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رسمقاله

تاریخچه او  څرنګوالی  کېدو  رامنځته  د  لیګ  کرکټ  شپږیزه  د 

پېژندنه څانګو  اداري  د  بورډ  کرکټ  افغانستان  د 

له ميل لوبغاړي نجیب الله ځدراڼ رسه ځانګړې مرکه

د منډې پر مهال سوځېدل

پر ميل لوبغاړي افتاب عامل یو کلن بندیز پای ته ورسېده

د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو

Interim regulation changes approved

افغان  وروسته  کرنتین  میاشتني  دوه  وخوا  شا  له 
کرکټ بورډ په پام کې لري چې په راتلونکې جون 
تمریناتي  میاشتنی  یو  لپاره  لوبغاړو  د  کې  میاشت 
کمپ ترسره کړي، ترڅو دوی یو ځل بیا د راتلونکو 
کورونا  د  احیاناً  که  او  واوسي  چمتو  لپاره  سیالیو  ټولو 
او نړیوال جام لوبې ترسره  له کنټرول سره د اسیا جام 
ولري. چمتووالی  ډول  هر  باید  دوی  نو  کېدې؛ 

همدارنګه اداره په پام کې لري چې د روان زېږدیز کال 
په اګست میاشت کې د شپږیزې کرکټ لیګ اووم 
پړاو سیالۍ هم ترسره کړي چې دا به په ورته شرایطو 
کې د افغانانو د خوښۍ شېبې زیاتې کړي او خلک به 
شي. کړای  ننداره  لوبې  اتالنو  خپلو  د  بڼه  ژوندۍ  په 

د  ترڅو  لري  کې  پام  په  تل  بورډ  کرکټ  افغان 
نوښتونو ترڅنګ د لوبغاړو پر چمتووالي، تکړښت  او 
دوی چمتووالی،  د  تمرکز وکړي، ځکه  ډېر  فټنس 
تمرینات، روزنه او تکړښت د غوره راتلونکي او په ټولو 
کوي. تضمین  راوړلو  ویاړونو  او  بریا  د  کې  ډګرونو 

درنښت

اووم پړاو

د شپږیزې کرکټ لیګ   لیکـــــــــــلـړ
1
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په  سیالۍ  لیګ  کرکټ  شپږیزه 

زېږدیز   ۲۰۱۳ په  ځل  لومړي 

دې  په  شوې.  رامنځته  کې  کال 

څخه  زونونو  پنځو  د  کې  سياليو 

دغه  وه.  شامله  لوبډله  یوه  ـ  یوه 

بورډ  کرکټ  افغانستان  وخت 

مايل  بشپړ  سياليو  د  ادارې 

ټول  او  درلود  پرغاړه  مسوولیت 

کول.  رامنځته  ادارې  امکانات 

هغه مهال د سياليو پيل و، خو په 

تررسه  سيالۍ  ډول  مسلکي  پوره 

هېوادوالو  او  نړۍ  د  چې  شوې 

پوره پام یې ځان ته واړوه. کرکټ 

دا  موخه  همدې  په  ادارې  بورډ 

سيالۍ رامنځته کړې چې افغانان 

د خپلو اتالنو د نندارې لپاره یوه  

موقع ترالسه کړي او له دې الرې 

ځوان استعدادونه هم ميل لوبډلو 

کړي. پيدا  فرصت  تللو  د  ته 

موخې: لیګ  کورين  سرت  دغه  د 

لوړول،  کچې  د  کرکټ  کورين  د 

مايل  د  ته  ادارې  او  لوبغاړو 

ځوان  کول،  رامنځته  سيستم 

لوبغاړو  ميل  له  ته  استعدادونو 

برابرول،  زمینه  لوبېدو  د  رسه 

تفريح  ښې  د  لپاره  والو  مينه  د 

په  ته  سوداګرو  افغان  برابرول، 

پانګه اچونې زمینه  کرکټ کې د 

برابرول او دې ته ورته ځيني نور 

چې  و  اهداف  کوچني  او  غټ 

او  شوې  رامنځته  سيالۍ  دغه 

په  کال  هر  پوره  په  دمه  دې  تر 

دي. روانې  ته  مخ  بریالیتوب 

نومونه: او  زونونه  لوبډلې، 

په  لوبډلې   ۵ ځل  لومړي  په 

د  چې  وې  کې  سيالۍ  دې 

ـ  یو  رسه  نومونو  له  زونونو  پنځو 

و. شوی  یوځای  وروستاړی  یو 

ختيځو  د  زمریان  غر  سپني  ـ 

په  چې  و  نوم  لوبډلې  د  والیتونو 

کونړ،  ننګرهار،  د  کې  زون  دې 

والیتونه  نورستان  او  لغامن 

شامل دي. په لومړي ځل د دې 

حمیدحسن  لوبډملرشي  زون 

تر هغې وروسته چې  او  کړې ده 

بیا  و،  شوی  ټپي  حمیدحسن 

تېر  او  نوري  شبیر  صادق،  کریم 

دې  د  شفق  الله  شفیق  بیا  کال 

درلود. ویاړ  مرشۍ  د  لوبډلې 

ختیځو  شامل  د  نهنګان  امو  ـ 

مرکز  چې  ده  لوبډله  والیتونو 

نور  او  دی  والیت  کندز  یې 

د رامنځته کېدو څرنګوالی او تاریخچه

د شپږیزه کرکټ لیګ
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بدخشان،  یې  والیتونه  اړوند 

رسپل،  سمنګان،  بغالن،  تخار، 

دي.  بلخ  او  فاریاب  جوزجان، 

لوبډملرشي  لوبډلې  دې  د 

میرویس ارشف او جاويد احمدي 

دغې  د  کال  تېر  چې  ده  کړې 

مسوولیت  لوبډملرشۍ  د  لوبډلې 

درلود. غاړه  پر  ځدراڼ  شاپور 

غرب  جنوب  د  ساتونکي  بوست  ـ 

اړوند  والیتونو  لوېديځو  سویل  یا 

تاريخي  یې  مرکز  چې  ده  لوبډله 

والیتونه  اړوند  نور  او  دی  کندهار 

غور،  فراه،  هرات،  هلمند،  یې 

او  نیمروز  ارزګان،  بادغیس، 

نجیب  شاپورځدراڼ،  دي.  زابل 

د  محمدي  شهزاد  او  ځدراڼ 

کړې  لوبډملرشي  زون  دې 

مسوولیت  سرت  دا  کال  تېر  چې 

و. غاړه  پر  نایب  ګلبدین  د  بیا 

بند امیرښاماران د مرکزي والیتونو 

یې  مرکز  چې  ده  لوبډله  اړوند 

یې  والیتونه  اړوند  نور  دی.  کابل 

پروان،  کاپيسا،  وردګ،  میدان 

پنجشیر، بامیان او دایکندي دي. 

