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Abstract 
 

Pakistan en India hebben sinds hun onafhankelijk in 1947 een grensconflict over de provincies 

Jammu en Kashmir. Islamabad heeft de perceptie dat het omsingeld wordt door aan de oostelijke 

zijde India en aan de westelijke kant een pro-Indisch Afghanistan. India benadrukt de Pakistaanse 

steun aan de taliban in Afghanistan, of aan Lashkar-e-Taiba die verantwoordelijk wordt geacht voor 

de aanslagen in Mumbai van 2008. De oorlog van Kashmir lijkt zich echter te verschuiven naar 

Afghanistan, waardoor het verwoeste land na jaren van Sovjetbezetting in de jaren tachtig, opnieuw 

een proxy war zone vormt. De driehoeksrelatie gaat echter verder dan Jammu en Kashmir. 

Afghanistan en Pakistan hebben eveneens een grensconflict en krijgen beide af te rekenen met het 

Pasjtoense nationalisme. Bovendien is India op zoek naar een grootmachtstatus en wordt 

Afghanistan  in deze context internationaal als een test case gezien voor New Delhi.  In deze 

masterproef worden alle lijnen in de driehoek nagegaan en wordt er geanalyseerd wat elke relatie 

met de stabiliteit van Afghanistan doet. De focus gaat naar de soft power van India en deze wordt 

vergeleken met de aanpak van de Verenigde Staten de voorbije tien jaar. In de analyse worden de 

belangen en trends samengevoegd om de positieve en de negatieve ontwikkelingen te distilleren.  
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1. Inleiding 

De oorzaak van de oorlog in Afghanistan rust meer en meer op de relatie tussen India en Pakistan en 

hun rivaliteit in Afghanistan. Er zijn tal van voorbeelden die de spanning tussen India en Pakistan 

illustreren: de bomaanslag op de Indiase ambassade in Kabul, het McChrystal rapport, en de 

aanhoudende berichtgeving in Pakistaanse media over Indiërs in Afghanistan die betrokken zijn bij 

het oproer zaaien in de Pakistaanse provincie Balochistan. Daarom is het noodzakelijk om de vraag te 

stellen of de belangen van Pakistan en India in Afghanistan inderdaad onverenigbaar zijn. Pakistan en 

India hebben diepe culturele en historische banden met Afghanistan, meer dan andere buurlanden. 

Dit betekent dat ze een aanzienlijk aandeel hebben in de stabiliteit en de toekomst van Afghanistan. 

De verweven geschiedenis, vooral de periode na het onafhankelijkheidsstreven, is echter al vaak een 

struikelblok gebleken bij enige besluitvorming. Waarom lijkt de situatie zo uitzichtloos?  

De driehoeksrelatie zal vanuit elk standpunt en vanuit elke connectie besproken worden. Welke 

belangen hebben India en Pakistan in Afghanistan? Hoe wordt hun aanwezigheid in Afghanistan 

duidelijk? Binnenin deze driehoek zitten de Verenigde Staten onlosmakelijk verweven met alle 

partijen. Wat kan er geleerd worden uit de periode 2001-2014? Welke invloed hebben de VS op 

Pakistan en India? Valt de driehoeksrelatie terug te brengen op een zero sum game?  Bij een zero 

sum game verliest de ene partij datgene wat de andere partij wint. Onder hoofdstuk twee, vier en 

zes wordt er aangehaald wat er te winnen valt voor India en Pakistan. Als de relatie tussen India en 

Pakistan effectief neerkomt op een zero sum game, dan heeft de uitkomst van dit spel een grote 

invloed op de stabiliteit van Afghanistan. Wint Pakistan aan invloed in de regio, dan kan Afghanistan 

vervallen in de chaos van de jaren negentig onder het talibanregime. Indien India de winnaar wordt 

van de zero sum game, dan is dat positief voor de ontwikkeling en heropbouw van Afghanistan. 

Stabiliteit is niet gegarandeerd, want zoals general Stanley McCrystal, voormalig bevelhebber van de 

ISAF het verwoordde: ‘Increasing Indian influence in Afghanistan is likely to exacerbate regional 

tensions and encourage Pakistani countermeasures.’ 

Een belangrijke factor voor stabiliteit in Afghanistan is een uitweg voor de Indo-Pakistaanse rivaliteit. 

Om aan te tonen dat deze piste niet onrealistisch is, wordt er in hoofdstuk twee dieper ingegaan op 

de paradigmashift die zich anno 2012 aan het voltrekken is. India moet proberen duidelijk te maken 

dat zijn aanwezigheid in Afghanistan niet schadelijk is voor de essentiële veiligheidsbelangen van 

Pakistan. Pakistan heeft een idee fixe over de dubieuze motivaties van India. Hoofdstuk drie 

bespreekt kort de huidige situatie in Afghanistan en hoe er stabiliteit gecreëerd kan worden. Dit is 

noodzakelijk naar de analyse toe om criteria voor stabiliteit te kunnen constateren. Vervolgens 

worden de belangen en de activiteiten van India en Pakistan ruim besproken. In hoofdstuk acht 

wordt er teruggekeken op de periode voor en tijdens het talibanregime. In hoeverre heeft de taliban 
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vandaag invloed? Is er sprake van dé taliban? Hoofdstuk negen focust op actoren die een invloed 

hebben op de relaties binnen de driehoek. In het finale hoofdstuk wordt een overzicht gemaakt van 

de positieve en de negatieve punten in de driehoeksrelatie met betrekking tot de stabiliteit van 

Afghanistan. Dit overzicht biedt een toekomstperspectief met best- en worst case scenario’s.  

1.1 Onderzoeksvraag 

Omtrent de toekomst van Afghanistan is heden ten dage veel te doen. President Obama kondigde 

aan dat de Verenigde Staten zijn troepen terugtrekken eind 2014. Hoe moet het verder na 2014? De 

hoofdstelling van deze masterproef is het onderzoek naar hoe de onderlinge relaties tussen India, 

Pakistan en Afghanistan een invloed hebben op de stabiliteit van Afghanistan. Er zal geprobeerd 

worden aan te tonen hoe de relatie tussen India en Pakistan een effect heeft op de wederopbouw en 

de stabiliteit van de Afghaanse staat. Is er een mogelijkheid tot een oplossing voor de rivaliteit tussen 

India en Pakistan? Waarom streeft de VS een sterkere band met India na dan met Pakistan? De 

belangrijkste bijvraag in dit onderzoek is hoe India met zijn soft power het verschil kan maken. 

Waarom kan soft power wel werken? En is hard power noodzakelijk? Voor er een analyse gemaakt 

kan worden, moet er ook een essentiële vraag beantwoord worden aan de hand van (recente) 

geschiedenis. Waaraan moet een belang/handeling voldoen om positief of negatief benoemd te 

kunnen worden met betrekking tot de stabiliteit in Afghanistan? 

Hypothese 

Als India de winnaar wordt van de zero sum game, dan is dat positief voor de stabiliteit van 

Afghanistan. Wint Pakistan aan invloed in de regio, kan Afghanistan vervallen in de chaos van de 

jaren negentig onder het talibanregime. De tweede stelling is weinig waarschijnlijk, wat in het 

onderzoek geprobeerd wordt aan te tonen.  

1.2 Methodologie  

Het onderzoek is via een literatuurstudie opgebouwd. Over de relaties tussen India-Pakistan, 

Pakistan-Afghanistan is vrij veel informatie te vinden. De oorzaken van de conflicten gaan vaak 

terug tot voor de onafhankelijkheid van India en Pakistan in 1947. Zo gaat de geschiedenis van 

de Durandlijn tussen Afghanistan en Pakistan terug tot 1879 toen Groot-Brittannië en 

Afghanistan het Verdrag van Gandumak tekenden. Dit onderzoek beperkt zich vooral tot de 

recente trends in de relaties en gaat voornamelijk terug tot 1947. Persartikels verschenen tot 

april 2012 werden in het literatuuronderzoek opgenomen. Bovendien werd er rekening 

gehouden met het gebruik van zowel westerse als niet-westerse bronnen. De basistoon van het 

onderzoek is terug te brengen naar drie kernwoorden: actoren, belangen en trends.  
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2. Rivaliteit India-Pakistan: een belangrijke factor in de stabiliteit van de Zuid-
Aziatische regio 

2.1 Het conflict Kashmir & Jammu 

De grondslag voor de prinselijke staat Jammu en Kashmir werd gelegd in het Verdrag van Amritsar 

van 16 maart 1846. De Punjaabse Gulab Singh betaalde 7,5 miljoen toenmalige roepie aan de Britten 

om het grondgebied Kashmir toe te voegen aan het territorium onder zijn bewind. De feodale staat 

waarvan Gulab Singh zich maharadja mocht noemen, was een lappendeken van gemeenschappen die 

– als gevolg van hun geografische locatie – heel aparte geschiedenissen hadden. De vraag naar 

onafhankelijkheid van Brits-Indië in de jaren veertig zorgde voor moeilijke keuzes voor de meer dan 

vijfhonderd semiautonome vorstendommen die de Britten in een verdeel-en-heersstrategie hadden 

laten ontstaan. De erfgenamen van de Britse raj moesten alle maharadja’s ervan overtuigen zich te 

integreren in Pakistan of India. De volkstelling van 1941 levert de betrouwbaarste demografische 

cijfers over Jammu en Kashmir op het einde van de Dogradynastie. In Kashmir was op dat moment 

93,45 procent van de bevolking moslim, in Jammu was dat 61,35 procent. Naast de grote 

moslimmeerderheid in Kashmir was er ook de kleine, maar zeer invloedrijke panditgemeenschap: 

opperkastehindoes die al eeuwen de sleutelposities in onderwijs en administratie bezetten. Zowel de 

spirituele vader van Pakistan, Mohammad Iqbal, als de eerste premier van India, Jawaharlal Nehru, 

waren trots op hun Kashmirse afkomst. Terwijl in de rest van India een strijd woedde tegen de 

koloniale bezetting van de Britten, lanceerden mannen uit Jammu – zoals Sheikh Abdullah en Ghulam 

Abbas – het verzet tegen het verdrukkende beleid van hindoeheerser Hari Singh. Ze richtten de 

Muslim Conference op, die zich later zou verbinden met de Indische Muslim League: beide 

groeperingen namen de Pakistanresolutie aan waarin alle moslimmeerderheidsgebieden opgeëist 

werden voor de nieuw op te richten moslimnatie Pakistan. In 1941 scheurde de National Conference, 

onder leiding van Sheikh Abdullah, zich af van de Muslim Conference. De National Conference zou 

zich steeds nauwer aansluiten bij het Indian National Congress van Gandhi en Nehru. (Goris, 2011, 

pp. 187-190) 

Het Kashmir conflict heeft de relatie tussen India en Pakistan bepaald en gedomineerd sinds beide 

landen onafhankelijk werden in 1947. Een eerste bron van controverse is de legaliteit van de 

aansluiting van Kashmir door India. Terwijl India dit als legaal en democratisch beschouwt, beweert 

Pakistan dat de aansluiting opgelegd werd aan Kashmir. (Haleem, 2004, p. 23)De tweede contoverse 

betreft de betrokkenheid van de Verenigde Naties. De toenmalige eerste minister van India, 

Jawaharlal Nehru, nodigde de VN uit om het conflict te beslechten, maar vandaag wordt het 

uiteindelijk gezien als een legaal kanaal voor Pakistan om India’s claim op Kashmir aan te vechten. 

"There would have been no Pakistan-occupied Kashmir (Pok) if we had not approached the United 
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Nations in 1947 after Pakistani aggression. Due to this move, a ceasefire had to be enforced when our 

troops were pushing back Pakistani troops leading to creation of the Line of Control.”.(Going to UN 

over Kashmir was a mistake: Advani, 2003) De VN gesteunde verdeling van Kashmir in 1949 langs een 

staakt-het-vurenlijn, met de oprichting van de Line of Control (LoC) waardoor het Indisch bestuurde 

deel van Kashmir en het door Pakistan bestuurde deel van Kashmir werden afgebakend, wordt ook 

historisch gezien door India als een voorbeeld van vriendjespolitiek van de VN en Pakistan, net als de 

consequente legitimatie van de Pakistaanse claims op Kashmir. Dit verklaart waarom India in het 

verleden, en tot op heden, allergisch bleef aan enige VN betrokkenheid in het Kashmirconflict. 

(Haleem, 2004, p. 24) Een derde bron van dispuut in de vallei is water. Nog voor de onafhankelijkheid 

was het duidelijk dat het integrale Brits ontworpen irrigatiesysteem in de Punjabprovincie – met 

betrekking tot het Indus riviersysteem1 – een probleem zou worden bij de opdeling van India en 

Pakistan. Op 1 april 1948 verhinderde de regering van Oost-Punjab de waterstroom benedenwaarts, 

richting de Sutlej rivier in Pakistans West-Punjab. Pas in 1960 werd het Indus Waters Treaty (IWT) 

opgesteld. Hierin werd gekozen voor de ‘verdeling’ van wateren in plaats van ‘sharing’. India kreeg de 

zogenaamde oostelijke rivieren toegewezen (Sutlej, Ravi en Beas), Pakistan de westelijke rivieren 

(Indus, Jehlum en Chenab). (Alam, 2002, p. 343) Het verdrag zorgt echter nog steeds voor problemen 

in het licht van het ruimere conflict. Op 12 februari 2007 vond er een belangrijk evenement plaats in 

verband met de toekomst van de rivierbronnen voor India en Pakistan. De Wereldbank had een 

deskundige aangesteld om een bindende beslissing te nemen in verband met de Baglihar 

waterkrachtcentrale, in aanbouw sinds 2002 op de Chenab rivier in de noordelijke Indiase deelstaat 

Jammu & Kashmir. (Lafitte, 2007, p. 3) Vrijwel vanaf het begin van het dispuut zaten de Pakistanen 

verveeld met het aantal, de grootte en de hoogte van de acht afvoerkanalen gespecificeerd in het 

ontwerp van de dam. Pakistan interpreteerde het IWT als volgt: niet enkel het water van de drie 

westelijke rivieren werd exclusief gereserveerd voor het gebruik van Pakistan, maar het verdrag 

beschermde ook tegen het voordeel dat India zou kunnen halen uit het niet-consumptief gebruik van 

het water, zoals bijvoorbeeld hydro-elektrische energie. Volgens Pakistan zou India op die manier 

controle kunnen verkrijgen die het op een later tijdstip kan gebruiken om te dreigen of te intimideren 

met economische verwoesting. Heel concreet bijvoorbeeld door het weerhouden van opgeslagen 

water bestemd voor de landbouw van de Pakistaanse provincie Punjab. De Wereldbank stelde dat 

het ontwerp van de afvoerkanalen als duidelijk doel had om verzanding of bezinking tegen te gaan en 

niet sloeg op een controle van de wateren. Dit druist niet in tegen het IWT. Het geschil over Baglihar 

benadrukt het belang van water in de relatie tussen India en Pakistan, en pleit in het bijzonder sterk 

                                                           
1 Het Indus riviersysteem bestaat uit zeven hoofdrivieren: de Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, Sutlej, Beas en de 
Kabul. 
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voor een definitie van het Kashmirgeschil met veel ruimte voor de rivaliteit over de watervoorraden. 

(Wirsing, The Kashmir Territorial Dispute: The Indus Runs Through It, 2008, pp. 227-230) 

In India kregen Jammu en Kashmir een aparte status in de grondwet van 1950. Artikel 970 van die 

grondwet bevestigde dat Delhi enkel voor defensie, buitenlandse betrekkingen en communicatie 

verantwoordelijk zou zijn. De rest werd geregeld op basis van een eigen grondwet. In Pakistan koos 

men voor aparte trajecten voor de twee delen van de oude prinselijke staat die aan de westelijke 

kant van de LoC vielen. De smalle strook rond Muzaffarabad, die Azad Kashmir genoemd werd, kreeg 

ruime formele zelfbeschikking en wordt niet bestuurd als een grondwettelijk onderdeel van Pakistan. 

Met een eigen president en een eigen rechterlijke macht wordt aanspraak op het hele gebied 

behouden, al is het duidelijk dat de beleidsruimte voor Muzaffarabad bepaald wordt in Islamabad. 

De grondwettelijke regeling van 2009 voor de Noordelijke Gebieden – Gilgit, Baltistan, Hunza en 

Nagar –probeert het midden te vinden tussen twee opties: een autonomie vergelijkbaar met die van 

Azad Kashmir en de erkenning van de regio als een vijfde provincie van Pakistan. Het ongenoegen in 

de regio is daarmee nog niet opgelost. (Goris, 2011, pp. 193-194) 

Naast de interstatelijke dimensie van het conflict is er ook nog de roep om onafhankelijkheid van de 

Kashmiris zelf. Volgens Nasreen Ali hebben Kashmiris een gevoel van etnisch nationalisme dat boven 

elke Indische of Pakistaanse identiteit staat. (Nasreen, 2002, p. 146) Dit gevoel van etnisch 

nationalisme is een legitimering voor de separatistische bewegingen in Kashmir. De bevrijdingsstrijd 

sinds 1989 werd gestart door het relatief seculiere Jammu and Kashmir Liberation Front (JKLF), dat 

aanvankelijk door Pakistan gesteund werd. Het JKLF heeft een onafhankelijk Kashmir voor ogen, 

binnen de grenzen van het oude prinsdom zoals die bij de onafhankelijkheid van Brits-India waren. 

Azad Kashmir ligt ook binnen deze grenzen. In 1990 wanneer de JKLF-revolte volop om zich heen 

greep trok Pakistan zijn steun terug om zich op meer pro-Pakistaanse bewegingen te richten, met 

name de islamfundamentalisten van de Hizb-ul-Mujaheddin (HUM) die in 1991 ook de Tehrik-ul-

Mujaheddin in hun rangen opnamen. De HUM wordt beschouwd als de gewapende vleugel van de 

pan-islamistische Jamaat-i-Islami die zowel in beide delen van Kashmir als in Pakistan actief de 

stichting van een theocratische moslimstaat nastreeft. De Jamaat-i-Islami heeft ook ideologische 

affiniteiten met de ISI en kan steunen op de radicale Afghaanse mujaheddin-veteranen. Van het JKLF 

blijft enkel nog de politieke beweging over met veel aanhang onder de bevolking. De ISI begon een 

waaier van kleine militante facties in het leven te roepen, een Afghaanse tactiek, om de Indiase 

veiligheidstroepen te confronteren met een chaotische guerrilla-oorlog. (Peleman & Gülcher, 1995, 

pp. 19-20)  
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De buitenlandse militanten in de Kashmirvallei staan los van de oorspronkelijke inheemse militanten. 

Kashmir is een archetype van de zogenaamde nieuwe oorlogen. Deze buitenlandse strijders werden 

naar Kashmir gedreven na het einde van de Sovjet-Afghaanse oorlog. Ze kregen een training in 

Afghanistan of Pakistan, werden geïndoctrineerd door extremistische madrassa’s voornamelijk in 

Pakistan, zijn afkomstig uit verschillende moslimlanden en worden opgenomen in georganiseerde 

militante groepen met de steun van de Pakistaanse ISI. (Ataöv, 2001, p. 41; Cohen, 2005, p. 194) De 

steun die Kashmiri geven aan interventies van buitenlandse militanten is enigszins dubbelzinnig. Aan 

de ene kant hebben ze de neiging om hun gewelddadig verzet tegen de Indiase heerschappij te 

ondersteunen, aan de andere kant zijn ze op hun hoede om Kashmir als een religieuze strijd te laten 

labelen. De toenemende beschikbaarheid van buitenlandse militanten, geïndoctrineerd in de 

islamitische orthodoxie, wijzigde de oorspronkelijke oorzaak van de Kashmirstrijders – namelijk 

zelfbeschikking – en dwong een splitsing af tussen de religieuze agenda van buitenlandse militanten 

en de inheemse politieke agenda van Kashmiri. De stem van de inheemse bevolking wordt dus 

nadrukkelijker vertegenwoordigd door middel van politiek separatisme dan door gewapend conflict. 

(Tavares, 2008, p. 278) De doelstellingen van terrorisme overstijgen ruim het beperkte stadium van 

Jammu en Kashmir, en moeten in de context gezien worden van natie en religieuze identiteit in het 

algemeen in Zuid-Azië. Terrorisme in Jammu en Kashmir wordt beïnvloed door ideeën die de 

geopolitiek ver overstijgen. Terroristen willen in toenemende mate de grenzen van de staten 

doorbreken. Het islamitisch recht kon met succes dit lokaal conflict linken aan grotere issues van 

communale identiteit, aan een grotere, wereldwijde onderneming van de pan-islamitische 

mobilisatie. (Swami, Terrorism in Jammu and Kashmir in Theory and Practice, 2003, pp. 56, 85) 

Om internationaal terrorisme aan te pakken is het van essentieel belang om lokale conflicten uit te 

klaren, waardoor internationaal terrorisme minder kans krijgt om lokale strijders te rekruteren.  

