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çi rezistenlã în memoria individualã

IonXENOFONTOV

VIATÄ COTIDIANÄ A COMBATAI\ITILOR BASARABENI

îN nÃzeoilrr, sovrETo-ÀFGITA,N (19?9-1989)r

'o...care n-ofo,st rãnit, care n-o trasfricã?
Acei care aufost pisari (scribi - n.n.) în unitate, în rest...

côt de cât o micã zgârâielurã toli au avztt..."

Victor Botnari, veteran al rázboiuh¡i din Afghanistan

Consideraf ü inft oductive

Drept unnare a intervenliei militare în ,A.fghanistan (decembrie

1979) Kremlinul a mobilizat efective de cca 90.000 de oameni pentru

menfinereazonei sub influenþ sa. NumãruItotal al milit¿rilor sovietici

ce au efectuat stagiul în lara vecinä se estimeazá la 620.000 persoane,2

dintre care 9.054 au constituit-o militarii din Republica Moldova.3

Activitatea participanlilor basarabeni la rãzboiul sovieto-afghan, parte

componentä a contingentului din cadrul armatei a 40-a, cât çi a unor
structuri speciale (KGB, spre exemplu), deschide noi posibilitãçi de

studiere çi analizä a aça-numitului "fenomen afghan".

I Unele aspecte teoretice (contextul politic çi miliør) çi memoralistice ale
räzboiului sovieto-afghan au fost expr¡¡ie de noi: Ion Xenofontov, Rãzboiul
din Afghanßtan în memoria combatanlilor Cazul participanlilor din comuna
Echimãuli, judelul Orhei, Republica Moldovä,în "AIO - Anuarul de Istorie
Oralä", IIi, Cluj-Napoca, Presa Universitarã Clujeaná,. 2A02, pp. 334-369;
ldem, Tercarea afghanã,în "Clujeanul-,2001,nr. 8l, pp. 3-5.
2 Peter Calvacoressi, Politica mondialã dupã 1945, Edilia a Vil-a, traducere
de Simiona Ciauçu, Ed. Alfa, 2000, p. 522; Rager Faligot, Rëmi Kauffer,
Istoria mondialã a sewiciilor secrete, Traducere çi note de Gheorghe Pienescu,
Editura Nemira, 20A2, p- 149; Farid Maiwandi, The Afghan Jehad, în hnp#
www. Afghan-p olitics. org/Afghanj ihadtm htp.
3 Potrivit datelor din Arhiva curentã a Ministerului Apãrärii din Republica
Moldova, Departamentul Militar-Adminisfativ.
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În literatura sovieticä, subiectul privind viafa cotidianã a
combatanlilor în Afghanistan a fost expr:s într-un mod sumar. soldatut
sovietic era prezentat drept un ajutor fidel al poporului afghan pentru
dezvolta¡ea economiei (sic!) de parcä pentru aceasta era nevoie de
prezenþ unei armate. Spre exernplu, îa una din culegerile publicate la
Chiçinäu în anul 1985 se relateazá despre plutonierul Mostov çi
camarazii säi din Afghanistan care "au efectuat diverse activitä1i: au
ajutat sä construiascá çi sá repare, au aprovizionat cu tehnicá, materiale
de construcfii, pesticide... Si rnárfuri de primá necesitate pentru
gospodäria säteascã din fl¡y"tt" chiçlacuri".a S-a încercat, totodatã, sã

se echivaleze imaginea soldatului ce-çi efectua serviciul militar pe
teritoriul Uniunii Sovietice cu acel din Afghanistan.s

În studiile publicate dupá desftãmarea URSS, s-a evidençiat
iaptul cä soldafii sovietici nt¡ aveau nivelul necesar de pregätire teoreticä

çi practicã pentru a face fa1ã situaçiei beligerante din pra vecinä.6

Bazându-ne pe o gamá variatá" de izvoare istorice
connplernentare märturiilor participanlilor basarabeni la rãzboiut din
Afghanistan (înregistrali de autor pe suport audio çi chestionare, fond
personal), memorii publicate, documente edite çi inedite etc., dar çi de
investigafiile din literatura de speciaiitate, ne-am propus drept obiectiv
cercetarea activitãçii cotidiene a combatanfilor din Repubüca Moldova
în conflictul militar sovieto-afghan.

Instrucfa în unÍtatea militalã
Mobilizarea armatei sovietice în Afghanistan a pre$rpus o

pregätire specialä a combatanÇilor, atât ideologrca, moralä, cât çi fizicä.
Aspectul dat a reprezentat unul din mobiiul activitã1ii ofiçerilor, iar
tinerii militari aveau sá primeascá instrucliuni speciaie în unitatea

a Sciasti armeschih dorog,Chiçinev, Cartea Moldoveneascã, 1985, p. 45.
s Afganista,n: boriba i sozidanie, Moscva, 1984, pp. I i 3-1 14.
ó Oleg Sarin, Lev Dvoretsþ, Rãzboi contra speciei umane. Agresiunele uniwii
Sovietice împotriva lumii, I 9 I 9- I 9 89, Ed. Artet,'ì997, pp. 245-27 A; Nicolas
IVerth, Istoria Uniunii Sovietice de la Hruçciov Ia Gorbøciov, Bucureçti, Ed.
Corint,2000, p. ll9.
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Rõzboi çí rezisten!ä în memoria individuaiã

militarä (poligon, unitäfi specializate, serviciul de carantinä etc.),
instrucliuni considerate drept "cursuri ale tânärului ostaç".

În mod convenfional, evidenliern douã etape ale instrucfi.ei
militare: în prima etapã, procesul de pregätire prernilitarä se desfãçura
pe teritoriul uniunii sovietice, în mare parte sub forrnä teoreticä, iar în
a doua etapã tinerii aveau sä-çi intensifice activitatea miiitarã în
Afghanistan, unde pregätirea teoreticã avea sã fie însofitá çi de
experienþ durã a rázboiului.

Termenul de insti.uire în URSS a tinerilor ostaçi varia într_o
perioadä de timp cuprinsä între douá säptãmâni çi trei-çase luni. De
obicei, viitorii combatanfi ce urmau sã-çi efectueze stagiul militar în
Afghanistan erau localizafi în partea asi aticá aþni -Açhabad, Taçkent,
Termez, Kirovograd etc., centre localizate în aça fel încât amintesc,
înh-un anumit mod, de condiçiile geografice ale Afghanistanului.

Instruclia militarã, în plan ideologic-politic, era susþutã de
cätre'þolitruc" - ofifer ce susfinea säptìimânal 'þeatiminutca" (..cinci
minute') - furnizând inforrnalii despre politicá internã çi extemã çi
expiica soldalilor contextul politic çi militar al rázboiului.
"Politinforrnaçia era la un nivel superior... erau puse punctele pe: dacã
noi nu ocupäm Afghanistanul atunci era sä ocupe statele unite, adicá
ceea ce era logic çi al doilea cä noi ajutám poporul". (Iurie cociaçi)
Pentnr foçtii militari sovietici imaginea mentorului politic se prezintã
în felul urmátor: '?olitucul avea o putere mare. o datä în sãptãmânä
ne fãcea çedin!ã, ne explica situalia internafionalá, sau cât e de
importantã prezenþ noasträ acolo, cât e de greu de luptat, ei spuneau
cã majoritatea erau angajafi ai amsriçanilor-. @adu B.) *Ofrferul_

instructor ne spunea cä trebuie sä fim pregätif; pentru orice condiçii de
extremä çi sã putem folosi ra perfeclie arma, pentru cä are sã ne prindä
bine". (constantin Negruþ) "politrucul la noi era foarte räu,,. (Ghenadie
Panainte) '?olitrucul ne spunea cä americanii au întâ¡ziat cu o orä dupã
ruçi" (Nicolae Medvejonoc) sau "despre conflict arn fost informaçi de
cátre comandanfi"- (Ion popa) "Ei spuneau cä este un rãzboi drept, de
apárare". (Ion sârghii) "poiitrucul vorbea de <ajutor intemalionab>.
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De fapt nici ofrçerii nu cunoçteau adevárui, ei erau sub influenta
politrucului". (Vasile Novac)

Au fost çi alte metode de instruire a tinerilor ostaçi pentru
räzboiului sovieto-afghan, concretÞate în prezentarea emisiunilor TV,
afiçarea posterelor çi räspândirea materialelor de propagandä". (Vasile
Jomicu, Vasile Novac, Vladimir Gobjilä) Unele unitäçi militare
dispuneau de televizoare: "Pdveam ernisiuni sovietice despre
Afghanistan. Era interesant sã priveçti contrastui. La televizor
demonstrau una, iar realitatea de pe teren era alta- Diferenþ era ca
între cer çi pämânt. Minciuni, minciuni grosolane".T .'Atât în llniunea
Sovieticä, cât çi în Afghanistan, agitafia decurgea la tot pasul,
pretutindeni erau lozinci cu inscripfla cä apäräm hotarele de sud ale

1ärii". (Slava Ráducan) Sugestii instructiv-educative erau prezentate çi
în broçura,l mintirea ostasului-internalionalist sovietic", care constituia
"cartea de cãpätâi" a tinerilor combdtanf; din Afghanistan: "Cstaç al
Armatei Sovietice! Patria fi-a încredinfat o rnisiune importantã çi de
onoare - sä acorzi ajuror internafional poporului prietenesc din
Afghanistan... Mii de insurgenli, înarmafi çi pregãtiii în exterior,
formaliuni militare sunt exportate pe teritoriul Afghanistanului.
Imperialismul, împreuná cu acoliçü säi au declançat un adevärat r-azboi

nedeclarat împotriva Aghanistanului revoluÇionar. Ajutorul dat
împotriva acestei agresiuni reprezintämisiunea de luptã care !i-a dat-o
guvernul pe teritoriul Republicii Democrate Afghanistan, ca sá
îndeplineçti cât mai bine datoria militarã, trebuie nu numai sã-1i
îmbunátãfeçti în permanent pregãtirea miütarä, ci sá cunoçti bine lara
în care te afli, sã respec{i poporul ei, tradifiile çi obiceiurile acesteia.
Tu hebuie sã cunoçti istoria afghanä, cultura, economia çi politica".s

7 Interviu Sergheia Romanova s readovam zapa.savozdusno-desantnah voisc
spetialnonogo naznacenia Sergheem Dubko: "Nas gotovíli c glubinnoi
razvedke..." ili "cîo uvidel g-uppuiot ne jile¡i"-htvp:llwww.hro.org/editions/
kartal w24-25ldubko.htm
8 Pameatca sovìetscomu voinu-internalionalistu, f. a. e.,p.3.
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Astfel, tinerilor li se prezenta imaginea unui focar de conflict çi a forfelor
care îl genercazâ. Se punea un accent deosebit pe patriotismul sovietic
ce invoca apärarea hotarelor de sud ale !ãrii. Pentru a fr pregätifi sã

lupte în Afghanistan, combatanlii trebuiau sã cunoascã çi aspecte din
istoria sau politica acestei !ãri; de altfel, în continuare în schila
nominalizatã se prezintã nofiuni generale despre Afgtrenist¿n, inclusiv

çi structura ierarhicã a armatei aliate, harta geograficã a !ãrii etc.

