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یدد ايــږ تر سیوري الن  
سنبروس ريچارډ: لېکوال   

On 7 October, 2001, in a combat-support role, military, special operations and 
intelligence units from Tajikistan, Uzbekistan, Kirghizstan, Kazakhstan and Russia, 
invaded Afghanistan as part of the utterly shameless, United States-led “Operation 
Enduring Freedom.”  Without doubt a hubristic euphemism from the self-appointed   
Paladin of moral rectitude… the U.S. for the savage and gratuitous onslaught that 
was to follow.  

اورو څخاه پاار  نېټاه د تاییکتاوا و وزبکتااوا و ېیرتېنساوا  او روساېه لاه  ا       ۷ز کاال د اکواوبر د مېاشاوه پاه      ۱۱۱۲د 
 »افغانتوا  باندې د وسله وال ځاوا  د ځاانو و لملیااتو پاوځگ ډلویاو او څاارلرو دولېاو د امريکاا تار مدار  النادې د            

شا  ناه   .  د مرساوندويه ځاوا  د وڼادلوال پاه تولاه يرتا  وکا         «لملیااتو  »د  چورلټ به شرمه  « پلواکۍ د دېنوښت 
هماته  د  انوما او په ځا  تره د ا الېگ رښوونلۍ د مادلگ پـــلــلـــلاـدين    ...د کېدونگ يرت  تر شا ......امريکا شوه چه

    1. په یامو که درېدله وه
It is therefore difficult to reconcile the term “Enduring Freedom” with carpet bombing 
of rural villages by B-52 bombers, the deployment of proscribed weapons such as 
white phosphorous and depleted uranium, indiscriminate cruise-missile attacks, 
nighttime home incursions and unlimited political, financial and military support for 
the pro-Moscow Northern Alliance, unimaginable familial, economic, and social 
dislocation and the ultimate outrage…occupation by foreign troops. Thus Russia, 
America’s Cold War nemesis reinforced by their Central Asian communist 
contingents, had covertly joined forces against the predominantly-Pashtun Taliban, 
those whom during the Soviet war they had so vigorously supported rhetorically and 
militarily. 

 د بمب B-52اصطالح پر کلیو او بانډو باندې  د «  پلواکۍ د دېنوښت» ډېره لرانه برېښگ چه څو  دې د 
و د منا  شاويو وسالو لکاه ساپینو فاس ورساو او تواویی شاويو يورانیماو لاه کاارلونهو د             2تورځوونکو د بمبونو له وريا 

و د باه  رتاه سیاساگ   کروز د توتنديو له ړندو بريدونوو پر کورونو باندې د شپه له چاپوو متکو پلوې شمالگ دلواله تاه  
مالگ او پوځگ مالت  له ورک نا،و او د بررنیاو ځواکوناو د نیاوا  پاه کا س کاه د ناه منناه کاورنۍ او داولنېنې کاډوال             

دلواه ده چاه د ياو با  ويناو تاه تاږو د سا ې         . کېدنه و اېوصادي تاوا  او له انادازې وتلاه باه حرمواۍ ساره برابار کانادي       
ا د الس په يو کولو د منځنۍ آسیا د پخوانیو کمونیتوو ېطواتو په ملویاا د پښاوو    یو ې پرونیو دښمنانو روسېه او امريک

 ريکاه اوس پاه همااتو مداهادينو برياد     برواکه طالب رژيم پر وړاندې  پ  ځواکونه له يو ب  سره لډ او يرتا  وکا و ام  
     هغاوی مرساوه کولاهو پار    وک  چه تر پرو  پورې ېه د شوروي د یو ې په ل  کاه د هېوادپاالنه تار ناماه النادې ېاه د       

 .  هغوی ېه للونه شیندلو سواي  ېه او تر دولو ښه وسله ېه ورته ورکوله

                                                           

1  Paladin  : دا وییکاې لاه فرانياوي    . انډیواالنو په نامه هم یادېږي د شارلمان تر ټولو نامتو جنگیاالي ول  ۲۱کله نا کله د

څخه انگریزي ته د ادب او شارر لاه الرې راغلای دې پاې پاه خپاد وار د رور د ساترواک  د یاوه پاارواکي لاه ناماه څخاه             

ه پې د پاپا تر مشرۍ الناېې ېاې د پاپاا    په دوليمې پیړۍ کې دا یوه دولس کيېزه وژونکي ډله و. فرانيوي ته راغلی دې

