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Inleiding

Erwordt weleensgezegd datAfghanistan eigenlijkniet bestaat.
Misschien is dat ook zo. De staat Afghanistan als zodanig ken-
nen we pas vanaf het eind van de negentiende eeuw, toen de
Britten en Russen elkaar dreigden te ontmoeten in het bergach-
tige grensgebied tussen (Brits-) Indië en (Russisch) Centraal-
Azië. In die tijd werd Afghanistan, dat tot dan toe niet meer was
dan een los geheel van verschillende volkeren, omgevormd tot
een typische bufferstaat, om te voorkomen dat de twee imperia-
listische supermogendheden van die tijd direct tegenover elkaar
kwamen te staan.

Afghanistan heeft hierdoor in het uiterste noordoosten nog
steeds een vreemde uitstulping: de Wakhan-corridor, die het
land verbindt met China. Deze corridor langs de Wakhan-rivier
is zo’n 300 km lang en op sommige plaatsen slechts 20 km
breed. De Afghaanse leiders van dat moment, rond 1895-1896,
wilden die strook grond eigenlijk niet hebben, maar de Britten
en Russen stonden erop, omdat hun soldaten daar hoog in de
ongenaakbare bergen elkaar al bijna in de ogen keken. Het was
de tijd van de zogenaamde Great Game, toen Rusland en Groot-
Brittannië streden om de hegemonie van het Indo-Iraanse
grensgebied, en vooral van Afghanistan. Een beroemd boek
hierover is Rudyard Kiplings Kim en, meer recent, Peter Hop-
kirks The Great Game. On Secret Service in High Asia, fascinerende
lectuur voor iedereen die in het Grote Spel is geïnteresseerd en
in de talloze spannende verhalen daarachter.

Bestaat Afghanistan daarom dan niet? Er zijn toch meer lan-
den die in de negentiende eeuw zijn gecreëerd, zoals in Afrika?
Inderdaad, maar Afghanistan is toch anders. Het land is in het
verleden niet door Europese mogendheden gekoloniseerd, in
tegenstelling tot de ‘nieuwe landen’ in Afrika. De Afghanen
kregen hun grenzen opgedrongen en moesten het daarna hele-
maal zelf doen.
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Mislukte staatsvorming

De huidige grenzen van het land omsluiten een woest en wei-
nig productief gebied dat wordt bewoond door een groot aan-
tal verschillende volkeren, vaak met een eigen taal en gebrui-
ken. Er is geen duidelijk gemeenschappelijke cultuur of een
gemeenschappelijk gedeeld trots verleden dat de inwoners van
Afghanistan al eeuwenlang verenigt. Aan het begin van de een-
entwintigste eeuw, na meer dan twintig jaar burgeroorlog, is
Afghanistan daarom geen moderne natie-staat, geen land met
een homogene bevolking en een rijke, eigen geschiedenis waar-
mee alle inwoners zich kunnen identificeren.

Er zijn in de twintigste eeuw wel degelijk pogingen gedaan
om de verschillende etnische groepen onder de vleugels van de
staat dichter bij elkaar te brengen, en om de belangen van de
burgers gedeeltelijk te laten samenvallen met die van de staat in
plaats van met de eigen etnische groep of familie. De gebeurte-
nissen van de afgelopen twintig jaar hebben echter bijna alles
wat op dit gebied bereikt was weer tenietgedaan. Het etnisch
zelfbewustzijn van veel bevolkingsgroepen is een stuk toegeno-
men. Het is nu zelfs zo dat velen de naam van het land, Afghani-
stan, afwijzen omdat deze van oudsher te veel verbonden is met
die van de Pasjtoen, de grootste en traditioneel belangrijkste
etnische groep in het land.

Als we het zo bekijken kunnen we misschien inderdaad
enigszins provocerend zeggen dat Afghanistan niet bestaat. Hoe
is dat zo gekomen?

