâncare. Cam uneori 
cu întreruperi, se mai întâmpl�. Dar a�a a fost �i pâine alb�, �i pâine neagr�, 
unt, carne. Din partea mânc�rii la noi nu erau probleme. Ruskii Ivan e 
deprins cu de toate.  

I. X. – Condi�iile climaterice din Afghanistan, cum v-a�i 
acomodat la ele? 

F. P. – În mun�i – frig, la poalele mun�ilor – jucam volei cu echipa 
afghan�. În mun�i z�pad�, dar la poalele mun�ilor – cald. Aveau �i insola�ii, 
dar pe urm� s-au adaptat b�ie�ii. E cald.  

I. X. – Ce animale erau în Afghanistan? 
F. P. – C�mile, m�gari, �erpi, scorpioni, vite, oi. Porci acolo nu am 

v�zut.  
I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie dup� ce a�i 

venit din Afghanistan? 
F. P. – Am devenit mai nervos. Acum m� mai re�in, dar deodat� a 

fost mai greu. Pe urm� te obi�nuie�ti cu toate. Dac� �i-a intrat în memorie 
nu se uit� cu una, cu dou�. Mai ales dac� te-a luat din cuib �i te-au b�gat în 
r�zboi. Am fost acolo carne de tun. B�ie�i neînv��a�i. Nici tu preg�tire, 
nimic. Dar acei tineri, în general… Comandantul regimentului spunea c� nu 
d� 50 de tineri pe unul mai cu experien��… cu vremea te obi�nuie�ti. La 
urm� ne-am obi�nuit de parc� a�a trebuia s� fie.  

I. X. – Au folosit o tactic� bun� americanii în Afghanistan? 
F. P. – Eu a� spune c� nu a trebuit nici ai no�tri s� se vâre, dar nici 

ei. Cineva a avut venit din r�zboiul acesta, dar cui trebuie pentru 13 300 
solda�i c�zu�i? Pentru ce, se pune întrebarea? Nici ai no�tri nu au f�cut bine 
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c� nu trebuiau s� se vâre, s� r�mân� atâ�ia orfani. Dar SUA tot a�a ca �i noi 
nu trebuia s� se bage, trebuia prin alte metode. Prin tratate. Nu accept 
metoda aceasta. În general nu ar trebui s� fie r�zboaie pe lume. Trebuie s� 
uit�m de asta. Dar cu p�rere de r�u continu�. Cineva trage foloase din 
acesta, dar cineva… moare.  

I. X. – Un eveniment care vi s-a întip�rit cel mai mult în 
memorie din Afghanistan? 

F. P. – Prima lovitur� de foc, pe urm�, când am fost încercui�i. 
B�ie�ii au plecat în cercetare �i ne-au spus c� iaca, cutare e împu�cat �i unul 
r�nit. Nu �tiam ce ne a�teapt�, credeam c� doar a�a merge lupta. Dar pe 
urm� ne-am maturizat. Aveam alt� minte. Mai serio�i. Multe evenimente, 
dar cel mai bine s-a re�inut primul botez de foc.  

I. X. – Am uitat s� v� întreb ce v� spunea la lec�iile politice 
despre acest r�zboi? Dac� era conving�tor mesajul politrukului? 

F. P. – Pur �i simplu ne spunea ce-i spunea �i lui ce s� ne spun�. 
Totul era de sus. Pe urm� ne-am dat seama de realitate, dar atunci credeam 
c� a�a �i este. Noi ap�r�m interesele ��rii. Noi ca solda�i ne-am f�cut 
datoria. Soldatul trebuie s� îndeplineasc�. Noi ne îndeplineam misiunea.  
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„NORA A DAT NA�TERE UNUI RUSTAM, 

IAR EU AM ÎNMORMÂNTAT UN RUSTAM” 
 

Purice Alexandra – mama locotenentului superior Rustam Rustaveli 
Abdulin, c�zut în Afghanistan. A fost contabil-�ef la Ministerul Agriculturii al 
RSSM. La data interviului era pensionat�. Interviul a fost realizat în 7 decembrie 
2001. Caseta nr. 5/II. 

Abdulin Rustam Rustaveli (1960–1985) – n�scut în ora�ul 
Olone�i, RASS Karel�. Absolvent al �colii Medii nr. 59 din Chi�in�u. A 
terminat �coala Militar� Superioar� de Avia�ie din Harkov. În Afghanistan a 
efectuat serviciul militar ca tehnician de bord. La 22.01.1985, în timpul unui 
zbor de lupt�, avionul locotenentului-major Abdulin a fost lovit în plin de o 
rachet�, iar echipajul a ars de viu. În aceea�i zi, so�ia i-a n�scut un fiu – 
Rustam238. 

 
A. P. – Am primit în�tiin�area despre moartea fiului la serviciu. 

Nora a n�scut chiar în aceea�i zi când a murit fiul meu. Când am v�zut 
adeverin�a de deces mi-am pierdut cuno�tin�a. A venit nora acas� am 
întrebat-o ce a n�scut �i cum l-a numit pe nou-n�scut. Nora a zis: mam�, cum 
s� nu-l numesc Rustam, am hot�rât s�-l numesc Rustam. Ultimele lui dorin�e în 
cazul în care se va întâmpla ceva: s� fie înmormântat numai de mama �i 
numai la Chi�in�u, dac� se va na�te un fiu s� se numeasc� Rustam, a�a l-au 
�i numit – Rustam. �i înc� ceva, prin anumite c�i a dus cu el acolo un câine. 
Câinele zbura cu el, cum numai trebuia s� aib� o curs� fugea dup� el. În 
ziua când el a murit, câinele nici într-un fel nu vroia s� zboare cu avionul, 
b�ie�ii au prins-o, au adus-o în avion nu se închidea u�a (au povestit deja 
prietenii lui Rustam), câinele a fugit din avion. A sim�it pr�bu�irea 
avionului. �i de aici o alt� dorin��, de a avea în grij� câinele.  

Nora a dat na�tere unui Rustam, iar eu am înmormântat un Rustam. 
De câine am avut eu grij�, a murit de b�trâne�e �i pe el l-am îngropat. Nu 
am avut numai o durere, so�ul meu a fost �i el aviator, a suferit �i el o 
catastrof�, dup� 11 ani, în 1985, a c�zut avionul fiului. A fost ceva groaznic. 
Am r�mas singur�. Nepotul seam�n� foarte mult cu taic�-s�u, lini�tit, 
re�inut… Toat� via�a mi-am pus o speran�a c� voi avea un sprijin, acum nu 
mai am pe nimeni… Citea foarte mult, a înv��at foarte bine în �coal�. Tata 
lui Rustam era pe linie patern� t�tar iar pe linie matern� – georgian. Tat�l 

                                                 
238 Vezi Olga C�p��in�, op. cit. 
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meu era polonez, iar mama – ucraineanc�. Rustam avea sânge amestecat. A 
avut o s�n�tate de fier… 
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„AFGHANISTAN E �AR� MINUNAT�, INTRI  

ÎN KI�LAK �I DE-ACOLO NU MAI IE�I” 
 

Rabadja Daniel Constantinovici – n�scut în anul 1964, în ora�ul 
Basarabeasca. Serviciul militar: 1982–1984. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a 
fost realizat în 27 mai 2003. Caseta nr. 60/II. 

Cârci Nicolae – n�scut în anul 1967, în raionul Ceadâr-Lunga. 
Serviciul militar: 1986–1988. În Afghanistan a activat în serviciul de cercetare. 
Interviul a fost realizat în 27 mai 2003. Caseta nr. 60/II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
D. R. – M� numesc Rabadja Daniel Constantinovici, m-am n�scut 

în 1964. M-au recrutat de la Comisariatul Militar din Basarabeasca. Sunt 
n�scut în Basarabeasca.  

I. X. – În ce an a�i fost încorporat în armat�? 
D. R. – M-au încorporat în armat� în anul 1982, în luna septembrie. 

Ne-au petrecut la tren cu muzic�. Am ajuns la Kerci. În Kerci 2 s�pt�mâni 
ne-au re�inut. Într-o bun� zi ne-au îmbr�cat, ne-au tuns la zero, ne-au 
a�ezat în tren �i am plecat în Armenia, acolo am f�cut instruc�ia militar�, 
carantina. Am efectuat un mar� de 500 km. De acolo în Erevan, din Erevan 
în Du�anbe–Termez, cu trenul.  

I. X. – Cum a�i aflat c� ve�i efectua serviciul militar în 
Afghanistan?  

D. R. – Am aflat aproape de la instruc�ie. Când ne-au adus ne-au �i 
îmbr�cat... Din Kerci ne-au luat mai departe. Când am ajuns în Armenia, 
am efectuat carantina, acolo am �i aflat. Am r�mas acolo vreo 200, ceilal�i 
au plecat. Dup� 2 luni ne-au îndreptat spre Erevan cu avionul, de acolo 
Du�anbe–Termez. Acolo în corturi �i înnoptam. În ziua urm�toare cu 
avionul ne-au îndreptat în Afghanistan.  

I. X. – Unde tr�ia�i?  
D. R. – În corturi. Batalionul se ocupa cu înso�irea coloanei în Pul-

i-Khumri… �i mai participam �i la ac�iuni militare. �in minte când am 
nimerit acolo am fost în Mazâr-e Šarif. Dup� Mazâr-e Šarif au urmat �i 
altele.  

I. X. – Cum se desf��urau aceste ac�iuni militare? 
D. R. – Eu transportam snareadî239. 

                                                 
239 Proiectile, obuze. 
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I. X. – Care func�iune este cea mai periculoas� în 
Afghanistan? 

D. R. – Acolo pentru to�i este periculos. Gloan�ele nu aleg. Ma�ina 
se consider� un lucru mobil. �i pentru genist e periculos. De fiecare dat� pe 
aceea�i urm� nu se poate merge. Poate acesta e drum, dar poate c� nu. Erau 
�i geni�ti �i câini, de toate erau. Mina italian� putea fi depistat� de câine, 
spre exemplu. Se întâmpla c� drumul a fost verificat, iar cineva s-a ab�tut 
un pic �i gata.  

I. X. – Rela�iile cu armata afghan�? 
D. R. – Ne întâlneam deseori. Comunicam normal.  
I. X. – Rela�iile cu popula�ia b��tina��? 
D. R. – Nici nu �tiu dac� era popula�ie civil�! Se spunea a�a: ziua cu 

sapa iar seara cu automatul.  
I. X. – Cum v-a�i acomodat la clima lor? 
D. R. – Clima era normal�.  
I. X. – Ce boli erau r�spândite? 
D. R. – Am fost bolnav de hepatit�. M-am lecuit în Uniune. Era 

r�spândit� �i dizenteria. Dup� tratament am venit acas�, m-am odihnit un 
pic �i m-am îmboln�vit de malarie. Mai târziu m-am lecuit aici, în Chi�in�u.  

I. X. – Rela�iile dintre solda�i �i ofi�eri? 
D. R. – Erau rela�ii bune. Mi se pare c� în Uniune era mai aspru 

decât acolo. Normal.  
I. X. – Dar cum decurgeau rela�iile dintre solda�i? 
D. R. – F�r� dedov�cin� nici nu putea fi. Nu-i armat�, dac� nu este 

dedov�cin�.  
I. X. – Specificul din Afghanistan? 
D. R. – Era o diferen�� cu cea din URSS. Acolo nu �i se indic� ce s� 

faci, fiecare �tie ce are de f�cut. F�r� aceasta nici nu putea fi. În baza 
dedov�inei se �inea toat� armata. Atât în Uniune, cât �i acolo.  

I. X. – Chiar �i la ofi�eri era dedov�cin�.  
D. R. – Era. Ei sunt ca �i noi. Dac� am ajuns în Afghanistan o parte 

din timp sunt duh, dup� jum�tate de an este maladoy. Cum era la noi a�a era 
�i la ei. Dup� care este cerpak. Dup� care e dedu�ka. Dup� care este civil. Ei 
tot doi ani se afl� acolo. Dac� el vrea poate r�mânea acolo. Dac� nu poate 
s� se elibereze.  

I. X. – Erau narcotice în Afghanistan? 
D. R. – Se vindeau acolo ca �i pâinea. Cine a dorit s� încerce, a 

încercat. Dar cine nu a încercat, nu a încercat. Poate c� era folosit din 
simpla curiozitate. Dar poate c� pentru cineva era un obicei. A încercat �i ia 
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pl�cut. Dar la opera�ii nu era folosit. Poate c� în timpul Marelui R�zboi 
pentru Ap�rarea Patriei se da o sut� de grame de votc�.  

I. X. – Nu era periculos s� faci cump�r�turi în dukani? 
D. R. – Noi eram bine aproviziona�i. Fiecare aveam dup� ajunsuri. 

În rest fiecare î�i alege de unde �i poate. Acolo de unul singur era periculos 
s� te plimbi: Afghanistan strana ciudes za�el v ki�lak i tam iscez…240 Iei o �igar� 
de narcotic, tragi un pic din ea �i pare c� te relaxezi. Dar s� faci abuz deja 
nu-i bine. De obicei era mai r�spândit printre popoarele asiatice, dar erau �i 
printre ru�i.  

I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre sentimentul fricii în 
Afghanistan? 

D. R. – �i-i fric�, mai ales în primele zile. Primele zile când ai 
nimerit acolo. Dup� care te obi�nuie�ti. �i se spune c� ceea ce vezi s� nu iei. 
Vezi ceva pe drum dar nu trebuie s� iei. Nimic nu trebuie s� iei. Cineva a 
luat un diplomat �i a r�mas f�r� mân�.  

I. X. – Ce metode împotriva fricii mai erau uzuale? S� zicem, 
o sut� de grame de votc�… 

D. R. – Care votc�… în primele zile, ce acolo… primele zile �i-i 
fric�, dar pe urm� te obi�nuie�ti. Ca �i cum a�a ar trebui s� fie. Poate �i ceva 
narcotice. În primele zile parc� �i-i dor �i de cas�, dar mai târziu trece. Aici 
uneori mi-a fost mai greu decât acolo.  

I. X. – Au fost cazuri de dezert�ri? 
D. R. – În batalion au dezertat.  
I. X. – Dar în prizonierat au nimerit? 
D. R. – Luau prizonieri. Au fost cazuri…  
I. X. – Ce îmi pute�i povesti despre armata aliat�? 
D. R. – Când vedeau câ�iva oameni de-a lor r�ni�i îi luau �i fugeau 

de la opera�ii.  
I. X. – Cum petrecea�i timpul liber? 
D. R. – Îl petreceam de obicei în polk. Vara, de obicei e cald. 

Prânzul. �edeam în corturi pân� seara. Mai �edeam la pove�ti, la o �igar�, 
deseori cu ofi�erii.  

I. X. – Erau concerte acolo? 
R. D. – Au fost concerte. A interpretat Ala Pugaciova. A fost de 

câteva ori. Au fost arti�ti, mul�i arti�ti au fost. Pieha, Pugaciova. A fost 
ansamblul Golubâie Beretî. Din Leningrad au fost. De lâng� Moscova au fost.  

I. X. – Era televiziune acolo? 
D. R. – S-a improvizat ceva. Se montau filme în aer liber.  

                                                 
240 Afghanistan e �ar� minunat�, intri în ki�lak �i de-acolo nu mai ie�i. 
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I. X. – Ce filme v� ar�tau acolo? 
D. R. – Filme sovietice. Produse de „Mosfilm”.  
I. X. – Filme pornografice a�i v�zut? 
D. R. – Eu numai o dat� am v�zut pornografie �i atunci 

întâmpl�tor.  
I. X. – Mai ave�i ceva de ad�ugat la capitolul timpul liber? 
N. C. – La ora 5 diminea�a, de�teptarea. Gimnastic� pân� la ora 6. 

Fug�, gimnastic� u�oar�… Dup� care urmeaz� dejunul. Era �i o camer� 
special� pentru instruc�ia militar�. Dup� care ne odihneam. Dup� mas� 
aveam preg�tirea de tragere la �int�. Mai scrii câte o scrisoare acas�. Aveam 
un prieten pe care uneori îl vizitam, mai st�team de pove�ti.  

I. X. – O întrebare pur b�rb�teasc�. Erau femei în 
Afghanistan? Putem vorbi despre prostitu�ie? 

D. R. – Nu era acolo. În centrele medicale erau femei. Femei erau la 
centrele militare. Erau în buc�t�rie. Era un magazin unde lucra o femeie. 
Tân�r�, nec�s�torit�.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie dup� ce a�i 
venit din Afghanistan? 

D. R. – Am venit acas�. Nu aveam unde lucra. Dup� care m-am 
angajat. �i via�a �i-a luat ce-i a ei.  

I. X. – Ce dori�i s� mai ad�uga�i? Cea mai puternic� impresie 
din Afghanistan? 

D. R. – S� tr�ie�ti se poate ori�iunde. Dar trebuie s� �i po�i.  
I. X. – A�i dori s� v� întoarce�i din nou în Afghanistan? 
D. R. – Dup� ce am venit acas� parc� m� atr�gea s� revin înapoi 

acolo.  
N. C. – Cu condi�ia ca s� fie aceia�i b�ie�i.  
D. R. – Da, într-adev�r, s� fie acela�i colectiv. De altfel erau mul�i 

din Moldova. În deta�amentul nostru erau pân� la 50 de b�ie�i.  
I. X. – Sub aspect comparativ cum privi�i r�zboiul dus de 

americani în Afghanistan? 
D. R. – Au bombardat, au bombardat �i f�r� niciun sens. Noi mai 

selectam unde bombardam, iar ei au bombardat totul de la o parte la alta. �i 
nimic nu au demonstrat. Înainte a fost colonie englez�, iar acum vor s�-�i 
fac� lor o colonie.  

I. X. – A�i mai dori ceva ca s� ad�uga�i? Cum poate fi privit 
r�zboiul din Afghanistan? 

D. R. – Eu cred c� a fost o gre�eal� politic�. 
C. N. – Dac� nu intrau ai no�tri intrau americanii. A�a ne-au 

l�murit.  
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D. R. – Primii b�ie�i care au intrat acolo povesteau c� avioanele 
noastre au aterizat �i au ap�rut îndat� cele americane. Dac� nu aterizau ai 
no�tri pe aerodrom, aterizau al�ii. Altfel nici nu putea fi. �i politica poate c� 
era cu totul alta. Am tr�it în comunism, dar c�utam comunismul. Acolo 
erau multe haine ieftine. Cât ai dat tu pe blugii ��tia? 

I. X. – Vreo 120 lei. 
D. R. – Dar cu zece ruble de ale noastre puteau cump�ra o duzin� 

de blugi. Dar în URSS costau cam 70 de ruble.  
 
 
 

330 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

 
„AVEAM O SINGUR� DORIN��, CA S� VIN ACAS�  

�I S� BEAU AP� DE LA FÂNTÂN�” 
 

Râbac Ivan – n�scut în 1966, în raionul Glodeni. Serviciul militar: 
1984–1986. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost realizat în 29 noiembrie 
2002. Caseta nr. 46/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare… 
I. R. – Râbac Ivan Vasilevici. 
I. X. – Din ce localitate sunte�i �i în ce an v-a�i n�scut? 
I. R. – Din raionul Glodeni, n�scut în anul 1966.  
I. X. – În ce an a�i efectuat serviciul militar în Afghanistan? 
I. R. – În anul 1984, în mai.  
I. X. – În ce condi�ii a�i ajuns în Afghanistan? 
I. R. – Eram un batalion de destina�ie special�, ini�ial era în Uniunea 

Sovietic�, o dat� pe lun� veneam în Uniunea Sovietic� la aprovizionare 
pentru câteva zile, mai apoi, din cauza contrabandei, nu ne se permitea s� 
venim în Uniunea Sovietic�. M-am eliberat în anul 1986, în august. Duceam 
muni�ii. Eram în prima companie, compania noastr� ducea numai muni�ii, a 
doua – produse alimentare, a treia – c�rbune. Mi se pare c� era mai u�or 
decât acas�.  

I. X. – De ce? 
I. R. – … 
I. X. – Ce îmi pute�i povesti despre opera�ii militare, dac� a�i 

participat? 
I. R. – Erau a�a bancuri… am avut deplas�ri în tot Afghanul 

duceam muni�ii, iar a treia companie ducea c�rbune numai în Pul-i-Khumri. 
Odat� i-au trimis în Kabul, ca s� duc� c�rbune, �i într-o trec�toare au fost 
supu�i unui atac, un CP241. Din Ta�kent a venit o comisie ca s� verifice, cum 
prima companie merge ori�iunde �i nu-s împu�ca�i, iar a treia odat� au ie�it 
în Kabul �i atunci i-au împu�cat zampolitul a zis: Cum s� fie prima companie 
împu�cat�? Ei vând duhurilor cauciucuri, motorin�, de ce s�-i împu�te? �eful din 
Ta�kent n-a în�eles �i întreab�: Dar cei din compania a treia nu vând �i ei 
cauciucuri? Asta, ca un fel de glum�?  

I. X. – Ce v� povestea zampolitul la lec�ii? 

                                                 
241 Cerezvucianaia polojenia – situa�ie excep�ional�.  
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I. R. – La noi era ca �i acas�. Nu apar�ineam armatei, în condi�ii de 
cas�. Diminea�a ne de�teptam. În deplas�ri, la desc�rc�ri, înc�rc�ri – 
condi�ii de cas�.  

I. X. – Au fost cazuri de dezert�ri? Din reprezentan�i ai c�ror 
na�ionalit��i? 

I. R. – Au fost. Erau acolo diferi�i – moldoveni, ru�i.  
I. X. – Au nimerit cineva în prizonierat? 
I. R. – Nu, la noi nu au fost a�a cazuri.  
I. X. – Rela�iile soldat–ofi�er? 
I. R. – La noi nu erau diferen�ieri. Nu era titulatura: Tovar��e 

locotenent. Pur �i simplu locotenent Boris. Tr�iam to�i ca fra�ii. 
I. X. – Cum v� hr�neau acolo? 
I. R. – La noi în privin�a hranei a fost r�u, la noi în batalion. 

Prietenul meu care a slujit în Konduz, ne întâlneam deseori, în fiecare lun�, 
m� aprovizionam de la el cu produse, la ei cu hrana era mai bine, dar la noi 
mai prost. Mai aveam un prieten, cu care înv��asem împreun�, cu unul din 
unitatea aceea militar�, el aduna un sac de alimente �i eu. Fiecare aveam 
câte un prieten. Mi se pare c� în armat� era mai simplu de supravie�uit decât 
acas�.  

I. X. – Ce rela�ii erau între solda�i? 
I. R. – La noi erau bune, de companie, nu a fost dedov�cin�. 
I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
I. R. – Cum crezi era timp liber? La noi nu era timp liber.  
I. X. – Scria�i scrisori? 
I. R. – Am scris trei scrisori. Nu prea îmi place s� scriu. Nu prea 

aveam nici timp s� scriu. Înc�rcarea–desc�rcarea, repara�ia ma�inii. Repari 
ma�ina ca s� nu se întâmple ceva pe drum. Pe urm� descarci �i gata.  

I. X. – Cum erau preg�ti�i duhii sub aspect militar? 
I. R. – Oameni pa�nici… 
I. X. – Despre armata aliat� ce-mi pute�i povesti? Preg�tirea 

lor militar�? 
I. R. – Oameni ca �i noi. Îns� la noi preg�tirea militar� era mai 

bun�. 
I. X. – Cum v-a�i adaptat la clima lor? 
I. R. – U�or. Nici n-am observat.  
I. X. – Ce viet��i sunt acolo? Nu a�i avut probleme cu ele? 
I. R. – Nu aveam nicio fric�. Ca �i cum m� aflam acas�. Aveam o 

singur� dorin��, ca s� vin acas� �i s� beau ap� de la fântân�. Asta am dorit 
cel mai mult, pentru c� apa acolo nu este atât de bun�. 

I. X. – Rela�iile cu popula�ia civil�.  
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I. R. – Ne stimau.  
I. X. – Un moment care vi s-a întip�rit cel mai bine în minte. 
I. R. – Odat� ne-au dus la un spital militar, în Jallalabad. Acolo ne-

am odihnit dou� s�pt�mâni. Cum ne-am odihnit? Am terminat deplasarea �i 
ne-au dus pu�in la odihn�. Am venit pe timp de iarn� iar acolo e cald, de 
Anul Nou ne sc�ldam în râu. Ca �i un fel de sanatoriu, în � 85, mi se pare sau 
� 86. Ne-am odihnit bine. Dou� s�pt�mâni ne-am bronzat, sc�ldat.  

I. X. – Cum v-a�i adaptat acas�, dup� r�zboi? 
I. R. – Pe sora unii o invidiau: A venit fratele din armat�. Iar sora zicea: 

Parc� e un neghiob, �ede, nimic nu zice. Eu m� sim�eam bine. 
I. X. – Pân� atunci tot era�i t�cut? 
I. R. – Nu �tiu, eu m� sim�eam bine.  
I. X. – P�rerea dumneavoastr� despre atacurile lansate de 

americani în Afghanistan? 
I. R. – Nu vor reu�i nimic. Va fi numai mai r�u. Asta-i, va fi mai 

r�u.  
I. X. – Cum a�i sesizat mentalitatea, psihologia afghanilor? 
I. R. – Sunt r�ma�i în urm� dup� nivelul de via��. �i chiar sunt cu 

mult r�ma�i în urm�. Aveam un cunoscut, au cump�rat produsele lor, un 
om de treab�. Un fel de businessman, dukan.  

I. X. – Avea�i încredere în ei? 
I. R. – Da, nici nu ne venea în cap. Copiii vând acolo copturi 

diferite, înghe�at�. Nici nu ne venea în cap. �in minte, la prima deplasare 
am venit în Pul-i-Khumri, bacheii alergau: înghe�at�, înghe�at�! Era o c�ldur�, 
vreo 50 grade. Înghe�at�, dore�ti? Dar de unde bani? E prima deplasare. Nici 
bani, nimic. Duceam lemn. Deschid fereastra de la ma�in� �i-mi propun s� 
vând un druc. Eu zic: pleac� de aici, p�r�se�te-m�! El nu se d� b�tut, se vede c� 
e un duh. Îmi zice: vinde-mi un druc. Eu îi zic: nu vând nimic. El îmi zice: vrei, î�i 
vând înghe�at�? Eu exclam: ah, înghe�at�! Eu numai m-am gândit, dar el în�fac� 
un druc �i când o ia la fug�. Vai de mine! Pe urm� scoteam automatul �i 
cine se apropia îl speriam. Din mers î�i scoteau oglinzile de la ma�in�. �i-s 
mici acolo, câte 5–6 ani. Mergi �i din mers �i le �i �terpelesc, mergi doar 
înceti�or, iar din mers ba î�i �terpelesc o pies�, ba oglinda �i-o sustrag. Pe 
urm�, am început s� le ar�t�m c� avem �i automate periculoase. La o mic� 
demonstrare fugeau îndat�.  

I. X. – Ce metode de contraagita�ie foloseau adversarii de 
r�zboi?  

I. R. – Interpretam cântece, povesteau diferite pove�ti. Mi se pare 
c� acolo, nu �tiu cum, era mai simplu. Dar aici…  
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„MAI DEGRAB� AICI M� TEM, DAR ACOLO NU AVEAM 

TREAB�” 
 

Sava Nicolaevici – în Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost realizat 
în 25 noiembrie 2002. Caseta nr. 43/II. 

 
I. X. – Despre ucebk�, ce pute�i povesti? 
S. N. – … 
I. X. – Cum a�i aflat c� ve�i face serviciul militar în 

Afghanistan? 
S. N. – �tiam to�i c� acolo ne vom duce, înc� de când ne-am pornit 

de acas�, �i în carantin� am sim�it. Acolo ne-au spus.  
I. X. – N-a�i f�cut DOSAF-ul? 
S. N. – … da, când ne-am dus de aici, eram �oferi. Am f�cut 

cursurile Molodovo boi�a. �oferia �i mai departe, înainte.  
I. X. – Cum a�i ajuns în Afghanistan? 
S. N. – Cum? S-au dus prima parte, pe urm� a doua, �i a treia parte. 

Ne-am dus în Erevan, din Erevan cu avionul ne-au dus la Du�anbe, din 
Du�anbe cu trenul ne-au dus pân� la Termez, de acolo cu avionul pân� la 
Konduz �i din Konduz cu avionul la sta�ia de disloca�ie. �i acolo doi ani de 
zile, f�r� dou� s�pt�mâni.  

I. X. – Când a�i ajuns în Afghanistan a�i scris scrisori 
p�rin�ilor, cuno�tin�elor? 

S. N. – Am scris. Tot normal a mers. F�r� nicio primejdie.  
I. X. – Despre opera�ii militare? 
S. N. – Am fost o coloan� „fericit�”, n-am avut probleme. De câte 

ori am trecut, niciodat� n-am nimerit.  
I. X. – Ce era mai periculos pentru �oferi? 
S. N. – Toate celea. Dac� ceva nu-i la locul lui, atunci gata, pr�p�d.  
I. X. – S�-mi povesti�i despre du�mani, dac� a�i avut ocazia s� 

v� întâlni�i? 
S. N. – Noi n-am avut treab�.  
I. X. – Rela�iile soldat–ofi�er? 
S. N. – Normale. Au fost bune. A fost un comandir de aur. Primul 

a fost un hahol spurcat, al doilea a fost un moldovean din Germania.  
I. X. – Ce rela�ii erau între solda�i? Dedov�cina? 
S. N. – La noi n-au fost. Eram �apte b�ie�i. Dar unde nu erau? În 

alte unit��i era dedov�cin� m��cat�. A fost dedov�cina puternic�.  
I. X. – Regimul unei zile a unui soldat? 
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S. N. – Dac� plecam în curs� d�deam b�taie cu lopata, ne înc�rcam 
�i tot a�a. De amu mai st�team �i dormeam �i când ne porneam, ne 
porneam.  

I. X. – Ce regim alimentar avea�i acolo? 
S. N. – Foarte bine. Din partea mânc�rii: foarte bun�. 
I. X. – Ce ra�ion cuprindea? 
S. N. – Era pus� pe mas� pâine neagr� �i mâncare, dac� nu te saturi, 

du-te �i m�nânc�, cât î�i duce sufletul. Pâinea neagr�, îndeob�te a fost la 
noi… de hr�nit ne hr�neau bine. Dar conserve, cât duce trenul du-te �i 
m�nânc�.  

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
S. N. – Dac� nu prea era timp liber… Trebuia s� vin� un înalt 

func�ionar militar �i de la patru diminea�a pân� la 12 noaptea, zi la zi, timp 
de o lun� de zile, am crezut c� ne sar ochii. Dup� ce s-a dus erau to�i ca 
dup� front.  

I. X. – Era un fel de mascarad�? 
S. N. – Da, dac� a venit loc�iitorul For�elor Militare. Ministrul 

Ap�r�rii era Ustinov �i era adjunctul… 
I. X. – Filme, concerte, erau? 
S. N. – Veneau, �i afghanii cântau, �i ai no�tri. Ne duceau prin 

spitale, ne ar�tau filme.  
I. X. – Cum era asigurat� paza unit��ii? 
S. N. – Fiecare unitate avea paza ei. Ne p�zeau din mun�i.  
I. X. – Erau câini speciali acolo? 
S. N. – Nu, nu �tiu… 
I. X. – Ce impresii avea�i despre armata afghan�, dac� i-a�i 

v�zut? 
S. N. – N-am avut cu ei treab�. Erau salaria�i.  
I. X. – Cum erau ei ale�i în armat�? 
S. N. – Dac� erau, dup� cum spuneau ei, doi fra�i, apoi unul trebuie 

s� fie du�man �i unul trebuia s� fie �arandoy. Numaidecât trebuia s� fie unul. 
Sunt care erau devota�i Patriei, revolu�iei, st�tea de amu de partea noastr�.  

I. X. – Despre popula�ia civil�, ce ne pute�i povesti? 
S. N. – Cu ce puteau s� se ocupe, cu agricultura, altceva cu ce s� se 

ocupe? Cre�teau mac. Mac cât duce trenul.  
I. X. – Ce clim� era acolo �i cum v-a�i acomodat la ea? 
S. N. – Apoi cum? C�ldur� cât lumea. Erau c�lduri 50–60 de grade. 

�i vara-i uscat�. Dac� era umezeal�, apoi la 50 de grade te punea la p�mânt. 
�i aerul uscat.  

I. X. – Unde sta�i, în bordeie? 
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S. N. – În cort �i dup� aceea ne-am f�cut cas�. În cas� erau toate 
comodit��ile, cu baie. Am f�cut singuri cas�. Cu baie, cu înc�lzire, cu tot ce 
trebuia. Aveam ap�, aveam tot.  

I. X. – Au fost cazuri mai speciale? 
S. N. – La noi, care am fost în carantin�, a murit Serioja, un 

ucrainean…  
I. X. – Au dezertat cineva din unitatea militar�? 
S. N. – Nu, la noi, din câte am aflat, nu.  
I. X. – Dar în prizonierat a nimerit cineva? 
S. N. – De la noi nu am auzit. A fost totul bine.  
I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie dup� ce v-a�i 

întors din Afghanistan? 
S. N. – …ai�tia nu au avut grij� de noi. De abia acum am nimerit la 

un curs de lecuire.  
I. X. – Ca veteran al r�zboiului din Afghanistan pute�i trage o 

concluzie, dac� americanii au folosit metode reu�ite în Afghanistan? 
S. N. – Nu �tiu, nici nu �tiu ce s� spun. Ai no�tri au mers pe cale 

pa�nic� la ei, dar ai�tia au mers ca s�-i distrug�.  
I. X. – Ceva momente mai speciale? 
S. N. – …Toate sunt speciale, când faci câte o nebunie. Când am 

îndeplinit un an �i jum�tate am f�cut un bal cu bra�c�. Erau vreo 11 
moldoveni �i la cin� am folosit �i bra�c�. În buc�t�rie era un sergent de 
serviciu. Am chemat un b�iat �i au tras o can� de bra�c�, dar noi numai 
jum�tate. Când ne-am trezit numai în chilo�i �i sub ap� rece.  

I. X. – Prostituate erau în armat�? 
S. N. – Erau �i mercenare, toate erau, e lege… �i a�a se duc în 

Turcia, Grecia, a�a �i acolo, la lucru, era a ofi�erilor... 
I. X. – Bordeluri erau în armata afghan�? 
S. N. – Nu �tiu. Poate au fost, prin Kabul, dar acolo, n-au fost.  
I. X. – Ce cântece cânta�i în Afghanistan? 
S. N. – Nu prea.  
I. X. – Acolo, în Afghanistan, erau sentimentele acestea de 

fric�? 
S. N. – Nu, la fiecare îi era tot una: ori-ori. A�a era dat. Nu avem 

treab�. A�a eram deprin�i s� fie. Mai degrab� aici m� tem, dar acolo nu 
aveam treab�.  

I. X. – Mul�umesc mult. 
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„SPECIFIC PENTRU POPOARELE DIN ASIA,  

AGITA�IA DECURGEA PRIN CÂNTECE” 
 

Serghei Scripnik – n�scut în ora�ul Chi�in�u. Studii: internatul sportiv, 
maestru în sport. Serviciul militar: 1979–1983. În Afghanistan a fost ofi�er al for�elor 
speciale. Autorul c�r�ii „Smerti v Rassrocicu” (vezi: 
http://artofwar.ru/scrpnik/index_tale_scrpnik.html). Interviul a fost realizat 
în 19 mai 2003. Caseta nr. 58/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare? 
S. S – Serghei Scripnik... M-am n�scut în Chi�in�u. Am terminat 

internatul sportiv, tata a murit în anul 1966, tr�iam numai cu mama. Am 
înv��at la internatul sportiv, am fost maestru în sport. Am efectuat serviciul 
militar în for�ele aeriene speciale, lâng� Moscova, în vestitul spe�naz, For�ele 
cu destina�ie special�, Direc�ia de cercetare a Ministerului Ap�r�rii, din 
Statul-major al Ministerului Ap�r�rii, sec�iunile erau mici, mobile. Pe noi ne 
preg�teau pentru Occident – Italia. Trebuia s� recurgi la ac�iuni de 
înl�turare a for�elor speciale str�ine; s� cre�m bubuituri, panic� pe teritoriul 
du�manului. Am înv��at mult, am în vedere preg�tirea militar�, în serviciu 
de cercetare militar�. Am ajuns pân� în gradul de maior, comandant al unei 
grupe speciale formate în scopul de a contrabalansa ac�iunile partizanilor, a 
mujahedinilor. Ac�iunile împotriva partizanilor se efectuau cu acelea�i metode 
cu care se lupta împotriva armatei sovietice, era o lupt� de antigheril�. Dac� 
partizanii preg�teau o ambuscad� �i noi preg�team. Noi distrugeam liderii 
lor, pre�edin�ii comitetelor islamice, caravanele ce transportau armament 
din China, Pakistan.  

I. X. – Referi�i-v�, v� rog, la momentul când Uniunea 
Sovietic� a p�truns în Afghanistan, în mod special la 27 decembrie, la 
luarea palatului lui Amin? 

S. S. – Eram într-o grup�..., se tace asupra acestui moment. Serviciul 
de cercetare militar (a nu se confunda cu for�ele lor militare), eu nu eram 
cerceta� militar, ci o celul� de ac�iune. Am participat la luarea palatului lui 
Amin, de unde am Ordinul Lenin. Eram o grup� de acoperire. Grupa se afla 
în cazarm�. Trebuia s� bloc�m... deoarece toate ac�iunile le-am luat asupra 
noastr�. F�ceam ac�iuni pentru a decurge mai bine opera�ia ALPHA. Se 
tace asupra acestui moment. KGB î�i face autoreclam�, era una din grupele 
cele mai bune de lupt� împotriva terorismului �i îndeplinea misiuni speciale 
ale guvernului sovietic. Grupele noastre nu se ocupau de reclam�, nu aveam 
scop s� ne facem publicitate. Nic�ieri nu se aminte�te de participarea 
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grup�rii noastre. Uite aici e palatul lui Amin, aici pe un serpantin (drum 
cotit). Aici se afla cazarma, aici du�manii în mun�i. Acei din ALPHA scriu. 
Dac� noi nu am participat, atunci cum se fac unele referin�e la noi. Am 
eviden�iat dintr-o carte: ,,o grup� de ac�iune, inclusiv din 2–3 tineri din 
grupa spe�naz”. Este o nedreptate. Mai departe scrie: ,,Despre mine pot 
ad�uga câteva cuvinte, am avut o ran� cu pierdere de sânge, m-am întâlnit 
cu sergentul din grupa spe�naz Iurii D.”. Nic�ieri nu se recunoa�te c� acolo 
am fost noi. Eu nu numai c� am fost martor la evenimente, dar am 
participat la o opera�ie foarte extins� la care nu s-a luat numai palatul lui 
Amin. Palatul lui Amin, dac� a� face o analogie. Noi am luat Kremlinul, s� 
zicem. Dar în afar� de Kremlin mai este Statul-major, po�ta, telegraful, 
comunica�ii �i informa�ii care le aveau în Kabul. A fost o opera�ie extins�. 
Au fost luate toate în acela�i timp. Unicul schimb de foc a fost la luarea 
palatului lui Amin. Totul a fost luat din punct de vedere militar.   

I. X. – Nu l-a�i v�zut pe Amin? 
S. S. – Nu… am fost în�untrul palatului, dar la opera�ie eu mi-am 

îndeplinit misiunea mea. A trebuit s� blochez unele puncte strategice, 
ma�inile blindate, ca s� nu intervin� grup�rile lor. Noi blocam.  

I. X. – Babrak Karmal a �inut atunci o cuvântare la radio unde 
a spus c� formeaz� un nou guvern, guvernul revolu�ionar. Care a fost 
impresia dumneavoastr� fa�� de acest moment? Cum armata 
sovietic� sau for�ele speciale, sau alte grupe l-au ajutat pe Babrak 
Karmal s� ia puterea? 

S. S. – Nu pot afirma cum Babrak Karmali a fost sprijinit de 
Uniunea Sovietic�, deoarece nu era în competen�a mea. Nu aveam nicio 
atribu�ie cu aceasta, nu eram implica�i în politic�. Noi nu eram grupa 
ALPHA. Noi aveam alt� misiune. Dar cuvântarea lui Babrak Karmali 
oricum nu o în�elegeam. Pu�in m� interesa situa�ia politic�, în afar� de 
faptul c� grupa mea trebuia s� execute ordinul, m� supuneam direct 
Moscovei, de aceea eu m-am aflat acolo atât de mult.  

I. X. – Într-un interviu acordat ziarului Izvestia din 1999, 
Babrak Karmal spunea c� toate hot�rârile pe care le lua în Kabul erau 
date de consilierii sovietici, se sim�ea diviziunea puterii: aici e 
cuvântului lui Karmal, iar aici al sovieticilor? Sau era o confuzie? 

S. S. – În�elege�i, când iau puterea pe cale militar�, aceasta va dicta... 
Afghanistanul nu avea acea cultur� pe care le aveau ��rile vecine, Irakul, 
Iranul unde aveau o cultur�. Iranul are o cultur� veche, în Irak este o 
societate laic�, dar Afghanistanul nu-i o societate laic�, îi o societate 
religioas�. Îi sistemul feudal, în sensul adev�rat al cuvântului. De aceea 
puteau s� conduc� consilierii sovietici, îi d�deau consulta�ii lui Babrak 
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Karmali, acesta era lucru lor. Ei au vrut s� treac� deodat� de la sistemul 
feudal. Acum a�a m� gândesc, dar înainte nu m� gândeam a�a.  

I. X. – Colabora�i cu alte for�e ale armatei aliate afghane? 
S. S. – Nu. Trebuie mai întâi de toate s� afla�i specificul pe care-l 

reprezentam eu acolo. �i apoi s�-mi pune�i întrebarea. Aceast� întrebare nu 
se refer� la mine. Pentru armata sovietic� care era acolo sau acele grupe 
militare care erau de partea guvernului afghan, desigur, acolo erau 
instructorii no�tri. De fapt, comandantul unit��ii avea un consilier, colonel, 
care-i d�dea instruc�iuni. Dar specificul lor nu pot s�-l expun, deoarece eu 
puteam s�-l lichidez pe orice comandant de polk dup� ordin. Schimbul �i 
tr�darea în ��rile orientale e ceva obi�nuit, pentru bani. Americanii când au 
intrat în Afghanistan cu banii au învins. E o �ar� cu totul deosebit�, cu un 
sistem feudal de dezvoltare. �i armata e la fel preg�tit�. Sunt lupt�tori buni 
pentru lupta de gheril�, de ce? Pentru c� lupt� pe p�mântul lor. Ei �tiu 
foarte bine locurile �i sunt sus�inu�i de popula�ie. Iat� din ce cauz� r�zboiul 
de gheril� era, întotdeauna, în dezavantajul adversarului.  