2.2 Weerslag op de regio 

Na voorgaande korte schets van de oorsprong van het conflict, moet er duidelijk gemaakt worden 

waarom die geschiedenis tot op heden een invloed heeft op de stabiliteit van de regio en vooral van 

Afghanistan. Kashmir blijft prioriteit nummer één voor het Pakistaanse leger en het is de 

belangrijkste reden om de Verenigde Staten niet volledig bij te staan in hun inspanningen in 

Afghanistan. Gedurende de jaren 90 – en op een meer genuanceerde manier tot op vandaag – 

steunde Pakistan de taliban in functie van zijn ‘strategic depth’ beleid. (Randolph, 2010) Dergelijke 

strategie houdt in dat Afghanistan gevrijwaard wordt van buitenlandse invloeden, en in het bijzonder 

van India. De Pakistaanse geschiedenis is doorspekt met extensieve betrokkenheid en interferentie in 
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de binnenlandse politiek van Afghanistan.2 Doordat Pakistan een vijandige omsingeling van India 

vermoedt, wordt zowel de interne veiligheid van Afghanistan als die van de hele regio ondermijnd. 

De toekomst van de veiligheid in Zuid-Azië zal medebepaald worden door een eventuele wijziging 

van deze koers van Pakistan. (Siddique, 2011, p. 18)  

Al sinds het ontstaan van beide landen is er aan de ene kant rivaliteit tussen India en Pakistan, en aan 

de andere kant de poging van India om Afghanistan te vriend te houden. ‘India’s oldest text on 

realpolitiek, the Arthasastra, early taught Delhi’s monarchs that one’s neighbor was always “the 

enemy,” while one’s “neighbor’s neighbor” was always “the friend” – or at last should be. India and 

Pakistan have, therefore, long had classical adversarial roles toward Afghanistan. In the era of 

General Zia’s rule, that conflict intensified as four million Afghan refugees poured into Pakistan, who 

viewed Indira Gandhi as the USSR’s best friend in Kabul and Kandahar.’(Wolpert, 2011, p. 56) Maar 

nog voor Zia-ul-Haq aan de macht kwam, was er een driehoeksrelatie. Eenmaal de anti-Sovjet jihad 

beëindigd was, ging Pakistan verder met zijn strategic dept approach. Deze jihadis, met ervaring uit 

Afghanistan, werden voortaan ingezet in de strijd om Kashmir. ‘The ISI plays a catalytic role in the 

Afghan and Kashmir insurgencies – both of which are essentially taking place in a corridor along the 

border of Afghanistan and Indian Kashmir and would not be possible without sanctuaries on the 

Pakistani side. The culmination of these links is encapsulated in the incident on 24 December 1999 

when Harakat-ul-Jihad-al-Islami militants, with the help of ISI, hijacked an Indian Airlines flight with 

the objective of freeing militants. These included Masood Azhar, the head of Jaish-e-Mohammad, 

another terrorist outfit with the aim of conducting missions in Kashmir and India.’ (Siddique, 2011, 

pp. 20-21) Aanslagen op Indiase consulaten en op Indiaas personeel in Afghanistan zijn het werk van 

militante groepen verbonden aan de ISI. (Burke & Boone, 2010) De bombardementen van 7 juli 2008 

op de Indiase ambassade in Kabul werden toegeschreven aan Lashkar-e-Taiba (LeT): Amerikaanse 

inlichtingendiensten claimen dat ze communicatielinks tussen ISI en LeT onderschept hebben. 

(Pakistan aided attack in Kabul, officials say, 2008)  

Het is van groot belang om de link tussen internationaal terrorisme en Kashmir te zien, waardoor de 

hele regio betrokken raakt. Het onopgeloste conflict in Jammu en Kashmir is een magneet voor 

internationale terroristische organisaties. De extremistische groepen Jayash-e-Muhammed (JeM), 

Hezb-ul-Mujahidin (HUM) en LeT waren al doordrongen van Al Qaeda sinds het begin van de jaren 

negentig. In opdracht van Al Qaeda heeft Harkat-ul-Mujahidin wapens geleverd aan het Abu Sayyaf 

in de Filippijnen, om maar een voorbeeld te geven van hoe de invloed van een lokaal conflict kan 

uitgroeien en hoe dit andere conflicten in de Zuid-Aziatische regio kan versterken. (Gunaratna, 2002, 

                                                           
2 De ‘strategic depth’ van Pakistan komt verder aan bod in hoofdstuk 7. 
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pp. 206-209) Irm Haleem ziet een oplossing voor regionale conflicten als primair belang voor de 

bestrijding van terroristennetwerken. ‘If the war on terrorism seeks to reduce the long-term threat 

emanating from Al-Qaeda’s international terrorist network, it must focus on facilitating long-term 

solutions that address the sources of support for Al-Qaeda. Regional conflicts such as the Kashmir 

conflict must be viewed as more than of marginal importance to the long-term success of the war on 

terrorism.’ (Haleem, 2004, pp. 29-30) 

2.3 Handel als katalysator  

“A decision by India and Pakistan to offer each other transit facilities for energy and goods will in one 

stroke reorder the geopolitics of the region.”  (Mohan, 2004) 

Er zijn tekenen aan de wand dat de rivaliteit tussen India en Pakistan bekoelt: beide landen zetten 

stappen in de richting van een handelssamenwerking waardoor de obsessie voor de wederzijdse 

veiligheidsbedreiging minder grote proporties aanneemt. In 1996 verleende India de Most Favoured 

Nation (MFN) status aan Pakistan. Als India een bepaald voordeel geeft aan een land, zoals 

bijvoorbeeld een verlaging van de importtaks, dan moet het dezelfde voorwaarden geven aan alle 

andere MFN leden. (UNCTAD, 2010, pp. 13-14) Pakistan twijfelde in 1996 om de status ook aan India 

toe te kennen en stelde uiteindelijk die beslissing uit tot 2011. In 2004 werd met behulp van de 

Verenigde Staten een strategische dialoog opgestart, maar de terroristische aanslagen in Mumbai in 

2008 – waar 160 mensen om het leven kwamen – kelderden de onderhandelingen. India 

beschuldigde het Pakistaanse leger en de ISI van steun aan de extremistische groepen, terwijl 

Pakistan die stelling ontkende. (Horimoto, 2012) Begin november 2011 besloot Pakistan om India ook 

de MFN status toe te kennen en in april 2012 bezocht Asif Ali Zardari India – het eerste bezoek van 

een Pakistaanse president in zeven jaar – in het kader van nauwere handelsbanden. Deze ommekeer 

van Islamabad is het resultaat van een paradigmashift in het Pakistaans strategisch denken over 

India. Decennia lang zag Pakistan handel met India enkel mogelijk na een resolutie over de 

veiligheidskwesties, in het bijzonder het dispuut over Kashmir. Tot voor kort was een shift in de 

Pakistaanse houding niet mogelijk aangezien Islamabad een militair gedomineerde staat was. De 

huidige coalitieregering anno 2012 wordt geleid door de Pakistan People’s Party en wordt door India 

gezien als een stap in de richting van democratisch bestuur. De burgerregering onder leiding van 

premier Yousuf Raza Gilani keerde de aanpak om waarbij handel op de eerste plaats komt, en 

waaruit eventueel een resolutie kan voortvloeien op vlak van veiligheidskwesties. (Stratfor Global 

Intelligence, 2012) Talaat Masood, een Pakistaanse generaal op rust, verklaart de mindswitch door 

het isolatiegevoel in Islamabad. ‘I think they have realised they can’t have bad relations with the 

United States and at the same time continue to have very poor relations with India because this 
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synergy will be very dangerous for Pakistan. Islamabad has been looking increasingly isolated after 

India signed a wide-ranging agreement with Afghanistan and the unilateral US raid that killed Osama 

bin Laden in Pakistan in May 2011 which heavily strained ties with ally Washington.’ (Pakistan grants 

India Most Favoured Nation status, trade set to triple, 2011) Bovendien onderhandelt Pakistan met 

de VS over het herdefiniëren van hun samenwerking op veiligheidsgebied en wil het ervoor zorgen 

dat Washington de relatie met India niet gebruikt als hefboom in de Amerikaans-Pakistaanse 

gesprekken. Het Pakistaanse leger ging akkoord met het plan van de PPP omwille van de potentiële 

economische voordelen, vooral omdat de financiële situatie van Pakistan nog verergerde door de 

gevolgen van de jarenlange oorlog tussen de Verenigde Staten en jihadis. (Stratfor Global 

Intelligence, 2012)  

Economische interdependentie vermindert het oorlogspotentieel omdat elke partij zijn 

handelsbelangen wil vrijwaren. De recente wereldgeschiedenis toont aan dat handel in functie van 

vrede een succesvolle strategie is. Na de Tweede Wereldoorlog lanceerden Jean Monnet en Robert 

Schuman de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal om via concrete technische samenwerking 

op economisch vlak geleidelijk te evolueren naar een vredevolle zone. Sinds het ontstaan van de 

EGKS hebben de voormalige rivalen Frankrijk en Duitsland een gemeenschappelijke doelstelling met 

wederzijdse belangen, waardoor hun rivaliteit is geëvolueerd naar een bondgenootschap. In Azië is 

er eveneens een voorbeeld waar verwevenheid van zakenbelangen de vrede bevordert. China en 

Taiwan houden er tot op vandaag een complexe relatie op na sinds de communistische revolutie in 

1949. In juni 2010 ondertekenden beide partijen het Economic Cooperation Framework Agreement 

(ECFA), en het werd de grootste kentering genoemd in de wederzijdse betrekkingen in zestig jaar. 

(No such thing as a free trade, 2010) Het conflict blijft sluimerend, maar China probeert hier met een 

soft power techniek – namelijk economische voordelen – de Taiwanese bevolking te ontmoedigen 

om voor pro-onafhankelijkheid politici te stemmen. India en Pakistan hebben een eerste stap gezet  

in een gelijkaardige richting. ‘The MFN agreement may mark a political development driven by 

economic conditions, a familiar phenomenon observed in many parts of the world. If economic 

relations between India and Pakistan expand, Pakistan’s business community may come to have a 

stronger say and demand that greater emphasis be placed on economic policies rather than politics, 

terrorism and the Kashmir dispute.’ (Horimoto, 2012) In verschillende studies werd reeds 

aangetoond dat het potentieel voor handel tussen de twee landen groot is, tot zelfs twintig keer het 

huidige niveau van de bilaterale handel. Mohsin Khan van het Peterson Institute for International 

Economics is er niet alleen van overtuigd dat nauwere economische banden een katalysator kan zijn 

voor de territoriakwesties, maar ook voor de beide economieën. ‘There is no doubt that increasing 

trade would significantly raise GDP and househould incomes in both countries, and would 
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particularly benefit Pakistan. Trade will of course not solve all the problems between the two 

countries, but it could be an important catalyst in the lowering tensions, which certainly has to be in 

the interest of both India and Pakistan.’ (Khan M. S., 2010) Oneal & Russett kwamen in hun meest 

uitgebreide analyse – die de periode 1950-2000 omvat – tot de conclusie dat handel de kans op een 

fataal gemilitariseerd treffen vermindert. ‘If conflict did not impede trade, economic agents would be 

indifferent to risk and the maximization of profit. Because conflict is costly, trade should reduce 

interstate violence.’ (Hegre, Oneal, & Russett, 2010, pp. 771-772) 

Deze liberale inzichten staan lijnrecht tegenover de gedachtegang van het realisme. Hoe is de Eerste 

Wereldoorlog te verklaren terwijl de Europese machten de voorgaande periode een ongezien 

handelsniveau bereikt hadden? Professor Dale Copeland voegde een factor toe aan de liberale 

stelling waarbij interdependente staten handel boven invasie verkiezen. ‘By introducing a dynamic 

factor, expectations of future trade, the theory shows when high levels of dependence lead to peace 

or war. When expectations for trade are positive, leaders expect to realize the benefits of trade into 

the future and therefore have less reason for war now. If however leaders are pessimistic about 

future trade, fearing to be cut off from vital goods or believing that current restrictions will not be 

relaxed, then the negative expected value of peace may make war the rational strategic choice.’ 

(Copeland, 1996, p. 32) De periodes van detente in de VS-Sovjet relaties tijdens de Koude Oorlog – 

1971-73 en na 1985 – kunnen als voorbeeld gesteld worden. Terwijl de Oost-West handelsrelatie nog 

verwaarloosbaar was in deze tijden, was er de verwachting van een grote toename in de handel met 

het Westen, en gaf dit de Sovjets genoeg overtuiging  de relaties met het westen te ontspannen. 

(Copeland, 1996, p. 17) Als de leiders van Pakistan en India positieve economische verwachtingen 

ondersteunen voor de toekomst, dan kan handel inderdaad een rationelere keuze zijn dan conflict.  

Dat regionale economische samenwerking leidt tot meer veiligheid kan voorzichtig worden 

aangetoond, ook in de Zuid-Aziatische regio. In 1985 werd de South Asian Association for Regional 

Cooperation (SAARC)3 opgericht met de volgende intentie: ‘to develop a congenial environment 

through summit diplomacy where all nations may interact peacefully with each other, cultivate 

sustainable peace and promote mutual economic well being by harnessing available resources in the 

region through the peaceful process of economic integration’. (Iqbal, 2006) Ook al heeft SAARC te 

kampen met serieuze problemen – weinig economische resultaten – toch speelt de organisatie een 

belangrijke communicatieve rol in Zuid-Azië. Het kan dienen als een forum op regelmatige basis voor 

de leiders om bezorgdheid over de veiligheid in Zuid-Azië te bespreken. Bovendien is de organisatie 

als een uitlaatklep voor Zuid-Aziatische landen om te communiceren met andere regionale blokken. 

                                                           
3 Bij de oprichting bestond de SAARC uit India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, de Malediven, Nepal en Sri Lanka. 
Afghanistan werd met steun van India lid in 2007. 
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De SAARC kan zijn lidstaten niet dwingen om handel te drijven met elkaar, maar het doet hen in elk 

geval interageren. Het biedt een neutraal forum voor leiders om te praten en stelt een consequent 

tijdschema op om samen te komen. (Thapar, 2006) SAARC toonde in het verleden al aan dat het 

dialoog promoot en spanningsvelden kan reduceren. Op de tweede top van de SAARC in 1986 

vonden informele gesprekken plaats tussen de Indische en de Pakistaanse premier naar aanleiding 

van de Brasstacks exercise4. (Dash, 1996, p. 189) Op de top van 1988 vond de ontmoeting tussen 

Rajiv Gandhi en Benazir Bhutto plaats, de twee vermoorde leiders, die in staat werden geacht om 

een doorbraak te realiseren. Met deze legendarische ontmoeting in gedachten, vond in april 2012 

een meeting plaats tussen hun kinderen. Rahul Gandhi en Bilawal Zardari – zoon van Benazir Bhutto 

en huidig president Asif Ali Zardari – zijn de toekomstige generatie leiders en ze worden verwacht om 

de ontmoeting van hun ouders in 1988 verder te zetten. (Rahul Gandhi, Bilawal Bhutto Zardari to 

share table at PM's lunch , 2012) In januari 2004 werden verzoeningsgesprekken aangewakkerd in 

het licht van een komende SAARC conferentie. (Back to jaw-jaw, 2004) Op deze conferentie ontstond 

er een effectieve doorbraak tussen Indische en Pakistaanse diplomaten. ‘The breakthrough with 

Pakistan came at a meeting of the SAARC, a body rendered largely useless by the unremitting 

hostility between its two biggest economies. This time, however, it did agree to establish a regional 

free-trade area from 2006, and Mr Vajpayee5 is even speaking dreamily about open regional borders, 

economic union and a single currency, on the model of the European Union.’ (Giving peace a chance, 

2004) 

De Indiase academicus C. Raja Mohan maakt een analyse vergelijkbaar met het neofunctionalisme 

van Ernst Haas. In het neofunctionalisme wordt er vertrokken vanuit een heel concreet, economisch 

domein waar het voor alle deelnemers nuttig is om een gezamenlijk beleid te voeren. ‘If there is one 

single big idea that could transform India-Pakistan relations it is transit. Having pursued a beggar thy 

neighbor policy for decades, they will have to do very little to create shared prosperity. A decision to 

offer each other transit facilities across their borders for energy and goods will in one stroke reorder 

the geopolitics of the western subcontinent, Central Asia and the Persian Gulf. If India and Pakistan 

begin to pursue economic cooperation in self-interest, Afghanistan will be partner to both.’ (Mohan, 

2004) Eenmaal beide landen een akkoord bereiken om hun transportwegen en -doorgangen open te 

stellen, is dat het startpunt van een aantal spillovers. Transport is gerelateerd met energie, zodanig 

dat met het openstellen van de transportcorridors, ze de energiepijpleidingen niet kunnen blijven 

                                                           
4 De Brasstacks exercise was de codenaam van een grote militaire oefening uitgevoerd door het Indiase leger in 
Rajasthan (India) in november 1986 en maart 1987. Het was een van de grootste mobilisaties van de Indiase 
strijdkrachten op het Indische subcontinent. Dit wordt beschouwd als een van de meest kritieke momenten in 
de relatie tussen India en Pakistan met betrekking tot een nucleaire oorlog. 
5 Toenmalige eerste minister van India 
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blokkeren. Pakistan kan gaspijpleidingen bouwen vanuit Iran en Centraal-Azië om de Indische markt 

te bedienen, een idee dat in het verleden op weinig bijval kon rekenen omdat Pakistan niet bereid 

was een brede economische samenwerking aan te gaan. Als Pakistan dit idee samen legt met het 

voorstel om transit van Indiase goederen naar Pakistan te steunen, kan New Delhi moeilijk weigeren. 

(Mohan, 2004) Pijpleidingen zijn sterk gerelateerd met veiligheid, de volgende spillover. Een 

energiepijpleiding door bijvoorbeeld Balochistan is kwetsbaar voor terroristische aanvallen. Om de 

kosten van een potentiële onderbreking van energiebevoorrading – voor zowel India als Pakistan – te 

beperken, is veiligheid en samenwerking in het belang van beide partijen.  

3. Yagestan: the new Great Game? 

“Afghanistan in many ways has replaced Kashmir as the main arena of the still-unresolved struggle 

between Pakistan and India.” (Rubin & Rashid, 2008, p. 31) 

De term ‘Great Game’ werd gebruikt door de Britse imperialisten in de negentiende eeuw om de 

Brits-Russische rivaliteit aan te duiden en meerbepaald de proxy war in Afghanistan en Centraal-Azië. 

Meer dan een eeuw later gaat de ‘Great Game’ verder, maar het aantal spelers is geëxplodeerd, de 

inwoners van het spelbord zijn betrokken geraakt en de bedreigingen die het geweld produceren 

tasten de hele wereld aan. (Rubin & Rashid, 2008, p. 30) Dr. Azmat Hayat Khan gebruikt de 

Pasjtoense term “Yagestan” om het huidige spelbord aan te duiden. Yagestan verwijst volgens hem 

naar de tribale grensgebieden van Chitral, Bajaur, Swar, Dir, Chilas en Waziri – de gebieden waar 

anno 2012 de Afghaanse en Pakistaanse taliban verblijven en waar het grootste deel van de militaire 

kampen van de Pakistaanse jihadorganisaties ondergebracht zijn. (Khan A. H., 2005, p. 131) 

3.1 Huidige instabiliteit in Afghanistan  

Het conflict vandaag is niet beperkt tot de Afghaanse overheid en terroristische groeperingen, maar 

meerdere actoren zijn betrokken: de Verenigde Staten, de NAVO, de ISAF en meerdere (buur)landen 

in de Zuid-Aziatische regio. Onder de term ‘counterterrorism’ heeft de coalitie onder leiding van de 

VS in 2001 de leiding van de taliban en van al Qaeda uit Afghanistan verdreven richting Pakistan. 

