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Amintirile unui scriitor afgan
Khaled Hosseini povesteste cum femeile purtau fuste scurte, fumau si aveau
cariere, relateaza HotNews.
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Khaled Hosseini, scriitor nascut la Kabul in 1965 si care in prezent locuieste in SUA, a vorbit, intrun interviu pentru CNN, despre situatia din Afganistan, el lansand totodata un apel catre natiunile
lumii sa nu refuze sa ii primeasca pe refugiatii afgani si sa ii ajute pe oamenii din tara.
Cartile lui Hosseini le arata cititorilor din intreaga lume o alta latura a Afganistanului, dincolo de
razboi si teroare. Best-sellerul “The Kite Runner” (Vanatorii de zmeie) a fost publicat in 2003, la doi
ani dupa atacurile din 11 septembrie 2001 si dupa ce SUA au decis o riposta in Afganistan
asupra talibanilor.

Milioane de cititori au fost captivati de povestea lui Amir si Hassan, doi baieti din segmente opuse
ale societatii, ale carei vieti capata traiectorii foarte diferite dupa invazia sovietica. Si urmatoarele
doua romane ale lui Hosseini, “Splendida cetate a celor o mie de sori” si “Si muntii au ecou”, au
subiecte legate de Afganistan si au avut un succes similar cu primul.
Pentru Hosseini, a fost tulburator sa vada situatia din ultima perioada din Afganistan, tara sa de
origine, scrie CNN citat de News.ro.
Scriitorul este ingrijorat pentru prietenii sai si rudele care sunt inca in Afganistan, oamenii pe care
i-a intalnit atunci cand a facut deplasari in tara pe care a parasit-o in urma cu cateva decenii,
pentru cei care i-au ajutat pe refugiati si activistii care au pledat pentru drepturile omului.
intrebat cum s-a simtit cand a vazut orasul sau natal, Kabul, ajungand din nou in mainile
talibanilor, scriitorul a raspuns: “Este tulburator. M-am trezit intr-o zi, am deschis telefonul si am
vazut ca a cazut Kabulul. Am fost in Afganistan de cateva ori dupa 11 septembrie si invadarea
Afganistanului de catre americani si este absolut tulburator. Am o legatura emotionala foarte
puternica cu tara, cu orasul, cu oamenii de acolo. Este dureros sa vad steagul talibanilor
deasupra acelui oras”.

Femeile fumau, purtau fuste scurte si aveau o cariera

Khaled Hosseini isi aminteste ca atunci cand era copil la Kabul femeile fumau in public, purtau
fuste scurte, conduceau masini si aveau meserii de genul avocat, medic...
“Era o societate foarte diferita. Kabul era un oras infloritor si destul de liberal avand in vedere
standardele unei tari conservator-religioasa. Sunt recunoscator ca am trait in Afganistan in acea
perioada. Am putut vedea ultimii ani de pace si stabilitate in Afganistan, inainte de invazia
sovieticilor, care a declansat acest domino de evenimente, ceea ce a culminat cu ceea ce am
vazut cu totii la televizor in ultimele zile”.
Scriitorul a vorbit si despre ce ii spun prietenii sai si rudele din Afganistan: “imi spun ca sunt foarte
ingrijorati cu privire la siguranta lor, la siguranta prietenilor lor, la viitorul tarii, la ce inseamna
venirea talibanilor acum, cand s-au obtinut in ultimii 20 de ani cu mari greutati atat de multe
drepturi”.

Nu am idee cum va fi viitorul Afganistanului

Hosseini a spus ca dupa 2001, a crezut ca Afganistanul va avea un viitor mai bun, sentiment pe
care l-au avut milioane de afgani. “Am fost la Kabul in 2003. Revenisem pentru prima data in
Afganistan dupa 27 de ani. Oamenii erau optimisti. Este un contrast clar fata de astazi. Pentru
mine, acestea sunt cele mai sumbre zile ale ultimilor 20 de ani si probabil cele mai sumbre zile
de la razboiul civil din perioada 1992-1996. Nu am idee ce ii rezerva viitorul Afganistanului”.

intrebare pentru Biden: Ce mostenire lasati? Ce rost a avut?
Scriitorul nu se astepta ca talibanii sa preia controlul tarii atat de rapid. “Cred ca majoritatea
afganilor s-a ingrijorat ca fara prezenta trupelor internationale in Afganistan statul afgan va cadea
in mainile grupurilor de insurgenti cum sunt talibanii. Nu m-am gandit ca se va intampla atat de
rapid. insa in 11 zile, tara a ajuns in mainile talibanilor. Este absolut socant”, a afirmat el.
Khaled Hosseini are si o intrebare pentru presedintele american Joe Biden: “Presedintele Biden a
rostit un discurs zilele trecute, iar eu l-as intreba: ‘Care este mostenirea ultimilor 20 de ani? Ce
rost a avut totul?’ Tara este din nou in mainile celor pentru care am mers acolo ca sa-i dam afara,
din punctul de vedere al americanilor. Din perspectiva afganilor, mii si mii de civili au murit, atat
de multi oameni si-au parasit locuintele, atat de multe sate au fost bombardate, atat de multi
oameni au suferit in speeranta ca tara ar putea avea un viitor mai bun. Acum, ei sunt la mila unui
grup calificat de SUA drept terorist. Este o pastila foarte amara de inghitit”.

Nu renuntati la Afganistan
Hosseini considera ca este esential ca in aceasta perioada organizatiile umanitare sa aiba acces
la oamenii din Afganistan pentru a-i ajuta.
“Si as face apel la toate tarile sa isi mentina deschide granitele si sa ii primeasca pe refugiatii
afgani care fug de 40 de ani de violenta si persecutie. Acest moment nu este momentul pentru a
renunta la Afganistan. Nu este momentul sa intoarceti spatele afganilor si refugiatilor afgani.
Statele Unite le datoreaza asta afganilor, celor care au ramas in urma, care s-au aliniat

obiectivelor SUA, au crezut in initiativele SUA, care riscandu-si propriile lor vieti au lucrat alaturi
de trupele americane si din alte tari. Nu trebuie sa le intoarcem spatele acelor oameni”. Scriitorul
este “profund sceptic” cu privire la afirmatiile talibanilor ca de aceasta data situatia va fi diferita cu
ei la conducere.

Oamenii trebuie protejati

“Atentia intregii lumi este acum asupra talibanilor, asa ca nu este surprinzator ca ei spun ca vor
respecta drepturile omului si ca vor respecta drepturile femeilor. Sunt foarte atenti sa precizeze
totusi ‘in limitele legii islamice’, ceea ce face ca totul sa fie interpretabil”.
Hosseini a mai declarat ca afganii sunt un popor satul de razboi, care nu trebuie sa fie abandonat.
“Le cer oamenilor sa nu abandoneze poporul afgan dupa ce reflectoarele nu vor mai fi asupra sa.
Acele milioane de oameni vor fi in continuare acolo. Milioane de afgani sunt acum la mila unui
grup care timp de 20 de ani a terorizat sistematic tara. Este foarte posibil sa vedem un influx de
afgani care vor fugi la granita, ca sa scape de violenta. Este absolut esential ca acei oameni sa
aiba acces pe teritoriu si sa aiba acces la proceduri de azil. Si sa fie protejati. Va rog, sustineti
organizatiile care lupta pentru drepturile si binele refugiatilor”, a adaugat Khaled Hosseini. (Surse:
CNN, News.ro)
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