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افغانستان کرکټ بورډ په ۲۰۱۹
کال کې ډېرې السته راوړنې
درلودې ،لوبډلې د شل اوریزو او
یو ورځنیو لوبو رسبېره د کرکټ
د اوږدې بڼې یا ټېسټ سیالیو
له منځه هم له دریو ،دوه لوبې د
افغانستان په نوم کړې .دغه کال
د افغان لوبډلې لپاره د شل اوریزو
سیالیو او ټېسټ سیالیو لپاره
ډېر غوره کال و او په لړ کې یې
افغانستان ته ډېر ویاړونه راوړل.
افغان لوبډلې په شل اوریزو سیالیو
کې د کرکټ نړیوالې شورا د درجه
بندي پر بنسټ ،له اتم مقام ،اووم
مقام ته پرمختګ وکړ او په دغه
درجه بندۍ کې یې د رسیالنکا
لوبډله هم شاته پرېښوده.
همدارنګه افغانستان په دغه
کال کې د شل اوریزه لوبلړیو په
لړ کې د ویسټ انډیز ،بنګله دېش
او ایرلنډ لوبډلې هم له ماتې رسه
مخ کړې او په سرت توپیر یې ترې
سیالۍ وګټلې .که څه هم افغان
لوبډله په یو ورځنیو سیالیو کې یو
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څه کمزورې ده ،خو د افغانستان
کرکټ بورډ هڅه کوي چې دغه
تشه او نیمګړتیا پوره کړي .د
دغې نیمګړتیا د پوره کولو لپاره د
بهرنیو او کورنیو روزونکو له لوري
اوسمهال لوبغاړو ته تخنیکي او
غوره روزنه ورکول کېږي او لرې
به نه وي چې دوی به د ۲۰۲۳م
کال د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام
ته بشپړ ډول چمتو واويس او
افغانستان ته به بریاوې راوړي.
رسبېره پر دې د افغانستان
کرکټ بورډ ادارې د خپلو فعالیتونو
او پالنونو په برخه کې هم ډېر
مثبت بدلونونه رامنځته کړل،
دغې ادارې ته یې بشپړ پالنونه
او پالیسۍ جوړې کړې او اوس
یو مستقیم مسیر لري .دغه راز
په ټولو برخو کې بشپړه همغږي،
لوبغاړو ته پوره اسانتیاوې برابرول،
د یوه بشپړ سیستامتیک اداري
جوړښت رامنځته کول ،د شپږیزې
شپږم پړاو لوبې او د کورين کرکټ
نورې لوبلړۍ په ښه توګه تررسه
کول او له بودیجوي کرس پرته نوي
 ۲۰۲۰کال ته له مايل اړخه تګ؛
ټول هغه څه دي چې په  ۲۰۱۹م
کال کې پرې ډېر کار شوی دی او
د همدې کال د زیار او هلو ځلو
مثره ده.
دغه اداره د خپل اوږدمهال
سټراټېژیک پالن پر بنسټ ،د
 ۲۰۲۰کال لپاره ال ډېره مؤثره
تګالره لري او انشاءالله ۲۰۲۰
کال به هم له ال ډېرو السته راوړنو
ډک وي او دغه اداره به افغانستان
ته ویاړونه راوړي او د افغانستان
بیرغ به د نړۍ په ډګرونو کې
رپوي.
درنښت

1
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سپین غر د احمد شاه
ابدايل فرسټ کالس
اتلويل وګټله

د افغانستان کورين کرکټ په چوکاټ کې
د احمدشاه ابدايل پيل شوې دریم پړاو
فرسټ کالس لوبې د دسمرب په ۲۴مه
نېټه د  ۲۵سیالیو وروسته په ننګرهار او
خوست والیتونو کې پای ته ورسېدې.
د دې سیالیو په پای  ۲۵مه لوبه کې
سپین غر لوبډلې د بوست له خوا د ۱۶۸
منډو هدف د  ۴لوبغاړو په سوځېدو پوره
کړ او د  ۶ویکټو پر مټ یې په دغه لوبلړۍ
کې رسپه رس دریمه بریا خپله کړه.
د سپین غر او بوست ترمنځ لوبه کې
منیر احمد کاکړ په یوه پاڼۍ کې ۱۷۷
منډې هم جوړې کړې ،خو د سپین غر
چټک توپ اچوونکي فرید ملک یو ځل
بیا  ۷لوبغاړي وسوځول او د رس په رس
دویم ځل لپاره يې د لوبې د غوره لوبغاړي
جایزه ترالسه کړه.
دغه راز د یادې لوبلړۍ په ۲۴مه لوبه کې
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چې د ننګرهار په غازي امان الله لوبغايل
کې تررسه شوه ،په لړ کې یې دفاعي اتلې
بند امیر لوبډلې د امان رفیقي د ۱۱۱
ناسوځېدلو منډو په مټ په  ۸ویکټو بریا
ترالسه کړه.
سپین غر لوبډلې د  ۱۳۶زیاتو امتیازونو
په ګټلو رسه لومړی مقام خپل کړ او ورته
په خوست لوبغايل کې د یو لړ مراسمو په
ترڅ کې داتلولۍ جام ډالۍ شو.
د یادونې وړ ده چې د سیالیو په پای
مراسمو کې د افغانستان کرکټ بورډ

اجرایيوي مرش لطف الله ستانکزي ،د
خوست وايل حلیم فدایي ،د کورين
کرکټ مسوول احمد شاه سلیامنخېل ،د
اتل سپین غر زون مسوول میوند مجاهد
او د مس عینک زون کرکټ مسوول
خوشحال نیازي او نورو مېلمنو برخه
اخیستي وه.
د دغې لوبلړۍ په پای مراسمو کې د
کرکټ بورډ اجراییوي مرش لطف الله
ستانکزي په خپلو خربو کې یادې څلور
ورځنۍ لوبې د افغانستان د کرکټ لپاره
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مهمې وبللې چې په وینا یی د لوبغاړو په
روزنه او تخنیک کې مهم رول لري او پکې
ځوان استعدادونه رابرسېره کیږي چې په
وینا یې ،دغه لړۍ به جاري سايت.
همدارنګه د خوست وايل حلیم فدایي
هم د کورين کرکټ لوبې د هېواد کورين
اقتصاد رسه تشبیه کړې چې په وینا یی
د افغانستان کرکټ ميل لوبډلو ته نوي
ځوانان تولیدي.
ښاغيل فدایي له افغان کرکټ بورډ څخه
مننه وکړه چې د کرکټ په برخه کې د
داسې سیالیو په تررسه کولو رسه کادرونه
روزي او د افغانستان د استازیتوب لپاره
یی مخې ته راويل.
د یادونې وړ ده چې د سږ کال په دریم
پړاو احمد شاه ابدايل فرسټ کالس ۴
ورځنېو سیالیو کې چې په لومړي پړاو
کې یی د  ۶لوبډلو ترمنځ  ۱۵او په دویم
پړاو کې یی د  ۵لوبډلو ترمنځ  ۱۰لوبې
تررسه شوې ،د سپین غر زون پکې د ډېرو
امتیازونو په ترالسه کولو رسه لومړی مقام
ترالسه کړ.
د دې سیالیو په پای کې د سپین غر
لوبډملرش نجیب تره کي د  ۸۲۸منډو
په ترالسه کولو رسه د غوره توپوهونکي،
د امو لوبډلې چپ اليس سپرن ظهیب
چې د افغانستان په  ۱۹کلنه کرکټ ميل
لوبډله کې به د راتلونکې کال په  ۱۹کلنو
نړیوال جام برخه هم واويس ،د  ۴۶ویکټو
په ترالسه کولو د غوره توپ اچوونکي او د
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بوست لوبډملرش منیراحمد کاکړ د ۸۰۹
منډو په ترالسه کولو او غوره ویکټ ساتنې
په پایله کې د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي
جایزه وګټله.
د اتلې سپین غر وروسته امو لوبډلې په
 ۹۴امتیازونو رسه دوېم ،مس عینک په
 ۸۳امتیازونو درېم ،بوست په  ۷۴امتیازونو
رسه څلورم ،کابل په  ۵۷امتیازونو رسه
پنځم او د تیرو دوه پړاونو اتلې بند امیر
لوبډلې بیا یواځې په  ۵۶امتیازونو رسه
وروستی او شپږم مقام ترالسه کړ.

