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I ett land där despotism och våld varit utbrett är etablerandet av ett minimum 
av säkerhet och stabilitet för folket en stor lycka. Under alla krigsåren mot 
utländska och inhemska fiender är det främst civilbefolkningen som blev li-
dande. 
 
Makthavarna på olika håll skaffade sig materiellt välstånd och politiskt infly-
tande med hjälp av vapnens och pengarnas makt. De lämnade katastrofer, osä-
kerhet och svält som present till den civila befolkningen som inte hade det 
minsta att göra med krigföringen. 
 
Efter 11:e september 2001 intresserade sig de stora ekonomiska och militära 
makterna med USA i spetsen för Afghanistans problematik. Många exilafgha-
ner, som valt att bida sin tid i utlandet och som många gånger valt att inta en 
försiktig närmast passiv hållning i förhållande till situationen i Afghanistan 
före 11 september, såg plötsligt en möjlighet att erhålla ett levebröd och bli 
inflytelserika män i staten genom att inträda i rollen som aktiva sakkunniga 
”experter”.  
 
En annan viktig grupp, som reaktiverades efter 11 september och som idag 
utgör landets mäktigaste sfär, är krigsherrarna. Deras enda intresse är egenin-
tresset och en närmast omättlig aptit efter makten. Var och en av dem bär i 
praktiken på ”kungaambitioner” och de deklarerar att landet tillhör dem och 
endast dem som har deltagit i det heliga kriget. 
 
Såväl de självutnämnda experterna som krigsherrarna med sina 
”kungaambitioner” önskar var för sig dominera makten i Afghanistan. Den 
afghanska civilbefolkningen som burit den tyngsta bördan under 25 års krig är 
tyvärr fortsatt marginaliserade i förhållande till bägge dessa gruppers medve-
tanden och maktambitioner.  
 
Kalkylerande omvärld 
 
Idag har Afghanistan i praktiken delats upp som krigsbyte mellan de olika 
krigsherrarna. Invånarna i krigsherrarnas olika maktzoner får genom en hän-
synslös utplundring betala för de kostnader som dessa lyxliv och styre medför. 
Omfattningen av denna utplundring (skatter och avgifter) överträffar allt be-
folkningen tidigare varit utsatt för. 
 
Det är värt att nämna att omvärldens engagemang för Afghanistan inte enbart 
baseras på moraliska skäl och medkänsla. Berörda länder kommer aldrig att 
spilla sina soldaters blod och sina pengar utan att först ha gjort en noggrann 
kalkyl av sina vinster och förluster.  
 
Det finns de som i dag slår sig kärleksfullt i bröstet och påstår sig vara våra 
vänner. Det är samma aktörer som efter PDPA-regimens (Folkets Demokratis-
ka Parti) sammanbrott 1992 lämnade oss åt tio år av fundamentalismens och 
de interna konflikternas häxkittel. Detta ointresse fortsatte fram till dess att de 
extremismens lågor, som de hade antänt för våra hem, nådde dem själva. 

 
 

Tillämpa den nya författningen 
 

Av Dr. Akram Osman 
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- Trots alla hinder under Loya Jirga fick vi en normal kon-
stitution, säger Qudos Qateh, chef för den Svenska Afgha-
nistankommitténs handikapprogram i Mazar-e Sherif, som 
var delegat vid den nyligen avhållna konstitutionella Loja 
Jirgan (rådsförsamlingen) i Afghanistans huvudstad Kabul. 
 
Rådsmötet, som pågick från den 18 december till 4 januari 
blev stormigt. Det förekom röststrejk, hårda ord och flera 
dagars ajournering tills församlingen tillslut kunde enas 
om konstitutionen. 
 
Men det finns fortfarande problem. Det räcker inte bara 
med en konstitution för att få ett land att fungera. 
 
- Det viktiga är att konstitutionen efterlevs. Om konstitu-
tionen går att praktisera kommer den att ge oss demokrati 
och lika rättigheter för de etniska grupperna och mellan 
män och kvinnor. För att klara det måste det finnas ett or-
gan så som ”den oberoende kommissionen för övervak-
ning och implementering av konstitutionen”, som kan för-
svara den och kontrollera att den följs. Vi vanliga männi-
skor har inte makt att göra det, säger Qateh. 
 
Hur det skall gå med den saken är svårt att säga. Motsätt-
ningarna om hur landet skall skötas är stora och det finns 
mäktiga krafter som vill utöva sitt inflytande på olika sätt. 
Hela förfarandet under rådsmötet visar på problemen, men 
också på att det går att komma överens utan våldshand-
lingar trots att Afghanistan har 25 år av olika slags krig 
bakom sig. 
 
