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رسمقاله

ولسمرش غني :کابل کې به د کرکټ لپاره معیاري لوبغالی جوړ يش
کابل بازانو د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو اتلويل خپله کړه
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دویمه لوبه :سپین غر زمریان د امو نهنګان پر وړاندې
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اوومه لوبه :مس عینک ا تالن د سپین غر زمریانو پر وړاندې
امته لوبه :بست ساتونکی د سپین غر زمریانو پر وړاندې
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۱۱مه لوبه :مس عینک اتالن د بست ساتونکو پر وړاندې
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۱۳مه لوبه :امو نهنګان د مس عینک اتالن پر وړاندې
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۱۴مه لوبه :کابل بازان د سپین غر پر وړاندې
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۱۵مه لوبه :امو نهنګان د بست ساتونکو پر وړاندې
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۱۷مه لوبه :د ایلیمینېټر پړاو
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۱۶مه لوبه :د لومړي کوالیفایر پړاو

۱۸مه لوبه :دویم کوالیفایر لوبه
۱۹مه لوبه :د اتصاالت فورجي شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو پایلوبه
مرشانو جرگه از رییس عمومی کرکت بورد تقدیر به عمل آورد
پردرخشش ترین بازیکنان فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه

سرمقاله

۴۲
۴۶
۴۸
۵۴
۵۶

د اتصاالت فورجي شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ د تېر په
څېر په ډېره ښه توګه او ولولو سره ترسره شوې چې په پایله کې
یې د ایوبي کابل بازان لوبډلې د یاد پړاو اتلولي په خپل نوم کړه.
په یاد پړاو سیالیو کې له بست لوبډلې پرته نورې ټولې
لوبډلې د بېالبېلو ملي سوداګرو له لوري وپېرل شوې
او د لوبډلو د ملکیت امتیازونه یې ترالسه کړل.
د امو نهنګان لوبډله د نوید احمدزي ،د مس عینک اتالن لوبډله
د حضرت لمېټېډ ،د سپین غر زمریانو لوبډله د اکټو سکرو
ټولنې ،د کابل بازان لوبډله د ایوبي کمپلکس او د بند امیر
ښاماران لوبډله د ډیلي فرېش له لوري خپلې شوې او د اووم پړاو
سیالیو د سرلیک امتیاز بیا د اتصاالت فورجي ترالسه کړ.
په یاد پړاو سیالیو کې هم ډېر نوي استعدادونه رابرسېره شول چې
ننګیالی خروټی یې یوه ښه بېلګه ده او هېوادوالو خپل اتالن د
کرکټ په لوبغالي کې له نږدې او د ټلویزیون پر پردې ولیدل.
افغانستان کرکټ بورډ همېشه هڅه کړې ،ترڅو د کرکټ لوبې له
الرې هېوادوال خوښ وساتي او د بېالبېلو لوبلړیو او ټورنمنټونو له الرې
هېواد ته ویاړونه او د افغان کرکټ ډګر ته استعدادونه رامنځته کړي.
درنښت
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د اتصاالت فورجي شپږیزې کرکټ
لیګ اووم پړاو سیالیو د پرانېستې
مراسم د سپټمرب میاشتې په پنځمه
نېټه تررسه شول چې پکې د هېواد
ولسمرش جاللتآمب محمد ارشف
غني هم ګډون درلود او په دغو
مراسمو کې یې د کرکټ په تړاو پر
بېالبېلو موضوعاتو خربې وکړې،
چې له ډلې یې په کابل کې د یوه
معیاري لوبغايل رغول هم شامل و.
په یادو مراسمو کې د ولسمرش
رسبېره دجاللتامب ولسمرش لومړي
مرستیال ښاغيل امرالله صالح،

د افغانستان کرکټ بورډ عمومي
رییس ښاغلی فرهان یوسفزي ،د
دغې ادارې مسوولینو او کارکوونکو،
د ادارې د بورډ غړو ،ميل لوبغاړو ،د
ميل ټلویزیون رییس او کارکوونکو
او د کرکټ مینه والو شتون درلود.
د افغانستان کرکټ بورډ عمومي
رییس ښاغيل فرهان یوسفزي په
دې مراسمو کې ټولو ګډونوالو
ته د ښه راغالست ترڅنګ وویل:
((شپږيزه کرکټ ليګ د پياوړو او
پټو استعدادونو ليګ دی چې د
راشدخان ،قيس احمد ،نوراحمد،

مجيب الرحمن په څېر او ورته نور
پياوړي ستوري مو ترې تر السه کړي
دي او هیله لرو چې په راتلونکي
پړاو کې هم د یادو اتالنو په څېر
نور ډېر پټ استعدادونه پیدا کړو)).
ښاغيل یوسفزي زیاته کړه(( :له کله
راهيسې چې د کرکټ بورډ د عمومي
رييس په توګه په دنده ګومارل شوی
يم ،لومړيتوب مې د افغان لوبغاړو
ترمنځ بشپړ يووالی او د يوه واحد
غږ رامنځته کول وو چې په دغه
چاره کې ډېر بريالی وم .همدارنګه
د کرکټ بورډ له اعلی رسپرست او

ولسمـــشر غنــــــي
کابل کې به د کرکټ لپاره معیاري لوبغالی جوړ شي
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جاللتامب ولسمرش مننه کوم چې
همېشه يې زموږ غږ اورېدلی او
ستونزې يې راته حل کړې دي)).
دغه راز ښاغيل یوسفزي د ادارې
السته راوړنو ته هم اشاره وکړه او
په وینا یې ،اوسمهال اداره بشپړ
روڼ مسري ته داخله شوې ،غوره
حکومتويل پکې ساه اخيستې
او د ال ډېر پرمختګ او پياوړتيا
پر لوري روانه ده چې له مايل
اړخه نیولې ،د استعدادونو تر
موندنې ،د پالیسیو تر تدوین

