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سـرمقـاله

می  د  سیالۍ  جام  نړیوال  لوبو  ورځنیو  یو  د  کال   ۲۰۱۹ د 

میاشتې په ۳۰مه نېټه، د لسو هېوادونو ترمنځ پیلیږي چې 

پکې د نورو لوبډلو ترڅنګ پیاوړې افغان لوبډله هم ګډون لري.

تېرو  له  او  لري  چمتووالی  بشپړ  ته  لوبو  یادو  اتالن  افغان 

چمتووايل  او  متریناتو  پر  راهیسې  میاشتو  اتو  وخوا  شا 

کرکټ  افغانستان  د  موخه  همدې  په  چې  دي،  بوخت 

شل  د  وړاندې  پر  هېوادونو  ځینو  د  ورته  لوري  له  بورډ 

چمتو  هم  لوبلړۍ  لوبو  نړیوالو  ورځنیو  یو  او  اوریزو 

وګټلې. رسه  توپیر  ښه  ډېر  په  اتالنو  افغان  چې  شوې 

او  امته  په  میاشتې  می  د  وړاندې  جام  نړیوال  له  راز  دغه 

مه   ۲۱ او  ۱۹مه  په  میاشتې  یادې  د  او  سکاټلنډ  د  لسمه 

لري.  هم  لوبې  نړیوالې  ورځنۍ  یو  وړاندې  پر  ایرلنډ  د 

د  ۲۷مه  او  پاکستان  د  ۲۴مه  په  می  د  دې  پر  رسبېره 

کوي. تررسه  لوبې    Warm-upاپ وارم  وړاندې  پر  انګلستان 

د  سیالۍ  دغه  به  پورې  رارسېدو  تر  جام  نړیوال  د  نو 

رول  مهم  ډېر  کې  چمتووايل  او  پياوړتیا  ال  په  اتالنو 

پیلېدو  په  لړۍ  د  جام  نړیوال  د  چې  ده  نه  لرې  او  ولوبوي 

ورکوي. ماتې  ته  هېوادونو  سرتو  نړۍ  د  اتالن  به  رسه 

د یادولو ده چې افغان اتالن به دغو سیالیو ته له بشپړ چمتووايل 

او مورال رسه وخوځیږي او د سویيل افریقا له مترینايت کمپ 

څخه له راګرځېدو رسه سم به د سکاټلنډ پر لوري روان يش.

له هېوادوالو هیله ده چې افغان اتالن په دعاو کې یاد وسايت 

کړي. لپه  السونه  لپاره  راوړنو  السته  او  بریاو  د  دوی  د  او 

د افغان اتالنو د اتلوالې په هیله

افغان اتالن او نړیوال جام
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کال   ۲۰۱۹ ابدايل  احمدشاه  د 

برخه،  لومړۍ  سياليو  کالس  فرسټ 

په  کابل  د  پکې  لوبډلو  شپږ  چې 

ایويب، د ننګرهار په غازي امان الله 

لوبغالو  په  کرکټ  د  کونړ  د  او  خان 

اپريل  کې ۱۵ لوبې، تررسه کړې؛ د 

او د مۍ میاشتې تر  په څلورمه پیل 

وموند.  دوام  یې  پورې  نېټې  دویمې 

سپني  کابل،  د  کې  سياليو  دغو  په 

زون،  عینک  زون، مس  امو  زون،  غر 

لوبډلو  زون  امیر  بند  او  زون  بوست 

ګډون درلود چې هرې لوبډلې پکې 

دې  په  چې  کړې  تررسه  لوبې  پنځه 

امله  له  باران  د  لوبه  يوه  کې  لوبو 

تررسه نه شوه. 

سپني غر زون يوه لوبه کې بريا خپله 

پایلې  بې  يې  لوبې  څلور  او  کړې 

پای ته رسېدلې، خو د ۶۳ منرو رسه 

امو  دی.  راغلی  کې  رس  لومړي  په 

لوبه  يوه  ګټيل،  لوبې  دوه  بیا  زون 

پای  پايلې  بې  يې  دوه  او  بايللې  يې 

په  د ۶۰ منرو رسه  رسېديل چې  ته 

زون  عینک  مس  راغلی،  مقام  دویم 

هم په دوه لوبو کې بريا خپله کړې، 

پايلې  بې  يې  دوه  او  بايللې  يې  يوه 

يې  منرې   ۵۷ چې  رسېدلې  ته  پای 

دریم  په جدول کې  او  ترالسه کړې، 

زون  امیر  بند  د  لوبډله هم  وروستۍ 

ده چې درې لوبې يې بايليل، يوه يې 

بې پايلې پای ته رسېدلې، يوه نه ده 

بريا  او هیڅ لوبه کې يې  تررسه شوه 

نه ده خپله کړې، خو ۲۳ منرې لري.

زونونه هغه  غر  او سپین  مس عینک 

دوه لوبډلې دي چې په خپلو لومړیو 

مقام لري. دغه راز کابل زون هم يوه 

لوبه ګټلې، درې یې بې پايلې پای ته 

او يوه لوبه يې نه ده تررسه  رسېديل 

څلورم،  رسه  منرو   ۵۷ د  چې  شوې 

او  بايليل  لوبې  دوه  بيا  زون  بوست 

يوه هغه یې ګټلې ده چې د ۴۰ منرو 

په ترالسه کولو رسه یې پنځم مقام او 

زياتې  سوه  پنځه  تر  يې  کې  پاڼيو 

په  زون  غر  سپني  دي.  کړې  منډې 

کونړ کې د بوست زون پر وړاندې په 

منډې  پاڼۍ کې ۵۳۶  لومړۍ  خپله 

ټولو  تر  سياليو  روانو  د  چې  کړې 

مس  راز  همدا  دي.  منډې  زياتې 

عینک زون هم په کونړ کې د بوست 

زون پر وړاندې په خپله لومړۍ پاڼۍ 

کې ۵۰۸ منډې تررسه کړې وې.

لوبه کې د دواړو لوبډلو لخوا  یوه  په 

مجموعي زياتې منډې بيا د امو زون 

دي  شوي  خوا  له  زون  غر  سپني  او 

الله  امان  غازي  په  ننګرهار  د  چې 

په  لوبډلو  دواړو  کې  لوبغايل  خان 

همدا  وې،  کړې  منډې   ۱۲۲۸ ګډه 

په  زون  غر  سپني  او  زون  بوست  راز 

 ۱۱۸۶ کې  لوبه  خپله  په  کې  کونړ 

منډې تررسه کړې وې.

منلو خربه  ماتې  د  توپري  په سرت  که 

زون  بوست  د  عینک  مس  نو  ويش 

لوبډلې ته په يوه پاڼۍ او ۱۰۲ منډو 

بیا بوست ته په  امو  ماته ورکړې ده، 

يوه پاڼۍ او ۲۷ منډو او بوست بيا بند 

امري ته په يوه پاڼۍ او اتو منډو ماته 

منډو  زياتو  د  راز  همدا  ده.  ورکړې 

په برخه کې بيا کابل په ۳۸۰ منډو 

مس عینک ته ماته ورکړې. د ويکټو 

په برخه کې بيا سپین غر په ۹ ويکټو 

فرسټ کالس سياليو کې ځلېدلي لوبغاړي
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بند امیر مات کړی دی.

توپوهنه:

په  کي،  تره  نجیب  غر  سپني  د 

کې  سياليو  کالس  فرسټ  روانو 

کړې  تررسه  منډې  زياتې  ټولو  تر 

کې  لوبو  پنځو  په  نوموړي  دي. 

۶۷۰ منډې کړې چې په یوه لوبه 

 ۲۰۰ منډې،  زياتې  ټولو  تر  کې 

منډې وې. نوموړي دغه راز څلور 

سليزې هم وهلې دي.

لپاره  بيا د مس عینک  شاهدالله 

لوبېده چې په پنځه لوبو کې يې 

۶۱۰ منډې کړي او د ۱۸۹ منډو 

ده.  کړې  تررسه  يې  پاڼۍ  لوړه 

نوموړي همدا راز درې سليزې هم 

وهيل دي.

عینک  مس  د  بیا  الله  احسان 

لوبډلې لوبډملرش و چې په څلورو 

لوبو کې يې د خپلې لوبډلې لپاره 

دي.  کړې  تررسه  منډې   ۵۲۴

حیات الله چې د امو لپاره لوبېده، 

په پنځو لوبو کې يې ۵۱۲ منډې 

کړې او د امو لوبډلې عبداملالک 

په پنځو لوبو کې بیا ۴۷۲ منډې 

مس عینک صدام منګل ۹۵.۰۰ 

اوسط باندې ۱۹۰، د مس عینک 

اوسط   ۸۷.۳۳ په  الله  احسان 

عینک  مس  د  او   ۵۲۴ باندې 

شاهدالله په ۸۷.۱۴ اوسط ۶۱۰ 

منډې تررسه کړې دي.

بيا  کې  برخه  په  رېټ  سټرايک  د 

ټولو  تر  عبید  نويد  عینک  مس  د 

مخکې دی، نوموړي يوه لوبه کړې 

 ۱۳۹.۲۸ يې  رېټ  سټرایک  چې 

دی. همدا راز د امو محمد ظهیر 

سټرايک  او  کړې  لوبه  يوه  هم 

مس  د  دی.   ۱۳۳.۳۳ يې  رېټ 

 ۱۲۶.۶۶ د  بيا  خان  نواز  عینک 

لوبو  درې  په  رسه  رېټ  سټرايک 

حیات  امو  د  دی.  لوبېدلی  کې 

 ۱۱۲.۲۸ کې  لوبو  پنځه  الله 

سټرايک رېټ لري او د سپني غر 

کې  لوبو  پنځه  په  کی  تره  نجیب 

رسه  رېټ  سټرايک   ۱۰۵.۰۱ بيا 

پنځم مقام لري.

زياتې  ټولو  تر  کي  تره  نجیب 

په  نوموړي  دي،  وهيل  سليزې 

پنځو لوبو کې څلور سليزې تررسه 

تررسه کړې دي.

زياتې  کې  پاڼۍ  يوه  خپله  په 

احسان  عینک  مس  د  بيا  منډې 

په  نوموړي  دي،  کړې  تررسه  الله 

منډې   ۲۴۸ باندې  توپونو   ۲۳۹

نجیب  غر  سپني  د  وې.  کړې 

وهلې  سليزه  غربګه  بيا  کي  تره 

د  و.  لوبويل  يې  توپونه   ۱۳۵ او 

د  احمدي ۱۹۷،  زون جاوید  امو 

د  او  عینک شاهدالله ۱۸۹  مس 

امو عبداملالک ۱۷۹ منډې کړې 

دي.

د  نو  اوسط خربه ويش  لوړ  د  که 

سپني غر بهیر شاه تر ټولو مخکې 

دی، نوموړي د ۱۳۳.۳۳ په اوسط 

۴۰۰ منډې کړې چې په همدې 

سیالیو  کالس  فرسټ  په  رسه 

 )۲۰۰۰( زره  دوه  نوموړي  د  کې 

منډې هم بشپړې شوې او دغه د 

نوموړي لپاره یوه ښه السته راوړنه 

ده. همدا راز د ۱۳۳.۰۰ په اوسط 

ستانکزي  طارق  غر  سپني  د  بيا 

 ۱۳۳ او  کړې  تررسه  توپوهنه 

د  راز  منډې يې کړې دي. همدا 

پنځه  په  بيا  کړې دي. شاهدالله 

وهلې  سليزې  درې  کې  لوبو 

فرحان  شاه،  بهیر  راز  همدا  دي. 

زاخېل، احسان الله، حیات الله او 

نارص جامل هر یوه دوه سليزې په 

خپل نوم کړې دي.

په روانو سياليو کې تر ټولو زياتې 

تره  نجیب  غر  سپني  د  شپږيزې 

 ۳۷ ټولې  هغه  دي،  وهيل  کي 

 ۶۹ نوموړي  دي،  وهلې  شپږيزې 

همدا  دي.  وهلې  هم  څلوريزې 

راز حیات الله ۲۰ شپږيزې او ۶۰ 

څلوريزې وهلې، احسان الله، ۱۵ 

وهلې،  څلوريزې   ۶۶ او  شپږيزې 

څلور  او  شپږيزې   ۱۴ خان،  نواز 

بيا  شاهدالله  او  وهلې  څلوريزې 

څلوريزې   ۷۰ او  شپږيزې   ۱۴

وهلې دي.

توپ اچونه:

د احمد شاه ابدايل فرسټ کالس 

سياليو په لومړي پړاو کې تر ټولو 

زياتې ويکټې د مس عینک زون د 

ظاهر خان په برخه رسېديل دي، 

 ۳۰ کې  لوبو  پنځو  په  نوموړي 
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ويکټې ترالسه کړې دي. همدا راز 

نوموړي په يوه پاڼۍ کې شپږ او په 

يوه لوبه کې بيا ۹ ويکټې ترالسه 

کړې دي.

د امو زوهیب په څلور لوبو کې ۲۹ 

او د مس عینک ضیاءالرحمن اکرب 

ويکټې   ۲۹ کې  لوبو  پنځو  په  بیا 

يوه  په  زوهیب  دي.  کړې  ترالسه 

 ۹ کې  لوبه  يوه  او   ۷ کې  پاڼۍ 

زياتې ويکټې ترالسه کړې، همدا 

په   هم  بيا  اکرب  ضیاءالرحمن  راز 

يوه پاڼۍ کې شپږ او يوه لوبه کې 

اته زياتې منډې اخيستې دي.

 ۱۹ بيا  احمدزي  ميین  بوست  د 

ويکټې ترالسه کړې دي. همدا راز 

رشف الدین ارشف، نجات مسعود 

او وقار سالمخېل هر یوه په خپل 

ترالسه کړې دي.

اچوونه  توپ  ښه  کې  لوبه  یوه  په 

بيا قیس احمد کړې ده، نوموړي 

د بند امري پر وړاندې په لوبه کې 

 ۱۳ رسه  ورکولو  په  منډو   ۱۲۷ د 

زوهیب  دي.  سوځويل  لوبغاړي 

اخیستي،  ويکټې  نوې  ځله  دوه 

رشف الدین ارشف او ظهیر خان 

ترالسه  ويکټې  نهه  ځل  يو  يو  بيا 

کړې. همدا راز نوين الحق بيا په 

یوه لوبه کې ۸ لوبغاړي سوځويل 

دي.

د  نو  اوسط خربه ويش  لوړ  د  که 

ټولو  تر  احمد  قیس  غر  سپني 

مخکې دی چې د ۹.۷۶ په اوسط 

يې توپ اچوونه تررسه کړې ده. د 

اکانومي په برخه کې یې بيا د امو 

سوځويل  لوبغاړي  څوارلس  وار 

دي.

توپ  غوره  د  پاڼۍ  يوې  د  که 

اچوونې يا زياتو ويکټو خربه ويش 

نو د کابل نوين الحق بيا تر ټولو 

مس  د  نوموړي  دی،  مخکې 

پاڼۍ  يوه  په  وړاندې  پر  عینک 

کې د ۳۵ منډو په ورکولو رسه ۸ 

لوبغاړي سوځويل دي.

