
Inapoi din infernul Afgan
Petrisor Merisanu a petrecut sase luni in cea mai dura zona de conflict din Afganistan, provincia Zabol.
Intors acasa, povesteste pentru SIBIANUL cum e viata in una dintre cele mai fierbinti zone - la propriu si
la figurat - zone ale globului.
  
  Zabol este una dintre provinciile istorice ale Afganistanului, singura zona in care talibanii au numit
propriul guvernator, chiar si dupa invazia americana din 2001. Este considerata una dintre cele mai
nesigure zone din Afganistan. Zabol este locul unde sibianul Petrisor Merisanu si-a riscat viata.
SIBIANUL a aflat cum se vede lumea din teatrul de lupta din Afganistan.
  
  Singur
  
  Ce inseamna Afganistanul? Una dintre cele mai fierbinti zone de pe planeta. Temperaturi de peste 50 de
grade, furtuni de nisip, localnici ostili, misiuni periculoase, mine antipersonal si dispozitive explozive
camuflate, tiruri de rachete. Un loc unde trebuie, in primul rand, sa ai un psihic puternic. "E foarte
important sa stai calm. E important sa nu pici din punct de vedere psihic", afirma Petrisor Merisanu,
pentru SIBIANUL. Şi totusi, nimeni nu rezista fara sa fie afectat de ostilitatea Zabolului. "Se intampla sa
pici, dar trebuie sa iti revii imediat. Sa iti dai seama ca, daca ai venit acolo, ai venit cu un scop si trebuie
sa il indeplinesti", este de parere Merisanu.
  
  Romanii care au plecat pentru a mentine pacea in provincia Zabol, una dintre cele mai periculoase din
Afganistan, au fost pusi la mari incercari. Pe langa cele la care s-au asteptat odata ce au acceptat sa plece
in teatrul de razboi, au fost nevoiti sa faca fata singuratatii si sa accepte vicisitudinile vremii. "Noaptea
temperatura scade la minus 5 grade. Din cauza reliefului, resmiti cele cinci grade sub zero ca fiind mult
mai friguroase decat la noi, in Sibiu. Apoi, pe timpul zilei, pana pe la ora 18, temperatura creste brusc si
ajunge la 70 de grade la nivelul solului", povesteste Merisanu.
  
  Dumnezeu a fost roman
  
  Merisanu lucreaza in Sibiu la Unitatea 15-12. Inainte de a pleca in misiunea de la Zabol, sibianul a fost
in Kandahar si parea obisnuit cu realitatea dura din Afganistan. Doar parea. "In Zabol a fost mai mult o
misiune de sacrificiu. Nu sunt termeni de comparatie intre ce Kandahar si Zabol. Pot spune insa ca, dupa
ce am trait acolo, cred ca in Afganistan Dumnezeu a fost roman, pentru ca niciunul dintre ai nostri nu a
pierit cat am fost in misiune", spune, emotionat, sibianul. 
  
  In fieful talibanilor
  
  In total, 520 de romani au plecat anul trecut in Afganistan, cu misiunia de a mentine pacea in regiunile
Kandahar si Zabol. Militarii au fost impartiti in doua tabere distincte, cu pregatire si tip de misiune
diferite. Cei repartizati la Kandahar au avut ca misiune paza bazei. Romanii i-au inlocuit acolo pe cei 400
de "Rechini albi", militari de la unitatea din Topraisar. Ceilalti au fost inrolati in trupe de manevra,
batalionul "Calugareni" si au fost distribuiti in provincia Zabol, la granita cu Pakistan, una dintre cele mai
periculoase zone, cunoscuta ca fiind un fief al talibanilor si al traficantilor de droguri.
  