I. X. – A�i încercat s�-mi povesti�i despre mentalitatea 
poporului afghan, îmi pute�i deschide o parantez�? 

S. S. – Mentalitatea e bun�. Pe baza tradi�iilor noastre, ale românilor 
�i ale popula�iei din Balcani, totul vine de la Imperiul Osman, dar noi �tim 
bine c� Orientul Apropiat a fost sub Imperiul Osman, ceea ce �i-a l�sat 
amprenta. B�rbatul e capul familiei, iar femeia trebuie s� educe copiii. Îmi 
amintesc, în copil�rie plecam la �ar� �i femeile întotdeauna se aflau la 
buc�t�rie, iar b�rbatul sta la o mas� mic�, rotund�, se punea m�m�lig�, dar 
femeia nu sta cu noi la mas�. Sunt ni�te r�m��i�e, pentru c� noi suntem 
europeni, acolo e cu totul alt� mentalitate, sunt triburi, în sensul adev�rat al 
cuvântului. E pu�in� agricultur�. Eu am nimerit din Europa la sistemul 
feudal, în�elege�i, nu po�i explica mentalitatea nici chiar pe degete, nu po�i 
face analogii. De aceea s� explic mentalitatea nu-i posibil. Este un popor 
foarte mândru. B�rbatul e puternic în familie. Femeile la ei nu sunt 
considerate de oameni, este sistemul feudal, de aceea e greu de vorbit de 
mentalitate. Putem vorbi de mentalitatea moldovenilor, mentalitatea 
românilor �i acestea sunt diferite. Care locuie�te în Transilvania, Oltenia, 
Muntenia etc. E alt� mentalitate, de�i este aceea�i limb�. De aceea, s� v� 
explic mentalitatea poporului, am încercat s� o citesc din carte, dar nu am 
reu�it, sunt fapte istorice �i atunci ve�i în�elege ce-i aceea mentalitate în 
sensul adev�rat. Eu îi cuno�team pe paštuni, care sunt la baz�, acolo mai 
sunt uzbeci, tadjici �.a. Sunt diferite rela�ii dintre ei. În pustiu, cu ce te po�i 
ocupa? Numai cu cre�terea vitelor. Cu cât ai mai multe vaci, cu atât e�ti mai 
bogat. Nu ai capete de vite, e�ti un nimeni în societate. Cei mai culturali 
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oameni la ei erau mullii. Ei conduceau cu poporul, îi d�deau orientare. Îi 
înv��au s� citeasc�, s� scrie.  

I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� foloseau du�manii?  
S. S. – Contrapropagand� nu putea fi. Ei au o singur� propagand�. 

Specific pentru popoarele din Asia, agita�ia decurgea prin cântece, nu 
puteau citi, de aceea flutura�i nu erau.  

I. X. – Dar desene erau? 
S. S. – Desene erau, dar erau mai târziu, mai aproape de evacuare. 

Dar nici desenul nu era un mijloc eficace de propagand�, pentru c� unele 
triburi considerau c� nu-l po�i desena pe om �i pe nimeni altcineva. Dar se 
transmiteau mesajele prin cântece.  

I. X. – Soldatul sovietic era preg�tit din punct de vedere 
psihologic s� fac� fa�� r�zboiului? 

S. S. – Nu era preg�tit nimeni.  
I. X. – Chiar aceea�i no�iune ca „ajutor interna�ional” sau 

„ap�rarea hotarelor de sud ale Uniunii Sovietice” nu erau ni�te 
argumente? 

S. S. – Erau argumente foarte puternice. Multe nu pot s� v� spun. 
Dar faptul c� acolo trebuia s� fie dislocate rachetele PERCH, americane, se 
punea problema cine mai mult pl�te�te. Ce-i acela PERCH? Afghanistanul, 
Tadjikistanul, Kazahstanul, dar ce-i acela Kazahstanul? E Ural. Dar ce-i 
acela Ural? E toat� industria militar� a Uniunii Sovietice. Timpul de lansare 
a rachetelor din Afghanistan pân� în Ural e de 5 minute. De aceea Uniunea 
Sovietic� se ap�ra. Nimeni nu pune problema aceasta de a proteja Uralul. 
Problema const� c� se forma un sistem de securitate, eu am punctul meu de 
vedere, din considerente de securitate a statului. De�i nu pot afirma c� 
ac�iunile Uniunii Sovietice erau juste. Dar pot afirma c� din punct de vedere 
militar erau justificate. Se putea ocupa un a�a stat mare timp de o lun�. 
Aceast� lun� nu a decurs pur �i simplu cu lupte foarte repede. Nici Hitler 
a�a ceva nu a putut ob�ine. Fran�a a luat-o timp de trei luni. Dar noi am 
intrat pe 25 în Kabul �i pe 27 era deja puterea sovietic�. Din punct de 
vedere militar totul a fost organizat ideal. 

I. X. – Aici putem un pic discuta. Formele de protest ale 
armatei în Afghanistan? 

S. S. – Nu a� trata r�zboiului din Afghanistan cu no�iunea de r�zboi. 
Este r�zboi când este linia frontului, dar aceasta lipsea. Acolo nu era r�zboi 
dup� sensul modern al cuvântului. Sensul de r�zboi este diferit. R�zboiul se 
poate baza pe surse substan�iale umane, prin intermediul c�ruia are loc o 
confruntare din ambele p�r�i. Acolo a�a ceva nu a fost. Actualmente, 
America se afl� numai în Kabul �i atât. Dar noi eram pretutindeni. �i 
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pierderile umane de 15 000 dup� zece ani de r�zboi. În Vietnam câ�i au 
murit? Sute de mii. Au luptat 9 ani. Câ�i au murit la ei, dar la noi numai 15 
000. Aceasta despre ce vorbe�te? Dac� se ascund cifrele, las� s� se ascund�? 
Dar dac� s-ar ascunde sute de mii ar bate la ochi. Da erau acolo politicieni 
proamericani. Da, în primul rând, sunt interesele Americii în Rusia. Nu 
poate fi o disput�. Disputa apare numai în cursul unei opera�ii militare. Nu 
era r�zboi, cu opera�ii, ca atare. S� zicem era ambuscad� asupra unei 
coloane. Ce s-a întâmplat? Noi cur��am acel teritoriu, ca s� nu mai fie 
confruntare. Dar aceasta nu înseamn� c� era r�zboi. De�i serviciul era 
foarte complicat.  

I. X. – Exista diploma�ia popular� în cadrul for�elor sovietice 
din Afghanistan cu for�ele de opozi�ie? 

S. S. – Specificul serviciului meu presupunea distrugerea liderilor. 
Acestea erau bande. Mujahedini au fost mai târziu. Erau bande înarmate. Eu 
doar împu�cam, nu aveam niciun fel de diploma�ie. KGB-ul lucra foarte 
serios acolo. Ei tot cump�rau, de exemplu, ca s� nu împu�te în mun�i. De 
fapt, armata nu putea verifica ceea ce se întâmpla. Pur �i simplu se 
cump�ra. Se d�deau zah�r, untdelemn, benzin�. D�deau orice, numai s� nu 
ating� armata noastr�. Eu sunt militar, spe�nazul meu avea misiunea de a 
distruge adversarul, eu nu puteam duce cu ei tratative. Puteam s�-l iau în 
prizonierat, s�-l interoghez, aveam �i anumite cuno�tin�e de limba paštuni. 
Puteam s�-l interoghez �i s�-l omor, el mie nu-mi trebuia. Noi ne ocupam 
de distrugerea caravanelor, distrugerea liderilor. Eram doar 16 oameni, nu-
mi permitea serviciul meu s� m� ocup cu a�a ceva. În armat� sunt multe 
batalioane, dar eu aveam 16 oameni.  

I. X. – Cum considera�i, erau bune formele de lupt� pe care 
le-a folosit Uniunea Sovietic� în Afghanistan sau era nevoie de alte 
forme de lupt�? 

S. S. – Eu cred c� defel nu trebuia s� intervin� acolo, problema 
trebuia solu�ionat� pe cale diplomatic�. Acum a�a cred. Trebuia s� se 
rezolve la nivelul ONU, erau alte structuri.  

I. X. – Putem vorbi despre sindromul afghan, e corect 
termenul? 

S. S. – Orice situa�ie de depresie implic� �i un anumit stres. E�ti 
rupt de la o situa�ie la alta. Luptele militare pot trece, iar la oameni r�mân în 
memorie evenimentele la nivel de subcon�tient. Astfel se formeaz� o 
posttraum� – sindromul afghan. Acum este sindromul cecen, dar �i românii care 
particip� în ac�iunile militare din Afghanistan tot vor avea un sindrom afghan. 
El exist� �i ca s�-i faci fa�� trebuie s� te integrezi într-o anumit� activitate, 
un lucru bun. Omul astfel mai poate uita. Dar la nivel de subcon�tient, el 
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înc� va mai persista. S� ai un serviciu, s�-�i asiguri familia. Sindromul s-a 
manifestat odat� cu descompunerea Uniunii Sovietice – pierderea locurilor 
de serviciu.  

I. X. – Dac� vi s-ar oferi posibilitatea ca s� v� duce�i în 
Afghanistan, v-a�i duce?  

S. S. – … 
I. X. – E legat tot cu sindromul afghan! 
S. S. – Nu a� zice. Diferen�a este c� mi-a�i adresat întrebarea ca unui 

soldat. E o diferen��. Eu sunt ofi�er. �i ofi�er al unor for�e de elit�. Pe noi 
ne selectau foarte minu�ios �i eram foarte pu�ini. De aceea, ca s� m� întorc, 
de ce s� m� duc, dac� am familie, am o situa�ie, am serviciu, ma�in�, salariu 
bun. Am nevoie de Afghanistan? Nu.  

I. X. – A�i observat destul de corect, pentru c� pe mul�i solda�i 
i-am întrebat �i au spus c� ar dori s� revin� în Afghanistan. 

S. S. – Da, e corect. Iat� în ce const� sindromul afghan. R�zboiul este 
perceput mai bine decât via�a civil�. Dar din ce considerente? Din cauza 
condi�iilor sociale care li se ofer� fo�tilor solda�i. De aceea sindromul 
persist� �i cauza este urm�rile opera�iilor militare. �i r�zboiul nu-i corect 
fa�� de mine pentru c� eu sunt ofi�er. Timp de patru ani cât am fost în 
Afghanistan nu am avut niciun om mort. Când trec prin toat� Uniunea 
Sovietic� m� îmbr��i�eaz�. P�rin�ii spun: mul�umesc, copiii mei sunt vii. Aceasta 
pentru mine este o mare onoare, nu premiile �i ordinele. Acei care zic c� 
acest sindrom nu exist�, e o prostie. S� zicem, am avut un accident cu 
ma�ina. Crede�i c� nu voi avea o fobie? Orice situa�ie de stres mai apoi se 
manifest�. Omul trebuie s� se ocupe de ceva ca s� scape de acesta, m�car �i 
din punct de vedere social. Dar noi tr�im în lumea minciunii. Am f�cut 
Facultatea de Juridic�.  

I. X. – Cum interpreta�i eroismul în Afghanistan? 
S. S. – Eroismul se manifesta la tot pasul. Când te aflai la o 

îndep�rtare de 5 000 m în mun�i, f�r� ap�, deja este eroism. Solda�ii care au 
supravie�uit acolo – deja este eroism. Dac� am vorbi despre cea mai eroic� 
na�iune, eu a� numi pe cea din Moldova. A�a este, poporul este a�a. 
Moldoveni au murit foarte pu�ini. Din 10 000 de participan�i, noi avem cel 
mai mic procent de pierderi. Despre ce vorbe�te aceasta? Despre 
îndeplinirea ordinului. Nu po�i fugi acas�. Moldovenii ca solda�i sunt foarte 
disciplina�i �i harnici. Umblau �i selectau moldoveni. Îi evitau pe moldoveni 
numai la ordine �i medalii. Dac� unui rus putea s�-i dea Erou al Uniunii 
Sovietice, moldoveanului putea s�-i dea Krasnaia zvezda.  

I. X. – Referi�i-v� la solda�ii asiatici care au participat în 
Afghanistan? 
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S. S. – Pe parcursul extinderii conflictului era necesar� cunoa�terea 
limbii, trebuia s� se cunoasc� mentalitatea acestui popor. De aceea erau 
inclu�i din Tadjikistan mul�i solda�i. Dar erau �i mul�i care dezertau. Cum 
poate el s� împu�te în ruda sa? Au aceea�i credin��. Dac� scrie�i o diserta�ie, 
care este un lucru foarte serios, dac� ve�i analiza sursele din Rusia nu ve�i 
face fa��. Uniunea Sovietic� sub aspect militar avea dreptate. Dar aceast� 
problem� s-a transformat în una politic�, de politic� foarte mare. Ave�i 
direc�ii de cercetare bune. Dar procesul de analiz� este complicat. De ce? 
Mul�i nu vor dori s� vorbeasc� cu dumneavoastr�. �i s� vorbeasc� adev�rul. 
Acum tr�im într-o lume f��arnic�. Dar eu sunt om independent. Pot multe 
s� v� povestesc. Am scris �i o carte. Dar cui îi trebuie aceasta?... 

I. X. – Apropo, am un num�r din ziarul AFGHANE�, câte 
numere s-au editat? 

S. S. – A ap�rut doi ani de zile. Am vrut s� public cartea în limba 
român�, dar înc� nu am g�sit omul potrivit. Am scris în carte o secven�� 
când vine un tân�r în Afghanistan care este pus în fa�a faptului de a omorî 
un afghan. Soldatul plânge �i omoar�, cu�itul se îndoaie, el nu poate omorî, 
uite a�a teste au fost. Eu dac� omoram, omoram numai din considerentul 
de a supravie�ui. Dar erau �i cazuri de omor pentru a� demonstra 
mâr��venia... Aceasta e un fapt �i împu�c� acolo, nu în unit��ile mele, a�a 
ceva la mine nu a fost. Erau �i narcotice, fumau.  

I. X. – Drogurile erau folosite de du�mani ca o metod� de a 
ridica spiritul de lupt�? 

S. S. – Da. Acolo totul se schimb�, totul se vinde. Se încerca s� se 
influen�eze prin votc�, marijuan�. A fost una din metodele de distrugere a 
armatei sovietice. În esen��, nu au ajuns la a�a rezultate.  

I. X. – Prizonierii de r�zboi erau omorâ�i. Este adev�rat a�a 
ceva? 

S. S. – Da. Atunci nu era schimb de prizonieri. Acolo este sistemul 
feudal. Dac� luau în prizonierat sovietici, erau omorâ�i îndat�. Eu nu luam 
prizonieri de r�zboi. Nu puteam s�-i iau. Chiar dac� ar fi �i un copil. Dac� îl 
l�sam viu nu eram sigur c� dac� voi trece prin mun�i, voi r�mâne viu. �i nu 
numai eu, dar �i deta�amentul meu.  

I. X. – E o r�zbunare de trib, ochi pentru ochi dinte pentru 
dinte? 

S. S. – E un specific militar. Serviciul de cercetare nu are un 
contingent numeros. Dac� grupul meu era depistat, putea fi lichidat. Dar 
s�-i omor pe prizonieri, este cu totul alt� întrebare. S� zicem c� a fost 
încercuit� o localitate, ki�lak, de aceasta se ocupa armata. Eu f�ceam aceasta 
pentru c� lor le trebuia. Eu omoram dup� necesitate. Eu am fost preg�tit 
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pentru Europa, dar am luptat în Asia, este deosebire? E o mare deosebire. 
�i dup� sistemul de înarmare, �i mentalitate, �i dup� uniform�, se vede c� eu 
nu-s afghan.  

I. X. – Saharov vorbe�te despre folosirea armelor 
neconven�ionale în Afghanistan. 

S. S. – Nu. Pot s� spun cu siguran��. Eu am fost în serviciu de 
cercetare militar�, nu am s� v� spun toate, dar arm� biologic� nu a fost 
folosit�. Arma biologic� poate fi folosit� pe un relief deschis, unde e o 
aglomera�ie de oameni. Dar acolo a�a ceva nu-i, acolo sunt mun�i. Nu are 
sens s� le aplici. Acolo nici arma nuclear� nu are rost s� o folose�ti. Nici 
arma biologic� �i nici cea chimic� nu avea rost s� fie folosite.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la condi�iile climaterice din 
Afghanistan? 

S. S. – Ziua sunt 40 grade, iar noaptea 19 grade. Este o varia�ie de 
temperatur� la care organismul nu rezist�. Aproape to�i care au fost în 
Afghanistan au bolit, fie c� de tif, hepatit�, diaree. Toate aceste boli au fost. 
Condi�iile climaterice erau grele. Acolo mun�ii nu sunt europeni, la noi sunt 
mun�i vechi, dar acolo sunt mun�i tineri. Acolo sunt mun�i foarte înal�i, 
sunt pu�ine p�duri, acolo p�duri practic nu sunt, de aceea nu sunt condi�ii 
prielnice de trai.  

I. X. – Trecem un pic la via�a cotidian�. Ce mânca�i acolo? 
S. S. – Dup� posibilit��i. Mâncam carne în conserv�, terci, pâine. 

Totul cum era necesar. Au fost timpuri când a fost �i mai greu. La început a 
fost bine. Apoi s-au început probleme, am tras �i foame.  

I. X. – Condi�iile igienice din armat�? 
S. S. – … 
I. X. – Erau p�duchi?  
S. S. – În�elege�i specificul p�duchilor. Puteau fi. Sunt a�a r�p�no�i. 

Oameni care nu respectau condi�iile igienice. La noi se respectau condi�iile 
igienice. Dar tiful de unde se lua? De la p�duchi. Dac� era tif înseamn� c� 
erau p�duchi. Dar ca fenomen de mas� nu a fost.  

I. X. – Unde dormea�i? 
S. S. – În func�ie de îndeplinirea serviciului. Aveam un c�min de-al 

ofi�erilor. Erau toate condi�iile pentru solda�i în Afghanistan.  
I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
S. S. – Aveam întotdeauna de lucru, eram la opera�ii. Una din 

opera�iile mele au fost filmate de americani pe sputnic. E un sistem de 
ambuscad�. Aici a fost un arâk deasupra coloanei �i noi am distrus 
du�manii. M-au sunat din Moscova �i-mi zic: vrei s� vezi despre opera�iile tale 
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din surse americane.242 I-am rugat �i mi-au transmis. Aici scrie modj. Aici e 
direc�ia lor. Aici e ambuscada pe care le-am preg�tit-o. Aici e muntele, aici e 
la în�l�imea mun�ilor. Aici i-am întâmpinat �i distrus. Am f�cut o 
ambuscad�. Au vrut s� ne fac� nou� ambuscada, aici st�teau solda�ii, noi am 
l�sat o ma�in�, ca s� le atragem aten�ia, ei au mers la provocare, au ie�it din 
ascunzi�urile lor, iar noi aici îi a�teptam. Aici erau oamenii mei, care îi 
a�teptau. Ei nu aveau cum s� evite, nu aveau nicio ie�ire. Aceasta este o 
metod� de ambuscad�.  

Eu am publicat cartea mea nu ca s� câ�tig bani, dar s�-mi exprim 
punctul meu de vedere. Unii, fie c� zeific� ac�iunile noastre, al�ii, în general, 
spun c� mai r�u ca noi nu este pe lume. Mijlocul nu este. Este altceva. �i se 
pl�te�te 10 000$ �i tu vorbe�ti ceea ce vrea s� asculte toat� America. Statul 
î�i d� o bucat� de p�mânt, de teren, tu vorbe�ti altceva. Trebuie de luat în 
considera�ie sursele independente. �i a�i f�cut foarte bine c� a�i ales calea 
izvoarelor independente. Adev�r nu este, totul este frumos, via�a �i moartea 
la r�zboi sunt al�turi. Cum a fost în armat�, �i mizerie, �i p�duchi. Crede�i 
c� la americani nu sunt p�duchi, acolo unde-i cald, acolo întotdeauna sunt 
p�duchi. Aici trebuie de tratat din punct de vedere neutru. Dac� ve�i alege 
surse independente, ve�i afla multe �i ve�i face o lucrare bun�.  

I. X. – Vreun moment special din Afghanistan? 
S. S. – Na�terea fiicei mele în Chi�in�u. Eu eram în Afghanistan 

când ea s-a n�scut. Pentru mine a reprezentat un moment special. Dar a�a 
eram obosit, nu avea cine s� m� înlocuiasc�. Trebuia s� slujesc un an, dar s-
a tergiversat, pentru c� nu avea cine s� m� înlocuiasc�. �inea de specificul 
opera�iei.  

I. X. – Oficial nu era�i recunoscut c� participa�i acolo, �i acum 
înc� nu se poveste�te… 

S. S. – Nu ne permiteau s� purt�m nici ordinul.  
I. X. – Au fost femei în deta�amentul dumneavoastr�? 
S. S. – Nu. Femei nu erau. Femeia e femeie. Erau prostituate. E 

r�zboi. Ast�zi îl vezi pe om, mâine – nu. În esen��, pierderile militare din 
Afghanistan erau drept urmare a traumelor de la mine.  

I. X. – Dar geni�tii lucrau? 
S. S. – Lucrau foarte bine, anume geni�tii moldoveni. Lucrau foarte 

bine. El nu se gr�be�te nic�ieri. El nu trebuie s� se gr�beasc�, el î�i 
îndeplinea misiunea foarte bine. �i în general, moldovenii erau ni�te solda�i 
foarte buni, comparativ cu alte na�iuni. Am terminat cursuri de milit�rie 

                                                 
242 Domnul S. Scrpnik ne-a prezentat respectiva schem�. 
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superioar� la Moscova, am v�zut multe na�iuni, dar eu a� spune c� ai no�tri 
sunt ni�te solda�i foarte buni. Erau mul�i �oferi, geni�ti. 

I. X. – Dup� ce principii erau selecta�i solda�ii în Afghanistan? 
S. S. – Eu v� explic ce-i acela soldat. Soldatul e acela care î�i 

îndepline�te misiunea sa. Eu nu am nevoie de eroi. �ti�i de ce? Pentru c� 
atunci când îndepline�ti o misiune îmi trebuie s� fie viu, pentru c� aceast� 
misiune o vei îndeplini. Dac� vei muri erou nu vei reu�i s� îndepline�ti 
aceast� misiune. Tu ai murit, dar dup� tine au mai murit înc� 10 oameni. E 
corect? Nu-i corect, a�a. Aceasta-i mentalitatea sovietic�, care a dat 
no�iunea de eroism... Ei au murit �i dup� ei au mai luat înc� o parte. Acesta 
nu-i eroism. Eroismul este c� tu ai supravie�uit, ai îndeplinit misiunea �i ai 
venit acas�. Marea misiune a soldatului nu-i eroismul, misiunea de baz� a 
soldatului este îndeplinirea misiunii. �i s� fii muncitor. Moldovenii erau 
muncitori, dar ru�ii erau leno�i. La noi numai unul Vâlcu a fost. A dezertat, 
a venit aici �i i-au f�cut onoruri. De fapt, este un tr�d�tor. El a plecat acolo, 
a acceptat credin�a aceea. �i a venit aici. De ce a venit aici? Eu sunt foarte 
serios fa�� de aceste probleme. Noi nu avem a�a credin��, nu avem 
mentalitate de musulmani. Este singurul moldovean care a fost tr�d�tor. 
Dar ru�i, ucraineni erau foarte mul�i. Acum sunt eroi. Ei plecau de la 
r�zboi, dezertau, dar aici sunt eroi. Aceasta eu nu pot în�elege. Toat� 
opozi�ia din Uniunea Sovietic� st�tea în închisoare. Tr�darea este tr�dare. 
S� nu-mi zice�i c� este erou. Consider c� solda�ii no�tri care au fost în 
Afghanistan to�i sunt eroi. De noi se temeau foarte mult americanii. 
Sistemul nostru de preg�tire era la cel mai înalt nivel. Am 44 de ani. Am 
scris o carte despre r�zboiul din Afghanistan, în lucrare sunt multe date 
istorice. Am scris-o mai mul�i ani. Nu sunt scriitor, sunt jurist de 
specialitate. 
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„CU EI NU PO�I DUCE TRATATIVE” 

 
Sergheevici Nicolae – n�scut în anul 1939, în regiunea Zaporojie, 

Ucraina. Stagiul militar în Germania. În Afghanistan: 1981 – mijlocul anilor 1980; 
plutonier, comandant de regiment. Pensionat. Interviul a fost realizat în 23 noiembrie 
2002. Caseta nr. 41/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
N. S. – Nicolai Sergheevici. M-am n�scut în anul 1939 în Ucraina, 

regiunea Zaporojie. În anul 1961 am fost încorporat în armata sovietic�. În 
1963 am terminat serviciul militar, m-am demobilizat �i am r�mas în 
armat�. Am f�cut stagiul militar în Germania. Acolo am fost 7 ani de zile 
dup� care am revenit în Uniune. Am f�cut serviciul militar la B�l�i. Am vrut 
s� m� eliberez, dar nu am reu�it, erau diverse piedici. Cu ajutorul 
superiorilor am reu�it s� vin la B�l�i. Aici am slujit comandant de pluton în 
Statul-major al diviziei, iar în regiment comandant pe gospod�rie. De aici, 
în anul 1981, am plecat în Afghanistan, numai bine împlineam 42 de ani, 
credeam c� nu m� vor lua, nu aveam nicio dorin�� s� plec acolo. Dar dup� 
ordin am fost nevoit s� plec. Dup� Europa s� ajungi în Asia, pare primitiv. 
Trebuie s� în�elegi bine unde ai ajuns �i de ce.  

I. X. – S� r�mânem la acelea�i repere, povesti�i-mi despre 
mentalitatea lor? 

N. S. – Sub aspect psihic nu sunt un popor tare lini�tit. Dac� îl 
atingi atunci gata. El poate s� moar�, dar se va r�zbuna. Sunt foarte 
rezisten�i. Vorbeam chiar cu b�ie�ii. E mic, slab, un b�trânel. Eu sunt mic, 
dar el este �i mai mic, slab. �i aproximativ, ca jum�tate din camera aceasta 
dar ea un berbec în spate �i cum mi �i-l duce… Un om de-al nostru a�a 
ceva nu ar rezista. Poporul afghan e foarte harnic. Se lupt�. Din aceast� 
cauz� �i acum sunt conflicte, �i înc� vor mai fi înc� zeci de ani, pentru c� 
fiecare la ei vrea s� conduc� statul, sau m�car un ki�lak. Mai în scurt vrea s� 
fie �ef. Se formeaz� bandele acelea, 10–12, cel mai mult 200 de oameni. 
Ni�te bande nelegale, dar când legale, a�a cum au decurs opera�iuni în 
Panjshir, acolo banda da… era mare �i puternic�, ajungea la mii de oameni, 
dac� nu �i mai mult.  

I. X. – Ce bog��ii sunt acolo? 
N. S. – Aur. Dac� plecam la opera�ii pe trei luni. Dar a�a era pe o 

lun�–dou�, 10–12 zile. S-au f�cut schimb de focuri �i înapoi. Am zburat din 
Ta�kent (�in minte c� în Ta�kent era a�a o ploaie, era luna octombrie, era 
înc� cald) spre Kabul, dar acolo o c�ldur�, nici nu ai cum r�sufla. Ne-au luat 
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repede în ma�in� �i ne-au dus le centrul de repartizare. Am fost numit 
superiorul unit��ii, plutonier. Cu mine au venit 15 oameni. 12–13 oameni au 
f�cut febr�. Repede ap�, ca s� o sc�dem. Aceasta din neobi�nuin��. Eu am 
rezistat. Am nimerit în… am fost numit comandant pe gospod�rie. Acolo 
un locotenent superior, comandant mi-a zis c� pe mine m� va �ine la el în 
deta�ament. Mi-a zis c� m� va ajuta, dar eu voi fi ca un simbol, autoritate, 
voi îmb�rb�ta solda�ii. Cu chiu, cu vai, mi-a zis c� aici nu-i ca în Uniune. 
Acolo era cantonament, mai întâi de toate ma�inile erau distruse, trebuiau 
reparate, dar c� s� faci repara�ie trebuiau nervi, trebuiau de toate. Mai în 
scurt este mult de lucru. Ei, bine, m-a convins. Am intrat acolo unde erau 
solda�ii, dar paturile erau aranjate, bine, curat �i portrete cu chipiurile 
solda�ilor. Mi s-a spus c� erau cei c�zu�i în lupt�, vreo 5 oameni erau, ca un 
fel de muzeu. Ca s� �tiu. Mul�i veneau �i întrebau ce-i acela, muzeu? Am zis 
c� r�m��i�ele solda�ilor au fost transportate �i aici nu trebuie s� fie niciun fel 
de muzeu. Solda�ii, desigur, erau împotriva acesteia. Dar împotriva 
superiorilor nu po�i face nimic. Experien�a mea din armat� �i-a l�sat 
amprenta. Am ajuns din plutonier comandantul regimentului. Cu acest 
regiment am �i participat la opera�ii militare, unde ne îndreptau. Aveam un 
indiciu �i noi ne mobilizam, nimeream în du�mani, sau poate �i în ai no�tri. 
Acopeream cu foc. Ne indicau �inta prin aparate.  

I. X. – Ce tactic� de lupt� foloseau du�manii? 
N. S. – Aveau o tactic� de lupt� ascuns�. Apar pe nea�teptate. Se 

demineaz� un câmp, se formeaz� trei–patru cercuri de paz�, geni�ti, ma�ini 
blindate. Ne odihneam �i cam pe la 11–12 se începe alarma �i împu�c�turi. 
Ei de acolo împu�c�, noi împu�c�m acolo. Cu ei nu po�i duce tratative. Zic: 
tu mi-ai omorât fratele meu, înseamn� c� �i eu pe tine trebuie s� te omor. Ca s� v�d 
popula�ie civil�, ca s� comunic? De v�zut, i-am v�zut. Au luat �i în prizonierat. 
Nu eu, dar infanteria. Cerceta�ii. Sunt ni�te oameni mici, negri, mi se pare 
c� de la na�tere nu se mai spal�. Dar sunt foarte rezisten�i. Un popor 
rezistent. Pe câmpuri te ui�i �i observi… Dup� prima opera�ie m-au 
transferat într-un or��el cu ni�te case de lut. Dac� p�trunde acolo o min� 
r�mâne doar praful… Ei totul colecteaz� �i un cui ruginit, totul le trebuie, 
totul adun�. Dac� observ� ceva, face totul ca s�-l fure. Chiar dac� nu-i 
trebuie în gospod�rie a�a îl iau. Merg de diminea�� �i pasc oile. Erau turme 
mici, pân� la 20 de oi. Adun� be�i�oare �i totul car� în spate �i fac focul. 
Plita de foc nu are nicio �eav�. Au ars acestea au închis cu o cârp� gaura 
aceea ca s� nu se duc� c�ldura. Au familii numeroase: câte 12–15 copii. Se 
educ� unul pe altul. Când moare unul din copii ei nu plâng, ca la noi, dar 
zic: Allah a dat, Allah a luat. Seam�n� grâu, lucern�, au �i ei maz�re… Cresc 
vaci. Am fost deseori în ora�. Luam m�suri de securitate. Mergeam pe 

348 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

strad� �i totul este expus de laolalt�. Nu au fost îns� cazuri mai speciale, 
totul a fost normal.  

I. X. – Ce metode de contrapropagand� foloseau du�manii? 
N. S. – Aveau acela�i sistem de cercetare ca �i noi. Cât am fost în 

serviciu în Afghanistan a fugit un sergent �i un soldat. Au fugit. Sunt trei 
cercuri de securitate: BTR-ul, �an�urile �i câmpul de mine. Au fugit peste 
toate aceste trei cercuri. A fost ridicat tot regimentul, avioane, au c�utat, au 
c�utat, dar cum unul a plecat, a�a a plecat �i altul. Eu am tras concluzia c� 
acesta era omul lor. A�a cred, dar cine �tie ce a fost?!  

I. X. – Cum v� hr�neau? 
N. S. – Se mai întâmpla c� nu ajungea mâncare. Iat� a trecut 

coloana, în esen�� acolo este numai coloana, avionul aducea produse. 
Cartofii erau o raritate. Au adus. Am mâncat odat� �i gata. Ca�� din orz. 
Era �i carne, �i sl�nin�. Eu cred c� nu era r�u. Ofi�erii mâncau separat. 
Solda�ii mâncau în corturi. Erau str�chini, erau buc�tari. Rela�iile dintre 
soldat �i ofi�er, comparativ cu cele din Uniunea Sovietic�, erau mai cordiale. 
La opera�ii se îndeplineau toate ordinele. De altfel, serviciul, ca atare, eu l-
am în�eles în Afghanistan. Am avut 22 de ani de serviciu, dar serviciul l-am 
aflat doar în Afghanistan. Comparativ cu Uniunea Sovietic� �i acolo. 
Soldatul este uneori greu de condus.  

I. X. – Prin ce se deosebeau solda�ii moldoveni de ceilal�i în 
Afghanistan? 

N. S. – Deosebire între ei nu era. Majoritatea acolo erau asiatici; 
uzbeci, turkmeni, tadjici, acea na�ionalitate care locuie�te în Afghanistan. În 
Afghanistan popula�ia majoritar� este format� din tadjici �i turkmeni. Au 
tendin�a de a se impune. Moldovenii, eu a� spune, când ei au aflat c� eu 
sunt din Moldova se roteau pe lâng� mine. De�i nu �ineam parte la nimeni. 
Era Vasile din Râbni�a, puternic, dar foarte influen�abil. Dar la opera�ii 
tinerii erau proteja�i, pu�i mai în urm�, în fa�� erau pu�i acei care aveau 
experien��. Tinerii se acopereau pentru c� nu erau suficient de preg�ti�i. Au 
fost �i din cei care au c�zut pe câmpul de lupt�, au fost �i r�ni�i. Au murit 
foarte mul�i. Din deta�amentul meu, cât am slujit eu, doi ani, au fost r�ni�i, 
dar �i din acei care au murit.  

I. X. – Au existat anumite forme de protest, în cadrul armatei 
sovietice, împotriva r�zboiului? 

N. S. – A� zice c� cineva s� nu fie mul�umit, desigur c� acas� noi 
to�i doream. Atât ofi�erii, cât �i plutonierii sau solda�ii. Dar oamenii totu�i 
în�elegeau c� era vorba de ajutor interna�ional, c� el trebuie s� îndeplineasc� 
ordinul, s� îndeplineasc� ajutorul interna�ional. Nu erau forme deschise de 
protest. A�a discu�ii despre du�mani, iar acolo se vorbea c� �ouravi sunt a�a 
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�i a�a. Proteste nu au fost. Armata afghan� era al�turi, la noi veneau ofi�erii. 
Chiar ne ajutam unul pe altul.  

I. X. – Cum decurgeau opera�iile împreun�? 
N. S. – La început, pân� s� veni eu, ru�ii erau singuri, iar mai apoi, 

în � 83 – înc. � 84 a venit ordinul ca s� decurg� toate opera�iile împreun� cu 
armata afghan�. Sec�ia special� foarte bine lucra acolo. Nu dea Domnul s� 
fie vreo înc�lcare sau un comportament necivilizat cu popula�ia. Dac� treci 
printr-un ki�lak, nu-i nimeni. Poate c� era un oarecare b�trân. Ca s� fie 
furturi… nu. A fost, e adev�rat, un caz, trei l�zi de ceai am luat. Dar a�a 
cum? Ai intrat, da. A fost cazuri când s-au împu�cat g�ini. Eu v� spun de ce 
soldatul vrea la opera�ii. De ce? Pentru c� acolo este ceva. Un berbec poate 
fi sacrificat, sau, a fost caz, �i vreo vac�…  

I. X. – Votc� acolo era? 
N. S. – Se f�cea. F�ceam �i noi ofi�erii �i plutonierii. Am f�cut 

bra�c�. Am f�cut câteodat� �i samagon. Mai luam pentru cei mor�i.  
I. X. – Ce boli erau r�spândite? 
N. S. – Erau boli foarte stra�nice. Hepatita. Apare cam în luna 

noiembrie, se îmboln�veau aproape 70%. În Kabul spitalul era 
suprasolicitat de atâ�ia bolnavi. Nu mai erau înc�peri. Erau pu�i în corturi. 
Se f�cea o glucoz�, cu zah�r se amesteca cu ap� �i o da. Nu ajungeau nici 
preparate, nimic. Tif, diaree, dizenterie. Erau 4 boli care erau practic 
mortale. Hepatita se pare c� nu era periculoas�, dac� se depisteaz� la timp, 
se trateaz�. Dar dac� nu, atunci… e stra�nic�. Am avut un cunoscut, am 
slujit împreun�. Era plutonier, s-a îmboln�vit de hepatit�, dar nu s-a tratat 
pân� la cap�t a plecat cu coloana spre Termez. Din acei b�ie�i care au mers 
cu mine, din 15 s-au întors 6 oameni.  

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
N. S. – A� spune c� timp liber acolo nu aveam. Ziua ne preg�team 

cu solda�ii de opera�ii militare. Apoi f�ceam sport, tragere la �int�. �oferii 
aveau grij� de ma�in�. Dup� cin� aveam ceva timp liber. P�zeam o escadril� 
de avioane. Cum numai începea s� se însereze se începeau schimburile de 
foc. Ai g�sit locul de unde ei împu�c� tragi un artificiu �i se lini�tesc cam o 
or� �i apoi iar��i încep luptele.  

I. X. – N-a�i întâlnit la ei scene de kamikaze, inspirate de 
religie? 

N. S. – Î�i pun automatul lâng� covora� �i se roag� cam o or�. Mulla 
sau cine este la ei umbl�. Se aude peste tot f�r� niciun microfon.  

I. X. – Cum aprecia�i metodele utilizate de americani în 
Afghanistan? 
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N. S. – Noi eram mai modera�i. Acum se pare c� nu doar 
americanii, ci toate ��rile au r�mas surprinse de metodele teroriste. De�i 
spun c� aveau numai interese de r�zbunare…  

I. X. – Cum v-a�i reintegrat în societate? 
N. S. – Mi-a fost greu. �i din punct de vedere psihologic, cum s� v� 

spun, ai v�zut un avion �i toate gândurile se schimb�. Toate gândurile î�i 
sunt în Afghanistan. Dac� mergea o ma�in� �i auzeam caroseria metalic� 
îndat� te ui�i dac� nu-i o incursiune. Era un co�mar. Înainte, dar �i acum, 
mai am în vis scene de co�mar. Când pleca regimentul în atac erau �i lupte, 
dar coloanele erau împu�cate în general…Noi nu eram preg�ti�i pentru un 
r�zboi în mun�i. Cum în timpul celui de al Doilea R�zboi Mondial nem�ii 
nu erau adapta�i la r�zboiul din p�duri, apoi a�a �i noi nu eram preg�ti�i în 
mun�i. Dar ei orice cotitur�, pe�ter� o �tiau. Cu luneta te urm�re�te. A fost 
o situa�ie. Mergeam în Kabul, în coloan�. Era o trecere, ca s� bei ap�. Acolo 
era un plutonier �i ne propune o sut� de grame de spirt. Am luat cana, eram 
7 oameni. Ne-am turnat. A turnat la to�i, �i-a turnat �i lui, �i cade. Arunc� 
cana ceea. Era un lunetist în mun�i… la nimerit îndat�, nici nu a mi�cat. Era 
foarte greu s� duci lupte în mun�i, acolo trebuiau abilit��i. Conform 
ordinului ministrului ap�r�rii fiecare trebuia s� treac� o preg�tire. S� 
studieze situa�ia, deoarece ac�iunile militare decurg în mun�i. Ne d�deau 
ochelari de protec�ie. Z�pada într-atât str�luce�te c�-�i curg lacrimile. E o 
clim� uscat�, un vânt uscat. Pleci la baie, când te ui�i, de acum e�ti uscat… 
Numai am venit la BTR, eu eram în form� militar� curat�. M� a�ezi pe pat 
�i mi se face semn. Ce este, m�? Noi aveam baie, dar la opera�ii nu ajungea 
ap�. Ajungea numai de b�ut, dar solda�ii doreau �i s� bea. A�teapt� pân� 
când vor aduce, dar vor aduce sau nu…  

I. X. – Unde �ineau apa, în vase speciale? 
N. S. – În cisterne. Erau ma�ini special amenajate pentru ap�.  
I. X. – De Ciornâi Tiulpan a�i auzit acolo sau dup� ce a�i venit 

din Afghanistan? 
N. S. – Atunci era ca o legend�. Mai târziu am auzit c� chiar �i în 

Cecenia mai sunt Ciornâi Tiulpan. Acum Cecenia îmi aminte�te acela�i 
Afghanistan. Ei �tiau unde erau coloanele �i acolo puneau minele. Când 
trecea la noi o coloan� în fa�� mergea BTR… Ne str�duiam s� mergem pe 
acelea�i urme pentru c� un pas la stânga sau la dreapta deja era 100% de 
pericol.  

I. X. – Erau prostituate în armat�? 
N. S. – Nu �tiu, dar am auzit c� erau... E a�a o c�ldur�, dar carnea 

nu se strica atât de u�or. Se a�ezau mu�tele dar nu se strica, o prelucrau 
cumva. De mu�te se întuneca cerul. Sapi un metru în nisip �i-i frig-frig, 
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neap�rat se acoper� înapoi cu nisip. Cump�rau de la du�mani ki�mika�, în 
pachete. Unul cump�r� dar altul urm�re�te… zice: dac� tovar��ul moare de la 
ki�mika� vin mâine �i te împu�c. Nu, nu e curat! Sunt pepeni verzi, z�mo�i. Toat� 
vara e o singur� ploaie. Dar plou� într-una. În Kabul totul este, �i legume, �i 
fructe, dar strugurii sunt dulci ca mierea.  
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„VITEJIE ESTE S� SCAPI VIA�A” 

 
Slutu Marcu – n�scut în anul 1967, în satul Chi�telni�a, raionul 

Telene�ti. Serviciul militar: 1985–1987. În Afghanistan a fost �ofer. La data 
interviului era constructor. Interviul a fost realizat în 23 noiembrie 2002. Caseta nr. 
40/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
M. S. – Sunt n�scut în raionul Telene�ti, satul Chi�telni�a, în anul 

1967. M� cheam� Marcu Slutu. M-au recrutat în anul 1985, aprilie, pân� în 
anul 1987, luna august, doi ani de zile am f�cut serviciul militar. 

I. X. – Direct în Afghanistan… 
M. S. – Patru luni de zile am fost în carantin�.  
I. X. – Unde? 
M. S. – …�i în rest în Afghanistan. 
I. X. – Referi�i-v� la momentul când a�i aflat c� ve�i pleca în 

Afghanistan. 
M. S. – Am �tiut mai demult. Nu era sigur. Am fost trimis de 

Comisariat în raionul Rezina la înv���tur�.  
I. X. – La DOSAF? 
M. S. – Da. Dup� cum a ar�tat practica to�i b�ie�ii care treceau prin 

�coala aceasta 70–80% nimereau în Afghanistan. Acolo se înv��a BTR-ul. 
�coala de �oferie. De aceea era cam clar, unde �i cum. Plus la asta s-a mai 
ad�ugat prima recrutare. De aici s-a subîn�eles c� to�i ace�tia vom merge 
peste grani��.  

I. X. – Adic�, din punct de vedere psihologic era�i preg�tit 
pentru Afghanistan? 

M. S. – Aproximativ da. 
I. X. – Dar cum au reac�ionat unii b�ie�i când au auzit c� vor 

pleca în Afghanistan? Au dezertat, spre exemplu, cineva? 
M. S. – Nu, nu au fost a�a cazuri la noi.  
I. X. – Ce impresie ai avut când ai ajuns prima dat� în 

Afghanistan? 
M. S. – Ce impresie? Dându-m� jos pe scara avionului m-am gândit 

la ceea ce am auzit de la b�ie�ii care venise de acolo, în carantin� fiind. M� 
rog, unul spune o poveste, altul, alta �i m� gândeam �i eu din ce parte va 
trage în mine… Iaca a�a o impresie! Pe urm� am v�zut ce se petrecea 
împrejurul unui aeroport, totul era împ�r�it în avioane speciale, puncte 
împrejur... Pe urm� a fost mai clar.  
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I. X. – Era politruk în Afghanistan? Despre ce v� povestea? 
M. S. – Era desigur. Pe vremea cât am slujit eu ne spunea despre 

perestroik�, � 85 – � 87. Politrukul nu se ocupa, nu ne informa cum s� ne 
folosim de automatele celea. Aceasta era o lec�ie aparte.  

