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the new generation) in order to acquire monopole and deepen their roots into the 
democratic interwar political order. 

They are anti-Semites in a time when the number of Jews in Romania is 
very low, but they are driven by old fears. They are people burdened by so many 
“debts” that they cannot but behave under the influence of their past. Deep down 
inside they truly believe that the country can be rebuilt only by totally eliminating 
the Jewish danger; even though they are now under the fourth regime they still 
long for the first one. Their speech is no longer so virulent but more domestic, due 
to the regime’s attitude regarding The Legion and its anti-Semitism, and the 
mechanisms behind the speech transmit the same message, the same fears. 
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IMAGINEA ADVERSARULUI ÎN RĂZBOIULUI DIN 

AFGHANISTAN (1979-1989) ÎN MEMORIA 
COMBATANŢILOR BASARABENI1 

 
 

“Afghanul nu iartă şi nu uită insulta.  
Mai mult ca atât, preferă legea talionului – 

«ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, sânge pentru sânge…»  
Afghanul consideră comportamentul omului  

dispreţuitor şi înjositor când nu este respectat pentru  
serviciul, ajutorul, ospitalitatea acordată… ”.2 

“Afghanistan e ţară de basmaci, 
Acolo nu cresc deloc copaci. 
Acolo cresc numai buruiene, 

Scăldate din lacrimile mele.”3 
 
Dimensiunile problemei 
Dinamica unui stat, cu soluţiile sale moderate sau radicale în 

rezolvarea unor probleme, acţiunile liderilor politici, modelatori ai politicii 
interne şi externe, motivele decizionale ale acestora şi forţa ce au dat 
impulsuri de mobilizare societăţii, în mod deosebit în situaţii speciale 
(război, revoltă, criză etc.), impune analiza imaginarului alterităţii – 
                                                 
1A se vedea şi Ion Xenofontov, Războiul din Afghanistan în memoria 
combatanţilor. Cazul participanţilor din comuna Echimăuţi, judeţul Orhei, 
Republica Moldova, în “AIO - Anuarul de Istorie Orală”, III, 2002, pp. 334-369; 
Idem, Viaţa cotidiană a combatanţilor basarabeni în războiul sovieto-afghan 
(1979-1989), în “AIO”, IV, 2003, pp. 156-186; Idem, Teroarea afghană, în 
“Clujeanul”, 2001, nr. 81, pp. 3-5. 
2Ghenadii Korj, Afganscoe dosie. Istoria voinî SSSR v Afganistane, Haricov, 
“Foilia”, 2003, p. 391.  
3 Din folclorul veteranilor basarabeni - fragment cules de la Valerie Vrabie. În 
unele studii s-a menţionat, pe bună dreptate, că deşi cântecele, poeziile veteranilor 
războiului sovieto-afghan nu prezintă întotdeauna valoare artistică, ca formă, ele 
câştigă, în schimb, ca şi conţinut. 
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parametru al oricărei activităţii socio-umane. Forma substanţială de 
evidenţiere a “Celuilalt” - “suntem, am fost şi vom fi Celălaltul cuiva”4 - îl 
constituie războiul. În acest sens, poate fi surprins şi războiul sovieto-
afghan (1979-1989). Fiind cel mai extins conflict armat din istoria Uniunii 
Sovietice, a avut o rezonanţă semnificativă atât în cadrul intern cât şi 
internaţional. Insuccesul intervenţiei (psihologia umană e de aşa natură 
încât cel învins se distanţează) a catalizat constituirea mai multor forme de 
alteritate. Analiza acestora permite o cunoaştere mai profundă a naturii 
intervenţiei militare sovietice în Afghanistan. 

În cadrul războiului sovieto-afghan, adversarii şi-au expus 
strategiile de luptă, tactica etc., care în esenţă nu au surprins pe nimeni. 
Factorul surprinzător l-au constituit actorii acţiunilor – adversarii, care, în 
cazul intervenţiei sovietice în Afghanistan a fost reprezentat din mai multe 
paliere: politice, ideologice, mentalităţi etc. Kremlinul a încercat să-şi 
impună un discurs tradiţional, atacuri la duşmanul clasic – imperialismul şi 
sprijinirea ideilor revoluţionare. Relaţiile internaţionale s-au divizat şi ele: 
state ce susţin acţiunile Uniunii Sovietice (sateliţii acesteia) şi state ostile 
intervenţiei militare sovietice în Afghanistan. S-au conturat dimensiunile 
unei lumi ostile, (fiecare în parte având mobilul unor justificări a acţiunilor 
sale), ce a mobilizat importante resurse umane, financiare, militare. 

Pentru liderii sovietici, alteritatea s-a înscris în cadrul unei 
civilizaţii antagoniste, bipolare. De aici pornesc resorturile de conflict, 
instabilitatea internaţională. Indiciul dat va fi expus şi în cadrul războiului 
din Afghanistan printr-o intensă activitate propagandistică. “Oamenii 
politici şi sovietologii şi-au propus care mai de care teoriile tinzând să 
explice comportamentul sovieticilor în modul în care i se părea fiecăruia 
cel mai avantajos”.5 Militarii sovietici au fost receptorii unor mesaje 
politice şi ideologice. Acţiunile de pe teren au surprins, însă, o altă realitate. 

Pornind de la aceste considerente, studiul de faţă propune o 
încercare de cercetare şi analiză a imaginii celuilalt în propaganda sovietică 
în cadrul intervenţiei din Afghanistan, de studiere a imaginii adversarului 
în viziunea participanţilor basarabeni la războiul sovieto-afghan. 

                                                 
4 Arhweiler Helene, Imaginea celuilalt şi mecanismele alterităţii, Vezi: Toader 
Nicoară, Introducere în istoria mentalităţii colective. Antologie, Cluj-Napoca, 
1998, p. 200. 
5 Vladimir Bukovski, Judecată la Moscova. Un disident în arhivele Kremlinului, 
Editura Albatros, Bucureşti, 1998, p. 297. 
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Ca izvoare istorice au fost folosite pe larg diverse surse: 
documentele orale, corespondenţa, memoriile, documentele inedite şi edite, 
presa etc. Un accent deosebit în studiul de faţă a fost acordat surselor orale. 
Drept metodă de înregistrare a interviurilor au fost folosite banda audio şi 
chestionarele (arhiva personală). 

În literatura de specialitate au fost evidenţiate unele aspecte ale 
discursului sovietic propagandistic ce invocă alteritatea. Astfel, în anul 
1986 Henri-Pierre Cathala constata: “Pentru comunişti, şi ei nu o ascund 
deloc, nu există diferenţă între starea de pace şi cea de război. Lupta va 
dura până la triumful definitiv al ideologiei. Nu există, de asemenea, 
diferenţa între propaganda deschisă şi cea ocultă, între schimbul de 
informaţii şi spionaj, între intervenţia militară şi ajutorul acordat 
terorismului sau mişcărilor revoluţionare aşa-zise de eliberare”.6 Istoricul 
francez Jean-François Soulet invocă “obsesia securităţii” şi teama înaintării 
islamului drept explicaţie a acţiunilor sovietice în Afghanistan.7 

Având la bază atât o serie de izvoare istorice, cât şi sursele 
istoriografice vom prezenta unele aspecte ale imaginii adversarului din 
timpul războiului sovieto-afghan. 

 
Alteritatea în propaganda sovietică în războiul din 

Afghanistan 
Intervenţia militară sovietică din Afghanistan (1979) a impus atât 

acţiuni dure, violente, radicale, cât şi moderate; sprijinite de un discurs, 
deseori voalat în faţa realităţii, ce tindea să demonstreze publicului (atât din 
interiorul statului, cât şi din exterior) sensibilitatea şi “raţionalitatea” 
cursului promovat. Doctrina comunistă, folosită drept bază ideologică în 
statul sovietic, în esenţa ei dezvoltă idei antagoniste, violente, radicale şi 
reprezintă chintesenţa unei teorii a războiului continuu. Liderii politici 
sovietici au recurs la propaganda militantă ce folosea un limbaj dur la 
adresa adversarului.8 Ajutorul internaţional din lagărul socialist contra 

                                                 
6 Henri-Pierre Cathala, Epoca dezinformării, Editura Militară, Bucureşti, 
1991, p. 223. 
7 Jean-François Soulet, Istoria comparată a statelor comuniste din 1945 până în 
zilele noastre, Editura Polirom, Iaşi, 1998, p. 212.  
8 De fapt, acesta era limbajul sovieticilor chiar de la constituirea statului bolşevic. 
V.I. Lenin, ce a reprezentat un model pentru toţi conducătorii sovietici, a folosit un 
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imperialismului, lupta de clasă reprezintă noţiuni ce instigă la violenţă.9 Nu 
putem trece cu vederea nici cazurile din istorie când marile puteri, în 
scopul apărării propriilor interese, promovează o serie de doctrine, ce iau 
forma unor aşa-zise ajutoare, interese vitale pentru stat - doctrina Brejnev, 
Carter etc. 

Legăturile cu alte state, în mod deosebit, cu cele din lumea a treia, 
ce urmau să se decidă asupra cursului de orientare social-politică, au 
constituit un domeniu larg disputat al marilor puteri. În acest context, 
Afghanistanul s-a prezentat ca o zonă geostrategică importantă, ce a suscitat 
interesele URSS şi SUA. Relaţiile sovieto-afghane, în perioada anterioară 
intervenţiei, au fost prezentate de propaganda Kremlinului drept “garanţie 
solidă a păcii în Orient”10 sau potrivit formulei lui N. Hruşciov: “În relaţiile 
dintre statele noastre (Uniunea Sovietică şi Afghanistan - n.n.) nu a ieşit la 
iveală niciodată vreo notă de superioritate a celui mai mare asupra celui 
mic”.11 Apogeul declaraţiilor propagandistice le-a constituit Tratatul de 
prietenie, bună vecinătate şi cooperare semnat între URSS şi Afghanistan la 
5 decembrie 1978. Deşi bazat pe “solidaritatea revoluţionară şi respectarea 
suveranităţii naţionale, integrităţii teritoriale şi neintervenţiei în treburile 
interne ale acestora”.12 Tratatul din 1978,13 coroborat cu alţi factori (aşa-
numitul ajutor solicitat de partea afghană în protejarea ideilor revoluţionare 
etc.), a constituit unul din argumentele invaziei sovieticilor în ţara vecină. 

Kremlinul a pregătit minuţios proiectul de propagandă în jurul 
chestiunii afghane. La şedinţa Politbiroului din 27 decembrie 1979, 
împreună cu alte obiective (informarea ambasadorilor sovietici din Berlin, 
Varşovia, Budapesta, Praga etc. privind situaţia din Afghanistan, proiectul 
de informare a Agenţiei TASS etc.) a fost aprobat şi documentul intitulat: 
“Cu privire la propaganda acţiunilor noastre din Afghanistan”. Politbiroul 
                                                                                                           
limbaj foarte obscen, eufemistic. Vezi: Dmitrii Volkogonov, Lenin. O nouă 
biografie, Bucureşti, Editura Orizonturi, Editura Lider, 1994, p. 125. 
9 În anul 1990 istoricul rus Iurii Afanasev a acuzat partidul comunist “nu numai de 
greşeli, ci şi veritabile crime împotriva umanităţii” Vezi: Renata Lesnic, Helene 
Blanc, Cine îl va doborî pe Elţin, Editura Domino, Bucureşti, 1996, p. 13. 
10 “Izvestea”, 13 ianuarie 1924. 
11 I. Voledi, Afganistanul, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1960, pp. 132-133. 
12 “Pravda”, 7 decembrie, 1978. 
13 A se vedea Art. 4 al Tratatului respectiv “…cu acordul ambelor părţi, vor 
întreprinde măsuri necesare în vederea asigurării unei securităţi a independenţei şi 
integrităţii teritoriale ale ambelor state”. 
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s-a axat pe următoarele direcţii de propagandă: Uniunea Sovietică acordă 
ajutor militar la solicitarea conducerii afghane; contingentul limitat al 
armatei sovietice are un scop substanţial - de a acorda ajutor poporului şi 
guvernului afghan în acţiunile comune împotriva agresiunii externe; este de 
accentuat faptul că, drept urmare a agresiunii externe şi implicarea în politica 
internă afghană, a apărut pericolul înăbuşirii revoluţiei din aprilie, a 
suveranităţii şi independenţei noului stat afghan. În baza Tratatului de 
prietenie, vecinătate şi colaborare, Uniunea Sovietică a răspuns pozitiv la 
cererea RDA; cererea de sprijinire a guvernului afghan şi îndeplinirea 
acesteia de către Uniunea Sovietică reprezintă o chestiune ce priveşte ambele 
state. Ca şi oricare alte state – membre ale ONU, au dreptul la autoapărare 
individuală sau colectivă, potrivit Art. 51 din Statutul ONU; având în vedere 
schimbările din conducerea Afghanistanului, să se accentueze că aceastea 
reprezintă probleme interne ale poporului afghan, să se ţină cont de declaraţia 
publicată a Consiliului Revoluţionar al Afghanistanului şi de mesajul 
Preşedintelui Consiliului Revoluţionar Karmal Babrak (în document este 
inversat numele de familie a liderului afghan - n.n.); de a contrazice prin 
argumente solide orice dezinformare privind amestecul sovieticilor în 
politica internă afghană este contrazisă invocând argumente solide; URSS n-
a avut şi nici nu are nici o legătură cu schimbarea conducerii 
Afghanistanului; scopul Uniunii Sovietice în legătură cu evenimentele din 
Afghanistan este de a acorda ajutor împotriva agresiunii externe. Când 
această agresiune va înceta şi suveranitatea, independenţa statului afghan nu 
va fi periclitată atunci contingentul militar sovietic va fi retras din 
Afghanistan.14 

Aceste linii ale propagandei sovietice au stat la baza discursului 
politic, titlurilor din presa şi literatura oficială de până la mijlocul anilor ’80. 
În perioada menţionată Kremlinul a ţinut sub un control strict aceste 
directive, informaţia dată fiind greu accesibilă chiar şi la nivelurile înalte ale 
partidului. 

