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Nog geen vier maanden geleden veroverden de Taliban in een rap tempo Afghanistan. Voor velen is dit nog steeds erg 
surrealistisch. Het Afghaanse volk, met name vrouwen en meisjes, heeft het meest te lijden onder deze bezetting. De 
vrouwenprotesten van de afgelopen maanden hebben meerdere malen de nationale en internationale media gehaald. 
Wat opvalt is dat de anti-Talibansentimenten van de Afghaanse stedelingen het hardst klinken. Hoe zijn de gemoede-
ren in de plattelandsgebieden waar ruim zeventig procent van de bevolking leeft? 

De afgelopen twintig jaar, toen de Amerikaanse interven-
tie begon, is in de stedelijke gebieden van Afghanistan 
een groep jongeren opgegroeid die qua vooruitstrevend-
heid niet onder doen aan hun westerse leeftijdsgenoten. 
De introductie van sociale media heeft het wereldbeeld 
van deze jongeren verbreed, hen laten zien hoe de wereld 
zich heeft ontwikkeld en waar leeftijdsgenoten mee bezig 
zijn elders in de wereld.

Tijdens mijn reizen kon ik in een paar maanden tijd hele 
andere gesprekken voeren met jongeren. Daar waar ik 
in 2009 amper met een jongen kon praten, kon ik be-
gin 2010 gesprekken voeren over relaties, huwelijk en 
man-vrouwverhoudingen. In een conservatieve samenle-
ving als Afghanistan was dit heel bijzonder.

DORPSLEVEN 
Op een gegeven moment had ik het stadse leven gezien 
en besloot ik in 2013 in een dorp in Paghman, net bui-
ten de hoofdstad Kaboel te wonen. Ik wilde het dorpse 
leven ervaren en met de vrouwen en mannen in het dorp 
praten. Hoe vonden zij de politieke ontwikkelingen in het 
land? Wat vonden zij van de culturele ontwikkelingen en 
hoe zagen zij de toekomst in? Algauw maakte ik kennis 
met mijn buurmeisje Zainab*. Binnen de kortste keren 
werden we onafscheidelijk en allerlei onderwerpen pas-

seerden de revue; van liefde tot educatie tot familie. 
Niets bleef onbesproken. Wat ik zo bijzonder vond aan 
Zainab is dat ze op zo’n jonge leeftijd, 20 jaar, heel veel 
had meegemaakt. Naast de grappige verhalen, had ze 
ook vele trieste en wrede anekdotes.

Nadat Zainab geslaagd was voor haar middelbare school, 
kon ze niet verder studeren. Om verschillende redenen. 
Haar familie had geen geld, maar de belangrijkste reden 
was dat er in de omgeving van het dorp geen mogelijk-
heden waren tot scholing. Dagelijks naar Kaboel op en 
neer reizen was te gevaarlijk. Dus solliciteerde ze bij de 
lokale basisschool om als juf te werken. Ze werd aange-
nomen, tegelijkertijd begonnen de dreigementen. Zainab 
mocht van de dorpsgemeenschap niet werken omdat ze 
een vrouw is. Regelmatig kreeg ze dreigbrieven van de 
Talibansympathisanten in het dorp. 

DREIGEMENTEN
Ze vertelde een voorval: “mijn zwarte hijab zat strak om 
mijn hoofd, met een deel ervan bedekte ik ook mijn ge-
zicht, die ik aan de zijkant vastmaakte met een speld. 
Omdat alles zwart is, probeer ik vaak mijn kleren op te 
leuken met details zoals mijn speld die met witte, blin-
kende steentjes is versierd. Ik deed de deur open om 
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naar mijn werk te gaan”, vertelt ze. “Voor me zag ik een 
zwarte raaf waarvan de keel was doorgesneden. Ik slaak-
te een kreet en sprong naar achteren. Balancerend op 
mijn hakken, probeerde ik me overeind te houden.” Toen 
de broer en moeder van Zainab haar hoorden schreeu-
wen, renden ze naar buiten. “Mijn broer keek naar de raaf 
en dan naar de grond waar een plas bloed lag. Daarnaast 
lag een envelop met een brief. Het was een brief van de 
Taliban geadresseerd aan mij waarin stond dat ik onmid-
dellijk moest stoppen met werken. Anders kwam het me 
duur te staan.”

