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1. Situação Estratégica
Após o espectacular assalto à prisão da cidade e da fuga de quase um milhar de prisioneiros, as forças do Exército
Afegão e da NATO lançaram-se numa caça ao homem.
Há informações de que os fugitivos Taliban estão acoitados numas aldeias no destrito de Arghandab, a Norte de
Kandahar, palco de forte resistência durante a guerra contra os soviéticos. A missão consiste em eliminar os
rebeldes evitando-se baixas desnecessárias entre as forças internacionais e entre os civis.
2. As forças presentes
ERA/NATO
Há uma secção de infantaria do exército afegão entrincheirada no casario a Oeste no mapa e outras
duas sobre cada uma das pontes sob o rio Arghandab.
A task force consiste em:
1 Coy afegã a 3 pelotões - 9 SUV+DShK cada com 2 equipas T2
1 Coy canadiana a 3 pelotões - 9 LAV (canhões 25mm) cada com 2 equipas T2
3 M106 com morteiro 107 mm (3)
2 MBT T-55
1 Bateria de canhões de 105 mm
Reserva (1 pelotão helitransportado de paras britânicos + 2 helicópteros de ataque AH-64 Apache)
TALIBAN
Infantaria ligeira equipada com RPG-7 e algumas metralhadoras pesadas DShK 12,7mm (5x T1 e
10xT2). Segundo informações recolhidas no terreno, algumas zonas de estrada poderão estar
minadas, e foram avistadas pick-ups que poderão estar convertidas para technicals com DShK
12,7mm (rolar 4xd6: com resultado de 1-2 = Technical+DShK; outros resultados são nulos).
3. O terreno
O distrito de Arghandab é caracterizado pelas “zonas verdes”, ou seja, terrenos densamente
cultivados e arborizados. Os terrenos agrícolas estão muitas vezes delimitados por muros e canais. O
rio Arghandab só pode ser atravessado nas pontes.

Disposição e avanço de tropas soviéticas em “zonas verdes”.

Mapa das FA soviéticas, ano de 1985. Cada quadrícula no mapa tem 4km de lado

4. Colocação e Objectivos ( )
As secções entrincheiradas afegãs estão colocadas no terreno. Calcula-se que a aldeia central de
Cindjarai e o aldeamento de Petsvai mais a Norte estejam sob o controlo dos rebeldes.
A task force entra pelas estradas a Sul e Oeste.
Os Taliban estão emboscados a Norte do rio.
As forças da RA e da NATO têm de eliminar 50% das forças Taliban e ocupar as aldeias de
Cindjarai e o cruzamento indicado no mapa.
As forças Taliban têm de provocar 20% de baixas às forças da NATO e controlar as aldeias de
Cindjarai e Petsvai.

