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ســرمقالــــه
شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ به د روان
کال د سپټمبر له شپږمې تر شپاړسمې نېتې
پورې ترسره شي.
دغه لیګ د هېواد په کچه تر ټولو ستر لیګ دی
چې له ښکته کچې کرکټ پکې ډېر پیاوړي
او پټ استعدادونه ترالسه کېږي.
له یاد لیګ څخه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې
یوازېنۍ هیله هم د تکړه لوبغاړو موندنه ده ،ترڅو
په راتلونکي کې په ملي لوبډلو کې ترې ګټه
پورته شي او د هېواد درې رنګه بیرغ د نورو تکړه
لوبغاړو په څېر د نړۍ پر ډګرونو ورپوي.
شپږیزه کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ به دا ځل
د تېر پرتله ال ډېرې ښې توګه ترسره او د ملي
ټلویزیون له الرې په ژوندۍ بڼه خپرې شي.
اداره
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د افغانستان ملي
راډیو ټلویزیون د
شپږیزه کرکټ لیګ
سیالیو د خپرولو
حقوق ترالسه کړل
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د
جوالی په  ۱۸مه نېټه د دواړو ادارو
د چارواکو ترمنځ د يوې ناستي په
ترڅ کې د ميل راډیو ټلویزیون رسه
د شپږیزې کرکټ لیګ د اووم پړاو
سیالیو د خپرولو قرارداد السلیک
کړ چې پر بنسټ به یې ميل راډیو
ټلویزون د ميل سپورټ ټلویزیون
له الرې د روان کال د سپټمرب
له شپږمې تر ۱۶مې نېټې پورې
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د شپږیزه کرکټ لیګ د اووم پړاو
ټولې سیالۍ په ژوندۍ بڼه خپرې
کړي.
په دغو مراسمو کې د افغانستان
کرکټ بورډ اجرایيوي مرش ښاغيل
ستانکزي ترڅنګ د کرکټ بورډ
د بازارموندنې او رسنيو څانګې
مسوولينو هم ګډون درلود چې په
ترڅ کې یې د افغانستان کرکټ
بورډ په استازیتوب اجراییه مرش

ښاغيل لطف الله ستانکزي او د
ميل راډیو ټلویزیون په استازیتوب
ښاغيل همت الله نیازمند یاد
قرارداد السلیک کړ.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې
چارواکو په دغه ناسته کې وویل:
(ډېر د خوشحالی ځای دی چې
نن یو ځل بیا د دوه ميل ادارو
ترمنځ د شپږیزې کرکټ لیګ
سیالیو د خپرولو په موخه قرارداد

السلیک کېږي ،زموږ لومړیتوب
هم هېوادوالو ته په ښه توګه د لوبو
خپرول دي ،ترڅو د شپږیزې له
لوبو ډېر خوند واخيل).
همدارنګه د ميل راډیو ټلویزیون
مسوولینو هم وویل( :د خوښۍ
ځای دی چې له افغانستان کرکټ
بورډ رسه د شپږیزې کرکټ لیګ د
اووم پړاو سیالیو خپرولو په موخه
قرارداد السلیک کوو .ميل راډیو

ټلویزیون ډېره هڅه کوي ،ترڅو
ټولې سیالۍ په ډېره ښه توګه
خپرې کړي او د تېر کال په پرتله
پکې ال ډېر غوره بدلونونه رامنځته
کړي او ټول هغه معیارونه بشپړ کړو
چې هېوادوال یې راڅخه توقع او
هیله لري).
د یادولو ده چې د شپږیزه کرکټ
لیګ اووم پړاو سیالۍ به د روان
زېږدیز کال د سپټمرب په شپږمه

پیل او د همدې میاشتې تر ۱۶مې
نېټې پورې به دوام ومومي.
شپږيزه کرکټ ليګ د کورين
کرکټ تر ټولو سرتې سوداګریزې
سيالۍ دي چې د پټو استعدادونو
د موندلو ،کرکټ بورډ ادارې ته د
عوایدو او مينه والو ته د خوښۍ
او خوشالۍ زمينې برابرولو فرصت
برابروي.
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د ملي لوبډلې
د ټولو لوبغاړو
د کورنا ناروغي
پایله منفي ده