Soldaçü utmau o pregätire militarã ce avea sã constituie baza

moral-psihologicá a acestora într-o larä beligerantá: "Erau ideologic
bine prelucrafi... dupä çcoala de pregãtire veneau soldafi relativ bine
pregatifi... n-a fost probleme cu pregátirea psihologicá a soldalilor, cã
n-a putut mergela a|zc, arefiizat sä se ducä în misiuni". (Mihai Valera)
'T{e pregáteau moral din timp". (Vasile Novac) "Era o ideologie bine
pregätitã çi un nivel de patriotism destul de înalt, în anii aceea era o
problemä în societate: cä tinerehrl nu este în stare de nimic, cã acei
veterani de rãzboi care au trecut prin greutálile räzboiului mondial au
aruncat o replicã destul de serioasã". (Vladimir Furhlná) S-a mizat pe
nivelul de pregätire a ostaçului în plan ideologic, psihologic çi moral.
Totcdatä, a fost çi o frustrare a tinerei generafli cá nu s-a näscut în
perioatia celui de-al doilea räzboi mondial, ca sá se remarce prin fapte
de vitejie. Este de specificat faptul cã elita politicã de la Kremlin furosso
modo constituitã din genera{ia a heia) a prornovat pâná la nivel de cuit
ai doilea räzboi mondial.

Pe de altä parte, ostaçii studiau discipline militare,e cursuri cu
înclinafii speciale,l0 erau antrenali pentru a obfine unele priceperi çi
deprinderi în privinla utilizãrii tehnicii mílitare çi a pregätirii frzice:
"Tehnica era complicatä çi cu 7-8 clase nu aveai ce face, erau necesare
anumite cunoçtinle, de aici çi instrucfiuni militare speciale", (V.Dm
Kvaçin) "Primeam anüenamente grele, ne pregäteau pentru räzboi,',
t v""il' Bätrân ac, suntem internalionaliçti. amintirile rãmân neçterse, în
"Via{a Satului*, 1988, ll augus! p. 2.
r0 A¡a Manole, Cruciadø afganã, Chiçinäu, Cartea Moldoveneascä, 1991, p.
86.
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(Vasile Novac) "înrráþm arrnamentul". (Vasile Jomica) "Am ñcut
instrucliuni militare o luná de zile în K.G.B. - trupele securitã1ii. Ne
învälau sä împuçcãm din automat, jumätate de zi împugcam, ca sã ne

obiçnuim cu împuçcäturile, ne înválau cum se pun curse... o lunã de

zile am stat Si ne-am jucat de-a räzboiul, am împugcat care în unul care

în altr¡l cu cartuçe oarbe". (Vasile Drufã) "Un prieten de-a lui frate-
meu îmi povestea cá la ei erau tot felul de exercilii: erau antrenafi sä

rnânuiascã <armele albe>> sau trebuiau sä se apere de mere, ctu-e erau

an¡ncate în ei. Dupä o perioadá de pregäiire merele au început a fi
înlocuite cu pietre. Astfel, wând-ne'¡rând încercai sã te eschivezi, nu-
i plãcut sä primeçti o piaträ de aia în frunte". (Sergru Goiub)

Mai mult decât atât, pentru a face faþ condiliilor speciale

(evident cã din Afþhanistan) solda,tii erau supuçi unei alimentafii proaste

çi trebuiau sá reziste la sete: "Aveam uûDåtorul regim: dimineaþ - ceai

çi peçte roçu cu pâine neagrã îmbibatã cu nisip, la prânz serveam - borç

(ciorbá - n.n. ) cu pe$te roçu çi cartofi - piure cu peçte roçu iar seara -
peçte roçu cu ceai. De ahrnci nni s-a dezgustat peçtele cä nici acum nu-

l nnãnânc". (Nicolae Medvejonoc) "fugeam vreo 10-15 km çi când

veneam îi spuneam superiorului: Domnule sergent, dafi-mívoie sã beau

pulinã apã,însá el nu-mi perrnitea". (Oieg Casiadi)

Astfel, însumând cele expuse rnai sus, putem concluziona cu

afirmaliile generalului V.I. Va¡ennicov, (înultimii patru ani ai rãzboiului

a condus grupa operativã a Ministerului Apárãrii URSS din
Afghanistan): "...în cadrui Forlelor Arrnate se acordã o atenf,e mare

pregátirii fizice çi moral-psihologice a contigentului... Soldatul,

sergentul çi ofrþrul trebuie sá aibã capacitate de a face fa!ã greutáfilor,

situafiilor excepçionale, ei trebuie, conform spuselor militarilor, sä-çi

asurne riscul"-rr Cel puçin acesta a reprezenlztdezideraisl conducätorilor

militari sovietici.
Menlionãm cä tinerii militari, de oele mai rnulte ori, nu

cunoçteau faptul cá sunt pregãtili pentru a lupta în fara vecinä (cu

rr Afganistan: podvodea itoghi, în "Ogon,ç", nr. 12, 1989, p. 3l

16t



Rãzboi çi rezisten!ã în memoria individualå

exceplia recruçilor ce depuneau cerere în acest sens): "Când am ajuns
în Termez, se vorbea cä, probabil, vom fi duçi în Afghanistan, dar noi
nu eram siguri de asta. Din discuçii am aflat cä toli care sunt pregätili
acolo sunt trimiçi drept carne de tun în Afghanistan. Eram acolo în
poligon 22 de bãie1i din lvtoldova? care am fost expediali în
Afghanistan".i2 'l'''Iu ne-au spui cã vorn pleca în Afghanistan". (Radu

B) "Într-o searã ni s-a spus: Bãieli rnergem în Afghanistani". (Nicolae

Medvejonoc) 'Ì.[ouá nici ûu ne-au spus eã ne dlrc în Afghanistan. .. ne-
au spus cä ne duc în R.D.G. sá slujim... ne-o spus cã zburäm în
Germania".(Victor Botnar) Cursurile de instrucfie militarã din Uniunea
Sovieticã erau, însä, atât de grele 'Încât ne-am bucurat cã vorn pleca în
Afghanistan". (Vasile Novac) În pofida instrucçiei, tinerii ostaçi au avut
o pregátire insuficientä "pentru a flr bägali în foc, dincolo de
Amudaria",l3 într-o comunitate ostilã oricãrei intervenfii armate.

În cea de-a doua etapã a instrucliei - în Afghanistan - ostaçii
erau pregätili pentru însuçirea teoriei çi, mai mult, a practicii militare:
"Înü-o luptã adeváratä din Afghanistan, çi nu în una de instruclie mi-
am cälit caracterul".ra

Propaganda sovieticã prezenta în felul urmätor modelul
instuctorului-poiitic din Afghanistan: "IJn ofifer-instructor politic are
întotdeatma mult de lucru. Trebuie sá fie inforrrat despre toate: dacã
ostaçii sunt sátui, dacä s-au odihnit, dacä primesc în mod regulat scrisori
de acasä. În Afgnanistan asernenea griji sunt rnult mai multe. Dar ostaçii
trebuie sá reacfioneze în abnosfera de þtä. Prin aceasta aûl spus
totul".rs Realitatea de.pe teren çi specificul ñrncçiei exercitate în armatä,
avea, însä, sã eclipseze din "lecçiile de educatie" ale politrucului. $oferü
le frecventau mai ra¡: "noi eram mai mult pe teren, deci nu çtiam ce

t2 Ilie Lupan, Rãzboiul din Afghønistan a fost mai mult decât o crimã
internalional ã, în "Literatura çi Arta", Ig9l, Zl februarie, p. 7.
t3 llieLupan, op.cit.
ta Confesiunea veteranului Anatol Bârcq Vezi: Ana Manole, op. cit.,p. 134.
ls G. Cojemeakin, ^lcr¡soare din Afghanisîan,în..Tribuna", tÞgg, nr. lg, p.
22.
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spunea... referitor la conflicf'.¡6 Privitor la situaçia arrnatei sovietice

din Afghanistan jurnalistul rus Vladimir Snegheriov a specificat
urmátoarele: "Am fost de mai multe ori în mai multe secfii politice ale

armatei, când erau conduse de diferili çefi çi þ minte bine cá perturbarea

aünosferei ierarhiei bine instalate aici era de neconceput, excepfii fiind
doar cazuriie când veneau mai-marii ¡iin Moscova. Armata era bântuitä

de tâlhãrii, alcoolisnn, narcomanie... Instnrctorii-politici erauînconjurali

de un strat mare de hârçoage çi îçi cãutau de treburile ior, iar armata de

ale sale. Nu era o legãturá organicä între ei".r? Funclia de instruire

avea sã fie exercitatá çi de alçi ofi1eri. 'T.{-am avut noi acolo când discuta

cu politrucul, noi aveam un comandir de batalion çi el rnai mult ne

inforrna".(Alexei Ceban) Unii superiori rnilitari considerau cá la ¡ãzboi

"soldafi¡l nu trebuie jelit, ci pásh'at". Activitatea soldatului pe teren era

consideratã drept una utilã çi instructivä: "Punerea soldatului la sãpat

trançee echivala cu tendinfa de a-i päsfia viaÇa. A fost un caz când s-a

pus o cursá. În mome¡tul când noi lucram asupra acestui proiect au

început sá cadä niçte proiectile, în acest mornent au intrat în groapã

atãt de bine cã nu-i puteam scoate de acolo, de fricá çi-au gãsit loc".
(Madimir Furhlnä)

Acei combatanli care aveau sã-çi efectueze serviciul nnilitar în

unitäf,le speciale din Afghanistan aubeneficiat de o pregätire deosebitä.