23
1
2
0
5

MAT

INNS

NO

RUNS

Najeeb Tarakai

9

15

0

828

Munir Ahmad

9

16

1

Shahidullah

7

12

Abdul Malik

8

Hayatullah

100S

50S

4S

6S

200 55.20

4

2

91

38

809

209 53.93

3

1

101

13

1

772

189 70.18

3

3

85

15

13

0

730

179 56.15

2

4

89

2

8

13

2

638

130 58.00

2

2

70

20

Zia ul Haq

8

16

1

616

102 41.06

1

3

70

1

Fazal Niazai

7

13

2

588

132 53.45

3

1

62

15

Bahir Shah

6

10

4

533

*156 88.83

2

1

77

3

Ihsanullah

4

6

0

524

248 87.33

2

1

66

15

Zahid Zakhail

5

8

1

518

*215 74.00

2

3

81

3

9
Band-e Amir
6

5
Kabul
5

9
Bost
4

9
Mis-e Ainak
3

9
Amo
2

Speenghar

9

NAMES

1

HS

AVE

1

57
1
3
0
0
1

74
0
4
0
3
2

83
0
4
0
3
2

0
4
0
2
3

0
5
0
4

0

POINTS
N/R
DRAW
TIED
LOST
WON
MATCH
TEAMS
S.NO

P O I N T S TA B L E

NAMES

MAT INNS OVERS RUNS WKTS

BBI

BBM

AVE

ECON

SR

5S

10S

Zohaib

6

11 216.2 673 46

37/9 105/12 14.63 3.11 28.2

4

1

Zia ur Rahman Akbar

6

11 219.2 505 35

46/6 75/8 14.42 2.30 37.6

3

0

Fareed Ahmad

8

13 249.3 874 31

27/6 94/7 28.19 3.50 48.2

1

0

Zahir Khan

5

9

172.3 813 30

52/6 130/9 27.10 4.71 34.5

2

0

Abdul Wasi

8

15 262.3 974 26

74/5 101/5 37.46 3.71 60.5

1

0

Yamin Ahmadzai

6

10 186.0 608 23

37/5 83/7 26.43 3.26 48.5

1

0

Yousuf Zazai

5

8

138.1 516 20

85/6 182/8 25.80 3.73 41.4

2

0

Mohammad Alam

6

10 205.2 585 20

64/4 86/5 29.25 2.84 61.6

0

0

Abdul Baqi

7

12 185.3 809 20

87/4 169/7 40.45 4.36 55.6

0

0

Dastagir Khan

9

16 218.1 824 20

49/4 63/6 41.20 3.77 65.4

0

0

Afghan Cricket

Afghan Cricket

94

6

136

7

Afghan Cricket

8

Afghan Cricket

9

محمد نبي او راشد
خان
د لسيزې غوره
لوبډله کې

د  ۲۰۱۹کال له پای ته رسېدو رسه سم
د ۲۱مې پېړۍ دوميه لسيزه هم پای ته
ورسېده او د  ۲۰۲۰کال رسه نه يوازې دا
چې کال نوی شو ،بلکې نوې لسيزه هم
پيل شوه.
د تېر کال په پای کې د تېرې لسيزې
مهمو پېښو ته هم کتنه وشوه ،خو د کرکټ
په نړۍ کې بيا په ځانګړې توګه د تېرې
لسيزې غوره لوبغاړي او غوره لوبډلې هم
انتخاب شوې.
په نړيوال کرکټ کې د افغانستان نوم هم
شاوخوا يوه لسيزه کېږي چې راڅرګند
شوی دی ،ځکه افغانستان خپله لومړۍ
نړيواله لوبه په  ۲۰۰۹کال کې تررسه
کړې وه ،خو په  ۲۰۱۷کې يې بيا بشپړ
غړيتوب ترالسه کړ او په  ۲۰۱۸کال کې
يې خپله لومړۍ ټېسټ لوبه تررسه کړه.
نورو لوبډلو ته په کتلو که څه هم افغان
لوبډلې په کرکټ کې ډېر وخت نه دی تېر
کړی ،خو په دې تېره يوه لسيزه کې افغان

لوبډلې ډېرې سرتې السته راوړنې درلودې،
همدا راز يو شمېر افغان لوبغاړي په نړيواله
کچه ډېر وځلېدل ،چې د لسيزې په غوره
شل اوريزه لوبه کې دوه افغان لوبغاړي هم
شامل دي.
د برېتانيې له لندن څخه خپرېدونکی د
کرکټ کتاب (ويسډن) چې د کرکټ په
نړۍ کې ورته د (بايبل) نوم هم اخيستل
کېږي ،د تېر په څېر د ۲۱مې پېړۍ د
دوميې لسيزې د غوره لوبډلو اعالن هم
کړی دی.
په دغه لوبډلو کې بيا په شل اوريزو لوبو
کې د افغان تجربه لرونکي الراونډر محمد
نبي او د ورو توپ اچونکي راشد خان
نومونه راغيل دي.
د ويسډن په وينا ،محمد نبي د لسيزې په
شل اوريزه غوره لوبډله کې د الراونډر په
حېث ځای پېدا کړی دی او المل يې دا
دی چې هغه د ښه سپني توپ اچونې تر
څنګ چټکه توپوهنه هم کوالی يش او د
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هغه ښه توپوهنه د دې المل شوه چې د
بنګله دېش شکېب الحسن او د پاکستان
عامد وسيم په پرتله د لسيزې په غوره
لوبډله کې ځان ځای کړي.

محمد نبي د  ۲۲.۳۰په اوسط او ۱۴۵.۸۹
په سټرايک رېټ رسه  ۱۳۱۶منډې کړي
او همدا راز د  ۲۲.۳په سټرايک رېټ او
 ۷.۱۶اقتصادي توپ اچونې پر مټ يې ۶۹

لوبغاړي سوځويل دي.
راشد خان چې د لسيزې په
غوره لوبډله کې يې ځای پېدا
کړی دی ،ويسډن يې په اړه
وايي ،چې هغه په  ۲۰۱۴کې
راښکاره شو او د ډېر چټک
رسعت رسه يې مزل وکړ ،چې
د ګوګيل توپ اچونې پر مټ
يې ځان له نورو ځانګړی کړ
او په تېره لسيزه کې يې په
شل اوريزو لوبو کې تر نورو
توپ اچونکو زياتې ويکټې
هم ترالسه کړې.
راشد خان  ۸۴ويکټې ترالسه
کړي دي ،چې سټرايک
رېټ يې  ۱۲.۲دی او ۶.۱۵
اکانومي لري.
له محمد نبي او راشد خان
پرته د لسيزې په غوره شل
اوريزه لوبډله کې د اسټراليا

ارون فينچ (لوبډملرش) ،د نيوزيلنډ
کولن مونرو ،د هند ويراټ کوهيل ،د
اسټراليا شني واټسن ،ګلني ميکسويل ،د
انګلستان جاس بټلر (ويکټ ساتونکی)،
ډيويډ مېيل ،د هند جسپريت بومرا او د
رسيالنکا السيت ملينګا شامل دي.
د ويسډن په پنځوس اوريزه د لسيزې غوره
لوبډله کې روهيت رشما ،ډيويډ وارنر،
ويراټ کوهيل ،اې يب ډيويلرز ،جاس
بټلر ،مهيندرا سينګ دهوين ،شکېب
الحسن ،السيت ملينګا ،مچل سټارک،
ټرينټ بولټ او ډيل سټني شامل دي.
همدا راز د ټېسټ لسيزې په غوره لوبډله
کې اليسټر کوک ،ډيويډ وارنر ،کامر
سنګاکارا ،سټيو سميت ،ويراټ کوهيل
(لوبډملرش) ،بني سټوکس ،اې يب
ډيويلرز ،روي چندرن اشوين ،ډيل سټني،
کاګيسو رباډا او جېمز اينډرسن شامل
دي.

