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سـرمقـاله

بــریا پســې بــریـا
د هېواد ميل لوبغاړو همېشه ټول مترکز پر بریا او

بریاوې ترالسه کړې او سرت ریکارډونه یې جوړ کړل.

دوی په ډېر ډاډ او زړوره توګه لوبه کوي ،ځکه ډېر

هدف ریکارډ ،د اوږدې ملګرتیا ،د افغان لوبغاړو له

خپلو هېوادوالو ته د خوښیو پر ورکړې کړی دی.
مسوولیت یې پر غاړه وي ،هغه مسوولیت چې د هېواد

د بريا کرښې یې ټاکي ،پر ژبو د افغان او افغانستان د

لـیـکـلـړ
رسمقاله
د کرکټ بورډ عمومي مرش د دغې ادارې لپاره نوی رسپرست اجراییه رییس معريف کړ
چټکه توپ اچونه ()Fast Bowling
د افغانستان ميل لوبډلې او لوبغاړو کارنامې

برای تیم زیر سن ۱۹سال بازیکنان جدید و موفق انتخاب میشوند
د کرکټ نړيواله شورا څنګه او کله رامنځته شوه
د میرویس نیکه جام سيالۍ
د افغانستان له ځوان لوبغاړي قیس احمد رسه ځانګړې مرکه
بانک اسالمی افغانستان حقوق عنوان مسابقات در برابر آیرلند را بدست آورد
د  ۲۰۲۰کال شل اوریز نړیوال جام مهالوېش او ګروپونه اعالن شول
د  ۲۰۱۹زیږدیز کال کرکټ نړيوال جام سیالیو مهالویش
پیچ ( ) Pitch
اصغر افغان :مخکې مو د ښې لوبې هڅه کوله ،خو اوس د نړيوال جام د ګټلو
کمیته مشرتک از زمین استدیوم کریکت دیدار کرد
افغانستان ـ ایرلينډ ،شل اوریزې سيالۍ کارنامې او بریاوې
د مس عینک زون خربیاالن او د کرکټ پوهاوي ورکشاپ

Afghanistan: Five players to watch out for in 2019
Afghanistan Cricket: The tremendous rise against all odds

کلیمو د ګرځولو مسوولیت او دغه راز هغه لوی ارمان
چې په مخ کې یې لري ،د هغه ارمان د ترالسه کولو
مسوولیت او...د یوه نړیوال جام د ګټلو مسوولیت.

د افغانستان کرکټ بورډ اداره هم همېشه پر خپلو لوبغاړو
ډېر مترینات کوي او مترینايت کمپونه ورته برابروي،
ترڅنګ یې دا دی اوسمهال د ایرلنډ پر وړاندې لوبلړۍ
هم ورته چمتو کړې چې افغان لوبډلې پکې ډېرې
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د کرکټ په تاریخ کې د شل اوریزو سیالیو د سرت
منځه د راشدخان هټرېک او رس په رس څلور ویکټې،

د حرضت الله ځاځي ۱۶۲ناسوځېدلې منډې ،رس
په رس لس شل اوریزې لوبې ګټل او ...دا ټول هغه

موارد دي چې د کرکټ بورډ د منجمنټ او ادارې

شپه او ورځ خواري او هلې ځلې په ګوته کوي.
موږ په بریا پسې د بریا ارمانجن او تږي یو ،که
څه هم په بریا پسې مو بریا درلوده ،خو بیا هم
په بریا پسې د بریا هیله من ،د نړیوال جام د

ګټلو بریا ،هو په بریا پسې بریا او بریا؛ هو بریا.
اداره
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د کرکټ بورډ عمومي مرش

د دغې ادارې لپاره نوی رسپرست اجراییه رییس معريف کړ

د افغانستان کرکټ بورډ ادارې عمومي مرش ښاغيل عزیزالله
فضيل د رسنیو په وړاندې د دغې ادارې لپاره اسدالله خان
د نوي رسپرست اجراییه رییس په توګه په دنده وګوماره او
نوموړی یې په کار پوه او د کرکټ په ډګر کې مجرب کس
وباله.
په دغو مراسمو کې رسبېره پر دې چې اسدالله خان پکې
د رسپرست اجراییه رییس په توګه معريف شو؛ په ترڅ کې
یې د کرکټ بورډ پخواين اجراییه رییس شفیق الله ستانکزي
هم نوموړي ته خپل واک ولېږداوه او بیا یې د ادارې له ټولو
کارکوونکو رسه مخه ښه وکړه.
ښاغيل فضيل د کرکټ د پخواين اجراییه رییس د کاري
دورې پای ته رسېدو په اړه وویل(( :دا چې ښاغلی شفیق الله
عصمت ستانکزی نن له موږ رسه مخه ښه کوي ،د نوموړي

کارونه او السته راوړنې ټولو هېوادوالو ته په ډاګه دي او هغه د
دغې ادارې لپاره ډېر څه کړي دي)).
ښاغيل فضيل دغه راز د دغې ادارې لپاره نوی رسپرست
اجراییه مرش ښاغلی اسدالله خان هم یو پیاوړی او تکړه مدیر
وباله چې په وینا یې ،باوري دی چې نوی رسپرست اجراییه
رییس به هم په خپله دنده کې ډېر وځلیږي او د هېواد لپاره
به ډېرې السته راوړنې ولري.
د کرکټ ادارې عمومي مرش په اداره کې بدلون د غوره
حکومتولۍ یو اصل وباله چې په وینا یې نن له موږ رسه د
ښاغيل ستانکزي وروستۍ ورځ ده او پرځای یې اسدالله خان
دغې ادارې ته د رسپرست اجراییه رییس په توګه معريف
کېږي چې هیله لري د نوموړي په راتګ رسه به په اداره کې ال
ډېر مثبت بدلونونه رامنځته يش.

همدارنګه د کرکټ بورډ پخواين اجراییه رییس شفیق الله ستانکزي هم د رسنیو
له استازو او د ادارې له ټولو کارکوونکو رسه د خپلې څلور کلنې دورې راپور
رشیک کړ او زیاته یې کړه؛ ویاړي چې په دغه اداره کې یې د اجراییه رییس
په توګه د څه د پاسه څلورو کلونو لپاره دنده تررسه کړې او د خپلو هېوادوالو د
خوښیو لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړې دي.
همدارنګه د کرکټ بورډ ادارې نوي رسپرست اجراییه رییس د ادارې کارکوونکو
او ټولو هېوادوالو ته ډاډ ورکړ چې د کرکټ د پرمختګ لپاره به له هیڅ ډول هلو
ځلو ځان نه سپموي او خپل ټول کارونه به په سمه توګه تررسه کوي.
ښاغيل اسدالله خان د کرکټ بورډ له عمومي مرش مننه وکړه او زیاته یې کړه:
((د کرکټ بورډ له عمومي مرش عزیزالله فضيل صاحب څخه ډېره مننه چې د
دغه دروند مسوولیت لپاره یې زه وړ او مناسب کس وبللم او انشاءالله زه به هم
د خپلو مرشانو او هېوادوالو د خوښۍ او رضایت لپاره د ډېرو السته راوړنو لپاره
هلې ځلې کوم)).
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چټکه توپ اچــونه
B O W L I N G

F A S T

د کرکټ په لوبه کې دوه ډوله توپ اچونه ده چې چټکه او
ورو توپ اچونه یې بويل چې په دغه لیکنه کې پر چټک
توپ اچونې بحث کوو.
چټک توپ اچونه هم څو بڼې لري چې د څرنګوايل او
ځانګړنو په اړه یې بشپړ معلومات په لیکنه کې ځايوو.
چټکه توپ اچونه:
د توپ اچونې موخه په هره طریقه یا ډول د توپ وهونکي
تېر باسل او یا سوځول دي .دا چې توپوهونکی هم له
زیاتو مهارتونو برخمن وي نو په داسې حاالتو کې که یو
توپ اچونکی مهارتونه ونه لري ،یوازې د توپوهونکي په
فکر توپ اچونه هیڅ معنا نه لري .که د یوه چټک توپ
اچونکي سيم ویشتل ،توپ تاوول او یا هم د توپ د رسعت
کمول او زیاتول نه وي زده ،نو ښه نه يش ثابتېدلی.
چټک توپ اچونکی چې رسعت یې تر  ۱۳۵زیات وي،
ډېر کم دي چې توپ تاوولی يش ،د داسې توپ اچوونکو
رسعت هم توپوهونکی تېر بايس ،خو که د دومره رسعت
لرونکی توپ اچونکی وکړای يش توپ تاو کړي بیا د نړۍ
تر ټولو خطرناک توپ اچونکی ګڼل کېدلی يش.

توپ تاوول په دوو طریقو کېږي:
یو توپ تاوول دي او یو سيم ویشتل دي .توپ تاوول ( )Swing
تر ډېره پورې په هوا کې کيږي ،یعنې په ویشتنځای له توپ
ویشتلو وړاندې توپ وهونکي ته معلومات کېږي چې توپ به
کوم لوري ته ځي .دلته بیا د توپ اچونکي مهارتونو ته اړتیا
وي .ځکه توپ تاوول دومره اسانه کار نه دی .د توپ تاوولو
لپاره اړین کارونه:
۱ـ په سمه توګه د توپ د سيم نیول
۲ـ توپ جوړول
 ۳ـ په سمه توګه د ویشتنځای ویشتل
۴ـ منظمه منډه
۵ـ په سمه توګه توپ له السه خويش کول
دا یې لومړين مهم کارونه دي ،دغه راز که چېرې سيم ویشتل
کېږي دا کارونه هم ځيني ځانګړي او خاص توپ اچوونکي
کوي ،کله چې سيم ویشتل کېږي نو توپ تر ویشتلو وروسته
تاويږي ،خو د داسې حاالتو لپاره بیا کنډیشن()Condition
زیات رضور وي ،لکه ویشتنځای لږ تېز وي ،موسم لږ یخ او هوا
وريځ وي که لږ -لږ باد وررسه وي او په ویشنځای واښه وي نو
ډېره مرسته به وکړي.
د توپ اچونې ډلبندي (طبقه بندي)
کله چې ځوان چټک توپ اچوونکي لوبډلو ته غوره يش نو
په خپلو لومړنيو وختونو کې په خپل رسعت ډېره تکيه کوي.
دغه توپ اچوونکي چې لږ وخت تېر کړي ،بیا ځيني مهارتونه
زده کوي او د توپ په تاوولو او سيم ویشتلو بلديږي .که
په تېرو لسو کلونو کې د ګړنديو توپ اچوونکو کړنې وګورو
( )swinging)، (seamingاو ( )cuttingبه د جال ـ جال توپ
اچوونکو له لوري کېدل ،مطلب دا چې یو توپ اچونکي به
چې توپ تاوو هغه د سيم توپ اچونې هڅه نه کوله ،خو په
داسې حال کې چې توپ اچونکی کوالی يش په درې واړو
طریقو توپ اچونه وکړي.
د رسعت له مخې چټک توپ اچوونکي څلور ډولونه لري:
۱ـ فاسټ باولر( )Fast Bowlerچې له  ۱۴۱څخه یې د توپ
اچونې رسعت زیات وي.
۲ـ فاسټ ميډيم باولر( )Fast Medium Bowlerچې د توپ
رسعت یې په یوه ساعت کې له  ۱۳۰تر  ۱۴۱کیلومرته پورې
وي.
۳ـ ميډيم فاسټ باولر( )Medium Fast Bowlerچې د توپ
رسعت یې له  ۱۲۰څخه تر  ۱۲۹پورې وي.
۴ـ ميډيم )Medium( :هغه حالت دی چې د یوه توپ
اچونکي رسعت له  ۱۰۰څخه تر  ۱۱۹پورې وي.
ذکر شوي اصطالحات د کرکټ اړوند خربونو یا هم منډو
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خپرونکو ویب پاڼو کې په مختلفو بڼو کارول کېږي ،لکه
کریک اینفو(( ،)Cricinoد کرکټ اړوند مطالبو او منډو
خپرولو شبکه) یاده کړو ،سټيو فاین ( )Steve Fineد
اینګلينډ فاسټ باولر چې هر وخت په عادي حالت کې
هم تر  ۱۴۰چټک توپ غورځوي ،خو دوی یې ميډيم
فاسټ باولر بويل .دغه راز شعیب اخرت ،بريټ يل ،شان
ټايټ ،ټامسن ،او میچل سټارک چې په یوه ساعت کې
یې تر  ۱۶۰کيلو مټره چټکه توپ اچوونه کړې ده او دا
توپ اچوونکي د ډېر ګړندي یا ډېر تېز(«)Ultra Fast
توپ اچوونکي په نوم یاديږي ،خو بیا یې هم فاسټ
باولر بويل هغه په دې معنا چې دوی هر وخت دومره
ګړندی باولینګ نيش کوالی.
د چټکې توپ اچونې مهارتونه ()Techniques
 Gripد توپ نيول:
لومړنۍ مهمه خربه په چټکې توپ اچونې کې په سمه
توګه د توپ د سيم برخې نيول دي .کله چې توپ نیسو
د توپ په منځ کې د ګنډل شوي سيم د پاڅه دوه
ګوتې ،غټه ګوته د توپ د سيم په منځ او الندې او دوه
نورې ګوتې له الس رسه نښلول کېږي.
کله چې توپ اچونکی توپ غورځوي نو اکرثیت یې
هڅه کوي د توپ تر غورځولو توپوهونکی پوه نه يش
چې څه اراده لري.
 Run-upمنډه:
منظمه منډه په چټکه توپ اچونه کې زیات ارزښت
لري .پخوا ډېری توپ اچوونکو لږ اوږد رن اپ درلود ،د
دې موخه دا ده چې کله یو چټک توپ اچوونکی منظمه
منډه ولري او په خپله منډه کې ځان کنرتول کړي او
توپ په سمه توګه په ویشتنځای وويل ،پایله یې ډيره
ښه وي.
ځکه که منډه منظمه نه وي او توپ اچونکی پکې ځان
کنرتول نه کړی يش نو له پاپينګ ګریس(Popping
 )Creaseبه هم پښه اړوي او سم ځای به هم نيش
ویشتلی.
 Actionانداز:
دا په توپ اچوونه کې خورا ارزښت لري ،چټک توپ
اچوونکي لومړی بايد خپل الس ډېر سم راوړي ،دویمه
دا چې خپل ځان( )Bodyبايد کنرتول کړي او درېیمه
دا چې پښه سيده او په سمه توګه لګول دي .که چټک
توپ اچونکی پښه سمه ونه لګوي نو د زنګانه ټپي
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کېدل او د مفصلونو یا بندونو دردونه به یې زیات وي
او ډير لږ وخت به کرکټ وکړای يش .دغه راز که په
سيده مټ توپ ونه غورځوي نو له توپ اچونې به منع
کړای يش ،دلته د سیده مټ فلسفه په دې کې ده چې
ويکټ اخیستل پکې لږ سختيږي ،ځکه که ډېر مهارت
ونه لرې ویشتنځای نه شې ویشتلی او توپ چې سم
وانچول يش؛ ویکټ نه اخیستل کېږي.
په تېزو توپ اچونکو کې د انداز له مخې درې ډوله
توپ اچونه کېږي:
 ۱ـ side-on
۲ـ chest-on
۳ـ sling
د سايډ ان توپ اچوونکو له ډلې ،وقار یونس یو روښانه
نوم دی او زمونږ د ميل لوبډلې توپ اچونکی دولت
ځدراڼ هم یادولی شو.
دغه ډول توپ اچوونکي تر ډېره پورې اوټ سوينګ
کوي.
چيسټ ان اکشن کې تاسې د اسټراليا بريټ يل ،جیمز
انډرسن او زمونږ حمید حسن ليديل دي چې ډېر منظم
انداز لري او په غوره طریقې رسه توپ اچوونه کوي،
دوی په طبيعي شکل این سوينګ کوي.
دغه راز سالينک اکشن کې چې څوک توپ اچونه کوي
ډېر ښکاره نومونه یې دي جیف تامسن ،فیډل ايډوارډ،
شان ټايټ ،السیت ملينګا او ميچل جانسن د کرکټ
په نړۍ کې هغه نومونه دي چې د ګړندي توپ اچونې
ريکارډونه یې ثبت کړي دي .دوی د مټ له شاتنۍ
برخې له توپ رسه خپل رسعت یوځای کوي .دغه ډول
توپ اچونکي د الين او لينت په ویشتلو کې ستونزې
لري ،د دوی توپ کم تاويږي یعنې سوينګ یې کم وي
او رسعت یې له عادي حالته بيخي زیات وي .دغه ډول
توپ اچونکي د توپ اچونې کم عمر لري.
Follow through
کله چې توپ وغورځول شو بیا یو توپ اچونکی که په
ښي الس توپ اچونه کوي نو کيڼ اړخ ته وځي او که په
کيڼ الس توپ اچونه کوي ،بیا ښي خوا ته وځي .دلته
مهمه خربه دا ده چې یو توپ اچونکی تر توپ غورځولو
وروسته د ويشتنځای په هغه منع شوې سيمه (Danger
 )Areaکې پښه ونه لګوي ،ځکه د توپ اچونکي په
بوټانو کې یو ډول ميخونه ( )Spikesوي ،هغه کوالی

