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افغان کرکټ

پــړاو  شــپږم  لیــګ  کرکــټ  شــپږیزې  د 

ســیالۍ پــه ډېــر ښــه توګــه تــررسه شــوې او 

هېوادوالــو تــرې ډېــر خونــد واخیســت چــې 

د کرکــټ زرګونــه مینــه وال بــه هــره ورځ د 

ــالن  ــل ات ــل او خپ ــه راتل ــايل ت ــل لوبغ کاب

ــه نــږدې هڅــول. ــه یــې ل ب

دغــه لوبــې د اکټوبــر پــه اوومــه پیــل چــې 

نېټــې  ۱۸مــې  تــر  میاشــتې  همــدې  د 

پــورې یــې دوام ومونــد چــې پــه پایلــه کــې 

یــې د مــس عینــک اتــالن لوبډلــې اتلــويل 

ــه کــړه. خپل

د دغــو ســیالیو پــه لــړ کــې د شــپږو لوبډلــو 

ترمنــځ ۱۹ پــه زړه پــورې لوبــې تــررسه 

شــوې او د هېــواد پــه هــر ګــوټ کــې د 

مــيل ټلویزیــون لــه الرې هېوادوالــو ننــداره 

ــړې. ک

ټولــو  تــر  نیولــې  مرشتابــه  لــه  ادارې  د 

کارکوونکــو پکــې د زړه لــه تلــه خــواري 

وکــړه او دغــو ســیالیو تــه یــې ال ډېره ښــکال 

وروبخښــله، څــو هېــوادوال مــو خوشــحاله 

او لــه دغــو ســیالیو ال ډېــر خونــد واخــيل.

همدارنګــه د روان کال د نومــرب له شــپږمې 

د ډســمرب تــر لومــړۍ نېټــې مــيل اتــالن د 

ــري او  ــې ل ــدې لوب ــر وړان ــز پ ــټ انډی ویس

ــورې  ــه زړه پ ــرې پ ــم ډې ــه ه ــې ب ــه لوب دغ

وي او ټــول هېــوادوال بــه یــې پــه ژونــدۍ 

بڼــه ننــداره کــړي. 

ــوي  ــه ک ــره هڅ ــل يش، اداره ډې ــد ووی بای

چــې لــه بشــپړ غړیتــوب لرونکــو هېوادونــو 

ــدې  ــه هم ــو ل ــړي، څ ــو ک ــې چمت رسه لوب

الرې مــو لوبډلــه ال پیــاوړې او پــه پایلــه 

کــې یــې ســرو هېوادونــو تــه ماتــې ورکــړو.

درنښت 

اداره
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#شــپږیزه_لیـګ          #د_اتالنــو_لیــګ

د شپږيزې کرکټ ليګ د پرانېستې مراسم

د شـپږيزې کرکـټ لیـګ د شـپږم پـړاو د پرانيسـتې مراسـم د اکتوبر په ۷مه نېټه ماښـام په شـاندار ډول پـه کابل کرکټ 

لوبغـايل کـې تـررسه شـول. پـه دغـو مراسـمو کـې د افغانسـتان کرکـټ بـورډ د عمومـي مـرش ښـاغيل فرهان يوسـفزي، 

اجراييـوي مـرش ښـاغيل لطـف اللـه سـتانکزي په ګډون یو شـمېر سياسـتوالو، ميل لوبغـاړو او د کرکټ مينـه والو ګډون 

درلود.

پـه پیـل کـې د افغانسـتان کرکـټ بـورډ عمومـي مـرش ښـاغيل فرهـان يوسـفزي د پرانيسـتې وينـا وکـړه. نومـوړي وويل 

چـې ډېـر د خوشـحالۍ ځـای دی چـې د شـپږيزې کرکـټ ليـګ يـو ځل بيا تـررسه کېـږي او دا ځل بـه تر نـورو کلونو ال 

په زړه پـورې وي.

نوموړي همدا راز وويل، د شپږيزې کرکټ ليګ ورته د مادي پر ځای ډېر معنوي ارزښت لري.

هغـه پـه خپلـو خـربو کـې وويـل: ))مـا چـې د ولـس رسه کومـې ژمنـې کـړې وې، هغـه ټولـې يـو په يـو پـوره کـوم. زه له 

خپلـو ټولـو اتالنـو هـم مننـه کـوم چـې تـل يـې هېـواد تـه وياړونـه راوړي دي او انشـا الله پـه راتلونکـي کې به هـم په یو 

غـږ دوی هېوادوالـو تـه خوشـحالئ راوړي.((

د افغانسـتان مـيل راډيـو ټلويزيـون مـرش ښـاغيل اسـامعيل مياخېل هم پـه خپلو خربو کـې وويل، چـې دوی په لومړي 

ځـل د شـپږيزې کرکـټ ليـګ سـیالۍ خپـروي او دا د دوی لپـاره نـوې تجربه ده چې دوی بـه يې په ښـه ډول د خپرولو 

لپـاره ټولې هڅـې وکړي.

هغـه همـدا راز زياتـه کـړه، کرکـټ پـه افغانسـتان کې يو له هغـه لوبو څخه دی چې هېـوادوال يې ډېر خوښـوي، ځکه د 

کرکـټ لوبغـاړو پـه نـړۍ کې د افغانسـتان نوم او درې رنګه بېرغ ځلولـی دی او تل يې دې هېواد تـه وياړونه راوړي دي.

همـدا راز د شـپږيزې کرکـټ ليـګ پـه تاريـخ بانـدې يوه لنـډه ويډيو هم د مراسـمو ګډونوالـو ته وړاندې شـوه، چې پکې 

د تېـرو اتلـو لوبډلو يادونه هم شـوې وه.

لـه هغـه وروسـته د شـپږيزې کرکـټ ليـګ د شـپږ لوبډلـو لوبډملرشانـو هـم پـه دريـځ بانـدې ځينـو پوښـتنو تـه ځوابونه 

ورکـړل او ویـې ويـل، کـه د شـپږيزې سـياليو کې هـره لوبډله اتلـويل خپلوي، نـو ګټه يې افغانسـتان تـه ده، ځکه ټولې 

لوبډلـې زمـوږ دي. د مراسـمو پـه پـای کـې شـهزاد عدیـل او جاوېـد امرخېل ګډونوالـو ته سـندرې زمزمه کـړې او همدا 

راز اورلوبـه هـم تررسه شـوه.

Afghan Cricket

3
Afghan Cricket

2



مس عينک اتالنو د شپږم پړاو
شپږيزې کرکټ لیګ اتلويل په خپل نوم کړه

د مـس عينـک اتالنـو او بنـد امـر ښـامارانو ترمنـځ پـه زړه پـورې پايلوبـه تـررسه شـوه، چـې پـه وروسـتي اور 

کـې لوبـه ال هـم جالبـه شـوه او د وروسـتي اور پـه پنځـم تـوپ د دوه منـډو په ترالسـه کولـو رسه مس عينک 

اتالنـو د تېـر پـړاو اتلـې لوبډلـې بنـد امـر ښـامارانو تـه پـه ۴ ويکټو ماتـه ورکـړه او د ۲۰۱۹ شـپږيزې کرکټ 

ليـګ کـې يې اتلـويل خپلـه کړه.

د شـپږيزې کرکـټ ليـګ پايلوبـه کـې د پـاراګان بنـد امـر ښـامارانو او وزيرزي مـس عينک اتالنـو لوبډلې د 

اکتوبـر پـه ۱۸مـه نېټـه مخامـخ شـوې. د لوبـې پـه پيـل کـې پچه مـس عينـک اتالنو وګټلـه او لومـړی يې د 

بنـد امـر ښـامارانو تـه د توپوهنې بلنـه ورکړه.

بنـد امـر ښـامارانو پـه ټاکلـو ۲۰ اورونـو کـې د ۷ لوبغـاړو په سـوځېدو ۱۵۴ منـډې وکړې، چې لـه ډلې يې 

عمـران جنـت ۳۲، شـوکت زمـان ۲۷، باطن شـاه ۲۳ ناسـوځېدلې او افرس ځاځي ۲۲ منډې ترالسـه کړې.

د مـس عينـک اتالنـو لـه لوري نوين الحـق ۳، رشف الدیـن ارشف ۲، محمد نبي او نور احمـد ۱-۱ لوبغاړی 

وسوځاوه.

د ۱۵۵ منـډو هـدف پـه تعقيـب کـې مـس عينـک اتالنو ډېره ښـه توپوهنـه پيل کړه، خـو په وروسـتيو اورونو 

کـې لوبـه ال جالبـه شـوه، چـې پـه ۱۲ توپونـو ۶ منـډې پـکار وې، پـه وروسـتيو ۲ اورونـو کـې ۴ لوبغـاړي 

وسـوځېدل خـو مـس عينـک اتالنـو ورکـړل شـوی هـدف د ۶ لوبغاړو په سـوځېدو پـوره او د شـپږيزې کرکټ 

ليـګ اتلـويل يـې پـه خپل نـوم کړه.

د مـس عينـک اتالنـو لـه لـوري نـور عيل ځـدراڼ ۴۲، رحمن اللـه ګربز ۳۶، محمـد نبي ۳۰ او احسـان الله 

جنـت ۲۵ منـډې وکـړې. همـدا راز مجيـب الرحمـن ۲، جاوېـد احمـدي او باطـن شـاه ۱-۱ ويکـټ ترالسـه 

کړه.

د يادولـو ده چـې مـس عينـک اتالنـو تر دې مخکې پـه ۲۰۱۴ کال کې هم د شـپږيزې کرکـټ ليګ اتلويل 

ګټلې وه.

د پايلوبـې د غـوره لوبغـاړي جايـزه رشف الديـن ارشف ترالسـه کـړه او د سـټايلش لوبغاړي جايـزه رحمن الله 

ګربـز ته ورکړل شـوه.

د شـپږيزې کرکـټ ليـګ د شـپږم پـړاو غـوره لوبغـاړی کريـم جنـت ونومـول شـو. همـدا راز نـور احمـد د 

اميرجينـګ لوبغـاړي جايـزه ترالسـه کـړه، نجات مسـعود د غـوره توپ اچونکـي او نور عيل ځـدراڼ بيا د غوره 

توپوهونکـي جايـزې ترالسـه کړې.

د شـپږيزې ليـګ اتلـې لوبډلـې مـس عينـک اتالنـو تـه د ۳۰۰ زره افغانيـو جايـزه ورکـړل شـوه، همـدا راز د 

دويـم مقـام پـه ترالسـه کولـو د بنـد امـر ښـامارانو لوبډلـې تـه ۱۲۰ زره افغانـۍ جايـزه ورکړل شـوه.
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د شپږيزې کرکټ ليګ شپږم پړاو د اکتوبر په ۷مه نېټه پيل 

او ۱۸مه نېټه پای ته ورسېده چې ۱۹ لوبې پکې تررسه شوې 

او پايلوبه کې د مس عينک اتالنو د بند امر ښامارانو ته په 

۴ ويکټو ماته ورکړه او د ۲۰۱۹ شپږيزې کرکټ ليګ اتلويل 

يې په خپل نوم کړه. په دغه لوبو کې ډېر نوي ځوانان هم 

دغه  هېوادوالو  لوبغايل کې  کابل  په  راز  همدا  او  وځلېدل 

لوبې له نږدې ننداره او خپل اتالن يې تشويق کړل.

دلته د لوبو لنډيز له تاسو رسه رشيکوو، چې په کومه لوبه 

ښه  پکې  لوبغاړی  کوم  او  خپله  بريا  لوبډلې  کومې  کې 

وځلېده.

د شپږيزې کرکټ ليګ د لوبو لنډيز

په لومړۍ لوبه کې د کابل بازان او پاراګان بند امر ښاماران 

لوبډلې مخامخ شوې. کابل بازانو لومړی توپوهنه وکړه او په 

ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۴ لوبغاړو په سوځېدو ۲۰۹ منډې 

وکړې. د دوی له ډلې زياتې ۹۲ منډې اصغر افغان وکړې. په 

ځواب کې يې د بند امر ښامارانو په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۷ 

لوبغاړو په سوځېدو ۱۷۴ منډې وکړې او په ۳۵ منډو يې لوبه 

وبايلله. د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه اصغر افغان ترالسه کړه.

لومړۍ لوبه )۷م اکتوبر(

غر  سپني  او  نهنګانو  امو  فرېش  ډېيل  د  کې  لوبه  دریمه  په 

توپوهنه  لومړی  نهنګانو  امو  شوې.  مخامخ  لوبډلې  زمريانو 

تررسه او په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو 

۱۶۲ منډې وکړې، چې فضل ځاځي پکې ۴۹ زياتې منډې 

 ۱۹.۴ په  زمريانو  غر  سپني  يې  کې  ځواب  په  کړې.  ترالسه 

وکړې،  منډې   ۱۴۴ سوځېدو  په  لوبغاړو  ټولو  د  کې  اورونو 

چې اصف موسی زي پکې ۵۰ منډې وکړې. د لوبې د غوره 

لوبغاړي جايزه فضل ځاځي ترالسه کړه.

درميه لوبه )۸م اکتوبر(

عارف  د  او  اتالن  عينک  مس  وزيرزي  د  کې  لوبه  دوميه  په 

اتالنو  عينک  مس  شو.  مخامخ  رسه  ساتونکي  بوست  عظيم 

لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۸ لوبغاړو 

بوست  د  يې  کې  ځواب  په  وکړې،  منډې   ۱۵۶ سوځېدو  په 

ساتونکو په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۱۵۳ 

منډې وکړې او په ۳ منډو مس عينک اتالنو بريا خپله کړه. د 

لوبې د غوره لوبغاړي جايزه ميني احمدزي ترالسه که چې ۴ 

لوبغاړي يې سوځويل و.

دوميه لوبه )۸م اکتوبر(

په څلورمه لوبه کې د وزيرزي مس عينک اتالن او د پاراګان بند 

امر ښاماران رسه مخامخ شو. مس عينک اتالنو لومړی توپوهنه 

وکړه او په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۴ لوبغاړو په سوځېدو ۱۹۲ 

الله ګربز ۵۶  او رحمن  نور عيل ځدراڼ ۷۷  منډې وکړې، چې 

ټاکلو ۲۰  په  امر ښامارانو  بند  يې  په ځواب کې  منډې وکړې. 

