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_~_-,- .,":-' ~om,lIul~  ~'mt'ral-loc~tenent,._"sc_, ". - De-acest~a au fost m.:J.i multe. ţeam  că  s!J]t --.!!l_lIH: TI1ili pu1ernic. Tră- de~zuri  ' , . ~ .' .� 
spune că  nu va place sa(făŢrlnter- Am  avut incidente ŞI  acc.dcllte de-a iamO'aat5. cu motorul, vibraţiile  aces- De fa t . t f't d~  stncta nccesltLl.te� 
v.un..· ----------~~~-l'!.~~r.:-,J:)~t: _c:ea_ll12.i~p_~~I_t.ă__ty.ia Imi _lIH!:.alLIn ,_slp,g"e,_8ă--.!ie...-sEJL-.  __ --nat-a~est~~Fd~~--erI eare au rece p t10"� 

_ ' • . a os ~u~part.<:m:a  mea de Ia condu- tlment. al armei? Ayiatorii ,mi-au spuş 
 

Nu ~  pU.ea spune că  nu-ml pla- c~rea  mlnlsteru.lul In decembrIe '80, că  trăiesc  intens acest sentiment.. La - Cum vedcti cvolu\i:J armatei du"� 
ce. Am Impres'a Că  fiecare om, eel fară.  a se analiza temeinic e:::IUZele şi fel şi  marinarii. pă  Rcvolulie?� 
"puţ,n  o dată' ,[n 'viaţă.  sau In situaţii  motIvele. In mod ceri, nu e-.:hivocu:l, 
deosebite, slmlenevoia să  spună  ce oboseala saJl nervozitnt.ea au fost cau- - Au inceput slj fie publicale ra- - După Revoluţie armata a -simţil 

g[ndeşte.,ce-l, frăm1ntă...  Din neferi- zele reale. Dar, ca OrIce milita. dis- ,pOartele comisiei senatoriale privind un şoc,  ca Intre::Iga socicl.<JLe. Dar. si-.a 
Clre. unele, interv uri. :;au mai bine ciplinat, am, Inţeles  că  "trebuit!~  ~ă  evenimentele din decembrie 1989. ESte văzut  de rolul ei. Sin1em pe drumul 
ZIS- problemele care se discută  in a- mă  'supun. Istoria va dovedi dacă  la clar ci am fost eroii unUi scenariu .de a fa~ o a=Iă modemă.  Armat:" 
cest caz 'POt fi inter'Pretate. Eu am ,fost sau n-a fost necesar, dacă  am a- monstruos şi  f:wtastic. D<lr ~l, că in şi-a  ,văzut  de treabă.  cuci ~ricolul  a 
avuI neşansa  ca uneOri să  fiu lnter- vut snu nu vreo vină.  Nu e,:~  nu=i Ilcest scenariu ceva nU:I func\lonal fost şI  este real pentru România.- Cirw 
pretat altfel decit era firesc _ şi  de nepiăcută,.  pe undeviJ, este chiar du- cum Cr.l prevăzuL  Cam vedeU acum nu Inţclege  acest lucru, înscamniJ că  

___,Bceea--nJ.L.că. nu~mi place.-darle<Iau- . reroasă,;." Dar,_să..lă.';ăuLtimp'Jl  să vor- rolul.llArăzit  arm.iJ.tci şi  cum ~a  pro- nu, Intelegc românCl;te. Nu slnlnaţio
numa' unOr oameni care nu Vor de- bească.  ' dus !:ee:! ce putem numi .defecţlune  D11list so.u şovin. Că sint .acuzat" de 
forma nlclodată  ceea ce s-ar putea. mi~it:Jră",  inainte şi  după  Z2 dect.-m- .românism"? Asta chiar că-mi  face 
sa fie interpretabil. 'Dar tmi place 'să  - ~re Sint, pentru dumn~voastră"  brie? pLăcere  ş:i  aş  vrea sa p55trez <lceastă  

lIlă  destăinui,  atunci clnd am de-a face valorile osLăşejti  fundamentate'! • .... ,..acuw~ie~  pentru 1o.:lUi Viaţl., Mi se 
cu oameni serioşi.  care n-au niCi un ~  M lte Cam '. ' - C.<l am fost erou UDUl scenariu, pare firească  pentru orice om de bun 
scop decit acela de a 's une uma! ' u.._ enll au suflet. Cred nu mal e cazul S-Q spunem, once (JID simţ
 

