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Samenvatting
Op 28 december 2014 is een einde gekomen aan de ISAF-missie (International Security and Assistance
Force) in Afghanistan. De verantwoordelijkheid voor de veiligheidssituatie in het land werd op die dag
overgedragen aan de Afghaanse regering in Kabul. Eén van de grootste uitdagingen voor Afghanistan is
de voortdurende strijd met de Taliban. Het is onduidelijk of (en onder welke voorwaarden) de Taliban
bereid zijn deel te nemen aan het politieke proces, of dat ze hun strijd zullen voortzetten in een poging
gewapenderhand de macht te grijpen. Inzicht in de toekomstige opstelling van de Taliban is echter niet
alleen voor Kabul van belang. De NAVO zal in ieder geval tot en met 2016, zij het met een in omvang
verminderde troepenmacht, de Afghaanse regering blijven ondersteunen. Ook Nederland blijft bij die
inspanning betrokken, onder meer door de bijdrage van het Ministerie van Defensie aan de NAVOmissie Resolute Support1 en de betrokkenheid van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op het gebied
van ontwikkelingssamenwerking en diplomatie.
Door de in omvang afgenomen aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan en
andere Nederlandse belangen is de informatiepositie ten aanzien van de Taliban beperkter geworden.
Het besef dat inzicht in de ontwikkelingen in Afghanistan in het algemeen en de Taliban in het
bijzonder voor Nederland relevant blijven, roept de vraag op of de communicatie-uitingen van de
Taliban inzicht zouden kunnen bieden in het toekomstig handelen van deze organisatie. Deze
algemene vraag is in deze studie in de volgende twee hoofdvragen opgesplitst:
1. In hoeverre komt de communicatie van de Afghaanse Taliban over hun ideologie,
doelstellingen en strategie overeen met hun daadwerkelijke handelen?
2. Kunnen op basis van de communicatie van de Taliban uitspraken gedaan worden over de
toekomstige positie en het toekomstig handelen van de Taliban?
Dit onderzoek stoelt deels op een literatuurstudie waarbij gebruik is gemaakt van zowel
wetenschappelijke literatuur als journalistieke werken en van rapporten van overheden en nationale en
internationale organisaties. Deze literatuurstudie is aangevuld met nieuw empirisch onderzoek dat zich
toespitst op de communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap. Het empirisch deel van het
onderzoek bestrijkt de periode tussen 11 juni 2011 en 28 december 2014. De aankondiging door
president Obama in de zomer van 2011 dat de Verenigde Staten stapsgewijs de militaire betrokkenheid
in Afghanistan zouden afbouwen, is als startpunt genomen. Op 28 december 2014 kwam een officieel
einde aan de ISAF-missie en vormt daarom de einddatum van het empirisch onderzoek. Vervolgens is
ervoor gekozen een vergelijking te maken tussen woord en daad van het Taliban-leiderschap en deze te
beperken tot vier thema’s die inzicht kunnen bieden in de ideologie, doelstellingen en strategie van
deze organisatie. Deze thema’s zijn: (a) de relatie tussen de Taliban en al-Qaida; (b) de houding van de
Taliban ten opzichte van onderwijs in Afghanistan; (c) de bereidheid van de Taliban tot

1

“Eerste militairen Afghanistanmissie onderweg,” De Volkskrant, 21 november, 2014.
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onderhandelingen met de regering in Kabul, en; (d) de houding van de Taliban ten opzichte van
burgerslachtoffers in het Afghaanse conflict.
De ambigue organisatiestructuur, de ondoorzichtige connecties met andere extremistische
groeperingen in de regio, en de onduidelijkheid met betrekking tot de mate van autoriteit en macht
van het centrale Taliban-leiderschap maken het bijzonder moeilijk om van ‘de’ Taliban te spreken.
Daarnaast is het door de onderlinge verschillen wat betreft vorm, inhoud en tot op zekere hoogte
doelgroep, niet mogelijk om ‘de’ communicatie-uitingen van de Taliban te identificeren. Dit noopte
tot keuzes wat betreft de nadruk van het onderzoek en het gebruik van de bronnen om de Talibancommunicatie in beeld te brengen.
Dit onderzoek is specifiek geïnteresseerd in de ideologie, doelstellingen en strategie van de
Taliban en in de vraag of communicatie-uitingen van de Taliban inzicht kunnen bieden in het
toekomstig handelen van deze beweging. Het ligt daarom voor de hand te kijken naar het onderdeel
van de groep dat hierop de meeste invloed heeft. Tegen deze achtergrond is besloten de analyse van dit
onderzoek toe te spitsen op het Taliban-leiderschap. Uit pragmatisch oogpunt is specifiek gekeken naar
de Engelstalige communicatie. Hierbij is gebruik gemaakt van de bron die met de hoogste mate van
zekerheid aan het leiderschap kon worden toegeschreven, namelijk de verklaringen en interviews die te
vinden zijn op de Engelstalige Taliban-website genaamd ‘Voice of Jihad’ (www.shahamat-english.com).
De Engelstalige inhoud op deze site biedt de mogelijkheid om te zien wat de Taliban communiceren
met betrekking tot de vier geselecteerde thema’s en stelt ons in staat om meer inzicht te krijgen in hun
ideologie, doelen en algemene strategie. Deze communicatie-uitingen kunnen vervolgens worden
vergeleken met het daadwerkelijke handelen van de Taliban op deze terreinen. Dit werkelijk handelen
is in kaart gebracht aan de hand van wetenschappelijke en journalistieke literatuur alsook aan de hand
van rapporten van nationale en internationale organisaties en verslagen van overheden.
Relatie met al-Qaida
De analyse van het thema de Taliban en de relatie met al-Qaida laat zien dat het leiderschap amper
communiceert over haar relatie met deze terroristische organisatie. De literatuur en inzichten van
verscheidene experts over dit specifieke onderwerp geven geen eenduidig beeld van het handelen van
de Taliban ten aanzien van al-Qaida. Wel kan opgemerkt worden dat het leiderschap van de Taliban
zijn relatie met al-Qaida in zowel het verleden als het heden erkent noch ontkent. Een mogelijke reden
hiervoor is dat er geen of erg weinig contact is tussen beide groeperingen. Mogelijk ligt het relatieve
stilzwijgen over de relatie aan verdeeldheid binnen het Taliban-leiderschap over hoe om te gaan met alQaida. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat het erkennen van een band met al-Qaida de kans
voor het Taliban-leiderschap om als legitieme politieke beweging te worden beschouwd zou
verkleinen. Aan de andere kant zou een volledige ontkenning van banden met al-Qaida het verlies van
een deel van publieke steun voor de Taliban kunnen betekenen. Stilzwijgen over dit onderwerpen is
mogelijk de beste optie voor het leiderschap van de Taliban.
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Onderwijs
Op de Engelstalige website onderstreept het leiderschap van de Taliban het belang van onderwijs voor
zowel jongens als meisjes en dat van modern onderwijs. Voorwaarde is wel dat onderwijs volgens
islamitische regels moet worden aangeboden. Daarnaast ontkent het leiderschap betrokkenheid bij
aanslagen tegen scholen. Statistieken van de United Nations Assistance Mission in Afghanistan
(UNAMA) laten echter duidelijk zien dat het geweld tegen scholen is toegenomen, ondanks de
verklaringen van het leiderschap op de website en ondanks dat er sinds 2009 in de Layeha (gedragscode
van de Taliban) niet meer specifiek wordt opgeroepen tot geweld tegen scholen. Hiervoor zijn
verschillende verklaringen te geven. Een eerste is dat de Taliban niet de enige spelers zijn die zich in de
praktijk met geweld verzetten tegen (seculier) onderwijs. Ook andere militante groeperingen zijn
betrokken bij aanvallen op scholen. Ten tweede kan beperkte of slechte communicatie tussen
leiderschap en lokale Taliban een verklaring bieden voor het verschil tussen woord en daad. Ook zou
onenigheid tussen de militaire commissie en de commissie voor educatie binnen het leiderschap een
reden kunnen zijn. Hoe de Taliban in de toekomst zullen optreden ten aanzien van
onderwijsvraagstukken valt uit de communicatie-uitingen moeilijk op te maken. Op strategisch niveau
lijkt het belang van onderwijs te worden onderstreept, maar of deze boodschap ook op lokaal niveau
aankomt en of hier gehoor aan wordt gegeven varieert.
Onderhandelingen met Kabul
Ook rond het thema onderhandelingen met Kabul bleek uit de analyse dat er een verschil is tussen wat
het leiderschap in de Engelstalige uitingen op de website naar buiten bracht, en wat er in de praktijk
lijkt te gebeuren. De boodschap is over het algemeen eenduidig, er wordt niet onderhandeld met de
regering in Kabul zolang er nog Westerse troepen in Afghanistan zijn. Verschillende betrouwbare
bronnen stelden echter dat gesprekken achter de schermen wel degelijk plaatsvonden. Daarbij openden
de Taliban een politiek kantoor in Doha (Qatar) en waren er vertegenwoordigers van de Taliban
aanwezig bij verschillende internationale congressen over Afghanistan. Of er in de praktijk
onderhandelingen plaatsvinden tussen de verschillende partijen is echter niet geheel duidelijk. Niet
openlijk onderhandelen is niet ongebruikelijk bij gesprekken tussen partijen die in een staat van oorlog
tegenover elkaar staan. Gelet op deze situatie kunnen op basis van een analyse van de communicatieuitingen van het Taliban-leiderschap geen harde uitspraken worden gedaan over de opstelling van de
Taliban ten aanzien van onderhandelingen met Kabul. Het heeft er wel de schijn van dat er tussen
verschillende partijen wordt gesproken, echter uit wat het leiderschap daar zelf over communiceert,
kan weinig worden afgeleid.
Burgerslachtoffers
Het leiderschap roept de achterban op tot het voorkomen van burgerslachtoffers en in de onderzochte
verklaringen wordt benadrukt dat de Taliban, in tegenstelling tot de internationale en Afghaanse
troepen, het aantal burgerslachtoffers tot een minimum beperken. Ondanks deze verklaringen van het
leiderschap van de Taliban waarin het aangeeft er alles aan te doen om burgerslachtoffers te
voorkomen, veroorzaken de gewelddadige activiteiten van de Taliban veel slachtoffers onder gewone
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Afghanen. Bij het in kaart brengen van het handelen van de Taliban diende rekening gehouden te
worden met een verschil in definitie van burgerslachtoffers tussen de Taliban en de United Nations
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA). Uit de verklaringen van het leiderschap blijkt dat alleen
vrouwen, kinderen, ‘white-bearded people’ en gewone mensen die een gewoon leven leiden als burger
dienen te worden beschouwd. Ieder ander is de vijand van Afghanistan en mag dus worden
aangevallen. De UNAMA definieert burgerslachtoffers als ieder slachtoffer dat niet was aangesloten bij
een militaire of paramilitaire macht of een georganiseerde gewapende groep.
Een tweede complicatie was het ontbreken van specifieke cijfers over het aandeel van de
Taliban in het aantal burgerslachtoffers. Met zekere voorzichtigheid kan opgemerkt worden dat,
ondanks beweringen van het leiderschap dat de Taliban er alles aan doen om burgerslachtoffers te
voorkomen, het aannemelijk lijkt dat de Taliban juist debet zijn aan een toenemend aantal doden en
gewonden onder de burgerbevolking. Tegelijkertijd dient te worden aangemerkt dat het mogelijk is dat
de mededelingen van het leiderschap met betrekking tot burgerslachtoffers mogelijk niet aankomen bij
de lokale Taliban-strijder, anders worden geïnterpreteerd of simpelweg worden genegeerd. Ook moet
in overweging genomen worden dat, gezien de door de Taliban ingezette middelen zoals Improvised
Explosive Devices (IED’s), het voorkomen van burgerslachtoffers lastiger is.
Analyse
Samenvattend kan gesteld worden dat het aan de hand van de analyse van de vier geselecteerde thema’s
bijzonder lastig is om een goede inschatting te maken van hoe de beweging zich in de praktijk opstelt.
Dit betekent overigens niet dat het leiderschap het één zegt en het ander doet. Er zijn verschillende
verklaringen voor de discrepanties tussen woord en daad die meer te maken hebben met interne
miscommunicatie of gebrek aan controle van het leiderschap op de Taliban-beweging als geheel.
Het antwoord op de tweede hoofdvraag van dit onderzoek: ‘Kunnen op basis van de
communicatie van de Taliban uitspraken gedaan worden over de toekomstige positie, en het
toekomstig handelen van de Taliban?’ luidt dat de Engelstalige communicatie-uitingen op de TalibanShahamat-website slechts beperkt inzicht bieden in het toekomstig handelen van de Taliban. Dit wil
niet zeggen dat deze uitingen geen indicatie kunnen vormen voor de intenties van het Talibanleiderschap. Bestudering van de communicatie van het leiderschap van de Taliban geeft een zekere
mate van inzicht in hoe het leiderschap over strategisch en ideologisch belangrijke thema’s denkt, of
tenminste, hoe het wil dat de buitenwereld de Taliban ziet.
Uit de bestudering van de communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap komt meerdere
malen de wens naar voren om als legitieme vertegenwoordiger van Afghanistan en zijn bevolking
gezien te worden. Daarnaast lijkt het Taliban-leiderschap zich bewust te zijn van zijn negatieve imago
en lijkt het, in ieder geval door middel van communicatie-uitingen, dit imago bij te willen stellen. Zo
wijst het leiderschap er in zijn Engelstalige communicatie op een voorstander te zijn van onderwijs
voor zowel jongens als meisjes. Ook de communicatie over de relatie met al-Qaida lijkt dit idee te
ondersteunen. Het openen van een politiek kantoor in Doha kan erop wijzen dat het Talibanleiderschap zich er van bewust is dat het zich moet open stellen naar de internationale gemeenschap.
Met de communicatie-uitingen waarin de Taliban stellen dat ze er alles aan doen om burgerslachtoffers
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te voorkomen – ondanks de vele aanvallen die tot veel slachtoffers onder burgers leiden - lijken de
Taliban zich te willen profileren als de beschermers van het Afghaanse volk en als een legitieme
politieke actor en niet alleen als een groep opstandelingen.
Kortom, het bestuderen van communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap en deze
vergelijken met het daadwerkelijk handelen van de Taliban draagt bij aan een beter inzicht in beelden
en werkelijkheden rond een gesloten en in veel opzichten complexe beweging. Veelal lijken de uitingen
van het leiderschap van de Taliban in eerste instantie helder, maar blijkt uit nadere analyse dat
standpunten toch minder binair zijn. Zo lijken de uitingen van het Taliban-leiderschap te duiden op
een zeer starre ideologische beweging, echter het handelen van de Taliban komt vaak niet overeen met
deze uitingen en lijkt eerder aan te geven dat de organisatie een stuk pragmatischer is dan ze wil doen
voorkomen. Kortom, het bestuderen van communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap en deze
vergelijken met het daadwerkelijk handelen van de Taliban draagt in ieder geval bij aan een beter
inzicht in beelden en werkelijkheden, al biedt het onvoldoende houvast voor het voorspellen van het
handelen van de Taliban.
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Executive Summary
On 28 December 2014, the ISAF (International Security and Assistance Force) in Afghanistan came to
an official end. On that day the responsibility for security in the country was handed over to the
Afghan government in Kabul. One of the biggest challenges facing Afghanistan is the continuing
violent struggle with the Taliban. It is not clear if (and under what conditions) the Taliban might be
willing to participate in the political process, or whether they want to continue the fight with the aim to
overthrow the government by force. Insight into the future positioning of the Taliban is important, not
only to Kabul, but also to NATO. The latter will continue to support the government with a limited
military presence in the country, at least until 2017. The Netherlands will also remain involved in this
effort to support the government in Kabul by their contribution to the NATO mission Resolute
Support2 and the involvement of the Ministry of Foreign Affairs in Development Aid and Diplomacy.
As a result of a more limited military presence of the Netherlands in Afghanistan the Dutch
information position regarding the Taliban has decreased as well. Realizing that insight in the
developments in Afghanistan in general and the Taliban in particular will remain relevant to the
Netherlands, the question rises to what extent the public communication by the Taliban could provide
insight into the (future) positioning and conduct of this organization. This general question is divided
into the following two research questions:
1. To what extent is Taliban communication about their ideology, goals and strategy in line with
their actual conduct?
2. Can Taliban communication be used as a means to forecast the future positioning and conduct
of this organization?
This research is based on a literature study for which academic works, reports by national and
international organisations, government reports and journalist articles are consulted. This literature
study is complemented with new empirical analysis. For practical reasons, this empirical research only
covers the period between June 11, 2011 and December 28, 2014. President Obama’s announcement in
the summer of 2011 of the gradual withdrawal of US forces has been chosen as the starting point. The
ISAF mission came to an end on 28 December, which is therefore taken as the end date of the empirical
analysis. The comparison between what the Taliban leadership says and what the Taliban do in practice
is limited to four themes that provide insight into the ideology, goals and strategy of the Taliban. These
four themes are: the relationship between the Taliban and al-Qaida, the position of the Taliban vis-àvis education, the willingness of the Taliban to negotiate with the government in Kabul, and the
Taliban’s attitude towards civilian casualties in the Afghan conflict.
The Taliban’s ambiguous organizational structure, the equally opaque relationships with other
extremist groups in the region, and the questions regarding the level of authority and power of the

2

“Eerste militairen Afghanistanmissie onderweg,” De Volkskrant, 21 november, 2014.
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Taliban central leadership make it particularly difficult to speak of ‘the’ Taliban. Likewise it is also hard
to speak of ‘the’ Taliban communications, considering the various differences in form, content and, to
some extent, intended audiences. As a result a decision had to be made with regard to the emphasis of
the research and the use of sources to map Taliban communication.
As this research is specifically focused on the question if and to what extent the
communication by the Taliban can provide insight into the (future) positioning and conduct of this
organization, it makes sense to concentrate on that part of the organization that has the most influence
on this: its leadership. Out of pragmatic considerations, this study specifically focuses on
communication in English. It uses sources that can be ascribed to the Taliban leadership. These sources
are the statements and interviews posted on the Taliban website called ‘Voice of Jihad’ (www.shahamatenglish.com). The English language content on this site offers an opportunity to see what the Taliban
leadership is communicating with regard to the four selected themes and allows us to gain more insight
into their ideology, aims and strategy in general. This communication can then be compared to the
actual conduct of the Taliban in these four domains. The mapping of the conduct of the Taliban has
been based on academic and journalist works and reports by national and international organisations
and governments.
Relationship with al-Qaida
Studying the public communication of the Taliban leadership pertaining to the Taliban and their
relationship with al-Qaida shows that there is little communication that is publically released on this
relationship. Different literature and the opinions of various experts on this specific topic also do not
give a clear picture of the actual relationship between the two organizations. Nonetheless, it can be
observed that the Taliban leadership does not explicitly disclose nor deny a relationship with al-Qaida,
both in the past and in the present. It remains an open question why the leadership does not want to be
clear about this relationship. Possibly, there is very little contact between both organizations, or the
organization is split over the question how to deal with al-Qaida. Another possibility is that a
disclosure of a relationship with al-Qaida could jeopardize the possibility to be regarded as a legitimate
political actor. At the same time, a denial of any relationship could jeopardize the public support for
the Taliban. Against this backdrop, to remain silent on this issue is probably the best option to the
Taliban leadership.
Education
On the English version of their website, the leadership of the Taliban stresses the importance of
education for both boys and girls and of modern education. A prerequisite is that education has to be
organized according to Islamic rules. In its statements, the Taliban leadership also denies being
involved in attacks against schools. Moreover, since 2009, its Layeha (code of conduct of the Taliban)
does no longer call for violence against schools. Nonetheless, statistics of the United Nations Assistance
Mission in Afghanistan (UNAMA) show that the number of attacks against schools has risen in recent
years. There are several possible explanations for the difference between what the Taliban leadership
says and what is happening on the ground. First, the Taliban are not the only actors that actually attack
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(secular) schools. Other militant groups also conduct these violent acts. Second, there might simply be
limited or bad lines of communication between the Taliban leadership and local Taliban. There could
also be different points of view between the Taliban military commission and the commission for
education of the Taliban leadership. What to expect from the Taliban in the years to come with regard
to education is difficult to say when studying the communication of the Taliban leadership. At the
strategic level, education for boys and girls seems to be regarded to be an important issue, but the way
this is interpreted and implemented at the local level seems to differ.
Negotiations with Kabul
With regard to the topic of negotiations between the Taliban and the government in Kabul there seems
to be a discrepancy between the publications of the Taliban leadership on their website and what
happens in reality. The general message is quite clear: no negotiations with the government in Kabul as
long as there are Western military forces in Afghanistan. Nonetheless, the Taliban opened a political
office in Doha (Qatar) and sent representatives to several international conferences on Afghanistan. It
is not clear whether or not there were negotiations between the Taliban and other parties. This lack of
openness is, however, not unusual during negotiations between parties that are at war. Because of this
situation it is difficult to draw conclusions about the differences between what the Taliban says and
what it does in practice regarding negotiations. Yet, there seem to be talks between the Taliban and
other parties.
Casualties among civilians
In their public communication, the Taliban leadership stress the need to prevent civilian casualties and
on the other hand, emphasize the number of casualties caused by the international and Afghan forces.
On their website, the Taliban claim that they do everything in their power to prevent civilian casualties.
Despite these statements, the violent actions of the Taliban have caused many casualties among
ordinary Afghan citizens. In their statements, the leadership is very clear on who is to be considered a
civilian (and therefor a civilian casualty), claiming that anyone who is associated with the Kabul
government or the international forces should be considered an enemy and therefore a legitimate
target. This is in strong contrast to the definition of the United Nations Assistance Mission in
Afghanistan (UNAMA) that has monitored the number of civilian casualties in the Afghan conflict
since 2007. UNAMA claims that the number of civilian casualties has increased in the last years. The
discrepancy between their numbers and the viewpoint of the Taliban can partly be explained due to
this difference in definition. However, it seems highly plausible that the Taliban are partly responsible
for the rising numbers of civilian casualties in the Afghan conflict as reported by UNAMA. Whether
this is intentional or not is more difficult to determine. The message of the Taliban leadership
regarding civilian casualties might not reach local Taliban, might get distorted or might simply be
disobeyed.
Analysis
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The first question of this research was: ‘To what extent is Taliban communication about their ideology,
goals and strategy in line with their actual conduct?’. Based on the above it can be concluded that the
public communication of the Taliban leadership and what happens in practice correspond only to a
limited extent. This does not necessarily mean that the leadership says one thing and does another.
There are many different explanations possible for the discrepancies between words and actions that
have more to do with internal miscommunications or a lack of control over the Taliban movement in
total.
The answer to the second research question ‘Can Taliban communication be used as a means
to forecast the future positioning and conduct of this organization?’ is that the English
communications of the Taliban leadership on the Shahamat-website only provide limited insight in the
future actions of the Taliban. This is not to say that their statements do not express the intentions of
the Taliban leadership. The studying of the communications of the leadership provide some insight in
the viewpoints of this leadership on strategically and ideologically important themes, or at least on how
that leadership wants to be perceived by the rest of the world.
In their public communications, the leadership emphasizes regularly they consider themselves
the legitimate representatives of Afghanistan. Also, the leadership seems to acknowledge their poor
reputation in the international world and at least in their statements attempt to try and refute this
image. They stress, for instance, that they are strong advocates for education for both boys and girls.
Their communications on their relationship with al-Qaida underscore this idea. The opening of the
political office in Doha could point to the idea that the Taliban leadership is aware of the need to open
up to the international community if they wish to be taken seriously as an international actor. In their
communications as protector of the Afghan people, they seem to try and present themselves as a
legitimate political actor instead of only a group of insurgents.
In sum, the comparing of words and deed of the Taliban leadership provides a better
understanding in images and realities of a closed and complex movement. At first sight, the
expressions of the leadership seem straight forward, but after closer analysis, their viewpoints seem less
binary. The communications of the leadership indicate a rigid ideological movement, yet their actions
reveal a more pragmatic approach. All in all, studying the communication of the Taliban leadership
and comparing it to the Taliban conduct in practice offers valuable insight into images and realities,
though it remains difficult to be able to forecast the future positioning and conduct of the Taliban.
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Hoofdstuk 1: Introductie
1.1

Aanleiding voor het onderzoek

In oktober 2001 voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Afghanistan. Het was het startschot
van een langdurige en grootschalige Westerse militaire interventie in dat land. Aanleiding voor de
interventie was dat de Taliban, de islamistische politieke beweging die tussen 1996 en 2001 over
Afghanistan heerste, onderdak hadden geboden aan de verantwoordelijken voor de aanslagen van 11
september; Osama bin Laden en zijn al-Qaida organisatie. Omdat de Taliban weigerden Bin Laden uit
te leveren, gingen de Amerikanen over tot militaire operaties.3 Meer dan tien jaar later is echter
duidelijk geworden dat de Taliban niet ‘kinetisch’ uitgeschakeld kunnen worden. Evenmin zijn de
Afghaanse regering en de internationale gemeenschap gedurende deze periode erin geslaagd om tot een
politiek vergelijk te komen met de Taliban.
Op 28 december 2014 is een einde gekomen aan de ISAF-missie (International Security and
Assistance Force) in Afghanistan. De verantwoordelijkheid voor de veiligheidssituatie in het land is
overgedragen aan de in Kabul gezetelde Afghaanse regering die sinds september 2014 onder leiding
staat van president Ashraf Ghani. Eén van de grootste uitdagingen voor de Afghaanse regering is de
voortdurende strijd met de Taliban. Het is onduidelijk of (en onder welke voorwaarden) de Taliban
bereid zullen zijn deel te nemen aan het politieke proces, of dat ze hun strijd zullen voortzetten in een
poging gewapenderhand de macht te grijpen. Inzicht in de toekomstige opstelling van de Taliban is
echter niet alleen voor Kabul van belang. De NAVO zal in ieder geval tot en met 2016, zij het met een
in omvang sterk verminderde troepenmacht, de Afghaanse regering blijven ondersteunen.
Ook Nederland blijft bij die inspanningen betrokken. Zo levert het Ministerie van Defensie een
bijdrage aan de NAVO-missie Resolute Support.4 Een honderdtal Nederlandse militairen traint en
adviseert vanaf 2015 hogere functionarissen van het Afghaanse leger en politie. Het Ministerie van
Buitenlandse Zaken zal ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en diplomatie betrokken
blijven bij Afghanistan. Daarnaast heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid
(NCTV) voortdurende belangstelling voor Afghanistan. Dat komt doordat jihadistische activiteiten in
de regio Afghanistan/Pakistan een belangrijk aandachtspunt blijven voor zowel de internationale- als
de nationale veiligheid, onder andere vanwege de potentiële aantrekkingskracht van deze gebieden op
jihadisten uit het Westen. Tevens bestaat de zorg dat de Taliban wederom onderdak zullen bieden aan
internationaal opererende terroristische organisaties. Inzicht in de ontwikkelingen in Afghanistan en
de risico’s die daaruit voortvloeien is daarom van groot belang.
Door de in omvang afgenomen aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan en
andere Nederlandse belangen is de Nederlandse informatie- en kennispositie ten aanzien van de
Taliban verslechterd. In tegenstelling tot de officiële relaties die Nederland met de Afghaanse regering
3

Stephen Tanner, Afghanistan: a military history from Alexander the Great to the war against the Taliban (Boston:
Da Capo Press, 2009), 292-295.
4
“Eerste militairen Afghanistanmissie onderweg,” De Volkskrant, 21 november, 2014.
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onderhoudt, bestaan er geen communicatielijnen of overlegfora tussen de Nederlandse staat en de
Taliban. Dit onderzoek komt voort uit deze ontwikkelingen en het besef dat inzicht in Afghanistan in
het algemeen en de Taliban in het bijzonder voor Nederland relevant blijven. Tegen deze achtergrond
rees de vraag of de communicatie-uitingen van de Taliban inzicht kunnen bieden in het toekomstig
handelen van deze organisatie.

1.2

Tussen woord en daad: de communicatie-uitingen en het handelen van de Taliban

Het doel van dit rapport is inzicht bieden in de mate waarin de communicatie-uitingen van de Taliban
over hun ideologie, doelstellingen en strategie een voorspellend karakter hebben wat betreft het
daadwerkelijk optreden van deze organisatie. Daartoe voeren de auteurs een kwalitatieve analyse uit die
een vergelijking maakt tussen vier, in paragraaf 1.4 nader besproken, kernthema’s waarover het
Taliban-leiderschap en diens woordvoerders communiceren en de mate waarin de organisatie hier
feitelijk invulling aan geeft. Met andere woorden, doen de Taliban in de praktijk wat ze in hun
communicatie-uitingen beweren? Uiteraard kan op basis van een dergelijke vergelijking niet met
zekerheid worden voorspeld hoe de Taliban zich in de toekomst zullen opstellen. Het biedt echter wél
aanknopingspunten om de communicatie-uitingen van deze organisatie op waarde te schatten. Zo kan
dit rapport een bijdrage leveren aan het verkrijgen van een beter inzicht in het toekomstig handelen
van de Taliban.
Er bestaat een omvangrijk aanbod aan literatuur over de Taliban en de in 2001 aangevangen
Westerse interventie in Afghanistan.5 Echter, slechts enkele bijdragen zetten in algemene zin de vorm
en doelstellingen van Taliban-communicatie-uitingen uiteen.6 Het is gebruikelijker dat een specifiek
thema onder de loep wordt genomen, zoals het gebruik van dreigbrieven (ook wel shabnameh of night
letters genoemd) en gezangen (taranas) als communicatiemiddelen.7 Tezamen bieden deze publicaties
nuttige inzichten waar onder andere in hoofdstuk twee gebruik van is gemaakt. Deze literatuur is
echter ontoereikend om als basis te dienen voor een onderzoek naar de mate waarin communicatieuitingen van de Taliban voorspellende waarde kunnen worden toegedicht. Hierdoor is het
noodzakelijk dat de auteurs bestaande inzichten combineren met nieuw empirisch onderzoek. De
volgende alinea’s gaan hier nader op in.

5

Zie bijvoorbeeld de vele artikelen die met de term ‘Taliban’ gevonden kunnen worden in wetenschappelijke
tijdschriften zoals Small Wars & Insurgencies, Journal of Strategic Studies en Studies in Conflict & Terrorism.
6
Joanna Nathan, “Reading the Taliban,” in Decoding the New Taliban: Insights from the Afghan Field, red.
Antonio Giustozzi (Londen: Hurst & Company, 2009); International Crisis Group, “The Insurgency In
Afghanistan’s Heartland,” Asia Report 207 (2011); Tim Foxley, ”The Taliban’s Propaganda Activities: how well is
the Afghan insurgency communicating and what is it saying?,” Sipri Project Paper, juni, 2007.
7
Thomas Johnson, “The Taliban insurgency and analysis of Shabnamah (Night Letters),” Small Wars and
Insurgencies 18:3 (2007); Thomas Johnson en Ahmad Waheed, “Analyzing Taliban Taranas (Chants): an effective
Afghan propaganda artefact," Small Wars & Insurgencies 22: 1 (2011).
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Probleemstelling

Twee door het WODC geformuleerde hoofdvragen vormen de probleemstelling en het uitgangspunt
van dit onderzoek.
1. In hoeverre komt de communicatie van de Afghaanse Taliban over hun ideologie,
doelstellingen en strategie overeen met hun daadwerkelijke handelswijze?
2. Kunnen op basis van de communicatie van de Taliban uitspraken gedaan worden over de
toekomstige positie, en het toekomstig handelen van de Taliban?
Voordat deze hoofdvragen beantwoord kunnen worden, dienen de volgende onderzoeksvragen te
worden beantwoord.
1. Wat is de definitie van communicatie, propaganda en hoe verhouden deze begrippen zich tot
elkaar?
2. Is er sprake van een centraal geleide Afghaanse Taliban, of hebben de verschillende delen van
deze organisatie afwijkende visies op ideologie, doelstellingen en strategie? Indien dat het geval
is, hoe komt dit tot uiting in de communicatie van deze verschillende delen? Is er ondanks een
potentiële diversiteit aan visies, iets zinnigs te zeggen over de huidige en toekomstige strategie
van de Afghaanse Taliban als geheel?
3. Hoe hebben de ideologie, doelstellingen en strategie van de Afghaanse Taliban zich sinds de
buitenlandse interventie in 2001 ontwikkeld?
4. Op welke wijze en met welk doel hebben de Afghaanse Taliban over ideologie, doelstellingen
en strategie gecommuniceerd? Via welke media en in welke taal? Wie waren/zijn de
doelgroepen van de Afghaanse Taliban-communicatie-uitingen? Zijn er verschillende
boodschappen voor verschillende doelgroepen en hoe verhouden deze zich tot elkaar?
Het onderzoek beperkt zich in de tijd tot de periode 21 juni 2011 tot en met 28 december 2014. De
eerste datum komt overeen met de aankondiging door president Obama van de gefaseerde
terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan.8 Met deze terugtrekking verminderde
eveneens de informatiepositie in Afghanistan, welke de achtergrond en aanleiding van dit onderzoek
vormt. De einddatum van het onderzoek komt overeen met de officiële beëindiging van de ISAFmissie.

1.4

Methode van onderzoek

Om te kunnen inschatten in hoeverre de communicatie van de Afghaanse Taliban over hun ideologie,
strategie en doelstellingen overeenkomt met hun daadwerkelijke handelswijze, is het noodzakelijk om
een vergelijking te maken tussen de woorden en daden van deze organisatie. Deze vergelijking kan zich
8

“Obama announces Afghanistan troop withdrawal plan,” CNN, 23 juni, 2011.
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uit praktische overwegingen niet op de gehele Taliban richten, noch op alle communicatie-uitingen.
Zoals in paragraaf 1.5 uiteen wordt gezet, beperken de onderzoekers zich in empirische zin tot de
communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap en diens woordvoerders. In overleg met de
begeleidingscommissie is ervoor gekozen het onderzoek inhoudelijk te richten op vier thema’s die een
weerspiegeling zijn van kernelementen van de strategie, ideologie en doelstellingen van het Talibanleiderschap. Deze thema’s zijn (1) de relatie tussen de Taliban en al-Qaida, (2) de visie van de Taliban
op onderwijs, (3) de bereidheid van de Taliban tot onderhandelingen met de regering in Kabul en (4)
de houding van de Taliban ten opzichte van burgerslachtoffers in het Afghaanse conflict. Het concept
‘strategisch narratief’, verder uitgewerkt in hoofdstuk twee, wordt gebruikt om de standpunten van de
Taliban ten aanzien van deze onderwerpen te verhelderen.
Het eerste thema, de relatie tussen de Taliban en al-Qaida, speelt in op zowel de visie van de
Taliban op de toekomst van Afghanistan (bereidheid onderdak te verlenen aan internationaal
opererende terroristen) als op de ideologie van deze organisatie (de mate waarin de Taliban achter het
jihadistische gedachtegoed staan). De visie van de Taliban op onderwijs biedt een blik op de manier
waarop de Taliban het toekomstige Afghanistan vorm zouden willen geven. Zo geeft het een inkijk in
zowel ideologische overwegingen als politieke doelstellingen. Het thema onderhandelen met Kabul
refereert direct aan de strategie van de Taliban; is de organisatie bereid naast militair optreden ook
diplomatieke middelen te overwegen? Het thema burgerslachtoffers, tenslotte, refereert aan
strategische en ideologische overwegingen; zijn de Taliban echt de hoeders van de Afghaanse bevolking
die ze zeggen te zijn of heiligt het doel de middelen? Hoe reageren de Taliban op slachtoffers
veroorzaakt door internationale en Afghaanse troepen?
De vergelijking tussen woord en daad is als volgt uitgevoerd. Allereerst inventariseerden de
auteurs of de geselecteerde thema’s terug te vinden zijn in het empirische bronnenmateriaal. Dit vergde
het handmatig doornemen van de 180 in sub-paragraaf 1.5.1 geselecteerde communicatie-uitingen.
Wanneer één van de thema’s werd aangetroffen, noteerden de auteurs hoe er inhoudelijk over werd
gecommuniceerd. Wat was de boodschap die werd uitgedragen? Na op deze wijze de woorden van de
Taliban ten aanzien van de geselecteerde thema’s in kaart te hebben gebracht, werd vervolgens op basis
van de beschikbare wetenschappelijke en journalistieke boeken en artikelen en rapporten van nationale
en internationale organisaties en overheidsdiensten over de Taliban hun handelen omtrent deze
onderwerpen geanalyseerd. Ter verdieping is per thema een sleutelmoment opgenomen waarin het
handelen van de Taliban in een specifieke situatie wordt beschreven. Op basis van deze bronnen is
uiteindelijk een inschatting gemaakt van de mate waarin communicatie-uitingen van de Taliban
voorspellende waarde kan worden toegekend.
Voordat deze vergelijking tussen woord en daad kon plaatsvinden moest inzichtelijk worden
gemaakt wat onder de Taliban wordt verstaan, wat onder communicatie wordt verstaan, welke
communicatie-uitingen geïdentificeerd konden worden en hoe de Taliban zich in het verleden ten
aanzien van de hierboven genoemde thema’s opstelden. Om deze onderzoeksvragen, die zicht bieden
op de vraag hoe de ideologie, doelstellingen en strategie zich hebben ontwikkeld te beantwoorden, is
gebruikt gemaakt van een literatuurstudie. Allereerst is gezocht naar relevante publicaties via
verschillende websites; Picarta, de bibliotheek van de Universiteit Leiden, Google en Google Scholar.
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Eveneens is er gezocht in wetenschappelijke tijdschriften, namelijk het Journal of Strategic Studies,
Terrorism and Political Violence, Studies in Conflict & Terrorism, Parameters en Small Wars &
Insurgencies. Bij het zoeken naar wetenschappelijke en journalistieke literatuur, rapporten van
internationale en nationale organisaties en overheden werden de hoofdzoektermen ‘Taliban’ en
‘Islamic Emirate of Afghanistan’ gecombineerd met de termen ‘Afghanistan’, ‘communicatie’,
‘strategie’, ‘internet’, ‘ideologie’, ‘doelstellingen’ en ‘sociale media’. Dezelfde termen zijn ook gebruikt
in het Engels.
Op deze manier zijn titels gevonden waaronder ‘Taliban Propaganda: winning the war of
words?’ van de International Crisis Group (ICG) uit 2008.9 Via de bibliografie van dergelijke titels zijn
weer andere publicaties gevonden. Ook de bibliografieën van deze publicaties zijn geraadpleegd. Via
deze sneeuwbal-methode kwamen de auteurs een grote hoeveelheid aan relevante literatuur tegen. De
gevonden publicaties zijn doorgenomen en op basis van publicatiedatum (de voorkeur ligt bij meest
recente publicaties) en relevantie gelezen en meegenomen in het onderzoek.
Om de betrouwbaarheid van de bevindingen te toetsen zijn de uitkomsten van het empirisch
onderzoek tenslotte voorgelegd aan drie (inter)nationale Taliban- en Afghanistan-experts door middel
van gestructureerde interviews. Dit waren Michael Semple, voormalig gezant van de Verenigde Naties
voor Afghanistan, prof. Dr. Thomas Johnson van de Amerikaanse ‘Naval Postgraduate School’ en Alex
Strick van Linschoten, coauteur van onder meer “An enemy we created”. Via e-mail is hen een
vragenlijst voorgelegd die tot doel had de onderzoekers extra inzicht te geven in een aantal kwesties die
zij gedurende hun werk tegenkwamen en om een eerste toetsing van de onderzoeksresultaten te
verkrijgen. Zogezien hadden deze interviews voornamelijk tot doel de onderzoekers te helpen bij hun
werkzaamheden en om een eerste kwaliteitscontrole door te voeren. De interviews waren niet primair
bedoeld om feitelijke informatie te vergaren die in de analyse zou worden meegenomen. Dit betekent
dat het aantal verwijzingen naar de interviews in de voetnoten gering is. In bijlage één zijn de vragen
opgenomen die aan deze experts zijn voorgelegd.

