
په هېواد کې لومړنی
بشپړ اسالمــي بانک

Islamic Bank of Afghanistan

د افغانستان اسالمي بانک

Online banking Mobile APP

www.ibafg.com2121 info@ibafg.af

بـــــریــــــــا د ټولو هيله شپږم کال،پنځمه ګڼه
مۍ - ۲۰۱9 کال

Afghanistan Cricket Board

AFGHAN CRICKET
افغان کرکټ



media@afghancricket.af
AfghanistanCricketboardOfficial 
@ACBOfficials
afghanistancricketboard
www.cricket.af

 Alokozay Kabul International Cricket Stadium
 Near Chaman-e-Huzoori, Khan Abdul Ghani
Khan Road, Kabul Afghanistan

د افغانستان کرکټ بورډ

د رسنیو او بازار موندنې څانګه

میاشتنۍ مجله

مۍ - ۲۰19

مسوول مدیر: عبدالله خان پکتانی

لیکواالن او راټولوونکي:

عبدالهادي دریځ، محمد فرید هوتک، بختیار ساحل،

رحمت دیوان، محمد نعامن ارشيف او پرهیز شګیوال

عکس اخېستوونکي:

سید حرست سادات، احمد خبیر فنا او حقمل مسعودزی

ډیزاین: احمد عابد سعادت 

بازار موندنه: نجي الرحمن عزیزي



  لـیـکـلـړ
افغان اتالن ګټونکي دي

افغانستان په دوه منډو سکاټلنډ ته ماتې ورکړه

جشن صدمین سالگرد روز اسرتداد استقالل طی مسابقه کریکت تجلیل شد

رییس اجراییه کریکت بورد افغانستان با همتای هندی خود دیدار کرد

د سویيل افریقا پوچيفسټروم ښار کې د افغان اتالنو مترينايت کمپ

د کرکټ بورډ د څانګو پېژندنه

افغان ا تالن

1
2

۱۲د نړيوال جام سيالۍ ـ د انګلستان او وېلز لوبغايل

World Cup Squads: Who's most experienced۴8
The oldest and yougest squad۴9

Rashid Khan Afghan, Nomad, Superstar53

۸افغان اتالنو پاکستانۍ لوبډله ماته کړه خو له انګلستانۍ هغې یې ماتې ومنله

۴افغانستان له ایرلنډ رسه د دوه سیالیو لوبلړۍ مساوي کړه

۲۰

۲۸
۲۲

۳۰

۴۲د نړيوال جام تاریخ 
۳۲

AFGHAN CRICKET
سـرمقـالهافغان کرکټ

درلود  فکر  دا  وخت  یو  به  ولس  ځورېديل  زموږ 

څو  درلودلی،  مو  لوبډله  پیاوړې  یوه  کاشکې  چې 

دغه  وی.  رپولی  نړۍ  پر  یې  بیراغ  افغانستان  د 

هیله  په  بلکې  شو،  نه  پاتې  خوب  یو  یوازې  ارمان 

بدل شو، هیله وغوړېده او یوه پياوړې لوبډله ترې 

افغان  لوبډله.  اتالنو  افغان  د  هو  شوه،  رامنځته 

پرمختګونه  ډېر  راهیسې  راوالړېدا  له خپلې  اتالنو 

وکړل، ډېرې سرتې لوبډلې یې ماتې کړې او د نړۍ 

ورپاوه. بیرغ  رنګه  درې  خپل  یې  کې  ځای  هر  په 

د  وړاندې  جام  نړیوال  له  اتالنو  افغان  همدارنګه 

مترینايت  دوه  وړاندې  پر  انګلستان  او  پاکستان 

ماتې  یې  ته  پاکستان  چې  وکړې  هم  لوبې 

دا  ومنله.  ماتې  یې  څخه  انګلستان  له  او  ورکړه 

د  لوبډله  افغان  چې  وه  راوړنه  السته  سرته  یوه 

اتالنو  افغان  د  ورکوي؛  ماتې  ته  لوبډلې  پاکستان 

شو. وستایل  ډېر  هم  کچه  نړیواله  په  بری  دغه 

لړۍ  په  لوبو  نړیوال جام رسمي  د  به  اتالن  افغان 

کې خپله لومړۍ لوبه د اسټرالیا پر وړاندې تررسه 

کړي او هیله شته چې افغان لوبډله به د دغه جام 

لوري  یوه  له  ځکه  ورکوي،  ماتې  ته  لوبډلو  سرتو 

د  کې  پایله  په  لوبو  مترینايت  دوه  یادو  د  دوی 

انګلستان له اب و هوا رسه بلد شول او له بل لوري 

یې هم نړیوالو ته پیغام ورکړ چې افغان لوبډلې ته 

په وړه سرتګه ونه ګوري، بلکې دوی به سرتو لوبډلو 

به ځان رسوي. ته  موخو  او خپلو  ورکوي  ماتې  ته 

افغان اتالن ګټونکي دي
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نســـــــــــــــــتان افغــــا
په دوه منډو سکاټلـــــــــــنډ ته ماتې ورکړه

د  اتالنو  افغان  مرشۍ  په  نايب  ګلبدين  د 

سکاټلنډ پر وړاندې په دویمه يو ورځنۍ نړيواله 

لوبه کې بريا خپله کړه او سکاټلنډ لوبډلې ته 

په دوه  يې د D/L Method قانون رسه سم، 

منډو ماتې ورکړه.

ورځنۍ  يو  دوميه  سکاټلنډ  او  افغانستان  د 

نړيواله لوبه د روان زېږدیز کال د مۍ میاشتې 

په ۱۰مه، په ايډنربا کې تررسه شوه. د لوبې 

پچه سکاټلنډ وګټله او لومړى يې د توپوهنې 

پرېکړه وکړه.

د سکاټلنډ له خوا ميتيو کراس او کیل کوټزر 

توپوهنې ته راووتل او دواړو ښه توپوهنه پيل 

وکړه، ۱۹م  يې  ملګرتیا  منډو  د ۷۶  کړه چې 

اور ته د ميل لوبډلې لوبډملرش ګلبدین نایب 

توپ اچونې ته راغی، نوموړي دويم توپ ميتيو 

کراس ته وکړ چې له ويکټو شاته والړ محمد 

شهزاد کیچ او افغانستان لومړۍ ويکټه ترالسه 

کړه.

مکالوډ  کامل  ته  توپوهنې  وروسته  هغه  تر 

د  ملګرتيا  په  رسه  کوټزر  له  نوموړي  راووت، 

سکاټلنډ منډې ۱۵۲ ته ورسولې چې د لوبې 

۳۲م اور ګلبدین نایب تررسه کړ، نایب کوټزر 

ته توپ وکړ او هغه يې د وهلو هڅه وکړه چې 

ولېږه.  يې  پويلني  له  او  ونيوه  کېچ  يې  نایب 

کوټزر ۷۹ منډې وکړې.

راغی،  برينګټون  ريچي  ته  ملګرتيا  مکالوډ  د 

اور  په ۳۹  منډې کړې وې چې  نوموړي ۳۳ 

وروسته  هغه  له  وسوځاوه.  نایب  ګلبدین  کې 

افتاب  چې  راغی  ته  توپوهنې  منيس  جورج 

عامل د ۴۳ اور په وروستي توپ ایل يب ډبليو 

کړ. مکالوډ چې د سکاټلنډ لپاره يې تر ټولو 

په  حسن  حميد  د  وکړې  منډې   ۱۰۰ زياتې 

توپ باندې نجیب الله ځدراڼ کېچ کړ.

 ۷ د  کې  اورونو  پنځوس  ټاکلو  په  سکاټلنډ 

وکړې  منډې   ۳۲۵ رسه  سوځېدو  په  لوبغاړو 

هدف  منډو   ۳۲۶ د  يې  ته  لوبډلې  افغان  او 

وټاکه.

افغان لوبډملرش ګلبدین نایب ۳، حمید حسن 

او افتاب عامل دوه دوه لوبغاړي وسوځول.

د ياد هدف د ترالسه کولو لپاره محمد شهزاد 

راووتل،  ته  توپوهنې  ځاځی  الله  حرضت  او 

خو افغانستان ټولې ۲۸ منډې کړې وې چې 

 ۱۴ يوازې  او  وسوځېده  ځاځی  الله  حرضت 

منډې يې کړې وې. تر ده وروسته رحمت شاه 

په  او د محمد شهزاد رسه  راغی  ته  توپوهنې 

ملګرتيا يې د دوميې ويکټې لپاره د افغانستان 

 ۵۵ شهزاد  محمد  ورسولې.  ته   ۱۲۱ منډې 

منډې کړې وې چې االسډر ایونس ته يې کېچ 

ورکړ. 

الله  حشمت  لپاره  ملګرتيا  د  شاه  رحمت  د 

شهيدي میدان ته راکوز شو او دواړو په ګډه 

چې  ورسولې  ته   ۲۳۰ منډې  افغانستان  د 

پاڼۍ  پورې  زړه  په  منډو  د ۱۱۳  رحمت شاه 

تررسه کولو وروسته خپله ويکټ له السه ورکړه. 

حشمت الله شهيدي په ۵۹ او اصغر افغان په 

۲۲ منډو ناسوځېديل والړ ول چې په ۴۴.۵ 

اور کې باران پيل شو او لوبه يې د ځنډ ښکار 

کړه، تر دغه مهال پورې افغانستان د ۳ لوبغاړو 

د  وې.  کړې  منډې   ۲۶۹ رسه  سوځېدو  په 

پرلپسې او ډېر ورښت له امله د لوبې پايله د 

D/L Method قانون تر مخه اعالن شوه چې 

افغانستان پکې په دوه منډو بريا خپله کړه او 

لوبلړۍ کې د ۰-۱  په  لوبو  افغانستان د دوه 

رسه دغه لوبلړۍ په خپل نوم کړه.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه هم رحمت شاه 

ته ورکړل شوه.

د يادونې وړ ده چې د افغانستان او سکاټلنډ 

لومړۍ نړیواله يو ورځنۍ لوبه د باران له امله 

نه وه تررسه شوې.

د یادولو ده چې دغه لوبې په نړیوال جام کې 

د افغان لوبغاړو د ځلېدو لپاره ډېرې اغېزناکې 

متامېدلی يش، ځکه له یوه لوري د لوبغاړو د 

چمتووايل په برخه کې اغېزناکې دي، له بل 

لوري هم د دوی د نړیوال جام پيچونو رسه د 

بلدتیا لپاره چې په انګلستان او وېلز کې تررسه 

کېږي؛ غوره رول لوبوي.
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د ۲۰۱۹ نړيوال جام نه مخکې د افغانستان 

ميل لوبډلې ايرلنډ هېواد ته سفر وکړ او هلته 

ورځنيو  يو  دوه  د  رسه  لوبډلې  کوربه  له  يې 

لوبه  لومړۍ  په  چې  کړه  تررسه  لوبلړۍ  لوبو 

کې ایرلنډ او دوميه کې بيا افغانستان په سرت 

توپیر بريا خپله کړه او لوبلړۍ مساوي پای ته 

ورسېده.

کمپ  مترينايت  تر  کې  افريقا  سویيل  په 

ایرلنډ رسه يو ورځنۍ  او  وروسته له سکاټلنډ 

لپاره ډېرې ګټورې وې چې  لوبې هم د دې 

الړه  لوبډله  افغان  داسې  يوه  ته  جام  نړيوال 

د  لوبډلو  پياوړو  او  سرتو  د  هلته  څو  يش، 

خپلو  په  لوبغاړي  ټول  او  ولري  وړتيا  ماتولو 

وړتياو پوره باورمن يش.

لومړۍ يو ورځنۍ نړیواله لوبه:

يو  لومړۍ  ترمنځ  ایرلنډ  او  افغانستان  د 

بيلفاسټ  په  ۱۹مه  په  مۍ  د  لوبه  ورځنۍ 

ښار کې تررسه شوه. په لومړۍ سیالۍ کې د 

لوبې پچه افغانستان وګټله او ايرلنډ ته يې د 

توپوهنې بلنه ورکړه.

په  لوبغاړو  ټولو  اورونو کې د  په ۴۸.۵  ايرلنډ 

منډو   ۲۱۱ د  ته  افغانستان  رسه  سوځېدو 

پاول  استازیتوب  په  ایرلنډ  د  وټاکه.  هدف 

ډېرې   ۵۳ پورټرفیلډ  ویليم  او   ۷۱ سټرلنګ 

منډې وکړې. همدا راز دولت ځدراڼ او افتاب 

لوبغاړي  درې  درې-  لپاره  افغانستان  د  عامل 

وسوځول.

توپوهنه  سمه  پيله  له  بيا  توپوهوونکو  افغان 

پيل نه کړه او ډېر ژر ژر يې خپلې ويکټې له 

يې  کې  اورونو   ۳۵.۴ په  چې  ورکولې  السه 

خپلې ټولې ويکټې له السه ورکړې او يوازې 

۱۳۸ منډې يې وکړې چې په ۷۲ منډو يې 

له ایرلنډ ماته وخوړه.

