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۱۶د افغانستان او هند ۱۹ کلنو لوبډلو تر منځ پنځه یو ورځنۍ سیالۍ تررسه شوې

۲۲د احمد شاه ابدايل فرسټ کالس دوېمه برخه لوبې پېل شوې

۲۶شل اوریزو لوبو کې غوره توپ اچونه

۳۰حمزه هوتک: د تلپاتې سولې راتلو ارمان لرم

هغه ۵ توپوهونکي چې په یو ورځنیو سیالیو کې ډېر ځل په صفر سوځېديل

هغه لوبه چې په ۱ توپ ۱۲ منډې پکار وې او لوبډلې پوره کړې

۴۰

۴۶

د زونونو په کچه تر شپاړس کلنو کم عمره ځوانانو سیالیو جام د 

۲۰سپین غر لوبډلې تر السه کړ
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افغان کرکټ

افغان ميل لوبډلې د روان ۲۰۱۹ زېږدیز 

ویسټ  د  کې  میاشت  نومرب  په  کال 

لوبو، شل  ورځنیو  یو  د  وړاندې  پر  انډيز 

لوبې  ټېسټ  یوازېنۍ  او  لوبو  اوریزو 

هېواد  یاد  د  چې  کړې  تررسه  لوبلړۍ 

تر  شپږمې  له  نومرب  د  یې  وړاندې  پر 

۲۹مې پورې درې یو ورځنۍ، درې شل 

کړه. تررسه  لوبه  ټېسټ  یوه  او  اوریزې 

ورځنیو  یو  د  افغانستان  هم  څه  که 

لوبلړۍ  لوبې  ټېسټ  یوازېنۍ  او  لوبو 

کې  لوبو  اوریزو  شل  په  خو  ګټله،  ونه 

کړه.  خپله  بریا  لوبډلې  سیالې  له  یې 

لوبغاړو  ځوان  ډېری  کې  لوبو  دغو  په 

د  یې  ځینو  او  وښوده  وړتیا  خپله  هم 

لوبو  نړیوالو  دغو  په  لپاره  ځل  لومړي 

کې ګډون وکړ چې ډېر ښه ثابت شول.

په عموم کې د افغان لوبډلې لپاره دا یو 

 ۲۰۲۰ د  اوسه  له  چې  دی  زېری  ښه 

کال شل اوریزو لوبو نړیوال جام ته بشپړ 

چمتووالی لري، په دې معنا چې دوی د 

شل اوریزو لوبو په بڼه کې د ویسټ انډیز 

لوبډلې  بریالۍ  او  یوې چټکې  څېر  په 

ته ماتې ورکړه او دغه یوه سرته بریا ده.

راتلونکي ۲۰۲۰ زېږدیز کال کې د  په 

اوریزې  شل  جام  نړیوال  او  جام  اسیا 

سیالۍ را روانې دي او افغان لوبډله هم 

ورته بشپړ چمتووالی لري، افغان لوبډله 

لوبو  په  جامونو  دغو  د  انشاءالله  به 

راوړي. به  بریاوې  او  وځلیږي  ښه  کې 

لوبو  ورځنیو  یو  کال  د ۲۰۲۳  راز  دغه 

نړیوال جام لپاره هم له اوسه د لوبغاړو 

او  دی  روان  کار  چمتووايل  بشپړ  پر 

لرې به نه وي چې دوی به په دغه بڼه 

سیالیو کې هم ډېر ژر ځان ثابت کړي.

 افغان لوبډله د
 بریا کلک هوډ

لري
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د افغانستان او ويسټ انډيز ترمنځ د افغانستان په کوربه توب د 

هند د لکنو ښار په ايکانا لوبغايل کې د ۳ يو ورځنيو او ۳ شل 

اوريزو لوبو لوبلړۍ او همدا راز يوه ټېسټ سيايل تررسه شوه.

دغه سيالۍ چې د نومرب په ۶مه پيل شوې، د نومرب تر ۲۹مې 

په لومړۍ يو ورځنۍ لوبه کې ويسټ انډيز د لوبې پچه وګټله او 

افغان لوبډلې ته يې د توپوهنې بلنه ورکړه.

افغانستان په ۴۵.۲ اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۱۹۴ 

منډې وکړې، چې له ډلې يې رحمت شاه ۶۱، اکرام عيل خېل 

۵۸ او اصغر افغان ۳۵ منډې ترالسه کړې. د ويسټ انډيز لپاره بيا 

جېسن هولډر، شيفرډ او راسټن چېس ۲-۲ لوبغاړي وسوځول.

په دوميه لوبه کې افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی يې 

د ويسټ انډيز لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

په  لوبغاړو   ۹ د  کې  اورونو   ۵۰ ټاکلو  په  لوبډلې  انډيز  ويسټ 

سوځېدو ۲۴۷ منډې وکړې، چې له ډلې يې نيکوالس پوران ۶۷، 

ايوان ليوس ۵۴ او شای هوپ ۴۳ منډې ترالسه کړې.

د افغانستان لپاره نوين الحق ۳، محمد نبي، رشف الدين ارشف، 

جاوېد احمدي، مجيب الرحمن او راشد خان ۱-۱ ويکټ ترالسه 

کړه.

نېټې پورې يې دوام وکړ، چې د يو ورځنيو لوبو لوبلړۍ ويسټ 

کې  لوبلړۍ  لوبو  اوريزو  شل  د  کړه،  متامه  بريا  خپله  په  انډيز 

افغانستان بريا خپله او يوازينۍ ټېسټ لوبه هم ويسټ انډيز په 

خپل نوم کړه.

د ۱۹۵ منډو هدف د ويسټ انډيز لوبډلې په ۴۶.۳ اورونو کې 

د ۳ لوبغاړو په سوځېدو پوره او په ۷ ويکټو يې افغان لوبډلې ته 

ماته ورکړه. د دوی له ډلې راسټن چېس ۹۴ او شای هوپ ۷۷ 

منډې ترالسه کړې.

د افغانستان لپاره مجيب الرحمن ۲ او نوين الحق ۱ لوبغاړی 

وسوځاوه.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه راسټن چېس ترالسه کړه.

۲۴۸ منډو د هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې په ۴۵.۴ اورونو 

کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۲۰۰ منډې وکړې او په ۴۷ منډو 

يې لوبه وبايلله.

 ،۳۳ شاه  رحمت   ،۵۶ ځدراڼ  الله  نجيب  لپاره  افغانستان  د 

محمد نبي ۳۲ او حرضت الله ځاځي ۲۳ منډې ترالسه کړې. 

او  او شيلډون کاټرېل ۳-۳  لپاره راسټن چېس  انډيز  د ويسټ 

هېډن والش ۲ ويکټې ترالسه کړې.

او  کړه  ترالسه  پوران  نيکوالس  جايزه  لوبغاړي  غوره  د  لوبې  د 

ويسټ انډيز د درې يو ورځنيو لوبو لوبلړۍ کې د دوه لوبو په 

ګټلو رسه لوبلړۍ په خپل نوم کړه.

افغـــــانســـــتان 

د ويسټ انـــډيـ_ـز 

پـــــر وړانـــــدې

د عزيزي بانک جام يو ورځنيو سياليو لوبلړۍ ويسټ انډيز 
په خپل نوم کړه

لومړۍ لوبه، ۶م نومبر

دويمه لوبه، ۹م نومبر
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په دریمه لوبه کې ويسټ انډيز د لوبې پچه وګټله او لومړی يې 

افغان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

افغانستان په ټاکلو ۵۰ اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۲۴۹ 

منډې وکړې، چې له ډلې يې اصغر افغان ۸۶، حرضت ځاځي 

۵۰، محمد نبي ۵۰ ناسوځېدلې او نجيب الله ځدراڼ ۳۰ منډې 

ترالسه کړې.

د ويسټ انډيز لپاره کيمو پاول ۳ او الزاري جوسيپ ۲ لوبغاړي 

وسوځول.

د ۲۵۰ منډو هدف د ويسټ انډيز لوبډلې په ۴۸.۴ اورونو کې 

د ۵ لوبغاړو په سوځېدو پوره او په ۵ ويکټو يې افغان لوبډلې ته 

ماته ورکړه. د دوی له لوري شای هوپ ۱۰۹ ناسوځېدلې، راسټن 

چېس ۴۲ ناسوځېدلې او برينډن کنګ ۳۹ منډې ترالسه کړې.

ارشف،  الدين  رشف   ،۲ الرحمن  مجيب  لپاره  افغانستان  د 

محمد نبي او راشد خان ۱-۱ ويکټ ترالسه کړه.

واړه  لوبلړۍ کې درې  په  لوبو  ورځنيو  يو  د درې  انډيز  ويسټ 

لوبو کې بريا خپله کړه او لوبلړۍ يې په خپل نوم کړه. د درميې 

لوبې د غوره لوبغاړي جايزه شای هوپ ترالسه کړه او د لوبلړۍ 

د غوره لوبغاړي جايزه راسټن چېس ته ورکړل شوه.

ډېرې منډې:

 ،۲۲۹ هوپ  شای  د  کې  لوبلړۍ  په  لوبو  ورځنيو  يو  درې  د 

روسټون چېس ۱۴۵ او اصغر افغان ۱۲۴ منډې ترالسه کړې.

ډېرې ويکټې:

او   ۵ الرحمن  مجيب   ،۶ چېس  روسټون  کې  سياليو  دغه  په 

هايډن والش بيا ۴ ويکټې ترالسه کړې.

دريمه لوبه، ۱۱م نومبر

د افغانستان او ويسټ انډيز ترمنځ درې شل اوريزو سياليو لوبلړۍ 

په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی يې 

د ويسټ انډيز لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

په  لوبغاړو   ۵ د  کې  اورونو   ۲۰ ټاکلو  په  لوبډلې  انډيز  ويسټ  د 

ايوان ليوس ۶۸،  سوځېدو ۱۶۴ منډې وکړې، چې له ډلې يې 

منډې   ۲۱ هيټامير  شيمرون  او  ناسوځېدلې   ۳۲ پوالرډ  کريون 

ترالسه کړې.

په دوميه شل اوريزه لوبه کې افغان لوبډملرش راشد خان د لوبې 

پچه وګټله او لومړی يې توپوهنه غوره کړه.

افغانستان په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۱۴۷ 

منډې وکړې، چې له ډلې يې حرضت الله ځاځي او کريم جنت 

۲۶-۲۶، ګلبدين نايب ۲۴ او نجيب الله ځدراڼ ۲۰ ناسوځېدلې 

منډې وکړې.

او  له لوري کيرسيک ويليمس ۳، جېسن هولډر  انډيز  د ويسټ 

کيمو پاول ۲-۲ ويکټې ترالسه کړې.

