
ترین چالش ناتو در افغانستانحفاظت از نیروها، مهم

1اکبر توکل

چکیده
آلمـان ،، انگلـیس ریکاکار گرفته شده در عراق و افغانستان توسط نظامیان امنگاهی گذرا به تجهیزات و ابزارهاي به

شـورها تبـدیل شـده اسـت     سرعت به چالشی مهم بـراي ایـن ک  مسئله حفاظت از نیروها بهمبین این نکته است که و..
نحوي که امروزه هیچ قرارگاهی از نـاتو در عـراق و افغانسـتان بـدون عنصـر حفاظـت از نیروهـا یـا حـداقل افسـر           به

شود.حفاظت از نیروها تشکیل نمی
فاظت از نیروها مفهومی بسیار فراتر از کنترل و تامین تاسیسات، تجهیزات و یا تسهیالت در اختیـار نیروهـاي نـاتو    ح
نماید و بـه  شده را طلب میهاي کامال بررسیکارگیري سطح وسیعی از تجهیزات ویژه و تاکتیکاشته و در واقع بهد

اقدامات عامل و غیرعامل نسبتا زیادي که در بهترین حالت قـادر بـه ممانعـت از حمـالت و انفجـارات و یـا حـداقل        
اند که حفاظت از نیروها بستگی کاملی بـه  نستان آموختهنیروهاي ناتو در افغاها باشد؛ وابسته است.کاهش اثرات آن

در کسب اعتماد مردم افغانستان و رهبران محلی دارد. این نکته در نهایـت منجـر بـه تقویـت     ظرفیت و توانمندي آنها
رویکرد بهره برداري از نیروهاي میانجی گر مانند ارتش و پلیس افغانستان و مسئولین محلی شده است.

. امنیتحفاظت از نیروها، جنگ چریکی،:لیديواژه هاي ک
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مقدمه
کـه بـه انجـام اصـالحات و بهبـود اوضـاع ایـن        اشغالگران افغانستان و عراق امروزه بـیش از آن 

اند، کمک نمایند؛ خـود دچـار نابسـامانی و درمانـدگی     چه که ادعاي آن را داشتهکشورها برابر آن
گـردد. بـراي   حفظ بقا و  موجودیت نیروهایشـان مـی  ها مصروفشده و بخش اعظمی از تالش آن

هایی ویـژه  نامهاولین بار نیروهاي اشغالگر به مفهوم حفاظت از نیروها توجه خاص پیدا نموده و شیوه
اند. آن تدوین نموده

ها و وظایف مرتبط با محافظت از نیروها به نحـوي کـه   سامانه"معناي حفاظت در این مفهوم، به
باشـد. حفاظـت از نیروهـا شـامل کارکنـان      مـی "کار بردباشد حداکثر توان رزمی را بهفرمانده قادر

گـردد. حفاظـت داراي   (اعم از رزمـی و غیررزمـی)، وسـایل و تجهیـزات موجـود و اطالعـات مـی       
هاي رزم شامل: پدافنـد  شماري براي فرمانده در هر نوع عملیاتی بوده و در همه سامانهمالحظات بی

ی، عملیات بازیافت نیروي انسانی، حفاظت اطالعات، پیشـگیري از تلفـات رزمـی و    هوایی و موشک
غیررزمی، تامین منطقه عملیاتی، عملیات ضدتروریسم، زندگی در شـرایط سـخت، حفـظ سـالمت     

سازي مواد منفجره و در نهایت تامین خود عملیـات کـاربرد   .م.ه، ایمنی، خنثیکارکنان، عملیات ش
دارد. 

کـارگیري اصـول فـوق در یکـی از واحـدهاي زرهـی       اي آزاد از نحـوه بـه  ترجمهمقاله حاضر، 
مسئولیت سـرفرماندهی منطقـه اي نـاتو    2007الی 2006کشور فرانسه در افغانستان است که از سال 

هـاي رزمـی نظامیـان    در کابل را برعهده داشته است و هدف از ترجمه آن آشنایی بیشتر با تاکتیـک 
ست.ناتو در افغانستان ا
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تر:تر و دقیقتهدیدي قوي

هاشده افغانجنگ چریکی، تخصص شناخته
به بعد نقل 2002هاي ناتو، مستقر در فالت پامیر از سال اي معروف که در سرتاسر گردانلطیفه

هـا را خـواهیم   ، فرانسویان را خیلی دوست داریم؛ بنـابراین ابتـدا امریکـایی   1ما"است: شود چنین می
"ها را و سرانجام فرانسویان راها و آلمانگلیسیکشت، بعد ان