اورونو کې د ۶ لوبغاړو په سوځېدو ۱۸۳ منډې وکړې چې په ۹ 

بند امر  بريا خپله کړه. شوکت زمان د  اتالنو  منډو مس عينک 

ښامارانو لپاره ۵۴ منډې وکړې. د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه نور 

عيل ځدراڼ ترالسه کړه.

څلورمه لوبه )۹م اکتوبر(
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په اوومه لوبه کې د کابل بازان او عارف عظيم بوست ساتونکي 

او  تررسه  توپوهنه  لومړی  بازانو  کابل  شول.  کوز  رسه  ته  مېدان 

په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۱۴۴ منډې 

وکړې. په ځواب کې يې د بوست ساتونکو په ۱۸.۱ اورونو کې د 

ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۱۱۹ منډې وکړې چې په ۲۵ منډو يې 

لوبه وبايلله. د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه وقار سالمخېل ترالسه 

کړه.

اوومه لوبه )۱۰م اکتوبر(

په لسمه لوبه کې د ډېيل فرېش امو نهنګان او کابل بازان رسه 

ټاکلو ۲۰  په  توپوهنه وکړه چې  لومړی  نهنګانو  امو  مخامخ شو. 

اورونو کې يې د ۲ لوبغاړو په سوځېدو ۱۸۶ منډې وکړې. ابراهيم 

په  وکړې.  منډې   ۵۱ غني  عثامن  او  ناسوځېدلې   ۹۶ ځدراڼ 

اورونو کې د  ټاکلو ۲۰  په  لوبډلې  بازانو  کابل  د  يې  ځواب کې 

او په ۴ منډو يې لوبه  ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۱۸۲ منډې وکړې 

او  ځدراڼ  ابراهيم  راز  همدا  منډې،   ۷۸ افغان  اصغر  وبايلله. 

مروېس ارشف ۳-۳ لوبغاړي وسوځول. د غوره لوبغاړي جايزه د 

ابراهيم ځدراڼ په نوم شوه.

لسمه لوبه )۱۲م اکتوبر(

په نهمه لوبه کې د سپني غر زمريانو او وزيرزي مس عينک اتالنو 

لوبډلې مېدان ته کوزې شوې. سپني غر زمريانو لومړی توپوهنه 

تررسه او په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۱۷۷ 

منډې وکړې، چې نجيب تره کي پکې ۶۸ منډې وکړې. په ځواب 

کې يې د مس عينک اتالنو په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۹ لوبغاړو په 

سوځېدو ۱۷۳ منډې وکړې، شفيق الله غفاري ۵۸ او محمد نبي 

۵۲ منډې وکړې. سپني غر زمريانو په ۴ منډو بريا خپله او نجيب 

تره کي د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه ترالسه کړه.

نهمه لوبه )۱۱م اکتوبر(

په امته لوبه کې د عارف عظیم بوست ساتونکي او ډېيل فرېش 

لومړی  ساتونکو  بوست  شوې.  مخامخ  رسه  لوبډلې  نهنګان  امو 

په  لوبغاړو   ۵ د  يې  کې  اورونو   ۲۰ ټاکلو  په  چې  وکړه  توپوهنه 

او  نايب ۹۱ منډې ترالسه  سوځېدو ۱۷۶ منډې وکړې. ګلبدين 

ضيا الرحمن ۳ لوبغاړي وسوځول. په ځواب کې يې امو نهنګانو 

په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۱۶۱ منډې وکړې 

او په ۱۵ منډو يې ماته وخوړه. ګلبدين نايب ۳ ويکټې ترالسه او د 

لوبې د غوره لوبغاړي جايزې هم واخيسته.

امته لوبه )۱۱م اکتوبر(

په شپږمه لوبه کې د ډېيل فرېش امو نهنګان او د پاراګان بند 

امر ښاماران رسه مخامخ شو. امو نهنګانو لومړی توپوهنه تررسه 

او په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۱۲۰ منډې 

وکړې. ابراهيم ځدراڼ ۶۲ منډې وکړې او فريد احمد ۳ لوبغاړي 

وسوځول. ياد هدف د بند امر ښامارانو په ۱۷.۱ اورونو کې د ۳ 

لوبغاړو په سوځېدو پوره او په ۷ ويکټو يې بريا خپله کړه. جاوېد 

احمدي ۶۲ ناسوځېدلې منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي 

جايزه يې ترالسه کړه.

شپږمه لوبه )۱۰م اکتوبر(

په پنځمه لوبه کې د کابل بازان او سپني غر زمريان لوبډلې مېدان 

ته کوزې شوې. کابل بازانو لومړی توپوهنه تررسه او په ټاکلو ۲۰ 

اورونو کې يې د ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۱۲۹ منډې وکړې. کريم 

او کريم صادق ۳ لوبغاړي وسوځول. په ځواب  جنت ۴۵ منډې 

لوبغاړو  ټولو  د  اورونو کې  په ۱۹.۵  زمريانو  غر  د سپني  يې  کې 

وبايلله.  لوبه  يې  منډو  په ۱۷  او  وکړې  منډې  په سوځېدو ۱۱۲ 

وقار سالمخېل ۳ لوبغاړي وسوځول او کریم جنت د لوبې د غوره 

لوبغاړي جايزه ترالسه کړه.

پنځمه لوبه )۹م اکتوبر(
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ديارلسمه لوبه د عارف عظيم بوست ساتونکو او سپني غر زمريانو 

ترمنځ تررسه شوه. بوست ساتونکو لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو 

په سوځېدو ۱۳۱ منډې وکړې.  لوبغاړو  اورونو کې يې د ۸   ۲۰

عبدالواسع ۴ لوبغاړي وسوځول. ياد هدف د سپني غر زمريانو په 

۱۱.۳ اورونو کې د ۴ لوبغاړو په سوځېدو پوره او په ۶ ويکټو يې 

بريا خپله کړه. نجيب الله ځدراڼ ۹۷ ناسوځېدلې منډې وکړې او 

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه يې ترالسه کړه.

ديارلسمه لوبه )۱۳م اکتوبر(

په لومړۍ کواليفاير لوبه کې د جدول د رس دوه لوبډلې، وزيرزي 

مس عينک اتالن او پاراګان بند امر ښاماران رسه مخامخ شوې. 

لومړی د بند امر ښامارانو لوبډلې توپوهنه وکړه چې په ټاکلو ۲۰ 

اورونو کې يې د ۶ لوبغاړو په سوځېدو ۱۵۷ منډې وکړې. افرس 

 ۳ ارشف  الدین  رشف  او  وکړې  منډې  ناسوځېدلې   ۵۶ ځاځي 

لوبغاړي وسوځول. ياد هدف د مس عينک اتالنو په ۱۹.۱ اورونو 

کې د ۳ لوبغاړو په سوځېدو پوره او په ۷ ويکټو يې بريا خپله کړه. 

رحمن الله ګربز ۸۰ منډې ترالسه او د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه 

يې واخيسته.

لومړۍ کواليفاير لوبه )۱۶م اکتوبر(

پنځلسمه لوبه د پاراګان بند امر ښامارانو او عارف عظیم بوست 

توپوهنه  ښامارانو  امر  بند  لومړی  شوه.  تررسه  ترمنځ  ساتونکو 

تررسه او په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۴ لوبغاړو په سوځېدو ۱۹۳ 

ترالسه  منډې  ناسوځېدلې   ۱۱۷ احمدي  جاوېد  وکړې.  منډې 

کړې. د ياد هدف په تعقيب کې د بوست ساتونکو ټوله لوبډله 

د  وکړې چې  يې  منډې   ۸۴ او  وسوځېدله  کې  اورونو   ۱۲.۴ په 

۱۰۹ منډو په سر توپر د بند امر ښامارانو بريا خپله کړه. نجات 

مسعود بيا ۵ لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه 

جاوېد احمدي ترالسه کړه.

پنځلسمه لوبه )۱۴م اکتوبر(

په  نهنګان  امو  فرېش  ډېيل  د  او  اتالن  عينک  مس  وزيرزي  د 

څوارلسمه لوبه کې رسه مخامخ شو. مس عينک لومړی توپوهنه 

تررسه او په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۶ لوبغاړو په سوځېدو ۱۶۲ 

منډې وکړې، چې نور عيل ځدراڼ پکې ۷۳ منډې ترالسه کړې. 

شاپور ځدراڼ بيا ۴ لوبغاړي وسوځول. په ځواب کې يې امو نهنګانو 

په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۵ لوبغاړو په سوځېدو ۱۵۹ منډې وکړې 

او په ۳ منډو يې لوبه وبايلله. ابراهيم ځدراڼ ۶۹ منډې وکړې. د 

لوبې د غوره لوبغاړي جايزه نور عيل ځدراڼ ترالسه کړه.

څوارلسمه لوبه )۱۴م اکتوبر(

دولسمه  په  لوبډلې  اتالنو  عينک  مس  وزيرزي  او  بازانو  کابل  د 

لوبه کې رسه مخامخ شوې. لومړی کابل بازانو توپوهنه تررسه او 

په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۶ لوبغاړو په سوځېدو ۱۳۱ منډې 

ياد هدف د مس عينک  لوبغاړي وسوځول.  نور احمد ۳  وکړې. 

اتالنو لوبډلې په ۱۸ اورونو کې د ۱ لوبغاړي په سوځېدو پوره او 

په ۹ ويکټو يې بريا خپله کړه. نور عيل ځدراڼ ۷۲ ناسوځېدلې 

منډې وکړې او د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه يې ترالسه کړه.

دولسمه لوبه )۱۳م اکتوبر(

په  لوبډلې  زمريانو  غر  سپني  او  ښامارانو  امر  بند  پاراګان  د 

يوولسمه لوبه کې مخامخ شوې. لومړی بند امر ښامارانو توپوهنه 

وکړه چې په ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۸ لوبغاړو په سوځېدو ۱۴۴ 

په  لوبډلې  زمريانو  غر  سپني  د  يې  کې  ځواب  په  وکړې.  منډې 

ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۱۲۹ منډې وکړې او 

په ۱۵ منډو يې لوبه وبايلله. د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه مجيب 

الرحامن ترالسه کړه.

يوولسمه لوبه )۱۲م اکتوبر(
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ښامارانو  امر  بند  پاراګان  او  اتالنو  عينک  مس  وزيرزي  د  کې  پايلوبه  په 

په  او  کړه  تررسه  توپوهنه  لومړی  ښامارانو  امر  بند  شوې.  مخامخ  لوبډلې 

ټاکلو ۲۰ اورونو کې يې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۱۵۴ منډې وکړې. عمران 

جنت ۳۲ منډې او نوين الحق ۳ لوبغاړي وسوځول. ياد هدف د مس عينک 

اتالنو لوبډلې په ۱۹.۵ اورونو کې د ۶ لوبغاړو په سوځېدو پوره او په ۲۰۱۹ 

شپږيزه کرکټ ليګ کې يې اتلويل په خپل نوم کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي 

جايزه رشف الدین ارشف ترالسه کړه. همدا راز د شپږيزې کرکټ لیګ غوره 

غوره  او  نور عيل ځدراڼ  توپوهونکی  غوره  اعالن شو،  کريم جنت  لوبغاړی 

لوبغاړي  اميريجنګ  د  راز  همدا  شو،  ونومول  مسعود  نجات  اچونکی  توپ 

جايزه نور احمد ترالسه کړه.

پايلوبه )۱۸م اکتوبر(

کابل  او  ښامارانو  امر  بند  پاراګان  د  کې  لوبه  کواليفاير  دوميه  په 

بازانو لوبډلې رسه مخامخ شوې. لومړی توپوهنه د بند امر ښامارانو 

د  يې  سوځېدو  په  لوبغاړو   ۲ د  کې  اورونو   ۲۰ په  او  وکړه  لوبډلې 

تر ټولو زياتې ۲۲۵ منډې يې وکړې. عمران  شپږيزې کرکټ ليګ 

په  وکړې.  منډې   ۷۷ احمدي  جاوېد  او  ناسوځېدلې   ۱۱۵ جنت 

ځواب کې يې د کابل بازانو په ۲۰ اورونو کې د ۶ لوبغاړو په سوځېدو 

احمدزي  يونس  وبايلله.  لوبه  يې  منډو   ۳ په  او  وکړې  منډې   ۲۲۲

لوبغاړي   ۳ بيا  نجات مسعود  منډې وکړې،  او کریم جنت ۵۱   ۵۳

وسوځول. د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه عمران جنت ترالسه کړه.

کواليفاير دوميه لوبه )۱۷م اکتوبر(

په ايليمينېټر لوبه کې د جدول دریمه لوبډله کابل بازان او څلورمه لوبډله سپني 

غر زمريان رسه مخامخ شوې. کابل بازانو لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو ۲۰ اورونو 

کې يې د ۳ لوبغاړو په سوځېدو ۱۹۷ منډې وکړې. کریم جنت ۱۲۰ منډې وکړې، 

چې د شپږيزې کرکټ ليګ د تاريخ تر ټولو زياتې منډې دي. په ځواب کې يې د 

سپني غر زمريانو په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۱۸۱ منډې وکړې 

او په ۱۶ منډو يې لوبه وبايلله. نجيب تره کي ۵۲ منډې ترالسه او وقار سالمخېل ۴ 

لوبغاړي وسوځول. د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه کريم جنت ترالسه کړه.`

ايليمينېټر لوبه )۱۶م اکتوبر(

کارنامېاو لیګ
شپږیـــزهکــــرکټ

افغانستان کرکټ بورډ یو وار بیا د کورنيو سياليو په جوړښت کې تر ټولو سرې سیالۍ یا د شپږیزه کرکټ لیګ په بریا رسه تررسه 

کړ. دا ځل د دې ليګ برياليتوب په دې کې و چې تر نورو کلونو زیاتو ځوانو لوبغاړو ته په لوبډلو کې ځای ورکړل شوی و او ځینو 

یې مهمې کارنامې هم تررسه کړې.

په دې لیکنه کې به د شپږیزه کرکټ لیګ ټول لنډیز درته په الفاظو کې ځای کړو.

تر ټولو زیاتې منډې: نورعيل ځدراڼ په دې سياليو کې تر 

ټولو مخکښ و، هغه په ۷ پاڼيو کې ۳۵۴ منډې جوړې کړې 

چې ۳ نيمه سلیزې پکې شاملې وې. 