Daarop breidde een opstand zich uit die deze twee groepen ondersteunen aan zowel de Afghaanse 

als de Pakistaanse zijde van de grens. Nadat in 2004 Afghanistan zijn eerste presidentiële 

verkiezingen hield, verliest de regering van Hamid Karzai elke geloofwaardigheid in binnen- en 

buitenland. Al Qaeda kon een nieuwe safe haven opbouwen in de tribale gebieden van Pakistan waar 

het beschermd werd door een nieuwe organisatie: de Taliban Movement of Pakistan, beter bekend 

als de Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP). De TTP is een alliantie van militante groepen opgericht in 

2007, die vechten tegen het Pakistaanse leger in de Federaal Bestuurde Tribale Gebieden. De TTP 
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leiders hopen bovendien om een strikte interpretatie van de Koran op te leggen in het hele land en 

coalitietroepen te verdrijven uit Afghanistan. De TTP onderhoudt nauwe banden met al Qaeda 

leiders. (NCTC) De geheime dienst van Pakistan (ISI) wordt bovendien beschuldigd van steun aan het 

terrorisme in Afghanistan. (Rubin & Rashid, 2008, p. 31) De strategieën en tactieken van de ISAF-

troepen onder leiding van de Verenigde Staten hebben alsnog bewezen dat ze ineffectief zijn. De 

hoofdoorzaken van de huidige situatie in Afghanistan omvatten het gebrek aan een degelijke 

planning van de Verenigde Staten en de ISAF, gecombineerd met een wisselend beleid in de VS. Er is 

bovendien te lang te weinig aandacht geweest voor de geopolitieke belangen en er werd te veel 

vertrouwd op militaire macht zonder aandacht voor ontwikkeling en bijstand in de civiele 

maatschappij. (Saghafi-Ameri, 2011, p. 1) Dat militaire macht geen stabiliteit brengt – integendeel – 

wordt door verschillende auteurs en onderzoekers bevestigd. Volgens Graham E. Fuller, de 

voormalige station leader van de CIA in Kabul, is de situatie verergerd door het Amerikaanse militaire 

optreden: ‘Military force will not win the day in either Afghanistan or Pakistan; crises have only 

grown worse under the US military footprint’. (Fuller, 2009) Malou Innocent, politiek researcher aan 

het Cato Institute in Washington, had kritiek op Obama’s beleid in 2009 toen het aantal VS-troepen 

toenam van 155 naar 317: ‘Rather than “surge” into this volatile region, President Obama should 

have considered the strategic and political significance of Afghanistan’s surrounding neighbours and 

engaged in a regiona leffort to broker dialogue among India, Iran, Pakistan, Audi Arabia and the 

members of the Collective Security Treaty Organization’. (Innocent, 2009) Bovendien wordt het 

succes van de militaire operaties in vraag gesteld. De militaire operatie in Marjah – in het kader van 

Operation Moshtarak die startte op 13 februari 2010 – waar de taliban al twee jaar het bestuur in 

handen had, wordt voorgesteld als een succesvol voorbeeld van de counter-insurgency doctrine. De 

taliban is echter nog steeds aanwezig in Marjah en de Amerikaanse militairen hebben enkel de 

controle over een klein stuk van dit district. (Dorronsoro, Talking to the Taliban: quick fix or political 

solution, 2010) Het voorbeeld van Marjah impliceert daarbovenop dat hard power niet kan werken 

zonder soft power. De Amerikaanse en NAVO-bevelhebbers werden na de operatie geconfronteerd 

met een dilemma. Aan de ene kant is het noodzakelijk om de sympathie van de lokale bevolking voor 

zich te winnen terwijl anderzijds de uitroeiing van de opiumeconomie ook een prioriteit is. De 

opbrengsten van de opiumteelt financierden de opstanden van de taliban. Voor zestig tot zeventig 

procent van de landbouwers in Marjah is opium hun belangrijkste bron van inkomen. De 

Amerikaanse militairen werden oorspronkelijk opgedragen om de papaverteelt te negeren teneinde 

de bevolking hun levensonderhoud niet abrupt te ontnemen.(Nordland, 2010) Bovendien is er nog 

een grotere bedreiging voor de ontwikkeling en bijgevolg de stabiliteit van Afghanistan. Dertig jaar 

burgeroorlog en de voortdurende instabiliteit hebben de Afghaanse waterinfrastructuur en de 

expertise zware schade berokkend. In 1979 was dubbel zoveel landbouwgrond geïrrigeerd als 
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vandaag. Het bouwen van nieuwe dammen en professionele irrigatie-infrastructuur is dringend, want 

de landbouwsector is goed voor zowat de helft van het bruto binnenlands product.  (Sturtewagen & 

King, 2010, p. 4) 

Het breder buitenlands beleid van de Verenigde Staten tast ook indirect de ontwikkeling van 

Afghanistan aan. Afghanistan – vooral de westelijke provincies – is erg afhankelijk van de invoer van 

Iranese goederen en van het inkomen van Afghaanse migrantenarbeiders in Iran. Bijgevolg kunnen 

de unilaterale economische sancties die de Verenigde Staten – en bondgenoten –  opleggen aan Iran, 

een tol zetten op de economische situatie in Afghanistan. (Aneja, 2010) 

De schaduwoorlog tussen buurlanden Pakistan en India in Afghanistan begon in het kielzog van de 

Amerikaanse invasie in Afghanistan in 2001. New Delhi begon met de nieuwe leiders van Afghanistan 

te vervolgen. Het was een strategische zet in een land dat Islamabad, een sterke supporter van de 

talibanregering, twee decennia lang had gezien als eigen diplomatiek territorium. Maar New Delhi 

werd snel een naaste bondgenoot van president Hamid Karzai. Ogenschijnlijk brengen zowel India als 

Pakistan hulp in Afghanistan, maar dit is geen puur humanitarisme. (Sullivan, 2010) De Amerikaanse 

generaal Stanley McChrystal, die tot 2010 bevelhebber was in Afghanistan, verklaarde in zijn rapport: 

“While Indian activities largely benefit the Afghan people, increasing Indian influence in Afghanistan 

is likely to exacerbate regional tensions and encourage Pakistani countermeasures in Afghanistan or 

India”. (Varadarajan, 2009) 

3.2 Hoe stabiliteit bouwen in Afghanistan? 

Met de huidige aanpak van de VS en de ISAF is het weinig waarschijnlijk dat er een blijvende 

stabiliteit wordt opgebouwd in Afghanistan. Een analyse van de rol van de buurlanden van 

Afghanistan toont aan dat er een uitvoerbare oplossing mogelijk is op basis van dialoog en regionale 

samenwerking, in combinatie met een breed en krachtig humanitair plan. 

De interne stabiliteit kan niet los gezien worden van de regionale conflicten die de geopolitieke 

status quo dreigen te veranderen. De Zuid-Aziatische regio heeft daarom nood aan een nieuw 

verdrag dat de bekommernissen van Pakistan tegemoetkomt en dat de rivaliteiten tussen regionale 

en grootmachten neutraliseert. Het nieuwe verdrag zou moeten voorzien in een 

veiligheidsmechanisme met een institutionele structuur die de statelijke actoren ertoe aanzet de 

regionale spanningen te verminderen en die economische interactie bevordert.(Liechtenstein 

Institute on Self-Determination, 2006) In the border provinces of Pakistan, we are now seeing the 

creation of a sanctuary liable to harbor jihadist groups, including LeT and al-Qaeda fighters. This is 

alarming because counterterrorism operations cannot eliminate groups in a sanctuary that is steadily 

growing larger. De operaties onder leiding van de milities van de VS zijn in essentie gericht op de 
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zuidelijke regio’s waar deze jihadist groups niet bestaan. In practice, the only way to contain the 

threat posed by transational jihadist groups is to politically reintegrate the taliban and Hezb-e-Islami 

into a coalition government in order to isolatae the most radical groups.(Dorronsoro, Afghanistan: 

the Impossible Transition, 2011, p. 1) 

Afghanistan lijkt meer op een tribale confederatie dan op een cohesieve natiestaat. Een federaal 

systeem zou meer geschikt zijn voor de lokale condities dan de huidige gecentraliseerde overheid. 

(Saghafi-Ameri, 2011, p. 7)Het nadeel van overdreven centralisering is dat de budgetten worden 

opgesteld voor de provincies, niet door de provincies. Kabul erkent dat de provincies meer 

bevoegdheden zouden moeten krijgen, maar staat de provincies niet toe een definitief provinciaal 

budget op te stellen en te financieren met provinciale belastingen. Een grotere samenhang tussen de 

hulpstromen en de provinciale ontwikkelingsplannen zou de Afghaanse staat beter in staat stellen 

om tegemoet te komen aan de behoeften van de bevolking. UNAMA kan hierin een constructieve rol 

spelen, op zijn minst door de eigen projecten en geldstromen via de provinciale commissies te laten 

lopen. Uiteindelijk blijft de ontwikkeling van de provincies zonder betekenisvolle overdracht van 

fiscale bevoegdheden naar de provincies afhankelijk van de mate waarin Kabul in staat en bereid is 

om fondsen over te dragen naar het lokale niveau. (International Crisis Group, 2011, p. 14) 

Het is prioritair om een geconcentreerd plan uit te werken voor de ontwikkeling van de Afghaanse 

gebieden die een hoog armoedepercentage hebben. Niet enkel vanuit humanitair standpunt, maar 

ook om te verhinderen dat de taliban strijders rekruteert onder de allerarmste bevolking. De 

internationale gemeenschap moet de Afghanen helpen om een effectieve overheid op te bouwen die 

in staat is om alle basisvoorzieningen voor haar bevolking te verschaffen. De coördinatie van 

donorfondsen is echter moeilijk, in  Afghanistan was dat van in het begin problematisch omdat er 

drie supranationale structuren de coördinatie claimden: UNAMA, de Europese Unie en de NAVO 

Senior Civilian Representative. (Saghafi-Ameri, 2011, pp. 13-14) Individuele staten, die met  

humanitaire hulp hun eigen invloed en soft power willen verstevigen, zouden beter een sterkere rol 

promoten voor één instantie, zoals bijvoorbeeld UNAMA.  

De hoeksteen van het Afghaanse ontwikkelingsbeleid is de Afghanistan National Development 

Strategy (ANDS) 2008-2013. Zonder substantiële verbetering in de ontwikkeling en het beheer van 

het beschikbare water zal Afghanistan nooit zijn groeidoelstellingen kunnen bereiken. Op nationaal 

vlak houdt dat in dat Afghanistan een gedecentraliseerde institutionele structuur moet opzetten voor 

het beheer van zijn water. De voordelen van regionale samenwerking zijn van nog groter belang, 

want de grote rivieren die de bekkens vormen worden gedeeld met de buurlanden. Bovendien zetten 

de waterintensieve katoenindustrie en hydro-elektriciteit de betrekkingen met Centraal-Aziatische 
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landen verder onder druk. Bestaande kaders zoals de Economic Cooperation Organization (ECO) 

kunnen daartoe als platform dienen. (Sturtewagen & King, 2010, pp. 5-6, 11) Tot op vandaag is er 

geen formeel overleg tussen Afghanistan en Pakistan over de Kabulrivier, die beide landen met 

elkaar delen, wat een struikelblok is voor de verdere ontwikkeling van Afghanistan. Met Iran en 

Tadzjikistan daarentegen kwam Afghanistan wel tot een overeenkomst in de marge van een 

bijeenkomst van de ECO. (Khalid, Need for a Pak-Afghan treaty on management of joint water 

courses, 2007, pp. 15-16) Het opvullen van de leemte van regionale verdragen, niet in het minst met 

Pakistan, kan nochtans bijdragen tot regionale veiligheid in de breedste zin.  

4. Belangen van India in Afghanistan 

4.1 Veiligheidsdilemma 

Een fundamentele reden voor het bestaan van staten is het verzekeren van de veiligheid van zijn 

burgers tegen interne en externe bedreigingen. Groepen en individuen die naast elkaar leven hebben 

een natuurlijk instinct om bezorgd te zijn over hun veiligheid, en hebben schrik om aangevallen of 

onderworpen te worden door andere groepen. Om dit te vermijden gaat men ernaar streven om 

meer en meer macht te verwerven, om de effecten van de macht van een ander in te perken. Dit 

maakt op zijn beurt de ander onzekerder en dwingt het om zich voor te bereiden op het ergste. 

Omdat geen enkele staat zich helemaal veilig kan voelen in een wereld van concurrerende eenheden, 

ontstaat er machtsconcurrentie en zal die machtsaccumulatie altijd blijven bestaan. (Tang, 2009, p. 

590) John Herz: “It is one of the tragic implications of the security dilemma that mutual fear of what 

initially may never have existed may subsequently bring about exactly that which is feared most.” 

(Herz, 1961, p. 241) Uit schrik voor islamitische overheersing en een onstabiele regio, probeert India 

zelf een hoge machtspositie te verwerven in Afghanistan, met als doel de stabiliteit te verzekeren. 

Pakistan interpreteert dit als een machtsgreep en voelt zich hierdoor bedreigd. Het is net deze 

situatie die India wil vermijden. 

Islamextremisme 

India’s inspanningen om een “extended security horizon” te vormen, met de focus op de hele Zuid-

Aziatische regio en niet enkel op Pakistan, hebben diepgaande militaire en diplomatieke 

betrokkenheid teweeg gebracht. (Ganguly & Howenstein, India-Pakistan Rivalry in Afghanistan, 2009, 

p. 130) Het was de veiligheidsdimensie, in plaats van de economie, die voor het eerst India's belang 

in de regio wekte. De opkomst van China en van de islamitische militanten in de regio hebben geleid 

tot het intensief nastreven van economische en strategische belangen in het gebied. (Blank, 2003, 

pp. 139-141) 
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De transfer van Afghaanse oorlogsveteranen richting Jammu & Kashmir is een eerste consequentie 

van de Afghaanse instabiliteit en bepaalt mee het veiligheidsdilemma van India. Het buitenlands 

beleid van India wordt sterk beïnvloed door etnisch-religieuze breuklijnen op het subcontinent en 

door de betrokkenheid van buurlanden bij Indiase binnenlandse kwesties. Verschillende 

supranationale bedreigingen destabiliseren de veiligheid van India: politieke onrust in aangrenzende 

staten zoals Pakistan, etnische conflicten die de statelijke grenzen overstijgen en die het hele 

subcontinent inpakken, en de verplaatsing van verschillende religieuze of etnische gemeenschappen. 

Om dergelijke bedreigingen van de Indiase veiligheid te voorkomen, voert India een actieve 

buitenlandse politiek om neutrale buurlanden te creëren. (James & Özdamar, 2005, p. 454) Sinds 11 

september 2001 is het buitenlands beleid van India in congruentie met de doelstellingen van de 

Verenigde Staten, namelijk de taliban en Al Qaeda indijken in combinatie met de institutionalisering 

van een democratisch regime in Kabul. De taliban is echter nog steeds aanwezig, heeft zich 

hergegroepeerd en heeft de banden met anti-India organisaties, die hun basis in Pakistan hebben, 

nog geïntensifieerd. De expansie van Lashkar-e-Taiba is een zorgwekkende ontwikkeling voor India: 

hun activiteiten breiden uit van de Afghaanse provincies Kunar en Nuristan naar andere delen in het 

land. Officieren uit Nuristan bevestigen dat er een shift is van groeperingen zoals LeT van de tribale 

gebieden van Pakistan naar Afghanistan. Het land zou kunnen evolueren naar een basis van anti-

Indische en antiwesterse operaties. (D'Souza, 2011, p. 8)  

De tweede consequentie van de Afghaanse situatie is de verspreiding van de Kalashnikov cultuur en 

de drugsverslaving in India, aangezien dit de grootste inkomstenbron van de taliban is.  

Een derde implicatie die Afghanistan heeft op het veiligheidsdilemma van India is dat het land een 

proxy war zone is voor de rivaliteit met Pakistan. Voor Pakistan zijn er twee voorname redenen om 

de invloed in Afghanistan van groot belang te beschouwen: de zoektocht naar ‘strategic depth’ en 

India de economische toegang tot Centraal-Azië – via Afghanistan – ontzeggen. Met de openstelling 

van de Centraal-Aziatische republieken heeft elke regime in Kabul nu meer opties om het Pakistaans 

embargo te omzeilen. (Dixit, 1997, p. 8) Meer nog, de Centraal-Aziatische staten beginnen India als 

een potentiële bondgenoot te zien, als supporter en investeerder, als verdediging tegen Pakistaanse 

of Pakistan geïnspireerde taliban en terroristennetwerken. (Blank, 2003, p. 145) 

Pakistan indammen  

De manier waarop India Afghanistan benadert staat in ruime zin in functie van zijn Pakistanbeleid. 

India zou graag Pakistans betrokkenheid in Afghanistan minimaliseren en verzekeren dat een 

fundamentalistisch regime van de taliban niet opnieuw aan macht wint. ‘Any measure by either 

Pakistan or India to increase its own security causes the other to act in response, thereby causing a 
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deterioration in the overall regional security environment.’ (Pant, India in Afghanistan: a test case for 

a rising power, 2010, pp. 138-139) Het is daarom van kapitaal belang dat de Indiase politiek in 

Afghanistan voorkomt dat het “merk” islamstrijdlust, gangbaar in de voorbije zes decennia, geen 

grotere proporties aanneemt. In deze lijn is het een centraal aandachtspunt van India om goede 

betrekkingen met de Pasjtoense meerderheid te bevorderen, zeker nu die meerderheid de absolute 

macht heeft in Kabul. De eventuele wederopstanding van een militant anti-India milieu in 

Afghanistan moet voorkomen worden. De opkomst van islamitische militanten aan beide zijden van 

de Durandlijn correleert ook sterk met de stijging van de militante mogelijkheden in Kashmir en langs 

de LoC. De islamitische militante groepen gesteund door Pakistan, onder meer de LeT en HUM, staan 

erom bekend om opleidingen te coördineren, (militaire) middelen te verdelen en logistieke 

ondersteuning te bieden aan groepen die opereren vanuit het noordwesten van Pakistan. Dus zo lang 

de centrale controle en legitimiteit Kabul ontwijkt, zal de brandhaard in Kashmir voor springstof 

blijven zorgen. De veiligheids- en diplomatieke problemen in Afghanistan hebben aldus een 

rechtstreekse invloed op de veiligheid van India. (Blank, India's Rising Profile in Central Asia, 2003, p. 

141) India streeft er naar om voldoende diplomatieke en inlichtingendiensten te ontwikkelen binnen 

Afghanistan om de Pakistaanse activiteiten in het land te kunnen monitoren, en indien nodig om ze 

te kunnen bestrijden. (Ganguly & Howenstein, India-Pakistan Rivalry in Afghanistan, 2009, p. 132)  

In het licht van de terugtrekking van de Amerikaanse soldaten uit Afghanistan in 2014 werkt de VS 

een deal uit met Islamabad om Al Qaeda en zijn transnationale bondgenoten te bedwingen. (Stratfor 

Global Intelligence, 2012) India moet ervoor zorgen dat de Verenigde Staten de anti-Indiase 

islamitische militanten, met basis in Pakistan, niet verwaarlozen.  

4.2 Een brug naar Centraal-Azië: economische belangen 

De snel groeiende economie van India, met een belangrijke en bekende hightech component, zoekt 

markten en gegarandeerde energietoevoer om deze groei te ondersteunen. India’s energietekort, de 

stijgende binnenlandse vraag en de noodzaak om hoge groeicijfers aan te houden: het is een 

strategische prioriteit om op lange termijn te kunnen vertrouwen op energiebronnen. (Blank, India's 

Rising Profile in Central Asia, 2003, p. 146)  

Om te voldoen aan de stijgende energievraag in India, is er de strategie om Afghanistan te verbinden 

met Centraal-Azië dat rijk is aan energiebronnen, voornamelijk gas en olie rond de Kaspische Zee. Dit 

is een interessante potentiële route voor India. De energievoorraden in en rond de Kaspische Zee zijn 

vooral reserves waar potentiële rivalen in geïnteresseerd zijn om hun groeiende economieën te 

ondersteunen en hun bevoorrading te diversifiëren. Naast China kent ook India een industriële 

expansie, een economische groei van negen à tien procent per jaar. Hoewel India eigen 
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petroleumwinning heeft, is het al langer een importeur dan China. Er wordt bovenal een substantiële 

toename in de vraag naar aardgas verwacht, tegen 2015 zou dat een verdubbeling betekenen. (De 

Cordier, 2007, pp. 19-20) Met deze doelstelling probeert India betere relaties na te streven met de 

Centraal-Aziatische staten. New Delhi heeft Tadzjikistan voorzien van een subsidie van 17 miljoen 

dollar voor de modernisering van een waterkrachtcentrale en heeft een intentieverklaring afgesloten 

met Turkmenistan voor het transport van aardgas via pijpleidingen door Afghanistan en Pakistan . 

(Bajoria, 2009)  

Een stabiel en pro-Indisch regime in Afghanistan maakt het mogelijk – is noodzakelijk – om 

economische banden op te bouwen met de energierijke staten in Centraal-Azië. Een van de cruciale 

buitenlandse en economische focussen van India ligt op de ontwikkeling van een zuidelijke 

handelscorridor die India verbindt met Iran, Afghanistan, Centraal-Azië en Rusland. De oprichting van 

een bilaterale handelsovereenkomst tussen Teheran en Kabul, die geleid heeft tot de oprichting van 

de Chabahar Free Zone Authority (CFZA) in 2002, was een belangrijke benchmark voor de zuidelijke 

handelcorridor. Deze actie benadrukt bovendien dat handel boven politieke issues kan staan, ‘the 

flag following the trade’. Hoewel het economische opportuniteiten biedt voor India, voorziet het ook 

Afghanistan van een alternatief om zich los te weken van de afhankelijkheid van Pakistan inzake 

transit faciliteiten. Dit is van bijzonder groot belang gezien de moeilijke handels- en transitrelatie 

tussen Afghanistan en Pakistan. Daarnaast biedt het de internationale gemeenschap een alternatieve 

aanvoerroute door het noorden omdat de huidige routes door Pakistan steeds vaker het doelwit zijn 

van opstandelingen. (D'Souza, 2011, p. 9)  

India speelde een belangrijke rol in het verzekeren van Afghanistans plaats in de South Asian 

Association for Regional Cooperation (SAARC) in november 2005. Hoewel het mandaat van deze 

organisatie vrij beperkt is, is het de enige regionale organisatie in Zuid-Azië. Het lidmaatschap van 

Afghanistan houdt vooral een aanzienlijke symbolische waarde in. (Ganguly & Howenstein, India-

Pakistan Rivalry in Afghanistan, 2009, p. 131) Afghanistans geostrategische locatie zorgde er eeuwen 

geleden voor dat het land het kruispunt was van de Zijderoute. Het zou deze rol opnieuw kunnen 

vervullen: een verbinding en een brug tussen Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Zuid-Azië. De 

aanleg van wegen en spoorwegen in Afghanistan moet gebeuren op basis van lastenverdeling: 

buurlanden zouden de kosten hiervan moeten verdelen, aangezien het ook voor hen economisch 

voordeel oplevert. SAARC kan hierin een rol spelen. De regionale centra van SAARC kunnen net zoals 

in andere lidstaten ook in Afghanistan opgebouwd worden. Bovendien kan het ontwikkelingsfonds 

van de SAARC aangesproken worden voor de educatie van Afghaanse meisjes, voor technische 

assistentie, en om de zelfredzaamheid van het land te bevorderen. (Pandey, 2011) 
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Afghanistan is de sleutel tot een bloeiende economie in India. Afghanistan stabiliseren is een 

noodzakelijke voorwaarde om de handel met Centraal-Azië op te waarderen. Sinds de val van de 

Sovjet Unie was deze relatie sterk achteruit gegaan. Het geweld in Afghanistan – bij uitbreiding ook in 

Pakistan – verhindert de expansie van handel met Centraal-Azië. (Blank, India's Rising Profile in 

Central Asia, 2003, p. 148) De soft power die India in Afghanistan gebruikt, is bedoeld om deze 

handelsroutes te vrijwaren.  