په  لوبډلې  انډيز  تعقيب کې د ويسټ  په  د ۱۴۸ منډو د هدف 

د افغانستان له لوري ګلبدين نايب ۲، راشد خان، نوين الحق 

او مجيب الرحمن ۱-۱ ويکټ ترالسه کړه.

په  لوبډلې  افغانستان  د  تعقيب کې  په  د هدف  منډو  د ۱۶۵ 

ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۱۳۴ منډې وکړې، 

چې په ۳۰ منډو يې له ويسټ انډيز نه لوبه وبايلله. 

د افغانستان له لوري نجيب الله ځدراڼ ۲۷، اصغر افغان ۲۵، 

الله ځاځي ۲۳ منډې  فريد احمد ۲۴ ناسوځېدلې او حرضت 

 ،۳ ويليمس  کيرسيک  لوري  له  انډيز  ويسټ  د  کړې.  ترالسه 

کريون پوالرډ او هايډن والش ۲-۲ ويکټې ترالسه کړې.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه کريون پوالرډ ته ورکړل شوه.

ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۸ لوبغاړو په سوځېدو ۱۰۶ منډې وکړې 

او په ۴۱ منډو يې له افغان لوبډلې ماته وخوړه.

د افغانستان له لوري کريم جنت په زړه پورې توپ اچونه تررسه 

کړه چې ۵ ويسټ انډيز لوبغاړي يې وسوځول، دا د هغه د شل 

نوين  راز  همدا  شوه.  هم  اچونه  توپ  غوره  ټولو  تر  لوبو  اوريزو 

الحق، راشد خان او ګلبدين نايب هم ۱-۱ ويکټ ترالسه کړه.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه کريم جنت ته ورکړل شوه.

د عزيزي بانک جام شل اوريزو لوبو لوبلړۍ افغانستان په 
خپل نوم کړه

لومړۍ لوبه، ۱۴م نومبر

دويمه لوبه، ۱۶م نومبر
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په دریمه شل اوريزه سيالۍ کې یو ځل بیا افغان لوبډملرش راشد 

خان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه يې غوره کړه.

افغانستان په ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۸ لوبغاړو په سوځېدو ۱۵۶ 

پورې  زړه  په  ګربز  الله  رحمن  يې  ډلې  له  چې  وکړې،  منډې 

توپوهنه نندارې ته وړاندې او د ۵ شپږيزو او ۶ څلوريزو پر مټ يې 

په ۵۲ توپونو ۷۹ منډې وکړې، دا په شل اوريزو لوبو کې د هغه تر 

ټولو زياتې منډې هم دي. همدا راز اصغر افغان ۲۴، محمد نبي 

۱۵ او نجيب الله ځدراڼ ۱۴ منډې وکړې.

او  ويليمس  کاټريل، کيرسيک  لوري شيلډون  له  انډيز  ويسټ  د 

کيمو پاول ۲-۲ ويکټې ترالسه کړې.

په  لوبډلې  انډيز  تعقيب کې د ويسټ  په  د ۱۵۷ منډو د هدف 

ټاکلو ۲۰ اورونو کې د ۷ لوبغاړو په سوځېدو ۱۲۷ منډې وکړې 

او په ۲۹ منډو يې له افغان لوبډلې ماته وخوړه. د دوی له لوري 

شای هوپ ۵۲ او ايوان ليوس ۲۴ منډې وکړې.

کریم  الرحمن،  مجيب   ،۳ الحق  نوين  لوري  له  افغانستان  د 

جنت، ګلبدين نايب او راشد خان ۱-۱ ويکټ ترالسه کړه.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه رحمن الله ګربز ته ورکړل شوه.

د درې شل اوريزو سياليو په لوبلړۍ کې افغان لوبډلې په ۲-۱ 

رسه بريا خپله کړه او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جايزه کريم جنت 

ترالسه کړه.

ډېرې منډې:

د درې يو ورځنيو لوبو په لوبلړۍ کې ايوان ليوس ۱۰۶، رحمن 

الله ګربز ۹۴ او نجيب الله ځدراڼ بيا ۶۱ منډې ترالسه کړې.

ډېرې ويکټې:

په دغه سياليو کې کيرسيک ويليمس ۸، کریم جنت ۶ او نوين 

الحق ۵ ويکټې ترالسه کړې.

دريمه لوبه، ۱۷م نومبر

د افغانستان او ويسټ انډيز ترمنځ يوازينۍ ټېسټ لوبه د نومرب په 

۲۷مه نېټه د هند د لکنو ښار په ايکانا لوبغايل کې پيل شوه، چې 

د لوبې پچه ويسټ انډيز لوبډلې وګټله او لومړی يې د افغانستان 

لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

پاڼۍ کې ۱۸۷ منډې وکړې، چې جاوېد  لومړۍ  په  افغانستان 

احمدي ۳۹، حمزه هوتک ۳۴، افرس ځاځي ۳۲ او احسان الله 

جنت ۲۴ منډې ترالسه کړې.

او  انډيز له لوري راهکيم کورنوال ۷، جېسن هولډر ۲  د ويسټ 

جوميل واريکان ۱ ويکټ ترالسه کړه.

ويسټ انډيز په لومړۍ پاڼۍ کې ۲۷۷ منډې وکړې، چې شامر 

بروکس ۱۱۱ او جان کېمبل ۵۵ منډې وکړې. 

د افغانستان له لوري حمزه هوتک په لومړۍ ټېسټ لوبه کې ۵ 

لوبغاړي وسوځول، همدا راز راشد خان ۳ او ظاهر خان ۲ ويکټې 

ترالسه کړې.

افغانستان په دوميه پاڼۍ کې ۱۲۰ منډې وکړې چې د ويسټ 

لوري  له  دوی  د  وټاکه.  هدف  منډو   ۳۱ د  يې  ته  لوبډلې  انډيز 

جاوېد احمدي ۶۲ او ابراهيم ځدراڼ ۲۳ منډې ترالسه کړې.

د ويسټ انډيز له لوري راهکيم کورنوال، روسټون چېس او جېسن 

هولډر ۳-۳ ويکټې ترالسه کړې.

د ۳۱ منډو هدف د ويسټ انډيز لوبډلې د ۱ لوبغاړي په سوځېدو 

جان  کړه.  خپله  بريا  کې  لوبه  په  يې  ويکټو   ۹ په  او  کړ  پوره 

کېمبل ۱۹ ناسوځېدلې منډې وکړې او د افغانستان له لوري 

حمزه هوتک ۱ ويکټ ترالسه کړه.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه راهکيم کورنوال ته ورکړل شوه، 

چې په دواړو پاڼيو کې يې ۱۰ ويکټې ترالسه کړې وې.

د افغانستان له لوري نارص جامل او حمزه هوتک لومړۍ ټېسټ 

پاڼۍ کې ۵ ويکټې  يوه  په  لوبه تررسه کړه، چې حمزه هوتک 

خپله  په  چې  شو  اچونکی  توپ  افغان  لومړنی  او  کړې  ترالسه 

لومړنۍ لوبه کې دغه کارنامه تررسه کوي.

همدا راز جاوېد احمدي بيا لومړنی افغان توپوهونکی شو چې 

د ويسټ انډيز پر وړاندې يې پنځوسيزه ووهله.

دا د افغانستان څلورمه ټېسټ لوبه وه، چې په څلور ټېسټ لوبو 

ماته  يې  لوبو کې  دوه  او  برياوې خپلې کړې وې  دوه  يې  کې 

وخوړه. افغانستان تر دې مخکې له هند، ايرلېنډ او بنګله دېش 

رسه ټېسټ لوبې تررسه کړې وې.

ټېسټ  دوميه  کې  لوبډملرشۍ  په  خان  راشد  د  دا  راز  همدا 

د  وخوړله،  لوبډلې  افغان  پکې  ماته  لومړنۍ  چې  وه،  سيايل 

راشد خان په لوبډملرشۍ کې تر دې مخکې افغان لوبډلې د 

بنګله دېش لوبې ته په ټېسټ لوبه کې ماته ورکړې وه.

د عزيزي بانک جام يوازينۍ ټېسټ لوبه ويسټ انډيز وګټله
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د ویسټ انډیز پر وړاندې د یو ورځنیو لوبو لپاره د ميل لوبډلې د لباس مالتړ کوونکید افغانستان او ویسټ انډیز سیالیو د رسلیک مايل مالتړ کوونکی
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د ویسټ انډیز سیالیو لپاره د ميل لوبډلې د سفر مالتړ کوونکی Airline Partnerد ویسټ انډیز پر وړاندې د شل اوریزو لوبو لپاره د ميل لوبډلې د لباس مالتړ کوونکی
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چې زما په فکر په دغه برخه کې موږ يو څه نيمګړي يو.

اوس مهال زما ټوله پاملرنه شل اوريزو لوبو ته ده، ځکه 

موږ پر وړاندې شل اوريزه اسيا جام او شل اوريزه نړيوال 

اوريزې سيالۍ  نورې سرتې شل  راز  همدا  او  لرو  جام 

هم لرو.

فکر کوم په راتلونکي کال کې موږ يوازې يوه ټېسټ لوبه 

جام  نړيوال  تر  هم  هغه  او  لرو  لوبډلې رسه  اسټراليا  د 

وروسته ده، نو په راتلونکو ۸ يا ۹ مياشتو کې زموږ ټوله 

پاملرنه شل اوريزو لوبو ته ده.

د ۲۰۲۰ کال د جنورۍ په مياشت کې موږ په دوبۍ 

کې څو مترينايت کمپونه لرو، د دغه متريناتو پر مهال 

به موږ توپوهنې ته ځانګړې پاملرنه کوو، زموږ به هڅه 

چټکې  هغوی  چې  وروزو  داسې  لوبغاړي  چې  وي  دا 

باندې  منډې جوړې کړي، د يوې يوې منډې اخيستو 

کار وکړي، ښه توپوهنه تررسه کړي او همدا راز په چټکه 

توپ اچونه باندې به هم کار وکړو.

همدا راز په دغه کمپونو کې به د نورو برخو تر څنګ موږ 

د سويپ په تخنيک هم کار وکړو چې دا زموږ لوبغاړي 

له افغان کرکټ ميل لوبډلې رسه زما لومړنی سفر دی، 

بهرتينه  يوه  او  لوبډله  العاده  فوق  ډېره  لوبډله  افغان 

کورنۍ ده چې اوس يې زه هم غړی يم.

کله چې په لومړي ځل ما له افغان لوبغاړو رسه وليدل، 

نو هر يوه راته وويل چې زموږ کورنۍ ته ښه راغالست.

زما لپاره تر هر څه دا ډېره مهمه ده چې موږ له يو بل رسه 

ډېر وخت يو ځای تېر کړو او همدغه ډول يو ځای رسه 

مخکې والړ شو.