 [  ژ. ]مخالفین په تورتم کې په پټه وژل
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Of regional significance, is the appearance of a covert unit of armed Russian troops 
having disguised their identity by wearing identical clothing/uniforms as that worn by 
military units of the Northern Alliance. Though vigorously denied by Moscow, the fact 
that the Russian special operations troops were disguised is in and of itself…telling, 
reflecting a profound distaste for gratuitous war in Afghanistan by the Russian 
electorate, and therefore the need for complete secrecy.  At a recent press-
conference, Russian Foreign Minister Sergei Lavrov denied the presence of Russian 
troops in Afghanistan and said that the “Russian people would not want for their boys 
to again be fighting in Afghanistan.”  Russia has generally been critical of the U.S. 
intervention in Afghanistan, but has discreetly assisted Washington and NATO with 
helicopters, special-forces personnel, and intelligence thought to be collected by a 
network of Kremlin spies in the northern vestiges of Afghanistan. In addition, just 
prior to the incursion, Russia consigned massive arms shipments consisting of aging 
T-55 main battle tanks, MI-17 helicopters, armored personnel carriers, heavy 
weapons and missiles to the Northern Alliance. The cozy relationship between the 
Northern Alliance and Moscow has a long and storied history and therefore the 
events of 7 October 2001, should come as no surprise and or require further 

elaboration. 
د سېمه يین اهمیات لاه اړ اه مرموريناه  باره د روساېه د پټاو وسالوالو د  سارتیرو شاوو  دی چاه پاه بادلو یاامو کاه  د                

ه دا تندي او نه منگ و مور په بدلو که څه هم روسیه په کلک. يونی ورمونه ېه اتوښوگ ول/ شمالگ دلواله د ډلویو یامه
یامو که د روسیگ سرتیرو د شوو   بره په  پله د همدته واېویت په لوته کوي؛ دتاه انکاار پاه افغانتاوا  کاه د وړياا       
یو ې په اړوند د روسېه د ولتگ یرله د ژورې کرکه څرلندويه ده له دې امله د روسگ سرتیرو د څېرې بدپ ه پټه 

پااه افغانتااوا  کااه د روسااگ ساارتیرو لااه   3د روسااېه د بررنیااو چااارو وزياار ساارکگ الرو  .  بااره دهساااتنه يااوه اړينااه   
د روس ولس نور نه تواړي چه بچیا  ېه ياو ځا  بیاا پاه افغانتاوا  کاه یوا ه        » حووره انکار وک  او زياته ېه ک ه 

و موار پاه با  اړې کاه پاه ډېار       روسیه پاه داولېن ډول پاه افغانتاوا  کاه د امريکاه پار الساوهنو لوتنېوناه کاوي          « .وک ي
احویاط ېه له ناتو او واشنوټن سره د چورلکاوو د ځاانو و لملیااتو د پرساون  او د افغانتاوا  پاه شامال کاه د کارملین د          

پار دې برسایرهو  پار    . یاسوسانو د ځالوۍ له الرې د څارلرو مالوماتو په برابرون، او ورکرنا، کاه مرساوه کا ې ده    
 لااه يرتاا  مخکااهو روسااېه شاامالگ دلااواله تااه د بااه شاامېرو وساالو د م مولااو پااه رسااون، او    افغانتااوا  باناادې د امريکااا

چااورلکهو د پااوځگ مرماااتو د    MI-17زتااره والااو شااوبلهو    T-55ورک ناا، کااه ونااډه ا یتااوه چااه پااه کااه د زلړو      
اړيکگ اوږد  د شمالگ دلواله او متکو تر منځ نرم او تاوده. لېږدون، الر و نورې درندې وسله او توتندي لډو  لري

نېټااه پېښااه هاام کومااه هاا  پاا  کااوونکه  بااره نااه ده او د نااور   ۷ز کااال د اکوااوبر د  ۱۱۱۲تاایريل لااري لااه دې کبلااه د 
 . ت صی  او سپیناوي وړ ده

Under international law, the disguising of combat troops by Russia constitutes a 
“False Flag” operation, a codified violation of international law. Wikipedia defines 
‘false flag’ operations as covert operations designed to deceive the public in such a 
way that the operations appear as though they are being carried out by others. The 
name is derived from the military concept of flying false colors, that is, flying the flag 
of another country other than one’s own: 