Sergiu Vlädicescu, pazá de corp în trupele de elitã ale ar-matei sovietice,

dupä aproximativ patru luni de instrucliuni în URSS, avea sä mai

efectueze o pregätire suplimentarä de zece zile în Kabui: 'T{e învãlau

limba, pânä acum çtiu cum sá salut. Asalumalenca... buhu'buhw ceai -

vreli ceaî? Miroboni - bine ali venit... pot n'umãra... eu armata am

ftcut-o în haine civile, lucram în spatele inamicului, celula noastrá

militarã era constituitá din 7-8 oameni, dintre ca¡e comandirul (avea

grad de colonel sau grad mai superior), loc{iitorul lui, dci traducãtori

16 Interviu cu Ion Popa.
17 David Gai, VL Snegheriov, Neizvestnâie strani!î neobeavlennoi voinî, ìn
"Perspectivî", I991, nr. l,p.72.
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(de origine tadjicä sau uzbecã), operatorul de stalii (era tot ofiçer) çi
bodyguardul cu çoferul". (Sergiu Vlädicescu)

Pregätirea teoreticä çi practicä a ostaçilor, parte coûlponentã a

stagiului militar, a constituit un element substanfial al activitä1ii din
armatã. S-au depus eforruri din partea superiorilor militari de a crea

viitorilor participanfi la råzboiul sovieto-afghan anumite condilii de

cunoaçtere a aspectelor militare, de supravieçuire fizicä în situaçiile
excepfionale çi de a institui obazâpsihologicä çi ideologicá. Cu toate

acestea, pentru mai mu$i soldali tr.neri, ruperea, prea bruscá, de la
'lealitateapaçnicä" laaltá extremã avea sä Eenerczediverse probleme

de adaptare pentru contexhrl specific al rãzboiului din Afghanistan.
Luptele
Moscova a hiperbolizat consecinlele victorioase ale

operaliunilor militare sovietice. În acest contex! referindu-se la corelaçia
armatá-politic, jurnalistul rus Mihai Leçinskii, "cronicarul oficiai ai
rázboi sovieto-afghan" afirma: "Alrnata a fost o marionetä în mâinile
politicienilor rnoscovili çi cei din Kabul. Cu armele se poare hotãrî
orice, considerau ei. Au hotärât, spre exemplu, ca în provincia Herat
sá stabileascä puterea populará. Se dädeau instrucliuni Statului Major.
Se rnobilizeazáwtregiment sovietic çi aiialii afghani, care, de obicei
rnergeau în urmã (la <curãfirea> localitälilor acestora, de obicei,
regimentul constituia avangarda - n.n.). Distrugem tot, punem drapeiul
guvernului din Kabul, apoi ne întoarcem în Kabul. Ofiferii înleleg cá
toate acestea suntniçte iluzii, mâine se vorîntoarce duhurile (adversarii
- n.n.) çi vor reduce lazero toate cuceririle noastre. politicienii sunt
mullãmi1i, ei deja au raportat faptul cä "Triumfirl puterii populare în
Afghanistan este îri desñgurare".rs Guvernul din Kabul avea zub control
oraçele çi principalele artere de infrastructurá. Majoritatea locaiitãlilor
sãteçti se aflau sub controlul consiliilor islamice ale mujahe<iinilor.le

" "J"*r"lirt'' , nr.2, 1,991,p.7.

'e V.G. Safronov, Afganistan: itoghi i vâvodî. Cac ãto bãlo,în..Voienno-
istoriceschii jurnal", 1990, nr. 5,p.67; Ion Loghin, De la rõzboiul civil la
rãzboiul de apårare. Bãtãlia pentru Afghanßtan,în"Dosarele Istoriei", nr. 2.
2000, p. 54.
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Astfel, la sËrçitul anului 1983, din cele 286 cent'e admrnistrative ale
Afghanistanului, doar 35 erau sub controlul guvernului de la Kabul çi
124 pafiial. Kremlinui, însä, afirma: "contextul militar-poiitic din
R.D.A. este favorabil" çi "din cele 286 judele çi sectoare sunt eliberate
206-.20 În provincia Hany din sud-vestul tárii, în martie 19g5, din
cele 3.018 chiçlacuri, oficial se considerau eliberate doar 438 (I4%),
cifra includea çi localitãçile rurale pärásite de populafie sau complet
distruse.2t Este de specif,rcat faphrt cã numár¿l adepfilor partizanilor
afghani a fost în ascensiune. Astfei, dacã în anii 1981-1983 nurnárul
mujahedinilor constituia cca. 45.û0C, combatanfi, în anul i986 era de
150.0û0 persoane. For{ele militare sovietice din Afghanistan erau
formate din 400.000 persoane (dinne care 100.000 - soldaçii çi ofiferii)
care aveau sub control doar 23Ya din teritoriui Íãrii.

În pofida faptuiui cã nu toli soldalii din contingentui Armatei
a 40-a au participat la operafiuni militare de arnploare (þea de specif'rcui

fuacfiei ocupate în armatã, dizlocarea unitälii militare), contextul
conflictului çi-a läsat o arnprentä deosebitá asupra vie{ii cotidiene a
participançilor sovietici la rãzboiul sovieto-afghan: "...care n-o fost
ränito care n-o tras fricä? Acei care au fost scribi în unitaie, în rest-..
cât de cât o micä zgârietr:rä toli au avuf'. (Victor Botnar)

Spre deosebire de experienþ altor conflicte arrnate duse de

Uniunea Sovieticã (rázboiul civil [I9I8-192I], al doilearázboi mondial

|941-19451), rãzboiul din Afghanistan s-a desfäçurat sub aspectele

sale specifice de strategie çi metode de luptä. Confruntãriie dintre cele

douã tabere beligerante - rezistenfa afghanä çi armata sovieticá (care

era înconjuratã din umbrä de forfe speciale çi de forlele aliate) - s-a

manifestat prin diverse forme.

Cele mai active regimente miiitare sovietice erau cele din
Bagram, Djelabad, Kandagar etc., - focare ale conflictului militar ce

20 Yea: NaSa boli Afganistan, în "'Azia i Africa segodnea", 1989, nr. 6,p.4.
2r Mai detaliat vezi: Muzaffar Olimov, Iz zapischi perevodcica, în "Vostoc",
nr.3, 1991, p.59.
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reprezentau importante puncte strategice (din punctul de vedere al
infrastructurii, regiuni fertile). În aceste centre s-au dus cele mai
semnificative operaSuni militare dintre tabeiele beligerante: "Pe cei
din Bagram, eu i-am väzut noapea luptând cu unitãlile speciale ale
americanilor, primeau bätaie, dádeau, dar rezolvau... Si cei din
Kandagar primeau bãtaie în fiecare zi". (Oleg Casiadi) "Am retrãit
momente când çuierau gloantele deasupra capului, mergeam cumaçina
blindatã din Bagram la Kabul çi la un moment am ai,vit çuierat de
glon! - poate câliva centimetri de lângä cap, sigur cá lucrau lunetiçtii,
pe urmä retráieçti momentul de çi se urcá párul în cap... ne strãduiam
sá mergem lavitezá maximã çtiind cá, cu cât este mai mare viteza, cu
atât probabilitatea de a nimeri sub foc este mai rnicã". (Vladimir
Furhrnã) $oferii mergeau prin aceste locuri la vitezá.maximä pentru a
evita "ploaia de cartuçe", se conduceau dupá urnaätoare formulá: .}Iu-

fi distrage atenda níci pentru o secundä"2z. "Când coboram de la Bagram
nu era zi ca sã nu fi primit bãtaie, din lunete puçti... mâncam bãtaie
numaidecât acolo, dacã mergeam ca ságeata (în sensul cä se deplasau
lavitezá,maximä în maçinä - o.o.), apoi scäparn". fVladirnir Gobjilä)
se practica, de altfel, tactica pärnântului ars - penfiu a-i lipsi pe adversari
de condilii de supraviefuire: "De la Kabul pânã la Bagram erau vreo
40 km. Aici erau locurile unde creçteau vii... cu vederi frumoase, (spre
deosebire de alte pár.û de acoio), însã era çi o mare concentrafie de
dugmani- -. când a venit Arnnata a 4t-a o distrus toâte aulurile çi toate
satele ce erau de la Kabul pânä la Hândan, adicä cele rnai bune locuri
çi cele mai bune auluri çi toate satele au fost distruse intenlionat, ca sä
nu aibá duçrnanii provizii... au rãmas numai perelii ceia de lut". (olga
cãpätinä) Afghanistanul are çi denurniri geografice cu tentá sirrrbolicã."
când treceam salangul spre uniunea sovieticã era un loc care se numea
<valea Moriii> (mai era nominalizatã çi cu no{iunea "valea verde" - o
câmpie de cca 70130 km - n.n.). se povestea cã demult a fost tentativa

22 V. Eriomir¡ Drumurile bãrbäliei, în *învã!ämântul public,,, 24 iebruane,
1988, p. 4.

r66



AJO - Anuarul de Istorie Orclã

Madi Brit¿nii de a ocupa Afghanistanui. Un regilnent s-a îmbolnävit
de malarie, n-au putt¡t ieçi. Mä uitam la locul acela çi má lua gtaaz¿l".
(Svetlana Andreeva) În folclorul solda$lor sovietici erau ráspândite çi
poezii despre Kandagar: "Ce-i acela Kandagar? Muçte, <duhanil> çi
coçmar...'23 Confrunt¿ti militare de amploare au fost duse çi în Valea
Panjshirului 'tnde se zicea cá existä zäcáminte de diamant (smaralde),

çi noi (rnilitarii sovietici - n.n.) am încercat de mai multe ori sä ocupäm

aceste locuri bogate, deçi nu çtiam concret unde se aflä zäcãrnintele. $i
de fiecare datä mâncam bãtaie... Eu personal am participat la trei
operalii de luptã în munfii Panjshirului çi fiecare a þut câte o luná.

