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سـرمقـاله

د ټېسټ ستــره بــریـا
د افغانستان کرکټ بورډ د هندوستان په دهرادون ښار کې په
خپل کوربه توب د ایرلنډ او افغانستان ميل لوبډلو ترمنځ د

لوبلړیو زمینه برابره کړه چې پکې درې نړیوالې شل اوریزې،

پنځه نړیوالې یو ورځنۍ او یوه ټېسټ لوبه تررسه شوه.

لـیـکـلـړ
د ټېسټ ستــره بــریـا
په نړيوالو ټېسټ لوبو کې د افغانستان لومړنۍ بريا
د نړيوال جام په تړاو د اصغر افغان او راشدخان څرګندونې

د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د یو ورځنیو سياليو لړۍ په برابره توګه پای ته ورسیده
د نوروز لس اوریز جام سیالۍ
د  ۲۰۱۹کال په لومړیو دریو میاشتو کې د افغان لوبغاړو السته راوړنې
برای کمپ متریناتی آفریقایی جنوبی تیم  ۲۳نفری بازیکنان ملی کریکت اعالم شد
د کابل په پرانېستې اکاډمۍ کې  ۱۵ویشتنځایونه جوړيږي
اوټ که ناټ اوټ
د افغانستان کرکټ بورډ د لوبې درې واړو جوړښتونو لپاره نوي
د احمدشاه ابدايل فرسټ کالس سیالیو دریم پړاو پیل شو
از پیروزی بزرگ بازی تیست تجلیل به عمل آمد
د کرکټ په تاریخ کې نه ماتېدونکي ریکارډونه
ايي پي ايل کې د جاس بټلر پر سوځېدو نيوکې

میوند مجاهد د سپین غر زون د کرکټ مسوول وټاکل شو
غواړو د راتلونکي اسیا جام لپاره پیاوړې لوبډله ولرو
رییس عمومی کریکت سنگ یک باب مهامن خانه کریکت را در کندهار گذاشت
له مېچ ریفري زراب شاه زهیر رسه مرکه
It shows we are ready for Test cricket
!What a wonderful moment

له دغو لوبو شل اوریزې ټولې افغانستان وګټلې ،یو

ورځنۍ هغه یې  ۲-۲برابره پای ته ورسېده ،ځکه یوه
لوبه د باران له امله لغوه شوې وه او ټېسټ لوبه یې هم

په ښه ډول له ایرلنډۍ لوبډلې په خپل نوم کړه او د
کرکټ په تاريخ کې یې یو ځل بیا یو سرت ریکارډ تازه کړ.

د کرکټ ميل لوبډله ،د انګلستان او پاکستان

لوبډلو وروسته دریمه لوبډله شوه چې د ټېسټ

دویمه لوبه یې په بریا رسه په خپل لوري وڅرخوله
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او دغه سرت ویاړ یې د افغانستان په نوم ثبت کړ.

د ادارې د مرشتابه هلو ځلو ،ځوان استعدادونو او د لوبغاړو د
خولو د بهولو په پایله کې دا سرته بریا ترالسه شوه او د افغانستان

بیراغ یې د کرکټ د ځلېدونکو لوبډلو په ډله کې ورپاوه.

د بریاو دغه لړۍ به دوام لري او د ټېسټ فارمټ لپاره به ال

ډېر غوره استعدادونه رامیدان ته کېږي ځکه یوه ښه بېلګه
یې د کرکټ بورډ له لوري د میرویس نیکه درې ورځنیو او
احمدشاه ابدايل فرسټ کالس سیالیو تررسه کول دي او

په دغه لوبو کې ډېر نوي استعدادونه تر سرتګو شوي دي.

د ادارې یوازېنۍ موخه او هڅه د استعدادونو موندل او حق
حقدار ته سپارل دي ،ځکه په دې رسه د هېواد د کرکټ
راتلونکی جوړيږي ،د هېواد بیراغ مو ال پسې ځلیږي او د هېواد

لوبډله مو د بریا تر عروجه رسیږي ،هو د بریا تر عروجه...
درنښت
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په نړيوالو ټېسټ لوبو کې د
افغانستان لومړنۍ بريا

د افغانستان ميل لوبډله چې په ډېره لږه موده کې يې د
کرکټ په نړۍ کې ځان وځالوه ،د نورو پرمختګونو او برياو
وروسته يې دا دی په لومړي ځل په نړیواله ټېسټ لوبه کې
سرته او تاريخي بريا ترالسه کړه او  ۶۷کلن پخوانی ريکارډ يې
يو ځل بيا تازه کړ.
د افغانستان په کوربه توب د هند په دهرادون کې د افغانستان
او ايرلېنډ ترمنځ یوازېنۍ ټېسټ لوبه د مارچ په ۱۵مه نېټه
پیل شوه ،د لوبې پچه ایرلېنډ وګټله او په خپله يې د توپوهنې
پرېکړه وکړه.
د لومړۍ پاڼۍ د توپوهنې لپاره د ایرلېنډ لوبډملرش ویلیم

پورټرفیلډ او پال سټرلنګ لوبغايل ته را ښکته شول ،دواړو د
ښې لوبې د پیلولو هڅه پیل کړه ،خو افغان توپ اچوونکو يې
د ښې توپوهنې مخه ونيوله او ميین احمدزی لومړنی لوبغاړی
و چې پال سټرلنګ يې وسوځاوه .همدا راز د ایرلېنډ په ۴۱
منډو يې دوه لوبغاړي نور هم وسوځېدل چې يو محمد نبي او
بل هم ميین احمدزي وسوځاوه.
افغان توپ اچوونکو ډېره ښه توپ اچوونه پیل کړې وه او ژر ژر
يې ایرلېنډي لوبغاړي سوځول ،د ایرلېنډ  ۹ويکټې په  ۸۵منډو
سوځېدلې وې ،خو د وروستۍ ويکټې لپاره جارج ډوکريل او
ټیم مرته ډېره ښه توپوهنه وکړه او د ايرلېنډ منډې يې ۱۷۲

ته ورسولې .د ايرلېنډ وروستی لوبغاړی جارج ډوکريل و چې د
ميني احمدزي د توپ د وهلو هڅه يې وکړه ،خو د ويکټو شاته
والړ اکرام عليخېل ترې کېچ ونيوه او د ايرلېنډ لومړۍ پاڼۍ ته
يې د پای ټکی کېښود.
د ايرلېنډ له خوا تر ټولو زياتې منډې ټیم مرته وکړې ،نوموړي
 ۵۴ناسوځېدلې منډې وکړې ،همدا راز جارج ډوکريل  ۳۹او
پال سټرلنګ  ۲۶منډې وکړې.
د افغانستان له خوا بيا ډېره ښه توپ اچوونه وشوه ،ميني
احمدزي  ،۳محمد نبي  ،۳راشد خان  ۲او وقار سالمخېل هم
په خپله لومړۍ ټېسټ لوبه کې  ۲لوبغاړي وسوځول.
د افغانستان لخوا د لومړۍ پاڼۍ توپوهنې لپاره محمد شهزاد
او احسان الله لوبغايل ته راکوز شول ،خو افغانستان ټولې
 ۲۷منډې کړې وې چې احسان الله په اوو منډو خپله ويکټه
له السه ورکړه ،خو د رحمت شاه د راتګ رسه شهزاد او رحمت
شاه ډېره ښه توپوهنه پیل کړه او په رشیکه يې د افغانستان
منډې  ۶۸ته ورسولې .محمد شهزاد  ۴۰منډې کړې وې
چې د جېمز کامرون ډاو په توپ يې د شاټ وهلو هڅه وکړه،
کامرون يې کېچ ونیوه .رحمت شاه او حشمت الله شهیدي
په لومړۍ ورځ د افغانستان منډې تر  ۹۰ورسولې او د لومړۍ
ورځې لوبه پای ته ورسېده.
رحمت شاه په  ۲۲او حشمت الله شاهدي په  ۱۳منډو
ناسوځېديل والړ ول.
په دویمه ورځ رحمت شاه او شهیدي يو ځل بيا توپوهنه
پیل کړه .دواړو په ګډه ډېره ښه لوبه وکړه .د افغانستان لخوا
رحمت شاه لومړنی لوبغاړی و چې پنځوسیزه يې ووهله،
همدا راز حشمت الله شهیدي هم پنځوسیزه ووهله .دواړو د
افغانستان منډې  ۱۹۸ته ورسولې چې حشمت الله شهیدي
په  ۶۱منډو خپله ويکټه له السه ورکړه.
تر نوموړي وروسته لوبډملرش اصغر افغان توپوهنې ته راووت
او خوندوره لوبه يې وکړه ،هغه هم پنځوسیزه ووهله او د رحمت
شاه رسه په ګډه يې منډې  ۲۲۶ته ورسولې ،خو رحمت شاه
چې  ۹۸منډې يې کړې وې او له تاريخي سليزې يوازې ۲
منډې وروسته و ،د ټیم مرته په توپ بولډ شو.
افغانستان په خپله لومړنۍ پاڼۍ کې  ۳۱۴منډې وکړې او پر
ايرلېنډ يې  ۱۴۲منډې ورواړولې.
د افغانستان له خوا رحمت شاه  ،۹۸اصغر افغان  ،۶۷حشمت
الله شاهدي  ۶۱او محمد شهزاد  ۴۰منډې وکړې.
د ايرلېنډ له خوا تامپسن  ،۳جېمز کامرون ډاو  ،۲جارج
ډوکريل  ،۲انډي مک براين  ۲او ټیم مرته  ۱ویکټ ترالسه
کړه.
په دویمه ورځ د ايرلنډ لوبډله د دویمې پاڼۍ لپاره توپوهنې
ته راووتله چې د ورځې تر پای پورې يې  ۲۲منډې وکړې او ۱
لوبغاړی يې وسوځېده .پاول سټرلنګ په  ۸او انډي بالبريين
په  ۱۴منډو ناسوځېديل والړ وو.

په درېیمه ورځ چې د ايرلېنډ لوبغاړي توپوهنې ته راووتل ،نو
افغانستان ال هم پرې  ۱۲۰منډې مخکښ و ،دا ځل د ویلیم
پورټرفیلډ او پال سټرلنګ تر سوځېدو وروسته نورو ايرلېنډي
توپوهونکو ښه لوبه پيل کړه او ښې منډې يې وکړې .انډي
بالبريين او کيوين اوبراين پنځوسيزې ووهلې او د ايرلېنډ
دوهمه پاڼۍ په  ۲۸۸منډو پای ته ورسېده او افغانستان ته
يې د  ۱۴۷منډو هدف وټاکه.
انډي بالبريين  ،۸۲کيوين اوبراين  ،۵۶جېمز مک کامل  ۳۹او
جېمز کامرون ډاو  ۳۲ناسوځېدلې منډې وکړې.
دا ځل راشد خان تر ټولو په زړه پورې لوبه وکړه او د ايرلېنډ
 ۵لوبغاړي يې وسوځول ،همدا راز یمني احمدزي  ۳او وقار
سالمخېل  ۲لوبغاړي وسوځول.
د  ۱۴۷منډو د هدف پوره کولو لپاره محمد شهزاد او احسان
الله توپوهنې ته راووتل ،خو محمد شهزاد یوازې  ۲منډې
کړې وې چې خپله ويکټه يې له السه ورکړه .د لوبې د درميې
ورځ تر پای پورې افغانستان د  ۱ويکټې په تاوان  ۲۹منډې
کړې وې ،احسان الله په  ۱۶او رحمت شاه په  ۱۱منډو
ناسوځېديل والړ و.
د لوبې په څلورمه ورځ افغانستان ته په لوبه کې د بريا لپاره
 ۱۱۸منډې پکار وې .احسان الله او رحمت شاه د څلورمې
ورځې لوبه پيل کړه او دواړو په رشيکه افغانستان لومړۍ
تاريخي بريا ته ورنږدې کړ.
په دوهمه پاڼۍ کې احسان الله هم پنځوسیزه ووهله او همدا
راز رحمت شاه خپله دویمه پنځوسیزه هم تررسه کړه ،همدا
راز افغانستان د  ۳ويکټو په تاوان یاد هدف پوره او په خپله
دوهمه ټېسټ لوبه کې يې تاريخي او سرته بريا په خپل نوم
کړه.
رحمت شاه  ۷۶او احسان الله  ۶۵ناسوځېدلې منډې وکړې.
انډي مک براين او جېمز کامرون ډاو یو یو لوبغاړی وسوځاوه.
په څلورمه ورځ افغانستان په لوبه کې بريا ترالسه کړه او
ايرلېنډ ته يې  ۷ويکټو ماته ورکړه.
د لوبې غوره لوبغاړی رحمت شاه ونومول شو ،چې نوموړي
په دواړو پاڼيو کې  ۱۷۴منډې وکړې.
راشد خان بيا  ۷ويکټې ،ميني احمدزي  ۶ويکټې
ترالسه کړې او وقار سالمخېل په خپله لومړنۍ لوبه
کې  ۴ويکټې ترالسه کړې.
احسان الله بيا د افغانستان لومړنی اوپرن
توپوهونکی شو چې پنځوسیزه يې ووهله.
دا د احسان الله ،اکرام عليخېل او وقار
سالمخېل لومړۍ نړيواله ټېسټ لوبه وه.
افغانستان د دې تاريخي او سرتې بريا په
ترالسه کولو رسه  ۶۷کلن ريکارډ تازه
کړ دریمه لوبډله شوه ،چې په خپله
دویمه نړیواله ټېسټ لوبه کې بريا
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ترالسه کوي .افغانستان د ډېرو لویو او سرتو لوبډلو نه ځان مخکې کړ.
د ټېسټ کرکټ په تاريخ کې اسټرالیا یوازینۍ لوبډله ده ،چې په خپله
لومړۍ نړیواله ټېسټ لوبه کې يې بريا ترالسه کړې ،همدا راز انګلستان بيا
په خپله دویمه ټېسټ لوبه کې بريا ترالسه کړې او پاکستان دویمه لوبډله
وه چې خپله دویمه ټېسټ لوبه يې وګټله ،په دې نوملړ یا لېست کې د
افغانستان لوبډله درېيمه شوه ،چې خپله دوهمه ټېسټ لوبه کې بريا
ترالسه کوي او د ټېسټ لوبډلو په لېست کې بيا ۱۱مه لوبډله شوه چې په
ټېسټ لوبو کې يې بريا ترالسه کړې ده.
که د نړۍ لویو لوبډلو ته وګورو نو د لومړۍ بريا لپاره يې کلونه انتظار
کړی دی ،تر ټولو زيات انتظار د نيوزيلېنډ لوبډلې کړی ،نيوزيلېنډ خپله
لومړۍ ټېسټ بريا په ۴۵مه لوبه کې ترالسه کړه ،بنګله دېش بيا په ۳۵مه،
هندوستان په ۲۵مه ،رسيالنکا په ۱۴مه ،سویيل افریقا په ۱۲مه ،زمبابوې
په ۱۱مه او ویسټ انډيز بيا په ۶مه لوبه کې لومړۍ بريا ترالسه کړې ده.
د لومړۍ نړيوالې ټېسټ لوبې په بريا رسه افغان لوبغاړو هم د کرکټ
نړیوالې شورا د ټېسټ لوبو په درجه بندۍ کې پرمختګ وکړ .رحمت شاه
چې ډېره ښه توپوهنه يې وکړه ،د توپوهونکو په درجه بندۍ کې له ۱۷۷م
مقام څخه ۸۰م مقام ته راغی ،افغان لوبډملرش اصغر افغان بيا له ۱۳۰م
مقام ځخه ۱۰۶م مقام ته راغی او حشمت الله شهیدي بيا له ۱۱۳م مقام
څخه ۱۱۰م مقام ته راغی.
د توپ اچوونکو په درجه بندۍ کې بيا ميین احمدزي ډېر پرمختګ وکړ
او له ۹۵م مقام څخه ۵۰م مقام ته الړ ،همدا راز راشد خان بيا له ۱۱۷م
مقام څخه ۶۷م مقام ته راغی.
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د نړيوال جام په تړاو د اصغر افغان او راشدخان څرګندونې
د کرکټ پنځوس اوریزه نړيوال جام چې د
روان  ۲۰۱۹زیږدیز کال د می میاشتې په
 ۳۰مه نېټه په انګلستان او وېلز هېوادونو کې
پيليږي؛ افغانستان هم پکې د لسو هېوادونو
په کتار کې ځای لري.
افغانستان په لومړي ځل په  ۲۰۱۵زیږدیز
کال کې د دې نړيوال جام برخوال و او
یوازې یې سکاټلينډ لوبډلې ته ماتې ورکړه .د
کرکټ نړيوالو مبرصینو په لومړي ځل نړيوال
جام کې د افغانستان لوبې ښې ارزولې وې،
خو د څلورو کلونو په تېرېدو رسه د راشدخان،
مجیب الرحمن او ګڼو نورو ځوانانو په راتګ
رسه دا ځل هیله کېږي چې افغانستان به
ډيرې ښې لوبې تررسه کوي.
افغان ميل لوبډلې ،په اسيايي جام سياليو
کې د رسیالنکا او بنګله دیش تر ماتولو او له
هندوستان رسه په برابره توګه د لوبې کولو
او له پاکستان رسه تر وروستي اوره پورې د
لوبې رسولو وروسته نړيوالو ته وښوده چې په
راتلونکې نړيوال جام کې به افغانستان هم
د دې سرت جام د ګټلو یو مهم نوماند هېواد
وي.
دغه مهم سفر او هدف ته تر تلو وړاندې مو
د افغانستان کرکټ ميل لوبډلې له لوبغاړو
اصغر افغان او راشد خان رسه مرکې کړې
دي ،خو دلته یې د خربو ځيني مهم ټکي

