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د کورونا وبا له امله د نړۍ هر څه له ستونزو او ننګونو سره مخ شول چې د کرکټ او ورزش
ډګر هم ترې په امان کې پاتې نه شو.
افغان کرکت بورډ سږ کال په پام کې درلود ترڅو له بېالبېلو کرکټ بورډونو سره د خبرو اترو له الرې
لوبلړۍ چمتو کړي ،خو له بده مرغه کورونا وایرس دغې چارې ته اجازه ورنکړه او ټول پالنونه یې وځپل.
اداره به له دې ننګونو او ستونزو سره سره بیا هم په دې هڅه کې وي ترڅو د حاالتو په
نورمال کېدو سره سترې سیالۍ ترسره کړي ،که چېرې په دغه چاره کې بریالۍ نه وه نو
کورنۍ کرکټ ته به ډېره پاملرنه وکړي او د شپږیزې ،افغانستان شل اوریز غوره لیګ،
لېسټ او نورې ورته سیالۍ ترسره کړي چې د ملي کرکټ لپاره یو ښه چمتووالی دی.
درنښت
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له افسر ځاځي
سره ځانګړې مرکه

افرس ځاځی هم د ميل لوبډلې تکړه ویکټ
ساتونکی توپوهونکی دی چې ډېری
وخت یې د مهمو لوبو پر مهال خپله وړتیا
ښودلې ده او د افغانستان بیراغ یې رپولی
دی .نن مو وررسه د افغان کرکټ مجلې
لپاره ځانګړې مرکه کړې چې ستاسو مخ
ته یې ږدو .هیله ده چې په لوستلو رسه مو
په معلوماتو کې ال ډېر زیاتوالی رايش.
پوښتنه :ځاځی صیب کرکټ مو کله
پیل کړ؟
ځواب :کرکټ مې له ډېر کوچنیوايل
راهیسې د کډوالۍ پر مهال په کلیو او
بانډو کې پیل کړی او چې کله هېواد ته
راغلم نو دلته مې دې لوبې ته ډېر وخت
ورکړ او په حضوري چمن کې به مې لوبه
کوله.
پوښتنه :کرکټ ته چا ډېر هڅولی یې؟

ځواب :کرکټ ته خپل تره ډېر هڅولی یم،
خو د کور نورو غړو نه پرېښودم ځکه هغوی
ماته ویل چې د زده کړو ترڅنګ د کورنۍ
لپاره کار او غریبي وکړم ،ترڅو یوه اندازه
عواید هم ولرم.
پوښتنه :د لومړي ځل لپاره دې د
افغانستان په استازیتوب کله او په
کومه لوبډله کې سفر وکړ؟
ځواب :د لومړي ځل لپاره مې په ۲۰۰۹
کال کې د افغانستان په  ۱۷کلنو لوبډلې
کې ټایلنډ ته سفر کړی و چې هلته بیا
په سیالیو کې د ځلېدلو له امله د سیالیو
غوره لوبغاړی وټاکل شوم.
پوښتنه :کله دې چې د لومړي ځل
لپاره د افغانستان استازیتوب کاوه ،څه
احساس دې درلود؟

ځواب :که ریښتیا درته ووایم هغه د
خوشحالۍ احساسات نه شم بیانولی،
ځکه زما د ژوند یو ارمان و.
پوښتنه :تر ميل لوبډلې دې څنګه الر
پیدا کړه؟
ځواب :زما یوازېنی هدف همدا و چې تر
ميل لوبډلې ورسېږم ،ځکه ما بې هدفه
کرکټ نه کاوه او ما له انټرکلب لوبو پیل
وکړ چې بیا مې د کرکټ په بېالبېلو
ازموینو کې هم ګډون وکړ.
پوښتنه :کوم هدف دې چې د کرکټ په
برخه کې درلود ،تر اوسه ورته رسېدلی
یې او که نه؟
ځواب :نه تر اوسه ورته نه یم رسېدلی،
ځکه زه د خپل هېواد او ځان لپاره
ډېر سرت هدفونه لرم او ډاډمن یم چې
انشاءالله یوه ورځ به ورته رسېږم.
پوښتنه :د سفر پر مهال له کومو
لوبغاړو رسه خوښ یې؟
ځواب :موږ ټول لوبغاړي داسې یو لکه
وروڼه ،له یو بل رسه خوشحاله یو خو ډیری
وخت زه یمین احمدزي ،جاوید احمدي،
رشف الدین او فرید ملک رسه ډېر کېنم.
پوښتنه :په عادي حالت کې د ورځې
څومره مترینات کوې؟
ځواب :زه ډېر مترین کوم ،د ورځې شا
وخوا پنځه ساعته مترین کوم.

پوښتنه :تر ټولو ښه لوبه دې د کوم
هېواد پر وړاندې کړې؟
ځواب :زما تر ټولو ښه لوبه د هالنډ
پروړاندې وه ،ځکه چې په هغې لوبه کې
ما د افغانستان لپاره بریا ترالسه کړه.
پوښتنه :تاسو ویکټ ساتونکي یاست،
کوم ډول توپ اچونکي دې له ستونزو
رسه مخ کوي؟
ځواب :په هره برخه کې مترین ګټور
متامیږي ،خو زه په همدې برخه کې ډېر
مترین کوم ځکه چې زموږ په لوبډله کې
راشد خان او مجیب ته چمتوالی ډېر پکار
وي.
پوښتنه :څنګه دې له ویکټ ساتنې رسه
مینه پیدا شوه؟
ځواب :یوه ورځ موږ په ښوونځي کې کرکټ
کولو زموږ وېکټ ساتونکی ژوبل شو بیا
ماته لوبډملرش وویل چې ورشه وېکټ
ساتنه وکړه هلته مې ښه وېکټ ساتنه وکړه