پاڼيو کې ۳۵۱ منډې جوړې کړې  په ۸  بیا  جاويد احمدي 

وې، کریم جنت، ابراهیم ځدراڼ او اصغر افغان بیا په ترتیب 

رسه ۳۱۷، ۲۸۷ او ۲۵۴ منډې جوړې کړې.

توپ  او چټک  بیا ځوان  کې  اچونه  توپ  په  ويکټې:  زیاتې 

اچونکی نجات مسعود د شپږیزې په لیګ کې مخکښ و او 

۱۱ ويکټې یې په ۶ پاڼيو کې اخیستې دي. نجات مسعود 

یوازېنی چټک توپ اچونکی دی چې د سږنیو سياليو په یوه 

الحق،  نوین  همدارنګه  وسوځول.  لوبغاړي   ۵ یې  کې  لوبه 

یو  په  بیا  او ميني احمدزي  وقار سالمخېل  الرحمن،  مجیب 

بل پسې ۱۰، ۱۰، ۱۰ او ۹ ويکټې اخیستې دي.
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سلیزې: په شل اوریزه کرکټ کې سلیزه جوړول اسانه نه وي، 

خو دا کال د سلیزو لپاره هم ښه و. تر دې وړاندې یوازې په 

کړې  جوړه  سلیزه  ډيلپورټ  کيمرن  کې  کال  زېږدیز   ۲۰۱۷

وه، خو سږ کال جاويد احمدي، کریم جنت او عمران جنت 

تر  پاڼۍ کې هم  یوه  په  وتوانېدل چې سلیزې جوړې کړي. 

ټولو زیاتې منډې کریم جنت ۱۲۰، جاويد احمدي ۱۱۷ او 

عمران جنت ۱۱۵ منډې کړې دي.

په سږين لیګ  لوبغاړي د شپږیزې  نږدې ۱۷  پنځوسيزې: 

ابراهیم  خو  کړي،  جوړې  سلیزې  نیمه  چې  وتوانېدل  کې 

وو  لوبغاړي  هغه  احمدي  جاويد  او  ځدراڼ  نورعيل  ځدراڼ، 

چې درې- درې نیمه سلیزې یې سږکال جوړې کړې.

شپږیزې: د شپږیزې او شل اوریزو سياليو ښکال په شپږیزو 

کې ده، سږ کال په دې لیګ کې کریم جنت تر هرچا ښه 

وځلېده، هغه سياليو ته بې حده ښکال ورکړې وه چې تر اخره 

وتوانيد ۲۳ شپږیزې په خپل نوم کړي، همدارنګه اصغر افغان 

۱۹، رحمن الله ګربز ۱۸ او جاويد احمدي هم ۱۸ شپږیزې 

ووهلې. دغه راز په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې شپږیزې بیا ۸ 

دي چې اصغر افغان، نجیب ځدراڼ، جاويد احمدي، رحمن 

الله ګربز، کریم جنت او عمران جنت ترالسه کړې دي.

لوړ اوسط او سټرایک ريټ: `په شل اوریزه سياليو کې تر 

ډېره په لوړ اوسط بحث نه کيږي، بلکې سټرایک ریټ مهم 

بلل کيږي، سږ کال باطن شاه توانیدلی چې په ۸۵ اوسط 

شپږیزه لیګ کې لوبه تررسه کړي، همدارنګه افرس ځاځي په 

۷۷، منیر احمد کاکړ په ۷۶، ابراهیم ځدراڼ په ۷۱ او نورعيل 

ځدراڼ په ۷۰ اوسط منډې جوړې کړې دي.

سټرایک ريټ بیا د توپوهونکي لپاره په شل اوریزه سياليو کې 

مهم ارزښت لري چې نجیب الله ځدراڼ وتوانېده په یوه لوبه 

کې په ۲۰۹،۴۱ سټرایک ريټ توپوهونه وکړي.

په یوه پاڼۍ کې تر ټولو زیاتې او کمې منډې: ښايي د بند 

امیر ښامارانو او کابل بازانو ترمنځ لوبه له هیچا هېره نه وي، 

د بند امیر لوبډلې وکړای شول چې په یوه پاڼۍ کې ۲۲۵ 

منډې جوړې کړې چې په هر اور کې ۱۱،۲۵ منډې راځي. 

دغه راز بېرته په تعقیب کې بیا ۲۲۲ منډې کابل بازانو تررسه 

کړې دي.

منډو   ۸۴ په  کې  پاڼۍ  یوه  په  بیا  لوبډله  ساتونکو  بوست 

سوځېدلې ده.

د دوه لوبغاړو ملګرتيا: په سږنیو سياليو کې د پیل د دوه 

لوبغاړو ترمنځ تر ټولو اوږده ملګرتیا نورعيل ځدراڼ او رحمن 

الله ګربز تررسه کړه چې ۱۳۴ منډې وه. خو په دویمه ويکټ 

جنت  عمران  او  احمدي  جاويد  د  بیا  ملګرتیا  اوږده  ټولو  تر 

ترمنځ وه چې ۱۷۶ منډې یې په ګډه کړې وې.
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تر  توانیدلی چې  الله  بیا حیات  لیګ کې  په دې  کیچونه: 

ټولو زیات کیچونه واخيل هغه ۸ کیچونه نیويل دي او ورپسې 

ابراهیم ځدراڼ ۶ کیچونه ترالسه کړي دي.

باطن شاه، کریم  په یوه پاڼۍ کې تر ټولو زیاتې منډې: 

فرید  او  نایب  ګلبدین  وقارسالمخیل،  جنت،  کریم  صادق، 

ملک هغه توپ اچوونکي دي چې په ۴ اورونو کې یې تر ۵۰ 

زیاتې منډې ورکړې دي.

اقتصادي توپ اچونه: دې ته په کرکټ کې غوره ایکانومۍ 

رسه توپ اچونه هم ویلی شو چې دا کارنامه بیا هم امیر حمزه 

اورونو کې ۸  په ۲۴  ده که څه هم هغه  تررسه کړې  هوتک 

ويکټې ترالسه کړې دي، خو په هر اور کې یې یوازې ۴،۹۱ 

منډې ورکړي دي چې دا غوره توپ اچونه ده.

يو  توپونو  درې  په  چې  ده  دا  موخه  هېټریک  له  هېټریک: 

توپ اچونکی درې لوبغاړي وسوځوي. دا کار اسانه نه دی، 

په شپږیزه لیګ کې مو وليدل چې نږدې شپږ توپ اچوونکو 

لوبغاړي  درې  توپونو  درې  په  چې  وه  کړې  ترالسه  موقع  دا 

کله  ابراهیم ځدراڼ چې  ځوان  توانېدل.  ونه  خو  وسوځوي، 

توپونو  په درې  لوبه کې  یوه  په  اچونه کوي  توپ  کله چټکه 

درې لوبغاړي وسوځول او لومړنی هېټریک یې پخپل نوم ثبت 

کړ.

د شپږیزې لیګ ګټونکې لوبډلې: مس عینک هغه لوبډله 

ده چې سږ کال یې د دویم ځل لپاره شپږیزې لیګ سياليو 

اتلويل وګټله، تر دې وړاندې یې په ۲۰۱۴ کې هم یو ځل دا 

ویاړ ترالسه کړی و.

د  کلونو کې  او ۲۰۱۵  په ۲۰۱۳  وړاندې  تر دې  غر  سپني 

شپږیزې لیګ اتلولۍ ګټلې وې.

بندامیر بیا تېر کال د شپږیزې لیګ سياليو اتله لوبډله وه. 

همدارنګه کابل بازانو په ۲۰۱۶ زیږدیز کال کې د شپږیزې 

سياليو د اتلولۍ ویاړ درلود.
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د شپږيزې

غـــــوره۴
لوبغاړي

د شپږيزې کرکټ ليګ شپږم پړاو له ډېرو ولولو ډک و، که يوې خواته ډېرې 

په زړه پورې لوبې نندارې ته وړاندې شوې، نو بل لور ته بيا د کرکټ مينه 

زيات  يې ال پسې  لوبو خوند  د  او  وکړ  پکې ګډون  پراخه کچه  په  والو هم 

کړ. په سږکال شپږيزه کې نه يوازې دا چې نوي لوبغاړي هم ډېر وځلېدل، 

بلکې د ميل لوبډلې لوبغاړو هم پکې ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه، خو 

دلته يوازې د شپږيزې سياليو د ۴ غوره لوبغاړو، چې په دغه سياليو کې تر 

نورو ښه وځلېدل او جايزې يې ترالسه کړې، په لوبو نظر اچوو او د هغوی 

معلومات رااخلو.

کريم جنت، د شپږيزې غوره لوبغاړی:

۲۱ کلن کريم جنت چې د افغانستان ميل لوبډلې، نولس 

کلنو لوبډلې او اې لوبډلې کې هم لوبېدلی دی، د سږکال 

شپږيزې ليګ کې د کابل بازانو په لوبډله کې ولوبېده. هغه 

بالنګ الراونډر دی خو په شپږيزه ليګ کې بيا د کابل بازانو 

نه  هغه  راوواته.  ته  توپوهنې  پيل  د  لوبو کې  ټولو  په  لپاره 

يوازې دا چې د توپوهنې په برخه کې ښه وځلېده، بلکې په 

توپ اچونه کې يې هم خپله وړتيا ښکاره کړه او د شپږيزې 

ليګ د شپږم پړاو د غوره لوبغاړي جايزه يې ترالسه کړه.

کريم جنت په شپږيزه ليګ کې په ۷ لوبو کې ولوبېده، چې 

۲ ځل يې د غوره لوبغاړي جايزه هم ترالسه کړه. د بند 

امر ښامارانو په وړاندې هغه په لومړۍ لوبه کې 

۲۰ منډې وکړې او ۱ لوبغاړی يې وسوځاوه.

غر  سپني  د  بيا  يې  کې  لوبه  دوميه  خپله  په 

 ۱۵ د  او  وکړې  منډې   ۴۵ وړاندې  پر  زمريانو 

منډو په بدل کې يې ۲ لوبغاړي وسوځول چې د 

يادې لوبې د غوره لوبغاړي جايزه يې هم ترالسه 

کړه.

کې دريم مقام راغی، چې په ۷ لوبو کې يې د ۴۵.۲۸ په 

اوسط ۳۱۷ منډې وکړې. ۱ سليزه، ۱ پنځوسيزه يې ووهله 

د  هغه  د  ووهلې.  يې هم  او ۲۴ څلوريزې  او ۲۳ شپږيزې 

توپوهنې سټرايک رېټ بيا ۱۶۴.۲۴ و.

نوموړي تر ټولو زياتې ۱۲۰ منډې هم وکړې او همدا راز په 

۷ لوبو کې يې بيا ۵ لوبغاړي هم وسوځول، چې غوره توپ 

اچونه يې د ۱۵ منډو په بدل کې ۲ لوبغاړي سوځول و.

نور عيل ځدراڼ، د شپږيزې غوره توپوهونکی:

۳۱ کلن نور عيل ځدراڼ چې د ميل لوبډلې يو له تجربه 

ليګ  کرکټ  شپږيزه  په  نوموړی  دی،  څخه  لوبغاړو  لرونکو 

د  او  ولوبېده  لپاره  لوبډلې  اتالنو  عينک  مس  اتلې  د  کې 

نوموړي  ولوباوه.  اتلولۍ کې يې ښه رول  په  لوبډلې  يادې 

يوه  د  شپږيزې  د  چې  وکړې،  منډې   ۳۵۴ کې  لوبو   ۷ په 

توپوهونکي له لوري تر ټولو زياتې منډې دي. نوموړي همدا 

راز ۳ پنځوسيزې ووهلې. نور عيل ځدراڼ د پيل توپوهونکی 

لوبه  يې هم ښه  لپاره  لوبډلې  اتالنو  عينک  د مس  او  دی 

نندارې ته وړاندې کړه چې په ۳ لوبو کې يې د غوره لوبغاړي 

جايزې هم ترالسه کړې.

په  ساتونکو  بوست  د  کې  لوبه  لومړۍ  خپله  په  نوموړي 

او  لوبه  ۴مه  په  شپږيزې  د  خو  وکړې،  منډې   ۳۷ وړاندې 

د بوست ساتونکو پر وړاندې هغه ډېر ښه ونه ځلېده او يوازې 

۱۷ منډې يې وکړې، همدا راز په توپ اچونه کې يې هم بيا 

کومه ويکټ ترالسه نه کړه، خو د امو نهنګانو پر وړاندې يې 

بيا ۳۷ منډې وکړې او ۱ ويکټ يې ترالسه کړه.

د شپږيزې په ۱۲مه لوبه کې هم کريم جنت بيا ۲۷ منډې 

ترالسه کړې او د کومې ويکټې په ترالسه کولو کې بريالی 

نه شو، خو په ايليمينېټر لوبه کې کريم جنت بيا خپله وړتيا 

ښکاره کړه او د شپږيزې کرکټ ليګ د تاريخ تر ټولو زياتې 

۱۲۰ منډې يې وکړې. هغه د ۸ شپږيزو او ۱۱ څلوريزو پر 

مټ په ۶۳ توپونو باندې ۱۲۰ منډې وکړې او خپله لوبډله 

يې بريا ته ورسوله. په دغه لوبه کې نوموړي د غوره لوبغاړي 

جايزه هم ترالسه کړه.

وځلېده،  کريم جنت ښه  هم  لوبه کې  کواليفاير  دوميه  په 

چې د ۴ شپږيزو او ۴ څلوريزو پر مټ يې په ۲۷ توپونو ۵۱ 

منډې وکړې او همدا راز د توپ اچونې په برخه کې يې ۱ 

لوبغاړی وسوځاوه، خو کابل بازانو ونه شول کوالی چې بريا 

خپله او پايلوبې ته الر پېدا کړي.

کريم جنت د زياتو منډو ترالسه کوونکو توپوهونکو په برخه 

وړاندې  په  ښامارانو  امر  بند  د  يې  کې  لوبه  دوميه  خپله 

او د لوبې د غوره  د ۷۷ منډو په زړه پورې توپوهنه تررسه 

لوبغاړي جايزه يې هم ترالسه کړه.