نفـس بـاالي رزمنـدگان    آمیز، حقیقتـی پنهـان اسـت کـه از اعتمـاد بـه      در پشت این کالم مطایبه
اند ارتش امپراطوري انگلیس را در سـه نوبـت شکسـت داده و    گیرد که قادر بودهچریکی نشأت می

اندکی بعد نیز بر ارتش سرخ شوروي فائق آیند.
هـاي پوشـیده از بـرف در ارتفاعـات     ین رزمندگان واقعا مقاوم و سرسخت قادرند از گـذرگاه ا

متر عبور کرده و روزهـاي متـوالی در غارهـاي آن مخفـی شـده، حمـالت چریکـی را        4000باالي 
شـدت خصـمانه در   ترتیب حاکمان بالمنـازع محیطـی بـه   سرعت ناپدید شوند و بدینانجام داده و به

وهاي ناتو باشند.  نبرد علیه نیر
اند. ایثار خون، نشـانه شـرافت و سـربلندي بـوده و     آنان در این راه به ایثار خون خود خو گرفته

شدگان توسط افراد خانواده، قوم و قبیله بخشـی الینفـک از شـرافت رزمـی آنـان      خونخواهی کشته
الف کشـته شـود،   گناه توسط نیروهاي ائتهرگاه یک بی"گوید: شود. فرهنگی که میمحسوب می

"پنج مبارز به جمع رزمندگان اضافه خواهد شد.

علت بیست سال مبارزه علیه ارتش سرخ شوروي و سـپس جنـگ داخلـی تـا زمـان      افغانستان به
، در حال حاضر به انباري بـزرگ از مهمـات و سـالح تبـدیل     1996قدرت رسیدن طالبان در سال به

راي ناتو این بوده اسـت کـه بـا چـه تهدیـدي مواجـه       ترین سوال بشده است. در چنین اوضاعی مهم
بوده و باچه کسی باید بجنگند؟

دشمن کیست؟
آید این است که:اولین سواالتی که براي هر فرمانده تازه منصوب ناتو در افغانستان پیش می

منظور رزمندگان افغانی است. (مترجم)-1
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جنگند؟نیروهاي ناتو بر علیه چه کسی می-1
دهد؟ها را بر علیه نیروهاي ناتو ترتیب میچه کسی کمین-2
گـذاري مـی کنـد؟ طالبـان؟     هـا بمـب  هاي کنترلی یـا سـربازخانه  چه کسی در مقابل پست-3

انـد؟  یار؟ کسانی که از رژیم حاکم بر افغانستان ناامید شـده القاعده؟ حزب اسالمی گلبدین حکمت
انـد؟ حاکمـان خودمختـاري کـه     کسانی که از انتظار کشیدن براي بهبود شرایط زندگی خسته شـده 

میم حکومت و حفظ موجودیـت آن هسـتند؟ قاچاقچیـان مـواد مخـدر کـه بـراي حفـظ         درصدد تر
رفتن درآمدشـان هسـتند؟   کنندگان خشخاش که نگران از دستکنند؟ کشتاشان تالش میسرمایه

برند؟ ...مافیایی که از آشوب بهره می
کند؟  ها را پشتیبانی میچه کسی آن-4
ند؟کها را پناه داده یا مخفی میچه کسی آن-5

ها هر روز و هر شب با این واقعیت روبرو هسـتند کـه اگرچـه    ها و گروهاندر میدان رزم، دسته
دهند، اما دشـمن در میـان همـان جمعیـت     مردم، دشمنی آشکاري با نیروهاي ناتو از خود نشان نمی

تـوان  تنهـا واقعیتـی اسـت کـه مـی     "هـا رزمنـده  روزها شخصی و شب"قرار دارد. بنابراین شعار 
چنـین  هاي نخسـتین قـرن بیسـت و یکـم و هـم     صورت ثابت در مورد افغانستان و مردم آن در سالبه

اشان در قرن بیستم از آن یاد کرد.هاي چریکیجنگ

تشابه منازعه افغانستان با عراق 
هـاي چریکـی و حمـالت    در افغانسـتان مسـتقر شـدند کمـین    2002وقتی نیروهاي ناتو در سال 

سـرعت وخـیم شـد. سـال     هرحال اوضـاع بـه  موجود در اطراف پایتخت بود. بهراکت تنها تهدیدات
و حمـالت انتحـاري (عملیـات    شـده هاي پرتابسابقه تعداد راکتنقطه عطفی در افزایش بی2005

ایـن عملیـات حتـی شـدیدتر و     2006گردد، که متعاقب آن در سال طلبانه. م.) محسوب میشهادت
بیشتر نیز شد.