I. X. – Cum f�cea�i fa�� la acest armament? 
M. S. – Ne-au preg�tit pentru aceasta în carantin�. Acolo, de acum 

era în practic�. Dac� era nevoie apoi aplicam. 
I. X. – Cum v� hr�neau? 
M. S. – De hr�nit nu pot zice c� hr�neau r�u. Nu �tiu dac� cineva se 

putea jelui de aceasta. Asta e c� mâncam din rezervele puse de ani de zile în 
urm�. A fost c� am mâncat produse de prin anii � 46 –50. Ceea ce a fost în 
rezerva statului. Am mâncat �i pâine de 5 ani de zile proasp�t�.  

I. X. – Dar cum o p�strau ei proasp�t�? 
M. S. – Ei o p�strau în pungi �i cu spirt. Mirosea puternic a spirt. 

Dar a�a pâinea era proasp�t�. Era franzel� proasp�t�.  
I. X. – Dac� a�i avut leg�turi cu armata afghan�, ce impresie 

v-a l�sat? 
M. S. – Am avut oarecare leg�turi. Sarbozii erau solda�ii lor. Noi 

eram �ouravi. Leg�turi pe care le-am avut cu armata lor. Am fost de câteva 
ori în vizit� pe parcursul la toat� slujba. Cu ce m-am ocupat. M-am ocupat 
cu opera�iile. Mai mult de jum�tate de slujb� am mers la opera�ii. Am avut 
opera�ii mai pasive, mai active, când �i cum.  

I. X. – Descrie�i-mi o opera�ie militar�? 
M. S. – Nu pot descrie o opera�ie clasic�, deoarece eu am slujit în 

anii 1985–1987. Armata sovietic� se ocupa mai mult cu paza lor, se str�duia 
ca mai mult armata de pe loc s� înainteze, ce-i drept sunt ei tare frico�i 
(alia�ii). �i totu�i pân� la urm� ne duceam noi. Am fost �i în a�a cazuri. Nu 
s-a întâmplat, adic� a�a ceva. Nu am nimerit ca s� fiu a�a atacat, deoarece 
mergea avia�ia de acum înainte. Au fost mul�i mor�i, probabil, nu aveam noi 
ce câ�tiga de acolo. Ne vâra de acum în cele mai fierbin�i locuri. Nu zic c� 
nu ne ocupam cu aceasta, pentru aceasta eram acolo, sovieticii se ocupau cu 
chestii de acestea cu selectarea informa�iei, serviciul de cercetare. Ultima 
jum�tate de an am fost �i eu în cercetare. S-a mai întâmplat acolo ni�te 
împu�c�turi, dar nimic a�a deosebit, ca s� spunem c�-i ceva serios. De trei 
ori am sc�pat ca prin urechile acului, s� zicem. Odat� mergeam la opera�ie 
în Kandahar �i înaintea mea a zburat un proiectil. Toat� grupa, coloana 
mergea �i unde erau mai mul�i du�mani se str�duiau s� ne disperseze la 20–
30 metri de la ma�in� la ma�in� ca s� trecem mai rar una de la alta. �i a�a s-a 
întâmplat c� ei împu�cau ca s� re�in� coloana, împu�cau mai mult în 
ma�inile mai mari. O ma�in� cu proiectile. A�a s-a întâmplat c� eu am 
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nimerit, deoarece eram cu BTR-ul. Cu echipajul tot s-a întâmplat c� noi am 
nimerit, înaintea mea era o ma�in� de alimentare cu combustibil. La o 
distan�� de 10–15 metri, între noi a trecut înaintea la BTR mina. Nu a 
nimerit, nu a potrivit momentul. Am trecut, mai departe nu s-a auzit nimic. 
S-au început împu�c�turi din partea noastr�, cineva se vede c� a observat 
locul unde �i totu�i l-a nimicit, sau s-a ascuns. În orice caz, nu au mai fost 
împu�c�turi. Alt� dat� o schij� mai nu m-a atins. Am sc�pat �i de ea. �i 
BTR-ul meu pân� la urm� a picat. Am slujit în provincia Herat. Mergeam 
tot timpul cu ofi�eri. Mai tot timpul eram în circula�ie. Au vrut s� m� 
transfere în alt� unitate dar nu am acceptat pentru c� am slujit cu un b�iat 
din sat �i amândoi eram �oferi. �i totu�i m� duceam cu ei când era de dus 
cu caravana. M� rog, chestiuni pe care poate eu nici nu le �tiu pe toate. 
Aveam doar func�ia de �ofer. Înv��am un �ofer mai tân�r, s-a întâmplat la o 
s�rb�toare, am în vedere aceea c� n-a c�zut BTR-ul sub o min�. Am c�zut 
pe alarm�, ne odihneam, un tanc acolo nu �tiu cum s-a dus pe o parte, în 
provincia Herat. Ne-au ridicat pe alarm�. Eu ca s� nu stau în polk m-am dus 
ca mitralior cu b�iatul de la mine din sat. El ca �ofer, eu ca mitralior, mai 
eram înc� câ�iva b�ie�i din echipaj, în timpul acesta, de acum era sear� am 
în�eles c� au mai chemat pe alarm� înc� un deta�ament de cerceta�i. S-a 
urcat b�iatul acesta la volan, în ma�ina mea. Nu �tiu cum, poate a�a a fost 
momentul lui. A mers pe urmele noastre pe acela�i drum, dar a c�lcat pe o 
min�, se vede c� în timpul acela a fost pus� mina între noi �i ceilal�i, care au 
trecut. Au trecut, cam dou� ore. A c�zut roata de dinainte din dreapta. Dar 
din câte am auzit eu, el a mers pe acelea�i urme. Era un moldovean din 
�old�ne�ti �edea dinainte, în locul destinat comandantului, �oferul a fost 
r�nit, al�turi de mine era un moldovean care de curând venise în armat� (nu 
�tiu nimic despre el, nu-i �tiu nici adresa), �tiu c� i-a s�rit o bucat� de carne, 
deja din spusele altora. L-au spitalizat deodat�, l-au trimis în Ta�kent, 
�oferul pe care eu îl înv��am tot a fost trimis cu contuzie în Ta�kent, a 
plecat la lecuire. Nu mai �tiu nimic de ei. I-au adus înapoi sau nu. Era un 
locotenent superior �i un subcolonel �i aceia au primit contuzie, restul 
echipajului parc� s-au salvat. BTR-ul s-a accidentat, sta�ia a fost topit�. 
Numai una din ro�i a r�mas întreag�. Când am primit informa�ia aceasta, 
ne-au transmis tot pe ra�ie, erau dou� BTR-ruri, nu numai unul. Acesta e al 
treilea caz. M� cheam� comandantul companiei �i îmi spune: Te-ai n�scut în 
c�ma��. Adic�, nu eram eu la volan atunci.  

I. X. – Rela�iile dintre solda�i �i ofi�eri? 
M. S. – Raporturile ierarhice erau de conducere, nu pot fi la acela�i 

nivel. Este altceva dac� ne în�elegeam noi ca oameni. Toat� comanda era de 
la ofi�er. Se întâmplau cazuri când ne mai ciond�neam a�a. Dar ca oameni, nu 
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ca ofi�er. Ofi�erul e ofi�er, soldatul este soldat. Dac� e vorba de sergent, nu 
era a�a de strict. Dar a�a b�ie�ii între b�ie�i se în�eleg. Dar ofi�erul dac� era 
mai tân�r tot era în echipa noastr�. Nu este a�a de strict. Nu am avut a�a 
probleme cu ofi�erii, am fost prieten cu ei. �inea cont de experien�a la acei 
care au slujit mai mult. Când trebuia s� trimit� undeva nu trimitea pe acei 
care au slujit mai mult, �i el soldat a fost �i �tie, tot îl trimitea pe unul mai 
tân�r, care trebuia s� se duc�, ca s� nu spun� la unul mai în vârst� cu slujba. 
�i apoi acela s�-l trimit� pe cel�lalt.  

I. X. – Rela�iile dintre soldat �i soldat. Dedov�cina? 
M. S. – Dedov�cin� era, desigur. Nu-i armat� f�r� dedov�cin�. Eu a� 

zice c� dedov�cin� se întâmpla atunci când nu aveam ce face. Când eram 
ocupa�i nu ne era nou� a dedov�cin�. E clar c� unul mai tân�r trebuia s�-�i �tie 
locul s�u. Dac� nu �tia e clar c� trebuia de pus la punct.  

I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
M. S. – Ce f�ceam? Eu ca �ofer eram tot timpul la ma�in�. Mai mult 

timp eram dac� nu la opera�ii, la ac�iune. Cineva trebuia s� rezolve 
întreb�rile. Pe cine trebuia s� trimit�. În companie erau dou� ma�ini. În 
orice caz comandantul de companie se str�duia ca s�-i r�mân� mai pu�ini 
solda�i liberi împrejurul lui �i-i trimitea care �i unde.  

I. X. – E vorba de anul 1985, apogeul conflictului militar, care 
era atmosfera în armat�, în unitatea militar�? A�i sim�it c� b�ie�ii 
sunt împotriva r�zboiului, nu în mod deschis, desigur? 

M. S. – Cum poate un soldat s� se gândeasc� la a�a ceva? Soldatul e 
soldat. El depinde de cineva. Se gânde�te el sau nu se gânde�te, poate c� a 
fost între solda�i discu�ii de a�a fel. Era vorba c� dac� veneau americanii, nu 
pierdeau atâta timp, acestea erau vorbe între solda�i. Veneau americanii �i 
puteau cur��a aceasta dintr-un cap�t în altul. �i nu mai mureau atâ�ia b�ie�i. 
Dar la noi a�a a fost politica, a�a a fost dictat de sus �i a�a a decurs.  

I. X. – Filme v� ar�tau acolo? 
M. S. – Filme erau rar. Numai în unitate erau a�a. O singur� dat� ai 

fost. Câteodat� ne aduna toat� unitatea ne mai strângeau mâinile, ne mai 
d�deau câte un ordin. Dou� batalioane din regiment erau în paza 
aeroportului din Kushka în Shindand. Erau împ�r�i�i în anumite puncte �i 
p�zeau �evile. Dar batalionul unde am slujit eu umbla la opera�ii militare.  

I. X. – V-a�i acomodat la condi�iile climaterice din 
Afghanistan? 

M. S. – Omul se acomodeaz� la orice condi�ii. Faptul c� m� aflu aici 
se datoreaz� la lucrul acesta. În � 86, când am venit, m-am îmboln�vit. 
Dormind în BTR-ul acela, mai degrab� tr�ind în el, �i-a l�sat amprenta 
asupra st�rii de s�n�tate. Am început s� fac gimnastic�, ca s�-mi treac�. M� 
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durea foarte mult t�lpile, încheieturile. În 1994 am avut complica�ii mari, de 
aceea am ie�it pe grup� de invaliditate, dar nu ca invalid de r�zboi, ci de 
armat�. De�i în lege e scris c� boala c�p�tat� în timpul armatei, în timpul 
ac�iunilor militare se consider� ca invalid de r�zboi.  

I. X. – Condi�iile igienice din Afghanistan? Ce boli erau?  
M. S. – Bolile infec�ioase erau r�spândite foarte des. Eu am fost 

afectat de boala „Botkin”.  
I. X. – A�i trimis scrisori din Afghanistan? 
M. S. – Dar ce trebuiau? Nu am spus c� sunt în Afghanistan timp 

de jum�tate de an. Nu am vrut s� se îngrijoreze p�rin�ii, eu sunt ultimul în 
familie, p�rin�ii sunt b�trâni, tata tot a fost veteran de r�zboi. Nu am vrut 
s�-i deranjezi, pur �i simplu. Scriam c� sunt în Ta�kent, tata a în�eles, 
deodat� ce înseamn� polevaia pocita dar nu i-a spus mamei. Dar mama a auzit 
peste jum�tate de an. Am avut un b�iat din sat, care p�rin�ii de acum �tiau 
c� suntem împreun�. Odat�, totu�i, peste jum�tate de an s-au întâlnit în sat 
�i i-au informat.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie, dup� 
Afghanistan? 

M. S. – Nu-mi d�deau 20 ani, ci 24–25. Dup� armat� omul se simte 
mai liber, mai iste�, îi pare c�-i tân�r suflete�te.  

I. X. – Ce înv���minte putem trage de la acest r�zboi? 
M. S. – Aici e politic�. E greu de spus. Aveau aprovizionare din 

toate p�r�ile �i fiind �ouravi, soldatul nostru, armata sovietic� poate c� nu a 
fost în�eleas� corect, ce scop a avut. Poate nici noi solda�ii nu am în�eles ce 
misiune aveam acolo, de ce am nimerit acolo. Noi, solda�ii, nu am în�eles 
pân� la urm� profunzimea acestei chestiuni, a�a �i locuitorii ceea de pe loc 
nu au în�eles �i dac� lui i-au spus ast�zi c� omul acesta face r�u înseamn� c� 
el are ciud� pe el. Mai ales un om nepreg�tit. A�a a ie�it c� atâ�ia ani de zile, 
poate c� deodat� nu au fost în�eles, dup� jum�tate de termen s-a aflat 
armata sovietic� acolo. Nu �tiu cum a fost în�eles la început dar cred c� �i ei 
au fost corec�i, în felul lor, poate �i noi în felul nostru am fost corec�i, 
indiferent c� ne-au numit ocupan�i. Aceasta a fost întotdeauna. �i acum se 
vorbe�te din partea lor, am auzit a�a ceva de la un corespondent.  

I. X. – Ca �ofer nu a�i nimerit în locuri mai speciale, ca Dolina 
Smerti? 

M. S. – Dolina Smerti se numea un loc în p�r�ile celea, de la Kabul 
încoace, dar eu am fost în Kandahar într-o adâncitur�, unde mergea spre 
Pakistan, a fost o opera�ie militar� foarte mare. Ultimele trei luni de zile de 
slujb� m-am aflat la aceast� opera�ie, pe noi ne-au eliberat, dar opera�ia înc� 
nu s-a terminat. Din câte am auzit pe urm� de la b�ie�i s-a mai prelungit 
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înc� jum�tate de lun�. Atunci au fost din multe p�r�i ale Kandaharului, a 
fost la 20 km de la grani�a Pakistanului. G�seam urme proaspete. La mine a 
fost regiment de mine, se foloseau pentru destr�mare, forma un vacuum, se 
folosea la destr�marea locuin�elor, diferite vizuini de-a lor. Au fost multe 
locuri, mergea tancul cu dispozitivul de deminare a drumului �i mergea 
lupta. Mergea BTR-ul meu �i cu regimentul de la cercetare. Am v�zut urme 
proaspete, focul nestins, au fugit totu�i înaintea noastr� bandi�ii. Atunci au 
explodat multe depozite cu muni�ii, am descoperit multe arme, inclusiv 
sovietice de calibrul 14,5. Au fost f�cute instala�ii artificiale, eu nu �tiu cu ce 
se ocupau ei acolo.  

I. X. – Droguri erau? 
M. S. – Droguri erau la tot pasul.  
I. X. – Du�manii foloseau drogurile ca o metod� de anihilare a 

armatei sovietice? 
M. S. – Nu po�i vedea un om pe drum �i s� spui c�-i du�man, c�-�i 

vrea bine sau r�u. Mau degrab� a� zice c� se vindeau drogurile acestea 
pentru existen�� la ei. Nu vindea cineva de vârsta noastr�. Odat� am 
participat �i la confiscarea lor.  

I. X. – Cum sunt ei recruta�i? 
M. S. – Ei cum? Foarte simplu. L-au v�zut pe drum c�-i mai 

s�n�tos, mai înalt mai crescut. Nu cunosc limba lor �i nu �tiu ce au vorbit, 
dar am v�zut dintr-o parte cu ochii mei c� l-au luat �i l-au suit în ma�ina lor 
�i l-au dus. Eu �tiam, dup� informa�ia primit� c� acesta merge ca soldat mai 
departe. Aceasta-i recrutarea lor. Nu �tiu, poate nu se practic� permanent 
a�a ceva? Ultima dat� a fost f�cut un deta�ament de propagand� �i agita�ie. 
La mine în polk era loc�iitorul comandantului de polk, �tia bine farsi. El era 
cu deta�amentul acesta. Erau câteva ma�ini înc�rcate cu diferite produse 
alimentare, cu ulei, medicamente etc. �i dou� BTR-uri de la mine din 
compania mea mergeau în supraveghere. Aveam prieteni de prin Herat, îi 
întâlneam deseori, de acum ultima jum�tate de an m� întâlneam deseori cu 
el. M� duceam des prin Herat, m� duceam �i la sarbozi, adic� la armata lor, 
în vizit� cu diferite probleme, ba cu un plutonier, ba cu un ofi�er, aveau 
probleme cu armata, ne duceam �i ne serveau cu pilaf de-a lor, câteodat� 
reu�eam, iar câteodat� – nu. În orice caz, erau ospitalieri, a�a este opinia 
mea. Cu b�ietul acela. �tia limba rus�, nu prea bine, dar ne în�elegeam, a 
înv��at la o �coal� de medicin� din Bender �i aflând c� eu sunt din Moldova 
am stat de vorb� mai mult cu el. El era asistent medical, l-am întâlnit în mai 
multe locuri, prin provincia Herat. Din spusele lui, la ei medicina nu-i 
dezvoltat� �i el era la ei ca medic de companie. El m� informa ba de una, ba 
de alta, ce se mai face acolo. Cu o fat� afghan� am avut ocazia �i am vorbit.  

358 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

I. X. – Chiar aceasta vroiam s� te întreb… 
M. S. – Cu deta�amentul acesta noi ocupam ni�te pozi�ii. Odat� am 

ajuns cu BTR-ul într-o pozi�ie mai ferit� de la drum �i de acum instalam. 
Numai am oprit motorul �i ies din ma�in� �i v�d o doamn� tân�r�, f�r� 
parandja, avea cam vreo 19–20 ani. Avea p�r frumos, dat pe spate, aranjat. 
Iese �i îmi zice: �ouravi, kuda idio�? Zdes du�manov net, zdes mirnâie. Ceva 
asem�n�tor a zis. Cum am ie�it din ma�in�, m� uitam a�a în jur. Al�turi de 
mine era un sergent, ca lunetist, �i am r�mas amândoi tr�sni�i, ne uitam unul 
la altul. Dar aveam de acum doi ani de zile de slujb�. Acolo aveam un an �i 
mai bine de jum�tate, �i n-am întâlnit a�a ceva. Am vorbit mai departe cu 
ea, dar am în�eles c� a fost în Moscova a înv��at un an de zile. Era dintr-o 
familie mai înst�rit�. Avea înc� doi fra�i: unul din ei lucra la �arandoy, tot 
înv��ase în Uniunea Sovietic� �i cel�lalt, nu de mult, venise din Uniunea 
Sovietic�, de la înv���tur�, înc� nu avea post de lucru. Am întrebat-o de ce 
nu iese din ograd� ca s� mai vorbim. Mi-a zis c� nu se poate, c� dac� ne 
vede cineva ne socot de comport�ri u�oare. 

I. X. – Erau prostituate în armat�? 
M. S. – Nu pot spune despre aceasta, nu �tiu. Am auzit c� erau case 

de toleran��. Dar nu am avut ocazia… nu pot spune concret. Eu nu cred c� 
nu ar fi fost a�a ceva. Mai multe c� erau, c�-i �ara slab dezvoltat�. Acolo am 
v�zut cum treier� grâul cu m�garul, ceea ce am auzit de la p�rin�i c� era 
cândva la noi. Acolo am v�zut chestiuni de acestea, ce se face acum la noi. 
Tarabele acestea de la marginea drumului, comer�ul – gum� de mestecat, 
haine. La noi a�a ceva nu era. Era mai altfel. Un chio�c din acesta se numea 
dukan, aici g�seai toate celea. Mergeai prin provincie, dac� undeva te opreai, 
nu puteai trece, o problem� oarecare se isca pe drum, numaidecât veneau 
copiii, de abia ajungeau la roat� �i se ridicau pân� sus �i cereau ceva. Ei se 
bucurau c� la noi mai r�mânea din mâncare – ca��, câte ceva �i-i mai 
serveam. Se bucurau copiii, ei ne mai d�deau câte o juc�rie de-a lor. Care 
propuneau cearz, adic� narcotice simple, m� rog, f�ceau bi�ni�� de mici copii. 

I. X. – Dac� �inem cont de experien�a armatei sovietice în 
Afghanistan, sunt valabile metodele folosite de americani? 

M. S. – Am o imagine. Nu pot s� spun c�-i bine acolo. Nu-i bine 
nici a�a, �i nici a�a. Se vede c� nu-s alte modalit��i. Totu�i nu-i vinovat omul 
acela c� a tr�it acolo, dac� cineva cost� mult, e �ef acolo, nu-i vinovat� 
popula�ia ceea. El pur �i simplu s-a cuib�rit acolo, poate c� nu-i pe vremea 
aceea acolo, dar pe informa�ia care au primit-o ei bombardeaz�. E clar c� 
nu-i corect. Americanii nu au ce face cu armamentul. Ei trebuie s�-l 
reînnoiasc�. Cum au f�cut cu Iugoslavii, deci politica e mare nu pot s� m� 
vâr. Una �tiu, nu-i bine unde se vars� sânge. �i nu se vars� sângele r�u, dar 
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se vars� sângele bun. Pentru un om r�u se ucid mai mult de 10 buni. Sufer� 
�i popula�ia de rând.  

I. X. – De fapte de vitejie sau de instinctul de autoap�rare 
putem vorbi în Afghanistan? 

M. S. – Cum po�i face vitejie când e�ti sub comand�? Vitejie po�i 
face atunci când nimere�ti într-o anumit� situa�ie, atunci. Vitejie este s�-�i 
scapi via�a. Ce vitejie poate s� mai existe, s� mai arate c� po�i �ine automatul 
mai bine ca cel�lalt.  

I. X. – Mai dore�ti ceva s� ne spui? 
M. S. – V�d c� te-a interesat de fata ceea, pot s� spun cum se 

întâlnesc acolo tinerii.  
I. X. – De ce nu? E foarte interesant. 
M. S. – Discutând cu fata ceea mi-a r�spuns (eu am întrebat-o) dac� 

a ap�rut problema c�s�toriei. Se consider� o comportare joas� dac� se vede 
c� st� de vorb� cu b�ie�ii. Dar am întrebat cum totu�i se c�s�toresc. Mi-a 
spus c� atunci când se în�eleg, se �tiu poate de mai demult. Poate au trecut 
al�turi ca s� nu-i vad� cineva, caut� momentul când poate cineva nu-i pe 
strad� �i se în�eleg, �i se întâlnesc noaptea când nu se aude g�l�gie, nu se 
aude nimic �i se ascund într-o tuf� de vie sau sub un copac, undeva se 
ascund �i se întâlnesc acolo. Eu cred c� nu se mai întâlnesc cine �tie cum, 
pe chestiuni mari, dar pur �i simplu s� stea �i s� discute. F�r� cuno�tin��, 
probabil, c� e sunt speria�i. Fetele sunt conduse peste tot, aceasta de acum 
se �tie. A�a mi-a spus.  

I. X. – Dar p�rin�ii nu unesc copii? 
M. S. – Nu cunosc în detalii. A venit pe urm� un frate care lucra 

�arandoy la ei. Au g�tit dinainte ceai cu zah�r. Au adus un termos cu ceai, 
fratele, ea totu�i nu a ie�it, ea �edea la poart�. Fratele a ie�it s� ne serveasc� 
cu ceai, dar a�a �i nu am reu�it s� bem ceai. Dar ea nu a stat cu noi. S-a 
ascuns.  
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„CU CÂT MAI MULTE ERORI COMIT POLITICIENII, CU 

ATÂT MAI MULTE 
ORDINE SUNT PE PIEPTUL OSTA�ULUI �I MAI MULTE 

CRUCI ÎN CIMITIRE” 
 

Svetlicinâi Evgheni Constantinovici – n�scut în 10 iulie 1950, 
în Glotovo, regiunea Belgorod, Federa�ia Rus�. A absolvit �coala Militar� Superioar� 
a Trupelor Aeropurtate din Reazan. Din 1972 pân� în 1982 a fost încadrat în 
armata sovietic�, Unitatea Militar� de Trupe Aeropurtate din Chi�in�u, de unde a fost 
trimis în Afghanistan. Serviciul militar în Afghanistan: iulie 1982 – ianuarie 1984. 
În Afghanistan a fost comandant în Regimentul 345 a For�elor Aeropurtate de Gard�. 
Decora�ii: „Ordinul de Onoare”, „Steaua Ro�ie” (2 ordine), medalia „Pentru vitejie în 
lupt�”, Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, plus 16 medalii 
ale URSS. La întoarcere a fost trecut în rezerv� (din cauza r�nilor) din armata activ� 
�i încadrat în sistemul de comisariate militare. A lucrat 6 luni la Tiraspol (�eful Sec�iei 
de recrutare), apoi a fost �ef de sec�ie la Comisariatul Militar Ialoveni, pre�edinte al 
Comitetului raional Ialoveni al osta�ilor-interna�ionali�ti, loc�iitorul pre�edintelui 
Comitetului raional Ialoveni al Veteranilor Muncii �i de R�zboi. La 22 aprilie 1990 a 
candidat la alegerile repetate de deputa�i ai poporului ai RSS Moldovene�ti. În afi�ul 
electoral se arat� c� opteaz� „pentru unirea tuturor for�elor dispersate, prelucrarea unui 
program complex, pentru acei care �i-au îndeplinit cu cinste datoria ost��easc�, 
cet��eneasc� �i de serviciu”243. Pre�edintele Uniunii Veteranilor For�elor Aeropurtate 
din Moldova. Membru al Consiliului de Coordonare al Uniunii Interna�ionale a 
Veteranilor For�elor Aeropurtate, Aeromobile �i Unit��ilor Speciale244. Actualmente: 
locotenent-colonel în rezerv�, �eful Serviciului de Securitate SA „AGO-DACIA”. 
Interviul a fost realizat în 30 martie 2011. Casetele nr. 63/I-II, 64/I-II, chestionar 
nr. XXVIII. 

 
I. X. – Care ar fi laitmotivul unui interviu referitor la r�zboiul 

din Afghanistan? 
E.C. S. – În cele ce urmeaz�, îmi voi asuma responsabilitatea doar 

pentru func�ia mea, doar pentru regimentul meu din Afghanistan. De ce? 
Deoarece r�zboiul din Afghanistan din 1989 era total diferit de cel din 
1982. În 1982 puteai u�or s� te deplasezi din Bahram la Kabul în 

                                                 
243 Afi�ul electoral din 22 aprilie 1990 la alegerile repetate de deputa�i ai poporului ai RSS 
Moldovene�ti. Arhiva familiei Svetlicinâi.  
244 Vezi Constantin Bârc�, Stele ro�ii, de pace, în Via�a satului, 6 ianuarie, 1987; I. Domenco, Pomul 
prieteniei, în Tinerimea Moldovei, 30 decembrie, 1987, nr. 156 (2709), p. 2; A. Romanov, Pe poteci de mun�i, 
în Chi�in�u, Gazet� de sear�, 22 februarie, 1988, pp. 2-3; E. Krisanova, Voennaia kostocika în Rodnoi Krai 
(Graivoron), 8 maia, 1996, p. 5. 
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autoturism, ne întâmpinau cu flori, eram percepu�i ca oameni care au venit 
s� ajute. Dislocarea contingentului limitat al armatei sovietice în 
Afghanistan era efectuat� pentru securitatea drumurilor, comunica�iilor, 
centrelor administrative, uzinelor, fabricilor, trec�torilor �i, ca excep�ie – 
participarea la ac�iuni militare, la solicitarea guvernului afghan. Ini�ial noi nu 
luptam. Mai mult eram implica�i în activit��i de ajutorare. La început nici nu 
erau hotare, gr�nicerii no�tri ne transferau acolo la comandan�ii no�tri, 
acolo nu era nici vam� �i nici gr�niceri. Era ca un fel de republica a 16-a a 
URSS. Erau rela�ii diferite. Pe urm� au ap�rut gr�nicerii... pentru acei care 
plecau la Kabul. Fiecare a avut r�zboiul s�u. 

I. X. – În ce context a�i fost înrolat în Afghanistan? 
E.C. S. – Am venit în calitate de comandant de regiment, la 

Chi�in�u de la �coala Militar�, în 1972. Au vrut s� m� pun� comandant de 
companie în Bolgrad. Dar am întrebat: de ce, dac� �i aici îmi este bine? A fost 
un contingent foarte bine preg�tit, mul�i dintre fo�tii mei camarazi de lupt� 
de�in actualmente func�ii importante... Din to�i am r�mas în via�� doar 8... 
În 1982, m-au chemat la convorbire în Statul-major al regimentului �i mi-au 
propus s� plec în Republica Democrat� Afghanistan pentru efectuarea 
serviciului militar conform sintagmei datoriei interna�ionale. 

I. X. – Ce comisii a�i trecut pentru a fi recrutat în 
Afghanistan? 

E.C. S. – Am trecut comisia militar� din Chi�in�u, în clinica 
militar�. Mi s-au administrat vaccinuri împotriva holerei, tifosului, 
paratifozei, variolei �i hepatitei în Regimentul 300. 

I.X. – Când a�i aflat pentru prima oar� c� ve�i efectua serviciul 
militar în Afghanistan? Care a fost prima dumneavoastr� reac�ie fa�� 
de acest moment? 

E.C. S. – Discu�ii referitoare la cariera mea profesional� s-au 
desf��urat în ianuarie 1982, cu jum�tate de an înainte de transfer. Am 
perceput transferul în Afghanistan ca o obliga�ie fa�a de �ara mea. 

I. X. – Când �i unde a�i aflat pentru prima dat� despre 
conflictul din Afghanistan? 

E.C. S. – În ianuarie 1980, la o întrunire a ofi�erilor ne-au adus la 
cuno�tin�� ordinul ministrului ap�r�rii al URSS despre introducerea 
unit��ilor noastre militare în Republica Democratic� Afghanistan, pentru 
îndeplinirea obliga�iei militare. 

I. X. – Se f�ceau selec�ii speciale ale premilitarilor? 
E.C. S. – Da, în Afghanistan erau repartiza�i cei mai bine preg�ti�i, 

iar efectuarea serviciului militar în aceast� �ar� era pentru noi o mândrie. 
Petru acei care nu reu�eau s� treac� comisia la repartizare era un element 
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descalificator. Acest punct de vedere este valabil în cercul nostru245 �i 
actualmente. 

I. X. – Care au fost în opinia dumneavoastr� cauzele 
r�zboiului din Afghanistan. Dar în opinia familiei, prietenilor? 

E.C. S. – Orice stat, care are încheiate tratate bilaterale de prietenie 
�i ajutor reciproc, este obligat� s� întreprind� fapte concrete de înl�turare a 
ac�iunilor de agresiune ale unei ter�e puteri246. Atunci când Guvernul 
Republicii Democrate Afghanistan s-a adresat URSS pentru ajutor, ultima a 
întreprins ac�iuni concrete – a inclus armata. So�ia mea era contra plec�rii 
mele, dar eram ofi�er �i în virtutea acestui fapt eram obligat s� execut 
ordinul necondi�ionat. 

I.X. – Se afirm� c� este un r�zboi pentru ap�rarea hotarelor de 
sud ale URSS, care era opinia dumneavoastr� �i a altor combatan�i 
vizavi de acest subiect? Avea�i discu�ii pe aceast� tem�? 

E.C. S. – Ap�rarea intereselor statului vecin, aflat la sudul Uniunii 
Sovietice, conform Tratatului bilateral pentru URSS semnifica ap�rarea 
propriilor hotare. Aceast� problem� nici nu era abordat� – noi eram osta�i, 
iar datoria noastr� era s� ap�r�m patria, adic� hotarele ei de sud. În privin�a 
acestei probleme nu erau disensiuni. 

Totodat�, îmi amintesc, în Afghanistan am luat în primire compania 
c�pitanului S. Nikolin, care cu ceva timp înainte pierduse doi ofi�eri 

                                                 
245 Al veteranilor „afghani”. 
246 La 27 aprilie 1978, armata afghan�, instruit� �i de consilieri sovietici (o treime dintre ofi�erii 
afghani efectuaser� stagiul militar în URSS), a dat o lovitur� de stat, pre�edintele Muhammad Daoud 
fiind asasinat, iar membrii cabinetului aresta�i. Consiliul Revolu�ionar avea s� proclame noua 
Republic� Democrat� Afghanistan, condus� de pre�edintele �i prim-ministrul Noour Mohammed 
Taraki, vicepre�edintele �i viceprim-ministrul – Babrak Karmal, al doilea vicepre�edinte �i ministru al 
afacerilor externe – Hafizolla Amin, liderii comuni�tilor afghani, membri ai Partidului Democratic al 
Poporului Afghan. Revolu�ia din Saur (Saur constituie luna din calendarul afghan ce cuprinde 
perioada 22 aprilie – 2 mai) adusese la putere reprezentan�i ai tribului hilizay, o echip� înconjurat� de 
consilieri sovietici. În declara�ia semnat� de Taraki, la 9 mai 1978, se specifica, printre altele, c� 
dezideratul principal al noii republici îl constituia men�inerea integrit��ii teritoriale, suveranit��ii 
na�ionale �i independen�ei de stat. De men�ionat este faptul c� Uniunea Sovietic� a recunoscut acest 
program. La 5 decembrie 1978, are loc semnarea Tratatului de prietenie, bun� vecin�tate �i cooperare 
dintre URSS �i noua administra�ie afghan�. Tratatul se baza pe ,,solidaritate revolu�ionar�, echitate 
deplin� �i respectarea suveranit��ii na�ionale, integrit��ii teritoriale �i neinterven�ie în treburile interne 
ale acestora.” În articolul 4 al Tratatului se men�iona c� cele dou� state ,,se vor consulta �i, cu acordul 
ambelor p�r�i, vor întreprinde m�suri necesare în vederea asigur�rii unei securit��i a independen�ei �i 
integrit��ii teritoriale ale ambelor ��ri” (vezi Pravda, 07.12.1978, p. 10). În vizita efectuat� la Moscova 
(4–7 decembrie 1978), N. Taraki vorbea despre ,,imperialism �i reac�ii interna�ionale” (vezi Vizit Nur 
Muhammeda Taraki v Sovetskii Soiuz, 4-7 dekabrea 1978 goda, Dokumentî i materialî, Moskva, Politizad, 
1978, p. 26.), astfel, al�turi de tratatul men�ionat, aceste direc�ii ale politicii externe afghane au avut 
un rol semnificativ în evolu�ia ulterioar� a rela�iilor politice �i militare cu sovieticii, deoarece în 
decembrie 1979, când a intervenit în Afghanistan, URSS s-a bazat pe suportul juridic al acestui 
document.  
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comandan�i de pluton, oameni cu experien�� în lupt�. Al treilea ofi�er de-
acum la venirea mea a scris raport de eliberare din func�ie �i plecare în 
Uniune. Avea nevoie de semn�tura mea. I-am explicat: dac� voi semna 
raportul, apoi, mai întâi, te vor alunga din armat�, apoi din partid, apoi pot s� te 
încarcereze. Avea doi copii. Se întreba: cine are nevoie de acest r�zboi? E str�in 
pentru noi. Astfel judecau �i al�ii... S-a demobilizat.  

I. X. – Conduc�torii sovietici afirmau c� este un r�zboi de 
ajutor acordat afghanilor împotriva americanilor, ce p�rere avea�i? 

E.C. S. – Liderii sovietici afirmau c� acesta este un r�zboi pentru 
ajutorarea guvernului legitim al Afghanistanului, împotriva opozi�iei 
sprijinite de SUA. Sunt întru totul de acord cu enun�ul conform c�ruia era 
vorba de un ajutor interna�ional, în baza tratatelor bilaterale dintre dou� ��ri 
prietene, vecine. 

I. X. – Poate fi calificat r�zboiul din Afghanistan drept ajutor 
interna�ional? Avea�i sentimentul c�-i ajuta�i pe afghani? 

E.C. S. – Nu aveam sentimentul, ci convingerea c� acordam ajutor 
afghanilor. Îi ajutam cu tehnic� militar�, construiam drumuri, reconstruiam 
fabrici. Respingeam atacurile mujahedinilor, care aveau drept obiectiv 
înl�turarea guvernului legitim. De pe pozi�ia zilei de azi, desigur, v�d 
lucrurile pu�in altfel. Dar la moment ideologia sovietic� nu-�i permitea s� ai 
alt� opinie decât cea oficial�. 

I. X. – Exista politruk în armat�? Ce spunea el sau al�i ofi�eri 
despre conflictul din Afghanistan? 

E.C. S. – În compania mea era un adjunct pe probleme politice. 
Disensiuni nu erau �i nici nu puteau fi. To�i – ofi�erii �i trupele de debarcare 
– eram instrui�i în aceea�i �ar� �i în baza aceleia�i ideologii. 

I. X. – Ap�reau discu�ii controversate între solda�i în 
problema Afghanistanului? 

E.C. S. – Opiniile solda�ilor �i ofi�erilor erau identice, erau selecta�i 
cei mai buni dintre cei mai buni. Ace�tia �i-au dat acordul pentru 
îndeplinirea datoriei interna�ionale. 

I. X. – A dezertat cineva dintre solda�ii sovietici din unitatea 
Dvs. militar�? 

E.C. S. – În compania mea era un soldat, �oferul unei ma�ini de 
lupt�, care a refuzat s� fac� serviciul în Republica Democrat� Afghanistan, 
dup� ce a v�zut consecin�ele unei bombard�ri asupra ma�inii de lupt�, care 
se f�cuse una cu p�mântul. A solicitat transferul la o fabric� de pâine – era 
a�a subunitate în companie. Dup� transferul lui am aflat c� a fugit la 
insurgen�i. Dorea, pur �i simplu, s� supravie�uiasc�.  
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I. X. – În ce localitate din Afghanistan a�i f�cut serviciul 
militar? 

E.C. S. – În ora�ul Bahram, amplasat într-o vâlcea superb�. 
Regimentul noastru era responsabil de aceast� zon�. E vorba de drumuri, 
obiective administrative �i gospod�re�ti, �coli �i spitale. Al�turi se afl� unul 
dintre cele mai înalte lan�uri de mun�i din lume – Hindu Kush, care se 
extinde spre Iran �i China. Cale milenar� de migra�ie a paštunilor. 

I. X. – Câ�i militari era�i în companie? 
E.C. S. – De regul�, în compania mea erau cca 80 de oameni. În 

timpul ac�iunilor militare – 120. Se completa din rândurile artileri�tilor, 
geni�tilor, celor de la transmisiuni, serviciilor de cercetare �i a 8 ofi�eri. 

I. X. – Particularit��ile unit��ilor militare în care a�i efectuat 
serviciul militar. 

E.C. S. – Când ne-au transferat – fiind mobiliza�i din Chi�in�u �i 
din alte p�r�i – ne-au adunat în Farg‘ona247 �i acolo ne-au dat uniforme. M-
au exclus din unitatea dislocat� la Chi�in�u. Comandante de companie, 
Svetlicinâi, în Farg‘ona ve�i avea apartament! Am analizat cu Larisa248, ea era 
inclus� într-un program de stat de elaborare a documentelor referitoare la 
istoria Moldovei în 14 volume. Am hot�rât, so�ia va r�mâne în Moldova, iar 
eu voi lupta acolo... Plecam la opera�ii, diminea�a la ora 6 era preg�tirea, 
venea artileria sus�inut� de avia�ie. În fiecare divizie erau câte o companie 
de for�e aeropurtate �i una de artilerie. Artileria a fost dispersat� �i au r�mas 
doar cei din for�ele aeropurtate... Eram unica companie care ne 
aprovizionam nu din Ta�kent sau din resursele Armatei a 40-a, ci direct, din 
Farg‘ona în Bahram. În Farg‘ona era o parte a deta�amentului care instruia 
recru�i. Zburam cu avioanele noastre în Bahram, era un deta�ament special. 
Fiecare soldat peste 2–3 luni zbura în Uniune. Când am venit eu, ni se da 
10 zile pentru acomodare la mediu. Opera�iile le comandau sergen�ii cu 
experien��. Am ie�it la opera�ii. Ne-au adus muni�ii nu de calibru 120 mm, 
dar 122 mm, adic� mai puternice. A c�zut o cea�� dens�. Avioanele nu 
func�ionau. F�r� nicio acoperire am intrat într-un ki�lak. În localitate erau 
foarte active for�ele diversioniste. Dac� oamenii lucreaz� pe câmp, atunci 
nu vor fi lupte. La un moment, din sat dispar oamenii, încep împu�c�turile. 
Se deplaseaz� prima unitate militar�, apoi eu cu conducerea �i o alt� unitate 
în spate. M� ap�ram. Când ie�eam din lupte, împu�cau din spate. Adic� 
prima unitate înainta, apoi eu �i ceilal�i în urm�. Soldatul îl ap�r� pe 
comandant �i are grij� de r�ni�i. ...Nimeni nu-�i permitea s� foloseasc� 
compania noastr� în calitate de carne de tun... Acolo sergentul lucra pentru 
                                                 
247 Farg‘ona, ora� din Uzbekistanul de Est, locuit, în special, de militari �i func�ionari. 
248 So�ia. 
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solda�i, nu ca în Uniune – solda�ii îl serveau pe ofi�er. Acolo era mai simplu 
– fiecare al doilea osta� era erou... C��tile erau acoperite cu material ca s� 
nu reflecte razele solare... Pe parcursul serviciului militar în Afghanistan în 
compania mea n-au fost pierderi omene�ti...  

I. X. – Este cea mai mare onoare pentru ofi�eri... Oferi�i-ne 
detalii despre rela�iile stabilite între solda�ii �i ofi�erii sovietici în 
Afghanistan. 

E.C. S. – Am avut �i mor�i printre geni�ti, un traduc�tor nou-venit, 
nu erau de-ai mei, erau proaspe�i sosi�i... Erau diferite situa�ii... Cad, se 
apropie un sergent: tovar��e comandant, nu ave�i timp s� c�de�i, trebuie s� 
comanda�i. În unitatea noastr� era un batalion medico-sanitar, care preg�tea 
nu doar medici, ci �i speciali�ti de lupte corp la corp. Un fel de bodyguarzi 
de-a comandan�ilor... Ia automatul meu, împu�c� �i glontele îl �inte�te în 
um�rul stâng. Iat� rela�iile dintre comandant–sergent–soldat. Se zvonea c� 
Gracev249 are Mercedes... Eu ziceam: pentru Gracev îmi sacrific �i via�a. Jurnali�tii 
m� întreab�: am învins în Afghanistan? R�spund: domni�oar�, sergentul Ivanov a 
acoperit aripa stâng� a unit��ii sale. Sergentul Petrov a fost loc�iitorul comandantului 
Unit��ii militare 2. Locotenentul Sidorov a fost comandantul Unit��ii militare 3, eu am 
fost comandant de companie. Întreba�ii pe fiecare din noi ceea ce trebuie, da�i-i cezarului 
ce-i a cezarului. Soldatul toat� via�a a luptat, pentru st�pân, pentru rege, pentru 
secretarul general �i pentru primar. Soldatul a executat sincer misiunea sa, nu-l atinge�i 
pe soldat, da�i-i soldatului ce-i al lui. 