  Sibianul Petrisor Merisanu a facut parte, la Zabol, din corpul medical. A privit moartea in ochi de atatea
ori, incat nu-i mai e teama de ea. A privit-o prin ochii celor care au cazut la datorie si in ochii celor care
nu au mai plecat intregi in tarile lor. Prin ochii celor care, in fata lui Merisanu, implorau viata sa le mai
dea o sansa.
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  Botezul
  
  Sibianul Merisanu si-a riscat viata in primul minut dupa ce a pus piciorul pe pamant afgan, anul trecut.
"Am primit botezul", ii place sibianului sa spuna. "Am facut cativa pasi si am fost primiti cu bombe. Cand
m-am dus eu, a venit si o domnisoara de la un post de televiziune din tara. I s-a facut rau. Cameramanul
si-a pus camera la adapost, ca nu era a lui, trebuia sa-i aiba de grija. Dar am scapat cu totii...", povesteste,
cu haz militaresc, Merisanu, pentru care fiecare secunda conta in Zabol. Oricand putea fi atacat. Şi nu a
scapat nici chiar in drumul de intoarcere spre casa, dar a scapat si atunci fara nicio zgarietura.
  
  Isi aminteste si de ambuscada care s-a produs la vizita presedintelui Traian Basescu la Zabol. "Am dat
mana cu dansul. Am si poze cu domnul presedinte Basescu. Şi cu doamna Elena Udrea am poze. Din tara
ne-au vizitat mai multi oficiali. Ei veneau si plecau. Noi ramaneam", mai spune militarul.
  
  Gandul salvator
  
  Pentru a putea face fata psihic tuturor incercarilor, Merisanu spune ca a fost cu gandul la Dumnezeu si la
familie. Mai fusese in zone de conflict, dar nimic nu se asemana cu Zabolul. "Cred ca, daca stiam ce e
acolo cu adevarat, nu m-as mai fi dus", recunoaste barbatul.
  
  El spune ca in Zabol si-a dat seama ca Dumnezeu intr-adevar exista. "Dumnezeu a fost roman. Au murit
din americani, din canadieni si olandezi. De la noi niciunul. Erau zile linistite, cand nu se intampla nimic,
dar erau si zile in care veneau cate 15-20 de raniti. Niciunul nu era ranit de la un glonte. Aia era o nimica
toata. Acolo faceai cativa pasi si riscai sa calci pe bombe. Tocmai pentru a-i multumi lui Dumnezeu,
prima mea oprire in drum spre casa a fost la Manastirea Cozia", povesteste Merisanu.
  
  Sotia il intelege
  
  In tot timpul in care a fost plecat in misiune militara in Afganistan, Petrisor Merisanu a fost sustinut de
sotia sa. "Este o femeie extraordinara. In meseria aceasta, este foarte important ca familia sa te inteleaga
si sa fie alaturi de tine", spune militarul.
  
  Nu a fost usor, insa, nici pentru Simona, sotia lui Petrisor. Ea a trait tot episodul Zabol in tara, cu ochii
la televizor. "Nu e deloc usor sa te uiti si sa vezi ce se intapla acolo. Cand vorbeam cu el ma mai
linisteam, dar a fost destul de greu sa il stiu acolo", spune Simona, care a observat, la intoarcerea lui
Petrisor acasa, ca nu s-a mai intors acelasi om care a plecat. "A fost emotionant momentul in care l-am
vazut. Am fost sa il iau de la Bucuresti. Dar am observat imediat ca slabise foarte mult, iar parul i-a
incaruntit", mai spune Simona.
  
  Dragostea celor li se citeste in ochi, mai ales acum, supa o despartire atat de lunga si tensionata. Desi
sunt impreuna de 12 ani, par la fel de indragostiti ca in prima zi. Peste iubirea lor nu si-a pus amprenta
Afganistanul. Doar i-a unit si mai mult.
  
  Medaliat IASF in 12 metri patrati
  
  Pentru aportul pe care l-a avut la mentinerea pacii in Zabol, Merisanu a fost medaliat de Secretarul
General al NATO, pentru serviciile aduse operatiunii IASF (Forta Internationala de Asistenta pentru
Securitate in Afganistan), sub egida NATO, fiind unul dintre putinii care se pot mandri cu o astfel de
medalie.
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  Cu toate ca pentru NATO Merisanu este un erou, sibianul nu este la fel de bine privit la el in oras. Desi
si-a depus dosarul pentru a primi locuinta sociala, omul spune ca este plimbat pe drumuri, fara niciun
rezultat. Ca sa poata sa-si stranga bani pentru o casa in care sa stea cu copiii si cu sotia, Petrisor Merisanu
este dispus sa isi riste inca o data viata, pentru ca banii din cele doua misiuni nu ii sunt de ajuns ca sa isi
cumpere locuinta. "Mi-am depus dosarul in 2003. De atunci mi se tot promite. Copiii stau la parinti, ca nu
avem loc toti aici, in 12 metri patrati. Şi inca acum e mai bine, ca inainte am stat intr-o locuinta de 9
metri patrati. Şi atunci, ca si acum, avem toaletele si dusurile comune", se plange Merisanu.
  