په افغان لوبډله کې ډېرې برخې شته چې بايد ډېر کار 

پرې ويش، دا لوبډله نه منونکي استعدادونه لري. زه فکر 

کوم چې که موږ ډېرې لوبې وکړو او له سرتو سرتو لوبډلو 

رسه د لوبو تجربې ترالسه کړو، نو دا به زموږ لپاره ډېره 

کولو  په  پرېکړو  غوره  او  د ښو  بيا  به  موږ  ښه وي، ځکه 

وتوانېږو او موږ به وکوالی شو چې د لوبو پايلو ته بدلون 

ورکړو.

افغان لوبغاړي ځوانان دي، لوړې جذبې او له استعدادونو 

ډک دي، ډېری مهال له غښتليو لوبډلو رسه په مهمو لوبو 

کې ټوله خربه پر وخت او پر ځای پرېکړو پورې اړه لري، 

زده کړي، زما په خيال په شل اوريزو لوبو کې سپني 

توپ اچونه ډېره مهمه ده.

په دغه کمپونو کې به موږ له ځان رسه يو شمېر چټک 

توپ اچونکي هم ولرو، هغه به موږ رسه نه يوازې دا 

ته چټکه  توپوهونکو  زموږ  وي چې  لپاره  د دې  چې 

توپ اچونه وکړي، بلکې هغوی به په جال او مترين 

کې زده کړه وکړي.

دغه ټولو برخو ته به موږ د جنورۍ په مياشت کې په 

خپل مترينايت کمپ کې ځانګړې پاملرنه وکړو. که 

تاسې وګورئ نو د ويسټ انډيز پر وړاندې په لومړۍ 

شل اوريزه لوبه کې تر ماتې خوړلو وروسته موږ ښې 

لوبې وکړې او لوبلړۍ مو په خپل نوم کړه، ځکه چې 

افغان لوبډله په شل اوريزو لوبو کې ډېره قوي لوبډله 

ده او دا زموږ لپاره ښه خربه ده چې راتلونکی کال هم 

د شل اوريزو لوبو کال دی، چې اسيايي جام او شل 

اوريز نړيوال جام پکې تررسه کېږي.

چمتووالی  بشپړ  مخکې  له  ته  لوبو  ټولو  دغه  موږ 

نيسو، موږ ډېر غوره لوبغاړي لرو، خو زموږ لپاره سرته 

ننګونه دا ده چې موږ ډېرې منډې وکړو، نو ځکه موږ 

د خپلو لوبغاړو توپوهنې برخه ته ډېره پاملرنه کوو او 

همدا راز په ډګر ساتنه کې هم موږ کار کوو.

لرو،  اړتيا  ته  لوبغاړو  زړورو  لوبډله کې  افغان  په  موږ 

چې داسې زړور او مخکښ ځوانان وي چې هغوی د 

دې وړتيا ولري چې ښه لوبه وکړي، لکه رحمن الله 

ګربز چې تاسې ګورئ چې په شل اوريزو لوبو کې يې 

ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړه، همدا راز په ټېسټ 

پنځه  چې  وليده  هم  هوتک  حمزه  تاسې  کې  لوبه 

لوبغاړي يې وسوځول.

زموږ تر شا و خوا ډېر استعدادونه شته دي، خو زموږ 

کار دا دی چې دغه استعدادونه په نښه کړو، له دوی 

رسه کار وکړو، دوی وتراشو او پرمختګ ورته ورکړو او 

موږ په دغه برخه کې تداوم ته هم اړتيا لرو.

ځينې مهال داسې هم کېږي چې ځوان لوبغاړي ښه 

لوبه نندارې ته نه وړاندې کوي او دا موږ خپه کوي، 

خو دا له ځوانانو رسه تړلې خربه ده او د همدې لپاره 

به زموږ د ځوانو لوبغاړو تر څنګ تجربه کاره لوبغاړي 

هم لوبېږي، چې هغوی ارام مزاج ولري.

خو زه بيا هم دا خربه تکراراً وايم چې د يوه روزونکي 

په توګه زما لپاره دا ډېره مهمه ده چې په لوبډله کې 

ځوان او زړور لوبغاړي ولرم او تر څنګ يې ارام مزاجه 

لوبغاړي هم وي.

موږ په خپله لوبډله کې داسې توپوهونکي لرو چې 

هغوی کوالی يش شل، دېرش او تر څلوېښت پورې 

کې  هند  په  چې  وليدل  تاسې  خو  وکړي،  منډې 

داسې  موږ  کې  لوبو  په  وړاندې  پر  انډيز  ويسټ  د 

لوبغاړی نه درلود چې هغه دې سليزه ووهي، خو د 

ويۍټ انډيز توپوهونکو بيا سليزې جوړې کړې او ډېر 

په اسانۍ يې لوبې تر خپل کنټرول الندې راوستې، 

روزو چې  لوبغاړي  داسې  او  کوو  کار  په دې  موږ  نو 

هغوی مېدان کې سليزې او پنځوسيزې جوړې کړي.

چې  وکړو  کار  برخه  دې  په  بايد  موږ  راز  همدا 

په  لکه  کړي،  جوړې  ملګرتياوې  اوږدې  توپوهونکي 

شل اوريزو کې تر ۸۰ منډو پورې، يو ورځنيو لوبو کې 

تر ۱۲۰ منډو او په ټېسټ لوبو کې له دې هم زياتې 

او اوږدې ملګرتياوې بايد جوړې يش.

زموږ لپاره دا ډېره ښه خربه نه ده چې موږ په پرلپسې 

ټېسټ  په  تاسې  ورکوو،  له السه  ويکټې  ډول خپلې 

لوبه کې وليدل چې په دوميه پاڼۍ کې زموږ لوبغاړو 

او  ورکړې  السه  له  ويکټې   ۱۰ منډو   ۹۷ په  نږدې 

همدا راز په لومړۍ پاڼۍ کې هم ۹ ويکټې يوازې د 

۱۰۳ منډو په بدل کې وسوځېدې، چې داسې نورې 

بېلګې هم شته.

يو ځل بيا هم دا خربه يادوم، چې توپوهنه زما لپاره 

چې  يش  وکوالی  لوبغاړي  زموږ  که  ده،  مهمه  ډېره 

اوږدې ملګرتياوې جوړې کړي او داسې توپوهونکي 

سليزې  هغوی  استفادې  په  موقعې  له  چې  وروزو 

موږ  نشته چې  بيا هېڅ شک  په دې کې  نو  ووهي، 

موږ  او  وي  اسانې  ډېرې  کول  ترالسه  برياوې  به  ته 

هدفونه  سرت  ته  لوبډلو  سياليو  چې  شو  وکوالی  به 

ورکړي.

بيا خو نو دا ښکاره خربه ده چې موږ خطرناک توپ 

اچونکي لرو او هغوی کوالی يش چې په سرتو لوبډلو 

فشار راوړي او هغوی دې ته مجبوره کړي چې خپلې 

ويکټې له السه ورکړي.

زموږ ټول تمرکز پر غوره توپوهنه دی
....النس کلوزنر د ملي لوبډلې مشر روزونکی

النس کلوزنر د ميل لوبډلې د روزنې او افغان لوبغاړو په اړه له افغان کرکټ مجلې رسه 

خپل نظر رشیک کړی چې  له تاسو رسه یې رشیکوو.
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د اســـيايـــــي لــــوبـــــډلــــو ايــــمرجـــــېنګ جـــــــام
د اسيايي لوبډلو اميرجېنګ جام په بنګله دېش هېواد کې د نومرب په ۱۴مه نېټه پيل او د نومرب تر 

۲۳مې نېټې پورې يې دوام وکړ، چې په پايلوبه کې يې پاکستان او بنګله دېش لوبډلې رسه مخامخ 

شوې، چې د پاکستان لوبډلې د بنګله دېش لوبډلې ته ماته ورکړه او د اسيايي لوبډلو اميرجېنګ 

جام کې يې اتلويل خپله کړه.

په دغه جام کې د افغانستان په ګډون نيپال، هند، رسيالنکا، عامن، پاکستان، هانګ کانګ او بنګله 

اميرجېنګ  افغانستان  د  وې.  شوې  وېشل  باندې  ګروپونو  دوه  په  چې  درلود،  ګډون  لوبډلو  دېش 

لوبډله په )ب( ګروپ کې د پاکستان، عامن او رسيالنکا لوبډلو رسه يو ځای وه.

افغانستان په خپلو درې لومړيو لوبو کې دوه لوبو کې بريا خپله او نيمه پايلوبې ته يې ځان ورساوه، 

چې په نيمه پايلوبه کې يې د بنګله دېش له اميرجېنګ لوبډلې ماتې وخوړه.

افغانستان د پاکستان پر وړاندې
افغانستان اميرجېنګ لوبډلې د پاکستان اميرجېنګ لوبډلې رسه خپله  د نومرب په ۱۴مه نېټه د   

لومړۍ لوبه تررسه کړه. په دغه لوبه کې پچه افغان لوبډلې وګټله او لومړی يې توپوهنه غوره کړه.

د  هدف  ياد  چې  وکړې،  منډې   ۱۳۸ سوځېدو  په  لوبغاړو  ټولو  د  کې  اورونو   ۴۲.۲ په  افغانستان 

پاکستان لوبډلې په ۳۵.۳ اورونو کې د ۲ لوبغاړو په سوځېدو پوره او افغان لوبډلې ته يې په ۸ ويکټو 

ماتې ورکړه.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه محمد محسن ته ورکړل شوه، چې ۴ ويکټې يې ترالسه کړې وې.

افغانستان د سريالنکا پر وړاندې:
د نومرب په ۱۸مه نېټه د افغانستان اميرجېنګ لوبډلې د رسيالنکا اميرجېنګ لوبډلې رسه خپله درميه لوبه 

تررسه کړه. په دغه لوبه کې افغانستان د لوبې پچه وګټله او لومړی يې د رسيالنکا لوبډلې ته د توپوهنې بلنه 

ورکړه.

رسيالنکا لوبډلې په ۴۹.۵ اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۲۳۸ منډې ترالسه کړې، چې ياد هدف د 

افغانستان لوبډلې په ۴۴.۵ اورونو کې د ۳ لوبغاړو په سوځېدو پوره او په ۷ ويکټو يې د رسيالنکا لوبډلې ته 

ماتې ورکړه.

د افغانستان لپاره شاهد الله سليزه ووهله او ۱۰۲ ناسوځېدلې منډې يې وکړې، همدا راز دروېش رسويل 

۶۱ او عبداملالک ۴۷ منډې وکړې. په توپ اچونه کې بيا عظمت الله عمرزي او عبدالواسع ۳-۳ لوبغاړي 

وسوځول.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه شاهدالله ته ورکړل شوه.