Geringe productiviteit
In de eerste plaats is er de geringe agrarische opbrengst van het
gebied. Het land is zeer bergachtig en vrij droog. Er zijn weinig
vlakke delen waar voldoende neerslag valt om de akkers te be-
vloeien. Kunstmatige irrigatie is ook een probleem: er valt in de
winter veel sneeuw, maar er zijn nauwelijks rivieren die het hele
jaar door water hebben. Alleen in het voorjaar en in de zomer
zijn de rivieren vol. Op die manier wordt slechts 12% van het
landoppervlak van Afghanistan bebouwd, en daarvan 20% zon-
der kunstmatige bevloeiing. Omdat de landbouw in Afghani-
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stan zo weinig oplevert, kan het land betrekkelijk weinig men-
sen voeden. Het gevolg is een geringe bevolkingsdichtheid en
een constante druk op de bebouwbare of mogelijk bebouwbare
grond.

Door de eeuwen heen heeft men pogingen gedaan het be-
bouwbare areaal te vergroten door middel van irrigatiekanalen
(vooral in het noorden van het land) en door het graven van on-
dergrondse waterlopen (vooral in het zuiden). De laatste worden
qanat of kahrez genoemd. Dat zijn tunnels die diep onder de
grond water vanuit de bergen naar de vlakten leiden. Dergelijke
kunstmatige ondergrondse waterkanalen vindt men in het ge-
hele Midden-Oosten, maar vooral in Iran en Afghanistan. De
qanats zijn tot 15 km lang en gemiddeld 9 tot 15 meter diep
(soms 30 meter). Ze zijn vanuit de lucht gemakkelijk te herken-
nen aan de lange rijen putten die zich als molshopen over het
land uitstrekken en vanwaaruit heel diep onder de grond de
kanalen werden uitgegraven.

Vanwege het gebrek aan water zijn grote delen van het land
alleen geschikt voor extensieve veeteelt, dat wil zeggen dat no-
maden en half-nomaden sinds mensenheugenis hun geiten en
schapen ’s zomers laten grazen op de bergweiden en langs de
bergflanken in het midden van het land. Rond 1980 werd het
aantal rondtrekkende herders en hun families in Afghanistan
geschat op maar liefst 1 à 2 miljoen, op een totale bevolking toen
van rond de 15 miljoen.

Het gebrek aan agrarische grond en de vele rondtrekkende
nomaden zorgden ervoor dat Afghanistan eigenlijk nooit een
duidelijk herkenbaar centrum kende met een hoge bevolkings-
dichtheid vanwaaruit zich een natie-staat had kunnen ontwik-
kelen. Wel waren er enkele kleinere centra, zoals rond de stad
Kaboel in het oosten, Kandahar in het zuiden, Herat in het wes-
ten en rond Balkh en Mazar-i Sjarif in het noorden, maar geen
van deze gebieden kon een grote bevolking onderhouden.

Geografische ligging
Een tweede constante factor die de geschiedenis van het land
heeft bepaald, is zijn ligging in de regio. Afghanistan ligt in het
oosten van het zogenaamde Iraans Plateau. Dit hooggelegen
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gebied strekt zich uit van de Iraans-Iraakse grens in het westen
tot de oevers van de Indus, in het huidige Pakistan, in het oos-
ten. De kern van deze hoogvlakte bestaat uit een reusachtig
woestijngebied, dat nu in het centrum en oosten van het moder-
ne Iran ligt. Daaromheen bevindt zich een kring van bergen,
zoals de Zagros langs de Iraanse grens met Irak, de Kaukasus in
het noordwesten, de Elboerz in het noorden en de bergen van
Afghanistan in het oosten.

In het noordoosten van het Iraans Plateau, en ten oosten van
de Kaspische Zee, beginnen de uitgestrekte steppen en woestij-
nen van zuidelijk Centraal-Azië. Het Plateau, en daarmee ook
Afghanistan, vormt aldus de natuurlijke landverbinding tussen
het Nabije Oosten, het Indische subcontinent en de vlakten van
Centraal-Azië. Duizenden jaren lang zijn de bergen en valleien
van Afghanistan een doorgangsgebied geweest. Vanuit het wes-
ten kwamen bijvoorbeeld de Grieken onder Alexander de Grote,
aan het eind van de vierde eeuw voor Christus, en de Arabieren
die vanaf het midden van de zevende eeuw de islam brachten.
Vanuit het oosten trokken Indiërs en anderen die vanaf het be-
gin van onze jaartelling het boeddhisme verspreidden via Af-
ghanistan naar Centraal-Azië, China en uiteindelijk naar Japan.