1.5

Afbakening en bronnen

Literatuurstudie leverde twee resultaten op die de noodzaak tot afbakening van het onderzoek
onderstreepten (dit zal in hoofdstuk twee uitvoeriger worden beschreven). Door verschillende
afsplitsingen, met elkaar rivaliserende leiderschapscentra, wisselende allianties met andere
extremistische organisaties en een ondoorzichtige en fluïde organisatiestructuur, kan er niet van ‘dé
Taliban’ worden gesproken.10 Ook kunnen we niet spreken van ‘dé’ communicatie-uitingen van deze

9

International Crisis Group, “The Insurgency in Afghanistan’s Heartland.”
Antonio Giustozzi, Koran, Kalashnikov and Laptop: the neo-Taliban insurgency in Afghanistan (New
York:Columbia University Press, 2008) 81, 83, 90; Anne Stenersen, “The Taliban insurgency in Afghanistan –
organization, leadership and worldview,” Norwegian Defence Research Establishment (5 februari, 2010): 17, 41-42,
46. Dit geldt niet voor de Pakistaanse Taliban wiens werkgebied aan de andere zijde van de grens ligt. Het boek
‘Decoding the New Taliban, Insights from the Afghan Field’, onder redactie van Antonio Giustozzi onderstreept
dit punt. Verschillende Taliban experts hebben een bijdrage geleverd aan het boek door over de Taliban in een
specifieke provincie (of zelfs over een specifiek district binnen een provincie) te schrijven. In de conclusie schrijft
Giustozzi dat de Taliban een stuk beter georganiseerd en gedisciplineerd zijn in de ene provincie, en veel minder
10
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organisatie. Daartoe is er simpelweg een te grote verscheidenheid in vorm, inhoud en doelgroep van de
aan de Taliban toe te schrijven communiqués en andere communicatie-uitingen. Deze feiten hebben
de onderzoekers gedwongen een aantal keuzes te maken.
Dit onderzoek is specifiek geïnteresseerd in de ideologie, strategie en doelstellingen van de
Taliban. Het ligt daarom voor de hand te kijken naar het specifieke organisatieonderdeel dat hierover
de meeste zeggenschap en invloed heeft. Deze nadrukkelijke aandacht voor de communicatie-uitingen
van het leiderschap, wil overigens niet zeggen dat er bij het in kaart brengen van het handelen van de
Taliban, niet ook aandacht is voor de bredere organisatie. Zo wordt er bijvoorbeeld bij de behandeling
van het thema onderwijs primair gekeken naar wat het leiderschap over dit onderwerp te zeggen heeft.
Daarnaast is er echter ook aandacht voor hoe de Taliban op lokaal niveau handelen omtrent dit thema.
Zo kunnen ook discrepanties tussen wat het leiderschap zegt en wilt en wat de lokale organisatie
feitelijk doet opgemerkt worden.
De keuze om het onderzoek op het leiderschap van de Taliban te richten betekende dat alleen
die communicatie-uitingen als empirisch bronnenmateriaal zijn geselecteerd die met een hoge mate
van zekerheid aan dit organisatieonderdeel kunnen worden toegeschreven. Daarbij hebben de
onderzoekers ervoor gekozen zich te richten op de Engelstalige communicatie-uitingen. Ten eerste
omdat de onderzoekers de verschillende in Afghanistan gesproken talen niet machtig zijn. Ten tweede
omdat het onderzoek vanuit Nederland is uitgevoerd en de onderzoekers om die reden geen toegang
hadden tot lokaal verspreide media zoals dvd’s, cassettebandjes, magazines, dreigbrieven, smsberichten en radiotoespraken. De onderzoekers hebben zich gericht op de Engelstalige
communicatievormen die door het leiderschap van de Taliban lijken te worden beheerd.
De belangrijkste bron is de website ‘The Voice of Jihad’ (www.shahamat-english.com) ofwel de
Shahamat-website. Deze webpagina is in vijf talen te raadplegen, waaronder in het Engels. Daarnaast is
gekeken naar aan de Taliban en diens officiële woordvoerders gelieerde uitingen via sociale media.
Uiteindelijk bleek voornamelijk de website geschikt als bronnenmateriaal en heeft het onderzoek geen
Twitter- of Facebook-materiaal opgenomen. De beslissing om het onderzoek op de Shahamat-website
toe te spitsen en om geen analyse van sociale media uit te voeren wordt in de volgende paragraaf aan de
hand van een beknopte bronnenkritiek toegelicht.
Om vast te stellen of het gelegitimeerd was in de empirische analyse alleen te kijken naar de
Engelstalige communicatie, hebben de onderzoekers een beperkte vertaalcapaciteit ingezet. Deze was
erop gericht een vergelijking te maken tussen berichten op de Engelstalige website en die op de Pashto
versie van de website. Uit deze vertaalcapaciteit bleek dat er meer berichten op de Pashto website
stonden dan op de Engelstalige. Echter, de titels van de berichten in het Pashto impliceerden dat de
inhoud van deze berichten grote overeenkomsten vertoonde met de inhoud van het Engelstalige
materiaal. Deze constatering onderstreepte voor de onderzoekers dat het methodologisch
aanvaardbaar was om de analyse tot de Engelstalige berichten te beperken. Uiteraard zou het alsnog
interessant zijn om de inhoud van de Pashto website nader te onderzoeken. De beschikbare financiële

in andere. Zie: Antonio Giustozzi, Decoding the New Taliban: insights from the Afghan field (London: Hurst &
Company, 2009), 293.
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middelen voor vertaalcapaciteit stonden dat binnen de kaders van het huidige onderzoek niet toe.
Vervolgonderzoek zou zich hier op kunnen richten.

1.5.1

Shahamat-Website

De aan het Taliban-leiderschap toegeschreven Shahamat-website is volgens de onderzoekers de meest
betrouwbare bron voor dit onderzoek. Daarbij moet worden opgemerkt dat niet met volledige
zekerheid kan worden gesteld dat de berichten op de website direct van het leiderschap komen. De
authenticiteit van de site wordt echter onderstreept door het feit dat verklaringen van het leiderschap
veelal als eerste op deze website te vinden zijn. Daarnaast is er het gegeven dat de authenticiteit van
deze website noch door de Taliban noch door anderen in twijfel wordt getrokken. Daarbij verwijzen
journalisten, analisten en andere experts veelvuldig naar deze website wat als indicatie kan dienen van
diens authenticiteit. Dit is geen onomstotelijk bewijs dat deze website een volledig betrouwbare bron
van empirische informatie is. Het is echter wel dé Engelstalige bron van aan het leiderschap
toegeschreven communicatie-uitingen waaraan die bewering met de grootste mate van zekerheid kan
worden verbonden.
De website is beschikbaar in vijf verschillende talen; Engels, Urdu, Pashto, Arabisch en Farsi.
Het overgrote deel van de gepresenteerde informatie betreft opgeëiste aanslagen op Afghaanse
veiligheidstroepen of ISAF-militairen, meldingen van naar de Taliban overgelopen Afghanen en andere
berichten die betrekking hebben op het ‘succes’ van de gewapende strijd van de organisatie. Omdat de
onderzoekers zich richten op de communicatie-uitingen van het leiderschap, wordt in het empirisch
onderzoek gekeken naar die berichten die zijn toe te schrijven aan dit leiderschap. Dit waren de
berichten te vinden onder de tabbladen ‘statements’ (van het leiderschap) en ‘interviews’ (met
hooggeplaatste Taliban-leden). De berichten onder de tabbladen ‘news’, ‘articles’, ‘weekly analysis’ en
‘videos’ worden niet ondertekend door Mullah Omar, één van de woordvoerders of andere
hooggeplaatste Taliban-leiders, waardoor het minder zeker is dat deze van het leiderschap af komen.
Deze berichten zijn daarom niet meegenomen in de empirische analyse.
Onder het tabblad ‘statements’ zijn ongeveer tweehonderd door het leiderschap vervaardigde
verklaringen te vinden, waarvan er 170 vallen binnen de onderzoeksperiode. Het tabblad ‘interviews’
bevat slechts voor een deel daadwerkelijk interviews met leden van het Taliban-leiderschap. Alleen
interviews met Taliban-leden die horen tot het leiderschap of de organen die direct onder het
leiderschap ressorteren zijn geselecteerd (tien in totaal). Alle zo geselecteerde verklaringen en
interviews zijn door de onderzoekers gelezen. Wanneer de inhoud van de verklaring of het interview
correspondeerde met één of meer van de vier geselecteerde thema’s, zijn de titel en de datum
opgenomen als bronnenmateriaal (zie bijlage twee). De relevante inhoud van het bewuste artikel is
vervolgens gekopieerd naar een nieuw bestand en opgenomen in bijlage drie van dit rapport. Aan de
hand van de inhoud van deze verklaringen en interviews is in hoofdstuk drie in kaart gebracht wat het
Taliban-leiderschap zelf via zijn website communiceert over het bewuste thema.
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Sociale media

In verschillende journalistieke artikelen komt naar voren dat de Taliban gebruik maken van sociale
media voor rekrutering en het verspreiden van hun ideologische boodschap.11 Ook op de Talibanwebsite wordt al in 2011 naar het gebruik van Facebook en Twitter door de Taliban verwezen.12
Desondanks worden de uitingen van de Taliban op sociale media niet meegenomen in de empirische
analyse. Deze keuze zal hieronder verder worden toegelicht.
Ten eerste worden Facebookpagina’s geregeld door Facebook zelf verwijderd wanneer deze in
strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van dit bedrijf. De accounts die in bovenstaande artikelen
worden besproken zijn niet langer beschikbaar. Gedurende de looptijd van dit onderzoek werden
verschillende Facebookpagina’s die gelieerd leken aan de Taliban verwijderd. Dit maakte het bijzonder
lastig om data van de Facebookpagina’s te gebruiken voor de empirische analyse. Ten tweede stellen
verschillende auteurs, alsook één van de geraadpleegde experts, dat het (bijna) niet mogelijk is om vast
te stellen of de accounts in het beheer zijn van het Taliban-leiderschap.13
Op de huidige, ‘open groep’ Facebookpagina onder de naam Islamic Emirate of Afghanistan
plaatsen verschillende personen uiteenlopende berichten, variërend van foto’s van (gewonde)
Afghaanse kinderen tot reclame voor een merk zonnebrillen. Het is onduidelijk of deze pagina
daadwerkelijk door het Taliban-leiderschap of zijn woordvoerders wordt beheerd of namens hen
informatie verspreidt. Ten derde is er een ‘gesloten’ Facebookpagina onder de naam Islamic Emirate of
Afghanistan, waar de onderzoekers geen toegang toe konden krijgen. Om deze redenen is door de
onderzoekers besloten geen analyse van Facebook op te nemen in het onderzoek.
Ook het gebruik van Twitter door de Taliban hebben de onderzoekers niet mee kunnen nemen
in de empirische analyse, ondanks dat er verschillende aan de Taliban gelieerde Twitteraccounts lijken
te bestaan. Deze keuze is op de eerste plaats ingegeven door het feit dat de volgens de literatuur de
meest relevante Taliban-Twitteraccounts niet meer actief zijn. Zo bestempelt Gwakh bijvoorbeeld het
Twitteraccount @alemarahweb als een van de meest actieve accounts, vanwaar sinds 2010 naast Pashto
berichten ook Engelstalige berichten worden verzonden.14 Dit account is echter al geruime tijd niet
meer toegankelijk.
Sinds augustus 2012 zijn er echter wel enkele andere Twitteraccounts actief die door de
officiële Taliban-woordvoerders Qari Yousef Ahmadi en Zabiullah Mujahid lijken te worden gebruikt.
Om te bepalen of de berichten op deze accounts in de empirische analyse zouden moeten worden
11

Het account waarnaar de Washington Times van 22 augustus 2012 verwijst bericht dat de Taliban sociale
media gebruiken voor rekrutering, maar ook voor het verspreiden van informatie (al dan niet misleidend) naar
een verspreid publiek, zowel nationaal als internationaal. Het artikel benoemt met name Facebook en Twitter als
de belangrijkste sociale media outlets, zie art: Bill Gertz, “Inside the Ring: Taliban infiltrate social media,”The
Washington Times, 22 augustus, 2012; Ahmed, Bashir Gwakh, “Taliban employs modern weapons in ‘war of
words’,” Radio Free Europe/RL, 16 maart, 2011; Ahmed, Bashir Gwakh, “The Taliban’s internet strategy,” Radio
Free Europe/RL, 9 september, 2011; Ahmed Tufail, “The Afghan Taliban’s internet media empire – hosted in
Malaysia, Singapore, America,” Rightside News, 28 maart, 2013.
12
Aaron Y., Zelin, “English translation of an interview with ‘Abd-alSattar maywand, the administrator of the
Islamic Emirate website, from issue 55 of the Islamic Emirate of Afghanistan’s al-Somud Magazine,” Jihadology,
12 december, 2010.
13
Gwakh, “Taliban employs modern weapons in ‘war of words’”; M.T., Calvin, “The use of English internet
propaganda by the Taliban insurgency in Afghanistan, 2007-2010” (Master thesis, University of Denver, 2011),
59; interview door auteurs met Alex Strick van Linschoten (2014).
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Gwakh, “The Taliban’s internet strategy.”
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opgenomen, hebben de auteurs een verkennende analyse uitgevoerd. Het account van Qari Yousef
Ahmadi (@Qariyusufahmadi) omvatte op moment van schrijven 292 Tweets, waarvan bij benadering
één derde in het Engels is opgesteld. Deze berichten zijn handmatig doorlopen en geen van de
Engelstalige berichten bevatte informatie over één van de vier thema’s. De Tweets bevatten
hoofdzakelijk informatie over aanslagen tegen de internationale coalitie en het Afghaanse leger. Het
manifesteren van het succes van de Taliban en het falen van de tegenpartij lijkt het voornaamste doel te
zijn. Het account is sinds maart 2013 niet meer actief.
Het account van Zabiullah Mujahid (@zabihmujahid) bevatte op het moment van schrijven
6765 Tweets die geplaatst waren sinds augustus 2012. Gedurende het globaal doornemen van de
Tweets werd duidelijk dat het merendeel niet in het Engels was opgesteld en dat de Engelse berichten
een vergelijkbare inhoud leken te hebben als de Tweets van Qari Yousef Ahmadi. Vanwege de omvang
van het aantal Tweets is er hier gekozen om van de ‘advanced search’ mogelijkheid van Twitter gebruik
te maken. Via de zoektermen ‘osama’, ‘usama’, ‘bin’, ‘laden’, ‘9/11’, ‘terrorists’, ‘harbor’, ‘Qaida’,
‘Qaeda’ kwamen 19 Engelstalige berichten naar voren. Deze zijn handmatig doorgenomen. Geen van
de berichten had betrekking op de relatie tussen de Taliban en al-Qaida.15 Voor de overige thema’s is
dezelfde methode gehanteerd met de volgende zoektermen: ‘education’, ‘student’, ‘teacher’, ‘pupil’,
‘school’, ‘negotiations’, ‘talks’, ‘settlement’, ‘Doha’, ‘Qatar’,‘civilian’, ‘casualties’, ‘innocent’, ‘victim’.
Voor het thema onderwijs leverde dit vier resultaten op, waarvan er drie relevant waren.16
Twee van deze drie bevatten een link naar een artikel op de Shahamat-website. Eén berichtte over een
aanval op een school die werd gebruikt als stemlokaal. Voor onderhandelingen leverde deze zoektocht
twee resultaten op. Eén Tweet was een directe kopie van een verklaring op de website 17, de andere was
een verklaring van woordvoerder Zabiullah Mujahid: ‘We reject media claims that Maulana Fazl
Rahman met any officials from political office of Islamic Emirate in Qatar’.18 Een vergelijkbare
verklaring heeft ook op de Shahamat-website gestaan maar deze is inmiddels niet meer in te zien.
Bij burgerslachtoffers leverde dit in totaal dertien resultaten op. Zes hiervan verwezen naar een
artikel op de Shahamat-website en zeven somden het aantal gewonden op bij een aanslag. Eén van de
dertien Tweets verwees niet direct naar de website en was wel relevant voor het thema. Deze Tweet van
31 augustus 2012 bericht ‘ISAF terrorists yet again brutally beat then kill innocent 70 year old (Ghulam
Muhammad)’. De Tweet verwijst naar een pagina die niet langer in te zien is.19 Op basis van de
bovenstaande analyse concludeerden de onderzoekers dat het overgrote deel van de relevante Talibancommunicatie-uitingen op Twitter terug te vinden is op de Shahamat-website. De geraadpleegde
Twitteraccounts voegen voor het in kaart brengen van de communicatie-uitingen van het Taliban15

Het woord terrorist wordt gebruikt om te verwijzen naar Afghaanse of internationale troepen. Er wordt één
keer verwezen naar Osama bin laden wanneer een link wordt getweet naar een ABC artikel over de schoonzoon
van bin laden die een verklaring af moest leggen in een rechtbank in New York.
16
“Attack closes Mer Shiekh school (used as voting station) in Ali-abad district (#Kunduz),” Twitter Post
@zabuhmujahid, 5-4-2014; “Fraud and sedition, even in Education,” Twitter Post @zabuhmujahid, maart 2013 ;
“News:Kabul intelligence organs set school ablaze in Nooristan province,” Twitter Post @zabuhmujahid, 1-22013.
17
Bijlage 3.1, nr. 5.
18
“We reject media claims that Maulana Fazl Rahman met any officials from political office of Islamic Emirate in
Qatar,” Twitter Post @zabuhmujahid, 12-2-2013.
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“Report ISAF terrorists yet again brutally beat then kill innocent 70 year old (Ghulam Muhammad),” Twitter
Post @zabuhmujahid, 31-8-2012.
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leiderschap als empirische bronnen weinig toe voor dit onderzoek en zijn daarom niet opgenomen in
het verdere onderzoek.

1.6

Structuur van dit rapport

Voordat de daadwerkelijke vergelijkende analyse kan worden uitgevoerd moet een aantal stappen
worden doorlopen. Ten eerste is het noodzakelijk om verder uit te diepen wat er onder ‘de Taliban’
wordt verstaan. Daarnaast moet worden uiteengezet op welke manieren, met welke doelgroepen en
waarover de Taliban communiceren. Deze onderwerpen worden behandeld in hoofdstuk 2. Vervolgens
wordt in hoofdstuk 3 de communicatie van de Taliban afgezet tegen het optreden in de praktijk. Tot
slot wordt in de conclusie antwoord gegeven op de centrale vraag: kunnen op basis van de
communicatie-uitingen van de Taliban uitspraken gedaan worden over de toekomstige positie, en het
toekomstig handelen van de Taliban?
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Hoofdstuk 2: De Taliban als organisatie

2.1

Inleiding

Om te kunnen beoordelen in hoeverre de communicatie-uitingen van de Taliban gebruikt kunnen
worden om uitspraken te doen over het toekomstig handelen van deze organisatie, wordt in dit rapport
een vergelijking gemaakt tussen woord en daad van het Taliban-leiderschap. Deze analyse kan echter
niet worden uitgevoerd zonder eerst te bespreken wat er onder ‘de Taliban’ wordt verstaan en op welke
wijzen zij communiceren. Dit hoofdstuk beschrijft de organisatorische aard van de Taliban en de
inhoud, vorm en doelgroepen van de communicatie-uitingen van deze organisatie. Het hoofdstuk
begint met een chronologisch overzicht van de ontwikkeling van de Taliban.

2.2

Een geschiedenis van de Taliban

Na de terugtrekking van de Sovjettroepen uit Afghanistan in 1989 raakte het land in een bloedige
burgeroorlog en was het begin jaren negentig verworden tot een failed state; een lappendeken van
kleine ‘koninkrijkjes’ waarbinnen krijgsheren de scepter zwaaiden en waar geen sprake meer was van
een centraal gezag. Het was tegen deze achtergrond van onveiligheid en wetteloosheid dat de Taliban
omstreeks 1994 gevormd werd in het zuidelijk gelegen Kandahar, aanvankelijk als een kleine, zwakke
en slecht bewapende beweging. De naam Taliban, het meervoud van Talib (student), verwijst naar het
grote aantal leden van deze organisatie dat van madrassas (religieuze scholen) komt uit het AfghaansPakistaans grensgebied.20
Met elke gewonnen slag groeide de reputatie van de Taliban en de steun van de lokale
bevolking die, na jaren van strijd, snakte naar stabiliteit.21 Zo verwierven de Taliban in relatief korte tijd
macht en aanzien. Nieuwe strijders bleven toestromen vanuit de madrassas. Ook machtige krijgsheren,
zoals Jalaluddin Haqqani, gaven hun steun.22 Mullah Mohammed Omar, die in 1994 het leiderschap
van de Taliban, en de titel Amir-ul Momineen (Commandant der Gelovigen) kreeg, kondigde aan op te
zullen trekken naar Kabul. Op 27 september 1996 viel de Afghaanse hoofdstad in handen van de
Taliban en vestigden zij het Islamitisch Emiraat van Afghanistan.23 Hoewel de Taliban na 1998 het
grootste deel van het land onder hun controle hadden gebracht, bleef een deel van Afghanistan in
handen van krijgsheren, waaronder Ahmed Shah Massoud en Abdul Rashid Dostum. Zij vormden een
verbond tegen de Taliban, de zogeheten Noordelijke Alliantie, ook bekend als het Verenigde
Islamitische Front voor de Redding van Afghanistan.

20

Steve Coll, Ghost wars : the secret history of the CIA, Afghanistan, and bin Laden, from the Soviet invasion to
September 10, 2001 (New York: Penguin Books, 2004), 476.
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Ibid.
22
Ibid., 490.
23
“Afghan forces routed as Kabul falls,” BBC Online, 27 september, 1996.
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De Taliban verloren eind jaren negentig veel van de aanvankelijk verworven steun onder de
lokale bevolking als gevolg van repressief optreden. Zo werd bijvoorbeeld de bewegingsvrijheid van
vrouwen ingrijpend beperkt. Maar ook mannen werden geconfronteerd met een strenge interpretatie
van de sharia (islamitische wetgeving); het niet dragen van een voldoende lange baard kon bestraft
worden. Buiten de landsgrenzen was de steun voor de Taliban minimaal; slechts drie landen erkenden
de beweging als de legitieme regering van Afghanistan.24 De strikte implementatie van de sharia en in
het bijzonder de behandeling van vrouwen gaven de Taliban een zeer slechte naam in het Westen. Het
opblazen van twee Boeddhabeelden in Bamiyan in maart 2001, ondanks wereldwijde oproepen om dit
wereldcultuurerfgoed te sparen, bevestigde het beeld van een streng islamitisch en inflexibel regime.25
De aanslagen van 11 september 2001 luidden het einde van de Taliban-heerschappij over
Afghanistan in. De Amerikaanse president George W. Bush verklaarde dat de Verenigde Staten geen
onderscheid zouden maken tussen de terroristen die verantwoordelijk waren voor 11 september en zij
die hen onderdak verschaften.26 Omdat de Taliban weigerden Bin Laden uit te leveren, gingen de
Amerikanen over tot militaire operaties.27 Op 7 oktober 2001 begonnen Amerikaanse militaire
operaties tegen de Taliban en na 62 dagen kwam het Islamitisch Emiraat van Afghanistan ten val.28
De restanten van het Taliban-leiderschap trokken over de grens naar Pakistan. Taliban-expert
Antonio Giustozzi schrijft dat reeds begin 2002 pogingen werden ondernomen om een nieuw netwerk
op te zetten.29 In de loop van dat jaar begonnen de Taliban kleinschalige aanvallen op Afghaans
grondgebied uit te voeren vanuit Pakistan.30 Ook werden er met enige regelmaat raketten afgeschoten
op Amerikaanse garnizoenen.31 Naast deze militaire activiteiten legden de Taliban in deze fase de
grondslag voor een permanente terugkeer naar Afghanistan. Kleine aantallen Taliban bezochten
dorpen op het platteland om een inschatting te maken of deze gemeenschappen over te halen waren
om opnieuw hun kant te kiezen.32 De inzet van propagandamiddelen en dreigementen vormde
onderdeel van deze inspanning.33
In de periode 2005-2006 wisten de Taliban zich dermate te herstellen dat een escalatie van
militair optreden mogelijk werd, gekoppeld aan het creëren van een schaduwoverheid in gebieden
onder controle van de groep.34 Zelfmoordaanslagen (een niet eerder in Afghanistan gebruikte tactiek),
het gericht doden van leden van het regime van president Karzai, en het groeiende gebruik van
Improvised Explosive Devices (IEDs) vormden de ruggengraat van de militaire campagne van de
Taliban.35 Om aan te tonen dat ze niet alleen op het platteland actief waren, richtten de Taliban zich in
24
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deze fase ook op aanslagen in de grotere steden.36 De regering van president Karzai bleek in slechts zeer
beperkte mate in staat buiten de stedelijke gebieden haar overheidstaken uit te voeren. De lokale
overheidsstructuren functioneerden vaak slecht, waardoor er ruimte ontstond voor de Taliban om
parallelle machtsstructuren op te zetten en als schaduwstaat weer over delen van Afghanistan te gaan
heersen.37
De toenemende macht en invloed van de Taliban deed de Amerikaanse president Barack
Obama in 2009 ertoe besluiten meer troepen naar Afghanistan te sturen (de zogeheten surge). Doel van
de surge was het terugdringen van de Taliban en ruimte scheppen voor de Afghaanse
veiligheidstroepen om de controle over het land over te nemen.38 Ruim drie jaar later hadden de laatste
Amerikaanse troepen die voor de surge waren ingezet Afghanistan weer verlaten.39 Hoewel de inzet van
meer troepen leidde tot tactische overwinningen op de Taliban, leek van een blijvende winst op
strategisch (politiek) niveau geen sprake. Sinds 2010 zouden er gesprekken zijn tussen verschillende
partners en de Taliban over een mogelijk kantoor voor de Taliban op neutrale grond om
vredesgesprekken te starten. In juni 2013 werd uiteindelijk een kantoor geopend in Doha, de hoofdstad
van Qatar.40 De toenmalige Afghaanse president Karzai protesteerde echter toen de Taliban hun eigen
vlag voerden en het kantoor, naar zijn zeggen, benutten als een vertegenwoordiging van een regering in
ballingschap.41 Het kantoor wordt sindsdien niet meer gebruikt, echter vertegenwoordigers van de
Taliban zijn nog altijd aanwezig in Qatar. Aan het einde van 2014, toen het merendeel van de
buitenlandse troepenmacht Afghanistan had verlaten, waren de Taliban nog steeds een belangrijke
machtsfactor en in veel delen van Afghanistan actief.42

2.3

De Taliban als organisatie: een netwerk van netwerken

Deze paragraaf zet uiteen hoe de Taliban georganiseerd zijn. Achtereenvolgens behandelt het de
organisatie als geheel, het Taliban-leiderschap in Pakistan, de schaduwstaat in (delen van) Afghanistan,
en de mate waarin Taliban-leiders controle hebben over de insurgency in Afghanistan. Maar allereerst
dient een aantal kanttekeningen geplaatst te worden.

2.3.1

Kanttekeningen

Het is moeilijk om met een grote stelligheid uitspraken te doen over de organisatiestructuur van de
Taliban. Ten eerste zijn er meerdere extremistische organisaties te onderscheiden die in meer of
december, 2007; Anand Gopal, “The battle for Afghanistan: militancy and conflict in Kandahar,” New America
Foundation, november 2010, 36, 37; Sean Maloney, “A Violent Impediment: the evolution of insurgent
operations in Kandahar province 2003–07,” Small Wars & Insurgencies 19:2 (2008): 209.
36
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mindere mate aan de Taliban zijn gelieerd. Dit zijn bijvoorbeeld Hezb-i-Islamia, de Pakistaanse
Taliban (Tehrik-e Taliban, of TTP), het Haqqani-netwerk en al-Qaida. Anne Stenersen43 observeert dat
op strategisch niveau dit weliswaar van elkaar te onderscheiden organisaties zijn, maar dat dit
onderscheid op lokaal niveau vaak moeilijk te maken is.44 Daarnaast is de wijze waarop de Taliban
georganiseerd zijn niet overal in Afghanistan hetzelfde. In de delen van het land waar de Taliban
traditioneel maar een beperkte aanwezigheid kennen (vooral het noorden) is de organisatiestructuur
kleiner en minder ontwikkeld. In de traditionele Taliban-bolwerken in het zuiden en oosten van
Afghanistan is de organisatiestructuur complexer, maar ook hier bestaan verschillen per provincie.45
Om ondanks bovenstaande kanttekeningen toch enig inzicht te verschaffen in de wijze waarop
de Taliban zijn georganiseerd, is het zinvol een onderscheid te maken tussen de Afghaanse Talibanorganisatie als geheel en het leiderschap van de Afghaanse Taliban dat zich in Pakistan bevindt. De
volgende alinea’s bespreken eerst de organisatie als geheel. Daarna wordt specifiek ingegaan op het
leiderschap van deze organisatie. Het onderzoek richt zich uitsluitend op de Afghaanse Taliban en
diens in Pakistan gezetelde leiders.
De Afghaanse Taliban (verder ‘de Taliban’) als geheel laten zich moeilijk vatten in een
organogram. De voornaamste reden hiervoor is dat de Taliban niet één netwerk van insurgents is, maar
een netwerk van netwerken. Verschillende experts bestempelen de Taliban als een hybride organisatie
waarbij enerzijds een bepaalde mate van verticale aansturing plaatsvindt, en anderzijds op het regionale
en lokale niveau Taliban-gouverneurs en -commandanten de nodige autonomie bezitten.46 Gilles
Dorronsoro, verbonden aan de Carnegie Endowment for International Peace, stelt dat dit de Taliban een
veerkrachtige organisatie maakt: voldoende gecentraliseerd om doeltreffend te zijn en tegelijkertijd
flexibel en verschillend genoeg om zich te kunnen aanpassen aan de lokale situatie.47 Afghan Analysts
Network medeoprichter Thomas Ruttig omschreef de Taliban in 2010 als volgt:
Today’s Taleban movement is dualistic in nature, both structurally and ideologically. The aspects
are interdependent: a vertical organisational structure, in the form of a centralised “shadow state”,
reflects its supra-tribal and supra-ethnic Islamist ideology, which appears to be ‘nationalistic’ –
i.e., it refers to Afghanistan as a nation – at times. At the same time, the movement is
characterised by horizontal, network like structures that reflect its strong roots in the segmented
Pashtun tribal society. The movement is a ‘network of networks’. Religious, tribal and regional
components overlap even when it comes to the organisational principles of the Taleban. (…) The
combination of vertical (religious/ideological) and horizontal (tribal) structures gives the Taleban
movement a high degree of cohesion while maintaining organisational elasticity.48
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Net als Dorronsoro en Giustozzi beschrijft Ruttig de Taliban hier als een flexibele organisatie, maar wel
een die deze fluïditeit weet te combineren met een hoge mate van sociale en ideologische cohesie. Dit
onderstreept niet alleen waarom het lastig is om over ‘de’ Taliban te spreken, maar kan ook deels
verklaren waarom de organisatie zo weerbarstig is gebleken.
Sommige experts proberen inzicht te verschaffen in de structuur van de Taliban als geheel door
verschillende organisatorische lagen te onderscheiden.49 Zo spreekt Giustozzi over vier
onderscheidende lagen.50 De eerste is de kern van de organisatie, bestaande uit zuiver ideologisch
gedreven madrassa studenten. Een tweede laag bestaat uit ‘oprechte jihadisten’51 die vooral door
xenofobie zouden worden gedreven. Een derde laag wordt gevormd door lokale bondgenoten (deels
ook gedreven door opportunisme) en ten slotte een vierde laag van mensen die tegen financiële
compensatie de wapens opnemen (huurlingen).52 Thruelsen onderscheidt drie lagen. Aan de top
bevinden zich de leiderschapsraad, de schaduwgouverneurs en de oude generatie Taliban-strijders.
Daaronder zouden zich fulltime strijders en Taliban-sympathisanten bevinden. De derde en laatste laag
zou bestaan uit minder gecommitteerde lokale steunverleners.53
Deze inzichten zijn een waardevolle aanvulling op het ‘netwerk van netwerken’ predicaat van
Ruttig. Ze onderstrepen dat er ondanks de organisatorische complexiteit van de Taliban toch een
globaal onderscheid gemaakt kan worden tussen leiderschap, strijders en gecommitteerde aanhangers
en een vaak ambivalente lokale bevolking. Dat maakt de Taliban als geheel niet alleen grijpbaarder,
maar het biedt ook een verdere rechtvaardiging van de methodologische keuze om het onderzoek op
het leiderschap te richten.

2.3.2

Het leiderschap in Pakistan

Na de val van het Taliban-regime eind 2001, hergroepeerde het leiderschap zich over de grens in
Pakistan. De eerste bijeenkomst van een nieuw geconstitueerd leiderschap vond plaats in maart 2003. 54
In juni van dat jaar liet een Taliban-woordvoerder weten dat een tienledige leiderschapsraad (Rahbari
Shura) was opgericht.55 Deze raad zou bestaan uit voormalige leden van de Taliban-regering. In het
najaar van 2006 zou Mullah Omar een nieuwe leiderschapsraad hebben benoemd, bestaande uit 12
leden en drie adviseurs.56.
In mei 2008 brachten de Taliban een artikel naar buiten waarin de organisatiestructuur uiteen
werd gezet. Volgens dit artikel, dat niet online in het Engels is terug te vinden maar dat door Stenersen
wordt gebruikt in haar analyse in 2010, staat Omar aan het hoofd van de organisatie, is Mullah Barader
49
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zijn plaatsvervanger (Barader werd in 2010 in Pakistan gearresteerd en in september 2013 weer
vrijgelaten, zijn huidige positie is op dit moment onduidelijk) en bestaat er een 19 man sterke militaire
shura en een 15 koppige wetgevende shura.

57

Daarnaast zouden er nog tien commissies bestaan

waaronder een militaire commissie, een commissie voor religieuze zaken, een commissie voor politieke
aangelegenheden, een commissie voor cultuur en informatie, een commissie voor binnenlandse zaken,
een commissie voor gevangenen en vluchtelingen, een commissie voor onderwijs en een commissie
voor rekrutering.58 Andere commissies waaraan op de huidige website wordt gerefereerd zijn een
commissie voor media, voor gezondheid en voor zaken aangaande non-gouvernementele organisaties
(NGOs).59 Onder de leiderschapsraad zouden vier andere shuras vallen die ieder verantwoordelijkheid
dragen voor bepaalde regio’s van Afghanistan (Figuur 1).60 Deze laatstgenoemde shura’s zouden een
andere insteek hebben en meer militair zijn opgezet dan de leiderschapsraad.61
De consensus onder experts is dat binnen de leiderschapsraad Mullah Omar nog immer de
onbetwiste leider is,62 die ook buiten de Afghaanse Taliban aanzienlijk respect geniet bij ideologisch
vergelijkbare bewegingen actief in de regio. Deze mening wordt ook door de onderzoekers
aangehangen. Echter, voor de volledigheid dient te worden opgemerkt dat de mate waarin Mullah
Omar de Taliban aanstuurt onderwerp van debat is. Sommige experts waaronder Strick van Linschoten
en Kuehn beweren dat de machtspositie van het Taliban-leiderschap is verzwakt door het uitschakelen
van verschillende leiders door militair optreden van de Westerse coalitie en de opkomst van een
nieuwe radicalere generatie Taliban-strijders. Deze strijders zouden een eigen agenda volgen en in
mindere mate de lijn van het oorspronkelijke leiderschap volgen.63 Het argument dat Mullah Omar een
dusdanig ‘high value target’ is die daardoor weinig fysieke bewegingsruimte heeft en zich minder kan
doen gelden binnen het leiderschap, zou deze visie versterken. Mullah Omar zou hierdoor meer een
symbolisch en religieus gerespecteerd figuur zijn die in mindere mate belast zou zijn met de algehele
aansturing van de beweging.
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Figuur 1: Organogram van het Taliban-leiderschap
Dit organogram is gebaseerd op een overzicht van Bill Roggio in de Long War Journal uit 2010.64 Dit
organogram moet daarom als indicatief voor de organisatiestructuur van het Taliban-leiderschap
worden gezien en niet als accurate weerspiegeling van de organisatie anno 2015. Zo zou de Miram
Shah Shura tegenwoordig minder relevant zijn vanwege Pakistaanse militaire operaties in Noord
Waziristan. Ook zouden niet alle shura’s dezelfde mate van invloed hebben, waarbij de Gerdi Jangal
Shura minder invloed zou hebben dan de Quetta en Peshawar Shura’s.65

2.3.3

De Taliban-schaduwstaat in Afghanistan

Behalve een gewapende strijd tegen de Afghaanse regering in Kabul en de buitenlandse troepen die hen
ondersteunen, hebben de Taliban een schaduwstaat opgericht die parallel aan de Afghaanse staat
functioneert. Op plekken waar de Afghaanse regering niet of nauwelijks aanwezig is, is deze
schaduwstaat zelfs de enige functionerende ‘overheidsstructuur’. De schaduwstaat van de Taliban is op
de eerste plaats bedoeld om het gezag van de regering in Kabul te ondermijnen en militaire weerstand
te bieden. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de parallelle structuren het rechtssysteem dat de
Taliban exploiteren. In een land waar het officiële rechtssysteem op zijn best traag en ingewikkeld is, en
op zijn slechts simpelweg corrupt, steekt de snelle en efficiënte rechtspraak van de Taliban schril af. 66
Door het zorgen voor een snelle oplossing bij conflicten onder burgers, verwerven de Taliban steun
onder de bevolking.
Naast rechtspraak dragen de Taliban ook zorg voor de uitvoering van rechterlijke beslissingen
(door middel van deurwaarders), bewaren ze de openbare orde (politiefuncties) en heffen ze
belasting.67 Binnen de schaduwstaatstructuur spelen de provinciale gouverneurs van de Taliban een
belangrijke rol. Deze gouverneurs moeten de activiteiten van de Taliban in hun provincie overzien,
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communiceren met de relevante shura in Pakistan, conflicten tussen verschillende Talibancommandanten in de regio beslechten en contacten onderhouden met andere actoren in de regio
(zoals NGO’s).68 Deze gouverneurs lijken zowel militair als politiek gezien een zekere mate van
autonomie te bezitten. Wel lijkt het er op dat de gouverneurs contact hebben met het leiderschap in
Pakistan, wat tenminste wijst op de intentie van het leiderschap om ook op regionaal niveau controle
uit te oefenen.69

2.3.4

Gezag van het Taliban-leiderschap

In aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2009 riepen de Taliban de bevolking op niet te gaan
stemmen. Gedreigd werd met bijvoorbeeld het afhakken van vingers waar inkt op te vinden was.70 De
dag van de verkiezingen, 20 augustus 2009, was volgens de AIHRC (Afghanistan Independent Human
Rights Comission) en UNAMA (United Nations Assistance Mission Afghanistan) de meest gewelddadige
dag sinds de start van het conflict.71 De regering bleek niet in staat de veiligheid van de burgers te
garanderen. Daarbij was de opkomst extreem laag, wat afbreuk deed aan de legitimiteit van de Karzairegering. De verstoring van de verkiezingen als voorgesteld door de Taliban was succesvol. Dit
voorbeeld illustreert de cruciale vraag of en in welke mate het leiderschap controle uitoefent over de
organisatie in Afghanistan.
Sommige experts beweren dat het centrale leiderschap ook op lokaal niveau beleid kan
vormen. Zo wijst Mohammed Elias er op dat gouverneurs, of zelfs lokale commandanten, in opdracht
van het leiderschap in Pakistan gewisseld worden.72 Ook sommige financiële zaken en militaire
promoties op districtsniveau zouden in Pakistan besloten worden.73 Het hierboven genoemde
voorbeeld van het verstoren van de verkiezingen past ook binnen deze visie. Daarentegen zijn er ook
experts die stellen dat het leiderschap slechts instructies op strategisch niveau uitgeeft en dat de ‘lokale
Taliban’ hieraan vervolgens eigenstandig invulling geven.74
Sinds 2006 geeft het leiderschap een gedragscode uit, de zogenaamde Layeha, waarin uiteen is
gezet op welke wijze de Taliban-troepen dienen te handelen in een gewapend conflict, ten opzichte van
elkaar, de burgerbevolking en de vijand (waarmee wordt gedoeld op de Afghaanse staat, Afghanen die
de staat ondersteunen en de buitenlandse troepen).75 Volgens Afghanistan analist Kate Clark lagen drie
overwegingen ten grondslag aan de beslissing om de Layeha in te voeren. De eerste was het inperken
van problematisch gedrag van sommige Taliban-commandanten. Ten tweede het onderstrepen van de
beweging als voorvechter van veiligheid en justitie en ten derde de noodzaak tot het regelen van
68
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praktische zaken vanwege de groeiende hoeveelheid territorium onder controle van de Taliban. 76 Sinds
de eerste uitgave in 2006 is het document verschillende keren herzien. Zo bestaat de versie uit 2006 uit
slechts 30 punten77, waar de versie uit 2009 is uitgebreid naar 67 aanwijzingen.78
De mate waarin de Layeha wordt verspreid en de wijze waarop de Taliban-commandanten en
soldaten zich schikken naar de opgenomen voorschriften zou per gebied verschillen.79 Volgens Johnson
en DuPee had de meest recente versie van de Layeha (2010) vooral tot doel discipline binnen de
Taliban te behouden en de organisatie te consolideren in voorbereiding op een toekomstige
terugtrekking van buitenlandse troepen.80 Ook stellen zij dat de meest recente versie van de
gedragscode duidt op de problemen die het Taliban-leiderschap heeft om troepen op district en
provincie niveau te coördineren vanuit Pakistan.81 De Layeha zou derhalve geïnterpreteerd kunnen
worden als een poging om verminderde controle weer te herstellen. Een andere verklaring kan zijn dat
het gebied onder controle van de Taliban groeit en dat de Layeha niet een manier is om controle te
herstellen, maar eerder om controle te vestigen.
Giustozzi stelt juist dat het feit dat de Layeha en aanwijzingen ook door de lokale Taliban (tot
op zekere hoogte) gerespecteerd en gevolgd worden, een indicatie kan zijn van de invloed van het
leiderschap.82 Stenersen merkt terecht op dat de Taliban dermate divers zijn dat er niet een enkele,
correcte, wijze bestaat om hen te karakteriseren. In sommige gebieden zal de invloed van het
leiderschap groter zijn dan in andere gebieden, aldus Stenersen.83 De kanttekeningen bij de autoriteit
van de leiderschapsraad en Mullah Omar onderstrepen de noodzaak kritisch te blijven wat betreft de
voorspellende waarde van de communicatie-uitingen van het leiderschap van de Taliban.

