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رسمقاله

کړ پیل  کمپ  روزنیز  میاشتنی  لوبغاړو  افغان  وروسته  کرنتین  اوږد  له 

نظرونه لوبغاړو  د  تړاو  په  لیګ  د شپږیزې کرکټ 

له ميل لوبغاړي شهزاد محمدي رسه ځانګړې مرکه 

تفتیش څانګې رسه مرکه

د ډېرو شپږیزه وهونکو لوبغاړو کارنامې او ریکارډونه

International Cricket Council Introduction
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شپږیزه کرکټ لیګ د لومړي ځل لپاره په ۲۰۱۳م کال 

کې ترسره شوه چې د هېوادوالو د تود هرکلي سبب وګرځېده. 
همدغه لیګ دی چې د افغانستان کرکټ بورډ ترې د راشدخان، 

مجیب الرحمن، نوراحمد، رحمن اهلل ګربز په څېر او نور ډېر ځوان 
لوبغاړي ترالسه کړي دي.

دغه لیګ د پټو استعدادونو د موندنې او رابرسېره کولو، د  هېوادوالو د 
خوښیو او ساتېریو، د ملي لوبډلې د پیاوړتیا او عوایدو ترالسه کولو په 

برخه کې په ملي کچه یو ستر لیګ دی.
سږ کال )۲۰۲۰( به یې د ډېرو ولولو او خوښیو په ترڅ کې اووم پړاو 
لوبې هم ترسره شي چې ادارې دغې برخې ته بشپړ چمتووالی 

نیولی دی او هیله ده چې هېوادوال ترې ډېر خوند 
واخلي.

       درنښت
اداره

له مقا سر
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له اوږد کرنتین وروسته افغان لوبغاړو میاشتنی

افغانستان کرکټ بورډ ادارې د 

کورونا وایرس له اوږده کرنتین 

وروسته د افغان لوبغاړو د تکړښت، 

د راتلونکو ټولو سیالیو لپاره د 

چمتووايل، د غوره توپ اچونې او 

توپوهنې په موخه روزنیز او مترینايت 

کمپ پیل کړ چې پایله یې ډېره 

مثبته ده.

دغه یو-میاشتنی روزنیز کمپ چې 

۲۴ لوبغاړي پکې ګډون لري؛ د 

جون میاشتې په شپږمه نېټه پیل 

چې د جوالی تر شپږمې نېټې پورې 

به دوام ومومي چې په پایله کې به 

یې لوبغاړي د راتلونکو سیالیو لپاره 

چمتووايل هر ډول 

ولري چې د روزونکو په وینا، دغه 

مترینايت کمپ ته سخته اړتیا لیدل 

کېده، ځکه لوبغاړو له یوه اوږده 

کرنتین وروسته باید ورته روزنیز 

کمپ کې ګډون کړی وی.

د ميل لوبډلې لوبغاړی محمد شهزاد 

محمدي چې له څو میاشتني لوبیز 

بندیز وروسته یو ځل بیا له لوبډلې 

رسه یوځای شوی، په دې اړه وایي، 

لومړی خو ډېر خوشحاله دی چې 

له څو میاشتو لوبیز بندیز وروسته 

له ميل لوبډلې رسه یو ځای شو، 

ځکه لوبډله ورته د خپل کور حیثیت 

لري او اوسمهال ویاړي چې بیرته 

د خپلې کورنۍ له غړو رسه یو ځای 

شوی دی. 

د هغه په وینا، له شک پرته دغه 

مترینايت کمپ ډېر اړین و، ځکه یو 

مهال د نوموړي 

فټنس او وزن ډېر ښه شوی و، خو د 

کرنتین په موده کې دوه کیلو زیات 

شوی، د روان روزنیز کمپ له پیلېدو 

راهیسې په ځان کې ډېر بدلونونه 

حس کوي او هیله لري چې تر پایه 

پورې به یې فټنس ډېر پياوړی او په 

وزن کې به یې ډېر کموالی رايش.

شهزاد زیاته کړه: ))که احیاناً د 

راتلونکي نړیوال جام او یا اسیا جام 

لوبې تررسه کېدلې نو دغه کمپ به 

زموږ لپاره د دغو سیالیو په ډګر کې 

هم مهم رول ولوبوي، ځکه شا وخوا 

دوه-دوه نیمې میاشتې لوبغاړي په 

کور پاتې شوي نو ډېره اړینه وه چې 

په دغه کمپ کې ګډون وکړي او زه 

په خپله ترې ډېر خوښ یم.((

همدارنګه د ميل لوبډلې لوبډملرش 

اصغر افغان هم دغه روزنیز کمپ ته 

ډېر خوشبینه دی چې په وینا یې، 

د کال له پیله یې پالن درلود 

چې افغان لوبغاړي باید د ۳۵ 

لوبغاړو په روزنیز کمپ کې 

ګډون وکړي، خو له بده مرغه 

د کورونا وبا پر هر څه منفي 

اغېز کړی نو موږ ته اجازه 

روزنیز کمپ پیل کړ
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نشته، ترڅو له ۲۴ ډېر لوبغاړي په 

دغه کمپ کې ګډون وکړي.

افغان وویل: ))د کرکټ نړیوالې 

شورا، د روغتیا نړیوال سازمان او 

د هېواد د عامې روغتیا وزارت د 

سپارښتنو او الرښونو پر بنسټ ټول 

لوبغاړي باید د کورونا پر وړاندې ډېر 

جدي واويس، د یو بل ترمنځ تر دوه 

مرتو پورې واټن وسايت، خپل السونه 

بیا بیا ځلې وومینځي، ماسکونه 

وکاروي، پر السونو د مکروب 

ضد مایعات وکاروي او نور اړوند 

سپارښتنې هم په پام کې ونیيس، 

په ښه توګه چې ټولو 

عميل 

هغوی هم له نږدې رايش نو لوبغاړي 

به په بشپړ ډول چمتو وي چې دغه 

چاره تر اوسمهاله د نوموړي ترڅنګ 

سیدالرحمن احمدزي، جاوید نوري، 

ډاکټر منان مسعود او ضیاء په ښه 

توګه تررسه کړې ده.

منګل زیاته کړه: ))که څه هم دغه 

کمپ له پخوا یو څه سخت دی، 

ځکه پخوا به لوبغاړو ته په یوه پړاو 

کې تر درې ساعتونو پورې روزنه 

ورکول کېدله، خو اوسمهال دغه 

چاره د کورونا ناروغي له امله تر اتو 

ساعاتونو پورې غځېدلې او په څلورو 

پړاونو کې شپږو-شپږو لوبغاړو ته 

روزنه ورکول کېږي.(( 

دغه راز ډاکټر صفت الله وردګ چې 

د ملې لوبډلې طبیب دی وايي، 

هغه ټولې الرښوونې او سپارښتنې 

کړې دي.((

د دغه مترینايت کمپ یوه بل 

ګډونوال او ځوان لوبغاړي رحمن 

الله ګربز هم پر یاد مترینايت کمپ 

ډېره خوښي څرګنده کړه او ویې: 

))لومړی خو ډېر خوښ یم چې په 

دغه مترینايت کې اخیستل شوی 

یم، بیا د افغانستان کرکټ بورډ له 

مرشتابه او رهربۍ ډېره مننه کوم 

چې په دې حساس او اړین وخت 

کې يې دغه روزنیز کمپ پیل کړ 

چې له شک پرته د لوبغاړو تکړښت، 

فټنس، غوره توپوهنې او توپ اچونې 

برخه کې ډېر ګټور متام شوی 

دی.((

ګربز په د 

وینا، 

کرکټ نړیوالې شورا، چې د په 

نړیوال سازمان او د روغتیا 

عامې هېواد د 

روغتیا 

وزارت له لوري 

رشیکې شوې، ټولې پر لوبغاړو په 

جدي توګه عميل کوي.