کریم
جنت
افغان کرکټ مجلې دا ځل د افغانستان ميل لوبډلې له تکړه الراونډر
او د شپږیزې په شپږام پړاو کې له ځلېديل لوبغاړي کریم جنت رسه
مرکه کړې ،هیله ده چې تر پایه یې ولولئ او خوند ترې واخلئ.
پوښتنه :کرکټ دې کله او څرنګه پیل کړ؟
ځواب :په کوچنیوايل کې زما ډېره توجه زده کړو ته وه ،خو کله به
چې خپلو وروڼو اصغر افغان او عمران جنت رسه کرکټ ته تلم ،هلته
زما هم دې لوبې رسه ځانګړې مینه پیدا شوه او همدا و چې کرکټ
مې پیل کړ او لوبه به مو هم د کابل په کارته نو سیمه کې کوله.
پوښتنه :کرکټ ته چا ډېر هڅولی یې؟
ځواب :ټولو وروڼو هڅولی یم ،لومړی یې نه پرېښودمل چی کرکټ
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وکړم ،خو چی کله مې ښه لوبه وکړه بیا یی ډېر هڅومل.
پوښتنه :د خلکو ترمنځ چی پېژندل شوی یې ،څومره تغیرات
دې ژوند کې رامنځته شوي دي؟
ځواب :په ژوند کې مې ډېر بدلون راغلی ،ځکه چې اوس موږ د
افغانستان استازیتوب کوو او ډېر خلک مو پېژين او ډېره مینه
راکوي.
پوښتنه :چې کله مو د لومړي ځل لپاره د افغانستان په
استازیتوب لوبه کوله ،څه احساس مو درلود؟
ځواب :داسې یو احساس و چې حتی له تاسو رسه یې نه شم
رشیکولی ،ځکه ډیر ښه احساس مې درلود او همدا مې د ژوند تر
ټولو غوره شېبه وه.
پوښتنه :د راتلونکي لپاره کومې موخې لری؟
ځواب :موخې خو ډېرې دي ،خو یوازېنۍ موخه مې دا ده چې
افغانستان ته ډېر ښه نوم وګټم او په نړۍ کې د افغانستان نوم
وځلوم.
پوښتنه :څنګه دې وکړای شول چي په شپږیزه لیګ او نړیوالو
سیالیو کې د غوره لوبغاړي جایزه ترالسه کړې؟
ځواب :زه همېشه کوښښ کوم چی په لوبغايل کې د خپلې
لوبډلې لپاره ګټور متام شم نو پایله هم بیا
مثبته وي او همدارنګه ډېر
مترین هم کوم.
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پوښتنه :د سفر پرمهال کوم لوبغاړي رسه خوشحاله یې؟
ځواب :حرضت الله ځاځي رسه.
پوښتنه :کومه تازه مېوه دې ډیره خوښیږي؟
ځواب :ام
پوښتنه :افغانستان کې دې کوم والیت ډېر خوښ دی؟
ځواب ټول والیتونه مې خوښ دي خو کابل راته ډیر ګران دی.
پوښتنه :د سفر پرمهال چا پسې ډیر خپه کېږې؟
ځواب :ټولې کورنۍ پورې ،خو مور پسې ډېر خپه کېږم.
پو ښتنه :
کله دې هم
فکر کړی و ،چې دومره
لوی ستوری به شې؟
ځواب :نه خو چی کله مې لوبه پیل کړه دا هوډ مې
وکړ چی باید یو ښه لوبغاړی واوسم.
پوښتنه :په توپوهنه کې درته د لوبغايل کوم لوري ته د توپ
لوبول خوند درکوي؟
ځواب :ایکسټرا کور لوري ته.
پوښتنه :کله چې غواړې مخامخ لوبغاړی وسوځوې نو بیا څه
ډول توپ ورته کوې؟
ځواب :یارکر توپ ورته اچوم.
پوښتنه :د توپوهنې پرمهال کوم ډول توپ ښه لوبولی شې؟
ځواب :چټک توپ اچونکی ښه لوبوم.
پوښتنه :چې کله له لوبو راګرځئ ،په عادي حاالتو کې د
ورځې څومره مترین کوې؟
ځواب :د ورځې په لړ کې شا وخوا  ۵ساعته مترین کوم.
پوښتنه :په کوم وخت کې ښه لوبه کولی شې.
ځواب :کله چی لوبډلې ته ډېره اړتیا وي.

پوښتنه :که راته ووایاست کومه داسې لوبه وه چې په خپلو
سوځېدو ډېر زیات خپه شوي یاست؟
ځواب :د ایرلنډ پروړاندې په یوه لوبه کې.
پوښتنه :له څه يش کرکه لرې؟
ځواب :له منافقت څخه.
پوښتنه :څومره زده کړې دې کړې دي؟
ځواب ۱۴ :پورې.
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پوښتنه :که د خوښې وړ لوبغاړي په اړه راته ووایاست؟
ځواب :روهید رشما.
پوښتنه :کله ډېر غوسه کېږې؟
ځواب :چې کله توپ اچونه کوم او ډګر ساتونکی میس فيلډینګ
وکړي.
پوښتنه :څه ډول ژوند دې خوښ دی؟
ځواب :ساده او ټولنیز ژوند.

پوښتنه :له کوم کار څخه ځان لرې ساتې؟
ځواب :کوم څه چی له رشیعت رسه په ټکر کې وي ،له هغه ځان
ساتم.
پوښتنه :په زړه دې کوم ارمان پاتې دی؟
ځواب :ارمان لرم چې په غوره خدمت رسه مې افغانان راباندې ویاړ
وکړي.
پوښتنه :خپلو هېوادوالو ته څه پیغام لری؟
ځواب :ځوانان باید د مرشانو درناوی وکړي او د ورزش ترڅنګ زده
کړو ته مخه کړي ،ترڅو وطن مو د تل لپاره د سیاالنو رسه سیال
يش.
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د افغانستان دوه روزونکو د کرکټ له نړیوالې شورا د روزنې سندونه
ترالسه کړل
د کرکټ ميل لوبډلې پخواين چټک توپ اچوونکي
دولت احمدزي او د  ۱۹کلنې کرکټ ميل لوبډلې
پخواين روزونکي عبدالويل امین د کرکټ له
نړیوالې شورا د دویمه درجه روزونکو سندونه ترالسه
کړل چې له دې وروسته به دوی په افغانستان
کې دویمه درجه روزونکو ته روزنه ورکوي.
له دې وړاندې به د افغانستان دویمه درجه
روزونکي د روزنې لپاره له هېواده بهر تلل ،خو
اوس به یاد دوه کسان له ځان ښکته دویمه درجه
روزونکي روزي.

دولت احمدزي او ويل امین روانه ډسمرب میاشت
کې د کرکټ نړېوالې شورا د روزونکو په روزنیز
کورس کې برخه واخیسته او دغه کورس یې په
بریالیتوب پاې ته ورساوه.
دولت احمدزی وایي ،دوی به له کورنیو روزونکو
رسه په ګډه اوس هڅه کوي چې د خپلو ترالسه
شویو زده کړو پر مټ د افغانستان کرکټ د
پرمختګ لپاره ګټور پروګرامونه او په ځانګړې توګه
د کرکټ په برخه کې د هېواد او کرکټ حاالتو ته
په کتو د کرکټلپاره یوه ميل فلسفه جوړه کړي

چې پر مټ به یې د هېواد کرکټ لوبغاړو ته روزنه
ورکړي.
د ښاغيل احمدزي په خربه ،د افغانستان کرکټ
بورډ پالن لري چې راتلونکو دریو کلونو کې د
هېواد په کچه  ۱۵۰نوي روزونکې وروزي.
د یادونې وړ ده چې اوسمهال د افغانستان په
کچه درې روزونکي هر یو دولت احمدزی ،رییس
احمدزی او ويل امین د درېمې درجې روزونکو
سندونه لري.
د ښاغيل احمدزي په وینا ،د لومړۍ درجه یا (لېول
 )۱روزونکي د ښوونځي ،کلپ او والیتي لوبډلو په
کچه ،دوېمه درجه یا (لېول  )۲د زون په کچه او

دریمه درجه یا (لېول  )۳د ميل لوبډلې ۱۹ ،کلنې
او الف لوبډلې په کچه د روزنې صالحیت لري.
ميل روزونکي دولت احمدزي زیاته کړه ،دوی به
درې کاله وروسته د دې اجازه ولري چې په څلورمه
درجه روزونکو روزنیز کورس کې ګډون وکړي.
د روزونکو د روزنې پنځه ورځنی کورس د کرکټ
نړېوالې شورا په نوښت د عريب اماراتو په کوربه
توب تررسه شو چې پکې د افغان روزونکو ترڅنګ
د اسیا وچې ټولو دریمه درجه روزونکو برخه
اخیستې وه او ورته د دوه هندوستانیانو او یوه
پاکستاين مرش روزونکې له لوري د ښکته کچې
روزونکو د روزلو زده کړې ورکړل شوې.
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د کرکټ د زونونو له مسوولینو سره ګډه ناسته ترسره شوه
د افغانستان کرکټ بورډ په مرکزي دفرت کې د زونونو له
مسوولینو رسه د شته ستونزو او ننګونو د حل ،د پالنونو
جوړولو ،له زونونو د عوایدو ترالسه کېدو ،انظباط ،کورين
کرکټ او نورو موضوعاتو په تړاو ناسته تررسه شوه چې
پکې د زونونو د مسوولینو رسبېره د افغانستان کرکټ بورډ
اجراییه رییس ،په سټراټيژیکو اړیکو کې د عمومي رییس
سالکار ،د کورين کرکټ ،د انظباط ،د کرکټ ډایریکټر او د
غوراوي کمېټې عمومي مسوول او د افغانستان کرکټ بورډ
د مايل څانګې او نورو مسوولینو ګډون درلود.
په دغه ناسته کې د افغانستان کرکټ بورډ اجراییه رییس
ښاغيل لطف الله ستانکزي په پیل کې د زونونو له مسوولینو
رسه ناسته وکړه ،لومړی یې د هغوی ټولې شته ستونزې او
وړاندیزونو واورېدل او ورپسې یې د ټولو شته خنډونو او
ستونزو د حل ژمنه وکړه .همدارنګه ښاغيل ستانکزي د
زونونو له مسوولینوغوښتنه وکړه چې په اړوند زونونو کې
غوره کرکټ ته ال ډېر کارونه وکړي ،ټولو چارو کې روڼتیا
راويل او په ټولو ډګرونو کې غوره لوبغاړي وروزوي ،ځکه