زوهیب  احمد،  قیس  راز  همدا 

يوه  په  بيا  ارشف  الدین  رشف  او 

پاڼۍ کې اووه اووه ويکټې ترالسه 

کړې دي. همدا راز ظاهر خان او 

شپږ  شپږ  ځله  دوه  ضیاءالرحامن 

زوهیب،  او  سوځويل  لوبغاړي 

کريم صادق، قیس احمد او ظهري 

ويکټې  شپږ  ځل  يو  يو  شهزاد 

ابراهيم مخکې دی او د ۲.۱۴ په 

تررسه  اچوونه  توپ  يې  اکانومي 

الحق  نوين  راز د  کړې ده. همدا 

سټرایک رېټ هم تر ټولو ښه دی 

رسه  رېټ  سټرايک   ۲۱.۶ د  چې 

يې توپ اچوونه تررسه کړې ده.

زوهیب درې، قیس احمد، ظهیر 

یوه  هر  بيا  ضیاءالرحمن  او  خان 

ويکټې  پنځه  پنځه-  ځلې  دوه 

احمد  قیس  دي.  کړې  ترالسه 

يوه  چې  دی  لوبغاړی  يوازينی 

لوبه کې يې تر لس زياتې ويکټې 

اخيستي دي.
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د کرکټ نړۍ تر ټولو سرت جام )نړيوال جام( دولسم پړاو د مۍ میاشتې په ۳۰مه په 

انګلستان او ویلز هېوادونو کې پيلېږي چې د يو ورځنيو لوبو لس نړيوالې لوبډلې 

پکې ګډون کوي چې لسمه لوبډله پکې د افغانستان ميل لوبډله ده.

نړيوال جام کې  اوریز  پنځوس  په  لوبډله  افغانستان ميل  د  دا دویم ځل دی چې 

ګډون کوي، په دې ليکنه کې د ۲۰۱۵ کال نړيوال جام کې د افغانستان په لوبو 

هم غږېږو او د راروانو لوبو په اړه هم خربې کوو چې افغانستان په دې تېرو څلورو 

کلونو کې څومره پرمختګ کړی دی او څومره هيلې کېدای يش چې په نړيوال جام 

کې د افغانستان ميل لوبډله د نورو لوبډله لپاره يو ګران هدف وګرځي او په دغه 

لوبو کې وځلېږي.

په ۲۰۱۵ نړيوال جام کې ۱۴ لوبډلې وې چې په دوه ګروپونو )ګروپ اې( او )ګروپ 

يب( باندې وېشل شوې وې. د افغانستان لوبډله په ګروپ اې کې وه چې په دغه 

ګروپ کې يې ۶ لوبې تررسه کړې او په دغه شپږ لوبو کې يې يوه لوبه کې بريا ترالسه 

کړه او بل پړاو ته له تګ پاتې شوه.

افغانستان په خپل ګروپ کې لومړۍ لوبه د بنګله دېش پر وړاندې تررسه کړه، په 

منډو  يې د ۲۶۸  ته  افغانستان  او  وکړه  توپوهنه  لومړی  بنګله دېش  لوبه کې  دغه 

هدف وټاکه، په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي په ۴۲.۵ اورونو کې په ۱۶۲ 

منډو وسوځېدل او بنګله دېش په ۱۰۵ منډو بريا خپله کړه.

په دغه لوبه کې زياتې منډې محمد نبي او سميع الله شينواري کړې وې چې ۴۴ 

او ۴۲ منډې وې.

افغان لوبغاړي په خپله دویمه لوبه کې د رسيالنکا پر وړاندې میدان ته راکوز شول او 

دا ځل افغان لوبغاړو ښه لوبه هم نندارې ته وړاندې کړه. افغانستان لومړی توپوهنه 

وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو رسه يې ۲۳۲ منډې وکړې او رسيالنکا ته يې د 

۲۳۳ منډو هدف وټاکه. اصغر افغان ۵۴ او سمیع الله شینواري ۳۸ منډې وکړې.

افغانستان د توپ اچونې پيل هم ښه وکړ، د رسيالنکا لومړی لوبغاړی په صفر او 

دوهم په دوه منډو وسوځېده خو وروسته جی وردنی ښه توپوهنه وکړه او سليزه يې 

ووهله چې رسيالنکا لوبډله يې بريا ته ورسوله. په دغه لوبه کې رسيالنکا په ۴ ويکټو 

بريا خپله کړه.

افغانستان په نړيوال جام کې خپله دریمه لوبه د سکاټلنډ پر وړاندې تررسه کړه، په 

دغه لوبه کې سکاټلېنډ لومړی توپوهنه وکړه او افغانستان ته يې د ۲۱۱ منډو هدف 

وټاکه. دغه لوبه کې شاپور ځدراڼ ۴ او دولت ځدراڼ ۳ لوبغاړي سوځويل وو.

د یاد هدف په ځواب کې سمیع الله شينواري د ۹۶ او جاوېد احمدي د ۵۱ منډو په 

زړه پورې توپوهنه وکړه او افغانستان ته يې په نړيوال جام کې لومړۍ بريا ور په برخه 

الله شینواری  کړه. دغه لوبه کې افغانستان په ۱ ویکټ بريا ترالسه کړه او سمیع 

لومړنی افغان و چې په نړيوال جام کې د یوې لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.

۲۰۱۵ نړيوال جام کې د افغانستان لوبې:

افغانستان د بنګله دېش پر وړاندې:

افغانستان د رسيالنکا پر وړاندې:

افغانستان د سکاټلنډ پر وړاندې:

او  افغانستان 
نړيوال جام
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د اسټرالیايي لوبډلې پر وړاندې بيا افغان لوبغاړي ښه ونه ځلېدل او اسټراليا په دغه 

لوبه کې پر افغانستان باندې د نړيوال جامونو تر ټولو زياتې منډې هم جوړې کړې. 

اسټراليا لومړی توپوهنه وکړه او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو يې ۴۱۷ منډې وکړې.

د یاد هدف په ځواب کې د افغانستان ټول لوبغاړي په ۱۴۲ منډو وسوځېدل او په 

نړيوال جام کې يې په سرت توپري لوبه وبايلله. په دغه لوبه کې نوروز منګل تر ټولو 

زياتې ۳۳ منډې کړې وې.

په نړيوال جام کې افغانستان په خپله پنځمه لوبه کې د نيوزيلېنډ رسه مخامخ شو 

چې په دغه لوبه کې افغانستان لومړی توپوهنه وکړه او نيوزيلېنډ لوبډلې ته يې د 

۱۸۷ منډو هدف وټاکه. نجیب الله ځدراڼ ۵۶ او سميع الله شينواري ۵۴ ډېرې 

منډې وکړې.

د ياد هدف په ځواب کې نيوزيلنډي توپوهوونکو ښه توپوهنه وکړه او په ۳۶.۱ اورونو 

کې يې هدف پوره او په ۶ ويکټو يې افغانستان ته ماته ورکړه.

وړاندې  پر  انګلستان  د  کې  لوبه  وروستۍ  خپله  په  افغانستان  کې  جام  نړيوال  په 

ولوبېده چې په دغه لوبه کې باران هم وشو، افغانستان لومړی توپوهنه وکړه او په 

۳۶.۲ اورونو کې يې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو رسه ۱۱۱ منډې وکړې. تر ټولو زياتې 

۳۰ منډې شفیق الله وکړې.

ياد هدف د انګلستان لوبډله په ۱۸.۱ اورونو کې پوره کړ او افغانستان ته يې په ۹ 

ویکټو ماته ورکړه. د لوبې پرېکړه د D/L Method له الرې وشوه.

زياتې  ټولو  تر  لپاره  افغانستان  د  نړيوال جام کې  په ۲۰۱۵  الله شينواري  سميع 

زياتې ۱۰  ټولو  تر  بيا  او شاپور ځدراڼ  په اوسط کړې وې  ۲۵۴ منډې د ۴۲.۳۳ 

ويکټې ترالسه کړي دي. دغه راز حميد حسن هم ۸ لوبغاړي سوځويل وو.

د یادولو ده چې د ۲۰۱۹ کال نړيوال جام فارمېټ بدل دی او دا ځل په دې جام 

کې د يو ورځنيو لوبو لس غوره لوبډلې ګډون کوي. دا ځل به هره لوبډله له نورو ۹ 

لوبډلو رسه يوه يوه لوبه تررسه کوي او له هغه وروسته به څلور غوره لوبډلې بل پړاو 

ته ځي.

دا د افغانستان ميل لوبډلې لپاره هم غوره خربه ده، ترڅو په نړيوال جام کې له 

ټولو لوبډلو رسه ولوبېږي او خپله وړتیا ښکاره کړي. په دغه جام کې به هره لوبډله 

۹ لوبې تررسه کوي.

امته  په  رسيالنکا،  له  څلورمه  په  اسټرالیا،  له  نېټه  لومړۍ  په  جون  د  افغانستان 

هند،  ویشتمه  دوه  انګلستان،  اتلسمه  په  افریقا،  سویيل  پنځلسمه  په  نيوزيلېنډ، 

څلورویشتمه د بنګله دېش، په نهه ويشتمه د پاکستان او د جوالی په څلورمه له 

ویسټ انډيز رسه لوبې کوي.

که څه هم د ۲۰۱۵ او ۲۰۱۹ نړيوال جام په دوران کې په افغان لوبډله کې نوي 

لوبغاړي راغيل او د تېر په څېر يې ډېر پرمختګ هم کړی دی، خو په ۲۰۱۹ نړيوال 

افغانستان د اسټراليا پر وړاندې:

افغانستان د نيوزيلېنډ پر وړاندې:

افغانستان د انګلستان پر وړاندې:

۲۰۱۹ نړيوال جام کې د افغانستان لوبې:
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نیوزيلنډ،  اسټراليا،  د  لوبډلې  خطرناکې  ټولو  تر  لپاره  افغانستان  د  به  کې  جام 

افغانستان مخکې هم  لوبډلو رسه  دريو  لومړيو  له  افريقا وي.  او سویيل  انګلستان 

لوبې کړې، خو له سویيل افریقا رسه افغانستان په لومړي ځل پنځوس اوريزه لوبه 

تررسه کوي.

پرله  کې  لوبو  دوه  په  الرموندنې  د  ته  جام  نړيوال  افغانستان،  بيا  ته  انډيز  ویسټ 

پسې ماتې ورکړې، همدا راز افغانستان او ویسټ انډيز په ۲۰۱۷ کال کې د ۳ يو 

ورځنيو لوبو لوبلړۍ تررسه کړې وه چې په يوه لوبه کې ویسټ انډيز او يوه لوبه کې 

افغانستان بريا خپله کړې وه او يوه لوبه بې پايلې پای ته رسېدلې وه.

په اسيا جام کې دوه لوبې تررسه کړې وې چې  افغانستان  بيا  بنګله دېش رسه  د 

په يوه لوبه کې يې بريا او په بله کې يې ماته خوړلې وه او په ۲۰۱۶-۱۷ کې بيا 

افغانستان او بنګله دېش درې نړيوالې يو ورځنۍ لوبې تررسه کړې وې چې په يوه 

کې افغانستان او دوه کې بنګله دېش بريا خپله کړې وه.

د ۲۰۱۸ کال په اسيا کپ کې افغانستان له رسيالنکا رسه هم په لوبه کې مخامخ 

شوی و چې په ۹۱ منډو يې ورته ماته ورکړې وه.

له هندوستان رسه هم په اسیا کپ کې افغانستان دوه لوبې کړې وې چې يوه لوبه 

يې بايللې او بله لوبه وررسه په مساوي ډول پای ته رسېدلې وه.

له پاکستان رسه بيا افغانستان په اسيا کپ کې دوه لوبې کړې وې خو په دواړو لوبو 

کې يې ماته خوړلې وه، په وروستۍ لوبه کې افغانستان له پاکستان رسه ډېره په زړه 

پورې لوبه وکړه، خو پاکستان د وروستي اور په دريم توپ بريا خپله کړه.

د ۲۰۱۹ نړيوال جام کې د ویسټ انډيز، رسيالنکا، بنګله دېش، پاکستان او هند 

لپاره افغانستان يوه خطرناکه لوبډله ثابتېدای يش او یادې لوبډلې چې په نړيوال 

جام کې له افغانستان رسه مخامخ کېږي نو د لوبې د بريا لپاره به ډېرې هڅې کوي.

افغانستان په دغه جام کې په  نو  پام وکړو  ته  نړيوال جام  اوریز  که د ۲۰۱۶ شل 

لومړي پړاو کې په خپل ګروپ کې په لومړي مقام راغلی و چې درې لوبې يې له 

زمبابوې، سکاټلېنډ او هانګ کانګ رسه کړې وې او درې واړو کې يې بريا ترالسه 

Su- )کړې وه. همدا راز له لومړي پړاو وروسته افغانستان او بنګله دېش دویم پړاو يا 

per 10( ته الړ چې هلته له لویو لوبډلو رسه ولوبېدل.

انډیز،  ویسټ  له  کې  ګروپ  الف  په  افغانستان  کې   )Super 10( یا  غوره  لس  په 

افریقا او رسيالنکا رسه ولوبېده چې په خپلو ټولو لوبو کې يې  انګلستان، سویيل 

ډېره ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه. په خپلو څلورو لوبو کې افغانستان ویسټ انډیز 

ته ماته ورکړه او افغانستان يوازېنۍ لوبډله وه چې د ۲۰۱۶ شل اوریز نړیوال جام 

اتلې لوبډلې ته يې ماته ورکړې وه. 

د نړيوال جام کواليفاي یا الرموندنې سياليو کې که يو وخت داسې فکر کېده چې 

د افغانستان ميل لوبډله له نړيوال جام پاتې شوه خو بيا داسې وخت هم راغی چې 

افغانستان د نړيوال جام کواليفاي سياليو اتله شوه او ټوله نړۍ يې حیرانه کړه.

اوس نو د ۲۰۱۹ کال په نړيوال جام کې افغانستان د نورو لوبډلو لپاره يوه خطرناکه 

نړيوال  تېر  په  په وينا چې  افغان  او د پخواين لوبډملرش اصغر  لوبډله ګڼل کېږي 

جام کې دا زموږ لپاره د وياړ ځای و چې موږ په نړيوال جام کې لوبېږو خو دا ځل 

افغانستان مخکښو  د  راز  نړيوال جام کې وځلېږو. همدا  په  دا ده چې  زموږ هڅه 

توپوهوونکو محمد شهزاد او حشمت الله شهيدي په خپله مرکه کې وييل چې اوس 

افغانستان د ۲۰۱۵ نړيوال جام د وخت لوبډله نه ده او دا ځل به دوی ډېرو لوبډلو 

نړيوال جام کې د افغانستان ځلېدو ته هيلې:
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ته ماته ورکوي.

په ۲۰۱۹ نړيوال جام کې د افغانستان رسه په توپ اچوونکو کې درې مخکښ ورو 

توپ اچوونکي راشد خان، محمد نبي او مجیب الرحمن دي چې درې واړه د لوبې 

د پايلې بدلولو وړتیا لري. راشد خان او محمد نبي نه یوازې دا چې په توپ اچونه 

کې مخالفې لوبډلې ته سخت ثابتېدلی يش، بلکې په توپوهنه کې هم دواړو ځانونه 

ځلويل او دا وړتیا لري چې ښې منډې تررسه کړي.

