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nyser du åt 
cricket, ett spel 

med obegripliga 
regler, oändliga 
matcher och domare 

med lustiga hattar? Bilden av detta 
gentlemannaspel i Sverige är kanske inte 

helt nyanserad, men i Afghanistan tar man 
det på stort allvar. Låt mig först konstatera 
att cricket är en av världens största  
idrotter med stenhård internationell 
konkurrens. Det beräknas finnas en miljard 
licensierade cricketspelare i världen. Hur 
många håller på med bandy, längdskidor och 
skidskytte?

Och låt mig också slå fast: det är inte mer 
tedrickande än spel under matcherna, även 
om det ofta är festligt på läktarna med mat 
och dryck och umgänge. Reglerna är inte 
obegripliga. Inte svårare än att tränga in i 
ishockeyns eller hästhoppningens regelvärld. 
Och matcherna är inte eviga. Ibland spelar 
man visserligen i fem dagar, men också en 
dag eller tre timmar.

Det är torsdagseftermiddag och de unga 
ser fram emot den lediga fredagen. I en 
av parkerna i centrala Kabul är det 
fullt av bollspelande, bara pojkar. 
Tyvärr är det också ett tillhåll för 
missbrukare och doft- 
en av haschrök tränger sig på 
mellan träden. Men nu domineras 
parken av cricket, fotboll och 
även volleyboll som är på stark 
frammarsch. Det är obegripligt 
hur det kan spelas på så små ytor 
och ojämnt underlag. Matcher 
pågår intill varandra och ofta 
hamnar bollarna på spelplanen 
intill. Inga problem, den kastas 

snabbt tillbaka. Här är det inte tal om 
kommunala konstgräsplaner med stängsel.

Noorullah, sju år och Rahim elva år 
håller sig dock till cricket. De har redan 
specialiserat sig på olika positioner. 
Noorullah är ”baller”, alltså kastare och 
Rahim är slagman, eller ”batsman”. De nöter 
och tränar. Gång på gång kastar Noor den 
gula bollen med rak arm som man gör i 
cricket. Rahim träffar nästan varje gång med 
slagträt. 

- Jag spelar varje torsdag. Det är jättekul. 
En dag ska jag bli en berömd batsman och 
spela för Afghanistan. Det finns inget lag i 
min skola så jag spelar här i stället,  
berättar Rahim.

Tidigare i år gjorde Afghanistan 
sensation när landet kvalificerade sig 
till nästa års cricket-VM som ett av 14 
länder. Totalt var 53 nationer med och 

kvalade i stenhård konkurrens. 
Framgången var uppseende-
väckande eftersom landet bara 
har spelat internationell cricket i 
tolv år. Cricketvärlden häpnade. 

Afghanistan är ett av få länder 
någonsin som inte varit 

engelsk koloni och som 
ändå har kvalificerat sig 
till VM. 

- Vi har inte alls 
samma resurser och 
vår förbundskaptenen 
är dålig. Vi spelar på 
motivation och jag 
hoppas att vi vinner 
någon match, säger 
Abdul Rahman 
som står med sitt 
slagträ i parken. v

Stoltheten växer med cricketlandslagets 
framgångar. Nästa år ska Afghanistan 
delta i VM för första gången.

- Det viktigaste var att vi kvalade in. världen kan se att Afghanistan inte bara är krig och problem säger Abdul Rahman.
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Rahim  har aldrig sett en större cricketmatch i verkligheten men följer alla landskamper på tv. Favoritspelaren heter Shahid Afridi och kommer från Pakistan. Noorullah kontrar med att Dhoni från Indien är bäst och pojkarna inleder en liten argumentation.

Cricket-vM 2015 spelas 
som endagsmatcher 
i Australien och Nya 
Zeeland mellan den  
14 februari och 29 mars.