محمد  او   ۲۹ زياتې  ټولو  تر  افغان  اصغر 

ایرلنډ  د  راز  همدا  وکړې.  منډې   ۲۷ نبي 

لپاره مارک ادیر ۴ او بویډ رنکین ۳ لوبغاړي 

وسوځول.

دوميه يو ورځنۍ لوبه:

د افغانستان او ايرلنډ د يو ورځنيو لوبو لوبلړۍ 

دوميه يا وروستۍ لوبه د همدې میاشتې په 

۲۱مه د بيلفاسټ په ښار کې تررسه شوه. د 

لوبې پچه ایرلنډ وګټله او افغانستان ته يې د 

توپوهنې بلنه ورکړه.

لوبغاړو  افغان  پرتله دا ځل  په  لوبې  تېرې  د 

شهزاد  محمد  چې  کړه  تررسه  توپوهنه  ښه 

سليزه، رحمت شاه او نجیب الله پنځوسيزې 

ووهلې. افغانستان په ټاکلو ۵۰ اورونو کې د 

لوبغايل  دغه  په  رسه  سوځېدو  په  لوبغاړو   ۷

کې تر اوسه تر ټولو ډېرې ۳۰۵ منډې وکړې 

یاد  په  کې  برخه  دې  په  لوبډلې  افغان  او 

جوړ  هم  ریکارډ  منډو  ډېرو  د  کې  لوبغايل 

انګلستان  د  یوازې  وړاندې  دې  له  چې  کړ 

لوبډلې ۳۰۱ منډې کړې  ایرلنډ  پر  لوبډلې 

وې او افغانستان دغه ریکارډ هم مات کړ. 

په ټوله کې محمد شهزاد ۱۰۱، رحمت شاه 

ناسوځېدلې   ۶۰ ځدراڼ  الله  نجیب  او   ۶۲

کې  ډګر  په  اچونې  توپ  د  او  وکړې  منډې 

بیا د ایرلنډ لپاره مارک ادیر ۳ او انډي مک 

براين ۲ لوبغاړي وسوځول.

د ۳۰۶ منډو د هدف پوره کولو په هڅه کې 

کې  اورونو   ۴۱.۲ په  لوبډله  ټوله  ايرلنډ  د 

وکړې  يې  منډې   ۱۷۹ یوازې  او  وسوځېدله 

سرت  په  منډو   ۱۲۶ د  ورته  افغانستان  چې 

يې  لوبلړۍ  لوبو  دوه  د  او  ورکړه  ماتې  توپري 

وررسه مساوي کړه.

د ايرلنډ لپاره د توپوهنې په برخه کې پاول 

منډې   ۳۴ ويلسن  ګريي  او   ۵۰ سټرلنګ 

افغان لوبډلې لوبډملرش  وکړې. همدا راز د 

تررسه  اچوونه  توپ  ټولو ښه  تر  ژوند  د خپل 

کړه چې د ایرلنډ شپږ لوبغاړي يې وسوځول. 

نوموړي ۹.۲ اورونه تررسه کړل او ۴۳ منډې 

يې ورکړې چې په بدل کې يې ۶ ويکټې هم 

يو  په  نوموړي  رسه  دې  په  او  کړې،  ترالسه 

پوره  لوبو کې خپلې ۵۰ ويکټې هم  ورځنيو 

کړې.

افغانستان له ایرلنډ سره د دوه سیالیو لوبلړۍ 
مساوي کړه
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د ۲۰۱۹ نړيوال جام څخه مخکې ټولې 

لوبډلې خپلې مترينايت لوبې لري چې 

لوبه  لومړۍ مترينايت  خپله  افغانستان 

د  کې  برېسټول  په  ۲۴مه  په  مۍ  د 

د  چې  کړه  تررسه  وړاندې  پر  پاکستان 

رسه  کولو  په  لوبې  پورې  زړه  په  یادې 

يې پاکستانۍ لوبډله ماته او بريا خپله 

کړه.

د لوبې پچه پاکستان وګټله او په خپله 

يې د توپوهنې پرېکړه وکړه. د پاکستان 

پیل  د  زمان  فخر  او  الحق  امام  لخوا 

حمید  ته  اور  نهم  کړه،  پيل  توپوهنه 

يې  توپ  دریم  خپل  په  او  راغی  حسن 

فخر  واخيسته.  ويکټ  الحق  امام  د 

نبي  محمد  چې  و  لوبغاړی  دويم  زمان 

وسوځاوه او تر دغه مهاله پاکستان ۶۳ 

پورې  منډو  سل  تر  وې.  کړې  منډې 

ويکټې  دوه  نبي  محمد  او  خان  راشد 

افغان اتالنو پاکستانۍ لوبډله ماته کړه خو 
له انګلستانۍ هغې یې ماتې ومنله

شو او له میدان څخه والړ، همدا راز د 

رحمت  ته  ملګرتيا  ځاځي  الله  حرضت 

چټکه  ځاځي  الله  حرضت  راغی،  شاه 

او ۸ څلوريزو  او د ۲ شپږيزو  لوبه وکړه 

منډې   ۴۹ توپونو،   ۲۸ په  يې  مټ  په 

وکړې او خپله ويکټ يې له السه ورکړه.

الله  حشمت  ته  ملګرتیا  شاه  رحمت  د 

دواړو  او  شو  راکوز  ته  ډګر  شهيدي 

ته   ۱۱۹ منډې  افغانستان  د  ګډه  په 

شاه  رحمت  ورپسې  بیا  چې  ورسولې 

هم وسوځېده. سمیع الله شينواري بيا 

له شهيدي رسه په ګډه منډې ۱۶۸ ته 

ورسولې. د شينواري او اصغر افغان له 

ته  سوځېدو وروسته د شهيدي ملګرتيا 

محمد نبي راغی او دواړو په ګډه منډې 

يې  لوبډله  افغان  او  ورسولې  ته   ۲۴۴

بريا ته ورنږدې کړه، خو دغه وخت کې 

محمد نبي هم وسوځېده.

نورې هم ترالسه کړې.

او  اعظم  بابر  لپاره  ويکټې  پنځمې  د 

 ۲۰۳ منډې  پاکستان  د  ملک  شعیب 

محمد  ملګرتيا  دوی  د  خو  ورسولې  ته 

اعظم  بابر  راز  همدا  کړه،  ورختمه  نبي 

د  چې  ووهله  سليزه  لپاره  پاکستان  د 

رحمت  باندې  توپ  په  ځدراڼ  دولت 

شاه کېچ کړ او پويلني ته يې ستون کړ.

ټولو  د  کې  اورونو   ۴۷.۵ په  پاکستان 

منډې   ۲۶۲ رسه  سوځېدو  په  لوبغاړو 

 ۲۶۳ د  يې  ته  لوبډلې  افغان  او  وکړې 

منډو هدف وټاکه.

دولت  او  خان  راشد  درې،  نبي  محمد 

ځدراڼ دوه دوه لوبغاړي وسوځول.

افغان  د  لپاره  کولو  پوره  هدف  ياد  د 

حرضت  او  شهزاد  محمد  خوا  له  اتالنو 

الله ځاځی لومړۍ توپوهنې ته راووتل، 

ټپي  چې  وې  کړې  منډې   ۲۳ شهزاد 

او  نایب  ګلبدین  لوبغاړي  دوه  وروستي 

نجیب الله ځدراڼ و چې خپلې ويکټې 

حشمت  راز  همدا  ورکړې،  السه  له  يې 

ته  بريا  لوبډله  افغان  شهيدي  الله 

ورسوله او ناسوځېدلی پاتې شو.

 ۴۹.۴ په  هدف  ټاکلی  افغانستان 

اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو رسه 

پوره کړ او پاکستان ته يې په زړه پورې 

 ۷۴ شهيدي  الله  حشمت  ورکړه.  ماته 

ناسوځېدلې او حرضت الله ځاځي ۴۹ 

منډې وکړې.

ډلې،  له  اچوونکو  توپ  د  پاکستان  د 

دوه  وسيم  عامد  او  درې  رياض  وهاب 

واخيستې. ويکټې 

ته  پاکستان  ويکټو  درې  په  افغانستان 

وستایله  خلکو  ډېره  چې  ورکړه  ماتې 

جام  نړيوال  له  افغانستان  راز  همدا  او 

ته  لوبډلې  سرتې  يوې  مخکې  پيلېدو 
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وويل  هغه  لري.  شتون  بڼې  بېلې  بېال 

افغان لوبډله به نړيوال جام کې پياوړو 

لوبډلو ته ستونزې رامنځته کړي.

لوبغاړو  افغان  د  نوموړي  راز  همدا 

چې  ويل  وې  او  وستایله  هم  توپوهنه 

ډېره په زړه پورې توپوهنه يې وکړه. 

روانې  د  لوبډلې  افغان  چې  ده  ویلو  د 

مۍ میاشتې په ۲۷مه په اوول لوبغايل 

کې د انګلستان پر وړاندې خپله دویمه 

پایله  په  چې  کړه  تررسه  لوبه  مترینايت 

له  کې  لوبه  دغه  په  انګلستان  کې 

توپیر  په  ویکټو  نهو  د  لوبډلې؛  افغان 

بريا ترالسه کړه.

لوبې  د  کې  پیل  په  سیالۍ  دغې  د 

خو  وګټله،  انګلستان  هم  څه  که  پچه 

توپوهنې  د  ته  افغانستان  یې  لومړی 

بلنه ورکړه.

په  او  کړه  پیل  توپوهنه  افغانستان 

لوبغاړو  ټولو  د  یې  کې  اورونو   ۳۸.۴

ماتې ورکړه.

د لوبې تر بريا وروسته افغان لوبډملرش 

پاکستان  د  چې  وويل  نایب  ګلبدین 

مورال  لوبډلې  د  زموږ  بريا  وړاندې  پر 

لوړ کړ او د يوه پیاوړي هوډ رسه به په 

نړيوال جام کې خپلې لوبې تررسه کړو. 

هغه همدا راز ټول ولس ته د دغه بريا 

افغان  چې  ويل  ویې  او  ورکړه  مبارکي 

ماتې  ته  لوبډلې  پیاوړې  يوې  لوبډلې 

ورکړه. 

د پاکستان پر وړاندې د افغان لوبډلې 

کچه  پراخه  په  هم  کې  هېواد  په  بريا 

وستایل شوه او د کرکټ مينه والو پرې 

ډېره خوشحايل څرګنده کړه. 

لوبډلې پخواين  پاکستانۍ  راز د  همدا 

او د کرکټ مبرص رميز راجا د  لوبغاړي 

افغان  چې  وويل  اړه  په  سيالۍ  دغې 

لري،  اچوونکي  توپ  پياوړې  لوبډله 

درې  اچونې  توپ  سپني  د  رسه  هغوی 

 ۱۶۱ د  ته  انګلستان  رسه  سوځېدو  په 

منډو هدف وټاکه چې د افغان لوبغاړو 

نور  او   ۴۴ زياتې  نبي  محمد  منځه  له 

عيل ځدراڼ ۳۰ منډې وکړې.

لوري،  له  اچوونکو  توپ  انګلستان  د 

درې  یوه  هر  روټ  او جوی  ارچر  جوفرا 

ـ درې لوبغاړي وسوځول.

ورپسې انګلستان خپله پاڼۍ پیل کړه، 

چې يادې لوبډلې په ۱۷،۳ اورونو کې 

شوی  ورکړل  لوري  له  افغانستان  د 

د  يې  ته  افغانستان  او  کړ  پوره  هدف، 

د  چې  ورکړه  ماتې  توپیر  په  ويکټو  نهو 

جیسن  لوري  له  توپوهوونکو  انګلستان 

روی ۸۹ ناسوځېدلې او جوين برييسټو 

یې  لوبډله  خپله  او  وکړې  منډې   ۳۹

بریا ته ورسوله.

په  افغانستان  د  چې  ده  یادولو  د 

استازیتوب یوازې محمد نبي يوه ويکټ 

ترالسه کړه.
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یاد لوبغالی د انګلستان په ُدراهم ښار کې 

 ۱۴۰۰۰ کې  لوبغايل  دغه  په  دی.  جوړ 

زېږدیز کال  په ۱۹۹۵  او  کسان ځايیږي 

کې جوړ شوی دی.

د  ځل  لومړي  په  کې  لوبغايل  دې  په 

۱۹۹۹ زېږدیز کال نړيوال جام هم تررسه 

شوی دی. د لوبډلې له لوري زیاتې منډې 

پاکستان د سکاټلنډ پر وړاندې کړې دي، 

چې ۲۶۱ منډې وې.

د  لوبې  درې  جام  نړيوال   ۲۰۱۹ د 

رسیالنکاـ سویيل افریقا، رسیالنکاـ ویسټ 

ترمنځ هم  نيوزیلنډ  ـ  انګلستان  او  اينډیز 

دلته تررسه کيږي.

د رايورسايډ دراهم )THE RIVERSIDE DURHAM ( لوبغالی

د نړيوال جام سيالۍ ـ د انګلستان او وېلز 

لوبغايل

د ۲۰۱۹ زېږدیز کال نړيوال جام سيالۍ 

د  کسانو  زره   ۱۷ د  چې  لوبغالی  دغه 

ناستې ځای لري، په ۱۸۴۱ زېږدیز کال 

NOT- نوټېنګهم  په  انګلستان  د  )کې 

TINGHAM( ښار کې جوړ شوی دی.