يش ویشتنځای ویجاړ کړي او بیا ترې توپ اچونکی
ګټه واخيل .که چېرې توپ اچونکی دا حالت مراعت
نه کړي ،تر درې اخطاريو وروسته د کرکټ نړيوالې شورا
اصول پرې عميل کېږي او له توپ اچونې يې منع کوي.
Line and length
د يوه چټک توپ اچونکي لپاره تر هرڅه الین او لينت
مهم دي.
الين د دواړو ويکټو ترمنځ غځېدلې ساحې ته ویل
کيږي .او لینت بیا د ویشتنځای مختلف ځایونه دي
چې مونږ یې د کرکټ په اصطالح Good Length,
 Short Length, Full Length, Yorker Lengthبولو.
د دې هر لینت استعامل خپل وخت او حالت لري.
کله چې توپ نوی وي او ټيسټ لوبه وي ،ويکټ هم
د چټکې توپ اچونې په پار جوړوي ،بیا توپ اچوونکي
د توپ تاوويدلو پر اساس فول لینت استعاملوي .هغه
توپ اچونکی چې د توپ سيم ويل او یا هم ميډيم
فاسټ توپ اچونکی وي ،هغوی بیا تر ډېره ګوډ لینت
استعاملوي .یارکر لینت د لوبې په وروستیو اورونو کې
چې کله توپ لږ زوړ يش استعامليږي او شارټ لینت
د توپوهونکي د ډارولو او یا هم پر توپوهونکي د تاثیر
غورځولو په موخه د لوبې په پيل کې استعامليږي.
سټرایک باولینګ ()Strike bowling
دغه چټک توپ اچوونکي په کرکټ کې خورا زړور او
خطرناک وي ،دوی هڅه کوي ويکټ واخيل ،که چېرې
شپږیزې او یا هم څلوریزې پرې وهل کېږي پروا یې
نه لري او د خپلې توپ اچونې په رسعت توپوهونکي
ډاروي او بالخره یې سوځوي .دا ډول توپ اچوونکي
اکرثیت چټک وي لکه شعیب اخرت ،بريټ يل یا هم
شان ټايټ ،خو که دغه ډول توپ اچوونکي باونس او
سوینګ وکړای يش نو د نړۍ تر ټولو خطرناک چټک
توپ اچوونکي بلل کېږي .ځکه د دوی باونرس او یارکر
لوبول اسانه خربه نه وي.
باونرس ()Bouncer
وېرونکې توپ اچونه یې هم بللی شو ،د یوه چټک توپ
اچوونکي ښه وسیله ده .د باونرس د نه لوبولو یو غټ
المل دا دی چې دغه توپ د ویشتنځای په نياميي او
یا هم لږ نور شاته ویشتل کېږي په دغه وخت کې توپ
د توپوهونکي رس او یا هم سينې برخې ته برابريږي نو
کله چې یې د لوبولو هڅه ويش بيټ د سرتګو مخ ته
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راځي ځکه یې لوبولو ستونزمن وي.
په همدې خاطر يې د باونرسو لپاره
په هر اور کې یو حد ټاکلی دی.
د باونرس لوبول د توپوهونکي په
مهارت پورې اړه لري که چېرې
ویرات کهويل ته باونرس وکړې ښايي
په ډېرې اسانۍ یې ولوبوي او هر
توپ له باونډرۍ واړوي ،خو که
توپوهونکی په دې برخه کې مهارت
ونه لري بیا یې د سوځېدو خطر
زیات وي.
ورو توپ اچوونه ()Slow bowling
دلته له ورو توپ اچونې موخه سپېرن
نه دی ،هغه چټک توپ اچوونکي
چې د خپل توپ رسعت بدلوي ،کله
کټر ( ، )Cutterکله نکل ()Knuckle
 ،کله بيک هينډ ( )Back handتوپ
غورځوي دا یو ډول مهارتونه دي چې
د توپوهونکي د تېر اېستلو په موخه
تررسه کېږي .په اوسني وخت کې
هغه توپ اچوونکي چې په مهارت
توپ ونه غورځوي ،یوازې چټک توپ
یې نيش ساتلی.
یارکر ()Yorker
د چټکو توپ اچوونکو دوميه ښه
وسیله یارکر لينت کې توپ اچوونه
ده .دا توپوهونکي ته یوه حیرانتیا
ده ،دغه ډول توپ اچونه خاص
مهارت غواړي ،د توپ اچونې انداز
پورې هم ډېر تړلی دی .لوبول یې
ځکه سخت دي چې بيخي د ويکټې
بيخ ته ویشتل کېږي که توپوهونکی
ډېر ماهره وي نو وبه یې دروي که
نه اکرثيت دغه ډول توپ اچوونکي
ويکټې اخيل .السيت ملینګا،
وقار یونس ،وسيم اکرم ،بومرا او د
افغانستان حمید حسن په دې برخه
کې ځانګړي مهارتونه لري.
سيم توپ اچونه ()Seam Bowling

سیم توپ اچونه یوه ښکاره خربه ده
هغه توپ اچوونکي چې په منځنۍ
کچه توپ غورځوي د منډو د مخنيوي
او توپوهونکي د تنګولو په موخه د
ویشتنځای یوه برخه موخه ګرځوي
او د توپ سيم په ویشتنځای نښلوي
سيم توپ اچونکی یې بويل او دی
کله توپ دننه او کله بهر خواته بیايي.
دې حالت کې توپ ډېر لږ تاويږي او
تر لګېدو وروسته تاويږي چې دغه
حالت یې توپ وهوونکي تېر بايس.
ګلني میګرا او محمد اصف یې
ښکاره مثايل توپ اچوونکي وو ،خو
که چېرې ویشتنځای وررسه مرسته
ونه کړي دغه توپ اچونکي هم ډېر
بریايل نه وي.
کټر ()Cutter
دوه ډوله کټر په کرکټ کې معريف
شوي ،یو اف ( )Off Cutterاو بل
هم لیګ کټر ( )Leg Cutterنومول
شوي .کټر هم د رسعت د کمولو یو
حالت دی اف کټر تر ډېره د شهادت
په ګوته تررسه کېږي او لیګ کټر بیا
په منځنۍ ګوته اجرا کېږي .ګټه یې
د توپوهونکي تېر اېستل او سوځول
دي.
د توپ تاوول()Swing Bowling
په هوا کې د توپ تاوول یوه ځانګړي
مسیر ته کله چې یو توپ اچونکی
وغواړي توپ دننه او یا هم بهر خوا ته
تاو کړي .د کرکټ په اصطالح یې این
سوينګ ( )In swingاو اوټ سوینګ
( )Out Swingبويل .دغه ډول
توپ اچونه توپوهوونکي رسه دومره
مرسته کوي چې له پيله پوهيږي
توپ کومې خوا ته حرکت کوي .هغه
توپ اچوونکي چې توپ تاوولی يش،
لوبول یې زیات ستونزمن دي .دوی
ته هم د ویشتنځایونو مرسته اړينه

ده ،موسم بايد لږ یخ وي ،هوا وچليږي ،په ویشتنځای
کې څه ناڅه ژوندي واښه وي.
هغه توپ اچوونکي چې توپ دننه راويل که ټیسټ لوبه
وي ،د ایل يب ډبليو ( ،)LBWبولډ ( ،)Bowledسیيل
کيچ ( )Silly Catchesاو لیګ سليپ ()Leg sleep
خواته به سوځي او چې بهر توپ تاووي بیا د سلیپ
( )Slipاو ګيل ( )Gullyپه ساحه کې به یې سوځيديل
زيات وي.
په سوینګ کې د توپ اچونې انداز او د توپ جوړول هم
مهم رول لري ،که ليديل مو وي هر توپ نه بعد لوبغاړي
توپ په ځان پورې مخي ،غواړي یوه خوا یې ځالداره او
ښویه وي او بله برخه یې شډله وي.
ریسوریس سوینګ ()Reverse swing
ریورس سوینګ د چټکې توپ اچوونې ډېر ښه مهارت
دی ،دغه ډول توپ اچوونه په ډېر رسعت او د توپ په
زړښت پورې اړه لري .کله چې توپ زوړ او جوړ يش
یعني یوه خوا یې ښویه اوبله خوا یې لږه تخریب شوې
وي بیا ریورس سوینګ کیدای يش .هغه توپ اچونکی
چې غواړي توپ دننه خواته راويل ښویه برخه یې بهر
نېولې وي او چې بهر خوا ته یې تاووي بیا یې ښویه
برخه دننه نيولې وي ،خو په نوي توپ بیا داسې نه وي
ښويه برخه چې کومې خواته نيول شوې وي توپ هم
هامغه خواته تاوييږي.
د ریسورس سوینګ ایجاد د پاکستان چټکو توپ
اچوونکو وکړ چې رسفراز خان پکې یادولی شو چې تر
عمران خان وړاندې يې کرکټ کاوه ،بیا وروسته وسیم
اکرم او وقار یونس دغه حالت ته ال پراختیا ورکړه.
زمونږ په هېواد کې یې دولت ځدران ،حمیدحسن او
فضل نیازی ښه مثالونه دي.
د توپ اچوونکو په ځای استعاملولو او د توپ اچونکي
له لوري ځانته په مناسب ځای کې د فیلډر ودرول دا
هم مهم مهارتونه دي.
که توپ اچونکی په مناسب ځای کې فیلډر ونه دروي
او دا مهارت ونه لري ګرانه به وي چې دی ويکټ
واخيل .که موږ د ډوين مثال ورکوو نوموړی یو داسې
ماهر لوبډملرش پاتې شوی چې په فیلډينګ ودرولو
کې ښايي د نوموړي هغومره مهارتونه بل لوبډملرش نه
وي درلوديل .داسې لوبډملرش هم توپ اچوونکي ته
زیاته حوصله ورکوي او په مقابلې لوبډلې خاص تاثیرات

