Police Advisory Group (PAG) op pad

Zondag 03 februari 2013
We waren alweer een tijdje niet in Aliabad geweest. Op
het kantoor van de District Chief of Police ga ik in
gesprek met de recherchechef. Het is de derde keer dat
we elkaar spreken en ik vraag hem of we samen één
van zijn dossiers kunnen doornemen. Hij pakt hiervoor
het dossier van een recente moordzaak. Het is een
nogal dun dossier. Er zitten vrij veel losse blaadjes in
het mapje en handgeschreven verklaringen. Het kost
hem wat moeite om het ‘verhaal’ duidelijk te vertellen.
Blijkbaar is een man na een ruzie doodgestoken. Als ik vraag naar de foto’s van patroonhulzen in het
dossier hoor ik dat het slachtoffer ook is neergeschoten. Bijzonder dat ook deze politieman zich heel
open opstelt en zijn werk laat zien. Daardoor is het mogelijk om gerichte adviezen aan hem te geven.
Ook is er nog gelegenheid om met het hoofd van de drugsbestrijding te praten. Zijn taken zijn
voorlichting geven over drugs op scholen en in moskeeën, controles uitvoeren bij lokale boeren en het
tegengaan van smokkel. Grappig zijn daarbij de voorbeelden over dranksmokkel: alcohol is in
Afhganistan namelijk ook een verboden stof.
Het aanbod om te blijven lunchen hebben we met wat moeite kunnen afslaan. Hoewel ik de vorige keer
dat ik hier wat rijst en brood had meegegeten er niet ziek van was geworden, blijf ik toch terughoudend
met de lokale keuken.

Maandag 04 februari 2013
Met gebak eten en koffie
drinken bij onze
legerpredikant Jan-Derk
hoeven we gelukkig niet
terughoudend te zijn…
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Dinsdag 05 februari 2013
In het district Kunduz zijn vier politiebureaus. Deze worden Police Substation (PSS) genoemd. Op dinsdag
gaan we op bezoek bij PSS 3 en PSS4. De commandant van PSS3 vertelt vol trots hoe hij de afgelopen
week een jonge terrorist heeft aangehouden na tips van andere diensten. Een mooi voorbeeld van
Informatiegestuurd Optreden in Kunduz. Sinds het vorige bezoek is het bureau zichtbaar netter. Het lijkt
er op dat ons advies is opgevolgd: vuil is verzameld en puin is geruimd. De commandant noemt ook
problemen zoals een gebrek aan uniformen en lekkage in bijna elke kamer van het bouwval dat als
politiebureau dienst doet. Er is geen stromend water en gelukkig krijgen we geen thee aangeboden. Het
water komt namelijk uit een put en ziet er niet erg fris uit…

Op PSS4 ontmoet ik voor het eerst de commandant
kolonel Abdul Samad, 43 jaar oud en nu ongeveer 12
jaar bij de politie. Hij vertelde dat hij 16 jaar was toen hij
mudjahedin strijder werd en ging vechten tegen de
Sovjet-bezetters van zijn land. Hij maakte deel uit van de
militie van de bekende generaal Ahmad Shah Massud.
Toevallig had ik me voor de ‘PAG op pad deel 9’ verdiept
in de geschiedenis van Kunduz en we hebben daar
uitgebreid over gesproken. Met een uitnodiging op zak
om verse kebab en vis te komen eten zijn we ’s middags
vertrokken van dit politiebureau.
Op de foto rechts staat Abdul Samad tussen zijn
opvolgend commandant luitenant Shir Amad en mij.
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Woensdag 06 februari 2013
Mijn lieve vrouw Annemarie is
vandaag jarig. Het cadeautje dat ik
heb opgestuurd is gelukkig op tijd
in Nederland aangekomen.
Sebastiaan en Alexander hebben
het gegeven, samen met de
presentjes die ze zelf met hun
eigen zakgeld hadden gekocht.
Best wel stoer voor jongens van 10
en 8!
Zelf ben ik vandaag op pad
geweest naar de andere twee
PSS’n. Op PSS1 lijken de zaken
relatief goed voor elkaar. Het gebouw is goed, op het terrein ligt grind, waardoor het geen modderpoel
wordt als het regent en er staat een keurige, gemetselde muur omheen. Ook lopen deAfghan Uniform
Police (AUP) agenten hier netjes in uniform rond. Vreemd dat de verschillen tussen de PSS’n zo groot
zijn. Later gaan we naar PSS2. Telefonisch hebben we ze vooraf niet te pakken gekregen, dus gaan we
een beetje op de gok. Aangekomen bij het bureau zien we dat ze druk bezig zijn met een verhuizing.
Dienstauto’s worden volgeladen met spullen en naar een ander gebouw gebracht. We rijden er even
achteraan zodat we weten waar PSS2 naar toe gaat. Het nieuwe bureau is een stuk ruimer dan het oude
en de Afghaanse collega’s zien het als een verbetering ten opzichte van het oude pand.

Het nieuwe PSS2

Eén van de zoons van een AUP-agent
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Donderdag 07 februari 2013
De AUP van Kunduz vormt met de die van een aantal andere provincies 303 Pamir Zone. Het
hoofdkwartier van deze zone is in de stad Mazar e Sharif (MeS). Voor allerlei zaken die op provinciaal
niveau niet kunnen of mogen worden afgehandeld heeft men steun of toestemming nodig uit MeS. Als
PAG proberen we daarom in contact te komen met de adviseurs van de AUP bij 303 Pamir Zone. Met die
adviseurs kunnen we bijvoorbeeld achterhalen of een bepaalde logistieke aanvraag vanuit het
provinciale hoofdkwartier in Kunduz bij de juiste persoon in MeS terecht is gekomen en of er iets mee is
gedaan.
Verschillende pogingen om via EUPOL of Nederlandse militairen in MeS met de adviseurs van de AUP bij
Zone Command in contact te komen hebben tot niets geleid. Op internet vond Ton, onze logistieke
adviseur van de PAG, een bericht over een logistieke bijeenkomst in MeS met ISAF-militairen en de AUP.
Op de foto van de bijeenkomst was ook een Nederlandse landmachtofficier te zien. Ton heeft die foto
aan landmachtofficieren hier in Kunduz laten zien. Eén van hen herkende de man op de foto, waarna het
niet moeilijk was om met hem in contact te komen.
Vandaag was de officier, majoor Stephan M., bij ons in
Kunduz op bezoek. Hij is sinds oktober 2012 in
Afghanistan en heeft regelmatig contact met de AUP in
MeS. Hij heeft ons in contact gebracht met de adviseurs
die we zochten en had ook nuttige informatie voor ons.
Ook was het voor hem goed om te weten wat wij zoal
tegenkomen op de werkvloer van de AUP.

Stepan en Ton voor ons legeringsgebouw

Een vliegeraar op straat tegenover PSS2

Groeten, Jan Trompert
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