
Hazarer eller pashtuner –  vi är i alla fall 
lika goda afghaner ...

... säger Khaled Hosseini och blir 
lite mörk i blicken. Jag frågade om 
man kan tala om att Afghanistan 
utsatts för etnisk rensning. Vi 
sitter i Gondolens bar högt över ett 
kvällssolsbadande Stockholm som 
badar i kvällssolen. Hosseini är inne 
på sin andra turnémånad späckad 
med intervjuer, uppläsningar och 
signeringar från morgon till kväll.

Text: Turid Ulven
Bild: Kjell Lundberg

I sin roman Flyga drake berättar Khaled Flyga drake berättar Khaled Flyga drake
Hosseini utifrån sin egen uppväxt i 
Kabul på 60- och 70-talen. Hosseini är 
främst en berättare, utan att ta direkt 
ställning i politiska frågor. Även om detta 
är hans första bok, så hade han skrivit 
fl era kortare historier när två fl ygplan 
rammade World Trade Centre den 11 
september 2001, och världens fokus 
förändrades på några sekunder. Egentligen 
bygger boken på en del av dessa historier, 
men efter den 11 september fanns plötsligt 
en viktig kontext inom vilken Khaled 
Hosseinis berättelse hade en plats att fylla. 
Han upplevde att det fanns ett tomrum i 
alla skildringar från och om Afghanistan  

–  det Afghanistan som fanns innan kriget. 
När man läser Flyga drake häpnar man 
över förvandlingen från den fredliga, 
mjuka och lugna miljö som här skildras 
från 70-talets Kabul till den ofattbart 
grymma, råa och omänskliga verklighet 
som återfanns i samma stad under 
talibanregimen 20 år och några krig 
senare. 

– Den gränslösa grymheten är 
människans största fi ende och fasa  
–  det är de egna krigsherrarna folk 
är rädda för, inte amerikanernas eller 
andra västmakters närvaro i landet.  
Tvärtom är man livrädd att de ska 
lämna oss till våra egna krigsherrar 
igen, berättar Hosseini.

Han tror inte att man kan applicera 

någon form av västlig demokrati på 
Afghanistan. Han skrattar gott vid 
tanken, men får återigen den intensiva 
blicken i ögonen när han säger att 
Afghanistan alldeles säkert kan utveckla 
sin egen form av demokrati, en något så 
när öppen sådan. 

– Ge Afghanistans kvinnor en chans 
och de kommer att chocka världen, säger 
han med ett hjärtligt skratt. 

Det är de som hållit ihop det som trots 
allt är kvar av samhället, familjerna och 
landet efter all förstörelse. Afghanistans 
nya konstitution var ett viktigt steg i rätt 
riktning  –  den fastslår att kvinnor och 
män har lika rättigheter. Samtidigt säger 
den dock att ingen afghansk lag kan gå 
emot islam.

”Ge Afghanistans kvinnor en chans ...”
Författaren av Flyga drake, Khaled Hosseini, på besök i Stockholm

Afghansk litteratur handlade länge mest 
om klassisk poesi. Det berättande som 
inletts på 60- och 70-talen upphörde i 
och med den ryska ockupationen och det 
är först sedan en ny författargeneration 
vuxit upp i västerländsk exil som man på 
allvar kan tala om en modern afghansk 
litteratur. När den väckt omvärldens 
intresse har det dock varit mindre av lit-
terära än dokumentära skäl.

Det gäller möjligen också Khaled Hos-

seinis debutroman Flyga 
drake, som nu översatts 
av Johan Nilsson. Den 
är som det nogsamt 
påpekas redan i under-
titeln ”en skakande 
berättelse om en pojke 
från Afghanistan”. 
Men det var nog 
ändå inte bara därför som den redan från 
början gavs ut i tolv länder. Den har också 

En skakande 
berättelse om 
en pojke från 
Afghanistan
Recension: Thomas Löfström

Litteratur

18 AFGHANISTAN-NY T T   2/04

Khaled Hosseini och Turid Ulven på en restaurang i Stockholm.
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litterära kvaliteter. Hosseini, verksam 
som läkare i Kalifornien, berättar, delvis 
självbiografi skt föreställer jag mig, om 
pojken Amir som växer upp moderlös i 
det privilegierade området Wazir Akbar 
Khan i Kabul på 70-talet. Fadern är pash-
tunsk affärsman, auktoritär men liberal, 
föraktar feghet och religiöst hyckleri och 
kör Ford Mustang. 

Amirs bästa vän är Hassan, son till 
en av tjänarna. Han tillhör det hunsade 
mongoliska hazarfolket, shiamuslimer 
till skillnad från den sunnitiska major-
iteten. Hassan beundrar sin ”herre” 
Amir och ställer alltid modigt upp till 
hans försvar. Men när Hassan råkar illa 

ut sviker Amir sin kamrat och kan sedan 
aldrig förlåta sig själv. Det är kring detta 
svek – som också kan tolkas symboliskt, 
i ett nationellt etniskt perspektiv – som 
den fortsatta berättelsen rör sig. 

