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nÃznonn DrN AFcHAlvrsTAN (1979-19s9) îw nrnivronra
COMBATANTTLOR. CAZ,VL PARTTCIPANTILOR. DIN

coMtrNÂ ncmvrÃq¡ "ruo. onrml, nnÉuruca.

Dimensiunile problemei
Istoria postbelicã cunoaçte o serie de aplicafii politice, dure,

ñrä un suport rafional care au modificat atât ionfiguraçia relafiilor
internafionale, cât çi a celei din interiorul þri1or þentru'unele fiind
chiar un catalizator al descompunetü instituliei ùatale) çi au fost
condamnate în unanimitate de acea fofiá invizibilä - opinía iublicä. în
acest sens pot fi menlionate räzboaiele, ca apogeu al cãnflictelor, duse
de unele state pe teritoriul altora. Dintre acestea se evidentia zá, ñzboiul
din viebram, generat^de cätre suA çi cel din Afghanistan, având drept
actor al agresiunii ITRSS. în ceea ce priveçte acest conflict, sovieticii,
purtând rur rãzboi îndelungat, extins pe o perioadä de un decåniu, aveausä culeagä roadelé unui räzboi egalãt cu ..victoria lui -pirus,'.

canalizørea unor s'me substanflale furanciare vor adânci çi mai mult
snza financiarä a uniunii sovietice. Liderii sovietici, din considerente
de amor propriu, vor recunoaçte abia în ultimele moáente 

"ç".ut 
lo, l"

Afghanistan, 'lndiscutabil cea mai gravä greçaiä pe care Àdor.ouu u
fäcut-o în politica exrernä_ în rimpul tntegiilpáci såvieticì',.] ïãro¿ur¿,
invazia sovieticä în Afghanistan, potrivit speciariçtilor, a semnificat
încheierea "Destinderii" gi "o reorientare å poliúcii áxterne a maimultor state wzaw de u.R.s.s'-2 unii autori considerä cá
Afghanistanul a constituit principara cauzÀ" a corapsului uniurii
Sovietice çi, implicit, a comunismufui.,

Pentru cã se constatá cã în a doua jumãtate a secolur ar xX- lea
cercetarea istoricä a cunoscut, cel pulin inlarne lumii aflate sub controlideologic comunist, o perüurbare à cursului fir.r;,-;;;;;;"uào_ .u

Ion XENOtr'ONTOV

ly*i"Mccauley, Rusia,Americaçirãzboiurrece.r949-Iggl,polirom, r99g,p.34." Ibidem,p.37.
' Farid Maiwandi. The Afghan Jehad în htç//www.afghan-poritics.org/Afghan Jihadünhtp.
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anumite evenimente sá fie supuse atenfei istoricilor. Rãzboiul din
Afghanistan este unul dintre aoele evenimente ce deschide o asemenea
investigafie complexã.

o privire generalä în literafura de specíalitate demonstteazá
interesul deosebit al liderilor çi analiçtilor politici, istoricilor, ziariçtilor
etc. faþ de fenomenul afghan. Tendinlele istoriografice ale momentului
intervenfiei sovietice în Afghanistan, luate "grosso modo", au fost
anarizate prin prisma a douá rnari cwente: pro çi antiafghan. curentul
"proafghan", ce sprijinea interventia militarä a fost suÃ-tinut de cätre
conducerea de la- Kremlina, de presãs çi de rttout*ã'pufri"u,¿ to
perioada sovieticá þânä la sfârçitul anilor '80),6 în timp ce al doilea
curent, ostii agresiunii militare în Afghanistan, este sprijinit de un
numár mare de autori,' (dupä destrámarea uniunii sovietice, analiçtii
ruçi çi opinia publicä rusä s-au aliat acestuia)8, dar çi de întreaga
comunitate internaf, onalä.

La pregätirea acesfui studíu s-a tinut cont de o serie de izvoare
istorice (documente edite,e interviuri,lö corespondenþ,ii ¿*,r-"rrt"
selectate din Intemet,l2 discursurile lideriloi poritici,l3 memorii,ra

aleonid Ilici Brejnev, scopul nostru este pacea 5i socíalismul. Luãrile de cuvânt çi
articole dìn anul 1980 øle tovarãçului L.I. Brejnev, Eecretar general at c.c. at
P.c.u-s, Preçedintele sovietului suprem al URSS, Editura Agenliei de presá Novosti,
Moscov4 i981.
5 "Pravda'', 27 aprelea 1982 p.4; cito est cito v mirovoi politike. slovari-spravocinic,
Progres, Moscva, 1987,pp. 4042.

\l:?rj.ouneçnoipolitichisssR,tompenîi(1917-19a5l,Nauca,Moscv4 19g0,p.140.
' v_ladimir Roukovsþ, Jugement a Mouscou. IJn desident dans les Arhíves du kremtin,
Robert Laffont, Paris, 1995r p. 383; Jaques Lévesque, ¿ 'uÀ,s.t et sa politíqu;
internationale de Lenin a Gorbatchev,Armand Colin, paris, 19g7, p. 311 etc.8 oleg sarin, Lev Dvoretsþ, Rãiboi contra tpá"i"i í-o""'21*a"¡t" (Jniunü
sovíetice împotriva lumíi, 1919-1989, Ed. Antet, 1997, p.248; pogrujenie v treasinu:
(anatomia zastoia), Moscva, 1991, p. 203.; http://www.afghanwar.spb.rul index
hfm/A :/VI Gri gorev.htm.
e D,oqtmentî vneçnoi politlchi,S,S,Sl, toml, Moscv4 1960,p.167; Docamentî vneçnoi
polttikt ss,sit. ?'oz vtoroi (ianvari |glg-30 iuni Ig20), politicesccaia literatura,
Moscva, 1958, p. 174; conferin¡apentru securitate çi cooperareîn Europa,Bucureçti,
1975,pp.282-289.
to Interviuri cu Victor Botnari, Alioça Ceban, Victor Ceban, Fiodor Talpã. -l1 Corespondença particularå a lui Victor Bohari
" . . 

http://www.afghan-politics.orglA:l New page2.htrn; http://www.afghan-
politics.org/A:/Soviet Arhivee htm.; http://www. afghan-politics.orgli¡¡ prolitariat of
countries.htm.; hfþ://www.afghan-politics.org/A'luS covERi operation in
Afghanistan washington htrn; http/iwww.afghan-politics.org/Beaten by the Bugs The
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presãls etc.), care, supuse unei analize critice, au constituit suporlul
documentar al lucrãrii. Penku reconstituirea unor aspecte ale intervenlei
sovietice în Afghanistan sursa debazÀ, a fost reprezentatá de memoria
oombatanfilor, înregisfrali pe bandã audio (interviurile se aflä în arhiva
autorului). I¡r acest sens au fost intervievate 6 persoane din comuna
Echimãuli, judeþl orhei ce au luat parte la conflictul militar sovieto-
afgþan, fiind militari ai armatei sovietice.

o caracteristicä a localitäfli Echimãufi este aceea cã aici se aflä
cei mai mulfi tineri din fostul raion Rezina (numärul total al
combatanlilor rezinieni se estimeazâ la 164 )16 care au participat în
cadrul rázboiului sovieto-afghan, în total 15 persoane. Spre exemplu,
într-o singurá" zi au fost încorporali în contingentul militar sovietic dín
Afghanistan patru tineri echimäufeni. I 7

In ceea ce priveçte tema abordatä în studiul de façä, sub
aspectul teoriei istoriei, se plaseazã în aria "istoriei imediate", iar din
punctul de vedere metodologic apar{rne ',istoriei orale,,.

Mentalitãli colective çi situafia internalionalá din anü ,70
In perioada postbelicä omenirea a început, îatr-o mäsurá mai

Inare sau mai micä, sä conçtientizeze multiplele chestiuni globale:
cursa înarrnärii, proulema mediului etc. în acest context arã 1o" o
intensificare a dialogului interstatal çi intercontinental. s-au simfit,
pfä, çi anurnite polaritä1i, suspiciuni, sprijinite de acliunile ('cu
folosirea metodelor atât paçnice, cât çi a Celãr militare ) irnor state-

loyigr-ergnan. vy'ar Experience. hrnu hrÞ/lì¡/ww.af¡ihan-politics.org/A:/Gpsucc

lglitbiro decision.htrn; http://www.afghan-poritics.org/ cósein¡r¡ny] ltn¡." L. I. Bre.inev, Moladâm snoili komuiiz¡n, Tretie dopolinienîe izdania, Moscva,
Izdatelistvo politicescoi literaturî, Moscov4 197g, p. 694; Ide¡r¡" ten¡nskí¡ cursom:
Reci, privestia, i vospominania,tomT, (ianvari 197g-mart 1979), Moscv4 1979 p. 54g;
lden, scoeul nostru este pacea çi socialismul...;lndfua Gandi,'vneçneja'pititi* naii,
?!r!!*:ry!i j vßtuplenía, I9\0-lgg2,.,progress", Moscva, íSgZ.,',;.|i';p. 10, 19_
21,83,216-217.311.
ra s. Ahremeev, G. Korenco, Grazami marçara i dipromata. criticeskü uzgread na
uneçnuiu politicu s^ssi? do i posle I9g5 godø, Mosiva ,.Mejdunarodnie 

ofrosenia,',
1992,p.14.

lt^ilry-q:, Moscova, 1963, 1965, 1966, 1968, I 978-i 980, I 982, ..Izvesrea,,, 
Moscova,

1 9 19,, 1 gz4ÍMejdikar odkaia jimi,', 197 4,n .'8, p. IZB; l;7 g,*. Z-pp. ¿S-jO.'" A¡hiva Departamentului Militar Adminisnativ, Ministerul epâiam al Republicii
Moldova.
It Interviu cu Victor Ceban.
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giganf, (URSS, SUA) çi a satelililor acestora. În mate parte, viaþ
politicã internalionaiä postbelicä a fost drijatä de aceste douä
superputeri, despärÇite de "Cortina de fier", potrivit expresiei
sugestive a liderului britanic W. Churchill.ls

Având labazá o experien!ä durä, constituitã în mod deosebit în
perioadapostbelicä, ornenirea avea sã ajungä la unele concluzii, care, în
chintesençä, exprhnau ideea cä specia umaná se va autodistruge sau va
supraviefrú. Mediatizatä prin diverse canale de informare (çcoalä,
mediu profesionai, presä, zvon, calomnie etc.) contagiunea mentalä
avea sä se transforme în conjuncturä mentalá - elementul esençiai ai
acesteia fiind starea defetistä. Muray Edelmn afirma cã anumite
amenin!äri srmt resimfite de toatã lumea sau de majoritatea, ameninþri
ce pot genera mai degrabä disponibilitatea ca oamenii sä fie manipulafi.
Dintre acestea fac parte pericolele penku întreaga nafiune: cele de
partea altor !ãri çi care au acelaçi caracter neprevãzut sau din partea
unor grupuri restrânse din interior.tn În funcçie de aspectele ideolõgice,
politice, interna{ionale etc., statele çi naliunile au apreciat nivelul de
amørinþre în mod deosebit. În urma unei priviri globale asupra
problemei, reiese cä perceperea angoaselor, tensiunilor çi anxietálilor în
perioada postbelicä poate fi clasificatä în hei mari categorii.

Din prima categorie fac parte statele occident¿le în frunte cu
SUA. finând cont de noile realitãÇi ale lumii postbelice, acestea vor
avea o pozifie aparte. Situalia era analizatä pnn prisma confruntärii
propriei indentitäli cu cea a aiteritäfii, dar çi prin mentinerea çi apárarea
aoesteia. Astfel, în paralel cu aprovizionarea çi perfec$onarea armatei
(perceputã ca simbol al siguranfei) un accent important se punea çi pe
dezvoltarea economicá, iar în unele cazuri economicul dicteazá,
ralionamentele militare. Militarul reprezintä pentru aceastä categorie de

färi un mijloc, dar nu rm scop în sine. Au existat, evident, çi exceplii de
la regulá, cum ar fi, de exempiul räzboiul dus de cãtre SUA în Vieftram.

A doua categorie de state e constituitä din þrile lagärului
comunist, în frunte cu IIRSS lliperbolizînd imaginarul atrteritãçii,
aplicat dupä modelul URSS, statele nominalizate aveau un mesaj
violent împotriva lumii shäine, a capitalismului. Armata, arsenalul
militar este un mijloc de a se impune çi a intirnida adversarul.

r8 Andre Fontaine, Istoria rãzboiului rece. De la revolulia dín Actumbrie la räzboiul
din Coreea. I 9 I 7 - I 9 50, vol. l, Editura Militarä, Bucureçti, I 992, p. 3 1 8.
re Muray Edelman, Politica g utilizarea sinbolurilor,Polírom, þi, 1999, p.23.
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Cosmopolitismul înláturä, ignorä de cele mai multe ori, propria
identitate, care se alipeçte unei lumi confuze, construitä ain imaginlrrl
unei utopii.