اصغر  خېل،  عیيس  محمدنبي 

زون  دې  د  خان  راشد  او  افغان 

کال  تېر  چې  کړې  لوبډملرشي 

هم راشدخان دا ویاړ پرغاړه درلود.

ـ مس عینک اتالن هم د شپږیزې 

سياليو یوه پياوړې او مهمه لوبډله 

والیتونو  ختیځو  سویل  د  چې  ده 

اړوند ده. د دې زون  مرکز پکتیا 

خوست،  یې  والیتونه  نور  او  ده 

دي. پکتیکا  او  لوګر  غزين، 

لوبډملرشي  زون  دې  د 

او  نایب  ګلبدین  نوروزمنګل، 

تېرو  له  او  کړې  ځدراڼ  دولت 

دوه کلونو راهیسې دا ویاړ محمد 

درلود. غاړه  پر  خېل  عیسی  نبي 

ـ کابل بازان: دغه لوبډله په دریم 

کې  سياليو  لیګ  شپږیزه  پړاو 

وه  دا  یې  موخه  شوه،  رامنځته 

لپاره  لوبغاړو  افغان  ټولو  د  ترڅو 

يش.  رامنځته  زمینه  لوبېدو  د 

یو  او  تللې  پایلوبې  تر  ځل  دوه 

لوبډله  دا  ده.  هم  ګټلې  یې  ځل 

پورې  کابل  پالزمينې  په  یوازې 

پیله  له  یې  لوبډملرش  لري.  تړاو 

دی. افغان  اصغر  دمه  دې  تر 

زیږدیز   ۲۰۱۳ پړاو  لومړی  ۱ـ  

کې  سياليو  په  کال  دغه  کال: 

پنځه لوبډلې شاملې وې، د لوبډلو 

او مايل  ټول مسووليت  لوبغاړو  او 

پرغاړه  ادارې  بورډ  کرکټ  د  مالتړ 

و، دا لوبې له شمشاد تلویزیون په 

ميل  ټولو  خپرېدلې.  بڼه  ژوندۍ 

لوبغاړو پکې ګډون درلود. پایلوبې 

ته یې سپني غر او امو لوبډلو الر 

سوپر  په  پایلوبه  چې  کړه  پيدا 

وګټله. لوبډلې  غر  اور کې سپني 

کرکټ  الرې  له  سياليو  دې  د 

الله  عزت  او  غني  عثامن  ته  بورډ 

دې  د  او  ورغلل  الس  په  دولتزی 

غوره  د  صادق  کریم  ترڅنګ 

شو. وپېژندل  توګه  په  لوبغاړي 

زیږدیزکال:   ۲۰۱۴ پړاو  دویم  ۲ـ 

دغه  بورډ  کرکټ  هم  کال  دغه 

سيالۍ پخپل لګښت تررسه کړې. 
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ډېره  لوبډله  عینک  مس  ځل  دا 

ښه وځلېده او په پایلوبه کې یې 

بند امیر ته ماتې ورکړه. دغه کال 

حرضت الله ځاځی کرکټ بورډ ته 

د ځوان لوبغاړي په توګه په الس 

ټورمننټ  د  نایب  ګلبدين  ورغی. 

ځدراڼ  نورعيل  و،  لوبغاړی  غوره 

ځليدلو  د  هم  بارکزی  روښان  او 

و. راغيل  کې  لیکه  په  لوبغاړو 

زیږدیزکال:  پړاو ۲۰۱۵  دريم  ۳ـ 

په دې کال مايل  په لومړي ځل 

مالتړ کوونکي په شپږیزې سيالیو 

الکوزي  د  چې  شول،  راګډ  کې 

ادارې له لوري د ټولو سياليو مالتړ 

پيل شو او نورو مالتړو ته د لوبډلو 

بلنه ورکړل شوې وه،  د اخیستلو 

کرکټ  لګښت  ډېر  هم  بیا  خو 

شپږمه  کال  دغه  و.  ورکړی  بورډ 

لوبډله د کابل بازانو په نوم په دې 

وه.  شوې  دخیله  را  کې  سياليو 

سپني  او  بازانو  کابل  هم  پایلوبه 

غر زمریانو تررسه کړه چې سپني 

رسه  دې  په  او  وګټله  لوبډلې  غر 

سپني غر د دویم ځل لپاره اتلويل 

خپله کړه. دغه کال د راشدخان 

په څېر غوره لوبغاړی کرکټ بورډ 

په الس راوړ. همدارنګه په لومړي 

دې  په  لوبغاړي  بهرين  ځل 

دغه  شول.  ولوبول  کې  سياليو 

لوبغاړي  غوره  د   نبي  محمد  راز 

خان  راشد  د  او  واخیسته  جایزه 

الله  شاهد  احمد،  قیس  ترڅنګ 

کامل او طارق ستانکزي په څېر 

وځليدل. هم ښه  لوبغاړي  ځوان 

۴ـ څلورم پړاو ۲۰۱۶ زیږدیزکال: 

په دې کال کې شپږیزې سياليو تر 

يوه حده پورې بهرين مايل مالتړ 

کوونکي پيدا کړي و چې لوبډلې 

وې،  اخیستې  نومونو  پخپلو  يې 

برخه  زیاته  لګښت  د  هم  بیا  خو 

کوله.  پرې  ادارې  بورډ  کرکټ 

پایلوبه کابل بازانو او مس عینک 

لوبډلو تررسه کړه چې کابل بازانو 

اتلويل  دغه  لپاره  ځل  لومړي  د 

وګټله. مرشۍ  په  افغان  اصغر  د 

پيامنه  زیاته  په  هم  کال  دغه 

کامران  لکه  لوبغاړي  بهرين 

اکمل، محمدسميع، اویس ضیا، 

او  بټ  سلامن  نارصجمشید، 

داسې نور لوبغاړي ولوبول شول.