Volkeren uit het noorden
De meest dramatische invloeden op de bevolking van Afghani-
stan kwamen echter altijd uit het noorden. Vanuit het huidige
Kazakhstan trokken nomaden in golven door de steppen van
zuidelijk Centraal-Azië. Op zoek naar een beter bestaan mi-
greerden zij naar het zuiden en trokken door het gebied ten
oosten van de Kaspische Zee. Zo kwamen deze nomaden en an-
dere migranten bijna als vanzelf op het oostelijke deel van het
Iraans Plateau terecht. Velen van hen vonden op die manier hun
weg naar wat we nu Afghanistan noemen. Omdat het Afghaanse
land zo arm is en de vruchtbare vlakten van Pakistan en India zo
dichtbij, trokken de meesten verder, naar het zuidoosten, maar
ze lieten wel hun sporen achter, en soms enkele nazaten.

Men trok vanuit zuidelijk Centraal-Azië echter niet alleen
naar het Indische subcontinent, maar ook naar het westen van
het huidige Iran, naar Turkije en naar de vlakten van Syrië en
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Irak. De Turks sprekende dynastie van de Seldjoeken en hun
Turkmeense gevolg, die rond het jaar 1000 grote delen van Af-
ghanistan en Iran veroverden vanuit hun bolwerk rond het Aral-
meer in Centraal-Azië, trokken bijvoorbeeld op een gegeven
moment naar het westen en vestigden zich in wat we sindsdien
Turkije zijn gaan noemen.

Door al deze migraties is het mozaïek van volkeren en cultu-
ren ontstaan dat zo kenmerkend is voor Afghanistan. Het land
lijkt op een gebied waar af en toe wat plukjes mensen zijn ach-
tergelaten door hun grote broers die zelf verder trokken. Des-
kundigen onderscheiden maar liefst rond de 55 verschillende
etnische groepen, en dan praten we alleen over de grotere popu-
laties.

Kunstmatige grenzen

Er zijn andere redenen waarom veel mensen zeggen dat Af-
ghanistan eigenlijk geen echt land is. De grootste bevolkings-
groepen van Afghanistan leven niet alleen binnen de huidige
grenzen van het land, maar ook daarbuiten. De Pasjtoen bijvoor-
beeld wonen voornamelijk in het zuiden en zuidoosten van Af-
ghanistan, maar ook aan de andere kant van de grens, in Pa-
kistan. De landsgrens loopt dwars door hun woongebied en
scheidt de ongeveer 10 miljoen Pasjtoen in Afghanistan van even
zovelen in Pakistan. Verder wonen in het noorden van Afghani-
stan Turkmenen, Oezbeken en Tadjieken. Deze drie groepen
onderhouden nauwe contacten met de bewoners van de nieuwe
republieken ten noorden van Afghanistan, respectievelijk Turk-
menistan, Oezbekistan en Tadjikistan. In het westen van Afgha-
nistan wonen ook nog velen die zich qua taal en cultuur nau-
welijks onderscheiden van de bevolking van naburig Iran. Zij
worden traditioneel in Afghanistan de Farsiwan genoemd.
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Modern Afghanistan

De vraag of Afghanistan al dan niet bestaat is natuurlijk puur
academisch. Afghanistan staat duidelijk op de kaart en de recen-
te geschiedenis van het land heeft voor een gemeenschappelijk
verleden gezorgd, hoe ellendig dat ook is. En al is er geen dui-
delijke natie-staat, de eeuwenoude positie van de Afghaanse be-
volking tussen die van Centraal-Azië, Iran en het Indische sub-
continent heeft toch een aantal gemeenschappelijke culturele
aspecten opgeleverd, die worden versterkt door de specifieke
omstandigheden van het land, zoals lage productiviteit en barre
levensomstandigheden.

