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ــا  ــا تاریخــي بری ــو ځــل بی ــې ی ــان لوبډل افغ

خپلــه کــړه او د بنګلــه دېــش لوبډلــې تــه یې 

پــه ټېســټ لوبــه کــې ماتــې ورکــړه چــې دغه 

ــته  ــرته الس ــوه س ــاره ی ــتان لپ ــا د افغانس بری

د  اوســه  تــر  لوبډلــې  افغــان  ده.  راوړنــه 

ټېســټ ســیالیو حــق ترالســه کولــو وروســته 

درې ټېســټ لوبــې کــړې چــې لومــړۍ لوبــه 

ــررسه کــړه  ــدې ت ــر وړان ــې د هندوســتان پ ی

چــې پکــې یــې لــه یــاد هېــواد ماتــې ومنلــه 

او لــه هغــه وروســته یــې بیــا د ایرلنــډ او 

ورپســې د ۲۰۱۹ کال د ســپټمرب میاشــتې 

ــر  ــش پ ــه دې ــې د بنګل ــر نهم ــې ت ــه پنځم ل

ــه  ــه تــررسه کــړه چــې پ وړانــدې ټېســټ لوب

ــو  ــیالو لوبډل ــه س ــې ل ــې ی ــیالیو ک دواړو س

ــړې. ــې ک ــاوې خپل بری

ــر  ــه ت ــټ بڼ ــې د ټېس ــړۍ ک ــه ن ــټ پ د کرک

ټولــو ســرت اعــزاز دی چــې د کرکــټ نړیوالــې 

ــرو  ــه ډې ــه ل ــواد ت ــوري غــړي هې ــه ل شــورا ل

ســختیو ګاللــو او الســته راوړنــو وروســته 

ورکــول کېــږي چې دا ســرت ویــاړ افغانســتان 

ــر  ــې ت ــې ی ــې پک ــوی چ ــړل ش ــم ورک ــه ه ت

ــې دي چــې  ــې ګټل ــو دوه لوب ــه دري اوســه ل

دغــه الســته راوړنــه د کرکــټ د ټېســټ لوبــو 

پــه تاریــخ کــې یــوه ســرته الســته راوړنــه ده.

رسبېــره پــر دې افغــان لوبډلــې د بنګلــه 

ــې  ــیالیو ک ــزه س ــه درې اړخی ــفر پ ــش س دې

هــم ســرته بریــا خپلــه کــړه او لــه بنګلــه 

ســیالیو  اړخیــزه  درې  د  یــې  رسه  دېــش 

ــاران لــه املــه پــه مســاوي ډول  لوبلــړۍ د ب

پــای تــه ورســېده. نــو بایــد یادونــه ويش چې 

افغــان لوبغــاړي ورځ تــر بلــې د پیاوړتیــا پــه 

حــال کــې دي او بریــاوې راوړي چــې دغــه 

ــه  ــټ څرګندوی ــوره ادارې او منجمن کار د غ

دی.

اداره 

یو ځل بیا سرته بریا
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افغانستان په تاريخي ټېسټ لوبه کې بنګله 
دېش ته ماتې ورکړه

راشــد خــان، اصغــر افغــان، رحمــت شــاه او ابراهيــم ځــدراڼ هــر یــوه د افغانســتان لپــاره پــه زړه 

پــورې توپوهنــه او تــوپ اچونــه تــررسه کــړه او افغانســتان تــه يــې د بنګلــه دېــش پــر وړانــدې پــه 

يوازېنــۍ ټېســټ لوبــه کــې ســرته او تاريخــي بريــا ورپــه برخــه کــړه. دا د افغانســتان دریمــه ټېســټ 

لوبــه او د بنګلــه دېــش رسه بيــا لومــړۍ ټېســټ لوبــه وه چــې افغانســتان پکــې بريــا خپلــه کــړه، 

همــدا راز راشــد خــان تــه د ۱۱ ویکټــو ترالســه کولــو لــه املــه د لوبــې د غــوره لوبغــاړي جايــزه هــم 

ورکــړل شــوه.

د افغانســتان او بنګلــه دېــش ترمنــځ دغــه يوازينــۍ ټېســټ لوبــه د ســپتمرب پــه ۵مــه نېټــه د بنګلــه 

دېــش پــه ظهــور احمــد چــودري لوبغــايل چټوګــرام کــې پيــل شــوه. پیــل کــې د لوبــې پچــه افغــان 

لوبډملــر راشــد خــان وګټلــه او لومــړی يــې د توپوهنــې پرېکــړه وکــړه.

ــې رحمــت شــاه  ــې ي ــه ډل ــډې وکــړې چــې ل ــۍ کــې ۳۴۲ من ــه لومــړۍ پاڼ ــه خپل افغانســتان پ

ــړې. ــډې وک ــي ۴۱ من ــرس ځاځ ــان ۵۱ او اف ــد خ ــان ۹۲، راش ــر افغ ۱۰۲، اصغ

ــې ســليزه  ــه ټېســټ ســياليو کــې ي ــی توپوهونکــی شــو چــې پ رحمــت شــاه د افغانســتان لومړن

ــه لومــړۍ پنځوســيزه او اصغــر  ــه ټېســټ ســياليو کــې خپل ــه، همــدا راز راشــد خــان هــم پ ووهل

ــه. ــا دوميــه پنځوســيزه ووهل ــان بي افغ

د بنګلــه دېــش لــه لــوري تېجــل اســام ۴، شــکېب الحســن او نعيــم حســن ۲-۲ لوبغــاړي 

وســوځول.

بنګلــه دېــش پــه خپلــه لومــړۍ پاڼــۍ کــې ۲۰۵ منــډې وکــړې چــې لــه ډلــې يــې مومــن الحــق 

۵۲، مصــدق حســین ۴۸ ناســوځېدلې او ليتــون داس ۳۳ منــډې وکــړي.

د افغانســتان لــه لــوري راشــد خــان او محمــد نبــي ډېــره پــه زړه پــورې تــوپ اچونــه تــررسه کــړه او د 

بنګلــه دېــش توپوهونکــي يــې پــرې نــه ښــودل چــې ډېــرې منــډې وکــړې، همــدا راز راشــد خــان 

۵، محمــد نبــي ۳، ميــن احمــدزي او قیــس احمــد ۱-۱ لوبغــاړی وســوځاوه.

د افغانســتان پــه دوميــه پاڼــۍ کــې کــه څــه هــم د پیــل توپوهونکــی احســان اللــه جنت او وروســته 

رحمــت شــاه ونــه توانېــدل چــې ډېــرې منــډې وکــړي، خــو ابراهيــم ځــدراڼ او اصغــر افغــان پــه زړه 

پــورې توپوهنــه تــررسه کــړه او افغانســتان يــې د يــو ښــه هــدف پــه لــوري بوتــه.

افغانســتان پــه دوميــه پاڼــۍ کــې ۲۶۰ منــډې وکــړې چــې لــه ډلــې يــې ابراهيــم ځــدراڼ ۸۷، 

اصغــر افغــان ۵۰ او افــرس ځاځــي ۴۸ ناســوځېدلې منــډې وکــړې.

ابراهيــم ځــدراڼ پــه خپلــه لومــړۍ لوبــه کــې پنځوســيزه ووهلــه، همــدا راز اصغــر افغــان پــه دوميــه 

پاڼــۍ کــې هــم پنځوســيزه ووهلــه او پــه همــدې رسه یــې پــه ټېســټ لوبــو کــې درې پنځوســيزې 

. شوې

د بنګلــه دېــش لــه خــوا شــکيب الحســن ۳، مهــدي حســن، تېجــل اســام او نعيــم حســن ۲-۲ 

ــه د ۳۹۸ منــډو هــدف  ــه دېــش لوبډلــې ت ــای کــې د بنګل ــه پ لوبغــاړي وســوځول. افغانســتان پ

وټاکــه چــې بنګلــه دېــش د څلورمــې ورځــې تــر پــای پــورې ۱۳۶ منــډې وکــړې او ۶ لوبغــاړي يــې 

لــه الســه ورکــړل.

پــه څلورمــه ورځ د بــاران د ورښــت لــه املــه لوبــه پــه ډېــر ځنــډ رسه پيــل شــوه، ځکــه تــر نياميــي 

ــاران لــه املــه لوبــه ونــه شــوه او د افغانســتان لپــاره مهمــه دا وه چــې لوبــه تــررسه  ډېــره ورځ د ب

يش.

ــه پيــل شــوه او پاتــې څلــور ويکټــو کــې ۳ راشــد  ــاران لــه درېــدو وروســته لوب همــدا وه چــې د ب

خــان او ۱ ويکــټ ظاهــر خــان واخيســته او د بنګلــه دېــش لوبډلــې ټــول لوبغــاړي يــې پــه ۱۷۳ 
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منــډو وســوځول. افغانســتان پــه خپلــه درميــه ټېســټ لوبــه او لــه بنګلــه دېــش رسه پــه لومــړۍ 

ټېســټ لوبــه کــې د بنګلــه دېــش لوبډلــې تــه پــه ۲۲۴ منــډو ســرته او تاريخــي ماتــې ورکــړه او پــه 

درې ټېســټ ســياليو کــې يــې خپلــه دوميــه ټېســټ ســيايل هــم پــه خپــل نــوم کــړه.

پــه دوميــه پاڼــۍ کــې شــکیب الحســن ۴۴، شــادمان اســام ۴۱ او مشــفيق الرحیــم ۲۳ منــډې 

وکــړې، خــو د افغانســتان لــه خــوا بيــا راشــد خــان ۶، ظاهــر خــان ۳ او محمــد نبــي یــوه ويکــټ 

واخيســته.

ــوپ  ــان ت ــی افغ ــوړی لومړن ــې نوم ــړه چ ــه ک ــان ترالس ــد خ ــزه راش ــاړي جاي ــوره لوبغ ــې د غ د لوب

ــه  ــې ۱۰ ويکټــې ترالســه او د وروســتۍ ویکټــې پ ــه ټېســټ ســيالۍ کــې ي اچونکــی شــو چــې پ

ترالســه کولــو رسه یــې ۱۱ ویکټــې کــړې. همــدا راز پــه دې ټېســټ ســياليو کــې تــر ټولــو زياتــې 

ــه  ــه هغ ــړې، ل ــررسه ک ــډې ت ــې ۱۴۲ من ــو ک ــه دوه پاڼي ــوړي پ ــړې، نوم ــان وک ــر افغ ــډې اصغ من

ــړې. ــډې وک ــاه ۱۰۲ من ــت ش ــدراڼ ۱۰۸ او رحم ــم ځ ــا ابراهي ــته بي وروس

لــه لوبــې وروســته راشــد خــان پــه خپلــو خــربو کــې وويــل چــې ځــوان لوبغــاړي ښــه وځلېــدل او دا 

زمــوږ لپــاره ښــه خــربه ده، مــوږ رسه پــه دې لوبــه کــې درې ځــوان لوبغــاړو پــه لومــړي ځــل ټېســټ 

لوبــه تــررسه کــړه او ثابتــه يــې کــړه چــې د افغانســتان لپــاره ســرتې الســته راوړنــې لرلــی يش.

نومــوړي همــدا راز زياتــه کــړه چــې پــه شــل اوريــزو لوبــو کــې مــوږ ډېــر ښــه يــو، خــو اوس مــو ثابتــه 

کــړه چــې پــه ټېســټ لوبــو کــې هــم مــوږ وړتيــا لــرو او ســرتې لوبډلــې ماتــوالی شــو.

نومــوړي وويــل چــې دا د محمــد نبــي وروســتۍ لوبــه وه، هغــه ډېــره ښــه لوبــه ننــدارې تــه وکــړه او 

د افغانســتان لوبډلــې لپــاره محمــد نبــي ډېــرې الســته راوړنــې لــري.

همدا راز راشد خان د سيالۍ ټرايف هم په افتخاري ډول محمد نبي ته ډالۍ کړه.

ــې  ــه وه، چ ــړۍ لوب ــد دا لوم ــس احم ــان او قی ــر خ ــدراڼ، ظاه ــم ځ ــې د ابراهي ــو ده چ د يادول

ابراهيــم ځــدراڼ ۱۰۸ منــډې وکــړې، ظاهــر خــان بيــا ۳ او قیــس احمــد ۱ ويکــټ ترالســه کــړه.

په ټېسټ سيالۍ کې د افغان لوبغاړو ريکارډونه:

۱: رحمت شاه لومړنی افغان توپوهونکی شو چې په ټېسټ سياليو کې يې سليزه ووهله.

۲: راشــد خــان د ټېســټ ســياليو تــر ټولــو کــم عمــره لوبډملــر شــو چــې ټېســټ ســيايل تــررسه 

کــوي او همــدا راز ټېســټ ســيالۍ کــې بريــا خپلــوي.

۳ : راشــد خــان د افغانســتان لومړنــی تــوپ اچونکــی شــو چــې پــه ټېســټ ســياليو کــې يــې تــر 

۱۰ ډېــرې ويکټــې ترالســه کــړې.

۴ : راشــد خــان تــر عمــران خــان او االن بــارډر وروســته د ټېســټ ســياليو دريــم لوبډملــر شــو 

چــې پــه يــوه ټېســټ ســيالۍ کــې يــې پنځوســيزه او تــر ۱۰ ډېــرې ویکټــې ترالســه کــړې.

۵ : راشد خان په ټېسټ سياليو کې خپله لومړۍ پنځوسيزه ووهله.

۶ : ابراهيم ځدراڼ په خپله لومړۍ ټېسټ لوبه کې پنځوسيزه ووهله.

۷ : افغانســتان تــر اســټراليا وروســته دوميــه ټېســټ لوبډلــه شــوه چــې لــه خپلــو درې ســياليو يــې 

دوه ســياليو کــې بريــا خپلــه کــړه.

۸ : اصغــر افغــان پــه يــوه ټېســټ ســيالۍ کــې دوه پنځوســيزې ووهلــې او ټولــې پنځوســيزې يــې 

۳ شــوې.

ــړۍ  ــه لوم ــې خپل ــواد څخــه ي ــه هــر هې ــه شــوه چــې ل ــۍ ټېســټ لوبډل ــش يوازين ــه دې ۹ : بنګل

ــې. ــې خوړل ــې مات ــيالۍ ک ــټ س ټېس

۱۰ : افغانســتان د ټېســټ ســياليو پــه يــوه پاڼــۍ کــې تــر ټولــو زياتــې ۳۴۲ منــډې وکــړې چــې تــر 

دې مخکــې يــې ۳۱۴ د ايرلنــډ پــر وړانــدې کــړې وې.

۱۱ : ظاهر خان په خپله لومړۍ ټېسټ لوبه کې ۳ لوبغاړي وسوځول.
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کرکټ ميل لوبډله
ډک الس هېواد ته

راستنــــه شـــــوه

د افغانستان کرکټ ميل لوبډله له بنګله دېش او زمبابوې رسه تر درې اړخیزه شل اوریزو او له کوربه هېواد 

رسه تر یوازېنۍ ټېسټ سيالۍ وروسته د سپټمرب په ۲۵مه نېټه هېواد ته راستنه شوه.

په دغه سفر کې افغان ميل لوبډلې د کوربه بنګله دېش لوبډلې رسه يوازېنۍ ټېسټ لوبه تررسه کړه چې 

افغان لوبډلې پکې سرته او تاريخي بريا خپله کړه، همدا راز د درې اړخیزه سياليو پايلوبه د باران ورښت له 

امله بې پايلې پای ته ورسېده او لوبلړۍ د افغانستان او کوربه لوبډلو ترمنځ مساوي اعان شوه. دا سفر د 

ځوان لوبغاړو لپاره هم له السته راوړنو ډک و چې په دې لړ کې رحمن الله ګربز په خپل لومړي نړيوال شل 

اوريز سرييز کې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جايزه هم ترالسه کړه.

افغانستان د زمبابوې پر وړاندې )۱۴ سپتمرب(:

افغانستان د درې اړخيزه شل اوريزه سيالیو په لومړۍ لوبه کې د بنګله دېش لوبډلې ته په ۲۸ منډو ماتې 

ورکړه.

دغه لوبه چې د بنګله دېش په شېر بنګله کرکټ لوبغايل کې تررسه شوه، پچه يې زمبابوې لوبډلې وګټله 

او لومړی يې افغان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۵ ويکټو په 

سوځېدو ۱۹۷ منډې وکړې چې نجيب الله ځدراڼ ۶۹ ناسوځېدلې، رحمن الله ګربز ۴۳، محمد نبي ۳۸، 

اصغر افغان او نجيب الله تره کي ۱۴-۱۴ او حرضت الله ځاځي ۱۳ منډې جوړې کړې. دا د رحمن الله ګربز 

لومړۍ نړيواله شل اوريزه لوبه وه چې هغه پکې د افغان لوبډلې استازويل کوله.

د زمبابوې له لوري چټارا او شان ویلیمس دوه ـ دوه ويکټې ترالسه کړې.