محمدنبي  هم  کې  کال  دې  په 

جایزه  لوبغاړي  غوره  د  سياليو  د 

او  شهزاد  محمد  خو  وګټله، 

راشدخان هم د ځلېدونکي لوبغاړو 

په لیکه کې وو. مجیب الرحمن، 

رسويل،  دروېش  الحق،  نوین 

کریم جنت، احسان الله جنت او 

وحیدالله شفق د ځوان ځلېدونکو 

وو. کړي  خپل  ځایونه  لوبغاړو 

۵ـ پنځم پړاو ۲۰۱۷ زیږدیز کال: 

کرکټ  شپږیزه  کې  کال  دې  په 

مايل  بهرنیو  توګه  بشپړه  په  لیګ 

د  شو،  وسپارل  ته  کوونکو  مالتړ 

لوبډلو د اخیستلو لپاره هم بويل 

تررسه شوه چې سپني غر لوبډله 

عینک  مس  مسلمیارګروپ، 

امیر  بند  ګروپ،  وزیرزي  لوبډله 

لوبډله پراګان ګروپ، کابل لوبډله 

لوبډله  بوست  رشکت،  پي  جي 

امو لوبډله  او  عارف عظیم ګروپ 

واخیستې. ګروپ  املصايف 

د  هم  لپاره  لوبغاړو  د  راز  دغه 

سياليو  لیګ  غوره  هندوستان 

رقابت  ازاد  اخیستلو  د  څیر  په 

تر  لوبغاړی  یو  یوـ  تررسه شو چې 

واخیستل  پورې  افغانیو  لکو  اویا 

ډول  مايل  په  کال  دغه  شو. 

لوبغاړو  او  ادارې  بورډ  کرکټ 

کړې  ترالسه  پيسې  زیاتې 

په  خان  راشد  د  ټورمننټ  او 

وګټلې. زون   امیر  بند  مرشۍ 

کرکټ  د  کې  کال  دې  په 

هم  لوبغاړي  بهرين  نامتو  نړۍ 

لوبڅارۍ،  روزنې،  لوبې،  د 

کمينټرۍ  او  ریفري  میچ 

وي. شوي  راغوښتل  ته  برخې 

هېواد  زمبابوې  د  کې  لوبغاړو  په 

بورل،  سیبنډا،  چټارا،  مسکدزا، 

سکندر رضا، همدارنګه ډيلپورټ، 

ورته  ته  دې  او  مقصود  ذیشان 

ډېر نور بهرين لوبغاړي راغيل وو. 

لوبغاړي  غوره  د  سياليو  دې  د  

کړه.  ترالسه  صادق  کریم  جایزه 

شاهدالله  احمدي،  جاويد 

توپوهنه  په  اصغرافغان  او  کامل 

لوبغاړي  افغان  ځليدونکي  کې 

بیا  کې  اچوونکو  توپ  په  وو. 

راشدخان  پکتین،  خان  ظاهر 

وو. لوبغاړو  ځليدونکي  چټارا  او 

کې  کال  زېږدیز   ۲۰۱۸ په 
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ادارې  بورډ  کرکټ  افغانستان 

افغانستان شل اوریز غوره لیګ 

رامنځته کړ چې په متحده عريب 

له ډېرو  اماراتو کې تررسه شوې. 

هڅو رسه هم د وخت کرکټ اداره 

ونه توانیده چې دغه سيالۍ تررسه 

کړي، خو په ۲۰۱۹ کال کې یو 

نوښتونو  مهمو  ځينو  له  بیا  وار 

رسه کرکټ اداره شپږیزې سيالۍ 

د شپږو لوبډلو ترمنځ تررسه کړې.

د دغو سیالیو شپږم پړاو لوبې په 

۲۰۱۹ کال کې تررسه شوې چې 

د دغو لوبو اتلويل د وزیرزي مس 

عینک اتالنو له لوري ترالسه شوه. 

چټک  کې  لوبو  پړاو  دغه  په 

لوبغاړي  غوره  د  اچونکي  توپ 

توپ  غوره  د  مسعود  نجات  او 

کړل،  ترالسه  مقامونه  اچونکي 

د  ځدراڼ  نورعيل  همدارنګه 

توپوهونکی  غوره  لیګ  دغه 

ځوان  د  لکڼوال  نوراحمد  او 

کړې. ترالسه  جایزې  لوبغاړي 

نوراحمد  د  لوبو  پړاو  دې  له 

په  غفاري  الله  شفیق  او  لکڼوال 

راډګر  هم  استعدادونه  نوي  څېر 

کم  کلنو  نولس  د  چې  شول  ته 

نړیوال جام کې  په  لوبغاړو  عمره 

د لوبغاړو کارنامې

توپ  په  راز  دغه   

بیا  کې  اچوونکو 

راشدخان ۳۲ لوبې 

کړې دي او تر ټولو 

ويکټې   ۴۷ زیاتې 

دي. اخیستې  یې 

وځلېدل. ښه  ډېر 

د  احمدي  جاويد 

شپږیزې سياليو له 

لومړي پړاو څخه تر 

پورې  پړاوه  شپږم 

۳۸ لوبې کړې دي 

منډې  ټولې  چې 

دي.   ۱۱۳۳ یې 
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محمد شهزاد 

محمدي پوره ۵۰ 

شپږیزې ترالسه 

کړې دي.

توپ اچوونکو 

کې رحمت شاه، 

عبدالله مزاري 

، نجات مسعود 

او ظاهر خان 

پکتین تر دې دمه 

توانيديل چې یو 

ځل په یوه لوبه 

کې پنځه، پنځه 

ويکټې واخيل.

ترټولو زیاتې 

شپږیزې بیا 

محمدنبي عیيس 

خیل وهيل دي 

چې ۵۹ دي

په شپږیزه لیګ 

سياليو کې تر دې 

دمه ۴ سلیزې وهل 

شوې چې تر ټولو 

زیاتې منډې کریم 

جنت کړې چې ۱۱۴ 

منډې دي،  جاوید 

احمدي بیا ۱۱۷، 

عمران جنت ۱۱۵ 

او د سویيل افريقې 

توپوهونکي کيمرن 

ډيپلورټ ۱۰۰ منډې 

کړې دي. 

روان د  به  سیالۍ  پړاو  اووم  لیګ  کرکټ  شپږیزې  د  چې  ده  یادولو  کال په اګست میاشت کې په ډېرو ولولو رسه تررسه يش.د 
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دا  لپاره  مجلې  افغان کرکټ  د 

بورډ  کرکټ  افغانستان  د  ځل 

دا  درپېژنو.  څانګه  انجنیري  د 

عمومي  څانګې  یادې  د  چې 

د  او  چارې  ورځنۍ  فعالیتونه، 

دوی موخې څه دي او رسبېره پر 

دې په دغه څانګه کې رامنځته 

مسوول  څانګې  دغې  د 

احمدزی دی چې  الله  صديق 

د  کې  برخه  په  انجنیرۍ  د 

زده  لوړې  کچې  تر  لیسانس 

کړې لري، او په خپله برخه کې 

وړتيا لري  او کاري  ډېره تجربه 

چې پر نوموړي رسبېره په یاده 

اړوند  نور  او  اصالحات  شوي 

الندې  په  دررسه  موضوعات 

مرکه کې رشیکوو چې د همدې 

ښاغيل  مسوول  له  څانګې 

انجنیرصديق الله احمدزي رسه 

مو پرې خربې اترې کړې دي.

