Kashmir eller inte Kashmir – det är frågan
Just hemkommen från en 10-dagars resa i norra Pakistan. Hade förmånen att resa norrut
från Islamabad, utefter Karakorum Highway (KKH), via Gilgit och Hunzadalen, fram till
kinesiska gränsen vid Khunjerab.
Vi var således i ett av världens mest omstridda och militariserade områden, som Indien,
Pakistan och Kina vill ha kontroll över.
En fråga jag och mina kamrater ställde oss var, är vi i Kashmir eller inte. Faktum är att den
delen av Kashmir som tillföll Pakistan efter striderna med Indien efter självständigheten är
en relativt smal landremsa utefter gränsen mot Indien, där Muzaffarabad är huvudstad. Det
är ett område som är administrativt besvärligt att besöka då det ligger nära ”Line of Control”
mot Indien.
Vi undvek därför detta område och körde istället norrut mot provinserna KhyberPakhtunkhwa (KPK) och Gilgit-Baltistan, som av Pakistan inte anses som Kashmir. Det senare
området har också varit mindre omstritt, även om Indien fortsatt har avsevärda anspråk.
En plats av ”nyare” historisk betydelse vi passerade på vägen var Abbottabad. Här påstås
amerikanska trupper ha eliminerat Osama-bin-Laden. Våra vänner från Pakistan betvivlade
att det stämde. Hur kunde han ha gömt sig i en villa i en så stor stad under så lång tid?

I en villa på den här gatan i Abbottabad gömde sig Osama bin Laden…

Vi fortsatte norrut, passerade ett stort antal hängbroar, livsfarliga och smala grusvägar
uthuggna i bergssidor fram till den magiska plats där tre bergskedjor möts – Himalaya,
Hindukush och Karakorum. I området finns det mer än 500 toppar över 6000 meter som inte
ens har fått något namn. Det säger lite om områdets storslagna geografi.

Magiska dalgångar i Gilgit-Baltistan

En del vägar var rätt äventyrliga

Vi passerade det berömda berget Rakapushi (7788 möh) , som har världens brantaste
bergssida, praktiskt taget omöjligt att bestiga från alla sidor utom en. Platsen är också
utgångspunkt för vandringsleden mot K2.

Rakapushi (7788 möh)

Vi gladde oss att kunna övernatta i Hunza, den mytomspunna dalen, som var förebilden för
landet Shangri-La i filmen med samma namn. Inte förrän på 70-talet kunde man ta sig dit
med motorfordon. Innan dess gick det enbart till fots eller med mulåsna eller häst. Nu löper
Karakorum Highway genom dalen och det kan leda till förändringar i ekosystemet på sikt.
I Hunza finner man två fort med tydlig inspiration från Tibet, bland annat Baltit fort, som
påminner om ett litet Potalan palats.

Baltit fort i Hunza

Dalgångarna i området är mycket bördiga. Här finns fina fruktodlingar, och man finner
persikor, äpplen, fikon, körsbär, valnötter, aprikoser och päron. Trots hög höjd, men man är
skyddad av de höga bergen på alla sidor. Bedövande vackert.
Vi tog KKH (byggd av kineserna) hela vägen upp till den mycket välbevakade kinesiska
gränsen. Där var det lite av en folkfest, med uppvisningar av helikoptrar från det pakistanska
flygvapnet, yakridning och vi var de enda européerna på platsen.
Vi hade faktiskt kunnat fortsätta in i Kina upp till Kashgar och Urumchi, men vi valde nu att
inte göra det av praktiska skäl, utan återvände ner mot Hunza och Gilgit.

Gränsstationen mellan Pakistan och Kina vid Khunjerabad passet
Även om Pakistan är ett strikt muslimskt land, finns många välbevarade buddhistiska
lämningar, både i Taxila utanför Islamabad (lämningar som påminner om ett Pompeji), och i
Gilgit kan man se en stor Buddha från 700-talet, inhuggen i ett berg.

Pakistan är strikt torrlagt, även om det på de större hotellen i Islamabad finns barer där
alkohol kan köpas. Men i övrigt får man glädja sig åt fruktjuicer av olika slag.
Visum går snabbt, 4-5 dagar, men dokumentationskraven är omfattande. En invitation från
en lokal resebyrå/organisatör gör dock det hela ganska enkelt och smidigt.
Man äter väldigt gott – det pakistanska köket är riktigt bra, men man äter sent, både lunch
och middag sisådär 2-3 timmar senare än vad vi är vana med. Man är också ganska ovana
med turister så uppmärksamheten är inte alltid den bästa, även om man är mycket vänliga.
Säkerhetsläget är spänt i vissa delar av Pakistan, men det område vi besökte anses som
säkert. I andra delar av landet förekommer självmordsattentat regelbundet, ofta kopplade
till IS eller Talibanrörelsen.
Med tanke på landets fantastiska skönhet, får man hoppas att säkerhetsläget kan stabiliseras
så fler turister kan besöka detta intressanta och spännande land.