Referitor la opera�ii militare. Era sâmb�t�. Pavel Gracev 
organizeaz� opera�ia. Sunt 800 de oameni �i trebuie s� execut�m ordinul cu 
orice pre�. S� v� fereasc� Dumnezeu s� pierde�i oameni! Aceasta nu-i revolu�ia 
noastr�, nu-i r�zboiul nostru, acesta e r�zboiul lor �i revolu�ia lor! Pe noi ne-au trimis 
aici. Iat� ce prezenta Pavel Gracev, iat� chintesen�a tacticii for�elor 
aeropurtate... Pe fiecare trebuie s�-l întrebi ceea ce-�i poate r�spunde... Am 
fost la decesul lui Aleksandr Lebedi250... 

 ... Ca s� prezin�i pe cineva la decora�ie, în fiecare companie era un 
caiet de decora�ii. Se preg�tea o anchet� cu 32 de întreb�ri �i r�spunsuri: 
unde s-a n�scut, unde s-a c�s�torit etc... Apoi era semnat de 9 oameni... 
Dac� a fost r�nit, nu a p�r�sit câmpul de ac�iune, era decorat cu „Steaua 
ro�ie”... 

                                                 
249 P.S. Gracev (n. 01.01.1948, s. Rvî, regiunea Tula, RSSF Rusia), loc�iitor al comandantului For�elor 
Aeropurtate în Afghanistan (1981–1982), comandant al For�elor Aeropurtate a Garnizoanei 103 din 
Afghanistan (1982–1983). Erou al Uniunii Sovietice pentru compania în Afghanistan, „pentru 
îndeplinirea sarcinilor militare cu pierderi minime de vie�i”. 
250 Al.I. Lebedi (20.04.1950, Novocerkask, regiunea Rostov, RSSF Rusia – 28.04.2002, regiunea 
Krasnoiarsk, Federa�ia Rus�), comandant al Batalionului 345 în Afghanistan (1981–1982), în timpul 
ac�iunilor militare a fost r�nit.  

366 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

I. X. – Componen�a na�ional� a solda�ilor �i a comandan�ilor?  
E.C. S. – De obicei, trupele de debarcare de peste hotare erau 

constituite din moldoveni, belaru�i (cu excep�ia celor din vest), ucraineni 
(cu excep�ia celor din vest), ru�i (cu excep�ia unor urbe). To�i erau 
comsomoli�ti �i aveau cel pu�in studii medii. Originari din Caucaz nu erau. 
Pentru ofi�eri na�ionalitatea nu conta, îns� to�i erau membri ai PC al URSS. 

I. X. – Unde f�cea�i baie? 
E.C. S. – Practic fiecare companie î�i construia saun� �i bazin. 

Luam carcasa de la un tanc sau de la ma�in� antitanc o inversam �i f�ceam 
saun�, cu picur�toare, cu pietre înfierbântate... Toate le f�ceam noi, cu lemn 
de la l�zile de muni�ii �i cu apa din arâk-urile din mun�i. S�pt�mânal se 
organiza baie pentru efectiv sau de fiecare dat� dup� ac�iunile militare. Noi 
aveam grij� de s�n�tatea solda�ilor. De aceea am avut pierderi de 3 ori mai 
pu�ine... 

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
E.C. S. – Seara se proiectau filme. Era o bibliotec� bogat�. Deseori 

se organizau concerte. Au evoluat Sofia Rotaru, Lev Le�enko, Ludmila 
Zâkina, Iosif Kobzon �.a. Înainte de demobilizare se organizau cump�r�turi 
în ora�, se procurau cadouri pentru p�rin�i, iubite. 

I. X. – Ce se întâmpla cu solda�ii bolnavi? 
E.C. S. – În Bahram era un spital. Acolo erau tratate toate bolile, în 

saloane special amenajate. Era o unitate medical� pentru cei r�ni�i �i 
contuziona�i. În cazuri excep�ionale erau transporta�i cu avioane în Kabul, 
în spitalul militar al Armatei a 40-a. În Regimentul 345 era un centru 
medical, cu acordarea complet� a asisten�ei medicale. În timpul ac�iunilor 
militare în fiecare companie era câte un asistent medical pentru asigurarea 
evacu�rii r�ni�ilor �i celor omorâ�i. 

I. X. – Exista dedov�cin�? 
E.C. S. – Despre ce fel de dedov�cin� putea fi vorba dac� fiecare 

avea în mâini arm�, care în orice moment putea fi pus� în aplicare?! Era un 
respect aparte fa�� de contingentul cu experien��, deoarece acesta nu avea 
doar ordine �i medalii, ci �i cuno�tin�e solide din domeniul artei militare.  
Acei cu experien�� erau printre primii care îi depistau pe adversari �i luau 
m�surile de rigoare, puteau s�-�i salveze nu doar propria via��, ci �i cea a 
camarazilor. Acei care au slujit un an �i jum�tate sunt mai bine preg�ti�i, pot 
mai repede s� împu�te, pot s� se salveze singuri, m� pot salva pe mine, dar 
�i pe camarazi. Aceia vor reu�i în lupte. Când se terminau ac�iunile militare, 
tinerii puteau s� le cure�e înc�l��mintea, s� coase ceva, erau rela�ii cu totul 
diferite. Aceasta tot este r�zboi. 

I. X. – Ce clim� era în Afghanistan? 
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E.C. S. – În noiembrie–ianuarie, temperatura varia între +5 °C �i –5 
°C, deseori ploua �i ningea. În perioada februarie – martie +25 °C, iar vara 
+45 °C �i 55 °C, aceasta în regiunea cu depresiune. În mun�i, chiar �i vara, 
la o în�l�imea mai mare de 2 500 m ningea pe parcursul întregului an.  

I. X. – Descrie�i în detalii situa�ia intern� din localit��ile rurale 
�i din societatea afghan�. 

E.C. S. – Ki�lakurile erau „negociabile”. Unit��ile militare se aflau 
acolo unde erau ki�lakurile. Comandan�ii cuno�teau via�a intern� din 
ki�lakuri, deoarece era o comunicare intens�: asalam  aleicum, cum î�i merg 
treburile? Au fost cinci b�rba�i cu automatele. Iar altul: trei au plecat. Era o situa�ie 
prietenoas�. Nu se împu�ca, nu se lupta. Atunci când în poporul lor, în 
guvernul lor au început discordiile, autorit��ile afghane s-au adresat 
conducerii sovietice s� particip�m la opera�ii al�turi de ei. Când mergeam la 
opera�ii, eram înso�it de un �arandoy, mili�ia lor, HAD, Serviciul de 
Securitate, comsomoli�tii, cam 100 de oameni, dar pe mine m� sus�ineau 
400. Mergeau al�turi de mine, dar nu ne sprijineau la lupte. Dac� mergeai la 
opera�ii, te secundau, dar dac� te duceai în ki�lak, ei stau mai într-o parte, 
începeau s� fac� „cur��area”. Pune o patrul�, intr� în cas�, iese peste 15–20 
minute �i raporteaz�: tovar��e comandant, du�mani nu-s! Hai mai departe. 
Urm�toarea! Sistemul lor, ca s� m� în�elege�i, nu este ca cel al satelor 
moldovene�ti. Fiecare curte este înconjurat� de un perete, zis duval. 
În�l�imea zidurilor era, de exemplu, între 3 �i 5 m, grosimea, la baz�, pân� la 
1,5 m, în func�ie de starea social�, bog��ie �.a. Cu cât este mai înalt zidul cu 
atât teritoriul din interior este mai benefic pentru road�. Dac� soarele este 
sub un unghi de 50º–60º, atunci gardul înalt nu permitea s� ard� roada din 
interiorul cur�ii. În func�ie de num�rul membrilor de familie, varia �i situa�ia 
funciar�. De aici �i suprafa�a cur�ii – 25x25, 25x50, 50x50. Vezi un st�pân 
puternic, iar în curte sunt ni�te muni�ii. Acestea nu sunt �intite asupra 
noastr�. Ele se afl� în curte de zeci de ani �i sunt fixate împotriva 
incursiunilor... De exemplu, sunt dou� ki�lakuri, pân� la 10% din b�rba�i nu 
lucreaz�, ei p�zesc localitatea, cu autoap�rare. Ei cump�r� arme, mitraliere 
etc., �i au grij� de ki�lakul lor. Pentru aceast� activitate ki�lakul le ofer� 10% 
din road�. Se efectueaz� rela�ii comerciale între ki�lakuri... iese cineva �i 
zice: ia 10 berbeci, 10 capre, 30 de vaci. C�petenia iese, se uit� �i zice: prezenta�i-
v�. Acela: sunt cutare, comandant de tanc. Câ�i combatan�i sunte�i? 20. Dar noi 40. 
Dac� acela vrea s� intervin� cu for�� atunci încep ac�iunile de lupt�. Se pun 
în aplicare for�ele de autoap�rare. Dac� într-un an în ki�lak nu este road�, 
pot s� se deplaseze într-o localitate oarecare �i s� se alimenteze. Pot fi 20 de 
lupt�tori care s� se lupte cu 40. Se lupt�, iau cu for�a, iar dac� nu-i înving 
oricum iau ceva... În acest context am venit �i noi. Se apropie de mine 
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c�petenia �i-mi zice: uite acolo st� un du�man, nu este bun... Nu-i du�man, dar 
vrea s�-i sustrag� p�mântul. Acolo sunt muni�ii... e sistemul de autoap�rare. 
Comandantul în�elegea a�a: dac� l-au chemat pe cel de la securitate, 
înseamn� c� ceva nu au împ�r�it. Din moment ce în aceast� regiune sunt 
st�pân eu, nimeni nu o s� v� ating�. Erau al�ii care ziceau: pleac� �i lupt�, îi 
vom omorî, vei fi decorat �i remunerat. Unii erau de acord. Iat� ce politic� era 
acolo. Când el pleac� într-un ki�lak �i zice s� dea ceva, doar e din band�, în 
a�a situa�ii se punea în aplicare for�a. Acesta îns� era motivul ca în anul 
urm�tor s� se majoreze for�ele bandelor. Nu încurca�i! Ace�tia nu erau 
du�manii no�tri! Acestea erau eternele lor conflicte interne. Sunt dou� 
confesiuni: �ii�ii �i sunni�ii. Acestea întotdeauna vor lupta. Dac� regele este 
�iit, atunci toate rudele vor fi la conducere, iar sunni�ii vor fi nemul�umi�i. 
La noi, nu este la fel? Au dou� partide: Partcham (Stindard) �i Khalq 
(Poporul)251. Partcham includea toat� elita, oamenii boga�i, înv��a�i, iar 
Khalq – poporul... Ultimii era sup�ra�i, umblau prin popor �i spuneau c� 
este cu el. Iat� politica! În Afghanistan dac� comandantul regimentului era 
khalq-ist, apoi instructorul politic obligatoriu partcham-ist. �i invers, dac� 
comandantul regimentului era partcham-ist, apoi instructorul politic khalq-
ist... Se temeau s� locuiasc� la ei în �ar�. Noi plecam la opera�ii. Înnoptam, 
preg�team cantonamentul, iar ofi�erii lor veneau la noi s� doarm�. Solda�ii 
erau incul�i. Într-o subunitate se vorbeau câte 8 limbi, nu se în�elegeau între 
ei. Erau diferite dialecte. Cum îi recrutam? Veneam într-un ki�lak, ajutam 
autorit��ile locale s� incorporeze oameni în armat�. Am oprit ma�inile �i 
începe verificarea locuitorilor care trebuiau recruta�i. Recrutarea se f�cea 
simplu: s� nu fie bolnav� glanda tiroid� �i s� fie în ordine starea din�ilor. De 
aceasta se ocupa armata afghan�. Noi asistam. Au câte 25 de ani, dar au 
probleme cu glanda tiroid�, apa este infectat�, îi de munte. Arde calciu, sare 
– totul. �i eu am probleme cu din�ii, de atunci mi se trage. Stau unii mai 
s�n�to�i: ai satisf�cut serviciul militar? Da. Prezint� certificatul. Urm�torul: ai f�cut 
armata? Nu. I-au luat cu ma�ina �i s-au dus în armat�. I-au instruit o lun�, i-
au îmbr�cat �i i-au trimis s� lupte. Peste ceva timp, în ki�lak vine banda, 
b�rba�i înarma�i. C�petenia le spune ceva în limba lor, adic�: în noaptea asta 
ve�i lupta pentru noi. Dac� nu lua�i armele, v� omor. Erau nevoi�i s� ia arma: 
cum oficialit��ile i-au luat în armat�, a�a opozi�ia i-a recrutat în band�. 
Acolo lupt� cam jum�tate de an. Sunt bogat, am doi fii. Cât cost� s� nu-i lua�i în 
armat�? Era un sistem corporativ, de mahala. Tr�ie�te tata cu trei feciori, cu 
so�ia, cu fetele �i construiesc o cas� feciorului mai mare. Au construit-o. El 
se c�s�tore�te. Construiesc o cas� feciorului mijlociu, apoi feciorului mai 
                                                 
251 În 1965 a fost constituit Partidul Democratic al Poporului Afghan, care, ulterior, s-a scindat în 
dou� frac�iuni – Khalq (Poporul) �i Partcham (Stindard). 
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mic. L-au însurat pe feciorul mai mare..., apoi pe ceilal�i. În ierarhia lor un 
cuvânt greu de spus îl are Coranul. Aceast� carte spune c� b�rbatul care are 
o so�ie �i o cas� se poate pronun�a asupra st�rii localit��ii. B�rbatul care are 
cas�, dar nu are so�ie are drept consultativ: eu m� gândesc! B�rbatul care nu 
are so�ie �i nici cas�, dup� nivelul ierarhic se pozi�ioneaz� astfel: porcul, 
femeia, el. Ca s� cumperi o so�ie de vreo 20–25 de ani sunt necesari 100 
000 de afghani. Pentru aceast� sum� trebuie s� lucrezi cu toat� familia 10 
ani, s� vinzi totul �i pe parcursul a 10 ani î�i po�i cump�ra o so�ie. O so�ie 
bun� are 18–20 de ani �i valoreaz� 200 000 de afghani. O so�ie ideal� are 
13–15 ani �i cost� 300 000 de afghani. Pentru prima trebuie s� lucrezi 10 
ani, pentru cealalt� – 20 de ani, iar a treia – 30 de ani. Mai sunt �i a�a 
situa�ii. Fiii din familiile bogate nu sunt obliga�i s� fac� serviciul militar. Ei 
î�i pot r�scump�ra libertatea. Dac� nu ai bani s� cumperi so�ie, po�i s� 
prime�ti so�ia mai mare a unui bog�ta� sau �ef de band�, cu condi�ia s� pleci 
în band� �i s� lup�i pentru du�mani un anumit timp. B�rbatul care accept� o 
astfel de ofert� se pune în genunchi �i-i mul�ume�te st�pânului. A ob�inut o 
so�ie pe gratis! Acela, în schimb, îi cere s� plece s� lupte. A�a îi constituit 
sistemul lor. Nu au dreptul s�-�i ia mai mult de trei so�ii. Dar el poate s�-�i 
ia alt� so�ie, iar pe una s� o d�ruiasc�. Este format un sistem de 
subordonare. Se încep peste o lun�–trei luptele. Bandele lupt� cu armata 
afghan� (imit� sunete de arme – n.n.). Diminea�a totul se disperseaz� dup� 
lupte. Din armat� pleac� 30 de b�rba�i în ki�lakuri. Acesta este r�zboiul! 

I. X. – Ce contrapropagand� foloseau adversarii? 
E.C. S. – Trupele de debarcare nu erau implicate în activit��i de 

propagand� �i nici nu luau prizonieri. Consilierii adversarilor (americani, 
francezi, englezi, nem�i) le explicau aceste realit��i. Erau îns� diverse 
provoc�ri cu drogurile care erau distribuite gratis în speran�a c� anumi�i 
combatan�i le vor întrebuin�a. Cel dependent de droguri caut� stupefiante 
prin toate metodele, inclusiv în timpul ac�iunilor militare tinde s� stabileasc� 
leg�turi cu popula�ia autohton� pentru a le achizi�iona. În a�a context 
dependen�ii de stupefiante nimereau în prizonierat. 

I. X. – Cum erau îmbr�ca�i afghanii? 
E.C. S. – Uniforma militar� era confec�ionat� din lân� de calitate 

inferioar�, de culoare gri- deschis (aminte�te de uniforma carabinierilor 
no�tri). Chipiul e la fel. Aceea�i uniform� era de iarn� �i de var�. În sezonul 
rece erau îmbr�ca�i suplimentar cu manta scurt� (ceva asem�n�tor cu cele 
nem�e�ti din al Doilea R�zboi Mondial). Diferen�e esen�iale între hainele 
solda�ilor �i cele ale ofi�erilor nu erau. 

I. X. – Ce ne pute�i spune despre armata afghan�? 
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E.C. S. – Armata afghan� era regulat�, adic� era format� în urma 
recrut�rilor, în conformitate cu o hot�râre de guvern. În afar� de armat�, la 
ac�iuni militare mai participau: HAD (Serviciul de Securitate), VDOAM 
(activi�tii comsomoli�ti), �ARANDOY (Mili�ia [poli�ia]), COMANDOS (un 
fel de gard�). Toate unit��ile militare din RDA aveau consilieri, începând cu 
regimentul. Cei din COMANDOS aveau consilieri începând cu batalionul. 
Evident, aceste structuri erau clone ale structurilor respective ale armatei 
sovietice. Deoarece în Republica Democrat� Afghanistan erau dou� partide 
Khalq (Poporul) �i Partcham (Stindard), aceasta avea un impact direct asupra 
st�rii de spirit din unit��ile militare. Dac� era înlocuit comandantul, atunci 
întreaga structur� pe vertical� era din p�rta�ii de partid ai acestuia. 
Majoritatea ofi�erilor aveau afaceri (aceasta nu era în contradic�ie cu 
regulamentele). Erau magazine unde comercian�i �i �oferi erau solda�ii 
(askerii). O parte din efectivul militar era antrenat în scopurile personale ale 
ofi�erilor (securitate, menaj, garda so�iilor). Ofi�er putea deveni doar un om 
bogat �i notabil. Majoritatea dintre ace�tia aveau studii în URSS �i 
cuno�teau limba rus�. 

Atunci când localnicii erau recruta�i în armat�, se solicita ajutorul 
nostru. Noi înconjuram satul �i nu-i permiteam nim�nui s�-l p�r�seasc�. 
Recru�ii erau du�i în unit��ile militare afghane. Erau îmbr�ca�i, instrui�i �i li 
se puneau la dispozi�ie arme. Astfel, ei deveneau osta�i ai ��rii lor. Mai 
târziu, unele plutoane �i companii, în componen�� deplin�, dezertau �i se 
întorceau acas� sau plecau în mun�i (îmbr�ca�i, instrui�i �i înarma�i) pe 
contul nostru. Pe unii dintre ace�tia noi îi luam în prizonierat. Mai târziu, 
conform regulamentului de dislocare a trupelor noastre în Republica 
Democrat� Afghanistan, noi îi predam armatei locale. Aceea, la rândul lor, 
îi dezarmau, prin intermediul nostru, îi instruiau, înlocuiau conducerea. 
Apoi... peste o bucat� de timp, noi sau alte unit��i militare sovietice, îi luam 
din nou în prizonierat.   

Militarii afghani pentru participarea la ac�iuni militare erau 
men�iona�i cu premii. Era o tax� pentru capturarea arunc�toarelor de 
grenade, mitralierelor antiaerian�, arunc�toarelor, muni�ii �i mine etc. Prin 
urmare, între HAD, �ARANDOY, VDOAM �i Verzi (Armata) era o 
concuren�� în privin�a dreptului de a avea trofee. Evident, dac� nu le 
acaparam noi. Comandan�ii locali ne rugau s� le l�s�m lor, deoarece acestea 
oricum aveau s� r�mân� a RDA. 

I. X. – În armata afghan� era dedov�cin�? 
E.C. S. – Fiecare comandant de companie din armata afghan� avea 

propriul magazin. 
I. X. – Dukan? 
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E.C. S. – Nu, kantin, magazin care apar�inea militarilor, iar dukan era 
cel ce apar�inea civililor. În calitate de vânz�tori lucrau solda�ii �i sergen�ii. 
Era regul� ca fiecare so�ie de ofi�er afghan s� fie înso�it� de 2–3 oameni. 
Dar dac� erau 3 sau 4 so�ii? În cas� solda�ii f�ceau menajul. Câ�i solda�i le 
r�mâneau comandan�ilor din unit��ile militare afghane? Dintr-o unitate de 
400 de oameni, la lupte mergeau 80. Erau de diferite na�ionalit��i: uzbeci, 
tadjici, turkmeni �.a. Nu se în�elegeau între ei. Erau oameni analfabe�i. Erau 
chema�i în armat�, unde fiecare avea principiile sale... A terminat în URSS 
�coala profesional�, iar acolo era comandant de batalion. În unitatea lui 
puteau fi reprezentan�i de vi�� nobil�. Aveau func�ii temporare �i 
permanente...  

I. X. – Rela�iile dintre societatea afghan� �i armata sovietic�? 
E.C. S. – ...Intr�m într-un ki�lak, serviciul de cercetare este în 

avangard�. Vine un pu�ti, are vreo 6–8 ani... domnule militar rus din for�ele 
aeropurtate! De unde cunoa�te c�-s din for�ele aeropurtate ruse? Niciun semn 
distinct, nimic! Aveam un tricou dungat (telneashka), dar câ�i aveau astfel de 
tricouri?! Ne cunosc dup� numerele la ma�in�. �tiu unde se afl� mine, se 
apropie... cineva i-a dat carne, biscui�i, zah�r �i alte bun�t��uri. Unde-i mama? 
Mama a murit. Unde-i tata? Tata-i în mun�i, s-a accidentat. Unde-i fratele? E la 
vân�toare. Mama a murit, tata a murit, dar fratele i-a cump�rat o min� ca s� 
distrug� un tanc rusesc. Pentru 300 000 de afghani, cât valora un tanc, el 
putea s�-i cumpere fratelui o so�ie. El are cam 8 ani. Dac� va distruge un 
arunc�tor de mine, va câ�tiga 200 000 de afghani – pre�ul unei femei de 
categorie mijlocie. Sau la doi fra�i câte o so�ie. Dac� distruge o ma�in�, va 
avea 100 000 de afghani. Dac� asasineaz� un colonel – 100 000, un c�pitan 
– 25 000. Totul valora, totul costa bani. Pu�tiului îi era indiferent cine eram 
noi: du�mani sau prieteni. El dorea s� se hr�neasc� pentru moment. 
Aceasta era situa�ia în anii când am fost eu în Afghanistan.  

I. X. – În ce ani? 
E.C. S. – Am fost în Afghanistan în anii 1982–1984. Eram 

comandant în Regimentul 345 a For�elor Aeropurtate de Gard�. Eram cea 
mai de elit� companie din For�ele Militare ale Uniunii Sovietice. Era unica 
în toat� Uniunea Sovietic�. În total în Afghanistan erau 3 divizii de 
infanterie motorizat�. Erau dou� brig�zi de for�e aeropurtate de asalt, dou� 
brig�zi de cercetare, 2 companii de infanterie motorizat� �i for�ele noastre 
aeropurtate. Divizia for�elor aeropurtate �i compania noastr� se subordona 
doar reprezentantului comandamentului central, care, la rândul s�u, se 
subordona pre�edintelui Sovietului Suprem al URSS, nu ministrului ap�r�rii. 
În permanen�� era un reprezentant al acestei structuri în Afghanistan, care 
administra toate unit��ile. Ca s� mobilizeze for�ele aeropurtate la o opera�ie, 
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era necesar� o permisiune special�. Noi eram bine preg�ti�i. Aveam �i 
pierderi, dar de 10 ori mai pu�ine. Înainte de a fi transfera�i în Afghanistan, 
pentru to�i ofi�erii din URSS se edita lunar un Buletin, care insera materiale 
referitoare la desf��urarea opera�iilor militare, calendarul instruc�iilor 
militare ale for�elor aeropurtate, unde se indicau erorile �i solu�iile de 
dep��ire ale acestora. Cu alte cuvinte, înainte de a ajunge în Afghanistan noi 
eram preg�ti�i pentru opera�ii speciale. Noi �tiam toate provinciile, unde se 
aflau toate centrele administrative, toate râurile, defileurile etc..., fiecare 
dintre noi �tia c� vom face serviciul militar în Afghanistan. Pe soldatul 
sovietic îl preg�teau de tanchist, artilerist, doar vreo dou� luni, dar for�ele 
aeropurtate – jum�tate de an. Eram preg�ti�i pentru a face fa�� specificului 
Hindu Kush-lui, s� suport�m c�ldura. Studiam toate tipurile de arme. Eram 
bine preg�ti�i �i din aceast� cauz� nu au fost pierderi. În infanterie, de 
exemplu, dac� era omorât cineva în timpul opera�iilor militare începea o 
panic�, to�i fugeau. Noi nu aveam semne distincte, am s� v� ar�t în 
fotografii. În lupte eram sub acela�i acoperi�, �i soldatul, �i ofi�erul. Dac� 
soldatul avea zeci de patroane, la fel aveam �i eu, ca ofi�er, vest� antiglon�, 
cam 35 kg de balast pe care îl suportam eu, îl avea �i soldatul. Prin nimic nu 
ne diferen�iam. Nici prin semne, în caz contrar aceasta putea s�-i provoace 
pe du�mani, care-i aveau în vizor, mai întâi de toate, pe ofi�eri. Unicul lucru 
care ne putea diferen�ia erau antenele sta�iilor radio, deoarece cei de la 
transmisiuni m� puteau înso�i. Ac�iunile de lupt� ale infanteriei se 
deosebeau de cele ale for�elor aeropurtate.  

I. X. – Coresponda�i cu cei de acas�? 
E.C. S. – Personal scriam scrisori în fiecare zi, cu excep�ia când 

eram în situa�ii tensionate. Mai corect, le scriam zilnic, dar le trimiteam cu 
întârzieri, prin intermediul po�tei militare. R�spunsurile le primeam cu 
regularitate. So�ia îmi scria în fiecare zi. Ea p�streaz� �i azi toate scrisorile 
mele. Regret c� nu le-am p�strat �i eu. M� temeam c� dac� mor în lupte, ar 
putea s� le citeasc� cineva str�in. Erau lucruri sacre pentru mine. Scrisorile 
ajungeau în trei–patru zile prin intermediul po�tei militare. Aici se vedea 
grija Guvernului URSS. Atât în Chi�in�u, cât �i Bahram, unde era dislocat 
Regimentul 345 se afla un aerodrom de clasa 1. 

I. X. – Care era obiectivul ac�iunii trupelor sovietice în 
Afghanistan? 

E.C. S. – În conformitate cu ordinul ministrului ap�r�rii URSS – 
contingentul limitat avea drept obiectiv (acesta era scopul includerii 
armatei) s� p�zeasc� drumurile, autorit��ile publice locale, magistrale de 
energie, aerodromuri, fabrici �i uzine. 
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Doar la rug�mintea Guvernului Republicii Democrate Afghanistan 
participam la ac�iuni militare. Aceast� situa�ie a decurs pân� la mijlocul 
anului 1981. Mai târziu, for�ele opozi�ioniste, sus�inute de resursele 
financiare ale SUA, Angliei �i Fran�ei au crescut �i autorit��ile au început s� 
preseze opozi�ia. În afacerea „consolid�rii Revolu�iei din Aprilie” am 
intervenit noi. Atunci a �i început r�zboiul. Noi am depus jur�mânt pentru 
�ara noastr� �i în virtutea acestui fapt eram obliga�i s� ne îndeplinim 
misiunea. De�i era revolu�ia lor, obliga�ia era a noastr�. 

I. X. – Cum a influen�at r�zboiul poporul afghan?  
E.C. S. – Ini�ial poporul Afghanistanului ne-a întâmpinat ca �i pe 

prietenii lor, cu flori �i cu îmbr��i��ri. Erorile în activitatea Guvernului 
Republicii Democrate Afghanistan au generat nemul�umiri în rândul 
oamenilor. Specificul ��rii – e bazat� pe rela�ii de clan – împ�r�irea puterii 
între clanuri ducea la ciocniri militare între triburi. Noi nu eram indiferen�i, 
sprijineam Guvernul RDA cu for�a, adic� cu armele. Atunci au început s� 
ne atace nu cu turte dulci, ci cu muni�ii �i mine. Nemul�umi�i, notabilit��ile 
locale, înarma�i cu arme occidentale, cump�rau arme �i angajau mercenari. 
Poporul tr�ia în a�a mod de mii de ani �i au orientat armele împotriva 
noastr�. Erau ki�lakuri pe „contract”, aflate în apropierea unit��ilor noastre 
�i pe parcursul afl�rii contingentului militar în regiune nu au îndreptat 
niciun glonte asupra noastr�. Mai mult ca atât, în interese proprii, for�ele lor 
de ap�rare împu�cau împotriva triburilor cu care se confruntau de secole. 

I. X. – Ce ne pute�i vorbi despre adversarii de lupt�? 
E.C. S. – În fiecare ki�lak era câte un deta�ament de ap�rare (în 

vechea Rusie acestea erau drujinile, iar în Europa – deta�amentele vasalilor). 
Ace�ti b�rba�i nu lucrau, se înarmau pe cont propriu �i la sfâr�it de an 
primeau zeciuiala din road� pe care a acumulat-o comunitatea. În afar� de 
aceasta ei asigurau localitatea cu carne din vânat. Ce este zelionk�? Este o 
gr�din� sau o planta�ie de copaci, dar de unde împu�c�. Atunci du�mani 
erau pu�ini, antiaeriene la fel. Eram înarma�i cu diferite gloan�e – de calibru 
mic, mare, erau cam 4 tipuri de gloan�e într-o rezerv�. Erau deta�amente ale 
for�elor de opozi�ie. Printre cele mai puternice erau cele ale lui Gulbudin 
Hekmatiar �i ale lui Ahmad Shah Massoud, constituite din sute �i mii de 
oameni, înarmate �i cu o �inut� ca a unor unit��i regulate. Dac� majoritatea 
consilierilor lui Ahmad Shah erau englezi �i francezi, atunci cei ai lui 
Gulbudin Hekmatiar erau americani �i germani. Aceste mi�c�ri aveau �i 
respectivele sus�ineri financiare. Se confruntau între ele din cauza 
repartiz�rii resurselor financiare. Conform unei în�elegeri cu Ahmad Shah, 
trupele sovietice nu au luptat cu acestea cam un an.  
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I. X. – Despre Ahmad Shah Massoud a�i auzit în Afghanistan 
sau mai târziu? 

E.C. S. – L-am v�zut. Am înv��at la �coala Militar� cu Iurii 
Gorelov. Tat�l lui, generalul Gorelov, era comandant de divizie al For�elor 
Aeropurtate. Mai târziu a fost comandantul adjunct al Armatei a 14-a. A 
plecat în Afghanistan. Acolo a fost consilier principal militar. A stat acolo 
dou� termene. A fost împotriva includerii for�elor militare sovietice în 
Afghanistan, îl sprijinea pe Ahmad Shah Massoud... Când a venit Babrak 
Karmal, Ahmad Shah Massoud a trecut în opozi�ie. Gulbudin Hekmatiar, 
f�r� un ochi �i f�r� o mân�, a pus st�pânire pe Valea Verde. Erau de diferite 
na�ionalit��i, aveau viziuni politice diferite, între ei era o lupt� acerb�. Când 
noi eram între ei, încercam s� evit�m conflictele. Când a venit 
Varennikov252 în Afghanistan am ajuns la o în�elegere �i nu am luptat un an 
cu Ahmad Shah... Când plecam la ac�iuni militare �i înso�eam armata 
afghan�, Ahmad Shah Massoud nu împu�ca în noi, ci în armata afghan�. 
Într-o depresiune au avut loc ciocniri mari cu Gulbudin Hekmatiar, iar pe 
noi nu ne-a atins. Era un r�zboi straniu. Grup�rile luptau între ele, iar noi 
eram acolo...  

I. X. – Cu ce fel de arme erau înarma�i? 
E.C. S. – Insurgen�ii, de obicei, aveau arme sovietice. Automate 

AKM-47, AKMS-47, mai pu�in AKM-74, mitraliere RPK-47, D�K, KPVT. 
(D�K �i KPVT erau aplicate în calitate de antiaeriene), arunc�toare de 
grenade RPG-2 �i RPG-7. La sfâr�itul anului 1983 au ap�rut antiaeriene 
complexe STRELA-2. Din tehnica militar� se preferau rachetele antiaeriene 
complexe PZRK, R<DAY, STINGER �.a. 

I. X. – Cum se comportau cu dezertorii �i cu prizonierii 
sovietici? 

E.C. S. – Dezertorii erau traduc�tori, consilieri, bodyguarzi, 
majoritatea dintre ace�tia se converteau la islam. Pentru ceilal�i, care aveau 
onoare �i care respectau jur�mântul – scoaterea pielii de viu, înl�turarea 
organelor genitale, scoaterea limbii, urechilor �i ochilor �i alte forme de 
tortur�, dup� care îi omorau. 

I. X. – Ce atitudine aveau solda�ii sovietici fa�� de fo�tii 
prizonieri de r�zboi? 

E.C. S. – Nu erau de ace�tia în For�ele Militare Aeropurtate. 
I. X. – Cum v� preg�tea�i din punct de vedere fizic? 
E.C. S. – În fiecare diminea��, începând cu ora 06:00, f�ceam 

gimnastic�. Aceasta în cazul în care nu participam la ac�iuni militare. 
                                                 
252 V.I. Varennikov (15.12.1923, Krasnodar, RSSF Rusia – 06.05.2009, Moscova, Federa�ia Rus�), 
prim-loc�iitor al �efului Statului-major al URSS (anii 1980), a avut mai multe deplas�ri în Afghanistan. 
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De�teptarea, gimnastica �i toate acestea la o în�l�ime de 1 800 m, în 
Bahram. În timpul ac�iunilor militare fiecare din noi ducea câte 30-35 kg, o 
metod� excelent� de a te men�ine în mun�i, în situa�ia în care î�i po�i p�stra 
via�a.  

I. X. – Câ�i solda�i au murit în timpul serviciului militar din 
deta�amentul dumneavoastr�? 

E.C. S. – Pe parcursul unei jum�t��i de an, cât am fost comandantul 
companiei, în unitatea noastr� nu a c�zut niciun osta�. Din trei subordona�i 
– doi geni�ti �i un traduc�tor. Aceasta vorbe�te despre nivelul înalt de 
preg�tire a companiei. R�ni�i au fost, dar la r�zboi e ca la r�zboi. 

I. X. – În contextul c�ror regulamente î�i desf��urau 
activitatea unit��ile militare sovietice în Afghanistan? Era o 
discordan�� dintre acestea �i situa�ia real� de pe teren? 

E.C. S. – Conform ordinului ministrului ap�r�rii aveam dreptul s� 
intr�m în centrele de administra�ie, magazine. În case nu aveam acces, doar 
împreun� cu afghanii. Trebuia doar s�-i verific�m �i s�-i monitoriz�m. 
Armele �i pe proprietarul acestora eram obliga�i s� le prezent�m afghanilor. 
Proprietarul în�elegea c� este într-o situa�ie dificil� �i ne propunea 
recompens�, de exemplu, o so�ie. Cuno�tea bine ce-mi propune. Dac� 
acceptam oferta avea s� m� denun�e HAD-lui �i peste 8–10 ore nu �tiu 
dac� avea s� mai aud� cineva de mine. �i câ�i au nimerit în astfel de curse? 
Iat� a�a lucrau ei! De la 5 ani copiii frecventeaz� �coala, au un sac în spate, 
se cunosc între ei. Se apropie un copil, îi oferi biscui�i, altul – lapte 
condensat. Propriul copil puteau s�-l sacrifice în numele lui Allah. Familia 
fiind recompensat� dup� toate rigorile. Când lup�i, cineva trebuie s� �tie 
unde te afli. La 1 aprilie 1983, am trecut un pod peste râul Gorband, lâng� 
ki�lakul Said. În timpul unei ac�iuni militare, mergeau for�ele noastre 
militare, cele afghane, serviciile de securitate, tanchi�tii, cum numai am ie�it, 
deja to�i cuno�teau despre aceasta. Cei din armata afghan� aveau spionii lor 
prin cantonamentele noastre. De aceea, dac� spuneam c� plec�m într-o 
direc�ie, apoi numaidecât ne orientam spre cea opus�. Dar chiar �i aceste 
invers�ri erau cunoscute. De aceea, modificam planul de ac�iuni chiar în 
ultimele momente. La acel pod a fost o ambuscad� puternic�. Eu trebuia s� 
ocup ki�lakul Mahmudrake, toat� cealalt� grupare trebuia s� plece în 
Nindjirab, cu scopul eliber�rii defileului de bandele du�mane. Trebuia s� 
r�mân o s�pt�mân� – 10 zile, ca duhii s� nu ocupe ie�irea din trec�toare. 
Altfel ai no�tri n-ar fi putut ie�i înapoi. A fost o ambuscad� grozav�! N-am 
izbutit s� intr�m în defileu, c� am fost ataca�i. Înapoi nu puteam ie�i, 
deoarece tehnica militar� era cu remorc� (cu ap�, motorin�, sta�ii electrice 
etc.), ma�inile nu se puteau întoarce din cauza a�a-ziselor „drumuri” înguste 
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�i a minelor de pe marginea traseelor. Au fost nevoi�i s� se întoarc� pe alt 
drum decât cel preconizat ini�ial. Eu am r�mas cu subdiviziunea mea pe o 
în�l�ime lâng� Mahmudrake. A fost o ac�iune asem�n�toare cu cea din 
filmul Compania a 9-a253. Peste câteva zile am fost „pescui�i” de elecopterele 
noastre. Dar în timpul când am stat acolo, am v�zut moartea cu ochii. 
Atunci mi-am amintit de cuvintele so�iei mele înainte de plecare: Acesta nu 
este r�zboiul nostru. 

I. X. – Cum aprecia�i filmul Compania a 9-a? Unde este 
adev�r �i unde este fic�iune? 

E.C. S. – Filmul acela, Compania a 9-a, este o fic�iune, o dezonoare 
pentru fo�tii participan�i la r�zboiul din Afghanistan �i pentru to�i militarii. 
În rândurile noastre exista sentimentul de patriotism, pe care în film nu l-
am v�zut. Am fost în zona unde era Compania a 9-a. 

I. X. – E doar un film artistic!? 
E.C. S. – E un film comercial, s-au dorit bani, func�ii... Un prieten, 

Boris Petrov, l-a consultat �i a fost remunerat cu câte 500$ pe zi. Dar filmul 
Por�ile de fulger, acelea�i for�e aeropurtate din Cecenia, reflect� realitatea... Nu 
era a�a ca soldatul s�-�i comande o femeie! Era imposibil. Nu era acceptat 
s� ne tutuim, ne numeam a�a: tovar��e comandant, tovar��e plutonier. Lupta este 
lupt�! Exista un respect. De exemplu, în fiecare companie a diviziei for�elor 
aeropurtate sunt câte 21 de oameni, în compara�ie cu cei din infanterie – 
33... Ne afl�m în trei ma�ini. În fiecare ma�in� era câte un mecanic. Dac� 
grupa de lupt� pleca, atunci r�mâneau 15, iar... El nu �tia c� în Regimentul 
345, unic în felul s�u, în fiecare regiment se d�deau automate performante, 
în fiecare regiment de geni�ti ochitorul de avioane era ofi�er, locotenent, 
erau bine preg�ti�i, puteau �inti în orice punct. Acesta era regimentul 345! În 
fiecare regiment, artileristul era ofi�er, locotenent- major. Aveam acoperire 
în timpul ac�iunilor militare. A�a se prezint� o ac�iune militar� a for�elor 
aeropurtate. Dar acolo ce au ar�tat? Cum puteam s� pierd leg�tura, în timp 
ce aveam 5 sta�ii radio? Acel plutonier care vindea arme deformate 
actualmente lucreaz� într-o firm�, în sistemul de securitate... Nu este corect 
s� jigne�ti în felul acesta oamenii. Au v�zut prea multe filme americane? Ai 
v�zut vreun ofi�er în acest film? Nu. Nu era niciun ofi�er. Iat� �i-am explicat 
ce prezenta Regimentul 345, unde am f�cut eu serviciul militar! De aici 
porne�te �i abordarea de mai departe a celor relatate.  

I. X. – Erau femei de consum în Afghanistan? 

                                                 
253 Compania a 9-a (în rus� – 9 ����, în englez� – The 9th Company) – film artistic de produc�ie rus� 
(2005). Descrie opera�ia Magistral (1988) la o în�l�ime de 3 234 m a for�elor aeropurtate ale Companiei 
a 9-a. 
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E.C. S. – Nu. Din p�cate, Regulamentul For�elor Militare ale URSS 
nu prevedea aceasta. Îns�... erau cekiste. O cekist� valora 25 de cekuri. În 
companie erau dou� vânz�toare, 3 surori medicale, dactilografa în Statul-
major. Dactilografa evident era a comandantului Statului-major...  

I. X. – Povesti�i-mi despre sindromul afghan. 
E.C. S. – În opinia mea, nu exist� un a�a sindrom... Eu am trecut o 

�coal� militar� foarte puternic�, unic� în lume... Totu�i, recunosc, mai visez 
�i acum c� m� urc în mun�i cu tot cu balastul de rigoare, iar în partea opus� 
cineva împu�c� �i v�d cum gloan�ele cad la picioarele mele... Referitor la 
sindrom �i femei. Când am fost r�nit am fost dus în spital, f�r� niciun semn 
distinctiv, acolo erau mai multe surori medicale. Nu-mi sunt so�ii, surori, 
amante, sunt pur �i simplu femei. Noi a�a le acceptam. Din punct de vedere 
istoric, femeia protejeaz� c�minul familiar, iar b�rbatul este osta�ul... 

I. X. – Atunci când v-a�i eliberat din armat� vi s-au dat 
instruc�iuni? 

E.C. S. – Fiecare dintre noi, cu 3–4 luni înainte, cuno�tea de unde îi 
vor veni înlocuitorii, �i, respectiv, func�ia �i locul serviciului unde va pleca. 
Am fost demobilizat din considerent de s�n�tate, dup� r�nire �i contuzie, �i 
cuno�team transferul din Afghanistan în districtul Odesa. 

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie �i social� atunci 
când v-a�i întors din Afghanistan? 

E.C. S. – Eu m-am întors viu, aveam familie, cas�, trei ordine, rude 
�i prieteni. Reabilitare, ca atare, nu am avut. Eram solicitat în societate, 
stimat �i energic, plin de for�e (în m�sura posibilit��ilor, deoarece eram înc� 
dup� r�ni)... 