او ملګرو هم تشویق کړم ،له هغې ځایه
مې وررسه مینه پیدا شوه.
پوښتنه :له کله راهیسې چې د خلګو
ترمنځ پېژندل شوی یې ،په ژوند کې مو
څومره تغیرات رامنځته شوي دي؟
ځواب :له شک پرته په ژوند کې مې ډېر
ښه او مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي.
پوښتنه :څو وروڼه او خویندې لرې؟
ځواب :الحمدالله دوه وروڼه او دوه
خویندې لرم.
پوښتنه :له ملګرو رسه د کومې الرې
ډېر په اړیکه کې یاست؟
ځواب :واټس اپ ډېر کاروم.
پوښتنه :څنګه ژوند دې خوښ دی؟
ځواب :زما ډېر ساده ژوند خوښ دی
او چې خلکو ته مینه ورکړم په دې ډېر
خوشحالیږم.

پوښتنه :د قرنطین پرمهال دې څه
کول؟
ځواب :مترین مې کولو او ماشومانو رسه
مې لوبې کولې او هغوی ته به مې زده
کړې هم ورکولې.
پوښتنه :په خپله کومه کړنه ډېر
خوشحالېږې؟
ځواب :له بېوزلو رسه په مرسته ډېر
خوشحالېږم.
پوښتنه :افرس ځاځی له څه يش ډېره
کرکه کوي؟
ځواب :له جګړې ډېره کرکه لرم.
پوښتنه :د لوبغايل کوم لوري ته لوبه
خوند درکوي؟
ځواب :هر لوري ته لوبه خوند راکوي ،خو
کوور او ایکسټرا کوور ته لوبه کول راته ډېر
خوند راکوي.
پوښتنه :کله دې هم دا فکر کړی و چې
د افغانستان ميل ستوری به شې؟
ځواب :هو ځکه ما په همدې نیت لوبه
کوله.
پوښتنه :مینه والو او هېوادوالو ته څه
پیغام لرې؟
ځواب :ځوانان دې خپلو زده کړو ته جدي
پاملرنه وکړي او موږ دې په خپلو دعاګانو
کې نه هېروي.

توپ کریکت و ساخت آن
توپ کریکت نیز مانند وسایل
دیگر این بازی اهمیت خاص
دارد که برای پیشربد این بازی
به کار میرود ،این توپ در میان
چوب کارک و پالستیک استفاده
میشود که چوب و حصه سخت
آن در چرم با کیفیت پوش و
حفظ میشود که بعدا ً چرم آن به
وسیله تار ویژه و مقاوم دوخته
میشود.
چرم این توپ به وسیله
ماشینهای خاص قطع شده،
بعدا ً این ماشینهای خاص از این
چرم دو بخش دایروی میسازد
و در این دو چرم دایروی بخش
داخلی توپ که از مواد سخت
تشکیل شده ،می اندازد و هر
دو دایره چرم را به واسطه تار و
ماشین ويژه می دوزد که باالخره
از آن یک توپ معیاری کرکت
بدست می آید.
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زمانیکه یک توپ ساخته میشود،
در آن رسیش با کیفیت و ويژه
نیز استفاده میشود ،در میان
چرمها نخست از این رسیش
استفاده میکند و بعدا ً در آن

توپ کوچکی پنهان میکند ،تا
این توپ در هنگام توپ اندازی
و توپزنی لرزه و اهتزاز ننامید ،که
در نتیجه توپ کوچک نخست به
وسیله رسیش مستحکم و بعدا ً

دوخته میشود.
توپ کریکت سه رنگ دارد که هر
سه آن بخاطر اهداف مشخص
استفاده میشود که در ذیل به آن
اشاره میکنیم:
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توپ کریکت و ساخت آن
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توپ رسخ

میباشد که از طرف شب برای مسابقات

این رنگ/نوع توپ در رقابتهای تیست

از چراغ ها در میدان استفاده میشود که

تیست از چهار الی پنج روز ادامه پیدا

دیده میشود و کدام مشکل ایجاد منی

استفاده میشود .این که مسابقات
میکند ،برای آن لباس سفید پوشیده

میشود ،اگر احیاناً در این نوع بازی ها
از توپ سفید استفاده شود ،پس توپ

بطور دقیق دیده منی شود و در اینجا

است که نبود تفکیک رنگها مشکل ساز
میشود و برای توپزن مشکالت فراوان

ایجاد میکنند.

توپ سفید

از توپ سفید معموال در مسابقات یک
روزه و بیست آوره استفاده میشود ،این

رنگ بخاطری در مسابقات متذکره
استفاده میشود که از طرف روز-شب

میباشند ،نصف این نوع مسابقات از
طرف روز و بعضی اوقات از طرف شب

در نتیجه توپ سفید در میدان به اسانی
کند.

توپ گالبی

توپ گالبی ،رنگ سوم و مختلف بین

رنگ سفید و رسخ است که نسبت به توپ
رسخ در روشنایی چراغ ها خوب دیده
میشود ،و این توپ برای آن مسابقات

تیست استفاده میشود که از طرف شب و

روز برگزار میشود.

توپ های معیاری و ساختار آن:

برای ساخنت یک توپ معیاری یک چرم
به چهار حصه تقسیم میشود ،هر حصه آن

بخش چهارم یک نارنج را تشکیل میدهد

و بعدا ً هر یکی آن به وسیله ماشینهای
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توپ کریکت و ساخت آن

خاص با هم یکجا میشود ،هر توپ باید

 ۲۲۴-۲۲۹ملی مرت میباشد.