......... - adevărul bazat pe nrgunfen> J.l fără că valonle ostăşeşti  ple<lcă  de la su- cinstit şi  cu bun simţ  işi  dă  .seama de Cert este un lucnJ - armata a fost� 
~  j ..adăugiri  .. care pot genem ~~e  de flet. Fundamenta!ă  pen:ru. mine este acest lucru.. Intr-adevăr,  nu toate sec- ş.I  rămine  un element de echilibru şi 
 

~,  intrebare.� dragostea de ţară,  ,de pammt, respec- venţele.  nu toatc actele ~-au  ju=l incredere pentru societ.:lte. Avem in

"::i%... ~ Numele dUm~voaslrăeste  bine Lul1aţ~__~e străb:, ~On.şlii~ţ~ că nici cum s-a. dorit. Ar fi f~~  Dlll1te de ~~~~~nsn\~~~I:':.~~r~~~~~~.E~~
'. __ ,. .CUDOaeut in armata· romăn;(·  Treptele� las.a mdiierenţL  O ţară  midi, aşa  cum 

~.  ca:.~~~l1jj.n=.--~  .' General~f~'~ofenenu ---::-' .. ':. ,--=:; - . . ~j~~~oţ;~~r~?~~'fn~~,:t~~-;
'm "� •.,~ . S.nt mu!te.-ea-tn-VJata~ma-Jon---- h •• • ...,� • t,_ Ş..te.fan .. __G_UŞA,__,. .__m,BanUlC:Sc----.ŞLSl11lLpC-llnLl= ____ 

~...).: . -.:, . Lăţli celor care au IIDbrăţi~at  această  că.  Rom~ia  este In i.o<:ul ~or intere.s~
:J1.. ~ caneră. As mcepe cu şcoala  militară,  extr;;wrdlJ:ar de man In v_lIli?r. De ~,?l  

'.7,=' , " "",," -";"c·=care este pent'I1l~!icc;]re  ~'rioacta  de ,'-----. -, - 'ŞI donnţa ca arm:ot:'l sa fie, pregat:
..... acumulare a unor ~unoştinţe  ~I  fo=-� comandantul Armatei 2: tii şi  ,?o.tatii c?respw1Z5lor penlru a-şi  

,rea unor deprinderi care rămîn  pentru IndeplllU meurea.�
,,( toată  viata; ·eu pr:mlrea' gradului de�,� 

- DomnUle gener.ll, a~Lăzi  cind cu"' ~~ ,-locotenent In 1960; funcţii~  1nde;Jllni
vintul ..patrie" a devenit pentru unii o--':-,--' ""j-� te-!n unităţile-operative - de tancuri 
ocară, iar patriolismul o ruşine,  cumbln ''0< - ::omunciant de pluton. d~  

poate Ci cincva cu adevi'iI':Lt patriot'!c~,·~'·  companie tancuri. pluton şi  compan:e 
, ,:,.1 de E'lE.'vi; Academia MilitarA la altă  ..:. AdevărntnI  patriot nu 'Vorbe5te,

paglnă  frumoasa din via~  mea. grea:1' ~	 =ţione:Jză.  Este pilc:Jt c~  sint publica
dar frumoasă)  Un sIngur 3.n ca lector 

ţii  care atacă  acest nobil sentiment al
In Academia Tehnică,  după  care ro-am =tei. Os~ul  a Lost dintotdeauna~,~ ~	 reintol> la dragostl'a dintIi, 10 trupe: patriot. Ce a fost altceva decit pntrio
comandant de regimCfJt. şef  de stat ,tism cind soldaţii  şi-au  dat vlaţ:'.  In~, ,c"f/.� major, de divizie. com<lndant de di apele Mureşului,  la cutremurc_ Cine'-r~ "",';1 viZie comandant ae divizie de Tancuri. 

