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vi inte så mycket av våra nuvarande 
vänner som är starka försvarare av 
ett lagligt förankrat styrelseskick med 
civila fri- och rättigheter. De var då i 
samspråk med våra fiender i regionen. 
Så fort förhållandena förändrades, 
ändrades också deras attityd och efter 
åratal av ignorans ställde de sig på vår 
sida. 

Politisk flexibilitet ett krav
Vi bör utrustas med ett maximum av 
politisk flexibilitet samt förmågan att 
förändras. Vi bör utvidga och stärka 
våra begränsade och svaga diplomatis-
ka relationer. Världen har utvecklats 
så mycket att det har blivit omöjligt att 
hålla fast vid gamla former och attity-
der. Vi bör knyta an till våra mödrars 
och fäders land med uthållighet och 
fasthet för att kunna stå emot politiska 
jordbävningar och vi bör ha den nöd-
vändiga politiska flexibiliteten.
 Vi bör också hålla i minnet att den 
relativa stabiliteten i den nuvarande 
situationen är följden av ett krisläge!
 Med tanke på omständigheterna 
oroas vi av möjligheten att en föränd-
ring i de nationella eller internationella 

maktrelationerna kan få en ny kris att 
blossa upp. Finns det en risk att våra 
nuvarande vänner förvandlas till mor-
gondagens fiender? Kanske, kanske 
inte. Vi bör under alla omständigheter 
lämna detta sårbara och bräckliga till-
stånd bakom oss och lägga grunden till 
en stat som är resistent mot alla typer 
av faror. 
 Graden av de politiska systemens 
legitimitet bestäms av de vanliga med-
borgarnas tilltro till dem. Den stora 
uppslutningen och deltagandet vid 
valet av statschef visar att det inte är 
likgiltigt för vårt förhoppningsfulla, 
tappra och rättviseälskande folk om 
de styrs av reformistiska eller reaktio-
nära krafter. De uttryckte också sin 
stora uppskattning av möjligheten till 
social utveckling. Våra intellektuella 
bör förstå vikten av denna historiska 
chans och inte göra den blivande na-
tionen besviken.

* Akram Osman kommer från Herat i västra Afghanistan. 

1964 belönades han med Rahman Babas litteraturpris. 

1971 blev han direktör för Konst & litteratur i kultur- och 

informationsministeriet. Akram Osman bor i dag i Jönkö-

ping och är ordförande i Afghanska Pennklubben. 

Afghanistan har fått en ny natio-
nalsång. Den afghanske författaren 
och poeten, Habibullah Rafi är 
mannen bakom textraderna, även 
om hans version innefattar en vers 
från den förra nationalsången. 

T E X T :  M A R K U S  H Å K A N S S O N

Det var i somras som inrikesministe-
riet utlyste en tävling där afghanska 
författare och poeter uppmanades att 
lämna in sina bidrag till den nya natio-
nalsången. Ett hundratal bidrag kom 
in och av dessa utsågs alltså Rafis text-
rader att vara allra mest passande. 
 Men den tidigare nationalsången 
är i och med detta inte lagd till hand-
lingarna. Den första versen återfinns 
oförändrad i Rafis version. Det skri-
ver nättidningen Pak Tribune. Den 
afghanska konstitutionen säger att na-
tionalsången i officiella sammanhang 
ska sjungas på pashto. Ett krav var 
också att alla de största etniska folk-
grupperna skulle nämnas vid namn.
 Flertalet poeter tyckte att dessa 
uppställda krav kvävde deras kreativi-
tet, men Rafi håller inte med.
 – En nationalsång är en politisk 
rytm och politisk poesi kan inte vara 
alltför fantasifull, säger han i ett utta-
lande. 

Afghanistans nationalsång

So long as there is the earth and the 
sky, So long as the world endures, 
So long as there is life in the world, 
So long as a single Afghan breathes, 
There will be this Afghanistan.

Whether we are Hazara or Baluch, 
Pashai or Nuristani, Uzbek or Turk-
men, Pashtun or Tajik, Whatever 
ethnicity we are from, We are all Af-
ghans. And children of one homeland.

Our chant is freedom, peace and 
reconstruction, development, and 
progress toward success. This is our 
sacred call – God is Great! God is 
Great!

Världens yngsta 
nationalsång

Valaffisch för Afghanistans president Hamid Karzai. Trots alla diskussioner 
om bristande legitimitet, välkomnades valet av statschef av de allra flesta. 
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