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Ion Xenofontov, RĂZBOIUL DIN AFGHANISTAN (1979-1989) 
ÎN MEMORIA PARTICIPANŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA. 

REALITATEA ISTORICĂ ŞI IMAGINARUL SOCIAL 
Editura Lumen, Iaşi, 2010, 544 p.

Deşi tematica mi-
litară este aborda-
tă în ultimul timp 
foarte amplu, isto-
riografi a naţională 
obţine în premieră 
un studiu privind 
participarea os-
taşilor moldoveni 
în războiul din 
Afghanistan*. Car-
tea recent apărută 
a avut un răsunet 
mare în mediul 
academic, obţi-

nând recenzii valoroase şi, cel mai important, i-a
adus autorului, dr. în istorie Ion Xenofontov, ti-
tlul de Savantul Anului printre juniori pentru 
anul academic 2010. Felicitări şi realizări frumoa-
se în continuare!

Afghanistanul a fost mereu o zonă explozivă, tur-
bulentă, generatoare de confl icte, atât în interiorul 
ţării propriu-zise, cât şi printre vecinii săi. De la 
retragerea trupelor ruse de ocupaţie (D. Ustinov, 
ministrul apărării Uniunii Sovietice le-a numit un 
contingent limitat sovietic), afl ate acolo din 1979, 
dar care n-au reuşit niciodată să stăpânească efec-
tiv ţara, nici să-i supună pe neîmblânziţii afghani, 
domnesc războiul, teama, teroarea şi incertitudi-
nea. Este cazul să subliniem că efectivul armatei 
sovietice menţinea securitatea şi controlul nu-
mai a circa 20 % din teritoriul ţării. În zece ani 
de intervenţie în Afghanistan armata sovietică a 
pierdut 15 051 de morţi şi 469 685 de handicapaţi 
fi zic, inclusiv 301 participanţi moldoveni morţi şi 
700 rămaşi invalizi pe viaţă.

La sfârşitul anului 2010, dr. Ion Xenofontov a pu-
blicat volumul Războiul din Afghanistan (1919-
1989). În memoria participanţilor din Republica 
Moldova. Realitate istorică şi imaginarul social 

* Aducem întreaga noastră gratitudine regretatului profesor, 
dr. în istorie Filip Caragea, pentru contribuţia adusa la elabo-
rarea prezentului studiu, pe care a reuşit să-l vadă numai în 
varianta fi nală, înainte de a pleca manuscrisul spre editură.

(Iaşi: Lumen). De la primele pagini lectura aces-
tei cărţi (vezi, de exemplu, Repere istoriografi ce 
şi metodologice de cercetare p. 17-47) creează 
impresia certă a unui studiu serios. Valoarea şti-
inţifi că a acestuia este determinată esenţialmen-
te de baza documentară solidă. Este sufi cient să 
se urmărească aparatul ştiinţifi c al monografi ei 
pentru a ne convinge de justeţea acestei aserţi-
uni. Autorul foloseşte pe larg diverse materiale şi 
documente edite şi inedite, culese din Arhiva Or-
ganizaţiilor Social-Politice din Republica Moldo-
va, Fondul 278 şi 51; datele statistice din Arhiva 
curentă a Departamentului Administrativ-Mili-
tar, din cadrul Ministerului Apărării al Republicii 
Moldova.

Informaţii inedite despre foştii combatanţi mol-
doveni din războiul sovieto-afghan (1979-1989) 
au fost surprinse la Uniunea Veteranilor Războiu-
lui din Afghanistan din Republica Moldova, Uni-
unea Veteranilor Războiului din Afghanistan din 
oraşul Chişinău, Liga Veteranilor Războiului din 
Afghanistan din sectorul Botanica, oraşul Chişi-
nău (125 persoane, dintre care 109 martori direcţi 
şi 16 martori indirecţi, p. 38-39).

Au fost utilizate documente edite, coresponden-
ţă, jurnale, notiţe din armată, memorii, interviuri 
edite, discursurile liderilor politici, presă, infor-
maţii de pe Internet (p. 36-47).

Este de consemnat şi caracterul inovator al mo-
nografi ei. Deşi diferite aspecte ale războiului so-
vieto-afghan din perioada 1979-1989 au fost elu-
cidate anterior şi de alţi autori, Ion Xenofontov, 
având la dispoziţia sa documente şi materiale noi, 
edite şi inedite, a reuşit, de fapt, să scrie o lucra-
re originală, care este rezultatul unor investigaţii 
ştiinţifi ce proprii. Autorul a urmărit desfăşurarea 
subiectului pas cu pas, minuţios şi cu scrupulozi-
tate demnă de invidiat.