غورځوي.
د چټک توپ اچوونکي ټپي کېدل ()Risks of injuries
چټک توپ اچوونکي ته د پښې په پنجه ،زنګون ،اوږه
او مټ کې ډېر دردونه او ټپونه پيدا کيدای يش ،د
مخنيوي الره یې د مناسبو متریناتو تررسه کول او د
ځان انرژۍ پوره ساتل دي .که چېرې یو توپ اچونکی
په خپل ځان سم کار نه وي کړی او دی په توپ اچوونه
کې زیات زور استعامل کړي نو د ده د مفصلونو شکېدلو
او هډوکو دردونو د پيدا کېدو المل به يش چې بیا بیرته
خپل عادي حالت ته راګرځيدل به یې زیات ستونزمن
وي .تاسې به په دې برخه کې د زیاتو مثالونو شاهدان
یاست.
د ټېسټ لوبې پنځه غوره چټک توپ اچوونکي:
 ۱ـ جیمز انډرسن  ۵۶۵ويکټې
۲ـ ګلني میګرا  ۵۶۳ويکټې
 ۳ـ کورټني واش  ۵۱۹ويکټې
 ۴ـ کپيل ديف  ۴۳۴ويکټې
 ۵ـ سټورټ براوډ  ۴۳۳ويکټې
د یو ورځنيو لوبو پنځه چټک توپ اچوونکي:
 ۱ـ وسیم اکرم  ۵۰۲ويکټې
 ۲ـ وقار یونس  ۴۱۶ويکټې
 ۳ـ چميندا واس  ۴۰۰ويکټې
 ۴ـ شان پولک  ۳۹۳ويکټې
 ۵ـ ګلني میګرا  ۳۸۱ويکټې
د شل اوریزو لوبو  ۵چټک توپ اچونکي:
 ۱ـ السیت ملینګا  ۹۰ويکټې
۲ـ عمرګل  ۸۵ويکټې
 ۳ـ کوالسیکرا  ۶۶ويکټې
۴ـ براوډ  ۶۵ويکټې
۵ـ ډيل سټني  ۵۸ويکټې
د کرکټ په نړۍ کې  ۵چټک توپ اچوونکي:
۱ـ شعیب اخرت ۱۶۱.۳
۲ـ شان ټايټ ۱۶۱.۱
 ۳ـ بريټ يل ۱۶۱
 ۴ـ جیف ټامسن ۱۶۰.۶
 ۵ـ میچل سټارک ۱۶۰.۴
د چټکو توپ اچونکو په مهارتونو ښايي تر دې ال جامع
مقاله وليکل يش خو ستاسې د پوهاوي په موخه اوس
دغه ټکي درته وړاندې شول..
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کـدـاـفغـانـسـتاـنــميل لوبډلې او لوبغاړو
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د افغانستان کرکټ ميل لوبډله په نړۍ کې ۱۲مه لوبډله ده چې د
کرکټ نړيوالې شورا بشپړ غړیتوب یې ترالسه کړی او رسبېره پر دې
یې د ټیسټ کرکټ کولو امتیاز هم خپل کړی دی.
کرکټ لوبه تر ډېره په  ۱۹مه پېړۍ کې په افغانستان دود شوې او
په  ۱۹۹۵زیږدیز کال کرکټ په افغانستان کې په رسمي توګه پيل
شو او په  ۲۰۰۱زیږدیز کال کې یې د کرکټ نړيوالې شورا دریمه
درجه غړیتوب یا ايفليټ ( )Affiliate Memberدرجه واخیسته .دغه
راز په  ۲۰۰۳زیږدیز کال کې د کرکټ اسيايي شورا غړی هم شو.
افغانستان د  ۲۰۱۷زیږدیز کال د جون په  ۲۲مه نېټه په لندن کې
د کرکټ نړيوالې شورا په یوه سرته غونډه کې له ایرلینډ رسه یوځای
د کرکټ نړيوالې شورا بشپړ غړی وبلل شو.
د  ۲۰۰۹زیږدیز کال د اپریل په ۱۹مه نېټه ،د کرکټ نړيوال جام د
الرموندنې په وروستي پړاو کې د پنځم مقام ترالسه کولو په موخه له
سکاټلنډ رسه لوبه کې د نړيوالو یو ورځنیو لوبو حیثیت هم ترالسه

کړ او خپله لومړنۍ لوبه یې هم د  ۸۹منډو په توپیر وګټله.
د  ۲۰۱۳زېږدیز کال د جون میاشتې ۲۷مه نېټه وه چې کرکټ
نړيوالې شورا افغانستان ته د دویمې درجې غړیتوب (Associate
 )memberورکړ او دا پرېکړه هم په لندن کې د یوه مجلس پرمهال
اعالن شوه.
افغانستان یوازېنی هېواد دی چې په ډېره کمه موده کې یې
اسوسيټ درجې (دویمه درجه غړیتوب لرونکی هېواد) ته پرمختګ
وکړ.
د لوبډلې کارنامې:
ـ افغانستان په شل اوریزو سيالیو کې تر ټولو زیاتې  ۲۷۸منډې
په یوه پاڼۍ کې لري چې دا د کرکټ د کارنامو په کتاب کې تازه
د  ۲۰۱۹کال د فربورۍ  ۲۳په دهرادون کې د ایرلینډ پر وړاندې
ثبت شو.
ـ افغانستان هغه لوبډله ده چې له  ۲۰۰۰زېږدیز کال را پدېخوا یې
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د کرکټ اوږده مزلونه لنډ کړل او د کرکټ نړيوالې شورا بشپړ غړی شو.
ـ افغانستان زمبابوې ته د  ۲۰۱۸زیږدیز کال د فربورۍ ۱۶مه په
شارجه کې په  ۱۰ويکټو ماتې ورکړې ده .افغانستان ۱۳۵ ،منډې په
 ۲۱،۱کې پوره کړې وې .که څه هم دا کارنامه نورو لوبډلو هم کړې،
خو په دې ریکارډ کې د افغانستان نوم هم ثبت دی.
ـ د افغانستان کرکټ لوبډله په نړۍ کې یوازېنۍ لوبډله ده چې په یوه
پاڼۍ کې يې د ایرلينډ پر وړاندې د لوبې تر پایه په  ۱۳،۹۰رن ريټ
( ) Run Rateرسه لوبه کړې ده.
ـ افغانستان رسبېره پر دې یو بل سرت ویاړ هم په خپل نوم ثبت کړی،
هغه دا چې په  ۲۰۱۸زیږدیز کال کې یې هیڅ شل اوریزه لوبه نه ده
بایللې.
ـ دغه راز د افغانستان لوبډلې تر دې دمه په پرله پسې توګه ۱۰
نړيوالې شل اوریزې لوبې ګټيل دي چې دا ویاړ د بلې لوبډلې په
برخه نه دی.
ـ د افغانستان کرکټ ميل لوبډلې په یوه شل اوریزه لوبه کې ۲۲
شپږیزې وهيل دي.
د لوبغاړو کارنامې:
ـ راشدخان تر چيمندواس ،شاهد افريدي او ګلني میګرا وروسته
څلورم کس دی چې په یوه لوبه کې  ۷ويکټې اخیستې دي او دغه
کارنامه یې د  ۲۰۱۷زیږدیز کال د جون په ۹مه نیټه د ویسټ اینډیز
پر وړاندې ثبت کړې ده.
ـ راشد خان په نړۍ کې اول نوم دی چې پ ه  ۱۴،۴۷اوریج (�Aver
 )ageیې توپ اچونه کړې .په توپ اچونه کې د ( )Averageیا اوسط
معنا دا ده چې یو توپ اچونکي د څو منډو تر ورکړې وروسته یوه ويکټ
ترالسه کړې ده.
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ـ بیا هم راشد خان په نړۍ کې لومړنی توپ اچونکی دی چې په
 ۲۲،۲سټرایک ریټ( )Strike rateیې توپ اچونه کړې .په توپ اچونه
کې د سټرایک ريټ موخه دا ده چې یوه توپ اچونکي د څو توپونو تر
غورځولو وروسته ويکټ اخیستې ده.
ـ راشد خان بیا هم هغه ویاړنه کړې چې په نړۍ کې یې بل څوک نه
لري ،نوموړي په  ۴۴لوبو کې  ۱۰۰ويکټې اخیستي.
ـ سمیع الله شينواری له  ۲۰۰۹کال راهیسې تر دې دمه د ميل
لوبډلې غړی دی ،نوموړی ال په یو ورځنیو لوبو کې په صفر نه دی
سوځېدلی .هغه  ۷۹لوبو کې  ۱۷۳۳منډې کړې او  ۱۱نيمه سلیزې
یې وهيل دي.
ـ راشد خان په ټوله نړۍ کې ځوان کپتان و چې د  ۱۹کلونو او ۱۶۵
ورځو عمر یې درلود او د کرکټ نړيوال جام ته د الرموندنې په پړاو کې
د مارچ په څلورمه د سکاټلینډ پر وړاندې لوبډملرش و.
ـ عثامن غني د افغانستان په ميل لوبډله کې له  ۲۰۱۵زیږدیز
کال راهیسې لوبه کوي نوموړی تر دې دمه په  ۱۸شل اوریزو
لوبو کې لوبېدلی او  ۴۳۲منډې یې کړي دي ،خو په صفر نه دی
سوځيدلی.
د افغانستان تر ټولو ځوان لوبغاړی چې ټيسټ یې لوبولی ،مجیب
الرحمن دی .نوموړي د  ۲۰۱۸زیږدیز کال د جون په ۱۴مه له
هندوستان هېواد رسه د  ۱۷کلونو او  ۷۸ورځو په عمر لومړنی
ټیسټ ولوباوه.
ـ بهیر شاه محبوب د افغانستان د کورين کرکټ ځالنده ستوری ،د
فرسټ کالس کرکټ په تاريخ کې دريم لوبغاړی دی چې په لومړۍ
لوبه کې یې  ۲۵۶ناسوځيدلې منډې کړي دي.
ـ حرضت الله ځاځي او عثامن غني په شل اوریزه کرکټ کې بله سرته
کارنامه دا وکړه چې د نړیوالې شورا د شل اوریزو لوبو د ۲۳۶منډو تر

ټولو سرته ملګرتیا د افغانستان په نوم ثبت کړه چې له دې وړاندې
۲۲۳منډې وې چې د زمبابوې هېواد پر وړاندې د اسټراليا هېواد
د ايرون فینچ او ډي شارټ لوبغاړو له لوري د  ۲۰۱۸زیږدیز کال د
جوالی په  ۳نېټه په هرارې کې تررسه شوې وې.
ـ حرضت الله ځاځي بله سرته کارنامه دا کړې چې په یوه لوبه شل
اوریزه لوبه کې یې یوازې  ۱۶شپږیزې وهلې دي.
ـ حرضت الله ځاځی بیا هم د شل اوریزه کرکټ په نړۍ کې دریم
لوبغاړی دی چې په  ۴۲توپونو یې چټکه سلیزه وهلې ده.
ـ تر ايرون فینچ وروسته حرضت الله ځاځی دویم لوبغاړی دی چې په
شل اوریزو سيالیو کې یې زیاتې ۱۶۲ناسوځېدلې منډې کړې دي.
ـ حرضت الله ځاځی هغه ځوان استعداد دی چې د یوه کال دننه یې
دا ريکارډونه جوړ کړي دي ،نوموړي د افغانستان غوره لیګ پر مهال

په یوه اور کې له عبدالله مزاري څخه  ۳۶منډې هم ترالسه کړې.
یعنې په شپږو توپونو یې شپږ شپږیزې ووهلې.
ـ محمد نبي عیسی خیل په ټوله نړۍ کې یوازينی الراونډر دی چې
په شل اوریزو لوبو کې یې  ۱۱ايوارډونه اخیستي دي .نوموړي تر دې
دمه  ۶۸لوبې کړې دي او له  ۲۰۱۰زیږدیز کال راپديخوا شل اوریزې
لوبې کوي.
ـ راشد خان یوازېنی افغان توپ اچونکی دی چې په نړيوالو شل اوریزو
لوبو کې یې هيټریک تررسه کړی دی.
د افغانستان لوبغاړي او لوبډله به په راتلونکو کلونو کې ال زیاتې
کارنامې تررسه کړي خو ستاسې د غوره معلوماتو په پار مو دا معلومايت
ليکنه درته چمتو کړه.

Afghan Cricket 14

برای تیم زیر سن

۱۹
ســــــــــال

بازیکنان جدید و موفق انتخاب میشوند
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کریکت بورد افغانستان تاریخ ۱۸حمل طی یک
کنفرانس مطبوعاتی ،تیم  ۲۴نفری را برای کمپ
مترینايت در کشور هندوستان ،اعالم کرد.
دولت خان احمدزی رییس کمیته گزینش کریکت
بورد افغانستان درین مورد گفت ،این کمپ
مترینايت در ماه فربوری آغاز میشود و بازیکنان تیم
زیرسن  ۱۹سال افغانستان در ماه فربوری راهی
هندوستان میشود.
در این کمپ  ۱۵روزه ،باالی مهارتهای ورزشی،
توانایی های فزیکی یا فتنس و پالنهای مسابقات
کار میشود.