د لملیااتو پاه   « False Flagنیاابوگ یوا ې   » د ن   وال ېانو  تر سیوري الندې د روسگ سارتیرو د یاامو بادلو  د    
 ويکیپیااډيا . نامااه پیدناادل شااوي او د روسااېه دا لااام د ناا   وال ېااانو  لااه دتااه حکاام څخااه ساارت ونه انویاارل کېااږي    
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Wikipedia          نیابوگ یو ه د هغو پټو لملیاتو په نامه توري وي چه د ياوه ولاس د ات اال لپااره پاه دې بزاه ډېاناين شاوي
دته نوم د تلطلو رنوونو په نامه له يوې پوځگ اصطالح . وي چه لزه روا  لملیات دوی نه بلکه نور څو  ېه کوي
 :ه د  پ  بیرغ پر ځای د ب  بیرغ پورته ک ی وي څخه ا یتو  شوی چه  يو پوځگ لښکر دې د لملیاتو په ل  ک

Article 23 of the Annex of the IV Hague Convention, does not prohibit such use, but 
does prohibit their improper use. It is certainly forbidden to make use of them during 
combat. Codified in 1997, the Additional Protocol to the Geneva Convention of 12 
August 1949 (Protocol 1):  Article 39, directs that it is prohibited to make use in an 
armed conflict of the flags, uniforms, insignia or military emblems of adverse or other 
parties while engaging in attacks or in order to shield, favor, protect or impede 
military operations.” Ironically, the American Soldiers Handbook states: “The use of 
the flag, insignia, and uniform of other than one’s own country are not to be used 
during actual fighting.” As Russia and the United States are signatories to the various 
treaties and conventions that regulate war, the deployment therefore of Russian 
troops in a combat-support role disguised as Northern Alliance regulars, is clearly an 
infraction of international law. But it is apparent that in this war international law is 
cited only when and if those in opposition are deemed in violation… and rarely if ever 
when the super-powers are themselves in violation  

څرلناده  . کارول ېه من  بللگ دي ماده دته اصطالح نه ده من  ک ی مور تلط ۱۲د هاگ د څلورم کنوانتیو  د انډکس 
نېټاه ژنیاوا د    ۲۱ز کا  د التات د    ۲۱۹۱د . کارون، من  دی« د نیابوگ یو ې د لملیاتو» ده چه د یو ې پر مرال 

د ياوې وسالواله   »  ماادې کاهو    ۲۱ز کاال ال اېیاه پروتوکاول پاه  پلاه       ۲۱۱۷د « لاوم ي پروتوکاول  » کنوانتیو  پر 
اړې د بیرتونوو يونی ورمونوو نښانونوو د مخالی لوري د پوځگ نښو کارول من  ک ي نښوه په ترڅ که د بله ښکېله ت

او په یوا ې کاه هاېک ښاکی  لاور حار ناه لاري چاه د ځاا  د سااتلو و پټولاوو تارحم او ياا د مخاالی لاوري د لملیااتو د                  
ه چااه د امريکااايگ پااه زړه پااورې د« .مخنیااو  لپاااره د مخااالی لااوري لااه يااادو شااويو نښااو څخااه ناااوړه لټااه پورتااه کاا ي 

د  پا  هېاواد د بیارغ پار ځاای د با  لاوري د بیارغ و د هغاوی د پاوځگ نښاو            » : په  پله وايگ   4سورتیرو درسگ کواب 
لاه دې چاه روسایه او امريکاا دواړه د     « .کارول او د  يونی ورم اتوسو  نه بايد د ياوې یوا ې پاه لا  کاه تار ساره شاگ        

نونو او کنوانیتونو السلی  کوونکگ ديو نو د شمالگ دلواله د ډلویو پاه بادلو   یو و د ېوانینو په اړوند د به شمېرو ت و
موار داول   .  یامو که د مرسوندوی ځوا  په توله د روسگ سرتیرو پلگ کېدل له ن   وال ېانونه څرلناده سارت ونه ده  

ل لاوری لاه ېانوناه    پوهېږو چه د ن   وال ېانو  احکام هغه مرال د پلگ کېدلو وړ لرځگ کلاه چاه ددوی مخاالی وسالوا    
او يا يوازې هغه مرال پر ېانو  ډډه لوول کېږي کله چه د زبرځواکونو په منځ که يو ېه له ېانونه ... سرت ونه وک ي
 . سرت ونه وک ي

Russia invades Afghanistan…yet again: 
On 13 November, 2001, combined Northern Alliance/Russian military contingents 
entered Kabul yet again; it is said under the discreet command of Russian Lt. 
General, Ruslan Sultanovich Aushev. The Russian military components many of 
whom had prior Afghanistan experience were drawn from the 201st Motorized Rifle 
Division based in Tajikistan. Afghanistan’s indigenous pro-Moscow minority units 
were placed under the command of Generals’ Abdur Rashid Dostum, Mullah Daoud 
and Fahim Khan, long viewed by the Afghan people as notorious traitors from the 
earliest days of the Cold War.  

