
 

 

Beschouwing 

Presidentsverkiezingen en de toekomst van Afghanistan 

Khalil Wedad 

Begin april ging de Afghaanse bevolking naar de stembus om een opvolger voor president 
Hamid Karzai te kiezen. Dit artikel1 geeft een overzicht van de historische democratische 
ontwikkelingen in Afghanistan, de overgebleven kandidaten voor het presidentschap, en 
de belangrijkste kwesties waarmee de winnaar te maken krijgt.  

Geschiedenis 

Hoewel Afghanistan het land van ‘Jirga’s’ is, hebben verkiezingen in dat land slechts een 
korte geschiedenis. Zo’n 90 jaar geleden (in 1924) was door koning Amanullah (1919-1929) 
de eerste ‘staatsraad’ gevormd. In deze raad, de ‘Shora’, kwamen de vertegenwoordigers 
van provincies en stammen een of twee keer per jaar bijeen. In werkelijkheid was dat meer 
een adviesraad voor de koning dan een reëel wetgevend orgaan. De meeste 
vertegenwoordigers voor de Shora werden door de koning zelf of door zijn gouverneurs 
benoemd. Een klein deel van deze vertegenwoordigers werd wel door de burgers gekozen.  

Hervormingen en strijd 

Binnen één decennium (1919-1929) werden door de regering van Amanullah tientallen 
belangrijke sociaal-economische projecten uitgevoerd. In 1923 proclameerde Amanullah de 
eerste grondwet in de Afghaanse geschiedenis, ‘Nizamnama-e Asasi’, die alle onderdanen 
dezelfde rechten gaf, zowel moslims (soennieten, sjiieten en ismaïlieten) als niet-moslims 
(hindoes, sikhs en joden). In 1924 en 1928 werden twee grote bijeenkomsten (Loya Jirga’s) 
door Amanullah in Kabul georganiseerd die voornamelijk gingen over hervormingen, 
wetgeving en de politieke situatie in Afghanistan.  

Vanwege de erbarmelijke levensomstandigheden begonnen in 1928-29 enkele gewapende 
boerenopstanden, die gericht waren tegen de hervormingen en belastingwetten. Hervormer 
Amanullah moest onder druk van de boerenleider Habibullah in januari 1929 zijn troon 
afstaan. Hij vluchtte naar Italië. 

Na een bloedige burgeroorlog en machtsstrijd (eind 1929) werd Nadir Khan de nieuwe 
koning van Afghanistan. Een van de belangrijke stappen van zijn regering was een nieuwe 
constitutie en het organiseren van verkiezingen voor het Afghaanse parlement. In 1931 werd 
het Afghaanse parlement (Shorae Dawlat) gevormd, dat uit twee kamers bestond: het 
Lagerhuis en de Senaat. Het Afghaanse parlement in de jaren 1931-1964 was een formeel 
bureaucratisch orgaan waarvan de leden niet door de burgers werden gekozen, maar door 
de centrale en/of provinciale autoriteiten werden benoemd.  

‘Decennium van democratie’ en staatsgrepen 

Tijdens het koningschap van Zahir Shah (1933-1973) kende Afghanistan een ‘decennium van 
democratie’ (in de jaren ’60). Door bepaalde hervormingen en veranderingen in de 
Afghaanse samenleving, zoals de vrijheid van bezit, godsdienst, meningsuiting, de nieuwe 



 

 

democratische wetten zoals de constitutie van 1964 en de perswet van 1965, konden 
burgers zich verenigen in diverse organisaties, waaronder een aantal linkse en ook 
islamitisch-fundamentalistische. In 1965 werd bijvoorbeeld de DVPA (Democratische Volks 
Partij van Afghanistan) opgericht, een pro-Sovjetpartij. De DVPA kwam met vijf zetels in het 
Lagerhuis van het Afghaanse parlement. De nieuwe grondwet en het nieuwe kiesrecht gaven 
de burgers de kans zich verkiesbaar te stellen of anderen te kiezen voor het Afghaanse 
parlement.  

In juli 1973 kwam door een staatsgreep een einde aan het ‘decennium van democratie’ en 
aan het koningschap in Afghanistan. Het land werd een republiek. Prins Daoud, de neef van 
Zahir Shah, werd de eerste president in de Afghaanse geschiedenis. Tijdens het bewind van 
president Daoud (1973-1978) waren alle politieke partijen en ook wetgevingsorganen zoals 
het parlement en vrije media verboden. Later werd hijzelf ook afgezet door een coup van 
linkse pro-DVPA-officieren, de zogenaamde ‘April Revolutie’ (1979).  

