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Valet av statschef i Afghanistan 
var överraskande och häpnads-
väckande för både fiender och 
vänner, försvarare och motstånda-
re. Trots de problem som hotade 
valets legitimitet och skapade osä-
kerhet omkring dess praktiska ge-
nomförande välkomnades det och 
godtogs av majoriteten av befolk-
ningen. Därigenom visade folket 
vaksamheten av sitt samvete. 

T E X T :  A K R A M  O S M A N *
Ö V E R S Ä T T N I N G :  M A I W A N D  O S M A N

Vi menar inte alls att detta val var helt 
oklanderligt eller saknade tecken på 
fusk. Utan tvekan kan förekomsten av 
sådana brister i ett krigsdrabbat, stam-
baserat jordbrukssamhälle till och med 
ses som naturlig. Förtjänsten av denna 
händelse ligger på ett annat plan. 
 Det är allmänt känt att vår politis-
ka och sociala historia i huvudsak har 
präglats av ett maktfullkomligt, upp-
ifrån styrt samhällsskick där utnäm-
ningar och avsättningar genomförts, 
förbud och befallningar utfärdats utan 
att majoritetens önskningar eller åsik-
ter efterfrågats. När ledare har utsetts 
har den grupp som för tillfället haft 
makten dessutom ofta gynnat sin egen 
släkt. 
 Vi kan inte minnas någon tid när 
man vågat anmärka på makthavarna 
och ifrågasätta det ärftliga, verti-
kala systemet vid tillsättandet av en 
statschef. Det som existerade i vår 
politiska tradition som referens till 
folkets vilja var ett hopsamlande av 

olika stamhövdingar och inflytelserika 
äldre. Det vanliga folkets röster och 
åsikter hade inte den minsta betydelse 
vid dessa möten och besluten fattades 
utan hänsyn till majoritetens vilja och 
krav. Vi har inte haft något i våra kon-
stitutionella lagar eller i vår grundlag 
som vi skulle kunna kalla en princip 
för referens till folkets vilja och som 
skulle utgöra en form av demokrati.
Demokrati är en form av dialog mel-
lan makthavare och medborgare. Ett 
sådant åsiktsbyte får i första hand röt-
ter i seden och befästs därefter i lagen. 
Men det som vi har haft är befallning-
ar och påbud som verkställts med våld 
och hot. 

Ett utmärkt tillfälle
När vi nu, tack vare internationella 
förhållanden, har fått ett utmärkt till-
fälle att dra nytta av den uppkomna si-
tuationen, bör vi tillskriva den reform- 
och demokrativänliga befolkningen 
den största förtjänsten. Författaren till 
dessa rader har inte för avsikt att ge en 
illusion av att nuvarande förhållanden 
är tillfredsställande eller utan risker 
eller att vi blint ska godkänna det rå-
dande tillståndet. Vi bör istället alltid 
vara beredda på omdaningar i syfte att 
stärka och utveckla folkets suveräni-
tet. Som någon har sagt: ”Vi har inga 
permanenta vänner eller fiender, men 
vi har alltid permanenta intressen.”
 Dessa ”permanenta intressen” bör 
ange riktningen för vår utrikespolitik.
När, till för ett tag sedan, de interna-
tionella relationernas hjul snurrade 
på ett annat sätt uppmärksammades 

Överraskande 
att det gick som 
det gick ...!

Afghanistan har haft 
en man i rymden 
Visste du att Afghanistan haft en man 
i rymden? Abdul Ahad Mohmand, 46, 
tjänstgjorde 1988 som kosmonaut på 
den sovjetiska rymdstationen Mir. 
 Efter att ha examinerats från Ka-
buls Polytekniska institut började Moh-
mand som pilot i det afghanska flygvap-
net. Hans främsta arbetsuppgift på Mir 
var att undersöka hur kroppen påver-
kas av tyngdlöshet. ”... the first pictures 
beamed by Soviet television of an Af-
ghan orbiting the earth while reading 
passages from the Quran”, skrev Time 
Magazine. I besättningen ingick, för-
utom Mohmand, också ryssarna Vla-
dimir Lyakhov och Dr. Valery Polya-
kov.                                                       www.afghanpeace.ca 

Kvinnornas röst gör 
sig allt mer hörd
Den Kabulbaserade radiostationen 
”The Voice of the Afghan Women” 
har nu utökat sina sändningar att även 
innefatta de fem närmast belägna pro-
vinserna. Det uppger FNs nyhetstjänst 
Irin (Integrated Regional Information 
Networks).
 – Vårt arbete är väldigt viktigt och 
vår främsta uppgift är att arbeta mot 
våld mot kvinnor, analfabetism, skils-
mässor och hedersmord, säger Najiba 
Maram, vice vd på radiostationen. 
 Totalt arbetar elva kvinnor på sta-
tionen, som gjorde sin första sänding i 
mars 2003. I dag sänder stationen elva 
timmar dagligen.           www.irinnews.org  

Afghanistan från rymden. Det mörka partiet 
i mitten av bilden är floden Logar. Kabuls 
utkanter skymtar uppe till höger.
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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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