4.3 India als nieuwe grootmacht 

Een belangrijke factor die schuilt achter de proactieve Afghanistan agenda van India is dat New Delhi 

een steeds grotere rol tracht op te eisen in regionale zaken. Het economische en militaire profiel van 

India is in opmars, zo wordt er nu gepoogd om het politiek en diplomatiek profiel ook op te 

waarderen. India wil zijn geloofwaardigheid als grootmacht vestigen in de regio en wil daarom de 

verantwoordelijkheid opnemen om stabiliteit te verzekeren in zijn periferie. Door zich als een 

belangrijke donor aan te bieden voor Afghanistan, probeert India zichzelf te projecteren als een 

economische macht die noodzakelijke bijstand kan voorzien voor de hulpbehoevende staten in de 

omgeving. De ambitie om op lange termijn een grootmacht te worden in de huidige multipolaire 

wereldorde, zal internationaal beoordeeld worden op vlak van strategische capaciteiten die New 

Delhi al dan niet bezit, om instabiliteit in de eigen achtertuin te kunnen opvangen. (Pant, India in 

Afghanistan: a test case for a rising power, 2010, p. 148) Het beleid van India met betrekking tot 

Afghanistan wordt vaak gezien als een puzzelstuk van de Amerikaanse strategie in de regio. In elk 

geval zal India op lange termijn nieuwe keuzes moeten maken, zeker als de VS minder gaat streven 

naar stabiliteit in Afghanistan en als Washington zijn troepen terugtrekt in 2014 vooraleer de 

doelstellingen bereikt zijn. Daarom is Afghanistan een testcase voor India als opkomende 

grootmacht. (Bhadrakumar, The Taliban turns its attention on India, 2005) 

New Delhi legt er vooral de nadruk op dat het van India een economische grootmacht wil maken. Op 

basis van koopkrachtpariteit zou India de vierde grootste economie ter wereld worden. Tegen 2050 

zou India de Verenigde Staten kunnen voorbij steken als de grootste economie ter wereld. India kan 

het groeitempo van acht tot tien procent per jaar zelfs langer aanhouden dan China, aangezien zijn 

populatie zal blijven groeien en overwegend jong is. (Emmott, 2008, p. 8) Zijn economische macht 

maakt India ook een aantrekkelijke partner. Rusland kon India overtuigen om het te helpen en om te 

investeren in het Sakhalin6 project. Zo kon Moscow de toegang tot energie uitbreiden. Naast India 

                                                           
6  Sakhalin is een eiland in het Russische verre oosten. Sakhalin Energy werd in 1994 opgericht om olie- en 
gasvelden in het oosten van Rusland te ontwikkelen. In 1996 werden er twee olieprojecten gestart, Sakhalin I 
(een pijplijn van 219 km) en Sakhalin II (een pijplijn van 800 km), waar tientallen miljarden euro's in 
geïnvesteerd zijn.  
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investeerden ook Japan en de Verenigde Staten. (Mouli, 2002) Deze investering toont aan dat India 

vastbesloten is om een belangrijke rol te spelen in Zuid-Oost-Azië. Maar ook andere staten komen 

aan de deur kloppen bij India, wat de internationale erkenning als grootmacht alleen maar ten goede 

komt. Centraal-Aziatische staten zien India als een essentiële markt, een investeerder en als een 

security provider omdat ze geconfronteerd worden met verschillende gemeenschappelijke lokale 

dreigingen. (Mann, 2001, p. 2047) Deze landen waren dan ook de eersten om het lidmaatschap van 

India in de Shanghai Cooperation Organization7 (SCO) volledig te steunen. The SCO holds the key to 

not just resource-rich central Asia but also the security situation in Afghanistan as the US drawdown 

starts to take effect. Er wordt verwacht dat India in 2014 mag toetreden tot de SCO. (Parashar, 2011) 

Het feit dat ook China nu achter deze beslissing staat, betekent dat geen enkele staat de belangrijke 

rol van India in de regio kan negeren.  

Alhoewel India militair uitbreidt, is de militaire machtscomponent meer op prestige en afschrikking 

gericht, dan op werkelijke activiteit. De ambitie om zich als leider in de regio en in de wereld op te 

werpen, en de wedloop met China voor het Aziatische leiderschap, spelen mee. Wie zulke ambities 

heeft, moet in staat zijn om militaire macht te tonen. (Deen, 2011) Eind de jaren zestig kozen Indiase 

politici om nucleaire afschrikking te hanteren als de belangrijkste veiligheidsstrategie. Het 

basisprincipe achter dit beleid was en is dat niet de effectieve capaciteiten belangrijk waren, maar 

wel de perceptie ervan door de tegenstanders. (Sasikumar, 2007, pp. 7-8) De testen met nucleaire 

wapens zijn cruciaal voor de geloofwaardigheid van die afschrikking. (Gusterson, 1996, p. 152) In 

april 2012 testte India met success een langeafstands ballistische raket met kernkop. Met de 

lancering van de Agni 5, die Beijing en Shanghai kan bereiken, vervoegt India een kleine groep staten 

die langeafstandsraketten met nucleaire capaciteit bezitten, inclusief China, Groot-Brittannië, 

Frankrijk, Rusland, Israël en de Verenigde Staten. Mansoor Ahmed, defensie analist in Islamabad: 

‘The missile added to India’s growing second-strike capabilities. Although the advance alter the 

strategic balance in South Asia, Ahmed called the test “China-centric” and said it was unlikely to have 

an immediate effect on Pakistan-India relations.’ (Timmons & Yardley, 2012) Twee weken vooraf had 

India nog zijn eerste kernonderzeeër voorgesteld. Toen zei de Indiase minister van Defensie: ‘I wish 

to emphasise that our naval presence is not directed against any nation, but only to act as a 

stabilizing force and protect our strategic interests.” (Singh, 2012) De recente uitbreidingen wijzen 

erop dat India zich wil meten met de andere grootmachten. De Indiase aanpak ten opzichte van 

Afghanistan is voornamelijk gericht op soft power. Tijdens het talibanregime in Afghanistan richtte 

India echter een militaire basis op in Ayni/Farkhor, Tajikistan om de anti-India activiteiten te kunnen 

monitoren in de regio. Deze basis speelde na 2001 een belangrijke rol om Afghanistan her op te 

                                                           
7 De SCO bestaat uit Rusland, China, Tajikistan, Kazachstan, Uzbekistan en Kyrgyzstan 



26 
 

bouwen, aangezien Pakistan India doorgang weigerde. Maar er is meer: de basis in Ayni stelt India in 

staat om macht te projecteren in Centraal-Azië. Het is een bewijs van het feit dat India niet langer 

tevreden is met een geostrategische rol in Zuid-Azië. (Ramachandran, 2006) India wil  vooral het 

signaal uitzenden dat het een grote speler wordt. Met zijn militaire vernieuwingen zou het in staat 

moeten zijn om te opereren op mondiaal niveau, dit wil zeggen in staat zijn om troepen duizenden 

kilometers ver te sturen om olie- en handelsroutes te beschermen, alsook om de internationale 

peacekeeping te ondersteunen. (Giridharadas, 2008) 

Stephen Blank karakteriseert het als de ‘great game’ strategie: India’s goals reflect the desire to 

control overland routes to maritime ports for Central Asian resources by denying both China and 

Pakistan the ability to threaten Indian assets in the region. (Blank, 2003, p. 141) In 2014 trekt de VS 

zich militair terug uit Afghanistan. De versterking van het civiele bestuur in Pakistan vindt plaats op 

het moment dat de VS en Pakistan een akkoord proberen te bereiken op vlak van een post-NAVO 

Afghanistan. India vreest dat dit proces en de uitkomst ervan Islamabad een grotere regionale 

hefboom zal bezorgen tegen New Delhi. (Stratfor Global Intelligence, 2012) 

Vooral economisch, en in mindere mate militair, telt India mee in de huidige multipolaire wereld. 

Maar om zich werkelijk de status van grootmacht te kunnen toeschrijven, wordt Afghanistan als ‘test 

case’ beschouwd voor India. India volgt een ambitieus buitenlands beleid ten opzichte van 

Afghanistan aangezien het zichzelf een grotere regionale rol toeschrijft in de toekomst. Zijn succes, of 

het ontbreken ervan, zal ernstige gevolgen hebben voor de status van India in de regio en in het  

internationale systeem. (Pant, India in Afghanistan: a test case for a rising power, 2010, p. 152) 

Aangezien India zichzelf beschouwt als een opkomende wereldmacht, met nog een aantal troeven 

die ze kunnen uitspelen in Afghanistan, is het zeer onwaarschijnlijk dat ze Kabul zonder slag of stoot 

zullen opgeven. 

5. Wat doet India in Afghanistan? 

5.1 Historische relatie India-Afghanistan 

Toen de Sovjet tanks en troepen op het einde van 1979 Kabul binnen trokken en Amir Babrak Karmal 

aanstelden als leider van het land, waren zowel Islamabad als Washington gealarmeerd. Pakistan was 

een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten tijdens de Koude Oorlog tegenover Moscow. Maar 

de reactie van India op de Sovjet inval was ambivalent. Indira Gandhi had net een 

vriendschapsverdrag met Moscow ondertekend en dat terwijl de fundamentalistische moslim Zia-ul-

Haq, gesteund door de CIA, het Pentagon en het Witte Huis, stond te popelen om duizenden 

Pathaanse mujahideen te steunen. Gandhi was daarom terughoudend om de Sovjetinvasie te 
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veroordelen terwijl de rest van de wereld zijn afkeuring uitsprak in de Verenigde Naties. (Wolpert, 

2011, pp. 55-56) India steunde de tegenstanders van Pakistan omwille van het Kashmirconflict en 

steunde daarom iedereen die aan de macht was in Kabul, tot  wanneer de Pakistaanse mujahideen in 

1992 overwonnen. (Swami, Making the water boil in Afghanistan, 2008) Pakistan liet onder dwang 

van zijn eigen veiligheidsbelangen de Verengide Staten gebruik maken van zijn territorium om de 

oorlog tegen het communisme te voeren. De Amerikaanse toevoer van wapens, munitie en 

bevoorrading voor de mujahideen, werd verdeeld via de ISI. De belangrijkste ontvanger van deze 

hulp was de Hez-i-Islami van Gulbuddin Hekmatyar. (Durani & Khan, 2009, pp. 40-41) Tijdens het 

verloop van de Afghaanse oorlog begon India de Noordelijke Alliantie onder leiding van Ahmed Shah 

Massoud te steunen, omwille van de gedeelde vijandelijkheid ten opzichte van de mujahideen. 

(Ganguly & Howenstein, India-Pakistan Rivalry in Afghanistan, 2009, p. 127) Toen in 1996 de taliban 

aan de macht kwam, verloor India de greep op een coherent buitenlands beleid in antwoord op deze 

gebeurtenissen. De relatie met Afghanistan bereikte een dieptepunt door de overheersing van de 

taliban. Niettemin bleef India de Noordelijke Alliantie verder steunen door geld en materiaal te 

voorzien. (Coll, 2004, p. 513) Oorspronkelijk was de relatie tussen huidig Afghaans president Karzai 

en Pakistan goed, maar om verschillende redenen ging die erop achteruit in de loop van de jaren: 

intriges van kabinetmedewerkers die tot de Noordelijke Alliantie behoorden, maar vooral de 

veroordelingen van Karzai aan het adres van Pakistan dat grensoverschrijdend terrorisme zou 

ondersteunen. Dit zette de deur voor India nog meer open: New Delhi vond in Afghanistan een 

platform om zijn activiteiten in de Pakistaanse provincie Balochistan te coveren. (Durani & Khan, 

2009, pp. 53-54) Anno 2012 dringt Washington bij New Delhi aan om zijn rol in Afghanistan te 

beperken, om Islamabad te vriend te houden. De substantiële aanwezigheid van India in Afghanistan 

zou de veiligheidsstructuur van Pakistan in paniekmodus drijven omwille van de perceptie dat India 

territorium inneemt in Afghanistan. De Verenigde Staten startten de oorlog in functie van de ‘war on 

terror’ en met een bedreigd Pakistan is het moeilijk samenwerken om Al Qaeda en de taliban te 

bestrijden. Volgens Harsh Pant is dit historisch gezien een absolute misvatting. In de jaren negentig 

had India echter een erg gelimiteerde aanwezigheid in Afghanistan en het was dan dat de Pakistanen 

vrij spel hadden om de taliban te steunen. (Pant, The Afghanistan Conflict: India's Changing Role, 

2011, p. 33)  

5.2 Huidige trends in de relatie 

5.2.1 Soft power strategie: bilaterale donor 

Sinds eind 2001 heeft India een arsenaal aan economische, diplomatieke en militaire middelen 

ontwikkeld in zijn streven naar een meer gecoördineerde strategie in de regio. Dit is in tegenstelling 

tot de eerder verwaarloosbare ontwikkelingshulp die Pakistan kan verstrekken aan Kabul.  
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India heeft een belangrijk aandeel in de heraanleg van het Afghaanse wegennet. De Indiase Border 

Roads Organization (BRO) stond in voor de 215 kilometer lange snelweg van Zarnaj naar Delaram. 

Zaranj ligt op de grens van Iran en Afghanistan, en Delaram is gelegen in het zuiden van Afghanistan. 

Door deze weg kan de afhankelijkheid van Pakistan afnemen. Deze snelweg verbindt Afghanistan met 

de Chahbahar haven in Iran die gebruikt wordt voor de export en import naar/uit India-Afghanistan-

Centraal-Azië, en maakt deel uit van een handelsovereenkomst uit 2003. Deze ontwikkeling zou het 

strategische belang van Pakistan in de regio sterk kunnen beïnvloeden. (Verma & Schaffer, 2010; 

Siddique, 2011, p. 42) Het project werd afgerond in 2008 ondanks hevig verzet van de taliban 

tegenover de BRO. De veiligheid van de Indische arbeiders die de snelweg aanlegden, werd verzekerd 

door 300 paramilitairen, eveneens voorzien door India zelf. (Pant, India in Afghanistan: a test case for 

a rising power, 2010, p. 137) Daarnaast beloofde New Delhi nog hulp om verschillende projecten te 

financieren zoals de heropbouw van bruggen, energiecentrales en het parlementsgebouw, waar nog 

eens 2000 Indiërs betrokken bij zijn. Verder zal India een transmissielijn bouwen van Pul-e-Khumri 

naar Kabul en een substation in Chimtala Charikar. (Khattak, 2011) 

India financiert ook de constructie van de Salm Dam waterkrachtcentrale in de provincie Herat en is 

een voorstander van het voorstel om een oliepijpleiding aan te leggen die Turkmenistan met 

Afghanistan, Pakistan en India verbindt. De Asian Development Bank zou hiervoor financiële steun 

bieden. Bijkomend heeft India een miljoen ton tarwe gedoneerd via het World Food Program van de 

Verenigde Naties. Op handelsvlak hebben India en Afghanistan onder andere het Preferential Trade 

Agreement gesloten in 2002 waardoor de Afghaanse export naar India ondertussen verzevenvoudigd 

is. (Verma & Schaffer, 2010) 

De aanwezigheid van New Delhi wordt nog duidelijker doordat ze naast een ambassade in Kabul nog 

vier consulaten hebben opgericht verspreid over het land: in Jalalabad, Herat, Kandahar en Mazar-e-

Sharif. (Siddique, 2011, p. 43) 

Op vlak van educatie voorziet India jaarlijks 200 beurzen om opleidingen en training te volgen in 

India, alsook voor 500 Afghaanse ambtenaren. (International Institute for Strategic Studies, 2011)  

Op gebied van humanitaire hulp is India één van de grootste en meeste directe donoren in 

Afghanistan. In december 2001 trok India de ontwikkelingshulp op gang door het Indira Gandhi 

Children’s Hospital in Kabul te heropenen en medische missies te sturen. (D'Souza, 2011, p. 7) De 

medische missies in Kabul, Jalalabad, Kandahar, Herat en Mazar-e-Sharif stonden in voor gratis 

behandelingen voor meer dan 350 000 Afghanen in 2009-2010. (International Institute for Strategic 

Studies, 2011) Bovendien schonk New Delhi drie airbussen aan de nationale Afghaanse 

luchtvaartmaatschappij Ariana en honderden stadsbussen om het openbaar vervoer te hervatten. 
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Vervolgens breidde India zijn hulp uit naar andere cruciale gebieden in zowel kortetermijn- als 

langetermijnprojecten. (D'Souza, 2011, p. 7) In vergelijking met India dat al 1,3 miljard dollar aan 

ontwikkelingshulp uitgaf, investeerde Pakistan slechts 300 miljoen dollar in de wederopbouw van zijn 

buurland. (Donor Financial Review - report 1388, 2009) In tegenstelling tot andere donoren, die 

werken met hun eigen agentschappen en daardoor parallelle beheersstructuren creëren, wordt de 

ontwikkelingshulp van India gekanaliseerd via de Afghaanse overheid en wordt zo naargelang de 

lokale behoeften aangewend. Door de westerse structuren wordt de Afghaanse regering niet 

ondersteund. Daar waar westerse ontwikkelingshulp als ‘phantom aid’8 omschreven kan worden, is 

het uitgebreide hulpprogramma van India rechtstreeks gericht naar de Afghaanse overheid. Op deze 

manier wordt de Afghaanse participatie gemaximaliseerd op zowel het niveau van de regering als het 

gemeenschapsniveau. Zo heeft India bijvoorbeeld actief steun verleend aan vrouwengroepen door 

zelf werkgelegenheid te creëren in ondermeer de gezondheidssector in Kabul en in de westelijke 

provincie Herat. Deze wijze van hulpverlening, via vrouwengroepen en tribale organisatie, heeft 

bewezen effectief te zijn bij de instandhouding van en zelfs de uitbreiding van dergelijke 

programma's. (D'Souza, 2011, pp. 9-10) 

India probeert geleidelijk aan de veiligheidscapaciteiten van Afghanistan te versterken. Het heeft 

oorlogsmateriaal ter waarde van acht miljoen dollar ter beschikking gesteld van Afghanistan. 