هدف این کمپ متریناتی ،ایجاد یک تیم موفق از میان
بازیکنان جوان و بعدا ً اشرتاک آنها در مسابقات مقابل
تیمهای زیر سن  ۱۹سال کشورهای هندوستان و افریقایی
جنوبی در یک سلسله مسابقات سه جانبه که تاریخ  ۲ماه
مارچ آغاز میشود؛ میباشد.
در این گروپ ۲۴نفری ریاض حسن ،صابرحنیف ،عابد
محمدي ،صدیق الله اتل ،فرهان زاخیل ،عارف خان دولتزی،
بصیر خان شیر ،محمد حسن خان ،اسالم جاجی ،اعجاز
احمد مهران ،عبدالله نایب ،احسان الله مندوزی ،رضوان
الله مراد ،عبدالرحمن ،عزیز خان ،عابد خوستی ،بریالی،
جمشید ،شفیق الله غفاري ،نور احمد ،نويد محمد ،ظهیب،

اسحاق جاجی و محمد اسحاق؛ شامل هستند.
قابل یادآوری است که کمیته گزینش کریکت بورد افغانستان
از سه ماه بدینسو برای ایجاد و تشکیل تیم زیر سن  ۱۹سال،
از حدود  ۲۰۰جوان در مراحل مختلف ازمون گرفتند که در
نتیجه جوانان موفق که در مسابقات متریناتی در والیات کرن
و ننگرهار از خود توانایی نشان داده بودند؛ به کمپ متریناتی
هندوستان راه یافتند.
باید ګفت که از جمله این همه بازیکنان ،جوانانیکه که در
این کمپ از خود خوب توانایی نشان داده باشند ،برای تیم
زیر ۱۹سال مشخص خواهند شد.
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د کرکټ نړيواله شورا څنګه او کله رامنځته شوه

د کرکټ له نړیوالې ادارې رسه اوسمهال  ۱۰۵هېوادونه غړیتوب لري ،دغې ادارې په لومړيو کې منظم
پرمختګ نه درلود.
په لومړي ځل په  ۱۹۰۹کال کې د شاهي کرکټ ناسته ( )Imperial Cricket Conferenceپه نوم د کرکټ
یوه اداره رامنځته شوه چې تر  ۱۹۶۳زېږدیز کاله پورې په همدې نوم مخ ته والړه.
دغه اداره بیا په  ۱۹۶۴زېږدیز کال کې د کرکټ نړیواله ناسته ( )International Cricket Conferenceپه نوم
بدله شوه او تر  ۱۹۸۸زیږدیز کاله یې همدا نوم وساته.
د کرکټ نړيوالې شورا ( )ICCنوم یې په  ۱۹۸۹زیږدیز کال کې خپل او تر اوسه پورې په همدې نوم یاديږي.
د سویيل افریقا د کرکټ اسوسېشن مرش ايب بیيل ( )Abe Baileyپه  ۱۹۰۷کال د نومرب میاشتې په ۳۰مه
نيټه د ايم يس يس سيکرتر ايف ،اي الييس ( )F.E. Laceyته په یوه ليک کې د شاهي کرکټ بورډ د جوړولو
وړاندیز وکړ.
په دې لیک کې ليکل شوي و چې د انګلينډ ،اسټراليا او سوييل افریقا ترمنځ به یو درې اړخیز ټیسټ سېریز
په  ۱۹۰۹زیږدیز کال کې پيل کړي.
ټیسټ لوبې په  ۱۸۸۹زیږدیز کال کې پيل شوې وې او سویيل افریقا په ۱۹۰۷م کال کې د ټیسټ لوبو په
موخه انګلينډ ته لومړنی رسمي سفر وکړ او لومړنۍ ټیسټ لوبه یې له اسټراليا رسه په  ۱۹۰۲او  ۱۹۰۳کلونو
کې تررسه کړې وه.
د انګلينډ کرکټ ادارې د دغه درې اړخیز ټیسټ ټورمننټ رسه همغږي وښوده ،خو اسټراليا ځکه همغږې نه
وه چې مايل ګټه یې پکې نه لیدله.
د سویيل افریقا کرکټ مرش بیا هم خپلې هڅې ګړندۍ کړې او په انګلينډ کې یې له مختلفو ادارو او
مرشانو رسه مشورې وکړې او د دې سېریز د ګټو په تړاو یې خلک وپوهول.
د دغه درې اړخیز ټیسټ ټورمننټ په تړاو په  ۱۹۰۹زیږدیز کال د جون په  ۱۵نېټه د
( )MCC - Marylebone Cricket Clubد چريمني تر مرشۍ الندې جلسه
کې هوکړه وشوه .دغه راز په شاهي کرکټ کنفرانس کې هم درې واړو
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هېوادونو د کرکټ د قوانینو جوړولو په موخه رسه جلسه تررسه کړه .دغه درې اړخیز ټیسټ
ټورمننټ په  ۱۹۱۲زیږدیز کال کې په انګلينډ کې پیل شو ،خو په دې ټورمننټ کې د
موسم خرابوالی او د اسټراليا د ځينو لوبغاړو نه ګډون د دې المل شو چې ټورمننټ له
ناکامۍ رسه مخ کړي.
کله چې دغه ټورمننټ له ناکامۍ رسه مخ شو بیا تر  ۱۹۲۱زیږدیز کاله پورې هيڅ جلسه
ونه شوه ،خو په دې خربه روانه وه چې هر اور  ۸توپه وي او که راکم کړای يش.
د یادو دریو هېوادونو ترمنځ بیا پنځه کاله هيڅ ډول ناسته تررسه نه شوه ،خو په ۱۹۲۵
کال کې ايم يس يس خپله یوه لوبډله ویسټ اينډیز ته واستوله ،د ایم يس يس مرش الرډ
هاریس ( )Lord Harris'sد دې سفر په تړاو ځکه دلچسپي ښودله چې په ټراینیډېډ
( )Trinidadکې یې زیات کلونه ژوند کړی و.
د ویسټ انډیز لوبډلې له ايم يس يس لوبډلې رسه ډېرې ښې لوبې تررسه کړې او د یادې
لوبډلې ماتولو ته بيخي نږدې شوي و ،هامغه وه چې د ايم يس يس مرش ویسټ انډیز
لوبډلې ته هم پاملرنه زیاته کړه.
کله چې په  ۱۹۲۶زېږدیز کال کې شاهي کرکټ ناسته تررسه شوه ،دا ځل یې د ویسټ
انډیز ،نيوزلنډ او هندوستان استازو ته هم بلنه ورکړې وه.
په یوه بله ناسته کې چې په اوول ( )The Ovalکې تررسه شوه ،د ايم يس يس مرش پرېکړه
وکړه ،هغه هېوادونه چې په بریټانيوي امپراطورۍ کې شامل دي ،د نړۍ د کرکټ په اداره
(' )governing bodies of cricketکې به یې شامل کړي چې له همدې امله د امریکا
متحده ایاالت له دې ډلې ووت ،که څه هم په  ۱۸۵۹زیږدیز کال به د انګلينډ لوبډلې
امريکا ته د لوبو لپاره تللې.
د اوول په جلسه کې ویسټ اينډیز ،نیوزلينډ او هندوستان ته هم د ټیسټ کرکټ امتیاز
ورکړل شو چې ویسټ انډیز په  ،۱۹۲۸نیوزلينډ په  ۱۹۲۹او هندوستان په  ۱۹۳۲زیږدیز
کال کې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه تررسه کړه.
کرکټ نړيوالې شورا ( )ICCبیا کلنۍ ناستې پيل کړې،
په دې ناستو کې تر ډېره په راتلونکو کړنو ،سفرونو
او فعالیتونو خربې وشوې .دغه راز د کرکټ
په قوانينو ،له فرش څخه ټرف ( ) turfته د
ویشتنځایونو په اړولو او ويکټو (wickets
) د اندازې او پېړوايل پر زیاتولو پرېکړې
وشوې.
کرکټ نړيوالې شورا د ټولو هغو لوبغاړو
څارنه او ارزونه هم پيل کړه چې د ټیسټ
درجه لرونکو هېوادونو په ميل لوبډلو کې
به یې لوبې کولې.
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د کرکټ نړيوالې شورا په جوړښت کې بله مهمه پېښه د پاکستان د لوبډلې شامليدل و چې یاده لوبډله
د جوالی په  ۲۸په  ۱۹۵۲کال کې د ټیسټ کرکټ حیثیت ترالسه کړ او په  ۱۹۶۱کال کې یې خپله
لومړنۍ ټیسټ لوبه تررسه کړه.
په دې کلونو کې د سویيل افریقا هېواد د ګډې شتمني یا ( )Commonwealthله جوړښت ځان
ووېست ،چې کرکټ نړيوالې شورا ( )ICCترې د غړیتوب حق واخیست او د کرکټ نړيوالې شورا په
جلسو کې به یې یوازې د څارونکو په توګه ګډون کوالی شو ،خو د رایې ورکړې او پرېکړې په نیولو کې
یې حق نه درلود.
اوسمهال د کرکټ نړيوالې شورا په جوړښت کې  ۱۲هېوادونه بشپړ غړيتوب لري او  ۹۳هېوادونه په
اسوسيټ درجه کې کرکټ کوي چې له نېکه مرغه افغانستان هم په  ۲۰۱۷زیږدیز کال کې له ایرلینډ
رسه یوځای دغه ویاړ ترالسه کړ.
ټیسټ امتیاز لرونکو هېوادونو کې هم :انګلينډ ،اسټراليا ،سویيل افریقا ،ویسټ انډيز ،نيوزلينډ،
هندوستان ،پاکستان ،رسیالنکا ،زمبابوې ،بنګله دیش ،ایرلينډ او افغانستان دي.
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.
The Leading ISP/ICT Company In Afghanistan

RANA Technologies Enterprises is the leading and award winning
Internet Service Provider (ISP) & Information & Communications
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یوه لنډه دمه هم وي.
 Follow-onپه ټېسټ او فرسټ کالس کرکټ کې یو بل مهم اړخ دی .کله چې یوه لوبډله په یوه پاڼۍ کې د بلې
لوبډلې  ۱۵۰منډې قرضداره يش ،نو دې حالت ته  Follow-onوايي او د بیا ځيل لپاره یې توپوهنې ته رابويل
چې دا د درې ورځنیو لوبو لپاره دي .په ټېسټ لوبه کې بیا  ۲۰۰منډې حد دی.

ارزښت یې:

افغان کرکټ لوبډله به تر دې وروسته ګڼې ټيسټ سيالۍ تررسه کړي ،نو په دې پار اړينه ده چې په کورنۍ
کچه زمونږ لوبغاړي له ټيسټ کرکټ کولو رسه پوره عادت يش.
د کورين کرکټ څانګې د  ۲۰۱۹زیږدیز کال په کلني پالن کې لومړی دوه  -ورځنۍ سيالۍ تررسه کړې ،موخه
یې دا وه چې له دې الرې د غوره والیتونو د ټیسټ کرکټ لوبغاړي نښه کړای يش چې په ترڅ کې یې د دوه
ورځنیو والیتي سیالیو له پنځو زونونو د کابل ،کونړ ،خوست ،کندوز او کندهار لوبډلو د میرویس نیکه جام درې
ورځنیو والیتی سیالیو ته الره وموندله .اوس دا دی درې ورځنۍ لوبې روانې دي چې لسګونه لوبغاړي پکې

د میرویس نیکه جام سيالۍ
د میرویس نیکه جام فرسټ کالس درې ورځنۍ والیتي سيالۍ په لومړي ځل د هېواد د غوره والیتونو
په کچه پيل شوې دي.
افغان کرکټ لوبډلې په  ۲۰۱۷زیږدیز کال کې د ټیسټ لوبې امتیاز ترالسه کړ او لومړۍ لوبه یې په
 ۲۰۱۸زیږدیز کال کې له هندوستان هېواد رسه وکړه چې افغان لوبغاړي پکې د توقع خالف ښه ونه
ځلېدل.
د کرکټ تر ټولو اوږد او مهم جوړښت ټیسټ کرکټ دی که څه هم په لومړنیو وختونو کې د دغه
جوړښت تر  ۹ورځو پورې لوبه هم شوې ،خو اوس مهال په نړيواله کچه ټیسټ کرکټ  ۵ورځې وخت
لري .فرسټ کالس چې د ټیسټ امتیاز لرونکو هېوادونو له لوري په کورين کرکټ کې تررسه کيږي؛
څلور ورځې وي .دغه راز درې ورځنۍ سيالۍ هم د فرسټ کالس لوبو یو جوړښت دی ،خو له نېکه
مرغه چې افغانستان کې د کرکټ په ډګر کې د ځلېدلو والیتونو ترمنځ ،تررسه کېږي.