Het mooie aan Zainab was dat ze dit soort dreigementen 
altijd weglachte en doorging met waar ze mee bezig was. 
Omdat ze een paar keer de dreigementen had genegeerd, 
kwamen de dorpelingen een keer zelf aankloppen om in 
persoon de boodschap over te brengen. Het was toen dat 
Zainab erachter kwam dat haar opa achter de dreigemen-
ten zat. Omdat Zainabs vader overleden was, zag de opa 
het als zijn taak om haar en haar familie te beschermen. 
Zoals in veel Afghaanse dorpen, kwam de ideologie van 

de Taliban overeen met de lokale culturele gebruiken. 
Daar waar de Taliban alleen de oudere bevolking in rurale 
gebieden als aanhangers hadden, werden steeds meer 
jonge jongens tegen wil en dank dezelfde richting als hun 
ouderen opgeduwd. Bij hen speelde niet zozeer ideologie 
een rol, maar het feit dat complete gezinnen weggevaagd 
werden door Amerikaanse drone-aanvallen.

Het verhaal van Zainab staat niet op zichzelf. Veel meis-
jes en vrouwen die probeerden te breken met de sociale 
norm in het dorp, maakten soortgelijke situaties mee. 
Sommigen nog erger, waarbij zij het met hun leven moes-
ten bekopen.

DRONE-AANVALLEN
Hoewel er in het Westen het idee leeft dat de Taliban 
waren verdreven gedurende de militaire interventie, we-
ten de Afghanen wel beter. Twintig jaar lang heeft de 
klopjacht op deze terroristische groep geduurd. De Ame-
rikaanse oorlogsvoering is niet alleen er niet in geslaagd 
om deze groep te verdrijven. Het heeft ervoor gezorgd dat 

Hoewel jongeren in de Afghaanse steden een breed wereldbeeld hebben door bijvoorbeeld sociale media, is de situatie op het platteland anders. De bevolking is conservatiever 
en de invloed van de Taliban is verreikend. Progressieve ideeën zoals vrouwenemancipatie hebben hieronder te lijden. Afgebeeld is Zainab door de ogen van auteur Sahar Jahish. 
Beiden zijn gehuld in een Boerka (foto: Sahar Jahish)
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er steeds meer steun onder de bevolking ontstond voor 
de Taliban. Met name in de zuidelijke en oostelijk provin-
cies, waar de drone-aanvallen tot het dagelijks leven van 
de mensen behoorden, sloten steeds meer dorpelingen 
zich aan bij het verzet: de Taliban. 

Volgens de cijfers van Bureau of Investigative Journa-
lism1, een Britse ngo die journalistieke onderzoeken uit-
voert in conflictgebieden, zijn er tot 2021 13.074 dro-
ne-aanvallen geweest in Afghanistan. Van 2001 tot 2015 
zijn er echter geen cijfers bekend, wat betekent dat de 
daadwerkelijke aantallen veel hoger liggen. De doelwit-
ten waren Talibanbolwerken of schuilplaatsen van Islami-
tische Staat. Daarbij zijn 310 burgerslachtoffers gevallen 
waaronder 73 kinderen. Vaak vonden deze aanvallen in 
verafgelegen dorpen plaats die of moeilijk begaanbaar 
zijn of onder controle van de Taliban stonden. Het is dus 
moeilijk om te controleren hoeveel burgerslachtoffers 
daadwerkelijk zijn gevallen. Bovendien heeft er in Afgha-
nistan nooit een census plaatsgevonden, waardoor de 
aantallen inwoners van dorpen onbekend zijn en dus niet 
geregistreerd staan in een bevolkingsregister. 

KRIJGSHEREN
Ook elders in het land nam de sympathie voor de Taliban 
toe. Kinderen durfden niet meer buiten te spelen, omdat 
ze bang waren voor de onbemande vliegtuigen. Ze waren 
regelmatig getuige van een raketaanval waarbij een fa-
milielid was overleden. Mannen en vrouwen durfden niet 
meer hun huis uit, want een drone-aanval lag altijd op de 
loer. Ook thuis hadden veel mensen geen rust. Behalve 
dat de raketten ook op de huizen afgevuurd konden wor-
den, viel het Amerikaanse leger ‘s nachts huizen binnen 
van burgers. Volgens Amerikaanse inlichtingen woonde 
er een Talibankopstuk, maar in de praktijk bleek het ge-
woon een boer te zijn met zijn gezin. De stereotypering 
dat elke Talib een baard heeft en een tulband draagt, 
heeft het Amerikaanse leger vaak op het verkeerde been 
gezet. Bijna 90 procent van de Afghaanse mannen heb-
ben een baard en dragen een tulband. De inlichtingen 
kregen Amerikanen van Afghanen die ze zelf in het zadel 
hadden geholpen binnen de Afghaanse lokale overheid. 

