یاسر شاہ کے بعد صوابی کا ایک اور لیگ اسپنر قومی کرکٹ کے
افق پر نمودار ہونےلگا



 6 ،6گھنٹے اکیال دھوپ میں پریکٹس کرتا تھا ،گلی کرکٹ میں
گگلی بوائے کے نام سے شہرت ملی ،نوجوان اسپنر محمد اسد
یاسر شاہ کو آئیڈیل ماننے والے نوجوان اسپنرایمرجنگ ٹیمز
ایشیا کپ میں پاکستان کو کامیابی دالنے کے لیے پرعزم

الہور12،نومبر2112ء:
مسلسل  2سال نیشنل کرکٹ اکیڈمی کےریموٹ ایریاز پروگرام میں نمایاں
کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والےلیگ اسپنر محمد اسد کو قومی ایمرجنگ ٹیم کا
حصہ بنایا گیا ہے۔ اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ  12سے  22نومبر تک
بنگلہ دیش میں شیڈول ہے۔نوجوان اسپنر محمد اسد کا تعلق خیبرپختونخوا کے شہر
صوابی سے ہے۔ 11سالہ لیگ اسپنر محمد اسد کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی
صوابی کی سرزمین سے ایک بہترین لیگ اسپنر قومی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن
چکے ہیں۔ قومی ٹیسٹ کرکٹر یاسر شاہ کا تعلق بھی خیبرپختونخوا کے شہر
صوابی سےہی ہے۔ چند سال قبل ہی اپنے کرکٹ کیرئیر کا آغاز کرنے والے محمد
اسد بھی اپنے عالقے کے نوجوانوں کے لیے ایک مثال بننا چاہتے ہیں۔ ان کی
خواہش ہے کہ وہ ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں اپنی کارکردگی سے لیگ اسپن
باؤلنگ میں صوابی شہر کے مقام میں مزید اضافہ کریں۔
محمد اسد نے اپنے کرکٹ کیرئیر کا آغاز  2017میں کیا۔ خیبرپختونخوا کے
دارلخالفہ پشاور سے  100کلومیٹر دور واقع صوابی میں محمد اسد گگلی بوائے
کے نام سے مشہور ہیں۔ این سی اےریموٹ ایریاز پروگرام  2017اور 2012میں
اعلی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے محمد اسد انڈر 11
ٹرائلز کے دوران
ٰ
ریجنل کرکٹ ٹورنامنٹ میں ایبٹ آباد کی نمائندگی بھی کرچکے ہیں۔
لیگ اسپنر محمد اسد قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے اہم رکن یاسرشاہ کے مداح ہیں۔

انہوں نے کہاکہ صوابی میں یاسر شاہ اکیڈمی میں پریکٹس کے دوران ان کی
صالحیتوں میں خاطر خواہ نکھار آیا ہے۔ محمد اسد کا کہنا ہےکہ یاسر شاہ ان کے
پسندیدہ باؤلر ہیں اور وہ ان کی طرح پاکستان کے لیے نام کمانا چاہتے ہیں۔انہوں
نے کہا کہ اکیڈمی میں ٹریننگ کے دوران یاسر شاہ نے انہیں مفید مشورے دئیے
جس پر وہ عمل پیر اہیں۔ نوجوان اسپنر نے کہا کہ ان کے پاس لیگ اسپن کی تمام
ورائیٹز موجود ہیں تاہم ان کا اصل ہتھیار گگلی ہے۔
 11سالہ اسپنر نے کہا کہ انہیں بچپن سے ہی کرکٹ کا شوق تھا وہ اپنے کزن کے
ہمراہ روز کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ کے لیے سامان باندھ لیتے تھے۔ نوجوان اسپنر کا
کہنا ہے کہ کھیل سے لگن میں وہ اپنے آبائی عالقےکے میدانوں میں دن بھر 6،6
گھنٹے باؤلنگ پریکٹس کرتے تھے۔ لیگ اسپن کا آرٹ سیکھنے میں انہوں نے شین
وارن کی ویڈیوز کا بھی بہت سہارا لیا ۔
محمد اسد کا کہنا ہے کہ ابتدائی ایام میں اہلخانہ نے انہیں کرکٹ کھیلنے پر ڈانٹ
ڈپٹ کی مگرنوجوان کرکٹر کی محنت اور جستجو نے جلد ہی انہیں قائل کرلیا۔
انہوں نے کہا کہ قومی ایمرجنگ ٹیم میں شمولیت کی خبر گھر پہنچیں تو والدہ
کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ لیگ اسپنر نے کہا کہ قومی ایمرجنگ ٹیم
کی فتوحات میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے وہ بنگلہ دیش روانہ ہورہے ہیں
۔محمد اسد اسے اپنی منزل کی پہلی سیڑھی سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہر
کھالڑی کی طرح ان کا ہدف بھی تینوں فارمیٹ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی
نمائندگی کرنا ہے۔
اے سی سی ایمرجنگ ٹیمز ایشیا کپ میں محمد اسد کےعالوہ عمر خان اورمحمد
محسن اسپن باؤلنگ کے شعبے میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔
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