د فرسټ کالس کرکټ اصول:

دواړه لوبډلې یولس کسیزه نوملړ لوبوي ،په عادي توګه سهار د پچې تر ویشتلو بعد یوه لوبډله توپ
اچونه او بله توپوهنه کوي .د ورځې  ۹۰اورونه اړين دي او که وخت وي زیات هم کېږي .فرسټ کالس
کرکټ د ورځې  ۶ساعته لوبه ده .درې سرتې وقفې لري چې په کرکټ کې يې ( ) Sessionبويل.
سهارنۍ وقفه  ۴۰دقیقې وي چې عموما د دولسو بجو شا وخوا وي او د غرمې ډوډۍ پکې خوړل
کېږي ،ماسپښني دویمه وقفه  ۲۰دقیقې وي چې چای په کې څښل کېږي او وروستۍ او دریمه وقفه
د مازدیګر او ماښام ترمنځ وي چې د لوبې ورځ پکې پای ته رسيږي.
په ټېسټ او فرسټ کالس کرکټ کې وقفه تر  ۳۰اورونو وروسته پيليږي او تر  ۱۵اورونو وروسته د اوبو
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لوبې کوي؛ هغه لوبغاړي چې په دې سياليو ښه وځليږي بیا به په څلور ورځنیو سيالیو کې هم برخه ورکړل
يش چې په همدې سلسله به د ټيسټ کرکټ اصيل لوبغاړي پکې وموندل يش او د ميل لوبډلې تر کمپونو
او بیا تر ټیسټ لوبډلې الر پيدا کوي.
باید ووایو چې د دغو لوبو بل ارزښت دا دی که چېرې د کورنيو سياليو له الرې موږ ټېسټ کرکټ ته
لوبغاړي پيدا نه کړو ،نو د زمبابوې په څېر به بیا ښايي په راتلونکي کې د ټېسټ کرکټ کولو جوګه نه یو.

اوسنۍ درې ورځنۍ سيالۍ:

په دغو روانو سیالیو کې له هر زون یوه غوره لوبډله چې په دوه ورځنیو سياليو کې یې د زون د والیتونو په
کچه لومړی مقام اخیستی و ،په یادو لوبو کې برخه لري چې له سپني غر زون کونړ ،له مس عینک خوست،
له بند امیر کابل ،له امو کندز او له بست زون کندهار لوبډلې درې ورځنیو سیالیو ته الره وموندله.
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همدارنګه په دغو سیالیو کې د چټک توپ اچوونکو له لړۍ هم چې له دې وړاندې د کرکټ بورډ ادارې
د کرکټ پراختیا څانګې له لوري پیل شوې وه ،په هره لوبډله کې یو-یو چټک توپ اچونکی غوره شوی
دی چې تر اوسه پورې یې د دوی له ډلې ځینې ډېر ښه ځلېدلې دي.

د فرسټ کالس لوبو اغېز:

په افغانستان کې د زونونو په کچه دوه ځلې فرسټ کالس سيالۍ تررسه شوي دي .په دې دوو پړاونو کې
ګڼ ځوان لوبغاړي مخې ته راغلل چې په نړیواله کچه یې اغېز درلود.
بهیرشاه محبوب ،ضیاالحق ،عمران میر ،وقار سالمخېل ،جمشید میر عيل خېل ،نجات مسعود،
ضیاالرحمن اکرب ،زړګی او دې ته ورته ګڼ نور ځوانان وو چې وړتيا یې فرسټ کالس سيالیو کې وښوده
او نن په ميل کچه سيالیو او نړيوالو لیګونو کې لوبې تررسه کوي.
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د افغانستان له ځوان لوبغاړي

قیـس احمد
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رسه ځانګړې مرکه

پوښتنه :قیس احمد کله مو کرکټ پیل کړ؟
ځواب :ال کوچنی وم چې مرش ورور به مې کرکټ
کاوه او دغه راز د افغانستان له  ۱۶کلنو د کم
عمره لوبډلې لوبغاړی و ،هغه رسه به زه لوبغايل
ته راتلم ،په لوبغايل کې به مې هغه ته توپ
اچونه کوله یوه ورځ یې چې روزنکي ولیدم نو د
بیا توپ اچولو یې راته وویل نو کله مې چې بیا
خپل ورور ته توپ واچاوه او توپ مې پرې میس
کړ نو روزنکي یې راته وویل چی باید اکاډمۍ
کې وررسه ګډون وکړي.
پوښتنه :د لومړي ځل لپاره دې کرکټ چېرته
پیل کړ؟
ځواب :په کابل کې د حضوري چمن ته څېرمه
کرکټ اکاډمۍ کې مې کرکټ لوبه پیل کړه.
پوښتنه :کرکټ لوبې تا چا ډېر هڅولی یې؟
ځواب :مرش ورور مې عامل زیب.
پوښتنه :که دې کرکټ لوبه نه وی کړې ،داسې
بل څه به و چې تاسو به ورته مخه کړې وای؟
ځواب :ما به ډېر تحصیل کړی وای او ترڅنګ به
مې د تکواندو لوبه هم کولی؛ ځکه ما لومړۍ د
تکواندو لوبه کوله.
پوښتنه :لومړی توپ دې کوم لوبغاړي ته اچولی
دی؟
ځواب :چی کله زه د لومړي ځل لپاره اکاډمۍ
ته الړم نو هغه وخت کې عبدالله مزاري ډېر
فوم کې و ،هغه ته مې لومړی توپ تررسه کړ ،او
په نړیواله کچه مې هم د بنګله دیش لوبغاړي
محمد الله ته توپ اچوونه کړې ده.
پوښتنه :په افغان لوبغاړو کې دې څوک د
خوښې لوبغاړی دی؟
ځواب :ټول مې خوښ دي ،خو د محمد نبي

لوبه ډېره تعقیبوم؟
پوښتنه :په بهرنیو لوبغاړو کې دې د چا لوبه
خوښېږي؟
ځواب :د شاهد افریدي.
پوښتنه :کلیو او بانډو کې به دې چی کرکټ
کاوه ،ایا هامغه وخت دې هم توپ اچوونه کوله؟
ځواب :د پاور پلې نه وروسته به مې توپ اچونه
کوله ،ځکه زما توپ به ډېر بریک کېده.
پوښتنه :کرکټ لوبه دې په څو کلنۍ کې پیل
کړې؟
ځواب :په یوولس کلنۍ کې.
پوښتنه :څنګه دې وکړای شول چی تر ميل
کچې ځان ورسوې؟
ځواب :لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده چې
ما له کوچنیوايل راهیسې ډېر کوښښ کاوه او
سهار به چې راغلم تر ماښامه به مې توپ اچونه
کوله هر لوبغاړي ته به مې په ډېر شوق توپ
اچونه کوله او د کرکټ بورډ نه مننه چی ماته
یی په مناسب وخت کې د لوبېدو فرصت راکړ.
پوښتنه :اوس چی نړیوال لوبغاړی یی ،د ورځې
په لړ کې په عادي ډول څومره مترین کوې؟
ځواب :د ورځې شاوخوا شپږ ساعته مترین کوم.
پوښتنه :څو خویندې او وروڼه لرې؟
ځواب :الحمدالله شپږ وروڼه لرم او دوه خویندې.
پوښتنه :د سفر پر مهال په چا پسې ډېر خفه
کېږې؟
ځواب :مور او پالر پسې مې ډیر خفه کیږم او
ورېرونه مې هم یادیږي.
پوښتنه :د سفر پر مهال له کوم لوبغاړي رسه
خوښ اوسې؟
ځواب :له اکرام عيل خېل ،رحامن الله ګربز او
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ابراهیم ځدراڼ رسه.
پوښتنه :ستا په اند کوم ډول توپ اچونه دې
خطرناکه ثابتېدلی يش چې په پایله کې یې
توپ وهونکی له میدانه پرې ایستلی شې؟
ځواب :زما فلیپر توپ ډېر خطرناک دی او هغه
توپ وهوونکي چې په وروستۍ پښه لوبه تررسه
کوي؛ ژر یی پرې سوځوم؟
پوښتنه :چپ السی توپوهونکی او که ښی السی
ژر سوځولی شې؟
ځواب :ښی السی ژر سوځولی شم او چی ویکټ
کې بریک وي ،هغه وخت کې چپ السی رانه
هم ښه ورځ نيش لیدلی.
پوښتنه :د کومو لوبو پرمهال قیس احمد یو ښه
ستوری شو؟
ځواب :په نیوزیلنډ کې د  ۱۹کلنو نړیوال جام
پر مهال.
پوښتنه :څنګه دې وکړای شول چی په نیوزیلنډ
کې د نړیوال جام تر ټولو ښه توپ اچونکی
شوې ،ځکه هلته ویکټې چټکو توپ اچوونکو
رسه مرسته کوي؟
ځواب :هو ماته هم یو څه ستونزمن کار و ،خو
ما خپل پوره کوښښ وکړ چی د افغانستان لپاره
ښه وځلېږم.
پوښتنه :د افغانستان غوره لیګ او د نورو
هېوادونو غوره لیګونو ،ستا په تجربه کې څومره
زیاتوالی رامنځته کړ؟
ځواب :د افغانستان غوره لیګ نه یوازې دا چې
زما لپاره بلکې د ټولو لوبغاړو لپاره په ډېرو برخو
کې ګټور و او دغه راز د بنګله دیش او اسټرالیا
په لیګونو کې لوبېدل هم زما لپاره ډېر ګټور و او
ډېرې تجربې مې ترالسه کړې.
پوښتنه :له دې وړاندې تاسو وویل چی ستاسو
فلیپر توپ خطرناک دی ایا ویلی شې کوم سرت
لوبغاړي دې پرې سوځويل دي؟
ځواب :په بېګ باش کې مې پرې ارون فینچ
او په يب پي ایل کې مې پرې پوالرډ وسوځولو.

پوښتنه :که هغه سرتې موخې او هدفونه دې
راته ووایې چې د رسېدو لپاره ورته هلې ځلې
کوې؟
ځواب :زما یوازېنی هدف دا دی چی د
خپل کرکټ او لوبې پر مټ په نړیواله کچه د
افغانستان نوم نور هم لوړ کړم.
پوښتنه :قیس احمد کله دې هم دا فکر کړی و
چی په نړیواله کچه به وځلیږې؟
ځواب :هیڅکله هم نه ...پخوا به زه یوازې دې
ته خوشحاله وم چی د کابل نړیوال لوبغايل کې
لوبه وکړم.
پوښتنه :د توپوهنې لپاره څه پالن لرې؟
ځواب :پخوا مې یوازې توپ اچونه کوله اوس
مې د توپوهنې لپاره هم وخت ځانګړی کړی او
غواړم چی توپوهونه مې هم ښه يش.
پوښتنه :توپ اچونې ته چی راځې د ویکټو
اخیستو په نیت راځې او که غواړې چی کمې
منډې ورکړې؟
ځواب :زه غواړم چی په پیل کې توپوهونکی تر
خپل فشار الندې راومل نو بیا دواړه کاره کولی
شم.
پوښتنه :په نوي توپ ښه توپ اچونه کولی شې
که په زوړ؟
ځواب :چی شپږ اوره پرې ويش له هغې وروسته
هغې توپ باندې زه ډېره ښه توپ اچونه کولی
شم.
پوښتنه :اوس له خپل ورځني ژوند څومره
خوشحاله یاست؟
ځواب :اوس له خپل ژوند ډېر خوشحاله یم؛
الحمدالله ډېر ښه دی.
پوښتنه :هېوادوالو ته څه پیغام لرې؟
ځواب :لومړی خو دې هر ځوان زده کړې او
تحصیل وکړي او بیا ورزش او د دې ترڅنګ دې
له خپل هېواد رسه ډېره مینه وکړي.
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بانک اسـالمی افغانستان حقوق عـنوان
اداره کریکت بورد و بانک اسالمی افغانستان امروز قرارداد حقوق
حامیت مالی عنوان (تایتل) مسابقات افغانستان مقابل آیرلند را
بین به امضا رساندند.
به اساس این قرارداد ،سلسله سه مسابقه بیست آوره ،پنج مسابقه
یک روزه و یک مسابقه تیست در برابر آیرلند که در کشور هندوستان
به میزبانی افغانستان صورت مگیرد ،تحت عنوان ((جام بانک
اسالمی افغانستان)) برگزار میشود.

عزیزالله فضلی رییس عمومی کریکت بورد افغانستان در هنگام
امضای این قرارداد از بانک اسالمی افغانستان تشکری منوده
گفت که این بانک در زمان مسابقات بسیار مهم با کریکت بورد
افغانستان این قرارداد امضاء کرد و همچنان اظهار امیدواری منود،
تا این همکاری ها در آینده نیز ادامه پيدا مناید .جناب فضلی
افزود(( :خوش هستیم که این مسابقات مهم تحت عنوان جام بانک
اسالمی افغانستان برگزار میشود)).

مسابقات در برابر آیرلند را بدست آورد
دوکتور رشیف الله ابراهیمی رییس اجراییه و رسپرست بانک
اسالمی افغانستان از اداره کریکت بورد افغانستان تشکری منوده
گفت ،جای افتخار است که کریکت بورد افغانستان زمینه فرصت
حقوق حامیت مالی عنوان یا (تایتل) را به بانک اسالمی افغانستان
مهیا کرد و تعهد منود که به همکاری های خود با کریکت بورد
افغانستان ادامه میدهد.