گریپ گفته میشود .توپ نیز یک دایره

باال است ،برای شان توپ های ساخته

دایره  ۳۶۰درجه میشود ،پس این که

میباشد و وزن این توپها از  ۱۴۰الی

شش خط تار را داشته باشد که به آن

مکمل است که به حساب هندسه یک
توپ از چهار حصه چرم ساخته میشود،
پس هر حصه آن باید  ۹۰درجه باشد

که در نتیجه هر چهار آن با هم پیوند
میشود و یک دایره مکمل را تشکیل

میدهد.

میشود که نسبت به مردان سبکرت

ساخته میشود که توپ سفید کوکابورا

 ۱۵۱گرام میباشد که قطر آن نیز میان

آوره و یک روزه استفاده میشود ،اما از

 ۲۱۰-۲۲۶گرام میباشد.

اما برای اطفال (سنین شان از ۱۳

افراد (مرد) که سنین شان از  ۱۳سال

باال باشد ،برای آنان توپهای ساخته
میشود که وزن آن از ۱۵۶الی ۱۶۳

گرام میباشد .قطر این توپ نیز از
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توپ های کریکت در کمپنی مختلف

(نام کمپنی است) در مسابقات بیست

توپ رسخ کوکابورا در مسابقات تیست
استفاده میشود .نزدیک به ده کشور

کریکت توپهای کوکابورا را استفاده

پاین باشد) توپهای ساخته میشود که

میکنند ،اما ویست اندیز و انگلستان از

و قطر آن نیز میان  ۱۴۰-۱۵۱گرام

و ضمن آن هندوستان از توپهای

وزن میان  ۱۳۳-۱۴۳گرام داشته باشد

مشخصات توپ:

 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ

بانوان که سنهای شان از  ۱۳سال به

کارخانه و کمپنی های توپ های
کریکت

میباشد.

توپهای کمپنی دوکس استفاده میکنند

کمپنی اس جی استفاده میکند.

برنامه آگاهی عامه کرکت
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دښځینه کرکټ څانګې پېژندنه
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ښځينه څانګه:
د افغانستان د کرکټ بورډ مجلې
لوستونکو!
دا ځل د افغانستان د کرکټ بورډ
ادارې ښځينه څانګه درپيژنو ،او
ددوې د ورځينیو چارو اوراتلونکی
ښځينه کرکټ د پر مختګ نظرونه
او بشپړمعلومات له تاسې رسه
رشیکوو.

د یادې څانګې مسوله توبا سنګر
ده چې د لسانس تر کچې یې
زده کړه کړې ،د  2014م کال را
پدیخوا د کر کټ بورډ رسه همکاره
پاتې شوې ،او وررسه څلور نورې
خویندې په همدې څانګه کې په
مخطفو دندو بوختې دي ،ډیانا
بارکزۍ اوشازیه ځاځۍ د روزونکو
په برخه کې همکارې کوي،

او یوه هم اثرا اکربي ده چې
اداري چارې پر مخ وړي ،اویوه
مناینده په هرات والیت کې لري
چې مجموع کې پنځه ښځينه
کارکوونکي لري.
د د غې ادارې اړین مسوليتونه:
اساسې مسولیتونه یې په کرکټ
کې د ښځو ونډه ده ،لکه څنګه
13
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چې موږ نارینه کرکټ لوبغاړي
لرو باید ښځېنه کرکټ لوبغاړې
هم ولرو ،او د خپل افغاين
کلتورپه جامه سمباله یوه پیاوړې
ښځينه مييل کرکټ لوبډلې څخه
افغانستان هم برخمن يش .په
ښځينه پیاوړې لوبډله باندې
کارکول دي  ،څنګه چې زموږ نور
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اسالمي هيوادونه لکه پاکستان،
اوبنګله دېش ښځينه کرکټ
لوبډلې لري ،باید موږهم ښځينه
کرکټ مييل لوبډله ولرو.او دا
استعدادونه شکر الحمدالله زموږ
هېواد کې شته خوبدبختانه چې
ځېنې ستونزې موجودي دي او د

حل الرې په راوستويې کارجریان لري.

ورځينۍ چارې:
د ښځيه څانګې مسولې له خوا
هرې یوې کارکونکې ته ورځينۍ
سپارښتنې ورکول کيږي ،او د
تررسه کېدو وروسته له یادې
مسولې له نظره تېریږي ،ورځينی
ډیر وخت هغې برخې ته ځانګړی
شوی چې د کرکټ ټول قوانني په

انګليس ژبه دي ،او زموږ د هېواد
ډېرې خویندې وررسه بلدتیا نه
لري
نو هغه ابتدايي مسایل چې
په انګليس ژبه دي په پښتو
او دري ژبو ژباړل کیږي ،ترڅو
هغه لوبغاړې چې د ښوونځیو
څخه د کابل منتخبې لوبډلې

لپاره ګامرلې شوي هغوې ته یې
ترشیح کړو.
بیا دغه ورځيني کارونو په یوه
اونۍ وېشل شوي ،چې اونۍ کې
درې ورځې متریناتو ته او یوه ورځ
لوبې ته ځانګړې شوې ،داچې
هرات والیت کې هم مناینده
شتون لري او وررسه  40لوبغاړې د

والیت په کچه موجودي دي ،په
(الف) او (ب) دوو لوبډلو وېشل
شوي ،د مرکزي ادارې ټول
ورځني او اونيزه پالنونه وررسه له
دې ځایه رشیکيږي.
اهداف او موخه:
په ښځينه کورين کرکټ کار کول
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دي ،او داچې زموږ افغاين ټولنه د
ښځو د عزت خوندي ساتل ډېر په
پام کې سايت ،نو د کورنۍ څخه
یې د باوراو اعتامد ترالسه کول یو
سرت کار دی ،او انشاءالله افغانان
خپل اسالمې کړنالرې او کلتور ته
ډېره پاملرنه کوي ،خپل اهدافو
ته درسېدو رسه یې هرې ټولنيزې