I. X. – Oferi�i-ne detalii... 
E.C. S. – ... În 1983 am fost r�nit... Dup� un tratament îndelungat 

(am avut o fractur� compresat� la coloana vertebral� urmat� de toate 
consecin�ele), am fost transferat în districtul Odesa �i trimis la Comisariatul 
Militar din Tiraspol, deoarece la Chi�in�u la moment nu erau locuri vacante. 
F�ceam naveta Chi�in�u–Tiraspol în fiecare zi cu bastonul în mân� �i cu un 
corsaj special pe tors, care îmi �inea coloana vertebral�. Între timp a 
intervenit �eful Sec�iei politice a Comisariatului Republican: tovar��e c�pitan, 
ave�i 3 ordine, cine v-a spus c� nu ave�i loc? Aveam „Ordinul de Onoare”, 2 
ordine „Steaua Ro�ie”, Diploma de Onoare a Prezidiului Sovietului Suprem 
al URSS. Am ie�it de la Tiraspol, tot în calitate de �ef al Comisariatului 
Militar. De acolo am ajuns în Ialoveni, am lucrat 3 luni în func�ie de 
c�pitan, apoi cursuri în Statul-major �i am fost numit �ef de sec�ie. Mai 
târziu, am fost invitat s� candidez ca deputat în Sovietul Suprem. Candidau 
Andrei Andrie�, pre�edintele Academiei de �tiin�e, Zapadinskii, Maricica 
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Levi�chi, Motornâi din Transnistria, care era ca mine „afghan”. Mai târziu 
am scris o cerere „în leg�tur� cu starea s�n�t��ii agravate din Afghanistan” 
�i mi-am retras cererea de deputat în Sovietul Suprem... M-am pensionat.. 
Când am venit din Afghanistan s-a format Uniunea Militarilor 
Interna�ionali�ti. Fiecare soldat, care a luptat, trebuia s� fie înregistrat. În 
fiecare ora� �i sat se constituiau comisii, se alc�tuiau listele tuturor osta�ilor. 
Nu erau impostori ca acum. Erau verific�ri la toate nivelele..., toate aceste 
ac�iuni erau monitorizate de solda�i. Erau formate magazine specializate. 
Veneam într-o localitate: da�i-mi lista „afghanilor”. Îmi arat� lista: au primit 
marf�? Au primit. Chem persoana indicat� în list� �i-l întreb dac� a procurat 
carnea. Îmi r�spunde – nu. Vânz�torul face fe�e. Comitetul executiv se 
implic�, Consiliul raional, to�i se includ. Era o responsabilitate... Eram 
membru al Comitetului executiv raional, �ineam la control toate ac�iunile. 
Fereasc� Dumnezeu s� g�sesc vreo înc�lcare! To�i a�a lucrau. Un b�trân îmi 
spune c� n-are apartament. Nu mai are puteri, casa i s-a d�râmat. Are 
nevoie de apartament, e participant la r�zboi. Are dreptul la apartament, 
f�r� rând. Un tân�r specialist – f�r� rând, copil f�r� tat� – f�r� rând, 
„afghan” – f�r� rând. Se adun� deja mul�i... Am fost �ef de sec�ie la 
Comisariatul Militar Ialoveni, pre�edinte al Comitetului raional Ialoveni al 
osta�ilor-interna�ionali�ti, loc�iitorul pre�edintelui Comitetului raional 
Ialoveni al Veteranilor Muncii �i de R�zboi, apoi responsabilul pe republic�, 
iat� la ce nivel se lucra. Apoi URSS s-a descompus, de 7 ani am venit de la 
r�zboi. Totul s-a lini�tit. Am intrat în afaceri, unde lucrez �i actualmente. 
Mai târziu, am constituit Uniunea Veteranilor R�zboiului din Afghanistan 
din Republica Moldova. 

I. X. – Povesti�i-mi, v� rog, despre trauma pe care a�i avut-o în 
Afghanistan �i contextul în care v-a�i aflat în spitalul militar. 

E.C. S. – Am evitat de mai multe ori s� mi se fac� opera�ie 
chirurgical�. Am fost decorat în spital, la Kabul... Comandantul de divizie 
mi-a dat din armament �i m-a dus la aeroport f�r� documente, doar o 
adeverin�� c� sunt externat. Vin la aerodrom, de acolo zburau elicoptere 
spre Bahram. Le spun c� am nevoie în Bahram. M� întreab� cine sunt, m� 
prezint �i problemele dispar. Ajung în Bahram, iar automatul l-am d�ruit 
comandantului de avion. Ei, potrivit regulamentului, erau dota�i doar cu 
revolvere. Mi-a mul�umit. Nu �ine de evenimentele din r�zboi, ci de rela�iile 
dintre oameni... La în�l�imi mari, greu func�iona tehnica, era pu�in aer, 
f�ceam schimb de tehnic� militar� mai accesibil� condi�iilor climaterice. 
Afghanistanul a fost un poligon favorabil de aplica�ii ale diverselor arme. 
Un avion în loc s� transporte 24 de oameni, era în stare s� transporte doar 
8 oameni, prin urmare era necesar s� se m�reasc� �i num�rul de avioane.  
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I. X. – Care ar fi înv���mintele acestui r�zboi �i cum trebuie 
apreciate ordinele �i medaliile din acest flagel militar? 

E.C. S. – Acest r�zboi a demonstrat multe. Nu sunt dur, dar 
consider a�a: fiecare genera�ie trebuie s� treac� prin „r�zboiul” s�u. Nu la 
propriu, ci la figurat. Dac� omul a trecut prin greut��i poate face diferen�� 
dintre bine �i r�u, iar dac� el n-a trecut prin toate acestea atunci mai greu va 
face fa�� lucrurilor. Cel mai grav în tot acest tablou se prezint� generalii �i 
politicienii care sufer� de eternele lupte, atunci când r�zboiul este continuarea 
politicii cu for�e violente. Cu cât mai multe erori comit politicienii, cu 
atât mai multe ordine sunt pe pieptul osta�ului �i mai multe cruci în 
cimitire. Num�rul de ordine nu reflect� doar vitejia noastr�, ci �i gre�elile 
politicienilor. Când înv��am la �coala Militar� nici nu visam c� voi avea 
ordine. Consideram c� vom fi jubila�i cu medalii de genul, „40 de ani ai 
Puterii Sovietice”, „50 de ani...” „30 de ani ai For�elor Militare”... Sunt 
ordine de stat, corporative �i ale guvernului. Cele ale guvernului erau 
superioare. Am 3 ordine guvernamentale �i 16 medalii. 

I. X. – Cum considera�i, combatan�ii din Afghanistan trebuie 
s� aib� un statut special în societate? 

E.C. S. – „Afghanii” au un statut conform legisla�iei Republicii 
Moldova. Au acelea�i drepturi �i privilegii ca �i veteranii Marelui R�zboi 
pentru Ap�rarea Patriei. A fost constituit� Uniunea Veteranilor R�zboiului 
din Afghanistan �i ansamblul comemorativ „Feciorilor Patriei – memorie 
sacr�”. 

I. X. – Legisla�ia în vigoare ap�r� interesele fo�tilor 
combatan�i? 

E.C. S. – Statul are în vizor problemele „afghanilor”, ca �i cele ale 
participan�ilor Marelui R�zboi pentru Ap�rarea Patriei. Cum este statul, a�a 
este �i grija fa�� de veterani. Conform legisla�iei în vigoare a Republicii 
Moldova, pentru fiecare ordin urmeaz� s� fiu remunerat cu coeficientul 3. 
Pân� la urm� m-au remunerat cu 50 de lei. Am încercat prin intermediul 
mai multor reprezentan�i ai puterii s� echivalez ordinele guvernamentale 
sovietice cu cele ale Republicii Moldova... Acum, cel pu�in, ne bucur�m de 
respect din partea conducerii ��rii. Dar au fost timpuri când ni se 
r�spundea: nu eu te-am trimis acolo... Era dureros. 

I. X. – A�i participat la r�zboiul din Transnistria? 
E.C. S. – Sunt osta�, fiind chiar în rezerv�, nu pot lupta cu �ara mea. 

Fiind chiar cet��ean, nu pot lupta cu propriul meu popor. Cel mai mult m-a 
durut atunci când participan�ii la r�zboiul din Afghanistan �i-au pierdut 
via�a în Transnistria.   
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I. X. – Cum considera�i a fost r�zboiul din Afghanistan un 
r�zboi drept sau nedrept? 

E.C. S. – Soldatul întotdeauna �i oriunde a luptat pentru 
rege/împ�rat, pentru domn, pentru secretarul general �i pentru primar254. 
Soldatul nu trebuie implicat în politic�. R�zboiul este continuarea politicii 
prin mijloace violente.  

I. X. – Cum aprecia�i atacurile americane lansate în 
Afghanistan? 

E.C. S. – Actualmente afghanii vorbesc cu respect despre osta�ii 
armatei sovietice. Nu-i abordeaz� ca pe du�mani, mai degrab� observ� 
latura uman� a acestora decât cea militar�. Nu-i aceea�i îns� când se 
aminte�te de solda�ii SUA... Eu nu cred c� americanii au câ�tigat teren în 
Afghanistan din cauz� c� noi am plecat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
254 În original – 	
��� �
��� � ���, � �
��
���, � ��������
�
 �������� � � ������. 
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„ZIUA ERA TOT NORMAL, DAR SPRE SEAR� AP�REAU 

EMO�II” 
 

Trofeev Anatol – n�scut în anul 1959, în raionul Dondu�eni. Serviciul 
militar: 1979–1981. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost realizat în 5 mai 
2003. Caseta nr. 54/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare… 
A. T. – M� numesc Anatol Trofeev, din raionul Dondu�eni.  
I. X. – Anul na�terii? 
A. T. – 1959, 23 noiembrie.  
I. X. – În ce condi�ii a�i fost încorporat în serviciul militar 

sovietic? 
A. T. – Prima dat� am fost mobiliza�i în ora�ul Kaluga.  
I. X. – În ce an? 
A. T. – 1979. 
I. X. – Când a�i fost pus în fa�a faptului c� ve�i face serviciul 

militar în Afghanistan? 
A. T. – A fost în noaptea de 27 spre 28 decembrie în � 79. 
I. X. – Sunte�i printre primii. Nu a�i participat la luarea 

palatului lui Amin? 
A. T. – Nu, când am ajuns deja era luat. Deodat� am fost la 

Moscova. Am primit tehnica care trebuia �i am plecat cu escadronul pân� la 
Termez. La Termez am mai stat vreo dou� zile �i pe data de 20, la ora 
14:30, ora Moscovei, am trecut hotarele.  

I. X. – Care a fost reac�ia popula�iei civile fa�� de armata 
sovietic�? 

A. T. – Nu a fost niciun fel de reac�ie. Nu ne-au primit cu flori. 
Erau indiferen�i. Ca atare erau s�raci, descul�� pe z�pad�. Le-am dat toat� 
mâncarea pe care o aveam pe drum. Am r�mas de acum noi fl�mânzi, dar ei 
nu m�nânc� toat� mâncarea, carne de porc nu m�nânc�, pâine nu m�nânc�. 
�i pe 25, seara, noi am fost în Kabul.  

I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut în Afghanistan? 
A. T. – �ofer. Pân� la urm� am fost �ofer. Am stat chiar lâng� 

Statul-major. Lâng� palatul lui Amin.  
I. X. – Cum arat� palatul lui Amin? 
A. T. – E o frumuse�e pe care nu o po�i exprima în cuvinte. L-am 

v�zut la exterior, în interior nu am fost, tocmai era dup� repara�ii. E ceva 
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pl�cut, frumos. S-a distrus, e clar de armat� acolo. Acolo a stat �tabul255. Era 
un subsol mare. Butoaie cu vin au g�sit b�ie�ii. Soldatul g�se�te tot. La 2–3 
km de palat era restaurantul. Cam aceasta. 

I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�er, cum decurgeau? 
A. T. – La noi erau la acela�i nivel. Numai de la maior în sus era 

tovar�� maior etc., dar a�a ne ziceam pe nume: Serioja, Vanea, Tolea etc. 
I. X. – Purtau epole�i? 
A. T. – Purtau. Noi am fost sveazi�ti256, polk-ul nostru, nu eram de 

specialitate, trebuia întors. Pe ofi�eri i-au schimbat, pe o parte, nu pe to�i, pe 
cei mai mari, dar de la maior în jos au r�mas cu noi. Noi �oferii f�ceam 
cursa Termez–Kabul. Construiau cazarme, tr�geam lumin�, puneam 
înc�lzirea etc.  

I. X. – Cum decurgeau rela�iile soldat–soldat? 
A. T. – Era un pic de dedov�cin�, dar noi deodat� cum am intrat ne-

am împ�cat a�a ca s� nu fie dedov�cin� între noi. Dar cum putea fi dac� 
fiecare era cu automatul în mân�. În alte p�r�i poate c� era, dar la noi nu. În 
orice caz, cel mai mare î�i �tia locul lui �i cel mai mic pe al lui. 

I. X. – Putem vorbi despre o atmosfer� antir�zboi în armat�? 
A. T. – Nu s-a sim�it. 
I. X. – Cum tr�ie�te popula�ia civil�, ce obiceiuri au? 
A. T. – Ce obiceiuri? La dân�ii mai mult cu cump�rarea �i cu 

vânzarea. De la mine cump�ra dar la altul vindea. �i tot a�a mai departe.  
I. X. – Cum erau îmbr�ca�i, unde dormeau? 
A. T. – Era ceva stra�nic. Mizerie. Era o mizerie stra�nic�, erau înc� 

în perioada feudal�. De acolo ei deodat� au dorit s� intre în socialism. Când 
am venit m� întrebau prietenii când se va termina, am zis c� în 10–15 ani 
nu se va termina. �i a�a a �i fost. Au trecut 10 ani �i nu au reu�it.  

I. X. – Dar cum a�i ajuns dumneavoastr� la a�a concluzii? 
T. – Eu am v�zut cine sunt ei. În timp de un an de zile s-a v�zut 

deodat�.  
I. X. – Adic�... 
A. T. – Dac� mergeai pe drum �i d�deai din mân� apoi el pe urm� 

nu �tia unde s� vâre cu�itul. Deodat� se vedea c� lumea nu mergea în 
întâmpinare, dar invers, înspre du�m�nie, nu prietenie. De acum �i armata 
�i-a b�tut joc, îi mai jefuia, �i omul, �tii, când vine un str�in asupra ta nu 
ie�ti tare bucuros. A�a �i este. 

I. X. – Cum v-a�i acomodat la condi�iile climaterice din 
Afghanistan? 

                                                 
255 Statul-major. 
256 Unit��i de transmisiune. 

383 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

T. – Ne-am adaptat, dar cum? Erau probleme. În Kabul eram la 
vreo 2 000 m de la nivelul m�rii, ziua era plus 22–25 grade, iar seara putea 
ajunge pân� la minus atâtea grade, pân� la minus 20. Când ne ar�tau filme 
afar� pe sc�unele �i seara trebuia s� te îmbraci bine (vara putea fi pân� la 55 
grade �i seara ne îmbr�cam bine, se f�cea rece).  

I. X. – Despre ce erau filmele? 
A. T. – Noi nu eram departe de ambasada Uniunii �i de acolo luam 

filme. Au fost rulate filmele: Moscova nu crede lacrimilor, Pira�ii secolului XX. Ne 
ar�tau filme bune, primele care ie�ise �i erau cele mai bune, pe toate le-am 
v�zut acolo. 

I. X. – Erau �i filme patriotice? 
A. T. – ...Ne ar�tau filme bune.  
I. X. – A�i avut concerte acolo? 
A. T. – A venit Iosif Kobzon257. A fost chiar �i din Moldova, din 

B�l�i, un ansamblu împreun� cu unul rusesc. Au cântat �i dansat 
moldovene�te. 

I. X. – Cum v� hr�neau în Afghanistan? 
A. T. – Ultima jum�tate de an am tras foame, au fost �i cazuri de 

le�in. Când am mâncat odat� nu ne ajungeau produse. Trecerea era blocat�. 
Era z�pad�, era o nevoie. Acolo nu dovedea s� aduc�. Intra armata.  

I. X. – A dezertat cineva din unitatea militar�? 
A. T. – De la noi – nu, dar au fost cazuri c� au dezertat.  
I. X. – Din ce cauz�? 
A. T. – A dezertat, îmi pare, de la aeroport, de la for�ele de 

comando. Din cauza dedov�inei, a mâncat b�taie sau nu �tiu ce. A fugit la 
ambasada Americii �i a cerut ajutor. Aceia l-au pus s� scrie cerere �i s� 
primeasc� cet��enia Americii, dar el n-a fost de acord. L-au întors înapoi, a 
fost trimis înapoi în Uniune �i judecat, nu �tiu dup� ce lege. 

I. X. – Ce ne pute�i povesti despre prizonieri? 
A. T. – De la noi nu au fost. 
I. X. – Ce mijloace de contrapropagand� foloseau du�manii? 
A. T. – Eu am avut mult contact cu dân�ii, m� duceam dup� pâine 

în fiecare diminea�� �i era un mo�neag, noi le ziceam dukani, ni�te sticle 
conserve, ce mai era �i-i d�deam lui. Acolo mun�ii sunt goi. Dac� �tiau c� 
ani în urm� a fost un copac, apoi s�pau, ca �i cum la noi se sap� fântâna �i-i 
scotea toat� r�d�cina. Nu aveau lemn, acolo era deficitar. La ei toate celea 
se strângea �i hârtia �i orice metal, tot. Aveam unul în centru cu frig�rui, 

                                                 
257 I.D. Kobzon (n. 11.09.1937, Ciasov Iar, regiunea Done�k, Ucraina), interpret, bariton.  
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unul vindea rachiu. Când ofi�erii doreau o sticl� cu votc� m� urcam în 
ma�in� �i una dou� rezolvam. În fiecare zi cump�ram de la unul �i acela�i.  

I. X. – Adic� ave�i încredere c� nu o s� bage ceva? 
A. T. – Dac� cump�rai azi de la unul, mâine de la altul atunci era 

gata… dar a�a cump�ram de la unul �i acela�i, deveneam cel mai bun 
prieten. �i pe datorie d�dea, pe urm� îi aduceai bani, nu era probleme. Ca 
atare nu erau oameni r�i, dar trebuia s� te aperi. Pe mine dac� m� vedea în 
fiecare zi nu m� omora, dar pe altul putea s�-l omoare. Cam a�a a fost. 

I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre copiii lor? 
A. T. – Copiii lor de mici umblau cu ni�te pachete de bani în mân�. 

�uravi cito i�e�i?258 Ori vindeau, ori cump�rau.  
I. X. – Cum sunt la ei femeile? 
A. T. – Femeile sunt în parandja, nu le vezi. Dar se v�d fetele care 

nu-s c�s�torite. Erau frumu�ele, numai c� sunt usca�i �i rezisten�i.  
I. X. – Ce tactic� de lupt� foloseau mujahedinii? 
A. T. – Ei sunt curajo�i. Foloseau multe mijloace. Dac� eu eram 

�ofer ne duceam cel mult pân� la opt ma�ini, mai mult nu ne duceam în 
deplasare, dar ca atare f�ceau coloane mari, erau la 150–200–300 de ma�ini. 
�i acolo cum merge drumul puneau mine, ascundeau sub o hârtie �i când 
mergeau ma�inile �i nu mai mergea fiecare pe aceea�i urm� d�deai hârtia la 
o parte, care s-a dus înainte a sc�pat, dar care a r�mas din urm� socoate c� 
au ars to�i. Pân� venea echipa de interven�ie socoate c� aceia nu-s. Ei 
�edeau în zasad�259 în mun�i, prin aceasta era de la Termez pân� la Pul-i-
Khumri vreo 200 km au tras ni�te �evi de iriga�ie �i peste fiecare 5 km 
motoarele pompau tare. Noaptea dac� venea coloana, unde s� dormi, dac� 
era unde st�tea motorul acolo era câte o paz� �i se opreau �i ei �inteau în 
�evile celea �i împu�cau �i începea a curge motorina ce era �i se aprindea. 
De fapt ei împu�cau c� se vedea ca în palm�, coseau tot delaolalt�, pân� 
când opreau de acolo, ca s� nu pompeze, aici socoate c� nu a ars. Aveau ei 
tactic� bun�.  

I. X. – Dar satele celea a lor, ki�lakurile, care erau cu 
du�manii �i care nu? 

A. T. – Nu puteai delimita du�manii. Nu am fost a�a în contact. Am 
fost �ofer. Acei care poate mai mult luptau, care umblau la prociosovanie260, 
ai�tia poate c� mai �tiu ceva.  

I. X. – A�i avut cazuri mai speciale când era�i cu ma�ina? 

                                                 
258 Rusule, ce cau�i? 
259 Ambuscad�. 
260 Cur��area localit��ilor. 
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A. T. – Am avut. Chiar din Bahram, de prin vii, era o cas� acolo au 
început s� împu�te �i noi am înconjurat acolo. Casa aceea a fost distrus�, nu 
am g�sit pe nimeni. Ei repede se ascundeau. În nisip, când te uitai, parc� era 
la 50–100 m dar pân� alergai, el gata era b�gat în nisip �i nu-l mai g�seai. Î�i 
tr�gea aer pe gur�, ca o broasc�, �i disp�rea. Din Bahram �i pân� în Kabul 
era cel mai periculos, aici erau cei mai buni struguri, acolo e toat� apa 
subteran�, râuri subterane �i apoi ei de pe râurile acelea intrau �i când c�utai 
nu era. Ei se vârau în râurile acelea subterane, luau benzin�, motorin�, se 
urcau mai sus în mun�i, unde g�seau intr�rile acestea, d�deau drumul la 
benzin� sau motorin� �i d�deau foc, �i ei nu ie�eau niciunul, era un foc 
mare, dar ei nu ie�eau de acolo �i nici trupuri nu g�seau. Disp�reau.  

I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a de familie dup� 
întoarcerea din Afghanistan? 

A. T. – Ziua era tot normal, dar spre sear� ap�reau emo�ii. �in 
minte (…), odat� mi s-a defectat ma�ina într-o localitate înconjurat� cu vii 
�i parc� îmi era un pic fric�. A fost a�a o reac�ie. Vreo lun�-dou� a�a, pe 
urm� totul a fost normal. 

I. X. – Acas� a�i scris scrisori din Afghanistan? 
A. T. – Prima dat� nu am scris, dar mama de odat� mi-a r�spuns au 

v�zut polevaia pocita261 �i mi-a spus c�-s numai în Afghanistan, în alt� parte 
nu pot fi. Dar mai departe, ce le puteam spune? Prima dat� ne-au spus s� 
nu scriem unde suntem, dar pe urm� ne-au permis. Nu le scriam c�-mi este 
r�u. Am avut �i concedii.  

I. X. – Cum aprecia�i metodele folosite de americani în 
Afghanistan? 

A. T. – A trebuit alt� metod�, clar c� nu a trebuit atâta lume s� 
distrug�. În orice caz �i americanii ce au f�cut din Iugoslavia? Au distrus-o, 
nu se puteau alte metode? Cât� lume a suferit. Ar fi trebuit s� fie o 
înv���tur� pentru dân�ii. Ei vor s� ocupe toat� lumea. Trebuie opri�i. Din 
câte eu am v�zut în Afghanistan e o mare tragedie pentru lume. Pe ei s�-i 
educi nu-i chip, doar poate de la na�tere deodat�, dar la el este aceasta de 
acum în sânge. Cu ei e greu de luptat, nu-i poate opri nimic. 

I. X. – Cum considera�i ce tactic� de lupt� trebuia s� 
foloseasc� sovieticii pentru a-i învinge pe afghani? 

A. T. – …nu g�sesc nicio tactic�.  
I. X. – Care eveniment vi s-a întip�rit cel mai mult? 
A.T. – În februarie 1980, când s-a ridicat tot ora�ul Kabul, mul�i au 

murit care erau în patrulare. Au fost tancuri r�sturnate, fapt care de altfel 

                                                 
261 Po�ta militar�. 
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necesit� for��. Apoi se ridicaser� studen�ii care se revoltau pentru a fi 
retras� armata. Ianuarie �i februarie 1980 erau aproape dou� luni de zile de 
când venise sovieticii. 

I. X. – În ce ora� a fost? 
A. T. – În Kabul a fost, în capital�.  
I. X. – A�i participat �i dumneavoastr� când erau acele 

revolte? 
A. T. – Noi to�i am fost ridica�i pe alarm�, ocupând fiecare din noi 

pozi�iile sale. Ne p�zeam s� nu vin� asupra noastr�, îns� în ora�, a�a �i nu 
am intervenit. De acum acei care au murit, au murit în ora�, dar restul 
st�teau împrejur… 

I. X. – Va murit vreun prieten în Afghanistan? 
A. T. – A murit un locotenent �i un soldat. Veneau din Jallalabad �i 

la trec�toare au fost împu�ca�i. Mai întâi, l-au împu�cat pe soldat �i a s�rit 
ofi�erul s�-l ridice �i l-au împu�cat în spate. Amândoi au murit. Noi eram 
prin deplas�ri, mai multe vedeam. Dar a�a s� particip�m la lupte, nu am 
participat.  

I. X. – V� mul�umesc foarte mult.  
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„PARC� NE JUCAM DE-A R�ZBOIUL, NOI NU 

CON�TIENTIZAM PERICOLUL”  
 

Tulbur Grigorie – n�scut în anul 1958, în ora�ul Nisporeni. Serviciul 
militar: 1979–1981. În Afghanistan a fost în serviciul de paz� la aerodrom. La data 
interviului era fochist. Interviul a fost realizat în 11 noiembrie 2002. Caseta nr. 24/I. 

  
I. X. – O mic� prezentare. 
G. T. – M-am n�scut în Nisporeni (acum tr�iesc în Criuleni) în anul 

1958, am slujit în anul… m� numesc Tulbur Grigori. 
I. X. – Cum a�i ajuns în Afghanistan? 
G. T. – Slujeam în regiunea Suhadar �i în � 79 – � 80 ne-au dus în 

Afghanistan.  
I. X. – Când a�i aflat pentru prima dat� c� v� duce�i în 

Afghanistan? 
G. T. – Eu slujeam în Uniune, al�turi de Afghanistan. Ini�ial i-au 

dus pe cei de pe loc, solda�ii cu experien�� �i dup� aceea a venit ordin s� 
mai trimit� solda�i. În timp de dou� ceasuri am �i fost trimis acolo. Ne-au 
spus s� scriem acas� c� plec�m în deplasare. Nu am scris mai mult timp 
acas�, dar p�rin�ii s-au dus la Comisariatul Militar în raion �i f�ceau g�l�gie 
c� de atâtea luni nu le-am trimis nicio scrisoare. �i de acum în Afghanistan 
ne-au adunat �i ne-au spus s� scriem acas�. Noi ne-am dus f�r� epole�i, f�r� 
nimic, noi eram în avia�ie, parc� eram ni�te oameni bolnavi �i pe urm� am 
scris acas� scrisori. Dar fratele, dac� slujise în Minsk, �tia c� scrisorile erau 
de peste hotare. Mult timp nu am vrut s� le spun c� sunt în Afghanistan. 
Am venit dup� Anul Nou acas� �i de acum s-au început bolile. Am stat în 
spital �i în zilele noastre tot m� aflu în spital.  

I. X. – A�i fost printre primii în Afghanistan, cum i-a primit 
afghanii pe sovietici? 

G. T. – Noi când ne-am dus deodat� nu aveam unde dormi, erau 
numai ni�te corturi. Cu timpul au început s� aduc� pietri�. F�râmam cutii �i 
f�ceam podea. Erau corturi. Într-un cort mai mare ne hr�neau ca s� nu fie 
praf, de la nisip. P�duchi erau câ�i dore�ti. Insecticid era la tot pasul. 
Lenjerie nu era. P�duchi to�i aveam. Chiar �i ofi�erii, to�i aveam p�duchi. 
Ofi�erii tot nu aveau condi�ii speciale, era doar un singur vagon, �i ofi�erii 
tr�iau în corturi. Acolo nu în�elegeai ce era: avioanele, ma�inile, �i lumina 
noi ne-o f�ceam singuri. La sfâr�it ne ar�tau filme, mai veneau arti�ti, a fost 
Iosif Kabzon. Ne lua cu m�guleli. Dar cu hrana: pesme�i.  

I. X. – La aeroport, în calitate de ce a�i slujit? 
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G. T. – Am p�zit aerodromul. Erau dou� avioane super sofisticate, 
erau automatizate. Erau foarte bine p�zite unde se intra cu parol�. Intra 
numai acel care trebuie. De acolo se trage boala mea: r�ceala, era timp de 
iarn�.  

I. X. – Aerodromul era p�zit �i de câini? 
G. T. – Nu, câini nu am v�zut. Noi, de obicei, eram în direc�ia 

drumului principal, ca s� nu vin� du�manii. În partea din stânga erau mun�i. 
Popula�ia civil� era dispersat�, era cu popula�ia local�, dar erau �i cu 
du�manii. �i aceia �tiau drumul, doar erau de pe loc. F�ceau ce f�ceau, prin 
ki�lakuri �i apoi plecau înapoi. Ei vroiau ca atare s� ia Kabulul. Kabulul 
Nou �i Kabulul Vechi. Au fost multe încerc�ri, dar ai no�tri îi bombardau 
deodat�. Acolo, în mun�i, sunt pe�teri foarte bune, b�ie�ii povesteau. Se 
duceau vreo 20–30 �i veneau vreo doi înapoi, îi ucideau.  

I. X. – Cum ie�eau avioanele de pe aerodrom, era o tehnic� 
special�? 

G. T. – Era f�cut un aerodrom special, era bine p�zit. Erau p�duchi 
tare mul�i la ei, a�a-i clima. Sp�lam hainele cu benzin�. Dar numai pentru 
vreo dou�–trei zile disp�reau.  

I. X. – Ciornâi tulpan a fost la voi la aerodrom? 
G. T. – Venea noaptea. Erau dou� corturi unde erau sicrie de zinc, 

care erau cu ferestre, care erau de tip închis. În Uniunea Sovietic� de acum 
le împ�r�eau.  

I. X. – Au fost cazuri de dezertare în armat�? 
G. T. – În Afghanistan? Dar unde s� te duci? Puteau s� se duc�, dar 

îl prindeau du�manii �i mai r�u f�ceai. Poate, care erau în mun�i, dar la noi 
la aerodrom nu am v�zut. Îi prindeau ca prizonieri. To�i erau împu�ca�i, 
dac� r�mâneau vreo doi–trei. Unde aveai s� fugi? Trebuia numai s� te 
sinucizi. Dac� nu te lua în prizonierat.  

I. X. – Au nimerit cineva din b�ie�i în prizonierat? 
G. T. – De la mine nu. Poate din Bahram au nimerit. La noi 

unitatea s-a împ�r�it: o parte în Uniune, o parte în Kabul �i o parte în 
Bahram. M-am dus la armat� cu un b�iat, Andrei. Am înv��at amândoi de 
�ofer. �i când s� venim, c�pitanul schimbului nostru m-a întrebat dac� 
vreau s� vin cu el acas�. Am zis, da. L-au adus din Bahram în Kabul, a mai 
stat vreo dou� zile cu noi. Era un timp ploios. Nu era timp bun �i am venit 
împreun� acas� �i în Kiev când am ajuns, ne preg�team la avion ca s� vin 
acas�… 

I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
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G. T. – Dar în timpul liber ce puteai s� faci? Care �i cum. În timpul 
liber unde puteam s� ne ducem tot pe aerodrom în alt� parte nu aveam 
unde s� ne ducem. Te gândeai de azi pe mâine, cum s� treac� timpul.  

I. X. – A fost o senza�ie permanent� de fric�? 
G. T. – În timpul liber ne mai întâlneam a�a �i mai cântam. În 

ultima vreme au început s� aduc� instrumente muzicale de fanfar�. Mai 
serveam câte o sut� de grame de votc� pe care ne-o aduceau aviatorii din 
Uniune. Mai luam a�a �i ne mai înveseleam.  

I. X. – Povesti�i-mi ceva despre popula�ia civil�? 
G. T. – Nu prea am fost prin ora�. Am fost de vreo dou� ori, dar cu 

ma�ina. Am fost pân� la pia��, nu �tiu cu cine am fost. Am fost cu un 
c�pitan �i cu vreo doi–trei solda�i. De acum m� duceam cu b�ie�ii cu ma�ina 
dup� ap�. A fost un accident la �evile celea. Erau �i de-ai no�tri �i de-a lor. 
Într-o noapte i-au ucis pe to�i. Ei doreau s� otr�veasc� apa. Dar cum s� 
otr�ve�ti apa ceea, invers apa s�rea în sus, a explodat totul acolo. Acolo era 
�i unitatea afghan� ei f�ceau pe loc mâncare, tot. Ne ar�ta �i nou� pâine de-
a lor, de secar�, cum f�ceau terci ei singuri.  

I. X. – Cum decurgeau rela�iile dintre soldat �i ofi�eri? 
G. T. – Erau normale. Era totu�i o diferen��.  
I. X. – Rela�iile dintre soldat–soldat. Era dedov�cin� în 

armat�? 
G. T. – Ne mai ciond�neam noi a�a între noi, dar fiecare se temea. 

Fiecare avea automat. Dac� nu era nervul în regul�, puteai s� ucizi, nu 
numai pe acela, dar pe mai mul�i. 

I. X. – Cum v-a�i integrat în societate dup� ce a�i venit din 
Afghanistan? 

G. T. – Te duci acolo un b�ietan în armat� �i de acolo vii cu alt� 
minte. La mine p�rin�ii erau b�trâni, eu eram ultimul în familie. Din � 85 
lucrez în Criuleni pân� în ziua de azi înc�lzesc ora�ul �i locuiesc într-un 
c�min cu dou� camere.  

I. X. – Au folosit metode bune americanii în Afghanistan? 
G. T. – Acum. 
I. X. – Da. 
G. T. – Ei atunci trebuiau s� se vâre, dar au reu�it ai no�tri. Îns� 

r�zboiul s-a extins pe timp de zece ani. S-a omorât mult� lume acolo. �i uite 
c� �i în ziua de azi tot r�zboi îi acolo. Acum americanii i-au bombardat. Nu 
e bine ce se face. Mai bine îi l�sa atunci s� intre americanii �i nu aveau s� se 
piard� atâ�ia b�ie�i din Uniune. Dar solda�ii nu erau preg�ti�i, l-au luat de la 
fusta mamei �i l-au dus în armat�, nu �tiau nimic. Eu �tiu, când eram în 
Uniune, se depunea jur�mânt la aerodrom. Îi trezeau la ora 6, dup� alarm�, 
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�i-i duceau în Afghanistan �i ei nu �tiau nimic. Nu �tiau nici gloan�ele, 
nimic, ei se împu�cau unul pe altul. Au fost �i a�a cazuri. Ei încurcau una cu 
alta. Deodat� era pe numere, pe urm� era pe ora�e, parolele acestea �i ele 
seara se schimbau �i de aici se auzeau parolele, dac� încurcau parolele 
puteau s� te împu�te, mai ales dac� era timp de noapte. Se mai încurcau 
parolele. �i erau cazuri c� puteau s� moar�.  

I. X. – Care eveniment din Afghanistan vi s-a întip�rit cel mai 
mult? 

G. T. – Eram într-o noapte cu fa�a spre mun�i �i fumam (dar nou� 
nu ni se permitea s� fum�m noaptea) �i în timpul acela au tras lâng� mine în 
ni�te butoaie. Dar butoaiele erau goale, acolo era spirt tehnic, dar restul 
butoaielor trebuia s� vin� ma�ina �i s� le ia, erau goale. A�a era pozi�ionat 
locul c� ei vedeau, dar tu nu. Acesta a fost un caz când ne-au împu�cat �i 
apoi când mergeam cu ma�ina cu un b�iat. Am plecat f�r� voie, tineri ce s� 
faci? Este o vorb�. Parc� ne jucam de-a r�zboiul, noi nu con�tientizam 
pericolul.  
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„EI PUTEAU FI F�R� MÂNCARE, F�R� NICIUN 

GLON�, 
DAR LUPTAU PÂN� LA ULTIMA PIC�TUR�” 

 
Turt� Ion – n�scut în anul 1966, în satul Peresecina, raionul Orhei. 

Serviciul militar: 1983–1985. În Afghanistan a fost genist. Interviul a fost realizat în 
20 mai 2003. Caseta nr. 59/I. 

Burghil� �tefan – n�scut în anul 1967, în C�l�ra�i. Serviciul militar. 
1986–1989. În Afghanistan a fost �ofer. Interviul a fost realizat în 20 mai 2003. 
Caseta nr. 59/I. 

Organ Mihail – n�scut în anul 1965, în localitatea V�ratic, raionul 
Edine�. Serviciul militar: 1986–1988. În Afghanistan a fost osta�. Interviul a fost 
realizat în 20 mai 2003. Caseta nr. 59/I.  

 
I. X. – O mic� prezentare. 
I. T. – Turt� Ion. N�scut în satul Peresecina, Orhei.  
I. X. – Anul na�terii? 
I. T. – � 66. 
I. X. – Aceea�i întrebare? 
�. B. – Burghil� �tefan. M-am n�scut în C�l�ra�, anul na�terii � 67.  
M. O. – Organ Mihail. N�scut în V�ratic, anul na�terii � 65. 
I. X. – Povesti�i-mi despre instruc�ia militar�? 
T. O. – Ca în armat�, te instruie�te de la început pân� la urm�.  
�. B. – Nou� nu ne spuneau unde ne vor duce.  
M. O. – Eu am f�cut ucebka în Saratov 6 luni de zile. În � 86. Cât am 

f�cut instruc�ia ne preg�teau acolo mai mult fizic, ne fug�reau cu 
automatele, cu masc� antigaz, dar de Afghanistan nici în cap nu ne-a trecut, 
ne-au luat pe neprins de veste. Am trecut Comisia A, la care noi b�nuiam 
ceva. Comisia A, mai treceau acolo Comisia un grup de b�ie�i pentru �coala 
militar�, era ceva suspect, dar nu ne-a spus nimeni nimic. Acolo ne trezea 
noaptea alarma. Ne fug�reau, ori 25 km încolo, 25 înapoi ori schiam. Într-o 
noapte ne-au sculat pe alarm� �i ne-am trezit spre diminea��, la ora 5 
diminea�a, în bubuituri, unde ne vedeam doar prin lumin�ri. �i pe 
iluminator acolo scria la aerodrom Kabul. Deodat� ne-am dat seama.  

I. T. – La noi, acolo în Uzbekistan, tot reparam, �i tot în ultimul 
timp ne-au spus, când ne-au introdus vaccina pentru diferite boli, apoi am 
urcat în tren �i ne-au dus la aeroport. Deodat�, în noaptea ceea în � 83, la 28 
decembrie. Am stat acolo în cort nu veneau cump�r�tori s� ne ea. Era 
ajunul de Anul Nou �i de acum dup� Anul Nou îi dureau capul, �edeau 
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acolo cu mâncare rece. Î�i b�teau joc acolo, pân� când au venit care au 
r�cit, cort f�r� ferestre, tot din ofi�erii no�tri a�a ne �ineau.  

I. X. – Dar nu erau cazarme? 
I. T. – Nu, în corturi stam. Erau 36 de solda�i într-un cort. Era un 

re�ou, noaptea nu dormeam, dar to�i erau în jurul lui. Am �ezut vreo 5–6 
zile.  

�. B. – Noi am improvizat ni�te corturi din materiale de la un avion.  
I. T. – Mai târziu a fost mai u�or, erau caz�rmi. Era chiar �i calorifer 

cu cazangerie. Unitatea era în centru, �i noi eram geni�ti, în tot 
Afghanistanul. Pe noi, cum ceva ne arunca cu infanteria, de aceea infanteria 
ne p�zea. În Bahram avia�ia �i artileria din partea ceea d�deau. La noi 
niciodat� nu au fost împu�c�turi. În alte p�r�i c�deau �i proiectile.  

I. X. – V�d deja c� a�i intrat în subiect, povesti�i-mi despre 
opera�ii militare? 

�. B. – Eu de acum am slujit ultimii trei ani. Trebuia s� venim acas�, 
dar în ultimul an nu veneau tineri în Afghanistan. �i de aceea ne-au �inut 
mai mult. Înainte Afghanistanul a fost cucerit de Anglia. To�i au fost 
împu�ca�i. I-au dat drumul numai la un profesor, special, ca s� transmit� la 
ceilal�i ca s� nu se vâre mai mult nimeni. Au vrut s� fac� tot a�a �i Uniunii 
Sovietice. A fost aceasta chiar în Kabul. Erau multe împu�c�turi acolo. Nu 
vroiau ca s� ias� de acolo niciunul viu, ultimul an niciunul viu. …în 
februarie � 89. A început în februarie retragerea, dar erau împu�c�turi mai 
puternice, cu armament.  

M. O. – În Kabul era avia�ia la aeroport, b�teau chiar la pozi�ii, 
numai oleac� se ridicau avioanele.  

I. X. – Ce tactic� de lupt� foloseau du�manii? Mijloace de 
contrapropagand�? 

I. T. – Nu pot spune nimic pentru c� noi eram p�zi�i de to�i. Noi 
eram geni�ti. Noi deminam �i noi minam. Noi deminam drumurile �i apoi 
venea infanteria. Noi eram p�zi�i dar c�deau proiectile, erau mai mul�i 
p�zi�i. Odat� am intrat, noaptea, 12 km în Pakistan, când s-au uitat ofi�erii 
pe hart� eram de acum în Pakistan, dar acolo erau mun�i �i pustiu. Când �i-
a dat seama a dat ordin de retragere. Dar geni�tii tot batalionul jos �i hai s� 
punem, ca s� nu vin� dup� noi. Am pus mine din urm�. Toat� noaptea 
numai cu aceasta ne-am �i ocupat, ca s� nu ne ajung�. Am fugit de acolo. 
Aceasta a fost în direc�ia Kandaharului. Noi acolo numai dou� luni am stat.  

M. O. – Dup� Kandahar spre Pakistan este pustiu. Unde-i grani�a 
este munte. Ne luam dup� lumini, dar luminile sunt departe, ne tot 
apropiam, când s-a uitat pe hart� am trecut grani�a. Gr�niceri acolo nu sunt, 
de atâta �i trec cu caravane.  
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I. X. – Povesti�i-mi despre du�mani? 
�. B. – Ce s� povestim despre du�mani. Au fost opera�ii, dar acolo 

nu �tiai. 
I. T. – Ziua îl controlai c� are pa�aport, c�-i pa�nic, dar noaptea lua 

automatul �i mergea de acum �i împu�ca. 
�. B. – Acolo mul�i du�mani, din punctul meu de vedere, i-am f�cut 

noi pe ei. Un a�a caz. Eram �ofer. La ucebk� am înv��at ma�inile militare, în 
Saratov, dar pe urm� am lucrat ca �ofer pe alt� ma�in�. Se întâmpla a�a, 
opreai caravana, împu�cai. Care fugea în ki�lak chemai pe ra�ie �i acolo 
exploda tot ki�lakul. Mul�i din satul vecin, sau din aulul vecin, dac� a 
explodat tot aulul acela, l-au întors apoi vecinii, rudele lor, e clar lucru c� nu 
ia r�mas decât s� ia automatul în mân�.  

I. T. – Fiecare are stim�. Gânde�ti una, dar cum s� fie. Când e�ti cu 
prietenul t�u nu vreai ca s�-l împu�te, dar când te ui�i c� trage în b�iatul 
acela, c� �i el este om, tot aceea�i inim� are. Te învr�jbe�ti. Care reu�e�te 
mai repede, ori tu pe mine, ori eu pe tine.  