افغانستان کرکټ بورډ شا وخوا یوه-نیمه میاشت
وړاندې د ميل لوبډلې د  ۲۴لوبغاړو لپاره روزنیز
کمپ پیل کړی وو چې له پای ته رسېدو رسه یې
ادارې د غوره احتیاط او پاملرنې په موخه د ټولو
لوبغاړو د کورونا ناروغۍ د تشخیص معاینې وکړې.
دغه راز ادارې د لوبغاړو د ال ډېر خوندیتوب په موخه
د هېواد د روغتیا وزارت په مرسته د کورونا پر وړاندې
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د مبارزې او سپارښتنو عميل کولو په موخه ټولو
لوبغاړو ته یو ورکشاپ هم جوړ کړی و .دا چې له
دې وړاندې د ذکر شوو ټولو لوبغاړو د معاینې کېټونه
اخیستل شوي وو نو په ترڅ کې یې د روغتیا وزارت
له ادارې رسه د لوبغاړو د ټېسټونو پایلې هم رشیکې
کړې چې پکې د ټولو لوبغاړو د کورونا ناروغي منفي
ښودل شوې ده.

افغانستان کرکټ بورډ موده وړاندې وړاندې د کورونا
وایروس خپرېدو د مخنيوي له بېړنۍ ميل کمېټې
څخه د هېواد په کچه د لوبو تررسه کولو اجازه هم
ترالسه کړه چې پر بنسټ به یې اداره په نږدې
راتلونکي کې د شپږیزې کرکټ لیګ ،لومړۍ درجه
والیتي او لېسټ اې سیالۍ تررسه کړي.
په هېواد کې د کورونا وایروس د وروستي وضعیت،

خپرېدو ،وقایې او دې ویروس رسه د مبارزې په برخه
کې افغان کرکټ بورډ د روغتیا نړیوال سازمان او
روغتیا وزارت سپارښتنو ته په به بشپړ ډول ژمن دی
چې د افغانستان کرکټ بورډ په دغه ډګر کې له ټولو
اړوند لوریو ،په ځانګړي ډول د هېواد د روغتیا له
وزارت ځانګړې مننه کوي
5
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ریاض حسن
پس از ۱۵ماه ممنوعیت ورزشی به
میدان برگشت
ممنوعیت سه ساله ریاض حسن،
بازیکن جوان تیم ملی زیر  ۱۹سال
کشور پس از سپری شدن تقریبآ ۱۵
ماه به پایان رسید.
بر اساس تصمیم کمیته انظباط و
دسپلین ،ریاض حسن پس از این
میتواند در سایر بازی های رسمی و
غیررسمی ،با نشان دادن مهارت الزم؛
اشرتاک کند.
ریاض حسن توپزن تیم ملی زیر ۱۹
سال کشور در جریان مسابقات سه
جانبه افغانستان ،هندوستان و افریقای
جنوبی که در هند برگزار شده بود بعد
از تخطی از اصول کمیته انظباط با سه
سال ممنوعیت ورزشی مواجه شد.
در تصمیم دسپلین و انظباط چنین
نگاشته شده(( :ریاض حسن که نسبت
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به تخطی از دسپلین اداره با سه سال
ممنوعیت مواجه شده بود و نامربده
بعد از چند مدت به اداره مراجعه منوده
تقاضای ترحم منود و از کارکرد خود
ابراز پشیامنی کرده ،در نتیجه بر اساس
ماده  ۳۰اصول وظایف کمیته دسپلین،
با تاییدی از رئیس اجراییه و منظوری
رئیس عمومی مدت ممنوعیت وی به
پایان رسید و مدت متباقی وی بخشیده
شد)).
قابل یادآوری است که برعالوه اصول
منابع برشی ،کرکت بورد افغانستان
بخاطر تخطی ها دارای اصول دسپلین
و انضباط هم میباشد که در صورت
اشتباهات عمدی و غیرعمدی باالی
همه بازیکنان قابل تطبیق میباشد.
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شپږیزه کرکټ لیګ
اووم پړاو سیالۍ د سپټمبر

به د کورونا وایرس پر وړاندې د
احتیاطي تدابیرو نیولو په موخه د
افغانستان اسالمي جمهوري دولت
په سپارښتنه د نندارچیانو په نه
شتون کې تررسه يش.
شپږیزه کرکټ لیګ د لومړي ځل
لپاره په  ۲۰۱۳زېږدیز کال کې
پیل شوه چې بیا په  ۲۰۱۸کې د
افغانستان شل اوریز غوره لیګ د

تررساوي او بوخت مهالوېش له امله
تررسه نه شوه .په  ۲۰۱۹کال کې
په ډېره ښه توګه تررسه شوه چې
رسبېره پر دې سږ کال به هم د یاد
لیګ اووم پړاو سیالۍ په ډېر لوړ
کیفیت او ښه توګه تررسه يش چې
د ميل سپورټ ټلویزیون به یې په
ژوندۍ او غوره بڼه خپرې کړي.