 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ
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اوکلتوري کړنې په نظر کې
نیويل ،د شپږيزې سیالیو تر رسه
کول د ښځو د کرکټ رسه لیوالتیا
کې خورا رول درلود ،کله چې
خویندو له نږدې نه لوبې ننداره
کړې د ډېرو ښوونځیو نجونې دې
ته چمتو شوې چې د کرکټ لوبه
زده کړي ،او د ښځينه لوبډله کې

لوبغاړي و اويس.
راتلونکي پالنونه:
د مثال په ډول څنګه چې د
افغانستان په مييل لوبډله کې
دهر زون څخه تکړه لوبغاړی
لکه د ننګرهار والیت څخه
راشد ارمان ،د خوست څخه

مجیب ځدراڼ اوهمداسې با
استعداده لوبغاړي لرو ،په همدې
شکل زموږ خویندو کې هم ډېر
استعدانونه شته او په لټه کې يې
يو ،نو 2020م کال کې مو پالن
درلود چې په نورو والیاتو کې
لکه ننګرهار،خوست ،قندهار
او کندز کې غزونې پیل کړو ،او

وکوالی شو چې ښځينه لوبډلې
ته با استعداده نجونې لوبغاړې
وپېژنو،خوبدبختانه تاسې ته بهرته
معلومه ده سږکال د کرونا د وبا
له امله نه یواځې د افغانستان
کرکټ سیالۍ تر رسه شوې ،بلکه
ټوله نړۍ یې له منفې اغیز تر
ولقې الندې راوستله،خو هوډ لرو

چې راتلونکي کې یادو والیاتو د
نجونو ښوونځیورسه اړيکه وساتو
او د کرکټ د سیالیو زمينه ورته
مساعده کړو ،او هغه نجونې چې
د کرکټ وړتیا لري ښځينه لوبډله
کې ګډون وکړي.
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د یادې څانګې شعار
یوه پیاوړې ښځينه لوبډله د اسالمې او افغاين کلتور په ګاڼه سمباله د کرکټ نړۍ ته پېژندنه ده.
دا چې د ښځو افغاين لوبډله نثبت د نورې نړۍ ښځينوو کرکټ لوبډلو په پرتله په کراره روانه ده،
غټ المل يې د کورنۍ ذهنیتونو ته قناعت او اطمنان حاصلول دي ،او دا هرڅه په نظر کې نیول
يش ،ځکه موږ هم په ډېر احتیاط رسه قدم په قدم پرمخ روان یو ،او انشاءالله د دې هرڅه سموايل
لپاره کارونه په نظرکې نیول شوي او تررسه کيږي.
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د افغانستان کرکټ بورډ څخه غوښتنه
داچې ښځه هم د دې ټولنې قرشدی ،څنګه چې موږ د نارینوو یوه تکړه اوپیاوړې لوبډله لرو ،باید
ښځينه لوبډلې ته هم ډېره پاملرنه وکړي،
هغه څه چې په نننې وخت کې ډېره اړتیا ورته لرو هغه ټریرنانې ،مساجرې،فزیو او ښځينه روزنکې
دي او ترڅنګ يې رس پټې اکاډمیانې جوړول دي ،ځکه زموږ ټولنه موږ ته ددې اجازه نه راکوي
چې په خالصو او ازادو میدانو نو کې د کرکټ لوبې زده کړه وکړو.
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د نړیوالو یوه ورځنۍ سیالیو
کې د کارنامو تر السه کوونکو هېوادونو په اړه معلومات
لوبغاړو له منځه الیکس

 - ۱انګلستان

هېلز  ۱۴۷او جوين

انګلستان هېواد د /۱۹جون۲۰۱۸/

بېرسټو  ۱۳۹ډېرې منډې

زړوره لوبه کړې وه چې له اسټرالیا څخه

لپاره یې د  ۸۸۲منډو هدف

اورونو کې  ۴۸۱منډې ترالسه کړې وې

یوازې جې ریچارډسن د انګلستان

کال کې د اسټرالیا پر وړاندې ډېره

یې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په ۵۰

چې دغه لوبه د نوټېنګهم په لوبغاړي

کې تررسه شوې وې چې د انګلستان

ترالسه کړې وې او د اسټرالیا
ټاکلی و .د اسټرالیا له لوري

درې ویکټې ترالسه کړې وې.

منډې کړې وې او یاده

 - ۲انګلستان

لوبه د  ۲۰۱۶کال د

د یاد نوملړ په دویمه پوړۍ کې هم د

انګلستان لوبډله موجوده چې د پاکستان

اګست په ۳۰مه نېټه تررسه

شوې وه.

لوبډلې پر وړاندې یې په یوه پنځوسیزه لوبه

د انګلستان لوبغاړو له منځه

د انګلستان په نوټینګهم کې تررسه شوې

ناسوځېدلې منډې کړې وې ،په داسې

کې  ۴۴۴منډې کړې دي .دغه لوبه هم

چې انګلستان لوبډلې پکې د پاکستان پر

وړاندې د دریو لوبغاړو په سوځېدو ۴۴۴

حال کې چې د پاکستان له لوري یوازې

حسن عيل دوه ویکټې ترالسه کړې وې.

لوري پکې جېسوریا

 - ۳سریالنکا

۱۵۷منډې او دلشن

رسیالنکا لوبډله د هغو هېوادونو په

نوملړ کې چې سرت هدفونه یې ټاکيل

دي ،دریم مقام لري چې د هالنډ پر

وړاندې په یوه لوبه کې یې د نهو لوبغاړو
په سوځېدو  ۴۴۳منډې ترالسه کړې

وې .دغه لوبه د /۴جوالی۲۰۰۶/م کال
کې تررسه شوې وه چې د رسیالنکا له
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 ۱۱۷ناسوځېدلې منډې

ترالسه کړې وې.