1
i '~'r  """~.' neagă  patriotismul armatei riu poato~I Aproape. toate funcţiile  aces:e3 le-am' 

." fi un bun român, chiar dacă_'" ~	 declilrii.." [nriepllnit in Trnnsil vania, unde am"'"� acest lucru. TrebuÎ€ să-ţi  fa~i  datoria,,aVUI marea şansă  să  intilm.'sc oameni~" "'1..:r ""� să  iubeşti  părinţii.  istoria, d~apelU1  şi-}I, . m mUtaţi de la C.:Jre aJn im;ijtat, in
~  să  nu te laşi  mInjit c.u nimic...

clusiv de la mijitari, de la Gubofjţeri 


:\i-~ - Etapa T1~  Mureş  li�~  .,~,  ;"' ctar mai� aies de ·la ofiţerii  insemnat 
[;U o bogată experienţă. Şi  n-au fost ccva deosebit pentru dumncavoastră?  

puţini.  Faptul că  am tt~it  Intr-o gar.1'. 
nizoană  cu mal multe unităţi  de - Mult. O şcoaliL. am cunoscut oa:
tancuri' in-a ajutat să  C<Jp:'it o bunii mooli. mentaliliHile lor, unităţile  ilr
p~egătire  militari'i. atit pentru r:line, matei. Sint legat de Tr:msilvania. Am 
cIt ŞI  ·pentru subordonaţi.  Terenul fru cunoscut oameni minunaţi.  pentru--,-----, zonei. rr._Pritpează, ,$uf/e tul.-~oldatului,  :care'a'lost es te~-,	 -ri\o's-:dar' deiituC de .!rţlmlnt::>.t  ci ~re  nu conleazt1 in ce limbă'  vorbeştr.;,  

d~~..~.  ~;;~·~c  . ;iv;~ţi~ne.z  cit ~	 f' ue[)UJe sa ne respecrac. I:J este SUTJeJUJ armdrel, - Domnule ::eneral. o3menii v·an . scandnt numele după  Rcvolutip., unii·d';'~~~~::::j.. .. . 
'elevi de la liccnl mllilar mi-nu spus:;\"avut: "Un de In ultimă·  ipstanţă.  Ce. mu't contează să, polimodel viaţă.?  

ci vor să  semene cu dumne'lv··· "li ' 
Eu cred că  şi  cei care nu vă  iubeS~  ,să  fii ~ inleles..~ II '. 
v~ stimcn:cl.AU fost ţinta  multor ca._� multe.".::~'""~-:!'i~~~:"l:  Chiar.~
wmnii. Nu a.ii ră.spulls niciodată. De

.-' ""':';"'!landa~ţiărdlăn  'LŞCOllUi  :-:-·-Jl~~1 mlO(lşs-;- . ,. -p;:!"'ffiM #€!Şii  '$' 'W'**ri'!id\MMi1tŞl!@ii  ee .i....Ai4ti..,%E~  

• ",;0 --~,'.  -,',: ".',.', "',o" ,Iru- 'sl: ap r, geneI<llU !v.1 ea. 1 , ce ? 