څانګه کې درې نورکارکوونکي 

چې  دي  بوخت  دندو  پر  هم 

کچې  تر  لېسانس  د  یې  ټول 

ډیزايرن  لري،  کړې  زده  لوړې 

د  عمرزی  ممتاز  انجنیر 

کړې  زده  ترکچې  لیسانس 

مهندس  همدارنګه  لري، 

هم  لېوال  نعيم  محمد  انجنیر 

ترلیسانس کچې زده کړې لري 

چې د کار د کيفيت او کوالټي 

دی. ځدراڼ  رشيد  انجنیر 

یو  بورډ  کرکټ  د  څانګه  یاده 

کېږي  بلل  څانګو  مهمو  له 

لپاره  لوبې  د  کرکټ  د  چې 

تخنيکي  او  بنسټيز  یې 

دي. کړي  تررسه  کارونه 

انجنیرۍ څانګه یوه عمليايت  د 

د  چې  ده،  څانګه  نظاريت  او 

کرکټ بورډ لپاره د ټولو لوبغالو، 

جوړول. طرحو  او  ډیزاین  د  لپاره  لوبغالو  کرکټ  ټولو  د    -

کول. څارنه  څرنګوايل  او  ډیزاین  اکاډمیو  د   -

ناستې  د  لپاره  نندارچیانو  د  کې  لوبغالو  په   -

کول. څارنه  رغولو  او  ډیزاین  طرحې،  ځایونو 

کار،  د  چارو  رغنیزو  نورو  او  اکاډمیو  لوبغالو،  ټولو  د    -

کول  نظارت  او  څارنه  طرحې  او  ډیزاین  څرنګوايل، 

جوړیږي. لوري  له  بنسټ  بل  کومې  یا  دولت  د  چې 

پر  او  ورکول  لومړیتوب  ته  روڼتیا  کې  چارو  ټولو  خپلو  په     -

کېږي.  ګڼل  چارو  اسايس  له  دغې  د  کول،  کیفیت مترکز  بشپړ 

چارو  اورغنيزو  اکاډمیو  کرکټ 

نظارت  او  ډیزاین  څارنې،  د 

. لري  غاړه  پر  مسوولیتونه 

پېژندنه څانګو  اداري  د 

دانجنیرۍ څانګې کارکوونکي:

د افغانستان کرکټ بورډ د انجنريي څانګه په څو ټکو کې:

د دغې څانګې اسايس او مهمې چارې:

دانجنیرۍ څانګه:
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-  د کلني پالن له مخې، د پروژو 

کول. کار  تنظيم  او  ترتيب  پر 

-  د هېواد ټولو کرکټ لوبغالو ته 

د اوبو د کانالېزاسیونونو جوړول.

-  د کرکټ بورډ اړوند له ټولو پروژو 

د  ادارې  د  ډول  اسايس  په   -

وړل.  مخ  پر  چارو  رغنيزو  ټولو 

د  پلوه  هره  له   -

ډېر  ال  کې  څانګه  انجنیرۍ 

کول. رامنځته  اصالحات 

ټولو  له  اړوند  ادارې  د   -

څارنه او  نظارت  بشپړه  پروژو 

غوره  کې  اداره   -

کول. رامنځته  همغږي 

د  سټنډرډ  نړیال  په   -

لوبغالو  کرکټ  د  هېواد 

یا  او  دولت  افغان  چې  کله 

لپاره  والیتونو  د  بنسټونه  نور 

دا  نو  لري  کې  پام  په  لوبغايل 

او  والیت  د  چې  وي  غوره  به 

انجنیرۍ  د  اړه  په  بودیجې 

وکړي.  مشوره  رسه  څانګې  له 

له ټولو درنو هېوادوالو هیله لرو 

ډېرې  ال  د  کې  بورډ  کرکټ  په 

روڼتیا او شفافیت رامنځته کول 

لومړیتوب  ته  کیفیت  کار  د   ،

ټولو  له  وخت  خپل  پر  ورکول، 

کيفیت  ښه  د  کار  د  او  نظارت 

لپاره هلې ځلې او د اصالحاتو 

کول. رامنځته  روڼتیا  او 

اړوند  نورو  د  لوبغالو  د   -

کول. پوره  اړتیاو  او  وسایلو 

جوړول. روزنځایونو  او 

نړیوال  یو  د  کې  کابل  په   -

معياري کرکټ لوبغايل جوړول.

خوست  او  ننګرهار  کابل،  په   -

لوبغالو کې د مينه والو لپاره د 

ناستې ځایونو جوړول او پراختیا.

چې کله هم لوبغالو ته د لوبې 

نندارې کولو په موخه راځي، نو 

ناستې  او  څوکیو  له  لوبغالو  د 

ځایونو او همدارنګه نورو وسایلو 

او موادو رسه ډېره پاملرنه وکړي، 

يش. پاتې  روغ  ډېره  تر  ترڅو 

پروژو ارزونه او څارنه، د درغلیو، 

اداري فساد او بډو یا رشوت پر 

کول. مبارزه  جدي  وړاندې 

د دغې څانګې شعار

موخې او اهدافورځنۍ چارې او مسوولیتونه

د دغې څانګې پيغام
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رسه  لوبغاړي  اتل  هغه  له  لپاره  مجلې  کرکټ  افغان  د  مو  نن 

پورې  لوبډلې  ميل  تر  لوبډلې  له  کلنو   ۱۵ د  چې  کړې  مرکه 

سختو  ډېرو  په  او  کړی  استازیتوب  ښه  لپاره  افغانستان  د  یې 

پورې  زړه  په  ډېره  ګټه  په  لوبډلې  خپلې  د  یې  کې  حاالتو 

دي. راوړي  ویاړونه  یې  ته  افغانستان  او  کړې  تررسه  لوبه 

کولو  مرکې  د  مو  ماته  چې  کوم  مننه  هم  تاسو  له  ځواب:  