 - ۴سویلي افریقا

ورکړي وو .دغه لوبه د
جنوري ۱۸/۲۰۱۵/کې
تررسه شوې وه چې د سویيل
افریقا په استازیتوب پکې هاشم
امال  ۱۵۳ناسوځېدلې ،اې يب
ډېویلیر  ۱۴۹او رایيل روسو پکې
 ۱۲۸منډې کړې وې.

 - ۵سویلي افریقا

۲۰۰۶کال ،د مارچ په

سویيل افریقا د ډېرو منډه جوړونکو هېوادونو

سویيل افریقا د توپوهونکو له

هم خپل کړی دی چې په یوه لوبه کې یې

 ۹۰منډې کړې وې او په پایله کې

کړې وې او نهه لوبغاړي یې پکې له السه

او د یاد هېواد  ۱۳۴هدف یې په ۴۹،۵

دغه لوبه په جوهانزبرګ لوبغايل کې د

جوړې کړې وې.

 - ۶سویلي افریقا

په ۲۵مه د  ۲۰۱۵کال
کې د هندوستان هېواد
په ممبۍ کې تررسه شوه وه
چې د سویيل افریقا له لوري
ډوپلیسز ،۱۳۳اې يب ډیویلیرز
 ۱۱۹او ډي کوک  ۱۰۹ډېرې منډې
کړې وې چې دغه سیايل هم د سویيل
افریقا لوبډلې په خپل نوم کړې وه.

سویيل افریقا په دغه نوملړ کې بیا
څلورم مقام خپل کړی چې د ویسټ
انډیز پر وړاندې یې په یوه پنځوس
اوریزه لوبه کې  ۴۳۹منډې کړې وې
او یوازې دوه لوبغاړي یې له السه پکې

له منځه د څلورم مقام رسبېره پنځم مقام
د اسټرالیا پر وړاندې  ۴۳۸مندې جوړې
ورکړي و.

د دغه نوملړ په شپږم مقام هم د سویيل
افریقا لوبډله تر اوسه راج کوي .یادې
لوبډلې په یوه لوبه کې د هندوستان
لوبډلې پر وړاندې په یوې پنځوس اوریزه
لوبه کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو
 ۴۳۸منډې کړې وې .دغه لوبه د اکټوبر

 - ۷اسټرالیا
اسټرالیا بیا په یوه لوبه کې د سویيل افریقا پر
وړاندې  ۴۳۴منډې جوړې کړې وې او دغه
لوبه یې په خپل نوم کړې وه چې له همدې
امله د ډېرو منډه اخیستو لوبډلو په قطار کې
اووم مقام لري .دغه لوبه د مارچ ۱۲مه په
 ۲۰۰۶کال کې تررسه شوې وه چې اسټرالیا
پکې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو  ۴۳۴منډې
کړې وې.
د اسټرالیا توپوهونکو له منځه پونټنېنګ ۱۶۴

۱۲مه تررسه شوې وه چې د

منځه پکې ګېبز  ۱۸۵او سمیت

یې د اسټرالیا لوبډلې ته ماتې ورکړې

اور کې پوره کړی و او  ۱۳۸منډې یې

ډېرې منډې کړې وې،
په داسې حال کې چې
د سویيل افریقا لوبډلې له
لوري یوازې راګر ټیلیامکیوس
دوه ویکټې اخیستې وې .نو هیله
ده چې د افغان کرکټ د مجلې
لپاره مو د یادې لیکنې له لوستلو
خوند اخیستي وي او په معلوماتو کې مو
اضافه والی راغلی وي .موږ به همدارنګه په
راتلونکي کې هم تاسو ته ورته او له دې ډېرې
جالبې او په زړه پورې لیکنې برابرو.
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کرکټ هغه لوبه ده چې ورځ تر بلې یې د نړۍ په کچه مینه وال د زیاتېدو په حال

کې دي او د جذبې کچه یې ال ډېره لوړه روانه ده .په ځانګړي ډول شل اوریز کرکټ
ال ډېره چټکه بڼه خپله کړې او خلک یې د دغې لوبې ننداره کولو ته ال ډېر لېواله

کړی دي .په دغه لیکنه کې دررسه د هغو لس لوبغاړو نوملړ رشیکوو چې په تدریج

رسه یې له لومړي مقام تر لسم مقام پورې خپل کړي دي او زړوره لوبه یې کړې ده.
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 - ۱ویراټ کوهلي
د هندوستان ویراټ کوهيل د یاد هېواد د ميل لوبډلې هغه لوبغاړی دی چې په
دغه نوملړ کې یې لومړی مقام خپل کړی دی او په شل اوریزو نړیوالو لوبو کې
یې اوسمهال د نړۍ په کچه تر ټولو ډېرې منډې جوړې کړي او لومړی مقام لري.
نوموړي په  ۸۲شل اوریزو نړیوالو لوبو کې  ۲۷۹۴مڼدې جوړې کړې چې له منځه یې
 ۱۸ځله ناسوځېدلی هم پاتې شوی دی.
په دغه بڼه کې یې تر ټولو ډېرې منډې  ۹۰ناسوځېدلې منډې دي .اوسط یې
 ۵۰،۸۵دی او سټرایک رېټ یې  ۱۳۵،۸۴دی .په دغه بڼه کې صفر سلیزې او ۲۴
پنځوسیزې لري او همدارنګه یې  ۲۵۸څلوریزې او  ۷۶شپږیزې وهلې دی.
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 - ۲روهیت شرما
د ویراټ کوهيل ترڅنګ د هندوستان بل لوبغاړی روهیت رشما هم د کرکټ نړۍ له
امپراطورانو ګڼل کېږي چې ډېر په زړه پورې او جالبه توپوهنه کوي او ډېری وخت

یې په خپلې غوره توپوهنې رسه هندوستان ته ناشونې لوبې شونې کړې دي او

ډېرې کارنامې یې په خپل نوم کړې دي.