Daarbovenop worden militaire en technische adviseurs van de Research and Analysis Wing (RAW), de 

geheime inlichtingen- en spionagedienst van India, gedeeld met Afghanistan. (Joshi, 2010, p. 26) Al 

deze inspanningen werden mogelijk gemaakt door de militaire aanwezigheid van de Verenigde 

Staten en de ISAF, die voor een zekere veiligheidsparaplu voor India zorgden. (Ganguly, India's Role in 

Afghanistan, 2012, p. 4) 

In 3.1 werd duidelijk gemaakt dat de pure militaire macht van de Verenigde Staten geen stabiliteit 

kan brengen in Afghanistan, integendeel. De Amerikaanse aanpak in Afghanistan faalde omwille van 

het gebrek aan etnografische en lokale culturele kennis, maar vooral omwille van het sociale en 

politieke vacuüm. Zowel de Bush als de Obama administratie besteedde meer aandacht aan 

veiligheid, waardoor de middelen voor ontwikkeling beperkt waren. De soft power van India 

daarentegen is gericht op het inrichten van basisinfrastructuur: wegen, onderwijs, etc. De strategie 

van India ondersteunt dan ook de basisoplossing voor de instabiliteit in Afghanistan: de enige uitweg 

voor Afghanistan is economische ontwikkeling. Bovendien probeert India door een reeks van 

                                                           
8 ‘Phantom aid’ is gekoppeld aan de doelstellingen van de donoren ten nadele van de armen, terwijl bij 
werkelijke ontwikkelingshulp armoede rechtstreeks en aantoonbaar verminderd wordt. Voorbeelden van 
phantom aid zijn ontwikkelingsgeld dat is toegewezen aan geopolitieke en commerciële prioriteiten, 
administratieve kosten, etc. 
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eenvoudige maar gerichte vormen van bijstand de goodwill van de Afghaanse bevolking voor zich te 

winnen. (Ganguly & Howenstein, 2009, p. 131) 

5.2.2 Steun aan president Hamid Karzai & de Noordelijke Allliantie 

De Indiase steun aan zowel president Karzai als aan de Noordelijke Alliantie die recent terug op de 

voorgrond treedt, staat in functie van de indamming van de taliban in Afghanistan. De opkomst van 

het regime van Karzai gaf India de mogelijkheid om de banden met Afghanistan opnieuw aan te 

halen. President Karzai heeft een persoonlijke link met India. Hij kreeg zijn opleiding in India – hij 

behaalde een bachelordiploma aan de Himachal Pradesh  University – en was dus goed geplaatst om 

een hartelijke relatie na te streven. Bovendien is de president misnoegd over Pakistan omdat ze de 

taliban toelating gegeven hebben om zijn vader te vermoorden in de stad Quetta. (Ganguly, India's 

Role in Afghanistan, 2012, p. 3)  

De Noordelijke Alliantie was actief in de periode dat de taliban aan de macht was in Afghanistan. Het 

was een militair-politieke organisatie gecreëerd door de islamitische staat Afghanistan op het einde 

van 1996 onder leiding van de toenmalige minister van Defensie Ahmad Shah Massoud. De 

Noordelijke Alliantie was de Afghaanse weerstand tegen de Afghaanse taliban en Al Qaeda, die op 

hun beurt steun kregen van het Pakistaanse leger. Toen de taliban in 2001 van de macht werden 

verdreven, was de overgangsregering een de facto bevestiging van de politieke en militaire macht 

van de Noordelijke Alliantie. De drie belangrijkste posten in de regering – defensie, binnen- en 

buitenlandse zaken – kwamen in handen van spilfiguren van de Noordelijke Alliantie: Fahim, Qanooni 

en Abdullah. (Suhrke, Harpviken, & Strand, 2004, p. 12) In 2011 was er sprake van een heroprichting 

van de militaire arm van de Noordelijke Alliantie. De ‘National Front of Afghanistan’, opgericht door 

Ahmad Zia Massoud, Abdul Rashid Dostum en Haji Mohammad Mohaqiq op het einde van 2011, 

wordt algemeen beschouwd als de reformatie van de militaire Noordelijke Alliantie. (Bhadrakumar, 

There's more to peace than Taliban, 2012) Ondertussen werd de politieke vleugel hergegroepeerd 

onder de Nationale Coalitie van Afghanistan onder leiding van Abdullah Abdullah. Deze partij is de 

belangrijkste democratische oppositiebeweging in het Afghaanse parlement. (Arian, 2010) India staat 

achter deze heropleving van de Noordelijke Alliantie: New Delhi wordt gedreven door zijn 

bezorgdheid met betrekking tot een mogelijk nieuw talibanregime. Een hooggeplaatste Indische 

diploma bezocht in dit kader Uzbekistan en Turkmenistan in 2010 om een samenwerking met de 

Noordelijke Alliantie te bespreken. (Jacob, 2010) 

India heeft sterke historische banden met de voormalige Noordelijke Alliantie leiders die de taliban 

bestreden in de jaren negentig. Nadat de taliban de macht hadden overgenomen, had India het 

echter moeilijk om de anti-taliban strijders te steunen. New Delhi voorzag Ahmed Shah Massoud van 
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oorlogsmateriaal, defensie adviseurs en helikoptertechnici. Gewonde strijders van de Noordelijke 

Alliantie werden in een ziekenhuis in Farkhor (Tajikistan) nabij de grens verzorgd door Indisch 

medisch personeel. Bovendien zou India anti-taliban aanslagen vanuit Tajikistan en Uzbekistan 

gesteund hebben. (Ganguly & Howenstein, India-Pakistan Rivalry in Afghanistan, 2009, p. 128) 

Desondanks bleef de invloed van India in Afghanistan bescheiden gezien de band met de Noordelijke 

Alliantie niet versterkt werd. India probeerde zo goed als mogelijk zijn macht ten opzichte van de  

taliban te consolideren, voornamelijk door de Noordelijke Alliantie in tandem te steunen met andere 

regionale actoren. De samenwerking tussen Iran, Rusland, Tajikistan en India leverde de enige 

vermeldenswaardige bedreiging op voor de taliban in Afghanistan. De besprekingen van India met 

Tajikistan en Uzbekistan in 2010 doen terugdenken aan deze samenwerking van de jaren negentig. 

Het ziekenhuis in Farkhor werd meer dan een jaar gerund door Indisch personeel en het was daar dat 

Ahmad Shah Massoud overleed nadat hij was aangevallen door al Qaeda zelfmoordterroristen op 9 

september 2001. Via Tajikistan en via de RAW kon India de Noordelijke Alliantie voorzien van 

materiaal ter waarde van zo’n acht miljoen dollar. (Ashraf, 2007, p. 95; Fair, 2010)  

President Karzai nam een strategische bocht toen hij toegaf aan herintegratie van de tribale strijders 

in het federale bestuur. New Delhi blijft Karzai volgen en steunt ook deze beslissing, hoewel dat 

eigenlijk tegen het veiligheidsdilemma ingaat. De Indiase minister van Buitenlandse Zaken, Nirupama 

Rao, verklaarde in 2009 dat India het proces van herintegratie van individuen goedkeurt, deze  

nationale mainstream staat gelijk aan de dialoog tussen de gematigde taliban die geweld afzweren 

en de Afghaanse overheid. Rao: ‘We support the Afghan Government’s determination to integrate 

those willing to abjure violence and live and work within the parameters of the Afghan constitution.’ 

(Shukla, 2009) De uitgesproken steun van India is niet louter te danken aan de historische alliantie. 

New Delhi is bezorgd om het feit dat het Pakistaanse leger de Afghaanse taliban blijft steunen, onder 

het mom van zijn ‘strategic asset’, zodat enige poging tot verzoening onmogelijk lijkt. (D'Souza, 2011, 

p. 14) India houdt zijn deur open voor een verzoeningspoging met verschillende elementen van de 

taliban en heeft in het verleden al de hand uitgestoken naar een fractie van de Hezb-e-Islami (HIG) 

van Gulbuddin Hekmatyar. Aangezien veel HIG leden nu deel uitmaken van de Afghaanse overheid, is 

een dergelijk gebaar van India geen loze inspanning. Daarenboven probeert New Delhi de 

traditionele relaties met de Pushtuns in het zuiden (zie 6.1.1) nieuw leven in the blazen door 

engagementen aan te gaan met de tweede generatie leiders, zoals Nangarhar Governor Gul Agha 

Sherzai, en voormalige leiders van de Noordelijke Alliantie zoals Marshal Fahim, Karim Khalili en  

Mohammed Mohaqiq. De woordvoerder van de taliban, Zabihullah Mujahid, heeft eveneens al 

gesproken over verzoening met India. (Gupta, 2010) 
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Op 4 oktober 2011 ondertekenden India en Afghanistan een historisch strategische 

samenwerkingsovereenkomst tijdens het bezoek van de Afghaanse president Karzai aan India. Dit 

biedt een kader voor de uitbreiding van veelsoortige betrekkingen tussen India en Afghanistan, maar 

het pact voorziet duidelijk een rol voor India die trainingen aan de Afghaanse nationale 

veiligheidstroepen zal geven en aan de politie. (Das Kundu, 2011) 

De relatie tussen Afghanistan en Pakistan gaat er meer en meer op achteruit en dit in het voordeel 

van India. De neerwaartse verhouding is er ondermeer gekomen doordat Afghaanse officieren de ISI 

beschuldigen opdrachtgever te zijn van de moord op Burhanuddin Rabbani, de voornaamste 

vredesonderhandelaar in Kabul met de taliban, in september 2011. Karzai heeft deze claim bevestigd 

en zegt dat er duidelijke aanwijzingen zijn dat de moordenaar uit Pakistan komt en dat de aanslag 

beraamd werd in Quetta. (Karzai travels to India amid regional tension, 2011)  

Naast een vriendschappelijke relatie met Afghanistan wil India op zijn hoede zijn en langs de andere 

zijde Pakistan toch geruststellen. Indische officieren benadrukken dat ze willen focussen op soft 

power, met name op economische hulp en handel. India moet voorzichtig zijn, gezien de 

verschillende aanvallen op onder andere de ambassade in Kabul in 2008 en 2009. Deze 

bombardementen werden als een waarschuwingssignaal beschouwd van Islamabad om weg te 

blijven uit zijn traditionele ‘achtertuin’. (Karzai travels to India amid regional tension, 2011) India’s 

beslissing om zijn relatie met Afghanistan uit te breiden, ontlokt zoals verwacht een vijandige reactie 

in Pakistan. President Karzai stelde zijn Pakistaanse gesprekspartners echter snel gerust. In deze 

context ontmoette de Afghaanse ambassadeur in Pakistan, Omar Khan Daudzai, de generaal Ashfaq 

Parvez Kiyani en de Minister van Buitenlandse Zaken Salman Bashir om hen te verzekeren dat het 

Indo-Afghaanse pact geen inbreuk betekent op de relatie met Pakistan. ‘I insist that it was not aimed 

at isolating Pakistan.’ (Ganguly, 2012, p. 6)  

5.2.3 Opstanden in Balochistan & Waziristan gesteund door India in functie van Afghanistan 

Balochistan9 is één van de vier provincies in Pakistan. Al sinds het ontstaan van Pakistan in 1947 

heerst er een onafhankelijkheidsdrang in dit gebied en vooral in de periodes 1973-1979 en 2003-

2009 waren er hevige militaire conflicten tussen de separatisten en de Pakistaanse militaire troepen. 

De opkomst en de sterkte van het Balochistan Liberation Army wordt toegeschreven aan India. 

Bronnen suggereren dat de RAW in contact staat met separatisten uit Balochistan. Verder zijn de 

activiteiten van India niet beperkt tot het noorden van Afghanistan, maar omvatten ook de zuidelijke 

provicies en het noord-oosten, aan de grens met Pakistan. Vanuit deze gebieden wordt contact 

gehouden met de separatisten. (Fair, 2010) Een concreet voorbeeld waarbij Pakistan India 

                                                           
9 Zie bijlage 3 
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verantwoordelijk acht voor de aanvallen, is de autobom op 3 mei 2004. Nabij de haven van Gwadar, 

waarvan de constructie in handen is van China, kwamen op die dag drie Chinese ingenieurs om het 

leven en waren er verschillende gewonden. Twee maanden na dat incident, claimde Pakistan dat 

India betrokken was bij deze bomaanslag. India heeft er nochtans alle belang bij dat Balochistan een 

stabiele regio is. De provincie ligt middenin de route van minimum twee multinationale 

gaspijpleidingen. Eén zal vertrekken vanuit Turkmenistan via Afghanistan richting Pakistan; de ander 

start vanuit Iran met bestemming Pakistan. India kan voordeel halen uit beide pijpleidingen: ze 

kunnen uitgebreid worden van Multan naar New Delhi. (Mir, 2009) 

Waziristan10 is een gebied in de federaal bestuurde gebieden van Pakistan, de FATA. De oorzaak van 

de rebellie in Waziristan gaat tot ver in het verleden terug, tot Pakistan zich voor het eerst bedreigd 

voelde door India en Afghanistan. Het betekende een mindchange in het bestaan van Pakistan: de 

focus kwam op de bescherming van de staat te liggen en op veiligheid, ten nadele van de 

ontwikkeling van de bevolking. ‘It forced Pakistan to adopt the policy of using proxy warriors, which 

has come to haunt it in Waziristan.’ (Khalid, Causes of Rebellion in Waziristan, 2007, p. 4) In 2009 

verklaarde de Pakistaanse ambassadeur in Afghanistan, Muhammad Sadiq, dat India problemen 

creëert voor de Pakistaanse overheid in Waziristan en Balochistan. ‘India is creating problems by 

raising issues like water and also supplying arms to Waziristan and Balochistan militants. Concrete 

evidence of supply of arms to taliban in Waziristan is present which is enough to show that India was 

least interested even in the war against terror.’ Volgens Sadiq zou India ook negatieve propaganda 

met betrekking tot Pakistan verspreiden in Afghanistan. Zo verklaart hij de zelfmoordaanslagen in 

Waziristan die gepleegd werden door Afghanen. (India flooding arms into Waziristan, Balochistan: 

Sadiq, 2009) 

Maar er zijn aanwijzingen dat Pakistan de insinuaties opblaast, er zijn meer andere redenen voor het 

geweld in Balochistan en Waziristan. Ondanks de vermeende activiteiten van India in Afghanistan, is 

het mogelijk dat Pakistan de impact hiervan zelf heeft vergroot, met betrekking tot het voeden van 

gewelddadige opstanden binnen zijn eigen grenzen. Volgens een hooggeplaatste Pakistaanse 

legerofficier zou de ISI in staat moeten zijn om de Indisch-Afghaanse activiteiten in de regio in te 

dijken. (Durrani, 2006) Bovendien zijn opstanden in de FATA en Balochistan eigen aan de natie 

Pakistan, en reflecteren lokale klachten en wrok tegenover de Pakistaanse instellingen. Bijgevolg zijn 

dit legitieme bewegingen, met of zonder die buitenlandse invloeden. (Siddique, 2011, p. 45) Ook de 

Jamhoori Watan Party (JWP) – een politieke partij in Balochistan die zetelt in het nationale parlement 

van Pakistan – is ervan overtuigd dat Pakistan zelf de onrust creëert in Balochistan, en niet India. 

                                                           
10 Zie bijlage 3 
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Shahzain Bugti, leider van de JWP, beweert dat de ISI en niet India verantwoordelijk is voor de 

moorden en ontvoeringen in de provincie. Shahzain verklaarde: ‘The government should bring 

forward proof against Indian actors before reiterating India’s involvement again and again like a 

parrot.’ (Tanveer, 2012) Volgens Hamid Mir is de Pakistaanse regering onder leiding van de PPP zich 

bewust van het feit dat het conflict in Balochistan niet van de aard is van Jammu en Kashmir. ‘It is a 

problem of provincial rights and instead of internationalizing the problem, Islamabad should address 

the problem realistically. Islamabad cannot get away by just blaming India for unrest in Balochistan. 

Behind the scene talks with many Baloch militants are going on and good news may come out soon 

in this regard.’ (Mir, 2009) 

Pakistan kan niet enkel berusten op het feit dat de Afghanen deelnemen aan het geweld in deze 

regio’s. De Waziristan taliban is niet gelijk aan de Afghaanse taliban. Pakistan gebruikte de retoriek 

van de islam om zijn staat uit te bouwen, maar nu wordt dezelfde retoriek gebruikt onder de 

Pakistaanse taliban om de staat Pakistan uit te dagen. Dit is een behoorlijke vernedering voor 

Pakistan. Sommige groepen in Waziristan mogen dan wel deelnemen aan de Jihad in Afghanistan, ze 

zijn geen lid van de Afghaanse taliban die een politieke beweging is geassocieerd met Mullah Omar. 

(Khalid, Causes of Rebellion in Waziristan, 2007, pp. 9-10) Bovendien is de financieringsstructuur van 

de Pakistaanse staat een reden van geweld en rebellie, waar India en Afghanistan weinig mee te 

maken hebben. Pakistan is een rentenierstaat, die afhankelijk is van geld van andere landen voor het 

bereiken van zijn doelstellingen. Een rentenierstaat kan ook worden gebaseerd op de winst uit de 

verkoop van natuurlijke hulpbronnen waarvoor arbeid van de eigen bevolking nodig is. 

Rentenierstaten moedigen gewelddadig gedrag aan, dat op zijn beurt aanzet tot een jihad of tot 

zelfmoordterrorisme. (Herb, 2005, p. 298) In het geval van Pakistan wordt een groot deel van het 

inkomen verdiend door prijsmechanismes, indirecte belastingen of transfers van andere landen. 

Pakistan haalt ook een aanzienlijk deel uit de exploitatie van olie of gas. ‘Pakistan is a state, which 

always relies on coercion for problem solution on the behest of others, invites radicalization of the 

people and slowly leads them to the path of rebellion.’ (Khalid, Causes of Rebellion in Waziristan, 

2007, p. 11) 

6. Belangen van Pakistan in Afghanistan 

6.1 Territoriumbehoud: Pasjtoenistan? 

De bescherming en de veiligheid van de staat Pakistan is het hoogste goed voor Pakistaanse leiders. 

De relatie tussen Pakistan en buurland Afghanistan wordt al decennialang overheerst door een 

grensconflict waardoor de Pasjtoense bevolking gescheiden wordt.  
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Het conflict betreft de Durandlijn en het idee van ‘Pasjtoenistan’. De geschiedenis van de Lijn gaat 

terug tot 1879 toen het Verdrag van Gandumak ondertekend werd tussen Groot-Brittannië en 

Afghanistan tijdens de Tweede Anglo-Afghaanse Oorlog. In 1893 moesten de Afghanen onder dwang 

instemmen met de demarcatie van de 2640 kilometerlange grens tussen Afghanistan en het 

toenmalige Brits Indië. Vanaf het begin splitste de Durandlijn11 artificieel de Pasjtoense bevolking. 

(Siddique, 2011, p. 12) De zaak werd nog gevoeliger na de opsplitsing van Brits Indië in 1947. Omdat 

het bezorgd was over zijn eigen identiteit in het nieuwe regionale kader, riep Afghanistan op tot het 

recht van zelfbeschikking voor de Pasjtoense bevolking. Dit werd in Kabul omschreven als het 

‘Pasjtoenistan’ beleid. Deze politiek zorgde onmiddellijk voor een breuk met het nieuwe buurland 

Pakistan. (Omrani, 2009, p. 182) Kabul wees de Durandlijn af, met het argument dat het referendum 

van juli 1947 georganiseerd door de Britten, niet voldeed aan de eisen voor zelfbeschikking. 

Bovendien was Pakistan een nieuwe staat, waardoor eerder afsloten verdragen inzake grenzen niet 

meer van toepassing waren. (Marwat, 2003) Het Pasjtoense nationalisme werd aangevuurd door de 

Afghaanse regering, die in de ontbinding van het Britse rijk in Indië een kans zag om de ‘verloren’ 

gebieden ten oosten van de Hindu Kush toe te voegen aan het Afghaanse grondgebied. Afghanistan 

stemde hierdoor als enige tegen bij de Verenigde Naties toen het pas onafhankelijk geworden 

Pakistan in 1947 vroeg om toegelaten te worden. (Goris, 2011, p. 41) Islambad van zijn kant zag de 

Durandlijn steeds als een legitieme internationale grens en heeft bewust de Pasjtoense bevolking aan 

beide zijden gesteund om de Pasjtoense gevoelens onder controle te houden. Zo heeft de 

Pakistaanse president Zia-ul Haq bijvoorbeeld tijdens de Sovjetinvasie de post van eerste minister 

aangeboden aan Abdul Wali Khan, een historische leider van de Pakistaanse Pasjtoenen. (Siddique, 

2011, p. 13)  

De term Pasjtoenistan werd bedacht door Afghanistan. De term omvat een onafhankelijk land voor 

de Pasjtoense bevolking dat zowel de gebieden uit Afghanistan als uit Pakistan samenbrengt, en bij 

uitbreiding betekent het een aansluiting van de Pakistaans-Pasjtoense gebieden bij Afghanistan. 

(Vogelsang, 2007, p. 141) Afghanistan heeft niet alleen de Pasjtoense opstanden gesteund, maar 

heeft ze ook gestimuleerd, gehuisvest, voorzien van materiaal en heeft opstandelingen in Balochistan 

bewapend om Pakistan van binnenuit te destabiliseren. (Durani & Khan, 2009, p. 59) Pakistan heeft 

weinig flexibiliteit getoond en het is weinig waarschijnlijk dat het dat zal doen in de toekomst. De 

Pakistaanse regering zal nooit toestaan dat twintig procent van zijn territorium wordt afgestaan om 

de Pasjtoense gordel te volmaken, zeker niet in het licht van de aanslepende nationalistische 

opstanden in Balochistan.(Siddique, 2011, p. 13) Pakistan is dan ook terughoudend tegenover een 

niet-Pasjtoense regering in Kabul, met als vrees dat deze pro-Indisch is en haatdragend ten opzichte 

                                                           
11 Vernoemd naar de toenmalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Sir Mortimor Durand 
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van Pakistan. Sinds 9/11 heeft Islamabad verscheidene Pasjtoense politieke figuren gesteund en 

onderschreef de Pasjtoense claims dat ze aan de politieke zijlijn werden gezet in Afghanistan, alsook 

in het heropbouwproces. (Grare, 2006) Op deze manier probeert Pakistan de Afghaanse Pasjtoenen 

voor zich te winnen om zo een pro-Pakistaans regime aan de macht te krijgen in Kabul.  