Intervenţia sovietică în ţara vecină (decembrie 1979) a fost explicată 
şi justificată de oficialii moscoviţi ca fiind un pas necesar în protejarea 
intereselor URSS şi a Afghanistanului. În ziarul oficial Pravda (29 
decembrie 1979) se afirma că: “în decursul anilor 1978-1979 guvernul 
afghan s-a adresat în repetate rânduri Uniunii Sovietice cu rugămintea de 
                                                 
14A. S. Grossman, Politiceskii arhiv XX veca. Secretnâie documentî iz osobâh 
papoc: Afghanistan, în “Voprosî istorii”, 1993, nr. 3, pp. 5, 10. 
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10 “Izvestea”, 13 ianuarie 1924. 
11 I. Voledi, Afganistanul, Editura ştiinţifică, Bucureşti, 1960, pp. 132-133. 
12 “Pravda”, 7 decembrie, 1978. 
13 A se vedea Art. 4 al Tratatului respectiv “…cu acordul ambelor părţi, vor 
întreprinde măsuri necesare în vederea asigurării unei securităţi a independenţei şi 
integrităţii teritoriale ale ambelor state”. 
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s-a axat pe următoarele direcţii de propagandă: Uniunea Sovietică acordă 
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intereselor URSS şi a Afghanistanului. În ziarul oficial Pravda (29 
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14A. S. Grossman, Politiceskii arhiv XX veca. Secretnâie documentî iz osobâh 
papoc: Afghanistan, în “Voprosî istorii”, 1993, nr. 3, pp. 5, 10. 
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ajutorare inclusiv militară în condiţiile intervenţiei militare a forţelor 
imperialiste”. Drept concluzie se statua: “a refuza ajutorul Afghanistanului, 
solicitat de curând, ar semnifica: o eclipsare a colaborării noastre tradiţionale 
cu această ţară, şi a abandona Afghanistanul într-o confruntare cu forţele 
imperialismului ce tind să limiteze drepturile şi libertăţile poporului afghan”. 
La rândul său L.I. Brejnev, secretarul general al CC al PCUS, într-un amplu 
interviu acordat ziarului Pravda, afirmase că Afghanistanul suportă un război 
nedeclarat al imperialismului şi acoliţilor săi.15 În acelaşi an, în cuvântarea 
rostită la şedinţa festivă de la Alma-Ata, L.I. Brejnev a menţionat că: 
“…imperialismul american utilizează cu fervoare serviciile secrete, ca cele 
ale Chinei şi ale Pakistanului, în încercările sale de a înăbuşi revoluţia 
afghană şi de a transforma Afghanistanul într-un nou cap de pod ameninţător 
pentru Uniunea Sovietică şi ţările independente, iubitoare de libertate din 
Orient”16. Acţiunile sovieticilor în Afghanistan erau prezentate drept “ajutor 
frăţesc al Uniunii Sovietice în această ţară”,17 “împotriva agresiunii 
externe”18. S-a conturat, astfel, imaginea unei forţe conspirative - cea a 
imperialismului, ce atentează la suveranitatea afghanilor şi la securitatea 
U.R.S.S.-ului. Propagată intens de oficialii sovietici, se impunea, în mod 
evident, o valoare nobilă, aceea de a sprijini “ţara munţilor”, chiar şi cu ajutor 
militar, împotriva agresiunii. În condiţiile unui regim totalitar (cum a fost cel 
sovietic), când “puterea şi-a subordonat nu numai viaţa publică, ci şi viaţa 
privată, personală a tuturor cetăţenilor”19, propaganda de bază s-a cristalizat 
pe dimensiunea de mobilizare a societăţii în faţa adversarului, chiar dacă 
acesta se află în afara ţării. Legitimitatea armatei sovietice în Afghanistan nu 
putea fi pusă la îndoială în condiţiile în care: “Imperialismul a intensificat un 
adevărat război împotriva revoluţiei afghane creând un pericol direct 
siguranţei hotarelor de sud ale ţării noastre.”20 Prin acest mesaj politic, liderii 
                                                 
15 “Pravda”, 13 ianuarie 1980. 
16 Luările de cuvânt şi articole din anul 1980 ale tovarăşului L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S preşedintele Sovietului Suprem al URSS, Moscova, 
Editura Agenţia de presă Novosti, 1981, p. 72. 
17 Istoria vneşnei politichi SSSR, Moscva, “ Izdatelistvo Nauca”, 1980, t. II (1945-
1980), p. 648. 
18 Pravda ob Afganistane. Documentî, factî, svidetelistva, Moscva, 1980, p. 17. 
19 Andrei Roth, Regimurile totalitare şi partidul-stat, în “Alternative”, nr. 4, 
1990, p. 8. 
20 L.I. Brejnev, Otcetnâi doclad Ţentralinogo Comiteta CPSS XXVI siezdu 
communisticesescoi partii Sovetscogo soiuza o ocerednâie zadaci partii v oblasti 
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Kremlinului au încercat să-şi convingă cetăţenii că ţara este ameninţată de 
pericole grave în permanenţă, de aici reieşind şi necesitatea unor intervenţii 
militare, ca răspuns al unei astfel de agresivităţi. În acest context, ni se pare 
interesantă observaţia scriitorului rus Vladimir Fedorovski care consideră că 
“aspectul mistic al vieţii din Rusia nu poate fi separat de istoria politică”21 
Analizând literatura rusă, autorul a constatat că aceasta “…amestecă, până la 
confuzie, în viaţa politică din Rusia, insolitul cu realitatea, fanatismul cu 
banalul, misticismul cu politica. Temerile comune, nelinişte, obsesiile pe 
care le exprimă literatura sunt cele pe care le încearcă zilnic, un popor 
întreg”22. Experţii occidentali au constatat şi ei, la rândul lor, faptul că Rusia 
ultimelor două secole a deţinut un număr substanţial de soldaţi: “se aşteptau 
mereu să fie atacaţi”23. Prin urmare, crearea unei imagini confuze, însoţite de 
prezentarea unei stări defetiste (ce constituia, de altfel, o parte componentă a 
politici generale de ghidare şi subordonare a populaţiei) a avut priză în 
rândurile cetăţenilor sovietici (noţiune valabilă, nu numai pentru ruşi, ci şi 
pentru celelalte naţiuni din URSS), pentru care politica promovată de elita 
conducătoare prezintă, în esenţă, un mister. Au fost elaborate diverse scenarii 
ale unor conspiraţii machiavelice la care participă forţe externe, prin aceasta 
justificându-se intervenţia militară în Afghanistan. Menţinerea anxietăţii, 
catalizate de perceperea unor pericole a fost folosite şi pentru înlăturarea 
gândurilor de la situaţia economică dificilă sau de la abuzurile regimului. 
Anxietatea a fost provocată prin diverse canale: mesajul politic, media etc. 

Principalul conspirator al revoluţiei din Afghanistan, în opinia 
liderilor sovietici, a fost imperialismul american, în rând cu alţi sateliţi: 
Pakistan, China. În acest sens, Henri-Pierre Cathala menţiona: “Pentru un 
popor, a lupta împotriva imperialismului capitalist, reprezintă o cauză 
dreaptă, însă a se ridica împotriva unei intervenţii militare în sprijinul unui 
comunism ce se clatină, înseamnă a se face complice cu o agresiune 
împotriva socialismului deci un război nedrept. Promotorii războiului sunt 
întotdeauna adversarii, capitalişti sau antimarxişti. Rezultă că lupta pentru 
pace şi pacifism sunt în mod obligatoriu îndreptate împotriva Uniunii 

                                                                                                           
vnutrennei i vneşnei politiki. 23 fevralea 1981 goda, Moscva, Izdatelistvo 
politicescoi literaturî, 1981, p. 17. 
21 Vladimir Fedorovski, Departamentul diavolului. Rusia ocultă de la Ivan cel 
Groaznic până în zilele noastre, Editura Albatros, Bucureşti, 1997, p. 9. 
22 Ibidem, p. 11. 
23 Francis Fukuyama, Sfârşitul istoriei? Editura Vremea, Bucureşti, 1994, p. 86. 
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15 “Pravda”, 13 ianuarie 1980. 
16 Luările de cuvânt şi articole din anul 1980 ale tovarăşului L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S preşedintele Sovietului Suprem al URSS, Moscova, 
Editura Agenţia de presă Novosti, 1981, p. 72. 
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18 Pravda ob Afganistane. Documentî, factî, svidetelistva, Moscva, 1980, p. 17. 
19 Andrei Roth, Regimurile totalitare şi partidul-stat, în “Alternative”, nr. 4, 
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vnutrennei i vneşnei politiki. 23 fevralea 1981 goda, Moscva, Izdatelistvo 
politicescoi literaturî, 1981, p. 17. 
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22 Ibidem, p. 11. 
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sovietice, cândva patria socialismului, iar astăzi în plus, apărătoarea celor 
oprimaţi. Şi astfel, rezistenţa afghană devine promotoare a războiului”24. 
Lovitura de bază, prin urmare, va fi dată atât acestor puteri, cât şi forţelor 
care o sprijină. Studiul consacrat politicii externe a Uniunii Sovietice 
(1981) prezintă următoarea imagine: “Noul regim democratic din 
Afghanistan a fost primit cu o duşmănie deschisă de către S.U.A. şi de 
ţările vecine - Pakistan şi China. Aceste ţări au organizat acţiuni intense de 
subminare şi orientate, primo, spre înăbuşirea revoluţiei afghane, secundo, 
spre constituirea la hotarele de sud ale Uniunii Sovietice cu Afghanistanul, 
pe o lungime de 2000 km, a unei noi baze antisovietice, ce ar înlocui bazele 
americane din Iran. După revoluţia din aprilie 1978, fiind înarmaţi de 
americani, chinezi şi pakistanezi, miile de bande, pornite de pe teritorii 
străine au dus o luptă armată activă împotriva puterii democratice a 
Afghanistanului. La sfârşitul anului 1979, existenţa Afghanistanului, ca stat 
independent a fost periclitată în cel mai serios mod”.25 În 1983 în ziarul 
Izvestea se estima: “De 5 ani SUA continuă intervenţia nemijlocită în 
problemele interne ale RDA… Este cunoscut că în această perioadă 
Washingtonul a acordat ajutor financiar în valoare de 218 mil. dolari 
asasinilor plătiţi, mercenarilor, diversioniştilor şi teroriştilor …În ultimii 
ani, din iniţiativa şi mijloacele S.U.A. pe teritoriul Pakistanului s-au 
constituit mai mult de 100 tabere, baze şi centre de învăţământ pentru 
pregătirea bandelor contrarevoluţionare. După cum a informat de curând 
agenţia de informaţii Bahtar, în aceste centre se găsesc 300 de instructori 
americani, ce învaţă duşmanii şi trădătorii poporului afghan diverse metode 
de asasinare, activităţi diversioniste şi teroriste”.26 Potrivit surselor 
occidentale, formaţiuni semiregulate ale rezistenţei erau organizate în 
taberele din Pakistan şi Iran şi constituiau 5-8 % din numărul total al 
opoziţiei27. Partizanii afghani, conform definiţiei date în literatura oficială 
sovietică, sunt acele elemente ale societăţii care sunt lipsite de putere în 
urma înlăturării regimului feudal şi sunt sprijinite de imperialismul 
internaţional.28 Lucrările apologetice ale politicii externe ale URSS au mai 

                                                 
24 Henri-Pierre Cathala, op. cit., p. 164. 
25 Istoria vneşnei…, pp. 646-647. 
26 “Izvestea”, 20 noiembrie 1983. 
27 Ion Loghin, De la războiul civil la războiul de apărare. Bătălia pentru 
Afghanistan, în “Dosarele Istoriei” nr. 2, 2000, p. 54. 
28 Cito este cito v mirovoi politichi, Slovari spavocinic, Moscva, Progres, 1987, p. 41. 
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acuzat “forţele imperialiste” şi de faptul că tind să creeze tensiuni între 
ţările lumii a treia şi statele socialiste.29 

De altfel, izbucnirea războiului civil a catalizat ambele tabere în 
vederea demersurilor necesare pentru a primi sprijin militar şi financiar al 
marilor puteri. Astfel, referindu-se la ajutorul occidentalilor din a doua 
jumătate a anilor ’80 acordat partizanilor afghani, autorii ruşi (ambii militari) 
Oleg Sarin şi Lev Dvoretski specificau: “În iulie 1986, Preşedintele Ronald 
Reagan a primit o delegaţie a liderilor din rezistenţă, condusă de B. Rabbani, 
care alături de Hikmatiyar se numărase printre cei mai convinşi reprezentanţi 
ai ideii de a evita Occidentul. Delegaţia a cerut ajutoare americane sporite şi 
sisteme sofisticate de armament antiaerian. (...) Cererile delegaţiei au fost 
aprobate, inclusiv rachetele Stinger. Aceasta a reprezentat o atitudine 
controversată în rândul comunităţii militare americane, întrucât era o armă 
atât de eficientă împotriva tipurilor de aeronave în zbor la joasă altitudine şi 
putea fi folosită de terorişti contra avioanelor civile de linie. Mai mult, 
americanii se temeau de consecinţele căderii vreunei rachete în mâinile 
sovieticilor. Prin urmare, această aprobare a fost extrem de semnificativă”30. 
În anii 1986-1987, Casa Albă a alocat 1,2 mil dolari opoziţiei afghane.31 
Observaţia este destul de semnificativă pentru a înţelege şirul evenimentelor 
culminând cu tragicul eveniment din 11 septembrie 2001. Sau după expresia 
sugestivă a cunoscutului istoric englez Eric Hobsbawm, americanii “au păţit 
ca ucenicul vrăjitor al lui Goethe care a chemat spiritele şi nu a mai putut să 
le stăpânească”.32 