~'.~<·:":'L-';·:;;?~::',·;',7:';:';'  aStan':mă  . gindesc cu greu ta~  .l~  ~l!--l}-fuI't-illlă-flU--ne--->m-mişro-de"':pe-moşi~~i--ne-ar-tl'ebUi-mUlte:-paglni-de  !n-prlncipiu-nu-fac:--POiemiC'ă-;-'nn-
~ ';.": ,: • ::"'.', ..:::}lar; nu pot uita puterea sacrlfl[;lulUl lăsată  de daci şi  de romani. Să  duel ziar. Poate veniti şi  altă  dată... Scc- face bine niml\nui, mai ales 'In accas

':';>;~;:,',  ~,:;<.",:,,;,?~;""Bău,  ~..n1ru  . Intreaga armata) .. A fost tradiţiile  nw.i dep:lrtc' este o v31care nariu[ ar fi vrut să  realizeze alte sco- tă  conjunctură.  Chiar dacă  sInt lezat, 
ea l,- " '.' '. pe' vremea ac.e loctllto;, .apo coman- ostăşească.  Dacă;  ar fi să  rezum - puri. E greu si nici nu cred di ar fi las istoria să  judece cine a avut drep~  

,-,.-,-,--- :.. , ...dant,;-cornandimţi de dlvl~i  si arma- valoarea fundamentală  pentru un os-' cinstit JiU evidenţiez meritele cuiva In tate_o 
te•. ·A.şn că· n-ll ,cost unul sm~r.  ~ş  fi ba.ş  este să  fie un bun, rom5.n - nu dejucarea ur.or faze d n scenarIu. Pla
vrut Să  aII? ca model, dar ~u  I-~m,  din cei care se declară.  ci elin c~[ care nurile au fost dejucate de noi Ide ar- - Ce vcdeţi  cind priYili spre Trnns
cunoscut, dIn păcate.  [n tntre~Hme  Vla- intr-adevăr'  sint şi  sim[ romancşte,  mată),  Poate nu In totalitate, dar, ori- nislria1 

•. ţac:sl' 'activitate::!' acestui '0n;, - pe m~- fără  "să  'facă  mare caz din asta. cum, şi  noI am avut un rol. Am spw 
. -re~lUl  Ion Antonescu. Daca ~s.  ft trălt tot.deauna _ şi !.statia va demonstra - Lacrimi şi  durere. Un imperiu' 

'" . .)n,.aeel'Ump'.• A f?st U!! mll~tar de-;- _ Am citit in ziarul Ar,malei 2 un că  am dreptate --că  s-a urmărit  a- care nu renunţă  1:J vcchile lui metoue, 
, ,.. , , ,., ·să~[t  Cred că  orice O~lţer  Şl  l-ar fi articol cu titlul supcrb : HŞI t'lncul nre tragerea armatei Intr-un măcel.  Numai fără  să  se dea inlături  de la nimic. 

,-----...,-'",:'.-ale:s-,.ca-model ' Un-po.lrlO-t, -un- oIO_:aL - ~nf1et; nu-~---aşa-'r'. Are; 'domnulc ge- . (Jamenil. CU1St[ţl  vor 'li1ţclege  'acest -lu- a durere imensă·  atunci cind'-"ăd-,că-

ţării, 	 ·UIT' fiu al pămlntulul  nostru. neraI? cru. şi  că  planul acesta nu a n.'UOlt. le mor copii şi  bătr[ni.  Sln~m  alfltllrI 
de ei cu toată  fiinţ:!  nOilslră.  Oricum,',' S· t' ţ' d" d 1 .� . Este limpede, indiIerent ce se va spu

7"'", 10 el cre IOClOS, omnu e ~e- _ Are suflet. Sc leagil di! ce.l o.are ne In villor, că  aveam in faţă  pârin~ii,  ca' om şi  ca militar, comandant de' 
neral? il exploatează,  LI conduc, Il m.lI1u.leSC fraţii. copiii noştri.  Eram sub prestatia Armată,  sint hotiirit să-i  ajut din toa

te puterile. _ UItaţi că sint născut  Intr-afa- Iri l~ptă. Pe un~eva,  ~I'lce  echIpa]. s~  uriui ju~mi~t  milit.:J~;  Am .!?st pUŞj  