M. O. – Acolo mai mult era o lupt� de partizani. Ei î�i ap�rau �ara.  
I. T. – El avea cea mai bun� tehnic�, dar tu umblai cu automatul 

acela �i cu o vest� antiglon� de vreo 30 kg. 
�. B. – Nu const� în aceasta. Ei puteau fi f�r� mâncare, f�r� niciun 

glon�, dar luptau pân� la ultima pic�tur�. Acolo, în mun�i, ei erau ca acas�.  
M. O. – A fost un caz la noi. Umblau afghanii cu armata noastr�, cu 

infanteria. În prima linie îi b�gau pe ei. Totul parc� era normal pe linie, dar 
numai ajungeai c� nu vroiau s� trag�, erau neamurile lor.  

I. T. – Eu vreau s� spun c� eram recrutat cu trei uzbeci �i un 
turkmen. Întotdeauna ne aruncau, mie tot îmi spuneau ciurca, pentru c� 
eram negru, cum ceva la opera�ii m� îndreptau pe mine, noi mergeam. 
Turkmenul �i-a g�sit unchiul, fratele lui taic�-s�u în Afghanistan �i a gr�it cu 
el, �i zice: ce mai face taic�-t�u? Încolo, încoace. Dar el era în armata afghan�. 
�i acolo, în cerc cu ei ne-am pus �i ei au scos anasha, de asta �i le d�deau la 
acei care vor s� fumeze. Lor le da voie. Ei fumau liber, dar noi – nu. Ia 
propus la turkmen, dar acela nu dorea, dar ei în�elegeau �i limba uzbec�, �i 
turkmen�, se în�elegeau. 

�. B. – Cel mai bine se în�elegeau cu tadjicii.  
I. T. – Îi întrebam pe solda�ii afghani, care erau mai tineri: unde-i 

taic�-t�u? Dar el zice: îi du�man. Fratele? Du�man! Dar tu, de ce e�ti aici în 
armat�? Dar el zice: eu acum m� înv�� a împu�ca, iar pe urm� trec �i eu în 
partea ceea. Nu folosea gloan�ele în partea ceea. Aici m� înv�� �i apoi plec 
acolo. Era câte o opera�ie de aceasta, umblam prin sate, f�ceam razii. 
Înconjuram satele. 

394 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

�. B. – Mujahedinii veneau �i în parandja, pe ei nu-i putea-i deosebi. 
Au fost a�a cazuri scoteau de sub parandja automatul.  

I. T. – Noi ca geni�ti, tot batalionul, f�ceam cur��area în sate. Îi 
prindeam pân� la 50 de ani, ei trebuiau s� slujeasc� pân� la 50 ani. Îi 
prindeam… �i se forma armata lor. Care a dovedit s� fug� în mun�i, gata 
nu-l mai vezi. Noi arestam, dar îi d�deam pe mâna armatei afghane. Pe 
urm� ei f�ceau ucebk� �i f�ceau armata. Un an de zile el a luptat împotriva 
noastr� �i de aici noi l-am prins, e civil, �i du-te la lupt�.  

M. O. – Armata afghan� era tocmai lâng� noi. Toat� tehnica 
ruseasc� era la ei, tancuri, toate celea. Ne-am dus într-o sear�, poate aceasta 
nu mai scrii, eram mai tinerel, m-au trimis b�ie�ii dup� o �igar�. Trebuia s� 
te duci dup� o �igar�, dac� e�ti mai tân�r, �inea de dedov�cin�. Nici nu am luat 
automatul cu mine. Acolo erau ni�te case de a lor (dukani), nu eram 
înarmat, numai o rachet� aveam. Am luat dintr-un dukan cele necesare, �i 
nu am mers mult, eu le-am spus la b�ie�ii ca s� vorbeasc� mai tare ca s� 
în�eleg, nu am mers mai mult de 20 m, era un câmp minat. Am nimerit…  

I. T. – Satele din jurul unit��ii noastre erau bune. Ele �ineau de 
unitatea noastr�, ei se tratau la punctul nostru medical. Era un sat sub 
munte, mare, dar la noi era unitatea de geni�ti �i era minat �i oamenii 
veneau la noi, patrula lua câte doi �i-i ducea în unitate, îi f�cea prelucrarea, îi 
d�dea drumul �i veneau al�ii. Îi controla de armament �i îi lecuiau. Oamenii 
erau interesa�i. Au prevenit. Trebuia s� fie o incursiune �i au prevenit 
oamenii din sat au spus ca s� fim preg�ti�i toat� noaptea. B�ie�ii ne spuneau 
la acei de la post c� va veni peste 4-5 ore. El pleca în sat, cam 1,5 km, �i bea 
votc� din dukane, îl serveau �i veneau. Dar unul a fugit. Din cauza dedov�inei. 
A mâncat b�taie �i a fugit din unitate. S-a dus acolo, la ei, l-au legat, i-au pus 
un inel. Cum era mai înainte, cu lan� �i l-au priponit ca pe un câine în cas�, 
acolo podelele erau de lut. L-au priponit �i l-au pus, la ei nu sunt mese, pe 
covor, îi d�deau pilaf. �i-au b�tut joc vreo s�pt�mân�. A venit ca s�-l 
cumpere. A venit în unitate scrisoare c� au un prizonier. Comandantul 
unit��ii, ca s� nu se aud� în Rusia, a vorbit cu afghanii, cu armata afghan�, �i 
a dat doi du�mani pe un soldat de-al nostru. L-au schimbat, l-au adus 
înapoi. Povestea el singur: un câine ar fi fost mai bine îngrijit decât cum s-
au comportat cu el. Era priponit într-un col�, i-au pus c�ldarea acolo �i-i 
aruncau. Ei mâncau pân� se s�turau, dar lui îi arunca câte un pic. Alegea 
orezul acela de pe lut, de pe jos. Zicea c� pute�i oricât s� m� bate�i, dar de 
fugit nu mai fug.  

I. X. – Au mai fost cazuri de dezert�ri? 
�. B. – Dedov�cina era puternic� acolo. Ne duceam la opera�ii. Eram 

to�i la opera�ie. Totul era prietenos. Dac� unul tân�r nu putea duce venea 
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dedul �i-l ajuta, îi lua rucsacul, ceva, îi ajuta. Dar cum ajungeam în cazarm�, 
dup� dou� minute acolo tot se schimba. Eu dac� eram ded puteam s� te 
trimit s� faci cur��enie, du-te �i ad� mâncare, cartofi pr�ji�i, pe el nu-l doare 
capul. Acolo mâncau amândoi dintr-o conserv�. Era dedov�cina puternic� 
acolo.  

M. O. – Dar din ce cauz� se întâmpla a�a? Din cauz� c� el era cu 
automatul.  

�. B. – Nu-i adev�rat, în cazarm� nu purtai automat? Purtai automat 
�i în cazarm�... 
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„A�A �I NU I-AM ÎN�ELES PÂN� LA CAP�T CUM 

REZISTAU” 
 

Valera Mihai – n�scut în anul 1955. Serviciul militar: 1980–1982. În 
Afghanistan a fost medic militar într-un spital de profilaxie, �eful Sec�iei de internare �i 
evacuare. La data interviului era colonel, �eful Preventoriului studen�esc la Universitatea 
de Stat din Moldova. Interviul a fost realizat în 23 noiembrie 2001. Caseta nr. 11/I. 

 
I. X. – Câteva date biografice. 
M. V. – M-am n�scut în ’55 într-un sat de la sudul Moldovei, sat 

mare �i frumos de gospodari. Familie de ��rani. Am f�cut patru cursuri la 
Institutul de Medicin� din Chi�in�u. Am f�cut apoi 2 ani de studii la 
Academia Militar�, am absolvit ca medic militar, am f�cut un an de serviciu 
în armat�, dup� asta, benevol, am plecat în Afghanistan unde s-au dus to�i 
colegii mei �i eu am r�mas singur. 

I. X. – În ce an? 
M. V. – Asta a fost în anul 1980, când numai s-au început 

evenimentele celea.  
I. X. – Cum interpreta�i evenimentul? 
M. V. – Nu se vorbea despre r�zboi, în schimb eu �tiam unde i-au 

trimis pe colegii mei, pentru c� în unitatea militar� de medicin�, unde 
f�ceam serviciul r�m�sesem singur. V�zând c� am r�mas singur �i �tiind c� 
omul militar face acolo carte, m-am decis. Aveam un scop în tinere�e – 
cariera –, ceea ce pentru un b�rbat este foarte important. Credeam c� 
aceasta e o cale, de�i mai complicat�, riscant� �i grea, dar mai exact�, sau un 
garant al carierei: fecior de ��ran, nu aveam nici rude la Ierusalim, trebuia 
singur s� m� realizez. Am nimerit într-un spital militar de profilaxie, am 
fost �eful Sec�iei de internare �i evacuare, cam doi ani. 

I. X. – În ce regiune? 
M. V. – În regiunea Shandant, undeva mai la sud de Herat (ora� de 

pe vremea lui Alexandru Macedon), cam la 200 km mai la sud de Kushka, 
ultimul punct la hotar cu Uniunea Sovietic�. �i doi ani de zile i-am f�cut în 
spitalul militar. Am fost decorat cu ordine, am fost avansat înainte de 
termen în grad de c�pitan �i în � 82, a trecut un an �i dou� luni, m-au trecut 
înapoi s� fac serviciul, întâi în Districtul militar din Povolgia �i pe urm� am 
fost trimis la Academia Militar�. 

I. X. – Activitatea în centrul medical din Afghanistan? Veneau 
mul�i solda�i mor�i? 
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M. V. – Ei nu veneau, îi aduceam noi singuri, pentru c� având în 
vedere c� Afghanistanul era o �ar� specific�, începând de la faptul c� ea 
aproape nu are drumuri. Infrastructura aproape nu exist�, adic� în afara 
ora�elor mari, cel mai sigur mijloc de transport în afara arterelor mari de 
transport pe care le au ora�ele mari, transportul îl formeaz� m�garii, caii, 
motocicletele �i poate c� noi tehnica militar�, practic am târâit-o degeaba, 
pentru c� în a�a condi�ii �i în a�a relief era imposibil de aplicat. Toat� 
evacuarea r�ni�ilor de pe câmpul de lupt� se efectua cu elicopterele �i în 2 
ani de zile �i jum�tate am zburat, toat� evacuarea se f�cea numai pe calea 
aerului; 98% din r�ni�i au fost evacua�i pe calea aerului, cu elicopterele, mai 
ales la început nu erau elicoptere medicale speciale, era un elicopter MIG-8, 
obi�nuit, de lupt�, întâi î�i îndeplinea misiunea de lupt�, adic� împu�ca toate 
m�turaile, le arunca toate bombele �i dup� asta se a�eza �i lua r�ni�ii. Îi 
concentram într-un loc, îi luam, le acordam pe loc primul ajutor, dac� era 
într-o stare grea, pe urm�, pe drum, tot a�a le acordam ajutor. Îi aducem 
direct în spital, adic� etapele cele de tratament, înainte era la punctul 
medical în batalion, pe urm� în regimente �i pe urm� în divizie. Nu exista 
forma sau schema clasic� a evacu�rii r�ni�ilor pe câmpul de lupt�, nu era 
direct de pe câmpul de lupt�, direct în spital �i de aceea practic în doi ani de 
zile evacuam r�ni�ii. 

I. X. – Dac� a�i face o clasificare a bolilor din Afghanistan, 
care prevalau? 

M. V. – Cea mai r�spândit� în armata sovietic�, eu, m� rog, eram 
medic tân�r pe atunci, da erau �i medici care aveau mai mult de 20 de ani de 
serviciu �i nimeni nu �inea minte s� fi fost a�a epidemii mari de g�lbeneli, 
boala Botkin, hepatit�. 

I. X. – Din ce cauz�? 
M. V. – Condi�iile climaterice �i condi�iile de via�� acolo pentru 

europeni sunt drastice, iar în afar� de aceasta, toat� apa este infectat�, dar ei 
nu sufer� din aceste considerente. Majoritatea, neavând niciun fel de 
medici, s-au selectat natural, adic� cine era mai slab murea deodat�, prin 
abiotrofie, restul, majoritatea, boleau în copil�rie �i aveau imunitate relativ�. 
Cu toate c�… longevitatea era în jur de 40 ani, nu mai mult. Ca medic tân�r 
am fost numit �eful policlinicii care 2 zile în s�pt�mân� (mar�ea �i vinerea) 
aveam ore de primire, dup� mas�, pentru popula�ia local�, contactam direct 
cu traduc�tor, dar am avut adic� ocazie s� studiez problema în cauz�, �i 
într-adev�r, majoritatea cam în jur de 40 ani. Pentru noi era ceva deosebit, 
a�a �i nu i-am în�eles pân� la cap�t cum rezistau. Solda�ii lor mâncau o dat� în zi, 
practic, �i restul beau ceai, soldatul nostru s� fi fost hr�nit ca ei, nici nu ar fi 
putut s� se ridice în picioare. Ei sunt un popor care… americanii au crezut 
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c� o s�-i sperie, dar cum spunea Suhov în filmul Beloie soln�e pustâni: Vostok 
delo tonkoie262. Nu a spus-o în zadar. Sunt oameni care au o psihologie 
diferit� de-a noastr�, adic� unul �i acela�i lucru noi îl trat�m diferit, chiar 
diametral opus. Avem valori care nu sunt în�elese de ei. Sunt dou� civiliza�ii 
opuse. 

I. X. – Referi�i-v� la coeficientul solda�ilor mor�i în lupte �i a 
celora care au murit de boli? 

M. V. – Din p�cate, �tiu numai cifrele oficiale. Eu am avut o func�ie 
mic�, adic� nu vedeam problema în ansamblu, eu am ni�te zilnice din 
tinere�e, �in minte c� în ’81, de la 1 pân� la 26 septembrie, am evacuat cam 
1 200 de osta�i �i ofi�eri, bolnavi de hepatit� viral�, asta-i foarte mult. 
Veneau companii întregi în frunte cu comandantul, erau to�i galbeni, era o 
catastrof�. Dup� datele oficiale au murit 13 500 oameni. 

I. X. – Despre condi�iile igienice. 
M. V. – Condi�iile igienice erau stra�nice. Tot ce presupune 

condi�iile de r�zboi erau din plin: �i frig, �i lips� de condi�ii elementare 
igienice – boli infec�ioase contagioase, r�ceal�, traume, nu numai de lupt�, 
dar �i în afar�, o mul�ime, adic� toate pl�cerile care le poate presupune o 
companie militar� au fost toate din plin. 

I. X. – Cum aprecia�i dumneavoastr� nivelul de preg�tire 
psihologic� a solda�ilor? 

M. V. – S� spun cinstit, dac� este vorba de psihologie, eu n-a� 
spune c�-i vorba de psihologie a soldatului, mai degrab� o psihologie a 
vârstei. Când omul în tinere�e are atâta s�n�tate, încât �i de propria via�� 
pu�in îi pas� �i având în vedere c� erau ideologic bine prelucra�i..., eu ca 
ofi�er la nivelul care eram nu aveam pricini s� fiu nemul�umit de solda�ii 
mei. Dup� ce acei mari au primit o s�puneal� bun� �i ordin strict ca s� nu 
fie trimi�i recru�i acolo, îi trimiteau dup� 6 luni, dup� �coala de preg�tire 
veneau solda�ii relativ bine preg�ti�i �i cel pu�in, din cele câte �tiu eu, la câte 
eu am fost martor, n-au fost probleme cu preg�tirea psihologic� a 
solda�ilor, c� n-a putut s� mearg� în atac, a refuzat s� se duc� în misiuni. 

I. X. – De�i sunt cazuri de sinucideri…  
M. V. – De sinucidere…, �ti�i, eu n-a� face paralele c� adic� în 

Afghanistan erau sinucideri. În armat�, inclusiv a noastr� na�ional�, cazuri 
de sinucideri sunt…, pentru o seam� de tineri schimbul brusc de la fusta 
mamei în condi�ii mai vitrege �i aspre nu-s pentru fiecare la nivelul la care el 
ar putea face fa��.  

I. X. – Povesti�i-mi despre Ciornâi Tiulpan, dac� l-a�i v�zut? 

                                                 
262 Soarele alb al pustiului: Orientul este un resort delicat. 
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M. V. – Am zburat cu acest avion. 
I. X. – S� mi-l descrie�i…  
M.V. – AN-12, un avion obi�nuit militar de transport, unde erau 

special a�ezate ni�te suporturi de sicrie… expedia ruta GRUZ-200. 
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„NIVELUL LOR DE TRAI ERA CA ÎN TIMPUL EVULUI 

MEDIU. INTRI, S� ZICEM, ÎNTR-UN KI�LAK, CASA 
ESTE DIN LUT, DAR TE UI�I AU APARATUR� DE 

FIRM�: SHARP, PANASONIC” 
 

V�lean Oleg – n�scut în anul 1964, în satul Umbra, raionul Ocni�a. 
Serviciul militar: 1981–1982. În Afghanistan a fost plutonier în serviciul de cercetare. 
Invalid de r�zboi. Interviul a fost realizat în 13 �i 15 noiembrie 2002. Casetele nr. 
27/I, 29/II. 

Juravliov Andrei – n�scut în anul 1965, în Ceadâr-Lunga. Serviciul 
militar: 1984–1986. În Afghanistan a fost soldat în unitatea de leg�tur�, serviciul de 
artilerie. La data interviului era tehnician auto. Interviul a fost realizat în 13 noiembrie 
2002. Caseta nr. 27/I. 

 
I. X. – O mic� prezentare.  
O. V. – M� numesc V�lean Oleg, m-am n�scut în anul 1964, în 

raionul Ocni�a, satul Umbra. 
A. J. – Juravliov Andrei. M-am n�scut în anul 1965, în Ceadâr-

Lunga.  
I. X. – Cum a�i fost recrutat în armat�? 
O. V. – Am trecut comisii. Am f�cut ucebka în Kushka, punctul cel 

mai de sud al Uniunii Sovietice. Apoi am ajuns în unitatea mea în 
Compania 56 D�B. Acolo am slujit. 

I. X. – În ce an? 
O. V. – 1981–1982. Am avut dou� r�ni, apoi am c�lcat pe o min� �i 

am primit o contuzie, înc� dou� luni �i aveam s� termin serviciul militar. M-
au eliberat dup� contuzie. 

A. J. – Am fost recrutat în anul 1984. Am f�cut cursul Tân�rului 
lupt�tor în Theodosia, de acolo am f�cut ucebka în A�habad. De la instruc�ie 
am ajuns în polk.  

I. X. – Pute�i s� v� aminti�i când prima dat� vi sa spus c� ve�i 
efectua serviciul militar în Afghanistan? 

A. J. – Ne-au spus deja la ucebk�. 
O. V. – Acolo pe noi ne înv��au s� împu�c�m, lupte corp la corp. 

Ne preg�teau pu�in.  
A. J. – Eu am aflat când treceam comisiile militare. Cineva din 

b�ie�i a aflat, la Comisariatul militar. Comanda 280. M-au întrebat unde 
doresc s�-mi fac serviciul militar. Am zis for�ele speciale. Mi-au spus c� voi 
pleca peste hotare.  
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I. X. – Ce func�ie militar� a�i avut în Afghanistan? 
O. V. – Plutonier în serviciul de cercetare. 
A. J. – Soldat în unitatea de leg�tur� (svezist), dar ucebka am petrecut-

o în polk. 
I. X. – Despre ce v� vorbea zampolitul? 
O. V. – Cum s� ne comport�m cu popula�ia, a�a normal.  
A. J. – Zampolitul avea un lucru de educa�ie. Despre ce ne spunea 

acum nu pot s�-mi amintesc. De obicei ne �inea lec�ii comandantul unit��ii 
militare.  

I. X. – Cum v� preg�teau din punct de vedere militar? 
O. V. – Da, eram preg�ti�i. Noi �tiam c� este o necesitate a 

poporului afghan. Ne-am dus cum se cuvine. Dac� trebuia s� împu�c�m, 
împu�cam.  

A. J. – Eram preg�ti�i �i psihologic �i fizic, jucam fotbal, baschet.  
I. X. – Au fost cazuri de dezertare când au auzit c� vor sluji în 

Afghanistan? 
O. V. – Nu, la noi din Kushka, unul a fugit. L-au g�sit de abia peste 

o lun� de zile.  
A. J. – La noi a fost alt� chestiune. Când noi eram în Theodosia de 

acum �tiam c� vom sluji în Afghanistan. În armat� nu ai unde fugi… 
O. V. – Da, unde ai s� fugi? La duh?  
A. J. – Da, acolo nu ai unde fugi.  
O. V. – Acolo care nu puteau face fa�� se împu�cau. 
A. J. – E o �coal� aspr�. Cine s-a ocupat pân� la armat� cu sportul 

mai rezista.  
O. V. – Pân� a m� încadra în armat� m-am ocupat cu sportul. 

Aveam prima categorie la JUDO. A doua categorie la box. Am înv��at la 
Colegiul de Transporturi din Chi�in�u. �i de studiat am studiat, acolo mai 
mult ne înv��au lupte corp la corp. Totul a fost bine pân� la contuzie. Apoi 
vreo lun�–dou� am fost f�r� cuno�tin��. Am stat în Ta�kent la spital.  

I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre prizonierii de r�zboi? 
O. V. – Cum se comportau? Îi torturau.  
I. X. – Rela�iile dintre armata sovietic� �i cea afghan�? 
O. V. – Ce fel de osta�i mai sunt �i ei? (ironic – n.n.). La ei se 

întâmpl� a�a: un frate e �arandoy, iar altul este la du�mani. La ei jum�tate 
sunt a�a. O parte din rude sunt la du�mani, iar al�ii la �arandoy.  

A. J. – Când plecam la opera�ii noi râdeam. Sarbozii mai luau cu ei 
�i câteva oi�e. Doar, au plecat la opera�ie! În linii generale aveam rela�ii de 
prietenie.  
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O. V. – Al�turi de noi era un deta�ament afghan, deseori plecam la 
ei în ospe�ie. �i ei la noi. La prânz, la cin� ne invitau. 

I. X. – Dar când erau opera�ii militare? 
A. J. – Rar participau la opera�ii. 
O. V. – Mai mult ai no�tri luptau. Ei din urm� adunau schije.  
I. X. – Prezenta�i-mi imaginea du�manilor? 
O. V. – Aveau arme puternice. Erau aproviziona�i de Pakistan, 

America. Erau puternic înarma�i. Luptau bine. Ei �tiau toate locurile, 
mun�ii. Deseori nimereau în ambuscad�, de unde �tiam în ce trec�toare te 
a�teapt�?  

A. J. – Nici nu �tiai de unde împu�c�. Au împu�cat din mun�i, se 
opre�te coloana �i începe s� ne atace. Au format un rând, au împu�cat.  

I. X. – Erau mai bine preg�ti�i decât armata aliat�? 
O. V. – Da, erau mai bine preg�ti�i decât �arandoy.  
A. J. – Nu a� zice c� erau, mai bine preg�ti�i, ei, pur �i simplu, se 

aflau la ei acas�. Ei umbl� prin mun�ii ceia ca la el acas�. Tu nu-i puteai 
ajunge acolo. �tiau toate locurile.  

O. V. – Da, sunt un popor foarte rezistent. Un b�trânel care parc� 
are vreo 80 de ani �i ia un sac a�a mare de porumb în spate �i merge 
zburând. Eu sunt tân�r �i nu m-a� aventura s�-l ridic. 

I. X. – Ce rela�ii erau cu popula�ia civil�? 
A. J. – Nivelul lor de trai era ca în timpul Evului Mediu. Intri, s� 

zicem, într-un ki�lak, casa este din lut, dar te ui�i au aparatur� de firm�: 
SHARP, PANASONIC.  

O. V. – Intri în magazinul lor, în dukan, �i vezi aparatur� japonez�, 
ceasuri, de orice fel. S� ei magazinul lor. Se vând cu valut�. La noi a�a ceva 
nu era. În linii generale la ei este Evul Mediu. Chiar au al�i ani.  

A. J. – Eu am f�cut serviciul militar în 1363–1365. Parc� ne-am fi 
aflat într-un loc unde are loc num�r�toarea invers� a anilor. Fetele sunt 
frumoase. Al�turi de unitatea noastr� erau studente, erau frumoase. Numai 
c� repede îmb�trânesc.  

O. V. – �i copiii a�a de repede înva�� limba rus�.  
A. J. – În special cuvintele obscene.  
O. V. – Da, vulgarit��ile repede le înv��au? Afghanistanul este mare. 

Unde-i Salangul e mai bogat, acolo se afl� zelionka.  
I. X. – Cum v-a�i acomodat la clim�? 
A. J. – Am fost la o opera�ie lâng� Salang �i observ varia�ia 

temperaturii, sus deja este mai frig, poate c� chiar �i z�pad�. În tunel dac� 
intri, este altceva, po�i pescui.  

I. X. – Cu ce v� ocupa�i în timpul liber? 
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O. V. – Ne odihneam, scriam scrisori. Multe scrisori veneau de la 
fete.  

A. J. – Cu de toate. F�ceam sport. 
I. X. – Povesti�i-mi despre opera�ii militare? 
O. V. – Aveam opera�ii militare, puteam nimeri �i în ambuscade. 

Când ne întorceam ne odihneam o zi, dou� �i apoi iar��i plecam. Plecam la 
o distan�� de 100–150 km. Odat� mai nu am ajuns în Pakistan, am intrat 
vreo 10 km �i apoi prin emi��tor comandantul unit��ii ne-a chemat urgent 
înapoi.  

A. J. – Noi nu eram în serviciul de cercetare, ci în artilerie. Plecam 
deseori s� verific�m unele caravane. 

O. V. – E greu. De obicei caravanele erau înso�ite de mercenarii din 
Pakistan. Era greu s�-i prinzi, erau bine înarma�i �i împu�cau în stânga �i-n 
dreapta.  

I. X. – Ce metode de agita�ie foloseau du�manii? 
O. V. – De undeva au aflat c� în compania noastr� 90% erau 

ucraineni, deseori includeau un casetofon cu microfoane �i se interpretau 
cântece ucrainene. 

A. J. – La noi nu se auzea de a�a ceva.  
I. X. – Nu erau r�spândi�i flutura�i? 
A. J. – Probabil c� lucrau foarte bine Sec�ia special�. �i a�a ceva 

acolo nu era. La noi erau b�ie�i care plecau singuri în mun�i: tadjici, 
reprezentan�ii popoarelor asiatice. Mul�i aveau chiar rude acolo.  

O. V. – La noi un tadjic a plecat la duhi.  
A. J. – Avea probabil rude.  
O. V. – A plecat la du�mani. Bunicul lui a fost basmak.  
I. X. – De Ahmad Shah Massoud, Ben Laden, nu a�i auzit 

acolo? 
A. J. – Când îmi f�ceam eu serviciul militar, noi mergeam la opera�ii 

împotriva lui Ahmad �ah Mousud în Panjshir.  
O. V. – Panjshirul avea o securitate foarte puternic�. Extr�geau 

acolo �i aur, cei drept era de calitate inferioar�.  
I. X. – De Ben Laden, a�i auzit? 
O. V. – Nu.  
I. X. – Cum v-a�i integrat în via�a social� dup� Afghanistan? 
O. V. – Îmi era greu. Eu trei luni nu m� culcam pân� nu puneam 

briceagul sub pern�. Noaptea, prin somn, strigam, luptam. �i acum se mai 
întâmpl�. Sunt amintiri.  
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A. J. – Eu m-am adaptat normal. Dup� armat� mul�i dintre noi s-au 
dedicat ca simbol al adev�rului, de aceea mul�i au plecat în poli�ie, au f�cut 
studii juridice.  

I. X. – Cum aprecia�i metodele folosite de americani în 
Afghanistan? 

A. J. – De ne-ar fi permis s� bombard�m a�a cum bombardeaz� 
americanii… Desigur, �i la noi bombarda avia�ia, dar nici a�a… Cu tactica 
lor se poate de luptat, s� bombardez, s� distrugi totul �i s� pleci, ei nu se 
uit�.  

O. V. – Dac� vezi c� �i-a fost omorât prietenul, apoi pierzi orice 
control. Pe cine nimere�ti pe acela împu�ti.  

I. X. – A�i avut a�a caz? 
O. V. – Da, cu un prieten, era cecen. A luptat corp la corp cu duhii 

�i m-a acoperit pe mine, �i l-au înjunghiat cu cu�itul �i el a murit la spital. Se 
zice c� cecenii sunt b�ie�i r�i, dar eu de atunci �in minte aceasta �i nu-mi 
vine a crede c� ei sunt. Era un b�iat foarte bun, de încredere.  

I. X. – Cu ce v� ocupa�i actualmente? 
O. V. – Am grup� de invaliditate.  
A. J. – Nici nu �tiu cum s� explic. Actualmente fiecare î�i caut� 

surse de existen�� cum poate. Lucr�m la un mic autoservice, de specialitate 
sunt agronom.  

I. X. – Ce s� v� mai întreb, cum v� hr�neau în Afghanistan? 
A. J. – Bine. Ne serveau cu franzele, pâine prelucrat� cu spirt.  
O. V. – De obicei ne dau mâncare rece.  
I. X. – Nu me-a�i povestit despre dedov�cin�? 
O. V. – La noi nu era.  
A. J. – Dar la noi nu a fost.  
I. X. – Specificul dedov�inei din Uniunea Sovietic� �i din 

Afghanistan? 
A. J. – Ca s� fiu sincer, pretutindeni este la fel. De obicei se acorda 

aten�ie la cur��enie, care era sub aten�ia celor tineri.  
O. V. – La noi era invers, când plecam la opera�ii dezii erau 

întotdeauna înainte. Le spuneau la cei tineri c� înc� nu sunt preg�ti�i ca s� fie 
înainte. Când te vei obi�nui atunci vei fi în fa��. Râdeam, la noi era chiar un 
cântec: La lupt� pleac� doar b�trânii.  

I. X. – Era baie acolo? 
O. V. – Am improvizat noi a�a o baie.  
A. J. – La noi era. La ofi�eri, desigur, era mai bun�, la ei era baia cu 

aburi.  
I. X. – Rela�iile dintre soldat �i ofi�eri, cum erau? 
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O. V. – Normale. La mine comandantul de companie era aproape 
p�mânteanul meu, iar comandantul unit��ii înainte de lupt� ne alinia, avea 
numai mâna dreapt� �i ne zicea: B�rba�i, sunte�i din for�ele speciale, eu am zis 
totul. Rela�iile erau cordiale. Niciodat� nu insulta pe cineva. Dac� era cineva 
r�nit comandantul de companie îl proteja personal, nu-l v� l�sa niciodat�.   

A. J. – Erau b�ie�i de treab�.  
I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre eroism în Afghanistan? 

Putem vorbi despre instinctul de autoap�rare? 
O. V. – Atunci când �i-a fost omorât prietenul, nu este instinctul de 

autoap�rare, dar este r�zbunarea. Acolo nu-i eroism, dar dore�ti, pur �i 
simplu s� te r�zbuni.  

A. J. – Putem vorbi �i despre instinctul de autoconservare, deoarece 
dore�ti s� tr�ie�ti. Dar c� s� tr�ie�ti vei face orice ca s� supravie�uie�ti.  

O. V. – Se mai adaug� �i r�zbunarea… 
I. X. – Ce boli erau r�spândite acolo? 
O. V. – Tif, malaria, hepatita. 
A. J. – În esen�� acestea trei. Chiar �i de la o ran� banal� �i se poate 

face infec�ie, din cauza climei nefavorabile.  
O. V. – Tinerii îndat� se îmboln�vesc de dizenterie. Este �i 

problema apei.  
I. X. – Ce-mi pute�i povesti despre narcotice? 
O. V. – Ajungeau �i de acestea.  
A. J. – Narcotice ajungeau �i heroin� �i opiu. Cearz.  
O. V. – Deseori g�seam depozite unde se f�ceau heroin�, opiu �i le 

distrugeam. În esen��, b�ie�ii nu erau dependen�i de droguri. La noi era un 
plutonier care a devenit dependent de droguri. Pân� la urm� l-au expulzat 
din Afghanistan.  

I. X. – V� mul�umesc foarte mult. 
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„NICI NU �TIAI CARE �I-E DU�MAN” 

 
Vrabie Valeriu – n�scut în anul 1969, în satul Echim�u�i, raionul 

Rezina. Serviciul militar: 1987–1989. În Afghanistan a fost �ofer. La data interviului 
era constructor. Interviul a fost realizat în 28 aprilie 2003. Caseta nr. 50/I-II. 

 
I. X. – O mic� prezentare, v� rog.  
V. V. – M� numesc Vrabie Valerii, n�scut în 1969, satul Echim�u�i. 
I. X. – Ce studii a�i avut înainte de a merge în Afghanistan? 
V. V. – Am terminat 10 clase în sat, �i DOSAF-ul la Rezina. În 

armat� m-am dus în anul � 87. 
I. X. – La DOSAF, v-au preg�tit pentru Afghanistan? 
V.V. – Noi am �tiut c� vom merge, dar nimic concret, pe noi ne 

înv��au de �oferi. Care �i cum a avut norocul, mul�i au nimerit la SVS263, 
dar pe noi când ne-au luat în armat�, pe 9 noiembrie, din raion am fost 9 
b�ie�i, numai 2 b�ie�i au r�mas în Soiuz, dar restul to�i ne-am dus acolo. Ne-
au luat de aici, ne-au dus prin Tiraspol, la Tiraspol ne-am îmbr�cat în form� 
de var�, iar cei care mergeau în SVS primeau haine groase. De acolo ne-am 
dus la Simferopol, apoi la A�habad, iar din A�habad în Kushka, acolo ne-au 
întorlocat – comanda din Odesa �i din Tiraspol, ne-au ales 23 de �oferi �i ne-
au adus în ucebk�, acolo am stat 4 luni, pân� pe 4 mai. Noi to�i care am 
plecat din raion am nimerit în ucebk�. Am petrecut 4 luni ucebka, pân� pe 4 
mai.  

I. X. – La ucebk� cum v� preg�teau din punct de vedere fizic, 
�i ce v� povestea politrukul, v� preg�teau �i din punct de vedere 
moral? 

V. V. – Despre Afghanistan nu ne-a povestit niciodat� nimic, 
niciodat�, ne-au spus c�-i ucebk� ca toat� ucebka. Despre adversari nu ne-au 
povestit nimic. Ne-au preg�tit tare bine cu �intirea, cu �oferia, dar informa�ii 
despre cum o s� fie nu ne-au dat.  

I. X. – Veneau veterani din Afghanistan în ucebk�. 
V. V. – Veneau, dar la noi au venit o dat�, veneau �i luau tehnic� de 

la noi din partea ceea �i o duceau acolo, acolo era 250 de km de la 
Afghanistan. Instructorii erau dezii. Spuneau c� dintr-un batalion 100–200 
r�mân în Soiuz, care nu se aclimatiza, în rest to�i acolo.  

I. X. – Cum v� hr�neau? 

                                                 
263 Serviciul militar în URSSS. 
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V. V. – De la început r�u, dar ne-am obi�nuit. Era mâncare rece. 
Noi am �tiut c� ne preg�tesc pentru a�a ceva, pe 4 mai ne-au luat acolo, 
drept în Kabul, acolo am slujit, un an de zile. De pe 4 mai pân� pe 10 
februarie.  

I. X. – Kabulul a fost o zon� lini�tit�? 
V. V. – Da, era o zon� lini�tit�, dar la noi deja s-a început…, unde 

eram noi, polkul nostru era sub un munte, pe acolo tot transportul care ie�ea 
din Kabul trecea pe acolo, aveau drumul Kabul–Bahramova. Noi am intrat 
pe 4 mai, iar armata a început s� ias� pe 15 mai, toat� duh�r�raia asta se 
gr�m�dise (��randoy), dar pe aceia îi b�tea ca pe mu�te, acela azi era �arandoy, 
dar mâine era duh, la ei e un a�a fel de norod. Se adunaser� ei, pe noi ne 
cam începuse a chisa, st�tea Statul-major. Dar tot polkul nostru avea 
misiunea de a p�zi drumul Bahram–Kabul 60 km. Au început s� ne piseze 
bine. Împu�c�turi mari nu erau înainte, dar când am slujit eu au început s� 
fie mai în toat� ziua. Eu am slujit în Kabul în unit��ile de transport, p�zeam 
aerodromul, la noi erau rachete de astea care zboar� dup� c�ldur�, dup� 
modelul Stinger, în caz de ambuscad� la aerodrom noi îl p�zeam. Au 
început a ne pisa pe aerodrom. Am fost �i la lupte militare de vreo dou� ori. 
Salangul l-am trecut �i iarna, �i vara.  

I. X. – Cu ce fel de arme erau dota�i du�manii? 
V. V. – Aveau arme ruse�ti, dar mai multe engleze�ti. Ei sunt 

rezisten�i. Puneau 50 de kile �i se urca în vârful muntelui. La ei era a�a: azi 
vorbea cu tine, dar la noapte venea s� te omoare. Nici nu �tiai care �i-e 
du�man. Ei umblau îmbr�ca�i la fel, la ei era armata lor, �arandoy, erau cu 
noi, dar duhii umblau to�i în civil, tot aceea�i form�, pe sub poalele acelea 
�ineau arme, puteau scoate �i luneta de acolo. Se întâmpla c� �i din tufari 
puteau s� te nimereasc�.  

I. X. – A�i spus de hainele lor sub care puteau ascunde arme, 
dar puteau s�-�i ia chipul unei femei? Doar la femei nu se permite s�-
i ridici parandjaua. 

V. V. – Da ce îi mai cuno�teai? Nu-i cuno�teai, c�-i femeie, c�-i 
b�rbat. Eu am f�cut mai mult drumul Kabul–Bahram, dar drumul acesta 
era p�zit tare bine. �i incursiuni n-am avut pe drum. În ora� din urm� au 
tras, dar a�a nu, nu am avut probleme. La lupte când am fost, tot a�a, noi 
ne-am dus, ne-am a�ezat infanteria în vale, erau vreo 6 sate, într-o zi dou� l-
a nistojit264, de-ai no�tri, uciser� vreo 5 b�ie�i. Din prostie, au plecat dup� 
harbuji. 

I. X. – Ce contrapropagand� foloseau? 

                                                 
264 Distrus, omorât. 

408 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

V. V. – Noi a�a ceva nu am v�zut. Noi nu ne uitam la nimeni. Nici 
la armata lor. Noi nu comunicam cu ei. Când st�team în unitate, veneau �i 
vindeau jivacik�265, dar nu ne vorbeam, oricum ei �tiau rusa, dar nu 
cump�ram de la ei, c� unul a cump�rat o gum� de mestecat mic� �i când a 
mu�cat a r�mas f�r� din�ii de jos. Mai în scurt de astea erau �i copiii la ei se 
caliceau. Puneau o juc�rie cumva, sau nou� ne puneau ceva atr�g�tor. Te 
izbeai �i care mai pro�ti se rupeau. La aerodrom ei nu intrau, ei st�teau în 
drum, vindeau �i droguri, noi cump�ram.  

I. X. – Ei foloseau drogul �i ca metod� de a dezbate armata 
sovietic� de la lupt� sau f�ceau un simplu comer�? 

V. V. – F�ceau pur �i simplu comer�. �i eu am fumat de vreo trei 
ori, fumezi �i sim�i pu�in caif266. Dar în lupt� noi nu fumam de astea, puteai 
s� te duci, cum d�deau ru�ii spirt, s� mergi tot înainte, acolo dac� beai 100 g 
de spirt, era gata cu tine, deoarece era cald. Noi �oferii nu foloseam 
b�utur�, dar desantura (un alt grup de solda�i), la ei era cel mai greu, poate 
foloseau, le era greu, ei trebuiau s� mearg� la caravan�. Serviciul de 
cercetare lucra tare bine acolo, ei purtau haina lor, vorbeau pe limba lor. Ei 
veneau �i ne spuneau c� în satul respectiv a venit o band� din Iran–
Pakistan, trebuia s�-i nistojim, ei se duceau acolo, ori se b�teau, ori îi nistojeau. 
Ace�tia care se duceau la caravan� le era mai greu, mergeau acolo 30 �i se 
întorceau 10 înapoi. Pe ei îi lep�dau în mun�i �i ei trebuiau s� întâlneasc� 
caravana, ei nu �tiau câ�i vin, 100, 200, 500 de oameni. Noi nici nu ne 
întrebam cum a fost, noi �tiam deja tactica, mul�i veneau, mul�i nu veneau 
înapoi. Mul�i au murit din prostie. Odat� am fost la un fel de ucenie, trebuia 
s� d�m drumul la rachete, era f�cut încercuire, noi mergeam �i lep�dam 
acolo, trei–patru b�ie�i, era un munte, trebuia s� mergem acolo, s� 
împu�c�m de-a acolo, era un fel de ucenie. Prima zi am dus 3 b�ie�i, a doua 
zi la fel, iar a treia zi când am ajuns ei nu erau, pu�in mai departe i-am g�sit 
t�ia�i, mor�i, f�r� arme. Dup� aceea st�team cu tehnica acolo, dar ce folos? 
�i ai no�tri se f�ceau câte oleac� de râs acolo. Nu am s� uit niciodat� ziua de 
1 septembrie 1988. Venise un ofi�er din Soiuz. Ofi�erii erau ca �i noi, era �i 
un pic de dedov�cin�, dar �i la ei era dedov�cin�, între ofi�eri. De�i el era maior, 
sau colonel dar trebuia s�-l stimeze pe acela din Afghanistan, c� el vine din 
Soiuz. Era un c�pitan de la noi din Soiuz, tân�r �i începuse a ne bâ�âi pe noi. 
Nu ne permitea s� achizi�ion�m droguri. În primul rând nu ne permitea s� 
achizi�ion�m lucruri de-ale lor. Acolo g�seai toate hainele bune în vânzare 
aduse din India, din Pakistan, de peste hotare, dar nou� nu ne d�deau voie 
s� lu�m haine de acolo, dac� ne g�seau vreo hain�… noi trebuia s� 
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cump�r�m doar din centrele noastre. Ne mai duceam pe la dukanele lor. 
Lâng� noi erau 2 depozite de bombe, am intrat odat� într-un depozit, am 
apucat doar s� ne lu�m automatele, trei zile n-am ie�it de acolo, din 
ascunz�toare. Eram 90 de solda�i �i 10 ofi�eri nu am gândit c� ie�im de 
acolo. Când am ie�it totul era distrus. Atunci l-au r�nit pe un b�iat de-al 
nostru. Când am ajuns în polk (centru nostru militar era mai departe), acolo 
ne spisuiau267 deja, dar noi pe ra�ie le-am transmis c� suntem to�i vii. Trei zile 
a fost ca noaptea, se întuneca cerul. Jum�tate din b�ie�i i-au adus îndat� în 
Soiuz, pe noi, care eram de origine rus�, haholi, moldoveni ne în�elegeau mai 
bine, dar cu restul nu se în�elegeau, ei st�teau numai pe la buc�t�rie, ei erau 
din Asia, erau mai frico�i. Peste tot pe noi ne vârau. Armata era numai din 
ru�i, ucraineni �i moldoveni, din cre�tini. Spre sfâr�it au b�gat ei �i din Asia. 
Eu slujeam în ucebk� cu un turkmen, erau mai mul�i acolo. Noi povesteam 
fiecare de unde am venit, iar el spunea c� dac� se duce acolo, apoi se va 
duce la bunic. Bunic�-s�u a fugit de când a venit puterea sovietic�. Eu am 
slujit cu un b�iat din Minceni acolo.  

