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خوندي چاپیریال کې بیا ځلې پیل شوې.

په داسې وضعیت کې ،سږ کال د

۲۰۲۰م کال د ټولې

نړۍ لپاره یو غېر معمول

د کوئیډ -۱۹ناروغۍ په ټوله نړۍ
کې ټول ټولنیز فعالیتونه لغوه او یا
و .د ورزش نړۍ هم له دغه قاعدې

لوبې یې له خنډ رسه مخ کړې

د لوبغاړو رسه په اړیکه کې و؛ ترڅو ډاډ

نړۍ دوهم په زړه پورې ورزش

له امله اغېزمن شو .په ټوله نړۍ
کې د کوئیډ -۱۹ناروغۍ د پراختیا

کارونه چې په ۲۰۲۰م کال کې

دواړه ټورمننټونه په الره اچول شوي

مخنیوي رشایط زیات پيل کېدل؛

نو په ټوله نړۍ کې یې د کرکټ
لوبې هم وځنډولې او همدې حالت
د افغانستان په کرکټ هم خپل

د افغانســتان کرکــټ بــورډ د عمومي رییــس پېغام!

فرهــــان یـوســـــــفزی
څنګه

کېدل؛
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وځ

سوری خپور کړ او ګڼې کورنۍ
او نړیوالې لوبې چې له وړاندې

پالن شوې وې ،د لوبغاړو د روغتیا

ساتنې او د کرونا ناروغۍ د پراختیا

لوبغاړې د روزنې په پړاو کې دي او ډیر

دې موخې ته د رسېدو لپاره مناسب وخت

د تخنیکي پرمختګ رسبېره ما احساس
کړه چې د افغانستان کرکټ بورډ اداري

جوړښت هم د سیستم رامنځته کولو
پروسې دوام او اصالحاتو ته اغېزمنه

عمومي مالتړ کونکي په کابل کې د

اړتیا لري .په همدې اساس د ادارې په

او راکولو په خاطر زما غوښتنه ومنله.

تګالرې بیا وکتل شوې ،اړین بدلونونه

نوي کرکټ لوبغايل لپاره د ځمکې ټاکلو
د افغانستان د اسالمي

مختلفو برخو کې د ټولو اداري څانګو

جمهوریت

او اصالحات پکې راوستل شول.

کابل په الوخیلو سیمه کې د معیاري

د دې اصالحاتو له ډلې یوه ترټولو مهمه

کرکټ لوبغايل

زیات

لپاره موږ  ۲۵ښځینه لوبغاړو ته مرکزي

همدارنګه ال هم د تخنیکي اړخ معیاري

جمهور رییس محمد ارشف غني د

پيل

د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل

هیواد په استازولۍ بهر ته واستول يش.

ارشف غني او د افغانستان د کرکټ بورډ

د ميل لوبډلې وړتیا ته په کتو که دا

کولو لپاره باید ګامونه واخیستل يش.

ناروغۍ له اخته کېدو څخه خوندي دي.

اسالمي جمهوریت جمهور رییس محمد

اوریزه نړیوال جام) وځنډول شول.

دي ،د دغې لوبډلې د جوړولو او پیاوړي

ژر به د ال زیاتې روزنې او سیالیو لپاره د

هغه مهال پېدا شو چې د افغانستان د

پالن شوي و (د اسیا جام او شل

نړیوالې شورا د بشپړ غړیتوب لرلو لپاره

ترالسه کړي چې لوبغاړي د فزیکي فټنس

کولو لپاره اړتیا ده چې قوي بنسټ ولرو او

د مخنیوي په خاطر دوه مهم

ميل لوبډلې جوړول و .زه باور لرم چې د

قراردادونه ورکړل .اوسمهال دغه ښځینه

یا بدين تکړښت کچه ښه سايت او د کرونا

حیثیت لري ،هم د کرونا ویروس

څنګه چې د کرونا ناروغۍ د

ميل لوبډلې او د کورين کرکټ لوبغاړو

د ښځینه کرکټ ميل لوبډلې لرل مهم

تخنیکي کارکوونکي د روزونکو په ګډون

په همدې ترتیب کرکټ چې د

بده مرغه دغه لوبې تررسه نه شوې.

له کومه ځایه چې د کرونا ناروغۍ

وخت له اړتیا رسه سم ،څنګه چې د کرکټ

ګڼل شوې وای .له همدې امله ټول

زیانونه اړوندو ادارو ته رامنځته کړل.

همدارنګه په  ۲۰۲۰م کال کې زموږ له

افغان کرکټ د روښانه راتلونکي لپاره مو

جسمي او روحي ساتنه هم باید اړینه

وې ،چې همدې موضوع ګڼ مايل

وروسته د لوبغاړو د شفاف او حساب

سرتو بریاوو څخه یوه د ښځینه کرکټ

ګواښونو رسه راتلونکی ناڅرګند و ،نو د

مستثنا نه وه او د نړۍ ټولې مهمې

ښې السته راونې درلودې ،خو له

نه یوازې د کرونا ناروغۍ پرمهال د دې

ورکونکې ټاکنې لپاره ډېر اړین دی.

په تخنیکي او اداري اصالحاتو کار وکړ.

هم د ډېرې مودې لپاره ځنډېديل

وای؛ نو ميل لوبډلې به په دواړو کې

افغانستان کرکټ بورډ ادارې السته

ادارې اداري چارې سمبال کړو؛ بلکه د

کې ناورین رامنځته کړ .په دې کال

سیستم ( )AMSد جوړولو لپاره خپلو
هڅو ته دوام ورکړي ،چې له بشپړېدو

راوړنې نه درلودې او موږ بریايل شو چې

کال و ،ځکه د کرونا وایروس

الرښوونه وکړه ،چې د لوبغاړو د ټاکنې

جوړولو لپاره ۱۰۰

جریبه ځمکه په واک کې ورکړه.

السته راوړنه د شفاف اداري فرهنګ د

ودې لپاره د شکایتونو څانګه رامنځته

د کرکټ دغه لوبغالی به په نړیوالو

کول و؛ چې اوسمهال یاده څانګه د

سیالیو ټولې آسانتیاوې به ولري.

رسه یوځای شوې ده ترڅو د افغانستان

معیارونو

جوړ يش او د نړیوالو

افغانستان کرکټ بورډ ډیسپلین کمېټې

د مخنیوي په خاطر وځنډول شوې .په هر

د ډیرو نورو هیوادونو په پرتله مونږ خپلو

رسبېره پر دې د رغنده پرمختګونو

کرکټ بورډ ټولې چارې د اړوندو قوانینو،

تررسه کړل او د کرونا ویرويس ناروغۍ پرمهال

مو دوام ورکړ .زموږ کورنۍ سیالۍ ژر او په

ټیکنالوژۍ او معلوماتو څانګې ته

همدارنګه د کوئیډ -۱۹ویرويس ناروغۍ

صورت مونږ خپل هغه کارونه چې پالن کړي و

پروګرامونو ته ډېر پام وکړ او خپلو سیالیو ته
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مقرراتو او تګالرو په اساس اداره يش.

پرمهال په بریالیتوب رسه د شپږیزې
کرکټ لیګ اووم پړاو تررسه کول او په

ښه توګه د هغه مدیریت د افغانستان
کرکټ بورډ بله السته راوړنه وه.

دغه لیګ د افغانستان اسالمي
جمهوریت د

جمهور رییس محمد

ارشف غني ترڅنګ د ولسمرش لومړي
مرستیال امرالله صالح او د حکومت نورو

مهمو غړو په حضور کې پرانیستل شو.

د شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو د کرکټ
په نړۍ کې لومړنۍ سیالۍ وې چې په

لوبغايل کې یې د نسبي ننداره چیانو
د پرېښودو اجازه لرله ،ځکه چې له

ډیرو هڅو وروسته موږ وتوانېدو چې

له روغتیایي چارواکو څخه په کابل
کرکټ لوبغايل کې د ۳۰سلنه ننداره

چیانو د پرېښودو اجازه ترالسه کړو.

د دې لیګ د خپراوي حق د افغانستان

ميل راډیو ،ټلویزیون ( )RTAته
ورکړل شو او په ورته وخت کې موږ

د شپږیزې لوبو او د افغانستان غوره
لیګ رسبېره د ګڼو لوبو د نرش او د

لیدونکو پاملرنې راجلبولو ترڅنګ د
افغانستان د ميل راډیو ،ټلویزیون رسه

د همکارۍ ،سوداګرۍ او سرتاتیژیکې
ملګرتیا یو تړون السلیک کړ .د دې

رسبېره زموږ هڅې روانې دي ترڅو

په  ۲۰۲۱م کال کې په متحده
عريب اماراتو کې د افغانستان غوره
لیګ دوهم پړاو لوبې هم تررسه يش.

په لنډ ډول که څه هم  ۲۰۲۰م

کال د ناڅرګندو خنډونو او ننګونو
کال و ،خو بیا هم ميل اتالنو او د

افغانستان کرکټ بورډ کورنۍ سخت
او ډاډمن کار وکړ ،ترڅو زموږ کرکټ

او د کرکټ جوړښت پرمخ بوځي او

روښانه راتلونکي ته الره هواره کړي.

له بلې خوا افغانستان کرکټ بورډ په
دې هڅه کې و چې په نړیواله کچه
د خپلو راتلونکو سفرونو پروګرام ته له
بېالبېلو بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو
رسه نورې سیالۍ هم اضافه کړي،
خو د کوئیډ -۱۹ناروغۍ له امله دا
ناشونې وه چې په ۲۰۲۰م کال کې
نورې نړیوالې سیالۍ خپلو پروګرامونو
ته ور اضافه کړو .له دې رسه رسه د
افغانستان کرکټ بورډ وتوانېد چې
له آسرتالیا هیواد رسه یوه ټیسټ
لوبه برابره کړي چې د ۲۰۲۱م
کال په نومرب میاشت کې به په
آسرتالیا کې تررسه يش ،ان شاءالله.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ
غرو په آنالین بڼه د کرکټ نړیوالو او
آسیايي شورا ګانو په ناستونو کې
پراخه ونډه درلوده .د دې ترڅنګ د
افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان
ميل راډیو تلویزیون ترمنځ لس کلن
سرتاتیژیک تړون هم السلیک شو.

د افغانستان کرکټ
بورډ خوشبخته ده چې
په بورډ کې ښه غړي لري
او هغوی د افغانستان کرکټ او
ادارې ته خپل وخت او انرژي
ورکوي .د ۲۰۲۰م کال سیزن
د کوئیډ -۱۹ناروغۍ له امله ډېر
پې اعتباره او په نامعلوم حالت
کې و چې له امله یې نه یوازې
یې په افغانستان بلکه په ټوله
نړۍ کې یې د کرکټ لوبې په
شمول ټول سپوريت فعالیتونه په
ټپه درويل ول .مونږ د ګواښونو
او ستونزو څخه په ډک حالت
کې قرار درلود چېرته چې ټولو
ستونزو او د افغان ولس هیلو ته
د رسېدل د بورډ د غړو له مرستې
او السنیوي پرته ناشوين ول.
له ټولو ستونزو او ګواښونو رسه
رسه د افغانستان کرکټ بورډ په
۲۰۲۰م کال کې السته ځینې
راوړنې درلودې .د افغانستان
کرکټ بورډ د ټولو ستونزو
رسه رسه خپل ډېر شمېر پالن
شوي فعالیتونه رس ته ورسول
او د کرکټ په برخه کې یې د
افغانستان کرکټ بورډ تخنیکي
او اداري برخه ال زیاته ځواکمنه
کړه .په یادو فعالیتونو کې د
کورين کرکټ او د لوبې د ټولو بڼو
(فرسټ کالس ،لومړۍ ،دویمه
او دریمه درجه سیالۍ ،او د
معیوبیت لرونکو لوبغاړو سیالۍ)
پراختیا ،په لوړه کچه او کیفیت
د اووم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او

د افغانســتان کرکــټ بــورډ د اجراییه رییــس پېغام!

رحمت اهلل قریشــي

د لوبډلو د ټاکلو لپاره پراخه او جامع تګالره جوړه شوه چې د کمپیوټر په مټ د راټولو
شویو معلوماتو په اساس به د لوبډلو ټاکته کیږي .دغه سیسټم چې د لوبغاړو د مدیریت
سیسټم نومیږي ،د دې لپاره جوړ شو چې په مرسته یې د لوبغاړو ټاکنه د کارکردګۍ،
فیټنیس او ډسپلین په اساس تررسه کیږي.

د لومړي ځل لپاره په کندهار والیت کې
د غازي امان الله خان لیسټ اې سیالیو

تررسه کول شامل ول چې د افغانستان
کرکټ بورډ د پرمختګ ښکارندويي کوي.
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له مدیریت او اداري پلوه د افغانستان
کرکټ بورډ د ۲۰۱۹م کال په پرتله
په ۲۰۲۰م کال کې ښه اقتصادي
حالت خپل کړی و .په ورته وخت
کې هرې څانګې په انفرادي ډول د
خپلو کړنو او د ۲۰۲۱م کال فعالیتونو
په اړه بشپړ پالنونه چمتو او وړاندې
کړل چې په همدې کال کې د ټولو
راتلونکو پروګرامونه په مالیمه او مؤثره
توګه مخته یويس .په همدې موخه
د افغانستان کرکټ بورډ د هرې
څانګې لپاره د ۲۰۲۱م کال کلنی
کاري پالنونه جوړ شول چې ترڅنګ
یې د کرکټ بورډ د عملیايت څانګې
مېنول هم برابر شو .د دې ترڅنګ د
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هرې څانګې د فعالیتونو د ارزیابۍ
په موخه د ۲۰۲۰م کال فعالیتونو ته
بیا ځلې کتنه وشوه چې د راتلونکي
کال ټول پالنونه هم پکې شامل ول.
په بنیادي او زیربنایي برخه کې د
افغانستان جاللتآمب ولسمرش په
کابل والیت کې د یوه نړیوال کرکټ
لوبغايل د ودانۍ لپاره د  ۱۰۰جریبه
ځمکې منظوري ورکړه .د افغانستان
کرکټ بورډ یاده پروسه له نږدې
څارله چې یاده ځمکه به په نږدې
راتلونکي کې د افغانستان کرکټ بورډ
ادارې ته وسپارل يش .په ننګرهار
والیت کې د شهید نجیب الله تره
کي لوبغايل کرکټ لوبغايل د رغولو
اسناد او پروسه بشپړه شوې ده او
ټاکل شوې ده چې په نږدې راتلونکي
کې يې د چهاردیوالۍ او د کرکټ
لوبغايل د رغولو چارې پیل يش .د
کندهار والیت د مېلمستون د رغولو
چارې بشپړې شوي دی او د خوست
کرکټ لوبغايل ډیزاین جوړ شوی دی.
د لوبډلو د ټاکلو لپاره پراخه او جامع
تګالره جوړه شوه چې د کمپیوټر په مټ
د راټولو شویو معلوماتو په اساس به د
لوبډلو ټاکته کیږي .دغه سیسټم چې
د لوبغاړو د مدیریت سیسټم نومیږي،
د دې لپاره جوړ شو چې په مرسته
یې د لوبغاړو ټاکنه د کارکردګۍ،
فیټنیس او ډسپلین په اساس تررسه
کیږي .د دغه سیسټم په مرسته به
لوبغاړي د وړتیا په اساس ټاکل کیږي
چې له ځوانو لوبغاړو رسه به د هغوی
په پرمختګ کې دېره مرسته وکړي.

په ورته وخت کې مونږ د یو شمېر
ستونزې هم درلودې چې پکې
د عمومي مايل مالتړ نشتون ،د
روزنځایونو کموالی او محدودیت او د
کورنیو او بهرنیو سیالیو لپاره مسلکي
روزونکو او لوبڅارانو نشتون پکې
شامل ول .دا چې افغانستان کرکټ
بورډ په افغانستان کې د نورو هیوادونو
کوربتوب نيش کوالی نو له همدې
امله مونږ خپلې نړیوالې سیالۍ په
متحده عريب اماراتو او هندوستان
کې تررسه کوو .د ۲۰۲۰م کال
په جریان کې د افغانستان کرکټ
بورډ اداره د عريب اماراتو د وېزو په
ترالسه کولو کې له ډېرو ستونزو رسه
مخ وه چې له امله یې د لوبډلې
کارکردګي هم اغېزمنه شوې وه.
۲۰۲۰م کال په یوه ښه خرب رسه
پای ته ورسېد چې پکې راشد خان
د تېرې لسیزې د غوره لوبغاړي
جایزه خپله کړه .راشد خان له نورو
لوبغاړو رسه په څنګ کې يوځای
هیواد او هیوادوالو ته د خوښیو
او ویاړونو راوړلو ته دوام ورکوي.
له تېر وخت څخه په پوره زده کړې
رسه ،مونږ هڅه کوو چې د افغانستان
کرکټ بورډ اداره ال زیاته مؤثره او له
نړیوالو معیارونو رسه برابره يش چې
هم خپل فعالیتونه ښه کړي او هم
هیوادوالو ته د غوره کرکټ وړاندې
کړي .مونږ په پام کې لرو چې ځوانانو
ته ال زیاتې موقع برابرې کړو او هغوی
ته د خپلې کارکردګۍ په اساس په
ميل لوبډله کې د لوبېدو زمینې
مساعدې کړو ترڅو د راتلونکو سرتو
سیالیو ته ښه او قوي لوبډله ولرو.