محرتم ابراهیمی افزود(( :خوش هستم که امروز بانک اسالمی
افغانستان حقوق مالی عنوان (تایتل) را از آن خود منود و مطمین
هستیم که با این کار هموطنان ما احساس خوشی و افتخار
خواهند کرد)).
قابل یادآوری است که این مسابقات در شهر دهرادون هندوستان
از تاریخ ۲۱ماه روان میالدی (فربوری) آغاز و تا  ۱۹ماه مارچ ادامه
پيدا میکند.
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د  ۲۰۲۰کال

شل اوریز نړیوال جام مهالوېش او ګروپونه
اعالن شول

د کرکټ نړیوالې شورا نن د  ۲۰۲۰کال نړیوال جام شل
اوریزو لوبو نېټه او لوبغايل اعالن کړل .د نړیوالو لوبو دغه
لړۍ به د  ۲۰۲۰کال د اکتوبر په ۱۸مه نیټه پیل او د
نومرب تر ۱۵مې نیټې پورې دوام ومومي.
پدې نړیوال جام کې به  ۱۲لوبډلې ګډون وکړي چی په
دوو ګروپونو ویشل شوي افغانستان په ب ګروپ کې ځای
لري چی وررسه هندوستان ،انګلستان ،سویيل افریقا او
دوه نورې الره موندونکې لوبډلې شاملې دي.
په الف ګروپ کې هم د دوه نورو الره موندونکو لوبډلو
په ګډون د پاکستان ،اسټرالیا ،ویسټ انډیز او نیوزیلنډ

لوبډلې شتون لري چې مجموعاً  ۱۲لوبډلې کېږي.
د ویلو ده چې نړیوالې شورا له دې وړاندې د اتو هغو
لوبډلو نوملړ هم اعالن کړی و ،چې د ډېرو منرو ترالسه
کولو له مخې یې په مستقیم ډول د  ۲۰۲۰کال شل
اوریزو لوبو نړیوال جام ته الره موندلې وه چې افغانستان
هم په دغه ډله کې اتم مقام خپل کړی و.
باید وویل يش چې د یاد جام لوبو په لومړي پړاو کې
به د (افغانستان ،هندوستان ،انګلستان ،سویيل افریقا،
پاکستان ،اسټرالیا ،ویسټ انډیز او نیوزلنډ) هېوادونو
رسبېره ۸ ،نورې لوبډلې هم دویم پړاو ته د الرموندنې

په موخه د یوبل پر وړاندې لوبې وکړي چې دویم پړاو
لوبو ته به ترې یوازې څلور لوبډلې الره ومومي چې په
مجموع کې به په دویم پړاو کې  ۱۲لوبډلې له یوه بل
رسه لوبې وکړي او افغانستان د دغه پړاو په ب ګروپ کې
ځای لري.
د نړیوال جام ټولې  ۴۵لوبې به په اسټرالیا کې د اوو
ښارونو په اوو بېالبېلو لوبغالو کې تررسه يش.
همدارنګه د لوبو پیلېدو نیټې او لوبغالو د اعالن په
مراسمو کې افغان لوبغاړي راشد خان ته هم بلنه ورکړل
شوې وه.

نوموړي په خپلو خربو کې ډاډ څرګند کړ چی افغان
لوبډله به په  ۲۰۲۰نړیوال جام لوبو کې هم د تل په څېر
ښه وځلیږي او په وینا یې ((موږ د  ۲۰۱۹کال راتلونکي
پنځوس اوریز نړیوال جام ته هم بشپړ چمتوالی لرو ،زموږ
د هر لوبغاړي دا هڅه ده چی د خپلو لوبو پر مټ خپل
ګران هیوادوال خوښ وساتو))
د یادولو ده چی افغان لوبډلې د لومړي ځل لپاره ۲۰۱۰
کال په ویسټ انډیزه کې د نړیوال جام شل اوریزې لوبې
تررسه کړې وې.
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پیچ
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P i t c h

کلمهی «پیچ» در ورزش کریکت از اهمیت خاص برخوردار است« ،پیچ» در ساحهی مرکزی میدان
کریکت ساخته میشود و در اصطالح کریکت ،به پیچ «ویکت» ( )Wicketنیز گفته میشود.
یک پیچ معیاری ۲۰،۱۲مرت طول و  ۱۰فوت یا (۳،۰۵مرت)عرض دارد.
بخشهای مهم پیچ:
در پیچ عالمات و نشانههای زیاد دیده میشود که در این مقاله کوچک رشح خواهد گردید و در این
مورد معلومات عمومی در عکس نیز رشح شده است.
 -۱خط توپ اندازی ( :)Bowling creaseاین خط پای دوم توپ انداز را کنرتل میکند و در بین
خط یاد شده ویکت نیز نصب میگردد.
 -۲خط پاپینگ ( :)Popping Creaseاین خط پای اول توپ انداز را کنرتل میکند ،پای که نخست
با زمین میخورد ،اگر پای توپانداز از این خط عبور کرد این توپ اندازی وی حساب منیشود یا به
اصطالح کرکت (نوبال) محسوب میشود .توپزن نیز باالی همین خط می ایستد.
 -۳واید کریز ( :)Wide Creaseواضح است که این خط واید بال (توپ فراخ) را کنرتل میکند،
اگر توپ از این خط بیرون میشود توپ فراخ محسوب میشود؛ البته در حالی که توپزن در حالت
معمول ایستاده باشد.

 -۴ریرتن کریز (  :) Return Creaseاین خط آخرین ساحه ویکت است اگر پای توپانداز با این
خط متاس پیدا کند یا از آن عبور مناید ،در این حالت نیز نوبال (توپ فراخ) محسوب میشود.
 -۵الین ( )Lineو لینت ( : )Lengthالین خط مستقیم میان دو ویکت میباشد ،اما لینت در
کریکت پنج نوع است ،یارکر لینت (  ،)Yorker Lengthفول لینت ( ،) Full Lengthگود لینت
( ) Good Lengthو شارت لینت  )) Short Lengthکه معنیاش واضح است.
پیچ چگونه (  ) Pitchساخته میشود:
زمانی که یک پیچ برای اولین دفعه ساخته میشود ۱۴ ،اینچ زمین برایش حفر میگردد ،بعد از آن
باالی زمین کاویده کار میشود که بعد از پخته شدن ( )2inchریگ باالیش انداخته میشود بعداً
باالیش ( ) inch 4سنگ کالن ( )2inchسنگ ریزه ( )inch 1خاکه سنگ و در آخر باالیش شش انیچ
خاک خاص کرکت انداخته میشود.
بعداً یک رولر ( )rollerوزین و سنگین باالی پیچ تا مدت مشخص تیروبیر میشود و معامر پیچ
( )Curatorاز آن مواظبت میکند ،وقتی از کار اش راضی شود باالی پیچ بازیهای ابتدایی اجرا
میشود و در این حالت میتوان از آن استفاده کرد.
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مخکې مو د ښې لوبې هڅه کوله
خو اوس د نړيوال جام د ګټلو

«ولوبېدو ،ومو لیدل اوس د بريا لپاره چمتو يو»

د  ۲۰۱۵کرکټ د یو ورځنیو لوبو نړيوال جام چې په
اسټراليا کې تررسه شو د افغانستان په څېر لوبډلې
شتوالې پکې ارزښت درلود ،خو افغان لوبډلې بیا هم
وکړای شول سکاټلېنډ ته په یوه ويکټ ماتې ورکړي.
د افغان لوبډملرش د خربو پر بنسټ ،دا ځل دوی په
نړيوال جام کې یوازې په خپل ګډون تکیه نه کوي،
بلکې غواړي د يوې اغیزناکې لوبډلې په څېر ګډون
وکړي.
د افغانستان  ۴۴کسیزه لوبډله چې د هندوستان په
بنګلور او چينای ښارونو کې یې مترينايت کمپونه
تررسه کړل ،موخه یې د نړیوال جام سياليو لپاره
تیاری کول وو.
افغان لوبډملرش کرکټ نړيوالې شورا رسنيو څانګې
رسه په یوه مرکه کې ویيل چې په تېر نړيوال جام
کې د افغان لوبډلې ګډون خورا ارزښتمن و او په وینا
یې «موږ خوښ و چې نړيوال جام کې لوبې کوو او
د افغانستان ميل ترانه د کرکټ په لوبغالو کې غږول
کېږي ،خو دا ځل نه غواړو یوازې په خپل ګډون
بسنه وکړو»

اصغر ویيل چې تېر اسيا جام سيالۍ د افغانستان
لوبډلې د مهارتونو ښودلو لپاره اغېزناکې وې،
رسيالنکا او بنګله دیش ته یې سختې ماتې ورکړې،
پاکستان یې هم تر پایه سخت حالت رسه مخ کړی
و او بالخره له هندوستان رسه یې لوبه په برابره توګه
پای ته ورسوله.
د هغه په وینا« :مخکې به چې هر سرت ټورمننټ ته
تلو ،د لوبېدو په پار به خوښ و ،ميل رسود او ميل
بیرغ ته به زیات خوشاله و».
اصغر افغان ویيل «موږ د اسيا جام سياليو لپاره ډېر
تیاری کړی و ،کله چې اسیا جام سيالۍ پيلېدې
خلکو دا مته نه لرله چې موږ به داسې لوبې وکړو،
خو هامغه خلک مو په خپلو غوره لوبو حیران کړل»
لوبډملرش په ټينګار رسه ویيل چې هره لوبه به خپل
مقصد ګرځوي او فکر به کوي چې له دې لوبې
مخکې او وروسته هيڅ نه لري .هغه ویيل که غواړي
نړيوال جام وګټي ،نو په هرې لوبې به زیاته پاملرنه
کوي او باید ویې ګټي.
دغه راز په  ۲۰۲۰زیږدیز کال کې شل اوریز

نړيوال جام لوبې په اسټراليا کې تررسه کېږي چې
افغانستان وکړای شول د ډلبندۍ له مخې ،په ۸
غوره لوبډلو کې رايش او نیغ په نیغه د نړیوال جام
ګډونوال يش.
دا په داسې حال کې ده چې بنګله دیش او رسیالنکا
به د الر موندنې په پړاو کې ګډون کوي .دا د افغان
لوبغاړو د ذهني ارامتیا لپاره مهمه خربه ده ،خو دوی
نه غواړي بيخي ارامه و اويس او جدي لوبه ونه کړي.
اصغر د خپلو متريناتو په تړاو ویيل چې د شل
اوریزو او پنځوس اوریزو سياليو د متريناتو ډېر توپیر
نشته ،ځکه دواړه په سپني توپ تررسه کېږي ،خو
هغه مهارتونه چې په یو ورځنيو سياليو او انګلينډ
په کنډیشن کې مهم دي ،خامخا او جدي کار پرې
کوي.
د افغانستان درې ورو توپ اچوونکو راشدخان ،مجیب
الرحمن او محمد نبي په  ۲۰۱۸زیږدیز کال کې د
یو ورځنیو لوبو  ۱۰۹ګډې ويکټې اخیستي دي ،دغه
درې واړه ستوري د افغانستان د کرکټ مهمه برخه
دي ،دغه راز راشد خان او مجیب الرحمن بیا د تېر
کال په  ۵غوره ويکټ اخیستونکو کې هم وشمېرل
شول ،راشد خان بیا هغه توپ اچونکی و چې په ۲۰
لوبو کې یې  ۴۸ويکټې واخیستې.
اصغر د انګلینډ د کنډیشن په تړاو ویيل «د انګلينډ
کنډیشن به زموږ لپاره ستونزمن وي ،ځکه چې موږ
هلته ډېرې لوبې نه دي کړي خو بیا هم زموږ هلکان
ډېره خواري کوي ،څو په دې تړاو په لږ وخت کې ډېر
څه زده کړي»
نوموړي دغه راز ویيل چې د افغانستان ورو توپ
اچوونکو بیا په هر ځای کې خپلې لوبډلې ته غوره
لوبې کړې دي ،ځکه دغه ورو توپ اچوونکي د نړۍ

به کچه بېساري دي ،نو دوی په هر ډول ویشتنځای،
که هغه د توپوهنې لپاره وي او که د توپ اچونې؛
خپله دنده سمه تررسه کړې ده.
د ۲۰۱۹م کال نړيوال جام سيالۍ چې په انګلېنډ
او ویلز هېوادونو کې تررسه کېږي ،لومړنۍ لوبه یې د
می میاشتې په  ۳۰نېټه د انګلينډ او سوييل افریقا
ترمنځ پيليږي .په دې سياليو کې لس غوره لوبډلې
ګډون لري او هره لوبډله به له یو بل رسه لوبې کوي
چې نیمه پايلوبې به هم ولري.
افغانستان به د جون په لومړۍ نېټه خپله لومړۍ
لوبه د تېر نړيوال جام له اتلې لوبډلې اسټراليا رسه
تررسه کړي.