De recente historie van Afghanistan is uiterst tragisch, hoe-
wel er na november 2001 weer enige hoop is. In de jaren tachtig
woedde ereen burgeroorlogwaarbij de zogenaamdemoedjahe-
dien (strijders in de djihad, de Heilige Oorlog) het opnamen te-
gen een marxistisch georiënteerde regering in de hoofdstad
Kaboel en tegen een Sovjet-strijdmacht van meer dan honderd-
duizend man. Voor veel Afghanen betekende de terugtocht van
de Russen in februari 1989 een grote overwinning die, naar hun
stellige overtuiging, leidde tot het ineenstorten van de Sovjet-
Unie in 1991.

In de jaren negentig werd het land bekend door draconische
islamitische wetten, uitgevaardigd door de nieuwe Taliban-
heersers, en door een zeer winstgevend exportproduct, opium.
Volgens Amerikaanse schattingen werd Afghanistan in die tijd
de grootste exporteur van dat product. Ten slotte kwam Afgha-
nistan na 11 september 2001 in de belangstelling van de wereld
toen de Saoedische miljonair Osama bin Laden beschuldigd
werd van de aanslagen in New York en Washington. Wat volgde
was een oorlog waarbij de Verenigde Staten samen met troepen
uit andere landen en met lokale milities het opnamen tegen de
Taliban-leiders en de aanhangers van Osama bin Laden, die uit-
eindelijk in november en december 2001 werden verdreven.

Afghanistan is in de ogen van de wereld ook een land gewor-
den van vluchtelingen. De Afghaanse diaspora, die al in de jaren
zeventig was begonnen, heeft geleid tot een massale exodus van
miljoenen vluchtelingen naar Iran en Pakistan, en vandaar over
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de gehele wereld. In Nederland wonen meer dan 30 000 mensen
van Afghaanse herkomst, en dit aantal neemt snel toe. In België
wordt niet bijgehouden uit welk land de inwoners afkomstig
zijn, dus zijn hier geen gegevens beschikbaar. Het totaal aantal
Afghaanse vluchtelingen buiten Afghanistan werd in het najaar
van 2001 geschat op 3 tot 4 miljoen, op een totale bevolking van
tussen de 20 en 25 miljoen. De geschiedenis van Afghanistan en
zijn bevolking is daarom niet alleen van belang voor de Afgha-
nen zelf, maar ook voor alle landen waar Afghaanse vluchtelin-
gen hun domicilie hebben gevonden.
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Hoofdstuk 5
Knooppunt van beschavingen

Rond 150 v.Chr. verschenen er nieuwe migranten langs de
noordgrens van het huidige Afghanistan. Het waren wederom
veelal Iraans sprekende nomaden uit Centraal-Azië. De volks-
verhuizingen waren, zoals zo vaak, veroorzaakt door ontwikke-
lingen veel verder naar het noordoosten. In de derde eeuw voor
Christus hadden de Chinezen zich verenigd en begonnen zij
weer druk uit te oefenen op de nomaden langs de noordgrens
van hun land. Grote groepen mensen trokken daarop naar het
westen, en op hun beurt dreven zij andere groepen weg. Een
ware avalanche van volkeren kwam zo in beweging. De nieuw-
komers die uiteindelijk op het Iraans Plateau arriveerden brach-
ten het Graeco-Bactrische Rijk ten val. De stad Ai Khanoem werd
verlaten.

