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       Fény derül a könyvben sok titokra: „..egyik-másik tiszt úgy vélte, hogy itt is, 

mint az Unióban, meg lehet ütni a katonát..” vagy „a százados néha lekever ne-

künk egy-egy pofont”.  Egy másik emlékező: „Hazajöttem, elmentem a kiegé-

szítő parancsnokságra, éppen akkor hoztak oda nekik egy cinkkoporsót.  A fő-

hadnagyunk volt benne.  A sírkövére ezt írták: ’Elesett internacionalista köte-

lességének teljesítése közben’.  Nekem meg abban a minutumban eszembe ju-

tott, hogyan itta le magát .. és hogyan törte össze az álkapcsokat.  Hetente egy-

szer így szórakozott… Ha nem bújsz el, kiköpöd a fogad.” 

Nem csoda, hogy a kétfrontos harc: egyik oldalon az afgán önvédelmi gerilla 

csapatok, másik oldalon a kommunista rendszer katonai erőszakszervezete, fel-

őrölte a 18-20 éves fiúk erejét. 

„...A buszállomás félig üres várótermében egy tiszt üldögélt egy bőrönddel, és 

mellette egy kopaszra nyírt fejű, vézna fiú villával egy fonnyadt fikuszt tartal-

mazó ládában ’ásott’. 

Egyszerű falusi asszonyok ültek le melléjük, kifaggatták őket: kicsodák, hová 

igyekeznek, miért? A tiszt hazakísérte a megőrült katonát. 

»Kabultól ás, ami csak a keze ügyébe kerül, mindennel: ásóval, bottal, töltőtol-

lal.« A fiú felemelte a fejét: »El kell bújni... gödröt ások... 

Egykettőre megvagyok vele... Közös sírnak hívtuk... Nagy gödröt ások, hogy 

mind beleférjünk...«" 

Az Alekszijevics számára nyilatkozók egy adag háborús bűnre is felhívták a fi-

gyelmet.  Akarva-akaratlanul. 

Az egyik: „Egy falut fésültünk át.  Rendszerint felrántod az ajtót, és mielőtt be-

lépnél – behajítasz egy gránátot, nehogy géppisztolysortűzzel fogadjanak… Be-

hajítottam a gránátot és bemegyek: asszonyok fekszenek ott, két nagyobb fiú 

meg egy csecsemő… Hogy ne őrülj meg azonnal, meg kell magyaráznod ma-

gadnak, hogy helyesen cselekedtél.” 

Egy másik: „Igen, én öltem, csupa vér voltam… De ott feküdt ő, a barátom… 

Külön a feje, külön a keze, a lába… A lenyúzott bőre.. .Tüstént újból jelentkez-

tem portyára…Megláttam, hogy a faluban temetés van.. Nagy tömeg volt…

Távcsövön jól láttam valamennyiüket.. És kiadtam a parancsot: Tűz!  Egye-

nesen a temetési menetre – tűz!” 

És egy nevesített,  A. Szokolov őrnagy, hadipilóta: „… mi az a »térbomba«?  A 

hadseregünk harcálláspontjának Kabulban közvetlen kapcsolata volt Moszkvá-

val.  Onnan kaptuk az  »oké«-t e fegyver bevetésére.  A gyújtószerkezet műkö-

désbe lépésének pillanatában az első töltet szétrobbantotta a gáztöltet burkolatát.   

 

A gáz kiömlött, és beszivárgott minden résbe.  Ez a »felhő« bizonyos idő el-

teltével felrobbant.  Senki sem maradt élve azon a területen.  Az embernek 

szétpukkantak a belei, kiugrott a szeme. 

1980-ban a légierőnk első ízben vetett be reaktív lövedékeket, amelyek milli-

ónyi apró tűvel voltak megtöltve.  Úgynevezett  »tűs reaktív lövedékeket«.  

Az ilyen tűk elől sehová sem lehet elrejtőzni – az embert szitává lyuggatják.” 

A világforradalmi terjeszkedés eme utolsó kísérletének mérlege a következő: 

tíz év alatt 642,000 szovjet katona szolgált Afganisztánban 

ezekből 470,000 lett beteg vagy sérült, a bevetett állomány 73%-a 

27,660-an haltak meg szovjet oldalról 

ebből a magyar elesettek száma 53 fő 

az afgán halottak száma körülbelül 1,5 millió 

az afgánok közül több mint 5 milliónyian váltak földönfutókká a szovje 

      hadviselés következtében (1)  

Lester W. Grau nyugalmazott alezredes, aki csapattisztként éveket harcolt a 

vietnami háborúban, több könyvet írt az afganisztáni háborúról, így összege-

zett: „a szovjet hadműveletek nagyobb nyomorúságot okoztak az afgá-

noknak, mint a hitlerista háború a Szovjetunió területén.” (2) 

A szerző, eddigi munkásságáért 2015-ben irodalmi Nobel-díjat kapott.  Előtte 

már a frankfurti könyvvásáron is elismerték 2013-ban.  Ott, Frankfurtban a 

könyvszakma Béke-díjának átvételekor a posztszovjet korszak fő tanulságára 

is rávilágított: (3) 

„Azt hittük, hogy a Szovjetunió bukása örökre eltemeti a kommunizmust, de 

kiderült, hogy ez a betegség krónikus… A kommunizmusnak volt egy vakmerő 

terve, nevezetesen az ember átalakítása.  Talán ez az egyetlen, ami sikerült.” 

Ámon Antal 

 

 

(1)    Galántay Ervin: A szovjet-afgán háború (1979-1988) két oldalról, három 

kiadvány tükrében, Hadtörténelmi Közlemények 115. (2002) 4. 

(2) idézett mű 

(3) oroszvilag.hu 2013.10.21. 