د ۱۹۸ منډو د هدف په تعقيب کې د زمبابوې لوبډلې په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۱۶۹ 

منډې وکړې چې له ډلې يې چکابوا ۴۲ ناسوځېدلې او برينډن ټايلر ۲۷ منډې وکړې.

د افغانستان له لوري راشد خان او فريد ملک ۲-۲، ګلبدين نايب او کريم جنت ۱-۱ ويکټ ترالسه کړه. همدا 

راز په دغه لوبه کې د افغان توپوهونکو له لوري ۱۵ شپږيزې ووهل شوې چې نجيب الله ځدراڼ ۶ او محمد 

نبي ۴ شپږيزې ووهلې. افغان لوبډلې په ۲۸ منډو بريا خپله کړه او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه نجیب الله 

ځدراڼ ته ورکړل شوه.
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افغانستان د بنګله دېش پر وړاندې )۱۵ سپتمرب(:

افغانستان خپله دوميه شل اوريزه لوبه له بنګله دېش رسه تررسه کړه چې 

په ۲۵ منډو يې بريا خپله کړه.

په پيل کې پچه افغان لوبډملر راشد خان وګټله او لومړی يې د توپوهنې 

اورونو کې د ۶ لوبغاړو په سوځېدو  په ټاکلو ۲۰  افغانستان  پرېکړه وکړه. 

۱۶۴ منډې وکړې چې له ډلې يې محمد نبي ۸۴ ناسوځېدلې او اصغر 

افغان ۴۰ منډې وکړې.

د بنګله دېش له لوري محمد سیف الدين ۴ او شکېب الحسن ۲ لوبغاړي 

وسوځول.

د ۱۶۵ منډو د هدف په تعقيب کې د بنګله دېش ټوله لوبډله په ۱۹.۵ 

اورونو کې وسوځېدله او ۱۳۹ منډې يې وکړې چې له ډلې يې محمود الله 

۴۴ او شبري رحمن ۲۴ منډې وکړې. د افغانستان له لوري مجيب الرحمن 

۴، فريد احمد، راشد خان او ګلبدین نایب ۲-۲ لوبغاړي وسوځول.

جايزه  لوبغاړي  غوره  د  نبي  محمد  او  خپله  بريا  منډو   ۲۵ په  افغانستان 

ترالسه کړه.

دا د افغانستان ۱۲مه نړيواله شل اوريزه لوبه وه چې پرلپسې بريا يې پکې 

خپله او خپل پخوانی د ۱۱ لوبو پرلپسې د بريا ريکارډ يې مات کړ. تر دې 

مهاله پورې بلې هېڅ لوبډلې دومره لوبې په پرلپسې ډول نه دي ګټيل. 

همدا راز محمد نبي بيا په شل اوريزو لوبو کې ۱۲ ځلې د غوره لوبغاړي 

جايزه ترالسه کړه، تر دغه مهاله پورې بل هیڅ لوبغاړي په شل اوريزو لوبو 

کې ۱۲ ځلې د غوره لوبغاړي جايزه نه ده ترالسه کړې.

افغانستان د زمبابوې پر وړاندې )۲۰ سپتمرب(:

افغانستان له زمبابوې لوبډلې رسه په خپله دوميه سيالۍ کې د لوبې پچه 

وګټله او لومړی يې د توپوهنې پرېکړه وکړه.

په سوځېدو ۱۵۵ منډې  لوبغاړو  اورونو کې د ۸  ټاکلو ۲۰  په  افغانستان 

او  الله ځاځي ۳۱  ګربز ۶۱، حرضت  الله  يې رحمن  ډلې  له  وکړې چې 

شفيق الله شفق ۱۶ منډې وکړې. د زمبابوې له لوري کريس مپوفو ۴ او 

ټينوټينډا مومتبودزي ۲ افغان لوبغاړي وسوځول.

د ۱۵۶ منډو هدف د زمبابوې لوبډلې په ۱۹.۳ اورونو کې د ۳ لوبغاړو په 

سوځېدو پوره او په ۷ ويکټو يې بريا خپله کړه. د دوی له لوري همېلټون 

مسکدزا ۷۱ ډېرې او ريګيس چکابوا ۳۹ منډې وکړې. د افغانستان د توپ 

اچوونکو له لوري مجيب الرحمن ۲ او دولت ځدراڼ ۱ ويکټ ترالسه کړه.

خپله  کې  لوبو  اوريزو  شل  نړيوالو  په  ګربز  الله  رحمن  چې  ده  يادولو  د 

لومړۍ پنځوسيزه هم بشپړه کړه او همدا راز فضل نيازي بيا د افغانستان 

لپاره لومړۍ نړيواله شل اوريزه لوبه تررسه کړه.

افغانستان د بنګله دېش پر وړاندې )۲۱ سپتمرب(:

افغانستان په خپله څلورمه او د يادو سياليو په وروستۍ لوبه کې له بنګله 

دېش رسه مخامخ شوه، چې په ۴ ويکټو يې د بنګله دېش لوبډلې څخه 

ماتې ومنله. په دغه لوبه کې لومړی د بنګله دېش لوبډلې پچه وګټله او 

لومړی يې افغان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

افغان لوبډلې په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۱۳۸ منډې 

او  ګربز ۲۹  الله  الله ځاځي ۴۷، رحمن  يې حرضت  ډلې  له  وکړې چې 

شفيق الله شفق ۲۳ ناسوځېدلې منډې وکړې. د بنګله دیش لپاره عفیف 

حسین ښه توپ اچونه تررسه کړه او دوه مهمې ويکټې یې واخیستې.

د ۱۳۹ منډو هدف د بنګله دېش لوبډلې په ۱۹ اورونو کې د ۶ لوبغاړو په 

سوځېدو پوره کړ او په ۴ ويکټو يې بريا خپله کړه. د دوی له لوري شکېب 

الحسن ۷۰ ناسوځېدلې او مشفيق الرحيم ۲۶ منډې وکړې. د افغانستان 

له لوري نوين الحق او راشد خان ۲-۲، مجيب الرحمن او کريم جنت ۱-۱ 

لوبغاړی وسوځاوه. دا د نوين الحق لومړۍ نړيواله شل اوريزه لوبه وه چې د 

افغانستان استازويل يې پکې وکړه. ياده لوبه د افغانستان، بنګله دېش او 

زمبابوې ترمنځ د سرييز شپږمه يا وروستۍ لوبه وه چې په دغه سرييز کې 

بنګله دېش ۳، افغانستان ۲ او زمبابوې په ۱ لوبه کې بريا خپله کړه، چې 

د افغانستان او بنګله دېش لوبډلو پايلوبې ته الر پېدا کړه.

د افغانستان او بنګله دېش ترمنځ پايلوبه د سپتمرب په ۲۴مه نېټه تررسه 

کېده، خو د باران له امله دغه لوبه تررسه نه شوه، ياد سرييز د دواړو لوبډلو 

او د لوبې ټرايف دواړو لوبډلو په رشيکه ترالسه  ترمنځ مساوي اعان شو 

کړه. همدا راز د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جايزه رحمن الله ګربز ترالسه کړه. 

دا د نوموړي لومړنی نړيوال شل اوريز سرييز و او د ښې لوبې نندارې ته 

وړاندې کولو رسه غوره لوبغاړی اعان شو.

د  راستنه شوه.  ته  نېټه هېواد  په ۲۵مه  لوبډله د سپتمرب  راز ميل  همدا 

حامد کرزي په نړيوال هوايي ډګر کې لومړی ميل لوبغاړو ته د ادارې له 

لورې تود هرکلی وویل شو او د دوی د غوره السته راوړنو په پار د کرکټ بورډ 

په اداره کې هم د هرکيل پروګرام نیول شوی و.

بورډ د عمومي رییس ساکار  افغانستان کرکټ  د دې پروګرام پرمهال د 

مرتابه  بورډ  کرکټ  »د  وویل:  کې  څرګندونو  خپلو  په  بارکزي  عبدالله 

غوره  وښوده چې  ته  نړۍ  تاسې  ویاړي،  راوړنو  په السته  اداره ستاسې  او 

وړتیاوې لرئ، تاسې ريښتيني اتان یاست د هېواد ميل بیرغ مو په نړۍ 

کې ورپاوه او ميل رسود مو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې وغږاوه. ستاسې کړنې 

او ویاړنې به د افغانستان په تاريخ کې په زرینو کرښو وليکل او پاتې يش.«

دغه راز د ميل لوبډلې لوبډملر راشدخان په خپلو څرګندونو کې وویل: 

»د بنګله دېش پر وړاندې مو ټېسټ لوبه ګټل غټ هدف و چې له نېکه 

مرغه د لوبغاړو د زیاتې خوارۍ په پایله کې مو دغه ویاړ په خپل نوم کړ، 

که څه هم په شل اوریزه سېریز کې مو دوه لوبې وبایللې، خو بیا هم موږ د 

راتلونکي شل اوریزه نړيوال جام چې په ۲۰۲۰ زیږدیز کال کې به تررسه 

يش له همدې سياليو پان رشوع کړی ځکه مو په هره لوبه کې نویو او 

پخوانیو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس ورکاوه.«

لوبغاړو له  دغه راز لوبډملر راشد خان په خپلو څرګندونو کې د ځوانو 

وړتیاوو خوښي څرګنده کړه او دا یې د افغانستان د راتلونکي کرکټ ښه 

استازي وبلل.

نومرب  په  پان  ټول  لوبډلې  د  به  وروسته  دې  تر  چې  وینا  پر  نوموړي  د 

اوریزو  شل  او  ټیسټ  د  وړاندې  پر  لوبډلې  اینډیز  ویسټ  د  کې  میاشت 

سياليو لوبلړۍ وي چې ګټل یې د افغانستان کرکټ لپاره خورا اړین دي.
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شـپږیزه کرکـټ لیګ سـیالۍ پـه لومړي ځـل په ۲۰۱۳ 

زېږدیـز کال کـې رامنځتـه شـوې. پـه دې سـياليو کـې 

د پنځـو زونونـو څخـه یـوهـ  یـوه لوبډلـه شـامله وه. دغـه 

وخـت افغانسـتان کرکـټ بـورډ ادارې د سـياليو بشـپړ 

مـايل مسـوولیت پرغـاړه درلـود او ټـول امکانـات ادارې 

رامنځتـه کـول. هغـه مهـال د سـياليو پيـل و، خـو پـه 

پـوره مسـلکي ډول سـيالۍ تـررسه شـوې چـې د نـړۍ 

او هېوادوالـو پـوره پـام یـې ځـان تـه واړوه. کرکـټ بـورډ 

ادارې هـم پـه همـدې موخـه دا سـيالۍ رامنځتـه کړې 

چـې افغانـان د خپلـو اتانـو د ننـدارې لپاره یـوه  موقع 

ترالسـه کـړي او لـه دې الرې ځـوان اسـتعدادونه هـم 

مـيل لوبډلـو تـه د تللـو فرصـت پيـدا کـړي.

د دغه سرت کورين لیګ موخې:

د کـورين کرکـټ د کچـې لـوړول، لوبغـاړو او ادارې تـه 

د مـايل سيسـتم رامنځتـه کـول، ځـوان اسـتعدادونو ته 

لـه مـيل لوبغـاړو رسه د لوبيـدو زمینـه برابـرول، د مينـه 

والـو لپاره د ښـې تفريـح برابرول، افغان سـوداګرو ته په 

کرکـټ کې د پانګه اچونـې زمینه برابرول او دې ته ورته 

ځينـې نـور غـټ او کوچني اهـداف و چې دغه سـيالۍ 

رامنځتـه شـوې او تـر دې دمـه پـه پـوره بریالیتـوب هـر 

کال مـخ تـه روانې دي.

لوبډلې، زونونه او نومونه:

پـه لومـړي ځـل ۵ لوبډلـې په دې سـيالۍ کې وې چې 

د پنځـو زونونـو له نومونـو رسه یو ـ یو وروسـتاړی یوځای 

شوی و.

لوبډلـې  د  والیتونـو  ختيځـو  د  پړانـګان  غـر  سـپن  ـ 

نـوم چـې پـه دې زون کـې ننګرهـار، کونـړ، لغـامن او 

نورسـتان والیتونـه شـامل دي. پـه لومـړي ځـل د دې 

هغـې  تـر  او  ده  کـړې  حمیدحسـن  لوبډملـري  زون 

کریـم  بیـا  و،  شـوی  ټپـي  حمیدحسـن  چـې  وروسـته 

صـادق، شـبیر نـوري او اوسـمهال شـفیق اللـه شـفق د 

دې لوبډلـې د مـرۍ ویـاړ لـري.

ـ امـو نهنـګان د شـامل ختیځو والیتونـو لوبډله ده چې 

مرکـز یـې کنـدوز والیـت دی او نـور اړونـد والیتونـه یـې 

بدخشـان، تخـار، بغـان، سـمنګان، رسپـل، جوزجان، 

لوبډملـري  لوبډلـې  دې  د  دي.  بلـخ  او  فاریـاب 

میرویـس ارشف او جاويـد احمـدې کړې ده او سـږ کال 

دا ویـاړ د شـاپور ځـدراڼ پـر غـاړه دی.

غـريب  سـویل  یـا  غـرب  جنـوب  د  سـاتونکي  بوسـت  ـ 

تاريخـي  یـې  مرکـز  چـې  ده  لوبډلـه  اړونـد  والیتونـو 

کندهـار دی او نـور اړونـد والیتونـه یـې هلمنـد، هرات، 

دي.  زابـل  او  نیمـروز  ارزګان،  بادغیـس،  غـور،  فـراه، 

شـاپورځدراڼ، نجیـب ځدراڼ او شـهزاد محمدي د دې 

د شپږیزه کرکټ لیګ
د رامنځته کېدو

څرنګوالی او تاریخچه
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زون لوبډملـري کـړې او سـږ کال دا سـرت مسـوولیت 

بیـا ګلبدیـن نایـب مـخ تـه وړي.

- بنـد امیرښـاماران د مرکـزي والیتونـو اړونـد لوبډله ده 

چـې مرکـز یې کابل دی. نـور اړوند والیتونـه یې میدان 

وردګ، کاپيسـا، پـروان، پنجشـیر، بامیـان او دایکنـدي 

دي. محمدنبـي عیسـی خېـل، اصغـر افغـان او راشـد 

هـم  اوس  چـې  کـړې  لوبډملـري  زون  دې  د  خـان 

راشـدخان دا ویـاړ پرغـاړه لـري.

ـ مـس عینک اتان هم د شـپږیزې سـياليو یـوه پياوړې 

والیتونـو  ختیځـو  سـویل  د  چـې  ده  لوبډلـه  مهمـه  او 

اړونـد ده. د دې زون  مرکـز پکتیـا ده او نـور والیتونه یې 

خوسـت، غـزين، لوګـر او پکتیـکا دي.

د دې زون لوبډملـري نـوروز منـګل، ګلبدیـن نایب او 

دولـت ځـدراڼ کـړې او لـه تېـرو دوه کلونـو راهیسـې دا 

ویـاړ محمـد نبـي عیسـی خېل پـر غـاړه لري.

ـ کابـل بـازان: دغـه لوبډلـه پـه دریم پـړاو شـپږیزه لیګ 

سـياليو کـې رامنځته شـوه، موخه یـې دا ده چې د ټولو 

افغـان لوبغـاړو لپاره د لوبېـدو زمینـه رامنځته يش. دوه 

ځـل تـر پایلوبـې تللـې او یـو ځـل یـې ګټلـې هـم ده. 

دا لوبډلـه یـوازې پـه پازمينـې کابـل پـورې تـړاو لـري. 

لوبډملـر یـې لـه پیلـه تـر دې دمـه اصغر افغـان دی.

راګـډ شـول، چـې د الکـوزي ادارې لـه لـوري د ټولـو 

سـياليو ماتـړ پيـل شـو او نـورو ماتـړو تـه د لوبډلـو د 

اخیسـتلو بلنـه ورکړل شـوې وه، خو بیا هم ډېر لګښـت 

کرکـټ بـورډ ورکړی و. دغـه کال شـپږمه لوبډله د کابل 

بازانـو پـه نـوم پـه دې سـياليو کـې را دخیلـه شـوې وه. 

پایلوبـه هـم کابـل بازانـو او سـپن غـر پړانګانـو تـررسه 

رسه  دې  پـه  او  وګټلـه  لوبډلـې  غـر  سـپن  چـې  کـړه 

سـپن غـر د دویـم ځـل لپـاره اتلـويل خپلـه کـړه. دغـه 

کال د راشـدخان پـه څېر غـوره لوبغاړی کرکـټ بورډ په 

الس راوړ. همدارنګـه پـه لومړي ځل بهـرين لوبغاړي په 

دې سـياليو کـې ولوبـول شـول. دغـه راز محمـد نبي د  

غـوره لوبغـاړي جایزه واخیسـته او د راشـد خان ترڅنګ 

قیـس احمـد، شـاهد اللـه کـامل او طارق سـتانکزي په 

څېـر ځـوان لوبغـاړي هـم ښـه وځليدل.