را اخلو.
اصغر افغان وايي :د هندوستان په بنګلور ښار
کې مو لومړی یو مهم مترينايت کمپ تررسه
کړ چې له مخې یې بیا له ایرلنډ رسه سياليو
ته لوبغاړي غوره شول .غوراوي کميټې د
شل اوریزو ،یو ورځنیو او ټيسټ لوبې لپاره
بېالبېل پخواين او ځوان لوبغاړي غوره کړل
چې په ډېری برخو کې مو پايلې ډېرې ښې
وې .په شل اوریزو سيالیو کې مو نړيوال
ريکارډونه جوړ کړل .یو ورځنیو سياليو کې
هم ډېر ښه ولوبېدو او تاريخي ټېسټ لوبه
مو هم په ښه بڼه وګټله ،اوس چې سویيل
افریقا ته د مترینايت کمپ لپاره ځو نو ال به د
لوبغاړو لپاره غوره مترینات ويش.
افغان زیاتوي(( :زموږ فاسټ بالران،
سپيرنان ،ميډل ارډر توپوهونکي ډير ښه
ولوبيدل ،په ټاپ ارډر کې چې کومه ستونزه
لرو نو هيله مند یو چې د سویيل افریقا په
مترينايت کمپ کې به یې حل کړو او بیا
وروسته له ایرلنډ او سکاټلينډ رسه تر نړيوال
جام مخکې لوبې هم لرو .دا ځل موږ هم د
نړيوال جام لپاره ډېره لېوالتیا لرو او هرو مرو
به مو السته راوړنې د پام وړ وي)).
راشد خان ارمان هم په لوبغاړو زیات باور
لري او په وینا یې ،په لومړي ځل نړیوال جام
کې ګډون کوي ،خوښ دی چې تر نړيوال

جام وړاندې په ډيرو سرتو لیګونو کې له
ډيرو سرتو لوبغاړو رسه لوبيدلی او دغه راز
افغان لوبډله هم ورځ تر بلې پرمختګ کوي.
دغه راز وایي ،له تېرو څو میاشتو راهیسې د
نړيوال جام لپاره پر چمتووايل بوخت دي،
مترینايت کمپونه تررسه شول ،له ایرلنډ رسه
لوبې وشوې او د سویيل افریقا کمپ او له
ایرلنډ او سکاټلينډ رسه لوبې به افغان لوبډله
بیا د انګلستان له کنډیشن رسه ښه بلد
کړي.
ښاغيل راشد خان په خپلو څرګندونو کې
وویل(( :په نړيوال جام کې ګډون د هر
لوبغاړي او هر هېواد یو ارمان دی .افغانستان
د خپلو استعدادونو له برکته پکې ګډون
کوي .تر ټولو بیا دا ډېره مهمه او اړینه ده
چې موږ د خپل وطن ښه استازويل وکړو،
زموږ فزيکي جوړښت ،د لوبې تخنيکونه او
فکري قوت ډېر اړین دی او همدا درې مهمې
نقطې دي چې له نړيوالو او سرتو ټیمونو رسه
پرې مقابله کوالی شو)).
نوموړي د يوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
دا سمه ده چې زه په نړیوالو لیګونو کې
لوبېږم ،خو په تېرو دوو کلونو کې مې خپل
فټنس (فزيکي جوړښت) ډېر ښه کړی دی،
لیګونه شل اوریزې بڼې لري او یا هم لس
اوره وي .د لوبو ترمنځ دوه درې ورځې دمه

وي نو زما فټنس ته هیڅ ډول ستونزه نه شته ،بلکې زه
نړيوالې تجربې راوړم چې زموږ په لوبډله او لوبغاړو ښه
اغېز کوي.
راشد خان وايي چې په ډېره لږه موده کې د کرکټ
هسکو ته ورسېده ،خو هغه ارمانونه یې چې په زړه کې
دي ،هغه یوازې په نړيواله کچه د ميل لوبډلې او وطن
ځلول دي .هغه وايي(( :زه بايد خپل اوسنی موقف په
کرکټ کې ښه وساتم که زه دوه  -درې کاله وروسته بريته
شاته راځم بیا زما شهرت هیڅ معنی نه لري بلکې کلونه،
کلونه بايد خپل نوم او حیثیت همداسې وساتم .دا هم
وایم چې اوس له افغانستان څخه په ځانګړې توګه په
سپيرنانو کې ډير استعدادونه را روان دي او اوس هغه
تشویش نشته چې یوه ورځ زه او یا هم نور سينري لوبغاړي
په لوبډله کې نه وي او ستونزې به جوړې يش)).
راشدخان او اصغر افغان دواړه په دې باور دي چې کله
لوبغايل ته ښکته کېږي نو د هرې لوبې لپاره بايد د ګټلو
سوچ ولري ،هر لوبغاړی دې په بشپړه توګه له دې سرتې
موقع ګټه واخيل او د لوبې په پای کې چې هره پايله
وي ،غاړه دې ورته کيږدي .د دوی په اند که لوبغاړي په
افغاين جذبې او پوره دقت رسه خپله دنده مخ ته یويس،
نو باور لري چې افغانستان به تر نيمه پايلوبې او پايلوبې
پورې ځان رسوي او دا هغه ځایونه دي چې بیا د جام
ګټل هم ممکن کوالی يش.
د یادونې ده چې دا ځل په نړيوال جام کې لس واړه
ګډونوالې لوبډلې له یو بل رسه لوبې تررسه کوي چې
تر نيمه پايلوبې او پايلوبې مخکې به هره لوبډله  ۹لوبې
تررسه کړي.
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د افغانستان او ایرلنډ ترمنځ د یو ورځنیو
سياليو لړۍ په برابره توګه پای ته ورسیده

د هندوستان په دهرادون ښار کې د
افغانستان په کوربه توب له ایرلنډ رسه له
شل اوریزو سیالیو وروسته د پنځو یو ورځنیو
سياليو لوبلړۍ هم تررسه شوه ،خو د ورښت
له امله یوه لوبه تررسه نشوه او لوبلړۍ دوه ـ
دوه پای ته ورسيده.
په دې سياليو کې افغانستان کرکټ غوراوي
کميټې ځينو نويو ځوانانو ته هم ونډه ورکړې
وه او له سياليو سرته موخه د یو ورځنیو
سياليو نړيوال جام ته د غوره لوبډلې ټاکل و.
د یو ورځنیو سياليو په لړ کې د توپوهنې
برخه هم تر ډېره ښه وه ،ورو توپ اچونه خو د

هر کله په شان غوره وه او تر ټولو مهمه خربه
د چټکو توپ اچوونکو وړتیا ښودنه وه چې د
نړيوال جام او انګلينډ کنډېشن لپاره تر هر
څه مهمه موضوع ده.
د دې سياليو پر مهال د منځنۍ برخې
(ميډل ارډر) توپوهوونکو لکه محمد نبي،
نجیب الله ځدران ،حشمت الله شهيدي او
اصغر افغان غوره توپوهنه وکړه چې تر دې
وړاندې مو په دې برخو کې ډېرې ستونزې
ګاللې .دغه راز د پيل په توپوهونکو کې
که څه هم د پام وړ السته راوړنه نه وه ،خو
د حرضت الله ځاځي ځلېدل د نړيوال جام

لپاره یوه سرته هیله وه.
دولت ځدراڼ چې له ډېر وخت وروسته ميل
لوبډلې رسه یوځای شو ،داسې ښکاريده چې
کوالی يش په نړيوال جام کې د هېواد ښه
استازويل وکړي .دغه راز وررسه افتاب عامل
هم د یوه غوره چټک توپ اچونکي په توګه په
یوه لوبه کې ځان وښوده.
راشدخان ،مجیب الرحمن او محمد نبي
بیا هم د ورو توپ اچوونکو برخه هامغسې
غښتلې ساتلې وه او غوره توپ اچونه یې
وکړه.
لومړنۍ لوبه:
د افغانستان اسالمي بانک جام لوبلړۍ له
مهالوېش رسه سمه د روان زېږدیز کال د
فربورۍ په ۲۸مه د افغانستان په وخت غرمه
مهال  ۱۲:۰۰بجې د افغان او ایرلنډ لوبډلو
ترمنځ د دغې لوبلړۍ لومړنۍ یو ورځنۍ
نړیواله لوبه پیل شوه .ایرلنډ د لوبې پچه
وګټله او توپوهنه یې غوره کړه.
افغان توپ اچوونکو ډېر جالب او په زړه
پورې پیل وکړ او د ایرلنډ لوبغاړي یې یو
په بل پسې له ډګره ویستل .د توپ اچونې
پیل دولت ځدراڼ وکړ ،خو په لومړي اور
کې یې کومه ویکټ ترالسه نه کړه ،دویم اور
ته مجیب الرحمن راغی او نوموړي د لوبې
لومړۍ ویکټ واخیسته او د ایرلنډ پورټرفېلډ
یې وسوځاوه ،بلکې په ټوله کې د نوموړي
توپوهنه د افغان لوبغاړو لپاره یو ښه پیل و.
ایرلنډ لوبډلې ال په ډېر احتیاط رسه لوبې
ته دوام ورکاوه ،خو په اتم اور کې یې دوه
نور تکړه لوبغاړي هم د مجیب الرحمن په
الس وسوځېدل او د انډریو بلبیرين او جیمز
مککلم ویکټې یې له السه ورکړې.
دغه راز ګلبدین نایب په ۱۷م اور کې کېون
اوبرېن وسوځاوه چې د نوموړي په توپ د
اصغر افغان له لوري کېچ یا ونیول شو ،د
۲۵م اور په وروستي بال محمد نبي سیمي