In cea de-a treia categorie se încadreazã statele cu'un nivel de
dezvoltare economicã slabä, statele lumii a treia. surprinse de Noua
ordine Inte¡naflonalá, gratje pozifiei geopolitice, economice etc., în
cele mai dese cazuri vor fi terenul de acfiune al celor douä mari
categorii de state. unele {ãri, sub impulsul confruntãrilor celor douã
superputeri ({JRSS, suA), vor cunoaçte çi dezmembrarea societälii în
douã t¿bere antagoniste (susfinute, evident, de lumea comunistã çi de
cea capitalistá), moment ce va culmina cu declançarea unor räzboaie
civile, cum este cazul Coreei çi Afghanistanului.

constituirea unor cente de polaritate (înglobând çi satelifli
acestora) va avea o influen!ã considerabilä în ãinamica' relaçiilàr
internafionale. Forla nuclearä, cursa înarmãrii, confruntãrile milítare,
vor fi caracteristicile unei lumi suspecte, pregãtite oricând sá facá, fa¡á
unei intervenfii shãine. Arma nuclea¡ã fiind în posesia unui numär
restrâns de state - cinci, rämînea a fi, totuçi, prioritatea celor douä rnari
puteri nucleare - uniunea sovietlqä çi statele unite, ,.ceea 

ce
des-emneazä o bipolaritate nucrearä".t' cinsprezece ani dupã cel de-al
doilea rázboi mondial, marile puteri cheltuiau de patru ori mâi muttp:lt" :".rÎ:!á.i çi dezvoltare în scopwi militare decât în perioada
räzboiului." In anii 1960-1980, totalut cheltuielilor militare s-a cifrat la
cca 9000 de miliarde de dolari. Mai muit decât atât, ritmul creçterii
acestor cheltuieli nu este constant, înregistându-se perioade tot mai
scurte în care ele s-au dublat. Au fost necesari 12 arn (rg6o-tg7z)
penlnu o dublare a cheituielilor militare, pentru ca perioada urmãtoare
sä {ie de numai 6 ani {1972-Lg7g).22 coniorm cercetãtorilor români c.
Y*1rir1 çi -C. 

Codrþ dupä 1945 ùr lume s-au înregistrat, pânä la
lfuçitot anuluí 1982,lsírázboaie,dintre care cele mai multe au fost în
Asia - 62, din care 3r în orientul lVlijrociu, iar 17 în parteade sud-est.iï

æ Traian Groze4 Impricalii øIe factorurui miritar în viala futernalionarã, EdifixaPolitica, Bucureçti, 1987, p.47 .
" sergiu veron4 cursaînarmãriror. Armamente-tehnologie-strategie, Editura politicã,Bu:ure¡i, 1984,p.24.
" Ibidem,p.19.
" constantin Morariu, comel codiþ confruntärire armate în epoca contemporanã,fu.'jDespre pace çi rãzboi în era núclear{ culegere de studii:', 

-.ooijo"íto, 
v"ril.

Secäraçi, Editura politicä, Bucureçti, lggs,W. 52:70.-
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o sumarä trecere îa revistá a acestor cifre încrinä spre definirea
perioadei postbelice cu termenul de 'þacea înârmatá". È necesar de
accentuat, însä, cä în pofida tuhlror divergenlelor çi disensiunilor,
omenirea a reuçit sä evite izbucnirea unui nou râzboi rnondial.
Modelarea mentalitälilor colective, în vederea pregãtirii unei noi
conflagrafli mondiale s-a dovedit destul de difrcitã - mJmoria colectivä,
încã destul de proaspãtã (generafia bunicilor, a pãrinfilor), a format o
opinie publicä intemafionalä ostilã räzboiului. Mai mult, în anumite
situafii, ment¿litatea colectivã a modelat çi deciziile oamenilor politici.
Astfel, la 25 noiembrie 1969 preçedintele american R. Nixon âvea sã
declare într-o conferin!ä de presä cá, sub presiunea politicii interne,
generatá din 'þercepfia publicä" a faptului cã statele unite încálcau
nonna rnoraiã intemafionalä; renunþ la räzboiul chimic çi bioiogic.2a

In anii '70 relafiile intemafionale au intrat într-o nouä frzã,. în
literatura de specialitate e nominalizatã prin conceptul de "destindere',.
S-au conturat condiliile necesare rmui dialog de nivel interstatal çi
intercontinental, de creare a unui mecanism de reglementare paçnicã a
diferendelor internafonale. cel mai important eveniment în acest
context l-a reprezentat desfãçurmea lucrärilor conferinlei pentru
securit¿te çi cooperare în Europa (c.s.c.E.), înte 30 iulie çi 1 august
1975la Helsinki. cei 33 de conducãtori de state participante au sernnat
actui final în care se prevedeau prinke altele: "nerecurgèrea la for,tä sau
la ameninlarea cu forta", "inviolabilitatea frontierelor", "reglementarea
paçnicä a diferendelor", "neamestecul în treburile inteme".zlActul final
al c.s.c.E. s-a dorit un mecanism de aplanare a multiprelor conflicte
interstatale, însä, trebuie specificat cä pe lângä alte organisme
internafionale (oNU, miçcarea de nealiniere etc.) c.s.c.E. n-a ieuçit sá
aplaneze întotdeauna disensiunile, pentru cä interesele unor !äri sau
lideri politici contrazic deseori normele de drept internalional. în plus,
rmele state îçi constituie propriile legi internalionale pentru a-çi legitima
acFunile în politica mondialá ("doctrina Brejnev" în URSS).26

un aspect important al destinderii îl reprezintã îmbunätä!írea
relafiilor sovieto-ameficane în prima jumãtate a deceniului opt.

2a Robert w. McElroy, Moralitatea în politica externã anericanã. R.a!u! eticii în
lglaliile internalionale. Paidei4 f. a, pp. 109-110.

l)lonfennlaqentrusecuritateçicooperareînEuropa,Bucureçti, l975,pp.ZgZ-2g9.
'o-Pr¡* detalii despre "doctrina Brejnev" a se vedea "pravda", 26 sÁiiembrie 196g,
p.2; Pogrujenie .v treasinu. . ., p.203.
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Formarea unui climat favorabil penku abordarea unor chestiuni de nivel
internafional çi conçtien{tzarea unui eventual dezastru mondial a fost
catalizatorul princípal al contrastului apropiere - îndepärtare,relalte a
douá lumi opuse - una capitalistã çi aealaltá comunistã. Mäsurile
politice vin acum sã reglementeze situalia tensionatä de pe mapamond,
însã; în pofida acestui fapt, conservatorismul elitei politice sovietice,
conduse de o doctriná ce nu maí corespundea situafiei avea sä dea o
nuanþ dublicitarä mesajului politic. La24 febrttarie 1976, L.I. Brejnev,
secretarul general al P.C. al URSS declara: "Destinderea în nici rmt caz
nu transformä, çi nici nu poate transforma sau schimba legile þtei de
clasä. Nirneni nu se poate baza pe faptul cá în condifiile destinderii,
comunismul va accepta exploatarea capitalistã... principiului de
neamestec în chestiunile altor state, respeetÃtea, independanlei çi
suveranitälii lor constituie o condilie esenfialä a destinderii. Nu ne
eschiväm sá spunem cä vedem în destindere o cale mai favorabilä çi
paçnicã de construclie a socialismului çi politicului. $i aceasta încä o
datã demonstreazã faptul cä socialismul çi pacea sunt inseparabile,,.zT
Mesajul politic, orientat spre formarea unei imagini pozitive a celuì
care-l prezintä, confine în sine çi niçte obiective ascunse, de a pregäti
societatea pentru situafii excepfionale. În conceptul sovietic, imaginarul
alteritãfii, atât în sfera politicii inteme, cât çi internalionale, îl
reprezenta Rául (capitalismul) çi el tebuia distrus prin orice mijloace.
úr opinia lui Daniel Pipes în anä '70la apogeul puterii sovietice çi aI
expansiunii ei teritorale, teoria antiimperialistã a conspira,tiei adobândit
o prezen!ä extraordinará.z8 Acelaçi autor menli oneazà: "conspiratismul
mai creeazá un climat belicos ce împinge pop¡rlalia la rázboi çi poate
creaïh;"øta de for!ã care sã ducä la tnrlzboi,;.'e Áceste considËraçii au
fost demonstrate cu lux de amãnunte de experienfa sovieticã.

Este necesax de precizat faptul cá în:regimul totalit¿r de tip
sovietic, ur rol important l-a jucat propaganda care a format un climat
benefic contagiunii mentale. oamenii, de cele mai multe ori, percep
politica printr-o serie de imagini mentale, generate de çtirile de ù
televizor, din ziare çi reviste, din discufiile cotidiene. d studiere a
imaginarului politic sovietic, reprezentat prin miturile "conspiratiei",

27 L. I..Breinw, Moladâm stroiti komuninn, Tretie dopolinienîe izdania...,p.694." Daniel Pipers, Paranoia cowpira¡iei. originea çi înflorirea stilului paranoic, Antet,,
f. a. p 153.
2e lbidem,p.245.
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"Salvatorul", 'Vârsta de Aur", "{Jnitatea"30 deschide noi posibilitä1i de
investigare a fenomenului sovietic. Propaganda politicä, vehiculatä prin
diverse canale îçi poate crea o realitate paralelá a minciunii oficiale, iar
comuniçtii s-au opus-cu învergunare spiritului critic al cetäleanului faþ
de discursul politic. În acelaçi timp, fiind parte componentá a corpului
social, liderii sovietici (ca de altfel orice elitä) tebuia sä þä cont de
opinia publicä vizavt de situa¡ia internafionalá.

În a doua jumätate a anilor '70 atmosfera de suspiciune, de
tensiune a celor douã puteri antagoniste avea sä alunece spre o nouä
"Íãrcire" a relafiilor dintre acestea. Imobilitaúea sovieticilor în gândirea
politicä internafionalä, schimbarea echilibrului de forle, încälcarea
principiilor expuse în Actul final de al C.S.C.E., interesele marilor
puteri în lumea a treia etc. -au constituit parametrü esenliali ce au dat
ton pulsului internafional. Între toate acestea, lumea a treia avea sä
reprezinte un adevärat "mär al discordiei" ce va pune capät destinderii.
kr condifüle unei inst¿bilitäli politice din aceastá, zonâ a lumii, cele
douá superputeri începeau sá-çi piardá terenul. l'În anii 1975-1978
sovieticii se implicá în conflictul dintre Somalia çi Etiopia (de partea
Etiopiei) çi în räzboiul din Angola, Moscova nedorind sá cedeze, sub
nici o formä, exportul ideologic. Terenul cel mai disputat înüe marile
puteri l-a constituit, îlsá, Asia. Pentru sovietici, Asia reprezenta o
prioritate înt-un moment când Statele Unite, pierzând în Vietnam, îçi
vede afectatä influenþ în zonä çi când principala rivalá, China, îçi
declara deschis intenfia de a juca aici un iol dominant.3l

Cea mai mare parte a acflunilor din aceastã perioadã au avut
ra{iuni politice, economice, motivalii de securitate çi expansiune.
Conflictele arabo-israeliene, revolulia iranianä etc. a1r:agîn câmpul lor
de ac,tiune marile puteri. "Aurul negru", peholul, reprezintä interesele
economice atât ale ruçilor, cât çi ale americanilor în Orientul Mijlociu,32
pentru cå aici, respectiv în zona Golfului, se extrage 34o/o din producfia
mondialã de {i!ei. E necesar de subliniat, totodatá, un factor destul de
semníficativ privind implicarea sovieticilor în Asia: URSS reprezenta
un imperiu multinalional în componenla cártxa se aflau peste 50 mil. de

30 O lucrare teoretico-metodologlcä în acest sens o constituie monografia iui Raoul
Girardet; Mituri çi mitologii politice,tnstit.)tùl European, 1997.

'' Jean-Francois Soulet, op. cit.P.212.
'2 Despre impactul petrolului în politica interna{ionalä a se vedea Rene Sedilot, Is¡or¿ø
petrolului, Editura politicä, Bucureçti, 1979.
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musulmani, iar lungimea frontierei dintre URSS çi lumea islamicã la
sËrçitul anilor '70 era de 2500lcn (dupä ocuparea de cãtre sovietici a
Afghanistanului se va dubla).33 Prin urrnare, situalia de conflict a þrilor
asiatice era sesizatã imediat de opinia publicä sovieticä prin
mecanismul contagiunii mentale.