په خپلو درې لوبو کې د دوه لوبو ګټلو رسه د افغانستان اميرجېنګ لوبډلې نيمه پايلوبې ته الر پیدا کړه.

افغانستان د عمان پر وړاندې
د نومرب په ۱۶مه نېټه د افغانستان اميرجېنګ لوبډلې د عامن اميرجينګ لوبډلې رسه خپله دوميه لوبه تررسه 

کړه. په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د لوبې پچه وګټله او لومړی يې د عامن لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

عامن لوبډلې په ۴۴ اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۱۵۳ منډې وکړې، چې ياد هدف د افغانستان 

لوبډلې په ۳۰.۵ اورونو کې د ۱ لوبغاړي په سوځېدو پوره او په ۹ ويکټو يې د عامن لوبډلې ته ماته ورکړه.

د افغانستان لپاره عبداملالک ۹۱ زياتې منډې ترالسه کړې. همدا راز په توپ اچوونکو کې طارق ستانکزي 

۴ او عبدالواسع ۲ لوبغاړي وسوځول.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه طارق ستانکزي ته ورکړل شوه.

افغانستان د بنګله دېش پر وړاندې
د اسيايي لوبډلو اميرجېنګ جام په دوميه نيمه پايلوبه کې د افغانستان اميرجېنګ لوبډله د نومرب په ۲۱مه نېټه د 

بنګله دېش اميرجېنګ لوبډلې رسه مخامخ شوه.

په پيل کې د لوبې پچه بنګله دېش وګټله او لومړی يې افغانستان ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

افغانستان په ټاکلو ۵۰ اورونو کې د ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۲۲۸ منډې وکړې، چې له ډلې يې دروېش رسويل ۱۱۴، 

وحيد الله شفق ۳۴ او طارق ستانکزي ۳۳ منډې وکړې.

د بنګله دېش له لوري حسن محمود او سوميه رسکار ۳-۳ ويکټې ترالسه کړې.

د ۲۲۹ منډو هدف د بنګله دېش لوبډلې په ۳۹.۵ اورونو کې د ۳ لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ او افغان لوبډلې ته يې 

په ۷ ويکټو ماته ورکړه. د دوی له لوري سوميه رسکار ۶۱ او نجمل حسېن شانتو ۵۹ منډې ترالسه کړې.

د افغانستان له لوري عبدالواسع ۲ او عظمت الله عمرزي ۱ ويکټ ترالسه کړه او د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه سوميه 

رسکار ته ورکړل شوه.

له دې رسه د افغانستان اميرجېنګ لوبډلې سفر پای ته ورسېد او د نومرب په ۲۳مه نېټه بېرته هېواد ته راستنه شوه.
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د افغانستان او هند ۱۹ کلنو لوبډلو ترمنځ 
پنځه يو ورځنۍ سيالۍ تررسه شوې

د افغانستان په کوربه توب په هند کې د افغانستان او هند ۱۹ کلنو 

لوبلړۍ  سياليو  ورځنيو  يو  پنځه  د  ترمنځ  لوبډلو  ځوانانو  عمره  کم 

نومرب له ۲۲مې تر ۳۰مې نېټې پورې د ايکانا په )ب( لوبغايل کې 

تررسه شوه، چې د هند ۱۹ کلنو کم عمره ځوانانو په ۳ـ۲ رسه په دغه 

لوبلړۍ کې بريا خپله کړه.

لومړۍ لوبه )۲۲ نومرب(:

په لومړۍ لوبه کې د هند ۱۹ کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې د لوبې 

پچه وګټله او د افغانستان ۱۹ کلنو کم عمره ځوانانو لوبډلې ته يې د 

توپوهنې بلنه ورکړه.

افغان لوبډلې په ۴۷.۱ اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۱۷۱ 

عبدالرحمن   ،۳۲ اتل  الله  صديق  يې  ډلې  له  چې  وکړې،  منډې 

رحامين ۳۰ او رحمن الله ځدراڼ ۲۹ منډې وکړې.

د ۱۷۲ منډو هدف د هند لوبډلې په ۲۷.۴ اورونو کې د ۱ لوبغاړي 

په سوځېدو پوره کړ او د پنځه يو ورځنيو لوبو لوبلړۍ کې يې لومړۍ 

بريا په خپل نوم کړه.

دوميه لوبه )۲۴ نومرب(:

په دوميه لوبه کې هم د هند لوبډملرش پچه وګټله او لومړی يې افغان 

چې شوبانګ هيګړی ۴۶ او ويکرانت بهاډوريا ۳۹ منډې ترالسه کړې.

د افغان لوبډلې له لوري عابد محمدي ۴، عبدالرحمن رحامين ۳، 

عابدالله تڼيوال ۲ او شفيق الله غفاري ۱ ويکټ ترالسه کړه.

په  لوبغاړو   ۷ د  کې   ۴۶.۲ په  لوبډلې  افغان  هدف  منډو   ۱۵۳ د 

سوځېدو پوره او په درميه يو ورځنۍ لوبه کې يې په ۳ ويکټو د هند 

لوبډلې ته ماتې ورکړه.

 ،۳۲ اسحاق  محمد   ،۳۴ مري  عمران  لوري  له  لوبډلې  افغان  د 

 ۲۱ ځدراڼ  الله  رحمن  او  ناسوځېدلې   ۲۶ رحامين  عبدالرحمن 

منډې ترالسه کړې.

د هند له لوري کارتک تياګي ۳ او شوبانګ هيګړی ۲ ويکټې ترالسه 

کړې.

د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه عبدالرحمن رحامين ترالسه کړه.

څلورمه لوبه )۲۸ نومرب(:

په څلورمه لوبه کې د لوبې پچه هندۍ لوبډلې وګټله او لومړی يې 

افغان لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

 11٣ سوځېدو  په  لوبغاړو  ټولو  د  کې  اورونو   ٣5 په  لوبډلې  افغان 

منډې وکړې، چې عمران مري ٤٤ او فرهان زاخېل 2٣ منډې وکړې.

د هند له لوري مانو سوتهار 5، ويديادهار پټېل او شوبانګ هيګړى 

2-2 ويکټې ترالسه کړې.

د 11٤ منډو هدف د هند لوبډلې په 29.1 اورونو کې د 5 لوبغاړو 

په سوځېدو پوره کړ او په څلورمه سيالۍ کې يې هم بريا خپله کړه. 

لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

افغان لوبډلې په ټاکلو ۵۰ اورونو کې د ۹ لوبغاړو په سوځېدو ۱۸۸ 

منډې وکړې، چې له ډلې يې عبدالرحمن رحامين ۵۷ ناسوځېدلې، 

رحمن الله ځدراڼ ۴۷ او فرهان زاخېل ۲۷ منډې وکړې.

د هند له لوري ورما، سوتر او رکشان ۲-۲ او اکاش سينګ او جويش 

۱-۱ ويکټ ترالسه کړه.

د ۱۸۹ منډو هدف د هند لوبډلې په ۴۲.۳ اورونو کې د ۸ لوبغاړو 

په سوځېدو پوره او په دوميه يو ورځنۍ لوبه کې يې هم بريا خپله 

کړه. د دوی له ډلې شاشوت راوت ۵۳، جېسوال ۳۸ ناسوځېدلې 

او تېلک ورما ۲۹ منډې وکړې.

او نور احمد لکڼوال ۲-۲  افغان لوبډلې له لوري عابد محمدي  د 

ويکټې واخيستې.

درميه لوبه )۲۶ نومرب(:

لومړی يې د هند  او  لوبډلې پچه وګټله  افغان  لوبه کې  په دریمه 

لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه.

هند په ۴۹ اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۱۵۲ منډې وکړې، 

د دوى له لوري کامر کشاګرا 29 او سارو ډاګر 2٤ ناسوځېدلې منډې 

وکړې.

د افغان لوبډلې له لوري نور احمد ٣، شفيق الله غفاري او جمشېد مري 

عيل خېل 1-1 ويکټ ترالسه کړه.

پنځمه لوبه )۳۰ نومرب(:

يې  توپوهنه  او  وګټله  لوبډلې  هندۍ  پچه  لوبې  د  کې  لوبه  پنځمه  په 

غوره کړه.

هند په ۴۹.۳ اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو ۱۵۷ ترالسه کړې 

چې له ډلې يې ویکرانت بهاډوريا ۲۹ او کامر کشاګرا ۲۴ منډې وکړې.

د افغان لوبډلې له لوري نور احمد ۳، عابد محمدي او شفيق الله غفاري 

۲-۲، عبدالرحمن رحامين او اصف موسی زي ۱-۱ ويکټ ترالسه کړه.

د ۱۵۸ منډو هدف افغان لوبډلې په ۴۷.۳ اورونو کې د ۸ لوبغاړو په 

سوځېدو پوره کړ او د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې يې په ۲ ويکټو بريا 

خپله کړه. د افغان لوبډلې له لوري اصف موسی زي ۴۲، عمران مري ۳۱ 

او شفيق الله غفاري ۲۵ ناسوځېدلې منډې وکړې.

د هند له لوري بیا مانو سوټهار ۳ او شوبانګ هيګړی ۲ افغان لوبغاړي 

وسوځول.

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

لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جايزه بیا مانو سوټهار ترالسه کړه.

د يادولو ده چې د پنځه يو ورځنيو لوبو لوبلړۍ کې ۳ لوبې هند او ۲ 

لوبې افغانستان وګټلې.
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د  کچه  په  زونونو  د  څانګې  کرکټ  کورين  د  بورډ  کرکټ  افغانستان  د 

شپاړس کلنو کم عمره ځوانانو سيالۍ پېل کړې وې، چې په دغه سياليو 

کې پايلوبه په مساوي ډول پای ته ورسېده او د سپني غر زون لوبډلې د 

سياليو جام ترالسه کړ.

دغه سيالۍ چې د نومرب په ۱۲مه نېټه د ننګرهار په غازي امان الله خان 

لوبغايل کې پيل شوې وې، پايلوبه يې د همدغې مياشتې په ۲۲مه نېټه 

تررسه شوه.

په يادو سياليو کې د بوست، بند امري، امو، سپني غر او مس عينک زون 

لوبډلو ګډون درلود، چې ټول لوبغاړي يې تر شپاړس کلونو کم عمرونه 

درلودل.

يادې سيالۍ ۴۰ اوريزې وې، چې هرې لوبډلې په کې څلور لوبې تررسه 

کړې او د جدول د رس دوه لوبډلو پايلوبې ته الر پېدا کړه. د جدول په 

رس کې د سپني غر لوبډله او په دويم مقام بيا د بند امري لوبډله راغلې 

وه.