Intervenţia URSS în Afghanistan a generat o psihoză informaţională 
în paginile presei oficiale sovietice. “În regimurile totalitare propaganda 
politică vehiculată de mass-media a creat o realitate paralelă, a minciunii 
oficiale care învăluia orice aspect al vieţii politice şi sociale”33. Cercetătorii 
francezi au analizat caracterul propagandistic al mijloacelor de informare 

                                                 
29 Vneşneea politica razvivaiuşihsea stran. Obşie problemî i metodologhia 
issledovania, Moscva, “Mejdunarodnîe otnoşenia”, 1983, p. 140. 
30 Oleg Sarin, Lev Dvoretsky, Război contra speciei umane. Agresiunile Uniunii 
Sovietice împotriva lumii, 1919-1989, Editura Antet, Bucureşti, 1997, pp. 260-261. 
31 Steven J. Zaloga, America. Duelul sovieto-american şi cursa înarmărilor din 
timpul războiului rece, Editura Elit, f. a., p. 115. 
32 Eric Hobsbawn, Secolul extremelor, Bucureşti, Editura Lider, f. a., p. 299. 
33 Arthur Mihăilă, Mecanismele psihologice ale puterii în regimurile totalitare, 
Rezumatul tezei de doctorat, Cluj-Napoca, 1994, p. 1. 
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24 Henri-Pierre Cathala, op. cit., p. 164. 
25 Istoria vneşnei…, pp. 646-647. 
26 “Izvestea”, 20 noiembrie 1983. 
27 Ion Loghin, De la războiul civil la războiul de apărare. Bătălia pentru 
Afghanistan, în “Dosarele Istoriei” nr. 2, 2000, p. 54. 
28 Cito este cito v mirovoi politichi, Slovari spavocinic, Moscva, Progres, 1987, p. 41. 
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acuzat “forţele imperialiste” şi de faptul că tind să creeze tensiuni între 
ţările lumii a treia şi statele socialiste.29 
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atât de eficientă împotriva tipurilor de aeronave în zbor la joasă altitudine şi 
putea fi folosită de terorişti contra avioanelor civile de linie. Mai mult, 
americanii se temeau de consecinţele căderii vreunei rachete în mâinile 
sovieticilor. Prin urmare, această aprobare a fost extrem de semnificativă”30. 
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Observaţia este destul de semnificativă pentru a înţelege şirul evenimentelor 
culminând cu tragicul eveniment din 11 septembrie 2001. Sau după expresia 
sugestivă a cunoscutului istoric englez Eric Hobsbawm, americanii “au păţit 
ca ucenicul vrăjitor al lui Goethe care a chemat spiritele şi nu a mai putut să 
le stăpânească”.32 

Intervenţia URSS în Afghanistan a generat o psihoză informaţională 
în paginile presei oficiale sovietice. “În regimurile totalitare propaganda 
politică vehiculată de mass-media a creat o realitate paralelă, a minciunii 
oficiale care învăluia orice aspect al vieţii politice şi sociale”33. Cercetătorii 
francezi au analizat caracterul propagandistic al mijloacelor de informare 

                                                 
29 Vneşneea politica razvivaiuşihsea stran. Obşie problemî i metodologhia 
issledovania, Moscva, “Mejdunarodnîe otnoşenia”, 1983, p. 140. 
30 Oleg Sarin, Lev Dvoretsky, Război contra speciei umane. Agresiunile Uniunii 
Sovietice împotriva lumii, 1919-1989, Editura Antet, Bucureşti, 1997, pp. 260-261. 
31 Steven J. Zaloga, America. Duelul sovieto-american şi cursa înarmărilor din 
timpul războiului rece, Editura Elit, f. a., p. 115. 
32 Eric Hobsbawn, Secolul extremelor, Bucureşti, Editura Lider, f. a., p. 299. 
33 Arthur Mihăilă, Mecanismele psihologice ale puterii în regimurile totalitare, 
Rezumatul tezei de doctorat, Cluj-Napoca, 1994, p. 1. 
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sovietice şi au ajuns la concluzia că aceasta avea drept obiective: 
prelucrarea unei imagini favorabile despre URSS, abaterea opiniei publice 
de la probleme interne ale statului, încurajarea mişcării comuniste 
internaţionale etc.34 La sfârşitul anului 1979 s-a constituit o echipă de 6 
jurnalişti sovietici ce urmau să “dea explicaţii de propagandă privind 
intervenţia militară”, fiind totodată instruiţi să nu transmită informaţii despre 
lupte militare, jertfe omeneşti etc.35 Astfel, doar în anul 1980, din cele 306 
numere ale ziarului central Izvestea au fost publicate 92 titluri ce ţineau de 
tema afghană (unele numere ale ziarului publică şi câteva titluri de acest 
gen), dintre care: reportaje din Kabul - 29; “Cronica evenimentelor”- 24; 
politica S.U.A şi altor ţări ostile intervenţiei sovietice - 24; informaţii privind 
politica guvernului afghan - 8; mesaje şi colaborări oficiale sovieto-afghane - 
3; discursurile liderilor politici sovietici vizavi de Afghanistan - 3; oamenii 
sovietici despre Afghanistan - 1. Obiectivul acestor articole era de a 
demonstra atât opiniei publice interne, cât şi externe necesitatea “ajutorului 
internaţional” împotriva forţelor antirevoluţionare (în cea mai mare parte a 
rubricii “Cronica evenimentelor” găsim afirmaţii de genul: contingentul 
limitat al armatei sovietice lichidează cu succes “bande 
contrarevoluţionare”.36 Trebuie specificat faptul că în URSS se pregăteau 
cadre de jurnalişti afghani.37 

Pentru a compromite şi mai mult imaginea adversarilor în presa 
oficială sovietică găsim afirmaţii ce imputau “folosirea de către forţele 
contrarevoluţionare a armei chimice, produse în SUA”.38 În articolul semnat 
la 3 februarie 1982 de M. Ilinskii se afirmă: “Angajaţii instituţiilor de 
securitate ale RDA au depistat în primăvara 1980 diverse arme chimice 
produse în SUA cu sigla M-12 şi inscripţia «Atenţie» Substanţă toxică. A nu 
se atinge. Emite gaze toxice”.39 Acelaşi gen de acuzaţii sunt aduse şi în 
monografia istoricului sovietic P. Kirilenco.40 De menţionat faptul că şi SUA 

                                                 
34 L ‘Union sovietique dans les relations internationales, dirigee par : Jean-Louis 
Serin, Jean –Luis Mortres, Paris, Economica, 1982, p. 249. 
35 Vezi: Pavel Demcenco, Cac ăto nacinalosi v Afganistane, în “Ăho Planetî”, nr. 
46, 1989, p. 26. 
36 Spre exemplu vezi: “Izvestea”, 4 aprilie 1980.  
37 Alexand Filippov, Trudnâi puti v buduşee, Moscva, “ Nauca”, 1989, p. 207. 
38 “Pravda”, 12 aprilie 1980. 
39 “Izvestea”, 2 ianuarie 1982. 
40 P. F. Kirilenco, Novâie puti Afganistana, Kiev, 1983, p. 122. 
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au acuzat URSS de folosirea armei chimice.41 Literatura postbelică şi 
mărturiile combatanţilor de război n-au confirmat acest fapt.42 Implicarea 
Kremlinului la acest gen de acuzări avea pe lângă multe alte resorturi 
(respingerea acuzaţiilor de acelaşi gen înaintate sovieticilor de către SUA; 
imaginea conspiratorului teribil; utilizarea unor arme militare mai moderate 
ale sovietici, comparative cu cele ale adversarului; încălcarea dreptului 
internaţional etc.) şi acela de a producere un clivaj în rândurile opiniei 
publice americane. Argumentul privind folosirea armei chimice, se pare, 
aducea câştig de cauză ambelor tabere beligerante: Kremlinul tindea să 
compromită imaginea liderilor americani în faţa opiniei publice mondiale 
(inclusiv americane), iar Casa Albă a folosit efectul “bumerangului” pentru 
a-şi consolida poziţiile în faţa electoratului.  

Una din metodele des folosite de taberele beligerante este 
“războiul psihologic”, indiciu obişnuit al conflictelor militare. Moscova 
a acuzat adversarii de aplicarea “războiul psihologic” care are drept 
scop promovarea unei propagande antisovietice şi antiafghane.43 Este 
de subliniat faptul că subiectul “războiul psihologic” nu a fost negat în 
                                                 
41 Vezi: “Pravda”, 10 iunie, 1983; “Izvestea”, 14 iunie, 21 iulie 1983.  
42 A fost, totuşi, o excepţie în acest sens. Academicianul rus, laureat al premiului 
Nobil pentru pace, Andrei Saharov a înaintat la 27 iulie 1980 o scrisoare deschisă 
adresată Prezidiului Sovietului Suprem al URSS, Preşedintelui Prezidiului 
Sovietului Suprem al URSS (Copii după această scrisoare au fost adresate 
Secretarului General al O.N.U., şefilor de state membre ale Consiliului de 
Securitate). Printre altele se specifică: “Există informaţii privind folosirea 
napalmului, a minelor capcană şi a unor tipuri noi de arme. O îngrijorare extremă 
suscită relatările (neverificate) privind unele cazuri de utilizare a gazelor neuro-
paralizante. Unele dintre aceste relatări, sunt, poate, îndoielnice, dar imaginea 
generală sumbră este mai presus de orice îndoială.” (Andrei Saharov, Memorii, 
Editura Litera, Bucureşti, 1996, vol. II, p. 397) A. Saharov “a militat cu mult curaj 
pentru drepturile omului şi pentru democraţie într-o vreme când acest lucru era 
foarte periculos în Uniunea Sovietică”. Vezi: Gerd Ruge, Mihail Gorbaciov, 
Editura Doina, 1993, p. 63; Drept urmare a marelui curaj civic de a se pronunţa 
împotriva războiului din Afghanistan, academicianului A. Saharov i s-au retras 
toate distincţiile guvernamentale şi a urmat calea exilului la Gorki, un loc interzis 
străinilor. Potrivit aprecierii lui Alexandr Soljeniţîn “fenomenul Saharov” avea 
pentru statul sovietic valoarea unei bombe cu hidrogen (după I. Ciupercă, 
Totalitarismul. Fenomen al secolului XX. Partea I, Editura Universităţii “A.I 
Cuza”, Iaşi, 1995, p. 119). 
43 “Izvestea”, 22 iulie 1981. 
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34 L ‘Union sovietique dans les relations internationales, dirigee par : Jean-Louis 
Serin, Jean –Luis Mortres, Paris, Economica, 1982, p. 249. 
35 Vezi: Pavel Demcenco, Cac ăto nacinalosi v Afganistane, în “Ăho Planetî”, nr. 
46, 1989, p. 26. 
36 Spre exemplu vezi: “Izvestea”, 4 aprilie 1980.  
37 Alexand Filippov, Trudnâi puti v buduşee, Moscva, “ Nauca”, 1989, p. 207. 
38 “Pravda”, 12 aprilie 1980. 
39 “Izvestea”, 2 ianuarie 1982. 
40 P. F. Kirilenco, Novâie puti Afganistana, Kiev, 1983, p. 122. 
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41 Vezi: “Pravda”, 10 iunie, 1983; “Izvestea”, 14 iunie, 21 iulie 1983.  
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43 “Izvestea”, 22 iulie 1981. 
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interviurile veteranilor afghani. Afişe, fluturaşi, emisiuni ale postului de 
radio “Europa Liberă” difuzate în limba rusă în Afghanistan au fost pe 
larg răspândite. N-a fost exclusă nici corespondenţa particulară a 
cetăţenilor sovietici cu caracter antisovietic, primită de la disidenţă44.  

La polul opus “forţelor imperialiste” se prezintă imaginea pozitivă a 
sovieticilor în ţara beligerantă. Seria materialelor din Afghanistan (Kabul) 
scrise de corespondenţii ziarului “Izvestea” (V. Kassia, K. Raşidov) urma un 
singur şablon: solidaritatea poporului afghan cu acţiunile sovieticilor.45 
Jurnaliştii pregăteau reportaje de genul: “vă mulţumim din suflet scumpi 
prieteni sovietici, - vorbesc afghanii”. Menţionăm că în literatura apologetică 
a politicii externe sovietice (autorii, de obicei, fiind jurnalişti) era schiţat un 
peisaj ambiguu al Afghanistanului: “al şaptelea an continuă războiul 
nedeclarat în ţară, însă, în majoritatea oraşelor, decurge, în linii generale, o 
viaţă normală, nu este foamete “,46 “o revoluţie vie şi contrarevoluţie vie”47. 