Cätre sfârçitul anilor '70 omenirea cunoçtea o gamã complexä
de contraste: pace - tázboi, capitalism - comrmism, burghezie -
proletariat etc. Politicul se implicä adânc în aceste confuzii, metodele
fiind adesea destul de dure, înglobând çi calea militarä. De altfel,
factorul militar a constituit o dimensiune importantã în poiitica externä
a lumii contemporane çi, se pare, este adeseori o obsesie.3a polarizarea
viefli interna$onale creeazÄ o atmosferä dubioasã, stresantií*, iar
mentaiitãfile colective se confruntã cu diverse fluctualii çi conjuncturi
mentale. Dimensiunea cea mai profrrndä a mentalului colãctiv o
reprezintä, însä, imaginarul alteritälii çi identitá,tii.

lelaliile tradifionate sovieto-afghane (191 9-1 929)
o privire generalä asupra dinamicii reraf,ilor sovieto-afghane

este necesarä pentru a înfelege mai bine intervenfla IIRSS în
Afghanistan. Vecinätatea dinke Afghanistan çi URSS a constituit
principalul element batalizator al legáturilor dintre cele douä staie, însá,
pe lângä factorul geografic, çi cel istoric çi economic au avut un rol
important. stat siab dezvoltat, lipsit de ieçire la mare, Afghanistanul
gásea la graniçele sale un vecin cu care nu avea de rezolvÃ.diferende

leritoriale sau naçionale, aça cum era cantl cu pakistanul þentruPuçunistan) sau cu kanul þentru regi'nea râului Hilmend). în acest
context, relafiile sovieto-afghane -au evoluat, cunoscând perioade
fructuoase çi latente de manifestare

3l t'u_n\ so_vietique dans les relations internationnles, dirigee par Jean-Louis seurin,
{,eg-Louis Martes, Economic4 paris, 19g2, p. 361.* 

Ion- Mircea Pascu, Dimensiunea militarã a politicü erterne în lumea contemporanã.
9?l S!.4 Rezumatul tezei de doctorat,Bucureçti, 19g0, 36 ;.'o analizã a stärii psihico-medicale a oameniloila nivel'global ar demonstr4 probabil,
un nivel ridicat de boli psiho-føice. o primã demonstrale a acestui fapt o'Jonstiruie
Í1lT !::.P a sãnätãlii liderilor politici a mareror putóri. cralie accesului direcr lalnrormane ($ocantã" exclusivã) acegtia îçi pot periclita destul de grav starea sãnãtã¡ii. înt{.sp gvolutia vie{ii triadei Brejnev-andropov-cemenco avea sã anunle, într-un fel,sÈrçitul imperiului.
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Dupä lovitura de stat din octombrie 1917, bolçevicii au
promovat o continuitate a politicii externe lariste în Asia. Istoricii
francezi au observat cä discursul Rusiei din secolul al XD(lea faþ de
Afghanistan era indentic cu cel de la sfârçitul secorurui al xXJea.
Afghanistanui era considerat atât de þrism, cât çi de sovietioi drept o
zoná importantä sub aspect geopolitic.3s o particularitate a poliiicii
tradilionale ruso-afghane o constituia caracterul paçnic al acesteia,
Rusia neavând o influenþ considerabilá asupra poporului çi
autoritãlilor afghane de pe pozifii de for,tá, cu toate cá au existat, cum
vom vedea mai jos, rmele proiecte de anexare militarä a
Afghanistanuluí. Experienla istoricä demonsfeazä, însä, eçecul unor
interventii stäine în Afghanistan, cel mai relevant exemplu fiind
încercärile britanicilor de a cuceri aceastä !arä, soldate cu insuccese.

În 1919, pe scena politicä ¿in efgfranistan, s-a impus miçcarea
'Junilor afghaní", care revendicau independenþ statului, ceea ce avea
sä genereze un conflict militar eu Marea Britanie. Dupä rehagerea
armatei engleze (mai-iunie 1919), la 28 februarie 1919 Afghanistanul
îçi proclarnã independen{a. Convorbirile britano-afghane de Ia
Rawalpindi (India) de la 9 august s-au soldat cu semnarea unui tratat de
pace preliminar, conñrmat 2 ant mai târziu printr-un nou tratat ce
consacra independenþ totalã a Afghanistanului.

Evolulia situaliei din Afghanistan era urmäritä cu un yiu interes
de cáhe Moscova, care, la scurt timp dupá evenimentele din octombrie
19L7 a hi^mis delegafii diplomatice în Afghanistan, însä fãrá succese
deosebite.'o situaçia creatä în 1919 a sporit atenlia ruçilor cátre lara
vecinä çi, imediat, noul guvern afghan constituit din reprezentanlii
'Junilor afghani" în frunte cu Aanullah Khan este recunoscut. în primul
mesaj adresat lui Aanullah Khan la 27 mai 1919 de cátre lideríi
bolçevici V.L Lenin çi M.I. Kalinin se mentiona cä ,,tendinþ poporului
afghan de a-l urma pe cel rusesc constituie cea mai bunä garanlie a
consolidãrii çi independenlei statului Afghan".37 Prin aceastã afirmalie,
bolçevicii aveau în vedere posibilitatea atragerii Afghanistanurui în
sfera lor de influenlá. Între lZ-1,4 oitombrie-, ambasadorul
plenipotenfial al Afghanistanului, Muhammed Vali-han, a avut o
îrtrevedere cu v.I. Lenin, Preçedintele consiliului comisarilor

tt- L' Urion sovíetique dans... p. 362.
'o Oleg Sarin, Lev Dvoretsþ, op. cit.,p.248.
'' Documentîtmeçnoipolitiki SSSR. Tontvtoroi (ianvari I9I9 g.-30 iunitg2A $,p. 174.
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Populari. Ambasadorui afghan îçi exprima cu acest prilej opinia cä
prietenia dintre ambele popoare poaf e ft analizatÃ,prin prisma eliberärii
popoarelor orientale de sub l'exploatarea imperialismului ewopean"38,
iar Lenin a vorbit de "jugul irnperialismului".3e Diplomaçii afghani
intençionau sá, viziteze çi Europa pentru a anunþ marilor puteri despre
proclamarea independenlei Afghanistanrfui, dar Antanta s-a opus
acestei vinte., boicotând delegafia în toate marile capitale ale
Occidenhrlui.ao

Consolidarea fo4elor în faþ aceluiaçi adversar a constituit, într-
o primä etapá, baza rela[lllor ruso-afghane, mai ales cã majoritatea
!ärilor apusene tergiversau recunoaçterea noului regim afghan. pentru a
ieçi din izolarea internafionalã, Afghanistanul se apropia tot mai mult
de Rusia, iar bolçevicii, obsedafi de dogmaticui concept de revolulie
proletarä intemafionalä, doreau sä înglobeze în sfera lor de influen{ä cât
mai multe state ale lumii. suferind insuccese în Europa, liderii bolçevici
çi-au reorientat politica externä în alte regiuni ale lumii. L. Trolki
aftrma în acest sens: "În sfera europeanä a politicii mondiare, Armata
noasträ Roçie are dimensiuni modeste, atât pentru scopuri ofensive, cât
çi defensive. Pozifla noasträ este total diferitä, dacä ne raportãm ra
Orient. In momentul de faþ, drumul spre India pare mai uçor çi mai
scurt, comparativ cu acela ce duce în Ungaria." Trolki sugera
îrfiinlarea ureí puternicebazæ, militare în urali menite sä revolu¡ioneze
orientul çi afirma cä "Asia ar putea deveni arena insurecfiei timpurii".
Pornind de la aceastä idee, sovieticii se pregätesc pentu un asalt asupra
Indiei prin Afghanistan, în acest sens, feldmareçalul Lebedev urmând
"sá ducä toatá aparafixa militarä necesarä în AfghanistaÍf'.4' planul
sugerat de acest "etem radical'Æ, o eventuaiã iniureclie militarä în
Afghanistan nu a fost pus în practicã, pentru cã dupä moartea lui Lenin,
Trolki a f,ost treptat Bläturat de la putere, iar proieõtul säu de ,,Federatie
sovieticä mondialäl/3 a sufbrit un e$ec. Foarte important estp çi faptal

38 "Izvestia", 17 octombrie 1919, p.l.39n.tlDtøem- '

ao Istorla diplomatii, ton ffetií (diptotonatia v period podgotouki vtoroi vtoroi mirovoi
voinil919-1939)-Pod redac{ii acadamica V. Potiomkina,-Gosudarstvenoe izdatelistva
politicescoi literaturi Leningrad, 1945, p.1 10.- Dmiirii volkogonov, Lenin. o nouà biografie, Editura orizonturi, Editura Lider,
Þucureçti, 1994 (?), p. 430.*' Idem, Tro¡ki - eternul radical, Editura Lider, Bucuregti, f. a.,523 p.a3 ldem, pp.'216-225.
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cä puteritre occidentale erau îngrijorate de intenfiile sovieticilor în Asia

çi s-au opus atunci când emirul Aanullah Khan a wntaT URSS în mai
192644, iar prin Acordui comercial ruso-englez semnat la 16 martie
192i, ruçii erau oblígali sá remurle la propaganda antibritanicä în India

çi Afghanistan.as
Pentru a fi la curent cu situafia sociai-politicá din Afghanistan,

bolçevicä au utllizat diverse metode. Astfel, la 29 mu l92Q eru
pregãtitä la Taçkent o stafle radiotelegraficä, înzesfatã qu tehnicä de
uiti*¿ orä, pentru a fi expediará i Afghanistan,ou O altá pârghie
importantã utilizatã de bolçevici pentru a line sub control situalia din
orice regiune a lumii a rcprezen|at-o Cominternul, sare nu a fost doar
un for al comuniçtilor din toate !ärile, ci çi o bazã de spionaj la scarä

mondialä.a7 Din aceste considerente nu excludem posibilitatea ca çi
Afghanistanul sã fi fost în vedere prin aceastã organrzfite.

In aceastä perioadá, sovieticü nu au implicat direct în politica
internä a afghanílor pentru a implanta un nou regim politic. În
instrucfirinile din 3 iulie 1921, semnate de G.V. Cecerin, çeful
diplomaliei sovietice, çi prezentate ambasadorului rus la Kabul, se

specifica: "Trebuie sá evitafi eroaÍea fat¿lä de a propaga artifrciai
comunismul în !arä: Noi afirmäm în fa,ta guvernului afghan cä avem un
anumit regim politic, ir timp ce voi aveli altul... Nu ne amestecãm în
treburile voastre interne çi nu intervenim în autodetermina¡ea poporului
vostru... Nici într-un mornent nu ne gândim sä impunem poporului
vostru o astfel de programã, ce îi este sfäinã în stadiul actual de

dezvoltare".as
La 28 februarie l92t la Moscova era sernnat un tratat de

prietenie îrtre Rusia çi Afghanistan,ae în urma cäruia Moscova acorda
vecinului säu un ajutor substanfial. În acest sens s-au luat másuri pentru
intensificarea legährüor comerciale çi de a asigura tranzitul märfilrilor

oa S. Iu. Vâgodskii, Vneçnaig politica SSSR, 1924-1929, Gosudarsstvenoe izdateliswo
politicescoi litara¡rî, Moscv4 1963, p. 287.
ot N. A. Rubinçtein, Vneçnaia politica,S,S,SrR, Gosudarstvenoe izdatelistvo politicescoi
literaturi Moscva, 1953, pp. 19-26.
a6 Documentî vneçnoi politichi ... p. 550.
47 Gh. Buzatu, Cominterngtü romôni se pregãtesc, în 'rMagazin Istoric", nr. 2, 1994,
pp.36-37.
as Documentî vnesnoi politichi,SSSÃ, tom l, Moscv4 1960, p.167.
ae Letopis vneçnoi politichtt s,l,Sl, 1917-t978,Izdatelistuo politicesoi literaturi 1978,

P.19.
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importate de Afghanistan din Euopa occidenalä. Referindu-se la acest
tratat, Lenin scria în anul 1921: "Guvernul Rusiei sovietice çi Marele
stat Afghanistan au interese comune în Orient, ambele gri ¡n ta
rndependenþ proprie çi doresc sä fie independente... toate popoarele
orientuiui. Ambele !ãri sunt apropiate nu nurnai din considérenteie
enuntate, ci çi de faptul cä între Afghanistan çi Rusia nu sunt probleme
ce ar conduce la disensiuni çi ar periclita príetenia ruso-afghanã',.t0
Trat¿tul din 1921 a constituit baza Tratatului de neutralitate çi
neagresiune semnat de ambele state ia 31 august 7gz6.sr Úrtensificarea
legáturilor diplomatice cu Afghanistanul avea sä se manifeste pe tot
parcursul anilor'20.

Problema frontierelor çi a relaliilor politice sovieto-afghane
avea sä fie solufionatä printr-o serie de f.atate bilaterale çi
l{:ry¡3"]9 (Tragtgle de neuhalitare çi neagresiune din 3t august
1926"'çi 24 iunie 1931, convenfia de definire a agresiunii, constituitã
din iniliativa uniunii sovietice çi semnatã la Londra în 3-5 iulie 1933
de mai multe state; Afghanistanul avea sä adere la convenfle chia¡ în 3
iulie- 1933s3), însä pe parcursul istoriei, dupä cum ., ,.,rrroujt", URSS va
încãlca aceste tratate.

o altã dimenîune a relaliilor sovieto-afghane a constituit-o
legäturile economicê. încä din perioada Rusiei 1a.ãste, între cele douã
!ári existaurelafii foarte bune, care s-au continuai çi dupä i9i7. în acest
sens poaûe fi amintit "ajutorul sovietic," acordat prin intermediutr*sp_ecialiçtilor", primii 25 dintre aceçtia sosind la Kabul la 7 noiembrie
1927 

"" 
Numãrui acestora s-a extins pe parcurs çi au avut o contibulie

la dezvoltarea infrastructurii afghane prin construirea de fabrici, uzins,
studíerea bogäliilor subsolului. în parilel, pe lângä acest ajutor, ,, urr"uîn vedere çi constituirea unei baze sociar" ãur., tntr-un 

'moment

favorabil, ar fi putut ajuta Moscova.
Dacä la începutur deceniuiui al teilea vorumur exporturilor

sovietice în Afghanistan era relativ redus, în timp acesta a cirescut cu
fiecare an, devenind tot mai important pentnr regiunea nordicã a

]0. 
*nria. 