 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ

4

او نورو ډېرو السته راوړنو پورې.
همدارنګه په دغه ناسته کې د هېواد
ولسمرش جاللتامب محمد ارشف
غني هم وویل(( :تاسو هغه رښتيني
اتالن ياست چې د نړۍ پر ګوټ
ګوټ مو د جمهوريت برياغ ورپاوه
او نړيوالو ته مو د رښتيني او ښکيل
افغانستان څېره ورپېژنديل ده)).
جاللتآمب ولسمرش همدارنګه
په دغو مراسمو کې د کرکټ د
نوي لوبغايل د جوړېدو په اړه هم
وویل(( :زه به د ښاري پراختیا د

عايل شورا په ناسته کې د کرکټ
د نوي معياري لوبغايل لپاره په
کابل کې د ځمکې د ځانګړې کولو
چاره هم تاييد کړم او ډاډمن يم
چې يو معياري او د ټولو اسانتياوو
درلودونکی لوبغالی به ولرو،
ځکه لوبغاړي پر موږ حق لري((.
ولسمرش همدارنګه زیاته کړه،
تاسو د نوي او پرمختليل
افغانستان رښتينې څېره ياست،
ځکه افغانستان مو د نړۍ د
لس غوره هېوادونو په قطار کې
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ځالنده ساتلی او تاسو ستورو
همېشه په خپلې پياوړتيا او
زړورتيا رسه موږ ته ویاړونه راوړي.
په دغو مراسمو کې د جاللتامب
ولسمرش لومړي مرستیال ښاغيل
امرالله صالح هم خربې وکړې
او ویې ویل ،کرکټ هغه لوبه
ده چې د افغانانو د وياړونو
المل شوې او موږ ټولو ته يې
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همېشه خوښۍ راکړې دي.
ښاغيل صالح زیاته کړه ،زه د کرکټ
په ژبه هغومره نه پوهېږم ،بلکې د
خپلو ټولو هېوادوالو په ژبه ډېر ښه
پوهېږم ،چې تاسو يې د خوښۍ
المل شوي ياست نو تاسو زموږ
رښتيني اتالن او وياړونه ياست.
له دغې مراسمو وروسته پر سبا
یې (د سپټمرب شپږمه) د اتصاالت

فورجي شپږیزې کرکټ لیګ اووم
پړاو سیالۍ هم پیل شوې چې
لومړنۍ لوبه یې د حرضت ملېټېډ
مس عینک اتالنو او ډېيل فرېش
بند امیر ښامارانو ترمنځ تررسه شوه.
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د اتصاالت فورجي شپږیزې کرکټ
لیګ اووم پړاو سیالۍ چې د روان
۲۰۲۰ز کال د سپټمرب میاشتې
په ۶مه نېټه پیل شوې ،د همدې

میاشتې تر ۱۶مې نېټې پورې یې
دوام وموند چې په پایله کې یې د
شپږو لوبډلو له منځه د ایويب کابل
بازان لوبډلې د تېر کال اتلې مس

عینک لوبډلې ته په ماتې ورکولو
رسه د اووم پړاو اتلويل خپله کړه.

کـــــــابل بـــــــــازانو
د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو اتلولي خپله کړه
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د دغو سیالیو لومړنۍ لوبه د سپټمرب
میاشتې په شپږمه نېټه د ډېيل
فرېش بند امیر ښامارانو او حرضت
ملېټېډ مس عینک اتالنو ترمنځ
تررسه شوه چې په پایله کې یې مس
عینک اتالنو سیال لوری د یوې

منډې په توپیر له ماتې رسه مخ کړ.
په دغه لوبه کې مس عینک اتالنو
په  ۲۰اورونو کې د اوو ویکټو په
غورځېدو  ۱۷۹منډې وکړې او
بند امیر ښاماران لوبډلې ته یې د
 ۱۸۰منډو هدف وټاکه ،خو بند

امیر ښاماران لوبډلې د سیال لوري
هدف پوره نه کړای شو او د یوې
منډې په توپیر یې له حرضت ملېټېډ
مس عینک اتالنو ماتې وخوړه.

لـــــومړنۍ لــــــــوبه
مس عینک اتالن د بند امیر ښامارانو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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ورپسې د شپږیزې کرکټ لیګ
اووم پړاو سیالیو دویمه لوبه چې د
همدې میاشتې په اوومه نېټه تررسه
شوه؛ د اکټو سپین غر زمریانو او د
نوید احمدزي امو نهنګان لوبډلې
ترمنځ وشوه .د یادې لوبې په پایله
کې د کریم صادق د غوره توپ

اچونې په پایله کې چې د سیال
لوري پنځه ویکټې یې ترالسه
کړې وې ،سپین غر لوبډلې د
دغو سیالیو لومړنۍ بریا خپله کړه.
سپین غر لوبډلې په دغه لوبه کې
سیال لوري ته د شپږو ویکټو له
السه ورکولو وروسته له امو نهنګان

لوبډلې  ۱۵۰منډې ترالسه کړې،
خو نهنګان لوبډلې یاد هدف
پوره نه کړای شو او دغه لوبه یې
د سپین غر زمریانو ته وبایلله.