د سپني غر او بند امري ترمنځ د يادو سياليو پايلوبه تررسه کېدونکې وه، 

خو د باران له امله دغه لوبه تررسه نه شوه، دواړو لوبډلو په ګډه جام 

پورته کړ او د ډېرو نومرو په درلودلو رسه د سپني غر زون لوبډلې دغه 

جام ترالسه کړ.

لوبغاړي جايزه فرهاد عثامين ترالسه کړه،  په دغه سياليو کې د غوره 

د غوره توپوهونکي جايزه بالل او د غوره توپ اچونکي جايزه بيا نصري 

معروف خېل ته ورکړل شوه.

يادې سيالۍ په سپينو کاليو او سور توپ باندې تررسه شوې. همدا راز 

دغه سياليو ته چې کوم لوبغاړي غوره شوي و، هغه په هر زون کې د 

واليتي لوبډلو ترمنځ له سياليو تررسه کېدو وروسته غوره شوي و، چې 

په خپلو خپلو لوبډلو کې ښه ځلېديل و.

د زونونو په کچه تر شپاړس کلنو کم عمره ځوانانو سياليو موخه دا وه 

چې د ۱۷ کلنو کم عمره لوبډلې او ۱۹ کلنو کم عمره لوبډلې لپاره وړ 

او پياوړي لوبغاړي پېدا کړای يش، چې په نړيواله کچه د هېواد غوره 

استازويل وکوالی يش.

U16U16
U16U16
U16U16
U16U16
U16U16

Regional Tournament 2019 Regional Tournament 2019

Regional Tournament 2019 Regional Tournament 2019

Regional Tournament 2019 Regional Tournament 2019

Regional Tournament 2019 Regional Tournament 2019

د زونونو په کچه تر شپاړس کلنو کم عمره ځوانانو 
کړ ترالسه  لوبډلې  غر  سپني  د  جام  سياليو 
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د افغانستان په کورين کرکټ کې د سرتو څلور ورځنيو کورنيو 

)فرسټ کالس( سیاليو دريم پړاو د روان کال په اپرېل میاشت 

کې پېل شوی و چې سږکال په لومړي ځل دغه سيالۍ په 

دوه برخو وېشل شوې وې.

مسوول  څانګې  کرکټ  کورين  د  بورډ  کرکټ  افغانستان  د 

شاه  احمد  پړاو  دريم  کال  سږ  د  وایي،  احمدي  شاه  احمد 

لوبې   ۱۵ کې  برخه  لومړۍ  سیاليو  کالس(  )فرسټ  ابدايل 

د اپرېل-مۍ مياشتو کې وشوې چې دوميه برخه يې د نورو 

کورنيو ټورنامنټونو لکه )لېست اې او شپږیزه( سياليو له کبله 

د سږ کال نومرب میاشت ته وځنډېده.

ټاکل شوې وه چې د فرسټ کالس سياليو دوميه برخه به د 

نومرب په ۵مه نېټه پيلېږي خو د دې لپاره چې په کې د ميل 

لوبډلې لوبغاړي هم ولوبېږي، نو د نومرب میاشتې په وروستۍ 

اونۍ کې پېل شوې.

په اساس، د سږ  افغانستان د غوراوي کمېټې د معلوماتو  د 

برابرولو  چانسونو  د  ته  لوبغاړو  زیاتو  يې  لپاره  ټورنامنټ  کال 

زمینه برابره کړې ده.

د غوراوي کمېټې د پرېکړې له مخې، د سږ کال احمد شاه 

ابدايل فرسټ کالس ټورنامنټ لپاره يې پالن دا دی چې ټول 

هغه لوبغاړي چې د لوبډلو برخه وي کم ترکمه باید د څلورو 

لوبو تررسه کولو چانس ترالسه کړي.

دوی د دې پرېکړې موخه ټولو غوره شویو لوبغاړو ته د انډول 

په دې سیالیو کې د هېواد په کچه د ۶ زونونو لوبډلې لوبېږي 

الف  او  لوبډلې  عمره  کم  کلنې  نولس  لوبډلې،  ميل  د  او 

لوبډلې لوبغاړو ترڅنګ په کې د کورين کرکټ لوبغاړي هم 

لوبېږي.

معلومول  استعدادونو  د  دوی  د  او  برابرول  چانس  مخې  له 

یادوي.

دې  د  چې  ته  لوبغاړو  هغه  چې  زیاتوي  کمېټه  غوراوي  د 

ټورنامنټ په لومړۍ برخه کې په احتیاطي ډله کې شامل و، 

دا ښه چانس دی تر څو د میاشتنيو معاشاتو ترالسه کولو لپاره 

په )سینټرل کنټرېکټ( کې هم شامل يش.

ټاکل شوې ده پېل شوی ټورنامنټ به د دسمرب میاشتې تر 

۲۶مه نېټې روان وي چې په کې به بند امیر لوبډله له خپلې 

اتلولۍ دفاع کوي.

د  سیالۍ  ورځنۍ  څلور  کالس  فرسټ  ابدايل  شاه  احمد  د 

لومړي ځل لپاره په ۲۰۱۷ کال کې پېل شوي چې هغه مهال 

افغانستان بشپړ غړیتوب نه درلود، چې ورپسې تېر کال د دې 

ټورنامنټ دويم پړاو داسې مهال تررسه شو چې افغانستان د 

لومړي ځل لپاره بشپړ غړیتوب ترالسه کړی و.

زیاتو  د  لوبډلې  امیر  بند  کې  ټورنامنټونو  وروستيو  دواړو  په 

جامونه  اتلولۍ  د  او  مقامونه  لومړي  رسه  ګټلو  په  امتیازونو 

ګټيل دي.

د احمد شاه ابدايل فرسټ کالس دوېمه برخه لوبې پېل شوې
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لـــوبـــو کـــې غـــوره تـــوپ    
اچـــــــــــــــــــــــــــــــــــونه

شـــل اوريــــزو 

د کرکټ په لوبو کې هره ورځ نوي ريکارډونه جوړېږي، چې په دې لړ کې د هند او بنګله دېش ترمنځ د لوبلړۍ په وروستۍ 

شل اوريزه لوبه کې د هند ديپک چاهار د شل اوريزو لوبو تر ټولو غوره توپ اچونه تررسه کړه او دغه ريکارډ يې په خپل نوم کړ.

په دې لړ کې د ديپک چاهار په ګډون د پنځه لوبغاړو ريکارډ رااخلو، چې د شل اوريزو لوبو په لړ کې يې په يوه لوبه کې غوره 

توپ اچونه تررسه کړي وي.

ويکټې ترالسه کړې.

نوموړی همدا راز نه یوازې دا چې په دغه لوبه کې د لوبې د 

غوره لوبغاړي جايزه ترالسه کړه، بلکې د درې شل اوريزو لوبو 

د لوبلړۍ غوره لوبغاړی هم اعالن شو. نوموړي په دغه درې 

سياليو کې ټولې ۸ ويکټې ترالسه کړې.

اوريزو  نړيوالو شل  په ۷  لپاره  د هند  ۲۷ کلن ديپک چاهار 

لوبو کې ګډون کړی دی او د ۱۰.۰۰ په اوسط او د ۵.۷۵ په 

اکانومۍ رسه يې ۱۴ ويکټې ترالسه کړې دي.

نوموړي په يوه نړيواله شل اوريزه لوبه کې هم ګډون کړی او 

۱ ويکټ يې ترالسه کړې ده.

همدا راز په ۴۵ فرسټ کالس سیالیو کې نوموړي ۱۲۶، په 

ليسټ اې ۴۴ سياليو کې ۵۷ او په ۶۵ شل اوريزو کې يې بيا 

۸۰ ويکټې ترالسه کړې دي.

په  اجېنتا مېنډس د ۲۰۱۲ کال د سپتمرب  تر هغه وروسته 

۱۸مه نېټه د زمبابوې پر وړاندې يو ځل بيا غوره توپ اچونه 

تررسه او خپل پخوانی ريکارډ يې هم مات کړ.

د زمبابوې پر وړاندې هغه ۴ اورونه تررسه کړل چې د ۸ منډو 

په ورکولو رسه يې ۶ لوبغاړي وسوځول او ۲ اورونه يې مېډين 

کړل.

نوموړي همېلټون مسکدزا، وويس سبانډا،  لوبه کې  په دغه 

کييل  او  اوتسيا  پراسپر  چيګومبورا،  ايلټون  ټېلر،  برېنډن 

منډو  د ۸۲  يې  ته  لوبډلې  او د رسيالنکا  جرويس وسوځول 

په توپري بريا ور په برخه او د لوبې د غوره لوبغاړي جايزه يې 

ترالسه کړه.

اجېنتا مېنډس د رسيالنکا لوبډلې لپاره ۱۹ ټېسټ، ۸۷ يو 

ورځنۍ او ۳۹ شل اوريزې لوبې تررسه کړي دي، چې ۷۰، 

۱۵۲ او ۶۶ ويکټې يې ترالسه کړي دي.
ديپک  اچونکی  توپ  ميډیم  السی  ښي  لوبډلې  هندۍ  د 

لوبو  اوريزو  نړيوالو شل   ۷ په  يوازې  یې  اوسه  تر  چاهار چې 

کې ګډون کړی دی، هغه په خپله اوومه سيالۍ کې د بنګله 

اچونه  توپ  ټولو غوره  تر  لوبو  اوريزو  وړاندې د شل  پر  دېش 

تررسه کړه.

نوموړي د هند په ناګپور کې د نومرب په ۱۰مه نېټه د بنګله 

دېش رسه په لوبه کې په ۳.۲ اورونو کې د ۷ منډو په ورکولو 

رسه ۶ لوبغاړي وسوځول چې نه يوازې د شل اوريزو لوبو غوره 

بريا ته  توپ اچونه يې تررسه کړه بلکې خپله لوبډله يې هم 

ورسوله.

همدا راز نوموړي په ياده سيالۍ کې هېټريک هم ترالسه کړ. 

هغه په دغه سيالۍ کې د ليتون داس، سوميه رسکار، محمد 

الرحمن  مستفيظ  او  االسالم  شفيع  االسالم،  امني  ميتون، 

په  ځلې  دوه  بيا  مېنډس  اجېنتا  اچونکي  توپ  رسيالنکا  د 

نړيوالو شل اوريزو لوبو کې غوره توپ اچونه تررسه کړې ده، 

او دوميه غوره توپ اچونه د  تر ديپک چاهار مخکې لومړۍ 

اجېنتا مېنډس وه، خو اوس دوميه او درميه غوره توپ اچونه 

د هغه په برخه ده.