Eerste Chinese contacten

Over deze periode in de geschiedenis van Afghanistan komen we
meer te weten via het reisverhaal van Zhang Qian, een ambassa-
deur van de Chinese keizer Wu (ca. 140-87 v.Chr.). In de tweede
helft van de tweede eeuw voor Christus reisde hij vanuit China
naar het westen. Onderweg werd hij gevangengenomen en
bracht hij vele jaren door bij een van de vele stammen die zich
in die tijd over de uitgestrekte vlakten van Centraal-Azië ver-
plaatsten. Hij vertelt dat de zogenaamde Xiongnu, een volk dat
ten noorden van China woonde, zich naar het westen had ver-
plaatst en daarbij een ander volk had verdreven, de Yuezhi. De
laatsten arriveerden, volgens Zhang Qian, op een gegeven mo-
ment bij de noordoever van de Amoe Darya, en weldra breidden
zij hun macht uit tot over de rivier, in het gebied dat voorheen
onder controle stond van de Graeco-Bactriërs. De Chinese ge-
zant meldt terloops dat de Yuezhi, onderweg naar het zuiden,
nog een ander volk hadden verslagen en vóór hen op de vlucht
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gedreven, namelijk de Saiwang (‘Sai-koning’), een naam die ons
de Scythen of Saka’s in herinnering brengt.

De Parthen

De immigranten kwamen op het Plateau niet alleen in aanra-
king met de Graeco-Bactriërs, maar ook met de Parthen in Iran.
Oorspronkelijk waren de Parthen nomaden uit de woestijnen
van zuidelijk Centraal-Azië. Na hun verovering van modern
Noordoost-Iran hadden zij zich, net als de Graeco-Bactriërs,
rond het midden van de derde eeuw voor Christus losgemaakt
van het Seleucidische Rijk en tegen 140 v.Chr. hadden zij bijna
het gehele westen van het Iraans Plateau en delen van Mesopota-
mië veroverd. Maar tussen 130 en 120 v.Chr. moesten zij slag
leveren met de nieuwkomers uit het noorden. Twee Parthische
koningen verloren het leven, maar uiteindelijk slaagden de
Parthen erin de migranten te verslaan en hun rijk voor verdere
invasies te behoeden. Veel migranten vestigden zich vervolgens,
wellicht op bevel van de Parthen, in de delta van de Helmand-
rivier. Deze streek kreeg vervolgens de naam Saka-stana, ‘Land
van de Saka’s’, het huidige Seistan.

De Scythen verspreidden zich in de jaren daarop, al dan niet
daartoe aangezet door de Parthen, gestaag over de rest van Zuid-
Afghanistan en de grensgebieden langs de Pakistaanse grens, en
verder naar het oosten. Gedurende de eerste eeuwen van onze
jaartelling stond het zuiden van Pakistan, langs de benedenloop
van de Indus, al bekend als woongebied van de Scythen, en weer
later zouden Scythische leiders zelfs een koninkrijk stichten in
het westen van het moderne India. Als we zoeken naar de
vroegst mogelijke datum voor de immigratie van de ‘proto’-
Pasjtoen in het Afghaans-Pakistaanse grensgebied, dan valt die
in deze tijd.
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Tilla Tepe

Rond het begin van onze jaartelling werd Afghanistan aldus
overheerst door verschillende dynastieën van Scythische mi-
granten, hoewel een aantal van hen de Parthische koning als
leider moesten erkennen. Een schitterende collectie gouden
sieraden die aan het eind van de jaren zeventig van de vorige
eeuw werd gevonden in het noorden van Afghanistan, bij Tilla
Tepe, stamt uit deze tijd. Archeologen onderzochten zes graven
(andere waren al leeggeroofd) en daarbij vonden ze 20 000 meta-
len voorwerpen, het merendeel gemaakt van goud. Dat was nog
niet alles. Ze vonden Romeinse, Indische en Parthische munten,
Romeins glaswerk, een ivoren kam waarschijnlijk uit India en
een zilveren spiegel uit China. Tussen de Romeinse munten
troffen ze gouden aurei van keizer Tiberius aan (14-37 na Chr.),
zodat bekend is na welke datum de munten waren begraven.
De schat van Tilla Tepe geeft aan dat rond het begin van onze
jaartelling Afghanistan al het kruispunt van beschavingen was
geworden waarover zoveel is geschreven, en dat de beroemde
Zijderoute tussen de Middellandse Zee en China al in die jaren
in gebruik moet zijn geweest.