همدا راز محمد شهزاد، حرضت الله ځاځی، حشمت الله شهيدي او رحمت شاه د 

افغان لوبډلې لپاره هغه تکړه توپوهوونکي دي چې دوی کوالی يش د هر ډول توپ 

اچوونکو مخې ته ودرېږي او ښې منډې پرې جوړې کړي.

ليګ سپېرن راشد خان د افغانستان هغه توپ اچونکی دی چې د ويکټو چټکه سليزه 

يې پوره کړه، نوموړي په ۴۴ لوبو کې ۱۰۰ لوبغاړي وسوځول. همدا راز نوموړی د 

شل اوريزو نړيوالو توپ اچوونکو په برخه کې لومړی مقام لري په يو ورځنيو لوبو کې 

بيا په الراونډرانو کې لومړی او په توپ اچوونکو کې دريم مقام لري. محمد نبي بيا 

د يو ورځنيو او شل اوريزو لوبو په الراونډرانو کې دريم مقام لري.

په تېرو څلورو کلونو کې د افغانستان ميل لوبډلې پرمختګونو او د افغان لوبغاړو ښې 

لوبې ته په کتو رسه دا هيله څرګندېدای يش چې افغانستان به دا ځل په ۲۰۱۹ 

نوم  په خپل  به  برياوې  او سرتې  ثابته يش  ته سخته  لوبډلو  لویو  نړيوال جام کې 

کړي.
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ویسټ انډیز
۱۹۷۵ کال جام ګټونکی

د کرکټ په تاريخ کې تر ټولو 

جام  نړيوال  لومړی  جام  سرت 

کرکټ  اي يس يس  د  و چې 

ياديږي،  نوم  په  جام  نړيوال 

Pruden- )خو رسمي نوم یې 

لومړی  دا  و،   )tial Cup '75

لوبو  ورځنيو  يو  د  چې  و  ځل 

شو،  تررسه  جام  سرت  دومره 

انګلستان  په  جام  نړيوال  دا 

کې د ۱۹۷۵ کال د جون په 

۲۱-۷ نېټه تررسه شو.

دغه مهال شپږ بشپړ غړيتوب 

لرونکو لوبډلو په دغه جام کې 

اسټراليا،  چې  درلود  ګډون 

نيوزيلنډ،  هند،  انګلستان، 

انډيز  ویسټ  او  پاکستان 

راز د دویمه درجه  وې، همدا 

لرونکو لوبډلو له خوا رسيالنکا 

جام  دغه  په  افريقا  سویيل  او 

 ۸ ټولې  چې  وکړ  ګډون  کې 

به  مهال  دغه  شوې.  لوبډلې 

 ۶۰ کې  لوبو  ورځنيو  يو  په 

سور  په  کېدل،  تررسه  اورونه 

توپ به لوبه کېده او د لوبغاړو 

اته  وې.  سپینې  به  درېشۍ 

لوبډلې په دوه ګروپونو وېشل 

د کرکټ په ډګر کې د کرکټ 

جام  نړيوال  شورا،  نړيوالې  د 

لوبې  سرتې  ټولو  تر  لوبې 

کېږي  کتل  زياتې  چې  دي 

او د یادې شورا له لوري د یو 

ورځنیو نړیوال جام سیالۍ هر 

څلورو کلونو کې يو ځل تررسه 

کېږي. تر دې مهاله پورې ۱۱ 

شوي  تررسه  جامونه  نړيوال 

نړيوال جام هغه  او ۱۲م  دي 

په  د روان زېږدیز کال د مۍ 

او  انګلستان  په  نېټه  ۳۰مه 

ویلز کې پيلېږي.

جام  نړيوال  لومړنی  کرکټ  د 

کې  کال  زېږدیز   ۱۹۷۵ په 

ګروپ  هر  د  چې  وې  شوې 

لوبډلې  مخکښې  دوه  څخه 

کې  هغې  په  او  پایلوبې  نيمه 

بريالۍ بيا پایلوبې ته والړې.

لومړي  د  کې  انګلستان  په 

نړيوال جام لپاره د اتو لوبډلو 

ترمنځ ۱۵ لوبې تررسه شوې او 

لومړی ځل و چې ویسټ انډيز 

همدا  کړه،  خپله  اتلويل  يې 

مقام  دویم  په  بیا  اسټرالیا  راز 

يې  کې  پایلوبه  په  چې  راغله 

له ویسټ انډیز ماته وخوړه.

اسټرالیا  او  انډیز  ویسټ  د 

ترمنځ د نړيوال جام پایلوبه د 

د جون  لوبغايل کې  په  الرډز 

شوه،  تررسه  نېټه  ۲۱مه  په 

ویسټ  او  وګټله  پچه  اسټرالیا 

بلنه  توپوهنې  د  يې  ته  انډیز 

خپله  په  انډیز  ویسټ  ورکړه. 

د  لوييډ  کاليپ  د  کې  پاڼۍ 

په  مټ  په  سليزې  خوندورې 

لوبغاړو   ۸ د  کې  اورونو   ۶۰

منډې  په سوځېدو رسه ۲۹۱ 

د  کې  ځواب  په  خو  وکړې 

اسټراليا ټوله لوبډله په ۵۸.۴ 

او ۲۷۴  وسوځېده  اورونو کې 

یې  وروستی  او  شوی  تررسه 

بيا په ۲۰۱۵ کال کې تررسه 

دومره  په دې  شوی دی چې 

هم  بدلونونه  ډېر  کې  موده 

نړيوال  به  لومړی  دي.  راغيل 

تررسه  ورځې  د  يوازې  جام 

شپې  د  وروسته  خو  کېده، 

شوې،  پيل  پکې  هم  لوبې 

لوبې  اورونو   ۶۰ د  به  لومړی 

اوریزه   ۵۰ وروسته  خو  وې، 

او دغه راز مخکې به د  شوې 

سپني  لباسونه  لوبغاړو  ټولو 

هرې  بيا  وروسته  خو  وو، 

ځانګړي  او  رنګه  ته  لوبډلې 

ځل  هر  شول.  تيار  لباسونه 

دې  په  چې  وکړې  يې  منډې 

رسه ویسټ انډیز په ۱۷ منډو 

بريا خپله کړه.

کسانو  زره  لوبه چې ۲۶  دغه 

لوبې  د  کتله  کې  لوبغايل  په 

لوييډ  کاليپ  لوبغاړی  غوره 

ونومول شو، خو د ټورمننټ د 

غوره لوبغاړي لپاره دغه وخت 

هیڅ جايزه نه وه.

نړيوال  په  کال  ۱۹۷۵م  د 

تر  ډول  انفرادي  په  کې  جام 

نيوزيلنډ  د  منډې  زياتې  ټولو 

ګلني ټورنر ۳۳۳ منډې کړې 

تر ټولو زياتې منډې  وې چې 

 ۱۷۱ کې  لوبه  يوه  په  يې 

توپ  د  وې.  ناسوځېدلې 

زياتې  بيا  کې  لړ  په  اچوونکو 

ګېري  اسټرالیا  د  ويکټې 

نوموړي  وې،  اخيستې  ګيلمر 

و.  سوځويل  لوبغاړي   ۱۱

لوبه  يوه  په  ګيلمر  راز  همدا 

کې د ۱۴ منډو په ورکولو رسه 

ښپږ لوبغاړي سوځويل و چې 

د دغه نړيوال جام تر ټولو ښه 

کړې  تررسه  يې  اچوونه  توپ 

وه.

لوبډلو  د  کې  جام  نړيوال  په 

بشپړ  د  ځکه  وي  بدل  شمېر 

تر  لوبډلو  لرونکو  غړيتوب 

یا  اسوسېټېډ  ورته  څنګ 

دویمه درجه غړیتوب لرونکې 

لوبډلې هم الر پېدا کوي او د 

لوبو بڼې هم بدلېږي.

دا هم د يادونې وړ ده چې د 

سړیو له نړيوال جام دوه کاله 

جام  نړیوال  ښځو  د  مخه،  د 

تررسه شوی و.

کرکټ  د  کې  ليکنه  دې  په 

تر  تاريخ  د  جامونو  نړيوال  د 

په  لوبغاړو  او  لوبو  د  څنګ 

ځلېدو باندې هم رڼا اچوو.

                   د نړیوال جام تاریخ
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هندوستانویسټ انډیز
۱۹۸۳ کال جام ګټونکی۱۹۷۹ کال جام ګټونکی

 ۱۹۷۹ په  جام  نړيوال  دویم 

په  بيا  ځل  یو  کې  کال 

انګلستان کې د جون له ۹ مه 

نېټه تررسه شو. دا ځل هم د 

Pru- )نړيوال جام رسمي نوم 

dential Cup '79( و او د تېر 

نړيوال جام په څېر په هامغه 

پخواين فارمېټ تررسه شو.

دا ځل هم په یاد نړیوال جام 

لرونکې  غړيتوب  بشپړ  د  کې 

شپږ لوبډلې انګلستان، هند، 

ویسټ  پاکستان،  اسټرالیا، 

شاملې  نيوزيلنډ  او  انډیز 

وې، دوه لوبډلې بيا هغه وې 

يې  کې  کال  همدغه  په  چې 

لوبو  ټرايف  يس  يس  ايي  د 

رسولی  ځان  ته  پایلوبې  کې 

هم  ته  جام  نړيوال  هغوی  و، 

ايي يس  د  وه.  پېدا کړې  الر 

رسيالنکا  کې  سياليو  ټرايف 

کاناډا  او  کړې  خپله  اتلويل 

و  پکې دویم مقام کې راغلی 

چې د دوی دواړو په ګډون دا 

ځل هم په نړيوال جام کې اته 

لوبډلې یو ځای شوې.

په دوه ګروپونو کې څلور څلور 

نيمه  چې  ولوبېدې  لوبډلې 

نړيوال  دریم  په  کرکټ  د 

بدلون  څه  ډېر  هم  کې  جام 

جام  نړيوال  ځل  دا  رانغی. 

 ۹-۲۵ د  کې   ۱۹۸۳ کال  په 

او  انګلستان  په  ترمنځ  جون 

وېلز کې تررسه شو. د نړيوال 

 Prudential( جام رسمي نوم

Cup ’83( و.

امته  لوبډله  ميل  رسيالنکا  د 

لوبډله وه چې په کال ۱۹۸۲ 

نړيوالې  د  کرکټ  د  يې  کې 

شورا بشپړ غړيتوب ترالسه کړ 

نو دا ځل د نورو بشپړ غړيتوب 

انګلستان،  لوبډلو  لرونکو 

پاکستان،  اسټرالیا،  هند، 

تر  نيوزيلنډ  او  انډيز  ویسټ 

څنګ رسيالنکا هم په نړيوال 

له  خو  درلود  ګډون  کې  جام 

ايي يس يس ټرايف څخه بيا 

زمبابوې  لوبډلې  يوې  یوازې 

کړه  پیدا  الر  ته  جام  نړیوال 

په  لوبډلو   ۸ په څېر  تېر  د  او 

نړيوال جام کې ګډون وکړ.

په  لوبډلې  اته  څېر  په  تېر  د 

شوې  ووېشل  ګروپونو  دوه 

نيمه  لوبډلو  څلور  پکې  چې 

له  او  کړه  پېدا  الر  ته  پایلوبو 

او  )انګلستان  پکې  ته  پایلوبو 

او  انډيز  )ویسټ  او  نيوزيلنډ( 

په  او  کړه  پیدا  الر  پاکستان( 

پایلوبه کې بيا د )انګلستان او 

ويسټ انډيز( لوبډلې یو بل ته 

مخامخ شوې.

او  انډیز  ویسټ  د  پایلوبه 

په  لندن  د  ترمنځ  انګلستان 

جون  د  کې  لوبغايل  الرډز 

د  شوه.  تررسه  نېټه  ۲۳مه  په 

وګټله  انګلستان  پچه  لوبې 

د  يې  ته  انډیز  ویسټ  او 

توپوهنې بلنه ورکړه. د ويسټ 

ريچارډز  ویو  رس  لپاره  انډيز 

)۱۳۸ ناسوځېدلې( اوکوليس 

کنګ )۸۶( ډېره ښه توپوهنه 

ټاکلو  په  انډیز  ویسټ  وکړه. 

لوبغاړو   ۹ د  کې  اورونو   ۶۰

په سوځېدو رسه ۲۸۶ منډې 

د  يې  ته  انګلستان  او  وکړې 

په  وټاکه.  هدف  منډو   ۲۸۷

ټوله  انګلستان  د  کې  ځواب 

کې  اورونو   ۵۱ په  لوبډله 

يې  منډې  او ۱۹۴  وسوځېده 

په  انډيز  ویسټ  چې  وکړې 

او  کړه  ترالسه  بريا  منډو   ۹۲

د  يې  ځل  دویم  په  پرلپسې 

پایلوبې  لوبډلې  دوه  بيا  هغه 

په  چې  زمبابوې  الړې.  ته 

لومړي ځل يې نړيوال جام ته 

الر موندلې وه په خپله لومړۍ 

لوبه کې اسټرالیا ماته کړه او 

همدغه يې يوازينۍ بريا وه.

څېر  په  تېر  د  ته  پایلوبې 

او  ومونده  الر  انډیز  ویسټ 

لومړي ځل هند  په  راز  همدا 

هم پایلوبې ته ووت، په پایلوبه 

کې ویسټ انډیز او هند یو بل 

ته مخامخ شول.

نېټه ویسټ  د جون په ۲۵مه 

انډیز او هند په الرډز لوبغايل 

ته  بل  یو  کې  پایلوبه  کې 

انډیز  ویسټ  شول،  مخامخ 

د  يې  ته  هند  او  وګټله  پچه 

توپوهنې بلنه ورکړه.

د  کې  اورونو   ۵۴.۴ په  هند 

رسه  سوځېدو  په  لوبغاړو  ټولو 

ویسټ  او  وکړې  منډې   ۱۸۳

منډو   ۱۸۴ د  يې  ته  انډیز 

خوا  له  هند  د  وټاکه.  هدف 

کريس سیکانت تر ټولو زياتې 

۳۸ منډې وکړې.

انډیز  ویسټ  د  په ځواب کې 

ټوله لوبډله په ۵۲ اورونو کې 

نړيوال جام اتلويل خپله کړه.

رس  لوبغاړی  غوره  پایلوبې  د 

چې  شو  ونومول  ريچارډز  ويو 

ښه  يې  لپاره  انډيز  ویسټ  د 

دا ځل  وه، خو  توپوهنه کړې 

لوبغاړی  غوره  ټورمننټ  د  هم 

ونه نومول شو.