Interesul deosebit pe care îl reprezintă mono-
grafi a constă în faptul că, documentele orale 
puse în circuitul ştiinţifi c refl ectă diverse aspecte 
ale războiului sovieto-afghan (1979-1989), care 
n-au atras încă atenţia cercetătorilor. Doctorul 
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Ion Xenofontov subliniază, pe bună dreptate, că 
dezideratul prezentei lucrări îl constituie extra-
gerea din anonimat a actorilor unui act istoric 
important şi actual al secolului XX şi punerea în 
circuitul ştiinţifi c a unor veritabile „arhive vii” 
ale memoriei trăite şi narate (p. 15). Din aceste 
considerente investigarea şi cunoaşterea proble-
melor abordate în lucrare, opţiunea lui Ion Xe-
nofontov atât din punct de vedere ştiinţifi c, cât 
şi practic, sunt actuale şi reprezintă un interes 
deosebit.

În capitolul I Repere istoriografi ce şi metodolo-
gice de cercetare Ion Xenofontov argumentează 
actualitatea temei de cercetare, analizează nivelul 
de studiere a problemei date. Autorul apreciază 
just că tema abordată în studiul de faţă, sub as-
pectul teoriei istorice, se plasează în aria istoriei 
imediate, iar din punct de vedere metodologic 
aparţine istoriei orale. Istoria imediată, istoria 
recentă sau istoria timpului prezent marchează 
proximitatea perioadei în care trăim, ca martori 
sau analişti ai „timpului nostru”, chestionând 
persoane ale acestei perioade (p. 31).

De asemenea, au fost propuse următoarele obiec-
tive: constatarea contextului politic şi militar al 
intervenţiei sovietice în Afghanistan; studierea 
factorilor care au generat războiul sovietic din 
Afghanistan, surprinşi la nivel de autoritate poli-
tică şi percepuţi de către combatanţii din RSSM; 
sesizarea particularităţilor specifi ce şi comune 
dintre discursul emitent ofi cial şi cel surprins din 
pregătirea şi activitatea participanţilor în realita-
tea de pe teren; analizarea confl ictului armat prin 
prisma combatanţilor moldoveni ca un context 
trăit şi narat de aceştia; cercetarea integrală a ac-
tivităţii militare, propriu-zisă, şi a celei cotidiene; 
constatarea infl uenţei fl agelului militar asupra 
fi zicului şi psihicului foştilor participanţi din Re-
publica Moldova. Toate aceste obiective au fost 
realizate cu succes.

Un merit incontestabil al lucrării sunt capitolele 
trei, patru şi cinci – „inima” lucrării.

Este bine ştiut că războiul din Afghanistan deve-
nise o confruntare între cele două mari puteri ale 
vremii: Uniunea Sovietică, care participase direct 
în război, şi Statele Unite, care, împreună cu Pa-
kistanul şi Arabia Saudită, i-au aprovizionat pe 
mujaheddini, rezistenţa armată islamică.

Paragrafele acestor capitole (3-5), în număr de 70 
(!), sunt o dovadă elocventă, o încercare reuşită de 
a aborda un subiect estompat prin prisma multi-
disciplinară, constituind şi o tendinţă de extinde-
re, prin discutarea unor aspecte inedite şi chiar 
„neacademice” ale discursului istoric referitor la 
tema cercetată şi analizată (p. 16).

Intervenţia militară a URSS în Afghanistan a fost 
o tragedie crudă pentru poporul afghan, fapt re-
cunoscut de participanţii moldoveni la războiul 
sovieto-afghan (1979-1989): Ei îşi apărau pă-
mântul lor (I. Sârghi); Noi am fost acolo ca ocu-
panţi. Vă spun că eram consideraţi ca ocupanţi 
(I. Oca) ş.a.

Aş dori să mă opresc la două exemple pentru a 
scoate în evidenţă rolul pe care l-au jucat sursele 
orale. Erau care vindeau şi gloanţe (V. Dăniţă); 
Au fost cazuri când câte un soldat a vândut auto-
matul basmacilor (Al. Ochievschi) etc.

Autorul cărţii a folosit o bibliografi e bogată, 58 de 
pagini, fapt ce demonstrează că Ion Xenofontov 
cunoaşte temeinic problemele puse în discuţie 
privitor la tema dată.

Se cuvine de menţionat şi faptul că autorul mo-
nografi ei merită cuvinte de laudă pentru folosirea 
unei limbi autentice române şi a unui stil lejer, 
astfel încât lectura ei constituie o preocupare 
agreabilă.

Studiul lui Ion Xenofontov este, în opinia noastră, 
o lucrare independentă, defi nită şi originală.

Aş putea menţiona şi alte trăsături pozitive, ca-
racteristice lucrării respective, dar consider că 
cele expuse sunt deja sufi ciente pentru a judeca 
despre valoarea ei ştiinţifi că şi practică.
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