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Achmad
Massoud
is ook in
Afghanistan
vooral nog
de ‘zoon van’

A
hmadMassoudwas eenpuber
toen zijn vaderAhmedShah
Massoudop9 september 2001,
tweedagen voorde aanslagen
van ‘9/11’, werd vermoorddoor
de islamitische terreurbeweging

AlQaida. Een jaar later, bij deherdenking vande
dood van zijn vader, zwoerde13-jarigeAhmad
dewapensop tenemenals de vijanden van zijn
vader aandemacht zoudenkomen.

Deafgelopenweken lietAhmadMassoud in
eenbrief indeWashingtonPost en ingesprekken
met internationalemediawetendestrijdmetde
talibanaan tewillengaan.Afghanistan, vreest
hij, zal zichonderde talibanopnieuwontwikke-
len tot thuisbasis vanhet islamitisch terrorisme.
Voor zijn strijd vroeghij de steunvanalledemo-
cratische landen.Tegelijkertijd verklaardeMas-
soudookmetde taliban tewillenonderhandelen
over eenpolitiekemachtsdeling,met eenbelang-
rijke stemvooralle grote etnischegroepen.

LEEUW VAN PANJSHIR
Hoewel ze fysiekopelkaar lijken is eengroter
contrastmet zijn vadernauwelijksmogelijk.
AhmedShahMassoudwas een vande legenda-
rischemoedjahedienkrijgsherendie zich inde
jaren tachtig ennegentig tegendeRussenen
de taliban verzetten. In 1999, twee jaar voor zijn
dood, hadhij, toen46 jaar oud, praktischnon-
stopgevochten, 25 jaar lang. Eenbriljantmili-
tair commandant, die inde jaren tachtig zeven
zware Sovjet-offensieven tegendePanjshir-vallei
hadafgeslagen.

Sovjet-generaalsnoemdenhem ‘onverslaan-
baar, eenmeester inde guerrillastrijd’, schrijft
dePakistaanseAfghanistan-specialist Ahmed
Rashid in zijn in 2001 verschenenboekTaliban.

De Panjshir-vallei is de enige Afghaanse provincie
waar nog verzet geboden wordt aan de taliban.
De leider is Ahmad Massoud, zoon van de
legendarische krijgsheer Ahmed Massoud, die
twintig jaar geleden werd vermoord. Ahmad
zwoer toen al de wapens op te nemen als de taliban
ooit weer aan de macht zouden komen.

Indat jaar, nade jihadistische aanslagenop
NewYork enWashington,werdende islamiti-
sche fundamentalistenna een vijfjarig schrikbe-
wind (1996-2001) verdrevendoor eenAfghaanse
alliantiemetwestersemilitaire steun.

AhmedShadMassoud sliepmaar vier uurper
nacht, vocht samenmet zijn soldaten enwas tij-
dens eengrote veldslag altijd inde voorste linie
te vinden, zomemoreertRashid.Dieheldhaf-
tigheid enonverschrokkenheid leverdehemde
bijnaamde ‘LeeuwvandePanjshir’ op, naar zijn
Tadzjiekse geboorteplaats inde vallei.

‘AhmadMassoud is zekerniet zijn vader.Die
hadecht iets speciaals, natuurlijkniet alleenge-
baseerdop zijn vrij unieke charisma,maar ook
op zijndaden.Het is niet voorniets dat zijnpor-
tret overal inKaboel te zienwas, vanbillboards
tot grote stickers opautoruiten’, zegt Jorrit Kam-
minga, verbondenaan InstituutClingendael
en schrijver vanhet boek Jewordtbedankt,Bin
Laden: 20 jaarNederland inAfghanistan, dat op
11 september verschijnt.

“
‘Hij heeft geringepo-
litieke ervaring en zijn
militaire ervaring is be-
perkt tot studieboeken’
Jorrit Kamminga
Instituut Clingendael
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. 1989 Geboren op
10 juli, als zoon van Ah-
med Shad Massoud (De
‘Leeuw van Pansjhir). 9 september 2001 Al
Qaida-militanten ver-
moorden zijn vader. 2010-2016 Studie aan
Britse Royal Military Aca-
demy Sandhurst en hij
behaalt een graad in War
Studies aan King’s Colle-
ge in Londen.. 2016Master politico-
logie in Londen. 2016 Terugkeer naar
Afghanistan. 2019 Richt een nieu-
we coalitie van moed-
jahedien-strijders op om
Afghanistan te bescher-
men tegen de islamisten,
gebaseerd op het model
van de Noordelijke Alli-
antie, dat in de jaren ne-
gentig streed tegen de
taliban.