په شپږمه پیلیږي

د افغانستان کرکټ بورډ ادارې
پتیلې چې د شپږیزې کرکټ لیګ
اووم پړاو سیالۍ د روان ۲۰۲۰م
کال د سپټمرب میاشتې په شپږمه
پیل کړي چې د همدې میاشتې تر
۱۶مې نېټې پورې به دوام ومومي.
د یاد پړاو سیالیو د ډرافټ یا لوبغاړو
د پېرلو مراسم به د اګست میاشتې
په ۱۹مه نېټه تررسه يش چې
پکې به د لوبډلو امتیاز لرونکي
په بېالبېلو کټګوریو کې لوبغاړي
وپېري.
په یادو کټګوریو کې د ایکن،
ډایمنډ ،پالټينیم ،ګولډ او سیلور
هغه شاملې دي چې پکې به په
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بېالبېلو بیو د لوبډلو امتیاز لرونکي
د ميل لوبډلې ،د  ۱۹کلنې
لوبډلې ،الف او کورين کرکټ
لوبغاړي غوره کړي.
د شپږو لوبډلو ترمنځ یادې ۱۹
سیالۍ به د کابل په کرکټ لوبغايل
کې تررسه يش چې له همدې الرې
به افغانستان کرکټ بورډ اداره یو
ځل بیا ځینې پټ استعدادونه
راپیدا او خلکو ته به یې وروپېژين.
له شک پرته شپږیزه کرکټ لیګ د
کورين کرکټ یو له هغو ټورمننټونو
څخه شمېرل کېږي چې د هېواد
په ګوټ-ګوټ کې بې شمېره مینه
وال او نندارچیان لري چې دا ځل
9
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د افغانستان کرکټ بورډ ،د بورډ
غړو ترمنځ د جوالی میاشتې په
۱۸مه نېټه؛ میاشتنۍ غونډه تررسه
شوه چې پکې د افغانستان کرکټ
بورډ عمومي رییس ښاغيل فرهان
یوسفزي چې د اصولو پر بنسټ
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د یادې ناستې مرشي هم پر غاړه
لري ،په پارملاين چارو کې د دولت
وزیر ښاغيل ضیاءالحق امرخېل،
ښاغيل فریدون الهام او اغلې
ګاللۍ نور ساپۍ شتون درلود.
له اصولو رسه سم د غونډې پیل د

س
ر
ه

افغانستان کرکټ بورډ د عمومي
رییس له لوري وشو چې د بورډ
له غړو رسه یې د تېرې میاشتنۍ
غونډې د مواردو پر تعقیب ،د
نوو پالنونو او پرېکړو په اړه ټول
معلومات رشیک کړل.

ورپسې د افغانستان کرکټ بورډ
اجراییه رییس ښاغيل لطف الله
ستانکزي چې د اصولو له مخې
د بورډ غړو د پرېکړې پر بنسټ
ګډون کوي ،د بورډ محرتمو غړو
ته یو په بل پسې تعقیبي او تررسه
شوي موارد او السته راوړنې وړاندې
کړې چې په پایله کې یې د بورډ
د محرتمو غړو له لوري په ګډه
رسه پر الندې موضوعاتو خربې او
څرګندونې وشوې:

 ۱د تېرې میاشتنې ناستېپه تعقیب رسه د ادارې لپاره د
سټراټېژیک یا اوږدمهاله پالن د
جوړېدو بحث مطرح شو چې دغه
پرېکړه د کرکټ له نړیوالې شورا
رسه هم رشیکه شوې او د یادې
شورا هوکړه هم پکې اخیستل شوې
چې د بورډ د ټولو غړو د پرېکړې پر
بنسټ د دغې چارې لپاره باید یو په
کار پوه کس استخدام يش ،ترڅو