سېنګ اېل يب ډبلیو کړ ،ورپسې دولت
ځدراڼ د لوبې لومړۍ ویکټ ترالسه کړه او د
۳۱م اور په دویم توپ یې سټوارټ پوېنټر ال
يب ډبلیو کړ او بیا راشد خان هم د ډاکرېل
وېکټ په نښه کړه او له ډګره یې بهر کړ چې
بیا دولت ځدراڼ د ۴۷م اور په دویم او څلورم
توب د مککاريت او ټي جې مرټاغ ویکټې
واخیستې او وروستۍ ویکټه هم د سټرلنګ
وه چې د ګلبدین نایب له لوري د وروستي
اور په دویم توپ ترالسه شوه.
د ایرلنډ توپوهونکي هغومره چې ترې توقع
کېده ونه ځلېدل ،خو له منځه یې یوازې
پاول سټېرلنګ ښه توپوهنه وکړه او تر ډېره
پر ویکټو پاتې شو چې  ۸۹منډې یې ترالسه
کړلې .ایرلنډ  ۴۹.۲اورونو کې د ټولو لوبغاړو
په سوځېدو رسه  ۱۶۱منډې وکړې.
ورپسې افغان توپوهوونکو خپله پاڼۍ پیل
کړه چې شهزاد محمدي او حرضت الله
ځاځي یې پيل وکړ ،دواړو ښه ملګرتیا روانه
کړې وه ،خو حرضت الله له  ۲۵منډو ترالسه
کولو وروسته ویکټ له السه ورکړه او له دې
رسه لومړۍ ملګرتیا پای ته ورسېده.
له حرضت الله وروسته رحمت شاه ډګر ته
راغی او له شهزاد رسه یې ملګرتیا ته دوام
ورکړ ،یادې ملګرتیا هم تر ډېره دوام وموند
چې شهزاد بیا له ۴۳منډو ترالسه کولو
وروسته خپله ویکټ له السه ورکړه او پویلین
ته ستون کړل شو.
له شهزاد وروسته حشمت الله شهیدي
میدان ته راغی ،خو دغه مهال رحمت شاه
هم له  ۲۲منډو ترالسه کولو وروسته ویکټ
له السه ورکړه چې پر ځای يې بیا ګلبدین پر
میدان لوبه پیل کړه ،د دوی ملګرتیا هم تر
یوه حده ادامه وموندله ،خو په پایله کې یې
شهیدي هم له نهو منډو ترالسه کولو وروسته
د سیمي سېنګ له لوري وسوځېده او بیا یې
پر ځای اصغر افغان له ګلبدین نایب رسه د
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ملګرتیا په موخه ډګر ته راغی.
ګلبدین نایب د افغانستان په استازیتوب ښه
لوبه روانه کړې وه او اصغر افغان هم وررسه
منډو جوړولو ته دوام ورکاوه چې په پایله کې
ګلبدین د ۴۶منډو له ترالسه کولو وروسته
وسوځېده چې ورپسې نجیب ځدراڼ میدان ته
راښکته شو او لوبه یې په ډېر پیاوړي ډول په
دوه شپږیزو وهلو رسه د افغانستان په ګټه پای
ته ورسوله چې  ۴۱.۵اورونو کې د  ۵لوبغاړو په
سوځېدو رسه افغانستان  ۱۶۵منډې وکړې او
په پایله کې ګلبدین نایب د غوره توپوهنې له
امله د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
دویمه لوبه:
د هندوستان په دهرادون ښار کې د افغانستان
او ایرلنډ ترمنځ د افغانستان اسالمي بانک جام
دویمه یو ورځنۍ لوبه د باران له امله وځنډول
شوه.
د لوبې پچه (ټاس) افغان لوبډلې وګټله او
توپوهنه یې غوره کړه چې په  ۴۸.۳اورونو کې
یې د  ۷لوبغاړو په سوځیدو رسه  ۲۵۰منډې
وکړې او بیا د باران له پيل رسه لوبه وځنډيده.
د افغانستان په لوبډله کې د لومړي ځل لپاره
اکرام عليخیل او سید احمد شريزاد ته په یو
ورځنیو لوبو کې د لوبيدو موقع ورکړل شوې وه.
په توپوهنه کې حرضت الله ځاځي خپله لومړنۍ
نړيواله نیمه سلیزه ثبت کړه او  ۶۷منډې یې
وکړې؛ دغه راز رحمت شاه  ۵۴او حشمت الله
شهيدي بیا  ۵۲زیاتې منډې ترالسه کړې.
د پرله پسې ورښت له امله د ایرلنډ د توپوهنې
پاڼۍ پيل نشوه چې په پایله کې یې لوبه بې
پایلې شوه.
درېيمه لوبه:

ایرلنډ د څلورو ويکټو په توپري د افغانستان
اسالمي بانک جام په درېيمه یو ورځنۍ لوبه
کې افغانستان ته ماتې ورکړه.
ایرلنډ د بلبیرين په ښکلې سلیزې رسه د ۲۵۷
منډو هدف په ۴۹م اور کې ترالسه او د  ۵یو
ورځنیو لوبو لوبلړۍ یې یو ـ یو مساوي کړه.
د درېيمې یو ورځنۍ لوبې پچه (ټاس) افغان
لوبډلې وګټله او توپوهنه یې غوره کړه چې د
ټولو اورونو په لوبولو او  ۸لوبغاړو په له السه
ورکولو رسه یې  ۲۵۶منډې جوړې کړې.
د افغانستان لپاره نجیب الله ځدراڼ ۱۰۴
ناسوځېدلې ،اصغر افغان  ۷۵او حرضت الله
ځاځي  ۳۴منډې جوړې کړې.
ايرلنډ په پيل کې  ۳ويکټې ژر له السه ورکړې،
خو د بلبیرين او ډاکرېل اوږدې ملګرتیا پایله وه
چې خپله لوبډله یې بریا ته ورسوله .بلبیرين
 ۱۴۵ناسوځېدلې او ډاکرېل  ۵۴منډې جوړې
کړې.
د افغانستان لپاره په توپ اچونه کې دولت
ځدراڼ  ،۲مجیب الرحمن ،محمد نبي،
راشدخان او سمیع الله شينواري یوه ـ یوه
ويکټ ترالسه کړه .د دې لوبې د غوره لوبغاړي
جایزه بلبیرين ته ورکړل شوه.
څلورمه لوبه:
د افغانستان اسالمي بانک جام په څلورمه یو
ورځنۍ لوبه کې ایرلنډ د  ۲۲۴منډو په تعقیب
یوازې  ۱۱۴منډې جوړې کړې او له افغان
لوبډلې یې په دغه لوبه کې د  ۱۰۹منډو په
توپیر ماتې وخوړه.
ایرلنډ د لوبې پچه (ټاس) وګټله او توپ اچونه
یې غوره کړه .افغانستان د  ۴۹.۱اورونو په
لوبولو او ټولو لوبغاړو په له السه ورکولو رسه

 ۲۲۳منډې جوړې کړې .په افغان توپوهونکو
کې محمد نبي  ،۶۴اصغر افغان  ۵۴او راشد
خان  ۵۲منډې جوړې کړې.
ایرلنډ د هدف په تعقیب په پرله پسې توګه
ويکټې له السه ورکړې او ټوله لوبډله یې د
 ۳۵.۳اورونو په لوبولو یوازې  ۱۱۴منډې ترالسه
کړې.
د افغانستان لپاره افتاب عامل  ،۴محیب
الرحمن او راشد خان دوه ـ دوه او محمد نبي او
ګلبدين نایب یوه ـ یوه ويکټ واخیسته.
د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه راشد خان ته
ورکړل شوه چې په توپوهنه او توپ اچونه کې
ځلیدلی و.
پينځمه او وروستۍ لوبه:
د افغان کرکټ ميل لوبډلې د افغانستان
اسالمي بانک جام سیاليو په وروستۍ او پنځمه
لوبه کې له خپلې سیالې ایرلنډي لوبډلې د
پنځو ویکټو په توپیرماتې ومنله او په دې رسه د
یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ  ۲-۲په مساوي ډول
پای ته ورسېده  .دا په داسې حال کې ده چې
له دې وړاندې د شل اوریزو لوبو جام افغان
لوبډلې د ایرلنډ له هغې څخه د درې په صفر
ګټلی و.
له مهالوېش رسه سم د دواړو لوبډلو ترمنځ د
پنځمې او وروستۍ لوبې لپاره پچه واچول شوه
چې د ایرلنډ لوبډلې وګټله ،خو لومړی یې
افغان لوري ته د توپوهنې بلنه ورکړه.
افغان لوبډلې که څه هم په پیل کې د شهزاد
محمدي په ګډون پیلوونکي لوبغاړي یو په بل
پسې له السه ورکړل ،خو بیا هم لوبډملرش
اصغر افغان تر ډېره ودرېده او د محمد نبي او
راشدخان رسه یې غوره ملګرتیا ته تر وروستیو
شېبو دوام ورکړ او تر دې چې  ۸۲ناسوځېدلې
منډې یې جوړ کړې.
په دې لوبه کې پر افغان رسبېره محمد نبي هم

ښه وځلېده او د خپلې لوبډلې په ګټه یي ۴۰
منډې ترالسه کړې ،خو راشدخان هم له چا کم
نه و او د تل په څېر یې بیا هم خپلې لوبډلې ته
ګټه وکړه او  ۳۵ناسوځېدلې منډې یې ترالسه
کړې.
په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د ایرلنډ لوبډلې
ته د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په ټولو  ۵۰اورونو
کې  ۲۱۷منډې هدف وټاکه چې د ایرلنډ د
توپوهونکو له ډلې ډاکرېل دوه ،مرټاغ ،مک
براین ،کامیرون او سیمي سینګ په ترتیب رسه
یوه-یوه ویکټه واخیسته.
ورپسې ایرلنډ خپله نسبتاً مقاومتي لوبه پیل
کړه ،پیل کې یې کوښښ کاوه چې ورکړل
شوی هدف ډېر ژر پوره کړي ،خو د افغان تکړه
توپوهونکو له لوري ورته اجازه ورنکړل شوه.
د ایرلنډ لوبډلې سټرلېنګ ،بلبیرين او کېون
اوبراین ښه وځلېدل او هر یوه په ترتیب رسه
د خپلې لوبډلې په ګټه  ۶۸ ،۷۰او  ۳۳ډېرې
منډې وکړې او د دوی توپوهنه د دې المل شوه،
څو افغان لوبډله دغه لوبه ایرلنډ ته وبایيل.
د افغان توپوهونکو له منځه ظاهرخان چې په
نړیوالو یو ورځنیو لوبو کې يې د ګډون لومړۍ
ورځ وه ،دوه ویکټې ،محمد نبي ،راشدخان او
مجیب الرحمن یوه-یوه ویکټه واخیسته.
د دې لوبې غوره جایزه د غوره توپوهنې له امله
افغان لوبډملرش اصغر افغان ته ورکړل شوه،
خو د سېریز یا د یادې لوبلړۍ د غوره لوبغاړي
جایزه بیا انډریو بلبیرين ته د غوره توپوهنې په
پایله کې ورکړل شوه.
باید وویل يش چې که څه هم په دغه لوبلړۍ
کې پنځه لوبې وې ،خو یوه یې د باران د ورښت
له امله وځنډېده او په دې رسه لوبلړۍ دوه-دوه
په مساوي ډول پای ته ورسېده.
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د نوروز لس اوریز جام سیالۍ
د
ا فغا نستا ن
کرکټ بورډ د نوروز ميل،
فرهنګي او تاریخي ورځ په مناسبت
د  ۱۳۹۸نوي کال د وري په لومړۍ نېټه د ((د
نوروز لس اوریز جام)) تر عنوان الندې په پالزمېنه کابل

او بلخ والیت کې لس اوریزې لوبې تررسه کړې.
له یادو سیاليو هېوادوالو ډېر تود هرکلی وکړ او په ډېره مینه یې پکې ګډون
وکړ ،لوبغاړي یې له نږدې ولیدل ،او په ځانګړي ډول د بلخ په څېر والیت کې چې ډېر
کم وګړي یې له کرکټ رسه اشنا دي ،د کرکټ لوبه یې له نږدې ننداره کړه.
د یاد لس اوریز جام لومړۍ لوبه د کابل په ایويب لوبغايل کې تررسه شوه چې د ان پي اې افغانستان بلو او
افغانستان رېډ لوبډلو پکې لس اوریزه لوبه تررسه کړه .د یادولو ده چې د ان پي اې افغانستان بلو لوبډملرش ګلبدین
نایب او د افغانستان رېډ لوبډملرش حرضت الله ځاځی وو.
دغه لوبه له ډېرو خوښیو او خوشالیو ډکه لوبه وه ،چې په پایله کې د ګلبدین نایب په شپږیزې ان پي اې افغانستان بلو لوبډلې،
افغانستان رېډ لوبډلې ته ماتې ورکړه او د نوروز لس اوریز جام یې په خپل نوم ثبت کړ.
د همدې ورځې په پای کې د کرکټ بورډ د عمومي رییس ښاغيل عزیزالله فضيل په ګډون ميل لوبغاړو بلخ والیت ته هم سفر
وکړ او په سبا یې په یاد والیت کې د نوروز لس اوریزه لوبه تررسه کړه .د بلخ چارواکو او اوسېدونکو د کرکټ چارواکو او
لوبغاړو ته ډېره مینه ورکړه او له دوی یې تود هرکلی وکړ .په دغه لوبه کې ډېرو خلکو ګډون کړی وو او د کرکټ
لوبه یې له نږدې ننداره کړه.
په دغه لوبه کې غضنفر ګروپ افغانستان رېډ لوبډلې د غضنفر بانک افغانستان بلو
لوبډلې ته د اتو منډو په توپري ماتې ورکړه او د نورو لس اوریز جام یې خپل کړ.
د غضنفر ګروپ افغانستان رېډ لوبډلې لوبډملرش جاوید احمدي،
خو د غضنفر بانک افغانستان بلو لوبډملرش بیا میرویس
ارشف و.
دا چې د لومړي ځل لپاره په بلخ
والیت کې د کرکټ بورډ له