دویمـــــــه لــــــــوبه
سپین غر زمریان د امو نهنګان پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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دغه لوبه چې د سپټمرب میاشتې په
اوومه نېټه تررسه شوه ،په ترڅ کې
یې د ډېوه ګروپ بست ساتونکو
لوبډلې د ایويب کابل بازان
لوبډلې ته د  ۵۷منډو په توپیر
ماتې ورکړه .په دغه لوبه کې بست
ساتونکو لومړی توپوهنه تررسه

کړه چې په پایله کې یې له سیال
لوري د دریو ویکټو په غورځېدو
د  ۱۷۲منډې ترالسه کړې.
ورپسې ایويب کابل بازانو لوبډلې
د توپوهنې پاڼۍ پیل کړه چې په
 ۱۹،۱اورونو کې یې د ټولو ویکټو
په غورځېدو رسه  ۱۱۵منډې

وکړې او لوبه یې د  ۵۷منډو په
توپیر له بست لوبډلې وبایلله چې
د بست لوبډلې لپاره د ګلبدین
او سید شېرزاد غوره توپ اچونه
چې هر یوه یې درې ویکټې
اخیستې وې؛ د بریا المل شوه.

دریمــــــــه لــــــــوبه
کابل بازان د بست ساتونکو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو
سیالیو څلورمه لوبه چې د سپټمرب
میاشتې په امته نېټه تررسه شوه،
د مس عینک اتالن د کابل بازان
لوبډلې پر وړاندې ډګر ته ښکته
شول چې په پایله کې یې ایويب
کابل بازانو سیال لوری د څلورو
ویکټو په توپیر له ماتې رسه کړ.
دغه لوبه چې پچه یې د کابل بازان
لوبډلې ګټلې وه او مس عینک اتالنو
ته یې د توپوهنې بلنه ورکړې وه ،په

پایله کې یې مس عینک اتالنو د
شپږو ویکټو د غورځېدو رسه سیال
لوري ته د  ۱۶۴منډو هدف وټاکه.
کابل بازان لوبډلې د یاد هدف د
پوره کولو په موخه ډېره په زړه پورې
توپوهنه تررسه کړه چې له منځه
یې د نورعيل ځدراڼ  ۶۱منډې
د یادونې وړ دي چې په پایله کې
کابل بازانو لوبډلې د مس عینک
هدف د لوبې په  ۱۹اور کې د
شپږو ویکټو له غورځېدو وروسته

پوره کړ او بریا یې خپله کړه.
په دغه سیايل کې د لوبې د غوره
لوبغاړي او ډېرو شپږیزو وهونکي
لوبغاړي جایزه نورعيل ځدراڼ ته
د  ۶۱منډو په بدل کې ورکړل
شوه او د مس عینک اتالنو
شاهدالله کامل بیا د سټایلش
جایزه ترالسه کړه.
لوبغاړي

څلورمــــــــه لــــــــوبه
مس عینک اتالن د کابل بازان پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو
سیالیو په پنځمه لوبه کې چې
د سپټمرب میاشتې په ۸مه نېټه
تررسه شوه ،پکې د بند امیر
ښاماران لوبډلې خپل سیال لوری
د نهو ویکټو په توپیر له ماتې رسه
مخ کړ .په دغه سیالۍ کې د
لوبډملرش اصغر افغان او عثامن
غني د غوره توپوهنې او رشف
الدین ارشف غوره توپ اچونه د
بند امیر لوبډله د بریا المل شوه.

بست لوبډلې لومړی د توپوهنې
په تررسه کولو رسه د نهو ویکټو
په غورځېدو  ۱۳۳منډې وکړې
او بند امیر ښامارانو ته یې د
 ۱۳۴منډو هدف وټاکه .بند امیر
ښامارانو دغه هدف د یوې ویکټې
په غورځېدو رسه په  ۱۵اورونو کې
بشپړ کړ .د بند امیر ښامارانو لپاره
رشف الدین ارشف څلور او وقار
سالمخېل درې ویکټې واخیستې
چې د دوی غوره توپ اچونه د بند

امیر د بریا المل شوه .همدارنګه
عثامن غني او اصغر افغان د خپلې
لوبډلې لپاره په ترتیب رسه ۶۲
ناسوځېدلې او  ۵۵منډې وکړې.
پر همدې بنسټ د یادې لوبې
د غوره لوبغاړي جایزه د غوره
توپ اچونې له امله رشف الدین
ارشف ،د سټایلېش لوبغاړي
جایزه عثامن غني او د ډېرو
شپږیزو وهونکي لوبغاړي جایزه
اصغر افغان ته ورکړل شوه.

پنځمـــــــــه لــــــــوبه
بند امیر ښاماران د بست ساتونکو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د دغو سیالیو شپږمه لوبه د امو
نهنګان او بند امیر ښاماران لوبډلو
ترمنځ د سپټمرب میاشتې په نهمه
نېټه د سهار  ۹:۳۰بجې پیل شوه
چې په پایله کې یې بند امیر
ښامارانو د امو نهنګان لوبډلې ته د
اوو ویکټو په توپیر ماتې ورکړه .امو
نهنګان لوبډلې د توپوهنې په پیلولو
رسه د پنځو ویکټو په غورځېدو

سیال لوري ته د  ۱۴۳منډې هدف
وټاکه چې له ډلې یې دروېش
رسويل ډېرې  ۵۲منډې کړې وې.
ورپسې د ډېلې فرېش بند امیر
ښامارانو د توپوهنې پاڼۍ پیل
کړه چې د توپوهونکو له منځه یې
عثامن غني  ۵۷ډېرې ،حرضت
الله ځاځي  ،۳۸نارص جامل ۲۰
ناسوځېدلې او اکرام عيل خېل ۱۸

ناسوځېدلې منډې ترالسه او خپله
لوبډله یې د بریا تر کچې ورسوله.
له همدې امله د لوبې د غوره لوبغاړي
جایزه عثامن غني ،د سټایلېش
لوبغاړي جایزه عبدالواسع او د ډېرو
شپږیزو وهونکي لوبغاړي جایزه
دروېش رسويل ته ورکړل شوه.