د ادارې لپاره یو اوږدمهاله پالن
او مسیر موجود واويس او ادارې
مرشتابه په ادلون او بدلون رسه
په موخو او تګالره کې کوم بدلون
رانيش او پر بنسټ یې یوازې د
کرکټ پرمختیا ته کار ويش.
 ۲په تدریج رسه د افغانستانکرکټ بورډ ادارې زونونو ته خپلواکه
بڼه ورکول چې اداره به دغه کار ګام
په ګام تررسه کړي ،ترڅو د زونونو
11
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د پرمختګ لپاره هم غوره ګامونه
واخیستل يش.
 ۳همدارنګه د بورډ محرتمو غړو تهد تېرو شپږو میاشتو مايل راپور هم
وړاندې شو چې پر بنسټ یې له
پالن رسه سم د تېرو شپږو میاشتو
په ترڅ کې په اوسط ډول رسه ۷۴
سلنه بودیجه په ښه توګه لګول
شوې ده او دغه راز  ۹۰سلنه عواید
ترالسه شوي دي.

 ۴د افغانستان کرکټ بورډ پربنسټ لیک یا اساسنامه او تشکیل
(جوړښت) هم د بورډ د محرتمو
غړو له لوري د نظرونو تبادله وشوه
چې د ال ډېر ښه وايل لپاره یې
سپارښتنې او نظرونه رشیک شول
چې له نهايي کېدو وروسته به په
راتلونکې میاشتنۍ ناسته کې د
بورډ محرتمو غړو ته د منظورۍ لپاره
وړاندې يش.

 ۵د مالیې محرتم وزارت ته د یوېطرحې وړاندې کول ،ترڅو د کورونا
له امله له ادارې رسه په مايل برخه
کې همکاري ويش چې ټولو غړو
پرې د تایید رایه ورکړه.
 ۶د افغانستان کرکټ بورډ او یوشمېر وزارتونو ترمنځ د همکاریو د
تړون السلیک چې پر بنسټ به یې
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او

وزارتونو ته ګټه رسیږي چې د بورډ
غړو د ګډې پرېکړې پر بنسټ،
دغه پالن به لومړی د جاللتآمب
ولسمرش له لوري تایید او ورپسې
به د جاللتآمب د حکم پر بنسټ له
وزارتونو رسه رشیک يش.
 ۷د بورډ له محرتمو غړو رسهدغه راز د زېربنایي پروژو ،د جون
په میاشت کې د یوه-میاشتني
مترینايت کمپ ،د مايل مالتړ او
شپږیزې کرکټ لیګ په تړاو هم
هر اړخیزه معلومات

ضیاءالحق امرخېل وویل(( :ډېر
د خوښۍ ځای دی چې د غوره
مدیریت ،د ال ډېرې روڼتیا او په
ښه توګه د کارونو تررسه کولو په
برخه کې د افغانستان کرکټ بورډ
مرشتابه تر اوسه غوره ګامونه پورته
کړي او د بورډ د غړي په توګه ترې
ډېر خوشحاله یم ،چې همدارنګه
په نورو هغو ټولو چارو کې چې
هېوادوال پرې خوشحالیږي ،باید
ورته ګامونه پورته يش)).

رشیک شول چې د بورډ محرتمو
غړو یې ډېره ستاینه وکړه او د
هېوادوالو د خوښیو لپاره یې ورته
کارونه ډېر اړین وبلل.
 ۸له ميل راډیو ټلویزیون رسهد لوبو د خپراوي په برخه کې د
اوږدمهاله قرارداد پر السلیکولو هم
خربې وشوې ،چې د بورډ محرتمو
غړو په وینا ،دغه کار به ډېره موثره
او اغېزناکه پایله ولري ،ځکه دواړه
ميل ادارې دي او دواړه لوري ترې
برخمن کېږي.

دغه راز د چارو ادارې پخواين
مرستیال او د بورډ غړي ښاغيل
فریدون الهام او د مرشانو جرګې
استازې او د بورډ غړې اغلې ګاللۍ
نور ساپي هم د ټولو چارو د تعقیب،
د بورډ له غړو رسه د ټولو چارو د
همغږۍ او ناستو تررسه کولو او
السته راوړنو له امله د ادارې هڅې
وستایلې او په چارو کې یې د ال
ډېرو بریالیتوبونو هیله وښوده.