د ډاکټر صفت په وینا: ))ټول 

لوبغاړي ماسکونه کاروي، لوبغايل 

ته له را داخلېدو رسه السونه وینځي 

او په سنيټایزر یا مکروب ضد موادو 

رسه یې پاکوي، دغه راز کله ناکله 

چې په ماسک اچولو کې ستونزه 

ورته راوالړیږي، ځکه دوی ډېر ستړي 

وي نو بیا ماسک لرې کولی يش، 

خو له یو بل ډېر واټن مراعتوي، په 

ټوله کې زه له دوی ټولو منندوی 

یم چې د کورونا پر وړاندې ټول ډېر 

دغه مترینايت کې روزونکي د هغو 

نیمګړتیاو پر پوره کولو ټينګار کوي 

چې لوبغاړي یې لري، غوره توپوهنه 

او غوره ډګرساتنه اوسمهال هغه 

څه دي چې لوبډله ورته اړتیا لري 

نو هیله من یم چې د دغه کمپ 

په پای ته رسېدو رسه به ټولې شته 

نیمګړتیاوې او تشې هم ډکې يش.

همدارنګه د ميل لوبډلې یو روزونکی 

نوروز منګل وايي، د دغه کمپ 

یوازېنۍ موخه دا ده، ترڅو هغه 

ټول لوبغاړي چې له تېرو دوه-دریو 

میاشتو راهیسې په کورونو کې پاتې 

وو او هغه نرمښت او حرکتونه چې 

په کورونو کې یې نه شوای کولی نو 

دلته ورته اوس د هر څه زمینه برابره 

ده.

د منګل په وینا، دغه راز یاد کمپ د 

راتلونکو اسیا او نړیوال جامونو لپاره 

د چمتووايل لپاره هم یو غوره پالن 

او ښه ګزینه ده چې 

د دوی رسبېره 

به یې مرش 

روزونکی هم 

د لوبغاړو 

حال له نږدې 

وویني، خو 

ډاډمن دی که 

جدي دي.((

د یادولو ده چې دغه مترینايت کمپ 

په څلورو پړاونو کې روان دی چې 

په ترڅ کې یې د ټولو ۲۴ ګډونوالو 

لوبغاړو له منځه په هر پړاو کې 

شپږ لوبغاړي لوبیږي او د کورونا 

پر وړاندې هغه ټولې سپارښتنې او 

الرښونې عمل کېږي چې د کرکټ 

نړیوالې شورا او روغتیا څانګو له 

لوري وړاندې شوې دي.
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د شپږیزې کرکټ 

لیګ په تړاو د 

لوبغاړو نظرونه

شپیږیزه لیګ یوازېنی داخيل لیګ دی چې پر بنسټ یې 

افغانستان ډېر نوي استعدادونه ترالسه کړي دي او ډېری 

نوو لوبغاړو یې بیا له ځانه ښه وړتیا هم ښودلې ده.

له شپږیزې کرکټ لیګ ځکه ښې خاطرې لرم چې په 

لومړي ځل مې په همدې لیګ کې د ميل لوبډلې اتالن 

ولیدل او خپله هم د شپږيزې لیګ له الرې هم د نولس 

کلنو لوبډلې ته راغلم او اوس دا دی د خپلې ميل لوبډلې 

له اتالنو رسه یو ځای لوبېږم چې زما لپاره د ویاړ ځای دی.

د روان کال د شپږیزې کرکټ لیګ لوبو ته هم بشپړ 

چمتووالی لرم او کوښښ کوو، ترڅو غوره او ښې لوبې 

وکړو.

ځوان لوبغاړو ته دا پیغام لرم چې د وړتیا په ښودلو رسه له 

دې چانس او فرصت ګټه واخيل او خپل وړتیا وښيي، ترڅو 

مخکې والړ يش.

شپیږیزه یو داسې ټورمنټ دی چې مخکې مو هم ترې تکړه او ځوان لوبغاړي 

اخیستي او راتلونکي کې به هم با استعداده لوبغاړي ترې راپیدا کړو.

د همدې کال د شپږیزې لیګ لپاره مو له تېرې یوې میاشتې راهیسې 

مترینايت کمپ پیل کړی و، چې لیګ ته پوره چمتوالی لرو او غوره لوبې 

به پکې وکړو.

د شپیږیزې له لیګ ډېرې خاطرې لرم تر ټولو جالبه یې د ۲۰۱۶م کال 

مس عینک لوبډلې رسه زمونږ د فاینل لوبه وه، چې په یو اور کې مې په 

رحمت شاه باندې پنځه شپږیزې وهلې وې او ۹۱ منډې مې جوړې کړې 

وې چې فاینل لوبې بریا زمونږ په برخه شوې وه.

شپږیزه کرکټ لیګ یو ډېر مهم داخلې لیګ دی چې زموږ نوي لوبغاړي د همدې لیګ 

له الرې کولی يش، ترڅو ځانونه د نولس کلنو، الف او ميل لوبډلو تر رسحده ورسوي او 

له دغو لوبډلو رسه یوځای يش.

زه خپله هم د همدې شپږیزې لیګ له الرې ميل لوبډلې ته راغلم، کله چې ما خپله وړتیا 

همدې لیګ کې وښوده نو ماته مخکې الره پیدا شوه.

له دغه لیګ ډېرې جالبې خاطرې لرم، چې یوه جالبه خاطره د تېر کاله هم لرم، هغه دا 

چې د تېر کال د شپږيزې کرکټ لیګ د اتلويل بریا مو خپله کړه.

دغه راز باید ووایم چې د ۲۰۲۰ کال د شپږیزې لپاره هم پوره چمتوالی لرم، موږ اوس 

هم د کورونا پر وړاندې د روغتیا تدابیرو په نظر کې نیولو رسه مترینايت کمپ تررسه کړ، 

نورهم مترینات کوو تر څو شپږیزې ته چمتو واوسو.

حضرت اهلل ځاځی

محمد شهزاد

نوین الحق
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مرکه ځانګړې  سره 

له ملي لوبغاړي
شهزاد محمدي

د روان کال د افغان کرکټ د جون 

میاشتې مجلې لپاره مو د افغانستان 

کرکټ له ميل ستوري شهزاد 

محمدي رسه ځانکړې مرکه کړې. 