De Afghaanse politieke en diplomatieke expert Khalil Nouri stelt dat Pakistan weigert toe te geven 

aan territoriumverlies, maar dat de Pasjtoense cultuur niet past in de staat Pakistan waar Punjabi 

overheersen. Sinds de oprichting van Pakistan in 1947, heeft de Pakistaanse staat enkel ofwel 

ultraconservatieve islamitische nationalisten ofwel fundamentalisten geaccepteerd als representatief 

voor de Pasjtoense bevolking. ‘It is not the Pasjtoen ethnicity of the Taliban that seeks Pakistan's 

support; it is the non-traditional ideology of the Taliban - an ideology that purges traditional ethnic 

Pasjtoen identity that endearingly elevates the Taliban to the Pakistani establishment.’ Anders 

gezegd, Pakistan steunt de taliban niet omdat ze het Pasjtoense nationalisme vertegenwoordigen, 

maar net omdat ze het verwerpen. De Pasjtoense cultuur is een ergerlijke factor in de Punjabi 

gedomineerde Pakistaanse staat. Alles wat de Pasjtoense identiteit, cultuur, taal of tradities 

benadrukt – binnen de eigen staat, dit in tegenstelling tot in Afghanistan – moet verdrukt worden of 

getransformeerd worden om de Punjab belangen te dienen. (Nouri, 2012) 

Tenslotte zou men kunnen suggereren dat het begrip van de Westfaalse natiestaat, met zijn 

concepten van territoriale integriteit en de uitsluiting van externe actoren van de staat, niet passen 

in een regio die tot ver in de negentiende eeuw beheerst werd door islamitische ideeën van de staat. 

(Omrani, 2009, p. 190) 

6.2 Tanende internationale machtsstatus 

Het toekomstige beleid van Pakistan ten opzichte van Afghanistan zal gebaseerd zijn op recente 

ontwikkelingen: het eeuwig verlangen naar ‘strategic depth’, militante groeperingen die hun terrein 

verschuiven van het zuiden en het westen naar de westelijke grens van Pakistan, de relatie tussen 

India en Afghanistan die steeds grotere proporties aanneemt, de samenwerking tussen India en de 

VS die implicaties heeft op het Pakistaanse beleid. Islamabad voelt zich geflankeerd door twee 

vijandige buurlanden, met wie ze beide territoriale conflicten hebben al sinds de oprichting van de 

staat Pakistan. De steun aan de talibanregering in de jaren negentig had twee belangrijke 

doelstellingen: het verzachtte de spanningen betreffende de Durandlijn evenals het sluimerende 

Pasjtoennationalisme, en het voorzag Pakistan van ‘strategic depth’ ten opzichte van India. Met het 

aantreden van het Karzairegime – pro-Indisch en gefixeerd op conflicten met Pakistan – ziet Pakistan 

zijn strategisch voordeel kleiner en kleiner worden.   
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6.2.1 Strategic depth  

De grootste dreiging voor Pakistan – die de laatste jaren als realistisch wordt gepercipieerd – is een 

‘two front’ situatie met India aan de oostelijke zijde en een Afhganistan met sterke Indische 

vriendschapsbanden aan de westelijke kant. De ‘strategic depth’ benadering moet bekeken worden 

in deze context. De term ‘strategic depth’ in Afghanistan houdt in dat elke invloed van buitenaf, in 

het bijzonder van India, geweerd moet worden. De geschiedenis is dan ook bezaaid met uitgebreide 

tussenkomsten en engagementen van Islamabad in de interne politiek van Afghanistan. (Siddique, 

2011, p. 11)  

Het concept ‘strategic depth’ is ontstaan uit de problematische relatie met Afghanistan ten tijde van 

de Koude Oorlog, toen de Sovjet Unie en India Afghanistan als proxy war zone gebruikten tegen 

Pakistan. ‘Strategic depth’ betekent een defensieve houding, waarin een land zijn aanwezigheid 

nadrukkelijker wil  profileren en uitbreiden over de geografische grenzen heen. Deze uitbreiding 

voorkomt dat een tegenstander buitenlands grondgebied kan gebruiken om aanvallen te 

organiseren. (The Afghan Taliban and Pakistan's Strategic Depth, 2010) Er wordt gespeculeerd dat 

het Pakistaanse beleid van ‘strategic depth’ zowel van militaire als van niet-militaire aard is. De 

militaire versie houdt in dat het Pakistaanse leger het Afghaanse grondgebied wil gebruiken als een 

‘strategisch verzamelpunt’ waar ze, in geval van een succesvolle Indiase aanval, zich kunnen 

terugtrekken en hergroeperen voor een tegenaanval. De niet-militaire aard is gebaseerd op de idee 

dat Pakistan zijn relaties met andere islamitische landen kan aanscherpen, zoals met Iran en Turkije, 

door de culturele en economische banden te verbeteren en hen op deze manier sterke bondgenoten 

maken tegenover India. (Hakimi, 2010) 

De Pakistaanse zoektocht naar ‘strategic depth’ in de jaren zeventig en zijn rol in de machtsovername 

van de taliban in Kabul in de jaren negentig, wordt anno 2012 verder gezet om die huidig verloren 

‘strategic depth’ terug te winnen door een toevluchtsoord te zijn voor de Afghaanse taliban. 

(D'Souza, 2011, p. 11) Het wil van Afghanistan opnieuw zijn achtertuin maken, vrij van Indische of 

andere buitenlandse invloeden zoals de VS of de ISAF, terug naar de situatie van 1992 tot 2001. De 

toegang voor India in Afghanistan ontzeggen, is voordelig voor het Pakistaanse leger omwille van 

verschillende redenen. Het zou voorkomen dat India toegang krijgt dat de energierijke Centraal-

Aziatische staten, het zou de Indiase inlichtingendiensten tegenwerken om informatie te verkrijgen 

over het westelijke deel van Pakistan – waar India de separatisten in Balochistan steunt – en het zou 

de mogelijkheid verkleinen voor New Delhi om een eventuele militaire druk in tandem met 

Afghanistan uit te oefenen. (Ganguly, 2012, p. 5) Bovendien zou het Pakistan in staat stellen om 

verder te gaan met zijn strategie en Afghaans grondgebied te gebruiken om terroristische 
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groeperingen tegen India te organiseren en op te leiden, in het bijzonder in functie van de betwiste 

provincies Jammu en Kashmir. (Ganguly & Kapur, 2010, p. 55) 

Concreet wil Pakistan er minimaal op kunnen rekenen dat Afghanistan aan zijn kant staat in de 

regionale competitie met India. Pakistan is er niet echt in geïnteresseerd om van Afghanistan het 

onmisbare knooppunt van handelswegen tussen Zuid-, West- en Centraal-Azië te maken. Het eist die 

rol en de bijbehorende economische voordelen liever voor zichzelf op. Om maximale controle over 

de uitkomst van het Afghaanse schaakspel te krijgen, heeft Pakistan duidelijk gewed op Pasjtoense 

spelers. (Goris, 2011, pp. 253-254) 

6.2.2 Ontwikkeling relatie India-VS 

Het is duidelijk dat de VS met de aanloop naar 2014 een meervoudige aanpak in het Afghaanse 

raadsel aan het zoeken is. Het heeft India een bepaalde ruimte verleend om een grotere rol te spelen 

in Afghanistan, ondanks de bezwaren van Pakistan. Daar waar de relatie tussen de Verenigde Staten 

en Pakistan na 2001 vrij sterk was, lijkt de VS nu gefocust om druk uit te oefenen op Pakistan om zijn 

steun aan het netwerk van Haqqani stop te zetten en om de Afghaanse taliban aan te sporen om 

onderhandelingen aan te knopen met Kabul. 

Dat Washington zijn relatie met New Delhi hoger plaatst dan voorheen, blijkt uit de daadkrachten 

onder het bestuur van president Obama. Toen hij in 2008 nog campagne voerde voor de 

aankomende presidentsverkiezingen, refereerde hij vaak naar een alomvattende regionale oplossing 

die de problemen in Kashmir verbindt met de problemen over de Afghaanse-Pakistaanse grens. Maar 

eenmaal Obama verkozen was, wijzigde zijn aanpak. Toen Richard Holbrooke werd aangesteld als 

special gezant voor Afghanistan en Pakistan, was het opvallend dat zijn opdracht noch India noch 

Kashmir omvatte. De reden voor de verandering was dat India intensief gelobbyd had met 

Washington om Kashmir van Holbrooke’s agenda te weerhouden, gebaseerd op de idee van niet-

inmenging in interne zaken. De wens van India werd ingevuld: niet een keer is het woord Kashmir 

aan bod gekomen in de toespraak van Obama over zijn strategie voor Afghanistan. (Randolph, 2010) 

Op 3 april 2012 hebben de Verenigde Staten het brein achter de aanslagen in Mumbai op de lijst 

gezet van meest gezochte terroristen, en loofden ze een beloning van 10 miljoen dollar uit voor een 

tip die leidt tot zijn veroordeling. Hierdoor wordt Hafiz Mohammad Saeed samen met talibanstichter 

Mullah Omar de tweede meest gezochte persoon door de VS, na de Egyptische al-Qaedachef al-

Zawahiri. De Verenigde Staten namen die stap na het bezoek aan India van de Amerikaanse 

viceminister bevoegd voor politieke zaken. Saeed is de stichter en leider van het Pakistaanse Lashkar-

e-Taïba (LeT), waarvan vermoed wordt dat het achter de aanslagen van november 2008 in Mumbai 

zat. Die aanslagen duurden drie dagen, en begonnen met tien gelijktijdige aanslagen in het financiële 
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centrum van Mumbai. In totaal vielen hierbij 166 slachtoffers. Saeed woont in Pakistan, waar hij ook 

het hoofd is van de liefdadigheidsorganisatie Jamaat-ud-Dawa. Volgens inlichtingendiensten is die 

organisatie een dekmantel voor de terroristische activiteiten van LeT.  

Waarom streeft de VS tegenwoordig een sterkere band met India na dan met Pakistan? De 

Amerikaanse bereidheid om India een grotere speelruimte te bieden in Afghanistan kan voortkomen 

uit bezorgdheid over de Volksrepubliek China die pogingen onderneemt om het land binnen te 

dringen in de zoektocht naar energie en mineralen. (Haq, 2010) Bovendien is er een belangrijke, zo 

niet een fundamentele, impasse in de relatie tussen de VS en Pakistan. De VS kan geen significante 

vooruitgang maken in de stabilisering van Afghanistan zonder het Haqqani netwerk of de Afghaanse 

taliban te verzwakken, of deze aan te zetten tot onderhandelingen en verzoening. (Ganguly, 2012, p. 

7)  

Uit verschillende handelingen blijkt dat de Verenigde Staten de relatie met India verder wil 

versterken. Vanuit de zerosumgame benadering betekent elke handeling in die relatie een verlies 

voor Pakistan.  

6.3 Centraal-Azië: toegang tot energie en commerciële partner 

De energiebronnen van Pakistan slinken en de consumptie neemt toe. Zelfs als de vraag niet stijgt, 

zou het huidige consumptieniveau de locale gasreserves in Pakistan uitputten tegen het jaar 2028-

2030. De enige oplossing voor dit probleem is gas importeren. Er zijn twee opties om deze 

doelstelling te realiseren: de Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) pijpleiding en de Iran-

Pakistan (IP) pijpleiding. 

Washington moedigt Islamabad aan om de TAPI pijpleiding te kiezen omdat het Iran als een 

bedreiging beschouwt in de Midden-Oostenpolitiek. Het IP project zou een bron van inkomsten zijn 

voor Teheran, financiële middelen die kunnen aangewend worden voor de nucleaire ambities van 

Iran. Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton waarschuwde Islamabad voor 

sancties als ze verder zouden gaan met de IP pijpleiding. Gezien de huidige internationale  

ontwikkelingen, zou Pakistan beter andere opties verkennen. (Zeb, 2012) In functie van de TAPI 

pijpleiding komt daardoor het belang van Afghanistan voor Islamabad terug hoger op de lijst, 

aangezien het de brug van Centraal-Azië naar Pakistan is.  

Pakistan zet bovendien zijn commerciële kaarten in op Centraal-Azië door de haven van Gwadar te 

profileren als transport corridor. De inauguratie op 20 maart 2007 van de Pakistaanse diepzeehaven 

Gwadar aan de kust van Balochistan was duidelijk een teken van het voornemen van Islamabad om 



40 
 

voor de Centraal-Aziatische republieken een bevoorrechte commerciële tussenschakel te worden. 

President Musharraf bracht toen hulde in zijn toespraak aan de vriendschap tussen China en 

Pakistan; China voorzag financiële en materiële middelen om de uitbouw van de haven te realiseren. 

Musharraf sprak over het grote potentieel van de nieuwe haven die een belangrijke handelsroute 

naar Centraal-Azië, China en Turkmenistan opent. Gwadar ligt op grote maritieme scheepvaartroutes 

dicht bij de olie- en gasvoorraden in de regio, en dicht bij de snelgroeiende en dynamische Perzische 

Golf economieën. Bovendien betekent de haven een versterking van de invloed op Afghanistan en 

Centraal-Azië, en dient het als tegenwicht voor de strategische planning van de Indische marine. 

Gwadar is één van de signalen dat Pakistan streeft naar een significant grotere marine aanwezigheid 

in de Indische Oceaan. (Wirsing, Baloch nationalism & the geopolitics of energy resources: the 

changing context of separatism in Pakistan, 2008, pp. 15-18) 

7. Wat doet Pakistan in Afghanistan? 

7.1 Steun aan Lashkar-e-Taiba (LeT) 

Lashkar-e-Taiba (LeT) is de gevaarlijkste terroristische groepering die actief is in Zuid-Azië. LeT wordt 

meestal gelinkt aan terrorisme in de betwiste gebieden van Jammu en Kashmir, bij uitbreiding aan 

het geweld in heel India. LeT werd opgericht met de ideologie dat er tegen India moest ingegaan 

worden omwille van zijn dissatisfactie met extremistische moslims. Dat India een 

gemeenschappelijke vijand werd, maakte van de ISI een ideale bondgenoot voor LeT. (Tankel, 2011, 

pp. 3-4) 

Het verhaal van de LeT-ISI relatie begint in de jaren tachtig. In deze periode kwamen een aantal 

extremistische groeperingen op in Pakistan onder de vleugels van de ISI, maar de militante houding 

van LeT ten opzichte van politieke verandering zorgde ervoor dat het de favoriet werd van de ISI: de 

compromisloze toewijding aan de jihad zou kunnen gemanipuleerd worden om de eigen strategische 

belangen van Pakistan te dienen. LeT bestaat al sinds het ontstaan voornamelijk uit Pakistaanse 

Punjabi. Deze compositie was een ander aspect van wat de groepering zo attractief maakte voor de 

ISI: het kon effectief gecontroleerd en gestuurd worden door de Punjabi gedomineerde sponsor, het 

Pakistaanse leger, iets wat nooit kon met gelijk welke lokale verzetsgroep in Kashmir. Het grote 

misverstand omtrent LeT is dat de groepering enkel opereerde in Kashmir: de eerste activiteiten 

vonden plaats in de Afghaanse provincies Kunar en Paktia en waren in functie van de jihad tegen de 

Sovjetbezetting. (Tellis, 2012, p. 8)  

De groeiende voetafdruk van LeT in Afghanistan en zijn doelwitten  
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De betrokkenheid van LeT bij de aanslagen in Mumbai in 2008 maakte het moeilijk om in Pakistan te 

blijven. Afghanistan deed hierbij dienst als een vrijplaats, een toevluchtsoord van waaruit aanslagen 

tegen India georganiseerd konden worden. (Dorronsoro, Afghanistan: the Impossible Transition, 

2011, p. 16) De beweging verhoogde ook zijn focus op Indische doelwitten in Afghanistan, door te 

participeren in verschillende gezamenlijke aanvallen eind 2009 – begin 2010. De meeste 

opmerkelijke was de aanslag in februari  2010 op twee pensions in Kabul waar veel Indische gasten 

verbleven. Er kwamen achttien mensen om het leven, onder hen negen met de Indische nationaliteit. 

De aanslag werd geclaimd door een joint venture tussen militanten van LeT en het Haqqani netwerk. 

(Brulliard, 2010) LeT is actief in zes tot acht provincies in Afghanistan. Ze zijn geïnteresseerd in 

Indiase doelwitten, maar ze kunnen ook internationale targets aanvallen voor geld, invloed of 

omwille van een alliantie met andere groepen. De capaciteiten van LeT zijn sterk gegroeid de laatste 

jaren, sinds de beweging zich opnieuw vestigde in Afghanistan en in de Pakistaanse tribale gebieden, 

waar het kennis, training en expertise uitwisselt met andere militante groeperingen zoals Al Qaeda, 

de taliban en het Haqqani netwerk. (Rubin A. J., 2010)  

Officieel verklaart Pakistan dat het LeT niet langer ondersteunt of sponsort. Maar aangezien de 

activiteiten uitbreiden naar Afghanistan, meerbepaald naar Indische doelwitten, groeit het 

vermoeden dat het net uitgegroeid is tot een Pakistaanse partner om de invloed van India in 

Afghanistan te counteren.  

7.2 Steun aan de Afghaanse taliban/Pakistaanse taliban bestrijden 

Om zijn ‘strategic depth’ te bereiken en om een ‘two front’ situatie te vermijden gaat Pakistan ten 

eerste de taliban in Afghanistan steunen, gezien de gemeenschappelijke doelstelling. Hier geldt het 

principe ‘the enemy of the enemy is a friend’. Door de Afghaanse taliban te ondersteunen – facties 

zoals de TTP, het Haqqani netwerk, de Hizb-e-Islami, etc. – probeert Pakistan de opportuniteit te 

creëren om invloed te winnen in Kabul. De focus van deze groeperingen ligt op de aanwezigheid van 

India in Afghanistan indammen, en eveneens de activiteiten van de ISAF verstoren.  Ondanks de 

gemeenschappelijke Pasjtoense identiteit en ondanks huidige samenwerkingen verschilt de 

Afghaanse taliban van de Pakistaanse. De Afghaanse taliban is een fenomeen dat is ontstaan uit de 

burgeroorlog in Afghanistan in de jaren negentig. De Pakistaanse taliban daarentegen groeide 

voornamelijk uit de waarneming van de schending van vredesakkoorden tussen de Pakistaanse 

regering en de verschillende stammen in de FATA. (Siddique, 2011, pp. 24-25)  

De enorme middelen die het Westen investeert in het bestrijden van de taliban zijn in relatieve 

termen vergelijkbaar met de aanzienlijke middelen die Pakistan gedurende jaren in diezelfde taliban 

geïnvesteerd heeft. Dat verklaart waarom de Quetta Sjoera van de taliban ongemoeid gelaten wordt, 
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waarom de Hizb-e-Islami van Hekmatyar in Pashawar zich opnieuw kon opbouwen en waarom het 

Pakistaanse leger weigert Noord-Waziristan aan te vallen, ook al bevindt het hoofdkwartier van het 

Haqqani-netwerk zich in de hoofdstad Miranshah. Het feit dat de bombardementen door drones zo 

gevoelig liggen, heeft er dan ook mee te maken dat ze onder andere gericht zijn tegen groepen die 

steun krijgen van de Pakistaanse staat, in de hoop dat ze over enkele jaren op het beleid in 

Afghanistan ten voordele van Pakistan zullen wegen. (Goris, 2011, p. 254) Kabul heeft herhaaldelijk 

Islamabad beschuldig van een heropleving van de taliban de afgelopen jaren: van het helpen bij  een 

gevangenisontsnapping in Kandahar tot zelfs de hulp op de moordpoging op Karzai. (Rondeaux, 

2008) In het bijzonder sinds de militaire raid van de VS waarbij Osama bin Laden werd gedood en 

waarbij de Pakistaanse regering in verlegenheid werd gebracht, oefent Pakistan meer druk uit om de 

banden met de Afghaanse taliban niet te verliezen. (Dorronsoro, Afghanistan: the Impossible 

Transition, 2011, p. 17) 

Ten tweede wil de Pakistaanse regering een jihad tegen de eigen staat voorkomen en gaat daarom 

de Pakistaanse taliban bestrijden. De Pakistaanse taliban heeft duizenden burgers vermoord over het 

hele land heen door middel van zelfmoordaanslagen en andere aanvallen. Deze groepering heeft tot 

doel de Pakistaanse regering omver te werpen, mede omwille van de alliantie met de VS. Alhoewel 

vaak geclaimd wordt dat de ISI de taliban steunt, zijn er talrijke voorbeelden dat er strijd woedt 

tussen de Pakistaanse regering en deze afdeling van de taliban. De meest recente sterfgevallen 

waren twee kleindochters van Akbar Bugti, een nationalistische leider in het zuidwesten van de 

provincie Balochistan, die op zijn beurt gedood werd tijdens een militaire operatie in 2006. De 

aanslag was in opdracht van de voormalige president Pervez Musharraf. Zijn dood heeft een 

gewelddadige opstand in Balochistan – tegen de overheid – verder aangewakkerd. (Pakistan: more 

than 60 killed in fighting between military and Taliban, 2012) 

De kosten van een dergelijk beleid op het Pakistaanse staatsbestel en de samenleving zijn zichtbaar 

met de groeiende greep van de taliban op Pakistan zelf. Er is een ernstige misvatting onder de 

Pakistanen zelf: er is een gemeenschappelijke overtuiging in Pakistan dat het islamitische radicalisme 

enkel een probleem is in de FATA en dat de madrassas de enige instellingen zijn waar strijders 

worden klaargestoomd voor een jihad. Deze manier van denken, kan uiteindelijk leiden tot de 

ondergang van Pakistan als een natiestaat. (Hoodboy, 2009) 

7.3 Nationale veiligheidsstrategie: dubbelspel 

Aan de ene kant beloofde Pakistan om de Amerikaanse belangen in Afghanistan te ondersteunen, 

maar tegelijkertijd hield het aan de andere kant heimelijk de Afgaanse taliban in stand. Het effect van 

dit dubbelspel van Pakistan is dat beide partijen Islamabad vandaag wantrouwen. 
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Na 2001 tekende Musharraf onmiddellijk present als een bondgenoot van Washington in de ‘war on 

terror’. Hierbij verbond Pakistan zich aan de ondersteuning van de inspanningen om Afghanistan te 

stabiliseren en aan de versterking van het Karzairegime. Aanzienlijke twijfels zijn opgedoken de 

laatste tijd over de inzet van Islamabad. De ISI is gekoppeld aan de heropleving van de taliban, 

waarvan het leiderschap geacht wordt zich te bevinden in de tribale grensregio's. De verjonging van 

de taliban, geeft het Pakistaanse leger – ondanks zijn dubbelspel – de mogelijkheid om de rol als een 

frontliniestaat in de war on terror te onderstrepen, waarmee ze de betrokkenheid van de VS blijven 

verzekeren. Pakistan kan zich geen financiële terugtrekking van de VS veroorloven. (Pant, India in 

Afghanistan: a test case for a rising power, 2010, p. 139) Maar gezien de bekoelde relatie tussen 

Pakistan en de VS, helt het spel meer over naar de kant van de taliban dan naar die van de VS. 