روهیت تر اوسه  ۱۰۸نړیوالې شل اوریزې لوبې لوبولی چې په ترڅ کې یې د

 ۲۷۷۳منډې ترالسه کړې چې د دغو سیالیو له منځه یې په یوه پاڼې کې تر ټولو

زیاتې منډې  ۱۱۸دي .اوسط یې  ۳۲.۸۴او سټرایک رېټ یې  ۱۳۶دی .تر اوسه
پورې یې په یاده بڼه کې څلور سلیزې او  ۲۱پنځوسیزې وهلې دي.
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 - ۳مارټېن ګپټېل
ګپټېل د نیوزلنډ هېواد له ځلېدونکو لوبغاړو یو دی چې د دغې لوبډلې د مال تیر په
نوم هم یادیږي چې پر همدې بنسټ یې د خپلې غوره توپوهنې پر بنسټ دریم مقام
خپل کړی دی .مارټېن ګپټېل ښی الس چټک پیلونکی توپوهونکی دی چې په ۸۸
لوبو کې یې  ۲۵۳۶منډې کړې او په دغه بڼه کې یې ټر ټولو ډېرې منډې  ۱۰۵دي.
اوسط یې  ،۳۲،۵۱سټرایک رېټ یې  ۱۳۲دی .نوموړی په دغه بڼه کې دوه سلیزې
او  ۱۵پنځوسیزې لري چې همدارنګه یې په دغه بڼه کې  ۲۲۶څلوریزې او ۱۱۹
شپږیزې جوړې کړې دي چې په پایله کې یې د د شل اوریزو سیالیو دریم مقام خپل
کړی دی.
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 - ۴شعیب ملک
شعیب ملک د پاکستان هېواد له غوره لوبغاړو بلل کېږي چې د توپوهنې په منځنۍ

برخه یا مېډل ارډر کې ډېر ځلېدلی لوبغاړی ثابت شوی دی چې نوموړی له همدې
امله د شل اوریزو سیالیو د غوره توپوهونکو په نوملړ کې څلورم مقام لري .تر اوسه

پورې  ۱۱۳شل اوریزې نړیوالې لوبې کړې چې په پایله کې یې  ۲۳۲۱منډې کړې
دي .په دغه بڼه کې یې تر ټولو زیاتې منډې  ۷۵دي .اوسط یې  ۳۱او سټرایک

رېټ یې  ۱۲۴دی چې صفر سلیزې او  ۸پنځوسیزې لري ۱۹۱ .څلوریزې او ۶۱
شپږیزې لري.

 | AFGHAN CRICKETافغان کرکټ

30

 - ۵برېنډن مککلم
مککلم د نیوزلنډ لوبډلې بل هغه خطرناک لوبغاړی دی چې ډېره په زړه پورې
توپوهنه کوي او ډېری مهال د خپلې لوبډلې لپاره ډېر ښه ثابت شوی دی .د  ۷۱لوبو
له منځه چې په  ۷۰کې یې لوبېدلی ،په ترڅ کې یې  ۲۱۴۰منډې کړې دي .په یاده
بڼه کې یې تر ټولو زیاتې منډې  ۱۲۳دي او لس ځلې ناسوځېدلی پاتې شوی دی.
د منډو اوسط یې  ۳۵او سټرایک رېټ یې  ۱۳۶دی .همدارنګه دوه سلیزې او ۱۳
پنځوسیزې لري چې په ټوله کې یې له  ۱۹۹څلوریزې او  ۹۱پنځوسیزې وهلې دي.
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 - ۶ډېوېډ وارنر
د اسټرالیا ډېوېډ وارنر یو له ډېرو پیاوړو لوبغاړو بلل کېږي چې د خپل تکړه وايل

له امله یې د شل اوریزو سیالیو په نړیواله بڼه کې هم شپږم مقام خپل کړی دی.

د اسټرالیا لوبډلې پیلونکی توپوهونکی دی چې په  ۷۶لوبو کې یې  ۲۰۷۹منډې
کړې دي چې په دغه بڼه کې یې تر ټولو زیاتې منډې  ۱۰۰دي.

د منډو اوسط یې  ۲۷او سټرایک رېټ یې  ۱۴۰دی .یوه سلیزه او  ۱۵پنځوسیزې
لري چې  ۲۰۴څلوریزې او  ۸۶شپږیزې یې پکې وهلې دي.
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 - ۷محمد حفیظ
محمد حفیظ د پاکستان بل لوبغاړی دی چې په شل اوریزو لوبو کې ډېر ښه ځلیږي.
نوموړی هم د لس-غوره لوبغاړو په نوملړ کې شامل دی چې اووم مقام یې خپل کړی
دی .حفیظ تر اوسه پورې په  ۹۱سیالیو کې لوبېدلی چې په ټوله کې یې ۱۹۹۲
منډې ترالسه کړې دي .په دغه بڼه کې یې تر ټولو زیاتې منډې  ۸۶دي .د توپوهنې
اوسط یې  ۲۵او سټرایک رېټ یې  ۱۱۶دی .صفر سلیزه او  ۱۱پنځوسیزې لري.
نوموړي تر اوسه پورې  ۲۰۸څلوریزې او  ۵۲شپږیزې وهلې دي.
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 - ۸محمد شهزاد
چټک افغان توپوهونکی محمد شهزاد د افغان لوبډلې هغه لوبغاړی دی چې د

نړیوالو شل اوریزو سیالیو په بڼه کې یې د خپله غوره توپوهنې په پایله کې اتم مقام

خپل کړی دی چې په  ۶۵شل اوریزو لوبو کې د لوبېدو په پایله کې یې ۱۹۳۶
منډې ترالسه کړې دي او درې ځلې ناسوځېدلی هم پاتې شوی دی.

