
Több fontos változás is bekövetkezett a
nemzetközi mûveletekben 2010-ben, ame-
lyek célja egységesen az ellenálló erõk
meggyengítése és visszaszorítása, az af-
gán kormány helyzetének megszilárdítása
és megerõsítése volt. Többek között meg-
érkezett a Barack Obama amerikai elnök
által a 2009 végén beharangozott csapat-
erõsítés, amely éppen ezért elsõsorban a
déli területekre irányult. Stanley McChrystal
tábornok után 2010. július 1-jén David
Petraeus tábornok került az Afganisztán-
ban szolgáló ISAF-erõk és az amerikai
csapatok élére. Hamid Karzai afgán elnök-
kel folytatott rendszeresen találkozói során
sikerült meggyõznie az elnököt, hogy a dé-
li területeken a biztonság megteremtése
és a tálib felkelõk elleni harc egyik haté-
kony eszköze lehet, ha megengedik a tör-
zsi és a helyi vezetõknek milíciák toborzá-
sát és fenntartását. (Karzai elnök vonako-
dása nem alaptalan. A szovjet csapatok ki-

vonulása után felemelkedõ hadurak ha-
sonló elvek és minták alapján szervezett
fegyveres törzsi csapatai döntötték meg a
központi kormányzatot az 1990-es évek
elején.) Petraeus ezt követõen – saját iraki
tapasztalataira is építve – elkezdte az or-
szág déli részén folyó mûveleteket a saját
képére formálni, és keményebb fellépést
ígért a tálib felkelõk ellen.

A tavaszi hadmûvelet

2010 februárjában, még McChrystal tá-
bornok irányítása alatt, az ISAF afgán csa-
patokkal karöltve a Mustarak-hadmûvelet
keretében csapást mért a Helmand tarto-
mány északi részén fekvõ Mardzsa váro-
sára és Laskargáh körzetére, melyek a
tálib felkelés és a kábítószer-termelés köz-
tudottan erõs bástyái voltak. A mûvelet fõ
jellemzõjének tekinthetjük, hogy a katonai
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Afganisztánnal kapcsolatban az elmúlt években nem az átütõ sikerek-
rõl lehetett beszámolni. Az ország területén a tálib befolyás az évek
alatt nem csökkent, sõt a fegyveres ellenállók egyre több olyan északi
tartományban is megjelentek, ahol korábban nem volt jelentõs a támo-
gatottságuk. Ez a tény arra késztette az afganisztáni rendezésben érin-
tett feleket, hogy átértékeljék a felkelõk ellen alkalmazott eddigi tevé-
kenységüket. Az új elképzelés egyik alapkoncepciója az volt, hogy a
tálib mozgalmat annyira meg kell gyengíteni, hogy ne az egész ország
területén jelentsenek fenyegetést. Hogy ezt elérjék, a hagyományosan
tálib „belsõ” területek, a „tálib hátország” elleni mûveleteket terveztek,
elsõsorban Helmand és Kandahár tartományra összpontosítva.
Az alábbi írás a már rendelkezésre álló szükséges információk alapján
fogalmaz meg néhány következtetést e mûveletek eredményességérõl
és tapasztalatairól.

Vadász Márk

Harc Kandahárért
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eszközök mellett ugyanolyan hangsúlyo-
san szerepeltek a civil megoldások is,
mint például a helyi és nemzetközi segély-
szervezetekkel és más fejlesztési szerve-
zetekkel való szoros együttmûködés, vala-
mint a központi kormányzati hatalom tevé-
kenységének segítése. A hadmûvelet
részsikert hozott: a területet a koalíciós
erõk elfoglalták és megtisztították a felke-
lõktõl, és a kábítószer vagy házilagos ké-
szítésû (rögtönzött) robbanószerek (IED)
elõállításra berendezett helységeket, rak-
tárakat felszámolták.