Ultima oará, în septembrie 1982, s-a dat una din cele mai grele þte,
cäci, dupä câte çtiam, am pierdut vreo çapte elicoptere rnilitare,
nemaivorbind de bündate, tancuri, camioane. Au cãzut çi mai mulçi
báieli de-ai noçtri".2a

Operaliunile militare, în sensul adevãrat al cuvântuiui, erau

duse de unitälile de elitÌi. "Nu gtiu cum e¡aîn armata sovieticä, eu spì.rn

cum duceam noi þtele. Noi, de exemplu, aveam date cä aici este o
caravanä çi aici s-a oprit... luam arrnele çi ne mobilzau. Odatã am fost
paraçutali la 15 m de dânçii. Normal cä au vrut sá fugã. Lupta cum se

ducea? Noi aveam anne bune çi putemice, din 10 oameni 5 erau cu
mitraliera, 2 etat cu lunetiçti, weo trei cu superlunete (erau niçte arme

foarte sofisticate, forrnate din douä levi în care nimeni nu çtia ce-i în

" Svetlana Aleksievici, fincovôie maliciki,în"ÐrujbaNarodov", nr. ?, 1990,
p. -?9. Momente de confruntäri miiitare din Kandagarvezi: A .Karasiov,Suntem
internalionaliçti. Un bãiat din oraçul nostru, în "Tribuna", 1988, nr. 17, pp.
22-23 ; Vadim Dudacov, N e s c a I i c o int erv iu o b Afg an i s t an e, în "Literahtmâi
Kirghistan", 1988, nr. 9,p.92.
2a Ilie Lupan, op. cit; timp de un deceniu partizanii afghani din Valea
Panjshirului, conduçi de legendarul Ahmed Shah Massoud (,,afghanul care a
câçtigat rãzboiul rece") au respins nouã ofensive rnajore ale armatei sovietice.
- Vezi: Peter L. Bergen, Rãzboiut sfânt S. A.: În inima lumü secrete a lui
Osama Bin Laden, Traducere de Florin $iapac çi Gabrieia trnea, Bucureçti,
Ed. Alfa, 2Ð02, pp.79-80; Generalul Massoud - Che Guevara al Asiei, în
"Libertatea de duminicä", 8 decernbrie,2002, pp. 4-5.
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ele çi cum actjoneazá,, fonnau niçte implozíi-schimbarea presiunii
atmosferice> se numea draconic, împuçcai într-o casã çi casa iamânea
întreagä dar când intrai acolo toate mãruntaiele din om erau scoase,

ochi säriçi, mâinile rásucite, avea loc un schimb puternic de presiuni
atmosferice... murea numai vietatea, päretele rámânea întreg). Când
noi începearn sä atacãm, nu de atâta cã eram rnai bine pregätili decât
ei, ei erau mai bine pregáti{i ca noi, dar noi când începeam sã atacärn
<çloua cu împuçcäturi> çi ei cât de bine pregátifi n-ar fi, nu putea ridica
sä ridice capul cä <<glontele fiermecat> putea sá-i omoare, noi doar
datoritã la aceasta câçtigam luptele". (vasile Druþ) unitãf,le spe ciaruate
ale sovieticilor în Afghanistan au fost, astfel, acelea care au folosit
arme ultrasecrete çi au desñçurat activitãfi rnilita¡e direcfionate.

Una din principalele forme de confruntare militarä dintre
soldafii sovietici çi partizanii afghani a constituit-o "curäfirea" în
localitãfi. operaliunile rnilitare, conforrn procedurii, urmau sä decurgä
în comun acord între sovietici çi alialii afghani.25 Arialii (nominalizafi
de cãtre soldalii sovietici prin noJiuni ca: <<larandoil>, <<zelionâie>>)

trebuiau sá reprezinte avangarda în cadrul ciocnirilor armateçi urmau
caprimü sá inte în localitateaunde avea sä decurgá "curãlirea" - 'þentru
ca sä nu fugä localnicii". (Radu B) *... La dânçii, dupã tradifiile lo¡...
nu se dävoie sá intre omul fãrá stäpânul casei, sau fãrá soldahrl afghan;
noi, când intram în chiçlac, în sat, apoi noi färä armata ror nu intram, ei
int'au înainte çi noi din urma 1or". (Alexei ceban) Irnaginea armatei

æ Pohivit unor surse, la sfârçitul anului 1982, armata R.D.A. era constinriûÍ rrin
cca 130.000 militari. Din primävara anului i9g5 se schinnbã tactica de luptä.
Armata sovieticã nu mai duce lupte rnilitare active, iniçiativa revenind a¡matei
aliate. Forlele militare sovietice aveau prioritate în aviaçia militarä çi asigurarea
cu tehnicã milrtarã a acfiunilor. Mai amãuuntit ven: Istoria voorujeinâh sil
Afganistana,Moscv4'*auca,,, 1985, p. t S0; ú G. Safronov, ffganiitan : itoghi
ì vâvodî- cac ãto bâto?, în "voienno-istoriceschii junnal",'*.1, t990, p. 20.
Frivitor la stategia de þtä dintre armata aliatã afghanä gi cea sovieticivezi:

ltefan 
Matei, fn cercul defoc. amintirile unui osta; inlernalionalßt,în,,chiçinäu.

Gazeta de searã", 9-72-lS decembrie, i9gg, p. t3;
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atriate este una negativã penffu veteranii rãzboiului. "Era o armatä slabã"

fücoasá. Dacã vedeau cä pierd, puteau sá lupte înnpotriva ta". (Alexei
Ceban) 'Mergeam la atac parcá împreunã, însá, când era vorba de luptã"

ei se trezeau îu spatele nostru çi de nnulte ori o buná parte dintre ai
noçtri erau nevoiçi sá se întoarcá cu ochii la aceea ce o sä facä, momentul

de trádare çi chiar de deschidere de foc... În majoritatea cazurilor ne

stráduiam sä nu-i implicãrn pentru cá nu aveam încredere în ei".
(Vladhir Furh¡nã) "Când ei erau luali în caiitate de ajutor (aliafii -
n.n.) totdeauna pe câ:npul de luptã ei fi;geau, cam în propr!1i de 9A o/o" 

.

(Iurie Cociaçi) Înunele cercetári referitoare la interv-enfia sovieticädi¡
Afghanistad6 çi în mod special în mass-media,2? a fost vehiculatã intens

ideea cä soldalii sovietici (inclusiv în timpul operaf;unilor de "ourätire"
a localitãfilor) omoÉu populafie civiiä, bebeluçi, copii. Cu alte cuvinte,
putem vorbi de un My Lai în Afghanistan?z8 tr-arn rugat pe veteranii de

näzboi sá se pronunle în acest sens: "ss selecteazã... asta scriem, asta

nu scriem çi atunci iatä ideea revine la prostie, adicä ideea de luptä se

transformã în ideea cá.. . arn omorât oameni civili? Da, arn omorât, da'

eu î!i explic ctrm am omorât... eu weau sä argumentez chestia asta, s-

o argumentez, dar dumitale o sä selectezi materialul... sunt niçte chestii

speculative. Chestia care-i. Da s-o omorât oameni civili. Totul depindea

cum se ducea lupta, cum mureau oamenii civiii. ...E o chestie cã ai

omorât oarneni civili, cä nimeni n-a pus un copil de l0 ani ia perete çi

" S""tl*"A"dreeva, op. cit.,p. 7; tevElen -Nescolco jîznei afganscoivoinî,
în, "Novoe Vremea", 1989, nr. 52,pp.29-3i; Stðphane Courtoi.s, Nicolas
IVerth, Jean-Lois Pannð etc., Cartea neagrã a comunismului. Crime, leroare,

represiune, Bucweçti, Editura Humanitas, 1998, pp. 685-688; Feter L. Bergen,

op. cit.,p.58.
27 ldeea a fost vehiculatä, în mod special, dupã fagicul eveniment din SUA de

la l l septembrie, 2001. Vezi, spre exemplu: "Mi-a ordonat: Ucide bebelusul!",
în "Clujeanul", nr. 81, 2001, p. 6.
28 E vorba de cazul locotenentului american'Williarn L. Calley care a ordonat

masacrarea a sute de vieûramezi la My Lai în a¡ul 1968. Vezi: Geofferey
Regan, Cortea gafelar militare, Traducere de Diana Grad, EditwaAntet,2000,
pp.185-187.
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l-a îrnpuçcat în ceafã, n-o fost aça ceva, trebuie sã fii un tâmpit mare ca

sá faci o porcärie de asta, n-o fost... o murit oameni civili, dar este o
argumentare, când se ducea lupta, când pe noi ne arunca în chiçlac. ..
se ducea rázboiul, toatä iunoea civilã - babe, moçnegi, copii, !ãrani
se duceau se ascundeau într-o casä sau într-o grotã de unde urlau,
plângeau, fipau. Gata, noi çtiam cã acolo de unde urlã, acolo sunt
civili çi nu bombardam. În rnomentul operafiunii, noi tindeam sá

neutralizãm duçmanii. Unde puteau sã fie, normal puteau sä fie în
casã; ca sä intri în casã, chiar dacá nu are armã, poate sã-!i taie
gâfirl, atunci ce sá facem, aruncäm o grenadä pe geam, dupä asta
explodeazã. Asta nu-i vina mea cá eu, dacä arunc granadaprin geam

çi acolo este un civil... el nu avea ce cäuta acolo, ci trebuia sã fie cu
toatä lumea, dar dacä tu çezi aici, eu nu çtiu: eçti !ãran sau pur çi
simplu eçti duçrnan, în aça caz, da' toli se omoarä, çi duçman, çi
civil, çi bãrbafi, çi copii... Dar este o chestie: la noi la lZ aniel este
copil, acolo la 12 ani are dreptul sä se însoare, sä finã arma în mânä;
pentru noi el este copil, dar pentru dânçii el este om matur; el çede
cu pu$ca în fala la noi cu toate cä are 12 ani; nu mä pot jertfi sä mor,
el arc 12 ani, dacä ai armá este altceva ,fte cá"tu mä omori, fie cã eu
pe tine..." (Vasile Dru!ä) *Când vroiam sä luäm un sat, îl înconjuram
cu tehnicã militarä çi duceam tratative cu populalia civilã ca sä iasä
din localitate. A$teptam. $i nurnai dupä aceea satul era supus
atacului"- (Vasile Novac) Evident, eazunle aberante, mititari cu
psihicul dezechilibrat, nu au constituit excep{ii nici în cazul
rãzboiului din Afghanistan. A existat, totuçi, o lege a räzboiului:
populalia care nu se opunea în fala soldafilor, evita riscul de a fi
supusä unui atac armat. Faptul cã sovieticii luptau contra copiilor
necesitä o explicalie: ornul care la vârsta de 12 ani- media de via!ä
la afghani este de cca 42 ani - "era un fel de selecÇie naturalã, adicã
cine era mai slab rnuÍea deodatä, restul, majoritatea, boleau în
copilärie çi aveau imunitate relativä" (Mihai valera) - este cu arma
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în mâini, nu mai este un copil, ci prezintä un pericol de moarte.
Alta este chestiunea cá ei îçi apärau fara.2e