د  وکړې، خو  منډې   ۹ يوازې  وړاندې هغه  په  غر  د سپني 

کابل بازانو په وړاندې يې د شپږيزې په ۱۲مه لوبه کې د 

۷۲ منډو په زړه پورې ناسوځېدلې توپوهنه تررسه کړه، چې 

خپله لوبډله يې بريا ته ورسوله او يو ځل بيا غوره لوبغاړی 

هم اعالن شو.

همدا راز د امو نهنګانو په وړاندې هم نوموړي د ۷۳ منډو 

په زړه پورې توپوهنه تررسه کړه او غوره لوبغاړی ونومول شو. 

پايلوبه  او  ناسوځېدلې   ۴۴ نوموړي  کې  لوبه  کواليفاير  په 

کې يې ۴۲ منډې تررسه کړې. نوموړي د مس عينک اتالنو 

لوبډلې په برياوو کې مهم رول ولوباوه.

نور عيل ځدراڼ په ۷ لوبو کې د ۷۰.۸ په اوسط 

توپوهونکي  يوه  د  چې  وکړې،  منډې   ۳۵۴

هغه  دي.  منډې  زياتې  ټولو  تر  لوري  له 

او  شپږيزې   ۱۰ پنځوسيزې،   ۳ راز  همدا 

سټرايک  نوموړي  د  ووهلې.  څلوريزې   ۳۸

رېټ بيا ۱۳۴.۰۹ و او په يوه لوبه کې زياتې 

منډې يې ۷۷ ترالسه کړې وې.
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نجات مسعود، د شپږيزې غوره توپ اچونکی:

۲۰ کلن نجات مسعود چې په فرسټ کالس ۱۶ لوبو کې 

ليګ  کرکټ  شپږيزې  د  دي،  کړي  ترالسه  ويکټې   ۵۱ يې 

ټولو  تر  پړاو کې غوره توپ اچونه تررسه کړه چې  په شپږم 

زيات لوبغاړي يې وسوځول او د سياليو د غوره توپ اچونکي 

جايزه يې ترالسه کړه.

نجات مسعود د افغانستان لپاره په ۱۹ کلنو کم عمره لوبډله 

لوبېدلی  کې  سياليو  کورنيو  په  راز  همدا  او  لوبېدلی  کې 

تر دې مهاله  لوبه  لپاره يې کومه  لوبډلې  دی، خو د ميل 

پورې نه ده تررسه کړې. د شپږيزې کرکټ ليګ په شپږم پړاو 

کې هغه د بند امر ښامارانو لوبډلې لپاره ولوبېده. نوموړی 

د يادې لوبډلې په لومړيو دوه لوبو کې نه و لوبېدلی، خو د 

بند امر ښامارانو په دریمه لوبه کې هغه د امو نهنګانو پر 

منډو   ۳۲ د  چې  ولوبېده  وړاندې 

په ورکولو رسه يې ۲ لوبغاړي 

وسوځول.

په خپله لومړۍ لوبه کې 

له  اچونې  توپ  ښې  د 

امر  بند  د  نوموړی  امله 

ښامارانو په وروستيو ټولو 

چې  ولوبېده،  کې  لوبو 

په  او  يې ښکاره  وړتيا  خپله 

نور احمد، د شپږيزې اميرجينګ لوبغاړی:

د  چې  دی،  اچونکی  توپ  چينامېن  احمد  نور  کلن   ۱۴

لوبېدلی  هم  لوبډله کې  عمره  کم  کلنو  په ۱۹  افغانستان 

دی، دا ځل پرې مس عينک اتالنو باور وکړ او هغه هم خپله 

وړتيا ښکاره کړه چې د شپږيزې کرکټ ليګ د اميرجينګ 

لوبغاړي جايزه يې هم ترالسه کړه.

نوموړی د مس عينک اتالنو په ټولو لوبو کې ولوبېده او په 

هره لوبه کې يې په زړه پورې توپ اچونه تررسه کړه. نوموړي 

او  ساتونکو  بوست  د  کې  لوبه  دوميه  او  لومړۍ  خپله  په 

بند امر ښامارانو پر وړاندې ۱-۱ ويکټ ترالسه کړه، خو د 

سپني غر زمريانو پر وړاندې په لوبه کې يې بيا ۲ لوبغاړي 

وسوځول.

د کابل بازانو په وړاندې په لوبه کې نوموړي بيا خپله ښه 

توپ اچونه تررسه کړه چې په ۴ اورونو کې يې د ۱۲ منډو په 

ورکولو رسه ۳ لوبغاړي وسوځول.

او په کواليفاير لوبه کې د  خو نور احمد بيا د امو نهنګانو 

بند امر ښامارانو پر وړاندې په دې بريالی نه شو چې کومه 

کمې  نوموړي  کې  لوبو  دواړو  په  خو  کړي،  ترالسه  ويکټ 

منډې ورکړې او ښه توپ اچونه يې تررسه کړه.

په پايلوبه کې نوموړي بيا د بند امر ښامارانو په وړاندې ۲۳ 

منډې ورکړې او ۱ ويکټ يې ترالسه کړه.

 ۷ کې  پړاو  شپږم  په  ليګ  کرکټ  شپږيزې  د  احمد  نور 

زړه پورې توپ اچونه يې تررسه کړه.

 ۱ زمريانو  غر  سپني  د  نوموړي  کې  لوبه  دوميه  خپله  په 

لوبغاړی وسوځاوه، خو په ورپسې لوبه کې يې بيا د بوست 

په  اچونه وکړه، چې  توپ  ټولو غوره  تر  وړاندې  په  ساتونکو 

لوبغاړي   ۵ رسه  ورکولو  په  منډو   ۲۲ د  يې  کې  اورونو   ۴

وسوځول. دا د روان شپږيزه کرکټ ليګ تر ټولو غوره توپ 

اچونه وه.

ګلبدين  ټېلر،  برېنډن  د  مسعود  نجات  کې  لوبه  دغه  په 

نايب، حشمت الله شهيدي، نارص خان او وقار الله اسحاق 

ويکټې ترالسه کړې.

په لومړۍ کواليفاير لوبه کې د مس عينک اتالنو پر وړاندې 

کواليفاير  دویمه  په  خو  کړه،  نه  ترالسه  ويکټ  کومه  هغه 

لوبه کې بيا نوموړي د کابل بازانو ۳ لوبغاړي وسوځول او د 

خپلې لوبډلې په بريا کې يې ډېره برخه واخيسته.

د بند امر ښامارانو او مس عينک اتالنو ترمنځ د شپږيزې 

کرکټ ليګ پايلوبه تررسه شوه، که څه هم دغه پايلوبه ډېره 

په زړه پورې وه، خو نجات مسعود ۲ اورونه تررسه کړل او په 

دې بريالی نه شو چې کوم لوبغاړی وسوځوي.

ولوبېده  لوبو کې   ۶ په  نجات مسعود  ليګ کې  په شپږيزه 

او ۲۱ اورونه يې تررسه کړل، چې د ۱۷.۳۶ په اوسط يې 

۱۱ لوبغاړي وسوځول. په يوه لوبه کې د نوموړي غوره توپ 

اچونه د ۲۲ منډو په بدل کې ۵ لوبغاړي سوځول و.

لوبغاړي  يې ۸  اوسط  په  تررسه کړې چې د ۲۱.۸۷  لوبې 

وسوځول. د هغه غوره توپ اچونه د ۱۲ منډو په بدل کې ۳ 

لوبغاړي سوځول و.

کالس  فرسټ   ۱ پورې  تراوسه  احمد  نور  چې  ده  يادولو  د 

لوبه تررسه کړې ده، چې ۴ لوبغاړي يې پکې سوځويل دي. 

په  او  کړې  ښکاره  وړتيا  خپله  کې  عمر  لږ  ډېر  په  نوموړي 

راتلونکې کې هيله کېدای يش چې نوموړی به د کرکټ په 

نړۍ کې سر نوم پېدا کړي.
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افغانستان په نومرب کې

له ويسټ انډيز رسه مخ کېږي

پـه  افغانسـتان  انډيـز ترمنـځ د  او ويسـټ  افغانسـتان  د 

کوربـه تـوب پـه هنـد کـې ۳ يـو ورځنـۍ، ۳ شـل اوريزې 

او ۱ ټېسـټ لوبـه تـررسه کېـږي، چـې دواړو لوبډلـو ورتـه 

خپلـې لوبډلـې هـم اعـالن کـړي دي.

افغانسـتان دغـه لوبـو تـه د اکتوبـر پـه ۲۵مه نېټه د شـل 

اوريـزو او يـو ورځنيـو لوبـو لوبلړۍ لپـاره پـه لوبډلو کې د 

شـاملو لوبغـاړو نوملړونه خپـاره کړل.

د یو ورځنیو لوبو لپاره د افغان لوبډلې د لوبغاړو نوملړ:

اللـه  حـرت  نبـي،  محمـد  )لوبډملـرش(،  خـان  راشـد 

ځاځـى، رحمـت شـاه، ابراهيم ځـدراڼ، جاوېـد احمدي، 

نجيـب الله ځـدراڼ، ګلبديـن نايب، افرس ځاځـى، اکرام 

عـيل خېـل، مجيب الرحمـن، نويـن الحق، کريـم جنت، 

رشف الديـن ارشف، ميـني احمـدزى او اصغـر افغـان.

لوبغـاړو  د  لوبډلـې  افغـان  د  لپـاره  لوبـو  اوريـزو  د شـل 

نوملـړ:

نبـي،  افغـان، محمـد  اصغـر  )لوبډملـرش(،  راشـد خـان 

حـرت اللـه ځاځـى، ابراهيم ځـدراڼ، مجيـب الرحمن، 

جنـت،  کريـم  ځـدراڼ،  اللـه  نجيـب  احمـدي،  جاوېـد 

ګلبديـن نايـب، فريـد ملـک، رشف الديـن ارشف، سـيد 

احمـد شـېرزاد، ميـني احمـدزى، نويـن الحـق او رحمـن 

اللـه ګربـز.

د يادولـو ده چـې د يوازينـۍ ټېسـټ لوبـې لپـاره بـه د 

يش. اعـالن  وروسـته  لوبډلـه  افغانسـتان 

د افغانسـتان رسه د لوبلړيـو لپـاره د ويسـټ انډيـز درې 

واړه لوبډلـې د اکتوبـر پـه ۱۵مـه نېټـه اعالن شـوې وې.

د يو ورځنيو لوبو لپاره د ويسټ انډيزي لوبغاړو نوملړ:

کـرون پـوالرډ )لوبډملرش(، شـاى هوپ، ايويـن ليويس، 

شـيمرون هيټاميـر، سـونيل امربيـس، نيکـوالس پـوران، 

هولـډر،  جېسـن  چېـس،  روسـټون  کنـګ،  برېنـډون 

هايډيـن والـش، خېـري پـري، شـيلډون کوټريـل، کيمو 

پـاول، روماريـو شـيپرډ او الـزاري جوسـيپ.

د شل اوريزو لوبو لپاره د ويسټ انډيزي لوبغاړو نوملړ:

ايويـن  پـوران،  نيکـوالس  )لوبډملـرش(،  پـوالرډ  کـرون 

شـرفېن  هيټاميـر،  شـيمرون  کنـګ،  برېنـډن  ليويـس، 

روترفـورډ، جېسـن هولـډر، لينـډل سـيمونز، فابني الني، 

هايـدڼ والـش، خېري پري، شـيلډون کوټريـل، دينيش 

رامديـن، کيرسيـک ويليمـس او الـزاري جوسـيپ.

د ټېسټ لوبې لپاره د ويسټ انډيزي لوبغاړو نوملړ:

جـان  بريتويـټ،  کرېـګ  )لوبډملـرش(،  هولـډر  جېسـن 

روسـټون  هيټاميـر،  شـيمرون  هـوپ،  شـاى  کېمپبيـل، 

چېس، شـان دوريـچ، جومېل وريکان، راهکيـم کورنوال، 

کيـامر روچ، شـامار بروکـس، سـونيل امربيـس، الـزاري 

جوسـيپ او کيمـو پـاول.

د افغانسـتان او ويسـټ انډيـز ترمنـځ يـو ورځنـۍ، شـل 

اوريـزې او ټېسـټ سـيالۍ د نومـرب په ۶مه نېټـه پيلېږي، 

چـې د دسـمرب تـر لومـړۍ نېټـې پـورې بـه دوام وکـړي. 

دغـه ټولـې لوبـې د لکنـو پـه ايکانـا لوبغـايل کـې تـررسه 

کېږي.

لومـړۍ يـو ورځنـۍ لوبـه د نومـرب پـه ۶مـه، دوميـه يـو 

ورځنـۍ لوبـه د نومـرب پـه ۹مـه او درميـه يو ورځنـۍ لوبه 

د نومـرب پـه ۱۱مه تررسه کېـږي. لومړۍ شـل اوريزه لوبه 

د نومـرب پـه ۱۴مـه، دوميـه شـل اوريـزه لوبـه د نومـرب پـه 

۱۶مـه او درميـه شـل اوريـزه لوبـه د نومرب پـه ۱۷مه نېټه 

تـررسه کېـږي. همـدا راز يوازينۍ ټېسـټ سـيايل به بيا د 

نومـرب لـه ۲۷مـې نېټـې څخه د دسـمرب تر لومـړۍ نېټې 

پوره تـررسه يش.
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ايکانا
کرکټ لوبغالی

ایکانا کرکټ لوبغالی چې په نړيوالو معیارونو برابر جوړ 

شوی دی، د اترا پردیش ایالت په لکنو ښار کې موقعیت 

ځایونه  ناستې  د  کسانو   ۵۰۰۰۰ د  لوبغالی  دغه  لري. 

لوبغالی  لوی  درېيم  کې  ښار  هندوستان  په  چې  لري 

شمېرل کيږي.

افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ۲۰۱۹ زیږدیز کال په مۍ 

میاشت کې د هند کرکټ ادارې ته د نړيوالو لوبو تررسه 

اګست  په  چې  وکړ  وړاندیز  لوبغايل  دې  د  پار  په  کولو 

میاشت کې یې افغانستان ته د لوبو اجازه ورکړل شوه او 

تر دهرادون او ګریټر نويډا وروسته دا درېيم لوبغالی شو 

چې افغانستان به په کې د نورو نړيوالو لوبډلو کوربتوب 

تررسه کړي.

