
 

 جة قائداعظم ٹزافی نے پذیزائی پائی

 

 :ء2112ستمثز  12 الہور،

 

فشعٹ کالط  کشکٹ کے هذادوں کوًےٹوسًبهٌٹ  اط عے ششوع ہوًے والے 75;3

اًفشادی اوس  کھالڑیوں کی یںایوًٹ هدیئے ہیں۔کشکٹ کی تبسیخ کے عٌغٌی خیض لوذبت 

 ۔شہ  عشخیبں ثٌتی سہی ہیں هختلف اولت هیں اجتوبػی کبسکشدگی

 

 :کزاچی تمقاتلہ الہور

 

کی دہبئی هیں  2;عبل لبئذاػظن ٹشافی هیں اپٌی دھبک ثٹھبًے والی ڈیپبسٹوٌٹل ٹیویں  42

هشتجہ ہی  4ایوًٹظ هیں صشف  39اپٌی دکوشاًی  لبئن سکھٌے هیں ًبکبم سہیں۔ جت هغلغل  

 کبهیبة ہوعکی۔کوئی ڈیپبسٹوٌٹل ٹین لبئذاػظن ٹشافی جیتٌے هیں 

 

ثڑے هشکض  ثي کش اثھشے۔ لبئذاػظن  4اط دوساى کشاچی اوس الہوس لوهی کشکٹ کے 

کو هذهمبثل آئیں۔ فبئٌل  ;7;3-82ٹشافی فبئٌل هیچ هیں کشاچی اوس الہوسکی ٹیویں  پہلی ثبس 

تک دوًوں شہشوں  4222-23عے  2;;3-3;هیں یہ پہال ٹبکشا تو کشاچی کےًبم سہب تبہن 

هشتجہ  5همبثلوں هیں  7هشتجہ لبئذاػظن ٹشافی کے فبئٌل هیچ هیں هذهمبثل آئیں۔اى  7کی ٹیویں

هشتجہ کشاچی کی ٹین فبتخ ٹھہشی۔ الہوس عٹی اوس الہوس ثلیوص ًے هجووػی  4الہوس اوس 



هشتجہ ایوًٹ اپٌے ًبم کیب ججکہ کشاچی وائٹظ اوس کشاچی ثلیوص ًے ایک ایک ثبس 5غوس پش 

 ۔ایوًٹ اپٌے ًبم کیب

 

 :سہیزو 

 

ہضاس  ایک عیضى هیں ایک ثلے ثبصوں ًے اًفشادی غوس پش ; ن ٹشافی کی تبسیخ هیںلبئذاػظ

عؼبدت ػلی کب ہے جٌہوں اط فہشعت هیں عت عے  پہال ًبم عے صائذ سًض اعکوس کیے۔ 

 3439ہوئے  ًوبئٌذگی کشتے کی ہبؤط ثلڈًگ ایٌڈ فٌبًظ کبسپوسیشي هیں  5:;3-6:ًے 

(، اعذ :335سظواى الضهبں )دیگش کھالڑیوں هیں سًض اعکوس کیے۔ فہشعت هیں شبهل 

ػوش لبعن (، ::32(، آفبق سدین )3322اهیش اکجش )(، 3324یوًظ خبى )(، 3326شفیك )

 کے ًبم شبهل ہیں۔ ( 3257( اوس کبهشاى اکول )3267( ، ًؼین الذیي ):329)

 

هیں عے عے صیبدٍ عٌچشیبں اعکوس کشًے کب  لبئذاػظن ٹشافی کے ایک ایڈیشي

کے اػجبص جوًیئش اوس هلتبى کے ًویذ یبعیي کے پبط فیصل آثبد  هشتشکہ غوس پشاػضاص

لیجٌڈسی کشکٹش عٌچشیبں اعکوس کشچکے ہیں۔  8، 8ایڈیشي هیں وًوں کھالڑی ایک دہے۔

عت عے صیبدٍ سًض ثٌبًے کب لبئذاػظن ٹشافی کے پہلے ایڈیشٌض هیں دٌیف دمحم کے پبط 

 ہے۔هٌفشد اػضاص 

 