د ناستې په پایله کې په
پارملاين چارو کې د
دولت وزیر او د
بورډ غړي
ښاغيل

د یادونې وړ ده چې د افغانستان
کرکټ بورډ مرشتابه د بورډ له
محرتمو غړو رسه د جاللتآمب
ولسمرش د سپارښتنې پر بنسټ
د چارو د ال ښه توب او چټکتیا په
موخه په میاشت کې یوه ناسته
تررسه کوي چې ټول تعقیبي او نوي
موضوعات پکې رشیک کېږي.
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د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګې
کارکوونکي

د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګې

سره مرکه

د افغانستان کرکټ بورډ د معلومايت
ټکنالوژۍ په څانګه کې څلور
کارکوونکي دندې پرمخ وړي چې د
لسان او ماسټرۍ تر کچې لوړې زده
کړې لري .د دغې څانګې مدیر مسوول
احسان الله فيصل دی چې اوسمهال د
کابل پوهنتون په معلومايت ټکنالوژۍ
برخه کې د خپلې ماسټرۍ لوړې زده
کړې پر مخ وړي.
همدارنګه په یاده څانګه کې درې نور
کارکوونکي هر یو انعام الله ساالر چې د

د معلوماتي ټکنالوژۍ څانګه

د افغان کرکټ مجلې لپاره مو دا ځل
د افغانستان کرکټ بورډ دمعلومايت
ټکنالوژۍ څانګې رسه ځانګړې مرکه
کړې چې د یادې څانګې عمومي
فعالیتونه ،ورځنۍ چارې ،د دوی
موخې ،په دغه څانګه کې اصالحات
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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او نور اړوند موضوعات رشیکوو چې
د یادې څانګې له مرشتابه ښاغيل
احسان الله فيصل رسه مو پرې خربې
اترې کړې دي.

په څو ټکو کې:

د معلومايت ټکنالوژۍ څانګه د تېرو
 ۶کلونو راهيسې د افغانستان کرکټ
بورډ په تشکيل کې وراضافه شوې
ده .دغه څانګه د هېواد په دننه او بهر
کې د لوبغاړو او اداري کارمندانو ته
په اړوند برخه کې اسانتیاوې برابروي.

ماسټرۍ تر کچې لوړې زده کړې لري،
د اپليکيشن خونديتوب افيرس په توګه
په دنده بوخت دی .د يادې څانګې د
ډيتابېس افيرس ښاغلی محمد راشد
زرغام دی چې اوسمهال د ماسټرۍ په
کچه لوړو زده کړو ته دوام ورکوي او د
دغې څانګې بل کارکوونکی محمدالله
یوسفزی چې ترلسانس کچې یې
زده کړې ،د هيلپ ډيسک په توګه په
دنده بوخت دی .د یادې څانګې ټول
کارکوونکي د معلومايت ټکنالوژۍ په اړه
هراړخيزه پوهه ،د کرکټ په ټولو اصولو
پوه او د کايف تجربې خاوندان دي.

د همدې ټکنالوژۍ پر مټ د مرکز او
والیتونو ترمنځ اړیکې ټینګې او د چارو
د ښه تررساوي لپاره مسوولین له نویو
پرمختګونو او تجربو رسه بلد وي .افغان
کرکټ اداره اوسمهال په بشپړه توګه د
ډيجيټل جوړونې پر لوري روانه ده چې
په ټولو اموراتو کې ماډرن او پروفيشنل
سيستم کار اخيستل ،د ادارې د ډيټا
ساتنه او څارنه کوي.
15
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د معلوماتي ټکنالوژۍ
اساسي او مهمې چارې:

 د کرکټ بورډ اړوند ټول مسلکي اواداري کارکوونکو ته انټرنټي خدمتونه
وړاندې کول.
 -د کرکټ بورډ ادارې اړوند ټولو انټرنټي

صفحو ساتنه او څارنه.
 د کرکټ بورډ له ټولې ډېټا او معلوماتوساتنه او څارنه
 د کرکټ بورډ له وېبپاڼې ساتنه د ټولو اړوند شته قوانینو په چوکاټکې د ادارې د کارکونکو د ټولنيزو
رسنيو څارنه

د اصالحاتو او روڼتیا رامنځته
کول:

د کرکټ بورډ د معلومايت ټکنالوژۍ
څانګه کې د تېر په پرتله پوره بدلون
رامنځته شوی دی .د بېالبېلو سیستمونو

په رامنځته کولو رسه د روڼتیا لپاره
ډېر کار شوی دی .سيستم په مکمل
ډول انالین او په هرڅه کې مرشتابه په
جريان کې دی چې اوسمهال د تېر په
پرتله په ډېرو برخو کې روڼتیا رامنځته
شوې ده.