Eén van die mannen was Dad Mohammad Khan, bijnaam 
Amir Dado, de vertegenwoordiger van de provincie Hel-
mand in het parlement. Dado handelde in de jaren ‘80 
succesvol in fruit totdat hij een commandant werd van de 
voormalige moedjahedien, de vrijheidsstrijders die tegen 
de Sovjet-Unie vochten. Algauw werd hij in de regio San-
gin, waar hij opereerde, bekend als een meedogenloze 
krijgsheer. Hij viel regelmatig huizen binnen van dorpe-
lingen waarbij hij of zijn mannen belasting eisten van de 
boeren. Toen de Taliban aan de macht kwamen in 1994, 
vluchtte Dado naar het naburige Pakistan om weer te-

rug te keren als hoofd van de inlichtingendienst voor de 
provincie Helmand tijdens de regering van Hamid Karzai. 
Dit met behulp van de Amerikanen. Zijn broers konden 
ook profiteren van de hoge positie van Dado; zo werd 
een broer benoemd tot gouverneur van Sangin en een 
andere broer als hoofd van de politie van hetzelfde dis-
trict. Regelmatig beslechtten zij persoonlijke vetes door 
valse coördinaten te geven aan het Amerikaanse leger. 
Zo werden gewone burgers gebombardeerd in plaats van 
de Taliban. 

OORLOGSMISDADEN
Dado en zijn broers worden beticht van oorlogsmisda-
den, gewelddadige afpersing van burgers en executies 
van vermoedelijke Talibansympathisanten. Burgers en de 
Verenigde Naties hebben er herhaaldelijk op aangedron-
gen bij het Amerikaanse leger om Dado en zijn metge-
zellen te ontslaan, maar zij hielden vol dat zijn praktijken 
de ‘rebellerende Pathanen’ in toom hielden. Behalve dat 
Amir Dado zijn wanpraktijken kon voortzetten, werd hij er 
ook nog eens voor betaald. De Taliban hadden verschil-
lende keren geprobeerd om een aanslag op hem te ple-
gen, waaraan hij telkens ontsnapte, behalve op 19 maart 
2009. Hij kwam om het leven bij een bomaanslag in zijn 
thuisprovincie Helmand. 

Een ander hardvochtig figuur die betaald werd voor 
zijn diensten was Matiullah Khan, later politiechef van  
Uruzgan. Van hem is bekend dat hij een hekel had aan 
de Nederlanders. Was het omdat de Nederlandse militai-
ren het aftreden van zijn oom, Jan Mohammad Khan - de 
gouverneur van Uruzgan - hadden geëist of was er een 
andere reden? Het is niet bekend. De taak van Matiullah 
was om de snelweg tussen Tarin Kowt en Kandahar te be-
veiligen. Dit deed hij met zijn beveiligingsbedrijf dat onder 
contract stond bij de International Security Assistance 
Force (ISAF). Hij stond bekend om martelingen en drugs- 
smokkel. In maart 2015 werd ook hij vermoord.  

TALIBANSYMPATHISANT
Ook het dorp van Zainab kende een krijgsheer die om zijn 
misdaden bekendstond. Regelmatig hoorden we horror-
verhalen over de gruweldaden van zijn mannen. Mullah 
Ezat was een commandant tijdens de burgeroorlog in de 
jaren ‘90. Ook heeft hij actief meegevochten tegen de 
Sovjet-Unie. Zijn status gaf hem het privilege om na de 
Amerikaanse invasie een belangrijk figuur te worden in 
Paghman. Zijn mannen stonden erom bekend mensen 
te ontvoeren en te martelen. Wat ook weleens gebeurde 
is dat mensen hun rivalen probeerden uit te schakelen 
door bij Mullah Ezat een klacht tegen ze in te dienen. 
Hij zorgde dan ervoor dat die persoon gestraft werd. Dit 
overkwam de man van een van de vrouwen uit het dorp. 
Op een ochtend ging ik naar het huis van Zainab voor 
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een kopje thee. Terwijl ik richting de deur liep, hoorde 
ik luide vrouwenstemmen en dat was geen goed teken. 
Binnen zag ik Sabira zitten. Om haar heen zaten een aan-
tal andere vrouwen uit het dorp druk discussiërend over 
het voorval dat afgelopen nacht plaats had gevonden. 
Sabira’s man was geframed als Talibansympathisant; ie-
mand had zelfmoordbomvesten en allerlei andere explo-
sieven in hun huis verstopt. ‘s Nachts had de politie een 
inval gedaan en ze hadden de man van Sabira meegeno-
men. Haar geklaag ging door merg en been. Zij vertelde 
dat haar man erin was geluisd door een zakelijke rivaal 
en dat hij die explosieven in hun huis had geplaatst. 