په  کې  لوبغايل  کرکټ  تاريخي  دغه  په 

کې  کال  زیږدیز   ۱۹۷۴ په  ځل  لومړي 

لومړنۍ نړيواله لوبه تررسه شوه. دغه راز د 

۱۹۷۵، ۱۹۷۹، ۱۹۸۳ او ۱۹۹۹ نړيوالو 

درې  په  پلوه  له  لوبغالو  کرکټ  د  چې 

غوره هېوادونو کې شمېرل کېږي. د دې 

چې   دي  دا  ارزښتونه  ځانګړي  لوبغالو 

د مۍ میاشتې په ۳۰ مه نېټه، د انګلستان 

او وېلز په یوولسو ښکليو لوبغالو کې تررسه 

کېږي چې د افغانستان په ګډون پکې د 

جامونو ځينې لوبې هم په یاد لوبغايل کې 

تررسه شوې دي. د ۲۰۱۹ زېږدیز کال د 

او  انګلستان  د  چې  لوبې   ۵ جام  نړيوال 

ده،  پکې شامله  لوبه هم  پاکستان مهمه 

په یاد لوبغايل کې تررسه يش. 

په دې لوبغايل کې د یو ورځنیو لوبو لوړ 

لوري  له  انګلستان  د  هم   )۴۸۱( هدف 

اسټراليا ته ورکړل شوی و او تر دې وړاندې 

الهم په کالسيکه بڼه پاتې دي او د لوبو 

ليدو رسبېره خلک د یادو لوبغالو لیدلو ته 

هم ورځي.

نړۍ لس غوره لوبډلې برخه لري.

د  کچه  په  نړۍ  د  انګلنډ  یا  انګلستان 

لري  ځای  کې  کتار  په  هېوادونو  هغو 

په ۲۰۱۶ زېږدیز کال کې هم انګلستان 

وړاندې  پر  پاکستان  د  لوبغايل  دې  په 

۴۴۴ زیاتې منډې جوړې کړې وې.

په دې لوبغايل کې د ۲۰۱۹ کال نړيوال 

انډیزـ  ویسټ  لوبډلې:  لوبه کوونکې  جام 

پاکستان، انګلستان ـ پاکستان، اسټراليا 

او  نیوزلينډ  ـ  اينډیز، هندوستان  ـ ویسټ 

اسټراليا ـ بنګله دیش دي.

په دې ليکنه کې د دې لوبغالو د څرنګوايل 

او تاريخي مخينو په تړاو معلومات ځای پر 

ځای شوي دي.

د انګلستان او وېلز لوبغالي
د نړيــــــوال جــــــام سيـــالـــــــــۍ

ټرېنټ برايج )TRENT BRIDGE ( کرکټ لوبغالی
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د انګلستان یو بل په زړه پوري او ښکلی ښار 

کې جوړ لوبغالی دی چې په ۱۸۹۰ زیږدیز 

کال کې جوړ شوی دی او ۱۸۳۵۰ کسان 

افغانستان د دوه مهمو  او د  پکې ځاييږي 

څلور  جام  نړيوال  د  دلته  به  ترڅنګ  لوبو 

لوبې تررسه يش. د ۱۹۷۵، ۱۹۷۹، ۱۹۸۳ 

او ۱۹۹۹ کلونو نړيوال جامونه هم په دې 

افغانستان  دي.  شوي  تررسه  کې  لوبغايل 

به په دې لوبغايل کې خپلې دوه لوبې له 

پاکستان او ویسټ اينډیز رسه تررسه کړي او 

دغه راز د انګلستانـ  رسیالنکا او رسیالنکاـ 

هندوستان لوبې هم دلته تررسه کېږي.

)  HEADINGLEY( هيډينګلي 

ښکلی  دغه  پروت  کې  ښار  په  لندن  د 

لوبغالی ۱۸۴۵م کال کې جوړ شوی دی 

او د ۲۵۰۰۰ کسانو د ناستې ځای لري. 

لوبې  مهمې  پنځه  جام  نړيوال  د  ځل  دا 

د  چې  کېږي  تررسه  کې  لوبغايل  دې  په 

انګلستان او سویيل افريقا مهمه لوبه هم 

پکې شامله ده.

د  ځل  لومړي  په  کې  لوبغايل  یاد  په 

 ۱۸۸۰ په  ترمنځ  اسټراليا  او  انګلستان 

د  او  شوې  تررسه  لوبه  ټېسټ  کې  کال 

دلته  هم  توب  کوربه  لوبو  ټېسټ   ۱۰۰

شوی دی. په اوول کې د ۱۹۷۵، ۱۹۷۹، 

۱۹۸۳ او ۱۹۹۹ کلونو نړيوال جامونه هم 

په  کال  د ۱۹۹۹  دلته  تررسه شوي دي. 

توپ  سوکه  پاکستان  د  کې  جام  نړيوال 

پر  زمبابوې  د  مشتاق  ثقلین  اچونکي 

وړاندې هيټريک کړی و.

) THE OVAL( د اوول

ښار  تاريخي  په  انګلستان  د  لوبغالی  دغه 

نيمه  یوې،  د  دی.  شوی  جوړ  کې  مانچيسرت 

پایلوبې په ګډون د روان کال د نړيوال جام شپږ 

افغانستان  او  انګلستان  د  لوبې چې  راتلونکې 

لوبه هم په کې شامله ده؛ دلته تررسه کېږي.

یاد لوبغالی په ۱۸۵۷ م کال جوړ شوی دی او 

د ۲۴۶۰۰ تنو د ناستې ځای لري.

 ،۱۹۷۹  ،۱۹۷۵ د  هم  کې  لوبغايل  دې  په 

تررسه  جامونه  نړيوال  کلونو   ۱۹۹۹ او   ۱۹۸۳

ترمنځ  هندوستان  او  پاکستان  د  دي.  شوي 

شوې.  کې  لوبغايل  دې  په  لوبې  ډېری 

د  ځلې  دوه  کې  لوبغايل  دې  په  انګلستان 

نړيوال جام دوه، نیمه پایلوبې تررسه کړې دي. 

کال  زیږدیز   ۱۹۸۴ په  کې  لوبغايل  دغه  په 

ټېسټ لوبه تررسه شوې وه چې دویم لوبغالی 

دی.

پاکستان،  ـ  هندوستان  د  دلته  به  ځل  دا 

انګلستانـ  افغانستان، ویسټ اينډیزـ نیوزیلنډ، 

سویيل  اسټرالياـ  او  هندوستان  اينډیزـ  ویسټ 

افریقا ترمنځ لوبې تررسه يش.

)OLD TRAFFORD( اوولډ ټرافورډ

نوم  په  کور  د  کرکټ  د  کې  نړۍ  په  الرډز 

حیثیت لري او په نړۍ کې دا ډول ښکيل 

دغه  دي.  شوي  جوړ  کم  ډير  لوبغايل 

کال  زېږدیز   ۱۸۱۴ په  لوبغالی  ښایسته 

کې جوړ شوی دی، دا ځل به د نړيوال جام 

پنځه لوبې پکې تررسه کېږي او د ۲۸۵۰۰ 

کسانو د ناستې ځای لري. په دې تاريخي 

او  لوبغايل کې د ۱۹۷۵، ۱۹۷۹، ۱۹۸۳ 

هم  پایلوبې  جامونو  نړيوالو  کلونو   ۱۹۹۹

کال  زیږدیز   ۲۰۱۹ د  او  دي  شوې  تررسه 

همدې  په  هم  به  پایلوبه  جام  نړيوال  د 

لوبغايل کې وي.

سږ کال به د نیوزیلنډ ـ اسټراليا، پاکستان 

ـ بنګله دېش، پاکستان ـ سویيل افریقا او 

انګلستان ـ اسټراليا لوبې دلته تررسه يش.

)LORD'S( الرډز
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د برمنګهم ښار ښکلی او پخوانی لوبغالی 

دی چې په ۱۹۸۶ زېږدیز کال کې جوړ 

شوی، دلته ۲۴۵۰۰ تنه ځاييږي. دلته د 

۱۹۷۵، ۱۹۷۹، ۱۹۸۳ او ۱۹۹۹ کلونو 

نړيوال جامونه او نیمه پایلوبې هم تررسه 

الرا  برين  اينډیز  ویسټ  د  دي.  شوې 

کالس  فرسټ  د  کې  لوبغايل  همدې  په 

سياليو تاريخي پاڼۍ )۵۰۱ ناسوځيدلې 

منډې( هم تررسه کړې ده. دا ځل به د 

انګلستان او هندوستان د لوبې په ګډون 

ـ  نيوزیلنډ  افریقا،  سویيل  نیوزیلنډـ  د 

هندوستان  ـ  دیش  بنګله  او  پاکستان 

ترمنځ هم لوبې دلته تررسه يش.

)E D G B A S T O N ( بيسټن يډ ا

) HAMPSHIRE BOWL( همپيشير بوول

په دې لوبغايل کې د ۱۹۸۳ او ۱۹۹۹ کلونو 

نړيوال جامونو لوبې هم تررسه شوې دي. دلته 

د هندوستان او رسیالنکا ترمنځ د زیاتو منډو 

)۳۷۳( لوبه هم تررسه شوې ده. دغه لوبغالی 

نړيوال  د  ځل  لومړي  په  لوبغالی  دغه 

لري  غاړه  پر  توب  کوربه  سياليو  جام 

هم  لوبې  مهمې  دوه  افغانستان  د  چې 

په  لوبغالی  دغه  کېږي.  تررسه  دلته 

دی  شوی  جوړ  کې  کال  زېږدیز   ۲۰۰۱

او د ۱۷۰۰۰ کسانو د ناستې لپاره پکې 

ځايونه جوړ شوي دي.

درې  د  کرکټ  د  کې  لوبغايل  دې  په 

تررسه  لوبې  نړيوالې  جوړښتونو  واړه 

پکې  افغانستان  به  ځل  دا  او  دي  شوې 

لوبې  رسه  دیش  بنګله  او  هندوستان  له 

اینډیز،  ویسټ  ـ  انګلستان  او  وکړي 

سویيل  او  اينډیز  ویسټ  افریقاـ  سویيل 

بختونه  دلته  هم  هغه  هندوستان  افریقاـ 

وازمايي.

په ۱۸۸۲ زېږدیز کال کې جوړ شوی دی او 

۸۰۰۰ کسانو د ناستې ظرفیت لري. دا ځل د 

افغانستان او نيوزیلنډ د مهمې لوبې ترڅنګ 

د اسټراليا ـ پاکستان او ویسټ اينډیزـ بنګله 

دېش ترمنځ لوبې هم دلته تررسه کېږي.

) COUNTY GROUND TAUNTON( کاونټي ګرونډ ټاونټن
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)C A R D I F F  WA L E S  S TA D I U M ( م  يو سټډ يلز  و يف  ډ ر کا

ښار  کارډیف  په  وېلز  د  چې  لوبغالی  دغه 

کې په ۱۸۵۴ زیږدیز کال کې جوړ شوی، 

د ۱۵۲۰۰ تنو د ناستې ځای لري او دا ځل 

د افغانستان ـ رسیالنکا او سویيل افریقا د 

لوبو په ګډون پکې څلور لوبې تررسه کيږي.

نړيوال  کال  د ۱۹۹۹  لوبغايل کې  په دې 

جام او د چمپني ټرافۍ د دوو پړاوونو مهمې 

یاد لوبغايل  لوبې هم تررسه شوې دي. په 

د  پایلوبه  نیمه  ټرافۍ  چمپني  تیر  د  کې 

تررسه  هم  ترمنځ  انګلستان   او  پاکستان 

شوې چې پاکستان ګټلې وه. 

دا ځل به د نیوزیلنډ ـ رسیالنکا، افغانستان 

او  دېش  بنګله  ـ  انګلستان  رسیالنکا،  ـ 

سویيل افریقا ـ افغانستان لوبې دلته تررسه 

يش.

په  لوبغالی  دغه  په ښار کې  بریسټول  د 

۱۸۸۹ زیږدیز کال کې جوړ شوی دی او 

یاد لوبغالی بیا د ۱۱۰۰۰ نندارچیانو د 

ناستې وړتیا لري.

لوبو  د  اسټراليا  او  افغانستان  د  ځل  دا 

رسیالنکا  ـ  پاکستان  د  پکې  ګډون  په 

لوبې  ترمنځ   رسیالنکا  ـ  دېش  بنګله  او 

کلونو   ۱۹۹۹ او   ۱۹۸۳ د  کېږي.  تررسه 

یاد  په  هم  لوبې  ځينې  جامونو  نړيوال 

لوبغايل کې تر رسه شوې وې.

)BRISTOL COUNTY GROUND( بريسټول کاونټي ګرونډ
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آوره  شش  مسابقه  یک  جریان  در  امروز 

)قرن  عنوان  تحت  ملی  بازیکنان  میان 

روز  از ۱۰۰مین سالگرد  ملت(،  عظمت 

به  تجلیل  افغانستان  استقالل  اسرتداد 

و  بازیکنان ملی  به شمول  آمد که  عمل 

عمومی  رییس  بورد،  کریکت  مسوولین 

اسالمی  جمهوری  ریاست  امور  اداره 

حضور  برنامه  این  در  نیز  افغانستان 

داشت. 