په ۲۰۱۹ زیږدیز کال کې د هندوستان د کرکټ ادارې 

د دې لوبغايل له نوم رسه د یاد هېواد د پخواين لومړي 

اوس  چې  کړ،  منظور  هم  نوم  واجپای  بهاري  اتل  وزیر 

کرکټ  ایکانا  واچپای  بهاري  اتل  رشي  راتنا  بهارت  د 

لوبغايل په نوم یاديږي.

په هندوستان کې دا لوبغالی د افغانستان درېيم کورنی 

 ۲۰۱۸ د  کې  لوبغايل  دې  په  شو.  وشمرل  لوبغالی 

زیږدیز کال د نومرب په شپږمه نېټه د هندوستان او ویسټ 

اينډیز ترمنځ د شل اوریزو سيالیو لړۍ تررسه شوې چې 

روحیت رشما په کې سلیزه هم جوړه کړې وه.
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اداره کریکت بورد افغانستان برای مسابقات مقابل کشور ویست 

اندیز با سه نهاد شخصی در عرصه های مختلف تفاهمنامه ها را 

به امضاء رساندند.

اوالً باید یاد آور شد که این اداره با پوهنتون کاردان دو تفاهمنامه 

امضا کرد که تفاهمنامه اول در مورد حامی عمومی لباس برای 

و  میباشد  اندیز  ویست  تیم  مقابل  آوره   ۲۰ مسابقات  سلسله 

تفاهنامه دومی نیز در بخش اکادمیک بوده، که به اساس آن همه 

کارمندان و بازیکنان ملی کریکت بورد افغانستان از تخفیف ويژه 

این پوهنتون برخوردار شدند و این کار بخاطر بلند بردن سویه ی 

هر دو نهاد میباشد.

در این تفاهمنامه گفته شده که در بدل آن کریکت بورد افغانستان 

کاردان  پوهنتون  محصلین  به  کریکت  تخنیکی  بخش  در  نیز 

پوهنتون  تفاهمنامه  این  اساس  به  گفت  باید  میدهند.  آموزش 

کاردان به کارمندان و بازیکنان اداره کریکت بورد افغانستان در 

نوع  هر  امضای  آماده  افغانستان  بورد  کریکت  اداره  با  نیز  آینده 

تفاهمنامه همکاری میباشند.

برعالوه آن اداره کریکت بورد افغانستان و رشکت هواپیامیی کام 

ایر نیز بخاطر مسابقات ویست اندیز که از تاریخ ششم ماه نوامرب 

میشود،  برگزار  هندوستان  کشور  در  جاری  سال  دسامرب  اول  تا 

امضاء   Airline Partnership یا  هواپیامیی  مشارکت  تفاهنامه 

در  اداره  این  بازیکنان  و  کارمندان  با  متذکره  رشکت  که  کردند 

بخش تکتها از کابل تا دهلی جدید و از دهلی به کابل همکاری 

میکند که در بدل اش کریکت بورد افغانستان نیز با این رشکت 

در عرصه بازاریابی همکاری میکند.

محرم لطف الله ستانکزی رییس اجراییه کریکت بورد افغانستان 

در هنگام امضای این تفاهنامه از مسوولین رشکت هواپیامیی کام 

ایر تشکری منوده گفت، امضای تفاهنامه رشکت محرم کام ایر 

با اداره کریکت بورد افغانستان برای این رشکت یک تجربه خوب 

خواهد بود و از مسوولین محرم این رشکت میخواهد که در آینده 

نیز با اداره کریکت بورد در عرصه های دیگر تفاهمنامه را به امضا 

رسانند و به همکاری های خود ادامه دهند. 

همچنان محرم سلیامن عمر رییس تجارت این رشکت خصوصی 

افغانستان  بورد  کریکت  اداره  با  قرارداد  امضای  هنگام  در 

بار است که رشکت  نخستین  این  اظهار خرسندی منوده گفت، 

هواپیامیی کام ایر با اداره کریکت بورد همچو یک قراردادی را به 

امضاء می رسانند و افزود، عالقه مند است که در آینده نزدیک با 

اداره کریکت بورد افغانستان یک قرارداد طوالنی مدت نیز داشته 

باشد تا به همکاری های خود ادامه دهند.

همه  تا  ورزد  می  تالش  افغانستان  بورد  کریکت  که  گفت  باید 

در بخش  گزاری  بخاطر رسمایه  را  ملی  تجاران  و  گزاران  رسمایه 

مدت  کوتاه  کورسهای  همچنان  و  ماسری  و  لسانس  بخشهای 

همکاری ویژه میکند.

افغانستان  بورد  کریکت  اجراییه  رییس  بین  ها  تفاهمنامه  این 

محرم لطف الله ستانکزی و رییس پوهنتون کاردان محرم روین 

رحامنی به امضاء رسیدند که در هنگام این نشست محرم لطف 

الله ستانکزی از رییس پوهنتون کاردان تشکری کرده گفت، جای 

افتخار است که امروز کریکت بورد افغانستان با یک اداره علمی 

و اکادمیک دو تفاهمنامه به امضاء می رسانند و آروز دارد که این 

همکاری ها ادامه یابد.

همچنان محرم روین رحامنی رییس پوهنتون کاردان نیز گفت، 

را  تفاهمنامه  افتخار سند  با  و  ملی  اداره  با یک  که  است  خوش 

امضاء میکند. بازیکنان ملی قهرمانان راستین این کشور میباشند 

زیادی  افتخارات  و  آوردها  افغانستان دست  برای  که در حقیقت 

با اطمینان کامل میگوید که در  اند. همچنان وی گفت  آفریده 

کریکت تشویق منایند و در این عرصه رسمایه گزاری کنند. 

باید یادآور شد کریکت بورد افغانستان و کمپنی خان ستیل نیز 

روزه  یک  مسابقات  برای  لباس  عمومی  تفاهمنامه حقوق حامی 

مقابل ویست اندیز به امضاء رساندند.

یادآوری به عمل آمده که کمپنی خان ستیل  این تفاهمنامه  در 

سه  برای  کریکت  ملی  بازیکنان  لباس  عمومی  حامی  حقوق 

برگزار  نوامرب  ماه  در  که  اندیز  ویست  مقابل  روزه  یک  مسابقه 

میشود، بدست آوردند.

محرم لطف الله ستانکزی رییس اجراییه کریکت بورد افغانستان، 

افزود، جای  اظهار خوشی منوده  قرارداد  این  امضای  هنگام  در 

و  گرفته  کریکت سهم  در عرصه  ملی  است که رشکتهای  افتخار 

رسمایه گزاری میکنند.

ملی  رشکتهای  با  یکجا  که  میکنیم  افتخار  ))ما  گفت:  موصوف 

خود کار میکنیم. کریکت برای همه رسمایه گزاران و رشکتها در 

بورد  کریکت  اداره  و  میباشد  مناسب  گزاری جای  عرصه رسمایه 

افغانستان نیر در راستای همکاری طوالنی مدت با همکاران خود 

عالقه مند است.((

همچنان شهاب وردگ مسوول ارتباطات کمپنی خان ستیل نیز 

دوامدار  افغانستان مشارکت  بورد  کریکت  با  که  دارد  آروز  گفت، 

افزود، میخواهند که  باشد. وی همچنان  و طوالنی مدت داشته 

در سفرهای آینده و عرصه های دیگر نیز با کریکت بورد همکار 

مبانند و در این راستا عالقه مندی زیادی دارد.

قابل یادآوری است که تیم ملی  کشور از تاریخ ۶ نوامرب الی اول 

ماه دسامرب سال جاری مقابل تیم ویست اندیز به میزبانی خود 

در کشور هندوستان سه بازی یک روزه و سه بازی بیست آوره بین 

املللی و همچنان یک بازی تیست انجام دهد.

کریکت بورد افغانستان
در عرصه های مختلف
با سه نهاد شخصی
تفاهم نامه
امضاء کرد
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ډېره زياته مينه وه، پالر مې هم غوښتل چې ډاکټر يا 

انجنیر شم، خو وروسته مې له کرکټ رسه مينه زياته 

شوه او اوس لوبغاړی شوم.

پوښتنه: کله چې دې کرکټ پيل کړ، نو په لومړي 

ځل درته توپ اچونه چا وکړه؟

ځواب: په ډوميسټيک کې ډېر مېچونه تېر شو، زه 

نه پوهېږم چې چا به راته اول توپ کړی وي، همدا 

راز په نړيوالو لوبو کې په لومړي ځل د زمبابوې يو 

په فرسټ  راز  اچونه وکړه، همدا  توپ اچونکي توپ 

کالس لوبو کې راته لومړی ځل توپ اچونه ګلبدين 

نايب کړې او په لېسټ اې کې راته بيا چټارا لومړی 

توپ کړی دی، هغه مهال چې زه زمبابوې ته د الف 

لوبډلې رسه يو ځای تلی وم.

پوښتنه: هغه مهال چې کرکټ دې نه و پيل کړی 

لوبغاړو کې  په ميل  افغانستان  د  نو  وې،  ماشوم  او 

دې څوک ډېر خوښېدل او په بهرنيو لوبغاړو کې دې 

څوک خوښېدل؟

ځواب: د افغانستان په ميل لوبغاړو کې مې د نوروز 

منګل لوبه ډېره خوښېده، په بهرنيو لوبغاړو کې مې 

بيا د اې يب ډيويلرز لوبه ډېره خوښېده او هغه مې 

ډېر تعقیباوه.

پوښتنه: په کلیو او بانډو کې چې دې کرکټ کولو 

نو په کوم پوزيشن به دې توپوهنه تررسه کوله؟

چا  نو  کولو  کرکټ  مې  چې  ماشومتوبه  له  ځواب: 

به  ويکټ ساتنه  او  پرېښودم  نه  ډېر  ته  توپوهنې  به 

بيا زما په برخه وه، کله چې بيا توپوهونکی شوم نو 

زما له پيله د پيل د توپوهونکي رسه مينه وه، نو هر 

کله به مې هڅه کوله چې توپوهنه زه پيل کړم. په 

کليوايل کرکټ کې بيا په دې باندې النجې وي، نو 

زياتره وخت به د پيل توپوهونکی يا هم دويم او دريم 

توپوهنې ته راتللم.

پوښتنه: له پيله همداسې تېز توپوهونکی وې او که 

نه اول دې توپوهنه په ورو کوله؟

ځواب: زما د کرکټ سټايل همدا دی، زما تېزه لوبه 

خوښېږي، خو زه بيا د روزونکي د پالن تر مخه لوبه 

کوم، کله چې راته ووايي تېزه لوبه وکړه نو تېزه لوبه 

کوم او که راته ووايي چې ورو توپوهنه کوه نو بيا په 

ورو توپوهنه کوم.

په دې هيله  والو،  او د کرکټ مينه  ګرانو لوستونکو 

د  بورډ  کرکټ  افغانستان  د  اوسئ،  خوشحاله  چې 

رحمن  لوبغاړي  ځوان  او  تکړه  هېواد  د  لپاره  مجلې 

الله ګربز رسه ځانګړې مرکه لرو، په پيل کې ورته ښه 

راغالست وايو، پخېر راغلئ.

ته  لوستونکو  ټولو  او  تاسو  مننه،  الله ګربز:  رحمن 

سالمونه وړاندې کوم.

کوو  دا  درنه  پوښتنه  لومړۍ  صېب!  ګربز  پوښتنه: 

چې کرکټ دې څنګه او کله پيل کړ؟

ځواب: کرکټ خو ما په ۲۰۱۴م کال کې پيل کړ، 

په ۲۰۱۴ کې افغانستان ميل لوبډلې په دوبۍ کې 

کپ وګټلو او له دغه وخت راهيسې زما هم له کرکټ 

رسه ډېره مينه پېدا شوه.

پوښتنه: د لومړي ځل لپاره دې چېرته کرکټ وکړ؟

ځواب: د لومړي ځل لپاره مې په خوست کې کرکټ 

پیل کړ.

پوښتنه: کرکټ ته چا ډېر هڅولی يې؟

او  قاطع  محمد  وروڼو  مې  کې  کورنۍ  په  ځواب: 

احمد ويل کرکټ ته ډېر هڅولی يم، همدا راز محمد 

خان ځدراڼ او نوروز منګل ډېر هڅولی يم.

خپل  د  راغلل،  تغیرات  دې  کې  ژوند  په  پوښتنه: 

ژوند نه اوس څومره خوښ يې؟

ځواب: ډېر خوشحاله يم، د الله نه ډېر رايض يم، يو 

خوب و چې اوس په حقيقت بدل شو، اوس چې ځان 

ګورم نو تېر وختونه راته يادېږي او ډېر خوشحاله يم.

پوښتنه: که کرکټ دې نه کولو نو داسې څه و چې 

کولی به دې؟

ځواب: تعليم مې کولو، خو کله چې مې کرکټ ته 

او ډېر  تعلیم رسه مې عالقه کمه شوه  نو  مخه کړه، 

وخت مې کرکټ ته ورکړ. که مې کرکټ نه کولو نو يا 

به ډاکټر يا انجنر وای، ځکه اول مې له تعليم رسه 

لوی  دومره  چې  و  کړی  فکر  دې  کله  ايا  پوښتنه: 

ستوری به شې او په نړيواله کچه به وپېژندل شې؟

يو  خو  کړی،  و  نه  کله  مې  فکر  داسې  نه،  ځواب: 

لپاره  سبا  د  هم  هیڅکله  زه  و،  مې  ارمان  او  خوب 

فکر نه کوم، په روانه ورځ باندې خواري ډېره کوم او 

خپل ځان ته هدفونه ټاکم، خو داسې فکر مې کله 

نه و کړی چې د ميل لوبډلې لوبغاړی به شم، خو يو 

خوب مې ليدلی و او د هغې لپاره مې خواري وکړه 

چې اوس ستاسې مخې ته ناست يم.