د افغانستان کرکټ بورډ کرکټ
عملیايت څانګه د افغانستان د
کرکټ بېالبېلو ميل لوبډلو لکه ميل،
الف ،ایمرجنګ او د نولس کلنو

ميل لوبډلو لپاره د نړیوالو سفرونو او
سیالیو د جوړولو او برابرولو مسؤلیت
لري .دغه څانګه د نړیوالو سفرونو او
پروګرامونو په جریان کې د ميل لوبډلو

لوجستیکي ،تخنیکي او اداري اړتیاوې
پوره کوي او د وېزو په ګډون یې نور
کاغذي کارونه يې هم پر مخ وړي.

نړیــــوال کـــــرکټ
۲۰۲۰م کال د کوئیډ -۱۹ناروغۍ له امله په بدترین ډول رسه وځپل شو چې له امله یې د نړۍ د کرکټ ټولې ادارې

احتیاطي تدابیر ونیول او مجبور شول چې خپلې ټولې پالن شوې چارې په ټپه ودروي او یا یې بل وخت ته وځنډوي.

که څه هم د کال په وروستیو کې کرکټ نړۍ څینې چارې (سیالۍ) د اړونده هیوادونو د صحي
ادارو لخوا د سختو احتیاطي محدودیتونو په وضع کېدلو رسه بیا ځلې پیل شوې .دغه سیالۍ په

د کـــرکټ

خايل لوبغالو کې پیل شوې او هیڅ نندارچیانو په لوبغايل کې د سیالیو د نندارې اجازه نه درلوده.

عملیاتـــي څانگه
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د افغانستان کرکټ ميل لوبډله
لکه څنګه چې پورته یاده شوې
ده ،نړیوال کرکټ په ۲۰۲۰م کال
د کوئیډ -۱۹ناروغۍ له امله وځپل
شوه چې له امله یې ډېر شمېر
لوبلړۍ او نړیوال ټورمننټونه یا
لغوه شول او یا هم نا معلومو نېټو

ته وځنډول شول .دغې ناروغۍ
نه یوازې دا چې په نړیواله کچه د
راتلونکو سیالیو او سفرونو په پروګرام
کې افغانستان سیالۍ وځنډولې
بلکه د افغانستان کرکټ بورډ پالن
شوې لوبلړۍ یې هم وځپلې.

د کرکټ نړیوالې شورا په کرکټ اکاډمۍ کې د ميل لوبډلې د
مهارتونو او فیټنیس د لوړتیا کیمپ
د دې لپاره چې لوبغاړي مرصوف
وساتل يش ،د افغانستان کرکټ بورډ
د خپلو ميل لوبغاړو لپاره د همدې
کال په جنورۍ میاشت کې په متحده

خو د دې ستونزو رسه رسه د کرکټ عملیايت څانګې په ۲۰۲۰م کال کې
الندې فعالیتونه تررسه کړل.
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عريب اماراتو کې د کرکټ نړیوالې
شورا په روزنڅای کې د مهارتونو
لوړولو او فیټنیس کیمپ په الره
واچولو .دغه کیمپ د مرش روزونکي

النس کلوزنر په مرشۍ تررسه شو
چې یې د لوبغاړو په مهارتونو او
په فیټنیس ښه اغېزه درلوده.

New Talents

New Talents

د افغانستان او ایرلینډ ترمنځ سیالۍ او مترینايت کیمپ
(ګرېټر نویډا)

ټاکل شوې وه چې د کرکټ نړیوالې
شورا اړوند شل اوریز نړیوال جام
سیالۍ د  ۲۰۲۰کال په اکټوبر
میاشت کې د آسرتالیا په کوربتوب
تررسه يش .نو د دغو سرتو سیالیو
لپاره د ال ښه چمتووايل په موخه
د افغانستان کرکټ بورډ په دریو

پړاوونو کې مترینايت کیمپ په الره
واچولو چې لومړی هغه یې د هند
په ګرېټر نویډا کې تررسه شو .دغه
کیمپ د ۲۰۲۰م کال د فربورۍ
میاشتې په شلمه نېټه ،د ایرلینډ په
وړاندې له سیالیو څخه  ۱۵ورځې
وړاندې پیل شو چې اصيل موخه

د متریناتو بیا ځلې پیل – د ميل لوبډلې مترینايت کیمپ –
یې د همدې کال آسیا کپ او شل
اوریز نړیوال جام ته د لوبغاړو د
مهارتونو او فیټنیس لوړول وه .دغه
سیالۍ د ميل لوبِغاړو په وړتیاوو ښه
اغېزه وکړه چې په پایله کې يې د
ایرلینډ لوبډلې ته  ۲-۱ماتې ورکړه.
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د جون له شپږمې څخه د جوالی تر شپږمې

د ایرلینډ په وړاندې د سیالیو له
بشپړېډو وروسته ميل لوبډلې د
کوئیډ -۱۹ناروغۍ له امله نور
نړیوال کرکټ ونشو کړای .د دې
ترڅنګ دا هم ممکنه نه وه چې
د ميل لوبغاړو لپاره په کابل او یا
نورو والیتونو کې روزنیز او مترینايت
کیمپونه په الره واچوو ځکه چې
په هیواد کې د زیاتو مثبتو پېښو
ثبتېدو له امله د مارچ میاشتې
په ۲۵مه نېټه په ټول هیواد کې

2020 Annual Report

9 | Page

ګرځبندیزونه وضع شول .دا چې د
ګرځبندیزونو موده نامعلومه وه نو په
ډلییزه توګه ورزيش فعالیتونو ته هم
اجازه نه ورکول کېده ،نو له همدې
امله ټول لوبغاړي مجبور شول ترڅو
په خپلو کورونو کې د خپل فیټنیس
ساتلو په موخه مترینات تررسه کړي.
دا چې په همدې کال کې د ميل
لوبډلې دوه سرت ټورمننټونه پالن
شوي ول ،نو دا الزمي وه چې باید
لوبغاړي د راتلونکو سیالیو لپاره د

چمتووايل لرلو په موخه په متریناتو
او د کرکټ په فعالیتونو کې ځانونه
مرصوف وساتل يش .د همدې لپاره
له حکومت څخه د اجازې ترالسه
کولو وروسته د افغانستان کرکټ
بورډ یو میاشتنی مترینايت کیمپ
تررسه کړ چې پکې د ناروغۍ څخه
د مخنیوي په موخه ټول احتیاطي
تدابیر په پام کې نیول شوي ول.

د ځوانانو ميل لوبډلې

کوئیډ -۱۹ناروغۍ د ميل لوبډلې رسبېره د نولس کلنو ،الف او ایمرجنګ لوبډلو پروګرامونه هم ځپيل ول چې یا
باید لغوه شوي وای او یا هم باید نورو نېټو ته ځنډول شوي وای.

د جون له ۱۵مې څخه د جوالی تر ۱۱مې نېټې پورې د ميل

د نولس کلنو لوبغاړو مترینايت کیمپ او د ۲۰۲۰م کال نولس

لوبډلې (ټیسټ نوملړ) مترینايت کیمپ

ټاکل شوې وه چې د افغانستان او
آسرتالیا د کرکټ ميل لوبډلو ترمنځ
په آسرتالیا کې د یوه ټیسټ لوبه
تررسه يش .د همدې لپاره پکار
وه چې د افغانستان ټیسټ کرکټ

لوبډله مرصوفه وساتل يش ترڅو
د یادې سیالۍ لپاره چمتو وساتله
يش .په همدې موخه د جون د
میاشتې به ۱۵مې نېټې څخه د
جوالی میاشتې له تر ۱۱مې نېټې

کلنو لوبغاړو نړیوال جام

پورې تررسه شو چې له هغه وروسته
بیا د جوالی میاشتې په ۲۳مه،
۲۵مه او ۲۷مه نېټه درې یوورځنۍ
مترینايت سیالۍ هم تررسه شوې.

د ۲۰۲۰م کال نولس کلنو لوبغاړو نړیوال
جام سیالۍ د جنورۍ او فربورۍ په
میاشتو کې په سویيل افریقا کې تررسه
شوې .د سیالیو ظرفیت ،دروندوايل
او لوی وايل ته په کتو ،د افغانستان
کرکټ بورډ د افغان لوبډلې د چمتووايل
په موخه په کابل کې د ۲۰۱۹م کال
د ډیسمرب میاشتې له اتلسمې نېټې
څخه تر ۲۸مې نېټې پورې مترینايت
کیمپ په الره واچولو .له دې وروسته له
هوا رسه د بلدېدو او ال زیاتو متریناتو په
موخه دویم لس ورځنی کیمپ د سویيل
افریقا په پوچیفسټروم کې د جنورۍ
له اولې څخه تر ۹مې پورې تررسه کړ.
دغو مترینايت کیمپونو نړیوال جام ته د
لوبغاړو په تیارولو کې مهمه ونډه درلوده.
د لوبډلې عمومي کارکردګي هم رضایت
بخشه وه چې پکې افغان لوبډلې په
یادو سیالیو کې اووم مقام خپل کړ.

د نومرب له دریمې څخه د ډیسمرب تر دویمې پورې د ميل
لوبډلې مترینايت کیمپ

د کوئیډ -۱۹ناروغۍ ميل لوبغاړي
له کرکټ او اړونده فعالیتونو څخه
د اوږدې مودې لپاره لېرې وساتل.
له همدې امله په ۲۰۲۱م کال
کې د راتلونکو سیالیو لپاره د ښه
چمتووايل په موخه د  ۴۵لوبغاړو
لپاره د کابل په کرکټ لوبغايل کې

د نومرب په دریمه مترینايت کیمپ
په الره واچول شو چې یوه میاشت
دوام یې وکړ او د ډسمرب میاشتې
په دویمه نېټه پای ته ورسېد.
دا چې هوا ډېره سړه شوه نو د
لوبغاړو شمېر  ۲۰ته راښکته شو
او متریناتو هم په رسپټې اکاډمۍ

کې دوام وموند .دغه کیمپ خورا
ښه تررسه شو او په عريب امارتو
کې یې د راتلونکي پالن شوي
کیمپ لپاره د لوبغاړو په بېرته
جوړولو کې رغنده رول ولوبولو.
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د ایمرجنګ لوبډلې ټاکنیز او د نولس کلنې لوبډلې د
ظرفیت لوړونې کیمپ

د  ۵۰ایمرجنګ لوبغاړو لپاره
ټاکنیز او د  ۲۲نولس کلنو لوبغاړو
لپاره د ننګرهار والیت په جالل
آباد کې تررسه شو .دغه کیمپ
داسې جوړ شوی و چې د مترینايت
سیشنونو ترڅنګ پکې د ایمرجنګ
او نولس کلنو لوبډلو ترمنځ
مترینايت سیالۍ هم تررسه شوې.
د  ۴۲لوبغاړو څخه د دریو غوره
شویو دریو لوبډلو ترمنځ د ۶
خپلمنځني سیالیو او د نولس کلنې
لوبډلې په وړاندې د ایمرجنګ

لوبډلې  ۵سیالیو وروسته د ميل
ایمرجنګ لوبډلې لپاره وروستی
 ۲۰کسیز نوملړ وټاکل شو.
د یاد کیمپ په دوران کې د نولس
کلنو لوبغاړو لپاره یو پرمختیایي
کیمپ هم په الره اچول شوی
و .د کیمپ لومړۍ ورځې په
مشخصه توګه د روزنې او متریناتو
لپاره مختصې شوې وې چې له
هغه وروسته یې د ميل ایمرچنګ
لوبډلې په وړاندې  ۵یوورځنۍ
مترینايت سیالۍ تررسه کړې.
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د کوئیډ ۱۹-ناروغۍ له امله لغوه شوې سیالۍ
کوئیډ -۱۹ناروغۍ په نړیواله
کچه د کرکټ فعالیتونه ډېر
وځپل ،افغانستان هم له یاد
ستونزو څخه مستثنا نه و او د
بېالبېلو ميل لوبډلو ډېر شمېر
سیالۍ یې لغو او وځنډول شوې.
الندې هغه سرتې سیالۍ او روزنیز
کیمپونه دي چې د کوئیډ-۱۹
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ناروغۍ تر اغېزې الندې راغلل:
• د اپرېل له اولې څخه تر
۲۲مې نېټې پورې د ميل
کیمپ
مترینايت
لوبډلې
• د نړیوال جام لپاره د متریناتو
دویم پړاو ،چې ټاکل شوې وه
د سویيل افریقا په پوچفسټروم
کې د جون له ۵مې څخه تر

۲۰مې نېټې پورې تررسه يش.
• په مې میاشت کې رسالنکا
هیواد ته د افغان الف لوبډلې سفر
• په جون میاشت کې د زمبابوې
په وړاندې د افغان ميل لوبډلې
مترینايت کیمپ او سیالۍ

کــــورني

کـــــــــرکټ

۲۰۲۰م کال د نورو کلونو په پرتله
د کرونا ناروغۍ له امله د کرکټ
لپاره یو ننګونکی کال و ،په یاد کال
کې د کرکټ ټولې لوبې وځنډول

د ښو او با کیفیته سیالیو
په دایرولو رسه د کرکټ
رقابتي ماحول ساتل او د
اړینو معیارونو او اسانتیاوو
درلودو رسه د کورين کرکټ
لپاره د پیاوړي بنیاد جوړول
چې د غوره لوبغاړو په
تولید کې مرسته وکړي.

شوې چې په دې ځنډول شویو
لوبو کې کورنی کرکټ هم شامل
و او ټولې هغه لوبې چې د کورين
کرکټ څانګې د ۲۰۲۰م کال

لپاره په الره اچولې وې وځنډېدي.
په ورته وخت کې ،د کرونا ناروغۍ په
ختمېدو رسه د روغتیایي چارواکو
په تائید ځينې لوبې پیل شوې.

د زونونو او والیتونو په کچه د
بېالبېلو عمر لرونکو لوبغاړو
لپاره د سیالیو دایرول تر
څو د مسلکي او تخنیکي
کارکونکو تر څارنې الندې
یې اړین مهارتونه وده وکړي.

د ال پرمختګ لپاره له شته
رسچینو څخه په سمه توګه
ګټه اخېستل او په ټولیزه توګه
د پام وړ پایيل ترالسه کول.

کـــــــــــــورني کــــــــرکټ
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که څه هم د ۲۰۲۰م کال لپاره د کورين
کرکټ په مهالوېش کې ډیر فعالیتونه
پالن شوي و؛ خو د کرونا ناروغۍ له
امله له ځنډ رسه مخ شول ،په هر حال
وروسته له دې چې روغتیایي چارواکو
ورزيش لوبو ته د بیا فغالیت اجازه
ورکړه ،نو د کورين کرکټ څانګې وکولی
شول چې ځينې لوبې تررسه کړي.
ځينې مهمې سیالۍ چې په
۲۰۲۰م کال کې کورين کرکټ
شوي:
تررسه
لخوا
څانګې

Provincialکرکټ څانګې لخوا تررسه شوي:
Challengeکال کې کورين
چې په ۲۰۲۰م
سیالۍ
ځينې مهمې
Cup
Tournaments
دریمه درجه والیتي سیالۍ

د وزیر محمد اکرب خان دریمه درجه
والیتي یو ورځنۍ سیالۍ د ۲۰۲۰م
کال د فربورۍ میاشتې په لومړۍ

دویمه درجه والیتي سیالۍ

د وزیر محمد اکربخان دویمه درجه
والیتي سیالیو کې  ۱۶لوبډلو
ګډون درلود ،چې یادو سیالیو ته
لسو لوبډلو له دریمه درجه والیتي
سیالیو څخه الره موندلې وه او شپږ

نېټه پیل او د همدې میاشتې په
۱۳مه نېټه پای ته ورسېدې .د شلو
والیتونو لوبډلو په پنځو ګروپونو

لوبډلې د تیر کال دویمه درجه
والیتي لوبو څخه په یادو سیالیو
کې شتون درلود .دغه سیالۍ
د ننګرهار او خوست والیتونو په
لوبغالو کې تررسه شوې .چې ۱۶

کې له یو بل رسه لوبې وکړې او له
هر ګروپ څخه دوو لوبډلو دویمه
درجه سیالیو ته الر پیدا کړه.