عبدالولی امین رییس رسپرست کریکت 

به  امروز طی مراسم که  افغانستان  بورد 

کریکت- ملی  استدیوم  در  مورد  همین 

خود  سخرنانی  در  شدند،  برگزار  کابل 

رییس  غنی  ارشف  محمد  جاللتآمب  از 

که  آورد  عمل  به  تشکر  کشور  جمهور 

روز  سالگرد  صدمین  تجلیل  برنامه 

اداره  از  را  کشور  استقالل  اسرتداد 

کریکت بورد آغاز کرد.

برعالوه  پروسه  این  افزود،  امین  محرتم 

کابل در والیات کشور نیز به راه انداخته 

مصادف  که  اسد  ماه  ۲۸هم  و  میشود 

کشور؛  استقالل  اسرتداد  روز  به  است 

روز  در همین  نیز  تجارتی شپگیزه  لیگ 

جشن  روز  آن  در  و  شد  خواهد  افتتاح 

باشکوه را در نظر داریم.

قتالی  عبدالوحید  محرتم  همچنان 

ریاست  امور  اداره  عمومی  رییس 

جمهوری اسالمی افغانستان که رهربی 

استقالل  اسرتداد  روز  از  تجلیل  برنامه 

کشور را به عهده دارد، طی سخنان اش 

بزرگ کشور  افتخار  را  ملی کریکت  تیم 

افزود: ))به اساس حکم رییس  خوانده، 

جمهور افغانستان، هر اداره مکلف است 

تا از روز اسرتداد استقالل افغانستان که 

مانده، تجلیل  باقی  روز  به آن ۹۱  هنوز 

به عمل آورد. و همچنان باید بگویم که 

در  را  افغانستان  بیرق  کریکت  ملی  تیم 

رستارس جهان به اهتزاز درآورده و این بار 

میخواهیم به تیم ملی در این برنامه زیاد 

سهم بدهیم.((

تنها  نه  مراسم  این  گفت،  همچنان  وی 

در کابل، بل در والیات دیگری کشور نیز 

تجلیل خواهد شد،  باشکوه  مراسم  طی 

از اداره کریکت بورد افغانستان تشکری 

مراسم  امروزی  برنامه  برای  که  میکنم 

خاص ترتیب کرده بودند.

 ۲۸ تاریخ  گرچه  است،  یادآوری  قابل 

روز اسرتداد  به  ماه اسد، مصادف است 

روز  این  رسیدن  تا  اما  کشور،  استقالل 

جمهور  رییس  حکم  اساس  به  بزرگ، 

تا  اداره کشور مکلف گردیده،  کشور هر 

مربوطه  اداره  منایندگی  به  برنامه  یک 

خویش ترتیب مناید که به همین اساس 

اداره کریکت بورد نیز یک مسابقه شش 

آوره را روی دست گرفته بود.

استقالل طی مسابقه کريکت تجليل شدجشن صدمين ســالگــرد روز استــرداد
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په  تیاریو  او  چمتووايل  د  لپاره  جام  نړيوال  د 

وروستی مترينايت  لپاره  اتالنو  افغان  د  لړ کې 

ښار  پوچیفسټروم  په  افريقا  سوييل  د  کمپ 

کال  زېږدیز   ۲۰۱۹ روان  د  چې  شو  جوړ  کې 

د اپریل له میاشتې یې د مۍ تر لومړیو پورې 

له  کې  کمپ  مترينايت  دغه  په  او  وموند  دوام 

په  جوړښت  فزيکي  یا  فټنس  د  څخه  لوبغاړو 

برخه کې ازموينه واخيستل شوه.

 ۲۳ کوم  چې  لپاره  کمپ  مترينايت  دغه  د 

لوبغاړي غوره شوي وو، محمد شهزاد، نور عيل 

غني،  عثامن  ځاځی،  الله  حرضت  ځدراڼ، 

رحمت  شهيدي،  الله  حشمت  افغان،  اصغر 

دروېش  نایب،  ګلبدین  ځدراڼ،  نجیب  شاه، 

رسويل، شفیق الله شفق، دولت ځدراڼ، افتاب 

عامل، شاپور ځدراڼ، حميد حسن، کريم جنت، 

قیس احمد، رشف الدین ارشف، سيد شېرزاد 

او سميع الله شينواری دي، چې په دغه کمپ 

نبي،  محمد  راز  همدا  او  واخيسته  برخه  کې 

ايل  پي  ایي  په  الرحمن  مجیب  او  خان  راشد 

لوبو کې بوخت وو.

د دغه کمپ موخه دا وه چې د ۲۰۱۹ نړيوال 

تررسه  مترينات  وروستي  لوبغاړو  د  لپاره  جام 

او له دوی څخه يوه غوره لوبډله انتخاب يش، 

غوره  ولس  افغان  د  کې  جام  نړيوال  په  ترڅو 

استازیتوب وکړي او ښه وځلېږي.

د غوراوي کمېټې د مرش دولت خان احمدزي 

غوره  کې  لوبډله  کسيزه   ۲۳ دغه  په  وينا،  په 

لوبغاړي په پام کې نيول شوي او بيا به له دغه 

۲۳ غوره لوبغاړو څخه د نړيوال جام لپاره غوره 

لوبډله انتخابوي.

کې  کمپ  مترينايت  دغه  په  افريقا  سوييل  د 

شپږ مترينايت لوبې هم په پام کې نیول شوې 

وې، چې ډېری یې افغان لوبغاړو وګټلې او دوه 

یې د باران ورښت له امله لغوه شوې. 

هر  د  کې  کمپ  مترينايت  دغه  په  چې  کله 

لوبغاړي فټنس، پرفارمنس او کړنې وکتل شوې 

پايله کې يې د غوراوي کمېټې له لوري  نو په 

لپاره  جام  نړيوال  د  لوبډله  غوره  کسيزه   ۱۵

انتخاب شوه چې د ۱۵ لوبغاړو رسبېره درې نور 

نیول  کې  ډله  په  لوبغاړو  احتیاطي  د  لوبغاړي 

شوي.

د یادولو ده چې افغان لوبډله به د روان زېږدیز 

کال د جون میاشتې په لومړۍ نېټه د نړیوالو 

وړاندې  پر  لوبډلې  اسټرالیا  د  کې  لړ  په  لوبو 

لوبه وکړي او دغه راز به له اتو نورو نړیوالو لوبو 

رسه هم مخامخ يش.

د سويلي افريقا
پوچيفسټروم ښار کې د 

افغان اتالنو تمريناتي کمپ
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رییس  خان  اسدالله  محرتم 

بورد  کریکت  اجراییه 

نشستهای  طی  افغانستان 

کریکت  مسوولین  با  مختلف 

برتر  لیگ  و  هندوستان  بورد 

این کشور دیدار کرد. در این 

در  جانب  دو  هر  نشستها 

مورد فراهم منودن تسهیالت 

کریکت  عرصه  در  بیشرت 

گفتگو  و  بحث  افغانستان، 

کردند.

بعد  خان  اسدالله  محرتم 

جوهری  راهول  با  دیدار  از 

بورد  کریکت  اجراییه  رییس 

و سبا کریم مدیر  هندوستان 

عملیاتی  بخش  عمومی 

این کشور، در عرصه  کریکت 

افغانستان،  کریکت  پیرشفت 

آنها  با  را  خویش  پيشنهادات 

رشیک ساختند.

موصوف از جانب هندوستان، 

ساخنت  مساعد  بخشهای  در 

کریکت  معیاری  استدیوم 

در  افغان  بازیکنان  برای 

برتر  لیگ  برگزاری  لکهنو، 

و  هندوستان  در  افغانستان 

کار  ی  زمینه  ساخنت  مساعد 

تریرنان  مربیان،  برای  عملی 

افغان؛ خواستار  و پیچ سازان 

تسهیالت بیشرت شد.

یک  در  خان  اسدالله  محرتم 

نشست دیگر با راجیف ُشکال 

رییس آی پی ال یا لیگ برتر 

هندوستان نیز دیدار کرد و از 

مسابقات  در  تا  خواست  وی 

به  هندوستان  برتر  لیگ 

بیشرت  زمینه  افغان  بازیکنان 

در  همچنان  و  سازد  مساعد 

در  که  متریناتی  کمپهای 

لیگ  این  مسابقات  هنگام 

برتر اجرا میشود؛ توجه خاص 

مناید.

مسوولین  مقابل  ÷÷÷در 

و  هندوستان  بورد  کریکت 

تعهد  کشور  این  برتر  لیگ 

های  عرصه  در  که  سپردند، 

بورد  کریکت  با  شده  یادآور 

خواهند  همکاری  افغانستان 

کریکت  در  بخاطریکه  کرد، 

زیاد  استعدادهای  افغانستان 

در  افغانستان  و  دارند  وجود 

آینده  یک  کریکت  عرصه 

خوبرت خواهد داشت.

رييس اجراييه کريکت بورد افغانستان با همتای 
هندی خود ديدار کرد
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د برشي رسچینو څانګه:

په  لکه څرنګه مو چې د جنوري میاشتې 

ګڼه کې د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو 

بازارموندنې د څانګې په تړاو معلومات  او 

رشیک کړي وو، دا ځل راځو د یادې ادارې 

د برشي رسچینو یا )HR( په اړوند دررسه 

معلومات رشیکوو، هیله ده چې ستاسو د 

له  څانګې  یادې  د  او  وګرځي  وړ  خوښې 

ټولو فعالیتونو خرب شئ.

د افغانستان کرکټ بورډ دغه څانګه هم د 

نورو څانګو په څېر بوخته څانګه ده چې د 

دغې ادارې ټولې اړوند چارې په ښه توګه 

پر مخ وړي. په دغه څانګه کې د څانګې 

د مرش په ګډون پنځه کسان په کار بوخت 

او  مدیر  د  یې  ضیاء  ضیاءالحق  چې  دي 

محب الله اساس، ضیاءالرحمن عارض او 

کارکوونکو  د  وررسه  ستانکزی  الله  سمیع 

د  چې  لري  غاړه  پر  مسوولیتونه  توګه  په 

هغوی ترڅنګ یوه کار زده کړې هم وررسه 

کار کوي.

ورځنۍ  او  فعالیتونه  څانګې  یادې  د 

چارې:

يش  ډاګه  په  ته  لوستونکو  باید  لومړی   

کارونه  کوم   )HR( رسچینې  برشي  چې 

په  کلونو  تېرو  د  هم  څه  که  وړي؟  پرمخ 

پرتله د HR په درجه بندۍ کې خورا توپیر 

راغلی، له دې وړاندې به یاده څانګه کې 

او  غیرحارضۍ  حارضۍ،  پر  کارمندانو  د 

او  کېده  مترکز  ډېر  ورکړې  پر  معاشونو  د 

مخ  پر  یې  به  چارې  ورځنۍ  نورې  ځینې 

و،  محدود  ډېر  يې  به  کارونه  یعنې  وړلې، 

په  پخوا  د  کې  څانګه  دغه  په  اوس  خو 

پرتله ډېر مثبت بدلونونه رامنځته شوي او 

د برشي رسچینو څانګه کې اوس اداره د 

ډېرو السته راوړنو شاهده ده.

 دغه څانګه اوس د نورو اړوند ورځنیو چارو 

رسبېره پر دې بوخته ده، څو د کارمندانو 

رسه  موخو  او  اهدافو  له  ادارې  د  اهداف 

وتړي او وکولی يش چې په ښه توګه او کم 

وخت کې د ادارې  اهداف  ترالسه کړي. 

رسچینو  برشي  د  چې  يش  وویل  باید 

او  طبیب  یوه  د  کې  اداره  یوه  په  څانګه 

لکه  وړي  پرمخ  مسوولیت  څېر  په  ډاکټر 

څنګه چې یو انسان ته ناروغي پیدا کېږي 

او طبیب یې درملنه کوي، دغه راز په یوې 

اداره کې هم ځینې ستونزې راوالړیږي نو 

دغه څانګه بیا د مرشتابه په مشوره راوالړو 

شوو ستونزو ته د حل الرې ګوري.

په یاده څانګه کې رامنځته شوي مثبت 

بدلونونه: 

په  وینا،  په  مدیر  د  رسچینو  برشي  د 

په دغه څانګه کې  یوه کال کې  وروستي 

چې  شوي  رامنځته  بدلونونه  مثبت  ډېر 

پیاوړتيا په موخه الندې ځینو نورو برخو کې 

هم پرمختګونه شوي چې په لنډه توګه یې 

نومونه اخلو: 

معلومايت  مدیریت  د  رسچینو  برشي  د 

)HRMIS( سیستم یا

 )Policy(   پالیسۍ

 Forms and( فارمټونه  او  بڼې  اصولو  د 

 )Formts

)Manuals(  د الرښود کتابونه یا کتابچې

)Structure( او اداري جوړښتونه

محدودیتونو  د  لپاره  کارمندانو  ادارې  د 

ټاکل: 

دغه څانګه همېشه هڅه کوي چې په اداره 

کې د ټولو کارکوونکو ترمنځ توازن وسايت. 

