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Men hans barndomskamrat Amir 
sviker deras vänskap. Amir flyr 
när Sovjet invaderar Afghanis-

tan. Först 30 år senare öppnas vägen till 
försoning, en möjlighet att ställa allt till-
rätta.
Samma dag som USA inledde sina suve-
räna bombövningar på svensk mark, ex-
akt samma dag publicerade WikiLeaks de 
hemliga dokumenten från Afghanistan. 
Och exakt samma dag sändes Filmen Fly-
ga Drake i svensk tv.
Bareh tu hazar dafa!
Det fanns ett sätt att ställa allt tillrätta.
Den gemensamma nämnaren för dessa 
bombövningar stavades Afghanistan.
Och den allra minsta gemensamma näm-
naren var en plastdrake.
Denna drake stack upp ur sitt fodral i min 
ryggsäck på bussen på väg till Luleå och 
den demonstration mot bombövningarna 
där jag var inbjuden att tala. Bussen som 
tog mig från min pappas födelseort Älvs-
byn till Luleå var fullsatt - med mycket 
livliga, glada afghanska ungdomar. Grab-
ben intill kikade nyfiket på drakfodralet 
och vi började samtala. Jag berättade hur 

vi deltagit när afghanska avvisningshotade 
flyktingar hungerstrejkat till döds mitt på 
Sergels torg i sommarhettan 2007 för att 
migrationsverk och försvarsverk inte kun-
de komma överens, om det råder väpnad 
konflikt i deras ockuperade hemland, hur 
jag ville att denna drake skullle få vara en 
symbol under Luleå-demonstrationen för 
den afghanska kampen mot ockupationen. 
Han lyste upp i ett bländande leende som 
kunnat smälta Hindu Kush-bergen, lade 
handen på hjärtat och sa: Åh, lycka till!
Bareh tu hazar dafa!
Så blev han min Hassan, en möjlighet att 
ställa allt tillrätta.
För det var aldrig meningen att vi, inföd-
da svenskar, skulle lära känna några af-
ghaner. Aldrig meningen att svenska fol-
ket skulle känna sambandet mellan dessa 
bombövningar och Afghanistan.
Och definitivt aldrig meningen att svenska 
soldater vid Flygflottiljen i Luleå skulle få 
chansen, den unika möjligheten att med 
egna ögon beskåda en afghansk drake.
Kostnaden för en svensk soldat i Afgha-
nistan motsvarar skolgången för 1.400 
afghanska pojkar och flickor.

Men talibanerna förhindrar deras skol-
gång, vi är där för att vi måste skydda 
dem, förklarar militären.
Och något av det första talibanerna också 
gjorde -  var att förbjuda barnens drak-
flygningar.
Nu riskerar Bror, Gunnar och jag åtal i 
Sverige för samma brott.
Men den beslagtagna videon med det för-
bjudna materialet fick vi tillbaka. Den kan 
beskådas på youtube.
Drönare, fjärrstyrda flygande farkoster, 
sprider död över Afghanistan och Pakis-
tan. Deras effektivitet testades i de vackra 
norrländska vidderna i somras, under 
öronbedövande offentlig tystnad.
En liten fredlig farkost, fjärrstyrd med ett 
snöre, seglade några hisnande minuter ut-
anför dessa militära tester i somras. Den 
enda som undkom oskadd och slapp alla 
brottsmisstankar. Stolt och alliansfri kan 
den åter stiga mot skyn.
Bareh tu hazar dafa!
Om vi låter den göra det.
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Bareh tu hazar dafa!
För Dig gör jag det Tusen gånger om! 
utropar hazar-pojken Hassan sin hängivna vänskap 
i romanen Flyga Drake.
Bareh tu hazar dafa!
Tusen gånger om, ska jag springa ifatt vår segrar-drake åt Dig, åt oss.
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