^ulesnoi 
poritichi sssR, tom pervîi (tgr7-1g45), rzdøteßstvo .1.{auca,,,

Moscv4 1980, p. 140.
'' Istor¡a mejdunarodnîh otnoçenü I vneçnei poritichi,s,ssÀ, Tom pervîi (1917-1939),
Izdatelistvo politicescoi literaturî, Moscvá, tS'61, p. Al
äI; jyleli,,ekn1nistat1yt, Editura gtiinfificã, Buäureçti, 1960, p. 43.- -. Letopis vneçno i... p. 42.
" IstoriavneSnoi... pp. 140-141.
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Afghanistanului. sovieticii aveau sä contribuie la constructia liniei
telegrafice dinfe Kuçka,Heart, Kandahar çi Kabul. Aceastä lini", care
mai fi.rncfioneazá" çi azí, asigxa legãturile dintre Kabul çi principale
oraçe afghane, precum çi cu uniunea sovieticã çi krdia britániõ¿.t5 

-

un moment important 1n relaliile dintre cele douã state, care avea
sä verifice capacitatea sovieticilor de a interveni.în politica internã a
Afghanistanului, a constituit-o instabilitatea social-poiitic¿ din aceastã
lará de la sfärçitul anilor '20. Este semnificativ faptul cä sovieticii nu s-au
implicat în cele douã insurecfi (cauzate de abdicarea emirului Amanullah
Khan în ianuarie 1929, înlocuit de liderul opoziflonist Bacha-i saquo, iar
în noiembrie 1929 de cãtre Muhammed Nadi' Iftan). în urma ceùi de-a
doua insurecfi, relaliile sovieto-afghane au început treptat sä se revinä la
cursul firesc mai ales cä administrafia Nadir Khan a semnat un acord
comercial eu IIRSS, fapt ce a permis ca în timpul marii crize economice
rnondiale dtn 1929-1933, schimburile comerciale înüe cele douä state sä
creascä ajungând pânä în 1939 sä se majorern cuT4o/o.56

Izbucnirea celui de-al doilea rázboi mondial a perturbat
comerful tradilional çi relaliile economice, la fel ca în cazul multor alte
!ãri. Afghanistanul a reuçit sã evite orice agresiune deschisã din partea
fo4elor Axei, prin declararea neutralitäf,i, deçi existä dovezi conform
cärora Hitler avea intenfla sä aclioneze în acea parte a orientuiui
Mijiociu, amenin!ånd frontiera cu URSS.

$i dupã rãzboi, guvernele sovietic çi afghan çi-au päsftat bunele
relafii, între LrRSS çi opozilia existentã în Afghanistan neexistând nici o
legãturä sau contact vizibil, probabil din considerentul cã relaÇiile cu
guvernul erau prea importante.

Relaliile cu diverse guverne afghane au continuat în acelaçi
mod çi în perioada anilor '50- 60. cu ajutor sovietic a fost construitä
soseaua ce leagã Kabulul peste Hindicuçi, cu Kizil-Kala, port pe fluviul
Amu-Daria çi çoseaua care uneçte plnctul de frontierã afghanõ,sovietic
Kuçka cu Heraù¡l çi Kandaharul.sT Aceastä infrastructurä a avut o
evtdentã semnlticatie strategicä, alarmând unele state vecine, cum a fost
cazul Pakist¿nului.3s

5s OIeg Sarin, Lev Dvoretsþ, op.cit.,pp. Z5O-251.
s-6 

Ib idem, pp. 252-253.
" "Mejdunarodnaia jimi",19j4,w. g, p.I2g.
- Peter calvocoressi, Politica mandialã dupã 1945, ediSa a vII-4 Edtura Alf4
Bucuresti, 2000, p. 5l 9.
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În planul relaf,ilor economice, Afghanistanul s-a reorientat
treptat, ajungând sä devinä dependent de iãrile industrializate
dezvoltate, în special SUA çi Anglia. Americañii au reuçit chiar sä
domine piaþ afghanã, în detrimentul producf,ei meçteçugäreçti locale,
puternic concuratã de produsele "Made in USA".se O altá pârghie
folositä de americani pentru linerea în dependenþ financiarã a
sistemunui bancar afghan a constituit-o împrumuturile externe, în
i950 SUA acordând Afghanistanului un împrunnrt de 21 mil. $, ia¡ în
1954 altul de 18 mil. dolari, cu o dobândä de 3,5 la sutá çi respectiv
4,5Yo arlual.6o

Aceastä situalie îi îngrijora pe sovietici, de aici çi interesul
crescut pe care încep sä î1 acorde !ãrii vecine, ceea ce se concretizeazä
în reorient¿rea comer,tului exterior al Afghanistanului cátre Uniunea
Sovieticä çi þrile lagãrului socialist. În perioada 1951-1958, comerlul
cu !ärile socialiste a crescut de 3,8 ori, iar comerlul cu Uniunea
Sovieticä reptezenta,la sfärçitul anilor '50,29 % din volumul întegului
comer! al Afghanistanului, faþ de l4%o càt era în 1951.61

Infte Uniunea Sovieticä çi Afghanistan schimburile de märfuri
s-au desfäçurat pe o bazä reglernentatä, începând din anul 1950. în anul
L953, a fost semnat ia Kabul un acord comercial înbaza cãruia URSS a
liwat Afghanistanuhri produse necesare industiei çi consumului
popuiaçiei. Referindu-se la acest moment, Peter Calvocoressi, în
lucrarea consacratä politicii rnondiale postbelice afirmã: "Din 1953,
când a devenit primul beneficiar necomunist al ajutorului sovietic,
Afghanistanul a intrat sub sfera de infiuenþ a IIRSS',.62 Enunful dat
poate fi acceptat în opinia noasffi, cu mici rezewq pentru cä Uniunea
sovieticá, dupä cum s-a arátøt mai sus, a acordat afghanilor asistenþ
materialä încä din perioada interbelicä. Acordul dín 1953 a fost reînnoit
în fiecare an, volumul schimburilor de märfuri dintre cele douä state a
cunoscut o continuä creçtere, iar în 1956 guvernul sovietic a acordat
Afghanistanului un credit în valoare de 100.000.000 de dolari pe
termen de 30 de ani.63

se I. Voledi, op.cit.,p.9l.
uo n,i"jÇ'níoL..iio.'
o' I. Voledi, op.cit.,p.94.
o' Peter Calvocoressi, op.cit., p. 5lB.* I. F' rvEin, contribulii la istoria politicü Øúerne a urR,ss, Editura politicã,
Bucureçti, 1960, pp. 501-502.
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Relaliile economice sovieto-afghane au fost dublate îli perioada
postbeücã çi de legäturi politice. În anii 1955 çi 1960 Kabulul a fost
vtzttat de cátre delegalia guvemului çi a partidului sovietic în frunte cu
liderul N.S. Hruçciov, care a susfinut Afghanistanul în problema
teritorialá cu Paldstanul,e tensionând retaliile sovieto-pakistaneze.
Afghanistanul a suscit¿t interes çi pentru preçedintele Sovietului
Suprem al IIRSS, L.I. Brejnev, care, aflat într-o vizitã în Afghanistan în
octombrie 1,963, avea sá aprecieze relaliile dinhe cele douä !ãri vecine
drept un factor important ai stabilitãlii çi päcii în Orientul Mijlociu çi
Asia Centalä.6s Vizitç de rãspuns ale oficialilor afghani au fost
efectuate în anü 1965-ï966.

Legäturile bilaterale s-au intensificat în anii care au unnat.
Cätre sfârçitul deceníului opt, în Afghanistan,55yo dn energia termicá
era îumizatá. de intreprinderile mixte sovieto-afghane, 7to/ø dín
produclia interná din sectorul de st¿t era rcalizatä prin intermediul
tehnologieí sovietice iar din cei2,6 mii l<rn de drum asfaltat, 1,6 mii l<rn

au fost construiti prin intermediul intreprinderilor din Uniunea
Sovieticä.66 Spre smrçitut anului 1977, asisténla economicã çi tehnicã
sovíeticä ajutase sá se înfiinlez,e 120 întreprinderi industriale, dintre
carc 70 ñrncflonau çi aduceau profifuri, im afghanii erau instruili în
gcoli tehnice din Uniunea Sovieticä.67 În anii 1954 tg78
Afghanistanul a primit un ajutor economic de cca un bilion de dolari (în
comparalie cu64.523.9 milioane dolari investiçi de americani).68

In anii '70 .v:rala social-politicä a Afghanistanului a avut de
suferit din nou. La L7 iulie 1973, un grup de ofi,teri în frunte cu fostui
premier Muhammed Daud, vãruI fostuluiiuveran, aorgantzato loviturã
de stat, a fost abolitã monarhia çi proclamatä republica. LIRSS a salutat
noul regim considerând cä o fará de orientare socialistã putea fi o
vecinä mai bunä decât o monarhie. Guvernul Daud, pe lângä
continuarea relaliilor cu URSS, a promovat o politicá de ameliorare a
legäturiior diplomatice cu liderii politici ai þrilor din Orientul Mijlociu,

6a Me¡dunarodnîe otnoçenie i weSneie polif¿a ,SS,SrR (Igl7-1966),IzdatelisF¿o VPS N
pri T K PSS, Moscva, 1961, p. 480.
65'?ravda", 

17 octeabrea" 1963, p. 1.
66 *Pravda", 27 aprelea 1982 p. 4.
ut Oleg Sarin, Lev Dvoretsky, op.cit.,p.256; Istoriavnejnei politiki.." p.646.
68 Leon B. Poulladn, The Road to Criiìs. tglg-1980,în"Afghanistan. The Great Game
Revisited". Edited by Rosanne Klass, Freedom Hause, New York, 1987, pp. 63-64;
http://www.afghan-politics.org/A:lForigein relatious. Before the soviet invasion. htrn
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cu scopul de a obfine ajutor furanciar de la aceçtia. Aceste demersuri nu
conveneau Moscovei, care s:a arätat nemultumitã çi de represiunile
guvernuiur Daud împotriva oamenilor politici de stânga. situaf,a avea
sã se schimbe din nou la 27 apnrie 1978, când ut uø afghane a dat
încã o loviturä de stat, preçedintele Daud a fost asasinat, iar membrii
gabingtulur arestali. consiliul Revolulionar avea sä proclame noua
Republicä Democratä Afghanistan (R.D.A,), iar preçedinte avea sä fie
ales Nour Mohammed raraki. Revolutia adusese la putere o echipä pro
sovieticã înconjuratä de câteva mii de consilieri militari çi civili
sovietici. Istoricul francez Jaques Lévesque observa cá ,,LorÁfura 

de
stat din aprilie 1978 çi expedierea urmátoare a câtorva mii de consilieri
militari çi civili sovietici nu putea fi o ocazie de a atrage Afghanistanul
în lagãrut socialist?"6e în declaralia semnatä de Tarakila g ;ai tqza se
specifica, prinfe altele, cä dezideratul principai al noii republici îl
constituie menfinerea rltegntãlii teritoriale, suveranitãlii naf,onale çiindependenlei de stat. De- menflonat faptul cä uniunla sovietic¿ a
recunoscut acest program. "

Lovin*a d" .pr 9l" aprilie 197g, consideratä o victorie a stângii
politice a îngrijorat suA7l çi a ñcut sä creascä interesul americanilor în
regiune' un alt moment important al reraf,ilor sovieto-afghane r-a
_constituit sernnarea, la 5 decernbrie 197g, a Tratatului deî¡etenie.
bunã vecinärate çi cooperare dintre URSS çi noua- 

"¿di"lrãài*afghaná- Tratatul se bazape "solidaritate revolufi-onarä, echitate ãeplå;çi respectare a suveranitälii nafionare, rníegntãf,i teritoriate çineintervenfie în fteburile interne.ale acestorai. î; urti";iuì + urrltalului se menf;ona cä cere douá state "se vor consulta.si cu acordur
ambelor pär,ti vor întreprinde mäsuri necesare în vederea u.ig*-a.ii *"isecwitäf a independentei çi integritäf,i teritoriale ale ambeior_úar€;.7i
Tratatul mai sus menfionat u u.'rui un roi cruciar în evolulia urierioarã arelafiilor dintre cele douä Íäri, p"ttt o .a-i' decembrie 1979, cãnd. a
atacat Afghanistanul, URSS s-a bazatpeacest document.
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Primele mäsuri ale puterii afghane instalate în aprilie l97g
demonstrau cálam era hotärâtä sä se orìenteze spre socialism. Reforma
agrará' s-a accelerat, s-a anunþt scutirea täranilor de datorii fa!ä de
marii proprietan, se introduce divortul çi începe un program de
alfabettzare. Pe de altá parte, liderii afgirani-au haf çi o ,"ri" j" *¿r*i
antipopulare, una dintre acestea, o grurre eroare a administraf,ei raraki,
constituind-o reducerea roluluí institufiior rerigioase, 

"ur, 
,uâuuo mare

autoritate. În acelaçi timp în rnteriårul puterii nu exista o unitate,
arestãrile çi execuflile fiind analoage represaliilor staliniste din uniunea
sovieticã a anilor '30. Drept urmarê, notabilitälile locale, sprijinite de
þrani çi reunite sub semnul islamuiui se aratã totali ostili 

"outúi 
rqglm,

iar în luna martie 1979 oraçul Herat cl o populaçie de cca 200.000
locuitori se opunea pe faþ noului regim.73

Situaf,a pärea cã scapá de sub contol çi Kremlinul începe sä se
teamä cá.þra vecinã se va abate de la orientarea sa socialistä, aceasta cu
atãt mai mult cu cât statele unite, Fakistanul çi china au început sä
manifeste un interes sporit în regiune, fünd, totodatä, ostile regimului
de Ia Kabul. Legãturile dintre cele douä state, dupá cum am alátat, au
fost în general bune, Moscova nefünd niciodatá nevoitä sá recurgá la
presiruri militare penfu a-çi imprme controrur çi, în plus, existau oierie
d_e qahte¡laterale çi intemaflonale care reglenoeãhu reialiile dintre
ele. In pofida acestui fapt, în decembrie 1979, atãtAfghanistanul, cât çi
înt'eaga opinie mondialä avea sä fie surprinsá de interventia milit¿rä a
IIRSS.