شهزاد محمدي له شا وخوا نهه 

میاشتني لوبیز بندیز وروسته بیرته 

له ميل لوبډلې رسه یو ځای شوی 

دی. په دغه مرکه کې مو له نوموړي 

رسه د کرکټ، د هغه د ژوند او موخو 

په اړه خربې اترې کړې چې تاسو 

یې لوستلو ته رابولو.

پوښتنه: د لومړۍ پوښتنې په 

ځواب کې که راته ووایاست چې 

کرکټ مو کله او څرنګه پیل کړ؟

ځواب: کرکټ مې له ډېر کوچنیوايل 

راهیسې د کډوالۍ پر مهال چې شا 

وخوا شپږ کلن به وم، پیل کړی دی.

پوښتنه:  د لومړي ځل لپاره دې 

چېرته کرکټ وکړ؟

ځواب: په ښوونځي کې ځکه کرکټ 

مې د ښوونځي په کچه پیل کړی 

دی.

پوښتنه: کرکټ ته چا ډېر هڅولی 

یې؟

ځواب:  کرکټ لوبه به مې په 

ټلویزیون کتله او له هغې ځایه مې 

وررسه مینه زیاته شوه. یوه ورځ مې 

د پالر ملګري عنایت وهڅومل، ترڅو 

د اکاډمي په کچه کرکټ پیل کړم. 

هغه راته وویل چې په کرکټ کې ډېر 

ښه استعداد لرم نو له هغې وخته مې 

کرکټ په هاټ توپ لوبه پیل کړه.

پوښتنه: له کله راهیسې چې 

د کرکټ له امله د خلکو ترمنځ 

پېژندل شوی یې، په ژوند کې دې 

څومره بدلون راغلی دی؟

ځواب: په ژوند کې خو مې ډېر 

مثبت بدلونونه راغيل دي او هڅه 

مې همدا ده ترڅو د خپلو ټولو مینه 

والو او خلکو زړونه وساتم، ځکه 

خلک له موږ رسه مینه لري.

پوښتنه: کله دې هم دا فکر 

کړی و چې د افغانستان 

ميل ستوری به شې؟

ځواب: هېڅکله هم نه، 

خو ډېر خوښ یم چې 

اوس د افغانستان 

استازیتوب کوم.

پوښتنه: د لومړي 

ځل لپاره دې چې د 

افغانستان استازیتوب 

کاوه نو څه احساس مو 

درلود؟

ځواب: کله مې چې د 

لومړي ځل لپاره د افغانستان 

استازیتوب کاوه، نو ډېر د 

خوشحالۍ احساس مې درلود، ځکه 

د افغانستان د بیرغ اوچتولو لپاره 

لوبېږم، په ۲۰۰۴ کال کې مې د 

افغانستان په ۱۶ کلنو لوبډله کې 

پېښور ته سفر کړی و، خو د یوې 

مودې لپاره مې د کورنیو ستونزو 

له امله کرکټ پرېښود او په ۲۰۰۹ 

کال کې مې بیا د افغانستان ميل 

لوبډلې لپاره په ازموینه کې ګډون 

وکړ چې خوشبختانه لوبډلې ته 

وټاکل شوم.

پوښتنه: د افغانستان لپاره دې په 

لومړۍ لوبه کې څو منډې 

ترالسه کړې؟

ځواب: 

د افغانستان لپاره 

مې په لومړۍ لوبه کې د هانګ 

کانګ پر وړاندې ۴ منډې ترالسه 

کړې وې.

پوښتنه: څنګه کولی شئ چې هر 

ډول توپ اچوونکي ښه ولوبوئ؟
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چې باید پر وړاندې یې چاالک او په 

اصطالح بیدار واوسم.

پوښتنه: د کرکټ په ډګر کې 

مو په نړیواله کچه د خوښې وړ 

لوبغاړی څوک دی؟

ځواب: په نړېواله کچه مې د 

هندوستان لوبډلې لوبغاړی مهندرا 

سېنګ ډهوين د خوښې وړ لوبغاړی 

دی.

پوښتنه: د ډهوين رسبېره 

دویم لوبغاړی تاسو یاست چې 

هلیکوپټر شاټ مو وهلی، څرنګه 

مو وشوای کړلی ترڅو دغه شاټ 

زده او ووهئ؟

ځواب: دا په رښتیا هم چې ډېر 

سخت شاټ دی، ما هڅه وکړه چې 

له دې شاټ ګټه پورته کړم د لوبې 

په وروستیو اورونو کې ډیرۍ توپ 

اچوونکي یارکر توپ کوي، نو د غټ 

شاټ لپاره یې همدا ښه الر ده.

پوښتنه: 

تاسو ډېری 

وخت تېزه 

لوبه کوئ، 

په دې لړ 

کې څومره 

اطمیناين 

یاست چې 

وېکټ به له السه نه 

ورکوئ؟

ځواب: ماته چې روزونکی او 

لوبډملرش څه ډول پالن راکړي، 

هامغسې لوبه کوم، د لوبې بڼې ته 

ګورم او توپوهنه مخې ته وړم که د 

چټکې لوبې رضورت وي چټکه لوبه 

کوم او که په وېکټ پاتې کېدلو ته 

اړتیا وي نو کوښښ کوم ارامه لوبه 

وکړم.

پوښتنه: د خوښې شاټ دې راته 

ووایه؟

ځواب: میډ ان، میډ اف ته 

پوښتنه: تاسې چې ډېری وخت غټ 

شاټ ووهئ، توپ ته بیا نه ګورئ، 

که د دغه کار المل خپلو مینه والو ته 

ووایاست؟

ځواب: زه چې کله هم توپ، 

بېټ ته سم راومل او خپل 

زور پرې هم استعامل 

کړم نو زه بیا ډاډه یم 

چې له بونډرۍ یا 

رسحد اوړي.

پوښتنه: د ځوان لوبغاړو رسه هم 

کله خپلې تجربې رشيکوې؟

ځواب: بلې، ځکه چې ځوانان کولی 

يش زموږ له تجربو ښه ګټه پورته 

کړي.

پوښتنه: له لوبو چې راوګرځې 

عادي حالت کې څومره مترین 

کوې؟

ځواب: یو ساعت توپوهنه کوم او ۳۰ 

دقیقې وېکټ ساتنه کوم.

پوښتنه: د وېکټ ساتنې پرمهال 

په نړیوالو لوبو کې د مخامخ 

لوبډلې لوبغاړي زورې او کنه؟

ځواب: هو زه ډېری وخت دا کار 

کوم، ترڅو د سیالې لوبډلې لوبغاړی 

غلطه پرېکړه وکړي.

ځواب: له لوبې وړاندې موږ ته 

روزونکی او لوبډملرش یو پالن راکوي 

او د هغې مطابق لوبه کوو دا چې 

زه د لوبې پیل کوم نو باید ښه پیل 

واخلم او لوبډله له فشار څخه وژغورم 

نو ځکه الحمدلله هر 

ډول توپ اچوونکي ښه لوبوم.