د معلوماتي ټیکنالوژۍ څانګې
شعار:
د افغانستان کرکټ بورډ د معلومايت ټکنالوژۍ څانګې
شعار ،په اداره کې د ال ډېرې روڼتیا او شفافیت رامنځته
ورځنۍ چارې:

 د افغانستان کرکټ بورډ د نورو څانګود ورځنیو بوختیاو په څېر دغه څانګه هم
د ادارې د کيفيت او موثريت د لوړولو
لپاره کار کوي.
 د اداري سيستم په مکمله مانا | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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ډيجيټل کول.
 د کورين کرکټ سرتو سياليو او شپږیزهکرکټ ليګ د لوبغاړو د ډرافټ لپاره
انالين سيستم جوړول.
 تر ډېره په ژونديو (اليف) سیاليواو خپرونو کې د لوبډلې او ادارې
کارکوونکو رسه يو ځای کار کول.

کول ،افغان کرکټ بورډ ادارې ته د انټرنيټي صفحاتو
اسانتیاوې رامنځته کول ،د یادو صفحو ساتنه او څارنه،
په مشخص او ټاکيل وخت خپلو ټولو مسووليتونو ته
الرسسی او د درغلیو ،اداري فساد او بډو یا رشوت پر
وړاندې جدي مبارزه کول دي.
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کارابیین غـــوره لیګ
سږ کـــــــــــــال د شپږو
افغان لوبغـــــــــــــاړو
کــــــــــــــــــــــــــــوربه دی
افغان ميل لوبډلې په ډېره
کمه موده کې ډېر څه وکړل
او د نړۍ په ډګرونو کې یې د
افغانستان بیرغ ورپاوه او ان
تر دې چې د ډېرې پیاوړتیا په
پایله کې یې د نړیوالو پام ځان
ته راواړه او اوسمهال په بېالبېلو
شخيص لیګونو کې لوبې کوي.
دوی اوسمهال د نړۍ په غوره
لیګونو کې لکه د هند  ،IPLد
اسټراليا  ،BBLد بنګالدېش
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 ،BPLد ويسټ انډيز ،CPL
د جنويب افریقا  MSLاو د
انګلستان Vitality Blast
سياليو کې لوبیږي چې پکې له
نړیوالو لوبغاړو ډېر ښه ځلېديل
او خپلې وړتیاوې ښیي.
سږ کال (۲۰۲۰م) د ویسټ
انډیز په کارابیین غوره لیګ
کې شپږ افغان لوبغاړي غوره
شوي چې له ډلې یې پکې
محمد نبي ،راشدخان ،مجیب

الرحمن ،نجیب ځدراڼ،
نوین الحق او ظاهرخان
شامل دي.
همدارنګه یاد غوره لیګ
کې د  ۱۹کلنو لوبډلې غوره
ورو توپ اچونکی نوراحمد
لکڼوال ،د ميل لوبډلې
چټک توپوهونکی رحمن
الله ګربز او د ميل لوبډلې
بل تکړه او ورو توپ اچونکی
قیس احمد هم د یاد لیګ
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په بېالبېلو لوبډلو کې غوره شوي
وو چې په ویزو کې یې د ستونزو
راوالړېدود له امله په یاد لیګ
کې ګډون ونه شو کړلی.
په ټوله کې د افغانستان
لپاره دا یو غوره زېری دی چې
لوبغاړي یې په بېالبېلو تجاريت
او سوداګریزو لوبو کې لوبيږي
او د افغانستان نوم ځلوي چې
دا له ویاړونو ډک کار دی چې
د افغانستان په نوم د اتالنو له
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لوري تررسه کېږي.
باید وویل يش چې افغانستان
د کرکټ په ډګر کې د ډېرو پټو
استعدادونو هېواد دی چې په
ملیونونو ځوانان او تنکي ځوانان
پکې د کرکټ لوبه کوي او
ملیونونه نور نندارچیان لري .په
دغه برخه کې باید د شپږیزې
کرکټ لیګ هم له پامه ونه
غورځول يش ،ځکه یادو ډېری
لوبغاړو له شپږیزې کرکټ لیګ