وسـیله یـک کـامیون ارتـش امریکـا      ، یک حادثه رانندگی در جاده که بـه 2006در اواخر سال
انـدازها در  بار در کابل و فراگیرشـدن حمـالت خمپـاره   هاي خشونتایجاد شد، سبب بروز ناآرامی
جنوب و شرق کشور گردید. 



9....................................................................................ترین چالش ناتو در افغانستانحفاظت از نیروها، مهم
دو ، مرگبارترین حمالت بر علیـه نیروهـاي نـاتو در افغانسـتان، شـامل      2007در اوایل بهار سال 

طلبانـه  طلبانه در بگرام و کابل انجام شد. متعاقب آن خسارات دو عملیـات شـهادت  عملیات شهادت
میزان اندکی کنترل و خنثی شد و سـپس دو عملیـات دیگـر بـه دلیـل اسـتفاده از جمرهـاي        دیگر به

1متحرك کامال با شکست مواجه گردید.

در 2006در اواخـر دسـامبر سـال    ها نهفته بود. در یـک مـورد  ویژگی این حمالت در دقت آن
کابل یک گلوله خمپاره دقیقا درب سمت راننده یک خودروي در حال حرکـت آلمـانی را مـورد    

کیلـوگرم شـدیدتر شـده و    100هاي بـیش از  چنین با کاربرد خرجاصابت قرار داد. این حمالت هم
ت بر علیه نیروهاي ناتو تـداوم  بعد حمالبهقادر بود یک کامیون سنگین نظامی را منهدم نماید. از آن

2یافت.

عالوه بر آن وقتی یکی از سربازان ناتو با هدف حفاظت از خود، اختیار خـود را از کـف داد و   
گناه که بیش از انـدازه بـه خـودروي او    شدن یک مرد بیبا استفاده از سالح، سبب مجروح یا کشته

هاي تامینی افغان در محـل حاضـر شـدند. ایـن     نگاران قبل از نیرونزدیک شده بود، گردید؛ روزنامه
چنـین  تر را براي نیروهـا ایجـاد نمـود. هـم    بینی و قويغیرقابل پیشحادثه، تهدیدي غیرقابل رویت، 

تـرین اشـتباهات نیروهـاي    نمـایی کوچـک  ها بـر وضـعیت و بـزرگ   موجب اعمال فشار بیشتر رسانه
بنـدي  اي تبـدیل و صـف  جنجـال رسـانه  نظامی شد. هر شکست و یا عدم موفقیـت نیروهـا بـه یـک     

هـا دسـتاویزي بـراي    یـت نمـود. هـر آسـیب وارده بـه نیروهـاي نظـامی بـراي رسـانه         مخالفان را تقو
ها گردید. دادن اقدامات آناعتبارکردن نیروها و نامشروع جلوهبی

لزوم تطابق با شرایط حفاظت از نیروها
هـاي خمپـاره،   و عبـارت بودنـد از شـلیک گلولـه    سه نوع تهدید اصلی رایج بر علیه نیروهاي نات

طلبانه (خـودرویی و پیـاده). امـا عامـل دیگـري کـه بـه صـورت         ها و حمالت شهادتپرتاب راکت
نمود، مصرف مواد مخدر توسط سربازان بود. غیرمستقیم نیروها را تهدید می

کنند.جمرها امکان انفجارهاي کنترل از راه دور را خنثی می- 1
از سـاختمان و سـکنه در زدن به مناطق معدود خـالی این حمالت با مالحظه اجتناب از تلفات غیرنظامی از طریق ضربه-2

حومه شهرها صورت گرفته است.
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ت مـورد توجـه قـرار    بنابراین ترکیبی از اقدامات عامل و غیرعامل بـراي مقابلـه بـا ایـن تهدیـدا     
کمربنـد  "و بـه نـام   -ویژه در مناطق شهري غیرقابـل اجتنـاب بـود   که به–گرفت. برعلیه تهدید اول 

معروف شده و جنوب و شرق کابل را دربرگرفته بود یک برنامـه گشـتی متقـاطع زمینـی و     "راکت
مورد اجرا گذارده شد. دفعات بههوایی و یک طرح مبارزه با ناآرامی به