د  کله  دې  چې  کې  لوبډله  کلنو   ۱۹ په  پوښتنه: 

دې  احساس  څه  نو  کوله  استازويل  افغانستان 

درلوده او په ميل لوبډله کې چې دې د افغانستان 

استازويل کوله نو څه احساس دې کاوه؟

ځواب: ډېر زيات خوشحاله وم، ډېر زيات وياړېدم، 

ځکه په لومړي ځل له ۱۹ کلنو رسه په لوبډله کې 

الړم، په لومړي ځل مې هلته ښه لوبه وکړه، نو ډېر 

زيات خوشحاله وم. کله چې د ميل لوبډلې لباس 

خو  وي،  ډېر  هم  فشار  سړي  په  بيا  نو  کړې  تن  په 

راغلم  ته  لوبډلې  ميل  چې  کله  وم.  خوشحاله  ډېر 

ما  تر  ټول  خو  دلته  نو 

و  لوبغاړي  سينئر 

نبي،  راشد،  لکه 

نو  نور...  او  اصغر 

نوروز دوی به ماته 

له ځوان لوبغاړي

رسه ځانګړې مرکه

رحمن اللّه ګربز
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ډېرې خربې کولې او زه به يې هڅومل، همدا المل 

و چې زه په فشار کې نه يم راغلی او ښې لوبې مې 

وکړې.

افغانستان  د  چې  لپاره  ځل  لومړي  د  پوښتنه: 

لوبډلې ته راغلې، دا زېری دې له کومه ترالسه کړ؟

الف  د  زموږ  بنګله دېش رسه  او  زمبابوې  د  ځواب: 

او  وکړه  لوبه  ښه  هلته  ما  چې  وې،  لوبې  لوبډلې 

کله چې ښه لوبه څوک وکړي، نو خامخا به مخکې 

راځي. خو زما فکر نه و چې دوی به ما په ميل لوبډله 

کې واخيل، خو کله چې ما خپل نوم وليده، نو ټولو 

خلکو مبارکۍ راکړې، هغه وخت ډېر زيات خوشحاله 

وم، په کاليو کې نه ځايېدم، هېڅ مې دا احساس نه 

کاوه چې دا دې زما نوم وي، په لومړي ځل په 

دا  ليدل  نوم  خپل  کې  لوبډله  ميل 

ډېر د خوشحالۍ ځای دی.

کې  کلنو   ۱۹ په  پوښتنه: 

په  کوله،  توپوهنه  تا  چې 

منډې  څو  دې  توپ  لومړي 

او په ميل لوبډله کې  وکړې 

توپ  لومړی  او  راغلې  چې 

او همدا مې ارمان هم دی.

تر ميل  لوبډلې څخه  کلنې  د ۱۹  تاسې  پوښتنه: 

لوبډلې ورسېدئ او ډېره ښه لوبه مو وکړه، خلکو ډېر 

درته څه  مو  او کورنۍ  يې  اوس ځوان  خوښ کړئ، 

پېغام درکوي چې بايد څه واوسئ؟

تعليم  پالر  زما  چې  وويل،  هم  مخکې  ما  ځواب: 

راته  وخت  هر  هم،  وروڼه  مې  همداسې  دی،  يافته 

سل  خپله  نو  کوې  چې  کار  هر  چې  کوي  دا خربه 

سلنه خواري به کوې او ماتې به هېڅکله هم نه منې. 

دوی ماته تل همدا پېغام راکوي چې ماته به نه منې، 

خپله خواري او زيار به وباسې. کله چې کوم لوبغاړی 

ډراف يش، نو مايوسه يش، خو ماته مې کورنۍ وايي 

چې په سخت وخت کې به ال هم ډېره خواري کوې.

پوښتنه: تاته په لوبه کې کوم شاټ خوند درکوي او 

د خوښې شاټ دې دی؟

ځواب: زما خو سويپ شاټ ډېر خوښ دی او وهم 

يې هم، همدا راز دا څه وخت کېږي چې سوځېږم 

هم  مې  شاټ  کور  ايکسټرا  راز  همدا  ډېر،  پرې  هم 

ډېر خوښېږي، خو لکه زه چې څومره پرې ډاډه يم 

هغه سويپ  ويرېږي،  پرې  رانه  هم  اچونکی  توپ  او 

شاټ دی.

پوښتنه: د سپيرن توپ اچونکي رسه ډېر خوشحاله 

ورته  چې  رسه،  اچونکي  توپ  چټک  د  که  او  يې 

مخامخ شې؟

ځواب: زه له دواړو رسه خوشحاله يم، ځکه زه د پيل 

يو  هر  لرم،  نه  ويره  هم  يوه  له  زه  نو  يم  توپوهونکی 

راته مخامخېدای يش. تراوسه ما په ذهن کې دا نه 

ده اچولې چې دا توپ اچونکی تېز دی يا خطرناک 

دی.

پوښتنه: چې کله رسمي مترينات وي، يا لوبو کې 

نه يې نو څومره مترينات کوې؟

ځواب: زه خو په خپله ډېره زیاته خواري کوم، سهار 

ډوډۍ،  ځم.  ته  کور  ماښام  نو  راشم  بجې  اته  چې 

په  ورځې  د  کوم.  کې  اکاډمۍ  په  څه  هر  ملونځ 

جريان کې بل کوم کار نه کوم، يوازې د جمعې په 

ورځ بيا دمه کوم، نور ټوله ورځ مترينات کوم.

پوښتنه: ستا په نظر چاته ډېر ګران يې؟

مور،  يم،  ګران  ته  ټولو  مې  کې  کورنۍ  په  ځواب: 

درته وشو نو څو منډې دې جوړې کړې؟

ځواب: په ۱۹ کلنو کې مې د بنګله دېش پر وړاندې 

خپله لومړۍ لوبه تررسه کړې وه، په لومړيو دوه لوبو 

وړاندې  پر  پاکستان  د  بيا  او  ځلېدم،  ونه  ښه  کې 

نو  لومړی توپ وشو  راته  اسيا کپ کې چې کله  په 

څلوريزه  هم  مې  توپ  دويم  په  ووهله،  مې  څلوريزه 

ووهله او په دریم توپ مې هم څلوريزه ووهله. په ميل 

لوبډله کې مې بيا په لومړيو درې توپونو کومه منډه 

نه ده ترالسه کړې خو په څلورم او پنځم توپونو مې 

بيا څلوريزې وهيل دي.

پوښتنه: په راتلونکې کې څه هدفونه لرې؟

ځواب: هدف مې همدا دی چې د هېواد استازويل 

وکړم او د هېواد لپاره لوبه وکړم، بل کوم خاص هدف 

نه لرم، نه هم په ځان کوم فشار راومل چې ليګونو 

همدا  مې  هدف  يوازينی  ولوبېږم،  دې  کې 

لوبغاړی  لوبډله کې ښه  په ميل  دی چې 

هر  په  چې  وکړم،  لوبه  ښه  او  شم  پاتې 

ښه  لپاره  افغانستان  د  کې  وخت  سخت 

د ځورېديل ولس  افغانستان  د  او  ولوبېږم 

په شونډو خنداوې راومل. همدا مې هدف 

پالر، وروڼو، خويندو او په هېواد کې نه يم خرب چې 

چاته به ډېر ګران يم.

پوښتنه: تاته څوک ډېر ګران دي؟

ځواب: په لوبغاړو کې راته ټول ډېر ګران دي، خو 

پخوانی لوبغاړی او اوسنی روزونکی نوروز منګل راته 

ډېر ګران دی، ځکه د يوه ورور په څېر يې هڅولی 

يم، چې وزګار يم له هغه رسه ډېره ناسته پاسته کوم.

پوښتنه: په کوم ډول توپ غټ شاټ وهلی شې؟

او  وهم  هغه  نو  وي،  توپ  وهلو  د  کوم چې  ځواب: 

شاټ پيچ راته خوند راکوي، چې شپږيزه ووهم، نور 

يې  به  نو  رايش،  توپ  درته  کې  کرکټ  په  چې  خو 

خامخا وهې.

پوښتنه: هر لوبغاړی غواړي چې په هر حالت کې 

ښه لوبه وکړي، خو ته په کوم حالت کې غواړې چې 

ډېره ښه لوبه وکړې؟

ځواب: حاالت خو هر يو لوبغاړی غواړي چې ځان 

ته اسان حالت جوړ کړي، خو زه غواړم چې داسې 

ځان جوړ کړم چې هر وخت لوبډله له سخت حالته 

وباسم، زه خو د پيل توپوهونه کوم، نو دا زما په غاړه 

وي چې لوبډلې ته څنګه پيل ورکړو، که موږ ښه لوبه 

وکړه نو لوبډلې ته به اسانه وي او که ښه پيل ونکړو 

نو لوبډلې ته به سخته وي، خو هر وخت هڅه کوم 

چې لوبډلې ته ښه پيل ورکړم.

پوښتنه: په سفر کې د کوم لوبغاړي رسه خوشحاله 

يې؟

ځواب: ټولو رسه ډېر خوشحاله يم، هر چا رسه چې 

مخامخېږم نو له زړه نه راته ګران دي او مينه وررسه 

لرم.

پوښتنه: په تازه مېوه کې دې څه شی خوښ دي؟

ځواب: انار

پوښتنه: د خپلو دوستانو رسه کوم حالت کې ډېر 

خاندې او ټوکې وررسه کوې؟

راکوي،  نه  نه خاندم، ډېره خندا خوند  ډېر  ځواب: 

خو که څوک ټوکه وکړي يا جالبه خربه وکړي نو بيا 

خاندم.

ډېر  واليت  کوم  دې  کې  افغانستان  په  پوښتنه: 

خوښ دی؟

که څه  دی،  ډېر خوښ  مې  واليت  ځواب: خوست 
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هم  ليدلی  مې  خوست  او  يم  مسافر  وخت  ډېر  هم 

نه دی.

پوښتنه: کوم لوبغالی دې خوښېږي؟

ځواب: د ننګرهار غازي امان الله خان لوبغالی.

پوښتنه: د سفر پر مهال په کورنۍ کې په چا پسې 

خفه کېږې؟

ځواب: مور او پالر پسې.

ښه  ټولو  تر  دې  کې  لوبډله  کلنو   ۱۹ په  پوښتنه: 

ملګری څوک و؟

ځواب: ټول ښه و، خو مجيب، ابراهيم او اکرام مې 

ډېر ښه ملګري وو.

زيات  ډېر  باندې  کېدلو  اوټ  کوم ځل  په  پوښتنه: 

خپه شوی يې؟

ځواب: درې ځلې ډېر زيات خپه شوی يم، یو ځل 

د پاکستان پر وړاندې په پايلوبه کې چې زه په ۴۰ 

منډو اوټ شوم، د نړيوال جام په سيمي فاينل کې 

په  ځل  يو  او  شوم  اوټ  وړاندې  پر  اسټراليا  د  چې 

شپږيزه کې چې کله په پايلوبه کې اوټ شوم، نو ډېر 

خپه شوم.

پوښتنه: کوم رنګ دې ډېر خوښېږي؟

ځواب: تور او سور رنګ.

پوښتنه: په افغانستان کې چې کوم ځوانان کرکټ 

پېغام  کوم  توګه  په  ځوان  يوه  د  ته  هغوی  کوي، 

ورکوې؟

چې  دی،  دا  پیغام  زما  لپاره  ځوانانو  ټولو  ځواب: 

له  لومړی تعليم وکړئ، زده کړې وکړئ، چې وخت 

لرئ،  شوق  چې  رسه  سپورټ  هر  له  ورنکړئ،  السه 

پوره خواري وکړئ. 

پوښتنه: له څه يش ډېر ويرېږې؟

ځواب: له مار څخه.

پوښتنه: له څه يش ډېره کرکه لرې؟

ډېره  مې  څخه  دوکې  او  دروغو  جنګ،  له  ځواب: 

کرکه راځي.

پوښتنه: زده کړې دې څومره کړي؟

او  زده کړې کړې دي  پورې مې  تر دولسم  ځواب: 

او د کمپيوټر ساينس برخه  پالن لرم چې پوهنتون 

هم ولومل.

پوښتنه: کومه جالبه خاطره لرې؟

په  ځل  اول  په  چې  وه،  دا  خاطره  جالبه  ځواب: 

راپسې  خلکو  نو  شوم،  انتخاب  کې  لوبډله  واليتي 

موږ  راغلی دی،  واسطو  په  ډېرې خربې کولې چې 

پکار  منډې   ۴ توپ  يو  په  کوله،  لوبه  رسه  لغامن  د 

ته  فاينل  خوست  ځل  لومړي  په  او  وم  والړ  زه  وې، 

الره موندله، هغه اول توپ ته مخامخ شوم او څلوريزه 

پورې  زړه  په  او  جالبه  ډېره  لپاره  زما  دا  ووهله،  مې 

خاطره وه.

پوښتنه: ډېره زياته مننه چې مرکه مو رارسه وکړه.

ځواب: له تاسې هم ډېره مننه.
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شکیب الحسن
د کرکټ نړیوالې شورا

له لوري له دوه کلن بندیز رسه مخ شو

د کرکټ نړيوالې شورا يا ايي يس يس د بنګله دېش 

او  ټېسټ  د  الراونډر،  مخکښ  لوبډلې  ميل  کرکټ 

شل اوريزو لوبډلو لوبډملرش او د يو ورځنيو لوبو تر 

ټولو غوره الراونډر شکیب الحسن له دوه کلن بندیز 

رسه مخ کړ.

شکیب الحسن باندې د کرکټ نړيوالې شورا د فساد 

ضد قانون د درې مادو څخه د رسغړونې تور و، چې 

په دغه برخه کې پر هغه د اکتوبر په ۲۹مه نېټه دوه 

کلن بندېز ولګول شو، نوموړي خپله تېروتنه منلې ده 

او له همدې امله هغه به يو کال حتمي له هر ډول 

کرکټ څخه بند وي، يعنې د ۲۰۲۰ کال تر اکتوبر 

مياشتې پورې هغه هېڅ کرکټ نه يش کوالی، خو له 

ايا شکیب  بيا پرېکړه کېږي چې  به  يو کال وروسته 

الحسن بیرته کرکټ پيلولی يش او که نه؟

نوموړي د هغو پیغامونو په تړاو د کرکټ نړيواله شورا 

پر  لوبو  بېالبېلو  ته د  نوموړي  نه وه خربه کړې چې 

د ۲۰۱۸  و،  تړاو شوي  په  درغلۍ  يا  فساد  د  مهال 

رسيالنکا  دېش،  بنګله  د  کې  مياشت  جنورۍ  په 

او خلک له فساده پاک کرکټ څخه خوند واخيل.