Flyr till USA
I början av 80-talet fl yr Amir och hans far 
från Kabul. De hamnar i USA och hankar 
sig fram som loppmarknadsförsäljare. 
Amir blir författare och gifter sig. Först 
sedan fadern dött får han veta att Hassan 
i själva verket var hans halvbror. Amir 
återvänder till Afghanistan för att söka 
efter Hassans son. Genom att offra sig 
själv sonar han sitt brott: det är som om 

”smärtan samlar ihop sina saker, packar 
ner dem i en väska och utan att tala om 
det för någon sticker iväg mitt i natten”. 

Även om den bitvis mycket otäcka 
berättelsen har verklighetsbakgrund, 
vilket inte alls är osannolikt, tappar 
den efterhand i trovärdighet och blir 
alltmer klichéartad. Men dessförinnan, 
i skildringarna av förkrigstidens Kabul, 
vänskapen mellan Amir och Hassan, 
lerhusen och popplarna, bergen på 
avstånd och drakarnas fl ykt över den 
blå himlen, framstår Hosseini som en 
begåvad berättare med utpräglad känsla 
för detaljer och nyanser.

Recensionen har tidigare publicerats i Sydsvenska Dagbladet.

Den engelska resenären
– Vilka fantastiska män dessa 
utlänningar är! lär den fruktade 
nordafghanske uzbekhövdingen 
Murad Begh ha utropat. De 
varken äter, dricker eller sover. 
Om dagarna roar de sig, och hela 
nätterna skriver de böcker!

Recension: C-J Charpentier

Det var omkring 1838 och Murad Begh 
hade träffat det engelska ”sändebudet” 
Alexander Burnes som några år senare 
slets i stycken av en uppretad folkmassa i 
Kabul. Knappt hundra år senare kom en 
annan av ”dessa fantastiska utlänningar” 
till regionen; konsthistorikern och 
resenären Robert Byron (1905-41) 
– utbildad i Eton och Oxford, och på jakt 
efter den islamiska arkitekturens rötter.

Jag tänker osökt på Murad Beghs utrop 
när jag bläddrar i mitt tummade exemplar 
av Byrons The Road to Oxiana (1937). 
Ty låt vara att många av dessa resande 
britter var missionärer, offi cerare, spioner, 
äventyrare och kolonialismens förtrupper, 
men de skrev böcker. Böcker som 
förutom tidsbilder ofta rymde fullödiga 
beskrivningar av länder och platser 
långt från London. I denna klassiska 

kedja med män 
som Elphinstone, 
Burnes, Masson, 
Yule, Wood, Gray 
med fl era utgör 
Byron en av de 
sista länkarna, en 
akademisk resenär 
fri från föregångarnas kopplingar till 
Krona och imperiebyggande. Fast 
samtidigt på något sätt ändå delaktig i 
samma tradition. Byrons debutresa, med 
påföljande bok, gick till Grekland. Sex 
böcker senare, i augusti 1933, äntrade 
han och medresenären Christopher 
Sykes SS Italia med destination Palestina, 
varifrån den 10 månader långa färden 
fortsatte till Persien och Afghanistan.

Inget mindervärdeskomplex
Den 21 november kom Byron till Herat.

– Äntligen ett Asien utan minder -
värdeskomplex, skrev han i dagboken.

I Afghanistan rådde ett avvaktande 
lugn. Kung Nadir hade mördats två 
veckor tidigare i Kabul och efterträtts av 
sin unge son Zahir, även om den reella 
makten på klassiskt manér i praktiken 
låg hos hans ”onkel” Mohammad 
Hashim. Byron reste och betraktade. 

Han besökte bland annat Maimana, 
Mazar-e-Sharif och fl oden Oxus (Amu 
Darya), Kunduz, Kabul och Ghazni, 
innan han fortsatte till Brittiska Indien 
via Peshawar i juni 1934. Byrons 
Oxiana har med rätta uppmärksammats 
och överösts med lovord. Många håller 
den för världens bästa resebok. Och den 
är bra! Styrkan ligger i Byrons förmåga 
att kunnigt väva ihop historia med egna 
intryck och med några få ord skapa 
talande impressionistiska bilder. Som att 
vanligt folk ”bar turbaner stora som en 
driva med sängkläder”. Sådant etsar sig 
fast. Och för den som ännu 
inte läst Robert Byron väntar 
ett äventyr.

Vägen till Oxianien blev 
hans sista bok. I Europa 
växte det tredje riket, och 
Byron själv drunknade sedan 
hans fartyg torpederats i 
Medehavet.
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