milie de ţărani?  Creştin  şi  - C.:J' orice leaga trupeşte  Şl  sufle,eşte  de m.3şm.  lntr-o sltualle deosebit de cntlca. Nu- _ Puteţi să vă pune\i singur o 1n
creştin  - sanfost crescut in acest de lupt.ă.  Sufletul l?r. se t~n~mILe  ,r mai cei care Il-au fost I~  stradă  şi  .au lrebare şi  să  incercati să-i  daţi  un 
~pirit  Da am fost şI  credincios orto- tanculw. Poate şi.  1O\e:s t<Jncul.l văzUt  Revoluţia  la teleVlzor n-au gm- răspuns  '1 . 

.. ' f l' 1 1 Insuneţeşte  pe cel care 11 cOll'luc. On- . di! ce fantastic de greu a fost pentrudox. cum se spune .om cu rea u . n ,.' • b.' .~~  ~r~  "'~n_  ". '1 . '" I d' ,
- ,.. , .... fr I t~~ cum, CID~L-lll  ,c""'e....ar.........",u -"--I.US~-~milltarl-hr--acele--ozle-neiaste-dm-de- iiuarc;-c n -Domnezeu-ne--v,,-a"-
OU1llllez~u~  e"r a ~:b[~ţ~n  chIar dac~  tui să  .spună  că  arma iui are un su- cembrie 1900. Dar a spune că  armat.1 junge cuţitul  la milduvă  ca sll se . 

"" =eo~c~ t:eb~)t s-o fac' In.....suiletul_._flet. însă  pIimeaz~.  suflet.ul sOldatUlul_~_fosl~p_::J.rt~  poporulUi. ~tLf__6tr[1l~_t~tLr9~_'?li_o-sLjl1telea_g~c:'l  . 
u:-lăl'U1r1na-mnnîfe-[ ;-spet-ca--c.:rt.e=a=fo~~~~re ..greşetll*"--şr-~~-nu- 'avem dedt o singură sC~pare,  o
~~·b.ă .J......:J. ~ELr:Omân.l	 ~ctat: El este ~ufletul  armatel,_in ul-__N~~"i  0Em~ll,il_rţi1J'yQi.t.~ti,P2L~2!,me__unit.:lte_ţotaţă,  __Jirească,_,__cinslit[LsL _ 

------~ - --- e Ui~ ~ l~!ri Il est~"--timă-lIlst1nTţă;-ee-mutt-l::ont.emsufle: acest lUCru - şI' probabIl că  o fac cu muncă  pInă  [n pInzele albe· C3 să
să nu ~.  . ' aCtul soldatuluI". şi  Ce mult contează  sa un SCOp anume. La Timişoara  "şa  a ieşim din sitliaţia  In C.:Jre ne a1Iăm  7" 

_...~_u~.:.,  poţi  umbla la suflet~l  soldatului. s~  fost._N_u_uitaţi  ccă,  pe 20 decembrie 
,':~':..:care este cea mnl, plăcută  amln-' . poţi 'să fii ~nţeles  c4: el. C~m'ln~ţl1  Ceauşescu  era Incă  la conducerea ţă- - Şi riispunsul? 

lIre a vietii dumncavoastra'l care au dştlgat  biitiiili au stlyt sa um- rii. Armata, In marea ei majoritate, a 
' bIe la sufletul subordonaţIlor.  E ~ fost [n caz~rmi  şi  şi-a,  păzit  obiectlve- - "Poate va da DumnezeC1 ,n 

- Mi-e greu să  SpUn una singură.  . mare artă  să  reuşeşti  acest lucru, mal le. Incă  din noaptea de 19, in Timî
- Care esle cea mai supărătoare  inDintre 'cele plăcute  7 Numirea In tune-� ales că'  arrrwta nu se conc:e~e  fără  şoara  s-au lăsat  l.ibere toate inter-

care punc-o 7;n- .. , -"~-------:'''ţI:r 'de'cQII1andant"·· de regiment, deşi  exigenţ1\..  !ără  disciplină.  ' secţiile şi s-a demonstrat In mod li- trebare pe a\1 unll;
'rist mili-L=?� ' ...