نړیوالو ته ځان ښودلی او
بیا په شخيص سوداګریزو
لیګونو کې غوره شوي او ډېر
ښه ځلېديل دي.
د یادولو ده چې د شپږیزې
کرکټ لیګ اووم پړاو سیالۍ
د روان کال د سپټمرب په
شپږمه پیل او د همدې
میاشتې تر ۱۶مې نېټې
پورې به دوام ومومي.
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ملي لوبغاړو ته په
رسنیوکېدګډون
کولــــــو پرزېنټېشن
وړاندې شو
 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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د کرکټ ميل لوبغاړو ته د جوالی په
۲مه نېټه د افغانستان کرکټ بورډ
د رسنیو څانګې له لوري په چمتو
شوي ورکشاپ کې له مطبوعاتو او
رسنیو رسه د خربو او څرګندونو د
څرنګوايل په اړه هر اړخیز معلومات
ورکړل شول.
په دغه ورکشاپ کې ميل اتالنو
ته په بهرنیو او ميل رسنیو کې
د ګډون ،له رسنیو رسه د خربو
اترو او ټولنیزو رسنیو د کارونې د
څرنګوايل ،محدودیتونو او اهمیت
په تړاو هر اړخیز معلومات ورکړل
شول.
ميل لوبغاړو هم دغه ورکشاپ ډېر
مهم او اړین وباله او په وینا یې ،له
یاد ورکشاپ یې ډېر څه زده کړل
چې له دې وروسته به ټول هغه
موارد په پام کې نیيس او مراعتوي
چې په یاد پرزېنټېشن کې یې زده
کړي دي.
د یادونې وړ ده چې دغه ورکشاپ
د کورونا ضد سپارښتنو او واټن
مراعتولو په موخه په دوه پړاونو کې
تررسه شو.
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شپږیزه کرکټ لیګ

Kunar Cricket Academy

Helmand Cricket Ground

Kandahar Cricket Ground

Paktia Cricket Academy

Kandahar Cricket Ground

Paktika Cricket Ground
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Laghman Cricket Ground
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whole number. It can be com-

dismissed.
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The ICC also expanded its development programme, aiming to produce more national
teams capable of competing
at the various formats. In
2004, the ICC Intercontinental Cup brought first-class
cricket to 12 nations, mostly
for the first time, whilst the
World Cricket League structure brought competitive
limited overs-cricket to many
new countries and there was
memorable successes for
some associate nations on
the global stage with Kenya,

cricket including Power-plays

There have also been many

In 2008, a new referral sys-
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recent technological evolu-
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between Australia and New

used to calculate targets and

Zealand using a specially

results in the event of unfa-

developed pink ball

vourable weather in limited-overs matches.

Ireland, Afghanistan and the
Netherlands all producing famous victories at ICC Global
Events.
Afghanistan and Ireland were
rewarded for their consistent
performances both off and
on the field resulting in the
significant development and
growth of cricket in their
respective countries with
Full-Member status in June
2017, taking the number to
12.
There have been innovations
on the pitch too, with the
introduction in Limited Overs
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Women's Cricket has developed significantly

Associate nation success in 21st Century
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20th Century Cricket

South Africa return to international cricket

African players and allowed
them to show off their skills in
an international arena against
other world-class players. This
only lasted two years, but the
longer term results of World
Series Cricket have included
the introduction of significantly
higher player salaries and innovations such as coloured kit and
night games. It wasn’t long before many of these innovations
crossed over to international
cricket.
Such was the success of the
inaugural World Cup, it was
decided that it would become
AFGHAN CRICKET | افغان کرکټ
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a regular part of the calendar
with further Cricket World Cups
were held in England in 1979
and 1983 before the tournament moved to India and Pakistan in 1987, which was the last
event to be played using a red
ball with white clothing. 1992
dawned a new era of World
Cup Cricket with floodlights,
coloured clothing and a white
ball being utilised.
In 1992, the use of a third
umpire to adjudicate run-out
appeals with television replays
was introduced for the first
time in the Test series between
South Africa and India. The

third umpire's duties have subsequently expanded to include
decisions on other aspects of
play such as stumpings, catches
and boundaries.
The international game continued to grow with several
ICC Associate and Affiliate
Members becoming involved in
expanding domestic competitions and then on the international scene. And in the closing
years of the 20th century, three
of those countries also became
Test nations: Sri Lanka (1982),
Zimbabwe (1992) and Bangladesh (2000).