په دغه بڼه کې یې په یوه پاڼۍ کې تر ټولو زیاتې منډې  ۱۱۸منډې دي .د منډو

اوسط یې  ۳۱،۲۲او سټرایک رېټ یې  ۱۳۴دی .په دغه بڼه سیالیو کې یې یوه
سلیزه او  ۱۲پنځوسیزې وهلې دي ۲۱۸ .څلوریزې او  ۷۲شپږیزې هم لري.
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 - ۹جې پي ډومیني
د سویيل افریقا ډومیني هم یو له هغو لوبغاړو دی چې په شل اوریزو نړیوالو
سیالیو کې یې د لس غوره لوبغاړو په منځ کې نهم مقام خپل کړی دی چې د غوره
کارکردګۍ له امله  ۲۳ځلې ناسوځېدلی هم پاتې شوی دی.
په  ۸۱لوبو کې یې  ۱۹۳۴منډې ترالسه کړې او تر ټولو زیاتې منډې یې هم  ۹۶دي.
د منډو اوسط یې  ۳۸او سټرایک رېټ یې  ۱۲۶دی .صفر سلیزه او  ۱۱پنځوسیزې
لري او  ۱۳۸څلوریزې او  ۷۱شپږیزې یې وهلې دي.
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9
Bangladesh vs. India
(Trinidad, 2007)

The format of the 2007 Cricket World Cup did not allow for any early
slip-ups from the big guns.
The 16 competing nations were split into four groups, with the top two
in each going on to participate in the Super Eight stage.
India didn't appear to have too much to worry about when they were
drawn in Group B, alongside Sri Lanka, Bangladesh and Bermuda.
However, Rahul Dravid's side came a cropper in their opening match,
losing to neighbours Bangladesh by five wickets in Trinidad.
India were bowled out for 191 after choosing to bat first, though
their final score would have been even lower had it not been for an
uncharacteristically patient 66 from Sourav Ganguly.
Still, Bangladesh managed to overhaul their total with five wickets to
spare, with teenager Mushfiqur Rahim showing great maturity with an
unbeaten 56.
The defeat would end up costing India, as they made an embarrassingly
early exit from the tournament at the first round.
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8
Zimbabwe vs. India
(Leicester, 1999)

Zimbabwe snatched victory from the jaws of defeat in their second
match at the 1999 Cricket World Cup.
India looked set to triumph in the Group A fixture at Grace Road,
Leicester, England, when they required just nine runs from the final two
overs.
However, Henry Olonga changed the outcome in a hurry.
The seamer returned to the attack after a disappointing initial spell to
claim the final three India wickets in the same over.
After Robin Singh was caught for 35, Javagal Srinath and Venkatesh
Prasad fell in successive deliveries to leave India all out for 249.
Andy Flower had earlier scored an unbeaten 68 for Zimbabwe, who
were helped out by their opponents being docked four overs from their
run chase due to a slow over-rate in the field.
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7
Zimbabwe vs. South Africa
(Chelmsford, 1999)

All-rounder Neil Johnson was the hero against South Africa as
Zimbabwe continued their giant-killing campaign at the 1999 Cricket
World Cup.
Johnson, who had lived in South Africa in his youth, top-scored with 76
to help his team make 233 for six at the County Ground in Chelmsford,
England.
However, it was with the ball where he made the biggest impact on
proceedings.
Together with new-ball partner Heath Streak, Johnson decimated the
Proteas' top order. They found themselves six down with only 40 runs
on the board.
Shaun Pollock and Lance Klusener threatened to spoil Zimbabwe's day,
with both all-rounder's making 52. But, when the former was caught in
the deep, South Africa were doomed.
Klusener was left high and dry with no one for company as the innings
ended on 185.
Zimbabwe had recorded their first-ever win over their illustrious
neighbours in any format and Johnson, who finished with figures of
three for 27, was rightly named Man of the Match.
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6
Kenya vs. Sri Lanka
(Nairobi, 2003)

Kenya made the most of home advantage to stun Sri Lanka at the 2003
Cricket World Cup.
New Zealand had opted not to visit Nairobi for their Pool B fixture due
to security concerns, resulting in them forfeiting the points.
Sri Lanka did travel to the Gymkhana Club Ground, resulting in them
falling victim to Kenya's biggest one-day win since they stunned West
Indies in 1996.
There looked to be no sign of what was to come when the home side
struggled to 210 for nine from their 50 overs.
However, Sri Lanka's powerful batting lineup were unable to cope with
Kenya's bowlers, Collins Obuya in particular.
The leg-spinner snared five for 24 from his 10 overs, Aravinda de Silva,
Mahela Jayawardene and Kumar Sangakkara among his victims during a
superb spell of slow bowling.
Sri Lanka were bowled out for 157 in 45 overs, meaning Kenya had one
foot already in the Super Eight stage.
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5
Ireland vs. Pakistan
(Jamaica, 2007)

St Patrick's Day in 2007 was particularly special for Ireland's cricket
team, as they stunned Pakistan at Sabina Park in Jamaica.
Put into bat, Pakistan were knocked over for 132 in 45.4 overs on a
pitch that offered some help to the seam bowlers.
Boyd Rankin—who has since played one-day and Test cricket for
England—picked up three for 32, though every Irish bowler claimed a
wicket.
However, were it not for Niall O'Brien, the underdogs would never have
successfully chased down a revised target of 127 following a delay for
rain.
The wicketkeeper-batsman made 72 (the next highest score in the
entire match was 27) before becoming the fifth wicket to fall, leaving
his side wobbling with the score on 108.
Yet Niall's brother, Kevin O'Brien, combined with captain Trent Johnston
to steer Ireland home with three wickets to spare.
The result helped them qualify for the Super Eights, while Pakistan
failed to get out of the group.
The defeat for Pakistan, though, was put in perspective when their
coach, Bob Woolmer, was found dead in his hotel room the following
day.
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4
Zimbabwe vs. Australia
(Trent Bridge, 1983)