چې  وم  کمکی  ډېر  ال  چې  ووایم  باید  بیا  او  راکړ  وخت  لپاره 

کوزه  په  مې  ورځ  یوه  شوه،  پیدا  مینه  مې  رسه  لوبې  کرکټ  د 

لوبه  کرکټ  د  و،  به  کال   ۲۰۰۸ وخوا  شا  چې  کې  پښتونخوا 

نجیب اهلل ځدراڼ 
سره ځانګړې مرکه

له ملي لوبغاړي

پوښتنه:  نجیب الله ځدراڼ لومړی خو درته هرکلی وایم او 

بیا لومړی پوښتنه په دې پیلوم چې کرکټ دې کله او څرنګه 

پیل کړ؟
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پوښتنه:  د لومړي ځل لپاره دې چېرته رسمي کرکټ وکړ؟

پوښتنه: کرکټ ته چا ډیر هڅولی یی؟

پوښتنه: د لومړي ځل لپاره دې په کومه لوبډله کې د 

افغانستان استازیتوب وکړ؟

پوښتنه: د افغانستان لپاره دې د لومړي ځل لپاره د کوم 

هېواد پر وړاندې لوبه تررسه کړه او پایله یې څنګه وه؟

پوښتنه: اوس چې د خلکو ترمنځ یوه پېژندل شوی څېره 

یې، نو په ژوند کې دې څومره بدلونونه راغيل دي؟

پوښتنه: د لومړي ځل لپاره دې چی کله د افغانستان 

استازیتوب کاوه، نو څه احساس دې درلوده؟

پوښتنه: د لومړي ځل لپاره درباندې چا دا زېری وکړ چې د 

افغانستان ميل استازی شوې؟

ځواب: د افغانستان د کورين کرکټ په کچه مې رسمي کرکټ 

پیل کړی دی.

ځواب:  مور او پالر، مرش ورور، نوروز منګل، رییس احمدزي او 

کریم صادق.

ځواب: د افغانستان په ۱۵ کلنو لوبډله کې.

ځواب: په ۲۰۰۸ کال کې په نيپال کې د کویټ پر وړاندې 

لوبه وکړه او پایله یې ډېره ښه وه، ځکه زه لوبډملرش وم او ټولې 

لوبې مو هم وګټلې.

ځواب: باید ووایم چې په ژوندد ک مې ډېر مثبت بدلونونه 

راغيل دي.

ځواب: ډېره جالبه پوښتنه ده، دغه ورځ زما لپاره یو خوب 

و چې په رښتیا بدله شوه نو هامغه ورځ مې احساسات له 

کنټرول وتيل و او په دغه ورځ مې خپلې مور ته زنګ وواهه ورته 

ومې ویل چې زما او ستاسو ارمان الله پاک پوره کړ او زه نن د 

افغانستان استازیتوب کوم.

ځواب: ۱۵ کلنو لوبډله کې کریم صادق او ميل لوبډلې ته 

نوروز منګل.

په  مېلمه  ځانګړي  د  ته  لیدلو  لوبې  هغې  د  او  کوله  مې 

و،  راغلی  هم  صادق  کریم  لوبغاړی  ميل  افغانستان  د  توګه 

با  ډېر  ته  وویل چې  یې  راته  نو  ولیده  توپوهنه  زما  یې چې  کله 

او  کړې  پیل  لوبه  بال  هاټ  په  باید  او  یې  لوبغاړی  استعداده 

کرکټ  د  چې  و  هامغه  نو  ورکوه  مه  توجه  ډېره  ته  بال  ټېنس 

لوبه مې پیل کړه او تر اوسه پورې دا دی لوبې ته دوام ورکوم.
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پوښتنه: د راتلونکي لپاره کومې موخې لرې؟

پوښتنه: تر ميل لوبډلې دې څرنګه ځان ورساوه؟

پوښتنه: ایا کله دې فکر کړی و چی دومره لوی ستوری به 

شې؟

پوښتنه: په ميل لوبډله کې دې لومړۍ لوبه د چا پروړاندې 

تررسه کړې ده؟

پوښتنه: د قرنطین په شپو ورځو کې مترینات کوې او که 

نه؟ او د ورځې په جریان کې په څه ځان بوخت ساتې؟

پوښتنه: په سرتو شاټونو کې ستاسو استعداد ډېر ښه دی 

او لوبه روانه ساتئ، راز یې په څه کې دی؟

پوښتنه: په توپوهنه کې درته د لوبغايل کوم لوري ته د توپ 

لوبول خوند درکوي؟

پوښتنه: د شارټ پیچ توپ اچوونې په برخه کې دې پر 

خپله توپوهنه څومره کار کړی دی؟

ځواب: ډېرې سرتې موخې لرم او انشالله چې ځان ورته رسوم.

ځواب: دا مې همېشه لومړیتوب و چې باید یو سرت هدف 

ترالسه کړم او د افغانستان استازیتوب وکړم الحمدالله په خپل 

استعداد مې وکړای شول، څو تر دې ځایه ځان راورسوم.

ځواب: هيڅکله هم نه، خو د الله پاک پېرزوینه وه چې تر دې 

ځایه پورې راورسېدم.

ځواب: د ایرلنډ پروړاندې او په ترڅ کې مې ۲۳ منډې مې هم 

جوړې کړې وې.

ځواب: هو مترینات مې نه دي پرېښي، د تکړښت او فټنس 

پوره خیال ساتم او په دې ورځو کې مې مور او پالر هم له کوره 

بهر نه پرېږدي، ځکه هغوی ویل چې ته د ملت امانت یې او 

باید ته ډېر پام وکړې او ما خپله هم قرنطین ډېر په پام کې 

نیولی دی.

ځواب: له پیله مې تیزه لوبه کوله او الحمدالله په الس کې 

مې قدريت زور شته او کولی شم چې په خپلو تجربو توپ تر 

بونډرۍ یا رسحد پورې ورسوم، خو د اوس لپاره ډېره دقیقه او د 

پالن له مخې لوبه کوم.