په لومړي ځل نوموړي د ۲۰۱۱ کال د اګست په امته نېټه 

تررسه  اچونه  توپ  غوره  ټولو  تر  لوبه کې  په  اسټراليا رسه  له 

کړه. هغه په دغه لوبه کې ۴ اورونه تررسه کړل او د ۱۶ منډو 

په بدل کې يې ۶ لوبغاړي وسوځول، چې يو اور يې مېډين 

هم کړ.

وارنر، شان  ډيويډ  واټسن،  لوبه کې د شني  دغه  په  نوموړي 

ويکټې  جانسن  مچل  او  هاډين  برېډ  سميت،  سټيو  مارش، 

دغه  په  کړه.  بريالۍ  يې  لوبډله  رسيالنکايي  او  کړې  ترالسه 

لوبه کې نوموړي د غوره لوبغاړي جايزه هم ترالسه کړه.

ديپـــک چــاهـــار

اجېنتـــا مېــــنډس
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جو  بيلينګس،  سام  د  کې  لوبه  دغه  په  چاهل  وسوځېدله. 

روټ، اوين مورګن، بني سټوکس، معني عيل او کريس جوردڼ 

ويکټې ترالسه کړې او خپله لوبډله يې بريالۍ کړه چې د غوره 

لوبغاړي جايزه يې هم ترالسه کړه.

او ۳۴  يو ورځنۍ  لپاره ۵۰  د هند  یوژيندرا چاهل  ۲۹ کلن 

يې  ويکټې  او ۵۰  او ۸۵  تررسه کړې دي  لوبې  اوريزې  شل 

ترالسه کړې دي.

لوبغاړي وسوځول او افغان لوبډله يې بريا ته ورسوله، چې په 

دغه لوبه کې راشد خان او نجيب تره کي ته په ګډه د غوره 

لوبغاړي جايزه ورکړل شوه.

په دغه لوبه کې راشد خان د کيوين اوبراين، ګېري ویلسون، 

لورکان ټوکر ګريګ تامپسن او بېري مککاريت ويکټې ترالسه 

کړې او د ويليم پورټرفيلډ کېچ يې هم واخيست.

راشد خان د افغانستان لپاره ۳ ټېسټ، ۷۱ يو ورځنۍ او ۴۲ 

 ۸۱ او   ۱۳۳  ،۲۰ چې  دي،  کړې  تررسه  لوبې  اوريزې  شل 

ويکټې يې ترالسه کړي دي. هغه همدا راز د ټېسټ سياليو 

په يوه لوبه کې د ۱۰۴ منډو په بدل کې ۱۱ ويکټې ترالسه او 

يو ورځنيو لوبو کې يې بيا د ۱۸ منډو په بدل کې ۷ لوبغاړي 

سوځويل دي.

 ۵ او  کړه  ښکاره  وړتيا  خپله  هرات  رنګانا  کې  بريا  دغه  په 

لوبغاړي يې وسوځول. نوموړي ۳.۳ اورونه تررسه کړل چې د 

۳ منډو په ورکولو رسه يې ۵ لوبغاړي وسوځول او همدا راز ۲ 

اورونه يې مېډين هم کړل.

هغه د برېنډن مککامل، راس ټېلر، جېمز نيشان، لوک رونچي 

او ټرينټ بولټ ويکټې ترالسه کړې. همدا راز دوه لوبغاړي يې 

د منډې پر مهال هم وسوځول.

په دغه لوبه کې نوموړی د لوبې غوره لوبغاړی هم اعالن شو.

رنګانا هرات د رسيالنکا لپاره په ۹۳ ټېسټ، ۷۱ يو ورځنيو او 

۱۷ شل اوريزو لوبو کې ګډون کړی و، چې ۴۳۳، ۷۴ او ۱۸ 

ويکټې يې ترالسه کړې دي.

يوژيندرا  برېک ګوګيل توپ اچونکي  لوبډلې ليګ  د هندۍ 

چاهل هم د غوره توپ اچونې کارنامه تررسه کړې ده. نوموړي 

په ۲۰۱۷ کې د فربورۍ په لومړې نېټه د هند په بنګلور کې 

د انګلستان پر وړاندې دغه غوره توپ اچونه تررسه کړې وه.

يوژيندرا چاهل په دغه لوبه کې ۴ اورونه تررسه کړل او د ۲۵ 

منډو په بدل کې يې ۶ لوبغاړي وسوځول.

هدف  منډو   ۲۰۳ د  ته  لوبډلې  انګلستان  د  لوبډلې  هند  د 

منډو   ۱۲۷ په  لوبډله  ټوله  انګلستان  د  چې  و،  ټاکلی 

توپ  ګوګيل  برېک  ليګ  چې  خان  راشد  لوبډملرش  افغان 

پر وړاندې  ايرلېنډ  اچونه تررسه کوي، په ۲۰۱۷ کال کې د 

غوره توپ اچونه تررسه کړه.

دغه لوبه چې د ۲۰۱۷ کال د مارچ په ۱۰مه نېټه د هند په 

ګريټر نويډا لوبغايل کې د افغانستان او ويسټ انډيز ترمنځ 

تررسه شوه، افغانستان پکې لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو 

۲۰ اورونو کې يې د ۸ لوبغاړو په سوځېدو ۱۸۴ منډې وکړې.

خو لوبه د باران له امله له ځنډ رسه مخامخ شوه، نو ايرلېنډ 

اورونو کې ۱۱۱ منډې هدف ورکړل شو،  ته په ۱۱  لوبډلې 

چې افغانستان د D/L ميتوډ له الرې په ۱۷ منډو بريا خپله 

کړه.

اور  اورونه تررسه کړل چې ۱  لوبه کې ۲  په دغه  راشد خان 

يې پکې مېډين کړ او همدا راز د ۳ منډو په بدل کې يې ۵ 

د رسيالنکا لوبډلې ورو توپ اچونکي رنګانا هرات که څه هم 

په لږو شل اوريزو لوبو کې ګډون کړی دی، خو يو له هغه توپ 

اچونه  توپ  يې ښه  لوبه کې  يوه  په  اچوونکو څخه دی چې 

تررسه کړې ده.

د  کارنامه  دغه  نېټه  ۳۱مه  په  مارچ  د  کې   ۲۰۱۴ په  هغه 

نيوزيلېنډ لوبډلې پر وړاندې تررسه کړه.

په دغه لوبه کې رسيالنکا لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د 

نيوزيلېنډ لوبډلې ته يې د ۱۲۰ منډو اسانه هدف ورکړ، خو 

په ځواب کې د رسيالنکا لوبډلې ډېره په زړه پورې توپوهنه 

تررسه کړه او د نيوزيلېنډ ټوله لوبډله يې په ۶۰ منډو وسوځوله 

او په ۵۹ منډو يې بريا خپله کړه.

يــوژينـــدرا چـــاهــــــل

راشـــــد خــــان

رنګــانــــا هـــــرات
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حمزه هوتک لومړنۍ 

د  لوبه  ټېسټ 

انډيز  ويسټ 

وړاندې  پر 

تررسه کړه او 

لوبغاړي   ۶

يې 

 ، ل ځو سو و

راز  همدا 

لومړنی  هغه 

توپ  افغان 

چې  شو  اچونکی 

لومړنۍ  خپلې  د 

پاڼۍ  يوه  په  لوبې  ټېسټ 

لوبغاړي وسوځول.  ۵ يې  کې 

السی  چپ  هوتک  حمزه  کلن   ۲۸

ارتوډوکس ورو توپ اچونکی دی او په ښي الس توپوهنه 

کلنې   ۱۹ افغانستان  د  ځل  لومړي  په  هغه  کوي.  تررسه 

کم عمره لوبډلې لپاره د ايي يس يس ۱۹ کلنو کم عمره 

نه کړه او ۲۲ منډې 

وکړې. يې 

حمزه هوتک د 

کال   ۲۰۱۸

احمد  په 

ابدايل  شاه 

سټ  فــــــر

س  کــــــال

ليـــو  ســـيا

ټولـــــو  تـــر 

ويکټې  زياتې 

وې،  کړې  ترالسه 

فرسټ   ۱۰ په  هغه 

 ۶۷ کې  لوبو  کالس 

لوبغاړي سوځويل و. همدا راز 

پړاو  په لومړي  افغانستان غوره ليګ  د 

و. لوبېدلی  لپاره  لوبډلې  نايټس  کندهار  د  کې 

 ۳۱ په  لپاره  افغانستان  د  پورې  مهاله  دې  تر  نوموړي 

دی،  کړی  ګډون  کې  لوبو  اوريزو  شل   ۳۱ او  ورځنيو  يو 

ولوبېده  کې  جام  نړيوال 

کې  نيوزيلنډ  په  چې 

تررسه شو. همدا راز 

فرسټ  په  نوموړي 

سياليو  کالس 

يس  ايي  د  کې 

کپ  نړيوال  يس 

افغانستان  د  کې 

لې  بډ لو

وکړه  استازويل 

۱۳- په  چې 

تررسه  کې   ۲۰۱۱

کله  چې  افغانستان  شو. 

ايي  د  لوبه  نړیواله  لومړۍ 

درلودونکې  غړيتوب  بشپړ  يس  يس 

لوبه  هغه  نو  کوله،  تررسه  وړاندې  پر  لوبډلې 

د حمزه هوتک هم لومړنۍ لوبه وه. په دغه لوبه کې چې 

تررسه شوه، حمزه  ۲۰۱۲ کې  په  وړاندې  پر  پاکستان  د 

ترالسه  يې  ويکټ  کومه  خو  کړل،  تررسه  اورونه   ۴ هوتک 

یې  رسه  ترتیب  په  چې 

لوبغاړي   ۲۹ او   ۴۰

هغه  دي.  سوځويل 

لوبو  ورځنيو  يو  په 

لوبه  يوه  په  کې 

منډو   ۱۷ د  کې 

 ۴ کې  بدل  په 

اوريزو  شل  په  او 

 ۳۹ د  کې  لوبو 

کې  بدل  په  منډو 

لوبغاړي سوځويل   ۳

دي.

وروستۍ  په  افغانستان  د 

ټېسټ لوبه کې چې له ويسټ 

شوه،  تررسه  کې  هند  په  رسه  انډيز 

په خپله لومړنۍ  او  حمزه هوتک ډيبيو وکړه 

لوبغاړي وسوځول. پنځه  پاڼۍ کې  يوه  په  يې  لوبه کې 

رسه  هوتک  حمزه  د  مو  لپاره  مجلې  کرکټ(  )افغان  د 

رابولو. ته  لوستو  يې  تاسې  مرکه کړې، چې  ځانګړې 
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د کرکټ لوبې رسه مې له کوچنیوايل ډېره مینه درلوده او ارمان مې 

درلود چې په دې لوبه کې د افغانستان استازیتوب وکړم.
: په ټېسټ لوبه کې مهمه خربه دا ده چې زړه به نه تنګوې او داسې 

ځای کې به توپ اچوې چې د توپوهونکي ورته زړه تنګ يش او د غلط 

شاټ وهلو هڅه وکړي.