Intervenfia militarä sovieticä în Afghanistan (1979)
[r septembrie 1979 N.M. Taraki îçi prezintä demisía din fi,ncfia

de partid çi de stat din considerente de sänãtate çi, la scurt tmp dupä
aceasta este asasinat de cätre ministrul afacerilor externe tlafizullah
Amin.Ta Amin pare sä ducä o politicã nefavorabilã Moscovei,
orientându+e spre puterile occidentale (SIJA, în primul rând) çi spre
chrna, consideratã de politica extemä sovieticä o ameninþre în Asia
cenfralã. "obsesia securitãfii" tIRSS este alimentatä acrrm çi de teama
înaintãrii islamr¡lui spre granifele sale.

73 Jean-Francois Soulet, op. cit.,p.2l3;D. Marcel, Matei c. Hore4 Micã enciclopedie
fi islo1te universalã, Editura lri, Bucureçti, i 993. pp. I 1 - 12.

: .!:l.lr: ínterna¡ionale postberíce. cronoro[ie dipromaticã.r965-rgg0, Editura
Politicã, BucurEti, 1983, p. 420.
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Pentru a înlelege momentul intervenliei sovietice în
Afghanistan trebuie avut în vedere çi contextul social-politic din kan,
unde monarhia pro occidentalä fusese abolitä çi înlocuitá cu un regim
firndamental radical antiamerican, care refinea ca ostatici 52 de
americani, majoritatea oficialitãfi.7t Situa¡a din kan a ñcut ca zona sá

intre în centrul atenfiei atât a americanilor, cât çi a sovieticilor, aceçtia
din urmä îngrijorali de faptul cá la hotarele lor erau deja douá zone
tensionate, China çi kan.

In çedinþle din 17-19 martie 1979, Biroul Politic al P.C. al
URSS çi-a manifestat îngrijorarea faþ de situalia din Afghanistan,
menlionând pericolul pe care îl provoacá China çi Pakistanul în regiune.
Din acestc considerente, s-a decis ca pentru menlinerea securitãf,i
regirurii de sud sä se aloce 10 mil. ruble pregãtirii unor truþe specia1e.76

Lz 1,2 decembrie 1979, Birout Politic, din componenfa cáruia
fäceau parte printre allii, Iurii Andropov, çeful KGB çi Dimiti Ustinov,
ministru al apärärii, a luat decizia de a interveni în Afghanist¿n.77 Tot
atunci s-a hotãrât orgartaarca unei lovituri de stat penfu rästu¡narea lui
Amin çi înlocuirea acestuia cu Babrak Karmal, instalat de Moscova în
fruntea unui nou guvem. Pentru aplicarea acestui plan s-au luat o serie
de mäsuri; astfel, în cadrul operaf,unii "Furtuna 333", unitãfi ale
grupului de comando KGB urmau sä pätrundä,în larä "la chema¡ea
guvernului Karmal". La 25 decembrie ora 15:00, ora Moscovei, trupele
sovietice au trecut granila inhând în Afghanisían, cea mai mare parte pe
calea aerianä. Au fost întreprinse 343 de zboruri, timp de 47 de ore
pentru a transporta 7700 de oameni, 894 de unitäli de echipament
militar çi 1062 de tone furnituri.78 Corpul expediflonar (formaf inilial
din 40.000 de soldaf, sovietici, ajuns la 150.000 în 1985) a ocupat
palatul prezidenfial, împuçcânduJ pe Amin çi pe martorii la asasinat.Te
Imediat dupä aceasta, Fupele sovietice au inû'at în luptã cu for(ele ostile
noului regirn, generând astfel un rázboi civil. Babrac Karmal a anunþt
la radio constituirea unui nou guvern çi "distrugerea maçinii teroriste a
lui Amin çi a protejalilor sãi".80

's Aganu S. L., Iran v proSlom i nastoeaçem (Puti i formî revolulionnogo prolesa),
Nauca, Moscva,p.272.
'o http://www.afghan-politics.org/4./Soviet Arhivee htrn
" Boukovsky Madimir, op. cit., p. 383.
'" Ibiden,p.3M.
7e Pierre Lorrain, Misterioasa ascensiune a lui Putin,EdittraZ,2100,p. 124.
80 "Pravda", 28 decembrie, 1979, p. 4
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La 28 decembrie era datã publícitäçii declaralia noului guvem
afghan în care se menliona cä: "Guvenul R.D.A..., înbaza tratatului de
prietenie, bunä vecinátate çi colaborare din 5 decembrie 1978 a adresat
Uniunii Sovietice cererea insistentã de a i se acorda de wgen!á ajutor
politic, moral, economic, inclusiv militar", iar guvemul Uniunii
Sovietice a satisfäcut cererea pãrlii afghane.*t La 27 decembrte !979,
Kremlinul informase partidele comuniste çi muncitoreçti skãine cä

intervenlia era "temporarái'$i "limitatä", în timp ce KGB îl informa pe
Brejnev în cât timp putea fi ocupatä 1ara.8z :

La 29 decembrie, "Pravda" publica telegrama de felicitare a lui
L.L Brejnev cähe B. Katmal, în care se preciza cá'"în condiliile actuale,
poporul afghan va reuçi sä-çi apere realizânle revolufiei din aprilie, a

suveranitäfli çi demnitälii naflonale".83 Au fost emise çi o serie de
dispozifli conform cárora: "orice insinuare cä noi ne-am amestecat în
afacerile interne ale Afghanistanului trebuie sä fie categorie respinsä...
Când.vorbili despre schimbärile inteme care au apärut în Afghanistan,
sublinia,ti cu hotárâre cä acestea sunt problemele inteme ale poporului
afghan çi, în sprijinul celor afirmate, facefi refer,re la declarafiile
publice aie Consiliului Revolulionar çi la cuvântárile preçedintelui
Consiliului Revolulionar din Afghanistan, Babrak Karmal".sa Este
necesar de precizat faptul cä, în plan intern, invazia era sprijinitã de
personalitã$ din conducerea republicilor din Asia Centralä gi de

conducätorii militari.85
Biroul politic a fost permanørt preocupat de invazia din

Afghanistan çi, ia i7 ianuarie 1980, a iuat hotãrârea de a constitui o
comisie formatá din mernbrii Biroului ce urma sá analizeze çi sã

pregäteascá materiale referitoare la situalia armatei în lara cuceritã.86 La
28 ianuarie 1980, aceeaçi institulie constata câ "au fost pregätite
condilii necesare stabilizárii situaliei în R.D.Afganistan çi Orientul
Mijlocir.l".87

Intervenlia militará sovieticá în Afghanistan a provocat rcactji
dure la mvel intemafional, în special SUA çi Japonia interpretând

8r Rela¡i internalionale postbelice. .., p. 433.
82 Martin McCauley, op. cit.,p.95.
83 "Pravda",29 decembrie, 1979,p. l.
s Boukovsþ Vladimir, op. cit.,p.384.
85 Peter Calvocoressi, op. cit., p. 521.
86 http/iwww.afghan-politics.org/A:/GPSUCC Politbiro decision. htm.
87 http://www.afghan-polifics.org/GCSECRETARY. hfin.
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aceastä acliune drept o manifestare a expansionismului sovietic, o
continuare a doctrinei Brejnev.ç8 Moscova a considerat inilial cá
americanii vor tolera intervenlia (ca çi în can¿I Ungariei çi
cehoslovaciei), ceea ceînfaza inilialä pãrea sä se çi întâmple.Ilterior,
protestele casei Albe au început sä se facä aúte la consiliui de
securitate al Nafiunilor unite, acordul sArr-tr nu a fost ratificat de
cätre congresul su{ s-a instituit un embargo asupra exporhrilor de
cereale cu destinatia URSS, iar jocurile olimpice de la Moscova au fost
boicotate.- Pe lângä acestea, în teren s-a constatat o accelerare
substanfialä a aj_utorului acordat pafüzanilor afghani*.. proclamarea
doctrinei carter*** în 1980 urr"" iä tensioneze çi mai mult relaliile
sovieto-americane. Dupä fazainiliará ainvaziei, douã fteimi din soldalii
ruçi s-au deplasat în sud-vestul Afghanistanului, unde casa Albä îi
considera o ameninfare la adresa kanului çi a Golfi.rlui. Deplasarea
vaselor de räzboi americane spre Golf a însemnat pentru Kremlin
acelaçi mesaj.se

rnvazia sovieticä a stâmit reacfii negative çi tn orient. statutul
9" ry¿ nealiniatã, rezervat afgnanistanritui, 

";;u; ;"b s"mnrl
întrebãrii. Indira Ghândi, prim-ministru al Indiei, s-a pronunlat prompt
q9"tru retragerea trupelor sovietice din Afghanistan,eo iar pakistanui 

çi
China s-au aláturat SUA çi aveau sã sprijine material lupta de partjzani
în rãzboiul civil declançat în Afghanistan.er Fenomenul .,afghai" 

avea,

3:tf."l, sä genereze o schimbare in sistemul relafiilor intãrnaçionale,
uniunea sovieticä fiind etichet¿tä drept agresor gi demonstrând în acest
mod vaienlele unui stat totalitar.

ft;otrnvone, GoldwarEurope,rg4s-rg|g.Aporiticarhistory,London,rggr,p.22.

. Moscova avea sã procedeze la fel 1n anul l9g4 când nu a trimis nici un spãrtiro lajocurile de la Los Angeles. De menfionat cã doar România a încãlcat boicotui
rãsäritean.-- 

þ 3- runi1 1979, cu çase luni înainte de intervenfia sovieticã, adminisfatia carter
atibuise rezisren{ei anricomuniste un ajutor nemilitar în valoare á, ,." ioó.õbì ¿or*i.
P_íerre Lorrain, op. cít.,p. 124.

Pofivit docfrinei carter, Golful persic se considera drept regiune de o importanfã
vitaläpentu SUA.
te Peter Calvocoressi, op. cit.,p.52l.
. ^hjjf _G!lrdi, VneSneja politica Indü, Izbrannîe recii i vîstuplenia, I9g0_19g2...,pp.
10, 19-21, 93, 216-217, 3llt' cito esr cito v mirovii porítike-srovari-spravocinic,progres, Moscv4 19g7,pp.4042.
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considerafii generale privind participarea combatanfilor
basarabeni la rãzboiul din Afghanistan

, Primii soldaçi care au fost mobilizali erau din regiunile asiatice
ale uniunii sovietice, deoarece liderii sovietici considJrau cä factorii
ebric çi lingvistic vor constitui elementele principale ale apropierii între
armatz sovieticä çi cea afghaná. De fapt, lucrurile aveau sã iJo cu totul
altã întorsäturä, deoarece cunoaçterea limbii a favonr.at cazurile de
evadare, de sustragere çi vindere a armelor eæ. în acest context,
conducätorii de la Krernlin s-au reorientat çi penh-u unitäçile militare
din Afghanistan au ibst awfi în vedere ruçii, bieloruçii, ucrainenii çi
românii basarabeni. Aceçtia din urmã, efectuându-çi serviciul militar în
armata sovieticä, au fost implicafi în acest conflict. Numärul tot¿l al
lstitot combatanfl din Repubiica Moldova ce au participat la conflictul
din Afghanistan se estirneazä la 9054 militari, 294 de pãnicipanfl çi-aupierdut viaþ iar alli 208 au rämas invalizi pe via!ã în urma
conflictului." Datfiind acest fapt putem constata cä înff-o a doua fazá a
rãzboiului, componenfa etnicá a trupelor ce luptau în Afghanistan a
suferit modificãri substanfiale. Românii basarabeni aveu., sä cunoascä
în special aceastä fazã a 'räzboiului, Datoritä devotamentului çi
sinceritãfli, românii basarabeni au avut o imagine pozitivä atât în rândul
comandantilor militari, cât çi at soldafilor sovietici de aite ekrii. pe
lângã participarea unui larg contingent de sordali basarabeni, fosta
R.s.s'M' a fost implicatã în conflict çi prin interrnediul r,'or
intreprinderi care produceau articole pentru Ministerul dpãrärü ai
URSS (cum ar ft can¿lfirmei "Mercuriu;).e3

Räzboiul din Afghanistan, ca istorie träitã çi povestitã
Discursul ideologic despre rã.zboi în perceplia comhatantìlor

Presa oficialã sovieticä, cum era çi firesc, avea sä jïstifice intervénlia
sovieticã. în Afghanistan. Intr-un articoi apärut în ,,pravda,, la 3l
decembrie 1979, se afîrma cã "în decursul anilor rgTg-rg7g, guvernul
afghan s-a adresat în repetate rânduri uniunii sovietice 

"u 
*gätoitrtru

de ajutorare, inclusiv militará în conditiile interventiei mllitare a
forlelor imperialiste." Autorul trece în térrirt¿ politi"ã ."""rionar¿ a