Met de opkomst van de DVPA werd Afghanistan geteisterd door een terreurregime. Door de 
nieuwe machthebbers werden duizenden onschuldige burgers gedood. De Sovjets steunden 
het regime van de DVPA aanvankelijk met man en macht, maar toen president Taraki door 
Amin werd gedood, beschouwden de leiders van de Sovjet-Unie de nieuwe president van 
Afghanistan (Amin) als een voor hun ongehoorzame en onbetrouwbare persoon. Amin wilde 
een betere relatie hebben met Pakistan, westerse landen en vooral met de VS. Eind 1979 
besloten de Sovjets Amin met een speciale militaire operatie af te zetten. 

Op 26 december 1979 trokken de Sovjettroepen Afghanistan binnen met een groot leger. 
Door speciale sovjettroepen werd president Amin als ‘verrader en tiran’ omgebracht. Babrak 
Karmal werd als nieuwe leider geïnstalleerd. Met de Sovjetinvasie in Afghanistan werd de 
confrontatie tussen de Oost- en Westblokken nog heftiger en de situatie in Afghanistan nog 
afschuwelijker.  

De Afghaanse samenleving werd gepolariseerd en ook de wereld was verdeeld over 
Afghanistan. Tegen het einde van de jaren ‘80 werden door president Najibullah enkele 
hervormingen opgezet en een ‘Nationaal Verzoeningsbeleid’ aangekondigd. Ook begon het 
Afghaanse parlement (met een Lagerhuis en Senaat) te functioneren, maar er was nog geen 
sprake van echte verkiezingen. In april 1992 kwam er een einde aan het linkse regime onder 
leiding van Najibullah, omdat hij geen morele en materiële steun kreeg van Rusland (als 
opvolger van de voormalige Sovjet-Unie) onder leiding van Jeltsin.  

Tussen 1992-1996 hadden de moedjahedien de macht in Kabul. Deze periode wordt 
gekenmerkt door chaos, burgeroorlog en machtsspellen tussen verschillende groeperingen 
en krijgsheren.  

Opkomst van de taliban 

Tijdens het presidentschap van professor Rabani 1992-1996 werd met hulp van Pakistan en 
Saoedi-Arabië een nieuwe extremistische groepering van jonge jihadstrijders georganiseerd, 
de taliban, die in een hoog tempo steden veroverde.  



 

 

Aan de kant van de taliban vochten ook veel buitenlandse moslimextremisten van Al-Qaida 
tegen het regime van de moedjahedien. De taliban kregen geld, wapens en munitie van de 
Pakistaanse geheime dienst, Saoedi- Arabië, de Emiraten en anderen. 

De taliban wonnen de strijd en stichtten een extremistisch en fundamentalistisch 
moslimregime met middeleeuwse regels. Zij boden terroristisch netwerk Al-Qaida onder 
leiding van Osama bin Laden de mogelijkheid om zich in Afghanistan te vestigen, en van 
daaruit aanslagen te beramen.  

Invasie VS en democratisering 

Na de aanslagen van 11 september 2001 weigerden de taliban Bin Laden uit te leveren. 
Hierop begon op 7 oktober 2001 onder leiding van de Verenigde Staten de internationale 
operatie ‘Enduring Freedom’ tegen de militaire installaties van de taliban en Al-Qaida.  

De VN-Veiligheidsraad werd gevraagd het mandaat te verlenen voor een veiligheidsmacht in 
Afghanistan. Op 5 december 2001 werd het akkoord ondertekend in het beroemde 
Petersberghotel. De Veiligheidsraad koos vervolgens voor de International Security 
Assistance Force (ISAF) in Afghanistan.  

In juni 2002 werd een overgangsregering benoemd onder leiding van Hamid Karzai. Deze 
regering werkte nauw samen met de VN en de internationale gemeenschap. Op 9 oktober 
2004 werd Karzai na een democratisch verlopen verkiezing tot president van Afghanistan 
gekozen. Bij die verkiezingen was Karzai de enige kandidaat die de steun had van zowel de 
Afghaanse kiezers als van de internationale gemeenschap. De andere kandidaten waren niet 
zo bekend. In september 2005 is voor het eerst in enkele decennia het parlement van 
Afghanistan gekozen door middel van vrije verkiezingen. 