ځواب: پخوا به ما لیک سټمپ ته ډېره لوبه کوله خو اوس په 

بال مخامخ ډېر راځم.
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پوښتنه: بهرنیو لیګونو کې هم تاسې لوبې کوئ، د هغې په 

اړه راته ووایاست؟

پوښتنه: کوم ډول توپ اچوونکی ډېر ښه لوبولی شې؟

پوښتنه: د سفر پر مهال له کوم لوبغاړي رسه ډېر خوشحاله یې؟

پوښتنه: چې کله له سفر کور ته راستون شې، نو په عادي 

حالت کې څومره مترین کوې؟

پوښتنه: کومه تازه میوه دې ډیره خوښه ده؟

 پوښتنه: په افغانستان کې دې کوم والیت ډېر خوښ دی؟

پوښتنه: د سفر پرمهال چا پسې ډېر خپه کېږې؟

پوښتنه: دا چې څه موده وړاندې مو واده هم وکړ نو که راته 

ووایاست چې په ژوند کې مو څومره بدلون رامنځته شوی دی؟

ځواب: ما په دې برخه کې ډېر کار کړی دی او شا وخوا 

له یوه کال راهیسې دغې برخې ته ډېره پاملرنه کوم، نوروز 

منګل او زموږ مرش روزنکي النس کلوزنر هم په دې برخه راته 

ډېرې ښې الرښوونې کړې دي او د هندوستان پخواين مشهور 

توپوهونکي یوراج سینګ هم راته مشورې راکړې دي او اوس 

الحمدلله زه په دغه برخه کې ډېرې ستونزې نلرم.

ځواب: لوبغاړي په دغو لیګونو کې ډېرې تجربې ترالسه 

کولی يش، ځکه هلته د نړۍ سرت لوبغاړي لوبه کوي او له هر 

لوبغاړي یوه نوې تجریه اخیستل کیږي.

ځواب: پخوا به مې سپیرن ډېر ښه لوبول او اوس چټک توپ 

اچوونکي ښه لوبوم ځکه چې زه کوم حالت کې لوبې ته راځم، 

هغه مهال چټک توپ اچوونکي تر ډېره توپ اچونه کوي.

ځواب: شا وخوا پنځه ساعته مترینات کوم او د پالن مطابق 

خپل مترینات مخې ته بیایم.

ځواب: ټول لوبغاړي د وروڼو په څېر راته ګران دي، خو د سفر 

پر مهال له شهزاد، عثامن غني او نوین الحق رسه ډېر کېنم.

ځواب: ام

ځواب ټول والیتونه مې خوښ دي، خو ننګرهار راته ډېر ګران 

دی.

ځواب: مور او پالر او بیا ټولې کورنۍ پسې.
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پوښتنه: داسې کومه لوبه وه، چې په سوځېدلو رسه پرې 

ډېر خپه شوی یې؟

پوښتنه: له څه يش ډېره کرکه لرې؟

پوښتنه: د کوم بهرين لوبغاړي لوبه ډېره تعقیبوې؟

پوښتنه: کله ډېر غوسه کیږې؟

پوښتنه: څه ډول ژوند دې خوښ دی؟

پوښتنه: د ملګرو رسه د اړیکو لپاره له څه يش کار اخلې؟

پوښتنه: څومره زده کړې دې کړې دي؟

پوښتنه: کورنۍ کې څوک درباندې ډېر ګران دي؟ پوښتنه: له کوم کار څخه ځان لرې ساتې؟

پوښتنه : څو خویندې او وروڼه لرې؟
پوښتنه: داسې کوم ارمان دی چې تر اوسه پورې 

دې پر زړه پاتې وي؟خوښ دی؟

پوښتنه: خپلو مینه والو او هېوادوالو ته څه پیغام 

لرې؟

پوښتنه: له سفره چې راځې چاته ډالۍ راوړې او کنه؟

ځواب: الحمدلله خوشحاله ژوند لرم او یو ښه بدلون دی.

ځواب: د هندوستان د پخواين توپوهونکي یوراج سینګ لوبه 

ډېره تعقیبوم.

ځواب: چی کله توپوهنه کې وسوځېږم.

ځواب: ساده ژوند مې ډېر خوښ دی.

ځواب: په نړیوال جام کې د رسیالنکا پر وړاندې لوبه کې چې 

کله وسوځېدم نو ډېر خپه وم.

ځواب: له بدنېتۍ.

ځواب: لسم ټولګي پورې کې زده کړې کړې، له هغه وروسته 

مې د کرکټ له امله زده کړې پرېښي خو په راتلونکي اراده لرم 

چې بشپړې یې کړم.

ځواب: واټس اپ څخه.

 ځواب: د پالر او مور ترڅنګ خویندې راباندې 

ډېرې ګرانې دي.
ځواب: له بدو کارو څخه ځان ساتم.

ځواب: دوه وروڼه او درې خویندې لرم.
ځواب: دا ارمان مې درلود چې په نړیواله کچه د 

افغانستان استازیتوب وکړم، خو الحمدلله پوره شو 

اوس ارمان لرم چې د هند غوره لیګ ایي پي ایل 

ځواب: له ټولو هیله لرم چې په خپل هېواد کې د کې ولوبېږم.

وروڼو په څېر ژوند وکړي، د افغانستان د جوړولو 

لپاره بډې راونغاړي، له فساد ځان وسايت او خپلو 

خلکو ته په برخه کې خدمت وکړي. ځواب: پخوا به مې ډېرې ډالۍ راوړې، اوس سفرونه 

ډېر دي چې څوک رانه څه ونه غواړي نو نه یې راوړم.
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د  چې  پوهېږئ  ټول  تاسو  چې  دا 

راښکونکې  زړه  خورا  لوبه  کرکټ 

لوبه ده، او بېالبېل اصول او مقررات 

لري نو دا ځل مو غوره وګڼله چې د 

کرکټ د رڼ اوټ )د منډې پر مهال 

معلومات  دررسه  تړاو  په  سوځېدو( 

پرېکړه  سوځېدو  ډول  دغه  د  دی 

او  اسانه  ډېره  ته  لوبڅار  ناکله  کله 

هم  پرېکړه  لوبڅار  یې  وخت  ځینې 

ټلویزیون  یا  دریم  او  کولی  نيش 

دې  تر  او  کیږي  استول  ته  لوبڅار 

پرېکړه  هم  یې  لپاره  هغوی  د  چې 

کسان  ډېری  ځکه  کړو،  رشیک 

ستونزې  ډېرې  کې  برخه  دغه  په 

دررسه  لپاره  همدې  د  نو  لري 

رشیکوو  لیکنه  پورې  زړه  په  دغه 

مطالعه  دررسه  چې  ده  هیله  او 

کړئ. پوه  پرې  ځان  او  کړئ  یې 

يش.  متامېدلی  ستونزمنه  ډېره 

یادونه  پورته  چې  مو  څرنګه  لکه 

لوبڅار  پرېکړه  دا  وکړه، ډېری وخت 

ته اسانه وي، هغه داسې چې کله یو 

)پاپینګ  کرښې  ټاکلې  له  لوبغاړی 

ټاکيل  او  وي  لېرې  څخه  کریس( 

د  کې  جریان  په  لوبې  کرکټ  د 

توپوهونکي سوځېدل په ۹ ډوله دي 

او هر ډول یې خورا په زړه پوری دی 

کې  سوځېدو  ډوله   ۹ دې  په  چې 

چې  وي،  سخته  او  اسانه  پرېکړې 

اوټ  رن  هم  یو  یې  ډلې  هغې  له 

نو  رسولی  وي  نه  ځان  یې  ته  ځای 

لوبڅار په اسانۍ پرېکړه کولی يش 

چې یاد لوبغاړی سوځېدلی دی، خو 

کرښې  ټاکلې  لوبغاړی  یو  چې  کله 

)پاپینګ کریس( ته نه وي رسېدلی 

او بېټ یې ورته نږدې یا هم د کرښې 

سوځېدل مهال  پر  منډې  RUNOUTد 
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پر رس وي او دا چې د کرښې کومې 