De Koesjana’s

In het midden van de eerste eeuw na Christus werden veel van
de gebieden die door de nieuwkomers waren veroverd verenigd
onder de dynastie van de Koesjana’s. Zij controleerden uiteinde-
lijk rond het jaar 150 een gebied dat zich uitstrekte van Bactria
in het noorden via de Hindoe Koesj tot diep in India. Gedurende
hun regeerperiode, tot ongeveer het midden van de derde eeuw,
kwam India in intensief contact met China. Dit was de tijd dat
het boeddhisme vanuit India via Afghanistan naar China werd
gebracht. Het was ook de tijd van de zogenaamde Gandhara-
kunst, vernoemd naar de streek rond Pesjawar, waarin kunste-
naars gebruikmaakten van veelal hellenistische motieven om
vorm te geven aan boeddhistische verhalen, en om Boeddha zelf
af te beelden.
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Een van de beroemdste Koesjana-vorsten uit de tweede eeuw
was Kanisjka. In de boeddhistische literatuur wordt hij beschre-
ven als een groot propagandist van de leer van Boeddha. Of dat
echt zo was valt te betwijfelen. De gouden munten die hij liet
slaan tonen de rol van Afghanistan als kruispunt van beschavin-
gen. Er zijn afbeeldingen van Indische, Iraanse en Griekse go-
den. Het is meer aannemelijk dat Kanisjka, als een ‘goed’ politi-
cus, zorgde dat hij op goede voet bleef met alle belangrijke stro-
mingen in zijn uitgestrekte rijk, waaronder de boeddhisten.

Tijdens zijn regeerperiode vindt er een belangrijke verande-
ring plaats in de taal die wordt gebruikt. Terwijl de munten die
hij aan het begin van zijn regeerperiode liet slaan nog Griekse
legenda dragen, net als bij zijn voorgangers, hebben zijn latere
munten en die van zijn opvolgers een opschrift in Grieks schrift,
maar in een andere taal gesteld, namelijk die van Bactria. Dat is
de eerste keer, voor zover wij weten, dat het Bactrisch, als de
Iraanse taal die in het noorden van Afghanistan werd gesproken,
werd gebruikt als schrijftaal.

Een belangrijke vondst uit de jaren dertig van de vorige eeuw
was de zogenaamde schat van Bagram. Hier, op de plaats van de
oude hoofdstad Capisa ten noorden van Kaboel, vonden Af-
ghaanse en Franse archeologen een verzameling voorwerpen die
waarschijnlijk dateren uit de tijd van de Koesjana’s en uit alle
windstreken afkomstig zijn: een bronzen beeldje van de Grieks-
Egyptische Serapis of Hercules, een beeldje van Harpocrates,
ivoren snijwerk uit India, Chinees lakwerk en een glazen vaas
van ongeveer 18 cm hoogte met de afbeelding van de beroemde
vuurtoren van Alexandrië, één van de zeven wereldwonderen.
Helaas zijn al deze voorwerpen in recente jaren uit het Museum
van Kaboel geroofd.

Sakastan

In de tijd van de Koesjana’s was Afghanistan in tweeën gedeeld:
de Koesjana’s domineerden het noorden en oosten, terwijl de
Parthen vanuit het huidige Iran veelal de controle hielden over
het zuiden (met inbegrip van Kandahar) en het westen (Herat)
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van Afghanistan. Die laatste gebieden werden voor een groot
gedeelte bestuurd door afstammelingen van de Scythische im-
migranten uit de eerste eeuw voor Christus. De naam Sakastan
werd voor dit hele gebied gebruikt. Kandahar en Herat werden
belangrijke grenssteden tussen het Parthische Rijk en dat van de
Koesjana’s.