دغه راز هغه کارمندان چې په خپل مسلک 

کې پرمختليل او تجربه لرونکي دي، د غوره 

او مثبت بدلونونو له امله د هغوی معاشونه 

شوي،  لوړ  بنسټ  پر  ارزونې  کلنۍ  د  هم 

او دغه راز هغه کارکوونکي چې د زده کړو 

کچه یې ټیټه وه یعنې کم تجربه و؛ د هغوی 

معاشونه د خپلو کاري تجربو په معیار ټاکل 

شوي.  

دغه راز د کارکوونکو له حقونو د دفاع لپاره 

هم یادې څانګې همېشه ګامونه پورته کړي. 

کارمندانو  ټولو  د  همدارنګه  څانګه  دغه 

او  ګوري  سرتګه  درنه  په  هم  ته  شکایتونو 

په  راوالړېدو  ستونزې  او  ناندرۍ  کومې  د 

پالیيس  صورت کې د شکایتونو کمیسیون 

کارکوونکی  یې  بنسټ  پر  عميل کوي چې 

کسیزه  څو  کوي،  مراجعه  ته  څانګې  یادې 

کمېټه ورته ټاکل کېږي او په پایله کې یې 

شته ستونزې له مرشتابه رسه رشیکیږي او 

مجازات  او  مکافات  او  الره  حل  د  ورته  بیا 

ټاکل کېږي.

کاري اصول:

 که کله هم یو شخص په اداره کې په دنده 

ګومارل کېږي، نو د ازادې سیالۍ له مخې 

ته  یاد کس  بڼه  په  قرارداد  د  کېږي.  ټاکل 

او  کېږي  کېښودل  ته  مخې  اصول  خپل 

پرته  اکراه  کومې  له  او  مهال  پر  خوښې  د 

د  کس  نوي  د  اوهمدارنګه  السلیکوي  یې 

چې  کول  وړاندې  پروګرام  لپاره  پوهاوي 

پکې د ادارې او کارمند دواړو لوریو حقونه 

کار  باید  کارمند  یعنې  وي،  مشخص شوي 

په صادقانه ډول تررسه کړي او باید په خپل 

ورکړل  او  واويس  حارض  وخت  شوي  ټاکل 

کې  پام  په  او  مراعات  ټول  قوانین  شوي 

ونیيس.

ځینې نور ورځني فعالیتونه:

مامورینو  د  کې  پیل  په  ورځې  د  الف- 

کوم  تعقیبول،  غیرحارضي  او  حارضي 

وي  نه  یا  وي،  راغيل  ناوخته  چې  کسان 

راغيل نو د اړوند څانګو له مدیرانو رسه یې 

حالت رشیکیږي.

ب- د میاشتنیو معاشونو لېږل او له ۱۵مې 

تررسه  چارو  اړوند  ورته  د  بیا  وروسته  نېټې 

کول.

ج- دغه راز د افغانستان کرکټ بورډ د نورو 

څانګو شته چارې او ستونزې چې په برشي 

رسچینو پورې اړوند وي، د هغوی حل کول 

او کارونه پر مخ وړل.

ډول  الندې  په  دررسه  یې  بېلګې  ځينې 

رشیکوو:

د  ادارې  د  مخې  له  اصولو  نړیوالو  د   -۱

کارکوونکو ارزونه کول.

۲- د ادارې د ټولو کارکوونکو د فایلونو یا 

احوال دوسیو تنظیم او انسجام

۳- د اصولو له مخې د ادارې په چاپېریال 

کې د مثبت بدلونونو رامنځته کول.

۴- د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د تکړه 

کارکوونکو د ال هڅونې په موخه د هڅونې 

او تشویق پروګرامونه او برنامې تررسه کول 

ورکول  هم  مکافات  ورته  کې  ترڅ  په  چې 

کېږي.

د  په ګډون  ورځې  د ځانګړې  د ښځو   -۵

ځینو ميل او ځانګړو ورځو منانځنه او ورته 

ځانګړي مراسم په پام کې نیول.

کارکوونکي  څانګې  یادې  د  راز  دغه   -۶

ټول  څانګې  د  چې  دي  بوخت  دې  پر 

فعالیتونه له نړیوالو معیارونو رسه برابر جوړ 

کړي.

۷- د نړیوالو او افغانستان د کار قانون او 

له  کارمندانو  د  ادارې  د  بنسټ  پر  اصولو 

رامنځته  ستونزو  د  او  کول  دفاع  حقونو 

مرشتابه  له  ادارې  د  کې  صورت  په  کېدو 

رسه له مشورې وروسته د حل الرې چارې 

رامنځته کول.

۸- دغه راز د ادارې د کاري سیستم د ال 

د- داسې نور ډېری ورځني کارونه وي چې 

یې  دغه څانګه  او  وي  اړوند  پورې  په دوی 

پر مخ وړي.

د کارکوونکو د رخصتۍ پالیيس:

د رخصتیو پالیيس مو د افغانستان په قانون 

کال  په  مامور  یو  یعنې  ده  پالیيس  والړه 

چې  لري  حق  پورې  ورځو  پنځوسو  تر  کې 

رخصتي ترالسه کړي. په دغو ۵۰ ورځو کې 

ده،  رخصتي  کلنۍ  یا  تفریحي  ورځې  شل 

شل ورځې هم د ناروغۍ ده او لس ورځې 

کارکوونکي  چې  ده  رخصتي  بېړنۍ  بیا 

وررسه مخ کېږي.

لپاره  لوړونې  ظرفیت  د  کارکوونکو  د 

تصمیم نیونه او ورکشاپونه تررسه کول:

د ۲۰۱۹ کال لپاره د یادې څانګې له لوري 

ورکشاپونه  کورين  او  بهرين   ۱۳ روزنې  د 

په پام کې نیول شوي چې له منځه یې ۵ 

دي  ورکشاپونه  روزنیز  بهرين   ۳ او  داخيل 

او  ويش  اجرأت  اړه  په  یې  به  ژر  ډېر  چې 

ترڅنګ یې شل کارکوونکو ته هم د انګریزي 

ژيب زده کړو لپاره ټولګي چمتو شوي دي او 

له نېکه مرغه کارکوونکو ترې ډېره ښه ګټه 

پورته کړې ده.

د دې ترڅنګ داسې نور ډېر فعالیتونه دي 

چې د کارمندانو لپاره د غوره اسانتیاو او د 

دوی د حقونو لپاره د دغې څانګې له لوري 

په پام کې نیول شوي دي او د افغانستان 

لومړیتوب  ته  کار  دې  همېشه  بورډ  کرکټ 

ورکوي، څو ټول کارکوونکي په ارامه او یوه 

غوره فضا کې خپل کارونه مخ ته یويس او د 

افغانستان او ادارې لپاره غوره چارې تررسه 

کړي.

به  کې  ګڼه  راتلونکې  په  چې  ده  یادولو  د 

د  ادارې  بورډ  کرکټ  افغانستان  د  دررسه 

بلې څانګې فعالیتونه او چارې رشیکې کړو.

د کرکټ بورډ د څانګو پېژندنه

Afghan Cricket Afghan Cricket31 30



افغانستان  د  شاه  رحمت  کلن   ۲۵

یو له تجربه کارو لوبغاړو څخه دی، 

توپوهونکی  السی  ښي  نوموړی 

اچونکی  توپ  بريک  ليګ  او  دی 

ميل  د  افغانستان  د  تازه  چې  دی 

لوبډلې د ټېسټ لوبو لوبډملرش هم 

ایرلنډ  د  نوموړی  دی.  شوی  ټاکل 

لوبه  ټېسټ  يوازينۍ  په  وړاندې  پر 

او ۱۷۴ منډې  کې ډېر ښه وځلېد 

يې وکړې چې د لوبې غوره لوبغاړی 

هم ونومول شو. هغه په لومړۍ پاڼۍ 

کې د سليزې څخه يوازې ۲ منډې 

مخکې په ۹۸ منډو وسوځېد.

يو  په  وړاندې  پر  ایرلېنډ  د  نوموړي 

ورځنيو سياليو کې هم ۲۶۲ منډې 

وکړې چې په يوه لوبه کې يې زياتې 

۱۰۸ ناسوځېدلې منډې وکړې.

رحمت شاه تر دې مهاله پورې ۶۱ 

يو ورځنۍ لوبې تررسه کړې دي چې 

د ۳۶.۳۸ اوسط په درلودلو رسه يې 

لوبه  يوه  په  او  کړې  منډې   ۲۰۰۱

کې يې بيا زياتې ۱۱۴ منډې کړې 

سليزې   ۴ او  پنځوسيزې   ۱۴ دي. 

يې تر دې مهاله پورې وهلې دي.

خربه  يې  اړه  په  اچونې  توپ  د  که 

ورځنيو  يو   ۶۱ په  نوموړي  نو  ويش 

کړي  تررسه  توپونه   ۴۴۶ کې  لوبو 

چې ۴۳۵ منډې يې ورکړي او همدا 

يې سوځويل دي.  لوبغاړي  راز ۱۳ 

په يوه لوبه کې يې بیا ۵ لوبغاړي هم 

سوځويل دي. 

کاره  تجربه  يو  چې  شاه  رحمت 

د  افغانستان  د  دی  توپوهونکی 

او  ده  پیاوړې  پرې  برخه  توپوهنې 

هيله کېدای يش چې د روان کال 

په نړيوال جام کې به ښه ولوبيږي او 

د افغانستان لپاره به سرتې برياوې 

راوړي.

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

شاه رحمت 
...د تېر په دوام
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و  شا  تېرو  له  چې  افغان  اصغر  کلن   ۳۱

خوا څلور کلونو راهيسې د افغانستان ميل 

لوبډلې د درې واړه فارمټونو لوبډملرش و، 

تازه له لوبډملرشۍ لريې او پر ځای يې د 

يو ورځنيو لوبو لوبډملرش ګلبدین نایب، د 

شل اوريزو لپاره راشد خان او د ټېسټ لوبو 

لوبډملرش رحمت شاه وټاکل شول.

نوموړی ښي السی توپوهونکی دی او تل 

په مډل ارډر کې توپوهنې ته راوځي.

بشپړ  د  کې  ۲۰۱۴م  په  افغان  اصغر 

پر  دېش  بنګله  لوبډلې  لرونکې  غړيتوب 

لوبه  منډو ښه  ناسوځېدلو  د ۹۰  وړاندې 

بشپړ  ځل  لومړي  په  افغانستان  او  وکړه 

ورکړه.  ماته  ته  لوبډلې  لرونکې  غړيتوب 

همدا راز نوموړی چې کله د ميل لوبډلې 

لوبډملرش و نو د افغانستان لوبډلې ښې 

د  افغانستان  او  درلودې  راوړنې  السته 

افغان  اصغر  د  هم  دريځ  غړيتوب  بشپړ 

په لوبډملرشۍ کې ترالسه کړ. همدا راز 

نوموړی هغه مهال هم د افغانستان ميل 

لوبډلې لوبډملرش و، کله چې افغانستان 

خپله لومړۍ ټېسټ لوبه د هند پر وړاندې 

خپله  په  افغانستان  چې  کله  بيا  او  وکړه 

دویمه ټېسټ لوبه کې د ايرلنډ پر وړاندې 

تاريخي بريا ترالسه کړه.

د افغانستان په کوربه توب په هند کې د 

ډېرو  په  لوبلړۍ  ورځنۍ  يو  د  رسه  ایرلنډ 

عمومي  افغان  اصغر  کې  کوونکو  منډو 

چې  و  توپوهونکی  افغان  دویم  او  څلورم 

۲۰۱ منډې يې وکړې.

ټېسټ  يوازينۍ  په  وړاندې  پر  ايرلنډ  د 

لوبه کې هم نوموړي په لومړۍ پاڼۍ کې 

توپوهنه وکړه او ۶۷ منډې يې تررسه کړې.

يو   ۱۰۲ لپاره  افغانستان  د  افغان  اصغر 

د  چې  دي  کړې  تررسه  لوبې  ورځنۍ 

۲۳.۸۸ په اوسط يې ۲۰۷۸ منډې کړې 

او ۱۰۱ منډې يې په یوه لوبه کې زياتې 

منډې دي. هغه همدا راز ۱۱ پنځوسيزې 

او يوه سليزه هم وهلې ده.

نوموړي  کې  لوبو  اوريزو  شل  نړيوالو  په 

لوبې تررسه کړې چې د ۲۱.۵۵  بيا ۵۹ 

يې ۱۰۵۶ منډې  درلودلو رسه  په  اوسط 

کړې او ۶۲ يې بيا په یوه لوبه کې زياتې 

پورې يې درې  تر دې مهاله  منډې دي. 

پنځوسيزې هم وهلې دي.

اصغر افغان د افغانستان ميل لوبډلې شا 

وخوا څلور کاله لوبډملرش پاتې شوی دی 

او همدا راز يو مرش لوبغاړی دی چې په 

سخت وخت کې د ښې توپوهنې تجربه 

هیله  ترې  کې  جام  نړيوال  په  او  لري 

لپاره ښې  افغانستان  کېدای يش چې د 

لوبې وکړي او د خپلو تجربو پر مټ افغان 

لوبډلې ته برياوې ور په برخه کړي.