۴ـ څلـورم پـړاو ۲۰۱۶ زیږدیـزکال: پـه دې کال کـې 

شـپږیزې سـياليو تـر يوه حده پـورې بهرين مـايل ماتړ 

کوونکـي پيـدا کـړي و چـې لوبډلـې يـې پخپلـو نومونـو 

اخیسـتې وې، خـو بیـا هم د لګښـت زیاتـه برخه کرکټ 

بـورډ ادارې پـرې کوله. 

پایلوبـه کابـل بازانـو او مـس عینک اتانـو لوبډلو تررسه 

کـړه چـې کابـل بازانـو د لومـړي ځل لپـاره دغـه اتلويل 

د اصغـر افغـان په مـرۍ وګټله.

د شپږيزې پړاوونه:

۱ـ  لومـړی پـړاو ۲۰۱۳ زیږدیـز کال: دغـه کال پـه 

سـياليو کـې پنځـه لوبډلـې شـاملې وې، د لوبډلـو او 

لوبغـاړو ټـول مسـووليت او مـايل ماتـړ د کرکـټ بـورډ 

پـه  ټلویزيـون  شمشـاد  لـه  لوبـې  دا  و،  پرغـاړه  ادارې 

ژونـدۍ بڼـه خپرېدلـې. ټولـو مـيل لوبغاړو پکـې ګډون 

درلـود. پایلوبـې ته یې سـپن غر او امـو لوبډلو الر پيدا 

کـړه چـې پایلوبـه پـه سـوپر اور کـې سـپن غـر لوبډلې 

. وګټله

د دې سـياليو لـه الرې کرکـټ بـورډ تـه عثـامن غنـي او 

عـزت اللـه دولتـزی پـه الس ورغلـل او د دې ترڅنـګ 

کریـم صـادق د غـوره لوبغـاړي پـه توګـه وپېژنـدل شـو.

هـم  کال  دغـه  زیږدیـزکال:   ۲۰۱۴ پـړاو  دویـم  ۲ـ 

کرکـټ بـورډ دغـه سـيالۍ پخپـل لګښـت تـررسه کړې. 

دا ځـل مـس عینـک لوبډلـه ډېـره ښـه وځلېـده او پـه 

پایلوبـه کـې یـې بنـد امیـر تـه ماتـې ورکـړه. دغـه کال 

حـرضت اللـه ځاځـی کرکـټ بـورډ تـه د ځـوان لوبغاړي 

پـه توګـه په الس ورغـی. ګلبدين نایـب د ټورمننټ غوره 

لوبغـاړی و، نورعـيل ځـدراڼ او روښـان بارکـزی هـم د 

ځليدلـو لوبغـاړو پـه لیکـه کـې راغـيل و.

۳ـ دريـم پـړاو ۲۰۱۵ زیږدیـزکال: پـه لومـړي ځـل په 

دې کال مـايل ماتـړ کوونکي په شـپږیزې سـيالیو کې 

لوبغـاړي  بهـرين  پيامنـه  زیاتـه  پـه  هـم  کال  دغـه 

ضیـا،  اویـس  محمدسـميع،  اکمـل،  کامـران  لکـه 

لوبغـاړي  نـور  داسـې  او  بـټ  سـلامن  نارصجمشـید، 

شـول. ولوبـول 

غـوره  د  سـياليو  د  محمدنبـي  هـم  کـې  کال  دې  پـه 

لوبغـاړي جایـزه وګټلـه، خو محمد شـهزاد او راشـدخان 

مجیـب  وو.  کـې  لیکـه  پـه  لوبغـاړو  ځلېدونکـو  د  هـم 

الرحمـن، نویـن الحـق، دروېـش رسـويل، کریـم جنت، 

ځوانـو  د  شـفق  وحیداللـه  او  جنـت  اللـه  احسـان 

وو. کـړي  خپـل  ځایونـه  لوبغـاړو  ځلېدونکـو 

۵ـ پنځـم پـړاو ۲۰۱۷ زیږدیـز کال: پـه دې کال کـې 

مـايل  بهرنیـو  توګـه  بشـپړه  پـه  لیـګ  کرکـټ  شـپږیزه 

ماتـړ کوونکـو تـه وسـپارل شـو، د لوبډلـو د اخیسـتلو 

لپـاره هـم بـويل تـررسه شـوه چـې سـپن غـر لوبډلـه 

مسـلمیارګروپ، مـس عینـک لوبډلـه وزیـرزي ګـروپ، 

بنـد امیـر لوبډلـه پاراګـون ګـروپ، کابـل لوبډلـه جـي 

پـي رشکـت، بوسـت لوبډلـه عـارف عظیـم ګـروپ او امو 

لوبډلـه املصـايف ګـروپ واخیسـتې.

دغـه راز د لوبغـاړو لپـاره هـم د هندوسـتان غـوره لیـګ 

سـياليو پـه څیـر د اخیسـتلو ازاد رقابت تررسه شـو چې 
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یـوـ یـو لوبغـاړی تـر اویـا لکـو افغانیـو پـورې 

ډول  مـايل  پـه  کال  دغـه  شـو.  واخیسـتل 

کرکـټ بـورډ ادارې او لوبغـاړو زیاتـې پيسـې 

ترالسـه کـړې او ټورمننـټ د راشـد خـان پـه 

مـرۍ بنـد امیـر زون  وګټلـو.

پـه دې کال کـې د کرکـټ نـړۍ نامتـو بهرين 

لوبڅـارۍ،  روزنـې،  لوبـې،  د  هـم  لوبغـاړي 

میـچ ریفـري او کمينټرۍ برخې ته راغوښـتل 

شـوي و. پـه لوبغـاړو کـې د زمبابـوې هېـواد 

سـکندر  بـورل،  سـیبنډا،  چټـارا،  مسـکدزا، 

رضـا، همدارنګـه ډيلپورټ، ذیشـان مقصود او 

دې تـه ورتـه ډېـر نـور بهـرين لوبغـاړي راغيل 

لوبغـاړي جایـزه  غـوره  د  د  دې سـياليو  وو. 

کریـم صـادق ترالسـه کـړه. جاويـد احمـدي، 

شـاهدالله کـامل او اصغرافغـان پـه توپوهنـه 

پـه  وو.  لوبغـاړي  افغـان  ځليدونکـي  کـې 

تـوپ اچوونکـو کـې بیـا ظاهـر خـان پکتیـن، 

راشـدخان او چټـارا ځليدونکـي لوبغـاړي وو.

پـه ۲۰۱۸ زېږدیز کال کې افغانسـتان کرکټ 

بـورډ ادارې افغانسـتان غـوره لیـګ سـيالۍ 

رامنځتـه کـړې چـې په متحـده عـريب اماراتو 

کـې تـررسه شـوې. لـه ډېـرو هڅـو رسه هـم 

چـې  توانیـده  ونـه  اداره  کرکـټ  وخـت  دغـه 

دغـه سـيالۍ تـررسه کـړي، خـو سـږ کال یـو 

وار بیـا لـه ځينـو مهمـو نوښـتونو رسه کرکـټ 

اداره شـپږیزې سـيالۍ د شـپږو لوبډلو ترمنځ 

تـررسه کـوي.

کارنامې:

جاويـد احمدي د شـپږیزې سـياليو له لومړي 

پـړاو څخـه تـر پنځـم پـړاوه پـورې ۳۰ لوبـې 

کـړې دي چـې ټولـې منـډې یـې ۷۸۲ دي. 

دغـه راز پـه تـوپ اچوونکـو کې بیا راشـدخان 

تـر ټولـو زیاتـې ۴۵  او  ۲۵ لوبـې کـړې دي 

زیاتـې  ترټولـو  دي.  اخیسـتې  یـې  ويکټـې 

شـپږیزې بیـا محمدنبـي عیسـی خیـل وهيل 

پـوره  شـهزاد  محمـد  او  دي   ۵۳ چـې  دي 

۵۰ شـپږیزې ترالسـه کـړې دي. پـه شـپږیزه 

یـوه سـلیزه وهـل شـوې  لیـګ سـياليو کـې 

چـې د سـویيل افريقـې توپوهونکـي کيمرون 

ډيپلـورټ ترالسـه کـړې ده. پـه تـوپ اچوونکو 

کـې رحمـت شـاه، عبداللـه مـزاري او ظاهـر 

خـان پکتیـن تـر دې دمـه توانيـديل چـې یـو 

ځـل پـه یـوه لوبـه کـې پنځـه، پنځـه ويکټـې 

واخـيل.

شـپږیزې  د  کال  سـږنی  چـې  ده  یادولـو  د 

د  کال  زېږدیـز  روان  د  لوبـې  لیـګ  کرکـټ 

اکټوبـر پـه اوومه پیل چې د همدې میاشـتې 

تـر ۱۸مـې نېټـې پـورې بـه دوام ومومـي.
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له ټېسټ لوبو
استعفا وکــړه محمد نبي

د افغانستان ميل لوبډلې يو هغه لوبغاړی چې له پيل راهيسې له افغان لوبډلې 

د  او  لوبېدلی  کې  لوبو  زياتو  ټولو  تر  په  لپاره  افغانستان  د  شوی،  پاتې  رسه 

افغانستان لوبډله چې نن په کوم مقام ده، دغه مقام ته رارسولو کې يې لوی 

نقش لوبولی دی، هغه يو نوم محمد نبي دی چې له ټېسټ لوبو يې استعفا وکړه.

کې  لوبه  ورځنۍ  يو  نړيواله  لومړۍ  په  افغانستان  د  چې  دا  يوازې  نه  نوموړی 

لوبېدلی، بلکې په لومړۍ نړيواله شل اوريزه او لومړۍ ټېسټ لوبه کې يې هم د 

افغانستان ميل لوبډلې استازويل کړې ده.

محمد نبي ډېر ريکارډونه هم په خپل نوم کړي چې وروستی ريکارډ يې په نړيوالو 

شل اوريزو لوبو کې ۱۲ ځلې د غوره لوبغاړي جايزه ترالسه کول دي. هغه همدا 

راز په لس غوره الراونډرانو کې هم يو دی.

افغانستان تر دې مهاله پورې يوازې درې ټېسټ سيالۍ تررسه کړي 

چې په دغه درې سياليو کې يې په دوه سياليو کې بريا خپله 

هند،  د  سيايل  ټېسټ  لومړۍ  خپله  افغانستان  ده.  کړې 

بنګله دېش رسه تررسه کړه،  له  او درميه  ايرلنډ  له  دوميه 

ټېسټ سياليو کې ګډون  واړه  درې  په  نبي  چې محمد 

درلود.

لوبې  ټېسټ  وروستۍ  له  وړاندې  پر  دېش  بنګله  د 

استعفا  څخه  کرکټ  ټېسټ  له  نبي  محمد  وروسته 

وکړه او وې ويل چې په يو ورځنيو او شل اوريزو لوبو 

کې به د افغانستان استازويل کوي.

هغه په خپلو خربو کې وويل: ))ټېسټ په کرکټ 

کې تر ټولو مهمه بڼه ده چې هر لوبغاړی غواړي 

پکې ولوبېږي.((

 ۱۸ لپاره  افغانستان  د  ))ما  کړه:  زياته  هغه 

چې  و  ارمان  لوی  زما  دا  وکړه،  لوبه  کاله 

ترالسه  غړيتوب  ټېسټ  د  دې  افغانستان 

او زموږ دغه خوب رښتيا شو. زموږ د  کړي 

وخت  لږ  ډېر  کولو  ترالسه  غړيتوب  ټېسټ 

نور  ځای  په  زما  چې  غواړم  زه  خو  شوی، 

ځوان لوبغاړي ولوبېږي، چې په ډومېسټک 

سياليو کې يې ښه وړتيا ښکاره کړې ده.((

غواړم  زه  چې  وويل  راز  همدا  هغه 

يش  برابره  زمينه  لوبو  د  ته  ځوانانو 

افغانستان  چې  ده  دا  مې  هيله  او 

په نږدې راتلونکې کې د ټېسټ يوه 

مخکښه لوبډله ولري. نوموړي همدا راز وويل، 

چې په يو ورځنيو او شل اوريزو سياليو کې به 

د افغانستان لپاره لوبېږم.

د افغان لوبډلې لوبډملر راشد خان د بنګله 

دېش په وړاندې په ټېسټ سيالۍ کې د غوره 

يې  جايزه  هغه  او  کړه  ترالسه  جايزه  لوبغاړي 

بيا محمد نبي ته ډالۍ کړه. نوموړي په خپلو 

نبي،  محمد  کاره  ))تجربه  وويل:  کې  خربو 

چې نن يې خپله وروستۍ ټېسټ لوبه تررسه 

کړه، زما او د نورو ځوانو سپرنانو ډېره مرسته 

يې وکړه. زه خپله د غوره لوبغاړي جايزه محمد 

نبي ته ډالۍ کوم.((

توپوهنه:

محمد نبي د افغانستان لپاره په درې ټېسټ 

سياليو کې لوبېدلی دی. په دغه لوبو کې يې 

۳۳ منډې کړې او ۲۴ منډې يې په يوه پاڼۍ 

کې تر ټولو زياتې منډې دي.

د  يې  کې  لوبو  نړيوالو  ورځنيو  يو   ۱۲۱ په 

افغانستان استازويل کړې ده، چې د ۲۷.۵۴ 

په اوسط يې ۲۶۹۹ منډې کړي او په يوه لوبه 

کې زياتې منډې يې ۱۱۶ دي. هغه ۱ سليزه 

او ۱۴ پنځوسيزې هم په خپل نوم کړې دي.

نوموړی په ۷۲ نړيوالو شل اوريزو لوبو کې هم 

د افغانستان لپاره لوبېدلی چې د ۲۳.۰۵ په 

لوبه  يوه  په  او  اوسط يې ۱۲۹۱ منډې کړي 

شل  نوموړي  دي.   ۸۹ يې  منډې  زياتې  کې 

اوريزو لوبو کې ۴ پنځوسيزې هم وهيل دي.

توپ اچونه:

محمد نبي په ۳ ټېسټ سياليو کې ۸ ويکټې 

ترالسه کړې دي، چې په يوه پاڼۍ کې يې د 

۳۶ منډو په بدل کې ۳ لوبغاړي هم سوځويل 

دي.

په  بيا  نوموړي  لوبو کې  ورځنيو  يو  نړيوالو  په 

۱۲۱ لوبو کې ۱۲۸ لوبغاړي سوځويل دي او 

لوبغاړي سوځول   ۴ بدل کې  په  منډو  د ۳۰ 

يې په يوه لوبه کې ښه توپ اچونه ده.

په نړيوالو شل اوريزو لوبو کې نوموړي په ۷۲ 

لوبو کې ۶۹ ويکټې ترالسه کړې چې په يوه 

 ۴ کې  بدل  په  منډو   ۱۰ د  بيا  يې  کې  لوبه 

لوبغاړي سوځول ښه توپ اچونه ده.
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د افغانستان ۱۹ کلنو ځوانانو کم عمره لوبډله د ۱۹ کلنو کم 

عمره اسيايي جام سياليو کې تر ګډون وروسته د سپتمرب په 

۱۵مه نېټه بېرته هېواد ته راستنه شوه.

په دغه سيالیو کې افغان ۱۹ کلنو کم عمره لوبډلې ښې لوبې 

تررسه کړې چې د پاکستان او کويت لوبډلو ته يې په لوی توپري 

ماتې ورکړې، خو له هند څخه يې بيا په ډېر کم توپري ماتې 

لوبه  امله يې  له  باران  پايلوبه کې د  نيمه  په  راز  ومنله. همدا 

تررسه نه کړای شوه.

د افغانستان ۱۹ کلنو کم عمره ځوانانو لومړۍ لوبه د پاکستان 

۱۹ کلنو کم عمره ځوانانو رسه د سپتمرب په ۵مه نېټه تررسه 

کړه.

د  يې  لومړی  او  وګټله  لوبډلې  پاکستان  د  پچه  کې  پيل  په 

افغانستان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

سوځېدو  په  لوبغاړو   ۹ د  کې  اورونو   ۴۶ ټاکلو  په  افغانستان 

او   ۲۹ اتل  الله  صديق  يې  ډلې  له  چې  وکړې،  منډې   ۱۶۲

رحمن الله ۲۷ منډې وکړې. د ۱۶۳ منډو د هدف په تعقيب 

کې د پاکستان ټول لوبغاړي په ۱۹.۴ اورونو کې وسوځېدل او 

۷۸ منډې يې وکړې، چې د D/L قانون له مخې افغانستان په 

۸۵ منډو بريا خپله کړه.

د افغانستان له لوري شفيق الله غفاري ۳، فضل حق، عابدالله 

تڼيوال او نور احمد ۲-۲ او جمشېد خان ۱ لوبغاړی وسوځاوه. 