Bovendien is er ook de dreiging van een geünificeerde taliban die zich, onder het Pasjtoense 

nationalisme, zou kunnen keren tegen de Pakistaanse staat.  

Indien Mullah Omar – leider van de Afghaanse factie van de taliban – de secessiestrijd van de TTP 

begint te domineren, zou Pakistan de hele taliban tegen zich gekeerd kunnen zien, niet enkel 

bepaalde facties. Islamabad zou beter af zijn als het kan gebruik maken van een verdeel-en-heers 

strategie om te werken met een enigszins soepele Afghaanse taliban en een gemarginaliseerde 

Pakistaanse taliban. (Elias-Sanborn, 2012) 

7.4 Nuristan: eerste provincie onder controle van jihadi? 

Na tien jaar oorlog is Nuristan de eerste Afghaanse provincie onder quasi volledige controle van de 

gewapende oppositie. Hierdoor is het opnieuw een toevluchtsoord voor transnationale jihadistische 

groeperingen. (Dorronsoro, Afghanistan: the Impossible Transition, 2011, p. 6) Zes districten van de 

acht zijn onder talibancontrole: Barg-e-Matal, Kamdesh, Waigal, Mandol, Doab, en delen van 

Noorguram. (Dupee, 2011) 

De taliban heeft drie doelstellingen gepland: Nuristan innemen, Asadabad – hoofdstad van de 

aangrenzende provincie Kunar – bestormen, en de strategie van de NAVO ondermijnen. De NAVO  

plant om een derde gebied, de provincie Laghman, te overhandigen aan de Afghaanse regering. De 

taliban en hun bondgenoten hebben een zeer duidelijke plan om aanslagen te plegen in Laghman.  

Indien de taliban de westelijke regio van Nuristan nog kan veroveren, zullen ze een vluchtweg 

gecreëerd hebben van de Pakistaanse grens tot aan Laghman. Dit biedt een ontnuchterend beeld van 

hoe de rest van Afghanistan eruit zou kunnen zien als de ISAF troepen het gebied verlaten. 

(Cavendish, 2011) Zolang Pakistan de Afghaanse taliban steunt, is stabiliteit ondenkbaar, gezien de 

instabiliteit in huidig Nuristan. 
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8. Omstandigheden pre-1996 en nu: de taliban in Afghanistan 

8.1 Opkomst van de taliban in de jaren negentig  

De chaos in Afghanistan ten gevolge van de Sovjetbezetting en de terugtrekking in 1989 hadden 

verregaande gevolgen voor de wereldpolitiek. Er volgden meer dan vijftien jaren van oorlog in de 

regio, waarvan vooral de laatste jaren de bevolking zwaar geteisterd hadden. De komst van een 

ethisch gemotiveerd regime was dan ook een opluchting. De Afghaanse bevolking denkt vaak positief 

terug aan het talibanregime: ‘Onder de krijgsheren was niets nog veilig. De oogst, bezittingen, 

vrouwen, alles werd voortdurend geschonden. Toen de taliban kwamen, verdween de criminaliteit 

op slag’. De positieve herinneringen aan 1996 zijn sterk gekleurd door de huidige buitenlandse 

bezetting en de terugkeer van de krijgsheren na 2001. Wat de taliban bindt, is de ontworteling. De VS 

en de NAVO hebben niet begrepen dat de taliban tot Afghanistan noch Pakistan behoren, maar dat 

ze een ontheemde en berooide bevolking vormen, het product van vluchtelingenkampen. Een van de 

grote verwezenlijking van de taliban was dat ze – op basis van een religieuze doctrine – erin slaagden 

om de versplinterde Pasjtoense stammen en clans te verzamelen onder één banier. Het 

ondergeschikt maken van tribale aanhorigheid aan religieuze rechtlijnigheid leek voor veel 

Pasjtoenen de kortste weg naar het heroveren van Pasjtoense dominantie in Afghanistan. (Goris, 

2011, pp. 55-58) De taliban maakte zich populair door paal en perk te stellen aan de wetteloosheid 

en het banditisme waar de bevolking al jaren door geplaagd werd. (De Cordier, 2007, p. 161) 

Als een puriteinse moraal gecombineerd wordt met een performante staat en competent 

economisch handelen, kan ze een enorme dynamiek teweegbrengen. In het bestuur van de taliban 

was er geen economie, geen centrale staat en geen kennis, die versterkt konden worden door 

discipline en hard werken.  

8.2 1996-2001: chaos regeert 

Vrij snel evolueerde het regime van het herstel van wet en orde naar willekeurige repressie. Het 

revolutionaire karakter van de taliban en de afwezigheid van ervaren politici waren factoren die het 

nieuwe regime internationaal bovendien isoleerden. De enige drie landen die het Islamitische 

Emiraat Afghanistan erkenden waren Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten en Pakistan. 

Toch was Mullah Omar allesbehalve volgzaam en onderdanig aan Pakistan. Ondanks de uitgesproken 

steun aan het talibanregime, kregen Pakistaanse vrachtwagens nog steeds geen toegang tot 

Afghaans grondgebied en werd de Durandlijn niet erkend als officiële grens. (Goris, 2011, p. 57) Toen 

de taliban in niet-Pathaanse gebieden binnendrongen en de meer liberale steden veroverden, werd 

een etnische en sociale breuklijn zichtbaar die duidelijk veel verder ging dan een tegenstelling tussen 

‘radicale’ en ‘gematigde’ islam. De taliban verspeelde zijn krediet bij de bevolking door banden aan te 
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gaan met het Arabische Al Qaeda. Afghanistan werd een soort vrijhaven en onderduikadres voor Al 

Qaeda en een rist buitenlandse jihadgroepen, die er zo’n dertig opleidingskampen zouden hebben 

gehad. (De Cordier, 2007, p. 162) 

Het zal een stap achteruit zijn voor India als de Verenigde Staten beslissen om terug te keren naar 

het beleid van de jaren negentig. Ondanks overlappende veiligheidsbelangen slaagden beide landen 

er toen niet in om een gemeenschappelijke en effectieve strategie van counterterrorisme te 

ontwikkelen. (Coll, 2004, p. 571) De Verenigde Staten beschouwt de overblijvende elementen van de 

taliban niet als een bedreiging voor hun eigen territorium, maar enkel een bedreiging voor de vrede 

en stabiliteit van Afghanistan. (Raman, 2004) Deze mindset impliceert een weinig humanitaire 

aanpak en verklaart de eenzijdige hard power benadering van de Verenigde Staten. 

8.3 De taliban vandaag 

Sinds 2005 staat de neo-taliban onder leiding van een tienkoppige rah’bari şura, een opperste raad 

die geleid wordt door Mullah Omar. De Sayyaf ul Muslimin, de militaire arm van de beweging, zou 

acht regionale commandanten groeperen waarvan één voor de Noordwestelijke Grensprovincie en 

de Tribale Gebieden, één voor Quetta en omgeving en de andere zes in Afghanistan. Ze zou geleid 

worden door Jalaludin Haqqani, een veteraan van het anticommunistisch verzet in de jaren tachtig. 

(Qazi, 2010, p. 486) Er zijn duidelijke verschillen in de militaire strategie van de neo-taliban in 

vergelijking met de taliban van de jaren negentig. Hoewel de neo-taliban een klassieke 

plattelandsguerrilla voeren met hit and run-acties en sabotage, is er duidelijk een ‘Irakisering’ van de 

strijd aan de gang. De tactieken die door het Iraakse verzet gebruikt worden, duiken steeds meer op 

in Afghanistan. Zo is er een verschuiving naar de steden met gerichte zelfmoordaanslagen tegen 

westerse troepen en vertegenwoordigers van de regering. Een andere tactiek is het ontvoeren van 

medewerkers van hulporganisaties en buitenlandse firma’s, zoals twee Chinese ingenieurs in Zuid-

Waziristan in 2004. Ten slotte is er ook nog het gebruik van steeds gesofisticeerdere 

videoboodschappen die op mondiale nieuwszenders als Al Jazeera en CNN getoond worden. (De 

Cordier, 2007, p. 166)  

De terreurorganisatie gelooft vandaag nog altijd dat zij Afghanistan militair kan veroveren. Op 15 

april 2012 lanceerden de taliban het grootste offensief in elf jaar: in Kabul namen ze het parlement, 

ambassades en de gebouwen van de ISAF onder vuur, maar ook Jalalabad, Logar, Nangarhar en 

Paktia waren het doelwit12. Met de zware aanvallen op deze vijf oostelijk gelegen steden tonen de 

taliban dat ze nog lang niet uitgeteld zijn. Sinds 2011 hebben de buitenlandse troepen in Kabul de 

verantwoordelijkheid over de veiligheid overgedragen aan de Afghanen. De aanslagen van 15 april 

                                                           
12 Zie bijlage 2 
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2012 bewijzen dan ook dat de Afghaanse veiligheidsdiensten nog niet in staat zijn om de veiligheid in 

de hoofdstad te waarborgen. Tegen 2014 moeten de Afghaanse veiligheidsdiensten overal in het 

land voor de veiligheid instaan.(Hancke, 2012) Eenmaal de Verenigde Staten zich volledig 

teruggetrokken zullen hebben, zal Afghanistan – op dit elan verdergaand – niet capabel zijn om de 

veiligheid aan zijn burgers te garanderen. Kan en wil India de plaats van de VS innemen? Is het 

vertrek van de VS een vrijgeleide voor Pakistan om de taliban aan de macht te krijgen in Afghanistan?  

Waar de neo-taliban in slaagt, is het creëren van een aantal ‘zwarte gaten’. Dat zijn zones waar ze 

niet echt de plak zwaaien, maar waar ze het de staat, het leger en de traditionele gezagsdragers 

onmogelijk maken om te besturen. In september 2006 riep de charismatische Haj’ji Omar, de leider 

van de Pakistaanse taliban, bijvoorbeeld een schaduwemiraat uit in de Noord- en Zuid-Waziristan. Er 

wordt een systeem gevoerd van parallelle islamitische rechtbanken als alternatief voor de corrupte 

stammenleiders. Ook in Zuid-Afghanistan zijn er gebieden waarover niemand echt controle heeft 

maar waar de taliban wel de gang van zaken bepalen. (De Cordier, 2007, pp. 167-168)  

De essentie van de neo-talibanguerrilla is permanente instabiliteit creëren en heropbouw 

tegenwerken, met de bedoeling represailles van de Amerikanen en de ISAF uit te lokken. Daardoor 

hopen ze dat de buitenlandse troepen zich steeds onpopulairder maken.  

9. Invloed andere actoren op de driehoeksrelatie 

9.1 Waarin verschilt de aanpak van India in die van de VS 

Economische heropbouw is de enige uitweg voor Afghanistan en dus zou New Delhi’s soft power 

bekeken moeten worden vanuit de ogen van de Afghaanse bevolking die voordeel halen uit het 

gebruik van die soft power, wat de ultieme motivatie daarvan ook mag zijn. Binnen de Indiase 

politiek bestaat er een debat om de belangen van India in Afghanistan te herdefiniëren en nieuwe 

strategieën te formuleren waarbij Pakistan betrokken wordt. (Pant, The Afghanistan Conflict: India's 

Changing Role, 2011, p. 13) 

Eerst en vooral bekijkt India Afghanistan met een andere bril dan de Verenigde Staten. Het idee dat 

de taliban te verdelen is in 'goede' en 'slechte' categorieën zoals de meeste staten doen, is voor India  

een ware vloek. Die onderdelen van de taliban die bereid zouden zijn een deal te sluiten met het 

Westen vragen in ruil de terugtrekking van de westerse troepen. Als dit scenario zich voltrekt dan zou 

dit een langdurige bedreiging zijn voor de veiligheid van India, zoals in het verleden gebeurd is. 

Terwijl de VS geen vitaal belang heeft bij het bepalen van welke taliban aanvallen uitvoeren op 

Amerikaanse bodem, heeft India er wel belang bij en het zou negatief zijn om gelijk welke vorm van 

de taliban aan de macht te zien in Kabul. De taliban - goed of slecht - zijn op fundamentele wijze 
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tegen India. Talibanleider Jalaluddin Haqqani, bijvoorbeeld, wordt door sommigen in het westen als 

een gematigde taliban beschouwd. Toch wordt Haqqani verantwoordelijk geacht voor de 

bomaanslag op de Indiase ambassade in Kabul in juli 2008. (Sharma, 2009) Voor India wordt er geen 

onderscheid gemaakt tussen gematigde en extreme taliban. 

Ten tweede kiest India voor soft power, terwijl de VS de kaart van hard power trok. Obama blijft 

vertrouwen op het Pakistaanse leger om de Amerikaanse en internationale doelstellingen na te 

streven in Afghanistan. Bovendien lijkt de VS mee te gaan in het argument van Pakistan dat het niet 

in staat is om militair op te treden tegen extremisme en terrorisme aan de westelijke grenzen 

omwille van de spanningen met India aan de oostelijke grenzen. New Delhi’s probleem met de 

strategie van Obama is dat het Pakistan het perfecte alibi heeft gegeven om niet mee te stappen in 

de Amerikaanse vraag voor een geloofwaardige samenwerking in de oorlog tegen de taliban en Al 

Qaeda. Dat de VS is afgestapt van het doel om een functionerende staat Afghanistan op te richten en 

een matig Pakistan, heeft als consequentie dat dit een grotere druk uitoefent op de veiligheid van 

India. (Pant, India in Afghanistan: a test case for a rising power, 2010, p. 150) De militaire aanpak, 

met de zogenaamde hulp van Pakistan, heeft tot nu toe niet gewerkt voor India. Aangezien 

Afghanistan nog steeds niet in staat is om voor zijn eigen veiligheid in te staan, heeft de Amerikaanse 

aanpak ook niet volledig voor Afghanistan gewerkt.  

Soft power heeft ook zijn limieten, niet in het minst vanuit realistische hoek, maar ook vanuit 

humanitair standpunt. Als Afghanistan de belangrijkste grens is in de bestrijding van het anti-India 

terrorisme, hoe lang kan New Delhi dan nog zijn huidig beleidstraject verantwoorden waarbij burgers 

worden vermoord, bij het nastreven van ontwikkelingsdoelen? Deze tegenstelling zorgt anno 2012 

voor debat in India. De terugkeer van de taliban in Afghanistan zou een bedreiging zijn voor de 

veiligheid van India. (Pant, The Afghanistan Conflict: India's Changing Role, 2011, p. 34) 

Maar er zijn een aantal elementen en gebeurtenissen die de limieten van de soft power weerleggen. 

Ten eerste is soft power zonder hard power geen blijk van zwakte volgens Sashi Tharoor:  ‘Where 

soft power works is in attracting enough goodwill to reduce the sources of support that terrorists 

enjoy’. (Tharoor S. , 2009) Dankzij de humanitaire ontwikkeling en infrastructuurwerken in het hele 

land, kan New Delhi op sympathie rekenen van de Afghaanse bevolking. Ten tweede is de hard 

power van de VS enkel in functie van de eigen belangen en de veiligheid van de Amerikanen. De VS 

beschouwt de huidig overgebleven elementen van de taliban niet als een bedreiging voor zijn 

vaderland, maar alleen een bedreiging voor de vrede en stabiliteit van Afghanistan.(Raman, 2004) 

Het achterliggende idee van de hard power is bijgevolg niet gericht op oplossingen zoeken en houdt 

geen rekening met lokale conflicten en andere actoren. Ten derde toont onderzoek, volgens James 
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Putzel13 aan dat militaire interventies democratische ontwikkeling en economische groei in de weg 

staan, onder andere omdat ze lokale onderhandelingsmechanismen uitschakelen. Een evidente 

koppeling van veiligheid en ontwikkeling dreigen regelrecht te leiden tot een herhaling van de 

vergissingen van de Koude Oorlog, toen steun aan ontwikkelingslanden ook niet gebeurde op basis 

van de reële ontwikkelingsbehoeften van de bevolking, maar op basis van de berekeningen van 

concurrerende grootmachten. Het grootste gevaar is in elk geval dat veiligheid een hogere prioriteit 

krijgt dan middelen om het ontwikkelingsprogramma uit te breiden. (Beall, Goodfellow, & Putzel, 

2006, p. 61) Ten vierde heeft India een idee achter de hand om de hard power toch niet helemaal uit 

te schakelen. Indiase functionarissen zijn van mening dat de SCO een van de meest cruciale forums 

zal worden om de veiligheidssituatie na 2014 in Afghanistan te bespreken, alsook voor het 

aanbrengen van meer druk op Pakistan om de terreur van jihadistische groepen in te dammen. 

(Parashar, 2011) New Delhi wijst op het belang van regionale samenwerking, omdat dit kan helpen 

bij het aanpakken van grensoverschrijdende problemen, bij het ontwikkelen van commerciële en 

economische kansen en bij het beëindigen van grensoverschrijdend terrorisme. Bovendien kan de 

SCO een idee zijn voor een partnerschap met de NAVO. Dit omdat de SCO, in tegenstelling tot de 

NAVO, nog niet de identiteit van een militair blok heeft. Tot op heden heeft de SCO militaire 

betrokkenheid in Afghanistan gepland, maar dit zou kunnen veranderen omwille van de toenemende  

bezorgdheid over de veiligheid in het kader van drugshandel en wapensmokkel. (Das Kundu, 2011) 

9.2 De invloed van de VS op India en Pakistan 

Sinds 2000 bloeit de relatie tussen India en de VS opnieuw open. Dat was jarenlang anders omwille 

van de kernwapens in India en diens weigering om het Non-Profileratie Verdrag te ondertekenen. 

Maar in het voorbije decennium kon India op de steun van de VS rekenen. Washington gaf 

bijvoorbeeld een positief advies voor een permanente zetel voor India in de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties. (Siddique, 2011, p. 48) In april 2012 kondigde de Verenigde Staten aan een 

beloning uit reiken op de kop van Hafiz Muhammad Saeed, de oprichter van de LeT die zijn 

thuishaven in Pakistan heeft. Washington heeft twee motieven voor deze zet en met uitbreiding voor 

zijn beleid met India. Ten eerste wil de Verenigde Staten India’s zorgen behartigen nu er vooruitgang 

wordt gemaakt met Pakistan met betrekking tot Afghanistan, wat deel uitmaakt van de traditionele 

balancing act van de VS. Door allianties aan te gaan met zo veel mogelijk landen in Zuid-Azië probeert 

de Verenigde Staten zijn macht te behouden ten opzichte van de opkomende macht(en) in de regio, 

China in het bijzonder. Ten tweede wil Washington de Pakistaanse druk  op het herdefiniëren van zijn 

relatie met de VS counteren, vooral gezien de democratisering van het beleid in Islamabad. (Stratfor 

Global Intelligence, 2012) 

                                                           
13 Directeur van het Crisis States Research Centre aan de London School of Economics and Political Science 
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Ten gevolge van de versterkte relatie tussen India en de VS, verzwakt de relatie tussen Pakistan en de 

VS. De houding van Pakistan ten opzichte van de VS is veranderd na de dood van Osama bin Laden in 

Abottabad. Sinds 9/11 was de relatie Pakistan-Verenigde Staten sterk en stond Musharraf achter het 

counterterrorisme. Maar Pakistan’s benadering in de post-bin Laden omgeving is er nu een van 

frontale oppositie tegenover de Verenigde Staten. De steun van het Pakistaanse leger aan de taliban 

neemt opnieuw toe. (Dorronsoro, Afghanistan: the Impossible Transition, 2011, p. 4) De Pakistaanse 

senator Tariq Azim verklaarde begin 2012: "Everybody knows that after 10 years, they (NATO) have 

not been able to control a single province in Afghanistan because of the wrong policies they have 

been following”. Gegeven de slechte relatie tussen Washington en Islamabad anno 2012 spreken de 

feiten voor zich. Volgens de Verenigde Naties is, ondanks de aanwezigheid van  100 000 buitenlandse 

troepen, het geweld in Afghanistan op het hoogste niveau sinds de taliban werd verdreven in 2001. 