Cv

riep zichonlangsuit tot de ‘waarnemendpresi-
dent’ vanAfghanistan.
De samenwerking tussen Saleh enAhmad

Massoud is bepaaldniet onlogisch, vindt
Kamminga. ‘Salehheeft nogmet zijn vader in
deNoordelijke Alliantie samengewerkt Die
liet eerder ziendat verschillende anti-tali-
ban-leiders samenkunnenwerken, ondanks
hunuiteenlopende en vaak tegenstrijdige
agenda’s.’

GEEN ASTERIX
Het laatste bolwerk tegende taliban, het is ver-
leidelijk de strijd tegende extremistische soen-
nieten indat perspectief te plaatsen.Kamminga
beziet dat anders: ‘Wekijkennu te veelmet een
vergrootglasnaarwat er indePanjshir-vallei ge-
beurt. Alsof het een strip is vanAsterix. Ik denk
juist dat de aandachtmoet gaannaarde gebie-
dendie alwel doorde taliban veroverd zijn.De
snelle opmars vande extremistische soennieten
was vooralmogelijk door slimonderhandelen
met lokalemachthebbers. Al die lokale leiders,
groepenen stammenmoetennu iets terug
zien voorhunpolitieke steun. Als diebeloning
niet snel komt, zal het geweldweer oplaaien en
het scenario vaneenburgeroorlogdichterbij
komen.’

RomainMalejacq verwacht datMassouduit-
eindelijk de voorkeur geeft aan vredesonderhan-
delingen, ookomdat grootschalige internatio-
nale (militaire) hulp voorhemwaarschijnlijk zal
uitblijven. ‘Bovendien zijndemeesteAfghanen
moe vandeoorlog.Maar er zullenookelders in
Afghanistanopkleinere schaal verzetshaarden
ontstaan. Verzetsacties vanallerleimaatschap-
pelijke organisaties, zeker als de talibanhun
wredegezicht laten zien.’

AhmadMassoud is lange tijd ver van
de Panjshir-vallei weggeweest en
bemoeit zich pas sinds twee jaar met
de Afghaanse politiek.
FOTO:MOHAMMAD ISMAIL/REUTERS
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Kamminga: ‘AhmadMassoudbemoeit zich
pas twee jaarmetdeAfghaansepolitiek.Het
grootste deel van zijn jeugd zat hij inhet buiten-
land. Eerst in Iran, later als student inhetVer-
enigdKoninkrijk. Allemaal zeer verweg vande
Panjshir-vallei en ikdenkniet dat hij in andere
gebieden vanAfghanistan een sterke reputatie
heeft. Ze zullenhemoveral kennen,maardan
vooral als “zoon van”.Hij heeft zeer geringepo-
litieke ervaring en zijnmilitaire ervaring is be-
perkt tot de studieboeken.’

INTERNATIONALE AANDACHT
ZowelKammingaalsRomainMalejacq, docent
internationale betrekkingenaandeNijmeegse
RadboudUniversiteit, wijzen eropdat vader en
zoon inAfghanistanniet gezienwordenals ‘na-
tionale leiders’. Daarvoor zijn ze te uitgesproken
vertegenwoordigers vandeTadzjieken, eenPer-
zisch sprekendeminderheid.

Hoeveel troepenAhmadMassoudonder zijn
beheerheeft is niet helemaal duidelijk. Romain
Malejacq, auteur vanWarlordSurvival, een in
2019 verschenenboekover islamitischekrijgs-
heren, schat het aantal tussende5000 en15.000
man. ‘In vergelijkingmetde taliban is dat een
klein aantal.’

NudedoordebergenomringdePanjshir-val-
lei gezienwordt als laatste bolwerk tegende
taliban, richt de internationale aandacht zich
opMassoud.Hij heeft de laatste tijdde steun
gekregen van resten vanhetAfghaanse leger en
van voormalige speciale legereenheden. Ende
Afghaanse vicepresidentAmrullah Saleh, de in
Kaboel bepaaldniet geliefde voormalige chef
vandeAfghaanse inlichtingendienst, is naar de
vallei gevlucht, nadat presidentAshrafGhani de
benennaarhet buitenlandhadgenomen. Saleh

“
‘Er zullenookelders
inAfghanistanop
kleinere schaal verzets-
haardenontstaan’
Romain Malejacq
Radboud Universiteit
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