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه شفيق الله غفاري ته ورکړل شوه.

افغانستان په خپله دوميه لوبه کې د کويت رسه مخامخ شو، 

کې  پيل  په  شوه.  تررسه  نېټه  ۷مه  په  سپتمرب  د  لوبه  دغه 

او لومړی يې د کويت لوبډلې ته د  پچه افغان لوبډلې وګټله 

توپوهنې بلنه ورکړه.

 ۸۵ د  کې  اورونو   ۲۷.۳ په  لوبډله  ټوله  کويت  د  زملو  افغان 

منډو ترالسه کولو وروسته وسوځوله. ياد هدف افغان لوبډلې 

په ۱۲.۵ اورونو کې د ۳ لوبغاړو په سوځېدو پوره او په ۷ ويکټو 

يې کويت لوبډلې ته ماتې ورکړه.

په دغه لوبه کې شفيق الله غفاري ۳، فضل حق او نور احمد 

۲-۲ او عبدالرحمن ۱ لوبغاړی وسوځاوه. همدا راز په توپوهنه 

کې بيا فرحان زاخېل ۳۸ ناسوځېدلې او رحمن الله ۲۸ منډې 

الله  شفيق  بيا  ځل  يو  جايزه  لوبغاړي  غوره  د  لوبې  د  وکړې. 

غفاري ترالسه کړه.

افغان ۱۹ کلنې کم عمره لوبډلې خپله درميه لوبه د سپتمرب 

په ۹مه نېټه د هند ۱۹ کلنې کم عمره لوبډلې رسه تررسه کړه. په پيل 

کې پچه افغان لوبډلې وګټله او لومړی يې د توپوهنې پرېکړه وکړه.

افغانستان په ۴۰.۱ اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۱۲۴ منډې 

او   ۲۹ زاخېل  فرحان   ،۳۹ تڼيوال  عابدالله  يې  ډلې  له  چې  وکړې، 

صديق الله اتل ۲۵ منډې وکړې.

ياد هدف د هند لوبډلې په ۳۸.۴ اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو 

پوره او په ۳ ويکټو يې بريا خپله کړه. که څه هم په پيل کې هندۍ 

لوبډله ښه روانه وه، خو په وروستي اورونو کې بيا د هندۍ لوبډلې 

پرلپسې ويکټې وسوځېدې، خو بريا يې خپله کړه.

په دغه لوبه کې نور احمد ۴، شفيق الله غفاري ۲ او جمشېد خان ۱ 

لوبغاړی وسوځاوه.

د لومړي پړاو لوبو پای ته رسېدو رسه په اې ګروپ کې هند په رس کې 

بنګله  بيا  افغان لوبډله راغله، همدا راز په يب ګروپ کې  او ورپسې 

دېش په رس کې او ورپسې د رسيانکا لوبډله راغله. افغانستان خپله 

نيمه پايلوبه د بنګله دېش لوبډلې رسه د سپتمرب په ۱۲مه نېټه تررسه 

کوله، خو د باران له امله د هېڅ توپ تررسه کېدو پرته لوبه بې پايلې 

پای ته ورسېده، خو چون د بنګله دېش لوبډله د خپل ګروپ په رس 

کې وه، نو هغه پايلوبې ته الر پېدا کړه.

پايلوبه د هند او بنګله دېش ترمنځ تررسه شوه، چې د هند ۱۹ کلنې 

کم عمره لوبډلې پکې اتلويل خپله کړه.

سپتمرب  د  لوبډله  عمره  کم  کلنه   ۱۹ افغان  وروسته  سياليو  يادو  له 

بورډ  افغانستان کرکټ  د  راستنه شوه، چې  ته  هېواد  نېټه  په ۱۵مه 

هرکلی  ورته  ادارې  نورې  او  يوسفزي  فرهان  ښاغيل  رييس  عمومي 

ووايه. د کرکټ بورډ عمومي مر د هرکيل پر مهال لوبغاړو ته په خپله 

وينا کې وويل، چې د ۱۹ کلنو کم عمره اسيايي جام کې تاسې ډېرې 

ښې لوبې وکړې او پاکستان او کويت لوبډلو ته مو په سرت توپري ماتې 

ورکړې او نيمه پايلوبې ته مو ځان ورساوه، زه په تاسو وياړم. نوموړي 

زياته کړه چې تاسې د راتلونکي اتان يئ او مخکې به نور پرمختګ 

هم کوئ. 

د ۱۹ کلنو کم عمره لوبډلې لوبډملر فرحان زاخېل له کرکټ بورډ 

څخه مننه وکړه او ویې ويل چې ټولو ځوانانو ښه لوبه وکړه، خو بيا 

به هم خپلو نيمګړتياو ته پاملرنه کوو او په راتلونکي کې به پرې کار 

کوو. هغه همدا راز وويل، چې د راتلونکي ځل لپاره به تر دې هم ډېره 

خواري کوي او هڅه به کوي چې ال مخکې الړ يش.

خپلو  په  بيا  احمدزي  رييس  روزونکي  لوبډلې  عمره  کم  کلنو  د ۱۹ 

خربو کې وويل، چې دا ځوانان د افغانستان راتلونکی دی. هغه وويل 

چې پاکستان ته مو په سيالۍ کې تاريخي ماته ورکړه، خو د کرکټ 

ځينې پرېکړې داسې وې چې دوی ونه شول کوالی پايلوبې ته الر 

پیدا کړي، ځکه نيمه پايلوبه تررسه نه شوه او بنګله دېش پايلوبې ته 

الړ. هغه همدا راز وويل چې خپلو نيمګړتياو ته پوره پاملرنه کوو او په 

هغې به کار کوو.

د ۱۹ کلنو کم عمره ځوانانو 
راوړنو  السته  له  لوبډله 
رسه هېواد ته راستنه شوه
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مس عينک زون

د غازي امان الله خان جام سياليو اتلويل خپله کړه

ــه خــان جــام  ــان الل د ۲۰۱۹ کال غــازي ام

ــپتمرب  ــيالۍ د س ــټ اې س ــۍ لېس ــو ورځن ي

پــه ۱۰مــه نېټــه پيــل او د ســپتمرب پــه ۲۴مــه 

نېټــه پــای تــه ورســېدې چــې د مــس عينــک 

زون لوبډلــې پــه پايلوبــه کــې د تېــرو ســياليو 

اتلــې بوســت زون لوبډلــې تــه ماتــه ورکــړه او 

پــه لومــړي ځــل يــې اتلــويل خپلــه کــړه.

لــه هغــه وروســته چــې افغانســتان د کرکــټ 

ــړ،  ــه ک ــوب ترالس ــپړ غړيت ــورا بش ــې ش نړيوال

دا دریــم ځــل دی چــې د غــازي امــان خــان 

جــام يــو ورځنــۍ لېســټ اې ســيالۍ تــررسه 

شــوې.

لوبډلــو  پنځــه  کــې  ســياليو  ســږکال  پــه 

ــورو  ــه ن ــود چــې هــرې لوبډلــې ل ګــډون درل

څلــورو لوبډلــو رسه يــوه يــوه لوبــه تــررسه 

ــو  ــای کــې درې مخکښــو لوبډل ــه پ کــړه او پ

ــړه. ــدا ک ــه الر پی ــړاو ت ــې پ مخک

ــار کــې لومــړی مقــام خپــل  ــه کت امــو زون پ

ــه  ــا خپل ــې بري ــې ي ــو ک ــې ۳ لوب ــړی و چ ک

نېټــه مخامــخ شــوه.

مــس عينــک زون د امــو زون لوبډلــې څخــه 

پــه ۳۶ منــډو بريــا خپلــه کــړه او پايلوبــې تــه 

يــې الر پېــدا کــړه.

پايلوبه:

ــو  ــو ورځني ــه خــان جــام ي ــان الل ــازي ام د غ

ــه  ــه نېټ ــه ۲۴م ــه د ســپتمرب پ ســياليو پايلوب

د مــس عينــک زون او بوســت زون لوبډلــو 

ترمنــځ د کابــل پــه لوبغــايل کــې تــررسه 

ــوه. ش

ــت زون  ــه د بوس ــې پچ ــې د لوب ــل ک ــه پی پ

لوبډلــې وګټلــه او لومــړی يــې د مــس عينــک 

ــه ورکــړه. ــه د توپوهنــې بلن ــې ت زون لوبډل

ــې د  ــو ک ــه ۴۴.۵ اورون ــک زون پ ــس عين م

منــډې  پــه ســوځېدو ۱۹۹  لوبغــاړو  ټولــو 

وکــړې، چــې لــه ډلــې يــې عمــران ۴۷، افــرس 

ــډې  ــدراڼ ۳۰ من ــم ځ ــي ۴۳ او ابراهي ځاځ

ــړې. وک

اللــه  ســميع  لــوري  لــه  زون  بوســت  د 

ــه  ــار الل ــدزي او وق ــن احم ــينواري ۴، مي ش

اســحاق ۲-۲ او دســتګري خــان ۱ ويکــټ 

ترالســه کــړه.

ــدا  ــودې، هم ــې درل ــرې ي ــړې وه او ۶ نوم ک

ــام  ــم مق ــه دوي ــا پ ــه بي ــت زون لوبډل راز بوس

ــړې  ــه ک ــا خپل ــې بري ــې ي ــو ک ــې ۳ لوب وه چ

ــس  ــړې وې. د م ــه ک ــې ترالس ــرې ي او ۶ نوم

عينــک زون لوبډلــه بيــا دریمــه لوبډلــه وه 

چــې ۲ لوبــې يــې ګټلــې وې او ۴ نومــرې 

ــر زون  ــپن غ ــدا راز د س ــودې. هم ــې درل ي

لوبډلــې هــم ۲ لوبــې ګټلــې وې او ۴ نومــرې 

ــې  ــري زون لوبډل ــد ام ــو بن ــودې، خ ــې درل ي

ــه خوړلــې  ــو کــې مات ــو لوب ــو ټول ــه خپل ــا پ بي

وه.

د لومړيــو دوه لوبډلــو امــو زون او بوســت زون 

ترمنــځ لومــړۍ پلــی آف لوبــه د ســپتمرب پــه 

۲۱مــه نېټــه تــررسه شــوه، چــې بوســت زون 

پــه ۵۶ منــډو پکــې بريــا خپلــه کــړه. د دغــه 

لوبــې پــه بريــا رسه بوســت زون د ســياليو 

ــو  ــدا راز ام ــړه او هم ــدا ک ــه الر پې ــې ت پايلوب

ــه  ــې ل ــه ک ــی آف لوب ــه پل ــه دومي ــا پ زون بي

مــس عينــک زون رسه د ســپتمرب پــه ۲۲مــه 

د ۲۰۰ منــډو د هــدف پــه تعقيــب کــې د 

بوســت زون ټــول لوبغــاړي پــه ۲۳.۱ اورونــو 

کــې پــه ۱۱۱ منــډو وســوځېدل او د ۸۸ 

ــه مــس عينــک  ــې ل ــري ي ــه ســرت توپ ــډو پ من

ــه. د  ــه ومنل ــې مات ــه ک ــه پايلوب ــه پ زون څخ
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ــت ۶۰ او  ــه جن ــان الل ــوري احس ــه ل دوی ل

ــڅ  ــل هې ــړې، ب ــډې وک ــامل ۱۰ من ــارص ج ن

ــې  ــې زيات ــده چ ــه توانې ــه دې ون ــاړی پ لوبغ

ــړي. ــډې وک من

د مــس عينــک زون لــه لــوري پــه زړه پــورې 

تــوپ اچونــه تــررسه شــوه، چــې ضيــا الرحمن 

اکــرب ۳، ضيــا الرحمــن رشيفــي، نــواز خــان 

او ابراهيــم ځــدراڼ ۲-۲ لوبغاړي وســوځول او 

يوســف ځاځــي هــم يــو ويکــټ ترالســه کــړه.

ــس  ــزه د م ــاړي جاي ــوره لوبغ ــې د غ د پايلوب

عينــک زون تــوپ اچونکــي ضيــا الرحمــن 

ــه  ــاده لوب ــه ی ــه ورکــړل شــوه، چــې پ اکــرب ت

کــې يــې ۳ مهمــې ويکټې ترالســه کــړې وې.

غوره لوبغاړي او جايزې:

د غــازي امــان اللــه خــان جــام ســياليو د 

غــوره تــوپ اچونکــي جايــزه ســليم خــان تــه 

ورکــړل شــوه، د غــوره توپوهونکــي جايــزه 

منــري احمــد کاکــړ تــه ورکــړل شــوه او د 

ســياليو تــر ټولــو غــوره لوبغــاړی بيــا مريوېــس 

ارشف و، چــې جايــزه يــې ترالســه کــړه. همــدا 

راز د ســياليو ځــوان لوبغــاړی بيــا عمــران 

ــړه. ــه ک ــې ترالس ــزه ی ــې جاي ــري و، چ م

ــک زون  ــس عين ــۍ م ــې بريال ــه ک ــه پايلوب پ

ــړې  ــډې ک ــدې ۱۰۶ من ــه وړان ــو زون پ د ام

وې.

همــدا راز بهــري شــاه او منــري احمــد کاکــړ بيا 

ــړ  ــد کاک ــري احم ــې او من ــليزې ووهل ۲-۲ س

ــړې. د  ــوم ک ــل ن ــه خپ ــم پ ــيزې ه ۴ پنځوس

ــر  ــان ت ــواز خ ــا ن ــې بي ــه ک ــه برخ ــپږيزو پ ش

ټولــو زياتــې ۹ شــپږيزې ووهلــې او مريوېــس 

ــې. ــپږيزې ووهل ــا ۷ ش ارشف بي

ــو زون  ــا د ام ــه برخــه کــې بي د توپوهونکــو پ

مريوېــس ارشف تــر ټولــو مخکــې و، نومــوړي 

پــه ۶ لوبــو کــې ۱۶ لوبغــاړي وســوځول. 

همــدا راز د امــو زون ســليم ۱۵، د مــس 

لوبډلــې تــه ۲۵۰ زره افغانــۍ جايــزه او دويــم 

ــا  ــه بي ــې ت ــت زون لوبډل ــې بوس ــام لرونک مق

ــزه ورکــړل شــوه. ــۍ جاي ۱۵۰ زره افغان

د سياليو مخکښ لوبغاړي:

د غــازي امــان خــان جــام یــو ورځنيــو لېســټ 

اې ســياليو کــې تــر ټولــو زياتــې منــډې 

د بوســت زون لوبډلــې منــري احمــد کاکــړ 

کــړې وې، نومــوړي پــه ۶ لوبــو کــې ۴۱۴ 

منــډې وکــړې. همــدا راز د بوســت زون نــارص 

جــامل پــه ۶ لوبــو کــې ۲۵۶ منــډې، د مــس 

عينــک زون عمــران پــه ۶ لوبــو کــې ۲۵۰ 

ــه ۴  ــاه پ ــري ش ــر زون به ــپن غ ــډې، د س من

لوبــو کــې ۲۳۷ منــډې او د مــس عينــک زون 

نــور عــيل ځــدراڼ بيــا پــه ۶ لوبــو کــې ۲۲۴ 

ــډې کــړې وې. من

ــډې  ــې من ــو زيات ــر ټول ــۍ کــې ت ــوه پاڼ ــه ي پ

ــک  ــس عين ــه د م ــات الل ــو زون حي ــا د ام بي

د  او  ناســوځېدلې   ۱۲۱ وړانــدې  پــه  زون 

بوســت زون منــري احمــد کاکــړ د ســپن غــر 

ــړې.  ــډې وک ــم ۱۲۱ من ــدې ه ــه وړان زون پ

عمــران د ســپن غــر زون پــه وړانــدې ۱۱۵، 

ســميع اللــه شــينواري د ســپن غــر زون پــه 

ــارص جــامل  ــدې ۱۱۱ ناســوځېدلې او ن وړان

ــو زون  ــن ۱۵، د ام ــا الرحم ــک زون ضي عين

ــامل ۹  ــد ع ــت زون محم ــم ۱۰، د بوس ابراهي

او د مــس عينــک زون يوســف ځاځــي هــم ۹ 

ــړې. ــه ک ــې ترالس ويکټ

ــې ۶  ــو زيات ــر ټول ــا ت ــې بي ــه ک ــوه لوب ــه ي پ

ــو  ــامل د ام ــد ع ــت زون محم ــې د بوس ويکټ

ــه ۹  ــې پ ــړې چ ــه ک ــدې ترالس ــه وړان زون پ

اورونــو کــې يــې ۳۱ منــډې ورکــړې او ۶ 

ــف  ــدا راز یوس ــوځول. هم ــې وس ــاړي ي لوبغ

ــميع  ــاه او س ــري ش ــليم ۵، به ــي ۵، س ځاځ

ــه کــې ۴-۴  ــوه لوب ــه ي ــه شــينواري هــم پ الل

لوبغــاړي وســوځول.`
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لومـړنی افغـان لوبغاړی چې ټېسټ سياليو کې يې سليزه ووهله

رحمت شاه
مخکښو  له  يو  لوبډلې  ميل  افغانستان  د  شاه  رحمت 

په  الراونډر  د  کې  لوبډله  په  چې  دی  څخه  توپوهونکو 

راز  همدا  او  کوي  توپوهنه  الس  ښي  په  لوبېږي،  حېث 

ليګ برېک ګوګيل توپ اچونه تررسه کوي. هغه په ډېرو 

نړيوالو لوبو کې افغانستان ته بريا ور په برخه کړې ده او 

ال هم په لوبو کې ځلېږي.