شــــــــپږمه لــــــــوبه
امو نهنګان د بند امیر ښامارانو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د یادو سرتو سیالیو اوومه لوبه
د سپټمرب میاشتې په نهمه نېټه
د مس عینک اتالنو او سپین غر
زمریانو ترمنځ تررسه شوه چې
په پایله کې یې د مس عینک
اتالن لوبډلې سیال لوری د
 ۵۸منډو په توپیر مات کړ.
په دغه سیالۍ کې لومړی د مس
عینک اتالن لوبډلې توپوهنه تررسه

کړه چې د څلورو ویکټو په غورځېدو
رسه یې په  ۲۰اورونو کې ۲۲۱
منډې واخیستې چې له منځه یې
بهارعيل شینواري  ،۶۵حشمت
الله شهیدي  ۵۳او محمد شهزاد
 ۵۲ډېرې منډې تررسه کړې.
ورپسې سپین غر زمریانو د
توپوهنې پاڼۍ پیل کړه چې په
 ۱۸،۳اورونو کې یې د ټولو ویکټو

په غورځېدو رسه  ۱۶۳منډې
واخیستې او سیال لوري ته یې
د  ۵۸منډو په توپیر لوبه وبایلله.
د مس عینک اتالنو بهار عيل
شینواری د لوبې د غوره لوبغاړي
او د ډېرو شپږیزو وهونکي لوبغاړي
او عبدالله مزاري بیا د سټاېلېش
جایزه ترالسه کړه.
لوبغاړي

اوومـــــــــه لــــــــوبه
مس عینک اتالن د سپین غر زمریانو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د شپږیزې په امته لوبه کې چې
د سپټمرب په ۱۰مه پکې بست
ساتونکي د سپین غر زمریانو پر
وړاندې ډګر ته ښکته شول چې
په پایله کې یې سپین غر زمریانو
خپل سیال لوری د پنځو منډو
په توپیر له ماتې رسه مخ کړ .په
دغه لوبه کې چې لومړی سپین
غز رمریانو ته د توپوهنې نوبت

ورکړل شوی و ،په پایله کې یې
سپین غر خپل سیال لوري ته د
 ۱۷۶منډو هدف وټاکه چې له
منځه یې متیم رسخرودي  ۷۹او
مجید عامل  ۵۲ډېرې منډې وکړې.
ورپسې د بست ساتونکو خپله
پاڼۍ پیل کړه ،خو په ټولو ۲۰
اورونو کې یې د اتو ویکټو په
غورځېدو رسه  ۱۷۰منډې وکړې

او د سیال لوري هدف یې ترالسه
نه کړای شو چې په دې رسه یې
سیال لوري ته خپله ماتې ومنله.
پر همدې بنسټ د دغې لوبې
د غوره لوبغاړي او ډېرو شپږیزو
وهونکي لوبغاړي جایزه متیم
رسخرودي او د سټایلېش لوبغاړي
جایزه مجید عامل ته ورکړل شو.

اتمــــــــــــه لــــــــوبه
بست ساتونکي د سپین غر زمریانو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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دغه لوبه چې د سپټمرب میاشتې
په ۱۰مه د کابل په کرکټ لوبغايل
کې تررسه شو ،په پایله کې یې د
کابل بازان لوبډلې سیال لوری
د  ۶۱منډو په توپیر له ماتې
رسه مخ کړ .د یادې لوبې د
توپوهنې پاڼۍ لومړی د کابل
بازان لوبډلې تررسه کړه چې پکې
رحمن الله ګربز ډېر ښه وځلېده

او  ۹۹منډې یې ترالسه کړې.
د ایويب کابل بازانو لپاره همدارنګه
سمیع الله شینواري  ۴۴او عظمت
الله عمرزي  ۴۱منډې وکړې چې
د  ۲۰اورونو په لوبولو او د  ۵ویکټو
په سوځېدو یې سیالې لوبډلې ته د
 ۲۲۴منډو هدف وټاکه چې په یادو
سیالیو کې تر ټولو سرت هدف و.
امو نهنګان لوبډلې له  ۱۶۲منډې

ترالسه کړې ،خو لوبه یې وبایلله
چې د یادې لوبډلې لپاره دروېش
رسويل  ۷۳ډېرې منډې وکړې.
د دغې لوبې د غوره لوبغاړي او
ډېرو شپږیزو وهونکي لوبغاړي
جایزه رحمن الله ګربز او د
سټایلېش لوبغاړي جایزه بیا
دروېش رسويل ته ورکړل شوه.

نهمــــــــــــه لــــــــوبه
بست ساتونکي د سپین غر زمریانو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د اووم پړاو سیالیو په لسمه لوبه کې
( ۱۱سپټمرب) د بند امیر ښاماران
د سپین غر زمریانو پر وړاندې ډګر
ته ښکته شول چې په پایله کې
یې ښامارانو د اوو ویکټو په توپیر
زمریان له ماتې رسه مخ کړل.
دا چې د لوبې پچه سپین غر
زمریانو ګټلې وه ،لومړی یې د

توپوهنې پرېکړه وکړه چې په پایله
کې یې د پنځو ویکټو په غورځېدو
رسه سیالې لوبډلې ته د ۱۴۰
منډو هدف وټاکه .همدارنګه د
بند امیر ښامارانو هم د خپلې
توپوهنې پاڼۍ پیل کړه چې ډېره
چټکه توپوهنه یې تررسه کړه او
 ۱۶،۱اورونو کې یې د دریو ویکټو

په غورځېدو رسه بریا خپله کړه.
د یادې لوبې د غوره لوبغاړي او ډېرو
شپږیزو وهونکي لوبغاړيجایزه اصغر
افغان او د سټایلېش لوبغاړي جایزه
حرضت الله ځاځي ترالسه کړه.