پوښتنه: محمدي صاحب تاسو 

ويکټ ساتونکي هم یاست، نو د 

دغه مسوولیت په ښه توګه تررسه 

کولو په موخه څومره او څه ډول 

مترینات کوئ؟

ځواب: زه د ویکټ ساتنې لپاره ډېره 

خواري کوم، ځکه چې دا کار د ډېر 

مسؤلیت ترڅنګ سخت هم دی، 

په متریناتو کې لومړی د توپوهنې 

مترین کوم او له هغې وروسته 

د ویکټ ساتنې لپاره هم وخت 

ځانګړی کوم او د چمتووايل لپاره 

یې مترینات کوم.

پوښتنه: د کوم ډول توپ 

لپاره درته وېکټ  اچوونکي 

ساتنه سخته وي؟

ځواب: وېکټ ساتنه د دواړو لپاره 

ډېر مهارت غواړي او سخته وي، هغه 

که ورو توپ اچوونکي وي او یا هم 

چټک توپ اچوونکي.

پوښتنه: د راشد، مجیب، ظاهر 

خان  د توپ اچوونې پر مهال له 

کومو الرو ګټه اخلې، ترحو توپ 

درڅخه والړ نيش ځکه د دوی 

توپ اچونه ډېره مختلفه ده؟

ځواب: ښه ټکي ته مو اشاره وکړه د 

دوی د توپ اچونې لپاره ډېر مترین 

کوم، ترڅو ښه وررسه بلد شم، ځکه 

د دوی توپونو څو اړخونو ته تاویږي 
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پوښتنه: ویل کیږي چې تاسو 

د لوبو پر مهال کله ناکله ډېرې 

توکې هم کوئ، دا خربه څومره 

حقیقت لري؟

ځواب: هو زه تل کوښښ کوم، ترڅو 

ټوکې وکړم او خپل ټول ملګري په 

سفر کې خوشحاله وساتم.

پوښتنه: د سفر پر مهال په چا 

پسې ډیر خپه کېږې؟

ځواب: خپلې کورنۍ پسې، خو په 

محمد سدیس زوی پسې مې ډېر 

خپه کېږم.

پوښتنه: څنګه دې وکړای شول 

چي په شپږیزه لیګ او نړیوالو 

جام سیالیو کې د غوره لوبغاړي 

جایزه ترالسه کړې؟

ځواب: همېشه کوښښ کوم چی په 

لوبغايل کې د خپلې لوبډلې لپاره 

ګټور متام شم نو پایله هم بیا مثبته 

او ښه وي  او د همدې لپاره ډېر 

مترینات هم کوم.

پوښتنه: مینه والو ته دې پيغام 

څه دی؟

ځواب: په اوسنیو رشایطو کې دې 

د کورونا پر وړاندې د مبارزې په 

موخه له یوه بله واټن مراعت کړي 

او د بېوزلو رسه دې په دې حاالتو 

کې مرسته وکړي، یوه بل ته خوښۍ 

ورکړئ او له افغانستان رسه د زړه له 

تله مینه وکړي. 

پوښتنه: شهزاد محمدي تاسې په 

دریو فارمټونو کې سلیزې وهلې 

کومې ته دې د لوبې په پیل کې 

پالن درلود؟

ځواب: د کاناډا پروړاندې سلیزه مې 

ډېره خوښه شوه، ځکه چې هغې 

سلیزې موږ ته سیايل وګټله.

پوښتنه: د راتلونکي لپاره کومې 

موخې لرئ؟

ځواب: هر لوبغاړی ښه پالنونه لري زه 

هم پالن لرم، ترڅو د خپلې ښې لوبې 

پر مټ افغانستان ته بریا ترالسه کړم.

پوښتنه: کرنتین پرمهال دې څه 

کول؟

ځواب: کور کې وم او ماشومانو رسه 

به مې لوبې کولې او ترڅنګ یې د 

روزونکي له لوري پالن راکړل شوی 

و، د هغې مطابق مې کور کې مترین 

کاوه.

پوښتنه: د کرنتین وروسته روان 

مترینات کمپ تاسو ته څومره 

ګټور متام شو؟

ځواب: له شک پرته ډېر زیات، پر 

همدې بنسټ زه له کرکټ بورډ 

ادارې مننه کوم چې موږ ته یې 

دغه کمپ پیل کړ، لوبغاړو پکې پر 

تکړښت کار وکړ چې اوس د دوی 

فټنس ډېر ښه شوی دی او دغه 

کمپ به د راتلونکو لوبو لپاره هم ډېر 

ګټور متام يش.

پوښتنه: کوم ډول توپ اچونکی 

ښه لوبولی شې؟

ځواب: کوښښ کوم چې هر توپ 

اچوونکی ښه ولوبوم، خو لیګ سپېرن 

ډېر ښه لوبوم.
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تفتیش څانګې

د افغان کرکټ مجلې لپاره مو دا ځل 

د افغانستان کرکټ بورډ د تفتيش او 

کنټرول څانګې رسه ځانګړې مرکه کړې، 

ترڅو د یادې څانګې ورځنۍ چارې، 

مسوليتونه، عمومي فعاليتونه، د دوي 

موخې، په دغه څانګه کې اصالحات او 

تفتيش، نظارت او څارنه

د تفتیش څانګه په څو ټکو کې:

تفتیش د یوې ادارې د کړنو له لړۍ څخه 

د څارنې یوه پرله پسې ادامه لرونکې 

عملیه ده. پرله پسې څارنه د کړنو د 

تررسه کولو لپاره ډېره اړینه ده او د اداري 

او حسايب چارو په برخه کې او همدارنګه 

د موخو او پالنونو د ترالسه کولو او عميل 

کولو په برخه کې الرښودونه او بشپړه 

روڼتیا رامنځته کوي.

کولو لپاره منظمې او پرله پسې پوهې 

ته وایي او په یوه ټاکل شوي وخت کې 

تررسه کېږي. همدارنګه پلټنه د آمرینو او 

مدیرانو د خربتیا لپاره د څانګو د راټولولو 

او څېړنې لړۍ ده، ترڅو وکوالی يش چې 

تر رسه شوې کړنې له ورکړل شویو پالنونو 

نور اړوند موضوعات دررسه په الندې مرکه 

کې رشیک  کړو چې د دغې څانګې له 

مدیر ښاغيل عبداملجيد سمسور رسه مو 

پرې خربې اترې کړې دي.

دغه راز تفتیش او څارنه په اداره کې ټولو 

غړو او کارکوونکو ته د اداري اصلونو د 

سمې کارونې او د کړنو څرنګوايل په اړه 

الرښونه کوي.

پر همدې بنسټ، تفتیش او پلټنه نه 

یوازې د اداري چارو پراختیا د وخت او 

مهال له رشایطو رسه سمه سايت، بلکې د 

ادارې اصلونه هم په عمل کې پيل کوي.