Kremlinul n-a dorit o perioadă de timp să recunoască faptul că şi-a 
implicat trupele militare într-un astfel de conflict armat. Erau negate, astfel, 
acuzaţiile jurnaliştilor occidentali care afirmau imixtiunea armatei a sovietice 
în Afghanistan.48 Printre aceştia se situează şi cercetătorul N.A. Halfin care, 
în studiu istoriografiei sovietice referitoare la istoria Afghanistanului din anii 
’80, marginaliza subiectul dat.49 Agenţia de presă sovietică TASS transmitea 
informaţii din Kabul privind ciocnirile dintre afghani şi forţele 
contrarevoluţiei, fără a aminti, însă, şi de militarii sovietici. Spre exemplu, la 
9 martie 1980 TASS anunţa că: “Instituţiile de stat şi de partid ale RDA, 
serviciile de securitate ale statului, în strânsă legătură cu populaţia, duc 
operaţiuni de succes privind descoperirea şi lichidarea bandelor de 
mercenari, ce acţionează la indicaţiile imperialismului american, a Chinei şi 
Pakistanului. Au fost lichidate, astfel, două grupări de bandiţi. Ei făceau 

                                                 
44 Vezi: B. Bannov, V. Nicolaev, Afganskie basmaci i “rossischie solidaristî”, 
Moscva, 1983, pp. 8-13. 
45 “Izvestea”, 3, 19 ianuarie 1980. 
46 I. G. Caraganov, V strane pâlaiuşego solnţa. Iz afghanschih zapisoc jurnalista, 
Gorkii, 1986, p. 44. – Autorul a vizitat Afghanistanul în anul 1982. 
47 V. F. Izgarşev, Po dolgu Internaţionalistov. Iz afgansckogo blocnota voennogo 
jurnalista, Moscva, 1981, p. 7. 
48 Idem, 19 ianuarie 1980. 
49 N. A. Halfin, Sovetskaia istoriografia Afganistana (80-e godî), în Afganistan. 
Istoria, economica, culitura. Sb. Statei, Moscva, 1989, “Nauca”, pp. 82-91. 
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spargeri în casele ţăranilor, furau, omorau, tindeau să creeze în regiune o 
stare defetistă şi de nerecunoaştere a guvernului RDA”.50 Doi ani mai târziu, 
aceeaşi sursă, prezenta o schiţă privind situaţia din Kabul: “În linii generale, 
în Kabul se desfăşoară o viaţă zilnică obişnuită. Cu toate acestea, duşmanii 
revoluţiei n-au depus încă armele. În fiecare noapte se creează o patrulă de 
2.500 oameni de partid - «soldaţii revoluţiei»“.51 E lesne, însă, de înţeles 
cărui fapt i se datorează realizările împotriva forţelor contrarevoluţionare. 
Babrak Karmal, noul lider al RDA, instalat la putere de sovietici a vizitat în 
anul 1981 în câteva rânduri Uniunea Sovietică. În cuvântarea rostită în 
februarie 1981 la cel de-al XXVI-lea Congres al Partidului Comunist din 
URSS avea să specifice: “… dacă nu ar fi fost ajutorul acordat de puternicul 
stat Uniunea Sovietică eroicului Afghanistan… atunci astăzi n-ar fi existat 
revoluţia, un Afghanistan liber, independent şi nealiniat. Partidul nostru 
patriotic, internaţional şi poporul afghan niciodată nu va uita acest ajutor 
frăţesc”.52  

În concluzie: alteritatea în propaganda sovietică din războiul din 
Afghanistan s-a cristalizat pe paradigma Statul salvator şi Statul victimă.  

Astfel, statul salvator avea drept scop sprijinirea oricărei revoluţii 
socialiste, într-o ţară cum ar fi Afghanistanul, cu un nivel de dezvoltare 
extrem de scăzut şi cu o populaţie analfabetă cu o mentalitate specifică, şi 
unde s-a mizat pe faptul că ideile revoluţionare vor putea fi implementate şi 
susţinute cu succes. În acelaşi perimetru, în discursul oficial a fost invocat 
şi pericolul atacării hotarelor de sud ale URSS, considerent ce a plasat 
Kremlinul şi în postura de stat victimă, legitimându-şi, astfel, acţiunile 
militare din Afghanistan. Cetăţeanul sovietic (rupt de oricare altă sursă 
informativă), avea să fie cel care trebuia să asigure şi să servească aceste 
deziderate ideologice, camuflate şi agresive. 

* 
Propaganda, element important al regimului totalitar comunist, a 

fost folosită intens în vederea pregătirii tinerilor sovietici pentru intervenţia 
militară. La începutul anilor ’80, la indicaţiile Kremlinului, CC al PCM şi 
ale organizaţiei comsomoliste din Moldova s-a intensificat activitatea de 
propagandă în rândurile comsomoliştilor şi tineretului. În 1980, în Chişinău 
au fost citite 20.149 lecţii de către 195 de lectori, dintre acestea amintim: 
                                                 
50 “Pravda”, 9 martie 1980. 
51 Idem, 11 martie 1982. 
52 “Izvestea”, 26 februarie 1981. 
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interviurile veteranilor afghani. Afişe, fluturaşi, emisiuni ale postului de 
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44 Vezi: B. Bannov, V. Nicolaev, Afganskie basmaci i “rossischie solidaristî”, 
Moscva, 1983, pp. 8-13. 
45 “Izvestea”, 3, 19 ianuarie 1980. 
46 I. G. Caraganov, V strane pâlaiuşego solnţa. Iz afghanschih zapisoc jurnalista, 
Gorkii, 1986, p. 44. – Autorul a vizitat Afghanistanul în anul 1982. 
47 V. F. Izgarşev, Po dolgu Internaţionalistov. Iz afgansckogo blocnota voennogo 
jurnalista, Moscva, 1981, p. 7. 
48 Idem, 19 ianuarie 1980. 
49 N. A. Halfin, Sovetskaia istoriografia Afganistana (80-e godî), în Afganistan. 
Istoria, economica, culitura. Sb. Statei, Moscva, 1989, “Nauca”, pp. 82-91. 
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spargeri în casele ţăranilor, furau, omorau, tindeau să creeze în regiune o 
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propaganda teoriei marxist-leniniste şi a politicii externe a CC al PCUS – 
6.647; propaganda modului de viaţă socialist, critica ideologiei şi moralei 
burgheze – 1.896; despre istoria şi activităţile contemporane ale ULCM 
(Uniunii Leniniste Comsomoliste din Moldova – n.n.); chestiunea 
activităţii internaţionale a tineretului – 1.074; chestiuni privind educaţia 
patriotică şi internaţională – 2.149 etc.53 În aceeaşi perioadă de timp, cei 8 
angajaţi ai organizaţiei comsomoliste din Bălţi (sunt interesante şi 
informaţiile despre structura acestui personal: funcţia de partid - 2 candidaţi 
ai PCUS; 2 comunişti; 4 comsomolişti; studii – 6 studii superioare, 1 studii 
superioare incomplete, 1 studii medii; naţionalitatea - 3 ruşi, 2 ucraineni, 1 
bulgar, 1 evreu, 1 azerbaidjan) au citit 3.923 lecţii, dintre care: propaganda 
modului de viaţă socialist, critica ideologiei şi moralei burgheze – 328; 
propaganda teoriei marxist-leniniste şi politicii externe a CC al PCUS – 
2.353; chestiuni privind educaţia patriotică şi internaţională – 316 etc.54 D. 
Agapi, secretarul CC al comsomolului din Moldova afirma: “În faţa 
comitetelor comsomolului, a consiliilor ostaşilor în retragere şi a celor 
internaţionalişti se află o sarcină dintre cele mai importante – să formeze 
tinerilor, în permanenţă, convingeri internaţionaliste, să educe un om, 
căruia i-ar fi caracteristic, în mod organic, sentimentul de prietenie, de într-
ajutorare, de ostilitate faţă de orice manifestări ale naţionalismului şi 
şovinismului”.55 

Cu toate acestea, unele organizaţii comsomoliste din Moldova au 
fost criticate că “nu acordă o atenţie substanţială educaţiei internaţionale şi 
patriotice”.56  

O altă pârghie de “educare” a tineretului din RSSM a reprezentat-
o mass-media. În raportul informativ privind activitatea ziarelor de tineret 
(1982-1983), prezentat de Secţia propagandă şi activităţi culturale a CC al 
ULCM se menţionează: “În toate ziarele, emisiuni TV şi Radio din aceste 
luni s-au reflectat mai bine activitatea organizaţiilor comsomoliste privind 
educaţia patriotică şi internaţională”.57 

                                                 
53 Arhiva Organizaţiei Social-Politice din Republica Moldova (AOSPRM), fond 
278, inv. 20, dos. 30, p. 21. 
54 Ibidem, p. 11. 
55 D. Agapi, Ostaşii lăsaţi la vatră în “Tribuna”, nr. 16, 1988, p. 19. 
56 AOSPRM, fond 278, inv. 23, dos. 62, p. 38. 
57 Idem, fond 278, inv. 22, dos. 56. 
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S-a constituit o imagine favorabilă a organizaţiilor de partid, care 
avea grijă de combatanţii sovietici. CC al ULCT Moldova pregăteau 
cadouri pentru combatanţii sovietici ce-şi efectuau stagiul militar în 
Afghanistan58. 

Un mod cu totul deosebit de stimulare a interesul tineretului vizavi 
de situaţia din Afghanistan a fost şi politica de promovare a foştilor 
combatanţi în structurile de partid. În anul 1988, 79 dintre ostaşii-
internaţionalişti erau membri ai organelor eligibile republicane orăşeneşti 
ale comsomolului, fiecare al optulea era membru al comitetului 
comsomolului, în consiliile locale au fost aleşi 106 persoane etc.59  

Prin urmare, tineretul din Moldova sovietică a fost modelat intens 
sub aspect ideologic pentru a face faţă (în momente de necesitate) cauzei 
“ajutorului internaţional” şi patriotic (evident de sorginte comunistă). Deşi 
aceste indicaţii ale propagandei comuniste au fost destul de sugestive şi 
părtinitoare - tinerii combatanţi sovietici aveau, mai degrabă să se 
ciocnească cu adversari concreţi, oameni bine echipaţi şi destul de abili în 
acţiune, iar imperialismul era prezentat, în acest context, mai degrabă ca o 
formă de camuflaj politic, rupt de orice realitate, decât ca un plan de 
acţiune şi sprijin ideologic. 

 
Adversarii în percepţia combatanţilor sovietici 
Experienţa istorică a demonstrat ostilitatea excesivă a poporului 

afghan în faţa incursiunilor străine. Tendinţele de cucerire - ce au ca puncte 
de plecare incursiunile lui Alexandru Macedon şi până la expansionismul 
Marii Britanii şi Rusiei Ţariste (sovietice) s-au soldat cu înfrângeri. O 
retrospectivă istorică a specificului mentalităţii orientale evidenţiază: 
tendinţe social-politice (forţele centrifuge şi de unificare a statului), 
psihologia liderilor de clan, care tind fiecare în parte să-şi impună 
autoritatea, componenţa multinaţională, însă unificaţi sub un obiectiv 
important – lupta pentru independenţă. Intervenţia militară a “contingentului 
limitat al armatei sovietice” în Afghanistan a suscitat o mobilizare intensă a 
afghanilor. Cei zece ani ai incursiunii sovietice au periclitat imaginea 
conducerii sovietice, iar militarii au învăţat o lecţie tragică. 

                                                 
58 M. Cojuhov, Dulceaţă ca la mama acasă în “Tinerimea Moldovei”, 9 ianuarie 
1987, p. 2. 
59 D. Agapi, op. cit.; A. Tihorov, Mereu pe prima linie, în “Moldova Socialistă”, 8 
mai 1988, p. 2. 
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mai 1988, p. 2. 



AIO –V Anuarul de Istorie Orală 

 271 

Spre deosebire de alte conflicte militare duse de Uniunea Sovietică 
(războiul civil [1918-1921], al doilea război mondial [1941-1945]), cel din 
Afghanistan a decurs într-o “ţară absolut străină, cu o climă şi situaţie 
geografică deosebită, o ţară muntoasă… era greu nu numai să lupţi dar 
chiar şi să te afli acolo… Ei sunt un popor cu alte tradiţii, cu alte valori, 
mai înapoiaţi din punct de vedere social-economic, la ei se şi numerotează 
anii cu sec. XIV, ceea ce-i adevărat, calendarul lor reflectă şi nivelul lor de 
dezvoltare… noi am ajuns din sec. XX în sec. XIV, unde tradiţiile sunt 
foarte puternice, cu o influenţă puternică a religiei”. (Slava Răducan)60 
Acest recul a şi conturat dimensiunea psihologică a participanţilor sovietici 
(e de menţionat şi vârsta acestora – 18-19 ani) vizavi de un spaţiu nou, 
necunoscut unde orice contact reprezintă şi o puternică lovitură asupra 
personalităţii acestuia. Pentru combatanţii sovietici, imaginea adversarului 
de război reprezentată în literatură, filme, în relatările generaţiei în vârstă n-
a fost nici pe departe asemănătoare cu cea din Afghanistan. Duşmanul, 
deseori, nu avea formă militară ce-l distingea şi nu constituia un anumit 
segment al populaţiei. Pentru afghani orice intrus care se află pe teritoriul 
ţării sale, cu atât mai mult înarmat, era un duşman care trebuia înlăturat. 
“Toată populaţia Afghanistanului, direct sau indirect, participa la război… 
până şi copiii…” sau “noi luptam cu cei care nu erau de acord cu noi. Ei 
împuşcau şi noi împuşcam… când luptam le ziceam duşmani la oricine 
care împuşca”. (Nicolae Medvejonoc) Generalul Ruslan Auşev, fost şef al 
infanteriei motorizate în perioada 1980-1982, 1985-1987 afirma într-un 
interviu: “Fiecare străin care intră în această ţară devine un duşman vânat 
de toată lumea - militari, civili chiar şi de natură”.61 Şi noţiunea 
“adversarului de luptă” era dificil de înţeles – “nu înţelegeai, cine cu cine 
luptă”. (Victor Ceban) Prin conceptul de adversar, combatanţii sovietici 
desemnau o latură mult mai extinsă a sensului clasic; om-duşman (atât 
oponenţii regimului afghan, instalat de sovietici, cât şi oricare cetăţean 
afghan), spaţiu străin, condiţii geografice şi climaterice nefavorabile.  