خوشحالۍ  د  زیات  حده  له  ما  خو  دي،  نه  اسانه  دلته  يې  بیانول 

احساس کړی و.

زه چپ السی یم نو په میډ ویکټ کې ښه ډګر ساتنه کوم.

د ټولو لوبغاړو رسه خو د حشمت رسه بیا ډېر خوښ اوسم.

کوښښ کوم چی ډېر ارامه واوسم، خو چې د رضورت په وخت کې له 

ډګر ساتونکي کېچ وغورځي نو بيا غوسه کېږم.

د افغانستان په ۱۷ کلنو لوبډله کې.

هغه لوبې خو د خوند لپاره وې، نو ما به پکې توپوهنه او توپ اچونه 

دواړه کول.

هو، له هغې ورځې چې ما کرکټ ته مخه کړه، په همدې هوډ راغلی 

وم چې پرمختګ به وکړم.

هېوادوال  او  وکړم  ته خدمت  افغانستان  مټ  پر  لوبې  د خپلې  غواړم 

خوښ وساتم.

د خپلې لوبې ویډیو ګورم او په خپلو تېروتنو غور کوم.

هغه وخت کې ما چټکه توپ اچونه کوله، لومړي اور ته به يې راوستلم.

په لومړي ځل مې د ننګرهار په کليو او بانډو کې د خپلو همزولو رسه 

کرکټ پيل کړی و.

خپلو نږدې ملګرو به کرکټ ته ډېر هڅومل، هغوی به راته ويل چې د 

کرکټ په لوبه کې ډېره وړتيا لرې.

الحمدالله، له خپل ژونده ډېر خوشحاله يم، ځکه هېوادوال راته ډېره 

مينه راکوي.

که ما کرکټ نه کاوه، نو ښايي ډېر ښه ډاکټر وای.

عمران  کې  لوبه  اوریزه  پنځوس  نړیوالې  په  وړاندې  پر  پاکستان  د   :

فرحت ته مې لومړی توپ کړی دی.

د خپلو لوبغاړو ترڅنګ مې د شاهد اپریدي لوبه خوښېده.

دا خو د لوبډملرش باور دی چې په توپ اچونکي يې کوي، تر څو د 

لوبې د پالن تر مخې توپ اچونه وکړي او بله موخه يې دا ده، چې د 

ډېرو منډو د جوړولو مخه ونيول يش.

: زه ډېر خوشحاله يم، ځکه کله چې مې د ټېسټ لوبې په نوملړ کې 

خپل نوم وليده نو پرېکړه مې وکړه چې بايد له دې فرصته ګټه پورته 

کړم او د افغانستان لپاره ښه لوبه تررسه کړم، هامغه و چې د روزونکي 

او لوبډملرش په مشوره مې توپ اچونه او توپوهنه کې ښه لوبه وکړه او 

په لومړۍ پاڼۍ کې مې د زياتو منډو تر څنګ ۵ ويکټې هم ترالسه 

کړې.

د ویسټ انډیز پر وړاندې په وروستۍ ټېسټ لوبه کې ستاسې د ښه  کرکټ دې کله او څنګه رشوع کړ؟ 

ځلېدو راز په څه کې و؟

د لومړي ځل لپاره دې چې د افغانستان لباس پر تن کړ او په نړیوال 

مېدان کې والړ وې، هغه احساس دې راته ووایه؟

د لوبغايل په کومه سیمه کې ښه ډګر ساتنه کولی شې؟

د سفر پر مهال د کوم لوبغاړي رسه ډېر خوشحاله يې؟

د توپ اچونې پر مهال کله ډېر غوسه کېږې؟

: لومړي ځل لپاره دې په کومه لوبډله کې د افغانستان استازیتوب وکړ؟

د کرکټ لوبې په پیل کې دې توپوهنه کوله او که توپ اچونه؟

کله دې هم دا فکر کړی و چې دومره لوی لوبغاړی به شې؟

په راتلونکې کې کومو هدفونو ته د رسېدلو پالن لرې؟

له نړیوالې لوبې وروسته څه کوې؟

په کليو او بانډو کې به دې چې کرکټ کاوه، په کوم پوزیشن به دې 

توپ اچونه کوله؟

 د لومړي ځل لپاره دې چېرته کرکټ وکړ؟

کرکټ ته چا ډېر هڅولی يې؟

له خپل ورځني ژونده څومره خوشحاله يې؟

که کرکټ دې نه کولو، نو څه به دې کول؟

لومړی توپ دې چاته کړی؟

په ماشومتوب کې دې د کوم بهرين لوبغاړي لوبه خوښوله؟

ډېری وخت په نړیوالو لوبو کې لومړي اور تررسه کولو ته راځې، دلیل 

يې څه دی؟

د ويسټ انډيز پر وړاندې دې لومړۍ ټېسټ لوبه تررسه کړه او ډېر ښه 

وځلېدې، څومره تياری دې ورته نيولی و؟
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ناسته،  پرتله  په  پخوا  د  او  دي  راغيل  تغیرات  مثبت  ډېر  الله  الحمد 

پاسته کې ډېر دقیق اوسم، ځکه چې د افغانستان استازیتوب کوم.

زه خپل مهالوېش جوړوم او د هغې په اساس د ورځې شاوخوا درې 

ساعته مترین کوم.

زما د کورنۍ همېشنۍ مشوره همدا ده چې هېوادوالو او مینه والو رسه 

ښه اخالق وکړم او په یوه خربه يې خوشحاله کړم.

له خپلې لوبې خوښ یم.

يو چا ته چې زما له لوري ښه ورسېږي.

د تلپاتې سولې راتلو ارمان لرم.

له کینې.

هر افغان دې د سولې په اړه ګام پورته کړي او زده کړې دې وکړي.

چې کله د نړۍ په کچه یو پېژندل شوی کس شوې، په ژوند کې دې 

څومره تغريات راغلل؟

چې کله رسمي متریناتو او یا لوبو کې نه یې، نو په عادي حالت کې 

څومره مترین کوې؟

اوس وختونو کې چې ته ستوری شوې، د کورنۍ پېغام دې څه دی؟

په لومړۍ ټېسټ لوبه کې دې له لوبې څومره رايض يې؟

په ژوند کې په کومه کړنه ډېر خوشحالېږې؟

کوم ارمان په زړه کې لرې؟

له څه کرکه لرې؟

هېوادوالو ته دې پېغام دې څه دی؟

IBRAHIM ZADRAN

V

ODI Debut  - Afghanistan vs West Indies 3rd ODI, 11 November 2019
T20I Debut - Afghanistan vs West Indies 1st T20I, 14 November 2019
    Ekana Cricket Stadium, Lucknow, India
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HAMZA HOTAKNASIR JAMAL

Test Debut
Afghanistan vs West Indies Only Test, 27 Nov - 1 Dec 2019
Ekana Cricket Stadium, Lucknow, India

Test Debut
Afghanistan vs West Indies Only Test, 27 Nov - 1 Dec 2019
Ekana Cricket Stadium, Lucknow, India
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په صفر سوځېدل د يوه توپوهونکو لپاره ډېره ښه 

خربه نه وي، ځکه نه يوازې دا چې د هغه په ځان 

هغه  د  هم  کمېټه  غوراوي  د  بلکې  خرابوي،  باور 

په اړه بيا برخې برخې کېږي او په لوبډله کې يې 

شاملول يو څه ګرانېږي هم.

يو  چې  وي،  خربه  مهمه  او  ګرانه  ډېره  هم  دا 

په  وروسته  سوځېدو  له  صفر  په  دې  توپوهونکی 

ښکاره  وړتيا  خپله  بيا  ځل  یو  کې  لوبه  راتلونکې 

ثابته کړي چې هغه هر ځل کم بېک کوالی  او  کړي 

يش، خو بيا هم هیڅ توپوهونکی نه غواړي چې په صفر 

وسوځېږي او د سرتو توپوهونکو په صفر سوځېدل بيا 

د توپ اچونکې لوبډلې لپاره ډېره د خوشحالۍ خربه 

وي.

دررسه  اړه  په  توپوهونکو  هغه  د  کې  ليکنه  دې  په 

معلومات رشيکوو، چې په يو ورځنيو سياليو کې تر نورو 

ډېر ځل په صفر سوځېديل دي.

يو  سوريا  جی  سانت  لوبغاړی  رسيالنکا  د 

تل  هغه  دی،  څخه  توپوهونکو  بهرتينو  له 

او هر  ده  توپوهنه تررسه کړې  پورې  زړه  په 

توپ  د  نو  راوتلو،  ته  توپوهنې  به  چې  کله 

په  هغه  چې  وه  سخته  به  لپاره  اچوونکو 

اسانۍ وسوځوي او همدا راز نوموړي ډېری 

توپ اچوونکي ښه ټکويل دي.

لوبې   ۴۴۵ لپاره  هېواد  خپل  د  سوريا  جی 

يې  رسه  اوسط  په   ۳۲.۳۶ د  او  کړې  تررسه 

۱۳۴۳۰ منډې کړې دي، چې ۲۸ سليزې او 

۶۸ پنځوسيزې هم په خپل نوم لري. همدا 

برخه کې هم  په  اچونې  توپ  د  نوموړي  راز 

ښه لوبه نندارې ته وړاندې کړې ده او ۳۲۳ 

توپوهونکي يې سوځويل دي.

ټولو  نورو  تر  بيا  سوريا  جی  سانت  خو 

توپوهونکو په يو ورځنيو نړيوالو سياليو کې 

ډېر ځله په صفر هم سوځېدلی دی. ښايي 

سوځېدلی  ډېر  صفر  په  امله  دې  له  هغه 

وي، چې هغه به توپوهنې ته په همدې فکر 

ډېرې  او  وهي  به  شاټونه  سرت  چې  راوتلو، 

منډې به جوړوي.

سانت جی سوريا  
)۳۴( يو ورځنيو  په  توپوهونکي چې   5 هغه 

په صفر سوځېدلي ډېر ځل  سياليو کې 

Afghan Cricket Afghan Cricket41 40



چټکو  له  يو  پاکستان  د  اپريدی  شاهد 

هم  کله  چې  به  هغه  و.  څخه  توپوهونکو 

نو  راکوزېده،  ته  میدان  لپاره  توپوهنې  د 

خلک به يې د اوږدو شپږيزو په مته و، هغه 

کوله،  تررسه  توپوهنه  دا چې ښه  يوازې  نه 

بلکې د توپ اچونې په برخه کې يې هم ښه 

وړتيا درلوده.