A lakosság viszont nem várta tárt karok-
kal a csapatokat, a sok nélkülözés és az
elszenvedett civil veszteségek elkesere-
detté és indulatossá tették a helyieket.
A nagy gonddal tervezett azonnali segély-
osztások, a menekültek elhelyezése és el-
látása rendkívül nehezen és sok hiányos-
sággal ment végbe. Nem tudták elkerülni,
hogy civil áldozatai legyenek a fegyveres
összecsapásoknak, sõt a tálib felkelõk
több esetben csak visszavonultak, és ké-
sõbb fegyveres támadásokkal zaklatták a
helyieket és a koalíciós erõket. Több hét-
be, majd hónapba telt, mire ezeket a fegy-
vereseket véglegesen kiszorították a terü-
letrõl. Csak nagyon lassan sikerült meg-
nyerni a lakosság támogatását, megsze-
rezni a koalíciós erõk és az afgán kor-
mányzat iránti bizalmat. Nyár végén lehe-
tett arról beszélni, hogy az ISAF-ot illetõen
mérhetõ változás állt be a helyiek vélemé-
nyében. (Helmand tartományban akkor a
megkérdezettek 44 százaléka fogadta
kedvezõen a katonai beavatkozást, míg a
térségben zajló mûveletek elõtt ez az
arány csak 21 százalék volt.)

Pedig a mûvelet azt volt hivatott de-
monstrálni, hogy az ISAF nemcsak a fegy-
vereit használva tud sikereket elérni, ha-
nem képes megnyerni a helyi lakosság tá-
mogatását úgy, hogy a tálib felkelõk felett

gyõzelmet arat, ezzel párhuzamosan a he-
lyieknek biztonságot nyújt, alapvetõ segé-
lyeket (élelmiszer, ivóvíz, orvosi ellátás) ké-
pes biztosítani, felkészült a harcok elõl me-
nekülõk fogadására és ellátására, majd
segíti a visszatelepülésüket. Ezzel össz-
hangban az afgán kormányzat kiépíti helyi
jelenlétét, kormánytisztviselõket küld a te-
lepülésekre, és ellátja közigazgatási funk-
cióit. Mindezek mellett a mûveletben hang-
súlyos szerepet kapott a kábítószer-ter-
mesztés és -kereskedelem elleni fellépés,
kezdve a mákföldek felszámolásától egé-
szen az ópium-elõállító üzemek, raktárak
és elosztó központok felszámolásáig. Ez
utóbbi a helyiekben szintén csak ellenér-
zéseket szült. A vidék lakossága jobbára
mezõgazdaságból próbál megélni, és a
legjövedelmezõbb termény az ópiummák,
így a megmûvelt földek túlnyomó részén
ezt termesztették. A térségben indított ká-
bítószer-ellenes akciók viszont alapvetõ
létfeltételeiktõl fosztották meg a földmûve-
seket, mivel az akció éppen „aratás” elõtt
zajlott le, így a cserébe felajánlott kárpót-
lás vagy vetõmag és mûtrágya érthetõen
nem nyerte meg a „szíveket és az elmé-
ket”. Összességében a Mustarak-hadmû-
veletben a hangsúly a civil lakosság védel-
mén és támogatásuk megnyerésén volt,
ezért a katonai erõ felhasználását korlátoz-
ták a civil eszközök javára. Az elért katonai
sikereket azonban ennek ellenére sem
tudták kiaknázni.

A következõ lépés

Az ISAF részérõl is levonták a következte-
téseket: a fél siker miatt bizonytalan idõre
elhalasztották az amúgy tavasszal indítan-
dó, hasonlóan nagyszabású mûveletet
Kandahár térsége ellen. Részben csalód-
tak abban, hogy a rendkívül gondos terve-



zés ellenére a mûvelet kivitelezésekor a ci-
vil válságkezelési megoldások végrehajtá-
sa során sok hiányosságra derült fény,
részben a tervek újragondolása közepette
váltották le McChrystal tábornokot. A ter-
vezett támadás elhalasztásában közreját-
szott az is, hogy a helyi törzsi elöljárók és
kormányzati tisztviselõk heves ellenérzé-
süket fejezték ki a civil áldozatok várható
magas száma miatt.

A nyár folyamán a déli tartományok to-
vábbra is az ország legveszélyesebb te-
rületeinek számítottak. A tavaszi koalíciós
offenzívára válaszul a tálib felkelõk igye-
keztek a lehetõ legtöbb veszteséget okoz-
ni az ISAF-csapatoknak a térségben, sõt
fegyveres támadásaikat az ország más,
eddig biztonságosabbnak vélt területeire
is kiterjesztették. Eközben az ISAF afgán
kormánycsapatokkal együtt igyekezett a
jelenlétét azzal nyomatékosítani Helmand
és Kandahár tartományban, hogy sok ki-
sebb szabású katonai mûvelet során mi-
nél több helyi felkelõ vezetõt és harcost
próbált kézre keríteni. Nyár végére sejthe-
tõ volt, hogy nem lehet sokáig halogatni a
támadást.