لوبډلې په څلورو ګروپونو وویشل
شوې او له هر ګروپ څخه یوې-
یوې غوره لوبډلې د هیواد په کچه
لومړۍ درجه سیالیو ته الر پېدا کړه.

کـــــــــــــورني کــــــــرکټ
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لومړۍ درجه والیتي سیالۍ (ایلیټ جام)
ټاکل شوې وه چې لومړۍ درجه
سیالیو (ایلیټ جام اتلولۍ) د مارچ
میاشتي په لومړۍ نېټه پیل يش ،خو
د کرونا وایروس له امله وځنډېدې.
د دې لپاره چې یادې سیالۍ د
کوئیډ ۱۹-ناروغۍ له ټولو خطراتو
څخه پرته تررسه يش نو د کورين
کرکټ څانګې یو ځانګړی ټیم تیار

کړ ترڅو د عامې روغتیا وزارت
اړوند ټولې الرښوونې په ټولو ګډون
کوونکو لوبډلو باندې پيل کړي.
دغه سیالۍ د  ۸لوبډلو ترمنځ د
خوست والیت په  ۲لوبغالو کې
تررسه شوې .یادې  ۸لوبډلې په
 ۲ګروپونو ووېشل شوې او له هر
ګروپ څخه دوه لوبډلو نیمه پایلوبو

ته الره ومونده .یادې څلور لوبډلې
به د راتلونکي کال لومړۍ درجه
سیالیو کې هم شاملې وي ،په
داسې حال کې چې پاتې څلور
لوبډلې باید د راتلونکي کال دویمه
درجه سیالیو کې ګډون وکړي.

په ننګرهار والیت کې د کورين کرکټ د ۱۷

کلنو څخه کم عمره لوبغاړو کمپ د ۲۰۲۰م

کال د اګسټ میاشتې له

۱۷مې نېټې

څخه تر ۳۱مې نیټې پورې تررسه شو .د یاد
کمپ اصيل هدف د  ۱۹کلنو څخه کم عمره

لوبډلې ته د غوره مالتړو لوبغاړو موندنه وه.

په یاد کمپ کې  ۳۴لوبغاړو ګډون درلود چې د

دوی له منځه  ۲۰لوبغاړي د  ۱۶کلنو لوبغاړو له
کیمپ او  ۱۶نور لوبغاړي د  ۱۷کلنو لوبغاړو له

کمپ څخه ،چې تېر کال تررسه شو ،ټاکل شوي ول.

له  ۱۶کلنو څخه کم عمره لوبغاړي او ازمایښتي لوبې
د ۲۰۲۰م کال د جوالی میاشتې په
۱۶مه نېټه د کورين کرکټ د غوره
 ۱۶کلنو لوبغاړو لپاره یو روزنیز کمپ
پیل کړ چې د همدې میاشتې تر
۲۸مې نېټې پورې یې دوام وکړ .یاد

کمپ په ننګرهار والیت کې تررسه
شو چې پکې  ۳۶تنه هغه لوبغاړو
چې د تېر کال  ۱۶کلنو څخه کم
عمره لوبغاړو ترمنځ سیالیو کې یې
ښې کارکردګۍ تررسه کړې وې،

ګډون درلود .له یاد کیمپ څخه
 ۲۰تنه غوره لوبغاړي د راتلونکو ۱۷
کلنو لوبغاړو کیمپ ته غوره شول.

کـــــــورني کــــرکټ

د والیتي سرتې سیالۍ

د  ۱۷کلنو غوره لوبغاړو مترینايت کمپ او
سیالیۍ
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2020 Annual Report 18 | Page

19 | Page 2020 Annual Report

د غازي امان الله خان جام لیسټ لوبو سیالۍ

د زونونو په کچه د غازي امان الله خان لیسټ اې
سیالۍ د ۲۰۲۰م کال د اکټوبر له ۱۰مې نېټې
څخه د همدې میاشتې تر  ۲۲مې نېټې پورې
تررسه شوې .دغه سیالۍ ځکه د افغانستان کرکټ
بورډ لپاره حیايت ارزښت لري چې د بېالبېلو ميل
لوبډلو لپاره پکښې تکړه لوبغاړي په الس ورځي.
دغه سیالۍ د لومړي ځل لپاره د کندهار والیت
په کرکټ لوبغايل کې تررسه شوې ،چېرته
چې هرې لوبډلې لپاره د سیالیو څخه وړاندې
شپږ ورځنی مترینايت کمپ دایر شوی و.

د غازي امان الله خان لیسټ ای لوبو د ډيرو منډو جوړونکي
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دکندهار والیت لوبغايل کې د یاد

جام اتلويل د مس

عینک لوبډلې وګټله او وتوانېدل چې د لوبو پای لوبه
کې د آمو لوبډلې ته د  ۷ویکټو په توپیر ماته ورکړي.
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کـــــــورني کــــرکټ

یادې سیالۍ د خوست والیت په لوبغايل کې د ۲۰۲۰م

دغه سیالۍ د کابل والیت په لوبغايل کې د پنځو

پورې د  ۵زونونو د غوره کلبونو تر منځ تررسه شوې.

کال د اکټوبر له شپږمې نېټې څخه تر ۱۳مې نېټې

کال د ډسمرب له ۲۰مې نېټې څخه تر یو دېرشمې نېټې

زونونو د معلولیت لرونکو لوبډلو ترمنځ د ۲۰۲۰م
پورې تررسه شوې .په هره لوبډله کې د معلولینو
ميل لوبډلې څلور لوبغاړو برخه اخېستې وه چې د

یادو سیالیو په پایلوبه کې د سپین غر زون معلولینو

لوبډلې د بُست زون معلولیت لرونکو لوبډلې ته
ماته ورکړه او د یادو سیالیو اتلويل یې وګټله.
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کـــــــورني کــــرکټ

د زونونو په کچه د کلبونو اتلولۍ جام

د زونونو په کچه د معلولیت لرونکو
لوبغاړو لوبېډيرو منډو جوړونکي

د افغانستان د کورين کرکټ په چوکاټ کې
شپږیزه کرکټ لیګ د خلکو د خوښې لیګ دی

چې په  ۲۰۱۳زېږدیز کال کې رامنځ ته شو او هر

کال دا لیګ تررسه کیږي او ډېر ليدونکي لري .

شپږیزه کرکټ لیګ د پیل له لومړۍ ورځې دا ثابته کړه،

Amo Sharks

چې د کورين کرکټ په وده کې مهم رول لوبولی يش.

رسه له دې چې کرکټ په افغانستان کې د

خلکو د خوښې لوبه وه او ورځ تر بلې د پرمختګ
په حال کې وه ،خو شپږیزه کرکټ لیګ کې د
ميل لوبغاړو لوبېدو او د هغوی ښو لوبو او ځوانو

لوبغاړو ګډون وشوه کړای چې دغه لیګ په شور،

Band-e Amir Dragons

مستۍ او د خلکو په ال ډېرې خوښۍ بدل کړي.

شپـــــــږیزه
کرکټ لیــــګ

یاد لیګ په افغانستان کې ډېر استعدادونه رابرسېره
کړي دي او د پرمختګ باعث یې شوی دی او له

همدې لیګ څخه ډېری ځوانانو د نورو هېوادونو په

لیګونو کې د لوبېدو فرصت هم ترالسه کړی دی.

د افغانستان کرکټ بورډ تل د لیګ په سټنډرډ او

Bost Defenders

ښه وايل تاکید او غور کړی دی او ددې ترڅنګ
یې د دغه لیګ د پرمختګ او فرهنګ ژوندي

ساتلو په موخه له هراز الرو چارو کار اخیستی
او له هېڅ کار څخه یې مخه نده ګرځولې.

همداراز

دغه

لیګ

د

کارکونکو،

تخنیکي

Mis-e Ainak Knights

اشخاصو ،روزنکو ،لوبڅارانو او منره شمېرونکو د
پرمختک او تجربو زیاتوايل باعث ګرځېدلی دی.

شپږیزه کرکټ لیګ یو تجاريت لیګ دی چې پکې د

زونونو او مرکز په استازیتوب شپږ لوبډلې لوبیږي.

Kabul Eagles
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Bost Defenders

د شپږیزه کرکټ لیګ اوم پړاو سیالۍ د ۲۰۲۰

زېږدیز کال له شپږمې نېټې تر شپاړسمې نېټې
پورې په کابل کرکټ لوبغايل کې تررسه شوې.

شپږیزه کرکټ لیګ لومړنی ورزيش لیګ و چې د
افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د کرکټ نړیوالې شورا

ټولو اصولو ته په پام کې نیولو رسه د مینوالو او ننداره

چیانو په شتون کې د کرکټ په ډګر کې تررسه شو.

ټاکل شوې وه چې دغه لیګ د  ۲۰۲۰زېږدیز کال په

مارچ میاشت کې تررسه شوی وای خو د کرونا خطرناک

ویروس له امله ځنډېدلی و ،خو د افغانستان کرکټ
بورډ رسه د کرونا ویروس له اندیښنو رسه په ډېره کمه

ډیيل فریش انرتنیشنل

موده کې په دې بریالی شو چې یاد لیګ په معیاري

(بند امیر ښاماران)

توګه تررسه کړ او ټاکل شوې موخې یې السته راوړې.

د افغانستان حکومت ،د کرونا ویروس پروړاندې د

حرضت ملېټډ

مبارزې کمېټې او عامې روغتیا وزارت یوازې ۳۰

(مس عینک اتالن)

سلنه خلکو ته د لوبو پرمهال لوبغايل ته د ننوتلو اجاز

ورکړې وه .د افغانستان کرکټ بورډ د کرونا ویروس

نوید احمدزي

پروړاندې د مخنیوي ټولې الزمې الرې چارې په سمه

(امو نهنګان)

توګه پيل کړې او د لیګ په جریان کې یوه مثبته پېښه
هم د ادارې د کارکوونکو او لوبغاړو ترمنځ ثبت نشوه.

د ذغال سنګ اتحادیی سوداګر،

په همدې موخه د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس

افغانستان اکتو (سپین غر زمریان)

ښاغيل فرهان یوسفزي یوه کمېټه رامنځ ته کړې وه
چې ترڅو ټولې چارې منظمې او ښې مخې ته یويس

ایويب سپورټ کمپلیکس

او د هر پرمختک راپور رشیک کړي ،ځکه چې د کرکټ

(کابل بازان)

مینوال د کرکټ لیدو ته سخت په مته او تږي ول.

د افغانستان کرکټ بورډ

لکه څنګه چې پورته مو وویل چې شپږیزه کرکټ

(بست ساتونکي)

لیګ یو تجاريت لیګ دی نو ځکه مو د شپږ واړه

لوبډلو د امتیاز حق اعالن کړ ،چې د شپږ لوبډلو
له ډلې یې پنځه وپلورل شوې او یوازې یوه د بست

لوبډله پاتې شوه او په پایله کې ددغې لوبډلې مايل

حامیت او مدیریت د افغانستان کرکټ بورډ تررسه کړ.
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د ایويب کابل بازانو لوبډلې د شپږیزه کرکټ لیګ په اوم پړاو
کې د رحامن الله ګربز په لوبډملرشۍ په پایلوبه کې د مس

عینک اتالنو لوبډلې ته له ماتې وروسته د اتلولۍ جام وګاټه.

همدا راز د اوم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ پروډکشن

په کیفیت کې د ښه وايل ترڅنګ د کمرو په شمېر
کې هم زیاتوالی راغلی و او د ګرافیک او ډیزاین

په برخه کې هم نوښتونه رامنځ ته شوې ول چې

د مینوالو او لیدونکو د خوښۍ وړ وګرځېدل.

د شپږیزه کرکټ لیګ د اوم پړاو د

لوبغاړو د پېر مراسم

د شپږیزې دغه پړاو سیالۍ په  ۱۲سپوريت کامرو او

دوه رن اوټ کامرو په ښه او پرمختليل ډول نرش شول.

په اوم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ کې یوه مهم ټکی

د یادولو وړ ده ،چې د افغانستان کرکټ بورډ د ۲۰۲۰

جاللتامت ولسمرش محمد ارشف غني او نورو لوړ

ویزو او تدارکاتو پروسه تکمیله کړه ترڅو د پروډکشن

چې و هغه دا و چې د پرانیستې په مراسمو کې

رتبه دولتي چارواکو لکه د ولسمرش لومړي مرستیال
ښاغلی امر الله صالح  ،د مرشانو جرګې رئیس ښاغلی
فضل الهادي مسلمیار او داسې نورو ګډون کړی

و چې د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس
ښاغيل فرهان یوسفزي له لوري یې تود هرکلی وشو.

کال په اګست میاشت کې د هندي پروډکشن د
غړي په ټاکيل او مناسب وخت کې چمتو يش.

هېره دې نه وي چې پدې پړاو شپږیزه کې دوه نور د

انګلیيس ژبې افغان تبرصه کوونکي د پښتو او دري ژبو
تبرصه کوونکو رسه یو ځای شول ترڅو ،په ښه او دقیق

شکل په نړیواله کچه تر خلکو د لوبو حال او تبرصه و رسوي.

په دې پروسه کې جاللتامب ولسمرش محمد ارشف

د افغانستان ميل راډیو ټلویزیون چې د تیر کال

غوښتنې په اړه هم د ژمنې اعالن وکړ چې په کابل کې

دا ځل اوم پړاو نرشات یې بیا ترالسه کړل او له دې

غني د افغانستان کرکټ بورډ د مرشتابه د هغې

د یو نړیوال معیاري لوبغايل لپاره د ځمکې ورکړه وه.

د شپږیزه کرکټ لیګ د اوم پړاو د

لوبغاړو د پېر مراسم

د شپږیزې د اوم پړاو د لوبغاړو د پېر مراسم د ۲۰۲۰

شپږیزې نرشايت حقوق یې له ځان رسه درلودل د
رسه یې وشوه کړای چې د ډېرو لیدونکو توجو ځان

ته جلب کړي او مینوال یی په لوړه کچه زیات شول.

همداراز د افغانستان ميل ټلویزیون د لوبې له

وړاندې او وروسته تبرصو لپاره خپل ښځینه او نارینه
ژورنالستان په دندو بوخت کړل .د ميل ټلویزیون د

زېږدیز کال د اګست میاشتې په ۲۰مه نېټه د افغانستان

رسوی له مخې شاوخوا  ۱۲۰۰۰۰۰۰لیدونکو د اوم

کې  ۱۵۳په رشایطو برابر لوبغاړو نوملیکنه کړې وه او

او ترڅنګ یی د افغانستان کرکټ بورډ او د افغانستان

او سلور کټګورۍ وېشل شوې وه ،چې له ډلې یې

ته ورسېدل چې یادې لوبې په خپل فیسبوک پاڼه

لوبغاړو څخه  ۱۳۲لوبغاړي په شپږیزه کې ولوبېدل

د اوم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ سیالیو تر بل هر ځل

یو لوبغاړی د مخکې پړاو څخه له ځان رسه وسايت.

نرشايت امتیاز په هند کې فنکوډ ()Fancode

د کرکټ بورډ په مرکزي دفرت کې تررسه شول .په ټوله

پړاو شپږیزه کرکټ لګی سیالۍ په ټوله نړۍ کې لیدلې

د لوبغاړو د پېر برخه په ایکن ،ډایمنډ ،پالتینم ،ګولډ،

ميل راډیو ټلویزیون د ګډو هڅو په پایله کې پرېکړې

 ۶۰تنه تنګي ځوانان ول .له پورته  ۱۵۳ثبت شویو

او یوټوب چینلونو له الرې په ژوندۍ بڼه نرش کړي.

او پدې پروسه کې هرې لوبډلې کولی شول چې

ډېر لېدونکي درلودل ځکه ،چې ددې لوبو انالین

چې له  ۹۰میلیونو ډېر لیدونکي لري ،په
انګلستان او اروپا کې اچ اس ال ته ورکړل شوی و.