2.4

Ideologie, doelstellingen en grand strategy van de Taliban

Naast de organisatiestructuur is de ideologie van de Taliban evenmin eenvoudig te duiden. Giustozzi
stelt dat de ideologische overtuiging van de hedendaagse Taliban in essentie al twee decennia
onveranderd is gebleven.84 Hij omschrijft deze overtuiging als een mengeling tussen een zeer
conservatieve islam en de doctrines van de zogenaamde Deobandi beweging, een fundamentalistische
stroming binnen de Soennitische islam.85 Ook Ruttig en Johnson omschrijven de Taliban als een
fundamentalistisch islamitische beweging en als een organisatie die bovenal gericht is op het vestigen
van haar gezag binnen de landsgrenzen van Afghanistan.86
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Andere experts beargumenteren echter dat de Taliban een proces van ideologische verandering
heeft ondergaan.87 Zij stellen dat de Taliban meer nadruk is gaan leggen op een ‘universele’ islamitische
identiteit en niet langer enkel geïnteresseerd is in de situatie in Afghanistan. Deze ontwikkeling zou zijn
ingegeven door de invloed van een jongere generatie strijders die sterker geïnspireerd is door een
jihadistisch gedachtegoed waar ook organisaties als al-Qaida zich op baseren.88 Ter illustratie, waar het
gevestigde, ‘oude’, leiderschap van de Taliban spreekt van foreign invaders, geven jongere strijders de
voorkeur aan de term infidel crusaders.89
De politieke doelstellingen van het Taliban-leiderschap hangen nauw samen met de brede
ideologische grondslag van de organisatie. Op de eerste plaats is de organisatie gecommitteerd aan de
vestiging van een regering gebaseerd op een fundamentalistische interpretatie van de islam. Ten tweede
streven de Taliban het vertrek van alle buitenlandse troepen na.90 Het leiderschap is het echter niet eens
over de vraag hoe deze doelstellingen te bereiken.91 Hoewel sommige Taliban-leiders de voorkeur geven
aan de gewapende strijd, zouden anderen open staan voor het vinden van een niet-gewelddadige,
politieke, oplossing.92 Welke vorm een dergelijke oplossing zou aannemen staat niet vast. Het zou een
terugkeer kunnen behelzen naar een de-facto machtsmonopolie van de Taliban, maar wellicht is de
organisatie bereid tot samenwerking met andere partijen.93
Strategie is een moeilijk te definiëren begrip. Waar de Pruisische militair theoreticus Von
Clausewitz strategie eenvoudig omschrijft als de inzet van militaire middelen voor het doel van de
oorlog, onderscheidt Luttwak, een meer contemporaine denker, maar liefst vijf verschillende niveaus
van strategie.94 Luttwaks complexere benadering van strategie heeft het voordeel dat het inzichtelijk
maakt dat de Taliban niet alleen militaire middelen inzetten. Het hoogste strategische niveau dat
Luttwak onderscheidt is dat van de grand strategy; hier worden alle machtsmiddelen die een strijdende
partij tot zijn beschikking heeft ingezet om de overkoepelende politieke doelen te behalen.95 Toegepast
op de Taliban wordt duidelijk dat er twee pijlers zijn te onderscheiden binnen de grand strategy van
deze organisatie. Dit zijn de inzet van een militaire campagne om terrein en politieke macht te
veroveren en het gebruik van diplomatie en propaganda om (internationaal) steun en legitimiteit te
verwerven.
Aan de militaire dimensie van de grand strategy van de Taliban wordt invulling gegeven door
middel van guerrilla-oorlogvoering. Deze militaire tactiek kenmerkt zich door zogeheten hit-and-run
acties, het gebruik van IED’s en zelfmoordaanslagen die de aanvankelijk militair sterkere tegenstander
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uitputten zonder dat deze de mogelijkheid krijgt om zijn overwicht in een beslissend treffen te
benutten. In afgelegen en moeilijk bereikbare gebieden waar de macht van de centrale regering het
zwakst is, beginnen de guerrilla’s met het vestigen van hun gezag. Indien succesvol krijgen zij zo steeds
meer terrein, manschappen, wapens en andere middelen tot hun beschikking en zijn ze steeds beter in
staat om de macht van de centrale overheid te bestrijden.96
Dat de Taliban zich van guerrillaoorlogvoering bedienen wordt uit een aantal observaties
duidelijk. Ten eerste kenmerkt hun militaire campagne zich door aanvallen en aanslagen op ISAFtroepen, de Afghan National Security Forces (ANSF), politici en overheidsfunctionarissen.97 Anderzijds
plegen de Taliban-aanslagen in grote bevolkingscentra zoals Kabul. Deze guerrillastrijd heeft tot doel
de Afghaanse staat te ondermijnen en de burgerbevolking door intimidatie tot onpartijdigheid te
dwingen. In het zo gecreëerde machtsvacuüm bouwen de Taliban aan hun eigen, parallelle,
overheidsstructuren. Zo wordt een schaduwstaat opgezet die, bijvoorbeeld wat betreft de uitoefening
van rechterlijke macht, vaak efficiënter en minder corrupt is dan de officiële Afghaanse overheid. 98
Deze schaduwstaat weet op die manier een zekere mate van respect en goedkeuring van de lokale
bevolking af te dwingen.99
De tweede pijler van de grand strategy van de Taliban wordt gevormd door pogingen om door
middel van propaganda en diplomatie zowel binnen als buiten Afghanistan steun te verwerven en
invloed uit te oefenen op de politieke besluitvorming van het regime in Kabul en diens NAVObondgenoten. Zo openden de Taliban in juni 2013 in Qatar een soortement ambassade, naar eigen
zeggen, om hun relatie met de buitenwereld te verbeteren.100 Door middel van propagandistisch
vormgegeven communicatie-uitingen gericht aan verschillende publieken proberen de Taliban
aanhangers en legitimiteit te verkrijgen. Dergelijke steun kan een grote invloed hebben op de
effectiviteit van het optreden van niet-statelijke actoren zoals de Taliban.101 In de volgende paragrafen
wordt uitvoeriger ingegaan op wat deze communicatie-uitingen precies behelzen.

2.5

Taliban-communicatie: vorm, inhoud, doelgroep en strategisch narratief

In dit rapport wordt communicatie gedefinieerd als het proces van het delen van ideeën, gevoelens,
gedachten en berichten met anderen.102 Praktische voorbeelden van communicatie zijn het geven of
uitwisselen van informatie door middel van spreken, schrijven of het gebruik van een ander medium
zoals televisie of internet. Naast dit neutrale begrip staat de term propaganda, waarbij het gaat om vaak
didactisch bedoelde communicatie waarvan het doel overreding is in plaats van het verspreiden van
96
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objectieve informatie.103 Propaganda kan tot doel hebben een bepaald vijandsbeeld te creëren en zo het
gebruik van geweld te legitimeren. Anderzijds kan propaganda ook inzicht bieden in de doelstellingen
die de communicerende partij nastreeft.
Het eerste concept maakt het mogelijk om communicatie-uitingen van de Taliban te
identificeren. Aan de hand van het tweede concept kan duidelijk gemaakt worden of het hier om
simpele verslaglegging van gebeurtenissen gaat of dat de communicatie-uitingen bewust worden
ingezet om de doelstellingen van de Taliban na te streven. Dit rapport is met name geïnteresseerd in
communicatie-uitingen die inzichten verschaffen in de doelstellingen, ideologie en strategie van de
Taliban. Het concept ‘strategisch narratief’ is een nuttig hulpmiddel om de standpunten van de Taliban
ten aanzien van deze onderwerpen te verhelderen. Lawrence Freedman definieert strategische
narratieven als overtuigende verhalen die gebeurtenissen op een bepaalde wijze presenteren en
verklaren.104 Op basis van de communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap hebben de auteurs
vier verschillende strategische narratieven weten te onderscheiden.
Het eerste heeft een sterke nationalistische toon. De communicatie-uitingen van de Taliban
staan vol met verwijzingen naar Afghanistan als natie, en de Afghanen als één volk.105 Zo benadrukken
de Taliban volgens Johnson geregeld de lange geschiedenis van Afghanen die het hebben opgenomen
tegen buitenlandse indringers en worden Taliban-strijders gepresenteerd als nationale helden die in
deze traditie passen.106 Ook Mullah Omar spreekt in communicatie-uitingen geregeld over
‘Afghanistan’ en ‘de Afghanen’, duidelijke elementen van een boodschap van nationale eenheid. In een
verklaring van 2 oktober 2014 stelt hij: ‘Since the invaders have faced defeat, therefore, they are bent on
flaring up various differences among the Afghan people, based on faction, ethnicity, geography and
religion. Thus, they want to take revenge on the Afghans for the defeat. Our sagacious people and
Mujahideen should try to foil this conspiracy of the enemy by maintaining their unity and utterly
desist from actions posing harm to the unity of the Afghan Muslim people.’ 107
Het tweede narratief is religieus van aard. De Taliban presenteren zichzelf als ‘Mujahideen’;
moslims verwikkelt in een gewapende strijd (‘jihad’) tegen ongelovige indringers en hun marionetten
in Kabul.108 Westerse strijdkrachten worden niet alleen neergezet als buitenlandse overheersers maar
ook als ‘kruisvaarders’ verwikkeld in een oorlog tegen de islam.109 Een nauw hieraan gelieerd derde
narratief, is dat de Taliban zich naar de internationale moslimgemeenschap toe presenteren als
oprechte moslims die een front vormen in de wereldwijde oorlog die ongelovigen hebben ontketend
tegen de islam. Het doel van dit narratief is met name om steun, legitimiteit en fondsen te verwerven
onder de wereldwijde gemeenschap van gelovigen. Een vierde narratief is dat de huidige regering
corrupt, incompetent en illegitiem is. Benadrukt wordt dat onder de huidige regering, burgers niet
beschermd worden.
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Naast verschillende strategische narratieven zijn er verschillende doelgroepen te onderscheiden
waarmee de Taliban communiceren. Veruit de meeste Taliban-communicatie is gericht aan de
Afghaanse bevolking, waaronder zowel aanhangers en neutrale partijen als tegenstanders. Onder deze
laatste categorie vallen met name de Afghaanse regering en diens aanhangers. Deze doelgroep wordt
bereikt via verschillende communicatiemiddelen, variërend van cassettebandjes, pamfletten,
radioberichten, dreigbrieven, liederen en preken van geestelijken tot digitale gegevensdragers, smsberichten en het internet.110 Dat er frequent voor ‘ouderwetse’ communicatiemiddelen zoals liederen,
radio en preken een belangrijke rol is weggelegd, hangt samen met het gegeven dat delen van de
Afghaanse bevolking analfabeet zijn en geen toegang hebben tot internet of televisie.111
Naast de lokale bevolking richten de Taliban zich tot de bredere moslimgemeenschap buiten
Afghanistan.112 Deze bredere internationale moslimgemeenschap wordt vooral aangesproken met het
doel om de strijd van de Taliban als onderdeel van een wereldwijde oorlog tegen de islam te
presenteren en om (financiële) steun te verwerven.113 Deze doelgroep wordt voornamelijk benaderd via
de website (die bijvoorbeeld ook in het Arabisch wordt vertaald) en andere digitale media zoals emails. Ook worden er in verschillende talen magazines uitgebracht (veelal online). Het maandelijks
uitgebrachte, Arabische, Al-Somood bijvoorbeeld bevat artikelen, politieke analyses, nieuwsverslagen,
statistieken over het verloop van de strijd en een aparte sectie waarin gevallen strijders worden
geëerd.114
De derde doelgroep van Taliban-communicatie-uitingen zijn Westerse landen, met name de
Verenigde Staten en andere NAVO-partners die deelnamen aan de interventie in Afghanistan. Aan de
NAVO-landen proberen de Taliban duidelijk te maken dat hun inspanningen geen vruchten zullen
afwerpen en dat ze het beste Afghanistan kunnen verlaten. Op de website in het Engels wordt
bijvoorbeeld gerefereerd aan de Westerse bevolking die hun belastinggeld laten spenderen door hun
overheden aan een oorlog die niet gewonnen kan worden.115

2.6

Conclusie

De hierboven geschetste complexiteit heeft een aantal consequenties voor de uitspraken die in dit
rapport gedaan worden over de communicatie en het handelen van de Taliban. Met betrekking tot de
communicatie is ervoor gekozen om het onderzoek toe te spitsen op het Taliban-leiderschap. Dit is in
het licht van de nadruk van dit onderzoek op de strategie en doelstellingen van de Taliban en de visie
van de organisatie op een aantal brede politieke thema’s, een voor de hand liggende keuze. Daarnaast
lijkt het Taliban-leiderschap het enige onderdeel van de organisatie aan wie, met enige voorzichtigheid,
bepaalde Engelstalige communicatie-uitingen toegeschreven kunnen worden. Van het leiderschap kan
met enige zekerheid worden vastgesteld dat zij communiceren (in het Engels) op de Shahamat-website.
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Hierdoor is tot op zekere hoogte te achterhalen wat er gecommuniceerd is. Bij uitingen van lokale
Taliban-strijders is dit vele malen lastiger en zou veldwerk ter plaatse vereist zijn.
Het feit dat het leiderschap van de Taliban een zogenaamde safe haven heeft in Pakistan kan als
cruciaal worden gezien voor het overleven van de beweging. Echter dit heeft ook verschillende
complicaties met zich meegebracht, waaronder de vraag in hoeverre dit leiderschap in staat is de
activiteiten in Afghanistan te sturen en controleren. Door middel van een alternatieve structuur,
waarbij regionale gouverneurs, regionale shura’s en commandanten zowel politiek als militair een
zekere vorm van autonomie lijken te hebben, lijkt contact te worden onderhouden met de
leiderschapsraad.
Zoals gezegd zijn de meningen van verschillende experts over de mate waarin het leiderschap
in staat is de insurgency te sturen verdeeld. In dit rapport gaan we er van uit dat zelfs als de rol van het
leiderschap beperkt is tot het uitvaardigen van strategische richtlijnen, het nog immer valide is het
onderzoek op dit onderdeel van de Taliban-organisatie te richten. Dit rapport wil immers weten of
communicatie-uitingen inzicht kunnen bieden in de positie van de Taliban ten aanzien van brede
strategische en ideologische thema’s. De kanttekeningen die bij de autoriteit van de leiderschapsraad en
Mullah Omar worden geplaatst onderstrepen vooral de noodzaak om kritisch te blijven wat betreft de
voorspellende waarde van deze uitingen.

37

juni 2015

Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban

Hoofdstuk 3: De Taliban tussen woord en daad
3.1

Inleiding

Dit hoofdstuk vergelijkt de communicatie van de Taliban met het werkelijk handelen van de
organisatie. Deze analyse richt zich op de vier eerder genoemde thema’s: de relatie tussen de Taliban en
al-Qaida, Taliban en onderwijs, Taliban en onderhandelingen met Kabul en tot slot de houding van de
Taliban met betrekking tot burgerslachtoffers. Ieder thema wordt geïntroduceerd door een korte
bespreking van de belangrijkste ontwikkelingen tussen 2001 en 2011 en is hoofdzakelijk gebaseerd op
een literatuurstudie. Aan de hand van sleutelmomenten worden belangrijke gebeurtenissen en de
reactie van het Taliban-leiderschap daarop, uitgelicht. Daarna volgen de resultaten van het empirisch
onderzoek: wat zeggen de Taliban over het onderwerp gedurende de onderzoeksperiode 11 juni 201128 december 2014?
Om deze vraag te beantwoorden zijn alle 180 berichten die de empirische basis van dit
onderzoek vormen handmatig doorgenomen. Vervolgens is aan de hand van verschillende bronnen
(gegevens uit de Global Terrorism Database, lokale en internationale media berichten,
overheidsrapporten en interviews met experts) besproken hoe de Taliban in de praktijk handelden ten
aanzien van deze vier thema’s. Dit maakte het vervolgens mogelijk om de hoofdvraag van dit
onderzoek te beantwoorden; in hoeverre komen woord en daad met elkaar overeen en kunnen op basis
van de communicatie-uitingen van de Taliban uitspraken worden gedaan over de toekomstige positie
en het toekomstig handelen van de Taliban.

3.2

De Taliban en de relatie met al-Qaida (1996 – 2011)

In het voorjaar van 1996 verruilde Osama bin Laden noodgedwongen zijn schuilplaats in Soedan voor
Afghanistan, het land waar hij gedurende de strijd tegen de Sovjet-Unie jarenlang verbleef. De Taliban
waren op dat moment verwikkeld in een strijd om controle over Afghanistan. In eerste instantie
verbleef Bin Laden in een deel van Afghanistan waar de Taliban nog niet de dienst uitmaakten. 116 Toen
de Taliban in het najaar van 1996 Kabul innamen, en daarmee Afghanistan grotendeels onder controle
kregen, werden Bin Laden en zijn organisatie al-Qaida feitelijk de gasten van het nieuwe regime. Dit
betekende echter niet dat de twee organisaties zondermeer op vriendschappelijke voet met elkaar
stonden.
In de tweede helft van de jaren negentig was de relatie tussen beide organisaties eerder te
duiden als ingewikkeld en gespannen. Ze waren weinig met elkaar vertrouwd en bovendien voerde Bin
Laden een geheel eigen agenda.117 Zo verklaarde hij in 1996 samen met zijn rechterhand Ayman alZawahiri de oorlog aan de Verenigde Staten in een fatwa, getiteld de Declaration of War against the
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Americans Occupying the Land of the Two Holy Places.118 De internationale agenda van Bin Laden
contrasteerde met de voornamelijk binnenlandse aspiraties van de Taliban. Volgens Strick van
Linschoten en Kuehn ontstond hierover onenigheid binnen het Taliban-leiderschap, waarbij een deel
al-Qaida als obstakel zag in het streven naar internationale erkenning.119 Toen al-Qaida in 1998
gelijktijdig aanslagen pleegde op twee Amerikaanse ambassades in Afrika (Dar es Salaam en Nairobi)
voerden de Verenigde Staten de druk op de Taliban op om Bin Laden uit te leveren.120 De Taliban
gaven aan deze en latere verzoeken geen gehoor.
In een toespraak aan het Amerikaanse volk, een dag na de aanslagen van 11 september 2001,
gaf president Bush te kennen dat de Verenigde Staten geen onderscheid zouden maken tussen de
terroristen en zij die hen onderdak hadden geboden.121 Niet veel later gaf hij de Taliban een ultimatum:
lever Bin Laden en zijn handlangers uit of ‘deel in hun lot.’122 Volgens Strick van Linschoten en Kuehn
brak na de aanslagen opnieuw onenigheid uit binnen de Taliban over Bin Laden. Een significant deel
van het leiderschap uitte zijn woede over de manier waarop Bin Laden de gastvrijheid van de Taliban
had misbruikt.123 Een rapport uit 2012, gebaseerd op interviews met een aantal hoge (maar voormalige)
Taliban-kopstukken, bevestigt dit beeld. De geïnterviewde ex-leden deelden allen de mening dat de
Taliban zich nooit met al-Qaida hadden moeten inlaten.124
In 2001 besloten de Taliban echter niet tegemoet te komen aan de Amerikaanse eis. Het is
lastig om met zekerheid te bepalen waarom het leiderschap besloot Bin Laden in bescherming te
nemen. Mogelijke verklaringen zijn een religieus of cultureel ingegeven plichtsgevoel aangaande
gastvrijheid, angst de steun van de internationale moslimgemeenschap te verliezen, wellicht ook een
onderschatting van de mogelijke Amerikaanse reactie, of een combinatie van deze factoren.125 De
Taliban stelden zich uiteindelijk op het standpunt dat er geen bewijs was dat al-Qaida verantwoordelijk
was voor de aanslagen op Washington en New York.126 Met deze weigering in te gaan op de
Amerikaanse eisen tekenden de Taliban, achteraf gezien, voor het einde van het Islamitisch Emiraat
Afghanistan. Nog voor het einde van 2001 kwam hun regime ten val.
Gezien de gesloten aard van bewegingen zoals de Taliban en al-Qaida, is het lastig om met een
grote mate van zekerheid uitspraken te doen over de relatie tussen beide. Hoewel al-Qaida nog steeds
actief is, heeft de organisatie sinds 2001 de nodige tegenslagen te verwerken gekregen. Veel van de
leiders, inclusief Bin Laden zelf, zijn de afgelopen jaren door de Amerikanen uitgeschakeld.127 In een
interview in 2010 schatte de toenmalige CIA directeur Leon Panetta het aantal al-Qaida strijders op
Afghaans grondgebied tussen de 50 en 100.128
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Sommige experts zijn sceptisch over de mate waarin de twee organisaties met elkaar zijn
verbonden. Strick van Linschoten en Kuehn stellen bijvoorbeeld dat de mate van vervlechting tussen
al-Qaida en de Taliban niet overschat moet worden. Op individueel niveau bestaan er volgens hen
jarenlange banden en beide organisaties hebben in de Verenigde Staten een gemeenschappelijke
vijand.129 Maar de twee organisaties zouden fundamenteel verschillende doelstellingen hebben; de
Taliban zijn gericht op Afghanistan zelf terwijl al-Qaida wereldwijde doelen nastreeft. Na de dood van
Bin Laden publiceerden de Taliban een eulogie waarin zij hem prezen, maar lieten daarbij enige
verwijzing naar 11 september en de relatie tussen beide organisaties achterwege.130 Sleutelmoment 1 zal
dieper ingaan op de reactie van het Taliban-leiderschap op de dood van Osama Bin Laden.

3.2.1

Wat zegt het Taliban-leiderschap over de relatie met al-Qaida? (2011 – 2014)

Het Taliban-leiderschap maakt maar zelden gewag van de relatie met al-Qaida. Van de in totaal 180
geanalyseerde berichten en interviews op de Taliban-website zijn er slechts acht die betrekking hebben
op dit thema (Figuur 1). Geen van deze berichten gaat uitgebreid in op de relatie tussen de twee
organisaties, sterker nog de naam al-Qaida valt maar één keer en is afkomstig van de vraag van een
journalist,131 niet de Taliban zelf. De acht berichten (zeven verklaringen en één interview) zijn
inhoudelijk in twee categorieën te verdelen. De eerste is het ontkennen van enig verband tussen
terrorisme en Afghanistan of de Taliban, dan wel het noemen van alternatieve redenen waarom de
Verenigde Staten Afghanistan binnen zijn gevallen. De tweede categorie bestaat uit verklaringen waarin
de Taliban uitspraken doen over de toekomst van Afghanistan, waarin zij de positie van ‘derden’ op
Afghaans grondgebied toelichten. Deze komen hieronder achtereenvolgens aan de orde.
De eerste verklaring over de relatie tussen al-Qaida en de Taliban tijdens de onderzochte
periode publiceren de Taliban op de vooravond van de tiende ‘verjaardag’ van 11 september. De
Taliban beweren hierin dat de Amerikaanse ‘koloniale heersers’ de natuurlijke hulpbronnen van
Afghanistan ‘opslurpen’ onder het mom van de strijd tegen het terrorisme.132 Eerder in de verklaring
stellen de Taliban dat 11 september een daad was waarin de Afghanen ‘op geen enkele wijze een rol
speelden.’133 De volgende relevante verklaring stamt uit september 2012, waarin de Taliban de
verovering van Kabul in 1996 memoreren. Gesteld wordt dat de Verenigde Staten ‘physically violated
our sanctum in the year 2001 under various excuses.’134 Dit kan gelezen worden als een impliciete
ontkenning dat de Taliban iets te maken hadden met de aanslagen van 11 september en in het
verlengde hiervan dus ook niet met al-Qaida. Twee verklaringen uit 2013 presenteren soortgelijke
teksten: ‘(o)ur history proves that problems have not been created for other nations from our soil’ en
‘(t)aking away security from the Afghan nation under guise of September incident [sic].’135 Wederom
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geen expliciete verwijzing naar al-Qaida of de relatie van de Taliban met hen, maar opnieuw een
impliciete ontkenning van enig verband of verantwoordelijkheid.
De tweede categorie verklaringen met betrekking tot al-Qaida geeft een beeld van de visie van
de Taliban op de toekomst van Afghanistan. In vier verklaringen zijn feitelijk variaties op de volgende
zinsnede terug te vinden: het Islamitisch Emiraat Afghanistan zal niet toestaan dat Afghaans
grondgebied gebruikt wordt om de veiligheid van andere landen in gevaar te brengen. Zo stelden de
Taliban aan de vooravond van de NAVO-top in Wales in 2014: ‘(w)e will never allow anyone to use
Afghan soil to harm another nation.’136 In een verklaring ter gelegenheid van de opening van het
Taliban-kantoor in Qatar in 2013 brachten ze een vergelijkbare boodschap naar voren: ‘[t]he Islamic
Emirate does not wish to harm other countries from its soil and neither will it allow others use Afghan
soil [sic] to pose a threat to the security of other nations!’137 Ondanks dat al-Qaida in geen van de
verklaringen bij naam genoemd wordt, bevatten deze passages een impliciete verwijzing naar een
verleden waarin de Taliban schijnbaar wel toestonden dat Afghaans grondgebied voor dit doel werd
gebruikt.

Figuur 1. Verklaringen en Interviews: de relatie tussen de Taliban en al-Qaida

3.2.2

Sleutelmoment 1:
Het Taliban-leiderschap spreekt zich uit over de dood van Osama Bin Laden

Operatie Neptune Spear, uitgevoerd door Amerikaanse elitetroepen, maakte op 2 mei 2011 een einde
aan het leven van Osama bin Laden.138 Tot aan de val van de Taliban, eind 2001, had de leider van alQaida in Afghanistan onderkomen genoten. De laatste jaren voor zijn dood bracht hij door in
Abbottabad, in Pakistan. Hoewel dit sleutelmoment plaatsvond buiten de periode van het empirisch
onderzoek is het wel degelijk interessant om te kijken of en hoe de Taliban hierop reageerden in hun
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communicatie. Het was immers de gastvrijheid die de Taliban aan Bin Laden en zijn al-Qaida boden,
die de aanleiding vormde voor de Verenigde Staten om hun militaire campagne in Afghanistan te
starten.
In eerste instantie bleef een reactie van de Taliban op de bekendmaking van de dood van Bin
Laden door de Verenigde Staten uit. Het duurde meer dan een dag voordat Taliban-woordvoerder
Zabiullah Mujahid een e-mail naar journalisten stuurde waarin hij stelde dat de bewering dat Bin
Laden dood zou zijn ‘prematuur’ was.139 De Amerikanen zouden geen ‘acceptabel’ bewijs hebben
getoond om de bewering te ondersteunen.140 Een interessant detail was dat de Taliban-woordvoerder te
kennen gaf dat hun bronnen dichtbij Bin Laden het nieuws ontkend, noch bevestigd zouden hebben.141
Pas een kleine vier dagen na de aankondiging van de dood van Bin Laden, trad het Taliban-leiderschap
hierover naar buiten met een verklaring.
In deze verklaring sprak het leiderschap van een ‘grote tragedie’ en sprak het zijn ‘diepe
condoleances’ uit, gericht aan de familie van Bin Laden, zijn volgelingen en de gehele islamitische
geloofsgemeenschap.142 De verklaring roemde verder de rol van Bin Laden in de strijd tegen de Sovjets,
zijn steun aan moslims wereldwijd en zijn bijdrage als strijder tegen ‘christelijke en joodse agressie’ in
de islamitische wereld.143 Mogelijk optimisme in het Westen dat de dood van Bin Laden de moraal van
Taliban-strijders in Afghanistan zou verzwakken, was een vergissing, stelde het Taliban-leiderschap.
Het martelaarschap van ‘Sjeik Osama bin Laden’ zou juist een nieuwe impuls geven aan de Afghaanse
strijd.144 De verklaring maakt geen gewag van de aanslagen van 11 september, noch van de vroegere en
huidige relatie tussen de Taliban en al-Qaida.
In de media werd gespeculeerd over de invloed die de dood van Bin Laden mogelijk zou
kunnen hebben op de Taliban. Zo werd bericht dat sommige Taliban-leiders zich plots bereid zouden
hebben getoond om inlichtingen over het al-Qaida netwerk te delen. Dit in een poging aan te tonen dat
ze bereid zouden zijn tot onderhandelingen met de regering in Kabul.145 Taliban-woordvoerder
Zabiullah Mujahid ontkende dit.146 In de weken, maanden en jaren die volgden op Bin Ladens dood is
hier ook niets van gebleken. De Amerikaanse Generaal Petreaus speculeerde dat de dood van Bin
Laden wellicht het vermogen van de Taliban de strijd voort te zetten zou kunnen beïnvloeden en dat
het zou kunnen leiden tot een verzoening met Kabul.147 Deze redenering was gestoeld op het idee dat
de relatie tussen beide organisaties vooral gebaseerd was op een persoonlijke verstandhouding tussen
Bin Laden en Mullah Omar.148 Met de dood van Bin Laden zou het eenvoudiger zijn, zo luidde een
redenering, voor de Taliban om zich te distantiëren van al-Qaida (hetgeen een harde voorwaarde voor
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verzoening was van het Westen aan de Taliban).149 Ook van deze distantiëring is in de jaren na de dood
van Osama Bin Laden weinig concreet bewijs terug te vinden.
Bovenstaande laat zien dat het lastig is significante gevolgen van de dood van Osama Bin Laden
voor de relatie tussen al-Qaida en de Taliban te herkennen. De relatie tussen beide blijft lastig te
duiden. Aan de ene kant wordt gespeculeerd dat de Taliban zich zouden willen distantiëren. 150 Temeer
daar in deze periode de Taliban reeds frasen als ‘we zullen niet toestaan dat derden Afghaans
grondgebied gebruiken om anderen schade toe te brengen’ gebruikten.151 Aan de andere kant wordt
gespeculeerd dat het openlijk breken met al-Qaida mogelijk schadelijke gevolgen zou hebben voor de
geldstromen uit het Midden-Oosten (o.a. uit Saoedi-Arabië en Jemen).152

3.2.3

Taliban en de relatie met al-Qaida in de praktijk (2011-2014)

Het is getracht het handelen van de Taliban ten opzichte van al-Qaida in kaart te brengen aan de hand
van de bestaande literatuur over dit thema. Deze bronnen lieten zien dat er geen duidelijke consensus
bestaat over de werkelijke relatie tussen al-Qaida en de Taliban. Zo beweren Strick van Linschoten en
Kuehn in hun in 2012 gepubliceerde studie dat de betrokkenheid van al-Qaida bij de strijd van de
Taliban tegen Kabul en de Westerse troepenmacht minimaal is. Zij beargumenteren dat deze zich
beperkt tot bepaalde gebieden en subgroepen van de Taliban.153 Ook een recent rapport van het
Amerikaanse Congressional Research Center over Afghanistan (2014) wijst op een minimale
aanwezigheid van al-Qaida in Afghanistan en stelt bovendien dat de rol van al-Qaida in Afghanistan
voornamelijk van een faciliterende aard is en niet van een offensieve aard.154
In mei 2014 legde een aantal experts een getuigenis af voor het Congres van de Verenigde
Staten over de relatie tussen al-Qaida en de Afghaanse Taliban. Omdat sommige experts zelf in
politieke zin betrokken waren of waren geweest bij de missie in Afghanistan dient er rekening mee te
worden gehouden dat hun verklaringen door een politieke agenda beïnvloed konden zijn. Echter, de
uiteenlopende visies op de vermeende relatie tussen de Taliban en al-Qaida die de experts
verkondigden onderstrepen de onduidelijkheid omtrent de exacte relatie tussen de twee.155 Zo stelde
David Sedney156 dat al-Qaida nauwelijks een aanwezigheid heeft in het land met uitzondering van een
kleine groep in Nuristan (een oostelijke provincie).157 Daarentegen omschreef Thomas Joscelyn158 alQaida als een force-multiplier voor de Taliban. Al-Qaida zou bijvoorbeeld expertise leveren waardoor
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Taliban-aanslagen efficiënter en effectiever zouden worden.159 Michael Sheehan160, ten slotte, stelde dat
de Taliban nog steeds een vrijplaats zouden bieden voor al-Qaida op Afghaans grondgebied.161
Ondanks dat verschillende experts uiteenlopende meningen hebben over de huidige relatie
tussen al-Qaida en de Taliban, en dus geen uitsluitsel bieden over het werkelijk handelen van de
Taliban, laten deze bronnen wel zien dat er nog immer contacten zouden bestaan tussen de Taliban en
al-Qaida. Alleen de precieze schaal, aard en diepgang ervan kan niet worden vastgesteld.

3.2.4

Conclusie: woord versus daad - de Taliban en al-Qaida

Komt het handelen van de Taliban met betrekking tot de relatie met al-Qaida overeen met hetgeen zij
hierover communiceren? Het gegeven dat het leiderschap ontkent dat er enige link bestond tussen de
aanslagen van 11 september en Afghanistan duidt in ieder geval op een onwilligheid de vroegere relatie
met al-Qaida te erkennen. Zoals gebleken zijn Taliban-communicatie-uitingen verder niet heel
expliciet over dit onderwerp. De schaal, aard en diepgang van de (recente) relatie tussen de twee
organisaties is moeilijk vast te stellen, anders dan dat er in ieder geval nog contacten lijken te bestaan.
Omdat zowel woord als daad in nevelen zijn gehuld, is een directe beantwoording van de vraag ‘in
hoeverre komen woord en daad overeen’ niet goed mogelijk.
Indirect is het echter wel mogelijk enig uitspraak te doen over de houding van de Taliban ten
opzichte van al-Qaida. Uit hun communicatie blijkt namelijk dat zij niet direct een relatie met al-Qaida
bevestigen, maar zij ontkennen deze ook niet expliciet. Volgens Johnson, één van de geïnterviewde
experts, kan de beperkte communicatie over hun relatie met al-Qaida betrekking hebben op mogelijke
onenigheid binnen het leiderschap hierover, of simpelweg dat het geen toegevoegde waarde heeft voor
de Taliban om hierover uit te wijden.162 Volgens Semple heeft het Taliban-leiderschap te maken met
druk van verschillende kanten. Vanuit het Westen (maar bijvoorbeeld ook vanuit de regering van
Saoedi-Arabië) is er druk om de band met al-Qaida te verbreken. Ook Semple vertelde de auteurs dat
de jihadistische achterban van de Taliban al-Qaida c.s. als helden ziet. Om die reden, zo stelt hij,
zouden de Taliban hun verklaringen hierover tot een minimum beperkt houden en zouden zij ambigue
platitudes zoals ‘niet toestaan dat derden Afghaans grondgebied’ gebruiken.163
Bovenstaande wijst uit dat op basis van wat het leiderschap in het Engels communiceert op zijn
website over zijn relatie met al-Qaida, afgezet tegen het handelen, weinig harde conclusies getrokken
kunnen worden. Ook de meningen van verscheidene experts lopen te ver uiteen om concrete
uitspraken te doen over de mogelijke toekomstige opstelling van de Taliban ten aanzien van al-Qaida.
Wel valt op te merken dat het leiderschap zijn relatie met al-Qaida in zowel het verleden als in het
heden niet expliciet erkent maar ook niet ontkent. De onderzoekers kunnen slechts speculeren over
waarom het leiderschap ervoor kiest hier zwijgzaam over te zijn. Gebaseerd op de inzichten van de
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experts, lijkt de overweging van het leiderschap dat een bevestiging van contact tussen beiden, de kans
voor het Taliban-leiderschap als legitieme politieke beweging te worden beschouwd zou verkleinen,
een plausibele houding.

3.3

De Taliban en onderwijs in Afghanistan (1996 – 2011)

Toen de Taliban over Afghanistan heersten golden strenge regels omtrent onderwijs, dat een sterk
islamitisch karakter droeg. Onderwijs voor meisjes was slechts zeer beperkt toegestaan.164 Na de val van
de Taliban voerde het nieuwe regime in Kabul een vorm van staatseducatie in. Met name de seculiere
elementen in de nieuwe tekstboeken stuitten op sterke weerstand. Dit verzet was niet alleen afkomstig
van de Taliban. Ook lokale mullahs (islamitische geestelijke of leider van een moskee) en conservatieve
dorpsoudsten, met name op het platteland, gaven blijk van hun ongenoegen over het aangeboden
curriculum en gemengde klassen.165 In de periode 2001 tot 2006 nam dit ongenoegen de vorm aan van
bedreigingen en fysieke aanvallen tegen zowel scholen, leerkrachten als studenten. Hoewel de Taliban
niet alleen verantwoordelijk waren voor dit geweld (ook de hierboven genoemde partijen maakten zich
hieraan schuldig),166 speelden zij wel een prominente rol.
In de Layeha (gedragscode) uit 2006 staat expliciet de instructie opgenomen scholen (na een
waarschuwing) af te branden wanneer zij niet voldoen aan de regels zoals opgesteld door de Taliban. 167
Deze regels omvatten een verbod op het gebruik van het door Kabul goedgekeurde (seculiere)
curriculum en een verbod op het werken op scholen als leerkracht onder het huidige regime. Alleen in
een moskee of vergelijkbaar instituut mocht onderwijs worden gegeven en genoten.168 Uit de literatuur
blijkt dat het verzet van de Taliban tegen scholen niet alleen ideologisch gemotiveerd was. In sommige
gebieden waren staatsscholen de enige zichtbare manifestatie van de nieuwe Afghaanse staat en waren
om die reden een doelwit voor de Taliban.169 Geweld tegen scholen vormde, met andere woorden, een
belangrijke uiting van Taliban-verzet tegen het nieuwe regime.170 De lokale bevolking toonde echter
weinig steun voor deze gewelddadige campagne.171 Vanaf 2007 richtten de Taliban ook eigen scholen
op in gebieden onder hun controle.172
In 2007 begon een voorzichtige toenadering tussen enkele lokale Taliban-elementen en het
Afghaanse Ministerie van Onderwijs, mogelijk ingegeven door het ongenoegen van de lokale bevolking
over het geweld van de Taliban tegen scholen.173 Ook territoriale expansie van de Taliban en de
bijbehorende noodzaak zichzelf niet alleen als insurgency-groep te profileren maar als een speler die
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tevens in staat is te regeren worden als factor genoemd.174 Op een aantal plekken werd een
overeenkomst over het heropenen van scholen gesloten tussen lokale vertegenwoordigers van de
Taliban en medewerkers (eveneens op lokaal niveau) van het Ministerie van Onderwijs. De
totstandkoming van deze overeenkomsten is enigszins in nevelen gehuld. Of de Taliban zelf concessies
hebben gedaan is niet duidelijk. Het heeft er de schijn van dat in ruil voor het aanpassen van het
curriculum en inspraak bij de aanstelling van leerkrachten, de Taliban hun geweld tegen de scholen
zouden hebben beloofd te staken.175 Het leiderschap heeft in de vernieuwde Layeha van 2009 en 2010
de instructie om scholen aan te vallen verwijderd.176 Leden van de Taliban worden opgeroepen de
richtlijnen van de verschillende commissies te volgen en geen eigen beslissingen te nemen aangaande
onderwijs.177 Ondanks dat er geen specifiek verbod op acties tegen scholen in de Layeha staat, lijkt dit
wel degelijk een duidelijke verandering ten opzichte van de openlijke vijandigheid tegen onderwijs.