-32 لبئذاػظن ٹشافی کے ایڈیشيثبؤلٌگ کے شؼجے هیں کشاچی وائٹظ کے تٌویش ادوذ ًے

 7:;3-8:ًے  اػجبص فمیہکب سیکبس ثشاثش کیب تھب۔  اػجبص فمیہکش وکٹیں لے  7:هیں  ;422

وکٹیں  7:کشاچی کی ًوبئٌذگی کشتے ہوئے لبئذاػظن ٹشافی کے ایک ایڈیشي هیں هیں 

ایک ٹوسًبهٌٹ ثبؤلشص  ;4لبئذاػظن ٹشافی کی تبسیخ هیں هجووػی غوس پش ۔ںتھی دبصل کی

عت عے پہلے یہ اػضاص ثہبلپوس کے آف  عے صائذ وکٹیں دبصل کشچکے ہیں۔ 72هیں 

دمحم جظ کے ثؼذ لوهی کشکٹ ٹین کے فبعٹ ثبؤلش ۔ اعپٌش هشتعٰی دغیي ًے اپٌے ًبم کیب تھب

ثھی یہ سیکبسڈ ثٌب چکے فبعٹ ثبؤلش اػضاص اچیوہ ػجبط اوس الہوس عے تؼلك سکھٌے والے 

لبئذاػظن ٹشافی کے  ایک هشتجہ  4، 4دمحم ػجبط اوس اػضاص چیوہ ایڈیشٌض هیں  6گزشتہ ہیں۔ 



دوعشی جبًت لبئذاػظن ٹشافی کی وکٹیں دبصل کشچکے ہیں۔ عے  صائذ  72ایوًٹ هیں 

صائذ  عےیب اط  7ایک اًٌگ هیںهشتجہ  :جٌہوں ًےثبؤلشص ایغے ثھی ہیں  5تبسیخ هیں 

اط فہشعت هیں کجیش  خبى، تٌویش ادوذ اوس دمحم ػجبط کے ًبم  ۔وکٹیں دبصل کشچکے ہیں

 شبهل ہیں۔

 

هیں وکٹوں کے ػمت  4236-37عے تؼلك سکھٌے والے وکٹ کیپش ًؼین اًجن ًے اعالم آثبد 

ود )الہوس ججکہ کبشف هذولبئن کیبًیب سیکبسڈ شکبس کشکے لبئذاػظن ٹشافی کب  85هیں 

هیں لبئذاػظن ٹشافی کے ایک ایڈیشي )صسػی تشلیبتی ثٌک( شبلیوبس( اوس روالمشًیي دیذس 

ػبسف الذیي اوس روالفمبس  اًیل دلپت،وکٹ کیپشص ہیں۔ 4عے صائذ شکبس کشًے والے  72

شچکے چبس هشتجہ لبئذ اػظن ٹشافی کے ثہتشیي وکٹ کیپش کب ایواسڈ اپٌے ًبم کجبى 

روالفمبس جبى کو هغلغل   خبلذ هذوود اوس  وعین یوعفی، ،دیذس لمشًیيارو  ۔هغؼود الجبل،ہیں

 دو ایوًٹظ هیں عت عے صیبدٍ شکبس کشًے کب اػضاص دبصل ہے۔ 

 

کب فیلڈًگ کے شؼجے هیں ایک ٹوسًبهٌٹ هیں عت عے صیبدٍ کیچض پکڑًے والے فیلڈس 

هیں  ًے ایک ایڈیشي هیں جٌہوں ہے طکے پب فہین ػجبعیکشکٹش ساولپٌڈی کے اػضاص 

 کیچض پکڑے۔46

 

 :اسکور سة سے کم اور  سة سے سیادہ

 