کې  جام  نړيوال  ۱۹۷۹م  د 

تر ټولو زياتې منډې د ویسټ 

وکړې،  ګرينيج  ګورډن  انډیز 

وکړې  منډې   ۲۵۳ نوموړي 

تر  يې  کې  لوبه  یوه  په  او 

۱۰۶ناسوځېدلې  زياتې  ټولو 

منډې وې. په یوه لوبه کې تر 

ټولو زياتې منډې بيا د ویسټ 

انډیز د رس ویو ریچارډز ۱۳۸ 

ناسوځېدلې منډې وې. همدا 

بيا  ويکټې  زياتې  ټولو  تر  راز 

انګلستان مایک هینډریک  د 

 ۱۰ نوموړي  وې،  اخیستې 

او په يوه  لوبغاړي سوځويل و 

اچوونه  توپ  بيا ښه  کې  لوبه 

وکړه  هورسټ  الن  اسټرالیا  د 

ورکولو  په  منډو   ۲۱ د  چې 

رسه يې ۵ لوبغاړي وسوځول.

او  وسوځېدله  منډو   ۱۴۰ په 

په لومړي ځل هند په پایلوبه 

 ۴۳ په  ته  انډیز  ویسټ  کې 

د  رسه  ورکولو  ماتې  د  منډو 

نړيوال جام اتلويل خپله کړه.

لوبغاړی  غوره  پایلوبې  د 

شو  ونومول  امرنات  مهيندر 

ورکولو  په  منډو   ۱۲ د  چې 

لوبغاړي سوځويل   ۳ يې  رسه 

وو.

د  کې  جام  نړيوال   ۱۹۸۳ د 

انګلستان ډيويډ ګاور د ۳۸۴ 

ټولو  تر  رسه  کولو  په  منډو 

مخکې و، په يوه لوبه کې بيا 

د هند کپيل ديو تر ټولو زياتې 

منډې  ناسوځېدلې   ۱۷۵

اچوونې  توپ  د  وې.  کړې 

راجر  هند  د  بيا  کې  برخه  په 

و،  مخکښ  ټولو  تر  بيني 

 ۱۸ کې  لوبو   ۸ په  نوموړي 

یوه  په  و.  سوځويل  لوبغاړي 

لوبه کې بيا وینسټون ډيويس 

ښه توپ اچوونه کړې وه چې 

د ۵۱ منډو په ورکولو رسه يې 

اووه لوبغاړي سوځويل وو.
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جام  نړيوال  کرکټ   ۱۹۸۷ د 

Re- ورته  نوم  رسمي  )چې 

ورکړل   )liance Cup 1987

له  ځل  لومړي  په  و  شوی 

دا  شو،  تررسه  بهر  انګلستان 

ځل د نړيوال جام کوربه توب 

اسیايي  دوه  ځل  لومړي  په 

پاکستان(  او  )هند  هېوادونو 

وکړ او يو تر ټولو په زړه پورې 

 ۱۹۸۷ د  و.  هم  جام  نړيوال 

نه  اکتوبر   ۸ د  جام  نړيوال 

او  هند  په  پورې  نومرب   ۸ تر 

پاکستان کې تررسه شو چې د 

تېر ځل په څېر پکې ۷ بشپړ 

غړيتوب لرونکو لوبډلو او یوې 

لوبډلې )زمبابوې( د ايي يس 

ورته  رسه  ګټلو  په  ټرايف  يس 

الر پېدا کړه. 

اورونو   ۵۰ ټاکلو  په  اسټراليا 

سوځېدو  په  لوبغاړو   ۵ د  کې 

چې  وکړې  منډې   ۲۵۳ رسه 

ډيویډ بون پکې تر ټولو زياتې 

۷۵ منډې وکړې. 

د  منډو   ۲۵۴ د  انګلستان 

په هڅه کې  کولو  پوره  هدف 

په ۵۰  اورونو کې د ۸ لوبغاړو 

په سوځېدو رسه ۲۴۶ منډې 

له  يې  منډو   ۷ په  او  وکړې 

په  وخوړه،  ماتې  اسټرالیا 

لومړي ځل اسټراليا په پایلوبه 

د  او  کړ  مات  انګلستان  کې 

خپله  يې  اتلويل  جام  نړيوال 

کړه.

د پایلوبې غوره لوبغاړی ډيويډ 

ښه  چې  شو  ونومول  بون 

توپوهنه يې تررسه کړې وه.

چې  دا  یوازې  نه  ځل  دا 

بهر  انګلستان  له  نړيوال جام 

 ۶۰ د  بلکې  کېده،  تررسه 

پنځوس  لوبه  ځای  پر  اورونو 

شوه  کړای  راښکته  ته  اورونو 

هرې  ځل  لومړي  په  چې 

لوبډلې د پنځوس اورونو لوبه 

هیڅ  پکې  نور  خو  کړه  تررسه 

بدلون رانغی.

 ۲۷ ټولې  ځل  دا  لوبډلو  اتو 

څلور  څلور  چې  وکړې  لوبې 

لوبډلې په دوه ګروپونو وېشل 

شوې وې چې په دغو ګروپونو 

نيمه  لوبډلې  دوه   - دوه  کې 

دوه  بيا  هغې  له  او  پایلوبې 

لوبډلې پایلوبې ته الړې.

په  لوبډلو  پاکستان  او  د هند 

نيمه پایلوبه کې له انګلستان 

تر  کې  جام  نړيوال   ۱۹۸۷ د 

ټولو زياتې منډې د انګلستان 

منډې   ۴۷۱ ګوچ  ګراهام 

یوه  په  انفرادي منډې  وکړې، 

ریچارډز  ويو  رس  بيا  کې  لوبه 

کړې وې چې په ۱۲۵ توپونو 

رسيالنکا  د  منډې   ۱۸۱ يې 

وې.  کړې  تررسه  وړاندې  پر 

د  بيا  خوا  له  اچوونکو  توپ  د 

ډورمیټ  مک  کریګ  اسټرالیا 

۱۸ او د پاکستان عمران خان 

وې.  اخيستې  ويکټې   ۱۷

پاکستان  د  راز  همدا  کريګ 

د  لوبه کې  یوه  په  وړاندې  پر 

۴۴ منډو په ورکولو رسه پنځه 

په  چې  وو  سوځويل  لوبغاړي 

یوه لوبه کې تر ټولو غوره توپ 

اچوونه وه.

او اسټرالیا څخه ماته وخوړه. 

او  اسټرالیا  کې  پایلوبه  په 

رسه  بل  یو  له  انګلستان 

ځل  لومړی  او  شول  مخامخ 

نړيوال  دوه  لومړيو  د  چې  و 

لوبډله  ګټونکې  جامونو 

الر  ته  پایلوبې  انډیز  ویسټ 

پړاو  لومړي  په  او  مونده  ونه 

کې له نړيوال جام بهر شوه.

پایلوبه  جام  نړيوال   ۱۹۸۷ د 

د نومرب په ۸مه نېټه د هند د 

ګارډنز  ایډن  په  ښار  کلکتې 

او  اسټرالیا  د  کې  لوبغايل 

شوه  تررسه  ترمنځ  انګلستان 

چې ډېره په زړه پورې لوبه وه. 

د لوبې پچه اسټراليا وګټله او 

لومړی يې د توپوهنې پرېکړه 

وکړه.

د نړيوال جام لومړی هېټريک 

جام  نړيوال  په   ۱۹۸۷ د  هم 

او  کې تررسه شو چې د هند 

هند  د  کې  لوبه  په  نيوزيلنډ 

درې  نيوزيلنډ  د  رشما  چینت 

درې  په  پرلپسې  لوبغاړي 

ريکارډ  دا  او  وسوځول  توپونو 

دغه  په  کړ.  نوم  خپل  په  يې 

نيوزيلنډ  د  هند  کې  لوبه 

ماته  ويکټو  نهو  په  ته  لوبډلې 

لوبې  دغه  د  او  وه  ورکړې 

بيا  جايزه  لوبغاړي  غوره  د 

چینت رشما او سنيل ګواسکر 

ځکه  وه،  شوې  ورکړل  ته 

 ۱۰۳ هم  ګواسکر  سنيل 

ناسوځېدلې منډې کړې وې.

دوام لْري ... 

اسټرالیا
۱۹۸۷ کال جام ګټونکی
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کشور  تاریخی  والیات  از  یکی  تخار 

تالقان  شهر  والیت  این  مرکز  میباشد. 

دارد،  ولسوالی   ۱۶ مجموع  در  که  است 

تاریخ این والیت به زمان سکندر مقدونی 

والیت  این  در  مختلف  اقوام  که  میرسد 

و  ولسوالیها  اکرثیت  میکنند.  گی  زنده 

موجودیت  نتیجه  در  والیت  این  مناطق 

دریاهای آمو و کوکچه، رسسبز میباشند و 

اکرثیت باشندگان این والیت صنعتکار و 

زراعت پیشه هستند.

بورد  کریکت  مطبوعات  بخش  منایندگان 

برنامه  برگزاری  بخاطر  بار  این  افغانستان 

سفر  تخار  والیت  به  همه(  برای  )کریکت 

کرده بودند.

این سفر که حدود یک هفته ادامه یافت، 

کریکت  اداره  آوردهای  دست  مورد  در 

املللی،  بین  کریکت  بازیکنان،  بورد، 

بازیکنان ملی، تیم ملی، پیرشفت، اصول 

با عالقه مندان  اسرتاتیژی های کریکت، 

یک باشنده این والیت که پرس خود را نیز 

برای  کریکت  برنامه  در  اشرتاک  بخاطر 

همه با خود آورده بود، گفت: سه پرس دارم 

که هر سه آنان با ورزش زیاد عالقه دارند، 

میباشد،  وشو  ورزش  مرصوف  اومل  پرس 

سومم  بچه  و  فوتبال  مرصوف  آن  دومی 

همین  به  و  دارد  عالقه  بسیار  کریکت  با 

و  ام  آورده  اینجا  به  را  وی  امروز  اساس 

امید که یک روز به تیم ملی راه یابد و از 

این  در  که  داریم  تقاضا  نیز  بورد  کریکت 

والیت تسهیالت بیشرت، فراهم مناید.((

قابل ذکر است گرچه باشندگان و جوانان 

خوب  کریکت  ساختار  و  اصول  با  تخار 

اشنایی نداشتند، با آن هم در این مناطق 

برای یک هفته بطور متواتر بازی کریکت 

بخاطر  جوان  صدها  روزانه  و  شد  انجام 

و  آمدند  میدانها می  به  کریکت  یادگیری 

در این برنامه اشرتاک میکردند.

مکاتب  معلمین  و  مدیران  برنامه  این  در 

و  شاگردان  جوان،  بازیکنان  کریکت، 

اقشار  و  قومی  بزرگان  مکاتب،  معلمین 

معلومات همه جانبه  والیت،  این  مختلف 

رشیک ساخته شدند.

و  جوانان  باشندگان،  بزرگان،  مسوولین، 

نوجوانان این والیت از منایندگان کریکت 

بورد استقبال گرم منودند و به گفته آنان، 

منایندگان  که  است  بار  نخستین  این 

و  کرده  سفر  والیت  این  به  بورد  کریکت 

بسیار خرسند هستند تا ورزش کریکت در 

این والیت نیز مروج شود. 

نقیب الله جلیلی آمر ورزش این والیت نیز 

از منایندگان کریکت بورد تشکری منوده 

بورد  کریکت  کامل  استقاللیت  بر  گفت، 

اعتامد دارد، بدون شک کریکت در کشور 

خوب رشد منوده و آنان نیز آماده هستند، 

تا در والیت تخار بطور افتخاری در بخش 

وسایل و امکانات با کریکت بورد همکاری  

مناید.

اظهارات  در  که  داشتند  اشرتاک  نیز 

را  کریکت  بازی  زودهنگام  پیرشفت  خود 

قبل  که  افزودند  کرده  یادآوری  الگو  یک 

به  برنامه  این در عرصه کریکت همچو  از 

که  گفتند  آنان  بود،  شده  نه  انداخته  راه 

مند  عالقه  بسیار  شان  مکاتب  شاگردان 

اند تا در مورد کریکت بدانند و برای آنان 

زمینه کریکت مساعد گردد.

معلمین  به  برنامه  این  در  همچنان 

مورد  در  والیت  این  سپورت  مضمون 

افغانستان،  کریکت  کریکت،  تاریخچه 

اولیه  مواد  و  قوانین  مسابقات،  اصول 

رشیک  جانبه  همه  معلومات  کریکت 

ساخته شدند.

آوردن  بدست  از  بعد  نیز  مکاتب  معلمین 

با  این  از  بعد  که  سپردند  تعهد  معلومات 

کریکت  معلومات  شان  مکاتب  متعلمین 

رشیک میسازد و متام مکاتب باید بخاطر 

مسابقات  یکدیگر  میان  خوب  روابط 

ورزش  شک  بدون  موصوف،  گفته  به 

پدیده  یک  کشور  رستارس  در  کریکت 

خوب اتحاد میان اقوام مختلف افغانستان 

میباشد و از اداره کریکت بورد افغانستان 

در  والیت  این  در  تا  میکند،  تقاضا  نیز 

بیشرت؛  تسهیالت  منودن  فراهم  بخش 

اقدامات مناید. 

کریکت در حال حارض در رستارس کشور 

در میان بازی های دیگر مقام اول کسب 

کرده، پس به همین اساس همه هموطنان 

ما حق دارند که در مورد این بازی بدانند 

و آگاه شوند.

کدام  والیت  این  در  کریکت  بازی  گرچه 

بلدیت  آن  با  مردم  و  نبوده  جدید  بحث 

داشتند و باشندگان این والیت بازیکنان 

کریکت  مسابقات  شناختند،  می  را  ملی 

ارزو  آنان  اکرثیت  و  میکردند  تعقیب  را 

داشتند تا در این والیت به آنان سهولتها و 

فرصتهای کریکت مساعد گردد.

کریکت را به راه بیاندازد. 

معلمین  از  شامری  باالی  برنامه  این  در 

بازی  وسایل  مختلف  مکاتب  متعلمین  و 

و  ویکتها  توپها،  )بیتها،  همچو  کریکت 

لباس( و مواد معلوماتی نیز توزیع شدند.

باید گفت کریکت بورد افغانستان از سال 

گذشته )۲۰۱۸م( بدینسو برنامه کریکت 

در  که  است  انداخته  راه  به  را  همه  برای 

بورد  کریکت  اداره  منایندگان  آن  جریان 

به مناطق مختلف کشور سفر مینامیند و 

در مورد کریکت معلومات همه جانبه را با 

مردم رشیک میسازند.

قابل یادآوری است که کریکت برای همه 

بامیان،  خوست،  والیات  در  این  از  قبل 

فاریاب و هرات نیز برگزار شده و قرار است 

والیات  در  نزدیک  آینده  در  برنامه  این 

میالدی  جاری  سال  اخیر  تا  کشور  دیگر 

راه اندازی شود.
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د رسيالنکا هېواد ۳۵ کلن چټک توپ 

اچونکی السیت ملېنګا چې د کرکټ 

حیثیت  ځانګړي  یوه  د  کې  نړۍ  په 

ورځو  دوه  په  دی  څښنت  شهرت  او 

کې په دوو هېوادونو کې لس ويکټې 

اخیستي دي.

ته  نړۍ  اچونکی  توپ  کلن   ۳۵ دغه 

ښه  په  مخ  بلې  تر  ورځ  چې  ښيي 

کېدو روان دی او هره ورځ يې  د مټو 

کې  لوبغالو  په  پياوړتيا  ذهني  او  زور 

څرګنديږي.