او یا په بل عبارت؛ تفتیش او پلټنه د 

یوې ادارې د پرمختګ او پروګرام د پيل 

رسه پرتله کړي او تل یې د کړنو اغېزې په 

موخو باندې لېدل شوې دي.

تفتیش د معلوماتو د راټولولو او څېړنې 

یوه لړۍ ده چې له دغو معلوماتو څخه 

مثمره ګټه اخیستل د اداري چارو د 

پراختیا سبب کېږي.

سره مرکه
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تفتیش په پوره ځواک رسه د یوه پروګرام 

د څرنګوايل د پېژندنې وسیله ده او 

همدارنګه ځینې وخت له څارنې څخه 

د پرېکړې کولو لپاره هم ګټه اخېستل 

کېږي او که چېرته د یو پروګرام یا پروژې 

څارنه او څېړنه په سمه توګه تر رسه يش، 

نو د راتلونکو پالنونو لپاره ډېره مرسته 

کوي.

د داخيل تفتيش او پلټنې څانګې 

کارکوونکي:

د افغانستان کرکټ بورډ د داخيل تفتیش 

او کنټرول په څانګه کې د درې زده کړه 

ياالنو ترڅنګ څلور رسمي کارکوونکي 

دندې پرمخ وړي، د دغې څانګې مسوول 

عبداملجيد سمسور دی چې د کارډان 

یوازې د کنټرول په نوم دافغانستان کرکټ 

بورډ په تشکيل کې  وراضافه شوه چې 

په ۲۰۲۰م کال کې دغه څانګه په بشپړ 

ډول فعاله شوه چې دغه څانګه اوسمهال 

د کرکټ بورډ د ټولو څانګو څارنه کوي او 

 Audit( اوسمهال د تفتيش او تعمیل یا

Compliance &( په نوم د کرکټ بورډ په 

اډانه کې فعاليت تررسه کوي.

یاده څانګه د کرکټ بورډ د ټولو تدارکايت 

پروسو، د افغان کرکټ ټولو برنامو او 

پروګرامونو لپاره د روڼ او ډيجيټييل 

سيستم، اداره کې د نويو او مجهزو 

تخنيکونو او تکتيکونواستفاده رامنځته 

کول دي او پکې رغنده رول لري.

پوهنتون څخه د ماسټرۍ سند لري.

همدارنګه په یاده څانګه کې درې نور 

کارکوونکي عزیزاحمد احمدزی چې د 

کنټرول برخه کې د مرستیال په توګه کار 

کوي، د پيښور پوهنتون څخه د ماسټرۍ 

او M.Phil سند لري، نويد بربک او روح 

الله قادري د دغې څانګې دوه نور هغه 

کارکوونکي دی چې ترماسټرۍ کچې 

پورې زده کړې لري او د يادې څانګې د 

تفتیش افيرسان دي، د دغې څانګې ټول 

کارکوونکې د کرکټ په ټولو اصولو پوه او 

د کايف تجربې خاوندان دي.

د افغانستان کرکټ بورډ د تفتيش او 

کنټرول څانګه په څو ټکو کې:

د تفتيش څانګه په  ۲۰۱۶ م کال کې 

د تفتيش او کنټرول څانګې اسايس او 

مهمې چارې:

- د کرکټ بورډ اړوند د ټولو څانکو تفتيش 

او څارنه. 

- د کرکټ بورډ په ټولو څانګو کې له هر 

ډول فساد او بډو مخنيوی کول.

- د کرکټ بورډ خدمت او ځلول.

- د کرکټ بورډ ادارې کيفيت لوړول. 

- د کرکټ بورډ د اداري څانګو ترمنځ 

همغږي رامنځته کول.

- د کرکټ بورډ په ټولو چارو کې د روڼتیا 

او شفافیت په پام کې نیول، همدارنګه د 

ټولو اړوند شته قوانینو په چوکاټ کې د 

قوانينو، اصولو او پالېسېو عميل کول.

- د يادې څانګې لپاره د داخيل 
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پروسيجراو عمليايت کارونو تنظيم او ګڼ 

نور مسوولیتونه.

ورځنۍ چارې:

- د افغانستان کرکټ بورډ د نورو څانګو 

د ورځنیو مرصوفيتونو په څېر دغه څانګه 

هم د ادارې د څانګو تفتيش او څارنه کار 

کوي.

- د کرکټ بورډ ادارې د ټولو مايل او 

تدارکايت  پروسو سامل او دقيق راپور 

ترتيبول او له مرشتابه رسه رشیکول. 

- د پېر پر مهال د توکو پر قیمت او کمیت 

بشپړه څارنه کول.

- د کرکټ بورډ ادارې کارکوونکو ته د 

اصولو او پاليسو په رڼا کې اسانتياوې 

رامنځته کول.

د اصالحاتو او روڼتیا رامنځته کول:

د کرکټ بورډ د تفتيش او تعمیل څانګه 

کې د اوسنۍ رهربۍ په راتګ د تېر په 

پرتله پوره بدلون رامنځته شوی، د تېر 

په پرتله په ډېرو برخو کې بشپړه روڼتیا 

رامنځته شوې او کار اهل کار ته سپارل 

شوی دی.

د دغې څانګې شعار: 

د افغانستان کرکټ بورډ د تفتيش څانګې 

شعار، په اداره کې د بشپړې روڼتیا او 

شفافیت رامنځته کول، افغان کرکټ 

بورډ اداره کې د فساد له منځه وړل، 

په مشخص او ټاکيل وخت  خپلو ټولو 

مسوليتونو ته الرسسی کول او د درغلیو، 

اداري فساد او بډو یا رشوت پر وړاندې 

جدي مبارزه کول دي.

موخې او اهدف:

- د کرکټ بورډ  په اداره کې د یو بشپړ او روڼ سیستم رامنځته کولو او د برشي 

رسچينو اړوند د ټولو کارمندانو د اسنادو ارزونه او معلومول.

- په اداره کې ټول سيستمونه الکټرونيکي یا برېښنايي کول.

- د ICT )Integrated Communication Technology( سيستم جوړول او 

تطبيقول.

- د کيفيت او موثريت لوړول.

- اداره کې ال ډېره او غوره همغږي رامنځته کول. 

- دیو منظم پروسيجرجوړول او ټولو اړوند اسانتیاو رامنځته کول.

- د PMIS )Procurement Management Information System( یا تدارکاتو 

د مدیریت معلومايت سیستم رامنځته کول.

پيغام:

د کرکټ بورډ ادارې ته وده او پرمختګ ورکول او دې رشيک ارمان ته له نورو 

څانګو رسه یو ځای په رشيکه او ګډه کار کول، ترڅو په ټول چارو کې بشپړه 

روڼتیا موجوده او حاکمه واويس.
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د کرکټ نړۍ سترې کارنامې او ریکارډونه 

د ویسټ انډيز لوبډلې تکړه لوبغاړی 

کریس ګېل د نړيوال او هم تجاريت/

سرت  او  وتلی  یو  کرکټ  سوداګریز 

نوم دی چې د خپلو مټو په زور يې 

لوبډلې ته لسګونه سیالۍ ګټلې دي، 

د ۱۹۹۹م نه تر ۲۰۱۹م کال پورې 

د ویسټ انډيز لوبډلې لپاره ولوبېده.