لسمــــــــــــه لــــــــوبه
بند امیر ښاماران د سپین غر زمریانو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو
سیالیو ۱۱مه لوبه د سپټمرب
میاشتې په یوولسمه نېټه تررسه
شوه چې پکې مس عینک اتالن
د بست ساتونکو پر وړاندې ډګر ته
ښکته شول او په پایله کې یې مس
عینک اتالنو له سیالې لوبډلې د
څلورو ویکټو په توپیر ماتې وخوړه.
د لوبې پچه مس عینک اتالنو ګټلې
وه چې لومړی یې د سیالې لوبډلې

پر وړاندې د توپوهنې پرېکړه وکړه
او د دوه ویکټو په سوځېدو یې له
سیال لوري  ۱۸۸منډې ترالسه
کړې چې له منځه یې د محمد
شهزاد  ۱۰۶ناسوځېدلې منډې
د یادونې وړ دي .ورپسې بست
ساتونکو خپله پاڼۍ پیل کړه چې د
لوبې په وروستي توپ چې یو منډې
ته اړتیا وه ،بریا خپله کړه چې له
منځه یې د یادې لوبډلې لوبډملرش

ګلبدین نایب سرت مسوولیت
پر غاړه واخیست او لوبډله یې
د بریا تر څوکې پورې ورسوله.
پر همدې بنسټ د لوبې د غوره
لوبغاړي جایزه او ډېرو شپږیزو
وهونکي لوبغاړي جایزه ګلبدین
نایب او د سټایلش لوبغاړي جایزه
محمد شهزاد ته ورکړل شوه.

یولسمـــــه لــــــــوبه
مس عینک اتالن د بست ساتونکو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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په دغه لړ کې د شپږیزې ۱۲مه
لوبه د کابل بازان او بند امیر
ښاماران ترمنځ د سپټمرب میاشتې
په دولسمه نېټه تررسه شوه چې
پکې کابل بازان لوبډلې سیال
لوري ته د دوو ویکټو په توپیر ماتې
ورکړه .دا چې بند امیر ښاماران
لومړی توپوهنې ته رابلل شوي و،
په پایله کې یې په ټولو  ۲۰اورونو

کې  ۱۴۶منډې ترالسه کړې.
ورپسې د کابل بازان لوبډلې د
توپوهنې پاڼۍ پیل کړه چې د
شلم اور په وروستي توپ یې د
سمیع الله شینواري د څلوریزې
په پایله کې د اتو ویکټو په تاوان
بریا خپله کړه او سیال لوري ته یې
د دوو ویکټو په توپیر ماتې ورکړه.
په دغه لوبه کې سمیع الله شینواری

ډېر ښه وځلېده او د  ۵۸ناسوځېدلې
منډې یې د خپلې لوبډلې په ګټه
تررسه کړه چې پر همدې بنسټ،
د غوره لوبغاړی او ډېرو شپږیزو
وهونکي لوبغاړي جایزه سمیع الله
شینواري او فرهاد مومند سټایلېش
جایزه ترالسه کړه.
لوبغاړي

دولسمــــــه لــــــــوبه
کابل بازان د بند امیر ښاماران پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د سپټمرب میاشتې په ۱۲مه نېټه
ماسپښین مهال د مس عینک
اتالن د امو نهنګان پر وړاندې ډګر
ته ښکته شول چې په پایله کې یې
مس عینک اتالنو د امو نهنګان
لوبډلې ته د  ۱۳۱منډو په توپیر
ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه.
دا چې په یاده لوبه کې د مس
عینک اتالن لومړی توپوهنې ته
رابلل شوي و ،په خپله پاڼۍ کې
یې د  ۵ویکټو په غورځېدو رسه له

سیالې لوبډلې  ۱۹۳منډې ترالسه
کړې او  ۱۹۴منډې هدف یې ورته
وټاکه چې له منځه یې حشمت
الله شهیدي  ۸۲ناسوځېدلې
او ډېرې منډې ترالسه کړې.
ورپسې د امو نهنګان لوبډلې
د توپوهنې پاڼۍ پیل کړه چې
ډېر ژر یې یو په بل پسې خپلې
ویکټې له السه ورکړې او په ۱۲
اورونو کې یې له  ۶۲منډو ترالسه
کولو وروسته سیال لوري ته د

 ۱۳۱منډو په توپیر ماتې ومنله.
په دغه لوبه کې د مس عینک
دولت ځدراڼ ډېره جالبه توپ
اچونه وکړه چې د نهو ویکټو په
ورکړې رسه یې پنځه لوبغاړي له
ډګره بهر کړل .د یادې لوبې د
غوره لوبغاړي جایزه حشمت الله
شهیدي ،د ډېرو شپږیزو وهونکي
لوبغاړي جایزه بهارعيل شینواري
او د سټایلېش لوبغاړي جایزه
بیا دولت ځدراڼ ته ورکړل شوه.

دیارلسمــــه لـــــوبه
امو نهنګان د مس عینک اتالن پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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دغه لوبه چې د سپټمرب میاشتې
په ۱۳مه نېټه تررسه شوه ،په پایله
کې یې کابل بازان لوبډلې د سپین
غر زمریانو لوبډلې ته د شپږو ویکټو
په توپیر ماتې ورکړه .دا چې سپین
غر زمریانو د سیال لوري پر وړاندې
لومړی توپوهنه تررس کړه ،په پایله
کې یې د اتو ویکټو په غورځېدو رسه

 ۱۴۲منډې وکړې او سیال لوري
ته یې د  ۱۴۳منډو هدف وټاکه.
ورپسې کابل بازان لوبډلې د
خپلې توپوهنې پاڼۍ پیل کړه
چې په  ۱۷،۵اورونو کې یې د
څلورو ویکټو د غورځېدو په پایله
کې د مقابل لوري هدف پوره کړ
او د دغې لوبې بریا یې خپله کړه.