3.3.1

Wat zegt het Taliban-leiderschap over onderwijs (2011 – 2014)

Van de 180 onderzochte verklaringen en interviews op de Taliban-website hebben er negen op
enigerlei wijze betrekking op onderwijs (Figuur 2). Een algemene indruk is dat het Taliban-leiderschap
het totaal oneens is met het negatieve imago ten aanzien van onderwijs dat is ontstaan vanwege de
beperkte (seculiere) onderwijsmogelijkheden (met name voor meisjes en vrouwen) ten tijde van de
heerschappij van de Taliban en in de jaren daarna. Ook de latere aanvallen op scholen, leerkrachten en
studenten (al dan niet uitgevoerd door de Taliban) dragen bij aan dit imago.
Via berichten dat het juist de Taliban waren die, ten tijde van hun heerschappij, verschillende
stappen ondernamen om het onderwijs in Afghanistan weer op te zetten, lijkt dit negatieve imago te
worden aangepakt.178 De communicatie-uitingen op de Shahamat-website wekken de indruk dat ook
vandaag de dag onderwijs voor de Taliban een belangrijk thema is; onder hun leiderschap zou er
gewerkt worden aan een systeem waarbij iedere Afghaan toegang heeft tot scholing. Onderwijs, zo
wordt in de berichten benadrukt, is een religieuze verplichting en een recht. De Taliban waarschuwen
voor het onderwijs dat door de huidige regering en de internationale coalitie wordt aangeboden. Door
middel van dit seculiere onderwijs zou het Westen de Afghaanse jeugd op het verkeerde pad proberen
te brengen.179
Hoewel de Taliban onderwijs presenteren als een individueel recht, blijkt uit de verklaringen
dat er verschillende voorwaarden aan dit recht zijn verbonden. Zo dient onderwijs te worden gegeven
onder ‘islamitische’ omstandigheden. In een interview uit 2013 vertelt het hoofd van de educatiecommissie Moulvi Mohammed Iqbal, dat het curriculum, de onderwijzers, de scholen en het materiaal
goedgekeurd moeten zijn door de Taliban. De kleding van zowel de scholieren als van de onderwijzers
174

Giustozzi en Franco, “The battle for the schools,” 9.
Ibid.
176
Niaz Shah, “The Islamic Emirate of Afghanistan: A Layeha [Rules and Regulations] for Mujahidin,” Studies in
Conflict & Terrorism 35:6 (2012): 458 – 469; Thomas Johnson, “Understanding Afghan culture: analyzing the
Taliban code of conduct: reinventing the Layeha,” Naval Postgraduate School, Department of National Security
Affairs, 6 augustus 2009, Appendix II.
177
Shah, “The Islamic Emirate of Afghanistan,” 466.
178
Bijlage 3.2, nr. 4, 7, 8, 9.
179
Bijlage 3.2, nr. 6.
175

46

juni 2015

Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban

dienen in overeenstemming te zijn met Afghaanse tradities. Leerkrachten die de politieke of
ideologische ideeën volgen van Kabul en de Westerse mogendheden, worden volgens Moulvi Iqbal
nauwlettend in de gaten gehouden en bij enige overtreding ontslagen.180
Een thema dat de nodige aandacht in de verklaringen op de website krijgt is onderwijs voor
meisjes. De Taliban proberen hun reputatie op dit terrein te veranderen. Zo beweren ze dat het belang
van onderwijs voor meisjes gelijk is aan het belang van onderwijs voor jongens.181 Woordvoerder
Zabiullah Mujahid stelt in een verklaring dat ‘[t]he Islamic Emirate was neither before nor is it
currently against education for women but stresses such education only be done under an Islamic
environment and within confines of Islamic principles’.182 Onderwijs moet dus wel plaatsvinden
binnen de grenzen van islamitische principes.183 De Taliban ontkennen daarnaast iets te maken te
hebben met incidenten waarbij schoolgaande meisjes vergiftigd zouden zijn of met zuur in het gezicht
gespoten zijn. Deze misdrijven, zo beweren de verklaringen, zouden begaan zijn door het Westen en
het regime in Kabul om de Taliban in een kwaad daglicht te plaatsen.184
De Taliban proberen ook het beeld te nuanceren dat zij alleen geïnteresseerd zouden zijn in
religieus onderwijs. Taliban-woordvoerder Qari Yousef Ahmadi stelde dat in het toekomstige
Afghanistan aandacht zal zijn voor zowel ‘fundamentele religieuze doctrine’ als moderne
wetenschap.185 Daarbij ligt het zwaartepunt overigens wel bij het eerste.186 Mullah Omar zegt iets
soortgelijks in verschillende van zijn verklaringen. In één van zijn boodschappen uit 2014 stelt hij dat
de Taliban ‘believe that science, technology, humanities sciences, incorporation and dissemination of
new and positive (scientific) breakthroughs is a vital need for a strong and powerful nation to
strengthen, stabilize and enrich itself and stand on its own feet.’187 In een interview met het hoofd van
de onderwijs commissie van de Taliban stelt de voorzitter dat het curriculum onder strikt toezicht staat
van teams van geleerden die erop toezien dat het geheel in lijn is met de ‘juiste islamitische regels en
principes.’188 Verworpen wordt elk curriculum dat ‘onze religie ondermijnt en een moreel corrupte
generatie voortbrengt.’189 De verklaringen over onderwijs laten de nodige ruimte voor interpretatie.
Het is in ieder geval niet duidelijk hoe moderne educatie en streng islamitisch onderwijs zich praktisch
tot elkaar verhouden.
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Figuur 2. Verklaringen en Interviews: de Taliban en onderwijs

3.3.2

Sleutelmoment 2:
Malala Yousafzai en de aanval op een school in Peshawar door de Pakistaanse Taliban

Een uitgebreide zoektocht naar verklaringen van het Taliban-leiderschap omtrent geweld tegen
(Afghaanse) scholen leverde geen geschikte sleutelmomenten op voor dit onderdeel. Wel waren
verscheidene artikelen te vinden over de aanslag op de Pakistaanse Malala Yousafzai in 2012 en de
aanslag op een school in Peshawar in 2014. Beide aanslagen zijn echter uitgevoerd door de Pakistaanse
Taliban Tehrik-e Taliban (TTP) en niet door de Afghaanse Taliban. Omdat dit rapport zich expliciet
niet op de TTP richt, lijken deze twee voorbeelden op het eerste gezicht niet aan de selectiecriteria te
voldoen. Echter, deze paragraaf is bedoeld om de reactie van het leiderschap van de Afghaanse Taliban
op in het oog springende gebeurtenissen binnen het onderwerp onderwijs te illustreren. Vanuit deze
optiek zijn de volgende twee gebeurtenissen wel als sleutelmomenten te duiden, ook al is het in het
geval van Malala juist het uitblijven van enige reactie van de Afghaanse Taliban die opvalt.
Op 9 oktober 2012 werd Malala onderweg van school naar huis neergeschoten door een
strijder van de TTP. Malala, die naar school ging in de Pakistaanse Swat-vallei, een regio getergd door
geweld en met een sterke TTP vertegenwoordiging, sprak zich al sinds 2008 uit tegen het geweld gericht
op scholen. Daarnaast hield zij sinds 2009 anoniem een blog bij voor de BBC waarin zij haar leven
onder de Pakistaanse Taliban beschrijft. In haar schrijven uitte ze zich geregeld zeer kritisch over de
TTP, wat haar een doelwit maakte voor dreigementen van deze organisatie. In 2012 overleefde Malala
een aanslag van de TTP op haar persoon en werd ze naar het Engelse Birmingham gevlogen voor
revalidatie. De aanslag leidde tot massale steunbetuigingen voor Malala en in 2014 won zij zelfs de
Nobelprijs voor de Vrede, waardoor zij uitgroeide tot een sterk symbool vóór het recht op
meisjesonderwijs.
In de nasleep van de aanslag heeft een hooggeplaatste TTP commandant uitgelegd dat Malala
niet is aangevallen vanwege haar standpunten omtrent onderwijs, maar omdat ze een ‘lastercampagne’
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voerde tegen de Pakistaanse Taliban.190 Het is opvallend dat de Afghaanse Taliban helemaal niets van
zich hebben laten horen.191 Zoals in voorgaande alinea’s is beschreven, proberen de Afghaanse Taliban
zich voor te doen als een organisatie die het belang van onderwijs voor zowel jongens als meisjes hoog
in het vaandel hebben. De aanslag op Malala bood hen een mogelijkheid om dit standpunt kracht bij te
zetten door zich sterk uit te spreken tegen dit soort geweld. Over het uitblijven van een reactie kan
alleen gespeculeerd worden, zeker gezien de complexe relatie tussen de Afghaanse Taliban en de TTP.
Toch is het opvallend dat deze gelegenheid niet is aangegrepen, wat doet vermoeden dat het recht op
vrouwenonderwijs voor de Afghaanse Taliban wellicht niet zo belangrijk is als zij beweren.
Op 16 december 2014 voerde de TTP een aanval uit op een school voor kinderen van
Pakistaanse militairen in Peshawar. Onder de 145 doden waren 132 kinderen. Een dag na de aanslag
werd op de Shahamat-website een officiële verklaring uitgegeven door de woordvoerder Zabiullah
Mujahid. Hierin stelt hij dat de Islamic Emirate of Afghanistan het incident betreurt en rouwt met de
families van de omgekomen kinderen. ‘Het opzettelijk doden van onschuldige mensen, vrouwen en
kinderen gaat in tegen de principes van de islam en elke islamitische regering of beweging dient deze
fundamentele basis te volgen’,192 stelde de woordvoerder. Er wordt daarbij onderstreept dat de het
islamitisch emiraat Afghanistan te alle tijden het doden van kinderen en onschuldige mensen heeft
afgekeurd.193
Het is niet duidelijk waarom de Afghaanse Taliban wel op deze aanslag reageren maar niet op
die op Malala, terwijl beide gebeurtenissen tot grote internationale aandacht hebben geleid. De aanslag
op de school in Peshawar was zondermeer van een andere orde grootte wat betreft slachtoffers; wellicht
meende de Afghaanse Taliban hierdoor wel op deze gebeurtenis te moeten reageren. Opvallend is wel
dat ze in hun verklaring niet zozeer stilstaan bij geweld tegen scholen maar alleen geweld tegen
kinderen afkeuren. Zogezien mist de Afghaanse Taliban wederom een kans om een propagandaslag te
slaan en zich te profileren als een partij die zich sterk maakt voor onderwijs. Wederom doet dit
vermoeden dat wat de Afghaanse Taliban beweren over onderwijs niet overeenkomt met hun
daadwerkelijk opvattingen over dit thema.

3.3.3

Taliban en onderwijs in de praktijk (2011-2014)

Zoals gezegd is de instructie in de Layeha over het aanvallen van scholen vanaf 2009 komen te
vervallen. Echter, aanslagen op scholen blijven plaatsvinden. Na 2010 was volgens de Global Terrorism
190
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Database weliswaar een significante daling waarneembaar in het aantal aanslagen, maar het geweld
tegen onderwijsinstanties is allesbehalve verdwenen (Figuur 3). In de daarop volgende jaren neemt
deze zelfs langzaam weer toe, ondanks verklaringen van Mullah Omar dat de Taliban geen scholen
meer in brand zullen steken of schoolkinderen zullen intimideren.194
Deze ontwikkeling hoeft echter niet per se te betekenen dat de Taliban iets anders zeggen dan
ze doen. In de literatuur worden verschillende verklaringen gegeven voor het aanhoudende geweld
tegen onderwijsinstanties. Een eerste is dat de Taliban niet de enige speler zijn die zich verzetten tegen
(seculier) onderwijs. Ook andere militante groeperingen dragen verantwoordelijkheid voor het geweld.
Een tweede verklaring is een gebrekkige naleving van de instructies van het leiderschap door de Taliban
op lokaal niveau. De boodschap zoals die van het leiderschap komt zou vervormd kunnen worden
voordat deze uiteindelijk bij de lokale Taliban-strijders uitkomt. Volgens onderzoek van Kate Clark,
dat zowel gestoeld is op verschillende interviews met lokale Taliban-leiders als met experts over
Afghanistan, krijgen de vaak analfabete voetsoldaten de inhoud van de Layeha alleen te horen via hun
leiders en niet te zien.195 Dit zou een vervorming van de boodschap kunnen verklaren. Haar onderzoek
laat bijvoorbeeld zien dat sommige lokale Taliban-strijders openlijk handelingen toegaven die direct
ingingen tegen de Layeha.196

Figuur 3. Screenshot van de Global Terrorism Database van het aantal aanslagen door de Taliban op
onderwijsinstanties, 2001 tot 2013.197
Of deze strijders bewust tegen de gedragscode ingingen of dat zij niet op de hoogte waren van
de regels werd in veel gevallen volgens Clark niet duidelijk. Wel verklaarde een onderzoeker die door
Clark is geïnterviewd dat over het algemeen de strijders die dicht bij het Quetta-leiderschap staan,
loyaal zijn aan Mullah Omar en de Layeha volgen. Echter, hoe verder men van het centrale leiderschap
staat, hoe groter de kans is dat strijders vaker aan eigen materieel gewin denken. De controle van het
leiderschap over de strijders is, naar de mening van deze onderzoeker, minder groot dan ten tijde van
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de Taliban-heerschappij.198 Giustozzi, ten slotte, wijst in zijn onderzoek naar het Taliban-geweld tegen
scholen dat er mogelijk sprake is van divergerende standpunten tussen enerzijds de
onderwijscommissie en anderzijds de militaire commissie.199 De verschillende commissies lijken soms
tegenstrijdige belangen en tegenstrijdige boodschappen of orders te hebben.

3.3.4

Conclusie: woord versus daad - de Taliban en onderwijs

Over het thema onderwijs communiceert het leiderschap van de Taliban meerdere boodschappen. Ten
eerste wordt het belang van onderwijs voor zowel jongens als meisjes onderstreept, mits dit wordt
aangeboden volgens islamitische voorwaarden. Gesteld wordt dat de Taliban ten tijde van hun
heerschappij, als in de jaren daarna, altijd het belang van onderwijs hebben benadrukt. Ten tweede
ontkent het leiderschap verantwoordelijk te zijn voor aanslagen gericht op scholen, onderwijzers en
leerlingen. Ten derde zegt het leiderschap het belang van modern onderwijs te erkennen (hoewel er
niet wordt ingegaan op hoe dit dient te rijmen met het islamitisch onderwijs).
Het handelen van de Taliban laat het volgende zien. Aan de ene kant wordt er, na overleg op
lokaal niveau met lokale vertegenwoordigers van het Ministerie van Onderwijs, inspraak bedongen in
het aangeboden curriculum en benoeming van leerkrachten, naar alle waarschijnlijkheid in ruil voor
een staking van geweld tegen scholen. Voorzichtigheid is geboden dit te interpreteren als een
verregaande bereidheid van de Taliban tot het sluiten van compromissen. De overeenkomsten kwamen
immers in belangrijke mate tegemoet aan de eisen van de Taliban. De (tijdelijke) terugloop in het
aantal aanslagen op scholen lijkt vooral het gevolg te zijn van verzet van de lokale gemeenschap. De
Taliban lijken zich dus wel iets gelegen te laten aan de (lokale) publieke opinie.
Aan de andere kant laten de statistieken zien dat in de laatste jaren, ondanks de verwijdering
van de oproep tot geweld jegens scholen in de Layeha vanaf 2009 en ondanks de communicatieuitingen op de Shahamat-website dat de Taliban voorstander zijn van onderwijs voor zowel jongens als
meisjes, het geweld tegen scholen licht is toegenomen. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen
mogelijk zijn. Ten eerste zijn de Taliban niet de enige spelers die zich verzetten tegen (seculier)
onderwijs. Ook andere groeperingen dragen verantwoordelijkheid voor het geweld. Ten tweede kan
een verstoring van de communicatie tussen leiderschap en strijders een verklaring bieden. Ten derde
zouden uiteenlopende standpunten tussen de militaire commissie en de commissie voor educatie een
verklaring kunnen bieden.
Daarbij zijn er, voor zover bekend, geen indicaties dat de Taliban werk maken van hun
bewering dat ze ook modern onderwijs een belangrijke plaats geven in het curriculum. Het valt op dit
moment niet af te meten of de Taliban doen wat ze zeggen met betrekking tot modern onderwijs. Hoe
de Taliban in de toekomst zullen omgaan met onderwijsvraagstukken is op basis van Engelstalige
communicatie van de Taliban niet met enige zekerheid te zeggen. Het heeft er de schijn van dat de
Taliban op lokaal niveau een zekere mate van autonomie hebben waardoor het doen van meer
198
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algemene uitspraken lastig is. Op strategisch niveau lijkt het belang van onderwijs te worden
onderstreept maar hoe hier op lokaal niveau gehoor aan wordt gegeven lijkt uiteen te lopen.

3.4

De Taliban en onderhandelingen met Kabul (2001 – 2014)

Door de jaren heen heeft de Afghaanse regering een aantal onderhandelingspogingen en initiatieven
ontplooid. In 2003 kondigde president Karzai verzoeningsplannen met de Taliban aan. Hij maakte
daarbij een onderscheid tussen de ‘gewone Taliban’ met wie de Afghaanse staat tot verzoening wilde
komen en zij die zichzelf tot ‘Taliban’ bestempelden enkel om de vrede en veiligheid in het land te
verstoren.200 In de aanloop naar de presidentiële verkiezingen in 2004 bood de interim-regering onder
leiding van Karzai amnestie aan Taliban- en Hezb-e Islami-strijders. Echter voor 150 seniorleden zou
deze amnestie niet gelden.
In 2005, in verdere pogingen tot een beslechting van het conflict te komen, werd een nationale
verzoeningscommissie opgesteld, de Independent Peace and Reconciliation Committee, of Takhim-e
Solh.201 Deze ging een stap verder en bood zelfs amnestie aan seniorleiders.202 Het standpunt van de
Karzai-regering ten aanzien van onderhandelen met seniorleden van de Taliban is sindsdien ambigu.203
In 2010 riep de Afghaanse regering de High Peace Council (HPC) in het leven, die uitvoering moest
geven aan het Afghanistan Peace and Reintegration Program en onderhandelingen moest voeren met
Taliban-elementen om zo tot een oplossing van het conflict te komen.204
De positie van de Taliban ten aanzien van deze verzoeningspogingen is onduidelijk, zoals in de
komende alinea’s verder uiteengezet zal worden. Een voorbeeld dat illustreert dat overeenkomsten met
de Taliban niet altijd stand houden dateert uit 2006, toen de Britten in Helmand een overeenkomst
sloten met lokale Taliban in het Musa Qala district. Beide zijden kwamen overeen hun troepen terug te
trekken en de lokale dorpsoudsten verantwoordelijk te stellen voor de veiligheid in het gebied. De
Taliban zouden hun overeenkomst schenden en in februari 2007 het gebied wederom onder hun
controle hebben.205
De verschillende onderhandelingsinitiatieven hebben geen blijvend resultaat geleverd. In 2011
werd de voorzitter van de HPC, Burhanuddin Rabbani, om het leven gebracht met een
zelfmoordaanslag.206 In hoeverre dit de verantwoordelijkheid was van de Taliban blijft onduidelijk. Dat
Rabbani, onder andere als voormalig politiek leider van de Noordelijke Alliantie, een tegenstander was
van de Taliban is wel duidelijk. Er was op het moment van het schrijven van dit rapport geen
verklaring vanuit het leiderschap over deze aanslag terug te vinden op de website. Volgens een artikel
op STRATFOR (een online denktank die geopolitieke ontwikkelingen van strategische analyses
voorziet) had een woordvoerder van de Taliban enkele uren na de aanslag via Reuters de
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verantwoordelijkheid opgeëist.207 Een paar dagen later echter zou dezelfde woordvoerder, ditmaal via
de website, verklaard hebben dat Reuters het bericht had verzonnen en dat de Taliban geen uitspraak
wilden doen over de aanslag.208 Er werd dus niet openlijk verklaard dat de Taliban niet
verantwoordelijk waren, maar betrokkenheid werd ook niet expliciet ontkend.
De volgende alinea’s gaan dieper in op de houding van het Taliban-leiderschap ten aanzien van
onderhandelingen met de regering in Kabul. Er zijn een aantal complicerende factoren bij dit
onderwerp. Ten eerste waren er, deels parallel lopend aan de onderhandelingsinitiatieven van de
regering in Kabul, onderhandelingsinitiatieven die door de Amerikanen werden ondernomen. Meer
dan eens heeft dit geleid tot toegenomen spanningen tussen de toenmalige president Karzai en de
Amerikaanse autoriteiten.209 Deze paragraaf beperkt zich tot de onderhandelingen tussen de Afghaanse
regering en de Taliban. Ten tweede vinden over het algemeen onderhandelingen plaats achter de
schermen en worden deze pas in een later stadium openbaar of bekend gemaakt.210 Gezien de
voortdurende aard van het conflict, is het lastig vast te stellen of er werkelijk onderhandelingen plaats
vonden en vinden.

3.4.1

Wat zegt het Taliban-leiderschap over onderhandelingen met Kabul? (2011 – 2014)

In veertien van de 180 verklaringen en interviews op de Taliban-website komt het onderwerp van
onderhandelingen tussen de Taliban en het regime in Kabul ter sprake (Figuur 4). Over het algemeen
lijkt de boodschap dat de Taliban niet onderhandelen met het ‘marionettenregime’ in Kabul.211
Althans, zolang er buitenlandse troepen op Afghaans grondgebied aanwezig zijn. Pas wanneer die zijn
vertrokken, stellen de Taliban, worden onderhandelingen tussen de verschillende groeperingen binnen
Afghanistan mogelijk. Daarbij herhalen de Taliban regelmatig dat de enige instantie die namens de
Taliban met enige autoriteit iets kan zeggen over mogelijke onderhandelingen het diplomatiek kantoor
van de organisatie in Qatar is. De Taliban openden dit kantoor op 18 juni 2013.212 In de Talibanverklaring van die datum staat dat ontmoetingen met partijen binnen Afghanistan ‘in due time’ plaats
zullen vinden.213 Sleutelmoment drie zal dieper ingaan op dit politiek kantoor in Doha.
Bijna alle verklaringen zijn opgesteld in reactie op berichtgeving in de Westerse media dat er
onderhandelingen tussen Kabul en vertegenwoordigers van de Taliban zouden plaatsvinden. Soms
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refereren de Taliban slechts aan berichtgeving in de media in het algemeen, maar vaak worden
nieuwsorganisaties bij naam genoemd. Ook worden de vermeende onderhandelaars specifiek vermeld.

Figuur 4. Verklaringen en interviews: de Taliban en onderhandelingen met Kabul
Zo stellen de Taliban dat Agha Jan Motasim niet langer een functie heeft binnen de organisatie
en om die reden dus ook niet namens de Taliban zou kunnen onderhandelen.214 Berichtgeving dat
Mullah Baradar Akhund (een actief lid van de Taliban die op het moment van de berichtgeving door
de Pakistaanse autoriteiten werd vastgehouden) namens de Taliban zou zijn belast met
onderhandelingen, wordt simpelweg ontkend. ‘The respected Mullah Barader Akhund, (…) has not be
[sic] tasked with peace talks or any other initiative by the leadership of the Islamic Emirate.’215 Er is één
interessante afwijking in wat verder een consistente lijn is in de Taliban-communicatie over
onderhandelingen. Een Taliban-delegatie nam in december 2012 deel aan een bijeenkomst in Parijs
over de toekomst van Afghanistan, georganiseerd door de denktank Fondation pour la Recherche
Stratégique (FRS).216 In een verklaring opgesteld voorafgaand aan de gesprekken deden twee Talibanvertegenwoordigers de volgende uitspraak:
We are seeing that every time the Islamic Emirate takes steps towards peace, Kabul [sic]
administration takes reactive tactical steps which (according to their own belief) has the
214
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potential to derail the peace process while at the same time not seem counterproductive i.e.
when the Islamic Emirate inaugurated its political office in Doha for peace talks, the Kabul
administration, with the backing and America[sic], recalled its ambassador to damage the peace
process.217
Het is de eerste en enige keer is dat de Taliban openlijk beweren door middel van onderhandelingen
stappen te ondernemen richting vrede. Opvallend is dat zij daarbovenop stellen dat het de schuld van
Kabul is dat deze tot niets hebben geleid.

3.4.2

Sleutelmoment 3:
De opening van het politiek kantoor in Qatar

Met het verstrijken van de jaren werd duidelijk dat een militaire oplossing voor het conflict in
Afghanistan uit zou blijven. Bij de betrokken partners groeide het besef dat alleen een politiek vergelijk
met de Taliban op termijn stabiliteit in Afghanistan zou kunnen betekenen. Een belangrijk obstakel
voor onderhandelingen was de afwezigheid van een centraal aanspreekpunt bij de Taliban. Er hadden
weliswaar in verschillende landen gesprekken plaatsgevonden met Taliban-vertegenwoordigers,218 maar
van concrete toenadering was nog geen sprake. Om het vertrouwen van de Taliban te winnen en de
veiligheid van vertegenwoordigers te garanderen, ontstond de noodzaak om een permanente locatie te
vinden waar interactie tussen de Taliban en de buitenwereld zou kunnen plaatsvinden.219 De
Amerikaanse wens om te onderhandelen over de vrijlating van de van juni 2009 tot mei 2014 gevangen
gehouden Amerikaanse soldaat Bowe Bergdahl220 (als eerste stap naar een verdere politieke toenadering
tussen de VS en de Taliban) zou hier eveneens een belangrijke rol in hebben gespeeld.221 Berichtgeving
in de media en verklaringen van de Taliban spraken al in januari 2012 over de op handen zijnde
opening van een Taliban-vertegenwoordiging in Doha (Qatar).222 Uiteindelijk vond de inauguratie van
het politiek kantoor pas anderhalf jaar later, op 18 juni 2013, plaats. In een verklaring van het
leiderschap werden de doelstellingen van de Taliban-vertegenwoordiging op een rij gezet:223
 To talk and improve relations with the international community through mutual
understanding.
 To back such a political and peaceful solution which ends the occupation of Afghanistan,
establishes an independent Islamic government and brings true security which is the demand
and genuine aspiration of the entire nation.
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 To have meetings with Afghans in due appropriate time.
 To establish contact with the United Nations, international and regional organizations and
non-governmental institutions.
 To give political statements to the media on the ongoing political situation.
Op de vraag of het politiek kantoor ook in onderhandeling zou treden met het bewind in Kabul,
antwoordde Taliban-vertegenwoordiger Mohammed Naeem dat eerst de buitenlandse troepen
Afghanistan dienden te verlaten. Pas daarna zou het zinvol zijn om over de binnenlandse politiek te
spreken. Naeem verwees daarbij naar het derde punt van de verklaring (‘in due appropriate time’).224
Zo lang als de aanlooptijd naar de opening was, zo spoedig was het politiek kantoor van de
Taliban weer gesloten, de opening vond plaats op 18 juni 2013 en de vertegenwoordiging was begin juli
van datzelfde jaar weer gesloten.225 De concrete aanleiding voor de snelle sluiting was een controverse
over het gebruik van twee symbolen. Boven het kantoor wapperde de witte vlag van de Taliban en op
de plaquette aan de buitenzijde van het gebouw stond de tekst ‘Emiraat van Afghanistan.’ Beide
symbolen zijn (of werden in ieder geval gepercipieerd als) een directe verwijzing naar de status van de
Taliban als de (toenmalige) regering van Afghanistan. Naar aanleiding van een artikel in de
Arabischtalige krant Asharq al-Awsat, waarin de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John
Kerry zou hebben gezegd dat zij met de Taliban-afspraken zouden hebben gemaakt over het gebruik
van de vlag en de naam voor het politiek kantoor, stelde Taliban-vertegenwoordiger Naeem dat van
een dergelijke afspraak geen sprake was geweest.226
De volgende dag reageerde een andere Taliban-vertegenwoordiger (eveneens vanuit Qatar) op
een bericht van de Associated Press waarin uit zijn mond zou zijn opgetekend dat de Taliban akkoord
waren gegaan met de verwijdering van de vlag en de plaquette.227 Begin juli 2013 verscheen op de
Taliban-website nog een verklaring van het leiderschap waarin het zijn verbazing uitsprak over de (al
dan niet vermeende) uitspraak van president Karzai dat de opening van de Talibanvertegenwoordiging in Qatar een complot zou zijn om het land te doen uiteenvallen. 228 Nadat de
Qatarese overheid de Taliban had gedwongen de vlag en plaquette te verwijderen, besloten de Taliban
het kantoor te sluiten.229
Wat de opening van een vertegenwoordiging van de Taliban in Qatar betekende voor het
vinden van een politieke oplossing van het Afghaanse conflict kan op verschillende manieren
geïnterpreteerd worden. Aan de ene kant kan het uitgelegd worden als een indicatie dat de Taliban tot
het besef waren gekomen dat, naast een gewapende strijd tegen Kabul en het Westen, ook een politiek
pad bewandeld moest worden. Anderzijds kan het simpelweg gezien worden als een overwinning voor
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de Taliban. Immers, niet langer waren zij een internationale paria, maar een organisatie zonder wiens
medewerking een oplossing voor het Afghaanse conflict niet mogelijk was.
In hun communicatie maakten de Taliban duidelijk dat de nadruk binnen de ‘politieke’
activiteiten zou liggen op het onderhandelen met wat de Taliban zagen als de werkelijke machthebbers
in Afghanistan, de Verenigde Staten. Naast de prioriteit die het leiderschap legde bij het vrij krijgen van
vijf Taliban-leden in Amerikaans gevangenschap in Guantánamo Bay, leek dit vooral ook tot doel te
hebben het regime in Kabul af te schilderen als een quantité négigable. Uiteindelijk leidde het gebrek
aan vertrouwen tussen de Amerikanen en de Taliban, alsmede de sterk afwijzende reactie van de
Karzai-regering richting de Qatarese regering al snel tot het vastlopen van dit politieke traject.230
Gedwongen tot het verwijderen van de vlag en de plaquette besloot het Taliban-leiderschap de
vertegenwoordiging in Doha na korte tijd, reeds in juli 2013, te sluiten. Hoewel er nog steeds Talibanvertegenwoordigers in Qatar zijn, is het kantoor sindsdien niet meer geopend. Ook de gevangenenruil
tussen de Verenigde Staten en de Taliban heeft hier geen zichtbare verandering in gebracht.

3.4.3

Taliban en onderhandelingen met Kabul in de praktijk (2011-2014)

Hoe er binnen de Taliban in het algemeen, en het leiderschap in het bijzonder, wordt gedacht over
mogelijke onderhandelingen met Kabul is moeilijk met zekerheid vast te stellen.231 Volgens Giustozzi
heeft onenigheid over onderhandelingen met Kabul in februari 2010 tot een crisis geleid binnen het
Taliban-leiderschap.232 Mogelijke verschillen tussen wat soms wordt beschreven als de militaire tak, die
naar verluidt tegen onderhandelingen zou zijn, en de politieke, die meer genegen zou zijn tot een
compromis met Kabul zouden ook van invloed kunnen zijn.233 De Westerse campagne van het doden
of gevangennemen van Taliban-kopstukken zou geleid kunnen hebben tot een fragmentatie van de
organisatie. De plaatsvervangers zouden radicaler zijn en minder bereid tot het sluiten van
compromissen, hetgeen (mogelijke) onderhandelingen door het leiderschap alleen maar
onwaarschijnlijker maakt.234 Ook Strick van Linschoten en Kuehn bevestigen dit beeld. Zij verklaren
dat er zowel binnen de Taliban als binnen de Afghaanse overheid verdeeldheid is over het vinden van
een politieke oplossing. Als bijkomende complicatie noemen zij, dat door het Amerikaanse
zogenaamde
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mogelijke
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Het is niet ongebruikelijk dat onderhandelingen tussen staten en gewelddadige niet-statelijke
actoren zoals de Taliban in eerste instantie goeddeels achter de schermen plaatsvinden.236 Dit lijkt ook
voor de Taliban te gelden. Er zijn verschillende berichten uit betrouwbare journalistieke bronnen die
melding maken van heimelijke contacten tussen de Afghaanse regering en de Taliban.237 Dit wijst er op
dat het zeer waarschijnlijk is dat er contacten plaatsvinden tussen beide partijen. Echter met zekerheid
kan dit niet worden vastgesteld.

3.4.4

Conclusie: woord versus daad - de Taliban en onderhandelingen met Kabul

Op basis van de analyse lijkt er sprake te zijn van een discrepantie tussen hetgeen het Talibanleiderschap zegt en wat er in de praktijk gebeurt. Over het algemeen is de boodschap van het
leiderschap dat er niet wordt onderhandeld met Kabul zolang er nog buitenlandse troepen in
Afghanistan aanwezig zijn. Met redelijke waarschijnlijkheid lijkt echter aangenomen te kunnen worden
dat dergelijke gesprekken achter de schermen wel degelijk plaats vinden. Voor de waarschijnlijke
discrepantie tussen woord en daad kunnen verschillende verklaringen worden aangedragen.
Ten eerste is het niet ongebruikelijk dat tijdens onderhandelingen binnen een lopend conflict,
partijen niet naar buiten treden over opgaande gesprekken. Zeker in een gewapend, complex conflict is
dit geen uitzondering. Het is daarom niet ondenkbaar dat er wel degelijk gesprekken plaatsvinden en
dat het leiderschap hierover zwijgt.
Daarnaast wijzen verschillende experts op een mogelijke verdeeldheid binnen het leiderschap
over de positie van de Taliban ten aanzien van onderhandelingen. Er zouden partijen zijn die elke
vorm van onderhandelingen uitsluiten en daarnaast zouden er partijen zijn die in onderhandelingen de
enige oplossing zien. De organisatie zou verder gefragmenteerd zijn door het doden of gevangennemen
van kopstukken die zouden zijn vervangen door een jongere, meer radicale generatie aldus sommige
experts.238
Tevens dragen de Taliban een consistente boodschap uit dat het regime in Kabul slechts
marionetten (of hulpjes) zijn van het Westen. Dit in een poging om de Afghaanse bevolking ervan te
overtuigen dat Kabul geen legitimiteit heeft. Wanneer zij zouden toegeven dat ze onderhandelen met
Kabul zouden zij hun eigen narratief ondermijnen. Dit geldt eveneens voor hun boodschap dat ze pas
zullen praten met andere groeperingen in Afghanistan wanneer de laatste buitenlandse troepen het
land hebben verlaten. Het erkennen dat onderhandelingen plaatsvinden terwijl buitenlandse troepen
nog aanwezig zijn, zou opnieuw het eigen narratief ondergraven en zo de geloofwaardigheid van de
organisatie in het geding brengen. Semple wijst er in een interview met de auteurs op dat de Taliban
wel toegeven met de Amerikanen te hebben onderhandeld. In zijn ogen versterkt dit het narratief van
236

Ter illustratie: voordat de Palestine Liberation Organisation en de Israëlisch regering de Oslo-akkoorden
sloten in september 1993 waren twee jaar van geheime onderhandelingen tussen de partijen vooraf gegaan.
237
Derek Flood, “From Islamic Emirate to Nationalist Insurgency: Reckoning with Afghanistan’s Taliban
Irreconcilables,” Terrorism Monitor 9 (2011): 9; Ahmed Azam en Matthew Rosenberg, “Karzai arranged secret
contacts with the Taliban,” The New York Times, 3 februari, 2014; Majidyar, “Negotiating with the Taliban,”;
Kathy Gannon, “Taliban holding unofficial talks with the Afghan government in effort to restart peace process,”
FoxNews, 5 Augustus, 2013.
238
Strick van Linschoten en Kuehn, “The United States' Feasibility of Remaining in Afghanistan,”4.
58

juni 2015

Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban

de Taliban dat Kabul geen legitimiteit heeft (de Taliban onderhandelen met de ‘echte’ machthebbers in
Afghanistan, de Verenigde Staten).239
Tenslotte kan een verklaring voor het in het openbaar ontkennen dat onderhandelingen
plaatsvinden gelegen zijn in het motiveren van de eigen troepen. Hoe kun je aan de reguliere Talibanstrijder uitleggen dat zij hun leven in de waagschaal moeten stellen (of simpelweg opgeven in het geval
van zelfmoordaanslagen), als je openlijk toegeeft dat je met de vijand aan het onderhandelen bent?240
Uit bovenstaande discrepantie tussen Taliban-communicatie en handelen in de praktijk kan
geconcludeerd worden dat communicatie-uitingen van de Taliban over hun (toekomstige) positie ten
aanzien van onderhandelingen met Kabul een tamelijk onbetrouwbare manier zijn om een inschatting
te maken van hun (mogelijke) opstelling. Ondanks ontkenningen (waarvoor plausibele verklaringen
kunnen bestaan), lijken gesprekken zeer waarschijnlijk wel plaats te vinden.