Afghan Cricket 42

43 Afghan Cricket

کمیته مشرتک از زمنی جدید
استدیوم کریکت دیدار کرد
کمیته مشرتک متشکل از منایندگان کریکت بورد ،وزارت شهرسازی و اراضی و شاروالی کابل،
بخاطر اخذ نظر تخنیکی اداره کریکت بورد ،از زمین که در در ساحه قلعه زمان خان برای
استدیوم جدید کریکت در نظر گرفته شده است ،دیدار کردند.
این زمین طوریکه گفته شد در ساحه قلعه زمان خان موجود است و امکان دارد که بعد از
فیصله؛ در این ساحه و یا ساحه دیگری یک استدیوم معیاری بین املللی اعامر گردد.
قابل یادآوری است که چندی قبل یک هیئت به رهربی استاد رسفراز موظف شده بود ،تا
بخاطر استدیوم کریکت در سطح کابل از شامری مناطق دیدار منایند و بعد از آن زمین و

ساحه مناسبی را برای استدیوم در نظر گیرند و گزارش آنرا با ریاست جمهوری رشیک سازند.
قابل ذکر است که کمیته یاد شده برعالوه ساحه قلعه زمان خان در مناطق ناحیه هشتم ،نهم
و بتخاک نیز بعضی ساحات را در نظر گرفته بودند که اعضای کمیته بعد از مشوره ها منطقه
ساحه قلعه زمان خان را انتخاب کرده اند که گزارش آنرا به زودی به رییس جمهور رشیک
خواهند ساخت.
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د کرکټ تاج کتاب
افغانستان
چاپ شو ـ
ایرلينډ

د افغانستان د کرکټ بورډ مرش شکر الله عاطف مشعل وايي چې د افغانستان
کرکټ بورډ کې له پیله تر دې مهاله ریښتینې او صادقانه کار شوی چې له کبله
یې اوسمهال کرکټ د افغانستان لومړۍ لوبه ګرځیدلې  ،او نړیوالو هم په دغه
هیواد کې کرکټ د پام وړ لوبه ګڼلی ده.
ښاغيل مشعل دا څرګندونې د کرکټ د پخواين خدمتګار تاج ملوک عامل د
هغه کتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړې چې ( د کرکټ تاج ) نومیږي  .د
افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مرش تر اوسه د شویو پرمختګونو پر اړه خوښي
څرګنده کړه او د نویو پرمختیاوو په هیله یې د افغانستان په ميل سوداګرو،
پانګوالو ،خصويص سکتور او ددغې لوبې پر مینوالو غږ وکړ چې د کرکټ د ال
پرمختګ په هیله ددغې لوبې د لوبغالو او روزنځیونو ( اکاډمیو ) په جوړولو کې
ونډه واخيل.
ښاغيل مشعل د افغانستان له ولسمرش محمد ارشف غني هم توده مننه وکړه
ځان
ګانديترې
وخت یې
وخت په
ځانګړی پام کړی
لوبو ته یې
چې دد هیواد ټولو
کرکټ
راجیو
دهرادون اوښار په
اتراکنډ ایالت ـ
هندوستان د
خرب کړی
دی.کې د افغانستان او ایرلينډ ترمنځ د  ۳شل اوریزو ۵ ،یو
لوبغايل
خوب
۲۱کې دا
افغانستان
افغانانو په
خوبدو او
ټيسټکرکټ
وویل چې
ښاغيل
نېټه پيل
میاشتې په
فربورۍ
سيالیویو لړۍ
مشعلاو ۱
ورځنیو
کړ.
رښتیاشوې او تر اوسه پورې یوازې د شل اوریزو سیالیو لړۍ تررسه شوې
( د کرکټ تاج ) نومې کتاب د مخکتنې تابیا په کابل کې د افغانستان د ورزيش
چې افغانستان په ډېر غوره توپیر  ۳-۰له یاد هېود وګټلې.
خربیاالنو سازمان کړې وه.
برخه هم لرله چې په ترڅ کې یې د افغانستان
ځواب
ډیالوګ
غونډې د
سوال سيايل:
شلاواوریزه
لومړۍ
د کرکټ بورډ اجرایوي مرش شفیق الله ستانکزي ،د کرکټ بورډ د پرمختیا د
ایرلينډ پچه وګټله اوتوپوهنه یې پيل کړه .بیا هم زمونږ ورو توپ
څانګې مرش نظیم جار عبدالرحیم زی ،د کتاب لیکوال تاج ملوک عامل او مراد
اچوونکو د تل په څېر ایرلينډ لوبډله د  ۱۳۵منډو په جوړولو قابو کړه.
هم ګډون کړی و ،دوی د افغانستان د کرکټ د بیالبیلو برخو په اړه د ګډونوالو
کړې.محمد نبي دوه ـ دوه ويکټې مجیب الرحمن او کریم
خان او
راشدځواب
پوښتنې
واخیسته.
جنت بیا یوه
محمد واصل وصال په هیواد او نړۍ کې د
ويکټمرش
خربیاالنوـ دیوهسازمان
د ورزيش
داسې
اورونو بعد
خو د
لوړ نه و
کرکټهدف
که دڅه هم
انګېرلله
وبللې ،او
ارزښتناکې
لسو او
لوبېدترپام وړ
راوړنې
الس ته
وروستۍ
افغانانو
وواهه.خو محمد نبي او نجیب ځدراڼ
وبایيل،
افغانستانرازدغه
بورډچې
کرکټکیده
لوبه ټرت
مرستې
رسه یې د هر
متامه شوه.
افغانستان په
ورسوله او د
وروستیو
د لوبه تر
اطالعاتو او
ګټهازاد  ،د
نجیب
ویاند مرستیال
شېبوپخوانی
ولسمرش د
افغانستان د
ټولنو
ناسوځېدلېبیلو
کامل سادات ،د
معین ډاکټر
ځوانانو چارو
وزارت د
فرهنګ
لوبیزوجوړې
منډې
ځدران ۴۰
نجیب الله
نبي  ۴۹او
محمد
ویناوالو
وکړه،
ستاینه
کتاب
د
ملوک
تاج
د
هم
والو
وینا
نورو
او
استازو
او
مرشانو
کړې او نبي د غوره لوبغاړي جایزه وګټله .په دې لوبه کې ویشتنځای
څیر
بورډ په
توپکرکټ
تېزوهم د
ادارې
لوبېزې
چې په
هیلهدوښووله
کوالی
اچونکو
پورې
نورېډیره
هیوادنهکېو تر
دغهاسانه
لپاره
توپوهنې
کړي.
رپاند
الپسې
دې
بیرغ
رنګین
افغانستان
د
او
وکړي
پرمختګ
شوای سمه توپ اچونه وکړي ،خو بیا هم د افغانستان ورو توپ
وکړه .سازمان د افغانستان د کرکټ بورډ مرش شکرالله
خربیاالنو
په پای کې د
ورزيشکړنه
اچوونکو غوره
عاطف مشعل په یو شمیر ډالیو وملانځه  ،ګڼ شمیر نور د کرکټ بورډ چارواکي
دویمه شل اوریزه سيايل:
او ګډونوال بیا د کرکټ تاج کتاب په ډالۍ کولو رسه وملانځل شول.

شل اوریزې سيالۍ کارنامې
او بریاوې

دا لوبه نه بلکې یو تاريخ و ،افغانستان ميل لوبډلې او لوبغاړو داسې
کارنامې ثبت کړې چې ښايي کلونه ـ کلونه همداسې د کرکټ د
تاريخ په پاڼو کې ثبت پاتې يش.
افغان لوبډلې توپوهنه پیل کړه .عثامن غني او حرضت الله ځاځي د
لوبې پیل وکړ ،دواړو په ډېر تدبیر لوبه مخ ته بېوله ،یوه شېبه داسې
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راغله چې حرضت الله هر توپ په ډير ښه انداز رسه له پولو اړوي،
بالخره داسې وخت راغی چې حرضت سلیزه جوړه کړه او بیا یې
پوره شل اورونه ولوبول او په دې رسه یې  ۱۶۲ناسوځېدلې منډې
جوړې کړې .عثامن غني هم مهمې  ۷۳منډې وکړې.
افغان لوبډلې د  ۲۷۸منډو سرت هدف کېښود ،چې سم دالسه
په نړيوالو خربي شبکو کې د افغانستان د لوبډلې او لوبغاړو د
کارنامو کیسې پيل شوې.
په دې لوبه کې ایرلينډ هم ښه توپوهنه وکړه خو بیا هم د  ۸۳منډو
په توپیر دوی ماتې ومنله ځکه راشد خان د دوی  ۴مهم لوبغاړي
وسوځول.
د دې لوبې کارنامې:
ـ  ۲۷۸منډې تر دې دمه په شل اوریزو سياليو کې هیچا نه وې
کړې او دا یو نړيوال ریکارډ شو.
ـ  ۲۳۶منډې ملګرتیا په شل اوریزه کرکټ تر دې دمه نه ده شوې
چې دا یوه بله سرته کارنامه ثبت شوه.
ـ  ۱۶شپږیزې د یوه توپوهونکي لخوا هم نه وې وهل شوې چې دا
کارنامه هم حرضت په خپل نوم ثبت کړه.
ـ حرضت دویم لوبغاړی شو په نړۍ کې چې په نړيواله شل اوریزه
لوبه کې په یوه پاڼۍ کې  ۱۶۲منډې کوي.
ـ همدارنګه حرضت درېيم لوبغاړی شو چې په شل اویز کرکټ کې
په  ۴۲توپونو چټکه سلیزه وهي.
درېيمه شل اوریزه سيايل:
ایرلينډ د دویمې لوبې نه بعد بیا هم افغان لوبډلې ته د توپوهنې
بلنه ورکړه ،حرضت او عثامن ښه پيل درلود ،خو دواړه وسوځيدل،
ورپسې نجیب تره کی او اصغر هم تر لږو منډو جوړولو بعد
وسوځیدل ،خو افغان ویاړ محمد نبي بیا هم خپله ذمه واري په
خپلو اوږو واخیسته او  ۸۱چټکې منډې یې جوړې کړې چې
وررسه هدف بیا هم تر  ۲۰۰واوښت او  ۲۱۱منډې وټاکل شو.
په دې لوبه کې تر هغې وخته چې راشد خان توپ اچونې ته نه و
راغلی ایرلينډ ښه توپوهنه وکړه او بالخره چې راشد خان راغی په
څلور اورونو کې یې  ۵مهمې ويکټې واخیستې او مقابله لوبډله په
 ۱۷۸منډو وسوځيده.
د دې لوبې مهمې کارنامې:
ـ راشدخان لومړنی افغان توپ اچونکی شو چې په نړيوال کرکټ
کې هیټریک کوي.
ـ راشد خان په نړۍ کې لومړنی توپ اچونکی شو چې په شل
اوریزو سيالیو کې یې په  ۴توپونو  ۴ويکټې واخیستې.
د افغانستان لوبډلې ویاړ :
پرله پسې لسمه شل اوریزه سيايل ده چې افغانستان یې ګټي او
دا ویاړ په نړۍ کې بل چارسه نشته.
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تر دې وړاندې مو له بنګله دیش هم په دې لوبغايل کې ورته سيالۍ
ګټلې وې ،چې دا د ميل لوبډلې اغیز په نړۍ کې زیاتوي.
د دې شل اوریزو سيالیو پر اساس چې ميل لوبغاړو پکې ښې
وړتیاوې وښودې په نړيوالو سوداګریزو سیاليو کې افغان لوبغاړي
پېرل کېږي.

د کرکټ تاج کتاب
چاپ شو

دا سيالۍ او ځوانان:
که څه هم دا ځل یو ځوان ضیاالرحمن رشیفي په شل اوریزو سيالیو
کې ولوبيده ،خو اغېز یې د افغانستان په کورين کرکټ دومره زیات
افغانستان
کولوچې د
کرکټوايي
ښهمشعل
عاطف
بورډ مرش
افغانستان
انرژي ورکړه.
اللهال د
شکریې
ځوانانو ته
کرکټنویو
چېد ټولو
د دی
کرکټ بورډ کې له پیله تر دې مهاله ریښتینې او صادقانه کار شوی چې له کبله
رشیفي هم په لوبه کې وښوده چې د افغانستان کرکټ ورځ تر بلې
یې اوسمهال کرکټ د افغانستان لومړۍ لوبه ګرځیدلې  ،او نړیوالو هم په دغه
لړۍده.به دوامداره وي .د سعید شیرزاد،
مخ په ځوانېدو دی او دا
هیواد کې کرکټ د پام وړ لوبه ګڼلی
سيالیوتاجیو نوی
پخوايناوریزو
لوبولدد شل
دا او عثامن
الدين
رشف
خوند د
ملوک عامل
خدمتګار
غنيکرکټ
څرګندونې د
مشعل
ښاغيل
و.
رنګ
هغه اوکتاب د مخکتنې په غونډه کې وکړې چې ( د کرکټ تاج ) نومیږي  .د