/Í^ /-.- -. t 1 f ,tttt) - anuarm ûe tstorte Ura¡ü

et- A¡_hiva Departamenfului Militar Administrativ, Ministerul Apárãrii al Republicii
Moldova,
e3 viorel Patachi, Mircea Druc sau lupta cu urtimur lrnperiu, zalmoxe, Bucureçti,
1998, p. 378.
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administraliei Amin, aminteçte de tratahrl de prietenie çi colaborare
afghano-sovietic din decembrie L978, tar în concluzie afirmä cä "a
reflrza ajutorul solicitat de curând de cätre Afghanistan, ar semnifica o
eclipsare a coiaborárü noastre tradifionale cu aceastã !arä, a lása
Afghanistanul într-o confruntare cu forlele imperialismului care tind sã

limiteze drepturile çi libertãlile poporului afghan".ea
Direoiia principaiä <ie abordare a rázboiuiui afghan în literatura

sovieticá (cu mici nuanle valabilä pânä spre mijlocul anilor '80) avea sá

fi.e trasatä de însuçi L.I. Brejnev, secretarul general al C.C. al P.C.U.S.,
care, îlh-un amplu interviu acordat ziarului "Pravda", combate "munlii
de minciuni" referitor la campania antisovieticá din Afghanistan. În
opinia sa, Afghanistanul suportã un räzboi nedeclarat al imperialismului
çi acolitilor sái. I¡r aceste condifli, fara vecinä cere ajutorul sovietic, iar
Uniunea Sovieticá a avefüzat cä dacä agresiunea nu va înceta, se vor
lua mäsurile necesare. Cum aceste apeluri nu s-au soldat cu rezultate
favorabile, URSS a Tuzt mäsurile necesare.tt Brejnev avea sä faoä
referiri la situa,tia din Afghanistan çi în alte mesaje politice, cum a fost
cazul cuvântãrii de la Alma-Ata când a afirmat: "ca räspuns la
solicitãrile guvernului afghan de a i se acorda ajutor pentu a respinge
agresiunea, noi ne-am îndeplinit îndatoririle în deplinä conformitate cu
tratatul de prietenie sovieto-afghan çi cu Carta ONU. În aceastã privin!á
nimeni nu trebuie sä aibä nici o îndoialä".e6 Astfel, schema propusä de
Brejnev era simplä: Afghanistanui - jertñ a agresiunii irnperialiste -
solicitarea ajutorului sovietic - Uniunea Sovieticá vine în ajutor !ãrii
vecine, Aceste noliuni aläturi de altele cum ar fi "ajutor internaflonal"
au constituit vocabularul de bazá, al Moscovei în vederea justificärii
intervenliei în zË3;*r* 

prezentau pozifaoficialá asupra incursiunii
sovietice, opinie acceptatä çi în cadrul armatei. Soldatul, conform unui
cod nescris, executá ordinele çi se supune acestora, or, mesajul
ideologic oficial, reprezenta, în mod indirect, o directivä de sus ce
hebuia acceptatã în forma sa. Spre deosebire de unitãlile militare de pe
teritoriul Uniunii Sovietice, cele din Afghanistan nu dispuneau de aça
numit¿ "orä politicã" obligatorie. krforma,tiile politice erau prezentate la
aça numitele "peatimeanutki", (cinci minute rezervate orei poiitice),

ea *Pravda", 31 decembrie, 1979,p.4.
') "Pravda", 13 ianuarie, 1980, pp. 1-2.
e6 Leonid ni.i er.¡nru, b"op ui nàs*u este pacea çi socialismul...,p.72.
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care erau plictisitoare, pentu cá foloseau expresiile çablon ce
caracterizan çi discwsul oficialilor. Solda!ü deseori evitau sá le
frecventeze,eT iar în unele unitãli, aceste ore nici nu se fineau. 'Ì.{-am
avut noi acolo când discuta cu politrucul, noi aveam acolo un comandir
de batalion çi el mai mult ne informa... ne spunea cä tot o sá fie bine".e8
De cele mai multe ori, soldalilor li se spunea cã rãzboiul nu constituie
altceva decât un "ajutor internafional"ee sau chintesenþ conflicf¿lui se
putea rezuma la "sá apäräm Uniunea Sovieticã".loo Era vorba, evident,
de "rázboiul de apärare" împotriva .imperialismului american,
pakistanez etc. Soldalii au evitat, însá; sã se pronunle cu nuanle critice
la adresa superiorilor sau oficialilor, fiind bine cunoscutä sintagma
boiçevicã: "Cto ne s nami, tot protiv nas" adicá "Cine nu-i cu noi, este
împotriva noastä".

Imagínørul alteritö!ü çi identitãlíí, Confruntarea Sindromul
afghan a pus în fala soldatului sovietic dilema: a supravieþi sau a ceda,
adicä a fi exterminat ftzic. Aflat pe un teritoriu sträin, ostaçul a trebuit
sä se acomodeze unei noi iumi, diferitã de experienlele lui a¡rterioare.
Una dìn misiunile saie era distugerea adversarului, dar acesta putea fi
oricine: camaradul de luptä, populafia civilä, patnzanä afghani. Mai
muiti fo$ti combatanti aveau sã vorbeascã despre comportamentul
dinhe ofiler çì soldat, care adesea era de la egal la egal, sau despre
trauma lupteior ce putea duce la deplasãri mentale çi putea cauza
diverse räzbunäri. De aceea, forma de adresare "soldat", putea fi
echivalentã çi pentru ofiçeri.

Sovieticii puteau gäsi duçmani nu numai pe un câmp de luptá,
ci çi în rândul populafiei locale. Nu rare au fost cantnle de "ociçenie,"
"de curátire" a aulelor (cátunelor - n.n.) afghane de aça numifi duçmani,
motiwl fiind doar o simplä împuçcäturä. Cei mai aprigi duçmani îi
reprezentau, însã, pafüzanä. Soldatrf sovietic îçi fácea prima impresie
despre ei dupä uniformã (uneori n-o puteai numi astfel) çi aspectul
igienic, fizic etc. Erau îrnbräcafl uneori "ca ai noçtri (sovieticii n.n)
forma...alteori cu un fel de hasa, desculf,, neberberifi...ca duçmanii...
chiar numai de starea lor te speriai. .. când î1 vedei neberberit, descufti-

e7 Interviu cu Victor Ceban.
e8 lnteryiu cu Alioça Ceban.
Ð Interviu cu Alioça Ceban.
loo Interviu cu Victor Ceban.
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închipuifi prin chetrile celea disculf,... noi când îi vedenn ne speriam de
starea lui nu numai sä ne împuçte... Acegtia puteau sä te ia prin
surprindere la orice orã a lopfii, în teren, în munfi. Uneori te puteau lua
prin surprindere la post".lol Din aceste motive se luau rnásuri severe de
pazá, pentu cä în joc era nu numai viala patrulelor, ci çi a camarazilor.
In unele detaçarnente existau çi opt posturi de pazá. "De multe ori ni-o
obstrelit (împuçcat - n.n.) pe noi, ne împuçca çi noaptea din snaþer...
se auzea aça (imi-1ã sunetul - n.n) cum zbtxau gloantele noaptea. Nu
fumam la post".102 Deseori nu se çtia exact nici cine este duçmànul, 'hu
înlelegeai cine cu cine luptä"rot, iar adesea acesta putea fi înarmat cu
arme sofisticate "uneori luam niçte armament cä noi singrrn nu puteam
întelege".lø Necunoaçterea terenului constituia o altã pìedicä în lupta
cu parttzanä. "Ei çtiau tare bine pämântul, aveu podwi sub pämânt, ca
çahta [carierá] çi se vârau sub pämânt çi eçeau cine çtie unde".lOs Aria
de luptä era çi ea durã "...o fost o bandá tare de mulf oameni... cu o
mie de bandili, apoi atuncea în munfl ne-arn luptat".106

Prizonierü de rãzboi. Una din categoriile marginale din armatä
o reprezentau prizonierii. cunoscufui academician sovietic, laureat al
Premiului Nobil pentru Pace, A. Saharov, în "Memoriile" sale expune
pasaje înfiorãtoare referitoare la aceste aspecte. "partizanä cán¡ti
prizoniei, inclusiv ränifii au fost arçi de vii, f;milii de !ärani, cáre i-au
ajutat pe partizani, au fost împuçcate. Desigur, çi partizanii au comis
multe erori. Un reprezetúant al acestora a declarat cä ei nu au
posibilitatea sä-i päzeascã çi sã-i hrãneascá pe prizonieri çi cã, de
obicei, îi împuçcä. Partea sovieticä çi Karmal au refuzat cu obstinatie
schimbul de prizonieri. sunt cunoscute cantn când ostaçii sovietici
încercuif, au fost mitr.qiiali din aer de elicopterele sovietice pentru a nu-
i lãsa sä se predea"r.7. Márfuriile combãtanlilor vizavi åe subiectul
referitor la prizonieri, de cele mai multe ori sunt evazive: .,Eu nu
çtiu...dar çtiu cä unprizioner care o fugit din voia lui el singur spune
cum îi dáda aftomatul, îl punea sä împuçte în armata sovieticã... ttói pe
urmã l-am schimbat cu un glavari bandî (conducãtor de cäpetenie - n.n.)

1ol Interviu cu Fiodor Talpã.
"'I¡terviu cu Victor Botnari.
ro3 Interviu cu Victor Ceban.
loa Interviu cu Victor Ceban.
los Interyiu cu Alio$a Ceban.
106Yr.,

TDM.EM.
r07 Andrei Saharoq Memorií,vol. 2, Editwa Litera, Bucureçfi, 1996, p. 70.
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çi de-arnu el singur ne povestea ce çi cum l-o îmbräcat, sä învele limba
lor cu de-a sila...era rus". Comportamentul sovieticilor cu prizonierii
adversari era dur: "care prindeam aça mai mititei de aiçtea soldali de-a
1or.. .una alta, le fácem nacazatia pe loc.. .omoram.. ." , iar unii "erau
puçi la noi la chiurma (închisoare) în brigadã..."108

Relø{iíle cu øliølü (ørmatø afghanã). Krernlinul ù avLrt legäturi
strânse cu guvernul marionetä de la Kabul, condus de tsabrak Karmal.
Colaborarea era inclusiv militaÈ çi adesea armele sovietice erau folosite
de afghani "tot armamenul lor era de-âl nostru çi bátãruri .. .armament tot
de aista de al nosfu aveau çi ei... numai forma se deosebe cä ei aveu
forma 1or... çi noi forma noasträ Înne armatele aliæe relaflile erau
bune çi erau çi caztn de decorare a soldafilor sovietici de cätre
comandamenului milítar afghan: "Noi ne îrnpácam tare normal.... În
chiçlag, în sat, apoi noi fãrä armata lor nu infam.. .ei infuau înainte çi noi
din urma 1or".110 Legäturile cu populalia civitá. Înrolarea în armatã çi
efectuarea serviciului militar îritr-o þÈ sffiinä avea sä suscite interesul
tinerilor combatanli. Natura, populafa au constihrit elernente de
curiozitate. Cu toate cä erau obligali sä stea mai rnult în rmitã,tile militare,
soldaçii au avut çi ocazii de a intra în legäturi cu populalia civilä,
societ¿tea tadifionalã afghanä läsând impresii vií asupra acestora.
Condifüle igienice läsau de dorit: "...räpänoçi, tare rãpãnoçiu.llr crF*u

sate paçnice, unde nu erau duçmani, noi iatá acolo ulr an de zile am fost la
tocicä çi eram alátr.¡rea cu dânçii çi nu 4m avut probleme. . . intuam în satul
cela, ieçeam... Chiar uneori çi pe jos intram çi nu zice nicã, ne serveau cu
portocale, grenate...deodatä când noi ne-am dus acolo apu...erau
bucuroçi cá noi am venit în ajutor, sä-i eliberãm de taranboy,
duçmani...Era populafie afghanä care tare ghine se purta... femeile
îmblau acolo în paranja dar noi nici nu pre le vederr¡ dacá am stat acolo
în pustiuri. Care a fost aproape de oraç poate çtie mai bine da' eu... am
auzit de lu a$ bäiefi... ele nu lucreazÁ", da' stau mai mult în casä... la
dânçii, dupã tradilia loi... nu se da voie sä inte omul flarä stãpânul casei,
sau färä soldatul afghan...".112

tot lnterviu cu Alioça Ceban.
I09'v.rlDtøem.
tto lbide*-
ltt I¡terviu cu Victor Botrari.
r12 Interviu cu Alioça Ceban.
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Wøça cotiilíønå a combøtanlilor
I. Activitatea în detaçament. Yíala mllitará, presupune noi

nonne de comportament, diferite de cele obiçnuite. Armata
reorganizeazä radical activitatea soldahrlui, totul decurge acum potrivit
unui plan. Spre exemplu, un soldat aflat în patrulä stií la post "...de la
çase seara pânä la ora 12, pe urmä mä duceam çi má culcan¡ mâncam,
dirnineaþ mä sculam la 6-7,la 4, noi la urmä nici somn nu aveam, mã
sculam, mä spälam, mâncam çi curáþm armele. Dupã curãlirea
armelor, scriam scrisori... multe scriem çi nu ajungeu... Ne sculam
dimineaþ, mâncam, ftzireatcá (gimnasticä - n.n.) nu fäcearn, nu era
obligaf,e militarä, informafii poiitice tot nu ñceam, care woie se

antrena cu sportul... tot aça scriam scrisori, la baie, muzicä.0'113'\le
sculam la zareadcá..(înviorare - n.n.), ne spálam, la 6 dimineaþ,la 9 çí
30- lineica (controla sä fii bãrbierit, tuns), dupä asta la zavtrac (micul
dejun), ltoam zattrecul, dupã care, dupä specialitate, çoferü în parc la
remontat (reparat - n.n.) maçini, aiçtilanfi curäþt aftomatul, de gätit una
aita, orujia (arme - n.n.)... cât eram în polc (regiment - n.n.) o
sáptárnânä, o sãptãmânä çi jumätate eram în polc, dacá ne duceam în
reis (deplasare - n.n.), çoferul... specialitatea lui, sä nu calci pe o minä,
sá fii atent la drum... în pehotä (infanterie r n.n.) am slujit... Ajungem
la iocul cutare, ne hodineam:.. bäiefii de-amu se ridica în munçi... çi
noi çedeam la maçini, pázeam maçinile."llo Tof, combatanfii au
confirmat cá pärãsirea unitãlii militare era strict interzisä.