کړې  یې  سیالۍ  نړيوالې   ۴۶۲

د افغان کرکټ مجلې درنو لوستونکو 

دا ځل مو درته د نړيوال کرکټ د پياوړو 

توپوهونکو په اړه په زړه پورې او جالب 

یو  من  هیله  او  کړي  راټول  معلومات 

چې په لوستلو رسه به یې ستاسو په 

معلوماتو کې ډېر اضافه والی رايش نو 

هيله ده چې ترپايه يې دررسه ولولئ. 

د  ترڅنګ  ولولو  او  جذبو  د  کرکټ 

د  کرکټ  ده.  هم  لوبه  فکر  او  ذهن 

استقامت  او  زغم  حوصلې،  سرتې 

د  کې  لوبه  کرکټ  د  دی.  نوم 

ډګر  او  اچوونکو  توپ  توپوهونکو، 

يادګارونه  او  نومونه  بېالبېل  ساتونکو 

شپږيزې  يې۵۳۴  توګه  ټوليزه  په 

او۲۳۱۲ څلوريزې ترالسه کړې دي 

چې تر ټولو ښه لوبه یې په ۲۰۱۰م 

کال کې د سویيل افريقا لوبډلې پر 

وړاندې په ۵۷ توپونو ۱۱۷ منډې دي.

 پر همدې بنسټ ده چې د نړیوال 

کرکټ د ډېرو شپږيزه وهوونکو په نوملړ 

په لومړي مقام کې ځای لري. کې 

موجود دي چې د یادې لوبې ډېری 

دي. توپوهونکو  د  بیا  وال  مینه 

 دغه لوبه کې د توپ اچوونکو ترڅنګ 

تاریخي  زیاتې  نهایت  هم  توپوهونکو 

نوملړ کې  ياد  په  کارنامې کړې دي. 

څخه  ډارلېنګ  جوي  اسټراليوي  د 

نیولې د ویراټ کوهلې په څېر سرتو 

شته  اتالن  داسې  پورې  توپوهونکو 

ډار  په  تل  ترې  اچوونکي  توپ  چې 

اوسني  په  نړۍ  د  وي.  کې  وېره  او 

لوبغاړي  داسې  کې  کرکټ  چټک 

له  ته  ډګر  لوبې  د  چې  شته  هم 

بل  او  یوه  میدان  د  سم  رسه  ننوتلو 

پیلوي.   باران  شپږيزو  د  ته  ي  لور 

لومړنی  تاریخ  د  ډارلېنګ  جوی 

دی.  لوبغاړی  وهونکی  شپږیزه 

کرکټ  د  ډارلېنګ  جوی  اسټرالياوي 

له هغو الراونډر لوبغاړو یو بلل کېږي 

چې ډېرې تاریخي کارنامې يې کړې 

دي. جوی ډارلېنګ په ۱۸۹۸م کال 

کې د ټېسټ کرکټ له پيل ۲۱ کاله 

دا  او  ووهله  شپږيزه  لومړنۍ  وروسته 

کړه. نوم  پخپل  یې  کارنامه  تاريخي 

نړیوال  د  دررسه  کې  لیکنه  نننۍ  په 

شپږيزه  ډېرو  او  غوره  لس  د  کرکټ 

وهونکو لوبغاړو په اړه معلومات رشیکوو.

جوی ډارلېنګ

کریس ګېل
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شمېر۴۷۶ ته رسېږي.

که څه هم شاهد افريدي 

ډېرې شپږیزې وهلې، خو د 

ملربن لوبغايل هغه شپږیزه یې 

د هر چا په زړه ده چې بدل 

کې یې ۱۲ منډې پرې ورکړل 

شوې وې. هغه لوبغايل چت 

درلود او پرېکړه داسې شوې وه 

چې که چېرې هر توپوهونکی 

خپل توپ دغه چت ته 

ورسوي، ۱۲ منډې به ورکول 

شاهد افریدي د کرکټ نړۍ 

هغه لوبغاړی دی چې تر 

کریس ګېل وروسته یې ډیرې 

شپږيزې وهيل دي. افريدي 

د۱۹۹۶م نه تر ۲۰۱۸م کال 

پورې د پاکستان لوبډلې 

لپاره ولوبېده. شاهد افريدي 

ټولې ۴۷۶ شپږیزې او۱۰۵۳ 

څلوريزې جوړې کړې دي. د 

کرکټ ټولو بڼو کې د شاهد 

افریدي د شپږیزو ټولټال 

روهيت رشما د هند کرکټ ميل 

لوبډلې پياوړی لوبغاړی دی. د 

۲۰۰۷م کال څخه تر اوسه هندي 

لوبډلې ته لوبيږي چې تر اوسه 

یې ۳۶۴ نړيوالې سيالۍ تررسه 

کړې چې ۴۲۳ شپږيزې او ۱۲۷۸ 

څلوريزې يې په خپل نوم کړې او 

کېږي چې شاهد افریدي دغه 

کار کړی و.

همدارنګه د یادونې وړ ده 

چې د اوږدې شپږیزې جوړولو 

ریکارډ هم افریدي رسه دی. 

هغه توپ ۱۵۸ مرته لرې 

شړلی و. نوموړی له همدې 

امله چې ډېرې شپږیزې یې 

وهلې، د نړیوال کرکټ د ډېرو 

شپږيزه وهوونکو په قطارکې په 

دوهم مقام کې ځای لري.

په ټوليزه توګه یې ۱۴۰۲۹ منډې 

جوړې پرې ترالسه کړې دي.

د سرتو شپږيزه وهونکوو په نوملړ 

کې په دريم مقام کې ځای لري.

روهیت شرما شاهد افریدي
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د نیوزلنډ لوبډلې مککلم د یو غوره 

توپوهونکي رسبېره غوره ویکټ 

ساتونکی هم دی. د شل اوريزه 

سياليو ماهر او پیاوړی لوبغاړی 

دی. له ۲۰۰۲م کال څخه یې 

تر۲۰۱۶م کال پورې د خپل هېواد 

لپاره کرکټ وکړ. ۳۹۸ شپږيزې او 

اېم اېس ډوهني د کرکټ نړۍ د 

غوره توپوهونکو ترڅنګ یو تکړه او 

پیاوړی لوبډملرش هم دی، چې پخپله 

لوبډملرشۍ کې یې د هندوستان 

لوبډلې ته سلګونه برياوې ګټلې دي. 

د ۲۰۰۴م کال څخه تر ۲۰۱۹م 

کال پورې هندۍ لوبډلې ته ولوبېده. 