له همدې امله د لوبې د غوره
لوبغاړي جایزه د کابل بازانو
عظمت الله عمرزي ،د ډېرو شپږیزو
وهونکي او سټایلېش لوبغاړي جایزه
رحمن الله ګربز ته ورکړل شوه.

څوارلسمـه لــــــــوبه
کابل بازان د سپین غر زمریانو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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دغه لوبه چې د سپټمرب میاشتې
په ۱۳مه نېټه تررسه شوه ،په پایله
کې یې بست لوبډلې سیال لوری
امو لوبډله د  ۱۰ویکټو په توپیر له
ماتې رسه مخ کړه .دا چې بست
ساتونکو د لوبې پچه ګټلې وه نو
امو یې لومړی توپوهنې ته راوباله
چې په پایله کې یې امو د ټولو
 ۲۰اورونو د لوبولو په پایله کې
د پنځو ویکټو په غورځېدو رسه

 ۱۲۲منډې وکړې او سیال لوري
ته یې د  ۱۲۳منډو هدف وټاکه.
ورپسې بست لوبډلې د توپوهنې
پاڼۍ پیل کړه چې د عمران جنت
او کریم جنت په یوه ملګرتیا یې د
سیال لوري هدف پوره کړ چې په
یاد پړاو سیالیو کې دا لومړی ځل
و چې په پیلونکې توپوهنې رسه
د سیال لوري هدف پوره کېږي.
د ډېوه ګروپ بست ساتونکو لپاره

کریم جنت  ۶۴ناسوځېدلې او
عمران جنت  ۵۷ناسوځېدلې
منډې وکړې او خپله لوبډله یې په
 ۱۱،۳اورونو کې تر بریا ورسوله.
پر همدې بنسټ د غوره توپوهنې
له امله کریم جنت د لوبې د
غوره لوبغاړي ،دروېش رسويل د
ډېرو شپږیزو وهونکي لوبغاړي
او عمران جنت د سټایلېش
لوبغاړي جایزې ترالسه کړې.

پنځلسمـه لــــــــوبه
امو نهنګان د بست ساتونکو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د لومړي کوالیفایر پړاو
مس عینک اتالن د کابل بازانو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د شپږیزې کرکټ لیګ اووم پړاو
سیالیو په لومړي کوالیفایر پړاو
کې (د سپټمرب ۱۴مه) د مس
عینک اتالن لوبډله د کابل بازان
لوبډلې رسه ډګر ته ښکته شوه
چې په پایله کې یې د کابل بازان
لوبډلې بریا خپله کړه او په مستقیم
ډول یې پایلوبې ته الره ومونده.
حرضت ملېټېډ مس عینک اتالنو
د شل اورونو په لوبولو رسه د دریو
ویکټو په تاوان  ۲۰۸منډې ترالسه
کړې چې له منځه یې حشمت الله
شهیدي  ۹۷ډېرې ،غمي ځدراڼ ۴۶
او شهزاد محمدي  ۴۰منډې وکړې.
ورپسې د کابل بازان لوبډلې د

توپوهنې پاڼۍ پیل کړه چې د
لوبې په وروستي اور کې یې بریا
خپله کړه چې له ډلې یې د نورعيل
ځدراڼ  ۸۵منډې او د عظمت الله
عمرزي چټکه توپوهنه د یادولو وړ
ده چې  ۶۲ناسوځېدلې منډې
یې ترالسه کړې او خپله لوبډله
یې په  ۱۹،۱اور کې د شپږیزې
په پایله کې بریا ته ورسوله.
د دغې ورځې د لوبې د غوره
لوبغاړي جایزه نورعيل ځدراڼ ،د

ډېرو شپږیزو وهونکي لوبغاړي او د
سټایلېش لوبغاړيجایزه عظمت الله
ته ورکړل شوه او پر همدې بنسټ
د کابل بازان لوبډلې په مستقیم
ډول د شپږیزې کرکټ لیګ اووم
پړاو سیالیو پایلوبې ته الره وموندله.
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د ایلیمینېټر پړاو
بند امیر ښاماران د بست ساتونکو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د شپږیزې سیالیو په ۱۷مه لوبه
یا ایلیمینېټر پړاو کې د بند امیر
ښاماران د بست ساتونکو پر وړاندې
ډګر ته ښکته شول چې په پایله کې
یې بند امیر ښامارانو سیال لوري
ته د  ۷۶منډو په توپیر ماتې ورکړه
او پر همدې بنسټ یې د دویم
کوالیفایر پړاو ته الره ومونده او په
راتلونکي لوبه کې به د مس عینک
اتالن لوبډلې پر وړاندې لوبه وکړي.
دا چې بند امیر ښاماران لوبډلې
د توپوهنې پاڼۍ پیل کړې وه،
دغه لوبه کې یې ډېره په زړه
پورې توپوهنه تررسه کړه چې
یادې لوبډلې د دوه ویکټو په

غورځېدو رسه له سیال لوري
د دغه پړاو له ټولو ډېرې ۲۳۲
منډې ترالسه کړې او سیال لوري
ته یې د  ۲۳۳منډو هدف وټاکه.
د بند امیر ښامارانو لپاره لوبډملرش
اصغر افغان ډېره زړوره او په
زړه پورې توپوهنه وکړه چې له
پیل تر پایه یې  ۹۵ناسوځېدلې
منډې وکړې او د خپلې لوبډلې
لپاره یې سرت هدف وټاکه.
ورپسې بست ساتونکو توپوهنه
پیل کړه ،خو یو په بل پسې یې
ویکټې له السه ورکړې او د بند امیر