هم  یا  او  دی  نږدې  ډېر  ته  غاړې 

بېټ، پښه، الس او د وجود کومه بله 

برخه تر کومه ځایه په هوا کې ده او 

راغلی؟  پر ځمکه  په کوم ځای کې 

نو داسې حاالتو کې د لوبڅار لپاره 

يش.  متامېدلی  سخته  پرېکړه 

پر  لوبډلې  د  سوځېدل  ډول  هر 

د  خو  يش،  پرېباسلی  اغېز  روحیه 

رن اوټ پر مهال لوبډله تر ډېر فشار 

سوځېدلو  دې  ځکه  راځي  الندې 

لوبه  په  او  شو  ویلی  هم  ځانوژنه  ته 

کې د فري هېټ پر مهال د رن اوټ 

لوري ويکټ ووېشتل يش که بېلزونه 

او  والړ  لرې  توپ  او  وغورځېدل  یې 

توپوهونکو ته د منډې فرصت په الس 

ورغی، په دې وخت کې د سوځېدو 

په  توپ  ساتونکی  ډګر  باید  لپاره 

له خپله  وېکټ دې  او  وېکټ ووهي 

ځایه پورته کړي او که همداسې کړنه 

په داسې حال کې تررسه يش چې 

درې واړه وېکټې پر ځمکه غورځول 

ویکټه  یوه  لومړی  باید  نو  وي  شوې 

په خپل ځاي ودرول يش،  توپ په 

الس کې او ویکټ له خپله ځاي باید 

پورته کړي ترڅو لوبغاړی وسوځوي. 

په  او  وهل  ځله  دوه  توپ  رسبېره 

ورکول  اوټ  مداخله  کې  نیونه  توپ 

کیږي چې په فري هېټ باندي ځان 

وي.  تېروتنه  سرته  کول،  اوټ  رن 

توپوهونکي چې کله توپ ولوبوي او 

د توپ اچوونکي د بدن رسه متاس 

پیدا کړي او له هغې وروسته په ویکټ 

مخامخ  کې  وخت  پدې  او  ولګیږي 

توپوهونکی له پاپینګ کریس څخه 

حسابیږي.  اوټ  رن  نو  وي  بهر 

پخوا به یوه توپوهونکي د ستړیا او یا 

هم د ژوبلېدو پر مهال رنر )مرستیال 

ټاکلی  لپاره  د ځان  وهونکی(  منډه 

بله دا چې د نن سټرایک توپوهونکی  

)Non Striking( تر هغې د پاپېنګ 

کریس څخه نيش وتلی تر هغې چې 

ګوزار  وي  نه  توپ  اچوونکي  توپ 

کړی که له دې وړاندې خپله ټاکلې 

اچوونکي  توپ  او  پرېږدي  سیمه 

لوبغاړی  نو  ووهله  توپ  په  وېکټ 

رن اوټ حسابیږي او که چېرته دوه 

توپوهونکي د منډې جوړولو پر مهال 

توپوهونکی خپلې اړوند سیمي ته نه 

په  ډګر ساتونکي  د  او  رسیدلی  وي 

الس کې توپ پاتې نه يش او وېکټ 

حسابیږي. نه  اوټ  رن  نو  ووهي 

شوی، رنر به د توپوهونکي پر ځای 

منډه وهله او د سټمپ او رن اوټ پر 

لوبغاړي  په همدغه  پرېکړه  به  مهال 

اصولو  کرکټ  اوسنيو  په  خو  کېده، 

تللی دی.  منځه  له  دا سېستم  کې 

منډې  د  ترمنځ  توپوهونکو  دوو  د 

پرمهال چې د ویکټ لوري ته کوم یو 

نږدې وي، هغه رن اوټ حسابیږي. 

نه وي چې په دې حالت  هېره دې 

رول  مهم  هم  غږ  لوبغاړي  د  کې 

لوبولی يش. بل دا چې کله لومړی 

ورسیږي  ته  ځای  خپل  توپوهونکی 

او بیا یې د ډګر ساتونکي )فیلډر( له 

د  وخت  ډېری  پرېکړه  اوټ  رن  د 

لوبڅارانو لپاره هم سخته متامېدلی 

نهایي  پرېکړه  چې  کله  خو  يش 

ډېری  د  يش  هم  کره  یا  دقیقه  او 

راوالړیږي  پوښتنې  لپاره  والو  مینه 

ستاسو  مو  تړاو  همدې  په  چې 

ښه  او  وايل  اضافه  د  معلوماتو  د 

عکسونه  ځینې  موخه  په  پوهېدو 

دي. کړي  خپاره  الندې  هم 
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ډسپلین  د  بورډ  کرکټ  افغانستان  د 

بندیز  کال  یو  له  کمېټې  انضباط  او 

عامل  افتاب  لوبغاړي  ميل  پر  وروسته 

چې  ورساوه  ته  پای  بندیز  لګېدلی 

د  ادارې  د  نوموړی  به  وروسته  دې  له 

لوبو  ډول  هر  په  بنسټ،  پر  پرېکړې 

يش. وکړلی  ګډون  کې  متریناتو  او 

افتاب د ميل لوبډلې چټک توپ اچونکی 

وړاندې  یو کال  نېټې  یادې  له  دی چې 

ډسپلین  د  مهال  پر  لوبو  جام  نړیوال  د 

او انضباطي رسغړونې له امله د یوه کال 

لپاره له هر ډول کرکټ کولو منع کړای شو 

چې دا دی اوسمهال د یوه کال له تېرېدو 

راستنیږي.  ته  کولو  لوبې  بیرته  وروسته 

لوبغاړي  پر ملي 
افتاب عالم یو کلن 
بندیز پای ته ورسېد
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به  څېر  په  کلونو  تېرو  د  چې  دی  ځای  خوښۍ  د 

