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KULTUR 

VARJE ÅR SAMLAS AFGHANER och ett antal utlän-
ningar i provinsen Bamiyan för att genomföra en 
mycket speciell skidtävling. Eftersom det saknas 
skidlift ingår det i tävlingen att först ta sig upp för 
berget för att sedan åka utför. Tre gånger har Sayed 
Alishah Farhang (som normalt bara kallar sig för 
Alishah) kommit först i mål.

–Vi är mellan 40 och 60 personer som kan åka 
utför i Afghanistan idag. Allt hänger på att vi får 
stöd utifrån. Regeringen ger oss ingenting, säger 
Alishah.

Hjälpen kommer från Schweiz. En schweizisk jour-
nalist på besök i provinsen bestämde sig för att göra 

en insats för att utveckla skidåkningen i Afghanistan. 
Väl hemma i Schweiz startade han Bamiyan Ski 

Club, ett slag välgörenhetsprojekt, som varje år ger 
tio afghaner chansen att prova utförsåkning. Dess-
utom får Alisha och ytterligare en afghansk skid-
åkare träna i Schweiz, en satsning som förhopp-
ningsvis ska räcka ända till vinter-OS. 

I Bamiyan finns projekt för att utveckla turis-
men, bland annat skidturismen. Bamiyan är en 
förhållandevis fredlig provins, men det allmänt 
osäkra läget i Afghanistan gör att inte många 
turister tar sig dit. 
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Mästaren i utförsåkning
siktar på OS i Sydkorea

"När det kommer snö är det 
där uppe vi åker" säger Alishah, 
trefaldig afghansk mästare  
i utförsåkning.

Längst in i dalgången, där vägen tar slut och bergen tar över. 
Där männen är fåordiga och kvinnorna skyggt drar sig undan. 
Det är där man hittar honom – den afghanske mästaren i ut-
försåkning, med siktet inställt på vinter OS i Sydkorea 2018.

PÅ DEN PRISBELÖNTA SKOLAN 
Marefat i Kabuls slum är målsätt-
ningen hög.  Här förväntas elev-
erna inte bara att inhämta fack-
kunskap utan även lära sig ifråga-
sätta världen och dess ledare. Att 
bli aktiva medborgare. 

”Jag ville utbilda en generation 
studenter till att få en inbyggd 
resistens mot de stora män som 
svingar religion som vapen”, 
säger skolans grundare och rek-
tor Aziz Royesh. 

Många av eleverna, som 
främst är hazarer, har gått 
vidare till studier på anrika uni-
versitet i Europa. Om vad sko-
lan betytt för dem och de som 
arbetat där kan man nu läsa i  en 
nyutgiven  bok  av den ameri-
kanske forskaren och journalis-
ten Jeffery E Stern. 

I, ”The Last Thousand – One 
school’s promise in a nation at 
war”, skildras också rektorns och 
lärarnas kamp för skolans exis-
tens under tider av talibanför-
tryck men även oron inför nya 
hot som nu tornar upp sig när 
utländska trupper lämnar lan-
det.
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"The Last 
Thousand"  
– om en skola  
i Kabuls slum
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