اپريدي  شاهد  امله  له  توپوهنې  چټکې  د 

ډېرو  د  کې  سياليو  نړيوالو  ورځنيو  يو  په 

ريکارډ  دغه  چې  لري،  هم  ريکارډ  شپږيزو 

نه دی مات کړی. هغه په  تراوسه پورې چا 

يو ورځنيو سياليو کې ۳۵۱ شپږيزې وهلې 

شپږيزې   ۳۳۱ ګېل  کريس  اوس  چې  دي، 

وهلې دي او که چېرته خپلې لوبې ته دوام 

ورکړي نو ښايي دغه ريکارډ مات کړي.

لوبې  لپاره ۳۹۸  پاکستان  د  اپريدي  شاهد 

يې  اوسط  په   ۲۳.۵۸ د  او  دي  کړي  تررسه 

۸۰۶۴ منډې ترالسه کړې دي، همدا راز ۶ 

سليزې او ۳۹ پنځوسيزې يې هم وهلې دي.

مشهور  نوم  په  سوينګ(  اف  )سلطان  د 

اکرم  اچونکی وسیم  پاکستانی چټک توپ 

دی.  شوی  تېر  څخه  لوبغاړو  ښو  له  يو  هم 

هغه د توپوهونکو لپاره يو له خطرناکو توپ 

لوبول  يې  ته  چا  هر  چې  و  څخه  اچوونکو 

اسانه نه و.

لوبو کې  په ۳۵۶  لپاره  پاکستان  د  نوموړی 

لوبېدلی دی او د ۱۶.۵۲ په اوسط رسه يې 

۳۷۱۷ منډې ترالسه کړي دي، همدا راز ۶ 

پنځوسيزې يې هم وهيل دي.

همدا  او  درلوده  هم  وړتيا  توپوهنې  د  هغه 

نوم  يې  کې  ليسټ  دغه  په  چې  دی  المل 

راغلی دی. هغه په ۲۸۰ پاڼيو کې ۲۸ ځله 

په صفر سوځېدلی دی او دریم توپوهونکی 

دی چې دغه ريکارډ په خپل نوم لري.

شـــاهد اپــريدی
)۳۰( 

وسيم اکرم 
)۲۸(
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د  وردنی  جی  مهيال  لوبغاړی  رسيالنکا  د 

وړتيا  او  باوري  له  يو  برخه کې  په  توپوهنې 

د  يې  تل  چې  و  څخه  توپوهونکو  لرونکو 

رسيالنکا لوبډلې لپاره سرتې السته راوړنې 

درلودې. هغه د کامر سنګاکارا رسه په ګډه 

ډېره  برخه  توپوهنې  د  لوبډلې  رسيالنکا  د 

قوي کړې وه.

د  او  کړی  ګډون  کې  لوبو   ۴۴۸ نوموړي 

منډې   ۱۲۶۵۰ يې  رسه  اوسط  په   ۳۳.۳۸

 ۷۷ او  سليزې   ۱۹ چې  دي،  کړې  ترالسه 

د  نوموړی  دي.  وهيل  هم  يې  پنځوسيزې 

رسيالنکا دريم توپوهونکی دی چې د خپل 

کې  سياليو  ورځنيو  يو  په  يې  لپاره  هېواد 

ډېرې منډې ترالسه کړې دي.

مهيال جی وردنې چې د توپوهنې په برخه 

کې تل ښه ځلېدلی دی، خو بيا هم په ۴۱۸ 

يو ورځنيو نړيوالو لوبو کې ۲۸ ځل په صفر 

سوځېدلی دی.

توپ  چټک  او  مخکښ  بل  رسيالنکا  د 

اچونکی السيت ملينګا دی، چې ډېر ځل په 

صفر سوځېدلی دی. هغه نه يوازې دا چې 

ښه توپ اچونه تررسه کړې، بلکې يوازينی 

توپ اچونکی دی چې په نړیوال جامونو کې 

يې هم دوه ځلې هېټريک تررسه کړی دی 

او همدا راز په يو ورځنيو سياليو کې يې هم 

درې ځلې هېټريک په خپل نوم کړی.

هغه د رسيالنکا لپاره ۲۲۶ لوبې تررسه کړې 

 ۵۶۷ يې  رسه  اوسط  په   ۶.۸۳ د  چې  دي، 

وهلې  هم  يې  پنځوسيزه   ۱ او  کړي  منډې 

ده.

په توپ اچونه کې نوموړي بيا ۳۳۸ لوبغاړي 

سوځويل او ښه توپ اچونه يې د ۳۸ منډو 

په بدل کې ۶ لوبغاړي سوځويل دي.

که څه هم نوموړی د لوبې په وروستيو کې 

توپوهنې ته راوتلی دی، خو په دغه ليسټ 

ډېر  چې  دی  کړی  شامل  ځان  هم  يې  کې 

ځله په صفر سوځېدلی دی. هغه ۲۶ ځله 

کې  ليسټ  دغه  په  او  سوځېدلی  صفر  په 

د  هم  اوس  هغه  دی.  توپوهونکی  پنځم 

رسيالنکا لوبډلې لپاره لوبېږي.

مهيال جی وردنی 
)۲۸(

السيت ملينګا 
)۲۶(
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هغه لوبه چې په ۱ توپ ۱۲ منډې 

پکار وې او لوبډلې پوره کړې
هسې خو که په يوه توپ ۱۲ منډې پکار وي او هر څوک 

لوبه ګوري، نو هغوی به وايي چې نه يش پوره کېدای، خو 

کرکټ داسې لوبه ده چې هر څه په کې کېدای يش.

د  کې   ۲۰۰۷ نېټه  ۲۸مه  په  جنورۍ  د  چې  لوبه  دغه 

ناردرن  د  کې  سياليو  اوريرو  شل  ایالتي  په  نيوزيلنډ 

او اکلېنډ ترمنځ تررسه کېده، په لومړي ځل په  ولسوالۍ 

۱ توپ ۱۲ منډې پوره شوې. په دغه لوبه کې د نيوزيلنډ 

لوبډلې نړيوال لوبغاړي، لکه مارټن ګوپټيل، روب نيکول، 

ډينيل  اېډمز،  انډي  مکګالشن،  پيټر  سټرييس،  سکاټ 

هم  مارټن  کرس  او  ټوفی  ډېريل  مارشال،  جېمز  فلني، 

شامل وو.

کېده،  تررسه  پارک کې  په سيډون  همېلټون  د  لوبه  دغه 

چې د ناردرن ولسوالۍ لوبډلې کورنی لوبغالی و. ناردرن 

لوبډلې پچه وګټله او لومړی يې توپوهنه تررسه کړه چې د 

اکلېنډ لوبډلې ته يې د بريا لپاره ۱۶۱ منډې هدف وټاکه.

چې  کړه،  پيل  توپوهنه  ښه  وړاندې  پر  هدف  د  اکلېنډ 

مارټني ګوپټيل د خپلې لوبډلې منډې په ۱۴.۲ اورونو کې 

۹۷ ته ورسولې خو ۵ لوبغاړي يې هم له السه ورکړل، همدا 

راز دوی ته د بريا لپاره په ۳۴ توپونو ۶۴ منډې پکار وې. 

روب نيکول او کيلی ټوډ بيا ښه ملګرتيا وکړه او منډې يې 

په ۱۹.۱ اورونو کې ۱۴۷ ته ورسولې او هامغه ۵ ويکټې 

يې له السه ورکړې وې. ټوډ په بل توپ باندې خپله ويکټه 

 ۱۴ توپونو   ۴ په  لپاره  بریا  د  ته  اکلېنډ  او  ورکړه  السه  له 

منډې پکار وې.

توپ  نړیوال  يو  نيوزيلنډ  د  اېډمز،  انډري  وروسته  هغه  له 

چې  راورسېده  ته  دې  خربه  خو  راغی،  الراونډر  اچونکی 

اکلېنډ ته په ۱ توپ ۱۲ منډې پکار وې، دغه وخت کې 

اور  دريم  خپل  د  چې  کوله،  اچونه  توپ  الډريج  ګرميي 

وروستی توپ يې تررسه کاوه، هغه ۷ منډې ورکړې او دوه 

لوبغاړي يې هم سوځويل و. نوموړي د لوبې وروستی توپ 

وکړ، چې هغه )نو بال( و او اېډمز پرې څلوريزه ووهله.

په  نيوزيلنډ  د  ترالسه کړې، خو  منډې   ۵ بال  نو  په  دوی 

ډومېسټک لوبو کې په )نو بال( دوه منډې ورکول کېږي، 

نو دا ۶ منډې شوې. اکلېنډ ته اوس په يو توپ ۶ منډې 

پکار وې او په دغه وروستي توپ اېډمز شپږيزه ووهله، چې 

او خپله  ترالسه  توپ ۱۲ منډې  په وروستي ۱  يې  داسې 

لوبډله يې بريا ته ورسوله.

دغه لوبه چې ۱۳ کاله يې تررسه شو، خو په دې تېرو ۱۳ 

کلونو کې په هېڅ لوبه کې بيا دغه ډول بريا کومې لوبډلې 

نه ده ترالسه کړې.
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Cricket venues across the globe have 
their unique features.

The Home of Cricket, Lord’s, has a 
pronounced slope. The Queenstown 
ground in New Zealand is right next to 
an airport, which provides a great back-
drop of planes taking off and landing 
during play.

Some have a tree inside the playing 
area. That’s right, not in the venue but 
in the outfield. Here we take a look at 
these remarkable cricketing venues. 

The South African city is famous for be-
ing the birthplace of Mahatma Gandhi’s 
freedom struggle and, to a lesser ex-
tent, having a cricket ground with a tree 
at its boundary.

So what happens if the ball hits the 

area but outside the boundary ropes.

The VRA Cricket Ground in Amstelveen 
has hosted some high-profile ODI 
matches, including one match of the 
1999 World Cup and the Videocon Cup 
in 2004 between India, Pakistan and 

tree? According to the venue rules, it’s 
a four regardless of where ball hits the 
tree.

The venue has hosted two international 
matches in its lifetime, both at the 2003 
World Cup. One of the unique features 
about the venue is that any player who 
scores a century or takes a five-wicket 
haul gets to plant a tree at the ground.

St Lawrence Ground is the home ground 
of Kent Cricket Club.  The ground had a 
27m-high lime tree within the boundary 
ropes. However, in 2005 it fell during 
high winds after being weakened by 
fungus.

A new lime tree was planted as a re-
placement for the 200-year old fallen 
tree. It was placed inside the playing 

Australia.
The ground has a massive tree right 
inside the playing arena. However, 
the Netherlands has not hosted many 
high-profile international matches over 
the last decade.

Cricket venues across the globe have their 
unique features.
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Three cricket venues that have a tree 
inside the ground
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