A hadmûveletet a Kandahár várost kör-
nyezõ három, a Zhari, Panjwai és az
Arghandab folyó mentén lévõ körzetre ter-
vezték. Zharit tartották az afganisztáni tálib
mozgalom szellemi szülõföldjének és va-
lós hátországának. Az Arghandab folyó
völgye az öntözõcsatornákkal és gyü-
mölcsültetvényekkel átszabdalt terepe mi-
att került a listára: kiváló búvóhelyek, vala-
mint lesállásra, rajtaütésre alkalmas magá-
nyos épületcsoportok és ligetek jellemzik.
Az amerikai csapatok térségbeli vesztesé-
geik jelentõs részét itt szenvedték el. Végül
az oly régóta várt mûvelet kezdetét, amit
Operation Dragon Strike-nak, Sárkánycsa-
pás-hadmûveletnek kereszteltek el, 2010.
szeptember 27-én jelentették be.

A Sárkánycsapás-hadmûvelet

A hadmûveletben amerikai részrõl a 101.
légideszant-hadosztály egységei vettek
részt kanadai és afgán csapatokkal karölt-
ve. Ellentétben a Mustarak-hadmûvelettel,
a mostani kevesebb sajtónyilvánosságot
és reflektorfényt kapott. Rövid sajtótájé-
koztató keretében Josef Blotz német tábor-
nok, NATO-szóvivõ kemény harcokat ígért,
a szárazföldi csapatok mellett légierõ be-
vetésével.

A hadmûvelet elsõdleges célja az volt,
hogy a már említett három körzetben a
tálib jelenlétet gyengítsék, vagy harcokban
felszámolják, ezáltal enyhítsék az utóbbi
években Kandahár városára nehezedõ
nyomást, s ezzel a térségbe Pakisztán fe-
lõl érkezõ utánpótlási útvonalakat is bizton-
ságosabbá tegyék az ISAF-erõk számára.
Az elgondolás további eleme az volt, hogy
katonailag is gyengítsék a tálib ellenállást,
mégpedig éppen a tálib mozgalom köz-
pontjában. A másik fõ célkitûzés az volt,
hogy a pastu lakosságról leválasszák a
tálib mozgalmat, és az afgán kormányzati
hatalmat kiterjesszék ezekre a területekre.
Mindezt úgy kellett elérni, hogy a civil la-
kosság védelme ismét prioritást élvezzen.

A mûvelet lefolyásáról kevés információ
látott napvilágot. 2010 októbere és novem-
bere folyamán a koalíciós csapatok felszá-
molták a felkelõk ellenállását. A harcok so-
rán próbálták elkerülni, hogy a tálib harco-
sok egyszerûen eltûnjenek, és más tarto-
mányokba szivárogjanak át, ezért igyekez-
tek minden ellenállási gócpontot bekeríte-
ni és megsemmisíteni. Az ellenállás leküz-
dése után következett a terület ellenõrzése
és birtokba vétele. Ennek érdekében a ko-
alíciós csapatok eddig ritkán látott sziszte-
matikus gondossággal próbálták aknáktól
mentesíteni a területet, és lerombolni min-
den olyan épületet, amit eddig a felkelõk
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használtak raktárnak, búvóhelynek vagy
lesállásnak. A mûvelet decemberben a vé-
géhez közeledett, a harcok elõl nagy
számban elmenekült helyi lakosság visz-
szatérhetett otthonába.

A mûvelet néhány 
fontos jellemzõje

A legfontosabb jellemzõ az, hogy gyakorla-
tilag szakított a Mustarak-hadmûveletben
alkalmazott taktikával, miszerint a siker el-
érése szempontjából elsõsorban a helyi la-
kosság megnyerése élvez prioritást.

Petraeus tábornok már a mûveletek elõtt is
határozottan kiállt amellett, hogy a tálib fel-
kelõk elleni harcban a kemény katonai fel-
lépésnek is helye van. (Ezt jól jellemzi,
hogy a februári helmandi mûveletek után a
térségbe érkezõ amerikai tengerészgyalo-
gos egységeknek megengedte, hogy M1
Abrams harckocsikat vessenek be a felke-
lõk elleni harcokban.) Véleménye szerint a
kemény katonai fellépés hamarabb megte-
remti a szükséges biztonsági környezetet a
segélyezési és fejlesztési feladatokhoz és
a kormányzati hatalom kiépítéséhez.