Det var inte bara själva konstitutionen som var problema-
tisk. Det förekom även motsättningar om själva procedu-
ren för hur arbetet skulle gå till. När Jirgan skulle börja 
fick delegaterna en redan fastslagen dagordning, vilket inte 
accepterades. 
 
- Den skulle först ha lagts fram för oss för godkännande. 
Det är det demokratisk sättet, säger Qateh. 
 
För att de arbetsgrupper som tillsattes inte skulle utsättas 
för påtryckningar under arbetets gång ställdes det ut vak-
ter. De hindrade folk med makt och inflytande att kunna 
komma in och ”störa” delegaterna i deras arbete. En indi-
kation på att det förmodligen även i framtiden behövs 
skyddsmekanismer för att den demokratiska processen 
skall överleva. 

Röststrejk 
 
Sedan uppstod stora problem när 32 ändringsförslag 
skulle till omröstning. Dag efter dag gick. Förslagen 
som det skulle röstas om lades bara fram några i taget. 
 
- Det är möjligt att de grupperingar som hela tiden för-
sökte förstöra processen kanske ville att vi skulle miss-
lyckas.  
 
Misstanken är inte obefogad. Mäktiga krafter i landet, 
såväl regionala ledare och ledare med centrala positio-
ner riskerar att förlora sin makt och illegala inkomster 
om en verklig demokrati med mänskliga rättigheter och 
lag och ordning etableras i landet. 
 
Till slut blev missnöjet så stort bland många av delega-
terna när inte alla förslag gick till omröstning att hela 
processen gick i stå. Det blev röststrejk. Mötesordföran-
den och hans vice ordföranden anklagades för att ha 
skrivit om delar av konstitutionen och för att ignorera 
föreslagna ändringar. 
 
- Vi var 270 delegater från 21 provinser som vägrade 
rösta, berättar Qateh som var en av dem som röstvägra-
de. 
 
Efter flera dagars uppehåll lades ett slutgiltigt förslag 
fram för omröstning. 
 
- Tillslut hade alla punkter vi ville ändra på gått igenom, 
så som att både dari och pashtu skulle godkännas som 

 
Intervju med Loya Jirga-delegat: 
 

Om vi kan praktisera konstitutionen ger den demokrati 

 
 Av Börje Almqvist 
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nationella språk och att det skall finnas två kamrar i parlamentet. Då reste vi 
oss alla och sa att vi godkände vi den föreslagna konstitutionen. 
 
I konstitutionen erkänns nio språk, varav två är nationella språk. Sex av språ-
ken är officiella i de områden där de talas. 
 
Men det var inte bara språkfrågan och om det skulle vara en- eller tvåkam-
marsparlament som var svåra att lösa. 
 
- En gällde om presidenten och ministrarna skulle få ha dubbla medborgar-
skap. Om de bryter mot lagen och befinner sig utomlands är det oklart vilket 
lands lag som gäller dem om de har dubbelt medborgarskap. En annan gällde 
ministrarnas professionella kompetens. En tredje om den högre utbildningen 
skulle vara gratis eller inte. Många människor är fattiga och har inte råd att 
betala för sina barns utbildning. Tidigare har högre utbildning alltid varit gra-
tis, säger Qateh. 
 
Det slutade med enkelt medborgarskap, universitetsexamen för ministrar och 
gratis universitetsutbildning. 
 
En annan fråga som fick stor uppmärksamhet var om det skulle stå att ”det 
afghanska folket, både män och kvinnor, har lika rättigheter”, eller om det 
bara skulle stå ”det afghanska folket har lika rättigheter”. 
 
- Anledningen till att både män och kvinnor nämns är att enligt islamsk lag 
ärver en kvinna bara hälften mot sina bröder. Det grundar sig i att det är man-
nen som har det ekonomiska ansvaret för familjen. Om inte män och kvinnor 
nämns specifikt så skulle det av vissa kunna tolkas att kvinnor bara har hälften 
så mycket rättigheter som män, förklarar Qateh. 
 
Det fastslås också att minst två kvinnor per provins (den finns 32 provinser) 
måste väljas i valen till parlamentet. Parlamentet kommer att ha minst 25,6 
procent kvinnor, vilket är mer än i många västerländska demokratier. I ur-
sprungsförslaget till konstitutionen stod det bara minst en kvinna per provins.  
 