In 2009 werden de tweede presidentsverkiezingen in Afghanistan gehouden. Er waren acht 
kandidaten voor het presidentschap maar feitelijk ging het tussen Abdullah Abdullah en 
Karzai. Mede dankzij massale fraude door de aanhangers van Karzai, kon hij aanblijven voor 
een tweede termijn. Tijdens de tweede ambtstermijn van Karzai zijn corruptie, geweld, 
terreuraanslagen, drugshandel en mensenrechtenschendingen flink toegenomen. 

Verkiezingen 2014 

Democratisch proces 

Volgens de Afghaanse constitutie is een president niet voor een derde termijn herkiesbaar. 
Bij de verkiezingen op zaterdag 5 april 2014 waren er aanvankelijk elf kandidaten om Karzai 
op te volgen als president. De meeste daarvan zijn bekenden van Karzai, bekende politieke 
technocraten, of moedjahedienleiders. Deze presidentsverkiezingen zijn bijzonder in de 
Afghaanse geschiedenis: het is de eerste keer dat op een vreedzame en democratische 
manier de ene president vervangen wordt door een andere. Dat heeft uiteindelijke een 
gunstig effect op de ontwikkeling van de rechtsstaat, civil society en de democratische 
instituten in Afghanistan. Hierdoor zien de Afghaanse kiezers het belang van hun rol in de 
samenleving en het nemen van belangrijke beslissingen voor de toekomst van het land.  



 

 

Vlak voor de verkiezingen kwam er nog onverwachte steun voor de Afghaanse democratie: 
de belangrijkste antiwesterse oppositieleider Gulbudin Hekmatyr, die net als de taliban 
tegen alle eerdere verkiezingen was, gaf opdracht aan zijn aanhangers om aan het 
democratisch proces deel te nemen en te stemmen op zijn vertegenwoordiger (Qutbudin 
Hilal).  

Veilige afloop 

Ondanks de harde dreigementen en terreuraanslagen van de taliban verliep de eerste 
verkiezingsronde boven verwachting goed. Zeven miljoen Afghanen brachten met 
enthousiasme en hoop hun stem uit. Er waren wel duizenden klachten over stembusfraude 
ingediend, maar dat aantal was lager dan bij de vorige verkiezingen.  

De veilige afloop van de verkiezingen is te danken aan de Afghaanse veiligheidsdiensten. Bij 
de eerdere verkiezingen hadden ISAF-troepen de belangrijkste rol voor de veiligheid. Dit jaar 
hebben Afghanen zelf de verantwoordelijkheid gedragen. De ISAF/NAVO-troepen waren wel 
in paraatheid en ondersteunden Afghaanse veiligheidstroepen met informatie, speciale 
vluchten, patrouilles e.d. Bovendien financierde de internationale gemeenschap net als 
voorgaande jaren het hele proces van de presidentsverkiezingen. Zo was alleen al de 
Nederlandse bijdrage aan de verkiezingen, via de VN, 7,4 miljoen euro.  

De presidentverkiezingen lieten zien dat de Afghanen geen oorlog, maar democratie, vrede 
en vooruitgang willen. De grote opkomst van kiesgerechtigden (60 %) in de verschillende 
gebieden, ook in onveilige provincies, is een nederlaag voor het terrorisme, de taliban en 
krijgsheren. Afgezien van fraude en fouten tijdens de verkiezingen geeft de goede opkomst 
van de Afghaanse kiezers het gevoel van hoop en optimisme voor zowel de Afghanen zelf als 
voor de internationale gemeenschap. Bovendien lieten de Afghaanse politie, het leger en de 
inlichtingendienst zien dat ze in staat zijn de veiligheid in Afghanistan te waarborgen. 
Volgens Afghaanse bronnen had de Afghaanse Nationale Veiligheidsdienst voorafgaand aan 
de verkiezingen 65 zelfmoordaanslagen verijdeld. Daarnaast werden 262 personen 
gearresteerd; zij werden ervan verdacht zelfmoordacties uit te voeren in 23 provincies.  