طلبانـه و حمـالت خـودرویی کـامال افـزایش یافتـه بـود،        در محیطی که عملیات شهادتسپس 
منظور جلوگیري از انفجارات از راه دور نصب شـده  هاي کنترلی و جمرهایی که بهعالوه بر دوربین

کارمنـد غیرنظـامی و همـه نـوع خـودرو در ورودي اصـلی بـه        600الی 500بودند؛ بازرسی روزانه 
تقویت شد. 1سنجیزیستوسیله ابزارهاي

المللـی  منظور ایجاد سـریع و مـنظم یـک پناهگـاه امـن بـراي یـک جامعـه بـین         باالتر از همه، به
روز شـده و در تمرینـات   طـور مـنظم بـه   هاي جاري بـه ملیت، همه روش14نفري از 2000کوچک 

حمالت تخلیـه شـده و   شدند؛ و در همان حال اقدامات امنیتی تقویت شده، قربانیان کار گرفته میبه
شد.یک رزمایش براي نمایش توانمندي نیروها در اطراف اردوگاه برگزار می

تامین حرکات
در فالت پامیر مستقر گردیـد، طـرح حفاظـت از    2002که اولین گردان ناتو در سال از هنگامی

حتمالی نیروها نیز تهیه گردیـد. خودروهـاي بـا پوشـش حفـاظتی ضـعیف بـا خودروهـاي         حرکات ا
هـاي  دار سبک تعویض شده و از همـان زمـان بـه دسـتگاه    زرهی چرخدار و خودروهاي زرهی شنی

دار و حمل سالح در هنگـام  هاي زرهآهنی، لباسجمر مجهز شدند و خدمه موظف به پوشیدن کاله
شدند.حرکت و جابجایی ههرگون

اي، اعزام و بازگشت هرخودرو به یگان، به مرکز عملیات مشـترك گـزارش   در قرارگاه منطقه
سـاخت کـه   شد. این مرکز بالفاصله همه وسایل متحرك را از تغییر وضعیت در منطقه آگاه مـی می

ــه–توانســت مــی ــوان مثــالب ــاه-عن گــرفتن خودروهــاي در حــال حرکــت در  مســتلزم توقــف و پن
عالوه، حرکت انفرادي خودروهـا نیـز ممنـوع شـد و همـاهنگی      تاسیسات ناتو باشد. بهتریننزدیک

1 - Biometric
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نمودند با فرماندهی منطقـه  اي تردد میهایی که در محدوده یک فرماندهی منطقهمداوم بین کاروان

آمد.عمل میمجاور به
هـز شـدند.   گیـري نیروهـا  مج  اي بـراي ره ، خودروها، بـه سـامانه  2007سرانجام در آوریل سال 

اي کامال واضح بـود و بـراي اولـین بـار نیروهـاي نـاتو در افغانسـتان توانسـتند از         مزیت چنین سامانه
هـایی  وجود کاهش خطرپذیري، محـدودیت مند شوند. با اینشدن صحنه نبرد بهرهمزایاي دیجیتالی

شـهر بـا بـیش از    وجود در یک مهاي جاري با ترافیک واقعی همراه داشت و برخی از روشرا نیز به
یک میلیون جمعیت منافات پیدا نمود. بر اساس واقعیات موجود، احتمـال موفقیـت در وادارنمـودن    

طلبانـه، حتـی   منظور کشف عملیات شهادترانندگان بومی به حفظ فاصله مناسب از نیروهاي ناتو به
ش از حـد بـه   شدن بـی با وجود نصب عالئمی در پشت خودروهاي زرهی مبنی بر اجتناب از نزدیک

رسید.نظر میآنان ناممکن به
دار سـبک،  عالوه دیدبانی و پاییدن خودروهاي زرهی چرخـدار و خودروهـاي زرهـی شـنی    به

کردند به امري طبیعی و فراگیـر تبـدیل  ها سفر میها و کامیونتوسط مسافرانی که بر سقف اتوبوس
شد.