A határozott katonai fellépést jól jellemzi,
hogy a koalíciós csapatok minden egyes
házilagos robbanószerkezetet, aknát, amit
a mûveleti területen találtak, hatástalanítot-
tak. Ha máshogy nem, felrobbantották
õket, nem kímélve a lakosság tulajdonát.
A helyi lakosság panaszaira reagálva az
érintett csapatok elöljárója megerõsítette,
hogy csak olyan épületet romboltak le,
amelyiknek a tulajdonosát nem tudták elõ-
keríteni. Az IED-k elleni kemény fellépés-
nek az volt az elõzménye, hogy a területen
rendkívül nagyszámú „házi üzem” volt,
ahol ezeket a robbanószerkezeteket készí-
tették, és amelyek az amerikai csapatok-
nak érzékeny veszteségeket okoztak a kö-
zelmúltban.

A felkelõk által hátrahagyott házak, búvóhe-
lyek a legtöbb esetben alá voltak aknázva,
„be voltak drótozva”, így hatástalanításuk
sok idõt vett volna igénybe, ezért egyszerû-
en felrobbantották az adott épületet. Ugyan-
csak lerombolták azokat a házakat, ahonnan
rájuk lõttek. Az elaknásított területek mentesí-
tésére kiváló eszköz állt rendelkezésükre: az
aknamentesítõ sortöltettel (Mine-clearing
Line Charge – MICLIC) utat lehet nyitni az
aláaknázott területen, akár két-háromszáz
méter hosszan és elég szélesen, hogy egy
harcjármû elférjen. A töltetek azonban min-
dent megsemmisítenek, ami az útjukba kerül,
legyen az ház, gyümölcsöskert, fészer vagy
öntözõcsatorna.

Amerikai veszteségek Kandahárban és környékén
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Júni. Júli. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec.

2009 0 4 0 0 1 2 1 4 5 17 4 3

2010 4 5 6 3 0 6 14 10 11 5 10 8

AAmmeerriikkaaii vveesszztteessééggeekk HHeellmmaanndd ttaarrttoommáánnyybbaann

2009 5 1 2 2 0 1 14 10 6 8 3 5

2010 11 16 8 4 18 17 13 18 10 20 10 16

BBrriitt vveesszztteessééggeekk HHeellmmaanndd ttaarrttoommáánnyybbaann

2009 6 6 3 1 10 4 21 17 7 4 7 5

2010 5 8 10 2 6 14 14 4 3 4 1 2

Amerikai és brit veszteségek a térségben 2009 és 2010-ben. Forrás: www.icasualities.org



A februári mûvelettel ellentétben a har-
cokban a koalíciós csapatok elõszeretettel
kértek és kaptak légi vagy tüzérségi támo-
gatást. Korábban McChrystal tábornok
elõnyben részesítette az éjszakai rajtaüté-
seket, mondván, hogy a katonai célokat,
jelesül tálib vezetõk vagy felkelõk kiiktatá-
sát így is el lehet érni. Véleménye szerint a
kisebb katonai jelenlét kevésbé ingerli a
helyi lakosságot, és a felkelésellenes mû-
veletekbe amúgy sem illeszkednek a tö-
meges légicsapások és az állandó katonai
akciók. Az eredmény nem igazolta az el-
méletet, mivel a tálib befolyást nem sikerült
jelentõsen csökkenteni, és a lakosságon
kívül még Hamid Karzai afgán elnök „nem-
tetszését” is sikerült kivívni az éjszakai raj-
taütésekkel. Most ezek mellett ugyanolyan
hangsúllyal szerepeltek a légicsapások és
a robbanószerek használata.

A nemzetközi erõk és a helyi lakosság
közötti viszonyban is többrétû változás állt
be. A Sárkánycsapás-hadmûveletben a fõ
hangsúly a biztonság gyors megteremté-
sén volt. A segélyszervezetek, fejlesztés-
ben érdekelt szervezetek, a lakosság ellá-
tása szükséghelyzetben háttérbe szorult.
Még az aknamentesítés következtében le-
rombolt házak, kertek utáni kártérítés is új
rendszer szerint történt. A károsultakat
nem rögtön kárpótolták, hanem egy igazo-
lás kiadása után a körzetben felállított kor-