3.5

De Taliban en burgerslachtoffers (2001 – 2011)

Na een aanvankelijk relatief rustige periode die volgde op de Amerikaanse interventie in 2001 is met de
wederopstanding van de Taliban (en andere anti-regeringsgroepen) de veiligheidssituatie in
Afghanistan sterk verslechterd. In de strijd tussen de Afghaanse regering en de internationale coalitie
enerzijds, en de Taliban en andere gewapende oppositiepartijen anderzijds valt het merendeel van de
slachtoffers bij de lokale Afghaanse burgerbevolking.
Volgens internationaal humanitair recht worden burgers gedefinieerd als ‘all persons who are
not members of military/paramilitary forces or members of organized armed groups who have a
continuous combat function, of a party to a conflict’.241 Dit is ook de definitie die de United Nations
Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA) aanhoudt bij het opstellen van haar periodieke
rapportages (sinds 2007) over burgerslachtoffers in Afghanistan.242 De Taliban zelf hebben echter een
ander beeld van wat burgers zijn. In een interview met Amnesty International in 2006 verklaarde
Taliban-woordvoerder Qari Yousuf Ahmadi dat er in hun ogen geen verschil is tussen de mensen die
meevechten met de Amerikanen en de mensen die met de Amerikanen samenwerken. Burgers, volgens
de woordvoerder, zijn alleen de ouderen, vrouwen, kinderen en gewone mensen die een gewoon leven
leiden. Ieder ander is de vijand van Afghanistan en mag dus aangevallen worden.243
Dit conflicterende beeld over wat burgers zijn leidt uiteraard tot conflicterende data over het
aantal burgerslachtoffers veroorzaakt door de Taliban. De berichten vanuit de UNAMA zullen
hierdoor vele malen hoger zijn dan de berichten hierover door het Taliban-leiderschap. Dit in
ogenschouw nemende zal in deze paragraaf uiteen worden gezet wat het Taliban-leiderschap heeft
gecommuniceerd ten aanzien van burgerslachtoffers in de periode tot 2011, wat het heeft
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gecommuniceerd op de website in de periode 2011-2014 en hoe dit zich verhoudt tot het ‘werkelijk’
handelen (zie hiervoor verder 3.5.2).
Het thema burgerslachtoffers valt uiteen in twee categorieën. Ten eerste wat het leiderschap
communiceert over het aantal burgerslachtoffers dat door toedoen van de Taliban valt, en ten tweede
wat het leiderschap communiceert over het aantal burgerslachtoffers dat door toedoen van de
internationale en Afghaanse troepen valt. Al in de Layeha in 2006 onderstreepte het Talibanleiderschap indirect het belang van het beschermen van burgers (of het voorkomen van slachtoffers)
door te stellen dat eenieder met een slechte reputatie, of die tijdens gevechten burgers heeft
omgebracht, niet mag worden toegelaten tot de Taliban-beweging.244 Ook in de Layeha van 2009 wordt
gewezen op het beschermen van burgers.245 In de Layeha van 2010 (de laatste versie voor zover bekend
bij de auteurs) wordt eveneens gewezen op het voorkomen van slachtoffers. Zo wordt benadrukt dat er
bij het uitvoeren van zelfmoordaanslagen, voorkomen dient te worden dat gewone mensen slachtoffer
worden.246
Er wordt verder gesteld dat Taliban-strijders die vanwege onvoorzichtigheid schade
berokkenen aan eigendom of persoon, hiervoor individueel verantwoordelijk gehouden kunnen
worden en indien nodig berecht kunnen worden.247 Daarbij wordt gesteld dat eenieder die in naam van
de Taliban schade toebrengt aan gewone mensen, berecht zal worden door zijn verantwoordelijke,
waarbij het niet uitgesloten is dat deze persoon uit de beweging wordt gezet.248 In een later punt staat
opgenomen dat strijders zich zo moeten gedragen dat de gewone moslim hen verwelkomt en helpt in
de strijd.249 Bijzonder vermeldenswaardig is dat in de Layeha’s uit 2006, 2009 en 2010 wordt gesteld dat
het één van de meest fundamentele taken van Taliban-strijders is om de gewone mensen te
beschermen.250
Wat betreft burgerslachtoffers die veroorzaakt worden door de internationale en Afghaanse
troepen, wordt volgens de International Crisis Group reeds vanaf het begin van de gewapende strijd
door de Taliban ingespeeld op de weerstand die onder de Afghaanse bevolking bestaat tegen dit soort
doden.251 Dorronsoro beweert dat de verbolgenheid van de Afghaanse bevolking groter is wanneer
buitenlandse troepen burgerslachtoffers maken dan wanneer de Taliban dit doen.252 De Taliban hebben
hier op ingespeeld door elke keer dat buitenlandse troepen burgerslachtoffers maken dit breed uit te
meten.253 Vaak wordt daarbij het aantal slachtoffers sterk overdreven en soms worden incidenten zelfs
verzonnen.254
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Wat zegt het Taliban-leiderschap over burgerslachtoffers? (2011 – 2014)

De Taliban zijn, vergeleken met de andere geselecteerde onderwerpen, relatief spraakzaam over het
thema burgerslachtoffers (Figuur 5). Van de in totaal 180 geselecteerde verklaringen en interviews
maken 40 op enigerlei wijze gewag van burgerslachtoffers.
Zoals hierboven gesteld, hanteren de Taliban een andere definitie van burgerslachtoffers dan
de internationale humanitaire wetgeving. In een reactie op de publicatie van een UNAMA-rapport
over burgerslachtoffers, beschuldigen de Taliban UNAMA er dan ook van dat zij, door onder andere
ambtenaren van de Afghaanse overheid als burger beschouwen, te hoge aantallen burgerslachtoffers
hanteren.255 UNAMA is, zo beweren de Taliban, vooringenomen, partijdig en feitelijk een propagandainstrument in handen van de Verenigde Staten.256 Tevens zouden de Afghaanse en buitenlandse
troepen veel meer burgerslachtoffers maken dan wordt vermeld door UNAMA.257 In verschillende
andere reacties op UNAMA-rapportages onderstrepen de Taliban dat zij behoedzaam zijn om
burgerslachtoffers te voorkomen. Tevens is opvallend dat volgens de Taliban de onvoorzichtigheid van
de Afghanen zelf debet is aan het aantal burgerslachtoffers. De Taliban roepen Afghaanse burgers dan
ook op zich niet in de buurt te begeven van Amerikanen, opdat ze niet (onbedoeld) slachtoffer worden
van gevechtshandelingen of aanslagen.258
Het belang van het voorkomen van burgerslachtoffers in de retoriek van de Taliban wordt
onderstreept door de aandacht die Mullah Omar in zijn tweejaarlijkse toespraken aan dit onderwerp
geeft. Hij benadrukt dat de Taliban-strijders voorzichtigheid moeten betrachten om burgerslachtoffers
te voorkomen.259 Dit punt wordt regelmatig in andere Taliban-verklaringen herhaald.260 Daarbij bestaat
er een Department of Prevention of Civilian Casualties dat naar eigen zeggen belast is met het
onderzoeken van gebeurtenissen waar burgerslachtoffers zijn gevallen door toedoen van zowel de
internationale troepen en het Afghaanse leger, als onbedoeld door Taliban-strijders. De uitkomsten
van deze onderzoeken moeten vervolgens worden doorgezonden aan het leiderschap van de Taliban
dat op basis van sharia uitspraak zal doen (en waar passend dus ook Taliban-strijders ter
verantwoording zal roepen).261 Tevens wordt verklaard dat de nabestaanden worden gecondoleerd en
indien nodig financieel zullen worden gecompenseerd. 262
Verhoudingsgewijs het grootste aantal verklaringen van de Taliban over burgerslachtoffers
hebben betrekking op de slachtoffers die volgens de Taliban vallen door operaties van Afghaanse en
buitenlandse troepen. De lijn die de Taliban uitdragen is dat het Westen doelbewust slachtoffers maakt
onder de Afghaanse bevolking.263 Vervolgens contrasteren zij dit vermeende optreden met hun eigen
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handelen dat, als beschermers van het Afghaanse volk, geënt is op het voorkomen van
burgerslachtoffers.264

Figuur 5. Verklaringen en Interviews: de Taliban en burgerslachtoffers
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Sleutelmoment 4:
Sgt. Robert Bales en de UNAMA-rapportage 2012

De volgende twee sleutelmomenten illustreren op welke wijze het Taliban-leiderschap over het thema
burgerslachtoffers communiceert. Ten eerste, zoals eerder gesteld, maken de Taliban gebruik van
gebeurtenissen waarbij burgerslachtoffers vallen om de internationale coalitie of de Afghaanse regering
in een kwaad daglicht te stellen. Toen op 11 maart 2012, Sgt. Robert Bales zeventien dorpelingen
doodschoot, werden er twee verklaringen afgegeven op de Shahamat-website. Ten eerste werden de
internationale mensenrechtenorganisaties en NGO’s opgeroepen dergelijke aanvallen te voorkomen en
de daders te laten berechten.265 Ten tweede werd in een latere verklaring de reactie van Amerika en de
Karzai-regering sterk bekritiseerd. Daarbij werd het Amerikaanse volk ter verantwoording geroepen,
het zou haar regering beter moeten controleren.266
Een tweede sleutelmoment illustreert hoe de Taliban zelf verantwoordelijkheid ontkennen
voor slachtoffers veroorzaakt door hun eigen toedoen. Zo wordt op 22 oktober 2012 in een verklaring
van het leiderschap op de website gereageerd op de uitkomst van het UNAMA-rapport van 2012,
waarin is gesteld dat het aantal burgers dat omkomt door zogenaamde ‘explosive devices’ als gebruikt
door onder meer de Taliban, toeneemt. In de verklaring wordt deze constatering afgedaan als
propaganda. Volgens de verklaring is het doel van deze constatering de Taliban-strijders te
ontmoedigen om landmijnen te gebruiken. En dit zou nou juist het enige wapen zijn dat de strijders
tot hun beschikking hebben in ‘hun strijd tegen de hoog ontwikkelde, nietsontziende wapens van de
vijand’.267 In de verklaring wordt geopperd dat de Taliban-troepen juist alle maatregelen nemen om
burgerslachtoffers te voorkomen.268
Zo wordt gesteld dat de Taliban nimmer landmijnen gebruiken die niet met een
afstandsbediening bestuurbaar zijn. Ook zouden alleen militaire doelen gelegitimeerd zijn. De
explosies die op grote wegen plaatsvinden, waarbij lokale bussen of andere (civiele) voertuigen het
doelwit zijn, zijn volgens de verklaring het werk van de vijand die samenwerkt met de Amerikaanse
inlichtingendiensten en hebben als doel de strijders van de Taliban in een kwaad daglicht te plaatsen.
Het incident van enkele dagen eerder in Balkh, Damlatabad, waarbij door een berm bom negentien
gasten van een bruiloft omkwamen, wordt hier als voorbeeld van genoemd. Tevens wordt er in de
verklaring op gewezen dat er verspreid in het land (oude) onontplofte mijnen liggen. Daarnaast wordt
gesteld dat aanvallen op bruiloften of andere sociale aangelegenheden ook uitgevoerd kunnen zijn door
partijen zonder politieke motivatie, maar vanwege persoonlijke- of familievetes. Kortom, volgens de
Taliban worden zij onterecht als de schuldigen aangewezen.269
De UNAMA wordt verweten zich niet werkelijk in te zetten voor het verminderen van
burgerslachtoffers. Argumenten die hiervoor worden gegeven zijn dat de UNAMA geen praktische
stappen onderneemt om het aantal burgerslachtoffers te verminderen, dat de UNAMA de brute acties
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van de NAVO niet afkeurt en dat de UNAMA de berichten over martelingen in (Afghaanse)
gevangenissen niet onderzoekt. Hieruit wordt in het bericht geconcludeerd dat de UNAMA niet
werkelijk om burgerslachtoffers geeft en dat het enige doel van het aankaarten van het onderwerp in
propaganda tegen de Taliban-strijders gelegen is. Het bericht wordt afgesloten met de mededeling dat
de Taliban niet verantwoordelijk zijn voor aanslagen waarbij geen duidelijk militair doelwit is en
waarvoor de woordvoerders geen verantwoordelijkheid hebben opgeëist.270

3.5.3

Taliban en burgerslachtoffers in de praktijk (2011 – 2014)

Het is om verschillende redenen niet eenvoudig een accuraat beeld te schetsen van de werkelijke
aantallen burgerslachtoffers en de verschillende actoren die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ten eerste
is het lastig een duidelijk onderscheid te maken tussen de vele verschillende gewapende groeperingen
die actief zijn in Afghanistan en die soms kortstondige gelegenheidsallianties aangaan. Daar komt bij
dat in veel gevallen aanslagen niet worden opgeëist, terwijl in andere gevallen juist verschillende
groeperingen verantwoordelijkheid nemen. Het is daarom in veel gevallen moeilijk met zekerheid te
stellen wie een bepaalde aanslag heeft uitgevoerd.
Er zijn organisaties die zich richten op het vergaren van data over terroristische activiteiten en
die ondanks de complexiteit rondom organisaties als de Taliban, inzicht trachten te bieden in het
handelen van dergelijke bewegingen. De Global Terrorism Database271 biedt bijvoorbeeld data over het
aantal slachtoffers en het doelwit van aanslagen. Echter, binnen deze database is het niet mogelijk de
resultaten uit te splitsen naar de aard van de slachtoffers (burgers, militairen, vrouwen, kinderen). Met
het doel een beeld te schetsen van het aantal burgerslachtoffers veroorzaakt door de Taliban, is deze
database dus niet geschikt.
Andere data, komend van de UNAMA dat sinds 2007 tweejaarlijks rapporteert over het aantal
burgerslachtoffers veroorzaakt door verschillende pro- als anti-regeringsgroepen, zijn geschikter voor
deze doeleinden. De UNAMA echter kan (in de meeste gevallen) eveneens niet specificeren of een
aanslag door de Taliban is gepleegd of door een andere anti-regeringsgroep. Daarom maakt de
UNAMA slechts een onderscheid in pro- en anti-regeringsgroepen. Onder anti-regeringselementen
verstaat de UNAMA alle individuen en groepen die op dit moment betrokken zijn bij de gewapende
oppositie tegen de regering van Afghanistan en/of de internationale troepen. Hieronder vallen zowel de
Taliban als andere organisaties zoals het Haqqani Netwerk, Hezb-e-Islami, Islamic Movement of
Uzbekistan, Islamic Jihad Union, Lashkari Tayyiba en Jaysh Muhammed.272
Bovenstaande laat zien dat er geen betrouwbare data bestaan die specifiek indiceren hoeveel
burgerslachtoffers veroorzaakt worden door specifiek de Taliban. Als grootste en belangrijkste
oppositiebeweging is het echter tot op zekere hoogte aannemelijk dat de algemene gegevens over
burgerslachtoffers veroorzaakt door anti-regeringsgroepen mede representatief zijn voor het optreden
van de Taliban in dit opzicht. Er is daarom in dit onderdeel gekozen de gegevens van de UNAMA te
270
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gebruiken om de bevindingen uit het empirisch onderzoek te toetsen. Hierbij moet dus in acht worden
genomen dat binnen de anti-regeringsgroepen naast de Taliban ook andere groepen worden
gerekend.273
Figuur 6 laat het totaal aantal door toedoen van anti-regeringsgroepen veroorzaakte
burgerslachtoffers zien tussen 2009 en 2014, telkens in de eerste zes maanden van het jaar(er is gekozen
voor de halfjaarlijkse cijfers omdat de jaarcijfers van 2014 op het moment van schrijven nog niet
gepubliceerd waren. De halfjaarlijkse cijfers waren op het moment van schrijven de meest recente
cijfers van 2014).

Figuur 6. Burgerslachtoffers in Afghanistan door anti-regeringstroepen (figuur is afkomstig uit het
UNAMA-rapport) 274
De volgende grafiek (Figuur 7) laat zien hoeveel burgerslachtoffers vallen door toedoen van
respectievelijk

de

anti-regeringselementen

(Anti

Government

Elements,

AGE)

en

pro-

regeringselementen (Pro Government Forces, PGF). Hier is zichtbaar dat anti-regeringsgroepen
verhoudingsgewijs veel meer burgerslachtoffers maken dan pro-regeringsgroepen.
Zoals eerder beschreven tekenen de Taliban bezwaar aan bij wat UNAMA onder
burgerslachtoffers verstaan. De Taliban beschouwen alleen ouderen (zogenaamde ‘white bearded
people’), vrouwen, kinderen en gewone mensen die een gewoon leven leiden als burgers. Opvallend is
dat in het UNAMA-rapport van 2013 specifiek is opgenomen dat, naast een algehele toename in het
aantal burgerslachtoffers in Afghanistan, juist ook het percentage vrouwen en kinderen onder de
burgerslachtoffers stijgt.275 Zoals eerder gesteld hebben deze gegevens niet uitsluitend betrekking op de
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Taliban, omdat ook andere anti-regeringsgroepen in deze statistieken zijn opgenomen. Echter, ook
hier geldt dat er, los van de communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap, geen indicaties zijn
dat de Taliban geen deel zouden hebben aan deze stijgende lijn.

Figuur 7. Burgerslachtoffers in Afghanistan per conflictpartij, 2014 regeringstroepen (figuur is
afkomstig uit het UNAMA-rapport)276

3.5.4

Conclusie: woord versus daad - de Taliban en burgerslachtoffers

De communicatie over het thema burgerslachtoffers valt uiteen in twee categorieën: communicatie
over burgerslachtoffers die veroorzaakt worden door toedoen van de Taliban strijders zelf en
communicatie over burgerslachtoffers die veroorzaakt worden door toedoen van de internationale
coalitie en het Afghaanse leger. Volgens Semple willen de Taliban de bevolking ervan overtuigen dat zij
(Taliban) niet verantwoordelijk zijn voor burgerslachtoffers.277 De communicatie-uitingen van het
Taliban-leiderschap op de Shahamat-website lijken dit beeld te onderstrepen. Ook de Layeha’s uit
2006, 2009 en 2010 bevestigen dit beeld. Over de tweede categorie wordt gecommuniceerd dat de
internationale coalitie en het Afghaanse leger er juist alles aan doen om onschuldige slachtoffers te
maken. In verschillende verklaringen worden deze boodschappen onderstreept.
Het in kaart brengen van het handelen van de Taliban bleek zeer complex, er bestaan geen
eenduidige data over het exacte aantal burgerslachtoffers veroorzaakt door de Taliban. Wel bestaan er
cijfers van de UNAMA over het aantal burgerslachtoffers veroorzaakt door anti-regeringsgroepen
waaronder de Taliban. Om toch een indicatie te kunnen geven van het handelen van de Taliban zijn
deze cijfers geraadpleegd. Bij het trekken van conclusies over het handelen van de Taliban dient
vanwege deze beperkte specificiteit van de statistieken, dermate voorzichtig te worden gehandeld. De
UNAMA-statistieken wijzen op een toename in burgerslachtoffers in afgelopen jaren veroorzaakt door
anti-regeringsgroepen. Afgezien van de communicatie van het leiderschap is er geen onafhankelijke
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indicatie dat de Taliban hier geen bijdrage aan hebben geleverd. Deze ontwikkeling weerspreekt de
beweringen van de Taliban dat zij zich juist inzetten om burgerslachtoffers te voorkomen. Zelfs
wanneer alleen gekeken zou worden naar diegene die door de Taliban als burgers worden aangemerkt
(met name vrouwen en kinderen), vertoont het aantal burgerslachtoffers veroorzaakt door antiregeringsgroepen een stijgende lijn over de afgelopen jaren.
Deze discrepantie hoeft niet noodzakelijkerwijs te betekenen dat het Taliban-leiderschap niet
doet wat het zegt. Er kunnen wel degelijk andere factoren een rol spelen. Ten eerste, zoals aangegeven
in het begin van deze paragraaf, beschouwt het Taliban-leiderschap een groot deel van de
burgerslachtoffers niet als zodanig, maar als legitieme doelwitten. Dit verklaart deels waarom de
communicatie van het leiderschap over burgerslachtoffers niet overeenkomt met de statistieken van
UNAMA. De burgerslachtoffers die veroorzaakt worden door de Taliban, kunnen worden verklaard
door te beargumenteren dat volgens de maatstaven van de Taliban dit geen onschuldige slachtoffers
waren maar legitieme vijanden. Een tegenargument is echter dat op basis van de gegevens van UNAMA
de laatste jaren een duidelijke stijging zichtbaar is in het aantal vrouwen en kinderen (die volgens de
Taliban zelf als burgerslachtoffer worden aangeduid) dat slachtoffer wordt van het geweld, met name
van geweld gepleegd door anti-regeringsgroepen.
Een tweede verklaring voor de discrepantie tussen woord en daad kan liggen in een mogelijke
vervorming van de boodschap die vanaf het leiderschap naar de uiteindelijke strijders gecommuniceerd
wordt. Zoals beargumenteerd in de paragraaf over de Taliban en onderwijs, bestaat ook hier de kans
dat de boodschap uit de Layeha betreffende de noodzaak burgerslachtoffers te voorkomen, niet altijd
doorkomt bij de Taliban-strijder. Daarbij kan beargumenteerd worden dat het wellicht niet altijd
mogelijk is voor de Taliban-strijders burgerslachtoffers te voorkomen. De middelen die de Taliban
inzetten (veelal IED’s) veroorzaken veel burgerslachtoffers, bijvoorbeeld omdat lokale bussen niet
uitgerust zijn met apparatuur om IED’s te jammen, zoals moderne legervoertuigen. In hoeverre het
veroorzaken van burgerslachtoffers door militaire acties van de Taliban een bewuste actie is, kan niet
met algehele zekerheid worden vastgesteld.

3.6

Tot slot

In dit hoofdstuk is de Engelstalige communicatie van het Taliban-leiderschap op de Shahamat-website
vergeleken met het werkelijk handelen van deze organisatie. Het handelen is in kaart gebracht op basis
van literatuur. De analyse is gericht op vier thema’s: de relatie tussen de Taliban en al-Qaida, Taliban
en onderwijs, Taliban en onderhandelingen met Kabul en tot slot de houding van de Taliban met
betrekking tot burgerslachtoffers. Al met al blijkt dat het bijzonder lastig is om op basis van deze
communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap een duidelijk indruk te krijgen van hoe de Taliban
zich in de praktijk zullen opstellen omtrent deze specifieke kwesties.

67

juni 2015

Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban

Hoofdstuk 4: Conclusie
4.1

Het onderzoek in een oogopslag

Op 28 december 2014 kwam een einde aan de ISAF-missie (International Security and Assistance
Force) in Afghanistan. Op die dag werd de verantwoordelijkheid voor de veiligheidssituatie in het land
overgedragen aan de Afghaanse regering in Kabul. Eén van de grootste uitdagingen voor Afghanistan is
de voortdurende strijd tegen de Taliban. Zullen de Taliban bereid zijn om deel te nemen aan het
politieke proces, of zullen ze hun strijd voortzetten om gewapenderhand de macht te grijpen? Het
antwoord op deze en andere vragen van cruciale betekenis voor de toekomst van Afghanistan blijft
onduidelijk. De NAVO zal in ieder geval tot en met 2016, zij het met een in omvang sterk verminderde
troepenmacht, de Afghaanse regering blijven ondersteunen. Ook Nederland blijft bij die inspanning
betrokken. Het is daarom niet alleen voor Kabul van belang om zicht te hebben op de toekomstige
opstelling van de Taliban.
Door de in omvang afgenomen aanwezigheid van Nederlandse militairen in Afghanistan en
andere Nederlandse belangen is de informatiepositie ten aanzien van de Taliban beperkter geworden.
Zicht op het toekomstig optreden van deze beweging en ontwikkelingen in Afghanistan in het
algemeen, blijven echter van belang voor Nederland. Tegen deze achtergrond rees de vraag of de
communicatie-uitingen van de Taliban inzicht kunnen bieden in het toekomstig handelen van deze
organisatie. Deze probleemstelling is naar de volgende twee hoofdvragen vertaald:
1. In hoeverre komt de communicatie van de Afghaanse Taliban over hun ideologie,
doelstellingen en strategie overeen met hun daadwerkelijke handelswijze?
2. Kunnen op basis van de communicatie van de Taliban uitspraken gedaan worden over de
toekomstige positie, en het toekomstig handelen van de Taliban?

4.2

Communicatie en de Taliban

Alvorens tot een beantwoording van deze hoofdvragen te kunnen komen, diende te worden vastgesteld
wat er onder communicatie en propaganda wordt verstaan en hoe deze begrippen zich naar elkaar
verhouden. In dit rapport is communicatie gedefinieerd als het proces van het delen van ideeën,
gevoelens, gedachten en berichten met anderen.278 Naast dit neutrale begrip staat de term propaganda,
waarbij het gaat om vaak didactisch bedoelde communicatie waarvan het doel overreding is in plaats
van het verspreiden van objectieve informatie.279 Het eerste concept maakt het mogelijk om
communicatie-uitingen van de Taliban te identificeren. Aan de hand van het tweede concept kan
duidelijk gemaakt worden of het hier om simpele verslaglegging van gebeurtenissen gaat of dat de
communicatie-uitingen bewust worden ingezet om de doelstellingen van de Taliban na te streven. Dit
278
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rapport is met name geïnteresseerd in communicatie-uitingen die inzichten verschaffen in de
doelstellingen, ideologie en strategie van de Taliban. Er is daarbij gebruik gemaakt van het concept
‘strategisch narratief’. In de volgende sub-paragraaf zal hier verder op in worden gegaan.
Vervolgens moest worden vastgesteld wie de Taliban zijn en of er sprake is van een centraal
geleide Afghaanse Taliban, of dat verschillende delen van deze organisatie afwijkende visies hebben op
ideologie, doelstellingen en strategie. Daarbij moest worden gekeken of en hoe de ideologie,
doelstellingen en strategie van de Afghaanse Taliban zich sinds de buitenlandse interventie in 2001
hebben ontwikkeld en op welke wijze en met welk doel de Afghaanse Taliban hebben gecommuniceerd
over ideologie, doelstellingen en strategie. Daarbij is gekeken via welke media en in welke taal er werd
gecommuniceerd, wie de doelgroepen waren en of de boodschap per doelgroep verschilde. Hieronder
worden de antwoorden op deze vragen uiteengezet.
De Taliban vinden hun oorsprong tegen de achtergrond van de burgeroorlog die volgde op het
vertrekken van de Sovjettroepen in 1989. De beweging is sindsdien meerdere keren van vorm en
omvang veranderd. Na 1996 regeerde de beweging over het merendeel van Afghanistan. De aanslagen
van 11 september 2001 en de daarop volgende militaire operatie in Afghanistan betekenden het einde
van de Taliban-heerschappij. De Taliban werden grotendeels uit Afghanistan verjaagd en de restanten
van het Taliban-leiderschap trokken over de grens naar Pakistan. Daar ondernamen zij reeds in 2002
pogingen een nieuw netwerk op te zetten. In de periode 2005-2006 wisten de Taliban zich dermate te
herstellen dat een escalatie van militair optreden mogelijk werd. Daarnaast begonnen zij met het
opzetten van een schaduwoverheid in die gebieden waar hun aanwezigheid het sterkst was.
Het in kaart brengen van de Taliban als organisatie bleek geen eenvoudige opgave. Ten eerste
omdat de organisatiestructuur door de jaren heen sterk aan veranderingen onderhevig is geweest. Zo
vonden verschillende afsplitsingen plaats en ontstonden rivaliserende groeperingen. Daarnaast zijn er
meerdere al dan niet aan de Taliban gelieerde extremistische organisaties actief in de regio. Op
strategisch niveau zijn deze van de Taliban te onderscheiden, echter op lokaal niveau is het vaak lastig
om ze uit elkaar te houden. Dit maakt het moeilijk om de Taliban als groep van een duidelijke
afbakening te voorzien. Uit de literatuur komt dan ook naar voren dat de Taliban het beste kunnen
worden omschreven als een netwerk van netwerken; een hybride organisatie waarbij enerzijds een
bepaalde mate van verticale aansturing plaatsvindt en anderzijds op regionaal en lokaal niveau Talibangouverneurs en commandanten de nodige politieke en militaire autonomie bezitten.
Wat betreft het leiderschap van de Taliban wordt sinds 2003 gesproken over de ‘Rahbari
Shura’, ofwel de leiderschapsraad. Deze zou onder leiding staan van Mullah Omar en gevestigd zijn in
het Pakistaanse Quetta. Onder deze leiderschapsraad lijken verschillende raden en een groeiend aantal
commissies te ressorteren. Zo bestaan er bijvoorbeeld commissies voor media, politieke zaken en voor
onderwijs. Hoewel de meeste experts stellen dat Mullah Omar de leider van de Taliban is en dat de
leiderschapsraad daadwerkelijk controle over de organisatie uitoefent, trekken sommige onderzoekers
dit in twijfel. Zij beargumenteren dat Mullah Omar en zijn entourage voornamelijk een symbolische
functie vervullen. Deze mogelijke beperking van de daadwerkelijke autoriteit van het leiderschap moet
in gedachten worden gehouden wanneer er een vergelijking wordt gemaakt tussen de woorden van
Taliban kopstukken en het optreden van de beweging in de praktijk.
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De Taliban maken gebruik van verschillende communicatiemiddelen. Zo worden op lokaal
niveau vaak dreigbrieven, gezangen, radiotoespraken, cassettebandjes en preken van geestelijken
ingezet om het gedachtegoed uit te dragen of om regels en orders te communiceren. De ‘ouderwetse’
aard van sommige van deze middelen hangt samen met het aanzienlijke aantal Afghaanse burgers dat
analfabeet is of geen toegang heeft tot televisie, internet of mobiele telefoniediensten. De Taliban
maken echter ook gebruik van moderne communicatiemiddelen zoals internet, sms-berichten, e-mails
en sociale media zoals Twitter en Facebook. Grofweg zijn drie doelgroepen te onderscheiden waar deze
communicatie-uitingen op zijn gericht; de lokale bevolking, de internationale moslimgemeenschap en
Westerse landen.

4.3

Analyse: de Taliban tussen woord en daad

4.3.1

Narratieven

Dit rapport is met name geïnteresseerd in communicatie-uitingen die inzichten verschaffen in de
doelstellingen, ideologie en strategie van de Taliban. Het concept ‘strategisch narratief’ is een nuttig
hulpmiddel om de standpunten van de Taliban ten aanzien van deze onderwerpen te verhelderen.
Lawrence Freedman stelt dat strategische narratieven overtuigende verhalen zijn die gebeurtenissen op
een bepaalde wijze presenteren en verklaren.280 Op basis van wat we hebben gezien in hoofdstuk twee
en drie hebben de onderzoekers aan de hand van de verschillende communicatie-uitingen van het
Taliban-leiderschap met betrekking tot de vier geselecteerde thema’s vier algemene strategische
narratieven weten te onderscheiden.
Het eerste narratief heeft een sterke nationalistische toon. De communicatie-uitingen van de
Taliban staan vol met verwijzingen naar Afghanistan als natie, en de Afghanen als één volk. Het tweede
narratief is religieus van aard. De Taliban presenteren zichzelf als ‘Mujahideen’; moslims verwikkelt in
een gewapende strijd (‘jihad’) tegen ongelovige indringers en hun marionetten in Kabul. Westerse
strijdkrachten worden niet alleen neergezet als buitenlandse overheersers maar ook als ‘kruisvaarders’
verwikkeld in een oorlog tegen de islam. Een nauw hieraan gelieerd derde narratief, is dat de Taliban
zich naar de internationale moslimgemeenschap presenteren als oprechte moslims die een front
vormen in de wereldwijde oorlog die ongelovigen hebben ontketend tegen de islam. Een vierde
narratief is dat van de Taliban als tegenhanger van de regering in Kabul dat als zeer corrupt,
incompetent en mede daardoor als illegitiem wordt geportretteerd.
Deze vier strategische narratieven spelen een terugkerende rol in de inhoud van de
communicatie-uitingen van het leiderschap van de Taliban. De Taliban presenteren zichzelf als een
beweging van en voor Afghanistan en de Afghanen, verwikkeld in een strijd voor het behoud van een
zuiver, religieus Afghanistan tegen de externe krachten van ongeloof en diens binnenlandse
collaborateurs. Zo creëren ze een sterk ‘ingroup-outgroup’ onderscheid; het zijn de Taliban en hun
medestanders die het opnemen tegen machtige vijanden zowel binnen als buiten de gelederen. Deze
280
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narratieven hebben zogezien een belangrijke functie in het legitimeren van geweld tegen vermeende
tegenstanders. Daarnaast stellen de hierboven beschreven narratieven de Taliban in staat om zich te
profileren als de enige legitieme vertegenwoordigers van het Afghaanse volk; een boodschap die niet
alleen voor interne consumptie is bedoeld, maar ook tot doel heeft om binnen de internationale
gemeenschap enige legitimiteit te verkrijgen.

4.3.2

Al-Qaida

Genoemde narratieven en het belang van legitimiteit komen ook terug in de communicatie-uitingen
met betrekking tot de geselecteerde thema’s. De analyse van het thema de Taliban en de relatie met alQaida laat zien dat het leiderschap nauwelijks communiceert over zijn relatie met deze terroristische
organisatie. Een mogelijke relatie met de terroristische organisatie zowel in het verleden als in het
heden wordt door het leiderschap niet expliciet erkend maar ook niet ontkend. De bestaande literatuur
en inzichten van verscheidene experts over dit specifieke onderwerp konden hier geen eenduidige
verklaring voor bieden. Mogelijke verklaringen voor het zwijgen van het leiderschap over de relatie met
al-Qaida kunnen gelegen zijn in verdeeldheid binnen het leiderschap over hoe om te gaan met alQaida. Mogelijk zou druk op het leiderschap van zowel het Westen (afstand nemen van al-Qaida) en
de achterban (die al-Qaida veelal ziet als helden), het leiderschap hebben doen besluiten geen stelling
in te nemen. Daarbij zou het idee dat het leiderschap zich als legitieme politieke macht in plaats van als
insurgency-beweging wil profileren een rol kunnen spelen.

4.3.3

Onderwijs

Met betrekking tot het thema onderwijs kan worden geconstateerd dat het leiderschap van de Taliban –
althans op zijn Engelstalige Shahamat-website, het belang van onderwijs voor zowel jongens als meisjes
onderstreept. Voorwaarde is wel dat onderwijs volgens islamitische regels moet worden aangeboden.
Op lokaal niveau lijkt overleg plaats te vinden met lokale vertegenwoordigers van het Afghaanse
Ministerie van Onderwijs en wordt inspraak bedongen in het aangeboden curriculum en de
benoeming van leerkrachten. Naar alle waarschijnlijkheid bestaat de tegensprestatie van de Taliban uit
het staken van geweld tegen de bij dergelijk overleg betrokken scholen. Daarnaast communiceren de
Taliban ook dat zij het belang van modern onderwijs erkennen. Er wordt echter niet ingegaan op de
vraag hoe dit te combineren zou zijn met het belang dat de Taliban hechten aan onderwijs gestoeld op
een strenge interpretatie van de islam. Er zijn, voor zover bekend, geen indicaties dat de Taliban hun
bewering dat ze modern onderwijs belangrijk vinden ook daadwerkelijk omzetten in de praktijk.
Verder benadrukt het leiderschap op de Engelstalige website dat de Taliban niet betrokken zijn
bij aanslagen tegen scholen. Statistieken laten echter zien dat het geweld tegen scholen is toegenomen,
ondanks dat er sinds 2009 in de Layeha (Taliban gedragscode) niet meer specifiek wordt opgeroepen
tot geweld tegen scholen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen te geven. Een eerste is dat de Taliban
niet de enige spelers zijn die zich in de praktijk verzetten tegen onderwijs. Ook andere militante
groeperingen dragen verantwoordelijkheid voor het geweld. Ten tweede kan beperkte of slechte
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communicatie tussen leiderschap en lokale Taliban een rol spelen, of het eerder genoemde gegeven dat
de autoriteit van het leiderschap niet absoluut is. Kortom, hoe de Taliban in de toekomst zullen
optreden ten aanzien van onderwijsvraagstukken valt uit de communicatie-uitingen moeilijk op te
maken. Het heeft er alle schijn van dat de Taliban op lokaal niveau een zekere mate van autonomie
hebben waardoor het doen van meer algemene uitspraken lastig is. Op strategisch niveau lijkt het
belang van onderwijs te worden onderstreept maar hoe hier op lokaal niveau gehoor aan wordt
gegeven lijkt uiteen te lopen.

4.3.4

Onderhandelen

Het derde thema waar specifiek naar gekeken is, is de bereidheid van de Taliban tot onderhandelingen
met de regering in Kabul. In eerste instantie lijkt het verhaal helder. Via de Engelstalige website geeft
het leiderschap duidelijk aan dat er niet wordt onderhandeld zolang er nog buitenlandse troepen in
Afghanistan zijn. Verschillende bronnen stellen echter dat gesprekken achter de schermen wel degelijk
hebben plaatsgevonden. Daarnaast is het opvallend dat de Taliban enige tijd een politiek kantoor in
Doha (Qatar) hebben onderhouden en dat er vertegenwoordigers van de Taliban aanwezig zijn geweest
bij verschillende internationale congressen over Afghanistan. Echter of er in de praktijk daadwerkelijk
onderhandelingen plaatsvonden tussen de verschillende partijen, is moeilijk vast te stellen. Gesprekken
tussen partijen die in een staat van oorlog tegenover elkaar staan vinden veelal niet in het openbaar
plaats. Gelet op de situatie waarin de Taliban en Kabul zich bevinden, kunnen geen concrete
uitspraken worden gedaan over de opstelling van de Taliban ten aanzien van onderhandelingen met
Kabul. Het heeft er wel de schijn van dat er tussen verschillende partijen wordt gesproken, echter op
basis van wat het leiderschap daar zelf over communiceert, kan daar weinig uit worden afgeleid.

4.3.5

Burgerslachtoffers

Het Taliban-leiderschap heeft zijn achterban opgeroepen om burgerslachtoffers te voorkomen. In
verschillende communiqués wordt benadrukt dat de Taliban, in tegenstelling tot de internationale en
Afghaanse troepen, het aantal burgerslachtoffers tot een minimum beperken. In de praktijk hebben de
gewelddadige activiteiten van de Taliban echter juist veel slachtoffers veroorzaakt onder de civiele
populatie. Bij het in kaart brengen van het handelen van de Taliban diende rekening gehouden te
worden met een verschil in definitie tussen de Taliban en de UNAMA en het ontbreken van specifieke
cijfers over het aandeel van de Taliban in het aantal burgerslachtoffers. Er dient een zekere
voorzichtigheid gehanteerd te worden met betrekking tot aantallen aan de Taliban toe te kennen
burgerslachtoffers. Desalniettemin lijkt het er op dat, ondanks beweringen van het leiderschap dat de
Taliban er alles aan doen om burgerslachtoffers te voorkomen, de Taliban juist debet zijn aan een
toenemend aantal doden en gewonden onder de burgerbevolking.
Ook bij dit thema lijkt er dus sprake te zijn van een discrepantie tussen wat het Talibanleiderschap zegt en wat de beweging in de praktijk doet. Er dient echter ook hier te worden opgemerkt
dat deze discrepantie mogelijkerwijs niet geheel aan dat leiderschap is toe te schrijven. Zo is het
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mogelijk dat de mededelingen van het leiderschap met betrekking tot burgerslachtoffers simpelweg niet
de lokale Taliban-strijder bereiken, anders worden geïnterpreteerd of gewoon worden genegeerd. Ook
moet in overweging genomen worden dat door de Taliban ingezette wapens zoals bermbommen geen
onderscheid maken tussen soldaten en burgers, waardoor het voorkomen van burgerslachtoffers
lastiger is.

4.3.6

Tussen woord en daad

Met deze analyse van de vier geselecteerde thema’s kunnen we een antwoord geven op de eerste
hoofdvraag: “In hoeverre komt de communicatie van de Afghaanse Taliban over hun ideologie,
doelstellingen en strategie overeen met hun daadwerkelijke handelswijze?” Het antwoord luidt dat er in
het algemeen een aanzienlijke discrepantie bestaat tussen wat het leiderschap beweert en wat de
beweging daadwerkelijk doet. Zoals uit de hierboven gemaakte kanttekening valt af te leiden, betekent
dit echter niet noodzakelijkerwijs dat het leiderschap het één zegt en het ander doet. Mogelijke factoren
die debet zijn aan dit verschil zijn interne miscommunicatie of gebrek aan controle van het leiderschap
op de Taliban-beweging als geheel. Desalniettemin rijst uit de voorgaande analyse een beeld op van een
leiderschap dat communicatie-uitingen vooral gebruikt om zichzelf als legitieme partij te presenteren.
In hoofdstuk twee is een expliciet onderscheid gemaakt tussen de begrippen ‘communicatie’ en
‘propaganda’. Bij ‘communicatie’ gaat het om de waardevrije uitwisseling van ideeën, gevoelens
gedachten met anderen. Bij propaganda daarentegen, heeft de overreding van toehoorders prioriteit
boven de feitelijke juistheid of objectiviteit van de berichtgeving. Concluderend kan op basis van dit
onderscheid worden gesteld dat het Taliban-leiderschap met name de tweede vorm van berichtgeving
hanteert.

4.4

Communicatie-uitingen als indicator voor toekomstig handelen?

Wat betekent bovenstaande analyse van woord en daad voor de tweede hoofdvraag: “Kunnen op basis
van de communicatie van de Taliban uitspraken gedaan worden over de toekomstige positie, en het
toekomstig handelen van de Taliban?” Het antwoord hierop is dat de Engelstalige communicatieuitingen op de Taliban-Shahamat-website slechts beperkt inzicht bieden in het toekomstig handelen
van de Taliban. Dit wil niet zeggen dat deze uitingen geen indicatie kunnen vormen voor de intenties
van het Taliban-leiderschap. Bestudering van de communicatie van het leiderschap van de Taliban
geeft een zekere mate van inzicht in hoe het leiderschap over strategisch en ideologisch belangrijke
thema’s denkt, of tenminste, hoe het wil dat de buitenwereld de Taliban ziet. Uit de bestudering van de
communicatie-uitingen van het Taliban-leiderschap komt meerdere malen de wens naar voren om als
legitieme vertegenwoordiger van Afghanistan en zijn bevolking gezien te worden. Daarnaast lijkt het
Taliban-leiderschap zich in ieder geval bewust te zijn van zijn negatieve imago en lijkt het, in ieder
geval in zijn communicatie-uitingen, dit imago te proberen bij te stellen.
Dit blijkt onder andere uit het feit dat het leiderschap in zijn Engelstalige communicatie zegt
een voorstander te zijn van (modern) onderwijs voor zowel jongens als meisjes. Ook de communicatie
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over de relatie met al-Qaida lijkt dit idee te ondersteunen. Het openen van een politiek kantoor in
Doha wordt door velen gezien als een teken dat het Taliban-leiderschap zich ervan bewust is dat het
zich moet openstellen naar de internationale gemeenschap en dat het geaccepteerd wil worden als een
legitieme gesprekspartner. Met de communicatie-uitingen waarin de Taliban stellen dat ze er alles aan
doen om burgerslachtoffers te voorkomen lijken de Taliban ook hun imago op dit terrein te willen
verbeteren. Al met al lijken ze zich te willen profileren als de beschermers van het Afghaanse volk en als
een verantwoordelijke en legitieme politieke actor.
Kortom, het maken van een vergelijking tussen de communicatie-uitingen van het Talibanleiderschap en het daadwerkelijk handelen van deze beweging is zinvol om de volgende reden. Het
draagt bij aan een beter inzicht in beelden en werkelijkheden rond een gesloten en in veel opzichten
complexe beweging. Veelal lijken de uitingen van het leiderschap van de Taliban in eerste instantie
helder, maar blijkt uit de analyse van hoofdstuk drie dat standpunten toch minder binair zijn. Zo lijken
de uitingen van het Taliban-leiderschap te duiden op een zeer starre ideologische beweging, echter het
handelen van de Taliban komt vaak niet overeen met deze uitingen en lijkt eerder aan te geven dat de
organisatie een stuk pragmatischer is dan ze wil doen voorkomen. Ter illustratie, hoewel het
leiderschap zich hard en duidelijk heeft uitgesproken tegen onderhandelingen met Kabul, blijkt de
beweging in de praktijk toch enige bereidheid tot gesprekken te tonen.