Denumirile sau apelativele utilizate de combatanţii sovietici pentru 
desemnarea adversarilor erau: “duhuri”, “basmota”, adică “basmaci”, 
“mujahedini”, “duşmani”, “inamici”, “bandiţi” etc.  
                                                 
60 De altfel, “relieful sărăcăcios, neospitalier…” şi “lumea ermetică” a reprezentat 
şi pentru soldaţii români mediul din Afghanistan. TV România 1, 28 ianuarie 2003, 
ora 0 - 0.30. 
61 “Argumentî i Factî”, nr. 39, 2001, p. 3; “Ancheta. Revistă de informaţii 
verificate”. 15-21 octombrie 2001, p. 13. 
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Aspectul fizic şi vestimentaţia adversarilor reprezinta ceva 
neobişnuit pentru combatantul sovietic basarabean. “Arătau ca dracii, erau 
îmbrăcaţi… îi poţi vedea acum la televizor… în ce haine sunt îmbrăcaţi ei, 
cum poartă haina ceea ce le serveşte şi de faţă de masă şi de toate 
celea…ca un cearşaf cu care se înveleşte şi mânca de pe dânsul”. (Vasile 
Druţă) “Erau învăliţi cu un fel de cearşaf şi aveau turbane”. (Alexei Ceban) 
“Erau îmbrăcaţi cu un fel de hasa, desculţi, nebărberiţi… ca duşmanii… 
chiar numai de starea lui te speriai… când îl vedeai nebărberit, desculţ… 
închipuie-ţi prin pietrele celea desculţ… noi când îi vedeam ne speriam de 
starea lui, nu numai să ne împuşte”. (Feodor Talpă) De altfel, aspectul 
exterior al afghanilor era luat in vizor de către media sovietică. Într-un 
amplu interviu acordat revistei “Jurnalist” Mihai Leşinskii, fost 
corespondent la compania Centrală de Stat Teleradio între anii 1985-1989, 
afirma: “Selectând materiale pentru reportaje, noi plasam duhurile 
(duşmanii – n.n.) în situaţii nefavorabile. Doream să-i prezentăm sub 
diverse forme: învinşi, înjosiţi, nebărberiţi, rău îmbrăcaţi… Pe afghanii din 
Kabul, aliaţii noştri, îi prezentam sub altă formă – ordonaţi, în uniforme”.62 

 “Relaţiile” dintre ambele tabere erau dintre cele mai diverse; de la 
confruntare până la legături amicale. “Cu mujahedinii m-am întâlnit de 
multe ori. Ne salutăm prieteneşte, iar seara ei luau armele şi mergeau în 
munţi la luptă, organizau soldaţilor noştri lupte sângeroase… mujahedinii 
erau duşmanii noştri, noi ne întâlneam cu ţarandoii, armata lor populară 
(afghană - n.n.), aceşti ţarandoi şi sarbozii (Miliţia afghană)… se schimbau 
- ziua erau saraboz sau ţarandoi, iar seara sau noaptea erau duşmani”. 
(Slava Răducan) “În armata afghană luptau aceiaşi mujahedini, cum de 
partea ceea, cum şi de partea asta; personal am luat în prizonierat aceeaşi 
persoană – de acum îl ştiam, îl luam viu, îl băteau, închideau pe o lună de 
zile şi îl puneau să lupte de partea noastră; el a luptat o jumătate de an, 
când vedea că ai noştri pierdeau iar trecea de partea ceea… iar îl prindeam, 
iar aici jura credinţă revoluţionarilor - lupta, împuşca de partea aceasta, 
făcea treabă, mergea la atac, iar când pierdea aicea el trecea de partea 
aceea”. Cauza acestui comportament o constituie faptul că “era om simplu 
şi el, ca să nu moară, lupta în orice tabără, îşi apăra sănătatea şi viaţa lui”. 
(Vasile Druţă) “Uneori mergeam la duşmani şi mâncam pilaf”. (Nicolae 
Medvejonoc) “Duşmanii ziua sunt dukani (proprietari de prăvălie - n.n.) 

                                                 
62 “Jurnalist”, nr. 2, 1991, p. 7; despre afectele speciale ale lui M. Leşinskii privind 
regizarea scenelor din războiul sovieto-afghan a se vedea interviul cu Nicolae Petrică 
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Spre deosebire de alte conflicte militare duse de Uniunea Sovietică 
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deseori, nu avea formă militară ce-l distingea şi nu constituia un anumit 
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afghan), spaţiu străin, condiţii geografice şi climaterice nefavorabile.  

Denumirile sau apelativele utilizate de combatanţii sovietici pentru 
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60 De altfel, “relieful sărăcăcios, neospitalier…” şi “lumea ermetică” a reprezentat 
şi pentru soldaţii români mediul din Afghanistan. TV România 1, 28 ianuarie 2003, 
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61 “Argumentî i Factî”, nr. 39, 2001, p. 3; “Ancheta. Revistă de informaţii 
verificate”. 15-21 octombrie 2001, p. 13. 
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Aspectul fizic şi vestimentaţia adversarilor reprezinta ceva 
neobişnuit pentru combatantul sovietic basarabean. “Arătau ca dracii, erau 
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paşnici, iar noaptea iau arma şi luptă”.63 “… erau diferiţi mujahedini… eu 
am luptat, printre altele chiar împotriva arabilor, chiar echipelor lui Ben 
Laden… erau chişlacuri ce aveau diverse orientări… erau şi din acelea care 
nu erau nici de partea noastră, nici de partea lor, ei îşi păzeau chişlacul lor; 
veneau arabii, dacă ei nu-i susţineau pe arabi îi băteau pe ei, dar dacă ei îi 
susţineau pe arabi atunci noi îi băteam – de ce îi susţin ? … Ei erau între 
două focuri, am ajuns cu dânşii la conflicte, ne-am bătut după asta am 
ajuns la pace, şedeam şi ne trânteam care mai bine împuşcă şi care mai 
bine fuge, cine mai bine cară în spinare, ridică o ladă – nu aveam haltere, 
dar luai lada de cartuşe şi care mai bine o ridica, care e mai forţos, care mai 
bine împuşcă. După asta, peste câteva zile, iarăşi ne luptam, acesta a fost 
războiul, ceea ce înseamnă că timp de doi ani de zile umbli şi împuşti - tu 
în mine şi eu în tine; se duceau tratative de pace; gata, ne împăcam, după 
asta ei începeau să ne atace, noi îi bombardam pe dânşii… era foarte 
complicat…” (Vasile Druţă) Se prezintă o imagine destul de paradoxală, 
diferită de cea oficială. Chiar şi în condiţiile unui război cumplit constatăm 
nuanţe deosebite ale afecţiunii umane. Adversarii se confruntă pe câmpul 
de luptă, dar îi putem găsi şi la competiţii de capacitate sportivă…64 

Este interesantă tactica şi comportamentul de luptă a 
mujahedinilor:65 “Serveau droguri şi ieşeau cu tancul, erau fără frică. Ei se 
simţeau ca acasă şi ei sunt stăpâni”. (Vasile Jomicu)66 “O cunoştinţă de-a 

                                                 
63 Vadim Dudacov, Nescolico interviu ob Afganistane, în “Literaturnâi 
Kirghistan”, nr. 9, 1988, p. 86. 
64 În acest context mi se pare interesantă şi relatarea bunicului meu – Eremia Druţă. 
Veteran al celui de-al doilea război mondial, povestea deseori secvenţe din luptele 
militare. Soldaţii, contrar dispoziţiilor oficiale, uneori ridicau mâna, demonstrându-
le astfel duşmanilor (nemţilor) câţi copii le-au rămas acasă şi astfel să-i cruţe. În 
cele mai multe cazuri şi nemţii povesteau sovieticilor, tot prin mijloace nonverbale, 
despre starea lor familială. Ca rezultat se produceau schimburi de rafale false, de 
asupra capului, evitându-se astfel moartea soldaţilor în ambele tabere. 
65 Vezi un studiu amplu ce reflectă metodele, strategia partizanilor afghani: A.A. 
Leahovskii, V.M. Zabrodin, Tainî afganscoi voinî, Moscva, “Planeta”, 1991, pp. 85-90. 
66 Industria drogurilor în Afghanistan a luat amploare după intervenţia sovieticilor. 
Opoziţia afghană, în căutarea unor surse pentru acoperirea cheltuielilor din războiul 
civil a practicat-o pe larg. Se poate observa faptul că în pregătirea opiumului nu 
este necesară o tehnologie sofisticată. Macul, procurat de la ţărani, este prelucrat în 
minilaboratoare şi aduce un venit fabulos. Într-un interviu acordat revistei Ikram-
ili-Nacu unul din liderii opoziţiei afirma: “Avem nevoie de bani pentru întreţinere, 
pentru susţinerea jihadului, împotriva armatei sovietice şi guvernamentale”. Dacă 
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lui frate-meu, care a fost pilot în Afghanistan, povestea că în Afghanistan toţi 
ofiţerii au lăsat epoleţii… au prins odată un lunetist din opoziţia afghană care 
avea caieţele cu el ce indica fiecare steluţă ce grad militar semnifică şi cât 
costă, în dolari; cu cât mai sus era rangul cu atât mai scump costa capul lui în 
dolari. Mi-a spus că dacă îi avea în vizor pe toţi, niciodată nu-i împuşcau pe 
soldaţi mai întâi. Din această cauză erau interzise toate gesturile astea de 
onor… pentru a nu arătă că este ofiţer, totul era consensual. Când ajungea la 
88 de victime (era în anul 1988 – n. n.), sau ceva în genul acesta, primeau un 
premiu special”. (Sergiu Golub) Potrivit jurnalistului G. Kojemeakin, ce a 
vizitat Afghanistanul, omorul unui colonel era recompensat cu o primă de 
800 mii afghani; subcolonel – 500 mii; capitan – 200; locotenent – 100 mii 
(salariu mediu al unui muncitor calificat se constituia din 4-5000 afghani). 
Deturnarea unui avion valora 1 milion afghani. Pentru ridicarea banilor se 
depunea jurământul a trei martori în faţa Coranului.67 Sovieticii au avut de 
luptat cu duşmani care “erau foarte bine informaţi. Aveau o tehnică militară 
mai bună. Erau curajoşi, viteji”. (Ghenadie Panainte) Foloseau pe larg 
contrapropaganda. (Ion Popa) Adversarii stârneau panică în rândurile 
populaţiei la cest lucru contribuind şi aspectul fizic deosebit al sovieticilor 
faţă de afghani.68 Sunt cunoscute cazuri când erau misiuni militare ce aveau 
drept scop verificarea unor chişlacuri. Cu vreo două zile înainte de atac, satul 
era bine populat, iar în momentul când trebuia să fie atacat, sovieticii 
constatau că nu mai este nimeni în sat. (Vasile Novac) Curajul de luptă şi 
rezistenţa adversarilor a fost evidenţiată şi de alţi combatanţi care nu de 
puţine ori au fost martorii unor scene de kamikadze: deseori cei de la 
mitraliere mureau încleştaţi pe arma care continua să tragă.69 Şoferii sovietici 
aveau să cadă deseori pradă unor curse organizate de partizanii afghani: 
“principalul element al tacticii basmacilor era crearea curselor, formarea 
îngrămădirii de automobile prin distrugerea primei şi ultimei maşini blindate 
din paza coloanei cu ajutorul aruncătoarelor de granate. Din lipsă de 
experienţă, la prima împuşcătură a inamicului, coloana întreagă intra în 

                                                                                                           
în anul 1979 prin Pakistan au trecut 270 t de opiu, cifra s-a majorat în 1987 la 800 
t.- Mai detaliat vezi: I. Tâssovskii, Afganistan. Modjahedî razvoracivaiut 
narcobiznes, în “Asia i Africa segodnea”, nr. 9, 1991, pp. 11-14. 
67 Genadii Kojemeakin, Iujnee Kuşki, în “Sovetskaia Moldavia”, 12 octombrie 
1988, p. 4. 
68 V. Hudeacov, I prihodit tvoi ceas, în “Sovetscaia Moldavia” 17 februarie 1985, 
p. 4. 
69 “Ziua”, 19 septembrie, 2001, p. 2. 
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luptă cu ei. Aceasta aducea la multe jertfe omeneşti, pierderi materiale”70, 
“duhurile camuflează cu o şiretenie drăcească”.71 Forţele din opoziţie erau 
înzestrate cu echipament divers. “Uneori luam nişte armament sofisticat de 
la ei că noi singuri nu-l puteam înţelege”. (Victor Ceban) “Aveau 
armament american, pakistanez…” (Alexei Ceban) 

Fanatismul religios, reprezintă o altă caracteristică a adversarilor; 
conform islamului, luptătorilor li se asigură o postexistenţă în Eden.72 
“Această religie care propovăduieşte supunerea şi “stăpânirea de sine”, are 
adepţi care dau dovadă de nesupunere şi rebeliune!”73 