افغانستان کې ډېر پټ استعدادونه شته چې باید د زونونو
د کرکټ له ډګره راپیدا يش.
دغه راز د سټراټېژیکو اړیکو په برخه کې د کرکټ بورډ
د عمومي مرش ښاغيل فرهان یوسفزي سالکار عبدالله
بارکزي هم د زونونو له مسوولینو رسه ناسته وکړه او د
زونونو د مسوولینو د وړاندیزونو له اورېدو یې له هغوی
رسه بشپړه ژمنه وکړه چې په لویه کچه به د دوی هر ډول
ستونزې هواریږي ،خو باید د ټولو فعالیتونو او چارونو لپاره
یو بشپړ او روڼ میکانیزم او جوړښت موجود وي ،څو ټولې
چارې په ښه توګه پکې پر مخ والړې يش.
دغه راز د کرکټ بورډ ادارې د کرکټ ډایرکټر او د غوراوي
کمېټې مرش انډي مولز هم له دوی رسه خپلې مشورې او
سپارښتنې رشیکې کړې او په افغانستان کې د غوره کرکټ
او استعدادونو موندولو لپاره یې اړین معلومات ورکړل.
رسبېره پر دې د ډسپلین کمېټې غړو هم د کرکټ د انظباط
اصولو په تړاو د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کول
او د افغانستان کرکټ بورډ د انظباط کمېټې غړي صبغت

الله حمید په دې تړاو بشپړ پرزنټېشن وړاندې کړ.
همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ د کورين کرکټ
مسوولینو هم د زونونو له چارواکو رسه ناسته وکړه او د
۲۰۲۰م کال ټول فعالیتونو راپور یې وررسه رشیک کړ
او د دې ترڅنګ یې ورته سپارښتنه وکړه ،څو دغه راپور
د والیتونو له مسوولینو رسه هم رشیک کړي چې باید د
ټولو لوبو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی وي چې په
استازیتوب یې د دغې برخې مسوول حاجي احمدشاه
سلیامنخېل او احسان عبید ګډون درلود.
په پایله کې د افغانستان کرکټ بورډ د مايل څانګې
مسوولینو هم د زونونو له مسوولینو رسه خپل نظرونه
رشیک کړل ،څو له دې وروسته په ټولو والیتونو کې له
اړونده لوبغالو او اکاډمیو څرنګه عواید ترالسه يش او باید
له مرکزي ادارې رسه رشیک يش ،څو د کرکټ په ډګر کې
ال ډېر او غوره خدمتونه او اسانتیاوې د کرکټ لوبغاړو ته
وړاندې يش.
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Afghanistan U19 Squad
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Group D

Afghanistan Schedule
Warm-up Matches

Sun 12 Jan Afghanistan vs India
Tue 14 Jan

Afghanistan vs England

Fri 17 Jan

Afghanistan vs South Africa

Wed 22 Jan Afghanistan vs UAE
Fri 24 Jan

Reserved Players
Sami Salarzai

Majeed Alam

Islam Zazai

Arif Khan

Ihsan Mandozai

Afghanistan vs Canada
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The Leading ISP/ICT Company In Afghanistan

RANA Technologies Enterprises is the leading and award winning
Internet Service Provider (ISP) & Information & Communications
Technology (ICT) Enterprise in Afghanistan.

Adjacent to shaheed shrine, Shahr-e-Naw, Kabul, Afghanistan

+93 (0) 798 85 85 85

www.ranatech.com

info@ranatech.com

.
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د کرکټ بابا
ارمان مې و چې زموږ

خپله ميل لوبډله وي

او ميل بېرغ مې په

لوبغايل کې ورپوم

حاجي رضا
خان کاکا چې د
افغانستان ميل لوبډلې او کورنيو
سياليو پر مهال په لوبغايل کې ليدل
کېږي او د افغانستان وياړلی درې رنګه
بېرغ د نندارچیانو په منځ کې ډېر په
وياړ رپوي ،اوس يې په ټول افغانستان
کې خلک (د کرکټ بابا) په نوم رسه
پېژين.
هغه د پکتيا واليت د څمکنيو ولسوالۍ
اوسېدونکی دی ،خپل عمر ورته دقيق
نه دی معلوم ،خو په وينا يې چې د ۶۰
يا  ۶۵کلونو په عمر دی.
رضا خان کاکا چې یو مهال یې په
متحده عريب اماراتو کې کار کاوه؛

وايي کله چې افغانستان د کرکټ
لوبډله نه درلوده ،نو په اماراتو کې
به افغانان دوه ډلې و ،چې ځینو
به د هند له لوبډلې مالتړ کاوه او
ځينو بیا د پاکستان لوبډلې.
هغه وايي(( :ما ويل دا خلک څه
لېوين دي چې پرديو لوبډلو ته
چکچکې وهي )).هغه وايي چې
ډېر ارمان يې درلود چې په کرکټ
کې د افغانستان خپله لوبډله
واويس ،نړيوالې لوبې تررسه کړي
او دی پکې په لوبغايل کې د مينه
والو په منځ کې ناست وي او د
افغانستان وياړلی درې رنګه بېرغ
پکې ورپوي.
رضا خان کاکا وايي(( :په اماراتو
کې مې د فتح محمد په نوم يو
ملګری و ،يوه ورځ راغلی او راته يې
وويل ،بابا خرب يې؟ ما ورته وويل ،د
څه يش نه ،هغه بیا راته يې وويل
چې د افغانستان ميل لوبډله دوبۍ
ته راغلې ده او دلته يې لوبه ده)).
هغه زياتوي ،دغه ورځ زما لپاره ډېره
د خوشحالۍ ورځ وه ،له فتح محمد
رسه يو

ځای لوبغايل ته الړم او په لومړي
ځل مې د افغانستان لوبغاړي په
مېدان کې وليدل او ميل بېرغ مې
په لوبغايل کې ورپاوه.
له هغه وروسته رضا خان کاکا
د افغانستان هرې لوبې ته ځان
رساوه ،نوموړی وایي چې فتح
محمد به هر ځای لوبې ته رسومل
او همدا راز نورو ملګرو به هم رارسه
مرسته کوله.
نوموړي ته دا نه ده معلومه چې په
کوم کال کې افغانستان له چارسه
لوبه کوله ،خو د هغه په وينا چې
دا د افغانستان لومړۍ لوبه وه چې
افغانستان پکې بريا خپله کړه .هغه
وايي ،چې تعليم يې نه دی کړی
او ډېری کلونه ورته نه دي ياد ،خو
په وينا يې ،چې له تېرو  ۲۰کلونو
راهيسې د ميل لوبډلې د تشويق
لپاره چې هر چېرته تللی يش،
هلته تللی دی او ميل لوبډله يې
تشويق کړې ده.
رضا خان کاکا وايي ،کله

چې ميل لوبغاړي په لوبغايل کې
لوبېږي او د افغانستان وياړلی درې
رنګه بېرغ يې په الس کې وي ،نو
هغه مهال ډېر احساسايت وي ،هغه
وايي لکه څنګه چې ميل لوبغاړي
په جذبه لوبه کوي ،همداسې د ده
جذبې هم تانده وي.
هغه وايي ،چې په شارجه کې
يوه لوبه وه ،چې افغانستان ته په
وروستي توپ  ۴منډې پکار وې،
خلک ټول له مېدانه ووتل او ماته
يو کس راغی ،راته يې وويل چې
(بابا دا بېرغ دې نور په خلطه کې
واچوه) ما چې وليدل افغانان خپه
و ،ډولونو واال ناست و ،هغوی ته
مې پېسې ورکړې چې ډول ووهئ،
تر څو لوبغاړي تشويق يش.
د هغه په ياد نه دي چې دغه لوبه له
چا رسه وه او کوم لوبغاړی توپوهنې
ته والړ و ،خو وايي چې په وروستي
توپ باندې څلوريزه
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درناوی لري او خلک هم وررسه
د زړه له تله مينه کوي.
د کرکټ بابا د دې پوښتنې په
ځواب کې چې کوم لوبغاړی يې
ډېر خوښېږي؟ وویل ،د هغه ټول
لوبغاړي ډېر خوښېږي ،ځکه
چې د افغانستان لپاره لوبېږي،
په نړۍ کې د افغانستان نوم او
وياړلی درې رنګه بېرغ ځلوي،
نو هغه په ټولو لوبغاړو وياړي او
له ټولو رسه يو شان مينه لري.
هغه وايي چې ورزش د سولې
لوبه ده ،ورزش د خلکو ترمنځ
مينه ،خوشحايل او يووالی
رامنځته کوي نو په وينا يې،
چې لوبغاړو نیمه سوله په خپلو
لوبو هېواد ته راوستې ده ،پاتې
نيمه لوبه دې چارواکي راويل.
رضا خان کاکا وايي ،هغه مهال
ډېر خپه کېږي کله چې افغانان
د خپلو لوبغاړو پر ضد خربې
کوي ،هغه وویل کرکټ لوبه ده
او هره لوبه کې ګټه او بايلل
وي ،داسې نه يش کېدای چې
يوه لوبډله دې هره لوبه کې
بريا خپلوي.
هغه وايي له ټولو هېوادوالو مې
غوښتنه ده چې په میدانونو کې
جنجالونه مه کوئ ،په لوبغاړو
پسې خربې مه کوئ ،بلکې
دوی وهڅوئ ،ځکه چې دوی
د افغانستان لپاره لوبېږي او
په نړۍ کې د افغانستان نوم
ځلوي.
رضا خان کاکا له پوهنې وزارت