Altä formá de confruntare militarä înfre taberele beligerante
au fostraidr¡rile dinmunli. Întimp cerelieful muntos (80% dinteritoriul
þrii) a reprezentat o "citadelä" pentu partizanii afghani, pentru militarii
sovietici a constituit o problenaã destul de dificilá: "în munli trebuia sä

fii foarte atent, primejdia te paçte la orice trras" (Constantin Negru!ã)
"$tiau tare bine pãmântul, aveau inhäri subterane, cariere, se vârau
sub pämânt çi ieçeau cine çtie unde... din aceastã cauzä <<curäfearru>

munfii unde erau bandifi de aiçtia". (Alexei Ceban) Soldafii sovietici
erau uimiçi de capacitãlile combative ale adversarilor: "Uneori îi vedeam

pe rnujahedini sus în rnunli, cu mitu'alierele de la blindate pe umär, ne
miram, cum le duc, cä-s grele, au weo 80 kg".30

De cele mai muite ori, inamiculotganiza ambuscade pentru a
crea situaçii de panicä în rândul ostaçilor sovietici: "În unele unitãli
militare au fost cazuri când a fost täiat tot postul de pichetare, deoarece
a adormit unul çi o intrat duçmanii - duhuri, de i-au táiat pe to{i". (Vasile
Jomicu) "Au fost gi cazuri când dirnineala,laposturi mai îndepártate,
îi gäseau pe toli uciçi, cu nasurile çi urechile täiate"3r; "De multe ori a
fost la noi ambuscade... odatã, un coleg s-a coborât dupã apä çi mi-a
zis Wchea, probabil avem o minã!Când m-am coborât chiar era...
când a fost deminat câmpul s-a fäcut o groapä cã putea încape o cäruþ
cu tot cu cal". (Victor Botnari) "Duçmanii atacau prin surprindere çi de

aceea purtarn întotdeauna automate çi häiam cu frica în oase"'32 "Ch'ar

tt Îr 
""rr1 

1992 arn avut aca;ita casã-mi petrec o lunä de zile de odihnã în
tabãra unionalä "Artek". Insùrrctoarea de pioneri ne povestea cä ceva mai
înainte aceeaçi tzbárâ a gäzduit un erou na$onal din Coreea de Nord. Era
vorba de un adolescent de vreo 13-14 ani ca¡e a lichidat fizic vreo 20 de
duçmani ai 1ãrii sale. Beçi bine vãzut ia el în 1arã, cei din tabãrä tohrçi îl ocoleau,
pentru cã ie era fricä sä discufe cu un copil-asasin.
30 üie Lupan, op. cit.
3r Vezi: Ana Manole, ap. cit., pp. 104-105.

32 Ana Manol e, Îfioarcerea. Confesiunile lui ¡ilexei l,lurzacu, originar de Ia
Cãinar, participant la evenimentele din Afghanistan,în "Yecea Poporului",
19 iunie, 1990, p. 4.
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çi în condif,ile când nu luptam, în toatä seara erau schimburi de focuri,
cãdeau çi atunci bãieçi... eu mai n-am dat duba (n-am murit - n.n.) sub
un astfel de foc". (Vladimir Gobjilá)

Structuraunei lupæ militare deseori erahaoticã" nuputeai concqpe
cine îrnpofriva cui þtã: "Lupta dura douã-frei ore. Noi apäram coloana,
cred cãnu mai vedeam nici aceiaunde luptã" çi nici noi". @adu B) Au fost

çi cazuri aberante: "Prinna datií ann mers (la þte miliare - n.n.) cu o grupä
într-o uniøte care a fost dislocatã înte Kabul çi Hândan ... arn fost vreo
üei zile acolo çi a începu! la un momenf un schimb de focuri çi aiçtia,
unde stãteam çi eu, au dat coordonatele penûu artileria noasfiã, adicä a
sovieticiior, ce au ñcu! ce au dres, au început ca în loc sä împuçte în
locurile unde erau duçmanii, au început sä împuçte tot unitate¿ noasfrä.
Atunci au murit 5 báieli - tot împuçcaçi de ai noçtri çi din altã parte, de
asæa din <<zelioncÐ> (annata aliatã - n.n.)". (Olga Cäpäþä)

În cadrul confruntärilor armate, un rol important îl avea
instinctul de autoconseÍvate,tânärul soldatui (recrutaçi ta lg-19 ani în
arrnatã) îçi punea pe prim plan ce-i mai scump pe lume - via{a: "Eroism
în naturä nì. existå, eu socot cá nu-i om norrnal care sã se arunce înaintea
tancului çi sä zicä: iaca, eu vreu sã mor Trcbuie sá fii prost ca sä faci
aceste chestii..." (iurie cociaçi) *Eu nu-s erou al Afghanistanului, eu
sunt cinstit, eu am mers în maçinä, pe mine m-atr îrnpuçcat, eu säream,
rnã ascundeam sub cea mai mare roatã çi scoteam autornatul çi
împuçcam. - . eu nu-i vedeam unde-s. Ei stãteau la sute de metri în munli,
unde sã-i vezi? Trebuie sä fii báiattteazunde te-ai duce çi atunci o sã
rämâi viu.. . " (oleg casiadi) "Mi-am pãstrat viala. ori fu împuçcai, ori
te îrnpuçcau pe tine". (Ion sârghi) "Mergeam cu tofii în maçiná, eu
eram în faþ, ne-am dat.ios la o cotiturã pentru ca sä reparãm maçina.
La un moment dat, au început îrnpuçcãturile çi noí ne-¿rm ascuns sub
ro1i. Pe çofer l-am pierdut-.. Apoi au venit ai noçtri cu tancurile çi ne-
au salv. at". (Icn Popa) "În Afghanistan re gândeçti asupra viefii taie. îfl
dai seama cä viafa este fragilä çi o preþieçti mai mult"33; ,"Da, 

atrn

33 M. Ionco, Tonl e plãtit,în..Tribuna,', nr. 2, 19g9, p. 35.
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omorât ostaçi de-ai 1or... Luptam doar pentru viaþ mea. Cã era çi el
om, e-adevärat, dar dacã nu trágearn eu, trägea el, asta-i toatã filozofia.
Ai, în acele momente, o dragoste de viaþ çi de tinerefea ta extraordinaÈ

çi te agäli de orice pai ca sá tráieçti".3a "Botezul focului l-am primit în
1981, pe data de 2l martie, o çin minte çi azi, cäci am vãzut prima datã

moartea în fa!ã. Pânã la acea datã mai auzisena îrnpuçcáturi, bubuituri,
dar atunci fuseseno ,Lnta unui foc distrugátor al mogeahizitor. fin minte

cä era¡n ia trecätoarea Salang. Munçii erau înzãpeziçi, am rners douã

zile pânä am coborât din munli çi am rãmas în unnä de coloanä. Erau

weo 10 maçini. .dm încercat sã parcurgem distanla din munli pânä la
segmentul nordic prin Valea Charicar... de acolo eram mereu atacafi
de cei care îçi apãrau pámântul... La weo zece km de Charicar am fost
ataca[i prin su¡prindere. Parbrizul maçinii mele a fost gäurit de câteva
gloanle; au fost oiuruite çi anvelopele. Nu mai puteam merge mai
departe. S-a oprit çi prietenul Grigore Munteanu din Suhat, Canterrir.

$edeam noi atunci, când aproape terminasem carluçele çi ne uitam unul
la altul. Jin minte çi azi, Grigore spì.¡nea, aproape piân gãnd: uite, bãielii
noçtrifac armata la Odessa, nu departe de casã, riar pe noi ne-au adus

aici ca sã murím. Pentru c¿? Era tulburat. Dar çi eu, stãteam ghernuit,

îmi curgeau lacrimile.. .".35

Açadar, Kremlinul, din considerente propagandistice, a

prezentat imaginea pozitivã a for,telor sovietice în lara veciná, care ar

fr "ajutat" guvernul din Kabul sä mençinä sub control unitäTile
administrative ale !ärü. dstfel. luptele militare "victorioase" duse de

cãtre sovietici în Afghanistan îçi gáseau în felul acesta legitimitate.
Participanfii sovietici la rãzboiul sovieto-afghan, direct sau indirect,

aveau sä fie implicali în câmpul de confruntare cu opozilia afghanã.

Operafiuni militare de amploare au fost duse de cornbatanlii ce çi-au
efectuat stagiul militar în cele rnai "fie¡binS zone" ale confruntãrilor

3a Avram, Sorn, Participarea moldovenilor în rãzboiul din Afghanislan, în
"Expres", 3-9 martie, 1992,p.8.
35 llie Lupan, op. cit.
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armate - Bagram, Djelabad, Kandagar etc. - importante cenhe sfrategice.

E de meniionat çi activitatea din umbrã a unítäçilor speciale (ce nu
constituiau parte componentä a arrnatei sovietice) care nu au fost
recunoscute de oficialii moscovili. Forrnele cele mai cunoscute de

confruntãri militare dintre taberele beligerante au f,ost: aça-numita
"curäçire" a locaiitäçii de adversari, raiduriie din munfi, ambuscadele

etc. În procesul de "curälire" a localitäçilor, sovieticii se conftuntau,
din punctul de vedere militar, cu adversari înarmafi (inclusiv cu copii
afghani), dar nu cu populafia civilã, care nu se opunea. Condiçiile
geografice neprielnice, reliefirl muntos, au constituit un avantaj pentru
forfele de opozifie çi o barierä importantä în desfãçurarea luptelor
militare pentru combatanlii sovietici. A-ltã formá de con_fruntare rnilitaø
au constituit-o ambuscadele ce generaupanicä, situafii defetiste etc. În
luptele militare, deseori, nu se f;nea cont de strategie sau tacticá. Tinerii
combatanf, sovietici, aflafi la distanþ de propria tará,.intru$i într-un
spaf;u ostil, ptrneau pe prim plan instinctul de autoconservare, de salva¡e
a propriei vie,ti.