În ceea ce priveşte capacităţile de luptă a adversarilor, participanţii 
la războiul sovieto-afghan au o viziune mai favorabilă pentru aceştia în 
comparaţie cu cea a armatei afghane aliate: “Mergeam la atac parcă 
împreună, însă, când era vorba de lupte, ei se trezeau în spatele nostru. Şi 
de multe ori o bună parte dintre ai noştri erau nevoiţi să se întoarcă cu ochii 
la aceea ce o să facă. Erau momente de trădare şi chiar de deschidere de 
foc. În majoritatea acţiunilor ne străduiam să nu-i implicăm pentru că nu 
avea încredere în ei”. (Vladimir Furtună) “Armata lor naţională era cam tot 
timpul la spinarea noastră. Iată, odată, vreo săptămână, două, le-am aranjat 
locul, tot frumos, ca apoi să auzim că mojahizii le-au distrus absolut tot. Şi 
într-adevăr a fost aşa. Când am trecut pe acolo am văzut numai cizme, 
picioare, ficate, mâini, trupuri, diferite părţi ale corpurilor aruncate peste 
tot. Aveau deja un miros îngrozitor.”74 “Aliaţii ne spuneau că ei luptă 
pentru că sovieticii plătesc - ne susţin, iar când pleacă armata sovietică ei 
luptă cu alţii. Apăreau de aici discuţii între soldaţi dacă luptăm cu 
adevărat”. (Vasile Novac) Comportamentul aliaţilor afghani rezidă, însă, şi 
din caracterului războiului; era vorba de un război civil: “Armata afghană 
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nu era laşă, armata era obosită şi nu vroia să lupte… Armata afghană nu 
era indiferentă de bombardarea unui sat, a unei case…”. (Nicolae Petrică) 
Mai mult, între partizanii afghani şi armata aliată existau şi relaţii social-
economice. “Era interesul proprietăţii private. Şeful Statului Major al armatei 
afghane avea pământ la minele lui Ahmed Şah Massoud, care era inamicul 
nr. 1 al armatei sovietice. Conform tradiţiei, primul trimitea om special care 
dădea 10% pentru prelucrarea acestui pământ. Au fost relaţii de proprietate 
privată, care a prevalat proprietatea colectivă; or, sovieticii n-au înţeles acest 
lucru până la capăt. Ei au înţeles una: aflându-se la putere, ei trebuie să 
conducă, iar ruşii urmăreau altceva colectivizarea”. (Oleg Casiadi) Armata 
aliată asigura opoziţia afghană cu armament prin intermediul rudelor.75 Se 
conturează astfel o realitate ce reflectă seria explicaţiilor privind tergiversarea 
războiului şi iluzia “ajutorului internaţional”, respins, deseori, de înseşi 
forţele afghane, aşa zis pro-sovietice.  

Adversarii atacau şi încercau să surprindă oriunde: în munţi, la 
drum, în unitatea militară: “Ştiau tare bine pământul, aveau intrări 
subterane, cariere, se vârau sub pământ şi ieşeau cine ştie unde… din 
această cauză curăţeam munţii unde erau bandiţi de aiştia”. (Alexei Ceban) 
“În munţi trebuia să fii foarte atent, primejdia te păştea la tot pasul”. 
(Constantin Negruţă) “Odată, am avut o misiune în Pakistan, la un moment 
dat, am fost surprinşi de o bandă mare, erau vreo mie de bandiţi”. (Alexei 
Ceban) De cele mai multe ori inamicul organiza ambuscade pentru a crea 
situaţii de panică în rândul ostaşilor sovietici: “în unele unităţi militare au 
fost cazuri când a fost tăiat tot postul de pichetare, deoarece a adormit unul 
şi o intrat duşmanii - duhuri de i-au tăiat pe toţi”. (Vasile Jomicu) 
“Duşmanii atacau prin surprindere şi de aceea purtam întotdeauna 
automate şi trăiam cu frica în oase”.76  

Pentru a-i intimida pe sovietici, mujahedinii se comportau destul 
de crunt cu prizonierii: “Le tăia capul, urechile, limba, tot ce le putea şi le 
arunca peste gard, o fost multe întâmplări, făcea lucru ista şi noaptea, îi 
aruncau peste gard ca să-i găsim şi să-i vedem, era foarte straşnic, noi nu 
puteam să ieşim fără grup de însoţire”. (Olga Căpăţină). Au fost găsite 
cadavre ale prizonierilor sovieticilor prăjite lângă grătar, cadavre decapitate 
                                                 
75 Sorin Avram, Participarea moldovenilor în războiul din Afghanistan, în 
“Expres”, 3-9 martie 1992, p. 8. 
76 Ana Manole, Întoarcerea. Confesiunile lui Alexei Murzacu, originar de la 
Căinar, participant la evenimentele din Afghanistan, în “Vocea Poporului”, 19 
iunie 1990, p. 4. 



AIO –V Anuarul de Istorie Orală 

 275 

luptă cu ei. Aceasta aducea la multe jertfe omeneşti, pierderi materiale”70, 
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“Duşmanii atacau prin surprindere şi de aceea purtam întotdeauna 
automate şi trăiam cu frica în oase”.76  

Pentru a-i intimida pe sovietici, mujahedinii se comportau destul 
de crunt cu prizonierii: “Le tăia capul, urechile, limba, tot ce le putea şi le 
arunca peste gard, o fost multe întâmplări, făcea lucru ista şi noaptea, îi 
aruncau peste gard ca să-i găsim şi să-i vedem, era foarte straşnic, noi nu 
puteam să ieşim fără grup de însoţire”. (Olga Căpăţină). Au fost găsite 
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(Ion Sârghi) “jupuiaţi de piele, cu inima scoasă din piept”77 sau “puteau să 
te castreze”. (Vladimir Gobjilă) De aici şi unele măsuri de precauţie ale 
combatanţilor în caz de situaţii speciale. Este vorba, în mod special, de 
utilizarea, în caz de necesitate, a “ultimului cartuş”: “Prizonierii de război, 
protejaţi prin Convenţia de la Geneva nu erau bine priviţi şi îşi băteau joc 
de ei, îi jupuiau de piele… Din această cauză era mult mai uşor să te 
sinucizi. Ultimul glonţ l-am purtat un an şi ceva la buzunarul stâng, îl 
înnoiam din când în când - eu nu vroiam să nimeresc în mâinile lor. De 
multe ori se întâmpla că, dacă cădeai pe câmpul de luptă, noi trebuia 
numaidecât să-i scoatem ca să nu rămână acolo, în mâinile lor, chiar şi de 
cadavre îşi băteau joc”. (Vladimir Furtună) Comportamentul faţă de 
prizonierii sovietici a constituit explicaţia de bază a numărului relativi mic 
a acestora – 312 (în Republica Moldova sunt înregistraţi 4 combatanţi ce 
au dispărut fără urme în Afghanistan).78 Pentru comparaţie, SUA a pierdut, 
timp de opt ani de război în Vietnam, 9000 de soldaţi.79 Combatanţii 
sovietici preferau să moară decât să cadă în mâinile duşmanilor. 

 
“Cazul Olga Căpăţină” 
Au fost şi unele momente mai speciale de comportament ale 

adversarilor. Un interes aparte în acest sens o are relatarea fostului 
plutonier Olga Căpăţină: “…Cum limba română mi-a salvat viaţa? Era una 
din Floreşti (localitate din Republica Moldova - n.n.), Galea, şi îmi zice: 
Olga, vorbeşte cu şefii ca să ne permită să plecăm după cumpărături. Era 
un raion foarte ieftin - afghanii primeau multe ajutoare umanitare, nişte 
lucruri extraordinare, dar ce femeile de acolo purtau blană, sau cizme 
înalte? M-am adresat generalului Bilţ, era din Moghiliov-Podolsc, iar eu 
dacă-s din Ocniţa eram vecini. Tovarăşe general, daţi-mi o maşină 
deoarece doresc să-mi procur ceva haine. Am plecat. La un moment, am 
observat că ne-au înconjurat vreo 12 bărbaţi. Şi nu ştiu ce m-a făcut pe 
mine să vorbesc româneşte cu Galea: Măi, tu Galea, am rupt cuiul, până 
aici, nu vezi că suntem înconjuraţi, gata, s-a terminat cu noi. Iar ea zice: 
Olea, ce să facem noi acum? Da, ce să facem? Vedem noi ce facem mai 
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78 Potrivit datelor din arhiva curentă a Ministerul Apărării din Republica Moldova, 
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otnoşenia, 1992, p. 25. 
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departe, da’ eu am impresia că de aicea nu mai ieşim cu viaţă”. Şi la un 
moment dat unul din aceştia întreabă: Doamna, vorbăşte româneşte? Până 
atunci nu prea auzisem de limba română… tot moldoveneşte… am început 
a vorbi o limbă impecabil română. Nici nu ştiu de unde? Şi să zici că nu-i 
Dumnezeu. Am zis: Da, cum să nu ştiu? Şi de unde cunoaşteţi? Sunt 
româncă. Da’ ce faceţi aicea? Păi, sunt într-o deplasare în Statul Major a 
armatei a 40-a. Dar de ce în armata 40-a? Sunt de la “România Liberă” 
(nici nu aveam idee, dacă exista un astfel de ziar). Dar unde locuiţi? Pe 
bulevardul Ştefan cel Mare. Şi dumneavoastră de unde cunoaşteţi 
româna? Am făcut facultate, am copil acolo, am soţie, mă bucur foarte 
mult că am cu cine vorbi aici în limba română. Dar ce faceţi aici? Am 
venit să mai fac nişte cumpărături. Zice: Doamnă, ştiţi că puteaţi fi 
arestată? Mi-am dat eu seama, dar am crezut că am să mă descurc. Eu vă 
petrec până la maşină, mergeţi unde aveţi de mers şi, dacă doriţi, mâine 
am să vă arăt oraşul, puteţi veni… şi mi-a arătat unde să vin. Am zis: Da, 
cu mare plăcere, cum să nu? Evident că a doua zi n-am venit… dar uite 
aşa limba română mi-a salvat viaţa!” 

Opinia participanţilor la război referitor la imaginea adversarului 
afghan variază: de la frustrare, până la înţelegerea şi compătimirea 
acestora: “Simt că-s înrăit pe afghani, ca pe duşmani, mulţi băieţi au 
murit… Am o ură pe duşmani şi eu parcă îi susţin pe americani şi parcă bat 
din palme când aud că fac câte o operaţiune şi o câştigă”. (Vasile Jomicu) 
“N-am fost obsedat de gândul că-i ajut pe afghani, tare îmi părea rău când 
murea câte un băiat, prieten”. (Sergiu Vlădicescu) “Deodată, când noi ne-
am dus acolo, erau bucuroşi că noi am venit în ajutor, să-i eliberăm de 
duşmani…”. (Alexei Ceban) “Ei îşi apărau pământul lor”. (Ion Sârghi) 
“Nu trebuia să intrăm în această ţară străină”80 “Nu i-am considerat 
niciodată duşmani pe mujahedini, pentru că înţelegeam: ei îşi apără 
pământul, demnitatea, libertatea lor. Iar noi eram nişte unelte în mâinile 
Kremlinului”.81  

Intervievată de jurnalista Ana Manole, Aneta David, mama 
ostaşului Gheorghe David, dispărut fără urme în Afghanistan, originar din 
Coteşti, afirma: “Armata parcă e condusă de oameni învăţaţi, dar ce le-o 
trebuit lor să caute pe pământ străin, iaca eu una, femeie neînvăţată, n-o pot 
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departe, da’ eu am impresia că de aicea nu mai ieşim cu viaţă”. Şi la un 
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am dus acolo, erau bucuroşi că noi am venit în ajutor, să-i eliberăm de 
duşmani…”. (Alexei Ceban) “Ei îşi apărau pământul lor”. (Ion Sârghi) 
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trebuit lor să caute pe pământ străin, iaca eu una, femeie neînvăţată, n-o pot 

                                                 
80 BBC, 20 septembrie, 2001, ora 21°°- Interviu cu Mihai Cebanu, veteran al 
războiului din Afghanistan. 
81 Ilie Lupan, op. cit. 
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înţelege şi gata… cât să se fi purtat ruşii de bine acolo, totuna, ce să te 
amesteci în casa omului, în altă ţară…”82 

 
Concluzii 
Expresie a statului totalitarist, URSS şi-a constituit un mesaj 

violent vizavi de alteritate. Operând cu noţiuni ca: “ajutor internaţional”, 
“forţe imperialiste” etc., Kremlinul a plasat lumea într-un spaţiu antagonist, 
bipolar. O manifestare a acestei dimensiuni va fi surprinsă şi în propaganda 
campaniei militare din Afghanistan. 

Intervenţia militară sovietică în Afghanistan a fost precedată de o 
propagandă cu nuanţe pacifiste şi de ajutor multilateral, dimensiune 
enunţată şi pe parcursul războiului. Pentru a-şi justifica acţiunile în faţa 
opiniei publice, Moscova a expus şi alte argumente: ameninţarea revoluţiei 
din aprilie de către agresiunea externă, pericolul unui atac din direcţia de 
sud a ţării. S-a invocat, totodată, şi baza juridică a acţiunilor - Tratatul de 
prietenie, bună vecinătate şi cooperare semnat între URSS şi Afghanistan 
la 5 decembrie 1978 şi Art. 51 din Statutul ONU.  

Propaganda sovietică a folosit pe larg starea defetistă, anxietatea 
pentru a mobiliza societatea. Au fost generate: psihoza informaţională, 
culpabilitatea adversarului, “războiul psihologic”. Mesajul politic a fost 
expus prin diverse canale: discurs ofiacial, mass-media etc. 

În propaganda sovietică, războiul din Afghanistan s-a evidenţiat pe 
conceptul Statul salvator şi Statul victimă. Conjugate cu diverse tehnici de 
manipulare şi acţiuni, aceste noţiuni constituiau, în opinia sovieticilor, 
legitimitatea intervenţiei militare din ţara vecină.  