Afghanistan tussen noord en west

In het begin van de derde eeuw werden de Parthen ten val ge-
bracht door een van hun vazallen uit het zuidwesten van het
Plateau. Dat was Ardasjir, die als nazaat van Sassan de stichter
werd van de beroemde dynastie van de Sassanieden. Hiermee
verschoof het politieke zwaartepunt van Iran weer van het noor-
den, waar de Parthen oorspronkelijk vandaan kwamen, naar
het zuidwesten, waar de Sassanieden hun centrum hadden. Al
snel, rond 250, werd bijna geheel Afghanistan onder controle
van de nieuwe dynastie gebracht. Dit betekende het einde van
deKoesjana’s, hoewelnetalstijdenshetPerzisch-Achaemenidi-
sche Rijk veel van de bestaande lokale verhoudingen bewaard
bleven.

De nieuwe Sassanidische gouverneurs in Bactra sloegen
munten in de traditie van de Koesjana’s en in het zuiden bleven
Scythische notabelen een belangrijke rol spelen. De naam Saka-
stan was nog steeds belangrijk en de Sassanidische gouverneur
van het zuidoosten van het rijk droeg de titel koning van de
Saka’s.Zijn ambtsgebiedstrekte zichuitvan Zuidwest-Afghani-
stan tot de oevers van de Indus in het huidige Pakistan.

De Hunnen

In de tweede helft van de vierde eeuw kwamen nieuwe groepen
nomaden uit het noorden. Ditmaal waren het de Hunnen, die
vanuit Centraal-Azië in beweging waren gekomen. Sommigen
van hen trokken niet naar het zuiden maar naar het westen, en
onder Attila slaagden zij er een eeuw later bijna in het Romeinse
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Rijk te veroveren, totdat zij in 451 ternauwernood op de Catalau-
nische Velden in Frankrijk werden verslagen.

Degenen die naar het zuiden trokken stonden bekend als de
Chionieten. Zij veroverden delen van Noord-Afghanistan en al
snel trokken zij verder over de Hindoe Koesj naar de Kaboel-
vallei en het noordwesten van het Indische subcontinent. Het
westen en zuiden van Afghanistan bleven in Sassanidische han-
den. De Chionieten hadden vooral onder hun leider, Kidara,
duidelijk meer aandacht voor India dan voor het Iraanse westen.
Wat dat aangaat traden ze in de voetsporen van de Koesjana’s,
die ook een rijk hadden nagestreefd dat was opgebouwd aan
beide zijden van de Hindoe Koesj. India was klaarblijkelijk veel
aantrekkelijker, en vooral rijker, dan Iran. In de Indische ge-
schriften vinden we vervolgens veel verwijzingen naar de Hun-
nen en naar de lange strijd die de Indische vorsten moesten
voeren tegen deze nieuwe golf barbaren uit het noordwesten.

De migraties van de Hunnen weerspiegelen een grote veran-
dering op de steppen van Centraal-Azië, namelijk de opkomst
van Altaïsch sprekende volkeren (met Turkse en Mongoolse
talen, en waarschijnlijk ook de talen van de Hunnen) en de neer-
gang van de Iraans sprekende volkeren, die hier vanaf het twee-
de millennium voor Christus hadden gedomineerd. Vanaf deze
tijd zijn het daarom niet langer Iraans sprekende migranten die
naar het Iraans Plateau trekken, maar nieuwkomers die een
Altaïsche taal spreken.

De Hephthalieten

De komst van de Chionieten bleek de voorbode van meer inva-
sies. Rond 450 werden zij gevolgd door de Hephthalieten, die
zich net als hun voorgangers vestigden in het noorden van Af-
ghanistan en weldra over de Hindoe Koesj trokken. De
Hephthalieten, die door klassieke auteurs ook als Hunnen wor-
den omschreven, zouden in de latere geschiedenis van Afghani-
stan een belangrijke rol spelen. Bijna een eeuw lang voerden zij
oorlog met de Sassanieden. Het strijdtoneel was het westen van
wat nu Afghanistan is. Jarenlang waren de Sassanieden verplicht
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om de Hephthalieten schatting te betalen en menig Sassanidisch
vorst bracht lange jaren bij hen door in gevangenschap. De
grens tussen beide rijken lag in de buurt van Herat en de moder-
ne Noordoost-Iraansestad Masjhad.Waarschijnlijk was Kanda-
har de meeste tijd in handen van de Iraanse Sassanieden, maar
de Hephthalieten beheersten, net als de Chionieten en de Koe-
sjana’s voor hen, de passen van de Hindoe Koesj.