دی  توپوهونکی  يوازېنی  کرکټ  افغانستان  د  نوموړی 

چې په ټېسټ سياليو کې يې د بنګله دېش په وړاندې 

خپله سليزه پوره کړه. نوموړي د بنګله دېش پر وړاندې 

په لومړۍ پاڼۍ کې ۱۰۲ منډې وکړې او دغه تاريخي 

کارنامه يې تررسه کړه.

زېږېدنه:

رحمت شاه زرمتی د جوالی په ۶مه نېټه ۱۹۹۳ کال د 

پکتيا واليت په زرمت کې زېږېدلی دی.

د کورين کرکټ لوبې:

پاکستان  د  لپاره  افغانستان  د  لوبې  اې  نوموړي لېسټ 

اې لوبډلې پر وړاندې وکړې او همدا راز د فیصل اباد او 

راولپنډۍ لوبډلو پر وړاندې هم په ډوميسټک لوبو کې 

په ۲۰۱۷  بيا  کې  لوبو  اوريزو  په شل  نوموړي  ولوبېده. 

کال کې په شپږيزه کرکټ ليګ کې د بند امري ښامارانو 

لپاره ولوبېده.

الله  امان  غازي  د  نوموړی  بيا  کې  جوالی   ۲۰۱۸ په 

زون  عينک  مس  د  کې  سياليو  واليتي  ورځنيو  يو  خان 

لپاره ولوبېده او د مس عينک زون له لوري زياتې منډې 

جوړونکی و چې په ۵ لوبو کې يې ۲۵۸ منډې وکړې، 

په  او  واخيستې  يې هم  ويکټې  زياتې  ټولو  تر  راز  همدا 

کاس  فرسټ  په  وسوځول.  لوبغاړي   ۸ يې  کې  لوبو   ۵

لوبو کې رحمت شاه په ۱۵ لوبو کې ۹۳۳ منډې کړې 

منډې  زياتې  ټولو  تر  پاڼۍ کې  يوه  په  يې  او ۱۴۴  دي 

دي. همدا راز ۲ سليزې او ۶ پنځوسيزې يې هم وهلې 

دي. د لېسټ اې سياليو يې بيا ۱۰۵ لوبې تررسه کړې 

دي چې ۳۲۷۲ منډې یې پکې کړې او په يوه لوبه کې 

راز ۱۹  او همدا  زياتې منډې يې ۱۱۴ دي. ۶ سليزې 

پنځوسيزې يې هم وهيل دي.

نړيوالې لوبې

يو ورځنۍ لوبې:

لومړۍ  خپله  لپاره  لوبډلې  ميل  افغانستان  د  نوموړي 

نړيواله یو ورځنۍ لوبه د مارچ په ۶مه نېټه ۲۰۱۳ کال 

په  راز د جوالی  وړاندې وکړه. همدا  پر  کې د سکاټلنډ 

۴مه نېټه ۲۰۱۶ کې نوموړي په نړيوالو يو ورځنيو لوبو 

کې خپله لومړۍ سليزه د سکاټلنډ پر 

وړاندې په  ووهله، نوموړي په دغه لوبه 

کې ۱۰۰ منډې وکړې او ناسوځېدلی 

ته  پای  پايلې  بې  لوبه  خو  شو،  پاتې 

ورسېده. رحمت شاه د کرکټ نړيوالې 

يو  نړيوالو  د  يس(  يس  )ايي  شورا 

ورځنيو لوبو د سل غوره توپوهونکو په 

هېڅ  بل  لري.  مقام  ۴۲م  کې  ليسټ 

مخکې  شاه  رحمت  له  لوبغاړی  افغان 

بيا محمد  تر هغه وروسته  نه دی، خو 

حشمت  ځدراڼ،  الله  نجیب  شهزاد، 

اصغر  نبي،  محمد  شهيدي،  الله 

افغان، راشد خان او ګلبدین نایب هم 

کې  نوملړ  په  توپوهونکو  غوره  سل  د 

ځای لري.

يو ورځنيو  نړيوالو  د  نوموړي  راز  همدا 

لېسټ  په  الراونډرانو  غوره  د سل  لوبو 

دی.  کړی  خپل  مقام  ۷۴م  هم  کې 

رحمت شاه د افغانستان ميل لوبډلې 

لپاره تر دې دمه پورې ۷۰ يو ورځنۍ 

يوه  په  نړيوالې لوبې تررسه کړې دي. 

لوبه کې يې تر ټولو زياتې منډې ۱۱۴ 

دي او ټولې يې بيا ۲۲۵۵ منډې کړې 

دي. د لوبې اوسط يې ۳۵.۲۳ دی او 

منډې(  توپونو  سل  )په  رېټ  سټرايک 

يې ۷۰.۱۳ دی. هغه تر اوسه پورې ۴ 

او ۱۵ پنځوسيزې وهيل دي،  سليزې 

 ۱۹ او  څلوريزې   ۱۹۵ شپږيزې،   ۲۴

کېچونه يې هم نيويل دي.

ټېسټ لوبې:

د  شاه  رحمت  کې  مۍ  په   ۲۰۱۸ د 

افغانستان لوبډلې لومړۍ ټېسټ لوبې 

افغانستان  و چې  نوملړ کې شامل  په 

افغانستان  کوله.  تررسه  رسه  هند  له 

وروسته  کولو  ترالسه  غړيتوب  بشپړ  د 

له  لوبه  ټېسټ  نړيواله  لومړۍ  خپله 

هندۍ لوبډلې رسه د هند په بنګلورو 

په ۱۴مه  د جون  کړه چې  تررسه  کې 
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ته  پای  نېټه  ۱۵مه  په  او  پیل  نېټه 

ورسېده.

که څه هم رحمت شاه په دغه لومړۍ 

ټېسټ لوبه کې ښه ونه ځلېده، خو کله 

نړيواله  دویمه  خپله  افغانستان  چې 

له  کې   ۲۰۱۹ مارچ  په  لوبه  ټېسټ 

تر  نوموړي  نو  کړه،  تررسه  رسه  ايرلنډ 

ټولو ښه توپوهنه وکړه، چې په لومړۍ 

پاڼۍ  دوميه  په  او   ۹۸ يې  کې  پاڼۍ 

کې يې ۷۶ منډې وکړې او د لوبې د 

غوره لوبغاړي جايزه يې هم ترالسه کړه.

د  وړاندې  پر  دېش  بنګله  د  راز  همدا 

افغانستان په درميه او له بنګله دېش 

لوبه کې چې  ټېسټ  يوازينۍ  په  رسه 

بريا  تاريخي  او  سرته  پکې  افغانستان 

خپله کړه، رحمت شاه هم په دغه لوبه 

توګه  په  لوبغاړي  افغان  لومړين  د  کې 

ووهله.  سليزه  کې  سياليو  ټېسټ  په 

هغه په دغه لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ 

بيا  کې  پاڼۍ  دوميه  په  او   ۱۰۲ کې 

نړيوالې  کرکټ  د  وسوځېده.  صفر  په 

درجه  په  توپوهونکو  ټېسټ  د  شورا 

بندۍ کې د بنګله دېش رسه تر لوبې 

تر  او  مقام  ۶۳م  افغان  اصغر  وروسته 

هغه وروسته بيا د رحمت شاه نوم دی 

دی.  والړ  باندې  مقام  ۶۵م  په  چې 

مقام  ۹۲م  په  مخکې  دې  تر  نوموړی 

باندې و او يوازينی افغان توپوهونکی و 

چې د ټېسټ درجه بندۍ کې په ۱۰۰ 

توپوهونکو کې راغلی و.رحمت شاه په 

لپاره  افغانستان  د  کې  سياليو  ټېسټ 

تر ټولو زياتې منډې کړي دي، نوموړي 

منډې   ۲۹۴ کې  سياليو  ټېسټ   ۳ په 

کړي دي، همدا راز تر هغه وروسته بيا 

اصغر افغان ۲۴۵ منډې کړي.

۲۰۱۹ نړيوال جام:

د  کې   ۲۰۱۹ اپریل  په  نوموړی 

هم  لپاره  جام  نړيوال  کرکټ   ۲۰۱۹

و،  شامل  کې  لوبډله  په  افغانستان  د 

چې په دغه جام کې يې د افغانستان 

لپاره په ۹ لوبو کې تر ټولو زياتې ۲۵۴ 

منډې وکړې.

شل اوريزې تجاريت لوبې:

رحمت  کې  کال   ۲۰۱۸ سپتمرب  په 

 )APL( ليګ  غوره  افغانستان  د  شاه 

ليپرډز  ننګرهار  د  کې  پړاو  لومړي  په 

په لوبډله کې شامل و، چې په ۸ لوبو 

کې يې ۸۷ منډې وکړې او همدا راز ۶ 

لوبغاړي يې وسوځول.

لوبې  اوريزې  شل   ۱۶ شاه  رحمت 

تررسه کړي دي، چې ۲۱۴ منډې يې 

لوبه  يوه  په  بيا  او ۶۰ منډې يې  کړي 

کې زياتې منډې دي.

افغانستان  د  پورې  دمه  دې  تر  هغه 

لپاره نړيوالو شل اوريزو لوبو کې ګډون 

نه دی کړی.

توپ اچونه:

رحمت شاه د توپوهنې تر څنګ ليګ 

کوي،  هم  اچونه  توپ  ګوګيل  برېک 

چې په نړيوالو يو ورځنيو لوبو کې يې 

 ،۱۵ کې  لوبو  کاس  فرسټ  په   ،۱۴

په شل  او  لوبو کې ۵۶  اې  لېسټ  په 

ترالسه  ويکټې   ۶ يې  کې  لوبو  اوريزو 

کړي دي.

د  مخکې  جام  نړيوال  له  نوموړی 

افغانستان د ټېسټ لوبډلې لوبډملر 

نړيوال جام  له  و، خو  ټاکل شوی  هم 

وروسته راشد خان د يو ورځنيو او  شل 

پر  شاه  رحمت  د  څنګ  تر  بڼو  اوريزو 

هم  لوبډملر  لوبډلې  ټېسټ  د  ځای 

وټاکل شو. 
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د ټېسټ سياليو نړيواله اتلويل
د کرکټ نړيوالې شورا له خوا د ټېسټ سياليو نړيواله اتلويل يا ICC World Test Championship د اګست په لومړۍ 

نېټه ۲۰۱۹ کې پيل شوې او د ۱۴ جون ۲۰۲۱ پورې به دوام وکړي.

لکه څنګه چې د کرکټ نړيواله شورا په يو ورځنيو او شل اوريزو لوبو کې نړيوال جامونه تررسه کوي، همدا المل شو چې 

ايي يس يس د ټېسټ نړيوالو سياليو جام هم پيل کړ.

د ټېسټ سياليو نړيوالې اتلولۍ کې ۹ لوبډلې برخه لري، ۲۷ لوبلړۍ او ۷۲ لوبې پکې تررسه کېږي، هره لوبډله درې 

لوبلړۍ په خپل هېواد او درې لوبلړۍ په بل هېواد کې تررسه کوي.

کله چې ټولې لوبډلې خپلې لوبې تررسه کړي، نو له هغه وروسته به د ليسټ په رس کې د لومړۍ او دوميې لوبډلې ترمنځ 

پايلوبه تررسه کېږي او هر چا چې په پايلوبه کې بريا خپله کړه نو هغه لوبډله به د ټېسټ سياليو اتله لوبډله اعان يش.

دغه نړيوالو ټېسټ سياليو ته لوبډلې د ۳۱م مارچ ۲۰۱۸ ايي يس يس ټېسټ درجه بندۍ له امله انتخاب شوې دي چې 

پکې اسټراليا، بنګله دېش، انګلستان، هند، نيوزيلنډ، پاکستان، سوييل افريقا، رسيانکا او ويسټ انډيز لوبډلې شاملې 

دي. هره لوبډله به ۶ لوبلړۍ تررسه کوي چې په هره لوبلړۍ کې به لږ تر لږ دوه لوبې او زيات نه زيات ۵ لوبې شاملې وي، 

همدا راز نومرې هم په همدغه ډول وېشل شوې دي، خو هره لوبلړۍ ۱۲۰ نومرې لري.

که چېرې په يوه لوبلړۍ کې دوه لوبې تررسه کېږي نو د هرې لوبې د ګټلو په رس به لوبډلې ته ۶۰ نومرې ورکول کېږي، 

خو که د درې لوبو لوبلړۍ وي، نو بيا به د هرې لوبې په رس ۴۰ نومرې ورکول کېږي، د ۴ لوبو لوبلړۍ کې به د يوې لوبې 

په ګټلو ۳۰ نومرې او د ۵ لوبو لوبلړۍ کې به د يوې لوبې په ګټلو ۲۴ نومرې ورکول کېږي.

همدا راز د مساوي لوبو او بې نتيجې پای ته رسېدلو لوبو په اړه هم نومرې وېشل شوې دي. لکه که د دوه لوبو په لوبلړۍ 

کې يوه لوبه مساوي کېږي نو هرې لوبډلې ته به ۳۰ نومرې ورکول کېږي، خو که چېرته لوبه بې پايلې پای ته رسېږي، نو 

بيا به هرې لوبډلې ته ۲۰ نومرې ورکول کېږي. چې دا نومرې بيا د ۵ لوبو لوبلړۍ کې په مساوي لوبه هرې لوبډلې ته ۱۲ 

او د بې نتيجې پای ته رسېدلې لوبې په رس هرې لوبډلې ته ۸ نومرې ورکول کېږي.

په دې دوه کلونو کې چې څومره ټېسټ لوبې کېږي، هغه د ټېسټ سياليو په نړيواله اتلولۍ کې نه شمېرل کېږي، يوازې 

هغه لوبې چې د همدغه رسليک الندې تررسه يش، هغه به شمېرل کېږي. لکه افغانستان، ايرلنډ او زمبابوې که ټېسټ 

سيالۍ تررسه کوي، نو دغه سيالۍ د ټېسټ سياليو په نړيواله اتلولۍ کې نه شمېرل کېږي. همدا راز د نړيوالو ټېسټ 

سياليو اتلولۍ ټولې لوبې په )FTP )Future Tour Program کې شاملې دي.

د ټېسټ نړيوالو سياليو تاريخ:

د کرکټ نړيوالې شورا په ۲۰۱۳ کې د ټېسټ نړيوالو سياليو د تررسه کولو پان درلوده چې غوښتل يې دغه کال کې 

د چيمپينز ټرافۍ پر ځای دغه ټېسټ سيالۍ تررسه کړي، خو هغه بيا تررسه نه شوې. وروسته د ۲۰۱۷ کال لپاره د 

ټېسټ نړيوالې سيالۍ پان شوې او د ۲۰۱۷ چيمپينز ټرايف ختمه کړل شوه، همدا راز د ټېسټ لوبو درجه بندۍ کې 

چې کومې ۴ لوبډلې په رس کې وې، هغه ۴ لوبډلو ورته الر هم پېدا کړه، خو وروسته يو ځل بيا د ټېسټ نړيوالو سياليو 

اړوند ناستې وشوې او په فارمټ باندې يې هم بحثونه وشول، چې يو ځل بيا لغوه او په ۲۰۱۷ کال کې بېرته چيمپينز 

ټرايف پان شوه.

خو باالخر د اګست په لومړۍ نېټه ۲۰۱۹ کې د ټېسټ نړيوالو سياليو اتلولۍ لوبې پيل شوې چې د ۱۴ جون ۲۰۲۱ 

پورې به دوام وکړي. د يادولو ده چې د اسيايي کرکټ شورا له لوري په ۱۹۹۸ او ۲۰۰۲ کلونو کې د اسيايي ټېسټ 

لوبډلو ترمنځ سيالۍ تررسه شوې چې ۴ اسيايي لوبډلو بنګله دېش، هند، پاکستان او رسيانکا پکې ګډون درلود. 

په لومړي ځل دغه سيالۍ په ۱۹۹۸ کال کې تررسه شوې چې يوازې هند، پاکستان او رسيانکا پکې ګډون وکړ، ځکه 

دغه مهال پورې ايي يس يس بنګله دېش ته بشپړ غړيتوب نه و ورکړی.

پايلوبې ته د پاکستان او رسيانکا لوبډلې الړې چې پاکستان رسيانکا ته ماتې ورکړه او د اسيايي ټېسټ سياليو لومړۍ 

اتله لوبډله شوه.