Un accent important s-a pus pe pregătirea ideologică a tinerilor. 
Noţiunile abstracte pentru desemnarea alterităţii n-au putut servi, însă, 
drept bază solidă de pregătire a tinerilor combatanţi sovietici (mobilizaţi în 
Afghanistan). Pe teren, aceştia aveau să se confrunte cu oameni concreţi, 
cu o mentalitate deosebită. 

Combatanţii sovietici au avut de luptat într-o ţară absolut străină 
sub toate punctele de vedere (social-economic, politic, mental, cultural 
etc.), de aici încărcătura psihologică a tinerilor ostaşi. Imaginea 
adversarului a fost extinsă nu numai asupra forţelor de opoziţie, ci şi asupra 
celei aliate, a populaţiei civile şi a condiţiilor geografice nefavorabile. 

                                                 
82 Ana Manole, Cruciada afgană, Chişinău, Cartea moldovenească, 1991, p. 71. 
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Pentru combatanţii basarabeni relaţiile cu tabăra opusă au fost 
diverse, de la confruntare, până la cele amicale. Adversarii sunt viteji, buni 
luptători, bine informaţi şi le plac banii (drogurile) şi sunt fanatici religioşi. 
Se prezintă drept buni strategi: te pot surprinde în munţi, la drum, în 
unitatea militară, oriunde la polul opus se află armata aliată: laşă, slabă, ce 
oricând se poate alia cu forţele de opoziţie. Explicaţia rezidă din contextul 
social-politic al conflictului, relaţiile social-economice şi din relaţiile de 
rudenie ale membrilor comunităţii afghane. Pe măsura extinderii 
conflictului militar, s-au intensificat rândurile taberei adverse, se formează 
o nouă generaţie (a afghanilor), ostilă intervenţiei militare sovietice. 

Adversarii au un comportament dur faţă de prizonierii de război, 
de aici şi explicaţia de bază a numărului relativ mic al acestora din urmă. 
Atât aspectul fizic, cât şi vestimentaţia afghanilor a prezentat ceva 
neobişnuit pentru combatanţii basarabeni. Graţie experienţei în conflictul 
militar din Afghanistan, veteranii basarabeni şi-au conturat o opinie 
ambiguă vizavi de imaginea adversarului: de la una de frustrare, până la 
înţelegerea şi compătimirea acestora. 

 
Lista martorilor: 
1. Andreeva Svetlana - născută în anul 1963 în satul Cotova, raionul Drochia. 

A fost în Afghanistan în anii 1988-1989. Chelneriţă în cantina ofiţerilor din 
Kabul. Sora ostaşului Bârlădeanu Anatol, căzut în Afghanistan. Actualmente 
angajată la Combinatul de tutun din Chişinău. Data interviului: 22 noiembrie, 
2001, arhiva personală – Ion Xenofontov (în continuare a. p. - I. X.), caseta nr. 
10/I-10/II. 

- Bârlădeanu Anatol (1967-1986) - născut în satul Cotova, raionul 
Drochia. A terminat ŞPTS -13 din Zguriţa în 1985, apoi a lucrat în 
sovhoz. Recrutat în armată din aprilie 1985. În Afghanistan din 
noiembrie 1985; ochitor-operator în Jalabad. A participat la 3 operaţii de 
luptă şi 5 incursiuni. În una din lupte în provincia Nangarhar a fost rănit 
mortal. Pentru bărbăţie şi curaj a fost decorat cu ordinul Steaua Roşie. 
(Vezi: Olga Căpăţină, În memoria ostaşilor căzuţi în războiul din 
Afganistan, Chişinău, “Tipografia Centrală”, 1997.); 

2. B. Radu - născut în anul 1969 în satul Fitileşti, raionul Floreşti. Serviciul 
militar în anii 1987-1989. În Afghanistan a fost lunetist auto. Actualmente 
administrator la ziarul “Flux”. Data interviului: 20 noiembrie, 2001, a.p.-I.X., 
caseta nr. 12/I; 

3. Blanovshi Rodica - verişoara caporalului Oncean Oleg, căzut în 
Afghanistan. Muzeograf. Data interviului: 10 noiembrie 2001, a.p.-I.X., 
caseta nr. 6/I; 
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- Oncean Oleg (1962-1981) născut în 1962 în satul Taişet, regiunea 
Ircutsk, F.R., într-o familie de basarabeni deportaţi. Tatăl lui Oleg, Mihai 
Oncean a fost deportat în Siberia “sub acuzaţia de participare la 
activitatea organizaţiei antisovietice Armata Neagră “(Vezi: Elena 
Postică, Rezistenţa antisovietică în Basarabia. 1944-1950, Chişinău, 
1998, p. 214). Oleg Oncean a fost recrutat pentru serviciul militar activ 
în 1980. La 4 decembrie 1981, fiind într-o misiune de luptă a fost grav 
rănit şi a murit. (Mai detaliat vezi: Olga Căpăţină, În memoria ostaşilor 
căzuţi în războiul din Afganistan, Chişinău, “Tipografia Centrală”, 1997); 

4. Botnari Victor - născut în anul 1967 în satul Saharna, raionul Rezina. 
Serviciul militar în anii 1986-1988. În Afghanistan genist. Actualmente 
şomer. Data interviului: 12 aprilie 2001, a.p.-I.X., caseta nr. 2/I-2/II; 

5. Casiadi Oleg - născut în anul 1968 în satul Zărneşti, raionul Cahul. Serviciul 
militar în anii 1986-1988. În Afghanistan şofer. Actualmente profesor, doctor 
în ştiinţe politice. Data interviului: 19 decembrie 2001, a.p.-I.X., caseta nr. 
13/I-13/II, 14/I; 

6. Căpăţină Olga - născută oraşul Ocniţa. Crainic la postul naţional de radio. 
Serviciul militar în Afghanistan: 1987- 1988. Soră medicală, plutonier în 
cadrul statului Major a Armatei a 40-a, traducătoare. Actualmente 
preşedintele Asociaţiei “Mama Ostaşilor”, autoarea cărţii În memoria 
ostaşilor căzuţi în războiul din Afganistan, Chişinău, “Tipografia Centrală”, 
1997. Data interviului: 19 noiembrie 2001, a.p.-I.X., caseta nr. 8/I-8/II; 

7. Ceban Alexei - născut în anul 1966, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar în anii 1985-1987. În Afghanistan şofer. Actualmente 
constructor. Data interviului: 14 aprilie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 3/I; 

8. Ceban Victor - născut în anul 1967, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar în anii 1985-1987. În Afghanistan şofer. Actualmente şomer. 
Data interviului: 10 aprilie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 1/I; 

9. Druţă Vasile - născut în anul 1968, în satul Ineşti, raionul Orhei. Serviciul 
militar în anii 1987-1989. În Afghanistan combatant în trupele securităţii 
armatei sovietice, medic, bodyguard în corpul de pază a generalului 
Matrosov. Actualmente medic specialist în ortopedie şi traumatologie. Data 
interviului: 18 noiembrie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 10/I; 

10. Furtună Vladimir - născut în anul 1959, în satul Chetrosu, raionul Drochia. 
În Afghanistan (1985-1987) comandant de pluton de tancuri. Actualmente 
colonel, funcţionar în cadrul Ministerului Apărării Republicii Moldova. Data 
interviului: 23 noiembrie, 2001 a.p.-I.X., caseta, nr. 9/I; 

11. Gobjilă Vladimir - născut în anul 1966 în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar în anii 1985-1987. În Afghanistan: luptător la antiaeriană. 
Actualmente constructor. Data interviului: 3 noiembrie 2001, a.p.-I.X., caseta, 
nr.4/I-4/II, 5/I; 
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12. Golub Sergiu - coleg de facultate cu Leonid Vâlcu. Martor al unor relatări 
ale combatanţilor afghani. Preparator universitar. Data interviului: 15 
februarie 2002, a.p.-I.X., caseta, nr. 15/I; 

- Leonid Vâlcu până în martie 1993 a fost catalogat drept “dispărut fără 
urmă la 04.10.1984 în provincia Parvan” (Potrivit datelor din Arhiva 
curentă a Ministerului Apărării din Republica Moldova, Departamentul 
Militar-Administrativ). S-a întors în ţară după aproximativ nouă ani de 
captivitate. Calea de supravieţuire a fost convertirea sa la islam. Avea şi 
nume musulman –Azizola. În captivitate şi-a însuşit limba farsi, araba 
(pentru a citi Coranul), engleza şi franceza. A făcut un an de studiu la 
Universitatea “Babeş-Bolyai”. A emigrat în Canada, unde a primit 
cetăţenie canadiană; 

13. Maşutina Elena - soţia locotenentului Maşutin Constantin Nicolai. Împreună 
cu Olga Căpăţină a stat la baza fondării Asociaţiei “Mama ostaşilor”. Data 
interviului: 10 noiembrie 2002, a.p.-I.X., caseta nr. 22/I; 

- Maşutin Constantin - născut la 15.10.1960 în oraşul Novokuzneţk, 
regiunea Kemerovo, F. Rusă. Absolvent al Şcolii Tehnice de aviaţie 
(1981) din Vasilkovo, specialitatea tehnician de bord. A făcut serviciul 
militar în regiunea militară din Extremul Orient. În Afghanistan a 
efectuat serviciul militar într-o unitate militară care se afla la graniţă cu 
Pakistanul. A murit la 25.10.1983, când elicopterul său a fost lovit de o 
rachetă. (A se vedea: Olga Căpăţină, În memoria ostaşilor căzuţi în 
războiul din Afganistan, Chişinău, “Tipografia Centrală”, 1997.); 

14. Medvejonoc Nicolae - născut în anul 1963, în satul Lihuceni, Cernăuţi. 
Serviciul militar în anii 1981-1983. În Afghanistan ostaş. Actualmente 
lăcătuş. Data interviului: 2 ianuarie 2002, a.p.-I.X., Chestionar nr. VII; 

15. Negruţă Constantin - născut în anul 1964 în satul Căinari, raionul Soroca. 
Serviciul militar în anii 1983-1985. În Afghanistan: şofer. Actualmente: om 
de afaceri. Data interviului: august-septembrie 2001, a.p.-I.X., Chestionar nr. I; 

16. Novac Vasile - născut în anul 1964, în satul Vălcineţ, raionul Călăraş. 
Serviciul militar în anii 1982-1984. În Afghanistan ostaş. Actualmente 
constructor. Data interviului: 21 noiembrie 2001, a.p.-I.X., Chestionar nr. III; 

17. Panainte Ghenadie - născut în anul 1965, în satul Camencea, raionul Orhei. 
Serviciul militar în anii 1984-1986. În Afghanistan: şofer. Actualmente: 
şomer. Data interviului: 2 ianuarie, 2002, a.p.-I.X., Chestionar nr. V; 

18. Petrică Nicolae - născut în anul 1944 comuna Ozornâi, regiunea Odessa. 
Studii şi activitate profesională: a absolvit Şcoala Medie în anul 1961, Şcoala 
de tractorişti (1964), Academia militară din Moscova, specializarea – 
tanchişti (1987), serviciul militar în regiunea Primorsc. În Afghanistan 
(1985): colonel, consilier, comandant de divizie în armata afghană. 
Actualmente general de brigadă, profesor de ştiinţe militare la catedra militară 
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Serviciul militar în anii 1985-1987. În Afghanistan şofer. Actualmente 
constructor. Data interviului: 14 aprilie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 3/I; 

8. Ceban Victor - născut în anul 1967, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar în anii 1985-1987. În Afghanistan şofer. Actualmente şomer. 
Data interviului: 10 aprilie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 1/I; 

9. Druţă Vasile - născut în anul 1968, în satul Ineşti, raionul Orhei. Serviciul 
militar în anii 1987-1989. În Afghanistan combatant în trupele securităţii 
armatei sovietice, medic, bodyguard în corpul de pază a generalului 
Matrosov. Actualmente medic specialist în ortopedie şi traumatologie. Data 
interviului: 18 noiembrie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 10/I; 

10. Furtună Vladimir - născut în anul 1959, în satul Chetrosu, raionul Drochia. 
În Afghanistan (1985-1987) comandant de pluton de tancuri. Actualmente 
colonel, funcţionar în cadrul Ministerului Apărării Republicii Moldova. Data 
interviului: 23 noiembrie, 2001 a.p.-I.X., caseta, nr. 9/I; 

11. Gobjilă Vladimir - născut în anul 1966 în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar în anii 1985-1987. În Afghanistan: luptător la antiaeriană. 
Actualmente constructor. Data interviului: 3 noiembrie 2001, a.p.-I.X., caseta, 
nr.4/I-4/II, 5/I; 
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12. Golub Sergiu - coleg de facultate cu Leonid Vâlcu. Martor al unor relatări 
ale combatanţilor afghani. Preparator universitar. Data interviului: 15 
februarie 2002, a.p.-I.X., caseta, nr. 15/I; 

- Leonid Vâlcu până în martie 1993 a fost catalogat drept “dispărut fără 
urmă la 04.10.1984 în provincia Parvan” (Potrivit datelor din Arhiva 
curentă a Ministerului Apărării din Republica Moldova, Departamentul 
Militar-Administrativ). S-a întors în ţară după aproximativ nouă ani de 
captivitate. Calea de supravieţuire a fost convertirea sa la islam. Avea şi 
nume musulman –Azizola. În captivitate şi-a însuşit limba farsi, araba 
(pentru a citi Coranul), engleza şi franceza. A făcut un an de studiu la 
Universitatea “Babeş-Bolyai”. A emigrat în Canada, unde a primit 
cetăţenie canadiană; 