mányzati irodához irányították, mely fogad-
ta a panaszokat, és jóváhagyta az igényt.
Így a helyiek kénytelenek voltak a közpon-
ti kormányzattal együttmûködni, ami beval-
lottan a mûvelet fõ célja volt. Hozzá kell
tenni, hogy ennek a kártalanítási rendszer-
nek a mûködése több kívánnivalót hagyott
maga után. A kormányzati tisztviselõ irodá-
ja általában egy biztonságos szövetséges
bázison volt, és egy ember foglalkozott a
panaszokkal. Az igénylést végül az ameri-
kai civil–katonai kapcsolatokkal foglalkozó
egységek összesítették, lista alapján meg-
állapították az összeget, és végül kifizet-
ték. A rendszer azonban nem mentes a
korrupciótól. Sok esetben a károsultak
azért nem jutottak pénzhez, mert a kor-
mánytisztviselõk vagy helyi hatalmassá-
gok lefölözték az összegeket. Az átlagos
kártérítés 2500 dollárt tett ki, és az afgán
kormányzat számítása szerint 2010 végéig
benyújtott kárigények összege elérhette a
100 millió dollárt.

Mindennek ellenére a helyi lakosság
szenvedése és elégedetlensége a hel-
mandi mûvelettel összehasonlítva jóval ki-
sebb volt. Ez fõként azzal magyarázható,
hogy a felderítés és a hírszerzés jobban
mûködött, hatékonyabb csapásokat tudtak
mérni a felkelõkre, ami kevesebb civil „já-
rulékos veszteséggel” járt. Ami a legfonto-
sabb, hogy a tartományi kormányzó, a tör-
zsi vezetõk is érdekeltek voltak abban,
hogy a tálib felkelõket elûzzék a térségbõl,
mivel így több újjáépítési és fejlesztési for-
ráshoz juthatnak majd. Ha voltak is árnyol-
dalai a helyi lakossággal való mostohább
bánásmódnak, a biztonság, amit kemény
eszközökkel megteremtettek és fenntarta-
nak, számukra is biztonságot jelent.
A tálibok a helyiekre is veszély jelentettek,
és elûzésükkel õk is hasznot húzhatnak a
koalíciós erõk jelenlétébõl. A térségben
mûködõ fejlesztéssel foglalkozó szerveze-
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Voltak esetek, amikor a katonák felszólították
a lakosokat, hogy mutassák meg hova telepí-
tették a felkelõk a robbanószerkezeteket, kü-
lönben az egész falut le kell, hogy rombolják.
Azt hozzá kell tenni, hogy ha elõ is fordult
ilyen kollektív büntetéssel való fenyegetés,
az súlyosan ütközik a polgári lakosság hábo-
rú idején való védelmérõl szóló 1949-es IV.
genfi egyezmény rendelkezéseibe. Bár a
hadmûveletet 2010. december végén befe-
jezettnek tekintették, mindeddig nem érke-
zett bármilyen hír, hogy az egyezmény meg-
sértéséért eljárást indítottak volna.
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tek és a segélyszervezetek munkatársai
szintén biztonságosabb környezetben vé-
gezhetik munkájukat.

A 2010-es dél-afganisztáni 
mûveletek értékelése

Talán nem túlzás azt állítani, hogy a hábo-
rú Afganisztánban, de legalábbis a déli
országrészben a végéhez közeledik.
Több NATO-tagállam, amely eddig hatha-
tós szerepet vállalt az ISAF erõfeszítései-
ben, idõ elõtt bejelentett csapatkivonási
dátumaival nehéz helyzetbe hozta legna-
gyobb NATO-szövetségét, az Egyesült Ál-
lamokat. Õket is meg lehet érteni: az afga-
nisztáni háború hazai társadalomi-politikai
támogatása rendkívül lecsökkent, így ne-
héz helyzetbe kerültek a kormányok, és
kénytelenek voltak bejelenteni céldátumo-
kat a hazai közvélemény megnyugtatásá-

ra. Mindezen túl Obama amerikai elnök is
célul tûzte ki, hogy 2014-ben átadja az af-
gán kormányzatnak az ország feletti teljes
ellenõrzést, a biztonság megteremtésé-
nek felelõsségét.