2020 Annual Report 32 | Page

33 | Page 2020 Annual Report

په الندې ډول د عایداتو خالصه شوي
معلومات شته دي.
شاوخوا د  ۶۵۵۰۰امریکا ډالرو ګټه
له لباس سپانرس او په لوبغايل کې
د مارک لګولو څخه ترالسه شوه .
شاوخوا د  ۲۹۰۰۰زرو ډالرو ګټه له
ټکټونو څخه ترالسه شوه رس له دې چې
د کرونا ویروس د مخنیوي په موخه یوازې
 ۳۰سلنه خلک لوبغايل ته راتللی شول.
دتړونلهمخېدافغانستانميلټلویزیونلهلوري
د خپرېدا نیمه برخه  ۹۲۰۰۰زره ډالر ورکړل.
د هرې لوبډلې امتیاز لرونکي او یا هم د
مايل مالتړي دې ته اماده کړای شول چې
په لوبډلې د مدیریت په موخه له ۵۵۰۰۰
څخه تر  ۸۰۰۰۰ډالرو پورې لګښت وکړي.

د شپږیزه کرکټ لیګ د اوم پړاو د لوبغاړو د پېر مراسم
رسه له دې چې د کرونا ویروس له
امله ډیری پانګوال او سوداګر له ګڼو
اقتصادي زیانونو رسه مخ شوي ول
خو بیا هم ډیرو رشکتونو او پانګوالو
د شپږیزې په اوم پړاو سیالیو کې د
پانګونې لېوالتیا درلوده  .اتصاالت
مخابرايت رشکت له د  ۲۰۱۴کال
وروسته یو ځل بیا د کرکټ ډګر ته
د مايل مالتړي په توګه را داخل شو

او د شپږیزې د اوم پړاو د عمومي
مالتړي امتیاز یې ترالسه کړ .د
افغانستان کرکټ بورډ ادارې د شپږیزه
کرکټ لیګ په لړ کې د اتصاالت او
نورو مايل مالتړو څخه د هېڅ ډول
همکاریو ډډه ونکړه او دغه پړاو د
اتصالت فورجي شپږیزه کرکټ لیګ
په نوم تررسه شو .برسېره پر دې د
اتصالت لوګو له لیګ لوګو رسه یوځای

شوه او په لوبغايل کې د  ۳۰سلنه
سیمه کې د اعالناتو حق ورکړل شو.
د لباس سپانرس حق د لوبډلو امتیاز
لرونکو ته ورکړل شو او ترڅنګ یې
هر دوی ته په لوبغايل کې ۱۰
سلنه سیمه د خپلو سوداګریزو
اعالناتو په موخه ورکړل شوه.

مايل مالتړي په الندې ډول دي:
ډیوه ګروپ ( د بوست ساتونکو لوبډلې د لباس مايل مالتړی)
د افغانستان ميل راډیو ټلویزیون ( د لوبڅارانو د لباس مايل مالتړی)

د تخنیکي پلوه مو ډېرې السته راوړنې
درلودې ،دې لیګ ډیر خربي پوښښ هم
ترالسه کړ ،د تولید په برخه کې مو د پام
وړ السته راوړنې درلودې ،د لوبډلو اړینې
اړتیاوې په مناسب وخت کې چمتو کېدې او
ټولې نورې اړېنی اړتیاوې په مناسب وخت
کې تررسه کېدې او په ټوله کې د دې اوم
پړاو مايل ګټې له تیر کال څخه زیاتې وې.

بالسم روغتون ( د روغتیا برخه کې مالتړی )
حبیب ګلذار ملیتد ( د څښاک برخه کې مالتړی)
مداوا روغتون
طیب یارس ملیټډ
رفاع شاهین ودانیز رشکت

مايل مالتړي په الندې ډول دي:

رسله دې چې د اوم پړاو شپږیزه تر ډېره
د خلکو لپاره د تفریح یوه زمینه وه ځکه
خلک تر ډېره د کرونا ویروس له امله په
کورونو کې پاتې شوې ول ،خو د مايل

عایداتو له پلوه هم د تېر کال شپږم پړاو
لیګ څخه یې ګټه د توقع پورته وه.
د افغانستان کرکټ بورډ په اوم
پړاو شپږیزه لیګ د ټول امتیاز

درلودونکي په توګه د پروډکشن
او نرشايت برخې په ګډون شاوخوا
 ۳۶۹۰۰۰امریکایی ډالر لګښت وکړ.
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دویم پړاو کې د مهارتونو د لوړولو کمپ رامنځ ته شو
د افغانستان کرکټ بورډ د کابل
والیت په روزنځای کې د لومړي
پړاو په څري ،دویم پړاو روزنیز کمپ
هم د ۲۰۲۰م کال د اکټوبر په

ښځينــــه
کـــــرکټ
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې
تر څارنې الندې د افغان ښځينه
کرکټ لوبغاړو لپاره د ۲۰ ۲۰
زېږدیز کال د پرمختګونو یو نه
هېریدونکی او تاریخې کال و.
سږ کال د لومړي ځل لپاره ،د
افغانستان کرکټ بورډ  ۲۵ښځينه
کرکټ لوبغاړو ته رسمي مرکزي قرار
دادونه ورکړل ،تر څو ښځينه ميل

لوبډله رامنځ ته يش .همدارنګه
د افغانستان کرکټ بورډ اداره به
د ښځينه لوبډلې د ال پیاوړتیا په
موخه په راتلونکې کې د بهرنيو
سفرونو او د روزنیزو کمپونو په
څېر بېالبېل پالنونه لري چې هر
یو به یې وخت په وخت پيل کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ لپاره
د نړیوالې شورا د بشپړ غړي په

توګه اړینه ده ترڅو د ښځينه
کرکټ ميل لوبډله جوړه کړي،
چې اوس مهال د اوسني ریاست
لخوا په دې برخه کې ګټور ګامونه
اخېستل شوي او یاده موضوع د
راتلونکې کال لپاره هم لومړیتوب
لري چې په نږدې راتلونکي کې
به د یاد هدف د ترالسه کولو
لپاره نور پالنونه هم پيل کړي.

په ۲۰۲۰م زېږدیز کال کې د ښځينه کرکټ لپاره الندې فعالیتونه تررسه شول:
د مهارتونو د لوړونې لومړی پړاو کمپ

له  ۲۰۲۰ز کال د جوالی له لومړۍ
نېټې څخه د اکټوبر تر ۱۵هغې
پورې د افغانستان کرکټ بورډ
ادارې د ښځينه څانګې د کارکونکو
لخوا په مرکز کابل او هرات
والیتونو کې  ۴۸ورځينی روزنیز
کمپ تررسه کړ .له یاد کمپ څخه
اصيل موخه د غوره لوبغاړو موندنه
او روزنه وه چې له دوی څخه به
ميل لوبډلې ته لوبغاړې غوره يش.
د کابل روزنیز کمپ لومړی په
ویکټوري کرکټ اکاډمۍ ،بیا د
محراب الدین لیسې په روزنځای او

له هغې وروسته د افغانستان کرکټ
بورډ په ميل روزنځای کې تررسه شو.
د هرات روزنیز کمپ د هرات والیت
د سولې کرکټ اکاډمۍ او شېدا
کرکټ لوبغايل کې تررسه شو،
د یاد کمپ لپاره له سل ښځينه
لوبغاړو څخه چې له ښونځيو څخه
ټاکل شوې وې ،یوازي  ۶۰تنه
ښځینه لوبغاړې غوره شوې وي.
د لوبغاړو د غوراوي پروسه له
 ۲۰۱۴کال څخه تر  ۲۰۱۹کال
پورې تررسه شوه ،چې د دې کلونو
په منځ کې زر نجونې وټاکل شوې

چې بیا د یادې پروسې په جریان
رسه له زرو نجونو څخه یوازي سل
نجونې مخکې پړاو ته غوره شوې.
د یادونې وړ ده چې یاد روزنیز
کمپونه د ښځینه لوبغاړو لپاره خورا
اغیزناک متام شول ،ځکه چې د
ښځینه روزونکو لخوا ښځينه غوره
لوبغاړو ته د توپ اچونې ،توپ
وهنې ،توپ نیونې او تکړښت
په برخه کې روزنه ورکړل شوه.
د کمپ په وروستۍ ورځ د کمپ
روزونکو له  ۶۰ښځينه لوبغاړو څخه
 ۴۰لوبغاړې بل پړاو ته غوره کړې.
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۱۷مه نېټه پیل کړ چې د نومرب
میاشتې تر ۵مې نیټې یې د شلو
ورځو لپاره دوام وکړ ،په یاد روزنیز
کمپ کې چې د کابل په ميل

کرکټ اکاډمۍ کې تررسه شو،
 ۴۰ښځينه لوبغاړو برخه اخېستې
وه چې له جملې څخه یې ۱۱
لوبغاړې د هرات والیت څخه وې.

د ښځينه کرکټ لپاره د ال پرمختګ الر
په افغانستان کې د ښځینه کرکټ

چمتو کړي چې یادې ښځینه

رسبیره پر دې ،د هیواد په بېالبېلو

افغانستان له ميل دودونو او کلتور

په ټول هیواد کې د ښځينه

د پوهاوي لوړولو او د کرکټ په اړه

بل ګام دی چې له ښځينه

مودې لپاره په هیواد کې د ښځينه

لوبډلې ته شدیده اړتیا ده چې د
رسه سم ال پياوړې او پرمختللې يش

او د همدې هدف پوره کولو لپاره د

افغانستان کرکټ بورډ هڅه کوي
چې د ښځو لپاره د روزنې او لوبو

برابرولو بودیجه او فزیکي زیربناوې

د لومړي ځل لپاره د ښځينه ميل لوبډلې جوړولو په موخه لوبغاړو ته مرکزي قراردادونه ورکړل شول
د روزنې او مهارتونو د لوړولو کمپ
د ۲۰۲۰م زېږدیز کال په نومرب
میاشت کې پای ته ورسېد .له
هغه وروسته د کرکټ بورډ ښځينه

څانګې د روزونکو لخوا د ټولو
سيارښتنو په پام کې نیولو رسه
 ۲۵غوره ښځينه لوبغاړې وټاکلې،
یادې  ۲۵لوبغاړې په دې بریالۍ

شوې چې د لومړي ځل لپاره
مرکزي قراردادونه ترالسه کړي.
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لوبغاړې نړیوالو لوبو ته چمتو يش.
کرکټ د

جوړښت پراخول یو

لوبغاړو رسه به مرسته وکړي چې
خپلې وړتیاوې لوړې کړي او له
ميل لوبډلې رسه یو ځای يش.

والیتونو کې د ښځينه کرکټ په اړه
معلومايت ورکشاپونه به د اوږدې
کرکټ په ساتلو کې مرسته وکړي.

د لوبې پرمختیایي او د

د لوبې پرمختیایي او د ميل کرکټ

ته په رقابتي کرکټ کې د موقع

پرمخ وړي چې مهمه برخه یې له

بورډ د تخنیکي برخې یوه مهمه

په مرسته یې په هیواد کې د لوبې

دغه څانګه د استعدادونو د لټون،

اکاډمۍ څانګه د افغانستان کرکټ
برخه ده .دغه څانګه د کرکټ

ملي کرکټ اکاډمۍ

د اسايس پرمختګ ،د هیواد د

ځوانو لوبغاړو د روزلو او هغوی

2020 Annual Report 40 | Page

41 | Page 2020 Annual Report

برابرولو مسؤلیت په غاړه لري چې
روښانه راتلونکی خوندي کړي.
د لوبې پرمختیایي او د ميل کرکټ

اکاډمۍ څانګه ګڼ فعالیتونه

تخنیکي پلوه د لوبغاړو روزل دي.

د لوبغاړو او تخنیکي کارکوونکو
د روزلو او پرمختیا پروګرامونو په
برخه کې ترټولو مهمه ونډه لري.

۲۰۲۰م کال ته بیاکتنه
د لوبې پرمختیایي او د ميل کرکټ

پروګرامونه ،د لوبغاړو پرمختیا،

دا په داسې حال کې ده چې له

کې ګڼ شمېر فعالیتونه درلودل

لوړونه او د لوبغالو (خاورو او

هغه یې د کوئیډ ۱۹-ناروغۍ

اکاډمۍ څانګې په ۲۰۲۰م کال
چې پکې د استعدادونو د لټون

د تخنیکي کارمندانو ظرفیت
چمنونو) مدیریت پکې شامل ول.

یادو پروګرامونو څخه ګڼ شمېر
د خپرېدو له امله تررسه نشول.

د روزنځایونو/اکاډمیو په کچه د شپاړلس کلنو ځوانانو سیالۍ
دغې څانګې د کابل ښار د ۱۶

شپارلس کلنو لوبغاړو سیالۍ په

کېدالی يش چې د  ۱۶کلنو او

په کابل کرکټ لوبغايل کې د

ګټورې متامې شوې چې په ترڅ
کې يې د افغانستان کرکټ بورډ

یادې څانګې پالن درلود په لومړیو کې په کابل
چې د هیواد په کچه کې عميل شو چیرته

دخصويص سکتور اړوند چې د افغانستان کرکټ
ټول د کرکټ روزنځایونه بورډ د کابل والیت لس

یا اکاډمیانې ثبت کړي اکاډمۍ راجسرت کړې
ترڅو د افغانستان کرکټ او هغوی ته یې جوازونه

بورډ او د یادو روزنځایونو ووېشل .د راجسرتېشن
ترمنخ الزمه همغږي پروسه به په ۲۰۲۱م

رامنځته يش .دغه پالن کال کې هم دوام ومومي
او د هیواد په کچه ۳۰

روزنځایونو ته به د فعالیت
جوازونه ووېشل يش.
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بوخت دي او په راتلونکي کې

کې هم په ټولو والیتونو کې د

راجسرت شویو روزنځایونو ترمنځ

وموندل چې اوسمهال په متریناتو

الره واچولې .دغه سیالۍ ډېرې

د خصويص روزنځایونو ثبت او راجسرت کول

ډېر شمېر تکړه ځوان لوبغاړي

له امله د افغانستان کرکټ بورډ په

43 | Page 2020 Annual Report

 ۱۷کلنو ميل لوبډلو په جوړښت
کې کار ترې واخیستل يش .د

همدې سیالیو د ارزښت او اهمیت

پام کې لري چې په ۲۰۲۱م کال

اکاډمیو ترمنځ د  ۱۶کلنو لوبغاړو
په کچه سیالۍ په الره واچوي.

د تخنیکي کارمندانو ظرفیت لوړونه
دغه څانګې د تخنیکي کارمندانو

درجې (لېول ون) روزنیز ورکشاپ

ابتدایي لوبڅارانو ته هم ۵

پروګرامونه په الره واچول .له دې

اوسمهال په خپلو والیتونو کې د

اوسمهال کولی يش چې په خپلو

لپاره د ظرفیت لوړونې روزنیز
ډلې څخه یو پروګرام د  ۴۰ابتدايي

روزونکو لپاره  ۵ورځنی د لومړۍ

د خاورو مدیریت

د افغانستان کرکټ بورډ د

 ۴۰۰کلبونه راجسرت کړل چې

له منځه یې د غوره کارکردګیو

یو له مهمو پروژو څخه و

په کچه په دریو پړاوونو کې

شول او بیا د ۲۰۲۱م کال

۲۰۲۰م کال انټرکلب سیالۍ

چې په خورا ښه توګه تررسه

شوې .د دغو سیالیو لپاره د
افغانستان کرکټ بورډ شاوخوا

د ولسوالیو ،والیتونو او زونونو
تررسه شول .په دغو سیالیو
کې له  ۸۰۰۰څخه زیاتو

لوبغاړو برخه اخیستې وه چې

درلودونکي لوبغاړي په نښه

بوخت دي .د دې ترڅنګ ۲۵

کچه سیالیو کې لوبڅارنه وکړي.

د افغانستان کرکټ بورډ د خاورو د

ته د ویشتنځایونو په اړه پراخه

لوبغالو او سټېډیمونو یوه پراخه

چې څه ډول وکوالی يش چې د

چمنونو وپوښل يش .د دې ترڅنګ

رسوې تررسه کړه .یاده رسوې

خورا اغېزناکه وه چې په ترڅ
کې یې د افغانستان کرکټ بورډ

دریمه درجه کورنیو والیتي
سیالیو ته ور وپېژندل شول.
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ځوانو لوبغاړو په ظرفیت لوړونه

والیتونو کې د ولسوالۍ او والیت په

کرکټ بورډ ټول لوبغايل او

مدیریت لپاره د خپلو روزنځایونو،

د ۲۰۲۰م کال کلب لېول سیالۍ

په الره واچولو .دغه روزونکي

ورځنی روزنیز کورس تررسه کړ ،او
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معلومات او نظریات په الس ورغلل

مترینايت او رسمي سیالیو لپاره
ښه ویشتنځایونه تیار کړي .د

یاد پروګرام له مخې د افغانستان

ویشتنځایونه به لېول (هموار) او
به د ټولو وېکټو خاورې نوې يش
او ټولو روزځایونو ته به رضوري
او اړین تجهیزات ورکړل يش.