لوري د ميل لوبغاړو
ترمنځ د نوروز لس اوریز
جام سیايل تررسه شوه ،له امله یې د
بلخ والیت مقام چارواکو او د دغه والیت مدين
ټولنو دغه چاره وستایله او د کرکټ بورډ عمومي رییس
څخه یې مننه وکړه.
د بلخ وايل محمد اسحق رهګذر دغه والیت ته د کرکټ بورډ د مرش او لوبغاړو
په ویاړ جوړه شوې غونډه کې وویل ،د کرکټ له مرش ښاغيل عزیزالله فضيل ځانګړې
مننه کوي چې د نوروز لس اوریز جام لوبه یې له کابل وروسته په دغه والیت کې تررسه کړه.
وايل وویل :د کرکټ له مرش ښاغيل فضيل د زړه له تله مننه کوم چې د کرکټ د پراختیا او پیاوړتیا لپاره
بنسټیز کارونه کوي چې یوه ښه بېلګه یې هم نن دغه والیت ته له لوبغاړو رسه یوځای راتګ دی او دغه کار د بلخ ټولو
اوسېدونکو ته یو ویاړ وربخښلی دی.
دغه راز د بلخ اديب خوځښت هم د کرکټ بورډ له کړنو او فعالیتونو ستاینه وکړه او د دغه بنسټ د مرش ذبیح الله احساس په
وینا ،د کرکټ له عمومي رییس ښاغيل عزیزالله منندوی دي چې د بلخ په والیت کې یې د کرکټ د ال ترویج لپاره د نوروز لس
اوریزه جام سیايل تررسه کړه.
په یاده ناست کې د کرکټ بورډ عمومي رییس ښاغيل عزیزالله فضيل هم خربې وکړې او د بلخ والیت له چارواکو او
اوسېدونکو یې د زړه له تله مننه وکړه چې د کرکټ لوبغاړو ته یې ډېره مینه ورکړه.
ښاغيل عزیزالله فضيل وویل ،زموږ یوازېنی هدف هم په هغو سیمو کې د کرکټ ترویج دی چې
دغه لوبه پکې تر اوسه پورې ډېره نه ده مروجه شوې او هیله یې څرګنده کړه ،څو په بلخ
والیت کې غوره لوبغايل ورغول يش او د کرکټ ميل لوبغاړي او نړیوال لوبغاړي
پکې لوبې نندارې ته وړاندې کړي.
په پایله کې د بلخ وايل او اديب خوځښت دواړو د کرکټ
بورډ عمومي رییس ښاغيل فضيل ته د غوره
کړنو له امله د اعزاز لونګۍ ورپه رس
او ستاینلیکونه ورکړل.
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د

۲۰۱۹

کال په لومړیو دریو میاشتو کې
د افغان لوبغاړو السته راوړنې

د افغانستان ميل لوبډلې د روان کال په لومړيو دريو
میاشتو کې له ایرلنډ رسه د هندوستان په دهرادون
ښار کې درې نړيوالې لوبلړۍ تررسه کړې چې په ټولو
نړیوالو لوبلړیو کې يې سرتې السته راوړنې درلودې.
دا کال د افغانستان لپاره له پيل څخه ښه روان دی
او افغان لوبغاړو پکې د دې تر څنګ چې ښې لوبې
نندارې ته وړاندې کړې ،يو شمېر ريکارډونه یې هم
په خپل نوم کړل .دلته د روان کال د لومړيو دریو
میاشتو په لوبو غږېږو چې چا پکې څه السته راوړنه
درلوده.
د ميل لوبډلې برياوې:
د  ۲۰۱۹کال په فربوري او مارچ مياشتو کې
افغانستان له ايرلنډ لوبډلې رسه درې شل اوریزې،
پنځه یو ورځنۍ او یوه ټېسټ لوبه تررسه کړه .لومړۍ
شل اوریزه لوبه د فربورۍ په ۲۱مه نېټه تررسه شوه
چې افغانستان پکې په پنځو ویکټو بريا ترالسه کړه،
دویمه شل اوریزه لوبه بیا د فربورۍ په ۲۳مه نېټه
وشوه چې افغانستان په  ۸۴منډو ایرلېنډ مات کړ،
همدا راز دریمه شل اوریزه لوبه بيا د فربورۍ په
۲۴مه تررسه شوه چې افغانستان په  ۳۲منډو بريا
خپله کړه ،داسې يې د  ۳شل اوریزو لوبلړۍ کې
ایرلنډ ته وایټ واش ماته ورکړه.
د فربوري په ۲۸مه نېټه بیا افغانستان او ایرلنډ
لومړۍ یو ورځنۍ لوبه تررسه کړه چې افغانستان
دغه لوبه هم د پنځو ویکټو په توپیر وګټله ،همدا
راز دویمه یو ورځنۍ لوبه چې د مارچ په دویمه
نېټه تررسه کېده ،د باران له امله بې پايلې پای ته
ورسېده .په درميه یو ورځنۍ لوبه کې چې د مارچ
په پنځمه تررسه شوه ،ایرلنډ لوبډلې په  ۴ويکټو بريا
خپله کړه ،په څلورمه يو ورځنۍ لوبه کې چې د مارچ
په ۸مه تررسه شوه افغانستان په  ۱۰۹منډو ایرلنډ
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مات کړ خو په وروستۍ او پنځمه يو ورځنۍ لوبه کې
چې د مارچ په ۱۰مه تررسه شوه ،ایرلېنډ افغانستان
ته په پنځو ویکټو ماتې ورکړه او دا لوبلړۍ د  ۲-۲لوبو
رسه په مساوي ډول پای ته ورسېده.
په يوازينۍ ټېسټ لوبه کې چې د مارچ په ۱۵مه
نېټه پیل او د همدې میاشتې په  ۱۹مه نېټه پای ته
ورسېده ،په ترڅ کې یې افغانستان ډېره ښه لوبه وکړه
او د لوبې په څلورمه ورځ يې ایرلېنډ ته په اوو ويکټو
ماتې ورکړه او خپله دغه تاريخي دویمه ټېسټ لوبه
يې وګټله.
غوره لوبغاړي:
له ایرلنډ رسه په تررسه شوو شل اوریزو ،يو ورځنيو
او یوازيني ټېسټ لوبه کې د ښې لوبې نندارې ته
وړاندې کولو رسه په شل اوریزو لوبو کې محمد نبي
دوه ځله او حرضت الله ځاځی یو ځل غوره لوبغاړی
ونومول شول ،همدا راز د شل اوريزو لوبلړۍ غوره
لوبغاړی هم محمد نبي ونومول شو .په يو ورځنيو لوبو
کې بيا ګلبدین نایب ،راشد خان او اصغر افغان د
غوره لوبغاړو جايزې ترالسه کړې او په يوازيني ټېسټ
لوبه کې بيا رحمت شاه غوره لوبغاړی ونومول شو.
زياتې منډې:
د افغانستان او ايرلنډ په لوبو کې تر ټولو زياتې منډې
حرضت الله ځاځي وکړې ،نوموړي رسبېره پر دې
چې په شل اوريزو لوبو کې يې  ۱۶۲ناسوځېدلې
منډې وکړې او دویم لوبغاړی شو چې په شل اوریزو
لوبو کې زياتې منډې کوي ،نوموړي  ۳۴۴منډې
وکړې .ورپسې د افغانستان ميل لوبډلې لوبډملرش
اصغر افغان و چې په یادو لوبو کې يې تر درې سوه
زياتې منډې وکړې او دویم افغان لوبغاړی دی چې
په روان کال کې  ۳۱۸منډې کوي .محمد نبي بيا
 ۲۷۸او راشد خان  ۲۲۹منډې کړې دي.
په شل اوريزو لوبو کې تر ټولو زياتې منډې بيا
حرضت الله ځاځي وکړې ،نوموړي په دریو لوبو کې
 ۲۰۴منډې وکړې .په يو ورځنيو لوبو کې بيا تر ټولو
زياتې منډې افغان لوبډملرش اصغر افغان وکړې،
نوموړي په  ۵يو ورځنیو لوبو کې  ۲۲۶منډې وکړې او
همدا راز په يوازينۍ ټېسټ لوبه کې بيا تر ټولو زياتې
منډې رحمت شاه وکړې ،نوموړي په دواړو اننګونو
کې  ۱۷۴منډې وکړې.
زياتې ويکټې:
د توپ اچوونکو په برخه کې بيا راشد خان يوازینی
لوبغاړی دی چې په درې واړو فارمېټونو کې يې ډېرې
ويکټې اخیستي .نوموړي په روان کال کې تر دې
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مهاله پورې په نړیوالو لوبو کې  ۲۳ويکټې اخیستې
دي .تر ده وروسته بیا محمد نبي او مجیب الرحامن
راځي چې دواړو نهه-نهه ويکټې ترالسه کړې دي.
که چېرې د شل اوریزو لوبو خربه ويش نو راشد خان
په شل اوریزو لوبو کې  ۱۱ويکټې ترالسه کړې دي،
مجیب الرحامن بيا په يو ورځنیو لوبو کې زياتې ويکټې
اخیستي چې ټولې  ۷ويکټې کېږي او په ټېسټ کې
هم بيا زياتې ويکټې راشد خان اخيستي ،نوموړي ۷
لوبغاړي سوځويل دي.
ريکارډونه:
حرضت الله ځاځی دویم لوبغاړی شو چې په نړيوالو
شل اوریزو لوبو کې يې  ۱۶۲ناسوځېدلې منډې
وکړې ،تر ده مخکې د اسټرالیا آرون فنچ زياتې منډې
کړي ،نوموړي  ۱۷۲منډې کړي دي.
حرضت الله ځاځي او عثامن غني د نړيوالو شل اوريزو
لوبو د ملګرتيا سرت ريکارډ جوړ کړ ،دواړو په لومړۍ
ويکټه  ۲۳۶منډې ملګرتیا وکړه .تر دوی مخکې د
اسټرالیا آرون فنچ او ډاريس شارټ د لومړۍ ويکټې
لپاره  ۲۲۳منډې ملګرتيا کړې وه.
حرضت الله ځاځی په نړيوالو شل اوریزو کې يوازینی
لوبغاړی دی چې په يوازې يې په یوه لوبه کې ۱۶
شپږيزې وهيل دي.
افغانستان په دویمه شل اوریزه لوبه کې پر ایرلېنډ
د شل اوریزو نړیوالو لوبو په لړ کې تر ټولو زياتې
منډې هم وکړې ،افغانستان  ۲۷۸منډې وکړې چې د
اسټرالیا د  ۲۶۳منډو ريکارډ يې مات او په دغه لیسټ
کې يې لومړی مقام خپل کړ.
افغانستان د ایرلېنډ پر وړاندې په لوړ رن رېټ (Run
 Rate) ۱۳.۹۰باندې لوبه تررسه کړه ،تر ده مخکې لوړ
رن رېټ د اسټراليا و ،د اسټرالیا رن رېټ  ۱۳.۱۵و.
راشد خان د افغانستان لومړنی توپ اچوونکی شو
چې په نړیوالو شل اوريزو لوبو کې يې هېټریک وکړ،
نوموړي همدا راز په شل اوريزو لوبو کې په  ۴توپونو
پرلپسې  ۴لوبغاړي وسوځول.
احسان الله جنت د افغانستان لومړنی لوبغاړی شو
چې په ټېسټ سياليو کې د اوپرن توپوهونکي په توګه
يې پنځوسيزه ووهله.

ډیبيو لوبغاړي:
له ایرلنډ رسه په تررسه شوو نړيوالو لوبو کې يو شمېر
ځوان افغان لوبغاړو هم خپلې لومړنۍ نړيوالې لوبې
وکړې او په دې رسه د افغانستان ميل لوبډلې لپاره په
نړیواله کچه ولوبېدل .په دغه لوبو کې ضياء الرحمن،
اکرام عيل خېل ،سيد شېرزاد ،ظهیر خان ،احسان
الله او وقار سالم خېل خپلې لومړۍ لوبې تررسه کړې.
د شل اوریزو په لړ کې ضياء الرحامن په درميه شل
اوریزه لوبه کې خپله لومړۍ لوبه تررسه کړه چې د ۴
اورونو په تررسه کولو رسه يې  ۴۲منډې ورکړې او ۲
لوبغاړي يې وسوځول.
په دوميه يو ورځنۍ لوبه کې بيا اکرام عيل خېل او
سيد شېرزاد خپلې لومړنۍ نړيوالې لوبې تررسه کړې.
اکرام عيل خېل په پنځو منډو ناسوځېدلی پاتې شو،
خو د باران له امله ايرلېنډ توپوهنه ونکړای شوه او سيد
شېرزاد هېڅ توپ اچوونه ونکړه.
په پنځمه يو ورځنۍ لوبه کې بيا ظهیرخان د
افغانستان لپاره خپله لومړنۍ نړيواله لوبه تررسه کړه.
نوموړي  ۱۰اورونه تررسه کړل ۵۵ ،منډې يې ورکړې او
 ۲لوبغاړي يې وسوځول.
همدا راز په ټېسټ لوبه کې بيا درې لوبغاړو ته د
لومړۍ نړيوالې لوبې تررسه کولو چانس په برخه شو
چې پکې احسان الله ،اکرام عليخېل او وقار سالمخېل
شامل ول.
احسان الله په لومړۍ پاڼۍ کې  ۷او په دویمه پاڼۍ
کې  ۶۵ناسوځېدلې منډې وکړې چې په دې رسه
لومړنی افغان لوبغاړی شو چې د پيل توپوهونکي په
حېث يې پنځوسيزه هم ووهله.
وقار سالم خېل بيا په لومړۍ پاڼۍ کې  ۱۴اورونه
تررسه کړل ۳۵ ،منډې يې ورکړې او  ۲لوبغاړي يې
وسوځول ،همدا راز په دویمه پاڼۍ کې يې هم ۱۷
اورونه تررسه کړل ۶۶ ،منډې يې ورکړې او دوه لوبغاړي
يې وسوځول.
اکرام عيل خېل چې ويکټ ساتونکی او توپوهونکی
دی ،په لومړۍ پاڼۍ کې يې اووه منډې وکړې او په
دویمه پاڼۍ کې ورته د توپوهنې موقع په الس ورنغله.
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برای کمپ تمریناتی آفریقایی جنوبی تیم ۲۳
نفری بازیکنان ملی کریکت اعالم شد

کمیته گزینش کریکت بورد افغانستان تاریخ
 ۱۵ماه حمل سال جاری طی یک کنفرانس
خربی ،تیم  ۲۳نفری را برای کمپ متریناتی
آفریقایی جنوبی اعالم منود و به گفته اعضای
این کمیته ،از این جمله از همه بازیکنان در
بخش فتنس یا تناسب اندام امتحان گرفته
در آینده برای جام بین املللی  ۱۵بازیکن
برتر انتخاب میشود.