افغان اصغر 
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د  شهيدي  الله  حشمت  کلن   ۲۴

افغانستان يو له تکړه توپوهوونکو څخه 

دی، نوموړي د احمد شاه ابدايل فرسټ 

کالس څلور ورځنيو سياليو په دویم پړاو 

کې چې د بند امري زون لپاره لوبېده، 

د سپین غر زون پر وړاندې په يوه پاڼۍ 

کې ۱۶۳ منډې تررسه کړې وې.

او  نوموړی چپ السی توپوهونکی دی 

راوځي  ته  توپوهنې  کې  ارډر  ټاپ  په 

يو  دوميه  په  وړاندې  پر  ايرلېنډ  د  چې 

ورځنۍ لوبه کې يې پنځوسيزه او همدا 

راز په يوازېنۍ ټېسټ لوبه کې يې هم 

په لومړۍ پاڼۍ کې ۶۱ او دوميه پاڼۍ 

د  ځدراڼ  الله  نجیب  کلن   ۲۶

څخه  توپوهوونکو  تکړه  له  افغانستان 

دی چې په چپ الس توپوهنه کوي او 

مېډل ارډر کې لوبېږي، هغه په روان 

کال کې د ايرلنډ پر وړاندې په لومړۍ 

ناسوځېدلې  لوبه کې ۴۰  اوريزه  شل 

 ۱۰۴ کې  لوبه  ورځنۍ  يو  درميه  او 

ناسوځېدلې منډې وکړې.

ورځنۍ  يو  مهاله ۵۶  دې  تر  نوموړي 

په   ۳۰.۲۳ د  چې  کړې  تررسه  لوبې 

اوسط يې ۱۲۷۰ منډې کړې او زياتې 

منډې يې بيا ۱۰۴ ناسوځېدلې دي. 

سليزه  يوه  او  پنځوسيزې  راز ۹  همدا 

کې ۴ ناسوځېدلې منډې کړې وې.

شهيدي ۳۱ يو ورځنۍ لوبې تررسه کړې 

چې زياتې منډې يې ۹۷ ناسوځېدلې 

او ټولې يې بيا ۸۶۵ منډې تررسه کړې 

دي. د توپوهنې اوسط يې ۳۴.۶۰ دی 

او ۶ پنځوسيزې يې تر دې مهاله وهلې 

دي.

په نړيوال جام کې د افغانستان لپاره په 

توپوهنه کې پر نوموړي باور کېدای يش 

او په وروستيو مترينايت کمپونو کې هم 

نوموړي ښکاره کړې چې کوالی يش په 

نړيوال جام کې د افغانستان لپاره ښه 

لوبه نندارې ته وړاندې کړي.

يې هم وهلې دي. 

په شل اوريزو لوبو کې هم نوموړي په 

۵۰ لوبو کې ۷۶۴ منډې کړې او ښه 

توپوهنه يې بيا ۶۰ ناسوځېدلې منډې 

دوه  او  دی   ۳۰.۵۶ يې  اوسط  دي. 

پنځوسيزې يې وهلې دي.

د  ځدراڼ  توپوهونکی  السی  ښی 

توپوهونکی  تکړه  يو  لپاره  افغانستان 

دی چې په نړيوال جام کې پرې ډېره 

تکیه کېدای يش او کوالی يش چې د 

افغانستان لپاره ښې لوبې تررسه کړي.

شهيدي اهلل  حشمت 

ځدراڼ اهلل  نجيب 

Afghan Cricket Afghan Cricket37 36



۳۱ کلن سمیع الله شینواری په 

دی  الراونډر  کې  لوبډله  افغان 

چې په ښي الس توپوهنه تررسه 

اچونه  توپ  بريک  لیګ  او  کوي 

کوي. نوموړي په ډېرو لوبو کې د 

افغانستان استازیتوب کړی او د 

بېټ تر څنګ يې ښه توپ اچونه 

هم تررسه کړې ده. هغه په ۸۱ يو 

ورځنيو لوبو کې ۱۱ پنځوسيزې 

کې  لوبو  اوریزو  شل  او  وهلې 

دي.  وهلې  پنځوسيزې   ۲ يې 

يې ۱۷۳۷  اوسط  په  د ۲۸.۴۷ 

منډې کړې او ښې منډې يې په 

يوه پاڼۍ کې ۹۶ دي.

يې  برخه کې  په  اچونې  توپ  د 

او   ۴۵ کې  لوبو  ورځنيو  يو  په 

شل اوریزو لوبو کې ۲۸ ويکټې 

لوبو  ورځنیو  یو  په  ترالسه کړې. 

 ۳۱ د  اچونه  توپ  ښه  یې  کې 

ويکټې   ۴ رسه  ورکولو  په  منډو 

او شل اوريزو لوبو کې بيا د ۱۳ 

منډو په ورکولو رسه پنځه ويکټې 

ترالسه کول دي.

شينواري په شل اوريزو لوبو کې 

د ۲۱.۸۸ په اوسط ۹۸۵ منډې 

کړې او ۶۱ منډې يې په يوه لوبه 

ښاغلی  دي.  منډې  زياتې  کې 

کې  وخت  سخت  په  شينواری 

يش  کوالی  تررسه  توپوهنه  ښه 

په  انګلستان  د  او هيله ده چې 

افغانستان  د  کې  پیچونو  چټکو 

لپاره ښه لوبه نندارې ته وړاندې 

کړي.

شينواری اهلل  سميع 
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چې  دی  لوبغاړی  افغان  هغه  نبي  محمد 

د افغانستان په هغو لوبو کې هم لوبېدلی 

چې افغانستان په لومړي ځل په يو ورځنۍ، 

کړې.  خپله  بريا  کې  ټېسټ  او  اوريزه  شل 

هغه د دې تر څنګ چې ښه لوبغاړی دی، 

لوبډملرش  لوبډلې  ميل  د  افغانستان  د 

کال  ۲۰۱۵م  په  او  دی  شوی  پاتې  هم 

لوبډلې  افغانستان  د  يې  کې  جام  نړيوال 

نوموړی  درلوده.  غاړه  پر  هم  لوبډملرشي 

ښه  يې  کې  برخو  دواړو  په  او  دی  الراونډر 

لوبه نندارې ته وړاندې کړې، لومړی افغان 

لوبغاړی و چې د هند په تجاريت ليګ کې 

اخيستل شوی او د افغانستان په ګډون په 

ډېرو تجاريت ليګونو کې يې ګډون کړی.

السی  ښی  چې  نبي  محمد  کلن   ۳۴

توپوهونکی او اف برېک توپ اچونکی دی، 

دغه راز لومړی افغان لوبغاړی هم دی چې 

په شل اوريزو لوبو کې يې چټکه پنځوسيزه 

 ۲۰۱۸ د  پنځوسيزه  دا  نوموړي  ووهله. 

نړيوال جام غوراوي لوبو کې د ويسټ انډيز 

پر وړاندې تررسه کړه. نوموړی د افغانستان 

لومړنی توپ اچونکی دی چې په يو ورځنيو 

د  کړه.  پوره  سليزه  ويکټو  د  يې  کې  لوبو 

چې  کې  میاشت  اګست  په  کال   ۲۰۱۸

افغان لوبډله د ایرلنډ پر سفر وه، محمد نبي 

ورځنۍ  يو  سل  چې  و  لوبغاړی  لومړنی 

افغانستان  د  دا  کړې،  تررسه  يې  لوبې 

لوبه  ورځنۍ  يو  سلمه  هم  لوبډلې  ميل 

وه.

کړې  خپلې  برياوې  یې  کې  لوبو  ډېرو 

دي.

د  کې  ليګ  غوره  افغانستان  د  نوموړی 

د  او  و  لوبډملرش  لوبډلې  ليجنډز  بلخ 

په ګډون چې  افغانستان  د  نبي  محمد 

د  لوبېدلی،  کې  ليګ  هر سوداګریز  په 

او  توپوهنه  په  يې  لپاره  لوبډلې  خپلې 

او  تررسه کړې  لوبه  اچونه کې ښه  توپ 

افغانستان غوره ليګ لومړي پړاو کې يې 

هم اتلويل خپله کړه.

تررسه  لوبې  ورځنۍ  يو   ۱۱۲ نوموړي 

کړې چې د ۲۹.۱۲ په اوسط يې ۲۵۹۲ 

منډې کړې دي. ۱۱۶ منډې يې بيا په يوه 

لوبه کې زياتې منډې دي، ۱۳ پنځوسيزې 

او يوه سليزه يې وهلې ده. ۶۸ شل اوريزې 

لوبې يې تررسه کړې او د ۲۱.۹۰ په اوسط 

يې ۱۱۶۱ منډې کړې چې ۸۹ يې زياتې 

منډې دي. په شل اوريزو لوبو کې يې بيا 

درې پنځوسيزې هم وهلې دي.

د ټېسټ لوبو په برخه کې افغانستان دوه 

لوبې تررسه کړې چې محمد نبي پکې په 

دواړو لوبو کې لوبېدلی دی. په دغه لوبو 

ويکټې   ۴ او  منډې   ۲۵ نبي  محمد  کې 

ترالسه کړې دي.

په يو ورځنيو لوبو کې د توپ اچونې په ډګر 

کې محمد نبي، ۱۱۸ ويکټې ترالسه کړې 

او شل اوريزو هغو کې يې بيا ۶۹ لوبغاړي 

يو  په  اچونه يې،  سوځويل دي. ښه توپ 

اوريزو  شل  په  او  کې ۳۰/۴  لوبو  ورځنيو 

کې ۱۰/۴ ده.

نوموړی په انګلستان کې په ټي ۲۰ بالسټ 

له  انګلستان  د  او  لوبېدلی  هم  کې  لوبو 

پيچونو رسه بلدتیا لري او هيله ده چې په 

نړيوال جام کې د افغانستان لپاره ښه لوبه 

نندارې ته وړاندې او ميل لوبډله په نړيوال 

جام کې وځلوي.

نبي محمد 

دوام لري ...
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پاکستان
۱۹۹۲ کال جام ګټونکی

لوبو  شپنيو  د  او  شول  ولګول 

 )Floodlights( ګروپونه  لپاره 

لومړي  په  شول.  ولګول  هم 

اسټراليا  په  جام  نړيوال  ځل 

او  شو  تررسه  کې  نيوزيلنډ  او 

سویيل افریقا ته له اوږد بندیز 

وروسته يو ځل بيا د لوبو اجازه 

ورکړل شوه.

ايي  لوبډلې  افريقا  سویيل  پر 

نژاد  يا  تعصب  د  يس  يس 

بندېز  اوږد  امله  له  پرستۍ 

وخت  دغه  په  چې  و  لګولی 

بېرته  او  بندېز لريې  ترې  کې 

دريځ  غړيتوب  بشپړ  د  يې 

ترالسه کړ.

چې  جام  نړيوال   ۱۹۹۲ د 

 Benson( ورته  نوم  رسمي 

 & Hedges World Cup

1992( ورکړل شوی د فربورۍ 

تر  مارچ  د  نېټې  ۲۲مې  له 

۲۵مې نېټې پورې په اسټراليا 

او نيوزيلنډ کې تررسه شو.

غړيتوب  بشپړ  ځل  دا 

درلودونکې لوبډلې ۸ لوبډلې 

وې او د ۱۹۹۰ ايي يس يس 

ټرايف ګټونکې زمبابوې لوبډله 

نهمه هغه وه چې دویمه درجه 

لوبډله  اسوسیټېډ  یا  لرونکې 

وه چې له نړيوال جام وروسته 

شورا  نړيوالې  د  کرکټ  د  يې 

دريځ  غړيتوب  بشپړ  د  څخه 

هم ترالسه کړ.

د  کې  جام  نړيوال   ۱۹۹۲ د 

ځينې  کې  قانون  په  کرکټ 

الندې بدلونونه راغلل:

د مصنوعي رڼا څخه ګټه پورته 

تررسه  لوبې   D/N چې  کول 

شوې.

د ۱۹۹۲ نړيوال جام يو تر ټولو 

يادګاري او په زړه پورې نړيوال 

جام و، په دې نړيوال جام کې 

نړيوال جام  په  په لومړي ځل 

کې سپني توپ وکارول شو.

د لوبو په دوران کې د بارانونو 

له امله نوی قانون جوړ شوی 

له  نړيوال جام  د  )که څه هم 

پای ته رسېدو مخکې النجمن 

شو(

د نورو نړيوال جامونو په پرتله 

فارمېټ  په لومړي ځل داسې 

به  لوبډله  هره  چې  شو  جوړ 

په لومړي پړاو کې د نورو ټولو 

لوبډلو پر وړاندې لوبېده.

نوې  يوه  لوبډلې  نيوزيلنډ  د 

بريالۍ  ډېره  چې  وکړه  تجربه 

هم وه هغه د لوبې په رس کې 

د سپرنانو لوبول و.

په  جام  نړيوال   ۱۹۹۲ د 

لوبډلې  پړاو کې هرې  لومړي 

لوبې  رسه  لوبډلو  اته  نورو  له 

لوبډلو  غوره  څلور  او  وکړې 

سيمي فاینل ته الر پیدا کړه. 