هم غوښتنه کوي چې د
تعليم په برخه کې دې ډېره
خواري وکړي ،تر څو هېڅ
افغان ماشوم له زده کړو بې
برخې پاتې نه يش.
نوموړی وايي ،د ژوند ډېر
ارمانونه يې پوره شوي ،ځکه
د ميل لوبډلې ارمان يې
درلود چې اوس د نړۍ په
هر میدان کې لوبېږي او
افغان لوبغاړي په نړيواله
کچه پېژندل شوي اتالن
دي ،خو په وينا يې چې
په هر ځای کې وي ،نو د
افغانستان وياړلی درې رنګه
بېرغ به رپوي.
هغه وويل ،سږکال نړيوال
شل اوريز جام تررسه کېږي
او دا يې ارمان دی چې
نړيوال جام کې ګډون
وکړي او په اسټراليا کې د
افغانستان د لوبو پر مهال
خپل بېرغ ورپوي.
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ترالسه او افغانستان په لوبه
کې بريا خپله کړه .هغه وايي،
دا د هغه لپاره ډېره يادګاري
لوبه وه او د لوبې په بريا رسه
يې له سرتګو اوښکې را روانې
شوې ،ميل بېرغ يې پورته کړ او
په چيغه يې وويل ،چې دا بېرغ
به په هر مېدان کې ځلېږي.
رضا خان کاکا وايي ،په متحده
عريب اماراتو کې چې هر چېرته
د افغانستان لوبې وې ،هغه
ورته تللی دی ،همدا راز هند
ته هم درې ځل د ميل لوبډلې
د تشويق لپاره تللی دی ،د
 ۲۰۱۹کال نړيوال جام ته هم
روان و ،خو وېزه يې ونه شوه او
له نړيوال جام څخه پاتې شو.
هغه وايي د کرکټ په لړ کې يې
ډېرو واليتونو ته هم سفر کړی
دی او په وينا يې ،د نورو والیتونو
په پرتله د خوست او ننګرهار
خلک له کرکټ رسه ډېره مينه
لري .هغه وايي په واليتونو کې
خلکو ډېره مينه راکړې ده او
اوس مې ټول خلک (د کرکټ
بابا) په نوم پېژين.
نوموړی همدارنګه زیاتوي ،له
کرکټ رسه يې مخکې ډېره مينه
نه درلوده ،خو له کله راهیسې
چې د افغانستان کرکټ لوبډله
جوړه شوې نو خپلې هېوادنۍ
مينې دې ته اړ کړ چې په هر
ځای کې لوبو ته ځان ورسوي
او درې رنګه بېرغ ورپوي .هغه
وايي چې لوبغاړي هم ورته ډېر
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په  ۲۰۱۹کال کې

د کرکټ لپاره د نورو کلونو په پرتله
د  ۲۰۱۹کال ځکه له ډېرو ولولو
ډک و چې په دغه کال کې د کرکټ
نړيوال جام په انګلستان کې تررسه
شو ،چې د افغانستان په ګډون ۱۰
لوبډلو پکې برخه واخيسته او په زړه
پورې پايلوبې نه وروسته انګلستان
د نيوزيلنډ لوبډلې ته ماته ورکړه
او په لومړي ځل يې د نړيوال جام
اتلويل خپله کړه.

له دغه پرته په  ۲۰۱۹کال کې د
نورو لوبو تر څنګ د  ۲۰۲۰نړيوال
شل اوريز جام لپاره افريقا ،اروپا،
اسيا او امريکا کې کواليفاير لوبې
هم تررسه شوې ،چې په ترتيب رسه
پکې منيبيا ،جريس ،سنګاپور او
کاناډا بريا خپله کړه ،خو په لومړي
ځل د افغانستان لوبډلې بيا نېغ
په نېغه د  ۲۰۲۰نړيوال شل اوريز
جام ته الر پېدا کړه.

د کرکټ هلې ځلې

د  ۲۰۱۹کال نړيوال جام هم له
ډېرو نوو ډک و ،که يوې لوري ته
په لومړي ځل په نړيوال جام کې
ډېرې لوبې د باران د ورښت له
المله تررسه نه شوې ،نو بل لوري
ته په تاريخ کې په لومړي ځل د
نړيوال جام پايلوبه ډېره جالبه وه
چې په سوپر اور پای ته ورسېده.
د نړيوال جام پايلوبه د انګلستان او
نيوزيلنډ ترمنځ تررسه شوه ،نيوزيلنډ

په  ۸ويکټو  ۲۴۱منډې وکړې ،چې
په ځواب کې يې انګلستان د ټولو
لوبغاړو په سوځېدو  ۲۴۱منډې
وکړې او لوبه مساوي شوه.
انګلستان لومړی سوپر اور ولوباوه
چې  ۱۵منډې يې وکړې او
نيوزيلنډ ته يې  ۱۶منډې هدف
وټاکه ،په ځواب کې نيوزيلنډ هم
 ۱۵منډې وکړې او سوپر اور هم
مساوي شو ،خو انګلستان ډېرې

شپږيزې او څلوريزې وهلې وې ،نو
د زياتو باونډريو پر وهلو د ۲۰۱۹
کال نړيوال جام اتله لوبډله اعالن
شوه.
خو وروسته د کرکټ نړيوالې شورا
د زياتو باونډريو په دغه قانون
باندې سختې نيوکې وشوې ،چې
نه يوازې د کرکټ نامتو پخوانيو
لوبغاړو او کره کتونکو په دغه قانون
نيوکې وکړې ،بلکې د کرکټ مينه

والو هم دغه قانون تر نيوکو الندې
راوست ،چې وروسته ای يس يس
هم پر ياد قانون يو ځل بيا فکر وکړ
او بدل يې کړ .د کرکټ نړيوالې
شورا په خپله نوې پرېکړه کې
اعالن وکړ ،چې له دې وروسته به
سوپر اور د دواړو لوبډلو ترمنځ تر
هغه پورې تررسه کېږي ،چې تر څو
يوې لوبډلې بريا نه وي خپله کړې.
په  ۲۰۱۹کال کې د کرکټ لپاره
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New Cricket
Rules

يوه سرته پېښه د بنګله دېش
مخکښ الراونډر شکېب الحسن
باندې د دوه کلونو بندېز لګېدل
هم و.
شکېب الحسن رسه په  ۲۰۱۸کال
کې درې ځل د کرکټ په لوبو کې
د فساد يا فيکسينګ لپاره اړيکې
نيول شوې وې ،چې هغه د کرکټ
نړيواله شورا د انټي کرپشن کمېټه
او د بنګله دېش کرکټ بورډ ته په

دې اړه هېڅ معلومات نه و ورکړي،
چې وروسته ای يس يس د دغه
اړيکو اسناد ترالسه کړل او د فساد
ضد قانون د رسغړونې له شکېب
الحسن باندې د اکتوبر په مياشت
کې دوه کاله بندېز ولګول شو،
چې يو کال به هېڅ کرکټ ونه يش
کوالی.
شکېب الحسن به د  ۲۰۲۰کال
تر اکتوبر پورې هېڅ کرکټ ونکړي

او له هغه وروسته به د هغه په اړه
يو ځل بيا پرېکړه کېږي ،چې ايا
کرکټ پيل کړي او که نه.
په  ۲۰۱۹کال کې د کرکټ
نړيوالې شورا په خپل قانون کې
هم ډېر بدلونونه راوستل ،د سوپر
اور تر څنګ په ټېسټ سيالیو کې
په لومړي ځل ای يس يس اعالن
وکړ چې د لوبغاړو نومونه او شمېرې
به د هغوی په کالیو ليکل کېږي،