4.5

Ter afsluiting

Er is tot op heden nauwelijks onderzoek gedaan naar de correlatie tussen Taliban-communicatieuitingen en het handelen van de organisatie in de praktijk. Dit onderzoek heeft een bescheiden bijdrage
geleverd aan het opvullen van deze lacune. Eventueel vervolgonderzoek zou specifiek kunnen kijken
naar Taliban-communicatie in de lokale Afghaanse talen. In de strijd voor de toekomst van
Afghanistan is de rol en houding van de lokale bevolking immers cruciaal. Een andere mogelijkheid is
het vergroten van de onderzoeksperiode om zo in kaart te brengen hoe de Taliban positie ten aanzien
de hier onderzochte thema’s zich heeft ontwikkeld. Daarnaast kan gekozen worden voor een verdere
verbreding van het onderzoek door andere onderwerpen onder de loep te nemen. Daarbij zou niet
alleen gekeken moeten worden naar thema’s die het Westen belangrijk vindt, maar tevens onderzocht
moeten worden welke onderwerpen voor de Taliban van belang zijn.
Toekomstig onderzoek zou een verdere bijdrage moeten leveren aan inzicht in de doelen die de
Taliban nastreven en de middelen die zij daartoe wel of niet als geoorloofd achten. Het zou met name
moeten kijken naar de mate waarin de Taliban daadwerkelijk bereid zijn op constructieve en niet
gewelddadige wijze een bijdrage te leveren aan Afghanistan en de regering in Kabul die sinds 28
december 2014 niet meer beschermd en ondersteund worden door de ISAF-missie. Tot slot is het
belangrijk om te onderstrepen dat de relatie tussen woord en daad onderhevig is aan politieke en
militaire ontwikkelingen binnen Afghanistan en ontwikkelingen binnen de Taliban. Het blijft derhalve
van belang om de communicatie-uitingen en het handelen van de Taliban continue te monitoren.
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Bijlage 1: Vragenlijst voor Afghanistan experts
Hieronder de lijst zoals deze naar de verschillende experts is gestuurd met enkele algemene vragen en
meer specifiek, onze bevindingen waarop wij een reactie van de experts vragen.
General Questions Taliban communications:
 There are several Twitter and Facebook accounts that claim to be managed by (or closely
linked to) the Taliban leadership. The account @zabihmujahid for instance has the caption
‘official spokesman of the Islamic Emirate of Afghanistan’. Also, there are some articles on
Taliban activities on social media. Our concern with analyzing these social media accounts is
that there is uncertainty whether or not these accounts are indeed managed by the Taliban
leadership or by sympathisers (not even necessarily from within Afghanistan or even Pakistan).
Do you have any thoughts on this? Could these accounts be in any way linked to Taliban
leadership or is it more plausible they are being managed by sympathisers?
 Judging by the quality of English (use of fairly uncommon words and structure of sentences)
and the way messages are phrased most of the messages that can be found on the ‘Statements’
tab on the English Taliban website seem to be translations of the messages in the local
language(s). They certainly do not seem to be drafted with a Western audience in mind. Do
you agree? If not, have you ever come across English messages on the website that are (or seem
to be) specifically drafted with an English speaking audience in mind?
 Do you have any indication whether or not the Taliban spokespersons have any command of
the English language? Or is there always a go-in-between (either a Western journalist who
speaks Pashtu or a local employee working for, let’s say, AP who relates/translates the
message)?
 Do you believe the Taliban leadership attaches much importance to its English language
communication? If so, who do you think they are trying to reach through these messages and
with what goal?
Your views on the following findings:
 Contrary to the opinion of some experts, we have found little evidence that the Taliban has
made, or is making, a concerted effort to communicate (via open channels) with the West (or
otherwise have an intricate media strategy vis-à-vis the West). They of course state in every
message that the ‘infidel invaders’ need to leave, but the strongest way they communicate this
message seems to be through acts of violence, not an elaborate information campaign in
English.
Having analyzed the Taliban ‘Statements’ tab on Shahamat and taking into account the quotes from
the Taliban spokespersons in the Western media (and on social media) regarding the above mentioned
topics we found that:
 Regarding Education: English language messages barely mention this topic. In the statements
form Mullah Omar the topic of education might get the occasional mention, saying things like
‘The Taliban are not against girls getting educated (as long as it is according to Sharia)’ or
‘Taliban are not against modern education (like sciences)’, but there are no elaborate
statements where the Taliban try and explain their position.
 Regarding links with AQ: a couple of statements on the future of Afghanistan use the line ‘nor
will we allow other to use Afghan territory to harm other countries’ (which seem to be
reference to previous Taliban hospitality to AQ). In the message on the occasion of the tenth
anniversary of 9/11 there was an explicit denial that Afghanistan (or the Taliban itself) had
anything to do with the attacks. This topic seems to be something the Taliban leadership
prefers not to elaborate on. This could point to differences of opinion on the matter within the
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leadership or perhaps that they see no added value to be too loquacious on this topic (perhaps
for fear of losing funding from extremists in the Middle East?).
Regarding civilian casualties: this seems to be a sensitive issue and is frequently a topic of
Taliban communication. Every time UNAMA publishes its findings the Taliban quickly issue a
statement condemning the report. On the other hand they quite often mention the issue of
civilian casualties in various ways: denying the Taliban were behind them, blaming civilian
casualties on Kabul and/or the West (sometimes even things like roadside bombs and suicide
attacks), saying the Taliban go out of their way to prevent civilian casualties (and instructing
Taliban members), telling people to stay away from Western troops in order to get out of
harm’s way, claiming that people who work for the Kabul regime and Western forces are not
considered ‘civilians’ as such, etc. This all seems to point to the importance the Taliban
attaches to the perceptions of the population. In a civil conflict (insurgency in this case) the
local population is key, hence their views and positions matter.
Regarding negotiations with Kabul: even though there plainly seem to be negotiations (no
matter how tentatively) with Kabul going on, the Taliban in their communications are
adamant that no such thing is happening. This seems logic considering that a) a core message
of the Taliban is the illegitimate nature of the regime, and admitting negotiations are taking
place would lend a level of legitimacy to the regime; and b) it’s difficult to motivate your rank
and file to fight and give their lives, if you admit that at the same time you’re talking to your
enemy.
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Bijlage 2: Overzicht interviews en verklaringen van de Shahamat-website

T

Taliban en (internationaal) terrorisme

O

Taliban en hun visie op onderwijs

K

Taliban en onderhandelingen met Kabul

B

Taliban en burgerslachtoffers
Afkomstig van Interview-tab

Titel
180

Datum

Statement of Islamic Emirate regarding the 6th of Jaddi

27.12.2014

Reaction of Islamic Emirate regarding civilian casualty report by UN

21.12.2014

Interview with the spokesman of Islamic Emirate Zabihullah Mujahid regarding the current situation

20.12.2014

Remarks of Spokesman of Islamic Emirate regarding the incident at a Peshawar school

17.12.2014

The Islamic Emirate’s response regarding the revelations of CIA’s barbaric torture regime
Statement of the Islamic Emirate of Afghanistan regarding the latest aggressions of the Zionist regime
against Masjid Aqsa

13.12.2014

Russian citizen detained year and a half ago in Logar freed

31.10.2014

Statement of Islamic Emirate regarding the arrest of Anas Haqqani and Hafiz Abdul Rasheed
Message of Felicitation of the Esteemed Amir-ul-Momineen, (may Allah protect him) on the Eve of Eid-ulOdha
Statement of Islamic Emirate regarding the signing of Security agreement between America and its stooge
regime

18.10.2014

Statement of Islamic Emirate regarding the new handpicked US employee in Kabul

22.09.2014

Department of Prevention of Civilian Casualties Commission of Military Affairs

10.09.2014

American invaders again martyr 12 civilians in Kunar including children

10.09.2014

Statement of Islamic Emirate on the recent NATO summit in Britain

03.09.2014

Reaction of the Islamic Emirate Regarding the Announcement of Prizes by America on Some Mujahedeen

21.08.2014

Message of Felicitation of Amir-ul-Momineen (may Allah protect him) on the Auspicious Eve of Eid-ul-fitr

25.07.2014

Final warning of the Islamic Emirate regarding the second term of Elections

11.06.2014

Interview with the head of ‘Financial Commission’ of the Islamic Emirate

07.06.2014

Message of the Islamic Emirate to the pious people of Afghanistan regarding the elections
Felicitation message of esteemed Amir-ul-Momineen regarding the release of Jihadi heads from
‘Guantanamo Jail’

02.06.2014

Statement of the Islamic Emirate about the release of five heads from ‘Guantanamo Jail’

01.06.2014

Rejoinder of the Islamic Emirate regarding Obama’s recent announcement of extension of occupation
Statement of Leadership Council of Islamic Emirate regarding the commencement of the annual spring
operation ‘Khaibar’
Clarification regarding the resignation of Mullah Abdul Qayyum Zakir, the head of Military Commission of
Islamic Emirate
Message of condolence of Leadership Council of Islamic Emirate regarding the martyrdom of two Jihadi
officials

30.05.2014

Rejoinder of the Islamic Emirate regarding the illusive and counterfeit election process

07.04.2014

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding the killing of children in the Serena Hotel

23.03.2014

Interview with the head of Control and Coordination Commission for NGO’s and Companies

20.03.2014

Notification of Islamic Emirate regarding the upcoming elections

10.03.2014

T
8
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9

K
14

11.11.2014

02.10.2014
30.09.2014

02.06.2014

08.05.2014
26.04.2014
22.04.2014
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Titel

datum

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding the killing of Turkemistan border guards

01.03.2014

Statement of Islamic Emirate regarding the genocide of the Muslims of CAR

22.02.2014

Statement of Islamic Emirate regarding allegations by Agha Jan Mutasim and Dubia initiative

20.02.2014

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding civilian casualties report by UNAMA

08.02.2014

The blacklisting of our Mujahideen signifies American military failure

06.02.2014

Rejoinder of spokesman of Islamic Emirate regarding the false New York Times report
Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding the 12th year of the inhumane American prison
(Guantanamo)

06.02.2014

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding demands by America

19.01.2014

Remarks of Spokesman of Islamic Emirate regarding false report by AP
Remarks of Islamic Emirate regarding enemy propaganda and false reports about assassination of Jihadi
leaders
The capture of a ten year old girl in Helmand on charges of suicide bombing is plot of the enemy to
defame the Mujahideen

13.01.2014

Guantanamo prisoners in critical condition due to hunger strike

01.01.2014

Interview with Yousuf Ahmadi
Clarification of the Islamic Emirate regarding the false deputation attributed to the esteem Mullah Barader
Akhund
The Islamic Emirate Leadership Council's condolence message on the martyrdom of Mawlavi Abdul Salam
Saheb

26.12.2013

Interview with Zabihullah Mujahid on Taliban casualties

27.11.2013

Statement of Islamic Emirate regarding the pre-determined decision of the farce Loya Jirga in Kabul
Remarks of the spokesman of Islamic Emirate dispelling the concerns of some of Afghanistan's neighboring
states

24.11.2013

Islamic Emirate’s spokesman clarification on martyrdom of 7 children

19.11.2013

Zabihullah Mujahid dismisses irrational media reports over torching houses
The Message of Mawlawi Jalaluddin Haqqani on the occassion of Doctor Naseeruddin Haqqani's
Martyrdom

14.11.2013

Statement of Islamic Emirate concerning the farce Loya Jirga
Statement of condolence by Leadership Council of Islamic Emirate regarding the martyrdom of
Naseeruddin Haqqani

12.11.2013

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding baseless report by ‘The Daily Beast’

03.11.2013

Statement of Islamic Emirate regarding the martyrdom of Mullah Hakimullah Mehsud

02.11.2013

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding a baseless report in Pakistani media

29.10.2013

Message of Felicitation of the Esteemed Amir-ul-Momineen on the Occasion of Eid-ul-Odha

13.10.2013

Statement of Islamic Emirate regarding UN mandate to extend NATO mission in Afghanistan
Clarification of spokesman of Islamic Emirate regarding rumors about the release of the honorable Mullah
Baradar Akhond

11.10.2013

Statement of Islamic Emirate regarding the 12th year of the American invasion

07.10.2013

Decree and statement of Islamic Emirate regarding release of list of Afghans martyred by Communists

25.09.2013

Four persecuted women released from jail in a prison swap

07.09.2013

Communiqué of Islamic Emirate regarding the mass killings in Syria

28.08.2013

Statement of Islamic Emirate regarding the ongoing bloody incidents in Egypt

16.08.2013

Message of Felicitation of Amir-ul-Momineen (May Allah protect him) on the Occasion of Eid-ul-Fitr

06.08.2013

Rejoinder of the Islamic Emirate about the recent report of UNAMA regarding the civilian casualties

31.07.2013

Interview with the head of the ‘Educational Commission’

30.07.2013

Interview with the head of the ‘Economic Commission’ of the Islamic Emirate

19.07.2013

Statement of Islamic Emirate regarding accusations by Karzai concerning the political office of IEA

04.07.2013

Interview with the spokesman of The Islamic Emirate in Qatar

26.06.2013

Our stance concerning the flag and name of Islamic Emirate remains unchanged

24.06.2013

T
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K

21.01.2014

10.01.2014
10.01.2014

22.12.2013
07.12.2013

24.11.2013

14.11.2013

12.11.2013

09.10.2013
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Titel

Datum

Statement regarding inauguration of political office of Islamic Emirate in Qatar

18.06.2013

Interview with the Director of the Special Committee on the Prevention of Civilian Casualties

17.06.2013

Interview with the deputy head of the Cultural Commission of the Islamic Emirate
Remarks of Qari Yousuf Ahmadi regarding visits to the Islamic Republic of Iran by delegations of Islamic
Emirate

13.06.2013

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding attack on ICRC in Jalalabad

31.05.2013

Communiqué of the Islamic Emirate about the release of Turkish captives

13.05.2013

Declaration of the Islamic Emirate regarding the incidents in the border regions with Iran and Pakistan

13.05.2013

Declaration of the Islamic Emirate of Afghanistan regarding the Polio Vaccination

13.05.2013

Statement of Islamic Emirate regarding hunger strike by inmates in Guantanamo

02.05.2013

Mujahideen attack US-NATO safe haven in Nangarhar; 4 killed

29.04.2013

Statement of leadership council of Islamic Emirate regarding ‘Khalid bin Waleed’ spring operation

27.04.2013

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding decision by Germany to prolong occupation

19.04.2013

Reaction of spokesman of Islamic Emirate regarding shooting of oppressed Guantanamo prisoners

16.04.2013

Americans and hirelings commit another felony to mask previous crime:

08.04.2013

Reaction of Islamic Emirate regarding massacre in Kunar

07.04.2013

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding attack on courthouse in Farah

05.04.2013

Foreign and internal troops martyr over 28 civilians in Sajawand area of Baraki Barak, destroy homes

27.03.2013

Strike of destitute inmates in Guantanamo prison reaches forty days

24.03.2013

Response of the Islamic Emirate and complete report about the felonies, carried out in Helmond province:
Reaction of spokesman of Islamic Emirate on the desecration of the Holy Quran in Guantanamo and strike
by inmates

23.03.2013

An open letter to the UNAMA about the biased behavior of this Organization

25.02.2013

Reaction of Islamic Emirate regarding announcement of troop reduction from Afghanistan by Obama

13.02.2013

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding the ongoing situation in Mali

15.01.2013

Statement of Islamic Emirate regarding so-called security pact between Karzai and America

05.01.2013

Special letter of the Islamic Emirate to the honored Ulama of Afhganistan and the world

28.12.2012

Text of speech enunciated by Islamic Emirate of Afghanistan at research conference in France

24.12.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the recurrent partial report by UN

17.12.2012

Clarification of spokesman of Islamic Emirate regarding participation in Paris Conference

11.12.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the crimes of the invaders and Arbakis

10.12.2012

Statement of Islamic Emirate regarding execution of Mujahideen by the Kabul administration

21.11.2012

Islamic Emirate’s statement regarding Israeli aggression against Gaza
Reaction of spokesman of Islamic Emirate regarding American accusations against the leader of Helmand
province

20.11.2012

Reaction of spokesman of Islamic Emirate regarding claims of ISAF

08.11.2012

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding the reelection of Obama

08.11.2012

Message of Felicitation of the Esteemed Amir-ul-Momineen on the Occasion of the Eid-ul-Odha.

24.10.2012

Reaction of Islamic Emirate regarding accusations of UNAMA about explosive devices

22.10.2012

Response of Islamic Emirate regarding rumors published by ‘The Daily Beast’

18.10.2012

Statement of Islamic Emirate marking eleventh year of the invasion of Afghanistan

07.10.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the historical day of 6th of Mizan

27.09.2012

Report of investigation by qualified board of Islamic Emirate regarding claim of beheading of 17 civ

25.09.2012

Reaction of spokesman of Islamic Emirate regarding claim by ISAF

25.09.2012

Reaction of Islamic Emirate regarding indiscriminate bombing of women in Laghman

17.09.2012

Statement of Islamic Emirate regarding insult of the great Prophet (SAW) of Islam in America

13.09.2012
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04.06.2013

04.03.2013

17.11.2012
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Titel

Datum

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding report published by Royal United Services Institut

11.09.2012

Statement of Islamic Emirate regarding America using name of conjured entity ‘Haqqani Network’

08.09.2012

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding Badruddin Haqqani

01.09.2012

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding incident in Helmand’s Roshanabad desert

01.09.2012

Clarification of Islamic Emirate regarding Agha Jan Motasim

16.08.2012

Reaction of spokesman of Islamic Emirate towards report published by ‘The Sunday Times’

16.08.2012

Reaction of Islamic Emirate to the false claims of resumption of talks with America

29.04.2012

Islamic Emirate’s spokesman remarks regarding US,Pakistan and Kabul three-cornered summit

28.04.2012

Islamic Emirate’s statement on occasion of 7th 8th Saur (April 1978)

27.04.2012

The Islamic Emirate of Afghanistan Financial commission

14.04.2012

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding the latest fabricated report of Kabul regime’s

29.03.2012

Press release of the spokesman of Islamic Emirate regarding the today’s high-profile attacks

27.03.2012

Declaration of the Islamic Emirate about the suspension of dialogue with Americans

15.03.2012

Islamic Emirate’s Statement on occasion of 33rd anniversary of 1979 Herat Uprising

14.03.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the inhumane treatment of oppressed prisoners in Pul-e-Charkh

14.03.2012

Elucidatory statement of Islamic Emirate regarding the barbaric crime of the American savages
Statement of Islamic Emirate regarding the inhumane crime committed by the American savages in
Kandahar

13.03.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the desecration of the Holy Quran by the American invaders

23.02.2012

Message of Islamic Emirate to the army, police and security apparatus of the Kabul administration

23.02.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the desecration of the Holy Quran by the American invader

21.02.2012

Zabihullah Mujahid: Expecting the surrender of Mujahideen in Logar is unwarranted

19.02.2012

Zabihullah Mujahid: We strongly reject Karzai’s claims
Statement of Islamic Emirate on the occasion of the 23rd Anniversary of Soviet withdrawal from
Afghanistan

16.02.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the martyrdom of its deputy

13.02.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the recent one-sided UNAMA report on civilian casualties

05.02.2012

Remarks of the spokesman of Islamic Emirate regarding baseless claims of US officials
Response of Islamic Emirate regarding the prospective meeting between Kabul administration Saudi
Arabia

04.02.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the despicable actions carried out by British soldiers

20.01.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the session convened in Berlin under the orders of America

17.01.2012

Remarks of Islamic Emirate regarding the video which exposes American transgressions

13.01.2012

Statement of Islamic Emirate regarding the ongoing situation in Afghanistan

11.01.2012

Reports about release of prisoners from Guantanamo are untrue

10.01.2012

Statement of Islamic Emirate of Afghanistan regarding negotiations

03.01.2012

Statement of the Islamic Emirate Concerning the Condemnation of the 32nd Anniversary of Soviet Invasion

25.12.2011

Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding the supposed surrender of 50 Mujahideen

21.12.2011

Statement of Islamic Emirate regarding the expansion of local militias by the invaders

17.12.2011

Reaction of the spokesman of Islamic Emirate regarding the US Secretary of Defense’s latest remarks
Report on the gathering of the Leadership Council of Islamic Emirate and its statement regarding
bombings on Ashura

15.12.2011

Statement of Islamic Emirate regarding the futile Bonn conference

06.12.2011

Remarks of Spokesman of Islamic Emirate regarding the false news published by The Express Tribune
Remarks of Spokesman of Islamic Emirate regarding the resolutions adopted in Kabul by the supposed
Loya Jirga

30.11.2011

Statement of Islamic Emirate regarding the upcoming subjugated Jirga

14.11.2011
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16.02.2012

03.02.2012

11.12.2011

20.11.2011
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Titel

Datum

Message of Felicitation of the Esteemed Amir-ul-Momineen on the Occasion of Eid-ul-Odha

04.11.2011

Comments of Zabihullah Mujahid regarding the martyrdom of a detainee in Bagram prison

26.10.2011

Remarks of the spokesman of Islamic Emirate regarding the upcoming supposed Loe Jirga
Statement of Islamic Emirate regarding the release of Palestinian prisoners in exchange for a Zionist
soldier

26.10.2011

Remarks of Zabihullah Mujahid regarding UN report about torture in detention centers

12.10.2011

Statement of Islamic Emirate marking the 10th year of American occupation of Afghanistan

07.10.2011

Statement of Islamic Emirate regarding the recent American accusations

26.09.2011

Statement of the Islamic Emirate on the Tenth Anniversary of 9/11

10.09.2011

Remarks of the Spokesman of the Islamic Emirate About Release of Turkish Engineers.
Statement of the Islamic Emirate in Response to the Propaganda about Recruitment of Children in
Martyrdom operations

09.09.2011

Statement of the Islamic Emirate Regarding the Release of Four Turkish Prisoners

05.09.2011

Message of Felicitation regarding the 92nd anniversary of independence of Afghanistan

18.08.2011

Message of the Commission for the control and management of private firms and organizations

03.08.2011

Statement of Islamic Emirate regarding the release of 5 foreign prisoners
Statement of the Cultural Affairs Commission of the Islamic Emirate Regarding the Recent Shameful
Attempt by the Enemy

02.08.2011

Statement of the Islamic Emirate Regarding the Repeatedly Baseless Accusations of UNAMA

23.07.2011

Response of the Spokesman of the Islamic Emirate to the Remarks by General Petreaus

23.07.2011

Badar Operations Razed the Main Pillars of the Enemy
Suggestions of the Islamic Emirate to the Rulers of the Kabul on the occasion of Assassination of Ahmad
Wali Karzai
Remarks of the Spokesman of the Islamic Emirate Regarding the Withdrawal of the Canadian Invading
Forces

21.07.2011

Statement of the Islamic Emirate Regarding the Baseless Rumors of Negotiation

06.07.2011

Remarks of the Spokesman of the Islamic Emirate Regarding the Killing of the British Soldier

05.07.2011

Remarks of Zabihullah Mujahid regarding the release of 2 French prisoners
Statement of Islamic Emirate regarding Obama’s announcement of the withdrawal of a limited number
troops

30.06.2011
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19.07.2011
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25.06.2011
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Bijlage 3: Verklaringen en interviews
Bijlage 3.1 - Verklaringen en interviews - Taliban en al-Qaida
1: Statement of Islamic Emirate on the recent NATO summit in Britain (03-09-2014)
(…)
The Islamic Emirate assures all nations that it neither meddles in their internal affairs nor does it allow
others to interfere in the internal matters of Afghanistan. It neither wants harm for another nor can it
tolerate harm for itself. We will never allow anyone to use Afghan soil to harm another nation.
(…)
2: Qari Yousuf Ahmadi interview with Asharq Al-Awsat (26-12-2013)
(…)
Q: Caliph Umar ibn Abd al-Aziz famously said: ‘He who serves God in ignorance corrupts more than
he rectifies.’ Does this sentiment apply to the actions of Al-Qaeda, and has the relationship between AlQaeda and the Taliban been irreparably damaged at this point?
A: Before the Taliban came to power in Afghanistan, there were a few hundred Arab Mujahideen living
as guests here, fighting and sacrificing for the sake of the nation. At the time, it was unfeasible for them
to return to their homelands because of the oppression and persecution awaiting them there. But
recently, the vast majority have returned to their homelands, especially after the events of the Arab
Spring. We hold ourselves to Caliph Umar’s standards, and thus education is of the utmost importance
to us, as was mentioned previously. We are deeply interested in establishing the healthiest relationship
between all the peoples of the world, especially among the peoples of Islamic nations. We have a lot of
work to do to improve the welfare for the Afghan people and Muslim peoples generally.
(…)
3: Statement of Islamic Emirate regarding UN mandate to extend NATO mission in Afghanistan
(11-10-2013)
(…)
We strongly reject the attitude which characterizes Afghanistan as a threat to the world. Afghanistan is
not a threat and danger to anyone. Our history proves that problems have not been created for other
nations from our soil but rather it is others who have aggressed against us from time to time and have
forced us into resisting in our own soil.
(…)
4: Message of Felicitation of Amir-ul-Momineen (May Allah protect him) on the Occasion of Eid-ulFitr (06-08-2013)
(…)
As to the foreign policy, our fundamental principle according to our unchanging policy is that we do
not intend to harm anyone, nor we allow anyone to harm others from our soil. Similarly, we can’t
tolerate any harm from others. We will maintain good relations with all those who respect Afghanistan
as an independent Islamic country and their relations and interactions are not domineering and
colonial, whether they are the world powers or the neighbors or any other country of the world. It is to
be said that we have mentioned this point in our previous messages and have conveyed to all people of
the world through the Political Office.
(…)
5: Statement regarding inauguration of political office of Islamic Emirate in Qatar (18-06-2013)
(…)
The Islamic Emirate of Afghanistan has both military as well as political objectives which are confined
to Afghanistan. The Islamic Emirate does not wish to harm other countries from its soil and neither
will it allow others use Afghan soil to pose a threat to the security of other nations! The Islamic Emirate
of Afghanistan wants to have cordial relations on basis of mutual respect with all the countries of the
world including its neighbors and desires security for its nation as well as security and justice on
international level.
(…)
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6: Text of speech enunciated by Islamic Emirate of Afghanistan at research conference in France
(24-12-2012)
(…)
Taking away security from the Afghan nation under guise of September incident:
The Islamic Emirate had brought security to 95% of the country and this displays the responsibility of
Islamic Emirate which it had and still has regarding the world, region and specifically its own country
and nation. However with great regret, the invaders deprived the Afghan nation from this great
blessing. They brought insecurity for the Afghan people in this eleven year war and fighting, brought
culture of injustice and corruption, stirred up market of killings and murders, over flooded pools with
blood, stuffed prisons with the Afghan people, began oppression of children, women, old men and
youngsters in villages and homes, created difficulties for the lives of women which is their most basic
and important right and planted seeds of enmity between Afghanistan and its neighboring countries.
The Islamic Emirate wants to interact with the world and region on basis of mutual respect and twoway cooperation. It did not harm anyone before neither will it today or in the future and neither will it
let others use the Afghan soil against others.
(…)
7: Statement of Islamic Emirate regarding the historical day of 6th of Mizan (27-09-2012)
(…)
Since an Islamic government was not acceptable to the known enemies of Islam and to the tyrannical
forces henceforth the Islamic Emirate was also a prick in their eyes and plans were put into action
against it. After the fall of communism, the pinnacle of American policy and agenda was enmity
towards political Islam therefore it chose a road of arrogance and confrontation towards the Islamic
Emirate instead of understanding and dialogue until it physically violated our sanctum in the year 2001
under various excuses.
(…)
8: Statement of the Islamic Emirate on the Tenth Anniversary of 9/11 (10-09-2011)
Each year, the 9/11 reminds the Afghans of an event in which they had no role whatsoever, but, using
this as a pretext and a clout, the American colonialism shed blood of tens of thousands of miserable
and innocent Afghans.
(…)
The Islamic Emirate of Afghanistan, from the outset, has been calling for an impartial investigation
into the event but, contrarily, the Americans and their coalition partners, far from positively
responding to this rationale demand of the Islamic Emirate, are sending cruise missiles, poisonous and
depleted uranium embedded weapons instead. It will remain a permanent stigma on the face of the
Western democracy that America and her Allies martyred tens of thousands of Muslims under the
pretext of this ambiguous and murky event.
(…)
Furthermore, we urge all concerned circles of the world to press on the war-mongering American
colonialist rulers to desist from gobbling down our land and natural resources under the so-called
unjustified name of terrorism, nor they should shed the pure blood of the Afghans any more in order
to obtain their colonialist goals.
(…)
9. Statement of the Leadership Council of the Islamic Emirate of Afghanistan Regarding the
Martyrdom of the Great Martyr Sheik Osama bin Laden (06-05-2011)
(…)
The Caller to Islamic Jihad against the invading infidels, Sheikh Osama bin Laden, embraced
martyrdom as per the Will of the Almighty Allah during an abrupt attack by the American invading
soldiers. (…) The Islamic Emirate of Afghanistan extends its deep condolence to the family of the
martyr, to his followers and to fighter Mujahideen of the way of Truth and to the Islamic Ummah on
this occasion of the great tragedy. (…) The martyr took part in the Jihad against the Soviet invasion
with great honesty and bravery shoulder to shoulder with the Afghans. He offered such sacrifices in
this way that the history of the Islamic Ummah will for ever remain proud of. Sheikh Osama bin Laden
was the ardent advocate of the legitimate cause of the first Qibla of the Muslims, the Aqsa Mosque and
the occupied Palestine. He was an indefatigable fighter against the Christian and Jewish aggressions in
the Islamic World and was not sparing any effort in this cause. (…) If the invading Americans and
their Allies wallow in this optimism that the morale and ranks of Mujahideen will weaken in
Afghanistan and other occupied Islamic countries following the martyrdom of Sheikh Osama bin
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Laden, it will only show their lack of insight. The sapling of Jihad has always grown, spruced and
reached fructification through irrigation by pure blood. The martyrdom of a martyr leads to hundreds
more to head to the field of martyrdom and sacrifice. (…) The Islamic Emirate believes, the
martyrdom of Sheikh Osama bin Laden will give a new impetus to the current Jihad against the
invaders in this critical phase of Jihad. The tides of Jihad will gain strength and width. The forthcoming
time will prove this both for the friends and the foes, if God willing.
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Bijlage 3.2 - Verklaringen en interviews – Taliban en onderwijs
1: Remarks of Spokesman of Islamic Emirate regarding the incident at a Peshawar school
(17-12-2014)
An attack has occurred on a school in the city of Peshawar in Khyber Pakhtunkhwa province of
Pakistan this morning at around 10:00 am local time. Information from the area suggests that so far
some 200 people have been killed and wounded in the incident most of whom are said to be children.
The Islamic Emirate of Afghanistan expresses its condolences over the incident and mourns with the
families of killed children. The intentional killing of innocent people, women and children goes against
the principles of Islam and every Islamic government and movement must adhere to this fundamental
essence. The Islamic Emirate of Afghanistan has always condemned the killing of children and
innocent people at every juncture. Messages of condolences were also released a while back regarding
the blasts at a playground in Yahya Khel district of Paktika province and a mosque in Nangarhar
province and those acts were considered against the principles of Islam.
2: Message of Felicitation of Amir-ul-Momineen (may Allah protect him) on the Auspicious Eve of
Eid-ul-fitr (25-07-2014)
(…)
The Islamic Emirate believes implementation of an Islamic system guarantees well-being (of people) in
this world and the world to come. Likely, it believes that science, technology, humanities sciences,
incorporation and dissemination of new and positive (scientific) breakthroughs is a vital need for a
strong and powerful nation to strengthen, stabilize and enrich itself and stand on its own feet.
Therefore, we strongly reject the propaganda against the Islamic Emirate or the allegations that it is
against education. Islamic Emirate believes getting knowledge (education) is a religious obligation.
(…)
3: An interview with the head of ‘Financial Commission’ of the Islamic Emirate (07-06-2014)
(…)
Question: You mentioned the set-up and commissions of the Islamic Emirate, for clear understanding,
if could inform us briefly about these commissions?
Answer: At present, the high commissions of the Islamic Emirate are as following though all of them
have vast set-up within themselves: Courts, Military Commission, Commission of Cultural Affairs,
Education Commission, Invitation and Guidance Commission, Health Commission, Organ for the
Prevention of Civilian Casualties, Commission for Prisoners’ Affairs, Organ for Martyrs, Orphans and
Disabled persons, Commission for Political Affairs and Commission for NGO’s Affairs. Besides
supporting them financially, the ‘Educational Commission’ of the Islamic Emirate has also setup
orphanage centers for them so that these helpless children should not remain uneducated.
(…)
4: Qari Yousuf Ahmadi interview with Asharq Al-Awsat (26-12-2013)
Taliban spokesman dismisses Afghan presidential hopefuls as "puppets of the occupation" London,
Asharq Al-Awsat—In an exclusive interview with Asharq Al-Awsat, Taliban spokesman Mullah Qari
Yousef Ahmadi talks about the Taliban’s plans in Afghanistan following the expected pullout of US
troops from the country next year.
(…)
Q: In light of recent accusations leveled against Taliban sympathizers for burning dozens of schools for
girls, does the Taliban have an official stance toward girls’ education?
YA: Education is one of the pillars of our nation-building policy. It is a testament to Afghanistan’s
great heritage of liberating humanity from the dangers posed by imperialism. The old colonial empires
collapsed due to the peerless perseverance of Jihadists groups, and the coming Afghan renaissance will
rebuild the people and nation by focusing on both fundamental religious doctrine and modern science.
Women compose half of any society, and Islam assigns them a place in society. The one true religion
sets forth the relationship between men and women for the good of society, and guarantees society’s
spiritual and material awakening. In this, their roles are distinct from one another, but they are united
in their ultimate goal: human happiness, in this world and the hereafter. Thus, our policy will hold the
education of women to be of equal importance to the education of men, God willing.
We harbor no hostility towards science and education. On the contrary, we hold ourselves among the
staunchest supporters of higher learning. Indeed, the inception of our religion, the one true religion,
starts with the command: ‘Read!’ So how could our nation possibly be averse to science? We will reject
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and resist any curriculum that undermines our religion and raises a morally corrupt generation. That is
our stance, and anything that indicates otherwise is an offshoot of the enemy’s disinformation
campaign which seeks to divert attention away from their crimes and to distort the image of the
Mujahideen, who consider science a sacred duty for all Muslims of both genders. We are a nation of
science that builds schools, not a nation of ignorance that burns them.
(…)
Q: Do the Taliban’s children go to government schools to receive a civilian education, or do they go to
Quranic schools to study Sharia?
YA: In the liberated provinces we provide many basic services, including education. We are
fundamentally interested in Islamic materials, as they are the basis of our strength in Jihad. This
Islamic education has been widely accepted by the Afghan people, even in provinces that are not totally
under our control. For these people, nothing can take Islam’s place in their hearts, and so they eagerly
support our religious mission. This does not mean we neglect civilian education: we provide as much
as we are able given our difficult circumstances. As for our children, they are part of the Afghan people,
and they suffer and sacrifice just as much. If the people felt as though the Mujahideen and their
children were detached from the reality of daily life in Afghanistan, they would shake off their rule
immediately.
Q: Amanullah Aman, the spokesman for the Department of Education, says that nearly 550 schools in
11 regions have closed their doors because of a lack of security. Do you care to comment?
YA: The real number is probably much higher, and the reason is that the liberation of very large
provinces caused the occupation forces to flee, and the government’s forces could not stand on their
own two feet without their masters. The occupation gave government forces powerful weapons, but
despite this they failed to confront the Mujahideen. The government will withdraw from the remaining
liberated areas and close their military, administrative, and educational installations. The Mujahideen
will benefit from this and we will continue to teach our children the current curriculum.
Administrative corruption has also had a hand in government school closures, even in provinces we
have not liberated. It is widely known that the current regime in Kabul is the most corrupt in the
world, and now that governmental officials realize the end is near, they are looting anything they can
get their hands on and sending the money to safe havens abroad. Many services have felt the effects,
especially schools.
Q: Do you support American actress Angelina Jolie in her capacity as a Goodwill Ambassador from the
UN, specifically with regard to her efforts to promote educational institutions for girls in Afghanistan
and her recent financial contribution to a new school on the outskirts of Kabul?
YA: We do not intend to surrender our children to our enemy in order to educate them. All forms of
education will be subject to the Islamic Emirate, from the curriculum and teachers, to the schools and
equipment. The enemy is misconstruing what they call ‘women’s issues,’ or ‘girls’ education,’ or
‘human rights,’ but they will not fool anyone in Afghanistan. We have spilt enough blood to
understand that these are merely excerpts from the Western Dictionary of Hypocrisy. As such, we
doubt the Americans have any good intentions towards our people or any Muslim people. The best
Angelina Jolie can do is to turn her good intentions to convincing her government to pay reparations
to the Afghan people until they are able to educate their children, care for their sick, and rebuild the
towns and villages the American army and their allies destroyed.
(…)
5: Message of Felicitation of Amir-ul-Momineen (May Allah protect him) on the Occasion of Eid-ulFitr (06-08-2013)
(…)
Public of the World and Countrymen!
I would like to opine about a future Afghanistan.
(…). Instead of reliance on foreign assistance and skills, the Afghans should qualify themselves and
serve their country by utilizing their own resources. In the same sense, in order to protect ourselves
from scarcity and hardships, our young generations should arm themselves with religious and modern
educations because modern education is a fundamental need of every society in the present time.
(…)
Moreover, the Mujahideen should pay necessary attention to the education of the new generations in
accordance with the plan of the Education Commission so that our emerging generation will have both
religious and modern education and serve their people and country as pious and professional Afghans.
6: A special and all-inclusive interview with the head of the ‘Educational Commission’ Moulvi
Mohammad Iqbal (30-7-2013)
86

juni 2015

Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban

(…)
Question: If you could provide us information about the important activities of the ‘Educational
Commission’ during the last few years?
Answer: You understand that we are passing through severe warring conditions which naturally
hamper the normal educational activities or programs. Still we are grateful to Allah Almighty that we
have achieved a lot in the field of education, in view of our present possibilities. Some of our activities
are as follow: The Rural Schools: As most of population live in rural areas which are deprived from
most of the educational facilities. So it is one of the top priorities of the Educational Commission to
build rural schools for departing primary education and necessary religious studies. Important steps
have been taken with the following specifications in this regard: The rural Imams (scholars) have been
assigned to allocate at least 2 to 2½ hours to teach the children of the village inside the mosque or a
house. They should teach them the customary subjects till the preparation of curriculum e.g. the
alphabets, the Holy Quran, Shuroot Salat (the prerequisites of the prayer) Qudoori, Panj Ganj (five
treasures) and the books of the first three classes of that curriculum which was prepared for Mujahidin.
The above mentioned books and other stationary like pen, notebooks etc. are provided by this
commission. We are extending our co-operation even to those people who are living in migration
camps so that their children are left without education. For these rural madrassas, we have prepared a
course syllabus or curriculum according to their needs and the prevailing circumstances which is ready
to be sent to the press.
(…)
Unlawful and non-Afghan uniform is totally forbidden.
(…)
Unwanted people who have either political or ideological association with the stooge admin against the
Islamic norms and rules are kept under close watch and if proved, they are discarded from the
institutions concerned.
(…)
Question: The enemy is trying to lead the new generation astray by through the educational system. To
achieve this malicious goal, they have incorporated some misleading ideas and thoughts in the new
curriculum. What kind of steps have been taken by the ‘Educational Commission’ to render these
conspiracies abortive?
Answer: As we mentioned earlier that the enemy is trying very secretly and skillfully, to include such
subjects in the curriculum of educational institutes which could derail the and wash their brains. But
this curriculum is under strict scrutiny and teams of expert scholars are appointed on regular basis for
its modification. Their duty is to identify and remove all these obscenities and to interpret the issue in
the light of true Islamic rules and principles. These amended papers have been delivered to all the
educational institutes for the current year and are being followed by the concerned authorities on the
regular basis.
Question: Sometimes, schools are burnt in various parts of the country or the female students are
being poisoned or acid is being sprinkled over them. Whom do you think is behind this felony?
Answer: Burning of educational institutes, spraying acid on female students or their poisoning are acts
totally against the policies of the Islamic Emirate. We have condemned and rejected all these activities.
There is no doubt that these felonies are committed by the enemies of the Islamic Emirate and their
stooge administration. Verified proofs have been published in media in this connection. They want to
use these incidents as a propaganda tool against the Islamic Emirate.
7: Text of speech enunciated by Islamic Emirate of Afghanistan at research conference in France
(24-12-2012)
(…)
The Islamic Emirate had brought security to over 95% of the country before the invasion; had collected
illegal weapons; had stopped narcotics; had secured borders of the beloved country; had provided
education, work and open trade for the nation in complete security. We can even proudly state that in
the previous reign of Islamic Emirate, we achieved things which the western world is unable to do even
with its entire military and economic means.
(…)
Malicious propaganda against peace:
Another factor damaging peace are those efforts made through poisonous propaganda deployed inside
the country which tries to depict reality in another color. Different types of propaganda is used against
the ongoing Jihad; sometimes it is labeled the work of neighbors, sometimes as against education and
development and sometimes is accused of causing civilian casualties but never seem to possess strong