India and Pakistan competing in the first ICC WT20 2007
The 21st century has seen
some of the most rapid changes in the history of the game,
with arguably none bigger than
the creation of a new format of
the sport, the shortest version
that is the three-hour spectacle
of Twenty20 cricket.
The advent of Twenty20
cricket, played first in county
cricket in England in 2003, has
led to great innovation in the
game. To counter free-scoring batsmen with big hitters
and strokes played through all
360 degrees, bowlers began
to perfect a great variety of
different deliveries and there
has been a sharp increase in

the quality of fielding. In 2004,
the first Women’s Twenty20
International was played and
the following year saw the first
Men’s Twenty20 International
with the format being adopted
as the third official format of
the sport.
In September 2007, India's victory over Pakistan in the final of
the first ever ICC World Twenty20, played in Johannesburg,
drew a worldwide TV audience
of more than 400 million. This
was the catalyst for the creation of the Indian Premier
League the following year.
With further Twenty20 leagues

launched around the world,
modern cricketers in the 21st
century are faced with playing
cricket year-round.
The new century also saw the
ICC introducing a “Test Championship Table” in 2001. The
following year, a “One-day
International Championship
Table” was introduced. These
have evolved into what are
now the official MRF Tyres ICC
Team Rankings across all three
formats of the game with the
leaders of the Test rankings
holding the ICC Test Championship Mace.
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20th Century Cricket

The Indian cricket team in the 1930s
Continued from the previous section

When the Imperial Cricket
Conference (as the ICC was
originally called) was founded in 1909, only England,
Australia and South Africa
were members. However,
the West Indies (1928), New
Zealand (1930) and India
(1932) became Test nations
before the Second World
War and Pakistan (1952)
soon afterwards. Cricket
soared in popularity in these
countries with the advent
of Test Cricket and domestic
competitions gradually became more formalized with
the West Indies formulating
AFGHAN CRICKET | افغان کرکټ

an island-based First-Class
competition, New Zealand
continuing their Plunkett
Shield that has origins back
to 1906, India introducing
the Ranji trophy in 1934 and
Pakistan founding the Quaide-Azam trophy in 1953.
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Women’s cricket also took its
first significant international steps at the start of the
20th century and the first
ever Test Match was played
between England and Australia in 1934. The founding
of the International Women’s
Cricket Council in 1958 (since

merged with ICC in 2005),
further developed the Women’s game and it was in 1973
that the first Cricket World
Cup of any kind took place.
The Women’s World Cup was
hosted by England who went
on to claim the inaugural cup
with captain Rachel Heyhoe-Flint leading the way.
After a postwar boom, slow
play and lower numbers of
runs characterized the 1950s,
and this defensive nature of
county cricket led to progressively decreased attendance.
In response, in 1963 English

First Women's International
county teams began playing a version of cricket with
games of only one innings
each and a maximum number of overs per innings.
Limited-overs cricket grew
in popularity and, in 1969 a
national league was created
which consequently caused
a reduction in the number
of matches in the County
Championship.
In 1970 South Africa were
suspended indefinitely from
international cricket competition due to apartheid and so
- starved of top-level competition, the South African Cricket

Board began funding so-called
“rebel tours” for international players to form teams and
tour South Africa. The rebel
tours continued into the 1980s
but when it became clear that
apartheid was ending South
Africa was welcomed back into
international sport in 1991.
South Africa played in the 1992
World Cup and then soon after
played their ‘return’ Test Match
against the West Indies in Barbados in April.
The first limited-over international match took place at
Melbourne Cricket Ground in
1971 as a time-filler after a Test

match had been abandoned
because of heavy rain on the
opening days. The International
Cricket Conference (as it was
then) reacted to this development by organising the first
Men’s Cricket World Cup in
England in 1975, with all the
Test-playing nations of the time
taking part and West Indies triumphing at Lord’s in the final.
In 1977 Kerry Packer signed
several of the best players in
the world to a privately run
cricket league outside the
structure of international cricket. World Series Cricket hired
some of the banned South
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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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