Timpulliber
Activitatea participanfilor la rãzboiul sovieto-afghan a fost

combinatä atât cu situalii extreme (panicá, lupte militare, stres),
discipliná milit¿rã (instrucfie, formalitãflle de protocol), cât çi cu un
segment de timp "mai relaxant" - timpul liber. Timpul liber a constituit
q forrna de refugiu, de retragere din contextul violent al flagelului
militar.

Corespondenla "Era. zi specialä când se permitea sã scrii
scrisori. Eu am scris întotdeauna cã-i totul normal, bine, cä culegem
poamã çi banane'". ffladimir Gobjilä) "scriam cä totul este bine_ Nu
avearn voie sä däm informafii. Era cenzr¡ra. Multe scrisori n-au ajuns
acasá". (Vasile Novac) "În inimä îi scris, dar acasä nu scrii... au fost çi
caz-¡n când báieçii au scris cã lor le este greu, venifl çi mã luafi, mã
bate..." (Alexei ceban). Alexei Murzam, combatant din cãinar scria:
"De patru luni de zile açtept scrisori de acasä. pe unde rätãcesc oare?
În acest rástimp am expediat la baçtiná 6 rävaçe, dar fãrá nici un räspuns"
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(11.05-'80),'M-a¡n säturatde açteptat scrisorile de acasã çi totdegeab4
nu le primesc"(12.06.'80¡.ro io majoritatea scrisorilor erau expuse

subiecte specifice unui serviciu obiçnuit, soldafii eschivându-se sä

relateze adevärul despre conflictul militar, fapt pe de-o parte înteles:

tinerii nu doreau ca cei dragi sã se îngrijoreze de viala lor. Dumitru
Grosu, cãrut în Afghanistan (mai 1985) scria pärinfilor: "serviciul
decurge normal, cu bäielii çi comandanlii má împac biniçor. Curând

voi împlini çapte luni de când am plecat de acasä".37 Ecaterina

Colodzeav, mama ostaçului Oleg Coloclzeav afirma: "Oleg a ascuns

adevärul cä slujeçte în Afghanistan. Scria: <Treburile roerg bine. Mä

aflu în Mongolia. Nu te neliniçti, mamá!>>"38 "Scrisorile nu le-au primit
ai mei rupte... poate cä au fost controlate, dar erau încleiate... mama

mea a trimis chiar lame de bierberit... fotografiile acasä le-au primit
toate. .. Scrisorile toate le-am pästrat pânä în 1 995 sau 1 996, dar la un

pahar de báuturä m-am inervat çi le-am luat pe toate çi le-am dat pe

foc-.. le-am rupt. Ei îi pare räu (sofia - n.n.), dar ce sã le pãstrezi, îmi
aduceam aminte, çtii când? La un pahar... dar aça... îrni era ciudä cä

am fost çi puteam veni mort çi nimeni nu se încälzea de la asta sau se

räcea... A fost dureros cá nimeni nu ne înlelege çi la nimeni nu-i pasã

de noi. . ."-3e "Scriam scrisori acasã. Aveam un carneçel unde îrni ñceam

notite".4o Una din formulãrile cheie ale camarazilor din Afghanistan

36 Ara Manole, op. cil., pp- 120-121.
37 I. Adrian, Flori peniru Ðurnilru, în'Moldova Socialistã", 9 septembrie,

1987, p. 3.
38 Ana Manole, Acaså în doi..-,în "Viala Satului", 21 ianuarie, I989,p.2.
3e Interviu cu Victor Botnari - Intewievatul ne-a prezentat din cele cca 200 de

scrisori scrise în Afghanistan, doar una, uitatä ca prin minune, în arhiva
personalä.
a0 Interviu cu Nicolae Medvejonoc. - lntervievarul a prezentat un camelel cu

note unde erau reprezentate: o domniçoarã care plânge la garã - sirnbolul dorului
de cei dragi, mai ales de iubitä --cu inscriplia "Liubovi, poâzia i solnie jizni"
("Dragoste, poezie gi soarele vielii"); degetele de la mâná în forma literei "V'
ce reprezenta în centru ul punct, cu inscriplia "Doi ani sub lintã" ç.a.
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era: 'oMai întâi de toate vreau sä-!i comunic cã noi toli suntem vii çi
sänátoçi, ceea ce-fi doresc çi 1ie din toatã inima".ar

Distraclii Atrnosfera rãzboiului era destinsã prin diverse
activitäfii distractive (concerte, vizionarea filmelor, chitara etc.):
"...erau çi concerte... veneau çi din Moldova, Cepraga (Nadejda
Ceprag4 artistä a poporului - n.n. ) a fost acolo". (Victor Ceban) ..A

fost grupa <<Cascado>, <Golubâie Beretî>>". (Victor Botnari) ..La

concerte a fost Kabzon" (Radu B) sau "Rozenbaum,'. (Vasile Talpã)
Unele cântece trezeau o nostalgie de casá curn era, spre exemplu,

çlagärul lui luri Antonov "Pod crâçî doma tvoego". (Nicolae
Medvejonoc) Deseori soldalii cântau din propriul repertoriu. (vladimir
Gobjilä) "Aveam clubul nostru (cinematograf - n.n.) unde pniveam
frlme". (Vasile Novac) Filmele aveau un caracter propagandistic; se
€voca tema celui de-al doilea räzboi mondial; nu etau eclipsate, însá,
nici secvenlele cu con{inut obscen (filrne porno, spre exemplu).
Locotenentul Abdulin Rustam, cäzut în Afgh¿listrn în anui 19g5 avea
sä-i scrie mamei sale: "Practic în fiecare zi privim firrne, ne aduc aici
fiime bunicele, la afghanezi se închiriazä filme'. "cântam ra ghitarã,'.
(vasile Jonnicu, vasile Novac, Vladimir Gobjitä) "se mai întânnplau çi
zile de naçtere... care le petreceam dupã ajunsuri". (Feodor Talpã)

Lecturä "Era bibliotecá foarte bunä atunci", (Svetlana
Andreeva) "Am citit <<Rãzboi çi pace> de-a lui rolstoi". (Anatol Timuç)
Deseori, lectura era dificilä dincauzalipsei de lurninä, de aceea soldaçii
irnprovizau instalafii ce imitaubecul electric: "în regiment citeam, dar
când eram în batalion nu, luminä nu era... împuçcam çi dupä aceea
luam diuzele çi turnam motorinä apoi cu patentul hägeam pâná se
aprindea çi acesta era lumina noasffä',. (Victor Bofnari)

sportul Pentru unii soldali armata s-a echivalat cu simbolul
bãrbã$ei - omul puternic, curajos (de linut cont cã specificul vârstei
impunea çi un aspect agreabil, mulli tineri aveau prietene acasá, sau
uilnau sä aibä), ca¡e trebuie sá fie bine pregätit sub aspect fizic: ,,Ne

ar Corespondenþ particularä a familiei popa.
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trezeam dimineaþ, fäceam gimnasticä, fãceam sporf". (Victor Ceban,
Feodor Talpä) Erau unitãli militare unde sporrul era practicat pe larg,
creându-se chiar un'lcult" al acestuia: "în dmpul liber fäceam sport,
ne-am fäcut oräçelul nosku sportiv: l-am deghizat în aça fel cä din
munli nu se vedea. Bãie$i iubeau sportul, tofi erau energici...', ffasile
Jomicu) se organizaucompetilii sportive între combatanfii sovietici çi
cei din armaÍa aliatã: "Ne întâlnearn cu soldalii afghani jucam fotbal,
voleibol, beam sucuri SISI (bäuturã rãcoritoare - n.n.)". (Ghenadie
Panainte) Mai mult de atât, adversarii de luptä se întâlneau nu numai
în cadrul confruntárilor armate ci çi la înheceri sportive: ,...-erau

chiçlacuri ce aveau diverse orientäri... Ei erau între douä focuri, am
ajuns cu dânçii ia conflicte, ne-am bãtut dupã asta am ajuns la pace,

çedeam çi ne trânteam, care mai bine împuçcä çi care nnai bine fuge,
cine rnai bine carã în spinare, ridicä o ladä - nu aveam haltere, dar luai
lada de cartu$e çi care mai bine o ridica, care e mai forlos, care mai
bine împuçcã. Dupã asta, peste câteva zile, iarãçi ne þtam, acesta a
fost rãzboiul, ceea ce înseamnä cã timrp de doi ani de zile unbli çi
îrnpuçti - hr în mine çi eu în tine; se duceau hatative de pace; gatane
îrnpácam, dupä asta ei începeau sã ne atace, noi îi bombardam pe
dânçii... era foarte complicat..." (Vasile Drutã)

Hobby, varia Au fost çi cazwi mai speciale, când combatanlii
români basarabeni îi înväþu pe vorbitorii de iinrbá rusã românã: .,Era

un bãiat din Voronej care în douã luni de ziie a învã+yat limba româná.
L-am înväþt cum se declinã verbele, avea capacitãF. Dar, de la ce s-a

luat? Cânta la radio Suruceaou (Ion Suruceanu - patriarhul muzicü de
eshadä ronoâneçti din Repubiica Moidova - n.n. ) $i eu stãtea:n çi
ascultam çi el zice: [Jite, mã| cam côntã ítalienü! Slavic, aceçtia îs
moldoveniì! Ba, nu. Slavic, da'møi du-te tu... nu-mi cunostc limba
mea? Dar el deodatã m-a atenf,onat: Tu nu eçti moldovean. Tu n-ai
accent mo ldovean. E adevàrat cã vorbeam bine ruseçte. I-ø plãcut limba
gi a învãlat-a,foarte mult i-a plãcut..-" "OlegCasiadi)

Leonod Vâlcu, fost prizonier de räzboi a studiat în captivitate
Iimba farsi, araba þentru aciti Coranul, L. Vâlcu s-a convertit chiar la
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islam având çi nume de musulman - Azizola),engleza çi franceza. ..Cu

timpul, aç fi putut face uz cu uçurinþ de limba în care comunicau
puçtunii".¿z

Alteori, combatançi îçi petreceau timpul liber "çezând în pat",
(Victor Ceban) "meçterind cevd', (Ion Popa)'Jucând dame" (Anatol
Timuç) sau plecau la magazin. (Vladimir Gobjilã)