IL Ttmpul liber. Pe lângä activitãfile obligatorii, serviciu de
pazá., antrenamente militare etc. soidahf avea la dispozif,e çi câte o orä
douã de activitate liberä în care, de obicei, s,criau scrisori pãrinlilor,
frafllor, prietenilor sau iubitelor. Misivele aveau în esentá mesajul:
"mult dor din Afghanistan"lls, însä muite dintre ele nu á¡rurgeau la
destinalie, probabil pentru cä erau supuse unui control din partea
organelor speciale. Mulli soldali foloseau timpul liber pentru a
dormi,"o pentru a citt ziare, cär!i, sau pentru a face sport. ,.Mä spálam,
má, trezeam çi ne da figäri, frägeam un ligaret. Luam rnasa..,scriam
scrisori...le ziceam cä-i totul bine çi norrnal, cä eu sînt sänãtos".117 Se

ll3 Interviu cu Victor Ceban.
lla lnteryiu cu Fiodor Talpä.
"" Corespondenta lui Victor Botnari.
ri6 Interyiu cu Aliosa Ceban.
rlt lnterviu cu Vasiie Talpå.
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aniversau adesea çi zile de naçtere unde se cânta la chitará. În unele
detaçamente cu un regim mai lejer se organizau concerte (susSnute de
artiçti ai poporuiui din R.S.S.M., N. Cepraga, grupa "Cascada",
"Goluþâie beretî" $ra.). Este interesantä improvizalia soldalilor pentru a
face luminá seara. În ghizele (cartuçe - n.n.) "se turna motorinä çi cu
patentul se trägea pâná se aprindea".ll8

ru. Condi¡üle igienico-sanitare. Spre.deosebire de soldaçii
aflaçi în bazele militare de pe terito¡iul Uniunii Sovietice, cei din
Afghanistan nu dispuneau de condilii speciale de desfãçurare a
serviciului militår. Drept spaliu de dormit le serveau, deseori, corturile

þuteau sä doarmä ùr ele pânã la 27 soldafi) sau bordeiele.lle Apa
constituia una din marile problemele. Baia era"calalará,,încáIzeai apa
la soare", iar unul dinhe colegi te putea ajuta tumându-fi ceva apä dintr-
rm ceainic. În pofrda acestui fapt, parazilli fäceau, deseori, ravagii în
taberele mililitare. Situaçia avea sä se îmbunätãleascä abia în a doua
jumátate a anilor '80. "Era special baie çi de varä, ruscaia banea þaie
ruseascä - n.n.). De trei-patru zile fäceam baie".120 Erau ráspândite çi
bolile, în special dizenteria.

lV. "Dedovçina"* til.ra. din temele tabu în literaturá (atât
sovieticä cât çi post sovieticä) o constituie abordarea aça-numitului
fenomen "dedovçiná", chiar soldalii evitã sã discute pe aceastã temä:
Nu putem da o definilie completã acestei nofiuri, dar, în linii generale
poate fi consideratá un rnoment de initiere a tinerilor soldafi, o tradif,e
nescrisä de încadrare în rândurile armatei sovietice. "Specific armatei
sovietice... dedovçina în armata a fost este çi o sä fie".l2i Potrivit mai
multor disculii purtate cu foçtii soldafl ai Armatei Roçii, la geneza
acestui fenomen se aflä evenimentele din timpui celui de-al doilea
rázboí mondial. Atunci, fiind înh-o crizä de soldafi, liderii bolçevici
au introdus în luptä çi un contigent de definuli, celor ce se distíng în
luptá, sau vor rämâne în viaþ urmând a li se acorda gratierea.
Condamnalii aveau sä transmitä propriile lor legi çi în sânul armatei,
ietarhizarea" inifierea etc. "Dedovçina" n-a fost sträinä nici
combatanlilor din Afghanistan. "Dedovçina a fost tare asprä, nu çtiu

1r8 Intewiu cu Victor Ceban.
t'n lbiden.
r2o.vladimir Gobjilã.* 

Initierea finerilor soldati.

'2t ILi¿"*-
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cum la altii, euräspund din partea mea, la alçii o fost mai bine...la
început la noi era un bäiet, un moldovan tare aspru o fost cu dânçii, el
cândva o fost master sporta... çi la ciomomazii (reprezentanfii
popoarelor asiatice - n.n.), se anina de dânçii çi îçi bätea joc çi dupä
aceea ei s-au rázbunat: mä bãtea, mã punea la post în locul 1or...
naread (de serviciu - n.n.) la bucätärie... asta primele zile, pãná. ne-am
cunoscut unul de altul".lzz Unii combatanli privesc "dedovçina" drept
un simbol al bárbáf;ei: "în fiecare armatá, este dedovçinä... o fost çi
am îndeplinit... fiincä dacá o îndeplineçti eçti soldat, mai departe, nu
o îndeplineçti, nu eçti..."123 În unele unitãli militare "dedovçina" n-a
fost durä: oose stimau unul pe altul, era mai mititel de-un priz da' avea
stimä... da' nu cu bátái..."r24 Regimul combatanlilor din Af,ghanistan,
în condif,ile räzboiului, n-a generat, totuçi, o "dedovçinä" durå, cum
era canú în unitãlile militare de pe teritoriul Uniunii Sovietice. În
rázboi, în fafa morlii, tofl sunt egali, un glonte râtäcitputând fi atât al
adversarului, cât çi al unui camarad atins în orgoliu. Frica în fala
mor,tii reureçte oamenii, camaradul de luptã, cu care serveçti masa la
prànz, pâná seara poate f,r omorât.

Consecin{ele rãzboiului în qemoria particþ anlitor
Morli, rãnili mutiløli, dispãrufi, dezertori. Orice'räzboi

implicä jertfe umane, iar cel din Afghanistan n-a oonstituit o exceplie
în acest sens. Pentru a menflne Afghanistanul sub influenfa sa,
Kremlinul a fost nevoit sä foloseascã efective de cca 90.000 de
oamenil2s, numärul total al militarilor sovietici ce au fäcut serviciul
militar în zoná cifrându-se ia 620.000, numärui mortilor la nu mai
pulin de 13.500, iar al ränililor la 50.ó00,126 însä acestea reprezintä
cifrele oficiale.

Combatanpi au fost afectagi direct <ie moartea camaraziior sau
de schilodirea fizicã" a acestora. "Timp de un an çi jumätate o murit tei
bäiefl.-. în prizul (contingentul - n.n.) nostru o murit unul din raionur

læ Din motive lesne de înleles nu vom divulga numele combatantului.l¡ Interviu cu Fiodor Taloã.
r2a lnterviu cu Alioça Ceban.
r25 Peter Calvocoreisi, op. cit.,p.522.
''" Farid Maiwandi, The Afghan Jehad în htç// www.afghan-politics.org/Afghan
Jihadtm htp; w. Grau, u.s.Armi, Reitired and Major williamètc., Èeaten by the Bugs
The soviet- Afghan war Experience, în http//www.afghan-politics.orglBeaten by tñe
Bugs The Soviet- Afghan War Experience.htm.

362



ÁTl) - Áø"'nvttl 'fo fatnuia l)-^1X
ev Lùav, .ú Vt etø

Cäuçeni. Prima deplasare, din Uniunea Sovieticä când ni-o dus... îndatä
l-a ucis, s-o suit în mr.rrfl... era tá2bo7".127 Tragedia rázboiului o
constituie faptul cä soarta îfi oferá surpriza de a vedea cum prietenii täi
mor lângä tine." "Prirnul raz cãnd am vánt trup în Afghanistan 1-am
vánú pe Andrei. Era împuçcat îri cap, când l-o adus pe dânsul,
murise... l-o adus sä-çi i-a rämas bun de la bäiefl, era împuçcat în
fnurte, drept îmtre spríncene... çi tot batalionul a început a plânge, jale
era... împuçcau din snaread þuçcá cu lunetä - n.n.), din orujie (arme -
n.n.), saluturi din orujie... l-o adus acasä. Când eram la post, acolo la
tocicã (unitate - n.n.), în munfi, <ie câte ori trecea bätär de asupra, de
atãTea ori era mort... asta dacä nu la o zi,ladouâ, dacä nu la douá, la
trii, da'într-o sáptämânä wèo 7 mor,ti treceau:r.128 tfo, dmp de doi ani de
slujbã au rnurit 20 din I2A. Odatá" o rnurit comandir rota în vertaliot
(elicopter - n.n.)... pe urmä unul s-a podorvit (a fost bombardat n.n.)
unul era cu tot echipajul".i2e Rániti erau çi mai mulli, practic nimeni nu
scäpa, nevátämat. "Care n-o fost rãnit, care n-o fuas fücá, acei care o
fost pisari în çtab (secretari în statul major - n.n.), dar soldafii, çoferi
mäcar çi o micä zgârâieturá au avut."130 Soldalii grav ränif, erau
expediafl în {JR.SS. Mutilãrile, automutilãrile nu constituiau excepfii.
"Din ptostie se ucidea, se împuçcau sã yinä acasä. Era unul... o linut
granata în mânã, multe cazuri o fost 'þo gluposti" (din prostie -
tt.tt.)'.t" "Era slujba la noi tare gre çi woie sä-l trimitä acasä.. -çi-o luat
o granatä s-o întors cu spatele ca sä-i räneascä sä-l timitä acasä. De
comisuit, nu l-o comisuit (eliberat - n.r.), l-o luat çi 1-o lecuit çi o slujit
rnai departe. Mulli bäieli fac aça, primesc scrisori de acasä, alfii care
poate o fost însurali înainte de armatã tot aça. Îi scrie solia de acasä,
iatã, nu pot... çi el se inerva çi... ba ailii se împuçcau çi singuri... tare
multe cazuri de aiste.., unul chiar o luat granata çi o pus-o subfioarä çi
s-o omorât ei singur, <iupä acea i-am gäsit scrisoarea, era scrisä de solia
lui cã s-o märit¿t çi nu poate hái fãrä om".t'2

Potrivit unor estimãri, numãrul soldaflior dispãruli fãrã urmä în
rãzboiul din Afghanistan a fost de 312 (spre deosebire de 3000 de

tt1 Interviu cu Fiodor Talpä
t2t Interviu cu Victor Botnari.
r2e Interviu cu Victor Ceban.
t'o Interviu cu Victor Botnari.
t3t lbiden.
l'2 Interyiu cu Alioga Ceban.
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soldali americani, dispárufi, timp de 8 ani, în conflictul din Vietnam).l33
Regimul dur de cazalmá, þta militarä compactá îngreuna într-un fel
disparilia färá urmä a soldafllor.

O categorie aparte în armata sovieticä o constituiau soldafii ce
dezertaa. De obicei, în aceastä situalie se aflau reprezentanlii
popoarelor asiatice, în special datoriø apropierii lingvistice çi
religioase. "Cum cu dânçii se comportau ghine, care primeau credinla
lor, dar care nu îi bate, îi taie... dacä primeau credinþ lor, în primul
rând cei cu Coranul "Din uzbeci... fugeau... tadjici, tot o
disertau... dar aça din moldoveni nu se auzeau".l35 *¡., numai unul a
fost gi nu doi, acolo nu eram mul!i...o fost çi moldoveni, cine cad la ei
se face toate chestiile çi apoi îl elibereazä, o cántt nu de la mine din
tolâ, dar din anul meu, un arrnean un ucrainean, ei ce au vn¡t sä facä
acolo sä vândä oleacã de produse - came afumutä...I-fau prins apoi s-
au întors".l36

Räzboiul din Afghanistan, datoritä confruntãrilor exhem de
dure care au avut loc, a generat un nurnár mare de victime, atât dintre
soldafi, cât çi din rândul populaflei civile.