(Shalizi & Harooni, 2012) Toch zijn er welbepaalde belangen voor zowel Pakistan als voor de VS. 

Foreign Policy publiceerde in 2011 dat slechts 179,5 miljoen van de geplande 1,5 miljard dollar aan 

niet-militaire steun in 2010 effectief uitgegeven was in Pakistan. Daardoor bleven de meeste 

projecten voor water-, energie- en voedselinfrastructuur onuitgevoerd. De Amerikaanse hulp is voor 

Pakistan broodnodig om het land voor een faillissement te behoeden. De hulp van de VS aan 

Pakistan was gemotiveerd door een driedubbele Amerikaanse afhankelijkheid. De CIA was 

afhankelijk van de ISI voor zijn zoektocht naar de kopstukken van Al Qaeda en van de Afghaanse 

opstandelingen. Het Amerikaanse leger en de ISAF waren afhankelijk van het Pakistaanse leger om 

de groeiende talibanisering van Pakistan te bestrijden en zo voor rugdekking te zorgen voor de strijd 

in Afghanistan. Diezelfde ISAF was en blijft afhankelijk van de Pakistaanse transportinfrastructuur om 

de bevoorrading van de troepen in Afghanistan te verzekeren. (Goris, 2011, p. 256) Met het zicht op 

het vertrek van de VS in 2014 zijn de belangen voor Washington aan het slinken, terwijl Pakistan de 

steun kan blijven gebruiken. 

9.3 Coalitievorming India-Iran-Rusland vs China-Pakistan 

Om zijn belangen te verzekeren in een snel evoluerend strategisch landschap, probeert New Delhi 

meer samen te werken met Rusland en Iran. Deze staten hebben convergerende belangen ten 

opzichte van Afghanistan en Pakistan. Geen enkele van deze drie staten zou een fundamentalistisch, 

Soennitisch gedomineerd regime in Kabul aanvaarden. Moscow focust zich opnieuw op Afghanistan 

omwille van het toenemende islam extremisme en de drugshandel die voortkomt vanuit Centraal-

Azië, twee bedreigingen voor de nationale veiligheid van Rusland. Rusland ving de presidenten van 

Afghanistan, Pakistan en Tajikistan op in augustus 2010, en beloofde om zwaar te investeren in de 

ontwikkeling van de Afghaanse infrastructuur en natuurlijke  bronnen.  (Pant, The Afghanistan 

Conflict: India's Changing Role, 2011, pp. 38-39) Iran is het derde deel van de driehoek. Iran werkte 
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nauw samen toen de taliban aan de macht was in Kabul en bleef verder werken aan een aantal 

infrastructurele projecten die de transit voor Indiase goederen bevorderen. Zo was er de 

samenwerking voor de constructie van de Noord-Zuid Corridor: een route van waar goederen via de 

Indische havens naar de Iranese haven van Chabahar getransporteerd kunnen worden en die 

vervolgens over land naar Centraal-Azië gebracht worden. (Siddique, 2011, p. 47) De Indiase regering 

moedigt Indiase bedrijven aan om te investeren in de Iranese energiesector zodat de economische 

belangen de bilaterale politieke herschikking helpen vorm te geven. Een belangrijk signaal was ook 

het verzet van New Delhi tegen pre-emptieve militaire opties van het westen tegen Iran, omwille van 

de vermeende kernwapens. (Karthikeya, 2010) Toch dreigt India voorzichtig te zijn in zijn relatie met 

Iran, aangezien de VS dreigt met sancties in geval van dergelijke samenwerkingen. De coalitie tussen 

Iran en India wordt vanuit Amerikaanse hoek beïnvloed en zorgt onrechtstreeks voor een positieve 

invloed op de relatie tussen India en Pakistan. Omwille van de moeilijke relatie tussen de VS en Iran, 

lijkt een coalitie tussen Iran en India nu al verstrikt in problemen. (D'Souza, 2011, p. 21) 

 

Omdat Washington en Teheran in de richting van India verschuiven, haalt Pakistan de banden met 

China aan. Beide landen hebben altijd een antipathie ten opzichte van India gekoesterd. In 2009 

werd de ongemakkelijke verhouding tussen India en China nog eens aangescherpt door de beslissing 

van de Chinese ambassade in Delhi om visa voor inwoners van Jammu en Kashmir op een apart 

papier te stempelen in plaats van in het paspoort. China heeft formeel altijd vastgehouden aan het 

standpunt dat het geschil over Kashmir tussen Pakistan en India door een overeenkomst tussen 

beide landen opgelost moest worden. Daardoor bevestigt China op de eerste plaats dat het zijn eigen 

terreinwinst in het hooggebergte als een voldongen feit beschouwt, dat geen onderdeel meer vormt 

van het conflict. De nauwe relaties met Islamabad zorgen er bovendien voor dat Delhi dat neutrale 

standpunt interpreteert als steun voor de Pakistaanse positie. (Goris, 2011, p. 195) In februari 2010 

sloot China een overeenkomst met Pakistan om er twee nucleaire reactors te bouwen. De eerder 

vermelde constructie van de haven in Gwadar werd sterk gefinancierd door Beijing. (Tharoor I. , 

2010) En in augustus 2010 werden Chinese soldaten geëngageerd om de herstelling van de 

Karakoram Highway in het noorden van Pakistan sneller te laten verlopen. Deze snelweg opent de 

toegang tot de Golf en verbindt China met het noorden van Pakistan. (Harrison, 2010) Peking 

ambieert een handelsroute om goederen van Xinjiang naar de havens van Pakistan te transporteren 

en olie- en gaspijpleidingen vanuit de Perzische Golf naar het westen van China.(Rubin & Rashid, 

2008, p. 40) De inspanningen van China en Pakistan omtrent de haven van Gwadar en Karakoram 

Highway staan tegenover de samenwerking van India en Iran in de Noord-Zuid Corridor.  
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10. Analyse: implicaties voor de stabiliteit van Afghanistan 

Om te evalueren welke ontwikkelingen positief en negatief zijn voor de stabiliteit in Afghanistan is 

het relevant om de elementen van de instabiliteit tijdens de voorbije jaren als criteria te gebruiken. 

In hoofdstuk 3 werd hierop al ingegaan en daaruit kunnen volgende conclusies getrokken worden. 

Een eerste oorzaak van de onstabiele situatie anno 2012 is het gebrek aan aandacht voor de 

regionale spanningen; zowel interstatelijke als intrastatelijke conflicten. Daaropvolgend wordt de 

nadruk te veel op militaire macht gelegd, waardoor humanitaire bijstand te veel genegeerd wordt. 

Ten derde is er nood aan performante Afghaanse staatsinstellingen; gecentraliseerd bestuur met 

niettemin voldoende macht op lokaal niveau gezien de verschillende etnische groepen. Een kleine 

meerderheid van de bevolking is Pasjtoens, die een nationalistisch discours volgen. Verder zijn er nog 

Tajiken, Hazaren, Uzbeken, Aimaken, Balochen, Turkmenen, et cetera. Ten vierde werd de volledige 

economie van Afghanistan verwoest. Het talibanregime in de jaren negentig haalde zijn inkomsten 

uit de opiumeconomie, na 2001 ging het geweld en het aantal moorden opnieuw omhoog waardoor 

de heropbouw van de economie moeilijk verliep. Bovendien wordt de internationale 

ontwikkelingshulp inefficiënt gespendeerd. 

In de volgende deelhoofdstukken worden concrete activiteiten van zowel India als van Pakistan 

opgesomd, die gebaseerd op bovenstaande instabiele factoren, de stabiliteit van Afghanistan zouden 

bevorderen.   

10.1 Positieve ontwikkelingen 

• Op nationaal politiek niveau is men afgestapt van het idee om de taliban en de tribale 

strijders te isoleren van het bestuur. President Karzai nam een strategische bocht toen hij 

toegaf aan de integratie van de gematigde taliban in het federale bestuur. India dat een 

goede relatie heeft met de president, alsook met de Noordelijke Alliantie, steunt die 

beslissing, alhoewel dat eigenlijk tegen zijn veiligheidsdilemma ingaat. In hoofdstuk acht 

werd een korte blik geworpen op de periode 1996-2001 toen de taliban aan de macht was. 

De Afghaanse bevolking was oorspronkelijk opgelucht met de komst van het 

fundamentalistische regime. Het geweld nam af omdat er een soort eenheid gecreëerd werd 

onder de Afghanen. Om stabiliteit te creëren is er dus eenheid onder de bevolking nodig, wat 

in een land als Afghanistan quasi onmogelijk is door bijvoorbeeld het Pasjtoense 

nationalisme. In navolging van deze informatie is het een positieve evolutie om verschillende 

binnenlandse actoren te betrekken bij het bestuur.  

• De heropbouw van de Afghaanse economie is een cruciaal element voor stabiliteit en India 

heeft hier een belangrijk aandeel in. Zijn soft power zorgt voor de heraanleg van het 
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Afghaanse wegennet, voor de constructie van de Salm Dam waterkrachtcentrale, voorziet 

educatieprogramma’s voor Afghanen, de voorbeelden zijn talrijk. Dankzij het Preferential 

Trade Agreement werd  de Afghaanse export naar India ondertussen verzevenvoudigd. 

Bovendien werd Afghanistan opgenomen in regionale initiatieven zoals SAARC.  

• De manier waarop India als financiële ontwikkelingsdonor optreedt is een stuk effectiever 

dan de organisatie van internationale gemeenschap. In hoofdstuk 5.2.1 werd beschreven hoe 

New Delhi zijn ontwikkelingshulp kanaliseert via de Afghaanse overheid zelf in plaats van via 

eigen agentschappen en parallelle beheersstructuren.  

• Om Afghanistan niet langer te laten misbruiken als proxy war zone, is er een regionale 

dialoog nodig voor de vijandige buurlanden India en Pakistan. Jammu en Kashmir liggen mee 

aan de basis van de instabiliteit van Afghanistan en zolang er geen oplossing is voor dit 

betwist territorium, zijn Indische doelwitten in Afghanistan een destabiliserende factor. In 

2.3 werd een recente, voorzichtige toenadering aangehaald. Men is overgestapt van de 

politieke dimensie naar de economische dimensie om op termijn eventueel tot een oplossing 

te komen. Verschillende auteurs bevestigen de kans op succes van economische 

interdependentie. Eind 2011 kende Pakistan de MFN status toe aan India, een eerste 

belangrijke stap. In april 2012 kwamen beide landen al samen om een handelsakkoord te 

bespreken.  

10.2 Negatieve ontwikkelingen 

• De macht van de taliban is niet meer van het niveau als dat in de jaren negentig. Toch blijft 

de beweging een destabiliserende factor met als grootste bewijs de quasi volledige inname 

van de provincie Nuristan. Zolang Pakistan niet meewerkt aan een regionale dialoog en de 

Afghaanse taliban blijft steunen, is er geen veiligheid mogelijk in de grensgebieden.  

• De recente handelsovereenkomst tussen India en Pakistan is een positief signaal, maar de 

coalitievormingen tussen enerzijds India, Iran en Rusland, en anderzijds tussen China en 

Pakistan zijn toch verontrustend zoals beschreven in hoofdstuk 9.3.  

• Pakistan raakt stilaan geïsoleerd in de internationale gemeenschap. De Verenigde Staten 

ontwikkelden een stevige vriendschapsrelatie met India, terwijl de relatie met Pakistan veruit 

een dieptepunt bereikte. Islamabad blijft de Afghaanse taliban steunen en er is nog steeds de 

decennialange twist over de Durandlijn, waardoor Kabul een groot wantrouwen koestert 

tegenover Pakistan. Dankzij de oprichting van de CFZA onder leiding van India en Iran, krijgt 

Afghanistan een alternatief voor zijn afhankelijkheid van Pakistan. Islamabad weigerde 

bovendien ook een samenwerkingsakkoord met Afghanistan over de rivier de Kabul, terwijl 

Iran en Tajikistan wel tot een overeenkomst konden komen met Afghanistan. In hoofdstuk 
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7.2 wordt aangehaald dat de Pakistaanse staat zichzelf aan het vernietigen is. Pakistan is 

echter wel van groot belang in de regionale dialoog om conflicten op te lossen, en dat zorgt 

ervoor dat deze isolatie een negatief element is met betrekking tot de stabiliteit in 

Afghanistan.  

• De perceptie in Pakistan dat India opstanden in Balochistan en Waziristan steunt, stimuleert 

Islamabad alleen maar in een proxy war in Afghanistan.  

• In hoofdstuk 6 worden de belangen van Pakistan besproken en hierin werd het duidelijk dat 

een welbepaalde handelsvisie negatief lijkt voor de Afghaanse economie. Pakistan is niet 

geïnteresseerd om van Afghanistan een handelsknooppunt te maken, niet zoals India dat van 

Afghanistan een brug naar Centraal-Azië wil maken. Handel is echter de uitweg naar 

stabiliteit. 

10.3 Waarom de soft power werkt en hard power niet nodig is 

Omdat soft power in deze masterproef aangehaald wordt als de meest positieve factor in het huidige 

Afghanistanverhaal, is het nuttig samen te vatten waarom. Waar zou de soft power van India wel 

werken daar waar de hard power van de Verenigde Staten faalde?  

Een eerste bewijs is uitvoerig terug te vinden in hoofdstuk 9.1 waar de aanpak van India 

vergeleken wordt met die van de Verenigde Staten. De Pakistaanse senator Tariq Azim verklaarde 

begin 2012: "Everybody knows that after 10 years, they (NATO) have not been able to control a 

single province in Afghanistan because of the wrong policies they have been following”. Volgens de 

Verenigde Naties is, ondanks de aanwezigheid van  100 000 buitenlandse troepen, het geweld in 

Afghanistan op het hoogste niveau sinds de taliban werd verdreven in 2001. De veiligheid in de regio 

is er dus op achteruitgegaan. Een tweede concreet voorbeeld is Nuristan. In 2011 waren zes 

districten van de acht in Nuristan in handen van de taliban. De taliban moeten deel uitmaken van de 

onderhandelingen, moeten niet enkel militair benaderd worden. Het feit dat er delen van 

Afghanistan terug veroverd zijn na tien jaar oorlog, betekent dat de organisatie op een andere 

manier benaderd moet worden. Het derde gegeven is het feit – dat door verschillende auteurs en 

theorieën bevestigd wordt – dat  handel de oplossing voor conflicten is. In hoofdstuk 2.3 worden 

onder andere Khan, Copeland en Mohan geciteerd. Richard Rosecrance is een autoriteit wat betreft 

economische interdependentie. ‘Peoples and governments are affected by what happens elsewhere, 

by the actions of their counterparts in other countries, that is interdependence. Thus, a higher level 

of transnational relations between countries means a higher level of interdependence. Throughout 

history states have sought power by means of military force and territorial expansion. But trade are 

more adequate and less costly means of achieving prominence and prosperity. That is because the 
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costs of using force have increased and the benefits have declined. Why is force less beneficial for 

states and trade increasingly so? The principal reason is the changing character and basis of 

economic production, which is linked to modernization. In an earlier age the possession of territory 

was the key to greatness. In today’s world that is no longer the case; now a highly qualified labour 

force, access to information and financial capital are the keys to success. There is a reduced danger 

of conflict: economic relations between states will come to resemble nerves connecting heads in one 

place to bodies somewhere else. To sever the connections between states would undermine the 

organic unit. States joined in this way are therefore less likely to engage in conflict.’ (Rosecrance, 

1996, pp. 46-56) Een vierde voorbeeld is de goodwill die soft power losweekt bij de Afghaanse 

bevolking. Initiatieven zoals educatieprogramma’s, microleningen rechtstreeks aan de bevolking of 

het betrekken van de Afghaanse vrouwen bij het economische leven, maken dat India als vriend 

wordt gezien. Een Afghaanse inwoner vermeldde: ‘It is better for Afghanistan to seek help and 

cooperation from India because Pakistan is in no mood of a stable Afghanistan. India can be a best 

friend of the Afghans.’ (Afghanistan, India to bolster security ties, 2011) Waar de soft power van 

India ten slotte tekortschiet, kan de SCO of een contactgroep van de NAVO een oplossing bieden. 

Volgens Rubin & Rashid is meer troepen sturen naar Afghanistan van verwaarloosbaar belang. De 

oplossing zou liggen in een diplomatiek initiatief waarbij alle regionale stakeholders betrokken zijn. 

Minder geweld in de regio en een overeenkomst over doelstelling op lange termijn in de 

internationale gemeenschap zou ruimte scheppen voor de Afghaanse leiders om banen en markten 

te creëren, beter bestuur, etc. Het verlagen van regionale spanningen zou de Afghaanse regering in 

staat stellen om een dialoog aan te gaan met de opstandelingen die bereid zijn Al Qaeda te verlaten 

en deel te nemen aan het politieke proces. Een contactgroep – geautoriseerd door de VN 

Veiligheidsraad, inclusief de vijf permanente leden en misschien anderen zoals de NAVO – zou 

hiervoor sleutel zijn: het Pakistaanse leger zou op zijn minst de taliban en leiders van andere 

terreurgroepen de kans moeten geven om op hun grondgebied te praten met Kabul.(Rubin & Rashid, 

2008, p. 41) 
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11. Besluit 

De hoofddoelstelling van deze masterproef was het onderzoek naar hoe de onderlinge relaties 

tussen India, Pakistan en Afghanistan een invloed hebben op de stabiliteit van Afghanistan. De 

westerse militaire interventie blijkt te weinig rekening te houden met regionale conflicten en interne 

tegenstellingen, waaronder het conflict tussen Pakistan en India. De driehoeksrelatie werd vanuit elk 

standpunt en vanuit elke connectie besproken. De geschiedenis van conflicten was noodzakelijk om 

de link met het heden te maken.  

De hypothese dat als India de winnaar wordt van de zero sum game, dat dat positief is voor de 

stabiliteit van Afghanistan, klopt voor een groot deel. Al is het iets te kort door de bocht genomen 

om te spreken van een zero sum game, gezien de invloed van andere actoren. Wint Pakistan aan 

invloed in de regio, kan Afghanistan vervallen in het regime de jaren negentig onder het 

talibanregime. Ondanks de inname van de provincie Nuristan, zijn er te veel andere factoren 

opgesomd in de analyse die wijzen op deze tweede stelling. Na de analyse van stabiliserende en 

destabiliserende factoren zijn het overwegend de handelingen van India die een positieve invloed 

hebben. Na de falende militaire aanpak van de Verenigde Staten, lijkt de soft power van India 

Afghanistan her op te bouwen. India doet dit niet onbaatzuchtig: het profileert zich als een nieuwe 

grootmacht, er zijn economische belangen te verdedigen in Centraal-Azië en via de goodwill van de 

Afghanen hoopt het op steun tegenover Afghanistan. Ondanks deze eigen belangen, zijn de 

activiteiten van India ook in het belang van Afghanistan. Pakistan daarentegen ziet zijn machtsstatus 

verder afnemen en raakt meer en meer geïsoleerd. Aangezien de  cruciale woorden doorheen deze 

masterproef ‘handel’ en ‘regionale dialoog’ waren, is deze ontwikkeling niet alleen negatief voor 

Islamabad, maar ook voor Kabul. 

De driehoeksrelatie valt uiteraard niet los te zien van andere actoren zoals Iran, China, Rusland, de 

taliban, et cetera. Op deze netwerken werd slechts kort of niet ingegaan, gezien de beperkte ruimte 

en gezien de focus op de driehoeksrelatie. 

Een belangrijk element in de relatie tussen Pakistan en India is de wederzijdse perceptie. Het beleid 

van India in Afghanistan is na analyse geen bedreiging voor Pakistan, maar in de ogen van Islamabad 

is het dat wel. Of zoals Robert Jervis het verwoordt: ‘Many of the means by which a state tries to 

increase its security decrease the security of others.’  (Jervis, 1978, p. 169) De wederzijdse perceptie 

geeft een vertekend beeld van de werkelijkheid en is de bron van veel  conflicten. De omschrijving 

van Norman Angell geeft een eeuw later nog steeds perfect de reële situatie weer. 

‘Opinions about facts are usually more important than the facts themselves since it is upon the 

opinions about facts that men act in shaping their conduct and the world about them.’ 
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