در این  ۲۳بازیکن ((شهزاد محمدی،
نورعلی زدران ،حرضت الله جاجی ،عثامن
غنی ،اصغر افغان ،حشمت الله شهیدی،
رحمت شاه ،محمد نبی ،نجیب زدران،
گلبدین نایب کپتان ،راشدخان نایب کپتان،
درویش رسولی ،مجیب الرحمن ،شفیق
الله شفق ،دولت زدران ،افتاب عامل ،شاپور
زدران ،حمید حسن ،کریم جنت ،قیس

احمد ،رشف الدین ارشف ،سید شیرزاد و
سمیع الله شینواری)) شامل هستند.
دولت خان احمدزی رییس کمیته گزینش
کریکت بورد افغانستان گفت ،در این تیم
 ۲۳نفری بازیکنان موفق در نظر گرفته شده
اند ،از میان آنان به جام بین املللی کریکت
بازیکنان برتر انتخاب خواهند شد.
احمدزی همچنان گفت ،در این کمپ

متریناتی آفریقایی جنوبی شش مسابقه
متریناتی شامل میباشد که بازیکنان ملی
قبل از آغاز شدن مسابقات جام بین املللی
به کابل باز بر می گردد و بعد از آن لیست
نهایی بازیکنان را اعالم میکند.
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د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﭘﺮاﻧﯧﺴﺘﯥ اﮐﺎډﻣ ﮐﯥ

وﯾﺸﺘﻨﺎﺎﯾﻮﻧﻪ ﺟﻮړﻳيي

د افغانستان کرکټ بورډ د لومړي ځل لپاره د کابل
لوبغايل په پرانېستې اکاډمۍ کې له وطنۍ خاورې
 ۱۵بېالبېل ویشتنځایونه (پېچونه) جوړوي.
د افغانستان کرکټ بورډ رسپرست اجراییه رییس
اسدالله خان په دې تړاو وویل ،کابل کې به د لوبغاړو
لپاره د غوره اسانتیاو رامنځته کولو او متریناتو په
موخه د یوه -نیمې میاشتې په موده کې له وطنۍ
خاورې  ۱۵ویشتنځایونه جوړ يش.
ښاغيل اسدالله خان زیاته کړه :له ډېرو هلو ځلو
وروسته په دې بریايل شوو چی په هېواد کې د ننه
د ویشتنځایونو لپاره ځانګړې خاوره پیدا کړو او په
راتلونکي کې به له دې خاورې د هیواد په ټولو لوبغالو
او اکاډمیو کې ګټه پورته يش.
د ویلو ده ،چی له دې وړاندې به د ویشتنځایونو
جوړولو لپاره له بهرنیو هېوادونو افغانستان ته خاوره
راوړل کېده ،خو اوس د کرکټ بورډ ادارې له ډېرو هلو
ځلو وروسته دغه ډول خاوره په افغانستان کې موندل
شوې ده.

د کرکټ نړيوالې شورا (ايي يس يس) ته چا د ټېنس
بال کرکټ لوبې يو انځور ورلېږلی او ترې پوښتنه يې
کړې چې ایا دا سوځېدلې او که ناسوځېدلی؟ د دې
لپاره چې د دغه اوټ یا ناټ اوټ معلومات ويش نو د
کرکټ نړیوالې شورا د خپل ټویټر تر څنګ پر خپله
رسمي وېبپاڼه هم په دې اړه پوسټ کړی دی.
د کرکټ نړیوالې شورا چې کوم انځور ترالسه کړی ،په
دغه انځور کې ښکاري چې ويکټ په توپ لګېدلی او
د ويکټو منځنی سټمپ (لرګی) غورځېدلی دی ،خو د
سټمپونو له پاسه چې کوم بیلزونه دي ،هغه له خپل
ځايه نه دي خوځېديل.
کوم خلک چې د کرکټ رسه عالقه لري او لږ ډېر
معلومات پکې ولري نو هغوی په دې پوهېږي که د
سټمپونو پر رس پراته بیلز وغورځېږي نو د قانون له مخې
توپوهونکی سوځېدلی وي.
ويل کېږي چې په نړيوالو لوبو کې هم داسې ډېر ځل
شوي دي ،چې کله توپ پر ويکټو لګېدلی دی خو
بیلز ترې نه دي غورځېديل نو په داسې حالت کې
توپوهونکی نه دی سوځېدلی ،بلکې لوبې ته يې دوام
ورکړی دی.
د کرکټ نړیوالې شورا دغه انځور په خپله ټویټرپاڼه هم
خپور کړی و او له خلکو يې پوښتنه کړې وه چې ستاسې
په فکر به لوبغاړی سوځېدلی او که ناسوځېدلی وي؟
چې په ځواب کې ورته ډېری خلکو خوندورې تبرصې
هم کړې وې او د اوټ او ناټ اوټ په اړه يې وررسه خپل
نظرونه رشيک کړي و.
خو وروسته له هغه د کرکټ نړیوالې شورا په خپله رسمي
وېبپاڼه دغه انځور خپور کړ او وررسه يې وليکل چې موږ
ته د ټېنس بال کرکټ څخه دغه انځور راغلی دی او
پوښتنه شوې ده چې ایا دا اوټ دی او که ناټ اوټ؟ د
دې لپاره موږ خپل قانون ته مراجعه وکړه.
ايي يس يس په خپل پوسټ کې زياته کړې چې د
کرکټ قانون د  ۲۹.۱.۱مادې تر مخه ،دا توپوهونکی
سوځېدلی دی .د دغه قانون تر مخه ،که چېرته
د سټمپونو پر رس په بیلز کې يو هم وغورځېږي نو
توپوهونکی به سوځېدلی وي او همدا راز که له سټمپونو
څخه هم يو وغورځېږي نو توپوهونکی به اوټ وي.
که موږ دغه انځور ته وګورو نو له ویکټو خو بیلز نه دي
غورځېديل ،خو د منځ سټمپ غورځېدلی دی ،نو له
دې امله د کرکټ د قانون تر مخه دغه توپوهونکی
سوځېدلی دی.
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د افغانستان کرکټ بورډ د لوبې درې واړو
جوړښتونو لپاره نوي لوبډلمشران وټاکل
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د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمېټې د روانې وري
میاشتې په شپاړسمه د یوې خربي ناستې په ترڅ کې د
سویيل افریقا مترینايت کمپ لپاره  ۲۳کسیزې لوبډلې
د اعالن رسبېره د کرکټ لوبې د درې واړو فارمټونو یا
جوړښتونو لپاره نوي لوبډملرشان وټاکل.
د غوراوي کمېټې مرش دولت خان احمدزي نن په دغه
خربي ناسته کې وویل ،په یاد  ۲۳کسیزه لوبډله کې
تکړه لوبغاړي په پام کې نیول شوي ،او له منځه به یې
د نړیوال جام لپاره غوره لوبغاړي وټاکل يش.
هغه د لوبډملرشانو د بدلون په اړه وویل ،په لوبډله
کې ټول شوي بدلونونه د افغان لوبډلې د ال پیاوړتیا
او د کرکټ د روښانه راتلونکي په موخه شوي ،د
افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د ګلبدین نایب په
لوبډملرشۍ کې ال ډېر سرت بریالیتوبونه ترالسه کړي.
د هغه په وینا :اصغر افغان په تېرو څلور کلونو کې د
ميل لوبډلې د لوبډملرش په توګه ډېرې السته راوړنې
درلودې او هېوادوالو ته یې ډېرې خوښۍ ورکړې ،دا
چې اوس ال ډېرو السته راوړنو ته اړتیا ده نو امید لرم
چې ګلبدین نایب ال ډېرې بریاوې راوړي.
د ویلو ده چې د دغو فارمټونو لپاره ګلبدین نایب د یو
ورځنیو لوبو د لوبډملرش او ترڅنګ یې راشدخان وررسه
د مرستیال لوبډملرش په توګه مسوولیت تررسه کوي.
راشدخان د شل اوریزو لوبو لپاره لوبډملرش او شفیق
الله شفق وررسه مرستیال لوبډملرش ټاکل شوی ،د
ټېسټ لپاره هم رحمت شاه زرمتی او وررسه حشمت
الله شهیدي د مرستیال لوبډملرش په توګه ټاکل شوی
دی.
د ښاغيل احمدزي په وینا :ګلبدین نایب د ميل لوبډلې
تکړه لوبغاړی دی او له ډېر وخت راهیسې له لوبډلې
رسه دی ،د خپل زون یعنې مس عینک لپاره څو ځلې د
لوبډملرش په توګه پاتې شوی او هیله لرم په نړیوال جام
کې غوره رول ولوبوي ،ځکه موږ هم غواړو چې خپل
مسوولیت په ښه توګه تررسه کړو.
په دغه ناسته کې نوي لوبډملرش هم د بریا هیله
څرګنده کړه او ویې وویل (( :لومړی خو د غوراوي
له کمېټې منندوی یم چې پر ما یې د دغه دروند
مسوولیت باور وکړ ،زه هم خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکوم
چې د دوی د خوښیو او هېواد د بیرغ لوړولو په موخه به
ډېر څه وکړم ،ځکه له موږ رسه تکړه لوبغاړي موجود دي
او د دوی په شتون کې زه باوري یم چې موږ به ډېرې
السته راوړنې ولرو)).
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د احمدشاه ابدالي فرسټ کالس سیالیو دریم
د احمدشاه ابدايل فرسټ کالس سياليو له پيل
رسه سم د کابل په ايويب ,د ننګرهار په غازي
امان الله خان او د کنړ د کرکټ په لوبغالو کې
لوبې تررسه شوې.
دغه څلور ورځنۍ فرسټ کالس لوبې چې د
شپږو لوبډلو (کابل ,سپني غر ,مس عينک ,بست,
بندامري او امو) لوبډلو ترمنځ پيل شوې ,په لړ کې
يې له  ۶۰سلنه زيات ځوان لوبغاړي لوبه کوي او
د ټېسټ فارمټ یا جوړښت لپاره به ترې غوره او
ځالنده لوبغاړي په ګوته يش.
د دغو لوبو د لړۍ د پيل په ورځ د کرکټ
بورډ عمومي مرش ښاغيل عزيزالله فضيل هم
څرګندونې وکړې او لوبغاړو ته يې ډاډ ورکړ چې
دوی ته به هر ډول اسانتياوې برابروي.
ښاغيل عزیزالله فضيل وویل :تاسو د افغان
کرکټ راتلونکی ياست ,د تاسو له منځه به ټېسټ
کرکټ ته هم غوره لوبغاړي ټاکل کېږي او ډاډ
درکوم چې هيڅکله به مو هم حق ونه خوړل
يش ،همدا المل دی چې په دغو سیالیو کې
ډېری ځان لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی ،ځکه
افغانستان ځوان او پياوړو لوبغاړو ته اړتیا لري.
د یادولو ده چې یادې لوبې به د روانې وري
میاشتې په پنځلسمه نېټه پيل او د غويي تر
دولسمې نېټې پورې دوام ومومي.

پړاو پیل شو
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از پیروزی بزرگ بازی تیست تجلیل به عمل آمد

کریکت بورد افغانستان ،تاریخ دهم ماه حمل طی مراسم ویژه نخستین پیروزی
تیم ملی افغانستان را در مسابقه تیست که در هوتل کابل رسینا در حضور
سفیران کشورهای خارجی ،مقامات بلند رتبه دولتی ،مسوولین اداره کریکت بورد
و بازیکنان ملی ،مناینده گان رشکت ها و کمپنی های خصوصی برگزار گردید،
تجلیل کرد.
عزیزالله فضلی رییس عمومی کریکت بورد افغانستان در این برنامه گفت که
پیروزی مسابقه تیست در برابر تیم آیرلند یک دست آورد بزرگ و تاریخی بوده که
در تاریخ کریکت هیچ زمان فراموش نخواهد شد.
جناب فضلی گفت ،تیم ملی افغانستان در تاریخ کریکت بعد از تیمهای ملی
انگلستان و پاکستان تیم سوم است که در ساختار مسابقه تیست کریکت در
مسابقه دوم خویش به هدف رسید و در این راستا از دولت و حامیان مالی تشکری
میکند که اداره کریکت را همیشه در این عرصه کمک و همکاری کرده اند.
موصوف افزود(( :در مسابقه اول که در برابر تیم ملی هندوستان داشتیم ،گرچه
پر دست آورد نبوده اما بعد از یک سال توانستیم که به میزبانی کریکت بورد
افغانستان تیم آیرلند را به تفاوت بزرگ شکست دهیم .تیم افغانستان همچنان در
مسابقات بیست آوره مقابل کشور یاد شده ریکاردها قابل مالحظه را ثبت کردند و
مسابقات یک روزه نیز بطور مساوی به پایان رسید)).