نوموړي ۵۳۸ نړیوالې سيالۍ کړې، 

۱۵۵۲ څلوريزې  لري، تر ټولو ښه 

پاڼۍ يې په کال ۲۰۱۰م کې د 

اسټراليا پر وړاندې تررسه کړې چې 

په ۵۶ توپونو یې د ۱۱۶ منډې 

جوړې کړې وې. د نړیوال کرکټ د 

ډېرو شپږيزه وهوونکو په قطارکې په 

څلورم مقام کې ځای لري.

۳۵۹ شپږيزي او ۱۴۸۶ څلوریزې 

لري. تر ټولو ښه او بهرتيه لوبه يې 

په ۲۰۰۵م کال کې د رسیالنکا پر 

وړاندې په ۱۴۵ توپونو د ۱۸۳ منډو 

ترالسه کول و.

مهندرا سینګ ډوهنيبرېنډن مککلم
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د رسیالنکا جېسوريا هم د نړیوال 

کرکټ یو مشهوره لوبغاړی دی چې 

په شتون کې يې رسیالنکا شل اوريز 

نړیوال جام، د یو ورځنیو، شل اوريز 

او ټېسټ لوبو لسګونه لوبلړۍ ګټلې 

دي. جېسوريا د خپل وخت یو ماډرن 

او د یو ورځينيو لوبو غوره لوبغاړی 

و. د ۱۹۸۹م کال څخه تر۲۰۱۱م 

کال پورې د رسیالنکا لوبډلې په ګټه 

ډيويلرز له ۲۰۰۴م کال تر ۲۰۱۹م 

کال پورې د سویيل افريقا لوبډلې په 

ګټه لوبه وکړه. ۴۲۰ نړيوالې سيالۍ 

یې کړې د ۳۲۸ شپږيزو ترڅنګ 

یې ۲۰۰۴ څلوريزې جوړې کړې، 

د ۴۷ سليزو رسبېره یې ۱۰۹ نيمه 

سليزه هم وهلې. د وخت ډېر نامتو 

ولوبېده. یاد لوبغاړي د خپل هېواد 

په ګټه ۵۸۶ نړيوالې لوبې کړې چې 

۳۵۲ شپږیزې او۲۴۸۶ څلوريزې 

يې پکې وهلې دي. تر ټولو ښه پاڼۍ 

يې په ۱۹۹۶م کال کې د پاکستان 

پر وړاندې په ۶۵ توپونو ۱۳۴ منډې 

کول و. د نړیوال کرکټ د ډېرو شپږيزه 

وهوونکو په نوملړ کې په ۶ مقام کې 

ځای لري.

او شهرت لرونکی لوبغاړی پاتې شوی 

دی.

د ډېرو شپږيزه وهوونکو په قطارکې 

۷م مقام لري.

اي بي ډیویلیرزشانت جیسوریا
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د انګلستان مورګن د ۲۰۰۶م 

کال څخه تر ۲۰۲۰م کال پورې د 

اېرلېنډ او انګلستان لپاره ولوبېده. 

د خپل هېواد لپاره یې نهايت زياتې 

ښې لوبې کړې دي. ۳۴۱ نړیوالې 

سيالۍ یې تررسه کړې، ۳۲۲ 

د نیوزیلنډ تکړه لوبغاړی ګپټل هم 

د نړیوال کرکټ یوه مشهوره او وتلې 

څېره ده چې په شتون کې يې 

نېوزلنډ لوبډلې ته شل اوريز نړیوال 

جام، پنځوس اوريز نړيوال جام او د 

یو ورځنیو، شل اوريزو او ټېسټ لوبو 

لسګونه لوبلړۍ ګټلې دي. ګپټل 

د خپل وخت یو ماډرن او د سرتو 

شپږيزې او ۸۵۱ څلوريزې یې وهلې 

دي.

د ډېرو شپږیزه وهونکو په قطارکې په 

۸م مقام کې ځای لري.

شاټونو ماهر لوبغاړی و. له ۲۰۰۹م 

کال څخه تر۲۰۲۰م کال پورې 

د نیوزیلنډ په ګټه ولوبېده، ۳۱۸ 

شيږيزې او ۱۲۴۵ څلوریزې يې 

وهلې دي.

د ډېرو شپږيره وهوونکو په قطار کې 

په نهم مقام کې ځای لري.

ام جي ګپټلمورګن
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د نيوزلنډ کرکټ ميل لوبډلې بل 

پياوړې الرونډر روس ټېلرهم د نړیوال 

کرکټ یو مشهوره لوبغاړی دی چې په 

شتون کې يې نيوزلنډ نړیوال جامونه 

او د یو ورځنیو، شل اوريزه او ټيسټ 

لوبو لسګونه لوبلړۍ ګټلې دي. له 

۲۰۰۶ کال راهیسې یې لوبه کړې 

چې تر اوسه پورې یې د ۲۶۹ شپږيزو 

ترڅنګ، ۱۷۱۱ څلوریزې هم وهلې 

دي.

پر همدې بنسټ ده چې نوموړی د 

ډېرو شپږيره وهوونکو په قطارکې په 

لسم مقام کې ځای لري.

روس ټېلر
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The game survived a lack of in-
vestment early in the 19th Cen-
tury due to the Napoleonic Wars 
and recovery began in 1815. 
Sussex was the first of the En-
glish county clubs to be formed 
in 1839 and the rest followed 
suit by the end of 19th century. 
In 1846 a travelling ìAll-En-
gland Elevenî was founded as 
a commercial venture which 
did much to spread the game 
to areas which had never seen 
top-class cricket beforehand.
The development of the railway 
network also helped the spread 
of cricket as teams from a long 
distance apart could play one 
other without a time-consuming 
journey. Not only that, but the 
spectators could travel longer 

team in Australia played two 
matches against full Austra-
lian XIs that are now regarded 
as the first Test matches. The 
following year, the Australians 
toured England for the first time 
and the success of this tour 
ensured a popular demand for 
similar ventures in future. At 
The Oval in 1882, the Aus-
tralian victory in a tense finish 
gave rise to The Ashes. South 
Africa subsequently became the 
third Test nation in 1889.
In 1890 the official County 
Championship was constituted 
in England. The Currie Cup 
started in South Africa in 1889-
90 and the Sheffield Shield in 
Australia three years later. The 
period from 1890 to the out-

distances to matches, increasing 
the size of crowds. British army 
units around the world encour-
aged the locals to play which 
increased the number of teams 
across the old British Empire.

Womenís cricket played a 
significant role in the develop-
ment of the sport in the 19th 
century and the first womenís 
county match was played in 
1811. Womenís matches were 
often played out in front of large 
crowds, particularly across the 
South of England and in Aus-
tralia the first Womenís sides 
began playing the sport in the 
1890ís.
In 1864 overarm bowling was 
legalised, 1864 also marked a 
notable first with the publication 

break of the First World 
War has become known 
as the ìGolden Age of 
cricketî as it featured 
numerous great names 
such as Grace, Wilfred 
Rhodes, C. B. Fry, 
Ranjitsinhji and Victor 
Trumper.