سږ کال هم د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ په ښه 

توګه تررسه کېږي. شپږیزه کرکټ لیګ د کور دننه 

تر ټولو لوی او مهم لیګ دی چې هېوادوالو همېشه 

له دغو لوبو ډېر خوند اخیستی او په پایله کې یې 

میاشتې  یادې  تر  احیاناً  که  نو  رنځیږي  وبا  له 

شوه  ورکه  کې  هېواد  په  ناروغي  ناوړه  دغه  پورې 

يش  وکولی  راز  دغه  به  هېوادوال  ګران  ټول  زموږ 

هغه  له  کړي،  ننداره  هم  نږدې  له  لوبې  دغه  چې 

يش. خپرې  پردې  له  ټلویزیون  د  یوازې  به  پرته 

عینک  مس  د  کې  سیالیو  لیګ  کرکټ  شپږېزې  د 

بوست  بازان،  کابل  ښاماران،  امیر  بند  اتالن، 

ساتونکي، امو نهنګان او د سپین غر زمریان لوبډلې 

شاملې دي، چې تېر کال د دغو سیالیو د شپږم پړاو 

دي. شوي  ته  راډګر  استعدادونه  پټ  او  سرت  ډېر 

سږ کال به د شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ د 

اګست په میاشت کې تررسه يش چې ټول هېوادوال 

يش. وکتلی  ټلویزیون  له  بڼه  ژوندۍ  په  یې  به 

کورونا  د  نړۍ  ټوله  اوسمهال  چې  څرنګه  لکه 

لوبو اتلويل د مس عینک لوبډلې په خپل نوم کړه.

لیګ  کرکټ  شپږیزې  د  چې  يش  وویل  باید 

مهمې  او  سرتې  ټولو  تر  کچه  په  هېواد  د  سیالۍ 

راشدخان،  د  ترې  کال  هر  چې  دي  سیالۍ 

نوراحمد  غفاري،  الله  شفیق  الرحمن،  مجیب 

شوي  رابرسېره  لوبغاړي  ځوان  نور  او  لکڼوال 

دی. ځلولی  کې  ډګر  هر  په  یې  هېواد  چې  دي 

شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ
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The International Cricket Coun-
cil (ICC) has confirmed interim 
changes to its playing regula-
tions, which include the ban on 
the use of saliva to shine the 
ball and allowing home um-
pires in international series.
The ICC Chief Executives’ 
Committee (CEC) ratified rec-
ommendations from the Anil 
Kumble-led Cricket Committee, 
aimed at mitigating the risks 
posed by the COVID-19 virus 
and protect the safety of play-
ers and match officials when 
cricket resumes.

the ball. If a player does apply 
saliva to the ball, the umpires 
will manage the situation with 
some leniency during an initial 
period of adjustment for the 
players, but subsequent in-
stances will result in the team 
receiving a warning. 

A team can be issued up to 
two warnings per innings but 
repeated use of saliva on the 
ball will result in a 5-run penal-
ty to the batting side. Whenev-
er saliva is applied to the ball, 
the umpires will be instructed 
to clean the ball before play 
recommences.

Non-neutral umpires: The 
requirement to appoint neutral 
match officials will be tempo-
rarily removed from the playing 

COVID-19 Replacements: 
Teams will be allowed to re-
place players displaying symp-
toms of COVID-19 during a Test 
match. In line with concussion 
replacements, the Match Ref-
eree will approve the nearest 
like-for-like replacement.

However, the regulation for 
COVID-19 replacements will 
not be applicable in ODIs and 
T20Is. 

Ban on applying saliva to the 
ball: Players will not be per-
mitted to use saliva to shine 

conditions for all international 
formats owing to the current 
logistical challenges with inter-
national travel. The ICC will be 
able to appoint locally based 
match officials from the Emir-
ates ICC Elite Panel of Match 
Officials and the Emirates ICC 
International Panel of Match 
Officials.

Additional DRS reviews: 
The CEC has also confirmed an 
additional unsuccessful DRS 

review for each team in each 
innings of a match, keeping in 
mind that there may be less 
experienced umpires on duty 
at times. This will increase the 
number of unsuccessful ap-
peals per innings for each team 
to three for Tests and two for 
the white-ball formats. 

The ICC Cricket Operations 
team will support Match Ref-
erees when processing Code 
of Conduct breaches, and a 
neutral Elite Panel match ref-
eree will conduct any hearing 
remotely via video link.

An earlier media release on the 
recommendations of the Crick-
et Committee and details on 
appointment of match officials 
is available here. 

Additional logo allowed: 
Meanwhile, the CEC has also 
approved a relaxation of rules 
on apparel logos for the next 
12 months. 

A logo, not exceeding 32 
square inches in size, may be 
placed on the chest of the Test 
match shirt and sweater in ad-
dition to the three other logos 
allowed as per regulations. As 
of now, logos on chests are 
only allowed in ODIs and T20Is.

INTERIM REGULATION 
CHANGES APPROVED
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Founded in 2002, Kardan University is the first and leading private 
university in Afghanistan. Over 4,000 students, 25% of whom are women, 
currently pursue diploma, undergraduate, and graduate programs at 
Kardan University’s three campuses in Kabul.  

With an alumni network of 30,000, Kardan University is a household name 
in Afghanistan renowned for its academic excellence. More than 600 Kardan 
University graduates have received prestigious graduate scholarships, 
including Fulbright, Chevening, DAAD and more. 

In September 2018, Kardan 
Universityearned the Ministry of Higher 
Education’s national accreditation and 
became the highest-rated institution 
among both public and private 
universities in Afghanistan.

Kardan University has received business  program accreditation through the International Accreditation Council for Business 
Education (IACBE) and is candidate for accreditation with ACBSP and AACSB. The university is also member of CHEA International 
Quality Group (CIQG), Asia Pacific Quality Network (APQN) and Global Business School Network (GBSN). 

In 2012, Kardan University helped lay the foundation of the Association of Private Universities and Institutes of Higher Education 
in Afghanistan and served as its elected Chair for two consecutive terms. Kardan University’s strategic initiatives are articulated 
in its Vision of Excellence, a five-year strategic plan (2015-2020), promoting excellence in research, faculty development, student 
growth, policies and procedures and public engagement.

Learn more at Kardan.edu.af  

 A World of Possibilities 
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