اعکوس کشًے کب اػضاص عٌذھ کے  عت عے ثڑا هجووػہ لبئذ اػظن ٹشافی کی تبسیخ هیں

ًے ثلوچغتبى ٹوسًبهٌٹ هیں عٌذھ کی ٹین هیں هٌؼمذٍ لبئذاػظن ٹشافی  95;3-96پبط ہے۔

سًض کب هجووػہ اعکوس کشکے اًٌگ ڈکلیئش کشدی  73;وکٹوں کے ًمصبى پش 9 کےخالف

جو دٌیف دمحم  ثٌبئے تھےسًض :64 ًےکپتبى آفتبة ثلوچ  عٌذھ ٹین کے هیں اط اًٌگ۔تھی

اًفشادی اعکوس صیبدٍ عت کغی ثھی کھالڑی کب ثؼذ پبکغتبى هیں  کے ی اًٌگسًض ک;;6 کی

 ثٌبیب۔ص ًےوکشاچی ثلیہ تبسیخ هیں دوعشا عت عے ثڑا هجووػلبئذاػظن ٹشافی کی ہے۔ 

 ۔کشدی تھیسًض ثٌب کش اًٌگ ڈکلیئش 24:وکٹوں پش  :کشاچی ثلیوص ًے



 

ڈھبکہ یوًیوسعٹی ایٌڈ کب سیکبسڈ  عت عے کن اعکوس لبئذاػظن ٹشافی کی تبسیخ هیں 

دوساى  هیں لبئذاػظن ٹشافی  کے ایک هیچ کے  86;3-87کے پبط ہے۔ ایجوکیشي ثوسڈ

سًض پش ڈھیش ;4ڈھبکہ کےخالف هذط  کی پوسی ٹینڈھبکہ یوًیوسعٹی ایٌڈ ایجوکیشي ثوسڈ 

 ہوگئی۔

 

لش ًؼین اختش بؤلٌگ کب اػضاص ساولپٌڈی کے فبعٹ ثثہتشیي اًفشادی ثو لبئذ اػظن ٹشافی هیں

هیں ساولپٌڈی ثی کی ًوبئٌذگی کشتے ہوئے پشبوس 7;;3-8;کو دبصل ہے جٌہوں ًے

 32سًض دے:4هذط دبصل کیں۔ ًؼین اختش ًے وکٹیں32 ایک اًٌگ هیں کےخالف

وکٹیں دبصل  32دے کش سًض  :7 دشبہذ هذووثبؤلش  کے ہبتھ ۔ثبئیںکھالڑیوں کو آؤٹ کیب

وکٹیں  32سًض دے کش  365ثھی ثبثش ججکہ اعپٌش روالفمبس  ہیں ثبؤلشپہلے کشًے والے 

 دبصل کشچکے ہیں۔

 

اًٌگض هیں  ًوںدوهیچ کی عؼذ الطبف فبٹب کےخالف  ثبؤلشهیں ساولپٌڈی کے  4239-:3

کھالڑیوں کو  38سًض کے ػوض هیچ هیں  363اًہوں ًے  دبصل کشچکے ہیں۔وکٹیں   :،:

 ایک هیچ کےعہیل خبى ثھی لبئذ اػظن ٹشافی لش بؤعؼذ الطبف کے ػالوٍ فبعٹ ثآؤٹ کیب۔

 وکٹیں دبصل کشچکے ہیں۔38 هیں

 

لٌگ بؤاوس هیچ دوًوں هیں ثہتشیي ث اًٌگ کی ایک ہے کہ لبئذ اػظن ٹشافی  دلچغپ ثبت یہ

 ہے۔ ػبهش وعین،ہی لشص کے پبط بؤاولپٌڈی کی ًوبئٌذگی کشًے والے ثکب سیکبسڈ س

هشتجہ ہیٹ ٹشک کشًے کب  4فعل اکجش اوستبج ولی کو لبئذ اػظن ٹشافی هیں ؤف، ػجذالش

هیچ ڈیجیو  فشعٹ کالط کشکٹ هیں صوہیت شیشا  هیں  ;422-32اػضاص دبصل ہے ججکہ 

 کشًے والے وادذ ثبؤلش ہیں۔ٹشک ہیٹ هیں 

 

 حقائق:دلچسپ 

 



ایغب ثھی  ہوا ہے جت فبئٌل هیچ کب اًؼمبد ًہیں کیب گیب  هشتجہ 6لبئذاػظن ٹشافی کی تبسیخ هیں 