Påtryckningar och hot från krigsherrar 
 
Människorättsorganisationen Human Rights Watch, som bevakade Loya Jir-
ga, fick in klagomål om röstköp både före och under jirgan. Organisationen 
säger sig ha dokumenterat flera fall av dödshot och korruption och en generell 
atmosfär av påtryckningar vid röstnings platserna.  
 
En av dem som hotades till livet var den kvinnliga delegaten Malalai Joya 
som den första dagen anklagade ett antal närvarande gamla krigsherrar för att 
vara krigsförbrytare. Hon sa att de borde ställas inför rätta och skickas till den 
internationella domstolen. Det resulterade i att det restes röster för att hon 
skulle utestängas från jirgan. 
 
- Det var bara cirka 20-25 personer som vände sig emot henne. Resten stödde 
henne, säger Qateh. 
 
Trots det var hotet så pass allvarligt att hon ställdes under FNs beskydd. 
 
”Så fort Loya Jirga startade klagade oberoende delegater på att krigsherrar, 
fraktionsledare och ministrar utövade påtryckningar och även mutade delega-
ter”, skriver organisationen i ett uttalande. 

- Till och med småfolk som jag blev 
erbjudna höga poster för att rösta som 
somliga ville. Det förekom bland annat 
påtryckningar och hot, men det var få 
som ändrade sig. 
 
- Så fort det kom upp frågor fick vi 
inga svar och Loya Jirga ordföranden 
ville bara att vi skulle rösta om det 
istället, säger Qateh. 
 
Även Human Rights Watch anser att 
många frågor inte diskuterades på ett 
meningsfullt sätt.  
Många av de verkliga diskussionerna 
skedde bakom stängda dörrar mellan 
president Karzai och diverse fraktions-
representanter. Enligt organisationen 
träffade amerikanska representanter 
vissa fraktionsledare så som krigsher-
rarna General Rashid Dostum och Ab-
dul Rasul Sayyaf för att förhandla fram 
stöd för president Karzais konstitu-
tionsförslag. 
 
Organisationen skriver i ett uttalande 
att ”atmosfären av fruktan och korrup-
tion vid konventet, samt ansträngning-
ar från amerikanska tjänstemän och 
Karzairegeringen att säkra blockröster 
från fraktionsledare påverkade hur 
grovt en del frågor debatterades. Hela 
processen kastar tvivel på valen som 
kommer senare i år”. 
 
Men enligt Qateh så var valen till den-
na jirga en förbättring i jämförelse med 
den förra vad gäller valen av delegater. 
Qateh är i stort sett nöjd. 
 
- I de fem norra provinserna valdes 
oberoende delegater i fria och rättvisa 
val. Det var inte som under den tidiga-
re jirgan när det valdes delegater för att 
välja president. 
 
  

Omslagsbild av Farouq Fareid 
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BALKH – STÄDERNAS MODER 

 
 Av Börje Almqvist 

På den turkestanska slätten i norra Afghanistan ligger lämningarna av den 
gamla staden Balkh, även kallat städernas moder. Av den gamla staden åter-
står bara delar av den gamla ringmuren och ett fåtal byggnader och byggnads-
rester. 
 
Bosättningar har funnits i Balkh i 4 500 år och minnena av stadens kulturella 
glans har i stort sett försvunnit i historiens dunkel. 
 
 Vad som inte fallit i glömska är en av stadens döttrar- den afghanska kärleks-
poesins och tragedidiktens moder Rabia Balkhi, som dog för över tusen år 
sedan. Hennes oansenliga grav är en vallfärdsplats, strax bredvid helgedomen 
Khwaja Abu Nasr Parsa. 
 
Den unga Rabia Balkhi dog för sin kärleks skull. En kärlek hon vägrade över-
ge och därför fick plikta med sitt liv. Enligt historien förblödde Rabia med 
uppskurna vener i en fängelsehåla. Hon hade dömts att dö för sin 
”otillbörliga” kärlek till en slav. Istället för att döda hennes förbjudna kärlek 
förevigades den genom hennes tragiska död och den kärleksdikt som den dö-
ende Rabia skrev med sitt eget blod.  
 