Zimbabwe's introduction to the Cricket World Cup could not have been
any more dramatic.
The debutants in 1983 found themselves opening their campaign
against an Australia side featuring Dennis Lillee and Jeff Thomson, not
to mention a young Allan Border.
It seemed the game would stay true to form when Zimbabwe were
reduced to 94 for five at Trent Bridge, Nottingham, England.
However, Duncan Fletcher led a lower-order recovery. The team's
captain made 69 not out to help his side post 239 for six from their 60
overs.
The future England and India coach wasn't finished there—he picked
up four for 42, including breaking an opening stand of 62 between
Kepler Wessels and Graeme Wood.
Wicketkeeper Rodney Marsh made 50 not out but Australia ended up
falling short, finishing on 226 for seven.
Defeat was a bitter pill for Australia captain Kim Hughes to swallow, as
he revealed to Simon Lister in an article for Wisden Cricketer (h/t ESPN
Cricinfo): «I felt it very badly. I had to go and explain to everybody why
we lost. How the bloody hell did we stuff that up? I've been trying to
live it down ever since.»

AFGHAN CRICKET | افغان کرکټ

41

3
Kenya vs. West Indies
(Nairobi, 1996)

Kenya toppled the West Indies at the 1996 Cricket World Cup thanks to
a brilliant bowling display.
The minnows looked cooked at Nehru Stadium, Poona, India, when
they were bowled out for 166, extras being their top scorer with 37.
West Indies' carelessness in giving away runs proved crucial, though the
major cause of their downfall was an inexplicably poor batting display
against an Associate nation.
Only Shivnarine Chanderpaul and Roger Harper made it into double
figures as the men from the Caribbean were dismissed for 93, their
lowest ever total in a World Cup fixture.

“

The key scalp for Kenya was Brian Lara, who was caught behind for
eight to become one of three wickets to fall to the bowling of Rajab Ali.
Perhaps, though, the upset was not such a great surprise after all.
As Martin Williamson pointed out in a review of the game for ESPN
Cricinfo, the West Indies were in a mess when they turned up at the
tournament:

Richie Richardson, the captain, was under massive
pressure to quit, and consensus was he looked
isolated, adrift from a side who no longer believed in
him. To add to the team's problems, the headline act,
Brian Lara, at times seemed to want to be anywhere
other than with the team.
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2
Ireland vs. England
(Bangalore, 2011)

Ireland had already shown their giant-killing capabilities at the previous
Cricket World Cup, yet few gave them much chance of upsetting
England in 2011.
Jonathan Trott top-scored with 92 as England compiled 327 for eight
after winning the toss and opting to bat first at the M Chinnaswamy
Stadium in Bangalore, India.
The Irish reply was consistently undermined by the fall of wickets, and
at one stage they found themselves 111 for five.
However, Kevin O'Brien did not just change the momentum, he created
World Cup history.
The all-rounder smashed his way to the fastest hundred in the
tournament, taking just 50 deliveries to reach the milestone.
England eventually dismissed O'Brien—who had hit six sixes and 13
fours— for 113, although by then the damage had already been done.
John Mooney and Trent Johnston saw Ireland home with three wickets
to spare in the final over, meaning their team had produced the highest
successful World Cup run chase.
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1
India vs. West Indies
(Lord's, 1983)

West Indies' hopes of lifting the Cricket World Cup for a third straight time were
dashed by outsiders India in 1983.
The final at Lord's was a contrast in styles. West Indies were able to field four
seriously fast bowlers: Andy Roberts, Joel Garner, Malcolm Marshall and
Michael Holding.
India, meanwhile, relied less on pace and more on precision. It was the tortoise
up against the hare and, just like Aesop's fable, the former somehow won.
Kapil Dev's side were put into bat, and while several of their top order made
starts, they ended up being dismissed for 183 with more than five overs to
spare.
However, their final total proved to be more than enough to cause the mother
of all upsets.
West Indies' run chase rather unravelled with the dismissal of Viv Richards.
Having raced to 33 in a hurry, he miscued a hook shot off the bowling of Madan
Lal.
Dev, running back toward the leg-side boundary, managed to cling on to the
catch.
Mohinder Amarnath's medium pace claimed three of the final four wickets to
fall, as West Indies were bowled out for 140.
It was a huge victory that had a ripple effect on future generations.
Sourav Ganguly, who captained India in 49 Tests and 149 ODI's—told gocricket.
com: «The World Cup victory in 1983 opened new horizons for Indian cricket.
Every kid on the block wanted to play the game.»
All stats used in the slideshow were from ESPN Cricinfo.
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CRICKET
BIGGEST SHOCKS

WORLD CUP HISTORY

On June 25 in 1983, India won the Cricket World Cup for the first time.
It may not seem like a surprise these days, but back then it was a sporting shock that
had major ramifications for not just the winners, but also the sport as a whole.
Kapil Dev's side were the underdogs in the final against West Indies, yet they found a
way to upset the odds and claim the trophy.
A nation that had won just once before in the history of the tournament managed to
make it all the way to Lord's, finishing second in Group B before knocking out host
nation England in the semi-finals.
Still, few saw them coming out on top against a West Indies side that had been
crowned champions in 1975 and 1979.
The result changed the profile of one-day cricket in India, a cricket-mad country that
became inspired by its team's unlikely success.
To mark the anniversary of India's famous victory, we've picked out 20 great shocks in
the history of the World Cup.
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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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