Deseori, combatanlii se aflau într-o crizã de timp pentru a
"savura" din orele libere. Oleg Oncean (1962-1981), cäzut în
Afghanistan, avea sä-i scrie surorii: "Tu scrii sä mä pázesc, aici n-ai
cun sã te päzeçti. Toatä ziua eçti aläturi de <<dânsu> (e vorba de moarte
- n.n., combatançii evitau sã pronunle la modul direct aceastã nofiune)
n-ai ce face. Timp liber aproape cã nu-i, dar cu chiu cu vai gäsim timp
liberpentru odihnã çi scrisori. Î1i spunprin câteva cuvinte cã am nimerit
la <dracu în pramicr>".a3

Coneluzü
Actívitatea zilnicã a participanlilor ia rãzboiul sovieto-afghan

s-a plasat în limitele unui microunivers care îçi anunta propriile condi,tii
de existenþ çi de supravieluire. A constituit o ruphrã de ra cotidianul
unei civilizaf,i paçnice la cea a unei lumi opuse, ostilã, violentá care
poate sä te traumatizeze la nivel psihic, dar çi sá te lichideze finc.
Parte componentã a societãlii civile, intruçi unui context berigerant,
tinerilor combatanli sovietici li s-a pregátit çi o perioadã de adaptare
pentru aface faþ situafiei de rãzboi. Acesthiøtus avea sã fie acoperit
de instrucfa militarä: çcoala viitorului soldat pentru participarea la
conflictul militar din Afghanistan. conducãtorii mititari au depus
eforturi substanfiale pentru a asigura condilii de instruire necesare
tinerilor recruli. cele douä etape ale instrucliei militare (prima
derulându-se în URSS, iar cea de a doua în Afghanistan), coqjugate cu
mentorul politic þolitrucui), posterele, materialul de propagandä,

a2 Mai amánunlit vezi: Alexandr Thorov, Azizola. Interuiu la rugãmintea
cititorilor,în "Chiçinãu. Curierul de searí', l0 aprilie, 1993,p.3.
a3 Corespondenfa particularã a fa¡niliei Oncean.
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disciplinamilitarã, pregätireafrzicá,obiçnuinça cu condiliile crimaterice
(analogie celor din Afghanistan) etc. arl reprezentat paramehi ce urmau
sä asigure pregätirea teoreticä çi practicã a combatanlilor sovietici.

Propaganda oficialä sovieticä a prezentat imaginea victorioasã
a contingentului militar al Armatei a4D-adin Afghanistan. Realitatea
de pe teren era, îns[, alta: nnajoritatea centrelor administative fie erau
în mâinile forfelor de opoziçie, fie erau pãräsite de locuitori. Cadrul
beligerant a conturat arhitectura vielii cotidiene a combatanlilor
sovietici. ceie mai importante operaliuni militare au fost efectuate de
militarii ce-çi efectuau stagiul în "zonele flrerbinfi"- Bagram, Djeiabad,
Kemdagar etc - importante cenfte sh'ategice. De specificat çi activitatea
din umbrä a unitäçilor speciale (ce nu reprezentau parte componentã a
armatei soviefice), care nu au fost recunoscute de oficialii moscovili.
Cele mai cunoscute forme de confruntãri militare duse de t¿berele
beligerante au fost: aça numita "curätire" a locaiitãlii de adversari,
raidurile din munfi, ambuscadele etc. În cadrul "curälirii" localitá1ilor
afghane sovieticii tindeau sä lichideze, în primul rând adversarii,
(inclusiv copii care erau înarmali), adicã pérsoane care se þtau prin
metode amrate, dar nu cu populalia civilä care nu se opunea. Nu
excludem, totodatã, cazttgle aberante, militari cu psihicul dezechilibrat,
care, ca çí în orice räzboi n-au constituit exceplii nici în cazul
Afþhanistanuiui. Condiliile geografice neprielnice, reliefrrl muntos, au
constituit un avantaj pentru adversari çi o barierä importantã în
desñçurarea þtelor mititare pentnr combatanlii sovietici. Altä fonnä
de con&untare nnilitarä au constituit-o arnbuscadele ce generau: panicã,

situalii defetiste etc. În þtele militare, deseori, nu se lineau cont de

strategie çi tacticä. În cadrul ciocnirilor militare, tinerii combatanli
sovietici, aflafi la distanþ de propria þrä, pãtrunçi de iralionaliøtea
intervenliei militare, stráini într-rm spaliu ostil puneau pe prim plan
instinctui de autoconservare-viala.

În paralel cu situaf,ile extreme (panícä, iupte rniütare, stres),
disciplinã militarã (instrucfiune, formalitäli de protocol) etc,
participanlii la räzboiul din Afghanistan aveau çi un mod de refugiu
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("pastila calmantã") de la realitatea conflictului ararat - timpul liber.
cele rnai cunoscute forme de petrecere a timpului über le-au constituit:
scrierea scrisorilor (conjugate çi cu propriile crea,tii artistice), diverse
distracfii, lectura, practicarea sportului, hobby etc.

Listamartorilor:

1- svetlana Andreeva- näscutã în anul 1963 în saf¿i cotova, raionul
Drochia. A fost în Afghanistan în anii tggg-t9g9. Chelnerilä în
cantina ofilerilor din Kabul. Sora ostaçului Bârlädeanu Anatol, cäzut
în Afghanistan. Actualmente: angajatã la Combinatul de tutun din
Chiçináu. Data interviului:22 noiembrie 2001.

- Bârlãdeanu Anatol (1967-1986) - nãscut în satul Cotova,
raionulDrochia. Aterininat $pTS - 13 dinZgurilaîn 19g5,
apoi a lucrat în sovhoz. Recrutat în amoatã în aprilie I 995.
În Afghanistan din noiembrie l9g5; ochitor-operator în
Djelabad. A particþat la 3 operalii de luptã çi 5 incursitrni.
Înuna din lupte înprovinciaNangarhar a fost ränit mortal.
Penh'u bärbãlie çi curaj a fost decorat cu Ordinul Steaua
Roçie. (Vezi: Olga Cãpáfinã, în lnemoria ostaçilor cãzu¡i
în rãzboiul din Afghønistan,,,Tipografia Centralä",
Chiçinãu, 1997).

2- B. Radu - nãscut în anul 1969 1n satul Fitileçti, raionul Floreçti.
serviciul miliør 1n anii 1987-1989. în atgnanistan: lunetist auto.
Actualmente: adrninistrator la ziarul "Flux". Data interviului: 20
noiembrie 200i.

3. Rodica Blanovshi - veriçoara caporalutrui oncean oleg, cãzut în
Afghanistan. M'zeograf. Data i¡terviului: 10 noiembrie 200i.

- Oncean Oieg(1962-L951), s-anãscutîn sat*l Taiçet, regiurea
Ircutsk, F.R. într-o familie de basaraben-i deportafi. Tatäl lui
oleg, Mihai oncean a fost deportatîn siberia" sub acuzatia
de participare la activitatea organizaliei antisovietice
r<Armata Neagrá>> (Vezi: Elena posticá, Rezisten¡a
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antßovíeticã în Basarabia. 1944-1950, Chiçinäu, 1998, p.
214.). Oleg Oncean a fost recrutat pentru serviciul militar
activ în 1 980. La 4 decembrie 198 1 , fiind într-o misiune de

þtá a fost grav rãnir çi a murit. (Mai detaliat vezi: Olga
Cäpãliná, În memaria ostaçilor cãzuli în rãzboiul din
Afghanistan, "Tipografra Centralã", Cbiçinãu, 1997).

4. Botnari Victor - náscut î¡ anal1967 în satul Saharna, raionul Rezina.
Serviciul militar în anii 1986-1988. În Afghanistan: genist.
Actualmente: çomer. Data inter'¿iului: 12 apriiie 2û01.

5. Casiadi Oleg - näscut în anul 1968 în satul Zärneçti, raionul Cahul.
Serviciutr militar în anii 1986-1988. În Afghanistan: çofer.
Actualmente: Doctor în çtiinle politice. Data interviului: 19

decembrie,200l.
6. Cäpã{inä Olga - näscutã în oraçul Ocniça. Crainicä la postul nalional

de radio. Sewiciul militar în Afghanistan: I 9 87- 1 988. Sorä medicalá,
plutonier în cadrul Statului Major al Armatei a 40-a, traducátoare.

Actualmente: preçedintele Asociafiei'Mama Ostaçilor", autoarea

cáfiä În memoria ostaçilor cãzuli în rãzboiul din Afghanistan,
Tipografia Centralä", Chiçinãu, 1997; Colind afghan (în curs de

publicare). Data interviului: 19 noiembrie 2001.

7. Ceban Alexei - nãscut în anul 1966 în satul Echimäuf,, raionul Rezina.

Serviciul militar în anii 1985-1987. În Afghanistan: çofer.
Actualmente: constructor. Ðata interviului: 14 aprilie 2001.

8. Ceban Victor - näscut în anul I 967 în satul Echimäufi, raionul Rezina.

Serviciul militar în anii 1985-i987. În Afghanistan: çofer.
Actualmente: çomer. Data interviului: l0 aprilie 200i.

9. Cociaçi Iurie - nãscut în anul I 96 1 în satul Nicoreni, raionul Ðrochia.

Serviciulmilitarh anii ' 80: insulele Curile (flotamaritimã specialá),

çcoala militarä în oraçul Vladimir, deplasãri în Japonia, Vietnam. În
Afghanistan: plutonier, instructor politic. Actualmente: ¡nembru al

IJniunii Combatan{ilor Afghani din oraçul Chiçináu. Data interviu}ui:
8 noiembrie 2002.
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10. Druþ Vasile - näscut în anul 1968 în satul Ineçti, raionul Orhei.
Serviciul militar în anii 1987-1989. Ìn etgnanistan: combatant în
trupele securitÌi.tii amratei sovietice, medic, bodyguard în corpul
depazã, al generalului Matrosov. Actualmente: medic specialistîn
ortopedie çi traumatologie. Data interviului: l8 noiembrie 2001.