همدا راز په هره لوبه کې چې يو
لوبغاړی ټپي کېږي او له لوبې
بهر کېږي ،نو د هغه په ځای به
هامغه ډول لوبغاړی بل لوبې ته
راکوزېږي ،د بېلګې په ډول که
توپ اچونکی له لوبې بهر شو،
نو توپ اچونکی به لوبې ته دوام
ورکوي او که توپوهونکی یا الراونډر
له لوبې بهر کېږي ،نو د هغوی پر
ځای به هم توپوهونکی يا الراونډر

نوره لوبه تررسه کوي.
په دغه کال کې د کرکټ نړيوالې
شورا د ټېسټ لوبډلو ترمنځ د (ورلډ
ټېسټ چيمپينشپ) يا ټېسټ
سياليو نړیواله اتلويل په نوم سيالۍ
هم پيل کړې ،چې  ۹لوبډلې پکې
ګډون لري او د  ۲۰۱۹نه تر ۲۰۲۱
کال پورې به تررسه يش.
که په  ۲۰۱۹کال کې د کرکټ
ټولو خربو ته تم شو ،نو ډېر وخت

به ونييس ،خو په دې ليکنه کې به
د غوره لوبډلو او غوره لوبغاړو په اړه
معلومات راواخلو ،چې په دغه کال
کې ډېر ځلېديل دي.
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ټېســــټ لـــوبـــې

ټېســــټ لـــوبـــې

د دواړو لوبډلو
له لوري زياتې
منډې

زياتې او کمې
منډې
په ټېسټ سیاليو کې
سږکال نيوزيلنډ لوبډلې
په يوه پاڼۍ کې تر ټولو
زياتې منډې وکړې .دغه لوبه
چې د نيوزيلنډ او بنګله دېش
لوبډلو ترمنځ د فربورۍ له ۲۸
د مارچ تر ۳مې نېټې په هميلټن
کې تررسه شوه ،بنګله دېش په
لومړۍ پاڼۍ کې  ۲۳۴منډې وکړې،
چې په ځواب کې يې نيوزيلنډ د ۶
لوبغاړو په سوځېدو  ۷۱۵منډې ترالسه
او پاڼۍ يې ختمه کړه ،بنګله دېش په
دوميه پاڼۍ کې  ۴۲۹منډې وکړې خو له
نيوزيلنډ نه يې په يوه پاڼۍ او  ۵۲منډو ماته
وخوړه.
هند بيا د اسټراليا پر وړاندې په يوه پاڼۍ کې
د  ۷لوبغاړو په سوځېدو  ۶۲۲منډې وکړې،
نيوزيلنډ د انګلستان پر وړاندې د  ۹لوبغاړو په
سوځېدو  ۶۱۵منډې وکړې ،هند د جنويب افريقا
پر وړاندې د  ۵لوبغاړو په سوځېدو  ۶۰۱منډې
وکړې.
په يوه پاڼۍ کې بيا تر ټولو کمې منډې د ايرلنډ
لوبډلې کړې دي .دغه لوبه چې د ايرلنډ او انګلستان
ترمنځ د جوالی په  ۲۴-۲۶نېټه په الرډز کې تررسه شوه،
د انګلستان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې  ۸۵او د ايرلنډ
لوبډلې بيا په دوميه پاڼۍ کې  ۳۸منډې وکړې ،چې د
 ۲۰۱۹کال تر ټولو کمې منډې وې.
تر ايرلنډ وروسته د انګلستان لوبډله درې ځلې په کمو منډو
سوځېدلې ده ،چې اسټراليا په  ،۶۷ويسټ انډيز په  ۷۷او ايرلنډ
په  ۸۵منډو سوځولې ده ،همدا راز هند بيا د ويسټ انډيز لوبډله په  ۱۰۰منډو سوځولې وه.

په يوه ټېسټ لوبه کې
د دواړو لوبډلو د څلور
واړه پاڼيو کې د زياتو منډو
خربه ويش ،نو هند او سوييل
افريقا لوبډلو بيا زياتې منډې
ترالسه کړې دي ،دغه لوبه چې
د اکتوبر په  ۲-۶نېټه په هند کې
تررسه شوې ،هند د  ۷لوبغاړو په
سوځېدو  ۵۰۲او د  ۴لوبغاړو په
سوځېدو  ۳۲۳منډې کړي او سوييل
افريقا بيا  ۴۳۱او  ۱۹۱منډې کړي
چې په دغه لوبه کې ټولې  ۱۴۴۷منډې
جوړې شوې دي.
همدا راز د نيوزيلنډ او بنګله دېش په لوبه
کې  ،۱۳۷۸د انګلستان او اسټراليا په لوبه
کې  ۱۲۹۱او  ،۱۱۸۱د نيوزيلنډ او انګلستان
په لوبه کې  ۱۱۶۵او د اسټراليا او پاکستان په
لوبه کې  ۱۱۵۵منډې جوړې شوې دي.

سرتې برياوې
که په پاڼۍ د ماتې خربه ويش ،نو هند بيا په يوه پاڼۍ
او  ۲۰۲منډو د جنويب افريقا لوبډلې ته ماتې ورکړې
ده ،همدا راز د زياتو منډو په لړ کې بيا ويسټ انډيز په
 ۳۸۱منډو له انګلستان لوبه ګټلې او په  ۱۰ويکټو هم
ويسټ انډيز د انګلستان لوبډلې ته ماتې ورکړې ده.

Afghan Cricket

36

د لـــــــوبــــډلــــو ريــــــکارډونــــــه

د لـــــــوبــــډلــــو ريــــــکارډونــــــه

37

Afghan Cricket

یــــو ورځینـــــۍ لــــوبـــې

زياتې او
کمې منډې
سږکال د انګلستان
لوبډله دوه ځلې په
دې وتوانېدله چې
ډېرې منډې وکړي .د
فربورۍ په ۲۷مه نېټه
انګلستان د ويسټ انډيز
رسه لوبه تررسه کړه او د ۶
لوبغاړو په سوځېدو يې ۴۱۸
منډې وکړې چې د ۲۰۱۹
کال تر ټولو زياتې منډې دي.
په دغه لوبه کې ويسټ انډيز هم
 ۳۸۹منډې کړې وې چې په ۲۹
منډو انګلستان بريا خپله کړې وه.
دوميې زياتې منډې هم انګلستان
کړې وې چې  ۳۹۷منډې يې د
افغانستان پر وړاندې جوړې کړې وې.
همدا راز ويسټ انډيز د انګلستان پر
وړاندې  ،۳۸۹هند د ويسټ انډيز پر
وړاندې  ۳۸۷او انګلستان د بنګله دېش پر
وړاندې  ۳۸۶منډې کړې وې.
تر ټولو کمې منډې بيا د عامن په برخه
رسېديل دي ،چې منيبيا د اپريل په ۲۷مه نېټه
د عامن ټوله لوبډله په  ۸۱منډو سوځولې وه.
همدا راز نيوزيلنډ د هند لوبډله په  ،۹۲نيپال د
متحده عريب اماراتو لوبډله په  ،۹۷ويسټ انډيز د
پاکستان لوبډله په  ۱۰۵او زمبابوې د متحده عريب
اماراتو لوبډله په  ۱۱۰منډو سوځولې وه.

یــــو ورځینـــــۍ لــــوبـــې

سرتې برياوې
سږ کال د ويسټ
انډيز او نيوزيلنډ
لوبډلو خپلو سیالو
لوبډلو ته سرتې ماتې
ورکړي دي .ويسټ انډيز
د ايرلنډ رسه په لوبه کې په
 ۱۹۶منډو بريا خپله کړې
ده او نيوزيلنډ بيا د رسيالنکا
لوبډلې ته په  ۱۰ويکټو ماته
ورکړې.
همدا راز انګلستان د افغانستان
لوبډلې ته په  ،۱۵۰نيپال د
متحده عريب اماراتو لوبډلې ته په
 ،۱۴۵منيبيا د عامن لوبډلې ته په
 ۱۴۵او منيبيا د امريکا متحده اياالتو
لوبډلې ته په  ۱۳۹منډو ماتې ورکړې.
جنويب افريقا د افغانستان او رسيالنکا
لوبډلو ته په  ۹-۹ويکټو ماتې ورکړې دي.
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شــــل اوريـــزې لــوبـــې

زياتې او کمې
منډې
د شل اوريزو لوبو
په برخه کې بيا
افغانستان سږکال
تر ټولو زياتې منډې
کړې دي .افغانستان د
ايرلنډ پر وړاندې په دوميه
شل اوريزه لوبه کې چې
د فربورۍ په ۲۳مه نېټه د
هند په دهرادون کې تررسه
شوه ،د  ۳لوبغاړو په سوځېدو
 ۲۷۸منډې وکړې .په دغه لوبه
کې حرضت الله ځاځي ۱۶۲
ناسوځېدلې منډې کړې وې ،همدا
راز حرضت الله ځاځي او عثامن
غني د  ۲۳۶منډو ملګرتيا کړې وه او
حرضت الله ځاځي  ۱۶شپږيزې هم
وهلې وې چې افغانستان په  ۸۴منډو
پکې بريا خپله کړې وه.
چيک ريپبلک لوبډلې بيا د ترکیې پر
وړاندې  ،۲۷۸سکاټلنډ د نيدرلنډز پر
وړاندې  ،۲۵۲انګلستان د نيوزيلنډ پر وړاندې
 ۲۴۱او منيبيا د بوټسوانا لوبډلې پر وړاندې
 ۲۴۰منډې کړې وې.
سږکال چې په شل اوريزو لوبو کې تر ټولو کمو
منډو باندې کومې لوبډلې سوځېديل دي ،په
هغې کې درې ځلې ترکیې په لومړي رس کې راغلې
ده .چيک ريپبلک په  ،۲۱لګزمربګ په  ۲۸او اسټريا
په  ۳۲منډو د ترکیې لوبډله سوځولې وه .همدا راز
انګلستان د ويسټ انډيز لوبډله په  ۴۵منډو او منيبيا د
بوټسوانا لوبډله په  ۴۶منډو سوځولې وه.