افزایش امنیت در عملیات
اي جـز  افغانستان، نیروهاي ناتو به ایـن نتیجـه رسـیدند کـه چـاره     هاي متعدد دردر طی عملیات

هـاي رزمـی بـا    همـین منظـور گشـتی   ها و تجهیزات زمینی و هوایی ندارند. بـه کاربرد همزمان سالح
هـا در اختیـار عملیـات اطالعـاتی     برد پشتیبانی شدند. انواع وسایل پرنده از همـه ملیـت  عملیات هلی

هاي دیدبانی، مراقبت و کشف افزایش ترتیب قابلیترار گرفت و بدینواحدهاي دیدور در صحرا ق
چنـین عملیـات پشـتیبانی نزدیـک هـوایی بـراي       یافته و برقراري ربط و ارتباط نیـز تسـهیل شـد. هـم    

پذیر گردید.هاي دوربرد در هر لحظه امکانگشتی
ن تحمـل تلفـات   همه اقدامات عامل در تکمیل توانمندي موجـود نـاتو در انجـام عملیـات بـدو     

ها فقـط از خودروهـایی کـه در قسـمت بـاال      مورد اجرا گذارده شد. در افغانستان، امریکاییعمده به
جنـین داراي حفـاظ بـود و    هـا نیـز هـم   هاي ترابري آنداراي زره بود استفاده نمودند. کابین کامیون

شدند.کار گرفته بهاي صورت فزایندههاي جدیدي که داراي سالح و زره بودند نیز بهکامیون
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هـاي زرهـی کـه بـراي مقابلـه بـا اثـرات مـین و         اي از کـامیون ها نیز گونـه همین شکل، آلمانبه
ها تقویت شده، صندلی آن براي جلوگیري از شوك حاصـل از انفجـارات معلـق گردیـده و     راکت

هـا  ایـن کـامیون  کـار گرفتنـد. برخـی از    هاي تحت زره و کنترل از راه دور بود را بـه مجهز به سالح
ها حتی تن (شبیه به یک تانک سبک) داشتند و نتایج حاصل از کاربرد این کامیون30وزنی بالغ بر 

گردید.2منجر به انجام برخی تغییرات روي تانک لئوپارد 
چنان این بود که آیا نیرویی که تا این اندازه به فکر حفاظت از خـود اسـت   اما سوال اساسی هم

تماد مردم و رهبران محلی را جلب نماید؟قادر است تا اع

ک ابتکار براي جلب و حفظ اعتماد مردمی
هاي محافظ و کاله آهنـی مسـلما در منظـر مـردم فضـایی بسـیار       هاي مسلح، با لباسالبته گشتی

سـرعت از  هاي بسته که بههمین سیاق خودروهایی با زره و روزنهنمود. بهوخشن را ترسیم میجدي
کردنـد. در هـر صـورت    تاها عبور می کردند نیز کمکی به برقراري ارتبـاط بـا مـردم نمـی    میان روس

کار بردن این اقدامات نبـود لـذا ابتکـاري    اي جز از بهکاهش تلفات یک ضرورت مسلم بود و چاره
برد که مسئولین محلـی را نیـز   -اي بردالزم بود تا اعتماد مردم از طریق دیگري کسب گردد. معامله

ر بگیرد.در ب
کـار دوگانـه بـود. از یـک سـو همکـاري و اعتمـاد متقابـل از طریـق          این ابتکار داراي یک راه

هـاي مشـترك بـا    منظـور تکمیـل نیازمنـدي گشـتی    هاي مختصر و تعلیم اقدامات مهارتی بهآموزش
یافتـه، همـه افـراد مسـئول در     ارتش و پلیس افغانستان شکل گرفت. از سوي دیگر به شکلی سازمان

امین امنیت غیرنظامیان، نظامیان و نمایندگان برگزیده افغان را براي همکاري در عملیات برقـراري  ت
رفته، این ابتکار یـک  همصلح و بازسازي اقتصادي در یک منطقه مشخص دور هم جمع نمود. روي

اقدام مشترك را در سطح تاکتیکی توسـط بـازیگران نظـامی و غیرنظـامی ایجـاد نمـود و در سـطح        
گرانه قلمداد شد.هبردي نیز به عنوان یک اقدام میانجیرا



13....................................................................................ترین چالش ناتو در افغانستانحفاظت از نیروها، مهم
کـه  "2سـاروبی "اي موسـوم بـه   در ناحیـه 2007در مـارس  "1مغناطیس"این مفهوم در عملیات 

کار گرفته شـد. در مرحلـه تثبیـت کـه بـه      نمود بهجاده منتهی به پاکستان در شرق کابل را کنترل می
همـراه  افغانسـتان بـه  201مرکز مشتمل بر قرارگـاه سـپاه   ايمدت دو ماه طول کشید، قرارگاه منطقه

ها به طور کامل در تعیین اهداف و تهیه طـرح عملیـاتی   هاي اطالعاتی آننیروهاي پلیس و سرویس
شرکت نمودند.