 : ځ  بیا پر افغانتوا  يرت  کوي  روسیه يو
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نېټه د شمالگ دلواله او د روسېه د وسالوالو ځواکوناو ېطواات ياو ځا  بیاا پاه         ۲۲ز کال د نوامبر د مېاشوه په  ۱۱۱۲د 
تار مدار  النادې     5لډه په کاب  ننوتا ؛ ويا  کېاږي چاه روساگ پاټ سارتیري د ډلار ینارال رساال  سالطانووي  آشایی             

 ۱۱۲رتیري دي چه ډېرېو ېه په افغانتاوا  کاه د یوا و تدرباه لاري او د تاییکتاوا  د        دا هغه روسگ س. راتلگ ول
د افغانتوا  د متکو پلويو د بومگ لږکېو ډلوگ د لبدالرشاید دوساومو   . موتورينه روسگ فرېه په لښکرکوټ که دېره دي

نوموناه دي چاه د سا ې یوا ې لاه      مال داؤودو فریم  ا  د ینراالنو تر بولنه الندې رادول ک ل شول؛ دا د هغو کتاانو  
 . ـینینو په نامه پیدندل کېږيئهماتو لوم يو ورځو را په ديخوا د افغا  پرلنو په منځ که د بدنام ترينو  ا

Russia’s motive for aiding the U.S. against the Taliban is seen as predicated 
primarily on their vexing fear of an expanding anti-Communist, Taliban-style 
religio/revolutionary zeal which could induce indigenous foment and armed unrest 
amongst the populations of the brutal, dictatorial, and repressive Communist Central 
Asian regimes. The spoils of energy-rich Central Asia are of significant, strategic 
importance for Russia. Moscow therefore will go to any lengths to prevent a Taliban-
inspired revolution which would likely threaten their economic and strategic interests, 
upset the social order, and or jeopardize the exploration and development of oil, 
natural gas and a myriad of valuable rare-earth elements such as lithium.  
هماتته چه مخکه له مخکه انوېرنه ېه کېږي د طالبانو پر وړاندې له امرېکه سره د روسانو د مرسوه انوینه د 

انقالبگ سرښندونکگ  –روسانو په هغه ځوروونکه وېرې که پرته ده چه د طالب ډوله کمونیتت ضدو  مذهبگ 
مگ احتاسات راوپارېږي او ښايگ د منځنۍ تورځن، د لمنه له پرا ېدو څخه کلکه وېره  لري او دا وېره شوه چه بو

د منځنۍ . آسیا د ديکواتوروو یبارو او ځپونکو رژيمونو پر وړاندې د سېمه د ول و په منځ که وسلواله بلوا  پره شگ
متکو به له طالبانگ احتاسه د . آسیا د بډاېه انرژ  لټه وده پريمانه او روسیه ته زښت ډېر سوراتیدي  اهمیت لري

انقالب د مخنیو  په الره له هر ډول امکانه تر هرې شونه کچه چه ويو کار وا لگو ځکه په دې که دا راکټېدلگ 
ويره نغښوه ده چه د متکو اېوصادي او سوراتېدېکگ لټه به له لواښ سره مخامل ک يو د هېوادو دولنېن نظم به ېه له 

په شا  د لتوونو زرو نورو لرانبیو او کم پیدا  بنتټه ون وي او په ب  اړې که به د تیلوو طبیوگ لازو او د لیویم
 . لناصرو کېندنه او پلټنه به له لواښ سره مخامل ک ي

This new-found cooperative-relationship between the U.S. and Russia is however 
exceedingly tenuous. Russia has stated its opposition to the proposed American 
military presence in Afghanistan. Again, fearing severe economic loss and or 
disruption in countries seen as “within their sphere of influence”, their being shutout 
of the Trans-Afghan-Pipeline deliberations due to a lack of financing available…the 
result of a World Bank and IMF strategy as dominated by the United States and  
given the burgeoning American military and commercial presence around the world. 