شــــل اوريـــزې لــوبـــې

سرتې برياوې
که په شل اوريزو لوبو
کې د سرتو برياو خربه
ويش ،نو چيک ريپبلک
په  ۲۵۷منډو ،رومانيه
په  ،۱۷۳نيپال په ،۱۴۱
انګلستان په  ۱۳۷او اسټريا
په  ۱۳۵منډو برياوې خپلې
کړې دي.
همدا راز پي اين جي ،منيبيا،
اسټريا ،ګريس ،پي اين جي او
اسټراليا بيا په  ۱۰-۱۰ويکټو په
لوبو کې بريا خپله کړې ده.
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ټېســــټ لـــوبـــې

زياتې منډې
سږکال په ټېسټ
سياليو کې يوازې
يو لوبغاړی په دې
وتوانېده چې ۱۰۰۰
منډې پوره کړي.
د اسټراليا مارکوس
البوشاين چې په ۱۰
لوبو کې يې ګډون وکړ ،د
 ۶۸.۱۳په اوسط يې ۱۰۲۲
منډې وکړې ،هغه درې سليزې
او  ۶پنځوسيزې ووهلې او همدا
راز په يوه پاڼۍ کې يې بيا زياتې
 ۱۸۵منډې ترالسه کړې.
په نورو لوبغاړو کې د اسټراليا
سټيو سميت په  ۷لوبو کې ،۸۷۳
د انګلستان جو روټ په  ۱۱لوبو کې
 ،۷۷۴د انګلستان بني سټوکس په ۱۰
لوبو کې  ۷۷۲او د هند ماينک اګروال په
 ۸لوبو کې  ۷۵۴منډې ترالسه کړې.

يوه پاڼۍ کې زياتې منډې:
سږکال د اسټراليا ډيويډ وارنر په دې وتوانېده
چې په يوه پاڼۍ کې ډېرې منډې ترالسه
کړي ،خو هغه په دې ونه توانېده چې د براين
الرا د  ۴۰۰منډو ريکارډ مات کړي .ډيويډ وارنر
د پاکستان پر وړاندې  ۳۳۵ناسوځېدلې منډې
وکړې چې له هغه وروسته اسټراليا پاڼۍ ختمه کړه
او د وارنر دغه منډې د سږکال تر ټولو زياتې منډې
دي.
په نورو لوبغاړو کې د هند ويراټ کوهيل ۲۵۴
ناسوځېدلې ،ماينک اګروال  ،۲۴۳د انګلستان جو روټ
 ۲۲۶او روهيت رشما  ۲۱۲منډې وکړې.

ټېســــټ لـــوبـــې

ډېرې سليزې/
پنځوسيزې

سږکال پنځه لوبغاړي
په دې وتوانېدل چې
 ۳-۳سليزې ووهي.
په دې لړ کې د هند
روهيت رشما ،د نيوزيلنډ
ټام التم ،د هند ماينک
اګروال ،د اسټراليا سټيو
سميت او مارنوس البوشاين
هغه توپوهونکي دي چې ۳-۳
سليزې يې وهلې دي.
د پنځوسيزو يا نيمه سليزو په
برخه کې بيا مارنوس البوشاين ،۹
اجينکی ريهانی  ،۷سټيو سميت،
کوانټني ډي کوک ،بني سټوکس،
روري برنز او جو روټ  ۶-۶پنځوسيزې
ووهلې.

ډېر صفرونه او شپږيزې
هغه لوبغاړي چې په ټېسټ لوبو کې ډېر ځل
په صفر سوځېديل دي ،د انګلستان سټارټ
بروډ يې په رس کې دی چې  ۵ځل پرته له
کومې منډې ترالسه کولو سوځېدلی دی .همدا
راز د انګلستان معني عيل او د سوييل افريقا
کاګيسو رباډا  ۴-۴ځلې په صفر سوځېديل دي.
د بنګله دېش عبادت حسېن ،د رسيالنکا کوسل
پريرا ،د ويسټ انډيز روسټون چيس ،د جنويب افريقا
ټيمبا بوواما ،د اسټراليا پاټ کومنز ،ډيويډ وارنر او
ټیم پني او د انګلستان جو روټ بيا  ۳-۳ځلې په صفر
سوځېديل دي.
همدا راز د شپږيزو په برخه کې بيا روهيت رشما ،۲۰
ماينک اګروال  ،۱۸بني سټوکس  ،۱۵کولني ډي ګرانډهوم
 ۱۲او رويندرا جډيجا  ۱۰شپږيزې وهيل دي.
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سليزې وهيل دي،
چې تر هغه وروسته
ويراټ کوهيل  ،۵ارون
فينچ او شای هوپ ۴-۴
سليزې وهيل دي.
د نيمه سليزو په برخه کې
بيا شای هوپ او روهيت
رشما د  ۱۲-۱۲پنځوسيزو
رسه مخکې دي ،همدا راز
ويراټ کوهيل  ،۱۱عثامن
خواجه او ارون فينچ ۱۰-۱۰
سليزې وهيل دي.

زياتې منډې
په یو ورځنيو سياليو
کې په روان کال کې
 ۶لوبغاړو تر ۱۰۰۰
ډېرې منډې کړي دي،
چې په هغوی کې د هند
روهيت رشما تر ټولو ډېرې
منډې ترالسه کړي دي .هغه
په  ۲۰۱۹کال کې  ۲۷لوبې
تررسه کړي او د  ۵۷.۰۸په
اوسط يې  ۱۴۲۷منډې جوړې
کړي ،چې يوه لوبه کې يې ۱۵۹
زياتې منډې هم کړي دي او ۷
سليزې او  ۵پنځوسيزې يې هم
وهيل دي.
له هغه وروسته د ويسټ انډيز شای
هوپ په  ۲۷لوبو کې  ،۱۳۰۳د ويراټ
کوهيل په  ۲۵لوبو کې  ،۱۲۹۲د اسټراليا
ارون فينچ په  ۲۳لوبو کې  ،۱۱۴۱د
پاکستان بابر اعظم په  ۲۰لوبو کې ۱۰۹۲
او د ٌاسټراليا عثامن خواجه په  ۲۲لوبو کې
 ۱۰۸۵منډې کړي دي.
يوه لوبه کې زياتې منډې
سږکال هم د يو ورځنيو سياليو په يوه پاڼۍ کې
ډېرو لوبغاړو تر سلو ډېرې منډې کړي ،خو کوم
توپوهونکی په دې نه دی توانېدلی چې غربګه
سليزه ووهي .په دې لړ کې چې کومو لوبغاړو په يوه
پاڼۍ کې ډېرې منډې کړي ،په هغوی کې د ويسټ
انډيز جان کېمبل د ايرلنډ پر وړاندې  ،۱۷۹شای هوپ
د ايرلنډ پر وړاندې  ،۱۷۰ډيويډ وارنر د بنګله دېش پر
وړاندې  ،۱۶۶کريس ګيل د انګلستان پر وړاندې ۱۶۲
او روهيت رشما د ويسټ انډيز پر وړاندې  ۱۵۹منډې کړي
دي.