مقام،  لومړي  په  نيوزيلنډ 

او  افریقا  سویيل  انګلستان، 

چې  ول  ورپسې  پاکستان 

نيوزيلنډ  کې  پایلوبه  نيمه  په 

له  انګلستان  او  پاکستان  له 

ولوبېده.  رسه  افریقا  سویيل 

او  پاکستان  د  ته  پایلوبې 

انګلستان لوبډلو الر پیدا کړه.

د پاکستان او انګلستان ترمنځ 

نېټه  په ۲۵مه  مارچ  د  پایلوبه 

لوبغايل  کرکټ  ميلبورن  په 

پچه  لوبې  د  شوه،  تررسه  کې 

پاکستان وګټله او د توپوهنې 

پرېکړه يې وکړه.

اورونو   ۵۰ ټاکلو  په  پاکستان 

په  لوبغاړو  شپږو  د  کې 

منډې   ۲۴۹ رسه  سوځېدو 

لوبډلې  هرې  ځل  لومړي  په 

ته رنګه درېيش ورکړل شوه او 

ټولو لوبډلو خپل خپل رنګونه 

هدف  منډو   ۲۵۰ د  او  وکړې 

 ۷۲ خان  عمران  وټاکه.  يې 

منډې   ۵۸ ميانداد  جاوېد  او 

وکړې.

انګلستان  د  کې  ځواب  په 

کې  اورونو   ۴۹.۲ په  لوبډله 

يې  منډې   ۲۲۷ او  وسوځېده 

وکړې چې نيل فريبرادر پکې 

زياتې ۶۲ منډې وکړې.

پاکستان په پایلوبه کې په ۲۲ 

منډو انګلستان مات کړ او په 

لومړي ځل يې د نړيوال جام 

اتلويل خپله کړه.

وسیم  لوبغاړی  غوره  لوبې  د 

اکرم ونومول شو چې ښه توپ 

او  وه  کړې  تررسه  يې  اچوونه 

همدا راز د ۱۹۹۲ نړيوال جام 

نيوزيلنډ  د  بیا  لوبغاړی  غوره 

مارټن کروو و. 

کې  جام  نړيوال   ۱۹۹۲ په 

د  منډې  زياتې  ټولو  تر  بيا 

 ۴۵۶ کروو  مارټن  نيوزيلنډ 

کړې وې او په یوه لوبه کې تر 

ټولو زياتې منډې د پاکستان 

ناسوځېدلې   ۱۱۹ راجا  رمیز 

تر  راز  منډې کړې وې. همدا 

ټولو زياتې ويکټې د پاکستان 

وې،  اخيستې  اکرم  وسيم 

ترالسه  ويکټې   ۱۸ نوموړي 

کې  لوبه  یوه  په  او  وې  کړې 

سویيل  د  اچونه  توپ  ښه  بيا 

تررسه  فرينګل  میریک  افریقا 

په  منډو   ۱۱ د  چې  وه  کړې 

لوبغاړي   ۴ يې  رسه  ورکولو 

سوځويل وو.
لومړي  په  راز  همدا  درلودل. 

ځل په سپني توپ لوبې تررسه 

سکرینونه  لوی  لوی  شوې، 

تاریخ
                   د نړیوال جام 

...د تېر په دوام
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سریالنکا
۱۹۹۶ کال جام ګټونکی

د  چې  جام  نړيوال   ۱۹۹۶ د 

 )Wills World Cup 1996(

د  ځل  دا  يادېږي  هم  نوم  په 

تر  مارچ  د  ۱۴مې  له  فربورۍ 

پاکستان  په هند،  ۱۷مې پورې 

او رسيالنکا هېوادونو کې تررسه 

شو.

نهه  کې  جام  نړيوال  یاد  په 

انګلستان،  اسټرالیا،  لوبډلې 

پاکستان،  نيوزيلنډ،  هند، 

سویيل افریقا، رسيالنکا، ویسټ 

انډیز او زمبابوې د بشپړ غړیتوب 

درلودونکې لوبډلې وې او همدا 

راز دا ځل پکې درې اسوسیټیډ 

یا دویمه درجه لرونکو لوبډلو هم 

ايي   ۱۹۹۴ د  چې  وکړ  ګډون 

يس يس ټرافۍ څخه يې نړيوال 

دغه  وه.  کړې  پیدا  الر  ته  جام 

درې لوبډلې کينيا، نیدرلنډز او 

د متحده عريب اماراتو وې.

چې  وې  لوبډلې   ۱۲ ځل  دا 

په  پایلوبې  نيمه  او  پايلوبې  د 

تررسه  لوبې   ۳۷ ټولې  ګډون 

په  لوبډلې  شپږ-شپږ  شوې، 

او په  دوه ګروپونو ووېشل شوې 

مخکښې  څلور  کې  ګروپ  هر 

کوارټر  يا  پړاو  بل  بيا  لوبډلې 

فاینل ته الړې.

د ۱۹۹۹ کرکټ نړيوال جام دا ځل 

سکاټلنډ،  ګډون  په  انګلستان  د 

ویلز کې د مۍ  او  نیدرلنډز  ايرلنډ، 

۲۰مې  تر  جون  د  څخه  ۱۴مې  له 

لوبډلو   ۱۲ چې  شو  تررسه  پورې 

او  پایلوبې  د  او  درلود  ګډون  پکې 

لوبې   ۴۲ ګډون  په  پایلوبې  نيمه 

پکې تررسه شوې.

د بشپړ غړیتوب درلودونکې لوبډلې 

اسټرالیا، انګلستان، هند، نيوزيلنډ، 

پاکستان، سویيل افریقا، رسيالنکا، 

وې  پکې  زمبابوې  او  انډيز  ویسټ 

او همدا راز درې اسوسیټیډ لوبډلو 

سکاټلنډ  او  کينيا  دېش،  بنګله 

ورته د ۱۹۹۷ ايي يس يس جام یا 

ټرافۍ څخه الر پیدا کړې وه. بنګله 

دېش او سکاټلنډ په لومړي ځل په 

نړيوال جام کې ولوبېدل.

په  لوبډلې   ۱۲ کې  جام  نړيوال  په 

دوه ګروپونو ووېشل شوې چې شپږ- 

شپږ لوبډلو په خپل منځ کې لوبې 

لوبډلې  غوره  درې-درې  او  وکړې 

ترې بل پړاو )Super Six( ته والړې. 

په اسوسیټیډ یا دویمه درجه لرونکو 

دوه  په  دېش  بنګله  بيا  کې  لوبډلو 

لوبو کې بريا ترالسه کړه چې په یوه 

لوبه کې يې پاکستان او بله کې يې 

سکاټلنډ ته ماتې ورکړه.

په لومړي ځل  پړاو   )Super Six( د

په ۱۹۹۹ نړيوال جام کې رامنځته 

هرې  کې  پړاو  دغه  په  چې  شو 

ټايګرز  تامل  د  په رسيالنکا کې 

او  اسټرالیا  امله  له  بریدونو  د 

لوبډلې  خپلې  انډیز  ویسټ 

هغه  او  لېږلې  ونه  ته  رسيالنکا 

کېدو  تررسه  له  پرته  لوبې  دواړه 

وګڼل  بريالۍ  رسيالنکا  پکې 

شوه او رسيالنکا هم بل پړاو ته 

الړه.

انګلستان  کې  فاینل  کوارټر  په 

پاکستان،  او  هند  رسيالنکا،  او 

افریقا؛  سویيل  او  انډیز  ویسټ 

ولوبېدل  اسټرالیا  او  نيوزيلنډ 

نيمه  پکې  لوبډلې  څلور  چې 

نيمه  په  والړې.  ته  پایلوبې 

پايلوبه کې بیا رسيالنکا او هند 

اسټراليا رسه  او  انډیز  ویسټ  او 

مخامخ شول چې پکې رسيالنکا 

پیدا  الر  ته  پایلوبې  اسټراليا  او 

کړه.

ترمنځ  اسټراليا  او  رسيالنکا  د 

پایلوبه د پاکستان په الهور ښار 

په  مارچ  د  کې  لوبغايل  قذايف 

لوبې  نېټه تررسه شوه، د  ۱۷مه 

اسټرالیا  او  پچه رسيالنکا وګټله 

ته يې د توپوهنې بلنه ورکړه.

اسټرالیا په ټاکلو ۵۰ اورونو کې 

رسه  سوځېدو  په  لوبغاړو   ۷ د 

رسيالنکا  او  وکړې  منډې   ۲۴۱

څلور  او  وکړې  لوبې  پنځه  لوبډلې 

پایلوبې  نيمه  بيا  غوره لوبډلې پکې 

نيوزيلنډ  پایلوبو کې  نيمه  ته الړې. 

سویيل  او  اسټراليا  او  پاکستان  او 

او  پاکستان  چې  ولوبېدل  افریقا 

پیدا  الر  ته  پایلوبې  پکې  اسټرالیا 

کړه.

پایلوبه د پاکستان او اسټرالیا ترمنځ 

الرډز  لوبغايل  تاريخي  په  کرکټ  د 

تررسه  نېټه  ۲۰مه  په  جون  د  کې 

شوه، د لوبې پچه پاکستان وګټله او 

لومړی يې د توپوهنې پرېکړه وکړه.

د اسټرالیا شین وارن، ټیم موډي او 

ګلني مکګرات ډېره ښه توپ اچوونه 

د  لوبغاړی  پاکستانی  هیڅ  او  وکړه 

دوی توپ اچوونې ته په میدان ونه 

درېدای شو او همدا المل شو چې د 

پاکستان ټوله لوبډله په ۳۹ اور کې 

په ۱۳۲ منډو وسوځېده او اسټرالیا 

ته يې د ۱۳۳ منډو هدف وټاکه.

ښه  ډېره  اسټرالیا  کې  ځواب  په 

يې  هدف  یاد  او  وکړه  توپوهنه 

په  لوبغاړو   ۲ د  کې  اور   ۲۰.۱ په 

پایلوبه  په  او  کړ  پوره  رسه  سوځېدو 

توپري  سرت  په  ته  پاکستان  يې  کې 

اتو  په  اسټرالیا  ورکړه.  ماتې  رسه 

ويکټو پاکستان مات کړ او په دويم 

اتلويل خپله  ځل يې د نړيوال جام 

کړه.

غوره  وارن  شني  کې  پایلوبه  په 

نړيوال  د  او  شو  ونومول  لوبغاړی 

ته يې د ۲۴۲ منډو هدف وټاکه. 

تر ټولو زياتې منډې مارک ټېلر 

)۷۴( ډېرې منډې وکړې.

ياد هدف د رسيالنکا توپوهوونکو 

کړ  پوره  کې  اورونو   ۴۶.۲ په 

نړيوال  د  يې  ځل  لومړي  په  او 

ارونډا  کړه.  خپله  اتلويل  جام 

او  ناسوځېدلې   ۱۰۷ سلوا  ډي 

منډې   ۶۵ سنها  ګورو  اسانکا 

وکړې.

د لوبې غوره لوبغاړی ارونډا ډي 

سلوا ونومول شو او د نړيوال جام 

رسيالنکا  د  بيا  لوبغاړی  غوره 

سنت جی سوریا ونومول شو.

تر  کې  جام  نړيوال   ۱۹۹۶ د 

زياتې منډې د هند سچن  ټولو 

 ۵۲۳ نوموړي  وکړې،  ټنډولکر 

لوبه کې  يوه  په  او  منډې وکړې 

بيا زياتې منډې د سویيل افریقا 

ګېري کرسټن وکړې چې ۱۸۸ 

ناسوځېدلې منډې وې.

د  بيا  کې  اچوونکو  توپ  په 

وځلېد،  ډېر  کمبلی  انيل  هند 

نوموړي ۱۵ ويکټې ترالسه کړې 

توپ  ښه  بيا  کې  لوبه  يوه  په  او 

پال سټرانګ  زمبابوې  د  اچوونه 

بدل  په  منډو   ۲۱ د  هغه  وکړه، 

کې ۵ لوبغاړي وسوځول.

جام غوره لوبغاړی بيا د سویيل افريقا 

النس کلیسرن ونومول شو.

زياتې  ټولو  تر  کې  جام  نړيوال  په 

وکړې،  ډرېويډ  راهول  هند  د  منډې 

منډې   ۴۶۱ کې  لوبو   ۸ په  نوموړي 

ښه  بيا  کې  لوبه  يوه  په  او  وکړې 

ګنګويل  سارو  هند  د  هم  توپوهنه 

د  منډې   ۱۸۳ نوموړي  کړه،  تررسه 

رسيالنکا پر وړاندې تررسه کړې.

یو  د  چې  شپږيزې  زياتې  ټولو  تر 

لوبغاړي له خوا ووهل شوې، ۱۰ وې 

کلیسرن  النس  افريقا  سویيل  د  چې 

بيا د راهول  او ۴۹ څلوريزې  ووهلې 

ډرېويډ له خوا ووهل شوې. 

