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allt känns lättare så här års. 
I alla fall om man bor i Sverige. Sill, 
nubbe och ungar med glass i ansik-
tet vart man än vänder sig. Och visst 
ska man njuta av ledighet och sol. I 
Afghanistan är det så här års också 
varmt och skönt men här förmörkas 
solen av ständiga attentat och oro-
ligheter som pågår hela tiden – utan 
uppe håll. För första gången har anta-
let dödade soldater under en månad i 
Afghanistan överstigit antalet i Irak. 
Det säger en del om utvecklingen, 
även om antalet civila offer, som i 
alla krig, är långt mer alarmerande. 
Men man behöver inte åka ända till 
Afghani stan för att ta del av en annan 
verklighet än den runt midsommar-
stången. Även här i Sverige finns män-
niskor som befinner sig i akut nöd 
– jag tänker på de afghaner som bor 
i Sverige, inte sällan sedan flera år, 
och som nu avvisats, avvisas eller står 
under avvisningshot. SAK fortsätter 
envist sitt arbete för dessa personer 
och i maj inbjöds SAK till riksdagen 
för att tala om den verklighet som 
råder i Kabul idag – en verklighet 
som karaktäriseras av kriminalitet, 
bostadsbrist och rättslöshet. I avsak-
nad av sociala nätverk hamnar ny-
anlända i en ohållbar situation. Trots 
välgrundad kritik fortsätter Sverige år 
2008 att skicka tillbaka människor till 
Kabul – till en högst osäker framtid. 
Läs om en ung kvinna från Vetlanda 
som ser det som sin skyldighet att 
göra vad hon kan för att bistå dessa 
människor. Läs också SAKs uttalande 
från årsmötet ”Stoppa tvångsavvis-
ningarna till Afghanistan!” 
 I det här numret av Afghanistan-
nytt sätts emellertid fokus på islam. 
Läs vad Mohammad Fazlhashemi 
skriver om det moderna islam. Elisa-
beth Özdalga skriver om islamisering 
som ett uttryck för identitetsbygge 
och Nancy Hatch Dupree gör som 
vanligt en tillbakablick och tittar 
närmare på de olika riktingarna inom 
islam. Trevlig sommar!
Ba Omid-e didar! 
(Vi ses!)
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Det heliga landet   där borta
arna sufiska ordnar eller tariqa (vägar) 
som har ett avsevärt inflytande bland 
folket både på landet och i städerna, i 
synnerhet inom medelklassen. Sufiord-
narna samlas kring lärda poeters och 
teologers gravmonument och strävar 
efter en personlig upplevelse av enhet 
med Gud. Några av de mest berömda 
sufierna i Afghanistan var Khwaja Ab-
dullah Ansari (1000-talet) och mulla 
Nuruddin Abdurrahman Jami (1400-
talet) från Herat och Abdul Majid 
Sana’i (1100-talet) från Ghazni. Den 
berömde poeten maulana Jalaluddin 
Mohammad Balkhi ”Rumi” (1200-
talet) kom ursprungligen från Balkh. 
Brödraskapen vid de stora suficentren 
bistår också med sjukvård, utbildning 
och bidrag till de fattiga.

det finns också många heliga 
sedvänjor kring heder och veder-
gällning som förknippas med reli-
giösa motiv trots att de avviker från 
islamiska grundsatser såsom tolerans 

och barmhärtighet. Den västerländ-
ska uppfattningen om islam som en 
enhetlig doktrin eller uppsättning 
trossatser är därför djupt felaktig.
 Islam introducerades i Afghanistan 
av arabiska arméer efter Profetens 
död 632. I det område som skulle bli 
Afghanistan utmanade de, och ersatte 
så småningom, den hinduiska dynastin 
Shahi i Kabul och de tynande buddhis-
tiska samhällen som ännu levde kvar 
i det centrala bergmassivet. Det tog 
emellertid flera hundra år innan islam 
tog överhanden. De arabiska ståthål-
larna härskade först norr om floden 
Oxus och gick sedan in i Herat, Kan-
dahar och Seistan. Därefter, på 900-ta-
let, utsträckte samaniderna, som styrde 
sitt rike från Buchara i Centralasien, 
sitt välde söder om Oxus. Samaniderna 
var den första muslimska dynastin i 
Centralasien. De hade fått sitt namn 
efter en förnäm zoroastrisk jordägare 
från Balkh, som hade konverterat till 
sunnitisk islam, och de var kända för 
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