Vallfartsort för unga kvinnor 
 
Rabia Balkhi kan stå som en symbol för den sedan länge försvunna medeltida 
staden Balkh och andra platser som förstörts under historiens lopp på histori-
ens korsväg så som Afghanistan ofta har kallats. Det som enskilda människor 
och erövrare försökt förgöra lever kvar av sin egen kraft efter förstörelsen. 
Rabia Balkhis kärlek som skulle få sin ände när hon berövades livet på slutet 
av 900-talet har genom hennes dikt blivit evig. Hennes tragedi upprepas än 
idag, även om offren inte lämnar kända kärleksdikter efter sig. I poesins värld 
har Rabia istället för att försvinna i glömska blivit känd som den första kvin-
nan efter islams intåg i regionen som skrev poesi på persiska. 
 
Samma sak är det med Balkh. Trots förstörelse lever staden liksom Rabia kvar 
i människors medvetande. 
 
Rabia Balkhis grav är en vallfartsort för unga kvinnor med kärleksbekymmer 
som söker råd och hjälp från den som under sin egen livstid inte kunde finna 
råd på sina egna problem. För att Rabia inte skall glömma deras bekymmer 
knyter de unga kvinnorna fast ett tygband i kryptan.  
 
Staden Balkh ligger bara en halvtimmes bilresa väster om storstaden Mazar-e 
Sherif och är en självklarhet för besökare i norr. Det första besökaren ser efter 
att ha svängt av från huvudvägen på slätten är det som finns kvar av ringmu-
ren. Längs huvudvägen ligger resterna av de senaste maktkamperna i regio-
nen, stridsvagnsvrak. Muren och befästningstornen är nötta av tidens tand. De 
är vittrade, men tillräckligt finns kvar för att vittna om att här en gång måste 
ha legat något som de härskande lagt ned stor möda på att skydda.  
 Efter ringmuren är vägen kantad med små basarstånd precis som i vilken af-
ghansk småstad som helst, men efter en kort stund avslöjas vad ringmuren 

bland annat varit satt att skydda. Hel-
gedomen Khwaja Abu Nasr Parsa, som 
restes efter den berömda teologen She-
ikh Mohammed Parsa som var verk-
sam i Timuridernas huvudstad Herat 
och som dog i Balkh år 1460. 
 
Här levde Zarathustra 
 
Balkhs kända historia börjar omkring 
år 2 500 f.kr i samband med den ariska 
folkvandringen, i och med att ariernas 
ledare Yama ledde en grupp av sitt 
folk över floden Oxus, nuvarande Amu 
Darya. De ariska boskapsskötarna slog 
sig ned på de bördiga betesmarkerna 
runt Balkh.  
 
En del av Yamas folk fortsatte till Indi-
en. Andra begav sig till Persien. 
Många blev kvar och odlade jorden 
och byggde städer. Bland annat det 
ursprungliga Balkh, som i de klassiska 
skrifterna kallas Bactra. Staden förblev 
en av de betydelsefulla städerna i Tur-
kestan fram till 1800-talet. Staden blev 
rik, men dess välstånd lockade till sig 
plundrande bergsstammar och invade-
rande turkiska stammar från den andra 
sidan Oxus.  
 
Någon gång mellan år 1 000 och 600 
f.Kr. levde den förste av flera berömda 
män och kvinnor som bott i Balkh un-
der längre eller kortare tid, Zarathustra. 
Om han föddes i Balkh är oklart. Hans 
doktriner blev statsreligion i det Acha-
menidiska (550-330 f.Kr.) och Sassani-
diska (226-642 e.kr) Persien och prak-
tiseras än idag av parserna. 
 Nästa berömda person i Balkhs histo-
ria är Alexander den Store, som gjorde 
Balkh till sin bas 329-327 efter att ha 
krossat det persiska väldet. Där gifte 
sig Alexander den Store med Roxana, 



 

6 

FARDA 28                                                                               AFGHANSKA PENNKLUBBEN 

dotter till en bactrisk storman, som enligt Alexanders soldater var den näst 
vackraste kvinnan i hela Asien. 
 
Några år efter Alexander den Stores död, grundade ledare i området den Gre-
co-Bakrtriska dynastien, under vars epok en helt ny konst med hellenskt ur-
sprung utvecklades och spreds i Centralasien. Det Greco-Baktriska riket för-
svann när Kushanerna erövrade området år 128 f.Kr och var under Kushaner-
nas styre i över 300 år.  
 