Az átadási mechanizmus alapja, hogy
meghatározott feltételek teljesüljenek (te-
hát ne az idõpont legyen a döntõ), az
ISAF-erõket ne kivonják, hanem az Afgán
Nemzeti Biztonsági Erõk támogatását te-
gyék feladatukká. Ha a körülmények enge-
dik, a nemzetközi erõk katonai és civil kép-
viselõi fokozatosan áttérnek a közvetlen tá-
mogatásról a kiképzésre és tanácsadásra,
majd a képességfejlesztésre, majd a biz-
tonság, a kormányzás és a fejlesztés fel-
adatait végül átadják a helyi szerveknek.
A folyamatban a legnagyobb szerepet a
tartományi újjáépítési csoportoknak szán-
ják, amelyeknek a rendszerét megfelelõen
át fogják strukturálni, hogy jobban megfe-
leljenek a fejlesztési feladatoknak.

Ehhez azonban rendkívül sok teendõt
kell elvégezni, többek között olyan politikai
és biztonsági helyzetet kell teremteni,
hogy a rendezésbe be lehessen vonni az
erõsen meggyengített és megegyezésre
kész tálib vezetõket. A tálibok meggyengí-
tését katonai erõvel is el lehet érni, de az
ISAF vezetése szeretné megtörni azt a lán-
colatot, hogy a katonai erõ bevetésének
negatív hatásaképpen a sérelmeket el-
szenvedett és elégedetlen lakosok sorai-
ból a tálibok új tagokat tudnak toborozni
soraikba. Ennek érdekében a rendezésbe
Petraeus javaslata szerint bevonják azokat
a hadurakat, törzsi vezetõket, akik szintén
szabadulnának a táliboktól. Félõ azonban,
hogy a tálibok meggyengítésével hatalmi
vákuum keletkezik a hagyományosan õket
támogató területeken, amelyeknek az el-
lenõrzéséért a kissé megerõsödõ hadurak
és a még mindig gyenge központi kor-
mányzat fog elkeseredett harcot vívni.

Az ISAF-ben közremûködõ 
jelentõsebb államok bejelentett 

kivonulási dátumai
UUSSAA 2011 nyarától
NNaaggyy-BBrriittaannnniiaa 2011 és 2015 között teljes 

kivonulás
FFrraanncciiaaoorrsszzáágg 2011 folyamán elkezdõdik
NNéémmeettoorrsszzáágg 2011 végétõl 
OOllaasszzoorrsszzáágg 2011 nyarától
KKaannaaddaa 2011 júliusáig az összes 

harcoló alakulatot kivonják
LLeennggyyeelloorrsszzáágg 2012-tõl kivonják a harcoló 

alakulatokat
SSppaannyyoolloorrsszzáágg 2011 nyarától
HHoollllaannddiiaa 2010-ben kivonult
DDáánniiaa 2011 és 2014 között kivonul
NNoorrvvééggiiaa 2011 és 2014 között kivonul
BBeellggiiuumm 2011 végétõl
AAuusszzttrráálliiaa 2012 után
ÚÚjj-ZZééllaanndd 2011 áprilisától



A tálib felkelés leverése, vagy legalább
befolyásuk jelentõs visszaszorítása érde-
kében a jelenlegi ISAF-parancsnok szakí-
tott a felkelésellenes tevékenység (coun-
ter-insurgency – COIN) eddig Afganisztán-
ban alkalmazott módszereivel. Kemény és
határozott fellépés jellemezte a 2010

õszén lezajlott mûveletet, amelyben – el-
lentétben a februári helmandi mûvelettel –
a prioritás a katonai erõn volt, visszaszorít-
va a civil válságkezelõ képességeket.
Petraeus tábornokot tartják az új évezred
COIN-stratégiája atyjának, így õ megtehe-
ti, hogy változtat a hangsúlyokon. Egyik
beosztottjának szavaival élve: „A felkelõk
elleni tevékenység nem jelentheti csak azt,
hogy gabonával teli zsákokat osztogatunk.
És nem azt jelenti, hogy nem robbantha-
tunk fel semmit, és nem ölhetjük meg azt,
akit meg kell.” Habár a hadmûveletet 2010
végén befejezték, a Kandahárért vívott
harc nem ért véget. A helyi lakosság támo-
gatásának megnyeréséért a küzdelem
csak most kezdõdik.                            
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Az ISAF elsõ lépcsõben a következõ terüle-
teken adja át a biztonsági feladatokat az af-
gán kormánycsapatoknak: 

– Bamiján taromány
– Kabul, kivéve Szurobi körzet
– Pandzsír tartomány
– Herát városa (Herát tartomány)
– Laskargáh (Helmand tartomány)
– Mazari-Sarif (Balk tartomány)
– Mehtar Lam (Lagman tartomány)
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