Niemand in Afghanistan vertrouwt het politiebestel, want 
ook hier was de corruptie een onderdeel van de dagelijk-
se praktijk. Sabira was over haar toeren, want haar man 
was de enige kostwinner thuis en als hij achter slot en 
grendel zou verdwijnen, betekende dat zij en haar kinde-
ren honger zouden lijden. Of ze moesten geld lenen van 
buren dat ze misschien nooit terug zouden kunnen beta-
len. Omdat corruptie ook doorgesijpeld was in de rech-

terlijke macht, ging de plattelandsbevolking nooit naar de 
lokale rechtbanken. Die werden ingeruild door clandestie-
ne rechtbanken van de Taliban die vaker eerlijker waren 
in het rechtsproces en dus geen geld vroegen in ruil voor 
vervroegde vrijlatingen. 

CORRUPTIE
Enerzijds had het Afghaans volk met een corrupte over-
heid te maken die haar eigen belangen vooropstelde bo-
ven die van het volk. De werkloosheid onder de mensen 
was hoog. Jongeren hadden geen enkele kans op eerlijke 
baanverdeling; alles werd verdeeld onder de zoons en 
dochters van invloedrijke figuren. Hun kinderen kregen 
de beste educatie, weliswaar in het Westen, maar een-
maal klaar kwamen ze naar Afghanistan om belangrijke 
functies te bekleden. Overheidsfunctionarissen met een 
niet al te zuiver verleden waren op bijna elk ministerie en 
in bijna elke overheidsfunctie in het hele land te vinden. 
Al deze mensen werden gesteund door het Westen. Ze 
kregen grote sommen geld of ze steelden het geld dat 
bedoeld was voor het volk. Zo werden projecten verzon-

De westerse coalitie wist de Taliban tijdelijk te verdrijven, mede door het gebruik van drones. Door het bewerkstelligen van deze methode vielen onder de plaatselijke bevolking 
echter ook veel slachtoffers. Als gevolg hiervan zocht een deel van de bevolking steun bij de Taliban. Afgebeeld staat het dorp van Zainab (foto: Sahar Jahish)
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nen om fondsen binnen te halen. In werkelijkheid kwam 
niets van deze projecten terecht en verdween het geld in 
zakken van corrupte functionarissen. 

Anderzijds waren er de internationale troepen, waarvan 
de aanwezigheid steeds vaker ter discussie werd ge-
steld. De misdaden die Amerikanen, maar ook andere 
nationaliteiten pleegden, brachten een golf van boze 
reacties teweeg. Opvallend is dat de Verenigde Staten 
altijd de oorlogsmisdaden ontkend hebben. Maar de laat-
ste drone-aanval op 29 augustus in de hoofdstad Kaboel, 
waarbij tien burgerslachtoffers vielen waaronder zeven 
kinderen, laat het karakter van deze aanvallen in de afge-
lopen twintig jaar zien. Vorig jaar heeft het Internationale 
Strafhof besloten om de misdaden in Afghanistan te on-
derzoeken. Ook de VS ontkomt niet hieraan. 

Nu de Taliban aan de macht zijn, lijden vooral de stede-
lingen onder de strenge regels. In rurale gebieden is het 
heel normaal dat een meisje niet naar school gaat. Ook 
vrouwen werken daar niet buitenshuis. Met de terugtrek-
king van de internationale troepen is er een langgekoes-
terde rust gekomen die sommige van hen niet kennen. 

De oorlogsvoering van de interventiemacht heeft de rura-
le bevolking richting de Taliban geduwd, omdat zij eigen-
lijk de enigen waren die zich tegen hen, maar ook tegen 
hun corrupte Afghaanse bondgenoten verzetten. Of zij de 
Taliban blijft steunen is nog onduidelijk. Wat wel met ze-
kerheid gezegd kan worden is dat de rust die ze ervaren 
van tijdelijke aard zal zijn, want er is een nieuwe vijand 
opgestaan: Islamitische Staat. De kans is daarmee groot 
dat Afghanistan in een spiraal van geweld blijft.  

*De naam van Zainab is om veiligheidsoverwegingen ge-
fingeerd. 

Sahar Jahish is geboren in Afghanistan en woont sinds haar 
negende in Nederland. Ze is een voormalige journalist en marketing-
communicatiespecialist. Sinds 2009 reisde ze meermaals naar Afghanistan 
waar ze ook een jaar woonde vanwege haar werk voor de Verenigde Naties.  

Wilt u reageren? 
Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.

1. Bureau of Investigative Journalism, pagina op de website over 
Drone Warfare: https://www.thebureauinvestigates.com/projects/
drone-war

Het Amerikaanse leger viel geregeld huizen van burgers binnen met als missie het oppakken van Talibansympathisanten. Dergelijke operaties werden uitgevoerd op basis van tips 
van lokale leiders zoals Amir Dado, een krijgsheer die wordt beticht van oorlogsmisdaden. Afgebeeld staat een Amerikaans bataljon dat een inval uitvoert in het dorp Zabol (foto: 
Flickr / Morning Calm Weekly Newspaper Installation Management Command, U.S. Army)