روساېه ال  . د روسېه او امرېکه تر منځ د همکار  نوې رامنځوه شوې اړيکگ له حده وتله نر  او ژر ماتېادونکگ دي 
بیاا هام د روساېه    . گ په افغانتوا  که د امريکه د وړاندېن شوي پوځگ حوور پر وړاندې  پ  مخال ت ښودلی دیو و

وېره هماته ويره ده چه له يوې  وا به لاه کلکاه اېوصاادي بااېله ساره مخاامل شاگ او لاه  اوا باه ېاه اړېکاه لاه داساه               
تټېنه بر ه بولگو په ب  اړې که د ن   په لاوټ  بن«  پلو اتېنو د ک  » هېوادونو سره وشلول شگ چه روسېه ېه د 

لوټ که د امرېکه د پوځگ او اېوصادي حوور په پام که نېولو سره روسیه د ترانس افغا  پايپ الين په امکانااتو کاه   
به بر ه کېږي ځکه ن   وال بان  او آی ايم ايای چاه دواړه ېاه د امريکاه تار ماالگ ولکاگ النادي ديو د امريکاه د          

 . ر بنتټ روسېه ته پام وړ مالگ ونډه نه ورکويسوراتید  پ
“Operation Enduring Freedom” has been a win-win situation for Russia. Relations 
with China have improved resulting in the SCO military and commercial agreement 
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 5تر 5 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، کنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده دلی: يادونه

 

between the two Asian giants, largely designed to frustrate American hegemony in 
the Asian heartland. In addition, their influence over the north of Afghanistan is so 
complete that it is reminiscent of the popular fashioning of colonial enclaves by the 
powerful nations during the nineteenth century.  For all practical purposes, the 
northern reaches of Afghanistan have become a Russian colony. For the U.S., a 
diminished image around the globe as an untrustworthy, imperial power bent on 
dictating and dominating the world through militarism camouflaged as the “War on 
Terror.” 

د موامله حالت درلود چه هم ېه امرېکه تاه او هام   « وا له او راک ه» د «  پلواکۍ د دېنوښت لملیاتو» روسېه ته د 
د شاانورای د همکاار  د تا و  د پاايلو لاه کبلاه لاه چاین ساره اړيکاگ چاه لاه دوه وو ساورو              . ېه روسېه ته لټاه رساوله  
پوځگ او اېوصادي راک و ورک و الرې چارې  ډاډمنويو وده ک ې او دا ت و  په بنتټېن ډول د آسیايگ ځواکونو سره د 

ددې تر څن، د افغانتوا  پار شامالگ ډډو بانادې    . آسیا په زړه که د امريکا د هدمونۍ د شنډولو لپاره رامنځوه شوی دی
ساېمه ورپاه زړه کاوي چاه د زبار      ددوې اتېنې دومره بدپ ې دي چه س ي ته د نولتامه پیا   پاه اوږدو کاه داساه      

د دولو لملگ انویرنو له مخه ويالی شو چه د افغانتوا  شمالگ . ځواکو هېوادونو د منوولو په ک   که رالیر پاته وي
امريکاه اوس پاه نا   کاه ياو پیکاه انځاور لټلای او ورتاه د ياوه ناا            . ډډې اوس د روسېه د متاوملکاتو بر اه شاوې دي   

تار  « ترهوار  پار وړانادې د یوا ې    » له کوا  کېاږي چاه د  پا  میلیواارينم پاه زور د       ډاډمن پاانووال ځاوا  پاه ساور    
 .پوښښ الندې  تواړي  پله سلطه او د برالسه واکمنگ لمنه پرا ه ک ي

For the Afghan people it remains endless war and of loss…loss of loved ones, of 
property, and loss of freedom and civil rights, due to a gratuitous war based on 
fabrications, falsehoods, outright lies, propaganda and imperial visions of grandeur 
by the United States…. 
د امريکگ د پرتمین مغرور پانووال لیدلوريو له ځانه د یوړو شويو پروپالندونوو څرلندو درواتو او اکاذيبو پر بنتاټ  
د یوړې شوې وړيا یو ې پايله افغا  پرلنو ته د ناپاېه یو ې او ناپايه تاوا  کرتی   زيری لري چه په لا  کاه باه    

 . پای. سه ورکويېه  پله شومنۍو  پله  پلواکگ او مدنگ حقوق له ال
 بروس ريچارډسن

Bruce G. Richardson 
 

 