اداري څـــــــــانگه
اداري څـــــانگه
د افغانستان کرکټ بورډ اداري څانګه په اداره کې د مالتړ کوونکی
رول هم لري .اداري څانګه په الندې برخو کې خدمات وړاندې کوي:

 د ادارې عمومي خدمات د بهرنیو ښکېلو اړخونو رسه اړیکې د اجناسو مدیریت -د لوجستیکي خدماتو مدیریت

د افغانستان کرکټ بورډ اداري څانګه د
ادارې اړوندو ورځنیو چارو څخه څارنه
کوي ،همدارنګه یاده څانګه له نږدې
څخه د افغانستان حکومت او نورو
بنسټونو رسه یو ځای کار کوي ،ترڅو
ډاډ ترالسه کړي چې د افغانستان کرکټ
بورډ ټولې اړتیاوې په الزم او ټاکيل
وخت رسه پوره کېږي او همدارنګه یاده
څانګه د کرکټ بورډ له کارکوونکو او
لوبغاړو لوجستیکي مالتړ هم کوي.

 -اجناسو د ساتنې خدمات
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د کوئیډ ۱۹-ناروغۍ پر مهال د شپږیزې غوره لیګ سیالیو په ګډون په کور دننه د سیالیو تررسه کولو په موخه د
عامې روغتیا وزارت څخه د اجازې ترالسه کول.

د افغانستان کرکټ بورډ اداري څانګه
د افغانستان حکومت او کرکټ بورډ
تر منځ د اړیکو جوړونې په پرخه کې
مرکزي رول لوبوي .د کوئیډ۱۹-
ناورغۍ په افغانستان کې د کرکټ
پر لوبو ژوره اغېزه درلوده او د کرکټ
مهمې لوبې د یادې ناورغۍ له امله
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ودرېدې ،د کرکټ بورډ اداري څانګې
د یادې ادارې د مرشتابه په الرښوونه
اجراأت وکړل او په دې برخه کې یې
د روغتیایې چارواکو رسه کار پیل کړ،
چې په پایله کې د دې څانګې هڅو
رنګ راوړ او د کرونا وایروس پر وړاندې
د مبارزې لپاره د جوړې شوې کمېټې

مرش رسور دانش د کرکټ کورنیو
سیالیو ته اجازه ورکړه چې په هیواد کې
یو ځل بیا د کرکټ سیالۍ پیل شوې.
د یادې اجازې ترالسه کولو وروسته،
د افغانستان کرکټ بورډ په سپټمرب
میاشت کې د شپږیزې غوره لیګ
اووم پړاو سیالۍ تررسه کړې.

اداري څـــــــــانگه
اداري څـــــانگه
د افغانستان کرکټ بورډ په کار ځای کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي الرې چارې

د افغانستان کرکټ بورډ اداري څانګې
د روغتیایي چارواکو لخوا ټول وړاندیز
شوي اړین احتیاطي ګامونه اوچت

کړل ،تر څو په کاري ځای کې د
ویروس د خپراوي مخه ونیول يش،
چې په یاده پروسه کې د ماسکونو

د کرکټ ميل لوبډلې لوبغاړو او کار کوونکو لپاره د ویزې او
سفرونو خدمتونه

اداري څانګه له نورو څانګو لکه
د تدارکاتو او عملیاتو څانګې
رسه د ویزو په ترالسه کولو کې
مرسته کوي او د کرکټ ميل
لوبډلې لوبغاړو او کار کوونکو
لپاره بېالبېلو سیالیو ته د تګ په

 ،د مکروب ضد مایعاتو وېشل او د
اداري ځایونو ښه پاکوالی شامل و.

د شپږیزې غوره لیګ لپاره د لوبو د
خپراوي لوازمو ګمرکي تصفیه

موخه اړینې اسانتیاوې برابروي .اداري څانګه ،لکه
څرنګه چې له دولتي
ارګانونو رسه د اړیکو
په برخه کې کار کوي،
د شپږیزې غوره لیګ
او نورو کورنیو سیالیو

د نرشولو لپاره له هند
څخه د راوړل شویو توکو
او د خپراوي سندونو
د ګمرکي تصفیې
په پروسه کې هم د
مرستې مسئولیت لري.
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د کارکونکو او لوبغاړو لپاره د
ترانسپورټ اسانتیاوې

یادې څانګې ته د رسمي سفرونو په لړ
کې د ميل لوبډلې لوبغاړو او د کرکټ
بورډ کارکوونکو ته د ترانسپورټ د اسانتیا
برابرولو دنده هم سپارل شوې ده.

د لوبو په لړ کې د لوبغاړو او کارکوونکو لپاره د استوګن ځای
برابرول

اداري څانګه د کورين کرکټ څانګې
رسه په همغږۍ د غازي امان الله
خان لیسټ اې ،احمد شاه ابدايل
فرسټ کالس او شپږیزې غوره لیګ
ترڅنګ د نورو سرتو کورنیو سیالیو په

د افغانستان کرکټ بورډ د غړو ترمنځ د کلنیو ناستو تنظیم

د افغانستان کرکټ بورډ اداري
څانګه د یادې ادارې د کلنیو
عمومي او د مدیره هیئت میاشتنیو
ناستو د تنظیم او مدیریت مسؤلیت
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په غاړه لري .د ۲۰۲۰م کال په لړ
کې ډیرې غونډې د کرونا وایروس
له امله په انالین ډول تررسه
شوې ،اداري څانګې د کرکټ بورډ

ترڅ کې د لوبغاړو او کارکوونکو لپاره
د استوګنې له ځای څخه ځارنه کوي.

ټیکنالوژۍ او مالوماتو څانګې
رسه یوځای کار وکړ چې یادې
ناستې په سمه توګه تررسه يش.
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رسنیو څـــانگه
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د
رسنیو څانګه یوه مهمه او ارزښتمنه
څانګه ده چې له ميل او نړیوالو
رسنیو رسه نېغ په نېغه اړیکه لري.
په همدې اساس د څانګه د ادارې
ترټولو مهمه برخه ده چې په هېواد
دننه او بهر کې د افغانستان د کرکټ
تصویر ښودلو او ساتلو مسؤلیت لري.
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو

څانګه دا دنده هم لري چې د
افغانستان کورين او نړیوال کرکټ په
اړه په مستقیمه توګه د خپلو ټولنیزو
رسنیو د رسمي آدرسونو ،ویب پاڼو او
د میاشتنیو مجلو او په غیر مستقیمه
توګه د بېال بېلو سیمه ایزو او نړیوالو
تلویزوين چاینلونو له الرې خلکو ته
پراخ معلومات او اطالعات ورکوي.
دغې څانګې ته دنده سپارل شوې

ده چې خربي اژانسونو ،ورځپاڼه
لیکوونکو او ټولو ښکېلو خواو
ته چې معلوماتو ته اړتیا لري؛
اطالعات او معلومات تیار او په
واک کې ورکړي .دغه څانګه د
رسنیزو بیانیو ،اعالمیو او رسنیزو
غونډو له الرې ټولو سیمه ایزو او
نړیوالو رسنیو ته معلومات ورکوي.

په  ۲۰۲۰م کال کې د رسنیو څانګه!

په  ۲۰۲۰م کال کې لوبې او د
کرکټ فعالیتونه د کرونا ویرويس
ناروغۍ له امله کم رنګه و او دې هر
څه د افغانستان د کرکټ په ګډون د
ورزش په ټولو فعالیتونو منفي اغېز
درلود .له دې هر څه رسه ،رسه بیا
هم د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو

د افغانستان کرکټ بورډ د ټولنیزو رسنیو رسمي پاڼې

د افغانستان کرکټ بورډ د ټولنیزو
رسنیو په رسمي پاڼو کې د فیسبوک
ادارې له لوري منل شوې رسمي د
فیسبوک پاڼه ،د کورين کرکټ او
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څانګې په دغه کال کې هره ورځ د
کورين کرکټ لوبو د پوښښ په ګډون
د افغانستان تر ټولو سرت د شپږیزې
اووم پړاو لیګ تر څنګ د نورو سیالیو
لکه د غازي امان الله خان لیسټ اې
لوبو معلومات او اطالعات شېبه په
شېبه تر مخاطبینو او رسنیو رسېدل.
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لوبې پراختیايي چارو لپاره د فیسبوک
پاڼه ،یو د ټویټر رسمي او منل شوی
حساب ،یو رسمي د انسټاګرام آدرس
او یو د یوټیوب چاینل شامل دي .دغه

د شپږیزې اووم پړاو لیګ ته د
افغانستان کرکټ بورډ د ټولو
رسمي ټولنیزو پاڼو څخه له پوره
جزئیاتو رسه پوښښ ورکړل شو او
دغه سیالۍ د لومړي ځل لپاره
د یادو ټولنیزو رسنیو له الرې په
ژوندۍ بڼه نرش ته وسپارل شوې.

آدرسونه د ټولو ښکېلو اړخونو لپاره د
معلوماتو او اطالعاتو رسولو په موخه د
لومړنیو لوازمو په توګه کارول کیږي.

رسنیو څـــانگه
K 446.6

فیسبوک

@AfghanistanCricketBoardOfficial
د افغانستان کرکټ بورډ د فیسبوک
دوه رسمي پاڼې لري؛ چې یوه
یې د فیسبوک لخوا منل شوې
ده او  ۲.۵میلیونه خوښوونکي او
څارونکي لري او د افغانستان د
کرکټ په اړه د معلوماتو او اطالعاتو

Followers

یوازینۍ او مشهوره رسچینه ده.
دغې څانګې په ۲۰۱۸م کال کې د
کورين کرکټ په نوم یوه بله پاڼهجوړه
کړه؛ چې پکې د کورين کرکټ او د
لوبې پرمختیایې څانګې فعالیتونه
او کارونه نرش ته سپارل کېږي.

د کرکټ بورډ په رسمي فیسبوک
پاڼه کې اطالعات او معلومات په
درې ژبو (پښتو ،دري او انګلیيس)
نرش ته رسېږي ،تر څو ټولو ښکېلو
اړخونو او خپلو څارونکو ته په
خپله ژبه معلومات په الس وريش.

د افغانستان کرکټ بورډ رسمي پاڼه الندې مهم مسایل نرش ته سپاري:
	•د افغانستان کرکټ بورډ اړوند خربونه او اعالمیې
	•د لوبغاړو اړوند ځینې مسایل (کلیزې ،پخواين ریکارډونه ،السته راوړنې ،خربونه او نور اړین مسایل)
	•د پراختیایي او بنسټیزو کارونو او فعالیتونو په اړه پوسټونه
	•د کرکټ په تړاو ډول ،ډول منځپانګه لرونکې ویډیوګانې
	•د لوبو پوښښ (د پچې اچونې ویډیوګانې او عکسونه ،د لوبغاړو د توپ وهنې او توپ اچونې ریکارډونه ،د
پاڼیو پایلې ،د لوبو راپورونه او د پای مراسم)
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2,637,500

ټویټر

@ACBofficials
د افغانستان کرکټ بورډ د ټویټر
رسمي حساب د خربونو او اطالعاتو
یوه بله مهمه رسچینه ده چې د
ادارې او کرکټ اړوند ټول مسایل

Followers

په انګلیيس ژبه د ټویټر کارونکو ته
په واک کې ورکوي .اوس مهال د
افغانستان کرکټ بورډ د ټوېټر حساب

د ( ) ۴۲۹۰۰۰په شا و خوا کې

انسټاګرام

@afghanistancricketboard
د افغانستان کرکټ بورډ د انسټاګرام
پاڼه د انځورونو د نرشولو لومړنۍ
مرجع ده چې له  ۱۷۷۰۰۰څخه
زیات څارونکي لري او د منظمو
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څارونکي لري ،چې په نړیواله کچه
نامتو څهرې هم پکښې شاملې دي.

K 197.9
Followers

نرشاتو له امله د چټک پرمختګ په
حال کې دی .د انسټاګرام رسمي
حساب د  IGTVپه ځانګړتیاوو
هم سمبال ده چې په مرسته یې

اوږدې ویډیو ګانې له بېالبېلو
منځپانګو رسه نرش ته سپارل کېږي.

رسنیو څـــانگه
K 12

یوټیوب چینل

AfghanistanCricketBoardOfficial

د افغانستان کرکټ بورډ د یوټیوب
رسمي چاینل اوس مهال د پرمختګ
په حال کې دی او له جوړېدو
راهیسې یې د زیاتو محدودیتونو رسه
رسه یې په اسايس توګه پرمختګ

Followers

کړی دی .د افغانستان کرکټ بورډ د
رسنیو څانګه په خپل یوټیوب چاینل
کې د لوبغاړو په اړه ویډیوګانې،
مستند ،مرکې او نور مختلف مطالب
ثبت او نرش ته سپاري ،مګر د لوبو

ویډیوګانې په خپل وخت د رسنیو
څانګې ته په الس نه ورکول کېږي
په همدې اساس دغه چاینل د
پرمختګ له ستونزې رسه مخ دی.

رسمي ویب پاڼه

Cricket.af

د افغانستان کرکټ بورډ رسمي ویب
پاڼه په ۲۰۱۹م کال کې بیا ځلې
ډیزاین شوه چې د چارو په بشپړېدو
رسه یې یوه نوې او نسبتاً ساده بڼه
خپله کړه .د ویب پاڼې د ډیزاین چارو
په ۲۰۲۰م کال کې هم دوام وموند
چې د وخت په تېرېدو رسه ځینې
نورې برخې هم ور اضافه شوې.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې

د رسنیو او معلومايت ټکنالوژۍ
څانګې په ګډه په دغه ویب پاڼه
کار کوي ،د رسنیو څانګه یې د
معلوماتو او اطالعاتو د ورخېږولو
او خپرولو دنده په غاړه لري او د
معلومايت ټکنالوژۍ څانګه یې
د پراختیا او پرمختیا چارې پرمخ
وړي .په دغه ویب پاڼه کې په
درې ژبو (پښتو ،دري او انګلیيس)

معلومات او اطالعات نرش ته سپارل
کېږي؛ ترڅو یې بهرين لوستونکي
هم ترالسه کړي .د دې ترڅنګ
دغه ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه د لوبو
خپرولو (د لوبې سکورینګ یا د
منډو شمېرنې) برخه هم لري چې د
کورنيو او نړیوالو سیالیو بال په بال
منډې پکې نرش ته سپارل کېږي.

2020 Annual Report 56 | Page

57 | Page 2020 Annual Report

رسنیو څـــانگه

په ټوله کې د افغانستان کرکټ بورډ په ویب پاڼه الندې سیالۍ نرش ته سپارل شوې دي:

د  ۱۹کلنو څخه د کم عمره لوبغاړو نړیوال جام سیالۍ

د  ۱۹کلنو څخه د کم عمره لوبغاړو
نړیوال جام لوبې د ۲۰۲۰م کال
د جنورۍ میاشتې له ۱۷مې نېټې
څخه د فیربورۍ میاشتې تر ۹مې
نیټې پورې په سویيل افریقا کې
تر رسه شوې چې د افغانستان
کرکټ بورډ د رسنیو څانګې هم

خپل استازی د عکاسۍ ،ویډیو او
راپور جوړونې او د سیالیو د پوښښ
لپاره له لوببډلې رسه یاد هیواد ته
لېږلی و .دغه سیالو ته د راپورونو،
د لوبغاړو رسه د کلیپونو ،مرکو ،له
صحنې شاته ویډیوګانو ،د لوبغاړو
د مترین ویډیوګانو جوړولو او د نورو

د ایرلنډ په وړاندې د شل اوریزه لوبو لړۍ
د افغانستان او ایرلنډ کرکټ ميل
لوبډلو ترمنځ د ۲۰۲۰م کال په
مارچ میاشت کې د هند په ګریټر
نویډا کرکټ لوبغايل کې د دریو
شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ تررسه

لومړۍ درجه والیتي سیالۍ
د هیواد په کچه د لومړۍ درجه
والیتونو ترمنځ سیالۍ لومړی د
کوئیډ ۱۹-ویرويس ناروغۍ له امله
وځنډول شوې؛ چې بیا څه موده
وروسته په اګسټ میاشت کې د

شوه چې پکې افغان لوبډلې د
 ۱-۲بریاوو په مټ لوبلړۍ په خپل
نوم کړه .دغو سیالبو ته چې مايل
مالتړ یې د افغانستان اسالمي بانک
په غاړه و ،د افغانستان کرکټ بورډ

افغانستان کرکټ بورډ د یادو سیالیو
د تررسه کولو اجازه ترالسه کړه .یادې
سیالۍ د اګسټ میاشتې ۱۲مې
نېټې څخه تر ۲۲مې نیټې پورې
په خوست والیت کې تررسه شوې،

مهمو مسایلو په برابرولو رسه پوره
او هر اړخیز پوښښ ورکړل شوی و.
د  ۱۹کلنو څخه د کم عمره ميل
لوبډلې په دغه نړیوال جام کې څلور
بریاوې خپلې کړې او دوه لوبو کې
یې ماتې وخوړه چې په یادو سیالیو
کې یې اووم مقام خپل کړی وه.