I. X. – Cum f�cea�i cur��area, cum decurgea? 
V. V. – În primul rând mergeau în serviciul de cercetare, ne 

asigurau dac� sunt, sau nu, du�mani. Dar noi �tiam dac� sunt, c�ci ei când 
ap�reau începeau s� împu�te sau bombardau. F�ceau provoc�ri îndat�. Dar 
existau luni de zile în care nu-�i f�ceau apari�ia. Dup� cazul cu aerodromul, 
peste o lun� de zile, iar au început. Noi eram obi�nui�i, când era alarma noi 
fugeam, numai îl auzeam c� vine, deseori neglijam. Odat� 12 ofi�eri aviatori 
au fost omorâ�i. Ei nu au fugit în ascunz�tori. Caz�rmile acolo erau pe 
scândur�. A c�zut un proiectil, 12 ofi�eri au murit. Au c�zut 6 avioane, timp 
de o jum�tate de or� n-a r�mas nicio piatr� una peste alta. Dar ei când 
începeau s� bombardeze nu se uitau c�-s �i oameni pa�nici acolo. Dar se 
duceau �i tratative. Ei erau trimi�i pentru a�a ceva. Noi eram privi�i ca �i 
cuceritori, dar aceea veneau ca eliberatori.  

I. X. – Nu v-au întâmpinat deci cu flori? 
V. V. – Nu ne-au mai întâmpinat. Când a început a ie�i armata 

atunci au ap�rut florile. Veniser� coresponden�ii de pe tot globul 
p�mântesc. Prezidentul lor era Muhammad Nadjibullah, iar când armata 
sovietic� a plecat, ei ne-au condus cu flori �i parc� plângeau, fa�� de to�i 
coresponden�ii, era de fapt propagand�, politic�. Era o politic� fa�� de to�i 
coresponden�ii. Dar poate erau �i de-ai no�tri adu�i de pe undeva. Femei �i 
copii plângeau. Popula�ia civil� se uita cu ur�.  

I. X. – Cum era clima? N-a�i avut probleme de acomodare? 
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V. V. – Noi ne-am acomodat u�or, deoarece era toamn�, iarna, dar 
acolo iarna are 5 grade de c�ldur�, 3–2 grade de frig, dac� este, noi ne-am 
acomodat aici, în Soiuz. Dar cei care erau du�i pe timp de prim�var� le era 
mult mai greu, prim�vara. Aici e r�coare, dar acolo sunt 50 grade de 
c�ldur�. De bolit n-am bolit acolo. 

I. X. – Apropo, de boli, doar erau multe. Cum ai sc�pat de ele? 
V. V. – Am sc�pat. Era epidemie de hepatit�. Unul dup� altul se 

duceau. Din 90 de solda�i �i 10 ofi�eri, numai vreo 6 n-au bolit. Vreo 5 
uzbeci, nu �tiu ce erau aceia, �i eu cu înc� un b�iat din Minceni (raionul 
Rezina – n.n.), noi doi. Vreo 6–7, în rest to�i. 

I. X. – Dar ce leacuri a�i folosit? 
V. V. – Mâncam usturoi, ceap� �i nu m-a luat nimic. Nou� de acum 

ofi�erii ne ziceau: Ace�tia în�eleg, îs uzbeci, turkmeni, din zon�, acomoda�i 
cu clima, dar voi din mijlocul Europei �i nu v� ia nimic. Probabil în via�a 
civil� numai vin negru a�i b�ut! A�a s-a nimerit c� nu am bolit de nimic. Am 
primit doar o vaccin�, în rest eu n-am suferit. De hepatit� nu m-am 
îmboln�vit. Unii c�deau �i a doua oar�. A doua oar� îl trimiteau direct în 
Uniune. Acolo când am venit, erau doi b�ie�i, ne-au zis: B�ie�i, mânca�i ce-i 
pe mas�. Era ceap� �i usturoi. Vara era o c�ldur� mare – 55 grade, mâncarea 
se altera u�or. Mai mult se consuma mâncare rece. Dac� deschideai 
conserva, trebuia îndat� s-o preg�te�ti �i s-o m�nânci, dac� o l�sai, parc� era 
incubator de mu�te. Deschideai conserva �i când te uitai era negru pe 
deasupra. Timp de 5 minute, dac� n-o mâncai, mu�tele d�deau n�val�. Erau 
scorpioni acolo, �erpi, dar n-am p��it nimic. În luna mai, dac� erai mu�cat 
de scorpion, nu sc�pai, deoarece atunci se formeaz� veninul lor, se 
înmul�esc. Dar pe noi ne-au înv��at ce trebuie s� facem în astfel de cazuri. 
În ucebk�, când eram mergeam prin nisip, ie�eau din p�mânt iar ei se 
ag��au de pantaloni. Cobre multe erau.  

I. X. – Condi�iile igienico-sanitare, cum erau b�ile în armat�? 
V.V. – Igiena era cum te p�zeai, când ne duceam în ac�iuni militare, 

c�p�tam �i p�duchi, dar la noi era baie, parilk�268 în divizion, în toat� 
sâmb�ta f�ceam parilk�, ardeam 2 tone de motorin�, dar f�ceam. B�ie�ii au 
f�cut piscin�, mâncarea tot era cu igien� strict�. Noi apa o aduceam, din 
izvoare nu beam, numai dup� ce se f�cea analiz� la ap�, c�ci putea s� fie 
otr�vit�. Era pus om special ca s� ne fiarb� ceai din ghimpi pentru c�mil�. 
Dac� te prindea un ofi�er c� ai ap� în loc de ceai în gamel�, te pedepsea. 
Dac� beai într-o zi numai ap� în loc de ceai, apoi pân� seara erai în spital, 
cu diaree. Era strict s� ai ceai. 
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I. X. – Despre prizonieri ce ne po�i spune?  
V. V. – Mergeam odat� cu coloana �i l-am aninat pe unul, tuns 

lâsâi269, l-au dus într-un depozit �i l-au b�tut, dar dup� aceea nu l-am mai 
v�zut. Ori l-au împu�cat, sau nu �tiu ce i-au f�cut. Dar de-ai no�tri nu au 
nimerit la ei prizonieri.  

I. X. – Au dezertat cineva? 
V.V. – Nu, n-au fugit �i nici n-am murit.  
I. X. – Despre dedov�cin� ce pute�i spune? 
V. V. – Noi eram vreo 9 �oferi, dedov�cina la al�ii nu �tiu cum era, dar 

la noi era o stim�. Se mai întâmpla s� speli podelile, s� înlocuie�ti la post. 
Mai primeai câte una, dar asta era, se temeau mul�i, �i noi ne temeam, acolo 
puteai s�-l împu�ti pe oricine, �i nimeni nu-�i f�cea nimic. Seara st�teai la 
post puteai liber s�-i tragi un glonte. �i între ofi�eri era dedov�cin�, acei care 
veneau din Uniune trebuia s�-l stimeze pe acel din Afghanistan. Ofi�erii 
erau to�i la un loc. În camer� curat f�cea cel mai maladoy. Noi, cei care 
aveam vechime de un an, nu aveam voie s�-i d�m onorul la ofi�eri. Numai 
cei de doi ani. Via�a ofi�erilor era în mâinile noastre, iar a noastr� în mâinile 
lor, ei �tiau tactica �i ne respectau, �i noi îi respectam. Noi când mergeam la 
drum, ei veneau câte unul, iar noi eram mai mul�i, a�a c� ne în�elegeam. 

I. X. – Mâncarea ofi�erilor era la fel ca a solda�ilor? 
V.V. – Nu, era pu�in mai bun�. Ei aveau cantina ofi�erilor, dar noi 

sold��easc�.  
I. X. – În timpul liber cu ce v� ocupa�i? 
V.V. – Da ce timp liber? Diminea�a trezirea, dup� aceea în parc, 

aveai la linie de ie�it, ie�eai, dar dac� nu aveam de ie�it reparam ma�inile, de 
la 12 pân� pe la 4 dormeam, pentru c� era cea mai mare c�ldur�, a�a era la 5 
trezirea, iar la 12 culcarea, în timpul acesta st�teau doar posturile. Seara 
vizionam câte un film despre politic�, dar pe canalele lor prindeam indiski270. 
Veneau b�ie�ii care prindeau câte unul de-al lor �i-i jefuiau, acolo era totul 
export, ce vroiai de toate erau acolo, ciocolate, bomboane, nou�, la solda�i, 
nu ne d�deau, dar noi ne opream pe drum �i luam câte dou� trei upakovci271, 
metalul se vindea, c� noi chiar vorbeam, uite cum la noi nu se vinde, dar 
acolo schimbam metalul pe rachiu. Dar f�ceam �i noi b�utur�, f�ceam 
bra�c�, zah�r cu..., asta noi care eram în ora�, dar cei care nimereau la sat 
f�ceau �i rachiu sau vin, ofi�erii nu ziceau nimic, se g�sea câte unul care 
f�cea gur� �i le privatiza b�utura. În unele unit��i solda�ii mai f�ceai vin, 
rachiu. Noi f�ceam bra�c�. Ofi�erii nu prea f�ceau probleme, mai era câte 
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unul dar ceilal�i îl mituiau. Acolo se vindea metalul. Nu se auzea de vândut 
metalul. În deosebi metalul colorat. Ei veneau cu noi reguli, noi am înv��at 
s� mergem cu trapa închis�, dar ei ne-au spus c� trebuie s� mergem cu trapa 
deschis�, dac� se întâmpl� ceva el ne d�dea un picior �i trebuia s� sari jos 
din ma�in�. Asta era pentru siguran��. Multe s-a înv��at acolo, chiar în 
r�zboiul cu Cecenia. Acolo era alta. �i rela�ii cu ofi�erii. Statutul. 
Regulament acolo nu era, când te oprea, te întreba: kto takoi, pocemu cesti ne 
daio�i?272 În Termez îi pr�v�leam de pe picioare pe ofi�eri. Ne znal cito cesti 
nado dati!273 Când spuneam c� suntem de pe partea cealalt� ne în�elegeau. 
Acolo erau alte reguli �i între ofi�eri, �i între solda�i. Pe noi în ucebk� ne 
înv��a pilotarea, trânta, dar în rest te fug�reau prin bolot�274. 

I. X. – Din punct de vedere psihologic, cum v-au preg�tit?  
V.V. – Ne-au spus c� acolo o fost revolu�ie, cum o fost la noi în 

1917, aceast� revolu�ie ei au f�cut-o, dar numai în Kabul, dar nu au toat� 
lumea revolu�ia �i ei s-au revoltat c� ei sunt musulmani, Guvernul era nou, 
din Partidul Comunist �i Soiuzul acorda ajutor, noi eram acolo sub form� de 
ajutor interna�ional. Mai mult c� ai no�tri erau peste tot, dar ei nu se prea 
b�gau. În � 79, dac� nu veneau ru�ii, Guvernul se pr�v�lea în timp de dou�–
trei luni. Peste tot au fost ru�ii, numai la sud spre India. 

I. X. – S-a observat un val de revolt� împotriva r�zboiului?  
V. V. – Nu, n-a fost, nici n-am auzit. Acolo �tiai c� trebuie s� 

îndepline�ti ce �i-o spus, a�a eram înv��a�i �i din �coal�. Plus c� am dat 
jur�mânt militar acolo. Dac�-l înc�lcai, drept în pu�c�rie erai. Dac� înc�lcai 
ceva, erai pedepsit.  

I. X. – Au fost cazuri de sinucideri? 
V. V. – În ucebk� a fost un caz, un b�iat azerbaidjan s-a spânzurat 

din fric�, el a auzit c� va fi trimis în Afghanistan �i s-a speriat. Acolo erau 
b�ie�ii care se certau între ei, acesta era azerbaidjan �i s-a certat cu un 
armean, �tii c� aveau ei conflictele lor între ��rile lor, s-au b�tut, ei limba 
rus� n-o cuno�teau. Unul din ei a mers la ofi�er �i acela l-a chemat la el, ce i-
a spus nu �tiu, dar el a mers dup� aceea în palatk�275 (noi în palatk� tr�iam) �i 
era masa deschis� a stat acolo cât a stat, apoi a plecat seara nu s-a întors, ne-
am dus s�-l c�ut�m �i l-am g�sit. În Afghanistan unul �i-a d�râmat o lab�, el 
singur �i-a f�cut-o cu mintea lui (acela era tadjic), a luat o grenad� �i i-a scos 
acul, i-au zburat dou� degete. Eu eram acolo �i am v�zut. Înc� bine c� nu a 
sucit grenad�, puteam s� zbor �i eu cu tot cu grenad�.  

                                                 
272 Cine ie�ti, de ce nu dai onorul? 
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I. X. – Activit��i festive a�i avut acolo, concerte sau ceva de 
genul acesta? 

V.V. – Da, concerte am avut, eram în polk când au venit grupe din 
Soiuz, atunci când st�team câte dou� s�pt�mâni. A fost Kobzon o dat�, 
Rozenbaum a fost o dat�. Veneau arti�ti din Uzbekistan, la noi în polk era 
un club mare, acolo de obicei veneau s� concerteze. La aerodrom, tot club 
mare era. Cu ofi�erii ne duceam la concert.  

I. X. – Scrisori scriai acas�? 
V. V. – Da, sigur! Cum s� nu? Ei �tiau c� sunt în Afghanistan, dar 

nu le spuneam am�nunte despre r�zboi. Le scriam c�-i totul ok!   
I. X. – Cum v-a�i acomodat la via�a cotidian�?  
V.V. – Da cum? Bine, probleme s� fie! M� mai scutura pu�in de la 

început prin somn, da nu-s probleme, mi-a trecut. Aici era alt� via��, m-am 
angajat �ofer. U�or m-am integrat, nu-s probleme. 

I. X. – Spune�i-mi despre r�zboiul dus de c�tre americani în 
Afghanistan f�când o compara�ie între r�zboiul dus de sovietici �i cel 
de americani. Ce tactic� foloseau americanii, sau nici nu au �inut 
cont de experimentul sovietic?  

V. V. – Nu �tiu eu ce au avut ei acolo, eu n-am v�zut ce-au distrus 
ei acolo. Dar au distrus mai mult decât sovieticii. Mai în scurt, fa�� de cum 
am mers noi, ei au mers direct, �i nu se uitau în urm�, o bombardat, o 
f�rmat, �i s-o dus, da cum? Da noi nu f�ceam a�a ceva, la noi era mai pu�in� 
comunicare cu civilii. Noi am avut alt� tactic� decât americanii.  

I. X. – Despre popula�ia civil�. 
V. V. – Ei se ocupau cu businessul mai mult, kupi-prodai276. Al�ii cu 

legum�ritul, cu agricultura, grâul nu prea se face, dar mai mult cu 
legum�ritul. Cu vânzare–cump�rare, cump�r� de la unul �i vând la altul. Ei 
nu au nici uzine, le-a f�cut ru�ii ceva. Dar restul... nimic, acolo nu au nimic 
în �ara lor, Doamne fere�te! Aur ei aveau.  

I. X. – Despre Ahmad Shah Massoud a�i auzit? El avea aur, 
diamante.  

V. V. – �tiu eu despre cine-i vorba, da nu, nu l-am v�zut, nu intram 
în zona aia, ru�ii nu intrau în zona aia. Am mai auzit de cazuri când doi 
afghani au slujit în URSS, unul era în armata aliat� �i altul cu bandele. În 
zona la acela nici nu intrau ru�ii. Avea rezerve de petrol, diamante. El era 
spre sud.  

….Veneam de acolo �i s-a oprit coloana, dar nou� nu ne da voie, 
câte una, trebuie s� fie câte dou� trei. S-a oprit din cauza unor împu�c�turi 
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într-un sat. Pe un b�iat l-am scos în buc��i, rupt. Mâinile, picioarele, rupte l-
am scos, un b�iat tân�r, era �ofer. De atunci m� temeam s� m� sui la volan. 
Dar erai nevoit s� te sui. Unde am slujit noi la aerodrom totul se concentra, 
acolo era morga, mai în scurt. O dat� în lun�, de dou� ori, apoi trecea 
Ciornâi Tiulpan, cum se numea avionul nostru. O dat� la dou� luni, acolo se 
aduna din toat� garnizoana aceasta, a noastr�. Toat� garnizoana din Kabul 
se aduna acolo. O dat�, de dou� ori pe lun� se tr�gea avionul, dar numai 
cum se tr�gea, îmi ziceam: gata, iar a tras. Se gr�m�deau, c� erau tare mul�i. 
Numai la noi erau peste trei mii de solda�i… Acolo erau ZIL-uri, cabin� 
distrus�, f�r� scaune. De�i era vopsit. Erau ma�ini sovietice vechi, de prin 
anii � 40. Te uitai, vine un autobuz, nu în�elegeai, ori vine o gr�mad� de 
oameni, ori vine un autobuz. Te-ai aninat, mergi, ai c�zut, autobuzul nu se 
opre�te. Se aninau pe acoperi�, pe toate celea. Circula�ia începea la ora 6 
diminea�a pân� la ora 6 seara. Noaptea nu se circula, din cauza securit��ii. 
Odat� st�team la o unitate, vine o ma�in� de a lor. Mai erau înc� vreo patru, 
2 capre. Dar autobuzul �i de asupra, dac� te-ai aninat mergi. Dac� ai c�zut, 
n-ai ce face! S-a rupe gâtul, nu s-a rupe. Parc� era o movil� de oameni. 
Cl�di�i sus �i jos. În�untru �i afar� – capre, de numai în�elegeai.  

I. X. – Dar cu bachata, cum erau ei? Erau periculo�i? 
V. V. – Câteodat� se întâmpla. Erau un fel de duhi, trimi�i, cei 

pa�nici nu f�ceau, dar erau trimi�i, dar nu-l cuno�teai, e civil sau nu. Îmi 
amintesc, odat� mergeam din Kabul �i mergea înainte un b�trân, dar dac� 
era vara noi deschideam trapa, a aruncat ceva în motor, de a zburat. B�iatul 
nu a p��it nimic. Puteau s�-�i fac� ceva r�u.  

I. X. – Rusa o cuno�teau? 
V. V. – �tiau câte un cuvânt. Ziceau: rusu, rusu. Odat� �edeam în 

Bahram, dar ce ho�i erau �trengarii ceia! Numai te opreai, trebuia s� închizi 
toate trapele c� de altfel puteau s� fure ceva. A fost �i tentativ� de a mi se 
fura automatul. A�a se caliceau. Sunt iste�i, parc�-s ni�te �igani. Erau copii 
de vreo 5 ani�ori, dar puteau scoate inelul �i �tiau c� trebuie s� buhneasc�. Ei 
�tiau �i a împu�ca. Li-i intrat în sânge s� fie r�zboinici. Toat� via�a erau 
numai prin r�zboaie.  
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„EL MERGEA ÎN FA��… �I DU�MANII L-AU 

ÎNL�TURAT” 
 

Zapisocinâi Natalia, mama locotenentului Anatol Zapisocinâi. 
Pensionat�. Interviul a fost realizat în 10 noiembrie 2002. Caseta nr. 21/I. 

– Zapisocinâi Anatol (1959–1984). S-a n�scut la 1 martie 1959 
în ora�ul Svobodnâi, regiunea Amur, RSSFR. A absolvit �coala nr. 4 din 
ora�ul Chi�in�u, �coala Militar� Suvorovist� din Kiev, �coala de 
Comandan�i �i de Desant din Reazan. În serviciul militar activ a intrat la 
1.09.1976. În Afghanistan din mai 1983. A participat la 62 de opera�ii de 
lupt� în provinciile Kabul, Parvan, Kapisa. La 2 noiembrie 1984, în timpul 
unei lupte în trec�toarea Panjshirului, a fost r�nit mortal277. 

 
I. X. – O mic� prezentare. 
N. Z. – M-am n�scut în ora�ul Svobodnoe, regiunea Murmansk, în 

Orientul Îndep�rtat. So�ul a fost militar, comandant de regiment. Atât timp 
cât a slujit, 31 ani �i ceva, a fost instructor politic �i abia aici �i-a finalizat 
serviciul, a fost loc�iitorul instructorului politic, �ef al Comisariatului Militar 
Republican, în anul 1981. Am ajuns aici în anul 1974, când for�ele 
aeropurtate au fost transferate. Feciorul a intrat la studii la �coala 
suvorovist�. A terminat �coala, dup� care a efectuat serviciul militar în 
��rile Baltice, 2 ani, în Rucha, Lituania.  

I. X. – …atunci când feciorul Dvs. a efectuat serviciul militar 
în Afghanistan a fost �i în concediu acas�? 

N. Z. – N-a fost. El se preg�tea s� vin� în concediu. Iat� aici ultima 
lui scrisoare el se preg�tea s� vin� în concediu.  

I. X. – …probabil num�ra �i zilele...? 
N. Z. – Da, el num�ra �i zilele. Chiar dorea de ziua mea de na�tere, 

în 1985, eu am împlinit 50 de ani �i el dorea de 3 septembrie s� vin� în 
concediu, îns� superiorii nu i-au dat concediu, trebuia s� vin� în ianuarie 
îns� a fost omorât în octombrie. 

I. X. – Toate scrisorile care erau acolo s-au p�strat… 
N. Z. – Absolut toate… o scrisoare e la muzeul din sectorul 

Botanica, restul le am. A avut o via�� scurt�, 25 ani. 
I. X. – Despre momentul tragediei camarazii de lupt� ai fiului 

dumneavoastr�, nu v-au povestit? 

                                                 
277 Vezi Olga C�p��in�, op. cit. 
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N. Z. – B�ie�ii au f�cut vizite, din Krasnoiarsk, el a fost locotenent 
superior. B�ie�ii povesteau: noi la opera�ii n-am participat când el a murit. Cum s-a 
întâmplat, noi nu �tim. �tiau c� el niciodat� nu se ascundea dup� spatele 
b�ie�ilor. De obicei când plecau la opera�ii militare, înainte mergeau doi 
solda�i, dup� care mergea comandantul formându-se astfel un cerc. El 
mergea în fa��… �i du�manii l-au înl�turat, a�a povestesc ei. E greu de spus 
câ�i b�ie�i au murit la opera�ia ceea. Acolo doar sunt stânci, poate c� a fost 
surprins de un val de bubuituri, a murit �i comandantul pe loc. Acela care 
ne-a adus sicriul, maior, a spus: Eu nu �tiu. E scris: împu�c�tur� mortal�.  

I. X. – A�i corespondat cu alte familii a c�ror osta�i au murit 
atunci? 

N. Z. – Eu am fost în ��rile Baltice când s-au împlinit 40 de zile, el 
acolo avea apartament de serviciu, o camer�. Am venit acolo dar de acum 
locuia un ofi�er. Am întrebat (�i cu domni�oara aceea am vorbit, prietena 
lui), so�ia comandantului acela a început ceva s� vorbeasc�… pentru c� 
maiorul acela, care ne-a adus sicriul. În Moldova transportul a ajuns la noi 
în ultimul rând. Ne-au informat pe trei, el murise pe doi. Noi deja �tiam. 
Ne-au sunat direct de acolo informându-ne c� nu mai este. So�ul în ziua 
urm�toare sun� la Moscova unde se confirm� decesul, într-adev�r 
locotenentul superior Zapisocinâi Anatoli a murit. Noi deja �tiam, iar sicriul 
ni l-au adus pe data de 13, pân� când a fost transportat pe teritoriul fostei 
Uniuni Sovietice… Laleaua neagr� rândul a ajuns pân� la Moldova. Atunci 
maiorul acela a zis o versiune c� el a murit într-o trec�toare. So�ia lui, când 
eu am venit acolo, a emis o alt� ipotez�, c� au fost asfixia�i în sacii de 
dormit. Care versiune este corect�, nu �tiu. So�ul singur nu �tia, spunea 
întruna c� a murit în timpul opera�iei militare. A fost foarte dureros, �tiind 
atâtea zile c� el nu mai este…  

I. X. – Cum ar�ta sicriul de zinc? 
N. Z. – Imediat v� spun. De obicei, vin de la Comisariatul militar, 

sun�. So�ul tocmai citea. Intr� un colonel, un maior �i un c�pitan. �i iat� 
acest maior (erau vreo patru oameni) a vorbit. S-au salutat cu mine, i-am 
invitat în camer�, locuiam atunci la Botanica (sector din ora�ul Chi�in�u – 
n.n.). Intr� �i s-au adresat ini�ial mie: Natalia Anatolevna! Eu, ca mam�, am 
în�eles îndat� despre ce-i vorba �i am început s� plâng, parc� îmi pierdusem 
�i cuno�tin�ele. Iar so�ul s-a ridicat brusc; s-a luat în mâini �i a plecat cu ei la 
morg�. Era anul 1984. Nu era înc� transparen��, au încercat s� ascund� 
evenimentul. La morg� era o lad� obi�nuit�. În aceast� lad� era sicriul. L-au 
înmormântat în regiment cu rânduial� militar�. Au desc�rcat acolo l�zile 
acelea. Erau s�rb�torile din noiembrie �i nu doreau s� fac� o parad� de 
groaz�. Aeroportul era unul ordinar, pentru pasageri civili. Nu era un loc 
special unde putea fi desc�rcat sicriul �i de aceea l-au pus într-o lad� banal�. 
Iar în deta�ament era deja o lad� acoperit� cu material ro�u, cine �tie ce era 
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acolo? Sicriul a fost dus de 8 combatan�i, se vedeau ni�te scânduri. Ne-au 
dat calmante. Nu ne-au permis s�-l deschidem, a�a �i l-am îngropat, cu 
cinste ost��easc�. El nou� nu ne-a scris c� a fost decorat cu ordinul Steaua 
Ro�ie pentru o opera�ie. A fost de dou� ori decorat cu Steaua Ro�ie; una 
postmortem �i alta mai înainte (în august, pentru nu �tiu ce opera�ie), dup� 
câte am în�eles eu din scrisori, ini�ial scrisorile plecau la Moscova (po�ta 
militar� nu era), iar ultima scrisoare, cum a trecut el în Afghanistan. El 
p�zea to�i consilierii no�tri, ofi�erii de rang superior, consilieri, din partea 
guvernului afghan �i pe ai no�tri. În acest deta�ament de gard�, cum el se 
numea, efectua serviciul, iar mai apoi a fost transferat în anul 1985, 
împreun� cu b�ie�ii s�i, la aceste opera�ii militare, în Kabul �i în alte ora�e, 
eu nu le mai �tiu. Dup� toate probabilit��ile ei ie�eau la opera�ii, b�ie�ii care 
erau subalterni au fost aici, de mai multe ori. Atunci au fost acei b�ie�i, 2 
sau trei �i ai no�tri din Moldova. So�ul a strâns toate aceste documente ca s� 
nu-mi provoace durere.  

I. X. – V� mai întâlni�i cu b�ie�ii? 
N. Z. – Da eu întotdeauna m� întâlnesc cu b�ie�ii…, dar în anii � 90, 

când au venit la putere ace�ti democra�i, a fost o perioad� de stopare, dar 
oricum ne întâlneam, ei au creat atunci un club. Vreau s� mai spun ceva. La 
noi a fost un colaborator �i a organizat un stand timp de câteva luni cu 
solda�ii din Afghanistan – Moroz, Bass, la muzeul Drujba narodov. A fost 
organizat un stand pentru ei. De acolo documentele le-am transferat la 
muzeu pe care l-au organizat b�ie�ii la Botanica, acolo sunt trei – Bass, 
sergent, Moroz �i Zapisocinâi. Dar mai întâi materialul a fost expus la 
muzeul Drujba narodov undeva, probabil pân� la restructurare, în � 87. De 15 
februarie b�ie�ii depun flori la mormânt. Eu plec cu ei întotdeauna la 
cimitir. Ei se reculeg la morminte, chiar �i pentru acei b�ie�i care chiar �i 
acum în timp de pace au murit în urma r�nilor. De obicei are loc în ziua 
retragerii armatei �i de 9 mai. Iat� ei de dou� ori pe an… sunt foarte 
prieteno�i, sunt extraordinari. M� sus�in moral în toate celea. Chiar �i acum 
la înmormântarea so�ului, el a murit la 11 februarie, au fost 29 de b�ie�i… 
erau mul�i, probabil nu numai din Chi�in�u, ci din întreaga republic�. Ce 
îmi mai place c� pe noi ne aduna �i în timpul lui Lucinschi, a lui Snegur. 
Ne-au reunit �i anul trecut. Au f�cut adunare �i cu mamele solda�ilor din 
jude�ul Chi�in�u. B�ie�ii da la Botanica au fondat Muzeul în anul � 87 sau � 
88, nu mai �in minte. De atunci �i între�inem leg�turi. Chiar �i acum mi-au 
ajutat, la înmormântarea so�ului, sunt foarte uni�i, nici nu am cuvinte. Prin 
anul � 98 a avut loc o întrunire a fostei URSS, la care au venit afghanii din 
republic�, din Rusia �i alte regiuni, din Ucraina, Belarus, mul�i au fost. Au 
fost invita�i �i coresponden�i ce au înregistrat. S-a organizat un stand în 
centrul Chi�in�ului cu cei mai buni cet��eni �i acolo a fost expuse poza lui 
Zapisocinâi, Bass �i Moroz.  
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III. DOCUMENTE 

 
III.1. Militari originari din RSS Moldoveneasc� c�zu�i în 

r�zboiul sovieto-afghan 
 

III.1.1. Lista militarilor c�zu�i în r�zboiul din Afghanistan 
 
Abdeev Anatol Galimzean, 1941–1980 
Abdulin Rustam Rustaveli, 1960–1985 
Abramovici Veaceslav Mihail, 1964–1983 
Acceba� Victor Nicolai, 1964–1985 
Afinoghenov Anatolii Ivan, 1950–1984 
Alexa Mihail Ion, 1963–1982 
Alfërov Vladimir Mitrofan, 1962–1982  
Andramonov Vadim Mihail, 1949–1981 
Andreiciuc Victor Serghei, 1959–1980 
Andri�chii Victor Grigore, 1966–1985 
Argint Vasile Vladimir, 1963–1982 
Banu Vladimir Ion, 1964–1983 
Barba Fiodor Ion, 1965–1984 
Barbacari Iurii Vladimir, 1968–1987 
Bârca Gheorghe Mihail, 1962–1982 
Bârl�dean Anatolie Alexei, 1967–1986 
Bas Victor Andrei, 1960–1980  
Basistâi Vladimir Dmitrii, 1960–1984 
Bâtca Ilie Ion, 1963–1983 
Batrânu Vasile Mihail, 1964–1984 
Bâzgan Nicolai Alexei, 1965–1983 
Bejenari Alexandru Gheorghe, 1965–1984 
Bejenari Haralampie Vladimir, 1964–1985 
Beleanschi Vitalie Vladimir, 1964–1988 
Belecci Ivan Evghenii, 1962–1982 
Belocur Nicolai Sofronii, 1961–1981 
Bencheci Evlampie Ion, 1967–1987 
Beschier Ion Alexandru, 1960–1980  
Bezborodov Anatolii Ivan, 1947–1983 
Bodi�tean Ion Grigore, 1967–1988 
Bodur Constantin Petru, 1963–1982 
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Boe�tean Nicolai Matvei, 1965–1984 
Bogdan Vasile Marin, 1964–1984 
Bogza Serghei Ivan, 1955–1981 
Boico Alexandru Ivan, 1958–1984 
Borga Semion Ion, 1961–1981 
Boronciuc Alexandru Sofron, 1962–1981 
Borta Semion Ion, 1961–1981 
Bostanel Ion Vasile, 1963–1984 
Botezat Ion Ion, 1963–1982 
Botnarenco Vasile Mihail, 1962–1983 
Botnari Vasile Trofim, 1954–1988 
Burac Dmitrii Marcu, 1962–1980 
Burduja Gheorghe Gheorghe, 1961–1982 
Burduniuc Ion Grigore, 1966–1985 
Burlaca Vasile Anatolie, 1964–1983 
Butnaru Mihail Ion, 1961–1980 
Candu Gheorghe Ion, 1962–1982 
Capa�âna Fiodor Gheorghe, 1964–1983 
Capievschii Boris Feodosie, 1941–1986 
Caracinschi Alexandru Anatolie, 1962–1982 
Caraiman Igor Nistor, 1959–1983 
Cazac Valeriu Fiodor, 1961–1981 
Cazmalî Piotr Dmitrii, 1967–1986 
Ceapa Serghei Dimitrie, 1965–1984 
Ceban Gheorghe Andrei, 1963–1984 
Ceban Pavel Anatolie, 1967–1986 
Ceban Serghei Iacob, 1962–1982 
Ceban Valeriu Vladimir, 1963–1983 
Cebanov Nicolae Ilie, 1969–1988 
Cebotari Victor Gheorghe, 1964–1982 
Cebot� Alexei Andrei, 1964–1984 
Cecerin Vadim Vasilii, 1945–1987 
Cerneev Mihail Gordei, 1944–1983 
Cernev Nicolai Ivan, 1960–1985 
Chihai Leonid Vasile, 1965–1985 
Chiosea Fiodor Ivan, 1962–1982 
Chiper Constantin Anatolie, 1968–1989 
Chireev Serghei Vladimir, 1965–1984 
Chirtoac� Vladimir Ion, 1964–1984 
Cibotaru Iurii Gheorghe, 1962–1982 
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Cichirca Iurii Serghei, 1967–1986 
Cimbriciuc Vitalie Alexandru, 1967–1987 
Cimil Igor Ivan, 1961–1986 
Ciobanic� Nicolae Alexandru, 1968–1987 
Ciocoi Serghei Leon, 1967–1987 
Ciora Gheorghe Leon, 1960–1981 
Ciudac Vladislav Leonid, 1964–1984 
Ciuprun Alexandru Grigorii, 1967–1987 
Cocorean Vasile Petru, 1964–1983 
Cojocari Dumitru Nicolae, 1968–1987 
Cojocaru Constantin Constantin, 1960–1980 
Cojuhari Iurii Vasile, 1964–1983 
Colesnic Alexandru Nicolai, 1964–1983 
Colesnic Aurel Ion, 1964–1983 
Colesnic Serghei Efim, 1960–1980 
Colodrovschii Boris Nicolai, 1965–1985 
Colodzaev Oleg Stepan, 1966–1987 
Colosov Andrei Albert, 1965–1985 
Constantinescu Ilie Ion, 1962–1984 
Corovcenco Oleg Alexei, 1965–1983 
Coseric Victor Nicolai, 1963–1984 
Cosovan Leonid Timofei, 1962–1981 
Co�neanu Alexandru Dumitru, 1964–1983 
Covalschii Vladimir Anatolie, 1968–1987  
Cristal Boris Stepan, 1960–1980 
Crudu Vasile Grigore, 1964–1984 
Cucuic Valeriu Xenofont, 1963–1983 
Cupe�chii Gheorghe Constantin, 1960–1980 
Da�an Iurii Grigore, 1966–1985 
David Gheorghe Vasile, 1964–1983  
Dmitriev Valerii Iurii, 1963–1982 
Dobrovolschii Nicolai Ivan, 1964–1984 
Dobrovolschii Serghei Dmitrii, 1964–1984 
Dobrovolschii Victor Vasile, 1958–1983 
Dogot Ilie Petru, 1965–1984 
Donoi Anatolie Ion, 1962–1982 
Dragancea Vasile Mefodie, 1965–1984 
Efros Fiodor Vasile, 1968–1987 
E�an Andrei Dumitru, 1966–1986 
Filippov Ivan Stepan, 1962–1983 
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Fomin Ghennadi Ghennadi, 1957–1980  
Frimu Ion �tefan, 1961–1980 
Gâncu Vitalie Serghei, 1965–1984 
Gâtlan Victor Vasile, 1962–1981 
Ga�maniuc Vitalie Vasile, 1969–1988 
Gavrisevici Iurii Boris, 1949–1988 
Ghetman Serghei Pavel, 1953–1984 
Ghilan Ion Dumitru, 1967–1987 
Glinjean Grigorii Vasile, 1964–1982 
Goli� Gheorghe Petru, 1963–1983 
Golovenco Victor Gheorghe, 1961–1980 
Gonciaruc Alexandru Gheorghe, 1959–1981 
Grecu Fiodor Vladimir, 1961–1982 
Grejdeanu Pavel Ion, 1964–1983 
Gri�i�in Piotr Ivan, 1963–1987 
Grosu Dumitru Pavel, 1966–1984 
Grosu Ion Vasile, 1965–1984 
Gulpar Serghei Vasile, 1963–1983 
Gurcovschii Igor Anatolie, 1964–1984 
Gusacinschii Alexandru Semion, 1966–1985 
Guseriuc Iurii Serghei, 1964–1983 
Guzun Valerii Semion, 1964–1984 
Haibullin Ravil Hafiz, 1944–1984 
Hamalco Iurii Mihail, 1965–1987 
Harea Andrei Andrei, 1965–1985 
Hariton Vladimir Alexei, 1960–1981 
Holban Nicolai Ion, 1967–1987 
Iacobina Serghei Iurii, 1962–1982 
Ianacoglo Boris Fiodor, 1965–1986 
Ianev Gheorghii Fiodor, 1964–1984 
Iasni�chii Anatolii Serghei, 1950–1980 
Iepure Veaceslav Semion, 1966–1986 
Ignat Victor Vasile, 1966–1985 
Ilcenco Anatolii Ivan, 1952–1985 
Ionescu Petru Nicolae, 1961–1981 
Ivanov Fiodor Mihail, 1956–1981 
Iva�ci�in Vladimir Ivan, 1965–1984 
Jarcu�chii Mihail Serghei, 1964–1983 
Jeje� Vladimir Nicolai, 1950–1983 
Josan Veaceslav Anatolie, 1965–1984 
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Jucovschii Dumitru Serghei, 1965–1985 
Kuzmencov Mihail Alexei, 1966–1987 
Lazariuc Vasile Fiodor, 1962–1981 
Lazur Ion Dumitru, 1964–1983 
Lesocenco Vladimir Mihail, 1956–1985 
Lihaciov Alexandru Evghenii, 1964–1984 
Lioghenchi Serghei Mihail, 1960–1986 
Lomanovschii Valentin Andrei, 1963–1983 
Lopatin Iurii Nicolai, 1950–1986 
Lopotenco Ion Fiodor, 1969–1988 
Luchi�a Iurii Vasile, 1968–1988 
Magnet Ivan Chiril, 1966–1987 
Mahu Iurii Nicolai, 1967–1985 
Malair�u Constantin Pavel, 1966–1985 
Manolache Andrei Chiril, 1950–1984 
Mardari Nicolai Chiril, 1964–1985 
Mare�chii Vladimir Ilie, 1950–1986 
Maslov Valerii Nicolai, 1958–1985 
Ma�utin Constantin Nicolai, 1960–1983 
Mavrodi Dmitrii Afanasii, 1965–1984 
Melentii Ion Mihail, 1965–1984 
Mereacre Vasile Semion, 1960–1981 
Mereu�a Ion �tefan, 1968–1988 
Mi�in Fiodor Grigore, 1961–1980 
Mocanu Nicolai Constantin, 1962–1980 
Molla Mihail Lazar, 1959–1980 
Morea Nicolai Ion, 1963–1981 
Moroz Veaceslav Mefodii, 1958–1981 
Munteanu Anton Cozma, 1967–1988 
Nagrudnâi Leonid Vladimir, 1962–1981 
Negroi Ion Grigore, 1966–1986 
Negru Constantin Pavel, 1965–1984 
Negur� Andrei Gheorghe, 1965–1984 
Nepeivoda Veaceslav Parfentii, 1966–1987 
Nepocrâtâi Victor Ivan, 1966–1987 
Nepomnea�cii Igor Lev, 1961–1985 
Nepomnea�cii Lev Grigorii, 1937–1985  
Nicic Boris Ion, 1962–1982 
Nicoar� Gheorghe Semion, 1964–1982 
Ni�ulenco Andrei Victor, 1966–1985 
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Noscov Nicolai Vasile, 1964–1984 
Noscov Vasilii Grigorii, 1954–1986 
Novicov Vladimir Evghenii, 1948–1988 
Obri�tea Grigore Ion, 1962–1982 
Oglinda Spiridon Alexandru, 1959–1980 
Ohrimenco Grigorii Carp, 1951–1983 
Oncean Oleg Mihail, 1962–1981 
Osadcii Vladimir Petru, 1954–1986 
Ostapciuc Fiodor Mihail, 1961–1981 
Palii Oleg Gheorghe, 1967–1987 
Pa�a Alexandru Pavel, 1966–1986 
Pavalachi Andrei Petru, 1966–1986 
Pavaluc Gheorghe Zahar, 1961–1980 
Pelipenco Valerii Ivan, 1950–1988 
Perciun Anatolie Ion, 1960–1980 
Pereteatco Anatolii Victor, 1963–1984 
Perju Vasile Vasile, 1964–1983 
Petrov Dmitrii Anatolii, 1967–1987 
Pirogov Vladimir Ivan, 1957–1984 
Pisica Grigore Gheorghe, 1962–1981 
Plop Grigore Nicolai, 1963–1984 
Plugari Anatol Gheorghe, 1963–1983 
Pocoi Vasile Marin, 1960–1980 
Popa Nicolai Vasile, 1964–1984 
Popa Vasile Semion, 1962–1981 
Popista� Veaceslav Laur, 1963–1984 
Popov Anatolie Pavel, 1962–1982 
Popovici Viorel Nicolai, 1967–1986 
Postoronca Anatolie Iacob, 1963–1985 
Prijilevschi Nicolai Stepan, 1961–1980 
Prisacari Ludmila Vladimir, 1959–1987 
Prisacari Valeriu Ion, 1962–1981 
Procopciuc Alexandru Ivan, 1959–1982 
Pupeza Oleg Grigore, 1966–1986 
Pu�ca�u Ion Haralampie, 1969–1988 
Râbin Igor Ivan, 1967–1987 
Racu Ion Vasile, 1964–1983 
Reaboi Stanislav Fiodor, 1963–1983 
Rotari Alexandru Victor, 1968–1988 
Rotari Petru Alexei, 1963–1983 
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Rudenco Serghei Alexei, 1964–1984 
Rusanovschii Valeriu Andrei, 1963–1983 
Ruseanovschii Alexandru Grigore, 1964–1984 
Russu Alexandru Alexandru, 1962–1982 
Russu Gheorghe Alexandru, 1968–1987 
Russu Nicolae Constantin, 1968–1987 
Rusu Alexei Grigore, 1965–1984 
Sâciov Serghei Lev, 1962–1981 
Saghin Gheorghe Savelie, 1961–1980 
Sanduleac Valeriu Alexandru, 1967–1986 
Sandu�a Petru Gheorghe, 1963–1983 
Sârghii Anatol Miron, 1962–1981 
Savciuc Mihail Gheorghe, 1968–1988 
Secara Valeriu Nicolae, 1965–1984 
Selni�in Mihail Grigorii, 1944–1985 
Sepetci Serghei Ivan, 1966–1985 
Smirnov Vladimir Leonid, 1956–1988 
Solomi�chi Dumitru Anisim, 1968–1987 
Solomon Ilie Ion, 1961–1982 
Sorocan Vasile Dumitru, 1968–1987 
Spijavca Anatolie Mihail, 1969–1988 
Statchevici Bogdan Stanislav, 1945–1987 
Stavila Alexei Ion, 1956–1985 
Stavila Vadim Vasile, 1964–1984 
Steclear Alexandru Iurii, 1965–1984 
Stelea Serghei Vasile, 1965–1985 
Stratin Boris Viorel, 1964–1984 
�achirianov Serghei Demian, 1965–1986 
�alar Mihail Ilie, 1961–1981 
�elcov Igor Anatolii, 1963–1984 
�evciuc Igor Vladimir, 1967–1986 
�mundeac Veaceslav Vasile, 1967–1986 
�opronco Veaceslav Pavel, 1965–1985 
Tabacari Alexandru Gheorghe, 1963–1984 
Tabara Valeriu Grigore, 1963–1984 
Tanasoglo Mihail Chiril, 1959–1982 
Tarchila Alexei Ion, 1968–1988 
Tataru Ion Gheorghe, 1961–1982 
Tataru Victor Vasile, 1962–1981 
Terentii Valeriu Ion, 1965–1983 
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Tihon Pavel Alexei, 1966–1985 
Timotin Anatolii Timofei, 1965–1984 
Timotin Serghei Grigore, 1964–1983 
Todorov Vasilii Vasilii, 1961–1981 
Tofan Valentin Gheorghe, 1963–1984 
Topolni�chi Iurii Boris, 1961–1980 
Trifon Nicolai Vasile, 1963–1983 
Tudor Serghei Semion, 1965–1985 
�urca Iurii Alexei, 1965–1987 
�urcan Anatolie Macar, 1964–1982 
�urcan Grigore Mihail, 1959–1980 
Ulinici Vasile Constantin, 1962–1983 
Ungurean Serghei Andrei, 1962–1981 
Ursul Andrei Mihail, 1966–1987 
Ursul Iurii Mihail, 1958–1982 
Vasilcovschii Ion Petru, 1965–1984 
Vasin Alexandru Victor, 1958–1986 
Vataman Serghei Nicolai, 1961–1981 
Vozian Vladimir Ion, 1962–1981 
Zadorojneac Alexandru Dmitrii, 1965–1984 
Zapisocinâi Anatolii Alexandr, 1959–1984 
Zarubin Iurii Victor, 1953–1986 
Zavatin Valerii Vasile, 1964–1984 
Zdeara Valentin Gheorghe, 1964–1984 
Zenchin Vladimir Nicolai, 1957–1985 
Zgherea Gheorghe Vasile, 1966–1985 
Zolotni�chii Igor Victor, 1959–1985 
Zubco Valeriu Efim, 1961–1981 
Zuza Ion Mihail, 1962–1982 
Zveaghin�ev Constantin Anatolii, 1962–1984. 
 