To be continued...

of the first Wisden Cricketers' 
Almanack which continues to 
this day. That same year, W. 
G. Grace began his long and 
influential career, contribut-
ing much to increase cricket's 
popularity.
The first ever international 
cricket game was played be-
tween the USA and Canada in 
1844 at the St George's Cricket 
Club in New York and in 1859 
a team of leading English pro-
fessionals visited North America 
on the first-ever overseas tour. 
In 1862 the first English team 
toured Australia and six years 
later a team of Australian Ab-
origines toured England in what 
was the first Australian cricket 
team to travel overseas.
In 1877, an England touring 

19th Century Cricket
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There is a consensus of ex-
pert opinion that cricket may 
have been invented during 
Saxon or Norman times by 
children living in the Weald, 
an area of dense woodlands 
and clearings in south-east 
England. The first reference 
to cricket being played as 
an adult sport was in 1611, 
and in the same year, a 
dictionary defined cricket as 
a boys' game. There is also 
the thought that cricket may 
have derived from bowls, by 
the intervention of a batsman 
trying to stop the ball from 
reaching its target by hitting 
it away.
Village cricket had devel-

current day.
Rolling the ball along the 
ground was superseded 
sometime after 1760 when 
bowlers began to pitch the 
ball and in response to that 
innovation the straight bat 
replaced the old ìhock-
ey-stickî style of bat. The 
Hambledon Club in Hamp-
shire was the focal point of 
the game for about thirty 
years until the formation of 
MCC and the opening of 
Lord's Cricket Ground in 
1787.
Cricket was introduced to 
North America via the En-
glish colonies as early as the 
17th century, and in the 18th 

oped by the middle of the 
17th century and the first 
English ìcounty teamsî were 
formed in the second half of 
the century, as ìlocal ex-
pertsî from village cricket 
were employed as the ear-
liest professionals. The first 
known game in which the 
teams use county names is 
in 1709. 
In the first half of the 18th 
Century cricket established 
itself as a leading sport in 
London and the south-east-
ern counties of England. Its 
spread was limited by the 
constraints of travel, but it 
was slowly gaining popularity 
in other parts of England and 

century it arrived in other 
parts of the globe. It was 
introduced to the West Indies 
by colonists and to India 
by British East India Com-
pany mariners. It arrived in 

Womenís Cricket dates back 
to the 1745, when the first 
known match was played in 
Surrey.
In 1744, the first Laws of 
Cricket were written and 
subsequently amended in 
1774, when innovations such 
as lbw, a 3rd stump, - the 
middle stump and a maxi-
mum bat width were added. 
The codes were drawn up by 
the ìStar and Garter Clubî 
whose members ultimately 
founded the famous Maryle-
bone Cricket Club at Lord's 
in 1787. MCC immediately 
became the custodian of the 
Laws and has made revi-
sions ever since then to the 

Australia almost as soon as 
colonisation began in 1788 
and the sport reached New 
Zealand and South Africa in 
the early years of the 19th 
century.

Early Cricket (Pre 1799)
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The Americas region has 17 members with growth and promotion plans for the region tak-
ing shape. Bermuda and Canada both have been strong consistent members in the region 
throughout the years, with Brazil growing cricket quickly through many social integration pro-
grammes.

There are 21 members within the Africa region with participation numbers growing in the conti-
nent, Namibia has continued to perform well particularly at Under 19 level, and there has been 
significant growth with a good level of dedicated support for a number of ICC members.

Argentina

Botswana

Panama

Seychelles

Uganda

Cayman Islands

Malawi

Belize

Gambia

Suriname

Saint Helena

Zimbabwe

West Indies

Eswatini Tanzania

Chile

Mali

Brazil

Kenya

Falkland Islands

Namibia

Bahamas

Cameroon

Peru

Sierra Leone

Zambia

USA

Bermuda

Ghana

Turks and Caicos Islands

South Africa

Costa Rica

Mozambique

Canada

Lesotho

Mexico

Nigeria Rwanda

Americas 

Africa

Europe as a region has the most number of members of the ICC, with 34 in total. There are 
varying degrees of growth across the membership in Europe outside of the Full Member En-
gland. From Ireland, Scotland and Netherlands striving for the top tier of Associate members 
across the globe, to the newest members Hungary and Serbia beginning to develop a fan base 
in non-traditional markets.

There are 21 members of the ICC in the Asia region with Afghanistan taking the biggest strides 
over recent years out of all the Associate members, including strong performances at the glob-
al level from Oman. There have also been global development initiatives with Australiaís Meg 
Lanning visiting China to promote womenís cricket.

The East Asia Pacific territory is the smallest region with 11 members, but has shown a great 
deal of growth as a result of the ICC working closely with a number of the member federations 
including success on the field for Papua New Guinea and strong partnerships forged for Japan 
with the Australian government.

Austria

Afghanistan

Australia

Gibraltar

Nepal

Denmark

India

Papua New Guinea

Israel

Sri Lanka

Norway

Slovenia

Bulgaria

Bangladesh

Fiji

Guernsey

Pakistan

Estonia

Kuwait

Philippines

Jersey

UAE

Romania

Sweden

Cyprus

China

Japan

Ireland

Saudi Arabia

France

Maldives

South Korea

Malta

Scotland

Belgium

Bahrain

Cook Islands

Greece

Oman

England

Iran

Italy

Thailand

Portugal

Spain

Croatia

Bhutan

Indonesia

Hungary

Qatar

Finland

Malaysia

Samoa

Luxembourg

Russia

Turkey

Czech Republic

Hong Kong, China

New Zealand

Isle of Man

Singapore

Germany

Myanmar

Vanuatu

Netherlands

Serbia

Europe

Asia

East Asia Pacific
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The ICC is the global gov-
erning body for cricket. Rep-
resenting 105 members, the 
ICC governs and adminis-
trates the game and works 
with our members to grow the 
sport. The ICC is also re-
sponsible for the staging of all 
ICC Events.
The ICC presides over the 

ICC Code of Conduct, play-
ing conditions, the Decision 
Review System and other ICC 
regulations. The ICC also ap-
points all match officials that 
officiate at all sanctioned in-
ternational matches. Through 
the Anti-Corruption Unit it 
coordinates action against 
corruption and match fixing.

Introduction

The ICC Vision

The ICC Values

The ICC has a long 
term ambition for cricket 
to become the worldís 
favourite sport and our 
four year strategy that will 
take us through to 2019 
is the first step on that 
journey. During this peri-
od we will lead the con-
tinued drive towards more 
competitive, entertaining 
and meaningful cricket for 
players and fans. We will 
grow the sport by creat-
ing more opportunities for 
more people and nations 

to enjoy it and increase 
the competitiveness of 
international cricket at 
all levels. We will pro-
mote cricket by delivering 
exciting and engaging 
global events, attracting 
new and diverse fans 
and building long-term 
successful commercial 
partnerships. And finally, 
we will continue to make 
considerable efforts to 
protect the integrity of the 
sport.

The ICC's actions and people are guided by the follow-
ing values:

ï Fairness and Integrity
ï Excellence
ï Accountability
ï Teamwork
ï Respect for diversity
ï Commitment to the global game and its great spirit
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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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