ښامارانو هدف یې پوره نه کړای شو.
پر همدې بنسټ د دغې لوبې د
سټایلېش لوبغاړي جایزه میرویس
ارشف او د غوره لوبغاړي او ډېرو
شپږیزو وهونکي لوبغاړي جایزه
د ډېيل فرېش بند امیر ښامارانو
لوبډملرش اصغرافغان ته ورکړل شوه.
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دویم کوالیفایر پړاو
بند امیر ښاماران د مس عینک اتالنو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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دا چې د ایلیمینېټر په لوبه کې
بند امیر ښامارانو لوبډلې بریا خپله
کړې وه او په لومړي کوالیفایر
کې مس عینک اتالنو لوبه بایللې
او کابل بازانو لوبډلې د لوبې په
خپلولو رسه د اووم پړاو سیالیو
پایلوبې ته الره موندلې وه ،په ترڅ
کې یې په دویم کوالیفایر کې
حرضت ملېټېډ مس عینک اتالن
له بند امیر ښاماران رسه مخ شول.
په دغه لوبه کې د حرضت ملېټېډ
مس عینک اتالن لوبډلې د ډېيل
فرېش بند امیر ښامارانو پر وړاندې
ډګر ته ښکته شول چې په ترڅ کې
یې حرضت ملېټېډ مس عینک

اتالنو سیال لوری د پنځو ويکټو
په توپیر مات کړ او د اووم پړاو
سیالیو پایلوبې ته یې الره ومونده.
دا چې د بند امیر ښامارانو
لوبډلې د لوبې پچه وګټله لومړی
یې د سیالې لوبډلې پر وړاندې
د توپوهنې پرېکړه وکړه چې د
ټولو  ۲۰اورونو په لوبولو رسه یې
د اتو ویکټو په تاوان له سیال
لوري  ۱۷۸منډې ترالسه کړې.
ورپسې مس عینک اتالن لوبډلې
د توپوهنې پاڼۍ پیل کړه چې له
منځه یې بهارعيل شینواري ۴۷

ډېرې ،شاهدالله کامل  ،۴۲افرس
ځاځي  ۳۵ناسوځېدلې او حشمت
الله شهیدي  ۲۲منډې وکړې
چې په پایله کې سیال لوري ته د
پنځو ویکټو په توپیر ماتې ورکړه.
پر همدې بنسټ د لوبې د غوره
لوبغاړي او ډېرو شپږیزو وهونکي
لوبغاړي جایزه شاهدالله کامل
او د سټایلېش لوبغاړي جایزه
بهارعيل شینواري ته ورکړل شوه.
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د اتصاالت فورجي شپږیزې کرکټ لیګـــــــــــایلوبـــــــــه

کابل بازان د مس عینک اتالنو پر وړاندې
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د اتصاالت فورجي شپږیزې
کرکټ لیګ اووم پړاو سیالیو په
پایلوبه کې د ایويب کابل بازان او
حرضت ملېټېډ مس عینک اتالن
لوبډلې چې پایلوبې ته یې الره
موندلې وه ،د یو بل پر وړاندې
ډګر ته ښکته شوې چې په پای

کې یې د کابل بازان لوبډلې د
یاد پړاو سیالیو اتلويل خپله کړه.
دا چې د دغې لوبې پچه مس
عینک اتالن لوبډلې ګټلې وه،
لومړی یې کابل بازان لوبډلې
ته د توپوهنې بلنه ورکړه چې
کابل بازان لوبډلې د ټولو ویکټو

په سوځېدو رسه  ۱۳۹منډې
ترالسه کړې او مس عینک اتالنو
ته یې د  ۱۴۰منډو هدف وټاکه.
ورپسې مس عینک اتالنو لوبه
پیل کړه ،خو یادې لوبډلې هم
په د  ۱۳۰منډو ترالسه کولو
وروسته په  ۱۹.۴اورونو کې ټول
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لوبغاړي له السه ورکړل او لوبه یې د  ۹منډو
په توپیر د کابل بازان لوبډلې ته وبایلله.
په دغه لوبه کې د کابل بازان توپ اچوونکي
ډېر ښه وځلېدل او له ډلې یې عظمت الله
عمرزي او ننګیايل خروټي دوه-دوه ویکټې
ترالسه کړې او خپله لوبډله یې تر بریا ورسوله.
د کابل لوبډله چې ډېری پکې ځوان لوبغاړي
راټول شوي وو ،له پیل تر پایه د غوره لوبو کولو
له امله د اتلويل تر څوکې ځان ورساوه او د
اووم پړاو سیالیو اتلويل یې په خپل نوم کړه.

 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د یادې لوبې د ډېرو شپږیزو وهونکي
لوبغاړي جایزه دولت ځدراڼ ،د لوبې د غوره
لوبغاړي جایزه ننګیايل خروټي او د سټایلېش
لوبغاړي جایزه نجات مسعود ته ورکړل شوه.
د یادولو وړ ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ اووم
پړاو سیالۍ د ۲۰۲۰ز کال د سپټمرب میاشتې
په ۶مه نېټه پیل او د یادې میاشتې تر ۱۶مې
نېټې پورې یې دوام وموند چې اتلويل یې د
کابل بازان لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده.
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مشرانو جرگه

رییس عمومی کرکت بورد را تقدیر کرد

فضل هادی مسلمیار رییس مرشانو
جرگه جمهوری اسالمی افغانستان
به منایندگی از این جرگه از فرهان
یوسفزی رییس عمومی اداره کرکت
بورد افغانستان بخاطر دست آوردها،
عملی کردن پالنها و پالیسی های
مثبت در عرصه کرکت ،ایجاد تغیرات
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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مثبت و فعالیت های بهرتش با لوح
تقدیر و مدال تقدیر به عمل آورد.
در آغاز نشست فضل هادی مسلمیار
رئیس مرشانو جرگه کشور ،فرهان
یوسفزی رییس اداره کرکت بورد
افغانستان را به بخاطر مدیریت بهرت،
برگذاری فصل هفتم لیگ کرکت