ملینګا د اپريل میاشتې په درميه نېټه 

لیګ  غوره  هندوستان  د 

پرمهال د چينای سوپرکينګ  سياليو 

لوبډلې پر وړاندې ۳۴ منډې ورکړې 

)شني  توپوهوونکي  پیاوړي  درې  او 

براوو(  ډوين  او  کيدرجادوف  واټسن، 

یې ورته وسوځول.

نوموړي چې کله ممبی اينډينز لوبډله 

په ۳۷ منډو بري ته ورسوله بیا یې د 

هلته  او  وکړ  سفر  لور  په  هېواد  خپل 

یې په لیسټ ای لوبو کې ګډون وکړ.

خورا  لپاره  اچونکي  توپ  چټک  د 

دمې  کومې  له  پرته  چې  وي  ګرانه 

او اسرتاحت له یوه هېواد بل ته ځي 

لوبه  توګه دویمه  په مسلسله  او هلته 

د  )ګاال(  لوبډله  خپله  ملېنګا  کوي. 

په  منډو   ۱۵۶ د  وړاندې  پر  کينډي 

توپري بريا ته ورسوله او په لومړي ځل 

یې په لیسټ ای لوبو کې د ۴۹ منډو 

په ورکولو رسه ۷ لوبغاړي وسوځول.

له نړېوال جام څخه وړاندې د ملېنګا 

نېک  لپاره  رسيالنکا  د  راتګ  ته  فام 

فال او پیل دی چې نوموړی به پکې 

په څلورم ځل ولوبیږي.

لوبغاړي  هغه  وايي  ماهرين  کرکټ  د 

)فټنس(  وړتيا  فزيکي  پخپل  چې 

خواري کوي او ځان جوړ سايت، عمر 

یې د لوبو مخنیوی نيش کوالی.

ویکټې لس  او  هېوادونه  دوه   

ســاعــته څلــورویشت 

السیت ملېنګا

السیت
ملېنګا

Afghan Cricket Afghan Cricket27 26



هغه  په  لپاره  لوبډلو  ميل  د  هېواد  هر  د 

مهم دى،  ډېر  کرکټ  کوڅو  د  هېواد کې 

په کومو هېوادونو کې چې د کوڅو  ځکه 

له هغو هېوادونو څخه  نو  ډېر دى  کرکټ 

لوبډلو  ميل  لوبغاړي  تکړه   - تکړه  ډېر  بيا 

له  لوبډلې  ميل  د  او  کوي  پیدا  الر  ته 

او  خپل  کې  نړۍ  په  کرکټ  د  بيا  الرې 

د  مرغه  نېکه  له  چې  ځلوي  نوم  هېواد  د 

افغانستان  قطار کې  په  همدغو هېوادونو 

کوڅو  د  کې  افغانستان  په  راځي.  هم 

المل  همدا  او  دى  زيات  ډېر  هم  کرکټ 

د  کرکټ  د  کې  افغانستان  په  چې  دى 

وړتیا هيڅ کمى نشته، ځکه دلته هلکان 

له کرکټ رسه ډېره مينه لري او دوى کې 

بيا ښه لوبغاړي په دې هڅه کې وي چې د 

وايي چې محمد شهزاد  او  ډېر خوښېږي 

يو ښه توپوهونکى دى او تل د لوبې پيل 

ډېر ښه کوي، همدا راز د دولت ځدراڼ په 

اړه بيا وايي چې يو ښه توپ اچونکى دى 

او غواړي چې د دولت ځدراڼ په څېر توپ 

اچونه وکړي.

افغانستان نولس کلنو، اې لوبډلې او ميل 

لوبډلې ته الر پیدا کړي.

له  يوه  هم  مېنه  بابا  شاه  احمد  کابل  د 

هغو سيمو څخه ده چې ډېر زيات کرکټ 

پکې کېږي، دلته د کرکټ لپاره ډېر خامه 

میدان کې  په هر  میدانونه هم شته چې 

ډېرى ځوانان ډلې ډلې کرکټ کوي. دلته 

بيا د ډېر عمر  نیولې  اووه کلنۍ څخه  له 

يې  ځينې  کوي،  کرکټ  ځوانان  لرونکي 

څو ملګري يو ځاى کېږي، ځينې بيا دوه 

لوبډلې جوړوي او په ځينو ځايونو کې بيا 

د څو لوبډلو ترمنځ مسابقې هم وي چې 

په ځانګړې توګه د رخصتيو په ورځو کې 

ډېر ليدل کېږي.

د  ماشومان،  ډېری  کې  سيمه  دې  په 

عرفان وايي: “زما هڅه دا ده چې يو ښه 

په کرکټ  اوس هم  زه  الراونډر شم، ځکه 

ښه  دواړه  توپوهنه  او  اچوونه  توپ  کې 

تررسه کوم.” دى زياتوي چې تر ټولو ښه 

ده  چې  وه  لوبه  اوريزه  شل  يوه  يې  لوبه 

پکې 118 منډې کړې وې.

ورو  مخکښ  لوبډلې  ميل  د  افغانستان 

توپ اچونکى راشد خان او همدا راز ويکټ 

محمد  توپوهونکى  پيل  د  او  ساتونکى 

ډېر خوښوي. همدارنګه هر هلک  شهزاد 

بيا د افغانستان نور لوبغاړي هم خوښوي 

او يو شمېر پکې بيا د افغانستان په ګډون 

لوبغاړي  لوبډلو  نورو  او  لوبډلې  هندۍ  د 

هم ډېر خوښوي.

ټولګي کې زده کړې  په لسم  عرفان چې 

د  او  لري  مينه  ډېره  رسه  کرکټ  له  کوي 

رخصتۍ پر مهال په دې سيمه کې له نورو 

هلکانو رسه کرکټ کوي. هغه دا هيله هم 

لري چې ځان ميل لوبډلې ته ورسوي او 

په نړۍ کې د افغانستان نوم وځلوي.

ځدراڼ  دولت  او  شهزاد  محمد  عرفان  د 

هغه دغه راز وايي چې له کرکټ رسه يې 

راتلونکى په  او غواړي چې خپل  مينه ده 

دا  چې  وايي  هغه  کړي.  جوړ  کې  کرکټ 

يې هيله ده چې په اکاډمۍ کې ښه کرکټ 

افغانستان  د  وروسته  له هغه  او  زده کړي 

لپاره ولوبېږي.

کرکټ  کوڅو  هيلېاود  ځوانانو  ښوونځي د  له  کال  سږ  چې  شاه  کريم 

د  بالک  يوولسم  د  دى  شوى  فارغ 

هغه  دى.  لوبډملرش  لوبډلې  کرکټ 

کابل  ننګرهاره  له  مخکې  کاله  دوه 

په  مخکې  نوموړى  دى.  راغىل  ته 

د  کې  لوبډله  خپله  په  کې  ننګرهار 

پيل توپوهونکى و خو په کابل کې په 

پوزيشن  څلورم  په  کې  لوبډله  خپله 

هيټر  ښه  يو  او  راوځي  ته  توپوهنې 

دى. هغه وايي چې توپوهنه يې ډېره 

ساتنه  ډګر  په  راز  همدا  او  خوښېږي 

او توپ اچوونه کې هم بد نه دى. په 

ننګرهار کې يې په اکاډمۍ کې هم د 

کرکټ زده کړه کړې ده.

هغه وايي چې د افغانستان ټولې لوبې 

ډېر  بيا  يې  خان  راشد  او  تعقيبوي 

راشد  وينا  په  د هغه  زيات خوښېږي. 

نندارې  لوبه  پورې  زړه  په  ډېره  خان 

تر  اچونې  توپ  د  او  کوي  وړاندې  ته 

او  ساتنه  ډګر  په  خان  راشد  څنګ 

توپوهنه کې هم ډېر ښه ځلېږي.

کريم شاه وايي که چېرې یې امکانات 

پیدا کړل نو لويه هيله يې دا ده چې د 

افغانستان لپاره ولوبېږي او په ايي پي 

ايل کې يې بيا د رايل چېلنجرز بنګلور 

لوبډله خوښېږي او وايي چې په دغه 

لوبډله کې لوبېدل يې هم سرته هيله 

ده.

بابا  په احمد شاه  وينا چې  په  د هغه 

کرکټ  له  خلک  زيات  ډېر  کې  مېنه 

رسه مينه لري او د جمعې په ورځ خو 

راوځي  هلکان  ډېر  لپاره  کرکټ  د  بيا 

او په ډېرو ځايونو کې بيا دوى له نورو 

کله  کله  او  لوبېږي  هم  رسه  لوبډلو 

ټورمننټونه هم تررسه کوي.

شوى  راکډه  ته  کابل  ننګرهاره  له 

ټولګي  اووم  په  اوسمهال  چې  نعامن 

رسه  کرکټ  له  کوي،  کړې  زده  کې 

وايي  او  لري  مينه  وړوکتوبه  ډېر  له 

خپلو  په  کې  اچونه  توپ  په  اول  چې 

اوس  و، خو  ډېر مشهور  همځولو کې 

هم  توپوهنه  څنګ  تر  اچونې  توپ  د 

ميل  په  افغانستان  د  هم  هغه  کوي. 

محمد  او  خان  راشد  کې  لوبغاړو 

شهزاد ډېر خوښوي او وايي چې هيله 

څېر  په  دواړو  دغه  د  چې  ده  دا  يې 

توپ اچونه او توپوهنه وکړي.

ده  هيله  سرته  يې  دا  چې  وايي  هغه 

د  بيا  او  کړي  زده  کرکټ  چې رسمي 

افغانستان لپاره ولوبېږي.

د کوڅې  هېوادونه چې  هغه  راز  دغه 

کرکټ یا )Street Cricket( پکې ډېر 

ميل  کرکټ  د  نو  کېږي  سرتګو  تر  نه 

لوبډلې یې هم له ډېر ضعیف حالت 

ډېری  چې  دې  تر  او  دي  مخ  رسه 

په  پيسو  د  هېوادونو  نورو  له  لوبغاړي 

بدل کې لوبوي.

د  همدا  والی  ښه  یو  افغانستان  د 

له  چې  دی  کې  کرکټ  په  کوڅو 

یا  وړتیا  طبعي  پکې  الرې  همدې 

او  راوځي  ته  ډګر  استعدادونه  پټ 

شمېر  ډېر  افغانستان  په  اوسمهال 

کرکټ  پر  ځوانان  تنکي  او  ځوانان 

بوخت دي او له دغې لوبې رسه د زړه 

له تله مینه کوي.

پټو  د  هم  بورډ  کرکټ  افغانستان  د 

استعدادونو د موندنې لړۍ پیل کړې، 

اچوونکي  توپ  او  توپوهونکي  هغه 

چې په دغه   ډګر کې غوره وړتیاوې او 

استعدادونه لري نو وخت ناوخت ترې 

په بېالبېلو پړاونو کې ازموینې اخيل او 

جذبوي یې.
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مرکه سره  احمدزي  یمین  لوبغاړي  ملي  له 

افغانستان استازیتوب کوم.

چې  دې  لپاره  افغانستان  د  پوښتنه: 

ویکټ  لومړۍ  کې  کرکټ  ټېسټ  په 

واخیسته، څه احساس مو درلود؟

ځواب: زما هدف دا نه و چی لومړۍ 

و  دا  مې  هدف  بلکې  واخلم،  ویکټ 

چی ښه او د پالن مطابق توپ اچونه 

د  او  وکړ  کرم  راباندې  الله  خو  وکړم، 

ویکټ  لومړۍ  مې  ګټه  په  افغانستان 

هم ترالسه کړه.

پوښتنه: په راتلونکي کې کومو موخو 

ته د رسېدلو پالن لرې؟

د  کې  راتلونکي  چی  غواړم  ځواب: 

او  شم  لوبغاړی  بهرتین  افغانستان 

 ۱۵۰ تر  مې  چټکتیا  اچونې  توپ  د 

ورسوم.

کچه  په  نړۍ  د  کله  چی  پوښتنه: 

پیژندل شوی کس شوې، په ژوند کې 

دې څومره تغیرات راغلل؟

زیات  ډېر  مې  کې  ژوند  په  ځواب: 

غواړم چی  اوس  راغلل، ځکه  تغیرات 

ډېر پیاوړی او پروفیشنل واوسم، ځکه 

استازیتوب  ډېر سرت هېواد  یو  د  چې 

کوم، خو له ملګرو رسه د پخوا په څېر 

یم.

پوښتنه: په بېالبېلو فارمټونو کې کوم 

ډول توپوهونکي رسه احتیاط کوې؟

پالن  د  چی  لوبغاړی  کوم  ځواب: 

مطابق لوبه کوي.

پوښتنه:اوس وختونو کې چی ستوری 

څه  دې  پیغام  کورنۍ  د  یی،  شوی 

دی؟

دعا  ماته  هم  کورنۍ  ټوله  هو  ځواب: 

کوي او راته وایي چې خوی او اخالقو 

مینه  تل  او  رانيش  تغیرات  دې  کې 

والو ته مینه ورکوه.

ډول  څه  کرکټ  ټېسټ  پوښتنه: 

تعریفوئ؟

او  حوصلې  د  کرکټ  ټېسټ  ځواب: 

زیار لوبه ده.

پوښتنه: چی کله رسمي متریناتو او یا 

لوبو کې نه یی، په عادي حالت کې 

څومره مترین کوې؟

پنځه  وخوا  شا  ورځې  د  زه  ځواب: 

ساعته مترین کوم.

 پوښتنه: یمین احمدزی به چا ته ډېر 

ګران وي؟

ځواب: خپل مور او پالر ته.

کې  لوبه  ټیسټ  لومړۍ  په  پوښتنه: 

دې څه احساس درلود؟

خوب  هم  هغې  تر  ته  ما  ځواب: 

و  نه  مې  بال  لومړی  چی  ښکاریده 

اچولی ما چی ماحول ته کتل لوبغاړو 

ته مې کتل هیڅ فکر مه نه کولو چې 

نن زه ټیسټ لوبه کوم.

پوښنته: څو خویندې او وروڼه لرې؟

او  خویندې  دوه  الحمدلله  ځواب: 

څلور وروڼه لرم.

پوښتنه: واده دې کړی؟ 

نه  واده  پورې مې  اوسه  تر  نه  ځواب: 

دی کړی.

پوښتنه: له څه کرکه لرې؟

ځواب: له درواغ ویلو.

پوښتنه: د سفر پر مهال په کورنۍ کې 

ډېر په چا پسې ډېر خپه کېږې؟

وراره  هیله،  ورېره  کوچنۍ  ځواب: 

ټولې  جالل،  مې  ورور  کرش  حمزه، 

کورنۍ او دوستانو پسې؟

پیغام  ته څه  والو  مینه  پوښتنه: خپلو 

لرې؟

ځواب: ټول هېوادوال دې مثبت فکر 

وکړي او د افغانستان لپاره دې په هر 

ډګر او برخه کې کار وکړي. 