Voorafgaand aan de verkiezingen werden Abdullah Abdullah en Ashraf Ghani al gezien als dé 
twee kanshebbers om Hamid Karzai op te volgen. Na de eerste reeks voorlopige uitslagen 
van de eerste ronde werd het verwachte beeld bevestigd. De definitieve uitslag werd op 15 
mei 2014 bekend gemaakt: geen enkele kandidaat heeft meer dan vijftig procent van de 
stemmen gehaald. Abdullah kreeg 45 procent van de stemmen, Ghani 31,6 procent. Zij 
nemen het daarom in een tweede ronde tegen elkaar op (14 juni). Het is de eerste keer in de 
Afghaanse geschiedenis dat er een tweede ronde nodig is voor de presidentsverkiezingen. 

Wat kunnen we van de twee overgebleven kandidaten verwachten? 

Abdullah Abdullah 

Abdullah heeft een sterke achterban in de grote steden zoals Kabul, Balkh, Herat en in 
provincies in Noord- en Centraal-Afghanistan. Hij is populair bij intellectuelen, de 
middenklasse, vrouwen en jongeren. Omdat hij half Tadzjiek en half Pashtun is en ook een 
betere kennis heeft van de Afghaanse problemen, is Abdullah beter in staat de etnische 
groepen verbinden dan Ghani. Hij heeft ook goede banden met westerse landen. 



 

 

Abdullah is iemand die bekend staat als anti-taliban en hij wordt door landen als Iran, 
Rusland, India, Tadzjikistan en ook westerse landen verwelkomd. Landen als Pakistan, 
Saoedi-Arabië, de Emiraten en Qatar zullen met zijn presidentschap niet blij zijn en als 
reactie wellicht de taliban ondersteunen om terreuracties uit te voeren.  

Ashraf Ghani  

Ghani wordt gekarakteriseerd als te emotioneel en humeurig. Zijn voorkeur gaat vaak uit 
naar de Pashtun-bevolkingsgroep. Als professor kent hij Afghanistan theoretisch goed maar 
hij is onervaren in de Afghaanse politieke praktijk, omdat hij een groot deel van zijn leven in 
het buitenland heeft doorgebracht. Mensen die eerder met hem samenwerkten bij Kabul 
University en het ministerie van Financiën, bevestigen dat. Tijdens zijn verkiezingscampagne 
heeft hij enkele serieuze fouten begaan rondom etnische kwesties en het verdedigen van de 
taliban. De komst van Ghani zou voor Iran, Rusland en India niet prettig zijn, omdat hij vaak 
zijn sympathie voor de taliban heeft duidelijk gemaakt. Dat is tegelijkertijd een probleem 
voor westerse landen, omdat zij willen dat Afghanistan een goede relatie onderhoudt met 
landen in de regio. 

Met het presidentschap van Ghani zullen westerse landen, Pakistan en de Golfstaten blij zijn. 
Vooral Pakistan wil graag een Pashtun als leider in Kabul zien, die ook veel om de taliban 
geeft en geen anti-talibanachtergrond heeft. Hij is wel pro-westers. Hij heeft oude en hechte 
banden met de VS (hij heeft meer dan 30 jaar daar gewoond en gewerkt) en heeft 
werkervaring bij internationale organisaties zoals de Wereldbank. Ghani ziet dat als een 
voordeel tegen Abdullah. Gezien zijn beleid en houding zal hij veel privileges geven aan 
Pashtungebieden waar de taliban actief zijn. Volgens analisten  

“heeft hij geen eigen hechte etnische of tribale achterban. Dat heeft hij deels 
proberen te ondervangen door de voormalige (beruchte) Oezbeekse krijgsheer Abdul 
Rashid Dostum als zijn kandidaat voor het vicepresidentschap aan te stellen. Maar 
dat kan veel etnische Pashtuns, Ghani’s eigen etnische groep, juist weer 
afschrikken.”2 

Wie dan ook de Afghaanse president wordt, het zal niet veel verschil maken voor de 
activiteiten van de taliban en bepaalde extremistische groeperingen onder hun buitenlandse 
aanhangers (en sommige groepen en instellingen van Saoedi-Arabië, Qatar, Pakistan). 
President Karzai heeft ook jarenlang geprobeerd met geld en privileges de taliban aan zijn 
kant te krijgen, maar dat is vaker mislukt en de taliban gaan nog agressiever door met 
terreuracties.  

Taken voor de nieuwe president 

Ongeacht wie van de twee kandidaten de tweede ronde wint, zijn er drie prioriteiten voor de 
nieuwe president.  