شکیب الحسن له دغه دوه کلن بندیز رسه په داسې 

مهال کې مخ شو چې څو ورځې مخکې يې د بنګله 

د  او  و  کړی  هم  احتجاج  ضد  پر  بورډ  کرکټ  دېش 

دغه احتجاج مرشي هم نوموړي کوله، دوی له بنګله 

دېش کرکټ بورډه ۱۱ غوښتنې کړې وې او ويل يې 

چې ترڅو دغه غوښتنې نه وي منل شوې، نو دوی به 

کرکټ ونکړي. په دغه غوښتنه کې لومړۍ غوښتنه 

فيس  ورځنی  او  معاشونه  لوبغاړو  د  بايد  چې  وه  دا 

زيات يش.

شکیب  چېرې  که  وروسته  تېرولو  بندیز  کال  يو  د 

الحسن په دې وتوانېده چې د کرکټ نړيوالې شورا 

اړونده څانګه او د بنګله دېش کرکټ بورډ مسوولني 

د ۲۹م  وکوالی يش چې  به  هغه  نو  کړي،  مطمني 

او  رايش  بیرته  ته  کرکټ  وروسته  نه   ۲۰۲۰ اکتوبر 

هغه  به  پرېکړه  دغه  خو  کړي،  پيل  کرکټ  نړيوال 

مهال کېږي.

همدا راز شکیب الحسن هم د کرکټ نړيوالې شورا 

له لوري لګول شوی بندیز منلی دی او خپله تېروتنه 

يې هم منلې ده. هغه په خپلو خربو کې وييل چې 

کرکټ رسه زه ډېره مينه لرم او ډېر زيات خپه يم چې 

له دغه بندیز رسه مخ کېږم، خو زه دا هم منم چې 

دغه تېروتنه ما کړې ده.

نړيوالې  کرکټ  د  چې  دي  وييل  راز  همدا  نوموړي 

هند  د  او  سياليو  اړخيزه  درې  د  ترمنځ  زمبابوې  او 

پیغامونه  وټساپ  په  ته  هغه  مهال  پر  ليګ  تجاريت 

له هغه څخه د  پر مهال  لوبو  و، د دغه  لېږل شوي 

فساد يا فيکسينګ غوښتنه شوې وه او همدا راز له 

هغه څخه د ډالري حساب غوښتنه هم شوې وه.

ويل  قانون کې  نړيوالې شورا د فساد ضد  د کرکټ 

او  فساد  درغلۍ،  د  کې  کرکټ  په  چې  دي،  شوي 

فيکسنګ په تړاو که له هر لوبغاړي رسه څوک اړيکې 

نييس، نو هغوی دې د کرکټ نړيوالې شورا اړوندې 

برخې، خپل کرکټ بورډ او اړوند مسوولينو ته په دې 

تړاو راپور ورکوي، خو شکیب الحسن دغه راپور نه و 

ورکړی او د دغه قانون د درې مادو څخه يې رسغړونه 

کړې وه، چې پکې تورن شو. د دغه مادو له مخې د 

تر  لږ  باندې  لوبغاړو  کې  صورت  په  رسغړونو  داسې 

لږه ۶ مياشتې او زيات نه زيات ۵ کاله بندیز لګول 

کېدلی يش.

د دغه قانون موخه دا ده چې د کرکټ لوبې باید له 

هر ډول فساد، درغليو او فیکسينګ څخه پاکې وي 

شورا د فساد ضد څانګه په لوبغاړو تکيه کوي او په 

دغه برخه کې ما خپله ذمه واري نه ده تررسه کړې. 

هغه وايي چې د کرکټ د مينه والو تر څنګ زه هم 

غواړم چې کرکټ دې له هر ډول فساد نه پاک وي.

شکیب الحسن همدا راز وايي، چې نوموړی د ايي 

او  کوي  هم  مالتړ  پروګرامونو  ښوونيزو  د  يس  يس 

چې  کړي  پوه  دې  په  ځوانان  چې  وکړي  به  هڅه 

تېروتنه  هغه  دوی  ده،  کړې  تېروتنه  کومه  نوموړي 

ونکړي.
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د يـو ورځنيـو لوبـو تـر راتلونکـي کرکټ نړيـوال جام 

چـې پـه ۲۰۲۳ کال کـې تـررسه کېـږي، مخکـې د 

۲۰۲۰ نـه تـر ۲۰۲۲ پورې سـوپر ليـګ لوبې تررسه 

کېـږي، چـې هـره لوبډلـه بـه له نـورو لوبډلـو رسه ۸ 

لوبلـړۍ تـررسه کوي، چـې په دغه لوبلړيـو کې به ۴ 

پـه خپـل هېـواد او ۴ پـه نـورو هېوادونو کـې لوبوي.

د ايـي يس يس کرکـټ نړيـوال جـام سـوپر ليـګ 

چـې د ۲۰۲۰ پـه مـۍ کـې پيلېـږي او د ۲۰۲۲ تـر 

مـارچ مياشـتې پـورې بـه دوام وکـړي، د راتلونکـي 

نړيـوال جـام ۲۰۲۳ کال لپـاره د کواليفايي الره هم 

ده، چـې لـه همدغـې الرې نړيـوال جام تـه لوبډلې 

الر پېـدا کـړي.

د يـو ورځنيـو لوبـو راتلونکـی نړيوال جـام چې ۱۳م 

نړيـوال جـام دی، د فـرورۍ لـه ۹مـې نېټـې د مارچ 

تـر ۲۶مـې نېټـې پـه ۲۰۲۳ کال کـې پـه هنـد کې 

تـررسه کېږي.

دغـه نړيـوال جـام ته هنـد له مخکـې الر پېـدا کړې 

ده، د بشـپړ غړيتـوب درلودونکـې ۷ لوبډلـې بـه د 

ايـي يس يس کرکـټ نړيـوال جام سـوپر ليګ څخه 

ورتـه الر پېـدا کـړي، همـدا راز دوه لوبډلـې بـه بيا د 

۲۰۲۲ کرکـټ نړيـوال جـام کواليفايـر لوبـو نـه ورته 

الر پېـدا کړي.

پـه سـوپر ليګ کـې بيـا ۱۲ بشـپړ غړيتـوب لرونکې 

مخکـې الر پېـدا کـړې ده. د سـوپر لیـګ ۵ لوبډلې 

بـه بيـا د نړيـوال جـام کواليفايـر لوبو تـه الړې يش.

ليـګ  د سـوپر  تـه  لوبـو  کواليفايـر  جـام  نړیـوال  د 

ايـي يس يس  راز د  لوبډلـې ورځـي، همـدا  نـه ۵ 

کرکـټ نړيـوال جـام ليـګ ۲ سـياليو نـه بـه ورتـه ۳ 

غـوره لوبډلـې الر پېـدا کـړي. د نړيوال جـام ليګ ۲ 

سـياليو نـه بيـا ۴ لوبډلـې د کرکټ نړيـوال جام پلی 

آف لوبـو تـه الر پېـدا کـوي، پلـی آف لوبـو تـه همـدا 

راز د ايـي يس يس کرکـټ نړيـوال جام چېلنج ليګ 

سـياليو څخـه هـم دوه غـوره لوبډلې الر پېـدا کوي. 

لـه پلـی آف څخـه به بيـا دوه غوره لوبډلـې د نړیوال 

جـام کواليفايـر لوبـو تـه الر پېـدا کـړي، چـې هلتـه 

بـه بيـا د سـوپر ليـګ ۵ لوبډلـې، د ليـګ ۲ درې 

لوبډلـې لوبېـږي، همـدا راز د ۱۷-۲۰۱۵ ايـي يس 

يس نړيـوال کرکـټ ليـګ چيمپينشـپ پـه اتلولـۍ 

رسه بـه نيدرلنـډز هـم د دغـه ليـګ برخـه وي.

پـه دغـه ليـګ کې هـره لوبډلـه د درې لوبـو لوبلړۍ 

اسـټراليا،  لـه  بـه  افغانسـتان  چـې  کـوي،  تـررسه 

ايرلنـډ، نيدرلنـډز، پاکسـتان، بنګلـه دېـش، هنـد، 

کـړي.  تـررسه  لوبلـړۍ  رسه  زمبابـوې  او  رسيالنـکا 

د  افغانسـتان  بـه  کـې  ليـګ  دغـه  پـه  راز  همـدا 

انګلسـتان، نيوزيلنډ، سـوييل افريقا او ويسـټ انډيز 

رسه لوبـې تـررسه نـه کـړي.

افغانسـتان بـه پـه ۲۰۲۱ کال کـې د جنـورۍ پـه 

مياشـت کـې لـه ايرلنـډ، د فـرورۍ پـه مياشـت کـې 

لـه هنـد، د جـوالی په مياشـت کـې لـه رسيالنکا، د 

سـپتمرب پـه مياشـت کـې لـه پاکسـتان، د نومـرب په 

مياشـت کـې لـه زمبابـوې او د دسـمرب پـه مياشـت 

کـې لـه نيدرلنډز رسه د ۳ لوبـو لوبلړۍ تررسه کړي.

د ۲۰۲۲ کال پـه فـرورۍ مياشـت کـې لـه بنګلـه 

دېـش رسه او د مـارچ پـه مياشـت کـې لـه اسـټراليا 

رسه د ۳ لوبـو لوبلـړۍ تـررسه کړي، خـو د يادولو ده 

چـې د يـادو لوبـو ځایونـه تراوسـه نـه دي مشـخص 

شـوي، چـې دغـه لوبـې بـه چېرتـه تـررسه کېـږي.

پـه دغـه ليـګ کـې ۷ غـوره لوبډلـې بـه د ۲۰۲۳ 

نړيـوال جـام تـه الر پېـدا کـړي، همـدا راز هنـد لـه 

لوبډلـې او د پلـی آف ۲ لوبډلـې رسه پـه خپـل منځ 

کـې مخامـخ يش، چـې لـه هغـه ځایـه بـه دوه غـوره 

لوبډلـې نړیـوال جـام ته الر پېـدا کړي او پـه نړيوال 

جـام کـې بـه ۱۰ لوبډلـې مخامـخ يش.

د يادولـو ده چـې د ايـي يس يس کرکـټ نړیـوال 

تـر  ليـګ ۲ سـيالۍ د اګسـت ۲۰۱۹ څخـه  جـام 

جنـوري ۲۰۲۲ پـورې تـررسه کېـږي او ۷ لوبډلـې 

پکـې ګـډون لـري. د ايـي يس يس کرکـټ نړيـوال 

جـام چېلنـج ليـګ سـيالۍ د ۲۰۱۹ سـپتمرب نـه تر 

۲۰۲۱ اکتوبـر پـورې تـررسه کېـږي او ۱۲ لوبډلـې 

پـه کـې ګـډون لـري. همدا راز پلـی آف لوبـې به بيا 

پـه ۲۰۲۲ کـې تـررسه يش.

د ايي يس يس کرکټ نړيوال جام 
سوپر ليګ او راتلونکی نړيوال جام
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هـغـــه درې لوبغـــاړي چې ډېــــرې

غبــــرګې سليــــــزې يې وهلــــــــي

د ټېسټ سيـــاليـو

په کرکټ کې تر ټولو ښه توپوهونکی هغه دی چې په ټېسټ 

سياليو کې ښه لوبه وکړي. ځکه چې د کرکټ دغه اوږده بڼه 

ډېره خواري غواړي چې د هر توپوهونکي د وس خربه نه ده. 

ويراټ کوهيل بيا هغه لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې نړيوال 

ريکارډونه ماتوي او نوي ريکارډونه جوړوي.

کوهيل  ويراټ  لوبډملرش  لوبډلې  ميل  کرکټ  هندۍ  د 

ځل  يو  کې  سيالۍ  ټېسټ  دوميه  په  رسه  افريقا  سوييل  د 

۷مه  کې  سياليو  ټېسټ  په  يې  دا  او  پوره  سليزه  غربګه  بيا 

غربګه سليزه شوه. هغه لومړنی هندی توپوهونکی شو چې 

په ټېسټ سياليو کې ۷ غربګې سليزې وهي. خو تر هغه بيا 

درې توپوهونکي مخکې دي، چې په ټېسټ سياليو کې يې 

تر نورو ډېرې غربګې سليزې وهيل دي.

کوهيل  ويراټ  لوبډملرش  لوبډلې  کرکټ  هندۍ  د  که 

همداسې روان وي، نو هيله شته چې د نورو ډېرو ريکارډونو 

سليزو  غربګو  د  کې  سياليو  ټېسټ  په  څنګ  تر  ماتولو  د 

ريکارډ هم مات او خپل نوم يې په رس کې راويل، خو اوس د 

هغه درې توپوهونکو په تړاو معلومات رااخلو، چې په ټېسټ 

۱: رس ډونالډ برېډمېن )۱۲ غربګې سليزې(سياليو کې يې تر نورو ډېرې غربګې سليزې وهيل دي.

غربګو  زياتو  د  چې  دې  توپوهونکی  هغه  برېډمېن  ډونالډ 

سليزو وهلو ریکارډ لري. هغه په ټېسټ سيالیو کې تر نورو 

توپوهونکو ډېر ځل له ۲۰۰ زياتې منډې کړي، هغه يوازې 

۵۲ ټېسټ سيالۍ تررسه کړي او ۱۲ ځل يې غربګې سليزې 

وهلې دي. 

نوموړي په ۳۱-۱۹۳۰ کې د غربګو سليزو پيل وکړ. هغه په 

ايشيز  په  وړاندې  په  لوبډلې  انګلستان  د  کې  کال   ۱۹۳۰

سريز کې درې غبلرګې سليزې ووهلې.

پر  او هند  افريقا  انډيز، سوييل  ويسټ  د  راز  نوموړي همدا 

زياتې  ټولو  تر  خو  دي  وهيل  سليزې  غربګې  هم  وړاندې 

سليزې يې بيا د انګلستان پر وړاندې وهيل دي. هغه خپله 

وروستۍ غربګه سليزه د هند په وړاندې په ۱۹۴۸ کال کې 

ووهله او دغه سر ريکارډ يې په خپل نوم کړ، چې تراوسه 

پورې چا نه دی مات کړی.`

۲ : کامر سنګاکارا )۱۱ غربګې سليزې(

د رسيالنکايي لوبډلې پخوانی ويکټ ساتونکی او توپوهونکی 

کامر سنګاکارا بيا هغه اسيايي توپوهونکی دی چې تر ټولو 

رسيالنکا  د  نوموړي  دي.  وهيل  يې  سليزې  غربګې  زياتې 

لوبډلې لپاره ۱۳۴ ټېسټ لوبې تررسه کړي دي، چې خپلې 

نورو  په  بهر  رسيالنکا  له  يې  سليزې  غربګې  دوه  لومړۍ 

هېوادونو کې وهيل دي.