دوه  بيا  کې  برخه  په  ويکټو  زياتو  د 

نومونه په لومړي کتار کې راغلل چې 

د نيوزيلنډ جيف الوټ او د اسټراليا 

شین وارن ول، دواړو په نړيوال جام 

کړې  ترالسه  ويکټې  شل  شل  کې 

وې.

ټولو ښه توپ  تر  بيا  لوبه کې  یوه  په 

مکګرات  ګلین  اسټرالیا  د  اچونه 

تررسه کړه، نوموړي د ویسټ انډیز پر 

وړاندې د ۱۴ منډو په ورکولو رسه ۵ 

لوبغاړي وسوځول.

د  هېټريک  دویم  جام  نړيوال  د 

لوري  له  مشتاق  ثقلېن  د  پاکستان 

زمبابوې  د  نوموړي  چې  شو  تررسه 

پر وړاندې په لوبه کې درې لوبغاړي 

وسوځول او دا ریکارډ يې په خپل نوم 

کړ.

اسټرالیا
۱۹۹۹ کال جام ګټونکی
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چې  جام  نړیوال   ۲۰۰۳ د 

نړيوال  د  او  و،  نړيوال جام  اتم 

جامونو په تاريخ کې پکې زياتو 

راز  همدا  او  وکړ  ګډون  لوبډلو 

دې  په  لوبې  زياتې  ټولو  تر 

پایلوبې  معنا چې، ۵۴ لوبې د 

پکې  ګډون  په  پایلوبو  نيمه  او 

تررسه شوې.

سویيل  د  جام  نړيوال  ځل  دا 

او  زمبابوې  په  ګډون  په  افريقا 

په  چې  شو  تررسه  کې  کينيا 

او کينيا کې د حاالتو  زمبابوې 

انګلستان  امله  له  ترينګلتیا  د 

ونه  لوبډلې  خپلې  نيوزيلنډ  او 

لېږلې او په دوه لوبو کې د لوبو 

او  له تررسه کېدو پرته زمبابوې 

کينيا بريا ترالسه کړه.

وه  لوبډله  لسمه  دېش  بنګله 

د  په ۲۰۰۰ کال کې یې  چې 

ايي يس يس یا کرکټ نړیوالې 

دريځ  غړيتوب  بشپړ  د  شورا 

نړيوال  ځل  دا  نو  کړ  ترالسه 

ډميني  او  ناسوځېدلې   ۱۴۰

منډې  ناسوځېدلې   ۸۸ مارټن 

وکړې. همدا راز ایډم ګلکرسټ 

میتیو هیډن ۳۷ منډې  او   ۵۷

وکړې.

ټوله  هند  د  کې  ځواب  په 

لوبډله په ۲۳۴ منډو وسوځېده 

وریندر  پکې  منډې  زياتې  چې 

ډرېویډ  راهول  او   ۸۲ سهواګ 

ګلین  اسټرالیا  د  وکړې.   ۴۷

مکګرات ۳، بریټ يل او انډریو 

لوبغاړي  دوه  دوه  سیمونډس 

وسوځول.

اسټرالیا په پایلوبه کې هند ته 

ماته  منډو   ۱۲۵ توپیر  سرت  په 

د  يې  ځل  دریم  په  او  ورکړه 

نړيوال جام اتلويل خپله کړه.

رکي  لوبغاړی  غوره  پایلوبې  د 

پونټنګ ونومول شو او د نړيوال 

د  جايزه  لوبغاړي  غوره  د  جام 

ورکړل  ته  ټنډولکر  سچن  هند 

شوه.

جام کې د ايي يس يس بشپړ 

لوبډلو  غړيتوب درلودونکو لس 

راز څلور  او همدا  برخه درلوده 

یا  اسوسیټيډ  د  پکې  لوبډلې 

له  لوبډلو  لرونکو  درجه  دویمه 

برخې څخه وې. د بشپړ غړيتوب 

بنګله  لوبډلې  درلودونکې 

انګلستان،  اسټرالیا،  دېش، 

پاکستان،  نيوزيلنډ،  هند، 

رسيالنکا،  افریقا،  سویيل 

وې.  زمبابوې  او  انډیز  ویسټ 

همدا راز اسوسیټیډ لوبډلې بيا 

کینیا، کاناډا، منیبيا او نیدرلنډ 

وې.

 ۱۴ څېر  په  تېر  د  هم  ځل  دا 

وېشل  ګروپونو  دوه  په  لوبډلې 

شوې وې چې د هر ګروپ درې 

 Super( پړاو  بل  لوبډلې  غوره 

 Super( په  او  والړې  ته   )Six

لوبډلو  غوره   ۴ بيا  کې   )Six

نيمه پایلوبو ته الر پېدا کړه.

په  کې  جام  نړيوال   ۲۰۰۳ په 

بيا  کې  جام  نړيوال   ۲۰۰۳ د 

اسټرالیا هیڅ لوبه کې ماته ونه 

لوبې  ټولې ۱۱  او خپلې  خوړه 

يې وګټلې.

تر  کې  جام  نړيوال   ۲۰۰۳ د   

ټولو زياتې منډې د يوې لوبډلې 

جوړې  منډې   ۳۵۹ خوا  له 

پر  هند  د  اسټرالیا  چې  شوې 

راز  وړاندې جوړې کړې، همدا 

کاناډا  بيا  منډې  لږې  ټولو  تر 

جوړې کړې چې د رسيالنکا پر 

يوازې  لوبډله  ټوله  يې  وړاندې 

په ۳۶ منډو وسوځېدله. 

په نړيوال جام کې تر ټولو زياتې 

ټنډولکر  سچن  هند  د  منډې 

منډې   ۶۷۳ نوموړي  وکړې، 

وکړې او همدا راز سارو ګنګويل 

کړې.  تررسه  منډې   ۴۶۵ بيا 

توپوهنه  ښه  کې  لوبه  یوه  په 

ویشارټ  کرېګ  زمبابوې  د 

منیبيا  د  نوموړي  کړه،  تررسه 

ناسوځېدلې   ۱۷۲ وړاندې  پر 

لوبډلې  اسوسیټیډ  لومړي ځل 

پیدا  ته الر  پایلوبې  نيمه  کينيا 

کړه او په نيمه پایلوبه کې هند 

ورته  هند  چې  ولوبېده  رسه 

له  او  ورکړه  ماتې  منډو   ۹۱ په 

نړيوال جام يې بهر کړه.

دوميه نيمه پایلوبه د اسټرالیا او 

رسيالنکا ترمنځ تررسه شوه چې 

په  ته  رسيالنکا  پکې  اسټرالیا 

۴۸ منډو ماتې ورکړه. اسټرالیا 

او هند پایلوبې ته الړې.

د ۲۰۰۳ نړيوال جام پایلوبه د 

اسټرالیا او هند ترمنځ د سویيل 

کې  جوهانسربګ  په  افریقا 

تررسه  نېټه  ۲۳مه  په  مارچ  د 

شوه، د لوبې پچه هند وګټله او 

اسټرالیا ته يې د توپوهنې بلنه 

ورکړه. 

اسټرالیا د هند پر وړاندې ډېره 

ښه توپوهنه وکړه او د ۲ لوبغاړو 

 ۳۵۹ يې  رسه  سوځېدو  په 

پونټنګ  رکي  وکړې.  منډې 

منډې وکړې.

ټولو  تر  کې  جام  نړيوال  په 

رسيالنکا  د  بيا  ویکټې  زياتې 

چمينداواس واخيستې، نوموړي 

۱۰ ويکټې ترالسه کړې او همدا 

راز په نړيوال جام کې يې دريم 

بل  کړ،  تررسه  هم  هېټريک 

يل  بریټ  اسټرالیا  د  لوبغاړی 

يې  کې  جام  دغه  په  چې  و، 

کې  لوبه  یوه  په  وکړ.  هېټریک 

اسټرالیا  د  بيا  اچوونه  توپ  ښه 

کړه،  تررسه  مکګرات  ګلین 

د  وړاندې  پر  منیبيا  د  نوموړي 

۱۵ منډو په بدل کې ۷ لوبغاړي 

وسوځول.

د  بيا  کیف  محمد  هند  د 

کې  لوبه  يوه  په  رسه  رسيالنکا 

څلور کېچونه نيويل و او په ټول 

د  بيا  کېچونه  زیات  کې  جام 

و  نيويل  پونټنګ  رکي  اسټراليا 

چې ۱۱ کېچونه ول.

دوام لري ... 

اسټرالیا
۲۰۰۳ کال جام ګټونکی
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especially in the north-east-
ern province of Nangarhar. 
This was a country with hard-
ly any history of cricket, little 
by the way of facilities, and 
yet cricket not only thrived 
but had become the face of 
hope in a bleak country. Ever 
since then I have been asking 
anybody who has anything to 
do with Afghanistan cricket: 
where was so and so born, 
where did he first watch 
cricket, where did he learn 
to be so good? The answers 

are never forthcoming. Turns 
out I have been asking the 
wrong questions. A slingshot, 
not a ball, is Rashid's earli-
est memory of going out of 
home. In the mid-2000s, in 
the streets of Bati Kot town 
in Nangarhar, little Roshi - 
he is not fond of that nick-
name - spent his days with 
his slingshot and his younger 
brother. «Chaubees ghantay 
seenay pe rehta tha» [The 
slingshot would be next to 
my chest all day], Rashid says 

in Urdu. He and his broth-
er would leave home early 
in the morning, skip school, 
hunt birds, and come back in 
the evening. Rashid's memo-
ry of the town is of one with 
no big buildings, of his house 
being in a remote location, 
of life being «tough but 
good», and of looking for-
ward to his brothers' return 
from Peshawar. Bati Kot is 
an arid, dry town. Its popula-
tion is largely Pashto-speak-
ing, comprising small-time 

government employees and 
traders. There are hardly any 
landlords there. It is closer 
to the border with Pakistan, 
just 40km away, than the 
cricketing capital of Afghani-
stan, Jalalabad, is. A popular 
occupation in Bati Kot was 
taking Afghan goods into 
Pakistan and returning with 
Pakistani goods - cotton, for 

example - criss-crossing the 
porous Durand Line. That 
boundary, arbitrary and fluid, 
was drawn up in 1893 by the 
British diplomat Mortimer 
Durand and the Afghan rul-
er Abdur Rahman Khan, to 
limit Afghanistan's influence 
in British India, and Britain's 
influence in the region. It 
ended up separating people 

who are closer to each other 
in spirit than any notion of a 
nation state can encompass. 
Either side of the border in 
the northern part are tribes 
that are Pashtun well before 
they are Pakistani or Afghan. 
There is hardly a family on 
the Afghan side that doesn't 
have relatives in Pakistan.

"Afghans look at me and feel proud that I am an Afghan. When your people get respect in 
other countries because I am from Afghanistan, that is my biggest achievement"

To be contineud...
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RASHID KHAN
Afghan, nomad, superstar
How Rashid Khan came through war and displacement 
to become the best in the world

These wise words from Af-
ghan-American journalist 
Matiullah Abid Noor have 
helped me understand Af-
ghanistan cricket much bet-
ter than all the time I have 
spent interviewing cricketers 
and administrators. History 
and geography are insepa-
rable in conflict zones, but 
what Abid Noor means to 
say is: inquiries into geogra-
phy are not likely to lead you 
far; history will tell you much 
more. This is the story of 
Rashid Khan, the world's best 
T20 bowler, third best in one-
day internationals, and in all 
likelihood the most recognis-
able Afghan in the world. But 
it is also a story of Afghani-

stan cricket, of Afghanistan 
the country, of the Pashtun 
region either side of the Pa-
kistan-Afghanistan border, of 
a timely rise in T20 leagues 
outside international cricket, 
of war and displacement, and 
of joy and hope. Cricket in Af-
ghanistan was officially regis-
tered in 1995, and it gained 
momentum only in the mid-
2000s. Their fast bowlers 
and their expressive cricket 
captured the imagination of 
the world, but despite rapid 
strides and elevation to Test 
cricket, they are still far from 
being a consistent threat to 
the best teams in the world. 
The country itself remains 
unsafe and volatile, so much 

so that the national team 
plays in exile, on an adopted 
home ground in India. Rashid, 
practically uncoached all his 
life, has become the best in 
the world. T20 franchises trip 
over each other to avail of his 
services. More than a gener-
ation of Afghans has grown 
up being known for terror-
ism and drugs; now they are 
recognised as Rashid's fel-
low countrymen. Later this 
month, cricket's 12th World 
Cup will begin. Despite all the 
forays the sport has made 
into non-traditional markets, 
it will have the fewest par-
ticipating teams since 1992. 
Even in that exclusivist field, 
Rashid, a survivor of conflict 

displacement, one of 11 chil-
dren in a family of amateur 
legspinners, will be among 
the most exciting players. 
That much can be said purely 
of the cricketer, without any 
romanticism attached to his 
journey. 
«Afghans look at me and feel 
proud that I am an Afghan. 
When your people get re-
spect in other countries be-
cause I am from Afghanistan, 
that is my biggest achieve-
ment»
I visited Afghanistan late in 
November 2014. It wasn't 
snowing yet but it was bitter-
ly cold; yet you couldn't cross 
an open patch of land without 
seeing cricket played there, 

Forget geography, look at the history. 
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