جناب فضلی همچنان به وضع مالی کریکت بورد اشاره کرده گفت ،در شش ماه
گذشته توانستیم تا مشکالت کرس بودیجه این اداره را حل منایم و در آینده نیز
به همکاری و کمک حامیان مالی در نظر داریم تا اداره کریکت را از نگاه مالی
قوی بسیازیم.
رییس عمومی کریکت بورد افغانستان در سخنان خود به پالن آینده برای جام
بین املللی مسابقات یک روزه که در ماه می سال جاری میالدی در کشورهای
انگلستان و ویلز به راه انداخته میشود ،اشاره کرده افزود اداره کریکت برای این
مسابقات آمادگی های کامل دارد و امید دارد که تیم ملی در این مسابقات نیز
خوب و فوق العاده بدرخشند و پیروزی های زیاد را به کشور خود ثبت منایند.
در جریان برنامه به اشرتاک کننده گان نشست در عرصه کریکت پرزنتیشن دست
آوردها و فرصتها نیز آرایه شد که در آن به ابعاد مختلف دست آوردها و فرصتها
اشاره شد و همه پیرشفتها را به اشرتاک کنندگان این برنامه رشیک ساختند.
در اخیر این برنامه به دو بازیکن برتر افغانستان هر کدام حرضت الله جاجی و
عثامن غنی که در مسابقات بیست آوره مقابل آيرلند به نام افغانستان ریکاردهای
بیشرتین رشاکت و بیشرتین دوشهای انفرادی ثبت کرده و خوب درخشیده بودند،
از سوی عزیزالله فضلی رییس عمومی کریکت بورد وعبدالحمید طهامسی وزیر
ترانسپورت و عضو بورد کریکت تندیس ها بدست آوردند.
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په ټېسټ کرکټ کې د لوړ
ايوريج ريکارډ:

دﮐـــــــــﺮﮐ
ﭘﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﯥ ﻧﻪ

ﻣﺎﺗﯧﺪوﻧﮑﻲ رﯾﮑﺎرډوﻧﻪ

د کرکټ په تاریخ کې وخت پر وخت ځينې
داسې ریکارډونه جوړ شوي چې که سړی
ووايي ماتول يې ګران نه بلکې ناممکن دي
نو خربه به يې سمه وي ،ځکه له کلونو کلونو
راهیسې د دې ریکارډونو د ماتولو لپاره د
کرکټ لوبو ته داسې څوک نه دي راغيل چې
د دغه ریکارډونو د ماتولو هيله ترې ويش ،خو
ډېری داسې ريکارډونه هم شته چې که څه

هم کلونه کلونه پرې تېر شوي ،خو نورو لوبغاړو
مات کړي دي .په دغه لیکنه کې د ځينو
هغو ريکارډونو په اړه دررسه معلومات رشيکوو
چې د کرکټ په نړۍ کې ورته د نه ماتېدونکو
ريکارډونو په سرتګه کتل کېږي ،ځکه ډېرې
هيلې نشته چې څوک به يې په اسانۍ مات
کړي.

د اسټراليا د ټېسټ لوبو
توپوهونکی رس ډونلډ برېډمېن
د خپل وخت يو نامتو لوبغاړی
و .د هغه د نړیوالو ټېسټ لوبو
د توپوهنې ايوريج ۹۹.۹۴
دی چې دا د ټېسټ کرکټ په
تاريخ کې د توپوهنې تر ټولو
لوړ ايوريج یا اوسط دی چې
د يو نه ماتېدونکي ريکارډ په
سرتګه ورته کتل کېږي.
برېډمېن له ۱۹۲۸م کال تر
۱۹۴۸م کال پورې د اسټراليا
لپاره لوبېدلی و .نوموړي ۵۲
ټېسټ لوبې کړې وې او ۸۰
ځله لوبغايل ته د توپوهنې
لپاره کوز شوی و .هغه ۶۹۹۶

منډې کړي او همدا راز تر ټولو
زياتې منډې يې بيا  ۳۳۴دي.
 ۲۹سليزې یې وهلې او ۱۳
پنځوسيزې ،خو که د لوړ اوسط
خربه ويش نو تر برېډمېن
وروسته د اسټرالیا دوه نور
لوبغاړي ايډم چارلس ووګز
او سټیو سمیت دي چې يو
يې  ۶۱.۸۷او بل يې ۶۱.۳۷
ايوريج لري ،همدا المل دی
چې خلک فکر کوي د رس
ډونلډ برېډمېن د لوړ ايوريج
دغه ريکارډ نه ماتېدونکی دی.

په يوه ټېسټ لوبه کې
تر ټولو زياتې ويکټې
جیم لیکر د انګلستان لوبډلې
يو تکړه توپ اچوونکی و چې د
ټېسټ په يوه نړيواله سيالۍ
کې يې تر ټولو زياتې ويکټې
ترالسه کړې دي .نوموړي ۱۹
ويکټې ترالسه کړې وې چې
 ۹ويکټې يې په لومړۍ پاڼۍ
او  ۱۰ويکټې يې بيا په دویمه
پاڼۍ کې اخيستې وې.
دغه لوبه انګلستان لوبډلې د
اسټراليا پر وړاندې د ۱۹۵۶م
کال د جوالی په ۲۶مه په
مانچسټر کې تررسه کړې وه
چې انګلستان په لومړۍ پاڼۍ
کې  ۴۵۹منډې کړې وې ،خو
اسټرالیا بيا په لومړۍ پاڼۍ
کې  ۸۴او په دویمه پاڼۍ

کې  ۲۰۵منډې وکړې چې
انګلستان په يوه پاڼۍ او ۱۷۰
منډو بريا ترالسه کړه.
جيم ليکر په دغه لوبه کې
ټول  ۶۸اورونه کړي و او ۹۰
منډې يې ورکړې وې او ۱۹
ويکټې يې پکې ترالسه کړې
وې .همدا راز په يوه پاڼۍ کې
هم تر ټولو زیاتې منډې د هغه
په نوم دي چې په همدغه لوبه
کې یې په يوه پاڼۍ کې ۱۰
لوبغاړي سوځويل و ،خو په
۱۹۹۹م کال کې د پاکستان
او هند ترمنځ په یوه پاڼۍ کې
د هند انيل کمبلی هم ۱۰
ويکټې ترالسه کړې وې چې
 ۷۴منډې يې ورکړې وې.
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د کرکټ نړیوالې شورا درې ټورمننټونو

کې د لوبډملرش په توګه اتلويل خپلول:
د هندۍ لوبډلې پخوانی
لوبډملرش ،چټک توپوهونکی
او ويکټ ساتونکی مهيندرا
سنګ دهوين یوازينی لوبغاړی
دی چې کله نوموړی د هندۍ
لوبډلې لوبډملرش و نو په خپله
لوبډملرشۍ کې يې د ايي
يس يس یا د کرکټ نړیوالې
شورا  ۳ټورمننټونو کې اتلويل
خپله کړه.
په ۲۰۰۷م کال کې
هندۍ لوبډلې د دهوين په
لوبډملرشۍ کې نړیوال شل
اوریز جام کې بريا ترالسه
کړه ،په ۲۰۱۱م کال کې د
نوموړي په لوبډملرشۍ کې

هندۍ لوبډلې په نړيوال يو
ورځني جام کې اتلويل خپله
کړه او همدا راز په ۲۰۱۳م
کال کې بيا هند د دهوين په
لوبډملرشۍ کې چیمپئني
ټرايف هم په خپل نوم کړه.
د افغانستان مخکښ الراونډر
محمد نبي بيا هغه لوبغاړی
دی چې د افغانستان ميل
لوبډلې د درې واړه فارمېټونو
په هغه لوبو کې لوبېدلی چې
افغانستان پکې په لومړي ځل
بريا خپله کړې ده .همدا راز د
بنګله دېش شکېب الحسن هم
بيا د خپلې لوبډلې په لومړيو
برياوو کې لوبېدلی دی.

په يوه پنځوس اوريزه نړيواله
لوبه کې زياتې ويکټې اخيستل:
د رسيالنکا ميل لوبډلې
فاسټ ميډيم توپ اچوونکی
چمينداواس هغه يوازينی
لوبغاړی دی چې د نړیوالو يو
ورځنيو لوبه په یوه لوبه کې يې
تر ټولو زياتې یعنې  ۸ويکټې
اخيستي دي .نوموړي  ۸اورونه
تررسه کړي و چې  ۱۹منډې
يې ورکړې وې .دغه لوبه د
رسيالنکا او زمبابوې لوبډلو
ترمنځ په  ۸دسمرب ۲۰۰۱م
کال کې په کولومبو کې تررسه
شوه ،چې چمينداواس پکې
دغه کارنامه تررسه کړه.
همدا راز په نړيوالو پنځوس
اوريزو لوبو کې د افغانستان
مخکښ ورو توپ اچونکی

راشد خان هم ځای لري چې
تر چمينداواس ،شاهد اپريدي
او ګلني ميګرات وروسته يې
په يوه لوبه کې  ۷لوبغاړي
سوځويل دي .نوموړي دغه
کارنامه د جون په ۹مه ،کال
۲۰۱۷م کې د ویسټ انډيز
په وړاندې تررسه کړې ده چې
په  ۸.۴اورونو کې يې د ۱۸
منډو په ورکولو رسه  ۷لوبغاړي
وسوځول .دغه لوبه افغانستان
په  ۶۳منډو ګټلې او راشد
خان د لوبې غوره لوبغاړی
نومول شوی و.

په يوه نړیواله پنځوس اوریزه
لوبه کې د زياتو منډو ريکارډ:
د نړيوالو يو ورځنيو لوبو په يوه
لوبه کې د يو توپوهونکي له
خوا د تر ټولو زياتو منډو ريکارډ
هم د هند د روهيت رشما په
برخه دی .نوموړي د نومرب په
۱۳مه ،کال ۲۰۱۴م کې د
رسيالنکا پر وړاندې په کلکته
کې چټکه توپوهنه وکړه او د
 ۲۶۴منډو په جوړولو رسه يې
نړيوال ريکارډ جوړ کړ .نوموړي
په خپله دغه توپوهنه کې ۱۷۳
توپونه ولوبول او همدا راز ۹
شپږيزې او  ۳۳څلوريزې يې
هم پکې ووهلې.
همدا راز روهیت رشما یوازینی
لوبغاړی دی چې درې ځل يې

غربګې سليزې يا تر دوه سوه
زياتې منډې کړي دي.
د نيوزيلېنډ مارټن ګوپټیل بيا
هغه توپوهونکی دی چې تر
روهیت رشما وروسته يې ۲۳۷
ناسوځېدلې منډې کړي دي.
هغه دا منډې د ویسټ انډيز
پر وړاندې په ۲۰۱۵م کال کې
کړي دي.

ټېسټ لوبو کې په لوړ
توپري بريا ترالسه کول:
په ټېسټ لوبه کې په لوړ توپیر
د بریا ترالسه کولو ريکارډ بيا
د انګلستان لوبډلې په برخه
رسېدلی دی .په ۱۹۲۸م
کال کې انګلستان لوبډلې د
اسټرالیا لوبډلې ته په ټېسټ
لوبه کې د  ۶۷۵منډو په توپیر
ماته ورکړه او دا ريکارډ يې په
خپل نوم کړ.
بيا په  ۱۹۳۴کال کې اسټرالیا
د انګلستان لوبډلې ته د ۵۶۲
منډو په توپیر ماته ورکړه ،خو
د انګلستان ياد ريکارډ يې
مات نه کړای شو .په نړيوالو
ټېسټ لوبو کې د دغه ريکارډ
شا و خوا  ۹۱کاله تېر شول
چې تراوسه پورې د انګلستان

لوبډلې رسه دی او بله کومه
لوبډله نه ده توانېدلې چې د
انګلستان دغه ريکارډ مات او
نوی ريکارډ جوړ کړي.
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ايي پي ايل( )IPLکې د جاس بټلر پر سوځېدو نيوکې
د هند سوداګریز شل اوريز لیګ (ایي پي ايل)
کې څلورمه لوبه چې د کنګز الیون پنجاب
او راجستان رايلز ترمنځ د مارچ په ۲۵مه په
جېپور کې تررسه شوه ،یوه خوندوره او جالبه
لوبه وه .خوندوره خو په دې وه چې کرس ګېل
پکې ښه توپوهنه وکړه او جالبه په دې وه چې
د کنګز الېون پنجاب توپ اچوونکي آشوېن له
توپ کولو مخکې له کريز بهر شوی جاس بټلر
اوټ کړ چې د بټلر په دغه ډول سوځېدو باندې
ډېرې نيوکې وشوې.
د کرس ګېل د خوندورې توپوهنې له امله کنګز
الېون پنجاب لوبډله وتوانېده چې راجستان
رايلز ته د  ۱۸۵منډو هدف وټاکي ،کرس ګېل
 ۷۹منډې او رسفراز خان  ۴۶ناسوځېدلې
منډې وکړې.
په ځواب کې د راجستان رايلز اوپرن توپوهونکي
جاس بټلر هم ډېره ښه لوبه پیل کړه چې په
 ۴۳توپونو يې  ۶۹منډې کړې وې چې په ۱۳م
اوور کې کله چې سنجو سمسون توپوهنې ته
والړ و او بټلر د بالر طرف ويکټ ته راغی نو
اشوېن د توپ لپاره رامنډه کړه ،خو دا چې توپ
توپوهونکي ته وغورځوي ،نو تر توپ غورځولو د
مخه بټلر له کریز څخه بهر شوی و ،نو اشوېن
توپ ونکړ او له الس تاوولو رسه سم يې په توپ
باندې ويکټه ووهله ،چې د بټلر د اوټ غوښتنه
يې وکړه .کله چې خربه دريم لوبڅار ته الړه نو
هغه اوټ ورکړ چې په دې کار رسه بټلر غوسه
هم ښکاره کړه.
دغه لوبه چې د راجستان رايلز د بریا چانس
پکې ډېر و ،د بټلر له سوځېدو وروسته د
راجستان رایلز د سوځېدو چانس لږ شو ،خو
راجستان تکړه توپوهونکي درلودل او هغوی
کوالی شول ،چې راجستان بريا ته ورسوي ،خو
کله چې په اتلسم اوور کې مجیب الرحمن توپ
اچوونې ته راغی ،نو نوموړي په خپل دغه اوور
کې د بېن سټوکس او راهول ټريپايت ويکټې
واخيستې او د پنجاب د بريا چانسونه يې زيات