دا ځل مو د افغانستان لپاره په ټېسټ 

لوبه کې له لومړۍ ویکټ اخېستونکي 

رسه  احمدزي  یمین  ښاغيل  لوبغاړي 

ځانګړې مرکه کړې او دا دی له تاسو 

رسه یې رشیکوو:

خو  لومړی  صیب  احمدزی  پوښته:   

بشپړه  ده  هیله  او  وایم  هرکلی  درته 

لومړۍ  که  وي،  برخه  په  مو  روغتیا 

پوښتنه له دې پیل کړم چې کرکټ مو 

کله او څنګه پیل کړ؟ 

ځواب: مننه کور مو ودان، د پوښتنې 

ډېر  مې  کرکټ  راشم،  به  ته  ځواب 

تقریبا  کړی،  رشوع  کې  کوچنیوايل 

اته کلن وم، ځکه دې لوبې رسه مې 

ډېره مینه وه.

پوښتنه: د لومړي ځل لپاره دې چېرته 

کرکټ وکړ؟

ځواب: د خپل ښوونځي لوبډله کې، 

بلکې د کورنۍ د غړو نه په پټه، ځکه 

کور کې یی راته اجازه نه راکوله.

هڅولی  ډېر  چا  ته  کرکټ  پوښتنه: 

یې؟

چی  هغې  تر  نه،  هم  ځواب:هیچا 

افغانستان  د  مې  جام کې  نړیوال  په 

استازیتوب وکړ.

پوښتنه: له خپل ورځني ژونده څومره 

خوشحاله یې؟

خوشحاله  ډېر  الحمدالله  ځواب: 

راکړی  عزت  راته  پاک  الله  ځکه  یم، 

دا  پاک  الله  د  چی  کوم  کوښښ  او 

دا  کړم،  ادا  توګه  سمه  په  احسان 

چې  ده  خربه  سرته  ډېره  لپاره  زما 

افغانستان دوه ټېسټ لوبې کړې او زه 

پکې په دواړو لوبو کې لوبېدلی یم.

کرکټ  که  صیب  احمدزی  پوښتنه: 

دې نه کولو نو بل به دې څه کول؟

نو  کولی  نه  مې  کرکټ  که  ځواب: 

سیاست ته به مې مخه کړې وه.

پوښتنه: په توپ اچونه کې دې لومړی 

توپ )بال( چاته اچولی؟

الله  حشمت  لوبغاړي  ميل  ځواب: 

شهیدي ته.

پوښتنه: توپ اچوونې رسه دې له کله 

شوق پیدا شوی؟

کوچنيوايل  له  صیب  هوتک  ځواب: 

کوچنیوايل  له  به  ما  ځکه  راهیسې، 

په لوبډله کې په لومړي پوزیشن توپ 

اچونه کوله.

پوښتنه: په ماشومتوب کې دې د کوم 

بهرين لوبغاړي لوبه خوښوله؟

چی  مې  به  کې  ماشتوب  په  ځواب: 

شعیب  د  کاته،  تلویزیون  په  کرکټ 

اخرت او په داخيل لوبغاړو کې به مې 

د حمید حسن توپ اچونه خوښېدله.

پوښتنه: لومړي ځل لپاره دې په کومه 

استازیتوب  افغانستان  د  کې  لوبډله 

وکړ؟

کلنو   ۱۷ په  افغانستان  د  ځواب: 

لوبډله کې.

پوښتنه: ایا د کرکټ له پیلولو راهیسې 

چټک توپ اچونکی وې؟ 

چټک  راهیسې  پیل  له  هو  ځواب: 

توپ اچونکی وم، خو په چپ الس، په 

یوه ترافیکي حادثه کې مې الس مات 

شو بیا مې په ښي الس توپ اچونه په 

ډېر مشکل رسه پیل کړه.

و  کړی  فکر  دا  هم  دې  کله  پوښتنه: 

چی دومره غټ لوبغاړی به شې؟

ځواب: تر هغې مې چی په هاټ بال 

نه  مې  فکر  دا  کړې،  پیل  وه  نه  لوبه 

په  کړ  پیل  مې  کله  کړی، خو چی  و 

د  به  ورځ  یوه  چی  وم  هیله  همدې 
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د نـړيــــــــــــــــــوال
جامــــــــــــــــــــــونو
ريکـــــــــــــارډونه

د اسټرالیا ميل لوبډله د نړيوالو جامونو په برخه کې ډېره ځلېدلې ده. تر دې مهاله  ۱۱ نړيوال جامونه تررسه شوي 

چې په پنځوو نړیوال جامونو کې اسټرالیا اتلويل خپله کړې ده. همدا راز له ۱۹۹۹ څخه تر ۲۰۰۷ کال پورې درې 

ځل اسټرالیا پرلپسې هم د نړيوال جامونو اتلويل خپله کړې ده. اسټرالیا دا ريکارډ هم په خپل نوم کړی چې په 

نړيوال جامونو کې يې تر ټولو زياتې ۶۲ لوبې ګټيل دي او د بريا اوسط يې هم ٪۷۵ سلنه دی چې تر ټولو زیات 

دی.

همدا راز ویسټ انډيز او هند هم دوه دوه ځل د نړيوال جام اتلويل په خپل نوم کړې ده، رسيالنکا او پاکستان بيا 

هغه هېوادونه دي چې يو يو ځل د نړيوال اجم اتالن شوي دي.

د زیاتو نړیوال جامونو ګټل

د کرکټ د نړۍ تر ټولو سرت پنځوس اوريز جام )نړيوال جام( 

ویلز کې  او  انګلستان  په  نېټه  په ۳۰مه  د مۍ  کال  روان  د 

پيلېږي چې د کرکټ مينه وال ورته په ډېرې بې صربۍ په 

مته دي. دا دویم ځل دی چې د افغانستان ميل لوبډله به 

لوبه  لومړۍ  لوبېږي چې خپله  نړيوال جام کې  په دغه  هم 

به د جون په لومړۍ نېټه د اسټرالیا پر وړاندې تررسه کوي. 

د یادولو ده چې افغانستان له اسټرالیا رسه دوه لوبې تررسه 

کړې، لومړۍ لوبه په ۲۰۱۲ کې چې اسټرالیا په ۶۶ منډو 

پکې بريا ترالسه کړې وه او همدا راز دویمه لوبه يې په تېر 

نړیوال جام کې تررسه کړه چې اسټرالیا پکې په ۲۷۵ منډو 

بريا ترالسه کړه.

په دې ليکنه کې د نړيوال جامونو د ځينو ريکارډونو په اړه 

معلومات را اخلو چې کومې لوبډلې او کوم لوبغاړي تر نورو 

په خپله  ريکارډونه  نړيوال  او  برخو کې مخکې دي  په کومو 

برخه لري.

د لوبډلو ریکارډونه
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د کرکټ په نړيوال جامونو کې تر سچن ټنډولکر زياتې منډې هيچا هم نه دي کړي، نوموړي په نړيوال جامونو کې 

۲۲۷۸ منډې د ۵۶.۹۵ په اوسط کړي دي او نور لوبغاړي ترې ډېر وروسته دي. تر سچن ټنډولکر وروسته د رکي 

پونټینګ نوم راځي چې نوموړي په نړيوال جامونو کې ۱۷۴۳ منډې کړي دي.

همدا راز سچن ټنډولکر د نړيوال جام په يوه لوبه کې زياتې ۱۵۲ منډې د منيبيا پر وړاندې په ۲۰۰۳ نړيوال جام 

کې تررسه کړي دي.

د ۲۰۱۱ کال د نړيوال جام ۱۵مه لوبه چې د انګلستان او ایرلنډ ترمنځ د هند په بنګلور کې تررسه شوه، د نړیوال 

جام یوه په زړه پورې لوبه وه. په دغه لوبه کې انګلستان په خپله پاڼۍ کې ۳۲۷ منډې وکړې او ایرلنډ ته يې د ۳۲۸ 

منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د ایرلنډ له خوا کيون اوبراين د نړيوال جام تر ټولو تېزه سليزه ووهله او دغه ريکارډ 

يې په خپل نوم کړ، همدا راز د انګلستان ورکړل شوی هدف يې پوره او په نړيوال جامونو کې يې د لوړ هدف پوره 

کولو ريکارډ هم د ایرلنډ لوبډلې په نوم کړ.

نوموړي په ۶۳ توپونو ۱۱۳ منډې وکړې او ايرلنډ يې بريا ته ورساوه، ایرلنډ ته پنځه توپونه پاتې و چې دغه لوړ هدف 

يې پوره او لوی ريکارډ يې په خپل نوم کړ.

د یو لوبغاړي له خوا زیاتې منډې
په توپوهنه کې د لوبغاړو ریکارډونه

د منډو لوړ هدف پوره کول
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په نړيوال جامونو کې د تر ټولو زياتو شپږيزو ريکارډ بيا کرس ګېل او اې يب ډيويلئريز لري، دواړو نوموتو توپوهونکو 

په نړيوال جامونو کې ۳۷-۳۷ شپږيزې وهيل دي او دغه ريکارډ يې په خپلو نومونو کړی دی.

همدا راز تر دوی وروسته بیا د رکي پونټينګ نوم راځي چې نوموړي هم په نړيوال جامونو کې ۳۱ شپږيزې وهيل 

دي. همدا راز د کرس ګېل لپاره لوی فرصت دا دی چې د ۲۰۱۹ کال په نړيوال جام کې د ډېرو شپږيزو ريکارډ 

یوازې په خپل نوم کړي.

په نړيوال جامونو کې د چټکې غربګې سليزې ريکارډ بيا د ویسټ انډيز له کریس ګيل رسه دی. نوموړي په ۲۰۱۵ نړیوال 

جام کې د زمبابوې پر وړاندې دا ريکارډ جوړ کړ. هغه د زمبابوې پر وړاندې د ۲۱۵ منډو په زړه پورې توپوهنه وکړه چې 

۱۶ شپږيزې هم پکې وې او ۱۴۷ توپونه يې لوبويل و. همدا راز د دویمې ويکټې لپاره کرس ګيل او مارلون سمويلز تر 

ټولو زياته ملګرتيا وکړه، دواړو د ۳۷۲ منډو ملګرتیا کړې وه. تر دوی مخکې په ۱۹۹۹ کې راهول ډريويډ او سچن ټنډولکر 

د ۳۳۱ منډو ملګرتيا کړې وه. مارلون سمويلز په دغه لوبه کې ۱۳۳ منډې وکړې او ویسټ انډیز د D/L Method رسه په 

۷۳ منډو بريا ترالسه کړې وه. همدارنګه د نیوزلينډ پيلیز توپوهونکي مارټن ګاپټيل هم په همدې نړیوال جام کې د ویسټ 

اینډیز پر وړاندې ۲۳۷ ناسوځيدلې منډې کړې وې.

تر ټولو زیاتې شپږیزې چټکه غبرګه سليزه
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ملينګا  لسيت  توپوهونکي  رسيالنکا  د  بيا  ويکټې  زياتې  ټولو  تر  توپونو  پسې  پرله  په  کې  لړ  په  جامونو  نړيوال  د 

اخيستې دي. د ۲۰۰۷ نړيوال جام کې کله چې د رسيالنکا او سویيل افریقا ترمنځ لوبه روانه وه نو د رسيالنکا د 

۲۱۰ منډو هدف پوره کولو لپاره سویيل افریقا ته یوازې ۴ منډې پکار وې چې په دغه وخت کې لسيت ملينګا په 

پرلپسې ۴ توپونو باندې د سویيل افریقا ۴ لوبغاړي وسوځول او په نړيوال جام کې يې يو نوی ريکارډ په خپل نوم کړ.

نوموړي د يو اور په وروستيو دوه توپونو او د بل اور په لومړيو دوه توپونو ۴ لوبغاړي وسوځول خو د ۴۹م اور په دويم 

توپ باندې د ملينګا په توپ روبني پیټرسن څلوريزه ووهله او په دغه لوبه کې يې په يوه ویکټ سویيل افریقا ته بريا 

ور په برخه کړه.

په نړيوال جامونو کې تر ټولو زياتې ويکټې بيا د اسټرالیا ګلین مکګرات اخيستي دي. نوموړي په درې نړيوال 

جامونو )۱۹۹۹، ۲۰۰۳ او ۲۰۰۷( کې ګډون کړی او په ۳۹ لوبو کې يې ۷۱ ويکټې ترالسه کړې دي.

نوموړي د ۲۰۰۳ نړيوال جام په لوبه کې د منیبيا پر وړاندې ۷ ويکټې واخیستې او ۱۵ منډې يې ورکړې چې 

دا هم د هغه په نوم يو بل ريکارډ دی. په دغه لوبه کې اسټرالیا ۳۰۱ منډې کړې وې چې په ځواب کې يې د 

منیبيا ټوله لوبډله په ۴۵ منډو وسوځېده او اسټراليا په ۲۵۶ منډو بريا ترالسه کړه.

تر نوموړي وروسته د مريل دهرن نوم راځي چې نوموړي په نړيوال جامونو کې ۶۸ ويکټې ترالسه کړي دي.

په پرلپسې توپونو ډېرې ویکټې اخيستل زیاتې ویکټې اخيستل
په توپ اچوونه کې د لوبغاړو ریکارډونه
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خپله  افغانستان  لپاره  جام  نړیوال   ۲۰۱۹ د 

پنځلس کسيزه لوبډله د درې احتياطي لوبغاړو 

تېرو  له  چې  لوبډله  دا  کړه،  اعالن  ګډون  په 

شپږ مياشتو راهيسې يې پرلپسې مترينات او 

يو شمېر لوبې تررسه کړې، المل يې دا و چې 

د نړيوال جام لپاره يوه غوره لوبډله جوړه يش 

تر څو دا ځل په نړيوال جام کې سرتې برياوې 

نړيوال  د  چې  نایب  ګلبدین  کلن   ۲۸

د  لوبډلې  ميل  د  افغانستان  د  لپاره  جام 

د  او  لري  غاړه  پر  هم  دنده  لوبډملرشۍ 

کې  لوبو  شمېر  يو  په  يې  لپاره  افغانستان 

لوبډلې  تر څنګ  د ښې وړتيا ښکاره کولو 

ته ښې برياوې ورپه برخه کړې دي. هغه د 

لوبډملرشۍ وړتیا لري او په خپلو خربو کې 

يې وييل چې دروند مسوولیت ورته سپارل 

به  مشوره  په  لوبغاړو  مرشانو  د  خو  شوی، 

مخکې ځي او په خپله لوبډله پوره باور لري 

به سرتې السته  په مرشۍ کې  ده  د  چې 

راوړنې ولري.

ښي  او  اچونکی  توپ  فاسټ  میډیم  نایب 

السی توپوهونکی دی په دواړو برخو کې د 

ښې لوبې وړتيا لري. نوموړي ۲۰۱۶ کال 

کې په شارجه کې د زمبابوې رسه د لوبلړۍ 

ناسوځېدلې   ۸۲ کې،  لوبه  وروستۍ  په 

یاده  په  يې  ته  افغانستان  او  وکړي  منډې 

لوبلړۍ کې بريا ور په برخه کړه، د زمبابوې 

رسه په ۲۰۱۵ کال کې د دوه شل اوریزو 

لوبو په وروستۍ لوبه کې هم ګلبدین نایب 

نه يوازې دا چې د ۲/۴۰ توپ اچوونه تررسه 

د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.