De komst van de Turken

De positie van de Hephthalieten in Afghanistan werd drastisch
aangetast toen zij rond 550 vanuit het noorden werden aange-
vallen door een ander Centraal-Aziatisch volk, de Turken. Ook
de Sassanieden besloten op dat moment om aan te vallen, vanuit
het zuiden, en gezamenlijk wisten de Sassanieden en Turken de
Hephthalieten te verslaan. De Amoe Darya werd de grensrivier
tussen het rijk van de Turken en dat van de Sassanieden. De
Hephthalieten waren echter niet zo gemakkelijk te bedwingen.
Een guerrillaoorlog volgde, waarbij lokale Hephthalitische
leiders het in steeds wisselende allianties opnamen tegen de
Sassanieden of de Turken. Een echte beslissing kwam er niet,
hoewel de Turken steeds machtiger werden en het noorden van
Afghanistan gingen beheersen. Het zou trouwens niet lang
meer duren voordat er een andere macht op het toneel ver-
scheen: de Arabieren.

Een reiziger uit China

Aan de vooravond van de Arabische veroveringen kwam de Chi-
nese pelgrim Xuanzang naar Afghanistan. Hij vertrok in het jaar
629 uit het westen van China en reisde via de Hindoe Koesj naar
India. Zestien jaar later keerde hij langs dezelfde route terug.
Chinese bronnen beschrijven zijn levensloop en avonturen.
Deze beschrijvingen vormen een fascinerende bron voor de
studie van het dagelijks leven in Afghanistan en het Indische
subcontinent in het begin van de zevende eeuw.
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Xuanzang vertelt over het land Tokharistan, dat zich langs
beide oevers van de Amoe Darya uitstrekte en was vernoemd
naar de Tokhariërs die zich hier, volgens klassieke bronnen, in
de tweede en eerste eeuw voor Christus hadden gevestigd, maar
nadien klaarblijkelijk plaats hadden moeten maken voor de
Koesjana’s, Chionieten en de Hephthalieten. De Chinese pel-
grim vertelt dat Tokharistan in vele koninkrijkjes was verdeeld
die allemaal afhankelijk waren van de Turken. Blijkbaar is dit
een verwijzing naar Hephthalitische gebieden die onder contro-
le van de Turken waren komen te staan. Hij vertelt ook over
Balkh en de vele boeddhistische monumenten die hij daar zag.
We horen over Bamiyan en de twee reusachtige Boeddha-beel-
den die eeuwen later, in maart 2001, door de Taliban zouden
worden opgeblazen. Xuanzang rapporteert verder over de stad
Capisa en over de boeddhistische monumenten bij Hadda, ten
zuiden van Djalalabad, waarvan de ruïnes nog te bezichtigen
zijn.

De Chinese reiziger informeert ons dat de koning van Capisa
bijna al het gebied tussen de Hindoe Koesj en de Indus contro-
leert. We weten niet wat zijn afkomst was, maar waarschijnlijk
behoorde hij tot het volk van de Chionieten of Hephthalieten
die dat gebied in de eeuwen daarvoor hadden veroverd. De Tur-
ken hadden echter niet alleen grote invloed ten noorden van de
bergen, waar zij blijkbaar heer en meester waren geworden,
maar ook ten zuiden van de Hindoe Koesj, want Xuanzang ver-
telt ons dat een bepaald gebied nabij Capisa geregeerd werd
door een Turk. De Turkse invloed ten zuiden van de Hindoe
Koesj was duidelijk aan het groeien. Wat het boeddhisme be-
treft, daarover vertelt de pelgrim dat het bijna overal in verval
was geraakt en dat veel monumenten waren vernield.
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De Grote Boeddha van Bamiyan
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