زياتې سليزې/پنځوسيزې

د هند روهيت رشما په  ۲۰۱۹کال کې توانېدلی دی چې تر
نورو توپوهونکو ډېرې سليزې ووهي .نوموړي په  ۲۷لوبو کې ۷

زيات ځل په صفر سوځېدل
د افغانستان ورو توپ اچونکي مجيب
الرحمن او راشد خان بيا د هغه لوبغاړو
په ليسټ کې رس ته راغيل دي ،چې
ډېر ځل په صفر سوځېديل دي ،دواړه
 ۴-۴ځل پرته د کومې منډې ترالسه کولو
سوځېديل دي .مجيب الرحمن که څه
هم توپ اچونکی دی خو راشد خان بيا ښه
توپوهنه هم کوي.
له دوی پرته په دغه ليسټ کې بيا د ايرلنډ ټم
مرتغ ،د رسيالنکا نوان پراديپ ،د بنګله دېش
مستفيظ الرحمن ،د امريکا متحده اياالتو مونانک
پټېل ،د انګلستان جوين بريسټو ،د پاکستان فخر
زمان او د اسټراليا ارون فينچ هغه لوبغاړي دي چې
 ۳-۳ځل په صفر سوځېديل دي.

زياتې شپږيزې
کريس ګېل چې تر شاهد اپريدي وروسته يې په يو ورځنيو
لوبو کې ډېرې شپږيزې وهيل دي ،هغه په  ۲۰۱۹کال کې
توانېدلی دی چې تر ټولو توپوهونکو ډېرې شپږيزې ووهي.
نوموړي په  ۱۷لوبو کې  ۵۶شپږيزې وهيل دي .همدا راز تر
هغه وروسته بيا اوين مورګن  ،۴۱ارون فينچ  ،۳۶روهيت رشما
 ۳۵او جاس بټلر  ۳۲شپږيزې وهيل دي.
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زياتې منډې
په  ۲۰۱۹کال
کې په شل اوريزو
لوبو کې د ايرلنډ
دوه توپوهونکي تر
نورو مخکښ دي .پاول
سټرلنګ په  ۲۰لوبو کې
د  ۴۱.۵۵په اوسط او د
 ۱۴۰.۶۰په سټرايک رېټ
 ۷۴۸منډې کړې ،چې په یوه
لوبه کې يې  ۹۱زياتې منډې
دي .کيوين اوبراين بيا په ۲۳
لوبو کې د  ۳۱.۶۹په اوسط او
 ۱۵۵.۴۳سټرايک رېټ باندې
 ۷۲۹منډې ترالسه کړي او يوه لوبه
کې يې  ۱۲۴بيا زياتې منډې دي.
د نيدرلنډز مېکس اوډوډ په  ۲۴منډو
کې د  ۲۹.۲۵په اوسط او  ۱۲۰.۸۲په
سټرايک رېټ رسه  ۷۰۲منډې کړي او
 ۶۹منډې يې په يوه لوبه کې زياتې منډې
دي.
په نورو لوبغاړو کې بني کوپري په  ۲۱لوبو کې
 ،۶۳۷انډي بيلبريين په  ۲۰لوبو کې  ،۶۰۱د
پي اېن جي ټوين اورا په  ۱۷لوبو کې  ،۵۷۲د
نيپال پارا کړکا په  ۱۸لوبو کې  ،۵۷۲د سکاټلنډ
جارج مونيس په  ۱۵لوبو کې  ۵۲۶او د هند ويراټ
کوهيل په په  ۱۰لوبو کې  ۴۶۶منډې کړې دي.
د افغانستان له لوري بيا حرضت الله ځاځي په ۱۰
لوبو کې  ۳۴۵منډې ترالسه کړې دي.

يوه لوبه کې زياتې منډې
د افغانستان چټک توپوهونکي حرضت الله ځاځي په
 ۲۰۱۹کال کې په يوه لوبه کې تر ټولو زياتې منډې کړې
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دي .هغه د فربورۍ
په مياشت کې د
ايرلنډ پر وړاندې
چټکه توپوهنه وکړه
چې  ۱۶۲ناسوځېدلې
منډې يې وکړې ،دا
منډې نه يوازې دا چې د
 ۲۰۱۹کال تر ټولو زياتې
منډې دي ،بلکې په شل
اوريزو لوبو کې دوميې زياتې
منډې هم دي.
په نورو لوبغاړو کې د سکاټلنډ
جارج مونيس  ۱۲۷ناسوځېدلې،
د ايرلنډ کيوين اوبراين ،۱۲۴
د اسټراليا ګلني ميکسويل ۱۱۳
ناسوځېدلې او د اسټريا بالل زملي
 ۱۱۱ناسوځېدلې منډې کړې دي.

ډېرې پنځوسيزې
په دغه کال کې ډېرو لوبغاړو يوه يوه سليزه
وهلې ده ،خو د پنځوسيزو په برخه کې بيا
د ايرلنډ پال سټرلينګ  ۸پنځوسيزې وهلې
دي ،د نيدرلنډز مېکس اووډ  ۶پنځوسيزې
وهلې دي .همدا راز د هند ويراټ کوهيل ،د پي
اېن جي ټوين اورا او د نيدرلنډز بني کوپري ۵-۵
پنځوسيزې وهلې دي.

ډېرې شپږيزې:

په  ۲۰۱۹کې تر ټولو زياتې شپږيزې د ايرلنډ کيوين
اوبراين وهلې دي ،نوموړي په  ۲۳لوبو کې  ۳۶شپږيزې
وهلې دي ،د سکاټلنډ جارج مونيس په  ۱۵لوبو کې ۳۴
شپږيزې وهلې ،د پي اېن جي ټوين اورا په  ۱۷لوبو کې
 ۳۰شپږيزې وهلې ،د نيپال پرس کړکا په  ۱۸لوبو کې ۲۵
شپږيزې وهلې او د افغانستان چټک توپوهونکي حرضت الله
ځاځي په  ۱۰لوبو کې  ۲۴شپږيزې وهلې دي.

Afghan Cricket

46

د تـــوپـــوهنـــــــې ريــــــکارډونــــــه

د تـــوپـــوهنـــــــې ريــــــکارډونــــــه

47

Afghan Cricket

شــــل اوريـــزې لــوبـــې

په يوه لوبه کې
بيا تر ټولو زياتې
شپږيزې حرضت
الله ځاځي وهلې
دي ،چې د ايرلنډ پر
وړاندې يې  ۱۶شپږيزې
وهلې وې او ۱۶۲
ناسوځېدلې منډې يې په
 ۶۲توپونو باندې کړې وې.
همدا راز جارج مونيس ،۱۴
رويجا سندروان ،رويندر پال
سينګ ،سوديش ويکراماسيکارا
او ليزيل دونرب  ۱۰-۱۰شپږيزې
وهلې دي.
انډريو منسل بيا هغه لوبغاړی دی
چې  ۴ځل په صفر سوځېدلی دی،
همدا راز نور ډېر توپوهونکي هم بيا
 ۳-۳ځلې په صفر سوځېديل دي.

زياتې ويکټې
د توپ اچوونکو په برخه کې بيا د نيپال
سنديپ الميچني ،د نيدرلنډز برېنډن ګلور
او د نيپال کرن  ۲۸-۲۸لوبغاړي سوځويل
دي ،د ايرلنډ مارک اډير او د نيدرلنډز پال وان
ميکريين  ۲۷-۲۷ويکټې ترالسه کړي دي .د
افغانستان په لوبغاړو کې بيا راشد خان په  ۱۰لوبو
کې  ۲۰ويکټې ترالسه کړي دي.

په يوه لوبه کې ښه توپ اچونه
په يوه لوبه کې تر ټولو ښه توپ اچونه د هند ديپک چاهار
تررسه کړې ده ،چې هغه په  ۳.۲اورونو کې د  ۷منډو په
ورکولو رسه د بنګله دېش  ۷لوبغاړي سوځويل .همدا راز
السيت ملينګا ،کریم جنت او راشد خان هم په هغه توپ
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اچوونکو کې شامل
دي ،چې د کمو
منډو په بدل کې يې
په يوه لوبه کې ۵-۵
لوبغاړي سوځويل دي.

اوږده ملګرتيا
په لومړۍ ويکټه باندې
د ډېرو منډو ملګرتيا د
افغانستان حرضت الله ځاځي
او عثامن غني کړې ده ،چې
هغوی د ايرلنډ پر وړاندې ۲۳۶
منډې کړې وې .په دوميه ويکټ
د کويټ رويجا سندروان او عدنان
ادريس د قطر پر وړاندې د ۱۵۶
منډو ملګرتيا کړې ،په درميه ويکټ د
انګلستان ډيويډ ملن او ايون مورګن د
نيوزيلنډ پر وړاندې د  ۱۸۲منډو ملګرتيا
کړې ،په څلورمه ويکټ د منيبيا کوټز او
ويليمس د بوټسوانا پر وړاندې  ۱۱۲منډې
ملګرتيا کړې او د پنځمې ويکټې لپاره د
افغانستان نجيب الله ځدراڼ او محمد نبي د
زمبابوې پر وړاندې د  ۱۰۷منډو ملګرتيا کړې
ده.
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 ۲۰۱۹کــــال پـــه

انځــــورنـــو کـــــې