افغانستان د کرکټ بورډ عمومي مرش تر اوسه د شویو پرمختګونو پر اړه خوښي
ارزښت:
سياليو
د
پرمختیاوو په هیله یې د افغانستان په ميل سوداګرو،
او د نویو
څرګنده کړه
نړيوالې
هم د
افغانستان بیا
سکتوردیاو چې
خصويصیې دا
سرت ارزښت
شورا ال
کرکټ د
کرکټچې د
غږ وکړ
مینوالو
ددغې لوبې پر
پانګوالو،
صفر
۳
په
سیالۍ
دغه
څخه
ایرلنډ
لرونکي
غړیتوب
بشپړ
یوه
له
پرمختګ په هیله ددغې لوبې د لوبغالو او روزنځیونو ( اکاډمیو ) په جوړولو کې
واخيل.خو بیا هم په نړيواله درجه بندۍ کې د ایرلينډ د کمزوري
ونډه ګټي،
مننه مو
تودهبایللی
همکه
غنيخو
ارشفشو،
محمدورکړل
ولسمرشامتیاز
افغانستان ته ۱
اساس
مقام پر
وکړه
افغانستان له
مشعل د
ښاغيل
وخت په وخت یې ترې ځان
منربې پام کړی
زیاتېځانګړی
ایرلينډته یې
ټولو لوبو
هیواد
اخیستیاووای.
ښايي
چې دوای
دی.
کړی
خرب محمد نبي عیسی خېل ،راشد خان ،حرضت الله ،مجیب الرحمن،
خوب
ډیر کې
افغانستان
دېافغانانو
خوب و او
کرکټ یو
مشعل
ښاغيل
لوړ دامرال
سياليوپهکې په
غني په
چېعثامن
وویل او
ځدراڼ
نجیب
کړ.
رښتیاولوبيدل چې د راتلونکو یو ورځنیو سياليو لوبغاړو او ټیسټ لوبغاړو
ورزيش
افغانستان د
اوریزو کې د
شلپه کابل
مخکتنېدتابیا
نومېښهکتاب د
لوړتاج )
کرکټ
لوبغاړي
سيالیو د غوره
پيغام ورکوي.
مرال او
( د ته
خربیاالنو سازمان کړې وه.
جایزه که څه هم محمد نبي واخیسته خو په لومړي ځل تخنيکی
غونډې د ډیالوګ او سوال ځواب برخه هم لرله چې په ترڅ کې یې د افغانستان
کمېټې ته دا پرېکړه سخته وه ځکه د راشد خان او حرضت ځاځي
د کرکټ بورډ اجرایوي مرش شفیق الله ستانکزي ،د کرکټ بورډ د پرمختیا د
ډير دقت
چې دا
کړنو دا
ويش.ملوک عامل او مراد
لیکوال تاج
بايددپهکتاب
پرېکړهزی،
عبدالرحیم
ښودلهجار
مرش نظیم
څانګې
هم ګډون کړی و ،دوی د افغانستان د کرکټ د بیالبیلو برخو په اړه د ګډونوالو
کړې.چې د وايټ واش ( )white washاو کلني سويپ
ځواب ده
دلته ښه
پوښتنې
وړاندېپه کړو:
مرش لږ
اړه هم
 )cleanپه
(sweep
هیواد او نړۍ کې د
معلومات وصال
محمد واصل
سازمان
خربیاالنو د
د ورزيش
ارزښتناکېواش
وګټلې دا وايټ
ليند تهکومې
کرکټچې له
افغانستان
وې.له
وبللې ،او
لوبېپام وړ او
راوړنې د
وروستۍایرالس
افغانانو د
وواهه.په یوه سېریز کې یوه لوبډله
ټرتچې
مرستېکله
حالت دی
کرکټوايټ
هغههر راز
واشیې د
بورډ رسه
داسې دحالت
سويپ بیا
ویاندکلني
وګټي.
ټولې دلوبې
څخه
د له بلې
وي او
اطالعاتو
نجیب ازاد ،
مرستیال
پخوانی
ولسمرش
افغانستان د
ټولنو
لوبیزو
سادات ،د
ډاکټر ۵کامل
چارویوهمعین
وزارت د
فرهنګ
مساوي
بیلو یو
ګټي،
لوبو څخه ۳
لوبډله له
ځوانانوکې
يو سېریز
کله چې
ویناوالو
وکړه،
ستاینه
کتاب
د
ملوک
تاج
د
هم
والو
وینا
نورو
او
استازو
او
مرشانو
يش او بل د باران له وجې تررسه نه يش دې ته کلني سويپ وايي.
هیله وښووله چې په دغه هیواد کې نورې لوبېزې ادارې هم د کرکټ بورډ په څیر
تبرصې :الپسې رپاند کړي.
لوبغاړو بیرغ دې
افغانستان رنګین
وکړي او د
کارنامو د نورو
پرمختګدې
په
شکرالله
مرش
بورډ
کرکټ
د
افغانستان
د
سازمان
خربیاالنو
ورزيش
د
کې
پایایرون فینچ په نړۍ کې هغه لوبغاړی دی چې په شل اوریزو سيالیو
په ـ
چارواکي
دي.ددکرکټ
شمیر نور
وملانځه
لوړېډالیو
ټولوشمیر
مشعلترپه یو
عاطف
بورډتر پاڼۍ
حرضت
ګڼ ۱۷۸
کړې ،چې
منډې
کې یې
او ګډونوال بیا د کرکټ تاج کتاب په ډالۍ کولو رسه وملانځل شول.

وروسته یې په ټويټر کې ویيل  (( :مبارک شه حرضته! حیرانونکې
پاڼۍ)) .
ـ حمید حسن (( حرضت الله! مبارکي درته وایو هیله لرو چې ته
همداسې وځلېږې او نړۍ حیرانه کړې)).
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د مس عینک زون خبریاالن او د کرکټ پوهاوي ورکشاپ
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د رسنیو څانګې له لوري دا ځل په
خوست والیت کې د مس عینک زون اړوندو والیتونو خربیاالنو لپاره
د کرکټ پوهاوي پروګرام تررسه شو.
په دې پروګرام کې د خوست ،پکتیا ،لوګر ،پکتیکا او غزين والیتونو
له بېالبېلو رسنیو شا وخوا  ۷۵خربیاالنو ګډون کړی وو چې د کرکټ
بورډ له لوري ورته د کرکټ په هکله په بېالبېلو اړخونو کې د کرکټ
پوهاوی ورکړل شو.
د دغه پروګرام په پیل کې د غونډې ګډونوالو خربیاالنو ته د
افغانستان کرکټ بورډ عمومي رییس ښاغيل عزیز الله فضيل پیغام
واورول شو چې پکې راغيل و(( :د افغانستان کرکټ بورډ د مرشتابه
تګالره دا ده چې د هېواد تکړه ژورنالیستان په ځانګړي ډول ورزيش
خربياالن د کرکټ له لوبې رسه په بشپړه توګه اشنا کړي .له هغو
قوانینو خرب يش چې نړيوال ورزيش خربیاالن پرې پوه دي)).
په دې پوهنیز ورکشاپ کې ګډون کوونکو خربياالنو د رسنيو او
کرکټ بورډ ترمنځ د واټن کمولو لپاره دغه پروګرام مهم وباله او زیاته
یې کړه که چېرې دې ته ورته نور پوهنیز پروګرامونه هم جوړ يش نو
خربیاالن به وکړای يش په سمه مسلکي بڼه خپل راپورونه هېوادوالو
ته وړاندې کړي.
په دې ورکشاپ کې د کرکټ رسنیزو اصولو ،د کرکټ مخينې،
کمينټرۍ ،افغانستان غوره لیګ ،د افغانستان راتلونکو لوبو ،کورين
کرکټ ،د خربیالۍ اصولو ،د روزنکو دنده ،لوبڅارنه ،د کرکټ قوانین،
د کرکټ بورډ په مايل رسچينو ،د کرکټ بورډ په خربي رسچينو
او لوبغاړو د غوراوي په تړاو د ورکشاپ ګډونوالو ته ليکچر او ټولو
پوښتنو ته ځوابونه ورکړل شول.
د پروګرام په پای کې د افغانستان کرکټ بورډ له لوري ګډون کوونکو
خربیاالنو ته ستاینلیکونه هم وویشل شول.
د یادولو ده ،چې تر دې وړاندې د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د
خپل کلني پالن پر بنسټ په امو ،بند امیر ،سپني غر او بوست زونونو
کې هم ورته ورکشاپونه تررسه کړي او په راتلونکې کې به هم په
ښوونځیو ،پوهنتونونو ،مدين ټولنو او د بیالبیلو قرشونو له استازو
رسه د ورته روزنیزو ورکشاپونو لړۍ رشیکوي.
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PLAYERS TO WATCH OUT FOR
IN 2019
Rashid Khan

Mohammad Shahzad

One of Afghanistan’s experienced and entertaining cricketers
till date, Shahzad was at his best in the Asia Cup 2018 when
he hit the Indian bowlers to all parts of the ground hammering
11 fours and seven sixes in a memorable knock of 124. With
Afghanistan set to play more test matches in coming years, the
swashbuckling batsman will play an important role. His 214*
against Canada in 2010 is a good example of his batting capabilities in the longest format.

Rahmat Shah

Perhaps the best limited-over spin bowler of the recent times,

Afghanistan has always been known for their strong bowling

Rashid Khan has established himself as one of the biggest

line-up. However, recently their batting line-up, particularly the

names in cricket. His performances in ODIs and T20Is have not

middle-order, has improved considerably and shouldered re-

only made him a world-renowned star, but also impacted his

sponsibilities as well. Rahmat Shah, in particular, has performed

team’s recent rise significantly across the formats.

well. The cool-minded batsman was instrumental in his team’s

In 2018, Khan was the leading wicket taker in ODIs with 48

limited overs success hitting six fifty plus knocks and scoring a

wickets in just 20 matches to his name finishing the year as

century. He ended the year as Afghanistan’s leading run-scorer

ICC’s top ranked T20I bowler as well as ODI all-rounder. With

in 2018 with 722 runs in 20 ODIs.

the ICC Cricket World Cup 2019 round the corner, Afghanistan’s
fortunes will largely rely on their top spinner.

Mujeeb ur Rahman

Dawlat Zadran

Mujeeb ur Rahman announced himself at international stage

Dawlat Zadran has been out of action for the most part of 2018

with a five-wicket haul against Zimbabwe on his ODI debut in

suffering a severe knee injury just before the T20I series against

2018. Mujeeb, along with Rashid and Nabi form Afghanistan’s

Bangladesh. Fortunately, the express pacer is all set to return

dangerous spin trio. Mujeeb took 37 wickets in 2018 at an

to international cricket this year. As the conditions in England

amazing economy rate of only 3.8 RPO.

are well-suited for fast bowlers, Zadran’s comeback and his experience would bolster Afghanistan’s already strong bowling
line-up just in time for the ICC Cricket World Cup later this year.
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2015-16 Afghanistan: The dark horses of limit-

Sunrisers Hyderabad for a huge amount of 4 crore

ed-overs cricket

INR (Approx. $600,000) during the 2017 IPL auctions.

Although Afghanistan had limited success in the ICC
Cricket World Cup 2015, they were able to claim
their first ever win in the prestigious tournament
against Scotland and the thrilling match getting registered as one of the memorable moments of the
tournament.
In 2016, Afghanistan continued to rise in stature in
international cricket. They beat Zimbabwe decisively
in both ODI and T20I series in UAE. The dominance
was a significant achievement as Afghanistan were
gradually setting high standards in limited-over
cricket. Afghanistan had a successful World T20
Tournament in India where they were the only team
to beat the eventual Champions, Windies.

2018: Test Debut, World Cup Qualification and the
deadly spin trio
In 2018, Afghanistan produced another spin sensation, Mujeeb ur Rahman. Mujeeb’s performance on
debut against Zimbabwe in February 2017 made him
the youngest player ever to take a five wicket haul in
ODIs surpassing the great Waqar Younis.
Mujeeb, along with Rashid Khan and Mohammad
Nabi formed a spin-trio tipped by some pundits as
the best in world cricket. The trio proved their metal
as Afghanistan qualified to the ICC Cricket World Cup
2019 by winning the World Cup Qualifiers in Zimbabwe.
Team Afghanistan continued to dominate at the in-

2017: ICC Full membership and the beginning of

ternational level in 2018 comfortably beating Zimba-

the Rashid Khan era

bwe, Bangladesh and Ireland in bilateral series. The

The most important achievement in Afghanistan

dominance became evident when they beat World

Cricket’s history came when the International Crick-

Cup winners Sri Lanka and a strong Bangladesh side

et Council (ICC) granted Full Membership to ACB

while almost beating Asian cricketing giants India in

and Cricket Ireland in June 2017. This was a land-

the ACC Asia Cup 2018.

mark achievement and an astonishing development

In June 2018, Afghanistan entered the history books

for ACB that was not even in the cricketing fraternity

as it became the 12th test playing nation. Even

two decades ago.

though it ended sooner than expected, it was a his-

Afghanistan cricket continued to scale new heights

toric occasion for the Afghans.

as the year 2017 started. However, with the team’s

The rise of Afghanistan cricket and the achievements

fast bowling reserve getting affected by injuries, Af-

of its national team is one of the most illustrious

ghanistan’s bowling line-up was shaky.

sports tales in the 21st century. Considering the tal-

This was the perfect time for the rich cricketing tal-

ent pool and resources, team Afghanistan will remain

ent of Afghanistan to exploit the opportunities that

a force to be reckoned in the game and may well be

ultimately resulted in the introduction of the spin

on their way to becoming one of the toughest teams

magic, Rashid Khan. The teenage leg-spinner had

to beat.

debuted in October 2016 and was getting a firm
hold on his international success in 2017 with consistent top performances in ODIs.
Rashid Khan hit a new mark when he was signed by
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AFGHANISTAN CRICKET
THE TREMENDOUS RISE AGAINST ALL ODDS
India’s Legend all-rounder Kapil Dev once said: “If
you play good cricket, a lot of bad things get hidden.” Arguably, no other story could have proved him
true than Afghanistan’s meteoric rise in international
cricket despite constant battles with the evils of terror and war.
From playing in ICC’s Division 5 World Cricket League
in Jersey in 2008 and about to play their second consecutive ICC Cricket World Cup in 2019; Afghanistan
have indeed taken gigantic strides during their journey in a sport that was hardly played in the country
before the ravaging civil war.
2008-10: The dare to dream big
Afghanistan’s journey in professional cricket is not
short of a well-scripted sports flick where a group
of spirited individuals learn to play cricket in refugee camps as their country is suffering from civil war.
They are talented enough to overcome every hurdle
and make their way forward emerging triumphant
contrary to everyone’s expectations.
The caliber of talent produced by Afghanistan was
anything but ordinary. Players such as the exciting
and passionate fast bowler Hamid Hassan who could
bowl at 150+ KPH regularly and Mohammad Nabi, an
exceptional all-rounder, made their first-class debuts
for MCC even prior to their country’s maiden FirstClass game.
Afghanistan was not just grabbing attention for their
results but also the fearless and exciting brand of
cricket that symbolized their nature of exceptional
commitment and patriotism.

جنــوري  ۲۰۱9کــال  -شپږم کال ،لومړۍ ګڼه