همدا راز په ۲۰۰۲ کې په دویم ځل د اسیايي لوبډلو ترمنځ ټېسټ سيالۍ تررسه شوه، خو دا ځل پکې هند له پاکستان 

رسه د سيايس ستونزو له امله په دغه سياليو کې ګډون ونه کړ او پاکستان، رسيانکا او بنګله دېش ترمنځ يادې سيالۍ 

تررسه شوې، چې رسيانکا په پايلوبه کې پاکستان مات کړ او د اسيايي ټېسټ سياليو اتلويل يې خپله کړه.
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النس کلوزنر »الرواندر« موفق پيشین تیم آفریقایی جنوبی به حیث 

بورد  کریکت  اداره  شد.  تعین  افغانستان  کریکت  ملی  تیم  رسمربی 

افغانستان بعد از به پایان رسیدن قرارداد فیلیپ سیمنز، رسمربی پيشین 

تن  حدود ۵۰  بعداً  که  کرد  اعام  آزاد  رقابت  از طریق  را  وی  بست  ملی،  تیم 

بخاطر این بست تقاضا نامه های شان را با اداره رشیک ساختند که در آن کلوزنر 

نیز شامل بود.

کریکت بورد افغانستان از جمله این اشخاص با همه افرادی که رشایط این بست را تکمیل 

کرده بودند، مصاحبه انجام داد که در نتیجه کلوزنر به حیث رسمربی تیم ملی انتخاب گردید. محرتم 

بخاطر  که  پروسه ای  مورد گفت،  این  در  افغانستان  بورد  کریکت  اجراییه  رییس  لطف الله ستانکزی 

استخدام رسمربی تیم ملی به راه انداخته شده بود، بطور خوب پایان یافت که در نتیجه آن النس 

کلوزنر به حیث رسمربی تیم ملی تعین شد که موصوف برعاوه آموزش بازیکنان ملی، تجارب خویش 

را با مربیان داخلی نیز رشیک می سازد.

به گفته وی: »النس کلوزنر در دنیای کریکت یکی از معروف ترین چهره ها میباشد، جای خوشحالی 

است که بازیکنان تیم ملی از تجارب وی مستفید میشوند، آن اگر به حیث بازیکن است و یا هم به 

حیث رسمربی تیم ملی، این که مسابقات جام اسیا و جام جهانی مسابقات بیست آوره نیز در پيرو 

داریم، اطمینان کامل دارم که النس کلوزنر در این راستا نقش بسیار مهم ایفا خواهد کرد.«

همچنان به گفته النس کلوزنر: »این برایم یک افتخار بزرگ است که به حیث رسمربی یکی از تیمهای 

موفق جهان انتخاب می شوم. تیم افغانستان که همه ما آن را می شناسیم، تیم قهرمان است. باور 

کامل دارم که در نتیجه تاشهای پی در پی مقام باال را کسب خواهیم کرد. امید دارم تا تیم افغانستان 

را به موفقرتین درجه آن برسانم و در یک کتگوری خوب قرار خواهیم داشت.«

قابل یادآوری است که النس کلوزنر رسمربی )Level 4 certified( میباشد که در اندین پریمیر لیگ 

)IPL( مربی تیم ممبی بوده و به حیث مربی توپ اندازی ایفای وظیفه منوده و همچنان به حیث مربی 

آکادمی ملی کریکت آفریقای جنوبی نیز وظیفه انجام داده. موصوف ضمن آن به حیث مربی توپ 

اندازی تیم تیست آفریقای جنوبی، رسمربی دالفین فرنچایزی کریکت داخلی این کشور و همچنان 

در این اواخر به حیث رسمربی تیم بیست آوره آفریقای جنوبی ایفای وظیفه انجام داده است.

النس کلوزنر
به حیث رسمربی
تیم ملی کریکت

تعین شد

Ibrahim Zadran Qais Ahmad Zahir Khan
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Rahmanullah GurbazNaveen ul Haq

Fazal Niazai
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ایا غواړئ چې د کرکټ د ټولو شاټونو په تړاو سم او دقیق معلومات ولرئ؟ ایا په دې هم پوهيدل غواړئ چې کوم 

شاټ په کوم ډول توپ اچونه وهل کيږي؟ په دې لیکنه کې به په دې تړاو تاسې ته پوره معلومات وړاندې يش.

هر توپوهونکی د لوبې جا انداز او تخنیک لري چې د شاټونو وهل یې له بل لوبغاړي رسه ډېر توپري کوي. په 

کرکټ کې شاټونه بېابېل نومونه لري لکه د مثال په توګه پول شاټ، هوګ شاټ، کورډرایف او داسې نور. موخه 

دا ده چې شاټ څه شی دی؟ کله بايد کوم ډول شاټ ووهل يش، کله په عادي توګه توپ ولوبول يش او کله غټ 

شاټ ووهل يش.

انګلیيس اصطاحات دي چې پښتو  او دا  نومونه دي  او هغه دا چې دلته د شاټونو  یادونه کوو  اړینه  یوه  دلته 

ځانګړي نومونه ورته نشته، نو ښه یې دا ده چې دا نومونه به په خپل حالت پرېږدو او په تریح کې به یې درته 

روښانه کوو.

:)Front foot shots( د مخکې په وسیله شاټ وهل

-مخکې پښې رسه شاټ وهل دي، دلته توپوهونکی مخکينۍ پښه مخکې راوړي او اکرثه هغه توپونه چې په ګوډ)

Good Length( او یارکر)Yorker Length( لينت کې توپ غورځوي مخامخ یې لوبوي چې دا شاټونه ډېره ښه 

پایله لري او اکرثه څلوریزې پرې ترالسه کيږي.

: ) The Straight Drive( ۱ـ مخامخ ډرایف

دغه شاټ اکرثه د هغو توپوهونکو کامل دی چې په پوره او مستقیم بېټ رسه لوبه 

کوي. د کرکټ د تر ټولو سختو شاټونو څخه هم یو شاټ دی او د دې شاټ د 

لوبولو لوری د لوبغايل په ښي اړخ کې د مخامخ ويکټو خوا ته وي.

دا شاټ اکرثه په هغو توپونو وهل کيږي چې توپ د منځنۍ او ښي اړخ ويکټو په 

مسیر په ګوډ او یا هم فول لینت کې وغورځول يش. د بشپړ پوهاوي په پار همدا 

نوم په یوټيوب چينل کې ولټوئ او ويډيو یې ووینئ.

څنګه یې ولوبوو؟ 

راوړل  مخکې  کې  ویشتنځای  په  به  پښه  مخکې  چې  څرګنديږي  یې  نومه  له 

کيږي، کله چې توپ په ویشتنځای تر لګيدلو وروسته را پورته کيږي، نو بیا د 

شاټ وهلو پان جوړيږي. په دې حالت کې بايد د توپوهونکي رس او مخيکنۍ 

پښې زنګون رسه برابر وي او د بيټ مخ هم مخامخ توپ اچونکي ته وي.

: ) The On Drive ( ۳ـ ان ډرایف

کله چې تاسې په  لوبغايل کې ټولې ساحې په سمه توګه وپېژنئ، نو دا شاټونه 

بیا تاسې رسه سمه مرسته کوي. دلته موږ د ان ډرایف خربه کوو، دا له لومړنيو 

دوه شاټونو رسه زیات توپري لري او توپیر یې په لوري کې دی. د مخامخ ويکټو 

کيڼ اړخ ته د توپ لوبول دي. دلته د ميډ ان او النګ ان ساحې دي او په دې 

خوا د توپ لوبولو ته ان ډرایف وايي. تاسې په تصویر کې هغه ساحه په سمه 

توګه لیدلی شئ.

دا شاټ هم د ګوډ او فول لینت په توپ وهل کېږي او په دې وخت کې توپ 

اچونکی تر ډېره پورې د درميې ويکټې په بريد توپ غورځوي چې په پيډ مخامخ 

راځي.

په دې وخت کې مخکې پښه بیا تر یوې اندازې پورې قات کېږي او پښه د توپ 

پاسه وي، کله چې توپ  بايد د مخکې پښې د  برابريږي. رس  ته  لينت  او  الين 

لوبول کېږي، نو نظر بايد د توپ اچونکي کيڼ اړخ ته واړول يش.

دلته یوه مهمه یادونه بايد ويش هغه دا چې د ان ډرایف شاټ وهلو پرمهال پوره 

مهارت ته اړتیا ده، خو که چېرې توپوهونکی دلته مخکې پښه رامخکې کړي او 

د توپ په لوبولو کې ناکام شو، نو د ایل يب ډبلیو خطر وي چې توپوهونکی پرې 

سوځي.

: ) The Cover Drive ( ۲ـ د لوبغايل کور ساحه کې ډرایف

دا هم د لوبغايل په ښي اړخ کې یوه ځانګړې ساحه ده چې په تصویر کې درته 

څرګنديږي. له نوم څخه یې څرګنديږي چې توپ د کور په لور په مخکې پښې 

او فول لينت په توپونو وهل  رسه لوبول دي. دا شاټ هم تر ډېره پورې د ګوډ 

کېږي او توپ هم د درميې او څلورمې ويکټې په ساحه کې اچول کيږي.

په دې وخت کې  تر ډېره ورته دی، خو  او سټريټ ډرایف تخنيک  د دې شاټ 

مخکې پښه د ویشتنځای ښي خوا ته کش کيږي. په دې وخت کې د توپوهونکي 

او رس د زنګانه مخ ته  اندازه قات کېږي  یو  په برخه کې  مخکې پښه د  زنګانه 

راوړل کېږي. کله چې شاټ ووهل شو، د بېټ مخه د کوور توپ نيونکي په لور 

وړل کيږي. دا شاټونه تر ډېره پورې سټایلش دي او په دې ساحه کې مخالف 

لوبډملر خامخا یو ښه توپ نيونکی ودروي، نو ستاسې په مهارت پورې اړه لري 

چې څنګه وکړای شئ چې توپ د بونډرۍ په لور ووهئ.

)The Square Drive( 4ـ  سکویر ډرایف

په کرکټ کې دا هم د غوره شاټونو څخه یو دی، په دې شاټ کې توپوهونکی 

تر یوه حده پورې خطر هم په ځان قبلوي، ځکه توپ تر ډېره په څلورمه او یا هم 

پنځمه ويکټه غورځول کېږي او په داسې حاالتو کې که توپوهونکی پوره مهارت 

نه لري، نو د کېچ ورکولو خطر لري. دا چې سکویر ډرایف د لوبغايل په کوم اړخ 

وهل کيږي، په تصویر کې یې ښه ښودنه شوې.

دغه شاټ هم په هغه توپ وهل کيږي، چې ګوډ او فول لینت کې توپ وغورځول 

يش، خو له ويکټو تر یوې اندازې پورې توپ لرې وي. د دې شاټ وهلو طریقه دا 

ده چې لومړی د توپ تر غورځېدو وروسته ستا نظر او ذهن په توپ وي. دا شاټونه 

مخکې پښې رسه لوبول کيږي، د توپ الین او لینت ته په کتلو رسه به مخکې 

پښه همغې لور ته غځوې، رس بايد ستا د مخکې پښې د پاسه وي او مخکې پښه 

باید لږه قات شوې وي. په دې شاټ کې اړتیا نشته چې ستا څنګل ډيره پورته 

او تر اخره په توپ نظر  رايش، تر هرڅه ډيره مهمه ستا د نظر او ذهن ملګرتیا 

ساتل دي. د دې کار ګټه دا ده چې دلته السونه له بدنه مخکې وي، نو د کیچ 

وتلو خطر زیات وي.

)Types Of Cricket Shots( د توپوهنې بڼې

:)Back foot shots( شاته پښې رسه د شاټونو وهل

:)Other shots( نور شاټونه

1_ Straight Drive  2_ Cover Drive  3_ On Drive

4_ Square Drive  5_ Forward Defence  6_ Sweep

7_ Reverse Sweep  8_ Front Foot Leg Glance

9_ Back Foot Drive  10_ Back Foot Defence 11_ Square Cut

12_ Pull Shot   13_ Hook Shot  14_ Back Foot Leg Glance

15_ Uppercut  

16_ Ramp Shot  17_ Switch Hit
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)The Sweep( 6- سويپ شاټ

دغه شاټ په بشپړه توګه په مخکې پښې رسه وهل کېږي، تر ډېره پورې په ورو 

توپ اچوونکو وهل کيږي. د دې شاټ ساحه هم معلومه ده چې د لوبغايل کيڼ 

اړخ او  سکویر لوبڅار او ويکټ کيپره پورې ده.

لینت غورځول  او فول  په ګوډ  توپونو وهل کيږي چې  په هغو  سویپ شاټ هم 

کيږي، خو دلته مهمه خربه دا ده چې توپ بايد د ویکټو کيڼ اړخ ته روان وي. 

موخه دا ده چې د ایل يب ډبلیو سوځېدلو خطر کم وي. دغه ډول شاټ وهل 

ځانګړي مهارتونه غواړي او تر ډېره یې هغه توپوهونکي وهلی يش چې له وړاندې 

یې په دې برخه کې زیات کار کړی وي. دا شاټ هغه وخت وهل کيږي چې کله 

یو توپ اچونکی په مخامخ او یا هم د لوبغايل ښي اړخ ته سم نه لوبول کيږي او 

یا هم هلته توپ نيونکي د بونډرۍ پر رس والړ وي.

په دې حالت کې د توپ له رسعت هم ښه ګټه اخیستل کيږي او د غلط الین او 

لینت له استعامل هم، خو هغه توپ اچونکي چې ښه ټاپ سپن کوالی يش او 

توپ یې باونس اخيل او توپوهونکی په کې تېر وځي، نو دې وخت کې توپ هوا 

ته پورته کيږي او د کیچ اوټ امکان وي.

:)Back Foot Shots( 9- شاته پښې رسه شاټ وهل

لکه څنګه چې  له نومه یې څرګنده ده، په دې حالت کې توپوهونکی په شاته 

پښې رسه توپ لوبوي، هغه داسې چې کله توپوهونکی پوه يش توپ یو څه اندازه 

په ویشتنځای تر لګېدو وروسته پورته کيږي، نو دی شاته حرکت کوي او بیا توپ 

لوبوي.

)The Forward Defense( 5- مخامخ توپ ودرول

توپ هغه وخت  درول کيږي، کله چې توپوهونکی پوه يش د غټ شاټ په وهلو 

د سوځيدو خطر زیات وي. د لوبولو تخنیک یې دا دی چې مخکې پښه لږه قات 

کيږي او مخکې راوړل کيږي. رس د زنګانه دپاسه وي او بيټ له مخکيني پيډ رسه 

بايد دومره نږدې وي چې د توپ وتلو امکان نه وي. لیديل به مو وي چې ځيني 

توپوهونکي په دې شاټ وهلو کې ډير کمزوري وي، هغه په دې معنی چې یا یې 

مخامخ بېرته  توپ اچونکي ته کيچ ورکړی وي او که ټیسټ لوبه وي، نو بیا په 

سیيل )Silly( کې خامخا ترې کيچ وځي. دلته مهمه دا ده چې بيټ یوازې توپ 

ته ونیول يش که د بیټ شاته زور و، نو د توپ ودرولو پرځای هغه باونس اخيل.

)The Front Foot Leg Glance( 8- لیګ ګالنس

دغه شاټ هم په مخکې پښې رسه وهل کيږي، دغه ډول شاټونه په هغو توپونو 

وهل کيږي چې غوره توپ نه وي. لیګ ګانس د غوره توپوهونکو کامل دی او 

اکرثه د چټکې منډې په خاطر دغه ډول شاټونه وهل کيږي.

د لیګ ګانس په تړاو دلته  مهمه خربه د مړوندونو استعامل دی چې د ان ډرایف 

رسه یې همدا غټ توپري هم دی. او بله دا چې د لیګ ګانس په خاطر که په 

ويکټه ښي خواته قدم واخيل، نو د ایل يب ډبليو خطر زیاتيږي. هغه توپوهونکي 

چې د مړوندونو استعامل نه لري او یا هم په دې برخه کې کمزوري وي، نو په 

دې شاټ کې اکرثه پاتې راځي.

)The Reverse Sweep( 7- ریورس سويپ

او تېز  دغه شاټ هم د مخيکنۍ پښې یو مهم شاټ دی، خو د اوسني ماډرن 

کرکټ له امله رامنځته شوی. د سویپ شاټ برعکس وهل کيږي، معلومه خربه 

ده چې لوبول یې دقیق مهارت غواړي.

په سويپ شاټونو کې تر هر څه مهم د توپوهونکي درېدل او توازن ساتل دي او دا 

شاټ تېز نظر او تېز عکس العمل غواړي، خو ریورس سويپ تر ډېره پورې د لنډ 

وخت په کرکټ کې وهل کيږي.