  Consiliul Local Sibiu spune ca nu il poate ajuta momentan pe singurul sibian care a participat la una
dintre cele mai sangeroase misiuni din Afganistan. "Nu avem locuinte acum. Domnul Merisanu are sanse
la fel ca toata lumea care nu are locuinta, doar ca dansul are acum o locuinta de serviciu. Cred ca e mai
rau de cei care nu au deloc, cei care sunt acum pe lista de prioritati aprobata de Consiliul Local", a
declarat, pentru SIBIANUL, Mariana Susana Fritzmann, sefa Comisiei Sociale.
  
  Solutia lui Merisanu? "Nu vreau sa ma incurc cu bancile. M-oi descurca altfel. Daca am putin noroc,
plec ca atasat si asa se castiga mai bine. Dar plec. Trebuie sa imi iau casa pana la urma", ne-a spus
Merisanu. 
  
  Nu s-au mai intors
  
  Aproape 20 de militari romani si-au pierdut viata pana acum in misiuni de lupta peste hotare. Printre ei,
caporalul Ionel Gheorghita Dragusanu, ucis de un dispozitiv exploziv, in apropiere de Kandahar,
caporalul Bogdan Hancu, ucis de explozia unei masini-capcana la Nasiria, in Irak. In Afganistan si-au
pierdut viata alti militari romani - sergentii Iosif-Silviu Fogorasi, Mihai Anton Samuila si Narcis Sonei.
Tot in misiune era si Lili Dobre, militar in Batalionul 280 de Infanterie din Focsani. El nu a mai suportat
misiunea si intr-o noapte s-a sinucis. 
  
  Romanii si Zabolul
  
  Provincia Zabol este situata in sud-estul tarii, la aproximativ 150 km nord-est de Kandahar, fiind
strabatuta de cea mai importanta artera rutiera, autostrada A1, care face legatura intre regiunile din sud si
cele din nordul tarii. Suprafata provinciei este comparabila cu cea a Dobrogei.
  
  Militarii romani au actionat acolo sub egida NATO, in cadrul Fortei Internationale de Asistenta pentru
Securitate din Afganistan (IASF), in sprijinul fortelor de securitate locale, armata si politie, pentru crearea
si mentinerea unui climat de siguranta si stabilitate in zona. 
  
  Romanii, apreciati
  
  Conducerea brigazii multinationale a fost multumita de rapiditatea si promptitudinea cu care actioneaza
militarii din posturile de paza, calitati dovedite mai ales atunci cand au existat atacuri sporadice cu
rachete din partea fortelor ostile. Militarii romani au raportat la timp orice miscare suspecta, facilitand
reactia eficienta si oportuna a fortelor de interventie din baza.
  
  Militarii din Batalionul de Manevra - Task Force Calugareni - au primit misiunea sa se deplaseze in aria
de responsabilitate din provincia Zabol, situata la aproximativ 150 Km nord-est de Kandahar. 
  
  Prea cald printre talibani
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  Relieful la Zabol este predominant muntos, fiind o regiune aflata la 1600 m altitutine. Clima este
secetoasa, temperaturile atingand la amiaza valori de pana la 50 grade celsius la umbra. Populatia
provinciei are peste 250.000 de locuitori, in majoritatea lor pastuni, devotati Islamului. In urma cu cativa
ani, aceasta zona, pana la sosirea fortelor coalitiei antiteroriste, a fost fieful talibanilor. O parte din
ramasitele structurilor inarmate talibane inca mai incearca sa submineze procesul democratic de
dezvoltare a regiunii. 
  
  
  Laura BUCIU
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