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*w brief van 23 decenrb*r l3g9 " onrvangrn op 2{1

decembe r i.l. - waarbij u mti h0t concepr-deel-an:btsberlcht inzake rle fulhaansc
veilighe idsclienster toezo nd.

lk wil u en u:l collega's vnn harte dank zeggen voor de bereidheicl sver dit
onderrverp c]l ov€r andere asiel-relevante orderrrerpel anzflkc Afghanistan cteel.
aurbtsberichten r,rit te brengen.
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In de snderstaande opme:kingen is ook het ccn':nrentaar van cle l-arrclsadvccaat
en DVS verwerkt. Ik verzoek u de hierond€r aangegelen rr,ijeigingen eu
aanvullingen te benekken b:i hei vaststellerr van de def:nitieve tekst.
lnhoudeliik
ln het algerneen geldt dat het thans vr.:o:liggende ccncept infornra{ief, gu*d
geschreven en zser duidelijk is.

A.
I'

Debelangrijksrsinhoudelijkeopnrerkingen

E€n van de belalgrijkste conclusirs nr.b.r. de l&AD/wAD slaar vernreld op
De@r.duideliik
en wc*baar voor

p,24, in tlc dercle alinea.

dc

tND.uitvoerinesuraktiiklll

I

3::rl1: r*':=1i-;?=:{:*.::.:ii -;ljnlit;;*"

2, l:la*r eanlel<ting vi:n dr bl*cbijd** lt, l3 en 14, 1:are6pai:i2,3. o*der het kr"rpjc
"Crgar':ls*{iesinl{tu*r van de KhAII er: d* 1$Atl":
ls h*l fitogslilk c*n sci:*nratisch ov*rti{hl v::n tle ar6i:nisati*s{r"ucfur€n !*r ei*
l{h,AIl r:: d* trVAll bii htl d*el*nrbis}:sri{:ha 1e veegen ats bi}l*g*, tr,*:ri* hal
diieciSraat-generaai en d:: vcrschillcnrl* rtir*cties utald*n t{e*rgege?fn vo,-.rizicn
var nunlnlrr alsm*de de lljner: v*!.: vrrun&v$ordclijkl:eici: wi* lcgde
ver*ltl.vocrdins af aa:r u4e en wie was e indvcrantwoorr'leliik?

lk l:$ef

3. Slijkens de terste rcgtlr van

1:. ?5 hrbi:er: vel* medeLt,erktzr.r t:ir:nrn de
vci3igheidsdiensten deelgenor'!un aan nensenrecl'rtenscirenditgen. Vanaf el* rang
van n;:der-c3]icier rvar aciieve ticclnar:lc r.clls onvermljdclijk. Aan hel cind van
ds eergte volle aJinra op p. 23 wsrdt yern:eL1 dat een plaalsitg sll csn afrieling
of cilrectie waar tts u'erkzaanrheden ee n nre{ir il*nrinistratief of technisch
k*takter lradd*n stechls in het versc:riet lag als e*n nwdewerker zich voldi:etde
had ber*cren tijdens €eil ee rste plaatsing ol plaatsinge*. Blljkcns nact 40 rvererr
dergelijke wcrkzaamhcdei: slechts voorbehsuder.i aarr zcer l{}vale

Drzeniids riisl d*

14

11

::**ii;* fi:i:r?3a *::':*ts**iiaal

":{J::*ta1?,4.ai"

tt

14

tt

11

I' Kunt u een lijst nret d* Afghaa:rse officiers- en cnder*fiici*rsrangen
lihAII/WAD als biilage

l],

)ij

binnen rlu

her anrbrsbericht toevocgen.{

Daarnaasr heb ik nog de volgende id:tuclelijke cprnerkingcn

p.9, hvcede alinea, laatste zin
ls de rang "majtor-gener*al', of ,,generaal-nrajoor',?

i. :

p.10, derde alinea, eerste zin
Xan worden aangegeven llarrcer cle noodtoertard werd afgekonligd?
p.10, laatste zin

Had de verzoenilgspolitiek die werd ingezer cloar Najibullah ook gevolgen
vaur
de hardireid waarmee de ICIADIWAD optrad en de schaal waarop

menserrechtenschentlingen door <leze orga}isatie werden gepleegd?

p.12, tweede alinea, tweede zin
Dc formuJering impticeen rlat rie KIrAD aanvankelijk onder het n.:in. van
BiZa

ressorteerde.

p.13, fweede e:r derde alinea
Op grond van de tekst is enlge ve*var:ing ol de WAD nu hvee of
directoraten -generaal kende.

11
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****t:a o:;;t*n:.*x*isaj*r.:t "ili:,{5J',iji.ll"

11
p"15, derd* ali:;ra

Kan e*n j::d.:r:-k g*g*ven rr,*rrl** yen d* *err:nljn var de lrenvaclii e r: Ar-xralchi'{

p.l*, :r**l 53, la*tst* zin
l{a* lgord+l aet:geg€ven hce va*"k he: 1n:ernati*::ale Rod* l{ruis
toestcr*F"]1n€ kre*g a*v*:1s*fren t€ b*a*eken?

ll

p.20, ftvecde alinea, laatste r-i:l

aan \r/aarfse

en van de KI:AD en WAD in staat ware :).":

p,?5, derde ali-r:ea, laatste zin

".. ziin

details bekend....