)Back Foot Drive( 10- بیک فوټ ډرایف

په کرکټ کې د په زړه پورې شاټونو یوه بېلګه ده، کله چې دا شاټ یاديږي، نو 

سچن ټنډولکر خامخا سرتګو ته دريږي. د دې  شاټ د وهلو ساحه هم د فرنټ 

فوټ ډرایف ته ورته ده.

غورځول  ترمنځ  لینت  ګوډ  او  د شاټ  کېږي چې  وهل  توپ  هغه  په  دغه شاټ 

کيږي چې بیک اف لینت )back of a length( یې بويل، دغه توپ په ویشتنځای 

تر لګېدو وروسته د توپوهونکي وجود خوا ته حرکت کوي او له درميې ويکټې لږ 

بهر وي.

کله چې توپوهونکی د توپ وهنې په اراده والړ وي، نو په ویشتنځای د توپ تر 

په داسې  په  توپ سايت، مونږ ذکر کړه چې کله توپ  لګیدلو پورې خپل نظر 

ساحه کې و غورځول يش چې د وجود په لور راپورته يش، نو دلته توپوهونکی 

بېرته پښه شاته راويل او بیا توپ لوبوي. دلته د شاټ په وهلو کې د ډيرې بيړې 

اړتیا نشته کله چې توپوهونکی پوهيږي توپ مخکې پښې رسه نه لوبول کېږي، 

نو د اړتیا وړ وخت بايد ورکړل يش او د توپ په عادي شړلو رسه هم څلور منډې 

ترالسه کيږي.
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:)The Square Cut( 12- سکویر کټ

هغه توپوهونکي چې د دې شاټونو مهارت ولري، نو تر ډېره حده منډې جوړوالی 

يش هغه ځکه چې دا ډول توپ اچونه توپوهونکي ته زړه ورکوي چې وې لوبوي 

او په لوبېدو رسه څلوریزه السته راځي. 

دغه شاټ هم په هغو توپونو وهل کيږي چې په شارټ لینت یا هم بیک اف لینت 

کې غورځول شوی، خو  دا توپ له بدن څخه لرې د ويکټو د ښي خوا په لور وايډ 

ته نږدې وي چې توپوهونکی یې په خاصو مټو رسه په اسانۍ لوبولی يش.

که چېرې توپ باډۍ ته نږدې وي، نو بیا یې لوبول اسانه نه دي او توپوهونکی 

دې د توپ لوبولو مسیر ته تغیر ورکړي.

:)Back Foot Defence(11- بیک فوډ ډيفینس

حقیقي خربه دا ده چې په هر شارټ پيچ توپ هم شاټ نه وهل کيږي، نو ښه 

الره یې دا ده چې په دفاعي انداز ولوبول يش. که چريې په دفاعي حالت توپ 

لوبول کيږي، نو توپوهونکي ته کوم زیان هم نه رسيږي. ځکه دا  توپونه چې کله 

په سمه توګه دفاع کيږي بريته په ویشتنځای لوييږي چې هلته کوم توپ نیونکی 

نه وي والړ البته په ټيسټ کرکټ بیا ډير احتیاط وررسه په کار دی ځکه که په 

سمه توګه دفاع نيش ښايي یا کيڼ او یا هم ښي اړخ ته توپ کناره واخيل او کیچ 

اوټ يش.

دغه ډول توپوهنه هم د شاټ لینت او بيک اف لینت په توپونو کيږي.

د دې توپونو د لوبولو تخنیک ډېر ستونزمن نه دی، کله چې وپوهيدئ چې توپ 

ستا په بدن مخامخ راروان دی، نو هڅه وکړئ چې په اخري وخت کې په عادي 

حالت توپ ولوبوې. که داسې مو وکړل، نو توپ به ژر په ځمکه پرېوځي او که 

چېرې ته دواړه پښې یوځای پورته نه کړې او په مستقیم قد رسه بيټ په لږه اندازه 

له ځان مخکې نه کړې، نو دلته توپ درنه ټوپ اچوي او پخپله توپ اچونکي ته 

کیچ ورځي.

یوه بله یادونه هغو توپوهونکو ته چې قدونه یې ټيټ وي، که پوهيږي چې توپ 

ورته خطر پېښوالی يش او توپ له ويکټو لږ لرې دی، غوره الر یې دا ده چې د 

لوبولو هڅه یې ونه کړي.

: )The Pull Shot( 13- پول شاټ

دغه شاټ هم د منډو جوړولو لپاره اسانه دی، که څه هم تر ډېره پورې د پول 

او بیا ورته د ټپي کېدو ستونزې هم  شاټونو په وهلو کې توپوهونکي ناکاميږي 

پيدا شوې، خو هر توپوهونکی د دې شاټ د وهلو هڅه ځکه کوي چې خاصی 

 )Fin league( او فېن لیګ )Mid-wicket( ترې نه لري. دغه شاټ د مېډ ويکټ

بونډریو په لور حرکت کوي.

کله چې وپوهيدئ چې  توپ مخامخ ستا له بدن څخه لږ ښي اړخ ته روان دی 

دا توپ بیا درته خطر پېښولی يش او خطر په دې کې دی چې توپ پوره په بیټ 

نه راځي او په وهلو رسه هوا ته پورته کيږي  چې اسانه کيچ به واخیستل يش. 

کله چې توپ د ما او اوږو په لور را روان وي، نو  دغه وخت بايد پول شاټ ووهل يش او دغه توپ هم په شاټ او بېک اف 

لینت کې غورځول کيږي. کله چې پول شاټ وهې، نو دلته به د توپ الین پوره نظر ساتې، کله چې توپ په ویشتنځای 

ولګیده ته به هم مخکې پښه له ویشتنځای پورته کړې او ټول زور به په شاته پښه راولې. بېټ بايد په افقي شکل په پوره 

زور رسه په توپ راوستل يش چې په دې رسه به تاسې په کامیابۍ دغه شاټ ووهئ.

: )The Back Foot Leg Glance( 15- بیک فوډ لیګ ګالنس

لوبولو کې درباندې  په  لپاره غوره الر ده کله چې د غټ شاټ  د منډو جوړولو 

ناوخته يش، نو غوره ده چې له دې طریقې استفاده وکړې دا هم د لوبغايل کیڼ 

اړخ ته لوبول کيږي. د دې شاټونو هدف د یوې، یوې منډې جوړول او له ځانه د 

تاثیر ختمول دي. کله چې توپ په شارټ او یا هم بیک اف لینت کې و غورځول 

شو او توپ وهونکی په دې وپوهيد چې توپ د ويکټو کیڼ اړخ ته روان دی، نو 

او که چريې توپ د  په اسانۍ رسه کوالی يش دغه ډول شاټ تررسه کړي  بیا 

ويکټو ښي اړخ ته و او د دې شاټ لوبولو هڅه مو وکړه بیا هوا ته د توپ پورته 

کيدو خطرات زیات وي. د دې توپ د لوبولو تخنیک هم اسانه دی، کله چې د 

توپ الین دې پيدا کړ، نو مخکې پښه به شاته راولې، دې وخت کې دواړه پښې 

او نوره برخه یې  یوځای کيږي، ښايي د پښې څوکې په ویتشتنځای پاتې وي 

له ځمکې پورته وي، دې وخت کې له تارسه دومره وخت وي چې توپ په خپل 

مسیر ولوبوې.

: )The Hook Shot( 14- هوګ شاټ

دا هم د پول شاټ په څېر د لوبغايل کيڼ اړخ ته لوبول کيږي او تر ډېره پورې ميډ 

ويکټ او فاین لیګ لورته لوبيږي.

هوک شاټ هم د شارټ او بیک اف لینت په توپونو وهل کيږي، خو له پول شاټ 

رسه یې توپیر په دې کې دی چې دا توپ پوره د توپوهونکي په ځان را روان وي 

او تر اوږو لوړ وي. دغه شاټ لوبول اسانه خربه نه ده، توپوهونکی بايد لومړی بې 

حده زیات مترینات تررسه کړي او د دې شاټ په لوبولو ځان پوره ډاډمن کړي، 

ځکه توپ د رس په لور راځي. د لوبولو په خاطر یې مهمه ټکي دا دي چې لومړی 

به سرتګې په توپ ساتې، د توپ الین ته به ګورې، مخکې پښه به زر د شا په لور 

پورته کوې، ښي پښه اکرثه وخت په هوا کې وي، خو که نظر مو له توپ واړولو 

ښايي د غاړې او یا هم د څټ په برخه کې په توپ وویشتل شئ. بیټ به په افقي 

توګه په توپ راولئ او توپ به ډېر ځان ته نه پرېږدئ ځکه که مخکې مو راګیر نه 

کړ او باډۍ ته مو زیات نږدې شو بیا یې لوبول اسانه نه دي.

یوه اړینه یادونه دلته مهمه ده چې د دې توپ په نه لوبولو ځيني توپوهونکي مړه 

شوي هم دي او ځيني تر دې حده ټپيان شوي چې ډير وخت له لوبو لرې پاتې 

دي. یوه بله الر هم لري او هغه دا چې توپ ونه لوبول يش.

: )The Uppercut( 16- اپر کټ

دغه شاټ د کرکټ په اوسني وخت کې رامنځته شوی دی، تر ډېره په شل اوریزو 

او یا هم لس اوریزو سياليو کې استفاده کيږي. د منډو جوړولو لپاره ډېره ښه 

طریقه ده. عموما د لومړين سليپ د پاسه د)Third Man( په ساحه کې لوبول 

کيږي.

توپونو وهل کيږي، دغه توپ هم د  په  لینت  او بیک اف  دا شاټ هم د شارټ 

ويکټو په ښي خوا غورځول کيږي او توپوهونکی بیټ تر توپ الندې راويل او که 

چېرې د توپ رسعت زیات وي، نو له رسعت ګټه اخيل او یوازې ډېر قوت ته اړتیا 

نه وي. دلته مهم ټکي دا دي چې لومړی توپ پريږدئ چې ښه راپورته يش بیا به 

لوبول کيږي او که له وخت وړاندې  مو د لوبولو هڅه وکړه او توپ ال پورته شوی 

نه وي ښايي د سوځېدو  چانس مو زیات يش.
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: )The Switch Hit( ۱۷- سویچ شاټ

له  دې شاټ څخه هدف دا دی چې یو ښی السی توپوهونکی په بشپړه توګه چپ 

واوړي او شاټ ووهي.

وهل  شاټ  او  نيول  بېټ  توازن،  درېدو  د  توپوهونکي  د  بايد  کې  وخت  دې  په 

هغسې تررسه يش لکه څنګه چې دی په ښي الس توپوهنه کوي.

یې  مثال  بیا شاټ وهي.  او  تاويږي  ته  اړخ  توپوهونکی ۱۸۰ درجې چپ  دلته 

کېون پيټرسن دی چې د دې شاټ په دودولو کې یې زیات کوښښ کړی دی. 

همدارنګه ډېوېډ وارنر هم په ښي او چپ دواړو سم شاټونه وهلی يش.

:  )The Ramp Shot( 16- رمپ شاټ

وړاندې  دې  تر  ځکه  شو،  عام  ډېر  کې  لسیزه  وروستۍ  په  کرکټ  د  شاټ  دغه 

هڅې  وهلو  شاټونو  د  ته  اړخونو  ويکټ  ميډ  هم  یا  او  مخامخ  یوازې  توپوهونکو 

کولې، خو کله چې کرکټ بڼه بدله شوه، بیا پکې دغه ډول شاټونه هم دود شول، 

لکه دلشن چې کوم شاټ رامنځته کړ او یا هم ډيویلیرز چې کوم ډول شاټونه 

وهي.

دغه شاټ د توپوهونکي د ښي او کيڼ اړخ شاتنۍ برخې کې ډېر وهل کيږي. 

دغه شاټونه هم په هغو توپونو وهل کېږي چې په ګوډ، فول او یارکر لینت کې 

یوازې د توپ اچونکي د توپ له رسعت ګټه  توپوهونکی  غورځول کېږي. دلته 

ناڅاپه  یو  څخه  حالت  عادي  له  نو  کوي،  هڅه  شاټ  دې  د  چې  کله  او  اخيل 

تغیر کوي او بیا توپ لوبوي. کله دغه شاټونه اسانه نه لوبول کيږي، خو دلشان، 

وهلو هڅې  دا ډول شاټونو  د  ډېره  تر  بیا  الله شفق  او شفیق  ډيویلیرز، مککلم 

کوي.

پایله

د دې لیکنې ځانګړی هدف هغو کسانو ته دی چې غواړي په مسلکي توګه توپوهنه مخ ته یويس. تاسې ډېره هڅه 

وکړئ چې د توپ اچونکي الین او لینت زر معلوم کړئ، د شاټ وهلو په طریقه ځان پوه کړئ، دا زده کړئ چې په 

کوم ډول توپ بايد کوم ډول شاټ ووهل يش )Shot Selection(، له خپلې توپوهنې څنګه خلک اغېزمن کړئ. 

مینه وال د ډېرو سرتو شاټونو خوښونکي هم نه وي، که کرېس ګیل د کرکټ څومره مینه وال لري یا هم ډيویلرز 

څومره مینه وال لري، خو دا بايد ومنو چې ویرات کويل تر ټولو په لوړ او ښه مقام کې ځای لري چې المل یې د 

هغه د کرکټ تخنیک او دماغ دي چې هر څه په مناسب ځای کې استعاملوي.

لوبډلې  )Vitality Blast( کې د لیسټرشایر  اوریزو سيالیو  په سوداګریزو شل  انګلستان  اکرمن د  کولن 

لوبډملر دی. هغه د سویيل افريقې الراونډر لوبغاړی دی چې اف بریک توپ اچونه کوي. اکرمن د دې 

سياليو په یوه لوبه کې د اګست په امته نېټه د چهارشنبې په ورځ ۷ لوبغاړي وسوځول. هغه په څلورو اورونو 

کې یوازې ۱۸ منډې ورکړې.

لیسټرشایر لوبډلې پخپل کورين لوبغايل کې برمنګهم بیر)Birmingham Bears( لوبډلې ته د ۵۵ منډو 

په توپري ماتې ورکړه. ښاغيل اکرمن که څه هم په توپ اچونه کې دومره غښتلی نه دی، خو هغه په دې 

لوبه کې د مایکل بورګس، سام هاین، وایل رودیز، الیم بنکز، الیکس تامسن، هیرني بروګز او جینت پټیل 

ويکټې وغورځولې.

تر دې وړاندې دغه اعزاز د مالیزیايي لوبغاړي آرول سوپیش رسه و چا چې په یوه بله سوداګریزه سيايل 

کې د ۵ منډو په ورکولو رسه ۶ لوبغاړي سوځويل و.

اکرمن په شل اوریز
کرکټ کې کارنامه کړې
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د روهــېت شـرما داســې ريکارډونه 

چې تر ویرات کوهيل ډېر مخکی دی

ویرات کوهيل او روهېت رشما د کرکټ په نړۍ کې دوه داسې نومونه دي چې د نيږدې ټول کرکټ 

مینه والو خوښ دي. دوی په یوه لسیزه کې د کرکټ داسې پوړیو ته رسېديل چې نور لوبغاړي ښايي 

هیڅکله هم ور ونه رسيږي.

ویرات کوهيل چې د منډو جوړولو د ماشن لقب یې هم ګټلی ډېر ژر به د یو ورځنيو سياليو د زیاتو 

 )Hit Man( منډو جوړونکو لوبغاړو په لیکه کې لومړی مقام وګټي، خو روهېت رشما چې په هيټ مین

شهرت لري د اوږدو، اوږدو پاڼيو او زیاتو شپږیزو وهلو د قابل لوبغاړي حیثیت ترالسه کړی دی.

له کومې ورځې چې ویرات کوهيل د هندوستان په ميل لوبډله کې ځای جوړ کړی، د یاد هېواد پر 

لوبغاړو رسبېره یې د نړۍ لوبغاړي هم هڅويل دي چې د نوموړي په څېر خپل ځان پوره فيټ او جوړ 

وسايت. نوموړی په نړۍ کې لومړنی لوبغاړی دی چې په یو ورځنيو سياليو کې یې چټکې ۱۰۰۰۰ 

منډې پوره کړې دي. 

د نړۍ کرکټ څارونکي او پوهان وايي ویرات کوهيل ال هم د کرکټ اوږد مزل مخکې لري او دغه 

افسانوي لوبغاړی به نه ماتېدونکي ريکارډونه له ځانه پرېږدي.

خو په شل اوریزو او یو ورځنیو سياليو کې د هندوستان لوبډلې مرستیال لوبډملر روهېت رشما بیا 

په سپن توپ ځيني داسې ریکارډونه جوړ کړي چې ښايي ځيني یې ټول عمر هم مات نيش او نه 

تر دې دمه ویرات کوهيل ور رسیدلی دی.

