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II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre. 
 

(Szótár használható.) 

 

Massive Luftangriffe auf Bergfestung Tora Bora 

US-Flugzeuge flogen am Samstag massive Bombeneinsätze auf die Bergfestung Tora Bora in 

Ostafghanistan. Oppositions-Einheiten haben angeblich Funksprüche abgefangen, wonach sich Bin 

Laden dort versteckt hat.  

Amerikanische B-52-Bomber griffen nach Angaben der afghanischen Nachrichtenagentur AIP bei 

Tora Bora Stellungen von El-Kaida- Terroristen an. Der amerikanische Fernsehsender CNN 

berichtet, eine Bombe sei in bedrohlicher Nähe von Oppositions-Einheiten niedergegangen. In der 

Region sind etwa 3000 Anti-Taliban-Truppen den El-Kaida-Kämpfern auf der Spur. Nach 

unbestätigten Berichten werden sie von US-Elitesoldaten unterstützt. Die extrem unzugängliche 

Bergregion um Tora Bora gilt nach dem Fall von Kandahar auch als letztes Rückzugsgebiet von 

Taliban-Kämpfern. 

Unklar ist, ob die Truppen bislang in die Höhlen und Tunnelsysteme bei Tora Bora vorgedrungen 

sind. Pakistan verstärkte seine Grenzpatrouillen, um zu verhindern, dass Bin Laden und andere El- 

Kaida-Terroristen über die Grenze kommen. «Dafür haben wir eine erhebliche Zahl von Soldaten an 

der Grenze stationiert», sagte ein General in Islamabad. Auch Hubschrauber werden eingesetzt. 

Dagegen wird Talibanchef Omar nach wie vor in Kandahar oder in der Nähe der Stadt vermutet. Der 

künftige Chef der afghanischen Übergangsregierung, Hamid Karsai, will, dass Omar vor Gericht 

kommt. Rund 1000 US-Elitesoldaten, die in der Region in Stellung liegen, haben den Befehl, eine 

Flucht Omars zu verhindern. 

In Kandahar konnten die Konflikte rivalisierender Clanmilizen nicht völlig beigelegt werden. «Die 

Lage in der Stadt ist friedlich, aber gespannt. Es könnte jeden Augenblick zu Kämpfen kommen», 

meldete die Agentur AIP. Der Chef des Übergangskomitees der Stadt, der paschtunische Clanführer 

und frühere Militärgouverneur Kandahars, Mullah Nakibullah, kontrolliere weite Teile der Stadt. 
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II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

Kérdések: 

 

1. Mivel indokolták a Tora Bora elleni katonai csapást? (2 pont) 

 
 
 
 
2. Mit tudunk meg a Tora Bora ellen irányuló légi támadásról? (2 pont) 

 
 
 
 
3. Miért jelentös Tora Bora környéke katonaföldrajzilag? (3 pont) 

 
 
 
 
4. Milyen hírek érkeztek Kandahar városából? (4 pont) 

 
 
 
 
5. Hol, milyen céllal vetnek be amerikai elit alakulatokat? (4 pont) 

 
 
 
 
6. Milyen sorsot szánnak a talibán legföbb vezetönek? (1 pont) 

 
 
 
 
7.  Mi jellemzi a pakisztáni határhelyzetet? (4 pont) 
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1) Mivel indokolták a Tora Bora elleni katonai csapást? (2 pont) 

 Ellenzéki egységek elfogott rádiójelek alapján feltételezik, hogy Bin Laden a környéken rejtőzik. 

 

2) Mit tudunk meg a Tora Bora ellen irányuló légi támadásról? (2 pont) 

 El-Kaida terroristák állásaira mérnek légi csapást amerikai B-52 bombázók. 
 

3) Miért jelentös Tora Bora környéke katonaföldrajzilag? (3 pont) 

 Nehezen megközelíthetö hegyes vidék barlang- és alagútrendszerrel, amelyet a talibán erők 

 utolsó visszavonulási területeként tartanak számon. 

 

4) Milyen hírek érkeztek Kandahar városából? (4 pont) 

 Hogy a talibánok vezére, Omar a városban vagy annak környékén tartózkodik. Az 

 egymással rivalizáló klánok közötti harcok nem teljesen szűntek meg, feszült nyugalom 

 uralkodik, mely bármely pillanatban fegyveres harcba válthat át. A pastuni klánvezér 

 ellenőrzi a város nagy részét. 

 

5) Hol, milyen céllal vetnek be amerikai elit alakulatokat? (4 pont) 
 
 Tora Bora környékén, hogy a talibán-ellenes erőket támogassák az Al-kaida-harcosok 

 felkutatásában, Kandaharban azért, hogy a talibánvezér Omar szökését megakadályozzák. 

 
6) Milyen sorsot szánnak a talibán legfőbb vezetőnek? (1 pont) 

 Bíróság elé szeretnék állítani. 

 
7) Mi jellemzi a pakisztáni határhelyzetet? (4 pont) 

 Pakisztán meg akarja akadályozni, hogy Bin Laden vagy más terroristák átlépjék a határt. 

 Ennek érdekében megerősítették a járőrözést és jelentős számú katonát rendeltek a határra. 

 Helikoptereket is bevetnek. 