د رسنیو څانګې له خپلو رسمي
آدرسونو څخه د ټولو اړوند مطالبو
په خپرولو رسه پوره پوښښ ورکړ.

چې په پایله کې کوربه لوبډلې د
سیالیو په پایلوبه کې د ننګرهار
والیت لوبډلې ته ماتې ورکړه او د
اتلولۍ جام یې په خپل نوم کړ.
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د شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ

د شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو
سیالۍ د ۲۰۲۰م کال د سیپټمرب
میاشتې له شپږمې نېټې څخه تر
۱۶مې نېټې پورې د کابل په کرکټ
لوبغايل کې تررسه شوې .دا چې
د یادو سیالیو په دوران کې ال هم
د کوئیډ ۱۹-ناروغۍ خطر شتون
درلود خو بیا هم د افغانستان کرکټ
بورډ ته د اړوند دولتي ادارو لخوا

د  ٪۳۰لیدونکو د ورتلو او سیالیو
د ننداره کولو اجازه ورکړل شوه
چې باید د سیالیو په دوران کې د
یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ټول
احتیاطي تدابیر په پام کې ونیيس.
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو
څانګې د شپږیزې اووم پړاو سیالیو ته
غوره پوښښ ورکړ او ټولې لوبې یې په
ژوندۍ بڼه د ادارې له رسمي آدرسونو

څخه نرش ته وسپارلې ،همدارنګه
د سیالیو راپورونه او انځورونه په
خپل وخت له یادو آدرسونو څخه
نرش ته رسېدل؛ په ورته وخت کې
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو
څانګې د یادو سیالیو لپاره افغان
مبرصین په انګلیيس ژبه د تبرصې
لپاره برابر کړل ترڅو په پراخه کچه
یادو سیالیو ته مینوال را جلب کړي.

د غازي امان الله خان ترنامه
الندې د زونونو په کچه لیسټ
اې سیالۍ د اکټوبر میاشتې له
۱۰مې نېټې څخه تر ۲۲مې نیټې
پورې په کندهار والیت کې تررسه

شوې .دغه سیالۍ د افغانستان د
کورين کرکټ یو له مهمو سیالیو
څخه دي چې د افغانستان ټول
ميل او کورين کرکټ لوبغاړي پکې
ګډون کوي؛ نو په همدې اساس

د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو
څانګې استازي هم کندهار والیت
ته والړل ،تر څو له هغه ځای څخه
یادو لوبو ته هر اړخیز پوښښ ورکړي.

د زونونو په کچه غازي امان الله خان لیسټ ای لوبې

د افغانستان کرکټ بورډ میاشتنۍ مجله
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«افغان کرکټ» د افغانستان کرکټ
بورډ رسمي میاشتنۍ مجله ده ،چې
هره میاشت د کرکټ بېالبېل معلومات
او مطالب پکې نرش ته سپارل کېږي.
دغه مجله چې مقالې ،مرکې او د کرکټ
خربونه له ځان رسه لري د افغانستان
کرکټ بورډ د رسنیو څانګې له لورې
ترتیب او چاپ ته سپارل کیږي.

رسنیو څـــانگه
د کرکټ لوبې اړوند رسنیو رسه صمیامنه اړیکې

د ۲۰۲۰م کال په ترڅ کې تر
ټولو د پام وړ ټکی دا هم و چې د
افغانستان د کرکټ بورډ ادارې
د رسنیو څانګې د کرکټ د نورو
مشهورو رسنیو لکه د کرکټ نړیواله

شورا او د کرک انفو  ،کرک بز او
کرک ټرېکر په څېر نړیوالو کرکټ
ویبپاڼو رسه پراخې اړیکې درلودې.
دغه پراخه اړیکې د دې المل شوې
چې په نړیواله کچه افغان کرکټ
ته غوره پوښښ ورکړل يش .څینې

بېلګې یې په الندې ډول دي:
	•د کرکټ نړیوالې شوراء د رحمن
الله ګربز د مبارکۍ ویډیو د
افغانستان په ميل ژبه پښتو
نرش کړه چې په هغې کې ګربز
له ټولو مینوالو څخه د شپږیزې
اووم پړاو لیګ پر مهال د پراخ
مالتړ څخه مننه کړې وه.
	•د افغانستان د سیمه ایز کرکټ
هغه انځورونه چې د افغانستان
کرکټ بورډ د انځورګرو له لوري

اخیستل شوي و ،د کرکټ
نړیوالې شوراء ،کرکټ انفو او د
امریکا غږ آشنا راډیو ټلویزیون
په څېر نورو رسنیو خپلو رسمي
پاڼو نرش ته سپاريل ول.

	•د کرکټ نړیوالې شوراء د
انجونو په نړیواله ورځ د لوبې
پرمهال د افغان کم عمره
انجونو انځورونه نرش کړل.

د افغان ژورنالستانو د کلني کانګرس په لړ کې ورزيش خربیاالنو ته روزنیز ورکشاپ
د افغانستان ورزيش خربیاالنو د
فدراسیون څلورم کانګرس د ۲۰۲۰م
کال نومرب میاشت کې د افغانستان
کرکټ بورډ په مايل مالتړ په کابل
کې تررسه شو .د دغه کانګرس پر

د لوبغاړو لپاره له رسنیز ورکشاپ
د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو
څانګې د ۲۰۲۰م کال په جوالی
میاشت کې د ميل لوبغاړو لپاره له
رسنیو رسه د ښې مخامخېدنې په

موخه یو دوه ورځنی ورکشاپ دایر کړ.
په دغه ورکشاپ کې له لوبغاړو رسه
په دې کار وشو چې څه ډول کولی
يش د ټلویزیوين چاینلونو ،ویب پاڼو،

ورځپاڼو او نورو ميل او نړیوالو رسنیو
رسه د مرکو له الرې خپل پیغامونه په
عام فهمه او داسې ډول چې بحثونه
والړ نکړي ،خپلو مینوالو ته ورسوي.
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مهال چې د هېواد اکرثه خربیاالن
یې ګډونوال و؛ یادو خربیاالنو ته د
کرکټ بورډ د رسنیو برخې استازو لخوا
لنډ ورکشاپ ،چې د رسنیو له لوري
لوبو ته د پوښښ ورکولو او د کرکټ

فعالیتونو د خپرولو اړوند و ،ارایه شو.
همدارنګه د رسنیو څانګې په دې
ژور بحث وکړ چې د لوبو غوره
پوښښ څه ډول د کرکټ په وده
او پرمختګ کې پراخه اغېزه لري.

د انجینرۍ او بنسټیزې پراختیا څانګه
د هېواد په ګوټ ،ګوټ کې د کرونا
ناروغۍ له خپرېدو وروسته او د تګ
راتګ محدودیتونو ته په پام رسه ،په
۲۰۲۰م زېږدیز کال کې د بنسټیزې
پراختیا په برخه کې د افغانستان

کرکټ بورډ له ننګونو رسه مخ کړ.
په ورته وخت کې ،د افغانستان
کرکټ بورډ انجیرنۍ او زیربنایي
پراختیا څانګې د پام وړ فعالیتونه
تررسه کړل ،ډیرې پروژې لکه

د بېالبېلو لوبغالو جوړول ،د
روزنځایونو جوړول او میلمستونو
رغول چې ډیرې پروژې د همدې
کال په لړ کې بشپړې شوې دي.

د پکتیا والیت د کرکټ اکاډمي

په پکتیا والیت کې د کرکټ روزنځای د ډیزاین چارې
د ۲۰۲۰م زېږدیز کال په فربورۍ میاشت کې بشپړې
شوې او د افغانستان کرکټ بورډ د اپریل په میاشت کې
د پکتیا په لوبغايل کې د پیچونو ،شنو ساحو ،پنجرې
او د روزنځای لپاره د جالونو جوړولو چارې پیل کړې.

په ۲۰۲۰م زيږدیز کال کې الندې لویو پروژو عميل بڼه خپله کړه:

د پکتیکا کرکټ لوبغالی

په پکتیکا والیت کې د لوبغايل د رغونې چارې سل سلنه
بشپړې شوې دي او د ۲۰۲۰م کال په سپټمرب میاشت کې
د افغانستان کرکټ بورډ د انجیرنۍ څانګې تر نظارت الندې
د قراردادیانو لخوا د افغانستان کرکټ بورډ ته وسپارل شو.
په لوبغايل کې د پیچونو یا شنو ساحو جوړول ،د
اکاډمۍ یا روزنځای لپاره جال او د روزنځای لپاره
پنجرې د یاد لوبغايل په پروژه کې شاملې وې.

د خوست لوبغالی

د خوست والیت د لوبغايل
د ډیزاین چارې د ۲۰۲۰م
کې بشپړې شوې ،په داسې
په جون میاشت کې د یوه
د افغانستان کرکټ بورډ

د کندهار والیت مېلمستون

د افغانستان کرکټ بورډ د انجیرنۍ څانګې غړو د ۲۰۲۰م
زېږديز کال په مارچ میاشت کې کندهار ته سفر وکړ ،تر
څو د مېلمستون ودانیزې چارې وڅيړي .یاد مېلمستون د
کندهاروالیت لوبغايل ته څېرمه موقعیت لري چې د میلمنو
لپاره  ۲۰خونې او ټول د رضورت وړ وسایل لري .د یاد
میلمستون ودانیزې چارې چې  ۹۰سلنه بشپړې شوې وې،
د کرونا وایروس له امله درېدلې وې ،چې وروسته یو ځل بیا
پیل شوې .د همدې کال په نومرب میاشت کې د انجیرنۍ
څانګې غړو یو ځل بیا له یاد مېلمستون څخه لیدنه وکړه
ترڅو د مېلمستون رغنیزې چارې له نږدې څخه وګوري.

شاوخوا د احاطوي دیوال
کال په فیربورۍ میاشت
حال کې چې یاد لوبغالی
قراردادي رشکت له لوري
ادارې ته وسپارل شو.
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د انجینرۍ او بنسټیزې پراختیا څانګه
د نجیب الله تره کي کرکټ لوبغالی( ننګرهار والیت بهسودو ولسوالۍ)

د هلمند والیت کرکټ لوبغالی

د هلمند والیت لوبغايل ودانیزې چارې شاوخوا  ۹۹سلنه بشپړې

په ننګرهار کې د نجیب الله تره کي کرکټ لوبغايل د رغونې لومړی

د ویالو جوړول ،پویلین ،روزنځای او په لوبغايل کې د وښو کښت

د یاد کال په سپټمرب میاشت کې بشپړې شوې چې بیا وروسته یاد

پړاو چارې د ۲۰۲۰م زېږدیز کال په جون میاشت کې پیل شوې او

شوې دي .د نندارچیانو لپاره د ناستې ځای ،د لوبغايل شاوخوا

لوبغالی د ميل ستوري شهید نجیب الله تره کي په نوم ونومول شو.

چارې د  ۲۰۲۰کال په جنورۍ میاشت کې بشپړې شوې دي،
خو یاده پروژه تر اوسه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته نه ده

سپارل شوې .د یادې پروژې ډيزاین او نظارت د افغانستان
کرکټ بورډ د انجیرنۍ څانګې له لوري تررسه شوی دی.

په بلخ والیت کې د کرکټ لوبغالی

د یادونې وړ ده ،چې د افغانستان کرکټ بورډ انجیرنانو

د بلخ والیت کرکټ لوبغايل رغونې چارې د اسنادو لومړنۍ

ته سفر کولو او د پروژې دوامداره څېړنه یې کوله.

لوبغايل کې د پویلین ودانۍ ډیزاین ،د اوبو رسولو سېسټم،

د کنړ والیت د کرکټ روزنځای

روزنځای ،د ننداره چیانو لپاره د ناستې ځای ،د لوبغايل د

د سیمې د امنیتي ستونزو رسبېره هلمند والیت

پروسې د ارزونې وروسته په  ۲۰۲۰کال کې پیل شوې .په یاد

چمن ،کټارې ،پلې الرې ،د میدان شاوخوا د ویالو جوړول،

د کنړ والیت د کرکټ اکاډمۍ د ډیزاین چارې د  ۲۰۲۰کال

احاطې دیوال او د لوبغاړو لپاره ځانګړې خونې د جوړولو چارې

په فیربورۍ میاشت کې پیل شوې ،خو د کرونا ویروس د

بشپړې شوې دي .دغه لوبغالی چې د  ۳۰۰۰ننداره چیانو

خپرېدو له امله یې د رغونې چارې له ځنډ رسه مخ شوې،

ځاېدو ظرفیت لري ۱۵ ،سلنه چارې ېیې بشپړې شوې دي.

چې بیا وروسته د ۲۰۲۰م کال په جوالی میاشت کې

د انجیرنۍ څانګې غړو د ۲۰۲۰م کال په اکټوبر میاشت کې

پیل او د همدې کال په اګسټ میاشت کې بشپړې شوې.

یاد والیت ته سفر وکړ ترڅو له یادې پروژې څخه نظارت وکړي.

په لوګر والیت کې د پول عامل کرکټ لوبغالی

د مېدان وردګ والیت کرکټ لوبغالی

په مېدان وردګ والیت کې د لوبغايل د رغونې چارې د

د لوګر والیت پول عامل کرکټ لوبغايل رغنیزې چارې ټولې

 ۲۰۲۰کال په اګسټ میاشت کې پیل شوې ،د یادې پروژې

سل سلنه بشپړې شوې دي ،چې د افغانستان کرکټ

د رغونې چارې روانې دي چې تر اوسه  ۸سلنه بشپړې

بورډ انجیرنانو د ۲۰۲۰م زېږدیز کال په اپریل میاشت

شوې دي .د افغانستان کرکټ بورډ انجیرنۍ څانګې غړو په

کې د یاد لوبغايل برش ،ډکون او لېول چارې تررسه کړې.

اګسټ میاشت کې له یادې پروژې څخه لیدنه او نظارت وکړ.

د ۲۰۲۰م زېږدیز کال په جون میاشت کې د لوګر والیت په محمد
اغې ولسوالۍ کې هم د یوه بل لوبغايل رغنیزې چارې پیل شوې.

2020 Annual Report 64 | Page

65 | Page 2020 Annual Report

د بازار موندنې څانګه
د بازار موندنې څانګه
د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د شل اوریزه لوبو لوبلړۍ
د افغانستان کرکټ بورډ د
بازارموندنې څانګه د بازارموندنې
په برخه کې په اعالناتو ،پلور،
عاید ،ډیجیټيل نښې او د مايل
مالتړ مدیریت کې کار کوي.
 ۲۰۲۰م کال یو ننګونکی کال و
ځکه چې د کرونا ویروس په ټوله
نړۍ کې د افغانستان په ګډون
د هندوستان او متحده عريب

اماراتو په سواداګرۍ اغېز کړی
و؛ په داسې حال کې چې دغه
هېوادونه د افغانستان کرکټ لپاره
ترټولو لوی سوداګریز بازارونه دي.
د کرونا ویروس محدودیتونه د ګڼو
لوبو د لغوه کېدو او یا هم د ځنډېدو
المل شول ،په همدې حال کې د
بازار موندنې څانګې له دولت څخه
د کورين کرکټ له اجازې اخیستو

او د روغتیایي الرښوونو په پيل کولو
رسه د لوبو تررسه کېدو هڅې تررسه
کړې؛ چې په پایله کې په دې
وتوانېدل چې د شپږیزې کرکټ
لیګ اووم پړاو لوبې تررسه کړي.

افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د شل
اوریزه لوبو لوبلړۍ د مارچ میاشتې
په شپږمه ،امته او لسمه نېټه د
هندوستان په ګریټر نویډا کې
تررسه شوه ،په داسې حال کې چې
د دغه لوبلړۍ دریمه لوبه له سوپر
اور یا غوره اور وروسته د ایرلنډ
لوبډلې په بریا پای ته ورسېده.
افغانستان کرکټ ميل لوبډلې دغه
لوبلړۍ دوه د یو  ۱-۲په وړاندې
له ایرلنډ لوبډلې څخه وګټله.
د تېرو کلنو راهیسې د افغانستان
کرکټ بورډ ادارې او د مايل مالتړ
کوونکو ترمنځ د قوي اړیکې په
پایله کې د افغانستان اسالمي

په ټوله کې هغه مهمې پیښې چې په  ۲۰۲۰م کال کې د مايل مالتړ له الرې د عاید تولید المل شوې په الندې
ډول دي:
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بانک د عمومي مالتړ کونکي
امتیاز او کاردان پوهنتون د
ميل لوبډلې لوبغاړو د لباس
سپانرس ترالسه کړ .دواړو ادارو
له دې مايل مالتړ مخکې هم د
افغانستان کرکټ بورډ ادارې رسه
همکاري کړې وه؛ نو په همدې
اساس د کام ایر هوایي رشکت
رسه د سفر ملګري په حیث تړون
السلیک شو ،چې په ترڅ کې به
یې لوبغاړي او چارواکي له کابل
څخه نوي ډهيل ته سفر کوي.

د بازار موندنې څانګه

د بازار موندنې څانګه
د شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو
د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو د سیپټمرب د
میاشتې له شپږمې نېټې څخه تر  ۱۶مې نېټې

په کابل کرکټ لوبغايل کې تررسه شو .دغه

لوبې د افغانستان د کورين کرکټ یو تر ټولو
مشهورې لوبې دي ،چې د هېواد د سوداګریز

کرکټ په پراختیا کې یې همکاري کړې.

په دغه لوبو کې شپږو لوبډلو ګډون درلو چې

له منځه یې پنځه لوبډلې پلورل شوې وې
او د یوې لوبډلې(بست ساتونکي) مالکیت
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته پاتې شو.

د اتصاالت مخابرايت رشکت د افغانستان
کرکټ بورډ له ادارې رسه د خپلو سوداګریزو

اړیکو د بیا پیلولو رسه د شپږیزې کرکټ
لیګ د اووم پړاو عمومي مايل مالتړ

کونکي امتیاز ترالسه کړ او دغه پړاو د
اتصاالت فورجي شپږیزه کرکټ لیګ

اووم پړاو په نوم ونومول شو او د روغتیایي

الرښوونو په پيل کولو رسه تررسه شو.
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د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو مايل مالتړ کوونکي او رشیکان په الندې ډول دي:
د اتصاالت مخابرايت رشکت (د دغه پړاو عمومي مايل مالتړ کونکی)
•
د افغانستان ميل راډیو ټلویزیون (د شپږیزې کرکټ لیګ د اووم پړاو قانوين خپرونکي)
•
ډیيل فریش(د بند امیر خامارانو لوبډلې امتیاز لرونکی)
•
حرضت لیمیټډ (د مس عینک اتالنو د لوبډلې امتیاز لرونکی)
•
نوید احمد رصايف ( د امو نهنګانو د لوبډلې امتیاز لرونکی)
•
د افغانستان ډبرو سکرو د سوداګرو اتحادیه (د سپین غر زمریانو د لوبډلې امتیاز لرونکی)
•
د ایويب ورزش ټولنه ( د کابل بازانو د لوبډلې امتیاز لرونکی)
•
ډیوه ګروپ (د بست ساتونکي لوبډلې د لوبغاړو د لباس مالتړي)
•
د افغانستان ميل راډیو ټلویزیون (د لوبڅارانو د لباس مالتړي)
•
فن کوډ (په هند او ګاونډیو هېوادونو کې ډیجیټيل ملګری)
•
ایچ ایس ایل (په اروپا کې د انالین خپراوي ملګری)
•
مداوا روغتون
•
حبیب گلزار لیمیټډ
•
طیب یارس لیمیټډ
•
د رفاع شاهین ساختامين رشکت
•

راتلونکې کړنې

د افغانستان کرکټ بورډ د بازارموندنې
څانګه د بازارموندنې په برخه کې په
اعالناتو ،پلور ،عاید ،ډیجیټيل نښې او
د مايل مالتړ مدیریت کې کار کوي.
 ۲۰۲۰م کال یو ننګونکی کال و ځکه
چې د کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې
د افغانستان په ګډون د هندوستان
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او متحده عريب اماراتو په سواداګرۍ
اغېز کړی و؛ په داسې حال کې چې
دغه هېوادونه د افغانستان کرکټ لپاره
ترټولو لوی سوداګریز بازارونه دي.
د کرونا ویروس محدودیتونه د ګڼو لوبو د
لغوه کېدو او یا هم د ځنډېدو المل شول،
په همدې حال کې د بازار موندنې څانګې

له دولت څخه د کورين کرکټ له اجازې
اخیستو او د روغتیایي الرښوونو په پيل کولو
رسه د لوبو تررسه کېدو هڅې تررسه کړې؛ چې
په پایله کې په دې وتوانېدل چې د شپږیزې
کرکټ لیګ اووم پړاو لوبې تررسه کړي.

د معلوماتي ټکنالوژۍ څــــــانګه
د معلومايت ټکنالوژۍ او د معلوماتو د
مدیریت سیسټم ځانګه د افغانستان
کرکټ بورډ ټولې تخنیکي چارې
سمبالوي .دغه څانګه د چارو ځانګړې او
معلومه ساحه لري چې د سافټ وېیرونو
او اپلیکېشنونو جوړول ،د ادارې د
خپلمنځي شبکو او مخابرايت سیسټمونو
جوړول ،د رسور د خونې مدیریت،
د معلوماتو د خوندیتوب سیسټم ،د
شبکو مدیریت او د سیسټم خوندیتوب
یې د جارو په ساحه کې شامل دي.
الندې ځینې هغه کارونه ذکر
شوي دي چې د معلومايت
ټکنالوژۍ څانګې د ۲۰۲۰م کال
په دوران کې تررسه کړې دي.

د افغانستان کرکټ بورډ د ویبپاڼې دوباره ترمیم
د ادارې په توګه باید د ویبپاڼې آسانتیا
ته اولیت ورکړل يش .هغه سافت
وېیرونه او ویبپاڼه چې خلک ترې
لیدل کوي باید د لیدونکو لپاره اسانه
وي نو له همدې امله د افغانستان
کرکټ ویبپاڼه هم بیا ځلې ترمیم شوه.
د ټکنالوژۍ نړۍ په چټکۍ رسه پرمخ
روانه ده او هره ورځ نوي تحوالت پکې
رامنځته کیږي .په تېرو لنډو وختونو کې
د یوې پاڼې لرونکو اپلیکېشنو (Single-
)Page Application – SPAنظریه
منځته راغله چې د ویبپاڼو په پرمختیا

او پراختیا کې کارول کیږي .دغه نظریه
د پخوانیو هغو اپلیکېشنو چې ډېرې
پاڼې به یې درلودې ،د ډېرو آسانتیاوو
درلودونکی دی او ډېر ښه وايل لري.
د یوې پاڼې لرونکو اپلیکېشنونه
هغه پاڼې ذي چې د یوه براوزر په
منځ کې کار کوي او د استعامل یا د
مطالبو د پلټلو با لوستلو پر مهال ډېر
لوډینګ نه کوي او نه هم پکې ډېر
وخت ضایع کیږي .دا اپلیکېشنونه
یوه پاڼه یا یو مخ لري چې لوستونکي
له ور ننوتلو وروسته د جاوا سکريپټ
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په مرسته ،چې د معلومايت ټکنالوژۍ
د کوډینګ طریقه ده ،نور ټول مطالب
هم کتالی يش .یوه لکه فېسبوک،
جي مېل ،ګوګل مپس او نور....
د یوې پاڼې لرونکي سایټونه لوستونکي
په یوه ،آسانه او راحته ویپپاڼه کې سايت
چیرته چې د پاڼې مطالب لوستونکو
ته په ساده ،آسانه او کارډونکې بڼه په
واک کې ورکوي .د همدې پاڼو ځینې
ښه وايل او څانګړتیاوې په الندې ډول
را اخیستل شوي دي ،چې د افغانستان
کرکټ بورډ په ویبپاڼه کې کاریديل دي.
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• ایس پي اې د ( )HTML+CSS+Scriptsپه څېر چټک کار
کوي ،او یوازې د لوستونکو د ورننوتلو پر مهال لوډینګ کوي چې
له هغه وروسته معلومات او مطالب یوازې وروسته او وړاندې کیږي.
• دغه پاڼې په ساده او پرمختللې بڼه جوړه شوې ده .د پاڼو د کمولو لپاره د کوډونو
د لیکلو اړتیا نشته .د ویبپاڼې د بیاځلې جوړول ډېر آسانه کیږي ځکه چې د ویبپاڼې
د جوړولو چارې په آسانۍ رسه د ( )file://URIفایل په خالصولو رسه پیلیږي.
• ایس پي اې پاڼې د ګوګل کروم په واسطه هم بیاځلې جوړېدالی يش .د شبکې
د چارو ارزونه ،د پاڼو د عنارصو او د شته معلوماتو څېړنه په اساين رسه تررسه کیږي.
• د ګرځنده ټیلیفونونو لپاره د اپلیکېشن جوړول هم په خورا آسانۍ
رسه پکې کیږي ځکه چې د پاڼې جوړونکی د ویپاڼې او د ټیلیفوين
جوړولو لپاره د یوډول کوډونو څخه کار اخيل.
اپلیکیشنونو د
• ایس پي اې د ټیلیفون یا ویبپاڼې په خپله حافظه کې ټول اضايف معلومات
هم خوندي کوالیيش .یو اپلیکېشن یوازې په یو ځل غوښتنې رسه ټول معلومات
خوندي کوي چې بیا د انټرنیټ د نشتون پرمهال هم کارول کېدای يش.

د معلوماتي ټکنالوژۍ څــــــانګه
د افغانستان کرکټ بورډ د ویبپاڼې په دوباره ترمیم کې الندې
کړنې تررسه شوې:
• ویبپاڼه له پخوانیو ډېرو پاڼو درلودونکو اپلیکېشنونو ( )MPAsڅخه یوې پاڼې
درلودونکي اپلیکیشن ()SPAsته واړول شوه.
• د ویبپاڼې په  SEOباندې کار وشو
• د ویبپاڼې د ال جذابیت لپاره یو شمېر سرت بدلونونه پکې راوستل شول
• د ویبپاڼې د خوندي ساتنې په موخه بکې پرمختللې امنیتي سیسټم وکارول شو
• د ویبپاڼې په لېنډینګ ساحه کې د ویډیوګانو برخه هم ځای پرځای شوه
• د مطالبو د لوستلو پرمهال د لوډینګ په کمولو او د رسعت په زیاتولو یې کار وشو
• د ورځې د غوره انځور لپاره په ویبپاڼه کې ځانګړی ځای اضافه شو
• د لوبغاړو پروفایل ته ځای مشخص شو
• د لوبو خالصې لپاره ځای جوړ شو
• د کرکټ بورډ د تاریخچه او پس منظر پکې اضافه شول
• د لوبډلو برخه ور اضافه شوه
• د وړاندیزونو او فرصتونو برخه پکې اضافه شوه
• د راتلونکو سیالیو لپاره ځای برابر شو
• د پرمختیایي او بنسټیزو کارونو لپاره ځای جوړ شو
• د منډو د ژوندۍ خپرونې او ټولنیزو رسنیو ته پکې ساحه مشخصه او جوړه شوه

له ام پي اې څخه ایس پي اې ته
د خپلې ویبپاڼې د بدلولو پرمهال
د  SEOپه څېر ستونزو رسه مخ
شو بیا مو د  Nuxt.jsطریقې په
مرسته یاده ستونزه هواره کړه.
خالصه دا چې دغه ویبپاڼه د
افغانستان کرکټ بورډ او ولس یا د
کرکټ د مینوالو ترمنځ د پُل په توګه
فعالیت کوي .نو له همدې امله مونږ
خپله پوره هڅه کوو چې ویبپاڼه د
پرمختللې تکنالوژۍ د کارولو په
مټ فعاله ،آسانه او له کره ،تازه او
وروستیو معلوماتو څخه ډکه وساتو.
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د افغانستان کرکټ بورډ د ویبپاڼې په دوباره ترمیم کې الندې کړنې تررسه شوې:
د چارو د مدیریت سیسټم د چارو
په منظموايل او ترتیب کې مرسته
کوي چې د ادارې په ابره ورتوب/
ګټور توب کې اغېزمن رول لري.
په دغه سیسټم کې چارو ټاکل ،د چارو
د پیل او پای نېټې ،تبرصې ،منظورۍ
او ټوله پروسه او جریان شامل دي.
کارمندان کوالی يش چې د دغه سیسټم
له الرې د ایمیل او یا زنګ وهلو پرته د

چارو د جریان ،ځنډ او یا هم د پوره
کېډو په اړه خپل مدیر ته راپور ورکړي.
دغه سیسټم جوړ شوی ،ازمایل
شوی او کارول شوی دی .د سیسټم
جوړ شوي
د کارونې حسابونه
دي او د افغانستان کرکټ بورډ د
ټولو څانګو مرشانو ته د سیسټم د
کارونې په اړه روزنه ورکړل شوې ده.
په دغه سیسټم کې الندې مهمې

برخې شاملې دي.
• د پروژو پیل
• د اهدافو ټاکل
• د چارو د لیسټ جوړولو ساحه
• چارو رامنځته کول ،سپارل او تعقیب
ساحه
• ځانګړو چارو ته د اولیت ورکولو برخه
• د خربولو یا یادښت ساحه
• ډش بورډ

د تدارکاتو د مدیریت سیسټم لومړی پړاو
د افغانستان کرکټ بورډ د تدارکاتو
څانګې لپاره د په سیسټم جوړولو کار
وشو چې لومړی پړاو کارونه یې بشپړ
شوي دي .د یاد سیسټم د جوړولو
موخه د اړینو اسنادو او شواهدو د
خوندیتوب او په تدارکايت پروسه کې
د آسانتیا رامنڅته کول دي .په دغه
سیسټم کې الندې برخې شاملې دي:
73 | Page 2020 Annual Report

• د خریدارۍ د غوښتنې بروسه
• د څانګې د مرش لخوا د خریدارۍ د
غوښتنې تایید او منظوري او د پروسې
د بشپړولو لپاره نورو اجراآتو ته لېږل
• د د خریدارۍ د غوښتنې د تعقیبولو
پروسه
• د اجرائیه رئیس لخوا د خریدارۍ د
غوښتنې تایید یا رد

• د تدارکاتو څانګې لخوا د خریدارۍ
د غوښتنې پروسه مخکې وړل
• د مايل څانګې لخوا د خریدارۍ د
غوښتنې پروسه مخکې وړل

د معلوماتي ټکنالوژۍ څــــــانګه
د افغانستان کرکټ بورډ د ویبپاڼې په دوباره ترمیم کې الندې کړنې تررسه شوې:

دغه سیسټم د دې لپاره جوړ شو چې
د ټولو لوبغاړو په اړه پکې معلومات
ځای پر ځای کړي ،بیا یې په  ۵برخو
ووېيش ترڅو د ټولو لوبډلو مالکانو ته
د لوبغاړو په پېرلو کې آسانتیا رامنځته
يش .دغه سیسټم دا ثابتوي چې د
افغانستان کرکټ بورډ د مسلکیتوب او

ډیجیټيل کېدو په خورا روان دی او د
پخوانیو سیسټمونو څخه د نویو او عرصي
ټکنالوژیو د کارونې په لور مزل کوي.
دغه سیسټم کې الندې برخې
ځای پر ځای شوې دي:
• د بولۍ لپاره د لوبغاړو لیسټ
• د لوبغاړو د شل اوریزو سیالیو ریکارډ

• د بولۍ لپاره لوبغاړو کټګورۍ
• بېالبېلې لوبډلې
• د بولۍ د نوبت جوکاټونه
• د لوبغاړو د پېرلو پروسه
• د لوبډلو سکواډونه
• د بولۍ د هر پړاو خالصه
• د هره نوبت خالصه

د ایمیل د رسور ساتل او ترې څارنه کول
ایمیل د تجاريت اړیکو لپاره مهمه وسیله
ده چې چټکه ،ارزانه او د الرسيس
وړ دی .د ایمیل کارول په ادارو کې
ګټور دي چې د الکرتونیکي مطالبو
او معلوماتو د لېږلو او ترالسه کولو لپاره
اغېزمنې او مؤثره الرې وړاندې کوي.