87

juni 2015

Communicatie en strategie van de Afghaanse Taliban

evidence and only reiterates repeated charges. Such black propaganda only prolongs the war and
uproots chances for peace.
(…)
The esteemed Amir ul Mumineen (may Allah protect him) has given strong and clear guidelines to his
Mujahideen, who are still practicing them, in all his Eid messages regarding destruction of educational
facilities, protection of civilian life and bombings in places of gatherings which have also been
published in the media. However we can see that some intelligence agencies are reaching for grotesque
actions (blowing up bridges, throwing acid on faces of students and targeting civilian vehicles with
roadside bombings) while the Kabul administration has never given thought to the guidance of Amir
ul Mumineen and is blindly using these incidents as raw material for its poisonous propaganda.
(…)
The policy of Islamic Emirate is clear regarding role of women. It will abide by all those rights given to
women in the noble religion of Islam. Women in Islam have the right to choose husbands, own
property, right to inheritance and right to education and work. The Islamic Emirate will safeguard the
rights of women such that their legitimate rights are not violated and neither is their human dignity
and Islamic requirements endangered under the guise of education and work.
8: Message of felicitation of the estimeedmed Amir-ul-momineen on the occasion of the eid-ul-odha
(24-10-2012)
(…)
After the independence of the country, we should have a sharia-based national regime with the help of
Allah, the Almighty, which will bring about a sole central authority and be free from every kind of
discrimination and biases. Jobs will be given on merits; territorial integrity of the country will be
protected. Security will be maintained, Sharia laws will be implemented, we will guarantee rights of
both male and female of the country, build economic structures and strengthen social foundations and
facilities of education for all people of the country in the light of the Islamic rules and national
interests, conduct all academic and cultural affairs efficiently and will, with the help of the brave
nation, foil the effort of those who harbor the notion of disintegrating Afghanistan and intend to flare
up domestic war to achieve their goals. They should not think that the Afghan people are so simplemined that they would break off their deep ideological, cultural, social and historical bonds among the
fraternal ethnicities. The former Soviet Union pursued the same recipe of disintegration but the result
was contrary to their efforts and they themselves became entrapped in their ploy.
(…)
9: Statement of Islamic Emirate regarding the historical day of 6th of Mizan (27-09-2012)
(…)
On this day (the 6th of Mizan), the white flag of Islam was unfurled in Kabul; the war criminals and
mass murderers of our defenseless nation prosecuted; the pillars of Islamic Emirate, founded by
historical and righteous persons of the country, strengthened; the country practically delivered from
fragmentation; almost all parts of the country cleansed from bandits, thieves and illegal check points;
nation was able to breath a sigh of relief; security was established in 95% of the country; the honor,
dignity, wealth and lives of the people was secured; all possible foundational steps were taken to
regenerate Education; the crumbling government administration was restored from ground up and the
long lost hope of our oppressed nation was finally achieved. Therefore this day in history is a day of
joy, happiness and victory for the entire oppressed nation, heirs of martyrs, widows and orphans as
well as for the Mujahideen in the trenches.
(…)
10: Reaction of spokesman of Islamic Emirate towards report (16-08-2012)
On August 13, several media outlets published reports citing Britain’s ‘The Sunday Times’ which
claims to have obtained papers which allegedly shows the new policy of Islamic Emirate regarding
some pivotal issues. As is the habit of western media, whenever the west comes under intense military
pressure of Mujahideen in Afghanistan and begins to display its clear defeat in the military front, it
immediately arrives for its help and starts publishing fabricated and blatant reports in order to turn the
peoples attention away from the defeat of its military and so its soldiers can find some sort of relief.
(…)
The Islamic Emirate was neither before nor is it currently against education for women but stresses
such education only be done under an Islamic environment and within confines of Islamic principles.
The policy of Islamic Emirate concerning issues of Afghanistan regarding which the latest report of
‘The Sunday Times’ and one prior with a anonymous figure ‘Mawlai’ by Michael Semple is nothing
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more than propaganda. Such reports are being published by the western media to try and undermine
the latest victories of Mujahideen in Jihadi fronts while they have no connection with ground realities
whatsoever. Independent news outlets can obtain the policies of Islamic Emirate regarding the various
issues of Afghanistan by getting in contact with its known spokespersons.
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Bijlage 3.3 - Verklaringen en interviews – Taliban en onderhandelingen met Kabul
1: Statement of Islamic Emirate regarding allegations by Agha Jan Mutasim and Dubia initiative
(20-02-2014)
Media reports have recently published a statement attributed to a former official of The Islamic
Emirate Agha Jan Mutasim which alleges that high ranking officials and commanders of the Islamic
Emirate or the Islamic Movement of Taliban convened a meeting in the United Arab Emirates and
showed willingness to launch a peace initiative!!?
The Islamic Emirate of Afghanistan once again declares to all parties that Agha Jan Mutasim does not
hold a position in the Islamic Emirate and neither can he represent it. Similarly the Islamic Emirate
considers the recent actions and activities of Agha Jan Mutasim detrimental to both the principles of
the Islamic Emirate as well as to the goals of the sacred Jihad while being beneficial for both the
invading Americans and their stooges. No representatives of the Islamic Emirate have either attended a
meeting in Dubai and neither has talks taken place with the stooge Kabul regime or it’s so called High
Peace Council. The Islamic Emirate has delegated officials and a political office to conduct its political
activities and if a need arises for contacts with any party, a responsible organ will be tasked with the
permission of its head, under the guidance of its leadership and on the practical needs of Jihad. That no
one for sure knows the names of the participants that attended the meeting in Dubai, this in itself
reveals that neither has a meeting been convened nor has a substantial initiative been launched.
The Kabul regime’s so called High Peace Council which constantly tries to keep its fixed salaries
flowing has repeatedly published such futile and baseless reports to stir up media frenzy with false
claims of holding talks with rogue figures. The foreign invaders and their hirelings should not strive for
repeating their past failed and futile experiments. Ostentatious negotiations and exhibitions will not
result in anything other than complicating the issue and prolonging the war. If the Americans and her
allies hope that with such fake political proceedings they will divert the attention of the Afghan nation
and deplete their fervor for Islam and independence, then they are mistaken and need to reassess the
ground realities.
2: Rejoinder of spokesman of Islamic Emirate regarding the false New York Times report (06-022014)
The New York Times newspaper published a false report recently suggesting that talks took place and
are ongoing between the Islamic Emirate and the Kabul regime in an undisclosed location. We reject
this report by The New York Times even though we made our stance very clear to media outlets in
direct contacts two days earlier. Since some media outlets are not lending an ear to our reaction and
insist on quoting the false New York Times report hence we are again rejecting this report and believe
it to be a propaganda effort to malign the Islamic Emirate. The Islamic Emirate does not believe in
holding secret talks at undisclosed locations.
3: Remarks of Spokesman of Islamic Emirate regarding false report by AP (13-01-2014)
The western news outlet (AP) published a report on Saturday which stated that officials of The Islamic
Emirate had met some members of the Kabul regime in Dubai and tried to somehow give authenticity
to its piece by attributing information to unknown sources. We categorically deny this false report by
The Associated Press. No officials of The Islamic Emirate have ever met or had discussion with
members of the Kabul regime in Dubai. Such rumors spread by the enemy are a part of their
propaganda effort through which they want to achieve their malicious objectives.
We strongly urge The Associated Press to firstly publish our denial exactly the same way. Since this
agency has published a fabricated report about us therefore it is their due responsibility to also publish
our side of the story as part of being a news agency. We similarly once again urge The Associated Press
and other news outlets to publish reports about us through our known addresses. They should not
write up reports which discuss important issues without providing names of sources or officials while
being falsely tied to the Islamic Emirate. If such actions are repeatedly taken by news agencies then it in
return gives the enemy intelligence organs leeway to spread propaganda against the Mujahideen by
quoting unnamed Mujahideen officials. News outlets have a responsibility towards us in cases where
they quote unknown sources and if such actions start repeating themselves then it will force the hand
of The Islamic Emirate to show a reaction and take legal steps towards that specific agency. News
outlets must truly become independent. They should publish unbiased and responsible reports based
on sound principles and not give a hand to intelligence organs in pursuit of their self interests.
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4: Clarification of the Islamic Emirate regarding the false deputation attributed to the esteem
Mullah Barader Akhund (22-12-2013)
Recently some media outlets, relying on unknown sources, have spread false reports stating that the
Islamic Emirate's leadership has deputed the esteemed Mullah Barader Akhund with the task of
negotiating with the Kabul administration for the purposes of advancing peace talks.
The respected Mullah Barader Akhund, keeping in view his current restrictions where he continues to
be detained in Pakistan without charge and is unable to visit his friends and family, has not be tasked
with peace talks or any other initiative by the leadership of the Islamic Emirate. Any interaction by the
Islamic Emirate with outside entities is the task and deputation of the Emirate's Political Office. And if
the Political Office meets with someone or hold talks then they will not be secretive and unannounced.
Instead just as Islamic Emirate's all policies regarding all our national issues are well publicized and in
accordance with the principles of Islamic law, similarly all its initiatives will be transparent and
conducted by the appropriate organ or by unrestrained individuals. As for the above reports which
have been spread by some media outlets, these are all fraudulent and have no reality. Media should
follow their code of conduct and only publish news that has some reality and should not be simply part
of propaganda war.
(…)
5: Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding baseless report by ‘The Daily Beast’ (03-112013)
Yesterday ‘The Daily Beast’ newspaper, which pursues a malicious intelligence agenda and is run by
famous intelligence agents, published a far from reality, purely propaganda based and fabricated report
regarding the Islamic Emirate which stated that some leaders of Islamic Emirate had met in the
Pakistani city of Islamabad, showed their inclination towards peace and other such nonsense. We reject
every aspect of this report. The assertions cited by ‘The Daily Beast’ are contrary to the policy and
manifesto of the Islamic Emirate and similarly the talk about conflict between the leaders of Islamic
Emirate in also propaganda and devilish scheme of the said newspaper which has no substance. We
urge all media outlets to be cautious of such pure propaganda which has no reality to it and is the work
of intelligence agencies.
We have designated spokesmen and a dedicated website for our activities from where anyone can
contact us to attain access to information. Attributing false statements to the Islamic Emirate and
associating unknown figures with us violates the basic principles of journalism. In our view these are
vengeful attempts by certain identified persons who wish to spread their own personal agendas
through these reports and we ask all independent media outlets to refrain from publishing these
baseless reports. We would also like to point out that ‘The Daily Beast’ has on several occasions
published such baseless reports to advance their agendas. They also regularly attribute their statements
to ‘Zabiullah’ so as to portray it to be me, Zabihullah Mujahid, the spokesman of Islamic Emirate. The
truth is that neither I have ever spoken with this media outlet nor has any other official within the
Islamic Emirate ever corresponded with them.
6: Message of Felicitation of Amir-ul-Momineen (May Allah protect him) on the Occasion of Eid-ulFitr (06-08-2013)
(…)
We have already said that the Islamic Emirate does not think of monopolizing power. Rather we
believe in reaching understanding with the Afghans regarding an Afghan-inclusive government based
on Islamic principles. Of course, the Islamic Emirate considers it its religious and national obligation
to liberate the country from the occupation. When the occupation ends, reaching an understanding
with the Afghans will not be a hard task because, by adhering to and having common principles and
culture, the Afghans understand each other better.
(…)
7: Special interview of Alemara Website with the spokesman of The Islamic Emirate in Qatar (26-062013)
(…)
Alemara: The office of the Islamic Emirate in Qatar will remain on its previous stance over discussions
with the Kabul admin or it has some plans under consideration, if you could explain?
Answer: As the Islamic Emirate has openly expressed in its declarations that the dilemma of
Afghanistan has two main aspects; one is external which is related with the foreigners and the other is
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internal which is related with Afghans. Until the issue of the external aspect is not solved with the
occupiers, it is useless to tackle the internal aspect. The third paragraph says that meetings with
Afghans will also be held in accordance with the developments.
(…)
8: Text of speech enunciated by Islamic Emirate of Afghanistan at research conference in France
(24-12-2012)
(…)
Sometimes it (the Kabul administration) says it wants to talk with the Islamic Emirate, sometimes it
says it wants to talk to Pakistan! Such ambiguous actions will never positively impact the peace process.
In reality, they want surrender of Mujahideen under the title of peace; give up arms, abide by the
constitution created under the shadow of invaders and bow your heads to our orders and we won’t say
anything to you! Is this peace? Do they think that the Afghan nation gave colossal sacrifices for the past
eleven years to surrender to the invaders? So that someone will assure their lives? This clearly shows
that they do not have sincerity and a clear framework for peace.
(…)
1.For enduring peace, importance must be placed on the aspirations of the people. The occupation
must be ended as a first step which is the want of the entire nation because this is the mother of all
these tragedies. Invaders and their allies must realize that no international power can subdue the power
of people and neither can the quandary end with irresponsible and unlawful agreements.
(…)
3.Peace needs sincerity and good intention. Common and national interests must be favored over
personal interests. Peace can only be achieved under these circumstances and not through deceit and
stratagems. We are seeing that every time the Islamic Emirate takes steps towards peace, Kabul
administration takes reactive tactical steps which (according to their own belief) has the potential to
derail the peace process while at the same time not seem counterproductive i.e when the Islamic
Emirate inaugurated its political office in Doha for peace talks, the Kabul administration, with the
backing and America, recalled its ambassador to damage the peace process.
4.The leader of Islamic Emirate, the esteemed Amir ul Muminee (may Allah protect him), clearly
stated in his Eid message that we only have one channel for political efforts in form of an office and
have made it known to everyone. But still the Kabul administration, under the title of peace process for
sabotaging peace, makes contacts with people that have not been appointed by Islamic Emirate for
peace talks and then accuses the Islamic Emirate of trying to derail peace. Peace is not a game of chess
where every side is laying in ambush for the other rather peace is a joint responsibility and a mean of
giving right to the entitled. Peace must be looked at with this vision and ways must be paved for it.
(…)
8.For peace, talks must practically be given preference over war. At this very moment, Kabul
administration and its foreign allies are trying to put pressure on Mujahideen so that they make peace
according to their conditions and this truly increases hurdles for peace.
(…)
9: Clarification of spokesman of Islamic Emirate regarding participation in Paris Conference (1112-2012)
(…) Our representatives there will only communicate our policy and since this is a research and
scientific conference, no political deals will be made with anyone and neither will talks and
negotiations be held with the invaders or the Kabul administration. Therefore all media reports
published regarding this conference labeling it ‘peace talks’ or ‘negotiations’ are for pure propaganda
purposes and efforts to sow mistrust. Such baseless rumors were also spread during the Japan
conference which were later rebuffed and the liars exposed. The Islamic Emirate of Afghanistan has a
firm policy and predefined conditions regarding negotiations and talks which have not changed one
bit.
10: Clarification of Islamic Emirate regarding Agha Jan Motasim (16-08-2012)
Agha Jan Mostasim was dismissed from his post by the leader of Islamic Emirate of Afghanistan in the
year 2010 for stepping over his bounds and for lacking transparency in his work. He currently does not
hold any posts with the Islamic Emirate of Afghanistan and neither can he represent the Islamic
Emirate in any of his statements and actions. It is purely his own personal choice that he in currently
living in Turkey. The Islamic Emirate does not have any representation or hold an office in Turkey and
neither are the travels of Agha Jan Motasim to Kabul and Ankara carried out under the guidance and
permission of the leadership of Islamic Emirate. While looking at the recent actions of Agha Jan
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Motasim, it can be noted that they are not of his choice but are dictates handed down from others. The
Islamic Emirate of Afghanistan strongly urges all media groups to avoid associating the said persons
statements and views to the Islamic Emirate in the future but rather the official views and policies of
Islamic Emirate are those that are affirmed by its known spokespersons. (GW in interviews geeft
Motasim te kennen dat Mullah Omar zou willen onderhandelen met Kabul).
11: Declaration of the Islamic Emirate about the suspension of dialogue with Americans, office in
Qatar and its political activity (15-03-2012)
(…)
At the same time Hamid Karzai, who can not even make a single political decision without the prior
consent of the Americans, falsely proclaimed that the Kabul administration and the Americans have
jointly started peace talks with Taliban; whereas the Islamic Emirate has not discussed any other issue
apart from the two aforementioned (i.e. the induction of an office and the exchange of prisoners) and
neither have we accepted any other condition with any other side nor have we conducted any talks
with Karzai administration.
(…)
Similarly the Afghan issue has two main dimensions; one is internal and the other external. The
external dimension is associated with Americans and the internal dimension is connected with the
Afghans themselves. Until and unless the external dimension is settled which rests entirely in the hands
of the foreigners, discussing the internal dimension is meaningless and is nothing more than a waste of
time. Therefore the Islamic Emirate considers talking with the Kabul administration as pointless.
(…)
12: Zabihullah Mujahid: We strongly reject Karzai’s claims (16-02-2012)
The head of the stooge Kabul administration, Hamid Karzai recently asserted in an interview with the
‘The Wall Street Journal’ that the US and Kabul administration have started secret talks with the
Taliban which have also proven very effective. The Islamic Emirate of Afghanistan strongly rejects
Karzai’s claims and adds that the representatives of Islamic Emirate have not talked with the puppet
administration anywhere and have not even yet decided if they want to hold talks with the
administration of Kabul. It should be mentioned that there is nothing else left for the enemy except
propaganda through which it desires to extend its stooge rule for a few more days. But just as their
other ploys failed and were uprooted in their initial stages, this new campaign of deceit will also be
condemned to failure and will face humiliating disclosure. The Islamic Emirate of Afghanistan believes
that even if someone has met with the Karzai administration on the behalf of Islamic Emirate then they
must be a fraud. Just like how a similar incident took place previously, it is entirely possible that
someone else could have once again duped this administration because the enemy is dazed and have
created an environment with its own hands from which anyone can easily take personal advantage and
offer empty promises in return.
13: Response of Islamic Emirate regarding the prospective meeting between Kabul administration
and representatives of Islamic Emirate in Saudi Arabia (03-02-2012)
Saudi Arabia is without a doubt the land of the two sacred mosques and a center of other holy sites of
Islam which we also highly revere however the reports spread in the media which state that
representatives of Islamic Emirate will meet with those of the Kabul administration in the near future
in this country are all false. We must state that the Islamic Emirate, while engaging the international
community to come to a mutual understanding has not yet reached the negotiation stage with the
opposition (America and her allies) but rather it must first complete the confidence building measures
which have not yet started. So it is due to this that we must once again ask the media outlets to refrain
from publishing such baseless and unconfirmed reports which only serve to confuse the minds and
they should follow the unbiased ethics of journalism in order to present facts to the masses.
14: Statement of Islamic Emirate of Afghanistan regarding negotiations (03-01-2012)
It is a unambiguous reality that the Islamic movement of Taliban arose to establish an Islamic system
in Afghanistan, uproot injustice, eradicate narcotics and the local writ of gunmen, strengthen security
and to form national unity and with the help of Allah and with the backing and sacrifices of the nation,
it was able to eradicate corruption and establish an Islamic government in the various provinces and
the capital in a very short period of time. It almost completely eliminated the years of strife and
fragmentation in the whole country and was able to bring ninety five percent of the country under the
control of the central government. The Islamic Emirate of Afghanistan has always tried to solve the
problems with the opposition through talks.
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The ongoing issue in the country which came about ten years ago has been between two fundamental
elements: on the one side is Islamic Emirate of Afghanistan and on the other is the United States of
America and its foreign allies. The stance of Islamic Emirate of Afghanistan from the beginning has
been to bring about the end of the invasion of Afghanistan and to let the Afghans establish an Islamic
government of their own choosing which does not pose danger to anyone. Through realization and
understanding, Islamic Emirate of Afghanistan has time and again made clear its stance to other
nations and has persistently said that the allied nations under the leadership of America will never be
able to subdue the Afghans by force in order to realize its aims. We are at the moment, besides our
powerful presence inside the country ready to establish a political office outside the country to come to
an understanding with other nations and in this series, we have reached an initial agreement with
Qatar and other related sides. Islamic Emirate has also asked for the release of its prisoners from the
Guantanamo prison in exchange basis. Apart from this, the perturbing reports spread by some news
agencies and western officials about negotiations have no reality and are strongly rejected by Islamic
Emirate of Afghanistan.
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Bijlage 3.4 - Verklaringen en interviews – Taliban en burgerslachtoffers
1: Special Instructions of the Islamic Emirate’s leadership regarding precautionary means to
prevent civilian casualties in the ongoing Jihad (04-01-2015)
The Islamic Emirate’s leadership imparts the following instructions to all Mujahideen regarding the
ongoing Jihad:
Allah Almighty states: ‘Whosoever killed a soul not to retaliate for a soul, nor for creating disorder in
the land, then it is as if he killed all mankind.’ Jihad is a holy obligation. Just as this struggle of Jihad is
obligatory, similarly, in all military campaigns and operations, it is obligatory on Muslims to follow the
guidance of Allah Almighty, the instructions of His Messenger (SAW) and the rights specified in
Islamic law.
You have also received the instructions of the esteemed Ameer ulMu’mineen through his messages
regarding the importance of observing the rights and duties entailing our Jihad in all your plans and
operations. He has specifically emphasized that all Mujahideen operations should be executed with
utmost care to avoid any civilian casualties. Human life is priceless and a holy gift. You should thus
exert all human efforts to avoid causing death of innocent lives and even those of animals thus
becoming a cause of usurping this priceless gift. In general human beings are considered as the
creations and buildings of Allah Almighty. Therefore no one has the right to demolish these buildings
of Allah Almighty except by His command and in accordance with His guidance. In Jihad the killing
the enemies of Islam (infidels and those supposed Muslim lackeys who aid them) is made permissible
according to the commands of Allah Almighty and in defense of His religion. In such circumstances
the killings of such enemies of Islam becomes a cause of reward and Paradise by Allah Almighty.
However it is equally imperative that in carrying out this holy duty we do not cause the death of
innocent or uninformed civilians.
Once an innocent life is taken then it cannot be returned back even if we were to gather all the riches of
this world. Such loss causes immeasurable sadness to the victim’s family, relatives, children and those
that know him and this act is then described as cruelty and evokes the wrath and displeasure of Allah
Almighty. The Messenger peace and blessings be upon him states: ‘I swear by the One in Whose Hand
is my soul, the killing of a Muslim is greater near Allah than the destruction of the Earth’. In order to
remind the Mujahideen that they must take even more care to avoid civilian casualties, thus becoming
accountable for such a death in the Hereafter, or defaming the name of the sacred Mujahideen, or
allowing such incidents to become propaganda tools for the enemies of Islam, we reiterate our
command that you must take severe precautions to prevent civilian casualties in any operations that
are undertaken. You must not carry out operations or bombings in any area where civilians could be
harmed as a result of such actions. If you cancel an operation against a high value target because you
fear that civilians could be harmed as a result of this operation, then we are hopeful that Allah
Almighty will provide an even easier opportunity for the Mujahideen to target this enemy and do so
without risking the lives of civilians. When launching an operation against the enemy, the Messenger
of Allah (SAW) used to gather all the Mujahideen and forbid them from killing children, women or the
elderly from amongst the enemy and also he (SAW) used to forbid them from destroying trees or
farms.
Hence we also consider it obligatory that whenever Mujahideen commanders are launching military
operations, they should gather their soldiers and remind them about the forbiddance of killing women,
children or the elderly. Those people who do not stand shoulder to shoulder with the enemy forces and
are not carrying out actions against Jihad are to be considered as civilians and no harm is to be caused
to them. If anyone fails to take precautions, plans negligent operations, causes civilians deaths or
destroys civilian property then such person will be answerable to Allah Almighty on the Day of
Judgment and will be reprimanded in this life by the Islamic Emirate in accordance with the principles
and commands of Islamic law.
The leadership of Islamic Emirate of Afghanistan
2: Statement of Islamic Emirate regarding the end of the failed ISAF mission in Afghanistan (29-122014)
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Some 13 years from today the United Nations under the order and pressure of America created an
invading military force consisting of troops from 42 nations classifying it as ISAF or Peace Keepers!!
then dispatched it to Afghanistan to terrorize, bomb and kill. The savagery and crimes committed
under the shadow of this force in Afghanistan and unfortunately the ‘Peace Keepers’ as labeled by the
United Nations are not hidden from anyone. Thousands of innocent Afghans, women, children were
burnt in the fire of barbarism and cruelty of these so called Peace Keepers, their homes were destroyed,
people were displaced, the country was drowned in a pool of blood and this process is incessant to this
day because of these invaders and their stooges.
(…)
Islamic Emirate of Afghanistan
3: Reaction of Islamic Emirate regarding civilian casualty report by UN (21-12-2014)
Latest released UN report states that nearly ten thousand civilians have been killed in Afghanistan
during the past year. Regretfully 75% of the casualties are once again attributed to the Islamic Emirate.
We again label this report as biased and unfounded despite the report initially being shared with and
categorically rejected by the Political Office of Islamic Emirate. Reports on civilian casualties by the
United Nations have always been based on enmity and political motives. Civilian casualties in the
current war are mainly caused by the heavy blind US air bombardments like how only recently
airstrikes in Siya Gerd district of Parwan province intentionally targeted school kids. Civilians and their
homes are also intentionally sprayed with indiscriminate fire by the Army, Police and local Arbaki
militia of the Kabul administration, their homes and farms are regularly targeted while many civilians
are also martyred during interrogation processes after being kidnapped. Many such incidents have
occurred throughout the country especially in Kandahar province. The United Nations report labels
government workers and Arbaki militia that are actively engaged in war with the Islamic Emirate as
civilians and it uses such figures to give weight to their claims.
If we judge fairly one can say that the war by the Islamic Emirate is the only war internationally which
by far has caused the least civilian casualties. The sources used by the United Nations for its report are
also neither fair nor independent. Rather they are furnished information by organs either associated
with the Kabul administration or media outlets that disseminate poisonous propaganda day and night
against the Mujahideen of Islamic Emirate, are funded by the enemy or have personal grudges. On top
of the points stated above we once again call this report by the United Nations as biased and hope that
the subject of civilians casualties which sincerely is an issue of humanity is not manipulated as a
political tool rather the real culprits should be openly announced so that infliction of civilian casualties
is truly prevented and those who intentionally target civilians (Americans and the Kabul
administration’s Army, Police and Arbaki militia) are not encouraged in their wanton killing of
civilians.
Edicts issued by the Islamic Emirate to its Mujahideen as well as the orders and messages of the
esteemed Leader of the Believers are clear evidences that the Islamic Emirate considers the protection
of civilian lives and property as its religious and foundational obligation and it will strive even further
to take caution regarding this issue in the future. We advise the high ranking officials of the United
Nations to order their workers tasked with putting together such reports to not base them on
personnel tendencies or political leanings but rather on realities. Such reports should not be published
which damage the reputation of your organization in the minds of the ordinary people.
The Islamic Emirate of Afghanistan
4: Remarks of Spokesman of Islamic Emirate regarding the incident at a Peshawar school (17-122014)
An attack has occurred on a school in the city of Peshawar in Khyber Pakhtunkhwa province of
Pakistan this morning at around 10:00 am local time. Information from the area suggests that so far
some 200 people have been killed and wounded in the incident most of whom are said to be children.
The Islamic Emirate of Afghanistan expresses its condolences over the incident and mourns with the
families of killed children. The intentional killing of innocent people, women and children goes against
the principles of Islam and every Islamic government and movement must adhere to this fundamental
essence. The Islamic Emirate of Afghanistan has always condemned the killing of children and
innocent people at every juncture. Messages of condolences were also released a while back regarding
the blasts at a playground in Yahya Khel district of Paktika province and a mosque in Nangarhar
province and those acts were considered against the principles of Islam.
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Spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan
Zabihullah Mujahid
5: The Islamic Emirate’s response regarding the revelations of CIA’s barbaric torture regime (13-122014)
Since the inception of America’s occupation of Afghanistan, the Islamic Emirate has provided
information to the international community regarding America’s barbarities and inhumane treatment
of the Afghan populace. At the time, no nation dared listen to our nation’s pleas or show even slight
response for fear of estranging America.
Now after 14 years of such barbarities, the US Senate itself has lifted the curtain off of America’s
intelligence arm, the CIA, and revealed the extent of their tortuous treatment of unarmed prisoners. In
reality the practices of CIA mentioned in this report are only a fraction of those committed by this
agency throughout America’s occupations of Afghanistan and Iraq.
It is hoped that the full Senate report, consisting of some 6,000 pages and fully detailing these crimes, is
released to the public for passing judgment. It is hoped that the full report will provide a clearer picture
of the extent of these crimes.
The Islamic Emirate also fully condemns the intelligence policies initiated under the regime of George
Bush and been carried out to this day. We consider this publicly admitted document outlining the
America’s human rights violations as a clear mirror of their policies throughout the past so decades.
Unfortunately America’s intelligence violations continue unabated to this day. Even today America
and its intelligence arms continue to operate black prisons throughout their main centers in
Afghanistan. These operatives continue to violate the basic rights of ordinary citizens, they carry out
night raids on civilian homes, women and children are regularly held without charges, subject them to
degrading treatment, carry out indiscriminate bombings, and subject ordinary Afghans to all forms of
inhumane treatment.
America’s policies are not limited to the above. In addition they have planted chosen individuals inside
Afghanistan’s intelligence agencies as well as the local police and warlords and use these individuals to
commit unspoken barbarities including kidnappings, rape and torture. These crimes are committed
throughout Afghanistan especially Kandahar where they have been witnesses by hundreds of eye
witnesses. Similarly American installed officials in Kabul regime arrest hundreds of innocent civilians
and subject them to tortuous conditions to extract confessions.
We call on the international community as well as those international organizations that call
themselves champions of human rights, to examine America’s ongoing policy in light of these human
rights standards. These human rights abuses, especially violations of international humanitarian laws,
continue to be committed by American installed agents in the Kabul regime. If these human rights
organizations fail to stop these abuses and then several years later claim to reveal such abuses, it is a
sign of their failure and incompetent. Their failure to address such blatant violations implies that these
organizations are concerned less with addressing human rights violations and more with promoting
hidden agendas.
Islamic Emirate of Afghanistan
6: Department of Prevention of Civilian Casualties Commission of Military Affairs (10-9- 2014)
Recently, a department by the name prevention of civilian casualties has been added in the framework
of the organizational set-up of the Military Affairs Commission of the Islamic Emirate of Afghanistan.
This department has been vested with due power to carry out its job. It is its responsibility to
investigate all incidents of civilian causalities all over the country fully and impartially, whether they
are small or big incidents which have occurred as a result of blind bombardments of foreign invading
forces, pointblank firings during joint night raids by the Kabul Administration’s and foreign troops,
intentional bomb detonations in places of people’s congestions by intelligence networks or incidents of
detonations and landmines caused by mistakes of Mujahideen of the Islamic Emirate resulting in
material and soul losses to our defenseless people. This department has been given task to submit its
report about each incident to the leadership of the Islamic Emirate at the earliest for a Sharia-based
and legal ruling regarding the parties involved, bearing in mind the type of incident or pave the way for
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mutual conciliation and, moreover, create proper condition to offer compensation and extend
condolence to the victim party. This department is bound to collect information from different sources
and parties and carry out investigation, abiding by the Sharia rule (of justice and impartiality).
Therefore, we urge our country men to assist this department by giving precise and impartial
information regarding each incident which has caused losses in lives and in equipments to civilians.
This will help carry out a comprehensive investigation into the incident.
7: American invaders again martyr 12 civilians in Kunar including children (10-09-2014)
American invaders arrived at Badal valley of Narang district, Kunar province, early this morning to
carry out an operation against Mujahideen. Mujahideen immediately engaged the enemy upon arrival
and inflicted on them heavy losses. The cowardly enemy began indiscriminate bombing of the homes
of civilians in the area in accordance to their routine and in retaliation for their losses, shooting at
anyone and everything that moved around. According to received information, the indiscriminate
American airstrikes destroyed 4 homes of civilians and martyred 12 in the village and fields. Locals add
that every person that came in the way was shot at and killed and there is high possibility that the
fatality toll could increase as exact details arrive. We strongly condemn this barbaric American action
and make it clear to them that such deliberate targeting of innocent defenseless civilians will not make
them achieve their ominous goals but will instead expose your hypocrite and savage faces. You have no
other option but to flee humilitated from this land of the brave.
The spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan
Zahbihullah Mujahid
8: Message of Felicitation of Amir-ul-Momineen (may Allah protect him) on the Auspicious Eve of
Eid-ul-fitr (25-7-2014)
(…) Every caution should be taken to protect life and property of the public during Jihadic operations,
so that, God forbid, someone is harmed. The Department of Prevention of Civilian Casualties should
seriously pay attention to its task to prevent civilian casualties. Mujahideen should always remember
that our steadfastness and success against the global invaders is the result of our holding the rope
(religion) of Allah. So Mujahideen should, within the framework of obedience, follow the injunctions
of Allah (SwT); the (traditions) of the Holy Prophet (peace be upon him) and obey their superiors.
Avoid hypocrisy, disagreements and discrimination. Strengthen the thread of unity, brotherhood and
internal trust. Keep the rank of Jihad against the enemy as unbreakable as a cemented wall. (…)
9: Interview with the head of ‘Financial Commission’ of the Islamic Emirate (7-6-2014)
(…) Question: You mentioned the set-up and commissions of the Islamic Emirate, for clear
understanding, if could inform us briefly about these commissions?
Answer: At present, the high commissions of the Islamic Emirate are as following though all of them
have vast set-up within themselves: Courts, Military Commission, Commission of Cultural Affairs,
Education Commission, Invitation and Guidance Commission, Health Commission, Organ for the
Prevention of Civilian Casualties, Commission for Prisoners’ Affairs, Organ for Martyrs, Orphans and
Disabled persons, Commission for Political Affairs and Commission for NGO’s Affairs. (…)
(…) The ‘Commission for the prevention of civilian casualties’ tries its best to save civilian and
defenseless Afghans from war miseries. In case the civilian losses occur, this commission is responsible
to financially assist the suffering families. Likewise, all the above mentioned commissions perform
their assigned duties and have heavy expenditures.
As the preceding all commissions are financed by the ‘Financial Commission’ therefore we can say that
indirectly this commission is supportive of thousands of Mujahidin, immigrants, widows, orphans,
prisoners, wounded and disabled persons and their livelihood is mainly related to the assistance
provided by this commission. (…)
10: Statement of Leadership Council of Islamic Emirate regarding the commencement of the annual
spring operation ‘Khaibar (8-5-2014)
(…) The main targets of the annual spring ‘Khaibar’ operations shall be the military gatherings of
foreign invading forces, their diplomatic centers and convoys as well as the military bases of their
internal mercenary stooges, their convoys and the facilities of foreign, interior, intelligence and Arbaki
militia. As this year holds critical importance in the 13 year Jihad of the Mujahideen because of the
significance of this juncture in this current era therefore the Mujahideen will exert extra efforts and
utilize complex military techniques in planning their current year spring operations as compared to the
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past. Such war techniques which shall inflict maximum losses on the invaders while preventing
corporeal and financial losses on the ordinary civilians. (…)
11: Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding the killing of children in the Serena Hotel
(23-3-2014)
Last Friday on 29/12/1392 Islamic Emirate's valiant Mujahideen attacked Serena Hotel which is located
in the heart of Kabul adjacent to the Arg (Presidential Palace).
In the attack numerous foreign and internal agents were killed for their crimes against the Afghan
people. We say with regret that during this attack reports were published that a journalist along with
his wife and two children were also killed. The Kabul administration, consistent with their habit,
slurred the Islamic Emirate and accused them of the death of this family. The truth is that this killing is
not the work of the Islamic Emirate. From the beginning the Islamic Emirate has based its campaign
on the sublime principles of Islam including the protection of women and children from the trauma of
war. The blessed religion of Islam prohibits the killing of women and children even in times of war. So
on what basis would the Islamic Emirate condone, let along perpetuate the killing of women and
children. If the Islamic Emirate wanted to perpetuate such actions there was absolutely no need to
undertake such risks of attacking the well fortified Serena Hotel. In reality the targeting of civilians,
women and children can be done in most public places. The truth is the foreign invaders and their
puppets have themselves perpetuated this vile act so they can libel the Mujahideen. They knew that the
attack had been undertaken by the Mujahideen therefore any acts inside will naturally be attributed to
them.
During the past 13 years the people of Afghanistan have witnessed on innumerable occasions that
whenever the foreigners are attacked, they retaliate by indiscriminately shooting and killing ordinary
Afghans. We have seen in numerous instances that in such attacks they have killed civilians and even
their own allies.
The Islamic Emirate is saddened by the killing of the journalist and his family while attributing these
incriminate actions to the cowardly foreigner invaders and their puppets, mourns with the family of
the deceased and prays for their patience and steadfastness in this difficult time.
Spokesman of the Islamic Emirate
Zabihullah Mujahid
12: Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding civilian casualties report by UNAMA (8-22014)
Like last year, UNAMA office in Kabul once again published its yearly report on civilian casualties in
Afghanistan for 2013. The composed report once again unfairly attributes 74% of civilian casualties as
being caused by the Mujahideen with 11% attributed to the Kabul regime security apparatus which
includes Arbaki forces (local militias) and 2% to the foreign occupying forces. It must be made clear
that these baseless and far from reality reports are directly produced by the US embassy and then
published under the name of United Nations. We strongly condemn this biased report by UNAMA.
The esteemed Amir ul Mumineen (Commander of the Faithful) has given strict guidelines to our
Mujahideen for preventing civilian casualties. Despite our operations for the current year having
increased and covering vast regions however extreme caution was taken and civilian casualties were
kept to a minimum as compared to the past. (…)
(…) On top of considering the latest UNAMA civilian casualties report to be completely the other way
around, we reaffirm our commitment to take care of the life of civilians as part of our Islamic mission,
our religious obligation and Afghan sympathy towards our oppressed nation. Taking care of the life of
civilians in war is our responsibility more than that of the Americans which our nation can testify to in
our actions.
Zabihullah Mujahis
Spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan
13: The capture of a ten year old girl in Helmand on charges of suicide bombing is plot of the enemy
to defame the Mujahideen (10-01-2014)
On Monday some media outlets claimed that the forces of Karzai's regime had apprehended a ten year
old girl attempting to carry out a suicide bombing. This is not the first time that the officials of Karzai's
regime, faced with imminent defeat, have contrived such absurd accusations with the purpose of
defaming the Islamic Emirate. Sometimes they spread false rumours that the Taliban have hanged a
seven year old child, sometimes they claim that Taliban have sexually abused children, while at other
times they claim that the Islamic Emirate recruits children to carry out attacks and bombings against
their regime. The arrest of the ten year old girl, named Spogmy, is also part of the Karzai's intelligence
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official's fabrications aimed at defaming the Islamic Emirate. In truth these preposterous accusations
have no reality. Under the principles of Islamic law, young children are exempt from carrying out the
responsibilities of Islam. The Islamic Emirate, in adhering to this principle, also does not allow such
children to take part in armed conflict. The truth is that the fronts of the Mujahideen against the
illegitimate regime of Karzai are full of the brave youth of Afghanistan and the Islamic Emirate has no
need to recruit children for this task. In the same manner that the Islamic Emirate considers the
recruitment of children for armed conflict as contrary to the laws of war, similarly it also considers the
use of children for propaganda purposes to be against all principles of morality and human dignity. In
this light the Islamic Emirate strongly condemns the intelligence agents of Karzai's regime for taking
advantage of children and using their innocence in order to defame the Mujahideen.
The claim that the ten year old girl from Helmand was recruited by her brother, with the agreement of
her parents, to become a suicide bomber is a complete fabrication and has no reality at all. When news
of this accusation spread the Islamic Emirate requested the local Islamic Emirate authorities in
Helmand to conduct an investigation into the incident. After conducting a thorough investigation our
local authorities informed us that this incident has no reality. Moreover they informed us that in the
entire province of Helmand there is no Taliban commander by the name of Zahir. They confirmed
that the Islamic Emirate in Helmand has never allowed anyone to recruit children for the purposes of
carrying out attacks. Even the Karzai regime's officials in Helmand have stated to the media that there
are severe inconsistencies in the girl's account. They are still investigating the specifics of this incident.
Wassalam
Qari Muhammad Yusuf Ahmadzai
Spokesperson of the Islamic Emirate of Afghanistan
14: Zabihullah Mujahid: Each of the United Nation reports goes through the American filter and is
published on their demand (27-11-2013)
(…) Question: If you don’t use this kind of material, then where do get the explosives from?
Answer: As I said earlier that we take full advantage of all the legal and possible ways to succeed in our
Holy Jihad and to crush the enemy. We can easily get the materials that we use with the support of the
people that we enjoy among them. They supply and transport it quite safely to the areas where we need
it to use. As I said, most of the things are easily available in the open market.
Question: What is your overall view and response about this report?
Answer: Our response is quite clear. We totally deny this report. It is wholly based on the baseless
information provided by the enemy unilaterally. With the publication of this report, it became even
evident to our people that the office of the United Nations is nothing but a tool in the hands of our
enemy and its international status is misused for the vested interests of the enemy of our creed and
country. It had been trying since long ago to protract the foreign invasion on our country so that our
people suffer even more, being tortured and killed. They are preventing the restoration of a real Islamic
sovereignty and are creating problems and hurdles by various means and tactics.
But we are certain that by taking these kinds of unilateral and biased steps, the office of the United
Nations in undermining its own prestige. They are making the people even more vigilant about their
conduct and, Insha-Allah (God willing) the consequences will be quite opposite to what they have
perceived and they will never be able to achieve their malicious objectives.
With regards.
Zabihullah Mujahid
15: Islamic Emirate’s spokesman clarification on martyrdom of 7 children (19-11-2013)
(…) As stated above, 7 innocent children of one family were martyred on the spot, where two others
took fatal injuries.
In order to pin its flagrant crime on Mujahideen, the enemy, as usual, fed some news agencies and
media outlets with misinformation and gave the media false account of what had happened other than
facts without clarifying the real situation. One may take the lid off the enemy’s propaganda by simply
inquiring of the locals in the vicinity about the incident who are conscious of every detail. Similarly,
the enemy attributed the stated incident to that of the roadside bombing, while the residents are well
aware of facts and what happened. We are equally grieved over the painful tragedy and share the great
distress and sorrow of the family, on the other hand, strongly denounce the enemy’s cowardly act and
propaganda against Jihad.
The spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan
Zabihullah Mujahid
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16: Message of Felicitation of Amir-ul-Momineen (May Allah protect him) on the Occasion of Eidul-Fitr (6-8-2013)
(…) I would like to remind the Mujahideen of the Islamic Emirate to further focus on implementation