شپگیزه ،آغاز پروژه های زیربنایی،
افزایش عواید ،به وجود آوردن شفافیت
در امورات این اداره و مبارزه جدی
علیه فساد مورد تقدیر قرار داد.
رییس مرشانو جرگه گفت“ :کسی که
برای هموطنان ما خوشی میآورد ،در
یک اداره ملی تغیرات مثبت میآورد و
برای عملی کردن پروژه های زیربنایی
کار می کند ،باید مورد تقدیر قرار بگیرد و
ما امروز این تقدیر نامه و مدال را بخاطر
کارکردهای مثبت برای تان اهدا می
کنیم و امید می کنیم که در آینده نیز
دست آوردهای خوبرتی داشته باشید”.
آقای مسلمیار افزود“ :شام را به

منایندگی از خانه ملت ضمن تقدیر
نامه ،مدال نیز میدهیم .مرشانو
جرگه کشور تاکنون هفت از این نوع
مدال را اهداء کرده است که مدال
هشتم را به شام اهداء میکند”.
باید گفت که در این نشست ضمن آقای
یوسفزی ،محرتم نظیمجار عبدالرحیمزی
رسپرست اجراییوی ،مدیران منابع
برشی و مطبوعات ادره کرکت بورد
افغانستان نیز اشرتاک داشتند.
همچنان در این نشست رئیس عمومی
کرکت بورد افغانستان در مورد بخش
های مختلف به رهربی و هیئت
مدیره مرشانو جرگه معلومات داد.

فرهان یوسفزی رییس عمومی اداره
کرکت بورد افغانستان برای اینکه مرشانو
جرگه بخاطر فعالیت و دست آوردهایش
وی را مورد تقدیر قرار داد از رییس و
اعضای مرشانوجرگه قدردانی کرد و
اطمینان داد که تالش هایش را در بخش
های مختلف بیشرت خواهد ساخت.
قابل یادآوری است که آقای یوسفزی پیش

از این نیز از سوی برخی اعضای مجلس
منایندگان بخاطر فعالیت ها و دست
آوردهایش مورد تقدیر قرار گرفته است.
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پردرخشش ترین

بازیکنان فصل هفتم لیګ کرکت یزه
لیگ کرکت شپگیزه یکی از لیگ های
مهم داخلی کشور است که از سال
۲۰۱۳م به اینسو هرساله برگزار می
شود و دور هفتم این لیگ روز یکشنبه

(ششم سبتمرب) در بلندترین سطح و
با اشرتاک ملی پوشان کشور برگزار
شد که تا تاریخ ۱۶هم همین ماه
ادامه یافت.

این مسابقات که از سوی کرکت بورد
کشور راه اندازی شده بود در آن ۶
تیم برای کسب عنوان قهرمانی رقابت
کردند که در نتیجه تیم ایوبی کابل

بازان در نهایت به قهرمانی رسیدند.
برخی بازیکنانی در این فصل شپگیزه
بودند که باعث شدند تا یک چهره
تازه به این فصل شپگیزه بدهند و

درخشش آنان باعث جذابیت بازی ها
و جلب متاشاگران به ورزشگاه شد.
وقار سالم خیل ،عثامن غنی ،کریم
جنت و عظمت الله عمرزی از آن شامر

بازیکنانی بودند که با کسب بیشرتین
امتیازات بازی تالش کردند تا تیم های
شان را به قهرمانی این لیگ برسانند
که در ذیل به آنان اشاره میکنیم.

عثمان غني -بازیکن که در هفتمین

وقار سالمخیل-بهترین توپ انداز

ننگیالی خروتی -بازیکن جوان یا

کریم جنت و عظمت اهلل عمرزی-

فصل بیشترین دوش انجام داد:

هفتمین فصل لیگ کرکت شپگیزه:

ایمرجینگ هفتمین فصل شپگیزه:

بهترین بازیکنان هفتمین فصل شپگیزه

از این میان ،عثامن غنی بازیکن تیم بند امیر
خاماران در فصل هفتم لیگ کرکت شپگیزه،
نسبت به بازیکنان دیگر خوب درخشید و
بیشرتین دوش را در این لیگ انجام داد .وی در
هفت بازی با چهار پنجاه دوش (هاف سنچری)
 ۳۵۵دوش به سود تیماش انجام داد که جایزه
بهرتین توپزن تورمننت را نیز به نام خود کرد.

در همین حال وقار سالمخیل توپانداز تیم بند
امیر در این فصل نظر به توپ اندازان دیگر خوب
درخشید و توانست در هفت بازی  ۱۳ویکیت
بدست آورده و جایزه بهرتین توپ انداز تورمننت
را به نام خود رقم بزند.

همچنان لیگ “شپگیزه” فرصتی برای شناسایی
و شگوفایی استعداد های جوان کرکت بود که از
میان ننگیالی خروتی در بازی های فصل هفتم
این لیگ خوب درخشید و توانست جایزه بازیکن
ایمرجینگ (جوان) را بدست بیاوید .او در هفت
بازی  ۱۳ویکیت بدست آورد.

در نهایت کریم جنت و عظمت الله عمرزی
همچنان در این بازی ها ،خوب درخشیدند
که به ترتیب در شش بازی پنج ویکیت و ۲۲۴
دوش و در هفت بازی شش ویکیت و  ۱۸۷دوش
کسب کردند .این دو بازیکن بطور مشرتک جایزه
بهرتین بازیکن این فصل کسب را کردند.

 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ

56

57

افغان کرکټ | AFGHAN CRICKET

A World of Possibilities
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
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