 
Surs�: Arhiva curent� a Departamentului Administrativ-Militar al 

Ministerului Ap�r�rii din Republica Moldova; Arhiva curent� a Muzeului Armatei 
Na�ionale a Republicii Moldova; Arhiva curent� a Uniunii Veteranilor R�zboiului 
din Afghanistan din Republica Moldova (afgan.md, accesat: 09.05.2011); Olga 
C�p��in�, În memoria osta�ilor c�zu�i în r�zboiul din Afghanistan, Chi�in�u, 
Tipografia Central�, 1997; Mihai Gribincea, Lista osta�ilor, originari din Moldova, 
c�zu�i în r�zboiul din Afghanistan, în Cugetul, nr. 2-3, 1994, pp. 3-11.  
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Not�: Conform informa�iilor furnizate de E. C. Svetlicinâi, în lista 
combatan�ilor originari din RSS Moldoveneasc� (sau repartiza�i din aceast� 
zon�, din Regimentul 300) c�zu�i în r�zboiul din Afghanistan, trebuie 
inclu�i: c�pitanul Anatolie Vorobiov (familia locuie�te în Federa�ia Rus�); 
locotenentul-major Leonid Azorin (familia locuie�te în Kiev, Ucraina); 
Plutonierul- major E. Anucin (înmormântat în Bolgrad, Ucraina, familia 
locuie�te în aceast� localitate). 

 
III.1.2. Date statistice referitoare la deceda�ii în r�zboiul 

sovieto-afghan 
 
Func�iile de�inute în unit��ile militare 
 

 

Nr./o Func�ia în unit��ile militare Num�rul de 
persoane 

 1. Comandant de avion 1 
2. Comandant de batalion 1 
3. Comandant de companie 2 
4. Comandant de pluton 14 
5. Comandant de regiment 1 
6. Comandant de unitate 36 
7. Instructor 3 
8. Plutonier de companie 4 
9. Loc�iitor de comandant de batalion 5 
10. Loc�iitor de comandant de companie 1 

11. Loc�iitor de comandant de regiment 2 
12. Mecanici 8 

13. Operator-ochitor 25 
14. Radiooperator-mecanic 6 
15. �eful serviciului de cercetare a diviziei 2 

16. �ofer 77 
17. Tr�g�tor 116 
18. Total 304 
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Decora�iile osta�ilor c�zu�i 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Surs�: Arhiva familiei E. C. Svetlicinâi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr./o Decora�ii Num�rul de 
persoane 

1. Dou� Ordine „Steaua 
ro�ie” 

4 

2. Medalia „Pentru merite 
militare” 

5 

3. Medalia „Pentru vitejie” 3 
4. Ordinul „Drapelul ro�u” 5 
5. Ordinul „Steaua ro�ie” 197 
6. Ordinul „Steaua ro�ie” �i  

Medalia „Pentru vitejie” 
4 

7. Ordinul „Steaua ro�ie” �i  
Ordinul „Drapelul ro�u” 

1 

8. Total 219 
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III.2. Recunoa�terea particip�rii în r�zboi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felicitare adresat� p�rin�ilor Alexandru Gavrilovici �i Natalia 

Anatolievna Zapisocinâi de c�tre Consiliul Raional al PC al Moldovei, 
Comitetul Executiv Raional al Deputa�ilor Poporului, Comitetul Raional al 
Comsomolului (23.02.1988). Arhiva familiei Zapisocinâi. 
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Diplome ce confirm� participarea la r�zboiul din Afghanistan. 

Arhiva familiei Svetlicinâi. 
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III.3. Propaganda �i contrapropaganda afghan� 
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Propaganda �i contrapropaganda afghan�, Kabul, 1986–1987. 

Arhiva curent� a Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. 
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III.4. Scrisori din Afghanistan 
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Scrisorile din Afghanistan ale familiei Carp (cu specificarea – po�ta 

militar�), 1987–1988. Arhiva familiei Carp. 
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Fragmente din scrisoarea unui fost combatant „afghan”, 

Tadjikistan, 1988. Arhiv� privat�. 
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Scrisorile din Afghanistan ale familiei Zapisocinâi, Kabul, 1983–

1984. Arhiva familiei Zapisocinâi. 
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III.5. Folclor militar „afghan” 

 
 

 �����… 
 
	�
�� �
��, ��� ����#��� �����, 
' ��
�� ���� ����<� � ���#<�
= ����. 
>�� ��#� � �������� Q\���\= <�, 
' # �
�
 ����<�� ����\ � ���^. 
 
` #^
�#, ���� ����<� �= ���
�� ��#���, 
{
 ����
��
, �\ ��� ���� � � ����#��. 
| 
� #<��, �� �������� ����#� ����#, �
�
= ���<�� 
} �
�����
� ����
�
� ��
Q#. 
 
~\��� ��� � ��
��
 ���� ��
�� 
���, 
}��� 
� ��� ��^ ��� ���, ��� ����. 
' ��
���
 �^, �� ����� � ����� ����\= <�, 
�
�
= ���<�� � �
������^ ����
�\^ ��
Q^. 
 
 ' 
� �� ��� � 
��
= ����
��
� �#���, 
���� ����\ � � ����� �= ����. 
| ��� � ���, �
�� � Q��\= ���� #��, 
>� ��� �
= ����
��� ��
��� �����. 
 
~���� ����,  �� ������= ���\= �\�. 
����
�� � ���\�-���
 ����� � ��#���, 
����
�� �, ��
 
Q��� «�
�
��#». 
~���� ����, ������
 ��� � ����#. 
 
'�������, 
, ��
���
 �
�� �\ ������, 
'�������, 
, ��
���
 �\����
 ����, 
'�������, ���� ��
^
��� �#�����, 
}��� �
��Q, ���� �
��Q �����<��� ���
�. 
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������ 
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	�
���
 ���� 
���
�� ���, ������. 
 
	����� ��� 
�#<� �� ����
�, 
}�� � ��Q��� Q��� 
�#<�. 
80, 90, 100... 
��
-�
 �\ ���������� �#�#<�. 
 
` �
��#� �
 �
��
= �����, 
�
 �� ������� � ����. 
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= �\�����
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 �#����� �
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� � ^
�
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	�� ��
�^ �� �
��� ��
 ��� 
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���
 �� 
���
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�� ��
 �\ �#�#<� �� ���<� 
��� ����� �#�#� �
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� �
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� ������ ����� 
 
} �#��� ����� #^
��� ��
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} ����� ���������#� Q�#, 
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���, 
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��� �
 �����#. 
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 ����# ��<���\^ ���
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}���\ 
��� �
���
�
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| �������
 �
���� � ���
� 
~�Q�� �� �
���\ � ���#�. 
 
|�-� ����� � ����# ��
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>��# ���#��# <�� �����
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���
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� ��
�� � ��
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 ��� �� �����" �����# 
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��� ��#�a�, ������ � Q
��<� �� �
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��
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������^ ���. 
��
�=, ����, ��
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���� �� �
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Surs�: Vitalie Condraticov, Râbni�a, iunie 2011.  
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III.6. Imagini foto 

 
III.6.1. R�zboiul sovieto-afghan în fotografii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kushka, cel mai sudic punct urban al URSS, popula�ie majoritar� 

constituit� din militari, mijlocul anilor 1980. Arhiva familiei Covrig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instruc�ia politic� din unit��ile militare sovietice, 1985. Arhiva 

familiei Covrig. 
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Aplica�ii militare sovietice. Regimentul 414 de Infanterie Moto, 

1984. Arhiva familiei Covrig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intrarea în Salang. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii 

Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 5. 
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Afghanistan, vedere montan�. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a 

Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 2, 4. 
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Localit��i afghane amplasate în mun�i. Arhiva Muzeului Armatei 

Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 11, 14, 17, 20. 
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Dukan. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond 

foto, dos. 4, f. 6. 
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Secven�e din via�a civil� a afghanilor. Arhiva familiei Carp. Arhiva 

Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 1, 3, 8–10, 
13–16, 19, 22, 29. Arhiva familiei Covrig. 
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Afghanistan – �ara moscheilor. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a 

Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 23, 30. 
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Credincios afghan. Arhiva familiei Carp (Arhiva Muzeului Armatei 
Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pod peste râul Arhandab, Kandahar, 1981. Foto Constantin 

Cherna� (Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 
4, f. 24.). 
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Aeroportul din Kandahar, 1981. Foto Constantin Cherna� (Arhiva 
Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 39). 
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„Traseele mor�ii”. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii 

Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 24, 37. 
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Militari sovietici de diverse na�ionalit��i în Afghanistan. Arhiva 

Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 35, 36, 50. 
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Soldat sovietic în Afghanistan. Arhiva familiei Carp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ofi�eri sovietici în Afghanistan. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a 

Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 49. 
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Ofi�erii sovietici din Afghanistan î�i instruiesc solda�ii. Arhiva familiei 

Svetlicinâi. 
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Camarazi de arme. Arhiva 

familiei Furtun�. Arhiva familiei 
Nazarenco. Arhiva familiei Popa. 
Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a 
Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 
31, 34, 42, 44, 48, 45. 
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Secven�e din via�a cotidian� a militarilor sovietici în Afghanistan. 
Arhiva familiei Svetlicinâi. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii 
Moldova. Fond foto, dos. 4, f.12, 41 
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Arti�ti sovietici evolueaz� în fa�a publicului afghan �i sovietic. 
Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 46. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concertul artistului I. D. Kobzon în provincia Herat, 1986/1987? 

Arhiva familiei Carp. 
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Competi�ii sportive, Herat, 1987. Arhiva familiei Carp. 
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Combatan�i sovietici al�turi de posibili „alia�i” sau adversari afghani. 

Arhiva familiei Furtun�. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. 
Fond foto, dos. 4, f. 47, 57, 60. 

 

487 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

 
Asisten�� medical� sovietic�. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a 

Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 42. 
 
 

Verificarea caravanelor, provincia Herat, 1987. Arhiva familiei Carp. 
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Trofee de r�zboi. Arhiva familiei Carp (Arhiva Muzeului Armatei 

Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 63). Arhiva personal� a familiei 
Svetlicinâi. 
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490 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preg�tirea tehnicii înainte de opera�ii militare. Arhiva familiei Carp 

(Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 
61,69,70). 
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Mobilizarea la ac�iuni militare. Arhiva familiei Dru�� (Arhiva Muzeului 
Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 58). Arhiva familiei 
Svetlicinâi 
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Un mic popas la o în�l�ime de circa 3 000 m. Arhiva familiei 

Svetlicinâi. 
 

 
Înainte de o opera�ie militar�. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a 

Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 71. 
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Incursiuni militare. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii 

Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 59, 62, 72. 
 
 

�intirea din mitralier�, provincia Herat, 1987. Arhiva familiei Carp. 
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Preg�tirea de ambuscad�. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a 
Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secven�� post-ambuscad�, provincia Herat, 1988. Arhiva familiei 

Carp. 
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Militari sovietici omorâ�i în urma unei ambuscade, Asadabad, 1981. 

Arhiva familiei Cârnici (Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii 
Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 68). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cadavre umane, provincia Asadabad, 1981. Arhiva familiei Cârnici 

(Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 74). 
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Evacuarea tehnicii militare distruse, provincia Herat, 1987. Arhiva 

familiei Carp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnic� militar� abandonat�. Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a 

Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 67. 
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Combatan�i sovietici dup� opera�ii militare, întâmpina�i cu pâine �i 

sare de c�tre femeile din unitate, Herat, 1987. Arhiva familiei Carp. 
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Femeile din unit��ile militare ale Armatei a 40-a, antrenate în 

serviciile auxiliare (buc�t�rie, menaj, bibliotec�, serviciul medical etc.). 
Arhiva familiei Carp (Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. 
Fond foto, dos. 4, f. 64, 75–76) 

 

500 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demobilizarea militarilor sovietici în ipostaze inspirate. Arhiva 

familiei Nazarenco (Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond 
foto, dos. 4, f. 65. Arhiva familiei Svetlicinâi). 
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Secven�e din cantonamentele sovietice în Afghanistan. Arhiva 

familiei Carp. Arhiva familiei Nazarenco. Arhiva familiei Crimencean. Arhiva 
Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 28, 32, 38, 
58, 77–78, 82, 84–87, 89, 90–91. 
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Secven�e de la decorarea combatan�ilor sovietici în Afghanistan, 

provincia Herat; ora�ul Kabul, 1987–1988. Arhiva familiei Carp. Arhiva 
familiei Alergu� (Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond 
foto, dos. 4, f. 88, 92–93). 
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Militari sovietici pozând la monumentele URSS în Afghanistan. 

Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 94–
95. 
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Secven�e de la înmormântarea osta�ului Oleg Oncean (1962–1981), 

c�zut în r�zboiul din Afghanistan, satul Co�codeni, raionul Sângerei, 1981. 
Arhiva familiei Oncean. 
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Retragerea primelor unit��i militare sovietice din Afghanistan, 
Kushka–Turugundi, toamna 1988. Arhiva familiei Carp (Arhiva Muzeului 
Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 40). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Retragerea armatei sovietice din Afghanistan, 15 februarie 1989. 

Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 96. 
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III.6.2. Veteranii „afghani” dup� r�zboi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via�a veteranilor „afghani” dup� r�zboi. Arhiva familiei Svetlicinâi. 
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Veterani „afghani” din raioanele Râbni�a �i Criuleni la o 

manifesta�ie din satul Ofatin�i, raionul Râbni�a, februarie, 1989. Arhiv� 
privat�. 
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Camarazi „afghani” în conflictul din Transnistria, Co�ni�a, martie 

1992. Arhiva familiei Alergu� (Arhiva Muzeului Armatei Na�ionale a Republicii 
Moldova. Fond foto, dos. 4, f. 80). 
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Repatrierea lui Leonid Vâlcu, martie 1993. Foto Valerii Corcimari. 
 
 
 
 
 

517 
Volum pus la dispozitie de Editura Lumen din Iasi, Romania, www.edituralumen.ro
prlumen@gmail.com



Ion Xenofontov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veterani „afghani” din Republica Moldova la o întâlnire cu 

generalul Ruslan Au�ev, Erou al Uniunii Sovietice, pre�edintele Comitetului 
pentru problemele militarilor-interna�ionali�ti de pe lâng� Consiliul prim-
mini�trilor din Comunitatea Statelor Independente, Chi�in�u, 20 mai, 2007. 
Foto Iurie Cremencian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veterani „afghani” al�turi de veteranii celui de-al Doilea R�zboi 

Mondial �i cu participan�ii la r�zboiul de pe Nistru, Complexul Memorial 
„Eternitate”, Chi�in�u, 9 mai, 2008. Foto Andrei Triboi. 
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Veterani „afghani” din Republica Moldova,  Complexul Memorial 

„Eternitate”, Chi�in�u, 9 mai 2009. Foto Mihai Mocanu. 
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Veterani „afghani” din Ministerul Afacerilor Interne al Republicii 

Moldova. Chi�in�u, 2010. Foto Gheorghe Tretiacov. 
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Comemorarea osta�ilor c�zu�i în r�zboiul din Afghanistan. 
„Noaptea celor 301 de lumân�ri”, Chi�in�u, 20 mai 2010. Foto Valerii 
Corcimari. 
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ABSTRACT 

 
THE SOVIET-AFGHAN WAR (1979–1989). STUDY OF 

ORAL HISTORY. PERCEPTIONS. DOCUMENTS 
 
The Soviet-Afghan War (1979–1989) was the most extensive 

military conflict in the history of the Soviet Union. To maintain their 
influence in Afghanistan, the Kremlin was forced to involve about 90,000 
troops. The total number of Soviet soldiers who performed military duties 
in the zone is estimated to be 620,000 the number of deaths was 15,051 
and those with health problems and physical disabilities totaled 469,685 
people. From the Moldavian SSR, part of the USSR, 12,500 soldiers 
participated in the war of which 301 died, four went missing, and 700 were 
disabled. 

Since the universal knowledge of this war is extensive and full of 
many different human experiences in many situations those involved we 
desire to show the past to provide a better and direct insight into those 
who were involved. The desire for this paper is to “extract” from 
anonymous witnesses important historical stories and recurrences during 
the twentieth century and to make and circulating a genuine “live archive” 
of lived through and recounted memories. Oral testimony provides an 
alternative to “the official history imposed by the hegemony of totalitarian 
regimes”. There was a diverse field of results – in historical narrative – 
through requested interviews, using four basic methods and consubstantial 
empirical investigation of the universe (document analysis, experiment, 
observation (proper) and survey) contribute to the democratization of 
recent historical discourse. The diversity of the information sources enables 
duplication and conflicting realities, which resulted in the development of 
various measures and scientific situations, which required the building of 
conceptual justifications, explanations and validations, and testing 
assumptions and expectations, which resulted in extending the range 
interpretative issues producing a phenomenon which not only benefits the 
community, but is “cumulating and socially beneficial”. In the complex 
process of historical narrative, facts and events are updated through the 
memories of witnesses that have been affected because of their emotions. 

In the context of recovering historical sources, recent history 
specialists have overcome impediments in developing a complex 
historiographical approach. Classical sources and conventional sources 
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(archived material, edited documents, memoirs, speeches, media, etc.) 
determine a kind of historical details and procedures that aligns historical 
events’ intrinsic history, but close examination reveals several omissions in 
the economic work. The theoretical and methodological pillars were 
eclipsed in research, in part, morphed into the methodological principle of 
complementarily and global visions which limits this phenomenon. Visual 
excursions into these procedures indicate that if the first four dimensions 
of research are aligned, to a certain extent, to the historical narrative 
method, the interview is obscured from the sight of contemporary 
historians, including those from Moldova, but the item that shows an 
everyday reality is substantial, which is not circumvented by the 
performance of work, but rather should apply innovative scientific and 
extracting dividends. 

Verbal information uncovered by interviews, questionnaires, and 
delivered speeches are subjective, considering the constant changes 
historians move toward deep traditions and aspirations of professional 
pedantry in the selection of historical sources. Another explanation is the 
fact that the interview has been eclipsed after some time by other forms of 
text, considered to be more expressive, more generous and more effective, 
in this form of communication “knowledge is not only a true revival, but is 
also a genuinely practical part of professionalism”. 

Interviews have been done with those enlisted in the army 
originally from the Moldavian SSR who participated in the war in 
Afghanistan.Comments and observations of former combatants, although 
sometimes fragmented and excessively subjective, when brought together, 
enlarge the picture of the Soviet intervention in Afghanistan, namely the 
“great history”, marking also the original science of war contributions in 
the field of understanding the phenomenon of war and its consequences, to 
promote avoidance in the collective society and deliberate acceptance of 
the values of peaceful coexistence. This work is part of the historical 
element of hermeneutics, especially significant for our current history, to 
make past memory a form of justice.The importance of this issue is 
significant due to the fact that it is made exclusively for this area's recent 
history, an attempt to address a topic dimmed by a multidisciplinary prism, 
forming an expanding trend by discussing some new and even “non-
academic” aspects through historical discourse on the subjects studied and 
analyzed. 

For the limited transgression of the knowledge of human activity, 
we resort to the mapping of “the planet’s” memory, which offers 
alternative solutions in historical discourse, conventional documents in 
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evaluating historical events.Oral history is held as apparatuses that relates 
individual destinies with “the great history”.The story “of the young” is one 
of the dimensions discussed with great interest in the historiographical 
approach.To maintain active dialogue with the witnesses “the vast history” 
is subjected to scientific research which transforms the participants’ 
depictions by the narrators, and thus the authors develop the history by 
graphical discourse. 

The major performance in reconstructing experienced history, 
including military history, with distinct witnesses, is that people who were 
involved in a historic act, based on this consideration, are vested with 
functional information, the key facts and historical events occurring that 
were actually witnessed. From the historical perspective of the history 
experienced development approach, underwent a process of scientific 
investigation pre-configured with a purpose, based on the communication 
mechanism. Therefore, we asked, first, to investigate the oral form of the 
interview (questionnaire), which allowed an interaction between the 
researcher (operator, interviewer) and interviewee (respondent), that 
witnesses or direct participants in the Soviet-Afghan war, operator 
interventions being implemented under the principle of “not driven on the 
merits and conveyance form”. A fundamental priority engaged in a 
fundamental approach is the validation of oral history’s sources epistemic 
means used, application diversity of methods and techniques. Thus, in 
developing research, we applied this technique to the process of individual 
semi-structured interviews, taking the topic, we approached a grid of 
specific questions formulated before that, during the process of verbal 
communication, have changed often due to specific features of the 
interview concerned. Another tool under investigation was the oral semi-
structured group interview technique, which, unlike the individual semi-
structured interview, is an extension of the qualitative method, because it 
includes the interaction of participants in the open debate on the same 
topic. This type of interview, which expresses the translation of living in 
the subjective knowledge of the world reflected symbolic respective 
communities and their history, it is also important due to the fact that the 
qualitative method was created on the grounds that “we are not interested, 
primarily, because many say one thing or another, but what people say, as I 
say, such changes during the initial submission”. An important aspect 
studied was the basis for developing the Delphi technique, seeking desire to 
find a solution to a problem with experts, and in our case, since this is the 
means and possibilities of family and social reintegration of former 
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combatants, we interviewed experts in medicine who also participated in 
the war in Afghanistan. 

Based on a series of research methods and techniques, structured in 
terms of general questions (general information about witnesses), opinion 
(informant's opinion about the topic surveyed reveal or recover the indirect 
information) and performance questions (intervention researcher with 
questions open the form, subject to gut the historic act), we developed a 
questionnaire following structure: General questions (name, date of birth, 
education, occupation, military function), the official discourse about the 
war in the minds of participants, the theoretical and practice of recruits for 
the war in Afghanistan, military action in Soviet-Afghan war, the image of 
distinctiveness – the opponent of the Allies (Afghan army), civilian 
population etc; perceptions of everyday life in the military, the influence of 
the military conflict on the physical and mental life former combatants, 
emphasizing family size and social integration of combatants into the 
original space. 

Oral history in many areas identifies connections between military 
history and those that witness the overall history, individual and collective 
destinies, and historical discovered recall and puts in circulation and 
information. Developed interviews of the human experience caused 
narrations of the various optical historical addressed. The researcher is 
committed to “grasping” the subject investigated complex information and 
directs the witness's memory over the event in question. Speech witness 
tense action is focused on three spatial components (where the event took 
place) and ego-centrist time. The event is assumed by anchoring their 
experiences in space referential, which is in contrast to the familiar (there, 
far away, when I was on/in ...) and deeply marked by otherness (well, 
enemies, etc.). There is a space of communication concerned that the event 
is considered consumed and the witness they want to narrate, to be a 
tribune of the public, especially the emerging generation. Develop a 
narrative picture of virility military, the individual tends to be recognized as 
an actor actively and directly in the main affair. This creates a double 
meaning, its recognition as part of the great increase of history and 
“conquers” the great history and stories through their own direct extension 
of the discourse of military history. 

Formal interviews recorded on audio tape or in notes were made 
between April 10, 2001 to March 30, 2011, and the selection of the sample 
was set in the hypostasis of witnesses to the events, the military had 
participants directly involved in the war in Afghanistan, the intermediaries, 
ie those that transmit information to the memory of the direct participants, 
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in this position circumscribed relatives (parents, spouses, brothers and 
sisters, children, cousins), knowledge, and friends combatants, they share 
their analyzation of their direct view of past historical events. During the 
period of performing their military service, the ranks and functions cover 
virtually all the dynamics of the war, most military activities and the higher 
ranks of the Soviet army in Afghanistan, an approach that allows 
consideration of the overall theme. The military situation of the 
combatants has evolved during the placement, depending on the context of 
war, military operations, regulations, transgression, etc. 

The volume includes exclusive national historiographical, an 
applied and theoretical research on oral history at the edge of military 
history. Previously, we devoted a special work of the war in Afghanistan, 
analyzed in terms of history, theory of history in the immediate area and 
from the methodological point of view – the oral history (Ion Xenofontov, 
R�zboiul din Afghanistan (1979–1989) în memoria participan�ilor din Republica 
Moldova. Realitate istoric� �i imaginar social, Ia�i, Editura Lumen, 2010, 544 p.). 

This work includes dozens of original documents on the war in 
Afghanistan (letters, notes, photographs) from the private and National 
Army Museum of the Republic of Moldova collections. 

 
Translated by Timothy Hornsby 
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RÉSUMÉ 

 
LA GUERRE SOVIETO-AFGHANE (1979–1989). 

ÉTUDE D’HISTOIRE ORALE. DES PERCEPTIONS. 
DES DOCUMENTS 

 
La guerre soviéto-afghane (1979–1989) est l’un des conflits plus 

médiatisés et lourds de toute l’histoire d’URSS. Pour contrôler 
l’Afghanistan, le Kremlin a impliqué des troupes militaires avec 90 000 des 
personnes. Le nombre des militaires soviétiques qu’ont fait leur stage 
militaire en cette région est éstimé environ 620 000, le nombre des morts 
totalises 15 051, et les pertes sanitaires (les handicaps physiques) 469 685 
des personnes. La République Soviétique Socialiste de Moldavie a contribué 
à cette guerre avec 12 500 militaires, parmi lesquels 301 sont morts, quatre 
sont disparus et 700 sont invalides. 

Car l’univers de la connaissances de ce fléau militaire est très ample 
et intéressant pour l’éxpériance de l’humanité en situations-extrêmes et ces 
acteurs font parties d’un passé très proche et qui peuvent fournir des 
perceptions directes, le but de cet étude est de présenter des témoins d’un 
grand événement historique et récurrant du XXe – siécle et de lancer dans le 
champ scientifique des véritables „archives vivantes” avec des témoignages 
narrés par les participants. Avec l’aide des témoignages orales est réalisée 
une alternative d’une „mémoire officielle et hégémonique imposée par les 
régimes totalitaires”. En ce sens est diversifié l’élaboration du produit de 
branche – la naration historique – par l’intérmède de l’interview, qui 
ensemble avec des autres quatre méthodes fondamentales et 
consubstantiels de l’invéstigation de l’univers empirique (l’analyse des 
documents, expérimenter, l’obsérvation et l’enquête) aident le processus de 
la démocratisation du discours d’histoire contemporaine. La diversité des 
sources d’information qui permettent leur doublement et leur 
confrontation, générant l’élaboration des diverses critères et des scénarios 
scientifiques, des contructions conceptuelles et bien argumentées, leur 
éxplication et leur validation, tester les hypothèses et les perspectives, les 
aspects finales avec l’expansion d’une game d’interprétation, en réalisant un 
phénomène bénéfique, pas seulement de l’observateur, mais et par 
„l’accumulation  d’un bénéfice social”. Dans le processus complexe de la 
narration le témoin mise à jour des faits et des événements de leur 
éxpérience, les faisant passer par le cadre de leurs émotions. 
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Dans le contexte d’implémentassion des sources historiques, les 
spécialistes d’histoire contemporaine presentent une série des obstacles 
pour une élaboration complexe de la marche historiographique. Les sources 
clasiques, conventionelles (les archives, les documents édites, les mémoires, 
les discours, les médias etc.) presentent les faits et les événements 
historiques qui est constitué par l’occurrence historique, mais sur une 
analyse plus ample, s’observe des diverses omissions de l’économie des 
oeuvres. Dans le contexte parmi lequel les piliers méthodologiques sont 
éclipsés par des recherches, même partiel, il y a un découpage du principe de 
complémentarité méthodologique, en limitant les visions globales sur les 
phénomènes. Une excursion visuelle sur ces procédés qui indiquent les 
premières quatre dimensions de la recherche qui sont alignées, avec la 
naration historique, et l’interview ont disparu du viseur des historiens de 
l’époque contemporaine, y compris et ceux de la République de Moldova, 
l’élément qui révéle une réalité quotidienne substantielle qui ne doit pas être 
contournée de la prestance professionnelle, au contraire, il faut appliquer et 
faire l’extraction des nouveaux dividendes scientifiques. 

L’information orale est exposée avec l’aide des interviews, les 
questionnaires, ce que nous fournise un discours subjective, et provoque 
une distance en ce qui concerne l’approchee des historiens avec des 
profondes traditions et aspirations de pédantisme professionnel pour la 
sélection des sources historiques. Une autre explication est que l’interview a 
été éclipsser, quelque temps, sous des autres formes de texte, qui sont 
considérées plus exprésives, plus riches et plus efficaces, mais pour le 
moment cette forme de communication a connu «un vraie relancement, 
mais aussi une pratique véritable de professionnalisme». 

Dans ce contexte sont inscrits des interviews avec les participants 
de la République Soviétique Socialiste de Moldavie, qui ont été dans la 
guerre de l’Afghanistan. Les observations-constatations fragmentés et 
subjectives des ex-combattants donnent une image plus ample de 
l’intervention soviétique de l’Afghanistan, de l’incidence «de la grande 
histoire», ce qui marque, en même temps, les contributions originales du 
domaine de polémologie, de compréhension de la guerre et ses conséquences, et 
la promotion de l’idée de l’éviter dans la vie sociale, et d’accepter délibéré 
les valeurs de coexistence pacifique. Cet ouvrage s’inscrit parmi la 
dimension historique–herméneutique, très significative pour l’histoire du 
présent, de faire de la mémoire une forme de justice. L’importance de cette thème 
est significative, car est effectuée, exclusivement, pour l’histoire recente, 
une tentative de traiter un vague sujet par l’intermède d’une 
pluridiciplinarité, en constituant une tendance de l’expansion, en discutant 
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des aspects inédits et même «peu scientifique», dans le discours historique 
sur le sujet étudié et analysé. 

Pour la transgression des limites de la connaissance approfondie de 
l’activité humaine, est utilisée la méthode de la cartographie de la mémoire, 
qui offert des sollutions alternatives pour le discours historique, des 
documents conventionnels pour l’évaluation des événements historiques. 
Par l’intermède des instruments de l’histoire orale est realisée un connéxion 
des destins avec «la grande histoire». La conte «des petits» constitue une des 
dimensions abordées avec un grand intérêt dans le procès historiografique. 
Le dialogue entretenue avec les témoins actifs de la «grand histoire», 
comme des sujets de la recherches scientifique, est métamorphosé de 
l’hypostase des participants en celle des narateurs et des auteurs dans le 
développement du discours historiographique. 

Leur majeur prestance pour la reconstitution des moments vécus, y 
compris et ceux du domaine militaire, est marquée des témoins, les acteurs 
participants à cet acte historique et qui, sur cette base, possedent la 
fonction d’information, en constituant des importants actants des faits et 
des événements historiques. Dans le contexte de l’élaboration d’une 
rétrospective de cet étape historique vécus par eux, est effectué un procès 
d’investigation scientifique configuré avec un but bien défini, sur la base du 
mécanisme de communication. En effet, nous avons appelé, premièrement, 
à l’enquéte orale, sous la forme d’interview (le questionnaire), qui a permis 
une interaction entre le chercheur et l’interrogés, c’est-à-dire des témoins 
où des participants directs de la guerre soviéto-afghane, les interventions de 
l’opérateur sont appliquées sur le principe de «controle de la forme et la 
manque d’une surveillance sous le fonde». Un desideratum fondamental 
utilisé dans les sources historiques orales est constitué par la validation des 
moyens épistèmique apliqués par divers méthodes et techniques. Tellement, 
dans le procès de l’élaboration de la recherche, nous avons appliqué la 
technique d’interview individuel semi–structuré, en ayant une thème déterminée, 
nous avons abordé une grille des questions d’avance formulées, qui, 
pendant l’interview, quelques fois ces questions ont été modifier grace aux 
particularités spécifiques des témoignages de l’interrogés. Un autre élément 
de travail dans l’application de l’enquête orale est la technique de l’interview en 
group semi-structuré, qui, en comparaison avec l’interview individuel semi-
structuré, qui constitue une extention du méthode qualitative, car lui 
comprend une interaction des participants sur un débat ouvert sur le même 
sujet. Ce type de l’interview, qui exprime une traduction des événements vécus sous 
une forme reflété et la connaissance du monde subjective–symbolique des ces collectivités et 
leurs histoires est important et grace à la méthode qualitative qui parle que 
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«n’importe combien des personnes disent la même chose, mais comment et 
pour quoi ils affirment une tel chose, et comment au cours de l’interview 
sont modifiés ses affirmations initiales». Un aspect important pour 
l’élaboration de la thème étudié est l’application de la technique Delphy, qui 
a comme but de trouver une sollution pour un problème avec l’aide des 
experts, et en notre cas, est l’utilisation des moyens et les possibilités de la 
réintégration familiale et sociale des ex-combattants, nous avons appelé 
pour interrogér des spécialistes en médecine, qui ont participé pendant la 
guerre de l’Afghanistan. 

Ayand une série des méthodes et techniques de recherches, sont 
configuré sous une forme des questions biographiques, de l’opinion (qui reléve 
l’opinion d’interrogét sur notre sujet) et des questions de performance 
(l’intervention de chercheur avec l’aide des questions ouvertes sous la 
forme du sujet, pour obtenir l’essentiel de l’événement historique); aussi 
nous avons élaboré une structure du questionnaire: des questions 
biographiques (son nom, son prénom, sa date de naissance; ses études, sa 
profession, sa fonction militaire); le discours officiel en ce qui concerne 
leurs avis sur la guerre; leur performance théorique et pratique des 
participants; les actions militaires pendant la guerre soviéto–afghane; 
l’image de l’altérité, de l’adversaire, des alliés (l’armé afghane), la population 
civile etc.; les perceptions de la vie quotiden; l’influence du conflit militaire 
sur la vie phisique et psychique des ex-combattants; la description des 
dimensions familiales et sociales dans le procès d’intégration des 
participants dans leur milieu d’origine. 

L’histoire orale, comme élément d’histoire militaire, identifie une 
connexion entre la grande histoire et leur témoin, les destins individuels et 
colectives, qui ouvre la mémoire historique et la mise dans le circuit 
scientifique et informationnel. L’interview provoqué developpe l’expérience 
humaine qui raconte des diverses dimensions sur l’événement abordé. Le 
chercheur est entrainé dans un prosessus de collection d’une information 
complexe sur le sujet enquêté, et le témoin cherche de dirger des mémoires 
sur cet événement. Son discours sur les actions tensionnées est axé sur trois 
éléments: spatiaux (le lieux ou il y avait été l’événement), temporelle et 
égocentrique. L’événement est traité par la propre expérience dans l’éspace 
référentiel en comparaison avec celui familial (là, loin, quand j’ai été là-
bas...) et profond marqué de l’altérité (ils, les enemies etc.). Il y a un éspace 
de la communication intéressante ou l’événement est considéré consommé, 
mais le témoin veut parler, s’identifie avec un tribun publique, en spéciale 
pour les émergents de la nouvelle génération. La narration militaire 
développe une image de la virilité, la personne tient qu’il soit reconnu 
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comme acteur active et direct de cette guerre. En bref, est crée un double 
sens, sa reconnaissance comme élément de la grande histoire et «sa 
conquête» par l’intermède de sa propre narration et l’extention du discours 
d’histoire militaire. 

Les interviews formales, enregistrés sous une cassette audio où 
prise des notes, ont été effectuée pendant quelques années avril 2001 – 30 
mars 2011, et la sélection de l’échantillon a été configuré grâce aux 
témoignages sur l’événement, la fonction militaire des participants, des 
intermédiaires, c’ést à dire ceux qui ont transmit des information sur la 
mémoire des participants directs: leur famille (les parents, les conjoints, les 
frères et sœurs, les enfants, les cousins), les connaissance, les amis, mais la 
plupart de témoignages constituent celles des combattants. La période de 
leur stage militaire, leur fonctions et leur gradés militaires donnent une 
dynamique de la guerre, la majorité des activités et les gradés supérieures 
militaires de l’armée soviétique en Afghanistan, ce qui permet une approche 
d’ensemble de la thème étudié. La situation militaire des combattants a 
evolué pendant le stage, en fonction du contexte de la guerre, les 
opérations militaires, les transgressions de la réglementation etc. 

L’ouvrage contiens, en exclusivité pour l’historiographie nationale, 
un étude aplicative et théorique sur le lieux d’histoire orale dans le 
périmètre d’histoire militaire. Avant, j’ai consacré un ouvrage spéciale sur la 
guerre de l’Afghanistan, analysé sous l’aspect de la théorie d’histoire au tour 
d’histoire immédiate, mais du point de vue de la méthodologie – d’histoire 
orale (Ion Xenofontov, R�zboiul din Afghanistan (1979–1989) în memoria 
participan�ilor din Republica Moldova. Realitate istoric� �i imaginar social, Ia�i, 
Editura Lumen, 2010, 544 p.). 

Le present travail inclue des dizaines des documents inédits sur la 
guerre de l’Afghanistan (des lettres, des notices, des photos) que l’ont 
trouvé dans des archives privés presentes dans les archives du Musée de 
l’Armée Nationale de la République de Moldova. 

 
Traduit par Daniela Nastas  
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���\� ��=����� �
�����
-�����
�
 
�
������; «
Q�� ��#�
�
» – ��
������, �
�����
� (������ 
����), �������
�
 �������� � �.�.; �
�������� �
��������
= 
��ë��
= �����; ������� �
���
�
 �
������ � ��������
� � 
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���^�����
� �
��
���� Q\�<�^ �
��
�; �\������� ����=�
�
 � 
�
�����
�
 ���� � ��
����� ����������� Q\�<�^ �
��
�. 

����� ���
��� ����\��� �#��Q\ �
������\^ ����= � 
Q��= 
���
���=, ����\� � �
��������\� �#��Q\. >� ��
�
Q� ������� �� 
���� ���
������
�
 �
����� �Q\�#� ���
������#� ����� � ������ 
�� � �#��\= � ���
����
��\= 
Q
�
�. |������� �
��
���� 
#������ ����\� ���
�������� �
Q\��� � ����� #������
�
 
���
������
�
 
�\�. |�����
����� «�\�������» �
�������#� 
���
����� Q��
��� �
�#, ��
 ��������� �������� ��
� ����� 
� ����#� ������#. }
��
������ ���������= 
��
��\ � ���^ 
�
��������^: ��	���	�����$\ (����
, ��� ��
��
<�
 �
Q\���), 
������$\ � ]@�-�����	�	��\. 	
Q\��� 
���\����� �
�������
� 
����
�
 
�\� � ����
� ��
��������, �
�
�
� 
��
���
�
��������� ����\��
�# (���, ������, ��@�� � �$� �…) � 
«��#�
�#» (���, �
^���$ � �.�.). 	#�����#�� � ��-��\���� 
[������	������� ����
�������, �
�� ��������� ����� ��
�
����� 
�
�����
���� ��� ��� �
�, ��
 �
Q\��� �������� #�� 
��������\�. ��� ��
� 
� �� Q\ ^
��� ���� ���Q#�
� 

Q��������
���, 
�
Q���
 ����#���
 �
�
�����. }
���
� 
�
�����
���� �������� � 
Q��� �#��������
���, ������� �\����� 
���������� ��Q� �����\� ����
� �����
�
 �
Q\���. ��� ��\� 
�
����#���� ��
=�
= ��\�� – �������� ��
 � ������� ������� 
�����
= ���
��� � «��
�����» �����
= ���
��� �
�������
� 
���
��� ����
=. 

�
�����\� ��������, ������\� � �����# ��� � Q#��#, 
Q\�� ��
�����\ � ����
� � 10 ����� 2001 �
 30 ��� 2011. �\�� 

��
<��\ �� ���
����������\� #������� �
������ (
��
��\� 
�#Q����\ �\Q
���), �� � �
��������, �.�. ��, ��
 �
��� ������� 
�
��
������ ����\^ #������
�: �
���������� (�
������, ���\, 
Q����, �����\, ���� � �.�.), ���
�\�, ��#���. ����
� �
����
= 
��#�Q\, �
������ �#����� � ����� ����\^ #������
� �
������ 

^��\��� ���������� ��� ������# �
=�\, Q
��<#� ���� 
��=����= �
�����
�
 �
�������� � '��������, ��
 �
��
���� 
��������� ���
���\= �
�^
� � ������#��
�# �
��
�#. �
�
����� 
#������
� �
������ �����
�� � ��
������� �
����
= ��#�Q\ � 
������
��� 
� �
���\^ 
Q��
��������, �
���\^ 
�����=, 
��#<���= #��� � �.�.  

~Q
� �������, �����\� ��� ���
����
= ���
��
�����, 
�������
� � ��
��������
� ������
���� 
 ����� #���
= ���
��� � 
���^ ���
��� �
���
=. ~��� �\ �
������� 
������#� �Q
�# 
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R�zboiul sovieto-afghan (1979-–1989). Studiu de istorie verbal�...... 

�
=�� � '��������, ������
���#� ���
�� �����# ���_��^�� 
�	����,  � �
��� ������ ���
�
�
��� – 
	���� �	���� (Ion 
Xenofontov, R�zboiul din Afghanistan (1979–1989) în memoria participan�ilor 
din Republica Moldova. Realitate istoric� �i imaginar social, Ia�i, Editura Lumen, 
2010, 544 p.). 

������������ �Q
� �
������ ������� �������\^ ���� 
�
�#����
� 
 �
�����
-�����
= �
=�� (�����, ������, 
�
�
�����) �� ����\^ �^��
� � �� �
��
� �#��� ���
����
= 
���� ~���#Q���� �
��
�.  

 
`����� �[>�� �� 
		��� �[$�: *#��_���� �����, �������� 

������Q�	��\ ��
� 
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