of the by-laws, the instructions of the leadership of the Islamic Emirate and perfectly obey your chiefs.
Strength of array ( a group) lies in unity. Real unity comes from obedience. So maintain your ranks
united by obeying (your superiors). Manage affairs of the areas cleansed from the presence of the
enemy or are being cleansed, with the help and counsel of religious scholars and (local) elders. Those
people who harm the commoners by misusing the name of Mujahid or kidnap people for ransom or
follow personal goals under the name of Jihad, they are neither Mujahideen nor belong to the Islamic
Emirate. I order the Mujahideen to block the way of activities of these tyrants if possible and increase
efforts for prevention of civilian casualties and help the newlyfounded office of the Islamic Emirate
which has been established to prevent civilian casualties and present on ground facts to our people and
the public of the world. It is worth mentioning that the enemy has been spreading misinformation
about civilian casualties. Some entities, who claim to be neutral, publish reports based on these
distorted reports. In fact, civilian casualties are caused by the enemy itself. Occasionally, when a
Mujahid is found being careless as regards the prevention of the civilians casualties, he must be referred
to the leadership after identification for
handing over to the judicial courts.(…)
17: Rejoinder of the Islamic Emirate about the recent report of UNAMA regarding the civilian
casualties (31-7-2013)
(…)
2- Just like previous year, 16% increase in civilian losses has been claimed this year in which 74%
responsibility has been assigned to Mujahidin without furnishing any proofs. Some of the incidents
were alluded to in which people related to Kabul admin, Arbakis and workers of some other
detrimental organs were plainly called as civilians. No explanation is given about the reason of these
incidents which itself produces doubts about the authenticity of this report. It shows that the above
mentioned report is in consonance with the Americans’ attitude and is an attempt of propaganda
against Mujahidin.
3- The interesting point is that a part of the report says that the Islamic Emirate has admitted the
responsibility of 52 such incidents through its websites, spokesmen and emails; resulting in civilian
casualties in which 571 ordinary people have lost their lives. These attacks are martyrdom attacks,
landmines and complex assaults carried out by Mujahidin. This statement is made by UNAMA while
the Islamic Emirate has not a single incident in which civilian people have been targeted in these
attacks. The incidents claimed by us are all the losses of our enemy and calling them civilians is
UNAMA’s own judgment which is used for making the report more acceptable for Americans.
Secondly, all the news broadcasted from the address of the Islamic Emirate, are simultaneously shared
with media and the loss of 571 civilians is totally baseless and an unproven news. Yes! If UNAMA
considers officials of Kabul admin, police, soldiers, intelligence workers and employees of other
sensitive and detrimental organs as civilians, then their own analysis is inaccurate which means
nothing but a baseless propaganda. (…)
(…) Only 9% casualties have been attributed jointly to the invaders and the Kabul admin which has no
resemblance with the American brutalities on the daily basis, their raids, bombing and all the cruelties
of the Arbakis and workers of other security organs who have made the life the people unbearable in
each and every corner of the country. It is another evidence that this report has been filtered by the
Americans and has been attributed to UNAMA.
The Islamic Emirate considers the civilians as its own people. It has undertaken this huge, hazardous
and painstaking resistance just for the emancipation of its own civilian countrymen. The Islamic
Emirate has established an influential committee in its organizational setup for the prevention of
civilian losses which has resulted in substantial reduction of these losses as per our calculation. (…)
18: Interview with the Director of the Special Committee on the Prevention of Civilian Casualties
(17-6-2013)
(…) The preventive organ of the civilian losses has full authority for the endorsement of its assigned
tasks. I would like to briefly explain them to you in presenting the theme of a few articles of the
rectified ‘modus operandi’.
1.The responsibility of this organ is to get information, evaluate and send the report to the leadership
of the Islamic Emirate regarding those civilian losses which are ascribed to Mujahidin whether they
occur as the result of martyrdom attacks, landmines, rockets attacks or in the usage of other light or
heavy weapons.
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2.In depth analysis and registration of those civilian losses which take place in the indiscriminate
bombing, ruthless firing, raids or any other operations of the American invaders, the NATO trespassers
or the indigenous stooges. The report of all this kind of civilian losses is sent to the head of the Military
Commission so that necessary steps should be taken for the avoidance of their future recurrence.
3.This organ bears the responsibility of thoroughly investigating those incidents which have occurred
due to the negligence of Mujahidin and if the perpetrator is found guilty, he should be introduced to
the Sharia court for due punishment.
In short, the ‘modus operandi’ drafted in 16 articles, explicitly shows that full fledge working authority
is conferred to this organ. (…)
(…) In some incidents, in which, God forsake, Mujahidin of the Islamic Emirate are fully or partially
involved, all legal requirements are followed with the observance of all necessary measures. Sympathy
and condolence have been expressed with bereaved families and they have been financially supported
within our limitations.(…)
(…) Similarly, we have witnessed ourselves that most of the time, the civilian losses are inflicted due to
the negligence of Mujahidin, instead, they occur due to the very carelessness of the civilian people
themselves. For example, the convoy of the American forces enters the region once a month.
Mujahidin prepare landmines for them and ask the people not to move near or in front of the
American tanks or ask them to take other precautionary measures. But the people do not abide by
these precautions and thus incidents of the civilian losses occur which are harmful for both the masses
and Mujahidin as well. Our demand from the ordinary people is that they should also co-operate in
avoiding the incidents of civilian losses and fully abide by the precautionary measures announced by
Mujahidin. (…)
(…) We have registered 2 cases in Kandahar province, 4 in Helmond province, 1 in Wardak province,
1 in Zabul province and 1 in Faryab province in which, regretfully, Mujahidin are partially involved.
The cases are ready and they will be handed over the Sharia courts in the near future. (…)
19: Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding attack on ICRC in Jalalabad (31-5-2013)
Everybody is aware that the Islamic Emirate began and is continuing its struggle and Jihad in light of
Islamic principles and humanitarian values. The Islamic Emirate has never not only targeted civilians
and those who truly work for the benefit of the people without having ties with intelligence
organizations but it has always helped them to the best of its ability for the sake of the relief of its
nation, an example of which is a recent statement in which it declared its full support for polio
vaccination campaign. Therefore the Islamic Emirate wants to make it clear to everyone that it had no
hand in the attack on 8th May on the ICRC office in Jalalabad city and neither does it support such
attacks.
Spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan
Qari Muhammad Yousuf Ahmadi
20: Statement of leadership council of Islamic Emirate regarding ‘Khalid bin Waleed’ spring
operation (27-4-2013)
(…) Khalid bin Waleed operation will be launched in unison throughout the country, heralded with
the cry of ‘takbeer’, against the transgressing invaders and their degenerate backers on 8th the current
solar year’s Thaur month which corresponds with 28/04/2013 AD. Taking 8th of Thaur as good fortune
due to it being the day of triumph of our holy Jihad against communism, we hope Allah Almighty will
also make this blessed operation the cause of defeat of this wretched coalition headed by America.
The Islamic Emirate, while stressing to its Mujahideen the importance of protecting the lives and
property of civilians as well as of all of our national resources and public welfare establishments during
the Khalid bin Waleed operation, also calls on its Muslim countrymen to stay away from the bases of
the invaders, their residential areas or working for them in order to avoid civilian losses. (…)
21: Americans and hirelings commit another felony to mask previous crime (8-4-2013)
Americans and their internal mercenaries-for-hire destroyed a passenger bus with a roadside bomb,
placed in an area inaccessible to Mujahideen due to its close proximity to an enemy check post, in Salar
area of Sayedabad district in Maidan Wardag province which left 9 of our countrymen martyred and
24 others wounded while travelling from Kabul to Kandahar. This incident is not something out of the
ordinary but for the past decade, every time the foreign and internal enemies face disgrace and national
anger, they carry out such unjustifiable explosions and martyr our innocent countrymen just to divert
media attention from themselves by placing roadside bombs and targeting civilian vehicles. The said
incident was performed only to turn away the general attention from the Kunar massacre therefore the
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nation should be vigilant of more such enemy tricks. The Islamic Emirate categorically rejects all
accusation of involvement of its Mujahideen in today’s regretful incident in Maidan Wardag, shares in
the grief of the victims and prays for Firdaws Jannah for the martyrs and quick recovery for the
injured. Similarly, the enemies are also making bigger their criminal cases with such felonies and shall
be further targeted with revenge operations, Allah willing.
Spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan
Zabihullah Mujahid
22: Reaction of Islamic Emirate regarding massacre in Kunar (7-4-2013)
It is with great sorrow that reports have been received from Kunar province’s Shigal district that
indiscriminate airstrikes and direct shootings by invaders and hireling troops in Soltan valley has left
twenty two (22) innocent civilians martyred most of which are women and children. The incident
unfolded after the foreign invaders and their hireling suffered heavy losses after facing stiff Mujahideen
resistance while trying to launch an operation in the area. The enemy, in accordance with its normal
protocol, began indiscriminate revenge blind airstrikes which left 3 houses completely flattened, several
others damaged and twenty two (22) elders and women including thirteen (13) martyred, Surely to
Allah we belong and to him is the return. Locals of the area, while trying to take the bodies of the
martyrs to the district bazaar to protest this crime and show the world the innocence of the oppressed
Afghans, were encountered by puppet forces who retaliated with indiscriminate fire, causing the
civilians further casualties. (…)
23: Foreign and internal troops martyr over 28 civilians in Sajawand area of Baraki Barak, destroy
homes (27-3-2013)
Earlier on Tuesday, foreign and internal troops, backed by their armored and air power, carried out a
so-called operation and raided Sajawand village of Baraki Barak district, Logar province, besieged the
entire village and announced that no person is allowed to come out of their home. During the siege,
the enemy entered the homes of locals, forced individuals out of their dwellings and then they
mercilessly and brutally martyred them including the children, white bearded and female, throwing
and scattering their bodies disrespectfully in near and far reaching areas. The bodies of 28 innocent
civilians have so far been discovered, according to latest information.
In this incident, 11 heavily wounded children and women have also been found, tens of homes have
been destroyed in bombing and the whole area is gripped in a humanitarian crisis. It should be
mentioned that individuals from every household has either been martyred or injured in this
operation. Witnesses from the area add that many people are also missing in the area while search for
them in ongoing. Bombs have deliberately been thrown inside compounds and houses have
deliberately been destroyed. (…)
(…) The Islamic Emirate condemns this action of the defeated enemy with the strongest of words to
date and considers it a war crime. It also calls on all neutral sides and media outlets to fulfill their
duties by exposing and giving coverage to this inhumane barbarity. Media is open to send their
representatives to the affected area to take pictures of the martyred and propagate the voice of the
oppressed to the world. We vow to take revenge for this senseless cruelty and crime against the
invaders and their internal hirelings in a much harsher manner and call on our countrymen to use
gallantry and take a united stand against the invaders as the continuation of Jihad is the only way of
deliverance from such savagery.
Spokesman of Islamic Emirate of Afghanistan
Zabihullah Mujahid
24: Response of the Islamic Emirate and complete report about the felonies, carried out in Helmond
province (23-3-2013)
On 19th March, 2013 (7/5/1434 A.H), the police force, related to the Kabul admin, committed a
barbaric and inexcusable felony in the Kunjak village of Musa Qala district in Helmond province. The
Islamic Emirate, due to its religious and national obligation, sent a fact-finding mission to the region to
assess the events, take necessary measures and collect verified and all-inclusive information about this
horrible incident. (…)
(…)The Islamic Emirate condemns this gratuitous and inexcusable act of the Kabul administration in
the strongest words and invites all the indigenous media to perform their national obligation and
expose and announce their impartial information based on ground realities so that these kinds of grave
tragedies of the masses are not obscured for the vested interests of a few individuals.
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Similarly, we call upon all the humanist and independent organizations to perform their responsibility
in this grave incident of civilian casualties and human disaster. They should fully evaluate the incident
and condemn the perpetrators. On the other side, the Islamic Emirate calls upon its own Mujahidin to
identify and penalize, with their full strength, the perpetrators of the aforementioned felony. Our
aggravated nation should be more vigilant about this sad tragedy and should not spare their power and
possibilities from their Mujahidin brothers in penalizing the felons. (…)
25: An open letter to the UNAMA about the biased behavior of this Organization (25-2-2013)
Regretfully the report published by the head of the UNAMA in Kabul, about the civilian casualties in
the country does not bear impartiality. An effort has been made that the losses inflicted by the invaders
are also ascribed to us and they have been totally acquitted. While every educated or uneducated
Afghan can easily decide about your this judgment because he observes and feels the prevailing
situation, the indiscriminate bombardment of the trespassers and their brutalities. But we do not
understand why you are not considerate for the prestige of your organization and do everything for
Americans? As a part of the United Nations Organization, it should have never been expected from
you, but unfortunately we observe it. In the following we send you our objection regarding your biased
report in the form of an open letter which will be then sent to the media in the exact from. As you
repeatedly mention in your reports the numerous civilian casualties inflicted by Mujahidin and do not
tell the exact time and place, is itself a point of concern and anxiety. The head of your organization, Ján
Kubiš, has been quoted, “The terrifying incidents of civilian casualties have been increased by 700%. I
emphasize that the civilians are those working for the government, different officials, tribal and
religious leaders and those working for peace. It is a war crime and those who commit it will be
punished for their crimes.” We do not understand whom do you call civilians? Are the innocent people
not civilians according to your definition who were martyred in Said Abad district of Maidan Wardak
province in American bombardment sometime ago and the Mosque was destroyed? Similarly are those
innocent and oppressed children and women not civilian who were martyred a few days earlier in
Shaigal area of Konar province? If these people are civilian, then why are they not highlighted in your
reports? On the other side you never forget the officials and their stooges!!! According to us civilians
are those who are in no way involved in fighting. The white-bearded people, women, children and
common people who live an ordinary life, it is illegitimate to bring them under attack or kill them. But
it has been disclosed to us that the police of Kabul admin, those personnel of the security companies
who escort the foreigners’ supply convoys and are practically armed, similarly those key figures of the
Kabul admin who support the invasion and make plans against their people, religion and homeland,
those people who move forward the surrender process for Americans in the name of peace and those
Arbakis who plunder the goods, chastity and honour of the people by taking dollar salaries, all these
people are civilian according to you. No Afghan can accept that the above mentioned people are
civilian. We have pledged in the beginning of our yearly operations that these people are criminals.
They are directly involved in the protraction of our country’s invasion and legally we do not find any
difficulty in their elimination, rather we consider it our obligation. If we accept that the killing of those
people who support the invaders is the killing of civilian, then ask about the condition of the prisoners
in Bagram and Pul-i-Charkhi jails where 92% are the people who are told that they have helped the
Taliban, have provided food and shelter and feel sympathy for them. Then according to your
calculation, why thousands of these are lying in jails for years and you don’t find any place in your
reports to mention them? When every night the American brutal soldiers made tens of raids and target
those houses and people who have sympathy for Mujahidin or at least have provided them food, why
these raids are not mentioned in your reports? Why have you forgotten the killing and torture of
women and aged people? Our mines, which are placed in the ground very carefully, are blasted by
remote controls over the enemy. They kill the enemy and destroy their vehicles. We have frequently
released the pictures and video clips of these incidents. But your report says, “The main cause of the
civilian casualties is the landmines which have killed more than 800 people and have injured other
1600 last year.” What are your arguments for the above allegations? You might have mentioned the
blasts in some parts of the country over the civilian’s vehicles in which national buses or some other
transportation is targeted; we have already explained that our mines are blasted by remote controls
over specific targets and are not used against the common people. The next point is that when these
incidents took place, you have not made contact with us as an impartial organ to clarify that who has
planted this mine and why has it been blasted over the civilian? It seems that the information that these
mines are fixed by Mujahidin is either provided by the invaders or by the puppet admin of Kabul and
you consider their antagonistic reports reliable against us, whereas most of the civilian vehicles are
blasted in the mines fixed by intelligence organs of the enemy just for our ill repute. The instance in
place is the last year mine blast in Nangarhar province in which 11 little girls were martyred and later
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on some more mines were found there which were freshly planted and all of them were British made.
The area was not a fighting zone either. It might have been a minor and usual incident for you that
could not find place in your report but in reality it was not an insignificant and negligible incident. The
obvious thing is that our enemy is exhausted with our mine tactics and has suffered serious losses and
you want to defame our effective resource by their recommendation and point it out as the main
reason of the civilian casualties. The reason is that the number of civilian mine casualties in the
previous ten years in even less than the number you have mentioned in the last one year. The other
astonishing thing is that the in-charge of your Kabul office, Yankobish has been quoted, “The
deployment of those children whose brains are washed including the suicidal attacks are shocking and
against the Islamic norms and values.” We consider the above propaganda ambiguous. Where have the
children participated in suicidal attacks? Whether your organization has some authentic proofs which
show that any child has either been exploited by us against the enemy or has been used for martyrdom
attack somewhere else? The deployment of children is totally forbidden in our ranks. In practice we can
say it explicitly that no one can prove the exploitation of children by us in war. The reason is that it has
no advantage; rather it harms the Mujahidin on the following basis: 1. Legally the decision of a child is
not trustworthy to attack the enemy and sacrifice his life. 2. A child cannot manage to reach the target
and harm the enemy. 3. A child can easily fall to the enemy’s hands and can divulge the secrets,
hideouts and plans of Mujahidin. 4. A child cannot carry a vehicle or a waistcoat full of mines may be
weighing more than 10 kg, to the targeted area. 5. A child cannot move tactically because of his
childhood to cross the enemy’s security check posts and reach the target. 6. The deployment of
children in Jihadi ranks has its own moral disadvantages which are legally forbidden. The rules and
procedures of the Islamic Emirate say: (Article no.19: In all activities related to Jihad and especially in
martyrdom attacks, the deployment of beardless and youngsters is strictly prohibited. Everyone should
try to prevent it.) Besides all the above arguments: • What is the meaning of an unjustifiable statement
by a high ranking figure like Ján Kubiš? • Whether this claim does not signify that all of your
information is based upon the allegations of our enemy? • Whether we should remain doubtful that
you do not want to disclose the realities? • Whether we should rely upon your information and reports
anymore? • Whether we can still consider you as an impartial organization? The Islamic Emirate of
Afghanistan
26: Text of speech enunciated by Islamic Emirate of Afghanistan at research conference in France
(24-12-2012)
(…) Another factor damaging peace are those efforts made through poisonous propaganda deployed
inside the country which tries to depict reality in another color. Different types of propaganda is used
against the ongoing Jihad; sometimes it is labeled the work of neighbors, sometimes as against
education and development and sometimes is accused of causing civilian casualties but never seem to
possess strong evidence and only reiterates repeated charges. Such black propaganda only prolongs the
war and uproots chances for peace. (…)
(…) The esteemed Amir ul Mumineen (may Allah protect him) has given strong and clear guidelines
to his Mujahideen, who are still practicing them, in all his Eid messages regarding destruction of
educational facilities, protection of civilian life and bombings in places of gatherings which have also
been published in the media. However we can see that some intelligence agencies are reaching for
grotesque actions (blowing up bridges, throwing acid on faces of students and targeting civilian
vehicles with roadside bombings) while the Kabul administration has never given thought to the
guidance of Amir ul Mumineen and is blindly using these incidents as raw material for its poisonous
propaganda. Similarly, they never release findings of such incidents which show that these have not
been perpetrated by the Mujahideen and are works of intelligence agencies. They are either void of
courage to announce the reality or believe keeping silent is in their best interest. (…)
27: Statement of Islamic Emirate regarding the recurrent partial report by UN (17-12-2012)
UNAMA, a branch of the United Nations, in its recent civilian casualties report once again attributed
eighty percent (80%) of the caused casualties to the Mujahideen, six percent (6%) to the Kabul
administration and chose to remain silent on the rest. (…) UNAMA has now for a prolonged period
been accusing Mujahideen for the major share of civilian casualties to hide the flaws of the invaders
and at the same time, for unknown reasons, it has not positively responded to the reasonable appeals
and genuine investigation called to by Islamic Emirate regarding prevention of civilian casualties. The
general population is our own nation; our leader had previously taken serious steps in preventing
civilian losses and efforts are still being made so none are caused by us; most importantly, we are
divinely responsible to answer to the people in this regard. (…) The provided number of casualties is
only a glimpse of the atrocities carried out by the foreign forces and gunmen of Kabul administration
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whereas the actual number is several times higher. This report of the UN fails to mention even a single
one of these apparent incidents which confirms the doubt of the Afghan nation that the said
organization, under the name of impartiality, is employed by the foreign occupation forces and works
under their instructions.
28: Statement of Islamic Emirate regarding the crimes of the invaders and Arbakis (10-12-2012)
Ever since the process of ‘Arbaki’ was initiated about 2 years ago where a number of gangs were armed
by the foreign invaders throughout the country, the daily life of most Afghans has largely been
negatively affected in many of those parts. Arbarki’s, most of whom are drug addicts, crooks, thieves,
former gunmen, rejected family members and other knee deep offenders, have reached out to heart
rending crimes in the various regions. Below are examples of some of the crimes committed by
Arbaki’s in the past month regarding which we have been informed: (…)
29: Message of Felicitation of the Esteemed Amir-ul-Momineen on the Occasion of the Eid-ul-Odha.
(24-10-2012)
(…) We ask the Almighty Allah with deep humbleness to grace us with further ability to achieve our
goals, to remain committed to the aspirations of our Jihad, neither become arrogant ( to gloat) nor
become heedless about the goals and sacred path of Jihad. We should seek the pleasure of Allah in the
conduct of all affairs and make it our resolution to obey our superiors, to implement the bye-law of
Jihad, and to work for the establishment of the Islamic system, the comfort and prosperity of our
people, our nation of which you and we are a part and parcel, has gone through hardships, sufferings
and oppression in the past over thirty years They deserve it as an obligation on us to behave with them
with tolerance and good manners. It is because of the sacrifices, selflessness and daring feats of this very
nation that you and we become able in keeping up the battle against such an arrogant power for eleven
years triumphantly and face the enemy with defeat at all fronts. You and we should feel the pain of the
nation and share its grief. We should realize that complete victory and quashing of the enemy become
possible only through the help of the Almighty Allah and the bilateral cooperation of our people. The
superiors and subordinates of the Islamic Emirate should try to cement their unity, coherence and
intimacy, avoid internal differences, conduct the affairs of Jihad with mutual sympathy and
consultation, work out good plans for the quashing of the enemy and implement them; provide
facilities for the common people, save them from the atrocities and brutalities of the invaders and
the Arbakis, pay full attention to the prevention of civilian casualties. The enemy has tried and is trying
to blame the Mujahideen for the civilian casualties. Increase your efforts to expand the area of
infiltration in the ranks of the enemy and to bring about better order and array in the work. This tactic
will achieve more fruitful results, if God willing. Focus on honing behavior and raising level of
knowledge of the Mujahideen. Explain to them all essential injunctions and ethics of Jihad, and pay
attention to their education, vastness of insight and moral upbringing. Give a hand of help to the
orphans, the disabled and the prisoners. This should remain inculcated in your mind that every action
contrary to the religious requirements, and being based on sheer emotions bring in only wicked
consequences. (…)
30: Reaction of Islamic Emirate regarding accusations of UNAMA about explosive devices (22-102012)
Officials of UNAMA in Kabul once again remarked about rise in civilian casualties due to explosive
devices and leveled accusations against the Mujahideen even though everyone is aware that the issue of
civilian casualties is propagated by UNAMA
and other western institutes only for their own malicious goals and importance is placed on vested
interests instead of distress about the life and death of civilians. The real reason behind this
propaganda is to try and stop the lethal blows handed by Mujahideen to the foreign invaders using
landmines despite the fact that our defenseless nation has very limited tools to counter the advanced
and indiscriminate weapons deployed by the enemy.
Instead of jointly working with the Islamic Emirate on civilian casualties specifically regarding those
caused by landmines, UNAMA has repeatedly produced and distribute one-sided reports in the
interest of America and westerners.
We clearly want to state that our Mujahideen never place live landmines in any part of the country but
each mine is controlled by a remote and detonated on military targets only. On the other hand, those
suspicious explosions which occur on main roads and target civilian buses and other vehicles are the
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works of our enemy in direct cooperation which CIA through which they want to defame our
Mujahideen, an example of which is the saddening incident of Balkh province’s Dawlatabad district
which occurred a few days earlier. On the other hand, there are also old unexploded ordinances
scattered throughout our country which every now and then detonate on civilians. Similarly, personal
and family feuds in some parts of the country are also reasons behind such incidents to disturb
weddings and other social gatherings therefore blaming Mujahideen for all incidents is in itself
injustice and unacceptable accusation.
If UNAMA really cares about civilian casualties then it should have taken practical steps for its
prevention; condemned brutal actions of NATO; questioned torture and other inhumane practices
inside prisons; and denounced America for razing thousands of hectares of greenery and orchards in
Panjwai and Zhari districts as well as in other parts of the country however UNAMA has failed in
doing these for unspecified reasons. Ignoring the mentioned issues only validates our argument that
the issue of civilian casualties in intentionally being used as a propaganda tool and the loss of civilian
life and property holds no significance for them.
The Islamic Emirate of Afghanistan is not liable for any incident or blast which causes only civilian
casualties without having any apparent military objective and especially regarding which our
spokesmen show a clear cut reaction.
31: Report of investigation by qualified board of Islamic Emirate regarding claim of beheading of 17
civilians (25-9-2012)
Report of investigation by qualified board of Islamic Emirate regarding claim of beheading of 17
civilians in Roshanabad area of Helmand province’s Sangin district. The officials of Kabul
administration in Helmand province claimed 2 months earlier that seventeen people including 2
women were brutally beheaded at night time in Roshanabad area of Sangin district. The mentioned
event was picked up by all major news outlets citing the Kabul administration’s spokesperson for
Helmand province (Daud Ahmadi) as a source and placing the blame squarely on the local
Mujahideen of Islamic Emirate. The high ranking Mujahideen officials in the area were repeatedly
questioned however the answer each time was that no Mujahideen were involved and neither are they
aware of such an incident taking place in that remote region. As the area was under the control of
Mujahideen of Islamic Emirate, therefore the head of Islamic Emirate dispatched a qualified board to
the region to carry out a full, thorough and prolonged investigation and then forward the findings back
to the leader. The final report of this qualified board of Islamic Emirate has completed its investigation,
the results of which we want to share with the media as well as the entire nation. (…)
(…) The Islamic Emirate has completed its investigation regarding this matter and states that nothing
as such has taken place in the area and all the reports and claims about it are false. If any person or
sides including the media want to carry out an unbiased investigation in the area and inform itself on
the matter, then they are welcomed to send their teams and inquire with the people, collect
information and carry out their duty. The Mujahideen of Islamic Emirate based in the area will help all
those who wish to clear up facts and inform themselves about the realities.
32: Reaction of Islamic Emirate regarding indiscriminate bombing of women in Laghman (17-92012)
The Islamic Emirate of Afghanistan condemns with the strongest of terms and vows to avenge the
deliberate indiscriminate and heartrending bombing of innocents carried out yesterday by the bestial
American invading forces which left 8 women and 2 girls martyred as well as 38 other civilians
including white bearded elders and juveniles wounded as they were out collecting fire wood from a
mountain in Noor Laam Saeb area of Alingar district, Laghman province. The Islamic Emirate of
Afghanistan calls on all Human Right organizations and especially Women organizations, who always
advocate women rights, to not remain silent in face of such a heartrending event. This disgraceful
action is an international war crime, the perpetrators of which should be prosecuted. We also call upon
our nation to quickly take revenge against the invaders for the indiscriminate murder of our innocent
sisters and send a message that your tyranny and violations are no more tolerable in our country. Our
countrymen should understand that the barbaric American invaders also have hand in all those
bombings and incidents which are carried out throughout the country to defame the Mujahideen and
which the enemy propagates through its media without providing any substantiated proof.
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33: Remarks of spokesman of Islamic Emirate regarding incident in Helmand’s Roshanabad desert
(1-9-2012)
A secret music party was organized inside a remote house close to wells in the desert between
Roshanabad and Shahkarez areas of Musa Kala district, Helmand province because no one can dare do
such a vile thing openly. Around 20 corrupt individuals participated in this event and boys dressed in
women clothing were forced to dance. According to information gathered, the said group turned their
guns on each other and killed each other at around midnight after getting heavily drunk, becoming
both the killers and the killed. The government spokesman of Helmand province promptly and
brazenly blamed Mujahideen for this infamous incident which Karzai and others blindly accepted.
We once again call on all media outlets to refrain from attributing such reports to the Mujahideen.
Spokesman of Islamic Emirate Afghanistan
Qari Muhammad Yusuf ahmadi
34: Press release of the spokesman of Islamic Emirate regarding the today’s high-profile attacks (273-2012)
That even though the real enemy of Islam and our country (America), besides continuing its ill-fated
occupation, recently set fire to the sacred book of all the Muslims, the holy Quran however it still did
not satisfy their barbaric desires. Then it carried out a pre-planned atrocity in Panjwaee district’s
Zangawat area (Kandahar) where it brutally martyred seventeen innocent civilians including several
children, women and old men and in the process unveiled its actual savage colors to the entire world.
(…)
35: Elucidatory statement of Islamic Emirate regarding the barbaric crime of the American savages
in Zangawat (13-3-2012)
The barbaric crime carried out by the American savages on Sunday night was strongly condemned by
all the morally conscience people of the world as a sadistic act and the savage perpetrators were
considered as the violators of all human ethics and principles however the stance chosen by the
barbaric Americans was once again
in opposition to that of the entire world. They once pronounced this intentional savage act as an
unfortunate action carried out by a lone mentally broken down soldier.
The Islamic Emirate of Afghanistan issued an official statement in the initial phases of this atrocity but
deems it necessary to elucidate its position after the unjustifiable explanations and interpretations
conjured by the Americans:
1.
The American invaders are claiming that a single mentally-ill soldier was the perpetrator of this
unambiguous crime and consider it as an individual transgression and unintentional action in order to
protect themselves from legal action. But according to witnesses and the scale of the crime scene, it
becomes clear that this was not act of a deranged individual but rather the actions of a group which
was intentional and pre-planned. All the cautionary military steps were also taken including the use of
air-power. Therefore all the international right groups and judicial organs should treat them as war
criminals and they should be handed over to the heirs of the martyrs for Qisas Bil-misl (death for
killing/life for life) in accordance with criminal law.
2.
The occupying Americans claim that there were only 16 people killed in this massacre but
according to witnesses and the number of observed funerals, that number is far exceeded, the heirs of
whom demand justice for their dead from the murderers.
3.
The American invaders once again extended empty apologies to relieve themselves of this
crime and for it to be forgotten. Instead of seeking forgiveness from the families of the victims, it sent
apologies to its puppet Karzai which in itself is a crime and which will not be accepted by the Afghan
people in any circumstance.
4.
Karzai, his stooge regime’s insensate members and the puppet provincial officials, as the
defenders of the American invaders, are shedding crocodile tears as sign of sympathy with the victims
and on the other hand, are brushing off this crime as an ordinary incident with a few empty words.
They have even banned the courageous people of Kandahar and the country from taking to the streets
which clearly demonstrates their utter hypocrisy besides it being considered as rubbing salt on the
victim’s wounds.
5.
The Islamic Emirate, as the defenders of the legitimate rights of the oppressed Afghan people,
once again warns the American savages that its Mujahideen will not be content except by avenging its
oppressed countrymen. With the divine help of Allah Almighty, we shall cut off the heads of your
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murderous sadistic troops in every corner of the country in revenge for the martyrdom of every single
Afghan and we shall not desist from utilizing any means for this purpose.
6.
Similarly, the Islamic Emirate would like to remind the people of America and its allies
including NATO that this unforgiving crime of your soldiers depicts a very clear picture of your
human rights and human sympathy to the Afghans and the entire world!!! It clearly shows your antihuman conduct against defenseless Afghans from afar. You must understand that with such crimes,
you have played the role of the true inheritors of the Nazi’s and not that of peace-keepers but pay strict
attention, if you do not control your stubborn governments then such actions will cost you a very hefty
price.
36: Statement of Islamic Emirate regarding the inhumane crime committed by the American
savages in Kandahar (12-3-2012)
The sick minded American savages, in continuation of their barbaric actions have once again reached
out to committing a blood-soaked and inhumane crime in Panjwai district’s Zangawat region,
Kandahar province today. According to their own statistics, more than 20 defenseless villagers were
directly
shot and killed whereas the scene testifies to numbers far greater than that. A large number from
amongst the victims are innocent children, women and the elderly, martyred by the American
barbarians who mercilessly robbed them of their precious lives and drenched their hands with their
innocent blood.
According to witnesses from the scene, the American savages perpetrated this crime in the homes of
three such villagers which posed no threat to them militarily or security wise and neither were theses
martyred villagers a menace to them.
The American ‘terrorists’ want to come up with an excuse for the perpetrator of this inhumane crime
by claiming that this immoral culprit was mentally ill.
If the perpetrators of this massacre were in fact mentally-ill then this testifies to yet another moral
transgression by the American military because they are arming lunatics in Afghanistan who turn their
weapons against the defenseless Afghans without giving a second thought.
Is there any military stipulation in the entire world which gives legality for unstable persons to be
armed and be drafted into the military and then be given the duty of so-called peace keeping?
The Islamic Emirate of Afghanistan, while sympathizing with the victims of this savage act as part of its
Islamic and human obligation, gives assurance to their heirs that it shall take revenge from the invaders
and the savage murderers for every single martyr with the help of Allah (SWT) and they shall receive
punishment for their barbaric actions.
The Islamic Emirate once again calls on all the international human right organizations and NGOs, as
part of their human conscience, to help the Afghans in preventing such unjustifiable crimes by the
American invaders from taking place and to put them on trial as part of its moral obligation.
37: Statement of Islamic Emirate regarding the recent one-sided UNAMA report on civilian
casualties (5-2-2012)
The representative office of United Nations in Afghanistan (UNAMA) has once again tried to portray
the occupational forces in Afghanistan as the maintainers of security!! and Mujahideen as the cause of
the conflict and insecurity however the ground realities, as seen by the people of the world are quite
contrary. (…)
(…) According to an investigative report of OS and TL foundations published in 2011: foreign troops
carry out between 12 and 20 raids every night which has caused civilians human and material losses
many times more than those figures stated by the United Nations. We would like to present a sample
of the casualties caused by the invaders in night raids during 2011 to the chief of UNAMA as
documented evidence and remind him that these are the figures published or confirmed by
independent news agencies, western outlets and the Kabul administration. We also emphasize that the
actual figures of civilian casualties caused in these types of operations are many times higher. (…)
(…) Now the verdict will be handed over to the independent news agencies, human right groups,
independent countries and peace desiring citizens; is it true as UNAMA states that the occupying forces
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are responsible for the deaths of only 63 civilians during night raids throughout the whole year or are
that many killed during a single night.
38: Statement of Islamic Emirate regarding the despicable actions carried out by British soldiers
(20-1-2012)
This is the second time in the past two weeks that people have learnt of western invading forces in
Afghanistan trampling on Afghan values and have unquestionably affirmed the claims of Islamic
Emirate that the foreign invaders have occupied our country to violate our honor and dignity. We are
once again witnesses to the anti-human crime, the target of which is regrettably once again our
defenseless, oppressed and subdued countrymen. This time it is the British forces that have compelled
two ten year old children (a boy and a girl) to touch the private parts of a few savage animals (soldiers)
of the so called civilized world which they have also notoriously videotaped.
Islamic Emirate of Afghanistan vehemently condemns this immoral and shameful act and points to
this as an example of the ethical standards of the occupying soldiers. We call on our respected,
honorable and distinguished nation to fortify their ranks before everything else and to deny our enemy
the chance of ever again playing with our chastity and honor. (…)
(…) Hundreds of our martyrdom seeking Mujahideen are eagerly awaiting their turn while thousands
of our enraged Mujahideen are marching to confront you. You shall certainly have to face retribution
for your crimes and your necks shall certainly be broken.
39: Remarks of Islamic Emirate regarding the video which exposes American transgressions (13-12012)
Islamic Emirate has the following remarks about the video disclosed by the media in which American
soldiers are shown urinating on the bodies of three Afghans with complete disrespect after martyring
them:
With the advent of the new decade old occupation of Afghanistan by the American invaders and their
allies, our oppressed people have become witnesses and targets on a daily basis, in one or the other part
of the country, to the various abuses, war crimes and actions contrary to all the human and ethical
norms. During this ten year occupation, the American soldiers have tortured our people under various
names, repeatedly abused our holy Quran and other inviolable, have burnt our dead, inhumanely
killed our women and children and now even carried out malevolent actions against our martyrs in
which they initially martyred our innocent countrymen and urinated on their bodies afterwards. Those
things which appear in the media every now and again are only a small fraction of the crimes which are
perpetrated by the American soldiers. As always, we once again strongly condemn such inhumane acts
carried out by the barbaric American soldiers and consider them contrary to all the human and ethical
norms. with this, we also call on the United Nations and other Human Right groups to block such
inhumane acts of the hypocritical America and practically display the humanitarian slogans which are
always exclaimed by these organizations. On the other hand, we would also like to inform the
American invaders that such actions will never weaken the resolve of the Muslim and noble Afghan
nation and neither will it affect our fast paced Jihadi process but it will rather act as a catalyst in
bringing about a swifter end of the American occupation. It is not far that the American invaders will
witness the consequences of such actions and will have to confront the extra wrath and hatred of the
Afghan masses.
40: Report on the gathering of the Leadership Council of Islamic Emirate and its statement
regarding bombings on Ashura (11-12-2011)
(…) On the day of Ashura, 10th of Muharram 1433, inexplicable bombings took place in Kabul and
Mazar-e-Sharif in which tens of our defenseless countrymen were soaked in their blood and their
families left in utter grief. This incident was also strongly rejected and condemned by the Islamic
Emirate of Afghanistan in the initial hours. Yesterday on the 15/01/1433, the Leadership Council of
Islamic Emirate held an important council about this topic. Intense discussions were held regarding
these incidents which were described as a pre-planned plot of the defeated enemy and it was stressed
that our vigilant nation must pay astute attention to such actions of our enemy and nobody should be
allowed to reach their sinister goals by creating rifts and divisions amongst our united people on the
basis of religion, race, language or region. (…)
(…) The Leadership Council of Islamic Emirate wants to extend its condolence to the affectees and
once against strongly condemns such acts. Islamic Emirate considers such incidents the plots and acts
of the invaders and the enemies of Afghanistan and calls on all its countrymen to lend each other
hands and cooperate with each other in preventing such incidents in accordance with their national
and religious duty because such acts of the enemy are against all our countrymen and are detriment to
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our beloved Afghanistan. Islamic Emirate personally asks the scholars and leaders of Afghanistan’s Ahl
Tashi’ (Shiite) to be very vigilant regarding this matter and they should inform their people that this
incident can never be considered a topic of enmity between Sunni and Shiite. They should never lend
an ear to the internal agents who want to paint this as an internal and religious strife for serving their
own interests and for pleasing their masters. Islamic Emirate gives guidance to all of its Mujahideen to
pay attention to preventing such acts from taking place alongside their other duties.
The leadership council of Islamic Emirate of Afghanistan
41: Message of Felicitation of the Esteemed Amir-ul-Momineen on the Occasion of Eid-ul-Odha (411-2011)
(…) One point which is quite painful for every one is that of civilian casualties, generally caused in
fighting. As far as the enemy is concerned, they have veritably come here for the purpose of killing and
torment but the Mujahideen have to take every step to protect the lives and wealth of ordinary people
in accordance with their religious responsibility.
The common folk must also facilitate Mujahideen in averting civilian losses and sufferings. They
should avoid moving in close proximity to Americans that patrol in villages and countryside and
should actively put to practice the precautionary measures announced by Mujahideen so no harm will
reach them during the impending attacks of the invaders.
As far as it is pertaining to Mujahideen then they should ward off future civilian casualties by
vigorously implementing the following stipulations:
- All the provincial governors should core in on civilian casualties and make it a point of focus to stop
the name of Taliban being falsely utilized against victims in warning letters and phone calls. Routine
investigations should be carried out in their related areas. Scholars should be employed every now and
then to preach protection of civilian life, wealth and honor to Mujahideen and promote virtue. All
those civilian casualties which are caused or are believed to be caused by Mujahideen should be
reported to the superiors.
- If civilian casualties are caused in IED strikes, martyrdom attacks and other operations but the
Mujahideen of the area repudiate these allegations while all testimonials and evidence point otherwise
then all the suspects should be forwarded to the legal offices. If it is irrefutably proven that the blood of
innocent Muslims is spilled by the negligence of Mujahideen then a penalty should be implemented in
accordance with Shariah after extensive investigation and all steps should be taken to seek the pardon
and pleasure of the inheritors and affectee.
- If the same officials persist in their neglectfulness in relation to civilian casualties then more Islamic
penalties should be handed out in addition to his termination from post.
- Related office and the Cultural Commission should also acquire information from various sources
regarding civilian casualties caused by Mujahideen or unknown persons and forward them in written
form to the acting authority every so often. (…)
42: Statement of the Islamic Emirate Regarding the Repeatedly Baseless Accusations of UNAMA
(23-7-2011)
As in the past, the UNO office in Kabul, UNAMA, has blamed the Mujahideen to be responsible for
most of civilian casualties in Afghanistan. In its report, UNAMA, says a total of 1462 civilians have
been killed in the first six months of 2011, showing an increase of 15% as compared with last year.
UNAMA puts the blame on Mujahideen for 80% of casualties and ascribes only 14% to the invaders
and to the Puppet Regime, claiming that only 79 common people were killed as a result of
bombardment of the invaders in the past six months. UNAMA accuses Mujahideen of the Islamic
Emirate of having caused casualties to the common people by planting land mines. However, all the
country men know that Mujahideen use landmines which are controlled remotely, i.e. they are not
detonated by heavy pressure. So Mujahideen’s mines aim only at a specific targets. Pathetically, the
reality is contrary to what UNAMA and other reports indicate. Even a few cases of the civilian
casualties at the hands of the invaders committed in the past six months are enough to refute all claims
of UNAMA, let alone the total data of the casualties. (…) In short, majority of the victims of the
incidents mentioned above comprise of women and children. The above said few examples are an
iceberg of the civilian casualties committed by the tyrants of NATO and the Kabul Administration
while the actuals incidents perpetrated by them are several times higher than those already mentioned.
Ironically, UNAMA admits that only 70 persons have been martyred by NATO bombardments.
UNAMA does not realize the fact that demonstrators frequently take to streets against civilian
casualties in every part of the country despite a risk to their life. Whom they raise slogans against and
whom they blame for the casualties?
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