طور مشترك به قرارگاه فرمانـدهی نـاتو در افغانسـتان ارائـه و دسـتور      هدف و طرح عملیاتی به
ك تهیه و توزیـع شـد. سـپس در هنگـام اجـراي عملیـات، ارتـش و پلـیس         طور مشترعملیاتی نیز به

اي مرکـزي نـاتو موفـق بـه     هاي اطالعـاتی افغانسـتان و قرارگـاه منطقـه    افغانستان با پشتیبانی سرویس
گیري کنترل دو روستا شدند. این ابتکار سبب شد که نیروهاي نظامی، انتظـامی  سازي و بازپسپاك

ز نقش صرفا اجرایی خـود فاصـله گرفتـه و یـک سـامانه کامـل فرمانـدهی و        و اطالعاتی افغانستان ا
ترتیـب وضـعیت ناکارآمـد قبلـی بـه یـک موقعیـت        کنترل را در عملیات واقعی تجربه نمایند. بـدین 

همکاري اثربخش تبدیل شد. این مشارکت سبب شد کـه اطالعـات نسـبتا زیـادي از زمـین و مـردم       
هاي سیاسـی و مـذهبی در منطقـه نیـز تسـکین      برخی از ناآرامینصیب نیروهاي ناتو شده و از طرفی

ها تقویت شد و کارآیی عملیاتی نیز افزایش یافت.یابد. انگیزه نیروها و یگان
اي در افغانسـتان بـه دلیـل توسـعه     از همین طریق ضریب امنیـت و حفاظـت نیروهـاي فرامنطقـه    

مناطق مسئولیتشان تا حدي افزایش یافت. گرفتن مسئولیت امنیتی وضعیت نیروهاي محلی و بر عهده
اي بنابراین این اقدام یک گام اساسی در جلب اعتماد مردم افغانسـتان بـه سـوي نیروهـاي فرامنطقـه     

شد زیرا توانسته بود که در طی عملیات مغناطیس، چنین القـا نمایـد کـه ایـن اقـدامات      محسوب می
پذیرد.براي تامین امنیت مردم محلی صورت می

ترین بخش هاي این اعتمادسازي در بین مـردم غیرنظـامی  در طـول دوره تهیـه     یکی از مهماما 
گونـه بهبـودي در اوضـاع اقتصـادي و     مدت چندین سال هیچعملیات اتفاق افتاد. براي مردمی که به

اي شرایط زندگی خود حس نکـرده بودنـد، اعتمـادنمودن بـه نیروهـاي نظـامی خـودي و فرامنطقـه        
سـفیدان در  هـا و انتظـارات معتمـدین و ریـش    بود. لذا تنها گوش فرادادن بـه خواسـته  چندان آسان ن

1 - Magnet
2 - Surobi
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رسید. از این روي در ایـن مـدت یـک بیمارسـتان و یـک مدرسـه       نظر نمیشوراهاي محلی کافی به
اي مرکـزي نـاتو   منطقه توسط حاکم محلی و با کمک ارتـش و پلـیس افغانسـتان و قرارگـاه منطقـه     

ب مردم ناحیه مجاب شدند که برقراري امنیت می تواند به توسعه سریع سطح ترتیاحداث شد. بدین
رسانی رفاه و زندگی کمک نماید. در طول مرحله اجراي عملیات نیز اقدامات بشردوستانه و کمک

به مردم از طریق توزیع غذا، لباس، دارو و خدمات دامپزشکی تداوم یافت. 
اي ناتو در منطقه در جهت توسعه سالمت، آمـوزش و  پس از خاتمه عملیات نیز اقدامات نیروه

امنیت تداوم یافت.

:گیرينتیجه
العلـل همــه  تــوان در خاتمـه بـه ایـن مطالــب اضـافه کـرد ایـن اســت کـه علـت        چـه کـه مـی   آن
هاي افغانستان در دو سده اخیـر خـوي تجاوزکارانـه کشـورهاي اروپـایی و شـوروي سـابق        ناآرامی

هـاي تجـاوز خـارجی و یـا جنـگ      خوش مصائب و ویرانیجیب را دستباشد که همواره ملتی نمی
داخلی نموده است.  

مقدمه بیان شـد، هـدف از ترجمـه ایـن مقالـه بررسـی اقـدامات تـاکتیکی         در گونه که اما همان
نیروهاي ناتو مستقر در افغانستان در مقابله با چالش بزرگ حفاظت از نیروهایشان در برابـر خشـم و   

افغانستان است. قهر ملت بزرگ 
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