11. Furhmã Vladimir - náscut în anul 1959 in satui Chetrosu, raionul
Drochia. Comandant de pluton de tancuri în Afghanistan în anii
1985-1 987. Actualmente: colonel, fi.mcfionar în cadrul Ministerului
Apárärii al Republicii Moldova. Data interviului: 23 noiembrie
200r.

12. Gobjilã Vladimir - nãscut în anul 1966 în satul EchimäuS, raionul
Rezina. Serviciul militarîn anii 1985-1987. înefgiranisøn: þtãtor
la antiaerianä. Actualmente: constructor. Data interviului: 3

noiembrie 2001.

i3. Golub Sergru - coleg de facultate cu Leonid Vâlcu. Martor al unor
relatãri aie combatançilor afghani. preparator universitar. Data
interviului: 15 februarie 2002.

- Leonid Vâlcu pânä în rnartie 1993 a fost catalogat drept
"dispãrut fãrã urme la 04.10.84. în pro,tincia parvan,,
(Potrivit datelor din Arhiva curentã a Ministerului Apárärii
din Republica Moldova, Departamentul Militar-
Adminisftativ). S-a întors în tarã dupä aproximativ nouã ani
de captivitate. Calea de supraviepire a fost convertirea sa la
isiam. Avea çi nume musulman - AzÅzala.în captivitate çi_a
însugit limba farsi, araba þentnr a citi Coranul), engleza çi
franceza. A ñcut un an de studiu la Universitatea .,Babeç-

Bolyai". A emigrat în Canada unde a primit cetálenie
canadianä.

I 4. Kvaçin valentin Dmitrevici - Funcçionar în anii' g0 ia comisariatul
Militar Republican. Actualrnente: colonel, çefid secliei Mobilizäri
din cadrul Departamentului Militar-Adminishativ, al Ministerului
Apärárii. Data interviului: 3 noiembrie 2001.
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15. Medvejonoc Nicolae - näscut în anul 1963 în satul Lihuceni,
Cernãufi. Serviciul militar în anii 1 98 1 - I 9 83. În efghanistan: ostaç.

Actuabmente: lãcätuç. Data interviuiui : 2 ianuane 2002.
1ó. Negnr!ä Constantin - näscut în anui 1964 în satul Cãinari, raionul

Soroca. Serviciul miütar în anii I 9 83 - I 985. În Afghanistan: çofer.
Actualmente: om de afaceri. Data interviului: august-septembrie,
2001.

17. Novac Vasile - nãscutîn anul 1964 în satul Vãlcine!, raionul Cãläraç.
Serviciul mititar în anii t982-1984. În Afghanisran: ostaç.
Actualrnente: conskuctor. Data interviului: 21 noiembrie 200tr.

I 8. Panainte Ghenadie - näscut în anul 1965 în sahrl Camencea, raionul
Orh€i. Serviciul nnilita¡ în anii 1984-1986. În Afghanistan: çofer.
Actualmente: çomer. Data interviului: 2 ianuarie 2002.

19. Popa lon - näscut în anul 1962în satul Volintir, raionul $tefan-
Vodã. Serviciul militar în anü 1980-1982. În Afghanistan: çofer.
Actualmente: çomer. Data interviului:l8 noiembrie 2001.

20. Furice Alexandra - mama iocotenentului superior Abdulin Rastam,

cãzut în Afghanistan. A lucrat contabii-çef la Ministerul Agriculturii
al R. S.S.M. Actualmente: pensionatä. Data interviului: 7 decembrie

2001.

- Abdulin Rustam ( I 960- 1985) - S-a näscut în oraçul Olonef; ,

R.A.S.S. Karelã. Provenea dintr-o farnilie cu vechi tradilii de

pilotaj (atât bunicut, cât çi øtãl sãu au fost a{'iatori, tof; purtând
numele de Rustam), ce au munt în catastrofe aeriene. Pe linie
patemä a avutbunicá gruzinã çi bunic tátariarpe linie matemä
- bunicã ucraineaná, çi bunic polonez. "A avut o sänátate de

fier" (dupã relatarea lui Al. Purice). Absolvent al gcolii Medii
nr. 59 din Chiçinäu. A terminat gcoala Miliørä Superiaorä de

Aviaçie din Harcov. În afghanistan çi-a fãcut serviciul militar
în flrnc$a de tehnician de bord. La 22.tl.1985,în tinrpul unui
zbor de luptã, avionul locotenentului major Abdulin a fost lovit
în plin de o rachetã, echipajul a ars de viu. ln aceeaçi zi, solia
i-a näscut un fiu - Rustam. (Vezi: Olga Cäpäfina, În memoria
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ostoçilor cãzu¡i în rãzboiul din Afghanistan, Tipografra
Centralã, Chiçinäu, IggT).

2l - sârghi lon - nãscut în anul i964 în sa¡rl cetâreni, raionul ungheni.
serviciul militar în anii i 980- l 981 . în Afghanistan: çofer çi pilot.
Actualmente: om de afaceri. Data interviului: lg noiembrie 2001.

22- Räducan slava - nãscut în anul 1966 în oraçul chiçinäu. serviciul
militar în anii 1984-1986. În Afghanistan: osraç. Actualmente:
Preçedintele uniunii combatanlilor Afghani din oraçul chiçinäu.
Data interviului: 17 noiembrie 2001.

23 - valera Mihai - nãscut în anul I 955 în satul ci¡¡val. Serviciul milita¡
în anii 1980-1982. În erghanistan: nnedic nnilitar într-un spital de
profilaxie. $eñrl secfiei de primire çi evacuare. Actualmente:
colonel, çefirl Profilactorului studenlesc de la universitatea de St¿t
din Moldov a. Data interviului: 23 noiembie 2001 .

2*.Yládicescu sergiu - nãscut în anur 1966 în satul Recea, raionul
sträçeni. serviciul militar în anii r9g4-19g6. în Afghanisran:
bodyguard în trupele speciale ale armatei sovietice. Actualmente:
om de afaceri. Data interviab¡i 24 noiembrie 2001.

25. Jomicu vasile - nãscut în anul 1967 în satul Mäçcãuli, raionul
criuleni. serviciul miiitar în anii l9g5-19g7. în Afghanistan:
sergent. Actualmente: om de afaceri. Data interviului: 2 debembrie
2001"

26. Talpä Feodor - nãscut în anul 1965 satul Echimãufi, raionul Rezina.
serviciul militar în anii l9g4-19g6. în Afghanistan: çofer.
Actualmente: consfructor. Data interviului: 12 aprilie 200r.

27 - Talpá, vasile (frarele lui ralpä Feodor) - nãscut în anul 196g în
satul Echimáufi, raionul Rezina. serviciul militar în anii l9g7- I 9g9.
În Afghanistan: çof,er. Actualmente: constructor. Ðata interviului:
3 noiembrie 2001.

28- Timuç Anatol - nãscut în anul 196g în satul Baraboi, raionur
Donduçeni. serviciul militar în anii t9g6-r9gg. în Afghanistan:
çofer- Actualmente: medic-stomatorog. Data interviului: l r martie
2A02.
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EVERYDAY LIFE OF THE BASARABIAN COMBATANTS 

DURING THE SOVIET-AFGHAN WAR (1979-1989) 
 
 The study entitled “Everyday Life of the Basarabian 
Combatants during the Soviet-Afghan War (1979-1989)” pictures an 
image inside the Soviet army during the conflict in Afghanistan. In 
other words it presents an alternative view of the official line (the one 
imposed by the Kremlin’s leaders) on the Soviet intervention in the 
neighboring country. 
 The everyday life of the participants in Moldavian Republic to 
the Soviet-Afghan war was studied and analyzed on three dimensions: 
the military training, military combat, and spare time. At the end of the 
article there are also some conclusions. 
 Thus, their everyday life occurred within the limits of a micro-
universe that had its own existence and survival conditions. It 
represented a transition from a peaceful everyday life to a totally 
different, hostile, and violent world that could cause not only 
psychological trauma but finish you physically. As part of the civil 
society but at the same time of a war context, the Soviet young 
combatants would go through a period of adaptation to a warfare 
situation. This meant military training: the school of the future soldier 
that was to participate in the military conflict in Afghanistan. The 
military leaders tried hard to ensure proper training conditions for the 
young recruits. The two stages of the military training (the first one 
took place in U.S.S.R and the second one in Afghanistan) together with 
the political mentor, the posters, the propaganda materials, the military 
theoretical subjects, the physical training, the accommodation to the 
climatic conditions (similar to those in Afghanistan) etc., represented 
parameters that would make sure that the Soviet combatants were well 
prepared theoretically and practically as well. 
 The official Soviet propaganda presented the military 
contingent of the Fortieth Army in Afghanistan as a victorious one. But 
the reality on the field showed different: most of the administrative 
centers were either in the hands of the opposition forces or deserted 
with no inhabitants. The warfare context influenced the everyday life of 
the Soviet combatants. The soldiers that were going through military 
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service in the “active areas” – Bagram, Djelabad, Kandagar etc. – 
which were strategically important areas, accomplished the most 
significant military operations. It is also important to mention the 
special units’ activity that took place in the background (they were not 
part of the Soviet army), and were never admitted by the officials in 
Moscow. The best-known military confrontations between the two 
belligerent parts were the so-called “cleaning out” the adversaries in the 
localities, the raids in the mountains, ambushes etc. When “cleaning 
up” the Afghan localities the Soviet tended to kill, first of all, the 
adversaries (including the children who carried weapons), which meant 
those people that fought using armed methods and not the civil 
population that did not oppose. There were of course cases of soldiers 
who were mentally disturbed, so the war in Afghanistan made no 
exception regarding this matter. The harsh geographical conditions, the 
mountains represented an advantage for the adversaries and a 
significant obstacle for the Soviet combatants in the development of 
their military actions. The ambushes, which were another type of 
military confrontation, would generate panic. Strategy or tactics were 
often forgotten during the military actions. The Soviet young 
combatants, far away from their country, strangers in a hostile 
environment, and understanding the irrationality of this military 
intervention would often consider as most important their own survival.  

Besides the extreme situations (panic, military actions, stress, 
military discipline, training, protocol formalities etc.) the combatants of 
the war in Afghanistan had also a refuge (“the calming pill”) out of the 
conflict’s reality: the spare time. During their spare time they would 
write letters (accompanied by artistic works), reading, playing sports or 
practicing different hobbies etc. 
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