 کشاچی کبفبتخ لشاس دیب گیب۔ ایوًٹ کبثلکہ عت عے صیبدٍ پوائٌٹظ دبصل کشًے والی ٹین کو

فبئٌل هیچ کی هیضثبًی کشچکب ہے  ، ایوًٹ کےهشتجہ  ;4عت عے  صیبدٍ ،  ل اعٹیڈین ًیشٌ

هشتجہ لبئذاػظن ٹشافی کے  فبئٌل هیچ کی هیضثبًی شہش لبئذ کے  54ججکہ هجووػی غوس پش 

فی کب فبئٌل هیچ کھیال هشتجہ لبئذاػظن ٹشا 36لزافی اعٹیڈین الہوس هیں دصے هیں آئی ہے۔ 

ایڈیشٌض کی  39کے کے فبئٌل هیچ لبئذاػظن ٹشافی جبچکب ہے ججکہ هجووػی غوس پش 

 ہے۔  چکیهیضثبًی شہش الہوس کے دصے هیں آ

 

عت عے ثڑے هبسجي عے جیت کب اػضاص پٌجبة اے لبئذاػظن ٹشافی کے فبئٌل هیچ هیں 

عٌذ ھ اے ًے هبجذ خبى کی لیبدت هیں  پٌجبة اےهیں  96;3-97کشکٹ ٹین کے پبط ہے۔ 

هشتجہ کغی ٹین   ;هجووػی غوس پش  ۔تھی سًض عے شکغت دی :46ایک اًٌگ اوس کو 

عے  ایک اًٌگ کے ثھبسی هبسجيدشیف عبئیڈ کو  هیںهیچ لبئذاػظن ٹشافی کے فبئٌل ًے

 شکغت دی ہے۔

 

 ۔عے صائذ سہب ہے سًض 422ي لبئذاػظن ٹشافی کے فبئٌل هیچ هیں جیت کب هبسج هشتجہ 8 

اط فہشعت هیں سًض کی فتخ  5:6ًیشٌل ثٌک کی دجیت ثٌک کے خالف هیں  :9;3-;9

 عت عے پہلے ًوجش پش ہے۔

 

 6;;3-7;سًض ہے۔  24:هیں عت عے ثڑا هجووػہ کی ایک اًٌگ ایوًٹ کے فبئٌل هیچ 

وکٹوں پش  :خالف  الہوس عٹی کےهیں کشاچی ثلیوص ًے لبئذاػظن ٹشافی کے فبئٌل هیچ هیں 

هیں عت کی پہلی اًٌگ دوعشی جبًت عے ایوًٹ کے فبئٌل هیچ سًض ثٌبئے تھے۔  24:

ثٌبیب کے خالف عیبلکوٹ  کبهیں  فیصل آثبد  4227-28سًض  ہے جو  333اعکوس  کنعے

ہے۔ ایوًٹ کے فبئٌل هیچ کی دوعشی اًٌگ هیں عت عے کن اعکوس دجیت ثٌک اعکوس گیب 

 88ثٌک کی ٹین  جیتدسًض کے تؼبلت هیں  :42کے کشاچی ثلیوص هیں  ;422-32کب سہب۔ 

هیں ایوًٹ کے فبئٌل هیچ کی دوًوں  :9;3-;9دجیت ثٌک کی ٹین ۔ سًض پش ڈھیش ہوچکی ہے

 عے کن سًض پش آؤٹ ہوچکی ہے۔ 322هیں  اًٌگض

 



ڈثل عٌچشیبں اعکوس لبئذاػظن ٹشافی کے فبئٌل هیچ هیں ثیٹغویي  9لوهی کشکٹ کے 

ذوود ه (،:42هجتجٰی)آصف  (، 435هبجذ خبى)  (،473اهتیبصادوذ)کشچکے ہیں۔ اى هیں 

ًبم  کے(ًبٹ آؤٹ422اهبم الذك) (اوس 446دمحم سظواى) (،429یبعش دویذ )، (:42دبهذ)

لوس لیگ کے فبئٌل هیں ع  (488( اوس ثبثش اػظن)ًبٹ آؤٹ 422ججکہ هؼیي خبى )  شبهل ہیں

 ۔چکے ہیںثٌب ں  ڈثل عٌچشیب

 