او  په الهور  پاکستان  د  لومړۍ غربګه سليزه  نوموړي خپله 

دوميه يې بيا د زمبابوې پر وړاندې بوالوايو کې ووهله. هغه 

همدا راز په رسيالنکا کې بيا د سوييل افريقا په وړاندې د 

۲۳۲ منډو توپوهونه تررسه کړه. له هغه دوه کاله وروسته يې 

بيا د همدغه لوبډلې په وړاندې د ۲۸۷ منډو توپوهنه وکړه.

په ۲۰۰۷ کې نوموړي د بنګله دېش په وړاندې دوه غربګې 

سليزې د ۸ ورځو ترمنځ ووهلې. همدا راز خپله اوومه غربګه 

سليزه يې بيا د هند په وړاندې ووهله. نوموړي د خپل ټېسټ 

وړاندې  په  دېش  بنګله  د  بيا  منډې  زياتې  ټولو  تر  کرکټ 

ترالسه  منډې   ۳۱۹ يې  کې   ۲۰۱۴ په  چې  کړې،  جوړې 

کړې.

پوره  يې هم غربګه سليزه  وړاندې  په  پاکستان  د  راز  همدا 

کړه او خپله وروستۍ غربګه سليزه يې بيا په ۲۰۱۵ کې د 

نيوزيلنډ لوبډلې په وړاندې ووهله.

سليزې  غربګې   ۱۱ کې  سياليو  ټېسټ   ۱۳۴ په  نوموړي 

توپوهونکی شو  برېډمېن وروسته دويم  تر ډونالډ  او  ووهلې 

چې په ټېسټ سياليو کې يې زياتې غربګې سليزې وهيل 

دي.

۳ : براين الرا )۹ غربګې سليزې(

د ويسټ انډيز مخکښ توپوهونکی براين الرا، چې په ټېسټ 

زياتې منډې کړي دي، هغه همدا  ټولو  تر  يې  سياليو کې 

راز په خپل ۱۶ کلن کرکټ کې ۹ ځلې غربګې سليزې هم 

وهيل دي.

کال   ۱۹۹۳ په  سليزه  غربګه  خپله  ځل  لومړي  په  نوموړي 

کې د اسټراليا په وړاندې وهلې وه. له هغه وروسته يې په 

توپوهنه  منډو   ۳۷۵ د  وړاندې  په  انګلستان  د  کې   ۱۹۹۴

تررسه کړه. همدا راز پنځه کاله وروسته نوموړي بيا بله غربګه 

سليزه ووهله، خو د ۱۹۹۹ څخه تر ۲۰۰۳ پورې نوموړي بيا 

څلور غربګې سليزې په خپل نوم کړې.

په ۲۰۰۴ کې بيا نوموړي د ۴۰۰ منډو په زړه پورې توپوهنه 

د انګلستان په وړاندې تررسه کړه، چې په ټېسټ سياليو کې 

د يوه توپوهونکي له لوري تر ټولو زياتې منډې دي.

نوموړي خپلې وروستۍ دوه غربګې سليزې له ويسټ انډيز 

بهر وهيل دي، يوه يې د اسټراليا په وړاندې په ۲۰۰۵ کې او 

بله يې بيا د پاکستان په وړاندې په ۲۰۰۶ کې ووهله، چې 

۲۲۶ او ۲۱۶ منډې يې کړې وې.

هغه  دريم  وروسته  سنګاکارا  او  برېډمېن  تر  الرا  براين 

توپوهونکی دی چې ۹ غربګې سليزې يې وهيل دي.

د  کوهيل،  ويراټ  هند  د  بيا  وروسته  دوی  تر  راز  همدا 

وردنی  جی  مهيال  رسيالنکا  د  او  هامونډ  وېيل  انګلستان 

راځي، چې درې واړو ۷-۷ ځلې غربګې سليزې وهيل دي.
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سارو ګنګويل
د هند کرکټ بورډ مرش وټاکل شو

د هندۍ کرکټ ميل لوبډلې پخوانی لوبډملرش سارو ګنګويل د روان زېږدیز کال د اکتوبر په 

۲۳مه نېټه د دغه هېواد د کرکټ بورډ مرش وټاکل شو.

د Board of Control for Cricket in India يا BCCI لپاره یوازينی کس سارو ګنګويل و چې 

د مرشۍ لپاره يې ورته خپل اسناد سپاريل و. نوموړی د هند کرکټ بورډ ۳۹م مرش دی.

سارو ګنګويل د هندۍ لوبډلې يو له مخکښو لوبډملرشانو څخه و. هغه په ۲۰۰۸ کال کې له 

ټېسټ سياليو استعفا وکړه، چې په ټېسټ سياليو کې يې ۷۲۱۲ منډې کړې وې او همدا راز 

۱۶ سليزې يې وهلې وې. هغه خپله لومړۍ سليزه په خپله لومړۍ لوبه کې په الرډز لوبغايل 

کې وهلې وه.

۴۷ کلن سارو ګنګويل د هند کرکټ بورډ يا BCCI مرش يوازې د ۱۰ مياشتو لپاره غوره شوی 

دی، ويل کېږي لس مياشتې وروسته به د BCCI د کمېټې وخت پای ته ورسېږي.

سارو ګنګويل په خپلو خربو کې وويل، چې دا د هغه لپاره د وياړ ځای دی چې د هند کرکټ 

بورډ مرش ټاکل شوی دی. هغه وايي په BCCI کې به پراخ اصالحات راويل او په وړتيا او اصولو 

به له هيچا رسه جوړجاړی ونه کړي. نوموړی همدا راز زياتوي چې اداره به له فساد پاکوي او 

هر څومره وخت چې د دغه ادارې مرش وي، په خپلې ټولې وړتيا به د کرکټ د ښه وايل لپاره 

کار وکړي.

د يادولو ده چې سارو ګنګويل د هندۍ لوبډلې يو له غوره لوبډملرشانو څخه و، هغه چپ السی 

توپوهونکی و او د نړۍ يو له غوره توپوهونکو څخه و. نوموړي د هند لپاره ۱۱۳ ټېسټ لوبې 

تررسه کړې وې چې د ۴۲.۱۷ په اوسط يې ۷۲۱۲ منډې کړې وې او په يوه لوبه کې زياتې 

منډې يې بيا ۲۳۹ وې. هغه ۱۶ سليزې او ۳۵ پنځوسيزې هم وهلې دي.

وه، چې د  اخيستې  برخه  يو ورځنيو سياليو کې هم  په ۳۱۱  لپاره  نوموړي د هند  راز  همدا 

۴۱.۰۲ په اوسط يې ۱۱۳۶۳ منډې کړې وې او په يوه لوبه کې تر ټولو زیاتې منډې يې ۱۸۳ 

وې. نوموړي په يو ورځنيو لوبو کې ۲۲ سليزې او ۷۲ پنځوسيزې هم وهلې وې.

نوموړي له يو ورځنيو سياليو په ۲۰۰۷ او له ټېسټ سياليو په ۲۰۰۸ کې استعفا ورکړه. هغه 

همدا راز د بنګال کرکټ اسوسيشني مرش هم پاتې شوی دی.
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think that everyone must be given credit 
in their different spheres. The grounds 
men, the curators, the advancement in 
the ground, the covering of the spec-
tators’ areas as well. So, I was very 
impressed with what I have seen and 
considering it is a domestic competition 
in their own country, there were lots of 
people watching and spectator support 
was good. Therefore, I think it com-
pares favorably with anywhere else in 
the world. 
Q: Which players impressed you the 
most this season?
Campbell: I looked at various players 
at the awards ceremony, and Noor Ah-
mad, for me, stands out. Everybody is 
used to Salamkheil or Zahir Khan, how-
ever, Noor Ahmad was outstanding, 
Abdul Wasi, the leg spinner who only 
played a couple of games, was tremen-
dous for the Speenghar Tigers as well. 
That’s how strong the depth is here. 
Ibrahim Zadran, I thought, was out-
standing and Rahmanullah Gurbaz was 
a top draw. These are all youngsters. I 
read about the players afterwards, and 
when I saw that Rahmanullah Gurbaz 
is only 17 years of age, it felt crazy to 
see that these guys are that young and 
that competitive. 
There are a lot of youngsters coming 
through replacing the older guys who 
have been around a long time. Moham-
mad Nabi, for example has retired from 
Test matches, and if I was an Afghan-
istan cricket supporter- which I am, or 
if I were a selector or administrator, 
I would have been very happy with 
what is coming through. Because, the 
last thing you want is nobody coming 
through your system to replace those 
older guys who have done it for you on 
the international stage. 
But by what I see coming through in Af-
ghanistan Cricket, I think the future is 

and were desperate to perform on the 
international stage. I can’t wait till the 
U19 World Cup in South African to see 
some of these guys play because I am 
backing Afghanistan to go all the way 
as they have got the skills in the play-
ers to really cause a few upsets- and I 
say upsets, but honestly they shouldn’t 
be called upsets because, these guys 
have surely got the skills set and it is 
not that anybody should be surprised if 
they are winning games and are com-
petitive. 
The National side will be playing West 
Indies, I would say, Watch out West 
Indies! Afghanistan have won two test 
matches already and don’t bet against 
them for their third. 
Q: Finally, how was your experience 
in Afghanistan overall, please share 
some memories you will take from 
here.
Campbell: Well, look, it is never an is-
sue for me to come here. You know the 
first time we came here, looking at the 
security protocols, we were a bit ner-
vous because if you read in the papers 
about Afghanistan, there are always 
things like bombs going off, attacks 
here and there. So, you will be a bit ner-

very bright. Those that are retiring now 
and getting on with age, have able re-
placements. Even the likes of Rashid 
Khan and Mujeeb ur Rahman have 
got to play for their places now be-
cause there is so much talent coming 
through that is going to be very com-
petitive which is what you want as a 
cricketing nation. You want competitive 
cricket, good bench strength and peo-
ple to take the place of someone who is 
injured and not let the standard down, 
which I see in Afghanistan Cricket. 
Q: How can Shpageeza help Afghan 
players at the International level? 
Can the players use this experience 
to perform well at the big stage?
Campbell: I think so. I think you cannot 
say that for everybody as everyone is 
different. As far as their mental strength 
is concerned, they show a lot of abili-
ty when they are youngsters, but when 
you give them the opportunity to play at 
a higher level, some make it and some 
do not. That is the nature of life itself 
that not everybody makes it at the high-
est level. 
But what I have seen in the pressure sit-
uations in this Shpageeza, I think there 
is nobody there that stood out saying he 
is under pressure or can’t play. Every-
one at some stage was under pressure 
in the tournament. The death bowling, 
particularly, was very good as we rarely 
saw the batsmen dominating in the last 
few overs, particularly from the seam-
ers at the back end of the innings with 
Yorkers, slower balls, slower bouncers. 
Naveen ul Haq was outstanding as far 
as bowling in the powerplay and at the 
death or back end of the innings is con-
cerned. 
When it comes to cricket here, they 
(the players) just treat it as something 
to enjoy and something to embrace. I 
saw people that wanted an opportunity, 

vous if you are coming from the west-
ern world. For me, after the last time, 
coming here was a no brainer. I am on 
a quest to find different places where 
people play cricket and are passionate 
about the sport. 
Afghanistan is a fascinating story as 
only 10 years ago, there was nothing 
going on here as far as Cricket is con-
cerned and suddenly, they are compet-
ing with all the power houses of world 
Cricket. It is always a fascinating one. 
I like interacting with the people and 
see the passion of these supporters. 
There is no fault as far as the advance-
ment of the game is concerned and the 
people behind it. It is hard to describe 
anything other than the ground and the 
people there as well as the hotel that 
we stayed in. Unfortunately we are still 
not able to go out and sample the other 
riches that Afghanistan has. But, I hope 
I will be coming here for a long time to 
come and hopefully things improve and 
I can get out to see what Afghanistan 
has to offer. I have seen lots of hotels 
and cricket fields, but I would like to see 
different parts of the country that, hope-
fully, would be possible in the years to 
come. 
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Q: How was your experience during 
this Shpageeza? You watched the 
games very closely and know the 
game well. Please share your expe-
rience with us.
Campbell: It has improved drastically 
from two years ago. I think two years 
ago, there were sort of three of four 
player, maybe five players, that you 
would have looked at and said these 
guys are pretty good and of interna-
tional standard. This time there are so 
many more. 
The standard of cricket has been a lot 
better and there are many youngsters 
coming through, I have been impressed 
particularly in the spin department with 
left-arm Chinaman bowlers, leg spin-
ners. Also, there were good hard-hit-
ting young batsmen as well. So, I have 
been overwhelmed and flabbergasted 
really by what I have seen as far as de-
velopment of talent and the standard of 
the general players are concerned in 
the last two years. 
I am very optimistic about Afghanistan’s 
future in international cricket because I 
think the domestic program is good and 
there are a lot of youngsters coming 
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through. The key to success is making 
sure youngsters are coming through 
and are of the required standard and 
what I have seen in this Shpageeza is 
that Afghanistan cricket is definitely on 
the right track. 
Q: You have served as a commenta-
tor in various international matches 
and tournaments, how was SCL a dif-
ferent experience from the rest?
Campbell: If you are looking it from 
playing perspective, in these conditions, 
I think even a lot of overseas players 
would have come here and struggled. I 
thought that the bowling was of excep-
tional standard, particularly in the spin 
department. As far as the variations are 
concerned, I think the seamers have 
upped their game as well. So, as I said 
earlier, I think the standard compares to 
anyone around the world, particularly in 
these conditions. 
And, as far as the broadcast is con-
cerned, it was much better than what it 
was two years ago. The running of the 
event, the administration, standard of 
umpiring and all those things need to 
go hand in hand with the advancement 
of your actual playing standards. So, I 
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