کړل .په دغه لوبه کې کنګز الیون پنجاب په
 ۱۴منډو بریا ترالسه کړه او کرس ګېل د لوبې
غوره لوبغاړی ونومول شو.
په لوبه کې چې جاس بټلر په کوم ډول
وسوځېده ،دې ډول سوځېدو ته (منکاد) اوټ
وايي چې د ايي پي ايل په تاریخ کې په لومړي
ځل اشوېن بټلر دغه ډول وسوځاوه .که يوې
خواته دا کار قانوين و ،خو بلخوا په دې کار
د کرکټ پوهانو ،لوبغاړو او مينه والو سختې
نيوکې هم وکړې ،ځينو خو ان دا هم وويل چې
که یو څوک په ځان باور ونه لري نو بیا دا ډول
کارونه تررسه کوي.
ایي يس يس په خپله ټویټرپاڼه د دغه اوټ په
اړه له خلکو پوښتنه هم وکړه چې اشوېن دا کار
سم وکړ او که نه؟ چې تر  ۳۱زرو زياتو کسانو
پکې رايه ورکړه .د  ۷۲سلنه خلکو خربه دا وه
چې اشوېن دا کار ښه نه دی کړی ،خو ۲۸
سلنه کسانو بیا دا کار سم وګڼه.
د اسټرالیا پخواين لوبغاړي ،د پنځوس اوریزو
لوبو لوبډملرش او د کرکټ کمنټېټر شین وارن
وويل چې اشوېن مایوسه کړ او دا کار به د
ايي پي ايل روح ته تاوان واړوي .هغه همدا راز
وویل ،چې دا کار د ايي پي ايل لپاره ښه نه
دی.
خو د نيوزېلېنډ لوبډلې پخواين لوبغاړي سکاټ
سټایرس بيا په دريم لوبڅار يا د ټلويزيون
لوبڅار باندې نيوکه وکړه او ویې ويل چې دا
تېروتنه د اشوېن او بټلر نه ده ،بلکې د ټلويزيون
لوبڅار ناسمه پرېکړه وکړه.
د انګلستان لوبغاړي ايون مورګن وویل چې
هیڅ يې يقین نه راځي چې دا څه ويني .هغه
وويل چې د راروانو ځوانو لوبغاړو لپاره دا يوه
ډېره بده بېلګه ده .هغه وايي چې اشوېن راروان
ځوان لوبغاړي ډېر مايوسه کړل.
د اسټرالیا پخوانی توپوهونکی ډين جونز وايي
چې اشوېن ته بد رد مه وايي ،ځکه دغه کار د
کرکټ په قانون کې اجازه لري .هغه وايي که دا

کار هر څومره د کرکټ لوبې ته تاوان رسوي،
خو دا قانون چې چا جوړ کړی ،باید هغوی
تورن يش.
همدا راز اشوېن په خپله هم له خپل دغه کار
څخه مالتړ کړی او وييل يې دي چې د کرکټ
قانون کې دا ډول سوځېدل شته ،نو ده ځکه
د توپ کولو پر ځای بټلر اوټ کړ .قانوين خربه
دا ده چې تر څو بالر توپ نه وي غورځولی ،تر
هغې لوبغاړی حق نه لري چې له کرښې ووځي.
(منکاد) اوټ ورته ولې وايي؟

دا کار په ايي پي ايل کې لومړی ځل وشو ،خو
په نړیوال کرکټ کې ډېر پخوا ځينې لوبغاړي
په دغه ډول سوځول شوي دي.
دې ډول سوځېدو ته (منکاد) ځکه وايي چې
د هند لوبډلې پخواين لوبغاړي وينو منکاد په
لومړي ځل په ۱۹۴۷م کال کې د اسټراليا رسه
په ټېسټ لوبه کې بل براون دغه ډول سوځولی
و ،چې له هغه وروسته بیا دې ته د (منکاد اوټ)
نوم ورکړل شو.
د ټېسټ کرکټ په تاريخ کې څلور توپوهونکي

دغه ډول سوځول شوي دي چې بل براون د
وینو منکاد له لوري ،این ریدپات د چاريل
ګریفت له لوري ،ديرک رینډل د ايوين چاټفيلډ
له لوري او سکندر بخت د الن هرسټ له لوري
سوځول شوي دي.
په نړيوالو يو ورځنيو لوبو کې دا ډول څلور
لوبغاړي سوځېديل دي چې په دوی کې یو
جاس بټلر هم دی ،د نوموړي دا دوهم ځل
دی چې دغه ډول وسوځېده .له بټلر پرته براین
لوکرست ،ګرانټ فالور او پیټر کرسټین هغه

لوبغاړي دي چې په دغه ډول اوټ شوي دي.
همدا راز په نړیوالو شل اوریزو لوبو کې هم یوه
پېښه همداسې شوې ده ،دا د  ۲۰۱۶کال د
اسیا کپ غوراوي لوبه وه چې د هانګ کانګ او
عامن ترمنځ تررسه شوه چې د عامر کلیم پکې
مارک چپمېن همدا ډول وسوځاوه.
دا  ۹لوبغاړي په نړيوالو لوبو کې منکاد اوټ
شوي دي او همدا راز په ايي پي ايل کې په
لومړي ځل جاس بټلر د اشوېن لخوا وسوځېده
چې ډېری خلکو پر اشوېن سختې نيوکې وکړې.

39 Afghan Cricket

Afghan Cricket 38

41 Afghan Cricket

Afghan Cricket 40

میوند مجاهد د سپین غر زون د کرکټ
مسوول وټاکل شو

د افغانستان کرکټ بورډ عمومي مرش
ښاغيل عزیزالله فضيل دکب ۱۸مه ننګرهار
والیت ته د خپل سفر په ترڅ کې میوند
مجاهد د دغه زون د پخواين مسوول روح
الله تره خېل پرځای په دنده وګوماره چې د
دې کار یوازېنۍ موخه یې د زونونو په کچه
د اصالحاتو رامنځته کول یاد کړل.
ښاغيل فضيل وویل ،زموږ د ورته سفرونو
اسايس او یوازېنۍ موخه د پنځو زونونو په
کچه د اصالحاتو رامنځته کول دي .نن دا
دی د روح الله تره خېل چې د سپین غر
زون لپاره یې ډېرې هلې ځلې کړې وې او
د کرکټ پرمختګ لپاره یې کوښښ کاوه ،پر
ځای یې د ال ډېرو اصالحاتو رامنځته کولو
لپاره د لغامن والیت مسوول میوند مجاهد
د دغه زون لپاره د عمومي مسوول په توګه
ټاکل کېږي چې هغه له دې وړاندې د
خپل والیت لپاره هم ډېر خدمتونه کړي او
د مرشقي زون ټولو اوسېدونکو ته په دې اړه
مبارکي وایم.
ښاغيل فضيل زیاته کړه ،له مجاهد هیله
لرو چې د ختیځ زون کرکټ پياوړی او ډېره

پاملرنه ورته وکړي ،ځکه د ختیځ زون هغه
زون دی چې د ميل ،الف او نوولس کلنو
لوبډلو له  ۷۰-۷۵سلنه لوبغاړي له دغه
زون راغيل دي.
د نوموړي په وینا ،دغه راز په یاد زون کې
د شته لوبغالو د بیارغونې او نویو لوبغالو د
رغونې لپاره کار روان دی چې ډېر ژر به یې
ودانیزې چارې پیل يش ،ځکه له دغه زون
څخه به نور استعدادونه هم رابرسېره کوو.
باید وویل يش چې میوند مجاهد له ۲۰۱۲
کال راهیسې د کرکټ بورډ له ادارې رسه
د لغامن والیت د مسوول په توګه او نورو
اړونده برخو کې دنده تررسه کړې چې دکب
۱۸مه د سپین غر زون د پخواين مسوول
روح الله تره خېل پرځای د کرکټ بورډ د
عمومي مرش له لوري د دغه زون د مسوول
په توګه معريف شو.
د یادولو ده چې په دغه سفر کې د میوند
مجاهد رسبېره هدایت الله حسین زاد هم
د یاد زون د اداري او مايل مرستیال په توګه
په دنده وګومارل شو.

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
غواړوبیا د راتلونکي اسیا جام لپاره پیاوړې
بیا توپ اچولو یې راته وویل نو کله مې چې
خپل ورور ته توپ واچاوه او توپ مې پرې میس
لوبډله ولرو
کړ نو روزنکي یې راته وویل چی باید اکاډمۍ
رییس احمدزی
کې وررسه ګډون وکړي.
دېکمکرکټ
پوښتنه :دد لومړي
چېرته ښاغيل احمدزي زیاته کړه(( :که ولیدل کې ډېر ښه توپ اچوونکي او توپوهونکي
عمره ميل
لپارهکلنو
ځل ۱۹
افغانستان له
پیل کړ؟لوبډلې تېره میاشت ( د مارچ ۵مه ) د يش په نړۍ کې د نولس کلنو ځوانانو په شته ،نولس کلن ځوانان چې فرسټ کالس
چمن ته
حضوري
هندوستانکې
ځواب :په کابل
څېرمه لېول کې داسې لوبډله نشته چې په پرله لوبې وکړي نو د دوی په فټنس ،د لوبې
یوې څلور
ایالت کې د
په دکېراله
ټولېکړه.
خپلېپیل
کرکټ لوبه
اړخیزې کې
کرکټ اکاډمۍ
لوبې پسې توګه یې نړيوال جامونه ګټيل وي ،دا تخنیکي او ذهني پیاوړتیا باندې به زیات
مېپرمهال
لوبلړۍ
وبايللې.لوبې تا چا ډېر هڅولی یې؟
پوښتنه :کرکټ
په دې معنا ده چې خلک په دې لېول د اثر وکړي .دوی به په میدانونو ( لوبغالو)
عاملدزیب.
مرشدېورور مې
هندوستان الف او ب جامونو د ګټلو هڅه نه کوي بلکې کوشش کې څلور یا درې ورځې فیلډينګ وکړي،
لوبلړۍ کې
ځواب :په
داسې دا وي چې څنګه ښه لوبغاړي پيدا او ميل هر توپ اچونکی به شل ـ شل اورونه وکړي
نولس کلنې
دېرسبېره د
لوبډلو
افریقاکړې،
سویيلنه وی
کرکټ لوبه
پوښتنه :که
او توپوهونکي به دوه ورځې درې ورځې
لوبډلې ته یې ورکړو)).
چېهم
لوبډلې
درلود.مخه کړې وای؟
ګډون ورته
تاسو به
بل څه به و
لوبهبه د احمدزي په خربه(( :موږ په مخکينۍ توپوهنه وکړي ،نو دلته به ولیدل يش چې
وای اولومړۍ
کړیخپله
افغانستان
ډېرهم
ځواب :ماکهبهڅه
ترڅنګ
تحصیل
توپريد لوبډله کې د مجیب الرحمن په څېر یو کوم لوبغاړي کوالی يش د افغانستان ښه
ځکهپهماسرت
لوبډلې ته
مې د د
لومړۍ
هندوستانهمب کولی؛
تکواندو لوبه
کوله .تر هرې لوبې وروسته په افغان بالر(توپ اچونکی) پيدا کړ چې داسې استازويل وکړي ))
وبایلله ،خو
تکواندو لوبه
اچولی استعدادونه په دنیا کې ډېر کم وي ،د د ریس خان احمدزي په ټکو ،کرکټ بورډ
ته ليدل
بدلون
مثبت
ښکاره
کې
لوبغاړو
پوښتنه :لومړی توپ دې کوم لوبغاړي
مجیب له برکته مو اسیا جام وګاټه او نړیوال غواړي د راتلونکې اسيا جام لپاره چې په
کېده.
دی؟
د افغانستان غوراوي کميټې د پالیسۍ جام کې نیمه پایلوبې ته الړو .افغانستان اګست میاشت کې تررسه کېږي او نړيوال
ځواب :چی کله زه د لومړي ځل لپاره اکاډمۍ
پر اساس هغه لوبغاړي چې د نولس کلنو بې حده زیات ځوان استعدادونه لري ،زموږ جام چې د  ۲۰۲۰زیږدیز کال په جنورۍ
ته الړم نو هغه وخت کې عبدالله مزاري ډېر
ځوانانو په نړيوال جام کې ولوبېدل ،د بيا د لوبغاړو د لټون سلسله لږه اوږده وي ،نو کې به ويش ،غوره لوبډله ولري .او تر فرسټ
فوم کې و ،هغه ته مې لومړی توپ تررسه کړ ،او
ځکه ال هم ګڼ لوبغاړي په ازمایښتي مرحله کالس سيالیو وروسته به بیا هم په نښه
ځيل لپاره د لوبډلې برخه کېدای نيش.
لوبغاړي
بنګله دیش
پالیيس هم
په نړیوالهدغهکچه مې
شویو استعدادونو ته بیالبېل روزنیز کمپونه
افغانستان کرکټ کې قرار لري)).
ښييد چې
کړې ده.
اچوونه
محمد الله
کادرونو ته د چانس د نولس کلنو ځوانانو روزونکی احمدزی جوړ يش او دا لړۍ به تر هغې دوام لري
ځوان
توپنویو او
بورډتهاداره
افغان
کېده.دې څوک د وايي چې کرکټ بورډ په لومړي ځل د چې غوره لوبډلو یې انتخاب يش.
لوبغاړوژمنه
ورکولو لپاره
پوښتنه :اوپهموقع
لوبغاړی
دی؟ ميل لوبډلې روزونکی رییس افغانستان په فرسټ کالس سيالیو کې ښاغيل احمدزي په ډاډ رسه وویل چې په
نوولس کلنې
خوښې د
خوښد دي،
خان مې
ځواب :ټول
نبي نولس کلنو ځوانانو ته د یوې لوبډلې په راتلونکي اسيا جام او نړيوال جام کې به یو
محمدسفر
لوبډلېخود دوروستي
احمدزي
په تړاو په خپلو خربو کې وویل چې دغه توګه برخه ورکړه چې دا به د لوبډلې په هر ځل بیا افغانستان نولس کلن ځوانان ښې
السته راوړنې ولري.
سيالۍ هم لوبغاړو ته ازموينه وه او موخه يې اړخیزه جوړښت کې مهم رول ولوبوي.
احمدزی زیاتوي(( :زموږ د زونونو په لوبډلو
دا وه چې غوره استعدادونه په نښه کړي.
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رییس

عمومی
کریکت سن
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رهربی کریکت بورد افغانستان
و منایندگان وزارت اقتصاد طی
مراسم خاص در والیت کندهار،
سنگ تهداب یک باب مهامنه
خانه کریکت را گذاشتند که
این مهامن خانه به ارزش حدود
 ۲۴ملیون افغانی از کمک مالی
سفارت هندوستان مقیم کابل
اعامر میشود.
محرتم عزیزالله فضلی رییس
عمومی کریکت بورد افغانستان
در این نشست گفت ،جای
افتخار است که امروز طی
مراسم خاص سنگ تهداب یک
باب مهامن خانه برای بازیکنان
کریکت را گذاشتند که این