د شپږیزې کرکټ لیګ د اعتامد نامو  /کارتونو د مدیریت سیسټم
د اووم پړاو شپږیزه کرکټ
لیګ سیالیو لپاره د کارتونو د
مدیریت سیسټم جوړ شو چې
د افغانستان کرکټ بورډ له
ویبسایټ رسه هم ونښلول شو.
دغه سیسټم د رسنیو د استازو،
د لوبډلو مالکانو ،لوبغاړو او
کارمندانو ،د افغانستان کرکټ
بورډ کارمندانو ،ځانګړو مېلمنو او
نورو ښکېلو اړخونو لخوا په پراخ

ډول وکارول شو .په دغه سیسټم
کې الندې برخې شاملې وې.
• د رسنیو د استازو د ثبت
پروسه
• د لوبډلو د مالکانو ،لوبغاړو او
کارکوونکو د ثبت پروسه
• د لوبو د تخنیکي برخې
کارمندانو د ثبت پروسه
• د افغانستان کرکټ بورډ د
کارمندانو د ثبت پروسه

• د ځانګړو مېلمنو د ثبت پروسه
• د لوبغايل د مسؤلینو او
کارکوونکو د ثبت پروسه
• د لوبو د خپراوي پروډکشن
او تخنیکي کارکوونکو د ثبت
پروسه
• د رشایطو د پوره کولو تصدیق
• په کارتونو یا اعتامد نامو کې
د ځانګړو ساحو تعینول
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د دې لپاره چې د ایمیيل اړیکو ګټې
او اهمیت وساتل يش نو د افغانستان
کرکټ بورډ د معلومايت ټکنالوژۍ
څانګې خپل ټول معلومات له ټیټ
کیفیت لرونکې کمپنۍ څخه ګوګل
کمينۍ (جي مېل) ته انتقال کړل ترڅو

په مالیمه ،چټکه او خوندي بڼه
په څلوریشت ساعته توګه خدمات
ترالسه کړي .ځکه چې محيل او
ټیټ کیفیت لرونکې کمپنۍ دغه
ډول خدمات نشول وړاندې کوالی.

د مـــالي څــانګه
 ۲۰۲۰م کال ته په کتو د دغه کال
تر پایه ټول عواید  7.15میلیونه ډالره
و ،په داسې حال کې چې د دې
مقدار  ٪۸۵سلنه د کرکټ نړیوالې
شورا څخه ٪۹ ،سلنه له دولت څخه ،
 ٪۴سلنه د بازار موندنې څخه او ٪۳
سلنه د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو
څخه راغيل و ،د شپږیزې کرکټ لیګ
خپل ځانګړي لګښتونه هم درلودل،
مګر د شپږیزې لیګ بیا هم د خپلو
لګښتونو ډیری برخه خپله ادا کړه.
د تېر کال عاید په پرتله د کرکټ نړیوالې
شورا لخوا د متویل رسبېره د تېر کال په
نسبت په عوایدو کې  ۴۴٪سلنه کموالی

راغلی ،چې اسايس المل یې د کرونا
ویروس خپرېدل او د دولت ترڅنګ د
نورو مالتړ کونکو لخوا کم مرصف و.
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د مـــالي څــانګه
لګښتونه:

د کال لپاره لګښتونه  6.76میلیونه
و .څنګه چې نړیوالې لوبې لومړیتوب
لري ،د دې پیسو ډیره برخه په دې

لوبو مرصف شوې او د دې پیسو یو
څه په کورين کرکټ ،د لوبې پراختیا
او زیربنا ،د فساد پر ضد مبارزه،
امنیت ،برشي رسچینو ،ښځینه کرکټ،
رسنیو ،بازار موندنې او د سیسټم
پرمختګ برخه کې مرصف شوي دي.
ارقامو ته په کتو د دې کال لپاره
لګښتونه د تېر کال په پرتله  ٪۴۵سلنه
کم و ،کوم چې په ډیرو ځایونو کې

په زیات احتامل ورته او مناسب دي.
د کلني عاید ډیری برخه تل په نړیوال
کرکټ باندې مرصفیږي او د کورين

کرکټ څانګه د ښوونځيو لوبې ،دوه
ورځنۍ لوبې ،درې ورځنۍ او څلور
ورځنۍ لوبو باندې ډیر مرصف کوي؛
په داسې حال کې چې د لوبې پراختیا
څانګه په زیربناو ،روزونه او مهارتونو
پراختیا فعالیتونو باندې مرصف کوي،
همدارنګه د رسنیو څانګه هڅه کوي د
لیدونکو راجلبولو او بازارموندنې ته وده
ورکولو لپاره کليدي فعالیتونه وښیي.

د ښځینه کرکټ لوبډلې د پوهاوي،
روزنې او سیالیو لپاره د پیسو مرصف
پیل کړ او د لومړي ځل لپاره دې

لوبغاړو ته مرکزي قراردادونه ورکړل
شول ،چې له دې وروسته به د دوی
په نورو برخو هم لوړ لګښتونه رايش.
همدارنګه د معلومايت ټیکنالوژۍ
څانګه اوس مهال د سیسټم په
پراختیا کار کوي ،په داسې حال
کې چې د بورډ د مدیره هیئت
له فعالیتونو هم مالتړ کوي.
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د کرکټ لوبو لګښتونو رسه د اداري لګښتونو تحلیل
د کرکټ لوبو ،روزنې ،توکو او تجهیزاتو،

په مناسب ډول مناسب ښکاري.

کوربتوب او د کرکټ د فعالیتونو

اداره هېڅکله هم د پیسو(بودیجې) له

کمپونو ،پیښو ،سیالیو ،پروډکشن،

لګښتونه د کرکټ لوبو لګښت رسه

نغښتل کېږي او له نیکه مرغه دا برخه

د ټول لګښت  ٪۷۵سلنه برخه نیيس.
د نورو

رسبېره پردې د افغانستان کرکټ بورډ

PL, Tracking on Advances, A/P,

کمښت رسه نه ده مخ شوې او اوس

Statement

مهال د کرکټ بورډ د سیستم په وده

کار روان دی؛ ترڅو د کرکټ بورډ

جزیاتو لپاره د لګښتونو

ډیری چارې انالین ته بدلون وکړي.

مستقیم لګښتونه او مالتړ د اداري

بڼه د ادارې رهربۍ رسه په اړیکه

ویش ته یو نظر کو .ټول غېر
لګښتونو په توګه ګڼل کیږي او
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& reconciliation, Balance Sheet

A/R and Fund Accountability
from

generated

 )Accounting Systemراپور ورکوي.
همدا ډول د افغانستان کرکټ بورډ اداره

کورنی کنټرول هم تررسه کوي؛ په کوم

د افغانستان کرکټ بورډ په میاشتنۍ

کې چې هره پېښه څېړل کېږي ،ترڅو

(Cash count, Bank / Cash

ښه ډول مجاز ،تصویب او مالتړ يش.

د الزمو الرښوونو رسه سم په مناسب او

د مـــالي څــانګه
ټولې کورنۍ معملې ترڅو د احتاميل
خطر ،رسغړونې ،بې نظمۍ یا د

درغلیو نښو څخه لرې و اويس
کورين پلټونکي ته لېږل کېږي.

همدارنګه بهرين پلټنونکي هم د کلنۍ
پلټنې لپاره ګامرل شوي ترڅو د هرې
مسلې خپلواکې پلټنې تررسه کړي.

د افغانستان کرکټ بورډ اداره درې
میاشتني راپورونه او پلټل شوی کلنی

مايل راپور د کرکټ نړیوالې شورا او

ټولو اړوندو رشیکانو رسه رشیکوي.
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خــــنډونـــه
خـــنډونـــه
په ۲۰۲۰م کال کې نړۍ له سرتو
ناخوالو رسه مخ وه ځکه چې په
دغه کال کې نړۍ یوې داسې څپې
ووهله چې هر څه یې اغېزمن کړل.
دغه لویه څپه د کوئید ۱۹-ویرويس
ناروغي وه ،چې په ټوله نړۍ کې یې
ګڼې ستونزې را منځته کړې .دغې
ناروغۍ د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د
کرکټ په لوبه هم منفي اغېز وکړه چې
وررسه د افغانستان کرکټ بورډ اداره
هم له دغه لوی افت څخه خوندي
پاتې نه شوه .دغې ناروغۍ نه یوازې
د کرکټ پروګرامونه وځپل بلکه په
ټوله نړۍ کې یې په لوجستیکي،
بازار موندنې او نورو مايل فعالیتونو
باندې هم منفي اغېزې درلودې.
د افغانستان کرکټ بورډ اداره د
۲۰۲۰م کال په لړ کې له ګڼو
ستونزو رسه مخ شوه چې د ځینو
یادونه یې په الندې ډول کؤو:

د کرونایي دورې محدودیتونه
لکه څنګه مو چې پورته یادونه وکړه ،د
کوئیډ ۱۹-ویرويس ناروغي د ۲۰۲۰م
کال د مارچ میاشتې په لومړیو کې خريه
شوه؛ نو د یادې ناروغۍ محدودیتونو
د افغانستان کرکټ لپاره بې ساري
خنډونه رامنځته کړل؛ په همدې اساس
دغې ناروغۍ په ټوله کې د افغانستان
کرکټ بورډ اداره او لوبغاړي د یوه
نامعلوم راتلوونکی مخې ته ودرول.
په هېواد کې اړوند مسؤلینو او مقاماتو
د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره ګڼ
شمېر محدودیتونه وضع کړل؛ په دې
کار رسه په ټوله کې ورزيش فعالیتونه
ودرېدل .د دې ترڅنګ د کرونا ویروس
زیاتې پراختیا د هېواد په مايل او
اقتصادي حالت هم خپلې اغېزې
درلودې او یادې ناروغۍ د عوامو په
عایداتو رسچینو هم بدې اغېزې وکړې،
د دې ترڅنګ خصويص رشکتونو او
کمپنیو هم له مايل اړخه ډېره صدمه
ولیدله .همدا المل و چې د افغانستان

د کوئیدـ ۱۹-ویرويس ناروغۍ د
مخنیوي په موخه وضع شويو بندیزونو
او محدودیتونو له امله د افغانستان په
کوربتوب پالن شوې لوبلړۍ لغوه او یا
هم وځنډول شوې ،چې له مله یې د
افغانستان کرکټ بورډ د عملیايت څانګې
د نویو پالنونو جوړولو او د نویو نېټو په
ټاکلو ترڅنګ د تدارکايت مدیریت په
برخه کې هم ستونزې رامنځته کړې.
ځینې داسې وختونه هم راغلل
چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره
په خپل کوربتوب یا نورو سیالیو
لپاره د ویزو او د پروازونو له ستونزو
رسه هم مخ شوه چې وررسه د
لوژستیک پروسه هم سسته شوې وه.
د پالن جوړونې کمزوری میکانیزم
د افغانستان کرکټ بورډ اداره د
پالن او پالیسۍ جوړونې له
کمزورتیا رسه مخ وه ،چې په
۲۰۲۰م کال کې په یاده
اداره کې د پالن جوړونې
میکانیزم د ځواکمن

کرکټ بورډ ادارې لپاره د
مايل مالتړ موندلو په برخه
کې فرصتونه محدود شول.
د عمومي مايل مالتړ نه شتون
په افغانستان کې د بازار د ترینګلو
حاالتو په اساس په ۲۰۲۰م کال کې
د افغانستان کرکټ بورډ اداره د یو
عمومي مايل مالتړ په پېدا کولو کې
پاتې راغله او د کرونا ویروس زیاتوايل
حاالت بدتر کړل ،په سوداګرۍ یې
ناوړه اغېزه وکړه او هېواد یې له مايل
بحران رسه مخ کړ .په همدې حال
کې هم د افغانستان کرکټ بورډ ادارې
مدیره هیئت سرتو سوداګریزو بنسټونو
رسه په دوامداره خربو بوخت دی ،چې و
توانېږي د اوږد مهال لپاره عمومي مايل
مالتړ ترالسه کړي او ګټه ترې واخيل.
د افغانستان په کوربتوب سیالیو
لپاره د لوجستیک مدیریت
د ۲۰۲۰م کال په لړ کې د دوامداره
خنډونو ،ستونزو او په ټوله نړۍ کې
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کېدو لپاره هڅې پیل شوې ،د ټولو
څانګو پالیسۍ د بیا کتنې الندې
ونیول شوې ،اړین بدلونونه پکې
رامنځته شول او شته ستونزې او
خنډونه ترې له منځه یوړل شول.
د لوبغاړو د غوراوي په برخه کې
اصالحات
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لپاره
د بېالبېلو ميل لوبډلو د لوبغاړو ټاکنه
تل لوی خنډ پاتې شوی دی .له نیکه
مرغه دغه ستونزې او ځنډونه د تکړه
او تجربه لرونکو لوبغاړو د زیاتوايل له
امله رامنځته کېدې چې یاده پروسه
به یې اوږده او ېیچلې کوله .په همدې
اساس د «اتلیټ منیجمنټ سیسټم»
په بل عبارت د لوبغاړو د مدیریت
سیستم رامنځته شو چې پکې به
د ټولو لوبغاړو د لوبو ریکارډ ساتل
کیږي او د لوبغاړو په ټاکنه کې بشپړ
شفافیت او آسانتیا رامنځته کړي.

راتلــونکې کــړنې
د افغانستان د کرکټ بورډ اداره یو له
کار او بوختیاوو ډک کال تر مخه لري؛
چې په دغه کال کې د ميل لوبډلې
لپاره ډېرې نړیوالې لوبې برابرې شوې
دي ،په داسې حال کې چې راتلوونکې
کال د کورين کرکټ په چوکاټ کې
هم بېالبېلې سیالۍ د استعدادونو
د پېدا کولو او د استعدادونو د
روزنې لپاره په الره اچول کېږي.
لکه څنګه چې پانګه اچوونکي،
سوداګر او رشکتونه د کرونا ویروس

له رامنځته شوي بحران څخه ځان
را وبايس؛ نو په همدې اساس د
کرکټ رسه د همکارۍ فرصتونه
زیاتېږي نو د افغانستان کرکټ
بورډ به هم و کولی چې يش ګڼ
مايل مالتړ کوونکي را جلب کړي.
همدا ډول د افغانستان کرکټ بورډ
په ۲۰۲۰م کال کې د لوجستیک
برخه کې له ګڼو ستونزو رسه مخ
شو ،چې همدې ننګونواو ستونزو
ادارې ته الر هواره کړه تر څو د

نړیوالو لوبلړیو د کوربتوب لپاره نور او
نوي ځآیونه وګوري .د متحده عريب
اماراتو او عامن رسبېره د هند شتون
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته دا
آپشن ورکوي تر څو له یادو هېوادونو
حخه غوره او مناسب یو وټاکي.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ
ادارې د دې لپاره چې د ميل لوبډلې
د لوبغاړو غوراوي پروسه ډاډمنه او
له هر جنجال څخه پاکه وي او په
اساس یې د لوبغاړو ټاکنه د وړتیا په
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اساس او له هرې النجې څخه پاکه
وي او همدارنګه حساب ورکونه او
شفافیت رامنځته يش؛ نو ډېر ژر به
د لوبغاړو د مدیریت سیستم ()AMS
په الره واچوي .دا سیسټم به د وړ
لوبغاړو لپاره ښه مالتړ وي او کله
چې ميل لوبډلې ته لوبغاړي ټاکل
کېږي نو د دوی کارکردګي ،نظم
او فیټنس به د دې سیسټم لخوا په
پام کې نیول کېږي .یاد سیستم به د
لوبغاړو د ټاکنې په برخه کې لومړين
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معلومات وړاندې کوي ،تر څو د ميل
لوبډلو لوبغاړو د غوراوي په پروسې
ته ال زیات شفافیت ور وبخښي.
د کرکټ نړیوالې شورا د  ۵۰اوریزه
غوره لیګ سیايل چې مته ده نږدې
راتلوونکې کې پیل يش ،د ميل
لوبډلې لپاره د ۲۰۲۳م کال نړیوال
جام سیالیو ته د الرموندنې په موخه
یو مهم فکټور دی .د یادو سیالیو
لپاره به زمونږ چمتوالی هم ژر پیل
يش ،په داسې حال کې چې د

کریکټ نړۍ په خوندي چاپیریال
کې د لوبو له نويو نورمونو رسه آشنا
کیږي نو د افغانستان کرکټ بورډ به
هم یادو سیالیو لپاره د ميل لوبډلې
د هر اړخیز چمتوايل ډاډ ورکوي.
خالصه دا چې ،د ۲۰۲۰م کال
ستونزې پای ته رسېدلې دي او
د افغانستان کرکټ بورډ ادره د
تل په څېر خوشبینه ده او ډاډ
ورکوي چې د افغانستان کرکټ
د روغ مسیر په لوري روان دی.