Buddistiskt centrum 
 
Det var då ringmuren byggdes för att skydda staden mot plundrare. Balkh 
hade blivit en transitpunkt för handeln mellan Indien, Kina och Rom. Men det 
Kushanska imperiet innebar inte bara ett uppsving för den asiatiska handeln. 
Den Kushanska kejsaren Kanishka, som levde på mitten av 100 f.Kr, blev 
buddismens beskyddare och Balkh blev med sina tempel, kloster och religiösa 
världshus ett buddistiskt centrum i Centralasien. Under många århundraden 
vallfärdade buddistiska pilgrimer till Balkh. På 200-talet rapporterade den 
kinesiske resanden Hsuen-tsung att det fanns 100 kloster i staden. 
 
Araberna erövrade Balkh år 645 och blev så imponerade av stadens storsla-
genhet att de döpte den till ”Städernas Moder”. 
 
Efter islams intåg i regionen fortsatte byggandet i Balkh och staden fick 2 fre-
dagsmoskéer. Den största i stadens centrum imponerade så på den arabiske 
resanden Ibn Battuta, som besökte Balkh att han beskrev den som en av de 
största och vackraste i världen.  
 
På 900-talet ingick Balkh i det Ghaznavidiska imperiet och sultanerna i Ghaz-
ni lät bygga nya palats, trädgårdar och basarer i staden, som förblev ett intel-
lektuellt och spirituellt centrum i Asien. 
 
Djingis Khan – den stora katastrofen 
 
En av dess kända söner är Mawlana Jalaluddin Balkhi, i väst kallad Rumi, 
som föddes i Balkh år 1207. Han blev den troligtvis mest framträdande sufis-
ka poeten under alla tider  
 
Balkh fick blomstra fram till år 1220 då den stora katastrofen drabbade staden. 
Då korsade Djingis Khans trupper Oxus och i spetsen för en ryttararmé omfat-
tande 10 000 ryttare red han in i staden. Det blev slutet både för staden och 

dess invånare den gången.      
 
Trots att staden underkastade sig den 
mongoliska överhögheten fördes in-
vånarna ut på slätten och föstes ihop i 
grupper om 100 och 1 000 personer, 
som högs ihjäl med svärd.  
 
I början av 1400-talet fick staden 
återigen ett uppsving efter att Timur 
Lenk erövrat regionen. Hans son, 
som återuppbyggde den av fadern 
förstörda staden Herat började även 
återskapa Balkh, som fick en ny re-
nässans under timuriderna. 
 
Timuridernas välde norra Afghani-
stan upphörde när en av Djingis 
Khans ättlingar, Uzbak, och hans 
folk, som sedermera blev uzbekerna, 
lade under sig regionen. Än idag är 
det en uzbekisk dominans både i 
Balkh med omgivningar och i stora 
delar av övriga norra och nordvästra 
Afghanistan.  
 
1759, tolv år efter det att Ahmad 
Shah Durrani hade valts till afghaner-
nas ledare i södra Afghanistan, inför-
livade han staden och områdena i 
norr med sitt afghanska rike. Det af-
ghanska syret var omtvistat och full 
kontroll över nuvarande norra Afgha-
nistan fick inte de afghanska kungar-
na förrän 100 år senare. Staden för-
blev under orosåren afghanska Tur-
kestans huvudstad, men när huvud-
staden flyttades till närliggande Ma-
zar-e Sherif 1866 förföll Balkh och 
reducerades till en mindre by. 
 
Även om Balkh idag är en småstad, 
så är den en plats som måste besökas 
trots att Khwaja Abu Nasr Parsas 
mosaiker håller på att lossna och att 
Rabia Balkhis grav är så obetydlig att 
den är lätt att missa och att madras-
san i andra änden av den lilla vackra 
parken är en ruin. Det är en av de 
platser där den lyhörde kan höra hi-
storiens vingslag. 
 
Fotnot: Artikeln har tidigare varit 
publicerad i Afghanistan-Nytt 
2/2003 
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Jag har hört… 
 
 
Jag har hört att i mitt land 
Är natten rädd för stjärnorna 
Och träden...för månen, 
Dagen är rädd för solen 
Och floderna...för vattnet. 
 
Jag har hört att i mitt land 
Tar önskningar sin tillflykt till de dödas kistor, 
Och tiggarna...till de hungrigas hus. 
Fäder somnar på åkern i drömmar om vete 
Och mödrar, som har föräldralösa att mätta, 
Sätter sin egen lever på stekspettet. 
 
Jag har hört att 
Nyfödda, i stället för mjölk, slukar sina mödrars bröst. 
Jag har hört att husen är sjuka 
Där finns ingen som kan stryka salva på väggarnas 
öppna sår; 
Gatorna, som hört ljuden av bomber och raketer, 
Skriker ut sin egen smärta 
Genom att krossa glasbenen i sina fönster. 
 