13. Maşutina Elena - soţia locotenentului Maşutin Constantin Nicolai. Împreună 
cu Olga Căpăţină a stat la baza fondării Asociaţiei “Mama ostaşilor”. Data 
interviului: 10 noiembrie 2002, a.p.-I.X., caseta nr. 22/I; 

- Maşutin Constantin - născut la 15.10.1960 în oraşul Novokuzneţk, 
regiunea Kemerovo, F. Rusă. Absolvent al Şcolii Tehnice de aviaţie 
(1981) din Vasilkovo, specialitatea tehnician de bord. A făcut serviciul 
militar în regiunea militară din Extremul Orient. În Afghanistan a 
efectuat serviciul militar într-o unitate militară care se afla la graniţă cu 
Pakistanul. A murit la 25.10.1983, când elicopterul său a fost lovit de o 
rachetă. (A se vedea: Olga Căpăţină, În memoria ostaşilor căzuţi în 
războiul din Afganistan, Chişinău, “Tipografia Centrală”, 1997.); 

14. Medvejonoc Nicolae - născut în anul 1963, în satul Lihuceni, Cernăuţi. 
Serviciul militar în anii 1981-1983. În Afghanistan ostaş. Actualmente 
lăcătuş. Data interviului: 2 ianuarie 2002, a.p.-I.X., Chestionar nr. VII; 

15. Negruţă Constantin - născut în anul 1964 în satul Căinari, raionul Soroca. 
Serviciul militar în anii 1983-1985. În Afghanistan: şofer. Actualmente: om 
de afaceri. Data interviului: august-septembrie 2001, a.p.-I.X., Chestionar nr. I; 

16. Novac Vasile - născut în anul 1964, în satul Vălcineţ, raionul Călăraş. 
Serviciul militar în anii 1982-1984. În Afghanistan ostaş. Actualmente 
constructor. Data interviului: 21 noiembrie 2001, a.p.-I.X., Chestionar nr. III; 

17. Panainte Ghenadie - născut în anul 1965, în satul Camencea, raionul Orhei. 
Serviciul militar în anii 1984-1986. În Afghanistan: şofer. Actualmente: 
şomer. Data interviului: 2 ianuarie, 2002, a.p.-I.X., Chestionar nr. V; 

18. Petrică Nicolae - născut în anul 1944 comuna Ozornâi, regiunea Odessa. 
Studii şi activitate profesională: a absolvit Şcoala Medie în anul 1961, Şcoala 
de tractorişti (1964), Academia militară din Moscova, specializarea – 
tanchişti (1987), serviciul militar în regiunea Primorsc. În Afghanistan 
(1985): colonel, consilier, comandant de divizie în armata afghană. 
Actualmente general de brigadă, profesor de ştiinţe militare la catedra militară 
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de la Universitatea Umanitară din Moldova. Data interviului: 22 noiembrie 
2002, a.p.-I.X., caseta nr. 36/I-36/II, 37/I-37/II; 

19. Pirogov Iustina Gavrilovna - mama locotenentului major Pirogov Vladimir, 
căzut în Afghanistan. Actualmente pensionară. Data interviului: 27 mai 2003, 
Chestionar nr. 12. 

- Pirogov Vladimir (1957-1984), s-a născut în satul Mihailovca, raionul 
Cimişlia. În anul 1974 a absolvit Şcoala Medie din oraşul Rezina. În 
1979 a absolvit Şcoala Militară Superioară de Artilerie. A efectuat 
stagiul militar în Orientul apropiat. Din noiembrie a continuat serviciul în 
Afghanistan în calitate de şef al cercetării în divizionul de artilerie. A 
murit în anul 1984 în timpul unei operaţiuni militare cu încă 9 
combatanţi. (Vezi: Fiodor Iaşcenco, Intrarea în nemurire. Cuvânt despre 
fapta eroică a lui Vladimir Pirogov din Rezina, săvârşită pe pământul 
afgan, în “Tinerimea Moldovei”, 21 august 1985, p. 3. Idem, Ştafeta 
eroismului, Chişinău, “Cartea Moldovenească”, 1988, pp. 40-52; Olga 
Căpăţină, În memoria ostaşilor căzuţi în războiul din Afghanistan, 
Chişinău, “Tipografia Centrală”, 1997); 

20. Popa Ion - născut în anul 1962 în satul Volintir, raionul Ştefan-Vodă. 
Serviciul militar în anii 1980-1982. În Afghanistan: şofer. Actualmente 
şomer. Data interviului: 18 noiembrie 2001, a.p.-I.X., Chestionar nr. IV; 

21. Purice Alexandra - mama locotenentului superior Abdulin Rastam, căzut în 
Afghanistan. A fost contabil-şef la Ministerul Agriculturii al R.S.S.M. 
Actualmente pensionară. Data interviului: 7 decembrie 2001, a.p.-I.X., caseta, 
nr. 5/II; 

- Abdulin Rustam (1960-1985) - născut în Oloneţi, RASS Karelă. 
Provenea dintr-o familie cu vechi tradiţii de pilotaj (atât bunicul, cât şi 
tatăl său au fost aviatori, toţi purtând numele de Rustam), ce au murit în 
catastrofe aeriene. Pe linie paternă, a avut bunică gruzină şi bunic tătar, 
iar pe linie maternă, bunică ucraineană, şi bunic polonez. “A avut o 
sănătate de fier” (după relatarea Al. Purice). Absolvent al Şcolii Medii 
nr. 59 din Chişinău. A terminat Şcoala Militară Superioară de Aviaţie din 
Harcov. În Afghanistan şi-a făcut serviciul militar ca de tehnician de 
bord. La 22.01.1985, în timpul unui zbor de luptă, avionul 
locotenentului-major Abdulin a fost lovit în plin de o rachetă, iar 
echipajul a ars de viu. În aceeaşi zi, soţia i-a născut un fiu - Rustam. 
(vezi: Olga Căpăţină, În memoria ostaşilor căzuţi în războiul din 
Afganistan, Chişinău, “Tipografia Centrală”, 1997); 

22. Sârghi Ion - născut în anul 1964 în satul Cetâreni, raionul Ungheni. Serviciul 
militar în anii 1980-1981. În Afghanistan: şofer şi pilot. Actualmente om de 
afaceri. Data interviului: 18 noiembrie 2001, a.p.-I.X., Chestionar nr. II; 

23. Scripnik Serghei - născut în oraşul Chişinău. Studii: internatul sportiv, 
maestru în sport. Serviciul militar: 1979-1983. În Afghanistan: maior, 
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comandant al forţelor speciale. Actualmente: Secretarul Asociaţiei 
Veteranilor Războaielor Teritoriale şi Conflictelor Militare din Republica 
Moldova. Autorul cărţii: Smerti v Rassrocicu (reflectă războiul din 
Afghanistan) (vezi: http://artofwar.ru/scrpnik/index_tale_scrpnik.html). Data 
interviului: 19 mai 2003, a.p.-I.X., caseta nr. 57/I-57/II; 

24. Răducan Slava - născut în anul 1966, în oraşul Chişinău. Serviciul militar în 
anii 1984-1986. În Afghanistan: ostaş. Actualmente Preşedintele Uniunii 
Combatanţilor afghani din oraşul Chişinău. Data interviului: 17 noiembrie 
2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 9/II; 

25. Vlădicescu Sergiu - născut în anul 1966, în satul Recea, raionul Străşeni. 
Serviciul militar în anii 1984-1986. În Afghanistan: bodyguard în trupele 
speciale ale armatei sovietice din Afghanistan. Actualmente om de afaceri. 
Data interviului: 24 noiembrie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 11/II; 

26. Vrabie Valer - născut în anul 1969, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciu militar: 1987-1989. În Afghanistan: şofer. Data interviului: 28 aprilie 
2003, a.p.-I.X., caseta nr. 50/I-50/II; 

27. Jomicu Vasile - născut în anul 1967, în satul Măşcăuţi, raionul Criuleni. 
Serviciul militar: 1985-1987. În Afghanistan: sergent. Actualmente om de 
afaceri. Data interviului: 2 decembrie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 6/II; 

28. Talpă Feodor - născut în anul 1965, în satul Echimăuţi, raionul Rezina. 
Serviciul militar: 1984-1986. În Afghanistan: şofer. Actualmente constructor. 
Data interviului: 12 aprilie 2001, a.p.-I.X., caseta, nr. 3/II; 

29. Talpă Vasile (fratele lui Talpă Feodor) - născut în anul 1968, în satul 
Echimăuţi, raionul Rezina. Serviciul militar: 1987-1989. În Afghanistan: 
şofer. Actualmente constructor. Data interviului: 3 noiembrie 2001, a.p.-I.X., 
caseta, nr. 4/I-4/II, 5/II.  

 
 

THE WAR IN AFGHANISTAN (1979-1989): 
THE ENEMY’S IMAGE IN THE MEMORY OF THE BESSARABIAN 

COMBATANTS. 
 

 This study analyses the adversary in general, as an element of 
opposition, from two perspectives: the image of the adversary described in the 
Soviet propaganda during the intervention in Afghanistan (the official version), 
and the same image described by the Bessarabian participants (the alternative to 
the official version). 

The following conclusions have been dropped:  
The USSR – being a totalitarian state – built itself a very violent message 

regarding the its adversaries. Operating with notions such as: “international help”, 
imperialist powers” etc., the Kremlin placed people within an antagonist, bipolar 
world. The same will be used during the military campaign in Afghanistan.  
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A so-called pacifist, mutual help propaganda preceded the Soviet military 
intervention in Afghanistan, and continued during the war as well. Moscow 
presented also other arguments, in order to justify their actions in the eyes of the 
public opinion: the external menace regarding the revolution in April, and the 
possible attack coming form the southern part of the country. 

The soviet propaganda largely used the uncertainty and anxiety state of 
mind, in order to mobilize the society. It generated: informational psychosis, 
adversary culpability, and “psychological war”. The political message was 
transmitted through different means: official speech, mass media etc. 

 In the soviet propaganda, the war in Afghanistan was based on the idea of 
the savior state and the victim state. All these, together with different manipulation 
techniques and actions, represented to the soviets the perfect reasonable explanation 
to intervene in force in the neighboring country.  

The youth’s ideological education was extremely important. But the 
abstract notion of the adversary was not enough to provide a solid basis in the 
education of the young Soviet combatants (that were sent to Afghanistan). They 
would encounter during the missions real people that had a different mentality. 

The Soviet soldiers had to fight in a country that was totally different from 
theirs, under each and every aspect (social, economical, political, cultural, and in 
terms of mentality), thus their psychological state of mind was overloaded. This 
image of the enemy was projected not only on the opposition forces but also on the 
allies, and the civil population. 

The Bessarabian combatants’ relationships with the opposing troupes 
differed from case to case: starting with direct confrontation to friendly behavior. The 
adversaries were brave, good fighters, well informed; they liked money (drugs), and 
they are fanatics when it comes to religion. The proved to be good strategists: they 
can catch you unaware in the mountains, on the road, in your very military unit, 
anywhere. In opposition to this, we have the description of the ally army: coward, 
week, they could become alleys to the opposition forces any time. An explanation to 
this was the socio-political context, the socio-economical relationships, as well as the 
fact that the members of the Afghan community were related to each other. The more 
the conflict extended in time and space, the larger the number of the adversary army 
grew; a new Afghan generation hostile to the Soviet military intervention rose.  

The adversaries treated the Soviet prisoners very roughly, thus the 
explanation of the small number of survivors. The Afghans’ physical appearance as 
well as their clothes was quite unusual to the Bessarabian combatants. Due to what 
the Bessarabian veterans experienced in Afghanistan, they created a blurry opinion 
about their adversaries, starting from frustration till to the point where they 
understood and sympathized them. 
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Eduard BOBOC 
 
 

IMPLICAREA ARMATEI A 14-A A FEDERAŢIEI RUSE 
ÎN RĂZBOIUL DIN TRANSNISTRIA (1991-1992) 

 ASPECTE SOCIAL-POLITICE, MILITARE, 
MEMORIALISTICE 

 
 

“…suntem mici. Şi obrăznicia celor mari întrecea toate limitele” 
(Valeriu Troenco) 

 
Dimensiunile problemei 
Colapsul Uniunii Sovietice, dincolo de implozia imperiului 

comunist, a creat o serie de probleme tuturor statelor ex-sovietice, una 
dintre cele mai stringente devenind cea a existenţei, în teritoriul acestora, a 
unui contingent uriaş de forţe armate ale unei formaţiuni statale noi – căci 
succesorul URSS, Comunitatea Statelor Independente (constituită din 
Rusia, Belarus şi Ucraina) n-a încheiat nici un tratat referitor la aceste trupe 
care, timp de mai bine de 50 de ani, erau întreţinute în întregime de 
populaţia noilor state independente. Cu atât mai nefastă, această prezenţă 
nereglementată a fost în zonele unde izbucniseră o gamă de conflicte 
orchestrate la Moscova, în special în statele neslave care au refuzat să 
semneze noul Tratat Unional. De fapt, la acel moment, republicile încă nu 
excludeau formula unei comunităţi de state, dar considerau, în mod 
obligatoriu, ca aceasta “să fie constituită benevol de către subiecţii 
comunităţii, adică de jos”1, pe când Moscova, arătându-şi intenţiile 
dictatoriale, insista să-şi păstreze poziţia dominantă.  

Convingându-se, însă, de faptul că autorităţile moldovene sunt 
hotărâte să-şi făurească un viitor în afara fostului imperiu sovietic, 
conducerea de la Kremlin, sfidând “Declaraţia cu privire la suveranitate a 
R.SS Moldova”, s-a implicat, masiv şi brutal, în afacerile interne ale 

                                                 
1 N. Ţâu, Diplomaţie în culise, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002, pp. 46-47. 