Un rãzboì píerdut çì o generø¡ìe frastrøtã.lnvana sovieticá din
Afghanistan extinsã pe durata unui deceniu s-a soldat cu un eçec total
penffu sovietici. Pierderilor milita¡e çi financiare li se adaugá çi cele
psihologice, o generafie de tineri ce aveau sä constate cä au luptat psntru
niçte iluzii, cei mai frumoçi ani din viala lor petecându-i înh-o lume ñrä
sens, violentã, durä. Potrivit unui combatant totul a fost "Gþost... a fost
o prostie. Am venit acasä la 21 anl, calic, invalid de grupa II, cu ce
interes? Cine are nevoie de tine? Era r¡nul Tolea care spuneat pervâe dni
a potom nas zøbudut! (Primete zile, iar apoi ne vor uìta! - n.n)u."'
Autorii Oleg Sarin çi Lev Dvoretsþ constatä, pe bunã dreptate, cã
"astázi, e greu sã gäseçti un veteran afghan în Moscova sau St.
Petersburg care sã mai considere cä räzboiul a fost drept çijustificat, sau
cá trupele n-ar fi trebuit sä fie retrase. Amintirea rãnilor çi a camarazilor

133 S. Ah¡omeev, G. Komienco,. Glazørni marça)a i diplotnata. Kriticeskü uzgleaà na
vnesniu politicu sssR do t posle 1985 goda,Mqdunarodnâe oûroçeni4 Moscva" 1992,p. 25.
134 Interviu cu Victor Boûrari.
13s Interviu cu Alio$a Ceban.
136 lbid"*.
137 Interviu cu Vasile Talpã.
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pierdu{i, însá, e sacrä. Indiferenþ colectivä din rândurile populaliei faþ
de soarta lor, atât în Afghanistan, cât çi dupá întoarcere, a fost o artâ
fädare, vátámätoare nu numai penfuu ei, ci çi pentru naliune însági'1.138
chintesenþ fenomenului afgtìan este cuprinsã în sintagma larg räspânditã
înfe foçtii militåri afghani: "Cine a slujit în Afghanistan sá se
mândreascä, iar cingn-a slujit sä se considere fencit".l3e-

Reíns er!ìa fømilialã çí s o cíalã a co mb øt urutilor, problema
cea mai dificilá pentru combatanlii din Afghanistan a fost çi este
încadrarea lor în via{a de familie çi cea socialä. încorporarea în
armatá a unor tineri de 18-19 ani, vârstä la care se formeazä
caracterul, çi contactul acestora cu o realitate violentá aveau sä
modifice radical arhitectura lor psihicä. "Te duci mai tânär, vii
mai bätrân.rrl40 ee'¡'rr'a greu m-am acomodat... çi ta vorbä m-am
schimbat, chìar çi prietenii çí neamurile rnetre, o prins a plânge,
rnama o chicat în genunchi, la noi în sat se vorbe cä n-am mânä,
cá-s mort... lumea dacä nu çtie... care zice cä am fugit, care zice
cä m-am vândut..."lal

Maturizafi în condi{ii exrreme, foçtii solda{i vor trebui sä
se acomodeze din nou la viafa civilã. În ceea ce priveçte
atitudinea societä,tii fa{ä de aceçtia, se pot distinge trei etape: a)
a simpatiei; b) a respingerii lor ca element exploziv al societáfii;
c) etapa moderatá. În prima etapâ, plasatä ðronologic pâná la
sf*arçitul anilor '80, societatea avea un respect aparte pentru
foçtii combatanfi. Personal am observat statutul deoiebit pi rur"
l-au avut combatanlii sovietici din Afghanistan în comuna
Echimäuli. Oamenii îi priveau cu simpatie, noliunea de
"afghaî" fiind echivalentä cu cea de bãrbafie. Deçi foarte
zgàrcili la vorbä când era vorba de acest conflict (catalizatorul
acestora era deseori un pahar de "voie bunä"), adunau în jurul
lor zeeí de gurä-cascä, donrici sä le absoarbä orice cuvânt
referitor la räzboi. Deseori aceastá stimá purta çi amprenta.unei

138 Oleg Sarin, LevDvoretsk5 op. cit.,p-270
l39n.rtÐtaem
roo Interviu cu Fiodor Taloã.
lal Interviu cu Victor Botnari.
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invidii: "Unii mä invidiau cá, am fäcut Afghanistanul, dar allii
má stimau... preçedintele, cu ajutorul lui mi-o d.at casá în
Saharna, însä mai mult rãu, li era ciudä cã-mi poartã cinstea,,,142

Foçtii combatanli aveau çi unele avantaje materiale çi prívilegii.
La sñrçitul'anilor '80, pe fondul miçcärii de eliberare nationarä în
uniunea sovieticã, au început sä aparã reacfii negative în rândul
oamenilor, îndreptate împotriva veteranilor ,,afghani,,, care aveau sä fie
supuçi unor critici aspre, pentru cã "au primit ordin çi hebuie säJ
îndeplineascâ-.'43 o datã cu refluxul miçceci de eliberare nationalä
foçtii soldati au început sä fie privifi mai moderat în cadrul ro.i"teçii.
combatan{ii înçiçi tind sä-çi apere unele drephri çi previlegii, crunla
fost cazul ocupärü de cätre foçtii soldali afghani a cládirii destinate
membrilor Parlamentului R. Moldova çi grevele de avertisment din fata
Guvemului. În aceastã perioadã toçi comtatançii din comuna Echimãufl,
jud. orhei väd.reinser"tia lor socialã strâns regatá de acordarea unor
locuri de muncá.

Considerafü finale
Dinamica istoricä din perioada postbelicã a fost modelatä de o

serie de factori: revolulia tehnico-çtiiniificã, noua ambian!ä politicä a
lumii, ce a plasat omenirea spre "o nouä configura1ie". Giobalizarea
diverselor probleme çi accortuarea ìlnor proiecte de nivel intemaflonal
au constituit baza relaflilor. interstatale, îrnsã, totodatä, s-a creat çi o
bipolarizare a lumii pe criterii antagoniste. La sfârçitul anilor ,70
omenirea se confrunt¿ cu o gamä complexä de contrasie: pace,rázboi,
capitalism-comunism, brirghezie-proletariat.' politicul a fost adânc
implicat în aceste stäri de fapt, meiodele fünd adesea dure, înglobând çiealea militarã pentru soluçionarea diferendelor. polarizaiea vielii
internafionale a creat o atmosferä tensionatã, caÍe a caractenzat çimentalitäf,le colective. Acestea s-au confruntat cu diverse fluctuaf,i çicor{uncturi 

lental.e çi au stat sub semnul alteritáçii çi identitäfli.
In a doua jumátak a anilor '70, atmosfera de suspiciune dinhe

SUA çi^IJRSS s-a accentuat çi pe fondul creçterii interesului marilor
puteri- În lumea a f.eia au ápírut diverse conflicæ, printre care se
numärã çi cel generat de intervenfia sovieticä în Afghanistan. Aflat în

f-n*o'-i n* ¡i aøai-^*.,-i--^v v r. ûØ, tùJ tt t È ¿ Ør aþ tçv ttúútt tJ {f a

lDtøem.
ta3 Istoricul anl989, Ctriçinäu, Universitas, 1991,p. l9g
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imediata vecinätate çi constituind, potrivit viziunii sovietice, o

lmportantã zonä geopoliticä, Afghanistanul a reprezerfiat permanent un
factor de interes pentru Kremlin, care, însä, pânä la sfârçitul anilor '70
nu a apelat la forfä. In anul 1979, încálcând cadrul traditional al
legäturilor sovieto - afghane, bazate, în principiu, pe o serie de tratate
biiaterale çi internafionale, Kremlinul a pus în aphóare un plan militar
rupt de realitatea politicä. Intervenf;a militarä în Afghanistan a generat
o cnzá' intemafionalä majorä çi o decädere substanlialä a prestigiului
uniunii sovietice, consideratã de acum drept un stat agresor. în ceea ce
priveçte eforh¡rile financiare pe care le-a necesitat acest tâzboi, aoest€a
au adâncit çi mai mult criza social-economicä prin care tecea útti*"u
Sovieticä çi care, ur- firral, a dus la desträmarea acesteia.

Rãzboiul din Afghanistan a mobilizat un segment imporüant al
armatei sovietice în laoa vgginã. Dacä în prima fazá a rázboiului
(sfârçitui anilor '70 - prinid jumätate a anilor 'g0) contingentul de bazä
î1 constituiau militari din fostele republici asiatice (tadjiãi, uzbeci), în
cea de-a doua fazä a rãzboiului un rol substantial l-au delinut sotcaçil
din partea occidentalá a IJRSS (români basLabeni, ruçi, belaruji,
ucraineni). combatantii basarabeni aveau, astfel, sä comunice cu o
lume absoiut shäinä propriei identitäli. Intervenlia militarä pe teritoriul
unui stat sträin, cu condilü geografice particulare avea sä contribuie la
periclitarea imaginii soldatului sovietic, care uûna sä se simtã frushat
de iralionalitatea acestui rázboi. Putea fi oare vorba de un rázboj
patriotic? Dacã da, atunci de ce pe teritoriul unui stat strãin? Mai mult
decât atât, adversarul din teren avea sä fie însãçi populalia acestei !ãri,
separatä în douä tabere rivale. conceptul de "ajutor internafional",
utllizat dupá lovitura de stat bolçevicá din octombie r9r7, nu mai
corespundea rafiunilor poiiticii intemationale de la sfârçitul deceniului
al optulea.

În ceea ce priveçte kagedia combatanfllor soyietici în
Afghanistan, aceasta poate fi rentmaá la sugestiva constatare-
concluzie a veteranului basarabean victor Botnari: ,,cine a slujit în
Afghanistan sã se mândreascä, cine n-a slujit sä se considere fericit...',

Lista martorilor:
1. Botnari, victor- nãscut în anul 1967 în comuna saharna, jud.
orhei. Nafionalitatea: român. studii: çcoala medie profesionalá tehnicä
(mecanic). A efectuat serviciul militar în anii 19g6-19gg. Functia
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militarä în armata sovieticá din Afghanistan: genist. Decorat cu
"Krasnaia Znamea" ("Drapelul Roçu"). Invalid de gradul II. Data
interyiului: t2 apnlie 20Q1.
2. Ceban, Alioça - nãscut în anul 1966, îri comuna Echimäufi, jud.
Orhei. Nafionalitatea: român. Studü: çcoala medie profesionalä tehnicä
(mecanic). A efectuat serviciul militar în anii 1985-1987. Funcfia
militará în armata sovieticá: çofer. Data interviului: 14 apnlie 200I.
3. Ceban, Victor - näscut în anul 1967 în comuna Echimáufi, jud.
Orhei. Nafionalitatea: român. Studü: çcoala medie profesionalä tehnicä
(mecanic): A efectuat serviciul militar în anii 1985-1987. Func,tia
mjlitará în armata sovieticä: çofer. Data interviului: 10 aprilie 2001.
4. Gobjilä, Vladimir - näscut în anul 1963 în comuna Echimãufi, jud.
Orhei. Nafionalitatea: ¡omân. Studii: çcoala medie profesionalá tehnicä
(çofer). A efectuat serviciul militâr în anii 1985-1987. Funcçia militarä
în armata sovieticã: lunetist ia antiaerianä. Data intervi¡fui: 3 noiembrie
2001.
5. Talpá, Fiodor - näscut în anul 1965 în comuna Echimäufi, jud.
Orhei. Nalionalitatea: român. Studii: çcoala medie profesionalá tehnicä
(mecanic). A efectuat serviciul militar în aníi 1984-.1986. Funclia
militarã în armata sovieticä: çofer. Data interviului: 13 aprilie 200i.
6. Talpä, Vasíie (fratele lui Feodr Talpä) - näscut în anul 1969 în
com. Echimáufi, jud. Orhei. Nalionalitatea: român. Studii: çcoalä
profesionalä tehnicä (mecanic). A efectuat serviciul militar în anii:
1987'1989. Funcfia militarä în armata sovieticä: çofer. Data interviului:
3 noiembrie 2001.

THF AFGHÄNISTAN WAR (1979-19S9) TO Tm
COMBATANTS'MEMORY. THF' CASE OIi THN',

PARTICIPANTS F'ROM ECHIMÃUT VILLAGE, IN ORHEI
COUNTY, MOLDAVIÄ

The post-war world's history has been touched by a series of
factors: the technical-scientific revolution, the new world's political
configuration, and the cold war. By globalizing issues and carrying
out certain projects at an international level, a basis to interstate
relations has been built, Moreover, there has been created, at the
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same time, a world bipolarity based on antagonist criteria. In the late
'70s, mankind was confronting a complex scale of contrasts: peace-
w ar, capir'a1ism-communism, bourgeoisie-proletariat. The political
aspect was deeply implied within all these, sometimes throughout
rough methods, and military force seemed to be one of the solutions
that could solve the disputes. During the second half of the '70s,
tension between USA and USSR increased; the Great powers'
interests in the Third world increased also, so that certain conflicts
arose, such as the one generated by the Soviet intervention in
Afghanistan. Due to its close vicinity to USSR and being an
important geo-political area, Afghanistan was al1 the time situated
within Kremlin's interest area. Nevertheless, the iatter didn't use
force till the end of the '70s. In 1979 Kremlin applied a military plan
that had absolutely nothing to do with the political reality. The
military intervention in Afghanistan generated a major international
òrisis and a substantial decay of the Soviet Union prestige. The
soviet union was now considered an aggressor state. The financial
efforts that this truar consumed deepened more and more the social-
economical crisis that the soviet union was passing through, finalty
leading to its dissolution.

The'War in Afghanistan mobilised an important section of
the Soviet army. If during the first war phase (the late i70s - the
eariy '80s) the basis contingent consisted in soldiers from the Asian
ex-republics (Tajiks, Uzbeks) during the second one the role of the
USSR's occidental-area soldiers (Romanians from Bessarabia,
Russians, Byelorussians, Ukrainians) increased. The Bessarabian
combatants encountered an absolutely unlrrown world to them, on a
foreígn state's territory that had particular geographical conditions,
all these affecting them deeply. The tragedy of the Soviet
combatants in Afghanistan may be resumed by quoting Victor
Boûrari - a Bessarabian veteran - who concluded: ,,Those who
served in Afghanistan should be proud of it, those who didn,t should
consider themselves happy. .."
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