يو   ۳ په  هم  وړاندې  پر  ایرلنډ  د  نوموړي 

د  لوبه  يوه  چې  ولوبېده  کې  لوبو  ورځنيو 

هم ونومول شو.

په ۲۰۱۳ کال کې د کرکټ اسیایي شورا 

شل اوريز جام په پایلوبه کې د نيپال رسه 

 ۵۶ هم  يې  کې  توپوهنه  په  بلکې  کړه، 

ناسوځېدلې لوبې وکړې، افغانستان ته يې 

بريا ور په برخه کړه او د لوبې غوره لوبغاړی 

هم نوموړي ۲/۲۰ توپ اچوونه تررسه کړه او 

په توپوهنه کې يې ۴۳ ناسوځېدلې منډې 

وکړې او افغانستان يې اتلولۍ ته ورساوه او 

باران له امله بې پایلې پای ته ورسېده، په 

لوبغاړي وسوځول  نوموړي ۲  لوبه کې  يوه 

او په توپوهنه کې يې ۴۶ منډې هم وکړې 

چې د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.

ګلبدین نایب تر دې مهاله ۵۲ لوبې تررسه 

کړي چې په ۴۴ لوبو کې د توپوهنې لپاره 

مېدان ته کوز شوی او ۸۰۷ منډې يې کړي 

پاڼۍ کې يې ښې منډې ۸۲  يوه  په  دي، 

ناسوځېدلې منډې دي، ۵ پنځوسيزې يې 

وهيل او سټرایک رېټ يې ۷۱.۰۳ دی. 

برخه  په  اچونې  توپ  د  لوبو  ورځنيو  يو  د 

او  کړې  تررسه  توپونه   ۱۵۹۴ بيا  يې  کې 

لوبغاړي   ۴۰ ورکړي،  يې  منډې   ۱۳۶۰

دوه ځله ۴-۴  یې  راز  يې سوځويل، همدا 

په  نوموړی  دي،  کړي  ترالسه  هم  ويکټې 

توپوهنه کې ۳۴.۰۰ اوسط لري.

په ۳۸  نوموړي  بيا  لوبو کې  اوريزو  په شل 

او  کړې  تررسه  توپوهنه  ځله   ۳۱ کې  لوبو 

۴۳۲ منډې يې کړي چې ښه توپوهنه يې 

توپ  په  دي.  منډې  ناسوځېدلې   ۵۶ بيا 

اچونه کې يې بيا ۲۶۴ توپونه تررسه کړي، 

يې  لوبغاړي   ۹ او  ورکړي  يې  منډې   ۳۹۴

سوځويل دي.

اعالن شوې لوبډلې په اړه وویل، ټول لوبغاړي 

د شپږو میاشتو لړۍ او چمتووايل وروسته غوره 

شوي او زموږ یوازينۍ موخه هم په نړیوال جام 

یاد  په  دي،  کول  تررسه  لوبو  ښو  ډېرو  د  کې 

نړیوال جام کې ډېرې پیاوړې لوبډلې لوبيږي، 

خو هیله شته چې افغان لوبډله هم ډېره ښه 

وځلیږي.

په برخه کړي.

لپاره نوی  نړيوال جام  تر څنګ چې د  د دې 

لوبډملرش وټاکل شو، همدا راز د ټولو لوبغاړو 

شول  جوړ  کمپونه  مترينايت  شمېر  يو  لپاره 

واړه  درې  یې  وړاندې  پر  لوبډلې  ايرلنډ  د  او 

څو  تر  شوې  برابرې  لوبلړۍ  کې  فارمېټونو 

ښکاره  وړتياوې  خپلې  ټول  پکې  اتالن  افغان 

احمدزي زیاته کړه: ))د غوراوي کمېټې د مرش 

په توګه مې دا مسوولیت و چې یوه ډېره پیاوړې 

په مخ کې مې خنډونه هم  لوبډله غوره کړم، 

انتخاب  لوبغاړي  ترې غوره  و، خو موږ  موجود 

کړي. تر ډېره مو د دوی تجربې، د لوبې توازن، 

اقلیم او د لوبغاړو فام ته لومړیتوب ورکړی دی؛ 

نو هیله لرم چې غوره شوې لوبډله به له کومې 

او د نړيوال جام لپاره پکې غوره لوبډله انتخاب 

او  کمپ  وروستی  لپاره  اتالنو  افغان  د  يش. 

کې  افريقا  سویيل  په  لوبې  مترينايت  ځينې 

ټېسټونو  شمېر  يو  له  هلته  چې  شوې  برابرې 

لوبډله  غوره  يوه  لپاره  جام  نړيوال  د  وروسته 

انتخاب شوه.

د غوراوي کمېټې مرش دولت خان احمدزي د 

وېرې پرته ډېره ښه ولوبېږي او هر لوبغاړی به 

له ځانه ډېره وړتیا وښيي.((

دا هم د مينه والو لپاره يو ښه زېری دی چې 

حميد حسن څه موده وروسته له ميل لوبډلې 

رسه يو ځای شوی او په نړيوال جام کې به د 

وړاندې  ته  نندارې  لوبه  ښه  لپاره  افغانستان 

کړي.

ن تـــــال ا ن فـغــا ا
په وروستي اسیا جام کې ښکاره کړه.« نيوزلنډی توپوهونکی کولني مونرو»دوی د توپوهنې او توپ اچونې په برخه کې د لوبې د بريا وړتیا لري او دوی دغه وړتیا

)لوبډلمشر( نایب  ګلبدین 
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توپوهونکی  پیلونکی  افغانستان  د 

یو  او ويکټ ساتونکی محمد شهزاد 

دی،  څخه  هیټرانو  له  افغانستان  د 

اوریزو  او شل  ورځنیو  يو  په  نوموړي 

سرتې  لپاره  افغانستان  د  کې  لوبو 

برياوې راوړې. نوموړی د يو ورځنيو 

لوبو په کتار کې ۴۲ مقام لري او په 

شل اوریزو کې بيا ۱۹ مقام لري.

محمد شهزاد چې د کرکټ د نړۍ يو 

انټرټېننګ او شوخ لوبغاړی هم دی، 

تل يې په میدان کې ښه لوبه نندارې 

ته وړاندې کړې او د افغانستان لپاره 

يې ډېرې لوبې ګټيل دي. 

په  ريکارډونه  شمېر  يو  نوموړي  د 

الندې ډول دي:

• په شل اوريزو لوبو کې یې د غوره 

ترالسه  ځلې  نهه  جايزه  لوبغاړي 

کړې.

• په شل اوريزه یوه لوبه کې د ويکټ 

کسانو  زياتو  د  حیث  په  ساتونکي 

په  نوموړي  لري.  ريکارډ  سوځولو 

په  وړاندې  پر  عامن  د  کې  ابودبی 

لوبه کې د ۳ لوبغاړو کېچونه نيويل 

او ۲ يې سټمپ سوځويل.

• په ۲۰۱۶ کال کې د زمبابوې پر 

وړاندې نوموړي د خپل ژوند تر ټولو 

ښه توپوهنه تررسه کړه، هغه په ۶۸ 

توپونو ۱۱۸ منډې وکړې.

• نوموړی یو ځل د شل اوريزو نړيوالو 

توپوهونکو په کتار کې اتم مقام هم 

ترالسه کړی و.

کې  کال   ۲۰۱۶ په  راز  همدا   •

محمد شهزاد د دویمه درجه لرونکو 

۵۲ ناسوځېدلې منډې وکړې.

• محمد شهزاد د افغانستان لومړنی 

لوبغاړی دی چې په شل اوریزو لوبو 

څلوريزې  زیاتې   ۲۰۰ تر  يې  کې 

وهيل دي، نوموړی د ویرات کوهيل 

کرکټ نړیوالې شورا د دویمه درجه 

لرونکي  درجه  دریمه  او  لرونکي 

هېواد په توګه، د کال غوره لوبغاړی 

شو.

اوريز  شل  ډیزرټ  په   ۲۰۱۷ د   •

لوبډلو څخه يوازینی لوبغاړی و چې 

په شل اوريزو لوبو کې يې ۱۰ ځله 

تر پنځوس زياتې منډې کړې وې. 

کې  وروستيو  په  کال   ۲۰۱۶ د   •

یا  يس  يس  ايي  د  شهزاد  محمد 

د  شهزاد  محمد  کې  لوبو  چېلنج 

تاریخ لومړنی لوبغاړی و چې په يوه 

ورځ يې په دوه شل اوریزو لوبو کې 

پنځوسيزې ووهلې، نوموړي د عامن 

پر وړاندې ۸۰ او د ایرلنډ پر وړاندې 

دريم  وروسته  دلشان  تلکرتنی  او 

لوبغاړی دی چې ۲۱۸ څلوريزې يې 

وهيل دي.

يو   ۷۹ شهزاد  محمد  کلن   ۳۲

کړې  تررسه  لوبې  نړيوالې  ورځنۍ 

چې د ۳۳.۷۱ په اوسط يې ۲۵۶۲ 

لوبه کې  يوه  په  او  منډې کړي دي 

ناسوځېدلې   ۱۳۱ منډې  زياتې  يې 

دي. نوموړي همدا راز ۵ سليزې او 

۱۳ پنځوسيزې هم وهيل دي.

نوموړي  کې  لوبو  اوريزه  شل  په 

د  او  دي  کړي  تررسه  لوبې   ۶۵ بيا 

 ۱۹۳۶ يې  رسه  اوسط  په   ۳۱.۲۲

زياتې منډې  ټولو  تر  او  منډې کړي 

دي.  منډې  ناسوځېدلې   ۱۱۸ يې 

 ۱۲ کې  لوبو  اوریزو  شل  په  هغه 

وهلې  هم  سليزه   ۱ او  پنځوسیزې 

ساتونکي  ويکټ  د  بيا  شهزاد  ده. 

يو ورځنيو لوبو کې ۸۳  په  په حیث 

بيا  يې  عمومي  او  سوځويل  کسان 

۱۳۷ کسان سوځويل دي.

دوه  پورې  مهاله  دې  تر  افغانستان 

چې  کړې  تررسه  سيالۍ  ټېسټ 

لوبېدلی  پکې  هم  شهزاد  محمد 

زياتې  دي،  کړي  يې  منډې   ۶۹ او 

منډې يې په يوه پاڼۍ کې ۴۰ دي. 

ويکټ  د  يې  کسان   ۵۴ راز  همدا 

دي  سوځويل  حیث  په  ساتونکي 

چې پنځم مقام لري.

همدا راز محمد شهزاد د افغانستان 

پینرتز  پکتيا  د  چې  کې  ليګ  غوره 

زياتې  ټولو  تر  و  لوبډملرش  لوبډلې 

۳۴۴ منډې هم تررسه کړې دي.

محمد شهزاد )ویکټ ساتونکی(
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۳۰ کلن نور عيل ځدراڼ د افغانستان 

څخه  توپوهونکو  پیلونکو  له  لوبې  د 

توپوهنه  الس  ښي  په  چې  دی 

پورې  مهاله  دې  تر  نوموړي  کوي. 

کړې  تررسه  لوبې  ورځنۍ  يو   ۴۷

چې د ۲۵.۵۱ په اوسط يې ۱۱۴۸ 

يې  کې  لوبه  يوه  په  او  کړې  منډې 

زياتې ۱۱۴ منډې تررسه کړې دي. 

يوه سليزه  او  پنځوسيزې   ۷ نوموړي 

هم وهلې دي.

لوبغاړو  هغه  له  يو  ځدراڼ  نورعيل 

د  لوبډلې  افغان  د  چې  دی  څخه 

نوموړی  مهال  پر  پرمختګ  چټک 

۲۱ کلن حرضت الله ځاځی د افغانستان 

توپوهوونکو څخه دی چې  هغه چټکو  له 

نړيوال کرکټ ته له راتګ رسه سم يې يو 

د  او  کړل  نوم  خپل  په  ريکارډونه  شمېر 

نړيوالو شل اوريزو لوبغاړو په کتار کې يې 

شپږم مقام ته ځان ورساوه.

په  کې  ليګ  غوره  افغانستان  د  نوموړي 

شپږيزې  شپږ  توپونو  شپږ  په  کې  اور  يوه 

دا  چې  شو  لوبغاړی  دريم  او  ووهلې  هم 

شل  په  راز  همدا  کوي.  تررسه  کارنامه 

اوريزو لوبو کې د چټکې پنځوسيزې وهلو 

کرس  او  سنګ  يوراج  له  هم  يې  ريکارډ 

لوبغاړو  واړو  کړ چې درې  برابر  ګیل رسه 

په ۱۲ توپونو پنځوسیزې وهيل دي.

الله  افغانستان غوره لیګ کې حرضت  په 

ځاځی د کابل ځوانانو لوبډله کې لوبېده 

چې په يادو سياليو کې يې تر ټولو زياتې 

۳۲۲ منډې هم وکړې.

وړاندې  پر  ايرلنډ  د  یې  کې  کال   ۲۰۱۸

په نړيواله شل اوريزه لوبه کې حرضت الله 

هم له لوبې رسه لوبېده او په ډېری 

ته  نندارې  لوبه  ښه  يې  کې  ځایونو 

وړاندې کړې ده.

ورځنۍ  يو  وروستۍ  خپله  نوموړي 

لوبه د ايرلېنډ پر وړاندې تررسه کړې.

نوموړي  لوبو کې هم  اوريزو  په شل 

 ۵۰۶ چې  کړي  تررسه  لوبې   ۲۰

زياتې  يې   ۶۳ او  کړي  يې  منډې 

منډې دي. هغه ۲۶.۶۳ اوسط لري 

او ۳ پنځوسيزې يې هم وهيل دي.

ناسوځېدلې   ۱۶۲ زياتې  یې  کې  لوبه 

منډې هم کړي. هغه ۲ پنځوسیزې او يوه 

سليزه هم وهلې.

يې  لوبې  ورځنۍ  يو  نړيوالې   ۶ راز  همدا 

اوسط  په  هم تررسه کړي چې د ۲۵.۸۳ 

لوبه کې  يوه  په  او  کړي  منډې   ۱۵۵ يې 

يې زياتې ۶۷ منډې دي. 

تر  نوموړي  کې  ليګ  غوره  افغانستان  په 

محمد شهزاد وروسته زياتې منډي کړې، 

او په يوه لوبه  هغه ۳۲۲ منډې کړې وې 

کې زياتې منډې ۱۲۴ منډې وې.

په نړيوال جام کې که چېرې د افغانستان 

او د پيل توپوهونکی حرضت  چټک هېټر 

په  لوبو  وروستیو  خپلو  د  لکه  الله ځاځی 

چې  يش  کېدای  هیله  نو  وځلېږي  څېر 

ريکارډونه  نوي  او  مات  به  ريکارډونه  ډېر 

به جوړ کړي. چې  و  توپوهونکی  افغان  لومړنی  ځاځی 

په ۲۲ توپونو يې پنځوسیزه ووهله.