Veiligheid 

De eerste en belangrijkste taak zal nog steeds de veiligheid van het land zijn. De strijd tegen 
de taliban gaat door. De definitieve terugtrekking van de NAVO-troepen (eind 2014) zal een 
stimulering zijn voor de taliban en hun buitenlandse bondgenoten. Echter, tegelijkertijd valt 



 

 

een argument voor de jihad van de taliban weg: er is dan geen buitenlandse 
‘bezettingsmacht’ meer om terreuracties tegen te rechtvaardigen. De toekomstige president 
moet veel aandacht besteden aan versterking en modernisering van het Afghaanse leger, de 
politie en de veiligheidstroepen. Afghanistan heeft serieuze behoefte aan versterking van 
zijn krijgsmacht (o. a. grondtroepen en luchtmacht). De nieuwe president moet in staat zijn 
om Afghaanse militairen aan te moedigen door te gaan met de zware strijd tegen de taliban 
en de bescherming van de burgers.  

Hieraan gerelateerd is de samenwerking met de VS. De nieuwe president zal de strategische 
veiligheidsovereenkomst tussen Afghanistan en de VS tekenen, iets wat Karzai niet heeft 
gedaan, ongeacht de mening van de Loya Jirga. Dat akkoord maakt het mogelijk dat een 
kleine hoeveelheid Amerikaanse gevechtstroepen actief blijft in Afghanistan om de 
Afghanen te trainen en te ondersteunen in de strijd tegen de taliban. De overgebleven 
kandidaten Abdullah en Ghani hebben beiden hun bereidheid bekend gemaakt om wel deze 
overeenkomst te ondertekenen.  

Nationale eenheid 

Een andere belangrijk aandachtsgebied van de nieuwe president is de relatie tussen Kabul 
en de provincies. Vooral de verhouding tussen de hoofdstad en de provincies die op basis 
van hun taal en etniciteit op andere kandidaten dan de winnaar hebben gestemd, zal een 
moeilijke kwestie zijn. Met andere woorden: de toekomstige president zal met een verdeeld 
land te maken krijgen. Hij staat voor de zware opgave van een verscheidenheid aan etnische 
en stammenstructuren een natie te vormen met nationale belangen!  

Internationale betrekkingen 

De derde kwestie is de relatie met de buitenwereld, met name de VS en EU, buurlanden 
zoals Pakistan, Iran, de Centraal-Aziatische republieken, en regionale spelers zoals China 
Turkije, India, Rusland en de islamitische wereld. Vooral invloedrijke buurlanden als Pakistan 
en Iran hebben eigen belangen en voorkeuren in Afghanistan.  

Bovendien zal de strijd tegen de productie en handel van drugs een serieuze taak van de 
overheid zijn, want Afghanistan is nog steeds de grootste producent van papaver en dat is 
ook voor de rest van de wereld een groot probleem. Karzai heeft hier niets tegen gedaan.  

De geschiedenis van Afghanistan leert dat een sterk leger, een waakzame veiligheidsdienst 
en een actieve politie de garanties voor de veiligheid en de rechtsstaat van Afghanistan zijn. 
NAVO-landen zullen na terugtrekking een belangrijke rol spelen bij het trainen van 
Afghaanse officieren en het leveren van munitie en wapens. Ook zal Afghanistan lange tijd 
afhankelijk zijn van internationale financiële hulp op veel gebieden zoals onderwijs, 
gezondheidszorg, rechtsstaat en de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De 
hoogopgeleide Afghanen die in Europa, de VS en andere landen wonen, kunnen hierbij een 
belangrijke rol spelen.  

Khalil Wedad is een Afghaans-Nederlandse historicus, schrijver en vertaler. H ij is 
gepromoveerd als Sovjet-Unie-, Centraal-Azië- en Afghanistankenner. Khalil heeft o.a. 
het dagboek van Anne Frank in Dari (Farsi) vertaald en in Afghanistan uitgegeven. Hij is 



 

 

oprichter en voorzitter van stichting Samenwerking Afghanistan -Nederland 
(www.stichting-san.nl).  

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  

1. Het manuscript voor dit artikel is afgerond op 10 juni 2014. 
2. ‘Vrijwel zeker tweede ronde verkiezingen Afghanistan tussen Abdullah en Ghani’, 

www.nrc.nl 26 april 2014. 
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