کبسکشدگی ثہتشیي اًفشادی لٌگ کے شؼجے هیں عوئی ًبدسى گیظ کے ثالول ثھٹی کو بؤث 

کھالڑیوں کو آؤٹ  :سًض کے ػوض  78۔ اًہوں ًے دبصل ہے ص اػضا کبدکھبًے 

ایک اًٌگ ي اوس عویغ ہللا ًیبصی ثھی ػجذالوہبة، آفتبة ثلوچ ، ادتشبم الذی ۔دوعشی جبًتکیب

 وکٹیں دبصل کشچکے ہیں۔   : هیں

 

اًہوں ًے ثہتشیي ثبؤلٌگ کب هظبہشٍ کیب۔  هیں یبعش ػشفبت ًے هیچ علوس لیگ کے فبئٌل

-9;ػجذالشصاق ًے  ے آلشاؤًڈس الہوس عٹی ک ۔کھالڑیوں کو آؤٹ کیب ;سًض کے ػوض :32

 9سًض کے ػوض  73ے ہوئ شتےک ڈیجیو کالط فشعٹ ب اپٌ هیںهیچ فبئٌل  کے  8;;3

 اپٌی ٹین کو فتخ دالئی تھی۔ کھالڑیوں کو آؤٹ کشکے 

 

 :کامیاب کپتان

 

لبئذاػظن ٹشافی هیں شہش لبئذ کی لیبدت کشًے والے کشکٹشص پش فتخ کی دیوی خوة هہشثبى 

کی لیبدت هیں جیتب جٌہیں  دمحم خبىے س ًثہبولپوٹل تو اولیي ٹبئلبئذاػظن ٹشافی کب ۔سہی

جووػی غوس هگش ه پبکغتبى کی جبًت عے پہلی ٹیغٹ وکٹ لیٌے کب اػضاص ثھی دبصل ہے

ٹبئٹل  5هیں کشاچی کوکے دٌیف دمحم سہے ۔ اثتذائی عبلوں پش عت عے کبهیبة کپتبى کشاچی 

هشتجہ ثطوس کپتبى لبئذاػظن  6هجووػی غوس پش جتواًے والے ػظین ثلے ثبص دٌیف دمحم 

هشتجہ  4هؼیي عبثك کپتبى لوهی کشکٹ ٹین کو اپٌے ہبتھوں هیں تھبم چکے ہیں۔ ٹشافی 

کی ٹین  کو ثطوس کپتبى چیوپئي هشتجہ پبکغتبى اًٹشًیشٌل ایئشالئٌض  3کشاچی وائٹظ اوس 

کی فبتخ هؼیي خبى کی لیبدت هیں کشاچی ہبسثش کی ٹین ایک ثبس علوس ڈویژى ثٌبچکے ہیں۔ 



 5ثھی ثطوس کپتبى لے آصف هجتجٰی کشاچی عے تؼلك سکھٌے واثھی لشاس پبچکی ہے۔ 

 ولبس دغي، وصیش دمحم،   اط کے ػالوٍبئٹل جیت چکے ہیں۔ هشتجہ لبئذاػظن ٹشافی کب ٹ

 اوسدمحم دفیظ دغي سظب  هصجبح الذك،  خبى،ساشذ  ،اػجبص فمیہ شفیك ادوذ، ػبسف ثٹ، 

 هشتجہ ثطوس کپتبى لبئذ اػظن ٹشافی جیت چکے ہیں۔  4،4

 

عتوجش  36۔ ذاػظن ٹشافی کب ٹبئٹل جیت چکب ہےلبئ هشتجہ 4اوس پٌجبة  5عٌذھ اط عے لجل 

هیں تجذیلی فبسهیٹ  ڈوهیغٹک عیضى هیں لبئذاػظن ٹشافی کے والے آئٌذٍ عے ششوع ہوًے 

 کو فشوؽ دیٌب ہے۔هؼیبسی کشکٹ  ٹیووں کی تؼذاد هیں کوی کب ثٌیبدی همصذ اوس
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