گ یک با

ب مهما
ن خانه کری

مهامن خانه مجهز همه وسایل
رضوری دارا میباشد که برای
اداره کریکت بورد افغانستان نیز
یک دست آورد بزرگ میباشد.
به گفته جناب فضلی :از سفارت
هندوستان مقیم کابل تشکری
خاص میکنیم که همه مصارف
اعامر این مهامن خانه را به
عهده گرفته ،برعالوه آن از وزارت
اقتصاد نیز تشکری میکنیم
که در این راستا با ما همکاری
زیاد منوده و مسوولیت اعامر و
نظارت از کارهای مهامنخانه را
به عهده دارد.
جناب عزیزالله فضلی افزود :به

کت را

در کنده
ار گذاشت

امید روزیکه نه تنها بازیکنان
ملی در این مهامن خانه مبانند،
بلکی بازیکنان خارجی نیز یک
روز بخاطر مسابقات با بازیکنان
افغانستان به این والیت بیایند
و در والیت کندهار مسابقات
منایند ،از خاطریکه کندهار از
نگاه تسهیالت و هوا یک والیت
مناسب میباشد.
حاجی آغا اللی دستگیری
معاون والی کندهار و مشاور
رییس جمهور کشور نیز صحبت
کرده از اداره کریکت بورد
تشکری کرد که قبل از این جام

جهانی را نیز به این والیت آورده
بود و همچنان از خاطر دست
آوردهای اخیر به رهربی کریکت
بورد مبارک باد گفت که به گفته
وی ،با اعامر این مهامن خانه
کریکت برای بازیکنان ملی
تسهیالت زیاد فراهم خواهند
شد.
موصوف همچنان گفت :کریکت
بورد کشور بیرق افغانستان را در
رستارس جهان به اهتزاز درآورده

است ،وی همچنان از سفارت
هندوستان و وزارت اقتصاد نیز
تشکری منود که در این راستا با
کریکت بورد افغانستان کمک و
همکاری کرده است.
وی افزود ،بعد از آوردن جام
جهانی کریکت به والیت
کندهار ،حاال جوانان زیاد به
بازی کریکت رو آورده اند و نتایج
مثبت گذاشته است.
ضمن آن گل احمد آرین رییس

اقتصاد کندهار نیز در اظهارات
خویش به مسوولین کریکت
بورد و همه هموطنان مبارک باد
گفت و به گفته وی ،جای افتخار
است که وزارت اقتصاد در
این راستا با اداره کریکت بورد
همکار است و اطمینان میدهد
تا از همه امور بطور خوب نظارت
منوده و کارهای آن با کیفیت
خوب انجام خواهد شد.
قابل یادآوری است که این
مهامنه خانه به مرصف حدود
 ۲۴ملیون افغانی در مدت
 ۱۶ماه تکمیل خواهد شد که
در مجموع  ۲۰اطاق در آن
در نظر گرفته شده که برعالوه
اطاقهای بودباش ،صالون منظم
کنفرانس نیز خواهد داشت و
برای بازیکنان از سهولتهای زیاد
برخوردار خواهد بود.
ضمن آن مرکز ژورنالیستان آزاد
کندهار ،جناب عزیزالله فضلی
رییس عمومی کریکت بورد را
به سپاسنامه تقدیر منود که
به گفته اعضای این مرکز اداره
کریکت بورد افغانستان در این
اواخر فعالیتها و دست آوردهای
زیادی داشته اند و به همین
منوال به رییس عمومی کریکت
بورد افغانستان تقدیرنامه اهدا
مینامیند.
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له مېچ ریفري زراب شاه زهیر سره مرکه
زراب شاه صاحب لومړی درته هرکلی وایم او بیا تاسو او همیم تلوار صاحب ته د
کرکټ نړیوالې شورا په پنل کې د میچ ریفري د غړیتوب مبارکي وایم.
ځواب :مننه ،خوښ او سوکاله اوسی.
پوښتنه :که لومړی د افغانستان کرکټ بورډ مجلې لوستونکو ته ځان وروپېژنئ.
ځواب :نوم مې زراب شاه او تخلص مې زهیر دی ،په افغانستان کې د کرکټ له پیل تر
دې دمه په دغه اداره کې پاتې شوی یم ،د لوبغاړي رسبېره په لومړي ټورمننټ کې مسول
هم وم او د کرکټ بورډ ادارې په نورو برخو کې مې هم دندې تررسه کړې ،د بېلګې په ډول
د غوراوي کمېټې د مرش ،د لوبڅارانو د مرش ،د رسنیو د مسول ،د تخنیکي سالکار او دغه
راز نورو برخو کې مې مسوولیتونه تررسه کړي دي.
پوښتنه :په ډېر کم وخت کې مو وکړای شول چې د کرکټ نړیوالې شورا څخه د میچ ریفري
پنل غړیتوب ترالسه کړئ ،ایا د نورو هېوادونو ریفریان هم دومره ژر یاد مقام ته رسېديل
او که نه؟
ځواب :دغه مزل ډېر وخت اخيل ،نه یوازې موږ ،بلکې زموږ ټول ميل لوبغاړو همدا راز د
کرکټ ادارې په خپل زیار او کوښښ رسه د کلونو اوږد مزل لنډ کړی چې زموږ لپاره د ویاړ
ځای دی .دغه راز باید ووایم په  ۲۰۱۶کال کې د کرکټ بورډ ادارې په مرسته د کرکټ
نړیوالې شورا له خوا په هند کې یو ورکشاپ په الر اچول شوی و چې زموږ استاد نړیوال
میچ ریفري ګرایم البوری و ،په دغه ورکشاپ کې د افغانستان څلور لوبڅاران او پنځه میچ
ریفریانو هم ونډه اخیستې وه ،بیا په ۲۰۱۸کال کې د ټولو میچ ریفریانو او لوبڅارانو مرش
پیټر مینول موږ رسه د سکایپ له الري  ۴۵دقیقې اوږده مرکه وکړه کومې الرښوونې ېې
چې موږ ته وکړې هغه مو عميل کولې او باالخره په  ۲۰۱۹کال کې مو د کرکټ نړیوالې
شورا څخه د پنځو مېچ ریفريانو څخه ما او همیم تلوار د مېچ ریفریانو غړیتوب واخیست.
پوښتنه :موده وړاندې په اماراتو کې د افغانستان غوره لیګ یا  APLشل اوریزې سیالۍ
تررسه شوې ،له یاد لیګ څخه مو څومره تجربه ترالسه کړه؟
ځواب :له دې لیګ مو ډېر څه زده کړل او ډېره زیاته ګټه مو ترې ترالسه کړه ،په دغه لیګ
کې نړیوال تجربه کاره مېچ ریفري ډیوډ جوګس و یعنې نوموړي چې کومې کړنې کولې،
هغه به موږ څارلې او عميل کولې به مو ،د شکرځای دی چې اوس د کرکټ د نړیوالې شورا
په درجه بندۍ کې ګرایم البوری او ډیوډ جوګس رسه موږ دواړه هم په یو لېول کې قرار لرو.
پوښتنه :د راتلونکو نړیولو سیالیو لپاره د کرکټ نړیوالې شورا یا  ICCله لوري تاسې ته
کومه بلنه درکړل شوې؟
ځواب :د  ICCله لوري موږ ته تر اوسه یوازې دومره ویل شوي چې تاسې د جامو اندازه
( )Kit sizeراولېږئ ځکه چې تاسو به د راتلونکو نولس کلنو لوبغاړو او د ښځینه نړیوالو
سیالیو کې برخه اخلئ نو دا څرګنده نه ده چې کله او څه وخت به دا سیالۍ تررسه کېږي.
پوښتنه :که دا هم ووایاست چې د لوبڅار اومېچ ریفري ترمنځ څه توپیر دی ،که لږه رڼا
پرې واچوې؟
ځواب :ډېره ښه پوښتنه ،لوبڅار د لوبغايل د ننه د کرکټ د قوانینو مطابق پرېکړې کوي

او مېچ ریفري د مېچ عمومي مرش وي ،هغه بیا د لوبغاړو او لوبڅارانو نیمګړتیاوې په ګوته
کوي ،څو په راتلونکي کې خپلې نیمګړتیاوې تکرار نه کړي ،ځکه چې د راپور په اساس
د دوې په درجه بندۍ کې لوړوالی اوټیټوالی راځي اوهمدا شان میچ ریفري د مجازاتو
او مکافاتو حق لري ،که چېرې یو لوبغاړی د کرکټ د قوانینو څخه رسغړونه وکړي ،هغه
جریمه کیږي او د ټولو په همغږۍ رسه د لوبې غوره لوبغاړي او د سېریز غوره لوبغاړي په
ټاکنه کې نظرونه وررسه رشیک کېږي او دغه حق هم ورته ورکړل شوی دی.
پوښتنه :رسبېره پر دې د کرکټ په ډګر کې د میچ ریفري دنده څومره اغېزمنه ثابتېدلی
يش؟
ځواب :زیات مسوولیت مېچ ریفري ته راجع دی د لوبې د کېدو یا نه کېدو صالحیت هم
لري نو اوس تاسو فکر وکړئ چې مېچ ریفري څومره اغېز لري.
پوښتنه :په فربوري او مارچ میاشتو کې مو د ایرلنډ رسه درې لوبلړۍ درلودې ،زموږ
لوبڅاران موجود وو ،خو تاسې ترسرتګونه شوئ ،که په اړه یې وضاحت راکړئ؟
ځواب :اړینه پوښتنه مو وکړه که چېري زموږ خپل لیګ وي ،موږ کوالی شو چې د میچ
ریفري په توګه پکې ونډه واخلو او که د  ICCله خوا سېریز راکړل يش ،موږ بیا دا حق
نه لرو چې د میچ ریفري دنده پرمخ یوسو ،دلته بیا دریمګړي میچ ریفري ته اړتیا وي.
پوښتنه :یو کس باید څومره واټنونه ووهي ،څو د میچ ریفري مقام خپل کړي؟
ځواب :معیار داسې دی چې شخص باید د ميل لوبډلې لوبغاړی یا لوبڅار پاتې شوی وي
او د کرکټ په اړه هر اړخیز معلومات ولري ،همدغه ځانګړنې موږ په وجود کې درلودلې
چې په هند کې جوړ شوي ورکشاپ کې مو ګډون وکړ او د میچ ریفري غړيتوب مو
واخیست.
پوښتنه :که دا راته وواياست هغه کوم افغان لوبغاړی دی چې د کرکټ د قوانینو او د
اصولو په ګاڼه ښه سمبال دی؟
ځواب :هر لوبغاړی باید د کرکټ په اصولو برابر وي ،خو دا چې ډېر بیا په قوانینو پوهېږې،
هغه راشد ارمان او نبي عیسی خېل دي ،ځکه هغوی په ډېرو بېالبېلو لوبو کې لوبېديل،
د کرکټ ټول قوانین په ښه توګه پر ځان پيل کوي.
پوښتنه :زهیرصیب تاسې خو د کرکټ رسه ډېر پاتې شوي یاست که په اخر کې د ژوند
یوه خوږه یا جالبه خاطره رارسه رشیکه کړئ؟
ځواب :ژوند ټول د خاطرو مجموعه ده چې پکې په زړه پورې خوږې او ترخې خاطرې
موجودې دي ،بس همدا به بسنه وکړي.
زراب شاه زهیرصیب ډېره مننه چې موږ رسه مرکې ته حارض شوئ او د افغانستان کرکټ
بورډ مجلې لوستونکو رسه مو خپل معلومات رشیک کړل.
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‘It shows we are ready for Test
cricket’ –
Nabi on historic Afghanistan win
Afg v Ire, only Test, reaction
Afghanistan’s star all-rounder Mohammad Nabi has
hailed the efforts of his
team mates as “outstanding” as his side secured
their first-ever Test win over
Ireland.

The result was especially momentous considering
how Afghanistan struggled
in their first Test, when India took all 20 wickets in two
sessions to record an innings
victory. However, Nabi felt

won or were draws. It means
we are a good team in Tests
as well.”
Nabi also thinks that Afghanistan showing they can compete means more opportunities to play Tests against

The result made the Afghans the second quickest
side to record a Test win,
doing so in just their second
game in the longest format.
“It's a very historic day for
whole of Afghanistan,” said
Nabi. “Every format is different. Test cricket has a
different flavour to it. The
way our guys performed
in batting and bowling, the
kind of comebacks that we
did, the way Rahmat Shah
and Ihsanullah batted was
outstanding. Rashid's spell
yesterday, the first time
taking five wickets, it was
a matter of great pride. It
shows we are ready for Test
cricket.”

his side would always come
good at some stage, pointing
to their astonishing record
in the first-class Intercontinental Cup competition. Afghanistan participated in the
competition three times, in
2009-10, 2011-13, and 201517, and lost just a single
game across all three campaigns.
“They are the number-one
ranked Test side and they
are the best in home conditions as well,” he said of India. “That's why we lost the
game in two days. When you
see the Intercontinental Cup
games of Afghanistan we
never lost any games except
in the final against Ireland [in
2013]. All other games we

other teams should be forthcoming.
“When you win then the
teams will tell you to come
and play with them,” he
said. “Nobody plays a weak
team. They might think that
Afghanistan is weak but not
so much that we can't fight
them. We have the world's
best spinners and we are
trying to concentrate on our
batting line-up. If we can
put up a good score on the
board then we are confident
of beating any team in the
world.”
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'What a wonderful moment!' – Plaudits for Afghanistan on historic win

Afghanistan clinched their maiden victory in Test cricket after they came out on top against Ireland by
seven wickets in Dehradun. They have tasted success in just their second appearance in red-ball cricket.
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جنــوري  ۲۰۱9کــال  -شپږم کال ،لومړۍ ګڼه