'. eram [nginer,' o primă  aplicaţie cu . bcr. chiar pe transportoare1e blindate� 
trupe; cInd am reuşit  să  cIştlg  o _bă- - Cind dti. genernlui onorul unUl ale '.1rll1.3.tei. Luc'l'ul acesta nu poate� 

-' Dacă  In repo~jcle  sale spune atălie"  deşi  nu eram rodat la comanda� Iroldnt? fi ascuns sau tăgăduit.  La Bucureşti  

greu).� , ştiţi a dat pe post. :levănll  aşa  cum este el. Şi  nu pottlmpelor . ta fost un ~oment  A-� - ce fost, s-a 51 scrie arm;Ităm1ntirl plăcute  au !o.st aceies c1nd mi - Am dat - şi mă bu:ur că  am Caseta 'cu ..noaptea generalilor" cu- decIt să-i  cer să  despre 
aşa  CUm este ea. eu toate bucuriile sil-a recunoscut munca şI  am Iost avan-� avut ocazia să  trăiesc  acest man;ent - prinde şi  alte aSp'ccte. In fnţil  CQnştiln
trist.etlle ei Presa milit;:lJ'ă  m1 se oarefat in grade. Amintire plăcută  7 A-� onorul Ostnşului  Necunoscut... ŞH dau ţel  mele, a p~rinţilor  şi a lUi Dumne printre cele mal cinstite. ,Şi  considertunel cind mi ,a-au . născut copUl -� oricind tJ'Cntru toţi  oei c:Jre au muşcat  zeu, nu am ce-ml reproşa.  Deci. s-() 

,firesc ca. ea să-şI  facă  datoria, ':apă. prin ei trăim  In continuare. Dar e!ed tăr1-na  şi  au putrezit, Du:nn:zeu ~tiewmărit,  tntr-o primă  etapă.. .atragerea rind onoarea $i, demnitatea annatei.
eă  cea mal pIăc-ută,  a tost cind subor-� pe ,unde, ca . noi să  dămuun  peste armateI Intr-un măcel.  APOI, un răz
donaţiI  mei" au răspuns  ca unul In roo-� limpuri.~  Dar, să  revenim la sufletul boi Intre armată  şi  securiut.e. PotrivIt 

- VlI mulţumesc.  in numel!' o~LaiDente1~  crItIce, chiar ,,1 [n cel mal .aoldatului. al annei... Iubesc toaU:! ar- acestui SClmllriU,' ar fi trebuit ca al" 
,Uor ,i ni cititorilor no."tri. el ati ae&reu - m RevoluţIe.  .Voi păstra  m-� mele, dar ti stimez foarte muit pe a- tilerta non~tră  . antiaeriD!1ă ~-şi  con" 

•ceplat să  stati de vorlJii eu miile, 'cu,totdeauna amintirea ·plăcută  II' acelor� vialorl. Să  ştiţi  că  am vrut 6ă.  fiu a- sume munJUa Impotriva ·oropriel noa~  

~ş  ,1 ca,om.oamenI care m~au-,[nţeles'din priviri,� viator mai [nţil.  d,ar n-a1? lrec~t  de tre aviaţli.  De aceea, chlllr pe timpul 
BrA prea multe vorbe.� unele bareme medlcale. ŞI  atunCI, am I '1 d 1 T' . ce u1 A consemnat .. opLat pentru blindate. Şî  le-am lndră- nt.oar~n  e a un~arn.. am r 

-- Şi  nepUcute 1 lit.. De cite eri· Ii1tram in tanc" alm. aVlatonlor &li nu, se mai ridl.;e 111 aer locotenent-colonel' GeoI'l:e VASILE 