ريکارډونه:

۱ـ په یو نړیوال جام کې پنځه سلیزې

روهېت رشما د انګلستان او ویلز په کوربه توپ د ۲۰۱۹ زیږدیز کال په نړيوال جام کې ۵ سلیزې 

جوړې کړې، که څه هم هغه ونه کړای شول خپله لوبډله تر پایلوبې ورسوي، خو اوسمهال یې په 

دوه نړیوالو جامونو کې شپږ سلیزې ثبت کړې دي. په داسې حال کې چې ویرات کويل بیا یوازې 

دوه سلیزې لري.

۲ـ په لومړنۍ ټېسټ لوبه کې سلیزه جوړول

روهېت رشما که په منظمه توګه ټېسټ کرکټ هم مخته یويس او په دوامداره توګه چانس ورکړل يش 

ښايي د هندوستان د ډېرو بریاوو تر شا د ده الس وي. هغه په ۲۰۱۳ زیږدیز کال کې د ویسټ انډیز 

پر وړاندې په لومړۍ پاڼۍ او لومړۍ لوبه کې ۱۷۷ منډې جوړې کړې، خو ویرات کويل بیا د خپلې 

لومړۍ ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې ۴ او دویمه کې ۱۵ منډې جوړې کړې دي. دغه ریکارډ به 

ټول عمر ویرات کوهيل مات نه کړي.

۳ـ په یو ورځنيو لوبو کې د هندوستان لپاره تر ټولو زیاتې شپږیزې

لوبه کوي، د  د وهلو  تر ډېره د غټو شاټونو  او  لوبغاړی دی  پیل  د  لوبډلې  روهېت رشما د هندۍ 

هندوستان په لوبډله کې اوس مهال روهېت رشما تر ټولو مخکښ لوبغاړی دی چې زیاتې شپږیزې 

یې وهلې دي. هغه په ۲۱۸ لوبو کې ۲۳۲ شپږیزې وهلې دي او ویرات کوهيل بیا ۱۱۹ شپږیزې 

لري.

۴ـ د هندوستان غوره لیګ جامونو ګټل

روهېت رشما چې د هندوستان په تاريخ کې څلور ځله د دې هېواد د غوره لیګ سياليو اتلويل ګټلې 

ده، درې ځلې یې بیا په پایلوبه کې د چينای سوپرکېنګ لوبډلې ته ماتې ورکړې ده، خو په داسې 

حال کې چې ویرات کوهيل تر دې دمه بيخي دغه جام نه دی ګټلی.

۵ـ په یو ورځنیو سياليو کې غربګې سلیزې

ویرات کوهيل د یو ورځنیو سياليو په منډو او سلیزو کې تر روهېت رشما وړاندې دی، خو ال هم په 

یو ورځنیو لوبو کې غربګه سلیزه نه لري. روهېت رشما بیا په یو ورځنیو لوبو کې درې غربګې سلیزې 

لري او په یوه لوبه کې یې د ۲۶۴ منډو جوړول ښايي د کرکټ تر ټولو اوږد ريکارډ پاتې يش.

اوس مهال ویرات او روهېت د هندوستان کرکټ په ميل لوبډله کې دوه هغه نومونه دي چې د یوه 

په نشتون کې هم یاده لوبډله کمرنګه او کمزورې کیدای يش او دغې جوړې چې پخپلو کې سخت 

اختافات هم لري د هند لوبډله ډيرو لوړو پوړیو ته رسولې ده.
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د کرکټ په نړۍ کې د زیات وزن لرونکي لوبغاړي
په اوس وخت کې فټنس د کرکټ تر لوبې لومړیتوب خپل کړی، که ووایو د یوه کرکټ په مسلک کې فټنس مهمه 

برخه ګرځېدلې ده. له کومې ورځې چې شل اوریزه کرکټ رامنځته شوی نو د فټنس ارزښت ډېر لوړ شوی دی.

په هر صورت د کرکټ په نړۍ کې کله کله داسې شوې دي چې لوبډلو ته په غوره کولو کې د ځینو لوبغاړو یو اړخیز 

مهارت په نظر کې نیول شوی دی چې هغوی بیا ډېر سرت مقامونه هم ترالسه کړي دي. په دې لیکنه کې به لس 

هغه لوبغاړي دروپېژنو چې وزن یې بيخي زیات و، خو ښه کرکټران پاتې شوي دي.

۱ـ انضامم الحق: 

انضامم الحق ځکه تر ټولو مخکې راولو چې د پاکستان په تاريخ 

کې هم غوره لوبغاړی پاتې شوی دی. همدارنګه د کرکټ په نړۍ 

کې یې ښه ريکارډونه په نوم ثبت شوي دي. نوموړي ۱۲۰ ټېسټ 

او ۳۷۸ یو ورځنۍ لوبې کړې دي چې په ټېسټ کې یې ۸۸۳۰ 

او په یو ورځنيو لوبو کې یې ۱۱۷۳۹ منډې جوړې کړې دي.

۳ـ رامېش پوور:

پوور داسې وجود درلود چې د کرکټ په لوبغايل کې یې ليدلو 

نه کاوه، خو د هغه وړتیا وه چې د هندوستان ميل  هېڅ خوند 

لوبډلې ته یې الر پيدا کړه . په یو دیرش یو ورځنیو لوبو کې یې 

لوبو کې هم  په دوه ټیسټ  او همدارنګه  لوبغاړي وسوځول   ۳۴

ولوبيده. دغه ۴۱ کلن لوبغاړی په دې ورستیو کې د هندوستان 

الف لوبډلې روزونکی ټاکل شوی دی.

۵ـ شېن وارن: 

دې  له  چې  وي  نه  هيڅوک  داسې  به  کې  والو  مینه  په  کرکټ  د 

افسانوي لوبغاړي رسه نه وي بلد. تر راتلونکو څو نسلونو پورې به هم 

شېن وارن همداسې تاريخ جوړونکی لوبغاړی پاتې وي. شېن وارن 

چې کله کرکټ ته راغی فټنس حالت یې بيخي خراب و، د اسټراليا د 

کرکټرانو یوه لویه مسئله د بیر او فاسټ فوډ زیات استعامل دی چې 

تېرېدو  په  انسان د چاغيدو مهم توکي دي، خو د وخت  دا دواړه د 

رسه هغه خپل حالت ته تغیر ورکړ او بیا یې نړيوال شهرت ترالسه کړ. 

نوموړي په ۱۹۴ یو ورځنيو لوبو کې ۲۹۳ ويکټې اخیستي چې په هر 

اور کې یې ۴،۲۵ منډې ورکړي. همدارنګه یې په ۱۴۵ لوبو کې ۷۰۸ 

ويکټې اخیستي دي او د توپ اچونې اوسط یې ۲۵،۴ دی. د نړۍ د 

لیک بریک توپ اچوونکو په ډله کې یوازينی لوبغاړی دی چې دومره 

ويکټې یې اخیستې دي.

۲ـ جیيس رايډر:

رايډر چې له کومې ورځې لوبډله کې واخیستل شو، نو د نړۍ 

پاملرنه یې ځانته واړوله. هغه په توپوهنه او توپ اچونه دواړو برخو 

کې زیات وځلېده. نوموړي ته ډېره هیله مندي وه چې د نيوزلنډ 

کرکټ ته به زیاتې السته راوړنې ولري، خو د هغه زیات وزن د 

زیاتو لوبو اجازه ورنکړه. هغه ته به ورځ تر بلې د بدن ټپونه پيدا 

کېدل او باخره ځای ترې نورو لوبغاړو ونیو.

رايډر په ۴۸ یو ورځنيو لوبو کې ۱۳۶۲ منډې جوړې کړې وې.

۴ـ ډيرين ګوف: 

توپ  چټکه  یې  دنده  لوبېده،  لپاره  هېواد  انګلستان  د  نوموړی 

تر ډېره د  او  لوبېده  په لوبغايل کې خورا احساسايت  اچونه وه، 

ليوين فاسټ باولر په توګه پېژندل کېده.

د ښاغيل ډيرين ځواکمنه او دقیقه توپ اچونه ) د توپ تاوول او 

چټکتیا( انګلستان لوبډلې ته ډېره ګټه رسولې ده.

نوموړي په ۱۵۹ یو ورځنیو لوبو کې ۲۳۵ ويکټې او په ۵۸ ټیسټ 

سياليو کې ۲۲۹ ويکټې اخیستې دي.
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۶ـ سميت پټیل:

نوموړی په ۲۰۰۸ کال کې د انګلستان په لوبډله کې د یو ورځنیو 

لوبو لپاره شامل شو، خو د هغه خراب فټنس ډېر زر له لوبډلې 

بیرته وویست. د بدن د وازدو د لرې کولو لپاره یې عملیات هم 

وکړ، خو بیا هم په لوبډله کې رانغی. اوسمهال د انګلستان په 

ورو  کیڼ الس  په  نوموړي  کوي.  تررسه  لوبه  کورنیو سیالیو کې 

توپ اچونه کوله او په ښي الس توپوهنه کوي. هغه په دوه ویشت 

یو ورځنيو سياليو کې ۴۲۲ منډې جوړې کړې دي.

۹ـ کولني میلربن:

د  هغه  هم  څه  که  درلود.  وزن  کیلو   ۱۲۱ لوبغاړي  انګرېز  دغه 

یوه  په  هغه  ځکه  شوې،  کړای  ونه  لوبې  ډېرې  لپاره  انګلستان 

ترافيکي پېښه کې ټپي شو. هغه یوازې په نهو ټیسټ سیاليو کې 

۶۵۴ منډې کړې وې چې دوه سلیزې په کې شاملې وې.

۸ـ ډوين ليوراک:

له ډېرو هېرې  نړيوال جام سيالۍ ښايي  د ۲۰۰۷ زیږدیز کال 

شوې وي، خو د لوراک کیچ نيول به یې په یاد وي. هغه د نامیبيا 

لپاره لوبېده او داسې هم ویل کيږي چې له نوموړي د ډېر وزن 

لرونکي لوبغاړي نه تېر شوي او نه به رايش، خو هغه چې کله د 

هندوستان خاف په سليپ کې ښي خوا ته خېز کړ او د اوتاپا 

کیچ یې په یو الس ونیو، نو نړۍ یې حیرانه کړه چې د دومره وزن 

رسه له ځای خوځېدل او بیا کرکټ کول خورا ستونزمن کار و.

۷ـ ارجونا راناټونګا:

د رسیانکا دغه پخوانی لوبډملر د کرکټ په نړۍ کې دومره 

هم  کې  کلونو  راتلونکو  په  یې  خلک  چې  لري  ارزښت  خاص 

مرۍ  د  کې  نوموړي  په  کوي.  خربه  کېدو  پيدا  نه  د  بدیل  د 

ځانګړي مهارتونه و، خو د هغه د خپل فټنس له وجې خراب نوم 

درلود.

راناټونګا په ۹۳ ټيسټ لوبو کې ۵۱۰۵ او په ۲۶۹ یو ورځنیو لوبو 

کې یې ۷۴۵۶ منډې جوړې کړې وې.

۱۰ـ میرف هویز:

هویز د کرکټ په نړۍ کې په دې ډېر مشهور و چې توپوهونکو ته 

به یې داسې خربې کولې چې هغوی غوسه کړي او بیا يې اوټ 

یې هم  به  ټکي  ډېر جالب  ویل چې  به  توپوهونکو  اکرثه  کړي. 

ویل، خو ټول به یې غوسه کول. هغه د اسټراليا لپاره ۵۳ ټيسټ 

لوبو کې ۲۱۲ ويکټې اخیستي دي.

۱۱ـ راحیم راشون شین کارنوال:

د ویسټ انډیز اکرثه لوبغاړي د وزن او قد له مخې خورا غښتيل دي، 

خو کارنوال بیا تر ټولو غټ او لوړ دی. نوموړی اوس مهال ۱۴۳ کیلو 

ګرامه وزن لري او د کرکټ په لومړيو کې یې وزن ۱۵۸ کیلو ګرامه و. 

دغه ۲۶ ویشت کلن لوبغاړي په لومړي ځل د هند پر وړاندې د ټیسټ 

توګه  په  الراونډر  اچونې  توپ  د  او دی  کړه  تررسه  لوبه  لومړۍ  سياليو 

په لوبډله کې اخیستل شوی چې اف بریک توپ اچونه کوي. هغه د 

فرسټ کاس په ۵۵ لوبو کې ۲۶۰ ويکټې اخیستي دي چې د همدې 

وړتيا ښودنې پر بنسټ ټېسټ لوبډله کې هم اخیستل شوی. 

که څه هم د افغانستان په لوبغاړو کې محمد شهزاد محمدي هم د زیات وزن له امله خورا مشهور دی، خو 

اوسمهال د کرکټ له یو کلن بندیز رسه مخ دی. د دې لیکنې موخه دا نه وه چې یاد لوبغاړي وستایل يش 

البته د هغوی د خراب فټنس یادونه شوې ده.

په کرکټ کې فټنس تر هرڅه زیات اهمیت لري او نوي افغان ځوانان باید د لوبې له تخنیک رسه ـ رسه د 

خپل فزيکي حالت په ښه ساتلو کې زیات پام وکړي.
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Need to play
top oppositions
more often: Rashid Khan

Rashid Khan, Afghanistan's 
captain across all formats of 
the game, believes that his 
team will only get better with 
more exposure, especially 
against top Test-playing na-
tions. Khan’s team Afghan-
istan ended their short but 
successful tour of Bangladesh 
recently on a somber note 
after rain washed out the fi-
nal of the tri-series, involv-
ing them and hosts Bangla-
desh. Afghanistan had earlier 
stunned the hosts in the one-
off Test, thereby securing their 
first-ever Test win against a 
full-fledged Test-playing na-
tion, despite featuring in only 
their third Test.
«We have our domestic T20 
competition this  October. Af-
terwards, From November 5, 
we have the West Indies se-
ries, so there's a lot of cricket 

against Scotland and Ireland, 
and they hardly have a 140-
plus bowler,» the captain 
lamented.
Enthused by the team's pop-
ularity, Rashid believes that 
both Bangladesh and Af-
ghanistan need to start play-
ing more often and in longer 
series. «People back home 
want us to play more against 
Bangladesh. Here also peo-
ple want to play against Af-
ghanistan. We should have 
longer series, like have the 
main focus on 50 overs and 
Test matches. Cricket boards 
should think about it. There 
should be a three-match Test 
series. There's more room to 
learn and have different ex-
periences. More 50 overs and 
Tests would be better for both 
nations,» he said.
On the individual front, Rashid 

coming up.»
Afghanistan have always 
been a competitive team in 
the white-ball format of the 
game, but it has also been a 
remarkable rise in the red-
ball format of the game for a 
team who made a rather dis-
mal Test debut - losing by an 
innings and 262 runs against 
India in Bengaluru in 2018. 
Since then though, Afghani-
stan have taken rapid strides, 
beating fellow Test debutants 
Ireland and then stunning 
Bangladesh. Rashid though 
believes that his team needs 
to play top teams more often 
if they are to improve their 
game.
«We were always on track. 
Our performance at the 
World Cup was amazing. We 
made the games but couldn't 
finish it up. We lost five games 

has come a long way with the 
ball as well. Always known 
for his frugal economy and 
wicket-taking in the white-
ball format of the game, the 
21-year-old has grown leaps 
and bounds in Test cricket 
and played a starring role in 
the win against Bangladesh, 
claiming his first 10-wicket 
haul (5 for 55 and 6 for 49). «I 
never brought any difference 
in my bowling in any format. 
I try to do what I am capable 
of. I don't want to bring any 
changes to my bowling. If I 
bring a bit of change, I think 
it will affect my bowling. I al-
ways had one thing in mind in 
the Test match, that there will 
be a time when I won't get a 
wicket for 25 overs. There will 
be a time when I get three 
wickets in one over. Rather 
than putting extra pressure 

in the last five or ten overs. 
We had the momentum and 
form in batting and bowling, 
but we couldn't finish well. It 
comes with more experience. 
We are new in this arena. The 
more we play, the better we 
will be,» Rashid said.
«We have played only twice 
against Australia, New Zea-
land and England in the last 
five years. We would have 
known their strengths and 
weaknesses. It should be 
looked into. The best example 
is Bangladesh. They played a 
lot against South Africa and 
ended up having the best re-
sult against them in the World 
Cup. If we want to be a good 
side, we should play more 
against the top sides. Not one 
match in four years. These 
teams have four fast bowlers 
who bowl 140-plus. We play 

on myself, I should be mental-
ly ready for this sort of thing,» 
he said.
Explaining the thought pro-
cess further, Rashid men-
tioned that he spoke with 
some of the legendary spin-
ners of the game and ana-
lyzed his own shortcomings, 
which helped him gain more 
focus, especially in Test crick-
et. «I asked Muttiah Murali-
tharan and Shane Warne, su-
perstars of Test cricket, what 
should my mindset be in a 
Test match. They both told 
me that I shouldn't change 
myself, and be cool and calm 
in every situation. Just focus 
on bowling in the right line 
and length, rather than bring 
down my speed. They said 
that the quicker you bowl, 
it deceives the batsmen,» 
Rashid concluded.
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