په ۲۰۱۹ کې بيا د ایرلېنډ پر وړاندې په 

دویمه شل اوریزه لوبه کې نوموړي ۱۶۲ 

عثامن  د  ځاځي  الله  حرضت  راز  همدا 

غني رسه په ګډه د ۲۳۶ منډو د ملګرتيا 

نوی ريکارډ هم جوړ کړ او افغانستان په 

نړيوالو شل اوريزو لوبو کې د زياتو ۲۷۸ 

ريکارډ  سرت  او  وکړې  منډې  ناسوځېدلې 

يې جوړ کړ چې په نړيوالو شل اوریزو لوبو 

مقام  دویم  يې  وروسته  فنچ  ارون  تر  کې 

خپل کړ. 

منډو ريکارډ هم په خپل نوم کړ.

حرضت الله ځاځی چې چپ السی د پيل 

اوريزو  شل  نړيوالو   ۶ په  دی  توپوهونکی 

يوه  په  او  کړې  منډې   ۳۷۸ يې  کې  لوبو 

ځدراڼ علي  نور 

ځاځی اهلل  حضرت 

  نور په بله ګڼه کې...
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کې انځورونو  په  ه 
جامون

کې انځورونو  په  ه 
جامون
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one. However, after a thorough 

thought I felt that after the in-

juries and recovery process I 

went through, it is time for me 

to consider my health seriously. 

If I continue playing ODI cricket, 

it may further harm my knee. 

However, If I play four-day (first-

class) cricket, it will help me ex-

tend my cricket career enabling 

me to participate in T20s for 

Afghanistan National team or 

commercial leagues in the coun-

try or abroad. 

Bakhtiar Sahil: The world cup 

includes matches between all 

10 participating teams. Team Af-

ghanistan has four ODIs ahead 

of the tournament as well, don’t 

you think it will be a burden for 

you as a fast bowler to partici-

pate in all of these matches?

Hamid Hassan: Indeed, it will be 

a challenge if I play these many 

matches which also includes the 

Warm-up games. I am hopeful 

that the bowlers put their best 

efforts. It will be a challenge for 

bowlers in general.  However, I 

believe If they are clever, the 

Bakhtiar Sahil: Hello and wel-

come everyone. We are here in 

another exclusive interview to-

day which is going include many 

points that you may not have 

known about previously. This 

time we are here to interview 

Afghanistan’s veteran fast bowl-

er, Hamid Hassan. 

Bakhtiar Sahil: Hello and wel-

come Hamid. You are on your 

way to participate in your sec-

conditions are suited especially for 

fast bowlers that we can use to our 

advantage. I will also consider my 

fitness as the tournament progress-

es. I may not play all the matches, 

but if I do play, I will not shy away 

and try my best to participate in as 

many matches as I can to benefit the 

national team and be content with 

myself. I am hopeful that we will per-

form well. All bowlers are ready and 

have worked hard under the guid-

ance of our coach (Charl) Langaveldt 

who has strengthened their bowling 

over the last year which has helped 

the players perform well and boost 

their morale.

Bakhtiar Sahil: You made an import-

ant decision to retire from ODIs after 

the World Cup. It is a tough call to 

make. Do you think it is for the ben-

efit of the younger players enabling 

them to come forward and play for 

the national team? and what is your 

message to other senior players in 

this regard?

Hamid Hassan: It is not that I can-

not continue playing cricket. How-

ever, I think that when a player goes 

through injury and recovery process, 

ond World Cup for Afghanistan. This 

also marks your return to the nation-

al team after three years. How does 

it feel to be part of the team again?

Hamid Hassan: Thanks a lot Mr. Sa-

hil. It is a joyous moment for me to 

return to the national side after three 

years and getting the opportunity to 

participate in a tournament which is 

a dream for any cricket player. I would 

like to thank ACB, selection commit-

tee, captain and coach for their con-

there are further chances of get-

ting injured again. Every play-

er has to retire one day. There 

are players in the national team 

who are senior and of the same 

age as mine, I personally think it 

is better to retire and bid fare-

well while they are performing 

well and have a good name be-

fore it becomes a burden for 

the national team. Therefore, I 

decided to step aside from ODI 

cricket and continue playing 

only T20 cricket for few more 

years. 

Bakhtiar Sahil Thanks a lot, Hamid. 

Hamid Hassan: Thanks to you 

as well. 

Dear viewers; that was our brief 

interview with Hamid Hassan.  

He is confident of his fitness for 

the upcoming World Cup and 

feels he can perform well in the 

tournament. He also informed 

us about an important decision 

which was his ODI retirement 

following the World Cup. 

Thanks for watching and stay 

tuned for more interviews. ! 

fidence in me. However, I would 

also like to tell fans that I have 

proven my fitness earn my place 

as I worked hard for the last 6 

months vigorously through var-

ious fitness and training camps. 

Therefore, I hope that I will be 

able to perform well in the up-

coming world Cup and pay back 

for the confidence that the fans 

and ACB have in my ability. It 

has been a long gap and I think 

there are very few players who 

would have returned for a tour-

nament like the World Cup after 

such a gap. I would also strive 

to perform well and pay back to 

the team. 

Probably this world Cup is going 

to be my last for the country. I 

may stop playing ODI cricket af-

ter this tournament. However, 

I would continue playing T20 

Cricket either for Afghanistan 

or our commercial leagues like 

Shpageeza Cricket League or 

leagues abroad where I may 

play for few more years. 

Bakhtiar Sahil: Is the decision to 

retire from ODI cricket a tough 

one for you?

Hamid Hassan: It surely is. As 

a player who has dedicated 

all his life to cricket, the deci-

sion to quit is always a tough 

''Will quit ODIs after World Cup''
Hamid Hassan
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The fans for ICC Cricket 
World Cup from all over the 
world are looking forward to 
Cricket World Cup 2019. The 
tournament will take place 
on 30th May. It is the 12th 
edition which will take place 
in England and Wales. 2019 
World Cup logo comes in the 
shape of a World Cup Trophy.

The trophy is in grey and pink 
color and the name of gov-
erning body and the hosted 
companies are mentioned 

just below the design. It will 
be the first Cricket World Cup 
that features just 10 teams.

 10. ICC Cricket World Cup (2019)

Year Venue Winner Runner-Up Man of the Match (Final)No. of Participating 
coutnriesName of the World Cup

1975

1983

1992

1999

2007

2015

1979

1987

1996

2003

2011

Prudential Cup

Prudential Cup

Benson & Hedges Cup

ICC Cricket World Cup

ICC Cricket World Cup

ICC Cricket World Cup

Prudential Cup

Reliance Cup

Wills Cup

ICC Cricket World Cup

ICC Cricket World Cup

England

England

Australia & New Zealand

England

West Indies

Australia & New Zealand

England

India & Pakistan

India, Pakistan & Sri Lanka

S. Africa, Zimbabwe & Kenya

India, Sri Lanka & Bangladesh

8

8

9

12

16

14

8

8

12

14

14

West Indies

India

Pakistan

Australia

Australia

Australia

West Indies

Australia

Sri Lanka

Australia

India

Australia
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This eighth Cricket World 
Cup was hosted by South Af-
rica, Kenya, and Zimbabwe 
from 9th February to 23rd 
March. South Africa hosted 
the World Cup for the first 
time. Although during that 
time, South Africa was one 
of the favorites, the team 
got eliminated by one run 
in the group stages as they 
wrongly calculated the num-
ber of runs they needed. 
Talking about the logo, well, 
the 2003 World Cup logo 
featured zebra stripes along 
with the yellow flame.

This tenth ICC World Cup was 
held in India, Sri Lanka, and 
Bangladesh from 19th Feb 
to 2nd April. The interesting 
fact behind the 2011 World 
Cup Logo design is that the 
cricket authorities asked dif-
ferent companies to submit 
their logo designs. Twelve 
companies all over the world 
submitted their sports lo-
gos, and amongst them, the 
design of Australian creative 
firm Witekite got selected. 
The logo is in the shape of a 
cricket ball in a green upright 
joint. 
On both sides of the joint, 
there is an expression of the 

The 2007 Cricket World Cup 
tournament took place in 
West Indies from 13th March 
to 28th April. Unlike previ-
ous logos, this logo was rich 
in symbolism and spirit. The 
logo reflects the character-
istics of Caribbean life, re-
sound with an international 
audience and encapsulates 
the spirit of cricket.
The red colored running fig-
ure in the logo symbolizes 
the passion for the game. 
The palm tree leaves and 

This tournament was jointly 
hosted by Australia and New 
Zealand and it was held from 
14th February to 29th March. 
Just like the World Cup 2011 
logo, authorities asked dif-
ferent companies from all 
over the world to present 
their designs. And again just 
like 2015, this time also the 
design of Australian graph-
ic consultancy got selected. 
The logo designers came up 
with a design that truly con-
veys the cultures of both the 
countries (Australia and New 
Zealand) in a positive and 
harmonious way. 

After having a glance at the 
logo design, anyone can tell 
that the tournament was 
held in the African continent. 
The design and color truly 
convey the fusion of black 
and white peoples and the 
cultural diversity of South Af-

crowd that is cheering for 
their team. The use of red and 
blue colors represents the 14 
playing nations. The colors 
also evoke the festive-like at-
mosphere, bringing together 
all the players and fans to the 
biggest cricket bonanza in 

the blue surroundings along 
with the symbols of cricket 
(stumps, bat, and ball) signify 
the life in the Caribbean and 
the spirit of cricket respec-
tively.

The designers make use of 
Maori and Aboriginal motifs 
in an artistic way to show a 
batsman playing a master-
stroke. The logo evokes the 
feeling of celebration and 
unity. The ICC Chief Execu-
tive, Haroon Lorgat described 
the logo as “a dynamic logo 

rica. Looking for games logo 
ideas? Use our Artificial Intel-
ligence powered logo maker 
tool. The tool has thousand 
of in-built designs to choose 
from. You can also upload 
your own image and get your 
logo design within minutes.

the sub-continent. The color-
ful ball-shaped logo has also 
been designed to represent 
the best things about cricket 
such as action, movement, 
and color. The logo got re-
viled in July 2009 at the offi-
cial ceremony in Mumbai.

which captures the cultural 
influences in the two host 
countries”. Want to create 
a logo that has the same ef-
fect? You must have such a 
logo for your business, espe-
cially for the branding pur-
pose.

 06. ICC Cricket World Cup South Africa (2003)  08. ICC Cricket World Cup (2011)

 07. ICC Cricket World Cup West Indies (2007)

 09. ICC Cricket World Cup (2015)
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1987 was the fourth tourna-
ment of ICC Cricket World 
Cup. The tournament was 
sponsored by Reliance In-
dustries and was organized 
by Indo-Pakistan Joint Man-
agement Committee. The 
tournament was held in India 
and Pakistan (the first cricket 
world cup that was held out-
side England).
If you closely look into the 
World Cup logo, you will 
find an image of a Dovey. He 
is dressing up like a cricket 

The 1996 ICC Cricket World 
Cup was the sixth tourna-
ment that was sponsored 
by ITC’s Wills brand and was 
organized by International 
Cricket Council. It was the 
second world cup that was 
being hosted by India and Pa-
kistan for the second time. Sri 
Lanka also hosted this tour-
nament for the first time. The 
tournament was held from 
14 February to 17 March. 
Talking about the logo, well 
the design featured a bats-

This fifth ICC Cricket World 
Cup was held from 22 Feb-
ruary to 25 March in New 
Zealand and Australia. The 
British brand ‘Benson & 
Hedges’ sponsored the tour-
nament and it was Interna-
tional Cricket Council who or-
ganized it. As the 90’s was a 
time of simplicity, the design-
ers created the logo design 
that not only looked simple 
but elegant too.
If you closely look into the 
logo, you will find that the 

In the earlier World Cups, the 
cricketing authority ICC had a 
mere role. The tournaments 
were largely held by the host 
nations. But from 1999, the 
International Cricket Coun-
cil expanded his role. It was 
clearly seen on the Cricket 
World Cup logo design. Since 
the 1996 logo featured an 
image of a batsman, the logo 
designers this time thought 
of putting the image of a 
bowler. And the interesting 
fact is that the image of the 
bowler in the logo is a rep-
resentation of Indian bowler 

player, wearing cricket cap 
and batting leg guard. On one 
side he is holding a cricket 
bat, and on the other side, he 
is holding a ball on his wings. 
‘Reliance Cup 1987’ had been 

man with combining colors 
of the hosted nations. The 
sponsored name ‘Wills’ was 
placed in a red rectangular 
box and the year of the tour-
nament had been mentioned 

design ends up showing the 
tropical nature of Australian 
and New Zealand territories 
subconsciously. And these 
two were the nations of 1992 
edition of the World Cup. The 

‘Debashish Mohanty.’ 
His fast bowling movement 
along with his tall and slim 
looks captured the eyes of 
ICC higher authorities. The 
designers have beautifully 
created his actions with the 
brush strokes. The multicol-

placed above the image. The 
tournament was held from 
8th October to 8th Novem-
ber in India and Pakistan.

just below it. The red thick 
line is representing the crick-
et pitch. If you also want to 
create an outstanding sports 
logo then hire a freelance 
graphic designer.

reason why this cricket team 
logo design continued to gain 
popularity was that the de-
sign looked awesome on the 
World Cup tshirts.

ors in the logo signified the 
diversity of the World Cup. 
The simplicity along with the 
modernity in the design cap-
tures the attention of the au-
dience globally.

 02. Reliance Cup (1987)  04. Wills World Cup (1996)

 03. Benson & Hedges World Cup (1992)  05. ICC Cricket World Cup England (1999)
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ICC CRICKET
WORLD CUP

LOGO DESIGNS
(1975 - 2019)

England was the first country 
that hosted the first Cricket 
World Cup in 1975. It was the 
only nation at that time that 
put forward the resources 
to organize an event at such 
a large scale. The first three 
events were held in England. 
It was in 1987 that the event 
took place in India and Paki-
stan.

The first Cricket World Cup 
was sponsored by Prudential 
Assurance Company and was 
organized by International 
Cricket Conference. The crick-
et world cup logo was in the 
shape of a classic world globe 
(placing traditional red color 
cricket ball in place of world 
globe) with the year men-
tioned just below it. Below 
the year, there is a thick black 
base line. The semi-meridian 
mounting is also in bold black 
color. 
Till 1983, the council kept 
the same cricket logo with 

Although the first world cup 
was held in 1975, it was be-
cause of the influence and 
arrival of Kerry Packer World 
Series that the cricket be-
came ripe for a marketing 
blitzkrieg. The series was first 
held in 1978 and all of sud-
den there was an introduc-
tion of colored uniforms and 
matches started taking place the change in the year. The 

tournament was held from 
7th June to 21st June in En-
gland. The test playing teams 
of the time were India, Aus-
tralia, England, New Zealand, 
West Indies, and Pakistan. 

under floodlit stadiums.
As we said, the focus is on 
cricket world cup logos, not 
on the game as such. There-
fore, let’s take a quick look 
at the logos for all the Crick-
et World Cups starting from 
1975.

The leading associate nations 
were Sri Lanka and East Afri-
ca. The matches were played 
with the traditional red ball, 
while the players wore white 
World Cup tshirts during the 
matches.

 01. Prudential Cup (1975 – 1983)
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جنــوري ۲۰۱9 کــال - شپږم کال، لومړۍ ګڼه