De Staatssecretaris van Justitis,
Namens de $taatssccr*tatis,

Het l{oofd van d* tmnrigraric.

i{s*i.ite i*ni*tx'i!**iab*r;.11i ":{i,t1lJJl"4*'

&l.lt.'1cF r
Tsksls*sl
F.3,
f

nort

I

.p,* ''die" "dar", gelet r:;: leit dat a:::l:rs*ericht *naijrlig

is.

p.6, derd* alinea, v*orlaats{e rcgei

Yo*r "esn *uil* Khalq-tertrouw*lirg van Taraki" kall tr'*llichr "laatsfgenr:*rnde"
wr:rden tcegevoegd cnt duidelijk te n:aken tirl r'le:s klatiil:;atir *p Anrin ex niet

cp Karmal slaa:,

:.

'

p.?, eerste alillea

"de arganisatie en ltaar

n:edelr'erkels"

,

p,7, f.'*ccde alinea, tw*cde zln
Ik neent aan rJat deze funcrics tegclijkerrijd werden uitgcoef.end tloor funin. Vocr
d* duidelijkheid rosv*igex ",.,, functies rlie door hem regeiijkc*ild werclen
rritgeaefend",
p.7, noat $, ecr*te regel
spellouten in ,,torhtr€,,

en "pri3oners,,.

p,B, eerste alinea, rweede regel

Kan bij Aklari ook zijn voornaanl vernetd worden'l

{,.o"-(i
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''r*"Tffi#:?#:i,lx1.;rHln*,

rru,*, rvare her re spreken
tt'oepen bestaande uit vele tiencluize nden soldaten
p.B,

vierde alinea, tweede regel van onder.
in Dari" tiever'; ,,helgeen in het Dari',

nhetgeen

t':':.S

p.B,

nool

ll,

laatste r*gel

spelfout in "rssks"
p.9, laatste woord

sprlfout i:r Najibullah
F.9,

nrot

12, tweede regel

Voor n0verigens,' en spaqie invoeg€n
p,tl, noot 13, denle regel val bnven
"of" voot. "allhans', kan wordea lveggelaten
p,11, laatste ali:rea, ecrstc regel
iout in nietsont-ziende

spel
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l*1, r-le:ri*

alir:*a
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tt

p.

Yerr.ll-ri

di**t

r,*1. 1'aqul:r te zi,in

;;.1{i, derde alinea

"l.rit lntornra{ie van oncter meerAnrnesfy...'r l{aarcnr wardt hi*r expliciet naar
de l:ron venr,ezear? Lle trronvernelding kan osk in de voetn{:rat g*beure*, aoals
in de rest van :let a.b. geriaan wordt.
p.t7, noct

25

{Fetleft rle plaa*ing van ele naot.} ne inlrar.rd van deze nr:ot sluit b*ter aan bii
de zin daarvoor.
p.17, noat 26, laatsta regrl
l.p,v, "word*n" "wetdfn" gebruiken
p.17, noot 27, trveede regel

spellout in Shashdarak
p.17, noot ?7, v:orlaatste rcgel
" lnlernalisnal's" i.p.v, "lr':ternationats"

.:

p.lS, no6t 2$, laatste alinea
I,p,v. "Buiten Kabul ..." [:eter sprekea van "Brhalvc ntet betrekking tat Kabul ...."
p.lB, nost 3I
"Oak b:jitenlandse gevangenc$en er t*rdsodvcl'oordeelclcn,.": lndisn
buitenlandsc niet op de lerdoodveroordeelden slaat, deze groepen amdraaicn
qua volgordc.
Vocrb eou deze zin cn dc daarop vclgende in ele verlcden tijd di:r'rcn te warden
geplaatst. Derhalve "gevargcn ziin gehcuden" i.p.v. "gevaltgen s'ordc:l
gehouden" en "...in de gelegclheid zijn g*weest gelucht te rvordcn" i.p.v.
",..gelucht rvorden."
11

p,19, noot 31, eerste regcl
",..bedoeld zou ziju gstveest.." i.p.v. "..bedoeld zou zijn.."

lir*:i:r

F,

ei] -,r:E

tr:-*+

=i:ix**

:

:

"

ii1 j:

34{.q*

j?, :tc*i 33, vijf** r*g*l v;:* **v*r:

"w*rdec"

i.g:.v. "r:.::r<3e:r"

p.23, l"';e*d* alin**, l.r;:l*ie rcg*l

"hari" i,p,v. "lt:;ddex"
p.23, la*tste all*ea, vilfrle *n vierrlc r*gcl vax r:nrier
i* "lqr:rrd*n" nex€cu:ercn',

speif*ut

en

p.25, v:ji<3* aii:.:*a, laartte r*g*!

einde zin aisluiren n:el punt
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