Jag har hört att 
Ungdomarna blir djupt förälskade 
I fruktträd 
Och brudarna sminkar sina ögon 
Med stenkol. 
 
Jag har hört att 
Fåren, i stället för gräs, betar människokött 
 
Och i morgon... 
I morgon, ett ögonblick, 
Ett ögonblick då en fågel lägger ett ägg, 
Förutom det, har tanken ingen mening! 

 
 

Av Bahar Sayed Elhan, Shekoofeh   
  Bahar. Pasadena, CA: International 
Center for Cultural Exchange, 1994 

Översättning från persiska:                
Qasem Ghazanfar 

Engelska översättningen tolkad till 
svenska av Charlotte Hjukström 

Los Angeles 
14/12 1370 (1991) 
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              Slöjan 
 

 
 
Förfärliga slöja våga inte dölja mig 
Eller blottlägga mitt ansikte, min nakenhet; 
Sol-lik lyser jag genom mörkret. 
 
Inget mörker, hur tätt det än är, 
Kan bilda fångenskapens mask. 
 
Sviktar inte din moral, du Troende, 
Som förvisar mig bakom slöjan. 
Du fromma Besökare 
Från de gudfruktiga sedernas städer, 
Kan ett stänk av tvivel leda dig på avvägar? 
 
Låt ingen snedvriden predikant, talesman, 
Böja mitt stolta huvud, så djupt 
Ända ner till dina vilseledande fotspår. 
 
 Jag ser ingen rättvisa i sådan visdom: 
För andras moraliska svaghet, 
Måste jag dväljas i helvetet. 
 
Moralens besvärjare! 
Varför frambesvärja ett så lögnaktigt plagg; 
För att gömma mitt obefläckade ansikte, 
Gör dig i stället en ögonbindel som döljer 
Din orena blick för dess oskyldiga objekt 

Våra tidigare erfarenheter av omvärldens engagemang 
gör att vi inte kan utesluta att Afghanistan återigen kan 
komma att glömmas bort av det internationella samfun-
det. Det föreligger en risk att vi ånyo kan komma att 
förlora allt som vi har på grund av ett minskat konstruk-
tivt engagemang från omvärlden i kombination med 
yttre krafters nya försök till destruktiva konspirationer. 
 
En del politiska grupper i vårt land försöker ge sken av 
att de förändringar som den internationella faktorn har 
lett till är deras förtjänst. Ur detta synsätt växer tenden-
ser till girighet och försök till att etablera maktmonopol. 
I sin förlängning utgör detta ett annat allvarligt hinder 
för att återuppbygga Afghanistan. 
 
Från teori till praktik 
 
Det finns idag många enskilda och delvis samverkande 
krafter som de facto agerar på ett sådant sätt att de riske-
rar att skada det minimum av ordning och trygghet som 
vi hittills har uppnått. De finns en risk att de framgångar 
som vi har uppnått tack vare konferensen i Bonn, loya 
jirgan och godkännandet av den nya författningen kan 
komma att äventyras. 
Den andra sidan av problemet utgörs av beslutsfattarna, 
dvs de som fått till uppgift att tillämpa den nya författ-
ningen. Att tillämpa en ny författning i praktisk hand-
ling är givetvis betydligt svårare än att formulera och 
fatta beslut om en författningstext. 
 
Vår historia har under århundraden präglats av att den 
politiska makten erövrats med hjälp av våldsamma om-
välvningar. Hos dem som gripit makten med våld har 
det aldrig funnits någon förståelse för ett rättssamhälle 
baserat på en allmänt accepterad lagstiftning. Den en-
skilde makthavaren betraktade lagarna som en oböjlig 
samling av kungens order vars ”legitimitet” vilade på ett 
despotiskt styre. 
 
I ett sådant politiskt klimat fanns inget utrymme för de-
mokrati. Utan demokrati var det svårt att vänta sig en 
allmän acceptans av lagstiftningen än mindre att lagarna 
skulle efterlevas. Under de perioder när vi fick stadfästa 
grundlagar magasinerades lagarna bara bakom pärmar-
nas flikar och de trängde sällan in i befolkningens dagli-
ga liv. 
 
Trots att den nya författningen i Afghanistan har sina 
brister, är det en angelägen uppgift för våra intellektuel-
la att medverka till den nya författningens fullständiga 
tillämpning och gradvisa utveckling. 
 
Översättning från persiska: Maiwand Osman 

Tillämpa den nya författningen 
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